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الرؤية:
أن تكون إحدى املجالت العلمية املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية وفق القواعد واألخالقيات األكاديمية  دعم النرش العلمي للبحوث املحكَّ

والبحثية املتعارف عليها.

األهداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والرتاكم املعريف بني الباحثني يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية عىل مستوى العامل 

العريب.
2- اإلسهام يف نرش املعرفة وتبادهلا حول تطور النظريات العلمية يف العلوم اإلنسانية واإلدارية.

ا لنرش أبحاثهم وفق معايري التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثني يف ميادين العلوم اإلنسانية واإلدارية حمليًّ
العلمي التي ُيْسَتَند إليها يف الرتقيات األكاديمية.

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية
ثالثة  تصدر  واإلدارية،  اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  بالنرش  ُتْعنَى  مة(  جملة)علمية-دورية-حمكَّ
أعداد يف العام )إبريل - أغسطس - ديسمرب( عن مركز النرش والرتمجة بجامعة املجمعة. صدر 

العدد األول منها يف يونيو 2012م - رجب 1433هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠2٠م )1٤٤2 هـ(   جامعة املجمعة.
مجيع حقوق الطبع حمفوظة. ال يسمح بإعادة طبع أي جزء من املجلة أو نسخه بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا  كانت إلكرتونية أم 

بدون احلصول عىل موافقة كتابية من رئيس حترير املجلة.

للمراسلة واالشتراك

Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        اململكة العربية السعودية - جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية – ص.ب: 66 املجمعة
Tel: 0164043609 / 0164041115 -  Fax: 016 4323156                  ٠16٤323156 :هاتف: ٠16٤٠٤36٠9 / ٠16٤٠٤1115  –  فاكس

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

األفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها والتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة



هيئة التحرير 
______________________________________________________

رئيس التحرير
أ.د.عبداهلل بن خليفة السويكت

مدير التحرير
أ.د.مصطفى بن فاروق عبدالعليم

أعضاء هيئة التحرير

 أ.د.صالح بن فريح البهالل

د.خالد بن عبداهلل الشايف

د.حممد بن عبداهلل اجلربين

د.خالد بن نايش املضيربي

د.مها بنت إبراهيم الكلثم

الهيئة االستشارية 
______________________________________________________

أ.د. أمحد حممد كشك
جامعة القاهرة – مرص

أ.د. راميش شان شارما
جامعة دهلي – اهلند

أ.د. عيل أسعد وطفة
جامعة الكويت – الكويت

أ.د. مارك ليتورنو
جامعة والية ويرب – أمريكا

أ.د. حممد قيوم
اجلامعة اإلسالمية العاملية – ماليزيا

أ.د. نارص سبري
جامعة ملبورن – أسرتاليا

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية



القواعد العامة: 
1- تنــرش املجلــة األبحــاث والدراســات األكاديمية 
يف العلــوم اإلنســانية واإلداريــة باللغتــني العربية 
واإلنجليزية، وتشــمل  )إدارة األعامل، املحاســبة ، 
القانون، علــم االجتامع، اخلدمة االجتامعية، اإلعالم، 
اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الدراسات اإلسالمية، 
االقتصاد املنزيل، العلوم الرتبوية(،  كام تنرش مراجعات 
وعروض الكتــب،  وملخصات الرســائل العلمية،  
وتقارير املؤمترات واملنتديات العلمية،  والنشــاطات 

ذات العالقة.
2- تنرش املجلة البحوث التي تتوافر فيها األصالة واالبتكار،  
واتباع املنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سالمة 
الفكر واللغة واألسلوب،  وأال يكون البحث مستالًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى PDF مع 
ملخــص باللغة العربية ال يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعًا 
بالكلامت املفتاحية )مخس كلامت( وآخر باإلنجليزية عىل 
إيميل املجلــة jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث 
لغويًا مــن قبل متخصص )وارفاق خطــاب من املدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلميــة، وختصصه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
5- يتم ارسال الســرية الذاتية املخترصة للباحث/ للباحثني 

عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارســال خطاب طلــب نرش البحث باملجلة باســم 
رئيس هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يســبق له النرش 
أو إرســاله إىل أي جهة نرش أخرى، وأنه غري مستل من 

املاجستري أو الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم 
هيئة التحرير بشــكل رسي،  وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديالت عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد 

البحث للنرش.
8- يبلَّغ الباحــث بقبول النرش أو رفضــه،  وال ُترد أصول 

املواد إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
9- ال جيوز إعادة نــرش أبحاث املجلة يف أي مطبوعة أخرى 

إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.
1٠- يف حالة نــرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( مســتالت 
جمانية من بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ُيراعى أال يزيد عدد صفحات البحث عن )3٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العريب يستخدم اخلط 
)Lotus Linotype( مقــاس )1٤(، والعنــوان الرئييس 
اإلنجليزي  وللمتــن  مقــاس )15( عريــض،  للعريب 
يســتخدم اخلط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنــوان الرئييس لإلنجليزي مقــاس )13( عريض، 
)Lotus Linotype( وكذلــك اهلامــش العــريب خــط
 Times New( واهلامش االنجليزي خط ،)مقــاس )12
الكتب  Roman(مقاس )1٠(، وأن تكــون مراجعات 

والتقارير والرسائل العلمية يف حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )12× 18سم(.
تقــدم األعــامل املطلوب نرشهــا عىل وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إىل املراجع يف املتن بذكر االسم األخري للمؤلف، ثم   -٤
سنة النرش بني قوســني مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  ويف حالة االقتباس 
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتــب املراجع يف هنايــة البحث ترتيًبا هجائيا حســب   -5
االســم األخري، وتكتب كافة املراجع التي استند عليها 

البحث،  وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اســم العائلة للمؤلف، االســم األول.)سنة النرش(.    
عنــوان الكتاب بخط مائل.  الطبعــة غري األوىل، مكان 

النرش،  دار النرش.
مثل: القايض،  يوسف. )1٤٠1هـ (. سياسة التعليم    

والتنمية يف اململكة. ط2،  الرياض،  دار املريخ. 
أما إذا كان املرجع بحًثا فُيتبع يف كتابته اآليت:   

اسم العائلة للمؤلف، االسم األول. )سنة النرش(.  عنوان    
البحث.  اسم املجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النرش.

مثل: العبدالقادر، عيل. )1٤13هـ (." التعليم األهيل    
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية".  جملة االقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار اهلوامش إىل أقــى حدٍّ ممكن،  ويف   -6
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات 
توضيحية،  ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
7- تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.   

قواعد النشر في المجلة



افتتاحية العدد

        باسم اهلل املوىل األجلِّ سبحانه، له احلمُد يف األوىل واآلخرة، نستفتُح بالذي هو خري، ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك املصري، وبعد:

للعلوم  املجمعة  جامعة  جملة  فإن  دورية،  إصدارات  من  األكاديمية  العلمية  الساحة  به  متوج  ما  كثرة  فعىل       
القراء والباحثني  اإلنسانية واإلدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن حتقق مكسًبا علمًيا مبعثه ثقة 
واألكاديميني. وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة حتريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وحتمل مسؤولية 
وأمانة، حتى تصل املجلة إىل هذه الصورة التي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا، واختاذها أحد أوعية النرش 

املوثوقة. 
     واليوم عزيزي القارئ يرسُّ هيئة التحرير أن تضع بني يديك عدًدا جديًدا متنوًعا، وهو )اجلزء األول( من 
العدد احلادي والعرشين من املجلة لعام 1٤٤2هـ/2٠2٠م، والذي حرصنا فيه عىل التنوع، وقد تضمن هذا العدد 
سبعة بحوث، فقدمنا لك بحثًا يف الدراسات اإلسالمية، وبحثًا يف اللغة العربية، وبحثًا يف القانون، وأربعة بحوث 

يف العلوم الرتبوية.
    وختاًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل امُلميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه املجلة بتلك الصورة 
التي بني أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائاًم باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار، فام حققته املجلة إنام هو بفضل 
اهلل، ثم بتفاعلكم معنا قراًء وكتاًبا، ونحن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم عىل بريد املجلة اإللكرتوين واحلمد هلل 

يف بدٍء وُمَتَتِم.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.عبداهلل بن خليفة السويكت
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د. حممد بن عبداهلل بن حممد الطيار
أستاذ الفقه املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية

كلية الرتبية بالزلفي - جامعة املجمعة

ملخص البحث  

من أبرز أهداف هذا البحث: 
ــان  ــة، وبي ــة واإللكرتوني ــة الورقي ــف العمل ــف بوق التعري
حكمــه، وطــرق اإلفــادة منــه، وذلــك ملــا حيققــه هــذا النــوع 

مــن األوقــاف مــن نفــع كبــري للمجتمــع.
منهج البحث: 

واملنهــج  التحليــيل،  واملنهــج  االســتقرائي،  املنهــج 
. طي ســتنبا ال ا

ــث أول:  ــد، ومبح ــة، ومتهي ــىل: مقدم ــث ع ــتمل البح اش
يف بيــان حكــم وقــف الدراهــم والدنانــري، ومبحــث ثــان: 
ــا،  ــم وقفه ــة، وحك ــة واإللكرتوني ــة الورقي ــأة العمل يف نش
ــم خامتــة مشــتملة عــىل أبــرز  ــاع هبــا. ث وأوجــه االنتف

ــات. ــج والتوصي النتائ
ومن أبرز نتائج البحث: 

ــا يف  ــة؛ لدخوهل ــة واإللكرتوني ــة الورقي ــف العمل ــواز وق ج
ــع  ــدى النف ــده، ومل ــا ملقاص ــف، وحتقيقه ــة الوق ــوم أدل عم
الكبــري الــذي حتققــه هــذه األوقــاف يف هــذا العــرص، دون 
ــج  ــل رشعــي. ومــن نتائ مفســدة، أو رضر، أو مالفــة لدلي
ــة  ــة الورقي ــه يمكــن االنتفــاع مــن وقــف العمل البحــث أن
ــاين:  ــرض. والث ــني: األول: الق ــد وجه ــة بأح واإللكرتوني

ــه. ــدق بأرباح ــوف والتص ــال املوق ــتثامر امل اس
ومن توصيات البحث: 

ــاف  ــن األوق ــوع م ــذا الن ــذل يف ه ــن إىل الب ــوة املقتدري دع
باألربــاح،  والتصــدق  االســتثامر  أو  اإلقــراض  ألجــل 
ــف  ــتمرار الوق ــة الس ــات الالزم ــع الضامن ورضورة وض

ــه. ــظ أموال وحف
كلامت مفتاحية: 

)وقف، عملة، نقود، دراهم، دنانري(.

Abstract

This paper seeks to define cash and cryp-
to waqf in Islam, explore its permissibili-
ty from a Fiqh point of view, and propose 
ways to draw benefit from it. The idea of 
the research was inspired by the high po-
tentials of this type of waqf for society at 
large.
Cash and Crypto Waqf is religiously per-
missible since it is in line with the general 
requirements and objectives of waqf in Is-
lam. In addition, this type of waqf yields 
substantial benefits for society with no 
violation of Sharia’s laws. The paper con-
cludes that Cash and Crypto Waqf can be 
exploited in two ways: by giving the mon-
ey in the form of loans or by investing the 
trusted money and using its profits in char-
ity. Based on the findings of the research, 
a number of recommendations could be 
drawn. Firstly, well-off people should en-
gage in this type of waqf either by giving 
the money in the form of loans or by in-
vesting the trusted money and using its 
profits in charity. Secondly, The necessary 
guarantees should be put in place to ensure 
the continuity of this type of waqf and pre-
serve this endowed money.

Keywords:
Waqf; Paper Currency; Money, Cryptocur-
rency; Dinars  
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املقدمة

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل 
ــه  ــىل آل ــد وع ــا حمم ــلني، نبين ــاء واملرس أرشف األنبي

ــد: ــا بع ــني، أم ــه أمجع وصحب
فــإن مــن املوضوعــات الفقهيــة املهمــة موضــوع 
ــدى  ــرا مل ــة؛ نظ ــة واإللكرتوني ــة الورقي ــف العمل وق
النفــع الكبــري الــذي حيققــه هــذا النــوع مــن األوقــاف 
ــدد  ــد ع ــه لس ــع إلي ــة املجتم ــرص، وحلاج ــذا الع يف ه
مــن احتياجاتــه، وملــا فيــه مــن مزايــا متعــددة، حيــث 
ــة، ويســهل اســتثامرها،  يســهل وقــف األمــوال النقدي
وهلــا عائــدات وأربــاح كبــرية، وواقفهــا غــري حمصــور 
بمــكان معــني، وال كيفيــة حمــددة؛ لــذا اخــرتت بحــث 

ــق.  ــة والتوفي ــائال اهلل اإلعان ــوع، س ــذا املوض ه

أبرز أهداف البحث: 
التعريــف بوقــف العملــة الورقيــة واإللكرتونيــة، 

وبيــان حكمــه، وطــرق اإلفــادة منــه.

حدود البحث:
ــف  ــم وق ــن حك ــث ع ــىل احلدي ــث ع ــيقترص البح س
ــك  ــتلزمه ذل ــا يس ــة، وم ــة واإللكرتوني ــة الورقي العمل

ــدات. ــات وممه ــن مقدم م

منهج البحث:
املنهــج االســتقرائي، واملنهــج التحليــيل، واملنهــج 

االســتنباطي.

إجراءات البحث:
1( أبــدأ بتصويــر املســألة، ثــم أذكــر آراء أهــل العلــم 
فيهــا، مقتــرصًا عــىل املذاهــب الفقهيــة األربعــة، معتنيــا 
بذكــر األدلــة، مشــريا إىل مذهــب الظاهريــة فيام اشــتهر 
رأهيــم فيــه مــن مســائل البحــث، ثــم أرجــح مــا يظهــر 

ــن  ــالف م ــىل اخل ــب ع ــا يرتت ــر م ــه، وأذك يل رجحان
ثمــرة، إن وجــدت.

2( أعتمد عىل أمهات املصادر، واملراجع األصلية.
3( أرّكز عىل موضوع البحث، متجنبًا االستطراد.

ــني إن  ــن الصحيح ــث م ــج األحادي ــي بتخري ٤( أكتف
ــام. ــت فيه كان

ــم  ــة وأحك ــا األصلي ــن مصادره ــار م ــّرج اآلث 5( أخ
ــن. ــا إن أمك عليه

ــا  ــني أحدمه ــي بفهرس ــالم، وأكتف ــة األع 6( أدع ترمج
ــة. ــا لإلطال ــات؛ جتنب ــر للموضوع ــع وآخ للمراج

ــاب  ــن كت ــني م ــية إىل صفحت ــزوت يف احلاش 7( إذا ع
بينهــام مــن  الصفحتــني ومــا  فــإن أردت  واحــد، 
صفحــات وضعــت بــني الرقمــني رشطــة هكــذا: 
ــام  ــا بينه ــط دون م ــني فق )1-5( وإن أردت الصفحت
وضعــت بــني الرقمــني رشطــة مائلــة هكــذا: )5/1(.  

خطة البحث:
ــني،  ــد، ومبحث ــة، ومتهي ــىل: مقدم ــث ع ــتمل البح  اش

ــايل:  ــو الت ــىل النح ــني، ع ــة، وفهرس وخامت

املقدمة: 
ــث،  ــدود البح ــوع، وح ــة املوض ــىل أمهي ــتمل ع وتش

ــه. ــه، وخطت ــه، وإجراءات ومنهج
التمهيد، وفيه مطلبان:

املطلب األول: 
التعريفات.

املطلب الثاين: 
حكــم الوقــف يف أصلــه، وحكــم وقــف العقــار 

واملنقــول.
املبحث األول: 

الذهــب  مــن  والدنانــري  الدراهــم  وقــف  حكــم 
والفضــة.
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املبحث الثاين: 
ــة  ــه ثالث ــة، وفي ــة واإللكرتوني ــة الورقي ــف العمل وق

ــب: مطال
املطلب األول: 

نشأة العملة الورقية واإللكرتونية وتطورمها.
املطلب الثاين: 

حكم وقف العملة الورقية واإللكرتونية.
املطلب الثالث: 

الورقيــة  العملــة  وقــف  مــن  االنتفــاع  أوجــه 
. نيــة و لكرت إل ا و

اخلامتة: 
وتشتمل عىل أبرز النتائج.

فهرس املراجع.
فهرس املوضوعات.

أســأل اهلل ســبحانه وتعــاىل أن يســدد القــول والعمــل، 
وصــىل اهلل وســلم عــىل نبينــا حممــد، وعــىل آلــه 

ــني. ــه أمجع وصحب

التمهيد:

املطلب األول: التعريفات.

أوال: الوقف:
الوقف يف اللغة: 

بالتخفيــف  وحبَّــس  َحَبــَس  أي:  وأوقــف  وَقــَف 
ــىل  ــا ع ــت األرض أو أوقفته ــول: وقف ــديد، تق والتش
اجلوهــري،   ( حبَّســتها  أو  َحَبســتها  أي  املســاكني، 
الزبيــدي،  1٤1٤هـــ،  منظــور،  ابــن  1٤٠7هـــ، 

1385هـــ(.

الوقف يف االصطالح:
ُعّرف الوقف بتعريفات منها:

1(حبــس العــني عــىل ملــك الواقــف والتصــدق 
باملنفعــة)1(.

)ابــن  املنفعــة  وتســبيل  األصــل  2(حتبيــس 
. )2 3 8 : 1هـــ ٤ 2 1 ، مة ا قد

والتعريــف املختــار منهــا هــو: )حتبيــس األصــل 
تعريــف متــرص كاف يف  فهــو  املنفعــة(،  وتســبيل 

الداللــة عــىل املــراد.

ثانيا: العملة الورقية واإللكرتونية:
العملة يف اللغة: 

ــن  ــل) اب ــرة العم ــي: أج ــرس ه ــم والك ــة: بالض العمل
ــتهر  ــدي، 1385هـــ(، واش ــور، 1٤1٤هـــ، الزبي منظ
ــني  ــداول ب ــد املت ــىل النق ــرص ع ــذا الع ــا يف ه إطالقه

ــة، متار1٤29هـــ(. ــع اللغ ــاس )جمم الن

الورقية يف اللغة:
نســبة إىل الــورق بفتــح الــراء مجــع ورقــة، وهــي 

والكتــاب  الشــجر  أوراق  مــن  الواحــدة 
)ابن منظور، 1٤1٤هـ، الفريوزآبادي، 1٤26هـ(.

اإللكرتونية يف اللغة:
ــق  ــذرة دقي ــن ال ــزء م ــو: ج ــرتون، وه ــبة إىل اإللك نس

ــالبة  ــة س ــحنة كهربائي ــدا ذو ش ج
)جممع اللغة، متار1٤29هـ(.

العملة الورقية يف االصطالح: 
عرفت العملة الورقية بتعريفات منها:

-أوراق تصدرهــا احلكومــات، تســتمد قوهتــا مــن 
ــيل(.  ــا )احلنب ــني هب ــة املتعامل ــة وثق إرادة الدول

) 1( هــذا التعريــف عــىل رأي أيب حنيفــة بجــواز رجــوع الواقــف يف الوقــف، 
ــاين ص)2٤8(،  ــات، للجرج ــر: التعريف ــم. ينظ ــل العل ــور أه ــا جلمه خالف

أنيــس الفقهــاء، لقاســم القونــوي ص )7٠(.
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- أوراق النقــد الصــادرة عــن احلكومــة وتشــمل فئات 
معينــة ومتلفة )رتيبــة،2٠16م(.

ويمكــن اجلمــع بــني هذيــن التعريفــني بتعريــف متار، 
: هو و

ــا  ــتمد قوهت ــات، تس ــا احلكوم ــة تصدره - أوراق نقدي
مــن إرادة الدولــة وثقــة املتعاملــني هبــا. 

العملة اإللكرتونية: يف االصطالح:
عرفت العملة اإللكرتونية بعدة تعريفات منها:

-تعريــف املفوضيــة األوربيــة: بأهنــا قيمــة نقديــة مزنة 
بطريقــة إلكرتونيــة عــىل وســيلة إلكرتونيــة كبطاقــة أو 
ــطة  ــع بواس ــيلة للدف ــة كوس ــر، ومقبول ــرة كمبيوت ذاك
التــي أصدرهتــا، ويتــم  املؤسســة  متعهديــن غــري 
ــل  ــتعامهلا كبدي ــتخدمني الس ــاول املس ــا يف متن وضعه
ــدف  ــك هب ــة، وذل ــة والورقي ــالت النقدي ــن العم ع
ــة  ــات ذات قيم ــة ملدفوع ــالت إلكرتوني ــداث حتوي إح

ــافعي، 1٤2٤هـــ(. ــددة )الش حم
ــة  ــة مزن ــة يف شــكل وحــدات ائتامني -أهنــا قيمــة نقدي
بشــكل إلكــرتوين أو عــىل أداة إلكرتونيــة حيوزهــا 

ــافعي، 1٤2٤هـــ(. )الش ــتهلك  املس
ــة،  ــيلة إلكرتوني ــىل وس ــة ع ــة مزن ــة نقدي ــا قيم -أهن
مدفوعــة مقدمــا وغــري مرتبطــة بحســاب بنكــي، 
وحتظــى بقبــول واســع ِمــن غــري َمــن قــام بإصدارهــا، 
وتســتعمل كأداة للدفــع لتحقيــق أغــراض متلفــة 

1٤2٤هـــ(. ــافعي،  )الش
تعريــف  عــن  احلديــث  عنــد  إليــه  يشــار  وممــا 
ــات  ــالح، أن التعريف العملــة اإللكرتونيــة يف االصط
ــن  ــا: تباي ــباب منه ــة ألس ــة متباين ــة اإللكرتوني للعمل
وجهــات نظــر املعرفــني، وتبايــن مقاصدهــم بالعملــة 
ــدا  ــا قاص ــن يعرفه ــم م ــث إن منه ــة، حي اإللكرتوني
التــي هــي عبــارة  العملــة اإللكرتونيــة املرصفيــة 
ــالء  ــا العم ــرصف أودعه ــدى امل ــة ل ــود كتابي ــن قي ع
نقــود  عــن  عبــارة  أو  1٤2٤هـــ(،  )احلمــالوي، 

إلكرتونيــة أصدرهتــا البنــوك املركزيــة يف تلــك الــدول 
ــة  ــد العمل ــن يقص ــم م ــرون(، ومنه ــتيوارتن وآخ )س
اإللكرتونيــة احلديثــة، التــي تســمى العملــة الرقميــة أو 
االفرتاضيــة، كعملــة البتكويــن وأخواهتــا، وهــي التــي 
ُتتــداول يف حــدود الشــبكة العنكبوتيــة، وال وجــود هلــا 

ــا. خارجه

التعريف املختار:
ــع  ــمل مجي ــار يش ــف مت ــص إىل تعري ــن أن نخل يمك

ــا: ــو أهن ــة، وه ــة اإللكرتوني ــواع العمل أن
ــى  ــة، حتظ ــيلة إلكرتوني ــىل وس ــة ع ــة مزن ــة نقدي )قيم

ــا(. ــري ُمصدره ــن غ ــع م ــول واس بقب
وهــذا التعريــف يشــمل العملــة اإللكرتونيــة املرصفية، 

كــام يشــمل العملــة الرقميــة احلديثة.

املطلب الثاين: 
حكــم الوقــف يف أصلــه، وحكــم وقــف العقــار 

واملنقــول.
للحديــث عــن وقــف العملــة الورقيــة واإللكرتونيــة، 
نحتــاج إىل اإلشــارة إىل حكــم الوقــف يف أصلــه، 
وحكــم وقــف العقــار واملنقــول؛ لكــون النقــود 

والعمــالت داخلــة يف املنقــول.

أوال: حكم الوقف يف أصله:
ــف يف  ــة الوق ــم إىل مرشوعي ــل العل ــة أه ــب عام ذه
أصلــه، وحكــي اإلمجــاع عــىل ذلــك، وإن اختلفــوا يف 

ــائله: ــل مس تفاصي
قــال الرتمــذي: "والعمــل عــىل هــذا عنــد أهــل 
عليــه  اهللَّ  -صــىل  النبــي  أصحــاب  مــن  العلــم 
ــم  ــني منه ــني املتقدم ــم ب ــم، ال نعل ــلم- وغريه وس
ــري  ــني وغ ــف األرض ــازة وق ــا يف إج ــك اختالًف يف ذل

1٤29هـــ:1791(.  ذلك")الرتمــذي، 
وقــال اجلوينــي "أمجــع املســلمون عــىل أصــل الوقــف، 
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وإن اختلفــوا يف التفصيــل" 
)اجلويني، 1٤28هـ:8/3٤٠(.

وقــال ابــن قدامــة: "قــال جابــر-ريض اهلل عنــه-: 
ــه  ــىل اهلل علي ــي - ص ــاب النب ــن أصح ــد م ــن أح مل يك
ــم،  ــاع منه ــذا إمج ــف. وه ــدرة إال وق ــلم - ذو مق وس
فــإن الــذي قــدر منهــم عــىل الوقــف وقــف، واشــتهر 

ــا"  ــكان إمجاع ــد، ف ــره أح ــم ينك ــك، فل ذل
)ابن قدامة، 1٤17هـ:186/8(.

ــة  ــن الصحاب ــاع م ــألة إمج ــإن املس ــي: "ف ــال القرطب وق
ــة  ــا وعائش ــامن وعلي ــر وعث ــر وعم ــا بك ــك أن أب وذل
وفاطمــة وعمــرو بــن العــاص وابــن الزبــري وجابــرا –

ــاف"  ــوا األوق ــم وقف ــم- كله ريض اهلل عنه
)القرطبي، 1٤23هـ:339/6(.

ــل  ــواز أص ــىل ج ــة ع ــت األم ــيل: "وأمجع ــال املوص وق
ــيل(. ــف" )املوص الوق

ثانيا: حكم وقف العقار واملنقول: 
املوقــوف ال خيلــو: إمــا أن يكــون عقــارا ثابتــا، أو 

منقــوال: 
ــة  ــىل مرشوعي ــم ع ــل العل ــة أه ــار: فعام ــا العق فأم
وقفــه، وحكــي إمجاعــا، كــام ســبق النقــل عــن الرتمذي 
قولــه: "ال نعلــم بــني املتقدمــني منهــم يف ذلــك اختالًفــا 
ــذي،  ــري ذلك")الرتم ــني وغ ــف األرض ــازة وق يف إج
1٤29هـــ:1791(، وقال الســمرقندي: "أمجــع العلامء 
ــال:  ــأن ق ــجدا -ب ــه أو داره مس ــف أرض ــن وق أن م
ــاس-  ــه الن ــيل في ــجدا يص ــذه األرض مس ــت ه جعل

أنــه جائز")الســمرقندي، 1٤٠5هـــ(.
وأمــا املنقــول: فقــد اختلفــوا يف مرشوعيــة وقفــه عــىل 

أقــوال أشــهرها أربعــة:
ــور،  ــول اجلمه ــو ق ــا وه ــزه مطلق ــول األول: جتوي الق
فهــو مذهــب املالكية)خليــل، 1٤29هـــ، الدســوقي(، 
النووي،1٤12هـــ(،  )الغزايل،1٤17هـــ،  ــافعية  والش
واحلنابلــة )البهــويت، 1٤1٤هـ، املــرداوي، 1٤19هـ(.

القــول الثــاين: املنــع منــه مطلقــا وهــو قــول أيب حنفيــة 
)القــدوري، 1٤27هـــ، املرغينــاين، 1٤29هـــ(، وقول 
عنــد املالكية)خليــل، 1٤29هـــ، الدســوقي(، وروايــة 
عنــد احلنابلــة )ابــن مفلــح 1٤2٤هـــ، املــرداوي، 

1٤19ه(.
ــه اســتقالال،  ــزه تبعــا، واملنــع من القــول الثالــث: جتوي
إال وقــف الســالح والكــراع فيجــوز اســتقالال، وهــو 
قــول أيب يوســف )املرغينــاين، 1٤29هـــ، ابــن مــازة، 

1٤2٤هـ(.
ــني  ــل ب ــه تعام ــرى ب ــزه إذا ج ــع: جتوي ــول الراب الق
ــاين،  ــن )املرغين ــن احلس ــد ب ــول حمم ــو ق ــاس، وه الن

ــازة، 1٤2٤هـــ(. ــن م 1٤29هـــ، اب
وأرجحهــا قــول اجلمهــور بتجويــزه مطلقــا؛ لدخولــه 
ــة  ــة بمرشوعي ــورود األدل ــف، ول ــة الوق ــوم أدل يف عم
وقــف اخليــل والســالح يف ســبيل اهلل، وهــي مــن 
املنقــول، فعــن أيب هريــرة - ريض اهلل عنــه – قــال: قــال 
النبــيُّ -صــىل اهلل عليــه وســلم- "مــن احتبــس فرســا 
ــإن  ــده، ف ــا بوع ــاهلل، وتصديق ــا ب ــبيل اهلل، إيامن يف س
ــة"  ــوم القيام ــه ي ــه يف ميزان ــه وبول ــه وروث ــبعه وريَّ ش
عنــه-  اهلل  -ريض  وعنــه  1٤29هـــ(.  )البخــاري، 
ــه وســلم: "وأمــا  قــال: قــال رســول اهلل صــىل اهلل علي
خالــد فإنكــم تظلمــون خالــدا، قــد احتبــس أدراعــه)2( 

ــبيل اهلل"  ــَده)3( يف س وأعُت
)البخــاري، 1٤29هـــ، مســلم، 1٤29هـــ( قــال ابــن 
األثــري: "يف حديــث الــزكاة "إن خالــدا جعــل أدراعــه 
وأعتــده حبســا يف ســبيل اهلل" أي وقفــا عــىل املجاهدين 

وغريهــم" )ابــن األثــري، 1383هـــ(.

)2( مجع درع. ينظر: النهاية يف غريب احلديث، البن األثري )176/3(.
)3( قــال ابــن األثــري: )األْعُتــد: مجــع قلــة للعتــاد، وهــو مــا أعــده الرجــل 
مــن الســالح والــدواب وآلــة احلــرب(. النهايــة يف غريــب احلديــث 

.)176/3(
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املبحث األول:
حكم وقف الدراهم والدنانري من الذهب والفضة

تصوير: املسألة:
مســألة وقــف الدراهــم والدنانــري تابعــة ملســألة وقــف 
املنقــول لكنهــا أفــردت بالبحــث ألهنــا كاألصــل 
ــة، وألن  ــة واإللكرتوني ــة الورقي ــف العمل ــألة وق ملس
ــص  ــن خصائ ــا م ــا هل ــر مل ــا بالذك ــاء خيصوهن الفقه
ــن  ــوالت، فم ــن املنق ــا م ــن غريه ــة ع ــتقلة ومتلف مس
ثمنــا لألشــياء،  الثمنيــة، أي: كوهنــا  خصائصهــا: 
ــا،  ــالف عينه ــا إال بإت ــتفادة منه ــن االس ــا ال يمك وأهن
ــا،  ــود عينه ــن وج ــي ع ــا ويغن ــوم مقامه ــا يق وأن بدهل
ــف  ــألة: وق ــىل مس ــا ع ــث هن ــيقترص البح ــه؛ فس وعلي
الدراهــم والدنانــري املســكوكة)٤( مــن الذهــب والفضة، 
ــا  ــادة بدهل ــم إع ــني، ث ــا للمحتاج ــل إقراضه ــن أج م
ــتثامرها  ــل اس ــن أج ــر، أو م ــاج آخ ــا إىل حمت إلقراضه
والتصــدق بأرباحهــا. أقــوال أهــل العلــم يف املســألة:
ــري  ــم والدنان ــف الدراه ــم يف وق ــل العل ــف أه اختل
للقــرض وردِّ بدهلــا، أو وقفهــا الســتثامرها والتصــدق 

ــوال: ــة أق ــىل ثالث ــا ع بأرباحه

القول األول: 
ــى  ــو مقت ــري، وه ــم والدنان ــف الدراه ــح وق ال يص
قــول أيب حنيفــة وأيب يوســف)5(، وقــول عنــد املالكيــة 
)اخلــريش، الدســوقي(، واألصــح عنــد الشــافعية 
ــراين 1٤21هـــ )62/8(،  ــاوردي، 2٠٠9م، العم )امل

)٤( املســكوكات: قطــع معدنيــة حتمــل خامتــا مــن الســلطة العامــة لضــامن 
ــة املعــارصة )1٠86/2(. وزهنــا ودرجــة نقائهــا. معجــم اللغــة العربي

ــول أيب  ــا، وق ــول مطلق ــف املنق ــع وق ــة بمن ــول أيب حنيف ــىل ق ــاء ع )5( بن
ــه، إال  ــا بمنع ــا وإن مل يرصح ــا، ومه ــوازه تبع ــتقالال وج ــه اس ــف بمنع يوس
أنــه داخــل يف حكــم وقــف املنقــول. ينظــر: اهلدايــة، للمرغينــاين )22/3-
ــازة  ــن م ــاين، الب ــط الربه ــدوري )3789/8(، املحي ــد، للق 23(، التجري

ــي )327/3(. )118/6(، تبيــني احلقائــق، للزيلع

ــان  ــرشط جري ــن ب ــن احلس ــد ب ــول حمم ــى ق ــر، ومقت ــول زف ــو ق )6( وه
ــه  ــة، وعلي ــب احلنفي ــه مذه ــتقر علي ــذي اس ــو ال ــه، وه ــل في ــادة بالتعام الع
الفتــوى عندهــم، وحممــد بــن احلســن وإن مل يــرصح بجــواز وقــف الدراهــم 
والدنانــري، إال أنــه جييــز وقــف كل منقــول جــرت العــادة بالتعامــل فيــه، قــال 
ــت ال  ــي وإن كان ــني، فه ــني بالتعي ــم ال تتع ــت إن الدراه ــن: "قل ــن عابدي اب
ينتفــع هبــا مــع بقــاء عينهــا لكــن بدهلــا قائــم مقامهــا لعــدم تعينهــا، فكأهنــا 

النــووي 1٤12هـــ(، ومذهــب احلنابلــة )ابــن قدامــة، 
1٤17هـــ، املــرداوي، 1٤19ه، البهــويت 1٤1٤هـــ(، 

ــار ابــن حــزم )ابــن حــزم 1٤2٤هـــ(. واختي
واستدلوا بام ييل:

أ( أنــه مل يــرد مــن الكتــاب وال مــن الســنة دليــل 
ــالل،  ــري )اخل ــم والدنان ــف الدراه ــة وق ــىل مرشوعي ع

1٤15هـــ، ابــن حــزم 1٤2٤هـــ(.
ونوقش: 

بــأن وقــف الدراهــم والدنانــري داخــل يف داللــة 
النصــوص الدالــة عــىل مرشوعيــة الوقــف، وإخراجهــا 

ــل. ــاج إىل دلي ــا حيت منه
ب( أن الوقــف حتبيــس األصــل عــىل التأبيــد لينتفــع به 
مــع بقــاء عينــه، وأمــا وقــف الدراهــم والدنانــري فإنــه 
ــري  ــم والدنان ــاع بالدراه ــن االنتف ــد، إذ ال يمك ال يتأب
إال باســتهالك عينهــا، فــال يصــح وقفهــا )املرغينــاين، 
1٤29هـــ، اخلــريش، املــاوردي، 2٠٠9م، ابــن قدامة، 

1٤17هـــ، ابن حــزم 1٤2٤هـ(. 
 ونوقش:

ــا  ــو وقفه ــا، فل ــاء أصله ــام بق ــم مق ــا قائ ــأن رد بدهل ب
لإلقــراض وردِّ بدهلــا، أو املضاربــة هبــا والتصــدق 
بربحهــا، لبقيــت وانتفــع هبــا، وهــي ال تتعــني بالتعيــني 
ــة  ــي باقي ــل ه ــت، ب ــت وذهب ــا تلف ــال: إهن ــى يق حت
لضــامن رد مثلهــا )ابــن عابديــن، 1٤36هـــ، اخلــريش، 

ابــن تيميــة، 1٤15هـــ(.

القول الثاين: 
ــة)6(،  صحــة وقفهــا بــال كراهــة، وهــو مذهــب احلنفي
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)8( رواه أمحــد يف مســنده برقــم )36٠٠(، موقوفــا عــىل ابــن مســعود -ريض 
ــن  ــتدرك )83/3(، وحسَّ ــم يف املس ــناده احلاك ــح إس ــد صح ــه- وق اهلل عن
ــة  ــر يف الدراي ــن حج ــب ص )391(، واب ــة الطال ــري يف حتف ــن كث ــناده اب إس
ــد  ــخاوي يف املقاص ــنه الس ــا"، وحسَّ ــده مرفوع ــال: "مل أج )187/2(، وق
ــن  ــاء )188/2(، وحسَّ ــف اخلف ــوين يف كش ــنة ص )581(، والعجل احلس

ــة )17/2(. ــاين يف الضعيف ــناده األلب إس

باقيــة، وال شــك يف كوهنــا مــن املنقــول، فحيــث جــرى فيهــا تعامــل دخلــت 
فيــام أجــازه حممــد". حاشــية ابــن عابديــن )557/6-558(، وقــال أيضــا: 
ــارف  ــول املتع ــا باملنق ــن إحلاقه ــف م ــره املصن ــا ذك ــة م ــر صح ــذا ظه "وهب
ــا مل  ــر ألهن ــن زف ــل ع ــا بالنق ــام خصوه ــه، وإن ــى ب ــد املفت ــول حمم ــىل ق ع
ــن  ــية اب ــداء"، حاش ــا ابت ــال هب ــذي ق ــو ال ــه ه ــة إذ ذاك؛ وألن ــن متعارف تك
ــازة )118/6- ــن م ــاين، الب ــط الربه ــر: املحي ــن )558/6(، وينظ عابدي
119(، والبحــر الرائــق، البــن نجيــم )219/5(، وموقــف العقــول يف 
وقــف املنقــول، أليب الســعود احلنفــي ص)٤6-55(، وهــذه املســألة إحــدى 
ــن  ــن عابدي ــال اب ــر، ق ــول زف ــة بق ــد احلنفي ــا عن ــى فيه ــي يفت ــائل الت املس
ــن  ــور عرشي ــوى ص ــر ... س ــه زف ــام قال ــى ب ــال يفت ــد ف ــه: "وبع ــن نظم م
تقســيمها انجــىل" إىل أن قــال: "ووقــف دنانــري أجــز ودراهم ... كمـــا قالــــه 

األنصـــــــاري دام مبجــــــــــــال". حاشــية ابــن عابديــن 
.)3٤٠-339/5(

)7( ينظــر: قــرار جممــع الفقــه اإلســالمي التابــع ملنظمــة املؤمتــر اإلســالمي 
يف مســألة وقــف النقــود، الــدورة اخلامســة عــرشة بمســقط )ســلطنة ُعــامن( 

ــتثامر يف  ــأن االس ــم 1٤٠ )15/6(، بش ــرار رق 1٤–1٤25/1/19هـــ، ق
الوقــف ويف غالتــه وريعــه، وقــد ُنــصَّ يف هــذا القــرار عــىل مــا يــيل:

ــو  ــف وه ــن الوق ــي م ــد الرشع ــا، ألن املقص ــز رشع ــود جائ ــف النق - وق
ــني  ــود ال تتع ــا؛ وألن النق ــق فيه ــة متحق ــبيل املنفع ــل وتس ــس األص حب

ــا. ــا مقامه ــوم أبداهل ــام تق ــني وإن بالتعي
- جيــوز وقــف النقــود للقــرض احلســن، ولالســتثامر إمــا بطريــق مبــارش، أو 
ــدار  ــق إص ــن طري ــد، أو ع ــدوق واح ــني يف صن ــن الواقف ــدد م ــاركة ع بمش
ــة  ــاركة اجلامعي ــا للمش ــف، وحتقيق ــىل الوق ــجيعا ع ــة تش ــة وقفي ــهم نقدي أس

فيــه.
ــه  ــر ب ــرتي الناظ ــان كأن يش ــوف يف أعي ــدي املوق ــال النق ــتثمر امل - إذا اس
عقــارا أو يســتصنع بــه مصنوعــا، فــإن تلــك األصــول واألعيــان ال تكــون 
وقفــا بعينهــا مــكان النقــد، بــل جيــوز بيعهــا الســتمرار االســتثامر، ويكــون 

ــغ النقــدي. الوقــف هــو أصــل املبل

ــوقي(،  ــريش، الدس ــك 1٤15هـــ، اخل ــة )مال واملالكي
ــد الشــافعية )املــاوردي 2٠٠9م، العمــراين  ووجــه عن
1٤21هـــ، النــووي 1٤12هـــ(، وروايــة عنــد احلنابلة 
ــو  ــرداوي، 1٤19ه(، وه ــة، 1٤15هـــ، امل ــن تيمي )اب
ــاري  ــاري، 1٤29هـــ(، والبخ ــري )البخ ــول الزه ق
ــن  ــة )اب ــن تيمي ــار اب ــاري، 1٤29هـــ(، واختي )البخ
ــة، 1٤٠8هـــ، املــرداوي، 1٤19ه(، ورأي جممــع  تيمي
ــني  ــن عثيم ــار اب ــدويل)7(، واختي ــالمي ال ــه اإلس الفق

ــني، 1٤22ه(. ــن عثيم )اب
واستدلوا بام ييل:

أ( أن األصــل جــواز وقــف كل مــا ينتفع بوقفــه؛ لورود 
ــة الوقــف، والدراهــم والدنانــري ممــا  ــة بمرشوعي األدل

ــة  ــن صح ــي م ــع رشع ــد مان ــا، وال يوج ــع بوقفه ينتف
ــى  ــدة حت ــا رضر أو مفس ــل بوقفه ــا، وال حيص وقفه
متنــع، بــل حيصــل بوقفهــا نفــع كبــري للبــالد والعبــاد.
ــاس،  ــني الن ــل ب ــه التعام ــرى ب ــا ج ــه مم ب(  أن
والثابــت بالعــرف كالثابــت بالنــص، وقــد قــال صــىل 
اهلل عليــه وســلم: "مــا رآه املســلمون حســنا فهــو عنــد 
عابديــن  ابــن  1٤36ه،  حســن")8(.)احلصكفي  اهلل 

1٤36ه(
ونوقش:

ــه  ــت ب ــا تثب ــال رشعي ــس دلي ــاس لي ــل الن ــأن تعام ب
األحــكام، بــل إن الدليــل الرشعــي هــو احلاكــم عــىل 
ــرد  ــام مل ي ــرف في ــل بالع ــام يعم ــاس، وإن ــالت الن تعام
ــة  ــة الرشعي ــف األدل ــىل أال خيال ــي ع ــل رشع ــه دلي ب
األخــرى، وقــد وردت النصــوص الرشعيــة ببيــان 
الوقــف وأحكامــه، فــال يعــول عــىل العــرف مــع 

ــوص. ــذه النص ــود ه وج
ل رد بــدل املــال الذي  ت(  أن مــدة بقائــه تطــول، وينـَـزَّ

ينتفــع بــه يف منزلــة دوام العني 
)ابن عابدين، 1٤36ه، الدردير(.

ث(  أن املقصــد الرشعــي مــن الوقــف -وهــو تســبيل 
املنفعــة- متحقــق يف وقــف الدراهــم والدنانــري 

)جممع الفقه الدويل،1٤25هـ(.

القول الثالث: 
صحــة وقــف النقــود مــع الكراهــة، وهــو قــول عنــد 
املالكيــة )الدمــريي 1٤29هـــ، اخلــريش، الدســوقي(.
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هلــذا  دليــل  عــىل  اطالعــي-  –حســب  أقــف  ومل 
ــتندا  ــن مس ــة املجيزي ــدُّ أدل ــن أن ُتع ــول)9(، ويمك الق
للقــول بالصحــة، وأدلــة املانعــني مســتندا للقــول 

بالكراهــة.

الرتجيح:
الراجــح –واهلل أعلــم- هــو القــول الثــاين بجــواز وقف 
ــا  ــة، لدخوهل ــب والفض ــن الذه ــري م ــم والدنان الدراه
ــة، وحتقيقهــا ملقاصــد الوقــف، وعــدم  يف عمــوم األدل

وجــود مانــع أو مفســدة أو رضر يف وقفهــا.

ثمرة اخلالف يف املسألة:
لو أوقف شخص دراهم أو دنانري:

ــال  ــى امل ــف، ويبق ــح الوق ــول األول: ال يص ــىل الق فع
ــه. ــه كســائر أموال ــرصف في ــده يت عن

وعــىل القــول الثــاين: يصــح الوقــف، كســائر األوقــاف 
األخرى.

وعىل القول الثالث: يصح الوقف مع الكراهة.

املبحث الثاين:
وقف العملة الورقية واإللكرتونية:

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: 
نشأة العملة الورقية واإللكرتونية وتطورمها.

العملــة الورقيــة واإللكرتونيــة نوعــان مــن أنــواع 
ــالت،  ــود والعم ــور النق ــدادا لتط ــا امت ــود، جاءت النق
وقبــل  تعامالهتــم،  يف  النــاس  الحتياجــات  تلبيــة 
ــارة إىل  ــن اإلش ــي حتس ــا الرشع ــن حكمه ــث ع احلدي
ملحــة موجــزة عــن نشــأة العمــالت والنقــود عمومــا، 

)9( َعــدَّ احلّطــاب هــذا القــول مــن األقــوال الضعيفــة عنــد املالكيــة. ينظــر: 
مواهــب اجلليــل، للحطــاب )631/7(.

ونشــأة العملــة الورقيــة واإللكرتونيــة خصوصــا، 
حيــث مــرت العمــالت والنقــود بعــدة مراحــل، 

ــيل: ــام ي ــل ك ــس مراح ــا يف مخ ــن إمجاهل يمك

1( مرحلة املقايضة:
ــم،  ــودة عنده ــان املوج ــاس باألعي ــادل الن ــي تب وه
عنــده،  بــام  احليــوان  ومالــك  بصيــده،  فالصيــاد 
ــع  ــه، والصان ــن زارعت ــرج م ــام خي ــزرع ب ــب ال وصاح
الكفــراوي،  1٤٠٤هـــ،  منيــع،  )ابــن  بمصنوعاتــه 
املــرصي وآخــر، 1٤٠٠ه، البــاز، 1٤2٠هـــ، دويدار(.

2( مرحلة النقود السلعية:
ــادل  ــيلة للتب ــاس وس ــا الن ــددة اختذه ــياء حم ــي أش وه
األصــداف،  ومنهــا:  البلــدان،  باختــالف  ختتلــف 
والتمــر، وامللــح، وجلــود بعــض احليوانــات، وغريهــا 
)ابــن منيــع، 1٤٠٤هـــ، الكفــراوي، املــرصي وآخــر، 

ــور(. ــاز، 1٤2٠هـــ، الفرف 1٤٠٠ه، الب

3( مرحلة النقود املعدنية:
النــاس  كان  وقــد  والفضــة،  الذهــب  وأبرزهــا 
ــم  ــكوكة، ث ــري مس ــع غ ــر بقط ــون يف أول األم يتعامل
دت األوزان، ووضعــت أختــام احلــكام عــىل هــذه  ُحــدِّ
ــة،  ــت موزون ــد أن كان ــدودة بع ــارت مع ــود، وص النق
ــم  ــون بدراه ــم يتعامل ــدأ أمره ــلمون يف مب وكان املس
ــن  ــر ب ــم رضب عم ــم، ث ــروم ودنانريه ــرس وال الف

ــلمني  ــة للمس ــه- عمل ــاب -ريض اهلل عن اخلط
)ابــن منيــع، 1٤٠٤هـــ، الكفــراوي، املــرصي وآخــر، 
واســتمر  الفرفــور(،  1٤2٠هـــ،  البــاز،  1٤٠٠ه، 

ــة. ــا طويل ــة أزمان ــود املرضوب ــل بالنق التعام

4( مرحلة النقود والعمالت الورقية:
مــرت العمــالت الورقيــة بأطــوار عــدة، كان مبدؤهــا 
ــىل  ــة ع ــغ مالي ــامن مبال ــار بض ــني التج ــالت ب مراس
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ــاس يف  ــميها الن ــك، ويس ــة البن ــوت: أي ورق ــك ن ــوت أو البن )1٠( البنكن
ــع  ــن مني ــواط. ينظــر: الــورق النقــدي، الب ــوات أو األن ذلــك الوقــت: األن
ــة، للدكتــور حممــد عبداللطيــف الفرفــور  ص )51(، أحــكام النقــود الورقي
بحــث مقــدم ملجمــع الفقــه اإلســالمي الــدويل التابــع ملنظمــة املؤمتــر 

ــع. )ع3/ج1717/3(. ــة املجم ــر جمل ــالمي ينظ اإلس

ــن،  ــار اآلخري ــدى التج ــني ل ــري معروف ــخاص غ أش
للعمــالت  بدايــة  كانــت  -وإن  الورقــة  وهــذه 
واألوراق النقديــة- إال أهنــا عبــارة عــن وثيقــة بوجــود 
ــدأ  ــك ب ــد ذل ــا، وبع ــودا يف ذاهت ــت نق ــغ، وليس املبل
أول بنــك بإصــدار أوراق البنكنــوت)1٠( يف الســويد 
ــزم  ــا تلت ــوك يف أول أمره ــت البن ــام 1656م، وكان ع
ــة،  ــب أو الفض ــن الذه ــل م ــاء الكام ــن: الغط بأمري
وحتويــل هــذه األوراق النقديــة إىل ذهــب أو فضــة عند 
ــاء  ــوك بإلغ ــدأت البن ــام 1931م ب ــذ ع ــب، ومن الطل
األمــر الثــاين وهــو االلتــزام بتحويــل األوراق النقديــة 
ــًا  ــدًا إلزامي ــارت األوراق نق ــة، وص ــب أو فض إىل ذه
ــة  ــت احلكوم ــام 1971م أوقف ــون، ويف ع ــوة القان بق
األمريكيــة االلتــزام باألمــر األول وهــو: االلتــزام 
ــال،  ــة وتفصي ــة مجل ــة الورقي ــي للعمل ــاء الذهب بالغط
ــة  ــة الورقي ــة دول العــامل، وصــارت العمل وتبعتهــا بقي
ــل  ــت التعام ــي فرض ــة الت ــن الدول ــا م ــتمد قوهت تس
هبــا، وليــس هلــا قــوة ذاتيــة كالذهــب والفضــة، وأمــا 
ــا  ــدرت عملته ــد أص ــعودية فق ــة الس ــة العربي اململك
ــرم 1381هـــ،  ــا يف حم ــة هب ــمية اخلاص ــة الرس الورقي
وكان يوجــد قبلهــا مــا يعــرف بإيصــاالت احلــج، 
ــي  ــى االصطالح ــة باملعن ــة ورقي ــن عمل ــا مل تك ولكنه
)ابــن منيــع، 1٤٠٤هـــ، الكفــراوي، املــرصي وآخــر، 
1٤٠٠ه، البــاز، 1٤2٠هـــ، رايض، 198٠م، العثــامين، 

ــح، 1٤27هـــ(. ــدار، املصل دوي

5( مرحلة النقود والعمالت اإللكرتونية:
ــرصيف،  ــور امل ــوجي، والتط ــدم التكنولــ ــهم التق أس

واالزدهــار االقتصــادي، إىل ظهــور شــكل جديــد 
مــن النقــود صــار يدعــى النقــود اإللكرتونيــة، وهــذه 
املرحلــة يمكــن تقســيمها إىل طوريــن عــىل ســبيل 

ــال: اإلمج

 الطور األول:
العمــالت اإللكرتونيــة املرصفيــة، مثــل الريــاالت 
الســعودية املوَدعــة لــدى املصــارف، وهــي: عبــارة عن 
ودائــع بنكيــة مــن قبــل أصحــاب األمــوال، وحقيقتهــا 
ــع  ــرصف بدف ــزم امل ــرصف، يلت ــدى امل ــة ل ــود كتابي قي
ــد الطلــب، وقــد  ــة عن مــا يقابلهــا مــن العملــة الورقي
حتــى  املرصفيــة  اإللكرتونيــة  النقــود  هــذه  زادت 
ــا هــذا هــي أغلــب النقــود يف العــامل،  صــارت يف وقتن
ــراد  ــم األف ــرشكات ومعظ ــدول وال ــارت ال ــث ص حي
ــم  ــن تعامله ــر م ــة أكث ــود اإللكرتوني ــون بالنق يتعامل
التعامــل هبــا  بالعمــالت الورقيــة، وذلــك ملــا يف 
ــهولة  ــة، كس ــة الورقي ــا العمل ــوق مزاي ــا تف ــن مزاي م
العقــود  إجــراء  وإمــكان  وتوثيقهــا،  التعامــالت، 
ــاوف أو  ــرية دون م ــغ الكب ــل املبال ــة، وحتوي الضخم
إشــكاالت كانــت تعرتي نقــل املبالــغ النقديــة )رايض، 
198٠م، املصلــح، 1٤27هـ، احلمــالوي، 1٤2٤هـ(.

الطور الثاين:
أيضــا  وتســمى  احلديثــة  اإللكرتونيــة  العمــالت 
التــي  وهــي  االفرتاضيــة،  أو  الرقميــة  العمــالت 
تتــداول يف الشــبكة العنكبوتيــة فقــط، وليــس هلــا 
يتبــع  وجــود حــيسٌّ خارجــه، بــل إن بعضهــا ال 
إىل جهــة معروفــة، وتداوهلــا يكــون بــني الطرفــني 
املتداولــني مبــارشة دون وســيط، فــال حاجــة إىل البنوك 
ــن  ــذا ال يمك ــل، ل ــة والتحوي وال إىل رشكات الرصاف
غســيل  جرائــم  يف  اســتخدامها  ويمكــن  تعقبهــا، 
ــالت  ــذه العم ــبوهة، وه ــات املش ــوال، والعملي األم
الرقميــة كثــرية جــدا بلغــت قرابــة 1٠٠٠ عملــة 
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رقميــة حــني كتابــة هــذا البحــث يف شــهر ذي احلجــة 
مــن عــام 1٤٤٠هـــ، لكنهــا متفاوتــة مــن حيــث القــوة 
ــوم،  ــل، إيثري ــن، ريب ــهرها: بتكوي ــن أش ــة، وم والقيم
ــازع  ــال من ــهرها ب ــري، وأش ــا كث ــا، داش، وغريه أيوت
ــن  ــة بتكوي ــي عمل ــث ه ــذا البح ــة ه ــت كتاب يف وق
التــي كان ســعرها عنــد إطالقهــا يف 2٠٠9م )13٠9( 
ــعرها  ــع س ــم ارتف ــي، ث ــكل دوالر أمريك ــن ل بتكوي
حيــث  2٠17/12/17م  يف  أوجــه  إىل  ووصــل 
دوالر   )19.٠٠٠( الواحــد  البتكويــن  ســعر  بلــغ 
أمريكــي )منتــدى االقتصــاد اإلســالمي، 2٠18م، 
بانورامــا البورصــة 2٠18م(، واليــوم تســاوي العملــة 
ــي  ــن )1٠.٠٠٠( دوالر أمريك ــن البتكوي ــدة م الواح
كــام هــو ســعر رصف البتكويــن بالــدوالر يف يــوم 

1٤٤٠/11/2٠هـــ.
وحيــث إن هــذا النــوع مــن العمــالت يعــد مــن 
ــا  ــق هب ــا يتعل ــري مم ــا زال كث ــارصة، وم ــوازل املع الن
جمهــوال، إذ ليــس هلــا جهــة معتــربة تنظــم التعامــل هبا، 
ــا  ــل هب ــي التعام ــو ألغ ــول، فل ــك جمه ــا كذل ومصريه
خــرس املتــداول كل عمالتــه، ثــم إن تذبــذب أســعارها 
ــت ردود  ــذا تفاوت ــا؛ ل ــق حياهل ــو إىل القل ــاد يدع احل
فعــل اجلهــات احلكوميــة جتــاه العمــالت الرقميــة بــني 
قبوهلــا، أو جتريــم التعامــل هبــا أو اختــاذ موقــف وســط 
بالتحذيــر مــن خطــر االســتثامر فيهــا دون جتريــم 
التعامــل هبــا )منتــدى االقتصــاد اإلســالمي، 2٠18م، 

ــة 2٠18م(.  ــا البورص بانورام

املطلب الثاين: 
حكم وقف العملة الورقية واإللكرتونية.

تصوير املسألة:
ملــا صــار غالــب تعامــل النــاس يف هــذا الزمــان 
بالعمــالت الورقيــة واإللكرتونيــة، أضحــى مــن املهــم 
ــالت،  ــن العم ــوع م ــذا الن ــف ه ــألة وق ــث مس بح

هــل هــو مــرشوع أم ال؟ وقبــل البحــث يف حكــم 
وقفهــا، حتســن اإلشــارة إىل حكــم التعامــل هبــا عــىل 
ــة  ــة الورقي ــذه العمل ــذ ه ــل تأخ ــوم، وه ــه العم وج
واإللكرتونيــة حكــم الدراهــم والدنانــري مــع اختــالف 
صفاهتــام؟ أم أن هلــا حكــام متلفــا؟ ولتوضيــح ذلــك ال 

ــمني: ــيمها إىل قس ــن تقس ــد م ب

األول: العملــة الورقيــة والعملــة اإللكرتونيــة املرصفيــة 
كالريــاالت الســعودية: 

ذهــب مجاهــري علــامء العــرص إىل أنَّ حكمهــا يف التعامل 
ــه  ــبري، 1٤16هـــ(، وب ــري )ش ــم والدنان ــم الدراه حك
صــدر قــرار هيئــة كبــار العلــامء باململكــة )هيئــة كبــار 
ــالمي  ــي اإلس ــع الفقه ــامء، 1٤3٤هـــ(، واملجم العل
ــع لرابطــة العــامل اإلســالمي )قــرارات املجمــع(،  التاب
وجممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل التابــع ملنظمــة املؤمتــر 

اإلســالمي )جملــة املجمــع(.

الثاين: العملة الرقمية احلديثة كالبتكوين وأخواهتا:
ــة متوقفــة  ــات الرشعي ــر املجامــع واهليئ مــا زالــت أكث
يف شــأهنا، ومــن تصــدى للحديــث عنهــا فهــم يف 
ــاء عــىل  الغالــب بــني مــرصح بحرمــة التعامــل هبــا بن
ــا وإن  ــل هب ــن التعام ــذر م ــني حم ــايل، وب ــا احل وضعه
ــر  ــباب التحذي ــرز أس ــن أب ــا، وم ــرصح بتحريمه مل ي
والغــرر  واملقامــرة  اجلهالــة  حتريمهــا:  أو  منهــا، 
الفاحــش الــذي يشــوب التعامــل هبــا، وكذلــك 
إمــكان اســتعامهلا يف املعامــالت غــري املرشوعــة، كبيــع 
ــوال،  ــيل األم ــم غس ــدرات، وجرائ ــلحة، واملخ األس
ــرى  ــن ي ــا م ــث عنه ــدى للحدي ــن تص ــا، ومم ونحوه
ــاال  ــت م ــال، وليس ــودا أص ــة وال نق ــت عمل ــا ليس أهن
ــالت  ــا رشوط العم ــق عليه ــال تنطب ــا، ف ــا رشع متقوم
والنقــود وال رشوط املــال يف الــرشع، ويضيفــون ذلــك 
إىل أســباب منــع التعامــل هبــا، يف حــني يــرى آخــرون 
والنقــود،  العمــالت  بوظائــف  تقــوم  أهنــا  يــرى 
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ــبق  ــي س ــرى الت ــباب األخ ــة لألس ــى حمرم ــا تبق لكنه
ــل  ــع التعام ــم- من ــرب -واهلل أعل ــا)11(، واألق ذكره
هبــا بصورهتــا احلاليــة، ملــا يف التعامــل هبــا مــن مفاســد 
غالبــة، كاجلهالــة واملقامــرة والغــرر الفاحــش، وإمكان 

ــة. ــري املرشوع ــالت غ ــتعامهلا يف املعام اس

حكم وقف العمالت الورقية واإللكرتونية:
ــم  ــإن حك ــألة، ف ــر املس ــه يف تصوي ــبق بيان ــا س ــاء م بن
ــف  ــم وق ــة كحك ــة واإللكرتوني ــة الورقي ــف العمل وق
الرقميــة  العملــة  باســتثناء  والدنانــري،  الدراهــم 
احلديثــة، فــإن حكــم وقفهــا يرتتــب عــىل حــل 
ــة،  ــر الرشعي ــن املحاذي ــت م ــى خل ــا، فمت ــل هب التعام
املشــار إليهــا يف تصويــر املســألة، فحكمهــا يف الوقــف 
ــه؛ فيكــون اخلــالف  ــري، وعلي حكــم الدراهــم والدنان
يف هــذه املســألة كاخلــالف يف مســألة وقــف الدراهــم 
ــث  ــام يف املبح ــال، ك ــا ودلي ــا ومذهب ــري خالف والدنان

ــث. ــذا البح ــن ه األول م
ــول  ــو الق ــم- ه ــألة –واهلل أعل ــذه املس ــح يف ه والراج
واإللكرتونيــة  الورقيــة  العملــة  وقــف  بجــواز 
ــف، وألن يف  ــة الوق ــوم أدل ــا يف عم ــة؛ لدخوهل املرصفي
وقفهــا حتقيقــا ملقاصــد الوقــف، ولعــدم وجــود مانــع 
أو مفســدة أو رضر، أو مالفــة لدليــل رشعــي، بــل إن 
ممــا يقــوي هــذا القــول ويرجحــه مــدى النفــع الكبــري 
ــُهُل  ــاف، إذ َيْس ــن األوق ــوع م ــذا الن ــه ه ــذي حيقق ال
عــىل الواقــف وقــف األمــوال النقديــة، ويســهل عليــه 
إدارهتــا واســتثامرها، وعائداهتــا وأرباحهــا كبــرية، 

ــة  ــة، واهليئ ــاء املرصي ــدار اإلفت ــوى ب ــة الفت ــا أمان ــن رصح بتحريمه )11( مم
ــاء  ــدة، ودار اإلفت ــة املتح ــارات العربي ــالمية يف اإلم ــؤون اإلس ــة للش العام
ــالمي 2٠18م ص)2٠- ــاد اإلس ــدى االقتص ــان منت ــر: بي ــطينية، ينظ الفلس
22( منشــور عــىل الشــبكة العنكبوتيــة، املوقــع اإللكــرتوين ألمانــة دار 
اإلفتــاء املرصيــة https://cutt.us/iOIeO، املوقــع اإللكــرتوين للهيئــة 

ــدة ــة املتح ــارات العربي ــالمية يف اإلم ــؤون اإلس ــة للش العام
 https://cutt.us/0EP1N، املوقع اإللكرتوين لدار اإلفتاء الفلسطينية

. https://cutt.us/OwMF7 

ــد  ــرتدد مري ــد ي ــق، إذ ق ــني متحق ــا للمحتاج ونفعه
الوقــف يف وقــف عقــار معــني يف مــكان معــني، حيــث 
خيشــى عليــه مــا خيشــى مــن األســباب الكثــرية املؤديــة 
ــالوة  ــا، ع ــة، أو إمهاهل ــاف العقاري ــف األوق إىل ضع
عــىل حــرصه يف يشء حمــدد، يف مــكان حمــدد، بخــالف 
ــكان  ــور بم ــري حمص ــه غ ــإن واقف ــدي، ف ــف النق الوق
أمامــه  اخليــارات  بــل  معــني، وال كيفيــة حمــددة، 
مفتوحــة باســتثامره يف املــكان والكيفيــة املناســبني، 
وذلــك وال شــك ممــا حيفــز النــاس، ويدفعهــم إىل 

ــاف. ــىل األوق ــدام ع اإلق
ــا  ــر عندم ــا تظه ــألة فإهن ــالف يف املس ــرة اخل ــا ثم وأم
يوقــف شــخص عملــة ورقيــة أو إلكرتونيــة عــىل 

ــايل: ــو الت النح
ــا  ــف مرشوع ــون الوق ــة: يك ــول بالصح ــىل الق - فع

ــه.  ــن ملك ــا ع ــذا، وخارج وناف
ــري  ــف غ ــون الوق ــة: يك ــدم الصح ــول بع ــىل الق - وع
مــرشوع، وال نافــذا، بــل يبقــى املــال يف ملــك الواقــف 
يتــرصف فيــه كســائر أموالــه، ولــو مــات قبــل تســليمه 
ــني  ــم ب ــة يقس ــون ترك ــه يك ــم، فإن ــوف عليه للموق
ــىل  ــم ع ــوف عليه ــلَّمه للموق ــا س ــك م ــة، وكذل الورث
ــة،  ــم إىل الرتك ــه ليض ــم إعادت ــرض، فعليه ــبيل الق س
وأمــا مــا ســلَّمه هلــم دون اشــرتاط إعادتــه، فإنــه 

ــات.  ــن الصدق ــة م ــون صدق يك
- وعــىل القــول بالصحــة مــع الكراهــة: يكــون الوقف 

نافــذا، لكــن فعله مكــروه وتركــه أوىل.

املطلب الثالث: 
الورقيــة  العملــة  وقــف  مــن  االنتفــاع  أوجــه 

. نيــة و لكرت إل ا و
ــة  ــة واإللكرتوني ــة الورقي ــف العمل ــن وق ــرض م الغ
هــو نفــع املوقــوف عليــه عــىل وجــه يضمــن بقــاء املــال 
ــون  ــف، ويك ــن الوق ــاع م ــتمرار االنتف ــوف واس املوق

ذلــك بأحــد األمريــن التاليــني، أو هبــام معــا:
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األمر األول: القرض:
مــن أوجــه االنتفــاع بالوقــف النقــدي، الوقــف ألجــل 
الورقيــة  العملــة  توقــف  أن  وصورتــه:  القــرض، 
أو اإللكرتونيــة وتقــرض ملــن تنطبــق عليــه رشوط 
ــم  ــا، ث ــة لرده ــات الالزم ــذ الضامن ــف، وتؤخ الواق

ــر. ــاج آخ ــرض ملحت تق
قــال برهــان الديــن بــن مــازة: "ويف وقــف األنصــاري 
وكان مــن أصحــاب زفــر: إذا وقــف الدراهــم أو 
الطعــام أو مــا يــكال أو يــوزن أنــه جيــوز... فعــىل هــذا 
ــف  ــة وق ــن احلنط ــر) 12( م ــذا الك ــال: ه ــاس إذا ق القي
ــذر هلــم أن  ــن ال ب ــراء الذي عــىل رشط أن يقــرض الفق
يزرعوهــا ألنفســهم، ثــم وجــد منهــم بعــد إدراك قــدر 
القــرض، ثــم يقــرض لغريهــم مــن الفقــراء أبــدا عــىل 

هــذا الســبيل فهــذا جائــز" 
)ابن مازة، 1٤2٤ه: 119/6(.

وهــو وإن مل ينــص عــىل وقــف الدراهــم ألجــل 
القــرض إال أنــه أشــار إىل وقــف احلنطــة ألجــل 

واحــد. وحكمهــام  القــرض، 
ــل  ــا ب ــردد فيه ــال ت ــني ف ــا الع ــر: "وأم ــال الدردي وق
جيــوز وقفهــا قطعــا؛ ألنــه نــص املدونــة واملــراد 
ــه"  ــاء عين ــة بق ــه منزل ــزل رد بدل ــلف، وين ــه للس وقف

)الدرديــر:٤/77(.
ــن  ــغ م ــىل أبل ــد ع ــص أمح ــد ن ــة: "ق ــن تيمي ــال اب وق
ــدال  ــع إب ــه إال م ــع ب ــا ال ينتف ــف م ــو وق ــك - وه ذل
عينــه - فقــال أبــو بكــر عبــد العزيــز يف الشــايف: نقــل 
ــة  ــت موقوف ــم إذا كان ــد: أن الدراه ــن أمح ــوين ع امليم
عــىل أهــل بيتــه ففيهــا الصدقــة وإذا كانــت عــىل 
ــف  ــل وق ــت: رج ــة. قل ــا صدق ــس فيه ــاكني فلي املس
ــاكني  ــت للمس ــال: إن كان ــبيل؟ ق ــم يف الس ــف دره أل
فليــس فيهــا يشء. قلــت: فــإن وقفهــا يف الكــراع 

ــان  ــل. لس ــىل النخ ــه ع ــد ب ــذي يصع ــل ال ــكاف: احلب ــح ال ــر بفت )12( الَك
العــرب )136/5(.

ــال  ــتباه. ق ــس واش ــألة لب ــذه مس ــال: ه ــالح؟ ق والس
ــامن  ــف األث ــواز وق ــذا ج ــر ه ــربكات: وظاه ــو ال أب

ــح"  ــدق بالرب ــة والتص ــرض أو التنمي ــرض الق لغ
)ابن تيمية: 1٤15هـ:31/23٤(.

ــح  ــه، يص ــق: وعن ــال يف الفائ ــرداوي: "وق ــال امل وق
وقــف الدراهــم، فينتفــع هبــا يف القــرض ونحــوه. 
اختــاره شــيخنا. يعنــي بــه الشــيخ تقــي الديــن" 

)املــرداوي،1٤19ه:378-377/16(.
وجــاء يف قــرار جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل التابــع 
ــف  ــوز وق ــيل: "جي ــا ي ــالمي م ــر اإلس ــة املؤمت ملنظم

ــتثامر ...."  ــن، ولالس ــرض احلس ــود للق النق
)جممع الفقه اإلسالمي الدويل، 1٤25هـ(.

األمــر الثــاين: اســتثامر املــال املوقــوف والتصــدق 
بأرباحــه:

مــن أوجــه االنتفــاع بالوقــف النقــدي، اســتثامر املــال 
املوقــوف والتصــدق بأرباحــه، وصورتــه أن يدفــع 
ــرز  ــن أب ــا، وم ــتثامرا آمن ــتثمرها اس ــة يس ــال إىل ثق امل
االســتثامرات اآلمنــة يف الوقــت احلــارض صناديــق 
ــل  ــام حيص ــدق ب ــم يتص ــر، ث ــة املخاط ــتثامر قليل االس
مــن أرباحهــا حســب رشوط الواقــف، وعــىل املســتثمر 
ــة املخاطــر؛  أن يتجنــب وضعهــا يف االســتثامرات عالي

ــتمرارها. ــا واس ــىل دوامه ــا ع حفاظ
مــن  وكان  األنصــاري  "وعــن  نجيــم:  ابــن  قــال 
ــري أو  ــم أو الدنان ــف الدراه ــن وق ــر فيم ــاب زف أصح
ــم،  ــال: نع ــوز؟ ق ــوزن أجي ــكال أو ي ــا ي ــام أو م الطع
ــم  ــة ث ــم مضارب ــع الدراه ــال: تدف ــف؟ ق ــل: وكي قي

ــه"  ــف علي ــذي وق ــه ال ــا يف الوج ــدق هب يتص
)ابن نجيم: 219/5(.

وقــال ابــن تيميــة: "قــال أبــو الــربكات: وظاهــر هــذا 
ــة  ــرض أو التنمي ــرض الق ــامن لغ ــف األث ــواز وق ج

ــح"  ــدق بالرب والتص
)ابن تيمية، 1٤15هـ:31/23٤(.
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وجــاء يف قــرار جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل التابــع 
ــف  ــوز وق ــيل: "جي ــا ي ــالمي م ــر اإلس ــة املؤمت ملنظم
ــق  ــا بطري ــتثامر إم ــن، ولالس ــرض احلس ــود للق النق
مبــارش، أو بمشــاركة عــدد مــن الواقفــني يف صنــدوق 
ــة  ــة وقفي ــهم نقدي ــدار أس ــق إص ــن طري ــد، أو ع واح
ــة  ــاركة اجلامعي ــا للمش ــف، وحتقيق ــىل الوق ــجيعا ع تش

ــه"  في
)جممع الفقه اإلسالمي الدويل، 1٤25هـ(.

اخلامتة
احلمــد هلل أوال وآخــر وظاهــرا وباطنــا، وصــىل اهلل 
ــلم  ــه وس ــه وصحب ــىل آل ــد وع ــا حمم ــىل نبين ــلم ع وس
ــذا  ــة ه ــني يل يف هناي ــد تب ــد: فق ــا بع ــريا أم ــليام كث تس

ــة: ــج التالي ــث النتائ البح
1( الوقــف اصطالحــا: حتبيــس األصــل وتســبيل 

املنفعــة.
2( العملــة الورقيــة اصطالحــا: أوراق نقديــة تصدرها 
ــة  ــة وثق ــن إرادة الدول ــا م ــتمد قوهت ــات، تس احلكوم

املتعاملــني هبــا.
3( العملــة اإللكرتونيــة اصطالحــا: قيمــة نقديــة 
ــول واســع  ــة، حتظــى بقب ــة عــىل وســيلة إلكرتوني مزن

ــا. ــري ُمصدره ــن غ م
٤( ُنقل اإلمجاع عىل مرشوعية الوقف يف أصله.

ــا، أو  ــارا ثابت ــون عق ــا أن يك ــو: إم ــوف ال خيل 5( املوق
ــف  ــة وق ــىل مرشوعي ــم ع ــل العل ــة أه ــوال، وعام منق
العقــار، وحكــي إمجاعــا، واختلفــوا يف وقــف املنقــول 
ــا.  ــزه مطلق ــة: األول: جتوي ــهرها أربع ــوال أش ــىل أق ع
ــا،  ــزه تبع ــث: جتوي ــا. الثال ــه مطلق ــع من ــاين: املن الث
ــراع  ــالح والك ــف الس ــتقالال، إال وق ــه اس ــع من واملن
فيجــوز اســتقالال. الرابــع: جتويــزه إذا جــرى بــه 
ــو  ــم- ه ــا –واهلل أعل ــاس، وأرجحه ــني الن ــل ب تعام

ــا. ــزه مطلق ــول األول بتجوي الق
6( الراجــح –واهلل أعلــم- هــو القــول بجــواز وقــف 

الدراهــم والدنانــري مــن الذهــب والفضــة؛ لدخوهلــا يف 
ــة الوقــف، وحتقيقهــا ملقاصــده،  ــة مرشوعي عمــوم أدل

وعــدم وجــود مانــع أو مفســدة أو رضر يف وقفهــا.
7( الراجــح –واهلل أعلــم- هــو القــول بجــواز وقــف 
ــا  ــة؛ لدخوهل ــة املرصفي ــة واإللكرتوني ــة الورقي العمل
ــا  ــف، وألن يف وقفه ــة الوق ــة مرشوعي ــوم أدل يف عم
حتقيقــا ملقاصــد الوقــف، ولعــدم وجــود مانــع أو 
ــذا  ــوي ه ــا يق ــل إن مم ــا، ب ــدة أو رضر يف وقفه مفس
ــه  ــذي حتقق ــري ال ــع الكب ــدى النف ــه، م ــول ويرجح الق
هــذه األوقــاف يف هــذا العــرص، حيــث يســهل وقفهــا 
واســتثامرها، وعائداهتــا وأرباحهــا كبــرية، ونفعهــا 

ــق. ــني متحق للمحتاج
الورقيــة  العملــة  8( يكــون االنتفــاع مــن وقــف 
األول:  وجهــني:  بأحــد  املرصفيــة  اإللكرتونيــة  أو 
القــرض. والثــاين: اســتثامر املــال املوقــوف والتصــدق 

بأرباحــه.

أبرز التوصيات:
- دعــوة املقتدريــن إىل البــذل يف هــذا النــوع مــن 
األوقــاف؛ لغــرض اإلقــراض أو االســتثامر والتصــدق 

ــرب. ــواب ال ــم أب ــن أعظ ــو م ــاح، فه باألرب
- رضورة وضــع التوثيقــات والضامنــات الالزمــة 

الســتمرار الوقــف وحفــظ أموالــه.
هــذا مــا تبــني يل مــن نتائــج وتوصيــات يف هــذا 
ــات،  ــم الصاحل ــه تت ــذي بنعمت ــد هلل ال ــث، واحلم البح
وصــىل اهلل وســلم عــىل نبينــا حممــد وعــىل آلــه وصحبــه 

ــني. أمجع

فهرس املراجع

العلميــة واإلفتــاء،  العامــة للبحــوث  الرئاســة   )1
ــة  ــامء باململك ــار العل ــة كب ــاث هيئ )1٤3٤هـــ(، أبح

ط5. الســعودية،  العربيــة 
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اآلثــار  )1٤2٤ه(،  إبراهيــم،  حممــد  الشــافعي،   )2
ــة،  ــود اإللكرتوني ــة للنق ــة واملالي ــة واالقتصادي النقدي
مــن منشــورات مؤمتــر األعــامل املرصفيــة اإللكرتونيــة 
ــة ديب.  ــارة وصناع ــة جت ــون، غرف ــة والقان ــني الرشيع ب

3( الفرفــور، حممــد عبداللطيــف، أحــكام النقــود 
الورقيــة، بحــث مقــدم ملجمــع الفقــه اإلســالمي 
التابــع ملنظمــة املؤمتــر اإلســالمي، جملــة املجمــع، 

العــدد الثالــث اجلــزء الثالــث.

النقــود  أوراق  أحــكام  تقــي،  حممــد  العثــامين،   )٤
ــالمي  ــه اإلس ــع الفق ــدم ملجم ــث مق ــالت، بح والعم
التابــع ملنظمــة املؤمتــر اإلســالمي، جملــة املجمــع، 

ــث. ــزء الثال ــث اجل ــدد الثال الع

5( البــاز، عبــاس، )1٤2٠هـــ(، أحــكام رصف النقود 
والعمــالت يف الفقــه اإلســالمي وتطبيقاهتــا املعــارصة، 

ط2، دار النفائــس، األردن.

6( املوصــيل، جمــد الديــن عبد اهلل بــن حممــود، االختيار 
لتعليــل املختــار، دار الكتب العلميــة، بريوت.

الديــن،  صــالح  وحممــود،  ســمري،  املــرصي،   )7
والبنــوك.  النقــود  اقتصاديــات  )1٤٠٠هـــ(، 

)1٤19هـــ(،  ســليامن،  بــن  عــيل  املــرداوي،   )8
ــاح  ــي، د.عبدالفت ــداهلل الرتك ــق: د.عب ــاف، حتقي اإلنص
احللــو، وزارة الشــؤون اإلســالمية يف اململكــة العربيــة 

الســعودية.

ــي،  ــي احلنف ــد اهلل الروم ــن عب ــم ب ــوي، قاس 9( القون
ــة،  ــب العلمي ــاء، دار الكت ــس الفقه )1٤2٤هـــ(، أني

ــريوت. ب
1٠( بانورامــا البورصــة، )2٠18م(، نــرشة إلكرتونيــة 
العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــىل  منشــورة  متخصصــة 

تصدرهــا بورصــة فلســطني، العــدد 17.

11( ابــن نجيــم، زيــن الديــن احلنفــي، البحــر الرائــق 
رشح كنــز الدقائــق، ط2، دار الكتــاب اإلســالمي.

12( العمــراين، أبــو احلســني حييــى بــن أيب اخلــري 
الشــافعي، )1٤21هـــ(، البيــان يف مذهــب اإلمــام 

بــريوت. املنهــاج،  دار  الشــافعي، 

بشــأن  اإلســالمي  االقتصــاد  منتــدى  بيــان   )13
 )2٠18/1( رقــم   Bitcoin البتكويــن  مرشوعيــة 

2٠18/1/11م بتاريــخ 
 https://iefpedia.com/arab/?p=40129 .

ــرزاق  ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــدي، حمم 1٤( الزبي
ــر  ــن جواه ــروس م ــاج الع ــيني، )1385هـــ(، ت احلس

القامــوس، وزارة اإلعــالم الكويتيــة.

15( ابــن خلــدون، عبــد الرمحــن بــن حممــد احلرضمي، 
)198٤م(، تاريــخ ابــن خلــدون، ط5، دار القلــم، 

بــريوت.

16( الزيلعــي، عثــامن بــن عــيل، تبيــني احلقائــق رشح 
ــاب اإلســالمي. ــق، ط2، دار الكت ــز الدقائ كن

حممــد،  بــن  أمحــد  احلســني  أبــو  القــدوري،   )17
ــات  ــز الدراس ــق: مرك ــد، حتقي )1٤27هـــ(، التجري
ــد رساج، أ.د.  ــد أمح ــة، أ.د. حمم ــة واالقتصادي الفقهي

عــيل مجعــة حممــد، دار الســالم، القاهــرة.
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18( ابــن كثــري، أبــو الفــداء إســامعيل بــن عمــر 
بمعرفــة  الطالــب  حتفــة  )1٤16هـــ(،  القــريش، 
أحاديــث متــرص ابــن احلاجــب، حتقيــق د. عبــد الغنــي 
ــريوت. ــزم، ب ــن ح ــيس، ط2، دار اب ــد الكبي ــن محي ب

ــد،  ــن أمح ــد ب ــن حمم ــالء الدي ــمرقندي، ع 19( الس
ــة،  ــب العلمي ــاء، دار الكت ــة الفقه )1٤٠5هـــ(، حتف

بــريوت.

اهلل، )1٤27هـــ(،  بــن عبــد  املصلــح، خالــد   )2٠
ابــن  دار  الفقــه اإلســالمي،  النقــدي يف  التضخــم 

الدمــام. اجلــوزي، 

حممــد،  بــن  عــيل  احلســني  أبــو  اجلرجــاين،   )21
)1٤2٤هـــ(، التعريفــات، ط2، درا الكتــب العلميــة، 

بــريوت.
أمحــد،  بــن  حممــد  اهلل  عبــد  أبــو  القرطبــي،   )22
)1٤23هـــ(، اجلامــع ألحــكام القــرآن، ط2، دار عــامل 

الكتــب، الريــاض.

23( املالكــي، خليــل بــن إســحاق بــن موســى، 
ــي  ــرص الفرع ــح يف رشح املخت )1٤29هـــ(،  التوضي

البــن احلاجــب، مركــز نجيبويــه للمخطوطــات.

2٤( املنــاوي، زيــن الديــن عبد الــرؤوف، )1٤1٠هـ(،  
التوقيــف عــىل مهــامت التعاريــف، حتقيــق عبداحلميــد 

محــدان، عــامل الكتــب.

25( الرتمــذي، حممــد بن عيســى، )1٤29هـــ(، جامع 
الرتمــذي، ط٤، دار الســالم، الرياض.

26( احلنبــيل، مــازن، جرائــم تزييــف العمــالت، 

بحــث منشــور عــىل الشــبكة العنكبوتيــة.
تقليــد  بوهنيبــة، ) 2٠16م(، جريمــة  رتيبــة،   )27
)تزييــف وتزويــر( العملــة الورقيــة واملعدنيــة، رســالة 
ــة احلقــوق. ــر، كلي ــر، جامعــة اجلزائ ماجســتري، اجلزائ

28( مصطفــى، حســن حممــد، )2٠17م(، دور عملــة 
البتكويــن يف متويــل اجلامعــات والتنظيــامت اإلرهابيــة، 

بحــث منشــور عــىل الشــبكة العنكبوتيــة.

29(  حممــد أمــني بــن عمــر، )1٤36ه(، حاشــية ابــن 
عابديــن، رد املحتــار عــىل الــدر املختــار، ابــن عابديــن، 

ط٤، دار املعرفــة، بــريوت.

3٠(  الدســوقي، حممــد عرفــة، حاشــية الدســوقي عــىل 
الــرشح الكبــري، دار الفكــر.

حممــد،  بــن  عــيل  احلســني  أبــو  املــاوردي،   )31
)2٠٠9م(، احلــاوي الكبــري، حتقيــق عــيل معــوض 
العلميــة،  الكتــب  دار  ط3،  عبداملوجــود،  وعــادل 

بــريوت لبنــان.

حممــد،  بــن  عــيل  بــن  حممــد  احلصكفــي،    )32
)1٤36ه(، الــدر املختــار، ط٤، دار املعرفــة، بــريوت.

دراســة  )1٤2٤هـــ(،  صالــح،  احلمــالوي،    )33
ــورات  ــن منش ــة، م ــود اإللكرتوني ــدور النق ــة ل حتليلي
ــة  ــني الرشيع ــة ب ــة اإللكرتوني ــامل املرصفي ــر األع مؤمت

ــة ديب. ــارة وصناع ــة جت ــون، غرف والقان

3٤(  العســقالين، أمحــد بــن عــيل ابــن حجــر، الدرايــة 
يف ختريــج أحاديــث اهلدايــة، دار املعرفــة، بــريوت.

35(  النــووي، حييــى بــن رشف، )1٤12هـــ(، روضــة 
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الطالبــني وعمــدة املفتــني، ط3، املكتــب اإلســالمي.
36( األلبــاين، أبــو عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن، 
)1٤12هـــ(، سلســلة األحاديث الضعيفــة واملوضوعة 

وأثرهــا الســيئ يف األمــة، دار املعــارف، الريــاض.

37( الدمــريي، هبــرام بــن عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز، 
ــز  ــك، مرك ــام مال ــه اإلم ــامل يف فق )1٤29هـــ(، الش

ــرتاث. ــة ال ــات وخدم ــه للمخطوط نجيبوي

ــري،  ــرشح الكب ــد، ال ــربكات أمح ــو ال ــر، أب 38( الدردي
ــر. دار الفك

حممــد،  بــن  صالــح  بــن  حممــد  العثيمــني،   )39
ــتقنع، دار  ــىل زاد املس ــع ع ــرشح املمت )1٤22هـــ(، ال

الريــاض. ابــن اجلــوزي، 

أبــو عبــداهلل حممــد، رشح متــرص  ٤٠( اخلــريش، 
ــرص. ــوالق، م ــة بب ــربى األمريي ــة الك ــل، املطبع خلي

٤1( البهــويت، منصــور بــن يونس، )1٤1٤هـــ(، رشح 
منتهــى اإلرادات، عــامل الكتــب.

ــاد، )1٤٠7هـــ(،  ــن مح ــامعيل ب ــري، إس ٤2( اجلوه
الصحــاح، ط٤، دار العلــم، بــريوت.

٤3( البخــاري، حممــد بــن إســامعيل بــن إبراهيــم بــن 
ــاري، ط٤، دار  ــح البخ ــرية، )1٤29هـــ(، صحي املغ

ــاض. ــالم، الري الس

٤٤( القشــريي، مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم، 
الســالم،  دار  ط٤،  مســلم،  صحيــح  )1٤29هـــ(، 

الريــاض.

٤5( كاثريــن ســتيوارتن وســاليل جونــا شــيكار، 
ومســتقبل  الرقميــة  العملــة  مانفيــل،  وكاتريونــا 
ــة. ــبكة العنكبوتي ــىل الش ــور ع ــر منش ــالت، تقري العم

ــد  ــن عب ــم ب ــد احللي ــن عب ــد ب ــة، أمح ــن تيمي ٤6( اب
الســالم، )1٤٠8هـــ(، الفتــاوى الكــربى، حتقيــق حممد 
عطــا ومصطفــى عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــريوت.

ــح  ــر، فت ــن حج ــيل اب ــن ع ــد ب ــقالين، أمح ٤7( العس
ــة  ــاري، املكتب ــام البخ ــح اإلم ــرشح صحي ــاري ب الب

ــلفية. الس

)1٤2٤هـــ(،  املقــديس،  حممــد  مفلــح،  ابــن   )٤8
ــي،  ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــداهلل ب ــق عب ــروع، حتقي الف

ط1، مؤسســة الرســالة، بــريوت.

ــن يعقــوب،  ــن حممــد ب ــادي، جمــد الدي ٤9( الفريوزآب
مؤسســة  ط8،  املحيــط،  القامــوس  )1٤26هـــ(، 

الرســالة، بــريوت.

ــد، )1351هـــ(،  ــن حمم ــامعيل ب ــوين، إس 5٠( العجل
ــن  ــتهر م ــام اش ــاس ع ــل اإللب ــاء ومزي ــف اخلف كش
األحاديــث عــىل ألســنة النــاس، مكتبــة القــديس، 

القاهــرة.

51( ابــن منظــور، حممــد بن مكــرم عــيل، )1٤1٤هـ(، 
لســان العــرب، ط3، دار صــادر، بريوت.

52( ابــن تيميــة، أمحــد بــن عبداحلليــم، )1٤15هـــ(، 
جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم أمحــد بــن تيميــة، مجــع 
ــد  ــك فه ــع املل ــم، جمم ــن قاس ــن ب ــب عبدالرمح وترتي

ــة. ــة النبوي ــف، املدين ــة املصحــف الرشي لطباع
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53( ابــن حــزم، عــيل بــن أمحــد، )1٤2٤هـــ(، املحىل، 
حتقيــق د. عبدالغفــار البنــداري، ط3، دار الكتــب 

ــريوت. ــة، ب العلمي

5٤(  ابــن مــازة، حممــود بــن أمحــد بــن عبــد العزيــز، 
)1٤2٤هـــ(، املحيــط الربهــاين يف الفقــه النعــامين، 
ــب  ــدي، دار الكت ــامي اجلن ــم س ــد الكري ــق: عب حتقي

ــريوت. ــة، ب العلمي

ــة  55(  اإلمــام مالــك بــن أنــس، )1٤15هـــ(، املدون
ــريوت. ــة، ب ــب العلمي ــربى، دار الكت الك

حممــد،  بــن  اهلل  عبــد  بــن  حممــد  احلاكــم،   )56
ــق:  ــني، حتقي ــىل الصحيح ــتدرك ع )1٤22هـــ(، املس
الكتــب  دار  ط2،  عطــا،  القــادر  عبــد  مصطفــى 

بــريوت. العلميــة، 

حنبــل،  بــن  حممــد  بــن  أمحــد  الشــيباين،   )57
)1٤18هـــ(، مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، حتقيــق 
شــعيب األرنــؤوط، ط1، مؤسســة الرســالة، بــريوت. 

الفتــح، )1٤23هـــ(،  أيب  بــن  البعــيل، حممــد   )58
املطلــع عــىل ألفــاظ املقنــع، حتقيــق حممــود األرنــاؤوط 

ــوادين. ــة الس ــب، مكتب ــني اخلطي وياس

ــالت  ــامن، )1٤16هـــ(، املعام ــد عث ــبري، حمم 59( ش
املاليــة املعــارصة، دار النفائــس، األردن.

ــد، )1٤29هـــ(،  ــد احلمي ــار عب 6٠(  عمــر، أمحــد مت
ــب. ــامل الكت ــارصة، ع ــة املع ــة العربي ــم اللغ معج

61(  جممــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، املعجم الوســيط، 

املعارف. دار  ط2، 
62( بــن قدامــة، موفــق الديــن أيب حممــد عبــداهلل بــن 
أمحــد، )1٤17هـــ(، املغنــي، حتقيــق د عبــداهلل الرتكــي 

ــو، ط3، دار هجــر. ــاح احلل وعبدالفت

63( الســخاوي، حممــد بن عبــد الرمحــن، )1٤٠5هـ(، 
األحاديــث  مــن  كثــري  بيــان  يف  احلســنة  املقاصــد 
املشــتهرة عــىل األلســنة، حتقيــق: حممــد عثامن اخلشــت، 

ــريوت. ــريب، ب ــاب الع دار الكت

6٤( رايض، عبــد املنعــم، )198٠م(، مقدمــة يف النقود 
والبنــوك والتجــارة اخلارجية.

ــن  ــد ب ــن أمح ــد اهلل ب ــد عب ــو حمم ــة، أب ــن قدام 65( ب
ــام  ــه اإلم ــع يف فق ــديس، )1٤21هـــ(، املقن ــد املق حمم
أمحــد بــن حنبــل، حتقيــق: حممــود األرنــاؤوط وياســني 
ــدة. ــع، ج ــوادي للتوزي ــة الس ــب، مكتب ــود اخلطي حمم

ــن  ــد الرمح ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــاب، حمم 66(  احلط
املغــريب، )1٤23هـــ(، مواهــب اجلليــل لــرشح متــرص 

ــب. ــامل الكت ــل، دار ع خلي

ــرتوين،  ــع اإللك ــالمي، املوق ــه اإلس ــع الفق 67( جمم
الشــبكة  عــىل  اإلســالمي  املؤمتــر  ملنظمــة  التابــع 

العنكبوتيــة.

ــى  ــن مصطف ــد ب ــن حمم ــد ب ــعود، حمم ــو الس 68( أب
العــامري األفنــدي احلنفــي، )1٤٤٠هـــ(، موقــف 
العقــول يف وقــف املنقــول، عنايــة عبدالعظيــم ســلهب 

و د.رامــي ســلهب، دار أروقــة، عــامن، األردن.

ــة،  ــات النقدي ــود والسياس ــد، النق ــدار، أمح 69( دوي
ــرة. ــمس، القاه ــني ش ــة ع مكتب
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7٠( الكفــراوي، عــوف، النقــود واملصــارف يف النظــام 
اإلســالمي، دار اجلامعــات املرصيــة، اإلســكندرية.

اجلــزري،  حممــد  بــن  املبــارك  األثــري،  ابــن   )71
)1383هـــ(، النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، 
حتقيــق طاهــر أمحــد الــزاوي وحممــود حممــد الطناحــي، 

املكتبــة اإلســالمية.

ــك  ــد املل ــايل عب ــني أيب املع ــام احلرم ــي، إم 72( اجلوين
ــة  ــب يف دراي ــة املطل ــد اهلل، )1٤28هـــ(، هناي ــن عب ب
ــب،  ــود الّدي ــم حمم ــد العظي ــق أ. د. عب ــب، حتقي املذه

ــاج. دار املنه

بــن أيب بكــر، )1٤29هـــ(،  املرغينــاين، عــيل   )73
اهلدايــة يف رشح بدايــة املبتــدي، حتقيــق أمحــد جــاد، دار 

ــرة. ــث، القاه احلدي

ــن ســليامن، )1٤٠٤هـــ(،  ــد اهلل ب ــع، عب ــن مني 7٤( اب
ــه حكمــه، ط2. ــه تارخيــه قيمت ــورق النقــدي حقيقت ال

75( الغــزايل، أبــو حامد حممــد بن حممــد، )1٤17هـ(، 
ــم  ــود إبراهي ــد حمم ــق: أمح ــب، حتقي ــيط يف املذه الوس

وحممــد حممــد تامــر، دار الســالم، القاهــرة.

ل، أبــو بكــر أمحــد بــن حممــد بــن هــارون،  76( اخلَــالَّ
)1٤15هـــ(، الوقــوف والرتجــل مــن اجلامــع ملســائل 
اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، حتقيــق: ســيد كــرسوي 

ــريوت. ــة، ب ــب العلمي ــن، دار الكت حس
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شعرية الرسد يف احلديث النبوي الرشيف قصة الصحايب كعب بن مالك ريض اهلل عنه )الثالثة الذين خلفوا( نموذًجا

د. فهد بن صالح امللحم
أستاذ األدب املشارك بقسم اللغة العربية
يف كلية الرتبية بالزلفي - جامعة املجمعة

ملخص البحث  

اهتمــت الدراســة هنــا بشــعرية الــرسد يف احلديــث النبــوي 
الرشيــف؛ لبيــان آلياهتــا، واجلامليــات بتنــاول شــعرية 
احلكايــة، وشــعرية اخلطــاب يف قصــة الصحــايب كعــب بــن 
ــن  ــه ع ــع صاحبي ــف م ــني ختل ــه- ح ــك -ريض اهلل عن مال
ــرسدي،  ــج ال ــة الربنام ــدث ملعرف ــع احل ــوك، وتتب ــزوة تب غ
كانــت  وكيــف  وســامهتا،  الشــخصية  عــىل  والتعــرف 
ــارد،  ــعرية الس ــه، وش ــلوب تكثيف ــرسد، وأس ــؤات ال تنب
ــة، ودالالت  ــات الضدي ــاد الثنائي ــر يف أبع ــان النظ ــع إمع م
ــل  ــن أج ــة؛ م ــة، واحلضاري ــة، واملكاني ــارات الزماني اإلش

ــه. ــص ذات ــل الن ــن داخ ــج م ــول إىل نتائ الوص

الكلامت املفتاحية:
)شــعرية- الــرسد- احلديــث النبــوي- قصــة- كعــب بــن 

ــة الذيــن خلفــوا(. مالــك- الثالث

Abstract

The poetic narration in the hadith of the 
Prophet —peace be upon him—,  the story 
of the companion, Ka'b ibn Malik —may 
Allah be pleased with him— (The Three 
Who Were Left Behind) as a model.
The study here focused on the poetic nar-
ration in the Prophet's Hadith to show its 
mechanisms and esthetics by addressing 
the poetry of the story, and the poetry of 
the speech in the story of the companion 
Ka'b ibn Malik —may Allah be pleased 
with him—  when he fell behind with two 
of his companions from attending and par-
ticipating in the invasion of Tabuk, and 
following this event to know the narrative 
approach, and identifying the personality 
and its features, and how the predictions 
of the narration were, and the method of 
intensification, and the poetic of the nar-
rator with a closer look at the dimensions 
of the inverse-duo, and the indications of 
temporal, spatial and cultural signals in or-
der to reach some outcomes from within 
the same text.

Keywords: 
The Poetic; Narration; The Hadith of the 
Prophet; Story; Ka'b Ibn Malik; The Three 
Who Were Left Behind

شعرية السرد في الحديث النبوي الشريف
قصة الصحابي كعب بن مالك رضي اهلل عنه 

)الثالثة الذين خلفوا( نموذًجا
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مقدمة 

احلمــد هلل كــام ينبغــي جلــالل وجهــه وعظيــم ســلطانه، 
والصــالة والســالم عــىل نبينــا حممــد وعــىل آلــه 
وصحبــه، ومــن لــزم غــرزه إىل يــوم الديــن، أمــا بعــد:
ــي  ــلم- ه ــه وس ــىل اهلل علي ــرية املصطفى-ص ــإن س ف
ــن  ــب ب ــة كع ــزاد، وقص ــى ال ــص وأزك ــر القص أعط
الذيــن  )الثالثــة  ثالــث  عنــه-  اهلل  -ريض  مالــك 
ــا  ــزل هب ــون، إذ ن ــرسون واملحدث ــا املف ــوا( أورده خلف
الوحــي مــن الســامء، واملقصــود بالذيــن خلفــوا: 
ليــس " ختلفــوا " إنــام الذيــن أرجئــوا حتــى حيكــم اهلل 
ــن  ــن كعــب ب ــد اهلل ب يف أمرهــم، وقــد حــّدث هبــا عب
ــي، وكان -ريض  ــني عم ــب ح ــد كع ــك، وكان قائ مال
اهلل عنــه- مبــرًصا، ثــم كــف بــرصه، وقــد رسد كعــب 
ــر  ــن أم ــن م ــام يك ــد اهلل، ومه ــه عب ــىل ابن ــة ع القص
فســنرى كيــف يكــون رسد القصــة مــن شــاعر كفيــٍف، 
ــال  ــة - ب ــذه القص ــه، فه ــق علي ــث متف ــذا احلدي وه
شــك - حقيقيــة؛ لــذا ال يمكــن أن نتناوهلــا -حاشــا- 
ونحــن متوجســون، وبالتــايل ســيكون كل حــدث فيهــا 
ــج  ــلياًم- إىل نتائ ــتنطاًقا س ــتنطاقه اس ــد اس ــؤدي -بع ي
ســليمة . واحلديــث النبــوي أو األحاديــث املرفوعــة إىل 
الرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم- حظيــت أســانيدها 
بالدراســة مــن املحدثــني جرًحــا وتعديــاًل، كــام عكــف 
الفقهــاء عــىل متوهنــا بالدراســة الســتنباط األحــكام، 
ــو  ــام ه ــة هب ــارين مقارن ــن املس ــام ازوّر ع ــذي رب وال

ــة.  ــات األدبي الدراس
شــعرية  يــدرس  الــذي  البحــث  خطــة  وجــاءت 
الــرسد ومجالياتــه، واإلرشاقــات األســلوبية فيــه - مــع 
ــع - يف  ــض املواض ــيميائي ببع ــج الس ــتعانة باملنه االس

ــث: ــة مباح ــد وثالث متهي
متهيــد: ويتنــاول أمهيــة القــص ومفهــوم الشــعرية 
ــب  ــان غري ــوي، وبي ــث النب ــص احلدي ــرسد، ون وال
ــه. ــك ريض اهلل عن ــن مال ــب ب ــة لكع ــث، وترمج احلدي

عــىل  وحتتــوي  احلكايــة:  شــعرية  األول:  املبحــث 
ســريورة احلــدث، والربنامــج الــرسدي، وشــعرية 

وســامهتا. الشــخصية 
املبحــث الثــاين: شــعرية اخلطــاب: وحتتــوي عــىل 
تنبــؤات الــرسد، وتكثيــف الــرسد، وشــعرية الســارد.
والــدالالت: وحتتــوي  األبعــاد  الثالــث:  املبحــث 
الزمانيــة،  واإلشــارات  الضديــة،  الثنائيــات  عــىل 

احلضاريــة. واإلشــارات  املكانيــة،  واإلشــارات 
اهلل  أســأل  النتائــج،  بأبــرز  البحــث  ختمــت  ثــم 

عليــه. والقــادر  ذلــك  ويّل  إنــه  التوفيــق، 

التمهيد
هــي  فرســالتها  األدبيــة،  األجنــاس  مــن  القصــة 
رســالة كافــة أجنــاس األدب، ورســالة الفنــون عامــة، 
ــات،  ــدان املجتمع ــا بوج ــي اتصاهل ــة، ه ــة مزي وللقص
وهــي تتــاموج مــع التحــوالت االجتامعيــة، وهلــا 
ــاعدة يف  ــق املس ــن طري ــاة ع ــري احلي ــىل تفس ــدرة ع الق
حــل مشــكالهتا، أو عــىل األقــل وضــع املشــكالت يف 
إطارهــا الصحيــح، والقــاص عــادة يــرصح بــام نكتــم، 

ــنا ــا يف نفوس ــة لنراه ــيل احلقيق فيج
)فرهود، 1399: 16٤(.

إن الــرسد العــريب القديــم -وخاصــة مثــل هــذه القصة 
ــة  ــون إىل الدراس ــا يك ــوج م ــوي- أح ــث النب يف احلدي
والتحليــل؛ الســتنباط فوائــده املكنونــة عــىل مســتوى 
ــرسد،  ــذا ال ــة ه ــًرا خلصوصي ــون؛ نظ ــكل واملضم الش
ــا بذلــك  ــا وأســلوًبا، كــام يمكنن ــه لفًظ ــات لغت وجلاملي
أن نثــري الدراســات احلديثــة، وإن التحليــل هلــذه 
النصــوص يمّكننــا مــن الوصــول إىل دالالت مــن 
ــو  ــا ه ــىل م ــامد ع ــا، دون االعت ــوص ذاهت ــل النص داخ

ــن عــزوز، 1٤28هـــ: 3 ومــا بعدهــا( خارجهــا )اب
يقــول د. حممــد بــن عــزوز: "وبــام أن القصة اإلســالمية 
تصويــر ناقــد للواقــع، وليســت نســًجا خيالًيــا مرتفًعــا 
ــاس، فــإن شــخصياهتا ال  ــاة التــي حيياهــا الن عــن احلي
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ــي،  ــع املحك ــذا الواق ــن ه ــزًءا م ــون ج ــدو أن تك تع
ومــن ثــم فهــي معادلــة لإلنســان ورامــزة إليــه ، 
ــات  ــخصية احليوان ــاق الش ــن نط ــتبعد م ــك تس وبذل
شــخصيات  الغربيــون  يعدهــا  التــي  واجلــامدات 

ــزوز، 1٤27هـــ: 1٠7(. ــن ع كاملة")اب
وأصبــح للقصــة يف هــذا العــرص شــأن؛ ألهنــا مؤهلــة 
حلمــل األفــكار الكثرية، كــام تعالج مشــكالت إنســانية 
عديــدة، وهلــا ارتبــاط وثيــق بعواطــف النــاس؛ ألهنــا 
ــم  ــور آالمه ــم، وتص ــم وقيمه ــن تارخيه ــدث ع تتح
ــرسح  ــا مت ا عندم ــادًّ ــالًحا ح ــدت س ــل غ ــم، ب وآماهل
ــامل  ــذا الع ــة ه ــة لقولب ــالت تلفزيوني ــل يف مسلس أو متث
وعوملتــه، والقصــة أرحــب جمــاالً، والقــاص أقــدر مــن 
املــؤرخ؛ ألن القــاص يشــد املتلقــي وجيــربه طوًعــا عــىل 
قــراءة التاريــخ عــرب القصــة، كــام أن القصــة ال ختــص 

فئــة معينــة، بــل كل الطبقــات"
)حسني، 1٤28هـ: 161(.

وإذا كان األدب - يف أحــد أهــم تفســرياته - هــو مــرآة 
مكســورة لعــوامل البــرش؛ فــإن هــذا الوصــف ال ينطبــق 
ــورة؛  ــري مكس ــا غ ــرآة هن ــه؛ ألن امل ــن في ــىل مانح ع
فكعــب -ريض اهلل عنــه- مل يــامرس الــرسد عىل أســاس 
ــىل  ــوم ع ــا "تق ــا أهن ــن طبيعته ــة م ــة أو الرواي أن القص
تصويــر العمــق احلضــاري ملجتمــع مــن املجتمعــات، 
وتصويــر أزمــة اإلنســان يف هــذا املجتمع")صبــح 
ــا  ــأ إليه ــا(، ويلج ــا بعده ــيد، 1٤11هـــ: ٤6 وم الس
الكاتــب بأســلوبه األديب وصــوره؛ لريســم لنــا شــكل 
املجتمــع حســب رؤيتــه وموقفــه وهدفــه املبيــت، 
وليــس كــام هــي يف الواقــع، وإنــام صــور كعــب 
ــية،  ــاهد احلس ــف املش ــارد، ووص ــة الس ــع بعدس الواق
ــق  ــس وال تزوي ــري تدلي ــن غ ــية، م ــات النفس واخللج

ــة األدب.  ــىل فني ــة ع ــع املحافظ ــر، م وال تزوي
وال شــك أن الشــعرية علــم موضوعــه الشــعر، و تعني 
ــج  ــاص النات ــاميل اخل ــاس اجل ــعر( اإلحس ــة )ش كلم
عــادة عــن القصيــدة، ثــم توســع اســتعامل الكلمــة يف 

كل موضــع يثــري هــذا النــوع مــن اإلحســاس؛ كشــعر 
ــود يف  ــامل املوج ــم اجل ــم، ث ــعر الرس ــيقى، وش املوس
الطبيعــة، كــام يقــال عــن منظــر اجلــدول الرقــراق: إنــه 

شــعري
)جان كوهن، ترمجة الويل وآخرون، 2٠1٤: 9(.

والــرسد يف اللغــة بمعنــى التتابــع وجمــيء الــيء بعضه 
يف إثــر بعــض، كــام يــأيت بمعنــى النســج وإجادة ســياق 
احلديــث والتــأين به)ابن منظــور، د.ت: مــج3: 211(. 
ــزًءا  ــب ج ــا الكات ــف هب ــي يص ــة الت ــو "الطريق أو ه
مــن احلــدث، أو تعبــرًيا عــن الزمــان، أو توصيًفــا 
املــكان، ملمًحــا مــن املالمــح اخلارجيــة  ملالمــح 
للشــخصية، وقــد يتوغــل إىل األعــامق فيصــف عاملهــا 

.)69 1٤19هـــ:  الداخل)خليفــة، 
ــق  ــى أطل ــرب حت ــد الغ ــرسد عن ــى ال ــور معن ــم تط ث
عــىل النــص الروائــي أو احلكائــي برمتــه، فكأنــه 
الطريقــة التــي خيتارهــا الــراوي أو القــاص ليقــدم هبــا 
ــيج كالم يف  ــرسد نس ــون ال ــي، فيك ــدث إىل املتلق احل

صــورة حكــي )ســامل، 2٠٠1م: 53(.

• نص احلديث:
حدثنــي أبــو الطاهــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اهلل بــن 
عمــرو بــن رسح، مــوىل بنــي أميــة، أخــربين ابــن 
ــم  ــال: ث ــهاب ق ــن ش ــن اب ــس ع ــربين يون ــب، أخ وه
غــزا رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- غــزوة 
تبــوك، وهــو يريــد الــروم ونصــارى العــرب بالشــام، 
قــال ابــن شــهاب: فأخــربين عبــد الرمحــن بــن عبــداهلل 
بــن كعــب بــن مالــك أن عبــد اهلل بــن كعــب كان قائــد 
كعــب، مــن بنيــه حــني عمــي، قــال: ســمعت كعــب 
ــه حــني ختلــف عــن رســول  ــن مالــك حيــدث حديث ب
ــال  ــوك، ق ــزوة تب ــلم- يف غ ــه وس ــىل اهلل علي اهلل -ص
كعــب بــن مالــك: مل أختلــف عــن رســول اهلل -صــىل 
ــزوة  ــّط إال يف غ ــا ق ــزوة غزاه ــلم- يف غ ــه وس اهلل علي
تبــوك، غــري أين قــد ختلفــت يف غــزوة بــدر، ومل يعاتـِـب 



27

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء األول     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

شعرية الرسد يف احلديث النبوي الرشيف قصة الصحايب كعب بن مالك ريض اهلل عنه )الثالثة الذين خلفوا( نموذًجا

أحــًدا ختّلــف عنــه، إنــام خــرج رســول اهلل -صــىل اهلل 
عليــه وســلم- واملســلمون يريــدون عــري قريــش، 
حتــى مجــع اهلل بينهــم وبــني عدوهــم، عــىل غــري ميعاد، 
ولقــد شــهدت مــع رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه 
ــالم،  ــىل اإلس ــا ع ــني تواثقن ــة، ح ــة العقب ــلم- ليل وس
ــدر  ــت ب ــدر، وإن كان ــهد ب ــا مش ــب أن يل هب ــا أح وم
أذكــر يف النــاس منهــا، وكان مــن خــربي حــني ختلفــت 
ــزوة  ــلم- يف غ ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــن رس ع
ــني  ــي ح ــرس من ــوى وال أي ــط أق ــن ق ــوك: أين مل أك تب
ختلفــت عنــه يف تلــك الغــزوة، واهلل مــا مجعــت قبلهــا 
راحلتــني قــط، حتــى مجعتهــام يف تلــك الغــزوة، فغزاها 
ــه وســلم- يف حــر شــديد،  رســول اهلل -صــىل اهلل علي
ا  واســتقبل ســفًرا بعيــًدا ومفــاًزا، واســتقبل عــدوًّ
كثــرًيا، فجــال للمســلمني أمرهــم ليتأهبــوا أهبــة 
غزوهــم، فأخربهــم بوجههــم الــذي يريد، واملســلمون 
ــري، وال  ــلم- كث ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــع رس م
ــال  ــوان، ق ــد بذلــك الدي ــاب حافــظ، يري جيمعهــم كت
ــد أن يتغيــب، يظــن أن ذلــك  كعــب: فقــّل رجــل يري
ــز  ــن اهلل ع ــي م ــه وح ــزل في ــامل ين ــه، م ــيخفى ل س
ــلم-  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــزا رس ــل، وغ وج
تلــك الغــزوة حــني طابــت الثــامر والظــالل، فأنــا إليها 
أصعــر، فتجهــز رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
واملســلمون معــه، وطفقــت أغــدو لكــي أجتهــز معهم، 
ــا قــادر  فأرجــع ومل أقــض شــيئا، وأقــول يف نفــيس: أن
عــىل ذلــك إذا أردت، فلــم يــزل ذلــك يتــامدى يب حتــى 
اســتمر بالنــاس اجلــد، فأصبــح رســول اهلل -صــىل اهلل 
ــض  ــه، ومل أق ــلمون مع ــا، واملس ــلم- غادًي ــه وس علي
مــن جهــازي شــيًئا، ثــم غــدوت فرجعــت ومل أقــض 
ــوا  ــى أرسع ــامدى يب حت ــك يت ــزل ذل ــم ي ــيًئا، فل ش
ــا  ــم، في ــل فأدركه ــت أن أرحت ــزو، فهمم ــارط الغ وتف
ليتنــي فعلــت، ثــم مل يقــّدر ذلــك يل، فطفقــت إذا 
خرجــت يف النــاس بعــد خــروج رســول اهلل -صــىل اهلل 
ــاًل  ــوة إال رج ــي أين ال أرى يل أس ــلم- حيزنن ــه وس علي

ــذر اهلل  ــن ع ــاًل مم ــاق، أو رج ــه يف النف ــا علي مغموًص
مــن الضعفــاء، ومل يذكــرين رســول اهلل -صــىل اهلل عليه 
ــس يف  ــو جال ــال وه ــوك، فق ــغ تب ــى بل ــلم- حت وس
القــوم بتبــوك: مــا فعــل كعــب بــن مالــك؟ قــال رجــل 
مــن بنــي ســلمة: يــا رســول اهلل حبســه بــرداه والنظر يف 
ــه معــاذ بــن جبــل: بئــس مــا قلــت،  ــه، فقــال ل عطفي
واهلل -يــا رســول اهلل- مــا علمنــا عليــه إال خــرًيا، 
فســكت رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم، فبينــام هــو 
ــرساب،  ــه ال ــزول ب ــا ي ــاًل مبيض ــك رأى رج ــىل ذل ع
فقــال رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم-: كــن أبــا 
خيثمــة، فــإذا هــو أبــو خيثمــة األنصــاري، وهــو الذي 
ــال  ــون، فق ــزه املنافق ــني مل ــر ح ــاع التم ــدق بص تص
كعــب بــن مالــك: فلــام بلغنــي أن رســول اهلل -صىل اهلل 
عليــه وســلم- قــد توجــه قافــاًل مــن تبــوك، حــرضين 
ــرج  ــم أخ ــول: ب ــذب وأق ــر الك ــت أتذك ــي، فطفق بث
مــن ســخطه غــدا؟ وأســتعني عــىل ذلــك كل ذي رأي 
مــن أهــيل، فلــام قيــل يل: إن رســول اهلل -صــىل اهلل عليه 
ــى  ــل، حت ــي الباط ــا، زاح عن ــل قادًم ــد أظ ــلم- ق وس
ــت  ــًدا، فأمجع ــيء أب ــه ب ــو من ــن أنج ــت أين ل عرف
صدقــه، وصبــح رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
ــدأ باملســجد فركــع  ــا، وكان إذا قــدم مــن ســفر ب قادًم
ــك  ــل ذل ــام فع ــاس، فل ــس للن ــم جل ــني، ث ــه ركعت في
ــون  ــه، وحيلف ــذرون إلي ــوا يعت ــون، فطفق ــاءه املخلف ج
لــه، وكانــوا بضعــة وثامنــني رجــاًل، فقبــل منهــم 
رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- عالنيتهــم، 
وبايعهــم واســتغفر هلــم، ووكل رسائرهــم إىل اهلل، 
ــم املغضــب، ثــم  ــم تبسُّ حتــى جئــت، فلــام ســلمت تبسَّ
قــال: تعــال، فجئــت أمــي حتــى جلســت بــني يديــه، 
ــرك؟  ــت ظه ــد ابتع ــن ق ــك؟ أمل تك ــا خّلف ــال يل: م فق
قــال: قلــت: يــا رســول اهلل، إين واهلل لــو جلســت عنــد 
ــن  ــأخرج م ــت أين س ــا لرأي ــل الدني ــن أه ــريك م غ
ــي واهلل  ــداًل، ولكن ــت ج ــد أعطي ــذر، ولق ــخطه بع س
ــذب  ــث ك ــوم حدي ــك الي ــن حدثت ــت لئ ــد علم لق
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ــيل،  ــخطك ع ــكن اهلل أن يس ــي ليوش ــه عن ــرىض ب ت
ــه إين  ــيل في ــد ع ــدق جت ــث ص ــك حدي ــن حدثت ولئ
ألرجــو فيــه عقبــى اهلل، واهلل مــا كان يل عــذر، واهلل مــا 
كنــت قــط أقــوى وال أيــرس منــي حــني ختلفــت عنــك، 
ــه وســلم-: أمــا هــذا  قــال رســول اهلل -صــىل اهلل علي
ــت،  ــك، فقم ــي اهلل في ــى يق ــم حت ــدق، فق ــد ص فق
وثــار رجــال من بنــي ســلمة فاتبعــوين، فقالــوا يل: واهلل 
ــا قبــل هــذا، لقــد عجــزت يف  مــا علمنــاك أذنبــت ذنًب
ــه  ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــذرت إىل رس ــون اعت أال تك
ــد كان  ــون، فق ــه املخلف ــه إلي ــذر ب ــام اعت ــلم- ب وس
ــه  ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــتغفار رس ــك اس ــك ذنب كافي
وســلم- لــك، قــال: فــواهلل مــا زالــوا يؤنبوننــي حتــى 
عليــه  اهلل  -صــىل  اهلل  رســول  إىل  أرجــع  أن  أردت 
ــل  ــم: ه ــت هل ــم قل ــال ث ــيس، ق ــذب نف ــلم- فأك وس
لقــي هــذا معــي مــن أحــد؟ قالــوا: نعــم، لقيــه معــك 
ــا  ــل م ــام مث ــل هل ــت، فقي ــا قل ــل م ــاال مث ــالن، ق رج
ــن  ــوا: مــرارة ب ــال قلــت: مــن مهــا؟ قال ــل لــك، ق قي
ــة الواقفــي، قــال:  ــن أمي الربيعــة العامــري، وهــالل ب
ــام  ــدًرا، فيه ــهدا ب ــد ش ــني ق ــني صاحل ــروا يل رجل فذك
أســوة، قــال: فمضيــت حــني ذكرومهــا يل، قــال: وهنــى 
ــن  ــلمني ع ــلم- املس ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص رس
ــه،  ــف عن ــن ختل ــني م ــن ب ــة- م ــا الثالث ــا -أهي كالمن
ــى  ــا حت ــريوا لن ــال: تغ ــاس، وق ــا الن ــال: فاجتنبن ق
تنكــرت يل يف نفــيس األرض، فــام هــي بــاألرض التــي 
أعــرف، فلبثنــا عــىل ذلك مخســني ليلــة، فأمــا صاحباي 
فاســتكانا وقعــدا يف بيوهتــام يبكيــان، وأمــا أنــا فكنــت 
أشــب القــوم وأجلدهــم، فكنــت أخــرج فأشــهد 
ــد،  ــي أح ــواق، وال يكلمن ــوف يف األس ــالة، وأط الص
وآيت رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- فأســلم 
عليــه، وهــو يف جملســه بعــد الصــالة، فأقــول يف نفــيس: 
هــل حــرك شــفتيه بــرد الســالم أم ال؟ ثــم أصــيل قريًبــا 
منــه وأســارقه النظــر، فــإذا أقبلــت عــىل صــاليت نظــر 
إيّل ، وإذا التفــت نحــوه أعــرض عنــي، حتــى إذا طــال 

ذلــك عــيل مــن جفــوة املســلمني، مشــيت حتــى 
ــي،  ــن عم ــو اب ــادة، وه ــط أيب قت ــدار حائ ــورت ج تس
وأحــب النــاس إيل، فســلمت عليــه، فــواهلل مــا رد عــيل 
ــاهلل هــل  ــادة أنشــدك ب ــا قت ــا أب ــه: ي الســالم، فقلــت ل
تعلمــن أين أحــب اهلل ورســوله؟ قــال: فســكت، 
فعــدت فناشــدته، فســكت، فعــدت فناشــدته، فقــال: 
اهلل ورســوله أعلــم، ففاضــت عينــاي، وتوليــت، حتــى 
تســورت اجلــدار، فبينــا أنــا أمــي يف ســوق املدينــة، إذا 
نبطــي مــن نبــط أهــل الشــام، ممــن قــدم بالطعــام يبيعــه 
ــك،  ــن مال ــب ب ــىل كع ــدل ع ــن ي ــول: م ــة، يق باملدين
ــاءين  ــى ج ــه إيل، حت ــريون ل ــاس يش ــق الن ــال: فطف ق
ــا،  ــت كاتًب ــان، وكن ــك غس ــن مل ــا م ــع إيل كتاًب فدف
فقرأتــه فــإذا فيــه: أمــا بعــد، فإنــه قــد بلغنــا أن 
صاحبــك قــد جفــاك، ومل جيعلــك اهلل بــدار هــوان وال 
ــني  ــت: ح ــال فقل ــك، ق ــا نواس ــق بن ــة، فاحل مضيع
قرأهتــا: وهــذه أيضــا مــن البــالء فتياممــت هبــا التنــور 
مــن  أربعــون  مضــت  إذا  حتــى  هبــا،  فســجرهتا 
اخلمســني، واســتلبث الوحــي، إذا رســول اهلل -صــىل 
فقــال: إن رســول اهلل  يأتينــي،  اهلل عليــه وســلم- 
-صــىل اهلل عليــه وســلم- يأمــرك أن تعتــزل امرأتــك، 
ــل  ــال: ال، ب ــل؟ ق ــاذا أفع ــا أم م ــت: أطلقه ــال: فقل ق
ــّي  ــل إىل صاحب ــال: فأرس ــا، ق ــال تقربنه ــا، ف اعتزهل
ــك  ــي بأهل ــرأيت: احلق ــت الم ــال: فقل ــك، ق ــل ذل بمث
فكــوين عندهــم حتــى يقــي اهلل يف هــذا األمــر، قــال: 
فجــاءت امــرأة هــالل بــن أميــة رســول اهلل -صــىل اهلل 
ــا رســول اهلل، إن هــالل  ــه: ي ــت ل ــه وســلم- فقال علي
بــن أميــة شــيخ ضائــع ليــس لــه خــادم، فهــل تكــره أن 
ــه  ــت: إن ــك، فقال ــن ال يقربن ــال: ال، ولك ــه؟ ق أخدم
واهلل مــا بــه حركــة إىل يشء، وواهلل مــا زال يبكــي منــذ 
ــال: فقــال يل  كان مــن أمــره مــا كان إىل يومــه هــذا، ق
بعــض أهــيل: لــو اســتأذنت رســول اهلل -صــىل اهلل عليه 
وســلم- يف امرأتــك؟ فقــد أذن المــرأة هــالل بــن أميــة 
أن ختدمــه، قــال: فقلــت: ال أســتأذن فيهــا رســول اهلل 
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ــول  ــاذا يق ــي م ــا يدرين ــلم- وم ــه وس ــىل اهلل علي -ص
رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- إذا اســتأذنته 
فيهــا، وأنــا رجــل شــاب، قــال: فلبثــت بذلــك عــرش 
ــا مخســون ليلــة مــن حــني هنــي عــن  ــال، فكمــل لن لي
ــاح  ــر صب ــالة الفج ــت ص ــم صلي ــال: ث ــا، ق كالمن
ــا  ــا أن ــا، فبين مخســني ليلــة، عــىل ظهــر بيــت مــن بيوتن
جالــس عــىل احلــال التــي ذكــر اهلل-عــز وجــل- منــا، 
ــام  ــيل األرض ب ــت ع ــيس، وضاق ــيل نف ــت ع ــد ضاق ق
ــلع  ــىل س ــارخ أوىف ع ــوت ص ــمعت ص ــت؛ س رحب
يقــول بأعــىل صوتــه: يــا كعــب بــن مالــك أبــرش، قال: 
فخــررت ســاجًدا، وعرفــت أن قــد جــاء فــرج، قــال: 
ــاس  ــلم- الن ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــآذن رس ف
ــا، حــني صــىل صــالة الفجــر، فذهــب  ــة اهلل علين بتوب
ــرشون،  ــّي مب ــل صاحب ــب قب ــا، فذه ــاس يبرشونن الن
ــلم  ــن أس ــاع م ــعى س ــا، وس ــل إيل فرًس ــض رج ورك
مــن  أرسع  الصــوت  فــكان  اجلبــل،  وأوىف  قبــيل، 
الفــرس، فلــام جــاءين الــذي ســمعت صوتــه يبــرشين، 
ــا  ــارته، واهلل م ــاه ببش ــوهتام إي ــويّب فكس ــه ث ــت ل فنزع
ــتهام،  ــني فلبس ــتعرت ثوب ــذ، واس ــا يومئ ــك غريمه أمل
ــلم،  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــم رس ــت أتأم فانطلق
بالتوبــة  هينئوننــي  فوًجــا،  فوًجــا  النــاس  يتلقــاين 
ــت  ــى دخل ــك، حت ــة اهلل علي ــك توب ــون: لتهنئ ويقول
ــلم-  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل-ص ــإذا رس ــجد، ف املس
جالــس يف املســجد وحولــه النــاس، فقــام طلحــة بــن 
ــا  ــأين، واهلل م ــي وهن ــى صافحن ــرول حت ــد اهلل هي عبي
قــام رجــل مــن املهاجريــن غــريه، قــال: فــكان كعب ال 
ينســاها لطلحــة، قــال كعــب: فلــام ســلمت عــىل 
رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- قــال وهــو يــربق 
ــر  ــوم م ــري ي ــرش بخ ــول: أب ــرسور ويق ــن ال ــه م وجه
عليــك منــذ ولدتــك أمــك، قــال فقلــت: أمــن عنــدك 
ــن  ــل م ــال: ال، ب ــد اهلل؟ فق ــن عن ــول اهلل أم م ــا رس ي
ــلم-  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــد اهلل، وكان رس عن
إذا رس اســتنار وجهــه، كأن وجهــه قطعــة قمــر، قــال: 

ــه  ــني يدي ــت ب ــام جلس ــال: فل ــك، ق ــرف ذل ــا نع وكن
ــن  ــع م ــي أن أنخل ــن توبت ــول اهلل إن م ــا رس ــت: ي قل
مــايل صدقــة إىل اهلل وإىل رســوله صــىل اهلل عليه وســلم، 
ــك  ــلم-: أمس ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــال رس فق
ــإين  ــت: ف ــال: فقل ــك، ق ــري ل ــو خ ــك، فه ــض مال بع
أمســك ســهمي الــذي بخيــرب، قــال: وقلــت: يــا 
رســول اهلل إن اهلل إنــام أنجــاين بالصــدق، وإن مــن 
توبتــي أال أحــدث إال صدًقــا مــا بقيــت، قــال: فــواهلل 
مــا علمــت أن أحــًدا مــن املســلمني أبــاله اهلل يف صــدق 
ــىل اهلل  ــول اهلل -ص ــك لرس ــرت ذل ــذ ذك ــث من احلدي
ــالين اهلل  ــذا أحســن ممــا أب ــلم- إىل يومــي ه ــه وس علي
بــه، واهلل مــا تعمــدت كذبــة منــذ قلــت ذلــك لرســول 
ــذا، وإين  ــي ه ــلم- إىل يوم ــه وس ــىل اهلل علي اهلل -ص
ــزل اهلل  ــال: فأن ــي، ق ــام بق ــي اهلل في ــو أن حيفظن ألرج
-عــز وجل-:﴿َلَقــْد َتــاَب اهللَُّ َعــىَل النَّبِــيِّ َوامْلَُهاِجِريــَن 
ــِد  ــْن َبْع ِة ِم ــرْسَ ــوُه يِف َســاَعِة اْلُع َبُع ــَن اتَّ ِذي َواأْلَْنَصــاِر الَّ
ــُه  َمــا َكاَد َيِزيــُغ ُقُلــوُب َفِريــٍق ِمنُْهــْم ُثــمَّ َتــاَب َعَلْيِهــْم إِنَّ
ُفــوا َحتَّــى  ِذيــَن ُخلِّ هِبِــْم َرُءوٌف َرِحيــٌم َوَعــىَل الثَّاَلَثــِة الَّ
إَِذا َضاَقــْت َعَلْيِهــُم اأْلَْرُض بِــاَم َرُحَبــْت َوَضاَقــْت 

َعَلْيِهْم َأْنُفُسُهْم﴾]التوبة: 117 ، 118[ حتى بلغ: 
َمــَع  َوُكوُنــوا  اهللََّ  ُقــوا  اتَّ آَمنُــوا  ِذيــَن  الَّ َــا  َأهيُّ ﴿َيــا 
ــا  ــب: واهلل م ــال كع ــة: 119[، ق ــنَي﴾ ]التوب اِدِق الصَّ
ــداين اهلل  ــد إذ ه ــط -بع ــة ق ــن نعم ــيل م ــم اهلل ع أنع
ــول اهلل  ــي رس ــن صدق ــيس م ــم يف نف ــالم- أعظ لإلس
ــك  ــه فأهل ــون كذبت ــلم- أال أك ــه وس ــىل اهلل علي -ص
كــام هلــك الذيــن كذبــوا، إن اهلل قــال للذيــن كذبــوا، 
ــال اهلل: ــد، وق ــال ألح ــا ق ــي رش م ــزل الوح ــني أن ح
ــوا  ــْم لُِتْعِرُض ــْم إَِلْيِه ــْم إَِذا اْنَقَلْبُت ــاهللَِّ َلُك ــَيْحِلُفوَن بِ ﴿َس
ـُـْم ِرْجــٌس َوَمْأَواُهــْم َجَهنَّــُم  َعنُْهــْم َفَأْعِرُضــوا َعنُْهــْم إهِنَّ
ــْوا  َض ــْم لرَِتْ ــوَن َلُك ِلُف ــُبوَن حَيْ ــوا َيْكِس ــاَم َكاُن ــَزاًء بِ َج
ــِن  ــْرىَض َع ــإِنَّ اهللََّ اَل َي ــْم َف ــْوا َعنُْه ــإِْن َتْرَض ــْم َف َعنُْه
ــْوِم اْلَفاِســِقنَي﴾ ]التوبــة: 59 ، 96 [، قــال كعــب:  اْلَق
ــن  ــك الذي ــر أولئ ــن أم ــة- ع ــا الثالث ــا -أهي ــا خلفن كن
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قبــل منهــم رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- حــني 
ــول  ــأ رس ــم، وأرج ــتغفر هل ــم واس ــه، فبايعه ــوا ل حلف
ــى اهلل  ــى ق ــا حت ــلم- أمرن ــه وس ــىل اهلل علي اهلل -ص
ــِة  ــىَل الثَّاَلَث ــل: ﴿َوَع ــز وج ــال اهلل ع ــك ق ــه، فبذل في
ــر  ــذي ذك ــس ال ــة:117[، ولي ــَن ُخلُِّفوا﴾]التوب ِذي الَّ
ــا عــن الغــزو، وإنــام هــو ختليفــه  ــا، ختلفن اهلل ممــا خلفن
إيانــا، وإرجــاؤه أمرنــا عمــن حلــف لــه واعتــذر إليــه 

ــه.  ــل من فقب
متفــق عليــه، واللفــظ ملســلم، ومــن طريــق آخــر عنــد 
ــس:  ــىل يون ــه ع ــث وزاد في ــاق احلدي ــلم : ... وس مس
فــكان رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- قلــام يريــد 
غــزوة إال وّرى بغريهــا، حتــى كانــت تلــك الغــزوة)1(.

معاين الكلامت :• 
ــه،  ــم علي ــرته ووهَّ ــريه: س ى بغ ــل، ورَّ ــري: اإلب )الع
املفــاز: القفــر، جــال: كشــف، أصعــر: أميــل، تفــارط: 
ــه  ــار إلي ــه املش ــب علي ــه: املعي ــوص علي ــد، املغم تباع
بذلــك، العطــف: اجلانــب، يــزول بــه الــرساب: يظهــر 
شــخصه خيــااًل فيــه، البــث: أشــد احلــزن الــذي يغلب 
الصــرب، أظــل قادًمــا: قــرب، أمجعــت صدقــه: عزمــت 
ــة:  ــرون، مضيع ــون املتأخ ــون: املتخلف ــه، املخلف علي
مــن الضيــاع واالطــراح، فتيممــت: قصــدت، ســلع: 

ــل()2(. جب

ــريي  ــاج القش ــن احلج ــلم ب ــني مس ــو احلس ــام أب ــلم، اإلم ــح مس )1( صحي
ــة(  ــاب التوب ــاض، 1٤22هـــ، )٤9 كت ــد، الري ــة الرش ــابوري، مكتب النيس
ــه، 53- 5٤ )2769(،  ــك وصاحبي ــن مال ــب ب ــة كع ــث توب ــاب حدي 9 ب
ــث  ــن حدي ــند م ــح املس ــع الصحي ــر: اجلام ــا، وينظ ــا بعده ص 7٠٠ وم
ــد  ــد اهلل حمم ــو عب ــه، أب ــننه وأيام ــلم- وس ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص رس
بــن إســامعيل البخــاري، حتقيــق: حمــب الديــن اخلطيــب، وحممــد فــؤاد عبــد 
ــرة، ط1،  ــلفية، القاه ــة الس ــب، املكتب ــن اخلطي ــب الدي ــي حم ــي، وق الباق
ــث  ــم احلدي ــك، رق ــن مال ــب ب ــث كع ــاب حدي 1٤٠٠ هـــ، ج3، )79- ب

.)176 ص   ،٤٤18
ــظ  ــلم، احلاف ــاري ومس ــني البخ ــا يف الصحيح ــب م ــري غري ــر: تفس )2( ينظ
ــدة حممــد ســعيد،  ــق: زبي ــدي، حتقي ــن أيب نــرص احلمي ــد اهلل حممــد ب ــو عب أب

ــة الســنة، القاهــرة، ط1، 1٤15 هـــ، ص 1٠9 ومــا بعدهــا. مكتب
ــب  ــث كع ــن حدي ــث - م ــاء البح ــهاد - أثن ــرة االستش ــًرا لكث ــه: نظ •تنبي

ــاًرا. ــه اختص ــزو إلي ــت الع ــد ترك ــد؛ فق ــا يف التمهي ــه هن ــت نص املثب

ــن  ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــظ أب ــة، احلاف ــز الصحاب ــة يف متيي ــر: اإلصاب )1( ينظ
ــد اهلل بــن عبداملحســن الرتكــي بالتعــاون مــع مركــز  حجــر العســقالين، حتقيــق: عب
هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة واإلســالمية، اجلــزء 9، ط1، القاهــرة، 
1٤29هـــ، ص 29٤، وينظــر: االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، أليب عمر يوســف 
بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــرب القرطبــي، حتقيــق: عــيل حممــد معــوض وعــادل 
ــان، ط1، 1٤15 هـــ،  ــة، بــريوت، لبن ــد املوجــود، ج3، دار الكتــب العلمي أمحــد عب

 .381 ص 

ترمجة كعب :• 
كعــب بــن مالــك بــن أيب كعــب بــن القــني بــن كعــب 
ــت  ــلمة، كان ــن س ــب ب ــن كع ــم ب ــن غن ــواد ب ــن س ب
ــىل  ــي -ص ــاه النب ــري، فكن ــا بش ــة أب ــه يف اجلاهلي كنيت
ــا عبــد اهلل، ومل يكــن ملالــك ولــد  اهلل عليــه وســلم- أب
غــري كعــب، وشــهد العقبــة وبايــع هبــا، وختلــف عــن 
ــوك،  ــف يف تب ــا، وختل ــا بعده ــًدا وم ــهد أح ــدر، وش ب
ــري، وروى  ــن حض ــيب ب ــن أس ــي وع ــن النب روى ع
عنــه أوالده: عبــد اهلل وعبدالرمحــن وعبيــد اهلل وحممــد، 
وابــن ابنــه عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل، روى عنــه أيضــا 
ابــن عبــاس، وجابــر، قــال ابــن ســريين: قــال كعــب 

ــا:  ــالم دوس، ومه ــبب إس ــا س ــني كان ــك بيت ــن مال ب
قضينا من هتامة كل وتر  وخيرب ثم أغمدنا السيوفا

خترينا ولو نطقت لقالت
   قواطعهن دوسا أو ثقيفا

قــال ابــن حبــان: مــات أيــام قتــل عــيل بــن أيب طالــب، 
وقــال ابــن أيب حاتــم عــن أبيــه: ذهــب بــرصه يف خالفة 
معاويــة، ومــات ســنة 5٠ ولــه ســبع وســبعون ســنة. 
ــة  ــام يف خالف ــات بالش ــه م ــي أن ــوي: بلغن ــال البغ وق
ــن أيب  ــة ب ــن ثعلب ــد ب ــت زي ــىل بن ــه لي ــة، وأم معاوي
ســلمة، وملــا قــدم الرســول إىل املدينــة آخــى بــني كعب 
وبــني طلحــة بــن عبيــد اهلل، كان أحــد شــعراء الرســول 
الذيــن كانوا يــردون األذى عنــه، وكان جمــوًدا مطبوًعا، 
وقــد غلــب عليــه يف اجلاهليــة أمــر الشــعر وعــرف بــه، 
وكان شــعراء املســلمني: حســان بــن ثابــت، وعبــد اهلل 
ــن  ــب ب ــكان كع ــك، ف ــن مال ــب ب ــة، وكع ــن رواح ب
مالــك خيوفهــم باحلــرب، وعبــد اهلل يعريهــم بالكفــر، 

وكان حســان يقبــل عــىل األنســاب)1(.
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املبحث األول: شعرية احلكاية
يقــوم هبــا  تقــع،  أحــداث  تتكــون احلكايــة مــن 
أشــخاص تربــط العالقــات بينهــم، وتدفعهــم إىل 
األفعــال حوافــز، وهــذه األحــداث تتــواىل يف الســياق 
ــا  ــدث مرتًب ــل احل ــاص جيع ــق خ ــا ملنط ــرسدي تبًع ال

عــىل آخــر )العيــد، 2٠1٠م: ٤3(.

سريورة احلدث :• 
بالوحــدة  تتســم  الوقائــع  مــن  "سلســلة  احلــدث 
والداللــة، وتتالحــق مــن خــالل بدايــة وســط وهنايــة" 
عمــل  لــكل  بــد  وال   .)19 1993م:  )التونجــي، 
قصــي مــن حــدث، وهــو كــام يقــول جريالــد برنــس: 
"واحــد مــن العنــارص األساســية يف بنيــة عقــدة حمبوكــة 

.)2٠٠ 2٠٠3م:  بإحكام")خزنــدار، 
ويف حديــث كعــب -ريض اهلل عنــه- حلقــات متتاليــة 
ــا  ــعبة، وم ــدأت متش ــداث، ب ــن األح ــة م ومتواصل
ــد  ــار واح ــة يف مس ــكل مرتابط ــدت لتتش ــت أن احت لبث
يــؤم هدًفــا واحــًدا، وغايــة وحيــدة، هــي انتظــار 
الفــرج يــأيت بــه وحــي الســامء للثالثــة الذيــن خلفــوا، 
حتــى يزيــل هــذا املبتغــى كل العوالــق املصاحبــة 
واملتزامنــة، وألن الســارد هــو كعــب بــن مالــك -ريض 
اهلل عنــه- فهــو يمثــل رأس احلربــة، ومــا جيــرى عليــه 
ــة  ــد، والنتيج ــبب واح ــه، فالس ــىل صاحبي ــرى ع ج

ــخصية. ــوال الش ــت األح ــدة، وإن اختلف واح
وأظهــرت القصــة املــرسودة عــىل لســان كعــب صــدق 
وحمبتــه  بــاهلل،  وثقتــه  ســريته،  وحســن  رسيرتــه، 
ــة  ــت العاقب ــلم، وكان ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص لرس
ــه  ــزل ب ــىل، ن ــا يت ــدة قرآن ــرى خال ــه، وذك ــة ل خصيص
الــروح األمــني مــن رب العاملــني عــىل النبــي األمــي، 
ــة،  ــني ليل ــاء مخس ــر واجلف ــب اهلج ــد كع ــد أن كاب بع

ــنة. ــون س ــني مخس ــر املكروب ــي يف عم ه
تصويــر  عنــه-  اهلل  -ريض  كعــب  اســتطاع  وقــد   
ــذي  ــر ال ــول بالتوات ــالل رسده املنق ــن خ ــداث م األح

ــان، وال  ــادة أو النقص ــذب أو الزي ــه الك ــتحيل في يس
يتطــرق لــه الشــك مــن قريــب، وال الظــن مــن بعيــد، 
البخــاري  والصحيحــان  عليــه،  متفــق  فاحلديــث 

ــم. ــرآن الكري ــد الق ــب بع ــدق الكت ــلم أص ومس
ــع  ــة م ــوايل منتظم ــداث  للت ــارد األح ــع الس ــام دف ك
حضــور عنــارص اإلثــارة والتشــويق والتحفيــز، حتــى 
حبــس األنفــاس، وجعــل القــارئ أو الســامع يتطلــع 
إىل حلظــة التنويــر، كــام أن هنايــة القصــة حلــت عقدهتــا 
تدرجييــا، ومل ترتكهــا مفتوحــة كــام يف بعــض القصــص؛ 
ألن صــوت الصــارخ الــذي أوىف مــن ســلع "يــا كعــب 
بــن مالــك أبــرش" هــو بدايــة مرحلــة الفــرج ، و" أبرش" 
لفــظ عــام ال يتضمــن اآليــة النازلــة عــىل حممــد صــىل 
اهلل عليــه وســلم، كــام أن النبــوءة واالســتقراء واحلدس 
احلــاذق عنــد كعــب يظهــر جليــا يف أكثــر مــن موضــع، 
ــاهلل،  ــه ب ــىل ثقت ــة ع ــا مبني ــات، وكله ــا إرهاص وكأهن
ــه  ــلم- وتعويل ــه وس ــىل اهلل علي ــوله -ص ــه لرس وحمبت
عــىل الصــدق "مل أختلــف عــن رســول اهلل" و"لقــد 
شــهدت مــع الرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم- ليلــة 
ــا يف  ــك جلًي ــني ذل ــه" ويتب ــت صدق ــة " و " أمجع العقب
قولــه: "ولئــن حدثتــك حديــث صــدق جتــد عــيل فيــه 
ــة  ــك مرحل ــال ذل ــم ت ــى اهلل " ث ــه عقب ــو في إين ألرج
ــت  ــه: "عرف ــب يف قول ــتنتاج كع ــل باس ــرى تتمث أخ
ــذي  ــاءين ال ــام ج ــك" فل ــيل ذل ــرج "ي ــاء ف ــد ج ــه ق أن
ســمعت صوتــه يبــرشين" ثــم " يتلقــاين النــاس فوًجــا 
ــة  ــام طلح ــك "فق ــد ذل ــة" بع ــي بالتوب ــا هينئونن فوًج
بــن عبيــد اهلل هيــرول حتــى صافحنــي" كل ذلــك وملــا 
ــل  ــام وص ــلم، فل ــه وس ــىل اهلل علي ــد ص ــل إىل حمم يص
اكتملــت النهايــة الســعيدة أو كادت "فلــام ســلمت 
عــىل رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- قــال وهــو 
يــربق وجهــه مــن الــرسور ويقــول:" أبــرش بخــري يــوم 
مــر عليــك منــذ ولدتــك أمــك" وكان نــزول اآليــة:﴿ 
َقــد تَّــاَب اهللَُّ َعــىَل النَّبِــيِّ َوامْلَُهاِجِريــَن َواأْلَنَصــاِر  لَّ
ِة ِمــن َبْعــِد َمــا َكاَد َيِزيــُغ  َبُعــوُه يِف َســاَعِة اْلُعــرْسَ ِذيــَن اتَّ الَّ
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ــْم َرُءوٌف  ــُه هِبِ نُْهــْم ُثــمَّ َتــاَب َعَلْيِهــْم إِنَّ ُقُلــوُب َفِريــٍق مِّ
ــٰى إَِذا َضاَقــْت  ُفــوا َحتَّ ِذيــَن ُخلِّ ِحيــٌم َوَعــىَل الثَّاَلَثــِة الَّ رَّ
َعَلْيِهــُم اأْلَْرُض بِــاَم َرُحَبــْت َوَضاَقــْت َعَلْيِهــْم َأنُفُســُهْم 
ــاَب َعَلْيِهــْم  ــمَّ َت ــِه ُث ــوا َأن الَّ َمْلَجــَأ ِمــَن اهللَِّ إاِلَّ إَِلْي َوَظنُّ
ــة: 117  ــُم ﴾ ]التوب ِحي اُب الرَّ ــوَّ ــَو التَّ ــوا إِنَّ اهللََّ ُه لَِيُتوُب
، 118[ بمنزلــة الصــك لــرباءة كعــب وصاحبيــه، 
ــا يتــىل  ــة مــن اهلل -ســبحانه وتعــاىل- قرآن ووثيقــة توب

ــون. ــوم يبعث إىل ي

الربنامج الرسدي :• 
حُتكــى القصــة بالــرسد، وتكــون الطريقــة حســب 
الســارد؛ لــذا تتنــوع الطــرق، وكلــام كان القــاص 
عارفــا بأســاليب القصــة وأفانينهــا؛ اســتطاع أن يســيطر 
ــة  ــة رواي ــو "عملي ــرسد ه ــان، وال ــع األذه ــىل جمام ع

األحــداث املتواليــة يف الزمــان واملــكان"
ــي  ــرسد القص ــن عزوز،1٤27هـــ: 1٠5( ، وال )اب
ــي يصــور فيهــا  ــه الطريقــة الت مصطلــح أديب يقصــد ب
ــن  ــا م ــف ملمًح ــدث، أو يص ــزًءا يف احل ــب ج الكات
املالمــح اخلارجيــة للشــخصية، وجانًبــا مــن الزمــان أو 

.)٤٠ 1993م:  املــكان)وادي، 
ــدو  ــه لتب ــددة يف قص ــة حم ــادة طريق ــارد ع ــذ الس يتخ
األحــداث مرتابطــة يفــي بعضهــا إىل بعــض، جمتــاًزا 
البدايــات، مــروًرا بالعقــدة املؤّزمــة، ثــم يكــون احلــل، 
ــام يف  ــذا النظ ــر ه ــة، ويظه ــة ونتيج ــني غاي ــي ب فه
حديــث كعــب -ريض اهلل عنــه- وهــو أبــرز األبطــال 
الثالثــة، حيــث إنــه هــو الســارد، ثــم هــو أيضــا 
الشــاعر، واألشــب، والظاهــر يف األســواق واملســجد، 
ــىل اهلل  ــى -ص ــخصية املصطف ــار أن ش ــن باالعتب آخذي
ــن أي  ــمى م ــة، وأس ــوق كل بطول ــلم- ف ــه وس علي

ــة. ــباب األدبي ــد األس ــه قواع ــت تفرض نع
ــخصية  ــث الش ــن حدي ــري م ــة بالكث ــل القص ــام حتف ك
مــع نفســها، كحــوار خفــي أو منولــوج داخــيل ينقــل 
ــا، ويدفــع الــرصاع إىل األمــام، ويكشــف  احلــدث حًي

عــن الشــخصية أواًل، ثــم الشــخصيات ثانًيــا، ويســهم 
ــي يف  ــتوى الراق ــح املس ــد من ــرصاع، وق ــم ال يف تأزي
األســلوب الــرسدي واحلــواري عــىل حــد ســواء عــىل 
درجــة متنــح القــارئ والســامع االنتبــاه لــكل جزئيــات 
ــارات،  ــالل العب ــامت، وظ ــاءات الكل ــدث، وإحي احل
ــب  ــدث املرتت ــترشاف احل ــف، واس ــر والتعاط والتأث
ــول:  ــك " "وأق ــىل ذل ــادر ع ــا ق ــيس: أن ــول يف نف "وأق
بــم أخــرج مــن ســخطه غــدا ... "، "قــال: فــواهلل مــا 
ــول يف  ــع "، "فأق ــى أردت أن أرج ــي حت ــوا يؤنبونن زال
ــا:  ــني قرأهت ــت ح ــفتيه؟ "،"فقل ــرك ش ــل ح ــيس: ه نف

وهــذه أيًضــا مــن البــالء".
وكان هــدف القاص قبــول التوبــة والرباءة مــن النفاق، 
والرضــا مــن اهلل، وبالتــايل الصفــح مــن الرســول 
ــة،  ــن الصحاب ــول م ــلم- والقب ــه وس ــىل اهلل علي -ص
الغمــة،  وانقشــاع  املوجعــة،  املقاطعــة  وانتهــاء 
وانحســار املــد لتلــك املعضلــة، والعــودة لســابق 
ــه  ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــس برس ــث األن ــد، حي العه
ــل  ــا كان، وتقب ــذا م ــرام، وه ــه الك ــلم- وصحابت وس
لــه كعــب التهــاين، وكان الزمــن بــني احلــرج والفــرج 
ثقيــاًل، واحلبــل بينــه وبــني املجتمــع رثيًثــا، ولكــن كعًبا 
متســك بحبــل اهلل املتــني، وبالعــروة الوثقــى، ومــا كان 

ــخ. ــامن الراس ــوال اإلي ــق ل ــذا التوفي ه
ــا  ــا منه ــة فهمن ــة إىل درج ــاء القص ــك بن ــد متاس وق
ــب -ريض  ــاة كع ــبًبا يف نج ــت س ــي كان ــل الت العوام
اهلل عنــه- مــن مغبــة النفــاق يف الدنيــا، والعــذاب 
ــب  ــة حس ــل موزع ــذه العوام ــت ه ــرة، وكان يف اآلخ
الســياق الــرسدي، وبعضهــا قبــل احلادثــة، وبعضهــا يف 
بدايــة القصــة، ومنهــا مــا كان يف وســطها، كــام وجدت 
ــس  ــىل نف ــة ع ــرتة الزمني ــول  الف ــم ط ــا، ورغ يف آخره
كعــب، فــإن ثقتــه بــاهلل كانــت حبــل منجاتــه، يعضــد 
ــوارف،  ــاوم كل الص ــة تق ــني، وعزيم ــرٌب مت ــك ص ذل
كان  و  العاجــل،  إىل  للركــون  الداعيــة  واجلاذبــات 
اإليــامن بــاهلل ورســوله وحمبتهــام ســبًبا يف نفــي النفــاق، 
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العاقبــة  يف  ســببا  والشــهوات  الشــبهات  وطــرد 
ــف  ــب "مل أختل ــادة لكع ــف ع ــن التخل ــدة, ومل يك احلمي
ــزوة  ــلم- يف غ ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــن رس ع
ــب  ــهد كع ــد ش ــوك" وق ــزوة تب ــط إال يف غ ــا ق غزاه
ــىل  ــول اهلل -ص ــع رس ــهدت م ــد ش ــة "ولق ــة العقب بيع
ــة" وهــذه البيعــة أحــب  ــة العقب ــه وســلم- ليل اهلل علي
ــا,  ــاس منه ــر يف الن ــي أذك ــي ه ــدر الت ــن ب ــب م إىل كع
ثــم إن كعبــا مل يــزّور يف نفســه القعــود، بــل كان ينــوي 
ــه  ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــدأ رس ــني ب ــن ح ــروج م اخل
ــدو  ــت أغ ــه "وطفق ــلمون مع ــز واملس ــلم- يتجه وس
لكــي أجتهــز معــه" ويظهــر عزمــه عــىل االرحتــال 
ليلحــق باجليــش فيدركهــم بعدمــا تفــارط الغــزو 
ــل عــىل أن  "فهممــت أن أرحتــل فأدركهــم" وهــذا دلي
نيتــه مــا تبدلــت، وأن عزمــه مــا فــرت , و كان النــدم مــن 
البدايــة، وبقــاء احلــرسة إىل زمــن الروايــة  "فيــا ليتنــي 
ــه رغــم تقــادم العهــد،  ــاة قلب فعلــت " دليــل عــىل حي
ــم إن  ــو ث ــامن ال ختب ــذوة اإلي ــد، وأن ج ــال البع واتص
ــاًل  ــت عام ــة كان ــب يف املدين ــها كع ــي أحس ــة الت الغرب
ــف  ــتمراء التخل ــون أو اس ــدم الرك ــىل ع ــاعدًا ع مس
أو األنــس بالقاعديــن؛ ألهنــم ليســوا مــن جنســه 
"حيزننــي أين ال أرى يل أســوة إال رجــاًل مغموًصــا عليــه 

ــاق". يف النف
   أمــا القــرار احلكيــم الــذي اختــذه فهــو ترجيــح 
عليــه  اهلل  للرســول -صــىل  واإلفصــاح  الصــدق، 
وســلم- "فأمجعــت صدقــه" وهــذا الصدق الــذي لزمه 
ــا  ــت: ي ــالص "وقل ــاح اخل ــب كان مفت ــه كع ــزم ب والت
ــني  ــع يق ــدق", م ــاين بالص ــام أنج ــول اهلل إن اهلل إن رس
كعــب بــأن اهلل ال ختفــى عليــه خافيــة، وأنــه لــو كــذب 
عــىل رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- اليــوم 
ــي  ــخط اهلل "ولكن ــن س ــو م ــن ينج ــه ل ــه فإن لريضي
واهلل لقــد علمــت، لئــن حدثتــك اليــوم حديــث كــذب 
ــيل،  ــخطك ع ــكن اهلل أن يس ــي ليوش ــه عن ــرىض ب ت
ــه إين  ــيل في ــد ع ــدق جت ــث ص ــك حدي ــن حدثت ولئ

ألرجــو فيــه عقبــى اهلل "ورجــاؤه عقبــى اآلخــرة " إين 
ــى اهلل". ــه عقب ــو في ألرج

    كــام كانــت شــهادة الرســول -صــىل اهلل عليــه 
ــث  ــاعدًا يبع ــاًل مس ــدق عام ــب بالص ــلم- لكع وس
ــا هــذا  ــة "أم ــن وطء املعضل ــف م ــة، وخيف الطمأنين
ــه إىل  ــه برفع ــم علي ــاء احلك ــاء إرج ــد صدق"وج فق
اهلل ليكــون الســبب األوحــد الــذي يتمســك بــه كعــب 
ــى  ــم حت ــق "فق ــع كل العالئ ــا قط ــل اهلل بعدم ــو حب ه
يقــي اهلل فيــك" و لعــل رجحــان العقــل عنــد كعــب 
عندمــا هــم بالرجــوع للرســول -صــىل اهلل عليــه 
وســلم- فيكــذب نفســه جعلــه يســأل "هــل لقــي هــذا 
ــق  ــام يف حتقي ــال مه ــك عام ــكان ذل ــد؟" ف ــي أح مع
املطلــوب عندمــا أنــس كعــب بــأن معــه مــن يشــاركه 
النازلــة "فذكــروا يل رجليــني صاحلــني قــد شــهدا بــدًرا 
فيهــام أســوة" فاختذمهــا أســوة, ثــم قــوة كعــب وجلــده 
منحتــه احليويــة يف مواجهــة املوقــف باخلــروج للصــالة 
"فكنــت أخــرج فأشــهد  والتطــواف يف األســواق 
الصــالة وأطــوف يف األســواق" ممــا يســاعد يف تفويــج 
ــن  ــازال يراه ــا م ــة إىل أن كعب ــيس, باإلضاف األمل النف
عــىل حمبــة اهلل ورســوله -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
ويعلــم أن ذلــك مــن عالمــات اإليــامن العظمــى؛ لــذا 
ــاهلل  ــدك ب ــادة أنش ــا قت ــا أب ــك "ي ــىل ذل ــول ع ــد ع فق
ــك  ــد ذل ــوله" يعض ــب اهلل ورس ــن أين أح ــل تعلم ه
ــالء  ــرض للب ــن مع ــأن املؤم ــه ب ــب ومعرفت ــه كع فق
واالبتــالء ومحلــه ذلــك عــىل تصنيــف العــرض املتــاح 
يف كتــاب ملــك غســان بأنــه مــن البــالء "وهــذه أيضــا 
مــن البــالء"  مــع األخــذ باالعتبــار أن املبــادرة باختــاذ 
ــىل  ــا ع ــل كعًب ــرتدد مح ــباب ال ــع كل أس ــرار وقط الق
ــة  ــه بمراجع ــه نفس ــى ال حتدث ــاب؛ حت ــراق الكت إح
العــرض املغــري، أو التفكــري فيــه "فتياممــت هبــا التنــور 
فســجرهتا هبــا" وهــذا ألنه قطع كل ســبب ليــس من اهلل, 
وال شــك أن الكياســة واحلكمــة التــي يتمتــع هبام كعب 
محلتــاه عــىل النظــر إىل ملســتقبل، ووضــع االحتــامالت، 
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ــول اهلل  ــا رس ــتأذن فيه ــيناريوهات "ال أس ــع الس وتوق
ــول  ــاذا يق ــي م ــا يدرين ــلم- وم ــه وس ــىل اهلل علي -ص
رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- إذا اســتأذنته 
ــب  ــض كع ــام أن يف تفوي ــاب" ك ــل ش ــا رج ــا، وأن فيه
ــام مل  ــدة، ك ــه يف الش ــاب عن ــا غ ــا إىل اهلل م ــره مطلًق أم
ــن  ــت: أم ــارم " فقل ــرح الع ــة الف ــه يف حلظ ــب عن يغ
عنــدك يــا رســول اهلل أم مــن عنــد اهلل؟" ومــن املؤكــد 
أن مــا يتمتــع بــه كعــب مــن صفــات جبليــة وأخــرى 
ــد  ــرتوي ق ــؤدة وال ــاة والت ــم واألن ــل احلل ــبة مث مكتس
محلنــه عــىل إعــامل الذهــن والنظــر يف مــآالت األمــور 
ــىل اهلل  ــول اهلل -ص ــول رس ــاذا يق ــي م ــاذا يدرين "وم
ــاب  ــل ش ــا رج ــا وأن ــتأذنته فيه ــلم- إذا اس ــه وس علي
" فقــد قــاس شــبابه مــع شــيخوخة صاحبــه، وعــرف 
أن اإلذن املحمــدي بنــاء عــىل حــال صاحبــه ال لــيء 

آخــر.

شعرية الشخصية وسامهتا :• 
وهــي هنــا شــخصية حقيقيــة ليســت بطــاًل عــىل 
ــن  ــا، والرك ــو صاحبه ــة ه ــراوي للقص ــورق ، وال ال
شــاعر  عنــه-  اهلل  -ريض  وكعــب  فيهــا،  العميــد 
احلــدث،  تفاصيــل  وفــق  الــرسد  وجــاء  فحــل، 
وجمريــات القصــة، بــل ويكشــف بأســلوبه التصويــري 
ــم إن  ــية، ث ــىل النفس ــاهتا ع ــداث وانعكاس ــع األح وق
ــة،  ــخصيات عام ــني الش ــه وب ــوارات بين ــه للح يف نقل
دقــًة  خاصــة-  وســلم  عليــه  اهلل  -صــىل  وحممــد 
ــًا دقيقــًا، وقــد لعبــت الشــخصية الــدور  ــًة وإتقان متقن
ــة  ــل نقط ــامس "متث ــد غري ــي عن ــرسد، وه ــم يف ال األه
ــى  ــايب، فالبن ــتويني رسدي وخط ــاء مس ــع، والتق تقاط
ــا  ــة بعضه ــل األدوار العام ــة تص ــج الرسدي أو الربام
البعــض، وتنظــم احلــركات والوظائــف واألفعــال 
ــام تنظــم  ــة، بين التــي تقــوم هبــا الشــخصيات يف الرواي
ــا  ــي حتمله ــالت الت ــات أو املؤه ــة الصف ــى اخلطي البن
 .)1٠5 2٠٠3م:  الشــخصيات")صحراوي،  هــذه 

ألهنــا  القصــة  بنــاء  يف  عنــرص  أهــم  والشــخصية 
"املحــرك لعجلــة الــرسد، بــل هــي مادتــه األساســية"

) ابن عزوز، 1٤28ه: 1٠(.
ــدور  ــخصية ال ــح كل ش ــب أن يمن ــتطاع كع ــد اس ولق
ــخصيات،  ــدد الش ــادة يف ع ــه دون زي ــت ب ــذي قام ال
لــذا مل يثقــل كاهــل القصــة، إنــام أعطــى كل شــخصية 
ــي  ــدور الفن ــتيعاب ال ــارئ اس ــىل الق ــهل ع دوًرا يس
ــامت  ــرف س ــارد نع ــا الس ــام جعلن ــخصية، ك ــكل ش ل
الشــخصيات بطريقــة مبــارشة وغــري مبــارشة حســب 
شــخصيته  عــن  مبــارشة  كشــف  فقــد  املتطلــب، 
بقولــه: "ومل أكــن قــط أقــوى وال أيــرس"، وعــن زمــن 
ــه  ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــزا رس ــه : "وغ ــة بقول القص
وســلم- تلــك الغــزوة حــني طابــت الثــامر والظــالل، 
فأنــا إليهــا أصعــر " كــام وصــف نفســه بأنــه صاحــب 
ــوي  ــه ق ــداًل"، وأن ــت ج ــد أعطي ــة "لق ــان وحج بره
ــم"،  ــوم وأجلده ــب الق ــت أش ــا فكن ــا أن ــد "وأم جل
ــه  ــا" أن ــت كاتًب ــه: "وكن ــالل قول ــن خ ــا م ــني لن وتب
ــه الكتــاب لندرهتــم،  ــاز في يقــرأ ويكتــب يف زمــن يمت
وهكــذا تســتبني بعــض مالمــح الشــخصية مــن خــالل 
األســلوب املبــارش، وخيــدم هــذا اإلفصــاح يف معايشــة 
ــع  ــي م ــامع، والتامه ــارئ أو الس ــل الق ــن قب ــع م الواق

ــدث. احل

الشخصيات:• 
ويمكــن تصنيــف الشــخصيات وبيــان ســامهتا حســب 

أدوارهــا إىل مــا يــأيت:

1- شخصيات رئيسة:
عظمــى  أدواًرا  تــؤدي  التــي  الشــخصيات  وهــي 
ــي يوظفهــا  ــخصية الت ــة، وهــي الش ــة يف القص وحموري

ــل األديب ــن العم ــه م ــربز غايت ــب لي الكات
)عبداخلالق، 2٠1٠م: 1٠7(.

والروائــي يقيــم روايــة حــول "شــخصية رئيســة حتمــل 
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ــه، أو  ــه إىل قارئ ــد نقل ــذي يري ــون ال ــرة واملضم الفك
الرؤيــة التــي يريــد أن يطرحهــا عــرب عملــه الروائــي"

) سالمة، 2٠٠7م: 25(.
والشــخصية الرئيســة هلــا صفــة االســتمرار حتــى هنايــة 

القصــة، وهــي هنــا كــام يــأيت:

أ- شخصية الرسول صىل اهلل عليه وسلم: 
ويعــز  املســداة،  والنعمــة  املهــداة،  الرمحــة  وهــو 
ــه  ــه بل ــا أن أرسد صفات ــا هاهن ــري م ــا ويف غ ــيّل هن ع
اإلحاطــة، وهــو البشــري النذيــر، أفضــل األنبيــاء، 
وخاتــم املرســلني، ولكــن تتضــح لنــا مــن أول وهلــة 
شــخصية الرســول أهنــا شــخصية قائــدة حازمــة 
ــم"  ــة غزوه ــوا أهب ــم ليتأهب ــلمني أمره ــىل للمس "فج
يكــن  "ومل  الغــزو  بتكتيــكات  عارفــة  وشــخصية 
رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- يريــد غــزوة إال 

بغريهــا". وّرى 
ــو  ــول "وه ــة للرس ــة الصحاب ــة حمب ــربز القص ــام ت ك
ــم  ــه حلبه ــم علي ــن خوفه ــذا م ــوم" وه ــس يف الق جال
آخــر عــىل حبهــم  دليــل  والتفافهــم حولــه  لــه، 
ــىل  ــه -ص ــني يف قول ــام يتب ــاس" ك ــه الن ــس حول "جال
اهلل عليــه وســلم-: "كــن أبــا خيثمــة" حمبتــه ألصحابــه 
-ريض اهلل عنهــم- وحرصــه عــىل إنقاذهــم مــن النــار، 
كــام أن شــخصية الرســول هنــا مهيبــة "فلــام بلغنــي أن 
رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- قــد توجــه قافــاًل 
مــن تبــوك حــرضين بثــي، وهــي مــع ذلــك شــخصية 
ــه تبســم تبســم املغضــب"،  باســمة "فلــام ســلمت علي
ــخصية  ــي ش ــرسور"، وه ــن ال ــه م ــربق وجه ــو ي "وه
ــة  ــخصية مربي ــدق"، وش ــد ص ــذا فق ــا ه ــة "أم متفرس
"فــإذا أقبلــت عــىل صــاليت نظــر إيل، وإذا التفــت إليــه 
ــة  ــرة وموجه ــول آم ــخصية الرس ــي"، وش ــرض عن أع
ــرك أن  ــلم- يأم ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص "إن رس
ــك"،  ــض مال ــك بع ــك علي ــك"، "وأمس ــزل امرأت تعت
وشــخصية الرســول رحيمــة "فقــد أذن المــرأة هــالل 

بــن أميــة أن ختدمــه"، وشــخصية مبــرشة "أبــرش بخــري 
يــوم مــر عليــك منــذ ولدتــك أمــك".

هــذه الصفــات األظهــر يف هــذا الــرسد، ويطــول 
الرســول -صــىل اهلل عليــه  احلديــث عــن مثاليــة 
وهــذه  القصــة،  باســتنطاق  زدنــا  كلــام  وســلم- 
الصفــات الفاعلــة تــدل عــىل شــخصية فاعلــة، وهــذا 
ــري  ــي املس ــة، وه ــداث مرتابط ــابك األح ــن تش يضم
لألحــداث، والدافــع هلــا يف مجيــع املراحــل؛ لــذا 
يشــرتط يف عــامل القصــص حضــور شــخصية واحــدة 

ــة ــري الرسدي ــن معاي ــار م ــل كمعي ــىل األق ع
)القايض، 2٠1٠م: 357(، 
)العجالن، 1٤37هـ: 85(.

ب - شخصية كعب: 
وهــي الشــخصية الســاردة التــي وقــع عليهــا احلــدث، 
ــة  ــة أصال ــوا، واملتحدث ــن خلف ــة الذي ــة للثالث واملمثل
عميقــة عــن ذاهتــا حــال احلــدث عــن تفكريهــا 
هبــا،  املحيطــة  والعوامــل  وجســدها،  ونفســيتها، 
ــل  ــة، جتع ــة دقيق ــة فني ــتقبلها بطريق ــا، ومس وتارخيه
احلــدث،  جزيئــات  يستشــعر  الســامع  أو  القــارئ 

ومالبســات القصــة وتفاصيلهــا وكلياهتــا.
هــذه الشــخصية هلــا مواهــب جبليــة، كالشــعر مثــاًل، 
ــر  ــن املظه ــق، وحس ــب التأن ــة، كح ــع ذاتي ــا طبائ وهل
ــدًرا  ــا ق ــام أن هل ــه"، ك ــر يف عطفي ــرداه والنظ ــه ب "حبس
ــك  ــىل ذل ــتعني ع ــري "وأس ــن التدب ــل وحس ــن العق م
بــكل ذي رأي مــن أهــيل "ومــن أبــرز مالحمهــا حضوره 
الذهنــي، ومشــاركته للواقــع املــدين، وقربــه مــن مركــز 
ــلم-  ــه وس ــىل اهلل علي ــد -ص ــول حمم ــه الرس التوجي
ــا  ــزوة إال وّرى بغريه ــد غ ــول اهلل يري ــن رس "ومل يك
ــه  ــك معرفت ــن ذل ــزوة "، وم ــك الغ ــت تل ــى كان حت
بأعــداد املســلمني "واملســلمون مــع رســول اهلل كثــري، 
ــواء  ــه ألج ــك حمبت ــظ" وكذل ــاب حاف ــم كت وال جيمعه
املدينــة وثامرهــا حــني تطيــب "فأنــا إليهــا أصعــر "كــام 
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ــي  ــدو لك ــت أغ ــّوفة "وطفق ــب مس ــخصية كع أن ش
أجتهــز معهــم فأرجــع ومل أقــض شــيًئا" وهــي شــخصية 
مســتدركة "فهممــت أن أرحتــل فأدركهــم"، ومــن 
ــي  ــا ليتن ــفة "في ــة متأس ــخصية متمني ــا ش ــا أهن مالحمه
ــر  ــباه وبالنظائ ــتأنس باألش ــة تس ــي مقتدي ــت" وه فعل
"ال أرى يل أســوة" وفاحصــة "إال رجــاًل مغموًصــا 
عليــه يف النفــاق"، وهــي أيضــا شــخصية مشــهود 
ــه إال  ــا علي ــا علمن ــول اهلل م ــا رس ــري "واهلل ي ــا باخل هل
خــريا"، وشــخصية صادقــة "فأمجعــت صدقــه"، "واهلل 
مــا تعمــدت كذبــة منــذ قلــت ذلــك"، وعارفــة مميــزة 
ــة  ــخصية متحدث ــي ش ــب"، وه ــم املغض ــم تبس "تبس
ــول اهلل إين واهلل  ــا رس ــت: ي ــان "قل ــة، ذات بي مفصح
لــو جلســت عنــد غــريك مــن أهــل الدنيــا لرأيــت أين 
ســأخرج مــن ســخطه بعــذر، ولقــد أعطيــت جــداًل، 
ولكنــي واهلل لقــد علمــت لئــن حدثتــك اليــوم حديــث 
ــخطك  ــكن اهلل أن يس ــي ليوش ــه عن ــرىض ب ــذب ت ك
ــه  ــيل في ــد ع ــدق جت ــث ص ــك حدي ــن حدثت ــيل، ولئ ع
إين ألرجــو فيــه عقبــى اهلل، واهلل مــا كان يل عــذر، واهلل 
ــت  ــني ختلف ــي ح ــرس من ــوى وال أي ــط أق ــت ق ــا كن م
ــى أردت أن  ــرتددة "حت ــخصية م ــا ش ــام أهن ــك"، ك عن
أرجــع إىل رســول اهلل فأكــذب نفــيس "مــع أهنــا خبــرية 
"إذا  صاحلــني"،  شــخصني  يل  "فذكــروا  بالرجــال 
نبطــي مــن نبــط أهــل الشــام"، ويظهــر أهنــا شــخصية 
ــواق "،  ــوف يف األس ــدة "وأط ــة ومكاب ــة مواجه قوي
"تســورت جــدار حائــط أيب قتــادة" وشــخصية فقيهــة 
ــوله"؛  ــب اهلل ورس ــن أين أح ــل تعلم ــاهلل ه ــدك ب "أنش
ألنــه يعلــم عظــم هــذه الشــعرية واخلصيصــة ويتضــح 
ــة  ــخصية مرتقب ــا ش ــارد أهن ــث الس ــالل حدي ــن خ م
ورســوله  هلل  مذعنــة  وأهنــا  الوحــي"،  "واســتلبث 
ــرأيت  ــت الم ــل؟"، "فقل ــاذا أفع ــا أم م ــت أطلقه "فقل
"نزعــت لــه ثــويب  احلقــي بأهلــك"، وإهناكريمــة 
فكســوهتام إيــاه ببشــارته"، وأهنــا مترصفــة "واســتعرت 
ثوبــني"، وكذلــك هــي حمبوبــة "يتلقــاين النــاس فوًجــا 

فوًجــا هينئوننــي بالتوبــة"، وأهنــا وفيــة " فــكان كعــب 
ــاة و  ــم واألن ــات احلل ــربز صف ــة" وت ــاها لطلح ال ينس
ذلــك عندمــا مل يمنعــه هــول املوقــف، وشــدة الفــرح، 
ــن  ــؤال "أم ــن الس ــم م ــول الكري ــي الرس ــام النب ومق

ــد اهلل؟". ــول اهلل أم عن ــا رس ــدك ي عن
ومــن مالحمهــا أهنــا شــخصية دقيقــة املالحظــة "وكان 
الرســول إذا رس اســتنار وجهــه حتــى كأن وجهــه قطعة 
ــة  ــة منفق ــك"، ومثقف ــرف ذل ــا نع ــال: وكن ــر، ق قم
متصدقــة "إن مــن توبتــي أن أنخلــع مــن مــايل صدقــة 
ــن  ــة ع ــخصية ذاب ــا ش ــام أهن ــوله" ، ك إىل اهلل وإىل رس
ــا  ــا، ختلفن ــا خلفن ــر اهلل مم ــذي ذك ــس ال ــا "ولي عرضه
عــن الغــزو، وإنــام هــو ختليفــه إيانــا، وإرجــاؤه أمرنــا، 
عمــن حلــف لــه واعتــذر إليــه فقبــل منــه"، كــام يظهــر 
ــارزة  ــرة ب ــهورة مؤث ــخصية مش ــًا ش ــارد أن كعب الس
ــتفيد  ــن أن يس ــة يمك ــة رابح ــا، وورق ــكل مطمع تش
منهــا ملــك غســان "حتــى جــاءين فدفــع إيل كتاًبــا مــن 
ــرة  ــد اآلخ ــًا يري ــإن كعب ــك ف ــع ذل ــان" وم ــك غس مل
ــرج  ــل والبه ــوي الزائ ــرض الدني ــن للع ــذا مل يرك ؛ ل
ــام  ــان, ك ــك غس ــن مل ــراء م ــض اإلغ ــاليش؛ فرف املت
تتمتــع شــخصية كعــب بالعالقــات احلميمــة مــع 
الرســول "مل أختلــف عــن رســول اهلل"، "فلــام ســلمت 
عــىل رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- قــال وهــو 
يــربق وجهــه مــن الــرسور"، وكذلــك مــع الصحابــة، 

ــك:  ــل ذل ــن دالئ وكان م
ــرض  ــن ع ــه ع ــل وذب ــن جب ــاذ ب ــهادة مع ش  -1
كعــب "بئــس مــا قلــت، واهلل يــا رســول اهلل مــا علمنــا 

ــريا". ــه إال خ علي
2-مشــورة رجــال بنــي ســلمة لــه دليــل عــىل حمبتهــم 
لــه وإن جانبهــم الصــواب يف اقرتاحهــم "وثــار رجــال 

مــن بنــي ســلمة فاتبعــوين".
ــن  ــو اب ــادة "وه ــه أيب قت ــن عم ــه الب ــه وحمبت 3-عالقت

ــاس إيل".  ــب الن ــي وأح عم
٤-عالقتــه بالســاعي والراكــب - وكالمهــا جــاءا 
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ــي  ــة الت ــة الطيب ــة والعالق ــىل املحب ــدل ع ــن- ت مبرشي
ــض  ــالغ "ورك ــارعة يف الب ــني إىل املس ــت الرجل دفع

ــيل". ــلم قب ــن أس ــاع م ــعى س ــا، وس ــل إيّل فرًس رج
ــة  ــة طيب ــلمني عالق ــوم املس ــع عم ــب م ــة كع 5-عالق

ــي". ــا هينئونن ــا فوًج "فوًج
6-هرولــة طلحــة بــن عبيــد اهلل -ريض اهلل عنــه- 
ــة مــن هــذا  ــا دليــل عــىل القبــول واملحب ليصافــح كعًب
الصحــايب كذلــك "فقــام طلحــة بــن عبيــد اهلل هيــرول 

ــأين". ــي وهن ــى صافحن حت

2- شخصيات مشاركة:
ــل  ــك- أق ــال ش ــون -ب ــي تك ــخصيات الت ــي الش وه
دوًرا مــن الشــخصيات الرئيســة، وإن كان هلــا دور 
ــأيت: ــام ي ــم ك ــاعدة، وه ــخصيات املس ــن الش ــرب م أك
1-معــاذ بــن جبــل ريض اهلل عنــه: شــخصية )رصحيــة، 
ــرية  ــلم، مغ ــا املس ــرض أخيه ــن ع ــة ع ــة، ذاب جريئ

ــر(. للمنك
2-أبو قتادة: )ممتثلة، حكيمة، صامتة(.

3-مــرارة بــن الربيــع: )باكيــة، مســتكنّة، مالزمــة 
للبيــت، صادقــة(.

ــتكنّة،  ــة، مس ــري، باكي ــيخ كب ــة )ش ــن أمي ــالل ب ٤-ه
ــة(. ــاج إىل الرعاي ــة، حتت ــت، صادق ــة للبي مالزم

ــة،  ــة، باش ــادرة، هاش ــد اهلل: )مب ــن عبي ــة ب 5-طلح
ــة(. لطيف

6-ملــك غســان )اســتغاللية، انتهازيــة، عدائيــة، 
مطلعــة، مراســلة، دبلوماســية، مرتبصــة، متابعــة، 

متيقظــة(. مستكشــفة، 

3- شخصيات مساعدة:
وهــي التــي ختــدم بأدوارهــا مرحلــًة معينــًة مــن مراحل 
القصــة ثــم تتالشــى "وخيتلــف هــذا الــدور مــن 
ــون  ــتخدم القصاص ــرى، ويس ــة إىل أخ ــخصية ثانوي ش
ــداث  ــض األح ــإدارة بع ــوم ب ــخصيات لتق ــذه الش ه

إلظهــار  أو  الرئيــيس،  احلــدث  لتســيري  اجلانبيــة؛ 
ــم  ــدي، 1996م: 158(، وه ــخصية البطل")احلدي ش

ــأيت: ــام ي ك
1-عبــد اهلل بــن كعــب: شــخصية بــارة بوالدهــا، 

مالزمــة، ثقــة، ثبــت، حافظــة.
2-زوجة كعب: مطيعة، ممتثلة.

3-زوجة هالل: رصحية، مطالبة، ملّحة، بارة.
ــدية،  ــات جس ــربة، ذات إمكان ــاعي: م ــرّش الس ٤-املب

ــل: الرسعــة يف العــدو، وجهــارة الصــوت. مث
5-النبطي: باحثة، موّصلة، نّشادة.

6-أبــو خيثمــة: حمظوظــة، حمبوبــة، مذكــورة، مدركــة، 
متعاطــف معهــا.

4- الشخصيات اجلامعية:
ــهم يف  ــة، وتس ــاهد اجلامعي ــادة يف املش ــر ع ــي تظه وه
ــات  ــي انطباع ــا، وتعط ــداث، ويف نامئه ــة األح حرك
عــن الشــخصية املحوريــة، ويمكــن حتديــد هــذه 
الشــخصيات هكــذا: )قريــش، املســلمون، املنافقــون، 
ضعفــاء املدينــة )نســاء، أطفــال، شــيوخ(، أهــل 
ــل  ــلمة، أه ــي س ــن بن ــال م ــون، رج ــب، املخّلف كع
ــار(. ــرون، األنص ــرشون، املهاج ــب، املب ــة كع زوج

5- شخصيات ثانوية:
ــني الشــخصيات عــىل مــرسح  وهــي األقــل ظهــوًرا ب
األحــداث؛ ألن أدوارهــا يســرية، عارضــة، زائلــة غــري 

متكــررة، وهــي كــام يــأيت:
1-املبرش الراكب )شخصية مبرشة، مبادرة(.

2-زوجة مرارة )مطيعة، ممتثلة(.
3-رجــال مــن بنــي ســلمة )مجاعــة متامثلــة، متقاربــة، 
متابعــون لألحــداث،  مجاعيــة، هلــم رأي موحــد، 
أصحــاب رأي، ناصحــون، مطلعــون عــىل األحداث(.

٤-بقية الشخصيات اجلامعية.
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العالئق بني الشخصيات: • 
عالقــة الرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم- بالصحابــة 
ريض اهلل عنهــم عموًمــا، وبكعــب كذلــك: إنــه النبــي 

الكريــم، والبشــري النذيــر، والرمحــة املســداة.
عالقة كعب -ريض اهلل عنه- بالشخصيات:

عالقــة  وســلم-:  عليــه  اهلل  -صــىل  1-بالرســول 
صحــايب جليــل بنبيــه الكريــم، عالقــة بشــخصية 
ــان  ــا، اإلذع ــا، حمبته ــامن هب ــة: اإلي ــن جه ــول م الرس
ــا،  ــم منه ــا، التعل ــي منه ــا، التلق ــدور عنه ــا، الص هل
تفديتهــا، مهابتهــا، مراعاهتــا، اخلــوف عليهــا، إجالهلا، 

ــئت. ــا ش ــل م ــا، وق إكباره
بولــده عبــد اهلل: عالقــة والــد  2-عالقــة كعــب 
بولــده، وعالقــة الكفيــف بالدليــل، وعالقــة التابعــي 
وعالقــة  بالكبــري،  الصغــري  وعالقــة  بالصحــايب، 

الــراوي باملحــدث.
باملشــاركة  عالقــة  بمــرارة:  كعــب  3-عالقــة 
الوجدانيــة؛ ألن املصائــب جيمعــن املصابــني، وكذلــك 

احلــال مــع هــالل، ريض اهلل عنهــم أمجعــني.
ــه- ــل -ريض اهلل عن ــن جب ــاذ ب ــب بمع ــة كع ٤-عالق
: عالقــة حمبــة، وحســن ظــن، وأخــوة يف الديــن، 

ومشــاركة يف الصحبــة.
ــة  ــة وعموم ــة حمب ــه عالق ــة مع ــادة: العالق ــو قت 5-أب

ــة. وثق
ــذا  ــة، وك ــة خاطف ــة رسيع ــة عارض ــي: عالق 6-النبط

ــد. ــاعي الربي ــة بس ــون العالق تك
ــة  ــة، عارض ــة، رثيث ــة منقطع ــان: عالق ــك غس 7-مل
طارئــة، دخيلــة، مرفوضــة، ماتــت يــوم ولــدت، 
ــة مــن طــرف  ــة، عالق ــة أصلهــا العــداوة املتبادل عالق

ــد. واح
8-زوجــة كعــب: وعالقتــه هبــا بالطبــع عالقــة الــزوج 
ــة، ويف  ــودة والرمح ــىل امل ــة ع ــون مبني ــة، تك بالزوج
اســتجابتها للحــاق بأهلهــا وانتظــار حكــم اهلل حســُن 

تبّعــل.

9-طلحــة بــن عبيــد اهلل: عالقــة حمبــة، وامتنــان، 
باملعــروف. واعــرتاف 

1٠-املبــرش الســاعي: عالقــة بشــارة، وحمبــة، وكرامــة، 
وتعاطــف واعــرتاف، وشــكر، وامتنــان، وعالقــة 

ــوات. أص
11-املبــرش الراكــب: عالقــة برصيــة، وعالقــة أخــوة 

بالطبــع، وعالقــة تعاطــف.
اخلصائص املشرتكة بني الشخصيات:

ــىل اهلل  ــوله -ص ــاهلل ورس ــامن ب ــة اإلي ــق الصحاب •  حق
عليــه وســلم- والصــدق والســمع والطاعــة يف املنشــط 
ــة، ومل  ــذه اخلاصي ــم هب ــب معه ــط كع ــره، ويرتب واملك

تنفــك عنــه أثنــاء املقاطعــة.
• يشــرتك كعــب -ريض اهلل عنــه- مــع صاحبيــه هــالل 
ومــرارة -ريض اهلل عنهــام- يف اإلرجــاء واملقاطعــة 

ــي. ــار الوح وانتظ
عــن  باملفارقــة  ومــرارة  كعــب  زوجــة  تشــرتك   •

زوجيهــام.
ــول  ــن الرس ــة م ــول العالني ــون بقب ــرتك املخلف • يش
ــر إىل اهلل. ــكال الرسائ ــلم- وإي ــه وس ــىل اهلل علي -ص
ــل يف  ــن جب ــاذ ب ــد اهلل ومع ــن عبي ــة ب ــرتك طلح • يش
إكــرام كعــب واملبــادرة إىل تكريمــه، وســجال موقفــني 
متشــاهبني يف صالــح كعــب، ريض اهلل عنهــم أمجعــني.
• يشــرتك املبــرشان يف الســباق ملحاولــة الوصــول 

برسعــة إىل كعــب والظفــر ببشــارته.

املبحث الثاين: شعرية اخلطاب
اخلطــاب تراســل بــني املنشــئ واملتلقــي، وبينهــام شــفرة 
لغويــة مشــرتكة، وكالمهــا عــىل علــم بالعالقــات 
الصوتيــة والنحويــة والدالليــة، وهــذا حيقــق االتصــال 
بــني أفــراد اجلامعــة اللغوية)الســد، 2٠٠٠م، 81(، 
والبحــث يف شــعرية اخلطــاب يعنــي العمــل عــىل 
كشــف قوانــني اإلبــداع يف بنيــة اخلطــاب األديب، وبيان 

ــداع ــك اإلب ــم ذل ــي حتك ــة الت ــد العلمي القواع
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)ناظــم، 199٤م: 21(، وعندمــا نتنــاول الشــعرية 
ــون،  ــة الشعرية)ياكبس ــك بالوظيف ــل ذل ــم قب ــا هتت فإهن

ــرون: 1988م، 35(. ــويل وآخ ــة ال ترمج

تكثيف الرسد :• 
القصــة تارخييــة إســالمية، ختــرب عــن حــدث حصــل يف 
العهــد النبــوي املحمــدي املــدين يف الســنة التاســعة، أي 
يف آخــر العهــد املحمــدي، بعــد فتــح مكــة وقبــل حجة 
الــوداع، وهــو عهــد قــوة وظهــور، واملوقــع األســايس 
ــتداد  ــف واش ــل الصي ــورة، ويف فص ــة املن ــو املدين ه
احلــر، وقــد نقلنــا الســارد إىل تبــوك بعيــًدا مــن املدينــة، 
وهنــاك نقــل لنــا مشــهًدا مــا حــرضه، ولكنــه نقــل لــه 
ــام األول،  ــه باملق ــه وهيم ــه خيص ــاه؛ ألن ــر فوع بالتوات
فصــار حــارًضا يف ذهنــه ألنــه يعنيــه، وقــد بــدأ كعــب 
ــي  ــاده نف ــرب مف ــراد خ ــة بإي ــه- القص -ريض اهلل عن
ختلفــه عــن غــري غــزوة تبــوك، فــال يظــن الســامع أن 
ــإن  ــدر" ف ــن "ب ــا كان م ــادة، وم ــه ع ــف كان ل التخل
ــًدا  ــب أح ــلم- مل يعاق ــه وس ــىل اهلل علي ــول -ص الرس
ــة،  ــة العقب ــهد بيع ــه ش ــك أن ــد ذل ــرب بع ــف، وأخ ختل
وينبــه إىل فرحــه هبــا رغــم أن بــدًرا أشــهر منهــا، بعــد 
ذلــك يشــري إىل أنــه كان قــادًرا عــىل االنضــامم للجيش، 
ومــا زّور يف نفســه القعــود، وذكــر أن الرســول -صــىل 
اهلل عليــه وســلم- كان يــوّري إذا أراد الغــزو، أمــا هــذه 
فقــد رّصح بالوجهــة، وهــذا مــن الرســول -صــىل اهلل 
عليــه وســلم- إجــراء عســكري تكتيكي، يظهــر أن من 
ــتعداد  ــة االس ــازم فرص ــح  الع ــه أراد أن يمن ــبابه أن أس
ألخــذ األهبــة واحليطــة، فاملســافة بعيــدة، واجلــو حار، 
والعــدو قــوي لكيــال خيــرج معــه إال الصادقــون دون 
املخّذلــني, ولعــل مــن ذلــك ثقــة الرســول -صــىل اهلل 
ــلمني يف  ــاد املس ــدد وعت ــم بع ــاهلل، ث ــلم- ب ــه وس علي
تلــك احلقبــة، حيــث دانــت لــه جزيــرة العــرب كلهــا 

كادت. أو 
ثــم يواصــل كعــب -ريض اهلل عنــه- رسد القصــة 

ــىل اهلل  ــد -ص ــىل حمم ــي ع ــزول الوح ــا بن ــى هنايته حت
ــه  ــني، وفي ــوم اخلمس ــة الي ــلم- يف صبيح ــه وس علي
التوبــة مــن اهلل عــىل كعــب وصاحبيــه، وتتضمــن هــذه 
ــىل  ــز ع ــف، ترتك ــن املواق ــة م ــلة متتابع ــة سلس القص

ــي: ــعب ه ــالث ش ــدة ذات ث قاع
1- ختلــف كعــب -ريض اهلل عنــه - وحماولــة اللحــاق 

ثــم املكــث باملدينــة.
2- مرحلــة الــرصاع النفــيس عندمــا قفــل النبــي 
-صــىل اهلل عليــه وســلم- راجًعــا إىل املدينــة، وتفكــريه 
أو  باالعتــذار  املوقــف  مــن  التخلــص  طريقــة  يف 

االعــرتاف.
ــرأة،  ــزال امل ــة، واعت ــاء: املقاطع ــأزم أثن ــة الت 3- مرحل
وانتظــار الوحــي واحلكــم مــن اهلل، واســتبطاء الفــرج.
ــت  ــه، جعل ــب وصاحبي ــعيدة لكع ــة س ــت النهاي وكان
ــزل  ــا ن ــاين عندم ــارة والته ــه بالبش ــة يتلقون الصحاب
الوحــي بالتوبــة، كل هــذه املراحــل كانــت تتهــادى إىل 
ــي  ــع تراكم ــتوى رسدي راٍق، يف تتاب ــرب مس ــارئ ع الق
ــُل  ــض، ومل خت ــاب بع ــا برق ــذ بعضه ــات يأخ وحلق
القصــة مــن هــدوء العــرض إىل درجــة حتفــز القــارئ 

ــة.  ــة النهاي ــوقه إىل حلظ وتش
ويف القصــة رســالة واضحــة رصحيــة أن الصــدق 
ــام  ــا، وإن ــه مرج ــل ل ــق اهلل جيع ــن يت ــه م ــاة، وأن منج
يــوىف الصابــرون أجرهــم بغــري حســاب، وفيهــا يظهــر 
ــة  ــه، وحمب ــاهلل وحمبت ــق ب ــامن والتعل ــل اإلي ــًا تغلغ جلي
رســوله يف نفــوس الصحابــة، وهــم الذيــن اصطفاهــم 

ــرون. ــري الق ــم خ ــه، وه ــة نبي اهلل لصحب

تنبؤات الرسد:• 
-ريض  مالــك  بــن  كعــب  هــو  للقصــة  الســارد 
ــو  ــدث، وه ــه احل ــع علي ــذي وق ــو ال ــه- وه اهلل عن
ــد  ــة بع ــة يف القص ــي الثاني ــة، وه ــخصية الرئيس الش
ــد اهلل  ــه عب ــا ابن ــلم- أم ــه وس ــىل اهلل علي ــد -ص حمم
فهــو الــراوي املبــارش، والناقــل األول حلديــث الســارد 



٤٠

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء األول     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

شعرية الرسد يف احلديث النبوي الرشيف قصة الصحايب كعب بن مالك ريض اهلل عنه )الثالثة الذين خلفوا( نموذًجا

كعــب، والقصــة يروهيــا عبــد اهلل بن كعــب االبــن البار 
بوالــده، وهــو قائــده واملــالزم لــه حــني عمــي، وقــال: 
"ســمعت كعــب بــن مالــك -ريض اهلل عنــه- حيــدث 
بحديثــه"، وقولــه بحديثــه يمنــح القصــة أعــىل درجات 
الصــدق وااللتصــاق بصاحــب احلــدث وهــو الســارد 
واألســانيد  والرجــال  احلديــث  علــم  ويف  األول، 
واجلــرح والتعديــل أعــىل مراتــب التدقيــق والتحــري، 
ــلم  ــاري ومس ــه البخ ــذي يروي ــث ال ــذا احلدي ــم ه ث
هــو أعــىل مراتــب كتــب احلديــث مــن حيــث الثبــوت 
ــارد  ــاص الس ــني الق ــل ب ــه ال فاص ــم إن ــة، ث والصح
والناقــل األمــني، فالقرابــة تصــل إىل درجــة االلتصاق، 
فــال وســيط وال فــرتة زمنيــة وال انقطــاع قــد يتــرسب 
ــذ  ــارد من ــرص الس ــد اخت ــيان، وق ــه النس ــن خالل م
ــرًيا مــن أحداثهــا، فقــال: "ســمعت كعــب  ــة كث البداي
ــه حــني ختلــف عــن رســول  ــن مالــك حيــدث حديث ب
اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- يف غــزوة تبــوك "، حيــث 
ــكان،  ــان، وامل ــامل الزم ــة مع ــذه البداي ــا ه ــرت لن أظه
ــو يف  ــدث، وه ــن احل ــا زم ــد عرفن ــخصيات، فق والش
غــزوة تبــوك يف الســنة التاســعة، واملــكان )املدينــة 
ــخصية  ــه ش ــب، وقبل ــخصية كع ــر ش ــورة(، وتظه املن
ــامل  ــة املع ــلم- وبقي ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص رس
ــح  ــام يتض ــا، ك ــرية تلقائًي ــارف بالس ــر للع ــوف تظه س
أن املســلمني هــم املبــادرون بالغــزو، ويف قــول كعــب 
"وطفقــت لكــي أجتهــز معــه" داللــة عــىل ســالمة نيتــه 
منــذ الوهلــة األوىل، وأن األعــامل بالنيــات، وأن البداية 
ــول  ــودة، ويف ق ــا حمم ــون هنايته ــد أن تك ــدة ال ب احلمي
ــد  ــذا فق ــا ه ــلم-: "أم ــه وس ــىل اهلل علي ــول -ص الرس
ــول  ــدة، ويف ق ــة احلمي ــة للعاقب ــارة ضمني ــدق" إش ص
ــني،  ــن اخلمس ــون م ــت أربع ــى إذا مض ــب: "حت كع
واســتلبث الوحــي" إشــارة كذلــك للثقــة بالفــرج مــن 
اهلل بالوحــي عــىل رســوله صــىل اهلل عليــه وســلم، ويف 
ــن  ــتنتاج م ــرج" اس ــاء ف ــد ج ــه ق ــت أن ــه: "وعرف قول
ــد  ــرش" فق ــك أب ــن مال ــب ب ــا كع ــارخ "ي ــوت الص ص

ــه. ــرف ماهيت ــا ال يع ــب فرًج ــرف كع ع
ويف قولــه: "وهنــى رســول اهلل -صــىل اهلل عليه وســلم- 
ــة- مــن بــني مــن  ــا -أهيــا الثالث املســلمني عــن كالمن
ختلــف عنــه" مــا يفيــد اخلصوصيــة للثالثــة دون بقيــة 
املتخلفــني، وكأن هــؤالء الثالثــة حالــة اســتثنائية، وأن 
ــي  ــام ه ــة ك ــة الزم ــن صف ــئ ع ــارئ ال ينب ــم ط عمله
عنــد املنافقــني، كــام يوحــي للقــارئ أنــه ثمــة خصيصة 

كريمــة ومنحــة ربانيــة ســتنال هــؤالء الثالثــة.

شعرية السارد:• 
إن أقــرب تعريــف للــراوي وهــو الســارد بالطبــع أنــه 
"هــو الشــخص الــذي يــروي اخلطابــة أو خيــرب عنهــا، 
ســواء كانــت حقيقيــة أو متخيلــة، وال يشــرتط فيــه أن 
يكــون اســاًم متعينًــا، فقــد يتقنــع بضمــري مــا، أو يرمــز 
الــراوي  وألن   ،)88 2٠٠5م:  بحرف")عــزام،  لــه 
ــه،  ــىل مكانت ــظ ع ــد حاف ــرسد فق ــني يف ال ــن مك رك
ــذ  ــواع القصــص من ــع أن ــه جلمي ــة ملالزمت ــة الفني وأمهي
القديــم، حيــث اجتهــت عنايــة الرسديــة إىل هــذا 
ــد  ــى، 1٤33هـــ:27(. ولق ــن موس ــرص اهلام)اب العن
ــيطرة  ــارًدا الس ــه س ــالل صوت ــن خ ــب م ــتطاع كع اس
ــع  ــارشة، م ــري املب ــارشة وغ ــه املب ــة بطريقت ــىل القص ع
ــد  ــف أو تزّي ــري تألي ــن غ ــة م ــه يف القص ــه وفنيت إتقان
ــداث  ــت األح ــام كان ــه، إن ــن عنديات ــه م ــف بأن يوص
ــه فيهــا يــد ترصفهــا  ــا ليــس ل ــا أحداًث التــي ينقلهــا لن
ــه اســتطاع -مــن خــالل  ــد فيهــا أو تنقــص، لكن وتزي
الوصــف الدقيــق ، والتصويــر الفنــي خللجــات النفــس 
ــق  ــا ال يتحق ــًدا فنًي ــة بع ــح القص ــاعرها - أن يمن ومش
ــرسده  ــتطاع ب ــه اس ــام أن ــب، ك ــل كع ــا فع ــل م إال بمث
نقــل احلــوادث واألحــداث بتصويرهــا بعــد تصورهــا، 
ــا،  ــل معه ــل وتفاع ــها، ب ــها وعايش ــذي عاش ــو ال وه
بــل كان حمــوًرا جلــل أحداثهــا، وقــد اســتطاع أن يكــون 
هــو املحــور؛ ألنــه هــو البــاث، وهــو امللتقــط للمناظــر 
واملشــاهد بعدســته اخلاصــة، ومل يغّيــب أي حــدث 
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ــذا  ــة؛ ل ــري القص ــىل س ــا ع ــر فقدمه ــخصية يؤث أو ش
ــف  ــة بك ــة مربوط ــارص القص ــارئ أن كل عن ــد الق جي
ــا  ــا وأدواره ــب دوره ــا حس ــب، حيركه ــارد كع الس
ــه  ــة، أو كأن ــة للقص ــات الفني ــح كل املقوم ــة متن بطريق
ــرب  ــوء يك ــده ض ــن ي ــع م ــرًيا، يش ــا من ــل مصباًح حيم
نــوره كلــام ابتعــد عــن مركــز اإلضــاءة، فتتابعــه العــني 
أينــام وجهــه، وإن تتبعــت مصــدر الضــوء أوصلهــا إىل 

ــده.  ــث ي ــزه حي مرك
ــدث  ــه- أن يتح ــرسده -ريض اهلل عن ــتطاع ب ــد اس ولق
ــن  ــرارة ب ــه م ــن صاحبي ــة ع ــة ونياب ــه أصال ــن نفس ع
ــدور  ــام ب ــه ق ــايل فإن ــة، وبالت ــن أمي ــالل ب ــع وه الربي
ــم جــاءت خــالل الــرسد  ــي مــن خــالل رسده، ث ثالث
أفعــال يؤكــد بعضهــا بعًضــا، يقــول كعــب: "مل أ كــن 
قــط أقــوى وال أيــرس منــي حــني ختلفــت عنــه يف 
ــط  ــني ق ــا راحلت ــت فيه ــا مجع ــزوة، واهلل م ــك الغ تل
ــرس  ــوة والي ــإن الق ــزوة" ف ــك الغ ــام يف تل ــى مجعته حت
ــد  ــه أراد أن يؤك ــة، ولكن ــود الراحل ــام وج ــزم منه يل
ــف،  ــه يتخل ــع جلعل ــبب مقن ــود س ــدم وج ــه بع اعرتاف
ــا  ــة، ومه ــزة للرصاح ــدق، ومناج ــادرة للص ــذه مب وه
ــارد  ــد الس ــذا أك ــق؛ ل ــامن والتصدي ــن دالالت اإلي م
ــىل اهلل  ــول -ص ــال للرس ــا ق ــرى عندم ــرة أخ ــك م ذل
ــا  ــذر، واهلل م ــن ع ــا كان يل م ــلم-: "واهلل م ــه وس علي
كنــت قــط أقــوى وال أيــرس منــي حــني ختلفــت عنــك 
أفعــال  وأجلدهــم"  القــوم  "أشــب  قولــه:  ويف   "
تفضيــل يؤكــد بعضهــا بعًضــا، فاألشــب -بــال شــك- 
ــت  ــاًل: "فكن ــك قائ ــد ذل ــم أردف بع ــد، ث ــو األجل ه
ــوف يف  ــلمني، وأط ــع املس ــالة م ــهد الص ــرج فأش أخ
ــب  ــي وأح ــن عم ــو اب ــه: "وه ــواق"، ويف قول األس
النــاس يل "تعــدد الوصــف مــن الســارد لبيــان أن 
ــل  ــكوت، وكأن فع ــزم الس ــد ل ــوب ق ــب املحب القري
كعــب عندمــا تســور حائــط أيب قتــادة مــن آخــر 
ــه:  ــلوان. ويف قول ــاعد يف الس ــد تس ــي ق ــول الت احلل
"وكنــت وكاتًبــا فقرأتــه فــإذا فيــه" أكــد اجلملــة الفعلية 

ــزم  ــب يل ــة؛ ألن الكات ــة الثاني ــة الفعلي األوىل باجلمل
منــه أنــه يقــرأ، ولكــن الســارد أراد التأكيــد ألن القلــم 
ــه-  ــه -ريض اهلل عن ــم إن ــان، ث ــك الزم ــا يف ذل ــا فش م
ــالل  ــن خ ــا م ــيس لن ــعور النف ــل الش ــتطاع نق ــد اس ق
ــل  ــا، ولع ــم مصدًق ــرآن الكري ــاء الق ــداث، وج األح
ــني  ــف ح ــرسده تكّث ــاص ب ــه الق ــذي دفع ــم ال التأزي

ــي:  ــل ه ــرب مراح ــا ع ــه معراًج ــىل مراتب ــه إىل أع اجت
1- "حيزنني أال أرى يل أسوة".

2- "حرضين بثي".
ــن  ــلم- ع ــه وس ــىل اهلل علي ــول -ص ــى الرس 3- "وهن

ــة". ــا الثالث ــا أهي كالمن
٤- "تغــريوا لنــا حتــى تنكــرت يل نفــيس يف األرض فــام 

هــي بــاألرض التي أعــرف".
5- "حتى إذا طال ذلك عيل من جفوة املسلمني".

ــا  ــوع مم ــض الدم ــكاء في ــاي" والب ــت عين 6- "ففاض
جييــش يف الصــدر، وال يكــون ذلــك إال بعــد االمتــالء.

7- "وهذا أيضا من البالء".
8- "إن رسول اهلل يأمرك أن تعتزل امرأتك".

ــيل األرض  ــت ع ــيس وضاق ــيل نف ــت ع ــد ضاق 9- "ق
ــام رحبــت". ب

إن هــذه املراحــل التســع الرئيســة تكشــف مــدى 
املتأزمــة. العقــدة  الدافعــة إىل  تــرادف األحــداث 

 ويف قولــه: "ثــم صليــت صــالة الفجــر صبــاح مخســني 
ليلــة عــىل ظهــر بيــت مــن بيوتنــا" حتديــد للمــدة إلفادة 
طوهلــا، ثــم حــدد املــكان "عــىل ظهــر بيــت" وأفــاد أن 
ــت  ــر البي ــد إىل ظه ــعه، فعم ــادت تس ــا ع األرض م
ــا  ــر إليه ــب الناظ ــامء، وال حيج ــرب إىل الس ــه أق ألن
ــامء،  ــن الس ــأيت م ــي ي ــامء، والوح ــقف، واهلل يف الس س
واملكــروب يرفــع رأســه إىل الســامء، كــام أن مكوثــه يف 
ــب؛ ألن  ــة والرتق ــرص املراقب ــه ف ــت يمنح ــر البي ظه
اجلــدران مانعــة حاجبــة، وهــو متعلــق بأدنــى صــوت، 
ــارخ أوىف  ــوت ص ــمع ص ــذا س ــة؛ ل ــرب، أو حرك أو خ
مــن ســلع، وكأن الصاعــد عــىل اجلبــل وفــق بصعــوده 



٤2

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء األول     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

شعرية الرسد يف احلديث النبوي الرشيف قصة الصحايب كعب بن مالك ريض اهلل عنه )الثالثة الذين خلفوا( نموذًجا

ــه لتالمــس البشــارة اجلالــس عــىل ظهــر  ورفعــه صوت
بيــت مرتفــع عــن األرض؛ فيكــون ذلــك أدعــى 

ــارة. ــوغ البش لبل
ــاين  ــا للمع ــب خادًم ــاء االزدواج يف رسد كع ــد ج  وق
"واســتقبل ســفًرا بعيــًدا ومفــاًزا، واســتقبل عــدًدا 
كبــرًيا" ثــم جــاءت الصــورة امللونــة املتحركــة املكثفــة 
ــك  ــىل ذل ــو ع ــام ه ــه: "فبين ــة يف قول ــب جلي ــد كع عن
ــاءت  ــام ج ــرساب" ك ــه ال ــزول ب ــا ي ــاًل مبيًض رأى رج
ــؤدي دوًرا  ــب لت ــث كع ــة يف حدي ــل االعرتاضي اجلم
خيــدم املعنــى "حتــى تســورت جــدار حائــط أيب قتــادة 
ــلمت  ــاس إيل - فس ــب الن ــي وأح ــن عم ــو اب - وه

ــه". علي
ــن  ــا م ــذه أيض ــا وه ــني قرأهت ــت ح ــه: "فقل ويف قول
البــالء" أفــادت )حــني قرأهتــا( املناجــزة باحلكــم 
ــا" ويف  ــت هب ــم "فتيامم ــرار احلاس ــاذ الق ــا، واخت عليه
قولــه: "واهلل مــا أملــك غريمهــا يومئــذ" احــرتاس هبــذه 
اجلملــة املعرتضــة التــي تفيــد أنــه جــاد بــكل مــا يملك 
حتــى اضطــر الســتعارة ثوبــني بدهلــام، ويف قولــه "واهلل 
مــا أملــك غريمهــا يومئــذ" يف )يومئــذ( احــرتاس يفيــد 
ــن  ــر م ــك أكث ــراوي يمل ــة لل ــاء حديث ــارد أثن أن الس
ثوبــني، وذلــك بعــد أن أفــاء اهلل باخلــري عــىل املســلمني. 
كــام تتضــح شــعرية الســارد مــن خــالل البالغــة 

ــأيت: ــام ي ــة في املتمثل

أ- األسلوب:
يتضــح بــكل جــزء غــزارة القامــوس اللغــوي لكعــب، 
ــري الســامع بعــدد مــن األلفــاظ الفصيحــة  عندمــا يث
ــعري،  ــرسد الش ــة، وال ــارات البليغ ــة، والعب واملوحي
وهــي غــري مكــرورة وال مســتهجنة وال مســتهلكة، من 
ــًدا  ــفًرا بعي ــتقبل س ــربي - واس ــن خ ــك: "وكان م ذل
ــم  ــم -وال جيمعه ــلمني أمره ــىل للمس ــاًزا - فج ومف
ــاس  ــتمر بالن ــر- اس ــا أصع ــا إليه ــظ- فأن ــاب حاف كت
ــه يف  ــا علي ــاًل مغموًص ــزو- رج ــارط الغ ــد -وتف اجل

ــرساب -  ــه ال ــزول ب ــا ي ــاًل مبيًض ــاق – رأى رج النف
ــت  ــذب- فأمجع ــر الك ــت أتذك ــي- فطفق ــرضين بث ح
ــا  صدقــه- تنكــرت يل يف نفــيس األرض - أصــيل قريًب
ــول اهلل -  ــم رس ــت أتأم ــر- انطلق ــارقه النظ ــه وأس من

ــر". ــة قم ــه قطع ــى كأن وجه حت
  ويتضــح يف هــذه القصــة الوظيفــة اإلخباريــة للــرسد، 
حيــث تطغــى اجلملــة الفعليــة عــىل االســمية، ومعلــوم 
أن اجلملــة الفعليــة تــدل عــىل احلركــة والتجــدد، وهــذا 
يســاعد يف دفــع األحــداث، وإذا جــاءت االســمية هنــا 

فهــي إلفــادة الثبــات، ولوظيفــة الوصــف.
ــري  ــعرية التعب ــرسد الش ــة ال ــب بلغ ــتطاع كع ــام اس  ك
ــا  ــرًيا موحًي ــا- تعب ــل هن ــو البط ــاعره -وه ــن مش ع

ــارئ. ــاعره للق ــل مش ينق
إن الســارد املبــدع يســتطيع مــن خــالل أدواتــه الفنيــة 
ــعر  ــث نش ــه، بحي ــا إلي ــا وينقلن ــه لن ــور جمتمع أن يص
"بأننــا نوشــك أن نكــون جــزًءا مــن بنــاء ذلــك 
املجتمع")هينــكل، ترمجــة رزق، د.ت: 1٠1(، مــع 
األخــذ باالعتبــار "أن القيمــة الفعليــة للعبارة الشــعرية 
ال حتــدد بجوهــر الكلــامت املكونــة هلــا، وإنــام بواســطة 

ــدات" ــني الوح ــة ب ــات الرابط العالق
)الذهبي، 2٠٠6م: 55(.

  وألحاديــث العميــان والشــعراء منهــم خصيصــة 
الدقــة والرقــة، يقــول ابــن رشــيق عــن بشــار بــن بــرد: 
ــرص  ــد أق ــرد تنش ــن ب ــار ب ــن بش ــن املولدي ــه م "ومثل
ــك  ــه يف نفس ــد ل ــا، فتج ــه كالًم ــا وألين ــعره عروًض ش

ــع" ــوة الطب ــن ق ــة م ــزة وجلب ه
)القريواين، 1٤2٤هـ: 117(.

ولعــل الكثافــة يف النســج، والقــدرة عــىل التعبــري 
ــىل  ــان ع ــوق العمي ــى تف ــى، حت ــه األعم ــاز ب ــا يمت مم
ــل  ــًرا ملناه ــة؛ نظ ــورة البرصي ــداع الص ــن يف إب املبرصي
الفــن األصليــة واألســخى هبباهتــا ملوهبــة الفنــان 
النابعــة مــن الــذات، واألعمــى أقــدر عــىل الوصــول 
ــا  ــن، ومنه ــدار الف ــا م ــي عليه ــة الت ــة الداخلي للرؤي
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ــم  ــن قي ــر م ــام وراء املظاه ــفية ع ــه الكش ــع روح نب
وأرسار، كــام يســاعد العمــى عــىل تقويــة الذاكــرة، بــل 
وتنميــة حواســه األخرى)املغامــري، 1٤17هـــ: 7 وما 

ــا(. بعده
ومــن التعابــري الدقيقــة لكعــب قولــه: "هــل لقــي هــذا 
ــه  ــىل أن ــل ع ــد" دلي ــل "أح ــد؟"، ومل يق ــن أح ــي م مع
ــاعده يف  ــد س ــه، وق ــتأنس ب ــدد يس ــل ع ــو أق أراد ول

ــن(. ــه )م ــذي أفادت ــض ال ــلوب التبعي ــك أس ذل

ب- تأثر كعب بالقرآن:
ــه  ــرد من ــا ت ــم عندم ــر كعــب بالقــرآن الكري يظهــر تأث

ــة: ــارات اآلتي ــل العب ــارات مث عب
1- "جــاءه املخلفــون فطفقــوا يعتــذرون إليــه وحيلفون 
لــه، قــال تعــاىل: ﴿َيْعَتــِذُروَن إَِلْيُكــْم إَِذا َرَجْعُتــْم 

ــة 9٤. ــة، آي ــْم﴾ التوب إَِلْيِه
ــْم  ــَرٰى َأْعُينَُه ــاىل: ﴿َت ــال تع ــاي" ق ــت عين 2- "ففاض
ــدة،  ﴾ املائ ــقِّ ــَن احْلَ ــوا ِم ــا َعَرُف ــِع مِمَّ ْم ــَن الدَّ ــُض ِم َتِفي

ــة 83. آي
ــت  ــت" و"ضاق ــام رحب ــه األرض ب ــت علي 3- "وضاق
ــُم  ــْت َعَلْيِه ــى إَِذا َضاَق عــيل نفــيس" قــال تعــاىل: ﴿َحتَّ
َأْنُفُســُهْم﴾  َعَلْيِهــْم  َوَضاَقــْت  ََرُحَبــْت  بِــام  األَْرُض 

ــة 118. ــة، آي التوب
ــْر  ٤- " وكنــت إليهــا أصعــر" قــال تعــاىل: ﴿َواَل ُتَصعِّ

ــاِس﴾ لقــامن، آيــة 18. َك لِلنَّ َخــدَّ

ج- اإلجياز:
البالغــة هــي اإلجيــاز، وهــذا متحقــق يف هــذه القصــة 
ــس  ــراًرا لي ــاًل، أو تك ــًوا، أو تره ــد حش ــث ال جت حي
ــة  ــزة مكثف ــارات موج ــاءت العب ــل ج ــدة، ب ــه فائ ل
ــك  ــن ذل ــة, م ــاظ قليل ــاين بألف ــن املع ــرًيا م ــرص كث ختت
قولــه:"وكان مــن خــربي" و)من( هنــا تفيــد التبعيض، 
وقــد جــاءت هــذه العبــارة يف أول حديثــه عــن احلادثة، 
ويــدل بذلــك أنــه كان حنيفــا لبيــان األهــم يف القصــة 

ــه  ــارد بقول ــص الس ــام يلخ ــاالت, ك ــد أو إط دون تزي
:"حتــى أرسعــوا وتفــارط الغــزو" كل إجراءات الســفر 
والرحيــل للغــزو مــن جيــش كبــري وقائــد عظيــم، و"يف 
تفــارط الغــزو" أدق تعبــري لبيــان طــول املســافة حتــى 
ــالق  ــال االنط ــة ح ــش املنتظم ــلة اجلي ــت سلس تقطع
ــه:  ــة, ويف قول ــالف الراحل ــافة، واخت ــد املس ــًرا لبع نظ
ــب  ــل كع ــغ، أوص ــز بلي ــري موج ــي" تعب ــرضين بث "ح
ــدة  ــم والش ــزن واهل ــدة احل ــارئ ش ــه للق ــن خالل م
كذلــك  صدقــه"  "فأمجعــت  قولــه:  ويف  والكــرب, 
ــزم  ــا ع ــه، وم ــه نيت ــرص في ــغ، اخت ــز بلي ــري موج تعب
ــام  ــه : "فل ــد يف قول ــام نج ــه, ك ــا زوّر يف نفس ــه، وم علي
ســلمت عليــه تبســم تبســم املغضــب" وصفــًا موجــزًا 
ــول  ــيس للرس ــف النف ــارد املوق ــه الس ــان في ــًا، أب بليغ
-صــىل اهلل عليــه وســلم- جتــاه كعــب، وصــف 
ــول  ــن الرس ــامة م ــك االبتس ــل تل ــارئ يتأم ــل الق جيع
ــه  ــيم وجه ــل تقاس ــلم- ويتخي ــه وس ــىل اهلل علي -ص
-صــىل اهلل عليــه وســلم- وهــو يبتســم لكعــب، وهــذا 
ــاه  ــادة جت ــلم- ع ــه وس ــىل اهلل علي ــول -ص ــن الرس م
أصحابــه، ولكــن هــذه املــرة ابتســامة مــن نــوع آخــر، 
تصــل مــن خالهلــا رســالة خاصــة لكعــب، تبقيــه عــىل 
منزلــة مــن الرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم - ليســت 
ــة،  ــة وال باملرفوض ــدة، وال باملقبول ــة وال بالبعي بالقريب
وال باملرضيــة عنهــا وال باملســخوط عليهــا، عبــارة 
ــة  ــا يف مرحل ــك أن كعًب ــرف كذل ــارئ يع ــل الق جتع
برزخيــة، وجتعــل املســافة بينــه وبــني الرســول -صــىل 
ــد  ــام تفي ــرب، ك ــد والق ــة للبع ــلم- قابل ــه وس اهلل علي
ــا  ــاك خــط رجعــة، وأفهــم كعًب أن الرســول جعــل هن
ــن  ــول، ولك ــب مقب ــا كع ــك ي ــامة: أن ــذه االبتس هب
ــتنباطها  ــن اس ــاين يمك ــذه املع ــوذة، كل ه ــك منب فعلت
مــن عبــاره كعــب "تبســم تبســم املغضــب" ويف قولــه: 
ــي،  ــاز لفظ ــيس األرض" إجي ــرت يل يف نف ــى تنك "حت
ــة،  ــة والنهاي ــد الغاي ــى( تفي ــوي، فـ)حت ــف معن وتكثي
ــد أن األرض  ــالف، و)يل( تفي ــدل واخت ــر( تب و)التنك
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خصتــه هبــذا التنكــر املوجــع و)يف نفــيس( ذكــر ملوضــع 
ــكل  ــق كل ــدود ال يطي ــع حم ــو موض ــر، وه ــذا التنك ه
التنكــر، ويف )األرض( أفــادت )أل( االســتغراق أي 
ــد  ــه ليج ــخص إلي ــع يش ــة موض ــام ثم كل األرض، ف
ــه  ــا من ــيل قريًب ــه: "أص ــا قول ــعة, أم ــاًم وس ــه مراغ في
وأســارقه النظــر" فقــد جــاءت عبــارة )أســارقه النظــر( 
موجــزة موحيــة، متنــح صــورة ذهنيــة متحركــة، يفهــم 
ــل يف  ــة، والتحاي ــة اخلاطف ــامع املخالس ــارئ والس الق
ــني  ــع ع ــا، فتق ــق التفاتته ــا تواف ــني؛ لعله ــة الع حرك
ــداوي  ــاًم ي ــون بلس ــول، فتك ــني الرس ــىل ع ــب ع كع
اجلــرح النــازف؛ ألن لغــة العيــون أبلــغ مــن كل 

ــارات. ــن كل اإلش ــات، وأدل م اللغ

د-الصور الذهنية:
ترتســم بعــض املشــاهد الذهنيــة يف ميلــة القــارئ مــن 
ــا  ــارد فيه ــق الس ــي وف ــاليب الت ــض األس ــالل بع خ
ــه  ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــم رس ــت أتأم ــل: "وانطلق مث
ــت  ــا" و"فتيامم ــا فوًج ــاس فوًج ــاين الن ــلم" و"يتلق وس
ــوم"  ــس يف الق ــو جال ــجرهتا" و "وه ــور وس ــا التن هب
و"فبينــام هــو عــىل ذلــك رأى رجــاًل مبيًضــا يــزول بــه 
الــرساب" و"فجئــت أمــي حتــى جلســت بــني يديــه" 
ــإذا  ــوين " و"ف ــلمة فاتبع ــي س ــن بن ــال م ــار رج و"وث
أقبلــت عــىل صــاليت نظــر إيل، وإذا التفــت نحــوه 
ــرول  ــد اهلل هي ــن عب ــة ب ــام طلح ــي" و"فق ــرض عن أع

ــأين ". ــي وهن ــى صافحن حت

املبحث الثالث: األبعاد والدالالت

أ- الثنائيات الضدية: 
يف هــذه القصــة جمموعــة مــن الثنائيــات التــي تتضــاد 
ــل  ــادات مث ــني املتض ــة ب ــاد عالق ــا، وللتض ــام بينه في
ــع،  ــود اجلام ــدم وج ــع ع ــون اجلام ــأن يك ــل، ب التامث
وهــذا كــام يف الطبــاق يف علــم البديــع )الليــل والنهــار( 

فهــذا تلويــن عقــيل، ومــع التنافــر بــني الليــل والنهــار 
ــد  ــا(، وألن الض ــامه )طباًق ــفي س ــر الفلس إال أن الفك
ــعراء  ــد الش ــد عم ــد؛ فق ــه الض ــنه أو قبح ــر حس يظه
ــة  ــك املقابل ــاق، وكذل ــف الطب ــىل توظي ــاب ع والكت
ــد  ــاد أح ــون التض ــة، وقان ــم املعنوي ــق أهدافه لتحقي
ــب، د.ت: ج1: 285(  ــي والتقابل)صل ــني التداع قوان
ــني  ــعورين متلف ــن ش ــأ م ــة تنش ــة الضدي ، و"الثنائي
يوقظــان اإلحســاس، وواحــد منهــام فقــط هــو الــذي 
ــل يف  ــر يظ ــي، واآلخ ــام اإلدراك يف الوع ــتثمر نظ يس

.)187 1995م:  الالوعي)درويــش، 
ــوء  ــة الض ــات الضدي ــلط الثنائي ــة تس ــذه القص ويف ه
واحلــاالت  األحــداث  إزاء  عــىل شــخصية كعــب 
ــات  ــدل الثنائي ــذه ت ــب ه ــة كع ــا، ويف قص ــي تنتاهب الت
ــة عــىل تنــوع االنفعــاالت وتعددهــا، وكذلــك  الضدي
األحــداث واألزمنــة واألمكنــة، ومــن هــذه الثنائيــات 
عــىل ســبيل املثــال أن هــذه القصــة قامــت عــىل ثنائيــة 
حمركــة لألحــداث، هــي التخلــف عــن اجليــش وعــدم 
التخلــف، انبجــس منهــا ثنائيتــان أخريــان، مهــا: 
ــم  ــف فه ــع اخلوال ــوا م ــون أن يكون ــدون الراض القاع
غــري معذوريــن، ويقابلهــم املتخلفــون قــرًسا مــن 
ــأيت  ــم ت ــاء، ث ــال والضعف ــيوخ واألطف ــاء والش النس
ــأ اهلل  ــة أرج ــني ثالث ــن املتخلف ــي أن م ــة، ه ــة ثالث ثنائي
ــم  ــوص عليه ــن املغم ــدد م ــم ع ــم، يقابله ــان أمره بي
ــلم-  ــه وس ــىل اهلل علي ــول -ص ــل الرس ــاق، قب يف النف
ــرزت  ــاء أف ــف واإلرج ــة التخل ــم إن ثنائي ــم ، ث عذره
ضديــة واضحــة بــارزة حركــت دفــة األحــداث، 
ــه،  وهــي احلــزن املســيطر عــىل نفــس كعــب وصاحبي
ثــم التوبــة والفــرج والفــرح، كــام تتكشــف الثنائيــات 
الضديــة املاديــة واملعنويــة عــرب أحــداث القصة كاشــفة 
للمتلقــي كل مــا مــن شــأنه أن يوقــظ اإلحســاس, ثــم 
إن ثنائيــة الصــدق والكــذب هنــا هــي األبــرز، حيــث 
ــريه  ــوم كان غ ــا ي ــدق، فنج ــا إىل الص ــب حنيًف كان كع
ــى  ــت العقب ــك، وكان ــذب فهل ــب الك ــا ملذه مرجًح
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احلميــدة للصادقــني، كــام يســتبني للمتأمــل أن االعتــامد 
ــان ليــس هــو  عــىل مــا حيســن املــرء مــن احلجــة والبي
املنجــي إذا كان يف الباطــل، بــل املعــول عليــه هــو 
ــه، وهــذا  الصــدق مــع اهلل، وتقــواه، وحســن الظــن ب
ــف  ــه وظ ــة، ولكن ــان األزم ــب إب ــه كع ــح إلي ــا جن م
ــه يف رسد احلــدث، لتصــل  ــام بعــد- أســلوبه وبيان -في
إلينــا القصــة متكاملــة واضحــة املعــامل، حتــى اســتطاع 
العلــامء اســتنباط العديــد مــن األحــكام الفقهيــة التــي 
ربــام خفيــت لــوال براعــة الســارد يف وصــف األحداث, 
وجفوهتــم  وجتافيهــم  النــاس  انكــامش  ويتضــح 
ــة، وانحســار التواصــل، وعــدم  ــاء املقاطع لكعــب أثن
كالمهــم لــه قابلــه بعــد التوبــة عليــه التحــام والتصــاق 
ــاين  ــاين "يتلق ــرب الته ــان ع ــل باللس ــدي، وتواص جس
النــاس فوًجــا فوًجــا هينئوننــي، ويقولــون يل: لتهنئــك 
توبــة اهلل عليــك "وإن تلــك املســارقة لرســول اهلل 
ــرب  ــس والق ــة األن ــد التوب ــا بع ــة أعقبه ــاء املقاطع أثن
"فلــام جلســت بــني يديــه" ومــن الثنائيــات البــارزة يف 
ــم  ــني يقابله ــني الصادق ــود املؤمن ــدين وج ــع امل املجتم
املنافقــون, وأن امللتحقــني باجليــش الغــازي املقيــم 
بتبــوك ال حيصيهــم ديــوان, أمــا الباقــون يف املدينــة فهــم 
ــن،  ــىل ضدي ــم ع ــة ه ــني يف املدين ــىل أن الباق ــة، ع قل
أحدمهــا: الثالثــة الصادقــون واملعــذورون مــن النســاء 
ــم  ــة فه ــا البقي ــم، أم ــال ونحوه ــاء واألطف والضعف
ــي  ــن بن ــل م ــف الرج ــد موق ــاق, ويع ــون بالنف املتهم
ســلمة عندمــا قــال: حبســه عطفــاه .... مغايــر ملوقــف 
ــل  ــب قب ــد كان كع ــت, وق ــا قل ــس م ــه: بئ ــاذ بقول مع
ــول  ــل الرس ــام قف ــره، فل ــن أم ــحة م ــول يف فس القف
عظيــم,  بــث  حــرضه  وســلم-  عليــه  اهلل  -صــىل 
ــال  ــة ح ــد التوب ــة وبع ــاء املقاطع ــه أثن ــت حال وكان
الفــرح يعقــب احلــزن، والفــرج بعــد الشــدة، والســعة 
بعــد الضيــق, ومــن تلــك الثنائيــات خلــو املدينــة مــن 
الرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم- ومــن املشــاركني يف 
الغــزو ثــم العــودة إليهــا, أمــا عــىل مســتوى املــكان فــإن  

ــان,  املســجد والســوق ضــدان، واملدينــة وتبــوك متلفت
ومــن الثنائيــات لــزوم هــالل ومــرارة -ريض اهلل 
عنهــام- البيــوت، بينــام كان كعــب يطــوف يف األســواق 
ويصــيل يف املســجد, ومــن ذلــك أن كعبــًا كان شــاًبا، أما 
هــالل ومــرارة فكبــريان يف الســن, ومــن ذلــك أن كعبــًا 
ــه الرســول -صــىل اهلل  ــه نظــر إلي إذا أقبــل عــىل صالت
عليــه وســلم- وإذا التفــت كعــب نحــوه أعــرض عنــه, 
وإذا كان حممــد -صــىل اهلل عليــه وســلم- نبــي األمــة، 
وســيد املرســلني يف املدينــة، فــإن ضــده -مــع التحفــظ 
- ملــك غســان, ويتضــح أن  املبرشيــن أحدمهــا راكــب، 
واآلخــر يســعى, ومــن ذلــك أن كعبــًا كان يلبــس ثوبــني 
يملكهــام، ثــم لبــس ثوبــني مســتعارين, كــام كان حديث 
ــت  ــرصه، وكان ــف ب ــا ك ــداهلل عندم ــه عب ــب البن كع
ــة كعــب  ــد كانــت حال األحــداث يف زمــن إبصــار, وق
قبيــل الغــزو ميســورة عــىل خــالف ســابق عهــده, ومــن 
الضديــات حضــور كعــب املشــاهد كلهــا عــدا تبــوك, 
ــلم-  ــه وس ــىل اهلل علي ــول -ص ــح الرس ــا ترصي ومنه
أيضــا  و  ي,  يــورِّ وكان  تبــوك،  غــزوة  يف  بالوجهــة 
ــو  ــه الــرساب )وهــو أب الرجــل املقبــل الــذي يــزول ب
خيثمــة( كان غــري واضــح املعــامل، ثــم بــان وظهــر أنــه 
هــو, ومــن ذلــك  العالنيــة والــرس عندمــا قبل الرســول 
ــن وأوكل  ــة املعتذري ــلم- عالني ــه وس ــىل اهلل علي -ص
رسهــم إىل اهلل, ويف قــول كعــب: "فلــام ســلمت تبّســم 
تبســم املغضــب" تظهــر ثنائيــة التبســم والغضــب, ويف 
لــزوم زوجــة كعــب لــه ثــم االعتــزال ثنائيــة, ويف قــول 
كعــب للرســول صــىل اهلل عليــه وســلم  "لــو جلســت 
ــىل  ــد -ص ــا حمم ــا" -فيه ــل الدني ــن أه ــريك م ــد غ عن
اهلل عليــه وســلم- وضــده غــريه مــن أهــل الدنيــا, كــام 
أن تنــازع اإلرادتــني )عقــل، وعاطفــة( يظهــر يف أكثــر 
ــم  ــل فأدركه ــت أن أرحت ــال: "فهمم ــهد، فمث ــن مش م
فيــا ليتنــي ..." أحــد تلــك املشــاهد، وقــد غلــب 
ــر  ــل يف أكث ــب العق ــك جان ــد ذل ــه- بع -ريض اهلل عن
ــدق  ــني الص ــح ب ــام تأرج ــك حين ــع، وذل ــن موض م
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ــا  ــدق مرجًح ــال الص ــرتف وق ــه اع ــذب، ولكن والك
جانبــه، ثــم إنــه قــد غالــب نفســه عندمــا ســجر 
ــن  ــد اهلل ب ــات أن  عب ــن الضدي ــور, وم ــالة يف التن الرس
كعــب راٍو، وكعبــًا مــروي عنــه، وكعبــا والــد، وعبــد 
اهلل ولــد, وألن بــدرا أشــهر مــن العقبــة، والعقبــة أحــب 
إىل كعــب فهــذا مــن تلــك الثنائيــات, ويف غيــاب كعــب 
ــني  ــلم- ح ــه وس ــىل اهلل علي ــول -ص ــن الرس ــن ذه ع
ــة, وأيضــا  ــوك ثنائي ــد مــا وصــل تب املســري، وذكــره عن
عندمــا زور كعــب الكــذب أو كاد حــني القفــول، فلــام 
أظــل الرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم- قادًمــا أمجــع 
صدقــه, كــام أن حديــث الكــذب عــىل الرســول -صــىل 
ــفه اهلل  ــم يكش ــه، ث ــه يف حين ــلم- يرضي ــه وس اهلل علي
ليســخط اهلل ونبيــه عــىل الــكاذب, وأن مــن اعتــذر 
ــد  ــا ووج ــلم- صادًق ــه وس ــىل اهلل علي ــول -ص للرس
عليــه الرســول فســوف تكــون العقبــى مــن اهلل مرضيــة, 
ــا  ــرت األرض معنوًي ــات أن تنك ــع الضدي ــن تتاب و م
ــادت  ــم ع ــت، ث ــم ضاق ــا، ث ــت فجاًج ــب، فكان لكع
كــام كانــت, وملــا حتــدث كعــب مــع أيب قتــادة بالســالم، 
قابلــه الصمــت مــن أيب قتــادة, ومــن الثنائيــات الضديــة 
أن الشــام تصــدر البضائــع، واملدينــة مســتوردة, ومنهــا 
ــني  ــتلبث مخس ــم اس ــا، ث ــزل تباًع ــي كان ين أن الوح
ليلــة, ومــن ذلــك مفارقــة زوجــة كعــب كعًبــا، ولــزوم 
زوجــة هــالل هــالاًل, ويف قيــام طلحــة هيــرول لكعــب، 
ــة, وإذا كان  ــريه ثنائي ــد غ ــن أح ــن املهاجري ــام م ــا ق وم
كعــب بعيــًدا عــن الرســول أثنــاء املقاطعــة, فقــد جلــس 
ــاء  ــول أثن ــم الرس ــه, وكان تبس ــني يدي ــة ب ــد التوب بع
ــه  ــربق وجه ــار ي ــم ص ــب ث ــم املغض ــة تبس املقاطع
مــن الــرسور, ولقــد ختلــف كعــب عــن غــزوة بــدر ومل 

ــوك. ــن تب ــف ع ــه ختل ــب ألن ــه عوت ــب، ولكن يعات

ب-األحداث املضادة:
يعــد رد معــاذ بــن جبــل -ريض اهلل عنــه- حركــة 
مضــادة ملقالــة الرجــل مــن بنــي ســلمة, كــام أن حضــور 

ــة  ــزن كان نتيج ــف احل ــب وتكثي ــس كع ــث يف نف الب
ــجري  ــا تس ــة, أم ــش للمدين ــودة اجلي ــرب ع ــه بخ ملعرفت
ــة امللــك,  ــة ملخاتل الرســالة الغســانية فــردت فعــل قوي
ويف خلــع الثوبــني حركــة مضــادة للبشــارة, و يظهــر أن 
ر احلائــط حركــة مضــادة للضغــط اخلارجــي, أمــا  تســوُّ
ــذار  ــودة واالعت ــه- بالع ــب -ريض اهلل عن ــري كع تفك
فــكان نتيجــة وحركــة مضــادة للتأنيــب مــن الرجــال 
ــالل -ريض  ــرارة وه ــوث م ــلمة, ويف مك ــي س ــن بن م
اهلل عنهــام- يف البيــت حركــة مضــادة بســبب املقاطعــة, 
أمــا رســالة ملــك غســان فإهنــا حركــة مضــادة لفعــل 
املقاطعــة, وتعــد صدقــة كعــب -ريض اهلل عنــه- باملــه 

ــه. ــه بتوبت ــادة لفرحت ــة مض حرك
كــام توجــد هنــا ثنائيــة الواقــع واملثــال، ويمكــن بياهنــا 

فيــام يــأيت:
1-  ختلــف كعــب -ريض اهلل عنــه- عــن الغــزوة واقــع 
ــىل اهلل  ــول -ص ــوة الرس ــال لدع ــال االمتث ــف مث خيال
ــا  عليــه وســلم- بالنفــري، قــال تعــاىل: ﴿ اْنِفــُروا ِخَفاًف
ــبِيِل اهللَِّ  ــُكْم يِف َس ــْم َوَأْنُفِس ــُدوا بَِأْمَوالُِك ــااًل َوَجاِه َوثَِق
ــرارة  ــالل وم ــن ه ــك م ــر كذل ــة ٤1[ واألم ﴾]التوب

ــام. ريض اهلل عنه
ــامن  ــن يظهــر اإلي ــادر مم ــع يسء ص ــاق واق 2- النف
ــِذي  ــِل الَّ ــْم َكَمَث ــاىل: ﴿َمَثُلُه ــال تع ــده، ق ــن ض ويبط
اْســَتْوَقَد َنــاًرا َفَلــامَّ َأَضــاَءْت َمــا َحْوَلــُه َذَهــَب اهللَُّ 
ــرة  وَن﴾ ]البق ــرِصُ ــاَمٍت اَل ُيْب ــْم يِف ُظُل ــْم َوَتَرَكُه بِنُوِرِه
17[ واقــع مذبــذب، إذا أضــاءت هلــم مشــوا فيــه، وإذا 
ــوا  ــوا قال ــن آمن ــوا الذي ــوا، وإذا لق ــم قام ــم عليه أظل
آمنــا، وإذا لقــوا أصحاهبــم قالــوا إنــا معكــم إنــام نحــن 
ــع  ــع اهلل وم ــوا م ــم أن يصدق ــتهزئون، وكان عليه مس

ــلم. ــه وس ــىل اهلل علي ــوله ص رس
ــة الرجــل مــن بنــي ســلمة للرســول -صــىل  3- إجاب
ــا  ــب فيه ــن كع ــأل ع ــا س ــلم- عندم ــه وس اهلل علي
إســاءة ظــن بأخيــه املســلم، ورد معــاذ -ريض اهلل 

ــع. ــال رائ ــه- مث عن
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٤- مشــورة رجــال مــن بنــي ســلمة عــىل كعــب بــأن 
ــذر مثــل غــريه حتــى هــم كعــب بالرجــوع واقــع  يعت

ــال. خيالــف املث

ج- اإلشارات الزمانية:
ــن  ــكلة م ــة املتش ــن، وللحكاي ــن زم ــة م ــد للقص ال ب
ــا يف  ــرصف زمنً ــاص ي ــر، وكأن الق ــن آخ ــة زم القص
آخــر، بمعنــى أنــه يــرصف زمــن الــيء الــذي يقــص 
عنــه يف زمــن فعلــه أو يف زمــن قصته)العيــد، 1999م: 
األحــداث  "زمــن  احلكايــة  بزمــن  ويقصــد   .)72
املتصلــة حســب مــا يقتضيــه العمــل وفــق رؤيــة 
ــن،  ــع إىل الف ــن الواق ــال م ــا االنتق ــم فيه ــف، ويت املؤل
حيــث يعــاد تشــكيل معطيــات القصــة بعــد االختيــار 
واالنتقــاء، وفــق فنيــات معينــة، إضافــة إىل رؤيــة 

.)5٤ 1٤36هـــ:  اخلاصة")عبــداهلل،  الروائــي 
ــة رضوري  ــه القص ــت في ــذي وقع ــان ال ــة الزم ومعرف
العامــة  األجــواء  واســتحضار  الواقــع،  لفهــم 
ــل  ــه التخي ــك يف عملي ــاعد كذل ــو مس ــة، وه واملحيط
واألحــوال  املجتمــع،  وتركيبــة  املــكان،  لطبيعــة 
ــل  ــىل أه ــة ع ــطة الغالب ــادات واألنش ــرة، والع الظاه
ــتوعب كل  ــارئ أن يس ــح للق ــا يتي ــان؛ مم ــك الزم ذل
مــا مــن شــأنه أن يســاعد يف اســتحضار زمــن القصــة 
ــداث  ــع األح ــش م ــش أو يتعاي ــى يعي ــا؛ حت ومكاهن
ــويش  ــاع أو تش ــري انقط ــن غ ــا م ــا وجزئياهت بتفاصيله
ــدم  ــا ال خي ــه ضعيًف ــال، أو جيعل ــع االتص ــي يقط ذهن
ــدث  ــا حي ــخوص، وم ــع الش ــي م ــاج، أو التامه االندم

ــكاين. ــاء امل ــي، والفض ــار الزمن ــل اإلط داخ
ــدث  ــو املتح ــارد وه ــن الس ــد زم ــا حتدي ــن هن ويمك
ــه  ــن نفس ــروي ع ــو ي ــدث، فه ــب احل األول، وصاح
لولــده عبــد اهلل، والزمــن بــني القصــة وروايتهــا 
املنقولــة لدينــا ليــس بالبعيــد الــذي حيملنــا عــىل 
اخلــوف مــن نقــص احلــدث أو نســيان بعضــه، وهــذا 
ــن  ــأيت م ــث ي ــذر؛ ألن احلدي ــذا متع ــل ه ــا ويف مث هن

حيــث الصحــة يف املرتبــة الثانيــة بعــد القــرآن الكريــم؛ 
 لــذا فــإن كل اســتنباط صحيــح املنهــج تكــون نتيجتــه 
ســليمة وحمســومة، بخــالف القصــص التــي مل متحــص 
فــإن  والتعديــل،  اجلــرح  ملســبار  ختضــع  مل  ألهنــا 
التوجــس يصاحــب تناوهلــا، والتحفــظ يلــزم نتائجهــا.
ــن  ــب ب ــمعت كع ــب: "س ــن كع ــد اهلل ب ــول عب ويف ق
مالــك -ريض اهلل عنــه - حيــدث بحديثــه حــني" تفيــد 
بعــدم وجــود وســيط أو أكثــر بــني الســارد والــراوي، 
ــدث  ــا ح ــدث" أن كعًب ــه: "حي ــن قول ــم م ــام  يفه ورب
ــي  ــذا يشء طبيع ــرة، وه ــن م ــر م ــة أكث ــذه القص هب
ألنــه صحــايب رأى الرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
ــزل  ــاهد، ون ــه املش ــرض مع ــه، وح ــه، وصحب ــن ب وآم
ــم  ــة ث ــوم حــرص الصحاب ــىل، ومعل ــرآن يت يف شــأنه ق
التابعــني عــىل ســؤال كعــب عــن قصتــه، فيكــون قــد 
ــر مــن مــرة، وهــذا يســاعده عــىل إتقاهنــا  أجاهبــم أكث
أواًل، وعــدم نســيان بعضهــا ثانًيــا، كــام أنــه قــد قــص 
القصــة بعدمــا كــف بــرصه عــىل عبــد اهلل، وهــو ولــده 
ودليلــه، وهــذا يعنــي أن كل الصــور اجلديــدة مل ترتســم 
يف ميلتــه، وبالتــايل مل تتنازعهــا مشــتتات جديــدة، 
وهــذا يمنحــه الرتكيــز عــىل اســتعادة الصــورة األوىل، 
وتســاعد عــىل االســتقصاء، ومعلــوم أن للعميــان 
ــروه،  ــا مل ي ــر مل ــور والتصوي ــىل التص ــة ع ــدرة فائق ق

ــم؟!  ــان إبصاره ــاهد إب ــف باملش فكي
وقــد اســتطاع الســارد أن خيتــزل ببعــض مقاطعــه 
الرسديــة أزمنــة ممتــدة، ولنتأمــل قولــه: "واهلل مــا 
مجعــت قبلهــا راحلتــني" فقــد ضغــط الزمــان كل 
ــه: "رأى  ــا(، ويف قول ــرف )قبله ــابق بالظ ــان الس الزم
ــه الــرساب، فقــال رســول اهلل -صــىل  ــزول ب رجــاًل ي
ــو  ــو أب ــإذا ه ــة، ف ــا خيثم ــن أب ــلم -:ك ــه وس اهلل علي
ــني  ــى تتب ــاًل حت ــول قلي ــن يط ــار لزم ــة" اختص خيثم
ــه  ــى إن ــد، حت ــن بعي ــادم م ــخص الق ــك الش ــامل ذل مع
ــى  ــه، حت ــزل عن ــه وي ــزول ب ــرساب، ي ــع ال ــى م يتامه
وصــل إىل مســافة متكــن الناظــر بالعــني املجــردة ملعرفة 
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معاملــه وتقاســيم وجهــه "فــإذا هــو أبــو خيثمــة " وكــام 
تظهــر براعــة الســارد يف اختــزال الزمــان، عندمــا أبــان 
مفصًحــا  عــن وقــت اللقــاء األول بينــه وبــني الرســول 
-صــىل اهلل عليــه وســلم- عندمــا وصــل املدينــة، 
ــدأ باملســجد فصــىل ركعتــني، ثــم جــاءه املخلفــون  وب
يعتــذرون؛ اختــرص كعــب تلــك اللقــاءات- وعددهــا 
عــدد املتخلفــني، وهــم بضعــة وثامنــون رجــاًل –بقوله: 
ــلم-  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــم رس ــل منه "فقب
وبايعهــم، واســتغفر هلــم، ووكل رسائرهــم إىل اهلل 
ــار  ــك االختص ــن ذل ــدف م ــت" وكان اهل ــى جئ حت
رسعــة الوصــول إىل موقفــه، وبيــان حالــه يف املواجهــة 
األوىل للرســول، والتــي كان كعــب حياذرهــا، وحيــدث 
نفســه مــا عســاه أن يفعــل حياهلــا، كــام وظــف كعــب 
العــدد الزمنــي الفعــيل  للمقاطعــة بقولــه: "فلبثنــا عــىل 
ــا ألن الليــل أخفــى  ذلــك مخســني ليلــة" ومل يقــل يوًم
للويــل، وألن ظلمــة النفــس هلــا ارتبــاط بدامــس 
الليــل، ومــن مجيــل الدقــة يف تصويــر حركــة احلــدث 
ــق  ــه: "فطف ــان قول ــة الزم ــع حرك ــة م ــوق املدين يف س
النــاس يشــريون لــه إيّل حتــى جــاءين فدفــع إيّل كتاًبــا" 
فــإن اإلشــارة بــدأت مــن أول ســؤال طرحــه النبطــي 
عــىل النــاس، وكلــام مــر بجمــع مــن النــاس يف الســوق 
ــع  ــب م ــارات إىل كع ــت اإلش ــاروا، فتوال ــأهلم فأش س
ــارة،  ــا لإلش ــي تبًع ــة النبط ــت حرك ــؤال، وكان كل س
حتــى وصــل إليــه فدفــع لــه الكتــاب، ويف قولــه: "كان 
الصــوت أرسع مــن الفــرس" تظهــر أمهيــة الزمــن وأثر 
ــواين،  ــه بالث ــى وزن ــب، حت ــد كع ــه عن ــت وقيمت الوق
الفــارق بــني رسعــة الصــوت واملوريــات  وهــي 

ــه. ــمع صوت ــذي س ــه لل ــع ثوب ــذا خل ــا؛ ل قدًح
ــول  ــة ق ــذه القص ــن يف ه ــرص للزم ــرسد املخت ــن ال وم
ــرش  ــب "أب ــلم- لكع ــه وس ــىل اهلل علي ــول -ص الرس
ــذا  ــك" فه ــك أم ــذ ولدت ــك من ــر علي ــوم م ــري ي بخ
ــا  ــد، ومثله ــوم املول ــة وي ــوم التوب ــني ي ــل ب ــن طوي زم
قــول كعــب "واهلل مــا تعمــدت كذبــة منــذ قلــت ذلــك 

لرســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم -إىل يومــي هذا".
ــكان  ــل امل ــة داخ ــيلة احلرك ــب وس ــتخدم كع ــام اس  ك
وختفيــف  الوقــت،  واســتهالك  الزمــان،  لتزجيــة 
الضغــط النفــيس "فكنــت أخــرج فأشــهد الصــالة مــع 

املســلمني وأطــوف يف األســواق".
ــادره  ــد ب ــب فق ــة كع ــت يف حال ــة الوق ــًرا ألمهي ونظ
الرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم- بعــد أن ســلم 
ــم كان  ــك" ث ــر علي ــوم م ــري ي ــرش بخ ــب "أب ــه كع علي
ــد  ــن عن ــول اهلل أم م ــا رس ــدك ي ــن عن ــب " أم رد كع
ــد اهلل" كل  ــن عن ــل م ــول "ال ب ــه الرس ــرد علي اهلل؟ " ف
ــل  ــا يص ــول، ومل ــىل الرس ــل ع ــو مقب ــوار وه ــذا احل ه
بعــد كعــب إىل الرســول صــىل اهلل عليــه وســلم، قــال 
ــه قلــت". كعــب بعــد ذلــك: "فلــام جلســت بــني يدي
ــيس  ــار نف ــا ذو مس ــني: أحدمه ــة زمان ــم إن للقص  ث
ــا،  ــة وقبيله ــاء املقاطع ــب أثن ــان كع ــو زم ــئ، ه متباط
النــاس،  ومســار آخــر عــادي هــو زمــان عامــة 
ــض  ــا بع ــتبني لن ــص لتس ــتنطاق الن ــن اس ــام يمك ك

اإلشــارات الزمانيــة مثــل:
•   حديــث كعــب يف حــال مــا بعــد احلــدث -بعدمــا 

أحفــد وكــف- فيــه اغتبــاط وفخــر بنــزول الوحــي يف 
توبتــه، واســتمرار لعبــق الذكــرى.

ــر  ــدة احل ــف وش ــل الصي ــة يف فص ــت املعرك •    توقي
عــىل املدينــة بلــه املســافر فيــه ابتــالء وجتريــب لإليــامن، 
ــن  ــراء م ــة باإلغ ــامر املدين ــدأت ث ــذي ب ــت ال يف الوق
ــذا قــال املنافقــون: ال تنفــروا يف احلــر،  عنــب ومتــر؛ ل
ا﴾  ـَم َأَشــدُّ َحــرًّ فــرد اهلل عليهــم: ﴿ُقــْل َنــاُر َجَهنَـّ

ــة 81[. ــة، آي ــورة التوب ]س
ــرى  ــذا أغ ــًعا، وه ــًعا متس ــز كان واس ــن التجهي • زم

كعًبــا - ريض اهلل عنــه - بالرتاخــي حتــى اســتمر 
ــد. ــاس اجل بالن

ــت  ــأن الوق ــب ب ــس كع ــزو أح ــارط الغ ــد أن تف • بع
قــد مــى رسيًعــا، وثقــل عليــه األمــر، وحــّدث نفســه 
ــة واملســافة  باللحــاق، ولكــن تباعــدت الفــرتة الزماني
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ــة، فلــم يدركهــام. املكاني
•    كان االمتــداد الزمنــي قبــل عــودة اجليــش، حيــث 

ــوك  ــلم- بتب ــه وس ــىل اهلل علي ــول -ص ــث الرس مك
ــرش  ــة ع ــا، فالثامني ــل راجًع ــم قف ــا، ث ــرش يوًم ــة ع ثامني
يوًمــا باإلضافــة إىل مــدة الذهــاب والعــودة هــذه متثــل 
ــا  ــدها عندم ــب، وكان أش ــبة لكع ــة بالنس ــرتة حرج ف
علــم بعــودة الرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
قافــاًل للمدينــة، حينهــا تــأزم موقفــه، وراح يكثــر مــن 
ــب،  ــس بالذن ــد أح ــة وق ــه، خاص ــع نفس ــث م احلدي
ــد  ــذا يع ــي ه ــوع الزمن ــد، واملجم ــدئ ويعي وراح يب
إرهاًصــا للخمســني يوًمــا اآلتيــة، كــام اســتنزف كثــرًيا 

ــة.  ــة اخلانق ــدأ املقاطع ــل أن تب ــب قب ــة كع ــن طاق م
ــن  ــلم- ع ــه وس ــىل اهلل علي ــول -ص ــؤال الرس •    س

ــام  ــىل امله ــدل ع ــل ي ــد الرحي ــوك، أي بع ــب يف تب كع
اجلســام الصارفــة عــن املتابعــة الدقيقــة ألفــراد اجليــش 
مــن الصحابــة، كــام تــدل يف الوقــت نفســه عــىل ثقتــه 
بالصحابــة، ويف ســؤاله -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
ــدل عــىل  ــة عــىل ذلــك، كــام ت ــاك دالل عــن كعــب هن
االســتقرار واهلــدوء، فالعــدو مل يــأت والوضــع هادئ.
•    كان كعــب -ريض اهلل عنــه- حكيــاًم حصيًفــا عارًفــا 

ــة  ــدة صالحي ــرف م ــتقبل ويع ــترشف املس ــا يس جمرًب
ــن  ــت، لئ ــد علم ــي واهلل لق ــال: "ولكن ــذب، فق الك
حدثتــك اليــوم حديــث كــذب تــرىض بــه عنــي 
ليوشــكن اهلل أن يســخطك عــيّل، ولئــن حدثتــك 
حديــث صــدق جتــد عــيّل فيــه إين ألرجــو فيــه عقبــى 

اهلل".
•    زمــن املقاطعــة كان مخســني ليلــة هــي أشــد وطًئــا 

وأطــول حكــاًم، فــام عــادت األرض أرًضــا، وال النــاس 
ناًســا، وانعكــس هــذا عــىل الغربــة النفســية عنــد كعب 
-ريض اهلل عنــه- رغــم جتلــده، وزاد ســوًءا عندمــا 
ــه،  ــاس إلي ــرب الن ــه أق ــارق زوجت ــه أن يف ــب من طل
ــديًدا  ــي ش ــزول الوح ــك ون ــني ذل ــت ب ــار الوق فص
لدرجــة اســتبطاء الوحــي عنــد كعــب، فصــارت 

ــا. ــاعات أياًم الس

د-اإلشارات املكانية: 
يتفاعــل اإلنســان مــع الزمــان والفضــاء، بــل إن تاريــخ 
ــي،  ــع الفضاء)نجم ــه م ــخ تفاعالت ــو تاري ــان ه اإلنس
ــاء  ــن فض ــو رسد م ــن أن خيل 2٠٠٠م: 32(، وال يمك
ــان  ــن الزم ــوي م ــا حي ــارد م ــد الس ــه، وإن مل جي حيوي
واملــكان فلــن تصــل إلينــا رســالته احلكائية)بحــراوي، 
2٠٠9م: 28(؛ لــذا البــد مــن الفضــاء الــذي يتصــوره 
املتلقــي مــن خــالل الــرسد، حتــى يســقط األحــداث 
عــىل أماكنهــا، ويتخيــل حركــة الشــخوص فيهــا، 
ــكيل  ــا يف تش ــرب أحيان ــدور األك ــه ال ــكان ل ــل إن امل ب
األحــداث، ونفســيات األشــخاص، مــن حيــث الفرح 
واحلــزن، أو اخلــوف واألمــن، أو احلــب والبغــض، أو 

ــول. ــة واخلم احلرك
ــف  ــدار توظي ــكل اقت ــا ب ــارد هن ــتطاع الس ــد اس ولق
ــة  ــى النهاي ــة حت ــن البداي ــداث م ــع األح ــكان ليدف امل
مــروًرا بالعقــدة، ولقــد أعطــى كعــب بعــض األماكــن 
أبعــاًدا ختتلــف مــن حيــث البعــد والقــرب، واحلركــة 
ــدة،  ــة والوح ــالء، واجلامع ــو واالمت ــكون، واخلل والس
ــق  ــة والضي ــعة املعنوي ــالق، والس ــاح واالنغ واالنفت
ــدو  ــيس، وتب ــق احل ــية والضي ــعة احلس ــوي، والس املعن
بعــض األماكــن هنــا متباينــة، فاملدينــة مثــاًل غــري 
ــزو  ــكان الغ ــوك م ــة، وتب ــد إقام ــة بل ــوك، فاملدين تب
ــام  ــاحة بينه ــكل املس ــا، وتش ــل عنه ــم يرحت ــت، ث املؤق
ــم  ــزو، ث ــري للغ ــني املس ــزو، ح ــارط الغ ــة يف تف أمهي
ــية  ــىل نفس ــة ع ــة، خاص ــا للمدين ــش راجًع ــول اجلي قف
كعــب، مــع أن أغلــب أحــداث القصــة هــي يف املدينــة، 
ــر  ــة، واألم ــح بالوجه ــزو، والترصي ــالن الغ ــا إع ففيه
ــب  ــي كان كع ــالل الت ــامر والظ ــا الث ــب، وفيه بالتأه
ــا  ــم(، وفيه ــجد)مركز احلك ــا املس ــر، وفيه ــا أصع إليه
بيــت كعــب، وزوجتــه، وابــن عمــه، واألســواق، 
وجــاء كتــاب ملــك غســان فيهــا، ومــا يلــب بذلــك.
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ــارد  ــن الس ــن ذه ــا ع ــوك( غائًب ــكان يف )تب ــد امل ويع
ــيلة  ــث ال وس ــن حي ــايل الذه ــو خ ــول، فه ــل القف قب
ملعرفــة األحــداث، ولكــن ســبب التــأزم والعقــدة هــو 
عــدم وجــود الســارد يف تبــوك، فكانــت املدينــة حارضة 
يف الذهــن قبــل الغــزو، وأثنــاء الغــزو، وبعــد الغــزو، 
ــزو،  ــارط الغ ــني تف ــة ح ــي يف املدين ــأزم املبدئ وكان الت
وزاد عندمــا عــرف كعــب أنــه يتعــذر عليــه اللحــاق، 
ــث واألمل  ــرضه الب ــش، وح ــول اجلي ــد قف ــم ازداد عن ث
النفــيس حــني وصــل الرســول -صــىل اهلل عليــه 
وســلم- املدينــة لتبــدو مراحــل التصعيــد النفــيس عــرب 

ــرج. ــة الف ــة إىل حلظ ــداث املدني األح
وكان لألحــداث املــرسودة دور يف إكســاب املــكان 
التعــدد والتجــدد؛ ممــا ســاعد يف بيــان العاقبــة احلميــدة 
ــافة  ــرص املس ــارد أن خيت ــتطاع الس ــام اس ــدق، ك للص
بــني تبــوك واملدينــة ذهاًبــا وإياًبــا يف مراحــل بقولــه يف 

ــاب: الذه
1- "فأصبح رسول اهلل غادًيا واملسلمون معه".

2- "حتى أرسعوا وتفارط الغزو".
ــلم-  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــرين رس 3- "مل يذك

حتــى بلــغ تبــوك".
ويف رحله القفول جاءت هكذا:

1- "فلــام بلغنــي أن رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه 
وســلم- قــد توجــه قافــاًل مــن تبــوك".

2- "إن رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم- قــد أظــل 
قادًما".

3- "أصبح الرسول قادًما".
ابتــداًء  املســري  تتبــع  يف  دقيًقــا  الســارد  كان  إذن 
وتوســًطا وانتهــاًء، وهــذه بــال شــك مــن خــالل 
ــلوب  ــت األس ــادة جعل ــاد إج ــريه، وأج ــه وتعاب ألفاظ
ــاعد  ــد س ــكان، وق ــان وامل ــع الزم ــى م ــرسدي يتامه ال
هــذا الرتتيــب يف احلركــة واملســافة يف تصويــر مراتــب 

ــه. ــيس ومراحل ــأزم النف الت
ثــم إن بقــاء كعــب يف املدينــة واجليــش يف تبــوك أفقــد 

كعًبــا األمــن واألنــس والراحــة، وهكــذا أصبــح 
ــس  ــد األن ــاًل يف فق ــكان عام ــن امل ــروج م ــدم اخل ع
وجملبــة للوحشــة، مــع أن املــكان ذاتــه كان قبــل الغــزو 
ــال؛ ومــا ذلــك إال  ــا لألنــس وراحــة الب وبعــده موطنً
ــة  ــكان يف مفارق ــة امل ــدل حال ــل ليب ــان تدخ ألن الزم
واضحــة، وهــو تبــدل نفــيس يف ذات كعــب، أمــا املدينة 
بأرضهــا، ودورهــا، ونخيلهــا، وتالهلــا، وجباهلــا، 
ــات  ــن انعكاس ــي، ولك ــي ه ــجد فه ــا، واملس وحرهت
املشــاهد املكانيــة عــىل نفــس كعــب ويف ميلتــه انقلبــت 
ــاس  ــي األرض، وال الن ــام األرض ه ــة ف ــاء املقاطع أثن
ــد مــن اإلشــارات  ــان مزي هــم النــاس، كــام يمكــن بي

ــأيت:  ــا ي ــالل م ــن خ ــا م ــة وأبعاده املكاني
• كان لبعــد منتهــى الغــزوة وانتجــاع مرماهــا انعــكاس 

عــىل متديــد فــرتة االســتعداد، وبالتــايل كان تــردد كعب 
وتســويفه يف زمــن اإلمهــال خطــأ فادًحا.

• يف قــول كعــب -ريض اهلل عنــه-: "حتــى جلســت بني 
يديــه" إشــارة إىل مقعــد اخلصــوم مــن القــايض، وهــذا 
ــة  ــه دالل ــدق، في ــف ص ــرتاف، وموق ــع اع ــا موض هن
ــه  ــة مــن الرســول -صــىل اهلل علي عــىل قــرب الصحاب

وســلم- وتلطفــه وتواضعــه صــىل اهلل عليــه وســلم.
•   األرض )املدينــة املنــورة( تنكــرت لكعــب، وهــي يف 
الواقــع مل تتنكــر، بــل أهلهــا، واإلنســان يأنــس بطبعــه 

مــع النــاس.
•   حضــور كعــب للصــالة يف املســجد إرصار منــه 
لالندمــاج والتجلــد، وإظهــار موقفــه بأنــه صــادق ومل 
ــاين  ــن وروح ــكان آم ــجد م ــه، واملس ــأول يف اعتزال يت

ــا. ــًيا مرحًي ــًدا نفس ــا بع ــح كعًب يمن
ــكان  ــي م ــب ه ــا كع ــوف هب ــي يط ــواق الت •   األس
للتلهــي، ومتريــر الوقــت، وإزجــاء املــدة، فالســوق لــه 

ــية. ــة نفس ــة اجتامعي دالل
ــن عمــه  ــط اب ــه- حلائ •   اقتحــام كعــب -ريض اهلل عن
)أيب قتــادة(، وتســّور اجلــدار، والوصــول إىل الداخــل؛ 

كان نتيجــة للضغــط مــن اخلــارج.
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ــيل  ــادي متوي ــل اقتص ــام تواص ــة بينه ــام واملدين •    الش
"إذا نبطــي مــن أهــل الشــام ممــن قــدم بالطعــام يبيعــه 

ــة". باملدين
•   "فطفــق النــاس يشــريون إيّل" اإلشــارة هنــا إىل مكان 
شــخصه كانــت بديلــة للحديــث معــه وقــد هنــوا عــن 

. لك ذ
•   "التنــور" الــذي ســّجر فيــه الرســالة كان يوحــي بــأن 
فعــل كعــب كان هيــدف منــه إىل عــدم مراجعــة النفــس 
ــط  ــا خ ــع بإحراقه ــد قط ــالة، فق ــون إىل الرس والرك

الرجعــة عــىل نفســه.
ــة  ــكان الزوجي ــن م ــال ع ــك" انفص ــي بأهل •   "احلق

ــي. ــاع العاطف ــام االنقط ــه رب ــزم من يل
•   املدينــة كانــت حمبوبــة إىل كعــب، وقــد مــال إىل 
ــة  ــد يف املدين ــف مل جي ــا ختل ــه مل ــا، ولكن ــا وظالهل ثامره
أنيًســا يأنــس بــه، فلــم يعــد هبــا إال النســاء، والضعفاء، 
ــل  ــذا جع ــاق، وه ــه يف النف ــوص علي ــل مغم أو رج

ــه.   ــب ريض اهلل عن ــا لكع ــكان موحًش امل

و-اإلشارات احلضارية:
ــب  ــري كع ــد غ ــال َجل ــة، ف ــة يف املدين ــة احلامي •   قل
-ريض اهلل عنــه- بينــام املخلفــون مــن املنافقــني بضعــة 
ــوا  ــة، مل حيدث ــاء أذل ــاف جبن ــم ضع ــون، إال أهن وثامن
ــل عــىل ظهــور  ــا، وهــذا دلي ــا أو ختريًب ــة جرًم يف املدين

ــني. ــار واملنافق ــوت الكف ــالم، وخب اإلس
•   يكثر العمى يف ذلك العهد لضعف 

وسائل الطب.
ــدر  ــىل ب ــايب ع ــد الصح ــة عن ــة مفضل ــة العقب •   بيع

ــب. ــه كع ــن فق ــذا م ــهر، وه األش
•   يتعاقــب العــرس واليــرس عــىل املجتمــع املــدين، فــال 

ثبــات يف مســتوى الدخــل.
ــه ال  ــة أن ــد إىل درج ــك العه ــلمني يف ذل ــرة املس •   كث

ــظ. ــاب حاف ــم كت ــكاد جيمعه ي
•   تطيــب ثــامر املدينــة، ويطيــب كذلــك الظــالل فيهــا 

إىل درجــة تغــري بالتلبــث فيهــا واملكــث.
•   عظمــة الرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم- ومعرفتــه 

ــفاقه عليهم. ــه وإش بأصحاب
•   حمبــة الصحابــة للرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم- 

وإكرامهــم لــه، وغبطتهــم بــه.
ومكانــة  عظمــى،  أمهيــة  يشــكل  الوحــي  كان     •
كــربى، وكان ينتظــر ويســتبطأ، وكان يعــّول عليــه 
كل الشــأن، وكان املنافــق ومــن يف قلبــه مــرض حيــاذر 
ــىل  ــزن ع ــن ح ــه م ــم فق ــا نعل ــة، وهن ــن الفضيح م
وفــاة حممــد صــىل اهلل عليــه وســلم، وكان حزنــه عــىل 
ــة ذو  ــذه القص ــي يف ه ــّد، والوح ــي أش ــاع الوح انقط
ــىل  ــديدة ع ــك الش ــا تل ــون يوًم ــة، فاخلمس ــة بالغ أمهي
ــم اهلل  ــار حلك ــرتة انتظ ــت ف ــام كان ــه إن ــب وصاحبي كع

ــي.  ــه الوح ــأيت ب ي
ــع  ــىل مجي ــل ع ــدور متكام ــع ب ــجد يضطل •   كان املس

األصعــدة وكل املســتويات.
•   قلــة القارئــني آنــذاك نفهمــه مــن قول كعــب -ريض 

اهلل عنــه-: "وكنــت قارئا".
ــي  ــة فه ــام إىل املدين ــن الش ــب م ــام جيل •   كان الطع

ــن. ــارضة املدائ ح
•   جمتمــع املدينــة مهــم عــىل الصعيــد الســيايس، 
ــة  ــد صل ــاول أن يعق ــان، وح ــك غس ــرص مل ــث ب حي

دبلوماســية مــع كعــب ريض اهلل عنــه.
•   حسن تبعل نساء الصحابة وإعانتهن ألزواجهن.

•   امتثــال الصحابــة برسعــة وتلقائيــة ألوامــر الرســول 
صــىل اهلل عليــه وســلم.

•   متاسك املجتمع املدين وتعاطفه وتآزره.
ــه  ــىل اهلل علي ــول -ص ــر الرس ــة بأم ــزام الصحاب •   الت
وســلم- بعــدم تكليــم كعــب، ال ابتــداء وال رًدا؛ لــذا 

ــه إيّل". ــريون ل ــاس يش ــق الن ــارة "فطف ــؤوا لإلش جل
•   وفاء كعب وحفظه للعهد.

•   كان التعريــف بالرجــل يف ذلــك الوقــت بنســبته إىل 
قبيلتــه "فقــال رجــل مــن بنــي ســلمة" أو باملهاجريــن 
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واألنصــار "واهلل مــا قــام رجــل مــن املهاجريــن غريه".
ــول  ــة الرس ــىل معرف ــح ع ــل واض ــة دلي •   ويف القص

ــا،  -صــىل اهلل عليــه وســلم- بشــؤون أصحابــه عموًم
"أمل تكــن قــد ابتعــت  وبرتاتيــب الغــزوة خاصــة 

ــرك". ظه
ــاطها  ــتأنف نش ــد تس ــك العه ــة يف ذل ــت املدين •   كان

يف الصبــاح الباكــر، حيــث ينتــرش النــاس بعــد صــالة 
ــث  ــن يتلب ــم م ــول، ومنه ــواق واحلق ــر يف األس الفج
ــل  يف املســجد، وتتضــح هــذه احلركــة والنشــاط يف مث
قــول كعــب "فــأذن رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه 
ــىل  ــني ص ــا ح ــل- علين ــز وج ــة اهلل -ع ــلم- بتوب وس
صــالة الفجــر" و"فذهــب النــاس يبرشوننــا" و"فذهب 
قبــل صاحبــي مبــرشون" و"وركــض رجــل إيّل فرًســا" 
ــني"  ــتعرت ثوب ــلم" و "واس ــن أس ــاع م ــعى س و"س

ــا". ــا فوًج ــاس فوًج ــاين الن و"يتلق
•   مــن العــادات االجتامعيــة يف ذلــك العهــد اســتعارة 

الثيــاب وإعارهتــا.
•   مشــورة القــوم مــن بنــي ســلمة عــىل كعــب 

باالعتــذار حتــى هــم بالرجــوع نصيحــة جانبــت 
الصــواب، ومثلهــا ملــز كعــب بحــرضة الرســول 
-صــىل اهلل عليــه وســلم- بمقالــة "حبســه بــرداه 
والنظــر يف عطفيــه" يفيــد بــأن املجتمــع املــدين يف عهــد 
ــم  ــص، ولكنه ــن كل نق ــاملا م ــا س ــس منزًه ــوة لي النب
ــه  ــىل اهلل علي ــي -ص ــة النب ــارة لصحب ــوة املخت الصف

ــرون. ــري الق ــم خ ــلم- وه وس
ــذي  ــث ال ــذا احلدي ــن ه ــامء م ــتنبط العل ــام اس •   ك

ــا الســارد كعــب بــن مالــك -ريض اهلل عنــه-  نقلــه لن
فوائــد كثــرية، وأحكاًمــا جليلــة، ذكــر منهــا األرنــؤوط 
ــن  ــف م ــواز احلل ــني:  ج ــاض الصاحل ــه لري يف حتقيق
غــري اســتحالف، وتوريــة املقصــد إذا دعــت إليــه 
رضورة، والتأســف عــىل مــا فــات مــن اخلــري، ومتنــي 
املتأســف عليــه، ورد الغيبــة، وهجــران أهــل البدعــة، 
ودخولــه  ســفر  مــن  القــادم  صــالة  واســتحباب 

ــر،  ــول املعاذي ــر، وقب ــم بالظاه ــجد أواًل، واحلك املس
ــىل  ــوله ع ــة اهلل ورس ــار طاع ــدق، وإيث ــة الص وفضيل
مــودة القريــب، واســتحباب التبشــري عنــد جتــدد 
ــة،  ــني بالني ــص اليم ــة، وختص ــاع الكرب ــة، واندف النعم
ومصافحــة القــادم، والقيــام لــه، واســتحباب ســجدة 

ــكر)1(. الش

اخلامتة

شــعرية  والتحليــل-  -بالدراســة  البحــث  تنــاول 
ــك  ــن مال ــب ب ــة كع ــوي قص ــث النب ــرسد يف احلدي ال
ريض اهلل عنــه )الثالثــة الذيــن خلفــوا( نموذًجــا، وكان 

ــأيت: ــا ي ــه م ــن نتائج م
1- محلــت القصــة أثــًرا فنًيــا مــن خــالل البنــاء 
الشــكيل، عندمــا عمــد الســارد إىل رفــع احلــدث 
ــارئ  ــع الق ــا دف ــدة؛ مم ــة العق ــأزم يف مرحل ــى الت حت
ــب  ــى كع ــث بن ــة، حي ــة النهاي ــم ملعرف ــة بنه إىل املتابع
ــز كثــرية، أكســبت القصــة  ــه القصــة عــىل ركائ بطريقت
ــز للغــزو،  ــدأ يســوف يف التجهي الرتابــط، مــن حــني ب
حتــى تضافــرت األحــداث املتتابعــة واملتزامنــة لبلــورة 

ــا. ــا تدرجيًي ــاء حله ــي ج ــدة الت العق
أوهلــام  بارزيــن،  القصــة عــىل حدثــني  بنيــت   -2
ــي  ــار الوح ــر انتظ ــف، واآلخ ــة التخل ــة نتيج املقاطع
ــة يف  ــداث النامي ــهمت األح ــد أس ــرج، وق ــاء الف رج
ــداء مــن فــوات اللحــاق باجليــش  ــد املواقــف ابت حتدي
ــس  ــىل نف ــة ع ــداث الرئيس ــواىل األح ــه، لتت إىل قفول
ــة،  ــادرة متالطم ــآزرة ه ــي مت ــا وه ــب يصارعه كع
ــه املنافقــون، لكــن اهلل  ــا جلــأ إلي ــى كاد أن يركــن مل حت
ــى  ــا حت ــًكا متزًن ــدا متامس ــه، وب ــت قدم ــام زل ــه ف ثبت

)1( ينظــر: ريــاض الصاحلــني، اإلمــام أبــو زكريا حييــى بــن رشف النووي الدمشــقي، 
ــؤوط،  ــعيب األرن ــه: ش ــاق، راجع ــف الدق ــد يوس ــاح وأمح ــز رب ــد العزي ــه عب حقق
توزيــع: الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والدعــوة واإلرشــاد، 

الريــاض، 1٤٠2 هـــ، دار املأمــون للــرتاث، دمشــق، ص 23.
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ــذب. ــة الك ــن مغب ــاه اهلل م ــرج، ونج ــاء الف ج
ــة، واملشــاهد  ــا املناظــر الثابت 3- عــرض الســارد أمامن
كأن  حتــى  بإجيــاز،  ومفصلــة  واضحــة  املتحركــة 
ــتوياته  ــت مس ــذي كان ــدث ال ــوف احل ــي يف ج املتلق
ناميــة متنوعــة، حتــى أبعــدت امللــل عــن املتلقــي، كــام 

ــك. ــىل ذل ــرسد ع ــعرية ال ــاعدت ش س
٤- الزمــن يف هــذه القصــة ينمــو نظــًرا لثبــات املــكان 
ــني  ــن ب ــاد الزم ــت أبع ــام ربط ــخصية، ك ــات الش وثب
عنــارص الــرسد، وممــا يميــز الزمــن هنــا تسلســل 

األحــداث، وأفعــال الشــخصيات.
ــخصية  ــة الش ــا عالق ــا حددهت ــة هن ــة األمكن 5- وظيف
بانغــالق  ارتبــط  املــكان  انغــالق  أن  كــام  هبــا، 
ــر  ــان الدائ ــس؛ ألن الزم ــس بالعك ــخصية، والعك الش
ــخصية  ــيس الش ــىل أحاس ــر ع ــه أث ــداث ل ــع األح م

ــعة. ــا وس ــاء ضيًق ــاه الفض ــاعرها جت ومش
بــني  والتواصــل  االتصــال  حمــور  يظهــر   -6
الشــخصيات عــىل مســتويات تتفــاوت حســب حركــة 
األحــداث، كــام أن العالقــة بــني الشــخصيات حيددهــا 
نــوع الشــخصية، مــن حيــث حضورهــا يف مجيــع 
ــار  ــد االنتظ ــا، ويع ــا يف الثناي ــداث، أو اختفاؤه األح
ــرك  ــذي تتح ــور ال ــرج املح ــة يف الف ــم اهلل والرغب حلك

ــه. ــداث وفق ــل األح ج
7- خلــع الســارد عــىل املشــاهد احليويــة عندمــا مجــع 
بــني الوصــف واحلــوار بــني الشــخصيات، كــام نجــح 
يف املراوحــة بينهــام حســب مــا يقتضيــه املقــام، وحــوار 
الشــخصية مــع نفســها )املنولــوج الداخــيل(، ووجدنــا 
هنــا أن نثــر الشــعراء ووصــف األعمــى لــه حظــه مــن 

اجلــامل والدقــة.
رئيســة،  شــخصيات  عــن  القصــة  كشــفت   -8
ومشــاركة، ومســاعدة، وشــخصيات ثانويــة، وأخــرى 
ــك  ــات تل ــن صف ــرسد ع ــان ال ــة، وأب ــة ومجاعي فردي
الشــخصيات وعالقــة بعضهــا ببعــض، والســامت 

املشــرتكة بينهــا.

ــرًيا مــن الصــور للحــي املــدين  9- كشــف الســارد كث
يف عهــد النبــوة، وصــوًرا للحيــاة السياســية، والعلمية، 
واالجتامعيــة، واالقتصاديــة، والبيئيــة، والعــادات، 
والطبائــع باإلضافــة إىل بعــض اإلشــارات احلضاريــة، 

ومجلــة مــن الثنائيــات الضديــة.
1٠- الرؤيــة اإلســالمية يف النــص جليــة، فقــد حفلــت 
ــة،  ــات الكريم ــامية، والصف ــاين الس ــن املع ــد م بالعدي
توافــرت  كــام  بالرعيــة،  الراعــي  عنايــة  وأجلهــا 
ــدة،  ــة احلمي ــبًبا يف العاقب ــت س ــية كان ــل أساس عوام
أمههــا اإليــامن الراســخ، والثقــة بــاهلل، وحمبــة الرســول 
ــزوم  ــم العقــل الراجــح، ول ــه وســلم، ث صــىل اهلل علي

ــالء.  ــىل الب ــرب ع ــدق، والص الص
ــذب  ــن الك ــلل يشء م ــن أن يتس ــه ال يمك ــام أن 11- ب
نحــو القصــة، أو يتــرسب إليهــا؛ فــإن واقعيــة القصــة 
ــرية  ــم س ــن ترس ــه يمك ــل إن ــويق، ب ــن التش زادت م
كعــب ورسيرتــه لــكل مــن يرجــو النجــاة مــن البــالء، 
وقــد حتقــق للقصــة اجلــامل الفنــي، والصــدق الواقعي.
ــاء املقاطعــة واالنتظــار  12- شــكل عامــل الزمــن أثن
عقبــة حتتــاج إىل قــوة اإليــامن الــذي مــن ثمراتــه 
اليقــني، وبــه هتــون مصائــب الدنيــا، والصــدق والرضا 
بالقضــاء والقــدر، وفيــه الطمأنينــة واالنــرشاح، كــام أن 
ــن  ــأل احلس ــه، والف ــن ب ــن الظ ــوء إىل اهلل، وحس اللج

ــد  ــرب والتجل ــة الص ــن إىل إدراك فضيل ــي باملؤم يف
ابِــُروَن َأْجَرُهــم بَِغــرْيِ ِحَســاٍب﴾  ﴿إنَّــاَم ُيــَوىفَّ الصَّ

.])1٠ الزمــر(  ]ســورة 

واحلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات، وصــىل اهلل 
وســلم عــىل نبينــا حممــد، وآلــه وصحبــه أمجعــني.
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ثبت املصادر واملراجع 

1- القرآن الكريم.

أواًل: املصادر:

2- اجلامــع الصحيــح املســند مــن حديــث رســول اهلل 
-صــىل اهلل عليــه وســلم- وســننه وأيامــه، أبــو عبــد اهلل 
ــق: حمــب الديــن  ــن إســامعيل البخــاري، حتقي حممــد ب
ــب  ــي حم ــي، وق ــؤاد عبدالباق ــد ف ــب، وحمم اخلطي
ــرة، ط 1،  ــلفية، القاه ــة الس ــب، املكتب ــن اخلطي الدي

1٤٠٠هـ.

ــو احلســني مســلم بــن  3- صحيــح مســلم، اإلمــام أب
الرشــد،  النيســابوري، مكتبــة  القشــريي  احلجــاج 

1٤22هـــ. ــاض،  الري

ثانًيا: املراجع:

1- االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، أليب عمــر 
يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــرب 
القرطبــي، حتقيــق: عــيل حممــد معــوض وعــادل أمحــد 
عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، 

ط1، 1٤15 هـــ. 

ــي،  ــن الذهب ــز الدي ــار، ع ــعر بش ــلوب يف ش 2- األس
ــش، ط1، 2٠٠6م. ــة، مراك ــة الوطني ــة والوراق املطبع

3- األســلوبية وحتليــل اخلطــاب، نــور الديــن الســد، 
ــطيف، ط1، 2٠٠٠م. ــر، س ــة، اجلزائ دار هوم

٤- اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، احلافــظ أبــو الفضــل 
أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين، حتقيــق: عبــد اهلل 

بــن عبــد املحســن الرتكــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر 
للبحــوث والدراســات العربيــة واإلســالمية، ط1، 

ــرة، 1٤29 هـ. القاه

5- بنــاء الشــخصية يف نــامذج مــن الروايــة الســعودية، 
هيفــاء عــيل العجــالن، دار جامعــة امللــك ســعود 

للنــرش، الريــاض، ط1 ،1٤37 ه.

 – الزمــن   – )الفضــاء  الروائــي  الشــكل  بنيــة   -6
الشــخصية(، حســن بحــراوي، املركــز الثقــايف العــريب، 

الــدار البيضــاء، ط2، 2٠٠9 م.

7-  بنيــة اللغــة الشــعرية، جــان كوهــن، ترمجــة حممــد 
ــدار  ــرش، ال ــال للن ــري، دار توبق ــد العم ــويل وحمم ال

البيضــاء، ط2، 2٠1٤ م.

8- حتليــل اخلطــاب األديب- دراســة تطبيقيــة، إبراهيــم 
صحــراوي، دار اآلفــاق، اجلزائــر، ط2، 2٠٠3م.

البخــاري  الصحيحــني  مــا يف  تفســري غريــب   -9
ــرص  ــن أيب ن ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــظ أب ــلم، احلاف ومس
احلميــدي، حتقيــق: زبيــدة حممــد ســعيد، مكتبة الســنة، 

ــرة، ط1، 1٤15هـــ. القاه

املنهــج  ضــوء  يف  الروائــي  الــرسد  تقنيــات    -1٠
البنيــوي، يمنــى العيــد، دار الفــارايب، لبنــان، ط٤، 

2٠1٠م.

11- مجاليــات الزمــن يف الروايــة – دراســة متخصصــة 
يف مجاليــات الزمــن يف الروايــة اإلماراتيــة، بــرشى عبــد 

اهلل، منشــورات ضفــاف، بــريوت، ط1، 1٤36 ه.
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م.  1993 ط3،  مــرص،  املعــارف، 
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واإلفتــاء والدعــوة واإلرشــاد، الريــاض، 1٤٠2 هـــ، 

دار املأمــون للــرتاث، دمشــق.

1٤-  زمــن املحنــة يف رسد الكتابــة اجلزائريــة - دراســة 
ــداء للنــرش  ــدة إبراهيــم بــن موســى، دار غي ــة، فري فني

والتوزيــع، األردن، عــامن، ط1، 1٤33 هـــ.

15-  الشــخصية الثانويــة ودورهــا يف املعــامر الروائــي 
عنــد نجيــب حمفــوظ، حممــد عــيل ســالمة، دار الوفــاء 
لدنيــا الطباعــة والنــرش، اإلســكندرية، ط1، 2٠٠7 م.

16- الشــخصية الروائيــة بــني عــيل أمحــد باكثــري 
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ــة  ــي يف اململك ــن القص ــة يف الف ــارص البيئي 2٠-  العن
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ومتحيصــه،  الشــعر  نقــد  يف  العمــدة  كتــاب   -26
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ه.  1٤2٤ ط1،  بــريوت، 

ــرزاق  ــد ال ــن، عب ــوع والف ــني املوض ــة ب 27-  الكتاب
حســني، مكتبــة املتنبــي، الدمــام، ط1 ،1٤28ه. 
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ملخص البحث  

ــات  ــرب التحدي ــن أك ــخاص م ــار باألش ــة االجت ــد جريم تع
ــا  ــرًا مل ــن، نظ ــت الراه ــات يف الوق ــا املجتمع ــي تواجهه الت
ــة واإلنســانية،  ــة واالجتامعي ختلفــه مــن األرضار االقتصادي
نتيجــة انتهاكهــا ملعايــري نظــام العمــل، وإخالهلــا بالصحــة 
العامــة، وإهدارهــا لكرامــة وحقــوق اإلنســان، ونظــرًا ملــا 
ــا  ــوع ضحاي ــن وق ــة م ــك اجلريم ــرتاف تل ــىل اق ــب ع يرتت
ــة، ممــا  ــة أو نفســية أو أدبي ــة أو مادي ــأرضار بدني ــون ب يصاب
ينشــأ عنــه التــزام مقــرتف اجلريمــة بتعويــض الضحايــا عــن 
ــا اهتاممــًا  تلــك األرضار، وعــادة مــا يــويل هــؤالء الضحاي
كبــريًا بالتعويــض، فمــن جهــة يســاهم منحهــم للتعويــض 
يف جــرب األرضار، ومــن جهــة أخــرى يســاهم التعويــض يف 

إعــادة تأهيلهــم ودجمهــم يف املجتمــع.
ويف ضــوء ذلــك ســوف نقســم هــذا البحــث إىل فصلــني، 
أمــا الفصــل األول فقــد عاجلنــا فيــه األحــكام املوضوعيــة 
ــخاص؛  ــار باألش ــة االجت ــا يف جريم ــة الضحاي ــامن محاي لض
حيــث قســمنا هــذا الفصــل إىل مبحثــني؛ خصصنــا املبحــث 
األول للوقــوف عــىل أحــكام جتريــم االجتــار باألشــخاص، 
وتطرقنــا يف املبحــث الثــاين لقواعــد العقــاب يف هــذه 
اجلريمــة. ويف الفصــل الثــاين تناولنــا أحــكام تعويــض 
ــد قســمنا هــذا  ــا جريمــة االجتــار باألشــخاص، وق ضحاي
ــة  ــث األول لدراس ــا املبح ــني؛ خصصن ــل إىل مبحث الفص
ــار  ــة االجت ــا جريم ــض ضحاي ــن تعوي ــر ع ــؤولية املتاج مس
باألشــخاص، أمــا املبحــث الثــاين فكرســناه ملســؤولية 
ــريًا  ــة، وأخ ــذه اجلريم ــا ه ــض ضحاي ــن تعوي ــة ع الدول
أعقبنــا هــذا البحــث بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات التــي 

ــث. ــالل البح ــن خ ــا م ــا إليه توصلن

Abstract

The crime of trafficking in persons 
(human trafficking) is one of the greatest 
challenges facing societies at the present 
time due to the economic, social and hu-
manitarian damage it causes as a result of 
the violation of the standards of the labor 
system and the violation of public health 
and the loss of human dignity and human 
rights. In view of the fact that committing 
such a crime results in the occurrence of 
physical, material, psychological or moral 
damage to the victims, the perpetrator is 
obliged to compensate the victims for such 
damage. This compensation helps them 
to alleviate the damage and contributes to 
their rehabilitation and reintegration into 
society.
In light of this, the researcher will divide 
this research into two chapters. As for the 
first chapter, we dealt with the substantive 
provisions to ensure the protection of vic-
tims in the crime of trafficking in persons, 
as we divided this chapter into two sec-
tions. The researcher devoted the first topic 
to examining the provisions to criminalize 
trafficking in persons. The researcher dis-
cussed in the second topic the rules of pun-
ishment in this crime. In the second chap-
ter, the researcher dealt with the provisions 

اإلطار القانوني لحماية ضحايا االتجار باألشخاص في النظام السعودي 
)دراسة تحليلية مقارنة(
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of compensation for victims of the crime of 
trafficking in persons, and the chapter was 
divided into two topics, the first topic was 
devoted to studying the responsibility of 
stores for compensation of victims of the 
crime of trafficking in persons. The second 
topic was devoted to the state's responsibil-
ity for compensation for the victims of this 
crime. Finally, the researcher followed this 
research with a number of results and the 
recommendations that we reached through 
research.

Keywords: 
Criminalization; Punishment; Victims; 
Liability; Compensation of Trafficking 

املقدمة:

ــع  ــؤرق املجتم ــخاص ت ــار باألش ــة االجت ــت جريم بات
الــدويل يف اآلونــة األخــرية، فهــي تشــكل أحد أشــكال 
العبوديــة املعــارصة، كــام متثــل انتهــاكًا فادحــًا حلقــوق 
اإلنســان بــام تنطــوي عليــه مــن إهــدار لكرامتــه 
ــن  ــا م ــىل وقوعه ــب ع ــا يرتت ــه، وم ــان آلدميت وامته
آثــار ســلبية، وأرضار ماديــة ومعنويــة ومعانــاة نفســية، 
وينبغــي أن تعــوض عنهــا الضحايــا؛ إذ يعــد التعويــض 
ــا؛  ــؤالء الضحاي ــه هل ــرتف ب ــب أن يع ــاًل جي ــًا أصي حق
ملــا لــه مــن أثــر مهــم يف حتقيــق العدالــة، وجــرب أرضار 
ــع؛  ــم يف املجتم ــم وانخراطه ــادة بنائه ــا، وإع الضحاي
نظــرًا ألنــه يمنــح الضحايــا االســتقالل املــايل الــالزم؛ 
ــام  ــم، ك ــة هب ــار واألرضار الالحق ــن اآلث ــص م للتخل
ــم  ــاين. وبالرغ ــًا للج ــة وردع ــض عقوب ــرب التعوي يعت
ــد  ــا لقواع ــًا وفق ــؤول نظامي ــو املس ــري ه ــن أن األخ م

ــا عــام أصاهبــم مــن  املســؤولية عــن تعويــض الضحاي
أرضار، إال أنــه غالبــا مــا تكــون هنــاك معوقــات حتــول 
ــاين؛  ــن اجل ــض م ــىل التعوي ــا ع ــول الضحاي دون حص
إمــا لكــون شــخص اجلــاين جمهــوالً، ســواء مــن 
ــة،  ــل ســلطات الدول ــي عليهــم، أو مــن قب ــل املجن قب
ــع  ــرس يف دف ــن يتع ــاين، ولك ــىل اجل ــرف ع ــم التع أويت
التعويــض؛ لعــدم قدرتــه املاليــة. هــذا باإلضافــة 
لوجــود بعــض املعوقــات النظاميــة املتعلقــة بإجــراءات 
املطالبــة القضائيــة بالتعويــض وطــول أمدهــا أو نفقاهتا 
ــا  ــتيفاء الضحاي ــل اس ــا يكف ــد م ــة، وال يوج الباهظ
ــة،  ــراءات الالزم ــة اإلج ــاذ كاف ــد اخت ــض بع للتعوي
ــؤولية  ــدى مس ــن م ــث ع ــة إىل البح ــو احلاج ــا تدع مم
ــخاص  ــار باألش ــا االجت ــض ضحاي ــن تعوي ــة ع الدول

ــي.  ــها النظام وأساس

  الكلامت املفتاحية:

 التجريم – العقاب - الضحايا - املسؤولية -التعويض
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األهداف:
تتلخص أهداف موضوع البحث فيام ييل:     

أوالً: إلقــاء الضــوء عــىل ظاهــرة االجتار باألشــخاص؛ 
مــن خــالل بيــان املقصــود بتلــك املامرســات اخلطــرية 
ــا  ــا وبنياهن ــد عنارصه ــا، وحتدي ــتعراض صوره واس

النظامــي.
ثانيــًا: تســليط الضــوء عــىل أحــكام التجريــم وقواعــد 
ــالل  ــن خ ــخاص؛ م ــار باألش ــة االجت ــاب جلريم العق
ــة والنظــام  اســتقراء وحتليــل نصــوص الوثائــق الدولي
الوطنــي الســعودي والترشيعــات املقارنــة املنظمــة 

ــة. ــك اجلريم لتل
ــا  ــض ضحاي ــن تعوي ــاة ع ــؤولية اجلن ــان مس ــًا: بي ثالث
النظامــي هلــذه  باألشــخاص، واألســاس  االجتــار 

املســؤولية وأركاهنــا.
ــض  ــق يف التعوي ــب احل ــىل صاح ــرف ع ــًا: التع رابع
وأنــواع التعويــض، وطــرق احلصــول عليــه واملعوقات 
ــة التــي حتــول دون احلصــول عــىل التعويــض. النظامي
عــن  الدولــة  مســؤولية  مــدى  مناقشــة  خامســًا: 
ــك  ــاس لتل ــن أس ــث ع ــا، والبح ــض الضحاي تعوي
ــي يمكــن  ــات الت املســؤولية يف حــال تقريرهــا، واآللي
ــا. ــض الضحاي ــة بتعوي ــوم الدول ــا أن تق ــن خالهل م
ــي  ــور التنظيم ــه القص ــىل أوج ــوف ع ــًا: الوق سادس
فيــام خيــص اقتضــاء الضحايــا للتعويــض، مــع معاجلــة 
ضــوء  يف  املســتخلصة  النتائــج  واقــع  مــن  ذلــك 

الدراســة التحليليــة املقارنــة.

منهجية البحث:
العلميــة  األصــول  إىل  البحــث  منهجيــة  تســتند 

يــيل:  مــا  إتبــاع  ســيتم  إذ  عليهــا؛  املتعــارف 
1- االســتعانة بالدراســات والفقــه والترشيــع املقــارن 
يف األنظمــة القانونيــة املعــارصة ذات الصلــة بموضــوع 

البحــث.
2- استخدام املنهج التحلييل املقارن.

3- عــرض ألهــم النتائــج والتوصيــات التــي أســفرت 
عنهــا الدراســة.

خطة إدارة البحث:
ــني،  ــة، وفصل ــث إىل مقدم ــة البح ــم خط ــوف نقس س
ــات،  ــج البحــث والتوصي وخامتــة؛ تتضمــن أهــم نتائ
ــة  ــل اخلط ــون تفاصي ــوف تك ــبق س ــا س ــىل م ــاء ع وبن

ــايل: عــىل النحــو الت
- املقدمة.

- الفصــل األول: األحــكام املوضوعيــة لضــامن محايــة 
الضحايــا يف جريمــة االجتــار باألشــخاص:

- املبحث األول: أحكام جتريم االجتار باألشخاص.
- املبحــث الثــاين: قواعــد العقــاب يف جريمــة االجتــار 

باألشــخاص.
ــة  ــا جريم ــض ضحاي ــكام تعوي ــاين: أح ــل الث - الفص

ــخاص: ــار باألش االجت
ــض  ــن تعوي ــر ع ــؤولية املتاج ــث األول: مس - املبح

ــخاص. ــار باألش ــة االجت ــا جريم ضحاي
ــض  ــن تعوي ــة ع ــؤولية الدول ــاين: مس ــث الث - املبح

ــخاص. ــار باألش ــة االجت ــا جريم ضحاي
- اخلامتة.

الفصل األول:
الضحايــا يف  املوضوعيــة لضــامن محايــة  األحــكام 

باألشــخاص: االجتــار  جريمــة 
ــار  ــا االجت ــض ضحاي ــوين لتعوي ــار القان ــة اإلط دراس
ــرف  ــي التع ــعودي، تقت ــام الس ــخاص يف النظ باألش
عــىل القواعــد املوضوعيــة التــي تعنــى بتحديــد وحرص 
ــخاص  ــار باألش ــم االجت ــا املنظ ــي اعتربه ــال الت األفع
وجتريمهــا بســبب وصفهــا، باإلضافــة إىل قواعــد 
العقــاب يف جمــال االجتــار باألشــخاص والسياســة 
اجلزائيــة التــي انتهجهــا املنظــم يف هــذا املجــال. وعــىل 
هــدى مــا ســبق، سنقســم هــذا الفصــل إىل مبحثــني؛ 
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فنتنــاول يف املبحــث األول أحــكام التجريــم يف جريمــة 
االجتــار باألشــخاص، بينــام نتصــدى يف املبحــث الثــاين 

ــخاص. ــار باألش ــة االجت ــاب يف جريم ــد العق لقواع

املبحث األول:
أحكام التجريم يف جريمة االجتار باألشخاص:

إن التعــرف عــىل أحــكام التجريــم يف جريمــة االجتــار 
ــة  ــث يف ماهي ــداء البح ــا ابت ــتدعي من ــخاص يس باألش
هــذا الفعــل اإلجرامــي الــذي مــن أجلــه تثــور مســألة 
تعويــض الضحايــا، ثــم الوقــوف عــىل األركان الالزمة 
ــذا  ــاول يف ه ــوف نتن ــه س ــة، وعلي ــذه اجلريم ــام ه لقي
الفصــل تعريــف االجتــار باألشــخاص يف املطلــب 
األول، ونتطــرق ألركان جريمــة االجتــار باألشــخاص 

ــاين. يف املطلــب الث

املطلب األول:
تعريف االجتار باألشخاص:

بالرغــم مــن أنــه مل يتــم اإلمجــاع عــىل تعريــف موحــد 
وجامــع لالجتــار باألشــخاص، إال أنــه قــد وردت 
ــة  ــة والترشيعي ــات الفقهي ــن التعريف ــد م ــأنه العدي بش

ــا اآليت: ــتعرض منه نس

أوالً: التعريفات الفقهية:
تنوعــت اآلراء الفقهيــة بالنســبة لتعريــف االجتــار 
باألشــخاص، فذهــب رأي إىل تعريفــه بأنــه "اســتدراج 
ــد أو اســتخدام القــوة  األشــخاص مــن خــالل التهدي
ــراض  ــداع؛ ألغ ــش واخل ــوذ أو الغ ــتغالل النف أو اس
ــخرة أو  ــامل الس ــارة وأع ــة الدع ــتغالل يف ممارس االس
ــذا  ــىل ه ــذ ع ــم، 2٠1٤م:59(. ويؤخ ــرق". )قاس ال
التعريــف أنــه قــد حــرص االجتــار باألشــخاص يف 
ــن  ــاين م ــدف اجل ــون ه ــد يك ــام ق ــور، بين ــالث ص ث
اجلريمــة اســتغالل الضحيــة يف أعــامل التســول أو نــزع 

ــا. ــة عليه ــارب الطبي ــراء التج ــاء أو إج األعض

      وعــرف آخــر االجتــار باألشــخاص بأنــه "كل فعــل 
مــرشوع أو غــري مــرشوع أو كل عمــل أو امتنــاع عــن 
ــذا  ــاء ه ــد أعض ــان أو أح ــن اإلنس ــل م ــل، جيع عم
ــذا  ــواء كان ه ــا س ــرصف هب ــم الت ــلعة، يت ــان س اإلنس
ــتغالله  ــدف اس ــاه؛ هب ــاه أو دون رض ــرصف برض الت
ــن  ــادي م ــح م ــق رب ــة؛ لتحقي ــائل املمكن ــة الوس بكاف
ــذا  ــن ه ــني م ــاين،2٠16م:5(. ويتب ــه". )الطلب خالل
ــل  ــتغالل يف جع ــرص االس ــرص عن ــه اقت ــف أن التعري
اإلنســان ســلعة يتــم التــرصف فيهــا، بينــام يف حــاالت 
أخــرى ال تســتغل الضحايــا كســلعة؛ منهــا نقــل 
الضحايــا بغــرض التســول أو الســخرة، فإهنــا ال تتوفــر 

ــع. ــن رشاء وبي ــلع م ــرصف يف الس ــارص الت ــا عن فيه
بينــام عــرف آخــر االجتــار باألشــخاص بأنــه "كل 
ــخصًا  ــواء كان ش ــاين، س ــه اجل ــي يامرس ــاط إجرام نش
طبيعيــًا أو شــخصًا اعتباريــًا أو مجاعــة إجراميــة؛ مثــل 
)االســتغالل اجلنــيس والدعــارة - نــزع األعضــاء 
ــة  ــاه فئ ــرسي( جت ــل الق ــال - العم ــار باألطف - االجت
ــال؛  ــاء واألطف ــة النس ــرش خاص ــن الب ــتضعفة م مس
بحيــث يشــكل هــذا النشــاط نموذجــًا إجراميــًا؛ 
ــة  ــروف االجتامعي ــتغالل الظ ــالل اس ــن خ ــك م وذل
ــيئًا،  ــتغالالً س ــة اس ــذه الفئ ــة هل ــوال االقتصادي واألح
باســتخدام طــرق غــري مرشوعــة أيــا كانــت صورهــا؛ 
)خليــل،2٠16م:٤5(.  األربــاح".  جنــي  بقصــد 
ويالحــظ عــىل هــذا التعريــف أنــه حــدد الضحيــة بأنــه 
ــخاص  ــار باألش ــام االجت ــتضعفة بين ــات املس ــن الفئ م
ــة إىل  ــات، باإلضاف ــن الفئ ــا م ــىل غريه ــع ع ــد يق ق
ــي  ــىل جن ــخاص ع ــار باألش ــن االجت ــدف م ــرص اهل ق
األربــاح، بينــام قــد يكــون االجتــار هلــدف آخــر يريــده 

ــة.  ــوي بالضحي ــو األرضار املعن ــاين وه اجل
بأنــه  لنــا تعريــف االجتــار باألشــخاص  ويمكــن 
اســتخدام شــخص أو اســتقطابه أو اســتقباله أو إيــواؤه 
أو نقلــه؛ مــن خــالل اإلكــراه أو االحتيــال أو اخلطــف 
ــة  ــتغالل حال ــلطة أو اس ــة أو الس ــتغالل الوظيف أو اس
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الضعــف، حتــى يكــون حمــاًل لالســتغالل ســواء 
ــده.   ــمه أو بجه ــه أو بجس بعرض

ثانيًا: التعريفات الترشيعية:
باطالعنــا عــىل بعــض التعريفــات الترشيعيــة نجــد أن 
معظمهــا قــد اعتمــد يف تعريــف االجتــار باألشــخاص 
ومعاقبــة  وقمــع  ملنــع  الــدويل  الربوتوكــول  عــىل 
االجتــار باألشــخاص، وخاصــة النســاء واألطفــال 
املكمــل لالتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة اجلريمــة املنظمــة، 
ــث  ــو؛ حي ــول بالريم ــروف بربوتوك ــنة 2٠٠٠ املع س
نصــت املــادة )3( فقــرة )أ( منــه عــىل أنــه يقصــد 
ــل أو  ــل أو ترحي ــد أو نق ــخاص "جتني ــار باألش باالجت
ــد  ــالل التهدي ــن خ ــخاص؛ م ــتقبال أش ــواء أو اس اي
بالقــوة أو اســتعامهلا أو غــري ذلــك مــن أســاليب القــرس 
أو االختطــاف أو االحتيــال أو اخلــداع، أو إســاءة 
ــف، أو  ــة الضع ــتغالل حال ــلطة أو اس ــتخدام الس اس
ــا؛ للحصــول  ــة أو مزاي ــغ مالي بإعطــاء أو اســتالم مبال
ــه ســيطرة عــىل شــخص مــن  عــىل موافقــة شــخص ل
حــده  يف  االســتغالل  ويتضمــن  اســتغالله.  أجــل 
األدنــى اســتغالل األشــخاص للعمــل يف الدعــارة 
أو ســائر أشــكال االســتغالل اجلنــيس، أو اإلكــراه 
ــات  ــرتقاق أو املامرس ــات االس ــل أو خدم ــىل العم ع
املشــاهبة للــرق، أو األشــغال الشــاقة اإلجباريــة أو 

ــاء". ــزع األعض ن
ولقــد تناولــت املــادة )1( مــن نظــام مكافحــة جرائــم 
ــوم  ــادر باملرس ــعودي الص ــخاص الس ــار باألش االجت
تعريــف  1٤31هـــ،  لســنة  )م/٤٠(  رقــم  امللكــي 
ــخص  ــتخدام ش ــه "اس ــىل أن ــخاص ع ــار باألش االجت
ــل  ــن أج ــتقباله؛ م ــواؤه أو اس ــه أو إي ــه أو نقل أو إحلاق
إســاءة االســتغالل". كــام تنــاول ذات النظــام يف املــادة 
الثانيــة منــه أشــكال االجتــار؛ حيــث ذكــر أنــه جيــب أن 
تكــون باإلكــراه، أو التهديــد، أو االحتيــال، أو اخلداع، 
أو اخلطــف، أو اســتغالل الوظيفــة، أو النفــوذ، أو 

ــا أن  ــادة ذاهت ــني يف امل ــلطة. وب ــتعامل الس ــاءة اس إس
ــيس، أو  ــداء اجلن ــل باالعت ــك متمث ــن ذل ــرض م الغ
العمــل، أو اخلدمــة قــرسًا، أو التســول، أو االســرتقاق، 
أو املامرســات الشــبيهة بالــرق، أو االســتعباد، أو نــزع 

ــة". ــارب الطبي ــراء التج ــاء، أو إج األعض
ويتضــح مــن هــذا التعريــف أنــه جــاء مطابقــًا لتعريف 
ــار  ــة االجت ــع ومعاقب ــع وقم ــدويل؛ ملن ــول ال الربوتوك
ــائل  ــدد الوس ــث ح ــر؛ حي ــابق الذك ــخاص س باألش
ــب  ــن حيس ــال، ولك ــس املث ــرص ولي ــبيل احل ــىل س ع
ــني  ــني جديدت ــتحداثه لصورت ــعودي اس ــام الس للنظ
لالســتغالل؛ مهــا التســول، وإجــراء التجــارب الطبية.
ــد  ــعودي ق ــم الس ــًا إىل أن املنظ ــارة أيض ــدر اإلش وجت
راعــى العنــرص الشــخي يف التعريــف، باعتبــاره 
حمــل التعامــل يف نطــاق االجتــار باألشــخاص، وأيضــًا 
وســيلته والغــرض منــه، ولكنــه مل يــراع النطــاق املكاين 
الــذي يــامرس فيــه فعــل االجتــار باألشــخاص، لذلــك 
ــن  ــادة األوىل م ــل امل ــعودي تعدي ــم الس ــب باملنظ هني
النظــام الســابق بإضافــة فقــرة جديــدة؛ ليكــون نصهــا 
كالتــايل: )االجتــار باألشــخاص: اســتخدام شــخص أو 
إحلاقــه أو نقلــه أو ايــواؤه أو اســتقباله داخــل اململكــة 
ــل  ــن أج ــا م ــارج حدوده ــعودية أو خ ــة الس العربي

ــتغالله(. ــاءة اس إس

املطلب الثاين:
أركان جريمة االجتار باألشخاص:

االجتــار  جريمــة  تعريــف  اســتقراء  خــالل  مــن 
ــق  ــة ال تتحق ــذه اجلريم ــظ أن ه ــخاص، نالح باألش
إال إذا توفــرت أركاهنــا األساســية، وهــذا مــا ســنعمل 

ــة: ــروع اآلتي ــه يف الف ــىل بحث ع

الفرع األول:
الركن املادي جلريمة االجتار باألشخاص:

يتكــون الركــن املــادي يف جريمــة االجتــار باألشــخاص 
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ممــا يــأيت:
1 – أفعال االجتار باألشخاص:

اختلفــت الترشيعــات العربيــة يف اســتخدام العبــارات 
الدالــة عــىل أفعــال االجتــار باألشــخاص؛ حيــث 
ــارايت  ــي واإلم ــي والبحرين ــع الكويت ــتعمل الترشي اس
ــتقبال  ــل واالس ــل والنق ــد والرتحي ــح التجني مصطل
والتنقيــل واإليــواء)1(، بينــام توســع الترشيــع املــرصي 
يف اســتخدام املصطلحــات لتشــمل مجيــع األفعــال 
ــخاص؛  ــار باألش ــوم االجت ــت مفه ــدرج حت ــي تن الت
مثــل البيــع، والعــرض للبيــع، والــرشاء، والوعــد 
هبــام، والتســليم، واالســتقبال، والنقــل، واإليــواء، 
العــامين  الترشيــع  اســتخدم  حــني  يف  والتســلم)2(، 
والنقــل،  اإلحلــاق،  مصطلحــات  والســعودي 
والتســلم،  واإليــواء،  والتســليم،  واالســتخدام، 

.)3( واالســتقبال 
ويتبــني ممــا ســبق أن تلــك الترشيعــات كانــت حريصــة 
ــار  ــة اجت ــكل جريم ــي تش ــال الت ــم األفع ــىل جتري ع
باألشــخاص؛ ألن تلــك النوعيــة مــن اجلرائــم ال متثــل 
جريمــة واحــدة، بــل متثــل جرائــم متعــددة نامجــة عــن 
عــدة أفعــال، وكل فعــل يشــكل يف حــد ذاتــه جريمــة 
مســتقلة يف مواجهــة اجلــاين، وبالرغــم مــن أن بعــض 
األفعــال تعــد بحســب األصــل مســاعدة إلمتــام الفعــل 
املجــرم، إال أن الترشيعــات اعتربهتــا أفعــاالً أصليــة يف 
جريمــة االجتــار باألشــخاص، وســوف نتطــرق ألهــم 

)1( راجــع: املــادة )٤/1( مــن قانــون مكافحــة االجتــار بالبــرش وهتريــب املهاجريــن 
ــار  ــة االجت ــون مكافح ــن قان ــادة )1/أ( م ــنة 2٠13م،  وامل ــم )91( لس ــي رق الكويت
ــة  ــون مكافح ــن قان ــواد األوىل م ــنة 2٠٠8م، وامل ــم )1( لس ــي رق ــرش البحرين بالب
ــم )1(  ــون رق ــدل بالقان ــنة 2٠٠6م، واملع ــم )51( لس ــارايت رق ــرش اإلم ــار بالب االجت

ــنة 2٠15م. لس
)2( راجــع: املــادة )2( مــن قانــون مكافحــة االجتــار بالبــرش املــرصي رقــم 

ــنة 2٠1٠م. 6٤ لس
ــم  ــامين رق ــرش الع ــار بالب ــة االجت ــون مكافح ــادة )3/أ( قان ــع: امل )3( راج
)126( لســنة 2٠٠8 م، واملــادة )1/1( مــن نظــام مكافحــة جرائــم االجتــار 
ــنة  ــم )م/٤٠( لس ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــعودي الص ــخاص الس باألش

1٤31هـ.

هــذه األفعــال عــىل النحــو التــايل:

أوالً: اإلحلاق:
ويقصــد بــه مجــع واســتقطاب الضحايــا؛ إلتيــان 
االســتغالل  لعنــرص  املكونــة  األفعــال  مــن  فعــل 
جلريمــة االجتــار باألشــخاص، باســتخدام وســائل 
غــري مرشوعــة، ويف هــذه احلالــة يكــون الضحايــا 
حتــت ســيطرة اجلــاين وينفــذون مــا يطلبــه منهــم 
ــىل  ــتغالهم ع ــل اس ــاين يف مقاب ــل اجل ــة، وحيص طواعي
ــرز الوســائل التــي  ــة، ومــن أب منافــع شــخصية ومادي
أو  التجنيــد هــي االحتيــال  يســتخدمها اجلــاين يف 
اإلكــراه أو اســتخدام العنــف، وعــادة مــا يتــم إحلــاق 
ــن  ــواء ع ــخاص س ــار باألش ــة االجت ــا جريم ضحاي
ــائل  ــاطة وس ــم أو بوس ــارش معه ــاق املب ــق االتف طري
ــىل  ــة ع ــع اإللكرتوني ــي، أو املواق ــل االجتامع التواص

شــبكة اإلنرتنــت.

ثانيًا-النقل:
يكــون عــىل  باألشــخاص  االجتــار  نقــل ضحايــا 
صورتــني، إمــا أن يكــون نقــاًل مهنيــًا أو نقــاًل مكانيــًا، 
كان  اجلــاين ســواء  قيــام  املهنــي  بالنقــل  ويقصــد 
شــخصًا طبيعيــًا أو معنويــًا بنقــل الضحايــا مــن مهنــة 
إىل مهنــة أخــرى غــري مرشوعــة، يكــون الغــرض منهــا 
اســتغالهلم بــرصف النظــر عــن الوســيلة املســتخدمة، 
ــن  ــا م ــك الضحاي ــه حتري ــد ب ــكاين يقص ــل امل والنق
مــكان إىل آخــر، ســواء داخــل حــدود الدولــة أو 
ــد  ــا ق ــون الضحاي ــرتط أن تك ــا، وال يش ــرب حدوده ع
ــون  ــة، أو تك ــري مرشوع ــة غ ــة بطريق ــت الدول دخل
ــى وإن كان  ــة حت ــع اجلريم ــة، فتق ــري نظامي ــم غ إقامته
ــة، وإن  ــة نظامي ــا بطريق ــة فيه ــة واإلقام ــول الدول دخ
ــل  ــذا النق ــون ه ــة أن يك ــق اجلريم ــرتط لتحق كان يش
ــار  ــة االجت ــه جريم ــا، تقضي ــتغالل الضحاي ــد اس بقص
ــري  ــائل غ ــدى الوس ــتخدام إح ــع اس ــخاص م باألش
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ــة. املرشوع

ثالثًا: اإليواء:
    املــراد بــه تدبــري مــكان لضحايا االجتار باألشــخاص، 
ــتأجرًا  ــاين أو مس ــوكًا للج ــكان ممل ــذا امل ــواء كان ه س
ــري.  ــإرادة األخ ــواء ب ــون اإلي ــب أن يك ــن جي ــه، ولك ل
ويتخــذ اإليــواء صورتــني؛ أحدمهــا اإليــواء املؤقــت، 
ــالل  ــا خ ــة للضحاي ــة مؤقت ــه إقام ــن خالل ــر م يوف
عمليــة النقــل، أو بعــد إحلاقهــم مبــارشة وقبــل نقلهــم، 
ــا  ــو م ــم، وه ــواء الدائ ــي اإلي ــرى ه ــورة األخ والص
يكــون مــن مــكان اســتغالل الضحايــا أو يكــون مكانــًا 

مســتقاًل عنــه.

رابعًا: االستقبال:
واملقصــود بــه يف نطــاق جريمــة االجتــار باألشــخاص 
ــدود  ــرب ح ــم ع ــم نقله ــن ت ــا الذي ــتالم الضحاي اس
الدولــة أو بداخلهــا، وتذليــل مــا تواجههــم مــن 
ــة  ــة بدول ــرشب واإلقام ــأكل وامل ــق بامل ــات تتعل عقب

ــد. املقص
وبعــد التطــرق لألفعــال املكونــة جلريمــة االجتــار 
ــة  ــام مكافح ــع نظ ــدم وض ــل ع ــخاص، ويف ظ باألش
جرائــم االجتــار باألشــخاص الســعودي تعريفــًا لتلــك 
ــر  ــايض ناظ ــه والق ــر للفق ــك األم ــاركًا ذل ــال، ت األفع
الدعــوى، لــذا نجــد أنــه مــن األجــدى تدخــل املنظــم 
الســعودي لتعريفهــا؛ مــن أجــل تيســري تطبيقهــا عــىل 
ــاء  ــني الفقه ــالف ب ــادي اخل ــن تف ــاًل ع ــع، فض الوقائ

ــأن. ــذا الش ــة يف ه ــكام القضائي واألح

2-النتيجة اإلجرامية: 
االجتــار  جرائــم  يف  االســتغالل  عنــرص  يعــد 
باألشــخاص النتيجــة اإلجراميــة للســلوك اإلجرامــي، 
وقــد نــص املنظــم الســعودي يف املــادة )2( مــن نظــام 
مكافحــة جرائــم االجتــار باألشــخاص عــىل عــدد 

مــن صــور االســتغالل عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص، 
وذلــك ملواجهــة مــا قــد يســتجد مــن أنــواع مســتحدثة 
ــار  ــم االجت ــيام وأن جرائ ــتغالل، الس ــذا االس ــن ه م
باألشــخاص تعــد مــن اجلرائــم املســتحدثة، وقــد 
تســتوعب صــورًا أخــرى مل يــرد بشــأهنا نــص، وعليــه 
ــو  ــىل النح ــتغالل ع ــذا االس ــور ه ــم ص ــوف نقس س

ــايل: الت

أوالً: املساس بعرض الشخص:
بســالمة  للمســاس  اإلجراميــة  النتيجــة  تتحقــق 
ــا  ــتغالل الضحاي ــق اس ــن طري ــخاص ع ــرض األش ع
مــن النســاء يف الدعــارة؛ ســعيًا حلصــول اجلــاين عــىل 
منافــع ماليــة أو ماديــة نتيجــة الســتغالهلم، كــام يتحقق 
املســاس بعــرض الشــخص عــن طريــق االســتغالل أو 
االعتــداء اجلنــيس عــىل الشــخص، ســواء كان ذكــرًا أو 
ــر،  ــهوات اآلخ ــاء ش ــل إرض ــن أج ــاًل؛ م ــى أو طف أنث
ــة؛  ــة أو معنوي نظــري حصــول اجلــاين عــىل منفعــة مادي
ــتغالل  ــذا االس ــمل ه ــة، ويش ــىل ترقي ــول ع كاحلص
توريــط شــخص يف الدعــارة والبغــاء أو الفجــور أو يف 
االســتعباد اجلنــيس، أو يف إنتــاج مــواد إباحيــة ونرشهــا 

ــال. ــائل االتص ــرب وس ع

ثانيًا: املساس بجسم الشخص:
يعــد املســاس بجســم الشــخص عــن طريــق التعامــل 
يف األعضــاء، أو األنســجة البرشيــة ســواء باســتئصاهلا 
أو إجــراء التجــارب واألبحــاث الطبيــة عليهــا، بقصــد 
االســتغالل بالبيــع أو النقــل جلســد آخــر بمقابــل 
مــادي، أو مزايــا أخــرى هــو صــورة مــن صــور 

ــخاص. ــار باألش االجت

ثالثًا: استغالل جهد الشخص:
ــة  ــة إجرامي ــخص كنتيج ــد الش ــتغالل جه ــق اس يتحق

ــكال: ــذه األش ــدى ه ــي بإح ــلوك اإلجرام للس



67

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء األول     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

اإلطار القانوين حلامية ضحايا االجتار باألشخاص يف النظام السعودي )دراسة حتليلية مقارنة(

أ-العمــل أو اخلدمــة قــرسًا ومل يقدمهــا الشــخص 
ــالل  ــن خ ــه؛ م ــاًم عن ــه رغ ــت من ــل انتزع ــة، ب طواعي
ــراه  ــيلة إك ــأي وس ــد أو ب ــوة أو التهدي ــتخدام الق اس

ــرى. أخ
ب– اســرتقاق الشــخص بــأن متــارس عليــه الســلطات 
ــن  ــا م ــوي عليه ــا ينط ــة، وم ــق امللكي ــىل ح ــة ع املرتتب
احتجــازه بغيــة بيعــه أو مبادلتــه، وينــدرج حتــت 
مفهــوم االســرتقاق مــا يطلــق عليــه االســرتقاق املنــزيل 
غــري اإلرادي، وهــو نمــط مــن العمــل القــرسي 
ــىل  ــة ع ــازل اخلاص ــان يف املن ــض األحي ــامرس يف بع ي
ــة  ــة عزل ــًا مــا تفــرض هــذه البيئ ــازل، وغالب خــدم املن
ــة عــىل هــؤالء اخلــدم، وتســاهم يف تعرضهــم  اجتامعي
ــلطات  ــر الس ــن نظ ــدًا ع ــم بعي ــاًم عنه ــتغالل رغ لالس
ــن  ــش األماك ــا تفتي ــًا هل ــون متاح ــي ال يك ــة الت الرقابي
اخلاصــة بــكل ســهولة عــىل عكــس األماكــن العامــة.
ج- املامرســات الشــبيهة بالــرق، وهــو مــا يعــرف 
ــان  ــن ارهت ــم ع ــع الناج ــو الوض ــن، وه ــار الدي بإس
مديــن بتقديــم خدماتــه الشــخصية ضامنــًا لديــن عليه، 
أو مــا يعــرف بالقنانــة، وهــي وضــع أي شــخص ملــزم 
بموجــب اتفــاق أو نظــام أو عــرف بــأن يعيــش ويعمل 
عــىل أرض شــخص آخــر، بــل ويقــدم خدمــات حمددة 
هلــذا الشــخص، ســواء بمقابــل أو بــدون مقابــل، وال 
يكــون بمقــدوره تغيــري وضعــه، أو أي مــن املامرســات 
أو األعــراف التــي تتيــح تزويــج املــرأة بــدون رضاهــا 
لقــاء بــدل مــايل أو عينــي يدفــع لوليهــا، أو منــح الزوج 
أو أرستــه أو قبيلتــه التنــازل عــن زوجتــه لقــاء عــوض، 
ــل إىل  ــًا ينتق ــا إرث ــاة زوجه ــد وف ــرأة عن ــل امل أو جع
ورثتــه، وكذلــك املامرســات واألعــراف التــي تســمح 
لألبويــن أو للــويص بتســليم القــارص دون الثامنــة 
ــوض؛  ــدون ع ــوض أو ب ــر بع ــخص آخ ــرش إىل ش ع

ــه. ــتغالل عمل ــارص أو اس ــتغالل الق ــرض اس بغ
ــك  ــلحة، وذل ــات املس ــا يف النزاع د- إرشاك الضحاي
بإرشاكهــم يف القتــال أو األعــامل املســاعدة؛ مثــل 

النقــل وجتهيــز الطعــام وأعــامل التجســس أو اســتخدام 
اجلنــود  لــدى  اجلنســية  الرغبــة  إلشــباع  النســاء 
واملقاتلــني، أو إرشاك األطفــال يف عمليــة نــزع األلغــام 
نظــرًا خلفــة وزهنــم التــي تســاعدهم عــىل القيــام هبــذه 

ــة. العملي
هـــ-إرشاك الضحايــا يف األعــامل اإلرهابيــة ذات طبيعة 
ــات  ــذ عملي ــة وتنفي ــامت إرهابي ــن هج ــة؛ كش إجرامي
انتحاريــة أو اســتخدام الضحايــا يف اســتقطاب غريهــم 
والرتويــج لألفــكار املتطرفــة والتحريــض عــىل الدولة، 
واســتغالل النســاء يف نقــل الرســائل املكتوبة والشــفوية 
ــة، وجتنيــد غريهــم مــن  بــني قــادة اجلامعــات اإلرهابي
ــائل  ــرب وس ــة أو ع ــاء املنغلق ــس النس ــاء يف جمال النس
ــامت  ــات للتنظي ــع التربع ــي ومج ــل االجتامع التواص

ــة. اإلرهابي
ــن  ــامل الرك ــرتط الكت ــه ال يش ــارة إىل أن ــدر اإلش وجت
وقــوع  باألشــخاص  االجتــار  جلريمــة  املــادي 
االســتغالل فعليــًا، إنــام يكتفــى بــأن يكــون الشــخص 
املجنــي عليــه حمــاًل ألحــد صــور االجتــار وباســتخدام 
أي مــن الوســائل التــي حددهــا النظــام، ســواء حتقــق 
ــار  ــة االجت ــق؛ ألن جريم ــتغالل أو مل يتحق ــك االس ذل
ــه  ــي علي ــتغالل املجن ــل اس ــدث قب ــخاص حت باألش

2٠1٠م:12٤(. )ماجــد، 

3-رابطة السببية: 
االجتــار  جرائــم  يف  الســببية  رابطــة  تتحقــق 
ــه  ــي علي ــتغالل املجن ــون اس ــا يك ــخاص، عندم باألش
ــال  ــدى األفع ــاين إلح ــكاب اجل ــة ارت ــع نتيج ــد وق ق
اإلجراميــة؛ كاإلحلــاق والنقــل واإليــواء واالســتقبال، 
مســتخدمًا يف ذلــك أي وســيلة مــن الوســائل املحــددة 
بالنظــام، أمــا إذا انقطعــت هــذه الرابطــة فــإن اجلــاين ال 
ــك  ــل تل ــي تدخ ــة الت ــن اجلريم ــؤولية ع ــل املس يتحم

ــا. ــة يف بنياهن النتيج
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الفرع الثاين:
الركن املعنوي جلريمة االجتار باألشخاص:

ملــا كانــت جريمــة االجتــار باألشــخاص جريمــة 
ــر  ــوي تواف ــا املعن ــام ركنه ــرتط لقي ــه يش ــة، فإن عمدي
كل مــن القصــد اجلنائــي العــام واخلــاص لــدى اجلــاين 

ــو اآليت: ــىل النح ــنبينه ع ــا س ــو م وه

أوالً: القصد اجلنائي العام:
ــة  ــام جلريم ــي الع ــد اجلنائ ــر يف القص ــني أن يتوف يتع
االجتــار باألشــخاص عنــرصان؛ مهــا العلــم واإلرادة.

 1 - العلم:
العلــم هــو اإلحاطــة الذهنيــة بالعنــارص التــي تتكــون 
ــأن  ــًا ب ــاين عامل ــون اجل ــني أن يك ــة، فيتع ــا اجلريم منه
ــه  ــاة، وأن ــد احلي ــىل قي ــان ع ــو إنس ــة ه ــل اجلريم حم
يقــوم بواحــد مــن األفعــال اإلجراميــة املكونــة جلريمــة 
االجتــار باألشــخاص املنصــوص عليهــا، بالفقــرة 
األوىل مــن املــادة )1( مــن نظــام مكافحــة جرائــم 
ــاق أو  ــي اإلحل ــعودي، وه ــخاص الس ــار باألش االجت
النقــل أو اإليــواء أو االســتقبال، وأن يعلــم اجلــاين 
ــوة  ــتعامل الق ــتخدمها؛ كاس ــي يس ــيلة الت ــة الوس بطبيع
ــرصف  ــب أن ين ــام جي ــف، ك ــة الضع ــتغالل حال أو اس
ــل  ــىل الفع ــب ع ــن أن ترتت ــي يمك ــج الت ــم بالنتائ العل
الــذي ارتكبــه، كــام ورد باملــادة )2( مــن ذات النظــام، 
وهــي االعتــداء اجلنــيس، أو العمــل، أو اخلدمــة قــرسًا، 
أو  بالــرق،  الشــبيهة  املامرســات  أو  أو االســرتقاق، 
ــارب  ــراء التج ــة، أو إج ــاء البرشي ــتئصال األعض اس

ــل،1989م:67(. ــا.    )ناي ــىل الضحاي ــة ع الطبي

 2-اإلرادة:
ــو  ــار، نح ــة واختي ــن حري ــاين ع ــاه إرادة اجل ــو اجت ه

ــوص  ــي املنص ــلوك اإلجرام ــور الس ــدى ص ــان إح إتي
عليهــا، باملــادة )1( مــن نظــام مكافحــة جرائــم االجتــار 
ــي  ــائل الت ــتعامل الوس ــعودي، وباس ــخاص الس باألش
حددهــا ذات النظــام يف املــادة )2( منــه؛ وهــي اإلكــراه 
أو التهديــد أو احليلــة أو اســتغالل الوظيفــة أو النفــوذ 
أو إســاءة اســتعامل الســلطة عــىل الضحايــا، هــذا 
ــة  ــق نتيج ــو حتقي ــاين نح ــاه إرادة اجل ــة إىل اجت باإلضاف
معينــة غــري مرشوعــة؛ هبــدف اســتغالل املجنــي عليــه 
ــابقة. ــادة الس ــواردة بامل ــتغالل ال ــكال االس ــد أش بأح

ثانيًا: القصد اجلنائي اخلاص
ــار  ــة االجت ــاص جلريم ــي اخل ــد اجلنائ ــود بالقص املقص
ــكاب  ــة اجلــاين مــن وراء ارت باألشــخاص هــو أن غاي
األفعــال املكونــة للركــن املــادي -ســواء بإحلــاق 
االســتقبال-  أو  اإليــواء  أو  النقــل  أو  الضحيــة 
ــو  ــتغالل ه ــه، فاالس ــي علي ــة املجن ــتغالل الضحي اس
العنــرص األســايس املكــون لتلــك اجلريمــة، وقــد 
بمكافحــة جرائــم  املتعلقــة  الترشيعــات  اختلفــت 
ــة  ــارات الدال ــتعامل العب ــخاص يف اس ــار باألش االجت
ــي  ــرشع البحرين ــتخدم امل ــد اس ــتغالل، فق ــىل االس ع
ــرشع  ــتخدم امل ــتغالل()٤(، واس ــاءة االس ــرض إس )بغ
اإلمــارايت )لغــرض االســتغالل()5(، واســتعمل املرشع 
الكويتــي )بغــرض االســتغالل()6(، واســتخدم املــرشع 
العــامين )بغــرض اســتغالهلم()7(، بينــام أورد نظــام 
مكافحــة جرائــم االجتــار باألشــخاص الســعودي 
عبــارة )مــن أجــل االعتــداء اجلنــيس...()8(، وكان مــن 

ــارة  ــم عب ــتعمل املنظ ــدى أن يس األج

)٤( راجع: املادة )1/ب( من قانون مكافحة االجتار بالبرش البحريني.
)5( راجع: املادة )1( من قانون مكافحة االجتار بالبرش اإلمارايت.

)6( راجع: املادة )٤/1( من قانون مكافحة االجتار بالبرش
 وهتريب املهاجرين الكويتي.

)7( راجع: املادة )3/أ( من قانون مكافحة االجتار بالبرش العامين.
)8( راجع: املادة )2( من نظام مكافحة جرائم االجتار 

باألشخاص السعودي.
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ــنتني(،  ــىل )س ــد ع ــدة ال تزي ــجن م ــب بالس ــه "يعاق ــىل أن ــادة )7( ع ــص امل )9( تن
أو بغرامــة ال تزيــد عــىل )مائــة ألــف( ريــال، أو هبــام معــا، كل مــن علــم بارتــكاب 
جريمــة مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام، أو علــم بالــرشوع فيهــا، ولــو 
كان مســؤوالً عــن الــرس املهنــي، أو حصــل عــىل معلومــات أو إرشــادات تتعلــق هبــا 

بصفــة مبــارشة أو غــري مبــارشة، ومل يبلــغ فــورًا اجلهــات املختصــة بذلــك...".
ــخاص  ــار باألش ــم االجت ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ ــادة )8( م ــص امل )1٠( تن
ــار  ــة االجت ــاهم يف جريم ــن س ــل كل م ــة الفاع ــب بعقوب ــه "يعاق ــىل أن ع
ــا يف  ــوص عليه ــم املنص ــن اجلرائ ــل يف أي م ــن تدخ ــخاص، وكل م باألش
ــص  ــام تن ــام ". ك ــذا النظ ــن ه ــة( م ــة( و)السادس ــة( و)الرابع ــواد: )الثاني امل
ــن  ــرشوع يف أي م ــىل ال ــب ع ــه "يعاق ــىل أن ــام ع ــن ذات النظ ــادة )1٠( م امل
اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــواد: )الثانيــة( و)الرابعــة( و)السادســة( مــن 

ــة". ــة التام ــة اجلريم ــام بعقوب ــذا النظ ه

)بقصد أو بغرض االستغالل(.
ونســتقي مــن ذلــك أن اجتــاه إرادة اجلــاين نحــو 
ــخاص  ــار باألش ــة االجت ــة، يف جريم ــتغالل الضحي اس
هــو القصــد اخلــاص املتطلــب الســتكامهلا؛ وذلــك ألن 
ــق  ــى وإن مل يتحق ــتغالل -حت ــاين لالس ــاه إرادة اجل اجت
ــًا  ــة نظام ــا األركان املتطلب ــت فيه ــتغالل- حتقق االس

ــة. ــذه اجلريم ــام ه لقي
 

املبحث الثاين:
قواعد العقاب يف جريمة االجتار باألشخاص:

ــخاص  ــار باألش ــة االجت ــكاب جريم ــىل ارت ــب ع يرتت
ــث  ــن حي ــا؛ م ــة خلطورهت ــا العقوب ــار؛ أمهه ــدة آث ع
املتاجريــن  بمعرفــة  وارتكاهبــا  املختلفــة  تأثرياهتــا 
باألشــخاص، ســواء كان هــؤالء املتاجــرون أشــخاصًا 
ــة يف  ــذه العقوب ــب ه ــني، وتتناس ــني أم اعتباري طبيعي
طبيعتهــا ومقدارهــا مــع جريمــة االجتــار باألشــخاص، 
ــن  ــا م ــب عليه ــا يرتت ــا وم ــة هب ــال املقرتن ــع األفع وم
نتائــج. وقــد تقتــي بعــض الظــروف تشــديد العقوبة، 
ــث إىل  ــذا املبح ــم ه ــبق، سنقس ــا س ــدى مم ــىل ه وع
ــخص  ــة الش ــب األول عقوب ــاول يف املطل ــني، نتن مطلب
ذي الصفــة الطبيعيــة، ونتطــرق يف املطلــب الثــاين 
ــرض  ــة، ونتع ــة االعتباري ــخص ذي الصف ــة الش لعقوب

ــة. ــددة للعقوب ــروف املش ــث للظ ــب الثال يف املطل
 

املطلب األول:
عقوبة الشخص ذي الصفة الطبيعية:

ــعودي  ــم الس ــا املنظ ــي فرضه ــات الت ــوع العقوب تتن
ــار  ــة االجت ــب جلريم ــي املرتك ــخص الطبيع ــىل الش ع
أصليــة، وهــي  بــني عقوبــات  مــا  باألشــخاص، 
ــة، أو  ــات املالي ــة أو العقوب ــالبة للحري ــات الس العقوب
ــايل: ــو الت ــىل النح ــك ع ــة، وذل ــات التكميلي العقوب

أوالً: العقوبات األصلية:

لقــد جــاءت العقوبــات األصليــة التــي أقرهــا املنظــم 
ــة يف  ــخاص متلف ــار باألش ــة االجت ــعودي جلريم الس
ــخص  ــررة للش ــة املق ــا العقوب ــكان أخفه ــا، ف درجاهت
الــذي يعلــم بارتــكاب جريمة االجتــار باألشــخاص أو 
بالــرشوع يف إتياهنــا ومل يقــم بإبــالغ اجلهــات املختصــة. 
وقــررت لــه الفقــرة األوىل مــن املــادة )7( مــن النظــام 
ــخاص)9(  ــار باألش ــم االجت ــة جرائ ــعودي ملكافح الس
عقوبــة الســجن الــذي ال تزيــد مدتــه عــىل ســنتني، أو 
الغرامــة التــي ال تزيــد عــىل مائــة ألــف ريــال، أو بكلتــا 

العقوبتــني معــًا.
كــام أفــرد املنظــم الســعودي ذات العقوبــة إذا كان 
أو  املهنــي،  الــرس  عــن  اجلــاين شــخصًا مســؤوالً 
حصــل عــىل بيانــات أو إرشــادات تتصــل هبــا بصفــة 
مبــارشة أو حتــى غــري مبــارشة. وهــذه العقوبــة املاليــة 
أو تلــك الســالبة للحريــة تتــالءم مــع درجــة جســامة 
فعــل عــدم إبــالغ الســلطات، بارتــكاب جريمــة 
االجتــار باألشــخاص أو بالــرشوع فيهــا. )قاســم، 

.)118 2٠1٤م:
ويالحــظ أن املنظــم الســعودي قــد عاقــب يف املادتــني 
)8 و1٠( مــن ذات النظــام عــىل الــرشوع أو املســامهة 
يف ارتــكاب جريمــة االجتــار باألشــخاص بنفــس 
ــن  ــًا م ــة )1٠(. وأيض ــة التام ــل أو اجلريم ــة الفاع عقوب
ــة  ــني اجلريم ــاب ب ــاوت يف العق ــي س ــات الت الترشيع
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التامــة والــرشوع فيهــا، وبــني الفاعــل واملســاهم 
ــث  ــرش؛ حي ــار بالب ــة االجت ــارايت ملكافح ــون اإلم القان
ــب  ــه "يعاق ــىل أن ــه ع ــة من ــادة )8( املعدل ــص يف امل ن
ــم املنصــوص عليهــا  عــىل الــرشوع يف ارتــكاب اجلرائ
يف املــواد )2،٤،6( مــن هــذا القانــون بعقوبــة اجلريمــة 
ــا يف  ــوص عليه ــم املنص ــاًل للجرائ ــد فاع ــة، ويع التام
املــواد )1( مكــررًا )ا، 2، 3 ٤، 5 ،6( مــن هــذا القانون 
ــارشًا  ــكًا مب ــه رشي ــا بوصف ــرتك يف ارتكاهب ــن اش كل م

ــببًا". أو متس
 

2-العقوبات التكميلية:
قــرر النظــام الســعودي يف جرائــم االجتار باألشــخاص 
عقوبــة املصــادرة كجــزاء مــايل؛ يتمثــل يف انتــزاع 
ــالك  ــه إىل أم ــه، وإضافت ــربًا عن ــاين ج ــال اجل ــة م ملكي
ــة بغــري مقابــل، فنجــد املــادة )11( مــن النظــام  الدول
الســعودي ملكافحــة جرائــم االجتــار باألشــخاص 
املختصــة يف  للمحكمــة  "جيــوز  أنــه  نصــت عــىل 
مجيــع األحــوال مصــادرة األمــوال اخلاصــة واألمتعــة 
ــد  ــتعمل، أو أع ــد اس ــا يكــون ق ــا مم واألدوات وغريه
لالســتعامل يف ارتــكاب جريمــة االجتــار باألشــخاص 
أو حتصــل منهــا". ويتبــني مــن ذلــك النــص أن عقوبــة 
املصــادرة جوازيــة، يعفــى منهــا كل مــن بــادر باإلبــالغ 
عــن اجلريمــة ومل يكــن حمرضــًا عليهــا )املــادة 12 مــن 
ذات النظــام(. وكذلــك قــرر عقوبــة املصــادرة كال مــن 
ــرصي  ــرش امل ــار بالب ــة االجت ــرصي ملكافح ــون امل القان
يف املــادة )13( منــه، والقانــون اإلمــارايت مكافحــة 

ــه. ــادة )9/أ( من ــرش يف امل ــار بالب االجت

املطلب الثاين:
عقوبة الشخص ذي الصفة االعتبارية:

ــي  ــخص الطبيع ــاءلة الش ــو مس ــام ه ــل يف النظ األص
ــض  ــه يف بع ــخاص، إال أن ــار باألش ــة االجت ــن جريم ع
ــخص  ــالل ش ــن خ ــة م ــذه اجلريم ــم ه ــاالت تت احل

معنــوي؛ كقيــام الــرشكات واملؤسســات اســتقدام 
ــازل  ــامل املن ــتغالل ع ــة، باس ــة املنزلي ــري العامل أو توف
اهلاربــني واملخالفــني لنظــام االقامــة والعمــل، كصــورة 
مــن صــور جريمــة االجتــار باألشــخاص، وهــو مــا يتم 
عــن طريــق اســتقطاب عــامل املنــازل أثنــاء وجودهــم 
يف بلدهــم األصــيل، وإقناعهــم بالعمــل يف بلــد آخــر؛ 
وذلــك جلــذب الضحايــا حلــني قدومهــم إىل بلــد 
املقصــد، وإمــا أن يكــون عــامل املنــازل يف بلــد املقصــد 
يف إحــدى املنــازل، فيتــم حتريضهــم عــىل تــرك العمــل 
واهلــروب؛ إلغرائهــم بوجــود عمــل منــزيل آخــر 
بمزايــا ماديــة أفضــل، ويف كلتــا احلالتــني يتــم الســيطرة 
ــامل  ــز الع ــق حج ــن طري ــاة؛ ع ــل اجلن ــن قب ــم م عليه
ووثائــق ســفرهم؛ وذلــك بغــرض اســتغالهلم للعمــل 
ــة  ــام املياوم ــزل بنظ ــن من ــر م ــرسًا يف أكث ــة ق أو اخلدم
ــداء  ــالل االعت ــن خ ــتغالهلم م ــل، أو باس ــدون مقاب ب
ــراء  ــاء أو إج ــزع األعض ــرتقاق أو ن ــيس أو االس اجلن
ــده،2٠18م:73(.  ــم. )احلامي ــة عليه ــارب الطبي التج
ــر  ــىل تقري ــعودي ع ــم الس ــرص املنظ ــك ح      ولذل
املســؤولية اجلزائيــة للشــخص االعتبــاري عــن جريمــة 
ــادة )13(  ــز امل ــص عج ــد ن ــخاص، فق ــار باألش االجت
مــن النظــام الســعودي مكافحــة جرائــم االجتــار 
باألشــخاص عــىل أنــه "دون اإلخــالل بمســؤولية 
ــة، إذا ارتكبــت جريمــة  الشــخص ذي الصفــة الطبيعي
االجتــار باألشــخاص؛ مــن خــالل شــخص ذي صفــة 
اعتباريــة أو حلســابه أو باســمه مــع علمــه بذلــك، 
ماليــني(  )عــرشة  عــىل  تزيــد  ال  بغرامــة  يعاقــب 
ريــال، وجيــوز للمحكمــة املختصــة أن تأمــر بحلــه، أو 

ــاًم". ــًا أو دائ ــه مؤقت ــد فروع ــالق أح ــه، أو إغ إغالق
       وتــرسي العقوبــة عىل الشــخص املعنــوي املنصوص 
ــادة الســابقة، يف حــال إذا ارتكــب اجلريمــة  عليهــا بامل
ــة أو  ــني يف الرشك ــني العامل ــخاص الطبيعي ــد األش أح
ــر  ــام مدي ــوي؛ كقي ــخص املعن ــح الش ــة لصال املؤسس
باســتقطاب عــامل  املنزليــة  العاملــة  توفــري  رشكــة 
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ــام  ــني لنظ ــم واملخالف ــن كفالئه ــني م ــازل اهلارب املن
االقامــة والعمــل؛ الســتغالهم للعمــل يف املنــازل 
العــامل  املياومــة وقبــض أجــور ورواتــب  بنظــام 
بــدون إعطائهــم شــيئًا منهــا، فبجانــب قيــام مســؤولية 
مســؤولية  تقــام  )املديــر(،  الطبيعــي  الشــخص 
الشــخص املعنــوي )الرشكــة(، وتفــرض عــىل األخــري 

العقوبــة الــواردة باملــادة )13(، وتتمثــل يف اآليت:

أوالً: عقوبة الغرامة:
قــرر النظــام الســعودي ملكافحــة جرائــم االجتــار 
باألشــخاص يف املــادة )13( منــه عقوبــة الغرامــة عــىل 
ــدًا  ــا ح ــع هل ــة، ووض ــة االعتباري ــخص ذي الصف الش
ــد احلــد األدنــى هلــا، وهــو مــا  أقــى مــع عــدم حتدي
قــد يرتتــب عليــه احلكــم بمبلــغ بســيط قــد ال يتناســب 
مــع الفعــل اإلجرامــي املرتكــب، وعــىل غــرار النظــام 
ــارايت)12(  ــي)11( واإلم ــع الكويت ــرر الترشي ــعودي ق الس
ــا  ــة عندم ــة الغرام ــامين)1٤( عقوب ــي)13( والع والبحرين
يرتكــب ممثــل الشــخص ذي الصفــة االعتباريــة أو 
ــم  ــدى جرائ ــه أو وكالؤه إح ــس إدارات ــره أو جمل مدي
ــع  ــك الترشي ــالف ذل ــىل خ ــخاص، وع ــار باألش االجت
ــة  ــة يف مواجه ــة الغرام ــرر عقوب ــرصي)15(؛ إذ مل يق امل
جريمــة  عــن  االعتباريــة  الصفــة  ذي  الشــخص 
ــة  ــؤولية اجلزائي ــرر املس ــام ق االجتــار باألشــخاص، وإن
للشــخص الطبيعــي، يف حــال ارتكابــه جلريمــة االجتــار 
باســم وحلســاب الشــخص االعتبــاري، أو إذا كان 

ــن  ــون مكافحــة االجتــار بالبــرش وهتريــب املهاجري ــادة )6( مــن قان )11( قــررت امل
الكويتــي، بــام ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار وال جتــاوز مائــة ألــف دينــار.

)12( قــررت املــادة )7( مــن قانــون مكافحــة االجتــار بالبــرش اإلمــارايت، بــام 
ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تتجــاوز مليــون درهــم.

)13( قــررت املــادة )3( مــن قانــون مكافحــة االجتــار بالبــرش البحرينــي بــام 
ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار، وال تتجــاوز مائــة ألــف دينــار.

)1٤( قــررت املــادة )11/أ( مــن قانــون مكافحــة االجتــار بالبــرش العــامين، 
بــام ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار وال جتــاوز مخســني ألــف دينــار.

)15( راجع: املادة )11( من قانون مكافحة االجتار بالبرش املرصي.

ــي:  ــخص الطبيع ــف للش ــل والوق ــة احل ــازت عقوب ــي أج ــني الت ــن القوان )16( وم
ــه،  ــادة )6( من ــي يف امل ــن الكويت ــب املهاجري ــرش وهتري ــار بالب ــة االجت ــون مكافح قان
ــة  ــون مكافح ــه، وقان ــادة )7( من ــارايت يف امل ــرش اإلم ــار بالب ــة االجت ــون مكافح وقان
ــرش  ــار بالب ــة االجت ــون مكافح ــه، وقان ــادة )3( من ــي يف امل ــرش البحرين ــار بالب االجت

ــه. ــادة )11/ب، ج( من ــامين يف امل الع
ــخاص  ــار باألش ــم االجت ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ ــادة )٤( م ــت امل ) ( نص
الســعودي عــىل أنــه "تشــدد العقوبــات املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام يف 

ــة:  ــاالت التالي احل
1 ـ إذا ارتكبت اجلريمة مجاعة إجرامية منظمة.

2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي االحتياجات اخلاصة.
3-إذا ارتكبــت ضــد طفــل حتــى ولــو مل يكــن اجلــاين عاملــًا بكــون املجنــي 

عليــه طفــاًل.
٤ ـ إذا استعمل مرتكبها سالحًا، أو هدد باستعامله.

ــه أو  ــه أو فروع ــد أصول ــه أو أح ــي علي ــًا للمجن ــا زوج 5 ـ إذا كان مرتكبه
ــه. ــلطة علي ــه س ــت ل ــه، أو كان ولي

6 ـ إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ األنظمة.
7 ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.

8 ـ إذا كانت اجلريمة عرب احلدود الوطنية. 
ــة  ــه بعاه ــه، أو إصابت ــي علي ــغ باملجن ــاق أذى بلي ــا إحل ــب عليه 9 ـ إذا ترت

ــة.". دائم

ــري.  ــة لألخ ــوىل اإلدارة الفعلي يت

ثانيــًا: عقوبــة احلــل ووقــف النشــاط املهنــي للشــخص 
ذي الصفــة االعتباريــة:

فــرض املنظم الســعودي يف املادة )13( مــن ذات النظام 
عقوبــة احلــل، ووقــف النشــاط املهنــي للشــخص ذي 
الصفــة االعتباريــة، يف حــال ارتــكاب إحــدى جرائــم 
االجتــار باألشــخاص باســمه وحلســابه)16(، وهــذه 
ــة؛ أي  ــت وجوبي ــة وليس ــة للمحكم ــة جوازي العقوب
ــة  ــلطته التقديري ــًا لس ــوع وفق ــايض املوض ــون لق يك
يف احلكــم هبــا أو عــدم احلكــم وفقــًا لظــروف كل 

دعــوى. )ســامل، 1995م:58(.

املطلب الثالث:
الظروف املشددة للعقوبة:

ــن  ــببه م ــا تس ــر وم ــن خط ــم م ــذه اجلرائ ــا هل ــرًا مل نظ
رضر بالــغ لألشــخاص، فقــد نــص عجــز املــادة 
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اإلطار القانوين حلامية ضحايا االجتار باألشخاص يف النظام السعودي )دراسة حتليلية مقارنة(

ــار  ــم االجت ــة جرائ ــعودي ملكافح ــام الس ــن النظ )٤( م
ــرت  ــة إذا توف ــديد العقوب ــىل تش ــخاص)17(، ع باألش
وباســتقراء  النــص،  الــواردة يف  احلــاالت  إحــدى 
ــدد  ــاالت تش ــع ح ــود تس ــول بوج ــن الق ــص يمك الن
ــض يف  ــن بع ــا ع ــف بعضه ــي ختتل ــة، وه ــا العقوب فيه
علــة التشــديد)18(. ويمكــن تقســيم الظــروف املشــددة 
ــاين،  ــة باجل ــروف خاص ــادة )٤( إىل ظ ــواردة يف امل ال
وظــروف تتعلــق بوســيلة ارتــكاب اجلريمــة، وظــروف 
ــة  ــة إىل صف ــروف راجع ــه، وظ ــي علي ــع إىل املجن ترج
يف اجلريمــة، وظــروف تســتند إىل جســامة النتيجــة 

ــة.  اإلجرامي

أوالً: الظروف املتعلقة باجلاين:
نصــت املــادة )٤( عــىل ثالثــة ظــروف تتعلــق باجلــاين، 
ــق  ــاألول يتعل ــه، ف ــة علي ــديد العقوب ــؤدي إىل تش وت
بخطــورة اجلــاين، والثــاين يتعلــق بتوفــر صفــة يف 
ــاين  ــني اجل ــة ب ــود صل ــع لوج ــث يرج ــاين، والثال اجل

ــه. ــي علي واملجن

أ - التشديد الراجع إىل خطورة اجلاين:
يرجــع التشــديد إىل ارتــكاب اجلريمــة بواســطة مجاعــة 
باألشــخاص  االجتــار  بغــرض  منظمــة؛  إجراميــة 
)املــادة 1/٤(، وهــذه الصــورة تنــم عــن خطــورة 
ــرًا  ــة؛ نظ ــديد العقوب ــا بتش ــني مواجهته ــة يتع إجرامي
ألن عمــل هــذه اجلامعــة اإلجراميــة يتــم بطريقــة 
منظمــة، تســاعد بســهولة عــىل اإليقــاع باملجنــي 
ــة  ــة اإلجرامي ــة اجلامع ــا عضوي ــي فيه ــم، ويكف عليه
ــىل  ــة ع ــديد العقوب ــا لتش ــامم إليه ــة، أو االنض املنظم

ــار  ــة االجت ــون مكافح ــن: قان ــة يف كل م ــديد العقوب ــوال تش ــد وردت أح )18( ق
بالبــرش املــرصي يف املــادة )6(، وقانــون مكافحــة االجتــار بالبــرش وهتريــب املهاجريــن 
ــادة )2(،  ــارايت يف امل ــرش اإلم ــار بالب ــة االجت ــون مكافح ــادة )3(، وقان ــي يف امل الكويت
ــريب  ــون الع ــادة )٤و9(، والقان ــي يف امل ــرش البحرين ــار بالب ــة االجت ــون مكافح وقان

ــادة )٤/ب(. ــخاص يف امل ــار باألش ــم االجت ــة جرائ ــادي ملواجه االسرتش

)رسور،2٠٠٠م:128(. اجلــاين. 

ب - التشديد الراجع إىل صفة يف اجلاين:
ــي  ــن موظف ــًا م ــاين موظف ــة إذا كان اجل ــدد العقوب تش
إنفــاذ األنظمــة )املــادة 6/٤(؛ وعلــة التشــديد هــي أن 
ــه الرتــكاب  املوظــف يــامرس نفــوذه ويســتغل وظيفت

ــخاص. ــار باألش ــم اإلجت جرائ

ــني  ــة ب ــة قراب ــود عالق ــع إىل وج ــديد الراج ج - التش
ــه: ــي علي ــاين واملجن اجل

تتمثــل هــذه الظــروف يف أن املتاجــر باألشــخاص 
ــه  ــد أقربائ ــه أو أح ــه أو ولي ــي علي ــو زوج للمجن ه
أو أصولــه أو فروعــه، أو يــامرس أي ســلطة عليــه 
ــي  ــن يف أن املجن ــديد تكم ــة التش ــادة 5/٤(؛ وعل )امل
ــي  ــة الت ــم العالق ــاين؛ بحك ــب اجل ــن جان ــه يأم علي
تربطهــام معــًا، والتــي يفــرتض فيهــا أن يصبــح املتاجــر 
ــي  ــي تربطــه باملجن ــة الت باألشــخاص -بحكــم العالق

ــري. ــىل األخ ــًا ع ــه- أمين علي

ثانيًا: الظروف املتعلقة بوسيلة ارتكاب اجلريمة:
ــار  ــة االجت ــت جريم ــروف إذا ارتكب ــذه الظ ــق ه تتحق
باألشــخاص باســتعامل ســالح، أو التهديــد باســتعامله؛ 
ــالح  ــاين للس ــل اجل ــن يف أن مح ــديد تكم ــة التش وعل
ــر  ــه أكث ــه وجيعل ــعره بقوت ــه، ويش ــىل خطورت ــدل ع ي
ــي  ــىل املجن ــالح ع ــداء بالس ــه االعت ــح ل ــرأة، ويتي ج
ــي  ــة املجن ــام أن رؤي ــك، ك ــر ذل ــى األم ــه إذا اقت علي
عليــه للســالح –يف حالــة ظهــوره- مــن شــأنه أن يلقــي 
الرعــب يف نفســه ويشــعره بخطــورة مقاومــة اجلــاين.

ثالثًا: الظروف املتعلقة بضعف املجني عليه:
ــاًل  ــه طف ــي علي ــام إذا املجن ــروف في ــذه الظ ــتند ه تس
ــه  ــي علي ــن املجن ــد س ــربة يف حتدي ــادة 3/٤(، والع )امل
ولــو كانــت مالفــة لتقديــر اجلــاين هلــذا الســن اعتــامدًا 
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اإلطار القانوين حلامية ضحايا االجتار باألشخاص يف النظام السعودي )دراسة حتليلية مقارنة(

ــار  ــم االجت ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ ــادة )1( م ــن امل ــة م ــرة الثاني ــت الفق )19( نص
ــة، يكــون اجلــرم ذا  باألشــخاص الســعودي عــىل أن "اجلريمــة عــرب احلــدود الوطني

ــة: ــاالت اآلتي ــي يف احل ــرب وطن ــع ع طاب
أ -إذا ارتكب يف أكثر من دولة واحدة. 

ب -إذا ارتكــب يف دولــة واحــدة، ولكــن جانبــًا كبــريًا مــن اإلعــداد أو التخطيــط لــه 
أو توجيهــه أو اإلرشاف عليــه جــرى يف دولــة أخــرى. 

ج -إذا ارتكــب يف دولــة واحــدة، ولكــن ضلعــت يف ارتكابــه مجاعــة إجراميــة 
ــدة. ــة واح ــن دول ــر م ــة يف أكث ــطة إجرامي ــارس أنش ــة، مت منظم
د -إذا ارتكب يف دولة واحدة، ولكن له آثارًا شديدة يف دولة أخرى".

ــدي أو  ــوه اجلس ــه، ونم ــي علي ــر املجن ــىل مظه ــه ع من
ألي ســبب آخــر، فــال يقبــل مــن املتهــم الدفــع بجهلــه 

بالســن احلقيقــي.
كــام تشــدد العقوبــة عندمــا يكــون املجنــي عليــه امــرأة 
أو شــخصًا ذا احتيــاج خــاص )املــادة 2/٤(؛ إذ يتوفــر 
الظــرف املشــدد بالنســبة هلــم بغــض النظــر عــن ســنهم 
والنفــيس،  اجلســدي  لضعفهــم  نظــرًا  وأهليتهــم؛ 
ــار  ــال االجت ــم ألفع ــم وانقياده ــري عليه ــهولة التأث وس

ــاة. ــل اجلن باألشــخاص مــن قب

رابعًا: الظروف املرتبطة بصفة يف اجلريمة:
ويتعلــق هــذا الظــرف املشــدد إذا كانــت جريمــة 
وطنــي  عــرب  طابــع  ذات  باألشــخاص  االجتــار 
ــادة  ــن امل ــة م ــرة الثاني ــوع للفق ــادة٤ /8(. فبالرج )امل
ــار  ــم االجت ــة جرائ ــعودي ملكافح ــام الس ــن النظ )1( م
باألشــخاص، نجــد أهنــا حــددت احلــاالت التــي 
تكــون فيهــا هــذه اجلريمــة عــرب احلــدود الوطنيــة )19(.
واملتأمــل لنــص املــادة ســالفة الذكــر، يالحــظ أن 
ــي،  ــع اجلزائ ــة الترشي ــدأ عاملي ــذ بمب ــد أخ ــام ق النظ
الترشيــع اجلزائــي  امتــداد نطــاق تطبيــق  ومعنــاه 
ــددة  ــة حم ــىل نوعي ــق ع ــدود، ليطب ــرب احل ــي ع الوطن
ــا.  ــًا كان مرتكبه ــع دويل أي ــم بطاب ــم تتس ــن اجلرائ م
ــىل  ــق ع ــدأ يطب ــذا املب ــقوش،2٠1٠م:78(. وه )قش
ــرتكة  ــح املش ــىل املصال ــداء ع ــل اعت ــي متث ــم الت اجلرائ

للــدول؛ مثــل جرائــم تزييــف العملــة وجرائــم االجتار 
باألشــخاص وجرائــم االجتــار باملخــدرات.

خامسًا: 
الظروف املستندة إىل جسامة النتيجة اإلجرامية:

تتحقــق هــذه الظــروف بارتــكاب اجلــاين إحــدى 
ــة  ــا إصاب ــج عنه ــخاص، ونت ــار باألش ــم االجت جرائ
املجنــي عليــه بــأذى خطــري أو عاهــة مســتديمة )املــادة 
ــا  ــي رتبته ــيمة الت ــة اجلس ــت النتيج ــد دفع 9/٤(. وق
جريمــة االجتــار إىل تدخــل املنظــم الســعودي لتغليــظ 

ــي. ــل اإلجرام ــرتف الفع ــق مق ــة بح العقوب

الفصل الثاين:
أحكام تعويض ضحايا جريمة االجتار باألشخاص:

األرضار  عــن  املرتتبــة  املســؤولية  رشوط  حتقــق  إن 
النامجــة عــن جريمــة االجتــار باألشــخاص ينشــأ 
ــم  ــرضر الناج ــالح ال ــًا بإص ــؤول التزام ــة املس يف ذم
ــة  ــؤولية الفردي ــام املس ــون أم ــا نك ــة، وهن ــن اجلريم ع
ــاط  ــن نش ــم ع ــذي نج ــرضر ال ــن ال ــاين، أو ع للج
االجتــار  جرائــم  مكافحــة  يف  املختصــة  اجلهــات 
باألشــخاص، يف إطــار املرافــق واألجهــزة التابعــة 
للدولــة، فتتحقــق مســؤولية الدولــة التــي يرتتــب 
ــا؛  ــات للضحاي ــح تعويض ــا من ــر رشوطه ــىل تواف ع
ــا  ــدى مم ــىل ه ــم. وع ــي حلقته ــألرضار الت ــًا ل إصالح
ــاول  ــني، فنتن ــل إىل مبحث ــذا الفص ــم ه ــبق سنقس س
مســؤولية املتاجــر عــن تعويــض ضحايــا جريمــة 
االجتــار باألشــخاص يف املبحــث األول، بينــام نتطــرق 
ملســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا جريمــة 

االجتــار باألشــخاص يف املبحــث الثــاين.

املبحث األول:
مســؤولية املتاجــر عــن تعويــض ضحايــا جريمــة 

باألشــخاص: االجتــار 
مــن املعلــوم أن اجلــاين هــو مــن يثبــت ارتكابــه 
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للجريمــة التــي أحدثــت الــرضر، وهــو املســؤول 
األول واألســايس عــن تعويــض ضحيــة اجلريمــة عــن 
1996م:693(.  )مصبــاح،  حلقتهــا  التــي  األرضار 
ووفقــًا للقواعــد العامــة التقليديــة للمســؤولية املدنيــة، 
ينبغــي لتقريــر مســؤولية اجلــاين أن يتوافــر مــن جانبــه 
ــة  ــب ضحي ــذي يصي ــرضر ال ــة(، وال ــأ )اجلريم اخلط
االجتــار باألشــخاص، وعالقــة الســببية بــني اجلريمــة 

ــرضر. وال
الــرضر  عــن  اجلــاين  مســؤولية  لتقريــر  ونتيجــة 
ــزم  ــخاص، يلت ــار باألش ــة االجت ــاب ضحي ــذي أص ال
ــمنا  ــذا قس ــن أرضار، وهل ــا م ــق هب ــام حل ــا ع بتعويضه
هــذا املبحــث إىل مطلبــني، فنتطــرق لتقريــر املســؤولية 
ــب األول،  ــخاص يف املطل ــن باألش ــة للمتاجري املدني
ــن  ــة املتاجري ــة ملطالب ــات النظامي ــام نســتعرض اآللي بين

ــاين. ــب الث ــض يف املطل ــخاص بالتعوي باألش

املطلب األول:
تقرير املسؤولية املدنية للمتاجرين باألشخاص:

أساس مسؤولية املتاجرين باألشخاص:
ــا أو  ــوع ضحاي ــة وق ــكاب أي جريم ــىل ارت ــب ع يرتت
ــي،  ــل اإلجرام ــن العم ــم أرضار م ــن يلحقه مترضري
ــىل  ــع ع ــة، فيق ــة أو معنوي ــت األرضار مادي ــواء كان س
ــن  ــا ع ــض الضحاي ــدين بتعوي ــزام م ــاة الت ــق اجلن عات
األرضار التــي حلقتهــم، ســواء كانــت مبــارشة أو 
ــرضر  ــض املت ــبب يف تعوي ــع الس ــارشة، ويرج ــري مب غ
ــخص  ــن ش ــدر م ــرشوع، ص ــري م ــل غ ــوع عم إىل وق
)اجلــاين( نتــج عــن هــذا الفعــل أرضار أصابــت 
الضحيــة، وأعطــت للمتــرضر احلــق يف التعويــض 
مــن الفاعــل، عــن الفعــل الــذي ارتكبــه. فالضحيــة يف 
جريمــة االجتــار باألشــخاص قــد أصاهبــا رضر، وقــع 
نتيجــة حتميــة للخطــأ، ونتيجــة للعمــل غــري املــرشوع 
الســلبي أو اإلجيــايب مــن جانــب اجلــاين، فوضعهــا يف 

وضــع أســوأ ممــا كانــت تتواجــد فيــه لــوال وقــوع هــذا 
ــا  ــًا تعويضه ــب نظام ــن الواج ــك كان م ــأ، لذل اخلط

ــرضر. ــذا ال ــن ه ع
واجلــاين يف اجلريمــة التــي نحــن بصددهــا هــو املتاجــر، 
ويرجــع أســاس مســؤوليته بتعويــض ضحايــا جريمــة 
أو  التقصرييــة  املســؤولية  إىل  باألشــخاص  االجتــار 
الفعــل غــري املــرشوع الــذي ارتكبــه وأدى إىل إحــداث 

ــة. ــة بالضحي ــدية أو معنوي أرضار جس

أركان مسؤولية املتاجرين باألشخاص:
ــرضر،  ــأ، وال ــي اخلط ــة أركان؛ وه ــن ثالث ــون م تتك
ــري  ــل غ ــأ أو عم ــكل خط ــام، ف ــببية بينه ــة الس ورابط
ــري  ــه رضر للغ ــب علي ــاين ويرتت ــه اجل ــرشوع يقرتف م
هــذه  توافــرت  فــإذا  األخــري،  بتعويــض  التــزم 
ــأن ارتكــب املتاجــر خطــأ يتمثــل يف العمــل  األركان ب
ــدوث رضر  ــا أدى إىل ح ــرشوع، مم ــري امل ــي غ اإلجرام

بالضحيــة، فيلتــزم بالتعويــض. 
وهلــذا ســنتناول تباعــًا كل ركــن مــن أركان املســؤولية 

التقصرييــة للمتاجريــن باألشــخاص كالتــايل:

أوالً: اخلطأ )اجلريمة(: 
اخلطــأ باعتبــاره أحــد أركان املســؤولية التقصرييــة 
ــل  ــي، ويتمث ــزام نظام ــالل بالت ــن اإلخ ــارة ع ــو عب ه
اخلطــأ يف جريمــة االجتــار باألشــخاص يف قيــام اجلــاين 
ــن  ــاًم ع ــم رغ ــي عليه ــخاص املجن ــتغالل األش باس
ــد  ــوة أو التهدي ــتخدام الق ــواء باس ــرة، س ــم احل إرادهت
باســتخدامها، أو باالحتيــال عليهــم أو خطفهــم أو 
اســتغالل اجلــاين لوظيفتــه وســلطته، أو اســتغالل 
أجــل  مــن  عليهــم؛  للمجنــي  الضعــف  حالــة 
تشــغيلهم بالســخرة والعمــل االســتغاليل بــام يف ذلــك 
االســتغالل اجلنــيس واالســرتقاق ونــزع األعضــاء 

وإجــراء التجــارب الطبيــة. )مطــر،2٠19م(.
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ثانيًا: الرضر:
الرضر رشط أسايس الستحقاق التعويض،

ــن أذى يف  ــان م ــب اإلنس ــا يصي ــو كل م ــرضر ه وال
ــرضر  ــة، وال ــه املرشوع ــه أو يف مصاحل ــدى حقوق إح
ــار  ــم االجت ــك أن جرائ ــادي وأديب، وال ش ــان: م نوع
باألشــخاص غالبــًا مــا حتــدث كال النوعــني مــن 

ومهــا: األرضار؛ 

1- الرضر املادي:
املقصــود بالــرضر املــادي مــا يلحــق بأمــوال ومصالــح 
ــض  ــب بالتعوي ــرضر يطال ــذا ال ــة، وه ــرضر املالي املت
عنــه، رشط أن يكــون نامجــًا مبــارشة عــن جرائــم 
االجتــار باألشــخاص، وهلــذا حيــق لضحايــا تلــك 
ــي  ــن األرضار الت ــض ع ــوا بالتعوي ــم أن يطالب اجلرائ
ــة  ــدية أو العقلي ــات اجلس ــا اإلصاب ــم؛ ومنه ــت هب حلق

ــم.  ــي أصابته ــة الت أو البدني
      وعــىل هــذا نصــت املــادة )12( مــن إعــالن املبــادئ 
ــا اجلريمــة وإســاءة  ــة لضحاي األساســية لتوفــري العدال
ــن  ــون م ــام ال يك ــه "حيث ــىل أن ــلطة، ع ــتعامل الس اس
ــرم  ــن املج ــل م ــض كام ــىل تعوي ــول ع ــن احلص املمك
أو مــن مصــادر أخــرى، ينبغــي للــدول أن تســعى إىل 
تقديــم تعويــض مــايل إىل: )أ( الضحايــا الذيــن أصيبــوا 
بإصابــات جســدية بالغــة أو باعتــالل الصحــة البدنيــة 

ــة نتيجــة جلرائــم خطــرية...". أو العقلي

2-الرضر األديب أو املعنوي: 
االجتــار  جريمــة  ضحايــا  تعويــض  يقتــرص  ال 
ــم  ــذي يصيبه ــادي ال ــرضر امل ــىل ال ــخاص ع باألش
ــرضر  ــن ال ــم ع ــمل تعويضه ــد ليش ــام يمت ــط، وإن فق
ــة  ــم نتيج ــذي أصاهب ــيس ال ــوي أو النف األديب أو املعن

املعاملــة غــري اآلدميــة أو املهينــة.
 )Mattar,2010:36 (، أو الــرضر األديب املرتتــب عــىل 
إصابــة اجلســم بــأذى بليــغ أو بعاهــة مســتديمة، تعجــز 

ــًا،  ــه أملــًا وكرب املجنــي عليــه عــن الكســب وتســبب ل
ــه  ــي علي ــب أرسة املجن ــذي يصي ــرضر األديب ال أو ال
ــديدين يف  ــاة الش ــزن واملعان ــة يف احل ــه، واملتمثل ومعالي
حالــة إصابــة املجنــي عليــه بعاهــة دائمــة، أو بمــرض 
ميــؤوس مــن شــفائه ســواء كانــت هــذه اإلصابــة مميتــة 
أو غــري مميتــة، أو يف حالــة حــدوث وفاتــه النامجــة عــن 

ارتــكاب جريمــة االجتــار باألشــخاص.

ثالثــًا: رابطــة الســببية بــني جريمــة االجتار باألشــخاص 
ــأ( والرضر:  )اخلط

رابطــة الســببية تعــد رشطــًا أساســيًا لتقريــر املســؤولية 
ــخاص(  ــن باألش ــة )املتاجري ــي اجلريم ــة ملرتكب املدني
وهلــذا  عنــه،  التعويــض  املطلــوب  الــرضر  عــن 
يكــون  أن  بالتعويــض  املطالبــة  إلمــكان  يشــرتط 
الــرضر ناجتــًا عــن جريمــة االجتــار باألشــخاص. 
رضوري،  الــرشط  وهــذا  )نجــم،199٠م:٤1٤(. 
ــض  ــىل تعوي ــول ع ــب احلص ــر بطل ــق األم ــواء تعل س

ــة. ــن الدول ــاين أو م ــن اجل م
وجتــدر اإلشــارة إىل أن عالقــة الســببية تتوافــر بالرغــم 
ــىل  ــع ع ــد تق ــخاص ق ــار باألش ــة االجت ــن أن جريم م
آخريــن  عــىل  رضرهــا  ويتعــدى  عليــه،  املجنــي 
ــة  ــق يف املطالب ــؤالء احل ــون هل ــه(، فيك ــه ومعالي )أرست
بالتعويــض؛ حيــث ال يشــرتط أن تقــع جريمــة االجتــار 
ــا  ــب منه ــن أصي ــىل م ــارش ع ــكل مب ــخاص بش باألش

)عقيــدة،2٠٠٤م:1٠2(. بالــرضر. 
 

املطلب الثاين:
اآلليــات النظاميــة ملطالبــة املتاجريــن باألشــخاص 

بالتعويــض:
للمتاجريــن  املدنيــة  املســؤولية  تقريــر  بعــد 
باألشــخاص، فإنــه ينشــأ احلــق يف التعويــض للمجنــي 
ــراء  ــن ج ــرضروا م ــن ت ــم مم ــا وغريه ــم الضحاي عليه
وقــوع جريمــة املتاجريــن باألشــخاص، وهنــاك آليات 
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متعــددة للحصــول عــىل التعويــض. ولذلــك سنقســم 
املطلــب إىل ثالثــة فــروع، فنتعــرف عــىل صاحــب 
احلــق يف التعويــض يف الفــرع األول، ونتطــرق لطبيعــة 
تعويــض ضحايــا جريمــة االجتــار باألشــخاص يف 
ــا  ــض ضحاي ــرق تعوي ــتعرض ط ــاين، ونس ــرع الث الف

ــث. ــرع الثال ــخاص يف الف ــار باألش ــة االجت جريم

الفرع األول:
صاحب احلق يف التعويض:

ــام  ــب حت ــخاص يرت ــار باألش ــة االجت ــوع جريم إن وق
ســقوط ضحايــا، ممــا يلقــي عــىل عاتــق اجلنــاة االلتــزام 
ــا، فهــم أصحــاب احلــق يف  بتعويــض هــؤالء الضحاي
التعويــض؛ ألنــه حلقهــم رضر، أمــا إذا مل يلحقهــم 
ــو  ــض، ول ــس هلــم احلــق يف التعوي رضر منهــا، فلي
ــادئ  ــالن املب ــرف إع ــد ع ــم. ولق ــًا عليه ــوا جمني كان
ــا اجلريمــة وإســاءة  ــة لضحاي األساســية لتوفــري العدال
ــخاص  ــم "األش ــا بأهن ــلطة)2٠( للضحاي ــتعامل الس اس
ــام يف ذلــك  ــًا، ب ــًا أو مجاعي ــوا بــرضر فردي الذيــن أصيب
النفســية، أو  البــدين أو العقــيل أو املعانــاة  الــرضر 
ــن  ــرية م ــة كب ــان بدرج ــة واحلرم ــارة االقتصادي اخلس
التمتــع بحقوقهــم األساســية؛ عــن طريــق أفعــال 
ــة  ــني اجلنائي ــاكًا لقوان ــكل انته ــال تش ــاالت إمه أو ح
النافــذة يف الــدول األعضــاء، بــام فيهــا القوانــني التــي 
ــمل  ــلطة، ويش ــتعامل الس ــة الس ــاءة اجلنائي ــرم اإلس جت
ــة  ــاء العائل ــب االقتض ــًا حس ــة أيض ــح الضحي مصطل
املبــارشة للضحيــة األصليــة أو معاليهــا املبارشيــن 
الذيــن أصيبــوا بــرضر مــن جــراء  واألشــخاص 
ملنــع  أو  حمنتهــم  يف  الضحايــا  ملســاعدة  التدخــل 

ــذاء". اإلي

)2٠( بتاريــخ 29 نوفمــرب 1985 أصــدرت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة القــرار 
رقــم ٤٠ / 3٤ املتضمــن إعــالن املبــادئ األساســية لتوفــري العدالــة لضحايــا اجلريمــة 

وإســاءة اســتعامل الســلطة. 

ــوم  ــع يف مفه ــه توس ــص أن ــذا الن ــن ه ــني م      والب
الضحيــة ليشــمل عائلــة املجنــي عليــه أو معاليــه 
بــرضر  أصيبــوا  الذيــن  واملتطوعــني  املبارشيــن، 
ــة دون  ــم للحيلول ــي عليه ــاعدهتم للمجن ــراء مس ج

وإيذائهــم. اســتغالهلم 
ــع  ــول من ــن بروتوك ــادة )6/6( م ــت امل ــام نص       ك
وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة 
ــدة  ــم املتح ــة األم ــل التفاقي ــال، املكم ــاء واألطف النس
ملكافحــة اجلريمــة املنظمــة عــرب الوطنيــة لســنة 2٠٠٠، 
ــا  ــواء نظامه ــرف احت ــة ط ــل كل دول ــه "تكف ــىل أن ع
القانــوين الداخــيل عــىل تدابــري لضحايــا االجتــار 
ــن  ــض ع ــىل تعوي ــول ع ــة احلص ــخاص إمكاني باألش

ــم". ــت هب ــد حلق ــون ق ــي تك األرضار الت
      أمــا بالنســبة لنظــام مكافحــة جرائــم االجتــار 
باألشــخاص الســعودي، فقــد خلــت مــواده مــن 
النــص عــىل حــق ضحايــا جريمــة االجتار باألشــخاص 
ــول  ــل الربوتوك ــام فع ــض ك ــىل تعوي ــول ع يف احلص
الــدويل، ويف ظــل عــدم ذكــر املنظــم الســعودي حلــق 
الضحايــا يف التعويــض، فإنــه يتــم الرجــوع إىل القواعد 
العامــة يف هــذا الشــأن؛ حيــث إنــه يمكــن مــن خــالل 
هــذه القواعــد أن يطالــب الضحايــا بالتعويــض، ويقــع 
ذلــك حتــت مــا يســمى باحلــق اخلــاص الــذي نصــت 
ــة  ــراءات اجلزائي ــام اإلج ــن نظ ــادة )1٤7( م ــه امل علي
ــه  ــة -ولوارث ــن اجلريم ــه رضر م ــن حلق ــعودي "مل الس

ــاص...". ــه اخل ــب بحق ــده- أن يطال ــن بع م
ــوى  ــام ق ــن نظ ــادة )172( م ــت امل ــك نص       وكذل
ــق  ــه ح ــن ل ــكل م ــق ل ــه "حي ــىل أن ــيل ع ــن الداخ األم
ــدى  ــن إح ــج ع ــخي نت ــه رضر ش ــاص أو أصاب خ
املخالفــات، مطالبــة املتســبب باحلــق أو التعويــض 
ــة  ــة الضحي ــرار بأحقي ــك إق ــرضر..."، ويف ذل ــن ال ع
ــراء  ــن ج ــن رضر م ــه م ــق ب ــا حل ــرب م ــرضر يف ج املت

ــخاص. ــار باألش ــة االجت جريم
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(21)  Declaration of Basic Principles of Justice for VicV-
tims of Crime and Abuse of Power, Resolution adopt-
ed by the General Assembly, November 29, 1985, UN 
Doc. A/RES/40/34..

2 - أنواع ضحايا جريمة االجتار باألشخاص:
يمكننــا تقســيم ضحايــا جريمــة االجتــار باألشــخاص 

إىل ثالثــة أنــواع كالتــايل:
1- املجنــي عليــه موضــوع االجتــار باألشــخاص: 
هــو الشــخص الــذي تعــرض بصفــة أصليــة لإلصابــة 
بــرضر بدنــى أو عقــيل أو املعانــاة النفســية أو اخلســارة 
االعتــداء  أو  حياتــه  هتديــد  بســبب  االقتصاديــة؛ 
ــض  ــه، أو تعري ــد أعضائ ــزع أح ــه، أو ن ــيس علي اجلن
ــة  ــه معامل ــتعباده، أو معاملت ــر، أو اس ــه للخط صحت
ــة  ــوع جريم ــراء وق ــن ج ــة، م ــانية أو مهين ــري إنس غ

االجتــار باألشــخاص.
2- أرسة املهاجــر املجنــي عليــه ومعاليــه: مــن املتصور 
أن يكــون هنــاك مــن يصــاب بــأرضار جريمــة االجتــار 
باألشــخاص غــري املجنــي عليــه، فمــن هــؤالء نذكــر 
أفــراد العائلــة املبــارشة أو األشــخاص الــذي كان 
ــدد  ــذا الص ــة. وىف ه ــكاب اجلريم ــل ارت ــم قب يعوهل
نــص إعــالن املبــادئ األساســية لتوفــري العدالــة 
لضحايــا اجلريمــة وإســاءة اســتعامل الســلطة يف املــادة 
ــة  ــح الضحي ــمل مصطل ــه "...ويش ــىل أن ــه ع )2( من
ــة  ــارشة للضحي ــة املب ــاء، العائل ــب االقتض ــًا حس أيض

ــن...". ــا املبارشي ــة أو معاليه األصلي
ضبــط  أو  اجلريمــة  وقــوع  ملنــع  املتطوعــون   -  3
يف  عانــوا  الذيــن  األشــخاص  وهــم  مرتكبيهــا: 
مســاعدة املجنــي عليــه يف شــدهتم أو ملنــع وقــوع 
ــالن  ــص إع ــأن ن ــذا الش ــه. وىف ه ــار ب ــة االجت جريم
ــة  ــا اجلريم ــة لضحاي ــري العدال ــية لتوف ــادئ األساس املب
وإســاءة اســتعامل الســلطة يف املــادة )2( منــه عــىل أنــه 
"... ويشــمل مصطلــح الضحيــة أيضــًا... األشــخاص 

ــاعدة  ــل ملس ــراء التدخ ــن ج ــرضر م ــوا ب ــن أصيب الذي
الضحايــا يف حمنتهــم أو ملنــع اإليــذاء.")21(.

الفرع الثاين:
طبيعة تعويض ضحايا جريمة االجتار باألشخاص:

ملــا كان يرتتــب عــىل ارتــكاب اجلريمــة وقــوع ضحايــا 
ــىل  ــع ع ــي، فيق ــل اإلجرام ــن العم ــم أرضار م يلحقه
ــن  ــا ع ــض الضحاي ــدين بتعوي ــزام م ــاة الت ــق اجلن عات
ــل  ــي أن حيص ــذي ينبغ ــض ال ــذه األرضار، والتعوي ه
ــوق  ــرد احلق ــًا ل ــون تعويض ــا أن يك ــؤالء إم ــه ه علي
واملمتلــكات وجــرب األرضار، وإمــا تعويضــًا نقديــًا أو 

ــًا. ــًا عيني تعويض

وجــرب  واملمتلــكات  احلقــوق  لــرد  تعويــض  أوالً: 
األرضار:

يتمثــل هــذا التعويــض يف قيــام املتاجريــن باألشــخاص 
ــخاص  ــار باألش ــة االجت ــا جريم ــوق ضحاي ــرد حق ب
بفعلهــم اإلجرامــي، وينصــب رد  انتهكــت  التــي 
ــوال  ــن أم ــاة م ــه اجلن ــل علي ــا حص ــىل م ــوق ع احلق
وممتلــكات مقابــل ارتــكاب الســلوك اإلجرامــي الــذي 
ــاة. )عبــد اهلل،2٠٠6م: 26(. وعــىل  ــه اجلن حياكــم علي
ذلــك نــص إعــالن املبــادئ األساســية لتوفــري العدالــة 
لضحايــا اجلريمــة وإســاءة اســتعامل الســلطة يف املــادة 
)8( منــه عــىل أنــه "ينبغــي أن يدفــع املجرمــون أو غــري 
املســؤولني عــن ترصفاهتــم، حيثــام كان ذلــك مناســبًا، 
ــم.  ــم أو ملعاليه ــا أو ألرسه ــادالً للضحاي ــًا ع تعويض
وينبغــي أن يشــمل هــذا التعويــض إعــادة املمتلــكات 
ــع  ــارة، ودف ــن رضر أو خس ــع م ــا وق ــرب م ــًا جل ومبلغ
النفقــات املتكبــدة نتيجــة لإليــذاء، وتقديــم اخلدمــات 

ــوق". ورد احلق
ــا يف  ويســتند هــذا التعويــض إىل حــق هــؤالء الضحاي
جــرب مــا حلــق هبــم مــن خســارة؛ مــن خــالل إعادهتــم 
إىل وضعهــم الــذي كانــوا عليــه قبــل أصابتهــم بالرضر 

 . ,(Gallagher ,2010:10) (Kim,2005:53)
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ثانيًا: التعويض املايل:
ــن  ــغ م ــع مبل ــق دف ــن طري ــون ع ــايل يك ــض امل التعوي
ــه  ــام أصاب ــض ع ــي، كتعوي ــة املدع ــال إىل الضحي امل
مــن جريمــة االجتــار باألشــخاص مــن رضر، ويشــمل 
هــذا املقابــل مــا حلــق الضحيــة مــن خســارة ومــا فاهتــا 
مــن كســب. وختتــص حمكمــة املوضــوع بتقديــر قيمــة 
التعويــض، كــام أنــه غالبــًا مــا تلجــأ املحكمــة إىل هــذا 
ــض  ــا التعوي ــذر فيه ــي يتع ــاالت الت ــض يف احل التعوي

ــي.   العين
ــادة )8( ســالفة الذكــر مــن  ــه امل وهــو مــا نصــت علي
ــا  ــة لضحاي ــري العدال ــية لتوف ــادئ األساس ــالن املب إع
اجلريمــة وإســاءة اســتعامل الســلطة، كــام نصــت 
ــام  ــه" حيث ــىل أن ــالن، ع ــس اإلع ــن نف ــادة )12( م امل
ال يكــون مــن املمكــن احلصــول عــىل تعويــض كامــل 
مــن املجــرم أو مــن مصــادر أخــرى، ينبغــي للــدول أن 

ــايل إىل:  ــض م ــم تعوي ــعى إىل تقدي تس
)أ( الضحايــا الذيــن أصيبــوا بإصابــات جســدية بالغة، 
أو باعتــالل الصحــة البدنيــة أو العقليــة نتيجــة جلرائــم 

خطــرية ".
        كــام يمكــن أن يكــون التعويض املــايل يف صورة دفع 
مصاريــف رفــع الدعــوى، ومقابــل أتعــاب املحامــي، 
وقــد يتمثــل جــزء مــن التعويــض املــايل يف مبلــغ مــن 
املــال مقابــل تكاليــف إعــادة املجنــي عليهــم األجانــب 
ــل،  ــائل النق ــم بوس ــف انتقاهل ــم، أو مصاري إىل بالده
ــم  ــت هل ــكن مؤق ــري مس ــف تدب ــل مصاري أو يف مقاب
)Malloch ,2012:18(. وقــد أخــذ املنظــم الســعودي 
ــًا  ــد ثالث ــث ورد بالبن ــض؛ حي ــن التعوي ــوع م ــذا الن هب
ــخ  ــم )2٤٤( وتاري ــرار رق ــن الق ــني )3و٤( م بالفقرت
باملوافقــة عــىل نظــام مكافحــة  1٤3٠/7/2٠هـــ، 
االجتــار باألشــخاص، عــىل أنــه "ختتــص هــذه اللجنــة 
)جلنــة مكافحــة االجتــار باألشــخاص يف هيئــة حقــوق 

ــاآليت: ــان( ب اإلنس
3-التنســيق مــع الســلطات املختصــة إلعــادة املجنــي 
عليــه إىل موطنــه األصــيل يف الدولــة التــي ينتمــي إليهــا 
بجنســيته، أو إىل مــكان إقامتــه يف أي دولــة متــى طلــب 

ذلــك.
٤- التوصيــة بإبقــاء املجنــي عليــه يف اململكــة وتوفيــق 
أوضاعــه النظاميــة بــام يمكنــه مــن العمــل إذا اقتــى 

األمــر ذلــك...".
ــاع  ــامم بأوض ــدى االهت ــرار م ــذا الق ــن ه ــتقي م ونس
ضحايــا االجتــار باألشــخاص وحتمــل اململكــة العربيــة 
الســعودية بالتكاليــف املاديــة إلعــادة الضحايــا إىل 
أوطاهنــم، أو مــكان إقامتهــم يف دولــة أو تكاليــف إبقاء 
الضحايــا باململكــة وتوفيــق أوضاعهــم النظاميــة؛ مــن 
اســتخراج أوراق ثبوتيــة يف حــال ضياعهــا أو مصاريف 
ــا،  ــل هب ــن العم ــم م ــو يمكنه ــىل نح ــة ع ــة نظامي إقام
وذلــك كنــوع مــن التعويــض للضحايــا عــام حلــق هبــم 

ــارة أو رضر.  ــن أذى أو خس م

ثالثًا: التعويض العيني:  
يتمثــل هــذا التعويــض يف القيــام بــأداء معــني أو إجــراء 
آخــر عــىل ســبيل التعويــض غــري أداء مبلــغ مــن املــال 
)صبــار،2٠٠1م:93(. وهــذا التعويــض يتمثــل يف 
ــا  ــوق، تقدمه ــات أو حق ــاعدات أو خدم ــورة مس ص
الدولــة لضحايــا جريمــة االجتــار باألشــخاص؛ كتوفري 
أماكــن مناســبة الســتضافة الضحايا، وتقديم املســاعدة 
ــام  ــتعانة بمح ــص االس ــىل األخ ــم، وع ــة هل القانوني
ــم  ــك تقدي ــة، وكذل ــق واملحاكم ــي التحقي يف مرحلت
املســاعدة الطبيــة والنفســية واملاديــة ورعايتهــم صحيــًا 
ــايس أو  ــل الدبلوم ــم باملمث ــهيل اتصاهل ــًا، وتس ومعنوي
ــي  ــم النظام ــم بوضعه ــم، وتبصريه ــيل لدولته القنص

مــع تســهيل عــودة األجانــب منهــم إىل وطنهــم.
وعــىل ذلــك نــص القانــون العــريب االسرتشــادي 
ملواجهــة االجتــار بالبــرش، عــىل رضورة إعطــاء ضحيــة 
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ــو وارد  ــام ه ــاعدات، ك ــوق واملس ــض احلق ــار بع االجت
تبعــًا باملــادة )29( منــه، والتــي تنــص عــىل أن "تتخــذ 
الســلطات الوطنيــة املختصــة، بالتعــاون والتنســيق مــع 
ــن  ــا م ــة وغريه ــري احلكومي ــة وغ ــات احلكومي املؤسس
ــدين  ــع امل ــات املجتم ــادات ومؤسس ــات واالحت النقاب
ذات الصلــة، التدابــري الكفيلــة بتوفــري احلاميــة املناســبة 
الظــروف  هتيئــة  عــىل  وتعمــل  االجتــار،  لضحيــة 
ــيس  ــدي والنف ــايف اجلس ــىل التع ــاعدهتا ع ــبة ملس املناس
ــع،  ــا يف املجتم ــا ودجمه ــادة تأهيله ــي، وإع واالجتامع
مــع مراعــاة كرامتهــا اإلنســانية وحقوقهــا األساســية".
باألشــخاص  االجتــار  مكافحــة  نظــام  أقــر  كــام 
الســعودي بالتعويــض العينــي للضحايا يف املــادة )15( 
منــه، والتــي جــاء فيهــا: "تتخــذ اإلجــراءات اآلتيــة يف 
مرحلــة التحقيــق أو املحاكمــة يف شــأن املجنــي عليــه يف 

ــخاص: ــار باألش ــة االجت جريم
1- إعــالم املجنــي عليــه بحقوقــه النظاميــة بلغــة 

يفهمهــا.
ــن  ــام يتضم ــه ب ــان وضع ــه؛ لبي ــة ل ــة الفرص 2- إتاح
ــه  ــك وضع ــخاص، وكذل ــار باألش ــة اجت ــه ضحي كون

ــي. ــيس واالجتامع ــدي والنف ــي واجلس النظام
3- عرضــه عــىل الطبيــب املختــص إذا تبــني أنــه 
بحاجــة إىل رعايــة طبيــة أو نفســية، أو إذا طلــب ذلــك.
٤- إيداعــه أحــد مراكــز التأهيــل الطبيــة أو النفســية أو 
ــية أو  ــة أو النفس ــه الطبي ــني أن حالت ــة، إذا تب االجتامعي

العمريــة تســتدعي ذلــك.
5- إيداعــه أحــد املراكــز املتخصصــة إذا كان يف حاجــة 

إىل مــأوى.
6- توفري احلامية األمنية له إذا استلزم األمر ذلك.

7- إذا كان املجنــي عليــه أجنبيــًا، وكانــت هنــاك 
ــري يف  ــاء الس ــل أثن ــة، أو العم ــه يف اململك رضورة لبقائ
ــق أو املحاكمــة، فلالدعــاء العــام أو  إجــراءات التحقي

ــر ذلــك". املحكمــة املختصــة تقدي
ويتبــني مــن هــذا النــص مــدى حــرص اململكــة عــىل 

املســاعدات واخلدمــات لضحايــا االجتــار  تقديــم 
باألشــخاص، بــام تتخــذه مــن إجــراءات أثنــاء مرحلــة 
التحقيــق أو املحاكمــة، والتــي متثــل يف حــد ذاهتــا 
نوعــًا مــن التعويــض العينــي هلــم، عــن األرضار 
التــي حلقــت هبــم مــن جــراء االجتــار هبــم؛ لتمكنهــم 
ــة  ــع، وملامرس ــم يف املجتم ــم ودجمه ــادة تأهيله ــن إع م
ــي.  ــكل طبيع ــة بش ــة والعام ــة اخلاص ــم احلياتي أموره

الفرع الثالث:
طــرق تعويــض ضحايــا جريمــة االجتــار باألشــخاص 

واملعوقــات النظاميــة للحصــول عليــه:
تنشــأ بارتــكاب جريمــة االجتــار باألشــخاص حقــني؛ 
أحدمهــا عــام للدولــة وهــو حقهــا يف اقتضــاء العقاب، 
والثــاين خــاص وهــو حــق الضحيــة املتــرضر يف 
ــه. وكل  ــذي حلق ــرضر ال ــن ال ــض ع ــاء التعوي اقتض
مــن هذيــن احلقــني لــه وســيلة يف االقتضــاء، فوســيلة 
ــة  ــوى العمومي ــي الدع ــا ه ــاء حقه ــة يف اقتض الدول
التــي تبارشهــا النيابــة العامــة، ووســيلة املتــرضر هــي 
الدعــوى املدنيــة. )ســالمة، 2٠٠5م: 3٤9(. كــام أنــه 
ــة يف  ــن رسع ــة م ــوى اجلزائي ــه الدع ــز ب ــا تتمي ــرًا مل نظ
ــة  ــة للمطالب ــوى املدني ــر الدع ــإن نظ ــراءات، ف اإلج
بالتعويــض عــن األرضار النامجــة عــن جريمــة االجتــار 
باألشــخاص، حيقــق رسعــة الفصــل أيضــًا يف الدعــوى 
األخــرية؛ إذ إن احلكــم الصــادر يف األوىل البــد أن 

ــة، ــًا يف الثاني ــل أيض يفص
ــة  ــا جريم ــؤالء -ضحاي ــكان ه ــح بإم ــك أصب وبذل
ــض  ــىل التعوي ــوا ع ــخاص- أن حيصل ــار باألش االجت

ــايل:  ــني كالت ــو املب ــىل النح ــني ع بطريقت

أ- املحكمة املدنية )املحكمة العامة(: 
يمكــن لضحايــا جريمــة االجتــار باألشــخاص أن 
ــوى  ــع دع ــالل رف ــن خ ــض م ــىل التعوي ــوا ع حيصل

ــة  ــة املدني ــام املحكم ــاين، أم ــد اجل ــة ض مدني
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مــن  لــكل  حيــق  إذ  )follmar ,Rabe,2009:65(؛ 
أصابــه رضر نتــج عــن هــذه اجلريمــة، ســواء كان 
ــة  ــوى املدني ــع الدع ــًا، أن يرف ــًا أو معنوي ــرضر مادي ال
أمــام  رفعهــا  يتــم  اخلــاص(،  )احلــق  بالتعويــض 
ــم  ــعودي رق ــاء الس ــام القض ــة يف نظ ــة املختص املحكم
ــرة  ــة الدائ ــم العام ــام 1٤28هـــ )املحاك )م/78( لع
املدنيــة أو احلقوقيــة( بنظــر الدعــوى اخلاصــة؛ إعــامالً 
حمــددة  إلجــراءات  ووفقــًا  االختصــاص  لقواعــد 
ــم  ــعودي رق ــة الس ــات الرشعي ــام املرافع ــا نظ حيدده
ــوى  ــذه الدع ــي يف ه ــام 1٤35هـــ، فاملدع )م/1( لع
ــق  ــن طري ــه أو ع ــا بنفس ــد يبارشه ــرضر، وق ــو املت ه
ــل، فقــد يقــع الفعــل  ــم والوكي ــه؛ كالــويص والقي نائب
اإلجرامــي عــىل املجنــي عليــه ويمتــد إىل الغــري؛ 
ــي  ــه، فف ــة ب ــق يف املطالب ــم احل ــل هل ــة، فينتق كالورث
حالــة إصابــة املجنــي عليــه مــن جــراء جريمــة االجتــار 
باألشــخاص، فيرتتــب عــىل ذلــك حرمــان عائلــة 
ــه  ــرم من ــه وح ــذي كان حيقق ــل ال ــن الدخ ــاب م املص
ــوع  ــم الرج ــن يعوهل ــكل م ــق ل ــه، فيح ــة أصابت نتيج
عــىل املتاجريــن باألشــخاص الذيــن أحدثــوا اإلصابــة 
ــه  ــق لورثت ــه فيح ــي علي ــويف املجن ــه، وإذا ت ــة ب املطالب
ــق  ــم احل ــذي كان ملورثه ــض ال ــغ التعوي ــة بمبل املطالب
ــذا  ــاة. ويف ه ــد احلي ــىل قي ــي ع ــو بق ــه ل ــة ب يف املطالب
ــون النموذجــي  ــادة )27( مــن القان الصــدد نصــت امل
ــب أن  ــه "جي ــىل أن ــخاص ع ــار باألش ــة التج ملكافح
ــع  ــق يف رف ــخاص احل ــار باألش ــة االجت ــون لضحي يك
ــن  ــض ع ــة بالتعوي ــة؛ للمطالب ــوق مدني ــوى حق دع
ــن  ــه، م ــت ب ــي حلق ــة الت ــري املادي ــة وغ األرضار املادي
جنائيــة  أفعــاالً  باعتبارهــا  حمــددة،  أفعــال  جــراء 

ــون. ــذا القان ــب ه بموج
بالتعويــض  املدنيــة  املطالبــة  متابعــة  يف  احلــق   -2
ــود  ــر بوج ــة، ال يتأث ــري املادي ــة وغ ــن األرضار املادي ع
إجــراءات دعــوى جنائيــة قائمــة، فيــام يتعلــق باألفعال 

ــة. ــة املدني ــا املطالب ــن جرائه ــى م ــها تتأت نفس

ــه إىل  ــة، أو إعادت ــاص بالضحي ــرة اخل ــع اهلج 3- وض
ــة  ــارج الوالي ــة خ ــر للضحي ــاب آخ ــه، أو أي غي وطن
متنــع  أســبابًا  تعتــرب  أال  جيــب  املعنيــة،  القضائيــة 
ــى  ــض بمقت ــع تعوي ــر بدف ــدار أم ــن إص ــة م املحكم

ــادة". ــذه امل ه
كــام منــح القانــون العــريب االسرتشــادي ملكافحــة 
أن  يف  األحقيــة  للضحيــة  بالبــرش  االجتــار  جرائــم 
ــن  ــا؛ ع ــق هب ــرضر الالح ــن ال ــض ع ــب بالتعوي تطال
طريــق رفــع الدعــوى املدنيــة، وذلــك بنصــه يف املــادة 
)39( منــه عــىل أن "ُتعفــى الضحيــة مــن رســوم 
ــض  ــة بالتعوي ــا للمطالب ــي ترفعه ــة الت ــوى املدني الدع
عــن الــرضر الناجــم عــن اســتغالهلا يف إحــدى جرائــم 
االجتــار بالبــرش". وهــو مــا أخــذ بــه قانــون مكافحــة 
االجتــار بالبــرش العــامين الــذي قــرر يف املــادة )17( منــه 
إعفــاء املتــرضر مــن مرصوفــات رفــع الدعــوى املدنيــة 
ــن  ــه م ــا أصاب ــض م ــا بتعوي ــن خالهل ــب م ــي يطال الت

رضر.
ــض  ــة يف التعوي ــدة العام ــارة إىل أن القاع ــدر اإلش وجت
ــاًل  ــا جريمــة االجتــار؛ فمث تنطبــق كذلــك عــىل ضحاي
يمنــح القانــون اجلزائــري لإلجــراءات اجلنائيــة يف 
ــع  ــة رف ــم أحقي ــة اجلرائ ــا كاف ــه ضحاي ــادة )3( من امل
الدعــوى املدنيــة، هــذا بجانــب أحقيتهــم يف رفــع 
دعــوى منفصلــة للمطالبــة بالتعويــض كــام ورد باملــادة 
)12٤( مــن القانــون اجلزائــري املــدين، والــذي يقــرر 
بــأن كل فعــل ينتــج عنــه رضر هــو ســبب للتعويــض. 
وكذلــك األمــر يف القانــون املــرصي املــدين الــذي 
نــص يف مادتــه )163( عــىل أن "كل خطــأ ســبب رضرًا 

ــض". ــه بالتعوي ــن ارتكب ــزم م يل
ــب  ــة يف أن تطال ــق الضحي ــك أن ح ــن ذل ــتقي م ونس
ــالل  ــن خ ــا؛ م ــذي أصاهب ــرضر ال ــن ال ــض ع بالتعوي
ــى وإن مل  ــل، حت ــق أصي ــو ح ــة ه ــوى مدني ــع دع رف
ــع  ــذي ترف ــد ال ــون البل ــق يف قان ــذا احل ــىل ه ــص ع ين
ــبب رضرًا. ــأ س ــاك خط ــا كان هن ــوى طامل ــا الدع فيه
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ب-املحكمة اجلنائية:
ينحــرص  التعويــض  دعــوى  أن  األصــل  كان  إذا 
االختصــاص بنظرهــا للمحكمــة املدنيــة صاحبــة 
ــكل  ــار يش ــلوك الض ــة، إال إذا كان الس ــة العام الوالي
ــه  ــن أصاب ــاز مل ــعودي أج ــام الس ــإن النظ ــة، ف جريم
رضر مــن جــراء وقــوع اجلريمــة أن يرفــع دعــواه املدنية 
ــة للدعــوى  بالتعويــض )احلــق اخلــاص( بطريقــة تبعي
اجلزائيــة أمــام املحكمــة اجلزائيــة لتفصــل فيهــام معــًا، 
وهــذا مــا أكدتــه املــادة )1٤7( مــن نظــام اإلجــراءات 
ــه رضر  ــن حلق ــىل "م ــا ع ــعودي بنصه ــة الس اجلزائي
مــن اجلريمــة -ولوارثــه مــن بعــده- أن يطالــب بحقــه 
ــوى  ــا الدع ــورة أمامه ــة املنظ ــام املحكم ــاص أم اخل
اجلزائيــة العامــة، يف أي حــال كانــت عليهــا الدعــوى، 

ــق". ــاء التحقي ــه أثن ــل طلب ــو مل يقب ــى ل حت
ــة  ــررت الضحي ــه إذا ق ــص، أن ــذا الن ــن ه ــتفاد م ويس
املتــرضرة مــن جريمــة االجتــار باألشــخاص أن ترفــع 
ــاص(  ــق اخل ــوى احل ــض )دع ــة بالتعوي ــا املدني دعواه

ــان: ــاك حالت ــة، فهن ــة بالتبعي ــة اجلزائي ــام املحكم أم
ــم  ــد ت ــة ق ــوى اجلزائي ــون الدع ــة األوىل: أال تك احلال
حتريكهــا، فــإذا رفعــت الضحيــة دعواهــا املدنيــة 
ــت  ــم حترك ــاص(، ث ــق اخل ــوى احل ــض )دع بالتعوي
ــة  ــة جــاز هلــا أن تــرتك دعواهــا املدني الدعــوى اجلزائي
ــذا  ــا ه ــاح هل ــة، ويت ــة اجلزئي ــام املحكم ــي أم للتدع
ــل  ــإذا أقف ــة، ف ــاب املرافع ــل ب ــل قف ــا قب ــق إىل م احل
ــة  ــا املدني ــل دعواه ــا إال أن تواص ــا هل ــة م ــاب املرافع ب
ــة  ــام املحكم ــاص( أم ــق اخل ــوى احل ــض )دع بالتعوي
ــادة  ــه امل ــا أكدت ــذا م ــة(، وه ــة العام ــة )املحكم املدني
ــعودي.          ــة الس ــراءات اجلزائي ــام اإلج ــن نظ )153( م
وأمــا إذا اختــارت الضحيــة مــن البدايــة رفــع دعواهــا 
املذكــورة أمــام املحكمــة اجلزائيــة بــدل املحكمــة 
املدنيــة )املحكمــة العامــة(، فــال جيــوز هلــا فيــام بعــد أن 

تعيــد رفعهــا أمــام املحكمــة األخــرية؛ ألهنــا أســقطت 
حقهــا يف األصــل العــام واتبعــت االســتثناء، وفقــًا ملــا 

ــابق. ــام الس ــن النظ ــادة )152( م ــاء بامل ج
 احلالــة الثانيــة: أن تكــون الدعــوى اجلزائيــة قــد 
ــار  ــة االجت ــت ضحي ــم قام ــل، ث ــا بالفع ــم حتريكه ت
املدنيــة  دعواهــا  برفــع  ذلــك  بعــد  باألشــخاص 
ــة  ــام املحكم ــاص( أم ــق اخل ــوى احل ــض )دع بالتعوي
ــة  ــوز للضحي ــا ال جي ــة(، هن ــة العام ــة )املحكم املدني
املدنيــة  االســتثنائي )دعواهــا  الطريــق  إىل  العــودة 
ــة  ــام املحكم ــاص( أم ــق اخل ــوى احل ــض دع بالتعوي
ــام  ــل الع ــارت األص ــد أن اخت ــة، بع ــة بالتبعي اجلزائي
املختصــة  املدنيــة  املحكمــة  أمــام  دعواهــا  رفــع 
)املحكمــة العامــة بالدائــرة املدنيــة أو احلقوقيــة(.
ــار  ــن االجت ــض ع ــة بالتعوي ــوى املدني ــر الدع        ونظ
باألشــخاص )دعــوى احلــق اخلــاص( أمــام املحكمــة 
-املحكمــة  تفصــل  أن  فلهــا  بالتبعيــة،  اجلزائيــة 
اجلزائيــة- يف الدعويــني بحكــم واحــد، فــإذا أصــدرت 
احلكــم يف دعــوى احلــق العــام بالنســبة جلريمــة االجتار 
ــق  ــوى احل ــم دع ــذا احلك ــمل ه ــخاص، ومل يش باألش
ــه ال يرتتــب عــىل ذلــك بطــالن احلكــم،  اخلــاص، فإن
ولكــن يف املقابــل ال متلــك املحكمــة اجلزائيــة أن تصدر 
ــة  ــوى املدني ــوى الدع ــد يف دع ــام بع ــتقاًل في ــاًم مس حك
بالتعويــض عــن االجتــار باألشــخاص )دعــوى احلــق 
اخلــاص(، بــل عليهــا أن حتيلهــا إىل املحكمــة املختصــة 

ــف، 2٠16م: 237(. ــة(. )ناي ــة العام )املحكم
كــام أخــذ القانــون املــرصي لإلجــراءات اجلنائيــة 
ــة  بنظــام االدعــاء باحلــق املــدين أمــام املحكمــة اجلنائي
)الدعــوى املدنيــة التبعيــة( للمطالبــة بتعويــض الــرضر 
الناشــئ عــن اجلريمــة؛ إذ تنــص املــادة )27( منــه عــىل 
أنــه "لــكل مــن يدعــي حصــول رضر لــه مــن اجلريمــة 
ــكوى  ــة يف الش ــوق مدني ــًا بحق ــه مدعي ــم نفس أن يقي
ــوري  ــد مأم ــة، أو أح ــة العام ــا إىل النياب ــي يقدمه الت

ــي". ــط القضائ الضب
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ــار  ــة االجت ــًا جلريم ــار مكون ــل الض ــذا إذا كان الفع وهل
ــض  ــوى التعوي ــع دع ــوز رف ــه جي ــخاص، فإن باألش
اجلزائيــة  املحاكــم  إىل  اخلــاص(  احلــق  )دعــوى 
تبعــًا للدعــوى اجلزائيــة، ويرجــع ذلــك لتبســيط 
االجــراءات، ولوحــدة الســلوك اإلجرامــي الــذي 
تنشــأ عنــه الدعــوى. )نجــم،199٠م:٤٠9(، ولضامن 
رسعــة البــت يف الدعــوى املدنيــة املرتتبــة الناشــئة عــن 

ــة. ــة جزائي ــوع جريم وق
ــادئ  ــالن املب ــن إع ــادة )9( م ــت امل ــك نص ــىل ذل وع
ــا اجلريمــة وإســاءة  ــة لضحاي األساســية لتوفــري العدال
اســتعامل الســلطة، عــىل أنــه "ينبغــي للحكومــات 
إعــادة النظــر يف ممارســاهتا ولوائحهــا وقوانينهــا جلعــل 
رد احلــق خيــارًا متاحــًا إلصــدار حكــم بــه يف القضايــا 
اجلنائيــة، باإلضافــة إىل العقوبــات اجلنائيــة األخــرى". 
ــوى  ــر الدع ــابقة أن نظ ــوص الس ــن النص ــتفاد م ويس
املدنيــة بالتعويــض عــن األرضار النامجــة عــن ارتــكاب 
جريمــة االجتــار باألشــخاص، مــع الدعــوى اجلزائيــة 
ــًا  ــارًا متعلق ــق اعتب ــة حيق ــة اجلزائي ــام حمكم ــًا أم مع
ــوى  ــة )دع ــوى املدني ــل يف الدع ــىل الفص ــدرة ع بالق
ــه  ــذي جيري ــق ال ــك أن التحقي ــاص(؛ وذل ــق اخل احل
ــن  ــة؛ م ــوى اجلزائي ــبة للدع ــي بالنس ــايض اجلزائ الق
ــة  ــوع جريم ــن وق ــق م ــة والتحق ــوت التهم ــث ثب حي
االجتــار باألشــخاص، جيعلــه يف وضــع أقــدر فيــه 
ــن  ــا م ــوت أركاهن ــة وثب ــؤولية املدني ــر املس ــىل تقدي ع
ــن  ــق م ــدأ يف التحق ــه أن يب ــذي علي ــدين ال ــايض امل الق
جديــد؛ مــن ثبــوت اجلريمــة وإســنادها إىل املتاجريــن 
باألشــخاص حتــى يمكــن احلكــم عليهــم بالتعويــض.

املبحث الثاين:
مســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا جريمــة 

باألشــخاص: االجتــار 
بالرغــم مــن تقريــر مســؤولية اجلنــاة عــن األرضار التي 
تصيــب ضحايــا جريمــة االجتــار باألشــخاص، إال أنــه 

قــد توجــد معوقــات حتــول دون حصــول هــؤالء 
ــر  ــو األم ــاة، وه ــن اجلن ــض م ــىل التعوي ــا ع الضحاي
ــض  ــاء التعوي ــة القتض ــوء للدول ــا إىل اللج ــذي دع ال
املســتحق، وهــذا يســتدعى البحــث عــن مــدى أحقيــة 
ــل  ــة، وه ــن الدول ــض م ــاء التعوي ــا يف اقتض الضحاي
الدولــة مســؤولة عــن تعويــض هــؤالء، ومــا أســاس 
ــب األول،  ــنتناوله يف املطل ــا س ــو م ــؤوليتها، وه مس
وىف حالــة تقريــر مســؤولية الدولــة عــن تعويــض 
ــك،  ــا ذل ــول هل ــي خت ــة الت ــي اآللي ــام ه ــا، ف الضحاي

ــاين. ــب الث ــه يف املطل ــرق ل ــوف نتط ــا س ــذا م وه

املطلب األول:
مــدى أحقيــة الضحايــا يف اقتضــاء التعويــض مــن 

الدولــة وأســاس مســؤولية الدولــة:
نبــني يف هــذا الصــدد مــدى أحقيــة الضحايــا يف 
احلصــول عــىل تعويــض مــن الدولــة، وذلــك يف الفــرع 
األول، ثــم نبــني األســاس الــذي تســتند إليــه يف تقريــر 
مســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا جريمــة 

ــاين. ــرع الث ــك يف الف ــخاص وذل ــار باألش االجت

الفرع األول:
مــدى أحقيــة الضحايــا يف اقتضــاء تعويــض مــن 

الدولــة:
إذا كان مــن املســتقر عليــه أن لضحيــة جريمــة االجتــار 
ــن  باألشــخاص حــق اقتضــاء التعويــض مــن املتاجري
ــن  ــده م ــام تكب ــببني في ــم متس ــخاص، باعتباره باألش
ــة مــن جــراء  ــة وجســدية، وأخــرى معنوي أرضار مادي
تلــك اجلريمــة، إال أنــه قلــام يتحقــق ذلــك مــن 
الناحيــة العمليــة؛ نظــرًا ألن تطبيــق هــذا احلــق يقتــى 
حتديــد اجلنــاة، مــع ثبــوت مســؤوليتهم بمقتــى حكم 
ــض  ــداد التعوي ــىل س ــم ع ــع قدرهت ــات م ــي ب قضائ
املحكــوم بــه، ولكــن غالبــًا مــا يكــون شــخص اجلنــاة 
ــن  ــم، أو م ــى عليه ــل املجن ــن قب ــواء م ــني، س جمهول
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قبــل ســلطات الدولــة، وبالتــايل تعجــز الضحيــة عــن 
ــان  اســتيفاء حقهــا يف التعويــض، بــل يف بعــض األحي
ــع  ــرون يف دف ــن يتعث ــاة، ولك ــىل اجلن ــرف ع ــم التع يت
التعويــض املحكــوم بــه، عــىل الرغــم ممــا اختذتــه 
ــط  ــيلة للضغ ــم كوس ــراءات ضده ــن اج ــة م الدول
عليهــم لدفــع التعويــض )هبنــام،199٠م: ٤٤٤(؛ 
وذلــك ألنــه يف معظــم األحــوال ال تتوافــر لــدى اجلناة  
ــث يلجــؤون  ــع التعويــض؛ حي االمــوال الالزمــة لدف
غالبــًا إىل إخفــاء ممتلكاهتــم أو هتريبهــا خــارج البــالد؛ 
لتجنــب دفــع التعويضــات املســتحقة لضحايــا جريمــة 

ــخاص. ــار باألش االجت
ــوق  ــي تع ــات الت ــذه الصعوب ــل ه ــه يف ظ ــذا فإن وهل
مــن  التعويــض  عــىل  الضحايــا  هــؤالء  حصــول 
املتاجريــن باألشــخاص، فقــد أثــريت فكــرة مســؤولية 
االجتــار  جريمــة  ضحايــا  تعويــض  عــن  الدولــة 
باألشــخاص، وىف هــذا الصــدد نــص إعــالن املبــادئ 
ــا اجلريمــة وإســاءة  ــة لضحاي األساســية لتوفــري العدال
اســتعامل الســلطة، عــىل أنــه "عندمــا يقــوم املوظفــون 
العموميــون وغريهــم مــن الــوكالء الذيــن يترصفــون 
ــني  ــة القوان ــمية بمخالف ــبه رس ــمية أو ش ــة رس بصف
ــىل  ــا ع ــل الضحاي ــي أن حيص ــة، ينبغ ــة الوطني اجلنائي
تعويــض مــن الدولــة التــي كان موظفوهــا أو وكالؤها 
ــي  ــاالت الت ــع. وىف احل ــرضر الواق ــن ال ــؤولني ع مس
تكــون فيهــا احلكومــة التــي حــدث العمــل أو التقصــري 
االعتدائــي بمقتــى ســلطتها قــد زالــت مــن الوجــود، 
ــرد  ــوم ب ــف أن تق ــة اخلل ــة أو احلكوم ــي للدول فينبغ

ــا. ــق للضحاي احل
ــىل  ــول ع ــون مــن املمكــن احلص ــام ال يك 12- حيث
تعويــض كامــل مــن املجــرم أو مــن مصــادر أخــرى، 
ينبغــي للــدول أن تســعى إىل تقديــم تعويــض مــايل إىل:

)أ( الضحايا " ... ".
ونســتقي مــن ذلــك النــص أن هنــاك التزامــًا يقــع عــىل 
ــار  ــة االجت ــا جريم ــض ضحاي ــة، بتعوي ــق الدول عات

باألشــخاص الذيــن مل تســمح هلــم الظــروف مــن 
ــتحقة. ــات املس ــىل التعويض ــول ع احلص

الفرع الثاين:
أســاس مســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا 

باألشــخاص: االجتــار  جريمــة 
ال شــك أن جريمــة االجتــار باألشــخاص تشــكل 
ــدد  ــام هت ــا، ك ــة وجمتمعه ــيادة الدول ــن وس ــدًا ألم هتدي
حيــاة وكرامــة املجنــي عليهــم وتشــتت أرسهــم، 
ولذلــك تتحمــل الدولــة املســؤولية جتــاه ضحايــا 
هــذه اجلريمــة. وقــد ثــار اخلــالف بــني الفقهــاء بشــأن 
مســؤولية الدولــة عــن تعويــض الضحايــا، فانقســموا 
نظامــي  األســاس  أن  يــرى  األول  اجتاهــني؛  إىل 
)قانــوين(، بينــام يرجــع الثــاين تلــك املســؤولية إىل 
األســاس االجتامعــي، لــذا ســنعرض حجــج كل مــن 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــني ع االجتاه

1- األسـاس النظامي:
ــق  ــًا يقــع عــىل عات ــًا نظامي ــاك التزام ــل يف أن هن ويتمث
ــوع  ــن وق ــم م ــراد، ومحايته ــة األف ــع كاف ــة بمن الدول
قامــت  ذلــك  حتقيــق  يف  فشــلت  فــإذا  اجلريمــة، 
ــة. ــا اجلريم ــض ضحاي ــا بتعوي ــؤوليتها والتزامه مس
فيســتند ذلــك األســاس إىل وجــود عقــد ضمنــي بــني 
ــا  ــأداء م ــراد ب ــه األف ــزم بموجب ــة، تل ــراد والدول األف
ــام  ــري قي ــة، نظ ــب للدول ــن رضائ ــم م ــتحق عليه يس
ــراد،  ــة هــؤالء األف األخــرية بمكافحــة اجلريمــة ومحاي
ــح  ــإن مل تنج ــاب، ف ــق العق ــر ح ــا حتتك ــة وأهن خاص
الدولــة يف احليلولــة دون وقــوع اجلريمــة وأصيــب 
األفــراد بأيــة أرضار مــن جرائهــا، فتكــون بذلــك 
قــد أخلــت بالعقــد الضمنــي، وعليــه تصبــح ملتزمــة 
ــن أرضار  ــم م ــام حلقه ــا ع ــض الضحاي ــًا بتعوي نظامي
من جــراء تلــك اجلريمــة. )العبــودي،199٠م:515(. 
كــام أنــه مــن غــري املنطقــي أن حتقــق الدولــة االســتفادة 
عــىل  هبــا  حيكــم  التــي  املاليــة  الغرامــات  مــن 
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اجلنــاة وتــرتك ضحايــا اجلريمــة بــدون تعويــض. 
)خلفــي،2٠11م:318(.

وكذلــك مبــدأ املســاواة بــني الضحايــا يقتــي أن 
ــىل  ــر ع ــف األم ــث ال يتوق ــة؛ بحي ــم الدول تعوضه
املباغتــة واملصادفــة بحســب مــا إذا كان اجلــاين معروفــًا 
ــورًا أو  ــرًا، أو ميس ــه أو ح ــًا علي أو جمهــوالً، أو مقبوض

معــرسًا. )عبدالوهــاب،2٠٠2م:85(. 
ــة  ــزام الدول ــي اللت ــاس النظام ــك األس ــؤدى ذل وم
حقــًا  التعويــض  هــذا  جيعــل  التعويــض  بدفــع 
ــزم  ــك تلت ــة، لذل ــا، وليــس منحــة مــن الدول للضحاي
بدفعــه بــرصف النظــر عــن االحتيــاج املــادي للضحايا 
أو مســتواهم االجتامعــي. )محــدي،2٠٠1م:3-٤(.

2- األسـاس االجتامعي:
يذهــب أصحــاب هــذا االجتــاه إىل أن تعويــض الدولــة 
ــىل  ــوم ع ــخاص يق ــار باألش ــة االجت ــا جريم لضحاي
ــدأ التكافــل أو التضامــن االجتامعــي، مــن  أســاس مب
منطلــق التزامهــا األديب واالجتامعــي بمســاعدة هــؤالء 
ــن،2٠٠9م:8٤(.  ــم. )حس ــف آالمه ــا لتخفي الضحاي
وبنــاء عــىل هذا األســاس فــإن الدولــة ملزمة ببــذل كل 
مــا يف وســعها ملنــع ارتــكاب اجلريمــة، فــإذا ارتكبــت 
فيجــب عليهــا أن تضبــط اجلنــاة وتقدمهــم للمحاكمة، 
مل  إذا  أمــا  للضحايــا،  التعويــض  بدفــع  وتلزمهــم 
تتعــرف عــىل اجلنــاة أو اتضــح أهنــم معــرسون، فليــس 
أمامهــا إال االلتــزام األديب أو االجتامعــي بتعويــض 
ــة.  ــا االجتامعي ــم وظيفته ــن بحك ــا املترضري الضحاي

)خلفــي،2٠11م:321(.
      وعــىل ذلــك يكــون التــزام الدولــة بتعويــض 
ــة  ــون الدول ــي؛ أي تك ــزام احتياط ــو الت ــا ه الضحاي
بمثابــة الضامــن االحتياطــي، ولذلــك تســتطيع أن 
حتــل حمــل الضحايــا قبــل اجلنــاة املســؤولني عــن 
ــض  ــد التعوي ــاس يع ــذا األس ــىل ه ــاء ع األرضار. وبن
أو نوعــًا مــن  الدولــة منحــة  قبــل  املدفــوع مــن 

املســاعدة االجتامعيــة، وليــس حقــًا أصيــاًل للضحايــا، 
وبالتــايل ال يســتحق التعويــض إال مــن يثبــت حاجتــه 
ــة  ــدرة املالي ــًا للق ــض وفق ــدد التعوي ــاعدة، أو حي للمس
و)محــدي،  )خلفــي،2٠11م:321(،  للدولــة. 

.)6 -5 2٠٠1م:
ونــرى مــع البعــض )الشــناوي،2٠1٤م:32٤( أن 
أســاس مســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا 
جريمــة االجتــار باألشــخاص عــن األرضار التــي 
ســببتها هلــم هــذه اجلريمــة، هــو أســاس نظامــي 
ــن  ــراد م ــة لألف ــن واحلامي ــري األم ــا بتوف ــرده التزامه م
ــتنادًا  ــرشوع، اس ــري م ــل غ ــع بفع ــد يق ــداء ق أي اعت
ــايس  ــام األس ــن النظ ــادة )27( م ــص امل ــك إىل ن يف ذل
ــوق  ــة حق ــي الدول ــأن "حتم ــرر ب ــذي ق ــم ال للحك
وبالتــايل  اإلســالمية".  الرشيعــة  وفــق  اإلنســان، 
إذا وقعــت جريمــة االجتــار باألشــخاص وأرضت 
ــة  ــرصت يف محاي ــد ق ــون ق ــة تك ــإن الدول ــراد ف باألف
ــا يف  ــت بالتزامه ــايل أخل ــن، وبالت ــا املترضري الضحاي
ــي  ــزام نظام ــا الت ــع عليه ــم يق ــن ث ــراد، وم ــة األف محاي
بالقبــض عــىل اجلنــاة وتعويــض الضحايا عــن األرضار 
الالحقــة هبــم، يف حــال عــدم متكــن الدولــة مــن ضبــط 
اجلنــاة وحماكمتهــم واقتضــاء مبالــغ التعويضــات منهــم 
لصالــح الضحايــا املترضريــن، أو يف حــال عــدم ثبــوت 

ــم.  ــارهم أو وفاهت ــاة أو إعس ــؤالء اجلن ــة ه إدان
وإذا كانــت اجلرائــم التــي تلــزم فيهــا الدولــة بتعويــض 
الضحايــا املجنــي عليهــم هــي اجلرائــم املوجبــة للديــة 
أو للضــامن؛ ومنهــا جرائــم االجتــار باألشــخاص، 
وذلــك بــرشط أن تتمكــن خزينــة الدولــة )بيــت املــال( 
مــن تعويضهــم. فإنــه يمكــن وفقــًا للنظــام الســعودي 
ــؤدي  ــالمية أن ت ــة اإلس ــاس الرشيع ــىل أس ــم ع القائ
ــخاص  ــار باألش ــم االجت ــا جرائ ــات لضحاي التعويض
ــع  ــن دف ــؤولة ع ــة املس ــد اجله ــال؛ إذ يع ــت امل ــن بي م
مل  إذا  أو  أو معــرسًا،  اجلــاين جمهــوالً  إذا كان  الديــة 
ــامالً  ــك؛ إع ــو ذل ــة ونح ــع الدي ــه دف ــتطع عاقلت تس
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ــدأ اإلســالمي الــذي أرســاه اإلمــام عــيل -ريض  للمب
اهلل عنــه- وهــو "ال يطل دم يف اإلســالم"؛ تطبيقــًا لقول 
ســيدنا حممــد -صــىل اهلل عليــه وســلم- "أنــا وارث من 
ال وارث لــه، أعقــل عنــه وأرثــه"، وهــو مــا يــدل عــىل 
إدراك الرشيعــة اإلســالمية ملســؤولية الدولــة عــن 
تعويــض املتــرضر مــن اجلريمــة إذا مل يتمكــن  األخــري 
مــن احلصــول عــىل التعويــض، وهــذا التعويــض يشــبه 
ــة،  ــة للدي ــكام الوضعي ــدل يف األح ــو الب ــة؛ إذ ه الدي
وتعــرف هــذه املســؤولية يف الرشيعــة اإلســالمية باســم 
"التضمــني"، وتضمــني الفــرد هــو  "الضــامن"، أو 
احلكــم لــه بتعويــض الــرضر الــذي أصابــه مــن جهــة 
ــنيدي،  ــنة: 1٤٤(، و)الس ــدون س ــدان، ب ــري. )زي الغ

.)٤29  :2٠٠5

املطلب الثاين:
ــا جريمــة  ــة كوســيلة لتعويــض ضحاي صنــدوق الدول

ــخاص: ــار باألش االجت
كان مــن الــرضوري بعــد تقريــر مســؤولية الدولــة عــن 
ــخاص، أن  ــار باألش ــة االجت ــا جريم ــض ضحاي تعوي
ــا؛ وذلــك مــن  ــة لتعويــض هــؤالء الضحاي توجــد آلي
ــدف  ــا هي ــض الضحاي ــدوق لتعوي ــاء صن ــالل إنش خ
ــا املترضريــن مــن اجلريمــة، يف حــال  إىل جــرب الضحاي
وجــود معوقــات حتــول دون حصوهلــم عــىل التعويض 

مــن اجلــاين )22(.
وعــىل ذلــك تنــص الفقرتــان )12( و)13( مــن إعــالن 
ــة  ــا اجلريم ــة لضحاي ــري العدال ــية لتوف ــادئ األساس املب
وإســاءة اســتعامل الســلطة بأنــه "حيثــام ال يكــون مــن 
ــرم  ــن املج ــل م ــض كام ــىل تعوي ــول ع ــن احلص املمك

(22) Criminal Injuries Compensation Authority, A 
guide to the Criminal Injuries Compensation Scheme 
2012, Crown, 2013, P. 1. Also, FrancesSimmons, previ-
ous reference, P. 528.

أو مــن مصــادر أخــرى، ينبغــي للــدول أن تســعى إىل 
ــم تعويــض مــايل إىل: تقدي

)أ( الضحايــا الذيــن أصيبــوا بإصابــات جســدية بالغــة 
أو باعتــالل الصحــة البدنيــة أو العقليــة نتيجــة جلرائــم 

خطــرية.
)ب( أرس األشــخاص املتوفــني أو الذيــن أصبحــوا 
ــة  ــذاء، وبخاص ــة لإلي ــًا نتيج ــًا أو عقلي ــن بدني عاجزي
هــؤالء  عــىل  إعالتهــم  يف  يعتمــدون  كانــوا  مــن 

األشــخاص.
وتوســيع  وتعزيــز  إنشــاء  تشــجيع  ينبغــي   -13
ــا،  ــض الضحاي ــة لتعوي ــة املخصص ــق الوطني الصنادي
ــق  ــأ صنادي ــاء- أن تنش ــد االقتض ــًا -عن ــن أيض ويمك
ــي  ــاالت الت ــك احل ــام يف ذل ــرض، ب ــذا الغ ــرى هل أخ
تكــون فيهــا الدولــة التــي تنتمــي إليهــا الضحيــة 
ــام  ــن رضر". ك ــا م ــام أصاهب ــا ع ــن تعويضه ــزة ع عاج
تنــص املــادة )36( مــن القانــون العــريب االسرتشــادي 
"ينشــأ  ملكافحــة جرائــم االجتــار بالبــرش عــىل أن 
ــون  ــرش، تك ــار بالب ــا االجت ــاعدة ضحاي ــدوق ملس صن
ــم  ــوىل تقدي ــة.... ويت ــة العام ــخصية االعتباري ــه الش ل
ــا ممــن حلقــت هبــم أرضار  ــة للضحاي املســاعدات املالي
نامجــة عــن أي مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا 
ــد  ــدوق وحتدي ــذا الصن ــم ه ــدر بتنظي ــون، ويص القان
اختصاصاتــه األخــرى ومــوارده ومصــادر متويلــه قرار 
ــا يف  ــي هب ــات املق ــة الغرام ــؤول حصيل ــن... وت م
اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون، واألمــوال 
واألدوات ووســائل النقــل التــي حيكــم بمصادرهتــا إىل 
ــل التربعــات  ــدوق أن يقب ــارشة، وللصن ــدوق مب الصن
احلكوميــة وغــري  اجلهــات  مــن  واهلبــات  واملنــح 
احلكوميــة". ويف هــذا الصــدد نــص القانــون املــرصي 
ــىل أن  ــه ع ــادة )27( من ــرش يف امل ــار بالب ــة االجت ملكافح
ــرش  ــار بالب ــا االجت ــاعدة ضحاي ــدوق ملس ــأ صن "ينش
تكــون لــه الشــخصية االعتباريــة العامــة، يتبــع رئيــس 
الــوزراء، ويتــوىل تقديــم املســاعدات املاليــة للمجنــي 
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ــن  ــن أي م ــة ع ــم أرضار نامج ــت هب ــن حلق ــم، مم عليه
ــون". ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه ــم املنص اجلرائ

ــعودي  ــام الس ــواد النظ ــة م ــن مطالع ــظ م ــام نالح بين
ــص  ــه مل ين ــخاص، أن ــار باألش ــم االجت ــة جرائ ملكافح
املاليــة  املســاعدات  بتقديــم  الدولــة  التــزام  عــىل 
ــة  ــن األرضار املادي ــم ع ــم، وتعويضه ــي عليه للمجن
ــة االجتــار  ــراء جريم ــي حلقتهــم، مــن ج ــة الت واملعنوي
ــا أو  ــد أجهزهت ــالل أح ــن خ ــواء م ــخاص، س باألش
عــن طريــق إنشــاء صنــدوق مصــص لذلــك الغرض.
ــد أوىل  ــعودي ق ــم الس ــك أن املنظ ــن ذل ــتقي م ونس
اهتاممــه بالتعويــض العقــايب؛ مــن خــالل فــرض 
ــار  ــة االجت ــي جريم ــة إىل ردع مرتكب ــات الرامي العقوب
باألشــخاص دون أن تنــال األمــور املتعلقــة بتعويــض 

ــامم. ــس االهت ــا نف الضحاي
ــعودي  ــام الس ــو النظ ــل خل ــه يف ظ ــد أن ــا نج ولعلن
ملكافحــة جرائــم االجتــار باألشــخاص مــن نــص 
ــن،  ــا املترضري ــض ضحاي ــة بتعوي ــزام الدول ــرر الت يق
ــالمية  ــة اإلس ــكام الرشيع ــق أح ــن تطبي ــاص م ال من
ــكل  ــس ل ــدر الرئي ــة واملص ــة العام ــا الرشيع باعتباره
األنظمــة الســعودية، والتــي يتعــني الرجــوع إليهــا عنــد 
غيــاب النــص النظامــي اخلــاص، واملتأمــل يف أحــكام 
ــض  ــىل تعوي ــت ع ــا حرص ــد أهن ــف جي ــرشع احلني ال
ــة  ــاين بصف ــن اجل ــك م ــة، وذل ــن اجلريم ــرضر م املت
أساســية، فــإن تعــذر احلصــول عــىل التعويــض لعــرس 
ــه أو عــدم معرفــة اجلــاين، فــإن  اجلــاين أو عــرس عاقلت
ــزم بدفــع التعويــض مــن بيــت  ــي تلت ــة هــي الت الدول
املــال، فالقاعــدة يف الفقــه اإلســالمي "ال يبطــل دم 
أمــرئ مســلم"؛ وتعنــي أنــه إذا تعــذر معرفــة املســؤول 
ــض،  ــرضر يف التعوي ــق املت ــدر ح ــال هي ــرضر ف ــن ال ع
ــلمني.  ــال املس ــت م ــىل بي ــا ع ــامن هن ــع الض ــل يق ب

1968م:77(. )البهــويت، 
 

اخلامتة:

ــام  ــث في ــذا البح ــج ه ــم نتائ ــز أه ــاز تركي ــا بإجي يمكنن
يــيل:

1- راعــى النظــام الســعودي ملكافحــة جرائــم االجتــار 
باألشــخاص يف تعريفــه االجتــار باألشــخاص العنــرص 
ــار  ــاق االجت ــل يف نط ــل التعام ــاره حم ــخي، باعتب الش
باألشــخاص، وأيضــًا وســيلته والغــرض منــه، ولكنــه 
مل يــراع النطــاق املــكاين الــذي يــامرس فيــه فعــل 

ــار. االجت
الترشيعــات  بعــض  أن  الدراســة  مــن  اتضــح   -2
العربيــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص؛ ومنهــا النظــام 
الســعودي ملكافحــة جرائــم االجتــار باألشــخاص، قــد 
ــاء  ــام ج ــخاص ع ــار باألش ــال االجت ــن أفع ــعت م وس
ــعودي  ــام الس ــب للنظ ــو، فيحس ــول بالريم يف بروتوك
مهــا؛  لالســتغالل  جديديــن  لنوعــني  اســتحداثه 

ــة. ــارب الطبي ــراء التج ــول وإج التس
ملكافحــة  الســعودي  النظــام  نصــوص  خلــو   -3
جرائــم االجتــار باألشــخاص مــن أي إشــارة إىل تقريــر 
مســؤولية مرتكــب جريمــة االجتــار باألشــخاص عــن 
ــض  ــواع التعوي ــن، وأن ــا املترضري ــض الضحاي تعوي
واألرضار التــي ينبغــي التعويــض عنهــا، مــع إمكانيــة 
االســتعاضة عنهــا بأحــكام الرشيعــة اإلســالمية التــي 
ــة، وهــي يف حقيقتهــا جــزاء جتمــع بــني  أوجبــت الدي
ــة  ــداءات الواقع ــب يف االعت ــض وجت ــة والتعوي العقوب
ــاًم  ــرشع تنظي ــا ال ــرد هل ــا، وأف ــا دوهن ــس وم ــىل النف ع
خــاص، بــام يضمــن جــرب الــرضر الــذي حلــق باملصاب 

ــة. ــراء اجلريم ــن ج م
جرائــم  ملكافحــة  الســعودي  النظــام  ينــص  مل   -٤
االجتــار باألشــخاص عــىل إعفــاء الضحايــا مــن 
مرصوفــات دعــوى املطالبــة بالتعويــض، عــن االرضار 
ــار  ــم االجت ــدى جرائ ــتغالهلم يف إح ــن اس ــة ع النامج
باألشــخاص، وتشــمل أتعــاب املحامــني واخلــرباء 
ومقابــل انتقــال الشــهود وغريهــا مــن املصاريــف 
التــي تتكبدهــا الضحايــا، وكذلــك مل يوفــر هــذا النظام 
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املســاعدة النظاميــة املجانيــة للضحايــا الذيــن ال تتوافــر 
اإلجــراءات  ملبــارشة  املاديــة  اإلمكانيــات  لدهيــم 

ــض.  ــة بالتعوي ــاوي للمطالب ــع الدع ــة لرف النظامي
5-  عــدم إقــرار نظــام مكافحــة جرائــم االجتــار 
عــن  الدولــة  ملســؤولية  الســعودي  باألشــخاص 
ــة  ــون بمثاب ــه؛ لتك ــات تقديم ــا وآلي ــض الضحاي تعوي
ــام  ــف أم ــق يق ــة أي عائ ــة ثم ــم يف مواجه ــامن هل ض
حصــول الضحايــا عــىل التعويــض مــن اجلــاين، ســواء 
لعــدم حتديــد هويتــه أو لعــدم إدانتــه أو لعــدم مقدرتــه 

ــه.  ــي ب ــض املق ــىل التعوي ــة ع املالي
6- تبــني أن املنظــم الســعودي أوىل جــّل اهتاممــه 
ــات  ــرض العقوب ــالل ف ــن خ ــايب؛ م ــض العق بالتعوي
الراميــة إىل ردع مرتكبــي جريمــة االجتار باألشــخاص، 
دون أن تنــال األمــور املتعلقــة بتعويــض الضحايــا ذات 

ــامم. ــن االهت ــة م الدرج
 وبناء عىل ما تقدم، فإننا نويص بام ييل:

1- تعديــل نظــام مكافحــة جرائم االجتار باألشــخاص 
الســعودي بــام يوائــم أحــكام االتفاقيــات الدوليــة التي 
وقعــت عليهــا اململكــة العربيــة الســعودية، والتــي تقــر 
ــخاص يف  ــار باألش ــم االجت ــا جرائ ــق ضحاي ــدأ ح مب
ــة  ــك بإضاف ــادل، وذل ــض الع ــىل التعوي ــول ع احلص
ــح  ــة من ــىل كيفي ــص ع ــام تن ــذا النظ ــدة هل ــواد جدي م
التعويــض وأشــكال التعويــض، وأنــواع األرضار التــي 

ينبغــي التعويــض عنهــا.
الســعودي  النظــام  بشــكل رصيــح يف  النــص   -2
ملكافحــة جرائــم االجتــار باألشــخاص عــىل مســؤولية 
ــاب  ــن العق ــوع م ــا، كن ــض الضحاي ــن تعوي ــاين ع اجل
ــكاب  ــه ارت ــه نفس ــول ل ــن تس ــكل م ــه ول ــردع ل وال

ــرى. ــرة أخ ــم م ذات اجلرائ
3- هنيــب باملنظــم الســعودي رضورة النــص عــىل 
ــادرة  ــكام الص ــرش األح ــوي بن ــخص املعن ــزام الش إل
باإلدانــة ضــده عــىل نفقتــه يف إحــدى الصحــف 
ــك  ــا؛ وذل ــض للضحاي ــن التعوي ــوع م ــمية، كن الرس

ــخاص. ــار باألش ــة االجت ــار جريم ــو آث ملح
ــؤولية  ــرار مس ــدأ إق ــعودي ملب ــم الس ــي املنظ ٤- تبن
االجتــار  جرائــم  ضحايــا  تعويــض  عــن  الدولــة 
باألشــخاص؛ انطالقــًا مــن واجبــه بحاميتهــم ودعمهم 

ــة.  ــد العام ــه للقواع ــوع برمت ــرك املوض ــدم ت وع
5- إعفــاء ضحايــا جرائــم االجتــار باألشــخاص 
ــي  ــاوي الت ــة بالدع ــة املرتبط ــف القضائي ــن املصاري م
يرفعوهنــا؛ للمطالبــة بالتعويــض عــن االرضار النامجــة 

ــتغالهلم. ــن اس ع
ــا  ــص للضحاي ــج مص ــدوق أو برنام ــاء صن 6- إنش
يمكــن مــن خاللــه مطالبــة الدولــة بتقديم املســاعدات 
املاليــة وتعويضهــم عــن األرضار، يف فــرتة قصــرية دون 
ــوع  ــرك املوض ــدم ت ــاء، وع ــوء إىل القض ــة للج حاج
ــة  ــات نظامي ــود معوق ــل وج ــة يف ظ ــكام العام لألح
ــن  ــض م ــىل التعوي ــا ع ــول الضحاي ــول دون حص حت

ــاين. اجل

قائمة املراجع:

أوالً: املراجع باللغة العربية:
ــاع عــن  1. البهــويت، منصــور)1968م(. كشــاف القن
ــات،  ــاب الدي ــادس، كت ــد الس ــاع، املجل ــن اإلقن مت

ــة.  ــرص احلديث ــة الن ــاض، مكتب الري

2. الســنيدي، فهــد عبد الكريــم )2٠٠5م(. مســؤولية 
محــل الديــة يف الرشيعــة اإلســالمية، الريــاض، سلســلة 
الرســائل اجلامعيــة، جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 

اإلســالمية، عــامدة البحــث العلمــي.

3. الشــناوي، حممــد )2٠1٤م(. إســرتاتيجية مكافحــة 
ــي  ــز القوم ــرة، املرك ــرش، القاه ــار بالب ــم االجت جرائ

ــة. ــدارات القانوني لإلص
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حتليليــة  دراســة  )2٠16م(.  ضحــى  الطلبــاين،   .٤
األردين  القانــون  بالبــرش يف  االجتــار  منــع  لقانــون 
ــة  ــوم الرشيع ــات عل ــة دراس ــة، جمل ــني املقارن والقوان
والقانــون، كليــة احلقــوق، اجلامعــة األردنيــة، األردن، 

ص1283-13٠٠. ص   ،3 امللحــق   ،٤7 املجلــد 

ــؤولية  ــاس مس ــن )199٠م(. أس ــودي، حمس 5. العب
الدولــة عــن تعويــض املجنــي عليــه يف القوانــني 
املؤمتــر  اإلســالمية.  والرشيعــة  واإلداري  اجلنائــي 
ــوان  ــي بعن ــون اجلنائ ــة للقان ــة املرصي ــث للجمعي الثال
اجلنائيــة،  اإلجــراءات  يف  عليــه  املجنــي  حقــوق 

القاهــرة، دار النهضــة العربيــة.

مســؤولية  مبــدأ  )199٠م(.  خــريي  الكبــاش،   .6
الدولــة عــن تعويــض املجنــي عليــه. أساســه وعنارصه 
وضامناتــه، املؤمتــر الثالــث للجمعيــة املرصيــة للقانــون 
اجلنائــي بعنــوان حقــوق املجنــي عليــه يف اإلجــراءات 

ــة. ــة العربي ــرة، دار النهض ــة، القاه اجلنائي

7. احلاميــدة، وجيــه )2٠18م(. جريمــة اســتغالل 
ــرش  ــار بالب ــع االجت ــون من ــًا لقان ــازل وفق ــالت املن عام
رســالة  الدوليــة،  واملواثيــق  واملعاهــدات  األردين 
ماجســتري، األردن، كليــة القانــون، جامعــة عــامن 

العربيــة.

8. هبنــام، رمســيس )199٠م(. مشــكلة تعويــض 
ــة  ــث للجمعي ــر الثال ــة. املؤمت ــه يف اجلريم ــي علي املجن
ــي  ــوق املجن ــوان حق ــي بعن ــون اجلنائ ــة للقان املرصي
ــة  ــرة، دار النهض ــة، القاه ــراءات اجلنائي ــه يف اإلج علي

ــة. العربي

9. بــو ســامحة، نــرص الديــن )2٠٠8م(. حقــوق 
ــر  ــكندرية، دار الفك ــة، اإلس ــم الدولي ــا اجلرائ ضحاي

اجلامعــي.

اجلنائيــة  احلاميــة  )2٠٠9م(.  نبيــل  حســن،   .1٠
اإلنســاين،  الــدويل  القانــون  يف  اجلريمــة  لضحايــا 

اجلديــدة. اجلامعــة  دار  اإلســكندرية، 

ــزام  ــدأ الت ــراءة يف مب ــزار )2٠11م(. ق ــدي، ن 11. مح
الدولــة بتعويــض املتــرضر عــن جرائــم األفــراد، ج1، 

القاهــرة، دار نــرش بــدون.

مســؤولية  )2٠11م(.  الرمحــن  عبــد  خلفــي،   .12
ــاس  ــة )األس ــا اجلريم ــض ضحاي ــن تعوي ــة ع الدول
املقــارن،  والترشيــع  الفقــه  يف  دراســة  والنطــاق(، 
ــر،  ــوق، اجلزائ ــة احلق ــون، كلي ــة والقان ــة الرشيع جمل
جامعــة عبــد الرمحــن مــرية، اجلزائــر، العــدد ٤7، ص 

.355 -311 ص

13. خليــل، غــادة )2٠16م(.  جرائــم االجتــار بالبــرش 
ــة  ــي، دراس ــون اجلنائ ــة والقان ــات الدولي يف االتفاقي
ــوق،  ــة احلق ــوراة، كلي ــالة دكت ــة، رس ــة مقارن تأصيلي

ــرة. ــة القاه ــرص، جامع م

ــي  ــق املجن ــني )2٠٠9(. ح ــي حس ــدان، ذك 1٤. زي
الفقــه  يف  النفــس  رضر  عــن  التعويــض  يف  عليــه 
ــر  ــرة، دار الفك ــي، القاه ــون الوضع ــالمي والقان اإلس

القانــوين.

اجلنائيــة  املســؤولية  )1995م(.  عمــر  ســامل،   .15
العقوبــات  لقانــون  وفقــًا  املعنويــة  لألشــخاص 
الفرنــيس اجلديــد، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة.

16. رسور، طــارق )2٠٠٠م(. اجلامعــة اإلجراميــة 
ــة. ــة العربي ــرة، دار النهض ــة، القاه املنظم
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ــات،  ــون العقوب ــون )1998م(. قان ــالمة، مأم 17. س
ــريب. ــر الع ــرة، دار الفك ــام، القاه ــم الع القس

18. صبــار، نصــري )2٠٠1م(. التعويــض العينــي، 
ــة  ــراق، جامع ــتري، الع ــالة ماجس ــة، رس ــة مقارن دراس

ــن. النهري

عــىل  إطاللــة  )2٠٠8م(.  مصطفــي  طاهــر،   .19
ــادة  ــرش، القي ــار بالب ــة االجت ــادي ملكافح ــون االحت القان
العامــة لرشطــة أبــو ظبــي. ط1، اإلمــارات، أبــو ظبي.

2٠. عبــد اهلل، رمضــان. )2٠٠6م(. تعويــض املرضور 
عــن جرائــم األفــراد مــن قبــل الدولــة وكيفيــة متويــل 
اجلامعــة  دار  اإلســكندرية،  التعويــض،  مصــادر 

ــدة. اجلدي

ــة  ــة العام ــيد)2٠٠2(. النظري ــاب، س ــد الوه 21. عب
ــة،  ــن اجلريم ــرضور م ــض امل ــة بتعوي ــزام الدول اللت
ــوراة،  ــالة دكت ــة، رس ــة مقارن ــة تأصيلي ــة حتليلي دراس

ــمس. ــني ش ــة ع ــرص، جامع ــوق، م ــة احلق كلي

الدولــة  تعويــض  )2٠٠٤م(.  حممــد  عقيــدة،   .22
يف  مقارنــة  دراســة  اجلريمــة،  مــن  للمــرضور 
ــالمي،  ــي اإلس ــام اجلنائ ــارصة والنظ ــات املع الترشيع

العربيــة. النهضــة  دار  القاهــرة،  ط2، 

ــار  ــون االجت ــعيد )2٠1٤م(. رشح قان ــم، س 23. قاس
بالبــرش العــامين، دراســة مقارنــة بــني الترشيعــات 
اجلامعــة  دار  اإلســكندرية،  واألجنبيــة،  العربيــة 

اجلديــدة.

قانــون  رشح  )2٠1٠م(.  هــدى  قشــقوش،   .2٤
العقوبــات، القســم العــام، القاهــرة، دار النهضــة 

العربيــة.

االجتــار  مكافحــة  )2٠1٠م(.  عــادل  ماجــد،   .25
بالبــرش يف االتفاقيــات الدوليــة والقانــون الوطنــي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، بحــث منشــور يف 
ــرش،  ــار بالب ــة االجت ــة يف مكافح ــود الدولي ــاب اجله كت

ــة، ص12٤. ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي جامع

ــا  ــع ضحاي ــى )1996م(.  وض ــاح، مصطف 26. مصب
ــام  ــة للنظ ــة نقدي ــي، دراس ــام اجلنائ ــرام يف النظ اإلج
ــالة  ــة، رس ــم الضحي ــات عل ــوء معطي ــي يف ض اجلنائ
دكتــوراة، كليــة احلقــوق، مــرص، جامعة اإلســكندرية.

حقــوق  ترشيعــات   .)2٠19( حممــد  مطــر،   .27
ــرش،  ــار بالب ــة االجت ــريب، قضي ــامل الع ــان يف الع اإلنس

منشــور عــىل املوقــع اإللكــرتوين
 :  http://www.protectionproject.org, 7/10/2019

28. نايــل، إبراهيــم )1989م(. أثــر العلــم يف تكويــن 
ــوق،  ــة احلق ــوراة، كلي ــالة دكت ــي، رس ــد اجلنائ القص

ــمس. ــني ش ــة ع ــرص، جامع م

29. نايــف، فهــد )2٠16م(. اإلجــراءات اجلزائيــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، الريــاض، دار 

ــي. ــاب اجلامع الكت

3٠. نجــم، حممــد )199٠م(.  دعــوى التعويــض أمــام 
ــة  ــة املرصي ــة، املؤمتــر الثالــث للجمعي املحكمــة اجلنائي
ــه يف  ــي علي ــوق املجن ــوان حق ــي بعن ــون اجلنائ للقان
ــة. ــة العربي ــرة، دار النهض ــة، القاه ــراءات اجلنائي اإلج
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 ثانيًا: املراجع العربية املرتمجة:

31. Abdullah,R(2006): Compensate an in-
jured for individual crimes and  how the 
compensate of Funding  of sources, Alex-
andria,Dar Al -jamiea Al-jadida.

32. Abdul Wahab,S(2002): general theory 
of state's obligation to compensate an in-
jured of crime, doctoral thesis, Faculty of 
Law, Egypt, Cairo University. A Compara-
tive Analytical Study.

33. Al- Bahouti,M(1968): Scouts mask for 
the body of persuasion, Volume VI, Blood 
money book, Riyadh, Al-nasr Al-haditha 
Library.

34. Al-eubudiu,M(1990): basis of the 
state's liability for compensate the victim 
In criminal and administrative laws and Is-
lamic law, Third congress of the Egyptian 
Society of Criminal Law Titled Rights of 
Victim in criminal proceedings, Cairo, Dar 
Al -Nahda Al-Arabia.

35. Al-himayida,W(2018):The crime of 
domestic workers exploitation According 
to Anti-Trafficking in Persons Act In Jor-
danian law  and international treaties and 
instruments, Master thesis, Jordan, Faculty 

of Law, Oman Arab University.

36. Al-kbash,K(1990): principle of the 
state's liability for compensate the vic-
tim, Its basis, components and guarantees, 
Third congress of the Egyptian Society of 
Criminal Law Titled Rights of Victim in 
criminal proceedings, Cairo, Dar Al -Nah-
da Al-Arabia.

37. Al -Shinawy,M(2014): Anti- Traffick-
ing in Human crime strategy, Cairo, Al-
markaz Al-qawmiu lil'iisdarat Al-qanunia.

38. Al-Sunaidy,F(2005): Liability for car-
rying blood money in Islamic law, Riyadh, 
University Thesis Series, Mohammed Bin 
Saud Islamic University, Imam Moham-
med Bin Saud Islamic University, the Dean 
of Scientific Research.

39. Al-talabaniu,D(2016): Analytical study 
of Anti- Trafficking in Human Law In Jor-
danian law and comparative laws, Journal 
of Sharia sciences Studies and Law, Fac-
ulty of Law ,university of Jordan, Jordan, 
volume 47, Supplement3,P.1283-1300.

40. Aqayda,M(2004): State compensation 
for an injured of crime, A comparative 
study in contemporary legislation and Is-
lamic criminal system, 2nd edition., Cairo, 
Dar Al -Nahda Al-Arabia.
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41. Bihnam,R(1990): Problem of compen-
sate the victim in the crime, Third congress 
of the Egyptian Society of Criminal Law 
Titled Rights of Victim in criminal pro-
ceedings, Cairo, Dar Al -Nahda Al-Arabia.

42. Bu –samaha,N(2008): Rights of vic-
tims of international crimes, Alexandria, 
Dar Al-Fikr Al-jamai.

43. Hamdi,N(2011): A reading in the prin-
ciple of the state's obligation to compen-
sate the injured for individual crimes, 
Part 1, , Cairo, Publishing house without.

44. Hasan,N(2009): Criminal protection to 
victims of crime in international human-
itarian law, Alexandria, Dar Al -jamiea 
Al-jadida.

45. Khalfi,A(2011): state's liability for 
compensate victims of crime, Basis and 
scope, Study in jurisprudence and com-
parative legislation, Journal of Sharia and 
Law, Faculty of Law, Algeria, No. 3,
p.311-355.

46. Khalil,G(2016): Trafficking in Persons 
Crimes in international conventions and 
criminal law, A Comparative establishing 
Study, doctoral thesis, Faculty of Law, 

Egypt, Cairo University.

47. Majid,A(2010): Anti- Trafficking in 
Human in International agreements and 
the national law of the United Arab Emir-
ates, Research published in the book In-
ternational Efforts in Anti- Trafficking in 
Human, Naif University for Security Sci-
ences,p.124.

48. Mattar,M(2019): Human rights leg-
islation in Arabic world, Issue of human 
trafficking, Posted on the website: http://
www.protectionproject.org, 7/10/2019.

49. Misbah,M(1996): position of the vic-
tims of criminality in criminal system, A 
critical study of the criminal system in 
light of realities on victimology, doctoral 
thesis, Faculty of Law, Egypt, Alexandria 
University.

50. Naif,F(2016): Penal Procedure in 
Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh, Dar 
Al-kitab Al-jamai.

51. Najim,M(1990): compensation claim 
before the Criminal court, Third congress 
of the Egyptian Society of Criminal Law 
Titled Rights of Victim in criminal pro-
ceedings, Cairo, Dar Al -Nahda Al-Arabia.

52. Nayil,I(1989): impact of science in 
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Formation of criminal intent, doctoral 
thesis, Faculty of Law, Egypt, Ain Shams 
University.

53. Qashqush,H(2010): Explanation of the 
penal code, Cairo, Dar Al -Nahda 
Al-Arabia.

54. Qasim,S,(2014):Explanation of the 
Omani Trafficking in Human Law, A com-
parative study between Arab and foreign 
legislation, Alexandria,Dar Al -jamiea 
Al-jadida.

55. Sabaar,N(2001): Restitution, A com-
parative study, Master thesis, Iraq, AL-
nahrin University.

56. Salama,A(1991): Penal Code, General 
Section, Cairo ,Dar Al-fikr Al-earabiu.

57. Salim,O(1995): criminal liability of 
corporations According to the French Pe-
nal Code, Cairo, Dar Al -Nahda Al-Arabia.
58. Sorour,T(2000): Organized crimi-
nal group, Cairo, Dar Al -Nahda 
Al-Arabia.

59. Tahir,M(2008): An overview for the 
Federal Anti- Trafficking in Human Law, 
Abu Dhabi Police General Headquarters, 
1st edition., Emirates, , Abu Dhabi.

60. Zaydan,T(2009): victim's right to com-
pensation for psychological damage in Is-
lamic jurisprudence and positive law, Cai-
ro, Dar Al-fikr Al-qanuniu.

ثالثًا: املراجع باللغة اإلنجليزية:

61. Anne T.Gallagher(2010): The right to 
an effective remedy for victims of traffick-
ing in persons: A Survey of International 
Law and Policy, Paper submitted for the 
expert consultation convened by the UN 
Special Rapporteur on Trafficking in Per-
sons, especially women and children, Ms. 
Joy Ngozi Ezeilo on: "The right to an effec-
tive remedy trafficked persons",Bratislava, 
Slovakia.

62. Declaration of Basic Principles of Jus-
tice for Victims of Crime and Abuse of 
Power, Resolution adopted by the General 
Assembly, November 29, 1985, UN Doc. 
A/RES/40/34.

63. Margaret Malloch, Tara Warden and 
Niall Hamilton(2012): Care and Support 
for Adult Victims of Trafficking in Human 
Beings, Scottish Centre for Crime and Jus-
tice Research.

64. Mohamed Mattar(2010): Expert Con-
sultation, Effective Remedies for Victims 
of Trafficking in Persons, Convened by the 
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U.N. Special Rapporteur on trafficking in 
persons, especially women and children, 
Ms. Joy Ngozi Ezeilo, Bratislava, Slova-
kia, November 22-23.

65. Mohamed Y. Mattar(2006): Incorpo-
rating the Five Basic Elements of a Model 
Antitrafficking in Persons Legislation in 
Domestic Laws: From the United Nations 
Protocol to the European Convention, Tu-
lane J. of INT'L & COMP. LAW, Vol 14:1.

66. Petra follmar-Otto and Heike Ra-
be(2009):Human trafficking in Germany, 
Strengthening Victim,s Human Rights, 
German Institute For Human Rights.
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املشكالت التي تواجه طالب وطالبات جامعة املجمعة وُسُبل معاجلتها يف ضوء الرتبية اإلسالمية

د/ خالد بن إبراهيم العفيصان
أستاذ أصول الرتبية املساعد- كلية الرتبية باملجمعة-جامعة املجمعة

ملخص البحث  

هــدف البحــث إىل التعــرف عــىل أهم املشــكالت الســلوكية 
واألكاديميــة لطلبــة جامعــة املجمعــة، كــام هــدف إىل معرفة 
ــد  ــد اعتم ــا، وق ــالمية ملعاجلته ــة اإلس ــبل الرتبي ــل ُس أفض
البحــث املنهــج الوصفــي، واعتمــد يف مجــع البيانــات 
ــالت  ــىل وكالء ووكي ــت ع ــي طبق ــتبانة الت ــىل أداة االس ع
ــاد  ــدات اإلرش ــؤويل وح ــة، ومس ــؤون الطلب ــات لش الكلي
ــم  ــث إىل أه ــل البح ــد توص ــب، وق ــم الطال ــاليب ودع الط
ــدم  ــة األوىل ع ــاء باملرتب ــث ج ــة، حي ــكالت األكاديمي املش
ــس،  ــة التدري ــل قاع ــات داخ ــة يف النقاش ــاركة الطلب مش
وذلــك بمتوســط )٤.٠6(، وكذلــك توصــل البحــث 
ــة  ــاء باملرتب ــث ج ــلوكية، حي ــكالت الس ــب املش إىل ترتي
األوىل االســتخدام الســلبي لإلنرتنــت ووســائل التواصــل 
االجتامعــي، وذلــك بمتوســط )٤.21(، يليــه باملرتبــة 

ــط ــك بمتوس ــؤولية، وذل ــف روح املس ــة ضع الثاني
) ٤.٠6 (، كــام توصــل البحــث إىل أهــم أســاليب الرتبيــة 
ــكان أول  ــة، ف ــكالت الطالبي ــة املش ــالمية يف معاجل اإلس
الناجحــة  اإلســالمية  الرتبيــة  أســاليب  مــن  أســلوب 
-والتــي يمكــن اســتخدامها مــع الطلبــة حلــل مشــكالهتم- 
ــط )6٤.٤(،  ــك بمتوس ــذايت، وذل ــي ال ــز الوع ــو حتفي ه
ــط  ــك بمتوس ــنة، وذل ــدوة احلس ــة الق ــة الثاني ــه باملرتب ويلي
)٤.61(، وتوصــل البحــث أيًضــا إىل عــدم وجــود فــروق 
اجلنــس ونــوع  إىل خصائــص  املجتمــع راجــع  يف رأي 
البحــث وســنوات اخلــربة، كــام أوىص البحــث بعــدد مــن 
التوصيــات، منهــا: تكثيــف الربامــج اإلرشــادية التــي 
تنمــي الوعــي الــذايت لــدى الطلبــة، وكذلــك تنميــة مفهــوم 
ــلوب  ــاء أس ــر يف بن ــن أث ــه م ــا ل ــة؛ مل ــد الطلب ــدوة عن الق

ــح. ــاة الناج احلي

Abstract

The aim of the research is to identify the 
most important behavioral and academ-
ic problems for Majmaah University stu-
dents, as well as to know the best ways of 
Islamic education to address them. The re-
search depended on the descriptive meth-
od, and relied on collecting data through 
the questionnaire tool that was applied to 
the deans and vice deans of colleges for 
students' affairs, besides officials of stu-
dent guidance and support units.
The research has reached the most import-
ant academic problems where it came first, 
weak participation in discussions within 
the classroom with an average of (4.06). 
The research also reached the order of be-
havioral problems where it ranked first the 
negative use of the Internet and social me-
dia with an average of (4.21), followed by 
the weakness of the spirit of responsibili-
ty, with an average of (4.06). The research 
reached the most important methods of 
Islamic education in dealing with stu-
dent problems. The first successful meth-
od could be used with students to solve 
their problems is to stimulate self-aware-
ness, with an average of (4.64) followed 
by having good example, with an average 
of (4.61), and the research also found that 
there are no differences in the sample opin-
ion due to the characteristics of sex and 

المشكالت التي تواجه طالب وطالبات جامعة المجمعة 
وُسُبل معالجتها في ضوء التربية اإلسالمية
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type of specialization and years’ experience.
The research recommended a number of 
recommendations, including intensifying 
advisory programs that develop students' 
self-awareness, as well as developing the 
concept of role models for students because 
of its impact on building a successful life-
style.

Keywords:
academic problems; behavioral problems; 
Islamic education methods

مقدمة : 
يعتــرب الشــباب عامــة وطلبــة اجلامعــة خاصــة الرشحيــة 
االجتامعيــة التــي يقــع عــىل عاتقهــا محــل رســالة 
ــا؛ حيــث إهنــا فئــة قابلــة للتأثــر  قيــادة املجتمــع الحًق
والتأثــري، وهــذا جيعلهــا أكثــر حساســية ألي تغــريات 
العلمــي  االهتــامم   اجتامعيــة، ومــن هنــا أصبــح 
ــة. ــدول املتقدم ــا  يف ال ــا علميًّ ــباب اجتاًه ــة الش بدراس
ــة   ــات  الرتبوي ــم املؤسس ــن أه ــات م ــد  اجلامع ــام ُتع ك
التــي حتتضــن  الشــباب؛  إذ إهنــا تــؤدي  دوًرا مكمــاًل 
ــة يف  ــدور املدرســة؛ حيــث تســعى إىل ترســيخ املعرف ل
أذهــان الطلبــة، وإكســاهبم خــربات علميــة متخصصــة  
متعمقــة، وتســتهدف تنميــة عــدد مــن املهــارات التــي 
ــك  ــة، وكذل ــم العملي ــم يف حياهت ــىل نجاحه ــل ع تعم
زيــادة قدرهتــم عــىل تطبيــق مــا اكتســبوه مــن معلومات 
عــىل أرض الواقــع، مــع هــذا فــإن للجامعــة دوًرا 
ــب  ــاة للطال ــلوب احلي ــاء أس ــا يف بن ــا وتنمويًّ اجتامعيًّ
ال يقــل أمهيــة عــن دورهــا الرتبــوي، فهــي مــن 
املؤسســات االجتامعيــة التــي حتتضــن الشــباب، والتــي 
ــكل  ــا بش ــخصياهتم وتقويته ــل ش ــىل صق ــل ع تعم
يمكنهــا مــن التعامــل مــع األمــور احلياتيــة وحماكاهتــا 

ــي ، 2٠٠3م:2( ــة. ) الزعب ــة منطقي ــرق موضوعي بط
إن مشــكالت الطــالب اجلامعيــني جــزء مــن مشــاكل 
ــاكله  ــي مش ــع جامع ــكل جمتم ــإن ل ــذا ف ــع؛ وهل املجتم
ــن أراد  ــه، فم ــط ب ــه املحي ــن جمتمع ــة م ــة املنبعث اخلاص
ــة  ــه دراس ــني لزم ــة اجلامعي ــكالت الطلب ــة مش دراس
مــن  الدراســية  احليــاة  وتتبــع  املجتمــع،  مشــاكل 
ــم إىل  ــة ث ــت إىل املدرس ــن البي ــا م ــا، وتدرجه بدايته

ــه. ــريه وظروف ــب وتفك ــة الطال ــة يف عقلي اجلامع
)عطية ، 2٠٠2م :139(

الطلبــة اجلامعيــون حديثــو عهــد باحليــاة، وعليــه فــإن 
ــم  ــودة حياهت ــق ج ــم وتعي ــي تواجهه ــكالت الت املش
ــدرون  ــد ال يق ــة، ق ــددة ومتنوع ــرية ومتع ــة كب اجلامعي
ــن  ــد م ــزى إىل عدي ــك ُيع ــردُّ ذل ــا، وم ــىل مواجهته ع
املتغــريات الدخيلــة احلديثــة، ويف مقدمتهــا التطــورات 
ــائل  ــة يف وس ــة، ممثل ــة احلديث ــة اإللكرتوني التكنولوجي
التواصــل االجتامعــي املتعــددة، والتــي أصبحــت 
ــة  ــن الطلب ــري م ــن كث ــل أدم ــع، ب ــد اجلمي ــاول ي يف متن
عليهــا، هــذه الوســائل أحدثــت ثــورة كبــرية يف جمــال 
ــن  ــا، فم ــلًبا أو إجياًب ــم، س ــاة لدهي ــلوب احلي ــاء أس بن
ــوي  ــه احلي ــاء جمال ــا يف بن ــتفيد منه ــن يس ــباب م الش

الكلامت املفتاحية:    
ــاليب  ــلوكية- أس ــكالت الس ــة - املش ــكالت األكاديمي املش

ــالمية.  ــة اإلس الرتبي
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بشــكل  حياتــه  وأســلوب  والعلمــي،  االجتامعــي 
إجيــايب، ومنهــم مــن ال يســتطيع ذلــك، ومنهــم أيًضــا 
ــن  ــًدا م ــه عدي ــبب ل ــتخدامها؛ فتس ــن اس ــن ال حُيس م
ــرط يف  ــه يف ــته، وجتعل ــق دراس ــي تعي ــكالت الت املش

ــة.  ــدة وال منفع ــال فائ ــه ب وقت
وملــا كانــت اجلامعــات يف متلــف دول العــامل مــن 
ــداد  ــة يف  إع ــع، املتمثل ــة املجتم ــا خدم ــرز وظائفه أب
الطاقــات البرشيــة مــن أفــراد املجتمــع التــي حيتاجهــا 
املجتمــع لإلســهام يف تســيري أعاملــه وإنجــاز مشــاريعه، 
ــة  ــد الطلب ــي بتزوي ــد تكتف ــا مل تع ــا؛ فإهن ــام ورد آنف ك
ــلوكية  ــتقامة الس ــم باالس ــت هتت ــام أصبح ــم، إن بالعل
ــذي  ــم ال ــدة للعل ــم، إذ ال فائ ــة هل ــخصية الرزين والش
اكتســبه الطالــب مــا مل يملــك مقــدرة شــخصية مميــزة 

ــم.  ــاس وعقوهل ــوب وآذان الن ــب قل ــه لكس تؤهل
ــة  ــع آلي ــاد يســعى إىل وض ــي اجل ــث العلم  إن البح
ــتهم  ــق دراس ــي تعي ــة الت ــكالت الطالبي ــف املش لكش
بأنواعهــا، ويســعى حللهــا مــا اســتطاع إىل ذلــك 
ســبياًل، قبــل أن تســتفحل وتصبــح مالزمــة هلــم طيلــة 
فــرتة دراســتهم، وهــذا يتطلــب يف البدايــة التعــرف إىل 
ــة اجلامعــة بشــكل  ــي تواجــه طلب أهــم املشــكالت الت
ــة الســليمة املناســبة  ــم العالجــات املعرفي عــام، وتقدي
هلــم، وتزويدهــم باملعلومــات واملهــارات الرئيســة التي 
متكنهــم مــن إتقــان عملهــم يف املســتقبل، وذلــك مــن 
ــا  ــا ومتنه ــدة يف أصوهل ــادية معتم ــج إرش ــالل برام خ
عــىل القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، وكذلــك عــىل 
األدبيــات الرتبويــة ذات اإلطــار اإلســالمي، وغريهــا 

ــرون، 1997م:321(.  ــدي وآخ ــج )مح ــن الربام م
  وملــا كانــت اجلامعة يف األوقــات الراهنة معنية بســالمة 
واســتقامة شــخصية الطالــب ســلوكيًّا وعلميًّــا، فضــاًل 
ــر  ــزم األم ــي؛ ل ــب العلم ــن اجلان ــؤوليتها ع ــن مس ع
ــرية  ــة الكب ــذه املهم ــة ه ــة ملتابع ــات معين ــع آلي أن تض
للكشــف عــن  املشــكالت الطالبيــة بأنواعهــا، خاصــة 
ــة، ووضــع الربامــج اإلرشــادية  الســلوكية واألكاديمي

ــالل  ــن خ ــك م ــتفحاهلا، وذل ــل اس ــا قب ــبة حلله املناس
ــؤولو  ــك مس ــة، وكذل ــؤون الطلب ــات لش وكالء الكلي
ــدات  ــاليب، ووح ــاد الط ــه واإلرش ــدات التوجي وح
ــة  ــاعدة الطلب ــا ومس ــوف عليه ــب، للوق ــم الطال دع
ــن  ــون م ــن يعان ــة الذي ــة الطلب ــا، خاص ــىل جتاوزه ع
املشــاكل الســلوكية النامجــة عــن التفــكك األرسي 
ــإن دور  ــذا ف ــا؛ وهل ــل وغريه ــن األه ــرتاب ع أو االغ
ــم كل  ــا، وتقدي ــاة طلبته ا يف مراع ــدًّ ــري ج ــة كب اجلامع
مــا حيتاجــون إليــه مــن خدمــات، وأن تســعى كل كليــة 
إىل االهتــامم بطلبتهــا، فالشــهادة اجلامعيــة واالســتقامة 

ــب. ــوح كل طال ــي طم ــلوكية ه الس
وطلبــة اجلامعــة -كــام هــو معــروف- حيتاجــون 
ــي  ــم، وينم ــدر أفكاره ــم، ويق ــتمع إليه ــن يس إىل م
آراءهــم ومقرتحاهتــم، وهــم  إبداعاهتــم، وحيــرتم 
-حتــاًم- يشــعرون بالفخــر والرضــا التــام عندمــا 
يكــون أســاتذهتم هــم الذيــن يقومــون هبــذه األمــور، 

ــم  ــار هل ــوة الكب ــة اإلخ ــون بمثاب ويكون
)العمري، 2٠٠7م: 65(. 

إن كثــرًيا مــن نظريات علــم النفــس كمدرســة التحليل 
ــة،  النفــيس، واملدرســة الســلوكية، واملدرســة الوجودي
واملدرســة اإلنســانية وغريهــا كثــري؛ قــد أدلــت بدلوهــا 
ــف  ــادية، للكش ــج إرش ــري، وبرام ــار نظ ــاد إط يف إجي
عــن مشــكالت الشــباب واملراهقــني، فوضعــت برامج 
متكاملــة للكشــف عنهــا وإجيــاد احللــول هلــا، وملــا كان 
كثــري مــن هــذه األدبيــات املنبثقــة عــن تلــك النظريات 
النفســية تفتقــر إىل التجريــب؛ وأن نجاحهــا حمــط شــك 
وريبــة؛ لــزم األمــر البحــث عــن أطــر نظريــة جديــدة 
ــة  ــا، نتيج ــاًم وحديًث ــخ قدي ــرب التاري ــا ع ــت نجاحه ثب
ــكالت  ــن املش ــف ع ــب يف الكش ــب والتدري التجري

وإجيــاد احللــول هلــا. 
ــلوكية يف  ــكالت الس ــل املش ــلوك، وح ــل الس إن تعدي
ــة  ــرب عملي ــة تعت ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــوء الق ض
واعيــة تــؤدي إىل إحــداث تغيــريات إجيابيــة يف ســلوك 
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ــي  ــايب، وتق ــلوك اإلجي ــر الس ــد مظاه ــرد، فتزي الف
ــس  ــق وأس ــام يتف ــلبي ب ــلوك الس ــر الس ــىل مظاه ع
ومبــادئ العقيــدة اإلســالمية، وحاجــات النفــس 
ــاىل:  ــال تع ــوية، ق ــخصية س ــول  إىل ش ــة للوص البرشي
)َأَفَمــن َيمــِي ُمِكبًّــا َعــىل َوجِهــِه َأهــَدى َأم َمــن َيمــِي 
ــن أيب  ــك:22( وع ــَتِقيم( )املل اٍط ُمس ــىَل رِصَ ا َع ــِويًّ َس
هريــرة -ريض اهلل عنــه- قــال: قــال رســول اهلل -صــىل 
ــىل  ــد ع ــود إال يول ــن مول ــا م ــلم-: )م ــه وس اهلل علي
الفطــرة، فأبــواه هيودانــه أو ينرصانــه أو يمجســانه، كــام 
تنتــج البهيمــة هبيمــة هــل حتســون  فيهــا مــن جدعــاء( 

)البخــاري) 6/ 11٤/ ح: ٤775(.
ــا  ــري بحًث ــث أن جي ــار الباح ــق اخت ــذا املنطل ــن ه م
ــا هيــدف إىل الكشــف عــن املشــكالت الســلوكية  علميًّ
عالجهــا،  وســبل  اجلامعــة،  لطلبــة  واألكاديميــة 
ــرآن  ــن الق ــق م ــالمي املنبث ــور اإلس ــن املنظ ــا م انطالًق
ــات املنبثقــة منهــا أيًضــا  ــات والربجمي والســنة، واألدبي
كوســيلة  رديفــة مــع  نظريــات علــم النفــس، وهــذا ما 
ــه  ــتخدًما في ــث مس ــذا البح ــراء ه ــث إلج ــع الباح دف
ــكالت  ــاور املش ــد حم ــي يف حتدي ــث العلم أدوات البح
الرتبيــة  ضــوء  يف  حلهــا  ،وســبل  الذكــر  اآلنفــة 

ــنة.  ــرآن والس ــن الق ــا م ــالمية، انطالًق اإلس

مشكلة البحث : 
ــالب  ــؤون الط ــامدة ش ــث يف ع ــل الباح ــة لعم نتيج
بجامعــة املجمعــة؛ فقــد ملــس بنفســه عديــًدا مــن 
ــردد  ــالل ت ــن خ ــة، م ــه الطلب ــي تواج ــكالت الت املش
عــدد غــري قليــل منهــم عــىل مركــز التوجيــه واإلرشــاد 
الطــاليب التابــع لعــامدة شــؤون الطــالب؛ لطلــب 
ــة  ــلوكية ملواجه ــية والس ــارة النفس ــاعدة واالستش املس

ــات. ــذه العقب ه
ويمكن تلخيص أسئلة البحث يف السؤال الرئيس: 

مــا أهــم املشــكالت الســلوكية واألكاديميــة التــي 
تواجــه طلبــة جامعــة املجمعــة مــن وجهــة نظــر 

الكليــات  عمــداء  ووكالء  الوحــدات  مســؤويل 
لشــؤون الطــالب، وُســبل مواجهتهــا يف ضــوء الرتبيــة 

اإلســالمية؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية:

- مــا املشــكالت األكاديميــة التــي تواجــه طلبــة 
اجلامعــة؟

- مــا ســبل مواجهــة هــذه املشــكالت يف ضــوء الرتبيــة 
اإلسالمية؟

طلبــة  تواجــه  التــي  الســلوكية  املشــكالت  مــا   -
؟ اجلامعــة 

ــري  ــزى ملتغ ــة ُتع ــة إحصائي ــروق دال ــاك ف ــل هن - ه
اجلنــس؟

ــري  ــزى ملتغ ــة ُتع ــة إحصائي ــروق دال ــاك ف ــل هن - ه
التخصــص؟

ــري  ــزى ملتغ ــة ُتع ــة إحصائي ــروق دال ــاك ف ــل هن - ه
ــربة؟ اخل

أهداف البحث :
هيــدف البحــث إىل التعــرف عــىل املشــكالت الســلوكية 
ــة،  ــة املجمع ــة جامع ــه طلب ــي تواج ــة الت واألكاديمي
ــة،  ــؤون الطلب ــات لش ــر وكالء الكلي ــة نظ ــن وجه م
ووحــدات دعــم الطالــب، وهيــدف كذلــك إىل وضــع 

ــالمية. ــة اإلس ــوء الرتبي ــا يف ض ــبل عالجه س

أمهية البحث :
هتتــم اجلامعــة بجــودة احليــاة اجلامعيــة للطلبــة؛ بقصــد 
هتيئــة املنــاخ الــدرايس املناســب هلــم، وملــا كانــت احلياة 
العاديــة للنــاس ال ختلــو مــن ضغــوط نفســية متعــددة 
ــع؛  ــن املجتم ــزء م ــم ج ــة ه ــام أن الطلب ــة، وب ومتباين
فإهنــم ليســوا بمنــأى عــن تعرضهــم للمشــكالت 
العاديــة منهــا واحلــادة، وملــا كان مــن مســؤوليات 
اجلامعــة هتيئــة املنــاخ املناســب للطلبــة للدراســة 
ــن  ــث ع ــبل للبح ــكل الس ــدًة وب ــعى جاه ــا تس فإهن
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ــتهم،  ــق دراس ــي تعي ــكالت الت ــات واملش ــم املعوق أه
وحتقيًقــا لذلــك فــإن هــذا البحــث هــو أحــد األدوات 
ــة  ــكالت املتوطن ــامط املش ــواع وأن ــن أن ــف ع للكش
ــا  ــول هل ــاد احلل ــة إجي ــة، وكيفي ــاط الطالبي يف األوس
ــة  ــج التنمي ــادية، أو برام ــج اإلرش ــالل الربام ــن خ م
ــالمية  ــة اإلس ــج الرتبي ــالل برام ــن خ ــة، أو م البرشي
النوعيــة واهلادفــة، وهلــذا البحــث أمهيــة تطبيقيــة 
الطالبيــة؛  املشــكالت  وأشــكال  أنــامط  إليضــاح 
ــطة  ــج األنش ــع برام ــىل وض ــون ع ــم القائم ــي يعل ك
ووحــدات دعــم الطالــب أبــرز املشــكالت الســلوكية 
التــي تواجــه طلبــة اجلامعــة؛ بقصــد العمــل عــىل إجيــاد 
احللــول والربامــج الرتبويــة املناســبة هلــا، وقــد افــرتض 
ــكالت  ــذه املش ــة ه ــبل ملعاجل ــل الس ــث أن أفض البح

ــالمية. ــة اإلس ــن الرتبي ــتقة م ــج املش ــي الربام ه
ــذه  ــد ه ــث لتحدي ــذا البح ــة ه ــاءت أمهي ــا ج ــن هن م
ــي  ــة، الت ــة املجمع ــخيصها يف جامع ــكالت وتش املش
ــول  ــرح احلل ــة ط ــا، وحماول ــىل طلبته ــلًبا ع ــر س تؤث
ــا يف  هلــا؛ ألن حلهــا يمثــل حتــوالً نوعيًّــا وحضاريًّ
ــذا  ــك أن ه ــن ذل ــاًل ع ــع، فض ــدم املجتم ــاء وتق بن
ــد  ــام بعدي ــني بالقي ــة للباحث ــيتيح الفرص ــث س البح
مــن الدراســات والبحــوث األخــرى حــول هــذا 
املوضــوع؛ للنهــوض بمســتوى طلبــة اجلامعــة إىل أداء 
وحتصيــل أفضــل، وشــخصية قــادرة عــىل العطــاء؛ ملــا 

ــربات. ــم وخ ــن عل ــبته م اكتس
ومما يزيد أمهية البحث ما يأيت: 

اهلل-  -بمشــيئة  يكشــف  البحــث  هــذا  لعــل   -1
ــلوكية  ــة والس ــكالت األكاديمي ــن املش ــدد م ــن ع ع
املتعلقــة بمختلــف عنــارص العمليــة التعليميــة، وهــذا 
ــذه  ــالج ه ــة لع ــة الفرص ــهم يف إتاح ــد يس ــر ق األم
املشــكالت، والعمــل عــىل تالفيهــا مــن املنظــور 

الرتبــوي اإلســالمي.
النظــري  الطــرح  عــن  االبتعــاد  إىل  احلاجــة   -2
ــة ربــط ذلــك بالواقــع الــذي يعيشــه  البحــت، وحماول

طلبــة اجلامعــة.
ــات  ــىل بيان ــول ع ــث احلص ــذا البح ــن ه ــل م 3- يؤم
ومعلومــات مــن الواقــع األكاديمــي املعــاش للطلبــة، 
الربامــج  تقديــم  أجــل  مــن  حاجاهتــم؛  ومعرفــة 
ــالمية. ــة اإلس ــن الرتبي ــة م ــبة املنبثق ــادية املناس اإلرش

حتديد مصطلحات البحث:

املشكلة:
يعرفهــا خــري اهلل أهنــا "حالــة مــن عــدم الرضــا والتوتــر 
تنشــأ عــن إدراك وجــود عوائــق تعــرتض الوصــول إىل 

اهلــدف" )خــري اهلل، 1995م :319(.
ــوض  ــة أو غم ــا "صعوب ــىل أهن ــم ع ــا عبداملنع وعرفه
ــري  ــاج إىل تفس ــي حيت ــف الطبيع ــن املوق ــراف ع أو انح
ــا أو  ــن حدهت ــف م ــبة للتخفي ــول املناس ــاد احلل وإجي

منهــا" )عبداملنعــم، 1996م : 312(.
وعرفهــا غبــاري بأهنــا "موقــف يواجــه الفــرد وتعجــز 
فيــه قدراتــه عــن مواجهتهــا بفعاليــة ممــا يعــوق إدراكــه 

لبعــض وظائفــه االجتامعية")غبــاري، 1995م :59(.
ــرى  ــي ي ــكالت الت ــي املش ــي: ه ــف اإلجرائ والتعري
أفــراد العينــة أهنــا موجــودة يف أوســاط الطلبــة، وأهنــا 
تؤثــر يف حتصيلهــم العلمــي، ودرجــة تكيفهــم اجتامعيَّا 

ــا يف اجلامعــة حســب مــا حيــدده البحــث. واقتصاديًّ

الرتبية اإلسالمية:
هنــاك كثــري مــن التعريفــات للرتبيــة اإلســالمية، منهــا 

مــا يــأيت: 
الرتبيــة يف اللغــة العربيــة مــن الفعــل رَبــا يربــو، أي زاد 
ــريّب  ــى ُي ــل ربَّ ــن الفع ــدر م ــي مص ــك ه ــام، وكذل ون
أي نشــأ وترعــرع، فالرتبيــة إًذا يف اللغــة هــي يف إطــار 
النمــو والتنشــئة والزيــادة. )جيدوري،1٤36هـ:15(.
لبنــاء  األخــرية  الرتبيــة  هــي  اإلســالمية  الرتبيــة 
اإلنســان كــام جيــب أن يعيــش يف هــذه الدنيــا، ويلقــى 
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يســتطيع  وال  اآلخــرة،  يف  وتعــاىل-  -ســبحانه  اهلل 
ــايس  ــى األس ــرف املعن ــي أن حي ــوي أو دين ــث ترب باح
ــادة  ــن ج ــك ع ــرج بذل ــه خي ــالمية؛ ألن ــة اإلس للرتبي
املســتقيم.  الطريــق  عــن  وينحــرف  الصــواب، 

)11 2٠1٠م: )الرشــيدي،والرديني،
ــداًدا  ــلم إع ــداد املس ــا: "إع ــن بأهن ــداد ياجل ــا مق فه عرَّ
مراحــل  مجيــع  يف  النواحــي  مجيــع  مــن  كامــاًل 
نمــوه للحيــاة الدنيــا واآلخــرة، يف ضــوء املبــادئ 
ــالم"  ــا اإلس ــاء هب ــي ج ــة الت ــرق الرتبي ــم وط والقي

)2٠ 1٤٠9هـــ: )ياجلن،
"النظــام  النجــار بأهنــا:  فهــا زغلــول راغــب  وعرَّ
الشــامل  بمعنــاه  القائــم عــىل اإلســالم  الرتبــوي 

1٤16هـــ:85(. ")النجــار، 

ــة  ــود بالرتبي ــريى أن املقص ــب ف ــن النقي ــا عبدالرمح أم
والتعليمــي  الرتبــوي  النظــام  "ذلــك  اإلســالمية: 
الــذي يســتهدف إجيــاد إنســان القــرآن والُســنة أخالًقــا 

ــه " . ــه أو مهنت ــت حرفت ــام كان ــلوًكا مه وس
)النقيب، 1٤17هـ :17(.

يف حــني يــرى النحــالوي أن الرتبيــة اإلســالمية: "هــي 
التنظيــم النفــيس واالجتامعــي الــذي يــؤدي إىل اعتنــاق 
ــة "  ــرد واجلامع ــاة الف ــًا يف حي ــه ُكلي ــالم وتطبيق اإلس

)النحــالوي، 1٤٠3هـــ :21(.
ــالمية  ــة اإلس ــوم الرتبي ــي ملفه ــف اإلجرائ ــا التعري أم
فهــو: مقــدار مــا يكتســبه الطلبــة مــن برنامــج الرتبيــة 
الســلوكية  املشــكالت  مــن  احلــد  يف  اإلســالمية 

واألكاديميــة.

الدراسات السابقة واإلطار النظري:
 أوالً/ الدراسات السابقة:

1- دراسة عبداحلميد )1996(: 
ــام )1996م(  ــة ع ــة حتليلي ــد دراس ــرى عبداحلمي أج
عــىل طلبــة كليــة العلــوم االجتامعيــة يف القصيــم، حــدد 

ــا  ــكان معظمه ــة، ف ــكالت التعليمي ــا املش ــن خالهل م
وأســاليب  واملحارضيــن،  الدراســية،  املقــررات  يف 
الطــاليب،  واإلرشــاد  واالمتحانــات،  التدريــس، 
وتوصلــت الدراســة أيًضــا إىل أن املشــكالت املتعلقــة 
بنظــام الدراســة متثلــت بســوء اجلــدول الــدرايس 
واضطرابــه املســتمر، وضيــق القاعــات وقلــة املراجــع 
ــكالت  ــا املش ــم، أم ــائل التعل ــف وس ــة، وضع العلمي
ــرق  ــول ط ــور ح ــت تتمح ــن فكان ــة باملحارضي املتعلق
ــن  ــوث م ــة البح ــدم مناقش ــس، وع ــاليب التدري أس
قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس، وضعــف كفاءهتــم 
العلميــة، وعــدم اعتامدهــم أســلوًبا موحــًدا يف توزيــع 
الدرجــات، أمــا املشــكالت ذات العالقــة باالختبارات 
فتبــني أن أســئلة االختبــارات تعتمــد عــىل احلفــظ دون 
ــئلة  ــدد األس ــون ع ــن ك ــاًل ع ــا، فض ــم بمعظمه الفه
حيتــاج إىل وقــت زمنــي أكثــر مــن الوقــت املقــرر 

ــار.  لالختب

2- دراسة الشمري، وآخرين )2000(: 
ــي  ــكالت الت ــّم املش ــة أه ــة إىل معرف ــت الدراس هدف
ــة  ــة الرتبي ــزيل يف كلي ــاد املن ــات االقتص ــه طالب تواج
الكويــت، حيــث توصلــت  األساســية يف جامعــة 
الدراســة إىل أن أبــرز املشــكالت متركــزت حــول 
مســتقبل الطالبــات اخلرجيــات، وعــدم وضــوح طبيعــة 
الوظائــف هلــذا التخصــص، وأن املقــررات الدراســية 
ــت  ــص، وتوصل ــة إىل التخص ــت بصل ــا ال مت بمعظمه
منهــا  يعــاين  ذاتيــة،  إىل وجــود مشــكالت  أيًضــا 
ــن  ــف قدرهت ــت، وضع ــم الوق ــدم تنظي ــات كع الطالب
العلمــي،  ختصصهــن  يف  اجتاهاهتــن  تطويــر  عــىل 
أيًضــا إىل وجــود مشــكالت  الدراســة  وخلصــت 
ثانويــة ذات طابــع نفــيس مثــل األحــالم املثاليــة 
للطالبــات البعيــدة عــن الواقــع وعــن مســتقبلهن 
العلمــي، وكذلــك عــدم الشــعور بالســعادة مــن هــذا 

التخصــص.
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3- دراسة الزعبي )2003(: 
أبــرز  معرفــة  هــذه  بدراســته  الزعبــي  اســتهدف 
اجلامعــات  يف  الرشيعــة  كليــات  طلبــة  مشــكالت 
ــروق يف  ــود ف ــة وج ــام)2٠٠2(، ومعرف ــة ع األردني
حتديــد وترتيــب املشــكالت وفــق متغــري اجلنــس 
اســتخدم  ذلــك  ولتحقيــق  العلمــي،  والتحصيــل 
الباحــث اســتبيانا، واســتخرج لــه صدقــا وثباتــا 
بالطــرق العلميــة املعروفــة، وقــام بتطبيقــه عــىل عينــة 
ــًا  ــا )٤7٠( طالب ــدد أفراده ــغ ع ــوائية بل ــة عش طبقي
وطالبــة بالتســاوي حســب متغــري اجلنــس، وللوصــول 
ــج الدراســة اســتخدم الباحــث عــدة أســاليب  إىل نتائ
ــي،  ــار التائ ــن ، واالختب ــل التباي ــا: حتلي ــة منه إحصائي
ــرز  ــن أب ــث أن م ــني للباح ــج تب ــل النتائ ــد حتلي وبع
ــات الرشيعــة  ــة كلي ــي يعــاين منهــا طلب املشــكالت الت
هــي: املشــكالت ذات الطابــع اإلداري، ثــم مشــكالت 
تتعلــق باخلطــة الدراســية، ثــم مشــاكل تعــود للطالــب 
نفســه، وأخــرًيا مشــكالت تتعلــق بأعضــاء هيئــة 
ــود  ــدم وج ــة إىل ع ــت الدراس ــام توصل ــس، ك التدري
ــل  ــري مراح ــق متغ ــة وف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف

الدراســة .

4- دراسة العامري )2003(: 
مــن )٤8(  مؤلفــة  اســتبانة  العامــري  اســتخدمت 
مشــكلة علميــة افرتضــت وجودهــا بــني طــالب 
املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  جامعــة  وطالبــات 
ــىل  ــتبانة ع ــذه االس ــت ه ــك طبق ــن ذل ــق م وللتحق
عينــة طبقيــة عشــوائية مــن كال اجلنســني، حيــث بلغت 
ــات )1891(،  ــة الطالب ــالب )629( وعين ــة الط عين
ــة حســب  واعتــربت معرفــة الفــروق بــني أفــراد العين
متغــري اجلنــس ومتغــري املســتوى الــدرايس )األول 
والثــاين( مــن ضمــن أهــداف الدراســة، وبعــد معاجلــة 
ــبة،  ــة املناس ــائل اإلحصائي ــتخدام الوس ــات واس البيان
والتبايــن  احلســايب،  والوســط  التائــي،  كاالختبــار 

ــات  ــة أن الطالب ــني للباحث ــاري؛ تب ــراف املعي واالنح
والطــالب يعانــون مــن مشــكالت متباينــة ومتعــددة،  
داللــة  ذات  فروًقــا  هنــاك  أن  أيًضــا  هلــا  وتبــني 
إحصائيــة بــني اجلنســني يف حتديــد وترتيــب املشــكالت 

ــات . ــح الطالب ــني لصال ــني اجلنس ــة  ب األكاديمي

5- دراسة العويضة )2005(:
ــة  ــن الطلب ــة م ــىل عين ــة ع ــذه الدراس ــراء ه ــّم إج ت
الســعوديني الدارســني يف اجلامعــات األردنيــة، بلغــت 
)13٠(، وهدفــت إىل معرفــة املشــكالت املختلفــة التي 
ــة مــن كال اجلنســني،  وبعــد اســتكامل  يواجههــا الطلب
إجــراءات الدراســة ومعاجلــة البيانــات بالوســائل 
ــّم  ــة إىل أن أه ــت الدراس ــبة؛ توصل ــة املناس اإلحصائي
املشــكالت التــي يعــاين منهــا الطلبــة الســعوديون 
ــام  ــة النظ ــي، وصعوب ــاد األكاديم ــف اإلرش ــي ضع ه
الــدرايس للجامعــات مــن حيــث القبــول والتســجيل، 
وكذلــك ضعــف اهتــامم أعضــاء هيئــة التدريــس 
بالطلبــة، كــام  كشــفت الدراســة أيًضــا عــن مشــكالت 
اقتصاديــة، مثــل غــالء املعيشــة والســكن التــي أرهقت 
كاهــل الطلبــة وذوهيــم، وكشــفت أيًضــا عــن مســتوى 
القلــق العــايل لــدى الطلبــة، فضــاًل عــن الصعوبــة يف 
ــدم  ــة، وع ــاء الدراس ــني أثن ــني اجلنس ــة ب ــم العالق تفه
ــر  ــا ذك ــة  يف كل م ــة إحصائي ــرق ذات دالل ــود ف وج

ــني. ــني اجلنس ــكالت ب ــن مش م

6- دراسة البنا، والربعي )2006(:
ــا  ــرى البن ــطني أج ــزة يف فلس ــى بغ ــة األق يف جامع
والربعــي دراســة علميــة هدفــت إىل معرفــة أهــم 
لــكال  اجلامعــة  طلبــة  تواجــه  التــي  املشــكالت 
اجلنســني، ولتحقيــق ذلــك طبقــا اســتبانة حمّكمــة عــىل 
عينــة عشــوائية طبقيــة مــن كال اجلنســني، ومــن متلف 
الكليــات واملســتويات الدراســية، بلــغ عــدد أفرادهــا 
)2٠٠( طالــب وطالبــة، وبعــد معاجلــة البيانات توصال 
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ــكالت  ــول مش ــورت ح ــكالت متح ــّم املش إىل أن أه
ســكن الطلبــة وضيق مبــاين اجلامعــة، تلتها املشــكالت 
الكبــرية لوســائل وتقنيــات  التعليميــة ونواقصهــا 
التعلــم، ثــم جــاءت بعدهــا املشــكالت النفســية، 
ــكالت  ــة واملش ــة واألخالقي ــكالت االجتامعي ــم املش ث
اجلنســية  عــىل التــوايل، ودلــت الدراســة عــىل وجــود 
ــية  ــكالت اجلنس ــة يف املش ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
ــال  ــكالت يف جم ــا املش ــور، أم ــالب الذك ــح الط لصال
ــة  ــة اإلحصائي ــروق ذات الدالل ــاءت الف ــم  فج التعل
ــا إىل  ــة  أيض ــت الدراس ــات، وتوصل ــح الطالب لصال
ــكالت  ــة يف املش ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود  ف وج
ــة  ــفت الدراس ــني، وكش ــح املتزوج ــة لصال األخالقي
أيضــا عــن فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف املشــكالت 
اجلنســية بــني اجلنســني لصالح طلبــة املســتويات األوىل 
مقارنــة مــع املســتويات العليــا، أي أن طلبة املســتويات 
الدنيــا كانــوا أكثــر التزاًمــا وأقــل معانــاة يف مشــكالت 

ــا.  ــتويات العلي ــة املس ــع طلب ــة م ــس مقارن اجلن

7-دراسة سليامن، وأبو زريق )2007(:
يف كليــة املعلمــني بتبــوك أجــرى ســليامن دراســة 
هــدف منهــا التعــرف إىل أهــّم املشــكالت التــي يعــاين 
منهــا طلبــة الكليــة وفــق متغــريي املســتوى األكاديمــي 
اســتخدم  ذلــك  ولتحقيــق  الرتاكمــي،  والتقديــر 
ــا، احتــوت عــىل )3٠(  الباحــث اســتبانة حمّكمــة علميًّ
ــة جمــاالت، املجــال الــدرايس  فقــرة موزعــة عــىل ثالث
عــىل  تطبيقهــا  وبعــد  واالجتامعــي،  واالقتصــادي 
ــدد  ــغ ع ــي بل ــوائية والت ــة العش ــة الطبقي ــة الدراس عين
أفرادهــا )2٠٠(، وبعــد حتليــل البيانــات إحصائيــا 
ــدرايس  ــال ال ــكالت املج ــث إىل أن مش ــل الباح توص
جــاءت باملقدمــة، ويف املرتبــة األخــرية مشــكالت 
املجــال االقتصــادي، كــام كشــفت الدراســة عــن عــدم 
ــراد  ــني أف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود أي ف وج
ــدل  ــي واملع ــتوى األكاديم ــريي املس ــق متغ ــة وف العين

ــكالت. ــب املش ــي يف ترتي الرتاكم

8- دراسة حممد، وآخرين )2008(:
ــة  ــة املكرم ــرى يف مك ــة أم الق ــة بجامع ــة الرتبي يف كلي
عــىل  علميــة  دراســة  وآخــرون  حممــد  أجــرت 
ــة،  ــة الرتبي ــات كلي ــن طالب ــوائية م ــة عش ــة طبقي عين
هدفــت إىل معرفــة أهــّم املشــكالت التــي تعــاين 
ــية  ــة النفس ــري الصح ــق متغ ــة وف ــات الكلي ــا طالب منه
ــات  ــل البيان ــدرايس، وبعــد حتلي ــل ال ومتغــري التحصي
ــكالت  ــّم مش ــة إىل أن أه ــت الدراس ــا، توصل إحصائي
ــص  ــت املخص ــة الوق ــول قل ــزت ح ــات ترك الطالب
الســرتاحة الطالبــات بــني املحــارضات اليوميــة، وعدم 
ــد  ــه ال توج ــام أن ــر، ك ــرى تذك ــكالت أخ ــود مش وج
أي فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني الطالبــات وفــق 

ــدرايس . ــل ال ــية والتحصي ــة النفس ــري الصح متغ

9- دراسة بوبشيت )2008(: 
املجتمــع  وخدمــة  التطبيقيــة  الدراســات  كليــة  يف 
بجامعــة امللــك فيصــل أجــرت الباحثــة بوبشــيت 
دراســة علميــة عــىل عينــة طبقيــة عشــوائية مــن 
طالبــات الكليــة بلــغ عددهــا )٤32( طالبــة، تشــكلت 
بالدمــام،  مــن مقــر اجلامعــة باإلحســاء وفرعهــا 
ــات  ــكالت الطالب ــّم مش ــىل أه ــرف ع ــت إىل التع هدف
أثنــاء الدراســة مــن وجهــة نظرهــن، ولتحقيــق ذلــك 
ــوت  ــا احت ــة علميًّ ــتبانة حمكم ــة اس ــتخدمت الباحث اس
ــة يف  ــكالت افرتاضي ــت مش ــرة تضمن ــىل )38( فق ع
األوســاط اجلامعيــة، وعــىل الطالبــات أن حيــددن مــدى 
وجــود هــذه املشــكالت، ومــدى أمهيــة كل مشــكلة يف 
حياهتــن اجلامعيــة، وذلــك وفــق متغــري مــكان وجــود 
الطالبــة )األحســاء -الدمــام( ومتغــري التخصــص 
ــي،  ــدل الرتاكم ــري املع ــي ( ومتغ الدرايس)أديب-علم
وبعــد مجــع البيانــات وحتليلهــا  تبــني للباحثــة أن متغــري 
ــة يف إدراك املشــكالت ومــدى  ــه األولوي املــكان كان ل
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أمهيتهــا، وكشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود فــروق 
ــدرايس  ــص ال ــريي التخص ــة ملتغ ــة إحصائي ذات دالل
أولويــات  وحتديــد  إدراك  يف  الرتاكمــي  واملســتوى 
املشــكالت وال مــدى أمهيتهــا، وبنــاء عــىل نتائــج 
ــات،  ــات ومقرتح ــة توصي ــت الباحث ــة، قدم الدراس
أبرزهــا إنشــاء مركــز توجيــه وإرشــاد طــاليب يف 

ــة . اجلامع

10- دراسة سليامن والصامدي )2008(:
يف كليــات املعلمــني يف اململكــة العربيــة الســعودية 
أجــرى ســليامن والصــامدي دراســة عــىل عينــة طبقيــة 
ــن  ــحبها م ــم س ــب، ت ــت )5٠٠( طال ــوائية بلغ عش
مخــس كليــات معلمــني باململكــة، وهدفــت إىل معرفــة 
أهــّم املشــكالت التــي يعــاين منهــا طلبــة كليــات 
املعلمــني يف العــام الــدرايس )1٤27-1٤28هـــ( وفق 
ــري  ــي _أديب( ومتغ ــص الدرايس)علم ــريي التخص متغ
الدراســة  أهــداف  ولتحقيــق  الــدرايس،  املســتوى 
ــوت  ــا احت ــة علميًّ ــتبانة حمكم ــان اس ــتخدم الباحث اس
عــىل )٤3( مشــكلة دراســية، وقــد توصــل الباحثان إىل 
أن هنــاك فروًقــا ذات داللــة إحصائيــة بــني أفــراد العينة 
ــري  ــق متغ ــية وف ــكالت الدراس ــامد املش ــد واعت يف حتدي
املســتوى الــدرايس، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة وفــق متغــري التخصــص الــدرايس، وخلــص 
ــن  ــتوحاة م ــات مس ــات ومقرتح ــان إىل توصي الباحث
نتائــج الدراســة ركــز فيهــا عــىل رضورة احتــواء أهــم 
مشــكالت الطــالب وأكثرهــا انتشــاًرا ورضورة احلــّد 

ــة . ــادية املمكن ــرق اإلرش ــا بالط ــا ومعاجلته منه

11- دراسة احلقباين )2010(:
عشــوائية  طبقيــة  عينــة  عــىل  الدراســة  أجريــت 
ــغ  ــني، بل ــن كال اجلنس ــق م ــة دمش ــة جامع ــن طلب م
طالبــا،   )358( منهــم   ،)718( اإلمجــايل  عددهــا 
ــىل  ــرف ع ــة إىل التع ــت الدراس ــة، هدف و)36٠( طالب

ــة  ــة ومعرف ــا الطلب ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــّم املش أه
ــة  ــراءات الدراس ــتكامل إج ــد اس ــا، وبع ــبل عالجه س
توصــل الباحــث إىل أن أهــم مشــكالت طلبــة اجلامعــة 
ــكالت  ــا: املش ــاالت، منه ــدة جم ــول ع ــورت ح متح
ــة،  ــة والعلمي ــية واملادي ــة والنفس ــة والصحي االجتامعي
ومشــكالت ذات طابــع مســتقبيل، كــام توصلــت 
ــة يف  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــة إىل وج الدراس
املشــكالت االجتامعيــة يف متغــري اجلنــس لصالــح 
الطالبــات، حيــث يتأثــرن باملشــكالت االجتامعيــة 
ــة  ــة ذات دالل ــد عالق ــام توج ــالب، ك ــن الط ــر م أكث
ــس  ــري اجلن ــية ومتغ ــكالت النفس ــني املش ــة ب إحصائي
لصالــح الذكــور، حيــث يتعــرض الذكــور ملشــكالت 
ــارات  ــدة اعتب ــك لع ــاث؛ وذل ــن اإلن ــر م ــية أكث نفس

ــتقبل.  ــق املس ــا قل منه

12- دراسة العسريي )2011(:
يف كليــة الرتبيــة البدنيــة يف جامعــة امللــك ســعود 
ــت  ــة هدف ــة علمي ــريي دراس ــرى العس ــاض أج بالري
ــة  ــا طلب ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــم املش ــة أه إىل معرف
ــم،  ــا لدهي ــا وأمهيته ــني درجته ــروق ب ــة، والف الكلي
ــد  ــريات، وبع ــض املتغ ــار بع ــني االعتب ــذ بع ــع األخ م
ــث إىل  ــل الباح ــة، توص ــراءات الدراس ــتكامل إج اس
أن املشــكالت االقتصاديــة احتلــت املرتبــة األوىل، 
ثــم تلتهــا املشــكالت االجتامعيــة، وأخــرًيا املشــكالت 
الدراســية، ويف ختــام الدراســة قــدم الباحــث توصيات 
ــاد  ــه واإلرش ــز للتوجي ــاء مرك ــا: إنش ــات منه ومقرتح
الطــاليب للحــّد مــن انتشــار املشــكالت وعالجهــا يف 

ــتفحاهلا .   ــل اس ــا قب ــال وجوده ح

التعليق عىل الدراسات السابقة:
للدراســات  اســتعراض  تقــدم مــن  مــا  يف ضــوء 

الســابقة يمكــن للباحــث اســتنتاج مــا يــأيت: 
ــات  ــت الدراس ــد اتفق ــداف: لق ــث األه ــن حي 1- م
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املســتعرضة مــن حيــث أهدافهــا مــع أهــداف البحــث 
احلــايل، وخاصــة فيــام يتعلــق بتحديــد أهــم املشــكالت 

ــة. الســلوكية واألكاديمي
ــث  ــف البح ــد اختل ــة: لق ــراد العين ــث أف ــن حي 2- م
ــة  ــث نوعي ــن حي ــابقة م ــات الس ــع الدراس ــايل م احل
وعــدد أفــراد العينــة؛ إذ إن البحــث احلــايل أفــراد 
عينتــه تتكــون مــن وكالء الكليــات لشــؤون الطــالب، 
واإلرشــاد  التوجيــه  وحــدات  مســؤولو  وكذلــك 
الطــاليب، ووحــدات دعــم الطالــب، وعــدد أفرادهــا ال 
يتجــاوز ال)33( يف حــني كان أفــراد عينــة الدراســات 
ــاين،  ــة احلقب ــهم، كدراس ــالب أنفس ــن الط ــابقة م الس
ــا  ــا )718( طالًب ــة فيه ــراد العين ــدد أف ــغ ع ــث بل حي
وطالبــة، ودراســة ســليامن والصــامدي )5٠٠( طالــب، 

ــا. ــة، وغريه ــيت )٤32( طالب ــة بوبش ودراس
3- مــن حيــث الوســائل اإلحصائيــة: قــد اتفــق 
البحــث احلــايل مــع الدراســات الســابقة يف اســتخدام 
احلســايب،  الوســط  اآلتيــة:  اإلحصائيــة  الوســائل 
واالختبــار التائــي لعينتــني مســتقلتني، وكذلــك حتليــل 
ــن  ــات وضم ــني املجموع ــروق ب ــة الف ــن ملعرف التباي

املجموعــات. 
نتائــج  اختلفــت  قــد  النتائــج:  حيــث  مــن   -٤
الدراســات الســابقة باختــالف أهدافهــا وأســلوهبا 
وحجــم عينتهــا ،وســوف نناقــش بعــض تلــك النتائــج 

ــايل. ــث احل ــج البح ــرض نتائ ــد ع عن

ثانيا : اإلطار النظري للدراسة:
 املشكالت الطالبية:

ــا  ــلوكّية بأهن ــكلة الس ــالمة )198٤م( املش ــرف س  تع
ــو  ــه، فه ــوب في ــري مرغ ــدوث غ ــرر احل ــلوك متك س
ــد  ــه، وق ــن حول ــة م ــة االجتامعي ــتهجان البيئ ــري اس يث
 Sheafer & Millman وميلــامن  )شــيفر  صنــف 
ــي:  ــات ه ــالث فئ ــلوكية إىل ث ــكالت الس 1989( املش

مشــكالت الســلوك كالعــدوان واملشــاغبة والعنــاد 

ــار واألقــران.  ــة مــع الكب وســوء العالقــات االجتامعي
ــا  ــق، وهب ــن القل ــة ع ــحاب الناجت ــكالت االنس ومش
ــار،  ــران والكب ــال باألق ــن االتص ــق م ــحب املراه ينس
ــل  ــق واخلج ــر والقل ــوف والتوت ــدة اخل ــز بش ــام يتمي ك
النقــص  شــعور  يكــون  مــا  وكثــرًيا  واالكتئــاب، 
وانخفــاض تقديــر الــذات جــزًءا مكمــاًل هلــذا النمــط. 
وأخــرًيا مشــكالت عــدم النضــج، وهبــا جيــد املراهــق 
ــة عــدم  ــه، ويرتبــط بصعوب ــة يف مواجهــة مطالب صعوب
الرتكيــز، وتنبــع هــذه املشــكالت مــن تركيــب نفــيس 

ــوى.  ــري س ــلوك غ ــورة س ــر يف ص يظه

اآلراء املفرسة للمشكالت السلوكية:
ــية  ــادر أساس ــة مص ــق )1991م( ثالث ــدد عبداخلال  ح
مفــرسة ألســباب املشــكالت الســلوكية وهــي مــا يأيت: 
البيئــة املتضمنــة عالقــة اإلنســان ببيئتــه ومــا يكتســب 
ــه،  ــن أقران ــة م ــلوكيات خاطئ ــادات وس ــن ع ــا م منه
والثــاين نفــس اإلنســان، ويشــمل كل مــا يتعلــق بالبناء 
النفــيس لإلنســان، والثالــث هــو النمــو العضــوي 
الــذي يركــز عــىل مشــكالت اإلعاقــة ومــدى تناســق 
ــدم  ــات وع ــض اإلعاق ــري بع ــرى أن تأث ــاء، وي األعض
التناســق يف نمــو بعــض األعضــاء يســبب ظهــور 
ــو  ــالل يف النم ــإن االخت ــك ف ــلوكية؛ لذل ــاكل الس املش
ــر  ــام ُيظه ــة رب ــة أو البيئ ــببه الوراث ــذي تس ــمي ال اجلس

ــِكل. ــلوك املْش ــض الس بع

تصنيف املشكالت السلوكية:
ــف )1985م( أن  ــالم ويوس ــد الس ــن عب ــرى كل م ي
ــة  ــا ملعرف ــن توافرمه ــد م ــني الب ــني مهم ــاك رشط هن
الســلوكي  االضطــراب  إىل  تشــري  معانــاة  وجــود 
التكــرار  أوالً:  ومهــا:  واالجتامعــي،  واالنفعــايل 
التكــرار  تأديــة  والثــاين:  والشــدة،  واالســتمرار 
واالســتمرار فيــه إىل عــدم مقــدرة الفــرد عــىل التوافــق 

ــي.  ــي االجتامع الشخـ
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أسباب املشكالت السلوكية: 
كل  أن  املشــكالت  تناولــت  التــي  املراجــع  يف  ورد 
مشــكلة ســلوكية عــىل حــدة، وأن لــكل مشــكلة 
أســباهبا اخلاصــة، وقــد خلــص القاســم وآخــرون 
)2٠٠٠م( تلــك األســباب يف نقــاٍط كــام يــأيت: قســوة 
ــامم أرسي  ــل، اهت ــديد يف التعام ــامح ش ــة، تس يف الرتبي
والــدي بالقبــول ألحــد األشــقاء ومتييــزه عــن إخوتــه، 
ــة  ــب املفرط ــدي، املطال ــض الوال ــرد بالرف ــعور الف ش
التــي تظهــر مــن الوالديــن لألبنــاء للتفــوق الــدرايس 
دون مراعــاٍة لقدراهتــم، وهــذه أخطــاء قــد تــؤدي إىل 

ــوب. ــري مرغ ــلوًكا غ ــني س ــلوك املراهق س
بتقســيم أســباب  وقــام حامــد زهــران )2٠٠5م( 

إىل عــدة عوامــل: الســلوكية  املشــكالت 

أوالً: العوامل البيولوجية:
1. تأثــري الوراثــة عــىل الناحيتــني الســلوكية والعاطفية، 
ــريب  ــيل ملضط ــخ العائ ــة التاري ــك بدراس ــرف ذل ويع

ــلوك. الس
2. شــذوذ اجلينــات الوراثيــة: أورد ميخائيــل معــوض 
ــه  ــات )xyy – xy( يصاحب ــذوذ اجلين )1993م( أن ش

اضطــراب الســلوك وتأخــر اإلنجــاز اللغــوي.
3. اضطــراب وظيفــة الدمــاغ: متــت مالحظــة وجــود 
اضطــراب يف ختطيــط الدمــاغ ملضطــريب الســلوك 
مــن خــالل الدراســات مقارنــة بغريهــم ، وهــذا 
االضطــراب يرجــع إىل نقــص نضــج اجلهــاز العصبــي 

ــراب. ــداث االضط ــاعد يف أح ــل يس كعام
يالحــظ  الغــدي:  اجلهــاز  وظيفــة  اضطــراب   .٤
ــا  ــي يفرزه ــات( الت ــة )اهلرمون ــواد الكياموي ــيطرة امل س
اجلهــاز الغــدي عــىل ترصفــات الشــخص وأخالقياتــه 

ــور. ــىل األم ــه ع ــه وأحكام وعادات
5. عوامــل بيولوجيــة أخــرى: وهــذه تكمــن يف عــدم 
ــك؛  ــاء ذل ــمم أثن ــدوث تس ــل أو ح ــدة احلم ــامل م اكت
ممــا يــؤدي إىل كثــرٍي مــن احلــوادث واإلصابــات لــدى 

ــلوك.)زهران ، 2٠٠5م:26٠(. ــريب الس مضط

ثانًيا: العوامل االجتامعية:
ــل  ــك العوام ــرز تل ــودة )199٠م( أب ــود مح ــني حمم يب

ــا: ــلوكية، ومنه ــكالت الس ــور املش ــىل ظه ــرة ع املؤث
ــور  ــي يف األرسة وظه ــو العاطف ــق اجل ــدم تواف 1. ع

ــن. ــني الوالدي ــال ب االنفص
 2. مرض أحد الوالدين أو اضطراب سلوكه.

ــيًّا  ــم نفس ــر عليه ــا يؤث ــاء مم ــاب األبن ــوة عق 3. قس
وبدنيًّــا  وجيعلهــم عدوانيــني.

ــني  ــرتام القوان ــدم اح ــدوة، وع ــامم بالق ــدم االهت ٤. ع
ــاء.  ــاء، وتأثــري ذلــك عــىل األبن والتقيــد هبــا مــن اآلب

ثالًثا: البيئة اجلامعية:
 للجامعــة تأثــري ودور كبــريان بطلبتهــا وأســاتذهتا 
هــذه  كل  وتســهم  واملهنيــة،  الرتبويــة  وأســاليبها 
املكونــات أو بعضهــا يف تطويــر املشــكالت الســلوكية 
وتطورهــا لــدى الطلبــة، فطلبــة اجلامعــة يقضــون 
ــا طويــاًل فيهــا، ويتأثــرون بشــكل مبــارش بالنظــام  وقًت
ــا  ــرة، ويمكنه ــات مؤث ــن مكون ــه م ــام في ــي ب اجلامع
أن تــؤدي إىل مشــكالت ســلوكية لــدى الطلبــة إذا 
توافــرت الظــروف املســاعدة هلــا كــام يف احلــاالت 
ــة  ــىل تلبي ــية ع ــج الدراس ــدرة املناه ــدم ق ــة: ع اآلتي
ــم  ــة يف اهتامماهت ــني الطلب ــرية ب ــة الكب ــروق الفردي الف
وقدراهتــم وميوهلــم، واتبــاع األســتاذ اجلامعــي  أو 
إدارة اجلامعــة لنظــاِم ضبــٍط واحــٍد يعتمــد عــىل كبــٍت 
مفــرط أو شــدة مفرطــة، وعــدم قيــام اجلامعــة بمكافــأة 
ــلوكية. ــكالت الس ــة املش ــوي أو معاجل ــلوك الس الس

) الدغمي وحممد ، 1٤35هـ:5( 

رابًعا : الطالب نفسه: 
ربــام يكــون الطالــب نفســه وبعــض خصائصه النفســية 
الســلوكية،  مشــكالته  يف  األســاس  الســبب  هــي 
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كتقديــر الــذات، والصدمــات النفســية، واإلعــداد 
الفاشــل ملرحلــة املراهقــة، ومــن األســباب املؤديــة إىل 

ــلوكية: ــكالت س ــور مش ظه
ــديد مــن  ــو اخلــوف الش ــاب االجتامعــي، وه 1-الره

ــاس كجمهــور. الــكالم أمــام الن
ــة  ــارض والطلب ــني املح ــاركة ب ــل واملش ــدم التفاع 2-ع
يف قاعــة التدريــس وعــدم إعطــاء الطلبــة الــدور 
األســاس يف عمليــة التدريــس، واقتصــار مصــادر 

ــط. ــارض فق ــىل املح ــي ع التلق
3-تنــوع الثقافــات احلياتيــة مــن ملبــس ومــأكل، 
ــات  ــا يف مجاع ــة وتقليده ــات متلف ــن بيئ ــة م والقادم
الرفــاق؛ ممــا ينجــم عنــه مظاهــر غــري ســوية تــؤدي إىل 
أن يكــون الطلبــة هدًفــا ســهاًل دون مناعــة تذكــر؛ ممــا 
ــا. ــا الحًق ــون منه ــلوكية يعان ــكالت س ــؤدي إىل مش ي
فيــام  الشــخصية  ســامهتم  يف  الطلبــة  ٤-اختــالف 
بينهــم يف إصــدار أحكامهــم عــىل اآلخريــن، ويف 
تقديرهــم لذواهتــم، واختالفهــم يف مســتوى نضجهــم 

املســؤولية. وحتملهــم  الــذايت  وانضباطهــم 
فالســلوك  االجتامعيــة،  والتنشــئة  البيئــة  5-ســوء 
املنحــرف يتعلمــه الفــرد كــام يتعلــم الســلوك الســوي.
6-العزلــة االجتامعيــة وضعــف االرتبــاط باآلخريــن. 

)الدغمــي وحممــد، 1٤35هـ:6(.

آثار املشكالت السلوكية عىل الفرد واملجتمع:
ــواء  ــرًيا س ــرًيا خط ــلوكية تأث ــكالت الس ــكل املش تش
للفــرد أو للمجتمــع عــىل حــد ســواء، فبالنســبة للفــرد 
ــه  ــده، وإفســاد حيات ــه وجه ــد طاقات ــج عنهــا: تبدي ينت
وحتطيــم مســتقبله، وتعريضــه للعقــاب واإليــذاء، 
وبالنســبة للمجتمــع ينتــج عنــه: هتديــد أمــن املجتمــع، 
وتعطيــل مصاحلــه، وضيــاع جهــوده، وهتديــد حريتــه 

وأمنــه. )الدغمــي وحممــد ، 1٤35هـــ:5(.

ــة  ــوء الرتبي ــلوكية يف ض ــكالت الس ــة املش ــبل معاجل س
ــالمية: اإلس

مــن  فيهــام  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  إن 
ــه يف  ــة مــا نحــن بأمــّس احلاجــة إلي األســاليب الرتبوي
ــد  ــلوكية عن ــكالت الس ــل املش ــئة وح ــة والتنش الرتبي
ــه  ــي -علي ــيس، 1٤22هـــ(، إن النب ــان )مكان اإلنس
ــالق  ــكارم األخ ــم م ــاء ليتم ــالم- ج ــالة والس الص
كافــة،  البرشيــة  ولــدى  خاصــة،  العــرب  لــدى 
ــة  ــدري الرتبي ــة يف مص ــالمية -املتمثل ــة اإلس والرشيع
ــىل  ــان ع ــث اإلنس ــنة- حت ــرآن، والس ــالمية :الق اإلس
ــا  ــرك م ــن، وت ــرس والعل ــلوكية يف ال ــتقامة الس االس
يــؤذي النفــس واملجتمــع، وحتــث اإلنســان عــىل 
ــس،  ــد إعــامر النف ــور وإعــامر األرض بع ــم والتط العل
واســتبدال أســاليب راقيــة تأخــذه إىل التغيــري وإعــادة 
ــاة  ــاليب احلي ــم أس ــاء يف كل يشء بمعظ ــامر والبن اإلع
كان  ذلــك  وأثــر  ســائدة،  كانــت  التــي  اجلاهليــة 
ــع  ــامر وتصني ــادة إع ــمس يف إع ــوح الش ــا وض واضًح
الســلوك البــرشي لــدى العــرب يف مكــة واملدينــة، وملــا 
ــالم- يف  ــالة والس ــه الص ــًدا -علي ــه حمم ــث اهلل نبي بع
قومــه، وبلــغ رســالته، وأرســى قواعــده يف املجتمــع؛ 
ــلوكياته  ــع وس ــادات املجتم ــريت ع ــف تغ ــد كي نج
وزالــت مشــاكله واضطراباتــه، وانتقــل مــن اجلاهليــة 
ــة، ومــن اجلهــل  ــداوة إىل املدني إىل اإلســالم، ومــن الب
ــلوكية  ــات الس ــن االضطراب ــر، وم ــم والتنوي إىل العل
ــاد  ــال إىل اجله ــن االقتت ــلوكية، وم ــتقامة الس إىل االس
يف ســبيل اهلل، ونــرش الدعــوة إىل اهلل، وإخــراج النــاس 
مــن عبــادة النــاس إىل عبــادة رب النــاس يف فــرتة زمنية 

ــم. ــادة أم ــم إىل ق ــاة غن ــن رع ــم م ــرية، وحوهل قص
واســتناًدا إىل كل مــا تقــدم؛ وجــد الباحــث أن العــودة 
ــت  ــي ثب ــة والت ــالمية الصافي ــة اإلس ــع الرتبوي إىل املناب
ــو  ــكالت ه ــل املش ــلوك وح ــل الس ــا يف تعدي نجاحه
الســبيل املناســب، وذلــك عــن طريــق العــودة إىل ديــن 
ــي كان  ــة الت ــنة النبوي ــاع الس ــه، واتب ــك ب اهلل والتمس
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ــة  ــأيت جمموع ــام ي ــتقامتها، وفي ــة واس ــالح األم ــا ص هب
ــرآن  ــدي الق ــن ه ــتقة م ــة مش ــاليب الرتبوي ــن األس م
الكريــم والســنة النبويــة يف إعــادة إعــامر أســلوب 
ــاة الطالــب اجلامعــي، وحــل مشــكالته الســلوكية  حي
ــد  ــد العه ــا: جتدي ــاين، ويف مقدمته ــج الرب ــق املنه وف
مــع اهلل -ســبحانه وتعــاىل- واللجــوء إليــه، ووجــوب 
ــذات  ــع ال ــوف م ــوح ،والوق ــة النص ــتقامة بالتوب االس
ــادي  ــع إرش ــة ذات طاب ــة ذاتي ــل، ومراجع ــة تأم وقف
اهلل  يقــول  الصــواب،  جــادة  إىل  العــودة  بقصــد 
ــالة  ــه الص ــًدا -علي ــه حمم ــا نبي ــال- ماطًب ــل وع -ج

ــالم-:  والس
)َفاســَتِقم َكــاَم ُأِمــرَت( )هــود:112(، والنبي قــد امتثل 
ألمــر اهلل تعــاىل، واســتمر يف عبــادة ربــه، واســتقام كــام 
أمــره ربــه حتــى أتــاه اليقــني، واســتقام أصحابــه معــه، 
ــوم  ــان إىل ي ــم بإحس ــن تبعه ــون وم ــك التابع وكذل
ــزام بالصــالة وباقــي الفــروض،  ــن، كذلــك االلت الدي
ــالَة  ــالَة إنَّ الصَّ ــِم الصَّ يقــول اهلل -عــز وجــل-: )َوأِق
َتنَهــى َعــن الَفحَشــاِء وامُلنَكــر َولِِذِكــِر اهللَِّ َأكــرَب(. 
ــاء  ــن الفحش ــالة ع ــي الص ــوت:٤5(، إن هن )العنكب
ــة يف حتقيــق  واملنكــر هــي مــن أعظــم فوائدهــا الرتبوي
ــبب  ــوب س ــايص والذن ــلوكية، واملع ــتقامة الس االس
ــاب  ــي تنت ــلوكية الت ــات الس ــاكل واالضطراب كل املش
ــات  ــي الطاع ــة وباق ــامل الصاحل ــان، وإن األع اإلنس
ســبب كل خــري يف ســلوك اإلنســان، كذلــك االهتــامم 
فاجتــامع  الرتبويــة،  وفوائدهــا  اجلامعــة  بصــالة 
ــد  ــة وفوائ ــم عظيم ــه حك ــادة في ــذه العب ــاس يف ه الن
ــري  ــوي، والتأث ــودد األخ ــل والت ــا: التواص ــرية منه كث
ــالوة  ــني، وت ــني املصل ــادل ب ــايب املتب ــلوكي اإلجي الس
ــيدة  ــئلت الس ــا ُس ــه: مل ــيل بآداب ــم والتح ــرآن الكري الق
ــىل  ــي- ص ــق النب ــن خل ــا- ع ــة -ريض اهلل عنه عائش
اهلل عليــه وســلم- قالــت كان خلقــه القــرآن الكريــم، 
حيــث قــال اهلل –تعــاىل-: )وإِّنــَك َلَعــىَل ُخُلــٍق َعظِيــم(، 
)القلــم:٤(، فقــد كان -عليــه الصــالة والســالم- يأمتر 

ــام  ــًكا ب ــه متمس ــن نواهي ــي ع ــرآن، وينته ــر الق بأوام
ــلوك.   ــتقامة الس ــالق واس ــكارم األخ ــن م ــه م ــر ب يأم

)الســبيل،1٤36هـ(.
ومــن األســاليب الرتبويــة العفــو والتســامح: يقــول اهلل 
–تعــاىل-: )ُخــِذ الَعفــَو َوأُمــر بِالُعــرِف وَأعــِرض َعــن 
اجلَاِهلــني(، )األعــراف: 199(، والتنبــه بعــدم ارتكاب 
ــدى  ــية ل ــكالت النفس ــد املش ــا بتولي ــايص لعالقته املع
اإلنســان: يقــول اهلل –تعــاىل-: )َأم َنجَعــُل اّلذِيــَن آمنـُـوا 
ــُل  ــديَن يف األَرِض َأم َنجَع ــاِت كامُلفِس احِلَ ــوا الصَّ وَعِمل
ــار(،)ص:28(، واحلــرص عــىل اختيــار  امُلَتِقــنَي كالُفجَّ
ــالة  ــه الص ــك -علي ــول يف ذل ــنة، يق ــة احلس الصحب
والســالم-: )املــرء عــىل ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم 
ــنده)13  ــد يف مس ــام أمح ــه اإلم ــل( )أخرج ــن خيال م
، فالصحبــة الصاحلــة حتافــظ  /398 /ح:8٠28(( 
ــن  ــم م ــليمة، وحتميه ــا الس ــلوكيات أفراده ــىل س ع
التــربج  الرذيلــة، والنهــي عــن  االنحــراف نحــو 
واالختــالط: يقــول –تعــاىل-: "وإذا َســألُتُموهنَّ َمَتاًعــا 
َفاســألوهنَّ ِمــن َوَراِء ِحَجــاب َذلُِكــم َأطَهــُر لُِقُلوبُِكــم 
ــدوة  ــىل الق ــرص ع ــزاب:53(، واحل َوقُلوهِبن".)األح
النمــوذج؛ فالصحابــة -رضــوان اهلل عليهــم- كان 
قدوهتــم رســول اهلل؛ لذلــك كانت اســتقامة ســلوكهم، 
ومــن األســاليب الرتبويــة األدب مــع النفس، وتشــمل 
ــس  ــدة النف ــذات، وجماه ــبة ال ــة، وحماس ــة الذاتي املراقب

األمــارة بالســوء. )الشــحود،1٤36هـ(.
ــول  ــوار والق ــة : احل ــة الرتبي ــاليب الرتبوي ــن األس وم
احلســن ذو القصــد النبيــل، فاإلنســان حيــب مــن 
ــاىل- يف  ــال اهلل –تع ــث ق ــول ؛ حي ــه الق ــف مع يتلط
كتابــه العزيــز: "َوقُوُلــوا لِلنَّــاِس ُحســنَا" )البقــرة:83(؛ 
ــب  ــكالم الطي ــه إىل ال ــه وعقل ــاح قلب ــان يرت فاإلنس
ــب، إن اهلل  ــام الطي ــمه إىل الطع ــاح جس ــام يرت ــا ك متاًم
أمــر املربــني أن يقولــوا يف حماورهتــم وماطبتهــم للناس 
الكلمــة الطيبــة، وأن خيتــاروا مــن الــكالم ألطفــه 
ــن  ــكالم اخلش ــنى، فال ــاًم باحلس ــوا دائ ــنه وينطق وأحس
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هــو ســالح الشــيطان يســعر بــه نــار املشــكالت 
والفتــن ويؤججهــا يف النفــس، قــال اهلل –تعــاىل-: 
"ُقــل لِعَبــاِدي َيُقولــوا اّلتِــي ِهــَي َأحَســن، إِنَّ الَشــيَطاَن 

ــا"  ا ُمبِينً ــُدوًّ ــاِن َع ــيَطاَن كاَن لإِلنَس ــم إِنَّ الَش ــَزُغ َبينَُه َين
)اإلرساء:53(.

منهجية البحث: 
تتضمن منهجية البحث ما يأيت: 

املنهج املستخدم: 
ــتخدم  ــذي يس ــي ال ــج الوصف ــث املنه ــد البح  اعتم
لتحديــد خصائــص الظواهــر؛ حيــث يناســب طبيعــة 
ــلوكية  ــكالت الس ــد املش ــو حتدي ــه، وه ــث وهدف البح
ــة  ــور الرتبي ــن منظ ــا م ــبل مواجهته ــة وس واألكاديمي

ــالمية. اإلس

جمتمع البحث: 
تــم حتديــد جمتمــع البحــث بــوكالء ووكيــالت كليــات 
ــؤوالت  ــؤولو ومس ــك مس ــة، وكذل ــة املجمع جامع
التوجيــه  وحــدات  أو  الطالــب  دعــم  وحــدات 
واإلرشــاد الطــاليب؛ وذلــك ألهنــم األقــرب إىل الطلبــة 
وعــىل  هلــم،  اليوميــة  ومراجعاهتــم  معامالهتــم  يف 
احتــكاك دائــم هبــم، وكذلــك فــإن معظــم الدراســات 
الســابقة كانــت عينتهــا مــن املعلمــني واملوجهــني 
ــردات  ــع مف ــامل جلمي ــرص ش ــم ح ــدين، وت واملرش
املجتمــع، وبلــغ عددهــا 33 مفــردة، واجلــداول اآلتيــة 

ــم: ــدد خصائصه حت

%كالنوع
2678.8ذكر
721.2أنثى

%331٠٠املجموع

جدول )1( يوضح توزيع جمتمع البحث وفقا للنوع:

جدول )2( يوضح توزيع جمتمع البحث وفقا للتخصص:

جدول )3( يوضح توزيع جمتمع البحث وفقا للخربة:

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن جمتمــع البحــث بلــغ 
)33( وكيــاًل ووكيلــة، ومســؤواًل ومســؤولة عــن 
وحــدة  توجيــه وإرشــاد طــاليب بواقــع )26 ( للذكــور 

ــبة %21.2 ــاث بنس ــبة 78.8% و)7( إن بنس

%كالنوع
1٤٤2.٤كليات إنسانية 
1957.6كليات علمية 

%331٠٠املجموع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن جمتمــع البحــث مــوزع 
ــبة  ــك بنس ــة )19( وذل ــة العلمي ــات اجلامع ــق كلي وف

ــبة ٤.٤2% ــانية )1٤( بنس 57.6% ، واإلنس

%كالنوع
39.1أقل من عامني 

39.1من 2 إىل أقل من 5 أعوام 
1236.٤من 5 إىل أقل من 1٠ أعوام 

15٤5.5أكثر من 1٠ أعوام 
%331٠٠املجموع

ــع جمتمــع البحــث  يتضــح مــن اجلــدول الســابق توزي
وفــق ســنوات اخلــربة، ومــن لدهيــم خــربة أكثــر مــن 
ــم  ــبة ٤5.5% ، ويليه ــم 15 بنس ــنوات عدده 1٠ س
ــن 1٠  ــل م ــنوات إىل أق ــن 5 س ــربة م ــم خ ــن لدهي م
ســنوات عددهــم 12 ، وذلــك بنســبة 36.٤% ، ومــن 
لدهيــم مــن ســنتني إىل أقــل مــن 5 أعــوام وأقــل مــن 
ــبة  ــك بنس ــام، وذل ــكل منه ــدد 3 ل ــس الع ــني بنف عام

ــام. ــكل  منه 9.1% ل

حدود البحث:
احلــدود املوضوعيــة: يتحــدد موضــوع البحــث يف 
ــة  ــات جامع ــالب وطالب ــه ط ــي تواج ــكالت الت املش
املجمعــة وُســبل معاجلتهــا يف ضــوء الرتبية اإلســالمية.
احلــدود املكانيــة: طبــق هــذا البحــث يف جامعــة 
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املجمعــة.
العــام  يف  البحــث  هــذا  طبــق  الزمانيــة:  احلــدود 

1٤٤1هـــ.  /  1٤٤٠ اجلامعــي 

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
حيتــاج الباحــث إىل األســاليب اإلحصائيــة ملعاجلــة 
ــة  ــه ولإلجاب ــة نتائج ــك ملعرف ــث؛ وذل ــات البح بيان
ــد  ــك فق ــا لذل ــه، وحتقيًق ــري نتائج ــئلته، وتفس ــن أس ع

ــة:  ــة اآلتي ــاليب اإلحصائي ــث األس ــتخدم الباح اس
ملعرفــة  احلســايب  الوســط  الباحــث  اســتخدم   -1
ــتناًدا  ــة اس ــلوكية واألكاديمي ــكالت الس ــب املش ترتي
ــل  ــة أفض ــك ملعرف ــة، وكذل ــراد العين ــات أف إىل إجاب
الســبل املنبثقــة مــن الرتبيــة اإلســالمية يف عــالج هــذه 

املشــكالت. 
لعينتــني  التائــي  االختبــار  الباحــث  اســتخدم   -2
ــني  ــات اجلنس ــني إجاب ــروق ب ــة الف ــتقلتني ملعرف مس

وكذلــك وفــق التخصــص العلمــي 
)علمي - إنساين(.

3- اســتخدم الباحــث حتليــل التبايــن ملعرفــة الفــروق 
ملعرفــة  املجموعــات  وضمــن  املجموعــات  بــني 

ــع. ــراد املجتم ــات أف ــروق يف إجاب الف
والتبايــن  املئويــة  النســبة  الباحــث  اســتخدم   -٤
أفــراد  إجابــات  حتليــل  يف  املعيــاري  واالنحــراف 

املجتمــع.

أداة البحث: 
جلمــع  أساســية  كأداة  اســتبانة  الباحــث  اســتخدم 
البيانــات، ولبنــاء االســتبانة اطلــع الباحــث عــىل 
ــة بموضــوع البحــث،  الدراســات الســابقة ذات الصل
ــة  ــات النظري ــوء األدبي ــتبانة يف ض ــم االس ــم تصمي وت

للموضــوع.
وتتكون االستبانة من املحاور اآلتية:

حتــدد  التــي  األساســية  البيانــات  األول:  املحــور 

ــة  ــس، طبيع ــي: اجلن ــث ،وه ــع البح ــص جمتم خصائ
الكليــة "التخصــص"، ســنوات اخلــربة. 

املحــور الثــاين: املشــكالت األكاديميــة، ويتكــون مــن 
16 عبــارة. 

املحــور الثالــث: املشــكالت الســلوكية، ويتكــون مــن 
16 عبــارة.

ــكالت  ــة مش ــة ملواجه ــاليب الرتبي ــع: أس ــزء الراب اجل
ــارة. ــن  11 عب ــون م ــة، ويتك الطلب

ــذ كل  ــاميس، فتأخ ــرت اخل ــام ليك ــتبانة نظ ــع االس تتب
ــم املقابلــة  ــارة تدرًجــا مخاســيًّا، بحيــث تكــون القي عب
لــكل اســتبانة كاآليت )أوافــق بشــدة 5درجــات ،أوافــق 
٤درجــات،  أوافــق إىل حــد مــا 3درجــات، ال أوافــق 

درجتــان، ال أوافــق هنائيــا درجــة واحــدة(.

صدق وثبات أداة البحث:
ــني  ــىل  نوع ــدق ع ــاب الص ــث يف حس ــد الباح  اعتم

ــدق: ــن الص م

 الصدق الظاهري:
ــن  ــك م ــري، وذل ــدق الظاه ــث الص ــتخدم الباح اس
ــرباء  ــن اخل ــة م ــىل جمموع ــتبانة ع ــرض االس ــالل ع خ
املحكمــني ملعرفــة مــدى صالحية االســتبانة لقيــاس ما 
أعــدت ألجلــه، وملعرفــة مــدى صــدق انتــامء فقراهتــا 
ملحاورهــا، وفيــام إذا كان هلــم إضافــة عبــارات جديــدة 
ــد  ــة، وق ــري الصاحل ــارات غ ــذف العب ــبة أو ح مناس
ــني  ــق آراء املحكم ــن تواف ــبة ال 8٠% م ــامد نس ــم اعت ت
لقبــول صالحيــة الفقــرات وصــدق انتامئهــا ملحورهــا، 
وقــد تــم حــذف الفقــرات التــي مل حتــظ بقبــول اخلــرباء 
هلــا، وعــىل هــذا األســاس تــم اعتــامد االســتبانة التــي 

تــم تطبيقهــا عــىل أفــراد العينــة.

الصدق البنائي:
ــاط  ــالت االرتب ــاب معام ــث بحس ــام الباح ــه ق  وفي
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ــتبانة  ــاد االس ــن أبع ــد م ــوع كل بع ــني جمم ــبريمان ب س

قيم االرتباطاملحاور
٠.77٠املشكالت األكاديمية
٠.881املشكالت السلوكية

٠.569أساليب الرتبية

جدول رقم )٤( يوضح قيم االرتباط بني أبعاد االستبانة واملجموع الكيل:  

جدول رقم )5( يوضح قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ: 

جدول رقم )6( يوضح طريقة تصحيح االستبانة: 

قيم معامل الثباتعدد العباراتاملحاور
16٠.853املشكالت األكاديمية

16٠.796املشكالت السلوكية

11٠.8٤3أساليب الرتبية

٤3٠.866االستبانة ككل

واملجمــوع الــكيل لالســتبانة كــام يتضــح مــن اجلــدول 
اآليت:

بالنظــر إىل اجلــدول الســابق يتضــح أن االســتبانة تتســم 
بالصــدق وصاحلــة للتطبيــق ومجــع البيانات.

ثبات ألفا كرومباخ:
ــىل  ــتبانة ع ــات االس ــاب ثب ــث يف حس ــد الباح اعتم

حســاب قيــم معامــالت ثبــات " ألفــا كرومبــاخ" 
لالســتبانة،  الــكيل  واملجمــوع  االســتبانة  ملحــاور 
وذلــك بالتطبيــق عــىل عينــة مــن )1٠( مفــردات مــن 

ــث. ــع البح جمتم

بالنظــر إىل اجلــدول الســابق؛ يتضــح أن قيمــة معامــل 
بلغــت ٠.866، وقيــم  العــام لالســتبانة  الثبــات 
الثبــات ملحــاور االســتبانة  تــرتاوح مــا بــني ٠.796 و 
ــة  ٠.853 هــي قيمــة ثبــات مرتفعــة توّضــح صالحي

ــات. ــع البيان ــث جلم أداة البح
ــود  ــدى وج ــد م ــتبانة لتحدي ــح االس ــاح تصحي مفت

ــث يف  ــع البح ــالب ورأي جمتم ــدى الط ــكالت ل املش
أســاليب الرتبيــة، قــام الباحــث بتقســيم املتوســط 
ــط  ــل متوس ــث إن أق ــات، حي ــالث فئ ــايب إىل ث احلس
للعبــارة هــو واحــد صحيــح، وأعــىل متوســط 5، 
ــن  ــح م ــام يتض ــة 1.33 ك ــول كل فئ ــإن ط ــه ف وعلي

اآليت:  اجلــدول 

أساليب الرتبيةاملشكالت السلوكيةاملشكالت األكاديميةاحلد األعىل للمتوسطاحلد األدنى للمتوسطالفئات

منخفضةمنخفضةمنخفضة12.33األوىل

متوسطةمتوسطةمتوسطة2.3٤3.67الثانية

مرتفعةمرتفعةمرتفعة3.685الثالثة
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نتائج البحث:
جدول رقم )7( يوضح املشكالت األكاديمية:

 العبارات م
املتوسط ال أوافق هنائيا ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

احلسايب 
االنحراف 

املعياري 
الرتتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

1
 ضعف مستوى 

التحصيل العلمي
515.151133.331٤٤2.٤239.٠9٠  ٠3.55٠.875

2
 الغياب املتكرر من 

بعض الطلبة
721.21927.271236.3639.٠926.٠63.٤81.127

3
 التأخري عن مواعيد 

املحارضات
٤12.121٠3٠.3٠1133.33721.2113.٠33.271.٠٤8

٤
زيادة حاالت  

االعتذار عن املقررات 
515.15618.181٠3٠.3٠1٠3٠.3٠26.٠63.٠61.1712

5
 احلرمان يف بعض 

املقررات 
26.٠6618.181236.361133.3326.٠62.851.٠٠16

6
 تكرار ظاهرة الغش  

باالختبارات 
515.15721.21927.27618.18618.182.971.331٤

26.٠6927.27927.271٠3٠.3٠39.٠92.91.1٠15 االنقطاع عن الدراسة 7

8
 قلة مشاركة الطلبة 

بالنقاشات داخل 
قاعة التدريس 

1133.331٤٤2.٤2721.2113.٠3٠٤.٠  ٠6٠.831

9

 ضعف الشعور 
باملسؤولية من الطلبة 

جتاه النظام العام 
للكلية

1133.331133.33618.18515.15٠  ٠3.851.٠62

1٠
 ضعف القدرات 

العلمية النوعية  عند 
بعض الطلبة

1133.331٠3٠.3٠927.272%6.٠613.٠33.851.٠62

39.٠9927.271339.39618.1826.٠63.151.٠31٠ الرسوب يف املقررات 11

12
 رغبة تأجيل 

االختبارات من قبل 
بعض الطلبة 

515.15618.181236.36927.2713.٠33.151.٠91٠

13
ضعف العالقة بني 

الطلبة واملحارض 
13.٠31٠3٠.3٠1133.331٠3٠.3٠13.٠33٠.9٤13

721.211٤٤2.٤2515.15618.1813.٠33.61.٠1٤الالمباالة بالدراسة 1٤

15

عدم تقبل الطلبة 
النصح والتوجيه 

السلوكي واألخالقي 
من املحارضين

٤12.121٠3٠.3٠1٠3٠.3٠927.27٠  ٠3.271.٠٠8
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جدول رقم )8( يوضح املشكالت السلوكية:

 العبارات م
املتوسط ال أوافق هنائيا ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

احلسايب 
االنحراف 

املعياري 
الرتتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

16
اإلكثار من الشكوى 

عن حجم مفردات 
املقررات

82٤.2٤927.27927.27721.21 ٠ ٠3.551.15

ــكالت  ــب املش ــابق أن ترتي ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
األكاديميــة جــاء كــام يــأيت: يف املرتبــة األوىل عــدم 
مشــاركة الطلبــة يف النقاشــات داخــل قاعــة التدريــس 
بمتوســط ٤.٠6، يليهــا يف املرتبــة الثانيــة كل مــن 
ضعــف الشــعور باملســؤولية مــن الطلبــة جتــاه النظــام 
ــة  ــة النوعي ــدرات العلمي ــف الق ــة، وضع ــام بالكلي الع
عنــد بعــض الطلبــة بمتوســط 3.85 لــكل منهــام، ويف 
ــط 3.6،  ــة بمتوس ــاالة بالدراس ــة الالمب ــة الرابع املرتب
ــكوى  ــن الش ــار م ــن اإلكث ــة كل م ــة اخلامس ويف املرتب
مــن حجــم مفــردات املقــرر، وضعــف مســتوى 
التحصيــل العلمــي بمتوســط 3.55 لــكل منهــام، ويف 
ــط ٤8.3،  ــرر بمتوس ــاب املتك ــابعة الغي ــة الس املرتب
ويف املرتبــة الثامنــة كل مــن عــدم تقبــل الطلبــة النصــح 
والتوجيــه الســلوكي واألخالقــي يف املحــارضات، 
والتأخــري عــن مواعيــد املحــارضات بمتوســط 3.27 
ــوب  ــن الرس ــارشة كل م ــة الع ــام، ويف املرتب ــكل منه ل
ــط  ــارات بمتوس ــل االختب ــة تأجي ــررات، ورغب يف املق

ــادة  ــرشة زي ــة ع ــة الثاني ــام، ويف املرتب ــكل منه 3.15 ل
ــط ٠6.3،  ــررات بمتوس ــن املق ــذار ع ــاالت االعت ح
ويف املرتبــة الثالثــة عــرشة ضعــف العالقــة بــني الطلبــة 
واملحــارض بمتوســط3، ويف املرتبــة الرابعــة عــرشة 
تكــرار ظاهــرة الغــش باالختبــارات بمتوســط2.97، 
ــة  ــن الدراس ــاع ع ــرشة االنقط ــة ع ــة اخلامس ويف املرتب
ــرشة  ــة ع ــة السادس ــرًيا يف املرتب ــط 2.9، وأخ بمتوس
حرمــان الطلبــة مــن دخــول االختبــار يف بعــض 
املقــررات بمتوســط 2.85، وهــذه النتيجــة اختلفــت 
مــع نتائــج بعــض الدراســات مثــل دراســة العســريي، 
ودراســة بوبشــيت اللتــني أولتــا املشــكالت االقتصادية 
األولويــة، كــام جــاءت متوافقــة مــع اإلطــار النظــري 
الرهــاب  اضطــراب  تفــي  يف  املتمثــل  النفــيس 
ــؤولية؛  ــف روح املس ــة، وضع ــني الطلب ــي ب االجتامع
ــم  ــذي جيعله ــر ال ــة؛ األم ــدرات العلمي ــف الق وضع
حيجمــون عــن الســؤال واملشــاركة يف قاعــة الــدرس.

 العبارات م
املتوسط ال أوافق هنائيا ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

احلسايب 
االنحراف 

املعياري 
الرتتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

1

حاالت  
القلق التي 

تصيب 
بعض 
الطلبة

39.٠91٠3٠.3٠185٤.5526.٠6٠  ٠3.٤2٠.758
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 العبارات م
املتوسط ال أوافق هنائيا ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

احلسايب 
االنحراف 

املعياري 
الرتتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

2

التهيب من 
احلديث 

أمام 
اآلخرين

515.151٠3٠.3٠11%33.33721.21 ٠ ٠3.391.٠٠9

3

ضعف 
مستوى  
الطموح 
ملواصلة 
الدراسة 

وبناء 
املستقبل  

721.211133.33927.27618.18 ٠ ٠3.581.٠36

٤

 خطر 
املخدرات 

بأنواعها 
عىل الطلبة 

٤12.12618.181133.33927.2739.٠92.971.1612

5

 انتشار 
ظاهرة  

التدخني 
يف صفوف 

الطلبة  

515.15927.2715٤5.٤5٤12.12 ٠ ٠3.٤5٠.97

6

االستخدام 
السلبي 

لإلنرتنت 
 أو

 وسائل 
التواصل

1٤٤2.٤21339.39515.1513.٠3 ٠٤ ٠.21٠.821

7
 كثرة 

أصدقاء 
السوء

1٠3٠.3٠1133.33927.2739.٠9 ٠ ٠3.85٠.97٤

8
 ضعف 

الشخصية 
618.18٤12.121751.52618.18 ٠ ٠3.3٠.981٠

9
 ضعف 

روح 
املسؤولية 

1٠3٠.3٠16٤8.٤8618.1813.٠3 ٠٤.٠ ٠6٠.792
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 العبارات م
املتوسط ال أوافق هنائيا ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

احلسايب 
االنحراف 

املعياري 
الرتتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

1٠

 قلة 
الدافعية 

والطموح 
جتاه 

املستقبل

9%27.2715%٤5.٤5721.2113.٠313.٠33.9٠.953

11
ظاهرة 

املشاجرة  
بني الطلبة 

 ٠٠٤%12.128%2٤.2٤1236.36927.272.211.٠٠16

12

صعوبة 
تكيف 
الطلبة 

مع البيئة 
اجلامعية

٤12.125%15.151٠%3٠.3٠1236.3626.٠62.911.313

13

تعمد 
تعطيل 

الوسائل 
التعليمية 

املتاحة 

 ٠٠٤%12.129%27.271133.33927.272.2٤1.٠٠15

1٤

 ضعف 
الشعور 

باملسؤولية 
من الطلبة 

جتاه النظام 
العام 

للجامعة  

٤12.129%27.2712%36.36515.1539.٠93.181.1311

15
الكسل 

واخلمول 
721.211133.331236.363%9.٠9٠  ٠3.67٠.925

16

إمهال 
االهتامم 
باملظهر 

اخلارجي 

39.٠9721.2182٤.2٤12%36.3639.٠92.851.151٤

ــكالت  ــب املش ــابق أن ترتي ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
الســلوكية جــاء كــام يــأيت: يف املرتبــة األوىل االســتخدام 
ــي  ــل االجتامع ــائل التواص ــت ووس ــلبي لإلنرتن الس
املســؤولية  روح  ضعــف  يليهــا   ،٤.21 بمتوســط 

ــة  ــة الدافعي ــة قل ــة الثالث ــط ٤.٠6، ويف املرتب بمتوس
والطمــوح جتــاه املســتقبل بمتوســط 3.9، ويف املرتبــة 
الرابعــة كثــرة أصدقــاء الســوء بمتوســط 3.85، 
ويف املرتبــة اخلامســة الكســل واخلمــول بمتوســط 
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مســتوى  ضعــف  السادســة  املرتبــة  ويف   ،3.67
الطمــوح ملواصلــة الدراســة وبنــاء املســتقبل بمتوســط 
3.58، ويف املرتبــة الســابعة انتشــار ظاهــرة التدخــني 
املرتبــة  ويف   ،3.٤5 بمتوســط  الطلبــة  صفــوف  يف 
ــة  ــض الطلب ــب بع ــي تصي ــق الت ــاالت القل ــة ح الثامن
ــن  ــب م ــعة التهي ــة التاس ــط 3.٤2، ويف املرتب بمتوس
احلديــث أمــام اآلخريــن بمتوســط 3.39، ويف املرتبــة 
بمتوســط 3.3، ويف  الشــخصية  العــارشة ضعــف 
ــؤولية  ــعور باملس ــف الش ــرشة ضع ــة ع ــة احلادي املرتب
ــط  ــة بمتوس ــام للجامع ــام الع ــاه النظ ــة جت ــن الطلب م
ــدرات  ــر املخ ــرشة خط ــة ع ــة الثاني 3.18، ويف املرتب
ــة  ــط 2.97، ويف املرتب ــة بمتوس ــىل الطلب ــا ع بأنواعه
الثالثــة عــرشة صعوبــة تكيــف الطلبــة مــع البيئــة 

اجلامعيــة بمتوســط 2.91، ويف املرتبــة الرابعــة عــرشة 
ــط 2.85،  ــي بمتوس ــر اخلارج ــامم باملظه ــال االهت إمه
ــائل  ــل الوس ــد تعطي ــرشة تعم ــة ع ــة اخلامس ويف املرتب
يف  أخــرًيا  و   ،2.2٤ بمتوســط  املتاحــة  التعليميــة 
املرتبــة السادســة عــرشة ظاهــرة املشــاجرة  بــني الطلبــة 
بمتوســط 2.21، وهــذه النتيجــة جــاءت متوافقــة مــع 
أدبيــات اإلطــار النظــري الــذي أشــار إىل عــدم اكتــامل 
ــة  ــذه املرحل ــذات يف ه ــر ال ــف تقدي ــج، وضع النض
ــامم  ــدم االهت ــب إىل ع ــؤدي بالطال ــي ت ــة، والت العمري
بالدراســة وعــدم االهتــامم باملســتقبل، وهــذا مــا 
ــة وضعــف روح املســؤولية  يقــوده إىل ضعــف الدافعي

ــام. ــكل ع بش

 العبارات م
املتوسط ال أوافق هنائيا ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

احلسايب 
االنحراف 

املعياري 
الرتتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

1
القدوة 
احلسنة 

2369.7٠721.2139.٠9 ٠٤  ٠٠ ٠.61٠.662

2
الدروس 

الدينية 
1٤٤2.٤21٠3٠.3٠82٤.2٠ ٠ ٤13٠.3.٤.٠9٠.989

3
املحافظة 

عىل الصالة 
2266.6782٤.2٤39.٠9 ٠٤ ٠ ٠ ٠.58٠.663

٤
 الصحبة 
الصاحلة 

2266.67927.2713.٠313.٠3 ٠٤ ٠.58٠.713

5

الربامج 
التوعوية 

لعامدة شؤن 
الطالب 

1339.3915٤5.٤526.٠613.٠326٠.6٤.٠91.19

6

 ضوابط 
العادات 
والتقاليد 

املنبثقة من 
الرشيعة 

اإلسالمية 

1٤٤2.٤2185٤.551%3.٠3 ٠٤ ٠ ٠٠.39٠.567

جدول رقم )9( يوضح أساليب الرتبية:
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 العبارات م
املتوسط ال أوافق هنائيا ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

احلسايب 
االنحراف 

املعياري 
الرتتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

7

 اتباع 
سلوكيات  
أعضاءهيئة 

التدريس 
املميزين 
يف األداء 
والعطاء 

واألخالق 

2٠6٠.61927.27٤12.12 ٠٤.٤ ٠ ٠ ٠8٠.715

8

االستفادة 
من وسائل 

التواصل 
االجتامعي 

وما فيها 
من حكم 

وفوائد 
وتوجيهات 

أخالقية 

1751.521133.33٤12.12٠  ٠13٠.3٤.3٠.928

9
 األنشطة 
الطالبية 

1957.581٠3٠.3٠26.٠613.٠313٠.3٤.36٠.966

1٠

برامج 
وحمارضات 

مركز 
التوجيه 

واإلرشاد 
الطاليب 

15٤5.٤51٠3٠.3٠515.15٠  ٠39٠.9٤.٠31.1211

11
 حتفيز 

الوعي 
الذايت 

2266.671٠3٠.3٠13.٠3٠٤ ٠٠  ٠.6٤٠.551

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن جمتمــع البحــث يــرى 
أن أول أســاليب الرتبيــة التــي يمكــن اســتخدامها مــع 
ــذايت  ــز الوعــي ال الطــالب حلــل مشــكالهتم هــو حتفي
ــدوة  ــة الق ــة الثاني ــا يف املرتب ــط ٤.6٤، ويليه بمتوس
ــة كل مــن  ــة الثالث احلســنة بمتوســط ٤.61، ويف املرتب
ــة  ــة الصاحل ــالة والصحب ــىل الص ــة ع ــلويب املحافظ أس
ــة  ــة اخلامس ــام، ويف املرتب ــكل منه ــط ٤.58 ل بمتوس

ــن  ــس املميزي ــة التدري ــاء هيئ ــلوكيات أعض ــاع س اتب
ــط ٤.٤8، ويف  ــالق بمتوس ــاء واألخ يف األداء والعط
املرتبــة السادســة األنشــطة الطالبيــة بمتوســط 36.٤، 
العــادات والتقاليــد  املرتبــة الســابعة ضوابــط  ويف 
ــط 39.٤،  ــالمية بمتوس ــة اإلس ــن الرشيع ــة م املنبثق
ــل  ــائل التواص ــن وس ــتفادة م ــة االس ــة الثامن ويف املرتب
االجتامعــي ومــا فيهــا مــن حكــم وفوائــد وتوجيهــات 
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أخالقيــة بمتوســط ٤.3، ويف املرتبــة التاســعة كل 
ــامدة  ــة لع ــج التوعوي ــة والربام ــدروس الديني ــن ال م
ــام ، ويف  ــكل منه ــط ٤.٠9 ل ــالب بمتوس ــؤن الط ش

الداللةقيمة )ت(االنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالنوعاملحاور
املشكالت 
األكاديمية

غري دال 265٤.5811.33٠.99٤ذكر 7٤9.861٠.38أنثى
املشكالت 

السلوكية
غري دال 2653.٠39.6٠.2٠6ذكر 753.868.17أنثى

غري دال 26٤7.56.821.137ذكرأساليب الرتبية 75٠.573.78أنثى

ــه  ــز التوجي ــارضات مرك ــج وحم ــرية  برام ــة األخ املرتب
ــط ٤.٠3. ــاليب بمتوس ــاد الط واإلرش

جدول رقم )1٠( يوضح داللة الفروق يف رأي العينة حول مشكالت الطلبة وأساليب الرتبية وفًقا للجنس:

جدول رقم )11( يوضح داللة الفروق يف رأي العينة حول مشكالت الطلبة وأساليب الرتبية وفًقا لطبيعة البحث: 

جدول رقم )12( يوضح داللة الفروق يف رأي العينة طبقًا لسنوات اخلربة:

ــروق  ــود ف ــدم وج ــابق ع ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
دالــة إحصائيًّــا يف رأي جمتمــع البحــث  يف مجيــع حمــاور 
االســتبانة راجعــة إىل اجلنــس، وهــذه النتيجــة ختتلــف 

ــة  ــابقة كدراس ــات الس ــن الدراس ــدد م ــج ع ــع نتائ م
ــاين. ــري واحلقب العام

الداللةقيمة )ت(االنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالنوعاملحاور
املشكالت 
األكاديمية

غري دال ٤56.927.11.512كليات إنسانية 951.113كليات علمية
املشكالت 

السلوكية
غري دال ٤56.18.281.567كليات إنسانية 951.19.٤8كليات علمية

غري دال ٤٤9.796.551.277كليات إنسانيةأساليب الرتبية 9٤6.956.13كليات علمية

ــروق  ــود ف ــدم وج ــابق ع ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
دالــة إحصائيًّــا يف رأي جمتمــع البحــث  يف مجيــع حمــاور 
االســتبانة راجعــة إىل طبيعــة البحــث يف الكليــات 

اإلنســانية والعلميــة، وهــذه النتيجــة جــاءت متوافقــة 
ــي. ــة الزعب ــع دراس م

الداللةقيمة فمتوسط املربعاتجمموع املربعات

املشكالت األكاديمية
املشكالت السلوكية

721.5٤٤2٤٠.5152.1٤2بني املجموعات 
غري دال  3256.5112.29٤داخل املجموعات

3978.٠61املجموع

أساليب الرتبية
527.2٤8179.7٤92.338بني املجموعات 

غري دال  218٠.26775.183داخل املجموعات 
27٠7.515املجموع
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الداللةقيمة فمتوسط املربعاتجمموع املربعات

املشكالت األكاديمية
1٤.259٤.753٠.1٠7بني املجموعات 

غري دال  1285.983٤٤.3٤٤داخل املجموعات 
13٠٠.2٤2املجموع

ــروق  ــود ف ــدم وج ــابق ع ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
دالــة إحصائيًّــا يف رأي جمتمــع البحــث  يف مجيــع حمــاور 
االســتبانة راجعــة إىل ســنوات اخلــربة، وال يوجــد مــن 
ــذا  ــن درس ه ــر م ــة الذك ــابقة اآلنف ــات الس الدراس

ــه. ــايل ب ــث احل ــرد البح ــث تف ــري، حي املتغ

النتائج العامة للبحث:

أوالً: املشكالت األكاديمية:
ــة  ــل قاع ــات داخ ــة يف النقاش ــاركة الطلب ــدم مش - ع

ــس. التدري
- ضعــف الشــعور باملســؤولية مــن الطلبــة جتــاه النظام 

ــام بالكلية. الع
ــض  ــد بع ــة عن ــة النوعي ــدرات العلمي ــف الق - ضع

ــة. الطلب
- الال مباالة بالدراسة.

- اإلكثار من الشكوى من حجم مفردات املقرر.
- ضعف مستوى التحصيل العلمي.

- الغياب املتكرر.
ــلوكي  ــه الس ــح والتوجي ــة النص ــل الطلب ــدم تقب - ع

واألخالقــي يف املحــارضات. 
- التأخري عن مواعيد املحارضات.

ثانًيا: املشكالت السلوكية: 
- االســتخدام الســلبي لإلنرتنــت ووســائل التواصــل 

االجتامعــي. 
- ضعف روح املسؤولية.

- قلة الدافعية والطموح جتاه املستقبل.

- كثرة أصدقاء السوء.
- الكسل واخلمول. 

- ضعــف مســتوى  الطمــوح ملواصلــة الدراســة وبنــاء 
 . ملستقبل ا

- انتشار ظاهرة  التدخني يف صفوف الطلبة.
- حاالت  القلق التي تصيب بعض الطلبة .

ثالًثا: أساليب الرتبية:
- حتفيز الوعي الذايت.

- القدوة احلسنة.
- املحافظة عىل الصالة.

- الصحبة الصاحلة.
ــة التدريــس املميزيــن  - اتبــاع ســلوكيات أعضــاء هيئ

ــالق.  ــاء واألخ يف األداء والعط
- األنشطة الطالبية.

ــة  ــن الرشيع ــة م ــد املنبثق ــادات والتقالي ــط الع - ضواب
ــالمية.  اإلس

- االســتفادة مــن وســائل التواصــل االجتامعــي ومــا 
ــة.  فيهــا مــن حكــم وفوائــد وتوجيهــات أخالقي

رابًعا: داللة الفروق: 
كــام أســفرت النتائــج العامــة للبحــث عــن عــدم 
ــكالت  ــد مش ــة يف حتدي ــني آراء العين ــروق ب ــود ف وج
الطلبــة باجلامعــة راجعــة إىل اجلنــس أو طبيعــة البحــث 

ــربة. ــنوات اخل أو س

التوصيات واملقرتحات: 
اســتكامال ملتطلبــات البحــث فقــد خــرج الباحــث 
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بالتوصيــات واملقرتحــات اآلتيــة:

أوالً: التوصيات:
- الرتكيــز عــىل األنشــطة الطالبيــة التــي تنمــي الوعــي 

الــذايت لــدى الطــالب. 
- ممارســة أنشــطة طالبيــة هادفــة لشــغل أوقــات فــراغ 

الطــالب فيــام يفيــد.
ــة  ــالمية، والثقاف ــة اإلس ــم اهلوي ــىل تدعي ــز ع - الرتكي
العربيــة، وتدعيــم القيــم الوطنيــة داخــل اجلامعــة 
ــة. ــري األكاديمي ــة أو غ ــطة األكاديمي ــواء يف األنش ،س
- تفعيــل دور اإلرشــاد األكاديمــي وبحث املشــكالت 

األكاديميــة للطــالب قبــل تفاقمها.
ــي  ــي الوع ــي تنم ــادية الت ــج الغرش ــف الربام - تكثي
الــذايت لــدى الطلبــة، وكذلــك تنميــة مفهــوم القــدوة 
عنــد الطلبــة؛ ملــا لــه مــن أثــر يف بنــاء أســلوب احليــاة 

ــح. الناج
- إنشــاء وحــدة يف مركــز التوجيــه واإلرشــاد الطــاليب 
باســم وحــدة البحــث العلمــي للكشــف والتتبــع 
املســتمر للمشــكالت الطالبيــة بأنواعهــا ووضــع 

ــا.  ــول هل احلل
ــة  ــن الرشيع ــتوحاة م ــادية مس ــج إرش ــم برام - تصمي
الطلبــة  شــخصيات  تنميــة  بقصــد  اإلســالمية؛ 
العابــرة  الســلوكية  االضطرابــات  مــن  وحتصينهــا 

للحــدود. 
- رضورة تصميــم وإعــداد برامــج إرشــادية وتوجيهية 
هامــة اســتناًدا إىل املشــكالت التــي حددهــا أفــراد 

ــة.   العين
ــل  ــائل التواص ــن وس ــتفادة م ــة لالس ــه الطلب - توجي
ــديد  ــة الش ــق الطلب ــدة تعل ــتغلني ش ــي مس االجتامع
ــا وســلوكيًّا. ــة علميًّ ــة الطلب هبــا؛ وذلــك بقصــد توعي

ثانًيا: املقرتحات:
- إجــراء دراســة مماثلــة تتنــاول حتديــد أنــامط وأنــواع 

ــرتة  ــاء ف ــالب أثن ــا الط ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
ــالب  ــن ط ــة م ــراد العين ــون أف ــىل أن تك ــة، ع الدراس

ــة.  اجلامع
ــا  ــة نتائجه ــا مقارن ــم فيه ــة يت ــة مماثل ــراء دراس - إج
ــات  ــة والتخصص ــات العلمي ــاس التخصص ــىل أس ع
اإلنســانية، وكذلــك وفــق متغــري اجلنــس؛ ملعرفــة 
ــة. ــر دق ــكل أكث ــة بش ــلوكية والعلمي ــكالت الس املش
-  إجــراء دراســات ميدانيــة ملعرفــة أثــر الربامــج 
ــكالت  ــدة املش ــض ح ــالمية يف خف ــادية اإلس اإلرش

ــة.  ــني الطلب ــارها ب ــن انتش ــد م ــة أو احل الطالبي

املراجع:

1. القرآن الكريم.

2. صحيح البخاري، ) 6/ 11٤/ ح: ٤775(.

3. البنــا، أنــور والربعــي، عائد.)2٠٠6(."مشــكالت 
طلبــة جامعــة األقــى بغــزة مــن وجهــة نظــر الطلبة". 
الدراســات  )سلســلة  اإلســالمية  اجلامعــة  جملــة 

اإلنســانية(. جملــد 1٤، العــدد 2، ص537-5٠5.

٤. بوبشــيت، اجلوهــرة إبراهيــم )2٠٠8م( املشــكالت 
ــات  ــة الدراس ــات كلي ــه طالب ــي تواج ــة الت األكاديمي
ــل  ــك فيص ــة املل ــع بجامع ــة املجتم ــة وخدم التطبيقي
مــن وجهــة نظرهــن، جملــة جامعــة أم القــرى للعلــوم 
ــدد 1، ص ص  ــانية، الع ــة واإلنس ــة واالجتامعي الرتبوي

 .2٤1-175

ــول  ــوض. )1٤36هـــ(. أص ــر ع ــدوري، صاب 5. جي
الرتبيــة اإلســالمية)مدخل(، الريــاض، مكتبــة الرشــد، 

نــارشون.
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ــد اهلل)2٠1٠م(. مشــكالت الشــباب  ــاين، عب 6. احلقب
اجلامعــي وكيفيــة معاجلتهــا دراســة ميدانيــة يف جامعــة 
دمشــق. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة 

ــق. دمش

7. محــدي، حممــد نزيــه وآخــرون. )199٤م(. التكيف 
ــدس  ــة الق ــامن، جامع ــية، ع ــة النفس ــة الصح ورعاي

ــة. املفتوح

النفــس أرسارهــا  8. محــودة، حممــود. )199٠م(. 
القاهــرة، مكتبــة الفجالــة. وأمراضهــا، ط )2(، 

9. خــري اهلل، ســيد. )1995م(. علــم النفــس الرتبوي، 
دار النهضــة املرصيــة بالقاهرة.

ــة  ــي، فاطم ــل والردين ــن كام ــد ب ــيدي، أمح 1٠. الرش
ــاء  ــالمية وبن ــة اإلس ــد. )1٤31هـــ(. الرتبي ــت مح بن

ــد. ــة الرش ــاض، مكتب ــلمة، الري ــخصية املس الش

)2٠٠3م(  جــرب.  ســليامن  إبراهيــم  الزعبــي،   .11
مــن  الرشيعــة وعالجهــا  كليــة  مشــكالت طلبــة 
ــورة،  ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــالمي، رس ــور إس منظ

جامعــة  الريمــوك، أربــد.

)2٠٠5م(.  الســالم.  عبــد  حامــد  زهــران،   .12
ــرة،  ــيس، ط٤، القاه ــالج النف ــية والع ــة النفس الصح

عــامل الكتــب للنــرش والتوزيــع والطباعــة.

13. الســبيل ، عبــداهلل. )1٤36هـــ( مــن منهــج الرتبية 
اإلســالمية ،مكــة املكرمــة، مكتبــة امللــك فهــد. 

1٤. ســالمة، ممدوحــة حممــد. )198٤م(. املشــكالت 
الســلوكية مــن الطفولــة إىل املراهقــة، مكتبــة األنجلــو 

املرصيــة.

ــارص )2٠٠7م(  ــق، ن ــو زري ــاهر وأب ــليامن، ش 15. س
ــة  ــوك يف اململك ــني بتب ــة املعلم ــالب كلي ــكالت ط مش
العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر الطــالب يف ضــوء 
بعــض املتغــريات، رســالة الرتبيــة وعلــم النفــس.  

العــدد 28،  ص ص 72-55.

16. ســليامن، شــاهر والصــامدي، حممــد )2٠٠8( 
املشــكالت األكاديميــة لــدى طــالب كليــات املعلمــني 
متغــريي  الســعودية يف ضــوء  العربيــة  اململكــة  يف 
التخصــص واملســتوى الــدرايس،  جملــة رســالة اخلليــج 

العــريب،  العــدد 1٠9، ص ص 152-1٠3.

)1989م(:  ميلــامن.  وهــورد  شــيفر  شــارلز   .17
ــيمه داؤد  ــة نس ــني، ترمج ــال واملراهق ــكالت األطف مش

ــامن. ــدي، ع ــه مح ونزي

18. الشــحود ، نايــف )1٤36هـــ( اخلالصة يف اآلداب 
ــالمية.بدون دار نرش. اإلس

19. الشــمري، عــيل مناحــي نــزال والعنــزي، صالــح 
هــادي فرحــان )2٠11(م أهــم املشــكالت التــي 
تواجــه طالبــات قســم االقتصــاد املنــزيل ختصــص 
ــية  ــة األساس ــة الرتبي ــتهلك بكلي ــوم األرسة واملس عل
ــة  ــة، جامع ــراءة واملعرف ــة الق ــت، جمل ــة الكوي يف دول
عــني شــمس، كليــة الرتبيــة، اجلمعيــة املرصيــة للقــراءة 

واملعرفــة، العــدد 118، ص ص 2٤6-231.

ــكالت  ــامل )2٠٠3م( املش ــة س ــري، فاطم 2٠. العام
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــالب جامع ــدى ط ــة ل األكاديمي
املتحــدة، جملــة كليــة الرتبيــة، جامعــة اإلمــارات،  

العــدد 2٠، ص ص 119 - 183.
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بعــض  ربيــع)1996م(  أمحــد  عبداحلميــد،   .21
املشــكالت التعليميــة التــي تواجــه طــالب كليــة 
ــد  ــام حمم ــة اإلم ــة بجامع ــة واالجتامعي ــوم العربي العل
ــة  ــعودية، جمل ــم، الس ــالمية بالقصي ــعود اإلس ــن س اب
ــرص، ص ص 56- ــر، م ــة األزه ــة، جامع ــة الرتبي كلي

.9 5

مشــكالت  )1991م(.  أمحــد.  عبداخلالــق،   .22
دار  مــرص،  ط2،  الســلوكّية.  واملراهقــني  األطفــال 

اجلامعــي. الفكــر 

ــف  ــيخ، يوس ــالم والش ــد الس ــار، عب ــد الغف 23. عب
حممــود. )1985م(. ســيكولوجية الطفــل غــري العــادي 

ــة. ــة العربي ــرة, دار النهض ــة. القاه ــة اخلاص والرتبي

2٤. عبداملنعــم، عبــداهلل )1996م( التوجيه واإلرشــاد 
النفــيس واالجتامعــي، غــزة فلســطني، مطابــع منصور.

25. العســريي، حممــد عبد اهلل. )2٠11م(. املشــكالت 
ــوم  ــة وعل ــة البدني ــة الرتبي ــالب كلي ــه ط ــي تواج الت
ــة الريــاض مــن  احلركــة بجامعــة امللــك ســعود بمدين
وجهــة نظرهــم. جملــة الرتبيــة جامعــة األزهــر بمــرص. 

العــدد  1٤5، ص ص 1٤7 -176.

العويضــة، ســلطان بــن موســى. )2٠٠5م(.   .26
ــة  ــا الطلب ــي يواجهه ــة الت ــكالت التوافقي ــض املش بع
األردنيــة،   اجلامعــات  يف  الدارســون  الســعوديون 
دراســات العلــوم الرتبويــة،  جملــد 32 ، العــدد 1، ص 

.115-  91 ص  

مشــاكل  )2٠٠2م(.  ســامل.  حممــد   ، عطيــة   .27
الطــالب اجلامعيــني وحلهــا يف ضــوء اإلســالم، جملــة 
ــدد 1، ص   ــورة ، الع ــة املن ــالمية باملدين ــوم اإلس العل

.157-139 ص 

ــكالت  ــاع )2٠٠7م(.  مش ــلطان من ــري، س 28. العم
 ، العــدد  الريــاض،  جريــدة  اجلامعــي،  الطالــب 

2٠٠7م. /٤ /٤

29. غبــاري، حممــد ســالمة )1995م(.  املدخــل 
ــة  ــة، جامع ــة والفردي ــكالت االجتامعي ــالج املش يف ع

اإلســكندرية.

)2٠٠٠م(.    وآخــرون.  مجــال  القاســم،   .3٠
ــرش  ــاء للن ــامن، دار صف ــلوكية، ع ــات الس االضطراب

والتوزيــع.

ــكالت  ــرون. )2٠٠8م(. مش ــامن  وآخ ــد, إي 31. حمم
ــؤرشات الصحــة النفســية  ــام بم ــات وعالقته الطالب
والتحصيــل الــدرايس لــدى عينــة مــن طالبــات كليــة 
ــج  ــة للمناه ــة املرصي ــة،  اجلمعي ــة املكرم ــة بمك الرتبي
وطــرق التدريــس، العــدد131، ص ص 13- 75.

32. حممــد، عاليــة الطيــب محــزة والدغمــي، مهــا 
الســلوكية  املشــكالت  حممد.)1٤35هـــ(.  عفــات 
الشــائعة لــدى طالبــات كليــة الرتبيــة بجامعــة اجلوف، 
جملــة اجلــوف للعلــوم االجتامعيــة، املجلــد 1 العــدد 2 

.187-153 ص  ص 

33. معــوض، ميخائيــل. )1993م(. ســيكولوجية 
مركــز  توزيــع  ط3،   واملراهقــة.  الطفولــة  النمــو 

اإلســكندرية.

ــن  ــدري. ) 1٤22هـــ (.  م ــد ق ــيس ، حمم 3٤. مكان
أســاليب الرتبيــة يف القــرآن الكريــم . بــريوت، دار ابــن 

ــرش. ــة والن ــزم للطباع ح
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ــة  ــب. ) 1٤16هـــ (. أزم ــول راغ ــار، زغل 35. النج
 ،)  2  ( ط  اإلســالمية،  وحلوهلــا  املعــارص  التعليــم 

الريــاض، الــدار العامليــة للكتــاب اإلســالمي. 

قــراءات يف  النقيــب، عبدالرمحــن. )1٤17(.    .36
الرشــد  الريــاض، مكتبــة دار  الرتبيــة اإلســالمية، 

ــرش. للن

37.  النحــالوي، عبــد الرمحــن. ) 1٤٠3هـــ (.  أصول 
ــق، دار  ــاليبها، ط ) 2 (، دمش ــالمية وأس ــة اإلس الرتبي

الفكــر .

ــة  ــداف الرتبي ــداد. ) 1٤٠9هـــ ( . أه 38. ياجلــن، مق
ــدى  ــاض، دار اهل ــا، ط ) 2 (، الري ــالمية وغاياهت اإلس

ــع . ــرش والتوزي للن
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تقويم برناجمي إعداد املعلم  التتابعي والتكاميل يف ضوء خمرجات التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية لدى طالب جامعة املجمعة

د. بشائر بنت محد الرميح
استاذ مساعد - قسم العلوم الرتبوية، كلية الرتبية باملجمعة، جامعة املجمعة

ملخص البحث  
ــج  ــاف برام ــايض بإيق ــوزاري الق ــرار ال ــن الق ــًا م انطالق
البكالوريــوس الرتبــوي وحتــول برامــج إعــداد املعلــم 
ــة  ــت الدراس ــوس)1( . هدف ــد البكالوري ــا بع ــة م إىل مرحل
ــم  ــداد املعل ــج إع ــن لربام ــع الراه ــم الواق ــة لتقوي احلالي
املقدمــة يف جامعــة املجمعــة مــن خــالل املوازنــة بــني 
ــيل،  ــي والتكام ــم: التتابع ــداد املعل ــي إع ــات نظام مرج
ــداين  ــارى والوج ــريف، امله ــب املع ــن اجلان ــوء كل م ويف ض
للطالــب/ املعلــم يف مرحلــة مــا قبــل اخلدمــة. وتتبــع هــذه 
الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــيل املقــارن لنظامــي إعداد 
املعلــم: التكامــيل والتتابعــي، وذلــك يف املخرجــات املعرفية 

ــن  ــة م ــة الدراس ــت عين ــة، وتكون ــة و الوجداني واملهاري
) 56( طالبــة مــن طالبــات الدبلــوم العــام للعــام اجلامعــي 
1٤38-1٤39هــــ. و)52( طالبــة مــن طالبــات التدريــب 
امليــداين بكليــة الرتبيــة باملجمعة)املســتوى الثامــن(. وجتمــع 
ــالل األدوات  ــن خ ــة م ــذه الدراس ــة هب ــات اخلاص البيان
التاليــة: اختبــار املعرفــة املهنيــة، وبطاقــة مالحظــة ملهــارات 
التدريــس لتقييــم أداء الطالــب املعلــم أثنــاء الرتبيــة امليدانيــة 
وتشــمل اجلوانــب اآلتيــة ) مهــارة التخطيــط –مهــارة 
التنفيــذ  – مهــارة التقويــم- مهــارة اإلدارة الصفيــة (، 
مقيــاس للخصائــص  الوجدانيــة للطالــب املعلــم )الدافعيــة 
ــس -  ــة التدري ــو مهن ــاه نح ــادة  -  االجت ــس- القي للتدري
ــفرت  ــري(. وأس ــىل التغي ــاح ع ــايل - االنفت ــات االنفع الثب
أهــم نتائــج الدراســة عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
يف مرجــات التعلــم املعرفيــة واملهاريــة والوجدانيــة تعــزي 

ــيل(. ــي- التكام ــم ) التتابع ــداد املعل ــط إع ــري نم إىل متغ
الكلامت اإلفتتاحية: 

إعــداد املعلــم، النمــط التتابعــي، النمــط التكامــيل، الطالــب 
املعلــم، التدريــب امليــداين

Abstract

Based on the ministerial resolution to sus-
pend the educational undergraduate pro-
grammes and transfer the teacher prepa-
ration programmes to the post-graduate 
stage. This study aimed to assess the status 
quo of the two modes of teacher prepara-
tion programmes, sequential and integra-
tive, offered at Majmaah University by 
comparing the outputs of the two modes 
in light of the cognitive, skill and affective 
aspects of the pre-service student teacher. 
This study adopts the comparative, ana-
lytical descriptive approach to assess the 
two teacher preparation modes in terms 
of the cognitive, skill and affective out-
puts. The study sample consisted of (56) 
female students of the General Diploma 
in the academic year 1438-1439 A.H. and 
(52) female students doing practicum (lev-
el eight) in College of Education in Ma-
jmaah. The following were utilized as the 
data collection tools: (a) a test of profes-
sional knowledge; (b) a checklist including 
planning skill, implementation skill, eval-
uation skill, and classroom management 
skill; and (c) a measure of the affective 
characteristics of the student teacher (mo-
tivation for teaching - leadership - attitude 
towards the teaching profession - affective 
stability - openness to change). The most 

تقويم برنامجي إعداد المعلم  التتابعي والتكاملي في ضوء مخرجات التعلم 
المعرفية والمهارية والوجدانية لدى طالب جامعة المجمعة
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important results showed no significant dif-
ferences in the cognitive, skill and affective 
learning outcomes attributable to the vari-
able of teacher preparation mode (sequen-
tial - integrative).

Key Words: 
Teacher Preparation, Sequential Mode, In-
tegrative Mode, Student,Teacher, Practicum

ــرارا  ــى ق ــد العيس ــن حمم ــد ب ــور أمح ــم الدكت ــر التعلي ــدر وزي )1( أص
ــام ــن ع ــة م ــة بداي ــات الرتبي ــول يف كلي ــاف القب ــي بإيق يق

 1٤39/ 1٤٤٠ هـ )وزارة التعليم، 2٠18(

مقدمة البحث:

ــة برامــج إعــداد معلــم ذي جــودة  الرتكيــز عــىل فعالي
ــج  ــداد برام ــي، إلع ــامم وطن ــع اهت ــو موض ــة ه عالي
ــع  ــى م ــة وتتامش ــع التنموي ــات املجتم ــي احتياج تلب
وذلــك ألن  العمــل،  املجتمــع وســوق  متطلبــات 
نوعيــة املعلمــني ومســتويات تأهيلهــم تعتمــد إىل حــد 
كبــري عــىل برامــج إعدادهــم، فنجــاح املعلــم يف مهنتــه 
وعملــه يتوقــف بالدرجــة األوىل عــىل نوعيــة وحمتــوى 

ــداده. ــة إع ــاء مرحل ــج أثن ــن برام ــه م ــدم ل ــا يق م
وإيامنــا بأمهيــة قضيــة إعــداد املعلــم قامــت اجلامعــات 
يف الــدول العربيــة بعقــد العديــد مــن املؤمتــرات 
العلميــة والنــدوات واللقــاءات، ومــن بــني التوصيات 
ــيل:  ــام ي ــي ك ــرات ه ــذه املؤمت ــه ه ــزت علي ــي رك الت

ــالم،2٠٠6( ــد الس )عب
- رضورة إعداد النظر يف برامج إعداد املعلم بوجه  

    عام.
- رضورة ختطيط وبناء برامج إعداد املعلمني عىل 

أساس الكفايات، أو األدوار.
-  الرتكيز عىل جوانب التعلم الثالثة 

)املعرفية، واملهارية، والوجدانية(.
وتقــوم كليــات الرتبيــة باجلامعــات الســعودية بإعــداد 
املعلمــني يف متلــف التخصصــات وفقــا لطريقتــني 

مهــا:
أوال: االلتحــاق بكليــة للمعلمــني أو كليــة للرتبيــة بعد 

احلصــول عــىل الثانويــة العامــة وفــق النظــام التكاميل.
ثانيــا: االلتحــاق بكليــة تربويــة للدراســة هبــا ملدة ســنة 
ــام  ــق النظ ــة وف ــهادة اجلامعي ــىل الش ــول ع ــد احلص بع
التتابعــي، ويتــم الرتكيــز خــالل هــذه الفــرتة الدراســية 
عــىل دراســة مقــررات يف الرتبيــة وعلــم النفــس 
وطــرق التدريــس وتقنيــات التعليــم باإلضافــة إيل 
التدريــب عــىل ممارســة التدريــس يف إحــدى املــدراس 
ــراين  ــاص )الزه ــربة واالختص ــت إرشاف ذوي اخل حت

.)2٠1٠ وكنســاوي،1993؛الزهريي، 
وقــد أبــرزت العديــد مــن الدراســات إجيابيــات 
وســلبيات كل نظــام مــن نظــم اإلعــداد مثــل دراســة  
الزيات)1٤٠5هـــ( ودراســة  الزهــريي)2٠1٠ ( كــام 
وجــدت دراســات أخــرى  توضــح عــدم وجــود 
حريــري،  دراســة  فمثــال  النظامــني  بــني  فــروق 
مبــارك)1993( التــي كشــفت عــن عــدم وجــود 
والنظــام  التتابعــي  النظــام  خرجيــي  بــني  فــروق 
ــفت   ــام كش ــي،   ك ــتوى األداء الوظيف ــيل يف  مس التكام
دراســة اخلليفــة )2٠11( يف مهــارات تدريــس  التعبــري 
الشــفهي. ودراســة ) الزهــراين وكســناوي،1993( 
ودراســة   )2٠17 والعمــرو،  )إبراهيــم  ودراســة 
ــة، 2٠1٤( التــي  )العمــري،2٠12( ودراســة )الكامين



127

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء األول     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

تقويم برناجمي إعداد املعلم  التتابعي والتكاميل يف ضوء خمرجات التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية لدى طالب جامعة املجمعة

أكــدت نتائــج دراســتهم  عــيل كفــاءة برنامــج الدبلــوم 
العــام يف الرتبيــة. ويف هــذا الصــدد يذكــر وليــم عبيــد)   
ــن  ــل ولك ــار أمث ــد إط ــه ال يوج 1٤12 هـــ: 5( " بأن

ــه"  ــق أهداف ــو حتقي ــم ه امله

مشكلة الدراسة
يقــع عــىل املعلــم مســؤولية كبــرية يف حتقيــق األهــداف 
الرتبويــة للمتعلمــني والتــي تســعى إليهــا املجتمعــات، 
ــة  ــداف يف كاف ــك األه ــق تل ــه يف حتقي ــدر نجاح وبق
ــامن  ــة، ولض ــة والوجداني ــة واملهاري ــاالت املعرفي املج
ــامم  ــة االهت ــات الرتبي ــن كلي ــب م ــك يتطل ــاح ذل نج
باإلعــداد يف النواحــي األكاديميــة واملهنية والشــخصية 
ومتابعــة املســتجدات فيهــا لكــي يصبــح املعلمــون عىل 
قــدر عــال مــن الكفــاءة. لذلــك بــات مــن الــرضوري 
اســتقطاب أنســب األفــراد ملهنــة التدريــس، ثــم توفــري 
ــن  ــم م ــم ومهاراهت ــوض بمعارفه ــم بالنه ــرص هل الف
خــالل منهــج متطــور إلعــداد املعلمــني قبــل اخلدمــة، 
ــه  ــىل الوج ــم ع ــام بأدواره ــن القي ــوا م ــى يتمكن حت

ــوب . املطل
ويف هــذا الصــدد يذكــر دوديــن ) 2٠٠7  ( أن عمليــة 
ــة   ــات الرتبي ــم مرجــات برنامــج اإلعــداد يف كلي تقوي
هلــا  فوائــد كثــرية  يمكــن أن نذكــر أمههــا كــام أوردهــا  

كالتــايل:
- تساعد عملية تقويم املخرجات يف حتول العملية   

التعليميــة لرتكــز عــىل الطالــب، فاملخرجــات التعليمية 
ــب  ــلوك الطال ــاغ بس ــم تص ــة التقوي ــود عملي ــي تق الت

الــذي هــو نفســه حيــدد مــدى حتقــق هــذه 
املخرجات.

ــة  ــدد بدق ــن أن حي ــج م ــة الربنام ــذه العملي ــن ه - متك
ــده يف  ــرتة تواج ــالل ف ــب خ ــه الطال ــذي تعلم ــا ال م

الربنامــج الــدرايس مــن معــارف ومهــارات وقــدرات.
حتســني  يف  املخرجــات  تقويــم  عمليــة  تســاعد   -
ــة يف  ــات الرتبوي ــة واملامرس ــة الرتبوي ــر العملي وتطوي

ضــوء نتائــج عمليــة التقويــم.
ويف ضــوء مــا ســبق ال شــك أن التــوازن بــني مــا 
ــة  ــات املتوقع ــم  واملخرج ــداد املعل ــج إع ــه برام تقدم
منهــا يمثــل قضيــة جوهريــة يف تصميــم برامــج إعــداد 
املعلــم؛ وهلــذا  حيتــل تقويــم برامــج اإلعــداد الرتبــوي 
ــودة  ــداف املنش ــق األه ــا لتحقي ــدى بلوغه ــة م ومعرف
جــزءا أساســيا يف عمليــة ختطيــط وتنفيــذ برامــج 
ــة  ــه الدراس ــعى إلي ــا تس ــذا م ــني،  وه ــداد املعلم إع
احلاليــة وهــو التعــرف عــىل مرجــات برنامــج إعــداد 
ــم  ــة لتقوي ــة املجمع ــم يف كليــة الرتبيــة ، جامع املعل
ــم  ــي اكتســبها الطالــب املعل ــات الت املهــارات والكفاي
ــا للنظــام التتابعــي والنظــام  ــة وفق ــة الرتبي ــج كلي خري
التكامــيل، حتــي يتــم احلكــم عــىل أي مــن الربناجمــني 
وصــل إىل حتقيــق أهدافــه املنشــودة ، وذلــك للكشــف 
عــام إذا كان هنــا كأفضليــة ألحــد النظامــني )التتابعــي 
ــداف   ــق أه ــني  يف حتقي ــداد املعلم ــيل( يف إع و التكام
الربامــج  باإلضافــة إىل حتســني   ، برامــج اإلعــداد 
ــني  ــتوى مع ــامن مس ــا وض ــادة فعاليته ــة وزي األكاديمي
مــن الكفــاءة والقــدرة لــدى خرجييهــا. وهلــذا  تكمــن  

ــيس اآليت. ــاؤل الرئي ــة يف التس ــكلة الدراس مش
إىل أي مــدى توجــد فــروق عنــد إعــداد الطالــب 
املعلــم معرفيــا ومهاريــا ووجدانيــا بــني مرجــات 
ــة  ــة الرتبي ــه مــن قبــل كلي النظــام التكامــيل املعمــول ب
ــذي تقدمــه  ــات باملجمعــة، والنظــام التتابعــي وال للبن
كليــة الرتبيــة يف برنامــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة 
املجتمــع  لعــامدة خدمــة  التابعــة  الربامــج  كأحــد 

والتعليــم املســتمر باجلامعــة؟ 
و يتفرع من هذا التساؤل التساؤالت التالية: 

- هــل يوجــد فــروق ذات داللــة بــني مرجــات 
ــتوى  ــىل املس ــيل ع ــي والتكام ــم التتابع ــي التعلي نظام

ــم؟ ــب املعل ــدى الطال ــة ل ــة املهني املعرف
- هــل يوجــد فــروق ذات داللــة بــني مرجــات 
ــتوى  ــىل املس ــيل ع ــي والتكام ــم التتابع ــي التعلي نظام
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ــم؟ ــدى الطالــب املعل ــاري ل امله
- هــل يوجــد فــروق ذات داللــة بــني مرجــات نظامي 
التعليــم التتابعــي والتكامــيل عــىل املســتوى الوجــداين 

لــدى الطالــب املعلــم؟

أهداف البحث
هتــدف هــذه الدراســة إىل تقويــم الواقــع الراهــن 
لربامــج إعــداد املعلــم املقدمــة يف جامعــة املجمعــة مــن 
خــالل املقارنــة بــني مرجــات نظامــي إعــداد املعلــم: 
التتابعــي والتكامــيل يف ضــوء كل مــن اجلانــب املعــريف، 
ــا  ــة م ــم يف مرحل ــب املعل ــداين للطال ــارى والوج امله

ــل اخلدمــة.  قب

أمهية البحث:
أوال: األمهية النظرية:

1- تســتمد هــذه الدارســة أمهيتهــا مــن أمهيــة التعليــم 
ــورد  ــم م ــة كأه ــوارد البرشي ــب امل ــد عص ــذي يع وال
متلكــه الدولــة. وبذلــك مــن املتوقــع أن تســاهم هــذه 

ــريف. ــم املع ــراء الرتاك ــة يف إث الدراس
2- الوقــوف عــىل واقــع املخرجــات املعرفيــة واملهارية 
والوجدانيــة لــدى املعلــم وفقــا للنظــام التكامــيل املتبــع 

يف كليــة الرتبيــة باملجمعــة.
3- الوقــوف عــىل واقــع املخرجــات املعرفيــة واملهارية 
والوجدانيــة لــدى املعلــم وفقــا للنظــام التتابعــي املتبــع 
ــذه  ــذي تنف ــة وال ــام يف الرتبي ــوم الع ــج الدبل يف برنام

كليــة الرتبيــة باملجمعــة.

ثانيا: األمهية التطبيقية:
ــوزاري  ــرار ال ــة إىل الق ــتجابة رسيع ــة اس ــذه الدارس ه
جامعــة  طبقتــه  الــذي   )2٠18 التعليــم،  )وزارة 
ــل  ــة واملتمث ــات الرتبي ــتقبل كلي ــأن مس ــة بش املجمع
بتحويــل أقســام كليــة الرتبيــة إىل أقســام غــري تربويــة. 
وبذلــك مــن املتوقــع مــن هــذه الدارســة أن توفــر البنية 

املعرفيــة التــي مــن شــأهنا أن تســاعد صانعــي سياســة 
إعــداد املعلــم باململكــة العربيــة الســعودية عامــة 
ــر  ــوص يف تطوي ــه اخلص ــىل وج ــة ع ــة املجمع وجامع
ــورات  ــع التط ــالءم م ــام يت ــم ب ــداد املعل ــج إع برنام

ــارصة. املع

حدود البحث:
يتحدد البحث احلايل عىل احلدود اآلتية:

احلدود املوضوعية: 
اقتــرصت هــذه الدارســة عــىل املقارنــة بــني مرجــات 
ــوء  ــيل يف ض ــي والتكام ــم: التتابع ــداد املعل ــي إع نظام
كل مــن اجلوانــب املعرفيــة، املهاريــة والوجدانيــة 

ــة. ــل اخلدم ــا قب ــة م ــم يف مرحل ــب املعل للطال

احلدود املكانية: 
ــم  ــداد املعل ــج إع ــىل برام ــة ع ــذه الدراس ــرص ه تقت
املقدمــة مــن كليــة الرتبيــة للبنــات باملجمعــة بالنظامــني 

ــيل(. ــي و التكام )التتابع

احلدود الزمانية: 
اجلامعــي  العــام  مــن  الثــاين  الــدرايس  الفصــل 

1هـــ ٤ 3 9 /1 ٤ 3 8

مصطلحات البحث: 
تقويم الربامج:

يعــرف أبوعــالم)2٠٠1: 25( عمليــة تقويــم الربامــج 
بأنــه "احلكــم عــىل قيمــة الربامــج الرتبويــة، ومرجاهتا، 

وأهدافها".
ــث  ــا يف البح ــج إجرائي ــم الربام ــة تقوي ــرف عملي وتع
احلــايل عــىل أهنــا عمليــة احلكــم عــىل برناجمــي إعــداد 
املعلــم التتابعــي والتكامــيل يف ضــوء مرجاهتــا املعرفيــة 

ــة. ــة والوجداني واملهاري
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نظام إعداد املعلم: 
"هــو نظــام تعليمــي يتألــف مــن مدخــالت وعمليــات 
ــدادا  ــن إع ــني معدي ــج معلم ــه ختري ــات، هدف ومرج
جيــدا خيوهلــم لبنــاء جيــل مــن الطــالب عــىل مســتوى 

عــال مــن التعليــم" )اهلــزاع،2٠18: 6(

اإلعداد التكاميل: 
وهــو أن يــدرس الطالــب مقــررات اإلعــداد الرتبــوي 
ــداد  ــع اإلع ــة م ــورة متوازي ــداين بص ــب املي والتدري
ــة. ــول دراس ــة فص ــالل ثامني ــايف خ ــي والثق التخص

اإلعداد التتابعي: 
حيــث يــدرس الطالــب دبلــوم عــام يف الرتبيــة، بقصــد 
ــه  ــد حصول ــك بع ــوي، وذل ــل الرتب ــداد أو التأهي اإلع
البكالوريــوس مــن إحــدى كليــات  عــىل درجــة 
العلــوم أو اآلداب ويف بعــض األحيــان كليــات أخــرى 

ــامل. ــة أو إدارة األع ــل اهلندس مث

 أدبيات البحث والدراسات السابقة:
وتعــد عمليــة إعــداد املعلــم إحــدى املوضوعــات 
ــني يف  ــغل املتخصص ــت تشـ ــا زالـ ــغلت وم ــي ش الت
ــة  ــؤون الرتبيـ ــني بش ــام، واملهتم ــه ع ــامل بوج دول الع
والتعلـــيم بوجــه خــاص، ألن املعلــم مــن أهــم 
ــم  ــداف التعلي ــق أه ــاهم يف حتقي ــي تس ــل الت العوام
ــر اقتناعــًا مــن أي وقــت مــى.  وأصبــح املربــون أكث
أن التحســني اجلــذري لنوعيــة تربويــة يتوقــف إىل حــد 
ــون  ــره املعلم ــذي يوف ــم ال ــة التعلي ــىل نوعي ــري ع كب
وعــىل فاعليتهــم، ومهاراهتــم يف خلــق املنــاخ املناســب 

ــم. ــم والتعلي ــي التعل ــاح عمليت لنج
وفيــام يــيل توضيــح للمفاهيــم النظريــة للدراســة 

الســابقة. والدراســات 

برنامج إعداد املعلم:
Teacher Preparation Programme 

ــم   ــداد املعل ــج إع ــيس )2٠12، 3٤( برنام ــرف اهل ع
ــات  ــالت وعملي ــمل مدخ ــي تش ــة الت ــه "العملي بأن
الرتبيــة  كليــات  هبــا  تقــوم  والتــي  ومرجــات، 
املعــارف، واملهــارات،  املعلــم  الطالــب  إلكســاب 
ــادرا  ــم ليكــون ق ــة التعلي ــو مهن ــايب نح ــاه اإلجي واالجت
عــىل أداء مهامــه الوظيفيــة والقــدرة عــىل البحــث 

العلمــي والتنميــة املعرفيــة".
ــة  ــات الرتبي ــم يف كلي ــداد املعل ــان إلع ــد نظام ويوج

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــات اململك بجامع
)وجامعة املجمعة أنموذجا(.

أوالً: اإلعداد التكاميل: 
ــوي  ــداد الرتب ــررات اإلع ــب مق ــدرس الطال ــث ي حي
ــداد  ــع اإلع ــة م ــورة متوازي ــداين بص ــب املي والتدري
ــة.  ــول دراس ــة فص ــالل ثامني ــايف خ ــي والثق التخص
ويتــم إعــداد املعلــم يف كليــة الرتبيــة بجامعــة املجمعــة 
وفــق النظــام التكامــيل وفــق التخصصــات اآلتيــة 
)اللغــة اإلنجليزيــة- اللغــة العربيــة - الدراســات 
اإلســالمية، الرياضيــات - األحيــاء - الرتبيــة اخلاصــة 
الدراســات  حقيقــة  أن  إال  األطفــال(.  ريــاض   -
ــه  ــس أن ــه، تعك ــت حول ــي مت ــة الت ــوث امليداني والبح
ليــس تكامليــا باملعنــى العلمــي للتكامــل، ولكنــه نظام 
آين، حيــث تقــدم آنيــا وتالزميــا جمموعتــان منفصلتــان 
مــن املــواد التخصصيــة واملــواد الرتبويــة، ومتثــل نســبة 
ــة  ــررات العلمي ــة28.13% إىل املق ــررات الرتبوي املق
ــي  ــي التخص ــاران األكاديم ــري املس 7٠.31 %، فس
ــث  ــان بحي ــني ال يلتقي ــني متوازي ــوي يف اجتاه والرتب
يفقــد النظــام التكامــيل ميزتــه مــن الوحــدة والتكامــل 

ــان،2٠18( ــن زي )اب
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ثانيًا: اإلعداد التتابعي: 
حيــث يــدرس الطالــب دبلــوم عــام يف الرتبيــة، بقصــد 
ــه  ــد حصول ــك بع ــوي، وذل ــل الرتب ــداد أو التأهي اإلع
البكالوريــوس مــن إحــدى كليــات  عــىل درجــة 
العلــوم أو اآلداب ويف بعــض األحيــان كليــات أخــرى 

ــامل. ــة أو إدارة األع ــل اهلندس مث
ــات  ــن اإلجيابي ــة م ــي جمموع ــام التتابع ــن النظ ويتضم

منهــا مــا يــيل:
ــات  ــز يف التخصص ــد العج ــىل س ــة ع ــاعد الدول - يس
املختلفــة، إذ يســاعد عــىل إعــداد خرجيــي كليــات 
وغريهــم  الزراعــة  و  والتجــارة  واآلداب  اهلندســة 
ــام  ــم يف النظ ــن إعداده ــة ع ــات الرتبي ــز كلي ــا تعج مم
ــوادر  ــة أو الك ــوارد املالي ــص امل ــبب نق ــيل بس التكام

التعليميــة. واالختصاصــات 
- يقــدم هــذا النظــام نوعــا مــن التدريــب التعويــي 
للعاملــني بمهنــة التعليــم ممــن خترجــوا يف كليــات 

ــة. ــري الرتبي ــرى غ أخ
ــتوى  ــول إىل مس ــب الوص ــام للطال ــذا النظ ــح ه - يتي
مرغــوب فيــه مــن ختصصــه اجلامعــي أوال، ثــم دراســة 
ــرى،  ــرتة أخ ــا يف ف ــية وحده ــة والنفس ــوم الرتبوي العل
ممــا يــؤدي إىل اختفــاء املشــاعر الســلبية نحوهــا، 
ــث  ــيل حي ــام التكام ــل النظ ــدث يف ظ ــا حي ــس م بعك
ــة  ــة أو يف املرتب ــل أمهي ــا أق ــعور بأهن ــا كش ــون هن يك

ــص. ــبة للتخص ــة بالنس الثانوي
ــام يف  ــوم الع ــج الدبل ــىل برنام ــرف ع ــيل التع ــام ي و في

ــوذج.  ــة كنم ــة املجمع ــة جامع الرتبي
 

الدبلوم العام يف الرتبية ــ جامعة املجمعة:
الرتبيــة  كليــة  يف  ممثلــة  املجمعــة  جامعــة  تقــدم 
ــتمر  ــم املس ــع والتعلي ــة املجتم ــع خدم ــاون م وبالتع
برنامــج الدبلــوم العــام الرتبــوي ضمــن برامــج إعــداد 
املعلــم ســعيا منهــا لتحقيــق التكامــل والتطويــر املهنــي 

ــم. ــلك التعلي ــم يف س ــن ه مل

هيدف الربنامج إىل:
  معرفــة أي االجتاهــات والنظريــات احلديثــة يف الرتبيــة 
الرتبــوي،  واإلرشاف  والتخطيــط  النفــس  وعلــم 
املنهــج  نظريــات  أســس  عــىل  التعــرف  وكذلــك 
ــة يف  ــات احلديث ــم التقني ــىل أه ــرف ع ــدريس، والتع امل

ــة. ــة التعليمي ــم العملي دع

رشوط القبول: 
ــن  ــوس م ــة البكالوري ــىل درج ــال ع ــون حاص أن يك
الكليــات غــري الرتبويــة. وأن يكــون الئقــا طبيــا. 

باإلضافــة إىل تســديد الرســوم.

مدة الربنامج: 
عام درايس كامل مقسم إىل فصلني دراسيني.

عدد الوحدات الدراسية:
29 ســاعة ، باإلضافــة إىل التدريــب امليــداين ملــدة 
ــالث  ــع ث ــدراس بواق ــد امل ــل يف أح ــل درايس كام فص

ــدة. ــاعات معتم س

متطلبات اجتياز الربنامج: 
ــد  ــر جي ــاعة بتقدي ــررة )32( س ــاعات املق ــاز الس اجتي

عــىل األقــل.

الدراسات السابقة:
أوال : تقييم خمرجات برامج إعداد املعلم.

إىل  هدفــت  دراســة  القحطــاين)2٠18(   أجــرت 
ــة يف  ــة اإلنجليزي ــامت اللغ ــداد معل ــج إع ــم برنام تقوي
حفــر الباطــن التابعــة جلامعــة الدمــام يف ضــوء معايــري 
 )NBPTS( املجلــس القومــي ملعايــري التدريــس املهنيــة
لتدريــس اللغــات العامليــة كلغــة ثانيــة، والتعــرف عــىل 
ــي  ــب التخص ــري يف اجلان ــذه املعاي ــر ه ــدى تواف م
ــتملت  ــد اش ــج. وق ــذه الربام ــوي يف ه ــب الرتب واجلان
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هــذه املواصفــات املعياريــة عــىل )9( معايــري رئيســية، 
وتفــرع عنهــا )3٠( مواصفــة فرعيــة تزيــد مــن إيضــاح 
داللتهــا، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن توافــر هــذه 

ــكل عــام. ــطة بش ــري بدرجــة متوس املعاي
 هتــدف دراســة  امليعــان ) 2٠15(  إىل تقويــم مرجــات 
برنامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة-
ــك  ــودة وذل ــري اجل ــوء معاي ــت يف ض ــة الكوي جامع
ــم  ــع خترجه ــني املتوق ــة املعلم ــر الطلب ــة نظ ــن وجه م
واهليئــة التدريســية بالكليــة، والتعــرف عــىل تأثــري 
متغــريات النــوع والتخصــص )ابتدائــي/ متوســط 
وثانــوي(  واملعــدل الرتاكمــي عــىل اســتجابات الطلبــة 
ــة  ــوع والدرج ــريي الن ــري متغ ــك تأب ــني وكذل املعلم
ــية.  ــة التدريس ــاء اهليئ ــتجابات أعض ــىل اس ــة ع العلمي
وكشــفت نتائــج الدراســة عــن حتقــق معايــري اجلــودة 
يف مرجــات برنامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة 
ــني  ــة املعلم ــر الطلب ــة نظ ــن وجه ــطة م ــة متوس بدرج
جلميــع حمــاور املقيــاس، وبدرجــة ضعيفــة مــن وجهــة 
ــدا  ــاور ماع ــس يف كل املح ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض نظ
ــاون )  ــادة والتع ــس والقي ــط للتدري ــوري التخطي حم
ــة  ــت الدراس ــطة. وأوص ــة متوس ــت بدرج ــد كان فق
بــرضورة تطويــر برنامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة 
وحمتــواه بحيــث يتــالءم مــع حاجــات الطالــب املعلــم 

ــودة. ــري اجل ــة ومعاي املهني
ــة  وهدفــت دراســة ســوليفان)Sullivan,2001( فاعلي
وقــد  الرتبيــة،  كليــات  يف  املعلــم  إعــداد  برامــج 
توصلــت الدراســة إيل وجــود قصــور يف برامــج إعــداد 

ــم . املعل
كام أجرت دارلينج هاموند

تناولــت  دراســة   )  Darling– Hammond, 2006(
ــتانفورد  ــة س ــة يف جامع ــة الرتبي ــات كلي ــم مرج تقوي
حيــث اســتخدمت اســتبانة ومقابلــة للطلبــة اخلرجيــني 
ــة إىل  ــت الدراس ــارات األداء. وتوصل ــك اختب وكذل
أن معظــم اخلرجيــني يشــعرون أهنــم قــد تــم تأهيلهــم 

ــط  ــي: التخطي ــب ه ــدة جوان ــدا يف ع ــم جي وإعداده
ــة. ــادة العلمي ــالب وامل ــم الط ــدروس، وتقوي لل

Kabakci, Kilicer, Birinci, Sahin&Od-  وأجــرى)
abasi , 2010 ( دراســة لتقويــم مرجــات برنامــج 

ــن  ــم م ــا التعلي ــوب وتكنولوجي ــم احلاس ــداد معل إع
ــة  ــاء اهليئ ــة وأعض ــنة النهائي ــة الس ــر طلب ــة نظ وجه
الدراســة عــن حتقــق  أســفرت  التدريســية، وقــد 
معايــري اإلعــداد املهنــي بدرجــة كبــرية وخصوصــا يف 
حمــاور تصميــم  أنشــطة تعليميــة مناســبة ، واســتخدام 
اســرتاتيجيات التدريــس ،  يف حــني حتقــق املعايــري 

ــة. ــة قليل ــت بدرج ــص كان ــامدة التخص ــة ب اخلاص
ــىل  ــرف ع ــة للتع ــايب)2٠٠٤( دراس ــرى اخلط ــام أج ك
وطرائــق  املناهــج  قســم  مقــررات  إســهام  مــدى 
بعــض  تنميــة  يف  املعلمــني  بكليــات  التدريــس 
الكفايــات املهنيــة لــدى الطلبــة املعلمــني وذلــك عــىل 
عينــة مكونــة مــن )152( طالبــا، وتــم بنــاء اســتبانة يف 
جمــاالت التخطيــط، والتنفيــذ، والتقويــم، وأخالقيــات 
ــهام  ــن إس ــج ع ــفرت النتائ ــد أس ــس، وق ــة التدري مهن
ــة  ــس يف تنمي ــق التدري ــج وطرائ ــم املناه ــج قس برنام
بعــض الكفايــات املهنيــة األساســية لــدى الطلبــة 

ــني. املعلم
كــام قامــت دراســة أبــو دقــة ، واللولــو)2٠٠7( 
الرتبيــة  كليــة  يف  املعلــم  إعــداد  برنامــج  بتقويــم 
باجلامعــة اإلســالمية مــن وجهــة نظــر اخلرجيــات، وتم 
ــاقات  ــن املس ــات ع ــت معلوم ــتبانة تضمن ــداد اس إع
ــارات  ــس وامله ــة التدري ــو مهن ــاه نح ــية واالجت الدراس
املكتســبة مــن الربنامــج وواقــع التدريــب امليــداين 
ــة مــن  ــة مكون ومهــارات االتصــال، وذلــك عــىل عين
)9٠( طالبــة، وأظهــرت النتائــج أن الربنامــج لــه قــدرة 
ــارات  ــة وامله ــات اإلجيابي ــة االجتاه ــة يف تنمي واضح

ــب. ــة التدري ــة مهن ــة ملامرس الالزم
التعليــق عــىل حمــور الدراســات الســابقة اخلاصــة 

بتقويــم برامــج اعــداد املعلــم:
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لقــد تعــددت الدراســات التــي أجريــت حــول برامــج 
ــة،  ــة والدولي ــة والعربي ــة املحلي ــم يف البيئ ــداد املعل إع
ولكــن النتائــج تباينــت، واتفقــت عــىل مــا يــيل: 
ــر برامــج إعــداد املعلــم بــام يتوافــق مــع  رضورة تطوي
معايــري اجلــودة وحاجــات املعلــم املهنيــة والتطــورات 

ــارصة . املع

ثانيا: دراسات تقييم برنامج الدبلوم الرتبوي:
أجــرى الزهــراين وكنســاوي )1993( دراســة هدفــت 
إىل التعــرف عــىل مــدى كفــاءة برنامــج الدبلــوم العــام 
يف الرتبيــة الــذي تقدمــه جامعــة أم القــرى مــن حيــث 
ــة  ــات العلمي ــه باملعلوم ــني ب ــني امللتحق ــداد املعلم إم
واملهــارات املهنيــة املطلوبــة لإلعــداد الرتبــوي وذلــك 
ــد  ــرج. وق ــد التخ ــهم عن ــون أنفس ــا املعلم ــام يراه ك
ــني  ــة املعلم ــعور غالبي ــة بش ــج الدراس ــفرت نتائ أس
بأهنــم اســتفادوا بدرجــة كبــرية باملعلومــات واملهــارات 
املطلوبــة للتدريــس ، وهــذا دليــل عــىل كفــاءة برنامــج 
ــة أم  ــة جامع ــة الرتبي ــة بكلي ــام يف الرتبي ــوم الع الدبل

ــرى. الق
ــرو)2٠17( إىل  ــم والعم ــة إبراهي ــت دراس ــام هدف ك
إجــراء تقويــم لربامــج التعليــم املســتمر – الدبلومــات 
ــني  ــر امللتحق ــة نظ ــن وجه ــل م ــة حائ ــة بجامع الرتبوي
وذلــك عــىل عينــة تكونــت مــن )2٠٤( طالــب 
وطالبــة، وتبــني نتائــج البحــث أن برامــج الدبلومــات 
املهــارات  هبــا  امللتحقــني  أكســب  قــد  الرتبويــة 
ــة والتعليــم  واملعــارف الالزمــة للعمــل بمجــال الرتبي
ــر  ــة نظ ــن وجه ــتهدفة م ــم املس ــات التعل ــق مرج وف
ــة  ــذه الدراس ــج ه ــع نتائ ــق م ــا. وتتف ــني هب الدراس
ــا  ــت نتائجه ــي توصل ــة،2٠1٤( الت ــة )الكامين دراس
أن خرجيــي الدبلومــات الرتبويــة يــرون فعاليــة عاليــة 

ــوي. ــوم الرتب ــية بالدبل ــرات الدراس ــة املق ألمهي
كــام هدفــت العمــري )2٠12( إىل حتديــد درجــة حتقــق 
ــوي  ــوم الرتب ــات يف الدبل ــخصية للدراس ــامت الش الس

بكليــة الرتبيــة جامعــة أم القــري إمكانيــة حتقيــق 
الســامت الشــخصية التــي تــم اعتامدهــا بنســبة كبــرية.

التعليــق عــيل الدراســات التــي أجريــت لتقييــم برنامج 
ــوم الرتبوي: الدبل

ــدد  ــذا الص ــت يف ه ــي أجري ــابقة الت ــات الس  الدراس
ــعورهم  ــا وش ــني هب ــر الدراس ــة نظ ــن وجه ــت م كان
املعلومــات  مــن  كبــرية  بدرجــة  اســتفادوا  بأهنــم 

واملهــارات املطلوبــة للتدريــس.

ثالثــا: دراســات اهتمــت باملقارنــة بــني نظامــي إعــداد 
املعلــم التتابعــي والتكامــيل:

أجــرى عبــد احلميــد واملليجــي )2٠11( دراســة 
هدفــت إىل الكشــف عــن مــدى متكــن الطــالب 
املعلمــني بكليــات الرتبيــة مــن مهــارات اختيــار 
ــك  ــة ذل ــس، وعالق ــق التدري ــر طرائ ــق وتطوي وتطبي
األكاديمــي  التخصــص  مثــل  املتغــريات  ببعــض 
ــة –  ــة الثالث ــدرايس )الفرق ــتوى ال ــي – أديب، املس علم
الفرقــة الرابعــة(، ونمــط اإلعــداد )تتابعــي - تكاميل(.
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )6٠٠( طالــب وطالبــة 
بكليــات الرتبيــة. وقــد أســفرت نتائــج الدراســة تــدين 
ــكل  ــة بش ــات الرتبي ــني بكلي ــالب املعلم ــتوى الط مس
ــق  ــر طرائ ــق وتطوي ــار وتطبي ــارات اختي ــام يف مه ع
التدريــس طبقــا لنتائــج بطاقــة املالحظــة. وجــود 
ــة بــني متوســطي درجــات الطــالب  فــروق ذات دالل
ــري  ــزى ملتغ ــة تع ــة املالحظ ــىل بطاق ــني ع ــىل املعلم ع
ــوق  ــث تف ــيل( ، حي ــي - تكام ــداد )تتابع ــط اإلع نم
ــم  ــىل نظرائه ــيل ع ــداد التكام ــط اإلع ــالب يف نم الط
يف نمــط اإلعــداد التتابعــي ) طــالب الدبلــوم العــام يف 

ــة(. الرتبي
كــام هدفــت دراســة اخلليفــة )2٠11( إىل معرفــة 
ــوم  ــالب الدبل ــني وط ــالب املعلم ــني الط ــروق ب الف
ــفهي.  ــري الش ــس التعب ــارات تدري ــوي يف أداء مه الرتب
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يمكــن إرجاعــه إىل اختــالف نظــام اإلعــداد الرتبــوي.  
ــارات  ــف يف أداء مه ــود ضع ــج بوج ــفرت النتائ وأس
ــالب  ــن الط ــدى كل م ــفهي ل ــري الش ــس التعب التدري
املعلمــني ، وطــالب الدبلــوم الرتبــوي وال يوجــد 
التتابعــي،  الرتبــوي  اإلعــداد  نظامــي  يف  فــروق  
التعبــري  تدريــس  ملهــارات  أدائهــم  يف  والتكامــيل 

الشــفهي.
التعليــق عــىل الدراســات الســابقة التــي اهتمــت 
التتابعــي  املعلــم  إعــداد  نظامــي  بــني  باملقارنــة 

لتكامــيل: وا
يتضــح مــن الدراســات الســابقة أهنــا اهتمــت بدراســة 
ــم  ــدود-  عل ــام يف ح ــارات، ك ــض امله ــروق يف بع الف
بدراســة  اهتمــت  دراســات  توجــد  ال  الباحثــة- 
كافــة املخرجــات مــن الناحيــة املعرفيــة واملهاريــة 
ــذا  ــم وه ــي للمعل ــل املهن ــة للتأهي ــة الالزم والوجداني

ــة. ــة احلالي ــه الدراس ــعى إلي ــا تس م

فروض البحث:
بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال   -1
التتابعــي  متوســطات درجــات طالبــات اإلعــداد 
ــة  ــاس املعرف ــىل مقي ــيل ع ــداد التكام ــات اإلع وطالب

املهنيــة لــدى الطالبــة املعلمــة.
بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال   -2
التتابعــي  متوســطات درجــات طالبــات اإلعــداد 
وطالبــات اإلعــداد التكامــيل عــىل مقيــاس اخلصائــص 

ــة. ــة املعلم ــدى الطالب ــة ل الوجداني
بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال   -3
التتابعــي  متوســطات درجــات طالبــات اإلعــداد 
ــة  ــة مالحظ ــىل بطاق ــيل ع ــداد التكام ــات اإلع وطالب
ــارة  ــة )مه ــة املعلم ــدى الطالب ــس ل ــارات التدري مه
التخطيــط ، مهــارة  التنفيــذ – مهــارة التقويــم –مهــارة 

الصــف(. إدارة 

إجراءات البحث:
أوال :منهج البحث: 

تتبــع هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــيل املقارن 
ــك  ــيل وذل ــي والتكام ــم: التتابع ــداد املعل ــي إع لنظام
ــة وذلــك  ــة والوجداني ــة واملهاري يف املخرجــات املعرفي
متهيــدا ملعرفــة أهــم الفــروق –إن وجــدت- بــني 

ــني.   النظام

ثانيا : عينة الدراسة:
تكونــت عينــة الدراســة األساســية مــن )1٠8( طالبــة 
مــن طالبــات كليــة الرتبيــة جامعــة املجمعــة باململكــة 
العربيــة الســعودية.) 56(طالبــة مــن طالبــات الدبلــوم 
ــة للعــام اجلامعــي 1٤38-1٤39هـــ.  العــام يف الرتبي
ــة  ــداين بكلي ــات التدريــب املي ــة مــن طالب و)52( طالب
الرتبيــة باملجمعــة )املســتوي الثامــن(، وقــد تــم تطبيــق 
ــد  ــداين بع ــب املي ــرتة التدري ــاء ف ــة أثن أدوات الدراس

ــس. األســبوع اخلام

ثالث: أدوات الدراسة:
تــم مجــع البيانــات اخلاصــة هبــذه الدراســة مــن خــالل 

األدوات التاليــة: 
ــم  ــب املعل ــة للطال ــص الوجداني ــاس للخصائ 1- مقي
للتدريــس-  الدافعيــة  اآلتيــة)  الســامت  ويتضمــن 
ــات  ــس - الثب ــة التدري ــو مهن ــاه نح ــادة  –  االجت القي

ــري(. ــىل التغي ــاح ع ــايل -االنفت االنفع
لتقييــم  التدريــس  مهــارات  مالحظــة  بطاقــة   -2
ــمل  ــة وتش ــة امليداني ــاء الرتبي ــة أثن ــة املعلم أداء الطالب
ــارة  ــدرس- مه ــط ال ــارة ختطي ــة )مه ــب اآلتي اجلوان
إدارة  مهــارة   ، التقويــم  مهــارة    – الــدرس  تنفيــذ 

الصــف(.
3- اختبار املعرفة املهنية.
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أوال: مقياس اخلصائص الوجدانية)إعداد الباحثة(:
ــاس مــن ٤6 مفــردة تقيــس مخســة أبعــاد  يتكــون املقي

رئيســية وهــي:
1- الدافعية للتدريس.

2- القيادة.
3- االجتاه نحو مهنة التدريس.

٤- الثبات االنفعايل.
5- االنفتاح عىل التغيري.

ــاس  ــردات املقي ــىل مف ــتجابتها ع ــة اس ــدد الطالب وحت
باختيــار  وذلــك  ليكــرت،  طريقــة  باســتخدام 
أحــد البدائــل اخلمســة التاليــة: موافــق بشــدة )5 
درجــات(، موافــق )٤ درجــات(، موافــق إىل حــد مــا 
) 3 درجــات(، غــري موافــق) درجتــني(، غــري موافــق 
بالنســبة للفقــرات  بشــدة )درجــة واحــدة(، أمــا 

ــس  ــم النف ــاعد عل ــتاذ مس ــود أس ــامح حمم ــني : د. س ــامء املحكم )2( أس
ــوي ، د.  ــس الرتب ــم النف ــاعد عل ــتاذ مس ــدادي أس ــي البغ ــوي ، د. م الرتب

ــس. ــرق تدري ــج وط ــاعد مناه ــتاذ مس ــد أس ــة فري فاطم

** دال عند ٠.٠1

ــس. ــو املعاك ــىل النح ــت ع ــد صحح ــالبة فق الس
وقــد  تــم حســاب اخلصائــص الســيكومرتية للمقيــاس 
ــات  ــن طالب ــة م ــن) 3٠( طالب ــت م ــة تكون ــىل عين ع
ــة  ــة باململك ــة باملجمع ــة الرتبي ــابع  كلي ــتوى الس املس

ــية(. ــة األساس ــري العين ــن غ ــعودية ) م ــة الس العربي
صدق املقياس:

تــم التحقــق مــن الصــدق الظاهــري، بعــرض املقيــاس 
يف صورتــه األوليــة عــىل جمموعــة مــن املتخصصــني يف 
ــة  ــة جامع ــة الرتبي ــس  بكلي ــم النف ــة وعل ــال الرتبي جم
املجمعــة لتحكيــم صالحيــة املقيــاس مــن حيــث 
تصميــم عباراتــه، وصياغتهــا وارتباطهــا بمحــاور 
الدراســة، وقــد أشــاروا إىل بعــض التعديــالت املرتبطة 
بصياغــة بعــض العبــارات واتفقــوا مجيعــا عــىل مناســبة 

ــة)2(.  ــة الدراس ــدف ولعين ــاس لله املقي

االجتاه نحو املفردةالقيادةاملفردةالدافعية للتدريساملفردة
 الثبات املفردةمهنة التدريس

االنفتاح عىل املفردةاالنفعايل
التغيري

1**٠،7٠13**٠.6919**٠.5627**٠.693٠**٤.59

2**٠,711٠**٤.672٠**٠.6328***٠.6335**٠.52
3**٠.6215**٠.٤121**٠.6229**٠.6236**٠.5٤
٠**٤.7116**٠.5322**٠.513٠**٠.3٠37**٠.6٠
5**٠.5٤17**٠.5٤23**٠.5131**٠.٤٤38**٠.56
6**٠.5٠18**٠.572٠**٤.5٠32**٠.5639**٠.61
7**٠.6225**٠.5833**٠.٤9٠**٤٠.68
8**٠.6826**٠.٤9٤1**٠.6٤
9**٠.٤5٤2**٠.39

1٠**٠.68٤3**٠.5٤
11**٠.7٠**٤٤.61
12**٠.35٤5**٠.58
13٤6**٠.61

جدول )1( معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه املفردة



135

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء األول     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

تقويم برناجمي إعداد املعلم  التتابعي والتكاميل يف ضوء خمرجات التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية لدى طالب جامعة املجمعة

جدول )2 ( معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية ملقياس اخلصائص الوجدانية

جدول)3( معامالت ثبات أبعاد مقياس اخلصائص الوجدانية بطريقة ألفا كرونباخ

جدول )٤( توزيع املفردات عىل أبعاد مقياس اخلصائص الوجدانية

يتضــح مــن جــدول )1( أن مجيــع معامــالت االرتبــاط 
دالــة عنــد مســتوى ٠.٠1وهــذا يؤكــد االتســاق 

ــاس. ــيل للمقي الداخ

االتساق الداخيل إلبعاد املقياس
وذلــك بحســاب معامــل االرتبــاط بــني درجــة جممــوع 
ويوضــح  للمقيــاس،  الكليــة  والدرجــة  بعــد  كل 
ــة كل  ــني درج ــاط ب ــالت االرتب ــايل معام ــدول الت اجل
بعــد والدرجــة الكليــة ملقيــاس اخلصائــص الوجدانيــة.

االنفتاح عىل التغيريالثبات االنفعايلاالجتاه نحو مهنة التدريسالقيادةالدافعية للتدريسالبعد 
٠.92**٠.73**٠.79**٠.83 **٠.8٠**ارتباط مع الدرجة الكلية 

يتضــح مــن جــدول )2( أن قيــم معامــالت االرتبــاط 
دالــة عنــد مســتوى ٠.٠1 ممــا يــدل عــيل قوة االتســاق 
الداخــيل لــكل بعــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس ككل.

ثبات مقياس اخلصائص الوجدانية:
ــة  ــص الوجداني ــاس اخلصائ ــات مقي ــاب ثب ــم حس ت

ــاخ ــا كرونب ــة ألف بطريق

قامــت الباحثــة باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ 
ــاس  ــارات املقي ــع عب ــات جلمي ــل الثب ــاب معام حلس
حيــث بلــغ معامــل الثبــات العــام )٠.88( وهــو 
معامــل ثبــات مرتفــع، ثــم تــم حســاب معامــل ثبــات 
ألفــا كرونبــاخ بــني عبــارات كل بعــد مــن أبعــاد 
ــك: ــح ذل ــدول )3( يوض ــدة، واجل ــىل ح ــاس ع املقي

معامل ثبات ألفا كرونباخاألبعاد
٠.888الدافعية للتدريس

٠.723القيادة
٠.83٤االجتاه نحو مهنة التدريس

٠.88٤2الثبات االنفعايل
٠.883االنفتاح عىل التغيري

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن املقيــاس يتمتــع 
بدرجــة عاليــة مــن الثبــات

ــص  ــاس اخلصائ ــاد مقي ــىل أبع ــردات ع ــع املف 1.توزي
ــة : الوجداني

ــاد  ــىل أبع ــردات ع ــع املف ــدول )٤( توزي ــح اجل يوض
ــاس: املقي

أرقام العباراتاألبعاد
1-2-3-٤-5-6-7-8-9-1٠-11-12الدافعية للتدريس

13-1٤-15-16-17-18القيادة
19-2٠-21-22-23-2٤-25-26االجتاه نحو مهنة التدريس

27-28-29-3٠-31-32-33الثبات االنفعايل
3٤-35-36-37-38-39-٤٠-٤1-٤2-٤3-٤٤-٤5-٤6االنفتاح عىل التغيري
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إعــداد  التدريــس   مهــارات  مالحظــة  1-بطاقــة 
الباحثــة.

قامــت الباحثــة بإعــداد بطاقــة مالحظــة لقيــاس 
. املعلــامت  للطالبــات  التدريــس  مهــارات 

وصف  بطاقة  مالحظة مهارات التدريس:
تضمنــت بطاقــة املالحظــة أربعــة مراحــل التدريــس : 

التخطيــط،  والتنفيــذ،  والتقويــم، والبيئــة الصفيــة.

حتديد أسلوب تقدير درجات البطاقة:
ــة  ــد ثالث ــم حتدي ــة ت ــارات املالحظ ــة عب ــد صياغ بع
ــه  ــذي حتتوي ــلوك ال ــة للس ــف أداء املعلم ــري تص معاي
ــتويات  ــة مس ــه يف ثالث ــتها ل ــة ممارس ــارة ودرج العب
مــن األداء ) عــال- متوســط - ال يتــم تنفيــذ املهــارة( 
وقــد حــدد لــكل معيــار مــن تلــك املعايــري العالمــات 
ــط ،  ــألداء املتوس ــايل ، )1( ل ــألداء الع ــة:) 2( ل التالي

ــارة. ــذ امله ــدم تنفي ــد ع )٠( عن

صدق بطاقة املالحظة ملهارات التدريس:
ــة املالحظــة عــىل  ــة لبطاق ــم عــرض الصــورة األولي  ت
ــس،  ــم النف ــة وعل ــني يف الرتبي ــن املحكم ــة م جمموع

وذلــك ملعرفــة مــدى مالءمــة كل بنــد مــن بنــود 
ــالمة  ــدى س ــا، وم ــع هل ــي يتب ــارة الت ــة للمه البطاق
ــارة ، ووضــوح العبــارات  ــة لــكل عب الصياغــة اللغوي
مــن  وكان  تقويمــه،  املــراد  اإلجــراء  وصــف  يف 
ــارات،  ــض العب ــة بع ــادة صياغ ــم إع ــج التحكي نتائ
ــني  ــاق املحكم ــا التف ــالت وفق ــراء التعدي ــم إج وت

وصياغتهــا يف صورهتــا النهائيــة.

ثبات بطاقة املالحظة ملهارات التدريس:
 طبقــت البطاقــة يف صورهتــا األوليــة عــىل عينــة 
ــة  ــري عين ــن غ ــة م ــامت )15 طالب ــات املعل ــن الطالب م
ــتخدام  ــاق باس ــبة االتف ــاب نس ــم حس ــث( وت البح
ــاق )%92(  ــبة االتف ــط نس ــر، وكان متوس ــة كوب معادل
، كــام تــم حســاب معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة 
ــدل  ــا ي ــات ) ٠,77( مم ــل الثب ــاخ وكان معام ألفاكرونب

ــات. ــن الثب ــة م ــة عالي ــا درج ــة هل ــىل أن البطاق ع

الصورة النهائية لبطاقة املالحظة :
ــن  ــة م ــا النهائي ــة يف صورهت ــة املالحظ ــت بطاق  تكون
)٤٠ مهــارة(، وقــد تــم توزيــع بنــود بطاقــة املالحظــة 

ــايل:  ــدول الت ــام يف اجل ك

الكيلالتقويمالبيئة الصفيةالتنفيذالتخطيط )البنود()البنود( )البنود()البنود(
)35-٤٠ ( )22-3٤ ( )11 ـ 21(  )1- 1٠ (

1٠11136٤٠

جدول )٤( توزيع املفردات عىل أبعاد مقياس اخلصائص الوجدانية

3-اختبار املعرفة املهنية 
تــم االســتعانة بأحــد اختبــارات ) كفايــات املعلمــني ( 
التــي خيضــع هلــا الطــالب املعلمــون بعــد التخــرج يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، وذلــك بغــرض احلــرص 
ــة  ــبة بمهن ــة واملناس ــاءات املؤهل ــاق الكف ــىل التح ع
ــة  ــمل كاف ــام يش ــار ع ــن اختب ــف م ــس ، ويتأل التدري

ــة . ــاالت الرتبوي املج

- االتساق الداخيل الختبار املعرفة املهنية:
 تــم حســاب االتســاق الداخــيل الختبــار املعرفــة 
ــني  ــاط بريســون ب ــك بإجيــاد معامــل ارتب ــة، وذل املهني
ــد  ــار بع ــة لالختب ــة الكلي ــارة والدرج ــة كل عب درج
ــار  ــة، باعتب ــارة مــن الدرجــة الكلي حــذف درجــة العب
ــك  ــارة، وذل ــك للعب ــاس حم ــارات املقي ــي عب أن باق
عــىل عينــة )ن= 3٠طالبــة( مــن طالبــات كليــة الرتبيــة 
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ــة بجامعــة املجمعــة، ويوضــح اجلــدول التــايل معامــالت  ــة الكلي ــارة والدرج ــة كل عب ــني درج ــاط ب االرتب
ــة. ــة املهني ــار املعرف الختب

الدرجة الكليةاملفردةالدرجة الكليةاملفردةالدرجة الكليةاملفردة
1**٠.7٤11**٠.6921**٠.58
2**٠.6212**٠.7522**٠.٤1
3**٠.٤513**٠.3723**٠.٤3
٠.٤**٤11٠**٤.3٤2٠.٤**٤7
5**٠.5515**٠.8125**٠.38
6**٠.٤716**٠.5826**٠.59
7**٠.5317**٠.7٠27**٠.٤٠
8**٠.٤718**٠.6328**٠.55
9**٠.٤٤19**٠.5629**٠.٤2

1٠**٠.552٠.٤٠**٠3٠**٠.36

جدول) 6(:معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية الختبار املعرفة املهنية

** دال عند ٠.٠1

يتضــح مــن جــدول )6( أن مجيــع معامــالت االرتبــاط 
ــاق  ــد االتس ــذا يؤك ــتوى ٠.٠1 وه ــد مس ــة عن دال

ــة. ــة املهني ــار املعرف ــيل الختب الداخ
ثبات اختبار املعرفة املهنية :

ــة   ــة املهني ــار املعرف ــات اختب ــل الثب ــاب معام ــم حس ت
ــة  ــت قيم ــاخ ، وبلغ ــا كرونب ــة ألف ــتخدام معادل باس
الثبــات للمقيــاس )٠.89( وذلــك عــىل  معامــل 
عينــة 3٠ طالبــة مــن طالبــات املســتوى الســابع بكليــة 
ــار  ــة جامعــة املجمعــة. ممــا يــدل عــىل أن االختب الرتبي

ــات. ــن الثب ــة م ــة عالي ــع بدرج يتمت

األساليب اإلحصائية:
تم حتليل البيانات باستخدام برنامج 

ــاليب  ــتخدام األس ــم اس SPSS (Version,19.00) وت

ــات: ــة لغــرض معاجلــة البيان ــة اآلتي اإلحصائي
Cronbach Alpha معادلة ألفاكرونباخ -

- معامالت االرتباطات.
- املتوسطات واالنحرافات املعيارية.

- اختبار "ت" لداللة الفروق ملجموعتني مستقلتني.

نتائج الدراسة واملناقشة:
نتائج الفرض األول:

1- نتائــج الفــرض األول: وينــص عــىل أنــه " ال 
ــني متوســطات  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل توجــد ف
وطالبــات  التتابعــي  اإلعــداد  طالبــات  درجــات 
اإلعــداد التكامــيل عــىل مقيــاس املعرفــة املهنيــة لــدى 

ــة". ــة املعلم الطالب
وللتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم حســاب اختبــار)ت( 

ملجموعتــني مســتقلتني كــام يف اجلــدول التــايل:
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االنحراف املتوسطالعددجمموعات الدراسةاملتغري 
مستوى الداللةدرجات احلريةقيمة)ت(املحسوبةاملعياري

املعرفة 
املهنية

٠.2٠غري دالة5616.8٤3.٠11.261٠6طالبات اإلعداد التتابعي 5215.9٤٤.28طالبات اإلعداد التكاميل

جدول )7(  نتائج اختبار )ت( للفروق بني متوسطات درجات طالبات اإلعداد التتابعي وطالبات اإلعداد التكاميل عىل اختبار املعرفة املهنية

ــه ال  ــابق إيل أن ــدول الس ــام يف اجل ــج ك ــارت النتائ أش
ــني متوســطات  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل توجــد ف
التتابعــي  اإلعــداد  طالبــات  طــالب  درجــات 
ــة  ــاس املعرف ــىل مقي ــيل ع ــداد التكام ــات اإلع وطالب
املهنيــة لــدى الطالبــة املعلمــة، حيــث بلــغ قيمــة "ت" 
) 1.26( عنــد درجــات حريــة )1٠6(. وبذلــك 

يتحقــق الفــرض األول.

نتائج الفرض الثاين:
1-نتائــج الفــرض الثــاين: وينــص عــىل  أنــه " ال توجد 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات 
اإلعــداد  وطالبــات  التتابعــي  اإلعــداد  طالبــات 
ــدى  ــة ل ــص الوجداني ــاس اخلصائ ــىل مقي ــيل ع التكام

ــة". ــة املعلم الطالب
وللتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم حســاب اختبــار)ت( 

ملجموعتــني مســتقلتني كــام يف اجلــدول التــايل:

االنحراف املتوسطالعددجمموعات الدراسةاملتغري 
درجات قيمة)ت(املحسوبةاملعياري

مستوى الداللةاحلرية

الدافعية 
للتدريس

طالبات اإلعداد 
56٤7.956.٤3٠.161٠6التتابعي

٠.86

غري دالة 52٤7.755.56الطالبات املعلامت

القيادة

 طالبات اإلعداد
5625.183.٠9التتابعي

٠.931٠6
٠.35

غري دالة طالبات اإلعداد 
522٤.6٠3.38التكاميل

االجتاه نحو 
مهنة التدريس

 طالبات اإلعداد
563٠.893.32التتابعي

1.٠1-1٠6
٠.31

غري دالة طالبات اإلعداد 
5232.٠88.٠6التكاميل

الثبات 
االنفعايل

 طالبات اإلعداد
5628.393.٤7التتابعي

٠.8٠1٠6
٠.85

غري دالة طالبات اإلعداد 
5228.5٠3.38التكاميل

االنفتاح عىل 
التغيري

 طالبات اإلعداد
5655.3٠5.٤1التتابعي

٠.961٠6
٠.٠1

غري دالة طالبات اإلعداد 
5252.815.٤2التكاميل

جدول )8(  نتائج اختبار )ت( للفروق بني متوسطات درجات طالبات اإلعداد التتابعي 
وطالبات اإلعداد التكاميل عىل مقياس  اخلصائص الوجدانية
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جدول )9(  نتائج اختبار )ت( للفروق بني متوسطات درجات طالبات اإلعداد التتابعي 
وطالبات اإلعداد التكاميل عىل مهارات التدريس والدرجة الكلية

االنحراف املتوسطالعددجمموعات الدراسةاملتغري 
درجات قيمة)ت(املحسوبةاملعياري

مستوى الداللةاحلرية

الدرجة الكلية 
للخصائص 

الوجدانية

طالبات اإلعداد 
56187.7٠16.92التتابعي

٠.٤11٠6
٠.53

غري دالة طالبات اإلعداد 
52185.7316.17التكاميل

ــروق  ــد ف ــه ال توج ــابق إىل أن ــدول الس ــن اجل ــني م يتب
درجــات   متوســطات  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات 
اإلعــداد  وطالبــات  التتابعــي  اإلعــداد  طالبــات 
الوجدانيــة  اخلصائــص  مقيــاس  عــىل  التكامــيل 
ــة "ت" ) 16.٠(  ــغ قيم ــث بل ــة، حي ــة الكلي والدرج
ــادة   ــد القي ــس ، و )٠.93( لبع ــة للتدري ــد الدافعي لبع
 ، التدريــس  لبعــد االجتــاه نحــو مهنــة  و)٠1.1( 
ــات االنفعــايل ، و)٠.96( لبعــد  و)٠.8٠( لبعــد الثب
ــة .  ــة الكلي ــري،  )٠.٤1( للدرج ــىل التغي ــاح ع االنفت

ــاين. ــرض الث ــق الف ــك يتحق وبذل

نتائج الفرض الثالث:
1-نتائــج الفــرض الثالــث: والــذي ينــص عــىل 
أنــه "ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني 
التتابعــي  متوســطات درجــات طالبــات اإلعــداد 
ــة  ــة مالحظ ــىل بطاق ــيل ع ــداد التكام ــات اإلع وطالب
ــارة  ــة )مه ــة املعلم ــدى الطالب ــس ل ــارات التدري مه
التخطيــط ، مهــارة  التنفيــذ - مهــارة التقويــم -مهــارة 

الصــف(". إدارة 
وللتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم حســاب اختبــار)ت( 

ملجموعتــني مســتقلتني كــام يف اجلــدول التــايل:

االنحراف املتوسطالعددجمموعات الدراسةاملتغري 
درجات قيمة)ت(املحسوبةاملعياري

احلرية
مستوى 

الداللة

التخطيط

طالبات اإلعداد 
5618.12٠.71التتابعي

٠.15غري ٤21٠6.1
دالة طالبات اإلعداد 

5217.9٠٠.89التكاميل

التنفيذ

طالبات اإلعداد 
5619.181.65التتابعي

٠.1٠غري 1.631٠6
دالة طالبات اإلعداد 

5218.631.8٠التكاميل

إدارة الصف

 طالبات اإلعداد
569.٠2٠.9٠التتابعي

1.771٠6
٠.٠7

غري دالة طالبات اإلعداد 
5٤8.691.٠1التكاميل

التقويم

 طالبات اإلعداد
568.611.13التتابعي

1.6٠1٠6
٠.11

غري دالة طالبات اإلعداد 
5٤8.9٠٠.72التكاميل
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االنحراف املتوسطالعددجمموعات الدراسةاملتغري 
درجات قيمة)ت(املحسوبةاملعياري

احلرية
مستوى 

الداللة

الدرجة 
الكلية 

 طالبات اإلعداد
565٤.922.٤٠التتابعي

1.681٠6
٠.٠9

غري دالة طالبات اإلعداد 
5٤5٤.132.٤9التكاميل

يتبــني مــن اجلــدول الســابق أنــه ال توجــد فــروق ذات 
ــات  ــات  طالب ــطات درج ــني متوس ــة ب ــة إحصائي دالل
ــىل  ــيل ع ــداد التكام ــات اإلع ــي وطالب ــداد التتابع اإلع
بطاقــة املالحظــة ملهــارات التدريــس والدرجــة الكلية، 
ــط  ــارة التخطي ــة "ت" ) 1.٤2( مله ــغ قيم ــث بل حي
، و )1.63( لبعــد التنفيــذ  و)1.77( ملهــارة إدارة 
و )1.68(   ، التقويــم  ملهــارة  ، و)1.6٠(  الصــف 
ــة . وبذلــك يتحقــق الفــرض الثالــث. للدرجــة الكلي
ــة )2٠11(  ــة اخلليف ــع دراس ــج م ــذه النتائ ــق ه وتتف
ــروق  ــود ف ــدم وج ــن ع ــا ع ــت نتائجه ــي توصل الت
يف نظامــي اإلعــداد الرتبــوي التتابعــي والتكامــيل 
الشــفهي،   التعبــري  تدريــس  ملهــارات  أدائهــم  يف 
ــة  ــج دراس ــع نتائ ــة م ــة احلالي ــج الدراس ــف نتائ وختتل
ــن  ــفت ع ــي كش ــي )2٠11( الت ــد واملليج ــد احلمي عب
ــات  ــطي درج ــني متوس ــة ب ــروق ذات دالل ــود ف وج
الطــالب عــىل املعلمــني عــىل بطاقــة املالحظــة تعــزى 
ملتغــري نمــط اإلعــداد )تتابعي-تكامــيل( ، حيــث تفوق 
الطــالب يف نمــط اإلعــداد التكامــيل عــىل نظرائهــم يف 

ــي  ــداد التتابع ــط اإلع نم
) طالب الدبلوم العام يف الرتبية(.

ويمكــن تفســري هــذه النتيجــة إىل عامــل مهــم وهــو أن 
كاًل مــن الطالبــات املعلــامت، وطالبــات الدبلــوم العام 
ــم  ــرر التقوي ــس ومق ــرق التدري ــرر ط ــون مق يدرس
ــداد  ــني )اإلع ــف كال الربناجم ــس التوصي ــوي بنف الرتب
ــدد  ــداد التكامــيل(.  كــام أن جممــوع ع ــي واإلع التتابع
مــن  كٍل  يف  متســاوية  امليــداين  التدريــب  ســاعات 
برناجمــي اإلعــداد التتابعــي واإلعــداد التكامــيل وهلــذا 

ــري. ــأيت أداؤهــم متشــابه حلــد كب ي
ــوم  ــات الدبل ــة أن طالب ــذه النتيج ــن ه ــدو م ــام يب ك
الرتبــوي- التــي يعمــل معظمهــن بالتدريــس- مل 
حيــرزن الفائــدة املرجــوة مــن ســنوات خربهتــن يف مهنة 
ــوي، وكان أداؤهــن مشــابه  التدريــس دون إعــداد ترب
ــريات  ــذه التفس ــم ه ــامت. ويدع ــات املعل ألداء الطالب
والعمرو،a2٠17حريــري،  )إبراهيــم  دراســات 
مبــارك، 1993( التــي كشــفت عــن عــدم وجــود 
والنظــام  التتابعــي  النظــام  خرجيــي  بــني  فــروق 

التكامــيل يف  مســتوى األداء الوظيفــي.

املراجع:

إبراهيــم ، أســامة حممــد ، والعمــرو، عبــد العزيــز 
بربامــج  الرتبويــة  الدبلومــات  تقييــم   .  )2٠17(.
ــم  ــع والتعلي ــة املجتم ــامدة خدم ــتمر بع ــم املس التعلي
املســتمر بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظــر الدارســني. 
دراســة حتليليــة ، املؤمتــر الــدويل الثالــث لكليــة الرتبيــة 
جامعــة 6 أكتوبــر بالتعــاون مــع رابطــة الرتبويــني 
ــه يف  ــم وتنميت ــداد املعل ــتقبل إع ــوان: مس ــرب بعن الع

ــد1،ص.ص. ــرص. جمل ــريب- م ــن الع الوط
.135-122 

ــج  ــات والربام ــة .)2٠18(. االجتاه ــان، مليك ــن زي اب
املعــارصة اخلاصــة بإعــداد املعلمــني. جملة جيــل العلوم 

االنســانية واالجتامعيــة. ع٤1،ص.ص.57-35.
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تقويم برناجمي إعداد املعلم  التتابعي والتكاميل يف ضوء خمرجات التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية لدى طالب جامعة املجمعة

أبــو عــالم، رجــاء حممــود .)2٠٠1(. مناهــج البحــث 
يف العلــوم النفســية والرتبويــة . 
دار النرش للجامعات : القاهرة.

ــة  ــة. )2٠٠7(. دراس ــو فتحي ــناء واللول ــة، س ــو دق أب
الرتبيــة  بكليــة  املعلــم  إعــداد  لربنامــج  تقويميــة 
اجلامعــة  جملــة   . غــزة  يف  اإلســالمية  باجلامعــة 
 ، اإلنســانية  الدراســات  سلســلة   - اإلســالمية 

.9 2 -7 8 . ص . ص ،1 ع ،1 5 م

حريــري، هاشــم بــن بكــر ،ومبــارك، عبداحلكيــم بــن 
ــي  ــتوى األداء الوظيف ــد مس ــويس .)1993(. حتدي م
التكامــيل  النظــام  حســب  املتخرجــني  للمعلمــني 
ــدة -  ــة - ج ــة املكرم ــدن مك ــي يف م ــام التتابع والنظ
ــداد  ــاين إلع ــر الث ــتطالعية. املؤمت ــة اس ــف دراس الطائ
ــة.  ــة املكرم ــعودية. مك ــام يف الس ــم الع ــم التعلي معل

ــعودية. الس

اخلطــايب، عبــد احلميــد .)2٠٠٤(. برنامــج قســم 
املناهــج وطرائــق التدريــس بكليــات املعلمــني، ومدى 
ــة األساســية الالزمــة  ــات املهني حتقيقــه لبعــض الكفاي
ــة، مــن وجهــة نظــر الطــالب  ملعلــم املرحلــة االبتدائي
ــة أم  ــة جامع ــدة.  جمل ــني بج ــة املعلم ــني بكلي املعلم
 2 م16،ع  واالجتامعيــة،  الرتبويــة  للعلــوم  القــرى 

،ص.ص.111-8٠.

اخلليفــة ، حســن جعفــر.)2٠11(. مهــارات تدريــس 
التعبــري الشــفهي الالزمــة للطــالب املعلمــني وطــالب 
الدبلــوم الرتبــوي املتخصــص يف اللغــة العربيــة بكليــة 
ــة.   ــز : دراســة تقويمي ــة جامعــة امللــك عبدالعزي الرتبي

ــة، ع122 ،ص.ص.5٤-8٠. ــراءة واملعرف ــة الق جمل

املخرجــات  تقويــم    .)2٠٠7(. محــزة  دوديــن، 
التعليميــة للربامــج العلميــة اجلامعيــة كأســاس ضــامن 
ــامد يف  ــودة واالعت ــامن اجل ــري ض ــر معاي ــودة، مؤمت اجل

ــريب، ــن الع ــرص والوط ــي بم ــم النوع التعلي
 من ٤٤ - ٤5 أبريل.

الزكــي، أمحــد عبــد الفتــاح .)2٠٠٤( .الرتبيــة املقارنــة 
ونظــم التعليــم دراســة منهجيــة ونــامذج تطبيقيــة. 

ــرش. ــة والن ــاء الطباع ــرص: دار الوف ــكندرية، م اإلس
الزهــراين، عــيل بــن عبــداهلل، وكســناوي، حممــود 
حممــد .)1993(. دراســة تقويميــة ألثــر اإلعــداد 
الرتبــوي عــىل املعلمــني امللتحقــني يف برنامــج الدبلــوم 
ــة  ــة بكلي ــدورات التدريبي ــز ال ــة بمرك ــام يف الرتبي الع
الرتبيــة بجامعــة أم القــرى بمكــة املكرمة، املؤمتــر الثاين 

ــج2. ــعودية، م ــام ىف الس ــم الع ــم التعلي ــداد معل إلع

بعــض   .)2٠1٠(. عبــاس  إبراهيــم  الزهــريي، 
االجتاهــات احلديثــة يف إعــداد املعلــم وتأهيلــه، مؤمتــر 
ــود  ــة وجه ــات الرتبي ــم يف كلي ــداد املعل ــتقبل إع مس
بالعــامل  التطويــر  العلميــة يف عمليــات  اجلمعيــات 

العــريب –  جامعــة حلــوان ، كليــة الرتبيــة .مــرص

الزيات، فتحي مصطفي ، وحسان، حسن .
ــرى  ــة أم الق ــم بجامع ــداد املعل ــج إع ) 1٤٠5(. برنام
ــوه  ــني - نح ــالب- املعلم ــات الط ــالل اجتاه ــن خ م
ــة  ــم يف اململك ــن التعلي ــوث ع ــة. بح ــة تقويمي دراس

ــرة. ــريب، القاه ــر الع ــعودية، دار الفك ــة الس العربي

عبــد الســالم ، عبــد الســالم مصطفــى .)2٠٠6(. 
ــم . دار  ــي للمعل ــر املهن ــس والتطوي ــيات التدري أساس

ــكندرية ، 2٠٠6 ــدة ، اإلس ــة اجلدي اجلامع
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عبداحلميــد، عبدالنــارص، و املليجــي، عــالء .)2٠11( 
مســتوى متكــن الطــالب املعلمــني بكليــات الرتبيــة من 
ــق التدريــس  ــر طرائ ــق وتطوي ــار وتطبي مهــارات اختي
وعالقــة ذلــك ببعــض املتغــريات. جملــة كليــة الرتبيــة 
، جامعــة األزهــر، ع1٤5،ج  3. ،ص.ص.1٠5-77

تتابعــي  تكامــيل  إطــار   .)1٤12(. وليــم  عبيــد، 
ــداد  ــر إع ــدوة تطوي ــدم لن ــث مق ــم ، بح ــداد املعل إلع
املعلــم بــني النظــام التكامــيل والنظــام التتابعــي. كليــة 

الرتبيــة. جامعــة اســيوط، 1٤12.

ــج  ــة برنام ــة مالءم ــرة .)2٠12(. درج ــري، مه العم
ــرى  ــة أم الق ــة بجامع ــة الرتبي ــوي بكلي ــوم الرتب الدبل
ــم  ــتري، قس ــالة ماجس ــات . رس ــات الدارس الحتياج

ــرى. ــة أم الق ــة، جامع اإلدارة الرتبوي

تقويــم   .  )2٠18(. مبــارك  مشــاعل   ، القحطــاين 
ــر  ــة يف حف ــة اإلنجليزي ــامت اللغ ــداد معل ــج إع برنام
ــري  ــي ملعاي ــس القوم ــري املجل ــوء معاي ــن يف ض الباط
اللغــات  لتدريــس   )  NBPTS  ( املهنيــة  التدريــس 
واملعرفــة،  القــراءة  جملــة  ثانيــة.  كلغــة  العامليــة 

.٤5 -2٤ 195،ص.ص. ع

الكامينــة، نايــل عــواد .)2٠1٤(. تقويــم برنامــج 
ــة  ــن وجه ــقراء م ــة ش ــة يف جامع ــات الرتبوي الدبلوم
ــم  ــة وعل ــة يف الرتبي ــات عربي ــني. دراس ــر اخلرجي نظ

،ص.ص.65-9٠  .٤6 ع  الســعودية،  النفــس- 

كنعــان، أمحــد عــيل. )2٠٠٤(. رؤيــة مســتقبلية إلعداد 
ــات  ــة يف اجلامع ــات الرتبي ــم يف كلي ــني وتأهيله املعلم
الســورية. املؤمتــر الــدويل - نحــو إعــداد أفضــل ملعلــم 
املســتقبل - ســلطنة عــامن ، مــج5. ،ص.ص.99-72

امليعــان، هنــد أمحــد .)2٠15( . دراســة تقويميــة 
ــة يف  ــة العربي ــم اللغ ــداد معل ــج إع ــات برنام ملخرج
كليــة الرتبيــة جامعــة الكويــت يف ضــوء معايــري اجلودة 
ــاء  ــم وأعض ــع خترجه ــة املتوق ــر الطلب ــة نظ ــن وجه م
ــج  ــت . م ــة -الكوي ــة الرتبوي ــية. املجل ــة التدريس اهليئ

،ص.ص.٤7-27.  11 ع   ،  29

اهلــزاع، ســليم هــزاع.)2٠18(. تطويــر إعــداد املعلــم 
يف اململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء خــربة مجهوريــة 
الصــني الشــعبية. جملــة كليــة الرتبيــة، جامعــة األزهر - 
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د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن أمحد التوجيري
أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املشارك بجامعة املجمعة

ملخص البحث  
ــل  ــف يف متوي ــىل دور الوق ــرف ع ــة إىل التع ــت الدراس هدف
ــوء  ــعودية يف ض ــة الس ــة العربي ــايل يف اململك ــم الع التعلي
ــادر  ــك مص ــام يف ذل ــة؛ ب ــة والعاملي ــربات العربي ــض اخل بع
تطويــره،  ومقرتحــات  ومعوقاتــه  ومصارفــه  متويلــه 
الوثائقــي  واملنهــج  الوصفــي  املنهــج  واســتخدمت 
ــا  ــم تصنيفه ــات ث ــع املعلوم ــىل مج ــم ع ــرتدادي القائ االس
ــل  ــالل الفص ــتبانة خ ــت االس ــا، وطبق ــا وحتليله وتنظيمه
1٤٤٠/39هـــ  اجلامعــي  العــام  مــن  الثــاين  الــدرايس 
عــىل عينــة مــن جمتمــع الدراســة، املتمثــل يف مســؤويل 
ــني  ــا واملهتم ــني فيه ــعودية والعامل ــات الس ــاف اجلامع أوق
ــتجابة،  ــتجابات )177( اس ــدد االس ــغ ع ــث بل ــا، حي هب
ــة  ــة واضح ــود معلوم ــدم وج ــة إىل ع ــت الدراس وتوصل
ــعودية،  ــات الس ــي للجامع ــل الوقف ــط التموي ــن متوس ع
وأن أهــم مصــادره: األوقــاف العقاريــة، واملنــح واهلبــات، 
ــان  ــة، واألعي ــاف الفردي ــاف، واألوق ــتثامرات األوق واس
ــه:  ــم مصارف ــم. وأن أه ــة العل ــامء وطلب ــىل العل ــة ع املوقف
ــومهم  ــي، وكفالــة الطــالب وســداد رس البحــث العلم
واالســتثامر.  جديــدة،  أوقــاف  وتوليــد  الدراســية، 
وأن أهــم معوقاتــه: عــدم ختصيــص أوقــاف حكوميــة 
للجامعــات، وعــدم وجــود أنظمــة تضمــن اســتقاللية 
أوقــاف اجلامعــات، وعــدم ختصيــص جــزء مــن األوقــاف 
اخلرييــة للجامعــات، وعــدم توجيــه املســؤولية االجتامعيــة 
ــات،  ــىل اجلامع ــف ع ــة بالوق ــربى للعناي ــات الك يف الكيان
وضعــف وعــي وثقافــة الواقفــني جتــاه الوقــف عــىل 
ــة  ــن أنظم ــره: س ــات تطوي ــم مقرتح ــات. وأن أه اجلامع
وختصيــص  اجلامعــات،  أوقــاف  اســتقاللية  تضمــن 
إجــراءات  وتســهيل  للجامعــات،  حكوميــة  أوقــاف 
الوقــف للجامعــات، وزيــادة وعــي وثقافــة الواقفــني 
املســؤولية  وتوجيــه  اجلامعــات،  عــىل  الوقــف  جتــاه 
ــىل  ــف ع ــة بالوق ــربى للعناي ــات الك ــة يف الكيان االجتامعي
ــي،  ــث العلم ــم البح ــة بدع ــت الدراس ــات. وأوص اجلامع

Abstract

The study aimed to identify the role of the 
Waqf in financing higher education. The 
result I reached to is that information about 
the average of the endowment financing 
for institutions of higher education is not 
found, and that the main sources of waqf 
financing are: Awqaf Real Estate, grants 
and donations, endowment investments, 
individual endowments, and endowments 
specialized for Schoolers and Students. 
I also discovered that Waqf financing is 
spent in: scientific research, Student Spon-
sorship and tuition fees, generating new 
endowments, and investments. In addi-
tion, I reached to the fact that the major 
impediments to endowment financing are: 
absence of systems that guarantee the in-
dependence of universities endowments, 
the failure to allocate part of the charitable 
endowments to universities, the failure to 
direct social responsibility in major enti-
ties to take care of the suspension of uni-
versities, and the poor awareness and cul-
ture of endowers towards the importance 
of specializing Waqf for Universities. To 
develop Endowment Finance, I suggest: 
Promulgating laws and systems that guar-
antee the independence of the University’s 
endowment. Making procedures to estab-
lish University Waqfs easy. Supporting 

دور الوقف في تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
في ضوء بعض الخبرات العربية والعالمية
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ــية،  ــومهم الدراس ــداد رس ــن وس ــالب املعوزي ــة الط وكفال
ــدة  ــتثامرات اجلدي ــدة، ولالس ــاف جدي ــد أوق ــعي لتولي والس
يف األوقــاف، ولســن أنظمــة تضمــن اســتقاللية أوقــاف 
للجامعــات،  حكوميــة  أوقــاف  وختصيــص  اجلامعــات، 
ــي  ــادة وع ــات، وزي ــف للجامع ــراءات الوق ــهيل إج وتس
ــه  ــات، وتوجي ــىل اجلامع ــف ع ــاه الوق ــني جت ــة الواقف وثقاف
املســؤولية االجتامعيــة يف الكيانــات الكــربى للعنايــة بالوقف 
عــىل اجلامعــات. واقرتحــت الدراســة دراســة العالقــة 
ــي  ــث العلم ــة والبح ــاف اجلامعي ــادر األوق ــوع مص ــني تن ب
ــف  ــات الوق ــص مصص ــر تناق ــعودية، وأث ــات الس باجلامع
اجلامعــي عــىل األنشــطة العلميــة للجامعــات، وأثــر تطويــر 
ــاف  ــتقاللية أوق ــىل اس ــاف ع ــدة لألوق ــح جدي ــة ولوائ أنظم

اجلامعــات.

الكلامت املفتاحية: 
الوقف، الوقف العلمي، التعليم العايل، التمويل.

scientific researches and researchers, hold-
ing conferences, supporting needy students, 
and establishing new waqfs from Endow-
ment Investments. The study suggested a 
study of the relationship between the diver-
sity of endowment sources and scientific re-
search in Saudi universities, and the effect of 
decreasing the allocations of university en-
dowments on the scientific activities of uni-
versities, and the impact of developing new 
regulations and rules for endowments on the 
independence of universities.

Keywords: 
Endowment, Waqf, Funding, Higher Educa-
tion, Saudi Higher Education, Waqf Univer-
sities, Saudi Universities.

متهيد:
ــن  ــًدا م ــاره واح ــف باعتب ــىل الوق ــالم ع ــث اإلس ح
ــزه  ــلم، ومي ــع املس ــرب يف املجتم ــة وال ــه الصدق أوج
عــن غــريه مــن أنــواع الصدقــات باالســتدامة، وبنــاًء 
ــدًءا مــن عــرص  ــخ اإلســالم؛ ب ــه؛ ظهــرت يف تاري علي
ــف؛  ــامذج للوق ــدة ن ــلم ع ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص النب
ــه  ــىل اهلل علي ــي ص ــجد النب ــع مس ــف موق ــدأت بوق ب
ــا  ــع حيتاجه ــدة مناف ــمل ع ــت لتش ــم تنوع ــلم، ث وس
املجتمــع. وقــد حظــي التعليــم -وبخاصــة بعد توســع 
ــف؛  ــن الوق ــر م ــب واف ــلمة- بنصي ــات املس املجتمع
فظهــر الوقــف عــىل التعليــم؛ ممــا أســهم يف نــرش العلــم 
ــن  ــح م ــى أصب ــم، حت ــالب العل ــامء وط ــة العل وخدم
ــة  ــة ثابت ــوارد مالي ــاد م ــة إلجي ــادر الداعم ــم املص أه
ــم  ــا التعلي ــع؛ ومنه ــات املجتم ــة حاج ــة لتلبي ودائم
)منصــور، 2٠٠٤(. ورغــم هــذا التاريــخ الوقفــي 
ــديًدا يف دور  ــا ش ــهد ضعًف ــع يش ــع؛ إال أن الواق الناص

ــايل  ــم الع ــة، والتعلي ــم بعام ــل التعلي ــف يف متوي الوق
ــوع  ــذا املوض ــامم هب ــا إىل االهت ــا دع ــو م ــة، وه بخاص

ــه. ــول ل ــاد احلل ــهام يف إجي ــته، لإلس ودراس

مشكلة الدراسة:
أظهــرت العديــد مــن الدراســات دور الوقــف يف 
دعــم اجلوانــب الرتبويــة والدينيــة والعلميــة والثقافيــة 
للمجتمــع، كــام ذكــر ذلــك )حريــري، 2٠٠2م(. 
كــام أظهــرت دراســة )الصالحــات، 2٠٠3م( دور 
ــة  ــات العربي ــة يف املجتمع ــم والثقاف ــف يف التعلي الوق
املســلمة  ماليزيــا  )دولــة  املعــارصة  واإلســالمية 
ــا(، وأن تراجــع العمــل التعليمــي والثقــايف يف  نموذًج
ــبابه  ــض أس ــود يف بع ــالمية يع ــة واإلس ــا العربي بالدن
الشــواهد  بعــض  وأظهــرت  املــادي،  النقــص  إىل 
يف  الوقــف  دور  2٠٠8م(  )ســليم،  دراســة  مثــل 
ــة  ــم بمــرص. حيــث كان املحــرك الرئيــس لعجل التعلي
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ــرص  ــة يف الع ــات التعليمي ــم يف املؤسس ــم والتعلي العل
اململوكــي، وإســهام الوقــف يف دعــم احلركــة العلميــة 
يف القــرن الســابع اهلجــري )القحطــاين، 2٠٠9م(، وأن 
اســتعراض التجــارب الدوليــة يســاعد يف اســتخالص 
بعــض اآلليــات العمليــة للتغلــب عــىل املعوقــات التــي 
ــم  ــل التعلي ــف يف متوي ــام الوق ــهام نظ ــول دون إس حت
العــايل والبحــث العلمــي )حممــود، 2٠1٤م(. ممــا 
يعنــي يف جمموعــه أننــا أمــام مشــكلة تتمثــل يف متويــل 
التعليــم العــايل، وبخاصــة يف ظــل تضاعــف األعــداد، 
ــادة التكاليــف. وهــو مــا حيــدد مشــكلة الدراســة  وزي
يف التعــرف عــىل دور الوقــف يف متويــل التعليــم العــايل، 

ــة. ــة والعاملي ــارب العربي ــض التج ــوء بع يف ض

أمهية الدراسة:
نــدرك  للدراســة عندمــا  النظريــة  األمهيــة  تتأكــد 
احلاجــة إىل وجــود مصــادر مســتدامة لتمويــل التعليــم 
العــايل، عــرب عــدة وســائل؛ منهــا مــا تتعــرض لــه هــذه 
الدراســة، وهــو التمويــل الوقفــي؛ باعتباره واحــًدا من 
املصــادر املســتدامة، التــي تعــني قطــاع التعليــم العــايل 
ــة،  ــة واخلدمي ــية والبحثي ــه التدريس ــام بمهام ــىل القي ع
ــذي  ــي، ال ــم احلكوم ــف الدع ــري بضع ــر كب دون تأث
تعتمــد عليــه معظــم اجلامعــات العربيــة؛ إضافــة إىل أن 
توفــر مصــادر مســتقلة للتعليــم العــايل تضمــن حياديته 
مــن جهــة، وقدرتــه عــىل التوســع مــن جهــة أخــرى، 
ــرف  ــة التع ــة الدراس ــف أمهي ــا يكش ــإن مم ــرًيا ف وأخ
عــىل حقيقــة وواقــع التمويــل الوقفــي للتعليــم العــايل 
يف اململكــة العربيــة الســعودية عــىل وجــه اخلصــوص. 
ــن  ــر م ــوف تظه ــة فس ــة للدراس ــة التطبيقي ــا األمهي أم
خــالل مــا ســتبينه مــن أنــواع مصــادر التمويــل 
الوقفــي، ومصارفــه، ومعوقاتــه، ومقرتحــات تفعيلــه، 
واملعوقــات  واملصــارف  املصــادر  تلــك  وترتيــب 
ــرار  ــب الق ــي صاح ــا يعط ــع؛ مم ــات يف الواق واملقرتح
ــل  ــات يف إدارة التموي ــب األولوي ــادة ترتي ــاالً إلع جم

ــايل. ــم الع ــي للتعلي الوقف

مصطلحات الدراسة:
مــن أبــرز مصطلحــات هــذه الدراســة مــا يــأيت، ويعني 

هبــا الباحــث املفاهيــم املوضحــة أمــام كل منها:
1.الوقف: 

يف اللغــة احلبــس واملنــع )ابن فــارس، 1392هـــ(، ويف 
االصطــالح: "حتبيــس األصــل وتســبيل الثمــرة" )ابــن 
ــك  ــا تل ــث هن ــه الباح ــد ب ــة، 1968م(. ويقص قدام
الشــعرية الدينيــة التــي يتقــرب هبــا املســلم عــىل اهلل عــز 
ــة  ــم املحافظ ــك، لتت ــن مل ــس يشء م ــرب حب ــل، ع وج
عــىل أصلــه أو اســتثامره، واإلنفــاق مــن ريعــه عــىل مــا 

يــراه الواقــف مــن وجــوه الــرب.
2.متويل التعليم العايل: 

هــو "املــوارد املاليــة املخصصــة للتعليــم اجلامعــي 
ــرى"  ــادر األخ ــة أو املص ــة للدول ــة العام ــن املوازن م
)البحــريي، 2٠٠٤م، ص. 69(. ويقصــد بــه الباحــث 
هنــا: مــا يمكــن توفــريه مــن املصــادر الوقفيــة لتمويــل 

ــايل. ــم الع التعلي

هدف الدراسة وتساؤالهتا:
هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــىل دور الوقــف يف 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــايل يف اململك ــم الع ــل التعلي متوي
يف ضــوء بعــض اخلــربات العربيــة والعامليــة؛ وينــدرج 
ــة: ــة اآلتي ــداف الفرعي ــام األه ــدف الع ــذا اهل ــت ه حت

- التعرف عىل متوسط التمويل الوقفي ملؤسسات
 التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية.

- التعرف عىل مصادر التمويل الوقفي ملؤسسات
 التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية.

- التعرف عىل مصارف التمويل الوقفي ملؤسسات 
التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية.

- التعرف عىل معوقات التمويل الوقفي ملؤسسات
 التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية.
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ــل الوقفــي  ــر التموي - التعــرف عــىل مقرتحــات تطوي
العربيــة  اململكــة  يف  العــايل  التعليــم  ملؤسســات 

الســعودية.
ــىل  ــة ع ــب الدراس ــع أن جتي ــه يتوق ــه؛ فإن ــاًء علي وبن
ــم  ــل التعلي ــف يف متوي ــا دور الوق ــس: م ــؤال الرئي الس
العــايل يف اململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء بعــض 
اخلــربات العربيــة والعامليــة؟ مــن خــالل اإلجابــة عــن 

ــة: ــة اآلتي ــئلة الفرعي األس
1. ما متوسط التمويل الوقفي ملؤسسات التعليم

 العايل يف اململكة العربية السعودية؟
2. ما مصادر التمويل الوقفي ملؤسسات التعليم

 العايل يف اململكة العربية السعودية؟
3. ما مصارف التمويل الوقفي ملؤسسات التعليم

 العايل يف اململكة العربية السعودية؟
٤. ما معوقات التمويل الوقفي ملؤسسات التعليم

 العايل يف اململكة العربية السعودية؟
5. ما مقرتحات تطوير التمويل الوقفي ملؤسسات 

التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية؟

حدود الدراسة:
احلدود املكانية: 

اجلامعات السعودية.
احلدود الزمانية: 

الفصل الدرايس الثاين 39/ 1٤٤9هـ.
احلدود املوضوعية: 

متوســط التمويــل الوقفــي ومصــادره، ومصارفــه، 
ومعوقاتــه، ومقرتحــات تطويــره. وذلك يف مؤسســات 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــايل يف اململك ــم الع التعلي
احلــدود البرشيــة: العاملــني يف أوقــاف اجلامعــات 
ــث  ــل الباح ــن توص ــا، الذي ــني هب ــعودية واملهتم الس
إليهــم مــن خــالل األمانــة العامــة للمجلــس التنســيقي 

ــعودية. ــات الس ــاف اجلامع ألوق

اإلطار النظري للدراسة:
ــة  ــات الدراســة املتمثل يشــتمل هــذا اإلطــار عــىل أدبي
يف: مفهــوم الوقــف وأمهيتــه، ومفهــوم التعليــم العــايل 
ومتويلــه، ونبــذة عــن التعليــم العــايل يف اململكــة العربية 
الســعودية ومصــادر متويلــه، والتعليــم العــايل الوقفــي 
ــات  ــاف اجلامع ــريب، وأوق ــالمي والغ ــامل اإلس يف الع

الســعودية. وفيــام يــأيت تفصيــل ذلــك:

مفهوم الوقف ومرشوعيته:
ــع  ــس واملن ــه احلب ــراد ب ــة وي ــف يف اللغ ــق الوق يطل
ــرف  ــالح؛ ع ــارس، 1392هـــ(، ويف االصط ــن ف )اب
بأنــه: "حبــس عــىل ملــك الواقــف والتصــدق باملنفعــة" 
)املريغنــاين، د.ت؛ الرسخــيس، 1989م(. ومــن أمجــع 

ــرة  ــبيل الثم ــل وتس ــس األص ــه: حتبي ــه أن تعريفات
)ابــن قدامــة، 1968م(. ويف املفهــوم االقتصــادي؛ 
يؤكــد )صاحلــي( أن الوقــف حيــدث حركــة اقتصاديــة 
ــول إىل  ــامن الوص ــول، لض ــروات والدخ ــة للث إجيابي
ــع  ــراد املجتم ــني أف ــادل ب ــاري ع ــوازين اختي ــع ت توزي

ــة  ــه املتتالي ــه وأجيال ــه وطبقات وفئات
)2٠٠5م، ص. 16٠(.

وعــىل الرغــم مــن أنــه مل ينــص عــىل الوقــف رصاحــة 
يف القــرآن الكريــم؛ لكنــه يدخــل ضمــن عمــوم 
اآليــات املرغبــة يف فعــل اخلــري. ومنهــا قــول اهلل تعــاىل: 
ــٰى ُتنِْفُقــوا مِمَّــا حُتِبُّــوَن َوَمــا ُتنِْفُقــوا  )َلــْن َتنَاُلــوا اْلــرِبَّ َحتَّ
ٍء َفــإِنَّ اهللََّ بـِـِه َعِليــٌم( )آل عمــران. 92(. وهــذه  ِمــْن يَشْ
ــس  ــا رواه أن ــا م ــهد هل ــف؛ ويش ــل يف الوق ــة أص اآلي
بــن مالــك ريض اهلل عنــه، قــال: كان أبــو طلحــة أكثــر 
األنصــار باملدينــة مــااًل مــن نخــل، وكان أحــب أموالــه 
إليــه َبرُيحــاء، وكانت مســتقبلة املســجد، وكان رســول 
اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم يدخلهــا ويــرشب مــن مــاء 
ــة:  ــذه اآلي ــت ه ــام أنزل ــس: فل ــال أن ــب، ق ــا طي فيه
ــو  ــام أب ــوَن( ق ــا حُتِبُّ ــوا مِمَّ ــى ُتنِْفُق ــرِبَّ َحتَّ ــوا اْل ــْن َتنَاُل )َل
طلحــة إىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم فقــال: يــا 
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ــوا  ــْن َتنَاُل ــارك وتعــاىل يقــول: )َل رســول اهلل، إن اهلل تب
ــوَن( وإن أحــبَّ أمــوايل إيلَّ  ــا حُتِبُّ ــوا مِمَّ ــى ُتنِْفُق ــرِبَّ َحتَّ اْل
ــا  ــا وُذْخره ه ــو بِرَّ ــة هلل، أرج ــا صدق ــاء"، وإهن "بريح
عنــد اهلل، فضعهــا يــا رســول اهلل حيــث أراك اهلل، قــال: 
فقــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم: »بــخ، ذلــك 
ــا  ــمعت م ــد س ــح، وق ــال راب ــك م ــح، ذل ــال راب م

ــني«  ــا يف األقرب ــت، وإين أرى أن جتعله قل
ــىل  ــث ع ــاء يف احل ــا ج ــاري، 1٤22هـــ(. ومم )البخ
ــُه:  ــَرَة َريِضَ اهللُ َعنْ ــو ُهَرْي الوقــف يف الســنة مــا رواه أب
ــاَل: »إَذا  ــلم- َق ــه وس ــىل اهلل علي ــوَل اهللِ -ص َأّن َرُس
ــٍة  ــاَلٍث: َصَدَق ــْن َث ــُه إالّ ِم ــاَت اإِلْنَســاُن اْنَقَطــَع َعَمُل َم
َجاِرَيــٍة، َأْو ِعْلــٍم ُينَْتَفــُع بـِـِه، َأْو َوَلــٍد َصالـِـٍح َيْدُعــو َلــُه« 
يف  أصــاًل  يعــد  احلديــث  وهــذا  د.ت(.  )مســلم، 
بأهنــا  اجلاريــة  الصدقــة  عرفــت  حيــث  الوقــف؛ 
الوقــف )النــووي، 1392هـــ(. ومــا رواه عبــد اهلل بــن 
عمــر ريض اهلل عنــه وعــن أبيــه، قــال: »أصــاب عمــر 
ــه وســلم-  ــي -صــىل اهلل علي ــى النب ــرب فأت أرضــا بخي
يســتأمره فيهــا فقــال: يــا رســول اهلل، إين أصبــت أرًضــا 
ــام  ــه، ف ــدي من ــس عن ــاال أنف ــط م ــب ق ــرب، مل أص بخي
تأمــرين فيهــا؟ فقــال: إن شــئت حبســت أصلهــا، 
وتصدقــت هبــا، غــري أنــه ال يبــاع أصلهــا، وال يبتــاع، 
وال يوهــب، وال يــورث. قــال: فتصــدق هبــا عمــر يف 
ــبيل،  ــن الس ــاب، واب ــى، والرق ــراء، وذوي القرب الفق
والضيــف، ال جنــاح عــىل مــن وليهــا أن يــأكل منهــا، 
ــه، أو  ــل في ــا باملعــروف، غــري متأث أو يطعــم صديق
ــامن  ــا رواه عث ــلم، د.ت(. وم ــه« )مس ــول في ــري متم غ
ــدم  ــلم ق ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــه أن النب ريض اهلل عن
ــة،  ــر روم ــري بئ ــتعذب غ ــاء يس ــا م ــس هب ــة ولي املدين
ــوه فيهــا  ــر رومــة، فيكــون دل فقــال: »مــن يشــرتي بئ
كــدالء املســلمني« )البخــاري، 1٤22هـــ(. فاشــرتاها 
عثــامن وجعلهــا للمســلمني -أي أوقفهــا-. ومــا رواه 
عمــرو بــن احلــارث؛ ختــن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 
ــا  ــال: »م ــارث، ق ــت احل ــة بن ــو جويري ــلم؛ أخ وس

ــه  ــد موت ــلم عن ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــرك رس ت
ــيًئا، إال  ــًة وال ش ــًدا وال أم ــاًرا وال عب ــا وال دين درمًه
ــة«  ــا صدق ــا جعله ــالحه وأرًض ــاء، وس ــه البيض بغلت
ــرة ريض  ــو هري ــا رواه أب ــاري، 1٤22هـــ(. وم )البخ
اهلل عنــه، أن النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم قــال: »وأمــا 
ــبيل اهلل«  ــَده يف س ــه وأعُت ــس أدراع ــد احتب ــد فق خال
)البخــاري، 1٤22هـــ(. واحتبــس أي حبــس، بمعنــى 
ــالح. ويف  ــن دواب وس ــاده م ــَده: أي عت ــف. وأعُت وق

ــول.  ــف املنق ــواز وق ــدة بج ــث فائ احلدي
ــال  ــد ق ــف؛ فق ــة الوق ــىل صح ــة ع ــع الصحاب وأمج
القرطبــي )1968م( "إن املســألة إمجــاٌع مــن الصحابــة، 
وعلًيــا،  وعثــامن،  وعمــر،  بكــر،  أبــا  أن  وذلــك 
وعائشــة، وفاطمــة، وعمــرو بــن العــاص، وابــن 
ــًرا، كلهــم وقفــوا األوقــاف، وأوقافهــم  ــري، وجاب الزب
بمكــة واملدينــة معروفــة مشــهورة" )ج6، ص. 339(. 
وذكــر ابــن قدامــة )1968م( أن جابــًرا -ريض اهلل 
عنــه- قــال: "مل يكــن أحــد مــن أصحــاب النبــي 
ــذا  ــف، وه ــدرة إال َوَق ــلم ذو مق ــه وس ــىل اهلل علي ص
ــف إال  ــىل الوق ــم ع ــد منه ــدر أح ــام ق ــم، ف ــاع منه إمج
وقــف، واشــتهر ذلــك ومل ينكــره أحــد، فــكان إمجاًعــا" 

.)٤/6(
وينعقــد الوقــف بصــدور مــا يــدل عــىل إرادة حقيقيــة 
ــه،  ــل حلكم ــل قاب ــا إىل حم ــل مضاًف ــف مؤه ــن مكل م
ــاد  ــف انعق ــي: "يتوق ــيس احلنف ــايض الطرابل ــال الق ق
ــا إىل  ــه مضاًف ــن أهل ــه م ــدور ركن ــىل ص ــف ع الوق
حمــٍل قابــل حلكمــه" )د.ت، ص. 1٠(. وقــال ابــن 
ــه"  ــة علي ــة الدال ــه فالصيغ ــا ركن ــم )د.ت(: "وأم نجي
ــد مجهــور الفقهــاء فــإن للوقــف  )2٠5/5(. وأمــا عن
ــه  ــد ب ــا ينعق ــي م ــة؛ وه ــي: الصيغ ــة أركان ه أربع
ــوف،  ــال املوق ــربع بامل ــو املت ــف؛ وه ــف، والواق الوق
ــه؛  ــوف علي ــوف، واملوق ــال املوق ــو امل ــوف؛ وه واملوق
ــة،  ــوعة الكويتي ــف )املوس ــن الوق ــتفيد م ــو املس وه
1327م(. وحيقــق الوقــف عــدة أهــداف يف املجتمــع، 
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يتمثــل أبرزهــا بحســب اجلــارس )1٤35م( يف: حتقيــق 
ــوازن  ــاد الت ــلمة وإجي ــة املس ــني األم ــل ب ــدأ التكاف مب
ــه  ــاع ب ــال ودوام االنتف ــاء امل ــامن بق ــع. وض يف املجتم
واالســتفادة منــه مــدة طويلــة، فــإن املوقــوف حمبــوس 
ــه، ال جيــوز ألحــد أن يتــرصف  ــًدا عــىل مــا ُقِصــَد ل أب

ــاء. ــة والبق ــة الديموم ــده صف ــا يفق ــه ترصًف ب
وينقســم الوقــف مــن حيــث املقصــد أو الغــرض الذي 
هيــدف إليــه إىل ثالثــة أقســام؛ تتمثــل يف: الوقــف 
ــر  ــة ب ــىل جه ــداء ع ــف ابت ــذي يوق ــو ال ــريي: وه اخل
)خرييــة( ولــو ملــدة معينــة، يكــون بعدهــا وقفــًا 
ــف  ــني. والوق ــخاصًا معين ــني أو أش ــخص مع ــىل ش ع
ــىل  ــداء ع ــف ابت ــذي يوق ــو ال ــيل: ه ــذري أو األه ال
ــا  ــون بعده ــة، يك ــدة معين ــو مل ــة( ول ــر )خريي ــة ب جه
وقفــًا عــىل شــخص معــني أو أشــخاص معينــني. 
ــل  ــىل األه ــف ع ــذي يوق ــو ال ــرتك: ه ــف املش والوق

ــًا. ــة مع والذري
ــو  ــرب؛ وه ــاالت ال ــف: جم ــارف الوق ــرز مص ــن أب وم
مفهــوم واســع يشــمل أعــامل اخلــري والصدقــات 
اجلاريــة، واحتياجــات املجتمــع املختلفــة، )عبداحلليــم 
عمــر، د.ت(. ومنهــا: االســتثامر؛ هبــدف إضافــة 
ــتهالك  ــون االس ــف، ويك ــال الوق ــاح إىل رأس م أرب

ــع  ــح والري ــرة والرب ــج والثم للنات
الوقــف  رعايــة  ومنهــا:  د.ت(.  داغــي،  )القــره 
ــتمر  ــه ليس ــه، ورعايت ــىل أصل ــة ع ــه؛ للمحافظ وصيانت
ــار؛  ــرة النظ ــا: أج ــداد، 2٠1٤م(. ومنه ــاؤه )احل عط
مقابــل حفظــــه وتنميتــه واســــتمرار نفعــه )احلــداد، 
الواقــف  يشــرتط  كأن  النفــس؛  ومنهــا:  2٠1٤م(. 
اإلنفــاق عــىل نفســه مــن وقفــه، وفيهــا خــالف فقهــي 
كأن  الذريــة؛  ومنهــا:  د.ت(.  )عبداحلليــم،  كبــري 

ــه. ــىل ذريت ــه ع ــن وقف ــاق م ــف اإلنف ــرتط الواق يش

مفهوم التعليم العايل ومتويله:
ــة  ــايل Higher Education املرحل ــم الع ــد بالتعلي يقص

ــا  ــة هب ــل الدارس ــوي، وال تق ــم الثان ــيل التعلي ــي ت الت
ــن، 2٠17م(. وُتقســم مؤسســاته  ــني )عابدي ــن عام ع
ــة  ــنوات الدراس ــل س ــة، ال تق ــات جامعي إىل: مؤسس
ــا عــن أربعــة أعــوام، وغــري جامعيــة ال تقــل  هبــا غالًب

ــا عــن عامــني دراســيني  الدارســة هبــا غالًب
)عابديــن، 2٠17م(. ووفــق املفهــوم الربيطــاين؛ فــإن 
التعليــم العــايل يشــري إىل الربامــج الدراســية التــي يتــم 
ــات  ــا والكلي ــد الُعلي ــات واملعاه ــا يف اجلامع تقديمه
ومراكــز التدريــب املهنــي املتقــدم للطــالب بعــد 

ــوي  ــم الثان ــم التعلي إمتامه
)األكاديمية الربيطانية للتعليم العايل، 2٠18م(.

ــوارد  ــوع امل ــايل: "جمم ــم الع ــل التعلي ــد بتموي ويقص
املاليــة املخصصــة للتعليــم اجلامعــي مــن املوازنــة 
العامــة للدولــة أو املصــادر األخــرى وإدارهتــا بفاعليــة 
لتحقيــق أهــداف التعليــم اجلامعــي خــالل فــرتة 
 .)69 ص.  2٠٠٤م،  )البحــريي،  حمــددة".  زمنيــة 
ــت  ــدول، وإن كان ــني ال ــل ب ــادر التموي ــف مص وختتل
الصفــة الغالبــة عــىل جامعــات العــامل العــريب بالــذات 
هــي االعتــامد بصفــة رئيســة عــىل التمويــل احلكومــي. 
وقــد أدت األزمــات االقتصاديــة إىل تبنــي العديــد مــن 
الــدول سياســات متويليــة ختفــف العــبء امللقــى عــىل 
احلكومــات يف متويــل التعليــم العــايل، ومنهــا مشــاركة 
الطــالب وأوليــاء األمور وبعــض اهليئات ومؤسســات 
2٠٠6م(.  )عامــر،  اجلامعــات  متويــل  يف  اإلنتــاج 
ويرتكــز متويــل التعليــم العــايل يف أمريــكا عــىل ثــالث 
مصــادر؛ تتمثــل يف احلكومــة الفيدراليــة، وحكومــات 
ــا  ــة وغريه ــوم التعليمي ــة إىل الرس ــات، باإلضاف الوالي
ــان؛  مــن مصــادر التمويــل )Kenen، 199٤م(. ويف الياب
تشــارك الســلطات املحليــة احلكومــة املركزيــة يف متويل 
ــات  ــادي للمؤسس ــم امل ــدم الدع ــايل، وتق ــم الع التعلي
ــب  ــالل الرضائ ــن خ ــك م ــة، وذل ــة اجلامعي التعليمي
ــام  ــدران، 2٠٠1م(. ك ــرى )ب ــل األخ ــادر الدخ ومص
تلعــب أيًضــاً  تربعــات األفــراد واهليئــات دوًرا أكــرب يف 
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متويــل التعليــم العــايل واجلامعــي، وُتفــرض يف اليابــان 
رســوم دراســية كمصــدر مــن مصــادر متويــل التعليــم 
اجلامعــي مــا بــني )1٠% - 3٠%( مــن نســبة اإلنفــاق 
ــة، 2٠٠٠م(. ويف  ــو عم ــي. )أب ــم اجلامع ــىل التعلي ع
جــّل البلــدان العربيــة؛ تتكفــل الدولــة باجلــزء األوفــر 
ــائد  ــوم الس ــار املفه ــايل؛ باعتب ــم الع ــل التعلي ــن متوي م
ــة  ــة اجتامعي ــون خدم ــب أن يك ــايل جي ــم الع أن التعلي

ــة. جماني

التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية ومصادر
 متويله:

مــر التعليــم العــايل يف اململكــة العربيــة الســعودية 
يف  العلــامء  حلقــات  األوىل:  مهمتــني؛  بفرتتــني 
املســاجد ومنازهلــم، والثانيــة: اجلامعــات احلديثــة. 
ــاك أوجــه  ومــع االختــالف بــني صيغتيهــام؛ إالّ إن هن
ــايل  ــم الع ــر، 2٠1٠م(. والتعلي ــام )اخلويط ــبه بينه ش
يف اململكــة العربيــة الســعودية -بصورتــه احلاليــة- 
ــة  ــة بمك ــة الرشيع ــت كلي ــد أسس ــأة؛ فق ــث النش حدي
1369هـــ،  عــام  جامعيــة  مؤسســة  كأول  املكرمــة 
ــام 1372هـــ،  ــة ع ــة املكرم ــني بمك ــة املعلم ــم كلي ث
ــة  ــا كلي ــا[، تلته ــرى ]حالًي ــة أم الق ــواة جامع ــا ن ومه
ــة  ــة اللغ ــام 1373هـــ، وكلي ــاض ع ــة بالري الرشيع
العربيــة بالريــاض عــام 137٤هـــ، ومهــا نــواة جامعــة 
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية ]حالًيــا[، وكانــت 
ــن  ــة يعل ــاض أول مؤسس ــعود بالري ــك س ــة املل جامع
ــر،  ــام 1377هـــ )اخلويط ــة ع ــها كجامع ــن تأسيس ع
2٠11م(. وتــم إنشــاء وزارة التعليــم ]العــايل ســابًقا[ 
الــوزارة،  )موقــع  )1975م(  1395هـــ  عــام  يف 
ــم  ــع التعلي ــايل م ــم الع ــج التعلي ــم دم 1٤39هـــ(، وت
ــام 1٤36هـــ.  ــم يف ع ــم وزارة التعلي ــت اس ــام حت الع
ــة  ــق اململك ــع مناط ــي يف مجي ــم اجلامع ــع التعلي وتوس
ــات  ــت اجلامع ــى بلغ ــا حت ــن حمافظاهت ــري م ويف الكث
ــة )13(  ــات األهلي ــة، واجلامع ــة )28( جامع احلكومي

ــة  ــات الفني ــن الكلي ــد م ــة إىل العدي ــة، باإلضاف جامع
التعليــم  الــوزارة،  )موقــع  واألهليــة  والعســكرية 
اململكــة  رؤيــة  وتضمنــت  1٤39هـــ(.  اجلامعــي، 
"2٠3٠" والتــي أطلقــت يف إبريــل 2٠16م، خطــة 

أساًســا  رافــًدا  باعتبــاره  العــايل  التعليــم  لتطويــر 
ووســيلة عمليــة لتحقيقهــا، وتضمنــت الرؤيــة أن 
ــن  ــل م ــىل األق ــعودية ع ــات س ــس جامع ــح مخ تصب
ــالل 2٠25-2٠3٠  ــة خ ــة دولي ــل 2٠٠ جامع أفض

2٠16م(. )القحطــاين، 
ويمكــن تقســيم مصــادر التمويــل إىل: حكوميــة؛ 
عــام  بلغــت  التــي  الســنوية  املوازنــة  يف  تتمثــل 
)2٠18م( مــا يقــارب 192 مليــار ريــال، شــاملة 
ــة،  ــوى العامل ــب الق ــايل وتدري ــام والع ــم الع للتعلي
ومتضمنــة مبــادرات وبرامــج ومرشوعــات حتقــق 

رؤيــة 2٠3٠ بمبلــغ 5 مليــارات ريــال 
ــادة )23٠(  ــت امل ــد نص ــة، 2٠18م(. وق )وزارة املالي
ــادة  مــن سياســة التعليــم عــىل أن: "تراعــي الدولــة زي
نســبة ميزانيــة التعليــم لتواجــه حاجــة البــالد التعليميــة 
املتزايــدة، وتنمــو هــذه النســبة مــع نمــو امليزانيــة 
ــري  ــادر غ ــا املص ــم،23(. وأم ــة التعلي ــة" )سياس العام
ــايل  ــم الع ــل التعلي ــام متوي ــاح النظ ــد أت ــة؛ فق احلكومي
ــه  ــام يعــود علي ــه ب ــع مصــادره واســتثامر إمكانات وتنوي
ــاز لــه القيــام بمرشوعــات البحــوث  بالنفــع. وأج
والدراســات واخلدمــات العلميــة نظــري مبالــغ ماليــة، 
ــا للــامدة )53( مــن نظــام جملــس التعليــم  وذلــك وفًق
ــات  ــث معلوم ــر للباح ــات، ومل تتوف ــايل واجلامع الع

ــل. ــذا التموي ــم ه ــن حج ع
ــف  ــور الوق ــن ص ــورة م ــي ص ــف العلم ــد الوق ويع
عــىل التعليــم؛ فقــد اســتخلص رمحــاين )2٠11م( 
ــا  ــاء تعريًف ــب الفقه ــواردة يف كت ــات ال ــن التعريف م
ــك  ــن التملي ــني ع ــس الع ــه: "حب ــي بأن ــف العلم للوق
ــرشه"  ــم ون ــاب العل ــا يف اكتس ــدق بمنفعته ــع التص م
)ص. 6(، وعرفــه الشــلتوين )2٠11م( بأنــه: "حتبيــس 
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ــة،  ــة والتعليمي األصــول عــىل منفعــة اجلوانــب العلمي
كوقــف املكتبــات، ونســخ الكتب، ونـــسخ املـــصحف 
وحلقــات  املــدارس  ووقــف  وجتليــده،  الرشيــف 
ــاهتم،  ــني ونفقـ ــني واملعلم ــق باملتعلم ــم، واملتعل العل
ووقـــف القـــراطيس واألحبــار واألقــالم ونحوهــا مما 
ــف  ــه الوق ــم" )ص. ٤(. وعرف ــم والتعلي ــه العل حيتاج
ــه:  ــز )2٠13م( بأن ــك عبدالعزي ــة املل ــي بجامع العلم
ــات  ــتقبال التربع ــوم باس ــة تق ــة عرصي ــة وقفي "منظم

ــاق  ــتثامرها واإلنف ــة واس ــة والعيني ــاف النقدي أو األوق
مــن عوائدهــا عــىل خدمــة املجتمــع مــن خــالل 
أنشــطة وبرامــج مبتكــرة هتــدف إىل تنميــة املجتمــع يف 
متلــف املجــاالت العلميــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة 
واحتياجــات  أولويــات  وفــق  والبيئيــة  والصحيــة 
ــل  ــادر متوي ــم مص ــن أه ــو م ــة". وه ــع واألم املجتم
التعليــم اإلســالمي، والنهضــة العلميــة والثقافيــة 
عــرب األجيــال املتعاقبــة، ويف ظــل عصــور تراجــع دور 
ــاوز  ــلتوين، 2٠11م(. ويتج ــالمية )الش ــة اإلس الدول
ــوين. إىل أن  ــرصف قان ــي أو ت ــل دين ــرد تعام ــه جم كون
ــاًل  ــا، وعام ــًزا ثقافًي ــل؛ وحاف ــة، ب ــون أداة اقتصادي يك

ــة  ــة لألم ــاة الروحي ــًرا يف احلي مؤث
)ســعيدوين، 1986م(. ومــن صــور الوقــف العلمــي: 
املســاجد؛ حيــث إن أول وقــف يف اإلســالم هــو 
مســجد قبــاء، ثــم املســجد النبــوي باملدينــة )الزرقــاء، 
والتابعــون  الصحابــة  ختــرج  ومنــه  1٤18هـــ(. 
ــامل  ــاجد يف الع ــف املس ــك وق ــال ذل ــم ت ــاء. ث والفقه
للتدريــس؛  مكاًنــا  أصبحــت  والتــي  اإلســالمي؛ 
ومنهــا: املســجد احلــرام واملســجد النبــوي، ومســجدا 
العــاص  بــن  البــرصة والكوفــة، وجامــع عمــرو 
األمــوي  واجلامــع  القــريوان،  ومســجد  بمــرص، 
الزيتونــة،  وجامــع  األقــى،  واملســجد  بدمشــق، 
ــع  ــة، وجام ــع قرطب ــداد، وجام ــور ببغ ــع املنص وجام
ــا  ــرة، وغريه ــر بالقاه ــع األزه ــون، واجلام ــن طول اب
مــن املســاجد التــي أدت رســالتها العلميــة خــري 

صــور  ومــن  1٤٠1هـــ(.  أمــني،  )حســني  أداء، 
ــورة األوىل  ــي الص ــب؛ وه ــي: الكتاتي ــف العلم الوق
ــوم  ــادئ العل ــني مب ــم املبتدئ ــى بتعلي ــدارس، وتعن للم
الرشعيــة واللغويــة، وأبجديــات القــراءة والكتابــة 
ــا:  ــن أمثلته ــلبي، 1999م(. وم ــدب، د.ت؛ ش )املهي
ُكّتــاب الضحــاك بــن مزاحــم ســنة 1٠5هـ، يف بــالد ما 
ــا(؛ فقــد كان يــرتدد عليــه  وراء النهــر )تركســتان حالًي
أكثــر مــن ثالثــة آالف طفــل فقــري )حجــار، 2٠٠3م(. 
ــار  ــري )د.ت( أحــد الكتاتيــب يف دي ــن جب ووصــف اب
اإلســالم بقولــه: "ولأليتــام مــن الصبيــان حمــرضة 
كبــرية بالبلــد، هلــا وقــف كبــري، يأخــذ منــه املعلــم هلــم 
مــا يقــوم بــه وينفــق منــه عــىل الصبيــان مــا يقــوم هبــم 
ــه  وبكســوهتم؛ وهــذا أيًضــا مــن أغــرب مــا حيــدث ب
ــور  ــن ص ــالد" )ص. 2٤5(. وم ــذه الب ــر ه ــن مفاخ م
ــارز  ــدور الب ــا ال ــدارس؛ وكان هل ــي: امل ــف العلم الوق
ــغ  ــر البال ــف األث ــة، وكان للوق ــم واملعرف ــرش العل يف ن
ــة  ــن بطوط ــال اب ــام ق ــا، ك ــف عليه ــييدها والوق يف تش
ــرة  ــا عام ــراق: إهن ــوريا والع ــرص وس ــدارس م ــن م ع
باملــدارس العلميــة املوقوفــة، ويذكــر أنــه اســتفاد 
ــة  ــن مدرس ــوايل عرشي ــوال ح ــف أح ــام وص ــا، ك منه
ــا  ــف، أم ــري والوق ــوال اخل ــىل أم ــت ع ــق عاش يف دمش
يف بغــداد فــال خيتلــف عــدد املــدارس عــام شــاهده يف 
ــة  ــد "املدرس ــة، 1٤٠7هـــ(. وتع ــن بطوط ــق )اب دمش
املســتنرصية" ببغــداد يف العــراق أنموذًجــا للعمــل 
ــون  ــا تك ــبه م ــي أش ــي؛ فه ــي العلم ــيس الوقف املؤس
ــري  ــوي الكث ــا، حت ــة يف عرصن ــة متكامل ــوم بجامع الي
ــة  ــي مدرس ــة، وه ــة املختلف ــات العلمي ــن التخصص م
ــداد  ــيني يف بغ ــن العباس ــت يف زم ــرية أسس ــة كب عريق
ــاهلل،  ــد اخلليفــة املســتنرص ب يف عــام )63٠هـــ( عــىل ي
ــرت،  ــة آالف م ــارب اخلمس ــاحة تق ــىل مس ــيدت ع وُش
وتطــل عــىل شــاطئ هنــر دجلــة بجانــب "قــرص 
اخلالفــة" وكانــت مركــًزا علميــا وثقافًيــا هاًمــا، وهــي 
مدرســة عظيمــة ال نظــري هلــا يف احلســن والســعة 
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وكثــرة األوقــاف )احلميــدي، 1٤38هـــ(. قــال عنهــا 
ــدى  ــنة إح ــت س ــم دخل ــري )1٤٠8هـــ(: "ث ــن كث اب
وثالثــني وســتامئة فيهــا كمــل بناء املدرســة املســتنرصية 
ــن مدرســة قبلهــا مثلهــا، ووقفــت عــىل  ببغــداد ومل يب
املذاهــب األربعــة مــن كل طائفــة اثنــان وســتون 
ــب،  ــكل مذه ــدرس ل ــن، وم ــة معيدي ــا، وأربع فقيه
وشــيخ حديــث وقارئــان وعــرشة مســتمعني، وشــيخ 
طــب، وعــرشة مــن املســلمني يشــتغلون بعلــم الطــب، 
ومكتــب لأليتــام وقــدر للجميــع مــن اخلبــز واللحــم 
واحللــوى والنفقــة مــا فيــه كفايــة وافــرة لــكل واحــد" 
ــي )2٠٠6م(  ــا الذهب ــال عنه )ج13، ص. 163(. وق
ــا أمهيتهــا ومقــدار وقفهــا: "وأديــرت املســتنرصية  مبينً
ــرة  ــعة، وكث ــن والس ــا يف احلس ــري هل ــداد، وال نظ ببغ
فقيهــا،  وأربعــون  وثامنيــة  مئتــان  هبــا  األوقــاف، 
وأربعــة مدرســني، وشــيخ للحديــث، وشــيخ للطــب، 
وشــيخ للنحــو، وشــيخ للفرائــض، وإذا أقبــل وقفهــا، 
غــل أزيــد مــن ســبعني ألــف مثقــال، ولعــل قيمــة مــا 

ــار"  ــف دين ــف أل ــاوي أل ــا يس ــف عليه وق
ــكام  ــراء واحل ــهر األم ــن أش )ج 16، ص. 373(. وم
ــا  ــوا هب ــي واهتم ــف العلم ــنة الوق ــوا س ــن أحي الذي
الســلطان صــالح الديــن األيــويب -رمحــه اهلل-؛ فمــن 
أهــم وقوفاتــه بمــرص أنــه بنــى مدرســــة بالقاهــرة يف 
جــوار املــكان املنســوب إىل احلســــني بــن عــيل -ريض 
اهلل عنــه، وجعــل عــىل ذلــك وقًفــا جيــًدا، وجعــل دار 
ــُق  ــا، )واخلانِ ســعيد الســــعداء خــادم املرصيــني خاَنًق
ــعُب الضيــق بــني جبلــني، ويطلــق عــىل  يف اللغــة: الشِّ
ــل دار  ــاًل، وجع ــا طائ ــا وقًف ــف عليه ــاق(. ووق ق الزُّ
عبــاس بــن الســار مدرســة للحنفيــة، وقــف هلــا وقًفــا 
جيــًدا أيًضــا، واملدرســة التــي بمــرص املعروفــة بـــ )زين 
ــا  ــرص أيًض ــه بم ــافعية، ول ــا للش ــا وقًف ــار( جعله النج
ــى  ــد أح ــي، 1997م(. وق ــة )اليافع ــة للاملكي مدرس
ــة  ــدارس الوقفي ــدد امل ــن ع ــني املعارصي ــد الباحث أح
التــي كانــت موجــودة يف املدينــة املنــورة خــالل القــرن 

ــل ظهــور  ــع عــرش اهلجــري قب ــى الراب ــادس وحت الس
ــعودية بـــ  ــة الس ــة العربي ــي يف اململك ــم النظام التعلي
33 مدرســة وقفيــة، حمــدًدا املــكان وتاريــخ التأســيس 
ــي:  ــف العلم ــور الوق ــن ص ــار، 2٠٠1م(. وم )حج
املكتبــات؛ وقــد شــمل وقــف مكتبــات بأكملهــا، 
ــايف  ــاجد واملش ــدارس واملس ــىل امل ــب ع ــف الكت ووق
والربــط...، كــام كان هنــاك نــوع مــن الوقــف يتمثل يف 
وقــف كتــب عــامل بعــد وفاتــه عــىل أهــل العلــم أو عــىل 
ورثتــه، ومــن ذلــك وقــف املكتبــات املســتقلة، أو تلك 
التــي تكــون يف مــدارس أو مســاجد مــع توفــري الوقف 
دخــل مــادي ثابــت هلــا لصيانتهــا وترميمهــا، وحتمــل 
التكاليــف املاديــة للعاملــني فيهــا )املشــني، 2٠17م(. 
ــخ  ــة يف التاري ــة العام ــات الوقفي ــهر املكتب ــن أش وم
اإلســالمي: دار العلــم يف املوصــل: وهــي أول مكتبــة 
ــن  ــر ب ــم جعف ــو القاس ــأها أب ــالم؛ أنش ــة يف اإلس وقفي
حممــد بــن محــدان املوصــيل الفقيــه الشــافعي، يف أوائــل 
ــرًيا  ــدًدا كب ــم ع ــت تض ــري، وكان ــع اهلج ــرن الراب الق
مــن الكتــب يف معــارف شــتى، نظــًرا لتنــوع اهتاممــات 
ابــن محــدان نفســه، الــذي كان مهتــام بالفقــه والشــعر 
واألدب والتاريــخ والنجــوم )الســاعايت، 1998م(. 
ودار العلــم يف بغــداد: وهــي مكتبــة عامــة، قــام 
بوقفهــا الوزيــر ســابور بــن أردســري يف ســنة ٤71هـــ، 
وجعــل فيهــا كتًبــا كثــرية، ووقــف عليهــا غلــة كبــرية، 
ــال  ــداد. وق ــورين يف بغ ــني الس ــة ب ــت يف منطق وكان
ــابور:  ــف بس ــرض التعري ــوزي يف مع ــن اجل ــا اب عنه
وابتــاع داًرا بــني الســورين يف ســنة 181هـــ، وحصــل 
ــم،  ــامها دار العل ــن وس ــن كل ف ــم م ــب العل ــا كت إليه
وكان فيهــا أكثــر مــن عــرشة آالف جملــد، ووقــف 

ــنة  ــبعني س ــت س ــوف، وبقي ــا الوق عليه
املشــهورة  املكتبــات  ومــن  1998م(.  )الســاعايت، 
ــرن  ــط الق ــرب )أواس ــس الغ ــم بطرابل ــا دار العل أيًض
5هـــ( وقــد اشــتملت عــىل مــا يزيــد عــىل مائــة ألــف 
جملــد، وقيــل إن جملداتــه بلغــت بعــد جتديدها يف عــــام 



155

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء األول     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

دور الوقف يف متويل التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية يف ضوء بعض اخلربات العربية والعاملية

٤72هـــ ثالثــة ماليــني جملــد )بوركبــه، 2٠٠9م(. 
ــر اهلل،  ــم بأم ــة احلاك ــد اخلليف ــرة يف عه ــة القاه ومكتب
ــاين،  ــاب )الكت ــون كت ــىل 2،2 ملي ــر ع ــت تتوف وكان
2٠٠9م(. وبنــاًء عليــه؛ فــإن الوقــف يصنــف يف دائــرة 
املصــادر األهليــة لتمويــل التعليــم، ويتميــز بخصائص 
ومزايــا جتعلــه مفضاًل عــىل املصــادر األخــرى؛ أوالها: 
ــه الــرشع  ــاين تعبــدي طوعــي نــدب إلي ــه متويــل رب أن
ــز عــن  ــه، فهــو يتمي ــه وحــث علي ــم ورغــب في احلكي
الرضائــب والرســوم التــي يدفعهــا املمــول دون قناعــة 
ــىل  ــوم ع ــه يق ــا: أن ــوين، 2٠1٠م(. وثانيه ــا )العي هب
ــة، 2٠17م(،  ــتمرار )اخلواج ــة واالس ــدأ الديموم مب
وثالثهــا: أنــه حيقــق االكتفــاء الــذايت مــن خــالل 
العائــدات التــي تســهم يف توفــري احتياجــات املؤسســة 
التعليميــة املوقــوف مــن أجلهــا، ورابعهــا: أنــه مــورد 

ــوين، 2٠1٠م(. ــدد )العي ــايل متج م

التعليم العايل الوقفي يف العامل اإلسالمي:
فيــام يــأيت عــرض ألبــرز نــامذج التعليــم العــايل الوقفــي 

ــالمي: يف العامل اإلس
1. جامــع وجامعــة الزيتونــة؛ ُيرّجــح أن مــن أمــر 
ببنائــه هــو حســان بــن النعــامن -ريض اهلل عنــه- عــام 
ــام  ــاب ع ــن احلبح ــداهلل ب ــه عبي ــم عامرت 79هـــ، وأت
116هـــ )القــريواين، 199٤م(. وقيــل إنــه ســمي 
ــاَمَواِت  بالزيتونــة أخــًذا مــن قولــه تعــاىل: )اهللَُّ ُنــوُر السَّ
َواأْلَْرِض َمَثــُل ُنــوِرِه َكِمْشــَكاٍة فِيَهــا ِمْصَبــاٌح امْلِْصَبــاُح 
ــْن  ــُد ِم يٌّ ُيوَق ــٌب ُدرِّ ــا َكْوَك َ ــُة َكَأهنَّ َجاَج ــٍة الزُّ يِف ُزَجاَج
ــَكاُد  ــٍة َي ــٍة َواَل َغْربِيَّ ِقيَّ ــٍة اَل رَشْ ــٍة َزْيُتوَن ــَجَرٍة ُمَباَرَك َش
َزْيُتَهــا ُيــِيُء َوَلــْو مَلْ مَتَْسْســُه َنــاٌر ُنــوٌر َعــىَلٰ ُنــوٍر هَيْــِدي 
ــاِس  ــاَل لِلنَّ ُب اهللَُّ اأْلَْمَث ــرْضِ ــاُء َوَي ــْن َيَش ــوِرِه َم اهللَُّ لِنُ
ٍء َعِليــٌم( )النــور: 35(، وأن زيتونــة  َواهللَُّ بِــُكلِّ يَشْ
وال  1986م(.  )اخلوجــة،  صومعتــه  حــول  كانــت 
ــب،  ــالة فحس ــجد للص ــهرته إىل دوره كمس ــود ش تع
ــه  ــع ب ــذي اضطل ــايف ال ــي والثق ــدور العلم ــل إىل ال ب

منــذ أوائــل القــرن الثــاين اهلجــري، واعتــربه العالمــة 
ــع  ــذ يف جام ــذي تتلم ــدون -ال ــن خل ــن ب ــد الّرمح عب
ــة  ــات التعليمّي ــة املؤسس ــه- طليع ــة ودّرس ب الزيتون
ــرش  ــع ع ــني الراب ــالل القرن ــالمي خ ــرب اإلس يف املغ
التعليــم  كان  حيــث  امليالديــني،  عــرش  واخلامــس 
والدينــي  األديب  اإلســالمي  التعليــم  يشــمل  فيــه 
والرياضّيــة؛  العقلّيــة  العلــوم  وعامــة  والفلســفة 
وخصوًصــا الطــب والفلــك والرياضّيــات )موقــع 
اجلامعــة، 2٠18م(. وتضــم اجلامعــة اليــوم أربــع 
ــد  ــي: املعه ــث ه ــايل والبح ــم الع ــات للّتعلي مؤّسس
العــايل ألصــول الديــن بتونــس. واملعهــد األعــىل 
للحضــارة اإلســالمّية. ومركــز الّدراســات اإلســالمّية 
واإلرشــاد  للخطابــة  العــايل  واملعهــد  بالقــريوان. 
الدينــي بالقــريوان )موقــع اجلامعــة، 2٠18م(. وتعــد 
ــة  ــات الوقفي ــن اجلامع ــس م ــة يف تون ــة الزيتون جامع
ــات  ــى بوقفي ــت حتظ ــث كان ــالمي حي ــامل اإلس يف الع
كبــرية جــًدا قبــل أن تتــم مصادرهتــا مــن قبــل الرئيــس 
التونــيس الراحــل احلبيــب بورقيبــة؛ الــذي حكــم 
أن  ويكفــي  1987م.  إىل   1956 عــام  مــن  البــالد 
ــية  ــالد التونس ــة للب ــف األرايض اخلصب ــم أّن نص ُيعل
ــارات  ــن العق ــد م ــدا العدي ــة، ع ــا للزيتون ــت وقًف كان
ــدن  ــس وم ــة تون ــب العاصم ــدة يف قل ــرية املتواج الكب
أخــرى مــن البــالد )الســعيدي، 2٠12م(. فبعــد 
حصــول تونــس عــىل االســتقالل بعامــني جــرى 
ــة  ــة الزيتون ــة جلامع ــت تابع ــي كان ــاين الت ــل املب حتوي
وماهلــا مــن أوقــاف إىل مبــان تابعــة للجامعــة الوطنيــة 
احلديثــة، ونقلــوا إىل املكتبــة الوطنيــة مــا ال يقــل عــن 
2٠.٠٠٠ ألــف وثيقــة وكتــاب ومطوطــة كانــت 
ــم، 2٠18م(. ومل  ــة )غان ــة عــىل جامعــة الزيتون موقوف
ــة  ــة دقيق ــام تفصيلي ــىل أرق ــور ع ــث العث ــن للباح يتس
ــة  ــت مصص ــي كان ــاف الت ــم األوق ــة حلج وواضح

ــة. ــة الزيتون ــع وجامع جلام
2. جامــع وجامعــة القرويــني: أســس عــىل يــد فاطمــة 
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ــاء القــريوان يف  بنــت حممــد الفهــري، بنــت أحــد أثري
تونــس، يف عــام )2٤5 هـــ/857-859م( )موقــع 
ــت  ــت وبني ــة، 2٠18م(. مول ــاف املغربي وزارة األوق
كمؤسســة تعليميــة وقفيــة جلامــع القرويــني يف مدينــة 
ــام  ــة، وحســب موســوعة جينيــس لألرق فــاس املغربي
ــامل؛  ــدم يف الع ــي األق ــة ه ــذه اجلامع ــإن ه ــية ف القياس
ــبقت  ــد س ــوم، فق ــى الي ــدّرس حت ــت ُت ــي الزال والت
مــن  بمــرص، وكثــرًيا  بتونــس واألزهــر  الزيتونــة 
جامعــات أوروبــا )مركــز الدراســات واألبحــاث 
ــاء الــرتاث املغــريب، 2٠18م(. وكانــت أوقافهــا  وإحي
كبــرية جــًدا لدرجــة أهنــا تكفــي الدولــة املغربيــة 
ــة  ــة أزم ــول أي ــد حص ــة عن ــتدانة اخلارجي ــن االس م
ــة، 2٠٠6(.  ــان املغربي ــة الفرق ــة )جمل ــة طارئ اقتصادي
وقــد متــت إعــادة تنظيمهــا بموجــب مرســوم ملكــي 
ــف" يف ٠7  ــري الرشي ــرب "الظه ــمى يف املغ ــا يس أو م
رمضــان 1٤36هـــ - 2٤ يونيــو 2٠15م، والــذي 
وكيفيــات  هلــا،  التابعــة  واملعاهــد  مهامهــا  حــدد 
ســريها، ونظــام الدراســة والتكويــن هبــا )املوقــع 
2٠15م(.  املغربيــة،  األوقــاف  لــوزارة  الرســمي 
ــًيا  ــًزا دراس ــه مرك ــذ بنائ ــني من ــع القروي ــح جام وأصب
ــول  ــة، وحت ــايض العاصم ــه ق ــم في ــىل التعلي ــرشف ع ي
إىل جامعــة )بوركبــة، 1991م(، وتتألــف اجلامعــة 
ــة  ــة واللغ ــوم الرشيع ــدرس عل ــات ت ــن كلي ــوم م الي
العربيــة، وفيهــا مخســة أحيــاء جامعيــة حيتــوي كل منها 
ــب  ــات والكت ــوع املخطوط ــل جمم ــة، ويص ــىل مكتب ع
الثمينــة التــي تضمهــا مكتبــات اجلامعــة إىل أكثــر مــن 

ــاب. ــة وكت ــف مطوط ٤5 أل
ــر  ــع األزه ــئ اجلام ــر؛ أنش ــة األزه ــع وجامع 3. جام
ــة  ــة الفاطمي ــمًيا للدول ــجًدا رس ــون مس ــرص ليك يف م
تــدرس فيــه العلــوم الرشعيــة للتفقــه يف أمــور الديــن 
والدنيــا، وقــد افتتــح للصــالة والدراســة يف 7 رمضــان 
ــه،  ــف ل ــد كان أول وق ــنة 361هـــ/ )972م(، وق س
صــدر عــن احلاكــم بأمــر اهلل بــن العزيــز بــاهلل يف 

رمضــان ســنة )٤٠٠هـــ( ووقــف فيــه بعــض أمالكــه 
ــىل  ــا ع ــن ريعه ــق م ــازن لينف ــت وم ــن دور وحواني م
اجلامــع األزهــر )رمضــان، 1983م(. ثــم توالــت عليه 
األوقــاف بصفــة عامــة، أو يف حصــة لألروقــة املختلفــة 
بــه، أو لتدريــس املذاهــب األربعــة، أو لتدريــس مــادة 
معينــة، وال ســيام علــوم القــرآن واحلديــث )مشــهور، 
ــم  ــني -احلاك ــاء الفاطمي ــث اخللف 1997م(، وأراد ثال
بأمــر اهلل- تدبــري مــورد مــايل ثابــت لــه، فأوقــف عليــه 
ــه مــن  ــة والعقــارات لينفــق علي مــن األرايض الزراعي
ــىل  ــاف ع ــت األوق ــني توال ــك احل ــذ ذل ــا، ومن ريعه
ــريس،  ــراد )امل ــكام واألف ــن احل ــف م ــر الرشي األزه
2٠11م(، ويف أوائــل القــرن التاســع عــرش قــام حممــد 
عــيل باشــا باالســتيالء عــىل أوقــاف األزهــر وأخضعها 
سياســته  إطــار  يف  وذلــك  احلكوميــة،  لــإلدارة 
ــه  ــة أهداف ــة خلدم ــوارد الدول ــة م ــة كاف ــة لتعبئ العام
ــىل  ــه وع ــري علي ــة التقت ــج سياس ــه، وانته ومرشوعات
علامئــه، فيــام وجــه اهتاممــه للتعليــم احلديــث )غانــم، 
1998م(. لكــن حممــد عــيل مل يقــدم عــىل إلغــاء نظــام 
ــة  ــة مقابل ــاع سياس ــايل اتب ــك لأله ــاح ذل ــف، فأت الوق
لسياســة الدولــة إزاء األزهــر الرشيــف، فهمــوا بإنشــاء 
ــتوىل  ــي اس ــن الت ــداًل م ــر ب ــدة لألزه ــاف جدي أوق
ــاف  ــة اإليق ــرت عملي ــد ازده ــيل، وق ــد ع ــا حمم عليه
ــع  ــرن التاس ــن الق ــاين م ــف الث ــر يف النص ــىل األزه ع
ــن، وبلــغ  عــرش، والنصــف األول مــن القــرن العرشي
ــاف  ــات أوق ــودة بملف ــات املوج ــدد الوقفي ــايل ع إمج
األزهــر 19٠ وقفيــة )ميزانيــة األزهــر، 19٤٠م(. 
إمجــايل  تقديــر  إىل  الوصــول  جــًدا  العســري  ومــن 
العقــارات نظــًرا  أو  بأعياهنــا ســواء مــن األرايض 
ــا  ــا، وألن بعضه ــت هل ــي حدث ــات الت ــرة الترصف لكث
ــرى أو  ــاف أخ ــائعة يف أوق ــص ش ــن حص ــارة ع عب
ــة  ــت نزع ــد غلب ــم، 1998م(. وق ــا )غان ــق هل ال وثائ
فــكان  األزهــر  أوقــاف  نظــارة  عــىل  الالمركزيــة 
ينظــر عليهــا إمــا مشــيخة األزهــر، أو ديــوان الوقــف 
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امللكيــة، أو وزارة األوقــاف، أو األفــراد، وذلــك وفًقــا 
لــرشوط الواقفــني. وكانــت نصــف الوقفيــات يف 
ــاف  ــارة وزارة األوق ــت نظ ــام كان ــراد، بين ــارة األف نظ
عــىل حــوايل )36.3%( فقــط مــن إمجــايل أوقــاف 
ــارف  ــبة ملص ــا بالنس ــود، 2٠1٤م(. أم ــر )حمم األزه
ــد  ــة؛ فق ــات متنوع ــص جله ــت ختص ــاف فكان األوق
أوقــف عــىل العلــامء والطلبــة؛ والفقــراء منهــم خاصــة 
ــات،  ــنوية للوقفي ــرادات الس ــف اإلي ــن نص ــر م أكث
ــتهم  ــياهتم أو دراس ــن جنس ــر ع ــرصف النظ ــك ب وذل
ملذهــب مــن املذاهــب الفقهيــة، ويــيل ذلــك اإليقــاف 
عــىل األروقــة، والتــي تشــتمل عــىل طلبــة جيمعهــم إمــا 
رابطــة العلــم -لدراســتهم ملذهــب فقهــي معــني- أو 
رابطــة املوطــن -النتامئهــم لبلــد معــني- وقــد حظيــت 
الوقفيــة  اإليــرادات  إمجــايل  مــن   )%٤2( بحــوايل 
االجتامعيــة  الفئــات  وتنوعــت  1998م(.  )غانــم، 
التــي تولــت اإليقــاف عــىل األزهــر؛ فشــملت طبقــات 
ــة  ــال الدول ــالك ورج ــار امل ــن كب ــة م ــة متلف اجتامعي
وعامــة النــاس مــن الرجــال والنســاء؛ إذ تفيــد األرقــام 
ــل  ــت متث ــايل كان ــوم األه ــات عم ــدد وقفي ــبة ع أن نس
حــوايل )66.2%( مــن إمجــايل وقفيــات األزهــر رغــم 
ــاالت  ــالك ورج ــار امل ــة بكب ــا مقارن ــة إيراداهت حمدودي
الشــعبي  الوعــي  ارتفــاع  تبــني  إهنــا  إال  الدولــة، 

ــي. ــف ودوره العلم ــة الوق ــي بأمهي واملجتمع
ــة  ــة ابن ــرية فاطم ــامهت األم ــرة؛ س ــة القاه ٤.جامع
اجلامعــة؛  تاريــخ  صناعــة  يف  إســامعيل  اخلديــوي 
ــاء  ــا لبن ــة خصصته ــتة أفدن ــت س ــا أوقف ــك عندم وذل
دار جديــدة للجامعــة، بخــالف 661 فداًنــا مــن أجــود 
األرايض الزراعيــة بمديريــة الدقهليــة. ويف 11 مــارس 
اجلامعــة  إنشــاء  بقانــون  مرســوم  صــدر  1925م 
ــة  ــت مكون ــة، وكان ــة املرصي ــم اجلامع ــة باس احلكومي
مــن أربــع كليــات؛ هــي اآلداب، والعلــوم، والطــب، 
واحلقــوق. ويف العــام نفســه ضمــت مدرســة الصيدلــة 
لكليــة الطــب، ويف عــام 19٤٠م صــدر القانــون رقــم 

ــت  ــؤاد األول، وضم ــة ف ــمها إىل جامع ــري اس 27 بتغي
ــة  ــمها إىل جامع ــري اس ــم غ ــات، ث ــة كلي ــا جمموع إليه
القاهــرة يف عــام 1953م، وتــواىل إنشــاء الكليــات بعد 
ذلــك يف القاهــرة وخارجهــا؛ حيــث أنشــأت اجلامعــة 
فرًعــا هلــا يف الفيــوم وبنــى ســويف، حتــى اســتقل فــرع 

ــام 1983م  ــويف ع ــى س بن
جامعــة  وكانــت  2٠17م(.  اجلامعــة،  )موقــع 
يف  اجلامعــي  التعليــم  يف  الزاويــة  حجــر  القاهــرة 
ــت دورًا  ــي، ولعب ــاح الوطن ــت بالكف ــرص، وارتبط م
ــات  ــئت يف األربعيني ــي أنش ــات الت ــا للجامع يف تبنيه
واخلمســينيات، واحتضــان وتأســيس جامعــات عربيــة 
مثــل جامعــة الريــاض )امللــك ســعود(، وجامعــة 
ــة  ــداد، وجامع ــة بغ ــدة، وجامع ــز بج ــك عبدالعزي املل

الكويــت )موقــع اجلامعــة، 2٠17م(.
5. جامعــة الســلطان حممــد الفاتــح )إســطنبول(؛ تعــد 
ــطنبول  ــة إس ــع يف مدين ــة، وتق ــة خاص ــة وقفي جامع
العامــة  املديريــة  ِقَبــل  مــن  وأسســْت  الرتكيــة، 
ــة يف العــام  لألوقــاف، التابعــة لرئاســة الــوزراء الرتكي
الــدرايس )2٠1٠ - 2٠11م(، مــن خــالل ختصيــص 
ــف  ــي وق ــة، وه ــاف القديم ــوال األوق ــن أم ــبة م نس
الســلطان حممــد الفاتــح، ووقــف ســنان بــن آغــا بــن 
عبدالرمحــن )املعــامري املشــهور(، ووقــف الوالــدة 
نــور بانــو ســلطان، ووقــف خدجيــة ســلطان، ووقــف 
ــداهلل. وتضــم اجلامعــة  ــن عب ــز آغــا ب احلــاج عبدالعزي
حالًيــا ضمــن هيكلهــا األكاديمــي ســت كليــات، 
ومخســة معاهــد، ومعهديــن للتدريــب املهنــي، وال 
ــدر  ــة بق ــف يف اجلامع ــم الوق ــني حج ــام تب ــد أرق توج
مــا هــو معــروف أن اجلامعــة كلهــا وقفيــة، ومتــول مــن 
أمــوال الوقــف الرتكــي، ولدهيــا تصنيــف رقــم )12٤( 
يف تركيــا ورقــم )6925( بــني جامعــات العــامل، وفيهــا 
أكثــر مــن )8.٠٠٠( طالــب، وأكثــر مــن )2٠٠( 

ــدرس  م
)جامعة السلطان حممد الفاتح الوقفية، 2٠18م(.
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6. جامعــة صبــاح الديــن زعيــم؛ تأسســت عــام 
ــطنبول،  ــم يف إس ــرش العل ــف ن ــل وق ــن قب 2٠1٠م م
ــن  ــول م ــزة، ومت ــة املمي ــات الرتكي ــن اجلامع ــي م وه
مرشوعاتــه  مــن  واحــًدا  وتعــد  الوقــف،  أمــوال 
ومعهديــن  كليــات   8 مــن  وتتكــون  التعليميــة، 
العــايل  للتعليــم  معاهــد  وثالثــة  األويل  للتعليــم 
وقــد  2٠17م(.  للجامعــة،  الرســمي  )املوقــع 
أســس مــرشوع وقــف العلــم يف إســطنبول الــذي 
تفرعــت عنــه جامعــة صبــاح الديــن زعيــم، بتاريــخ: 
1972/٤/12م- 1392/2/27هـــ مــن قبــل 68 
شــخصية. وبقــرار مــن جملــس الــوزراء الرتكــي 
197٤/12/31م-139٤/12/17هـــ  بتاريــخ 
ــل  ــي تعم ــاف الت ــن األوق ــد م ــم: 9268/7 ع ورق
ــة  ــت الرئاس ــام 1996م كرم ــة، ويف الع ــة العام خلدم
ــربت أن  ــرشف، واعت ــام ال ــف بوس ــذا الوق ــة ه الرتكي
ــم  ــف بتنظي ــى الوق ــر، وحيظ ــت كل تقدي ــه فاق خدمات
ــع  ــاط واس ــه نش ــز، ول ــكل إداري متمي ــيس وهي مؤس
ــية  ــواء املدرس ــه س ــف مراحل ــم بمختل ــال التعلي يف جم
ــة  ــة الوقفي ــذه املؤسس ــيس ه ــذ تأس ــة، ومن أو اجلامعي
وحتــى اليــوم أعطــت آلالف الطلبــة مكافآت شــهرية، 
وقدمــت معونــات هلــم، للدارســني فيــه، وللمبتعثــني 
للدراســة خــارج تركيــا، واســتضافت أكثــر مــن عرشة 
ــالب  ــا للط ــي خصصته ــا الت ــب يف مرافقه آالف طال
ــكات  ــوال وممتل ــا أم ــاف هل ــذه األوق ــات، وه والطالب
كثــرية يف إســطنبول وغريهــا مــن مــدن تركيــا، وتعــد 
ــا  ــة برتكي ــات اخلريي ــاف، أو املؤسس ــرب األوق ــن أك م

.)13  -11 ص.  2٠11م،  وصــادق،  )احلامــدي، 
اجلامعــة اإلســالمية )ماليزيــا(؛ جامعــة حكوميــة 
تابعــة للتعليــم العــايل، يقــع احلــرم اجلامعــي الرئيــس 
يف مدينــة جومبــاك Gombak شــاميل العاصمــة املاليزيــة 
كواالملبــور ويقــع احلــرم الطبــي يف كوانتــان، تــم اختــاذ 
قــرار تأسيســها يف 12 ينايــر 1982م بدعــم مــن عــدد 
مــن حكومــات الــدول اإلســالمية مــن بينهــا ماليزيــا 

ومــرص  وباكســتان  الســعودية  العربيــة  واململكــة 
ــل  ــدأ العم ــش، وب ــا وبنغالدي ــف وتركي ــزر املالدي وج
ــمي  ــع الرس ــو 1983م )املوق ــمًيا يف 1٠ ماي ــا رس هب
مســتوحاة  اجلامعــة  فلســفة  وكانــت  للجامعــة(. 
ــة  ــول الرتبي ــي األول ح ــر العامل ــات املؤمت ــن توصي م

ــام  ــة يف ع ــة املكرم ــد يف مك ــذي عق ــالمية ال اإلس
)1398 – 1977م( 

ــة  ــا الطلب ــة، 2٠17م(. أم ــمي للجامع ــع الرس )املوق
فيبلــغ عددهــم وفًقــا إلحصــاءات اجلامعــة )6٤9،3٠ 
)املوقــع  تارخيــه  وحتــى  بلــًدا   117 مــن  طالًبــا( 
الدولــة  وتتحمــل  2٠18م(.  للجامعــة،  الرســمي 
املاليزيــة )95%( مــن نفقــات التعليــم يف ماليزيــا. 
وفيــام خيــص أوقــاف اجلامعــة اإلســالمية فــإن التجربــة 
اجلديــرة فيهــا فيــام خيــص الوقــف تتمثــل يف صنــدوق 
ــن  ــه م ــا حقق ــة وم ــل اجلامع ــريي داخ ــف اخل الوق
إنجــازات علميــة ومتويليــة للجامعــة تســتحق اإلشــادة 
والدراســة )الصالحــات، 2٠٠3م(. وقــد تــم تأســيس 
الصنــدوق الوقفــي اخلــريي يف اجلامعــة اإلســالمية بـــ 
"ماليزيــا" يف 15 مــارس 1999م، وتــم اعتبــاره واحــًدا 

ــايل  ــس الع ــق املجل ــث واف ــة حي ــام اجلامع ــن أقس م
ــني  ــة قوان ــىل قائم ــم )٤8( ع ــه رق ــة يف لقائ للجامع
الوقــف املتبعــة يف اجلامعــة لعــام 1999م، والتــي 
ــو 1999م )الصالحــات،  ــدأ العمــل هبــا يف 16 يوني ب
اجلامعــة  وقــف  صنــدوق  وحيــذو  2٠٠3م(. 
اإلســالمية العامليــة بــــ "ماليزيــا" حــذو وقــف جامعــة 
األزهــر، وصناديــق التربعــات يف اجلامعــات املرموقــة 
يف بريطانيــا، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، واهلــدف 
ــني  ــراء واملحتاج ــة الفق ــاعدة الطلب ــه مس ــس من الرئي
مــن ذوي األداء املــدريس املتميــز، والذيــن ال يقــدرون 
عــىل تســديد رســوم الدراســة وتكاليــف املعيشــة 

2٠16م(. )أديــالين، 
اإلســالمية  والعلــوم  الكريــم  القــرآن  جامعــة   .7
)الســودان(؛ أنشــئت عــام 1989م بتوحيــد كليــة 
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القــرآن الكريــم بــأم درمــان ومعهــد أم درمــان العلمي 
ــم العــايل الســودانية،  ــوزارة التعلي )املوقــع الرســمي ل
ــة  ــة العربي ــة واللغ ــات الرشيع ــم كلي 2٠18م(. وتض
والدعــوة واإلعــالم واالقتصــاد واإلدارة والرتبيــة 
ــز  ــن املراك ــدد م ــة إىل ع ــا، إضاف ــات العلي والدراس
واملعاهــد املركزيــة والوالئيــة -يف واليــات الســودان- 
ــت  ــد قام ــمي، 2٠18م(. وق ــة الرس ــع اجلامع )موق
ــل  ــالمية بفض ــوم اإلس ــم والعل ــرآن الكري ــة الق جامع
ــظ  ــي لتحفي ــد وقف ــى معه ــدأت بمبن ــد ب ــف؛ فق الوق
ــم  ــيد إبراهي ــن الس ــم م ــربع كري ــم بت ــرآن الكري الق
اهليئــة  وبــإرشاف  الكويــت  دولــة  مــن  اهلاجــري 
العامليــة، وتــم وضــع حجــر  اخلرييــة اإلســالمية 
ــة  ــامل العاصم ــان ش ــة أم درم ــى يف منطق ــاس املبن أس
ــالب  ــدأ ط ــام 1987م، وب ــوم يف ع ــودانية اخلرط الس
العلــم يتوافــدون عــىل هــذا املعهــد الوقفــي التعليمــي 
مــن شــتى بقــاع العــامل، ويف عــام 199٠م حتــول 
هــذا املعهــد إىل جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم 
اإلســالمية، وصــارت ختــرج ســنوًيا ثامنيــة عــرش ألــف 
ــرات  ــن ثم ــالمة، 2٠15م(. وم ــة )الس ــٍب وطالب طال
هــذه املؤسســة الوقفيــة التعليميــة أهنــا تقيــم املؤمتــرات 
ــالمية وكان  ــوم اإلس ــتى العل ــة يف ش ــة الدوري العلمي
التحديــات  )الوقــف اإلســالمي:  آخرهــا مؤمتــر: 
واســترشاف املســتقبل الــذي انعقــد باخلرطــوم بتاريــخ 
17-18شــؤال 1٤38هـــ(، ملواكبــة التطــورات التــي 

ــر. ــني وآخ ــني ح ــف ب ــىل الوق ــرأ ع تط
عــام  تأسســت  بالقاهــرة؛  األمريكيــة  اجلامعــة   .8
ــتقلة،  ــة مس ــة أمريكي ــة تعليمي ــي مؤسس 1919م، وه
ــع  ــاوية جلمي ــا متس ــح فرًص ــح، متن ــة للرب ــري هادف غ
أعضــاء جمتمعهــا، ومعــرتف هبــا يف مــرص والواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، وتوفــر تعليــاًم باللغــة اإلنجليزيــة، 
و ٤٤  البكالوريــوس  لطــالب  برناجمًــا  وتقــدم 36 
وبرناجمــني  العليــا  الدراســات  لطــالب  برناجمًــا 
للدكتــوراه، وتتضمــن املرافــق التعليميــة باجلامعــة 

ــرص  ــات يف م ــم املكتب ــي أضخ ــة، وه ــة اجلامع مكتب
ــة،  ــة اإلنجليزي ــدارات باللغ ــا وإص ــم كتًب ــي تض الت
وثالثــة مســارح حديثــة، و 16 مركــز أبحــاث يف 
ــة،  ــع اجلامع ــاالت )موق ــات واملج ــف التخصص متل
2٠18م(. وتعتمــد عــىل األوقــاف بشــكل يشــكل 
ــر  ــا مدي ــر أوقافه ــا، ويدي ــن إيراداهت ــرية م ــبة كب نس
االســتثامر التابــع للجامعــة، والــذي يبــارش عملــه مــن 
مكتــب اجلامعــة بمدينــة نيويــورك بالواليــات املتحــدة 
ألوقــاف  الســوقية  القيمــة  وقــدرت  األمريكيــة، 
ــايل 2٠13/2٠12م  ــام امل ــة الع ــاًل يف هناي ــة مث اجلامع
بنحــو )٤99،8 مليــون دوالر(، وبلــغ العائــد مــن 
ــون دوالر(،  ــاف )23،7 ملي ــك األوق ــتثامرات تل اس
بــام يشــكل حــوايل 15% مــن إمجــايل إيــرادات اجلامعــة 
ــد  ــة عوائ ــىل أمهي ــد ع ــا يؤك ــو م ــام؛ وه ــك الع يف ذل
األوقــاف يف متويــل اجلامعــة )اجلامعــة األمريكيــة، 
2٠1٤م(. كــام أن اجلامعــة تديــر أكثــر مــن مائــة 
ــوال  ــج أم ــالل دم ــن خ ــك م ــي، وذل ــدوق وقف صن
ــن  ــاق م ــة، واإلنف ــتثامرها جمتمع ــق واس ــك الصنادي تل
ــا  ــة وفًق ــق املختلف ــف الصنادي ــىل مصاري ــا ع عوائده
لقواعــد الــرصف يف اجلامعــة، والتــي تظهر األرقــام أن 
أغلبهــا تذهــب للمنــح الدراســية )حممــود، 2٠1٤م(. 
وتوجــد باجلامعــة عــرشة كــرايس أســتاذية متوهلــا 
األوقــاف، وهــو مــا يتيــح للجامعــة توظيــف أســاتذة 
ــب  ــة، ويتطل ــة املختلف ــاالت العلمي ــني يف املج وباحث
إنشــاء صنــدوق وقفــي جديــد لــدى اجلامعــة أال 
تقــل قيمــة التــربع عــن 5٠ ألــف دوالر؛ بينــام يمكــن 
ــه  للمتربعــني املســامهة بأقــل مــن هــذا املبلــغ، وتوجي
ــك  ــل، كذل ــة بالفع ــق القائم ــدى الصنادي ــم إلح هبته
ــار مــا بــني اشــرتاط أن  ــه مــن حــق املتــربع االختي فإن
تكــون منحتــه مقيــدة لإلنفــاق عــىل غــرض معــني أو 
ــا  ــي تراه ــراض الت ــىل األغ ــاق ع ــة لإلنف ــا مطلق تركه
اجلامعــة، ويتلقــى املانحــون بيانــات ســنوية عــن 
ــوقية  ــة الس ــن القيم ــات ع ــن معلوم ــم تتضم وقفياهت
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لألوقــاف، وأوجــه إنفــاق العائــد مــن اســتثامرها 
خــالل العــام املــايل املحــدد ) حممــود، 2٠1٤م(. 
ــا  ــرب موقعه ــا ع ــربع ألوقافه ــة إىل الت ــو اجلامع وتدع
اإللكــرتوين عــن طريــق توضيــح أمهيــة األوقــاف 
ــول  ــك بقب ــا، وكذل ــة إدارهت ــة، وكيفي ــبة للجامع بالنس
النقديــة،  أنــواع التربعــات املختلفــة، كالتربعــات 
واألســهم، واألصــول العقاريــة؛ وتيســري ســبل التــربع 
املختلفــة، ســواء عــن طريــق اإلنرتنــت، أو عــن طريــق 
إرســال منــدوب لتحصيــل التــربع مــن املتــربع داخــل 
ــم  ــذي يت ــل، كال ــربع املؤج ــالل الت ــن خ ــرص، أو م م
ــاة  ــب وف ــة عق ــؤول للجامع ــا وي ــه يف الوصاي تضمين

املتــربع )حممــود، 2٠1٤م(.
 )Bilkent University( بيلكنــت  جامعــة   .9
ــة  ــل ثــالث مؤسســات وقفي ــة؛ ُأنشــئت مــن قب الرتكي
)Doğramacı(، وهــي  دوراماجــي   لعائلــة  تابعــة 
ــث  ــة والبح ــم والصح ــاالت التعلي ــة يف جم متخصص
ــا  ــربع هب ــي ت ــة الت ــاف اجلامع ــت أوق ــي، وكان العلم
ــارة عــن مســاحات واســعة مــن األرايض،  املنشــئ عب
ــة،  ــني رشك ــن أربع ــر م ــة ألكث ــة للجامع ــة تام وملكي
ــيون  ــون األساس ــح الداعم ــن، أصب ــرور الزم ــع م وم
للجامعــة يشــملون مؤسســة بيلكنــت الوقفيــة وعائلــة 
دوراماجــي باإلضافــة إىل الــرشكات التابعــة للجامعــة، 
حيــث أضحــت اجلامعــة متلــك أكثــر مــن ســتني 
بيلكنــت  رشكــة  مظلــة  حتــت  جيتمعــون  رشكــة، 
متتلــك  والتــي   ،Bilkent Holding(( القابضــة 
اجلامعــة )99%( مــن أســهمها بشــكل مبــارش، و 
ــود، 2٠1٤م(. وكل  ــارش (حمم ــري مب ــكل غ )1%( بش
مــا حتققــه الرشكــة والــرشكات التابعــة هلــا مــن أربــاح 
ــذ  ــك، فمن ــع ذل ــا، وم ــة لتمويله ــه للجامع ــم حتويل يت
ــة نصــف  إنشــاء اجلامعــة، متثــل رســوم الطــالب قراب
ــال يف  ــبيل املث ــىل س ــا، فع ــق هل ــل املتدف ــايل الدخ إمج
عــام 2٠٠7م كان الدخــل الســنوي للجامعــة 2٠2 
مليــون دوالر، مثلــت رســوم الطــالب ٤7.5% منــه، 

بينــام تــوزع باقــي الدخــل يف العــام نفســه عــىل النحــو 
ــن  ــة، )18 %( م ــاف اجلامع ــن أوق ــايل: )3٠ %( م الت
ــي، و)5.٤%(  ــم احلكوم ــة والدع ــات البحثي املرشوع

ــق ــن مراف ــة م ــره اجلامع ــا تدي ــرادات م ــن إي م
 )Doğramacı، 2٠٠8، حممود، 2٠1٤م(.

التعليم العايل الوقفي الغريب:
1٠. هنــاك العديــد مــن املصطلحــات الغربيــة املشــاهبة 
ــر،  ــم عم ــا )عبداحللي ــام أورده ــا ك ــف يف معناه للوق
 )Endowment-dotation(:ــا منه ــي  والت 1٤27هـــ( 
 )Trust( :ومــن معانيــه: وقــف وهبــة ومنحــة، ومنهــا
 )Foundation( :ومــن معانيــه: وقــف وأمانــة، ومنهــا
ومــن معانيــه: املؤسســة، ويعــرف )املــرصي، 1985م( 
ــار أو  ــامل عق ــق ب ــل يتعل ــه: عم ــت بأن ــوم الرتس مفه
ــه  ــة علي ــيطرة القانوني ــل الس ــه بنق ــوم مالك ــول يق منق
ــتثامر  ــإدارة واس ــلطاته ب ــارش س ــذي يب ــني ال إىل األم
ــك.  ــم املال ــن حدده ــتفيدين الذي ــاب املس ــال حلس امل
ــن  ــًدا إن مل يك ــب ج ــت قري ــف للرتس ــذا التعري وه
حيمــل معنــى الوقــف حقيقــة يف الترشيــع اإلســالمي. 
وممــا يبــني اهتــامم الغــرب بالوقــف بشــكل عــام -عــىل 
ســبيل املثــال ال احلــرص- نجــد أن وقــف ألفريــد 
ــاش  ــذي ع ــويدي ال ــي الس ــرتع الكيميائ ــل املخ نوب
خــالل الفــرتة 1833 – 1896م، واخــرتع الديناميــت 
ــرون  ــار ك ــه )2٠٠ ملي ــغ رأس مال ــام 1867م، يبل ع
ســويدي(، )منظمــة جائــزة نوبــل، 2٠18م(. ويف 
ــدوق  ــامل لصن ــه كرأس ــم ثروت ــص معظ ــه خص وصيت
ــراد  ــنوية، لألف ــز س ــع جوائ ــىل أرب ــه ع ــرصف ريع ي
واملؤسســات، التــي حتقــق مســامهات متميــزة ومنافــع 
والكيميــاء  الفيزيــاء  جمــال  يف  لإلنســانية،  عظيمــة 

ــح واآلداب  ــب والترشي والط
ــة  ــام إن رشك ــازي، م. 19 ع. 22، ص. 62(. ك )حج
الدوائيــة، ومقرهــا  العامليــة للصناعــات  "ويلكــم" 

ــي  ــة وه ــة وقفي ــىل مؤسس ــر ع ــي تتوف ــا، والت بريطاني
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)The welcome trust(، يبلــغ حجــم أصوهلــا الوقفيــة 
)5.3 مليــار جنيــه إســرتليني(، ويتخصــص يف اإلنفاق 
عــىل األبحــاث واملراكــز البحثيــة يف التخصصــات 
ــاملٍ يف  ــاث 12٠٠ ع ــول أبح ــد م ــة، وق ــة املختلف الطبي
متلــف اجلامعــات الربيطانيــة عــام 1993م )اجلميــيل، 
2٠17م(. أمــا مؤسســة "بيــل وميلنــدا جيتــس" فهــي 
مؤسســة وقفيــة يزيــد حجــم ثروهتــا عــىل )3٠ مليــار 
دوالر( )األنصــاري، 2٠٠8م(. وتقــدم هــذه املؤسســة 
املنخفضــة  الدخــول  ألصحــاب  دراســية  منًحــا 
ــد  ــامل قص ــاء الع ــع أنح ــن مجي ــني م ــة املوهوب والطلب
ــد  ــام تعم ــربدج، ك ــة كام ــتهم يف جامع ــة دراس متابع
ــات  ــاعدة املجتمع ــات" بمس ــج للمكتب ــار "برنام يف إط
الفقــرية يف جمــال الكمبيوتــر وخدمــات اإلنرتنــت، 

ــة  ــة العاملي ــال الصح ــا يف جم ــة إىل عمله إضاف
مونيــكا  الباحثــة  وتؤكــد  2٠17م(.  )اجلميــيل، 
كان  اإلســالمي  الوقــف  قانــون  "بــأن  قوديــوزي 
ــرتا"،  ــة يف إنكل ــور املؤسس ــىل تط ــر ع ــرب األث ــه أك ل
ومــن ثــم فــإن الشــكل القانــوين هلــذه املؤسســة 
ــرش  ــادس ع ــرن الس ــد الق ــا بع ــرشت يف أورب ــي انت الت
يرتبــط بشــكل مبــارش بالصيغــة الوقفيــة كــام ظهــرت 
ولقــد  2٠17م(.  )اجليــالين،  املســلمني  بــالد  يف 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــاف يف الوالي ــذت األوق اخت
تعليميــة  أو  دينيــة  مؤسســات  شــكل  الغالــب  يف 
مســتقلة يف نمــط اإلدارة والتســيري املــايل وتتغــذى 
يف  الطوائــف  أبنــاء  مــن  الواقفــني  تربعــات  مــن 
ــىل  ــف ع ــة توق ــالك عقاري ــة أو أم ــوال نقدي ــكل أم ش
ــامذج  الكنائــس واملــدارس واجلامعــات، ممــا جيعلهــا ن
ناجحــة بامتيــاز، حتمــل حقيقــة مضمــون الوقــف 
الــذي  الوقــت  نفــس  يف  اإلســالمية،  فكرتــه  يف 
ــيطرت  ــلطة وس ــطوة الس ــن س ــا م ــه متام ــص في تتخل
ــتخلص  ــالين، 2٠17م(. وُيس ــة )اجلي اإلدارة العمومي
مــن تقريــر نــرش يف عــام )2٠٠6م( حتــت عنــوان 
ــد  ــة يف املعاه ــات الوقفي ــادة التربع ــرتاتيجيات زي "اس

واجلامعــات"، أن املصــدر الرئيــس لتطــور أمــوال 
ــة كان مــن  ــات واجلامعــات األمريكي الوقــف يف الكلي
تربعــات اجلهــات املانحــة، وقــد بلــغ جممــوع األمــوال 
ــار  ــن )3٤٠ ملي ــر م ــايل أكث ــم الع ــة يف التعلي الوقفي
دوالر( يف الســنة املاليــة )2٠٠6م(، ســامهت فيهــا 
ــداهلل، 2٠15م(.  ــف )عب ــن النص ــر م ــات بأكث التربع
ــة  ويف هــذا الســياق تعــد جامعــة "هاردفــرد" األمريكي
النمــوذج الرائــد يف جمــال إســهام االســتثامرات اخلرييــة 
ــم اجلامعــي والبحــث العلمــي. وقــد  ــر التعلي يف تطوي
كرســت منــذ تأسيســها ســنة )1636م( تقليــًدا يقــي 
ــم  ــال التعلي ــس يف جم ــب رئي ــف كالع ــول الوق بدخ
ــا  ــة تقريًب ــات األمريكي ــت كل اجلامع ــايل، وأصبح الع
ــزأ  ــزًءا ال يتج ــف ج ــار الوق ــك ص ــه، وبذل ــري علي تس
ــدة  ــات املتح ــة يف الوالي ــة التعليمي ــل العملي ــن متوي م
ــرتاتيجيات  ــن اس ــه ضم ــالل تثبيت ــن خ ــة م األمريكي
ــرى،  ــة األخ ــة البحثي ــات العلمي ــات واملؤسس اجلمعي
ممــا يؤكــد العالقــة الوثيقــة التــي توجــد بــني الوقــف 
والنظــام التعليمــي؛ لتمتــد مــع تطورهــا التارخيــي إىل 
ــوث  ــز البح ــل مراك ــة، مث ــة العلمي ــات البني كل مكون
والتدريــب والتطويــر )عبــداهلل، 2٠11م(. وتظهــر 
مــن   )%  9٠( أن  )2٠13م(  ســنة  اإلحصــاءات 
اجلامعــات الغربيــة ُتدعــم كلًيــا أو جزئًيــا بأمــوال 
الوقــف، إذ يبلــغ حجــم الوقــف يف مؤسســات التعليــم 
ــغ يف  ــار دوالر(، وبل ــريكا )118.6 ملي ــايل يف أم الع
ــار دوالر(،  ــان )2.1 ملي ــو فقــط يف الياب جامعــة كيوت
ــارات  ــة )5 ملي ــات الكندي ــف اجلامع ــغ وق ــام بل بين
ــط  ــف فق ــه الوق ــل في ــذي وص ــت ال دوالر(، يف الوق
دوالر(،  مليــار   3٠( بريطانيــة  جامعــات   1٠ يف 
ــم  ــال التعلي ــاف يف جم ــن األوق ــد م ــي العائ ــام يغط ك
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، ثلــث نفقــات تشــغيل 
ــث  ــار دوالر(، حي ــن )1.1 ملي ــر م ــة، أي أكث اجلامع
ــة  ــاعدة مالي ــىل مس ــاف ع ــن األوق ــد م ــع العائ توزي
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض ــع روات ــالب، ودف للط
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وصيانــة املرافــق )اجليــالين، 2٠17م(. وعنــد احلديــث 
ــدم  ــب ع ــة جي ــات األمريكي ــف يف اجلامع ــن الوق ع
إغفــال األنظمــة والترشيعــات التــي هيــأت هلــذا 
املــورد التمويــيل املهــم التطــور والنــامء، إذ تنتــرش 
ــري،  ــكل كب ــي بش ــع األمريك ــربع يف املجتم ــة الت ثقاف
تدعمهــا البيئــة القانونيــة والترشيعيــة التــي حتفــز عــىل 
التــربع مــن خــالل اإلعفــاءات الرضيبيــة، وقــد بلغــت 
ــة لــكل مــن األفــراد واملؤسســات  اإلســهامات اخلريي
اخلرييــة والــرشكات جمتمعــني )298.٤( مليــار دوالر 
ــات  ــا للمؤسس ــوايل )16%( منه ــام )2٠11م(، ح ع
اخلرييــة، ويذهــب قــدر ال بــأس بــه مــن تلــك 
ــة،  ــات التعليمي ــم واملؤسس ــال التعلي ــات إىل جم التربع
حيــث تلقــت تلــك املؤسســات 13% مــن التربعــات 

ــام  ــس الع يف نف
)National Center for Charity Statistics،2٠13م(. 
ــكل  ــئ بش ــي هيي ــي األمريك ــون احلكوم ــام إن القان ك
ــرة عــىل الفــرد يف العطــاء،  عــام بعــض العوامــل املؤث
كاإلعفــاء مــن الرضائــب، فاملتــربع بشــكل عــام 
معفــى مــن الرضائــب بــام يعــادل مــا قدمــه للمنظــامت 
ــام  ــة ب ــري الربحي ــامت غ ــام إن املنظ ــة، ك ــري الربحي غ
التعليميــة معفــاة مــن الرضائــب  فيهــا األوقــاف 
ــة أيًضــا أنظمــة  ــة. ومــن الترشيعــات القانوني احلكومي
ــة  ــوارد املالي ــري امل ــات يف توف ــاه اجلامع ــة جت احلكوم
ــل التربعــات  عــرب الطــرق التــي تقررهــا اجلامعــة، مث
وغريهــا، وهــذا يدخــل ضمــن القانــون الداخــيل 
ــق  ــة تتناس ــة مقنن ــا بحري ــع فيه ــث تتمت ــة، حي للمنظم
ــة، 1٤38هـــ(.  ــة )طوال ــام للدول ــون الع ــع القان م
املتحــدة  الواليــات  يف  التعليمــي  الوقــف  ويوفــر 
األمريكيــة الدعــم لربامــج اجلامعــات واألنشــطة 
املاليــة لطــالب اجلامعــة،  بــام يف ذلــك املســاعدة 
والدراســات العليــا، والطــالب املهنــني، واملقاعــد 
املمنوحــة، وأبحــاث الكليــات، واملراكــز األكاديميــة، 
وبرامــج تأهيــل الطــالب، ومقتنيــات املكتبــة، وتعتــرب 

متويــالت الوقــف حاســمة لنجــاح طويــل األمــد 
بالبحــث األكاديمــي، ومبــادرات تأهيــل الطــالب 
باجلامعــة )احلجــي، د.ت(. وحتتــل الواليــات املتحــدة 
ــة  ــث هيكل ــن حي ــادة م ــز الري ــا مرك ــة حالًي األمريكي
التمويــل  مســتوى  إىل  إضافــة  األوقــاف،  برامــج 
الصــادر عنهــا، وبينــام ُتقــدر قيمــة اإليداعــات الوقفيــة 
يف جامعــات الواليــات املتحــدة األمريكيــة بمليــارات 
الــدوالرات، فإهنــا تتفــاوت بصــورة كبــرية مــن 
جامعــة إىل أخــرى، فخــالل العــام )2٠٠8م( ســجلت 
 )Harvard( ــارد ــة هارف ــة يف جامع ــة وقفي ــىل وديع أع
ــة  ــا جامع ــون دوالر(، تليه ــىل )25 بلي ــد ع ــة تزي بقيم
ــار دوالر(،  ــن )15 ملي ــد ع ــة تزي ــال )Yale( بقيم ي
كاليفورنيــا(  )ســتانفورد،  ســتانفورد  جامعــة  ثــم 
)Stanford( بقيمــة تزيــد عــن )12مليــار دوالر(، 
ثــم جامعــة برينســتون )Princeton( بقيمــة تزيــد عــن 
)11مليــار دوالر(، ثــم جامعــة تكســاس بقيمــة تزيــد 
ــدر  ــام؛ ُيق ــه ع ــار دوالر(. وبوج ــن )11 ملي ــا ع أيًض
عــدد اجلامعــات األمريكيــة التــي تزيــد إيداعاهتــا 
ــات،  ــبع جامع ــارات دوالر( بس ــىل )5 ملي ــة ع الوقفي
بينــام يصــل عــدد اجلامعــات التــي تزيــد أوقافهــا 
ــت وعرشيــن جامعــة،  ــىل "مليــاري دوالر" إىل س ع
ــر  ــار دوالر" إىل أكث ــىل "ملي ــا ع ــد أوقافه ــي تزي والت
مــن مخســني جامعــة )النويبــت، 2٠٠8م(. ونجــد 
ــالل  ــوظ خ ــكل ملح ــدت بش ــابقة تزاي ــبة الس أن النس
ــارد  ــة هارف ــذت جامع ــادة أخ ــام 2٠1٤م وكالع الع
ــة األوىل جلهــة حجــم وقفياهتــا وأصوهلــا، تليهــا  املرتب
جامعــة يــال Yale التــي بلغــت وقفياهتــا )23.9 مليار 
دوالر( عــام )2٠1٤م(. ويبــني اجلــدول التــايل أســامء 
أكثــر عرشيــن جامعــة وكليــة أمريكيــة اســتفادت مــن 

ــام 2٠16م: ــالل الع ــف خ الوق
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جدول رقم )1( أعىل )2٠( جامعة أمريكية استفادت من أموال الوقف خالل العام 2٠16م

املصدر: )عابدين، 2٠17م(

املبلغ بالدوالراجلامعة / الكليةماملبلغ بالدوالراجلامعة / الكليةم
)5٠6.٤٤( مليون.جامعة ديوك11)1.19( مليار دوالر.جامعة هارفارد 1
)٤98.8٠( مليون.جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس12)951.15( مليون دوالرجامعة ستانفورد2
)٤61.15( مليون.جامعة نيويورك13)666.6٤( مليون دوالرجامعة جنوب كاليفورنيا3
)٤3٤.3٠( مليون.جامعة شيكاغو1٤)657.29( مليون دوالرجامعة جونز هوبكنز٤

جامعة كاليفورنيا -5
)٤33.78( مليونجامعة ميتشيجان15)595.9٤( مليون دوالرسان فرانسيسكو

)٤19.75( مليون.معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا588.2616 مليون دوالر.جامعة كورنيل 6
)٤٠1.68( مليون.جامعة نورث وسرتن17)58٤.81( مليون دوالر.جامعة كولومبيا7
)386.11( مليون.جامعة والية أوهايو18)5٤2.85( مليون دوالرجامعة بنسلفانيا8
)371.76( مليون.جامعة نوتردام19)5٤1.٤2( مليون دوالرجامعة واشنطن9

)36٠.9٤( مليونجامعة إنديانا2٠)519.15( مليون دوالرجامعة ييل1٠

وفيام يأيت عرض لبعض اجلامعات الغربية الوقفية:

1.جامعة هارفارد: 
وتعــود تســميتها إىل أول متــربع هلــا، وهــو القــس 
جــون هارفــارد؛ املهاجــر الربيطــاين الــذي تــرك 
نصــف تركتــه ومكتبتــه اخلاصــة للجامعــة عنــد وفاتــه. 
وهــي مؤسســة خاصــة غــري ربحيــة )non-profit( تــم 
تأسيســها يف العــام 1636م عــن طريــق التصويــت مــن 
قبــل املجلــس النيــايب العــام ملحكمــة مســتعمرة خليــج 
األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف  ماساتشوســتس 
ــرب، 2٠13م(.  ــة الع ــا )صحيف ــة منه ــة مالي وبمنح
ويعــد وقــف جامعــة هارفــارد مصــدرًا مصصــًا ودائاًم 
للتمويــل الــذي حيافــظ عــىل مهمــة التدريــس والبحث 
يف اجلامعــة. ومــن املعتــاد أن يتــم يف كل عــام دفــع جزء 
مــن الوقــف لدعــم ميزانيــة اجلامعــة، واالحتفــاظ بأي 
ــن  ــى تتمك ــف حت ــة الوق ــود إىل تنمي ــا ليع ــض منه فائ
ــال  ــم األجي ــىل دع ــدرة ع ــو والق ــن النم ــة م اجلامع
مــن  الوقــف  يتمكــن  لذلــك؛  ونتيجــة  القادمــة، 
ــن دوام  ــذي يضم ــة ال ــايل للجامع ــاس امل ــري األس توف
عطائهــا يف املســتقبل )طوالــة، 1٤38هـــ(. وقــد بلغت 
وقفيــات جامعــة هارفــرد منتصــف عــام 2٠٠8م أكثــر 

ــتثامرية  ــا االس ــوزع حمفظته ــار دوالر، وتت ــن 3٠ ملي م
وأســواق  األمريكيــة  الســوق  قطاًعــا يف  عــىل 12 
ــا ذات  ــة Emerging Markets بعضه ــدول الناهض ال
ــرى  ــة، وأخ ــندات واألوراق املالي ــة كالس ــد ثابت عوائ
ــعدون،  ــة )الس ــارات والزراع ــلع والعق ــرية كالس متغ
2٠٠9م(. وتنقســم هــذه األوقــاف إىل جمموعــة كبــرية 
مــن الصناديــق الوقفيــة، بعضهــا مطلــق االســتخدام، 
وبعضهــا مقيــد بصفــة دائمــة للــرصف عــىل أغــراض 
حمــددة، وبعضهــا مقيــد بصفــة مؤقتــة. ويديــر أوقــاف 
جامعــة هارفــارد "رشكــة هارفــارد إلدارة األصــول"، 
ــاف  ــتثامرات األوق ــت اس ــال حقق ــبيل املث ــىل س وع
عائــًدا قــدره )11.3%( يف عــام 2٠13م، وأســهم مــا 
ــرادات  ــايل اإلي ــن إمج ــبة )36%( م ــه بنس ــم توزيع ت
ــدره  ــغ وق ــام، بمبل ــك الع ــة يف ذل ــغيلية للجامع التش

)5.1( مليــار دوالر )حممــود، 2٠1٤م(.

2.جامعة ستانفورد: 
عــام  تأسســت  خاصــة  أمريكيــة  جامعــة  وهــي 
ــه  ــتانفورد( وزوجت ــد س ــل )ليالن ــن قب )1885م( م
)جــني اثــروب ســتانفورد(، يف ذكــرى الطفــل الوحيد، 
ــن  ــات م ــد م ــذي كان ق ــن، ال ــتانفورد االب ــد س ليالن
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ــة  ــدم املؤسس ــا، وتق ــن 15 عاًم ــد يف س ــى التيفوئي مح
ــرب  ــد احل ــام 192٠م، بع ــى ع ــاين حت ــم املج التعلي
العامليــة الثانيــة )جامعــة ســتانفورد، 2٠15م(. ونمــت 
حتــى غــدت ضمــن أفضــل عــرش جامعــات حســب 
أكثــر مــن تصنيــف دويل معتمــد، وهــي تضــم يف العــام 
)2٠17م( ســبع كليــات هبــا حــوايل )16٤37( طالًبــا 
و )218٠( عضــو هيئــة تدريــس ومعــاون. ويف تقريــر 

ــتانفورد ــة إدارة س ــه "رشك أصدرت
ــام  ــها ع ــم تأسيس ــي ت  Management Stanford" الت
1991م وتديــر اســتثامرات اجلامعــة؛ ذكــر التقريــر بأن 
ــت  ــى وصل ــني، حت ــىل املانح ــد ع ــة تعتم ــذه اجلامع ه
قيمــة الوقــف املخصص هلــا عــام 2٠16م إىل )٤.21( 
ــالق  ــىل اإلط ــرب ع ــة األك ــي امليزاني ــار دوالر، وه ملي
بالقيــاس ملصــادر التمويــل األخــرى للجامعــة، ويــأيت 
هــذا الوقــف الضخــم مــن حــوايل ســبعة آالف مانــح، 

تســتثمر عطاياهــم وفًقــا لرغبــة كل منهــم 
ــم  ــايل 2٠16م، ت ــام امل ــن، 2٠17م(. ويف الع )عابدي
رصف )1.1( مليــار دوالر مــن ميزانيــة الوقــف لدعم 
ــة،  ــغيلية اجلاري ــات التش ــة والعملي ــج األكاديمي الربام
ــف  ــن املصاري ــوايل )23 %( م ــغ ح ــذا املبل ــل ه ويمث
التشــغيلية جلامعــة ســتانفورد يف عــام 2٠16م، كــام أن 
اإلنفــاق الســنوي مــن الوقــف قــد تضاعــف أكثــر مــن 
ــا يف عــام 1991م منــذ أن تأسســت  أحــد عــرش ضعًف

ــن، 2٠17م(. ــتانفورد )عابدي ــة إدارة س رشك

3.جامعة أكسفورد: 
املتحــدث  الغــريب  العــامل  يف  جامعــة  أقــدم  تعــد 
الســبع  بريطانيــا  جامعــات  وأقــدم  باإلنجليزيــة، 
ــة  ــامل، واجلامع ــات الع ــل جامع ــع أفض ــة، وراب العتيق
األوىل يف اململكــة املتحــدة عــىل مــؤرش تايــم للجامعات 
لعــام )2٠11-2٠12م(. وتقــع يف مدينة أكســفورد يف 
إنجلــرتا، وبالرغــم مــن عــدم معرفــة التاريــخ الدقيــق 
ــر إىل  ــل تقدي ــىل أق ــع ع ــا ترج ــإن أصوهل ــائها، ف إلنش

القــرن احلــادي عــرش )موقــع املعرفــة، 2٠18م(. 
ــون  ــة تقــرب مــن )1٠7٤( ملي ومتتلــك أصــواًل وقفي
دوالر أمريكــي، وتنفــرد كليــات اجلامعــة بأصــول 
وقفيــة خاصــة تبلــغ جمتمعــة أكثــر مــن )5.3( مليــار 
العــام  ويف  1٤38هـــ(.  )طوالــة،  أمريكــي  دوالر 
)2٠٠8م( بلغــت إيراداهتــا الوقفيــة حــوايل )1.2( 
مليــون دوالر، منهــا )35.3%( لكلياهتــا و)6.%6٤( 

ــة. للجامع

4. جامعة كامربدج:
ــق  ــامل الناط ــتوى الع ــىل مس ــة ع ــة الثاني ــي اجلامع  ه
يف  تقــع  أوكســفورد،  جامعــة  بعــد  باإلنجليزيــة 
ــت  ــا(، تأسس ــدة )بريطاني ــة املتح ــدج باململك كامربي
عــام )12٠9م(، واحتلــت املركــز األول عــىل ترتيــب 
جامعــات العــامل حســب تصنيــف QS لعــام )2٠1٠م( 
متجــاوزة جامعــة هارفــارد األمريكيــة ألول مــرة 
)املوســوعة احلــرة، 2٠18م(. ويقــدر حجــم أوقافهــا 
بــام يقــرب مــن )6 مليــارات دوالر(، وتعــد مــن أغنــى 
ــة  ــي، 2٠15م(. ويف جامع ــة )الدق ــات األوربي اجلامع
كامــربدج مثــاًل تبلــغ وقفيــات الكليــات )3٠%( مقابل 
)7٠%( لوقفيــات اجلامعــة، أمــا مصــدر التمويــل 
ــا  ــة كوهن ــي احلكوم ــربدج فه ــة كام ــاس جلامع األس
ــن  ــات م ــا تربع ــي، تليه ــاٍل حكوم ــم ع ــة تعلي مؤسس
مجعيــات خرييــة ومؤسســات وطنيــة للبحــث العلمــي 
وخاصــة يف القطــاع الصحــي املتعلــق باألمــراض 
2٠18م(.  للجامعــة،  الرســمي  )املوقــع  املزمنــة 
وبدورهــا  ألوقافهــا،  إدارة  اجلامعــة  وخصصــت 
ــداء  ــتثامر؛ إلس ــة يف االس ــة متخصص ــت رشك خصص
ــة  ــة مالي املشــورة إىل جملــس اجلامعــة، مــن خــالل جلن
ــف  ــدوق الوق ــىل صن ــم ع ــا القّي ــا -بصفته ــة هب خاص
جلامعــة كامــربدج- وتراقــب هــذه اهليئــة أداء الرئيــس 

ــة، 1٤38هـــ(. ــتثامر )طوال ــذي لالس التنفي
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5.جامعات وقفية كندية: 
ــد  ــام يزي ــو ب ــة تورنت ــاف يف جامع ــة األوق ــدر قيم تق
ــاك  ــة م ــدر يف جامع ــار دوالر، وتق ــن )1.5( ملي ع
غيــل بقيمــة تزيــد عــن )8٠٠( مليــون دوالر، ويف 
ــن )7٠٠(  ــرتب م ــام يق ــا ب ــش كولومبي ــة بريت جامع
مليــون دوالر )الدقــي، 2٠15م(. علــاًم بــأن هــذه 
ــاعدات  ــىل املس ــة األوىل ع ــد بالدرج ــات تعتم اجلامع
واملنــح احلكوميــة يف متويــل براجمهــا وتوفــري املصاريــف 

ــاًل. ــس مث ــة التدري ــب هيئ ــة كروات اجلاري

6.جامعات وقفية اسرتالية:
ــورن االســرتالية  تقــدر قيمــة األوقــاف يف جامعــة ملب
بقيمــة تقــرتب مــن )9٠٠( مليــون دوالر، وتقــدر 
ــون  ــن )8٠٠( ملي ــد ع ــة تزي ــيدين بقيم ــة س يف جامع
دوالر، وتســعى عــدة جامعــات اســرتالية أخــرى 
ــة  ــرتاليا الوطني ــة اس ــرتاليا وجامع ــرب اس ــة غ كجامع
إىل إنشــاء برامــج أوقــاف جامعيــة يف املســتقبل القريــب 

)الدقــي، 2٠15م(.

أوقاف اجلامعات السعودية:
بامتــالك  للجامعــات  النظامــي  اإلطــار  يســمح 
مــن  مصــدًرا  وجعلهــا  واســتثامرها،  األوقــاف 
ــة  ــة املنظم ــة املالي ــص الالئح ــل، إذ تن ــادر التموي مص
للجامعــات الســعودية )د.ت( يف املــادة )2( منهــا عــىل 
أن إيــرادات كل جامعــة تتكــون مــن: االعتــامدات 
ــات  ــة. والتربع ــة الدول ــا يف ميزاني ــص هل ــي ختص الت
ــتند  ــق باملس ــام يتعل ــاف. وفي ــا واألوق ــح والوصاي واملن
النظامــي الســتخدام األوقــاف يف متويــل التعليــم 
العــايل والبحــث العلمــي؛ فقــد نصــت الفقــرة )18( 
ــايل  ــم الع ــس التعلي ــام جمل ــن لنظ ــادة العرشي ــن امل م
الســعودي )1٤1٤هـــ( عــىل أن ملجلــس اجلامعــة: 
"قبــول التربعــات واهلبــات والوصايــا وغريهــا عىل أال 

تتعــارض مــع الغــرض األســاس الــذي أنشــئت مــن 
ــادة  ــن امل ــرة )ب( م ــت الفق ــام نص ــة". ك ــه اجلامع أجل
)5٤( مــن نفــس النظــام عــىل أنــه: ملجلــس اجلامعــة، 
ــاف،  ــا، واألوق ــح، والوصاي ــات، واملن ــول التربع قب
اخلاصــة باجلامعــة، وأجــازت قبــول التربعــات املقرتنــة 
ــت  ــة، إذا كان ــراض معين ــة ألغ ــرشوط، أو املخصص ب
ــة".  ــالة اجلامع ــع رس ــق م ــراض تتف ــرشوط أو األغ ال
)نظــام جملــس التعليــم العــايل الســعودي، 1٤1٤هـــ(. 
ومــن خــالل تتبــع واقــع األوقــاف يف اجلامعــات 
الســعودية نجــد أنــه يأخــذ أشــكااًل وصــوًرا متعــددة 
تصــب يف خدمــة العمليــة التعليميــة، مثــل: الكــرايس 
ــة،  ــول العقاري ــة، واألص ــق الوقفي ــة، والصنادي البحثي
ــر  ــة، والتطوي ــج األكاديمي ــية، والربام ــح الدراس واملن
واالبتــكار، واملكتبــات، والطباعــة والنــرش. وقــد 
عوائــد  )1٤٤٠هـــ(  الوقــف  أكاديميــة  خلصــت 
متويــل  يف:  الســعودية  اجلامعــات  عــىل  األوقــاف 
املرشوعــات والربامــج البحثيــة املتميــزة. وإنشــاء 
املعامــل ومراكــز البحــث والتميــز. ومتويــل الكــرايس 
البحثيــة. وفيــام يــيل عــرض لنــامذج جامعــات ســعودية 

ــة: ــاطات وقفي ــا نش هل

1.أوقاف جامعة امللك عبدالعزيز:
 يعــد الوقــف العلمــي بجامعــة امللــك عبدالعزيــز أول 
وقــف مــن نوعــه يف تاريــخ اململكــة لدعــم البحــوث 
ــة  ــادرة جمموع ــس بمب ــد ُأِس ــة، فق ــة يف اجلامع العلمي
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــان وأعض ــايل واألعي ــن األه م
أيدهــا األمــري عبداملجيــد بــن عبدالعزيــز -يرمحــه اهلل-
؛ أمــري منطقــة مكــة املكرمــة ]آنــذاك[، وأوقــف أرًضــا 
ــراض دعــم البحــث العلمــي  ــة جــدة ألغ ــه يف مدين ل
باجلامعــة، وتــم تســجيله يف املحكمــة الرشعيــة، وتبنــى 
ــرة  ــادرة يف إنشــاء الوقــف العلمــي يف اجتــامع الدائ املب
ــخ  ــة بتاري ــة املكرم ــة مك ــارة منطق ــة يف إم االقتصادي
ــي  ــف العلم ــني الوق ــم تدش 2/23/ 1٤25هـــ، وت
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بتاريــخ 1٤25/9/13هـــ 
ــص  ــز، 1٤36هـــ(. وتتلخ ــك عبدالعزي ــة املل )جامع
املجــاالت التــي يعمــل هبــا يف: دعــم املرشوعــات 
برامــج  وابتــكار  العلميــة،  والدراســات  البحثيــة 
ودعــم  املجتمــع،  خلدمــة  متميــزة  ومرشوعــات 
وأبحاثهــم،  واملبتكريــن  املوهوبــني  مرشوعــات 
ــة،  ــة والــدورات التدريبي ــقاءات العلمي ــة اللـ وإقام
وتقديــم برامــج تطويريــة لطــالب املــدارس، وتنظيــم 
برامــج تنمويــة خاصــة ببعــض فئــات املجتمــع مثــل: 
األيتــام،  املــرىض،  اخلاصــة،  االحتياجــات  )ذوي 
ــف  ــع الوق ــخ( )موق ــداث. ال ــب، األح ــويل النس جمه
العلمــي، 2٠18م(. وتتلخــص مصــادره يف ثالثــة 
مصــادر رئيســة، كــام تناوهلــا الرشيــف )2٠17م(، 
ــة مــن الواقفــني واملتربعــني،  أوهلــا: املســامهات النقدي
ــون  ــا الواقف ــي يقدمه ــة الت ــامهات العيني ــا: املس وثانيه
ــهري  ــتقطاع الش ــج االس ــا: برنام ــون، وثالثه واملتربع
التطوعــي. وبحســب الرشيــف )2٠17م( فقــد حظــي 
االســتقطاع الشــهري للمنســوبني بإقبــال كبــري ونمــت 
إيراداتــه الســنوية بمعــدالت كبــرية خــالل عــرش 
ــهم  ــا أس ــذا مم ــنوات )1٤2٤هـ-1٤35هـــ(، وه س
ــون  ــن )5( ملي ــة م ــات النقدي ــايل التدفق ــادة إمج يف زي
ريــال يف عــام 1٤27هـــ إىل )25( مليــون ريــال يف 
عــام 1٤35هـــ" )ص. 3٠٠(. ويقــوم الوقــف بتنميــة 

ــتثامر"  ــق االس ــن طري ــه ع أموال
)الرشيف،2٠17م، ص. 3٠1(. 

2.أوقاف جامعة امللك سعود:
 وتتلخــص أهدافهــا يف: تعزيــز مــوارد اجلامعــة الذاتية، 
واســتقطاب  والتطويــر،  البحــث  برامــج  ومتويــل 
ــن  ــني واملتميزي ــني واملوهوب ــني واملبدع ــز الباحث وحتفي
ــة  ــوارد اجلامع ــن م ــتفادة م ــادة االس ــم، وزي ورعايته
ودعــم  والتجهيــزات،  التحتيــة  والبنيــة  البرشيــة 
ــة،  ــراض املزمن ــالج األم ــة يف ع ــفيات اجلامعي املستش

ومتويــل معامــل جامعــة امللــك ســعود اخلارجيــة 
يف كٍل مــن: ســنغافورة )صناعــة البرتوكيامويــات(، 
)أمــراض  وفرنســا  النانــو(،  )صناعــة  والصــني 
ــو  ــا )النان ــة(، وبريطاني ــة احليوي ــة والتقني ــص املناع نق
املعلومــات(،  )تقنيــة  واهلنــد  القلــب(،  وأمــراض 
اخلــري  أعــامل  وتعزيــز  النانــو(،  )تقنيــة  وأمريــكا 
والتكافــل االجتامعــي وأعــامل الــرب األخــرى )أوقــاف 
ــرة  ــرت فك ــد م ــعود، 2٠16م(. وق ــك س ــة املل جامع
ــن  ــت م ــل، انطلق ــة بمراح ــاف اجلامع ــيس أوق تأس
ــس  ــة ملجل ــة املخول ــايل، والصالحي ــم الع ــام التعلي نظ
ــرصف  ــاف والت ــول األوق ــل بقب ــام يتص ــة، في اجلامع
ــة:  ــة للجامع ــات الوقفي ــرز املرشوع ــن أب ــا. وم فيه
األبــراج الوقفيــة؛ وهــي باكــورة األوقــاف، ويف موقــع 
ــا للموقــع  متميــز مــن املدينــة اجلامعيــة، وتشــمل وفًق
منــارة  )2٠18م(:  اجلامعــة  ألوقــاف  الرســمي 
ــن  ــلطان ب ــري س ــرج األم ــة. وب ــداهلل للمعرف ــك عب املل
عبدالعزيــز لألبحــاث الصحيــة وطــب الطــوارئ. 
وأبــراج األجنحــة الفندقيــة. وبــرج املعلــم حممــد بــن 
الدن املكتبــي. وبــرج مــرصف الراجحــي الطبــي. 
وبــرج الشــيخ صالــح كامــل. وبــرج الدكتــور نــارص 
الرشــيد. وبــرج الشــيخ عبدالرمحــن بــن عبــداهلل 
ــام  ــة ع ــاف يف اجلامع ــة األوق ــت حمفظ ــل، وبلغ اهللّي
ــال،  ــارات ري )1٤33هـــ( يف مرحلتهــا األوىل )٤( ملي
ــي،  ــال )احلارث ــارات ري ــة )8( ملي ــا الثاني ويف مرحلته
ــة:  ــة للجامع ــات الوقفي ــن املرشوع 1٤33هـــ(. وم
نظــام التــربع واالســتقطاعات الشــهرية؛ والــذي جــاء 
ــا بأمهيــة وجــود  كمبــادرة مــن منســويب اجلامعــة، إيامًن
ــع  ــاء جمتم ــة لبن ــة جمتمعي ــاف كرشاك ــذه األوق ــل ه مث
ــعود، 2٠18م(. ــك س ــة املل ــاف جامع ــة )أوق املعرف

3.الوقف العلمي بجامعة امللك فهد للبرتول
 واملعادن: 

ــدوق دعــم البحــوث والربامــج  أنشــأت اجلامعــة صن
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ــات  ــع التربع ــوم بجم ــام 1٤27هـــ، ليق ــة ع التعليمي
ــس  ــه جمل ــت ل ــة، وكون ــرايس العلمي ــويق للك والتس
ــامل  ــال األع ــن رج ــارزة م ــخصيات الب ــن الش إدارة م
القطــاع  منســويب  وبعــض  اجلامعــة  ومنســويب 
ص.  2٠17م،  املعرفــة،  جمتمــع  )نحــو  احلكومــي 
ــوارد  ــدوق امل ــة للصن ــة املالي ــددت الالئح 137(، وح
التــي يتكــون منهــا دخلــه يف: املنــح النقديــة والعينيــة، 
ودعــم اجلامعــة املــايل، والتربعــات، وعائــد االســتثامر، 
وعائــد البحــوث التــي جترهيــا اجلامعــة. )الئحــة 
الصنــدوق، 1٤28، 11(. وقــد بلغــت أصــول حمفظــة 
الصنــدوق النقديــة نحــو املليــار ريــال ســعودي، 
ــون  ــو )8٠٠( ملي ــة نح ــتثامراته العقاري ــت اس ووصل
الصنــدوق  مرصوفــات  أهــم  وتلخصــت  ريــال، 
ــف، 2٠16م(  ــا )للرشي ــة وفًق ــرتة املاضي ــالل الف خ
يف: اســتقطاب أعضــاء هيئــة التدريــس املتميزيــن 
ــال  ــون ري ــة )3( ملي ــة، بتكلف ــة اإلدارة الصناعي لكلي
ــة  ــرشوع صناع ــم م ــة. ودع ــرايس العلمي ــم الك لدع
ــة  ــية يف 2٠11م بتكلف ــة الشمس ــل بالطاق ــيارة تعم س
ابتــكارات  برنامــج  ودعــم  ريــال.   )5٠٠.٠٠٠(
 )3٠٠.٠٠٠( بمبلــغ  2٠13م  يوليــو  يف  الطــالب 
ريــال، وهــذا مــا مكــن حتويــل االبتــكارات إىل أعــامل 
جتاريــة. ودعــم طــالب الدراســات العليــا -ماجســتري 

ودكتــوراه- والتكفــل بمرصوفاهتــم الدراســية. 
)ص. 8٤(

4.كليات سليامن الراجحي األهلية )1(: 
للربــح،  هــادف  غــري  متكامــل  تعليمــي  رصح 
يتــم متويلــه بالكامــل مــن وقــف الشــيخ ســليامن 
الراجحــي، ويتطلــع إىل تقديــم جتربــة تعليميــة متميــزة 
عــرب اصطفــاء أفضــل الطــالب، وإعدادهــم مــن 
ــربة  ــني ذوي اخل ــاتذة واملوظف ــن األس ــدد م ــالل ع خ
ــمي  ــع الرس ــزة )املوق ــخصيات املتمي ــاءة والش والكف

ــي  ــات -وه ــزت الكلي ــد متي ــات، 2٠18(. وق للكلي
ــع  ــة م ــة أكاديمي ــة- برشاك ــول إىل جامع ــدد التح بص
ــم  ــي التعلي ــي تعط ــة الت ــرتخت اهلولندي ــة ماس جامع
ــم  ــلوب التعلي ــزت بأس ــام متي ــا، ك ــا ومنهجه بمعايريه
ــالت  ــل املعض ــىل ح ــي ع ــم املبن ــو التعلي ــر؛ وه املبتك
ــالب  ــية للط ــا دراس ــات منًح ــدم الكلي )PBL(. وتق
ــز  الســعوديني وغــري الســعوديني، مــع مكافــآت للتمي
التكلفــة  وتتجــاوز   .)2٠15 الكليــات،  )موقــع 
ــليامن  ــات س ــة لكلي ــة اجلامعي ــل املدين ــة لكام التقديري
ــادة  ــب إف ــال، حس ــارات ري ــغ )3( ملي ــي مبل الراجح
املــرشف العــام عــىل الكليــات األســتاذ الدكتــور 
ــام  ــه ع ــث ل ــة الباح ــد مقابل ــزروع عن ــن امل عبدالرمح

2٠18م.

الدراسات السابقة:
ــابقة ذات  ــات الس ــن الدراس ــدًدا م ــث ع ــد الباح رص

ــا: ــة؛ ومنه ــوع الدراس ــة بموض العالق
دراســة )حريــري، 2٠٠2م( عــن دور الوقــف يف دعــم 
اجلوانــب الرتبويــة والدينيــة والعلميــة والثقافيــة. 
ومــن نتائجهــا أن الوقــف أدى أدواًرا عظيمــة يف ترقيــة 
احلضــارة اإلســالمية وازدهارهــا، وأنــه يمكــن أن 
ــة،  ــة وعلمي ــة وثقافي ــة وتربوي ــؤدي اآلن أدواًرا ديني ي
ــز  ــد ومراك ــات واملعاه ــدارس واجلامع ــة امل ــل إقام مث
ــد  ــن عوائ ــول م ــي مت ــات الت ــاء املكتب ــث وإنش البح

ــاف. األوق
ودراســة )الصالحــات، 2٠٠3م( عــن دور الوقــف يف 
ــة واإلســالمية  التعليــم والثقافــة يف املجتمعــات العربي
املعــارصة )دولــة ماليزيا املســلمة نموذًجــا(. وتوصلت 
ــة تتناســب  ــة تعليمي إىل نمــوذج مقــرتح ملؤسســة وقفي
مــع الواقــع االجتامعــي، مســتفيًدا مــن النمــوذج 
املاليــزي، املتمثــل يف صنــدوق الوقــف يف اجلامعــة 
اإلســالمية العامليــة يف ماليزيــا، الــذي يتكفــل بالدعــم 
املنتظمــني  املحتاجــني  للطلبــة  املتواصــل  املــادي  )1(صدرت موافقة جملس الوزراء عىل تعديل اسمها إىل:

"جامعة سليامن الراجحي"
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ــة. بالدراس
ــف  ــن دور الوق ــات، 2٠٠٤م( ع ــة )الصالح ودراس
ــالمية.  ــات اإلس ــايل يف اجلامع ــم الع ــل التعلي يف تفعي
وتوصلــت إىل أن تراجــع العمــل التعليمــي والثقــايف يف 
بالدنــا العربيــة واإلســالمية يعــود يف بعــض أســبابه إىل 
النقــص املــادي، وأن ثقافــة الوقــف التعليميــة والثقافية 
مــا زالــت مســترتة عــن الكثــري مــن األكاديميــني 
ــاع  ــل قط ــت بتفعي ــي، وأوص ــرار التعليم ــاع الق وصن

ــالمية. ــات اإلس ــف يف اجلامع الوق
ــره  ــف وأث ــن الوق ــل، 2٠٠5م( ع ــا اخلي ــة )أب ودراس
يف تنميــة مــوارد اجلامعــات. واســتخدمت املنهــج 
االســتقرائي يف الغالــب وذلــك مــن خــالل تتبــع 
ــب الفقهــاء الســابقني مــع  املســائل يف مظاهنــا مــن كت
ــرة  ــدم فك ــام خي ــن ب ــب املعارصي ــن كت ــتفادة م االس
الدراســة. وخلصــت إىل تأكيــد إســهام الوقــف يف 
ــذ  ــالم من ــخ اإلس ــي يف تأري ــال التعليم ــة املج خدم
القــرن الثالــث اهلجــري، وأن االهتــامم مــن قبــل 
الواقفــني شــمل علوًمــا أخــرى غــري الرشيعــة؛ كالطب 
ــاءات  ــمل اإلنش ــام ش ــة، ك ــرى النافع ــوم األخ والعل
ــني. ــني واملتعلم ــات املعلم ــائل، ونفق ــق والوس واملراف
الوقــف  دور  عــن  2٠٠8م(  )ســليم،  ودراســة 
األوقــاف  أن  إىل  وتوصلــت  بمــرص.  التعليــم  يف 
ــم يف  ــم والتعلي ــة العل ــس لعجل ــرك الرئي ــت املح كان
ــي  ــي، والت ــرص اململوك ــة يف الع ــات التعليمي املؤسس
ــات  ــد مرصوف ــة، ولس ــب جليل ــات كت ــت خزان ضم
أربــاب الوظائــف هبــذه املؤسســات، وأن األزهــر تبــوأ 
ــل  ــا، بفض ــا علًي ــرص مكاًن ــامين مل ــم العث ــل احلك يف ظ
األوقــاف التــي حبســت عليــه يف ذلــك العــرص، 

ــر. ــل أويل األم ــن قب ــا م ــاس هب ــدم املس وع
ــف  ــهام الوق ــن إس ــاين، 2٠٠9م( ع ــة )القحط ودراس
ــة يف القــرن الســابع اهلجــري.  يف دعــم احلركــة العلمي
واســتخدمت الدراســة املنهــج التارخيــي يف رصــد 
املؤسســات الوقفيــة يف القــرن الســابع اهلجــري. وقــد 

وثقــت دور الوقــف يف دعــم املســاجد واخلوانــق 
والبيامرســتانات  واملكتبــات  واملــدارس  واألربطــة 
واملؤسســات الوقفيــة يف القــرن الســابع اهلجــري، 

ــة. ــات وقفي ــت ٤1٠ مؤسس ــي بلغ الت
ــف ودوره يف  ــن الوق ــر، 2٠11م( ع ــة )اخلويط ودراس
متويــل التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
خــالل مئــة عــام. وتوصلــت إىل طــرح نمــوذج 
ــة توفــر األمــن املــادي الــالزم  ــة تعليمي ملؤسســة وقفي

ــدة.  ــة رائ ــة ثقافي ــة تعليمي ــة علمي ــة حرك لنهض
ــة  ــات الوقفي ــن املنتج ــيل، 2٠1٤م( ع ــة )الغفي ودراس
التعليميــة. وســلكت املنهــج العلمــي االســتقرائي 
أن  إىل  وتوصلــت  الرشعيــة،  الدراســات  يف  املتبــع 
املنتجــات الوقفيــة التعليميــة هــي أعيــان ومنافــع 
موقوفــة مقدمــة يف صيغــة برنامــج تعليمــي متكامــل، 
وأهنــا تتنــوع بالنظــر إىل تكوينهــا، وإىل عنــارص العملية 

ــة. التعليمي
ــف  ــن الوق ــود، 2٠1٤م( ع ــيل حمم ــي ع ــة )م ودراس
كمصــدر مــن مصــادر التمويــل بالتطبيــق عــىل قطــاع 
التعليــم العــايل يف مجهوريــة مــرص العربيــة. واعتمــدت 
ــام  ــت إىل أن نظ ــيل، وتوصل ــي التحلي ــج الوصف املنه
التعليــم العــايل يف مــرص يعتمــد يف متويلــه عــىل التمويل 
ــدوًدا  ــد حم ــه يع ــف يف متويل ــي، وأن دور الوق احلكوم
ــاعد يف  ــة يس ــارب الدولي ــتعراض التج ــًدا، وأن اس ج
ــىل  ــب ع ــة للتغل ــات العملي ــض اآللي ــتخالص بع اس
ــف يف  ــام الوق ــهام نظ ــول دون إس ــي حت ــات الت املعوق

ــي. ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــل التعلي متوي
ودراســة ســيتي )Siti، 2٠15م( عــن متويــل اجلامعات 
ــاء  ــرتاح بإنش ــت إىل اق ــف. وتوصل ــالل الوق ــن خ م
ــاف  ــات األوق ــوع إىل جامع ــف، بالرج ــة الوق جامع
ــول  ــي مت ــة، والت ــة الرتكي ــات املؤسس ــة وجامع املاليزي

ــاف. ــالل األوق ــن خ م
يف  الوقــف  دور  عــن  2٠16م(  )العــاين،  ودراســة 
ــف  ــت إىل أن تعري ــي. وتوصل ــث العلم ــل البح متوي
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ــف  ــواع الوق ــع أن ــىل مجي ــتمل ع ــب أن يش ــف جي الوق
ومجيــع رشوطــه، وأن العــامل الغــريب قطــع شــوًطا 
ــي ســامهت يف  ــة الت ــات الوقفي ــا يف جمــال األمان متقدًم
ــم  ــذي حيت ــر ال ــي، األم ــث العلم ــم البح ــر ودع تطوي
أن يضطلــع الوقــف بــدوره الفاعــل يف جامعاتنــا 
اإلســالمية، وإمكانيــة حتقيــق ذلــك مــن خــالل 
تكويــن هيئــة متصــة عــىل مســتوى كل جامعــة تتــوىل 
ــا  ــدد احتياجاهت ــة حت ــات وقفي ــاء أمان ــؤولية إنش مس
ــات  ــة ومتطلب ــداف اجلامع ــالءم وأه ــام يت ــا ب وأهدافه
البحــث العلمــي، مــع الســعي إىل إجيــاد أنمــوذج 
ــث  ــل البح ــد متوي ــامل بقص ــات األع ــف حاضن لوق
ــالل  ــن خ ــا م ــف علمًي ــة الوق ــرش ثقاف ــي، ون العلم
ــه. ــة ب ــاقات متخصص ــة مس ــج الدراس ــني مناه تضم
ــف  ــتثامر الوق ــن اس ــف، 2٠16م( ع ــة )الرشي ودراس
ــا  ــد فيه ــد اعتم ــعودية. وق ــات الس ــي باجلامع العلم
ــدوق  ــداف الصن ــان أه ــي يف بي ــج الوصف ــىل املنه ع
واســرتاتيجيته االســتثامرية، ومــا حققــه مــن إنجازات، 
ــتثامرات  ــم اس ــيل يف تقوي ــج التحلي ــتخدم املنه ــام اس ك
اجلامعــة، وتوزيــع حمفظتــه االســتثامرية، وكفاءتــه 
مقارنــة بمثيالتــه مــن الصناديــق االســتثامرية ملجموعــة 

ــة. ــات األمريكي ــن اجلامع ــارة م مت
وتوصلــت الدراســة إىل أن صنــدوق الوقــف بجامعــة 
ــت  ــي وضع ــرتاتيجية الت ــتثمر االس ــد اس ــك فه املل
لتحقيــق أهدافــه، حيــث تتنــوع اســتثامرات الصنــدوق 
واألســهم  والصكــوك  املرابحــة  عمليــات  بــني 
ــة  ــتثامرات البديل ــة واالس ــة والدولي ــة واإلقليمي املحلي
كالعقــارات وحقــوق امللكيــة اخلاصــة، وأنــه حقــق منذ 
إنشــائه نمــًوا مســتمًرا، وزادت أصــول حمفظتــه النقديــة 
والعقاريــة. وأن توزيــع املحفظــة اإلنشــائية للصنــدوق 
كان مشــاهًبا ملــا هــو ســائد لــدى بعــض أوقــاف 
ــلوب  ــط وأس ــث نم ــن حي ــة م ــات األمريكي اجلامع
توزيــع املحفظــة االســتثامرية مــع زيــادة يف اســتثامرات 

ــتثامراته. ــاءة إدارة اس ــىل كف ــدل ع ــا ي ــهم؛ مم األس

ودراســة نيقــايس )Negasi، 2٠17م( عــن متويــل 
التعليــم العــايل يف العــامل اإلســالمي مــن خــالل 
الوقــف. وتوصلــت إىل أن الوقــف يلعــب دوًرا فعــااًل 
ومؤثــًرا يف توفــري التمويــل للتعليــم العــايل مــن خــالل 
ــكات  ــص املمتل ــو ختصي ــه ه ــارصة، وأن ــه املع تطبيقات
-ســواء كانــت أصــواًل متحركــة أو غــري منقولــة- مــن 
قبــل املالــك لغــرض اســتفادة اآلخريــن منهــا أو مــن 
عائداهتــا يف أي نــوع مــن األعــامل الصاحلــة، وأوصــت 

ــة. ــاف النقدي ــواز األوق ــذ بج باألخ
ومــن خــالل مراجعــة الدراســات الســابقة؛ فإهنــا 
تبنــي الوقــف لتمويــل مؤسســات  تظهــر رضورة 
ــف  ــاع تكالي ــل ارتف ــيام يف ظ ــايل، والس ــم الع التعلي
ــة  ــىل أمهي ــزت ع ــا رك ــايل، إال أن أغلبه ــم الع التعلي
األوقــاف وجوانبهــا التارخييــة واحلضاريــة، ومل تتطــرق 
تفصيــال لــدور الوقــف يف متويــل التعليــم العايل بشــكل 
ــدا  ــاص؛ ع ــكل خ ــعودية بش ــات الس ــام ويف اجلامع ع
ــراز  ــت بإب ــي اهتم ــل، 2٠٠5م( الت ــا اخلي ــة )أب دراس
قيمــة الوقــف يف دعــم مصــادر ومــوارد التعليــم العايل، 
و)الصالحــات، 2٠٠٤م( التــي ســلطت الضــوء عــىل 
ــايل،  ــم الع ــات التعلي ــر مرشوع ــف يف تطوي دور الوق
واقرتحــت مــرشوع مؤسســة الوقــف للدراســات 
ــي اهتمــت  ــا، و)مــي عــيل حممــود، 2٠1٤م( الت العلي
ــي  ــة الت ــص اإلضاف ــن تلخي ــة. ويمك ــة املرصي باحلال
ــف  ــان دور الوق ــة يف بي ــذه الدراس ــا ه ــن تقدمه يمك
يف متويــل التعليــم العــايل باجلامعــات الســعودية؛ مــن 
خــالل التعــرف عــىل مصــادر التمويــل الوقفــي، 
ــات  ــه، ومقرتح ــي تواجه ــات الت ــه، والتحدي ومصارف

ــره. تطوي

الدراسة امليدانية:
منهجية الدراسة وأدواهتا:

باعتبــاره  الوصفــي  املنهــج  الدراســة  اســتخدمت 
العالقــة  ذوي  اجتاهــات  الســتطالع  األنســب 
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ــي  ــج الوثائق ــىل املنه ــة ع ــاف، ،2٠٠3(، إضاف )العس
االســرتدادي القائــم عــىل مجــع املعلومــات ثــم تصنيفها 
الباحــث أداة شــاملة  وتنظيمهــا وحتليلهــا، وأعــد 
ــري،  ــا الظاه ــن صدقه ــق م ــة، وحتق ــاور الدراس ملح
عــرب عرضهــا عــىل حمكمــني مــن أعضــاء هيئــة 
ــا  ــوح عباراهت ــدى وض ــم يف م ــداء رأهي ــس، إلب التدري
ــات  ــض املالحظ ــة إىل بع ــبتها، باإلضاف ــدى مناس وم
العامــة حوهلــا، وبعــد إجــراء التعديــالت التــي أوىص 
ــض  ــة بع ــل صياغ ــذف وتعدي ــن ح ــون م ــا املحكم هب
ــا  ــب صياغته ــي ال تتناس ــك الت ــة تل ــرات وخاص الفق
ــاور  ــامد املح ــم اعت ــد ت ــة، فق ــاؤالت الدراس ــع تس م
والفقــرات والعبــارات التــي أمجــع عليهــا غالبيــة 
املحكمــني، وحيــث إن االســتبانة ال تعتمد عــىل متدرج 

ليكــرت؛ بــل عــىل خيــارات يمكــن للمســتجيب 
اختيــار أكثــر مــن واحــد منهــا؛ فإنــه مل يمكــن اختبــار 
يف  املتخصصــني  لــرأي  وفًقــا  والثبــات،  الصــدق 
التحليــل اإلحصائــي. وقــد تــم تطبيــق االســتبانة 
ــودة  ــة املقص ــلوب العين ــا بأس ــم اختياره ــة ت ــىل عين ع
ــاف  ــني يف أوق ــل يف العامل ــة املتمث ــع الدراس ــن جمتم م
اجلامعــات الســعودية واملهتمــني هبــا، حيــث الباحــث 
إليهــم مبــارشة مــن خــالل األمانــة العامــة للمجلــس 
ــغ  ــد بل ــعودية، وق ــات الس ــاف اجلامع ــيقي ألوق التنس
ــت  ــتجيًبا، مت ــتجابتهم )177( مس ــت اس ــن مت ــدد م ع
اســتجابتهم بعــد مراســلة اإلدارات املعنيــة باألوقــاف 
منهجيــة  عــىل  وبنــاًء  الســعودية.  اجلامعــات  يف 
الدراســة؛ فقــد جــاءت نتائــج تطبيقهــا وفــق مــا يــأيت:

النسبةالتكرارطبيعة عمل املجيب
2٠11.3من مسؤويل أوقاف اجلامعات

79٤٤.6من منسويب اجلامعات
362٠.3من املهتمني بالوقف

3218.1من منسويب اجلامعات واملهتمني بالوقف
1٠5.6أخرى )منسويب مراكز وقفية وجلان أوقاف وجمالس نظارة وباحثني يف األوقاف(

1٠٠%177املجموع

جدول رقم )2( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري طبيعة العمل

توزيع أفراد عينة الدراسة:
ــة الدراســة  يوضــح اجلــدول أعــاله توزيــع أفــراد عين
وفًقــا ملتغــري طبيعــة العمــل، حيــث تبــني أن )79( مــن 
أفــراد عينــة الدراســة يمثلون مــا نســبته )٤٤.6%( من 
إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة مــن منســويب اجلامعــات، 
ــة  ــراد عين ــن أف ــى م ــة العظم ــون الغالبي ــم يمثل وه
ــة  ــراد عين ــن أف ــد أن )36( م ــني وج ــة، يف ح الدراس
ــايل  ــن إمج ــبته )2٠.3%( م ــا نس ــون م ــة يمثل الدراس
أفــراد عينــة الدراســة مــن املهتمــني بالوقــف، يف حــني 
وجــد أن )32( مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــايل أف ــن إمج ــبته )18.1%( م نس
مــن منســويب اجلامعــات واملهتمــني بالوقــف، يف حــني 

وجــد أن )2٠( مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا 
نســبته )11.3%( مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة من 
مســؤويل أوقــاف اجلامعــات، يف حــني وجــد أن )1٠( 
مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا نســبته )%5.6( 
مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة مــن فئــات متعــددة 
مثــل )منســويب مراكــز وقفيــة وجلــان أوقــاف وجمالــس 
نظــارة وباحثــني يف األوقــاف(، وهــم أقــل أفــراد 
ــة الدراســة. ويظهــر مــن خــالل جمتمــع الدراســة  عين
ــد  ــات، وق ــاف اجلامع ــة بأوق ــات املعني ــة الفئ حمدودي
ــت  ــاف يف الوق ــامم باألوق ــة االهت ــك حلداث ــود ذل يع

ــوص. ــه اخلص ــىل وج ــات ع ــارض؛ ويف اجلامع احل
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:
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الوقفــي  التمويــل  متوســط  مــا  األول:  الســؤال 
العــايل؟ التعليــم  ملؤسســات 

لإلجابــة عــىل تقديــر متوســط التمويــل الوقفــي الــذي 
حتصــل عليــه اجلامعــة ســنوًيا )مقارنــة بمجمــوع 
ــي،  ــل احلكوم ــرى؛ كالتموي ــل األخ ــادر التموي مص
تــم  فقــد  اخلدمــات(؛  وبيــع  الطــالب،  ورســوم 

ــطات  ــة واملتوس ــب املئوي ــرارات والنس ــاب التك حس
ــؤويل  ــن مس ــة م ــراد الدراس ــتجابات أف ــابية الس احلس
الســعودية عــىل متوســط  األوقــاف يف اجلامعــات 
ــا  ــام يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــي، وج ــل الوقف التموي

ــايل: ــدول الت اجل

النسبةالتكرارنصيب التمويل الوقفي
2٤13.6ال يوجد أي متويل وقفي

2715.3أقل من )1%( من مصادر التمويل
362٠.3من )1%( إىل أقل من )5%( من مصادر التمويل

2٠11.3من )5%( إىل أقل من )15%( من مصادر التمويل
8٤.5من )15%( إىل أقل من )3٠%( من مصادر التمويل
52.8من )3٠%( إىل أقل من )5٠%( من مصادر التمويل

31.7)5٠%( فأكثر من مصادر التمويل
5٤3٠.5ال تتوفر لدي معلومات

1٠٠%177املجموع

يوضــح اجلــدول أعــاله اســتجابات أفــراد عينــة 
اجلامعــات  يف  األوقــاف  مســؤويل  مــن  الدراســة 
ــل الوقفــي ملؤسســات  الســعودية عــىل نصيــب التموي
ــراد  ــن أف ــد أن )5٤( م ــث وج ــايل؛ حي ــم الع التعلي
ــم  ــر لدهي ــبة )3٠.5%( ال تتواف ــة، بنس ــة الدراس عين
أيــة معلومــات دقيقــة عــن ذلــك، وهــم يمثلــون 
ــام  ــة، بين ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــى م ــة العظم الغالبي
وجــد أن )36( مــن أفــراد عينــة الدراســة، بنســبة 
ــن )%5(  ــل م ــن )1%( إىل أق ــا م ــرون أهن )2٠.3%( ي
مــن مصــادر التمويــل، بينــام وجــد أن )27( مــن 
ــا  ــرون أهن ــبة )15.3%( ي ــة، بنس ــة الدراس ــراد عين أف
ــني أن  ــل، يف ح ــادر التموي ــن مص ــن )1%( م ــل م أق
ــبة )%13.6(  ــة، بنس ــة الدراس ــراد عين ــن أف )2٤( م
يــرون أنــه ال يوجــد أي متويــل وقفــي، بينــام وجــد أن 
ــبة )%11.3(  ــة، بنس ــة الدراس ــراد عين ــن أف )2٠( م
يــرون أهنــا مــن )5%( إىل أقــل مــن )15%( مــن 
مصــادر التمويــل، بينــام وجــد أن )8( مــن أفــراد عينــة 

ــن )%15(  ــا م ــرون أهن ــبة )٤.5%( ي ــة، بنس الدراس
ــل، يف حــني  إىل أقــل مــن )3٠%( مــن مصــادر التموي
ــبة )%2.8(  ــة، بنس ــة الدراس ــراد عين ــن أف أن )5( م
يــرون أهنــا مــن )3٠%( إىل أقــل مــن )5٠%( مــن 
ــراد  ــن أف ــد أن )3( م ــرًيا وج ــل، وأخ ــادر التموي مص
ــا )%5٠(  ــرون أهن ــبة )1.7%( ي ــة، بنس ــة الدراس عين
فأكثــر مــن مصــادر التمويــل، وهــم أقــل أفــراد عينــة 

ــة. الدراس
ــني  ــف املجيب ــة نص ــج إىل أن قراب ــذه النتائ ــري ه وتش
ــن  ــل إىل )٠5%( م ــي ال يص ــل الوقف ــرون أن التموي ي
ــوارد  ــرًيا يف امل ــًحا كب ــي ش ــا يعن ــل؛ مم ــادر التموي مص
الوقفيــة، ممــا يدعــو إىل زيــادة االهتــامم هبا يف املســتقبل.
الوقفــي  التمويــل  مصــادر  مــا  الثــاين:  الســؤال 

العــايل؟ التعليــم  ملؤسســات 
الوقفــي  التمويــل  مصــادر  أهــم  عــىل  لإلجابــة 
حســاب  تــم  فقــد  العــايل؛  التعليــم  ملؤسســات 
ــابية  ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي ــرارات والنس التك
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الســتجابات أفــراد الدراســة مــن مســؤويل األوقــاف 
التمويــل  متوســط  عــىل  الســعودية  اجلامعــات  يف 

ــدول  ــا اجل ــام يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــي، وج الوقف
ــايل:   الت

الرتتيبالنسبةالتكرارمصادر التمويل الوقفي
9553.71األوقاف العقارية

6637.32املنح واهلبات
613٤.53استثامرات األوقاف

372٠.9٤األوقاف الفردية
372٠.95ال تتوفر لدي معلومات

362٠.36األعيان املوقفة عىل العلامء وطلبة العلم
2٤13.67أوقاف اجلهات اخلريية

2٤13.68الصناديق الوقفية
2111.99األوقاف النقدية

2111.91٠األوقاف احلكومية
2٠11.311األوقاف اخلريية العامة

181٠.212الرشكات الوقفية
179.613ال توجد مصادر يتوفر منها التمويل الوقفي

119.21٤األسهم والسندات

جدول رقم )3( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل نصيب التمويل الوقفي

يوضــح اجلــدول أعــاله اســتجابات أفــراد عينــة 
ــي  ــل الوقف ــادر التموي ــا مص ــور )م ــىل حم ــة ع الدراس
ملؤسســات التعليــم العــايل(، ويمكــن ترتيــب عبــارات 

ــا كاآليت: ــور تنازلًي ــذا املح ه

ــور  ــن حم ــادر م ــة مص ــىل مخس ــب أع ــن ترتي أوالً: يمك
ــم  ــات التعلي ــي ملؤسس ــل الوقف ــادر التموي ــا مص )م

ــايل: ــا كالت ــايل( تنازلًي الع
ــة األوىل  ــة" باملرتب ــاف العقاري ــدر "األوق ــاء املص أ. ج
ــة  ــبة مئوي ــي، وبنس ــل الوقف ــادر التموي ــني مص ــن ب م

.)53.7(
ــة  ــة الثاني ــات" باملرتب ــح واهلب ــدر "املن ــاء املص ب. ج
ــة  ــبة مئوي ــي، وبنس ــل الوقف ــادر التموي ــني مص ــن ب م

.)37.3(
ج. جــاء املصــدر "اســتثامرات األوقــاف" باملرتبــة 
ــبة  ــي، وبنس ــل الوقف ــادر التموي ــني مص ــن ب ــة م الثالث

مئويــة )5.3٤(.

د. جــاء املصــدر "األوقــاف الفرديــة" باملرتبــة الرابعــة 
ــة  ــبة مئوي ــي، وبنس ــل الوقف ــادر التموي ــني مص ــن ب م

.)2٠.9(
ه. جــاء املصــدر "األعيــان املوقفــة عــىل العلــامء وطلبــة 
ــة السادســة مــن بــني مصــادر التمويــل  العلــم" باملرتب

الوقفــي، وبنســبة مئويــة )3.2٠(. 

ــا: يمكــن ترتيــب أقــل مخســة مصــادر مــن حمــور  ثانًي
ــم  ــات التعلي ــي ملؤسس ــل الوقف ــادر التموي ــا مص )م

ــايل: ــا كالت ــايل( تنازلًي الع
ــة التاســعة  ــة" باملرتب ــاف النقدي أ.جــاء املصــدر "األوق
ــة  ــبة مئوي ــي، وبنس ــل الوقف ــادر التموي ــني مص ــن ب م

.)11.9(
"األوقــاف احلكوميــة" باملرتبــة  ب. جــاء املصــدر 
العــارشة مــن بــني مصــادر التمويــل الوقفــي، وبنســبة 

مئويــة )11.9(.
ــة  ــة العامــة" باملرتب ج. جــاء املصــدر "األوقــاف اخلريي
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ــي،  ــل الوقف ــادر التموي ــني مص ــن ب ــرشة م ــة ع احلادي
ــة )11.3(. ــبة مئوي وبنس

ــة  ــة الثاني ــة" باملرتب د. جــاء املصــدر "الــرشكات الوقفي
ــبة  ــي، وبنس ــل الوقف ــادر التموي ــني مص ــن ب ــرشة م ع

ــة )2.1٠(. مئوي
باملرتبــة  والســندات"  "األســهم  املصــدر  جــاء  ه. 
ــي،  ــل الوقف ــادر التموي ــني مص ــن ب ــرشة م ــة ع الرابع

مئويــة )6.2(. وبنســبة 

ثالًثا: مصادر أخرى للتمويل الوقفي:
ــادر  ــن املص ــة م ــة جمموع ــة الدراس ــراد عين ــدم أف ق
)املســؤولية  منهــا  الوقفــي،  للتمويــل  األخــرى 
االجتامعيــة يف الــرشكات الكــربى، البنــك اإلســالمي 
ــارية،  ــات االستش ــة واخلدم ــرايس البحثي ــدة، الك بج
جامعــة  كتجربــة  تبــاع  التــي  الوقفيــة  املنتجــات 
ــلامن يف  ــك س ــد املل ــود معه ــز، جه ــك عبدالعزي املل
ــاع  ــتثمري القط ــارات، مس ــب واالستش ــايل التدري جم

اخلــاص(.
وتتفــق نتائــج الســؤال األول مــع نتيجــة دراســة 
)الصالحــات، 2٠٠3م( التــي توصلــت إىل أن الوقــف 
ــزي  ــعب املالي ــاط الش ــدب يف أوس ــدأ ي ــي ب التعليم
بصــورة منظمــة بعدمــا تــم تأســيس املجالــس الدينيــة 
ــام 1952م،  ــد إىل الع ــود بالتحدي ــات، ويع يف الوالي
ــالمية  ــة اإلس ــف يف اجلامع ــدوق الوق ــة إىل صن إضاف
ــليم، 2٠٠8م(  ــة )س ــع دراس ــا، وم ــة يف ماليزي العاملي
التــي توصلــت إىل أن هنــاك عنايــة واضحــة مــن قبــل 
الســالطني والــوالة واألمــراء وغريهــم مــن األهلــني 
ــام  ــم أيت ــب لتعلي ــن املكات ــد م ــاء العدي ــبيل إنش يف س
ــيل، 2٠1٤م(  ــة )الغفي ــع دراس ــك م ــلمني، وكذل املس
ــي توصلــت إىل أن املنتجــات الوقفيــة التعليميــة  الت
هــي أعيــان ومنافــع موقوفــة مقدمــة يف صيغــة برنامــج 
تعليمــي متكامــل، ومــع دراســة )الرشيــف، 2٠16م( 
ــدوق وقــف جامعــة امللــك  ــي توصلــت إىل أن صن الت

فهــد حقــق منــذ إنشــائه نمــًوا مســتمًرا، وزادت 
أصــول حمفظتــه النقديــة والعقاريــة، وأيًضــا مــع 
نتيجــة دراســة )Negasi ، 2٠17م( التــي توصلــت إىل 
أن املؤسســات تقــوم عــىل متويــل التعليــم العــايل مــن 
ــم  ــن ث ــة، وم ــاف النقدي ــع األوق ــتثامر مجي ــالل اس خ
متويــل التعليــم العــايل مــن أربــاح االســتثامر وعائــدات 
تلــك األمــوال، وأخــرًيا مــع دراســة )الرشيــف، 
املحفظــة  توزيــع  أن  إىل  توصلــت  التــي  2٠16م( 
اإلنشــائية للصنــدوق كان مشــاهًبا ملــا هــو ســائد لــدى 
بعــض أوقــاف اجلامعــات األمريكيــة مــن حيــث نمــط 
ــادة يف  ــع املحفظــة االســتثامرية مــع زي وأســلوب توزي

ــهم. ــتثامرات األس اس
ونســتخلص ممــا ســبق أن أهــم مصــادر التمويــل 
الوقفــي وفًقــا الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
مــن منســويب األوقــاف باجلامعــات كانــت: األوقــاف 
اســتثامرات  ثــم  واهلبــات،  املنــح  ثــم  العقاريــة، 
األوقــاف، ثــم األوقــاف الفرديــة، ثــم األعيــان املوقفــة 
عــىل العلــامء وطلبــة العلم. وتشــري هــذه النتائــج إىل أن 
أكثــر مــن نصــف التمويــل الوقفــي يــأيت مــن األوقاف 
ــة، يليهــا املنــح واهلبــات، ممــا يعنــي املخاطــرة  العقاري

ــتدامة. ــن االس ــي ال تضم ــل الت ــادر التموي بمص
الســؤال الثالــث: مــا مصــارف التمويــل الوقفــي 

ملؤسســات التعليــم العــايل؟
الوقفــي  التمويــل  مصــارف  أهــم  عــىل  لإلجابــة 
حســاب  تــم  فقــد  العــايل،  التعليــم  ملؤسســات 
ــابية  ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي ــرارات والنس التك
الســتجابات أفــراد الدراســة مــن مســؤويل األوقــاف 
التمويــل  متوســط  عــىل  الســعودية  اجلامعــات  يف 
ــدول  ــا اجل ــام يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــي، وج الوقف

ــايل: الت
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الرتبالنسبةالتكرارمصارف التمويل الوقفي
83٤6.91البحث العلمي )دعم الباحثني- املؤمترات وأوعية النرش- حاضنات األفكار واملخرتعات(

5832.82كفالة الطالب وسداد رسومهم الدراسية
5732.23توليد أوقاف جديدة )تأسيس أوقاف جديدة من اإليرادات الوقفية(

5631.6٤االستثامر )توظيف األموال واملمتلكات الوقفية لضامن مزيد من اإليرادات(
5٠28.25ال تتوفر لدي معلومات

٤827.16خدمة املجتمع )تدريب- عالج- تطوير املجتمع املحيل(
٤726.67املباين والتجهيزات )إنشاء- استئجار- صيانة- جتهيز- تأثيث- تقنيات تعليم(

3318.68خدمات الطالب )رواتب- إسكان- إعاشة- أنشطة- تنقالت(
2٤13.69التكافل االجتامعي )برامج التكافل ملنسويب اجلامعة(

2212.٤1٠املرصوفات التشغيلية )رواتب اإلداريني- خدمات الكهرباء واملياه واالتصاالت(
2111.911أعضاء هيئة التدريس )رواتب- إسكان- خدمات صحية واجتامعية وتعليمية وصحية(

1٤7.912التخطيط والتطوير اإلداري )اهليكلة- بناء األنظمة واللوائح- التقنية(
116.213ال توجد مصارف للتمويل الوقفي

جدول رقم )5( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل مصارف التمويل الوقفي ملؤسسات التعليم العايل

يوضــح اجلــدول أعــاله اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة عــىل حمــور )مــا مصــارف التمويــل الوقفــي 
ملؤسســات التعليــم العــايل(، ويمكــن ترتيــب عبــارات 

ــا كاآليت: ــور تنازلًي ــذا املح ه

أوالً: يمكــن ترتيــب أعــىل أربعــة مصــارف مــن حمــور 
ــم  ــات التعلي ــي ملؤسس ــل الوقف ــارف التموي ــا مص )م

ــايل: ــا كالت العــايل( تنازلًي
ــم  ــي )دع ــث العلم ــرصف "البح ــة ال ــاءت جه أ. ج
الباحثــني- املؤمتــرات وأوعيــة النــرش- حاضنــات 
باملرتبــة األوىل مــن بــني  األفــكار واملخرتعــات(" 
التعليــم  ملؤسســات  الوقفــي  التمويــل  مصــارف 
ــر  ــث إن تطوي ــة )٤6.9(، حي ــبة مئوي ــايل، وبنس الع
البحــث العلمــي واالنفــاق عليــه بســخاء مــن ســامت 

ــة. ــم املتقدم األم
ب. جــاءت جهــة الــرصف " كفالــة الطــالب وســداد 
رســومهم الدراســية" باملرتبــة الثانيــة مــن بــني مصارف 
التمويــل الوقفــي ملؤسســات التعليــم العــايل، وبنســبة 
مئويــة )23.8(، ويكــون ذلــك للطــالب املعوزيــن أو 

اليتامــى، وليــس لــألرسة مصــادر دخــل ثابتــة.

ــدة  ــاف جدي ــد أوق ــرصف "تولي ــة ال ــاءت جه ج. ج
ــة("  ــرادات الوقفي ــدة مــن اإلي ــاف جدي )تأســيس أوق
ــي  ــل الوقف ــارف التموي ــني مص ــن ب ــة م ــة الثالث باملرتب
ــة )32.2(،  ــم العــايل، وبنســبة مئوي ملؤسســات التعلي
ــة  ــا ثابت ــدر أرباًح ــدة ت ــاف جدي ــاء أوق ــق بن ــن طري ع

ــة. ــالت التجاري ــتأجرة واملح ــارات املس كالعق
)توظيــف  "االســتثامر  الــرصف  جهــة  جــاءت  د. 
األمــوال واملمتلــكات الوقفيــة لضــامن مزيــد مــن 
اإليــرادات(" باملرتبــة الرابعــة مــن بــني مصــارف 
التمويــل الوقفــي ملؤسســات التعليــم العــايل، وبنســبة 
ــة )31.6(، وذلــك بالتوســع يف إنشــاء مشــاريع  مئوي

ــف. ــادر الوق ــن مص ــد م ــارات تزي أو عق

ثانًيــا: يمكــن ترتيــب أقــل أربعــة مصــارف مــن حمــور 
ــم  ــات التعلي ــي ملؤسس ــل الوقف ــارف التموي ــا مص )م

ــايل: ــا كالت العــايل( تنازلًي
أ.جــاءت جهــة الــرصف "التكافــل االجتامعــي )برامج 
التكافــل ملنســويب اجلامعــة(" باملرتبــة التاســعة مــن بــني 
مصــارف التمويــل الوقفــي ملؤسســات التعليــم العايل، 
وبنســبة مئويــة )13.6(، وذلــك بســد احتياجات أرس 
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الطــالب غــري القــادرة أو التــي فقــدت عائلهــا، وليــس 
هلــا مصــادر دخــل ثابتــة.

ــغيلية  ــات التش ــرصف "املرصوف ــة ال ــاءت جه ب. ج
وامليــاه  الكهربــاء  خدمــات  اإلداريــني-  )رواتــب 
ــني مصــارف  ــة العــارشة مــن ب واالتصــاالت(" باملرتب
التمويــل الوقفــي ملؤسســات التعليــم العــايل، وبنســبة 

مئويــة )٤.12(.
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــرصف "أعض ــة ال ــاءت جه ج. ج
)رواتــب- إســكان- خدمــات صحيــة واجتامعيــة 
ــة عــرشة مــن  ــة(" باملرتبــة احلادي وتعليميــة وصحي
ــم  ــات التعلي ــي ملؤسس ــل الوقف ــارف التموي ــني مص ب

ــة )11.9(. ــبة مئوي ــايل، وبنس الع
والتطويــر  "التخطيــط  الــرصف  جهــة  جــاءت  د. 
واللوائــح-  األنظمــة  بنــاء  )اهليكلــة-  اإلداري 
ــارف  ــني مص ــن ب ــرشة م ــة ع ــة الثاني ــة(" باملرتب التقني
التمويــل الوقفــي ملؤسســات التعليــم العــايل، وبنســبة 
ــزة  ــر األجه ــالل تطوي ــن خ ــك م ــة )7.9(، وذل مئوي

واملعــدات والوســائل التعليميــة باجلامعــات.

ثالًثا: مصارف أخرى للتمويل الوقفي:
ــارف  ــن املص ــة م ــة جمموع ــة الدراس ــراد عين ــدم أف ق
األخــرى للتمويــل الوقفــي، منهــا )التطويــر واملحافظة 
ــة  ــة قانوني ــة محاي ــاء منظوم ــة، بن ــان الوقفي ــىل األعي ع
لألوقــاف، التســويق للجامعــة وحتســني الصــورة 
الذهنيــة جلــذب األســاتذة والطلبــة املتميزيــن، تســديد 
رســوم الــرشاكات األكاديميــة، تطويــر اجلامعــة يف كل 

ــي(. ــا العلم ــهم يف تقدمه ــا يس م
ــل  ــارف التموي ــم مص ــبق أن أه ــا س ــتخلص مم ونس
الوقفــي وفًقــا الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
ــث  ــت: البح ــات كان ــاف باجلامع ــويب األوق ــن منس م
وأوعيــة  املؤمتــرات  الباحثــني-  )دعــم  العلمــي 
ثــم  واملخرتعــات(،  األفــكار  حاضنــات  النــرش- 
ــم  ــية، ث ــومهم الدراس ــداد رس ــالب وس ــة الط كفال

توليــد أوقــاف جديــدة )تأســيس أوقــاف جديــدة مــن 
اإليــرادات الوقفيــة(، ثــم االســتثامر )توظيــف األموال 
واملمتلــكات الوقفيــة لضــامن مزيــد مــن اإليــرادات(.
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــث م ــؤال الثال ــج الس ــق نتائ وتتف
)حريــري، 2٠٠2م( التــي توصلــت إىل أن الوقــف 
يف املجــال العلمــي والرتبــوي يمكــن أن يــؤدي أدواًرا 
ــات  ــل واجلامع ــة، ب ــدارس الوقفي ــة امل ــة يف إقام مهم
ــد  ــن عوائ ل م ــوَّ ــي مت ــث الت ــز البح ــد ومراك واملعاه
األوقــاف، ومــع دراســة )الصالحــات ، 2٠٠3م( 
التــي توصلــت إىل أنــه كان للوقــف دور يف تكفلــه 
املحتاجــني  للطلبــة  املتواصــل  املــادي  بالدعــم 
املنتظمــني بالدراســة، وكذلــك مــع دراســة )أبــا 
ــد  ــف يع ــت إىل أن الوق ــي توصل ــل، 2٠٠5م( الت اخلي
أهــم مــورد مــن مــوارد املؤسســات التعليميــة، وأيًضــا 
ــت  ــي توصل ــليم )2٠٠8م( الت ــة س ــة دراس ــع نتيج م
لعجلــة  الرئيــس  املحــرك  كانــت  أن األوقــاف  إىل 
ــرص  ــة يف الع ــات التعليمي ــم يف املؤسس ــم والتعلي العل
اململوكــي، ولســد املرصوفــات اآلنيــة واحلوليــة كافــة 
ألربــاب الوظائــف هبــذه املؤسســات، كــام كانــت 
ــذه  ــني يف ه ــاء املقيم ــد للفقه ــرزق الوحي ــدر ال مص
ــا  ــة، وأيًض ــات الطلب ــرصف مرتب ــة، ول ــز العلمي املراك
ــت  ــي توصل ــاين ، 2٠٠9م( الت ــة )القحط ــع دراس م
إىل أن الوقــف يف القــرن الســابع اهلجــري أســهم 
يف قيــام املــدارس املتخصصــة يف تدريــس الطــب 
ــر،2٠11م(  ــة )اخلويط ــع دراس ــرًيا م ــه، وأخ وعلوم
التــي توصلــت إىل أن الوقــف وفــر لطلبــة العلــم 
ومؤسســات الثقافــة ووســائلها األمــن املــادي الــالزم 
لنهضــة حركــة علميــة تعليميــة ثقافيــة رائــدة يف جمتمــع 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــط يف اململك ــل النف ــا قب م
ــل  ــارف التموي ــم مص ــبق أن أه ــا س ــتخلص مم ونس
الوقفــي وفًقــا الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
ــث  ــت: البح ــات كان ــاف باجلامع ــويب األوق ــن منس م
ــدى القائمــني  ــذي يشــري عــىل الوعــي ل العلمــي؛ وال
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عــىل أوقــاف اجلامعــات بأمهيتــه، واحلاجــة الســتدامة 
مــوارده، وقــد أيــد ذلــك قرابــة )٤7%( مــن املجيبــني، 

ــه. ــه ودعم ــذا التوج ــد ه ــو إىل تأكي ــا يدع ــو م وه
الســؤال الرابــع: مــا معوقــات التمويــل الوقفــي 

العــايل؟ التعليــم  ملؤسســات 
الوقفــي  التمويــل  معوقــات  أهــم  عــىل  لإلجابــة 

حســاب  تــم  فقــد  العــايل؛  التعليــم  ملؤسســات 
ــابية  ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي ــرارات والنس التك
الســتجابات أفــراد الدراســة مــن مســؤويل األوقــاف 
التمويــل  متوســط  عــىل  الســعودية  اجلامعــات  يف 
ــدول  ــا اجل ــام يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــي، وج الوقف

ــايل:    الت

الرتبالنسبةالتكرارمعوقات التمويل الوقفي
1317٤.71عدم ختصيص أوقاف حكومية للجامعات

1٠861.٠2عدم وجود أنظمة تضمن استقاللية أوقاف اجلامعات
9٤53.13ضعف وعي وثقافة الواقفني جتاه الوقف عىل اجلامعات

9151.٤٤عدم توجيه املسؤولية االجتامعية يف الكيانات الكربى للعناية بالوقف عىل اجلامعات
82٤6.35عدم ختصيص جزء من األوقاف اخلريية للجامعات

عدم توفري أوقاف خاصة لبعض مرشوعات اجلامعات. مثل إعداد املناهج وتطوير أعضاء هيئة 
6737.96التدريس ورعاية الطالب ودعم البحث العلمي

6235.٠7صعوبة إجراءات الوقف للجامعات
6٠23.98عدم توجيه ريع األوقاف املخصصة لرعاية العلامء وطالب العلم للجامعات

95.19ضعف ثقافة الواقفني جتاه الوقف عىل اجلامعات

جدول رقم )6( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل معوقات التمويل الوقفي ملؤسسات التعليم العايل

يوضــح اجلــدول أعــاله اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة عــىل حمــور )مــا معوقــات التمويــل الوقفــي 
ملؤسســات التعليــم العــايل(، ويمكــن ترتيــب عبــارات 

ــا كاآليت: ــور تنازلًي ــذا املح ه

أوالً: يمكــن ترتيــب أعــىل ثالثــة معوقــات مــن حمــور 
ــم  ــات التعلي ــي ملؤسس ــل الوقف ــات التموي ــا معوق )م

ــايل: ــا كالت ــايل( تنازلًي الع
ــة  ــاف حكومي ــص أوق ــدم ختصي ــوق "ع ــاء مع أ. ج
معوقــات  بــني  مــن  األوىل  باملرتبــة  للجامعــات" 
التمويــل الوقفــي ملؤسســات التعليــم العــايل، وبنســبة 
مئويــة )7٤(، وقــد يعــزى ذلــك إىل أن نســبة األوقــاف 
املخصصــة للجامعــات قليلــة، عــىل اعتبــار أهنــا وحدة 

ــا. ــة بذاهت ــة مكتفي منتج
تضمــن  أنظمــة  وجــود  "عــدم  معــوق  جــاء  ب. 
الثانيــة  باملرتبــة  اجلامعــات"  أوقــاف  اســتقاللية 

مــن بــني معوقــات التمويــل الوقفــي ملؤسســات 
العــايل، وبنســبة مئويــة )61(، حيــث إن  التعليــم 
ــدة،  ــة واح ــة عام ــة يف منظوم ــاف مدجم ــع األوق مجي
ــة  ــة والديني ــع التعليمي ــات املجتم ــني مؤسس ــز ب ال متي

املخصصــات. يف  واالقتصاديــة 
ج. جــاء معــوق "ضعــف وعــي وثقافــة الواقفــني 
ــن  ــة م ــة الثالث ــات" باملرتب ــىل اجلامع ــف ع ــاه الوق جت
ــم  ــات التعلي ــي ملؤسس ــل الوقف ــات التموي ــني معوق ب
ــك  ــزى ذل ــد يع ــة )35.1(، وق ــبة مئوي ــايل، وبنس الع
إىل ضعــف ثقافاهتــم لتوجيــه مصــارف األوقــاف 

لألنشــطة الدينيــة واالجتامعيــة باملقــام األول.

ثانًيــا: يمكــن ترتيــب أقــل ثالثــة معوقــات مــن حمــور 
ــم  ــات التعلي ــي ملؤسس ــل الوقف ــات التموي ــا معوق )م

ــايل: ــا كالت ــايل( تنازلًي الع
أ. جاء معوق "صعوبة إجراءات الوقف
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ــات  ــني معوق ــن ب ــابعة م ــة الس ــات" باملرتب  للجامع
التمويــل الوقفــي ملؤسســات التعليــم العــايل، وبنســبة 
اللوائــح  أن  إىل  ذلــك  يعــزى  وقــد   ،)35( مئويــة 
ــدة. ــة ومعق ــام طويل ــك رب ــة لذل ــراءات املنظم واإلج
األوقــاف  ريــع  توجيــه  "عــدم  معــوق  جــاء  ب. 
العلــم  وطــالب  العلــامء  لرعايــة  املخصصــة 
للجامعــات" باملرتبــة الثامنــة مــن بــني معوقــات 
التمويــل الوقفــي ملؤسســات التعليــم العــايل، وبنســبة 
مئويــة )33.9(، وقــد يعــزى ذلــك إىل أهنــا مصصــة 

أخــرى. تعليميــة  ملؤسســات 
ج. جــاء معــوق "ضعــف ثقافــة الواقفــني جتــاه الوقــف 
عــىل اجلامعــات" باملرتبــة التاســعة مــن بــني معوقــات 
التمويــل الوقفــي ملؤسســات التعليــم العــايل، وبنســبة 

مئويــة )51.1(.

ثالًثا: معوقات أخرى للتمويل الوقفي:
ــات  ــن معوق ــة م ــة جمموع ــة الدراس ــراد عين ــدم أف ق
األخــرى للتمويــل الوقفــي، منهــا )عــدم وجــود رؤيــة 
اســرتاتيجية معلنــة تســترشف املســتقبل، عــدم وجــود 
ــي  ــالق اإلعالم ــة، االنغ ــة متخصص ــاركة جمتمعي مش
ــة يف  ــارب الوقفي ــض التج ــات بع ــويقي، إخفاق والتس
ــة ذات  ــات احلكومي ــة يف اجله ــات، البريوقراطي اجلامع
ــيطرة  ــن الس ــني م ــن املوقف ــري م ــوف كث ــة، خت العالق
عــىل األوقــاف، تداخــل معنــى الوقــف مــع االســتثامر، 
صعوبــة التعامــل مــع اجلهــات احلكوميــة فيــام يتعلــق 

ــة( ــالت املالي املعام
ــل  ــات التموي ــم معوق ــبق أن أه ــا س ــتخلص مم ونس
الوقفــي وفًقــا الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة مــن 
منســويب األوقــاف باجلامعــات كانــت: عــدم ختصيــص 
أوقــاف حكوميــة للجامعــات، ثــم عــدم وجــود أنظمة 
تضمــن اســتقاللية أوقــاف اجلامعــات، ثــم عــدم 
ــات،  ــة للجامع ــاف اخلريي ــن األوق ــزء م ــص ج ختصي
ــات  ــة يف الكيان ــؤولية االجتامعي ــه املس ــدم توجي ــم ع ث

الكــربى للعنايــة بالوقــف عــىل اجلامعــات، ثــم ضعف 
وعــي وثقافــة الواقفــني جتــاه الوقــف عــىل اجلامعــات.
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــع م ــؤال الراب ــج الس ــق نتائ وتتف
الصالحــات )2٠٠3( التــي توصلــت إىل أن هنــاك 
ــة  ــة ومتويلي ــة وإداري ــة وقانوني ــكالت رشعي ــدة مش ع
الوقــف  عالقــة  عــىل  تؤثــر  زالــت  ومــا  أثــرت 
مــع  وكذلــك  والثقافيــة،  التعليميــة  باملؤسســات 
ــت  ــي توصل ــود )2٠1٤م( الت ــيل حمم ــي ع ــة م دراس
إىل أن نظــام التعليــم العــايل يف مــرص يعتمــد يف متويلــه 
ــه  ــف يف متويل ــي، وأن دور الوق ــل احلكوم ــىل التموي ع
يعــد حمــدوًدا جــًدا، وأخــرًيا مــع نتيجــة دراســة 
الصالحــات )2٠٠٤( التــي توصلــت إىل أن ثقافــة 
ــن  ــترتة ع ــت مس ــا زال ــة م ــة والثقافي ــف التعليمي الوق
الكثــري مــن األكاديميــني وصنــاع القــرار التعليمــي يف 

ــا. أمتن
ــي  ــة Siti )2٠15( الت ــة دراس ــع نتيج ــف م ــام ختتل ك
ــم  ــم الدع ــاًم يف تقدي ــف دوًرا مه ــت إىل أن للوق توصل
ــا، ويف  للتعليــم العــايل، ويف مســاعدة املجتمعــات مالًي

ــة ــع دراس ــي، وم ــم األكاديم ــودة التعلي ــز ج تعزي
Negasi )2٠17( التــي توصلــت إىل أن الوقــف يلعب 

دوًرا فعــااًل ومؤثــًرا يف توفــري التمويــل للتعليــم العــايل 
مــن خــالل التطبيقــات املعــارصة للوقــف.

ــل  ــات التموي ــم معوق ــبق أن أه ــا س ــتخلص مم ونس
الوقفــي وفًقــا الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
مــن منســويب األوقــاف باجلامعــات كانــت: عــدم 
ــدم  ــم ع ــات، ث ــة للجامع ــاف حكومي ــص أوق ختصي
وجــود أنظمــة تضمــن اســتقاللية أوقــاف اجلامعــات، 
ثــم ضعــف وعــي وثقافــة الواقفــني جتــاه الوقــف عــىل 
اجلامعــات، ثــم عــدم توجيــه املســؤولية االجتامعيــة يف 
الكيانــات الكــربى للعنايــة بالوقــف عــىل اجلامعــات. 
ــة  ــرش الثقاف ــي، ون ــم احلكوم ــة الدع ــد أمهي ــا يؤك مم
الوقفيــة، واللتــني ســيكون مــن ثمراهتــام توجيــه 

ــف. ــة بالوق ــة للعناي ــؤولية املجتمعي املس
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ــل  ــر التموي ــات تطوي ــا مقرتح ــس: م ــؤال اخلام الس
ــايل؟ ــم الع ــات التعلي ــي ملؤسس الوقف

التمويــل  أهــم مقرتحــات تطويــر  لإلجابــة عــىل 
الوقفــي ملؤسســات التعليــم العــايل، فقــد تــم حســاب 
ــابية  ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي ــرارات والنس التك

الســتجابات أفــراد الدراســة مــن مســؤويل األوقــاف 
التمويــل  متوســط  عــىل  الســعودية  اجلامعــات  يف 
ــدول  ــا اجل ــام يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــي، وج الوقف

ــايل: الت

الرتبالنسبةالتكرارمقرتحات تطوير التمويل الوقفي للجامعات
12872.31سن أنظمة تضمن استقاللية أوقاف اجلامعات

12771.82ختصيص أوقاف حكومية للجامعات
11665.53تسهيل إجراءات الوقف للجامعات

1٠76٠.5٤زيادة وعي وثقافة الواقفني جتاه الوقف عىل اجلامعات
1٠358.25توجيه املسؤولية االجتامعية يف الكيانات الكربى للعناية بالوقف عىل اجلامعات

9٤53.16ختصيص جزء من األوقاف اخلريية للجامعات
توفري أوقاف خاصة لبعض مرشوعات اجلامعات. مثل إعداد املناهج وتطوير أعضاء 

81٤5.87هيئة التدريس ورعاية الطالب ودعم البحث العلمي

6939.٠8توجيه ريع األوقاف املخصصة لرعاية العلامء وطالب العلم للجامعات

جدول رقم )7( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل مقرتحات تطوير التمويل الوقفي ملؤسسات التعليم العايل:

يوضــح اجلــدول أعــاله اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة عــىل حمــور )مــا مقرتحــات تطويــر التمويــل 
الوقفــي ملؤسســات التعليــم العــايل(، ويمكــن ترتيــب 

ــا كاآليت: ــور تنازلًي ــذا املح ــارات ه عب

أوالً: يمكــن ترتيــب أعــىل ثالثــة مقرتحــات مــن حمــور 
ــات  ــي ملؤسس ــل الوقف ــر التموي ــات تطوي ــا مقرتح )م

ــا كالتــايل: التعليــم العــايل( تنازلًي
أ. جــاء مقــرتح "ســن أنظمــة تضمــن اســتقاللية 
بــني  مــن  األوىل  باملرتبــة  اجلامعــات"  أوقــاف 
ملؤسســات  الوقفــي  التمويــل  تطويــر  مقرتحــات 
ــث إن  ــة )72.3(، حي ــبة مئوي ــايل، وبنس ــم الع التعلي
إجيــاد تلــك القوانــني يضمــن عــدم التخبــط والتداخــل 

بــني مصــادر الوقــف األخــرى باملجتمــع.
حكوميــة  أوقــاف  "ختصيــص  مقــرتح  جــاء  ب. 
للجامعــات" باملرتبــة الثانيــة مــن بــني مقرتحــات 
ــايل،  ــم الع ــات التعلي ــي ملؤسس ــل الوقف ــر التموي تطوي
بقيــام  ذلــك  ويتحقــق   ،)71.8( مئويــة  وبنســبة 

اجلهــات املســؤولة عــن األوقــاف بزيــادة نصيــب 
األوقــاف املخصصــة لإلنفــاق عــىل اجلامعــات.

الوقــف  إجــراءات  "تســهيل  مقــرتح  جــاء  ج. 
للجامعــات" باملرتبــة الثالثــة مــن بــني مقرتحــات 
ــايل،  ــم الع ــات التعلي ــي ملؤسس ــل الوقف ــر التموي تطوي
وبنســبة مئويــة )65.5(، وذلــك بإزالــة كل املعوقــات 
ــة. ــاف اجلامعي ــل األوق ــري عم ــام س ــة أم البريوقراطي

ثانًيــا: يمكــن ترتيــب أقــل ثالثــة مقرتحــات مــن حمــور 
ــات  ــي ملؤسس ــل الوقف ــر التموي ــات تطوي ــا مقرتح )م

ــا كالتــايل: التعليــم العــايل( تنازلًي
أ. جــاء مقــرتح "ختصيــص جــزء مــن األوقــاف اخلريية 
ــات  ــني مقرتح ــن ب ــة م ــة السادس ــات" باملرتب للجامع
ــايل،  ــم الع ــات التعلي ــي ملؤسس ــل الوقف ــر التموي تطوي
ــم  ــك إذا ت ــم ذل ــام يت ــة )53.1(، ورب ــبة مئوي وبنس
دعــم اجلــزء املخصــص لتطويــر البحــث العلمــي 

ــا. ــا وعلمًي ــامء مادًي ــتوى العل ــع مس ورف
ب. جــاء مقــرتح "توفــري أوقــاف خاصــة لبعــض 
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مرشوعــات اجلامعــات، مثــل إعــداد املناهــج وتطويــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس ورعايــة الطــالب ودعــم 
البحــث العلمــي" باملرتبــة الســابعة مــن بــني مقرتحات 
ــايل،  ــم الع ــات التعلي ــي ملؤسس ــل الوقف ــر التموي تطوي

ــة )٤5.8(. ــبة مئوي وبنس
ــة  ــاف املخصص ــع األوق ــه ري ــرتح "توجي ــاء مق ج.ج
ــة  ــة العلــامء وطــالب العلــم للجامعــات" باملرتب لرعاي
الثامنــة مــن بــني مقرتحــات تطويــر التمويــل الوقفــي 
ملؤسســات التعليــم العــايل، وبنســبة مئويــة )39(، 
املعنيــة  اجلهــات  بــني  التنســيق  ذلــك  ويتطلــب 
لتخصيــص مبالــغ مناســبة مــن تلــك األوقــاف خلدمــة 

ــتمرار. ــدة باس ــات املتزاي ــارف اجلامع مص

ثالًثا: مقرتحات أخرى لتطوير التمويل الوقفي:
ــات  ــن مقرتح ــة م ــة جمموع ــة الدراس ــراد عين ــدم أف ق
ــاد  ــا )إجي ــي، منه ــل الوقف ــرى للتموي ــر األخ التطوي
ســندات إســالمية لــرشاء اخلدمــات التعليميــة طويلــة 
ــد  ــرتدة بع ــنة املس ــة احلس ــروض التعليمي ــل، الق األج
ــات  ــالب يف اجلامع ــق الط ــل صنادي ــف، حتوي التوظي
إىل صناديــق خرييــة مســجلة نظاًمــا ومســتقلة، وجــود 
ــف،  ــىل الوق ــة ع ــهم يف املحافظ ــة تس ــة قانوني منظوم
نــرش القوائــم املاليــة يف الصحــف الرســمية واإلعالمية 

ــة(. ــوك الوقفي ــدار الصك ــاف، إص ــن األوق ع
ــر  ــات تطوي ــم مقرتح ــبق أن أه ــا س ــتخلص مم ونس
التمويــل الوقفــي وفًقــا الســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة مــن منســويب األوقــاف باجلامعــات كانــت: 
ــات،  ــاف اجلامع ــتقاللية أوق ــن اس ــة تضم ــن أنظم س
ثــم ختصيــص أوقــاف حكوميــة للجامعــات، ثــم 
ــادة  ــم زي ــات، ث ــف للجامع ــراءات الوق ــهيل إج تس
وعــي وثقافــة الواقفــني جتــاه الوقــف عــىل اجلامعــات، 
ثــم توجيــه املســؤولية االجتامعيــة يف الكيانــات الكربى 

ــات. ــىل اجلامع ــف ع ــة بالوق للعناي
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــس م ــؤال اخلام ــج الس ــق نتائ وتتف

أن يكــون  اقرتحــت  الصالحــات )2٠٠٤( حيــث 
الحتــاد جامعــات العــامل اإلســالمي وبعض املؤسســات 
الوقفيــة واخلرييــة دور ريــادي يف العمــل عــىل ختصيص 
ــث  ــا، بحي ــات العلي ــة بالدراس ــة خاص ــوارد وقفي م
ــات  ــن املؤسس ــعة م ــاحات واس ــي مس ــمل وتغط تش
التعليميــة والثقافيــة يف العــامل اإلســالمي، ومــع دراســة 
الغفيــيل )2٠1٤( حيــث أوىص بأمهيــة تكثيــف التوعية 
ــة  ــم، وإىل حاج ــة بالتعلي ــة املتعلق ــاف، وبخاص باألوق
ــي  ــار رشع ــة معي ــع صياغ ــف، م ــات إىل الوق املؤسس
ــة  ــع دراس ــك م ــة، وكذل ــة التعليمي ــات الوقفي للمنتج
مــي عــيل حممــود )2٠1٤م( حيــث رأت أن اســتعراض 
التجــارب الدوليــة يســاعد يف اســتخالص بعــض 
اآلليــات العمليــة للتغلــب عــىل املعوقــات التــي حتــول 
ــايل  ــم الع ــل التعلي ــف يف متوي ــام الوق ــهام نظ دون إس
والبحــث العلمــي، ومــع دراســة العــاين )2٠16( 
حيــث رأت إمكانيــة حتقيــق ذلــك مــن خــالل تكويــن 
هيئــة متصــة عــىل مســتوى كل جامعــة تتوىل مســؤولية 
ــا  ــا وأهدافه ــدد احتياجاهت ــة حت ــات وقفي ــاء أمان إنش
ــث  ــات البح ــة ومتطلب ــداف اجلامع ــالءم وأه ــام يت ب
حيــث   )2٠17(  Negasi دراســة  ومــع  العلمــي، 
أوىص باألخــذ بجــواز األوقــاف النقديــة والتــي تعتــرب 
ــم  ــل التعلي شــكاًل معــارًصا يمكــن أن يســاهم يف متوي
العــايل، ومــع دراســة الرشيــف )2٠17م( حيــث رأت 
رضورة االســتعانة ببيــوت اخلــربة ومديــري االســتثامر 
املحرتفــني لالرتقــاء بنوعيــة وأســاليب اســتثامرات 
الوقــف العلمــي وارتيــاد جمــاالت اســتثامرية غــري 

ــة. تقليدي
ــر  ــات تطوي ــم مقرتح ــبق أن أه ــا س ــتخلص مم ونس
التمويــل الوقفــي وفًقــا الســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة مــن منســويب األوقــاف باجلامعــات كانــت: 
ــات،  ــاف اجلامع ــتقاللية أوق ــن اس ــة تضم ــن أنظم س
ثــم ختصيــص أوقــاف حكوميــة للجامعــات، ثــم 
ــادة  ــم زي ــات، ث ــف للجامع ــراءات الوق ــهيل إج تس
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وعــي وثقافــة الواقفــني جتــاه الوقــف عــىل اجلامعــات، 
الكيانــات  يف  االجتامعيــة  املســؤولية  توجيــه  ثــم 
ثــم  اجلامعــات،  عــىل  بالوقــف  للعنايــة  الكــربى 
ــات.  ــة للجامع ــاف اخلريي ــن األوق ــزء م ــص ج ختصي
وهــو مــا يعــد انعكاًســا للمعوقــات املبينــة ســابًقا؛ ممــا 
يعنــي وضــوح املعوقــات وفــرص التطويــر؛ ممــا يعــد 

ــيئة اهلل. ــا بمش ــذ هب ــد األخ ــرشق عن ــتقبل م بمس

التوصيات:
توصــل الباحــث مــن خــالل مراجعــة نتائــج الدراســة 

احلاليــة إىل جمموعــة مــن التوصيــات، وفــق مــا يــأيت:
ــية  ــام األساس ــم امله ــف إىل دع ــه الوق ــة توجي أ- أمهي
العلمــي  البحــث  أمههــا:  ومــن  العــايل؛  للتعليــم 
ــرش -  ــة الن ــرات وأوعي ــني - املؤمت ــم الباحث ــل )دع مث
ــرت  ــث أظه ــات(، حي ــكار واملخرتع ــات األف حاضن

ــال. ــذا املج ــم يف ه ــا يف الدع ــج ضعًف النتائ
وســداد  املعوزيــن  الطــالب  كفالــة  رضورة  ب- 
رســومهم الدراســية؛ باعتبارهــا مــن أهــم التوجهــات 
اإلجيابيــة للجامعــات؛ املتمثلــة يف دعــم الطــالب؛ 
ــني  ــالب املنتم ــني، والط ــني واملتفوق ــة املوهوب وبخاص

ــع. ــا يف املجتم ــن غريه ــة م ــر حاج ــات أكث إىل فئ
ــيس  ــدة )تأس ــاف جدي ــد أوق ــعي لتولي ــة الس ج- أمهي
أوقــاف جديــدة مــن اإليــرادات الوقفيــة(؛ تبًعــا 
ــايل اســتدامة  ــة للوقــف؛ وبالت ــة االســتدامة املالي ألمهي
اإلنفــاق عــىل التعليــم، وهــي مــن التوجهــات احلديثــة 

ــف. يف الوق
ــل  ــاف مث ــدة يف األوق ــتثامرات اجلدي د- رضورة االس
الوقفيــة لضــامن  واملمتلــكات  األمــوال  )توظيــف 
مزيــد مــن اإليــرادات(؛ تبًعــا لتطــور أوجــه االســتثامر، 
ــري  ــل بكث ــد أفض ــه؛ تع ــدة في ــارات جدي ــور مس وظه

ــاري. ــتثامر العق ــرد االس ــن جم م
ــاف  ــتقاللية أوق ــن اس ــة تضم ــن أنظم ه- رضورة س
اجلامعــات، مــع ختصيــص أوقــاف حكوميــة هلــا، 

ــة  ــر أنظم ــي تطوي ــك يقت ــا؛ وذل ــهيل إجراءاهت وتس
الوقــف؛ لتعطــي خصوصيــة لألوقــاف النوعيــة التــي 

ــات. ــا اجلامع تديره
و- أمهيــة زيــادة وعــي وثقافــة الواقفــني جتــاه الوقــف 
عــىل اجلامعــات؛ لنقــل اهتاممــات الواقفــني مــن 
الوقــف التقليــدي )رغــم فضلــه(، إىل الوقــف احلديث 

ــات. ــدد احلاج ــن جت ــق م املتف
ز- رضورة توجيــه املســؤولية االجتامعيــة يف الكيانــات 
ــث  ــات؛ حي ــىل اجلامع ــف ع ــة بالوق ــربى للعناي الك
رعايــة  إىل  العامليــة  التجاريــة  الكيانــات  تتســابق 
األنشــطة العلميــة؛ ويمكــن توجيــه الكيانــات املحليــة 

ــرض. ــذا الغ ــة هل ــق وقفي ــرب صنادي ع

املقرتحات:
ــة  ــاهبة للدراس ــات مش ــل دراس ــث عم ــرتح الباح يق

ــا كاآليت: ــة هل ــة ومكمل احلالي
أ. العالقــة بــني تنــوع مصــادر األوقــاف اجلامعيــة 

ودعــم البحــث العلمــي باجلامعــات الســعودية.
ــىل  ــي ع ــف اجلامع ــات الوق ــف مصص ــر ضع ب. أث

ــات. ــة للجامع ــطة العلمي األنش
ج. أثــر تطويــر أنظمــة ولوائــح جديــدة لألوقــاف عــىل 

اســتقاللية أوقــاف اجلامعــات.
د. تقديــم تصــور مقــرتح أو اســرتاتيجية مقرتحــة 
ــم  ــات التعلي ــل مؤسس ــف يف متوي ــن الوق ــادة م لإلف

العايل. 

قائمة املصادر واملراجع:

أواًل: املراجع العربية: 

القرآن الكريم

ــا اخليــل، ســليامن. )1٤25هـــ(. الوقــف وأثــره  1. أب
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يف تنميــة مــوارد اجلامعــات. الريــاض: جامعــة اإلمــام 
حممــد بــن ســعود اإلســالمية.

ــة  ــن بطوط ــة اب ــة، )1٤٠7هـــ(. رحل ــن بطوط 2. اب
وعجائــب  األمصــار  غرائــب  يف  النظــار  "حتفــة 

العلــوم. إحيــاء  دار  بــريوت:  األســفار". 

ــري.  ــن جب ــة اب ــد. )د. ت(. رحل ــري، حمم ــن جب 3.اب
بــريوت: دار بــريوت للطباعــة والنــرش.

٤.ابــن فــارس، )1392هـــ(. معجــم مقاييــس اللغــة. 
ــة  ــرص، مكتب ــارون، )ط2(، م ــالم ه ــق: عبدالس حتقي

ــي. احللب

5.ابــن فــارس، أمحــد. )1986م(. جممــل اللغــة البــن 
فــارس. حتقيــق: زهــري عبــد املحســن، )ط2(، بريوت، 

مؤسســة الرســالة.

ــرة،  ــي. القاه ــن قدامــة، موفــق. )1968م(. املغن 6.اب
ــة القاهــرة. مكتب

البدايــة  )1٤٠8هـــ(.  إســامعيل.  كثــري،  7.ابــن 
ــاء  ــريوت، دار إحي ــريي، ب ــيل ش ــق: ع ــة. حتقي والنهاي

الــرتاث العــريب.

8.ابــن منظــور، )د. ت(. لســان العــرب. بــريوت، دار 
إحيــاء الــرتاث العــريب.

9.ابــن نجيــم، املــرصي احلنفــي. )د. ت(. البحــر 
دار  بــريوت،  )ط2(،  الدقائــق.  كنــز  رشح  الرائــق 

اإلســالمي. الكتــاب 

1٠.أبــو عمــة، عبــد الرمحــن. )2٠٠٠م(. التعلــم 

ــة العــريب  ــا. الريــاض، مكتــب الرتبي العــايل يف بريطاني
ــج. ــدول اخللي ل

11.أديــالين، عبدالكبــري. )2٠16م(. الوقــف النقــدي 
العامــة  األمانــة  الكويــت،  ماليزيــا.  يف  واســتثامره 

ــاف. لألوق

12.األكاديميــة الربيطانيــة للتعليم العــايل، )2٠18م(. 
التعليــم العــايل، شــبكة اإلنرتنــت، رابط:

http://cutt.us/eyiC6 

ــره يف  ــجد وأث ــني. )1٤٠1هـــ(. املس ــني، حس 13.أم
ــدد 5. ــة. الع ــات تارخيي ــة دراس ــم. جمل ــر التعلي تطوي

واحليــاة  األوقــاف  )198٠م(.  حممــد.  1٤.أمــني، 
اململوكــي.  العــرص  خــالل  مــرص  يف  االجتامعيــة 

العربيــة. النهضــة  دار  القاهــرة، 

ــة  ــة الغربي ــد. )2٠٠8م(. التجرب ــاري، ولي 15.األنص
يف تطويــر األوقــاف. جملــة أوقــاف، العــدد 1٤ مايــو.

16.أوقــاف جامعــة امللــك ســعود، )2٠16م(. أبــراج 
اجلامعــة الوقفيــة. التقريــر الــدوري التاســع عــرش.

هويــة  حتديــد  )1٤21هـــ(.  أســامء.  17.باهرمــز، 
التعليــم العــايل األهــيل يف اململكــة العربيــة الســعودية. 
ورقــة عمــل مقدمــة إىل مؤمتــر التعليــم العــايل األهــيل، 

ــاض ــعود - الري ــك س ــة املل ــة - جامع ــة الرتبي كلي

18.البحــريي، الســيد. )2٠٠٤م(. متويــل التعليــم 
ــات  ــريات واالجتاه ــوء املتغ ــرص يف ض ــي يف م اجلامع
)رســالة  مســتقبلية".  "دراســة  املعــارصة  العامليــة 
جامعــة  الرتبيــة،  كليــة  منشــوره،  غــري  دكتــوراه 
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األزهــر(.
19.البخــاري، حممــد. )1٤22(. صحيــح البخــاري. 
حتقيــق: حممــد زهــري بــن نــارص النــارص، بــريوت، دار 

طــوق النجــاة.

2٠.بــدران، شــبل. )2٠٠1م(. دراســات يف نظــم 
التعليــم. اإلســكندرية، دار املعرفــة اجلامعيــة.

ــن  ــاع ع ــف القن ــور. )د. ت(. كش ــويت، منص 21.البه
ــة. ــة احلديث ــة النهض ــاض، مكتب ــاع. الري ــن اإلقن مت

ــف يف  ــار الوق ــعيد، )1991م(. آث ــة الس ــور كب 22.ب
احليــاة املجتمعيــة باملغــرب عــرب التاريــخ. جملــة دعــوة 

ــدد 28٤. ــق، ع احل

ــريي  ــف اخل ــعيد. )2٠٠9م(. الوق ــة، الس 23.بوركب
يف اإلســالم وأبعــاده التنمويــة مــن خــالل الدراســات 
التــي تناولــت الوقــف عنــد املســلمني. الربــاط، دار أيب 

الرقــراق للطباعــة والنــرش.

جامــع  )1972م(.  اهلــادي،  عبــد  2٤.التــازي، 
القرويــني املســجد واجلامعــة بمدينــة فــاس. بــريوت، 

دار الكتــاب اللبنــاين.

توظيــف  )1995م(.  اهلــادي.  عبــد  25.التــازي، 
الوقــف خلدمــة السياســة اخلارجيــة يف املغــرب. نــدوة 
الوقــف يف العــامل اإلســالمي أداة ســلطة اجتامعيــة 
للدراســات  الفرنــيس  املعهــد  وسياســية، دمشــق، 

ــة. العربي

)2٠1٤م(.  جــارس.  بــن  ســليامن  26.اجلــارس، 
ــاض،  ــث. الري ــم واحلدي ــف يف القدي ــارف الوق مص

مــدار الوطــن للنــرش.

27. جامــع الزيتونــة، مقــال منشــور عــىل شــبكة 
ــط:  ــارة، 2٠18/1٠/3م، راب ــخ الزي ــت، تاري اإلنرتن

 http://cutt.us/4GUnf

 – الوقفيــة  الفاتــح  حممــد  الســلطان  28.جامعــة 
رابــط: )2٠18م(.  إســطنبول، 

http://cutt.us/U2YQW 

وزارة  )2٠18م(.  بفــاس،  القرويــني  29.جامعــة 
ــة.  ــة املغربي ــالمية - اململك ــؤون اإلس ــاف والش األوق

ــط: ــدد 13، راب ــق، الع ــوة احل ــة دع جمل
 http://cutt.us/njESg 

3٠.جامعــة املدينــة، أصــول البحــث األديب ومصادره. 
http://shamela.ws/browse.php/book-30927/

page-92

31.جامعــة امللــك عبدالعزيــز، )1٤36هـــ(. الوقــف 
العلمــي: عقــد مــن العطــاء مبــادرات وإنجــاز. جــدة. 
جامعــة امللــك عبدالعزيــز، )2٠13م(. ماهيــة   .32
الوقــف العلمــي. املوقــع الرســمي للوقــف للجامعــة، 

http://cutt.us/cEjBH رابــط: 

واملعــادن،  للبــرتول  فهــد  امللــك  33.جامعــة 
دعــم  لصنــدوق  املنظمــة  الالئحــة  )1٤28هـــ(. 
البحــوث والربامــج التعليميــة. "وقــف اجلامعــة"، 

الســعودية.  - الظهــران 

)2٠17م(.  املرصيــة،  الســابع  اليــوم  3٤.جريــدة 
 http://cutt.us/UKoLX رابــط:  األزهــر.  ميزانيــة 

35.اجلميــيل، عمــر. )2٠17م(. الَوقــُف الَتْعليمــُي 
ــدة  ــة املتح ــاراِت العربي ــة اإلم ــِة "دول ــرُه يف التنِمي وأَث
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ــل  ــالمية والعم ــؤون اإلس ــرة الش ــا". ديب، دائ نموذًج
ــريي. اخل

أوقــاف  دور  )2٠16م(.  حنــان.  36.اجلهنــي، 
اجلامعــات الســعودية يف دعــم بنــاء جمتمــع املعرفــة مــن 
ــرية  ــة األم ــا. جامع ــف فيه ــادات الوق ــر قي ــة نظ وجه
ــد 17  ــية، املجل ــة والنفس ــوم الرتبوي ــة العل ــورة، جمل ن

العــدد )٤(.

37.اجلهنــي، حممــد. )2٠1٠م(. األوقــاف التعليمية.. 
التعليــم العــام أم التعليــم العــايل؟. جملــة املعرفــة عــىل 
1٤31/11/29هـــ- بتاريــخ:  اإلنرتنــت،  شــبكة 

 http://cutt.us/33dKt رابــط:  2٠1٠/11/16م، 

يف  الوقــف  دور  )2٠17م(.  داليل.  38.اجليــالين، 
التجربتــني  "قــراءة يف  والثقافيــة  العلميــة  النهضــة 
ــات  ــة للدراس ــة األكاديمي ــة. جمل ــالمية والغربي اإلس
بوعــيل،  حســيبة  جامعــة  واإلنســانية،  االجتامعيــة 

اجلزائــر، العــدد 17.

ــاًرا  39.احلارثــي، عبداملحســن. )1٤33هـــ(. 12 ملي
ــاض،  ــعود. الري ــك س ــة املل ــاف جامع ــة أوق ملحفظ

  http://cutt.us/LvFcA عــكاظ،  صحيفــة 

٤٠.حجــار، طــارق. )2٠٠3م(. تاريــخ املــدارس 
الوقفيــة يف املدينــة املنــورة. اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة 

ــنة 35. ــدد 12٠ - الس ــورة، ع املن

٤1.احلجــوي، حممد. )1٤25هـــ- 2٠٠٤م(. اجلوامع 
ــف يف  ــامل الوق ــرت ب ــي ازده ــا الت ــدارس والزواي وامل

املغــرب. جملــة أوقــاف، عــدد 7، الســنة الرابعــة.

٤2.احلجــي، إبراهيــم. )د. ت(. أوقــاف الغــرب عــىل 

التعليــم. مــن إصــدارات وقــف كــوم.
ــف.  ــه الوقـ ــن فق ــد. )2٠1٤م(. م ــداد، أمح ٤3.احل

ط2، دائــرة العمــل اخلــريي -ديب.

٤٤.حريــري، عبــداهلل. )2٠٠1م(. دور الوقــف يف 
دعــم اجلوانــب الرتبويــة والدينيــة والعلميــة والثقافيــة. 
)مؤمتــر األوقــاف األول يف اململكــة العربيــة الســعودية 
ــع وزارة  ــاون م ــرى بالتع ــة أم الق ــه جامع ــذي تنظم ال
الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد(.

٤5.حريــري، هنــد. )2٠11م(. إســهام الوقــف يف 
دعــم املؤسســات العلميــة والرتبويــة يف مكــة املكرمــة 
ــر  ــة لتطوي ــاليب املقرتح ــامين واألس ــرص العث ــان الع إب
ــة  ــاء هيئ ــة أعض ــن وجه ــارض م ــرص احل دوره يف الع

ــرى. ــة أم الق ــة: جامع ــة املكرم ــس. مك التدري

٤6.احلفظــي، حيــي. )2٠٠٤م(. التعليــم العــايل يف 
ــة  ــة مســتقبلية، املجل ــة الســعودية "رؤي اململكــة العربي
العلميــة بكليــة الرتبيــة، جامعــة دميــاط   مــرص، العــدد 

.٤5

ــىل  ــف ع ــداهلل. )1٤38هـــ(. الوق ــدي، عب ٤7.احلمي
http://cutt.us/e87Dm رابــط:  العلــم. 

جامعــة  أوقــاف  )2٠1٠م(.  أمحــد.  ٤8.احلوتــان، 
امللــك ســعود. "ريــادة عامليــة وثقافــة جديــدة يف 
املحــرم  الريــاض، 23  اخلــريي". جريــدة  العمــل 
1٤31هـــ - 9 ينايــر 2٠1٠م ، العــدد 1517٤، رابط: 

http://cutt.us/rcNLo

ــل  ــترشاف متوي ــني. )د. ت(. اس ــوش، حس ٤9.خري
واحللــول  )املشــاكل  األردن  يف  اجلامعــي  التعليــم 

املقرتحــة(. اجلامعــة اهلاشــمية، كليــة االقتصــاد.
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يف  دراســات  )2٠17م(.  حممــد.  5٠.اخلواجــة، 
للنــرش  نيوبــوك  القاهــرة،  اإلســالمي.  االقتصــاد 

والتوزيــع.

مــن  صفحــات  )1986م(.  حممــد.  51.اخلوجــة، 
ــق: محــادي الســاحيل، واجليــالين  ــخ تونــس. حتقي تاري
ــالمي. ــرب اإلس ــريوت، دار الغ ــي، ب ــاج حي ــن احل ب

52.اخلويطــر خالــد، )2٠1٠م(. الوقــف كوســيلة 
لدعــم التعليــم: رؤيــة مســتقبلية. جملــة الواحــة، العــدد 

http://cutt.us/x6B78 :6٠، رابــط

ــف ودوره يف  ــد.  )2٠11م(. الوق ــر، خال 53.اخلويط
متويــل التعليــم والثقافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
خــالل مئــة عــام. الكويــت، األمانــة العامــة لألوقاف.

ــف ودوره يف  ــد. )2٠٠٠م(. الوق ــوقي، حمم 5٤.الدس
تنميــة املجتمــع اإلســالمي. سلســلة قضايــا إســالمية، 
اإلســالمية،  للشــؤون  األعــىل  املجلــس  القاهــرة، 

ــدد 6٤. ــم األول، ع القس

ــم  ــل التعلي ــن. )2٠15م(. متوي ــور الدي ــي، ن 55.الدق
ــر  ــة للمؤمت ــة الرئيس ــريب. الوثيق ــن الع ــايل يف الوط الع
اخلامــس عــرش للمســؤولني عــن التعليــم العــايل 
والبحــث العلمــي يف الوطــن العــريب. املنظمــة العربيــة 
وزارة  مــع  بالتعــاون  والعلــوم  والثقافــة  للرتبيــة 
التعليــم العــايل املــرصي واألكاديميــة العربيــة للعلــوم 

والتكنولوجيــا والنقــل البحــري، اإلســكندرية.

56.الذهبــي، شــمس الديــن. )2٠٠6م(. ســري أعــالم 
النبــالء. القاهــرة، دار احلديــث.

دور  )2٠17م(.  وآخــرون.  عدنــان.  57.ربابعــة، 

ــة األردن".  ــة حال ــم "دراس ــل التعلي ــف يف متوي الوق
جملــة املنــارة العلميــة، املجلــد 23، العــدد )2(. 

ــي  ــف العلم ــم. )2٠11م(. الوق ــاين، إبراهي 58.رمح
ــة  ــة الرشيع ــارصة. كلي ــاة املع ــه يف احلي ــبل تفعيل وس

ــارقة. ــة الش ــالمية - جامع ــات اإلس والدراس

عــىل  الوقــف  )2٠٠7م(.  حســن.  59.الرفاعــي، 
ــًا. ــا نموذج ــة الّتكنولوجي ــة، كليَّ ــات الّتعليميَّ املؤّسس

دور  )1983م(.  حممــد.  مصطفــى  6٠.رمضــان، 
األوقــاف يف دعــم األزهــر كمؤسســة علمية إســالمية. 
ــداد،  ــوم، بغ ــة والعل ــة والثقاف ــة للرتبي ــة العربي املنظم

ــة. ــات العربي ــوث والدراس ــد البح معه

أحــكام  )1٤18هـــ(.  مصطفــى.  61.الزرقــاء، 
عــامر. دار  األردن،  األوقــاف. 

62.زقــزوق، نــداء.  )2٠16م(. الوقــف العلمــي 
اجلامعــة  لألمــة.  احلضــاري  باملســتوى  وعالقتــه 
ــد ٤3،  ــون جمل ــة والقان ــوم الرشيع ــة عل ــة، جمل األردني

ملحــق 2.

وبنيــة  الوقــف  )1998م(.  حيــي.  63.الســاعايت، 
الثقــايف  للمــوروث  اســتبطان  العربيــة.  املكتبــة 
الريــاض، مركــز امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات 

اإلســالمية.

6٤.الســدالن، صالــح. )1٤15هـــ(. املســجد ودوره 
ــية. ــاض، دار بلنس ــه. الري ــة والتوجي يف الرتبي

65.الرسخيس، شــمس الديــن. )1989م(. املبســوط. 
د.ط، بــريوت، دار املعرفــة.
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هــل  )2٠٠9م(.  عبدالوهــاب.  66.الســعدون، 
ــات  ــأداء اجلامع ــاء ب ــف" لالرتق ــف "الوق ــم توظي يت

االقتصاديــة، اإللكرتونيــة  الوطنيــة. 
 http://cutt.us/wozP0 

تيســري  )1٤2٠هـــ(.  عبدالرمحــن.  67.الســعدي، 
حتقيــق،  املنــان.  كالم  تفســري  يف  الرمحــن  الكريــم 
ــة  ــريوت، مؤسس ــق، ب ــال اللوحي ــن مع ــن ب ــد الرمح عب

الرســالة.

ــات  ــن. )1986م(. دراس ــارص الدي ــعيدوين، ن 68.س
الوطنيــة  املؤسســة  اجلزائــر،  العقاريــة.  امللكيــة  يف 

ــاب. للكت

69.الســعيدي، فتحــي. )2٠12م(. عــودة جامــع 
املوقــع   ،3٠6 العــدد  البيــان،  جملــة  الزيتونــة. 

 http://cutt.us/OvvHg اإللكرتوين،رابــط:

الوقــف ودوره يف  7٠.الســالمة، عــيل. )2٠15م(. 
ــة يف  ــم. جامعــة العلــوم اإلســالمية العاملي دعــم التعلي

ــمية. ــة اهلاش ــة األردني اململك

يف  الوقــف  دور  )2٠٠8م(.  عصــام.  71.ســليم، 
الكويــت،  )125٠-1978م(،  بمــرص.  التعليــم 

لألوقــاف. العامــة  األمانــة 

الــدور  )1٤15هـــ(.  امللــك.  عبــد  72.الســيد، 
اإلســالمي  البنــك  جــدة:  للوقــف.  االجتامعــي 
األوقــاف(. ممتلــكات  وتثمــري  إدارة    ( للتنميــة، 

ــث  ــكام املواري ــد. )2٠٠٤م(. أح ــافعي، أمح 73.الش
ــرش. ــة. دون دار ن ــف يف الرشيع ــا والوق والوصاي

7٤.جامعــة الســلطان حممــد الفاتــح إســطنبول. شــبكة 
ــة )2٠16/2/٤م- 1٤37/٤/2٤هـ(، رابط:  األلوك

http://cutt.us/rlkjM

75.الرشيــف، حممــد. )2٠16م(. اســتثامر الوقــف 
"صنــدوق وقــف  العلمــي باجلامعــات الســعودية 
ــا".  ــادن نموذًج ــرتول واملع ــد للب ــك فه ــة املل جامع

ــدد ٤. ــورة، الع ــت املش ــة بي ــر. جمل قط

الوقــف  جتربــة  )2٠17م(.  حممــد.  76.الرشيــف، 
إدارة  يف  عبدالعزيــز  امللــك  جامعــة  يف  العلمــي 
ــت،  ــي لتامنغس ــز اجلامع ــاف. املرك ــتثامرات األوق اس
القانونيــة  للدراســات  االجتهــاد  جملــة  اجلزائــر، 

.،11 العــدد  واالقتصاديــة، 

77.شــلبي، أمحــد. )1999م(. موســوعة احلضــارة 
ــالمي.  ــر اإلس ــم يف الفك ــة والتعلي ــالمية الرتبي اإلس

ــة. ــة املرصي ــة النهض ــرة: مكتب )ط11(، القاه

ــة  ــري الرشعي ــور. )2٠11م(. التداب ــلتوين، أن 78.الش
ــة  ــال يف النهض ــي إىل دوره الفع ــف العلم ــادة الوق إلع
ــالمي يف  ــف اإلس ــر الوق ــر أث ــة. مؤمت ــة لألم العلمي

ــارقة. ــة الش ــة، جامع ــة العلمي النهض

79.صاحلــي، صالــح. )2٠٠5م(. الــدور االقتصــادي 
واالجتامعــي للقطــاع الوقفــي. اجلزائــر، جامعــة حممــد 

خيــرض بســكرة،  جملــة العلــوم اإلنســانية، العــدد 7.

ــم  ــل التعلي ــع متوي ــا. )2٠٠5م(. واق ــح، لين 8٠.صبي
اجلامعــي الفلســطيني ومشــكالته. املؤمتــر العلمــي 
ــاق  ــني آفـ ــطني ب ــل يف فلس ــتثامر والتموي األول االس
ــارة يف  ــة التج ــرة، كلي ــات املعـاصـ ــة والتحديـ التنميـ
8-1٠مايــو  مــن  الفــرتة  يف  اإلســالمية  باجلامعــة 
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2٠٠5م.

81.صحيفــة العــرب، )2٠13م(. هارفــارد أغنــى 
جامعــة يف العــامل عــىل املســتوى املــادي واملعــريف. 

http://cutt.us/fCi81 رابــط: 

ــس 7  ــة، )1٤39هـــ  اخلمي ــة املكرم ــة مك 82.صحيف
ــا يف  ــعود األوىل عربي ــك س ــة املل ــاد األوىل(. جامع مج

ــط: ــباين. راب ــس" اإلس ــف "يبومرتك تصني
http://cutt.us/CxYTi 

83.الصالحــات، ســامي. )2٠٠3م(. دور الوقــف يف 
ــة واإلســالمية  التعليــم والثقافــة يف املجتمعــات العربي
املعــارصة )دولــة ماليزيــا املســلمة نموذًجــا(. الكويت، 

األمانــة العامــة لألوقــاف.

8٤.الصالحــات، ســامي. )2٠٠٤م(. دور الوقــف يف 
تفعيــل التعليــم العــايل يف اجلامعــات اإلســالمية قــراءة 
للدراســات  الوقــف  "مؤسســة  مــرشوع  خطــة  يف 
اجلامعــات  احتــاد  املغربيــة،  اململكــة  العليــا". 

اإلســالمية، "ايسســكو"، جملــة اجلامعــة.

ــة،  ــج التعليمي ــوث والربام ــم البح ــدوق دع 85.صن
)1٤3٤هـ-1٤35هـــ(. التقرير الســنوي. الســعودية، 

ــادن. ــرتول واملع ــد للب ــك فه ــة املل ــران، جامع الظه

ــة،  ــالمية العاملي ــة اإلس ــف باجلامع ــدوق الوق 86.صن
ــدد 3. ــا، الع )2٠1٠م(. ماليزي

87.ضمرييــة، عثــامن. )2٠11م(. اســتثامر أمــوال 
ــر  ــر أث ــا. مؤمت ــاليب إدارهت ــم وأس ــىل التعلي ــف ع الوق
الوقــف اإلســالمي يف النهضــة التعليميــة، جامعــة 
ــالمية. ــات اإلس ــة والدراس ــة الرشيع ــارقة، كلي الش

الوقــف  )2٠11م(.  البــاري.  عبــد  88.الطاهــر، 
ــف  ــر الوق ــر أث ــة. مؤمت ــة واجلامعي ــني الذاتي ــي ب العلم
اإلســالمي يف النهضــة العلميــة، جامعــة الشــارقة، 

كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســالمية.

الوطنيــة  احلركــة  ت(.  )د.  عبــداهلل.  89.الطاهــر، 
"رؤيــة شــعبية قوميــة جديــدة 183٠- التونســية 

املعــارف. دار  تونــس:  ط2،  1965م". 

يف  اإلســعاف  )د.ت(.  إبراهيــم.  9٠.الطرابلــيس، 
أحــكام األوقــاف. حتقيــق: أمــني هنديــة، مــرص، دون 

ــرش. دار ن

91.طوالــة، عبدالعزيــز، )1٤38هـــ(. أثــر األوقاف يف 
تنميــة اجلامعــات األمريكيــة. الريــاض،  مركز اســتثامر 

املســتقبل )متخصصــون يف الوصايــا واألوقاف(.

ــه  ــف وأمهيت ــود. )2٠17م(. الوق ــن، حمم 92.عابدي
يف متويــل التعليــم العــايل. املؤمتــر الســادس عــرش 
ــث  ــايل والبح ــم الع ــن التعلي ــؤولني ع ــوزراء املس لل
العلمــي يف الوطــن العــريب، جامعــة العربيــة، القاهــرة.

مقــرتح  "تصــور  )2٠٠6م(.  طــارق.  93.عامــر، 
ــوء  ــة يف ض ــدول العربي ــي بال ــم اجلامع ــل التعلي لتموي
االجتاهــات املعــارصة )الــدول املتقدمــة(". مللتقــى 
الــدويل حــول "سياســات التمويــل وأثرهــا عــىل 
ــر  ــة اجلزائ ــة حال ــات، دراس ــات واملؤسس االقتصادي
ــرض  ــد خي ــة حمم ــر، جامع ــة"، اجلزائ ــدول النامي وال

بســكرة، كليــة العلــوم االقتصاديــة والتســيري.

دور  )2٠16م(.  عبداملجيــد.  أســامة  9٤.العــاين، 
بيــت  العلمــي، جملــة  البحــث  الوقــف يف متويــل 

.5 العــدد  املشــورة. 
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ــف  ــام الوق ــد. )1٤27هـــ(. نظ ــد احلليم،حمم 95.عب
اإلســالمي والنظــم املشــاهبة يف العــامل الغــريب. دراســة 
ــة  ــغ التنموي ــاف: "الصي ــاين لألوق ــر الث ــة، املؤمت مقارن
والــرؤى املســتقبلية"، جامعــة أم القــرى مكــة املكرمــة.

ــداهلل، طــارق. )2٠11م(. هارفــرد وأخواهتــا،  96.عب
املتحــدة  الواليــات  يف  التعليمــي  الوقــف  دالالت 
األمريكيــة. جملــة أوقــاف، العــدد 2٠، الكويــت: 

ــاف. ــة لألوق ــة العام األمان

ــرتاتيجية  ــو اس ــارق. )2٠15م(. نح ــداهلل، ط 97.عب
متكاملــة لالســتامرات الوقفيــة، مقاربــة اجتامعيــة. 
ــة  ــة العام ــت: األمان ــدد 29، الكوي ــاف، الع ــة أوق جمل

ــاف. لألوق

الوقــف  ناظــر  )1988م(.  حممــد.  اهلل،  98.عبــد 
وتعاملــه مــع حركــة التعليــم اإلســالمي. جملــة دعــوة 

احلــق، العــدد 269.

ــر  ــف يف الفك ــد. )1996م(. الوق ــد اهلل، حمم 99.عب
األوقــاف  وزارة  املغربيــة،  اململكــة  اإلســالمي. 

اإلســالمية. والشــؤون 

1٠٠.عطيــة، حمســن. )2٠13م(. املناهــج احلديثــة 
املناهــج للنــرش  التدريــس. ط1، األردن،  وطرائــق 

والتوزيــع.

ــم  ــة التعلي ــداهلل. )2٠٠5م(. سياس ــل، عب 1٠1.العقي
ونظامــه يف اململكــة العربيــة الســعودية. الريــاض: 

ــد. ــة الرش مكتب

الوقــف  أثــر  )2٠11م(.  طــه.  1٠2.عــوض، 
اإلســالمي يف النهضــة العلميــة يف اليمــن. مؤمتــر 

ــة  ــة، جامع ــة العلمي ــالمي يف النهض ــف اإلس ــر الوق أث
الشــارقة خــالل الفــرتة 9-1٠ مايــو.

إســهام  )2٠11م(.  عبدالكريــم.  1٠3.العيــوين، 
ــة يف  ــة والثقافي ــات التعليمي ــل املؤسس ــف يف متوي الوق
ــة"  ــة حتليلي ــن. "دراس ــرن العرشي ــالل الق ــرب خ املغ

ــاف. ــة لألوق ــة العام ــت،  األمان ط1، الكوي

1998م(.  )1٤19هـــ-  إبراهيــم.  1٠٤.غانــم، 
ــرة، دار  ــرص. )ط1(، القاه ــة يف م ــاف والسياس األوق

الــرشوق.

1٠5.غانــم، إبراهيــم. )2٠18م(. األوقــاف والتعليــم 
دار  املعرفــة. )ط1(، مــرص:  العــايل وبنــاء جمتمــع 

ــع. ــرش والتوزي ــط للن رواب

ــف ودوره يف  ــة. )2٠15م(. الوق ــر، خدجي 1٠6.غري
ــطني يف  ــة يف فلس ــة والتعليمي ــة العلمي ــار احلرك ازده
عــرص املامليــك )923-6٤8ه - 125٠-1517م(. 

ــدد )13(. ــد 73، الع ــث، املجل ــة البع ــة جامع جمل

1٠7.الغفيــيل، عبــداهلل. )2٠1٤م(. املنتجــات الوقفية 
ــة. مــرشوع بحثــي ممــول مــن كــريس الشــيخ  التعليمي
راشــد بــن دائــل لدراســات األوقــاف، جامعــة االمــام 
حممــد بــن ســعود اإلســالمية، الريــاض، مكتبــة امللــك 

فهــد.

1٠8.القحطــاين، ســعيد. )1٤31هـــ(. إســهام الوقف 
ــة يف القــرن الســابع اهلجــري.  يف دعــم احلركــة العلمي
ــة  ــرى، مك ــة أم الق ــورة جامع ــتري منش ــالة ماجس )رس

املكرمــة(.

1٠9.قحــف، منــذر. )2٠٠٠م(. الوقــف اإلســالمي، 
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تطــوره، إدارتــه، تنميتــه. دمشــق، دار الفكــر.

ــي، حممــد. )196٤م(. اجلامــع ألحــكام  11٠.القرطب
القــرآن. حتقيــق: أمحــد الــربدوين وآخــر، ط2، القاهرة، 

دار الكتــب املرصيــة.

ــة يف  ــة الوقفي ــيل. )2٠17م(. التنمي ــرين، ع 111.الق
ــعودية،  ــرة الس ــة اجلزي ــعودية. صحيف ــات الس اجلامع

http://cutt.us/8OT6X رابــط: 

ــا.  ــخ أفريقي ــق. )199٤م(. تاري ــريواين، رقي 112.الق
ــاين. ــرة، دار الفرح )ط1(، القاه

الوقــف  دعــم  )2٠٠9م(.  عمــر.  113.الكتــاين، 
ــف  ــا الوق ــدى قضاي ــة.  منت ــة للدول ــة العام للموازن
الفقهيــة الرابــع املنعقــد بالربــاط، واملنظــم مــن طــرف 

ــة. ــالمية املغربي ــؤون اإلس ــاف والشــ وزارة األوق

11٤.الالئحــة املاليــة املنظمــة لشــؤون اجلامعــات 
ــم  ــس التعلي ــرار جمل ــادرة بق ــعودية )د.ت(. الص الس

العــايل رقــم )2/6(.

115.املباركفــوري، صفــي الرمحــن. )د.ت(. الرحيــق 
املختــوم. بــريوت، دار إحيــاء الــرتاث العــرب.

الوقــف  دور  )2٠1٠م(.  شــريين.  116.مــربوك، 
ضــوء  يف  العــايل  التعليــم  اســتثامر  يف  اإلســالمي 
اخلــربات العامليــة واإلقليميــة. )رســالة ماجســتري 
ــة  ــة، جامع ــات الرتبوي ــد الدراس ــورة بمعه ــري منش غ

القاهــرة(.

117.املجمــع امللكــي لبحــوث احلضــارة اإلســالمية، 
)1997م(. نــدوة أمهيــة األوقــاف اإلســالمية يف عــامل 

اليــوم. لنــدن، اململكــة املتحــدة.
الوقــف  )2٠1٤م(.  عــيل.  مــي  حممــود،   .118
كمصــدر مــن مصــادر التمويــل بالتطبيــق عــىل قطــاع 
التعليــم العــايل يف مــرص. )رســالة ماجســتري غــري 
منشــورة بكليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية a جامعــة 

القاهــرة(.

األوقــاف  )2٠11م(.  الســيد.  املــريس،   .119
"جتــارب  العلمــي.  والبحــث  اجلامعــي  والتعليــم 
ودروس مســتفادة"، نــدوة دور األوقــاف يف دعــم 
ومتويــل التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف البلــدان 
اإلســالمية، كليــة التجــارة، جامعــة اإلســكندرية، 
بالتعــاون مــع املعهــد اإلســالمي للبحــوث والتدريــب 
بالبنــك اإلســالمي للتنميــة بجــدة، 28-29 ســبتمرب، 

اإلســكندرية.

وإحيــاء  واألبحــاث  الدراســات  12٠.مركــز 
الــرتاث، اململكــة املغربيــة، جامعــة القرويــني، املوقــع 

 http://cutt.us/Tk1dK رابــط:  اإللكــرتوين، 

121.املريغنــاين، برهــان الديــن. )د. ت(. اهلدايــة 
رشح بدايــة املبتــدي. ط1، بــريوت، دار الفكــر.

122.مركــز اســتثامر املســتقبل،  )د. ت.(. الوقــف 
ــخ(. ــف راس ــيس وق ــادي لتأس ــل إرش ــد. )دلي اخلال

ــح  ــلم. )د. ت(. املســند الصحي ــاج، مس 123.احلج
املختــرص. حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــريوت، 

ــريب. ــرتاث الع ــاء ال دار إحي

12٤.املشــني، رويــدة أيــوب. )2٠17م(. الوقــف 
ــر  ــره. مؤمت ــي وتطوي ــم الرشع ــل التعلي ــره يف متوي وأث
 ، فلســطني  تطويــره"،  وســبل  الرشعــي  "التعليــم 
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ــة. ــة الرشيع ــس، كلي ــة نابل ــاح الوطني ــة النج جامع

ــف يف  ــر الوق ــت. )1997م(. أث ــهور، نعم 125.مش
ــز  ــر، مرك ــة األزه ــرة، جامع ــع. القاه ــة املجتم تنمي

ــالمي. ــاد اإلس ــل لالقتص ــح كام صال

يف  األوقــاف  )2٠٠7م(.  خالــد.  126.املشــيقيح، 
ــات  ــم اجلامع ــا لدع ــف نوجهه ــث، كي ــرص احلدي الع
وتنميــة مواردهــا )دراســة فقهيــة(. دون دار نــرش.

ــت  ــرة الرتس ــنى. )1985م(. فك ــرصي، حس 127.امل
وعقــد االســتثامر املشــرتك يف القيــم املنقولــة. ط1، 

ــرش. دون دار ن

ــا  128.املــرصي، رفيــق. )1٤2٠هـــ(. األوقــاف فقًه
ــي. ــق، دار املكتب ــاًدا. )ط1(، دمش واقتص

ــد اهلل. )1٤2٠هـــ(. دور الوقــف يف  129.املعيــيل، عب
ــره يف  ــف وأث ــة الوق ــدوة مكان ــة. ن ــة التعليمي العملي
ــوال،  ــة، 18-19 ش ــة املكرم ــة، مك ــوة والتنمي الدع
والدعــوة  واألوقــاف  اإلســالمية  الشــؤون  وزارة 

واإلرشــاد.

13٠.املغــريب، حممــد. )2٠16م(. التمويل واالســتثامر 
للنــرش  اجلنــان  دار  عــاّمن،  األردن،  اإلســالم.   يف 

ــع. والتوزي

131.مغــرم، عبــداهلل. )12ذو احلجــة 1٤38هـــ - 
ســتانفورد،  جامعــة  نمــوذج  2٠17م(.  3ســبتمرب 
http://cutt.us/dfwxP رابــط:  الريــاض،  جريــدة 

مرشوعــات  )2٠18م(.  فتحــي.  132.ملــكاوي، 
بحثيــة يف الــرتاث الرتبوي اإلســالمي. ط1، واشــنطن، 

ــالمي. ــر اإلس ــي للفك ــد العامل املعه

ــف ودوره  ــليم. )2٠٠٤م(. الوق ــور، س منص  .133
بــريوت،  )ط1(  املعــارص.  اإلســالمي  املجتمــع  يف 

مؤسســة الرســالة.

منظمــة جائــزة نوبــل، )2٠18م(. رابــط:   .13٤
 /https://www.nobelprize.org/about

ــىل  ــف ع ــر الوق ــد. )د. ت(. أث ــدب، خال 135.املهي
العامــة  األمانــة  الشــارقة:  تعــاىل.  اهلل  إىل  الدعــوة 

لألوقــاف.

ــبكة  ــىل ش ــة ع ــة الزيتون ــمي جلامع ــع الرس 136.املوق
 http://cutt.us/MBen :اإلنرتنــت، )2٠18(. رابــط

137.املوقــع الرســمي جلامعــة القاهــرة عــىل الشــبكة 
 http://cutt.us/8O3Ve :ــط ــة، راب العنكبوتي

الكريــم  القــرآن  جلامعــة  الرســمي  138.املوقــع 
http://cutt.us/GF1mh :والعلــوم اإلســالمية، رابــط

139.املوقــع الرســمي جلامعــة صبــاح الديــن زعيــم، 
 http://cutt.us/mAO96 :ــط راب

املوقع الرسمي جلامعة كامربدج، رابط:  .1٤٠
 http://cutt.us/KU4Z6 

1٤1.املوقــع الرســمي للجامعــة اإلســالمية العامليــة - 
ماليزيــا، عــىل شــبكة اإلنرتنــت، رابــط:

 http://www.iium.edu.my/ 
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1٤2.املوقــع الرســمي للجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، 
 http://cutt.us/u4n98 :ــط )2٠18م(. راب

1٤3.املوقــع الرســمي للوقــف العلمــي بجامعــة 
 http://cutt.us/pNQq4 :امللــك عبدالعزيــز، رابــط

ــؤون  ــاف والش ــوزارة األوق ــمي ل ــع الرس 1٤٤.املوق
ــط: ــة، )2٠15م(. راب ــالمية املغربي اإلس

 http://cutt.us/zXQZ2 

العــايل  التعليــم  املوقــع الرســمي لــوزارة   .1٤5
 http://cutt.us/M7TxW رابــط:  الســودانية، 

ــي،  ــليامن الراجح ــات س ــمي، كلي ــع الرس 1٤6.املوق
ــات )2٠15(.  ــن الكلي ــمي ع ــع الرس ــم. املوق القصي

http://cutt.us/vsK0X رابــط: 

ــفورد، )2٠18(.  ــة أكس ــة، جامع ــع املعرف 1٤7.موق
http://cutt.us/zp9xR رابــط: 

1٤8.مينــا فايــز، )2٠٠1م(. التعليــم العــايل يف مــرص 
)التطــور وبدائــل املســتقبل(. القاهــرة: مكتبــة األنجلو 

. ية ملرص ا

ــف  ــة، )1٤29(. دور الوق ــع املعرف ــو جمتم 1٤9.نح
ــلة  ــور. سلس ــرب العص ــة ع ــة البرشي ــة التنمي يف خدم
يصدرهــا املركــز اإلعالمــي بجامعــة امللــك عبدالعزيز، 

ــرش. ــع ع ــدار التاس اإلص

واجلامعــات  العــايل  التعليــم  جملــس  15٠.نظــام 
بتاريــخ  م/8  رقــم  ملكــي  بمرســوم  الصــادر 
الــوزراء رقــم 6٠  6/٤/ 1٤1٤ه، وقــرار جملــس 

1٤1٤هـــ. /6 /2 بتاريخ:

151.النعــاس وفــاء، )2٠1٤(. الطبــة اجلزائريــون 
ــة 19٠٠- ــة اجلزائري ــة اإلصالحي ــني واحلرك الزيتوني
195٤م. )رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة 
ــكرة(. ــري بس ــد خض ــة حمم ــانية – جامع ــوم اإلنس العل

الكتــب  أوقــاف   .)1٤27( عــيل،  152.النملــة 
ــتفادة  ــات االس ــتمرارها ومعوق ــدى اس ــات م واملكتب
اإلســالمية  الشــؤون  وزارة  الســعودية:  منهــا. 
واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد، ورقــة مقدمــة لنــدوة 
املكتبــات الوقفيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 

مكتبــة امللــك عبدالعزيــز - املدينــة املنــورة.

رشح  املنهــاج   .)1392( حييــى،  153.النــووي 
ــريوت: دار  ــاج. )ط2(، ب ــن احلج ــلم ب ــح مس صحي

إحيــاء الــرتاث العــريب.

اإلســالمية،  والشــؤون  األوقــاف  15٤.وزارة 
)1٤27(. املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة. الكويــت.

العربيــة  اململكــة   .)1٤38( التعليــم،  155.وزارة 
الســعودية.

العربيــة  اململكــة   .)1٤39( التعليــم،  156.وزارة 
الســعودية.

157.وزارة التعليــم العــايل، )1٤22(. التعليــم العــايل 
يف اململكــة العربيــة الســعودية. تقريــر دوري، الرياض.

سياســة  وثيقــة  )1٤16ه(.  التعليــم،  158.وزارة 
الســعودية. العربيــة  اململكــة  يف  التعليــم 

ــة للســنة  ــة الدول ــة، )1٤39(. ميزاني 159.وزارة املالي
ــة. 1٤٤٠-1٤39هـ. املالي
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ــم يف  ــة التعلي ــارف، )1٤16(. سياس 16٠.وزارة املع
ــاض. ــعودية. الري ــة الس ــة العربي اململك

ــعودية "واس"، )2٠1٠م(.  ــاء الس ــة األنب 161.وكال
http://cutt.us/qsILU رابــط: 

للتخطيــط  العــايل  التعليــم  وزارة  162.وكالــة 
واملعلومــات، التعليــم العــايل وبنــاء جمتمــع املعرفــة يف 
ــم دويل، 1٤35(. ــعودية. )تقوي ــة الس ــة العربي اململك

163.ويكبيديــا، املوســوعة احلــرة، )2٠18(. التعليــم 
العــايل أو التعليــم اجلامعــي. رابــط:

 http://cutt.us/wLYmD 

16٤. اليافعــي عفيــف الديــن، )1997(. مــرآة اجلنان 
ــوادث  ــن ح ــرب م ــا يعتــ ــة م ــان يف معرف ــربة اليقظ وع
الزمــان. وضــع حواشــيه خليــل املنصــور، )ط1(، 

ــة. ــب العلمي ــريوت: دار الكت ب
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د.عمر بن سامل بن حممد الصعيدي
أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك. كلية الرتبية. جامعة املجمعة

ملخص البحث  

هدفــت الدراســة احلاليــة إىل البحــث عــن أثر تقنية تســجيل 
ــة التدريــس املهــارات  ــاء هيئ ــاب أعض ــة يف إكس الشاش
األدائيــة لتصميــم أدوات التقويــم االلكرتونيــة. واجتاهاهتــم 
ــارات  ــك امله ــة بتل ــل إىل قائم ــة إىل التوص ــا، إضاف نحوه
األدائيــة وفقــًا لنظــام إدارة التعلــم االلكــرتوين )بالكبورد(. 
ــس  ــة تدري ــو هيئ ــن )12( عض ــة م ــة الدراس ــت عين تكون
تــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية. اعتمــد ت الدراســة 
ــج  ــري، واملنه ــج التطوي ــيل، واملنه ــي التحلي ــج الوصف املنه
شــبه التجريبــي. ومتثلــت أدوات الدراســة يف بطاقــة حتليــل 
للمهــارات األدائيــة لتصميــم أدوات التقويــم االلكرتونيــة 
ــة  ــورد(، وبطاق ــرتوين )بالكب ــم االلك ــام إدارة التعل يف نظ
مالحظــة لقيــاس اجلانــب املهــاري األدائــي ألعضــاء 
ــرتوين،  ــم االلك ــم أدوات التقوي ــس يف تصمي ــة التدري هيئ
اجتاهــات  مقيــاس  عبــارة عــن  الثالثــة  األداة  وكانــت 
ــة.  ــجيل الشاش ــة تس ــو تقني ــس نح ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــارة  ــن )6٤( مه ــة م ــة مكون ــة إىل قائم ــت الدراس وتوصل
ــات،  ــرتوين )الواجب ــم اإللك ــم أدوات التقوي ــة لتصمي أدائي
ــن  ــة ع ــفت الدراس ــام كش ــات(، ك ــارات، املناقش االختب
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني القياســني القبــيل 
والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة لصالــح القيــاس البعــدي 
يف تصميــم تلــك األدوات التقويميــة االلكرتونيــة، كــام 
ــني  ــًا يف القياس ــرق دال إحصائي ــود ف ــج وج ــت النتائ بين
ــجيل  ــة تس ــو تقني ــاه نح ــاس االجت ــدي ملقي ــيل والبع القب
ــات  ــاك اجتاه ــدي. وأن هن ــاس البع ــح القي ــة لصال الشاش

ــا. ــس نحوه ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل إجيابي

الكلامت املفتاحية: 
تســجيل الشاشــة، التقويــم اإللكــرتوين، نظــام إدارة التعلــم 

)بالكبورد(.

Abstract

The current study aimed to search for the 
effect of Screencasting technology on 
providing teaching staff with the perfor-
mance skills to design e. Evaluation tools 
and their attitudes towards it. In addition 
to arriving at a list of those performance 
skills according to the electronic learning 
management system (Blackboard). The 
study sample consisted of (12) faculty 
members who were randomly selected. 
The researcher relied on the descriptive 
analytical method, and Development Re-
search method, and the semi-experimental 
approach. The study tools were represent-
ed in an analysis card of the performance 
skills for designing e. Evaluation tools in 
the electronic learning management sys-
tem (Blackboard) and a note card to mea-
sure the performance skills of teaching 
staff in designing e. Evaluation tools. The 
third tool was a measure of teaching staff 
attitudes towards Screencasting technolo-
gy. The study reached a list of (64) perfor-
mance skills to design e. Evaluation tools 
(duties, tests, discussions). The study also 
revealed the presence of statistically sig-
nificant differences between the pre and 
post measurements of the experimental 
group in favor of the post measurement 
in the design of those e. Evaluation tools. 

توظيف تقنية تسجيل الشاشة ببيئة تدريب إلكترونية في إكساب أعضاء هيئة 
التدريس مهارات تصميم أدوات التقويم اإللكترونية، واتجاهاتهم نحوها
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The results also showed that there is a sta-
tistically significant difference in the pre- 
and post-measurements of the trend scale 
towards Screencasting technology in favor 
of post-measurement and that there are pos-
itive attitudes among the teaching staff to-
wards it.  
 
Keywords:
Screencasting, e. Evaluation, learning man-
agement system (Blackboard).

مقدمة:
 يتســم هــذا العــرص بحــدوث طفــرات كبــرية يف 
Technological Ad- التكنولوجيــة  املســتحدثات 
vances وعــىل وجــه التحديــد تلــك املســتحدثات 

بــرزت  لــذا  التعليمــي؛  باملجــال  العالقــة  ذات 
ــال  ــة للمج ــا خدم ــتفادة منه ــة االس ــة إىل كيفي احلاج
مــن خــالل توظيفهــا يف العمليــة التعليميــة عــىل 
اختــالف مســتوياته؛ العــام واجلامعــي عــىل حــد 
ــك  ــن تل ــدًا م ــرتوين واح ــم اإللك ــد التعل ــواء، ويع س
ــا  املســتحدثات التــي جــاءت نتيجــة لثــورة تكنولوجي
ــت  ــزة انطلق ــد ركي ــام يع ــات، ك ــاالت واملعلوم االتص
ــا،  ــة برمته ــة التعليمي ــر العملي ــات تطوي ــا عملي منه
ــرًا  ــا؛ نظ ــن متطلباهت ــس م ــب رئي ــول إىل متطل ــل حت ب
ــام  ــا، ك ــني مرجاهت ــا وحتس ــري يف جتويده ــدور الكب لل
ــن  ــريه م ــن غ ــز ع ــرتوين يتامي ــم اإللك ــظ أن التعل ُيلح
األســاليب التعليميــة؛ مــن حيــث قدرتــه عــىل ابتــكار 
ــه  ــع ب ــذي دف ــر ال ــة؛ األم ــري نمطي ــة غ ــات تعليمي لبيئ
أن يكــون نظامــا مكتمــال يتمتــع بميــزات عديــدة 
ــري  ــام يش ــو ك ــرى. فه ــم األخ ــامط التعلي ــي أن ــن باق ع
ــول  ــاد احلل ــب دورًا يف إجي ــد )2٠٠5( يلع ــد احلمي عب
ــة،  ــم اخلدمــات التعليمي ــد مــن مشــكالت تقدي للعدي

بعــد،  عــن  التعليــم  أنظمــة  دعــم  عــىل  ويعمــل 
ــة  ــو منظوم ــه، فه ــة متطلبات ــذايت، وتلبي ــم ال والتعلي
تعليميــة تعمــل يف إطــار النســق العــام، الــذي ال حتــده 
القيــود الزمانيــة واملكانيــة. يؤكــد ذلــك نتائــج العديــد 
مــن الدراســات؛ كدراســة أبــو خطــوة )2٠13( التــي 
تــرى رضورة االعتــامد عــىل التعلــم اإللكــرتوين يف 
ــم  ــن التعلي ــل ع ــه كبدي ــية وإحالل ــات التدريس العملي
ــت  ــي توصل ــدوي )2٠1٤( الت ــة ب ــدي، ودراس التقلي
ــهيل  ــاعد لتس ــل كمس ــرتوين يعم ــم اإللك إىل أن التعل
اســتيعاب الطــالب للمــواد التعليميــة، واكســاهبم 
مهــارات اختــاذ القــرار، وحــل املشــكالت، والتواصــل 

ــاوين.  ــل التع ــم، والعم بينه
ــم _  ــا يف التعلي ــتخدام التكنولوجي ــع الس ــل املتتب ولع
وإىل عهــد قريــب_ جيــد أنــه يتوقــف عــادة عنــد نقطــة 
ــور  ــه كيلج ــرب عن ــام ع ــم، أو ك ــة التقوي ــبق عملي تس
)Kilgore,2009( أن اســتخدام احلاســوب للتقييــم 
للرتبويــني،  بالنســبة  التفكــري  حــدود  خــارج  كان 
وكأن عمليــات التقويــم عمليــات مســتقلة بذاهتــا 
هــذا  ويف  التدريســية.  العمليــات  عــن  ومنفصلــة 
بقولــه   )1٤3،  2٠16( اخلــزي  يعجــب  الصــدد 
ــث  ــو البح ــني نح ــعي الرتبوي ــق س ــن املنط ــس م "لي
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ــة ويف  ــة حديث ــس إلكرتوني ــرتاتيجيات تدري ــن اس ع
والطــرق  باألســاليب  يتمســكون  نفســه  الوقــت 
التدريــس".  ذلــك  مرجــات  تقييــم  يف  التقليديــة 
أال  جيــب  إنــه   )Bennett,2001(بينيــت ويــرى 
ــم مــن جهــود االســتفادة مــن التطــور  يســتثنى التقوي
ــهم  ــا أن تس ــن للتكنولوجي ــث يمك ــي؛ حي التكنولوج
ــرز  ــل إهنــا مــن أهــم وأب ــره، ب بشــكل فاعــل يف تطوي
ــي  ــكيل مفهوم ــادة تش ــاعد يف إع ــي ستس ــل الت العوام
ــام. ــر يف أدواهت ــادة النظ ــىل إع ــم، وع ــاس والتقوي القي
ويعتقــد الباحــث أن هــذا اإلشــكال تنبهــت لــه كثــري 
ــت عــىل إدخــال  ــن املؤسســات التعليميــة، فعمل م
ــم الطــالب، وســعت إىل  ــة تقوي ــا يف عملي التكنولوجي
إجيــاد أســاليب حديثــة لقيــاس املخرجــات خصوصــًا 
ــد  ــة. وق ــم اإللكرتوني ــة إدارة التعل ــور أنظم ــد ظه بع
Lee, Car- ــرتيت  ــالرس، وس ــر، وج ــدد يل وكارت )ح
أنواعــًا   )ter-Wells, Glaeser & Street , 2006

طبيعــة  ضــوء  يف  صنفــت  اإللكــرتوين  للتقييــم 
ــي:  ــاس، وه ــتهدفة بالقي ــة املس ــات التعليمي املخرج
التطبيقيــة،  والنشــاطات  االلكرتونيــة،  املناقشــات 
والتقويــم  واجلامعــي،  الفــردي  العمــل  وأوراق 
الــذايت، ومواقــع الويــب، واملدونــات، واملرشوعــات، 
والتدريــب العلمــي، وملفــات اإلنجــاز، واالختبارات 

اإللكرتونيــة.
وملــا كان عضــو هيئــة التدريــس يمثــل الركــن الرئيــس 
يف النظــم التعليميــة، ويــؤدي وظائــف مهمــة يف عمليــة 
ــود  ــىل وج ــدة ع ــات ع ــدت دراس ــد أك ــره، فق تطوي
ــر  ــة للتعليــم العــايل وتطوي عالقــة بــني اجلــودة النوعي
األداء املهنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس واكســاهبم 
عمليــات  يف  لتوظيفهــا  تؤهلهــم  تقنيــة  مهــارات 
ــادي )2٠٠2( أن  ــرى اهل ــث ي ــم؛ حي ــم والتقوي التعلي
ــة التدريــس مــن خــالل  تطويــر مهــارات أعضــاء هيئ
ــتفادة  ــا واالس ــتخدام التكنولوجي ــىل اس ــب ع التدري
القــوى  تنميــة  منهــا يعــد مدخــاًل مــن مداخــل 

البرشيــة يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات األمــر الــذي 
ــوي؛  ــي والرتب ــم التعليم ــان عمله ــن إتق ــم م يمكنه
ــل  ــىل نق ــرص دوره ع ــس ال يقت ــة التدري ــو هيئ فعض
املعــارف لطالبــه بــل هــو مطالــب بالتعامــل مــع 
التطبيقــات التكنولوجيــة، واألنظمــة، وتصميــم املــواد 
التعليميــة باالعتــامد عــىل تلــك الربامــج والتطبيقــات، 
واالســتفادة مــن وظائفهــا وإمكاناهتــا؛ لزيــادة فاعليــة 
املواقــف التعليميــة وكفاءهتا.ويتفــق ذلــك مــع دراســة 
انعــدام  أن  إىل  أشــارت  التــي   )Alsuqayh,2013(
اخلــربة وضعــف التأهيــل لــدى أعضــاء هيئــة التدريس 
يعــد مــن بــني العوامــل التــي تســهم يف تــدين مســتوى 
ــه يف  ــرتوين وتطبيقات ــم اإللك ــات التعل ــف تقني توظي
التعليــم اجلامعــي. مــن أجــل ذلــك ظهــرت الدعــوات 
ــة إتقاهنــا؛ فعــىل مســتوى أدوات  والتوصيــات إىل أمهي
التقويــم اإللكــرتوين  فقــد أشــار مؤمتــر  التقويــم 
مســتقباًل العــارش والــذي عقــد يف أدنــربا إىل أن الــدور 
ــات  ــن يف عملي ــة يكم ــات اجلامعي ــوري للمؤسس املح
ــتخدام  ــية الس ــة التدريس ــن اهليئ ــوبيها م ــل منس تأهي
 The10thScottish) اإللكرتونيــة.  التقويــم  أدوات 

.(e-Assessment Conference,2016

ولعــل بيئــات التدريــب اإللكرتونيــة االفرتاضيــة 
تقــدم اليــوم بعــدًا جديــدًا للتدريــب مــع تنــوع أنامطــه 
وأســاليبه وأدواتــه ومتتعهــا بخصائــص ذات قيــم عالية 
يف التدريــب، عــىل ســبيل املثــال؛ التفاعليــة، والكفــاءة، 
ــة، والبعــد عــن الضغــوط النفســية. وهــذا مــا  واحلري
ــة  ــأن املتع ــث )Judith,2002( ب ــة جودي ــه دراس أكدت
ــر مــن  ــة يتوفــران يف التدريــب اإللكــرتوين أكث واملرون
النمــط التقليــدي؛ فاملتــدرب خيتــار الوقــت املالئــم لــه 
ــة  ــه الرســمي، إضاف ــر عــىل وقــت عمل بحيــث ال يؤث
إىل خفــض تكاليــف التدريــب نســبيًا مقارنــة بأســاليب 
بالتفاعليــة،  يتســم  أنــه  التقليديــة، كــام  التدريــب 

ــني. ــني املتدرب ــروق ب ــاة الف ــىل مراع ــل ع ويعم
  وهنــاك عــدة أســاليب تســتخدم يف برامــج التدريــب 
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ــجيل  ــة تس ــا تقني ــت أبرزه ــرب اإلنرتن ــرتوين ع اإللك
الشاشــة screencasting وهــو بمثابــة تســجيل رقمــي 
ــورا  ــمل ص ــد يش ــذي ق ــب اآليل وال ــة احلاس لشاش
أو لقطــات فيديــو أو رســوما بيانيــة وغريهــا مــن 
املــواد البرصيــة التــي قــد تفيــد يف موضــوع مــا، وقــد 
ــم إدراج  ــث يت ــويت بحي ــق ص ــك تعلي ــب ذل يصاح
ــل  ــة مث ــروض التقديمي ــج الع ــد برام ــك يف أح كل ذل
ــم  ــن ث ــالب وم ــىل الط ــه ع ــم عرض power point ليت

ويــرى   .)Sandy,2007( ومشــاهدته  بــه  التحكــم 
 )Birgit & Catherine, 2011( بريجيــت وكاثريــن
ــام  ــال أم ــت املج ــد فتح ــة ق ــجيل الشاش ــة تس أن تقني
طــرق جديــدة داخــل الفصــل الــدرايس؛ بإدمــاج هــذه 
التســجيالت عــرب اإلنرتنــت يف عمليــة التعليــم؛ حيــث 
تتيــح البيئــة التعليميــة التي تســتخدم تســجيل الشاشــة 
الفرصــة أمــام الطــالب ليتعلمــوا تعلــام ناجحــا، 
فالطــالب يف هــذه البيئــة يكونــون متحفزيــن ونشــطني 
بصــورة أكثــر فعاليــة. يؤكــد ذلــك مــا أوصــت 
بــه دراســة وود )Oud,2009( بــرضورة اســتخدام 
ــك  ــتند يف ذل ــس واس ــة يف التدري ــجيالت الشاش تس
ــدم  ــث تق ــي، حي ــس اإلدراك ــم النف ــاث عل ــىل أبح ع
تســجيالت الشاشــة املفاهيــم بشــكل واضــح وســهل 
ــر. ــم والتذك ــة الفه ــىل رسع ــني ع ــاعد املتعلم ــا يس مم

االحساس باملشكلة:
ملواكبــة عــرص التطويــر الرتبــوي، يســتلزم األمــر 
ــة؛  ــة بكفــاءة وفعالي ــة الرتبوي ــة املهني ــاب التنمي ــح ب فت
واملؤمتــرات  النــدوات  يف  الدعــوات  تتجــدد  لــذا 
توظيــف  رضورة  إىل  الدراســات  توصيــات  ويف 
ــة  ــارص العملي ــع عن ــا يف مجي ــتحدثات التكنولوجي مس
التدريــس  بــدءًا مــن  التعليميــة بصــورة متوازنــة 
وانتهــاًء بالتقويــم. ويف ظــل التقــدم التكنولوجــي 
وظهــور الربامــج واألنظمــة والتطبيقــات االلكرتونيــة 
ــا،  ــم الكرتوني ــات التقوي ــر عملي ــي اســتهفت تطوي الت
ــي  ــات الت ــرات والدراس ــوات يف املؤمت ــرت الدع ظه

ــة  ــات التعليمي ــىل العملي ــني ع ــني القائم ــب بتمك تطال
ــم  ــتحدثات يف تقيي ــك املس ــف تل ــارات توظي ــن مه م
ــاليب  ــادث يف أس ــور احل ــوة بالتط ــالب أس ــم الط تعل
تعلمهــم االلكــرتوين؛ مــن بــني تلــك املؤمتــرات؛ 
املؤمتــر العلمــي احلــادي عــرش ملجمعيــة املرصيــة 
لتكنولوجيــا التعليــم )2٠٠8(، واملؤمتــر الــدويل الثــاين 
ــد )2٠11(،  ــن بع ــم ع ــرتوين والتعلي ــم اإللك للتعل
 ،)2٠1٠( هنــداوي  دراســة  الدراســات  ومــن 
Magu- )ودراســة ماجيــور، وســميث، وبرالــري، وبــامل 
العبــايس   ،)ire, Smith, Brallier, & Palm .2010

)2٠11(، ســمعان )2٠12(، اخلــزي )2٠16(. وعــىل 
ــظ  ــة الح ــة التعليمي ــل املؤسس ــامم داخ ــتوى االهت مس
ــج  ــىل الربام ــًا ع ــه مرشف ــة عمل ــم طبيع ــث بحك الباح
التعليميــة االلكرتونيــة يف اجلامعــة كثــرة  والنظــم 
ــة التدريــس  الطلبــات املتكــررة مــن قبــل أعضــاء هيئ
مــن أجــل توفــري برامــج تدريــب عــىل نظــم وبرامــج 
وأدوات التقويــم االلكــرتوين يف عمومهــا، وعــىل تلــك 
أدوات التقويــم يف نظــام إدارة التعلــم )بالكبــورد( 
عــىل وجــه التحديــد. وُيعتقــد أن هــذا عائــد إىل 
استشــعار أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــة بأمهيتــه 
ــه كثــريا عــىل النظــم  يف هــذا العــرص الــذي يعتمــد في
التكنولوجيــة إلدارة العمليــات التعليميــة ودوره يف 

ــا. تطويره
كــام ُيعتقــد أن اعتــامد الربامــج التدريبيــة عــىل الطــرق 
التقليديــة يف التدريــب قــد يؤثــر عــىل مســتوى كفايتهــا 
ــا،  ــا وتنفيذه ــف تصميمه ــة إىل ضع ــا، إضاف وكفاءهت
ــدم  ــن ع ــاين م ــًا تع ــدم الكرتوني ــي تق ــك الت ــى تل حت
توفــر املدربــني املتخصصــني يف جمــال تكنولوجيــا 
ــام  ــة صي ــارت دراس ــرى أش ــة أخ ــن جه ــم. وم التعلي
ــي  ــربى الت ــات الك ــني العقب ــن ب ــه م )2٠13( إىل أن
بعــض  افتقــار  هــي  اإللكــرتوين  التعلــم  تواجــه 
ــة  ــة التعليمي ــه يف العملي ــارات توظيف ــني إىل مه الرتبوي
ــة إىل  ــة املاس ــرت احلاج ــذا ظه ــا. ل ــق أهدافه وحتقي
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تصميــم برنامــج تدريبــي الكــرتوين يتصــف بالفاعليــة 
ــاه  ــا؛ ممــا لفــت انتب ويكــون يف نفــس الوقــت اقتصادي
ــم،  ــا التعلي ــال تكنولوجي ــص يف جم ــث كمتخص الباح
ــاء  ــة لألعض ــج تدريبي ــر برام ــة لتطوي ــود حاج بوج
يف  وتســهم  هلــم،  املتجــددة  االحتياجــات  تلبــي 
أعضــاء  لطلــب  واســتجابة  األداء،  جــودة  حتقيــق 
ــة  ــارات األدائي ــىل امله ــدرب ع ــس يف الت ــة التدري هيئ
ــك كان  ــة. كل ذل ــم االلكرتوني ــم أدوات التقوي لتصمي
يقــف وراء فكــرة تصميــم برنامــج تدريبــي الكــرتوين 
ــة تســجيل الشاشــة يتكــون مــن عــدد  قائــم عــىل تقني
مــن الكائنــات التعليميــة؛ كل كائــن يركــز عــىل مهمــة 
واحــدة تتضمــن نشــاطات التعلــم املرغوبــة، ويعتمــد 

ــردي. ــم الف ــدأ التعل ــىل مب ع
مشكلة الدراسة:

تأسيســًا عــىل مــا ســبق فقــد حرصــت الدراســة عــىل 
ــى  ــة يتبن ــة إلكرتوني ــًا يف بيئ ــًا تدريبي ــدم برناجم أن تق
فيهــا اســتخدام أســاليب وأنــامط حديثــة أكــدت عليهــا 
األبحــاث والدراســات؛ فلجــأ الباحــث إىل تقنيــة 
ــث  ــة؛ حي ــب إلكرتوني ــة تدري ــة يف بيئ ــجيل الشاش تس
 Snyder( بينــت دراســة ســنايدر و باســكا، وبيســوزي
موريــس  ودراســة   ،)& Paska & Besozzi,2014

ــة  ــون )Morris & Gladson,2014( ودراس وجالدس
مســلم )Musallam, 2010(، أن الربامــج التعليميــة 
ــهل  ــة تس ــجيل الشاش ــة تس ــالل تقني ــن خ ــة م املقدم
ــذايت،  ــم ال ــة التعل ــادة فاعلي ــىل زي ــل ع ــم، وتعم التعل

ــة. ــاب املعرف ــري يف اكتس ــري كب ــا تأث وهل
ــة  ــة احلالي ــكلة الدراس ــد مش ــن حتدي ــا يمك ــن هن م
ــب  ــة تدري ــة ببيئ ــجيل الشاش ــة تس ــف تقني يف توظي
الكرتونيــة يف إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس مهارات 
تصميــم أدوات التقويــم االلكرتونيــة، واجتاهاهتــم 
نحوهــا.؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال الرئيس األســئلة 

ــة: التالي
1.مــا املهــارات األدائيــة لتصميــم أدوات التقويــم 

االلكرتونيــة الــالزم تنميتهــا لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريــس؟

بيئــة تدريــب  التعليمــي إلنتــاج  التصميــم  2.مــا 
الكرتونيــة قائمــة عــىل تقنيــة تســجيل الشاشــة يف 
ــة  ــارات األدائي ــس امله ــة التدري ــاء هيئ ــاب أعض إكس

االلكرتونيــة؟ التقويــم  أدوات  لتصميــم 
ــة  ــة ببيئ ــجيل الشاش ــة تس ــف تقني ــر توظي ــا أث 3.م
تدريــب الكرتونيــة يف إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــة؟ ــم االلكرتوني ــم أدوات التقوي ــارات تصمي مه
ــة  ــة ببيئ ــجيل الشاش ــة تس ــف تقني ــر توظي ــا أث ٤.م
تدريــب الكرتونيــة عــىل اجتــاه أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــا؟ نحوه
فرضيات الدراسة: 

صحــة  مــن  التحقــق  احلاليــة  الدراســة  حتــاول 
التاليــة: الفرضيــات 

•يوجــد فــرق دال إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة 
)٠.٠5( بــني متوســطي رتــب درجــات أعضــاء 
هيئــة التدريــس يف القياســني القبــيل والبعــدي لبطاقــة 
ــة  ــات االلكرتوني ــم أداة الواجب ــة األداء لتصمي مالحظ

ــدي. ــاس البع ــح القي لصال
• يوجــد فــرق دال إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة 
)٠.٠5( بــني متوســطي رتــب درجــات أعضــاء 
هيئــة التدريــس يف القياســني القبــيل والبعــدي لبطاقــة 
مالحظــة األداء لتصميــم أداة االختبــارات االلكرتونية 

ــدي. ــاس البع ــح القي لصال
• يوجــد فــرق دال إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة 
)٠.٠5( بــني متوســطي رتــب درجــات أعضــاء 
هيئــة التدريــس يف القياســني القبــيل والبعــدي لبطاقــة 
ــة  ــات االلكرتوني ــم أداة املناقش ــة األداء لتصمي مالحظ

ــدي. ــاس البع ــح القي لصال
• يوجــد فــرق دال إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة 
)٠.٠5( بــني متوســطي رتــب درجــات أعضــاء 
هيئــة التدريــس يف القياســني القبــيل والبعــدي ملقيــاس 
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االجتــاه نحــو تقنيــة تســجيل الشاشــة لصالــح القيــاس 
ــدي. البع

أهداف الدراسة: 
هتدف الدراسة احلالية إىل:

ــم  ــم أدوات التقوي ــة لتصمي ــارات األدائي ــد امله • حتدي

ــة  ــاء هيئ ــدى أعض ــا ل ــب توافره ــة الواج االلكرتوني
ــس. التدري

• تصميــم وإنتــاج عــدد مــن تســجيالت الشاشــة 
ــة  ــارات األدائي ــة التدريــس امله إلكســاب أعضــاء هيئ

لتصميــم أدوات التقويــم االلكرتونيــة.
ــة  ــة ببيئ ــجيل الشاش ــة تس ــف تقني ــر توظي ــاس أث • قي
تدريــب الكرتونيــة إلكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــة.  ــم االلكرتوني ــم أدوات التقوي ــارات تصمي مه
• إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس املهــارات األدائيــة 
االلكرتونيــة  التقويــم  أدوات  وتوظيــف  لتصميــم، 

ــا. وحتليله
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــن اجتاه ــف ع • الكش

ــة. ــجيل الشاش ــة تس ــو تقني ــة نح ــة املجمع بجامع
أمهية الدراسة:

 يمكن أن تسهم الدراسة احلالية يف:
• حتســني مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس يف توظيــف 

أدوات التقويــم االلكرتونيــة يف العمليــة التعليميــة.
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض ــاليب تدري ــر أس • تطوي
بــام يواكــب التطــورات التكنولوجيــة احلديثــة ويتــالءم 

مــع احتياجاهتــم.
• تعريــف املجتمــع التعليمــي مــن ممارســني وباحثــني 
ــة  ــج التدريبي ــداد الربام ــم وإع ــة تصمي ــادة بكيفي وق
القائمــة عــىل تكنولوجيــا جديــدة مثــل تقنيــة تســجيل 

ــة. الشاش
التدريــب  برامــج  عــىل  القائمــني  نطــر  توجيــه   •

ــد  ــة كأح ــجيل الشاش ــة تس ــة تقني ــرتوين إىل أمهي اإللك
التدريــب اإللكــرتوين. أســاليب 

حدود الدراسة: 
قامــت الدراســة احلاليــة يف تطبيقهــا عــىل احلــدود 

ــة: التالي
االلكرتونيــة  التقويــم  أدوات  املوضوعيــة:  احلــدود 
)االختبــارات، الواجبــات، املناقشــات( يف نظــام إدارة 
التعلــم )بالكبــورد( وبرنامــج Camtasia لتســجيل 

ــة. الشاش
ــة  ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــة: أعض ــدود البرشي احل

ــة. املجمع
احلدود املكانية: جامعة املجمعة

ــل  ــة يف الفص ــق الدراس ــم تطبي ــة: ت ــدود الزماني احل
الــدرايس الثــاين للعــام الــدرايس 2٠19 ــــــ 2٠2٠.

 مصطلحات الدراسة:
ــا  ــرف إجرائي ــة Screencasting: ُيع ــجيل الشاش تس
"بأنــه جمموعــة من اللقطات املســجلة لشاشــة احلاســب 
املهــارات  لــرشح   Camtasia برنامــج  باســتخدام 
االلكــرتوين،  التقويــم  أدوات  لتصميــم  األدائيــة 
ــام  ــات النظ ــرشح مكون ــويت ي ــق ص ــا تعلي ويصاحبه
ــام  ــىل نظ ــا ع ــة )Swf( ورفعه ــا بصيغ ــم حفظه ــم يت ث

االلكرتوين)بالكبــورد(. التعلــم  إدارة 
ــه  ــه "عملي ــا بأن ــرف إجرائًي ــرتوين: ُيع ــم اإللك التقوي
ــة  ــالب املعرفي ــتويات الط ــىل مس ــم ع ــعى إىل احلك تس
أدوات  باســتخدام  مــا  درايس  مقــرر  يف  واملهاريــة 
التقويــم التــي يتيحهــا نظــام إدارة التعلــم " بالكبــورد" 
ــارات  ــات، واالختب ــات، واملناقش ــل يف؛ الواجب وتتمث

ــة. اإللكرتوني
نظــام إدارة التعلــم "بالكبــورد": ُيعــرف إجرائًيــا بأنــه 
ــل  ــن قب ــره م ــم تطوي ــرتوين ت ــم إلك ــام إدارة تعل نظ
ــس  ــري وأس ــىل معاي ــم ع ــة Blackboard، صم رشك
تعليميــة تتــالءم مــع بيئــات التعلــم اإللكرتونيــة، 
ــة  ــة التعليمي ــف العملي ــن وظائ ــري م ــه الكث ــر في تتوف
ــد  ــم. ويع ــس، والتقوي ــتوى اإلدارة، والتدري ــىل مس ع

ــعودية. ــات الس ــع اجلامع ــد يف مجي ــام املعتم النظ
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ــة  ــة احلالي ــا يف الدراس ــاه إجرائي ــرف االجت ــاه: ُيع االجت
التدريــس  بأنــه جممــوع اســتجابات عضــو هيئــة 
بالقبــول أو الرفــض نحــو تقنيــة تســجيل الشاشــة مــن 
ــالل  ــن خ ــك م ــة، وذل ــب إلكرتوني ــة تدري ــالل بيئ خ

ــرض. ــذا الغ ــد هل ــاه املع ــاس االجت مقي
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

   تســتعرض الدراســة يف هــذا اجلــزء األدبيــات الرتبوية 
التقويــم  مفهــوم  يف  ومتثلــت  بمتغرياتــه،  املتعلقــة 
ــام  ــه. ك ــه، وخصائص ــكاله، وأدوات ــرتوين، وأش اإللك
يســتعرض مفهــوم تقنيــة تســجيل الشاشــة، وتوظيفها، 
ومــربرات اســتخدامها. إضافــة إىل عــرض الدراســات 
ــة،  ــم االلكرتوني ــم أدوات التقوي ــة بتصمي ذات العالق

ــة تســجيل الشاشــة.    ــم بتقني ــة بتصمي وتلــك املتصل
أوالً: التقويم اإللكرتوين

مفهوم التقويم اإللكرتوين: 
املكونــة  األساســية  العنــارص  مــن  التقويــم  يعــد 
للمنهــج املــدريس، وحيمــل معــان عــدة؛ فقــد يكــون 
ــىل  ــامد ع ــا باالعت ــر م ــو أم ــم نح ــدار حك ــة إص عملي
ــة  ــو عملي ــة، أو ه ــددة ومنضبط ــري حم ــكات ومعاي حم
إعطــاء قيمــة حمــددة هلــذا األمــر. ويف املجــال التعليمــي 
ينظــر إليــه عــىل أنــه جمموعــة مــن العمليــات املســتمرة 
واهلادفــة إىل قيــاس تعلــم الطــالب والعمــل عــىل 
حتســني ذلــك التعلــم. ويعرفــه إســامعيل )2٠٠9: 
393( بأّنــه "عمليــة توظيــف شــبكات املعلومــات 
ــادة  ــة وامل ــات التعليمي ــوب والربجمي ــزات احلاس وجتهي
التعليميــة متعــددة املصــادر باســتخدام وســائل التقويم 
ــاعد  ــام يس ــالب ب ــتجابات الط ــل اس ــع وحتلي لتجمي
عضــو هيئــة التدريــس عــىل مناقشــة وحتديــد تأثــريات 
الربامــج واألنشــطة بالعمليــة التعليميــة للوصــول 
ــة  ــة أو كيفي ــات كمي ــىل بيان ــم ع ــن قائ ــم مقن إىل حك

ــدرايس".    ــل ال ــة بالتحصي متعلق
أشكال التقويم اإللكرتوين: 

ــم  ــية للتقوي ــم رئيس ــن التقوي ــامط م ــة أن ــاك أربع هن

التقويــم  يف  وتوظيفهــا  عليهــا  االعتــامد  يمكــن 
االلكــرتوين، وهــي كــام يــيل )إســامعيل، 2٠٠9(:
ــذا  ــدف ه ــيل Pre Evaluation: هي ــم القب أ- التقوي
ــي  ــالب املبدئ ــتوى الط ــىل مس ــوف ع ــوع إىل الوق الن
متهيــًدا  اإللكرتونيــة  التقويــم  أدوات  باســتخدام 
ــدء  ــالب للب ــدرة الط ــدى ق ــىل م ــم ع ــدار حك إلص
بدراســة املوضــوع أو املجــال املســتهدف أو توزيعهــم 

يف مســتويات وفقــًا لقدراهتــم.
 :Formative Evaluation البنائــي  التقويــم  ب- 
املســتمر،  أو  التكوينــي  بالتقويــم  أيضــًا  ويســمى 
ــتخدم  ــم، ويس ــب التعل ــني جوان ــه حتس ــدف من واهل
ــط  ــذا النم ــز ه ــة، ويتمي ــة التعليمي ــري العملي ــاء س أثت
فوائــده  تنعكــس  ممــا  الفوريــة  نتائجــه  بظهــور 
عــىل التحســن يف عمليــات التعلــم كاملــة، ومــن 
ــارات  ــارًا االختب ــتعامالً وانتش ــه اس ــر أدوات ــني أكث ب
القصــرية، واألســئلة الصفيــة املبــارشة للتعلم الســابق، 
واملناقشــات اإللكرتونيــة، ومالحظــة األداء للطــالب، 
ــاطات. ــات ونش ــن تكليف ــة م ــام املنزلي ــة امله ومتابع

 :Evaluation Diagnostic ج- التقويم التشخييص
ــوة  ــن الق ــن مواط ــف ع ــوع إىل الكش ــذا الن ــدف ه هي
وحتديــد  األكاديمــي،  التحصيــل  يف  الضعــف  أو 
ــم  ــًا لقدراهت ــالب وفق ــم للط ــي املالئ ــف التعليم املوق
ــة، كــام يقــدم مــؤرشات حــول  وخصائصهــم التعليمي
مــدى مناســبة التحــاق الطــالب بمســتوى درايس 

ــني. مع
 :Summative Evaluation د- التقويم النهائي

هيــدف إىل حتديــد درجــة حتقيــق املخرجــات الرئيســية 
لتعلــم مــا، ويتــم يف هنايــة برامــج التعلــم االلكــرتوين، 
ويعــد هــذا النمــط أكثــر األنــامط اســتخدامًا وشــهرة. 
وتتنــوع أدواتــه وتتبايــن؛ فهنــاك االختبــارات املقاليــة 
ــامط  ــك األن ــر إىل تل ــة. وبالنظ ــة واألدائي واملوضوعي
ــظ  ــرتوين يلح ــم اإللك ــتخدمة يف التعل ــة املس التقويمي
عــدم وجــود اختــالف عــن تلــك املســتخدمة يف 
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ــة  ــام يتمركــز االختــالف يف آلي ــم التقليــدي، وإن التعلي
ــذه. ــه وتنفي تقديم

أدوات التقويم اإللكرتوين: 
تســتخدم  أدوات  أربعــة   )2٠٠9( إســامعيل  بــني 
وهــي؛  اإللكــرتوين،  التعلــم  برامــج  تقويــم  يف 
 Questionnaires( ــحية ــتبيانات والدراسات املس االس
 ،)Interviews( املقابــالت الشــخصية ،)and Survey

Observation and Applica- )املالحظــة والتطبيــق 
ــني  ــة )e-Tests(. يف ح ــارات اإللكرتوني tion(، االختب

أدوات   )117-1٠6  :2٠٠8( العزيــز  عبــد  حــدد 
أخــرى للتقويــم اإللكــرتوين، متثلــت يف: االمتحانــات 
 Paper( أوراق العمــل ،)Short Quizzes( القصــرية
Work(، ملفــات اإلنجــاز )E-Portfolios(، تقويــم 

اليوميــات   ،)Performance Evaluation( األداء 
 ،)Paper Reflective( ــة ــالت الذاتي )Journal(، التأم

تقويــم الزمــالء )Evaluation Peer(، املقابــالت 
Learner Self-Eval-( التقويــم الذايت ،)Interviews(

   .)uation

بالكبــورد:  نظــام  يف  اإللكــرتوين  التقويــم  أدوات 
تتعــدد أنــواع أدوات التقويــم اإللكــرتوين يف نظــام 
ــارات  ــورد"، ومــن أمههــا: االختب ــم "بالكب إدارة التعل
اإللكرتونيــة، الواجبــات، املناقشــات )املنتديــات(. 

ــك األدوات: ــز لتل ــرض موج ــيل ع ــام ي وفي
 االختبــارات اإللكرتونيــة: تتنــوع أنــامط االختبــارات 
ــا ويف  ــد عموم ــن بع ــم ع ــة التعل ــة يف أنظم االلكرتوني
نظــام إدارة التعلــم "بالكبــورد" خاصــة؛ فهنــاك أنــامط 
ــال،  ــأ، واملق ــواب واخلط ــدد، والص ــن متع ــار م اختي
واإلكــامل وغــري ذلــك مــن األنــواع. كــام يتمتــع النظام 
بإمكانيــة بنــاء بنــك لألســئلة يســتطيع العضــو العــودة 
ــن  ــام يمك ــه ك ــم أداء طالب ــتخدامه يف تقيي ــه واس إلي
إجــراء عمليــات التصحيــح اآليل والنــرش االلكــرتوين 

لــه ولنتائجــه. 
املنتديــات )املناقشــات(: هــي إحــدى أدوات االتصــال 

ــن  ــالب م ــمح للط ــط يس ــذا النم ــن، وه ــري املتزام غ
ــم  ــني بعضه ــات ب ــول املوضوع ــات ح ــراء املناقش إج
والبعــض، أو يســتخدمه عضــو هيئــة التدريــس لتقييــم 
ــة أو  ــورة فردي ــرر بص ــول املق ــالب ح ــات الط مرج
ــة  ــة الراجع ــدم التغذي ــه أن يق ــن ل ــام يمك ــة، ك مجاعي

ــا. ــوع م ــول موض ــارشة ح ــالب مب للط
األدوات  أكثــر  تعــد  اإللكرتونيــة:  الواجبــات 
ــة  ــي بمثاب ــي، فه ــم البنائ ــط التقوي ــتخداما يف نم اس
ــتاذ  ــد أس ــالب. ويعم ــا الط ــة يؤدهي ــاطات منزلي نش
ــالل  ــن خ ــة م ــغ متلف ــم يف صي ــاهلا هل ــرر إىل إرس املق
ــج  ــه املوعــد املقــرر لتســليمه والنتائ النظــام وحيــدد في
ــى  ــا. ويتلق ــد رفعه ــن موع ــر ع ــىل التأخ ــة ع املرتتب
الطــالب مالحظــات األســتاذ حوهلــا والدرجــات 
املســتحقة، وحتفــظ يف مركــز التقديــرات الــذي يعمــل 
ــة  ــات املخصص ــوع الدرج ــن جمم ــاهبا م ــا باحتس آلي
ــددة،  ــالت املح ــب املدخ ــدرايس حس ــرر ال ــه يف املق ل
بــني  مــا  متعــددة  أنواعــًا  الواجبــات  وتتضمــن 
نشــاطات، تدريبــات، مشــاريع فرديــة أو مجاعيــة، 

مقــاالت، تقاريــر، أو عــروض تقديميــة. 
)سامل، 2٠٠٤(. 

خصائص التقويم االلكرتوين: 
ــة  ــامت متنوع ــرتوين بس ــم االلك ــم أدوات التقوي تتس
وعديــدة أســهمت يف رفــع كفاءتــه عمومــًا، وقــد 
أشــارت صبحــي )2٠٠5 ( إىل تلــك اخلصائــص، 

ــا:  ــض منه ــيل بع ــام ي وفي
* التفاعليــة: وتعنــي قــدرة الطالــب عــىل حتكمــه فيــام 
ــا،  ــل بينه ــة، والتنق ــاطات تقييمي ــن نش ــه م ــدم ل يق
واالســتجابة املبــارشة مــن خــالل إجــراء بعــض 

العمليــات الفوريــة. 
* التفاعليــة املتزامنــة: يســتطيع الطالــب التفاعــل مــع 
زمالئــه آنيــا وتلقــي التغذيــة الراجعــة فيــام يقدمــه مــن 

تعليقــات حــول املوضــوع.
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* تنــوع األســاليب: مــن مميــزات التقويــم االلكــرتوين 
ــاهد  ــموع واملش ــروء والس ــني املق ــا ب ــه م ــوع أدوات تن

ــي. واحلرك
* املرونــة: تتحقــق املرونــة عــىل مســتوى عضــو هيئــة 
ــتخدامه،  ــرار اس ــداده، وتك ــالل إع ــن خ ــس م التدري
وتعديلــه، ونــرشه، وتلقــي أعــامل الطــالب، كــام 
تتحقــق لــدى الطالــب مــن خــالل تلقيــه عــرب متلــف 

ــه. ــذه وطريقت ــن تنفي ــه، وزم ــاليب، وإتاحت األس
* االســتجابة الرسيعة:حيــث يتلقــى الطالــب عــن 
ــد  ــارشة بع ــه مب ــرتوين نتيجت ــح االلك ــق التصحي طري

ــا. ــن أدائه ــاء م االنته
ــات  ــىل عملي ــامد ع ــم االعت ــني يت ــوارد: ح ــل امل * تقلي
التصحيــح االلكــرتوين لالختبــارات أو الواجبــات 
ــرشي؛  ــل الب ــىل العام ــامد ع ــتوى االعت ــض مس ينخف
فالربجميــات املخصصــة بذلــك تقــوم هبــذا الــدور 

ــذل.  ــد يب ــة ودون جه برسع
* حفــظ الســجالت: تتمتــع بعــض نظــم إدارة التعلــم 

نتائــج  بحفــظ  االلكرتونيــة  االختبــارات  ونظــم 
ــفة  ــجالت مؤرش ــم يف س ــرات أدائه ــالب وتقدي الط
أو األســتاذ  الطالــب  الكرتونيــا يســتطيع كل مــن 

ــك. ــة لذل ــد احلاج ــا عن ــودة إليه الع
ــد  ــتغناء عن ــم االس ــات: يت ــف والنفق ــل التكالي * تقلي
االعتــامد عــىل أدوات التقويــم االلكرتونيــة عــن كثــري 
ــة  ــا األدوات التقليدي ــي حتتاجه ــتلزمات الت ــن املس م

ــل(. ــات، نق )ورق، طابع
 Screencasting ثانيًا: تقنية تسجيل الشاشة

مفهوم تقنية تسجيل الشاشة: 
ــاج  ــتخدم يف إنت ــة تس ــم حديث ــا تعلي ــي تكنولوجي ه
ــدروس  ــجيل ال ــة لتس ــة الرقمي ــات التعليمي الفيديوه
التعليميــة أو العــروض التوضيحيــة لربامج احلاســوب 
ــري  ــا جي ــجيل كل م ــن تس ــن املمك ــح م ــث أصب حي
عــىل شاشــة احلاســوب مــن معروضــات برصيــة 
بشــكل كامــل، مــع تســجيل التعليقــات الصوتيــة 

ورشح الصــورة بصــوت املعلــم يف ملــف صغــري 
ــرب  ــة ع ــهلة ورسيع ــة س ــرشه بطريق ــاله أو ن ــم إرس يت
 Jones,Georghiades &( للمتعلمــني  االنرتنــت 
Gunson,2012,593(. إن هــذه التكنولوجيــا تقــوم 

ــطح  ــىل س ــر ع ــي تظه ــورة والت ــجيل الص ــىل تس ع
املكتــب باإلضافــة اىل حركــة املــؤرش ونقراتــه جنبــًا إىل 
جنــب مــع الروايــة الصوتيــة عــالوة عــىل التعليقــات 
التوضيحيــة املكتوبــة )captions( يف شــكل فيديــو 
واحــد يمكــن مشــاركته عــرب الربيــد االلكــرتوين 
 .)Yee,& Hargis,2010( الويــب  عــرب  حتميلــه  أو 
وتعــد فيديوهــات تســجيل الشاشــة فيديوهــات رقمية 
تعليميــة رسيعــة ذات أغــراض حمــددة يمكــن توظيفهــا 
يف عمليــات تعليميــة متلفــة مثــل تقديــم فكــرة عامــة 
عــن موضــوع مــا أو عنــد وصــف إجــراءات أو 
ســلوكيات حمــددة أو عنــد تقديــم املفاهيــم واملعــارف 
ــد  ــزه أو عن ــاه أو تركي ــت االنتب ــة يف لف ــد الرغب أو عن
 Sugar, W.,( التعليمــي.  املحتــوى  رشح وتفصيــل 

)Brown, A. & Luterbach, K,2010

تعــرف تقنيــة تســجيل الشاشــة باهنــا "عمليــة تســجيل 
ــو لــكل مــا حيــدث عــىل شاشــة احلاســوب عــىل  فيدي
مــدى فــرتة مــن الزمــن وعــادة مــا تكــون مصحــوب 
بالتعليــق الصــويت مــن مقــدم العــرض أو خلفيــة 
ــاج فيديوهــات  ــق آخــر ويمكــن إنت ــة مــن تطبي صوتي
مــا  وعــادة  متلفــة  أشــكال  يف  الشاشــة  تســجيل 
ــب.  ــبكة الوي ــرب ش ــة ع ــتخدمني متدفق ــاهدها املس يش
"طريقــة  بأهنــا  تعــرف  كــام   )Educause,2006(
للعــرض تعتمــد عــىل تصويــر الفيديــو الرقمي لشاشــة 
ــن  ــويت م ــق الص ــادة بالتعلي ــب ع ــوب املصاح احلاس
أجــل عــرض املعلومــات اإلجرائيــة عــىل املتعلمــني". 
ويطلــق عــىل تقنيــة تســجيل الشاشــة مصطلــح الفيديو 
املتدفــق اللتقــاط ســطح املكتــب، أو لقطــات الشاشــة. 

 )Peterson,2007(



21٤

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء األول     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

توظيف تقنية تسجيل الشاشة ببيئة تدريب الكرتونية يف إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تصميم 
أدوات التقويم االلكرتونية، واجتاهاهتم نحوها

توظيف تقنية تسجيل الشاشة: 
تتعــدد األســاليب التــي يمكــن أن تســتخدم يف الربامج 
التدريبيــة مــن أجــل إكســاب املتدربــني مهــارات 
ــوات  ــارات بخط ــذه امله ــق ه ــا تتعل ــة، وعندم معين
مرئيــة متسلســلة تــربز إلينــا احلاجــة إىل اســتخدام أحــد 
برامــج تســجيل الشاشــة حيــث يعــد طريقــة لتســجيل 
ورصــد األفعــال املنجــزة عىل احلاســب اآليل، وتشــمل 
هــذه األفعــال حــركات الفــأرة والنقــرات عــىل روابــط 
متصفــح اإلنرتنــت ويكــون الناتــج عــىل شــكل فيديو. 

 )Carr & Ly,2009(
ويف الربامــج التدريبيــة يســتخدم تســجيل الشاشــة 
أو  صــويت  بشــكل  إمــا  املحــارضات  تســجيل  يف 
ــادة  ــس إع ــة التدري ــو هيئ ــنى لعض ــث يتس ــي بحي مرئ
اســتخدامها بشــكل متكــرر يف عــدة أماكــن أو إتاحتهــا 
عــىل الشــبكة ليتمكــن الطــالب مــن االطــالع عليهــا 
أو حتميلهــا عــىل أجهزهتــم الشــخصية لدراســة حمتواها 

)Sandy,2007( .يف أي زمــان ومــكان
وقد استخدم بريجيت وكاثرين 

تســجيل  تقنيــة   )Birgit & Catherine, 2011(
ــم  ــامذج التعلي ــىل ن ــامد ع ــس باالعت ــة يف التدري الشاش
ــة  ــالب اإلدراكي ــارات الط ــز مه ــم؛ لتعزي ــة التنظي ذاتي
واملعرفيــة يف فهــم املفاهيــم الرياضيــة املعقــدة، والتــي 
اســتعرض فيهــا جمموعــة مــن فوائــد اســتخدام تقنيــة 
التدريــس، منهــا؛ املرونــة يف  تســجيل الشاشــة يف 
الوصــول إىل املحتــوى التعليمــي يف الوقــت الــذي 
يناســب املتعلــم والــذي يمكنــه مــن متابعــة رشح 
املفاهيــم والعمليــات خطــوة بخطــوة وجعــل الطــالب 
ــم  ــر حتفــزا للتعلــم وتبســيط املفاهي ــر نشــاطا وأكث أكث

ــالب. ــم أداء الط ــردة وتقيي ــدة واملج املعق
مربرات استخدام تكنولوجيا تصميم الشاشة:

تقنيــة  اســتخدام  أن  إىل   )Oud , 2009( أشــار وود 
تســجيل الشاشــة يف العمليــة التعليميــة يســاعد يف 
ــح،  ــهل وواض ــكل س ــه بش ــوى وتقديم ــيط املحت تبس

ــة  ــاط املهم ــىل النق ــز ع ــم الرتكي ــح للمعل ــث يتي حي
غــري  شــكل  أو  كلمــة  أيــة  وحــذف  واألساســية 
بالتلميحــات  الــرشح  رضوري، إضافــة إىل تزويــد 
ــاعد  ــك يس ــة، كذل ــة والصوتي ــاعدات البرصي أو املس
املعلــم يف تقديــم أنشــطة تدريــب تفاعليــة يكــون 
ــوى  ــرض املحت ــة ع ــىل رسع ــيطر ع ــو املس ــب ه الطال
بــام يف ذلــك التغذيــة الراجعــة، وتشــجيع الطــالب عىل 
التفكــري الناقــد مــن خــالل وضــع أنشــطة يقــوم هبــا 

ــوى. ــتعراض املحت ــاء اس ــب أثن الطال
وتشــري ســاندي )Sandy, 2007( إىل أن تقنيــة تســجيل 

الشاشــة Screencasting والتدويــن الصــويت
 Podcasting يســتعمالن عــىل نحــو متزايــد يف التعليــم 
العــايل لتقديــم عــدد كبــري مــن املــواد التعليميــة، ففــي 
ــا  ــام فيه ــرية ب ــات كث ــاك جامع ــدة هن ــات املتح الوالي
 ،)Princeton( وبرينســتون   ،)Yale( ييــل  جامعــة 

.)Berkeley( وبــريكيل ،)Stanford( وســتانفورد
الدراسات السابقة: 

املحــور األول: دراســات ذات عالقــة بتصميــم أدوات 
التقويــم االلكرتونيــة

أجــرى عبــد الرمحــن )2٠19( دراســة هدفــت إىل 
ــم عــىل الوحــدات  ــة برنامــج مقــرتح قائ قيــاس فاعلي
ــم  ــارات التقوي ــض مه ــة بع ــة لتنمي ــة الرقمي النمطي
االلكــرتوين لــدى طــالب كليــة الرتبيــة بجامعــة 
ــا )33(  ــت عينته ــز، بلغ ــن عبدالعزي ــطام ب ــري س األم
طالبــًا وطالبــة، واعتمــدت عــىل املنهــج التجريبــي ذي 
ــدي  ــيل والبع ــني القب ــدة ذات القياس ــة الواح املجموع
ألدواهتــا املتمثلــة يف االختبــار التحصيــيل ملهــارات 
التقييــم املعرفيــة وبطاقــة مالحظــة ألدائهــا. وتوصلــت 
الدراســة إىل فاعليــة الربنامــج املقــرتح يف تنميــة بعــض 

ــالب. ــدى الط ــرتوين ل ــم االلك ــارات التقيي مه
تصميــم  إىل   )2٠19( هدايــة  دراســة  وهدفــت 
للــذكاءات  وفقــا  تكيفيــة  إلكرتونيــة  تعلــم  بيئــة 
ــاس أثرهــا يف  املتعــددة( الشــخي/ االجتامعــي( وقي
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ــاج  ــارات إنت ــة مله ــة واألدائي ــب املعرفي ــة اجلوان تنمي
ــم  ــة، ت ــة الرتبي ــالب كلي ــة لط ــارات اإللكرتوني االختب
ــني  ــي ملجموعت ــبه التجريب ــم ش ــىل التصمي ــامد ع االعت
ــت  ــدي. وكان ــيل والبع ــق القب ــع التطبي ــني م جتريبيت
ــعبة  ــة ش ــة الثاني ــالب الفرق ــن ط ــوائية م ــا عش عينته
الرتبيــة،  بكليــة  اجليولوجيــة  البيولوجيــة  العمــوم 
األوىل  املجموعــة  تعرضــت  املنصــورة.  جامعــة 
ــذكاء  ــط ال ــا لنم ــة وفق ــة تكيفي ــم إلكرتوني ــة تعل لبيئ
تعمــم  لبيئــة  الثانيــة  تعرضــت  بينــام  الشــخي، 
ــي،  ــذكاء االجتامع ــط ال ــا لنم ــة وفق ــة تكيفي إلكرتوني
متثلــت أدوات البحــث يف اختبــار حتصيــيل وبطاقــة 
ــارات  ــاج االختب ــودة إنت ــم ج ــة تقيي ــة وبطاق مالحظ
اإللكرتونيــة، وقــد بينــت نتائجهــا عــن وجــود فــروق 
ــى  ــا يعن ــدي، مم ــاس البع ــح القي ــًا لصال ــة إحصائي دال
أن بيئــة التعلــم اإللكرتونيــة التكيفيــة وفقــا للــذكاءات 
املتعــددة هلــا أثــر فعــال يف تنميــة اجلانــب املعــريف 
ــة،  ــارات اإللكرتوني ــاج االختب ــارات إنت ــي مله واألدائ
ــًا  ــة إحصائي كــام توصلــت إىل عــدم وجــود فــروق دال
املجموعتــني  طــالب  درجــات  متوســطات  بــني 

التجريبيتــني.
وقــام حممــد )2٠17( بدراســة هدفــت إىل تنميــة 
مهــارات املعلمــني يف إعــداد االختبــارات االلكرتونيــة 
املهــاري  األداء  بمســتوى  االرتقــاء  خــالل  مــن 
االلكــرتوين  االختبــارات  اعــداد  يف  للمعلمــني 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )56( معلــاًم، مســتخدمًا 
املعاجلــة  مــادة  ومتثلــت  التجريبــي،  شــبه  املنهــج 
ــداد  ــة إع ــددة لتنمي ــائط متع ــة وس ــة يف برجمي التجريبي
ــة  ــت أداة الدراس ــام متثل ــة، بين ــارات االلكرتوني االختب
يف بطاقــة تقييــم لــألداء املهــاري وأشــارت النتائــج إىل 
التأثــري اإلجيــايب للربنامــج املقــرتح عــىل تنميــة مهارات 

املعلمــني يف إعــداد االختبــارات االلكرتونيــة.
ــعت إىل  ــد س ــع )2٠17( فق ــد البدي ــة عب ــا دراس أم
إظهــار فاعليــة املوقــع اإللكــرتوين يف إكســاب الطالب 

املعــارف واملهــارات اخلاصــة إعــداد االختبــارات 
 Wonder share( برنامــج  خــالل  مــن  التفاعليــة 
ــج  ــىل املنه ــة ع ــدت الدراس Quiz Creator(، واعتم

ــًا  ــن )25( طالب ــا م ــت عينته ــي، وتكون ــبه التجريب ش
مــن طــالب الفرقــة الثالثــة قســـم تكنولوجيا التعليـــم 
بكليــة الرتبيــة النوعيــة بجامعــة طنطــا. وقــد تــم 
ــع  ــب، وموق ــددة باحلاس ــائط متع ــج وس ــر برنام تطوي
االختبــارات  إعــداد  بعمليــات  خــاص  إلكــرتوين 
ــني  ــرق ب ــود ف ــة إىل وج ــت الدراس ــة. وخُلص التفاعلي
متوســطي درجــات الطــالب يف التطبيقــني القبــيل 
)ككل(  واملهاريــة  املعرفيــة  للجوانــب  والبعــدي 

ــدي. ــق البع ــح التطبي لصال
ــامعيل )2٠16( دراســة هدفــت إىل  ــام أجــرى إس ك
ــات  ــم عــىل املدون ــي قائ ــة برنامــج تدريب ــاس فاعلي قي
ــارات  ــم االختب ــارات تصمي ــة مه ــة يف تنمي اإللكرتوني
الثانــوي  التعليــم  معلمــي  لــدى  اإللكرتونيــة 
ــن  ــاًم م ــن )3٠( معل ــة م ــة مكون ــىل عين ــي، ع الصناع
إدارة رشق الزقازيــق التعليميــة. اســتخدمت الدراســة 
التصميــم التجريبــي ذي املجموعــة الواحــدة. وعمــد 
إىل أدايت االختبــار التحصيــيل املوضوعــي ملهــارات 
ــة، وبطاقــة مالحظــة  ــارات االلكرتوني تصميــم االختب
للجانــب املهــاري. وتوصلــت النتائــج عــىل أنــه يوجــد 
ــراد  ــات أف ــطي درج ــني متوس ــًا ب ــرق دال احصائي ف
العينــة يف التطبيقــني القبــيل والبعــدي ألدوات البحــث 

ــدي.  ــق البع ــح التطبي لصال
ــاس  ــعيب )2٠1٤( إىل قي ــة ش ــت دراس ــني هدف يف ح
أثــر برنامــج تدريبــي مقــرتح إلكســاب أعضــاء هيئــة 
التدريــس بجامعــة حائــل مهــارات بنــاء االختبــارات 

ــرتوين ــم االلك ــام إدارة التعل ــة بنظ االلكرتوني
املنهــج شــبه  الدراســة  blackboard. اســتخدمت   
التجريبــي عــىل عينــة بلغــت )22( عضــوًا مــن أعضــاء 
ــج  ــفرت نتائ ــل. وأس ــة حائ ــس بجامع ــة التدري هيئ
الدراســة إىل وجــود فــرق دال احصائيــًا بــني متوســطي 



216

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء األول     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

توظيف تقنية تسجيل الشاشة ببيئة تدريب الكرتونية يف إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تصميم 
أدوات التقويم االلكرتونية، واجتاهاهتم نحوها

ــيل والبعــدي  ــة يف التطبيقــني القب ــراد العين درجــات أف
وبطاقــة  التحصيــيل  )االختبــار  البحــث  ألدايت 
ــك  ــع ذل ــدي ويرج ــق البع ــح التطبي ــة( لصال املالحظ

ــرتح.  ــي املق ــج التدريب إىل الربنام
إىل   )2٠13( خطــوة  أبــو  دراســة  هدفــت  كــام 
تصميــم وإنتــاج برنامــج مقــرتح للتدريــب عــن 
ــة، وقيــاس أثــره  بعــد، بمســاعدة الفصــول االفرتاضي
ــتخدام  ــرتوين باس ــم اإللك ــارات التقوي ــة مه يف تنمي
ــد  ــن بع ــب ع ــو التدري ــاه نح ــوودل( واالجت ــام )م نظ
ــة،  ــة اخلليجي ــس يف اجلامع ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ل
ــة  ــو هيئ ــن )18( عض ــث م ــة البح ــت عين ــد تكون وق
تدريــس، وتــم اســتخدام املنهــج التجريبــي؛ لتحقيــق 
أهدافــه. وتوصلــت الدراســة إىل فاعليــة الربنامــج 
ــات  ــع سياس ــل وض ــث بالعم ــرتح، وأوىص البح املق
تتبنــى التقويــم اإللكــرتوين يف مؤسســات التعليــم 
ــدم  ــددة خت ــزات متع ــن ممي ــه م ــع ب ــا يتمت ــايل؛ مل الع
العمليــة التعليميــة، إضافــة إىل أمهيــة التدريــب الــكايف 
التدريــس الســتخدامه وتوظيــف  هيئــة  ألعضــاء 
ــب  ــام التدري ــى نظ ــرتاتيجية؛ تتبن ــوء إس ــه يف ض أنواع

ــد. ــن بع ع
ــن  ــف ع ــاخ )2٠1٤( إىل الكش ــة الطب ــعت دراس وس
ــات  ــة يف بيئ ــامط الشــبكات االجتامعي ــر اختــالف أن أث
التدريــب االفرتاضيــة القائمــة عــىل اســرتاتيجية التعلم 
التشــاركي عــىل تنميــة مهــارات التقويــم اإللكــرتوين. 
التجريبــي عــىل  املنهــج شــبه  الدراســة  اختــارت 
عينــة مكونــة مــن )6٤( طالبــا وطالبــة؛ وزعــت عــىل 
ــة األوىل  ــت املجموع ــة؛ درس ــات جتريبي ــع جمموع أرب
بنمــط شــبكات شــخصية TPS، ودرســت الثانيــة 
ــة  ــا املجموع ــوى TPS، أم ــادل حمت ــبكات تب ــط ش بنم
 ،Jigsaw ــخصية ــبكات ش ــط ش ــت بنم ــة درس الثالث
ــادل  واملجموعــة األخــرية درســت بنمــط شــبكات تب
ــار  ــىل االختب ــة ع ــدت الدراس ــوى Jigsaw واعتم حمت
التحصيــيل لقيــاس اجلوانــب املعرفيــة للمهــارات، 

األدائيــة،  اجلوانــب  لقيــاس  مالحظــة  وبطاقــة 
ــًا  ــرق دال إحصائي ــود ف ــن وج ــج ع ــفرت النتائ وأس
ــة  ــخصية، وجمموع ــبكات الش ــة الش ــح جمموع لصال
ــود  ــن وج ــة ع ــت الدراس ــام بين ــاركي. ك ــم التش التعل
فــرق دال إحصائيــًا ألثــر التفاعــل لصالــح املجموعــة 

ــخصية. ــبكات الش ــط الش ــدرس بنم ــي ت الت
املحــور الثــاين: دراســات ذات عالقــة بتصميــم برامــج 

وفــق تقنيــة تســجيل الشاشــة.   
ــد مــن الدراســات برامــج تســجيل  اســتخدمت العدي
ومــن  التدريبــي،  املحتــوى  تقديــم  يف  الشاشــة 
الدراســات التــي اهتمــت هبــذه الربامــج حمليــًا دراســة 
املطــريي )2٠15( التــي هدفــت إىل التعــرف عــىل 
فاعليــة برنامــج للتدريــب اإللكــرتوين باســتخدام 
أســلوب تســجيل الشاشــة عــىل إكســاب بعــض 
 Blackboard مهــارات نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين
ــتخدمت  ــم، واس ــادر التعل ــز مص ــاء مراك ــدى أمن ل
ــي  ــبه التجريب ــج ش ــي، واملنه ــج الوصف ــة املنه الدراس
عــىل عينــة مكونــة مــن عينــة الدراســة مــن )3٠( أمينًا، 
تــم توزيعهــم عشــوائيًا بطريقــة عشــوائية يف جمموعتــني 
الدراســة  أدوات  ومتثلــت  وضابطــة(.  )جتريبيــة، 
يف أداة االســتبانة للتعــرف عــىل املهــارات الالزمــة 
الســتخدام أمنــاء مراكــز مصــادر التعلــم لنظــام إدارة 
ــاس  ــيل لقي ــار التحصي ــرتوين، واالختب ــم اإللك التعل
اجلوانــب املعرفيــة، وبطاقــة مالحظــة لقيــاس اجلانــب 
 ،Blackboard األدائــي املرتبطــني بنظــام إدارة التعلــم
وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا 
لصالــح املجموعــة التجريبيــة يف القيــاس البعــدي 
لالختبــار التحصيــيل، ولبطاقــة املالحظــة كذلــك، 
ــي  ــج التدريب ــة الربنام ــا إىل فعالي ــفرت نتائجه ــام أس ك
وتأثــريه اإلجيــايب يف تنميــة املهــارات مقارنــة بالطريقــة 

ــة. التقليدي
Sny- )ويف ذات الســياق أجــرى ســنايدر وآخــرون 
der,et al,2014( دراســة هدفــت إىل الكشــف عــن 
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ــة  ــة يف ثالث ــجيل الشاش ــر تس ــاف أث ــة استكش فعالي
فصــول ملــادة التاريــخ للصــف التاســع، واعتمــد 
ــالب  ــم الط ــث قس ــي؛ حي ــبه التجريب ــج ش ــىل املنه ع
باســتخدام تســجيل  إىل جمموعتــني األوىل درســت 
عــرض  برنامــج  خــالل  مــن  والثانيــة  الشاشــة، 
ــج الدراســة  ــح )power point(. وكشــفت نتائ الرشائ
أن املجموعــة التــي درســت باســتخدام تقنيــة تســجيل 
الشاشــة كان الطــالب أكثــر انخراًطــا يف األنشــطة 
التعليميــة  الربامــج  وأن  الدراســية،  الفصــول  يف 
املقدمــة مــن خــالل تســجيل الشاشــة تســهل التعلــم، 
ــث  ــذايت؛ حي ــم ال ــة التعل ــادة فاعلي ــىل زي ــل ع وتعم
ــتامع إىل  ــات واالس ــاهدة اللقط ــالب مش ــتطيع الط يس
ــة  ــم، إضاف ــب قدراهت ــرات حس ــدة م ــارضات ع املح
ــة  ــل وخاص ــكل أفض ــم بش ــز التعل ــا يف تعزي إىل قدرهت
ــم. ــوى التعل ــة بمحت ــة منخفض ــم معرف ــن لدهي الذي

 Morris &( أمــا دراســة موريــس وجالدســون    
تأثــري  حتليــل  إىل  هدفــت  فقــد   )Gladson,2014

ــالب  ــة للط ــاب املعرف ــىل اكتس ــة ع ــجيل الشاش تس
تســجيل  تقنيــة  الباحثــان  واســتخدم  اجلامعيــني. 
الشاشــة كمســاعدات للتعلــم مــن خــالل بيئــة تعلــم 
بديــاًل عــن  االلكرتونيــة )Blackboard( وليســت 
املحــارضات التــي تقــدم يف الفصــول الدراســية، وقــد 
ــات  ــم إيضاح ــىل تقدي ــجيالت ع ــك التس ــزت تل رك
ــك  ــت تل ــام كان ــوع كل ــاط يف املوض ــريات للنق وتفس
النقــاط مهمــة. وأجريــت هــذه الدراســة خــالل العــام 
ــدرايس 2٠12/2٠11 يف قســم بإحــدى جامعــات  ال
اململكــة املتحــدة. واتبعــت الدراســة املنهــج شــبه 
التجريبــي، وشــارك فيهــا جمموعــة مــن طــالب الســنة 
األوىل )1٠8( طالبــًا. ولقيــاس ذلــك تم اســتخدام أداة 
االختبــار. وبينــت النتائــج أن لتســجيل الشاشــة تأثــريًا 
كبــريًا يف اكتســاب املعرفــة لصالــح املجموعــة التجريبية 
ــة  ــلوب الشاش ــا أس ــىل تكنولوجي ــدت ع ــي اعتم الت
بجانــب التدريــس التقليــدي، كــام بينــت النتائــج 

ــة  ــدرون قيم ــة يق ــة التجريبي ــالب يف املجموع أن الط
ــاعد  ــل مس ــة كعام ــجيل الشاش ــة تس ــتخدام تقني اس

ــم. ــة والفه ــاب املعرف ــىل اكتس ع
التــي   )Musallam, 2010( مســلم  دراســة  ويف 
أجراهــا لقيــاس أثــر اســتخدام تســجيل الشاشــة كأداة 
متعــددة الوســائط قبــل التدريــب عــىل بعــض املفاهيــم 
الكيميــاء  مقــرر  لطــالب  الكيميائيــة  والتجــارب 
ــة، واســتخدمت الدراســة  املتقدمــة يف املدرســة الثانوي
ــة مــن )62(  ــة مكون ــي عــىل عين املنهــج شــبه التجريب
ــة  ــة يف مدين ــة الثانوي ــنة الرابع ــالب الس ــن ط ــا م طالًب
ســان فرانسيســكو. وتوصلــت الدراســة إىل تأثــري 
ــىل  ــة ع ــة التعليمي ــتخدمة يف العملي ــجيالت املس التس
زيــادة معــدالت األداء الكليــة ومعــدالت اجلهــد 
ــم املجــردة، حيــث  ــة يف اكتســاب املفاهي العقــيل الكلي
أثبتــت النتائــج فاعليــة اســتخدام تقنيــة تســجيل 

ــم. ــة يف التعلي الشاش
ــد  ــرون )Carr, et al ,2009( فق ــة كار وآخ ــا دراس أم
هدفــت إىل التعــرف عــىل فعاليــة اســتخدام تقنيــة 
املكتبــات  موظفــي  تدريــب  يف  الشاشــة  تســجيل 
إنشــاء  كيفيــة  كاليفورنيــا عــىل  يف جامعــة واليــة 
ــة،  ــائل النصي ــر الرس ــور لتطوي ــو والص ــالم الفيدي أف
واملحادثــات، والرســائل اإللكرتونيــة، واســتخدام 
أدوات التفاعــل مع رواد املكتبــة. وتوصلت إىل أن تقنية 
تســجيل الشاشــة مفيــد يف حتســني جتربــة املســتخدمني 
ــة، حيــث يمكــن اســتخدامه عــىل  ــة والتعليمي املرجعي
ــم  ــات وتقدي ــامت املكتب ــرض تعلي ــع يف ع ــاق واس نط
املراجــع، خاصــة وأن أدوات تســجيل الشاشــة ســهلة 
االســتخدام، وأن اســتخدام موظفــي املكتبــات لتقنيــة 
تســجيل الشاشــة يعــد األفضــل واألكثــر كفــاءة 
للطــالب يف توضيــح اســرتاتيجيات الدراســة املعقــدة 
يف املكتبــة، ويف إجيــاد مصــادر املعلومــات بشــكل 

أســهل وأرسع.
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تعليق عام عىل الدراسات السابقة: 
عــرض  بعــد  يتضــح  األول:  املحــور  دراســات 

واألجنبيــة: العربيــة  الســابقة  الدراســات 
ــبه  ــج ش ــت املنه ــابقة اتبع ــات الس ــل الدراس • أن ج
وبطاقــات  االختبــار  واســتخدمت  التجريبــي، 

بحثيــة. كأدوات  املالحظــة 
ــوف  ــت الوق ــابقة حاول ــات الس ــة الدراس • أن غالبي
عــىل فاعليــة بيئــات التعلــم اإللكرتونيــة يف تنميــة 

مهــارات تصميــم االختبــارات اإللكرتونيــة.
•  متايــز الدراســة احلاليــة عــن كل الدراســات الســابقة 
إكســاب  الشاشــة يف  تســجيل  لتقنيــة  توظيفهــا  يف 
أعضــاء هيئــة التدريــس مهــارات تصميــم أدوات 

التقويــم االلكرتونيــة.
• اتفــاق الدراســة احلاليــة مــع العديــد مــن الدراســات 

الســابقة يف املنهــج البحثــي املســتخدم، ويف األدوات.
مــن  واســتفادهتا  احلاليــة  الدراســة  اسرتشــاد   •
ــا. ــاء أداهت ــا، ويف بن ــابقة؛ يف منهجه ــات الس الدراس
عــرض  بعــد  الثاين:يتضــح  املحــور  دراســات 

واألجنبيــة: العربيــة  الســابقة  الدراســات 
ــت  ــي تناول ــة الت ــة واألجنبي ــات العربي ــة الدراس • قل
الشاشــة يف  تقنيــة تســجيل  البحــث عــن فاعليــة 

إكســاب أو تنميــة املهــارات.
ــة  ــىل فاعلي ــدت ع ــابقة أك ــات الس ــة الدراس • أن غالبي

ــة تســجيل الشاشــة. تقني
• أن الدراســات الســابقة حاولــت الوقــوف عــىل 
فاعليــة تقنيــة تســجيل الشاشــة لــدى جمتمعــات تعــام 

ــامط. ــة األن متلف
• اتفــاق الدراســة احلاليــة مــع العديــد مــن الدراســات 

الســابقة يف املنهــج البحثــي املســتخدم.
مــن  واســتفادهتا  احلاليــة  الدراســة  اسرتشــاد   •
ــا. ــاء أداهت ــا، ويف بن ــابقة؛ يف منهجه ــات الس الدراس

منهج الدراسة: 
ــار  ــة اإلط ــك ملعاجل ــيل: وذل ــي التحلي ــج الوصف املنه

النظــري، وحتليــل أدوات التقويــم االلكرتونيــة هبــدف 
ــا.   ــة لتصميمه ــارات األدائي ــة بامله ــل إىل قائم التوص

ــداد  ــل يف إع ــك متث ــري: وذل ــث التطوي ــج البح منه
وتطويــر مــادة املعاجلــة التجريبيــة املتمثلــة يف تســجيل 
الشاشــة باســتخدام برنامــج Camtasia وتوظيفهــا 
ــج يف  ــذا املنه ــل ه ــام متث ــة، ك ــب افرتاضي ــة تدري يف بيئ
ــاس  ــة/ ومقي ــة املالحظ ــث )بطاق ــر أدايت البح تطوي

ــاه(. االجت
ــري  ــة املتغ ــان فاعلي ــك لبي ــبه التجريبي:وذل ــج ش املنه
ــة  ــة قائم ــب الكرتوني ــة تدري ــي )بيئ ــتقل التجريب املس
عــىل تقنيــة تســجيل الشاشــة( عــىل املتغرييــن التابعــني 
اللذيــن يتمثــالن يف: املهــارات األدائيــة لتصميــم 
أدوات التقويــم االلكرتونيــة واجتــاه أعضــاء هيئــة 

ــة. ــجيل الشاش ــة تس ــو تقني ــس نح التدري
جمتمع الدراسة وعينته:

ــة التدريــس  تكــون جمتمــع الدراســة مــن أعضــاء هيئ
بجامعــة املجمعــة للعــام الــدرايس 1٤٤1-1٤٤٠ 
هـــ، وقــد تكــون مــن )12( عضــو هيئــة تدريــس تــم 
اختيارهــم بطريقــة عشــوائية؛ وذلــك مــن خــالل 
ــرتوين  ــم اإللك ــدات التعل ــقي وح ــع منس ــل م التواص
يف الكليــات عــن فتــح بــاب الرتشــيح ألعضــاء هيئــة 
ــج  ــامم للربنام ــة يف االنض ــه الرغب ــن لدي ــس مل التدري
التدريبــي؛ بحيــث ال يزيــد عــدد املرشــحني عــن 
ــة  اثنــني. وقــد بلــغ عــدد املرشــحني )17( عضــو هيئ

ــج. ــاء الربنام ــل )5( أعض ــس. مل يكم تدري
متغريات الدراسة:

• املتغــري املســتقل: بيئــة تدريــب الكرتونيــة قائمــة عــىل 
تقنيــة تســجيل الشاشــة.

ــم أدوات  ــة لتصمي ــارات األدائي ــع: امله ــري التاب • املتغ
ــجيل  ــة تس ــو تقني ــاه نح ــرتوين، واالجت ــم االلك التقوي

ــة. الشاش
أدوات الدراسة:

متثلت أدوات الدراسة يف التايل:
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القياس البعدياملعاجلة التجريبيةالقياس القبيل
بطاقة مالحظة تصميم أدوات التقويم 

بيئة تدريب افرتاضية قائمة عىل تقنية االلكرتونية
تسجيل الشاشة

بطاقة مالحظة تصميم أدوات التقويم 
االلكرتونية

مقياس اجتاه نحو تقنية تسجيل الشاشةمقياس اجتاه نحو تقنية تسجيل الشاشة

جدول )1( التصميم التجريبي للدراسة

ــم  ــة ألدوات التقوي ــارات األدائي ــل امله ــة حتلي •  بطاق
ــورد(. ــم )بالكب ــام إدارة التعل ــة يف نظ االلكرتوني

املهــاري  اجلانــب  لقيــاس  مالحظــة  بطاقــة   •

ــم  ــم أدوات التقوي ــس يف تصمي ــة التدري ــاء هيئ ألعض
االلكرتونيــة.

ــو  ــس نح ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــاس اجتاه •  مقي

ــة. ــجيل الشاش ــة تس تقني

التصميم التجريبي للدراسة: 
ــي ذي  ــم التجريب ــو التصمي ــتخدم ه ــم املس    التصمي
املجموعــة الواحــدة ذات القياســني القبــيل والبعــدي؛ 
ــارات  ــس للمه ــة التدري ــو هيئ ــارن أداء عض ــه يق وفي
ــل  ــة قب ــم االلكرتوني ــم أدوات التقوي ــة لتصمي األدائي
دراســة الربنامــج وبعــده. واجلــدول )1( يوضــح 

ــة.  ــي للدراس ــم التجريب ــة التصمي طبيع

ــة  ــىل تقني ــة ع ــة قائم ــب الكرتوني ــة تدري ــم بيئ تصمي
ــة(: ــة التجريبي ــواد املعاجل ــة )م ــجيل الشاش تس

ــوات  ــا اخلط ــة يف تطبيقه ــة احلالي ــتخدمت الدراس اس
ــام  ــي الع ــم التعليم ــوذج التصمي ــة لنم اإلجرائي

املحتــوى  وإعــداد  لتصميــم  وذلــك   ،)ADDIE(
التعليمــي املطلــوب تقديمــه ألعضــاء هيئــة التدريــس 
عــرب بيئــة نظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين )بالكبــورد(، 
ــن  ــد م ــه يع ــوذج بعمليات ــذا النم ــًرا ألن ه ــك نظ وذل
النــامذج األساســية لتطويــر وتصميــم التعليــم بــام 
يقدمــه مــن عمليــات أساســية ألي نمــوذج آخــر مــن 
نــامذج تصميــم التعليــم حيــث يســري يف خطــوات 
ــيل  ــام ي ــد. وفي ــم اجلي ــىل التصمي ــاعد ع ــا يس ــددة مم حم

ــوات. ــك اخلط ــا لتل توضيًح
1- مرحلــة التحليــل: وهــي العمليــة التــي يتــم فيهــا 
ــكلة  ــل املش ــالل حتلي ــن خ ــه م ــب تعلم ــا جي ــد م حتدي
ــل  ــس وحتلي ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــر حاج وتقدي
خصائــص املتعلمــني وحتليــل املحتــوى املطلــوب 

ــه. تعلم
2- مرحلــة التصميــم: وهــي العمليــة التــي يتــم فيهــا 
وصــف األســاليب واإلجــراءات التــي تتعلــق بكيفيــة 
ــة التعلــم ومرجاهتــا مــن خــالل صياغــة  تنفيــذ عملي

القيــاس  أدوات  وتصميــم  الســلوكية  األهــداف 
ــه. ــلوب عرض ــوى وأس ــم املحت وتنظي

ــا  ــم فيه ــي يت ــة الت ــي العملي ــاج: وه ــة اإلنت 3- مرحل
ــم حتليلهــا وتصميمهــا  ــي ت ــة الت ــادة التعليمي ــاج امل إنت

ــابقة. ــل الس يف املراح
ــا  ــم فيه ــي يت ــة الت ــي العملي ــق: وه ــة التطبي 4- مرحل
تنفيــذ الربنامــج التدريبــي يف الواقــع الفعــيل عــىل عينــة 

الدراســة.
ــا  ــم فيه ــي يت ــة الت ــي العملي ــم: وه ــة التقوي 5- مرحل
تقديــر مــدى كفايــة الربنامــج وحتقيقــه لألهــداف مــن 
خــالل التقويــم البنائــي للمــواد التعليميــة ثــم التقويــم 
ــوء  ــددة يف ض ــاس املح ــق أدوات القي ــي بتطبي النهائ

ــل للمراحــل: ــيل تفصي ــام ي متغــريات الدراســة. وفي
ــات:  ــر احلاج ــكلة وتقدي ــل املش ــة التحليل:حتلي مرحل
أعضــاء  حاجــات  وتقديــر  املشــكلة  حتليــل  تــم 
ــت يف  ــي متثل ــة( والت ــة الدراس ــس )عين ــة التدري هيئ
إكســاهبم املهــارات األدائيــة لتصميــم أدوات التقويــم 
االلكرتونيــة كــام ســبق توضيحــه يف املشــكلة البحثيــة، 
ــن  ــة م ــك الفئ ــص تل ــىل خصائ ــرف ع ــم التع ــا ت أيًض
أعضــاء هيئــة التدريــس مــن حيــث إملامهــم بمهــارات 
احلاســب، وحتــدد ذلــك عنــد اختيــار عينــة الدراســة.
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ــم أدوات  ــة لتصمي ــارات األدائي ــة امله ــداد قائم 2 - إع
العــام  للهــدف  بالرجــوع  االلكرتونيــة:  التقويــم 
للدراســة وهــو إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس 
لتصميــم  األدائيــة  املهــارات  الدراســة(  )جمموعــة 
أدوات التقويــم االلكرتونيــة وفقــًا لتقنيــة تســجيل 
التعلــم  إدارة  نظــام  بيئــة  واملقــدم عــرب  الشاشــة، 
أدوات  توفــره مــن  اإللكــرتوين )بالكبــورد( ومــا 
وتقنيــات تســاعد عــىل حتقيــق هــذا اهلــدف مــع األخــذ 
ــمح  ــام يس ــتهدفة ب ــة املس ــص الفئ ــار خصائ يف االعتب
ــوء  ــايل. يف ض ــة احل ــدف الدراس ــع ه ــة م ــم باملواءم هل
ذلــك قــام الباحــث بإعــداد قائمــة باملهــارات األدائيــة 
املتضمنــة  االلكرتونيــة  التقويــم  أدوات  لتصميــم 
يف نظــام )بالكبــورد( مــن خــالل حتليلــه، وعنــد 
االنتهــاء مــن إعــداد القائمــة تــم عرضهــا عــىل عــدد 
ــدوا  ــن أب ــم، الذي ــا التعلي ــي تكنولوجي ــن متخص م
ــم،  ــض مالحظاهت ــل بع ــني تعدي ــا ح ــم عليه موافقته
ويذلــك أصبحــت قائمــة املهــارات األدائيــة لتصميــم 
أدوات التقويــم االلكرتونيــة وفقــًا لنظــام إدارة التعلــم 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــورد ع بالكب
أوالً: مهارات تصميم االختبارات

1.حتديد اسم مناسب وحمدد لالختبار 
2.حتديد لون اسم االختبار

3.إنشــاء وصــف لالختبــار وعرضــه أو عــدم عرضــه 
للطــالب قبــل البــدء يف االختبــار

٤.إنشــاء اإلرشــادات وعرضهــا للطــالب قبــل البــدء 
يف االختبــار

ــذة(  ــار )ناف ــار يف إط ــح االختب ــة فت ــد إمكاني 5.حتدي
ــار  ــس اإلط ــار يف نف ــح االختب ــاء فت ــد أو إبق جدي

6.حتديــد إمكانيــة إتاحــة االختبــار للطــالب أو عــدم 
إتاحتــه.

ــار أو  ــذا االختب ــد هل ــالن جدي ــة إع ــة إضاف 7.إمكاني
ــة. ــدم اإلضاف ع

8.حتديد عدد املحاوالت لتقديم االختبار. 

ــال  ــبة )يف ح ــاوالت املحتس ــج املح ــد أي نتائ 9.حتدي
ــار(. ــة لالختب ــن حماول ــر م ــار أكث اختي

ــدم  ــئلة أو ع ــات األس ــع إجاب ــامل مجي ــد إك 1٠.حتدي
ــا. حتديده

11.حتديد زمن االختبار بالدقائق.
12.حتديد تاريخ بدء االختبار وهنايته.

13.ضبط إضافة كلمة املرور لالختبار.
ــالب  ــة ط ــتخدم أو جمموع ــار ملس ــة االختب 1٤.إتاح

ــار. ــدم لالختب ــن التق م
15.حتديد تاريخ االستحقاق لالختبار من عدمه.

ــار يف حســابات  16.تضمــني أو عــدم تضمــني االختب
ــرات. مركــز التقدي

ــاء أو عــدم إخفــاء النتائــج اخلاصــة هبــذا  17.إخف
ــار بالكامــل عــن املعلــم و"مركــز التقديــرات" االختب
18.عــرض أو عــدم عــرض نتائــج ومالحظــات 
ــالب. ــىل الط ــة ع ــات الصحيح ــار أو اإلجاب االختب
ــة  ــه )يف حال ــه ووقت ــم عرض ــذي يت ــا ال ــد م 19.حتدي

ــرض(. ــار الع اختي
ــل  ــئلة مث ــواع األس ــض أن ــة يف بع ــة الدرج 2٠.جتزئ

ــل. ــئلة التوصي أس
ــب  ــروج الطال ــدم خ ــامل )ع ــرض اإلك ــار ف 21.اختي
ــار إال بعــد إهنــاء مجيــع األســئلة(. مــن شاشــة االختب
22.عــرض أســئلة االختبــار بالكامــل يف صفحــة 
واحــدة أو عــرض كل ســؤال يف صفحــة مســتقلة. 
23.حتديــد منــع أو عــدم منــع تغيــري إجابــة عــن 

ســؤال تــم إرســاله بالفعــل.
غــري  أو  عشــوائي  بشــكل  األســئلة  2٤.ترتيــب 

ئي. عشــوا
25.حتديــد اختيــار نــوع مــن أنــواع األســئلة املتاحــة يف 

. م لنظا ا
26.حتديد عنوان للسؤال بعد اختيار نوعه.

27.كتابة نص السؤال يف اخلانة املخصصة له. 
28.الســامح برتقيــم أو عــدم ترقيــم اإلجابــات يف 
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ــة،  ــام عربي ــل أرق ــم مث ــئلة )الرتقي ــواع األس ــض أن بع
ــرية …( ــرف كب أح

29.حتديــد إمكانيــة عــرض اإلجابــة بشــكل عمــودي 
أو أفقــي يف بعــض أنــواع األســئلة.

3٠.الســامح أو عــدم الســامح بمنــح جــزء مــن الدرجة 
يف بعــض أنــواع األســئلة التــي حتتمــل أكثــر مــن إجابة 

. صحيحة
اإلجابــات  بإظهــار  الســامح  إمكانيــة  31.حتديــد 
ــواع األســئلة. عشــوائيا أو غــري عشــوائي يف بعــض أن
32.حتديــد عــدد اإلجابــات املــراد إدراجهــا كخيارات 

للســؤال )مثل ســؤال متعــدد االختيــارات(.
33.حتديــد إمكانيــة إضافــة مالحظــات )التغذيــة 
اإلجابــة  أو  الصحيحــة  اإلجابــة  الراجعــة( حالــة 

اخلاطئــة.
ــامت  ــات أو كل ــة فئ ــدم إضاف ــة أو ع ــد إضاف 3٤.حتدي

ــؤال. ــة الس ــتويات صعوب ــية أو مس أساس
خاصــة  مالحظــات  إضافــة  عــدم  أو  35.إضافــة 

باملعلــم عــىل األســئلة.
ثانيًا: مهارات تصميم الواجبات

1.حتديد اسم الواجب ولونه.
اإلرشــادات  إضافــة  عــدم  أو  إضافــة  2.حتديــد 

. جــب ا لو با صة خلا ا
3.حتديــد إرفــاق ملــف الواجــب ســواء مــن عليجهــاز 
احلاســب أو مــن خــالل امللفــات املوجودةداخــل 

ــرر. املق
٤.إضافة أو عدم إضافة تاريخ االستحقاق.

5.حتديد النقاط املحتملة للواجب.
6.إتاحة أو عدم إتاحة الواجب للطالب.

الواجــب  بــدء  تاريــخ  أو عــدم حتديــد  7.حتديــد 
النهايــة. وتاريــخ 

ــب  ــردي إذا كان الواج ــم الف ــار التقدي ــد اختي 8.حتدي
ــالب. ــع الط جلمي

9.حتديد عدد املحاوالت اخلاصة بالواجب.

ــن  ــق م ــة التحق ــة خاصي ــدم إضاف ــة أو ع 1٠.إضاف
الواجبــات املرســلة لالنتحــال.

11.الســامح أو عــدم الســامح للطــالب بعــرض تقريــر 
نســبة االنتحــال.

12.اســتبعاد أو عــدم اســتبعاد الواجبــات املرســلة 
منقواعــد البيانــات العموميــة واملؤسســية.

13.إخفــاء أســامء الطــالب أثنــاء تقديــر حماوالهتــم أو 
إظهارهــا.

فــرد  إىل  الواجــب  تقديــر  1٤.تفويــض مســؤولية 
مســاعد(. آخر)مــدرس 

ــام  ــر عــىل شــكل أرق ــد شــكل نتيجــة التقدي 15.حتدي
أو حــرف أو نــص أو نســبة أو مكتمــل وغــري مكتمــل.
اخلاصــة  الدرجــات  إضافــة  عــدم  أو  16.إضافــة 

التقديــرات. مركــز  حســابات  يف  بالواجــب 
17.إظهــار أو عــدم إظهــار النتيجــة للطالــب يف خانــة 

"التقديــرات اخلاصــة يب" يف صفحــة الطالــب.
ثالثًا: مهارات تصميم املناقشات )املنتديات(

1.حتديد اسم املنتدى املناسب.
2.إضافة أو عدم إضافة وصف مترص للمنتدى.

3.إتاحة أو عدم إتاحة املنتدى للمشاركني.
املنتــدى  بدايــة  تاريــخ  او عــدم حتديــد  ٤.حتديــد 

وهنايتــه.
5.إضافة أو عدم إضافة تقدير للمنتدى

6.السامح أو عدم السامح لألعضاء يف املنتدى أو يف
 سالسل الرسائل )مواضيع داخل املنتدى(

7.السامح أو عدم السامح للمؤلف بحذف الرسائل
 اخلاصة به

بتعديــل  للمؤلــف  الســامح  عــدم  أو  8.الســامح 
بــه الرســائالخلاصة 

9.الســامح أو عــدم الســامح للمؤلــف بإنشــاء سالســل 
رســائل جديــدة

1٠.حتديد اسم املوضوع ونص الرسالة وأيض
11.ارفــاق او عــدم ارفــاق ملــف يف حالــة إنشــاء 
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سالســل رســائل جديــدة
الطالــب  مشــاهدة  عــدم  خيــار  12.حتديــد 
ملشــاركاتزمالئه إال بعــد تقديــم مشــاركته حــدا للغــش
وبذلــك يكــون قــد متــت اإلجابــة عــن الســؤال األول 
مــن أســئلة الدراســة، الــذي نــص عــىل " مــا املهــارات 
األدائيــة لتصميــم أدوات التقويــم االلكرتونيــة الــالزم 
ــام  ــًا لنظ ــس وفق ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــا ل تنميته

ــورد(؟ " )بالكب
مرحلة التصميم:

وقد اشتملت هذه املرحلة عىل اخلطوات التالية:
يف ضــوء  التعليميــة:  قائمــة األهــداف  إعــداد   -1
قائمــة املهــارات األدائيــة ألدوات التقويــم االلكــرتوين 
النهائيــة تــم إعــداد قائمــة باألهــداف التعليميــة لتلــك 
املهــارات، والتــي ســيتم توزيعهــا عــىل الــدروس 
ــام إدارة  ــالل نظ ــن خ ــم( م ــات التعل ــة )كائن التعليمي
التعلــم االلكــرتوين )بالكبــورد(. حيــث تضمنــت 
ــة  ــالل بطاق ــن خ ــها م ــم قياس ــة يت ــارة أدائي )6٤( مه
مالحظــة املهــارات بتطبيــق اختبــار األداء املهــاري 
ــة  ــاة الصياغ ــت مراع ــد مت ــة. وق ــة الدراس ــىل عين ع
ــدد  ــىل ع ــا ع ــم عرضه ــم ت ــداف، ث ــلوكية لأله الس
مــن متخصــي تكنولوجيــا التعليــم هبــدف الوقــوف 
عــىل آرائهــم يف مــدى حتقيــق عبــارة كل هــدف للناتــج 
ــة  ــالمة وصح ــدى س ــه، وم ــوب حتقيق ــي املرغ التعلم
الصياغــة الســلوكية لألهــداف. وقــد أشــار املحكمــون 
إىل بعــض التعديــالت يف الصياغــة، وقــد قــام   بإجــراء 
ــة يف  ــت القائم ــم أصبح ــن ث ــالت، وم ــذه التعدي ه
ــلوكيًا. ــًا س ــن )6٤( هدف ــة م ــة مكون ــا النهائي صورهت
ــداف  ــوء األه ــي:يف ض ــوى التعليم ــم املحت  2- تنظي
الســابقة قــام الباحــث باســتخالص املحتــوى العلمــي 
ــم  ــات هتت ــمل موضوع ــداف ليش ــذه األه ــاص هب اخل
باجلانــب األدائــي ملهــارات التقويــم االلكــرتوين، 
ــد  ــا. وللتأك ــبني هل ــم املناس ــطة والتقوي ــك األنش وكذل
مــن صــدق املحتــوى املطــور، وترابطــه قــام الباحــث 

ــربة  ــن ذوي اخل ــني م ــن املحكم ــدد م ــىل ع ــه ع بعرض
واالختصــاص مــع أهدافــه؛ وذلــك هبــدف اســتطالع 
رأهيــم يف مــدى ارتبــاط املحتــوى التعليمــي باألهداف، 
ومــدى كفايتــه لتحقيقهــا، ومــدى مالءمتــه. وقــد اتفق 
ــن  ــض م ــل بع ــع تعدي ــه م ــىل صالحيت ــون ع املحكم
أجزائــه املتعلقــة بإعــادة الصياغــة. وقــد قــام الباحــث 
بالتعديــل، وبذلــك أصبحــت املــادة التعليميــة صاحلــة 
للتقديــم يف الربنامــج التدريبــي. ثــم نظــم املحتــوى يف 
ــة(  ــات تعليمي ــرية )كائن ــم صغ ــدات تعل ــورة وح ص
ــي  ــج، وتراع ــوى الربنام ــداف حمت ــس أه ــة تعك متتابع

ــم. ــي يف التعل ــلوب املنطق األس
3- تصميم أدوات القياس وتشمل:

 أوالً: إعداد بطاقة املالحظة:
اســتنادا إىل قائمــة مهــارات التقويــم االلكرتونيــة التــي 
تــم حتديدهــا مســبقًا، تــم التوصــل إىل الصــورة النهائية 
ــة يف  ــب األدائي ــاس اجلوان ــة أداء لقي ــة مالحظ لبطاق
تصميــم أدوات التقويــم االلكرتونيــة بإتبــاع اخلطــوات 

التاليــة:
حتديــد اهلــدف مــن بطاقــة املالحظــة: هدفــت البطاقــة 
إىل مالحظــة أداءات أعضــاء هيئــة التدريــس عنــد 
ــم  ــد تعلمه ــة، بع ــم االلكرتوني ــم أدوات التقوي تصمي
ــث  ــام الباح ــد ق ــي، وق ــج التدريب ــالل الربنام ــن خ م
بتحديــد املحتــوى للبطاقــة يف ضــوء أهــداف الربنامــج 
العامــة، إضافــة إىل املهــارات التــي تــم التوصــل إليهــا 
من خــالل عمليات حتليــل أدوات التقويــم االلكرتونية 
ــد  ــورد(، وق ــرتوين )بالكب ــم االلك ــام إدارة التعل يف نظ
روعــي عنــد صياغتهــا أن تكــون يف العبــارات إجرائيــة 
بحيــث تصــف بوضــوح األداء املــراد مالحظتــه، وأال 
تكــون املهــارة الواحــدة مشــتملة عــىل أكثــر مــن أداء. 
ــم  ــة تقيي ــت يف: بطاق ــة متثل ــاد ثالث ــن أبع ــت م وتكون
اجلانــب األدائــي؛ البعــد األول: تصميــم االختبــارات 
وعــدد مهاراهتــا )35( مهــارة، والبعــد الثــاين: تصميــم 
الواجبــات وعــدد مهاراهتــا )17( مهــارة، والبعــد 
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ــا )12(  ــدد مهاراهت ــات وع ــم املناقش ــث: تصمي الثال
مهــارة.

التقديــر  تــم  البطاقــة:  لعنــارص  الرقمــي  التقديــر 
الكمــي ألداء أعضــاء هيئــة التدريــس املعلمــني يف 
ــة  ــة املالحظ ــالل بطاق ــن خ ــرتوين م ــم االلك التقوي
عــىل النحــو التــايل؛ ثــالث درجــــات )3( إذا تــم أداء 
ــم  ــان )2( إذا ت ــام، ودرجت ــن ت ــتوى متك ــارة بمس امله
ــدة )1(  ــة واح ــدرب، ودرج ــاعدة امل ــارة بمس أداء امله

ــارة.  ــدم أداء امله ــة ع يف حال
الصــورة األوليــة لبطاقــة املالحظــة: اشــتملت الصــورة 
ــة؛  ــارة فرعي ــىل )6٤( مه ــة ع ــة املالحظ ــة لبطاق املبدئي
ــات،  ــم )الواجب ــل أدوات التقوي ــة حتلي ــاءت نتيج ج
التعلــم  إدارة  نظــام  يف  املناقشــات(  االختبــارات، 

االلكرتوين)بالكبــورد(.
حســاب صــدق البطاقــة: تــم عــرض البطاقــة يف 

ــني؛  ــن املتخصص ــة م ــىل جمموع ــة ع ــا األولي صورهت
هبــدف التأكــد مــن الصياغــة اإلجرائيــة لعنــارص 
البطاقــة، وقدرهتــا عــىل التعبــري عــن أداء عضــو هيئــة 
ــا  ــدى صالحيته ــامت، وم ــوح التعلي ــس، ووض التدري
املفــردات،  بعــض  حــذف  أو  وإضافــة  للتطبيــق، 
وقــد أشــار املحكمــون إىل إعــادة صياغــة بعــض 
املفــردات دون أن يتــم حــذف أي منهــا. وقــد أجريــت 
ــك  ــون ويذل ــا املحكم ــار اليه ــي أش ــالت الت التعدي
أصبحــت البطاقــة بصورهتــا النهائيــة مكونــة مــن 

)6٤( مهــارة. 
الباحــث  قــام  املالحظــة:  بطاقــة  ثبــات  حســاب 
ــتخدام  ــة باس ــة املالحظ ــات بطاق ــل ثب ــاب معام بحس
معادلــة "ألفــا كرونبــاخ" )Coronbach's Alpha( مــن 
خــالل برنامــج SSPS. واجلــدول )2( يوضــح ذلــك:

القيمةعبارات بطاقة املالحظةحجم العينةمعامل الثبات
126٤8٤.٤معادلة "ألفا كرونباخ"

جدول )2( معامل ثبات بطاقة املالحظة

يتضــح مــن اجلــدول )2( أن قيمــة معامــالت الثبــات 
لبطاقــة املالحظــة بلغــت )8٤.٤( ويعــد ذلــك مؤرًشا 

عــىل أن بطاقــة املالحظــة عــىل درجــة ثبــات عاليــة.  
ــراء  ــد إج ــة: بع ــة املالحظ ــة لبطاق ــورة النهائي • الص
املالحظــة،  لبطاقــة  والثبــات  الصــدق  عمليــات 
أصبحــت البطاقــة يف صورهتــا النهائيــة صاحلــة لقيــاس 
أداء أعضــاء هيئــة التدريــس عينــة الدراســة، وتتكــون 

ــارة.  ــن )6٤( مه م
ــجيل  ــة تس ــو تقني ــاه نح ــاس االجت ــداد مقي ــًا: إع ثاني

ــث(  ــداد الباح ــن إع ــة: )م الشاش
•  اهلــدف مــن املقيــاس: يتمثــل يف التعــرف عــىل 
اجتاهــات أعضــاء هيئــة التدريــس نحــو تقنيــة تســجيل 

ــة. الشاش
• إعــداد الصــورة األوليــة للمقيــاس: تضمــن املقيــاس 
ــا  ــم توزيعه ــرة، ت ــىل )22( فق ــة ع ــورة األولي يف الص

فقــرات،   )8( النظــام  خصائــص  حموريــن؛  عــىل 
ــداده  ــم إع ــرة. وت ــه )1٤( فق ــة ب ــات املرتبط والصعوب
ــل  ــق البدائ ــرت )Likert( وف ــة ليك ــتخدام طريق باس
ــري  ــق، غ ــري مواف ــد، غ ــق، حماي ــا، مواف ــق متام )مواف
ــامت  ــن التعلي ــة م ــن جمموع ــام تضم ــا(، ك ــق متام مواف
حــول اهلــدف منــه، وتوصيفــًا ملكوناتــه، وطريقــة 

ــه. ــتكامل فقرات اس
•  صــدق املقيــاس: للوقــوف عــىل صــدق حمتــواه، تــم 

عرضــه مبدئيــًا عــىل جمموعــة مــن املتخصصــني؛ للتأكد 
مــن وضــوح الفقــرات، ومــدى ارتبــاط كل فقــرة منــه 
باملحــور الــذي تنتمــي إليــه، وطلــب إليهــم إضافــة أو 
حــذف مــا يرونــه رضورًيــا مــن فقــرات، وكــذا التأكــد 
ــرات  ــاميس لفق ــر اخل ــلم التقدي ــبة س ــدى مناس ــن م م
ــات دون  ــن املالحظ ــًا م ــدوا بعض ــد أب ــاس، وق املقي
ــرات  ــىل فق ــذف ع ــة أو ح ــاك أي إضاف ــون هن أن يك
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جدول )3( معامل ثبات مقياس االجتاه

القيمةعبارات مقياس االجتاهحجم العينةمعامل الثبات
122288,٤معادلة "ألفا كرونباخ"

املقيــاس، وتــم تعديلهــا وفــق مــا أوصــوا بــه.
•  ثبــات املقيــاس: تــم حســاب ثبــات مقيــاس االجتــاه 

 Coronbach's( "ــاخ ــا كرونب ــل "ألف ــتخدام معام باس
Alpha( مــن خــالل حزمــة الربامــج اإلحصائيــة 

ــك: ــح ذل ــدول )3( يوض )SPSS( واجل

يتضــح مــن اجلــدول )3( أن قيمــة معامــالت الثبــات 
ــىل  ــك ع ــدل ذل ــذا ي ــت )88.٤( وه ــاس بلغ للمقي

ــاس.   ــة للمقي ــات عالي ــة ثب درج
ضــوء  يف  للمقيــاس:  النهائيــة  الصــورة  إعــداد   •
العمليــات الســابقة، أصبــح املقيــاس جاهــزًا للتطبيــق، 
مشــتماًل عــىل )22( فقــرة موزعــة عــىل حموريــن 

رئيســيني. 
مرحلة اإلنتاج:

قــام الباحــث بتصميــم كائنــات التعلــم املطلوبــة 
التاليــة:  وإنتاجهــا وفقــا للخطــوات 

املنتــوج  حتديــد  خــالل  مــن  لإلنتــاج:  التخطيــط 
)املصــدر التعليمــي( تــم تصميــم الســيناريو مــن 
حيــث   )storyboard( القصصيــة  اللوحــة  خــالل 
ــة  ــح كيفي ــة، وتوضي ــداف التعليمي ــكني األه ــم تس ت
وبيــان  التعليميــة،  واخلــربات  املحتــوى  عــرض 
نوعيــة التفاعــل املطلــوب إحداثــه، وحتديــد العنــارص 
ــة  ــات املادي ــد املتطلب ــم حتدي ــام ت ــبة. ك ــة املناس البرصي
ــاج، ووضــع خطــة وجــدول  ــة الالزمــة لإلنت والبرشي
ــة  ــؤولية ومهم ــد مس ــم حتدي ــام ت ــاج، ك ــي لإلنت زمن
ــث  ــرض الباح ــق. وع ــاء الفري ــن أعض ــو م كل عض
تلــك الســيناريوهات عــىل عــدد مــن املتخصصــني يف 
ــن  ــض م ــاروا إىل بع ــث أش ــم، حي ــا التعلي تكنولوجي
ــار  ــني االعتب ــث بع ــا الباح ــي أخذه ــات الت املالحظ

ــاج.  ــاص باإلنت ــيناريو اخل ــل الس ــد تعدي عن
التطويــر )اإلنتــاج( الفعــيل: وتتمثــل هــذه العمليــة يف 
ــة املحــددة  إخــراج املطلــوب يف ضــوء اخلطــة التنفيذي

ــاج  ــات املونت ــذ الســيناريو اخلــاص بعملي مســبقًا لتنفي
والتنظيــم؛ يف شــكل لقطــات ومشــاهد منفصلــة. بعــد 
ــىل  ــة ع ــة املقدم ــدروس التعليمي ــرض ال ــم ع ــك ت ذل
جمموعــة مــن اخلــرباء واملحكمــني لتحقــق مــن ســالمة 
ــتخدمة يف  ــائط املس ــق الوس ــرض وتناس ــلوب الع أس
ــة.  ــة أو متحرك ــورة ثابت ــص وص ــن ن ــلوبني م األس
وقــد أجــرى الباحــث تلــك التعديــالت يف ضــوء 

ــواردة.  ــات ال املالحظ
مرحلة التطبيق:

بعــد االنتهاء مــن إعــداد الربنامــج التدريبــي وحتكيمه، 
وإعــداد أداة الدراســة والتأكــد مــن صدقهــا وثباهتــا، 
ُنفــذت جتربــة الدراســة األساســية حيــث اجتمــع 
الباحــث مــع إفــراد العينــة وتــم توضيــح اهلــدف مــن 
ــم  ــوب منه ــد املطل ــذه وحتدي ــة تنفي ــج وكيفي الربنام
إنجــاز. وتــم تنفيــذ جتربــة الدراســة يف ضــوء املراحــل 

ــة:  التالي
ــة يف  ــة املتمثل ــا الدراس ــت أدات ــيل: طبق ــاس القب القي
بطاقــة املالحظــة ومقيــاس االجتــاه عــىل جمموعــة 
الربنامــج  دراســة  )قبــل  قبليــًا  تطبيقــا  الدراســة 
ــا  ــدا ملعاجلته ــم متهي ــد درجاهت ــم رص ــي( وت التدريب

إحصائيــًا.
تطبيــق الربنامــج التدريبــي: بعــد اســتكامل املجموعــة 
التجريبيــة ألدايت الدراســة )قبليــًا(، رشعــت يف دراســة 
الربنامــج مــن خــالل نظــام إدارة التعلــم )بالكبــورد(، 
ــا، وذلــك يف ضــوء  والتــي اســتغرقت أســبوعني تقريًب

اإلجــراءات التاليــة:
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ــة  ــاء هيئ ــف أعض ــدف إىل تعري ــدي وهي ــاء متهي •  لق
التدريــس بأهــداف الربنامــج وأمهيتــه، واملحتــوى 
واألدوات  تنفيــذه،  وكيفيــة  بــه  املضمــن  العلمــي 

واألســاليب اخلاصــة بعمليــات التقويــم.
ــة  ــاء هيئ ــىل أعض ــتمرين ع ــة واإلرشاف املس • املتابع
التدريــس أثنــاء التــدرب عــىل تصميــم أدوات التقويــم 

ــة. االلكرتوني
•  الدعــم واملســاندة؛ حيــث تــم ختصيــص غرفــة حوار 
مبــارش يف نظــام إدارة التعلــم االلكــرتوين )بالكبــورد( 
حيــث خصــص حســابان لــكل عضــو هيئــة تدريــس؛ 
ــاين كعضــو  احلســاب األول كمتــدرب، واحلســاب الث
هيئــة تدريــس لتصميــم املهــام التقويميــة؛ )اختبــارات، 

واجبــات، مناقشــات(.
مرحلة التقويم:

ــات  ــىل عملي ــة ع ــذه املرحل ــوم ه ــي: تق ــم البنائ التقوي
املرحــيل  التقويــم  مــع  البدايــة  حيــث  متعــددة؛ 
املصاحــب لــكل مراحــل البنــاء؛ هبــدف التحقــق مــن 
ــدى  ــي، وم ــج التدريب ــادة الربنام ــة م ــدى صالحي م
مناســبتها لتحقيــق األهــداف املرجــوة منهــام عــىل ضوء 
التصميــم التجريبــي للدراســة احلاليــة. وعــرض البيئــة 
ــىل )٤(  ــا ع ــة؛ لتقويمه ــة ببطاق ــة مصحوب اإللكرتوني
ــج  ــم واملناه ــا التعلي ــني يف تكنولوجي ــن املتخصص م
ــدى  ــول م ــم ح ــتطالع رأهي ــس؛ الس ــرق التدري وط
ــري  ــع املتغ ــوى موض ــىل املحت ــموهلا ع ــا، وش كفاءهت
التعليمــي  التصميــم  وكفــاءة  للدراســة،  املســتقل 
والفنــي ومــدى صالحيتهــام للتطبيــق، ومــن ثــم 
ــد  ــا، وحتدي ــول عليه ــم احلص ــي ت ــج الت ــل النتائ حتلي
التعديــالت املطلوبــة بنــاء عــىل ذلــك. ويف ضــوء نتائج 
التقويــم البنائــي، اتضــح اتفــاق املحكمني عــىل أن مواد 
املعاجلــة التجريبيــة صاحلــة للتطبيــق، وحتقــق أهــداف 
ــاك بعــض املقرتحــات اخلاصــة  الدراســة، وكانــت هن
تعديلهــا،  تــم  التعديــالت، وقــد  بعــض  بإجــراء 
وبذلــك يكــون الربنامــج التدريبــي جاهــزًا للتجريــب 

ــة. ــة الدراس ــس عين ــة التدري ــاء هيئ ــىل أعض ع
مــدى  مــن  التحقــق  تــم  النهائي:حيــث  التقويــم 
تقنيــة  عــىل  القائــم  التجريبــي  الربنامــج  فاعليــة 
تســجيل الشاشــة عــرب نظــام إدارة التعلــم االلكــرتوين 
ــة  ــات البحثي ــار الفرضي ــورد( مــن خــالل اختب )بالكب
للتحقــق مــن الفــروق بــني التطبيقــني القبــيل والبعــدي 
ألدوات القيــاس باســتخدام املعاجلــات اإلحصائيــة 

ــبة.  املناس
وبذلــك يكــون قــد متــت اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين 
مــن أســئلة الدراســة، الــذي نــص عــىل " مــا التصميــم 
التعليمــي لتطويــر بيئــة تدريــب الكرتونيــة قائمــة عــىل 
تقنيــة تســجيل الشاشــة يف إكســاب أعضــاء هيئــة 
التدريــس املهــارات األدائيــة لتصميــم أدوات التقويــم 

ــة؟". االلكرتوني
ــن  ــاء م ــد االنته ــًا: بع ــة بعدي ــق أدوات الدراس تطبي
ــًا؛  ــة بعدي ــق أدوات الدراس ــم تطبي ــث ت ــة البح جترب
ــة  ــب الكرتوني ــة تدري ــر بيئ ــىل أث ــرف ع ــدف التع هب
قائمــة عــىل تقنيــة تســجيل الشاشــة يف إكســاب أعضــاء 
هيئــة التدريــس مهــارات تصميــم أدوات التقويــم 
اإللكرتونيــة. وحرصــت الدراســة عــىل إجــراء تطبيــق 
أدايت الدراســة البعديــة بنفــس إجــراءات التطبيــق 

ــيل. القب
أساليب التحليل اإلحصائية: 

درجــات  ورصــد  تصحيــح  مــن  االنتهــاء  بعــد 
املشــاركني يف بطاقــة املالحظــة، ومقيــاس االجتــاه 
ــة  ــزم اإلحصائي ــج احل ــتخدام برنام ــث باس ــام الباح ق
ــات،  ــة الفرضي ــن صح ــق م ــك للتحق )SPSS(؛ وذل
مســتخدمًا أســاليب التحليــل اإلحصائيــة التاليــة: 
املعياريــة؛  واالنحرافــات  احلســابية  املتوســطات   •

وذلــك للمقارنــة بــني متوســطي درجــات عينــة 
الدراســة يف التطبيــق القبــيل والبعــدي ألدايت الدراســة.
• اختبــار )Wilcoxon Test( لعينــة واحــدة وذلــك 
ــار  ــة الختب ــا اإلحصائي ــرق وداللته ــة الف ــة دالل ملعرف
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توظيف تقنية تسجيل الشاشة ببيئة تدريب الكرتونية يف إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تصميم 
أدوات التقويم االلكرتونية، واجتاهاهتم نحوها

مستوى الداللةالداللةاالختباراألداة

غري دالة عند مستوى ≥ ٠.2٠٠٠.٠5القبيلبطاقة مالحظة مهارات تصميم أدوات التقويم االلكرتونية
غري دالة عند مستوى ≥ ٠.٠27٠.٠5البعدي

غري دالة عند مستوى ≥ ٠.2٠٠٠.٠5القبيلمقياس االجتاه
غري دالة عند مستوى ≥ ٠.٠27٠.٠5البعدي

جدول )٤( نتائج اختبار كوملوجروف وسمرينوف العتدالية البيانات يف أدوات الدراسة

جدول )5( اختبار ولكوكسون لداللة الفرق بني متوسطي رتب درجات التطبيقني القبيل والبعدي 
يف بطاقة مالحظة األداء لتصميم أداة الواجبات االلكرتونية

 االنحرافاملتوسط احلسايبالعددالتطبيق
 الداللةzقيمة جمموع الرتبمتوسط الرتباملعياري

املحسوبة
 مستوى
الداللة

دال2.9٤9٠.٠٠3-12٤.752.7٠1٠.٠٠٠.٠٠القبيل 128.83.83٤6.٠٠66.٠٠البعدي

ــات. ــة الفرضي صح
 One-Sample( ســمرنوف  كوملجــروف  اختبــار   •

 )Kolmogorov-Smirnov Test

لقياس جتانس التباين بني أفراد جمموعة الدراسة.
 :)Cronbach's Alpha( كرونبــاخ  ألفــا  معامــل   •

ــاس  ــة، ومقي ــة املالحظ ــات بطاق ــل ثب ــاب معام حلس
ــاه. االجت

نتائج الدراسة:  
بتحليــل  البــدء  قبــل  البيانــات:  اعتداليــة  اختبــار 
ــع  ــا التوزي ــن اتباعه ــد م ــث التأك ــات أراد الباح البيان

ــة  ــة الدراس ــراد عين ــدد أف ــر اىل ع ــي، وبالنظ الطبيع
ــتدعي  ــر يس ــذا األم ــن )3٠( وه ــل م ــا أق ــظ أهن يلح
 )T( ــار ــي الختب ــل الالمعلم ــار البدي ــراء االختب إج
 ،)Wilcoxon Test( ولكوكســون  اختبــار  وهــو 
ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــراء ت ــة اإلج ــن صح ــد م وللتأك
ــع الطبيعــي  ــات ومــدى اتباعهــا التوزي ــة البيان اعتدالي
Kolm- ــمرنوف  ــروف س ــار كوملوج ــتخدام اختب )باس
يوضــح   )٤( وجــدول   .)ogorov-Smirnov Test

ــل: ــك التحلي ذل

دالــة عنــد  أهنــا غــري  اجلــدول )٤(  يتضــح مــن 
مســتوى )٠.٠5( وهــذا يؤيــد قــرار اســتخدام اختبــار 

ولكوكســون.
ــة  ــن صح ــق م ــات:  وللتحق ــة الفرضي ــار صح اختب
"يوجــد فــرق دال  الفــرض األول، والــذي نصــه 
بــني   )٠.٠5( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــًا 
ــة التدريــس يف  متوســطي رتــب درجــات أعضــاء هيئ
ــة األداء  ــة مالحظ ــدي لبطاق ــيل والبع ــني القب القياس

لتصميــم أداة الواجبــات االلكرتونيــة لصالــح القيــاس 
البعــدي". قــام الباحــث بتطبيــق بطاقــة املالحظــة عــىل 
ــارشة.  ــج مب ــذ الربنام ــد تنفي ــل وبع ــة قب ــة الدراس عين
وهــو   )Wilcoxon Test( اختبــار  اســتخدام  وتــم 
أحــد االختبــارات الالمعلميــة املالئمــة للكشــف عــن 
ــدول  ــدي، واجل ــيل والبع ــني القب ــني التطبيق ــروق ب الف

ــك.  ــج ذل ــح نتائ )5( يوض

ــة  ــدول )5( أن القيم ــواردة باجل ــات ال ــر البيان   تظه
الدالليــة لالختبــار ).٠٠3( وهــي أقــل مــن )٠.٠5( 
ممــا يعنــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــني متوســطي 

درجــات األداء املتمثلــة يف تصميــم أداة الواجبــات 
االلكرتونيــة وذلــك قبــل وبعــد تطبيــق الربنامــج 
ــدل  ــا ي ــة، مم ــة التجريبي ــراد املجموع ــىل أف ــرتح ع املق
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توظيف تقنية تسجيل الشاشة ببيئة تدريب الكرتونية يف إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تصميم 
أدوات التقويم االلكرتونية، واجتاهاهتم نحوها

عــىل وجــود أثــر لبيئــة التدريــب االلكرتونيــة القائمــة 
عــىل تقنيــة تســجيل الشاشــة يف إكســاب أعضــاء هيئــة 
التدريــس املهــارات األدائيــة لتصميــم أداة الواجبــات 

ــة.   االلكرتوني
ــاين، والــذي نصــه  وللتحقــق مــن صحــة الفــرض الث
"يوجــد فــرق دال إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة 
)٠.٠5( بــني متوســطي رتــب درجــات أعضــاء 

هيئــة التدريــس يف القياســني القبــيل والبعــدي لبطاقــة 
مالحظــة األداء لتصميــم أداة االختبــارات االلكرتونية 
ــق  ــث بتطبي ــام الباح ــدي". ق ــاس البع ــح القي لصال
ــد  ــل وبع ــة قب ــة الدراس ــىل عين ــة ع ــة املالحظ بطاق

ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــارشة. وت ــج مب ــذ الربنام تنفي
)Wilcoxon(؛ للكشــف عــن الفــروق بــني التطبيقــني 
القبــيل والبعــدي، واجلــدول )6( يوضــح نتائــج ذلــك.

 االنحرافاملتوسط احلسايبالعددالتطبيق
 الداللةzقيمة جمموع الرتبمتوسط الرتباملعياري

املحسوبة
 مستوى
الداللة

دالة٠.٠٠2  3.٠87 -123.752.٠٠5٠.٠٠٠.٠٠القبيل 128.58.51٤96.5٠78.٠٠البعدي

جدول )6( اختبار ولكوكسون لداللة الفرق بني متوسطي رتب درجات التطبيقني القبيل والبعدي 
يف بطاقة مالحظة األداء لتصميم أداة االختبارات االلكرتونية

ــة  ــدول )6( أن القيم ــواردة باجل ــات ال ــر البيان   تظه
الدالليــة لالختبــار ).٠٠2( وهــي أقــل مــن )٠.٠5( 
ممــا يعنــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــني متوســطي 
ــارات  ــم أداة االختب ــة يف تصمي ــات األداء املتمثل درج
االلكرتونيــة وذلــك قبــل وبعــد تطبيــق الربنامــج 
ــدل  ــا ي ــة، مم ــة التجريبي ــراد املجموع ــىل أف ــرتح ع املق
عــىل وجــود أثــر لبيئــة التدريــب االلكرتونيــة القائمــة 
عــىل تقنيــة تســجيل الشاشــة يف إكســاب أعضــاء هيئــة 
التدريــس املهــارات األدائيــة لتصميــم أداة االختبارات 

ــة.   االلكرتوني

وللتحقــق مــن صحــة الفــرض الثالــث، والــذي نصــه 
"يوجــد فــرق دال إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة 
)٠.٠5( بــني متوســطي رتــب درجــات أعضــاء 
هيئــة التدريــس يف القياســني القبــيل والبعــدي لبطاقــة 
ــة  ــات االلكرتوني ــم أداة املناقش ــة األداء لتصمي مالحظ
ــق  ــث بتطبي ــام الباح ــدي". ق ــاس البع ــح القي لصال
ــد  ــل وبع ــة قب ــة الدراس ــىل عين ــة ع ــة املالحظ بطاق

ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــارشة. وت ــج مب ــذ الربنام تنفي
)Wilcoxon(؛ للكشــف عــن الفــروق بــني التطبيقــني 
القبــيل والبعــدي، واجلــدول )7( يوضــح نتائــج ذلــك.

جدول )7( اختبار ولكوكسون لداللة الفرق بني متوسطي رتب درجات التطبيقني القبيل والبعدي 
يف بطاقة مالحظة األداء لتصميم أداة املناقشات االلكرتونية

 االنحرافاملتوسط احلسايبالعددالتطبيق
 الداللةقيمة zجمموع الرتبمتوسط الرتباملعياري

املحسوبة
 مستوى
الداللة

دالة2.271٠.٠23-127.33٠.98٤٠.٠٠٠.٠٠القبيل 128.66.98٤3.5٠21.٠٠البعدي

ــة  ــدول )7( أن القيم ــواردة باجل ــات ال ــر البيان   تظه
الدالليــة لالختبــار ).٠23( وهــي أقــل مــن )٠.٠5( 
ممــا يعنــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــني متوســطي 
درجــات األداء املتمثلــة يف تصميــم أداة املناقشــات 

االلكرتونيــة وذلــك قبــل وبعــد تطبيــق الربنامــج 
ــدل  ــا ي ــة، مم ــة التجريبي ــراد املجموع ــىل أف ــرتح ع املق
عــىل وجــود أثــر لبيئــة التدريــب االلكرتونيــة القائمــة 
عــىل تقنيــة تســجيل الشاشــة يف إكســاب أعضــاء هيئــة 
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اجلدول )8( اختبار ولكوكسون لداللة الفرق بني متوسطي رتب درجات التطبيقني القبيل والبعدي يف مقياس االجتاه نحو تقنية تسجيل الشاشة

االنحراف املتوسط احلسايبالعددالتطبيق
الداللة قيمة zجمموع الرتبمتوسط الرتباملعياري

املحسوبة
مستوى 

الداللة
دالة3.٠59٠.٠٠2-123.87٠.6٠8٠.٠٠٠.٠٠القبيل 12٤.86.1256.5٠78.٠٠البعدي

ــة لتصميــم أداة املناقشــات  التدريــس املهــارات األدائي
ــة.   االلكرتوني

ــد  ــه "يوج ــذي نص ــع، وال ــة الراب ــن صح ــق م للتحق
فــرق دال إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة )٠.٠5( 
بــني متوســطي رتــب درجــات أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــو  ــاه نح ــاس االجت ــدي ملقي ــيل والبع ــني القب يف القياس

ــدي".  ــاس البع ــح القي ــة لصال ــجيل الشاش ــة تس تقني
وللتحقــق مــن صحــة الفــرض قــام الباحــث بتطبيــق 
مقيــاس االجتــاه عــىل عينــة الدراســة قبــل وبعــد 
تنفيــذ الربنامــج مبــارشة. وتــم اســتخدام اختبــار 
)Wilcoxon(؛ للكشــف عــن الفــروق بــني القياســني 
القبــيل والبعــدي، واجلــدول )8( يوضــح نتائــج ذلــك.

تظهــر البيانــات الــواردة باجلــدول )8( أن القيمــة 
مــن  أقــل  وهــي   )٠.٠٠2( لالختبــار  الدالليــة 
)٠.٠5( ممــا يعنــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 
بــني متوســطي درجــات االجتــاه نحــو تقنيــة تســجيل 
الشاشــة وذلــك قبــل وبعــد تطبيــق الربنامــج التدريبــي 
ــدل  ــا ي ــة، مم ــة التجريبي ــراد املجموع ــىل أف ــرتح ع املق
عــىل أن هنــاك أثــرًا واضحــا يف تكوبــن اجتاهــات 
ــاء  ــاب أعض ــة يف اكس ــجيل الشاش ــة تس ــة لتقني إجيابي
هيئــة التدريــس مهــارات تصميــم أدوات التقويــم 

االلكرتونيــة.  
مناقشة نتائج الدراسة وتفسريها: 

يتضــح مــن اجلــداول )5( و )6( و )7( وجــود فــروق 
ــني  ــتوى )٠.٠5( ب ــة عنــد مس ذات داللــة إحصائي
متوســطي درجــات أعضــاء هيئــة التدريــس يف القياس 
ــم  ــي ت ــج الت ــذه النتائ ــة؛ وه ــة املالحظ ــدي لبطاق البع
التوصــل إليهــا تعطــي داللــة عــىل أثــر بيئــة التدريــب 
ــة يف  ــجيل الشاش ــة تس ــىل تقني ــة ع ــة القائم االلكرتوني
ــة  ــارات األدائي ــس امله ــة التدري ــاء هيئ ــاب أعض إكس
ويعتقــد  االلكرتونيــة.  التقويــم  أدوات  لتصميــم 
ــة  ــة تقني ــد إىل طبيع ــون عائ ــد يك ــك ق ــث أن ذل الباح
ــوات  ــجيل اخلط ــم تس ــث يت ــة، حي ــجيل الشاش تس
ــارات أدوات  ــن مه ــارة م ــم كل مه ــة لتصمي اإلجرائي

ــوف  ــا والوق ــدف منه ــرشح لله ــة بال ــم، متبوع التقوي
والتعليــق  املتتابعــة،  التفصيليــة  اخلطــوات  عــىل 
الصــويت املتزامــن مــع حركــة التنقــل وتســليط الشاشــة 
عليهــا مــن خــالل اإلبــراز والرتكيــز مــع مراعــاة عــدم 
ــني  ــة ب ــروق الفردي ــاة للف ــرض مراع ــة يف الع الرسع
املشــاركني ورسعــة اســتجاباهتم، كــام قــد يعــزى ذلــك 
إىل تزويــد كل شاشــة بمحتــوى نــي ورســومات 
توجيهيــة إىل اخلطــوة املســتهدفة بالتنفيــذ عــىل الشاشــة 
ــة  ــذه النتيج ــق ه ــاه. وتتف ــتت االنتب ــًا لتش ــك جتنب وذل
مــع العديــد مــن الدراســات الســابقة يف فاعليــة 
ــرون  ــة كار وآخ ــة؛ كدراس ــجيل الشاش ــلوب تس أس
Musal-( مســلم  ودراســة   ،)Carr, et al ,2009(
Mor-( ــون ــس وجالدس ــة موري lam,2010(، ودراس

ــن  ــنايدر وآخري ــة س ris & Gladson,2014(، ودراس

ــريي )2٠15(  ــة املط )Snyder,et al,2014(، ودراس
التــي أشــارت نتائجهــا إىل أن الربنامــج التدريبــي 
ــري  ــه تأث ــة ل ــجيل الشاش ــىل تس ــم ع ــرتوين القائ اإللك
إجيــايب يف تنميــة املهــارات، إذا مــا متــت مقارنتــه 
ــة  ــجيل الشاش ــة تس ــام أن تقني ــة. ك ــرق التقليدي بالط
ــارة  ــراءات كل مه ــرض إج ــرار لع ــزة التك ــع بمي تتمت
حتــى يصــل املتــدرب إىل درجــة االتقــان؛ حيــث يســري 
كل منهــم حســب قدراتــه يف التعلــم عــن طريــق تكرار 



229

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء األول     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

توظيف تقنية تسجيل الشاشة ببيئة تدريب الكرتونية يف إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تصميم 
أدوات التقويم االلكرتونية، واجتاهاهتم نحوها

عــرض هــذه املهــارات؛ فاملتــدرب وفــق هــذا النمــط 
يســتطيع التحكــم يف تعلمــه؛ مــن خــالل إيقــاف 
عــرض الشاشــة، أو اإلبطــاء أو الترسيــع. ويعتقــد 
الباحــث أن تلــك اخلصائــص تعــد مــن مميــزات تقنيــة 
ــذايت  ــم ال ــة التعل ــث فاعلي ــن حي ــة م ــجيل الشاش تس
ــه  ــدت علي ــا أك ــذا م ــدرات. وه ــق الق ــري وف والس
 )Snyder,et al,2014( وآخريــن  ســنايدر  دراســة 
مــن أن اســتخدام تقنيــة تســجيل الشاشــة تعمــل عــىل 
زيــادة فاعليــة التعلــم الــذايت؛ حيــث يســتطيع الطالب 

ــم. ــب قدراهت ــرات حس ــدة م ــات ع ــاهدة اللقط مش
ــزو تلــك النتيجــة إىل  ــث أن يع ــن للباح ــام يمك    ك
ــة  ــىل تقني ــة ع ــة القائم ــب االلكرتوني ــة التدري أن بيئ
ــر  ــتخدام األم ــهولة االس ــم بس ــة يتس ــجيل الشاش تس
ــه،  ــن خالل ــم م ــهولة التعل ــىل س ــس ع ــذي انعك ال
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج كل مــن؛ دراســة كار 
وآخــرون )Carr, et al,2009( التــي أظهــرت نتائجهــا 
ــتخدام، وأن  ــهلة االس ــة س ــجيل الشاش أن أدوات تس
اســتخدام موظفــي املكتبــات لتقنيــة تســجيل الشاشــة 
ــح  ــالب يف توضي ــاءة للط ــر كف ــل واألكث ــد األفض يع
اســرتاتيجيات الدراســة املعقــدة يف املكتبــة، ويف إجيــاد 
مصــادر املعلومــات بشــكل أســهل وأرسع.، ودراســة 
 )Morris & Gladson,2014( ــون ــس وجالدس موري
ــاًل  ــد عام ــة نع ــجيل الشاش ــة تس ــت أن تقني ــي بين الت
ــة  ــم، ودراس ــة والفه ــاب املعرف ــىل اكتس ــاعدًا ع مس
التــي   )Snyder,et al,2014( وآخريــن  ســنايدر 
توصلــت إىل أن الربامــج التعليميــة املقدمــة مــن خــالل 

ــم. ــهل التعل ــة تس ــجيل الشاش تس
كــام دلــت النتائــج عــىل أن هنــاك أثــرًا لتقنيــة تســجيل 
ــة  ــة ألعضــاء هيئ الشاشــة يف إحــداث اجتاهــات إجيابي
التدريــس نحوهــا. ويعتقــد الباحــث أن مــرد ذلــك قــد 
يكــون ناتــج عــن أن تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
عــىل تصميــم أدوات التقويــم االلكرتونية، وممارســتهم 
ــا  ــاس بأمهيته ــم اإلحس ــق لدهي ــد عم ــارات ق للمه

ــة يف اســتخدامها يف مقرراهتــم الدراســية نظــرًا  والرغب
ملزاياهــا الكثــرية، كــام أن تدريــب عينــة الدراســة 
ــدرب  ــن الت ــم م ــة مكنه ــجيل الشاش ــة تس ــق تقني وف
ــه تأثــري  يف الوقــت واملــكان املناســب دون أن يكــون ل
ســلبي عــىل مهامهــم وأعامهلــم، بــل منحهــم االرتيــاح 
ــاء التدريــب، إضافــة إىل  النفــيس والبــدين واملــادي أثن
أن ذلــك قــد يعــزى إىل أن ختصيــص حلقــات للنقــاش 
ومنتــدى داخــل بيئــة التعلــم االلكــرتوين عمــل كعامل 
مســاعد يف تبنــي االجتاهــات اإلجيابيــة لــدى اآلخريــن 
ــتخدامه  ــايل اس ــام وبالت ــل النظ ــىل تقب ــس ع ــا انعك مم
وتكويــن اجتــاه إجيــايب نحــوه. كــام يعــزو الباحــث تلك 
النتيجــة إىل ســهولة اســتخدام تقنيــة تســجيل الشاشــة، 
 Carr,( وهــذا يتفــق مــع مــا بينتــه دراســة كار وآخــرون
ــم  ــة تتس ــجيل الشاش ــن أن أدوات تس et al ,2009( م

ــع  ــة م ــذه النتيج ــق ه ــام تتف ــتخدام. ك ــهولة االس بس
 Morris &( نتائــج دراســة موريــس وجالدســون
ــدرون  ــالب يق ــت أن الط ــي بين Gladson,2014( الت

قيمــة اســتخدام تقنيــة تســجيل الشاشــة كعامــل 
ــم. ــة والفه ــاب املعرف ــىل اكتس ــاعد ع مس

توصيات الدراسة:
يف ضــوء نتائــج الدراســة احلاليــة يمكــن صياغــة 

التاليــة: التوصيــات 
•  التوســع يف اســتخدام نمــط التدريــب اإللكــرتوين، 
ــة  ــد مقارن ــي جي ــردود تعليم ــن م ــط م ــذا النم ــا هل مل

ــدي. ــب التقلي بالتدري
الربامــج  تصميــم  عــىل  القائمــني  نظــر  توجيــه   •

تقنيــة  اســتخدام  أمهيــة  إىل  اإللكرتونيــة  التدريبــة 
الربامــج. هــذه  تصميــم  يف  الشاشــة  تســجيل 

•  عقــد دورات تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 

التقويــم  أدوات  تصميــم  مهــارات  إلكســاهبم 
االلكرتونيــة.

• االهتــامم بتنميــة االجتاهــات اإلجيابيــة ألعضــاء هيئــة 
ــة  ــم االلكرتوني ــل أدوات التقوي ــو تفعي ــس نح التدري
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مــن خــالل التدريــب عليهــا وبيــان قيمتهــا التعليميــة.
ــة  ــاء هيئ ــب أعض ــىل تدري ــني ع ــر القائم ــه نظ •  توجي

ــرتوين. ــب اإللك ــة التدري ــس إىل أمهي التدري
مقرتحات الدراسة:

يف ضوء نتائج الدراسة وتوصياهتا تقرتح الدراسة: 
ــني  ــل باحث ــن قب ــة م ــة احلالي ــراء الدراس ــادة إج • إع
ــاك  ــة. فهن ــة متلف ــارات أدائي ــية / مه ــواد دراس يف م
احتــامل أن ختتلــف النتائــج عنــد اختــالف املتغــريات.
•  إجــراء دراســة حــول توظيــف تقنيــة تســجيل 
الشاشــة وأثرهــا يف إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس/ 
الطــالب مهــارات تصميــم وإنتــاج املحتــوى الرقمــي.
ــاليب  ــالف أس ــة اخت ــول فاعلي ــة ح ــراء دراس •  إج
التدريــب اإللكــرتوين عــىل تنميــة/ إكســاب مهــارات 

ــرتوين. ــم االلك ــاج أدوات التقوي ــم وإنت تصمي
•  اقتــرصت الدراســة احلاليــة يف متغرياتــه التابعــة 
ــي للمهــارة، لذلــك مــن املمكــن  ــب األدائ عــىل اجلان
ــب  ــريات اجلان ــتقبلية متغ ــات املس ــاول الدراس أن تتن
املعــريف ســواء يف أدوات التقويــم أو يف غريهــا مــن 

املوضوعــات واملهــارات.
ــة  ــرتاتيجية تقني ــني اس ــة ب ــة للمقارن ــراء دراس •  إج
اإللكــرتوين  التدريــب  بيئــة  يف  الشاشــة  تســجيل 
وغريهــا مــن االســرتاتيجيات، وقيــاس أثــر ذلــك عــىل 

التحصيــل واألداء العمــيل للمهــارات.
املراجع العربية:

ــر(.      ــوىل )2٠13، فرباي ــد امل ــيد عب ــوة، الس ــو خط أب
التدريــب  عــىل  قائــم  مقــرتح  برنامــج  فاعليــة 

اإللكــرتوين عــن بعــد يف تنميــة بعــض  
مهــارات التعلــم اإللكــرتوين لــدى أعضــاء هيئــة 
ــدويل  ــر ال ــة إىل املؤمت ــل مقدم ــة عم ــس. ورق التدري
الثالــث للتعلــم اإللكــرتوين  والتعليــم عــن بعــد، 
ــم  ــي للتعلي ــز الوطن ــود". املرك ــة واألداء املنش "املامرس
ــة  ــاض، اململك ــد، الري ــن بع ــم ع ــرتوين والتعل االلك

العربية السعودية.

املقــررات   .)2٠٠9( زاهــر  الغريــب  إســامعيل، 
نرشهــا-  إنتاجهــا-  تصميمهــا-  اإللكرتونيــة: 

الكتــب. عــامل  القاهــرة:  تقويمهــا.  تطبيقهــا- 

ــي  ــج تدريب ــة برنام ــدي )2٠16(. فاعلي ــامعيل، جم إس
ــارات  ــة مه ــة يف تنمي ــات اإللكرتوني ــىل املدون ــم ع قائ
تصميــم االختبــارات اإللكرتونيــة لــدى معلمــي 
ــة  ــات عربي ــة دراس ــي. جمل ــوي الصناع ــم الثان التعلي
ــرب.  ــني الع ــة الرتبوي ــس، رابط ــم النف ــة وعل يف الرتبي

.)71(

بــدوي، حممــد )2٠1٤(. فعاليــة برنامــج مقــرتح 
لتنميــة مهــارات تصميــم  اإللكــرتوين  التعليــم  يف 
االختبــارات اإللكرتونيــة واالجتــاه نحــو التقويــم 
ــا. املجلــة  اإللكــرتوين لــدى طــالب الدراســات العلي

الدوليــة الرتبويــة املتخصصــة، 3 )5(.

ــىل  ــريات ع ــض املتغ ــر بع ــد )2٠16(. أث ــزي، فه اخل
ــة  ــدارس دول ــرش يف م ــادي ع ــف احل ــة الص أداء طلب
الكويــت يف االختبــارات  اإللكرتونيــة. جامعة دمشــق، 
ــة  ــة للرتبي ــة، جملــة احتــاد اجلامعــات العربي ــة الرتبي كلي

ــس. 1٤ )3(. ــم النف وعل

راجــح، أمحــد عــزت )1968(. أصــول علــم النفــس. 
)ط 7( القاهــرة: دار الكاتــب العــريب للطباعــة للنــرش.
ســامل، أمحــد حممــد )2٠٠٤(. تكنولوجيــا التعليــم 

والتعليــم اإللكــرتوين، الريــاض، مكتبــة الرشــد
اســتخدام  أثــر   .)2٠12( ثابــت  عــامد  ســمعان، 
لتدريبــات  يف  التشــعبية  اإللكرتونيــة  االختبــارات 
ــق  ــف القل ــة وختفي ــائل الرياضي ــىل املس ــة ع الرياضي
ــة  ــدادي. املجل ــم اإلع ــذ التعلي ــدى تالمي ــايض ل الري

الرتبويــة. كليــة الرتبيــة. جامعــة ســوهاج، 
مرص.  )31(. 
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شــعيب، إيــامن حممــد )2٠٠٤(. أثــر برنامــج تدريبــي 
ــة  ــس جامع ــة التدري ــاء هيئ ــاب أعض ــرتح إلكس مق
حائــل مهــارات بنــاء االختبــارات اإللكرتونيــة بنظــام 
إدارة التعلــم بــالك بــورد blackboard. جملة دراســات 

ــة وعلــم  النفــس، الســعودية.  ــة يف الرتبي عربي
العدد )53(. 

االختبــارات   .)2٠٠5( وديــع  ســايل  صبحــي، 
ــد  ــد احلمي ــد عب ــبكات. يف حمم ــرب الش ــة ع اإللكرتوني
ــرة:  ــبكات. القاه ــرب الش ــم ع ــة التعل ــرر(، منظوم )حم

ــب. ــامل الكت ع

صيــام، حممــد وحيــد )2٠13(. تطبيقــات التعلــم 
اجلامعــات  يف  االفــرتايض  اإللكــرتوين  والتدريــب 
اإللكرتونية/االفرتاضيــة  نمــوذج اجلامعــة االفرتاضيــة 
ــة  ــرتوين( )جترب ــب اإللك ــم والتدري ــورية يف التعل الس
الواقــع وآفــاق التطويــر(. جملــة احتــاد اجلامعــات 

ــس. ٤ )11(. ــم النف ــة وعل ــة للرتبي العربي

الطبــاخ، حســناء عبــد العاطــي )2٠1٤(. أثــر اختالف 
أنــامط الشــبكات االجتامعيــة يف بيئــات التدريــب 
التعلــم  إســرتاتيجية  عــىل  القائمــة    االفرتاضيــة 
ــم اإللكــرتوين  ــة مهــارات التقوي التشــاركي عــىل تنمي
لــدى طــالب الدراســات العليــا. جملــة دراســات 

عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس. ٤ )6٤(

العبــايس، حممــد أمحــد )2٠11(. فاعليــة برنامــج 
إلكــرتوين قائــم عــىل الويــب لتنميــة مهــارات تصميــم 
وإنتــاج بعــض أدوات  التقويــم اإللكــرتوين لــدى 
ــة  ــة. جامع ــة الرتبي ــة كلي ــة. جمل ــة الرتبي ــالب كلي ط

.)75(  1 املنصــورة، 

فاعليــة   .)2٠17( حممــد  جمــدي  البديــع،  عبــد 

برنامــج قائــم عــىل الويــب إلكســاب مهــارات إنتــاج 
االختبــارات التفاعليــة االلكرتونيــة لطــالب كليــة 
ــا  ــة تكنولوجي ــا. جمل ــة طنط ــة -جامع ــة النوعي الرتبي

الرتبيــة: دراســات وبحــوث. 2 )33(.

عبــد احلميــد، حممــد )2٠٠5(. منظومــة التعليــم عــرب 
الشــبكات. القاهــرة: عــامل الكتــب.

عبــد الرمحــن، حممــد املهــدي حممــد )2٠19(. فاعليــة 
برنامــج مقــرتح باســتخدام الوحــدات النمطيــة الرقمية 
ــدى  ــرتوين ل ــم اإللك ــارات التقيي ــض  مه ــة بع يف تنمي
طــالب اجلامعــة. جملــة كليــة الرتبيــة. جامعــة أســيوط 

ــة. 35 )9(. ــة الرتبي - كلي

التعليــم   .)2٠٠8( أمحــد  محــدي  العزيــز،  عبــد 
 - األدوات  املبــادئ-   - الفلســفة  اإللكــرتوين، 

الفكــر دار  عــامن:  التطبيقــات. 

حممــد، ســمرية تيمــور )2٠17(. فاعليــة برنامــج 
إعــداد  مهــارات  تنميــة  يف  مقــرتح  إلكــرتوين 
ــم  ــة التعلي ــي  مرحل ــة ملعلم ــارات االلكرتوني االختب
األســايس. جملــة البحــوث يف جمــاالت الرتبيــة النوعية. 
ــدد )5(. ــة. الع ــة النوعي ــة الرتبي ــا - كلي ــة املني جامع

املطــريي، ســلطان هويــدي )2٠15(. فاعليــة برنامــج 
ــجيل  ــلوب تس ــتخدام أس ــرتوين باس ــب اإللك للتدري
ــام إدارة  ــارات نظ ــض مه ــاب بع ــىل إكس ــة ع الشاش
ــاء مراكــز  التعلــم اإللكــرتوين Blackboard لــدى أمن
مصــادر التعلــم. جملــة رســالة اخلليــج  العــريب. مكتــب 

ــج. الســنة )36(.  ــدول اخللي ــة العــريب ل الرتبي
العدد )136(.

ــم  ــرتوين والتعلي ــم اإللك ــاين للتعلي ــدويل الث ــر ال املؤمت
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 " املؤمتــر  توصيــات  فربايــر(.   2٠11( بعــد  عــن 
ــم  ــي للتعل ــز الوطن ــد" املرك ــل جدي ــد جلي ــم فري تعل
ــاض 21-2٤  ــد. الري ــن بع ــم ع ــرتوين والتعل اإللك

ــر. فرباي

املؤمتــر العلمــي احلــادي عــرش ملجمعيــة املرصيــة 
التكنولوجيــا التعليــم )2٠٠8 مــارس( تكنولوجيــا 
التعليــم اإللكــرتوين وحتديــات التطويــر الرتبــوي 
يف الوطــن العــريب، اجلمعيــة املرصيــة لتكنولوجيــا 
التعليــم. الفــرتة مــن )26-27 مــارس(، دار  الضيافــة 

ــرة.  ــمس، القاه ــني ش ــة ع بجامع

اهلــادي، حممــد حممــد )2٠٠2(. التكنولوجيــا الرقميــة 
واملرئيــة، أبحــاث ودراســات املؤمتــر العلمــي الســابع 
ــة  ــبات، اجلمعي ــا احلاس ــات وتكنولوجي ــم املعلوم لنظ
ــبات،  ــا احلاس ــات وتكنولوجي ــم املعلوم ــة لنظ املرصي

ــة. ــة األكاديمي القاهــرة: املكتب

ــة  ــم بيئ ــن )2٠19(. تصمي ــدي حس ــا مح ــة، رش هداي
ــددة  ــذكاءات املتع ــا لل ــة وفق ــة تكيفي ــم إلكرتوني تعل
االختبــارات  إنتــاج  مهــارات  تنميــة  يف  وأثرهــا 
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Editorial

    In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

    Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences 
are pleased to present Vo. 21 part 1 in 1442 H/ 2020. In this issue, the journal editorial board 
continue to apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the 
papers were subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics 
in terms of research originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of 
Human and Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 7 research in different disciplines: Islamic Studies(1), Arabic Language 
(1), Law (1), Educational Science (4).

     Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to 
bring this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive 
your suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to 
Allah blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting 
for your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief

Prof. Abdullah Khalifah Alsuwaiket



I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era 

of humanities and administrative in Arabic and 
English languages, books review, summaries of 
thesis, conference proceedings, forums as well 
as related scientific activities. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author(s) must provide three printed copies 
with a summary not exceeding (200) words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm. 
In Arabic text, please use Lotus Linotype, 
with font size 14 for the main text and 15 for 
the title. In English texts, please use Times 
New Roman, with font size 12 for the main 
text and bold type 13 for the title. Also, use 
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes 
and Times New Roman size 10 for English 
footnotes. Books reviews, reports and theses 
should not exceed five pages. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 
complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as (5) re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages (12X18 cm).

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed 
by the year (Smith, 2015). Page No. to be 
added in case of quotation (Smith, 2015: 66). 
(Smith et al., 2015), to be used when there 
are two or more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials (year). Title 

of Book. Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials (year), "Title of 
article", Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. 
(2005)."Loyalty trends for the twenty-first 
century", Journal of Consumer Marketing, 
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.
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