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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
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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.
٩- 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: 7٩ (،  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، فعىل كثرة ما متوج به الساحة العلمية األكاديمية من إصدارات دورية، فإن جملة جامعة املجمعة للعلوم 
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 والتي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا واختاذها أحد أوعية النرش 

املوثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يرس هيئة التحرير أن تضع بني يديك عدًدا جديًدا متنوًعا ، وهو العدد السادس عرش من 
املجلة ، والذي حرصنا فيه عىل التنوع وقد تضمن هذا العدد اثني عرشة بحًثا  فقدمنا لك بحًثا يف القانون بعنوان 
:  مدى إلزامية الئحة حوكمة الرشكات السعودية ) دراسة مقارنة ( ، وبحًثا يف إدارة األعامل بعنوان : أثر مشاعر 
املايل  بالسوق  العامة  األولية  االكتتابات  تطبيقية عىل  القصري: دراسة  األمد  السعري يف  التخفيض  املستثمرين عىل 
 بني سوريت  آدم  – قصة  التفليس: روابة ودراية  : حديث  بعنوان  العربية  اللغة  ، وثالثة بحوث يف  السعودي 
)األعراف( و)احلجر( دراسة يف مناسبة النظم للسياق – التشكيل املوسيقي يف ديوان )حروف من لغة الشمس( ، 
وبحثني يف الدراسات اإلسالمية بعنوان : مظاهر االتفاق بني أصحاب طالوت وأصحاب بدر وأوجه اخلالف بينهام 
دراسة قرآنية مقارنة – منهجية البحث يف املوضوع القرآين  ، وأربعة بحوث يف العلوم الرتبوية بعنوان :  دور اإلدارة 
اإللكرتونية يف التمكني اإلداري للقيادات النسائية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية - فاعلّية أنشطة لغوية 
قائمة عىل الدراسة الشعرّية يف تنمية االعتزاز باللغة العربية لدى طالبات السنة التحضريية بجامعة جدة -  نموذج 
التعليمية - مدى  املؤرشات  العربية يف ضوء  احلكومية يف مجهورية مرص  للجامعات  املتوازن  األداء  لتقييم  مقرتح 
حتقيق معلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة بمحافظة الرس املعايري املهنية الوطنية يف اململكة العربية السعودية يف 

أدائهم التدرييس من وجهة نظرهم واملرشفني الرتبويني  وبحًثا يف اللغة اإلنجليزية بعنوان : 
The Influence of Gender and Field of Study Differences in Attitudes of Saudi Non-

English Major Students with regard to Learning English at Majmaah University

وختاًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل امُلميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه املجلة هبذه الصورة بني 
إنام هو بفضل اهلل، ثم  اعتبار، فام حققته املجلة  باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل  التحرير تسعد دائاًم  أيديكم وهيئة 

تفاعلكم معنا قراًء وكتاًبا، ونحن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم عىل بريد املجلة اإللكرتوين
واحلمد هلل يف بدٍء وُمَْتَتِم.

                                                              رئيس التحرير
                                                        أد. محمد بن عبداهلل الشايع
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

1 إبراهيم األرناؤوط: مدى إلزامية الئحة حوكمة الرشكات السعودية) دراسة مقارنة (

 مدى إلزامية الئحة حوكمة الشركات السعودية
) دراسة مقارنة (

د.إبراهيم األرناؤوط
أستاذ مساعد القانون التجاري

ملخص
   ُيعد موضوع حوكمة الرشكات مــن املوضوعات التي تأخذ 
حيزا واهتامما من هيئة الســوق املايل الســعودي ، بالنظر إىل ما 
ينطوي عليه من أثر بالــغ يف االقتصاد املحيل الذي يتصف بأنه 
يقوم عىل احلرية االقتصادية ، ال سيام بعد انضامم اململكة العربية 

. ) W.T.O ( السعودية إىل منظمة التجارة العاملية
   وتعتــرب حوكمة الــرشكات منهجا إصالحيــا ، وآلية عمل 
جديدة من شــأهنا ترسيخ مبدأ اإلفصاح والشــفافية والنزاهة 
يف إدارة الــرشكات العامة واخلاصة، وذلــك من خالل وضع 
قواعد احلوكمة الســليمة للرشكات ؛ألجل ذلك فقد أصدرت 
هيئة السوق املالية السعودية » الئحة حوكمة الرشكات » ألول 
مرة ، وذلــك بتاريخ 2٠٠6/11/12، والتي ترسي عىل مجيع 
الرشكات املدرجة يف الســوق املالية؛ لضامن التنمية املســتدامة 
للرشكات ، واحلد من الفســاد املــايل واإلداري، وملا هلا من أثر 
إجيايب يف جذب االســثامرات املحلية واألجنبية ، والتي تنعكس 
إجيابا عىل حتقيق النمو االقتصادي واالجتماعي في الدولة .  
   ويطرح التساؤل حول مدى إلزامية الئحة حوكمة الرشكات 
الســعودية وفاعليتها ؟ وما هــي الضوابــط أو اآلليات التي 
تنتهجها هيئة السوق املايل السعودية يف تطبيق القواعد القانونية 

للحوكمة ؟ 
 

   

Abstract 
  It is the subject of corporate governance topics that 
take space and the attention of the Saudi Financial 
Market Authority, given what it entails a major impact 
on the Saudi economy, which is characterized as based 
on economic freedom. Especially after Saudi Arabia’s 
accession to the World Trade Organization (W.T.O). 
   The companies reformist approach to governance, 
and the mechanism of a new business that will entrench 
the principle of fairness and transparency in public 
and private management companies, and through the 
development of the determinants of serving public 
interests and rights. For that Saudi Arabia’s Capital 
Market Authority has issued “Regulations on Corporate 
Governance” for the first time and that on 122006/11/, 
which apply to all listed companies in the financial 
market. To ensure the sustainable development of 
the companies, which reflected positively on the 
achievement of economic and social growth in the 
country. 
It can formulate the research problem as follows: 
To what extent mandatory list of governance Saudi 
companies and effectiveness? What are the controls 
or mechanisms adopted by the Saudi Financial 
Market Authority in the application of legal rules of 
governance.

مقدمة :
   غدت حوكمة الــرشكات موضوعا هاما يف االقتصاد 
العاملــي عموما ، واالقتصاد الســعودي بوجه خاص ، 
الذي يقوم عىل احلرية االقتصادية ، وتتزايد عوملته يوما 
بعد يوم . فاألزمات املالية التي عانى بســببها االقتصاد 

العاملــي وضعــت مفهــوم حوكمة الــرشكات ضمن 
األولويات ، بعد أن كشــفت تلك األزمات عن الكثري 
من حاالت الفساد املايل واإلداري ؛ بسبب عدم تطبيق 
قواعد احلوكمة الرشــيدة عىل الــرشكات ؛ مما أدى إىل 

إفالسها وتصفيتها .  
    ويمكن وصــف تلك األزمات بأهنــا كانت أزمات 



2

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

إبراهيم األرناؤوط: مدى إلزامية الئحة حوكمة الرشكات السعودية) دراسة مقارنة (2

ثقة يف املؤسسات واألنظمة والقوانني التي تنظم نشاط 
األعامل .  وأصبح العامل ينظر إىل حوكمة الرشكات عىل 
أهنا البلســم الشايف الذي من شــأنه أن حيقق اجلوده يف 
أداء الرشكات ، إذ إن العمل عىل تطبيق احلوكمة اجليده 
للرشكات جيعلها حتافظ عىل قدرهتا التنافســية وجذب 
رؤوس األموال ، وتصبح يف مأمن من ماطر وتقلبات 
األســواق ، كام أهنا تضمن االستدامة ومكافحة الفساد 

. )1(

   وقد أولت اململكة العربية السعودية العناية واالهتامم 
بموضوع حوكمة الرشكات حرصا منها عىل دفع عجلة 
االقتصاد الوطني إىل األمام ، وتنميته بام يعزز الشفافية 
، وتشجيع االدخار ، وحتفيز املستثمرين ، والقضاء عىل 
 ، واخلاصة  العامة  الرشكات  يف  واإلداري  املايل  الفساد 
حوكمة  الئحة  السعودي  املايل  السوق  هيئة  فأصدرت 
 ،2٠٠6-212-1 رقم  القرار  بموجب  الرشكات 
وتاريخ 1٤27/1٠/21هـ املوافق 2٠٠6/11/12م 
من  جديدة  وآلية  إصالحي،  عمل  منهج  واعتبارها   ،
قواعد  بوضع   ، املالية  املعامالت  نزاهة  ترسيخ  شأهنا 
 ، اخلاصة  واحلقوق  العامة  املصالح  ختدم  وحمددات 

الجــرف وأبــو موســى ، ياســر أحمــد و أحمــد  )1(  / د / 
عبد السالم ) دراسة استكشافية عن مدى تطبيق الرشكات 
الســعودية آلليات ومبــادئ حوكمة الــرشكات ( مؤمتر 
حوكمة الرشكات جامعة امللك خالد 2٠٠٩  إصدار مركز 
حوكمة الرشكات بجامعــة امللك خالد – اجلزء الثاين ص 
11٤ . و أ / الكبيــيس ، عامر  ) الفســاد اإلداري والعوملة 
» تزامــن ال توأمة ( املكتب اجلامعــي احلديث – الرياض 

2٠٠5 ص 38 . وانظر أيضا : 
- Ehsenhardt, M.K., ( Agency Theory : An As-
sessment and   Review ) , Vol. (14), No. (198 ,(1
- Mitchell, J., et al., ( Corporate Finance and 
Governance ),  Carolina Academic Press, 1996. 
P. 117.
- Monk, R. and Minow , N. , ( Corporate Gover-
nance ) , 2nd ed., Black Well Publishers, Malden, 
2001. P. 49.

وتعمل عىل التنمية االقتصادية يف الدولة )2(.
أمهية البحث:	 

      وتربز أمهية الدراسة يف أن حوكمة الرشكات مل تعد 
إدارات الرشكات ورغبتهم يف  ترفا أو اختيارا ملجالس 
 ، اقتصادية  رضورة  أصبحت  بل   ، عدمه  من  تطبيقها 
عىل ضوء صدور العديد من قرارات هيئة السوق املايل 
السعودي ، التي تتضمن يف بنودها تطبيق قواعد احلوكمة 
متتع  مبادئ  عىل  تقوم  والتي   ، الرشكات  عىل  السليمة 
إدارة الرشكات بالنزاهة والشفافية واإلفصاح ، وتطبيق 
القواعد املحاسبية والتدقيق ، وإجراء املراجعة الداخلية 
الرشكات  عمل  استمرارية  يضمن  مما  ؛  واخلارجية 

وازدهارها ، وحتقيق النمو االقتصادي.

   وتشري الدراسات والتقارير الصادرة عن املؤسسات 
يسعون  املستثمرين  أن  إىل  والدولية  املحلية  االئتامنية 
حوكمة  هبياكل  تتمتع  التى  الرشكات  يف  املسامهة  إىل 
سليمة ؛ ولذا نجد أن العمل عىل وجود أنظمة قانونية 
جذب  يف  بالغ  أثر  له  الرشكات  حلوكمة  وفاعلة  ملزمة 
االستثامرات ، سواء األجنبية أم املحلية ، كام أهنا تساعد 
يف احلد من هروب رؤوس األموال ، وتقوم عىل مكافحة 

الفساد أيا كان شكله ونطاقه .

منهجية البحث : 	 

 ، املقارن  التطبيقي  التحلييل  املنهج  البحث عىل  يقوم     
الرشكات  حوكمة  الئحة  نصوص  حتليل  خالل  من 
السعودية ، وتطبيقات هيئة السوق املايل يف اململكة من 

)2(  / د/ عبد الرمحن ، نجالء إبراهيم حييى ) حوكمة الرشكات 
السعودية ( بحث منشور يف جملة كلية االقتصاد واإلدارة – 
جامعة امللك عبد العزيز 1٤33 هـ ص 56 . و د/ السعدين 
، مصطفى حســن بسيوين ) الشــفافية واإلفصاح يف إطار 
حوكمة الرشكات ( بحث مقدم يف ندوة حوكمة الرشكات 
العامة واخلاصة من أجل اإلصالح االقتصادي واهليكيل – 
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية – القاهرة 2٠٠6 ص 1٤3  
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خالل القرارات الصادرة لتطبيق مواد الالئحة ، إضافة 
اىل االستعانة بالقانون املقارن . 

مشكلة البحث: 	 
بأمهية  العام  الوعي  البحث يف ضعف  تتمثل مشكلة     
نظامية  قواعد  إرساء  يف  ودورها   ، الرشكات  حوكمة 
والشفافية  اإلفصاح  أساس  عىل  الرشكات  إدارة  يف 
قواعد  من  ذلك  إىل  وما   ، واإلدارية  املالية  والرقابة 
حوكمة  الئحة  حداثة  ضوء  عىل  وذلك   ، احلوكمة 
 ،  2٠٠6/11/12 يف  الصادرة  السعودية  الرشكات 
والتي جاءت كالئحة اسرتشادية ليس هلا صفة اإللزام 
إلزامية الئحة حوكمة  التساؤل حول مدى  ، مما يطرح 
والقرارات  السعودية ؟ وما هي اإلجراءات  الرشكات 
املتخذة من هيئة السوق املايل السعودية إللزام الرشكات 
بقواعد احلوكمة ؟ وهل حققت الالئحة املعايري الدولية 
للحوكمة الرشيدة ، ومدى فاعليتها يف تكريس مفاهيم 

احلوكمة يف اململكة العربية السعودية ؟
خطة البحث : تم تقسيم الدراسة إىل فصلني عىل النحو 

التايل  :
الفصل األول : املفاهيم العامة حلوكمة الرشكات . 

الرشكات  حوكمة  الئحة  إلزامية  مدى   : الثاين  الفصل 
السعودية .

الفصل األول

املفاهيم العامة حلوكمة الرشكات 

   حوكمة الرشكات : هي الرتمجة الرائجة للمصطلح 
من  وهو   ,  »”Corporate Governance
عىل  كبري  بشكل  انترشت  التي  احلديثة  املصطلحات 
كبري  عدد  دخول  بعد  خاصة  والدويل،  املحيل  املستوى 
 W.T.O ( من الدول يف عضوية منظمة التجارة العاملية

(، ومنها اململكة العربية السعودية )3(. وقد أثار مصطلح 
األكاديميني  بني  والنقاش  اجلدل  من  الكثري  احلوكمة 

واملهنيني حول تعريفه ومفهومه  كام سنرى  . 
وما  احلوكمة  مفاهيم  وتوضيح   ، الدراسة  ولغايات     
يدخل يف نطاقها ؛ فقد تم تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة 
حوكمة  ماهية   : األول  املبحث  يف  نعرض   ، مباحث 
حلوكمة  التارخيي  التطور   : الثاين  واملبحث   . الرشكات 
حوكمة  وأهداف  أمهية   : الثالث  واملبحث   . الرشكات 

الرشكات . 
املبحث األول 

ماهية حوكمة الرشكات
    حوكمة الرشكات مصطلح مركب ، يتألف من مفرديت 
»احلوكمة« و »الرشكات« . أما مصطلح الرشكات فهو 
، فالرشكات  املعنى والداللة  من املصطلحات واضحة 
أو  شخصان  بمقتضاه  يلتزم  »عقد  وهي   ، رشكة  مجع 
أكثر ، بأن يساهم كل منهم يف مرشوع يستهدف الربح 
، بتقديم حصة من مال أو عمل القتسام ما قد ينشأ عن 

هذا املرشوع من ربح أو من خسارة« )٤( .
انتشاره  فيكتنفه غموض رغم  أما مصطلح احلوكمة     
، ويرجع ذلك الغموض إىل أساس املصطلح األجنبي  

“Governance”  . حيث  أثار املصطلح خالفا كبريا 
عند ترمجته إىل اللغة العربية . ومن اجلدير بالذكر أنه تم 
اختيار مصطلح »حوكمة«  لتكون الرتمجة األكثر قبوال 
اللغة  إليها جممع  التي خلص  الرتمجة  ، وهي  رواجا  أو 

)3(  / وقد صادق املجلس العمومى ىف منظمة التجارة العاملية 
ىف جلســته التــى عقدت بجنيــف يوم اجلمعة ٩ شــوال 
1٤26هـ املوافــق 11 نوفمرب 2٠٠5 عــىل وثائق انضامم 
اململكة العربية السعودية إىل منظمة التجارة العاملية ، وذلك 
بحضور الــدول األعضــاء وعددهــا 1٤8 دولة لتصبح 

اململكة العضو رقم 1٤٩.
)٤(  / راجع املادة األوىل من نظام الرشكات السعودي الصادر 

باملرسوم امللكي رقم م/6وتاريخ 1385/3/22هـ.
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العربية يف القاهرة )5(. وقد تم اقرتاح مصطلح » حوكمة 
وترسيخ  املفهوم  هذا  لنرش  حماولة  يف  الرشكات« 
واالقتصاديات  املال  بأسواق  له  اجلديدة  التطبيقات 

املحلية والعربية )6(.
   وقد عرفت مؤسسة التمويل الدولية) FIC (  حوكمة 
إدارة  خالله  من  يتم  الذي  النظام   (: بأهنا  الرشكات 

الرشكات والتحكم يف أعامهلا ( )7( .
    بينام تعرفه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

بني  فيام  العالقات  من  جمموعة   (  : (بأنه   OECD  (
،ومحلة  اإلدارة  وجملس  الرشكة  إدارة  عىل  القائمني 

)5(  / وقــد اعتمد جممع اللغــة العربية يف مايــو 2٠٠5 لفظ 
     corporate        حوكمــة الرشكات« كرتمجــة لعبــارة «
Governanceوذلــك   بدال من »اإلدارة الرشــيدة« , » 

اإلدارة    احلاكمة أو احلاكمية« , » حوكمة اإلدارة » .
/ د/ العشــاموي ، حممد عبدالفتاح )آليات حوكمة اخلزانة   )6(
العامــة ( ملتقى »احلوكمة واإلصالح املــايل واإلداري يف 
املؤسســات احلكومية«  القاهرة , سبتمرب 2٠٠7 منشورات 
»املنظمــة العربية للتنمية اإلداريــة » 2٠٠٩ ص5 . و د/ 
ســويلم ، حممد عيل )حوكمة الرشكات يف األنظمة العربية  
واملقارنة بني التنظيم واملسؤولية التأديبية واملدنية واجلنائية 
( دار النهضــة العربية - الطبعة األوىل 2٠1٠ ص ٩-1٠. 
و د/ أمحد ، عاطف حممد )دراســة اختبارية آلثار حوكمة 
الرشكات عىل جودة التقارير املالية وفعالية تدقيق احلسابات 
يف األردن ( جملة الدراسات املالية والتجارية - كلية التجارة 
ببني سويف – جامعة القاهرة العدد األول 2٠٠3 ص ٩1 

.
)7(  / مؤسســة التمويل الدولية )IFC(، أحد أعضاء جمموعة 
البنك الدويل، هي أكرب مؤسســة إنامئية عاملية تركز بصورة 
مطلقة عىل القطاع اخلاص يف بلدان العامل النامية، أنشــئت 
املؤسســة عام 1٩56،وهي مملوكة للبلدان األعضاء البالغ 
عددها 18٤ عضوا الذين يقررون معًا سياســاهتا. ويتيح 
عملها يف أكثــر من 1٠٠ بلد نام للرشكات واملؤسســات 
املالية يف األســواق الصاعــدة: خلق الوظائــف، وحتقيق 
إيــرادات رضيبية، وحتســني حوكمة الــرشكات واألداء 
البيئي، واملســامهة يف املجتمعات املحلية التي تعمل فيها. 

وراجع : 
- Shah , Asad Ali ( Auditing and Governance 
Framework for Private Sector in Pakistan ), 
ADB/OECD Anti Corruption Initiative for Asia- 
Pacfic Master Training Seminar , 2005 . p. 348.

األسهم و غريهم من املسامهني ( )8( .
   وعرفتها الئحة حوكمة الرشكات يف اململكة العربية 
إلدارة  املنظمة  واملعايري  القواعد  بأهنا:)  السعودية 
املالية ؛ من أجل  الرشكات املسامهة املدرجة يف السوق 
تكفل  التي  احلوكمة  ممارسات  بأفضل  االلتزام  ضامن 
محاية حقوق املسامهني وحقوق أصحاب املصالح ( )٩( . 
   كام تم تعريفها يف دليل قواعد ومعايري حوكمة الرشكات 
التي  واإلجراءات  والنظم  القواعد   ( أهنا  عىل  بمرص 
الرشكة  مديري  مصالح  بني  وتوازن  محاية  أفضل  حتقق 

واملسامهني فيها ، وأصحاب املصالح األخرى 
املرتبطة هبا ()1٠( .

) هــي منظمة دوليــة مكونة من جمموعة مــن البلدان   )8(
املتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد 
السوق احلر. نشأت يف سنة 1٩٤8 عن منظمة التعاون 
االقتصادي األورويب العمليــة )آنفا()OEEC( التي 
يتزعمهــا الفرنيس روبري مارجولني ؛للمســاعدة عىل 
إدارة خطة مارشــال إلعادة ‘عامر أوروبا بعد احلرب 
العاملية الثانية. وبعد فرتة تم توسيعها لتشمل عضويتها 
بلدان غري أوروبية، ويف سنة 1٩6٠ تم إصالحها لكي 
تكون منظمة التعاون والتنميــة االقتصادية. انظر د/ 
عادل رزق , )احلوكمــة واإلصالح املايل واإلداري مع 
عرض التجربة املرصية( ( ملتقى »احلوكمة واإلصالح 
املــايل واإلداري يف املؤسســات احلكوميــة«  القاهرة , 
العربية للتنمية  ســبتمرب 2٠٠7 منشــورات »املنظمة 

اإلدارية » 2٠٠٩ ص16٠. وراجع أيضا :
Organization for Economic Cooperation and De-   
 velopment (OECD) , Principles of Corporate
  .267  .p  .  2004  ,  (  Governance ( Introduction

 www.oecdorg
- Hermanson , Dana R. and Rittenberg , larry E. 
( Internal Audit and  Organizational Governance)  
, The Institute of Internal Auditors  Research 
Foundation , 2003. P. 446.
- Winkler , Adalbert ( Financial Development 
, Economic Groth and Corporate Governance 
), Working paper Series : Finance and   Ac-
counting , www.econpapers.repec.org/paper/
frafranaf/12htm.. 
/ الئحة حوكمة الرشكات يف اململكة العربية الســعودية -   ٩

هيئة السوق املالية - يناير 2٠٠٩. 
/ دليل قواعد ومعايري حوكمة الرشكات بجمهورية مرص   1٠
العربية -  مركز املديرين -  وزارة االستثامر أكتوبر 2٠٠5  
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   كام عرفتها الئحة ضوابط حوكمة الرشكات املسامهة 
الضوابط  مجموعة   ( بأنها:  اإلمارات  في  العامة 
واملعايري واإلجراءات التي حتقق االنضباط املؤسيس يف 
إدارة الرشكة وفًقا للمعايري واألساليب العاملية ، وذلك 
جملس  أعضاء  وواجبات  مسؤوليات  حتديد  خالل  من 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية للرشكة، مع األخذ يف االعتبار 

محاية حقوق املسامهني وأصحاب املصالح ()11( .
   ويمكن القول: إن احلوكمة منظومة متكاملة تشتمل 
أخرى  علوم  من  تنبثق  حديثة  علمية  أساليب  عىل 
كاالقتصاد ، واإلدارة ، واملحاسبة ، واملراجعة ، والتي 
؛  املوضوعية  االسرتاتيجيات  من  جمموعة  من  تتكون 
لتحقيق  ؛  االقتصادية  ومؤسساهتا  بالدولة  للنهوض 

رفاهية املجتمع )12( .
املبحث الثاين

التطور التارخيي حلوكمة الرشكات
إال  التبلور  يف  يبدأ  مل  الرشكات  حوكمة  مصطلح  إن    
اإلشارة  ويمكن   ، عقود)13(  ثالثة  أو  عقدين  قرابة  منذ 
نشأة  يف  املؤثرة  التارخيية  األحداث  أبرز  إىل  باختصار 

وتطور املصطلح .
عىل  اآلسيوية  املالية  األزمة  أثرت   1٩٩7 عام  ففي     
رأس  خروج  من  وترضرت   ، الدول  تلك  اقتصادات 
سبب  وكان   ، امللكية  أصول  اهنيار  بعد  األجنبي  املال 
وسوء   ، واملايل  اإلداري  الفساد  هو  املالية  األزمة  تلك 
ومكافآت  مرتبات  بني  الكبرية  والفجوة   ، اإلدارة 
املديرين التنفيذين يف الرشكات وبني أداء تلك الشركات 

ص 5 . 
)11(   / املادة األوىل  » ضوابط حوكمة الرشكات املســامهة 
العامة ومعايري االنضباط املؤسيس » الصادر بموجب قرار 

هيئة األوراق املالية والسلع رقم )32/ ر( لسنة 2٠٠7 .
)12(  / د/ رزق ، عادل  – السابق ص16٠.

)13(  / د / فــوزي ، ســميحة )تقييــم مبــادئ حوكمة 
الرشكات يف مجهورية مرص العربية( ورقة عمل رقم )82( 

2٠٠3 ص 112 . 

؛ بسبب غياب قواعد احلوكمة )1٤(.  
حوكمة  بمفهوم  االهتامم  ازداد   1٩٩٩ عام   ويف     
الرشكات عىل املستوى الدويل ، حيث أصدرت منظمة 
املبادئ  من  جمموعة  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
متطلبات  بتطبيق  املؤسسات  التزام  تعزز  التي  واملعايري 
احلوكمة ، وتم اعتامدها من قبل البنك الدويل وصندوق 
النقد الدويل ، وقد تم اعتبارها املبادئ الدولية حلوكمة 
القانونية  األطر  تطوير  اىل  هتدف  والتي   ، الرشكات 
تشمل  بحيث   ، الرشكات  حوكمة  لتطبيق  واملؤسسية 
تقديم عدد من  ، من خالل  العامة واخلاصة  الرشكات 

اخلطوط اإلرشادية لتدعيم إدارة الرشكات )15(.
حوكمة  بمفهوم  االهتامم  تعاظم    2٠٠1 عام  ويف     
الرشكات إثر تعرض ) 216 ( رشكة أمريكية لإلفالس 
، حيث بلغت ديوهنا جمتمعة  ) 116 (  مليار دوالر . 
ولعل أبرز هذه الرشكات رشكة ) انرون ( والتي كانت 
تعد أكرب رشكة بالعامل وتغطي أعامهلا )٤٠ ( دولة بالعامل 
، ثم تالها اهنيار رشكة ) ورلدكوم ( والتي كانت تعد 
 )  75٠  ( لدهيا  وكان  عاملية  اتصاالت  رشكة  أكرب  ثاين 
فرعا يف ) 65 ( دولة بالعامل ، وقدرت خسائرها ب ) 5٠ 
( مليار دوالر . وكان سبب هذه االهنيارات هو الفساد 
الشفافية  وفقدان   ، الرشكات  تلك  يف  واإلداري  املايل 
؛ لذلك جاءت  الكايف يف حساباهتا اخلتامية  واإلفصاح 
الرشكات  عىل  لتضغط  ومعايريها  بقواعدها  احلوكمة 

/ د / العشاموي ، حممد عبدالفتاح  – السابق ص 3 و   )1٤(
د / سويلم حممد عيل  - السابق ص22 . 

/ د / سويلم ، حممد عيل - السابق  ص23. وانظر :   )15(
- The Encyclopedia of Corporate Governance , ( 
What is CorporationGovernance ), 2002. P.288. 
www.encycogvom
- Berlin Initiative Group ( BIG) , 2000.www.
gccg.de p. 67.
- Hitt , Michael A. et al. ( Strategic Management 
: Competitiveness..and Globlization )  5th ed., 
South-Western Thomson , 2003. P. 342.        
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احلكومات  عىل  وتضغط   ، جهة  من  نفسها  لتنظيم 
تقوية حوكمة  بام يعمل عىل  أنظمتها وإدارهتا  إلصالح 

الرشكات من جهة أخرى)16(.   
بحوكمة  االهتامم  تنامى  فقد  العربية  الدول  ويف    
الرشكات، واجتهت هذه الدول لسن القوانني واألنظمة 
وقد   ، مؤسساهتا  يف  احلوكمة  من  تعزز  التي  واللوائح 
اختلفت آلية الترشيع املتبعة يف كل دولة . ونعرض ألهم 

التجارب يف هذا الصدد .
يف  العربية  الدول  أسبق  من  عامن  سلطنة  وتعترب       
املسامهة  الرشكات  عىل  احلوكمة  قواعد  وتطبيق  تنظيم 
يف  العامنية  املال  لسوق  العامة  اهليئة  أصدرت  فقد   ،
املسامهة  رشكات  وإدارة  تنظيم  »ميثاق   )2٠٠2( عام 
املسامهة  رشكات  وإدارة  لتنظيم  شامل  ميثاق  وهو   ،  «
العامة ، يتامشى مع املعايري الدولية حلوكمة الرشكات. 
امليثاق  هلذا  توضيحا  عام 2٠٠3  اهليئة يف  كام أصدرت 
تنظيم وإدارة رشكات املسامهة  ، تضمن إطالق تسمية 
وهو   )  code of corporate Governance  (
املرادف ملصطلح )حوكمة الرشكات( ، كام تضمن نصا 
يفيد أن تعدد األحكام الواردة يف امليثاق املذكور ملزمة 
، وترسي عىل كافة رشكات املسامهة العامة املدرجة يف 
االستثامرية  والصناديق  املالية  لألوراق  مسقط  سوق 

التي تأخذ شكل رشكة مسامهة )17(. 
   وهبذا تتميز التجربة العامنية بأهنا سباقة يف إضفاء الصفة 
اإللزامية لقواعد حوكة الرشكات منذ تاريخ صدورها ، 
بخالف باقي الدول التي جعلت قواعد احلوكمة قواعد 

/ د / العتيبــي ، رضار عبداحلميد العتوم )أثر تطبيق   )16(
مفهوم احلوكمة عىل سياســات التمويــل املرصيف( املؤمتر 
العاملــي األول حلوكمة الرشكات - كلية العلوم اإلدارية - 

جامعة امللك خالد  ص٩٩٩-1٠٠٠.
)17(  / راجع ميثاق تنظيم وإدارة رشكات املسامهة العامين 

الصادر عام 2002 . على الموقع اإللكتروني : 
http://www.gulfbase.com/ar/marketwatch 

اسرتشاديه غري ملزمة عند صدورها )18(.
الرشكات  حوكمة  مبادئ  إصدار  تم  مرص  ويف     
حوكمة  ومعايري  قواعد  دليل  ثم   ،  2٠٠٤ أبريل  يف 
عىل  وذلك  وزاري)1٩(،  بقرار   )2٠٠5( عام  الرشكات 
القواعد  »مرشوع  صدر  ثم    ، اسرتشادية  قواعد  هيئة 
القاهرة  ببورصتي  املقيدة  الرشكات  حلوكمة  التنفيذية 
واإلسكندرية« عام 2٠٠6 ، وهو ملزم جلميع الرشكات 
املقيدة بسوق املال ، ويف عام 2٠٠7 تم إصدار القواعد 
التنفيذية حلوكمة الرشكات العامة يف جمال األوراق املالية 
وغري املقيدة بالبورصة)2٠(. ونصت املادة األوىل منه عىل 
العاملة يف  إنه »عىل الرشكات    : إلزامية أحكامه بقوهلا 
جمال األوراق املالية توفيق أوضاعها وفقا ألحكام هذه 

القواعد خالل سته أشهر من تاريخ 
العمل هبا ....( )21( . 

   أما يف اإلمارات العربية املتحدة فصدر تنظيم حلوكمة 
حوكمة  »ضوابط  بمسمى   2٠٠7 عام  الرشكات 
املؤسيس  االنضباط  ومعايري  العامة  املسامهة  الرشكات 
تعترب  والسلع  املالية  األوراق  هيئة  قرار  وبموجب   «
أحكامه اسرتشادية ، وتصبح ملزمة بعد ثالث سنوات 
خالل  أوضاعها  لتصحيح  فرصة  للرشكات  فأعطى   ،
التنظيم  ، ويف عام 2٠1٠ أصبحت أحكام  الفرتة  هذه 

ملزمة جلميع الرشكات املقيدة بسوق املال )22(.

)18(  / أ / اجلعفري ، مريم إبراهيم ) دور حوكمة الرشكات 
يف مكافحة الفســاد اإلداري واملايل ( رسالة ماجستري غري 

منشورة جامعة دار العلوم 1٤35 هـ ص 36 وما بعد . 
)1٩(  / قرار وزير االستثامر رقم 332 لسنة 2٠٠5. 

)2٠(  / الصــادر بموجب قــرار اهليئة العامة لســوق املال 
املرصي  رقم 11 . راجع املوقع اإللكرتوين :  

http://www.egx.com.eg/arabic/homepage.aspx 
)21(  / د/  العشاموي ، حممد عبدالفتاح  - السابق ص 17 

، ود/  حممد عيل سويلم – السابق ص ٤8 . 
)22(  / راجــع الئحة ضوابط حوكمة الرشكات املســامهة 
العامة ، ومعايري االنضباط املؤســيس يف اإلمارات العربية 

املتحدة عىل الرابط : 
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جتربة حوكمة الرشكات يف اململكة العربية 	 
السعودية :

اململكة  يف  باحلوكمة  فعليا  العميل  االهتامم  بدأ     
أصدرت  حينام   ،  2٠٠6 عام  منذ  السعودية  العربية 
حوكمة  السعودية)23(«الئحة  املالية  السوق  هيئة 
 ،  )2٤(   2٠٠6/11/12 بتاريخ  وذلك   « الرشكات 
يف  املدرجة  الرشكات  جلميع  اسرتشادية  الئحة  وهي 
السوق املالية ما مل ينص نظام أو الئحة أخرى ، أو قرار 
 جملس اهليئة عىل إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام .                          
   واجلدير بالذكر أن هذه الالئحة وإن كانت اسرتشادية 
االلتزام  الرشكة  عىل  أوجبت  أهنا  إال  صدورها  حني 
من  تطبيقه  تم  عام  اإلدارة  جملس  تقرير  يف  باإلفصاح 
أحكام هذه الالئحة ، واألحكام التي مل تطبق وأسباب 
ذلك )25(. هذا ، وقد قامت هيئة السوق املالية بإصدار 
لقرارات  واملتابع   . املواد  بعض  إلزامية  تقتيض  قرارات 
اهليئة يتضح له سياسة اهليئة بالتدرج يف اإللزام بقواعد 

الئحة حوكمة الرشكات عىل مراحل متتالية كام يأيت :

املرحلة األوىل : أنه يف تاريخ 1٤2٩/11/12هـ املوافق 
2٠٠8/11/1٠  صدر قرار جملس هيئة السوق املالية 

رقم )1-36-2٠٠8( القايض بإلزامية املواد التالية :
https://www.adx.ae/Arabic/Pages/default.aspx
/ تأسست هيئة الســوق املالية  باململكة العربية السع  )23(
ودية بموجب نظام الســوق املالية الصادر باملرسوم امللكي 
رقم ) م/3٠( يف  1٤2٤/6/2هـ املوافق 2٠٠3/7/31 
، وهي هيئة حكومية ذات اســتقالل مايل وإداري وترتبط 

مبارشة برئيس جملس الوزراء. راجع الرابط : 
http://www.cma.org.sa/Ar/Pages/home.aspx

)2٤(  / أصدر جملس هيئة السوق املالية السعودي الئحة حوكمة الرشكات 
وتاريخ 1٤27/1٠/21هـ  رقــم 2٠٠6-212-1  القرار  بموجب 
املوافــق 2٠٠6/11/12، وأجريــت عليهــا بعــض التعديــالت 
بقرار جملــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم 1-2٠-2٠٠8 وتاريخ 

1٤2٩/5/1٤هـ املوافق 2٠٠8/5/1٩.
)25(  / م1/ج مــن الئحــة حوكمة الــرشكات الصادرة 
وتاريــخ   2٠٠6-212  -1 رقــم  القــرار  بموجــب 

1٤27/1٠/21هـ املوافق 2٠٠6/11/12 . 

• يف 	 باإلفصاح  املتعلقة  التاسعة)26(  املادة 
تقرير جملس االدارة .

• الثانية 	 املادة  من   )27( هـ(   - )ج  الفقرتني 
عرشة املتعلقة بأعضاء جملس اإلدارة . 

• تقيض 	 التي  عرشة)28(  الرابعة  املادة 
)26(   / املادة التاســعة: اإلفصــاح يف تقرير جملس اإلدارة 
باإلضافة إىل ما ورد يف قواعد التســجيل واإلدراج بشــأن 
حمتويــات تقرير جملس اإلدارة الذي يرفــق بالقوائم املالية 
الســنوية للرشكة، جيب أن حيتوي تقرير جملس اإلدارة عىل 

اآليت:
الالئحــة  هــذه  أحــكام  مــن  تطبيقــه  تــم  مــا  )أ( 
ذلــك. وأســباب  تطبــق  مل  التــي   واألحــكام 
ب( أســامء الــرشكات املســامهة التــي يكــون عضــو 
إدارهتــا. جمالــس  يف  عضــوا  الرشكــة  إدارة   جملــس 
ج( تكوين جملــس اإلدارة وتصنيف أعضائــه عىل النحو 
اآليت: عضــو جملــس إدارة تنفيــذي، أو عضــو جملــس 
 إدارة غــري تنفيــذي، أو عضــو جملــس إدارة مســتقل.
جملــس  جلــان  الختصاصــات  متــرص  وصــف  د( 
املراجعــة،  جلنــة  مثــل  ومهامهتــا  الرئيســة  اإلدارة 
وجلنــة الرتشــيحات واملكافــآت، مــع ذكر أســامء هذه 
اجتامعاهتــا. وعــدد  وأعضائهــا  ورؤســائها   اللجــان 
والتعويضــات  املكافــآت  عــن  تفصيــل  هـــ( 
حــدة: عــىل  كل  اآليت  مــن  لــكل   املدفوعــة 
اإلدارة. جملــس  أعضــاء   .1 
2. مخســة من كبار التنفيذيــني من تلقوا أعــىل املكافآت 
والتعويضــات مــن الرشكــة، يضــاف إليهــم الرئيس 
 التنفيــذي واملديــر املــايل إن مل يكونــا مــن ضمنهــم.
و( أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من 
 اهليئة ، أو من أي جهة إرشاقية ، أو تنظيمية ، أو قضائية أخرى.
ز( نتائــج املراجعــة الســنوية لفاعلية إجــراءات الرقابة 

الداخلية بالرشكة.
/ ونصهام : ج- أن تكون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة   )27(
من األعضاء غــري التنفيذيني. هـ- أال يقــل عدد أعضاء 
جملس اإلدارة املســتقلني عــن عضويــن , أو ثلث أعضاء 

املجلس أهيام أكثر.  
: املراجعــة  جلنــة   : عــرشة  الرابعــة  املــادة   /    )28( 
أ( يشــكل جملس اإلدارة جلنة من األعضاء غري التنفيذيني 
تســمى جلنة املراجعة، ال يقــل عدد أعضائهــا عن ثالثة 
 ، يكون مــن بينهم متص بالشــؤون املالية واملحاســبية.
ب( تصــدر اجلمعيــة العامــة للرشكــة بناًء عــىل اقرتاح 
جلنــة  أعضــاء  اختيــار  قواعــد  اإلدارة  جملــس  مــن 
 املراجعــة ، ومدة عضويتهم ، وأســلوب عمــل اللجنة.
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بوجوب تشكيل جلنة للمراجعة ، وإصدار 
قواعد اختيار أعضائها وأسلوب عملهم ،  
وحتديد ما يتعلق هبا من مهام ومسؤوليات 
املرحلة الثانية : أنه يف تاريخ 3/3٠/ 1٤31هـ  املوافق  
املالية  السوق  2٠1٠/3/16 ، صدر قرار جملس هيئة 
اخلامسة  املادة  بإلزامية  القايض   )2٠1٠-1٠-1( رقم 
بلجنة  املتعلقة  الرشكات  حوكمة  الئحة  من  عرشة)2٩( 
 ج( تشــمل مهامت جلنة املراجعــة ومســؤولياهتا ما ييل:
1. اإلرشاف عــىل إدارة املراجعــة الداخليــة يف الرشكــة 
؛ مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا يف تنفيــذ 
 األعــامل واملهــامت التــي حددها هلــا جملــس اإلدارة.
ووضــع   ، الداخليــة  الرقابــة  نظــام  دراســة   .2
. شــأنه  يف  وتوصياهتــا  رأهيــا  عــن  مكتــوب   تقريــر 
3. دراســة تقاريــر املراجعــة الداخلية ، ومتابعــة تنفيذ 
 اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيها. 
املحاســبني  بتعيــني  اإلدارة  ملجلــس  التوصيــة   .٤
القانونيــني ، وفصلهــم ، وحتديــد أتعاهبــم، ويراعــى 
التأكــد مــن اســتقالليتهم. بالتعيــني  التوصيــة   عنــد 
واعتــامد   ، القانونيــني  املحاســبني  أعــامل  متابعــة   .5
التــي  املراجعــة  أعــامل  نطــاق  خــارج  عمــل  أي 
املراجعــة. بأعــامل  قيامهــم  أثنــاء  هبــا   يكلفــون 
املحاســب  مــع  املراجعــة  خطــة  دراســة   .6
عليهــا. ملحوظاهتــا  وإبــداء   ،  القانــوين 
القانــوين  املحاســب  ملحوظــات  دراســة   .7
تــم يف شــأهنا. ، ومتابعــة مــا  املاليــة  القوائــم   عــىل 
8. دراســة القوائــم املالية األولية والســنوية قبل عرضها 
 عــىل جملس اإلدارة ، وإبــداء الرأي والتوصية يف شــأهنا.
٩. دراســة السياســات املحاســبية املتبعة ، وإبداء الرأي 

والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأهنا.
 )2٩(  / املادة اخلامسة عرشة : جلنة الرتشيحات واملكافآت :
تســمى  جلنــة  اإلدارة  جملــس  يشــكل  أ( 
 .) واملكافــآت  الرتشــيحات  جلنــة   ( 
ب( تصــدر اجلمعية العامة للرشكــة – بناء عىل اقرتاح من 
جملــس اإلدارة – قواعد اختيار أعضاء جلنة الرتشــيحات 
 واملكافــآت ، ومــدة عضويتهم ، وأســلوب عمل اللجنة
الرتشــيحات  جلنــة  مهــامت  تشــمل  ج( 
: يــيل  مــا  ومســؤولياهتا   واملكافــآت 
1. التوصيــة ملجلس اإلدارة بالرتشــيح لعضوية املجلس 
وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة ، مع مراعاة عدم ترشيح 
 أي شــخص ســبق إدانته بجريمة ملة بالرشف واألمانة.
2. املراجعة الســنوية لالحتياجــات املطلوبة من املهارات 
املناســبة لعضوية جملس اإلدارة ، وإعداد وصف للقدرات 
واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة ، بام يف ذلك حتديد 

الرتشيحات واملكآفات ، عىل أن تكون إلزامية ابتداء من 
. 2٠11/1/1

املوافق  1٤32/12/3ه  وبتاريخ  الثالثة:  املرحلة 
املال  سوق  هيئة  جملس  قرار  صدر   ،  2٠11/1٠/3٠
رقم )1-33-2٠11( القايض بإلزامية الفقرة )ب()3٠( 
من املادة العارشة من الئحة حوكمة الرشكات ، املتعلقة 
واإلرشاف  الداخلية  للرقابة  وأنظمة  ضوابط  بوضع 
ملجلس  األساسية  الوظائف  أهم  كأحد   ، عليها  العام 
اإلدارة ، عىل أن تكون إلزامية ابتداء من 2٠12/1/1 .
املوافق  وبتاريخ1٤3٤/2/16هـ   : الرابعة  املرحلة 
املال  سوق  هيئة  جملس  قرار  صدر   ،  2٠12/12/2٩

رقم )3-٤٠-2٠12( القايض بإلزامية املواد التالية : 
• الفقرتني )ط - ي ()31( من املادة اخلامسة 	

 الوقت الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعامل جملس اإلدارة.
ورفــع   ، اإلدارة  جملــس  هيــكل  مراجعــة   .3
 التوصيــات يف شــأن التغيــريات التي يمكــن إجراؤها.
٤. حتديــد جوانــب الضعــف والقوة يف جملــس اإلدارة 
 ، واقــرتاح معاجلتهــا بــام يتفق مــع مصلحــة الرشكة.
5. التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء 
املســتقلني، وعدم وجــود أي تعارض مصالــح إذا كان 
 العضــو يشــغل عضويــة جملــس إدارة رشكــة أخرى.
6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء 
جملس اإلدارة وكبار التنفيذيــني، ويراعى عند وضع تلك 

السياسات استخدام معايري ترتبط باألداء.
للرقابــة  وضوابــط  أنظمــة  وضــع  ب(    /   )3٠(
ذلــك: ومــن  عليهــا،  العــام  واإلرشاف   الداخليــة 
1. وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصالح ، ومعاجلة 
حــاالت التعارض املحتملة لكل من أعضاء جملس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة واملســامهني ، ويشــمل ذلك إســاءة 
اســتخدام أصول الرشكــة ومرافقها، وإســاءة الترصف 
 الناتج عــن التعامالت مــع األشــخاص ذوي العالقة.
2. التأكــد من ســالمة األنظمــة املالية واملحاســبية، بام 
 يف ذلــك األنظمــة ذات الصلة بإعــداد التقاريــر املالية.
3. التأكــد مــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة إلدارة 
املخاطــر، وذلك مــن خالل حتديــد التصــور العام عن 
 املخاطــر التــي قد تواجــه الرشكــة وطرحها بشــفافية.
٤. املراجعة الســنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف 

الرشكة.
( ط( جيب متكني املســامهني من االطالع عىل حمرض اجتامع   31(
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من  ابتداء  الرشكات  حوكمة  الئحة  من 
اإلفصاح  توجب  التي   2٠13/1/1

والشفافية . 
• عرشة 	 الثانية  املادة  من  )ز()32(  الفقرة 

من  ابتداء  الرشكات  حوكمة  الئحة  من 
عضوية  بانتهاء  املتعلقة   2٠13/1/1
أعضاء جملس اإلدارة ورضورة اإلفصاح . 

• العارشة 	 املادة  من   )33() د   - )ج  الفقرتني 
من  ابتداء  الرشكات  حوكمة  الئحة  من 
الرشكات  إلزام  حول   2٠13/6/3٠
بوضع   ، داخلية  حوكمة  قواعد  بوضع 
الختيار  واضحة  وإجراءات  معايري 

أعضاء جملس اإلدارة . 
حوكمة  الئحة  مواد  أن  يتضح  ماسبق  عىل  وبناء     
 ، اسرتشادية  السعودية  العربية  باململكة  الرشكات 
فرته  بني  تقوم   ) املالية  السوق  هيئة   ( املعنية  اجلهة  وأن 
قواعد  دليل  يف  اإلرشادية  القواعد  بمراجعة  وأخرى 
حوكمة الرشكات ، واختيار بعض منها لتصبح إلزامية 
بام يتناسب مع بيئة سوق رأس املال السعودي ، ولعل 
منح  هو  اإللزام  يف  التدرج  أسلوب  اتباع  من  اهلدف 
 ، احلوكمة  مبادئ  مع  للتكيف  كافيا  وقتا  الرشكات 
االلتزام  حتقيق  ثم  ومن  ؛  املبادئ  هبذه  الوعي  يعزز  بام 

اجلمعية العامة ، كام جيب أن تقوم الرشكة بتزويد اهليئة بنسخة 
 من حمرض االجتــامع خالل )عرشة( أيام من تاريخ انعقاده.
ي( جيب إعالم السوق بنتائج اجلمعية العامة فور انتهائها.

)32(  ز( عند انتهاء عضوية أحد أعضاء جملس اإلدارة بأي 
من طرق انتهاء العضوية جيــب عىل الرشكة أن ختطر اهليئة 
والسوق فورا ، مع بيان األسباب التي دعت إىل ذلك .                                     
)33(  ج( وضــع نظــام حوكمة خــاص بالرشكــة  بام ال 
يتعــارض مع أحــكام هــذه الالئحــة ، واإلرشاف العام 
 عليــه ، ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديله عنــد احلاجة. 
د( وضع سياســات ومعايري وإجــراءات واضحة وحمددة 
للعضوية يف جملــس اإلدارة ، ووضعها موضع التنفيذ بعد 

إقرار اجلمعية العامة هلا.

. ولنا عودة هلذه الالئحة يف  الكامل هبا بشكل تدرجيي 
الفصل الثاين من هذه الدراسة .

املبحث الثالث

أمهية وأهداف حوكمة الرشكات

السنوات  خالل  الرشكات  حوكمة  أمهية  تزايدت     
املاضية  نتيجة لعدة أسباب ، أمهها : اجتاه كثري من دول 
العامل إىل النظم االقتصادية الرأساملية،  التي يعول فيها 
بدرجة كبرية عىل الرشكات اخلاصة يف حتقيق معدالت 
أدى  وقد   ، االقتصادي  النمو  من  ومتواصلة  مرتفعة 
عن  امللكية  انفصال  إىل  الرشكات  تلك  حجم  اتساع 
مصادر  عن  للبحث  الرشكات  تلك  وسعت  اإلدارة، 
للتمويل أقل تكلفة من املصادر املرصفية،  فاجتهت إىل 
العامل من  املال ، وقد ساعد عىل ذلك ما شهده  أسواق 
عرب  األموال  رؤوس  وانتقال  املالية،  لألسواق  حترير 
حجم  اتساع  ساهم  كام   ، مسبوق  غري  بشكل  احلدود 
الرشكات وانفصال امللكية عن اإلدارة  يف ضعف آليات 
من  كثري  وقوع  ويف   ، املديرين  ترصفات  عىل  الرقابة 
حوكمة  بموضوع  دفع  مما  ؛  مالية  أزمات  يف  الرشكات 
ورجال  االقتصاديني  اهتاممات  قمة  ليتبوأ  الرشكات 

القانون يف العامل)3٤( . 
   ويتعني علينا دراسة أمهية حوكمة الرشكات يف مطلب 

أول ، وأهداف حوكمة الرشكات يف مطلب ثان .

)3٤(   / د. فوزي ، سميحة – السابق ص7 ، و أ / اجلعفري 
، مريم إبراهيم – السابق ص ٤7 . وانظر أيضا : 

 -Ehsenhardt, M.K., ( Agency Theory : An As-
sessment and   Review ) , Vol. (14), No. (217 ,(1.
 -Mitchell, J., et al., ( Corporate Finance and 
Governance ),  Carolina Academic Press, 1996. 
P. .131
 -Monk, R. and Minow , N. , ( Corporate Gover-
nance ) , 2nd ed., Black Well Publishers, Malden, 
2001. P.68 0
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املطلب األول : أمهية حوكمة الرشكات:

العمليات  أهم  من  الرشكات  حوكمة  أصبحت     
نزاهة  ولتأكيد   ، األعامل  ملنشأة  والالزمة  الرضورية 
اإلدارة فيها ، وكذلك للوفاء بااللتزامات والتعهدات ، 
وضامن حتقيق األهداف بشكل قانوين واقتصادي سليم 

، وتظهر أمهية احلوكمة يف النقاط التالية : 
أوال: حماربة الفساد الداخيل:

   نشأت فكرة احلوكمة ابتداء ملكافحة الفساد الذي أدى 
إىل اهنيار كثري من املؤسسات االقتصادية ؛ بسبب غياب 
الشفافية ، وعدم وجود آليات منضبطة ملحاسبة رؤساء 
احلوكمة  البعض  عرف  فقد  وهلذا  ؛  املؤسسات  هذه 
بأهنا »نظام ملواجهة االستبداد اإلداري الذي نشأ نتيجة 
الرؤساء واملرؤوسني يف املؤسسات  العالقة اهلرمية بني 
الفساد  املختلفة »)35(. وتظهر فعالية احلوكمة يف حماربة 
النزاهة  حتقيق  ضامن  خالل  من   ، بالرشكة  الداخيل 
جملس  من  بدءا   ، بالرشكات  العاملني  لكافة  واحليدة 
اإلدارة واملديرين التنفيذين إىل أدنى عامل فيها ، وحماربة 
وخاصة   ، باستمرارها  أو  وجودها  وعدم  االنحرافات 
وبذلك   ، للمصالح  هتديدا  وجودها  يشكل  التي  تلك 
املايل  بالفساد  املتعلقة  املخاطر  أن احلوكمة ختفض  نجد 

واإلداري التي قد تواجهها الرشكات)36( .  
ثانيا: نمو الرشكة وازدهارها :

الرشكة  قيمة  تعظيم  عىل  الرشكات  حوكمة  تعمل     
تطبيق  أن  ذلك   ، باألسواق  التنافيس  وضعها  وتدعيم 
 ، سليمة  عمل  بيئة  خلق  عىل  يساعد  احلوكمة  مبادئ 
تساعد الرشكة عىل حتقيق أداء أفضل مع توافر اإلدارة 

)35(  /  د / سويلم ، حممد عيل  – السابق ص 8-٩.
)36(   / د / الســعدين ،  مصطفى حسن بسيبوين – السابق 

ص 1٤8 . 

أكرب،  للرشكة  االقتصادية  القيمة  تكون  ولذا  ؛  اجليدة 
 ، املنشأة  مال  رأس  تكلفة  ختفيض  عىل  تعمل  أهنا  كام 
جتذب  اجليدة  واحلوكمة   ، التشغيلية  التكاليف  وتقليل 
االستثامرات سواء املحلية أو األجنبية ، وتساعد يف احلد 
من هروب رؤوس األموال ، كام أهنا تساعد الرشكات 
عىل الوصول إىل أسواق املال ، واحلصول عىل التمويل 
الالزم بتكلفة أقل ؛ مما يعينها عىل التوسع يف نشاطها ، 

وحتقيق أهدافها )37( .

ثالثا :محاية حقوق املستثمرين وأصحاب املصالح: 
من  االستثامرات  محاية  إىل  الرشكات  حوكمة  هتدف     
اخلسائر التي قد تتعرض هلا بسبب سوء استخدام السلطة 
يف غري مصلحة املستثمرين ، وتساعد عىل ضامن احلقوق 
لكافة املسامهني ، مثل : حق التصويت ، وحق املشاركة 
يف القرارات اخلاصة بأي تغريات جوهرية قد تؤثر عىل 
أداء الرشكة يف املستقبل ، وحتظى الرشكات التي تطبق 
احلوكمة السليمة بثقة املستثمرين ، حيث إهنا متنح قدرا 
من الطمأنينة للمستثمرين ومحلة األسهم؛ لتحقيق عائد 
مناسب الستثامراهتم واحلفاظ عىل حقوقهم ، وخاصة 

مالكي أقلية األسهم)38(.

37  /  د / ســويلم ، حممد عيل – الســابق ص٤5 و د / رزق 
، عادل ) احلوكمة واإلصالح املــايل واإلداري مع عرض 
للتجربــة املرصية( , ملتقــى » احلوكمــة واإلصالح املايل 
واإلداري يف املؤسســات احلكوميــة » القاهــرة 2٠٠7 - 
منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 2٠٠٩ ص175.  

وانظر كذلك : 
 -The Encyclopedia of Corporate Governance , ( 
What is CorporationGovernance ), 2002. P.341. 
www.encycogvom
 -Berlin Initiative Group ( BIG) , 2000.www.gccg.de 

p. .89
)38(   /  د / أمحد ، عاطف حممد – السابق ص 78 ، و د / 

سويلم ، حممد عيل - مرجع سابق ص ٤6 .
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رابعا: حتقق التنمية االقتصادية :
   تسهم حوكمة الرشكات يف حتقيق التنمية االقتصادية 
الرشكات  حلوكمة  السليمة  القواعد  اتباع  إن  حيث   ،
األداء  مستوى  ورفع   ، الرشكة  قيمة  تعظيم  عىل  يعمل 
يمكنها  مما  باألسواق؛  التنافيس  وتدعيم وضعها   ، فيها 
والنمو  للتوسع  وعاملية  حملية  متويل  مصادر  جذب  من 
األمر   ، قادرة عىل خلق فرص عمل جديدة  ، وجيعلها 
االقتصادية  والتنمية  الكفاءة  حتقيق  إىل  يؤدى  الذى 
املالية ، ورفع  املطلوبة، وتساعد عىل استقرار األسواق 
مستوى الشفافية ، وتقليص حجم املخاطر التي تواجه 

النظام االقتصادي .)3٩(
خامسا: حتقق التنمية االجتامعية 

  إن حتقيق التنمية االقتصادية ينعكس تلقائيا عىل حتقيق 
باحلياة  وتتأثر  تؤثر  فالرشكات   ، االجتامعية  التنمية 
والدخول  الوظائف  عىل  أداؤها  يؤثر  بحيث  العامة، 
بحياة  املرتبطة  األمور  من  وغريها  املعيشة،  ومستويات 
األفراد واملؤسسات باملجتمع، وبالتايل فإن تطبيق قواعد 
حوكمة الرشكات يساهم يف  حتقيق الرفاهية والتقدم يف 

املجتمع.
املطلب الثاين : أهداف حوكمة الرشكات:

إىل حتقيق  الرشكات  قواعد وضوابط حوكمة     هتدف 
التطبيقات  وتنظيم  إلجياد  وتسعى   ، والعدالة  الشفافية 
بام   ، الرشكة  إدارة  عىل  للقائمني  السليمة  واملامرسات 
السندات  ومحلة   ، األسهم  محلة  حقوق  عىل  حيافظ 
مصالح  مراعاة  مع   ، املصالح  وأصحاب   ، بالرشكة 
)3٩(   / د / الســعدين ، مصطفى حسن بسيوين - السابق 

ص 32. وانظر ايضًا : 
 -Hitt , Michael A. et al. ( Strategic Management 
: Competitiveness..and Globlization )  5th ed., 
South-Western Thomson , 2003. P. 355..        

الرشكة وموظفيها ، واحلد من استغالل السلطة يف غري 
مفهوم  يف  نوعية  نقلة  يعني  ما  وهو   ، العامة  املصلحة 
الفردية  عن  بعيدا   ، الرشكات  عىل  والسيطرة  التحكم 
واملزاجية والعشوائية والالمباالة . حيث يمكن أن حتقق 
بني  وتوازن  أفضل محاية  واإلجراءات  والنظم  القواعد 
،وأصحاب  فيها  ،واملسامهني  الرشكة  مديري  مصالح 

املصالح األخرى املرتبطة هبا ،واحلكومات أيضا .  )٤٠(
ويمكن إمجال أهداف حوكمة الرشكات فيام ييل)٤1(:    

أوال : تنمية الرشكات :
أداء  حتسني  عىل  الرشكات  حوكمة  قواعد  تعمل     
يؤدي  مما  ؛  النمو  عىل  ومساعدهتا  واملنظامت  الرشكات 
األسواق  يف  التنافسية  قدرهتا  ورفع   ، ربحيتها  لزيادة 

املحلية والدولية .

/  د / العتيبــي ، رضار عبداحلميد العتوم – الســابق     )٤٠(
ص٩٩2 ، و د / خــرض ،  أمحد عيل ) حوكمة الرشكات ( 

دار الفكر اجلامعي - ط1 2٠12 ص 83 . وراجع : 
- Hermanson , Dana R. and Rittenberg , larry E. 
( Internal Audit and  Organizational Governance)  
, The Institute of Internal Auditors  Research 
Foundation , 2003. P. 456.
 -Winkler , Adalbert ( Financial Development 
, Economic Groth and Corporate Governance 
), Working paper Series : Finance and   Ac-
counting , www.econpapers.repec.org/paper/
frafranaf/12htm..
)٤1(  / د / ســويلم ، حممد عيل - الســابق ص ٤3-٤٤ ، 
و د / العتيبــي ،  رضار - مرجع ســابق ص٩٩٤ ، و د/  
اخلضريي ، حمســن أمحــد ) حوكمة الــرشكات ( القاهرة 

2٠٠5 ص ٤3 . وانظر كذلك : 
 Organization for Economic Cooperation -
 and Development (OECD) , Principles
 ( of Corporate Governance ( Introduction
 www.oecdorg  .275 .p . 2004 ,
 Hermanson , Dana R. and Rittenberg , larry -
 E. ( Internal Audit and  Organizational
 Governance)  , The Institute of Internal
 .2003 , Auditors  Research Foundation
.457 .P
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ثانيا : حتقيق التنمية املستدامة)42( :

عملية  يف  ومسامهتها  الرشكات  دور  بتعظيم  وذلك     
التنمية االقتصادية عىل مستوى االقتصاد الكيل للدولة ، 
وقدرهتا عىل جذب املستثمرين ، وخلق الثروة للمجتمع 
، وخلق فرص التوظف ، وتوفري البيئة املحفزة لإلبداع 
يف  قدما  السعي  نحو  اإلدارة  جملس  وحتفيز  الوظيفي, 

حتقيق األهداف .

ثالثا: حتقيق النزاهة واحلد من الفساد:

تطبيق  إىل  الرشكات  قواعد وضوابط حوكمة  تستند     
واملحسوبية  الواسطة  ومنع   , والعدالة  الشفافية  وحتقيق 
العامة،  املصلحة  غري  يف  السلطة  استغالل  من  واحلد 
وذلك بإجياد هياكل إدارية متكاملة تضمن حتقيق حماسبة 
اإلدارة أمام املسامهني وأصحاب املصالح ؛ مما يساهم يف 
محاية املسامهني مجيعا ، ومسامهي األقلية بوجه اخلصوص  
الفساد  عىل  اخلناق  وتضييق   ، استثامراهتم  ومحاية 
بالرشكات وخارج الرشكات ، وتقليل املخاطر املحتملة 
التي قد تتعرض هلا الرشكة. وال تتحقق هذه األهداف 
حيث   ، والرقايب  التنظيمي  املناخ  كفاءة  خالل  من  إال 
يتعاظم دور أجهزة اإلرشاف يف متابعة األسواق، وذلك 
باالرتكاز عىل دعامتني هامتني« اإلفصاح والشفافية« ، 

و«املعايري املحاسبية السليمة«.
   ويالحظ يف هذا املقام أن هيئة السوق املالية يف اململكة 
السنوي  تقريرها  يف  أشارت  قد   ، السعودية  العربية 
/  التنمية املستدامة : هي عملية تطوير األرض واملدن   )٤2(
واملجتمعــات و، كذلك األعــامل التجارية برشط أن تلبي 
احتياجات احلارض بدون املســاس بقدرة األجيال القادمة 
عىل تلبية حاجاهتا. ويواجه العــامل خطورة التدهور البيئي 
الذي جيــب التغلب عليه ، مع عــدم التخيل عن حاجات 

التنمية االقتصادية ، وكذلك املساواة والعدل االجتامعي.

واضحة  أهدافا  تبنيها  إىل    )٤3( 2٠11م  عام  الصادر 
حلوكمة  ممارسة  ألفضل  للوصول  ؛  لتحقيقها  تسعى 

الرشكات ومن ذلك :
يف  -1 جاء  بام  املدرجة  الرشكات  وعي  زيادة 

الئحة حوكمة الرشكات ، وبمامرسة احلوكمة 
احلوكمة  ثقافة  تبني  وتشجيع   ، الصحيحة 

السليمة يف هذه الرشكة.
والعدالة  -2 واملسؤولية   ، الشفافية  مفاهيم  تعزيز 

باحلوكمة  املستثمرين  وعي  زيادة  إىل  إضافة   ،
السليمة.

الدولية  -3 املهنية  الرشكات  مع  التواصل  تعزيز 
الرشكات  بحوكمة  العالقات  ذات  واملحلية 
أجل  من  ؛  املؤسسني  املستثمرين  إىل  إضافة   ،
التعريف بمامرسة احلوكمة ؛ ملا يسهم به ذلك 
يف  احلوكمة  ملامرسات  تطور  من  التواصل 

اململكة .
لإلدارة  -4 وفعالة  واضحة  إجراءات  تطوير 

الرشكات  حوكمة  ممارسات  عىل  ولإلرشاف 
محاية  تضمن  التي  املالية  السوق  يف  املدرجة 

املستثمرين يف السوق املالية .
السليمة  -5 للمامرسات  الذايت  التطبيق  تشجيع 

احلوكمة  ثقافة  وتعزيز   ، الرشكات  حلوكمة 
التواصل  طريق  عن  املدرجة  الرشكات  داخل 

املستمر مع تلك الرشكات .
لضامن  -6 املناسبة  األدوات  واستخدام  تطوير 

حلوكمة  النظامية  للمتطلبات  الفعال  التطبيق 
الرشكات .

الفصل الثاين 

( التقرير السنوي هليئة السوق املالية  تقرير عام 2٠11   )٤3(
ص ٠8  - متاح عىل موقع اهليئة يف االنرتنت .
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مدى إلزامية الئحة حوكمة الرشكات السعودية 

   يتكون اإلطار العام حلوكمة الرشكات يف أي بلد من 
 ، املؤسساتية  التحتية  البنية   : مها   ، أساسيني  عنرصين 
، وكالمها يشتمل عىل  الداخلية للرشكات  واملامرسات 
قوانني رسمية وغري رسمية ، إىل جانب ممارسات وآليات 
القوانني  هذه  تسيطر  حيث   ، وحكومية  خاصة  مقبولة 
األشخاص  بني  العالقات  عىل  جمتمعة  واملامرسات 
املسيطرين عمليا عىل الرشكة وبني املستثمرين فيها )٤٤(.

نعرض يف   ، مبحثني  إىل  الفصل  تقسيم هذا  ويتعني      
حلوكمة  الناظمة  القانونية  للقواعد   : األول  املبحث 
 : الثاين  املبحث  ويف   . السعودي  النظام  يف  الرشكات 
ضوابط أو آليات مكافحة الفساد يف الرشكات السعودية 

 
املبحث األول

القواعد القانونية الناظمة حلوكمة الرشكات يف النظام 
السعودي

     ابتداء يمكن مالحظة أن املؤسسات االئتامنية الدولية 
إىل  تنظر  دولة  ألي  االقتصادي  للوضع  تقييمها  عند 
 ، املالية  األسواق  يف  احلوكمة  لقواعد  تطبيقها  مدى 
حوكمة  ممارسات  لتحقيق  وضغوط  مقاومة  وهناك 
النامية ؛ وذلك لتحسني  البلدان  الداخلية يف  الرشكات 
املامرسات الفعلية حلوكمة الرشكات يف بلداهنم . وتشري 
الدراسات والتقارير إىل أن سوء التوزيع اهلائل للموارد 
إمكانية  عدم  إىل  كثرية  أحيان  يف  حتول  واملادية  البرشية 
من  عدد  يف  السليمة  الرشكات  حوكمة  قواعد  إرساء 

البلدان النامية )٤5(.
)٤٤(  / د/ عبــد الرمحن - نجالء إبراهيم حييى  – الســابق  

ص 13 
)٤5(  / انظر يف ذلك : 

Oman, C.P.and Blume 2005 ( Corporate Govermance 
the development challenge ) p. 128 .
 -Organization for Economic Cooperation and Devel-

     وبناء عليه يكون السؤال املطروح حول ما تواجهه 
 ، رشكاهتا  حوكمة  بشأن  السعودية  العربية  اململكة 
وكيف يمكن تطوير أنظمة حوكمة الرشكات املحلية؟ 
والنزاهة  واملسؤولية  املساءلة  بتمتطلبات  تفي  بحيث 
 - الكبرية  الرشكات  فيه  تؤدي  وقت  يف   ، والشفافية 
دورا   - العائلية  وكذلك  خاصة  أو  عامة  كانت  سواء 
هاما يف االقتصادات املحلية ، مما جيعل من تطبيق قواعد 
طرحت  سواء   ، الرشكات  هذه  نجاح  عنوان  احلوكمة 
املالية  األوراق  سوق  يف  تطرح  مل  أو  للتداول  أسهمها 

املحلية .
   ولإلجابة عىل هذا التساؤل والذي يعكس أمهية وصعوبة 
هذا التحدي ال بد من إدراك الوضع السائد والقائم يف 
اململكة ، من خالل تناول املحددات األساسية، ونتناول 
 ، مطلبني  خالل  من  التفصيل  من  بيشء  املوضوع  هذا 
الرشكات  حوكمة  قواعد  عن  األول  املطلب  يف  نتكلم 
يف اململكة العربية السعودية . واملطلب الثاين نتكلم عن 

األطراف ذات العالقة بحوكمة الرشكات السعودية .

اململكة  يف  الرشكات  حوكمة  قواعد   : األول  املطلب 
العربية السعودية:

املالية  السوق  نشأة  كيفية  تناولنا موضوع   أن       سبق 
يف اململكة العربية السعودية ، ورأينا أن التظيم القانوين 
هيئة  هو  اململكة  يف  الرشكات  حوكمة  حيكم  الذي 
السوق املالية ، حيث أصدرت الئحة حوكمة الرشكات 
الصادرة بتاريخ 12 / 11 / 2٠٠6  . وأن هذه الالئحة 
إىل  انتهت  ثم   ، للرشكات  اسرتشادية  الئحة  بدأت  قد 
القرارات  بموجب  أحكامها  أغلب  يف  إلزامية  الئحة 
opment (OECD). Ibid . p. 278.  www.oecdorg 
 -Hermanson , Dana R. and Rittenberg , larry 
E.Ibid. P.. 455
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وذلك  ؛  السعودي  املايل  السوق  جملس  أصدرها  التي 
هبدف تكيف الرشكات مع الالئحة ،وتصويب وتعديل 
وأن موضوع   . الالئحة  مع نصوص  ينسجم  بام  أعامهلا 
متزايدا  اهتامما  السعودية قد أخذ  حوكمة الرشكات يف 
يف السنوات املاضية . وقد مرت حوكمة الرشكات  بعدة 
مراحل استعرضناها تفصيال يف الفصل األول من هذه 

الدراسة ، فنحيل إىل ما ذكرناه جتنبًا للتكرار )٤6(.     
املشار  السعودية  الرشكات  الئحة  إىل  وبالرجوع       
اليها ؛ فقد أصدرت ) هيئة سوق املال باململكة العربية 
حوكمة  الئحة  مرشوع   )  2٠٠٤ عام   السعودية 
السوق  هيئة  جملس  قرار   ( صدر  ثم  ومن   ، الرشكات 
املايل عام 2٠٠6 (  بإنفاذ الالئحة بشكل هنائي ، حيث 

تضمنت مخسة أبواب عىل النحو التايل : 
1. تعريف العضو املستقل ، وغري التنفيذي ، واألقرباء 
والتصويت  املصالح  وأصحاب   ، األوىل  الدرجة  من 

الرتاكمي .
وتضمن   ، العامة  واجلمعية   ، املسامهني  حقوق   .2
بعض احلقوق العامة للمسامهني وحقوقهم يف احلصول 
العامة  اجلمعية  باجتامع  يتعلق  وفيام   ، املعلومات  عىل 

،وحقوق التصويت ، وحقوقهم يف أرباح األسهم .
السياسات  وتضمن   ، والشفافية  اإلفصاح   .3
املتعلقة باإلفصاح ، وكذلك اإلفصاح يف  واإلجراءات 

تقرير جملس اإلدارة .
وكذلك   ، اإلدارة  ملجلس  األساسية  الوظائف  بيان   .٤
املجلس  وجلان  تكوينه  وكيفية   ، املجلس  مسؤوليات 

)٤6(  / راجع التطور التارخيي حلوكمة الرشكات يف املبحث 
الثاين من الفصل األول هلذه الدراسة . وانظر  د/ الدخيل ، 
عبد العزيز حممد ) سوق األسهم السعودية ( ورقة عمل يف 
املنتدى االقتصادي السعودي املنعقد يف الرياض 2٠٠٠ . 
و د/ الفايز ، خالد ورقة عمل بعنوان ) دور سوق األوراق 
املالية يف تطوير الســوق املايل الســعودي ( جتمع االقتصاد 

السعودي املنعقد  يف الرياض 2٠٠5 .

واستقالليتها ، بام فيها جلنة املراجعة ، وجلنة الترشيحات 
والمكافآت ، وكذلك كيفية اجتماعات مجلس االدارة 
وجدول األعامل ، وحتديد مكافآت أعضاء املجلس   ،
وتعويضاهتم ، وأيضا قضية تعارض املصالح يف جملس 

اإلدارة.
تاريخ  من  ختامية  أحكاما  اخلامس  الباب  يتضمن   .5

نفاذ الالئحة )٤7(.
اسرتشاديا  دليال  املالية  السوق  هيئة  أصدرت  كام       
إيضاح  زيادة  اىل  هيدف   ، الرشكات  حوكمة  لالئحة 
 1٩ عىل  تشتمل  التي  احلوكمة  الئحة  متطلبات  بعض 
مادة . ويأيت ذلك سعيا من اهليئة نحو رفع مستوى تطبيق 
الرشكات املسامهة املدرجة لالئحة حوكمة الرشكات ، 
والذي من شأنه أن يساند الرشكات يف حتقيق أعىل درجة 

من االلتزام ملتطلبات هذه الالئحة.
   ومن أبرز املواد التي أوضحها الدليل: تعريف العضو 
اجلمعية  باجتامع  املتعلقة  املسامهني  حقوق   ، املستقل 
جملس  تقرير  يف  اإلفصاح   ، التصويت  حقوق   ، العامة 
جملس  اجتامعات   ، اإلدارة  جملس  تكوين   ، اإلدارة 
ذات  األطراف  مع  التعامالت  إقرار  ضوابط   ، اإلدارة 
العالقة ، كذلك يرشح الدليل املواد الواردة يف الالئحة ، 
بام يسهل تطبيقها من قبل الرشكات. وتؤكد اهليئة أن هذا 
بديال من الئحة حوكمة  وليس  اسرتشاديا  يعد  الدليل 
الرشكات واألنظمة واللوائح والتعليامت ذات العالقة 
، وال يشكل مرجعا ألي من اإلجراءات واملسؤوليات 

القانونية املرتتبة عىل األطراف ذات العالقة )٤8(.
إرساء  السعودية عىل  املال  هيئة سوق       وحرصا من 
أفضل املامرسات يف جمال حوكمة الرشكات ، وتطوير 

)٤7(  / راجع قرار جملس السوق املايل السعودي بشأن إنفاذ 
الئحة حوكمة الرشكات السعودية 2٠٠6 .

)٤8(  / راجع الدليل اإلرشادي لالئحة حوكمة الرشكات 
السعودية  2٠٠6 .
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المعايير والمبادئ ذات العالقة ؛ فقد أصدر مجلس 
رقم  بالقرار  األول  التعديل  المالية  السوق  هيئة 
بالنص   ،  2٠٠8/11/1٠ املوافق   2٠٠8-36-1
الوارد  اإلدارة  جملس  تقرير  يف  اإلفصاح  إلزامية  عىل 
باملادة التاسعة من الباب الثالث ، باإلضافة إىل ما ورد 
الفقرة  إلزامية  وكذلك   ، والتسجيل  اإلدراج  قواعد  يف 
التعديل  جاء  وأخريا   ، عرشة  الثانية  املادة  من  هـ    ، ج 
الرابعة  املادة  إلزامية  عىل  بالنص   2٠٠8/11/1٠ يف 
عرشة التي تنص عىل تشكيل جلنة املراجعة ، عىل أن يبدأ 

العمل بتلك التعديالت امللزمة ابتداء من عام 2٠٠٩. 
   ويرتتب عىل عدم التزام الرشكات باإلفصاح وما ورد يف 
املواد املعدلة امللزمة توقيع غرامات مالية من هيئة السوق 
صدر  وكذلك  املخالفة.  املسامهة  الرشكات  عىل  املالية 
 1٤31/3/3٠ وتاريخ   ، رقم1-1٠-2٠1٠  القرار 
تعريف  بتعديل  القايض   ،  2٠1٠/3/16 املوافق  هـ 
الثانية  املادة  من  )ب(  الفقرة  يف  الوارد  املستقل  العضو 
هيئة  جملس  عن  الصادرة  الرشكات  حوكمة  الئحة  من 
السوق املالية بالقرار رقم 1-2 2٠٠6- 12 ، وتاريخ 
1٤27/1٠/21 هـ املوافق 2٠٠6/11/12، ليكون 
التعريف بالنص اآليت : »العضو املستقل : عضو جملس 

اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة )٤٩(.

- األطراف ذات العالقة بحوكمة الرشكات يف اململكة 
العربية السعودية :

   إن األطراف املهتمني بموضوع  حوكمة الرشكات - 
بشكل عام- التي تنظم عمل الرشكات تتمثل يف دوائر 
 ، للرشكات  العامة  املراقبة  ديوان   ( الرسمية  احلكومة 
)٤٩(  / راجع قرارات هيئة السوق املايل السعودي . وانظر 
د/ الدخيــل ، عبد العزيز حممد – الســابق ص 12 ، و د/ 

الفايز ، خالد – السابق ص 8 .

ومصلحة الزكاة والدخل ، والوزرات املعنية بأمر

 الرشكات اخلاصة ، وزارة التجارة والصناعة ، وغريها ( 
، ثم تأيت جهات أخرى مثل هيئة السوق املالية ، والغرف 
التجارية والصناعية وغريها ، ولن ننسى املجتمع الكبري 
الذي يتأثر بعمل الرشكات وهيتم هبا ، ومن ضمن هذه 
الرشكة  ذات  يف  »مصلحة«  له  من  كل  املهمة  األطراف 
املسامهة ، ويسمون » أصحاب املصالح » ، ومنهم مالك 
التنفيذية  واإلدارة   ، اإلدارة  وجملس   ، املسامهة  الرشكة 
واملقرضون  الرشكة  داخل  واملوظفون  والعاملون   ،
مع  يرتبطون  الذين  والعمالء   ، للرشكة  األساسيون 

الرشكة بعالقات ومصالح بيع ورشاء وغري ذلك .  
   ويمكن اإلشارة إىل أهم أطراف وأدوات نظام احلوكمة 

كام يأيت : 

أوال: املسامهون:

    يمثل املسامهون الطرف األسايس الذي تسعى نظم 
ضوء  يف   ، حقوقه  عىل  احلفاظ  إىل  الرشكات  حوكمة 
ويتم  إليها.  اإلشارة  سبقت  التي  واملرتكزات  املبادئ 
العمومية  اجلمعيات  خالل  من  املسامهني  دور  تفعيل 

للمسامهني )5٠( .
     ويتكون محلة األسهم من جمموعات غري متجانسة من 
 . التأمني  كالبنوك ورشكات  املالية  األفراد واملؤسسات 
وال شك أن هذا التباين يف فئات محلة األسهم من حيث 
األغراض التي من أجلها يقتنون أسهم الرشكة يصاحبه 
تباين يف تأثري فئة املالك عىل اإلدارة ؛ األمر الذي يؤدي 

إىل عدة نتائج :
أو  الفئة  ملطالب  الرشكة  إدارة  انصياع  إمكانية   .1

)5٠(  / د / خرض ، امحد عيل – الســابق ص 115 ، و د / 
الدخيل ، عبد العزيز حممد – السابق ص 21 . 



16

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

إبراهيم األرناؤوط: مدى إلزامية الئحة حوكمة الرشكات السعودية) دراسة مقارنة (16

التأثري األكرب عىل قرارات جملس اإلدارة،  الفئات ذات 
وتغيير   ، اإلدارة  القدرة عىل تشكيل جملس  من حيث 
وفرض   ، الرشكة  سياسات  يف  والتدخل   ، املديرين 
ترصفات  عىل  القيود  بعض  ووضع   ، التحكم  من  نوع 
اإلدارة يف بعض املسائل إال بعد أخذ إذن هذه الفئة من 
املالك التي هتتم بتعظيم مصاحلها بالرشكة .  أما الفئات 
األخرى من املالك الصغار أو األقلية فال يكون هلم دور 
يف التأثري عىل قرارات الرشكة،  وليس أمامهم من سبيل 
سوى بيع أسهمهم أو االنتظار حتى هتب رياح التغيري 

عىل الرشكة  )51(. 
كام أن هناك حقوقا للمسامهني متعلقة باجتامع   .3
 ، السنة  يف  األقل  عىل  مرة  تعقد  التي  العامة  اجلمعية 
خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية ، وذلك 
بدعوة من جملس اإلدارة ، أو طلب املحاسب القانوين ، 
أو عدد من املسامهني متثل ملكيتهم 5% من رأس املال 
اجلمعية  انعقاد  موعد  عن  االعالن  وجيب   . األقل  عىل 
 )2٠( ب  املوعد  قبل  اعامهلا  وجدول  ومكاهنا  العامة 
 ، السوق  موقع  يف  الدعوة  تنرش  وأن   ، األقل  عىل  يوما 
واسعتي  صحيفتني  ويف   ، اإللكرتوين  الرشكة  وموقع 
التقنية  وسائط  استخدام  وينبغى   ، اململكة  يف  االنتشار 
العامة  اجلمعية  وتقر   . باملسامهني  لالتصال  احلديثة 
 ، التوزيع  وتاريخ   ، توزيعها  املقرتح  لألرباح  حسابا 
أسهم  أو  النقدية  األرباح  سواء  األرباح  أحقية  وتكون 
إيداع  مركز  بسجالت  املسجلني  األسهم  ملالكي  املنحة 
األوراق املالية يف هناية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة.

عقود  صياغة  إىل  حاجة  هناك  أن  سبق  مما  يتضح       
وكالة أو وضع بنود خاصة يف الئحة حوكمة الرشكات 
حول اجتامعات اجلمعية العامة للرشكة ؛ من أجل محاية 

)51(  / د / السعدين ، مصطفى حسن بسيوين – السابق ص 
٤3 ، و أ / الكبييس ، عامر – السابق ص 81 .

بتوكيل  يقومون  الذين  املالك  من  األقليات  مصالح 
يف  أمواهلم  استثامر  يف  عنهم  النيابة  يف  املالية  املؤسسات 

الرشكات املسامهة.

ثانيا - أصحاب املصالح املرتبطون بالرشكة :
   ينرصف مفهوم أصحاب املصالح إىل » كل شخص له 
مصلحة مع الرشكة مثل املسامهني ، العاملني ، الدائنني 
، العمالء ، املوردين ، واملجتمع » ، حيث تربطهم مع 
الرشكة عالقات والتزامات قوية ، فضال عن حاجتهم 
لضامن استمرار احلصول عليها. فيجب أن ينطوي إطار 
أصحاب  بحقوق  االعرتاف  عىل  الرشكات  حوكمة 
عىل  أيضا  يعمل  وأن   ، الالئحة  توضحها  كام  املصلحة 
تشجيع التعاون بني الرشكات وأصحاب املصالح ، يف 
جمال خلق الثروة ، وفرص العمل ، وحتقيق االستدامة 

للمرشوعات القائمة عىل أسس مالية سليمة )52(.
 

ثالثا : اإلفصاح والشفافية :
 ، والنزاهة   ، والشفافية  اإلفصاح  قواعد  هتدف    
واملعامالت  العمليات  سالمة  عىل  واحلرص   ، واحليدة 
كل  يامرسها  التي  األدوار  بكافة  يتصل  جانب  وهو   ،
من أعضاء جملس اإلدارة ، املديرين التنفيذين ، مراقبي 
احلسابات اخلارجيني ، وذلك من خالل توفري البيانات 
واملعلومات الكافية واملناسبة يف وقت حمدد ، بام يمكن 
وقت  يف  هبا  واإلحاطة  اإلملام  من  القرارات  متخذي 
قدم  عىل  مصاحلهم  ومحاية   ، قراراهتم  الختاذ  ؛  مناسب 

املساواة  )53(.

)52(  / د / رزق ، عادل – السابق ص 18 ، و د / اخلضريي 
، حمسن  ص 112 .

)53(  / د / أمحد ، عاطف حممد  – السابق 63 . وانظر
-Hitt , Michael A. et al.- Ibid . P. .361       
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رابعا : جلنة املراجعة :
عديدة  أطراف  بني  الوصل  حلقة  املراجعة  جلنة  متثل     
فهي   ، الفعال  الرشكات  حوكمة  نظام  عليها  يقوم   ،
 ، املراقبة فيها  جهة مستقلة تراقب أعامل الرشكة ونظم 
الداخلية  املراجعة  بوظائف  ترتبط  اختصاصاهتا  أن  كام 
يف  أساسيا  سببا  يمثل  ذلك  ولعل   ، معا  واخلارجية 
األعضاء  من  تتكون   ، املراجعة  جلنة  بتشكيل  املطالبة 
اللجنة  ، بحيث تكون  التنفيذيني يف جملس اإلدارة  غري 
حلقة  وتكون   ، اإلدارة  جملس  عن  املنبثقة  اللجان  أحد 
تكون  فهي   ، اخلارجي  واملراجع  اإلدارة  بني  االتصال 
مسؤولة عن ترشيح املراجع اخلارجي ، ومتابعة األمور 
املتعلقة بالتعاقد معه، حيث إن طبيعة نطاق هذا الدور 
اإلدارة وهيكل تكوينه يف  فلسفة جملس  ختتلف حسب 

كل تنظيم )5٤(. 
خامسا : جملس االدارة :

 ، األعضاء  من  جمموعة  من  اإلدارة  جملس  يتكون     
عرش  ثالثة  اىل  أعضاء  سبعة  بني  ما  عددهم  ويرتاوح 
لينوبوا   ) األسهم  محلة   ( املالك  وخيتارهم   ، عضوا 
عنهم يف الرقابة عىل إدارة الرشكة املسامهة.  وتتلخص 

مسؤولية جملس اإلدارة يف عدة أمور :
مع   ، املسامهني  وأموال  حقوق  وضامن  محاية   •
والدائنني  املقرضني  مصالح  محاية  احلسبان  يف  األخذ 
احلوافز  من  الرشكة  عائد  وزيادة   ، واملستخدمني 

واملكافآت ، وتقويم أداء إدارة الرشكة املسامهة .
أعضاء  لتعريف  إجراءات  وضع  من  التأكد   •
املجلس اجلدد بعمل الرشكة ، وبخاصة اجلوانب املالية 

والقانونية ، فضال عن تدريبهم إن لزم األمر.
وافية  معلومات  الرشكة  توفري  من  التأكد   •
 ، عام  بوجه  اإلدارة  جملس  أعضاء  جلميع  شؤوهنا  عن 

)5٤(  / د / العشاموي ، حممد - السابق ص 17 .

وأعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذين بوجه خاص ؛ من 
أجل متكينهم من القيام بواجباهتم ومهامهتم بكفاءة .

ويتم حتديد مسؤوليات جملس اإلدارة بوضوح   •
يف نظام الرشكة األسايس ، بحيث يؤدي مهامه بمسؤولية 

وحسن نية وجدية واهتامم وأمان )55(.

املبحث الثاين
ضوابط أو آليات مكافحة الفساد املايل واإلداري يف 

الرشكات السعودية

املالية السعودي      أرشنا فيام سبق إىل أن نظام السوق 
يقوم عىل حتقيق العدالة والشفافية يف معامالت األوراق 
املالية ، ومحاية املواطنني واملستثمرين فيه من املامرسات 
عىل  تنطوى  التي  وتلك   ، السليمة  وغري  العادلة  غري 
تشكل  حيث   ، تالعب  أو  تدليس  أو  غش  أو  احتيال 
وظلام  للنظام  مالفة  املامرسات  تلك  من  العديد 
بينهم  واملساواة  العدالة  مبدأ  ، وتقيض عىل  للمتعاملني 

فضال عن آثارها السلبية .
   ولعل أهم األزمات التي سبقت األزمة املالية العاملية 
يف عام 2٠٠8  تلك األزمة التي شهدهتا السوق املالية 
تدخلت  حيث   ،  2٠٠6 عام  فرباير  شهر  يف  السعودية 
املالية  األوراق  هيئة  خالل  من  السعودية  احلكومة 
وضياع  االهنيار  من  ومنعها   ، املالية  السوق  إلنقاذ  ؛ 
تتجه  أن  املهم  من  كان  ولذلك   ، املواطنني  مدخرات 
السياسة اجلنائية إىل إسباغ محايتها عىل تعامالت السوق 
وفرض   ، املرشوعة  غري  األفعال  تلك  بتجريم  املالية 
)55(  / د / خرض ، أمحد عيل – الســابق ص 118 ، و د / 

العشاموي ،  حممد – السابق ص 117 . وانظر أيضا : 
- Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD). Ibid . p. 278.  www.
oecdorg 
Hermanson , Daa R. and Rittenberg , larry 
E.Ibid. P. 457
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عقوبات عىل مرتكبيها . 

   ونتكلم عن أهم صور احلامية الواردة بنظام وقرارات 
هيئة السوق املالية السعودية ، وذلك كام يأيت :

أوال : جريمة مزاولة أعامل األوراق املالية بدون 
ترخيص .

األنشطة  مزاولة  بتنظيم  املالية  السوق  هيئة  ختتص      
نظام  من  الثانية  املادة  بموجب  املالية  باألوراق  املتعلقة 
األوراق  أعامل  الئحة  أوضحت  وقد   ، املالية  السوق 
بموجب  املالية  السوق  هيئة  جملس  عن  الصادرة  املالية 
1٤26/5/21هـ   بتاريخ   2٠٠5/83/2 رقم  القرار 
الشخص  قيام  هو:  املالية  األوراق  بنشاط  املقصود  أن 
من  أي  بمامرسة  التجاري  لنشاطه  ممارسته  سياق  يف 

األنشطة اآلتية  :
1- التعامل : ويقصد به أن يتعامل الشخص يف الورقة 
بصفته أصليا أو وكيال ، ويشتمل التعامل عىل البيع ،أو 
الرشاء ،أو إدارة االكتتاب يف األوراق املالية ،أو التعهد 

بتغطيتها .
ورقة  بإدارة  شخص  يقوم  أن  به  ويقصد   : اإلدارة   -2
مالية عائدة لشخص آخر يف جماالت تستدعي الترصف 

حسب التقدير.
بتقديم  شخص  يقوم  أن  به  ويقصد   : الرتتيب   -3
تقديم  أو   ، املالية  األوراق  بأعامل  يتعلق  فيام  أشخاص 
االستشارات يف أعامل متويل الرشكات ، أو يترصف بأي 

شكل من أجل تنفيذ صفقة عىل ورقة مالية .
4- احلفظ : ويقصد به أن يقوم الشخص باإلجراءات 
اإلدارية ألعامل احلفظ ، أو أن يقوم بحفظ أصول عائدة 
برتتيب  يقوم  أن  أو   ، مالية  ورقة  تشمل  آخر  لشخص 

قيام شخص آخر بذلك .
5- تقديم املشورة : ويقصد هبا أن يقدم شخص املشورة 

لشخص آخر بشأن مزايا وماطر تعامله يف ورقة مالية ، 
أو ممارسته أي حق تعامل يرتتب عىل ورقة مالية .

يف  املالية  األوراق  ألعامل  ممارسا  الشخص  ويعد     
من  األعامل  تلك  يامرس  كان  إذا  فعلية  بصفة  اململكة 
مكان عمل دائم يف اململكة ، أو أن يامرسها بصفة حتمية 
كام لو مارس أعامل األوراق املالية عموما يف اململكة ، أو 

مارس ذلك النشاط مع شخص يف اململكة أو حلسابه .
   وقد حظر النظام السعودي والئحته التنفيذية - حتت 
جزاء العقاب -ممارسة أي من تلك األعامل والنشاطات 
قبل احلصول عىل ترخيص من اهليئة ، ما مل يكن الشخص 
مستثنى من ذلك وفقا للضوابط النظامية ، حيث تشكل 

مالفة هذا احلظر مالفة للامدة )6٠( من النظام )56(.
ثانيا : جريمة اإلفصاح عن املعلومات الداخلية 

واستغالهلا.
يف  اقتصادية  معلومات  الداخلية  املعلومات  تعترب      
مما  ؛  األشخاص  من  حمدود  عدد  هبا  يعلم  جوهرها 
املتعاملني اآلخرين إذا  بقية  جيعلهم يف مركز متميز عن 
ما قاموا باستغالهلا للرتبح أو توقى اخلسائر ، وهو األمر 
تعامالت  يف  املساواة  ويعدم  العدالة  عىل  يقيض  الذي 

السوق املالية .
الداخلية  املعلومات  استغالل  انتشار  أدى  وقد     
أزمات  نشوء  إىل  اجلمهور  لعموم  عنها  اإلعالن  قبل 
؛  العاملية  املال  أسواق  من  بالعديد  عصفت  اقتصادية 
املعارصة  املال  سوق  وقوانني  أنظمة  حرصت  ولذلك 
املعلومات ،  التزامات عىل من حيوزون تلك  إىل فرض 
،أو  ،أو استغالهلا ملصلحة غريهم  بعدم االفصاح عنها 
لعموم  عنها  اإلعالن  قبل   ، شكل  بأي  منها  االستفادة 

)56(  / د/ عبد الفتاح ، حممد لطفي ) آليات احلامية اجلنائية 
لنظام الســوق املايل الســعودي يف ظل التوجه نحو إلزامية 
الئحة حوكمة الرشكات ( بحث منشــور يف املجلة العربية 

االقتصادية 2٠11 ص ٤62 .
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اجلمهور يف وقت واحد ؛ وذلك حتقيقا للعدالة واملساواة 
تلك  تضمنت  كام  املعلومات.  تلك  عىل  احلصول  يف 
 ، السلوك  ذلك  إتيان  جترم  نصوصا  والقوانني  األنظمة 
وتعاقب عليه بعقوبات رادعة ؛ من أجل املحافظة عىل 

سالمة السوق ومحاية املستثمرين .
ثالثا - جريمة إصدار اإلعالنات والبيانات الكاذبة أو 

املضللة .
اإلعالنات  موضوع  الترشيعات  من  العديد  تناولت     
القوانني  بدأت  حيث   ، املضللة  أو  الكاذبة  والبيانات 
 ، اإلعالنات  من  النوع  ذلك  بتجريم  االهتامم  املختلفة 
مكافحة  نظام  يف  اإلعالين  السلوك  هذا  جتريم  تم  وقد 
م/11  رقم  امللكى  باملرسوم  الصادر  التجاري  الغش 
وتاريخ 1٤٠٤/5/2٩هـ ، حيث نص النظام يف مادته 
األوىل » ويعاقب ... كل من خدع أو رشع يف أن خيدع أو 
يغش ... يف وصف السلعة أو اإلعالن عنها أو عرضها 

بأسلوب حيوى بيانات كاذبة أو خادعة ».
عىل  اخلطري  وأثرها  اإلعالنات  تلك  خلطورة  ونظرا      
أنظمة وقوانني سوق  فقد حرصت  واملستثمر؛  املواطن 
املال السعودي عىل جتريم إصدار أيه بيانات أو إعالنات 
كاذبة أو مضللة تتعلق بواقعة جوهرية ، وتؤثر عىل سعر 

الورقة املالية سواء سلبا أو إجيابا)57( .
رابعا : جريمة بث وترويج اإلشاعة للتأثري عىل السوق 

أو أوراق مالية معينة :
للتأثري  اإلشاعات  نرش  املستثمرين  بعض  حياول  قد     
عىل السوق ، وخلدمة أغراضهم االستثامرية عىل حساب 
مستثمرين آخرين ؛ األمر الذي يؤدي إىل تقلب األسعار 
)57(  / د/ أبو ريشــة ، منري ) املســؤولية اجلنائية للوسطاء 
املاليني يف عمليات البورصــة ( دار اجلامعة اجلديدة للنرش 
األســكندرية 2٠٠7 ص 11 وما بعد ، و د/ ســامل ، عمر 
) احلامية اجلنائية للمعلومــات غري املعلنة للرشكات املقيدة 
بسوق األوراق املالية ( دار النهضة العربية 1٩٩٩ ص 3٤ 

وما بعد .

من  املجتمع  حرمان  إىل  يؤدى  مما   ، مربرة  غري  بصورة 
فرص استثامرية أكثر جاذبية .

اإلشاعة  املايل  السوق  سلوكيات  الئحة  عرفت  وقد     
غري  لبيان  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  »الرتويج  بأهنا 
كان  سواء   ، جوهرية  بواقعة  يتعلق  لرأي  أو   ، صحيح 
ذلك البيان أو الرأي رصح به الشخص نفسه أم رصح 
به شخص آخر ، طاملا كان اهلدف منه التأثري عىل سعر 
ينطوى عىل  ، أو ألي هدف آخر  املالية  الورقة  أو قيمة 

تالعب .
   ويستهدف مروجو اإلشاعات االقتصادية التأثري عىل 
السوق املالية بمجملها ، أو عىل أوراق مالية بعينها ، بام 
حيقق األهداف الغائية التي قصدها من وراء بث وترويج 
إىل  بإشاعاهتم  يتوجه هؤالء  ؛ ولذلك  اإلشاعات  تلك 
حتظى  بأهنا  يتوقعون  التى  وبالوسائل  واألماكن  املواقع 
؛  املالية  السوق  يف  املتعاملني  مجهور  من  كبرية  بمتابعة 
حتى يتم بث اإلشاعة وتناقلها ، ومن ثم انتشارها وفق 
التى يقصدها مروجو  الوسائل  ، ومن  املعتادة  اآلليات 
اإلشاعات وسائل اإلعالم ، وصاالت تداول االسهم 
، ومنتديات اإلنرتنت االقتصادية وغريها، وهي جريمة 

يعاقب عليها النظام )58(.
التالعب   ( املرشوعة  غري  املضاربة  جريمة   : خامسا 

بالسوق (:

   نظرا ألن قانون العرض والطلب هو املحرك الرئييس 
أن  إال   ، املالية   لألوراق  السوقية  األسعار  الجتاهات 
ارتفع  سواء   ، األسعار  لتحريك  وحده  يكفى  ال  ذلك 
السعر أكثر من الالزم أو انخفض بصورة مفاجئة ، إًذا 
حتريك  يف  تساعد  سلوكية  ممارسات  وجود  من  بد  ال 

األسعار هبذه الطريقة. 
املضاربة غري املرشوعة عند حماولة املضاربني     وتظهر 

)58(  /  د/ سامل ، عمر – السابق ص 38 .
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 ، الشخصية  أهوائهم  حسب  األسعار  عىل  التأثري 
، أو يعمدون إىل  فيخفضون بشدة قبل قيامهم بالرشاء 
من  النوع  هذا  أن  شك  وال  بالبيع،  قيامهم  قبل  رفعها 
املضاربة يضلل يف تقدير القيمة احلقيقية للورقة ، ويوجه 
األموال إىل مشاريع ال متثل التشغيل األمثل هلا ، فتكون 

إهدارا ، وسوء استغالل لتلك املوارد .
   وال تقترص اآلثار الضارة للمضاربة غري املرشوعة عىل 
فحسب  االقتصادية  وفعاليته  السوق  استقرار  زعزعة 
املحىل  االقتصادى  النشاط  أوجه  متلف  إىل  متتد  بل   ،

ومتغرياته الرئيسية.

عىل  السعودي  املالية  األوراق  هيئة  نظام  ويعاقب     
حيث  منه،  واخلمسني  السابعة  املادة  يف  اجلريمة  هذه 
الغرامات  إىل  باإلضافة   « أنه  منها  )ج(  الفقرة  يف  جاء 
والتعويضات املالية املنصوص عليها يف هذا النظام جيوز 
اهليئة - معاقبة كل  بناء عىل دعوى مقامة من  للجنة - 
من خيالف أحكام املادتني التاسعة واألربعني واخلمسني 
من هذا النظام بالسجن مدة ال تزيد عىل مخس سنوات 

.)5٩( «

سادسا : اجلزاءات يف نظام السوق املالية السعودى :

خاصا  فصال  السعودى  املالية  السوق  نظام  أفرد     
اجلزائية  واألحكام  العقوبات  أسامه  بالعقوبات 
الفصل  ذلك  مواد  حمتوى  إىل  وبالنظر   ، للمخالفات 
وهو   ، وتعويضات  وتدابري  عقوبات  تتضمن  أهنا  نجد 
ما أكدته املادة السابعة عرشة من الالئحة التنفيذية حتت 
 ، املالية  األوراق  منازعات  يف  الفصل  إجراءات  عنوان 

وأهم هذه العقوبات ما يأيت :

يف 1-  مقررة  السجن  إن عقوبة   : السجن  عقوبة   
)5٩(  / د / أبوريشة ، منري – السابق ص 1٩ . و د / سامل ، 

عمر – السابق ص ٤٤ .

السالف  للجرائم  املال  سوق  وقوانني  أنظمة 
سوق  نظام  يف  لتوقيعها  ويشرتط   ، دراستها 
يف  ممثلة  اهليئة  هبا  تطالب  أن  السعودي  املال 
يظل  املطالبة  تلك  بعد  وحتى   ، العام  االدعاء 
يف  الفصل  للجنة  بالنسبة  جوازيا  توقيعها  أمر 
حمددة  عقوبة  وهي   ، املالية  السوق  منازعات 
جيمع  أن  وجيوز   ، سنوات  مخس  أقصاها  املدة 
األخرى  العقوبات  من  غريها  وبني  بينهام 

كالغرامة ونحوها .

عقوبة الغرامة : الغرامة يف نظام سوق املالية قد  -2
تأديبية  تكون جزاء جنائيا ، وقد تكون عقوبة 
اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  شأهنا  يف  وتطبق   ،
 ، أمواله  من  واستيفائها  املدين  حبس  من 
باحلجز  قرارا  تتخذ  أن  الفصل  للجنة  ويمكن 
عىل أموال املدين وممتلكاته كضامنة للوفاء هبا . 
وتصدر من جملس اهليئة بناء عىل املادة التاسعة 
عامة  أمواال  وتعترب  )ب(  فقرة  واخلمسني 
الديون  تتمتع هبا  التى  نفسها  باملعاملة  وتتمتع 

املستحقة للخزانة العامة )6٠(.

املصادرة : إذا تأخر الوسيط يف الوفاء بالتزاماته  -3
الناشئة عن صفقة متت من خالله ، ففى هذه 
احلالة جيوز ملجلس إدارة اهليئة، أو جملس إدارة 
الوسيط  كفالة  بمصادرة  قرار  اختاذ  السوق 
عملية  إمتام  بمجرد  جزئيا  أو  كليا  املرصفية 
التسوية ، وجيوز للوسيط الطعن أمام املحكمة 
املختصة يف قرار جملس إدارة السوق ، حسب 
األحوال خالل ثالثني يوما من تاريخ صدور 
إخطار  تاريخ  ومن   ، حضوريًا  كان  إذا  القرار 

)6٠(  / د/ أبوريشة ، منري  – السابق ص ٤٠ وما بعد .
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الوسيط بالقرار إذا كان غيابيا .

اللوم : ال يتم إيقاع هذه العقوبة بناء عىل نظام  -4
جملس  من  بقرار  إال  السعودى  املالية  السوق 
اهليئة بعد إخطار الوسيط ، أو وكيله وإعطائه 
فرصة لسامع أقواله يف جلسة استامع  ، وذلك 
إذا ظهر للمجلس أن ما قام به العضو ليس من 

اجلسامة بمكان أن توقع عليه عقوبة اخرى .
5-  ، متلفة  بطرق  العقوبة  هذه  تطبق   : اإلنذار 

فمنها أن حتكم جلنة الفصل بالعقوبة مع إيقاف 
تنفيذها إذا رأت أن من أخالق املحكوم عليه 
الظروف  أو  الشخصية  ظروفه  أو  ماضيه  أو 
التي ارتكبت فيها املخالفة ال ينبئ عن شخصية 
التهديد  أن  الظن  عليها  يغلب  وأن   ، إجرامية 

بتوقيع العقوبة كاف لزجر اجلانى وتأديبه .
املالية  -6 السوق  نظام  نص  االحرتازية:  التدابري 

السعودى يف سبيل ضامن سالمة السوق ومحاية 
املستثمرين فيه عىل عدد من التدابري االحرتازية 
 ، التي يمكن تطبيقها عىل املخالفني لنصوصه 
وهذه التدابري وإن ورد النص عليها يف النظام 
يغري  ال  ذلك  أن  إال   ، العقوبات  مسمى  حتت 
من طبيعتها شيئا ويظل تطبيقها موكوال لناظر 
القضية أو جملس اهليئة حسب كل حالة. ولكن 
يرتتب عىل مطلق النص أن تلك التدابري يمكن 

أن توقع كعقوبات تكميلية أو تبعية )61( . 
النتائج والتوصيات: 

   عرضنا ملوضوع يعترب من أدق وأهم املواضيع املطروحة 
يف العرص احلديث ، واملتعلق بالئحة حوكمة الرشكات 
السعودية الصادرة عن هيئة السوق املالية لسنة 1٤28 

)61(  / د/ سامل ، عمر – السابق ص ٤2 وما بعد . و د / أبو 
ريشة ، منري – السابق ص  32 وما بعد .

هـ املوافق 2٠٠6، وعاجلنا نقطة قانونية عىل درجة بالغة 
من األمهية ، تتعلق بمدى إلزاميتها من حيث النصوص 
والتطبيق عىل الرشكات السعودية ، ودورها يف تكريس 
مفاهيم اإلدارة الرشيدة للرشكات من خالل اإلفصاح 
والشفافية والنزاهة ، واحلد من الفساد املايل واإلداري ، 
ومحاية املسامهني وأصحاب احلقوق املختلفة واملجتمع 
، وما تؤدي إليه من تشجيع االستثامر بام ينعكس اجيابا 
عىل التنمية االقتصادية يف الدولة ، وقد توصلنا إىل عدد 

من النتائج والتوصيات كام يأيت : 
أوال : توصلنا إىل أن املنظم السعودي قد أعطى العناية 
واالهتامم بموضوع حوكمة الرشكات ، وأن هيئة السوق 
الرشكات  حوكمة  الئحة  أصدرت  قد  السعودية  املالية 
، ثم  السعودية لسنة 2٠٠6 وذلك كالئحة اسرتشادية 
العديد  إلزامية  عىل  العديدة  قراراهتا  خالل  من  عملت 
الفرصة  إلعطاء  مراحل  وعىل  بالتدرج  نصوصها  من 
وتوفيق  لتصحيح  املالية  بالسوق  املدرجة  للرشكات 
أوضاعها ، وعىل الرغم من ذلك ال زالت هناك نصوص 

يف الالئحة املذكورة اسرتشادية .  
تعديل  عىل  العمل  رضورة  نرى  ذلك  ضوء  وعىل       
الئحة حوكمة الرشكات السعودية والنص عىل  إلزامية 
الشأن  ، كام هو  الالئحة بجميع نصوصها دون استثناء 
العامة  املسامهة  الرشكات  يف الئحة  » ضوابط حوكمة 
ومعايري االنضباط املؤسيس » يف دولة اإلمارات العربية 
زيادة  ذلك  شأن  ومن   ، الدول  من  وغريها   ، املتحدة 
الثقة يف الرشكات ؛ بام ينعكس عىل زيادة قوة االقتصاد 

الوطني . 
ثانيا: رأينا أن االلتزام بآليات احلوكمة وقواعدها من قبل 
الفساد  من  احلد  عىل  تعمل  واخلاصة  العامة  الرشكات 
املايل واإلداري فيها وزيادة كفاءة أدائها ، وبالتايل زيادة 
ثقة املستثمرين املحليني واألجانب بالرشكات اململوكة 
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للدولة أو يف القطاع اخلاص ، وال ريب أن ذلك  يزيد 
من قدرة الدولة عىل جذب االستثامر وما ينتج عنه من 

تنمية االقتصاد . 
السعودية  الرشكات  حوكمة  الئحة  أصبحت  وإذا     
بأن  نويص  فاننا  ؛  إليه  ندعو  الذي  بالشكل  إلزامية 
تتضمن الئحة حوكمة الرشكات السعودية أو نظام هيئة 
التي  العقوبات  توضح  خاصة  نصوصا  املالية  األوراق 
يمكن إيقاعها عند اإلخالل بأي من االلتزامات الواردة 

بالالئحة لضامن فاعليتها .
ثالثا :  يتطلب تطبيق آليات احلوكمة يف اململكة العربية 
، وذلك من  املجتمع  ثقافة احلوكمة يف  السعودية نرش 
خالل وسائل اإلعالم واهليئات املختصة من مجعيات 
التجارية  والغرف  اخلاصة  الرشكات  واحتادات  أهلية 
واالجتامعي  واالقتصادي  الفكري  الوعي  لتنمية  ؛ 
والديني ، واعتبار حماربة الفساد املايل واإلداري له أمهية 
وطنية ، فإذا ما أدرك املجتمع أن احلوكمة متثل له خط 
الدفاع األول ، واحلصن املنيع ضد أي فساد أو إفساد 
؛  ومكاسبه  وأمواله  ثرواته  املجتمع  يسلب  أن  حياول 
والدفاع  قواعدها  وإرساء  تطبيقها  يدعم  سوف  فإنه 
يعنى  مركز  باستحداث  الباحث  يويص  وعليه  ؛  عنها 
إعالمية  برامج  إعداد  مهمة  ويتوىل   ، احلوكمة  بقضايا 
وتدريبية لرتسيخ ثقافة احلوكمة يف اململكة ، عىل غرار 

معهد احلوكمة بديب)62( .
بمبادئ  واخلاصة  العامة  الرشكات  التزام    : رابعا 
بنرش  إلزامها  خالل  من  وذلك   ، واإلفصاح  الشفافية 
 ، هلا  املكملة  واإليضاحات  السنوية  املالية  التقارير 
 ، اإلدارة  جملس  وتقرير   ، احلسابات  مراقب  وتقرير 
املؤرشات  من  العديد  التقارير  هذه  تتضمن  أن  عىل 

)62(  / انظر تاريخ نشأة معهد حوكمة ديب وأهدافه ورسالته 
 www.hawkamah.org : عىل املوقع التايل

املالية وغري املالية التي تعكس أداء الرشكة ، مثل نسب 
الربحية والسيولة وتطور هذه النسب من سنة ألخرى 
، وذلك يف الصحف املحلية ، وعىل موقع الرشكة عىل 
ليتسنى  ؛   ) اإلنرتنت   ( للمعلومات  الدولية  الشبكة 

للجمهور االطالع عليها .
يف  املسامهني  وحتفيز  توعية  عىل  العمل  ينبغي   : خامسا 
أعامل  عىل  الرقايب  بدورهم  القيام  يف  املسامهة  الرشكة 
حضور  خالل  من  ذلك  ويكون  وإدارهتا،  الرشكة 
 ، اإلدارة  جملس  وانتخاب   ، العامة  اهليئة  اجتامعات 

وتشكيل جلان املراجعة واملحاسبة والتدقيق. 
سادسا:  جيب عىل البنوك ومؤسسات التمويل األخرى 
 - اعتبارها  يف  تأخذ  أن  االئتامين  التصنيف  ومؤسسات 
عند تعاملها مع الرشكات أو تقييمها هلا - النظر يف مدى 

التزام هذه الرشكات بمبادئ وقواعد احلوكمة .  
مبادئ  تطبيق  عىل  ورضورته  العمل  أمهية   : سابعا 
 ، احلكومية  واملؤسسات  املنشآت  يف  احلوكمة  ومعايري 
تتداول  التي  اخلاصة  الرشكات  عىل  قارصة  تكون  وأال 

أسهمها يف البورصات . 

قائمة املصادر:

أوال – املراجع باللغة العربية :
آليات . 1  ( عبدالفتاح  حممد   ، العشاموي  د/ 

»احلوكمة  ملتقى   ) العامة  اخلزانة  حوكمة 
املؤسسات  يف  واإلداري  املايل  واإلصالح 
احلكومية«  القاهرة , سبتمرب 2٠٠7 منشورات 

»املنظمة العربية للتنمية اإلدارية » .
الرشكات . 2 )حوكمة  عيل  حممد   ، سويلم  د/ 

التنظيم  بني  واملقارنة  العربية   األنظمة  يف 
دار   ) واجلنائية  واملدنية  التأديبية  واملسؤولية 
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النهضة العربية , الطبعة األوىل 2٠1٠ .

د/  اخلضريي ، حمسن أمحد  ) حوكمة الرشكات . 3
( القاهرة ،2٠٠5 .

٤ .  ( بسيبوين  حسن  مصطفى   ، السعدين  د/ 
الشفافية واإلفصاح يف إطار حوكمة الرشكات 
( ندوة حوكمة الرشكات العامة واخلاصة من 
املنظمة  واهليكيل،  االقتصادي  اإلصالح  أجل 

العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 2٠٠6.
حوكمة . 5 مبادئ  تقييم   ( سميحة   ، فوزي  د/ 

ورقة   ,  ) العربية  مرص  مجهورية  يف  الرشكات 
احلوكمة  مؤمتر  يف  مقدمة   )82( رقم  عمل 

والتنمية املحلية - األسكندرية 2٠٠3.
وأمحد 6.  أمحد  يارس   ، موسى  وأبو  اجلرف  د/   

مدى  عن  استكشافية  دراسة   ( عبدالسالم 
ومبادئ  آلليات  السعودية  الرشكات  تطبيق 
الرشكات  حوكمة  مؤمتر   ) الرشكات  حوكمة 
مركز  إصدار   ،  2٠٠٩ خالد  امللك  جامعة 
حوكمة الرشكات بجامعة امللك خالد - اجلزء 

الثاين  .
أ /  الكبييس ، عامر  ) الفساد اإلداري والعوملة . 7

» تزامن ال توأمة« ( املكتب اجلامعي احلديث – 
الرياض ، السعودية، 2٠٠5 . 

أثر 8.   ( العتوم  عبداحلميد  رضار   ، العتيبي  د/   
التمويل  تطبيق مفهوم احلوكمة عىل سياسات 
حلوكمة  األول  العاملي  املؤمتر   ) املرصفية 
العلوم  كلية   - خالد  امللك  جامعة  الرشكات 

اإلدارية واملالية - مركز حوكمة الرشكات  .
د/ أمحد ، عاطف حممد ) دراسة اختبارية آلثار . ٩

املالية  التقارير  جودة  عىل  الرشكات  حوكمة 

جملة   ) األردن  يف  احلسابات  تدقيق  وفعالية 
الدراسات املالية والتجارية , كلية التجارة ببني 
سويف – جامعة القاهرة العدد األول 2٠٠3 .

د/ عبد الرمحن ، نجالء إبراهيم حييى ) حوكمة . 1٠
الرشكات السعودية ( كلية االقتصاد واإلدارة 

– جامعة امللك عبد العزيز .
د / الفايز ،  خالد ، ورقة عمل بعنوان ) دور . 11

املايل  السوق  تطوير  يف  املالية  األوراق  سوق 
املنعقد   السعودي  االقتصاد  ( جتمع  السعودي 

يف الرياض 2٠٠5 . 
د / خرض ،  أمحد عيل ) حوكمة الرشكات ( دار . 12

الفكر اجلامعي  ط1 2٠12 .
املايل . 13 واإلصالح  )احلوكمة  عادل   ، رزق   / د 

واإلداري مع عرض التجربة املرصية(  ملتقى 
يف  واإلداري  املايل  واإلصالح  »احلوكمة 
املؤسسات احلكومية«  القاهرة  سبتمرب 2٠٠7 

اجلنائية . 1٤ املسؤولية   ( منري   ، ريشة  أبو  د/ 
دار   ) البورصة  عمليات  يف  املاليني  للوسطاء 
اجلامعة اجلديدة للنرش - األسكندرية 2٠٠7  

للمعلومات . 15 اجلنائية  احلامية   ( عمر   ، سامل  د/ 
األوراق  بسوق  املقيدة  للرشكات  املعلنة  غري 

املالية ( دار النهضة العربية 1٩٩٩ .
احلامية . 16 آليات   ( لطفي  حممد   ، الفتاح  عبد  د/ 

ظل  يف  السعودي  املايل  السوق  لنظام  اجلنائية 
الرشكات  حوكمة  الئحة  إلزامية  نحو  التوجه 
االقتصادية  العربية  املجلة  يف  منشور  بحث   )

.2٠11
د/ الدخيل ، عبد العزيز حممد ) سوق األسهم . 17

السعودية ( ورقة عمل يف املنتدى االقتصادي 
السعودي املنعقد يف الرياض 2٠٠٠ .
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حوكمة . 18 دور   ( إبراهيم  مريم   / اجلعفري   / أ 
واملايل  اإلداري  الفساد  مكافحة  يف  الرشكات 
دار  جامعة   – منشورة  غري  ماجستري  رسالة   )

العلوم – الرياض 1٤35 هـ .

ثانيا – املراجع األجنبية:

1. Ehsenhardt, M.K., ( Agency Theo-
ry : An Assessment and    Review ) 
, Vol. (14), No. (1), 198

2.  Mitchell, J., et al., ( Corporate Fi-
nance and Governance ),  Carolina 
Academic Press, 1996.

3. Monk, R. and Minow , N. , ( Cor-
porate Governance ) , 2nd ed., 
Black Well Publishers, Malden, 
2001.

4.  The Encyclopedia of Corporate 
Governance , ( What is Corporation 
Governance ), 2002. www.ency-
cogvom

5. Berlin Initiative Group ( BIG) , 
2000.www.gccg.de

6. Hitt , Michael A. et al.( Strategic 
Management : Competitiveness 
and Globlization ) 5th ed., Sou-
th-Western Thomson , 2003.         

7. Hermanson , Dana R. and Ritten-
berg , larry E. ( Internal Audit and 

Organizational Governance) , The 
Institute of Internal Auditors Re-
search Foundation , 2003. 

8. Winkler , Adalbert ( Financial De-
velopment , Economic Groth and 
Corporate Governance ), Working 
paper Series : Finance and 

9. Accounting , www.econpapers.
repec.org/paper/frafranaf/12htm.

10. Organization for Economic Coop-
eration and Development (OECD) , 
Principles of Corporate Governance 
( Introduction ) , 2004 .www.oecd.
org 

11. Shah , Asad Ali ( Auditing and Gov-
ernance Framework for Private Sec-
tor in Pakistan ), ADB/OECD Anti 
Corruption Initiative for Asia- Pacf-
ic Master Training Seminar , 2005 .

12. www.hawkamah.org http://www.
gulfbase.com/ar/marketwatch

13. http://www.egx.com.eg/arabic/
homepage.aspx                                                                   
- https://www.adx.ae/Arabic/Pages/
default.aspx

14. http://www.cma.org.sa/Ar/Pages/
home.aspx
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أثر مشاعر المستثمرين على التخفيض السعري في األمد القصير: دراسة 
تطبيقية على االكتتابات األولية العامة بالسوق المالي السعودي

الدكتور حممد صالح الدهيامن 
 أستاذ التمويل واالستثامر املساعد 

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية

امللخص
هتتم هذه الدراســة باستكشــاف أثر مشــاعر املستثمرين عىل 
التســعري املنخفض يف ســوق االكتتابات السعودية عىل املدى 
القصري. وشــملت الدراســة 1٠2 رشكة طرحت لالكتتاب 
العــام خالل الفــرتة من 2٠٠٤ م إىل 2٠16 م. اســتخدمت 
الدراســة ثالثة نامذج لتحليل البيانات يف يوم التداول ، وبعد 
أســبوع وبعد شــهر من التــداول ؛ لقياس األثــر عىل املدى 
القصري؛  وشملت متغريات الدراسة عالوة اإلصدار، وحجم 
اإلصدار، وعدد مرات تغطية االكتتــاب  ، وعدد االكتتابات 
يف الســنة ، وحجم التداول ؛ وهي متغريات اســتخدمت يف 
الدراسات الســابقة لقياس مشاعر املســتثمرين. بينت نتائج 
الدراســة أن التســعري املنخفض يقل يف اكتتــاب الرشكات 
املسعرة بعالوة إصدار، واالكتتابات ذات احلجم الكبري ، بينام 
يزداد مع  عدد مرات تغطيــة االكتتاب  ، وعدد االكتتابات يف 

السنة ، وحجم التداول.
الكلــامت املفتاحية: الطرح العام األويل، التســعري املنخفض، 

سوق املال السعودي، مشاعر املستثمرين.

Abstract
This study explores the investor sentiment effect on 
underpricing in the Saudi Arabian market of initial 
public offerings (IPOs).  The study sample consists 
of 102 IPOs in Saudi Arabia between 2004 and 2016. 
To capture the sentiment effect in the short run, we 
use three models to analyze the initial return after the 
first day, first week, and first month of trading. The 
study employs common sentiment variables used in 
previous studies: the issue premium, the issue size, 
the coverage ratio, the number of IPO’s per year, and 
trading volume. In all models, the results reveal that 
issue premium and issue size have negative effect on 
underpricing while the coverage ratio, the number 
of IPO’s per year, and trading volume have positive 
influence on underpricing.

Keywords: Initial public offerings (IPOs), 
underpricing, Saudi financial market, and investor 
sentiment

مقدمة: 
التسعري اخلاطئ لإلصدارات األولية يف  غالًبا ما يؤدي 
اليوم  يف  اإلصدارات  تلك  بعوائد  ارتفاع  إىل  األسهم 
األول للتداول يف األسواق املالية، أو ما يعرف بظاهرة 
التسعري املنخفض للسهم )underpricing(. وحتظى 
من  العديد  قبل  من  كبري  باهتامم  الظاهرة  هذه  دراسة 
األكاديميني ، حيث مازالت أعداد البحوث املهتمة هبذه 
الظاهرة بازدياد ؛ لدراسة األداء السعري هلذه الطروحات 
عىل األجلني القصري والطويل ، وللتعرف عىل العوامل 
التقليدية  العقالنية  النظريات  املؤثرة عليها. وبعيدًا عن 

التأكد  عدم  وحالة   ، املعلومات  متاثل  عدم  تقرتح  التي 
بني األطراف املستفيدة من اإلصدارات األولية لألسهم 
كتفسري لوجود ظاهرة التسعري املنخفض يف االكتتابات 
األولية لألسهم ، ازداد االهتامم خالل العقود األخرية 
حيث  املالية.  العلوم  يف  السلوكي  باجلانب  املاضية 
االستثامرية  القرارات  أن  الباحثني  من  الكثري  أدرك 
فقط  نامجة  ليست  املالية  األوراق  سوق  يف  وخصوصًا 
منها  كبري  جانب  يرتبط  إنام  العقالنية  األساسيات  عن 

بمشاعر املستثمرين. 
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املستثمر  مشاعر  تأثري  لبيان  الدارسة  هذه  تسعى  لذلك 
لألسهم  األويل  للطرح  املنخفض  التسعري  ظاهرة  عىل 
إىل  م   2٠٠٤ عام  من  السعودي  السوق  يف  العادية 
2٠16 م. خصوصا أنه خالل تلك الفرتة مرت السوق 
من  للحد  هتدف  والتي  التطورات  من  بعدد  السعودية 
ظاهرة التسعري املخفض، حيث تبنت هيئة السوق املالية 
عام  ويف   ، األوامر  سجل  بناء  نظام  م   2٠٠7 عام  يف 
2٠13م حددت هيئة السوق املالية نسبة التغري يف سعر 

السهم يف اليوم األول للتداول بـ %1٠. 

تم تنظيم هذه الدراسة عىل النحو التايل:  خيتص القسم 
 ، وأهدافها   ، الدراسة  مشكلة  عىل  بالتعرف  األول 
وأمهيتها، بينام القسم الثاين يناقش األدبيات والدراسات 
األسهم  سوق  عن  نبذة  يعطي  الثالث  القسم  السابقة. 
فرتة  خالل  متت  التي  اإلصدارات  وأهم  السعودي 
التطبيقي  اجلانب  فيعرض  الرابع  القسم  أما  الدراسة. 
نتائج  يعرض  اخلامس  والقسم   ، الدراسة  ومنهجية 
باخلامتة  الدراسة  ختتتم  وأخريًا،  ويناقشها.   الدراسة 

والتوصيات. 

مشكلة الدراسة:. 1

تعترب عوائد الطرح األويل لالكتتابات يف أسهم الرشكات 
املالية  األسواق  يف  العوائد  أعىل  ضمن  من  السعودية 
أجريت  التي  السابقة  الدراسات  من  عدد  وفق  العاملية 
السعودية.  الرشكات  يف  األولية  االكتتابات  سوق  عىل 
وبالرغم من أمهية النتائج التي أفرزهتا تلك الدراسات 
، إال أن مجيعها اهتمت بدراسة هذه الظاهرة  من منظور 
هلذه  السلوكي  اجلانب  بدراسة  تتعمق  ومل   ، عقالين 
التي متت  الدراسات  الظاهرة. باإلضافة إىل ذلك مجيع 
عىل السوق السعودي أو اخلليجي متت عىل فرتات من 
2٠٠1 م اىل 2٠13 م . لذلك تكمن مشكلة الدراسة يف 

اإلجابة عن التساؤالت الرئيسية التالية: 

االكتتابات . 1 عىل  األسايس  العائد  معدل  ما 
بعد   ، األول  القصري)اليوم  املدى  عىل  األولية 
فرتة  خالل  التداول(  من  شهر  بعد   ، أسبوع 
التغيريات  أثرت  مدى  أي  واىل  الدراسة؟ 
هيئة  تبنتها   التي  األويل   الطرح  إجراءات  يف 
السوق املالية عامي 2٠٠7 م و 2٠13 م ، عىل 
املالية  السوق  يف  السعري  التخفيض  ظاهرة 

السعودية؟ 

عىل . 2 املستثمرين  مشاعر  متغريات  تؤثر  هل 
يف  األولية  للطروحات  السعري  التخفيض 
األول  اليوم  يف  السعودية  االكتتابات  سوق 

للتداول؟

مشاعر . 3 متغريات  بني  العالقة  أثر  يستمر  هل 
للطروحات  السعري  والتخفيض  املستثمرين 
عىل  السعودية  االكتتابات  سوق  يف  األولية 

املدى القصري)أسبوع ، شهر( من التداول؟

أهداف الدراسة:. 2

البحث عن  الدراسة يف  الرئيس من هذه  اهلدف  يتمثل 
السعري  التخفيض  ظاهرة  عىل  املستثمرين  مشاعر  أثر 
م   2٠٠٤ عام  من  للفرتة  السعودي  املايل  السوق  يف 
من  لعدد  النظر  إىل  اهلدف  هذا  ويستند   ، م   2٠16 إىل 
العوامل التي اقرتحتها الدراسات السابقة يف حتليل هذه 
العالقة. كام هتدف الدراسة إىل الكشف عن هذه العالقة 
التداول.  من  وشهر  أسبوع  بعد  أي  القصري  املدى  يف 
وأخريًا هتدف الدراسة إىل تقديم جمموعة من التوصيات 

باالعتامد عىل النتائج التي تم التوصل إليها. 
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أمهية الدراسة. 3

أثر  بدراسة  واملهتمة  السابقة  الدراسات  أغلب  متت 
السعري  التخفيض  ظاهرة  عىل  املستثمرين  مشاعر 
للطروحات األولية يف الدول الصناعية املتقدمة والقليل 
وبالتحديد   ، النامية  االقتصادات  ذات  الدول  يف  منها 
يف اململكة العربية السعودية. لذلك تنبع أمهية الدراسة 
التطبيقية من كوهنا تضيق الفجوة وتضيف ألدبيات هذا 
املوضوع بشكل عام والعريب بشكل خاص ، والسيام يف 
تناولت  العربية  باللغة  سابقة  دراسات  توافر  عدم  ظل 
نفس املوضوع -عىل حد علم الباحث- يف العامل العريب 
األمهية  أما  خاص.  بشكل  السعودية  العربية  وباململكة 
من  اإلفادة  إمكانية  يف  فتكمن  احلالية  للدراسة  العملية 
نتائجها وتوصياهتا من قبل املستثمرين واملهتمني بسوق 

األسهم ، واجلهات ذات الصلة باإلضافة إىل الباحثني.

أدبيات الدراسة:. 4

اليوم  وحدها  عليها  يصعب  التقليدية  املالية  نامذج  إن 
عامل  يف  حتدث  التي  املالية  الظواهر  من  الكثري  تفسري 
أسواق املال ، مما شجع الباحثني يف املالية السلوكية إىل 
للنظرية  فوفقًا  الظواهر.  هلذه  بديلة   تفسريات  تقديم 
املالية التقليدية ، أسعار الطروحات األولية يعكس فقط 
املصدرة.  للرشكة  املتوقعة  للتدفقات  املخصومة  القيمة 
ولذلك أي تغري حمتمل يف األسعار يعكس فقط اخلطر 
هذا  مع  وبخالف  الرشكة.  هذه  تواجهه  الذي  املنتظم 
ترى  السلوكية  املالية  أدبيات   ، الكالسيكي  املنظور 
ختفيض  أو  تضخيم  إىل  تؤدي  ان  بإمكاهنا  املشاعر  أن 
أسعار االكتتابات األولية ؛ لذلك أصبحت التفسريات 
يف  السائدة  هي  السعري  التخفيض  لظاهرة  السلوكية 

اآلونة األخرية.

عن  املستثمر  اعتقاد  بأهنا  املستثمر  مشاعر  وتعرف 
املستقبلية  االستثامرية  واملخاطرة  النقدية  التدفقات 
يمتلكها حاليًا   التي  والبيانات  والتي ال تربرها احلقائق 
بيكر  أما   .)Chang, Faff & Hwang, 2012(
ووارقلر  )Baker & Wurgler, 2004( فيعرفوهنا 
أو  التفاؤل  عىل  بناء  للمضاربة  املستثمر  ميل  أهنا  عىل 

التشاؤم جتاه أصل معني.

إن العالقة بني املشاعر والتسعري املنخفض للطروحات 
املتعهدين واملصدرين  ما حيدث بني  تعتمد عىل  األولية 
 2000Loughran &( وريرت  لوغران  لالكتتاب.  
عىل  يعتمد  مصدراالكتتاب   أن  يرون    )  ,Ritter
متعهد اإلصدار يف تسعري أسهمه ، يف حني املتعهد يريد 
واجلهود  التكاليف  لتقليل  االكتتاب    سعر  ختفيض 
يف  املشاركني  رغبات  عن  معلومات  ملعرفة  املبذولة 
فإن  وبالتايل  ؛  العام  االكتتاب   يف  لالستثامر  السوق 
سعر  يف  التخفيض  هذا  متانع  ال  املصدرة  الرشكات 
الطاولة.  عىل  املال  لرتك  استعداد  عىل  وهي  االكتتاب  
باإلضافة إىل ذلك ، ديرين )Derrien  2005,(  يرى 
مشاعر  ارتفاع  االعتبار  يف  يأخذ  االكتتاب    متعهد  أن 
املستثمرين ويضمنها جزئيا يف سعر االكتتاب  ألنه ملزم 
من  أقل  إىل  السعر  انخفض  حال  يف  االكتتاب   بتغطية 
سعر االكتتاب .  وهذا ما جيعل املتعهدين متحفظني يف 
حتديد سعر االكتتاب  وبالتايل يؤدي إىل تسعري منخفض 
للطرح العام ، وباستخدام عينة من 62 اكتتاب أويل يف 
السوق املالية الفرنسية بطريقة بناء سجل األوامر خالل 
الفرتة من 1٩٩٩ م إىل 2٠٠1 م ، وجد الباحث أن نسبة 
ترتبط  املستثمرين  ملشاعر  كمقياس  االكتتاب   تغطية 

ارتباطا إجيابيا بالتسعري املنخفض.

من  نوعني  هنالك  املالية  التداول  أسواق  مجيع  يف 
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)غري  مندفعني  مستثمرين   ، األول  النوع  املستثمرين: 
قراراهتم  بأن  الغالب  يف  هؤالء  يتصف  و  عقالنيني( 
والنوع   ، ومشاعرهم  عواطفهم  حتكمها  االستثامرية 
يتخذون  والذين  املحرتفون  املستثمرون  هم  اآلخر 
قراراهتم بناء عىل أساسيات مالية عقالنية.  جلونغ فيست 
 Ljungqvist, Nanda  2006( وسينغ  وناندا 
عىل  مبني  مرحلتني  عىل  نموذج  صاغوا   ),& Singh
االستجابة املثىل ملصدر االكتتاب  عند وجود املستثمرين 
املتعهد،  مع  االتفاق  وبعد  األوىل  املرحلة  يف  املندفعني. 
االكتتاب   بأسهم  حيتفظون  املحرتفون  املستثمرون 
للمستثمرين  بيعها  إعادة  أمل  عىل  الطويل  املدى  عىل 
الثانية  املرحلة  يف  يشاركوا  أن  يفرتض  الذين  املندفعني 
من النموذج. إذا مل يشاركوا يف املرحلة الثانية، فإن ذلك 
سوف يؤدي باملستثمرين املحرتفني التعلق هبذه األسهم 
املبالغ يف تسعريها. ولتعويض املستثمرين املحرتفني هلذه 
اخلسارة املحتملة، مصدر االكتتاب  يقوم بتسعري مفض 
لطرحه يف املرة األويل وبتايل يزداد التسعري املنخفض إذا 
الباحثون  وجد  لذلك  ؛  مرتفعة  التفاؤل  مشاعر  كانت 
من  قدر  أكرب  اإلصدارجلمع  حجم  سيزيد  املصدر  أن 
األموال يف هذه االكتتاب  ، وأن املستثمرين عىل استعداد 
لدفع ثمن يزيد عن اعتقادهم العقالين إذا كانت مشاعر 

التفاؤل مرتفعة نحو األسهم املصدرة حديثًا.

أيضًا  يعتمد  املشاعر  عن  الناتج  املنخفض  التسعري  إن 
عىل كل من صدمات الطلب املجهولة وحدود املراجحة 
)Stambaugh, Yu & Yuan, 2012(. فبالنسبة 
قد  املندفعني  للمتداولني  املشاعر  فإن  األول  للعنرص 
حالة  يف  تتسبب  وبالتايل  أطول،  ملدى  أثرها  يستمر 
املراجحة  حدود  أما  ومستمر.  قوي  سعري  ختفيض 
وبالتايل  فائدة،  حتقيق  من  املحرتفني  املتداولني  فتمنع 

الفرتة  طول  الواضح  غري  من  ألنه  احلالة  هذه  من  حتد 
غري  املتداولني  من  والرشاء  البيع  ضغوط  الستمرارية 
يف  خطأ  كل  دام  وما  واملتشائمني.  املتفائلني  املحرتفني 
التسعري ينبغي أن يصحح يف هناية املطاف لذلك يستلزم 
غالبًا  أن تكون املستويات العالية من تفاؤل املستثمرين 

متبوعة بعائدات منخفضة والعكس صحيح.

إن مدخل مشاعر املستثمر الذي يتبلور حاليًا يعتمد عىل 
التحدي  وهنا  املشاعر.  هذه  لقياس  املتبعة  املؤرشات 
قياس  صعوبة   هو  املدخل  هذا  يواجهه  الذي  األكرب 
من  العديد  توظيف  تم  لذلك  مبارش.  بشكل  املشاعر 
للتعبري  السابقة  الدراسات  يف  واملتغريات  املؤرشات 
سبيل  عىل  الدراسات  بعض  املستثمر.  مشاعر  عن 
كام  املستثمرين  أراء  استطالعات  استخدمت  املثال 
 Brown & Cliff, 2004; Jansen &( يف 
  )Nashuis, 2003;  Schmeling, 2009
واملؤرشات  املتغريات  بعض  استخدم  اآلخر  والبعض 
نسب  املؤرشات  هذه  من  املشاعر.  هلذه  كمعرف  املالية 
تغطية االكتتاب  )Derrien 2005,( ؛ حجم التداول 
اإلصدار  عالوات  ؛   ),Baker & Stein  2004(
 ,Baker & Wurgler  2004  a,b( والتوزيعات 
 ,Baker & Wurgler 2000(؛  حجم اإلصدار )
 Ljungqvist et( األولية  الطروحات  وعدد    )
بعض  استخدمت   ، ذلك  إىل  باإلضافة   .)al., 2006
املتغريات  من  جمموعة  من  مركبة  مؤرشات  الدراسات 
 Baker & Wurgler, 2006,( املشاعر  لقياس 
 2007; Baker et al., 2012; Brown &

  .)Cliff, 2004; Ho & Hung, 2009

للطروحات  السعري  التخفيض  ظاهرة  ألمهية  ونظرا 
السعودية   العربية  اململكة  يف  للرشكات  العامة  األولية 
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بشكل  الظاهرة  هذه  بدراسة  الباحثني  من  عدد  قام   ،
مستقل أو ضمن عينة تشمل جملس التعاون لدول اخلليج 
Al- 2010( العريب. فعىل مستوى اخلليج العريب ، قام

Hassan, Delgado & Omran, ( بدراسة ظاهرة 
التسعري املنخفض يف األجل القصري والطويل عىل ٤7 
رشكة خليجية طرحت للعامة خالل الفرتة من 2٠٠1 
م اىل 2٠٠6 م.  وجد الباحثان أن متوسط معدل العائد 
فرتة  خالل  للتداول  األول  اليوم  يف  االكتتابات  عىل 
حتى  تتالشى  العوائد  هذه  ولكن   %2٩٠ بلغ  الدراسة 
الطرح.  من  طبيعية خالل سنة  إىل  خسائر غري  تنقلب 
وأرجعوا ذلك اىل التفاؤل الكبري الذي حييط باملستثمرين 
أيضًا  تليها.   التي  القصرية  والفرتة  الطرح  فرتة  خالل 
قدما   )  ,Alanazi & Al-Zoubi  2015(
السعري  التخفيض  عىل  القانونية  البيئة  أثر  عن  دراسة 
اخلليج  لدول  التعاون  جملس  يف  األولية  للطروحات 
العريب عىل املدين القصري والطويل. وباستخدام بيانات 
13٩ رشكة خليجية معظمها سعودية خالل الفرتة من  
افرتاضات  من  خالف  وعىل  م.   2٠٠٤ إىل  م   2٠٠3
أداء  أن  الباحثان  وجد  املعلومات،  متاثل  عدم  نظرية 
املؤسيس  اإلطار  عىل  أسايس  بشكل  يعتمد  االكتتاب  
التحكم  وان  التنظيمية.  اهليئات  اعتمدته  الذي  الفريد 
باألنظمة يف  االقتصادات ذات التنظيم الضعيف يميل 
إىل تقديم محاية أفضل للمستثمرين يف أسواق االكتتاب  
لالكتتابات  املنخفض  التسعري  أن  وجدا  العام.  كذلك 
األجانب  املستثمرين  عىل  حيظر  عندما  شدة  أقل  يكون 

من املشاركة يف االكتتاب  بالطروحات األولية.

والقحطاين  مايز   ، السعودي  املايل  السوق  مستوى  عىل 
درسا   )  ,2015Mayes, D. & Alqahtani(
اإلسالمية  الرشيعة  مع  املتوافقة  األولية  االكتتابات  أثر 

طرحت  رشكة   72 لـ  املنخفض  التسعري  ظاهرة  عىل 
لالكتتاب ما بني الفرتة من 2٠٠٤ م اىل 2٠1٠ م. وجد 
اليوم  السعري يف  التخفيض  عائد  متوسط  أن  الباحثان 
 %266.72 بلغ  الدراسة  فرتة  خالل  للتداول  األول 
كبري  بشكل  تنقص  السعري  التخفيض  ظاهرة  وأن   ،
املتوافقة مع الرشيعة ، كام ان عنارص مثل  يف الرشكات 
عمر وحجم الرشكة وتوقيت الطرح أيضا هلا أثر معنوي 
والقحطاين  بلنور  السعري.  التخفيض  ظاهرة  عىل 
بحثا   )  ,2016Boulanouar & Alqahtani(
 33 لـ  األولية  االكتتابات  يف  املنخفض  التسعري  ظاهرة 
طرحت  اإلسالمية  الرشيعة  مع  متوافقة  تأمني  رشكة 
لالكتتاب خالل الفرتة من 2٠٠7 م إىل 2٠13 م. وجد 
الباحثان أن ظاهرة التخفيض السعري يف قطاع التأمني 
كبري  بشكل  ارتفعت  الرشيعة   مع  املتوافقة  للرشكات 
)٤55%( لتكون من ضمن أعىل العوائد األولية املحققة 
ذات  عالقة  جيدا  مل  الباحثان   ، ذلك  من  بالرغم  عامليًا. 
معنوية احصائية ألثر الرشيعة االحصائية عىل التخفيض 
السعري ، وأرجعا ذلك لعدم إعطاء متعهدي االكتتاب  

أمهية لرشعية الرشكة من عدمها.

والنتائج  اختربت  التي  العوامل  أمهية  من  بالرغم 
اخلليجية  األسواق  عىل  الدراسات  تلك  أفرزهتا  التي 
التسعري  ظاهرة  درست  أهنا  إال   ، السعودي  والسوق 
اجلانب  يف  تتعمق   ومل  التقليدي  املنظور  من  املنخفض 
السلوكي للمستثمرين. لذلك حتاول هذه الدراسة سد 
هذه الفجوة والبحث يف العوامل السلوكية املؤثرة التي 
اقرتحتها أدبيات املالية السلوكية عىل ظاهرة التخفيض 

السعري يف السوق املايل السعودي. 

لالكتتابات . 5 السعودي  السوق  عىل  عامة  نظرة 
األولية:
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نشأت السوق املالية يف السعودية ببدايات غري 
رسمية يف اخلمسينات، واستمر الوضع كذلك 
األساسية  التنظيامت  احلكومة  وضعت  أن  إىل 
للسوق يف الثامنينات. وبلغت الطروحات  يف 
تلك الفرتة حتى هناية عام 2٠٠3م 7٠ رشكة. 
ويف  النصف الثاين من عام 2٠٠3 م وبموجب 
امللكي  باملرسوم  الصادر  املالية«  السوق  »نظام 
1٤2٤/6/2هـ  وتاريخ  )م/3٠(  رقم 
حكومية  كهيئة  املالية  السوق  هيئة  تأسست 
مبارشة  وترتبط  وإداري  مايل  استقالل  ذات 
 1 ويوضح الشكل  الوزراء.   جملس  برئيس 
عدد الطروحات األولية العامة منذ إنشاء اهليئة 

إىل هناية عام 2٠16م.

التي  للرشكات  الطروحات  عدد  بلغ  حيث   
من  الفرتة  خالل  العام  لالكتتاب  طرحت 
بمتوسط  رشكة   1٠5 م   2٠16 إىل  م   2٠٠٤
عام  وسجل  العام.  يف  أولية  طروحات   8
للرشكات  االكتتاب   من  عدد  أعىل  م   2٠٠7
بينام سجل أقل عدد عام 2٠٠٤ بطرح رشكتني 

لالكتتاب العام. 

عدد   2 الشكل   يبني   ، ذلك  اىل  باإلضافة 
املكتتبني منذ إنشاء اهليئة إىل هناية عام 2٠16م.

 

أن عام 2٠٠8  بالرغم من  أنه  يتضح   الشكل  من هذا 
هبا  املكتتب  الرشكات  عدد  يف  الثانية  املرتبة  احتل  م 
حيث  األفراد  املكتتبني  من  عدد  أكرب  سجل  أنه  إال 
ثالث  لطرح  ذلك  ويعود  مكتتب.   58,٤3٠,٠٠٠ بلغ 
العربية  التعدين  ورشكة  اإلنامء  )بنك  كربى  رشكات 
بينام  السعودية(  املتنقلة  االتصاالت  ورشكة  السعودية 
عام 2٠11 سجل أقل عدد من املكتتبني األفراد حيث 

بلغ عددهم 2,٩6٤,3٠٠ مكتتب.

متغريات الدراسة:. 6

واملرتبطة  الدراسة  ملشكلة  األول  السؤال  عىل  لإلجابة 
بقياس معدل العائد األسايس )أو التخفيض السعري( 
يف املدى القصري للرشكات التي طرحت لالكتتاب العام 

، فإن قياس هذا املعدل كالتايل:

 n و i هو معدل العائد األسايس للرشكة IR i,n حيث
، األسبوع األول والشهر األول من  لليوم األول  ترمز 

التداول.

و P i,n  هو سعر اإلإغالق للرشكة i يف n )اليوم األول 
، بعد أسبوع وبعد شهر للتداول(.

و P i,o  هو سعر الطرح.
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يف  التغريات  أن  يفرتض  األسايس  العائد  معدل  لكن 
السعر مرتبطة فقط بالسهم نفسه وال يأخذ يف االعتبار 
املمكن أن يكون  التغريات يف السوق ككل، والتي من 
هلا تأثري يف تلك التغريات. وألخذ هذا األثر باالعتبار، 
معدل  من  وخيصم   ، السوق  عائد  معدل  احتساب  يتم 
العائد األسايس. حيث يتم احتساب معدل عائد السوق 

كالتايل:

وترمز MR M,n ملعدل عائد السوق M و n ترمز لليوم 
األول ، واألسبوع  األول والشهر األول من التداول.

و PM,n  هو قيمة املؤرش عند اإلغالق يف اليوم األول ، 
بعد أسبوع وبعد شهر من التداول.

و PM,o  هو قيمة املؤرش يوم الطرح.

ويصبح معدل العائد املعدل )IRA(كالتايل:

 ، والثالث  الثاين  الدراسة  تساؤالت  عىل  ولإلجابة 
من  عددًا  السابقة  والدراسات  النظريات  اقرتحت  
 1 رقم  اجلدول  املستثمرين.  ملشاعر  كقياس  املتغريات 

يبني تعريفات لتلك املتغريات وكيفية حساهبا.
جدول (1) متغيرات الدراسة وطريقة حسابها

الدراسات السابقةالتعريفالرمزالمتغير
تغطية االكتتاب 

 
(OS)  عدد مرات تغطية االكتتاب

Derrien (2005)

حجم التداول 
(TS)

عدد األسهم المتداولة في (اليوم األول، األسبوع األول 
، الشهر األول) من التداول / عدد األسهم المطروحة 

لالكتتاب
(Baker and Stein (2004

عالوات اإلصدار
(PR) اللوغاريتم الطبيعي لناتج (سعر الطرح – القيمة

Baker and Wurgler (2004)االسمية) 
حجم اإلصدار

(IS)عدد األسهم المطروحة لالكتتاب  
(Baker and Wurgler (2000

عدد الطروحات األولية 
(IN)عدد االكتتابات العامة والخاصة في كل سنة

(Ljungqvist and al. (2006

7  نموذج الدراسة:	.

اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي، الذي يعتمد عىل 
وصف الظاهرة حمل الدراسة وتفسريها، وذلك باالعتامد 
عىل البيانات التي يتم مجعها عن الظاهرة، وحتليل هذه 
البيانات وتفسريها للوصول إىل نتائج تسهم يف اإلجابة 
وانتهاء   ، فرضيتها  واختبار   ، الدراسة  تساؤالت  عن 
بتقديم جمموعة من التوصيات يف ضوء النتائج التي يتم 

التوصل إليها. 

تم  فقد  السابقة،  والدراسات  النظريات  عىل  وبناء 
أثر  اختبار  هبدف  املتغريات  متعدد  نموذج  استخدام 
خالل  السعري  التخفيض  عىل  املستثمرين  مشاعر 
التداول وعالوات  االكتتاب  حجم  تغطية  دمج نسب 
األولية  الطروحات  اإلصداروعدد  اإلصداروحجم 
التابع  للمتغري  سلوكية  مؤثرت  بوصفها  السنوية 
اإلصدارات  لسوق   )IRA( السعري   التخفيض 
األولية يف اململكة العربية السعودية بعد إغالق التداول 
لليوم األول ولإلسبوع األول والشهر األول لإلصدار 

األويل عىل التوايل.
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1.7. اختبار تداخل متغريات نموذج الدراسة

كافة  بني  بريسون  ارتباط  نتائج   )2( اجلدول  يظهر 
األنـحدار  نموذج  أن  منها  ويتضح  الدراسة،  متغريات 
بني  اخلطي  االزدواج  أو  التداخل  مشكلة  من  خيلو 

املتغريات. 

جدول رقم )2( ارتباط بريسون

IS OS PR IN TSd TSw TSm
IS 1.000  

OS -0.343 1.000  
PR 0.386 -0.176 1.000  
IN -0.333 -0.032 -0.297 1.000  

TSd -0.400 0.032 -0.009 0.338 1.000  
TSw -0.295 0.048 -0.011 0.299 0.424 1.000  
TSm -0.429 0.039 -0.062 0.247 0.497 0.435 1.000

مالحظة: )IS( عدد األسهم املطروحة لإلكتتاب، )IN( عدد االكتتابات العامة واخلاصة يف كل سنة, )PR( اللوغاريتم الطبيعي لناتج )سعر الطرح – القيمة 
االسمية(, )TS( عدد االسهم املتداولة يف )اليوم األول، األسبوع األول، الشهر األول( من التداول / عدد األسهم املطروحة لإلكتتاب, )OS( عدد مرات تغطية 

االكتتاب .

ملتغريات  الوصفية  واإلحصائيات  البيانات   .2  .8
الدراسة:

تم  التي  الرشكات  بيانات  احلالية  الدراسة  استخدمت 
خالل  )تداول(  السعودي  املايل  السوق  يف  إدراجها 
الفرتة من ديسمرب 2٠٠٤ م إىل هناية شهر يونيو 2٠16 
خالل  رشكة   1٠6 الرشكات  هذه  عدد  بلغ  حيث  م. 
)املتكاملة  رشكات  ثالث  ألن  ونظرًا   ، الفرتة  تلك 
إخراجها  تم  للتأمني(  وسند   ، املعجل  لالتصاالت، 
 ، املال  رأس  لتآكل  أو  قانونية  ملشاكل  إما  التداول  من 
عينة  الرشكات من  تم حذف هذه  فإنه  لذا 

الرسمي  املوقع  من  البيانات  هذه  مجع  تم  الدراسة.  
للسوق املالية السعودية )تداول( ومن التقارير السنوية 

هليئة السوق املالية. 

ولتفادي أن تكون نتائج الدراسة متأثرة بالقيم الشاذة، 
تم اختبار البيانات للتعرف عىل القيم الشاذة باستخدام 
CooK’s dis- لكوك  املسافة  نقاط  رسم  )نموذج 
تم  الشاذة  القيم  أثر  من  وللتخلص   .)tance plots
تقريب هذه القيم إىل أقرب قيمة يسمح هبا النموذج بدالً 

من حذفها )Winsorize( ، وهذا اإلجراء استخدم يف 
 Bevan and Danbolt,) مثل   الدراسات  بعض 
صغرية  الدراسة  عينة  تكون  عندما  خصوصًا   (2004
وذلك لعدم فقدان جزء من البيانات التي من املمكن أن 

تؤثر عىل مصداقية الدراسة.

الوصفية  لإلحصائيات  ملخصًا   )3( رقم  اجلدول  يبني 
ملتغريات الدراسة خالل )2٠٠٤ م  إىل 2٠16 م(.
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جدول (3) اإلحصائيات الوصفية لمتغيرات الدراسة

Vari-
able

Obs Mean
 Std.
.Dev

Min Max

IRAd 102 2.16 2.98 -0.01 14.1
IRAw 102 2.32 3.51 -0.07 16.58
IRAm 102 2.35 3.55 -0.16 18.68

OS 102 5.29 5.74 0.93 50

TSd 102 1.66 1.73 0.002 10.02

TSw 102 0.29 0.35 0.001 2.511
TSm 102 0.17 0.21 0.002 1.124

PR 102 0.73 0.76 0 2.004

IS 102 8.56 0.64 7.422 10.35

IN 102 13.32 8.62 2 27

النتائج واملناقشة:. 8

للدراسة  االوىل  املشكلة  بمناقشة  األوىل  تمتثل اخلطوة 

التسعري  )او  األسايس  العائد  معدل  بقياس  واملرتبطة 
طرحت  التي  للرشكات  القصري  املدى  يف  املنخفض( 
لالكتتاب العام خالل فرتة الدراسة ومدى التغري الذي 
يف  املالية  السوق  هيئة  سن  بعد  املعدل  هذا  عىل  طرأ 
من  للحد  الترشيعات  بعض  السعودية  العربية  اململكة 
ظاهرة التسعري املخفض يف عامي 2٠٠7 م و2٠13 م .

جدول (4) متوسط التسعير المنخفض

الشهر  
األول 
للتداول

األسبوع 
األول 
للتداول

اليوم 
األول 
للتداول

المتوسطات

%235 %232 %216
متوسط التسعير المنخفض  لعينة  

الدراسة

%226 %250 %253
متوسط التسعير 

المنخفض للفترة من 
2004 م -2006 م

تطبيق 
بناء 

236%الطلبات %229 %209
متوسط التسعير 

المنخفض  للفترة من 
2016-2007

%261 %265 %252
متوسط التسعير 

المنخفض  للفترة من 
2004 م -2012 م

تطبيق 
حتديد 
النسبة

%83.1 %42.5 %9.6
متوسط التسعير 

المنخفض للفترة من 
2016-2013

األوامر  سجل  نظام  تطبيق  ان   )٤( اجلدول  يوضح    

السعودي يف سنة 2٠٠7 م ساهم نسبيا من  السوق  يف 
متوسط  أن  حيث   ، املنخفض  التسعري  قيمة  تقليص 
التسعري املخفض انخفض من 253% قبل 2٠٠7 م اىل 
2٠٩% بعد 2٠٠7 م لليوم األول التداول، و من %25٠ 
اىل 22٩% لألسبوع األول من التداول، بينام ارتفع من 

226% اىل 236% للمتوسط بعد شهر من التداول.

سنة  يف  التذبذب  نسبة  حتديد  نظام  تطبيق  ساهم  كام   
 %1٠ إىل  اإلدراج  من  األول  لليوم  بالنسبة  م   2٠13
من سعر االكتتاب  عوضًا من النسبة املفتوحة إىل تقليل 
قيمة التسعري املنخفض عرب االقرتاب إىل السعر العادل. 
حيث يبني اجلدول أن متوسط التسعري املخفض انخفض 
من 252% قبل 2٠13 م اىل ٩.6% بعد 2٠13 م لليوم 
لألسبوع   %٤2.5 اىل   %265 من  و  التداول،  األول 
األول من التداول، ومن 261% اىل 83.1% للمتوسط 

بعد شهر من التداول.

وبنظرة فاحصة يبني الشكل )3( أن التسعري املنخفض 
خالل  السعودية  املالية  السوق  يف  األولية  لالكتتابات 
الفرتة من عام 2٠٠٤ م إىل 2٠16 م يتجه إىل االنخفاض 

العام وبشكل حاد. 
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الطروحات  سوق  شهدها  ارتفاع  نسبة  أعىل  إن  حيث 
متوسط  بلغ  حيث  م   2٠٠٤ عام  يف  حدثت  األولية 
العائد لليوم واألسبوع والشهر األول من التداول عىل 
التوايل 5٠٠% ، 613% و 652%. ربام يعزى ذلك إىل 
رغبات املستثمرين العالية ، وتوفر السيولة لدهيم ، لكن 
هلم   املتاحة  األخرى  االستثامرية  القنوات  حمدودية  مع 
وقلة عدد الرشكات املطروحة يف ذلك العام ، حيث تم 

طرح رشكتني فقط لالكتتاب العام. 

بينام شهد عام 2٠16 م أقل ارتقاع يف متوسط التسعري 
العائد  املنخفض لالكتتابات األولية حيث بلغ متوسط 
و   %5  ،%٩ التوايل  عىل  والشهري  واألسبوعي  اليومي 
6%. يف عام 2٠٠7 م وبالرغم من األزمة املالية العاملية 
، يمكن تسميته بعام التفاؤل يف السوق. حيث إنه شهد 
عندما  السعودية  املايل  السوق  اكتتاب يف  عمليات  أكرب 
وبمتوسط  رشكة   27 هبا  املكتتب  الرشكات  عدد  بلغ 
من  األول  والشهر  واألسبوع  لليوم  منخفض  تسعري 

التداول عىل التوايل ٤12% ، ٤٩8% و %5٠6.  

تكمن  العادية،  الصغرى  املربعات  طريقة  وباستخدام 
اخلطوة التالية باإلجابة عىل أسئلة الدراسة الثاين والثالث 
عىل  املستثمرين  ملشاعر  املستقلة  املتغريات  بأثر  املرتبطة 
التسعري املنخفض يف اليوم األول للتداول )نموذج 1( 
وشهر  أسبوع  بعد  األثر  هذا  واستمرارية  تابع  كمتغري 

من التداول )نموذج 2 و نموذج 3 عىل التوايل( كام يف 
اجلدول 5. لقد أكدت نتائج التحليل املتعدد عىل وجود 
يبني اجلدول )5(  النموذج، حيث  عالقة بني متغريات 
نتائج تقديرات معلامت النموذج عند مستوى معنويات 
و  أن %56  إىل  الدراسة  1% و 5% و 1٠%. وتوصلت 
املنخفض  التسعري  يف  التباين  من   %58.٩ و   %56.5
عىل  و3  و2   1 نموذج  يف  األولية  االكتتابات  سوق  يف 
االكتتاب   تغطية  مرات  بعدد  تفسريه  يمكن  التوايل 
اإلصدار  وحجم  اإلصدار  وعالوة  التداول  وحجم 

وعدد  االكتتابات األولية يف السنة.

جدول (5) نتائج الدراسة

(3) (2) (1)

IRAMالمتغيرات IRAW IRAd

-0.986*** -0.884*** -0.847***  عالوات
االصدار

(PR)(0.000) (0.000) (0.000)

-0.656*** -0.738*** -0.830*** حجم اإلصدار

(IS)(0.005) (0.002) (0.002)

0.114** 0.125** 0.133** مرات التغطية

(OS) (0.015) (0.014) (0.015)

0.0258* 0.0499*** 0.0646*** عدد االكتتابات 
(IN) (0.076)بالسنة (0.002) (0.000)

2.311** 0.824 0.0831 حجم التداول

(TS)(0.019) (0.146) (0.450)

6.800*** 7.194*** 7.866*** Constant

(0.002) (0.001) (0.002)

102 102 102 المشاهدات

0.589 0.565 0.560 R-squared

  معنوية عند مستوى 1%،  ** معنوية عند***
 مستوى 5% و * معنوية عند مستوى %10
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تسعر  التي  االكتتابات  أن   ، الثالثة  النامذج  من  يالحظ 
األكثر  هي  االسمية  قيمتها  من  أعىل  إصدار  بعالوات 
االكتتابات  لسوق  املنخفض  التسعري  معدل  عىل  تأثريًا 
يقارب  ما  بلغت  عكسية  بعالقة  ولكن   ، السعودية 
٠.85%  يف اليوم األول للتداول و ٠.88% بعد أسبوع 
و يزداد هذا األثر بعد شهر إىل ما يقارب ٠.٩٩% وعند 
انخفاض  يعني  وهذا    .%1 من  أقل  معنوية  مستويات 
تطرح  التي  الرشكات  لدى  املنخفض  التسعري  ظاهرة 
 ، العكسية  العالقة  تفسري هذه  بعالوة إصدار. ويمكن 
للتسعري  أقل  عرضة  لديه  يكون  االكتتاب   متعهد  بأن 
االقرتاب  يف  تساعد  اإلصدار  عالوة  أن  بام  اخلاطئ 
 ، املنخفض  التسعري  تقليل  وبالتايل  العادل،  للسعر 
ولذلك فإن مشاعر املستثمرين تقودهم إىل االعتقاد بأن 
االكتتابات املسعرة بعالوة إصدار تعكس القيمة العادلة 
لتلك  تسعريهم  عند  االكتتاب   متعهدو  حددها  التي 
الطاولة.  عىل  أموااًل  هلم  يرتكوا  مل  وبالتايل  الرشكات، 
وهذا االعتقاد يزداد مع الزمن عىل األقل بعد شهر من 

الطرح. 

أن  النتائج  توضح  اإلصدار،  لعالوة  مشابه  وبشكل 
العالقة بني حجم اإلصدار والتخفيض السعري عالقة 
عكسية عند مستويات معنوية أقل من 1% ولكن بشكل 
متناقص. حيث إن نسبة التأثري هي األكرب يف اليوم األول 
للتداول حني بلغت ٠.83% ، وبلغت تقريبًا 7٤.٠% 
بعد هناية األسيوع األول من التداول ، وانخفض األثر 
تقريبًا إىل -٠.66% يف هناية  الشهر األول من التداول. 
يسود  للتداول  األول  اليوم  يف  بأنه  ذلك  تربير  ويمكن 
عالية  عوائد  حتقيق  بعدم  املستثمرين  لدى  االعتقاد 
سلبًا  يؤثر  مما  املصدرة  األسهم  كمية  حجم  لكرب  نظرًا 
عىل حالة التسعري املنخفض ، ما يلبث هذا االعتقاد أن 

ينخفض  السلبي  األثر  وبالتايل  القصري،  يقل يف األجل 
تدرجييًا بعد األسبوع األول والشهر األول من التداول.

 كام تبني النتائج أن عدد مرات تغطية االكتتاب  كمقياس 
بالتسعري  إجيابيًا  ارتباطًا  يرتبط  املستثمرين  ملشاعر 
وهذه   %5 من  أقل  معنوية  مستوى  وعند  املنخفض 
النتائج متوافقة مع دراسة )Derrien, 2005( ، حيث 
بلغت قيمة املعلامت عند اليوم األول وبعد أسبوع وبعد 
شهر من التداول ، عىل التوايل  ٠.133 % و 125.٠% 
جتاه  املستمرين  تفاؤل  يعكس  وهذا    .%٠.11٤ و 
بعض االكتتابات ، مما يقود إىل ارتفاع يف حالة التسعري 
االرتفاع  ولكن  التداول  من  األول  اليوم  يف  املنخفض 
من  األول  والشهر  األول  األسبوع  بعد  أقل  بدرجة 
غري  املستثمرين  من  البيع  ضغوط  نتيجة  ربام  التداول 

املحرتفني.

التغطية  مرات  عدد  من  أثًرا  أقل  ولكن  إجيابية  بعالقة 
السنة  يف  االكتتابات  عدد  ارتفع  كلام  أنه  النتائج  تبني   ،
مستويات  عند  ولكن  املنخفض  التسعري  نسبة  ارتفعت 
معنوية متلفة ومقبولة إحصائيًا. فعند هناية اليوم األول 
وهناية األسبوع األول من التداول بلغت قيمة املعلامت 
معنوية  مستوى  وعند   %٠.٠5٠ و   %٠.٠65 تقريبا 
أقل من 1% ؛ كذلك بلغت معلمة هناية الشهر األول من 
التداول ٠.٠26% لكن عند مستوى معنوية إحصائي 
التفاؤل  حالة  أن  عىل  تدل  النتائج  هذه   .%1٠ من  أقل 
لدى املستثمرين يف السوق املالية السعودي تكون عالية 
وبالتايل  االكتتابات  عدد  هبا  تزداد  التي  السنوات  يف 
ينعكس ذلك التفاؤل عىل ارتفاع حدة ظاهرة التخفيض 
السعري عىل املدى القصري. وأخريًا ، يبني اجلدول رقم 
)5( أن العالقة بني حجم التداول يف هناية اليوم األول 
هناية  يف  املنخفض  التسعري  مع  األول  األسبوع  وهناية 



36

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

حممد صالح الدهيامن : أثر مشاعر املستثمرين عىل التخفيض السعري يف األمد القصري: دراسة تطبيقية عىل االكتتابات األولية العامة بالسوق املايل السعودي36

التداول موجبة  اليوم األول وهناية األسبوع األول من 
اإلجيايب  األثر  هذه  أن  إال  إحصائيا.  معنوية  غري  لكن 
يرتفع بحدة وعند مستوى معنوية إحصائي أقل من %5.  

اخلامتة والتوصيات:. 9

املنخفض  التسعري  باستكشاف حمددات  الدراسة  قامت 
السعودية  املال  سوق  يف  األولية  االكتتاب   لطروحات 
 ، املستثمرين  تعكس مشاعر  متغريات  باستعامل  وذلك 
وقد شملت الدراسة عينة متكونة من 1٠2 عملية طرح 
عام أويل خالل الفرتة من 2٠٠٤ م إىل 2٠16 م. وقد 
يف  املنخفض  التسعري  لتحليل  نامذج  ثالثة  استخدام  تم 
يوم التداول ، وبعد أسبوع ، وشهر من التداول لقياس 
أن  الدراسة  نتائج هذه  بينت  القصري.   املدى  األثر عىل 
املسعرة  الرشكات  اكتتاب  يف  يقل  املنخفض  التسعري 
بينام  الكبري  احلجم  ذات  واالكتتابات  إصدار،  بعالوة 
يزداد مع عدد مرات تغطية االكتتاب ، وعدد االكتتابات 
يف السنة، وحجم التداول بعد شهر من االكتتاب . وقد 
كانت نتائج الدراسة متوافقة مع العديد من الدراسات 
 Baker and Stein,2004; Baker and السابقة
Wurgler, 2004. وقد ساهم تطبيق سجل األوامر 
يف السوق السعودي يف سنة 2٠٠7 م من تقليل التسعري 
ساهم  كام  العادل.  السعر  إىل  االقرتاب  عرب  املنخفض 
لليوم  بالنسبة  م   2٠13 سنة  يف  التذبذب  نسبة  حتديد 
األول من اإلدراج إىل 1٠% من سعر االكتتاب  عوضًا 
من النسبة املفتوحة إىل تقليص قيمة التسعري املنخفض. 
ومن أهم التوصيات التي يمكن استنتاجها من الدراسة 
أن العوامل السلوكية تؤثر عىل ظاهرة التسعري املنخفض 
يف عمليات الطرح العام األويل يف سوق املال السعودية، 
وبالتايل اختيار توقيت الطرح العام األول حيسب درجة 
قيمة  تقليل  يف  اهلامة  العنارص  من  املستثمرين  تفاؤل 

التسعري املنخفض واالقرتاب أكثر إىل القيمة العادلة.
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حديث التفليس رواية ودراية

د. حممد بن عبدالعزيز بن صالح اجلمعان
رئـيـس قـســم الــدراسـات اإلسـالمـيـة 
وأستاذ السنة وعلومها املشارك يف جامعة طيبة

امللخص:

    يتناول هذا البحث دراسة حديث التفليس، وهو حديث 
أيب هريرة  قال: سمعت رسول اهلل   يقول: )َمْن َأْدَرَك 

َماَلُه بَِعْينِِه ِعنَْد َرُجٍل َأْو إِْنَساٍن َقْد َأْفَلَس َفُهَو َأَحقُّ بِِه ِمْن 
ِه(؛ وذلك من خالل بيان ختريج احلديث، وبيان طرقه  َغرْيِ

التي وردت يف كتب السنة النبوية، وهي ستة طرق، ثم يعرج 
البحث عىل فقه احلديث متناوًل أهم املسائل، واألحكام 
املستنبطة من احلديث؛ حيث تطرق إىل تعريف التفليس، 

وفائدة احلجر عىل املفلس، وأقوال العلامء يف حكم استحقاق 
البائع عني ماله الذي يف يد املفلس، ومذاهبهم يف مسألة تغري 
السلعة التي يف يد املفلس، وحكم اسرتداد البائع هلا حينئذ.  

Abstract

This research deals with a recent bankruptcy study, 
which abu huraira  said: i heard the messenger of 
allah  says (to recognize a particular money when 
a man or a man is bankrupt is entitled to it than oth-
ers), and that of khalala statement talk graduation 
and statement methods contained in the books sun-
nah, which are six ways, and then ascend to search 
jurisprudence talking, addressing the most important 
issues, derived provisions of talk, as touched on the 
definition of bankruptcy, and the usefulness of the 
stone on the bankrupt, and the sayings of scholars in 
the governance of the seller entitlement appointed 
his money, which in the hands of the bankrupt, and 
the doctrines of the question item change that in the 
hands of almlves, and sentenced her to recover, then 
the seller.

املقدمة
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 
أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيد اهلل فال  باهلل من رشور 
مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 
اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله. 
ُقوا اهللَّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال مَتُوُتنَّ إاِل َوأَْنُتْم  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ (َيا أهَيُّ
ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس  ُكُم الَّ ُقوا َربَّ ا النَّاُس اتَّ ُمْسِلُموَن) ))1((، (َيا أهَيَُّ
ُقوا اهللَ  َواِحَدةٍ َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرًِيا َونَِساءً َواتَّ
ا  ِذي َتَساءُلوَن بِهِ َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا) ))2((. (َيا أهَيَُّ الَّ
َلُكْم  ُيْصِلْح    َسِديًدا  َقْوالً  َوُقوُلوا  ُقوا اهللَ  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ
أَْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللَ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز 

)1(سورة آل عمران، اآلية : )1٠2(.
)2(سورة النساء، اآلية : )1(.

َفْوًزا َعظِياًم) ))3((.
أما بعد:

ومعامالت  البيوع  أوىل  قد  احلكيم  الشارع  فإن 
هلذه  املنظمة  القواعد  فوضع  بالًغا،  اهتامًما  الناس 
املهمة  القواعد  التعامالت؛ لئال تقع اخلصومات، ومن 
التي وضعها الشارع: استحقاق البائع عني ماله عند من 
أفلس، فقد روى أبو هريرة  قال: سمعت رسول اهلل 
َقْد  إِْنَساٍن  َأْو  بَِعْينِِه ِعنَْد َرُجٍل  َماَلُه  َأْدَرَك   يقول: )َمْن 
ِه(، فجاء هذا احلديث لُينظم  َأْفَلَس َفُهَو َأَحقُّ بِِه ِمْن َغرْيِ
عىل  العلامء  من  عدد  نص  وقد  الشائكة،  القضية  هذه 

صحته، فقال ابن عبد الرب: ))هذا حديث متفق عىل 
صحة إسناده (( ))٤(( .

)3(        سورة األحزاب، اآليتان: )71-7٠(.
)٤(        التمهيد: 23/16٩ .
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وبألفاظ  طرق،  عدة  من  احلديث  جاء  وقد 
متعددة، وقد تكلم بعض العلامء يف بعض تلك الطرق، 
فأحببت مجعها يف هذا البحث، ودراستها دراسة حديثية؛ 
لبيان ما يصح من طرق احلديث وما ال يصح، ودراسة 
فقه احلديث وما تضمنه من أحكام، وسميته: )حديث 

التفليس رواية ودراية(.

مشكلة البحث:
نص عدد من العلامء عىل صحة حديث التفليس، 
طرًقا  للحديث  أن  إال  ومسلم،  البخاري  أخرجه  فقد 
أخرى عند غريمها، تضمنت زيادات يف ألفاظه وأحكامه 
عام جاء يف الصحيحني، فهل كل طرق احلديث وألفاظه 
أم أن بعض طرقه ال ترقى لدرجة الصحة؟  صحيحة، 

وملاذا تكلم بعض العلامء يف بعض طرق احلديث؟

أهداف البحث:
تتمثل أهداف البحث يف اآليت:

• ألفاظه 	 وبيان  ورواياته،  احلديث  طرق  مجع 
املتعددة.

• التمييز بني طرق احلديث ورواياته الصحيحة 	
والضعيفة.

• احلديث، 	 من  املستفادة  الفقهية  املسائل  دراسة 
وبيان أقوال العلامء فيها.

أمهية البحث:
تربز أمهية هذا البحث يف دراسته حلديث يتضمن 
قواعد مهمة يف معاجلة مشكلة وعرة، تقع يف تعامالت 
ما،  شخص  إفالس  حيصل  حينام  وبيوعهم،  الناس 
حقوق،  من  لآلخرين  بذمته  ما  سداد  من  متكنه  وعدم 
وزيادة ديونه عىل موجوداته، وتنازع الدائنني يف حتصيل 
َثّم  التنازع؟ وهل  الفصل يف هذا  يتم  حقوقهم، فكيف 

قاعدة يمكن أن ُيبنى عليها إهناء هذا النزاع؟

الدراسات السابقة:
مل أقف عىل دراسة مستقلة حلديث التفليس رواية 
ودراية، وقد انحرصت الدراسات السابقة التي تطرقت 
ملوضوع البحث يف الكالم  عىل بعض طرق احلديث يف 
الفقهية  الناحية  كتب احلديث دون استقصاء، وأما من 
ملسألة  الدراسات  وبعض  الفقه  كتب  تطرقت  فقد 
التفليس واإلفالس دون عناية بدراسة احلديث، وبيان 

طرقه واحلكم عليها.

منهج البحث وإجراءاته:
الوصفي  املنهج  البحث  هذا  يف  سلكت  لقد 
مجعها  بعد  احلديث  طرق  عرض  يف  النقدي ))5(( 
الروايات  بني  للتمييز  املحدثني؛  منهج  ودراستها، وفق 
االستنباطي  املنهج  واستخدمت  وغريها.  الصحيحة 
مع  الباب،  بحديث  املتعلقة  الرشعية  األحكام  بيان  يف 
اتبعت  وقد  وجدت،  إن  األخرى  الرشعية  األدلة  ذكر 

اإلجراءات التالية يف البحث:
قمت بجمع طرق احلديث من كتب السنة النبوية، . 1

مع بيان َمن خّرج كل طريق من هذه الطرق.
أصحاهبا . 2 وفيات  بحسب  التخرج  مصادر  رتبت 

إال الكتب الستة، فقد قدمتها يف الذكر عند ختريج 
طرق احلديث.

اقترصت يف التخريج عىل ذكر رقم احلديث يف كل . 3
اجلزء  ذكرت  مرقاًم  املصدر  يكن  مل  فإن  مصدر، 
تشتيت  وعدم  لالختصار،  طلًبا  والصفحة، 

ذهن القارئ. 
احلديث . ٤ طرق  درجة  بيان  يف  اجتهدت 

منها،  املضعف  علة  توضيح  مع  املتعددة، 
وذكر ما وقفت عليه من ذلك؛ من كالم أهل 
تتضمن الدراســات املتعلقــة بتخريــج احلديث جوانب   )5(
اســتقرائية؛ لكن الغالب عليها اجلانب الوصفي النقدي، 
ولذا جعلتهــا هنا من هــذا املنهج؛ إذ إهنا أقــرب له منها 
للمنهج االســتقرائي. انظــر: قواعد أساســية يف البحث 

العلمي، ص1٠6 .
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العلم صحة وضعًفا. 
اقترصت يف الكالم عىل الرواة عىل َمن حيتاج لبيان، . 5

طبيعة  تقتضيه  ملا  الرواة؛  تراجم  يف  أتوسع  ومل 
اشرتاطات  بحسب  حجمه،  وحمدودية  البحث 

املجلة العلمية املحكمة التي سُينرش فيها ))6((.
الرواة يف بعض طرق . 6 يف حال وجود اختالف بني 

من  ومنزلتهم  ضبطهم،  درجة  أبني  احلديث، 
شيخهم؛ للرتجيح بني مروياهتم.

تقسيامت البحث:
ومبحثني  مقدمة  إىل  البحث  بتقسيم  قمت 

وخامتة؛ وفق التايل:
وأهدافه،  البحث،  مشكلة  فيها  ذكرت  املقدمة: 

وأمهيته، ومنهجه، وتقسيامته.
وبيان  التفليس،  حديث  ختريج  األول:  املبحث 

طرقه وألفاظه.
املبحث الثاين: فقه احلديث؛ وفيه:

املطلب األول: تعريف التفليس.
املطلب الثاين: فائدة احلجر عىل املفلس.

املطلب الثالث: استحقاق البائع عني ماله الذي 
يف يد املفلس.

يستحق  فهل  السلعة  تغريت  إذا  الرابع:  املطلب 
البائع اسرتدادها؟

اخلامتة: وفيها نتائج البحث.
)6(  واجهت متنًعا من كثري من املجالت العلمية يف قبول بحثي 
)رجال البخاري الذين وصفهم الذهبي يف الكاشف بلفظ 
وثق( نظًرا لتوسعي فيه، وجتاوز عدد صفحاته ٤٠ صفحة، 
وهو متوسط ما تقبله كثري من املجالت العلمية، وطلب مني 
بعض املجالت اختصاره مما ال تسمح به طبيعة البحث، إىل 
أن يرس اهلل قبوله يف إحدى جمالت جامعة األزهر، وقد ينرش 
عىل أجزاء يف أكثر من عدد. وأما مراكز البحوث التي تقبل 
البحوث الكبرية فهي حمدودة العدد واإلمكانيات، مما سبب 
ضغًطــا عليها، فأقفل بعض القبول بشــكل مؤقت، وهذه 
املشكلة تؤرق الباحثني يف كثري من اجلامعات يرس اهلل حلها.

وذيلت البحث بثبت للمصادر واملراجع.
وبعد : فهذا جهد املقل اجتهدت فيه قدر الطاقة، 
لوجه  خالًصا  جيعله  أن  اهلل  فأسأل   ، جهًدا  فيه  آل  ومل 
وما  وحده،  اهلل  فمن  صواب  من  فيه  كان  وما  الكريم، 
كان فيه من خطأ فمن نفيس ومن الشيطان، ورحم اهلل 
َمن نظر فيه فاغتفر قليل الزلل يف كثري الصواب، وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

املبحث األول :
ختريج احلديث

أوالً: نص احلديث:
حدثنا  صحيحه ))7((:  يف  البخاري  اإلمام  قال 
سعيد،  بن  حييى  حدثنا  زهري،  حدثنا  يونس،  بن  أمحد 
أن  حزم،  بن  عمرو  بن  حممد  بن  بكر  أبو  أخربين  قال: 
عمر بن عبد العزيز أخربه أن أبا بكر بن عبدالرمحن بن 
احلارث بن هشام أخربه أنه سمع أبا هريرة -ريض اهلل 
عنه- يقول: قال رسول اهلل  أو قال: سمعت رسول 
اهلل  يقول: )َمْن َأْدَرَك َماَلُه بَِعْينِِه ِعنَْد َرُجٍل َأْو إِْنَساٍن 

ِه(. َقْد َأْفَلَس، َفُهَو َأَحقُّ بِِه ِمْن َغرْيِ

ثانيًا: طرق احلديث:
ورد هذا احلديث عن أيب هريرة من ستة طرق؛ 

فقد رواه عنه كل من:
1( أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث

2( َبِشري بن هَنِيك.  

3( ِعَراك بن مالك.

٤( عمر بن َخْلَدة.

5( هشام بن حييى بن العاص املخزومي.

6( احلسن البرصي.

رقم )2402).  )7(
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وفيام ييل تفصيل الكالم عىل هذه الطرق:

1( رواية أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث:

ومسلم،   ،)2٤٠2( رقم:  البخاري،  أخرجه 
وأبو   ،)1262( رقم:  والرتمذي،   ،)155٩( رقم: 
 ،)٤676( رقم:  والنسائي،   ،)351٩( رقم:  داود، 
وابن ماجة، رقم: )2358(، ومالك، رقم: )1383(، 
رقم:  وعبدالرزاق،   ،)262٩( رقم:  والطياليس، 
)1516٠( و)15161(، واحلميدي، رقم: )1٠36(، 
وابن اجلعد، رقم: )1566(، وابن أيب شيبة: ٤/278 
رقم: )712٤(، ورقم: )7372(،  و323/7، وأمحد، 
والدارمي،   ،)1٠131( ورقم:   ،  )75٠7( ورقم: 
وأبو   ،)63٠( رقم:  اجلارود،  وابن   ،)25٩٠( رقم: 
 )5٠36( رقم:  حبان،  وابن   ،)6٤7٠( رقم:  يعىل، 
ورقم: )5٠37(، والدارقطني، رقم: )2٩٠2(، ورقم: 
 ،٤5-٤٤/6 والبيهقي:   ،)٤5٤7( ورقم:   ،)2٩٠7(
من طرق عن حييى بن سعيد،  عن أيب بكر بن حممد بن 

عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عنه به.

ويف أول لفظ ابن حبان رقم )5٠37(: )إَِذا اْبَتاَع 
ُجُل ِسْلَعًة، ُثمَّ َفلََّس َوِهَي ِعنَْدُه بَِعْينَِها(. الرَّ

وأخرجه البيهقي: ٤5/6 من طريق يزيد بن اهلاد، عن 
أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم به.

والنسائي،   ،)155٩( رقم:  مسلم،  وأخرجه 
أيب  ابن  طريق  من   ،٤5/6 والبيهقي:   ،)٤677( رقم: 
به،  حزم  بن  عمرو  بن  حممد  بن  بكر  أيب  عن  حسني، 
ُوِجَد  إَِذا  ُيْعِدُم  الَِّذي  ُجِل  الرَّ )يِف   : النبي  ولفظه: عن 

ُه لَِصاِحبِِه الَِّذي َباَعُه(. ْقُه َأنَّ ِعنَْدُه امْلََتاُع، َوَلْ ُيَفرِّ

وجاء مرساًل يف رواية بعض من رواه عن أيب بكر 

ومن   ،)1382( رقم:  مالك،  فأخرجه  عبدالرمحن،  بن 
طريقه كل من: أيب داود، رقم: )352٠(، وعبدالرزاق، 
اآلثار:  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،)15158( رقم: 
عن  طرق  من  كلهم   ،٤6/6 والبيهقي:   ،166/٤
مالك، عن ابن شهاب، عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن 
اَم َرُجٍل َباَع  احلارث بن هشام أن رسول اهلل  قال: )َأيُّ
َمَتاعًا َفَأْفَلَس الَِّذي اْبَتاَعُه، َوَلْ َيْقبِْض الَِّذي َباَعُه ِمْن َثَمنِِه 
ي  َشْيئًا، َفَوَجَد َمَتاَعُه بَِعْينِِه َفُهَو َأَحقُّ بِِه، َوإِْن َماَت امُلْشرَتِ

َفَصاِحُب امَلَتاِع ُأْسَوُة اْلُغَرَماِء(.

وأخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد: ٤٠6/8، من 
رشح  يف  والطحاوي  الصنعاين،  بركة  بن  عبداهلل  طريق 
عبدالرمحن  طريق  من   ،)٤6٠6( رقم:  اآلثار،  مشكل 
بن برش بن احلكم، كالمها )ابن بركة وابن برش( ))8(( عن 
بكر،  أيب  ابن شهاب، عن  مالك، عن  عبدالرزاق، عن 

عن أيب هريرة عن النبي  بمثله، ومل يرسله.

يف  أثر  هلا  مهمة  زيادة  فيه  اللفظ  وهذا  قلت: 
َثَمنِِه  ِمْن  َباَعُه  ِذي  الَّ َيْقبِْض  )َومَلْ  فقوله:  األحكام، 
امَلَتاِع  َفَصاِحُب  ي  امُلْشرَتِ َماَت  )َوإِْن  وقوله:  َشْيئًا(، 
يف  املخرجة  السابقة  الطرق  يف  ترد  مل  اْلُغَرَماِء(،  ُأْسَوُة 

الصحيحني وغريمها، وهي زيادة مؤثرة.

مرساًل  عنه  فُروي  مالك،  عىل  فيه  ُاختلف  وقد 
مسنًدا،  بعضها  يف  وُروي  سبق،  كام  الطرق  أكثر  يف 
عنه  رواه  كذا  مرساًل،  مالك  عن  روايته  والصواب 
))هكذا هو يف مجيع  الرب:  عبد  ابن  قال  عامة أصحابه، 
املوطأت التي رأينا، وكذلك رواه مجيع الرواة عن مالك 
فيام علمنا مرساًل إال عبدالرزاق؛ فإنه رواه عن مالك، 

)8(  وكذلــك رواه حممد بن عــيل الصنعاين، وإســحاق بن 
إبراهيم الصنعاين، عن عبدالرزاق مســنًدا عن أيب هريرة، 

ذكره ابن عبد الرب يف التمهيد: ٤٠6/8 ومل ُيسنده.
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عن ابن شهاب، عن أيب بكر، عن أيب هريرة، عن النبي 
، فأسنده، وقد ُاختلف يف ذلك عن عبدالرزاق       )٩((، ثم 
أن  وذكر  عبدالرزاق،  عىل  إسناده  يف  االختالف  ساق 
عنه  رواه  وبعضهم  مسندًا،  عنه  رواه  أصحابه  بعض 

مرساًل.
قلت: بل روى بعض أصحاب عبد الرزاق عنه، 
أنه رواه عن مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة مكان 
أيب بكر، قال الدارقطني: )وقيل: عن عباس البحراين، 
أيب  عن  شهاب،  ابن  عن  مالك،  عن  عبدالرزاق،  عن 
ومل  القول(   )1٠((،  هذا  يصح  وال  هريرة،  أيب  عن  سلمة، 

أقف عليه مسنًدا.
الرزاق اضطرب يف هذا  وهذا يدل عىل أن عبد 
قد   الرزاق  عبد  احلافظ  أن  املعروف  ومن  احلديث، 
)عمي يف آخر عمره فتغري(  )11((، ولعل هذا مما محل عنه 

بعد تغريه.
كام  مرساًل  املصنف  يف  الرزاق  عبد  رواه  وقد 
سبق أن ذكرته قريبًا، وهو الصواب؛ ملوافقته رواية عامة 

أصحاب مالك عنه مرساًل.
أن  الدارقطني،  عن  الرب ))12((  عبد  ابن  ونقل 
أمحد بن موسى، وأمحد بن أيب طيبة تابعا عبد الرزاق يف 

إسناده عن مالك، ومل أقف عىل روايتيهام. 
عنه  قال  موسى  بن  فأمحد  فيهام،  حجة  وال 
أيب  بن  وأمحد   ،))13( هو(    من  ُيدرى  ال  )شيخ  الذهبي: 
طيبة )صدوق له أفراد(  )1٤((، فال تقدم روايتهام عىل رواية 

)٩(   التمهيد: ٤٠6/8.
)1٠(   العلــل: 168/11. وقوله:    وال يصــح هذا القول        
حيتمــل أن الطريــق إىل عبدالرزاق ال يصــح، وحيتمل أن 
استبدال أيب بكر بأيب سلمة ال يصح، وهو أقرب يف نظري.

تقريب التهذيب: ص6٠7.  )11(
انظر: التمهيد: ٤٠7/8.  )12(

)13(  ميزان االعتدال: 1/15٩.
)1٤(   تقريب التهذيب، ص: ٩2.

أصحاب مالك الثقات ورواة املوطأ، واهلل أعلم.
الزهري،  عىل  آخر  اختالف  الطريق  هذا  ويف 
فُروي عنه مرساًل، وُروي عنه مسنًدا: فأما الوجه املرسل 
بن  ومعمر  يزيد،  بن  ويونس  مالك،  أربعة:  عنه  فرواه 

راشد، وصالح بن كيسان، وفيام ييل بيان روايتهم:
رواية  وأما  روايته،  سبقت  فقد  مالك  فأما 
 ،)3521( رقم:  داود،  أبو  فأخرجها  يزيد  بن  يونس 
والطحاوي يف رشح معاين اآلثار: 165/٤، من طريقه 
عن ابن شهاب، عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث 
مالك  كرواية  مرساًل،    اهلل  رسول  عن  هشام،  بن 

املرسلة عن ابن شهاب.
الذهيل،  فذكرها  كيسان  بن  صالِح  رواية  وأما 
وابن عبد الرب ))15((، وأما رواية معمِر بن راشد فذكرها 

ابن عبد الرب ))16((، ومل أقف عىل روايتيهام مسندة.
بن  وموسى  الزبيدي  الوليد  بن  حممد  وخالفهم 
عقبة، فروياه مسنًدا عن الزهري، عن أيب بكر، عن أيب 
هريرة ، عن النبي . فأما رواية الزبيدي فأخرجها 
أبو داود، رقم: )3522(، وابن اجلارود، رقم: )632(، 
 ،)٤6٠8( رقم:  اآلثار،  مشكل  رشح  يف  والطحاوي 
والبيهقي:  و٤55٠(،   2٩٠٤( رقم:  والدارقطني، 
الزبيدي،  عن  عياش،  بن  إسامعيل  طريق  من   ،٤7/6
أيب  عن  الرمحن،  عبد  بن  بكر  أيب  عن  شهاب،  ابن  عن 
اَم اْمِرٍئ َهَلَك  هريرة ، عن النبي ، وزاد فيه: )َوَأيُّ
َلْ  َأْو  َشْيئًا،  ِمنُْه  اْقَتَض  بَِعْينِِه  اْمِرٍئ  َمَتاُع  َوِعنَْدُه 

َيْقَتِض َفُهَو ُأْسَوُة اْلُغَرَماِء(.
بن  فإسامعيل  حسن ))17((؛  إسناد  ظاهره  وهذا 
ال  الشاميني  من  بلده  أهل  عن  روايته  احلميص  عياش 
أهل  عن  روايته  يف  ) صدوق  حجر:  ابن  قال  هبا،  بأس 

)15(   انظر: املنتقى، ص:16٠، التمهيد: ٤٠7/8.
)16(   انظر: التمهيد: ٤٠7/8.

)17(   انظر: إرواء الغليل: 5/27٠.
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عن  روايته  من  وهذا  غريهم(  ))18((.  يف  ُملِّط  بلده، 
أيضًا، ولكن مالفته ألكثر  فالزبيدي محيص  بلده؛  أهل 
يف  قادحة  علة  تكون  قد  وصله  يف  الزهري  عن  الرواة 
عند  إسامعيل  يف  املشهور  الكالم  مع  خاصة  اإلسناد، 

املحدثني ))1٩((.
وأما رواية موسى بن عقبة فأخرجها ابن ماجة، 
رقم: )235٩( ، وابن اجلارود، رقم: )631 و633(، 
 ،)٤6٠6( رقم:  اآلثار،  مشكل  رشح  يف  والطحاوي 
والبيهقي:  و٤5٤٩(،   2٩٠3( رقم:  والدارقطني، 
عن  عياش،  بن  إسامعيل  عن  طرق  من   ٤8-٤7/6
بن  بكر  أيب  عن  شهاب،  ابن  عن  عقبة،  بن  موسى 
اَم  )َأيُّ قال:    النبي  أن   ، أيب هريرة  عبدالرمحن، عن 
َوَقْد  َرُجٍل  ِعنَْد  بَِعْينَِها  ِسْلَعَتُه  َفَأْدَرَك  ِسْلَعًة  َباَع  َرُجٍل 
َكاَن  َوإِْن  َلُه،  َفِهَي  َشْيًئا  َثَمنَِها  ِمْن  َقَبَض  َيُكْن  َوَلْ  َأْفَلَس 

َقَبَض ِمْن َثَمنَِها َشْيًئا َفُهَو ُأْسَوٌة لِْلُغَرَماِء(. 
ويف لفظ: )َوإِْن َكاَن َقَضاُه ِمْن َثَمنَِها َشْيئًا َفاَم َبِقَي 

َفُهَو ُأْسَوُة اْلُغَرَماِء(.
      وهذه الرواية إلسامعيل بن عياش عن غري أهل 

بلده، فموسى بن عقبة مدين ))2٠((، وهو ملط يف روايته 
عن غري أهل بلده كام سبق، وهذا يدل عن أن هذا 

الطريق أضعف من سابقه، واهلل أعلم.
للطريقني  عياش  بن  إسامعيل  روية  أن  كام 
املسندين تزيد من ترجيح إعالهلام، واحتامل الوهم فيهام 

من قبله.
احلديث؛  إرسال  األئمة  من  مجع  رجح  ولذلك 
فقد  والدارقطني،  والبيهقي  داود  وأبو  الذهيل  منهم 
نقل ابن اجلارود عن الذهيل قوله:     ر)واه مالك وصالح 
بن كيسان ويونس عن الزهري، عن أيب بكر مطلق، 

)18(  تقريب التهذيب، ص: 1٤1.
)1٩(  انظر ترمجته يف: هتذيب الكامل: 3/17٤-18٠.

)2٠(  انظر ترمجته يف: هتذيب الكامل: 115/2٩.

عن رسول اهلل ، وهم أوىل باحلديث(     ))21((؛ يعني ممن 
أصح( مالك  داود:)حديث  أبو  وقال  موصوالً.  رواه 
عن  عياش  بن  إسامعيل  البيهقي:)رواه  وقال   .))22((

الزبيدي، عن الزهري موصوالً، وال يصح()23((. وقال 
الدارقطني:)وال يثبت هذا عن الزهري مسندًا، وإنام هو 

مرسل()2٤((.
ألنه  احلديث؛  إرسال  رجحوا  األئمة  فهؤالء 
عنه  رواه  فقد  وأوثقهم،  الزهري  أصحاب  أكثر  رواية 
مرساًل مالك يف أصح الطرق عنه كام مر قريًبا، واإلمام 
الزهري يف قول أمحد وابن معني  أوثق أصحاب  مالك 

والفالس وأيب حاتم الرازي وغريهم ))25((.

وتابعه معمر كام سلف، وهو من أوثق أصحاب 
الزهري ))26((، وعّده أمحد وابن معني يف املرتبة الثانية بعد 

مالك ))27((.

وتابعهام صالح بن كيسان كام مر، وهو من ثقات 

)21(   املنتقى، ص:16٠.
)22(   سنن أيب داود: 2/3٠٩.

)23(   سنن البيهقي: ٤7/6.
)2٤(   سنن الدارقطني: ٤32/3.

)25(  انظر: العلــل ومعرفــة الرجــال: 3٤8/2، تاريخ 
الدارمي، ص: ٤1، اجلــرح والتعديل: 2٠5/8، هتذيب 

الكامل: 115/27.
)26(   انظر: اجلرح والتعديــل: 257/8، هتذيب الكامل: 

.3٠٩-3٠8/28
)27(  انظر: مســائل اإلمام أمحد رواية ابن هانئ: 231/2، 
ســؤاالت ابــن اجلنيــد، ص: 3٠8، اجلــرح والتعديل: 
الكامل: 115/27، و3٠٩/28. ونقل  2٠5/8، هتذيب 
ابن رجب عــن اإلمام أمحد يف رواية ابــن هانئ أنه أثبتهم 
وأصحهم حديثًا، وبعده مالك كذا نقله ابن رجب يف رشح 
علل الرتمــذي، ص:26٤، والذي يف مســائل ابن هانئ: 
231/2 أن اإلمام أمحد قال:)معمر أحبهم إيل، وأحسنهم 
حديثًا وأصح بعد مالك ((. وأخشــى أنه وقع تصحيف البن 
رجب، والصواب ما يف املســائل؛ ألن عامة الروايات عن 
أمحد تقدم مالــكًا عىل معمر. انظر: العلل ومعرفة الرجال: 

3٤8/2، اجلرح والتعديل: 2٠5/8.



٤٤

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

حممد بن عبدالعزيز بن صالح اجلمعان : حديث التفليس رواية ودراية

أصحاب الزهري ))28((، وعده ابن معني يف رواية عنه يف 
املرتبة الثانية بعد مالك، وبعدمها معمر ))2٩((.

يزيد كام سبق يف ختريج  بن  يونس  الثالثة  وتابع 
أثبت  من  والدارقطني  معني  ابن  عده  وقد  احلديث، 

أصحاب الزهري ))3٠((.
فروايتهم مقدمة عىل رواية الزبيدي وموسى بن 
عقبة -وإن كانا من ثقات الرواة- عن الزهري، إال أهنم 
األوثق  فرواية  رواه مرساًل،  بعد من  الرتتيب  يأتون يف 

واألكثر تقدم عىل روايتيهام.
عن  الرواة  بقية  وبني  بينهام  الرتجيح  وهذا 
قد  عنهام  الراوي  كان  إن  احلديث  هذا  يف  الزهري 
مشتهر  مقال  وفيه  عياش،  ابن  إسامعيل  وهو  ضبط، 
ولذلك  روايته،  يضعف  وبعضهم  احلديث،  أهل  عند 
بن  )إسامعيل  احلديث:  روايته هلذا  الدارقطني عن  قال 
الزهري  عن  هذا  يثبت  وال  احلديث،  مضطرب  عياش 
وإنام هو مرسل( )31((، وكذا ضعف روايته هلذا  مسندًا، 

احلديث البيهقي كام مر قريبًا.
كام أن يف هذا الطريق اختالفًا ثالثًا عىل الزبيدي 
رقم:  ماجة،  ابن  أخرجه  فقد  الزهري،  عن  روايته  يف 

)28(   انظر: تاريــخ الــدوري: 2٠5/2، هتذيب الكامل: 
.82-81/13

)2٩(  ويف بعــض الروايات قدم معمرًا عــىل صالح. انظر: 
هتذيب الكامل: 82/13، 28/3٠٩.

)3٠(  انظر: ســؤاالت ابــن اجلنيــد، ص: 3٠8، تاريخ: 
الدوري: 116/3، اجلرح والتعديل: 2٤8/٩، سؤاالت 
ابن بكــري، ص:5٠، هتذيب الكــامل: 555/32، مع أن 
يف بعض رواياته عن الزهري ومهًا، فقد ســئل األمام أمحد 
من أثبت يف الزهــري، فقال: »معمر«، قيل: فيونس؟ قال: 
»روى أحاديــث منكرة«، وقال أيضــًا: »يونس كثري اخلطأ 
عن الزهــري«. قال ابن حجر: »ثقــة إال أن يف روايته عن 
الزهري ومهًا قلياًل، وعن غري الزهري خطأ«. انظر: هتذيب 
الكــامل: 555/32، تقريب التهذيب، ص: 11٠٠. لكن 
هذه الرواية ليس فيها يشء من الوهم؛ ملوافقتها لرواية مجع 

من أوثق أصحاب الزهري كام سلف.
)31(  سنن الدارقطني: ٤32/3.

 ،)825٤( رقم:  األوسط،  يف  والطرباين   ،)235٩(
والبيهقي:  و٤5٤8(،   2٩٠5( رقم:  والدارقطني، 
٤8/6، وابن عبد الرب يف التمهيد: ٤٠٩/8، من طريق 
عن  الوليد،  بن  حممد  الزبيدي  عن  عدي،  بن  اليامن 
قال  قال:   ، هريرة  أيب  عن  سلمة،  أيب  عن  الزهري، 
بَِعْينِِه  اْمِرٍئ  َماُل  َوِعنَْدُه  َماَت  اْمِرٍئ  اَم  : )َأيُّ رسول اهلل 

اْقَتَض ِمنُْه َشْيئًا َأْو َلْ َيْقَتِض َفُهَو ُأْسَوٌة لِْلُغَرَماِء(.
هو  إنام  خطأ،  الرازي:)هذا  حاتم  أبو  قال 
الزهري، عن أيب بكر بن عبدالرمحن أن النبي ، واليامن 

هذا شيخ ضعيف احلديث()32((.
ونقل ابن أيب حاتم عن أبيه وأيب زرعة أهنام قاال:  
من  عندنا  )) الصحيح  وقاال:  خطأ(،  )هذا   
عن  عبدالرمحن،  بن  بكر  أيب  عن  الزهري،  حديث 
املوضع  يف  الدارقطني  وقال  مرساًل (( ))33((.    النبي 
األول: )) اليامن بن عدي ضعيف ((  )3٤((، وكذا ضعفه 
البيهقي  ))35((، وقال ابن حجر: )) لني احلديث   (( )36((. 

)) خالفه  الثاين:  املوضع  يف  الدارقطني  وقال 
عقبة،  بن  وموسى  الزبيدي  عن  عياش،  بن  إسامعيل 
ضعيفان( )37((.  عياش  بن  وإسامعيل  عدي  بن  واليامن 
عن  احلديث  هذا  روي  )) وقد  الرب:  عبد  ابن  وقال 
أيب هريرة،  أيب سلمة، عن  الزهري، عن  الزبيدي، عن 
وهو خطأ واهلل أعلم، وإنام حُيفظ للزهري عن أيب بكر 
بإسناده،  ساقه  ثم  سلمة ((،  أيب  عن  ال  عبدالرمحن،  بن 
وقال: )) ليس هذا احلديث حمفوظًا من رواية أيب سلمة، 

وإنام هو معروف أليب بكر بن عبدالرمحن( )38((.

)32(   علل ابن أيب حاتم: 383/1.
)33(  علل ابن أيب حاتم: 388/1-38٩.

)3٤(   سنن الدارقطني: ٤32/3.
)35(   انظر السنن الكربى: ٤8/6.

)36(   تقريب التهذيب: 1٠٩2.
)37(   سنن الدارقطني: ٤11/5.

)38(   التمهيد: 8/٤٠٩.
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املوصول،  من  أصح  املرسل  أن  عىل  يدل  وهذا 
وأن من روى احلديث عن الزهري موصوالً مل يضبطه، 

واهلل أعلم.

2( رواية َبِشري بن هَنِيك:
والطياليس،   ،)155٩( رقم:  مسلم،  أخرجه 
و33٠7(،   ٩62( رقم:  اجلعد،  وابن   ،)2572( رقم: 
 ،)8566( رقم:  وأمحد:   ،)1٠6( رقم:  وإسحاق، 
ورقم: )8٩٩5(، ورقم: )٩32٠(، ورقم: )٩3٤7(، 
ورقم:   ،)1٠322( ورقم:   ،)1٠٠٤8( ورقم: 
)1٠5٩6(، والطحاوي يف رشح معاين األثار: 16٤/٤, 
ويف مشكل اآلثار، رقم: )٤6٠2(، والبيهقي: ٤6/6، 
وابن عبد الرب يف التمهيد: ٤1٠/8، من طرق عن قتادة، 
)إَِذا  ولفظه:  هريرة،  أيب  عن  عنه،  أنس  بن  النرض  عن 
بِِه(،  َأَحقُّ  َفُهَو  بَِعْينِِه  َمَتاَعُه  ُجُل  الرَّ َفَوَجَد  ُجُل  الرَّ َأْفَلَس 

وزاد بعض الرواة: )َفُهَو َأَحقُّ بِِه ِمْن اْلُغَرَماِء(.
وابن   ،)1515٩( رقم:  الرزاق،  عبد  وأخرجه 
أيب شيبة: 278/٤، من طريقني عن هشام عن قتادة عن 
بشري به، بإسقاط النرض بن أنس من سنده، وأضافه حمقق 
الحتامل  مسلم؛  رواية  عىل  اعتامدًا  الرزاق  عبد  مصنف 
أن يكون إسقاطه من النساخ، أو ومهًا من بعض الرواة، 

واهلل أعلم.

3( رواية ِعَراك بن مالك :
رقم:  والبزار،   ،)155٩( رقم:  مسلم،  أخرجه 
بن  سليامن  طريق  من   ،٤6/6 والبيهقي:   ،)813٤(
َأْفَلَس  )إَِذا  به، ولفظه:  عنه  بن عراك،  ُخَثيم  بالل، عن 
ُجُل ِعنَْدُه ِسْلَعَتُه بَِعْينَِها َفُهَو َأَحقُّ هِبَا(. ُجُل َفَوَجَد الرَّ الرَّ

٤( رواية عمر بن َخْلَدة:
ماجة،  وابن   ،)3523( رقم:  داود،  أبو  أخرجه 

وابن   ،)2٤٩7( رقم:  والطياليس،   ،)236٠( رقم: 
 ،)63٤( رقم:  اجلارود،  وابن   ،12/6 شيبة:  أيب 
واحلاكم:  و2٩٠1(،   2٩٠٠( رقم:  والدراقطني، 
السنة،  رشح  يف  والبغوي   ،٤6/6 والبيهقي:   ،5٠/2
 ،32٩/21 الكامل  هتذيب  يف  واملزي   ,  )213٤( رقم: 
بن  عمر  عن  املعتمر،  أيب  عن  ذئب،  أيب  ابن  طريق  من 
لنا أفلس فقال:  أبا هريرة يف صاحب  أتينا  خلدة، قال: 
ألقضني فيكم بقضاء رسول اهلل : )َمْن َأْفَلَس َأْو َماَت 
الطياليس  بِِه(. وزاد  َأَحقُّ  َفُهَو  بَِعْينِِه  َمَتاَعُه  َرُجٌل  َفَوَجَد 
وابن أيب شيبة والدارقطني يف الرواية األوىل والبيهقي: 

ُجُل َوَفاًء(. )إالَّ َأْن َيَدَع الرَّ
صحيح  عال،  حديث  )) هذا  احلاكم:  وقال 
الذهبي.  وأقره  اللفظ (،  هبذا  خيرجاه  ومل  اإلسناد، 
حيتج  حسن  حديث  )) وهو  حجر:  ابن  احلافظ  وقال 

بمثله (( ))3٩((. 
قال  عمرو،  بن  املعتمر  أبو  إسناده  يف  قلت:   
ابن عبد  التقريب:)جمهول احلال  ()٤٠((، وقال  احلافظ يف 
احلديث:  هلذا  الشافعي  لتقديم  مناقشته  سياق  يف  الرب 
)وزعم غريه أن أبا املعتمر املذكور يف هذا احلديث ليس 
يف  حبان  ابن  ذكره  وقد  العلم ()٤1((،  بحمل  بمعروف 
الثقات ))٤2((، ولذا قال الذهبي: )) وثق (( )٤3(( يف إشارة 
النفراد ابن حبان بتوثيقه، والظاهر من حالة اجلهالة كام 

ذكر ابن حجر.
حيتمل  ال  الراوي  هذا  ومثل  ضعيف،  فإسناده 
تفرده باحلديث، ولعل احلافظ ابن حجر حسنه بمجموع 
طرقه األخرى؛ فقد صح احلديث من طريق أيب بكر بن 

)3٩(   فتح الباري: 5/7٩.
)٤٠(   تقريب التهذيب، ص: 12٠7.

)٤1(   التمهيد: ٤16/8.
.663/7   )٤2(

)٤3(   الكاشف: ٤62/2.
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حديث  لفظ  بنحو  سبق  كام  وبشري  وعراك  عبدالرمحن 
له من  َماَت(، فال شاهد  )َأْو  إال قوله:  عمر بن خلدة، 

ألفاظ الطرق السابقة، فهي زيادة ضعيفة، واهلل أعلم.

5( رواية هشام بن حييى بن العاص املخزومي:
 ،)1516٤( رقم:  الرزاق،  عبد  أخرجه 
واحلميدي، رقم: )1٠35(، وابن اجلعد، رقم: )٩65(، 
وأمحد: رقم: )73٩٠(، عن سفيان بن عيينة. وأخرجه 
كل  طريقه  ومن   ،)15162( رقم:  عبدالرزاق،  أيضًا 
رقم:  محيد،  بن  وعبد   ،)٩66( رقم:  اجلعد،  ابن  من 
والدارقطني،   ،)5٠38( رقم:  حبان،  وابن   ،)1٤٤1(
عن   ،٤6/6 والبيهقي:  و٤5٤6(،    2٩٠6( رقم: 
 ،)15163( رقم:  الرزاق،  عبد  أيضًا  وأخرجه  أيوب. 

عن حممد بن مسلم.
عن  مسلم(  بن  وحممد  وأيوب  )سفيان  ثالثتهم 
 : النبي   عن  دينار، عنه، عن أيب هريرة  عمرو بن 
)َمْن َوَجَد َماَلُه ِعنَْد َرُجٍل ُمْفِلٍس َفُهَو َأَحقُّ بِِه(، هذا لفظ 
أمحد، ولفظ عبد الرزاق ومن رواه من طريقه عن أيوب: 
َأَحقُّ  َفُهَو  بَِعْينَِها  ِسْلَعَتُه  اْلَباِئُع  َفَوَجَد  ُجُل  الرَّ َأْفَلَس  )إَِذا 

هِبَا ُدوَن اْلُغَرَماِء(.
وأخرجه ابن أيب شيبة: 27٩/٤ عن ُهشيم، عن 
هشاًما،  يذكر  ومل  هريرة،  أيب  عن  حدثه  عمن  عمرو، 
وهشام )) مستور (( ))٤٤((، وباقي رجال اإلسناد ثقات، 

والطرق السابقة تشهد له، ويصح هبا، واهلل أعلم.

6( رواية احلسن البرصي:
عن   ،)1٠7٩٤( رقم:   ،525/2 أمحد:  أخرجه 
بن  هشام  عن  إدريس،  بن  اهلل  عبد  عن  آدم،  بن  حييى 
حسان، عن احلسن البرصي، عن أيب هريرة ، ولفظه: 
اَم َرُجٍل َأْفَلَس َفَوَجَد َرُجٌل ِعنَْدُه َماَلُه َومَلْ َيُكْن اْقَتَض  )َأيُّ

)٤٤(   تقريب التهذيب، ص: 1٠23.

ِمْن َمالِِه َشْيًئا َفُهَو َلُه(.
ورجاله ثقات، لكن فيه انقطاًعا؛ احلسن البرصي 
ذلك مجع من  قال  كام   ،))٤5((  هريرة  أيب  يسمع من  مل 
عبيد  بن  ويونس  السختياين  أيوب  منهم:  العلم؛  أهل 
وغريهم ))٤6((.  والدارقطني  والرتمذي  حاتم  أيب  وابن 
أن  عىل  احلديث  أصحاب  )) ومجهور  الباجي:  قال 
احلسن مل يسمع من أيب هريرة (( )٤7((، وقال ابن رجب: 
عند  الصحيح  عىل  هريرة  أيب  من  يسمع  مل  )) احلسن 

اجلمهور (( )٤8((.

اخلالصة يف احلكم عىل احلديث:
من خالل ما سبق يتضح لنا صحة أصل احلديث، 
فهو رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهام، وكذا أخرجه 
أصحاب السنن وغريهم عىل ما سبق تفصيله. قال ابن 
عبد الرب: ))هذا حديث متفق عىل صحة إسناده (( ))٤٩((، 
نقل  من  صحيح  حديث  التفليس  )) حديث  وقال: 
  النبي   عن  العدول  رواه  والبرصيني،  احلجازيني 

.))5٠(( ))

طرقه  يف  وردت  التي  األلفاظ  بعض  أن  مع 
من  يشء  ففيها  أصله،  صحة  لدرجة  ترقى  ال  األخرى 
الطرق  يف  مر  كام  ضعيفة  َماَت(  )َأْو  فزيادة  الضعف، 

الرابعة.
كام أن الصواب يف رواية مالك يف الطريق األوىل 
أيب  عن  موصلة  رواها  من  رواية  تصح  وال  إرساهلا، 
ليس  زيادة يف موضعني  الطريق وردت  هريرة، يف هذا 
)٤5(   انظر: اجلــرح والتعديــل: ٤1/3، هتذيب الكامل: 

٩٩/6، جامع التحصيل، ص: 162.
)٤6(   انظر: علل ابن أيب حاتم: 153/2، وسنن الرتمذي: 
617/٤، و61/5، عقــب احلديثــني رقــم: )2٤25(، 

و)27٠3(، وعلل الدارقطني: 8/2٤٩.
)٤7(   التعديل والتجريح: 1/3٠٤.

)٤8(   فتح الباري: 1٤5/8.
)٤٩(   التمهيد: 23/16٩ .
)5٠(   االستذكار:21/2٤ .
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َيْقبِْض  هلا شاهد يف بقية طرق احلديث وهي قوله: )َومَلْ 
ي  امُلْشرَتِ َماَت  َشْيئًا(، وقوله: )َوإِْن  َثَمنِِه  ِمْن  َباَعُه  ِذي  الَّ

َفَصاِحُب امَلَتاِع ُأْسَوُة اْلُغَرَماِء(.
مل  إلخ(،  ي..  امُلْشرَتِ َماَت  )َوإِْن  فالزيادة األخرية 
أجد هلا شاهًدا يف طرق احلديث األخرى، بل تتعارض 
مع ما جاء يف الطريق الرابعة، فإنه فيها جعل البائع أحق 
رواية  ويف  املشرتي،  موت  عند  الغرماء  من  بالسلعة 
مالك املرسلة جعله أسوة الغرماء، وهذا تعارض قد ال 
يمكن اجلمع بينه ))51((، ولذا فيظهر يل ضعف الروايتني؛ 
بعدم  يشعر  تعارضهام  أن  كام  موضعهام،  يف  قدمت  ملا 

ضبط بعض رواهتام، واهلل أعلم.
مرسل  آخر  أن  إىل  الشافعي  ذهب  وقد 
راوي  عبدالرمحن  بن  بكر  أيب  كالم  من  مدرج  مالًكا 

احلديث ))52((، وجزم بذلك ابن العريب املالكي ))53((.
كام ال يمكن االستشهاد بام جاء يف بعض روايات 
عن  عياش،  بن  إسامعيل  طريق  من  األول  الطريق 
الزبيدي وموسى بن عقبة، ومن طريق اليامن بن عدي، 

عن الزبيدي، فهي طرق معلة كام سبق بيانه.
ِذي َباَعُه ِمْن َثَمنِِه َشْيئًا(،  وأما قوله: )َومَلْ َيْقبِْض الَّ
قبضه ليشء  البائع سلعته عدم  فهو يشرتط الستحقاق 
من ثمنها، وهذا جاء مرساًل يف رواية مالك يف الطريق 
رواية  اخلامسة يف  الطريق  ما جاء يف  له  األوىل، ويشهد 
احلسن يف قوله: )َومَلْ َيُكْن اْقَتَض ِمْن َمالِِه َشْيًئا َفُهَو َلُه(، 
وهبذا يمكن احلكم عىل هذه الزيادة يف الطريقني بكوهنا 

من احلسن لغريه، واهلل أعلم. 

)51(   قــال ابن حجر يف فتــح البــاري )7٩/5(: “ومجع 
الشــافعي بني احلديثني، فحمل حديث ابــن خلدة عىل ما 
إذا مات مفلًســا، وحديث أيب بكر عىل ما إذا مات مليًئا«. 
ويظهر يل أنه ال يتوافق مع ســياق احلديث، كام أن املشرتي 

إذا كان مليًئا فال إفالس وال حجر، واهلل أعلم .
)52(   انظر: فتح الباري: 5/7٩.

)53(   انظر: عارضة األحوذي: 55/5.

 املبحث الثاين:
فقه احلديث

وفيه مطالب:
املطلب األول: تعريف التفليس.

املطلب الثاين: فائدة احلجر عىل املفلس.
يد  الذي يف  ماله  البائع عني  استحقاق  الثالث:  املطلب 

املفلس.
يستحق  فهل  السلعة  تغريت  إذا  الرابع:  املطلب 

البائع اسرتدادها؟

املطلب األول :
تعريف التفليس

أوالً: تعريف التفليس يف اللغة:
عىل  واحلكم  النداء  هو  اللغة ))5٤((:  يف  التفليس 
)) أفلس  ويقال:  املال،  عدم  وهو  باإلفالس،  الرجل 
الرجل إذا مل يبق له مال؛ يراد أنه صار إىل حال يقال فيها 
يطلق  معروف  مفرد  والَفْلس  َفْلس (( )55((.  معه  ليس 
األزمنة،  باختالف  وخيتلف  املال،  من  جزء  أدنى  عىل 
ومجعه يف القلة: َأْفُلس، ويف الكثرة: ُفُلوس، يقال: أفلس 
الرجل؛ أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، وفلَّسه 

القايض تفليسًا: حكم بإفالسه، ونادى عليه بذلك.

ثانيًا: تعريف التفليس يف الرشع:
الشخص،  عىل  احلجر  هو  الرشع:  يف  التفليس 
تقل  حني  أنه  وذلك  ماله ))56((.  يف  الترصف  من  ومنعه 
فإذا  مفلسًا،  يكون  مطلوباته  عن  اإلنسان  موجودات 
)5٤(   انظر: مادة )فلس( يف  لســان العــرب: 165/6-

166، القاموس املحيط: 772/1.
)55(   لسان العرب، مادة )فلس(: 166/6.

)56(   انظر: أســنى املطالــب: 183/2، مغنــي املحتاج: 
 .1٤6/2
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طلب الغرماء احلجر عىل ما بقي من ماله حلفظ حقوقهم 
منعه احلاكم يف الترصف يف ماله. ومن هنا نعلم أن هناك 
جمرد  هو  اإلفالس  ألن  واإلفالس؛  التفليس  بني  فرق 
عىل  احلكم  فهو  التفليس  وأما  اليسار،  بعد  اإلعسار 
الرجل باإلفالس من قبل احلاكم، ويقتيض هذا احلجر 
فالتفليس يستلزم  أمواله،  الترصف يف  عليه، ومنعه من 

اإلفالس، وال عكس.
وأكره  أصحابنا:  بعض  )) قال  املاوردي:  قال 
مستعمل  اإلفالس  ألن  اإلفالس؛  كتاب  يقال:  أن 
حجر  يف  يستعمل  والتفليس  اليسار،  بعد  اإلعسار  يف 
أن  كام  باحلال (( )57((.  أليق  فكان  املديون،  عىل  احلاكم 
ابن  قال  معنيان؛  به  ويراد  الرشع،  يف  يطلق  اإلفالس 
رشد: )) اإلفالس يف الرشع يطلق عىل معنيني: أحدمها: 
وفاء  ماله  يف  يكون  فال  املدين  مال  الدين  يستغرق  أن 
بديونه. والثاين: أن ال يكون له مال معلوم أصاًل (( )58((.

التفليس،  عليه  يقع  الذي  هو  األول  واملعنى 
بقي من  فيام  الترصف  ليمنعه من  فيحجر احلاكم عليه؛ 
فليس  الثاين  املعنى  وأما  الغرماء.  حقوق  حلفظ  ماله؛ 
التفليس  تصور  يمكن  فال  احلاكم،  عليه  حيجر  مال  َثم 
فيه، كام أنه ال يلزم منه أن يكون مدينًا ألحد، فقد يفلس 

ـبمعنى يفقد أمواله كلهاـ وال دين عليه ألحد.

املطلب الثاين :
فائدة احلجر عىل املفلس

ال يستحق الغرماء أخذ عني ماهلم الذي وجدوه 
عند املفلس حتى حيجر عليه احلاكم، فإذا حجر احلاكم 

عىل املفلس، ترتب عىل ذلك حكامن ))5٩((:
احلاوي: 26٤/6، وانظــر: حترير ألفاظ التنبيه، ص:   )57(

 .1٩5
)58(   بداية املجتهد: 232/2. 

)5٩(   انظر: املغني: ٤/3٠6.

كان  املفلس  عند  ماله  عني  وجد  من  أن  األول: 
أحق به من سائر الغرماء.

والثاين: تعلق الديون بعد احلجر بامله ال بذمته، 
وهذا يفيد أمرين:

أوهلام: أنه ال حيق له الترصف بامله، فهو ممنوع من 
ذلك.

وثانيهام: أن أي دين جديد بعد احلجر ال يتعلق 
بامله بل بذمته، فال يزاحم الدائن اجلديد بقية الغرماء يف 
ماله املحجور عليه. قال النووي: ) وإذا حجر عليه ثبت 
حكامن: أحدمها: تعلق الدين بامله حتى ال ينفذ ترصفه 
احلادثة...  الديون  تزامحها  وال  بالغرماء  يرض  بام  فيه 
والثاين: أن من وجد عند املفلس عني ماله كان أحق به 

من غريه (()6٠((.

املطلب الثالث :
استحقاق البائع عني ماله الذي يف يد املفلس

 عىل أن من وجد عني  دل حديث أيب هريرة 
وال  الغرماء،  سائر  من  به  أحق  فهو  املفلس  عند  ماله 
املفلس، وحيجر  يطلب احلجر عىل  أن  بعد  إال  يستحقه 
اختلف  وقد  الثانية.  املسألة  يف  سلف  كام  احلاكم  عليه 
عند  وجده  الذي  ماله  عني  البائع  استحقاق  يف  العلامء 

املفلس عىل قولني:

القول األول: 
من  بامله  أحق  املشرتي-  أفلس  -إذا  البائع  أن 
قول  وهو  آخر،  غرياًم  أو  وارثًا  كان؛  من  كائنًا  غريه 

اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة ))61((.
وقالوا: له حق األخذ به، أو تركه ويكون أسوة 

روضة الطالبني: 363-362/2.  )6٠(
انظر: األم: 2٠3/3، الكايف البن عبد الرب: 823/2،   )61(

املغني: ٤/3٠6.
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-إذا  السلعة  لصاحب  الشافعي: )) ُجعل  قال  الغرماء. 
إن  فيها  األول  البيع  نقض  بعينها-  قائمة  سلعته  كانت 
كل  ألن  شاء؛  إن  الشفعة  للمستشفع  جعل  كام  شاء، 
شاء  وإن  أخذه،  شاء  إن  إليه،  فهو  يشء  له  ُجعل  من 

تركه (( )6)((.

أدلتهم:
استدلوا عىل استحقاق البائع ملاله عند من أفلس 

بأدلة من األثر ومن النظر؛ ومنها ))63((:
الدليل األول:

استدلوا من األثر بحديث التفليس، فقول النبي 
َقْد  إِْنَساٍن-  -َأْو  َرُجٍل  ِعنَْد  بَِعْينِِه  َماَلُه  َأْدَرَك  )َمْن   :
ِه(، دليل عىل أن البائع أحق  بِِه ِمْن َغرْيِ َفُهَو َأَحقُّ  َأْفَلَس 
بسلعته من غريه كائنًا من كان؛ سواء أكان وراثًا أو غرياًم 

آخر سواه.
الدليل الثاين:

واستدلوا من النظر بأن العقد يمكن فسخه بأمور 
دلت النصوص عىل جواز فسخه حينها، وتعذر تسليم 
الثمن من مجلة األسباب التي جتيز الفسخ كام هو احلال 
هنا. قال ابن قدامة: )) هذا العقد يلحقه الفسخ باإلقالة 
فجاز فيه الفسخ؛ لتعذر العوض، كامُلْسَلم فيه إذا تعذر. 
وألنه لو رشط يف البيع رهنًا، فعجز عن تسليمه استحق 
الثمن  تسليم  عن  فالعجز  بالثمن،  وثيقة  وهو  الفسخ، 

بنفسه أوىل (( )6)((.

القول7الثاني:

أن البائع ال يكون أحق بالعني املبيعة التي يف يد 

املغني: ٤/3٠7.  )62(
)63(   انظر: األم: 2٠3/3، املغني: ٤/3٠6.

)6٤(  املغني: ٤/3٠7.

املفلس، بل هو أسوة الغرماء، وهو قول احلنفية ))65((.

أدلتهم:

الدليل األول:

للمشرتي  ملكًا  صارت  السلعة  بأن  استدلوا 
بعد قبضه هلا، كسائر أمواله األخرى، وهي من ضامنه، 
البائع أخذها منه نقص مللكه، والبائع صار  فاستحقاق 
بعد  فيه  للبائع  رشكاء  فالغرماء  الغرماء،  كسائر  أجنبيًا 

إفالس املشرتي، فيكون البائع أسوة الغرماء ))66((.

وجياب عن هذا االستدالل بمخالفته حلديث أيب 
هريرة، فقد ورد فيه ما ينص عىل استحقاق البائع سلعته 
َماَلُه  َأْدَرَك  )َمْن   : النبي  قال  فقد  املفلس،  يد  يف  التي 
بَِعْينِِه ِعنَْد َرُجٍل -َأْو إِْنَساٍن- َقْد َأْفَلَس َفُهَو َأَحقُّ بِِه ِمْن 

ِه(. َغرْيِ

وقد اعتذروا عن العمل باحلديث بأعذار؛ منها:

ما  غري  صورة  عىل  حممول  احلديث  أن  األول: 
وديعة  كان  ما  إذا  وهي:  األول،  القول  أصحاب  فرسه 

أو عارية أو لقطة ))67((.

مل  قالوا  كام  األمر  كان  لو  بأنه  هذا:  عن  وجياب 
أو  العارية  أو  الوديعة  صاحب  ألن  باإلفالس؛  يقيد 
أو  أفلس من عنده متاعه  دائاًم، سواء  بامله  اللقطة أحق 

مل يفلس ))6)((.

)65(   انظــر: رشح معاين اآلثــار: 16٤/٤-166، بدائع 
الصنائع: 252/5.

)66(   انظر: رشح معاين اآلثــار: 16٤/٤، تبيني احلقائق: 
.2٠1/5

)67(   انظر: رشح معاين اآلثــار: 16٤/٤، تبيني احلقائق: 
.2٠1/5

)68(  انظر : فتح البــاري : 78/5، رشح الزرقاين للموطأ 
: ٤1٩/3، نيــل األوطار : 27٤/5 ، حتفــة األحوذي : 
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قالوا مل جُيعل أحق هبا؛  لو كان األمر كام  وأيضًا 
ملا تقتضيه صيغة أفعل من االشرتاك بني الغرماء ))6)((.

وأيضًا فإن صاحب الوديعة أو العارية ونحومها 
معلوم لدى العامة -فضاًل عن اخلاصة- أنه أحق بامله 
 : لكان  احلديث  يف  املراد  هو  هذا  فلوكان  سواه،  من 
الكالم    صفته  من  وليس  فضل،  بذلك  ))الكالم 

بالفضل، وال الكالم بام ال فائدة منه (( )7)((.
وأيضًا يرد ما ذهبوا إليه ما ورد يف بعض ألفاظ 
احلديث من الترصيح فيها بالبيع؛ فمنها: رواية سفيان، 
عن حييى بن سعيد، عن ابن عمرو بن حزم، عن عمر بن 

عبدالعزيز، عن أيب 
عن  هشام،  بن  احلارث  بن  عبدالرمحن  بن  بكر 
ُجُل  الرَّ اْبَتاَع  )إَِذا   : قال   ، النبي  عن   ، هريرة  أيب 
ِمَن  ا  ِبَ َأَحقُّ  َفُهَو  بَِعْينَِها،  ِعنَْدُه  َوِهَي  َفلََّس  ُثمَّ  ِسْلَعًة، 

الغرماء(  ))7)((. 
ومنها رواية ابن أيب حسني، عن أيب بكر بن حممد 
بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أيب بكر 
بن عبدالرمحن بن احلارث، عن أيب هريرة  عن النبي 
ْقُه  ُجِل الَِّذي ُيْعِدُم إَِذا ُوِجَد ِعنَْدُه امْلََتاُع َوَلْ ُيَفرِّ : )يِف الرَّ

ُه لَِصاِحبِِه الَِّذي َباَعُه(  ))6)((. َأنَّ
أيب  عن  شهاب،  ابن  عن  مالك،  رواية  ومنها 
رسول  أن  هشام،  بن  احلارث  بن  عبدالرمحن  بن  بكر 
اْبَتاَعُه،  الَِّذي  َفَأْفَلَس  َمَتاعًا  َباَع  َرُجٍل   قال: )َأيـُّاَم  اهلل 
بَِعْينِِه  َمَتاَعُه  َفَوَجَد  َشْيئًا،  َثَمنِِه  ِمْن  َباَعُه  الَِّذي  َيْقبِْض  َوَلْ 

 .3٩7/٤
فتح الباري : 78/5، نيــل األوطار : 27٤/5، حتفة   )6٩(

األحوذي :٤/3٩7 . 
)7٠(  رشح معاين اآلثار: ٤/165.

)71(  أخرجه ابــن حبان، رقم )5٠37(، وســبق ذكره يف 
الطريق األوىل، ص1٠.

)72(  أخرجه مســلم، رقم: )155٩(، والنســائي، رقم: 
)٤677(، والبيهقــي: ٤5/6، وســبق ذكــره يف الطريق 

األوىل، ص11-1٠.

ُأْسَوُة  امْلََتاِع  َفَصاِحُب  ي  امْلُْشرَتِ َماَت  َوإِْن  بِِه،  َأَحقُّ  َفُهَو 
اْلُغَرَماِء(  ))7)((.

قال احلافظ ابن حجر: )) فظهر أن احلديث وارد 
يف صورة البيع (( ))6)((. 

وقال الشوكاين: )) وهو نص يف حمل النزاع (( )7)((.
الثاين: ومما اعتذروا به عن العمل هبذا احلديث: 
صارت  السلعة  ألن  لألصول؛  مالف  واحد  خرب  بأنه 
البائع  واستحقاق  ضامنه،  ومن  للمشرتي  ملكًا  بالبيع 

أخذها منه نقض مللكه كام سبق يف الدليل األول ))))((.
وأما قوهلم : )) بأنه خرب واحد ((، فهو غري مسلم، 
فقد روي احلديث عن ابن عمر، وسمرة بن جندب. قال 
فيه  واحد  خرَب  بكونه  )) واعتذارهم  حجر:  ابن  احلافظ 
نظر؛ فإنه مشهور من غري هذا الوجه: أخرجه ابن حبان 
وأخرجه  صحيح،  وإسناده  عمر ))))((،  ابن  حديث  من 
أمحد وأبو داود من حديث سمرة ))6)((، وإسناده حسن، 
73  أخرجه مالك، رقــم: )1382(، ومن طريقه كل من: أيب 
داود، رقــم: )352٠(، وعبد الــرزاق، رقم: )15158(، 
والطحــاوي يف رشح معاين اآلثــار: 166/٤، والبيهقي: 

٤6/6، وسبق ذكره يف الطريق األوىل، ص11.
7٤  فتح الباري : 78/5 . 

75  نيل األوطار : 5/27٤ .
76  انظر: فتح الباري : 78/5 ، نيل األوطار : 5/27٤ .

77  أخرجه البزار، رقــم: )5885( ، وابن حبان يف صحيحه، 
ُجــُل، َفَوَجَد اْلَباِئُع  رقم: )5٠3٩(، ولفظــه )إَِذا ُأْعِدَم الرَّ

متاعه بعينه، فهو أحق به(.
78  أخرجه أمحد، رقم: )2٠1٠٩(، من طريق قتادة عن احلسن 
عن ســمرة، بلفظ )َمْن َوَجَد َمَتاَعُه ِعنَْد ُمْفِلٍس بَِعْينِِه، َفُهَو 
َأَحقُّ بِِه(، ويف إســناده عمر بن إبراهيــم العبدي، قال ابن 
حجر يف التقريــب ص71٤: “صدوق يف روايته عن قتادة 
ضعف”، وهذا مــن روايته عنه، وقد خولــف فيه، فرواه 
موسى بن الســائب عن قتادة عن احلسن عن سمرة بلفظ: 
“امْلَْرُء َأَحــقُّ بَِعنْيِ َمالِِه َحْيــُث َعَرَفُه، َوَيتَّبِــُع اْلَبْيُع َبْيَعُه”، 
أخرجه أمحد، رقم )2٠1٤8(، وأبو داود، رقم )3531(، 
وموســى صدوق كام يف التقريب ص٩8٠، كام أن احلديث 
من رواية احلسن عن سمرة، وفيها انقطاع، كام سبق الكالم 

عليه ص25.
واحلديث يف غري باب التفليس فقد جاء ند أمحد برقم )2٠1٤6( 
ُجِل َمَتاٌع، َأْو َضاَع َلُه َمَتاٌع، َفَوَجَدُه  َق ِمَن الرَّ بلفظ: )إَِذا رُسِ
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هذا  وبدون   … عبد العزيز  بن  وعمر  عثامن  به  وقض 
ال  املنذر:  ابن  قال  غريبًا،  فردًا  كونه  عن  اخلرب  خيرج 

نعرف لعثامن يف هذا مالفًا من الصحابة  ((  ))6)(( .
فالسنة  لألصول،  مالف  بأنه  اعتذارهم  وأما 
أصل من األصول التي جيب العمل هبا، وال يسلم بأن 
الشوكاين:  قال  فقد  األصول،  خيالف  ما  احلديث  يف 
ملا  فاسد؛  اعتذار  لألصول  مالف  أنه  )) واالعتذار 

عرفناك من أن السنة الصحيحة هي من مجلة األصول، 
يف  يرد  ومل  منها،  أهنض  هو  ملا  إال  هبا  العمل  يرتك  فال 
املقام ما هو كذلك. وعىل تسليم أنه ورد ما يدل عىل أن 
الباب  يف  ورد  فام  للمشرتي،  ملكًا  بالبيع  تصري  السلعة 

أخص مطلقًا، فيبنى العام عىل اخلاص (( ))67(( .
الثالث: ومما اعتذروا به عن العمل هبذا احلديث 
أنه حممول عىل إذا أفلس املشرتي قبل أن يقبض السلعة. 
وجياب عنه: بأنه مالف ملا جاء يف بعض ألفاظ احلديث 
التي نصت عىل أن املراد به السلعة التي قبضها املشرتي، 
وهي عنده ويف حوزته، ومنها ما جاء يف رواية مسلم من 
عمرو  بن  حممد  بن  بكر  أيب  عن  حسني،  أيب  ابن  طريق 
بن  بكر  أيب  عن  العزيز،  عبد  عمر بن  عن  حزم،  بن 
النبي  عن   ، هريرة  أيب  عن  احلارث،  بن  عبدالرمحن 
ْقُه  ُجِل الَِّذي ُيْعِدُم إَِذا ُوِجَد ِعنَْدُه امَلَتاُع َوَلْ ُيَفرِّ : )يِف الرَّ
ُه لَِصاِحبِِه الَِّذي َباَعُه(، وسبق ذكره يف الطريق األول. َأنَّ

املشرتي، وقد  يد  أهنا يف  فقوله: )ِعنَْدُه( نص يف 
قبضها، وصارت يف حوزته. وكذا رواية أمحد من طريق 
: )َمْن  النبي  ، عن  هشام بن حييى، عن أيب هريرة 
َوَجَد َماَلُه ِعنَْد َرُجٍل ُمْفلٍِس َفُهَو َأَحقُّ بِِه(. فقوله: )ِعنَْد 
ي َعىَل اْلَباِئِع  بَِيــِد َرُجٍل بَِعْينِِه، َفُهَو َأَحقُّ بِِه، َوَيْرِجُع امْلُْشــرَتِ
بِالثََّمِن(، وهذا جيعل احلديــث يف غري باب التفليس، وهو 

الصواب، واهلل أعلم.
)7٩(  فتح الباري: 78/5، وانظر: نيل األوطار: 5/27٤ . 
)8٠(  نيــل األوطــار: 27٤/5 ، وانظر حتفــة األحوذي: 

 . 3٩7/٤

َرُجٍل ُمْفلٍِس( رصيح يف ذلك.
الدليل الثاين:

أسوة  البائع  أن  عىل  احلنفية  به  استدلت  ومما 
السلعة  حبس  حق  له  كان  البائع  إن  قوهلم:  الغرماء 
أسقط  للمشرتي  سلمها  فلام  الثمن،  قبض  حتى  لديه 
حقه يف اإلمساك، فال حيق له أن يرجع بالسلعة يف حال 
اإلفالس، كاملرهتن إذا سلم الرهن إىل الراهن ))81((. قال 
الطحاوي: )) وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا رأينا 
حتى  حيبسه  أن  له  كان  شيئًا  رجل  من  باع  إذا  الرجل 
ينقده الثمن، وإن مات املشرتي وعليه دين فالبائع أسوة 
باع حتى مات  ملا  متى كان حمبسًا  البائع  الغرماء، فكان 
ومتى  املشرتي،  غرماء  سائر  من  به  أوىل  كان  املشرتي 
دفعه إىل املشرتي وقبضه منه ثم مات فهو وسائر الغرماء 
دون  بثمنه  االنفراد  له  يوجب  الذي  فكان  سواء،  فيه 
الغرماء هو بقاؤه يف يده، فلام كان ما وصفنا كذلك، كان 
كذلك إفالس املشرتي إذا كان العبد يف يد البائع، فهو 
أوىل به من سائر غرماء املشرتي، وإن كان قد أخرجه من 
يده إىل يد املشرتي فهو وسائر الغرماء فيه سواء، فهذه 

حجة صحيحة (( ))66((.
يمكن  البيع  عقد  بأن  ذلك:  عن  وجياب 
الثمن، كام  بتعذر  فيجوز فسخه  باإلقالة،  فسخه 
للبائع  حق  عنه،  فعجز  رهنًا  البيع  يف  رشط  لو 
يلحقه  العقد  )) هذا  قدامة:  ابن  قال  الفسخ. 
الفسخ باإلقالة فجاز فيه الفسخ؛ لتعذر العوض، 
البيع  يف  رشط  لو  وألنه  تعذر.  إذا  فيه  كامُلْسَلم 
وهو  الفسخ،  استحق  تسليمه  عن  فعجز  رهنًا، 
بنفسه  الثمن  تسليم  عن  فالعجز  بالثمن،  وثيقة 
الرهن  إمساك  فإن  الرهن،  املبيع  ويفارق  أوىل. 
ببدل،  وليس  الوثيقة،  سبيل  عىل  جمرد  إمساك 
والثمن هاهنا بدل عن العني، فإذا تعذر استيفاؤه 

)81(   انظر: رشح معاين اآلثار: 16٤/٤.
)82(  بدائع الصنائع: ٤/166.
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رجع إىل املبدل (( )67((.

الرتجيح:
أن  وهو:  األول،  القول  هو  أعلم  واهلل  الراجح 
بامله من غريه كائنًا من  فالبائع أحق  أفلس  إذا  املشرتي 
كان وراثًا أو غرياًم آخر، وهو قول اجلمهور؛ وذلك لقوة 

ما استدلوا به من األثر والنظر.
وأما القول الثاين ففيه مالفة لنص احلديث الوارد 
بتأويالت ضعيفة ال حجة  الباب، وردهم للحديث  يف 
فيها. قال ابن عبد الرب: )) ردوه بالقياس عىل األصول 
املجتمع عليها، وهذا مما عيبوا به، وعد عليهم من السنن 
وقال   .))66(( إليها ((   صاروا  سنة  بغري  ردوها  التي 
النووي: )) تأوهلا أبو حنيفة بتأويالت ضعيفة مردودة ((  
قد  احلنفية  أن  )) واعلم  املباركفوري:  وقال   .))67((

كلها  باعتذارات  الباب  بأحاديث  العمل  عن  اعتذروا 
واهية ((  )))6((.

املطلب الرابع : 
إذا تغريت السلعة فهل يستحق البائع اسرتدادها

باعه  الذي  ملاله  البائع  استحقاق  رشط  من  هل 
عىل املفلس أن يكون املال باقيًا بعينه مل يتغري ومل يتبدل، 
فإن تغريت العني يف ذاهتا بالنقص مثاًل أو يف صفة من 

صفاهتا، فهل يستحقها البائع، أم أنه أسوة الغرماء؟
اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:

القول األول: 
أن البائع إنام يستحق السلعة التي عند املفلس إذا 
كانت باقية عىل حاهلا التي باعها، وهي عليه مل تتغري، فإن 

املغني: 6/53٩.  )83(
)8٤(  الاستذكار: 2٤/21، وانظر التمهيد: ٤11/8 .

)85(  رشح مسلم: 318/1٠  . 
)86(   حتفة األحوذي: ٤/3٩7 .

تغريت فالبائع أسوة الغرماء، وهو قول احلنابلة.

أدلتهم:
واستدلوا عىل ذلك باألثر والنظر:

الدليل األول:
َماَلُه  َأْدَرَك  )َمْن   : فقوله  األثر  من  دليله  فأما 
بَِعْينِِه ِعنَْد َرُجٍل -َأْو إِْنَساٍن- َقْد َأْفَلَس َفُهَو َأَحقُّ بِِه ِمْن 
بقاء  اشرتاط  عىل  يدل  بَِعْينِِه(  )َماَلُه   : فقوله  ِه(.  َغرْيِ
السلعة عىل حاهلا وقت البيع. ويؤكد هذا املعنى ما ورد 
بكر  أيب  أيب حسني، عن  ابن  رواية مسلم من طريق  يف 
العزيز،  عبد  بن حزم، عن عمر بن  بن عمرو  حممد  بن 
عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث، عن أيب هريرة 
ُجِل الَِّذي ُيْعِدُم إَِذا ُوِجَد ِعنَْدُه  ، عن النبي : )يِف الرَّ
ُه لَِصاِحبِِه الَِّذي َباَعُه(. فقوله: : )َوَلْ  ْقُه َأنَّ امَلَتاُع َوَلْ ُيَفرِّ

ْقُه( يؤكد عىل اشرتاط بقاء السلعة عىل حاهلا. ُيَفرِّ
الدليل الثاين:

السلعة  إدراك  أن  فهو:  النظر  من  دليلهم  وأما 
بعينها واسرتدادها من قبل البائع يفصل اخلصومة بينهام، 
أو  بعضها،  وجد   لو  ما  بينهام، بخالف  املعاملة  وينهي 
زيادة  السلعة  سعر  يف  يؤثر  مما  حاهلا  غري  عىل  وجدها 
أو نقًصا. قال ابن قدامة: )) إذا أدركه بعينه، حصل له 
بالرجوع فصل اخلصومة، وانقطاع ما بينهام من املعاملة، 
يرىض  أن  بني  فرق  وال  بعضه.  وجد  إذا  ما  بخالف 
الثمن؛  من  بقسطه  يأخذه  أو  الثمن،  بجميع  باملوجود 

ألنه فات رشط الرجوع (( ))6((.

القول الثاين: 
املفلس  يد  يف  التي  سلعته  يستحق  البائع  أن 
املالكية  قول  وهو  الزيادة،  أو  بالنقص  تغريت  ولو 

)87(  املغني: 5٤3/6.
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يملك  بــأهنا عني  ذلك  واستدلوا عىل  والشافعية ))88((. 
الرجوع يف مجيعها، فكذلك يملك الرجوع يف بعضها، 
كمن استحق اخليار، وكاألب فيام وهب لولده، حيق هلام 

الرجوع يف كل حقهام أو بعضه))66((.

الرتجيح:
العلامء  قويل  استعراض  من  سبق  ما  خالل  من 
ما  لقوة  الراجح؛  هو  األول  القول  أن  يظهر  املسألة  يف 
استدلوا به، فقد جاء يف نص احلديث اشرتاط بقاء املباع 
عىل حالته التي بيع فيها يف قوله : )َماَلُه بَِعْينِِه(، ويؤكده 
بعد  البائع بعني ماله  ْقُه(. كام أن رجوع  ُيَفرِّ رواية: )َوَلْ 
تغيريه قد يوقع اخلصومة، فقد يقل ثمنها أو يزيد، سواء 
ما  وأما  واختالفها.  السلع  بحسب  زادت،  أو  نقصت 
وقياس  اجتهاد  فهو  الثاين  القول  أصحاب  به  استدل 

معارض للنص، فال اعتبار له، واهلل أعلم.

اخلامتة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي 

بعده ... أما بعد :
ما يرس من  إله سواه عىل  الذي ال  اهلل  فإين أمحد 
اهلل  فضل  لوال  ليتم  كان  ما  الذي  البحث،  هذا  إمتام 

ورمحته وتيسريه.
وقد توصلت فيه إىل بعض النتائج؛ وأمهها:

حديث التفليس حديث متفق عىل صحته بني أهل ( 1
العلم يف اجلملة، وقد وقع خالف بني املحدثني يف 

صحة الروايات واأللفاظ عىل ما سبق تفصيله.
ست ( 2 من  هريرة  أيب  عن  روي  التفليس  حديث 

طرق، رواه عنه أبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث، 
وَبِشري بن هَنِيك، وِعَراك بن مالك، وعمر بن َخْلَدة، 
)88(  انظر: األم: 203/3، الكايف البن عبد الرب: 823/2، 

نيل األوطار: 5/2٩٠.
)8٩(  انظر: األم: 203/3، املغني: 5٤3/6.

وهشام بن حييى بن العاص، واحلسن البرصي.
ومنعه ( 3 املفلس،  عىل  احلجر  هو  الرشع  يف  التفليس 

من الترصف يف ماله .
هو ( ٤ اإلفالس  أن  واإلفالس  التفليس  بني  الفرق 

جمرد اإلعسار بعد اليسار، وأما التفليس فهو احلكم 
ويقتيض  احلاكم،  قبل  من  باإلفالس  الرجل  عىل 
أمواله،  يف  الترصف  من  ومنعه  عليه،  احلجر  هذا 

فالتفليس يستلزم اإلفالس، وال عكس.
الذي ( 5 ماله  البائع عني  استحقاق  الراجح يف مسألة 

يف يد املفلس أن املشرتي إذا أفلس فالبائع أحق بامله 
وهو  آخر،  غرياًم  أو  وراثًا  كان  من  كائنًا  غريه  من 

قول اجلمهور.
البائع اسرتداد السلعة ( 6 الراجح يف مسألة استحقاق 

عند  التي  السلعة  يستحق  إنام  البائع  أن  التغري  عند 
املفلس إذا كانت باقية عىل حاهلا التي باعها، وهي 
الغرماء،  أسوة  فالبائع  تغريت  فإن  تتغري،  مل  عليه 

وهو قول احلنابلة. 
خالل  من  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  هذه 
لوجه  خالصًا  عميل  يكون  أن  اهلل  أسأل  البحث،  هذا 
الكريم، وأن جيعل ما فيه حجة يل ال عيل، وما كان فيه 
من صواب فهو من اهلل وحده، وما كان فيه من خطأ أو 

تقصري فمن نفيس ومن الشيطان، واستغفر اهلل منه.

قائمة املراجع

عبد . 1 بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  االستذكار: 
الرب، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد عيل معوض، دار 
الكتب العلمية،  بريوت، الطبعة األوىل، 1٤21هـ 

- 2٠٠٠م.
حممد . 2 املراتب:  متلفة  أحاديث  يف  املطالب  أسنى 

حممود  عليه  وعلق  به  اعتنى  احلوت،  درويش  بن 
األوىل  الطبعة  بريوت،  الفكر،  دار  األرناؤوط، 
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1٤12 هـ.
بن . 3 حممد  الوليد  أبو  املقتصد:  وهناية  املجتهد  بداية 

الشهري  القرطبي  رشد  بن  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد 
بابن رشد احلفيد، دار احلديث، القاهرة،1٤25هـ 

- 2٠٠٤ م.
الدين . ٤ لعالء  الرشائع:  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 

الكاساين احلنفي، دار  أيب بكر بن مسعود بن أمحد 
الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1٤٠6هـ.

تاريخ عباس بن حممد الدوري عن حييى بن معني: . 5
البحث  مركز  سيف،  نور  حممد  بن  أمحد  حتقيق: 
 13٩٩ األوىل  الطبعة  القرى،  أم  بجامعة  العلمي 

هـ.

تاريخ عثامن بن سعيد الدارمي عن أيب زكريا حييى . 6
بن معني: حتقيق: الدكتور أمحد حممد نور سيف، دار 

املأمون للرتاث، دمشق، وبريوت.

عيل . 7 بن  عثامن  الدقائق:  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
احلنفي،  الزيلعي  الدين  فخر  البارعي،  حمجن  بن 
وحاشيته لشهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن 
يونس بن إسامعيل بن يونس الشلبي، دار الكتاب 

اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية.

حترير ألفاظ التنبيه: أبو زكريا حميي الدين حييى بن . 8
رشف النووي )املتوىف: 676هـ(، حتقيق عبد الغني 
الدقر، دار القلم،  دمشق، الطبعة األوىل، 1٤٠8هـ.

حممد . ٩ الرتمذي:  جامع  برشح  األحوذي  حتفة 
عناية  املباركفوري،  الرحيم  عبد  بن  الرمحن  عبد 
تيمية،  ابن  مكتبة  اللطيف،  عبد  بن  عبدالوهاب 

القاهرة، الطبعة الثالثة، 1٤٠7 هـ.

يف . 1٠ البخاري  له  خرج  ملن  والتجريح  التعديل 
خلف  بن  سليامن  الوليد  أبو  الصحيح:  اجلامع 
دار  حسني،  لبابة  أبو  الدكتور  حتقيق:  الباجي، 

اللواء، الرياض، الطبعة األوىل 1٤٠6 هـ.

بن . 11 عيل  بن  أمحد  للحافظ  التهذيب:  تقريب 

الباكستاين،  األشبال  أبو  حتقيق:  العسقالين،  حجر 
دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 1٤16 هـ.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: أليب . 12
عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري، املتوىف 
سنة ٤63 هـ، وزارة الشؤون اإلسالمية، املغرب، 

1٤٠٠هـ.

بن . 13 عيل  بن  أمحد  للحافظ  التهذيب:  تـهذيب 
اهلند،  النظامية،  املعارف  دائرة  العسقالين،  حجر 

الطبعة األوىل، 1326هـ.

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال: أليب احلجاج . 1٤
عواد،  بشار  د.  حتقيق  املزي،  الزكي  بن  يوسف 
مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 1٤٠٠هـ.

أمحد . 15 بن  حبان  بن  حممد  حاتم  أليب  الثقات: 
العالية  للحكومة  املعارف  وزارة  البستي،  التميمي 
اهلندية، حتقيق: الدكتور حممد عبد املعيد خان، دائرة 
الطبعة  اهلند،  الدكن،  آباد  العثامنية، حيدر  املعارف 

األوىل، 13٩3ه .

خليل . 16 املراسيل:  أحكام  يف  التحصيل  جامع 
املجيد  عبد  محدي  حتقيق:  العالئي،  كيكلدي  بن 
العربية،  النهضة  ومكتبة  الكتب  عامل  السلفي، 

بريوت، الطبعة الثانية، 1٤٠7 هـ.

اجلامع الصحيح املخترص: أليب عبد اهلل حممد . 17
بن إسامعيل البخاري، املتوىف سنة 256هـ، مع فتح 
الباري، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الريان، 

القاهرة، الطبعة األوىل، 1٤٠7هـ.

اجلامع الصحيح: أليب عيسى حممد بن عيسى . 18
دار  وآخرون،  شاكر  أمحد   : حتقيق  الرتمذي، 

احلديث، القاهرة.

عبد . 1٩ الرمحن  عبد  حممد  أليب  والتعديل:  اجلرح 
عبد  الشيخ  حتقيق:  الرازي،  حاتم  أيب  بن  الرمحن 
العثامنية، حيدرآباد  الرمحن املعلمي، دائرة املعارف 

الدكن يف اهلند، الطبعة األوىل، 1373هـ.
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املارديني، . 2٠ عثامن  بن  لعيل  النقي:  اجلوهر 
الشهري بابن الرتكامين، طبع بحاشية السنن الكربى 
الطبعة  اهلند،  املعارف،  دائرة  جملس  للبيهقي، 

األوىل، 13٤٤هـ.

عابدين، . 21 بن  أمني  ملحمد  عابدين:  ابن  حاشية 
دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، 1386هـ.

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي: . 22
أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي 
عيل  الشيخ  حتقيق:  باملاوردي،  الشهري  البغدادي، 
املوجود،  عبد  أمحد  عادل  والشيخ  معوض  حممد 
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

1٤1٩هـ، 1٩٩٩م.

زكريا . 23 أبو  املفتني:  وعمدة  الطالبني  روضة 
زهري  حتقيق:  النووي،  رشف  بن  حييى  الدين  حميي 
الطبعة  بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  الشاويش، 

الثالثة، 1٤12هـ/ 1٩٩1م.

ماجه . 2٤ بن  يزيد  بن  ملحمد  ماجه:  ابن  سنن 
دار  عبدالباقي،  فؤاد  حممد  حتقيق  القزويـني، 

احلديث، القاهرة.

سنن أيب داود: أليب داود سليامن بن األشعث . 25
السجستاين، ترقيم: حمي الدين عبد احلميد، املكتبة 

العرصية، بريوت. 

• سنن الرتمذي: انظر اجلامع الصحيح. 	

الدارقطني، . 26 عمر  بن  لعيل  الدارقطني:  سنن 
األرنؤوط  شعيب  حتقيق   ،385 سنة  املتوىف 
األوىل،  الطبعة  بريوت،  الرسالة،  دار  وآخرون، 

1٤2٤هـ.

الرمحن . 27 عبد  بن  لعبداهلل  الدارمي:  سنن 
زمريل  فواز  حتقيق  255هـ،  سنة  املتوىف  الدارمي، 
وخالد السبع، دار الريان، القاهرة، الطبعة األوىل، 

1٤٠7هـ.

احلسني . 28 بن  أمحد  بكر  أليب  الكربى:  السنن 
بريوت،  الفكر،  دار  البيهقي،  موسى  بن  عيل  بن 

مصورة عن الطبعة اهلندية.

بن . 2٩ أمحد  الرمحن  عبد  أليب  الكربى:  السنن 
شلبي،  املنعم  عبد  حسن  حتقيق:  النسائي،  شعيب 
 1٤21 األوىل،  الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة 

هـ.

بن . 3٠ أمحد  الرمحن  عبد  أليب  النسائي:  سنن 
أبو  الفتاح  عبد  وفهرسة  ترقيم  النسائي،  شعيب 
غدة، مصورة دار البشائر،  بريوت، الطبعة الثانية، 

1٤٠6 هـ.

إبراهيم . 31 ابن اجلنيد ليحيى بن معني:  سؤاالت 
حممد  بن  أمحد  الدكتور  حتقيق:  اخلتَّيل،  اهلل  عبد  بن 

نور سيف، مكتبة الدار، املدينة، عام 1٤٠8 هـ.

الباقي . 32 رشح املوطأ: أبو عبد اهلل حممد بن عبد 
حممد  بن  الدين  شهاب  بن  أمحد  بن  يوسف  بن 
الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  املالكي،  الزرقاين 

األوىل، 1٤18هـ/1٩٩7م.

رشح صحيح مسلم للنووي:  أليب زكريا حييى . 33
الطبعة  مرص،  قرطبة،  مؤسسة  النووي،  رشف  بن 

األوىل، 1٤12هـ.

رشح مشكل اآلثار: أليب جعفر أمحد بن حممد . 3٤
بن سالمة بن عبدامللك بن سلمة األزدي احلجري 
شعيب  حتقيق:  بالطحاوي،  املعروف  املرصي 
األوىل،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  األرنؤوط، 

1٤15 هـ.

حممد . 35 بن  أمحد  جعفر  أليب  اآلثار:  معاين  رشح 
بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري 
املرصي املعروف بالطحاوي، حتقيق: حممد زهري 
النجار وحممد سيد جاد احلق، عامل الكتب، الطبعة 

األوىل، 1٤1٤هـ.

• تقريب 	 يف  اإلحسان  انظر  حبان:  ابن  صحيح 
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صحيح ابن حبان.

صحيح ابن خزيمة: أليب بكر حممد بن إسحاق . 36
األعظمي،  مصطفى  حممد  حتقيق:  خزيمة،  بن 

املكتب اإِلسالمي، بريوت.

• صحيح البخاري: انظر اجلامع الصحيح املخترص.	

صحيح مسلم: ملسلم بن احلجاج النيسابوري، . 37
ترقيم:  النووي،  رشح  مع  261هـ،  سنة  املتوىف 
حممد فؤاد عبد الباقي، دار قرطبة، القاهرة، الطبعة 

األوىل، 1٤12هــ.

الطبقات الكربى: أليب عبد اهلل حممد بن سعد . 38
بريوت،  صادر،  دار  الزهري،  البرصي  منيع  بن 

الطبعة األوىل، 1٩68م.

أليب . 3٩ النبوية:  األحاديث  يف  الواردة  العلل 
حمفوظ  حتقيق:  الدارقطني،  عمر  بن  عيل  احلسن 
الرمحن السلفي، دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل، 

1٤٠5هـ.

بن . ٤٠ أمحد  اهلل  عبد  الرجال: أليب  العلل ومعرفة 
املتوىف سنة  2٤1هـ، حتقيق ويص  الشيباين،  حنبل 
بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  عباس،  حممد  بن  اهلل 

1٤٠8هـ.

لعبد . ٤1 البخاري:  صحيح  رشح  الباري  فتح 
الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن احلنبيل، املتوىف 
سنة 7٩5هـ، حتقيق حممود شعبان وآخرون،  مكتبة 

الغرباء، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 1٤17هـ.

ألمحد . ٤2 البخاري:  صحيح  رشح  الباري  فتح 
املتوىف سنة 852هـ،  العسقالين،  بن عيل بن حجر 
الدين  وحمب  باز،  بن  العزيز  عبد  الشيخ  حتقيق 
األوىل،  الطبعة  القاهرة،  الريان،  دار  اخلطيب، 

1٤٠7هـ.

القاموس املحيط: جمد الدين أبو طاهر حممد بن . ٤3
حتقيق:  817هـ(،  )املتوىف:  الفريوزآبادي  يعقوب 

مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإرشاف: 
للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقُسويس،  نعيم  حممد 
والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة: الثامنة، 1٤26 

هـ - 2٠٠5 م.

سعيد . ٤٤ العلمي:  البحث  يف  أساسية  قواعد 
إسامعيل صيني، الطبعة الثانية، 1٤31هـ.

الكتب . ٤5 يف  رواية  له  من  معرفة  يف  الكاشف 
عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  الدين  لشمس  الستة: 
للثقافة  القبلة  دار  عوامة،  حممد  حتقيق  الذهبي، 

اإلسالمية, مؤسسة علوم القرآن، جدة، 1٤13هـ.

عبد . ٤6 الرمحن  عبد  حممد  أليب  العلل:  كتاب 
الدين  الرازي ، حتقيق : حمب  الرمحن بن أيب حاتم 

اخلطيب، دار املعرفة، بريوت، 1٤٠5هـ.

لسان العرب: ملحمد بن مكرم بن منظور، دار . ٤7
صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، 1٤1٤هـ.

إسحاق . ٤8 رواية  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسائل 
زهري  حتقيق  النيسابوري،  هانئ  بن  إبراهيم  بن 
الطبعة  بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  الشاويش، 
طبعه  وانتهى  13٩٤هـ،  سنة  بطبعة  بدئ  األوىل،  

سنة 1٤٠٠هـ.

د . ٤٩ املستدرك عىل الصحيحني: أليب عبد اهلل حممَّ
القادر  عبد  مصطفى  حتقيق:  احلاكم،  اهلل  عبد  بن 
األوىل،  الطبعة  العلمية، بريوت،  الكتب  دار  عطا، 

1٤11هـ.

عبيد . 5٠ بن  اجلعد  بن  لعيل  اجلعد:  ابن  مسند 
حيدر،  أمحد  عامر  حتقيق:  البغدادي،  اجلوهري 

مؤسسة نادر، بريوت، الطبعة األوىل، 1٤1٠هـ.

• مسند عبد بن محيد: انظر املنتخب من مسند عبد بن 	
محيد.

املسند: أليب بكر أمحد بن عمرو البزار، املتوىف . 51
اهلل  زين  الرمحن  حمفوظ  د.  حتقيق  2٩2هـ،  سنة 
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النبوية،  املدينة  واحلكم،  العلوم  مكتبة  وآخرون، 
الطبعة األوىل، 1٤٠٩هـ.

الطياليس، . 52 داود  بن  سليامن  داود  أليب  املسند: 
دار  الرتكي،  حممد  د.  حتقيق  2٠٤هـ،  سنة  املتوىف 

هجر، مرص، الطبعة األوىل، 1٤2٠هـ.

املسند: أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، . 53
مؤسسة  وآخرون،  األرنؤوط،  شعيب  حتقيق: 

الرسالة، الطبعة األوىل، 1٤21هـ.

أيب . 5٤ بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بكر  أليب  املصنف: 
شيبة، املتوىف سنة 235هـ، تقديم كامل احلوت، دار 

التاج، بريوت، الطبعة األوىل، 1٤٠٩هـ.

الصنعاين، . 55 مهام  بن  الرزاق  لعبد  املصنف: 
املكتب  األعظمي،  الرمحن  حبيب  حتقيق: 

اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 1٤٠3 هـ.

أيوب . 56 بن  أمحد  بن  لسليامن   : األوسط  املعجم 
دار  واحلسيني،  عوض  طارق  حتقيق  الطرباين، 

احلرمني، القاهرة، 1٤15هـ.

أيوب . 57 بن  أمحد  بن  لسليامن   : الكبري  املعجم 
العلوم  مكتبة  السلفي،  محدي  حتقيق  الطرباين، 

واحلكم، املوصل، الطبعة الثانية، 1٤٠٤هـ.

بن . 58 أمحد  بكر  أليب  واآلثار:  السنن  معرفة 
دار  قلعجي،  املعطي  عبد  البيهقي، حتقيق:  احلسني 

الوفاء، مرص، الطبعة األوىل 1٤12 هـ.

دار . 5٩ الرشبيني،  اخلطيب  املحتاج: ملحمد  مغني 
الفكر، بريوت.

املغني: أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد . 6٠
بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس احلنبيل، مكتبة 

القاهرة، 1388هـ.

املنتخب من مسند عبد بن محيد: عبد بن محيد . 61
الكيش، حتقيق: مصطفى بن العدوي، دار األرقم، 

الكويت، الطبعة األوىل، 1٤٠5هـ.

املنتقى من السنن املسندة: لعبد اهلل بن عيل بن . 62
مؤسسة  البارودي،  عمر  عبداهلل  حتقيق  اجلارود، 

الكتاب الثقافية، بريوت، 1٤٠8هـ.

دار . 63 الشريازي،  عيل  بن  إلبراهيم  املهذب: 
الفكر، بريوت.

املوطأ: أليب عبد اهلل مالك بن أنس األصبحي، . 6٤
حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، اسطنبول.

ميزان االعتدال : لشمس الدين حممد بن أمحد . 65
بن عثامن الذهبي، حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار 

املعرفة للطباعة والنرش، بريوت.

د بن عيل . 66 نيل األوطار رشح منتقى األخبار: حممَّ
الشوكاين، مصورة دار اجليل ودار الفكر، بريوت.

اهلداية رشح البداية: لعيل بن أيب بكر املرغياين، . 67
املكتبة اإلسالمية، بريوت.
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قصة آدم  بين سورتي )األعراف( و)الحجر(
دراسة في مناسبة النظم للسياق

د. عمر بن عبد العزيز املحمود
األستاذ املشارك يف قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي

 كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 امللخص:
تنطلق هذه الدراسة من حقيقٍة ثابتٍة وقضيٍة ُمسلَّمة، 
وهي أنَّ القرآن الكريم معجٌز من كل وجه، وأنَّ أظهر وجوه 
هذه  وتسعى  والبالغة،  الفصاحة  يف  الغاية  بلوغه  إعجازه 
من  البالغة،  هذه  مالمح  من  ملمح  عن  الكشف  إىل  الدراسة 
خالل بيان قدرته الباهرة عىل ترصفه يف أفانني القول، ومراعاته 

لسياقات النظم والكالم.
آياته  بعض  يف  جيد  الكريم  القرآن  يف  ينظر  ومن 
أو  قال؟(  )ماذا  املوضوع  تشاهبًا عجيبًا يف  ومشاهده وقصصه 
ل ودقَّق  يف األسلوب )كيف قال؟( أو يف كليهام، فإذا أعاد التأمُّ
بيانية،  وعلة  بالغيًا  رسًا  اختالف  لكل  أنَّ  رأى  وتدبَّر  النظر 
الذي  والسياق  املقام  اختالف  إىل  راجٌع  ذلك  أنَّ  واكتشَف 

وردْت به تلك اآلية أو القصة.
يف    آدم  نبينا  قصة  عند  الدراسة  تقف  وسوف   
السورتني  يف  القصة  وردْت  حيث  واحلجر،  األعراف  سوريت 
املواضع  بعض  يف  اختالٍف  مع  بيان،  وأبلغ  نظٍم  بأفصح 
املوضوعية واألسلوبية، وستسعى الدراسة إىل حماولة استجالء 
فرضْت  التي  البيانية  اجلامليات  واستكناه  البالغية،  األرسار 
فيه  اتفقت  التي  املواضع  تلك  مغفلٍة  غري  االختالف،  هذا 
عالقة  عن  هذا  كل  بعد  مفصحة  وأسلوبيا،  موضوعيا  القصة 
هذا االحتاد أو االختالف بموضوع السورة ومقصودها العام، 

وصلته باجلو العام للمشهد الذي وردْت فيه القصة القرآنية.

Abstract:
This story emerges from an absolute and stable reality 
which is that the holy Quran is miraculous  in every 
way. The most obvious miracles is its Eloquence 
and rhetoric.  This study seeks to uncover one of 
the rhetoric features through showing the Quran’s 
amazing speech and taking into account speech 
context  .

     When you have a look at the holy Quran verses 
and stories, you will see surprising resemblance in 
the topic or in the style or both. However, if you 
reconsider, scrutinize  and reflect, you will see 
that for each difference there is  a rhetoric secret 
and elucidation reason, then to find out that these 
differences emerge from context variations .

     This study will focus on the story of our prophet 
Adam in surat Alhijr and al araf where the story has 
the utmost unique  inimitabiltiy and Eloquence with 
some differences in some topics and stylistics.
Moreover, this study seeks to clarify the rhetorical 
secrets and reveals the linguistics embellishments 
which pose these differences not ignoring the 
similarities in these two suras. Finally, this study will 
manifest the relationship between these similarities 
or differences and the main topic of the surah as well 
as its connection to the general scene of the story.


والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
أرشف األنبياء واملرسلني، سيدنا ونبينا حممد، وعىل آله 

وصحبه أمجعني، أما بعد:

وقضيٍة  ثابتٍة  حقيقٍة  من  الدراسة  هذه  تنطلق 
وجه،  كل  من  معجٌز  الكريم  القرآن  أنَّ  وهي  ُمسلَّمة، 
الفصاحة  يف  الغاية  بلوغه  إعجازه  وجوه  أظهر  وأنَّ 
والبالغة، وتسعى هذه الدراسة إىل الكشف عن ملمح 
الباهرة  بيان قدرته  البالغة، من خالل  من مالمح هذه 
النظم  لسياقات  القول، ومراعاته  أفانني  عىل ترصفه يف 
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والكالم.

بعض  يف  جيد  الكريم  القرآن  يف  يتأمل  ومن 
أو  املوضوع  يف  عجيبًا  تشاهبًا  وقصصه  ومشاهده  آياته 
ل ودقَّق النظر  يف األسلوب أو يف كليهام، فإذا أعاد التأمُّ
بيانية،  وعلة  بالغيًا  رسًا  اختالف  لكل  أنَّ  رأى  وتدبَّر 
والسياق  املقام  اختالف  إىل  راجٌع  ذلك  أنَّ  واكتشَف 

الذي وردْت به تلك اآلية أو القصة.

  وسوف تقف الدراسة عند قصة نبينا آدم 
يف  القصة  وردْت  حيث  واحلجر،  األعراف  سوريت  يف 
السورتني بأفصح نظٍم وأبلغ بيان، مع اختالٍف يف بعض 
املواضع املوضوعية واألسلوبية، وستسعى الدراسة إىل 
البالغية، واستكناه اجلامليات  حماولة استجالء األرسار 
تلك  مغفلٍة  غري  االختالف،  هذا  فرضْت  التي  البيانية 
وأسلوبيا،  موضوعيا  القصة  فيه  اتفقت  التي  املواضع 
مفصحة بعد كل هذا عن عالقة هذا االحتاد أو االختالف 
بموضوع السورة ومقصودها العام، وصلته باجلو العام 

للمشهد الذي وردْت فيه القصة القرآنية.

ويبتغي الباحث من إعداد هذه الدراسة حتقيق 
األهداف اآلتية:

1- الكشف عن يشٍء من إعجاز القرآن الكريم وبالغته 
بصورة تطبيقية.

2- البحث عن األرسار البالغية واجلامليات البيانية وراء 
اختالف قصة آدم  يف سوريت األعراف واحلجر.

3- بيان كيفية مراعاة القرآن الكريم للسياق واملقام يف 
عرض قصصه وآياته.

التشابه  ٤- اإلسهام يف إضافة دراسة نوعية عىل بالغة 
اللفظي يف القرآن الكريم.

وسعيًا إىل حتقيق ذلك فقد جعلُت هذه الدراسة 
التمهيد  ا  أمَّ مباحث،  وثالثة  ومَتهيٍد  مٍة  ُمقدِّ من  نًة  ُمكوَّ
القرآن  اللفظي يف  التشابه  إىل  فيه -بإجياٍز-  فقد أرشُت 
وأهم ما ُألِّف فيه، وأما املباحث الثالثة فقد جاءت عىل 

النحو اآليت:

واالختالف  االتفاق  مواضع  األول:  املبحث 
موضوعيًا وأسلوبيًَّا.

املبحث الثاين: عالقة مواضع االتفاق بمقصود 
كل سورة.

كل  يف  اخلصوصية  مجاليات  الثالث:  املبحث 
قصة.

التي  النتائج  أبرز  فيها  بيَّنُت  بِخامِتٍة  وختمُت   
التي  التوصيات  وأهم  الدراسة،  هذه  إليها  لْت  توصَّ
تراءت يل بعد إعدادها، راجيًا من املوىَل القدير أن جَيعلها 
خالصًة لوجهه، إنه ويِلُّ ذلك والقادر عليه، واحلمد هلل 

ربِّ العاملني.


- التشابه اللفظي يف القرآن:

ال شك أنَّ أظهر وجٍه إلعجاز القرآن الكريم   
أعجزت  التي  تلك  تراكيبه،  وبالغة  نظمه  فصاحة 
بل  سور،  بعرش  أو  بمثله،  اإلتيان  عن  فعجزوا  العرب 
أشهر  كانوا  أهنم  مع  واحدة،  سورة  عن  حتى  عجزوا 
األمم يف الفصاحة والبالغة، ولذلك كان ُجلُّ تفاخرهم 
التي  الدقيقة  الوجوه  ومن  جيري يف هذا املضامر. 
ذلك  املعجر  اإلهلي  الوحي  هذا  يف  الناظر  يلحظها 
التشابه يف بعض ألفاظه، واملقصود بذلك »تلك اآليات 
يف  وقع  ولكن  متقاربة،  أو  متفقة  بألفاظ  وردْت  التي 
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أو  آخر،  موضع  يف  ونقٌص  موضع،  يف  زيادٌة  بعضها 
أو  وإفراد،  مجع  أو  وتنكري،  تعريف  أو  وتأخري،  تقديم 

إبدال حرف مكان حرف، أو كلمة مكان أخرى«))1((.

وقد اعتنى العلامء منذ وقت مبكر هبذا الوجه 
يف  وتدبروا  وآياته،  القرآن  ألفاظ  يف  فتأملوا  الدقيق، 
األرسار  يف  يبحثوا  أن  وحاولوا  ومشاهده،  قصصه 
البالغية وراء اختالف النظم يف هذه اآليات املتشاهبات، 
احلسن  أليب  القرآن  متشابه  الكتب:  تلك  أبرز  ومن 
الكسائي، ومتشابه القرآن العظيم أليب احلسني املنادي، 
املتشاهبات  اآليات  بيان  يف  التأويل  وغرة  التنزيل  ودرة 
يف  والربهان  اإلسكايف،  للخطيب  العزيز  اهلل  كتاب  يف 
املرتاب  وهداية  الكرماين،  القاسم  أليب  القرآن  متشابه 
أليب  الكتاب  متشابه  تبيني  يف  الطالب  احلفاظ  وغاية 
امليدان  هذا  يف  ألف  ما  أفضل  أما  السخاوي،  احلسن 
وأوسع ما ُكتب يف هذا املوضوع فهو كتاب مالك التأويل 
القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ 

من آي التنزيل أليب جعفر الغرناطي.

آيات  بني  اللفظي  االختالف  أوجه  أبرز  أما 
القرآن فيمكن مالحظتها يف سبعة وجوه:

موضع:  يف    كقوله  واحد؛  حرف  يف  اختالف   -1
)وُكال ِمنَها رغدًا())2(( ويف آخر: )َفُكال من حيُث ِشئُتام(

.))3((

موضع:  يف    كقوله  الكلمة؛  صيغة  يف  اختالف   -2
)َفَمْن َتبَِع ُهَداَي())٤(( ويف آخر: )َفَمْن اتبَع ُهَداَي())5((.

3- تعريف الكلمة يف موضع وتنكريها يف آخر، كقوله 
من بالغة املتشابه اللفظي: 11.  )1(

البقرة: 35.  )2(
األعراف: 1٩.  )3(

البقرة: 38.  )٤(
طه: 123.  )5(

ُه َسميٌع َعليٌم())6((، ويف  إنَّ  يف موضع: )َفاسَتِعْذ بِاهللِ 
ِميُع الَعليم())7((. ُه ُهو السَّ آخر: )َفاسَتِعْذ باهللِ إنَّ

  ٤- إفراد الكلمة يف موضع ومجعها يف آخر، كقوله 
َمْعُدودة( أيامًا  إال  النَّاُر  نَا  مَتسَّ َلْن  )َوَقاُلوا  موضع:  يف 
نَا النَّاُر إال أيامًا  ))8((، ويف آخر: )ذلك بأهنَّم َقاُلوا َلْن متَسَّ

معدودات())٩((.

 : 5- ذكر الكلمة يف موضع وحذفها يف آخر، كقوله
يُن هلل())1٠((،  الدِّ )َوَقاتِلُوُهْم حتى ال تكوَن فتنٌة ويكوُن 
يُن  ويف آخر: )وَقاتِلُوُهْم َحتَّى ال َتكوَن فِتنٌة وَيكوَن الدِّ

ُكلُُّه هلل())11((.

 يف موضع:  بكلمة أخرى، كقوله  الكلمة  تغيري   -6
آخر:  ويف  َعينَا())12((،  َة  َعرْشَ اثنتا  ِمنُْه  )َفانَفَجَرْت 

َة َعينَا())13((. )َفانَبَجَسْت ِمنُْه اثنتا َعرْشَ

آخر،  يف  وتأخريها  موضع  يف  مجل  أو  مجلة  تقديم   -7
وُقوُلوا  َدًا  ُسجَّ البَّاَب  )َواْدُخُلوا  موضع:  يف    كقوله 
الَباَب  وادُخُلوا  ِحطٌَّة  )َوُقوُلوا  آخر:  ويف  ِحطَّة())1٤((، 

َدا())15((. ُسجَّ

تامًا  إيامنًا  القرآن معجز، وألننا مؤمنون  وألنَّ   
بأنه وحٌي إهلي، وأنه كالم املوىل  ال يأتيه الباطل من 
تنزيل من حكيم محيد، ألجل  يديه وال من خلفه،  بني 
ذلك ال بد أن ندرك أنَّ مثل هذه االختالفات ال يمكن 

)6(  األعراف: 2٠٠.
فصلت: 36.  )7(

البقرة: 8٠.  )8(
آل عمران: 2٤.  )٩(

البقرة: 1٩3.  )1٠(

األنفال: 3٩.  )11(
البقرة: 6٠.  )12(

األعراف: 16٠.  )13(
البقرة: 58.  )1٤(

األعراف: 161، وانظــر يف تفصيل هذا الوجوه: من   )15(
بالغة املتشابه اللفظي: 3٠ وما بعدها.
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أن تكون عبثا، ومن غري املعقول أن يكون هذا التفاوت 
أوجه  من  كان  لذا  مقصود،  غري  املتشاهبة  اآليات  بني 
التدبر يف القرآن النظر يف مثل هذه اآليات، والتأمل يف 
االختالفات بينها، والبحث وراء األرسار البالغية التي 
السياق  النظر يف  إليها، وذلك من خالل  ترد  أن  يمكن 
أو  املشهد  وموضوع  العام  اجلو  يف  والتأمل  واملقام، 
السورة الكريمة، وما هذه الدراسة إال جهد يسري يف هذا 

امليدان.

املبحث األول: مواضع االتفاق واالختالف 
موضوعيًا وأسلوبيًا

ويف هذا املبحث سأسعى إىل بيان املواضع التي   
سأرصد  كام  وأسلوبيًا،  موضوعيًا  القصتان  فيه  اتفقْت 
فيها  اختلفْت  التي  املواضع  تلك  األهم-  -وهو  أيضًا 
لن  ذلك  أن  وبدهي  وأسلوبيًا،  موضوعيًا  القصتان 
وتتبٍع  السورتني،  القصة بني  دقيٍق يف  تأمٍل  بعد  إال  يتم 
التي  واجلمل  واجلملة  والكلامت  للحروف  تفصييلٍّ 
يف    آدم  الكريم  لنبينا  القرآنية  القصة  مشهد  نْت  كوَّ
السورتني الكريمتني، وقبل البدء يف كل هذا أرى أنَّ من 
حقِّ القارئ عيلَّ أن أعرض له نصَّ اآليات الكريمة التي 
موضع  فهام  السورتني،  يف    آدم  قصة  فيها  جاءت 

الدراسة وميدان التحليل.
)َوَلَقْد  األعراف:  سورة  يف    املوىل  يقول   
لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم  ُقْلنَا  ُثمَّ  ْرَناُكْم  ُثمَّ َصوَّ َخَلْقنَاُكْم 
َقاَل   )11( اِجِديَن  السَّ ِمَن  َيُكْن  َلْ  إِْبلِيَس  إاِلَّ  َفَسَجُدوا 
َخَلْقَتنِي  ِمنُْه  َخرْيٌ  َأَنا  َقاَل  َأَمْرُتَك  إِْذ  َتْسُجَد  َأالَّ  َمنََعَك  َما 
ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي )12( َقاَل َفاْهبِْط ِمنَْها َفاَم َيُكوُن 
اِغِريَن )13( َقاَل  َ فِيَها َفاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّ َلَك َأْن َتَتَكربَّ
َأْنظِْريِن إَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن )14( َقاَل إِنََّك ِمَن امْلُنَْظِريَن )15( 
اَطَك امْلُْسَتِقيَم )16( ُثمَّ  ْم رِصَ َقاَل َفباَِم َأْغَوْيَتنِي أَلَْقُعَدنَّ هَلُ

َوَعْن  َأْياَمِنِْم  َوَعْن  َخْلِفِهْم  َوِمْن  َأْيِدهيِْم  َبنْيِ  ِمْن  آَلتَِينَُّهْم 
َشاَمئِلِِهْم َواَل جَتُِد َأْكَثَرُهْم َشاكِِريَن )17( َقاَل اْخُرْج ِمنَْها 
ِمنُْكْم  َجَهنََّم  أَلَْمَلَنَّ  ِمنُْهْم  َتبَِعَك  مَلَْن  َمْدُحوًرا  َمْذُءوًما 
نََّة َفُكاَل ِمْن  َأمْجَِعنَي )18( َوَياآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اجْلَ
الظَّاملنَِِي  ِمَن  َفَتُكوَنا  َجَرَة  الشَّ َهِذِه  َتْقَرَبا  َواَل  ِشْئُتاَم  َحْيُث 
اَم َما ُووِرَي َعنُْهاَم  هَلُ ْيَطاُن لُِيْبِدَي  اَم الشَّ هَلُ )19( َفَوْسَوَس 
َجَرِة إاِلَّ َأْن  ُكاَم َعْن َهِذِه الشَّ ِمْن َسْوآِتاَِم َوَقاَل َما َنَاُكاَم َربُّ
الِِديَن )20( َوَقاَسَمُهاَم إيِنِّ  َتُكوَنا َمَلَكنْيِ َأْو َتُكوَنا ِمَن اخْلَ
َجَرَة  ا بُِغُروٍر َفَلامَّ َذاَقا الشَّ مُهَ َلُكاَم مَلَِن النَّاِصِحنَي )21( َفَدالَّ
نَِّة  اجْلَ َوَرِق  ِمْن  َعَلْيِهاَم  خَيِْصَفاِن  َوَطِفَقا  اَم  اَم َسْوآُتُ هَلُ َبَدْت 
إِنَّ  َلُكاَم  َوَأُقْل  َجَرِة  تِْلُكاَم الشَّ َأْنَُكاَم َعْن  َأَلْ  اَم  ُ ا َربُّ َوَناَدامُهَ
َأْنُفَسنَا  َظَلْمنَا  نَا  َربَّ َقااَل   )22( ُمبنٌِي  َعُدوٌّ  َلُكاَم  ْيَطاَن  الشَّ
يَن )23( َقاَل  اِسِ نَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اخْلَ َوإِْن َلْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرمَحْ
ُمْسَتَقرٌّ  اأْلَْرِض  يِف  َوَلُكْم  َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  َبْعُضُكْم  اْهبُِطوا 

َوَمَتاٌع إَِل ِحنٍي )24( )سورة األعراف: 11-2٤(.
ويقول املوىل  يف سورة احلجر: )َوَلَقْد َخَلْقنَا   
انَّ  َواجْلَ  )26( َمْسنُوٍن  إٍ  مَحَ ِمْن  َصْلَصاٍل  ِمْن  ْنَساَن  اإْلِ
َربَُّك  َقاَل  َوإِْذ   )27( ُموِم  السَّ َناِر  ِمْن  َقْبُل  ِمْن  َخَلْقنَاُه 
َمْسنُوٍن  إٍ  مَحَ ِمْن  َصْلَصاٍل  ِمْن  ا  َبرَشً َخالٌِق  إيِنِّ  لِْلَماَلئَِكِة 
َلُه  َفَقُعوا  ُروِحي  ِمْن  فِيِه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه  َسوَّ َفإَِذا   )28(
ُهْم َأمْجَُعوَن )30( إاِلَّ  َساِجِديَن )29( َفَسَجَد امْلَاَلئَِكُة ُكلُّ
َياإِْبلِيُس  َقاَل  اِجِديَن )31(  َمَع السَّ َيُكوَن  َأْن  َأَبى  إِْبلِيَس 
اِجِديَن )32( َقاَل َلْ َأُكْن أِلَْسُجَد  َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّ
َقاَل   )33( َمْسنُوٍن  إٍ  مَحَ ِمْن  َصْلَصاٍل  ِمْن  َخَلْقَتُه  لَِبرَشٍ 
ْعنََة إَِل َيْوِم  َفاْخُرْج ِمنَْها َفإِنََّك َرِجيٌم )34( َوإِنَّ َعَلْيَك اللَّ
يِن )35( َقاَل َربِّ َفَأْنظِْريِن إَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن )36( َقاَل  الدِّ
امْلَْعُلوِم )38(  اْلَوْقِت  َيْوِم  إَِل  امْلُنَْظِريَن )37(  ِمَن  َفإِنََّك 
َوأَلُْغِوَينَُّهْم  ْم يِف اأْلَْرِض  هَلُ نَنَّ  أَلَُزيِّ َأْغَوْيَتنِي  باَِم  َقاَل َربِّ 
َأمْجَِعنَي )39( إاِلَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم امْلُْخَلِصنَي )40( َقاَل َهَذا 
َعَلْيِهْم  َلَك  َلْيَس  ِعَباِدي  إِنَّ   )41( ُمْسَتِقيٌم  َعيَلَّ  اٌط  رِصَ
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َجَهنََّم  َوإِنَّ   )42( اْلَغاِويَن  ِمَن  َبَعَك  اتَّ َمِن  إاِلَّ  ُسْلَطاٌن 
ا َسْبَعُة َأْبَواٍب لُِكلِّ َباٍب ِمنُْهْم  مَلَْوِعُدُهْم َأمْجَِعنَي )43( هَلَ

ُجْزٌء َمْقُسوٌم )44( )سورة احلجر: 26-٤٤(

املطلب األول: مواضع االتفاق املوضوعي:
للمشهدين  العام  املوضوع  أنَّ  خيفى  ال  بدايًة   
إبليس  مع    آدم  قصة  عن  يتحدثان  فهام  متشابه، 
 املالئكة  امتنع عن السجود له حني أمر املوىل  الذي 
املوىل  بينه وبني  بعد ذلك من حواٍر  بذلك، وما حصل 
وما  بالطرد،  عليه  واحلكم  االمتناع،  سبب  حول   
ترتب عىل ذلك من طلب إبليس إمهاله إىل يوم القيامة، 
وإقسامه عىل إغواء بني آدم، وإقسام املوىل  أن يعاقب 
كل َمن يتبعه؛ لذا ال غرو أن يتفق املشهدان يف السورتني 
يف كثري من املواضع املوضوعية واألسلوبية بحكم تشابه 
الفقرة أن  املشهد، وسأحاول يف هذه  املوضوع ووحدة 
املشهدين،  يف  املوضوعي  االتفاق  مواضع  أبرز  أجيل 

وهي كام يأيت:
. 1- افتتاح املشهد باإلخبار عن خلق آدم

2- توجيه اخلطاب اإلهلي إىل املالئكة وأمرهم بالسجود 
. آلدم

3- اإلخبار عن امتثال املالئكة لألمر اإلهلي وسجودهم 
. آلدم

٤- اإلخبار عن امتناع إبليس عن السجود وإبائه وعدم 
امتثاله هلذا األمر الرباين.

إبليس  جعل  الذي  السبب  عن  اإلهلي  االستفهام   -5
يمتنع عن السجود.

6- بيان السبب الذي جعل إبليس يمتنع عن السجود 
املوجه  االستفهام  عىل  إجابته  خالل  من  هو  لسانه  عىل 

إليه، وهو التكرب واالستعالء الختالف مادة اخللق.

7- توجيه اخلطاب اإلهلي إىل إبليس وأمره باخلروج.
8- طلب إبليس من املوىل  اإلنظار إىل يوم البعث.

٩- إجابة طلب إبليس وإخباره أنه من املنظرين.
1٠- إقسام إبليس بسبب إغواء اهلل  له عىل أن يغوي 

بني آدم بكل ما يستطيع.
يتبع   عىل كون جهنم مستقرًا ملن  املوىل  إقسام   -11

إبليس.
التي  املوضوعية  النقاط  أبرز  بإجياز  هي  هذه 
اتفقت فيها القصة يف السورتني، وهي نقاط تظهر لكل 
متأمل، وُيلحظ أهنا تعد من أركان هذه القصة القرآنية 
ومشاهدها الرئيسة، وهلذا تظل ثابتة حارضة يف كل مرة 

تتكرر فيها هذه القصة يف سور القرآن األخرى.
املطلب الثاين: مواضع االتفاق األسلويب:

اتفقت  التي  املواضع  رصد  إىل  سأسعى  وهنا   
فيها القصة يف السورتني من جهة األسلوب، وهي تلك 
يف    اهلل  قصها  التي  الكيفية  فيها  احتدت  التي  النقاط 
خالهلا  من  عرض  التي  الصيغة  فيها  واحتدت  كتابه، 
واحدة،  القصة  أنَّ  وبام  مشاهدها،  القرآين  اخلطاب 
ونقاط االتفاق املوضوعية فيها كثرية، فال غرو أن تكون 
بشكل  وحارضة  أيضًا،  كثرية  األسلوبية  االتفاق  نقاط 
بارز بني القصتني، وهي -بعد التأمل والتتبع- كام يأيت:

إبليس(،  )إال  بصيغة  السجود  من  إبليس  استثناء   -1
)إال(  االستثناء  أداة  استخدم  القرآين  اخلطاب  أنَّ  أي 
غريه  دون  )إبليس(  منه  املستثنى  وسمى  غريها،  دون 

كالشيطان.
بحرف  إبليس  سجود  امتناع  عن  االستفهام   -2
األعراف  ففي  )أالَّ(،  النفي  وحرف  )ما(  االستفهام 
قال: )ما منعك أال تسجد(، ويف احلجر قال: )ما لك أال 

تكون من الساجدين(.
املوىل  خاطب  السجود  المتناع  إبليس  تعليل  يف   -3
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يظهر  وفيها  من(،  )خلقَتُه  بقوله:    آدم  قاصدًا   
. اعرتاف إبليس بأنَّ اخللق خلق اهلل

السجود  عن  امتناعه  بعد  إلبليس  اخلطاب  توجيه   -٤
ورفضه االنصياع للفرض اإلهلي بصيغة واحدة، وهي 

األمر باخلروج منها بصورة مبارشة: )..اخرج منها(.
واحدة:  بصيغة  اإلنظار  إبليس  طلب  عن  اإلخبار   -5

)قال... أنظرين إل يوم يبعثون(.
إبليس بصيغة واحدة:  6- اإلخبار عن استجابة طلب 

)قال... إنك من املنظرين(. 
7- اإلخبار عن قول إبليس بشأن بيان سبب إغواء بني 

آدم بصيغة: )قال... بام أغويتني(.
8- التعبري عن مآل من يتبع إبليس بلفظة )جهنم(.

بلفظة  الغاوين  من  أحد  فوات  عدم  عىل  التأكيد   -٩
)أمجعني(.

1٠- النص عىل اسم )املالئكة( و)إبليس( يف املشهدين.
11- تصدير مشاهد هذه األحداث بلفظة )قال(.

12- االكتفاء يف القسم بالم القسم املحذوف، وتأكيد 
األعراف  ففي   ،) )ألَفعلنَّ الثقيلة  التوكيد  بنون  الفعل 

.) .. ألغوينَّ (، ويف احلجر قال: )ألزيننَّ قال: )ألقعدنَّ
احتاد  دون  األلفاظ  مواد  من  كثري  يف  التشابه   -13

الصيغة، مثل: اخللق، السجود، االتباع.
االتفاق  مواضع  من  رصده  يمكن  ما  هذا   
اختلف  فقد  عداها  ما  أما  القصتني،  بني  األسلوبية 
الوجوه  من  أكثر  أو  بواحد  العرض  يف  القرآن  أسلوب 
السبعة التي ذكرهتا يف التمهيد، وكام سيأيت اإلشارة إليه 

بالتفصيل يف الفقرات القادمة.
املطلب الثالث: مواضع االختالف املوضوعي:

االختالفات  بتتبع  املطلب  هذا  وسيعنى   
السورتني،  بني  القصة  يف  حدثت  التي  املوضوعية 
يف  املرسومة  القصة  ألن  نظرًا  يسرية؛  اختالفات  وهي 

املشهدين  الناظر يف  يلحظ  السورتني واحدة، ومع هذا 
اختالفات موضوعية تتمثل فيام يأيت:

املشهد  انطالقة  يف  ُيلحظ  االختالفات  هذه  أول   -1
سورة  يف    آدم  قصة  تصدير  ففي  القصة،  وبداية 
األعراف أخرب اهلل  ماطبًا اخللق بأنه هو الذي خلقهم 
ه اخلطاب  رهم، بينام يف تصدير سورة )احلجر( وجَّ وصوَّ

للمالئكة مربًا أنه سيخلق برشا.
2- ذكر القرآن الكريم أنَّ مادة خلق آدم يف )األعراف( 
أهنا )من طني(، بينام ُذكر يف )احلجر( أنَّ مادة اخللق )من 

صلصاٍل من محإٍ مسنون(.
أنَّ  القصتني  بني  أيضًا  املوضوعية  االختالفات  من   -3
الذي أخرب عن مادة خلق آدم يف )األعراف( هو إبليس، 
عن  امتناعه  يعلل  أن  أراد  حني  لسانه  عىل  جاءت  فقد 
الذي أخرب عن   هو  كان  )احلجر(  بينام يف  السجود، 

ذلك حني كان يتحدث مع املالئكة.
٤- ذكر اخلطاب القرآين يف )احلجر( التسوية والنفخ من 
 ، آدم  خللق  الالزمة  العمليات  من  بوصفها  الروح 

ض ليشء من ذلك. بينام يف )األعراف( مل يتعرَّ
5- ذكر القرآن الكريم يف )األعراف( مادة خلق إبليس 

عىل لسانه )من نار(، بينام مل يذكر ذلك يف )احلجر(.
  6- ذكر يف )األعراف( رصاحًة سبب غضب املوىل
عىل إبليس وطرده )فام يكون لك أن تتكربَّ فيها(، بينام مل 

يذكر ذلك يف )احلجر(.
7- يف )احلجر( لعن املوىل  إبليس إىل يوم الدين بينام 

مل يذكر ذلك يف )األعراف(.
8- يف )احلجر( استثنى إبليس عباد اهلل املخلصني بينام مل 

يستثِن أحدًا يف )األعراف(.
٩- يف )احلجر( أخرب اهلل  أنَّ إبليس ليس له سلطان 
عىل عباده إال َمن غوى منهم بينام مل يرد ذلك يف )احلجر(.
ض القرآن الكريم لقصٍة أخرى  1٠- يف )األعراف( تعرَّ
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بعد ذلك، وهي قصة دخول آدم  وزوجه إىل اجلنة 
وما حصل معهام هناك من وسوسة الشيطان هلام بذوق 
يف  بينام   ،2٤ 1٩حتى  من  اآليات  يف  وذلك  الشجرة، 

ض إىل يشٍء من ذلك. )احلجر( مل يتعرَّ
أبواب  عن  بحديث  القصة  ختمت  )احلجر(  يف   -11

جهنم وصفتها، بينام مل يذكر ذلك يف األعراف.
املطلب الرابع: مواضع االختالف األسلويب:

وهنا سأتعرض إىل املواضع األسلوبية التي   
اختلفت فيها القصة يف السورتني، حيث حصل يف 
طريقة العرض ونظم الكالم تغيريات واختالفات 

يمكن مالحظتها يف اآليت: 
1- كان تصدير قصة )األعراف( بـ)ولقد(، بينام جاء 

تصدير قصة )احلجر( بـ)وإذ(.
آدم  بني  إىل  القصة  بداية  يف  اخلطاب  توجيه  كان   -2
ثم  خلقناكم  )ولقد  )األعراف(  يف  اجلمع  بضمري 
إىل  هًا  موجَّ )احلجر(  يف  اخلطاب  كان  بينام  صورناكم(، 
للنبي صىل  كان  اخلطاب  ولعل  قال ربك(،  )وإذ  مفرد 
اهلل عليه وسلم يف املقام األول، ثم هو عام لكل واحد 

من اخللق.
القصة يف )األعراف(  الكريم مطلع  القرآن  3- عرض 
رنا(،  )صوَّ )خلقنا(،  للعظمة  املجموع  املتكلم  بضمري 
)قلنا(، بينام يف )احلجر( كان عرض مطلع القصة بضمري 

الغائب )قال(، )ربك(.
يف    )آدم(  باسم  الكريم  القرآن  ح  رصَّ  -٤
)األعراف(، بينام مل يرد له ترصيح يف )احلجر(، واكتفى 

بوصفه بأنه )برش من صلصال من محإ مسنون(.
5- يف )األعراف( كان أمر اهلل للمالئكة بالسجود آلدم 
 رصحيًا ومبارشًا من خالل فعل األمر املسند إىل واو 
اجلامعة )اسجدوا(، بينام جاء يف )احلجر( بصيغة أخرى، 
الوقوع  نوع  تبني  بحاٍل  بها  عقَّ ثم  بالوقوع،  األمر  وهي 

)فقعوا له ساجدين(.
استجابة  بتصوير  )األعراف(  يف  القرآن  اكتفى   -6
)فسجدوا(، بإسناد الفعل  املالئكة لألمر اإلهلي بقوله: 
)احلجر( مسندًا إىل  الفعل يف  بينام كان  إىل واو اجلامعة، 
االسم الرصيح متبوعًا بتأكيدين: )فسجد املالئكة كلهم 

أمجعون(.
عن  إبليس  امتناع  عن  التعبري  صيغة  اختلفت   -7
السجود، ففي )األعراف( جاء عن طريق حرف النفي 
ثم احلرف )من(  الناقص،  املضارع  الفعل  الداخل عىل 
الساجدين(،  من  يكن  )ل  )الساجدين(:  عىل  الداخل 
)أن(  ثم  )أبى(  بالفعل  االمتناع  ر  ُصدِّ )احلجر(  ويف 
الداخل  )مع(  الظرف  ثم  عليه،  دخلت  وما  املصدرية 

عىل )الساجدين(: )أبى أن يكون مع الساجدين(.
إلبليس    اهلل  سؤال  عن  التعبري  صيغة  اختلفت   -8
عن سبب االمتناع عن السجود، ففي )األعراف(: )ما 
ناصًا  ناداه  احلجر  ويف  أمرتك؟(،  إذ  تسجد  أال  منعك 
عىل اسمه: )يا إبليس مالك أال تكون مع الساجدين؟(، 

مع ما تبع ذلك من تغيري يف بقية صيغة السؤال.
م،  املتقدِّ السؤال  عن  إبليس  إجابة  طريقة  اختلفت   -٩
ل نفسه باخلريية أوال، ثم علَّل ذلك  ففي )األعراف( فضَّ
ناٍر  من  خلقتني  منه،  خرٌي  )أنا  اخللق:  ة  مادَّ باختالف 
وخلقته من طني(، بينام يف )احلجر( اكتفى إبليس ببيان 
ة خلقه: )مل أكن ألسجد لبرٍش  أنه ال يسجد ملَِْن هذه مادَّ

خلقته من صلصاٍل من محإ مسنون(.
ة خلق آدم عىل لسان إبليس  1٠- اختلف التعبري عن مادَّ
يف املوضعني، ففي )األعراف( ذكر أهنا من )طني(، ويف 

)احلجر( ذكر أهنا من )صلصال من محإ مسنون(.
)األعراف(  يف  طني(  )من  آدم  خلق  ة  مادَّ ُذكرْت   -11
مرًة واحدة عىل لسان إبليس، بينام ُذكرْت )من صلصاٍل 
 ، ًة من املوىل  من محإ مسنون( يف )احلجر( مرتني، مرَّ
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ًة عىل لسان إبليس. ومرَّ
 إلبليس، ففي  12- اختلف التعبري عن طرد اجلبار 
منها(،  )فاهبط  بقوله:  جالله  جل  خاطبه  )األعراف( 
)فاخرج  بقوله:  جالله  جل  خاطبه  )احلجر(  يف  بينام 

منها(.
أخرى:  بصيغٍة  )األعراف(  يف  الطرد  ر  ُكرِّ  -13
يف  أما  ثالثة،  ًة  مرَّ )اخرج(  ثم  فاخرج..(،  )فاهبط... 

ر، بل جاء مرة واحدة. )احلجر( فلم يتكرَّ
1٤- وصف الرمحن  إبليَس يف )األعراف( بأنه )من 

الصاغرين(، بينام وصفه يف )احلجر( بأنه )رجيم(.
15- أطنب القرآن الكريم يف طرد إبليس يف )األعراف( 
فيها  تتكرب  أن  لك  يكون  فام  منها  فاهبط  )قال  قال:  إذ 
فاخرج إنك من الصاغرين... قال اخرج منها مذؤومًا 
مدحورا..(، بينام يف )احلجر( مل يرد سوى قوله : )قال 

فاخرج منها فإنك رجيم(.
16- يف طلب إبليس اإلنظار يف )األعراف( قال: )قال 
أنظرين إىل يوم يبعثون(، بينام يف )احلجر( زاد عىل ذلك 
بالفعل )أنظرين(: )قال  املوصولة  الرب، و)الفاء(  نداء 

رب فأنظرين إىل يوم يبعثون(.
)قال  قال:  )األعراف(  يف  إبليس  طلب  إجابة  يف   -17
املوصولة  الفاء  زاد  )احلجر(  ويف  املنظرين(،  من  إنك 

(: )قال فإنك من املنظرين(. بحرف التوكيد )إنَّ
وقت  انتهاء  بيان  طريق  عن  )احلجر(  يف  أطنب   -18
هذا  يرد  مل  بينام  املعلوم(،  الوقت  يوم  )إىل  اإلنظار: 

اإلطناب يف )األعراف(.
 ، أنظره  حني  إبليس  إجابة  يف  التعبري  اختلف   -1٩
ففي )األعراف(: )قال فبام أغويتني(، ويف )احلجر( زاد 
نداء الرب واستغنى عن )الفاء(: )قال رب بام أغويتني(.

بني  إغواء  عىل  إبليس  إقسام  عن  التعبري  اختلف   -2٠
رصاطك  هلم  )ألقعدنَّ  قال:  )األعراف(  ففي  آدم، 

وعددا  نوعًا  الفعل  اختلف  )احلجر(  ويف  املستقيم(، 
فجاء فيه: )ألزيننَّ هلم يف األرض وألغوينَّهم أمجعني(.

يف  آدم  بني  بإغواء  الوعد  يف  إبليس  أطنب   -21
ومن  أيدهيم  بني  من  آلتينَّهم  )ثم  فقال:  )األعراف( 
أكثرهم  جتد  ال  ثم  شامئلهم  وعن  أيامهنم  وعن  خلفهم 

شاكرين(، ومل يرد ذلك يف )احلجر(.
ففي  إلبليس،    املوىل  ذمِّ  يف  التعبري  اختلف   -22
)مذؤوما  وقال:  الصاغرين(  )من  قال:  )األعراف( 
وإنَّ  رجيم،  )إنك  قال:  )احلجر(  يف  بينام  مدحورا(، 

عليك اللعنة إىل يوم الدين(.
23- استثنى إبليس يف )احلجر( عباد اهلل املخلصني من 

اإلغواء، ومل يفعل ذلك يف )األعراف(.
يف    املوىل  من  الصادر  القسم  صيغة  اختلفْت   -2٤
جهنَّم  )ألمألنَّ  قال:  )األعراف(  ففي  املشهدين،  هناية 
منكم أمجعني(، بينام يف )احلجر( أطنب يف القسم  وزاد 
باإلخبار عن انتفاء سلطان إبليس عىل عباد اهلل مستثنيًا 
الغاوين منهم: )قال هذا رصاٌط عيلَّ مستقيم، إنَّ عبادي 

ليس لك عليهم سلطاٌن إال َمن اتبعك من الغاوين(.
قال  )األعراف(  ففي  االتباع،  صيغة  اختلفْت   -25

)تبعك(، ويف )احلجر( قال: )اتبعك(.
ففي  إبليس،  اتبع  ملن  بالوعيد  التعبري  اختلف   -26
فقال:  منهم  جهنم  يمأل  بأن    اهلل  وعد  )األعراف( 
)ألمألنَّ جهنم منكم أمجعني(، ويف )احلجر( قال: )وإنَّ 

جهنم ملوعدهم أمجعني(.
27- يف سورة )األعراف( انتهى مشهد آدم وإبليس عند 
وانتقل  إبليس،  يتبع  يمأل جهنَّم ممن  بأن    اهلل  إقسام 
حني  وحواء  آدم  قصة  وهي  أخرى  قصة  إىل  السياق 
ُأدخال اجلنة وما حدث معهام حني أغوامها الشيطان بأن 
يذوقا الشجرة، بينام يف احلجر زاد يف وصف جهنم التي 
انتقل  ثم  إبليس،  يتبع  َمن  كل  موعد  أهنا    اهلل  أخرب 
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السياق إىل وصف املتقني ونعيمهم.
اختلفت  التي  األسلوبية  املواضع  أبرز  هذه   
إىل  -إضافة  مواضع  وهي  السورتني،  يف  القصة  فيها 
مواضع االختالف املوضوعية التي ذكرت آنفا- جديرٌة 
بالنظر واالهتامم، وحرية بالتأمل والتفكر، وحق لسائل 
هذه  فلامذا  واحدا،  القصة  مضمون  كان  إذا  يسأل:  أن 
رصدهتا  التي  واألسلوبية  املوضوعية  االختالفات 
أم  العرض؟  يف  التنويع  ملجرد  كانت  هل  الدراسة؟ 
بالسياق  تتصل  بيانية  ومجاليات  بالغية  أرسار  هلا  كان 
الوقوف  إىل  الدراسة  ما ستسعى  واملقام؟ هذا  واملشهد 

عنده وحتليله واستكناه قيمته الداللية واجلاملية.

املبحث الثاين: عالقة مواضع االتفاق بمقصود كل 
سورة

االختالفات  يف  والنظر  بالتحليل  البدء  قبل 
والبحث  السورتني  يف  للقصة  واألسلوبية  املوضوعية 
وراء مجاليات هذه االختالفات أرى أنه ال بد من وقفة 
القصة يف  فيها  اتفقْت  التي  املواضع  يسرية موجزة عند 
السورتني موضوعيا واحتدْت أسلوبيا، والسعي إىل بيان 
ومقصودها،  سورة  كل  بمضمون  املواضع  هذه  عالقة 

والسياق الذي وردت فيه، واجلو العام الذي حييط هبا.
السورتني  يف    آدم  قصة  وردْت  لقد 
هي  كام  وبديٍع  رائٍع  بأسلوٍب  و)احلجر(  )األعراف( 
تشابه  وقد  ومشاهده،  قصصه  عرض  يف  القرآن  عادة 
درجة  إىل  كبرٍي  بشكٍل  القصة  هلذه  السورتني  عرض 
ة يف بعض اآليات، وقد جاءْت القصة يف  املامثلة شبه التامَّ
املوضعني متناسبًة مع السورة التي وردْت فيها، ومتسقة 

متام االتساق مع إطارها الكيل ومقصودها العام.
القصة  يف  السورتني  يف  االتفاق  من  ورد  وما   
املبحث  من  والثاين  األول  املطلبني  يف  آنفًا  بينُته  واضٌح 

السابق، وهو بشكٍل عام عرٌض ملشهٍد مهيب من مشاهد 
النشأة األوىل، حني أمر املوىل  املالئكة بالسجود آلدم 
ًا  تكربُّ ذلك  عن  إبليس  امتناع  من  حدث  وما   ،
وغرورا، مما ترتَّب عليه طرده من اجلنة، وطلبه اإلمهال 

إىل يوم القيامة، وقسمه عىل إغواء بني آدم.
وهذه القصة تبنيِّ لنا يف املقام األول إبداع صنع 
، وتصويره يف أحسن صورة،  آدم   يف خلق  اهلل 
كام تفصح لنا عن العداوة القديمة التي يكنها الشيطان 
ألبينا آدم  ولذريته من بعده، وحرصه الشديد عىل 
بيان  القصة  عرض  من  إذن  األول  فاملقصود  إغوائهم، 
الناس  وحتذير  صنعه،  وعجيب  وقدرته    اهلل  فضل 
الذي  املآل  من  والتخويف  الرجيم،  الشيطان  هذا  من 

سيصري إليه كل من اتبعه.
مع  انسجاٍم  أكمل  ينسجم  املقصود  وهذا   
عن  حتدثْت  )األعراف(  فسورة  سورة،  كلِّ  مقصود 
ما  اتباع  واجتناب    الرب  من  ُأنزل  ما  اتباع  وجوب 
دونه من أولياء، وأنَّ مالفة هذا األمر سبٌب لإلهالك، 
سورة  أما  الرئيس،  القصة  غرض  مع  يتناغم  وهذا 
 يف  )احلجر( فقد حتدثْت عن ألواٍن من وحدانية اهلل 
الكون واآلفاق، ومن ذلك خلقه آلدم  وتسويته له 
ونفخه فيه من روحه، فاستدعى ذلك ذكر قصة إبليس 
اإلنس  معرش  لنا  ترشيفًا  بالسجود    اهلل  أمره  الذي 

. وتكرياًم ألبينا آدم
السورتان تشرتكان يف عرض هذه  وإذا كانت   
القصة، فإنَّ بينهام ما هو أكثر من ذلك من وثائق الصلة، 
حرف  يف  تتامثالن  وكلتامها  مكية،  السورتني  فكلتا 
التي  السور  من  وكلتامها  النون(،  أو  )امليم  الفاصلة 
من  ملجموعة  عرضت  وكلتامها  مقطعة،  بحروف  تبدأ 
من  لتزيد  القصة  هذه  وجاءت  السابقة،  األمم  قصص 

هذا الرتابط بني السورتني.
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من  الرغم  عىل  أنه  الحظته  الذي  والعجيب   
هلا  السابقة  املشاهد  أنَّ  إال  للقصة  املوضوعية  الوحدة 
يف السورتني متلفة، وكان لكل مشهٍد سابٍق طريقٌة يف 
استدعاء هذه القصة البديعة، فسورة )األعراف( كانت 
األمم  وإهالك  اهلل  أوامر  اتباع  وجوب  عن  تتحدث 
  آدم  فاستدعى ذلك قصة  الذين حادوا عن ذلك، 
عىل  والتدليل  األمر،  هذا  بجدية  للتذكري  إبليس  مع 
عظيم أمهيته وخطورة نتائجه، وجاءت بعد ذلك قصته 
ذلك  ليستدعي  اخللد  وشجرة  اجلنة  يف  إبليس  مع   
احلديث عن منن املوىل  يف إنزال اللباس الذي يواري 
أكال من  آدم وزوجه حني  يتناسب مع قصة  مما  السوأة 

ورق اجلنة فبدت هلام سوءاهتام.
عن  تتحدث  كانت  فقد  )احلجر(  سورة  أما 
الكون  يف  ما  كل  وتسخري  آدم  بني  عىل    املوىل  نعم 
خلدمتهم، ومن ثمَّ استدعى ذلك التذكري بالنعمة األوىل 
بسجود  والترشيف  التسوية  وبديع  اخللق  حسن  وهي 
القصة،  هذه  إيراد  هذا  فاقتض  البرش،  ألصل  املالئكة 
)احلجر(  سورة  يف  القصة  أنَّ  التحليل  هذا  يعزز  ومما 
بدأت بذكر خلق اإلنسان من صلصال من محإ مسنون، 
يف  بولغ  ثم  إبليس،  لسان  عىل  خلقه  مادة  ُأعيدت  ثم 
اهلل  عباد  إبليس  استثنى  ثم  املالئكة،  سجود  صيغة 
املخلصني فأقره اهلل عىل ذلك، ثم انتقل السياق إىل ذكر 
املتقني وما هلم من نعيم مقيم، وكل هذه األمور تصب 
يف خدمة الغرض الرئيس الذي سيقت له القصة، وهو 
مل  األمور  هذه  بينام  ل،  التفضُّ عىل  والتأكيد  املنَّة،  إظهار 

ترد يف )األعراف(.
وثَّقت من وشائج  قد  أراها  التي  األمور  ومن   
واملشهد  )احلجر(  القصة يف  بني مشهد  والقربى  الصلة 
عباده  عىل  به  يمتن  ما  مجلة  من  ذكر    اهلل  أنَّ  السابق 
تزيني السامء وحفظها من كل شيطان رجيم، فاستدعى 

هذا كذلك ذكر الشيطان وما حدث معه من معصية.

كل  يف  اخلصوصية  مجاليات  الثالث:  املبحث 
قصة

ومقصدها  الدراسة  لب  هو  املبحث  وهذا 
اجلامليات  يف  أبحث  أن  طياته  يف  سأحاول  إذ  الرئيس، 
البيانية واألرسار البالغية الختصاص كل قصة بام جاء 
فيها، سواء أكان ذلك االختصاص متصاًل باملوضوع أو 
يف األسلوب، كاشفًا عن عالقة ذلك بمقصود السورة، 
القصة  سياق  يف  النظر  مغفل  غري  الرئيسة،  وفكرهتا 
واملقام الذي وردْت فيه، وكيف أفعل وهذه الزوايا هي 

التي ترشد إىل أرسار االختالف ومجاليات التباين؟
هذه  استكناه  يف  البدء  قبل  أشري  أن  بد  وال 
أعلل  أن  احلال  بطبيعة  أستطيع  لن  أنني  إىل  اجلامليات 
القصة  فيها  اختلفت  التي  املواضع  من  موضع  لكل 
إىل  يب  سيمتد  أوالً  ذلك  ألنَّ  أسلوبيا؛  أو  موضوعيا 
القائمة  الدراسة  صفحات كثرية ال تتحمله طبيعة هذه 
عىل اإلجياز والعمق قدر اإلمكان، إضافًة إىل أنَّ العلامء 
واملفرسين مل يقفوا -فيام اطلعُت عليه- عىل كل موضع 
فيها  حاولُت  رصدهتا  التي  املواضع  تلك  ألنَّ  ذكرته؛ 
اختالٍف  لكلِّ  شاملًة  وافيًة  تكون  أن  اإلمكان-  -قدر 

بني القصتني: موضوعيا وأسلوبيا.
من  موضع  إىل  أشري  ال  حينام  فإنني  وهلذا 
عند  ال  تعلياًل،  له  أجد  مل  أنني  يعني  هذا  فإنَّ  املواضع 
يف  التأمل  بعد  وال  املتشابه،  كتب  وأصحاب  املفرسين 
اآليات والتدبُّر يف السورة الكريمة، مع اإلشارة إىل أنَّ 
أرسارًا  محل  ربام  القادمة  املواضع  من  الواحد  املوضع 
منطلقًا  سابق،  اختالٍف  موضع  من  ألكثر  ومجاليات 
اخلاصة،  ونظراهتم  املفرسين  كتب  من  كله  ذلك  يف 
مضيفًا  املتشابه،  كتب  أصحاب  أبدعه  بام  ومستضيئًا 



68

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

عمر بن عبد العزيز املحمود : قصة آدم   بني سوريت )األعراف( و)احلجر( دراسة يف مناسبة النظم للسياق68

ومكماًل ومعلقًا عىل هذه اآلراء من خالل تأميل اخلاص 
يف آيات السورتني الكريمتني.

1- يف وصف املوىل  الستجابة املالئكة حني أمرهم 
كلهم  املالئكة  )فسجد  )احلجر(:  يف  قال  بالسجود 
أمجعون( بينام يف )األعراف( اكتفى بقوله: )فسجدوا(؛ 
قوله:  بالسجود وهو  األمر  )احلجر( يف  بالغ يف  ملا  ألنه 
)فسجد  فيها:  االمتثال  يف  بالغ  ساجدين(  له  )فقعوا 
أوالها  بني  التوفقة  لتقع  أمجعون(؛  كلهم  املالئكة 

وأخراها))16((.
وهذا التعليل لطيف، وأزيد عليه بأنَّ اإلطناب   
)احلجر(  يف  بالسجود  املالئكة  أمر  يف  ُيالحظ  الذي 
اإلجياز  بينام  االستجابة،  وصف  يف  اإلطناب  ناسبه 
بيان  يف  اإلجياز  ناسبه  )اسجدوا(  )األعراف(:  يف 

االستجابة: )فسجدوا(، واهلل أعلم.
سبب  عن  إلبليس    املوىل  سؤال  افتتاحية  يف   -2
منعك(،  )ما  )األعراف(:  يف  قال  السجود  عن  امتناعه 
ونصَّ  فناداه  مالك(،  إبليس  )يا  )احلجر(:  يف  قال  بينام 
عىل اسمه؛ وذلك ألنَّ خطابه يف )األعراف( َقُرب ذكره: 
)إال إبليس مل يكن من الساجدين(، فَحُسَن حذف النداء 
إبليس  )إال  فيها  ألنَّ  )احلجر(  يف  يقرب  ومل  واملنادى، 
أبى أن يكون مع الساجدين( بزيادة )أبى(، فزاد حرف 

النداء واملنادى فقال: )يا إبليس مالك())17((.
أنه  إال  بساطته  من  الرغم  عىل  التعليل  وهذا   
إذا  االسم  يعيد  املتكلم ال  أنَّ  املعلوم  فمن  مقنعًا،  يبدو 
كان قد ذكره قريبًا، بل يكتفي بضمريه الذي نجده هنا 

يف كاف اخلطاب يف )منعك(.
القصة يف  أنَّ مشهد  املفرسين  وقد رأى بعض   
سورة )األعراف( ُيمثِّل جلسًة ثالثًة ملحاكمة إبليس، أما 

)1( انظر: الربهان يف مشابه القرآن: 238.  )16(
)1( انظــر: أرسار التكرار يف القرآن: 77، 78، بصائر   )17(

ذوي التمييز: 2٠5/1.

  مشهد )احلجر( فُيمثِّل اجللسة األوىل، لذا كان املوىل
قد تلطَّف يف ماطبته إلبليس وناداه باسمه يف )احلجر(: 
)يا إبليس...(، فلام أرصَّ عىل عناده مل خياطبه باسمه يف 
املرة الثالثة إهانًة له واحتقارا، واكتفى بضمري املخاطب: 

)ما منعك())18((.
هذه  تقسيم  عىل  دليل  هناك  كان  إن  وأقول:   
القصص إىل جلسات -كام سامها صاحب هذه الرؤية- 
كل واحدة منها يف وقت معني، فلربام كان هذا التعليل 
سيأيت  التي  االختالفات  من  لكثري  ومفرسًا  بل  مقنعا، 

ذكرها الحقا.
3- وقد جاء اخلطاب يف )األعراف( لبني آدم، ومل يذكر 
إشعار  يرد  ومل  جن،  أو  َمَلٍك  من  غريهم  َخْلق  السياق 
فسبق  بالسجود،  املأمورين  املالئكة  غري  من  إبليس  أنَّ 
الستثنائه  معهم  ومأموٌر  منهم  أنه  الكالم  ظاهر  من 
منهم، فناسب ذلك قوله: )ما منعك( التي انفردْت هبا 
م،  تقدَّ ما  بظاهر  مأموٌر  ألنه  )احلجر(؛  عن  )األعراف( 
وناسب ذلك أيضا قوله: )إذ أمرتك(، أما يف )احلجر( 
فقد أشارْت اآليات بظاهرها إىل أنَّ إبليس من املالئكة، 
بالسجود،  املأمورون  هم  املالئكة  أنَّ  اآلية  نطقْت  وقد 
املعية يف قوله: )مالك أال  الظاهر وردْت  فبحسب هذا 
تكون مع الساجدين( ، ومل يقل: )ما منعك( ألنَّ ذلك 
لو قيل كان يقتيض أنه منهم، ومل يكن ليناسب ما أشار 
باسمه  فنودي  منهم،  ليس  أنه  من  الكالم  صدر  إليه 

املشعر بطرده ومغايرته هلم فقيل: )يا إبليس())1٩((.
ة  ٤- وملا مل يقع ذكٌر خللق غري اآلدميني وال ُذكرْت مادَّ
خلق اإلنسان يف مطلع قصة )األعراف( ناسب ذلك ما 
ذكره  عن إبليس من قوله: )أنا خري منه خلقتني من 
وبنى عىل  املادتني  ذكر  فاستوىف  نار وخلقته من طني(، 

)2( انظر: معارج التفكر: 3/6٩٤.  )18(
)3( انظر: مالك التأويل: ٤88/1، ٤8٩.  )1٩(
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ذلك ما توهم من فضل النار عىل الطني، أما يف )احلجر( 
املالئكة،  من  واملادة  اخللقة  إبليس يف أصل  يكن  مل  فلام 
وكان األمر بظاهر العبارة هلم وإن كان مرادًا أنه معهم، 
فبحسب هذا قيل: )مالك أال تكون مع الساجدين(، إذ 

ليس منهم))2٠((.
)احلجر(:  ويف  تسجد(،  )أال  )األعراف(:  يف  قال   -5
حذف  ملا  ألنه  )ال(؛  )األعراف(  يف  فزاد  تكون(،  )أال 
املنع  لفظ  بني  مُجع  اخلطاب  عىل  واقترص  إبليس(  )يا 
به  املخاطب  أنَّ  وإعالمًا  النفي  يف  زيادًة  )ال(  ولفظ 
يقول  باسمه،  فيها  رصح  فإنه  لـ)احلجر(  إبليس خالفا 
السورة  هذه  يف  مُجع  قلت:  شئت  »وإن  الكرماين: 
)ما  فقال:  و)احلجر(  ص))21((  يف  ما  بني  )األعراف( 
منعك أن تسجد(، )مالك أال تسجد( وحذف )مالك( 
لداللة احلال وداللة السورتني عليه، فبقي )ما منعك أال 

تسجد(، وهذه لطيفٌة فاحفظها«))22((.
يف  )ال(  زيادة  أنَّ  املعارصين  أحد  ويرى   
هذه  يف  التوكيد  ألنَّ  السجود؛  لتوكيد  )األعراف( 
السورة أشد وأوضح، ففي بداية القصة )ولقد..(، ومما 
حسن التأكيد يف )األعراف( قوله: )إذ أمرتك( ومالفة 
)األعراف(  يف  السورة  جو  إنَّ  ثم  كبرية،  األمر  هذا 
السجود،  تأكيد  ن  حسَّ مما  )احلجر(  يف  عنه  خيتلف 
تسع  األعراف  يف  ترددت  السجود  مشتقات  أنَّ  ذلك 
السجود يف  يؤكد  أن  فناسب  )احلجر(،  مرات بخالف 
أكرب،  فيها  والغضب  السخط  مقام  إنَّ  ثم  )األعراف(، 
فناسب ذلك الزيادة يف التوكيد والغلظة يف القول؛ لذا 
ط يف الكالم  ر الطرد ومل يتبسَّ مل يرصح باسم إبليس وكرَّ

)1( انظر: مالك التأويل: ٤88/1.  )2٠(
)2( وهو قوله تعاىل: )قال يا إبليس ما منعك أن تسجد   )21(

ملا خلقُت بيدي أستكربت أم كنت من العالني(.
)3( أرسار التكرار يف القرآن: 78، وانظر: بصائر ذوي   )22(

التمييز: 2٠5/1، 2٠6.

معه هلذه األمور))23((.
يف  املتقدمة  الكرماين  مقولة  يف  عجىل  ونظرٌة   
صياغة )ما منعك أال تسجد( تشعر أهنا متكلفة، معتمدة 
عىل الفلسفة ولوي أعناق األلفاظ، أما رأي هذا املعارص 
ففيه كثري من أسباب اللطافة واالقتناع؛ إذ إنه يعتمد عىل 
النظر يف جو السورة العام الذي يؤثر بال شك عىل سياق 
اآليات التي ختدم -يف املقام األول- املقصود من السورة 

الكريمة.
سورة  يف  إلبليس    سؤاله  يف  ورد  وقد    
»واختالف  بيدي(،  خلقت  ملا  تسجد  )أن  )ص(: 
أدرج يف  قد  اللعني  أنَّ  يدل عىل  احلكاية  عند  العبارات 
ومفارقة  األمر،  مالفة  معاٍص:  ثالث  واحدة  معصية 
كل  عىل  ُوبِّخ  وقد  آدم،  حتقري  مع  واالستكبار  اجلامعة، 
موطن  كل  عىل  احلكاية  عند  اقترص  لكن  منها،  واحدة 

عىل ما ُذكر فيه اكتفاًء بام ذكر يف موطن آخر«))2٤((.
6- يف )األعراف( كان ردُّ إبليس حني ُسئل عن سبب 
نار  من  خلقتني  منه  خري  )أنا  السجود:  عن  امتناعه 
وخلقته من طني(، ويف )احلجر( قال: )مل أكن ألسجد 
فلام  منعك(،  )ما  )األعراف(:  يف  السؤال  ألنَّ  لبرش(؛ 
لفظ  )احلجر(  يف  زاد  وملا  اجلواب،  اتفق  السؤال  اتفق 
الكون يف السؤال وهو: )مالك أال تكون مع الساجدين( 
زاد يف اجلواب أيضا لفظ الكون فقال: )مل أكن ألسجد 

لبرش())25((.
وهذا التعليل غري مقنع؛ إذ مل يتبنيَّ يل مقصوده   
من كيفية اتفاق السؤال واجلواب، أما زيادة لفظ الكون 

يف احلجر فربام تضفي عىل التعليل شيئًا من اللطافة.
البداية  يف  إبليس  طرد  عن  )األعراف(  يف  عربَّ   -7
يف  أنه  وذلك  )اخرج(،  )احلجر(:  ويف  )اهبط(  بقوله: 

)٤( انظر: التعبري القرآين: 3٠1-2٩٩.  )23(
)1( فتح البيان: 31٠/٤.  )2٤(

)2( انظر: بصائر ذوي التمييز: 2٠6/1.  )25(
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م من أنَّ إبليس ليس من املالئكة كام  )األعراف( مل يتقدَّ
منهم،  أنه  )األعراف(  يف  ما  ظاهر  بل  احلجر،  يف  م  تقدَّ
م  فجرى األمر مناسبًا هلذا الظاهر فعربَّ باهلبوط، وملا تقدَّ
يف )احلجر( أنه ليس من املالئكة خللقه من نار السموم 
فأشعر ذلك برشِّ املادة ناسبه )فاخرج منها( وإتباع ذلك 
بام يالئمه من الوصف ويناسبه من قوله: )فإنك رجيم(، 
أما قوله: )فاخرج( يف )األعراف( يف موضع آخر فألنه 
تدرج به من التعنيف وسيق هناك من أول وهلة، وجاء 
كل ما جيب ويناسب، ومل يكن ليناسب ورود العكس يف 

السورتني))26((.
ويبدو هذا التعليل مقنعًا ودقيقًا إىل حدٍّ بعيد،   
خصوصًا وهو يربط اختالف الصياغة بسياق اآليات، 

ومناسبته لإلطار العام للسورة.
األعراف  يف  قوله  أنَّ  املفرسين  أحد  ويرى   
لألمر  املتمم  احلكم  بمثابة  )فاهبط(  بعد  )فاخرج( 
باهلبوط، ألنَّ اإلهباط ال يستلزم اإلخراج الكيل، فجاء 
للحكم  متماًم  باهلبوط  األمر  بعد  الكيل  باخلروج  األمر 
املشهد  هذا  وألنَّ  واللعن،  الكيل  بالطرد  ضده  الصادر 
فقط،  باإلخراج  األمر  يقترص  فلم  ثالثًة  جلسًة  يمثِّل 
عليه  احلكم  مع  واإلخراج،  باهلبوط  له  األمر  جاء  بل 

غار))27((. بالصَّ
8- يف طلب إبليس اإلنظار أو اإلمهال من املوىل  قال 
يف )األعراف(: )أنظرين إىل يوم يبعثون(، ويف )احلجر( 
قال: )رب فأنظرين(؛ ألنه  ملا اقترص يف السؤال عىل 
يف  اقترص  )األعراف(  يف  االسم  رصيح  دون  اخلطاب 
اجلواب أيضًا عىل اخلطاب دون ذكر املنادى، وأما زيادة 
الفاء  داعية  فألنَّ  )األعراف(  دون  )احلجر(  يف  الفاء 
حذفه  فلام  )أنادي(،  أو  )أدعو(  من:  النداء  تضمنه  ما 

)3( انظر: مالك التأويل: 1/٤8٩.  )26(
)٤( انظر: معارج التفكر: 6٩5/3، ٤/117.  )27(

انحذفت الفاء))28((.
يف  فاملشاكلة  ومنطقي،  مقنٌع  التعليل  وهذا   
األلفاظ واملشاهبة يف صياغتها من عادة القرآن الكريم، 
وسيأيت تفصيل هذا التعليل عند اخلطيب اإلسكايف بعد 

قليل.
٩- كانت إجابة املوىل  إلبليس حني طلب اإلنظار يف 
يف  كانت  بينام  املنظرين(،  من  )إنك  )األعراف(:  سورة 
سورة )احلجر(: )فإنك من املنظرين(؛ ألنَّ اجلواب ُيبنى 
عىل السؤال، وملا خال السؤال يف )األعراف( عن الفاء 
خال اجلواب عنه، وملا ثبتْت الفاء يف السؤال يف )احلجر( 

ثبتْت يف اجلواب))2٩((.
وقد أفاض اخلطيب اإلسكايف يف رشح هاتني   
الفاء  إدخال  عن  يسأل  أن  »للسائل  يقول:  املسألتني، 
و)ص(  )احلجر(  سوريت  يف  فأنظرين(  )رب  قوله:  يف 
وحذفها منه يف سورة )األعراف(، اجلواب أن يقال: إن 
قوله: )أنظرين إىل يوم يبعثون( يف سورة )األعراف( وقع 
مستأنفًا غري مقصود به عطف عىل ما يقع به هذا السؤال 
عقيبه فلم حيتج إىل الفاء، اجلواب أيضًا: ملا مل يكن إجابة 
وإنام  بالفاء،  عليه  معطوفًا  أيضًا  يكن  مل  طلب  ما  إىل  له 
سأل تأخري أجله فقال: إنك يف حكمي ممن ُأخر أجله ال 
ألجل مسألتك، وأما يف اآليتني يف سوريت )احلجر( وص 
بعد  وجاء  فأنظرين(  رب  )قال  قائل:  من  عز  قال  فإنه 
إخبار اهلل بلعنه له، وكأنه قال: يا رب إذ لعنتني وآيستني 
ر أجيل )إىل يوم يبعثون(... فاقتض إضامر  من اخلري فأخِّ
)فأنظرين(،  فيقول:  بالفاء  يأيت  أن  رب(  يا  لعنتني  )إذ 

ويأيت يف جوابه هبا وهو: )فإنك من املنظرين(..«))3٠((.
)1( انظــر: أرسار التكرار يف القرآن: 78، 7٩، بصائر   )28(

ذوي التمييز: 2٠6/1، 2٠7.
)2( انظر: أرسار التكرار يف القرآن: 7٩، بصائر ذوي   )2٩(

التمييز: 2٠7/1.
وانظــر: غرائــب  التنزيــل: 1٠3، 1٠٤،  درة   )3(  )3٠(
التفســري: 1/ 3٩8، 3٩٩، كشــف املعاين: 17٤، 175، 
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إذ  ذلك،  من  أبسط  آخر  رأيًا  الغرناطي  ويرى   
م  يرى أنَّ وجود الفاء من عدمها متعلٌق بمناسبة ما تقدَّ
كل واحدٍة من اآليتني من اإلسهاب والتأكيد أو اإلجياز، 
ذلك  فناسب  موجزًة  القصة  جاءت  )األعراف(  ففي 
فزيدت  مطنبًة  جاءت  )احلجر(  ويف  الفاء،  وجود  عدم 
املالئكة  سجود  وصف  يف  التأكيد  ذلك  ويؤيد  الفاء، 
واإلطناب فيه: )فسجد املالئكة كلهم أمجعون( فتناسب 
اإلطناب والتأكيد والءم ما ورد يف سورة )احلجر(، ومل 
يكن ليناسب العكس))31((، وهو رأي لطيف حياول أن 
وبني  القصة،  يف  واإلطناب  احلروف  زيادة  بني  يربط 

االستغناء عنها واإلجياز.
)فبام  إبليس:  لسان  عىل  )األعراف(  يف  قال   -1٠
أغويتني(، ويف )احلجر(: )رب بام أغويتني(؛ ألنَّ ما يف 
)األعراف( موافق ملا قبله يف االقتصار عىل اخلطاب دون 
النداء، وما يف )احلجر( موافق ملا قبله يف مطابقة النداء، 
وزاد يف )األعراف( الفاء التي هي للعطف ليكون الثاين 
مربوطًا باألول، ومل تدخل يف )احلجر(، فاكتفى بمطابقة 
يستدعيه  بالذي  ليس  ألنه  منه؛  النداء  المتناع  النداء؛ 

النداء، فإنَّ ذلك يقع مع السؤال والطلب))32((.
)رب  قوله:  من  الفاء  »حذف  اخلطيب:  يقول   
بعده  يستأنف  املصدر  يف  الدعاء  فألنَّ  أغويتني(  بام 
اقتضاها  كام  قبلها  ملا  مقتضاة  غري  والقصة  الكالم، 
بعدها  ما  اتصال  توجب  والفاء  فأنظرين(،  )رب  قوله: 
بام قبلها، والنداء أوالً يوجب القطع واستئناف الكالم 
مع  الفاء  فلم حتسن  قبلها،  ما  يقتضيها  سيام يف قصة ال 
قوله: )رب بام أغويتني(، واملوضعان اآلخران -يقصد 
يوجب  نداء  فيهام  الكالم  يدخل  مل  وص-  )احلجر( 

قصص القرآن الكريم: 11٩، 12٠.
)1( انظر: مالك التأويل: ٤٩1/1.  )31(

)2( انظر: أرسار التكرار يف القرآن: 7٩، بصائر ذوي   )32(
التمييز: 2٠7/1، 2٠8.

بدخول  فيهام  القسم  وصل  فلذلك  بعده؛  ما  استئناف 
الفاء«))33((.

بني  إغواء  عىل  إبليس  إقسام  عن  التعبري  اختلف   -11
هلم  ألقعدن  أغويتني  فبام  )قال  )األعراف(:  ففي  آدم، 
ومن  أيدهيم  بني  من  آلتينهم  ثم  املستقيم،  رصاطك 
أكثرهم  جتد  وال  شامئلهم  وعن  أيامنم  وعن  خلفهم 
شاكرين(، ويف )احلجر(: )قال رب بام أغويتني ألزينن 
منهم  عبادك  إال  أمجعني،  وألغوينهم  األرض  يف  هلم 
م يف كل  املخلصني(، وهذا االختالف راجٌع إىل ما تقدَّ
فلام  املناسبة،  من  استدعاه  وما  السورتني  من  واحدة 
إليكم من ربكم(  ُأنزل  ما  م يف )األعراف(: )اتبعوا  تقدَّ
وهو  إليه  الطريق  يوضح  ألنه  القرآن  إىل  واإلشارة 
إبليس يف االستيالء عليه  الذي طمع  املستقيم  الرصاط 
وقطع سالكه فقيل عبارة عن مرامه من ذلك: )ألقعدنَّ 
هلم رصاطك املستقيم( إىل آخر اآليات، لذلك حرص يف 
بني  )من  عليه:  لالستيالء  األربع  اجلهات  )األعراف( 

أيدهيم ومن خلفهم وعن أيامنم وعن شامئلهم())3٤((.
وكان قد ورد يف )احلجر( منعه ومنع جنوده عن 
: )ولقد  تعرف خرب السامء واسرتاق السمع يف قوله 
وحفظناها  للناظرين،  وزيناها  بروجًا  السامء  يف  جعلنا 
فأتبعه  السمع  اسرتق  من  إال  رجيم،  شيطان  كل  من 
شهاب مبني(، فلام ُصدَّ عن هذه اجلهة عدل إىل األخرى 
ممنوعًا  كنُت  إن  أي:  األرض(،  يف  هلم  )ألزينن  فقال: 
املقدرات مما  عن إغوائهم من حيث خرب السامء وإبداء 
األرض  علم  يف  حيدث  مما  مالئكته  إىل    اهلل  يوجهه 
فألجل  عنها،  متنعني  مل  جهة  من  إغوائهم  إىل  رجعُت 
املبني  اختلف  ما  السورتني  من  كل  يف  املتقدم  اختالف 
عىل  كل  وورد  طمعه  من  إبليس  عن  املحكي  من  عليه 

)3( درة التنزيل: 1٠5.  )33(
)٤( انظر: مالك التأويل: ٤٩3/1.  )3٤(
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بام  )األعراف(  ما ورد يف  ليناسب  يكن  يناسب، ومل  ما 
أعقب املتقدم يف )احلجر(، وتعقيب ما ورد يف )احلجر( 

بام أعقب املتقدم يف سورة )األعراف())35((.
قسم  يف  )احلجر(  يف  التزيني  ذكر  ناسب  وقد 
إبليس دون )األعراف(، ألنه ورد ذكر الزينة فيها ومل يرد 
 يف )احلجر(: )ولقد جعلنا  يف )األعراف(، فقد قال 
متدنَّ  )ال  وقال:  للناظرين(،  وزيناها  بروجًا  السامء  يف 
التزيني  به أزواجًا منهم(، وهذا من  عينيك إال ما متعنا 

يف األرض))36((.
السورتني  بني  وثيقًة  صلًة  السعود  أبو  ويلمُح 
  من خالل إقسام إبليس يف )األعراف( وإقسام املوىل
إقسام  -يقصد  ذلك  أنَّ  »واألظهر  يقول:  )احلجر(،  يف 
إبليس حيث  ملا وقع يف عبارة   يف )احلجر(- ردٌّ  اهلل 

قال: )ألقعدنَّ هلم رصاطك املستقيم«))37((.
بعيد،  حد  إىل  مقنعة  تبدو  التعليالت  وهذه 
ألهنا تعتمد يف ذلك عىل سياق اآليات الكريمة، وحتاول 

ربطها باجلو العام للسورة الكريمة.
12- وقول إبليس يف )األعراف(: )ثم آلتينهم من بني 
أيدهيم ومن خلفهم وعن أيامنم وعن شامئلهم و ال جتد 
أكثرهم شاكرين( يتناسب مع مقدمة السورة التي فيها: 
)وجعلنا لكم فيها معايش قليال ما تشكرون(، فقد الءم 
عىل  عهدًا  إبليس  قطع  فقد  مالءمة،  أمجل  اآليتني  بني 
نفسه بأنه سيحول بني بني آدم والشكر، بينام يف )احلجر( 

مل يرد يشء من ذلك))38((.
)قال  بقوله:  إبليس    املوىل  ذمَّ  )األعراف(  يف   -13
يف  ذلك  مثل  يرد  ومل  مدحورا(  مذؤوما  منها  اخرج 
)احلجر(؛ ألنَّه  ملا بالغ يف احلكاية عنه بقوله: )ألقعدنَّ 

)1( انظر: مالك التأويل: ٤٩3/1، ٤٩٤.  )35(
)2( انظر: التعبري القرآين: 3٠٩.  )36(

)3( إرشاد العقل السليم: 5/7٩.  )37(
)٤( انظر: التعبري القرآين: 2٩5.  )38(

والذأم  هنا،  ذمه  يف  بالغ  اآليات،  آلتينهم..(  ثم  هلم.. 
أشدُّ الذم))3٩((.

يف  واإلطناب  فاملبالغة  مقنع،  التعليل  وهذا   
قسم إبليس عىل إغواء بني آدم ناسبه إطناٌب ومبالغٌة يف 
ذمه وطرده، وهذا مما يتسق مع عادة القرآن يف مثل هذه 

املواضع.
يف  بـ)الصاغرين(  إلبليس    اهلل  وصف   -1٤
)األعراف( يتناسب مع سياق اآليات الكريمة، وذلك 
أنَّ القرآن الكريم قد ذكر قبل احلكم عليه هبذا الوصف 
وهو  غار(  )الصَّ احلكم  هذا  عليه  ترتب  الذي  السبب 
)التكرب( الذي أفصحت عنه السورة يف قوله: )فام يكون 
السجود  عن  االمتناع  كان  »فإذا  فيها(,  تتكرب  أن  لك 
التكرب  ضد  وهو  )الذل(  فإنَّ  )التكرب(  دافع  من  ينطلق 
سوف يلحق الشخصية املتكربة«))٤٠((، فهناك تقابٌل بني 
الذي  والذل  السجود  من  الشيطان  منع  الذي  التكرب 

حلقه، وهذا ما مل يرد يف سورة )احلجر(.
سورة  يف  القصة  مشاهد  أنَّ  عامة  بصفٍة  وأرى   -15
اآلية  طول  أقصد  الطول،  عليها  يغلب  )األعراف( 
)احلجر(،  سورة  يف  القصة  بمشاهد  مقارنًة  الواحدة 
وذلك تبعًا للجو العام للسورة واإليقاع الذي يتناسب 
مع كل واحدة منهام، وهذا األمر ربام يفرسِّ لنا كثريًا من 
إبليس  فإقسام  واألسلوبية،  املوضوعية  االختالفات 
إقسامه  أطول من  كان  آدم  بني  إغواء  األعراف عىل  يف 
يف    املوىل  لدن  من  طرده  عن  والتعبري  )احلجر(،  يف 
)األعراف( كان أكثر تفصياًل مما ورد يف )احلجر(، وهذا 
عىل  أكان  سواء  سورة،  لكل  اخلاص  اإليقاع  مع  يتسق 
الفاصلة  أو عىل مستوى  اآلية وقرصها،  مستوى طول 

)1( انظر: أرسار التكرار يف القرآن: 8٠، بصائر ذوي   )3٩(
التمييز: 2٠8/1.

)2( التفســري البنائي للقرآن الكريم: 11/2، وانظر:   )٤٠(
التفسري القرآين للقرآن: 376/8.
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القرآنية التي ختتم هبا اآلية.
16- انفردْت سورة )األعراف( بقصة آدم مع إبليس يف 
اجلنة، هذه القصة التي تلت مبارشة قصتهام مع املالئكة 
حني ُأمر اجلميع بالسجود آلدم ، بينام يف )احلجر( مل 
ترد هذه القصة، بل انتقل السياق إىل وصف املتقني وما 
هلم من نعيم، ومن ثمَّ إىل قصة أخرى هي قصة إبراهيم 
، ورغم أين مل أجد من املؤلفني من يشري إىل مثل هذا 
التي  )األعراف(  سورة  يف  تأمل  -وبعد  أنني  إال  األمر 
زادت فيها هذه القصة- أستطيع أن أقول: لعل السبب 
يف هذا -واهلل أعلم- راجٌع إىل السياق الذي وردت فيه 
القصة يف سورة )األعراف( واجلو العام هلا، وهو سياٌق 

وجوٌّ يتطلبان هذه القصة من خالل:
سياق  األعراف  سورة  يف  السياق  أنَّ  أوال: 
عقوباٍت وإهالٍك لألمم الظاملة من بني آدم، واجلو جو 
غضٍب من الرب ، وقد اتضح ذلك منذ بداية السورة: 
)وكم من قريٍة أهلكناها فجاءها بأسنا بياتًا... اآليات(، 
وتضمنت السورة -باإلضافة إىل ذلك- قصص األمم 
والسبب  وأهلكها،  عليها    اهلل  غضب  التي  السابقة 
الغضب  وذلك  اإلهالك  هذا  إىل  يؤدي  الذي  الرئيس 
مها  األمران  وهذان  اهلوى،  واتباع  الشيطان  طاعة  هو 
آدم  قصة  عليه  بنيت  الذي  التعبري-  صح  -إن  املرتكز 
إىل    آدم  استمع  فحني  والشجرة،  إبليس  مع   
  املوىل  عاتبه  الشجرة  وذاق  وأطاعه  إبليس  وسوسة 
وأخربه بعداوة الشيطان له وأخرجه من اجلنة إثر ذلك، 
فهذا الذنب وما قابله من عقوبة يتسق مع إطار السورة 

ويتناسب مع جوها املفعم بالغضب واإلهالك.
دت  )األعراف( شدَّ الكريمة  السورة  أنَّ  ثانيًا: 
اهلل  أوامر  اتباع  وهو  للغاية،  مهم  أمر  عىل  بدايتها  منذ 
واجتناب نواهيه وعدم اتباع غريه من األولياء املضلني 
املفسدين: )اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من 

دونه أولياء قليال ما تذكرون(، وكام يتناسب هذا األمر 
اإلهلي مع قصة آدم  مع إبليس يف السجود حيث مل 
يتبع إبليس أوامر اهلل ، فإنه يتسق بشكل أوضح مع 
  القصة التالية التي وقعت أحداثها يف اجلنة، فإنَّ آدم
خالف أوامر اهلل  ومل يتبع تعليامته فيام يتعلق باالقرتاب 
ما  خالصة  فإنَّ  لذلك  حصل؛  ما  فحصل  الشجرة  من 
يقصد من هذه القصة »إعالم الناس بام حصل آلدم مع 
حواء وحتذيرهم من الوساوس الشيطانية وتبصريهم بام 
وهذا  املجتمع«))٤1((،  أفراد  ومع  احلياة  يف  عمله  ينبغي 

يتناسق مع مقصود السورة الكريمة وإطارها العام.
كانت  )األعراف(  سورة  فإنَّ  وكذلك  ثالثًا: 
ر »حلقة من انطالق البرشية من نقطة البدء« ))٤2((  تصوِّ
إليها وهي خلق  التي ترجع أصول اخللق  النقطة  وهي 
آدم وحواء، ولذا كانت السورة توجه نداءاهتا إىل )بني 
آدم( يف أكثر من موضع، لذلك كان من املناسب احلديث 

عن آدم وزوجه أصل اخلليقة.
القصة،  موضع  من  أكثر  أقرتُب  وحني  رابعًا: 
املالئكة  سجود  قصة  وهي  السابقة  القصة  وحتديدًا 
السجود  عن  امتنع  حني  إبليس  أنَّ  أالحظ    آلدم 
طلبه،  وُأجيب  إنظاره  إبليس  فطلب    املوىل  وطرده 
يف  يوجد  مل  وإسهاب  بإطناب  إبليس  أقسم  حينها 
)ألقعدنَّ  قال:  فقد  سابقًا،  أرشُت  كام  )احلجر(  سورة 
أيدهيم...  بني  من  آلتينهم  ثم  املستقيم،  رصاطك  هلم 
ذلك  بعد  الشجرة  قصة  تأيت  أن  فناسب  اآليات(، 
ل املبالغ  لتكشف عن نموذج من نامذج هذا القسم املطوَّ
د إلقاء الوسوسة من كل النواحي، ونجاح  فيه الذي أكَّ
إبليس يف الوفاء بقسمه، فها هو يوسوس آلدم  من 
كل مكان، ومن مجيع اجلهـات -كام كشف عن ذلك يف 

)1( اإلعجاز اللغوي يف القصة القرآنية: 3٩.  )٤1(
)2( أرسار القصة القرآنية: 81.  )٤2(
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ولعل  منه،  ن  متكَّ حتى  وأكيد  شديد  وبإرصاٍر  قسمه- 
هذه املبالغة يف القسم منه -لعنه اهلل- استدعْت ذكر هذه 

القصة يف هذا املوضع، واهلل أعلم.
سورة  أنَّ  املشهدين  هذين  يف  الحظُت  ومما   -17
إبليس  باستثناء  )األعراف(  عن  انفردْت  قد  )احلجر( 
لعباد اهلل املخلصني وإقرار املوىل  له يف هذه احلقيقة، 
القصة  أنَّ  أعلم-  -واهلل  ذلك  مجاليات  يف  أراه  والذي 
 عىل عباده،  املوىل  امتنان  يف )احلجر( واردٌة يف مقام 
فاملشهد الذي قبل هذه القصة يتحدث عن تزيني السامء 
الروايس  وإلقاء  فيها  املعايش  وجعل  األرض  ومدَّ 
واإلنبات وإرسال الريح وإسقاء املاء، وكل هذه األمور 
مما امتنَّ اهلل  به عىل عباده، لذا فقد جاء يف هذه القصة 
منٌة أخرى من مننه  عىل صنف خاص من عباده وهم 
إبليس  سلطان  انتفاء  هي  املنة  وهذه  املخلصون،  عباده 
عليهم، ولذلك فلم تكتِف القصة باعرتاف إبليس أنه ال 
دت ذلك بإقرار املوىل  له، وهذا  يقدر عليهم، بل أكَّ

يتسق مع املقام الذي وردت فيه القصة الكريمة.
السابقة  األقوال  يف  العلامء  أقوال  خالل  ومن   -18
إبليس  وصف  أنَّ  يتضح  سبق  فيام  إليه  أرشُت  وبام 
الذي  الكرب  مع  يتناسب  )األعراف(  يف  بـ)الصاغرين( 
فيها(  تتكرب  أن  لك  يكون  )فام  نفسه:  املشهد  يف  ذكر 
ووصفه  متقابالن،  ضدان  )الذل(  والصغار  فالتكرب 
املشاهد  يتناسب مع وصفه يف  بـ)الرجيم( يف )احلجر( 
التي سبقت القصة: )وحفظناها من كل شيطان رجيم(.

1٩- مل أجد عند املفرسين -فيام وقفُت عليه- ما يتبني 
)إىل  قوله:  بزيادة  )احلجر(  انفراد  تعليل  خالله  من  يل 
إبليس،  لطلب    املوىل  إجابة  يف  املعلوم(  الوقت  يوم 
العقل  أن  إال  الزيادة،  هذه  يف  وتدبري  تأميل  طول  مع 
اجلامل  أرسار  بكل  اإلحاطة  عن  قارصًا  يظل  البرشي 
مجاليات  إىل  يصل  أن  يمكنه  آخر  باحثًا  ولعل  القرآين، 

الكريمة  السورة  هبذه  اختصاصها  ورس  اآلية،  هذه 
)احلجر( دون سورة )األعراف(.

هذا ما أمكن الوصول إليه من األرسار البالغية   
املوضوعية  االختالفات  وراء  الداللية  واجلامليات 
واألسلوبية يف القصتني، وهي أرساٌر ومجاليات منحت 
كل قصة جوها اخلاص وسياق املتميز، والالفت أنَّ هذه 
االختالفات بنوعيها جاءت لتثبت أنَّ القرآن الكريم عىل 
آياته  أنَّ  وتؤكد  والفصاحة،  البالغة  درجات  منتهى  يف 
وقصصه يف أعىل درجات اجلامل والبيان، وأنَّ اخلطاب 
السياق،  باختالف  ويعتني  املقام،  بمراعاة  هيتم  القرآين 
فال غرو أن خيتلف يف عرضه للقصة الواحدة بني سورة 
ومقصودها  اخلاصة،  فكرهتا  سورة  لكل  إذ  وسورة، 

املتميز، وسياقها االستثنائي.

اخلامتة
سعت هذه الدراسة إىل الكشف عن ملمح من 
ما  وهو  البالغي،  مالمح إعجاز القرآن الكريم 
القرآن جمموعة  ن  يتضمَّ إذ  اللفظي،  املتشابه  يطلق عليه 
من اآليات واملشاهد والقصص التي تتكرر يف أكثر من 
سورة، وتتشابه كثريًا يف طريقة عرضها، إال أنك جتد فيها 
القرآن، وال  إليها  اختالفات موضوعية وأسلوبية عمد 
شك أن هذا التفاوت يف العرض مل يكن عبثا، وهذا ما 
أثبتته الدراسة من خالل اختيار قصة آدم  يف سوريت 
هلذه  البالغية  اجلامليات  عن  كاشفة  واحلجر،  األعراف 

االختالفات.
النتائج  من  بمجموعة  الدراسة  خرجت  وقد 

املهمة، منها:
اإلعجاز  مالمح  من  ملمح  إىل  الدراسة  نبَّهْت   -1
بجامليات  يتصل  ما  وهو  الكريم،  للقرآن  البالغي 
التشابه اللفظي، ورغم أن العلامء قد أدركوا هذا اجلانب 
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جهود  من  الدراسة  ذكرته  ما  بدليل  مبكر  وقت  منذ 
أن  املعارصين تؤكد  أن نظرة يف مؤلفات  ومؤلفات إال 

امليدان ال زال فسيحًا ملزيد من الدراسات والبحوث.
الكريم،  للقرآن  البالغي  اإلعجاز  الدراسة  دْت  أكَّ  -2
الفصاحة والبيان، وأبانت عن يشء من  وعلو كعبه يف 
أسباب عجز العرب عن اإلتيان بمثله، وانبهارهم منه، 
غْت حجم الدهشة التي سيطرت عىل نفوسه حني  وسوَّ

أصغوا إىل هذا الوحي اإلهلي املعجز.
3- أثبتْت الدراسة براعة القرآن الكريم يف عرض قصصه 
ومشاهده، وإبداعه العجيب يف أسلوبه وتراكيبه، ودقته 

املتناهية يف اختيار ألفاظه وإيثار عباراته.
٤- أفصحْت الدراسة عن أنَّ تكرار القصص يف القرآن 
الكريم ليس تطوياًل دون فائدة، بل وراءه أرسار بالغية 
تدقيق  خالل  من  يظهر  ما  منها  للمتأمل،  إال  تظهر  ال 
فهذه  واألسلوبية،  املوضوعية  االختالفات  يف  النظر 
قصة آدم  تكررت يف األعراف واحلجر، ومع ذلك 
كل  يف  ومجاليات  دالالت  عن  االختالفات  كشفت 

سورة مل تكن يف األخرى.
القصص  اختالف عرض  أنَّ  الدراسة عن  5- كشفْت 
يف القرآن مرهون بأمور كثرية، من أبرزها مراعاة املقام 
للمشهد،  العام  اجلو  ومالءمة  السياق،  إىل  والنظر 
والتدقيق يف موضوع السورة الكريمة وفكرهتا الرئيسة 

ومقصودها العام.
القرآنية  القصة  ربط  أن  إىل  الدراسة  توصلْت   -6
باملقصود العام للسورة التي وردت فيها يفتح للباحث 
يشيعه  اللفظي وما  التشابه  األبواب يف جمال  الكثري من 

من دالالت ومجاليات.
السورة  يف  مشهد  كل  أنَّ  الدراسة  عن  نتج  كام   -7
وانسياب،  سالسة  بكل  بعده  الذي  يستدعي  الكريمة 
ومن تلك املشاهد أحداث القصة القرآنية، ولذا ينبغي 

فإنَّ  السورة-  بمقصود  القصة  يربط  الباحث -كام  عىل 
س اخليوط التي استدعْت ورود  عليه أن حياول أن يتلمَّ
فيها وعالقتها  التفصيلية  السورة واألحداث  القصة يف 

باملشاهد السابقة.
يف  اختالف  كل  أن  الدراسة  دْت  أكَّ فقد  وأخريا،   -8
لو  بدقة، حتى  املتشاهبة مقصود  الكريم  القرآن  مشاهد 
ليس  ذلك  وأنَّ  هناك،  وحذفه  هنا  حرف  بزيادة  كان 
بالغية  يتضمن أرسارًا  وإنام  العرض،  التنويع يف  ملجرد 
والتدبر  النظر  من  ملزيد  إال  حتتاج  ال  بيانية  ومجاليات 
اإلهلي  الوحي  هذا  إعجاز  معه  سيتأكد  مما  والتأمل، 
الفصاحة  من  العليا  القمة  يف  وأنه  األسلويب،  ومجاله 

والبالغة والبيان.
يف  تدوينها  يمكن  التي  التوصيات  أهم  ومن 

ختام هذه الدراسة:
1- ينبغي أن يتوجه الباحثون إىل هذا امليدان، من خالل 
كل  يف  الواحد  املوضوع  ذات  القرآنية  القصة  دراسة 
فيها،  القرآن وتتبعها يف كل سورة وردت  مشاهدها يف 
شأنه  من  فذلك  املشاهد،  بني  املوازنة  إقامة  ثمَّ  ومن 
يفتح  مما  ف،  تتكشَّ والرؤية  تكتمل  الصورة  جيعل  أن 

للباحث أبوابًا ويكشف له عن أرسار ال ختطر عىل بال.
2- إعادة النظر يف مشهد القصة القرآنية وتالوهتا أكثر 
من مرة والتدبر يف آياهتا وعبارهتا وألفاظها يكشف عن 

أرسار ال تظهر مع القراءة األوىل.
عرض  اختالف  يف  وأثره  اإليقاع  قيمة  إىل  التنبه   -3

القصة والصيغة التي وردت عليها.

ثبت املصادر واملراجع

الكريم . 1 القرآن  مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشاد   
دار  العامدي،  السعود  أبو  السعود(،  أيب  )تفسري 
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إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د.ط(، )د.ت(.

 أرسار التكرار يف القرآن، حممود بن محزة الكرماين، . 2
الطبعة  عطا،  أمحد  القادر  عبد  وحتقيق:  دراسة 

الثانية، 13٩6هـ. 

 أرسار القصة القرآنية، د. فهد خليل زايد، دار يافا . 3
الطبعة  عامن،  األردن:  والتوزيع،  للنرش  العلمية 

األوىل، 2٠٠7م.

السيد . ٤ حممد  القرآنية،  القصة  يف  اللغوي  اإلعجاز 
الطبعة  شباب،  مؤسسة  عون،  وحسن  مصطفى 

األوىل، 1٩81م.

الربهان يف متشابه القرآن، حممود بن محزة الكرماين، . 5
حتقيق: أمحد عز الدين عبد اهلل خلف اهلل، دار صادر، 

بريوت، )د.ط(، )د.ت(.

العزيز،  . 6 الكتاب  لطائف  يف  التمييز  ذوي  بصائر 
املكتبة  النجار،  عيل  حممد  حتقيق:  الفريوزآبادي، 

العلمية، بريوت، )د.ط(، )د.ت(.

دار . 7 السامرائي،  صالح  فاضل  د.   ، القرآين  التعبري 
عامر، عامن، الطبعة الرابعة،  1٤27هـ.

 التفسري البنائي للقرآن الكريم، د. حممود البستاين، . 8
دار القلم، دمشق، )د.ط(، )د.ت(.

 التفسري القرآين للقرآن، عبد الكريم اخلطيب، دار . ٩
الفكر العريب، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.

اآليات . 1٠ بيان  يف  التأويل  وغرة  التنزيل  درة 
املتشاهبات يف كتاب اهلل العزيز، اخلطيب اإلسكايف، 
بريوت،  املعرفة،  دار  شيحا،  خليل  به:  اعتنى 

)د.ط(، )د.ت(.

 غرائب التفسري وعجائب التأويل ،  حممود بن . 11
محزة الكرماين ،  حتقيق: د. شمران رسكال العجيل، 
للثقافة اإلسالمية، جدة، مؤسسة علوم  القبلة  دار 

القرآن، بريوت، الطبعة األوىل، 1٤٠8هـ.

الطيب . 12 أبو  القرآن،  مقاصد  يف  البيان  فتح 
القنوجي البخاري، اعتنى به: عبد اهلل األنصاري، 
)د.ط(،  قطر،  اإلسالمي،  الرتاث  إحياء  إدارة 

)د.ت(.

 قصص القرآن الكريم، د. فضل حسن عباس، . 13
دار الفرقان، عامن، الطبعة األوىل، 1٤2٠هـ.

 كشف املعاين يف املتشابه من املثاين، بدر الدين . 1٤
جامعة  طبق،  اجلواد  عبد  د.  حتقيق:  مجاعة،  بن 

الدراسات اإلسالمية، )د.ط(، )د.ت(.

 متشابه القرآن العظيم، أليب احلسني املنادي، . 15
حتقيق: عبداهلل بن حممد الغنيامن، مكتبة لينة للنرش 

والتوزيع، دمنهور، )د.ط(، 1٤1٤هـ.

الكسائي، . 16 احلسن  أليب  القرآن،  متشابه   
الدعوة  كلية  منشورات  التميمي،  صبيح  حتقيق: 
الرتاث اإلسالمي،  اإلسالمية، وجلنة احلفاظ عىل 

طرابلس، الطبعة األوىل، 1٤٠2هـ.

الرمحن . 17 عبد  التدبر،  ودقائق  التفكر  معارج   
الطبعة  دمشق،  القلم،  دار  امليداين،  حبنكة  حسن 

األوىل، 1٤21هـ.

مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل . 18
الزبري  بن  أمحد  التنزيل،  آي  من  املتشابه  توجيه  يف 
الغرب  دار  الفالح،  سعيد  حتقيق:  الغرناطي، 

اإلسالمي، بريوت، )د.ط(، 1٤٠5هـ.

 من بالغة املتشابه اللفظي يف القرآن الكريم، . 1٩
الرياض،  إشبيليا،  دار  الصامل،  عيل  بن  حممد  د. 

الطبعة األوىل، 1٤22هـ.

 هداية املرتاب وغاية احلفاظ الطالب يف تبيني . 2٠
حتقيق:  السخاوي،  احلسن  أليب  الكتاب،  متشابه 
بريوت،  املعارص،  الفكر  دار  احلسني،  عبدالقادر 

الطبعة األوىل، 1٤1٤هـ.
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 وليد عبداهلل الدورسي : التشكيل املوسيقي يف ديوان )حروف من لغة الشمس(

التشكيل الموسيقي في ديوان )حروف من لغة الشمس( 
للشاعر/ عبد اهلل بن سلْيم الرشْيد

د. وليد عبداهلل الدوسي
أستاذ مساعدبقسم اللغة العربية جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

امللخص :

متيز ديوان )حروف من لغة الشمس( للشاعر عبد اهلل 
تظهر  إذ  املوسيقي.  التشكيل  مظاهر  بتنوع  الرشْيد  سلْيم  بن 
قصائد  فهناك  شعرية،  أشكال  عدة  اخلارجي  املستوى  عىل 
عمودية، وتفعيلية، وقصائد يتداخل فيها الشكالن. وتعددت 
حضورا.  أكثرها  هو  الكامل  ولكن  الديوان،  قصائد  أوزان 
وجل قصائد الديوان العمودية مقّفاة تقفية موحدة، وال ختلو 
الشكلني  القافية بني  قافية رئيسة، وتتفق  التفعيلة من  قصائد 
التدوير  الديوان  يف  وحرض  تداخال.  إذا  والتفعييل  العمودي 
املعنوي يف القصائد العمودية، وبخاصة يف املجزوءة منها، كام 

حرض التدوير املوسيقي يف القصائد التفعيلية.

مظاهر  عدة  الداخيل  التشكيل  مستوى  عىل  وتظهر 
القصائد،  كل  يف  حارضة  واجلهر  اهلمس  فأصوات  إيقاعية، 
عن  احلديث  عند  املهموسة  األصوات  ظهور  يزداد  ولكن 
تصوير  عند  املجهورة  األصوات  ظهور  ويزداد  املايض، 
مواقف القوة. وللتكرار يف الديوان مستويات متلفة، فمنه ما 
يكون عىل مستوى الصوت، أو الكلمة، أو الرتكيب. وجتاوز 
التكرار يف الديوان وظيفته اإليقاعية إىل الوظيفة املعنوية، فقد 
عمل عىل ترابط أجزاء القصيدة، وتقرير مضامينها. واجلناس 
بارز يف الديوان، ومما يدل عىل ذلك أن البيت الواحد قد يظهر 
اإليقاع،  صوت  يرفع  وهو  كلامت،  أربع  بني  جناسان  فيه 
ويربط األلفاظ التي يقع بينها اجلناس. متيزت بعض األبيات 
يف الديوان باجلمل القصرية، وهذا يزيد وقفات البيت، فتبدو 
رافقته  إذا  األسلوب  هذا  إيقاع  ويربز  الداخلية،  كالقوايف 

مؤثرات إيقاعية أخرى كالتنوين والتكرار.

Abstract: 

The collection of poems (letters from the lan-
guage of the sun) of the poet / Abdullah bin Sulayem 
Al-Rasheed is characterized by the diversity of the 
composition. At the outer level, there are several 
poetic forms. There are vertical, poetic, and inter-
twined poems. Numerous weights of Diwan poems, 
but the full is the most present. And most of the po-
ems of the collection of poems vertical deconstruct 
unified archipelago, and is not without poems Trvila 
of the rhyme President, and agrees rhyme between 
the forms of vertical and interactive if interference. 
He attended the moral rotation in the poems of the 
vertical, especially in the fragmentation of them, and 
also attended the recycling of music in the poems of 
activation.

At the level of the internal formation, there 
are several rhythmic manifestations. The sounds of 
whisper and sound are present in all the poems, but 
the appearance of the marginalized sounds increases 
when talking about the past. There are different lev-
els in the collection of poems, such as the volume, 
the word, or the composition. The repetition in the 
collection of poems exceeded his rhythmic function 
to the moral function. He worked on the interconnec-
tion of the parts of the poem and its contents. This is 
evidenced by the fact that the single house may show 
two jinnas between four words. It raises the sound 
of the rhythm, and connects the words that are in-
tertwined with the gospel. Some of the verses in the 
court are characterized by short sentences, and this 
increases the house stops, looks like internal lines, 
and highlights the rhythm of this method if accom-
panied by other rhythmic effects such as toning and 
repetition.

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل 
خاتم النبيني، أما بعد:

فهذا بحث بعنوان: )التشكيل املوسيقي يف ديوان 

)حروف من لغة الشـمس( للشاعر/ عبداهلل بن سلْيم 
أركان  أهم  من  فنيا  ركنا  يدرس  والبحث  الرشْيد(، 
األدبية  الساحة  يف  مكانة  له  شاعر  عند  وذلك  الشعر، 
متخصص  أكاديمي  أنه  ذلك  إىل  ويضاف  السعودية، 
يف اللغة العربية، ويتميز ديوانه الذي يقوم عليه البحث 
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بحضور ظواهر موسيقية متنوعة.

ويفيد البحث يف دراسة التشكيل املوسيقي يف ذلك 
وقد  التحلييل.  اإلحصائي  الوصفي  املنهج  من  الديوان 
تكون البحث من مقدمة، تالها متهيد، تضمن جانبني، 
والتعريف  الشعر،  يف  املوسيقي  التشكيل  أمهية  ومها: 
صلب  وجاء  الرشْيد.  سلْيم  بن  اهلل  عبد  بالشاعر 
التشكيل  األول  املبحث  درس  مبحثني،  من  الدراسة 
وهي:  جوانب،  أربعة  وتضمن  اخلارجي،  املوسيقي 
الشكل الشعري، والوزن، والقافية، والتدوير. ودرس 
وتضمن  الداخيل،  املوسيقي  التشكيل  اآلخر  املبحث 
والتكرار،  واجلهر،  اهلمس  وهي:  أيًضا،  جوانب  أربعة 
عالقة  إىل  البحث  وأشار  البيت.  وتقسيم  واجلناس، 
مجيع تلك اجلوانب املوسيقية يف تشكيل الدالالت التي 
ترد فيها. ثم جاءت اخلامتة متضمنة أبرز نتائج البحث ، 

وتلتها قائمة املصادر واملراجع . 

هذا واهلل املوفق واملستعان، وآخر دعوانا أن احلمد 
هلل رب العاملني.

التمهيد:

أ-أمهية التشكيل املوسيقي يف الشعر:

تنبثق  تتابع أصوات،  األدبية عىل  النصوص  تقوم 
يف  الصويت  املستوى  أمهية  وتتفاوت  الدالالت،  منها 
تلك النصوص، وال شك أنه يبلغ ذروته يف النصوص 
الشعرية ))1((؛ ألن »البناء املوسيقي للقصيدة هو الصورة 
احلسية هلا، هو أول ما يصادف السامع أو القارئ منها؛ 

ومن ثمَّ كانت خطورته، وكانت العناية به« ))2((.

القصيدة،  بنية  املوسيقا يف  القدماء ألثر  وقد فطن 

)1(  انظر: نظرية األدب، وليك، ص213.
)2(  الشعر العريب املعارص: قضاياه وظواهره الفنية 

                   واملعنوية، إسامعيل، ص6٠.

بل وأشاروا إىل عالقة املوسيقا بالداللة ومن ذلك قول 
اجلاحظ: »والشعر ال ُيستطاع أن ُيرتجم، وال جيوز عليه 
وذهَب  وزُنه،  وبطَل  نظُمه،  تقطَّع  ُحّول  ومتى  النقل، 
املنثور.  كالكالم  ال  التعجب،  موضُع  وسقَط  حسنُه، 
والكالم املنثور املبتدأ عىل ذلك أحسُن وأوقُع من املنثور 

ل من موزون الشعر« ))3((. الذي حتوَّ

إىل  اإلشارة  السابقة  اجلاحظ  مقولة  وتتضمن 
أن  عىل  يدل  وهذا  نثره،  بعد  حسنه  يفقد  املنظوم  أن 
املوسيقا من أبرز العنارص اجلاملية يف القصيدة، فاملوسيقا 
القصيدة،  درر  جتمع  التي  وهي  احلسن،  مصادر  من 
تلك  تتضمن  كام  متناسق.  عقد  يف  منتظمة  وتوحدها 
ليست  القصيدة  موسيقا  أن  إىل  اإلشارة  أيًضا  املقولة 
الفنية  العنارص  تتامزج مع  لكنها  جمرد زخارف صوتية، 
األخرى يف القصيدة، فمباين القصيدة تتغري بعد نثرها، 

واختالف املباين يتبعه اختالف املعاين. 

واملوسيقا عند التصنيف عنرص شكيّل يف األصل، 
املضامني  إنتاج  عن  معزولة  ليست  ذلك-  -مع  لكنها 
يف  تؤثر  املوسيقا  أن  يرى  احلديث  فالنقد  القصيدة،  يف 
عواطف املتلقي ومشاعره، وبذلك يتهيأ الستقبال تلك 
»موسيقا  فإن  وهكذا   ،))٤(( معها  والتفاعل  املضامني 

الشعر ليست شيًئا يوجد مستقاًل عن املعنى« ))5((.

إىل  يومئ  )التشكيل(  ولفظة  املوسيقا  بني  والربط 
ما يسمى )تداخل الفنون(، فالشعر مرتبط بعدة فنون، 
الشعر  »ارتباط  ولكن  والتصوير،  الرسم  وبخاصة 
إن  الرومان:  قال  حتى  بالتصوير؛  منه  أكرب  باملوسيقا 
بأشعارهم«))6((.  يرتنمون  مغننّي  إال  ليسوا  الشعراء 

)3(  احليوان، 75/1.
)٤(  انظر: مبادئ النقد األديب،

                       ريتشاردز، ص1٩8-1٩٩.
)5(  يف الشعر والشعراء، إليوت، ص2٩.

)6(  النقد األديب، أمني، 71/1.
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وتنبَّه العرب لذلك، فأبو نرص الفارايب يذكر »أن املوسيقا 
التأليف والوزن  والشعر يرجعان إىل جنس واحد، هو 
واملناسبة بني احلركة والسكون، فكالمها صناعة، تنطق 

باألجناس املوزونة« ))7((.

ب-التعريف بالشاعر: عبداهلل بن ُسلْيم الرشْيد:

يف  1385هـ  سنة  الرشْيد  ُسلْيم  بن  عبداهلل  ُولد 
بلدة الغاط، وخترج يف كلية اللغة العربية بالرياض سنة 
ثم  1٤1٤ه،  سنة  املاجستري  درجة  نال  ثم  1٤٠7هـ، 
درجة الدكتوراه سنة 1٤21هـ. عمل مدرًسا يف املعهد 
العلمي بامللز، ثم انتقل للتدريس يف قسم األدب يف كلية 
سعود  ابن  حممد  اإلمام  جامعة  يف  وذلك  العربية  اللغة 

اإلسالمية.

صدرت له قبل إعداد هذا البحث مخسة دواوين، 
من  و)حروف  1٤13هـ،  سنة  الربوق(  )خامتة  وهي: 
النبيل(  العشب  و)أوراد  الشمس( سنة 1٤21هـ،  لغة 
1٤31هـ،  سنة  يستيقظ(  و)نسيان  1٤27هـ،  سنة 

و)قنديل َحذام( سنة 1٤37هـ.

املبحث األول: التشكيل اخلارجي:

قواعد  عىل  القصيدة  يف  اخلارجية  املوسيقا  تقوم 
خاصة  القواعد  وتلك  والقافية،  العروض  ِعْلَمي 
بد  فال  العمودية،  القصيدة  يف  الزمة  وهي  بالشعر، 
املوسيقا  فتقوم  التفعيلة  قصيدة  أما  بنيتها.  تنتظم  أن 
اخلارجية فيها عىل األوزان، لكن تلك القصيدة تتخفف 
من التزام عدد معني من التفعيالت يف السطر الواحد، 
القصيدة ال  فقد تقرص األسطر، أو تطول، كام أن تلك 
تلتزم قافيًة معينًة يف هنايته، بل يغلب أن يراوح الشاعر 
معينة يف عدة أسطر  قافية  إىل  يميل  أو  قواٍف،  بني عدة 

)7(  كتاب املوسيقا الكبري، 16/1.

شعرية.

يف  اخلارجي  التشكيل  عن  احلديث  ويشمل 
الديوان عدة جوانب، وهي: الشكل الشعري، والوزن، 

والقافية، والتدوير.

أوالً: الشكل الشعري:

أفاد الشاعر يف ديوانه من مجاليات أشكال شعرية 
تقفية  املقفى  العمودي  الشكل  يكتب  فهو  متنوعة، 
موحدة، ويميل إليه، وأغلب نتاجه يف الديوان من ذلك 
الشكل، لكن ذلك مل يقف بينه وبني التأثر بمحاوالت 
يف  له  إذ  العريب،  الشعر  موسيقا  يف  املعروفة  التجديد 
الديوان جتربة واحدة يف كتابة القصيدة العمودية املتنوعة 
ومل  خالصة،  تفعيلية  قصائد  عدة  كتب  أنه  كام  التقفية، 
الشكالن:  فيها  يمتزج  بل كتب قصائد،  بذلك،  يكتف 
ست  ديوانه  يف  مَجَع  وكذلك  والتفعييل.  العمودي، 
نتف قصرية متنوعة األشكال واألوزان واألغراض يف 

قصيدة واحدة، وسامها )قصائد قصرية(.

وعددها  الشعرية  األشكال  التايل  اجلدول  ويظهر 
ونسبها املئوية يف الديوان:

عدد شكل القصيدةالتسلسل
النسبةالقصائد

عدد 
األبيات

أو األسطر 
الشعرية 

67.74329%21عمودية مقفاة تقفية موحدة1

3.2321%1عمودية متنوعة التقفية2

12.90123%4تفعيلية3

12.90128%4عمودية تفعيلية4

3.2328%1مقطعات جمموعة يف قصيدة5

100629%31جمموع القصائد

البحث عن عالقة بني الشكل  النقاد  وقد حاول بعض 
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الشعراء يميلون  الشعري واملوضوع، فذكر أحدهم أن 
يف املوضوعات اخلاصة إىل قصائد التفعيلة, حيث تكون 
إىل  اجلمهور  خياطبون  عندما  ويميلون  هادئة.  املوسيقا 

القصائد العمودية، حيث تكون النربة عالية ))8((. 

بني  العالقة  باطراد  اجلزم  يمكن  ال  أنه  يل  ويظهر 
أن  ذلك  عىل  يدل  ومما  واملوضوع،  الشعري  الشكل 
وفيها  واحد،  موضوع  يف  تكون  الواحدة  القصيدة 
هذا  تكرر  وقد  والتفعييل،  العمودي  الشكالن  يتداخل 
من  لعل  ولكن  الديوان.  يف  قصائد  أربع  يف  التداخل 
طريقة  معني  عري  ش  شكل  إىل  تقود  التي  األسباب 
النفسية اخلاصة،  املوضوع ومشاعره  الشاعر يف معاجلة 
ذلك  توضح  التي  األمثلة  ومن  نفسه،  املوضوع  وليس 

قول الشاعر يف قصيدة )رعشة الذكرى( ))٩((:

َجفَّ نبُض الكالِم عىل َشفتيَّ
َعْك وأْغض القصيُد فام َودَّ

والليايل. ويا قسوة الليل إْذ رّوَعْك!
رّوَعْك؟!

ل يرّوْعَك بل أوقَد الروَع يف أنفٍس
َنَزَعْت َمنْزعْك

)8(  الشعر املعارص يف اليمن: الرؤية والفن, إسامعيل، 
                    ص226-225.

)٩(  الديوان، الرشْيد، ص٤1.

يا أخي، يف ضمريي حروٌف ولكنني...
متخٌم بالسكوِت وباليأس يف زمْن ضّيَعْك.

يتداخل الشكالن العمودي والتفعييل يف القصيدة 
السابقة التي قاهلا الشاعر يف رثاء صديقه، ولكن بعض 
صفات  وهي  ومناقبه،  امليت  حماسن  تصف  مقاطعها 
تلك  تكون  أن  إىل  الشاعر  دفع  قد  هذا  ولعل  ظاهرة، 
الصفات يف الشكل العمودي الذي يتميز بانتظام قواعد 
احلزن  مشاعر  تصف  القصيدة  مقاطع  وبعض  وثباهتا. 
مضطربة،  خفية  مشاعر  وهي  الشاعر،  قلب  يف  الدفينة 
تلك  وصف  يكون  أن  إىل  الشاعر  دفع  قد  هذا  ولعل 

املشاعر يف الشكل التفعييل الذي يتميز بتدفقه وتنوعه.

التفعييل  الشعريان  الشكالن  يتداخل  وقد 
نفسها،  التفعيلية  القصيدة  يف  خفيا  تداخال  والعمودي 
تفعيلية،  أسطر  هيئة  عىل  أجزائها  بعض  تكتب  حيث 
توزيع  إعادة  بعد  عمودية  أشطر  احلقيقة  يف  ولكنها 

ألفاظها، وهذا التداخل ليس كثرًيا يف الديوان، ومل أعّد 
هذا عند اإلحصاء من التداخل بني الشكلني العمودي 
نامذجه  وأطول  مقصود،  غري  يكون  قد  ألنه  والتفعييل؛ 
قول الشاعر يف قصيدة )غمغامت يف حرضة جرح قديم( 

:))1٠((
أمتدُّ

يلفظني الطريُق املرشئبُّ إل الطريْق

)1٠(  السابق، ص٤3.
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َرُجال ُهالميَّ اهلوى
يف ُمقلتيِه َأسى وِضيْق

ِرْجالُه ختبُط صفحَة األياِم
يف َجَلٍد صفيْق

َوُرؤاه ُتـْمعن يف الصعوِد..
ته َسحيْق َوَغوُر مِهَّ

َيْغفو وِحنَي تزُّ أْذنيِه العزائُم
َيستفيْق.

عىل  لتكون  السابقة،  األسطر  كتابة  إعادة  يمكن 
نظام األشطر العمودية كالتايل:

الديوان،  يف  الشعرية  األشكال  تنوعت  وهكذا 
ولكن الشكل العمودي اخلالص هو الشكل السائد يف 
الشعري  الشكل  بني  ثابتة  عالقة  يل  تظهر  ومل  الديوان، 
واملوضوع، ولكن قد يكون الرابط بينهام مشاعر الشاعر 

وطريقته يف معاجلة املوضوع.
ثانًيا: الوزن:

وقد  والنثر،  الشعر  بني  الفروق  أبرز  من  الوزن 
نّوه النقاد العرب القدماء بمكانته، فابن رشيق يرى أن 
»الوزن أعظم أركان حّد الشعر، وأوالها به خصوصية« 
ناقد الشعر، واملحافظة  به  ))11((. وهو ِمن أوّل ما يعنى 

)11(  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، 1/13٤. 

يبدأ  فاجلاحظ  القصيدة،  جودة  أسس  من  الوزن  عىل 
»وإنام  يقول:  فهو  القصيدة،  عىل  احلكم  عند  بالوزن 
الشأُن يف إقامة الوزن...« ))12((. والشك أن الوزن حيقق 
اإليقاعية  قيمته  بسبب  وذلك  للمتلقي،  واللذة  املتعة 
الشعر،  عمود  أركان  من  املرزوقي  عّده  وقد  العالية، 
إليقاعه،  الطبُع  َيطرُب  »لذيُذه  الوزن:  تأثري  عن  وقال 
تركيبه،  لصواب  الفهُم  َيطرُب  كام  بصفائه،  وُيامزجه 

واعتدال نظومه« ))13((.

يف  األوزان  شيوع  نسبة  التايل  اجلدول  ويظهر 
الديوان:

عدد البحرالتسلسل
القصائد

عدد األبياتالنسبة
أو األسطر 

الشعرية
25.80118%8الكامل1
16.1378%5البسيط2
12.9095%4الرمل3
12.9050%4الطويل4
6.4577%2املتقارب5
6.4568%2الرجز6
6.4535%2اخلفيف7
3.2328%1متعددة البحور8
3.2328%1الوافر9

3.2316%1املتدارك10
3.234%1املجتث11

جمموع 
القصائد

31%100597

)12(  احليوان، 131/3.
)13(  رشح ديوان احلامسة، 1/1٠.



82

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

 وليد عبداهلل الدورسي : التشكيل املوسيقي يف ديوان )حروف من لغة الشمس(

يتضح من اجلدول السابق أن الكامل هو البحر األكثر 
املنترشة  البحور  من  فهو  بعجيب،  هذا  وليس  شيوًعا، 
 ،))1٤(( احلديث  العرص  يف  انتشاره  وازداد  القدم،  منذ 
لكل  يصلح  بأنه  يتميز  الكامل  أن  النقاد  بعض  ويرى 

أغراض الشعر ))15((.

هنا:  وأعني  البحور،  بعض  غياب  أيًضا  ويظهر 
واملنرسح،  واملقتضب،  واملضارع،  واملديد،  الرسيع، 
البحور  فإن   ))16(( األخري  البحر  استثنينا  وإذا  واهلزج. 
السابقة ليست كثرية االنتشار يف الشعر العريب، وبخاصة 

الشعر احلديث.

القصيدة،  وموضوع  الوزن  بني  الربط  ويصعب 
من  قصائد  أربع  يضم  الديوان  أن  ذلك  عىل  يدل  ومما 
بحر الرمل يف موضوعات متنوعة، أما أوالها يف ترتيب 
وهي  وللشعر؟(،  َلُكم  )ما  فقصيدة  هناك  حضورها 
الشعر.  حقيقة  وصف  وموضوعها  تفعيلية،  قصيدة 
جتمع  قصيدة  وهي  الشد(،  )أوان  فقصيدة  الثانية  وأما 
احلديث  وموضوعها  والتفعييل.  العمودي،  الشكلني: 
عن واقع املسلمني. وأما الثالثة فقصيدة )ألميس أحّن، 
التقفية،  متعددة  عمودية  قصيدة  وهي  ُأغني(،  ولغدي 
فقصيدة  األخرية  وأما  املايض.  إىل  احلنني  وموضوعها 

)عطش(، وهي عمودية مقّفاة، تصف معاناة داخلية.

وحترض عالقة عامة بني الوزن والشكل الشعري، 
البحور  من  تنظم  العريب  الشعر  يف  التفعيلة  فقصيدة 
الصافية التي تقوم عىل تفعيلة واحدة مكررة، ومن النادر 

)1٤(  انظر: موسيقا الشعر، أنيس، ص2٠6.
)15(  انظر: إلياذة هومريوس معّربة نـظاًم، البستاين، 

                     ص82.
)16(  درس إبراهيم أنيس نَِسب شيوع األوزان يف الشعر 

                    العريب، وأشار إىل أن اهلزج من البحور املنترشة، 
                   انظر: موسيقا الشعر، ص1٠8.

عىل  ينطبق  وهذا   ،))17(( املمزوجة  البحور  من  كتابتها 
قصائد التفعيلة يف الديوان، فالقصائد التفعيلية اخلالصة 
يف الديوان أربع، اثنتان منها من بحر املتقارب، وواحدة 
والقصائد  الكامل.  بحر  من  وواحدة  الرمل،  بحر  من 
يف  والتفعييل  العمودي  الشكالن  فيها  تداخل  التي 
الديوان أربع أيًضا، اثنتان منها من بحر الرجز، وواحدة 
من بحر الرمل، وواحدة من بحر املتدارك، ومجيع تلك 

البحور صافية.

من  جاءت  الديوان  قصائد  أن  سبق  مما  ونستنتج 
كان  وقد  املألوفة،  األوزان  وبخاصة  متعددة،  أوزان 
الكامل أكثرها ظهورها، ومل حترض عالقة ثابتة بني الوزن 
واملوضوع، وحرضت عالقة عامة بني الشكل الشعري 
والوزن، فقصائد التفعيلة يف الديوان جاءت من األوزان 

الصافية، وهذا هو املشهور يف شعر التفعيلة العريب.

ثالًثا: القافية:

العريب،  الرتاث  يف  القافية  تعريفات  تعددت 
واملشهور أهنا »الساكنان اآلِخران من البيت، وما بينهام، 

مع حركة ما قبل الساكن األول منهام« ))18((.

ونظام القافية خيتلف من الناحية اجلاملية ))1٩(( 
فاألوىل  التفعيلية،  والقصيدة  العمودية  القصيدة  بني  ما 
تقوم عىل سيادة القافية عن طريق التوازن أو التامثل بني 
املوسيقية،  الفواصل  بمثابة  »والقوايف  البيت،  شطري 
يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا الرتدد الذي 
يطرق اآلذان يف فرتات زمنية منتظمة، وبعد عدد معني 

)17(  ترفض نازك املالئكة أن تنظم قصيدة التفعيلة من 
                    البحور املمزوجة التفعيالت، مثل: البسيط، 

                    والطويل،   واملديد، واملنرسح. انظر: قضايا الشعر 
                    املعارص، ص68-6٩.

)18(  كتاب القوايف، التنوخي، ص67.
)1٩(  أفدت يف مبادئ مجال الشكل الفني من: مدخل إىل 

                   علم اجلامل وفلسفة الفن، مطر، ص61-6٠.
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قصيدة  ومتيل   .))2٠(( خاص«  نظام  ذات  مقاطع  من 
أو  معينة  بقافية  يراوح  فالشاعر  التوافق،  إىل  التفعيلة 
يف  يلتزم  أن  ويقل  القصيدة،  أسطر  بني  متعددة  قواف 

قصيدته قافية معينة يف مجيع أسطرها.

أ-قافية القصيدة العمودية:

يميل الشاعر يف القصائد العمودية يف الديوان إىل 
إحدى  النوع  هذا  قصائد  عدد  وبلغ  املوحدة،  التقفية 

وعرشين قصيدة من أصل اثنتني وعرشين.

التقفية  ذات  العمودية  القصائد  قوايف  وكل 
املوحدة يف الديوان مطلقة، أي أن الروي فيها متحرك، 
العريب  الشعر  املطلقة يف  القافية  يتوافق مع شيوع  وهذا 
))21((، وجاءت أغلب قوايف تلك القصائد من النوع 
املتواتر ))22((، حيث بلغت عرش قصائد، تلتها ست 
املتدارك ))23((، ثم مخس من النوع  قصائد من النوع 

املرتاكب ))2٤((.

التقفية  ذات  العمودية  قصائده  قوايف  أن  وبام 
املوحدة مطلقة فإن الروي الساكن مل يظهر فيها، فكّلها 

)2٠(  موسيقا الشعر، ص2٤٤.
)21(  انظر: السابق، ص258.

)22(  التواتر أن يقـع يف القافية متحرك بني ساكنني. انظر: 
                    كتاب الكايف يف العروض والقوايف، التربيزي، 

                   ص1٤8.
)23(  التدارك أن يقع يف القافية متحركان بني ساكنني. انظر: 

                  السابق، الصفحة نفسها.
)2٤(  الرتاكب أن يقع يف القافية ثالثة متحركات بني 

                   ساكنني. انظر: السابق، الصفحة نفسها.

املكسور  الروي  ولكن  متحرك،  روي  عىل  مبنية 
يف  ظهر  الذي  املفتوح  الروي  ثم  قصائد،  تسع  يف  ظهر 
مخس  يف  ظهر  الذي  املضموم  الروي  ثم  قصائد،  سبع 

قصائد.

القصائد  يف  )الراء(  روي  إىل  الشاعر  ويميل 
الروي  ذلك  ظهر  فقد  املوحدة،  التقفية  ذات  العمودية 
ثامين مرات، وهذا يتوافق مع شيوعه يف روي القصيدة 
أحرف  فحسب  مرتني  وظهرت   .))25(( العربية 
الروي التالية: اهلمزة، والدال، والالم، وامليم، والنون. 
التالية:  الروي  أحرف  فحسب  واحدة  مرة  وظهرت 

الباء، والعني، والياء.

التقفية،  متنوعة  واحدة  عمودية  قصيدة  وللشاعر 
، ولغدي أغنّي(، وفيها يوّحد  وهي قصيدة )ألميس أحنُّ
القافية يف كل ثالثة أبيات متتالية، فظهرت سبع قواٍف يف 
واحد وعرشين بيًتا، هي جمموع أبيات القصيدة، ويبدو 
أن القوايف تتغري تبًعا لألجواء العامة يف القصيدة، ومنها 

قول الشاعر ))26((:

الثالثة األوىل حمبوبه،  األبيات  الشاعر يف  خياطب 
ويرجو لقاءه، وكان الروي فيها )احلاء(، وهو حرف

)25(  انظر: موسيقا الشعر، ص2٤6.
)26(  الديوان، ص٤8-٤٩.
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اخلطاب.  هدوء  مع  يتناسب  مهموس))27((،   
ثم حتدث يف األبيات الثالثة األخرى عن املايض الذي 
يتمثل يف لفظة )األمس(، وتصّور األبيات أن )األمس( 
وانطلق  سباته،  من  فاستيقَظ  الشاعر،  حديَث  سمع 
حرف  وهو  ا،  رويًّ )الباء(  الشاعر  واختذ  الزمان،  عرب 
جمهور ))28((، يتناسب مع الطريق الوعر الذي سلكه 
)األمس(، وكأن صلة )األلف( املمتدة ))2٩(( جاءت 

لتواكب انطالقة )األمس(.

ب-قافية قصيدة التفعيلة:

ال يتناىف حضور القافية مع الشكل التفعييل، ولكن 
ويتضمن  الشكل،  ذلك  يف  متنوعة  حضورها  أساليب 
إىل  فيها  الشاعر  يميل  تفعيلية،  قصائد  أربع  الديوان 
مرات  عدة  تتكرر  رئيسة،  قافية  فتظهر  بالقافية،  العناية 
فرعية،  أخرى  قواف  تظهر  تكاد  متفرقة، وال  أسطر  يف 
ويتمثل هذا األسلوب يف قصائد: )ما َلُكم وللشعر؟(، 
و)ما أنَت أعمى(، و)َغْمَغامت(. فقد ظهرت يف القصيدة 
األوىل قافية رئيسة يف اثني عرش سطًرا متفرًقا من أصل 
قافية  الثانية  القصيدة  يف  وظهرت  سطًرا،  عرش  سبعة 
وثالثني  اثنني  أصل  من  متفرقة  أسطر  تسعة  يف  رئيسة 
عرش  مخسة  يف  رئيسة  قافية  الثالثة  يف  وظهرت  سطًرا، 

سطرا متفرًقا من أصل تسعة وعرشين سطًرا.

)وقٌت  التفعيلية  قصيدته  يف  احلال  وخيتلف 
قافية  إىل  يميل  الشاعر  أن  نجد  وفيها  للسؤال..(، 
وظهرت  رئيسة، تقوم عىل روي )امليم( وصلة )اهلاء(، 
)27(  املهموس : »حرف أضعف االعتامد يف موضعه، حتى 
                    جرى معه النََفس«. رس صناعة اإلعراب، ابن جني، 

                    ص6٠.
)28(  املجهور: »حرف أشبع االعتامد يف موضعه، ومنع 

                    النفس أن جيري معه الصوت، حتى ينقيض االعتامد، 
                    وجيري الصوت«. السابق، الصفحة نفسها.

)2٩(  الوصل: ألف أو واو أو ياء أو هاء بعد روي يف قافية 
                   مطلقة. انظر: كتاب الكايف، ص151.

هذه القافية يف ثامنية عرش سطرا متفرًقا من أصل مخسة 
وأربعني سطًرا. ويضاف إىل ما سبق أربع قواف أخرى 
أو ثالثة  ثانوية، تظهر ظهوًرا خاطًفا متتالًيا يف سطرين 
التالية:  الروي  أحرف  عىل  تقوم  وهي  فحسب،  أسطر 

اهلمزة، والراء، والالم، والنون.

والقوايف  الرئيسة  القافية  بني  املزاوجة  وقادت 
اإليقاع  صوت  ارتفاع  إىل  السابقة  القصيدة  يف  الفرعية 
التي  األمثلة  ومن  درجاته،  تنوع  مع  فيها  اخلارجي 
املقطع  يف  الشاعر  قول  وأثرها  املزاوجة  هذه  توضح 

الرابع من القصيدة ))3٠((: 

متى يوقُظ الشاعُر الفذُّ قنديَلُه

ويتلو علينا تراتيَلُه

إذا كاَن َيقرأ ُصْحَف الصباِح ُبعيد الغروب

ويلبُس نظَّارَة الشمِس يف الغرفة املظلَِمْة؟! 

لقد دفَن الشعُر تارخَيُه

د أنفاَسُه يف العراْء وبدَّ

َ قارورَة احلرِب... وكسَّ

َق ملحمَة الكربياْء َمزَّ

وأصبَح منتظًرا مأمتَْه.

تسيطر القافية التي تتضمن روي )امليم( املفتوحة 
و)هاء( الوصل عىل القصيدة السابقة، فالشاعر خيتم هبا 
كل مقطع، ويضاف إىل ذلك حضورها حضوًرا متفرًقا 
رئيسة؛  القافية  هذه  وُتعدُّ  الداخلية،  األسطر  بعض  يف 
القصيدة.  مقاطع  بني  مشرتك  إيقاعي  عنرص  ألهنا 
وظهرت يف املقطع السابق قافيتان فرعيتان، كان ظهور 
فتقوم  أما األوىل  كل واحدة منهام يف سطرين فحسب، 

)3٠(  الديوان، ص8. 
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متواليني،  سطرين  يف  وحرضت  )الالم(،  روي  عىل 
يف  وحرضت  )اهلمزة(،  روي  عىل  فتقوم  األخرى  وأما 

سطرين، يفصل بينهام سطر دون قافية. 

ج-قافية القصيدة العمودية التفعيلية:

كل  يف  جيتمع  قصائد،  أربع  الديوان  يف  تظهر 
ويقوم  والعمودي،  التفعييل  الشكالن  منها  واحدة 
تظهر  رئيسة،  قافية  عىل  منها  كل  يف  التفعييل  الشكل 
التي  القافية  مع  تتفق  وهي  األسطر،  بعض  هنايات  يف 
تظهر يف الشكل العمودي، وكأن الشاعر أراد أن يتامزج 
فالشكالن  اضطراب،  دون  سلسا  متازجا  الشكالن 

متفقان يف الوزن والتقفية.

الشّد(  )أوان  الشاعر يف قصيدة  ومثال ذلك قول 
:))31((

وأنا أمحُل أحقادي...
عىل أرٍض متّطى فوقها ليٌل كسوْل

كلَّام دحرجُت َخطوي فوقها
َهِزَئْت يب

عناَء َفَتواريُت، ومللمُت اخُلطا الرَّ
يف َغيٍظ َخُجوْل

استند الشاعر يف القصيدة السابقة إىل قافية واحدة، 
الردف فبني عىل  أما  الساكنة،  قامت عىل روي )الالم( 

)( السابق، ص1٩.  )31(

حريف )الواو( و)الياء(، فحافظت القصيدة عىل متاسكها 
املوسيقي مع أهنا مبنية من شكلني متلفني.

إىل  العمودية  قصائده  يف  يميل  فالشاعر  وهكذا 
فيها  وبرز  مطلقة،  كلها  جاءت  وقد  املوحدة،  القوايف 
روي )الراء(، وللشاعر قصيدة عمودية واحدة متنوعة 
قصائده  رئيسة يف  قواف  حضور  وحرص عىل  التقفية. 
التفعيلية، كام حرص يف كل قصيدة يتامزج فيها الشكالن 
بينهام  مشرتكة  قافية  حضور  عىل  والتفعييل  العمودي 

للمحافظة عىل وحدة القصيدة املوسيقية.  

رابًعا: التدوير:

التدوير يف القصيدة العمودية هو جتزئة الكلمة بني 
شطرين، ويراد به يف قصيدة التفعيلة جتزئة التفعيلة بني 

سطرين شعريني ))32((.

أ-التدوير يف القصيدة العمودية:

أقدم  منذ  العربية  القصيدة  يف  التدوير  ظهر 
عليه  يطلقوا  مل  القدماء  النقاد  ولكن  عصورها، 
)التدوير(، بل سموه )الـُمداَخل( و)املدَمج( ونحومها، 
ومن ذلك قول ابن رشيق: »والـُمداَخل من األبيات: ما 
كان قسيمه متصاًل باآلخر، غري منفصل منه، قد مجعتهام 

كلمة واحدة، وهو املدَمج أيضًا، وأكثر ما يقع ذلك يف 

)32(  انظر البحث الذي بعنوان: )التدوير وبحور الشعر(، 
                    النظايف، ص335.
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عروض اخلفيف، وهو حيث وقع من األعاريض 
عند  ُمستثَقل  اخلفيف  غري  يف  أنه  إال  القوة،  عىل  دليل 
الِقصار  األعاريض  يف  َيْسَتِخّفونه  وقد  املطبوعني، 

كاهلزج ومربوع الرَمل وما أشبه ذلك« ))33((.

عن  التفاصيل  بعض  التايل  اجلدول  ويكشف 
وكذلك  الديوان،  يف  العمودية  القصيدة  يف  التدوير 
فيها  يتداخل  التي  القصيدة  من  العمودي  الشكل  يف 

الشكالن العمودي والتفعييل:

البحر القصيدةم
ونوعه

شكل 
القصيدة

عدد 
األبيات 
املدورة

جمموع 
األبيات 
واألسطر

نسبة 
التدوير

رعشة 1
الذكرى

مشطور 
املتدارك

عمودي 
12.5%216تفعييل

2
ألميس أحّن، 

ولغدي 
أغني

جمزوء 
8٠.٩5%1721عموديالرمل

اخلروج إىل 3
الداخل

اخلفيف 
٤7.36%٩1٩عموديالتام

٤
أنا والشعر 

وأشياء 
أخرى

الكامل 
6.66%115عموديالتام

قطرات 5
حروف

اخلفيف 
37.5%616عموديالتام

خواطر 6
مزمنة

جمزوء 
٤7.٠5%817عموديالكامل

جمزوء عطش7
8٤.61%1113عموديالرمل

سبع  يف  ظهر  التدوير  أن  السابق  اجلدول  من  ويتضح 
والرمل،  املتدارك،  وهي:  أبحر،  أربعة  من  قصائد 
واخلفيف، والكامل. وبلغ جمموع األبيات املدورة فيها 

)33(  العمدة، 178-177/1.

أربعة ومخسني بيًتا.

وهذا التدوير اضطراري يف بعض احلاالت بسبب 
التي  البحور  يف  يربز  الديوان  يف  فالتدوير  البيت،  قرص 
بروًزا  تفعيالت يف كل شطر، ويزداد  تتكون من ثالث 
الشاعر  اضطر  وربام   .))3٤(( جمزوءة  تكون  عندما 
إليه بسبب معنوي، وذلك يف القصائد التي يصف فيها 
مل  ولذا  مجاحها،  كبح  يستطع  مل  وكأنه  الذاتية،  معاناته 

تلتزم كلامهتا احلدود بني شطري البيت الواحد.

األعىل  التدوير  نسبة  أن  السابق  اجلدول  وُيظهر 
الديوان كانت يف قصيدة )عطش(، وهي من جمزوء  يف 
الرمل، ويلفت النظر أن الشاعر جعلها كلها متدفقة عىل 
وذلك  أشطرها،  بني  يفصل  أن  دون  نثرية  أسطر  هيئة 
األسلوب يشمل البيتني اللذين مل يقع فيهام تدوير، وكأن 
هذا إقرار من الشاعر بارتفاع نسبة التدوير يف قصيدته، 

ومنها قوله ))35((:
تعطُش األحرُف يف يفَّ فتستسقي دمــوعي

أْحــــُرٌف ظمأى، بــــــــها هلفُة َمكلوٍم وِجــــيِع

ْت بالرجـــــوِع َبْت يف قاِحِل الذهِن فهمَّ َسَ

َنـــــَزَح اآليت َنـــــــَداها َفــــــتـََواَرْت 
ـــــقيـــــِع بالصَّ

ا- َوُجوعي فاْدُن وانظرها ففيها ظمئي -ثرًّ

وقع التدوير يف األبيات الثالثة األوىل، ومل يقع يف 
البيتني األخريين، ومع ذلك مل يكتبهام الشاعر كام تكتب

 األبيات العمودية غري املدورة، أي وفق الشكل التايل

)3٤(  املجزوء: ما سقط جزء من شطره. انظر: كتاب 
                   الكايف، ص1٤3.
)35(  الديوان، ص67.
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ب-التدوير يف قصيدة التفعيلة:

النوع  هذا  حول  املعارصين  النقاد  بني  نقاش  دار 
من التدوير، فنازك املالئكة -وهي رائدة يف كتابة قصيدة 
التفعيلة- ترفض تقسيم التفعيلة بني سطرين من أسطر 
املعنى، وتعلل لذلك  القصيدة، ولو كان ذلك ملصلحة 
بأن شعر التفعيلة ال يقوم عىل نظام الشطرين املتتابعني، 
وأنه شعر ال يلتزم عدًدا معينًا من التفعيالت يف السطر، 
فيمكن ضمُّ السطرين اللذين يقع بينهام التدوير يف سطر 

ا ))36((. مستقل موسيقيًّا ومعنويًّ

التفعيلة،  شعر  يف  التدوير  انتشار  سبق  ما  ويقابل 
بل أخذ بعض النقاد عىل نازك املالئكة أهنا متنع التدوير 
يف كتاباهتا النقدية، وتقع فيه عندما تنظم شعرها التفعييل 
))37((.ويرى بعض النقاد أن الشاعر يف قصيدة التفعيلة 
حيدد هناية السطر وفق تدفقاته الشعـورية ))38((، أي 
أن الشاعر يقدم اجلانب املعنوي عىل اجلانب املوسيقي، 
التدوير بني سطرين شعريني متواليني، ولكنه مع  فيقع 
انطالق  من  اإلفادة  يستطيع  فالشاعر  اختياري،  ذلك 
السطر  يف  التفعيالت  عدد  زيادة  يف  التفعيلة  قصيدة 

الشعري، فيتجنب التدوير. 

التفعيلة  التدوير منترش يف قصائد  النوع من  وهذا 
املعنى  مع  يتفق  ما  فمنه  أنواعه،  وتتفاوت  الديوان،  يف 
واملوسيقا؛ ألنه ينقلنا يف السطر التايل إىل وزن جديد من 
وهنا  األصيل،  الوزن  هلا  ينتمي  التي  العروضية  الدائرة 
لن يشعر املتلقي بفجوة موسيقية، فالوقفة املعنوية عند 

)36(  انظر: قضايا الشعر املعارص، ص157-162. وهي 
                تسمي شعر التفعيلة الشعر احلر، وتسمي السطر شطًرا.

)37(  انظر: قضية الشعر اجلديد، النوهيي، ص2٠5.
)38(  انظر: الشعر العريب املعارص، ص58.

والوقفة  جديد،  موسيقي  وزن  إىل  ستنقله  السطر  هناية 
الوزن األصيل،  التفعيلة ستبقيه مع  املوسيقية عند هناية 
قصيدة  يف  الشاعر  قول  يف  يرد  ما  التدوير  هذا  ومن 

)رعشة الذكرى( ))3٩((:

جفَّ نبض الكالم عىل شفتّي
وأغض القصيد فام وّدعْك

يا غذي النَّدى طاملا أرضعْك.

املعنوية  الناحية  من  السابقة  األسطر  تأملنا  إذا 
فسنجد أن هناياهتا جاءت متوافقة مع املعنى، فكل سطر 
يتضمن مجلة مكتملة، وأما من الناحية املوسيقية فإن تلك 
األسطر من قصيدة من بحر املتدارك، وتفعيلته )فاعلن( 
)/5//5(، وهذا ظاهر يف السطر األول، ولكن الشاعر 
السطر  التفعيلة يف  ختمه بسبب خفيف )/5(، وأكمل 
تفعيلة  عادت  ثم   ،)5//( جمموع  بوتد  مبتدئا  الثاين 
ألنه  املتقارب؛  من  وكأنه  الثاين  السطر  فبدا  املتدارك، 
قائم عىل تكرار التفعيلة )فعولن( )//5/5(، ثم رجع 

الشاعر يف السطر الثالث إىل تفعيلة املتدارك.

ويعارض  املعنى،  يوافق  تدوير  الديوان  ويف 
وهذا  السطر،  هناية  عىل  الوقف  عند  وذلك  املوسيقا، 
أكثر أنواع التدوير حضورا يف الديوان، مثل قول الشاعر 

يف قصيدة )وما أنَت أعمى())٤٠((:

ولكن هم الُعْمُي...

َيـْحشون أفواَههم بالظالم...
)3٩(  الديوان، ص٤1.
)٤٠(  السابق، ص3٩.
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جتوس عيونُم يف الدياجي

املتقارب،  بحر  عىل  قصيدة  من  السابقة  األسطر 
السطر  يف  واضح  وهذا   ،)5/5//( فعولن  وتفعيلته 
ما  وأكمل   ،)/( بحركة  ختمه  الشاعر  ولكن  األول، 
كرر  ثم   ،)5/5/( الثاين  السطر  يف  التفعيلة  من  تبقى 
تفعيلة املتقارب، فظهر السطر الثاين وكأنه غري موزون، 

ثم رجع الشاعر يف السطر الثالث إىل تفعيلة املتقارب.

ويظهر يف الديوان تدوير يعارض املعنى واملوسيقا، 
وربام أقلق هذا التدوير القصيدة، ومن أمثلته قول الشاعر 

يف قصيدة )غمغامت يف حرضة جرح قديم( ))٤1((:

ماذا سيبقى منك يا َمْن

تزرع اآلفاق باألمل الوريْق؟

الكامل،  بحر  من  قصيدة  من  السابقان  السطران 
يف  واضح  وهذا   ،)5//5///( متفاعلن  وتفعيلته 
خفيف  بسبب  ختمه  الشاعر  ولكن  األول،  السطر 
الثاين  السطر  يف  التفعيلة  من  تبقى  ما  وأكمل   ،)5/(
)/5//5(، ثم كرر تفعيلة الكامل، فظهر السطر الثاين 
وكأنه غري موزون. وأما من الناحية املعنوية فإن التدوير 
السطر  يف  )َمن(  املوصول  االسم  بني  الفصل  إىل  قاد 

األول وصلته يف السطر الثاين، ومها متالزمان.

إىل  الغالب  يف  يضطر  الشاعر  أن  سبق  مما  ويظهر 
من  الديوان  يف  ارتبط  وقد  العمودي،  املعنوي  التدوير 
تكون  عندما  وبخاصة  معينة،  بأبحر  الفنية  الناحية 
بالقصائد  املعنوية  الناحية  من  ارتبط  كام  جمزوءة، 
أن  ويظهر  الشاعر.  معاناة  فيها  تتدفق  التي  الوجدانية 
ولكن  الغالب،  يف  اختياري  التفعييل  املوسيقي  التدوير 
أنواع متفاوتة، فمنه ما يتفق مع املعنى واملوسيقا، ومنه 

)٤1(  السابق، ص٤3.

ما  ومنه  املوسيقا،  مع  ويتعارض  املعنى  مع  يتفق  ما 
يتعارض مع املعنى واملوسيقا.

املبحث الثاين: التشكيل الداخيل:

تعددت تعريفات املوسيقا الداخلية، فبعض النقاد 
واملعاين  األصوات  وعالئق  اجلملة،  »إيقاع  أهنا  يذكر 
جترها  التي  والذيول  اإليامئية،  الكالم  وطاقة  والصور، 
اإليامءات وراءها من األصداء املتلونة املتعددة« ))٤2((. 
الذي  الداخيل  الصويت  »االنسجام  أهنا  يذكر  وبعضهم 
ينبع من التوافق املوسيقي بني الكلامت ودالالهتا أو بني 
إن  القول  ويمكن   .))٤3(( وبعض«  بعضها  الكلامت 
املوسيقا الداخلية تتضمن إيقاعات األصوات واأللفاظ 
من  ينشأ  وما  تناسب،  من  بينها  يكون  وما  والرتاكيب، 

توافق بني تلك اإليقاعات والدالالت الداخلية هلا.

تثري  أهنا  يف  الداخلية  املوسيقا  أمهية  وتكمن 
النص،  إىل  بالنسبة  الرتكيـبي  والتناغم  الصويت  التطريز 
والتكرار  اآللية  جانَب  مفاجآت  من  فيها  بام  وختفف 
تفسري  عىل  تعمل  أهنا  كام   .))٤٤(( املتلقي  إىل  بالنسبة 
جتربة الشاعر؛ ألنه يفرتض أن لكل قصيدة »بنية إيقاعية 
بذاته«  لشاعر  معينة  شعورية  بحالة  ترتبط  خاصة، 

.))٤5((

الداخلية  املوسيقا  ضمن  البحث  وسيدرس   
واجلهر،  اهلمس  وهي:  اإليقاعية،  اجلوانب  من  عدًدا 

والتكرار، واجلناس، وتقسيم البيت.

أوال: إيقاع اهلمس واجلهر:

وفق  متعددة  تقسيامت  األصوات  اللغويون  قّسم 

)٤2(  مقدمة للشعر العريب، أدونيس، ص116.
)٤3(  قضايا الشعر يف النقد العريب، عبدالرمحن، ص3٠.

)٤٤(  انظر: الشكالنية الروسية، إيرليخ، ص78-72.
)٤5(  الشعر العريب املعارص، ص56.
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اهتزاز  أساس  وفق  تقسيمها  أمهها  ومن  متلفة،  أسس 
األوتار الصوتية عند النطق هبا أو عدم اهتزازها، ونتج 
واألصوات  املهموسة،  األصوات  ومها:  قسامن،  عنه 

املجهورة.

أما الصوت املهموس فيذكر القدماء أنه الصوت 
معه  جرى  حتى  موضعه،  يف  االعتامد  »أضعف  الذي 
النََفس« ))٤6((. وأما املحدثون فيذكرون أنه الصوت 
هلام  ُيسمع  وال  الصوتيان،  الوتران  معه  هيتز  ال  »الذي 

رنني حني النطق به« ))٤7((. 

املجهورة،  من  عدًدا  أقل  املهموسة  واألصوات 
كام أن األصوات املهموسة أقل شيوًعا يف الكالم، فهي 
تشّكل ما يقارب 2٠% من جمموع األصوات يف الكالم 
األصوات  حضور  يتجاوز  أن  النظر  ويلفت   ،))٤8((
جتاوًزا  النسبة  تلك  الديوان  أبيات  بعض  يف  املهموسة 
عىل  وقفة  )جماذبة:  قصيدة  يف  الشاعر  قول  مثل  الفًتا، 

حائط نـخل مهمل...( ))٤٩((:

مخس  األخري  البيت  يف  اهلمس  أحرف  حرضت 
عرشة مرة من أصل ثامن وثالثني حرًفا منطوًقا، أي أن 
كثرهتا  يكون سبب  وقد  تقارب %3٩،  نسبة حضورها 
أن  إىل  تشري  فهي  السابقة،  األبيات  بمضمون  مرتبًطا 
الذكريات القديمة متدفقة، ومن الصعب كتامهنا، وهي 

)٤6(  رس صناعة اإلعراب، ص6٠.
)٤7(  األصوات اللغوية، أنيس، ص22.

)٤8(  انظر: السابق، ص23.
)٤٩(  الديوان، ص31.

البوح،  رغبتها يف  تقاوم  بشفة، ال  النفوس  إىل  تتحدث 
تلك  تستحرض  النفوس  فتظل  خافت،  حديثها  ولكن 
خفوت  حالة  اهلمس  أصوات  فعكست  الذكريات، 
يف  وضوًحا  أقل  ألهنا  األرسار؛  إفشاء  عند  الصوت 

السمع من األصوات املجهورة ))5٠((.

ويقابل ما سبق ندرة األصوات املهموسة وانتشار 
الثالثة  القصيدة  الشاعر يف  األصوات املجهورة يف قول 

من )قصائد قصرية( ))51((:

جاَء بنو ُعمومتي

جاؤوا يدّقون احلىص

وُيزبدون

ُيرعدون

ُيوعدون

باللظى والَغضبة األليمة.

حضرت أحرف اهلمس يف األسطر الشعرية 
السابقة أربع مرات من أصل ستة ومخسني حرفا 

منطوقًا، أي بنسبة تقارب 7%، ويقابل ذلك 
سيطرة حروف اجلهر ، وذلك يتناسب مع أجواء 
السياق، فالشاعر حيكي أنه يتعرض حملاولة اغتيال، 
ويستنجد أببناء عمومته، وتصّور األسطر الشعرية 
السابقة جميئهم لنجدهتم، فتذكر أهنم جاؤوا يف غضب 
وصخب، وهم هيددون بأشد العقوبات، وتكشف بقية 

)5٠(  انظر: األصوات اللغوية، ص28.
)51(  الديوان، ص78-7٩.
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األسطر الشعرية أهنم مل يقدموا أّي عون للشاعر.

وهكذا واكبت أصوات اهلمس واجلهر يف الديوان 
ظهور  فازداد  تكلف،  دون  فيها  تِرد  التي  الدالالت 
األصوات املهموسة عندما يبوح الشاعر بذكرياته التي 
مواقف  يف  املجهورة  األصوات  ظهور  وازداد  حيبها، 

الشدة والغضب.

ثانيا: إيقاع التكرار:

ُيدرس التكرار يف البالغة ضمن مبحث اإلطناب 
الصويت،  اجلانب  يثري  ولكنه   ،))52(( املعاين  علم  يف 
البديع عند بعض  إدراجه ضمن علم  ولعل هذا سبب 

البالغيني املتأخرين ))53((.

من  أن  فذكروا  التكرار،  فائدة  إىل  القدماء  وتنّبه 
بحسب  اإلبالغ  إرادَة  واإلعادة  التكرير  العرب  »سنن 
التكرار  غرض  أن  وذكروا   .))5٤(( باألمر«  العناية 

»تقرير املعنى املراد إثباته« ))55((.

بعناية كبرية  القصيدة  التكرار يف  وحظيت ظاهرة 
من  عامل  ألنه  بالنص؛  عالقة  له  إذ  احلديث،  النقد  يف 
حتليله  عىل  يساعد  أنه  كام   ،))56(( ترابطه  عوامل 
هامة  جهة  عىل  »إحلاٌح  فالتكرار  بنيته،  عىل  والتعرف 
بسواها«  عنايته  من  أكثر  الشاعر  هبا  ُيعنى  العبارة،  يف 
))57((. وللتكرار عالقة بشخصية الشاعر؛ ألنه »يضع 

)52(  انظر عىل سبيل املثال: بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح 
                    يف علوم البالغة، الصعيدي، 2/11٩.

)53(  انظر عىل سبيل املثال: بديع القرآن، املرصي، 
                    ص151.

)5٤(  الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب 
                    يف كالمها، ابن فارس، ص213.

)55(  املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ابن األثري،
.1٠/3                   

)56(  انظر: لسانيات النص: مدخل إىل انسجام اخلطاب، 
                   خطايب، ص13٤.

)57(  قضايا الشعر املعارص، ص2٤2.

يف أيدينا مفتاًحا للفكرة املتسلطة عىل الشاعر« ))58((. 
متعلًقا  املتلقي  جيعل  التكرار  فإن  املتلقي  جهة  من  وأما 
وديناميكيته  التكرار  و«حيوية  توقعه،  وبنتائج  بالكالم 

تستمدان دائاًم من ُعنرصْي التوقع واملفاجأة« ))5٩((.

أقسام،  ثالثة  الديوان  يف  التكرار  إيقاع  وينقسم 
الكلمة،  تكرار  وإيقاع  الصوت،  تكرار  إيقاع  وهي: 

وإيقاع تكرار اجلملة.

أ- إيقاع تكرار الصوت:

فحسب،  احلرف  هنا  بالصوت  املقصود  ليس 
أن  إىل  القدماء  أشار  وقد  قصري،  صوت  فاحلركة 

احلركات أبعاض حروف املد واللني ))6٠((.

يف  أو  معينة  كلمة  يف  الصوت  تكرار  يكون  وقد 
كالم معني، أما التكرار الصويت يف الكلمة الواحدة فقد 
حيدث بواسطة التضعيف، حيث نجد الشدة التي يتكرر 
هذا  من  أمثلة  عدة  وظهرت  املضّعف،  الصوت  فيها 
النوع يف الديوان، حيث تتواىل -عىل سبيل املثال- ثالثة 
قصيدة  يف  متتالية  شعرية  أسطر  ثالثة  يف  مشددة  أفعال 

)وقٌت للسؤال..( يف قول الشاعر ))61((:

لقد َدَفَن الشعُر تاريـَخه

وبّدد أنفاسه يف الَعراء

وَكّس قارورَة احلرب

مّزق ملحمَة الكربياء

وأصبَح منتظًرا مأمته.

)بّدد(،  األفعال:  السابقة  األسطر  يف  وردت 
)58(  التيارات املعارصة يف النقد األديب، طبانة، ص217.

)5٩(  البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث، 
                    السعدين، ص31.

)6٠(  انظر: رس صناعة اإلعراب، ص17.
)61(  الديوان، ص8.
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وزن  عىل  مضعفة  أهنا  يف  واتفقت  و)مّزق(.  و)كرّس(، 
دالالت  الوزن  وهلذا   ،))62(( ل(  )َفعَّ وهو  واحد، 
متعددة، وهو هنا يدل عىل التكثري ))63((؛ ألن الغرض 
توضيح احلال التي آل إليها الّشعر يف هذا الزمان، فقد 
قوته  من  كثرًيا  وفقد  األمل،  وأهنكه  الضعف،  فيه  دّب 

ومجاله، وأصبح كاملريض مرًضا شديًدا.

تكرارا  الواحدة  الكلمة  يف  صوتان  يتكرر  وقد 
وهذا  املضّعفة،  الرباعية  الكلامت  يف  وبخاصة  متعاقًبا، 
يرفع إيقاع النص، ويدل عىل التوكيد واملبالغة ))6٤((. 
وهذا التكرار حارض يف الديوان حضوًرا الفتًا، وقد تنوع 
حضوره ما بني األفعال واألسامء، ولكنه يرجع إىل ثالثة 
عرش أصال من املضّعف الرباعي، وهي: َثْرَثر، َجْرَجر، 
مَجَْجم، َدْمَدم، َزْعَزع، َشْعَشع، َغْمَغم، َفأَفأ، َقْهَقه، مَلَْلم، 

َهم، َوْلَول. َهْدَهد، مَهْ

الديوان،  يف  السابقة  األصول  حضور  ويتفاوت 
تكرر  وبعضها  فحسب،  واحدة  مرة  حرض  فُجلُّها 
أكثرها  ألنه  )مَلَْلم(؛  األصل  بالذكر  وأخص  حضوره، 
الديوان،  يف  مرات  مخس  حضوره  تكرر  فقد  حضوًرا، 
وهو يأيت فعاًل مسنًدا إىل الشاعر يف الغالب، وهو يدل 
عىل انكسار الشاعر ورغبته يف استجامع قواه، مثل قول 

الشاعر يف قصيدة )خواطر مزمنة( ))65((: 

)62(  أشار حممد املبارك إىل أن تكرار وزن معني يشبه 
                     الزخرفة الصوتية. انظر: فقه اللغة وخصائص العربية، 

                    ص28٤.
)63(  تنظر معاين )فّعل( يف: املمتع يف الترصيف،

                   اإلشبييل، 188/1-18٩.
)6٤(  ربط ابن جني بني املصادر الرباعية املضعفة وداللة 

                     التكرير. انظر: اخلصائص، 153/2.
)65(  الديوان، ص65.

معاناة  يعيش  الشاعر  أن  السابق  البيت  يف  يظهر 
عميقة، والفعالن املضارعان )أمللم( و)يشعشع( يدالن 
التكرار  وكأن  وجتددها،  املعاناة  تلك  استمرار  عىل 
املحوران  أهنام  إىل  إشارة  السابقني  الفعلني  يف  الصويت 
فيه،  املتقابالن  اجلانبان  أيًضا  ومها  البيت،  يف  الرئيسان 
طوال  حياول  وهو  الشاعر،  خطوات  يبعثر  فاالنطواء 

حياته مجع تلك اخلطوات.

أو  البيت  يف  مبثوًثا  الصوت  تكرار  يكون  وقد 
القصيدة، وهذا التكرار يعكس إحياءات داللية عميقة، 
ومن أمثلته تكرار )الياء( مخس مرات يف قول الشاعر يف 

مطلع قصيدة )لواعج نفس( ))66((:

يتمثل  نغميًّا،  بعًدا  )الياء(  صوت  تكرار  يعطي 
الشكوى،  بث  يف  يساعد  وهذا  للتغني،  املّد  اتساع  يف 
من  السمع  يف  أوضح  وهي  اللني،  أصوات  من  أنه  كام 
يف  الرغبة  يناسب  وهذا   ،))67(( الصامتة  األصوات 

اإلسامع، وكأن تكرار املّد يعكس طول احلزن وعمقه.

القصائد،  بعض  يف  تربز  األصوات  وبعض 
أوراق  )من  قصيدة  يف  انترش  الذي  )الراء(  حرف  مثل 
تكرر  وقد  أيًضا،  فيها  الروّي  حرف  وهو  الذات(، 
ظهوره -إذا عددنا احلرف املضعف حرفني-ثامين مرات 

يف قول الشاعر يف تلك القصيدة ))68((:

)( السابق، ص46.  )66(
)( انظر: األصوات اللغوية، ص27.  )67(

)( الديوان، ص17.  )68(
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وتكرر ظهوره مخس مرات يف قوله فيها ))6٩((:

ولعل مضمون القصيدة السابقة يفرس سبب كثرة 
حضور )الراء(، فالقصيدة تقوم عىل تنازع نفيس، يربز 
يف مواضع متعددة منها، وذلك كقول الشاعر ))7٠((:

األمس  يف  وحريته  الشاعر  قلق  بني  التنازع  وقع 
يف  حتققه  ينتظر  الذي  بالفرج  واألمل  جهة،  من  واليوم 
الغد من جهة أخرى، وهكذا فإن حال الشاعر مرتددة يف 
القصيدة السابقة بني األمل واألمل، وبروز حرف )الراء( 
يتناسب مع تلك احلال املرتددة، فهو حرف يوصف بأنه 
التكرير  من  فيه  بام  يتعثر  اللسان  »طرف  ‹‹ألن  مكرر؛ 
عند الوقف عليه، ولذلك احُتِسب يف اإلمالة بحرفني« 
والرخاوة،  الشدة  بني  متوسط  حرف  أنه  كام   ،))71((
ولذلك   ،))72(( وجريانه  الصوت  انحباس  بني  أي 

يوصف بأّنه من احلروف املائعة ))73((.

ب- إيقاع تكرار الكلمة:

ال خيفى أن تكرار الكلمة يرفع الصوت اإليقاعي، 
ولكن ال ينبغي أن يكون التكرار هدًفا يف حد ذاته، بل 
البد أن يكون التكرار متني العالقة بالسياق، وأن يلقى 

)6٩(  السابق، ص15.
)7٠(  السابق، الصفحة نفسها.

)71(  رس صناعة اإلعراب، ص63.
)72(  انظر: السابق، ص61.

)73(  انظر: األصوات اللغوية، ص26.

الكالم الواقع بعد التكرار عناية الشاعر ))7٤((.

يف  أو  الواحد  البيت  يف  الكلمة  تكرار  ويظهر 
يف  فحارض  البيت  يف  الكلمة  تكرار  أما  كلها،  القصيدة 
الواحد،  البيت  يف  مرتني  الكلمة  تتكرر  فقد  الديوان، 
وال يفصلهام سوى حرف من حروف املعاين، والغالب 
التكرار يدل عىل الكثرة واإلحاطة، مثل تكرار  أن هذا 
الشد(  )أوان  قصيدة  الشاعر يف  قول  )ذهول( يف  كلمة 

:))75((

)انكسار  قصيدة  يف  قوله  يف  )عدم(  كلمة  ومثل 
والتـئام( ))76((:

وقد تتكرر الكلمة يف القصيدة، ومن أكثر الكلامت 
تكراًرا يف قصيدة معينة يف ديوان الشاعر هي كلمة )ملاذا(، 
فقد تكررت عرش مرات يف قصيدة )وقٌت للسؤال..(، 
وعنوان القصيدة يوحي بأهنا قائمة عىل السؤال، ولكنه 
متدد عىل هيئة أسئلة متعددة، جاءت عىل سبيل اإلنكار، 
وهذا يتفق مع حالة احلزن والضيق التي سببها للشاعر 
ما  )ملاذا(  كلمة  تكرار  أمثلة  ومن  الشعر،  عىل  الدخالء 

يظهر يف قول الشاعر يف خامتة تلك القصيدة ))77((:

ملاذا جيّرون ناصيَة الشعر للنقطة املعتمة؟
ملاذا النقاُط، مجيُع الفواصِل،

كلُّ العالماِت ُمستفِهمة؟!
ملاذا؟

سؤاٌل وألُف سؤاٍل
وما َثمَّ أجوبة ُمْفِحمة.

)7٤(  انظر: قضايا الشعر املعارص، ص233.
)75(  الديوان، ص1٩.
)76(  السابق، ص81.

)77(  السابق، ص٩.
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عن  السابقة  الشعرية  األسطر  يف  الشاعر  يتساءل 
السبب الذي يدفع بعض الشعراء إىل التعمية والتعقيد، 
فهو  السبب،  عن  مرات  عدة  )ملاذا(  بكلمة  ويتساءل 
يصّور أهنم جيّرون الشعر من ناصيته نحو مكان مظلم، 
مهانة  من  الشعر  أصاب  ما  يعكس  التصوير  وهذا 
مجيع  أن  املبالغة  باب  من  الشاعر  ويذكر  وضعف. 
مجيع  فكأن  معقد،  غامض  الشعراء  أولئك  يقوله  ما 
عالمات الرتقيم صارت عالمات استفهام. ويعرتف يف 
إجابات  جيد  مل  ولكنه  السؤال،  كرر  بأن  القصيدة  هناية 

مقنعة.

قصيدة  يف  فلسطني  مأساة  عن  الشاعر  ويتحدث 
)صيحة يف التيه(، ويشري إىل أن دولة إرسائيل قامت قبل 
مخسني سنة، وذلك زمن كتابة القصيدة، ويشعر بطول 
والضيق،  احلزن  مشاعر  عنده  يوّلد  وهذا  املدة،  تلك 
وهلذا تكررت )مخسون( سبع مرات، وتأيت تلك الكلمة 
يف بدايات األبيات، وهذا أظهر للجانب الصويت، وهذا 
الظهور يتناسب مع رغبة الشاعر يف إعالن حزنه، ولفت 
يف  الكلمة  تلك  تكرار  وجاء  املأساة،  حجم  إىل  االنتباه 
يقول  حيث  وذلك  املطلع،  بعد  متتالية  أبيات  مخسة 

الشاعر ))78((:

)78(  السابق، ص22.

الزمن،  بطول  الشاعر  إحساس  املطلع  منذ  يظهر 
لفظ  يأيت  وكذلك  )ِحني(،  بلفظة  القصيدة  يبدأ  فهو 
لفظة  وتتكرر  االستمرار.  عىل  يدل  الذي  تزل(  )مل 
والسيف  املحرقة  بالنار  املدة  تلك  ويصف  )مخسون(، 
االكتئاب  فأصاهبا  النفوس،  تغريت  وقد  الصارم، 
املدة  هذه  بعد  الطفل  فصار  األعامر،  وذهبت  والبكاء، 
كهال. ويلتفت الشاعر إىل العرب، فيذكر أهنم يشعرون 

باحلزن، لكنهم تقاعسوا عن العمل وإدراك األمل.

ج- إيقاع تكرار اجلملة:

للمتلقي،  إيقاعه  بظهور  اجلمل  تكرار  يتميز 
وبخاصة إذا تقاربت مواضع التكرار يف القصيدة، ومما 
بتكرار األصوات  النسبي مقارنة  إيقاعه طوله  يزيد من 
وهو  الديوان،  يف  حارض  اجلمل  وتكرار  والكلامت. 
نوعان: تكرار مجلة معنوية رئيسة، وتكرار مجلة معنوية 

فرعية.

مجلة  تكرار  عىل  يقوم  الذي  األول  النوع  أما 
معنوية رئيسة فتكون اجلملة املكررة فيه جوهر القصيدة 
قصائد  يف  ويربز  حوله،  تدور  الذي  املعنوي  وحمورها 
التفعيلة يف الديوان، وهذا مما يزيد متاسك بنيتها. ويغلب 
أن يكون هذا التكرار يف مواضع متباعدة، كام يف قصيدة 
من  احلرية  إظهار  وموضوعها  للسؤال..(،  )وقٌت 
الغموض،  والتقيد  التعمية  إىل  يميلون  الذين  الشعراء 
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لذا كرر الشاعر يف مطلعها ويف بداية املقطع األخري منها 
سؤاال طوياًل، وهو أطول مجلة تتكرر يف الديوان، وكأن 
الشاعر  حرية  مقدار  يعكسان  وتكراره  السؤال  طول 

واستمرارها، ويتمثل ذلك يف قوله ))7٩((:

ملاذا جيّرون ناصيَة الشعر للنقطة املعتَمة؟

وقصيدة )ما أنَت أعمى( قصيدة رمزية، تكررت 
إىل  ويضاف  مرات،  أربع  أعمى(  أنَت  )وما  مجلة  فيها 
ذلك ظهورها يف عنوان القصيدة؛ ألن غرض القصيدة 
هو الدفاع عن الذي قيلت فيه القصيدة، وتقرير فضله، 
يف  يضعها  كان  الشاعر  أن  اجلملة  تلك  إيقاع  زاد  ومما 
كل مرة يف سطر شعري مستقل، ومن أمثلة ظهورها يف 

القصيدة قوله ))8٠((:

وما أنَت أعمى

َفِمْن َبني َجْفنَيَك ُيوُلد فينا ناٌر

َوَيرتعش يف َأْضلِع الكْون آٍت

تْدهده غْمغاْمت املجيْء.

فيه  فتكون  اجلملة  تكرار  من  اآلخر  النوع  وأما 
القصيدة، ويتميز  اجلملة املكررة حمورا معنويا فرعيا يف 
هذا التكرار بأنه حيرض يف أبيات أو أسطر شعرية متوالية 
تلك اجلملة وتقريرها، ومن  توكيد  متقاربة، وهدفه  أو 
سياق  يف  الديوان  يف  يظهر  التكرار  هذا  أن  امللحوظ 
إليه،  املشار  شأن  بيان  يف  رغبة  التكرار  وكأن  اإلشارة، 
وظهر هذا النوع يف ثالث قصائد، أوالها قصيدة )هذا 
مرات  ثالث  أنا(  )هذا  مجلة  فيها  تكررت  وقد  أنا(، 
مسلاًم،  بوصفه  نفسه  عن  احلديث  يف  الشاعر  من  رغبة 
وزاد إيقاع التكرار أنه وقع يف بداايت ثالثة أبيات 

)7٩(  السابق، ص6، ٩.
)8٠(  السابق، ص3٩.

الشاعر  يقول  حيث  وذلك  القصيدة،  خامتة  يف  متوالية 
:))81((

وتكررت مرتني مجلة )هذا الذي جاء(، وهي مجلة 
معنوية فرعية يف قصيدة )مقطع من سرية القادم العذب(، 
وفيها يصف الشاعر زائًرا حمبوًبا، ولعل التكرار للتنويه 
بمكانة ذلك الزائر، وزاد إيقاع التكرار أنه وقع يف بدايتي 

بيتني متواليني، وذلك حيث يقول))82((:

عنارص  من  مهم  عنرص  التكرار  أن  شك  وال 
اإليقاع الداخيل يف قصائد الديوان، وقد أفاد منه الشاعر 
عىل  التكرار  وأتى  مضامينه،  وتقرير  النص  ترابط  يف 
وبرز  األصوات،  فمستوى  األول  أما  مستويات،  ثالثة 
فيه إيقاع تضعيف احلرف، واألصول الرباعية املكررة، 
سواء  الكلمة،  فمستوى  الثاين  وأما  الصوت.  وتكرار 
وأما  القصيدة.  يف  أم  الواحد  البيت  يف  تكرارها  أكان 
ذات  مجلة  تتكرر  حيث  الرتكيب،  فمستوى  الثالث 

مضمون حموري أو ثانوي.    

ثالثا: اجلناس:

للجناس،  الصويت  األثر  القدماء  البالغيون  أدرك 
اللفظية،  املحسنات  ضمن  البديع  علم  يف  فدرسوه 
اللفظ  يف  الكلمتني  تشابه  به  املقصود  أن  وذكروا 

)81(  السابق، ص13.

)82(  السابق، ص7٠.
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))83((. ويعد اجلناس من أبرز مصادر اإليقاع الداخيل 
االشتقاق  جيمعها  هناك  أمثلته  وأغلب  الديوان،  يف 

.))8٤((

كل  يضم  أبيات،  أربعة  الديوان  يف  النظر  ويلفت 
تزامحها  وبسبب  كلامت،  أربع  بني  جناسني  منها  بيت 
ظهرت إحداها يف آخر البيت، وهنا تداخل اجلناس مع 
لون إيقاعي آخر، وهو )رد العجز عىل الصدر( ))85((، 

وهذا يساعد عىل ربط آخر البيت بام قبله ))86((.

األربعة،  األبيات  تلك  اإليقاع يف  بروز  ويتفاوت 
فأقلها إيقاعا قول الشاعر يف قصيدة )جماذبة: وقفة عىل 

حائط نـخل مهمل...( ))87((:

والغم،  اهلم  عن  سابق  موضع  يف  الشاعر  حتدث 
وأشار إىل أهنام يكّدران صفو احلياة، وصّورمها يف البيت 
السابق يف هيئة غالمني يوقدان النار، ويتساءل إن كانا قد 
َأِمنا أن تنقلب النار عليهام فتحرقهام. وقد وقع اجلناس 
اآلخر  ووقع  و)مسعراها(،  )َسَعرا(  لفظتي  بني  األول 
موظفني  اجلناسان  وجاء  و)الرضيمة(.  )رضاما(  بني 
والغم  اهلم  حال  بني  للمتلقي  جيمعان  فهام  السياق،  يف 
ومها يوقدان النار وحاهلام وقد عّرضا نفسيهام النقالب 
بدأ  الشاعر  أن  اإليقاع  ظهور  قلل  ومما  عليهام.  النار 
وعكس  األول،  الشطر  يف  )رضاما(  ثم  )سعرا(  بلفظة 

)83(  انظر: بغية اإليضاح، 6٩/٤. 
)8٤(             هذا النوع ملحق باجلناس. انظر: السابق، ٤/75.

رد العجز عىل الصدر يف الشعر هو أن يكون أحد   )85(
                  اللفظني املكررين أو املتجانسني أو امللحقني هبام يف 

                  آخر البيت واآلخر يف صدر الشطر األول، أو حشوه،      
                 أو آخره، أو صدر الشطر الثاين. انظر: السابق، ٤/77.

)86(  انظر: لسانيات النص، ص133-132.
)87(  الديوان، ص33.

لفظة  جاءت  حيث  اآلخر،  الشطر  يف  الرتتيب  ذلك 
)الرضيمة( ثم )مسعراها(.

أيًضا  واحد  بيت  يف  جناسني  اجتامع  أمثلة  ومن 
قول الشاعر يف مطلع قصيدة )أنا والشعر وأشياء أخر( 

:))88((

يتحرس الشاعر يف البيت السابق عىل َمن قيلت فيه 
القصيدة، فقد خاب فيه ظنُّ الشاعر، ومما يدل عىل شدة 
عليها  وتدل  )خابت(،  بقوله  القصيدة  بدأ  أنه  حرسته 
باالنتهاء، وكأن األلف  ترتبط  التي  املايض  أيًضا صيغة 
يف  وجاءت  نفسه.  يف  املكبوت  احلزن  تفرغ  الفعل  يف 
يظهر  ومل  و)مشاعري(،  )خابت(  لفظتا  األول  الشطر 
للمتلقي أي واحد من اجلناسني حتى جاءت يف الشطر 
األخريتان  واللفظتان  و)شاعِر(،  )خيبة(  لفظتا  اآلخر 
ترّدان املتلقي إىل اللفظتني األوليني للمقارنة واستكامل 
الصورة اإليقاعية، فوقع جناس بني )خابت( و)خيبة(، 
واجلناس  و)شاعِر(.  )مشاعري(  بني  آخر  وجناس 
اإليقاعات  تعاونت  وهكذا  ترصيًعا.  يتضمن  األخري 
السابقة يف البيت عىل تقرير حالة احلرسة يف نفس الشاعر 

وتوكيدها.

قصيدة  يف  الشاعر  قول  أيًضا  األبيات  تلك  ومن 
)كلامت للوجوه امللّفقة( ))8٩((:

الصديق  بني  السابق  البيت  يف  الشاعر  يقارن 
يتضمن  وهو  املزيفني،  واألصدقاء  احلقيقي 
جناسني، ومما زاد اإليقاع أن طريف اجلناس الواحد 
متقارابن، فكل جناس وقع يف شطر، فقد جانس 

)( السابق، ص55.  )88(

)( السابق، ص37.  )8٩(
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)صّديق(  املبالغة  صيغة  بني  األول  الشطر  يف  الشاعر 
والفعل املايض )صدقوا( املسبوق بالنفي، وهذه مقارنة 
يف األقوال. وكذلك جانس يف الشطر اآلخر بني صيغة 
املبالغة )َعّبار( والفعل املايض )عربوا( املسبوق بالنفي، 
وهذه مقارنة يف األفعال. وهكذا أظهر اجلناسان الفرق 
بأقواله  يتميز  احلقيقي  فالصديق  املقارنة،  طريف  بني 

وأفعاله عن األصدقاء املزيفني.

وأبرز األبيات التي اجتمع فيها جناسان يتمثل يف 
قول الشاعر يف قصيدة )من أوراق الذات( ))٩٠((:

فيها  ورد  التي  القصيدة  يف  نفَسه  الشاعر  يصف 
ومها:  طباعه،  من  طبعني  فيها  ويذكر  السابق،  البيت 
اجلد، واملرح. وأشار إىل الطبع األول يف البيت السابق، 
وقد جانس يف الشطر األول منه بني لفظتني متواليتني، 
اجلناس  هذا  ساعد  وقد  و)نفًسا(.  )نفسني(،  ومها: 
هنا  ومن  التقسيم،  يريد  فالشاعر  املعنى،  ترابط  عىل 
بأهنا  تذكرنا  ألهنا  السياق؛  تناسب  )نفًسا(  لفظة  فإن 
لفظتني  بني  اآلخر  الشطر  يف  وجانس  النفسني.  إحدى 
متواليتني، ومها: )العاثرين(، و)عثارها(. وقد أكّد هذا 
اجلناس رغبة الشاعر يف االبتعاد عن الوقوع يف العثرات، 
وهكذا مل يكن اجلناسان السابقان معزولني عن السياق 
املعنوي. وقد ارتفع اإليقاع يف البيت؛ ألن كّل شطر منه 
بني  وقَع  قد  جناس  كّل  أن  كام  خاص،  بجناس  استقّل 

لفظتني متواليتني، وهذا أظهر لإليقاع.

يتضح أن اجلناس حارض يف الديوان، بل إن البيت 
الواحد هناك قد يظهر فيه جناسان، وأغلب أمثلته 
على  ساعد حضوره  وقد  االشتقاق،  جناس  من 

)٩٠(  السابق، ص15.

رفع صوت اإليقاع من جهة، وعىل ترابط األلفاظ التي 
يقع بينها اجلناس.

رابًعا: تقسيم البيت:

يميل الشاعر أحيانا إىل تقسيم البيت إىل مجل ذات 
تتعدد  وهبذا  معني،  لغوي  بنظام  تتميز  حمدودة،  أطوال 
الوقفات املعنوية يف البيت الواحد، ويغلب أن يظهر هذا 
األوصاف  تكثر  أو  األحداث  تتواىل  عندما  األسلوب 
))٩1((. وهذه التقسيامت املعنوية ال تنفصل عن اجلانب 
اإليقاعي للقصيدة، فهي تتيح للمتلقي وقفات متعددة، 
فرصًة  له  تتيح  كام  داخلية،  قواف  أمام  البيت  يف  فكأنه 
إىل  بينها، ويضاف  واملقارنة  الداخلية  اإليقاعات  لتأمل 
ذلك أن تلك التقسيامت املعنوية قد ال توافق التقسيامت 
ترتبط  مؤقتة،  جديدة  إيقاعية  أنظمة  فتنتج  العروضية، 
يف  رغبته  وجيدد  يثريه،  مما  وهذا  املتلقي،  قراءة  بطريقة 

متابعة القصيدة.

البيت الواحد حيرض يف  وأسلوب تعدد اجلمل يف 
يتكرر عندما  النظر أن هذا األسلوب  الديوان، ويلفت 
حمبوب  بقدوم  الغامرة  سعادته  مظاهر  الشاعر  يصف 
معني، وكأن أنفاسه تتقطع بسبب ذلك املوقف النفيس، 
يف  كقوله  ذلك  قصرية،  اجلمل  فتأيت  صوته،  ويتهدج 

قصيدة )أنا والشعر وأشياء أخر( ))٩2((:

يتكون البيت السابق من أربع مجل قصرية، وهي: 
و)وذابْت  َوَلٌه(،  و)ارمتى  حرٌف(،  و)فضجَّ  أملَّ(،  )فرٌح 

)٩1(  انظر: إبداع الداللة يف الشعر اجلاهيل: مدخل لغوي 
                   أسلويب، حممد العبد، القاهرة، دار املعارف، 1٩88م، 

                  ط 1، ص3٩.
)٩2(  الديوان، ص56.
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األوىل  اجلملة  يف  الشاعر  وأشار  دوائري(،  ديم  السَّ يف 
إىل زيارة حمبوبِه، وعرّب عنه بلفظة )فرح(، ولعل التعبري 
االستبشار  باب  من  اجلملة  بداية  يف  اللفظة  بتلك 
منّكرة  كلامت  ثالث  البيت  يف  وحرضت   ،))٩3((
تلك  وبرزت   ،))٩٤(( الفرح  مشاعر  تعظيم  لغرض 
يف  أيًضا  ساعد  مما  وهذا  منونة،  جاءت  ألهنا  الكلامت؛ 

رفع صوت اإليقاع.

قصيدة  الشاعر  قول  يف  أيًضا  اجلمل  وتعددت 
)اخلروج إىل الداخل( ))٩5((: 

يتكون البيت السابق من أربع مجل قصرية متقاربة 
يف الطول، وهي: )ساَل يف ُمْقلتي(، و)فأْوَرَق َجْفني(، 
و)وجرى يف الدماِء(، و)فاهتزَّ ُعْودي(. وساعدت تلك 
تأثري  يصفان  متحركني،  مشهدين  تصوير  عىل  اجلمل 
سنا الصباح يف عني الشاعر ودمائه. وقد أثرى اإليقاع 
تقارب تلك اجلمل يف الطول، ويضاف إىل ذلك أن تلك 
اجلمل تناسبت يف نوعها، فكلها مجل فعلية، كام تناسبت 
التي  الثالثة  إال اجلملة  الطويلة  بالياء  منها  انتهاء كل  يف 
شطرا  وتناسب  )الكرسة(،  القصرية  بالياء  ختمت 

البيت، فكلٌّ منهام ضّم مجلتني مرتابطتني. 

قصيدة  يف  الشاعر  قول  يف  أيًضا  اجلمل  وتعددت 
)خواطر مزمنة( ))٩6((:

ة من أغراض تقديم املسند إليه.  )٩3(  ُيعد تعجيل املرسَّ
                    انظر: بغية اإليضاح، 1/٩٠.

)٩٤(  ُيعد التعظيم من أغراض تنكري املسند إليه. انظر: 
                    السابق، 77/1.
)٩5(  الديوان، ص52.
)٩6(  السابق، ص6٤.

يتكون البيت السابق من ثالث مجل قصرية متقاربة 
و)وفاَضْت  ُلغتي(،  )واعشوَشَبْت  وهي:  الطول،  يف 
تتعاون  السابقة  واجلمل  ُحَدائي(.  و)فاْسَمْع  َنْشويت(، 
زائر  فنائه  إىل  وصل  عندما  الشاعر  سعادة  وصف  عىل 
السابق  البيت  قراءة  بتقسيم  املتلقي  يغري  حمبوب، ومما 
تقسيام معنويا أن تلك القراءة تثري اإليقاع، فاجلمل يف 
البيت متقاربة يف الطول، ويضاف إىل ذلك أهنا متناسبة 
يف نوعها، فكلها مجل فعلية، وهي متناسبة يف انتهاء كل 
إيقاع  عذوبة  أدرك  الشاعر  وكأن  الطويلة،  بالياء  منها 
)فاْسَمْع  بقوله:  فختمه  اإلنشاد،  يقبل  وأنه  البيت، 

ُحدائي(.

الديوان  يف  األبيات  بعض  أن  سبق  مما  واتضح 
مستوى  رفع  األسلوب  وهذا  القصرية،  باجلمل  متيزت 
اإليقاع يف األبيات التي وقع فيها، ويضاف إىل ذلك أنه 
التنوين،  مثل:  أخرى،  إيقاعية  مؤثرات  فيها  حرضت 

وتكرار أحرف معينة، واحتاد اجلمل يف النوع، وغريها.

قائمة املصادر واملراجع:

أوالً: الكتب:
إبداع الداللة يف الشعر اجلاهيل: مدخل لغوي . 1

أسلويب، العبد، حممد، ط 1، القاهرة، دار املعارف، 
1٩88م.

األصوات اللغوية، أنيس، إبراهيم، د ط، القاهرة، . 2
مكتبة هنضة مرص، د ت.

د . 3 البستاين, سليامن،  نـظاًم،  معّربة  هومريوس  إلياذة 
ط، بريوت، دار إحـياء الرتاث العريب، د ت. 

حتقيق: . ٤ اإلصبع،  أيب  ابن  املرصي،  القرآن،  بديع 
حفني حممد رشف، د ط، القاهرة، دار هنضة مرص، 

د ت.

البالغة، . 5 علوم  يف  املفتاح  لتلخيص  اإليضاح  بغية 
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مكتبة  القاهرة،   ،٩ ط  املتعال،  عبد  الصعيدي، 
اآلداب، 1٤2٠هـ/2٠٠٠م.

احلديث، . 6 العريب  الشعر  لغة  يف  األسلوبية  البنيات 
منشأة  اإلسكندرية،  ط،  د  مصطفى،  السعدين، 

املعارف، 1٤٠7هـ/ 1٩87م.

بدوي، . 7 طبانة،  األديب،  النقد  يف  املعارصة  التيارات 
ط3، الرياض، دار املريخ، 1٤٠6هـ / 1٩86م. 

عبد . 8 حتقيق:  بحر،  بن  عمرو  اجلاحظ،  احليوان، 
مطبعة  القاهرة،   ،2 ط  هارون،  حممد  السالم 

مصطفى البايب احللبي،1385هـ/1٩65م.

حتقيق: . ٩ عثامن،  جني،  ابن  اإلعراب،  صناعة  رس 
القلم،  دار  دمشق،   ،1 ط  هنداوي،  حسن 

1٤٠5هـ/1٩85م.

املرزوقي، أمحد، حتقيق: . 1٠ رشح ديوان احلامسة، 
أمحد أمني وعبد السالم هارون، ط 1، بريوت، دار 

اجليل، 1٤11هـ / 1٩٩1م.

الشعر العريب املعارص: قضاياه وظواهره الفنية . 11
القاهرة،   ،6 ط  عزالدين،  إسامعيل،  واملعنوية، 

املكتبة األكاديمية، 2٠٠3م.

والفن, . 12 الرؤية  اليمن:  يف  املعارص  الشعر 
العودة،  دار  بريوت،   ،2 ط  الدين،  عز  إسامعيل، 

1٩86م.

الشمس(،الرشْيد، . 13 لغة  من  )حروف  ديوان 
املعراج  دار  الرياض،   ،1 ط  ُسلْيم،  بن  عبداهلل 

الدولية، 1٤21ه/2٠٠٠م.

الشكالنية الروسية، إيرليخ، فيكتور، ترجـمة: . 1٤
الثـقايف  املركز  البيضاء،  الدار   ،1 ط  حممد،  الويل 

العريب، 2٠٠٠م.

ومسائلها . 15 العربية  اللغة  فقه  يف  الصاحبي 
وسنن العرب يف كالمها، ابن فارس، أمحد، حتقيق: 
املعارف،  مكتبة  بريوت،   ،1 ط  الطباع،  عمر 

1٤1٤هـ/1٩٩3م.

ونقده، . 16 وآدابه  الشعر  حماسن  يف  العمدة 
حميي  حممد  حتقيق:  رشيق،  بن  احلسن  القريواين، 
اجليل،  دار  بريوت،   ،5 ط  احلميد،  عبد  الدين 

1٤٠1هـ/ 1٩81م.

فقه اللغة وخصائص العربية، املبارك،  حممد، د . 17
ط، بريوت، دار الفكر، د ت.

توماس سترينز، . 18 إليوت،  والشعراء،  الشعر  يف 
كنعان،  دار  دمشق،   ،1 ط  جديد،  حممد  ترمجة: 

1٩٩1م.

الرمحن، . 1٩ عبد  العريب،  النقد  يف  الشعر  قضايا 
إبراهيم، د ط، بريوت، دار العودة، 1٩81م.

2٠ . ،3 ط  نازك،  املالئكة،  املعارص،  الشعر  قضايا 
بغداد، مكتبة النهضة، 1٩67م.

ط، . 21 د  حممد،  النوهيي،  اجلديد،  الشعر  قضية 
القاهرة، معهد الدراسات العربية العاملية، 1٩6٤م.

كتاب القوايف، التنوخي، أبو يعىل عبد الباقي، . 22
مكتبة  القاهرة،  الرؤوف،ط2،  عبد  عوين  حتقيق: 

اخلانـجي، 1٩78م.

كتاب الكايف يف العروض والقوايف، التربيزي، . 23
حييى بن عيل، حتقيق: احلساين حسن عبداهلل، ط3، 

القاهرة، مكتبة اخلانجي، 1٤15هـ/1٩٩٤م. 

كتاب املوسيقا الكبري، الفارايب، حممد، حتقيق: . 2٤
دار  القاهرة،  ط،  د  خشبة،  امللك  عبد  غطاس 

الكاتب العريب، د ت.

لسانيات النص: مدخل إىل انسجام اخلطاب، . 25
خطايب، حممد، ط1، بريوت-الدار البيضاء، املركز 

الثقايف العريب، 1٩٩1م.

إيفور . 26 ريتشاردز،  األديب،  النقد  مبادئ 
ولويس  بدوي  مصطفى  ترمجة:  آرمسرتونغ، 
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العامة،  املرصية  املؤسسة  القاهرة،  ط،  د  عوض، 
1٩61م.

ابن . 27 والشاعر،  الكاتب  أدب  يف  السائر  املثل 
أمحد  عليه:  وعلق  قدمه  حممد،  بن  حممد  األثري، 
هنضة  دار  القاهرة،  ط،  د  طبانة،  وبدوي  احلويف 

مرص، د ت.

مطر، . 28 الفن،  وفلسفة  اجلامل  علم  إىل  مدخل 
أمرية حلمي، ط 1، القاهرة، دار التنوير، 2٠13م.

أمحد . 2٩ عيل  أدونيس،  العريب،  للشعر  مقدمة 
سعيد، ط3، بريوت، دار العودة، 1٩7٩م.

عصفور، . 3٠ ابن  اإلشبييل،  الترصيف،  يف  املمتع 
دار  بريوت،   ،1 ط  قباوه،  الدين  فخر  حتقيق: 

املعرفة، 1٤٠7هـ/1٩87م.

موسيقا الشعر، أنيس، إبراهيم، ط2، القاهرة، . 31
مكتبة األنجلو املرصية، 1٩52م.

وارن، . 32 وأوستن  رنيه  وليك،  األدب،  نظرية 
املريخ،  دار  الرياض،  دط،  سالمة،  عادل  تعريب: 

1٤12هـ/ 1٩٩2م.

النقد األديب، أمني، أمحد، ط3، القاهرة، مكتبة . 33
النهضة املرصية، 1٩63م.

3٤ .

ثانًيا: الدوريات:. 35

الشعر(، . 36 وبحور  )التدوير  بعنوان:  بحث 
سعود،  امللك  جامعة  جملة  فراس،  أبو  النطايف، 
1٤1٤هـ/1٩٩٤م،   ،2 اآلداب   ،6 م  الرياض، 

.556-533

37 .
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ملخص البحث

       بينــت الدراســة العالقــة بــني قصــة أصحــاب طالوت من 
ــدر مــن جهــة أخــرى، وأبــرزت  جهــة وقصــة أصحــاب ب
ــي  ــريات الت ــي التأث ــا ه ــني، وم ــني القصت ــابه ب ــه التش أوج
هيــأت هلــا قصــة طالــوت عــىل أصحــاب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص بشــكل 
ــدر عــىل وجــه اخلصــوص، ومــا هــي  عــام، وعــىل أهــل ب
الــدروس املســتنبطة مــن الواقعتــني، مــن ســنن وقوانــني يف 

النفــس واملجتمــع.

    وهتــدف الدراســة إىل بيــان وجتليــة مظاهــر هــذه العالقــة 
وهــذا الشــبه يف القصتــني؛ الســتخالص الســنن اإلهليــة يف 
ــر  ــع تقري ــة، م ــرص واهلزيم ــل الن ــاق لعوام ــس واآلف األنف
ــل  ــي قب ــم الرشع ــة للحك ــس البرشي ــة النف ــة اهلل بتهيئ رمح

ــه. فرض

ــارزًا يف  ــرًا ب ــوت أث ــة طال ــث أّن لقص ــص الباح ــد خل وق
ــات  ــًة؛ إْن يف مقدم ــًة وتعبئ ــدر؛ هتيئ ــلمني يف ب ــوس املس نف
القصتــني، أو مــا ترتــب عليهــام مــن عقيــدة وعمــل، 
ــني  ــننًا وقوان ــاك س ــدة، وأّن هن ــني واح وأّن دروس القصت

ــني. ــم يف القصت ــرتكة حتك مش

     ويــويص الباحــث بعصــف الذهــن لبيــان العالقــات بــني 
القصــص القــرآين وأحــداث الســرية النبويــة، والربــط بــني 
ــع  ــة يف واق ــه العملي ــة وتطبيقات ــن جه ــي م ــدث التارخي احل

الرســالة اخلامتــة مــن جهــة أخــرى. 

كلامت مفتاحية 

أصحاب طالوت / أصحاب بدر / مظاهر االتفاق / أوجه 
اخلالف/ السنن والقوانني  

Abstract
The study showed the relationship between the story 
of the companions of Talot on the one hand and the 
story of Badr companions on the other hand high-
lighting the similarities between the two stories, and 
what are the influences of Talot story on the compan-
ions of Muhammad peace be upon him in general 
and the people of Badr in particular, and what are the 
lessons deduced from the incidents of the two stories 
in Sunan and the laws of self and society.
The study aims to shed light on demonstrating the 
manifestations of this relationship and the similari-
ties in the two stories; to extract the divine laws in 
the lives and prospects for the factors of victory and 
defeat, reporting God's mercy for the creation of hu-
mans imposed by legal laws.
The researcher found out that Talot's story has a 
prominent influence in the lives of Muslims in Badr 
in terms of preparation and recall;  The introductions 
of the two stories or what based on them from doc-
trine and action, and that the two stories have only 
one lesson, and that there is a shared and enacted 
laws govern the two stories.
The researcher recommends brainstorming to show 
relations between the Quranic stories and events of 
the Prophet's biography, and the link between the 
historic event on the one hand and its practical appli-
cations in the real concluding message on the other 
hand.
Keywords
Companions of Talot / Companions of Badr / As-
pects of Agreement / Mores and Laws

مظاهر االتفاق بين أصحاب طالوت وأصحاب بدر وأوجه الخالف بينهما
دراسة قرآنية مقارنة

د / فاتح حسني حممود عبد الكريم
أستاذ مساعد يف القرآن وعلومه

قسم الدراسات اإلسالمية / كلية الرتبية بالزلفي/ جامعة املجمعة
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 يف حيكم ااإلهلية االسنن قانونن: االثالث ااملبحث
 .  ااحلدثني

 . ااإلهلي ووااملددد االوالية قانونن: ااألوولل ااملطلب

 . ووااالنحداارر االتداافع سنة: االثاين ااملطلب

يف هذاا  سلك االباحث :االبحث منهجية :ثانياًً 
 االبحث ااملناهج ااآلتية:

حواالل ووصفاتت أأي: بوصف نهج االوصفاامل
 االفريقني 

ووصافف ئي: باستقرااءء هذهه ااألنهج ااالستقراااامل
 وومجعها

ي: بتحليل تلك ووااالستنباط االتحلييل نهجاامل
 .ااألووصافف, ووااستنباطط االدررووسس وواالعرب منها

 -١:يفتكمن أأمهية االبحث  :االبحث أأمهية :ثالثاًً 
صحابب طالوتت من جهة أأعقد مقاررنة بني 

يف بدرر من جهة أأخرى  ملسو هيلع هللا ىلصووأأصحابب حممد 
ووعواامل  ,ما هي عواامل االنرص ووأأسبابه -٢

 -٣ااهلزيمة ووأأسباهبا ااملستخلصة من االقصتني
 مدى ثباتت سنن ااهللا ووقواانينه يف االنفس االبرشية

يف هتيئة  بيانن طبيعة وومنهج االقرآآنن االوااقعية -٤
ة ااحلكم االرشعي االنفس االبرشية بطبيعة ووماهيّّ 

ووفرضض ااجلهادد بشكل , قبل فرضه بشكل عامم
 خاصص.

ما أأووجه االشبه  -١ :االبحث مشكلة: رراابعاًً 
 ووأأووجه ااالختالفف بني أأصحابب طالوتت

بيانن  -٢يف معركة بدرر  ملسو هيلع هللا ىلصووأأصحابب حممد 
يف سنن ااهللا ووقواانينه يف االنفس ووااملجتمع ماهيّّة 
هو منهج االقرآآنن يف هتيئة  ما -٣ ووااهلزيمةاالنرص 

 االنفس االبرشية للحكم االرشعي قبل فرضه. 

هيدفف االبحث  :االبحث أأهداافف: خامساًً 
بيانن ووجتلية مظاهر االشبه بني قصة   -١:إإىل

مع  ملسو هيلع هللا ىلصووقصة سيدنا حممد  ,طالوتت مع قومه
ااستخالصص  -٢أأصحابه قبل ووأأثناءء معركة بدرر

لعواامل االنرص االسنن ااإلهلية يف ااألنفس ووااآلفاقق 
ااهللا بتهيئة االنفس تقرير ررمحة  -٣ ووااهلزيمة

   االبرشية للحكم االرشعي قبل فرضه.

يف حدوودد  -مل أأقف  :سابقة ددررااساتت: ساددساًً 
عىل ددررااسة مستقلة مقاررنة بني  -بحثي ووددررااستي 

هاتني االقصتني, فكل من كتب عن االقصتني 
يف سوررةة ; إإننْْ كتب عنهام يف سياقاهتام ااملستقلة

 سوررةة ااحلج. يف  ووأأسوررةة ااألنفالل يف  ووأأاالبقرةة 

يتقيد االباحث بدررووسس  :االبحث حدوودد :سابعاًً 
االقصتني ووما يتعلق هبام من أأووجه االشبه 
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ووااالختالفف يف حدوودد سوررةة االبقرةة ووسوررةة 
 ااألنفالل ووسوررةة ااحلج, مع بعض ااالستشهادد 

لظرووفف وواا عالقةاال أأووجه: ااألوولل ااملبحث
 االقصتني: بنيااملتطابقة 

 عربةة االقصص ااملطلب ااألوولل:

من مظاهر  : االقصة متهيد ملعركة بدررأأووالًً: 
االعالقة بني االقصتني أأننّّ قصة طالوتت كانت 
هتيئة ووتعبئة للنفوسس إإىل غزووةة بدرر االكربى; 

 ; ااملنهجية وواالتهيئة االوااقعية االرتبية هي ووهذهه
 - ١طالوتت قصة ووفيها - االبقرةة سوررةة نزلت فقد

 , ااملدينة يف نزلل ما أأوولل ووهي ,باالتفاقق باملدينة
 وويف ,٢عليه ااالتفاقق يف االفتح حجر اابن ووحكى
 إإال االبقرةة سوررةة نزلت ما ":عائشة عن االبخارريي

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 مل وولذلك ووددااوودد, كجالوتت أأعجمي ااسم طالوتت ١

 به ووصف ملا ;االطولل من عريب أأنه قومم ووززعم. ينرصفف
 االعربب, أأبنية من ليس وولكنه. ااجلسم يف االبسطة من
 االكتابيونن ززعم ووقد. االعجمة ووشبه للعلمية فهرص فمنع

. اانظر حماسن بشاؤؤوولل عندهم ااملعرووفف هو طالوتت أأننّّ 
 , حتقيق:االقاسمي االدين مجالل حممد, ٢/١٧٩االتأوويل,
 ١٤١٨ ,١,ططبريووتت ,االعلمية االكتب دداارر, االسودد حممد
 .هـ

, أأمحد بن حجر  يي فتح االبارريي رشحح صحيح االبخارر  ٢۲
  .هـ١٣٩٣بريووتت,  ,, دداارر ااملعرفة٩/٤٠ االعسقالين ,

 قصة فكانت  " ٣ملسو هيلع هللا ىلص االنبيّّ  تعني "عندهه ووأأنا
 عمليةًً  ووجتربة االذهن يف ررسخ مثاالًً  طالوتت
 يف للدين ااحلامسس أأننّّ  االوجداانن يف ااستقرتت
 وواالثباتت, االصدقق بالرضووررةة يعكس ال االرخاءء

 حشوةة جمردد ال ,ووااكتسابب نضجٌٌ  االرتبية ووأأننّّ 
 من االالززمم ووإإنام ": عطية اابن قالل فاترةة, علمية
اا نبيه أأخرب تعاىل ااهللا أأننّّ  ااآلية اا ملسو هيلع هللا ىلص حممدًً  إإخباررًً
 من ااًً فراارر ددياررهم من خرجواا االبرش من قومم عن

 من لُّ ك لريى أأحياهم; ثم ااهللا فأماهتم, ااملوتت
فََ  لََ نْْ  همخََ هم مِِ  تعاىل ااهللا بيد هي ااإلماتة أأننّّ  بعدِِ
 ووال خائف, خلوفف معنى فال غريهه, بيد ال

, الغرتاارر ٍّ رتََ غْْ ةًً  ااآلية هذهه تعاىل ااهللا ووجعل مُُ مََ  مقدِّ
ييْْ  بني  ملسو هيلع هللا ىلص حممد أأمة من لمؤمننيااهللا ل أأمر يدََ

 . ٤ "ااآلية ووصف ظاهر ووهو باجلهادد,

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
لإلمامم حممد بن إإسامعيل  اانظر ااجلامع ااملسند االصحيح ٣

بابب تأليف االقرآآنن,  ,٦/١٨٥هـ),٢٥٦االبخارريي( 
 ١نارص, دداارر طوقق االنجاةة, طط, حتقيق: حممد اال ٩٩٣
 .هـ١٤٢٢

بن ااملحررر االوجيز يف تفسري االكتابب االعزيز, عبد ااحلق  ٤
, حتقيق: عبد ١/٣٢١غالب بن عطية ااألندليس ,

سالمم عبد االشايف حممد, دداارر االكتب االعلمية , لبنانن , اال
 مم.١٩٩٣,  ١طط
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 اًً فرش االوااقعية االقصة هذهه فكانت
 بعدها ووااملعارركك ,باخلصوصص بدرر ملعركة وومتهيدااًً 
 يشابه ااملاءء قلة مع بالنهر فاالبتالءء ; بالعمومم
 االعدةة قلة مع قريش مع باملوااجهة ااالبتالءء
 االنرص سبيل ملسو هيلع هللا ىلص االنبيّّ  طاعة ووأأننّّ  وواالعتادد,
 ال عنه وونكصواا همنبيّّ  جاددلواا قوماًً  ووأأننّّ  وواالظفر,
 هذهه ااهللا ساقق ووقد عليهم, ااهللا ثناءء يستحقونن
 يف إإرساائيل بني مثل نكونن أأنن حتذيرااًً  االقصة
 للقصص أأخرى صوررةة ووهي أأنبيائهم, مناكفة
 كقصة نفسها االسوررةة يف علينا ااهللا هقصّّ  االذيي
 .نبيهم مع االقومم ووتشاكس االبقرةة

:  االرتبية ددررسسووهو  ااملوااجهة: قبل االرتبية ثانياًً
 رفع االظلم ووإإحقاقق ااحلقوقق غايةٌٌ ; فووااملرجعية

ااحلامسة  وولكنّّ  ;نبيلة ددعا إإليها ااإلسالمم االعظيم
ووحدها هلذاا ااهلدفف االسامي قد تعطي نتاجاًً مرااًً 

; لذلك كانن ترشيد ااحلامسس ووحصاددااًً مسموماًً 
ووحموررااًً  ,ووضبط ااملنهج ووحتديد االغاياتت أأمرااًً كلياًً 

تدوورر عليه كل غاياتت هذاا االدين; فمصيبة 
ستكونن ااهلجرةة ووتركك االديارر وومفاررقة ااألهل 

طة حتولل هامة يف حياةة ااألمة االناشئة, فكانت نق
ف هذاا االوااقع االقاددمم; آآياتت االقرآآنن تنزلل لتكيِّ 

تعامل ااملسلمونن مع آآياتت سوررةة االكهف متاماًً كام 
للتضحية; حتى إإذذاا جاءء ااألمر  االذهنِِ  اائومهيووهم 

 ,هالًً عىل االنفسووقع ااألمر س ,باهلجرةة ووااملفاررقة

 مك لك اك يق ىق ُّٱٱ مع قساووته ووحرقته
 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك

 رصحية ااآلية .. هذهه١۱٠۰االكهھفف:    َّ ىن نن من
 وواالبنني ااألهل ووهجرةة ,بالدين االفراارر يف

 ووااألمواالل ووااألووطانن ووااألصدقاءء وواالقرااباتت
 ووقد. ااملحنة من ااإلنسانن يلقاهه ووما االفتنة خوفف
 أأصحابه ووكذلك بدينه, فاررااًً  ملسو هيلع هللا ىلص االنبي خرجج
 ووددياررهم أأررضهم ووتركواا أأووطاهنم ووهجروواا. ..

 ررجاءء ووإإخوااهنم, ووقرااباهتم ووأأووالددهم ووأأهاليهم
 ... االكافرين فتنة من وواالنجاةة بالدين االسالمة
 -ااألنبياءء سنة هي االظامل من االفراارر ووجواازز
 فضل ووقد. ووااألوولياءء -عليهم ااهللا صلوااتت
 االعلامءء مجاعة ووفضلها , االعزلة ملسو هيلع هللا ىلص ااهللا ررسولل

 نص ووقد االناسس, ووفسادد االفتن ظهورر عند سيام ال
 إإىل فأوووواا: فقالل كتابه يف عليها - تعاىل -ااهللا

  ١"االكهف

 :ووعنرص ااملفاجأةة االعددد: االثاين ااملطلب

 تواافقهام :االقصتانن فيه تشاهبت مما :أأووالًً: االعددد
 قبل لل قصة طالوتتلنزوو فكانن ; ذذااته بالعددد
 ااملسلمني نفوسس يف ااألثر عظيم بدرر غزووةة

ا ووإإعدااددهم طرقها  قد أأحدااثث ملوااجهة ; معنوي‘

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ااجلامع حلكامم االقرآآنن , حممد بن أأمحد ااألنصارريي  ١

 , دداارر االفكر.٣٢٢, ١٠االقرطبي , 
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إإهنا فئةٌٌ  سابق ; مثلها يف سبقهموو قبلهم طاررقق
 بسندهه االبخارريي يف وورردد .بدرر يف كام مهمثل قليلة
 أأصحاببََ  - كنا ": قالل عنه ااهللا رريض االربااءء عن
ةة أأننّّ  نتحدثثُُ  - ملسو هيلع هللا ىلص حممد دَّ  بدرر أأصحاببِِ  عِِ
 االنهر, معه جاووززوواا االذين طالوتت أأصحابب عدةةُُ 
 "ووثالثُُامئة عرشََ  بضعةََ  مؤمنٌٌ  إإال معه يتجاووزز وومل

 مع عرب " : قالل االسدييّّ  عن االطربيي ووررووى,  ١
 فلام , آآالفف أأرربعة إإرساائيل بني من االنهر طالوتت
 جالوتت إإىل فنظروواا معه آآمنواا وواالذين هو جاووززهه

 االيومم لنا طاقة ال ":  ووقالواا أأيضاًً  ررجعواا ,
 آآالفف ثالثة أأيضاًً  عنه فرجع  "ووجنوددهه بجالوتت
 ثالثامئة يف ووخلص ووثامنونن, ووبضعة ووستامئة
 . ٢"بدرر أأهل عدةة; عرش ووبضعة

:  :مغموررةة شخصياتت أأهنتها كبريةة قياددااتت ثانياًً
 مقتل حاددثة االقصتني بني ااملتشاهباتت منوو

فكانت هناية جالوتت  االصغارر; يد عىل االكربااءء
بعد ووما  رففََ عىل يد االشابب ددااوودد , وومل يكن قد عُُ 

فشكل بعمله ذذلك ااملفاجأةة  ; ذذكر قبل ذذلك
, ووااملباغتة للعدوو فحطم معنوياته ووكانن االنرص

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
بابب عدةة أأصحابب بدرر  ,٥/٧٣صحيح االبخارريي , ١

 , مرجع سابق.٣٩٥٨
جامع االبيانن يف تفسري االقرآآنن, أأبو جعفر حممد بن جرير  ٢

, مكتب االتحقيق بداارر ٤/٤٩١هه )  ٣١٠ االطربيي (
 هجر, دداارر هجر , طط اا.

 شابني يد عىل جهل أأيب االكبري االعتل هناية كانتوو
 معاذذ هنامإإ ;بعدُُ  رفاعُُ  قد يكونا مل, صغريين
 االنبي قالل: عنه ااهللا رريض أأنس قالل وومعوذذ,
 فانطلق "جهل? أأبو صنع ما ينظر من": ملسو هيلع هللا ىلص
دْْ  فوجدههُُ  مسعودد اابن هُُ  قََ بََ ََ ااءءََ  اابنََا رضََ رََ فْْ  حتى عََ
ددََ  رََ  مها) عفرااءء اابنا( قوله: حجر اابن قالل ,...بََ
ذذ, معاذذ وِّ عََ ااءءََ  اابني من كال‘  أأننّّ  ووحاصله وومُُ رََ فْْ  عََ
ام عوفف بن عبداالرمحن سأال  فشداا عليه, فدهلَّ
 بن عمروو بن معاذذ وومها قتالهه, حتى فرضباهه عليه

 نظر ملسو هيلع هللا ىلص االنبي ووأأننّّ  عفرااءء, بن وومعاذذ ااجلموحح,
 . ٣)قتله كِِالكام: ووقالل سيفيهام يف

 مباددئئ من ووااملباددأأةة ااملفاجأةة ددررسسوو
 عىل االقدررةة ووهي االعسكرية; ااملدررسة يف ااحلربب
 االزمانية ااستعدااددااته وومتويه االعدوو خدااعع

 وواالذهولل, باالضطراابب تصيبه بحيث ووااملكانية,
 ووااستغاللل منه وواالنيل االعدوو مباغتة هبا يسهل وو

 ووهو ,ااملفاجأةة من ااحلاصل وورشووددهه ذذهوله
 يف ااهللا ررسولل ااستخدمه طاملا عسكريي تكتيك
 .ووغزووااته حرووبه

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
وومن فقه ااإلمامم االبخارريي فقد بوبب ملقتل أأيب جهل  ٣

ببابب مستقل; ملا ملقتله من أأثر يف تغري جمرى ااألحدااثث, 
, بابب قتل أأيب جهل ,٣٩٦٢ ,٥/٧٤صحيح االبخارريي, 

 .٢٩٤/  ٧وواانظر: فتح االبارريي رشحح صحيح االبخارريي, 
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:  للقتالل االداافعة االظرووفف: ااملطلب االثالث
 ااخلرووجج من االديارر

 فطريي أأمرٌٌ  ااإلنسانن يف االوطن بح
 حتته, ووعاشش فيه نشأ االذيي االوطن ; عليه بلجُُ 
 بل ,ااحلنني ووهذاا ااالررتباطط هذاا ااإلسالمم ينكر وومل
 ما أأووثق ووجعل ووااحلياةة, بالرووحح وويقرنه يقرهه جاءء

 مناززعتهم ووعدمم االدماءء حفظ االناسس عليه يتوااثق
 يل ىل مل خل ُّٱٱ:  ااهللا فقالل ,أأووطاهنم

 يم ىم  مم خم حم جم
  َّ  ين ىن من خن حن جن

     االبقررةة:  بحامية اامليثاقق خمترص كانن حيث ,٨۸٤  
 أأثر من هلام ملا ;االعظيمني ااجلليلني ااألمرين هذين
 يتعرضض ال أأنن ووااملراادد " ااإلنسانن حياةة عىل كبري

ملا كانن وو ١" ووااإلجالءء بالقتل بعضاًً  بعضكم
ووحرجاًً مضنياًً  صعباًً  ااًً ااخلرووجج من االديارر أأمر

بني االقتل ووبني  قرنن ااهللا عز ووجلّّ حمققةًً  ةًً وومهلك
 ىل مل خل ُّٱٱ فقالل ااهللا; ااخلرووجج من االديارر

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
    َّ ينجه ىن من خن  فهام,  ٦٦االنساء:

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 تفسري االقرآآنن االعظيم وواالسبع ااملثاين, ررووحح ااملعاين يف ١

, ودد اابن عبد ااهللا ااحلسيني ااآللويسشهابب االدين حمم
, حتقيق : عيل عبد االبارريي , دداارر االكتب االعلمية  ١/٣١٠

 هـ . ١٤١٥, بريووتت , 

 خرووجج هيعاددل االوطن من فخرووجج: خرووجانن
 . ااجلسد من االرووحح

ووقد عاشش أأصحابب طالوتت هذهه 
 -ظرووفف ااخلرووجج من االديارر -االظرووفف االقاسية

ووهي االظرووفف نفسها االتي عاناها أأصحابب حممد 
ووعال يف أأصحابب  يف بدرر, قالل ااهللا عزّّ  ملسو هيلع هللا ىلص

 بدرر:

 مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱٱ 
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم
 ٰذ يي ىي خيمي حي جي  يه ىه مه جه
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 رت يب نبىب مب زب رب ىئيئ
 مث زث رث يت ىت نت مت  زت
 ىق يف ىف يث  ىث نث
  َّ ىل مل يك ىك  لكمك اك يق
  االحج  جت ُّٱٱ ووقالل أأيضاًً سبحانه ٤١۱  -  ٣۳٩۹:

  حج مث هت مت خت حت

 حس جس مخ جخ مح جح مج
 )االحشرر(  َّ جض مص خص  حص خسمس

 ىل مل خل ُّٱٱيف أأصحابب طالوتت:  ووقالل جلّّ ووعال
  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 يه ىه مه جه ين ىن من خن
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 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي جيحي
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ
 يب نبىب مب زب  رب يئ ىئ
 رثزث يت ىت  نت مت زت رت
                                                           .  ٢۲٤٦االبقررةة:    َّ يث ىث نث مث

ااملطلب االراابع: طلب ااجلهادد كانن مطلباًً ملحاًً 
 من االناسس .

ا االفريقانن ووتشاهب فيهووهو مما ااشرتكك 
ووااحلقوقق م عليهم, , إإنه ااالضطهادد ااملخيِّ به

ووعقدييّّ متمثل  , ووإإررثث تاررخييّّ  ااملهضومة منهم
,  ووما فيه من سكينة ااهللا فيه ١بالتابوتت

; فام إإنن  فاستشعروواا مرااررةة االذلل وومذااقق ااهلواانن
ووجدتت االقياددةة ااملتمثلة بذلك االنبيّّ حتى 
ااستجمعواا قوااهم ووااستبرصوواا حقوقهم فطلبواا 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ ااجلهادد
 ين ىن من خن  حن جن يم ىم
 يي ىي مي  خي جيحي يه ىه مه جه
 ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 مت زت رت يب نبىب مب
 ىث نث مث رثزث يت ىت  نت
    َّ يث  إإرساائيل بني كفارر أأننّّ  ووذذلك     ٢۲٤٦االبقررةة:

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 ووهارروونن موسى آآلل ثاررآل بقية ووهو ووهو االصندووقق; ١

	.إإرساائيل بني من بقي يتوااررثه االصاحلونن االسالمم, عليهام  

 ووأأخرجوهم ووسبوهم فقتلوهم مؤمنيهم قهروواا
 ااضطر فلام, جالوتت ررئيسهم ووكانن , ددياررهم من

 . ٢" هلم نبيّّ  إإىل جاؤؤوواا ذذلك يف ااملسلمونن

وويتبني هنا ما للقياددةة من ددوورر يف شحذ ااهلمم 
ووددووررها يف تفتيق ااإلررااددةة عىل , ووااستنهاضض االعزمم 

 للقتالل معه ننهض أأمريااًً  لنا أأقم "ااسرتجاعع ااحلق 
 . ٣" ررأأيه عن فيه وونصدرر أأمرهه يدبر ;

ووهو ااحلالل نفسه ما حصل للمسلمني 
 ,كفارر قريش; من إإيذااءء ووسلب للحقوققأأذذى من 

جج من االديارر, فطفق ووقتل ووهتجري ووإإخراا
ااملسلمونن يناددوونن وويطالبونن باالقتصاصص من 

 مقاتل قالل:  االثالثة ااملسألة "قالل االرااززيي :, قريش
 ; بمكة آآمنواا االذين عن مكة كفارر يداافع ااهللا إإننّّ : 

 قبل مكة كفارر عن بالكف ااملؤمنني أأمر حني هذاا
 يف ملسو هيلع هللا ىلص االنبي فاستأذذنواا, آآذذووهم حني ااهلجرةة
 االقتالل يف أأذذنواا أأهنم فاملرااددفنهاهم....  رسااًً  قتلهم
 ررسولل أأصحابب ووهم ;مظلومني كوهنم بسبب

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 ١٢٩/  ١تفسري مقاتل بن سليامنن , مقاتل بن سليامنن   ٢

, حتقيق : أأمحد فريد , دداارر االكتب االعلمية , بريووتت , طط 
االليث االسمرقنديي,  تفسري  أأيبمم , وواانظر  ٢٠٠٣,   ١

 دداارر االفكر , بريووتت , حتقيق: دد. حممودد مطرجي.
االبيضاوويي ) ,  أأنواارر االتنزيل ووأأرساارر االتأوويل ( تفسري ٣

هـ) ,  ٦٨٥شيخ ااإلسالمم نارص االدين االبيضاوويي (تت 
 , حتقيق : حممد ااألصفر , دداارر ااملعرفة , لبنانن . ٥٣٩صص 
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 أأذذىًً  يؤذذووهنم مكة مرشكو كانن ,ملسو هيلع هللا ىلص ااهللا
 بني من ملسو هيلع هللا ىلص ااهللا ررسولل يأتونن ووكانواا, شديدااًً 

 :هلم فيقولل إإليه يتظلمونن وومشجوجج مرضووبب
 فأنزلل, هاجر حتى ,بقتالل أأوومر مل فإين ااصربوواا

 فيها أأذذنن آآية أأوولل ووهي ;ااآلية هذهه تعاىل ااهللا
 .١"آآية  ووسبعني نيف يف عنه هنى ما بعد بالقتالل

 :  ااملطلب ااخلامس: كال ااملعركتني كانت فرقاناًً

 ااقرتاانن ااحلاددثتني بسنة ووهذاا ما يفرس
, ووما يرتتب عليه من ظهورر وومتكني االتداافع

وويف غري  ;للحق ووأأهله ووعامرر للدنيا ووأأهلها
فسادد يف ااألررضض ووغلبة االباطل اال االتداافع يكونن

 من خن "عىل أأهل ااحلق ووظهوررهم عليهم
 خيمي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 نبىب مب زب رب ىئيئ  نئ مئ
 .٤٠االحج:    َّ نت مت  زت رت يب

 قاتل معركة جمردد بدرر غزووةة تكن فلم
 عدددهه يقدرر ,أأمامهم فريقاًً  ررجل ثالثامئة فيها
يف حياةة االدعوةة  كانت نقطة فاررقةًً  ;ررجل بألف

وواالدعاةة; وولو قدرر أأنن ينكرس هذاا ااجليش ملا قامت 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

تفسري االفخر االرااززيي , حممد بن عمر بن ااحلسني  ١
, دداارر  ٢٢٨/   ٢٣هه ـ)  ٦٠٦ااملعرووفف بالفخر االرااززيي ( 
 هـ . ١٤٢٠,  ٣إإحياءء االرتااثث االعريب طط

ووالستمر ااملسري إإىل ااملدينة , للدعوةة قائمة
ووألبيدتت عن آآخرها, فكانت فرقاناًً للدين 

ا كانت ,وومتكيناًً لبيضة ااملسلمني  ااحلق بني فرقانًً
ااوو ,وواالباطل  , ووفرقاناًً االعليا ااإلسالمم لقيم اانتصاررًً

 فاصلة نقطةًً  كانت ;االظاملني من للمظلومني
 اًً ووإإيذاان ووعالمة فاررقة للناسس إإىل قيامم االساعة;

بعهد لإلنسانية جديد; ففيها ظهرتت للمسلمني 
رراايتهم, ووعلت كلمتهم, ووصاررتت للحق قوةة, 

 يومم "ينرص وويعني لمظلومم ظهريباتت لوو
 عزااًً  فيه لكم جعلنا االذيي -بدرر يومم أأيي -االفرقانن
 . ٢"ااألمورر فصل يف ووأأفعالكم أأقواالكم به ينفذ

كانت ووكذلك كانن يف قصة طالوتت; 
يف مصري ااألمة ااملظلومة,  فاررقةًً  معركتهم فاصلةًً 

فليس ثمة ما يعوقهم عن ااسرتجاعع ااحلقوقق 
ني بكل ما فتقدمواا مضحّّ  ;وواالثأرر لألعرااضض

 ااهللا سبيل يف االشهاددةةفإما االظفر ووإإما  ,يملكونن
نفر, فكانن ااالنتصارر ووكانن منهم فال يبقى  ,تعاىل
ووكانن اامللك; ووأأسفر االزمانن عن أأمة  االظفر
حتولل فيها االضعيف ااملقهورر إإىل ظافر  ,جديدةة

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ناسب ااآلياتت وواالسورر , أأبو ااحلسن بن نظم االدرررر يف ت ٢

عمر االبقاعي , حتقيق : عبد االرززااقق غالب ااملهديي , دداارر 
 مم.١٩٩٥االكتب االعلمية , بريووتت , 
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, اانتهاءء ااملعركة وواانقشاعع ااملأززمة بعد, وو ١حمبورر
ووبعد ااالستضعافف وواالذلل ووااإلخرااجج كانن اامللك 

 ني مي زي ُّٱٱ ووااالستخالففوواالعلم 
 خئ حئ جئ يي  ىي
 خبمب حب جب  هئ مئ
 مث هت  مت خت حت جت هب
 مخ جخ  مح جح مج حج
 .٢۲٥١۱االبقررةة:    َّ حس جس

معرفة ووجوبب ددررسس : االساددسسااملطلب 
 :  االنفس ووااختباررها

ووهو ما كانن حيتاجه االفريقانن كالمها; 
ااملدررووسس ووااحلامسس ااألهوجج ال فاالندفاعع غري 

وورسعانن ما تنطفئ جذووته ووختبو , يستمر
سطوته, فاحلامسس االرااشد ووااالندفاعع ااهلاددفف 
كفيالنن باالستمراارر وواالوصولل للهدفف ااملنشودد 

مما تتشابه فيه االتوقق للقتالل وو ,بعد حني ووول
كال االفريقني كانن يطلب االقتالل  أأننّّ  ;االقصتانن

 ىه مه جه ين ىنُّ  : هوويلح به عىل نبيّّ 
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ ....َّ جيحي يه
 االنية أأننّّ  عىل االتجربة هذهه ووددلت " َّ ىئ نئ
 االتجربة من بد ووال تكفي; ال ووحدها االكامنة

 قبل ااملعركة إإىل االطريق ووااقع ووموااجهة االعملية,
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ههُُ  ١ َّ أأََى : رسََ ََ  بِِام ررََ ربََ مْْ   ",حََ كُُ ووااجُُ تُُمْْ ووأأََززْْ لواا ااجلََنَّةََ أأََنْْ ااُُددْْخُُ
ووننََ  ْْربََ    "حتُُ

 ااستقر فلام ": االقيم اابن قالل,  ٢" فيها االدخولل
 ووبعباددهه بنرصهه ااهللا دههووأأيّّ  باملدينة  ااهللا ررسـولل
 االعربب ررمتهم … قلوهبم بني ووأألف ااملؤمنني
 عن هلم ووشمروواا ووااحدةة, قوسس عن ووااليهودد
 كل من هبم ووصاحواا, ووااملحارربة االعدااووةة سـاقق

, وواالصفح وواالعفو بالصرب يأمرهم ووااهللا جانب,
 هلم فأذذنن, ااجلناحح ووااشتد االشوكة قويت حتى
رريض ااهللا  عباسس اابن عن.  ٣" االقتالل يف حينئذ
 أأتواا له ووأأصحـاباًً  عـوفف بن االرمحن عبد أأننّّ عنهام 
 عز يف كنا إإنا ,ااهللا ررسولل يا:  فقالواا بمكة االنبي
 إإين ": فقالل أأذذلةًً  رصنا آآمنا فلام مشـركونن, وونحن
 ٤. " تقاتلواا فال بالعـفو أأمرتت

 ااإلسالمم اابتدااءء يف ااملؤمنونن كانن  ":  كثري اابن قالل 
 مل ووإإنن وواالزكاةة بالصالةة مأموررين - بمكة ووهم -

 بموااساةة مأموررين ووكانواا , االنُُصب ذذااتت تكن
 وواالعفو بالصفح مأموررين ووكانواا , منهم االفقرااءء

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
سيد قطب إإبرااهيم , دداارر االرشووقق ,  يف ظاللل االقرآآنن , ٢

 . ٢٦٨/  ١االقاهرةة , 
ززاادد ااملعادد يف هديي خري االعبادد , حممد بن أأيب بكر اابن  ٣

هـ) , مؤسسة االرسالة , بريووتت طط ٧٥١قيم ااجلوززية (
 مم .١٩٩٤,  ٢٧

سنن االنسائي االكربى, أأمحد بن شعيب أأبو عبد االرمحن  ٤
ووجوبب ااجلهادد ) دداارر  ١, ( ٤٢٩٣ ,٣/٣االنسائي,

حتقيق: دد. عبد  ١٩٩١  ١لكتب االعلمية, بريووتت , طط اا
 االغفارر سليامنن االبنداارريي, سيد كرسوويي حسن.
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 يتحرقونن ووكانواا , حني إإىل وواالصرب ااملرشكني عن
,  أأعداائهم من ليشتفواا بالقتالل أأمروواا لو وويوددوونن

 ; كثريةة ألسبابب مناسباًً  ذذااكك إإذذ ااحلالل يكن وومل
 , عدووهم عددد كثرةة إإىل بالنسبة عدددهم قلة منها
 حراامم بلد ووهو بلدهم يف كانواا كوهنم وومنها

 بالقتالل ااألمر يكن فلم,  ااألررضض بقاعع ووأأرشفف
 إإال باجلهـادد يؤمر مل فلهذاا , الئقاًً  اابتدااءء فيه

 . ١" ووأأنصارر وومنعة دداارر هلم صاررتت ملا;  باملدينة

ددررووسس ااإليامنن ااملستنبطة من : يناالثاااملبحث 
 :االقصتني

 : ددررسس ااالبتالءء: ااملطلب ااألوولل 

 ايتاميز هب ةإإهلية صاررم ددررووسسووهي 
آآخروونن,  اأأناسس وويسقط عنه ااالبرش, وويرتقي هب

 جب هئ مئ ُّٱٱ  عونن من االصاددقنيعرفف ااملدّّ يُُ  اهب
 هت مت خت حت جت  هب مب خب حب

  آآلل  عمرراانن:  َّ حجمج مث        ُّٱٱ                  ١۱٧۷٩۹       

 يه ىه  مه جه ين
    َّ مي خي حي جي  ,   ٣۳١۱محمدد:

فتعرفف ; ووباالبتالءء يتحركك االرااكد يف االنفس
عللها ووآآفاهتا فيساررعع يف ددوواائها, ووباالبتالءء 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
تفسري االقرآآنن االعظيم , أأبو االفدااءء إإسامعيل بن كثري  ١

هـ ) حتقيق : سامي سالمة , دداارر طيبة طط   ٧٧٤االقريش ( 
 مم . ١٩٩٩,  ٢

باجتياززها  ;ة عمليةيتدرريب يدخل ااملؤمن ددووررةةًً 
دِِ  " يرتقى يف معامل االفالحح يف االدنيا ووااآلخرةة قََ لََ  ووََ

نََ  الِِفنيََ  ااملُُؤمننيََ  ااهللاُُ اامتََحََ مْْ  , االسَّ هُُ ضََ رَّ عََ تْْنََةِِ  ووََ  للفِِ
, تِِبََاررِِ تُُهُُ  ووااالخْْ ايََ هُُ  ووغََ انََ بحََ تََعاىل سُُ نْْ  ووََ  هذاا مِِ

تِِباررِِ  ااالبتِِالءءِِ  م أأََننْْ  هيََ  ووااالخْْ هُُ صََ حِّ مََ مََ  يُُ لََ يََعْْ  فََ
واا االذينََ  قُُ دََ يامننِِ  ددََعوى يف صََ َّنْْ  , ااإلِِ مْْ  ممِِ  كاذذبونن هُُ
م يف ييََ  , ددََعوااهُُ اززِِ الّّ  وولِِيُُجََ هُُ  بامََ  كُُ تََحقُّ سْْ  . ٢"يََ

ضض ووقد تشاهبت االقصتانن بأنن تعرّّ 
االفريقانن لسلسلة من ااالبتالءءااتت, جتاووززها 
االصاددقونن ووختلف عنها ااألددعياءء, فابتيل 

اابتالءء االرغبة  ;عدةة اابتالءءااتتأأصحابب طالوتت 
 رت يب ُّٱٱتصفية, االفكانت , ووطلب االقتالل
 مث رثزث يت ىت  نت مت زت
    َّ يث ىث نث   ٢۲٤٦االبقررةة:    وواابتالهم   

 يف  ىف  ُّٱٱفجاءء عىل غري هوااهم: , بملك طلبوهه
 يك ىك مك لك اك يق ىق
 من زن رن مم ام يل  ملىل
 مي زي ري ٰى  ين ىن نن
    َّ ىييي ني وواابتالهم برشبب ااملاءء   ٢۲٤٧۷االبقررةة:

  ٌَّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱ من االنهر: 
     ُّٱٱووملا عرفواا بعدةة ووعتادد طالوتت  ٢۲٤٩۹االبقررةة:

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
, طط  ٣٢٢٥/  ١أأيرس االتفاسري , أأسعد حممودد حومد ,  ٢
٢٠٠٩ – ١٤١٩,  ٤  . 
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م يف ييََ  , ددََعوااهُُ اززِِ الّّ  وولِِيُُجََ هُُ  بامََ  كُُ تََحقُّ سْْ  . ٢"يََ

ضض ووقد تشاهبت االقصتانن بأنن تعرّّ 
االفريقانن لسلسلة من ااالبتالءءااتت, جتاووززها 
االصاددقونن ووختلف عنها ااألددعياءء, فابتيل 

اابتالءء االرغبة  ;عدةة اابتالءءااتتأأصحابب طالوتت 
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 مث رثزث يت ىت  نت مت زت
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    َّ ىييي ني وواابتالهم برشبب ااملاءء   ٢۲٤٧۷االبقررةة:

  ٌَّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱ من االنهر: 
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, طط  ٣٢٢٥/  ١أأيرس االتفاسري , أأسعد حممودد حومد ,  ٢
٢٠٠٩ – ١٤١٩,  ٤  . 

	  
	  

  َّ مبنب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
 .٢۲٤٩۹االبقررةة:  

اابتيل أأصحابب حممد بابتالءءااتت وو
; فكانت تصفية بطلب ااجلهادد أأيضاًً  اابتلواا ;كذلك

 ىف يث ىث نث مث ُّٱٱهلم وومرآآةةًً عرفواا فيها صدقهم 
 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف
 من زن رن  مم ام يل ىل مل
 جئ يي  ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن
  جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ
  َّ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 عنهم حتدثت االذين هؤالءء من لكن;     ٧۷٧۷االنساء:  
 عليهم كتب حني بأهنم ووووصفتهم االكريمة ااآلية
 ين ىن نن من زن رن  مم ام : االقتالل
 خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ريزي ٰى
 . !؟ حب جب هئ مئ

 يرى ااملفرسين أأقواالل يرااجعوومن 
يف شأنن من تتكلم ااآلياتت: أأيف ااملؤمنني ااختالفهم 

مامم خلص ووقد ?ااملنافقنيأأمم يف   هذهه االرااززيي ااإلِِ
 صفة ااآلية هذهه " :فقالل ,حسنا اًً تلخيص ااألقواالل
 أأننّّ : ااألوولل :قوالنن فيه ااملنافقني? أأوو للمؤمنني

 ملسو هيلع هللا ىلص االنبي مع كانواا ;ااملؤمنني يف نزلت ااآلية
 ااملرشكني من وويلقونن , ااملدينة إإىل هياجروواا أأنن قبل
 ملسو هيلع هللا ىلص االنبي إإىل ذذلك فيشكونن ,شديدااًً  أأذذىًً 

 االرسولل هلم وويقولل ,قتاهلم يف لنا اائذنن: وويقولونن
 بقتاهلم, أأوومر مل فإين أأيديكم كفواا: ملسو هيلع هللا ىلص

 فلام وواالزكاةة, االصالةة من ددينكم بإقامة ووااشتغلواا
 كرهه ااملدينة إإىل ملسو هيلع هللا ىلص ااهللا ررسولل هاجر
 االذااهبونن ووااحتج; ااآلية هذهه ااهللا فأنزلل ,بعضهم

 يقولل أأنن االرسولل حيتاجج االذين بأننّّ  االقولل هذاا إإىل
 االقتالل; يف االرااغبونن هم االقتالل عن كفواا: هلم

 عىل هذاا فدلل ;ااملؤمنونن هم االقتالل يف وواالرااغبونن
 ااآلية أأننّّ االقولل االثاين:   ..ااملؤمنني حق يف ااآلية أأننّّ 

 االتي -لوصفهم باخلشية ;ااملنافقني حق يف ناززلة
 ني: -معرتضني -لقوهلم وو -باملنافق إإال ليقت ال
: للرسولل وولقولل ااهللا بعدها .حئ جئ يي  ىي
 ووهذاا ;مث هت مت خت حت  جت هب مب

 أأكثر االدنيا يف ررغبته كانت من مع يذكر االكالمم
 صفاتت من ووذذلك , ااآلخرةة يف ررغبته من

  .ة كل ررأأييهاووذذكر ررمحه ااهللا ووج .١" .ااملنافقني

, وواابتلواا وواابتلواا باخلرووجج لبدرر فخرجواا
وولوال تثبيت ااهللا  ;حني عرفواا عددد ووعدةة قريش

 ىق يف ُّٱٱهلم لزااغت قلوبب فريق منهم 
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق
 ىن نن من زن رن مم  ام يل
  َّ ىي ني مي  زي ري ٰى ين

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
,  ١٤٣/   ١٠مفاتيح االغيب , االرااززيي , بترصفف :  ١

مرجع سابق , وواانظر االتفسري االوسيط للقرآآنن االكريم  دد. 
, دداارر هنضة مرص  ٢٢٤/  ٣حممد سيد طنطاوويي , 

 مم .١٩٩٨,  ١للطباعة وواالنرش وواالتوززيع , االقاهرةة , طط 
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 يقولل تعاىل ااهللا أأننّّ  هذاا وومعنى  "              ٦  –  ٥ااألنفالل:  
 فيها ووتشاححتم ااملغانم يف ااختلفتم ملا أأنكم كام: 

 ووقسم قسمه إإىل ووجعلها منكم, ااهللا فانتزعها
 وواالتسوية, االعدلل عىل فقسمها ملسو هيلع هللا ىلص ررسوله
 ملا ووكذلك لكم, االتامة ااملصلحة هو هذاا فكانن
 ذذااتت قتالل من ااألعدااءء إإىل ااخلرووجج كرهتم
 ددينهم لنرص خرجواا االذين االنفري ووهم -االشوكة

 للقتالل كرااهتكم عاقبة فكانن -عريهم ووإإحراازز ,
 عىل عدووكم ووبني بينكم به وومجع لكم, قدررهه بأنن
 كام ,ووفتحاًً  وونرصااًً  ,ووهدىًً  ررشدااًً  -ميعادد غري
 حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ: تعاىل قالل

 ين منىن خن حن جن  يم ىم مم
 يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه

 . ١"٢١٦االبقرةة:   َّ ٰى ٰر ٰذ

وواابتلواا بعد ااملعركة بغنائم االقومم حني 
 مل خل ُّٱٱ تركوها فساءءتت بعض أأخالقهم

  جن يم ممىم خم حم جم ىليل
 ىه مه جه ين منىن خن حن
  ١۱ااألنفالل:    َّ حي جي  يه          اابن وو ٢أأمحدررووى      

 سألت: قالل االباهيل أأمامة أأيب جرير بسندهه عن

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 , مرجع سابق . ١٤/  ٤تفسري اابن كثري , اابن كثري ,  ١
  ,٣٧/٤١٠,)هـ٢٤١(  حنبل, بن أأمحد ااإلمامم دمسن ٢

 ووآآخروونن, مؤسسة  ااألررنؤووطط حتقيق: شعيب ,٢٢٧٤٧
	هـ.١٤٢١ ,١طط االرسالة,  

 معرش فينا: فقالل ااألنفالل عن االصامت بن عباددةة
 ,االنفل يف ااختلفنا حني, نزلت بدرر أأصحابب
 ,أأيدينا من ااهللا فنزعه, أأخالقنا فيه ووساءءتت
 ااهللا ررسولل ووقسمه ,ملسو هيلع هللا ىلص ااهللا ررسولل إإىل فجعله
 عىل: يقولل ,سوااءء عن ااملسلمني بني ملسو هيلع هللا ىلص
 ررسوله ووطاعة ااهللا تقوى ذذلك يف فكانن ;االسوااءء
 ٣االبني ذذااتت ووصالحح ملسو هيلع هللا ىلص

 :ددررسس االثقة باهللا: ااملطلب االثاين 

ووهو من أأوولوياتت االفقه  عىل ااهللا:االتوكل  أأووالًً:
ووأأحد أأهم عواامل االثباتت وومنع  ,االدعويي

وومقاوومة , االزلل; ووحتتاجج إإىل جلد ووإإرصاارر
حلاحح االتكويني لبني االبرش; فقد خلق ااهللا ااإل

ااإلنسانن حني خلقه عجوالًً هلوفاًً للنتائج قبل 
 ااألنبياءء:  َّ حيخي جي يه ىه ٱٱُّٱٱ معاناهتا 

٣٧   ووتأيت االرتبية االقرآآنية وواالتكليف لريتقي هبذاا   ٬،
ناةة, ووال ووااأل ربوواالص ااالنسانن ملرااقي االكاملل

ووجهادد االنفس يف  ;للتكليف جيعل االطبع غالباًً 
 .هذهه جهادد كبري

االقصتانن هذهه ااخلصلة  فيهوومما تتشابه 
هم ااخلُُلّّص من أأصحابب  فها ;ااإليامنية االعظيمة

ما كانن منهم إإال االثباتت عىل أأمر قائدهم , طالوتت
ووما صدرروواا إإال  ,أأمرااًً بعد أأمر ووقنطرةةًً بعد قنطرةة

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 , مرجع سابق .١٤/  ١١, تفسري االطربيي ٣
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فواا ووررااءءهم بعد أأنن خلّّ , عن ثقة باهللا ووما عندهه
من كانواا يلهجونن بام مل يتحملواا  -قومهم

  -عقباته, فتقارصوواا عن هذاا االرشفف االعظيم
فهتفواا ثابتني  ,فتوجواا ثباهتم بثقة بام عند ااهللا

 نت مت زت رت  يب ىب ُّٱٱووااثقني: 
 ىث نث مث  زث رث يت ىت
االبقررةة:    َّ  لك اك يق ىق ىفيف يث

٢۲٤٩۹             االذين حسّّ  يف -االقاعدةة هي فهذهه "      
 ااملؤمنة االفئة تكونن أأنن - ااهللا اامالقو أأهنم يوقنونن
 حتى االشاقق االدررجج ترتقي االتي هي ألهنا ;قليلة
 وولكنها , ووااالختيارر ااالصطفاءء مرتبة إإىل تنتهي
 االقوى; بمصدرر تتصل ألهنا; االغالبة تكونن
 عىل االغالب ااهللا قوةة ,االغالبة االقوةة متثل ووألهنا
 ووخمزيي ااجلباررين, حمطم عباددهه, فوقق االقاهر أأمرهه,

 أأعزهه من وواالعزيز" .١"ااملتكربين ووقاهر االظاملني
 مع االكثرةة تغني فال ااهللا, أأذذله من وواالذليل ااهللا,

 مََن "  ٢" نرصهه مع االقلة ترض ووال خذالنه,
زز وومََن يفتقر, ال باهللا ااستغنى . يََذلل ال باهللا يتعزّّ
 االغِِنى; من للعبد خري االفقرُُ :  معاذذ بن حييى ووقالل
 وواالرجوعع االغِِنى, يف وواالكرب االفقر, يف االذلة ألنن

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
, مرجع سابق ١/٢٦٩يف ظاللل االقرآآنن , سيد قطب ,  ١
. 
عبد  تيسري االكريم االرمحن يف تفسري كالمم ااملنانن , ٢

,  ١, مؤسسة االرسالة , طط  ١٠٨االرمحن االسعديي , صص 
 مم .٢٠٠٠

 إإليه االرجوعع من خري وواالذلة بالتوااضع ااهللا إإىل
 االثقة:  ثالثة ااألوولياءء صفة:  ووقيل. ااألعاملل بكثرةة
 يشءء, كل يف إإليه وواالفقر يشءء, كل يف باهللا

 .٣"يشءء كل من إإليه وواالرجوعع

 زن ُّٱٱ غزووةة بدررمعقباًً عىل عز ووجل ّّااهللا  ووقالل
 مي زي  ٰىري ين ىن نن من
 خئ  حئ جئ يي ىي ني
  حت جت هب مب خب حب هئجب مئ

 مج حج مث هت مت خت
 خس حس جس مخ جخ مح  جح
 حط مض خض حض جض  مص خص مسحص
 حف جف مغ  جغ مع جع مظ
    َّ  مق حق مف خف   –  ٤٣۳ااألنفالل:

٤٥    ووغلبتموهم عليهم موالكم أأعانكم فقد  "     
, أأنفسكم إإىل تنسبواا فال فيه; ووغنمتم  بل فعالًً
 ااألفعالل مجيع ألننّّ  ووحدهه; االفاعل هو نهأأ ااعلمواا
 ااملغنم يف تناززعواا فال فعله, إإىل بالنسبة متالشية
 فهذهه" .٤" بقدررته ووحاززهه بقوته أأخذهه من تناززعع
 عندنا معدوومة ووهي;  وورشووطه االنرص أأسبابب
 عىل ررااجعونن إإليه ووإإنا هللا فإنا , فينا موجوددةة غري
 إإال ااإلسالمم من يبق مل بل!  بنا ووحلّّ  أأصابنا ما

 االفسادد لظهورر;  ررسمه إإال االدين من ووال ذذكرهه
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

/  ٦االبحر ااملديد , أأمحد بن حممد بن عجيبة ااحلسني ,  ٣
 مم .  ٢٠٠٢,  ٢, دداارر االكتب االعلمية , بريووتت , طط ١١١

 , مرجع سابق . ٢١٨/  ٣نظم االدرررر , االبقاعي ,   ٤
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 ااستوىل حتى, االرشادد ووقلة االطغيانن وولكثرةة
 االفتن ووعمت ,ووبحرااًً  برااًً  ووغرباًً  رشقاًً  االعدوو

 . ١"! ررحم من إإال عاصم ووال, ااملحن ووعظمت

 عندعزّّ ووجلّّ  ااهللا إإىل ااإلنسانن االتجاءء ننّّ إإ "
 لقوله , ددعوته ووإإجابة لنجاته, سبب االشداائد
  َّ ني مي زي ُّٱٱ : ذذلك بعد تعاىل

    نفسه, عىل ااإلنسانن ااعتامدد ووأأما ;  ٢۲٥١۱االبقررةة:
 ُّٱٱ: تعاىل قالل كام , خلذالنه فسبب هبا ووااعتدااددهه

 خئ حئ جئ يي ىي ني
 مب خب حب جب  هئ مئ

 ;٢۲٥االتووبة:    َّ هت مت خت حت  جت هب
 من كثريااًً  فإنن االوااقع; يف عظيم مشهد ووهذاا
 يف نعمة ووتعاىل سبحانه ااهللا أأعطاهه إإذذاا االناسس
 حوله, من ذذلك أأنن يرى أأهله أأوو ماله, أأوو بدنه,

 من هو بل عظيم; خطأ ووهذاا ووكسبه; ووقوته,
 إإىل فانظر عليك; به منّّ  االذيي هو ااهللا; عند

 االفرعع, إإىل وواالنظر ;-االفرعع إإىل ال -ااألصل
 يف ووضاللل االعقل, يف سفه ااألصل ووإإمهالل
 عليك ااهللا أأنعم إإذذاا عليك جيب ووهلذاا االدين;

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
, مرجع  ٢٣٩/  ٣االقرطبي ,  ااجلامع ألحكامم االقرآآنن , ١

 سابق . 

 له ووتعرتفف بلسانك, هبا ااهللا عىل تثني أأنن بنعمة
 .٢ "بجوااررحك بطاعته ووتقومم قلبك, يف هبا

: االصرب   ااألخالقق ووهي من أأبرزز : باهللاهللا ووثانياًً
ووقد طفح االقرآآنن االكريم,  االقرآآنن ووآآكدها يف

 ;بذكر االصرب ووما له من فضل ددنيويي ووأأخروويي
فهو حمورر ااألخالقق وومصدررها, ووقد كانت عدةة 

ووأأصحابب بدرر االصرب وواالطلب أأصحابب طالوتت 
دمم االصرب, له; فام ززااددٌٌ للمؤمن يبقى ووقد عُُ اامللح 

 هللا ..ووصابر"ووما عملٌٌ ملؤمن يثمر إإال بالصرب 
 خري االقويي ووااملؤمن, االقويي ااملؤمن حالل:  ووباهللا
 هللا فصابر, االضعيف ااملؤمن من ااهللا إإىل ووأأحب
ووقد كانن االصرب شعارر  . ٣"محيد عزيز ووباهللا

أأصحابب طالوتت ووددثاررهم, فال يغني عن مددد 
 ىل مل يك ىك مك ُّٱٱااهللا يشءء 
 من زن رن مم  ام يل
االبقررةة:    َّ ري ٰى  ين ىن نن

 االصرب ووجعل,  بالكثرةة يؤذذنن ااإلفرااغغوو .."       ٢۲٥٠۰
 صدووررهم لثلج عليهم ااملنصب ااملاءء بمنزلة

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
تفسري االفاحتة وواالبقرةة , حممد بن صالح االعثيمني (  ٢

,  ١, دداارر اابن ااجلوززيي, طط  ٢٢٩/  ٣هـ) , ١٤٢١
 هـ .١٤٢٣

 مدااررجج االسالكني بني مناززلل إإياكك نعبد ووإإياكك نستعني , ٣
, حتقيق ١٧٠/   ٢اابن االقيم حممد بن أأيب بكر االزررعي , 

 ٢دداارر االكتابب االعريب , بريووتت , طط : حممد حامد االفقي 
 ,١٩٧٣. 
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االصرب  روونكّّ  , عنه منعواا االذيي ااملاءء عن ووإإغنائهم
  ١"االتفخيم عن ليفصح

 ;ووهو ااملوقف ذذااته عند أأصحابب بدرر 
االصرب ووااملصابرةة وواالربط عىل االقلوبب ووثباتت 

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱااألقداامم 
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 ىت نت مت زت  رت يب
  ١۱١۱ااألنفالل:    َّ  مث زث رث يت  ااجعلها يعني "  
 بـ يراادد وورربام هنربب; ووال نفر, فال: تزوولل ال ثابتة
 تثبيت ووهو ذذلك; من أأعم هو ما »ااألقداامم«

 .٢"أأيضاًً  االقلوبب

 ووهي من عظائم ما أأووىل ددررسس االطاعة:: ثالثاًً 
يّّةًً يف حياةة االشعوبب من له  ااإلسالمم أأمهّّ

 ; ووااستقرااررهم ووتنمية مقدررااهتم وومعايشهم
ووسنن ااهللا يف ااملجتمعاتت تنذرر هبالكك حتم ووعافية 

, فكانن  ماحقة ملن فرطط يف هذاا ااملبدأأ ووهذاا ااملسارر
ووبقوةة ; كيف  ااًً حارضددررسس االطاعة يف االقصتني 

ينتظر فرصة هي أأشهى , ال وواالعدوو مرتبص هبم 
 .ما يرتبص به ووهو االتمردد وواالعصيانن 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 , مرجع سابق . ١٧٢/  ٢ررووحح ااملعاين , ااآللويس ,  ١
/  ٣تفسري االفاحتة وواالبقرةة , حممد بن صالح االعثيمني ,  ٢

 , مرجع سابق . ٢٢٨

أأصحابب طالوتت ووأأصحابب حممد  -االفريقانن  مرّّ 
يف خماضض االطاعة ووتقلباتت االنفس  -يف بدرر 

ووررغباهتا, ووظلت االفئتانن تتصاررعع فيهم االدنيا 
حتى ضاقق ااملخرجج , ووشهوااهتا ووااآلخرةة وولذااهتا 

االذين خلعواا عنهم أأمحالل ; نفد ااملخلصونن وو
, حتى خلص  االرغبة فتخففواا من ثقل ااملثقالتت

 .بام حتمله من يقني ووثقة ;منهم االفئة االقليلة 

وويتفقانن بأننّّ , امتحانن االطاعة تتشابه االقصتانن ب
ووكانن , ددررسس االطاعة كانن ااألقسى فال ينسى 

 . ه ااألساسس يف سري ااألحدااثث وومآلل ااألياممااملوجِّ 

يذكر االقرآآنن ووبكل رصااحة  أأصحابب حممد:
ةة أأننّّ جدااالًً قد تم قبيل ااملعركة; إإثر ظهورر ووحِِ  دّّ

مستجدااتت ووكشف مالبساتت جديدةة للمعركة, 
ظهر لنا االبونن االوااسع بني االكالمم وواالطلب حني تُُ 

االوسع ووااهلناءء, ووبني ااالصطداامم بالوااقع ووما فيه 
 اك  يق ىق يف ُّٱٱ من ألووااءء وومشقة ووعناءء.
 يل ىل مل يك ىك مك لك
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام
  ٦  –  ٥ااألنفالل:    َّ ىي ني مي  زي ري    " 
 ااخلرووجج ذذلك يف بباهلم خيطر مل ااملؤمنونن كانن ووإإنن
 تبني فحني. .قتالل عدووهم ووبني بينهم يكونن أأنه
 ااملؤمنني من فريق جعل ووااقع, ذذلك أأنن هلم

 لقاءء وويكرهونن ذذلك, يف ملسو هيلع هللا ىلص االنبي جياددلونن
 .ينظروونن ووهم ااملوتت إإىل يساقونن كأنام عدووهم,
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 ما بعد اخصوصًً  منهم, ينبغي ال هذاا أأننّّ  ووااحلالل
 به ااهللاّّ أأمر وومما باحلق, خرووجهم أأننّّ  هلم تبني

; فيها حمل للجداالل ليس ااحلالل فبهذهه ;ووررضيه
 ااحلق ااشتباهه عند ووفائدته حمله ااجلداالل ألننّّ 

 إإال فليس ووبانن, ووضح إإذذاا فأما ااألمر, وواالتباسس
 جير مل ااملؤمنني من ووكثري هذاا, ووااإلذذعانن ااالنقيادد
 لقاءء كرهواا ووال يشءء, ااملجاددلة هذهه من منهم

, عاتبهم االذين ووكذلك عدووهم,  اانقاددوواا ااهللاّّ
, ووثبتهم ااالنقيادد, أأشد للجهادد  من هلم ووقيض ااهللاّّ
 ذذكر سيأيت كام قلوهبم به تطمئن ما ااألسبابب
 .١" .بعضها

 لبث هذاا ااجلداالل أأنن ااندحر ووبانن فام
غاممة; ااحلق ووسطع نوررهه فانقشعت عن االعني 

 فاررعوتت وواانقاددتت حلكم ااحلق.

أأما أأصحابب طالوتت فكانن  أأصحابب طالوتت:
جدااالًً مع هرووبب ووتولل; بل إإننّّ االنكوفف عندهم 

 مت زت رت يب ُّٱٱبدأأ من االبدااية 
 ىث نث مث رثزث يت ىت  نت
    َّ يث ثم تواالت ااالررتدااددااتت  ٢۲٤٦االبقررةة:

فاعرتضواا عىل االشخص ااملوىل عليهم ووهو 
 زن رن مم ام يل ُّٱٱطالوتت, 
 زي ري ٰى  ين ىن نن من

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	.٣١٥االسعديي, اابن  ١۱  

ووسقطواا باختبارر  ٢۲٤٧۷االبقررةة:    َّ ىييي ني مي
 ىل مل خل ُّٱٱاالطاعة يف رشبب ااملاءء : 

 يم ىم  مم خم حم جم يل
 جه ين ىن من خن حن جن
 ميىي خي حي جي يه ىه  مه
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ
  يب ىب مبنب زب رب
  زث رث يت ىت نت مت زت رت
 يق ىق ىفيف يث ىث نث مث

    َّ  لك اك  هذاا وومعنى "    ٢۲٤٩۹االبقررةة:
 يف طاعته ظهرتت فمن;  هلم ااختباررٌٌ  أأنه ااالبتالءء
 غلب وومن, ذذلك عداا فيام يطيع أأنه علم ااملاءء تركك

 يف بالعصيانن فهو ااألمر ووعىص ااملاءء يف شهوته
 ٢"أأحرى االشداائد

وومع االفاررقق االكبري بني جداالل جنودد 
جداالل أأهل بدرر كانن فيه ف ;طالوتت ووجنودد بدرر

يشءء من االتسويغ وواالوجهة ووااملنطقية ; فطبيعة 
مل يكن  االبدررينيااإلنسانن االفزعع ووااخلوفف, ووخوفف 

عن جبن ووخورر; بل عن فهم لطبيعة معركة مل 
يكن فيها للتجهيز نصيب; فقد خرجواا للقاءء عري 

, ببضعة فرسانن, فإذذاا هبم يوااجهونن جيشاًً ثائرااًً 
, فكانن جدااهلم جداالل يريد ااجتثاثث شأفتهم

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 , مرجع سابق . ١/٣٢٨ااملحررر االوجيز , اابن عطية ,  ٢
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 ما بعد اخصوصًً  منهم, ينبغي ال هذاا أأننّّ  ووااحلالل
 به ااهللاّّ أأمر وومما باحلق, خرووجهم أأننّّ  هلم تبني

; فيها حمل للجداالل ليس ااحلالل فبهذهه ;ووررضيه
 ااحلق ااشتباهه عند ووفائدته حمله ااجلداالل ألننّّ 

 إإال فليس ووبانن, ووضح إإذذاا فأما ااألمر, وواالتباسس
 جير مل ااملؤمنني من ووكثري هذاا, ووااإلذذعانن ااالنقيادد
 لقاءء كرهواا ووال يشءء, ااملجاددلة هذهه من منهم

, عاتبهم االذين ووكذلك عدووهم,  اانقاددوواا ااهللاّّ
, ووثبتهم ااالنقيادد, أأشد للجهادد  من هلم ووقيض ااهللاّّ
 ذذكر سيأيت كام قلوهبم به تطمئن ما ااألسبابب
 .١" .بعضها

 لبث هذاا ااجلداالل أأنن ااندحر ووبانن فام
غاممة; ااحلق ووسطع نوررهه فانقشعت عن االعني 

 فاررعوتت وواانقاددتت حلكم ااحلق.

أأما أأصحابب طالوتت فكانن  أأصحابب طالوتت:
جدااالًً مع هرووبب ووتولل; بل إإننّّ االنكوفف عندهم 

 مت زت رت يب ُّٱٱبدأأ من االبدااية 
 ىث نث مث رثزث يت ىت  نت
    َّ يث ثم تواالت ااالررتدااددااتت  ٢۲٤٦االبقررةة:

فاعرتضواا عىل االشخص ااملوىل عليهم ووهو 
 زن رن مم ام يل ُّٱٱطالوتت, 
 زي ري ٰى  ين ىن نن من

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	.٣١٥االسعديي, اابن  ١۱  

ووسقطواا باختبارر  ٢۲٤٧۷االبقررةة:    َّ ىييي ني مي
 ىل مل خل ُّٱٱاالطاعة يف رشبب ااملاءء : 

 يم ىم  مم خم حم جم يل
 جه ين ىن من خن حن جن
 ميىي خي حي جي يه ىه  مه
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ
  يب ىب مبنب زب رب
  زث رث يت ىت نت مت زت رت
 يق ىق ىفيف يث ىث نث مث

    َّ  لك اك  هذاا وومعنى "    ٢۲٤٩۹االبقررةة:
 يف طاعته ظهرتت فمن;  هلم ااختباررٌٌ  أأنه ااالبتالءء
 غلب وومن, ذذلك عداا فيام يطيع أأنه علم ااملاءء تركك

 يف بالعصيانن فهو ااألمر ووعىص ااملاءء يف شهوته
 ٢"أأحرى االشداائد

وومع االفاررقق االكبري بني جداالل جنودد 
جداالل أأهل بدرر كانن فيه ف ;طالوتت ووجنودد بدرر

يشءء من االتسويغ وواالوجهة ووااملنطقية ; فطبيعة 
مل يكن  االبدررينيااإلنسانن االفزعع ووااخلوفف, ووخوفف 

عن جبن ووخورر; بل عن فهم لطبيعة معركة مل 
يكن فيها للتجهيز نصيب; فقد خرجواا للقاءء عري 

, ببضعة فرسانن, فإذذاا هبم يوااجهونن جيشاًً ثائرااًً 
, فكانن جدااهلم جداالل يريد ااجتثاثث شأفتهم

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 , مرجع سابق . ١/٣٢٨ااملحررر االوجيز , اابن عطية ,  ٢

	  
	  

االوعي ملا يستقبل من أأحدااثث; وومنها نفهم نرصةة 
 . ااهللا هلم بنزوولل ااملالئكة ووتثبيتهم

إإنن كانن يف ووقته  ااخلوفف عيباًً  ووليس
عركة تشهد ووبوجودد ما يقتضيه, ووها هي هناية اامل

ووأأهنم صدقواا ما عاهدوواا , هلم بالشجاعة وواالثباتت
 ااهللا عليه, من قىض منهم وومن اانتظر.

فجدااهلم كانن جداالل جبن أأما أأصحابب طالوتت 
ووخورر, لذلك تولواا عنه إإال االبقية ااملؤمنة االتي 

ووأأبقت عىل , خريللنفس ااأل ظلتوو, صمدتت
ووهم االقلة االثابتة االتي , ذذااكك االنفس يذكر رربه

ةة االتي أأحلت ااصطفيت من ررهبا, أأما االكثرةة االكثري
 وومل, حسنة نياهتم تكن مل ..."عىل االنبي بالقتالل 

 زت رت يب ُّٱٱ ررهبم عىل توكلهم يقوََ 
 ووضعفواا ااألعدااءء قتالل عن فجبنواا َّ  نت مت

 عليه, عزمواا كانواا ما ووززاالل ااملصاددمة, عن
 يت ىتُّ  :ووااجلبن ااخلورر أأكثرهم عىل ووااستوىل
, قلوهبم ووقوى ووثبتهم ااهللا فعصمهم َّ  رثزث
 مقاررعة عىل أأنفسهم ووووطنواا ااهللا أأمر فالتزمواا
 . ١" ووااآلخرةة االدنيا رشفف فحاززوواا أأعداائه,

 يف كمحي ااإلهلية االسننقانونن : االثالث ااملبحث
 : ااحلدثني

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
تيسري االكريم االرمحن يف تفسري كالمم ااملنانن , االسعديي ,  ١

 , مرجع سابق .  ١٠٧

قواانني أأوو , أأوو قواانني االعمراانن االسنن
 االكونن ااهللا خلقااهللا يف االنفس وواالكونن; فقد 

 مم  ُّٱٱ      تتخلف ال خلقه يف بنوااميس ووعاددااتت
  َّ  ٰه مه جه هن خنمن حن جن

   ااإلهلية االتامة  االكلامتت هي, ١۱٨۸ااألنعامم:
ووال ااملميزةة لكائن عىل غري ااملحابية  ,االصاررمة

وولياًً من , حتى لو كانن كانن أأوو كافرمسلم , آآخر
يلح االقرآآنن االكريم  "نبياًً من ااألنبياءء ااألوولياءء أأوو 

عىل أأمهية االسنن االتي  -ملن تدبرهه ووعقله  -
, وولتسري االكونن سبحانه ووتعاىل هلذاا ووضعها ااهللا
 , ووهذهه االسنن صاحلةنسانن عليهافطرةة ااإل

ألهنا غري مقيدةة بالزمانن أأوو ; صالحاًً شامالًً 
ووأأيامم  تارريخ ااألمم ااملكانن, وويعتقد ااملسلمونن أأننّّ 

أأهل طاعته ووأأهل معصيته ما هي إإال ااهللا يف 
فنا ااهللا  ,تفاصيل جلزئياتت هذهه االسنن ووعرّّ

 . ٢"سبحانه من ااألسبابب االكلية للخري وواالرش 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
حممد االعبدةة جملة  عامل حولل كتابة االتارريخ ااإلسالمي,م ٢

وواانظر تطبيق ذذلك يف االدعاءء ووسنن , ) ٢٣٨(ععاالبيانن 
لٌٌ   ,: اابن االقيم: ااجلواابب االكايفااالستجابة ووففُُ  فََصْْ  ظُُرُُ

اءءِِ  عََ ااإلسالمم ددررااساتت يف حضاررةة , وو٢١,االدُّ
 .١٥٢جلب/
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 سنن عىل فالنن ااستقامم يقالل االطريقة, وواالسنة:
نّّة مجع , فالسنن ١ووااحد :  االوجه ووسنة , سُُ
 , يتحرااها كانن االتي طريقته االنبي ووسنة , طريقته
 طاعته ووطريقة حكمته لطريقة تقالل قد ااهللا ووسنة

 من خن جنحن مم خم حم جم هل  مل  ُّٱٱ : نحو, 
    َّ  ٰه مه جه هن   ٢۲٣۳االفتح:

فهذهه ,  ٢
ووهي : االتعارريف حتمل شحنةًً ددالليةًً ووااحدةة

ااالستمراارر وواالتواايل ووااالطراادد; وومن هنا يتبني أأننّّ 
 هي االقواانني :االسنة بمعناها ااالصطالحي

 كلهم. االوجودد كله وويف االبرش يف االربانية االثابتة
 هو االسنة معنى إإننّّ  " :٣قالل عبد االكريم ززيداانن

 أأفعالل خضوعع حيث من االعامم االقانونن معنى
 االتي االسنة هذهه أأحكامم إإىل ووسلوكهم االبرش

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
االصحاحح تاجج االلغة ووصحاحح االعربية , إإسامعيل بن  ١

, حتقيق: أأمحد عطارر , دداارر  ٥/٢٠١٨٠محادد ااجلوهريي , 
 مم .١٩٨٧,  ٤االعلم للماليني , بريووتت , طط 

د بن  ٢ د بن حممّّ تاجج االعرووسس من جوااهر االقاموسس , حممّّ
بيديي ,  ااقق ااحلسيني االزَّ , حتقيق ٣٥/٢٣١عبد االرززّّ

 ااملحققني , دداارر ااهلدااية .جمموعة من 
 يومم ااهللا تويف ررمحه عامل سني عرااقي  فقيه أأصويل,  ٣۳

 ١/  ٢٧(  ااملواافق ,) هه ١٤٣٥ ااألوولل رربيع ٢٦(  ااالثنني
 ناهز عمر عن صنعاءء االيمنية االعاصمة يف) ,  مم٢٠١٤/ 
	.  عاماًً  ٩٧  

فام هي االسنن ,  ٤".االعامم بالقانونن تسميتها يمكن
قصة أأصحابب  ? االتي حكمت يف االقصتني

  طالوتت ووقصة أأصحابب بدرر: 

 : االوالية ووااملددد ااإلهلي قانونن: ااملطلب ااألوولل

من أأووجه االشبه ووااملامثلة بني االقصتني 
وواالسنة ااملاضية يف نرصةة ااحلق ووأأهله  االوعد ااألززيلّّ 

ووهذاا االدعم  ; , ووااملددد ااإلهلي ألووليائه ووأأصفيائه
يتحقق ووفق , وواالسند سنة إإهلية ووقانونن ررباين 

 ىن نن ُّٱٱرشووطط ووضواابط ال ختتل ووال تعتل 
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين
 مب  خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ
    َّ هب   ٤٧۷االرروومم:  من ووررفع للمؤمنني, تعظيم "    

 لفضل ووإإظهارر , سنية لكراامة ووتأهيل شأهنم,
 ااهللا عىل مستحقني جعلهم حيث ; وومزية سابقة
 يظهرهم أأنن عليه مستوجبني , ينرصهم أأنن

وومن مظاهر عناية ااهللا وونرصته  ٥" وويظفرهم
  ألووليائه يف االقصتني:

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
االسنن ااإلهلية يف ااألمم ووااجلامعاتت ووااألفراادد يف االرشيعة  ٤

, ١٤االدكتورر عبد االكريم ززيداانن , صص ااإلسالمية ,
 مؤسسة االرسالة . 

االكشافف عن حقائق االتنزيل ووعيونن ااألقاوويل يف ووجوهه  ٥
 ٥٣٨االتأوويل , أأبو االقاسم حممودد بن عمر االزخمرشيي ( 

 ١٤٠٧, دداارر االكتابب االعريب ـ بريووتت ,  ٣/٤٨٤هـ ) , 
 هـ .
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كانن للمالئكة حضوررٌٌ يف  ددوورر ااملالئكة: أأووالًً: 
ااملعركتني; معركة بدرر وومعركة طالوتت; ففي 

ووغرسس االيقني  ,قصة بدرر نزلت ااملالئكة بالتثبيت
 ىل مل خل ُّٱٱ يف نفوسس االقلة ااملؤمنة
 ىم  مم خم حم جم يل
 ين ىن من خن حن جن يم
 ىي مي خي حي يهجي ىه مه  جه
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰذٰر يي
 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
 زت  رت يب ىب نب مب زب
 نث  مث زث رث يت ىت نت مت
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 مم ام يل ىل مل يك  مكىك
 ٰى ين ىن نن من  زن رن
    َّ ري   ١۱٢۲  –  ٩۹ااألنفالل:        يف جمازز هنا وواالتثبيت "    
,  ااخلوفف عن ينشأ مما االنفساين ااالضطراابب إإززاالة
رفف, ووااطمئنانه االرأأيي ااستقراارر عدمم وومن  ووعُُ

 من ) آآمنواا ( صلة إإليه تومئ ملا باملوصولل ااملثبتُُونن
 فتكونن , االعناية هذهه عىل االباعث هو إإيامهنم كونن

 ١".ااإليامنن ووصف ألجل ااملؤمنني بعناية ااملالئكة
 االسواادد ووتكثري بالبشاررةة بتثبيتهم أأمروواا إإنام "

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 ٢٨١/  ٩االتحرير وواالتنوير , حممد االطاهر بن عاشورر ,  ١

 مم . ١٩٩٧اارر سحنونن للنرش وواالتوززيع , تونس , , دد

 عزاائمهم ووتصح قلوهبم به تقوى مما, وونحومها
 . ٢"االقتالل يف جدهم وويتأكد وونياهتم

ووووجدنا حضورر ااملالئكة يف قصة 
 مخ ُّٱٱ ; ووهو حضورر تثبيت ووتأييديضاًً أأ طالوتت
 خص حص مس خس حس جس

 مض خض حض جض  مص
 جف مغ جغ مع  جع مظ حط
 حك جك مق  مفحق خف حف
  َّ  خل حل جل مك لك خك

   لنظر عن كيفية ااحلمل ووبرصفف اا,   ٢۲٤٨۸االبقررةة:
يف  , فقد كانت ااملالئكة حارضةةًً من ااملالئكة

يقولل , تبعث يف االنفس االعزيمة وواالقوةة; ااملعركة 
 ووأأضيف ;االتابوتت يف حقيقة ااإلتيانن .."االرااززيي: 
 من ألننّّ  ,مجيعاًً  االقولني يف ااملالئكة إإىل ااحلمل
 محل بأنه يوصف أأنن جازز االطريق يف شيئاًً  حفظ
: االقائل يقولل كام; حيمله مل ووإإنن ,االيشءء ذذلك
 ووإإنن االطريق يف حفظها إإذذاا ,ززيد إإىل ااألمتعة محلت
 ٣"غريهه ااحلامل كانن

 : االتي ما تعاىل وومن سنن ااهللا  :االسكينةثانياًً
نزوولل  سنة: ختلفت عن أأووليائه ووأأصفيائه 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
إإررشادد االعقل االسليم إإىل مزاايا االقرآآنن االكريم , حممد بن  ٢

, دداارر إإحياءء االرتااثث  ١٠/  ٤حممد االعامدديي أأبو االسعودد , 
 االعريب , بريووتت .

 , مرجع سابق . ٥٠٧/  ٦مفاتيح االغيب , االرااززيي ,  ٣
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بعد أأنن قدمت ما ; االسكينة عىل االفئة ااملؤمنة 
ووهي  ;تستحق به هذهه ااملكرمة االربانية االعظيمة

, رربانية ; نفحةٌٌ  من جنودد ااهللا االعظيمة جندييّّ 
شعورر إإيامين دداافع ال يلويي عىل يشءء; جيعل من 
ااألهداافف االرفيعة باعثاًً صاررخاًً للتقدمم 

 ووااالنبعاثث.

 مطّّردد, ووااحد أأصلٌٌ  وواالنونن وواالكافف االسني"وو
 :يقالل ,ووااحلركة ااالضطراابب خالفف عىل يدللُّ 
ن كََ ءءُُ  سََ ن االيشّّ  ..ساكن فهو سكوناًً  يسكُُ

ن كْْ نونن االذين ااألهل: وواالسَّ اارر يسكُُ , ١".االدّّ
 ووااخلوفف االغضب عند ااالضطراابب مفاررقة "ووهي
  ُّٱٱ تعاىل قوله ترى أأال ; ااخلوفف يف جاءء ما ووأأكثر

    َّ مس خس حس  جس ,     ٤٠۰االتووبة:
 ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱٱ ووقالل

    َّ ري  كام االقلب إإىل وويضافف  ٢۲٦االفتح:

  َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱٱ تعاىل قالل
 . ٢"   ٤االفتح:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
/  ٣ا , معجم مقاييس االلغة , أأمحد بن فاررسس بن ززكري ١

 ١٩٧٩, حتقيق : عبد االسالمم هارروونن , دداارر االفكر ,   ٨٨
. 
معجم االفرووقق االلغوية , ااحلسن بن عبد ااهللا بن سعيد  ٢

, حتقيق حممد إإبرااهيم سليم ٢٨٠أأبو هاللل االعسكريي , 
 , دداارر االعلم وواالثقافة للنرش وواالتوززيع . 

ووجدنا االسكينة جتسد معية ااهللا يف أأصحابب حممد 
 ّٰ ِّ ُّٱٱ ها ااهللا عليهمحني منّّ  ملسو هيلع هللا ىلص
 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
 زت  رت يب ىب نب مب زب
  َّ  مث زث رث يت ىت نت مت

 مث ُّٱٱ يف حنني : ااملؤمنونن ووووجدها "     ١۱١۱ااألنفالل:  
 مخ جخ مح  جح مج حج

 مص خص  حص مس خس حس جس
    َّ  مظ حط مض خض جضحض  .  ٢۲٦االتووبة:

 ىي ُّٱٱووأأبو بكر يف ااهلجرةة  ملسو هيلع هللا ىلصووووجدها االنبي 
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 هت  مت خت حت جت هب مب خب حب
 حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث
  جض مص خص حص مس خس
  مظجع حط مض خض حض
 مف خف جفحف مغ جغ مع
 . ٤٠۰االتووبة:    َّ  مق حق

 ٰر ُّٱٱووووجدها ااملؤمنونن يف ااحلديبية : 
 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 زبمب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ
  ٤االفتح:  َّ زت رت يب ىب نب      ووكأنن ؛

من ااملوااقف ااحلرجة  -ووهي كذلك -ااحلديبية
ووفيها اامتحانن شديد , وننهبا ااملؤمن االتي مر

تعرضواا له; فقد تكررر ذذكر االسكينة يف االسوررةة 
 االتعبري هبذاا ", ٢٦/  ١٨/ ٤ثالثث مرااتت : آآية 
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 ووووقارر, ووهدووءء هينة يف ناززلةًً  االسكينة يرسم
 ااملتأهبة ااملتحمسة ااحلاررةة االقلوبب عىل تُُضفي
 .١" ووااررتياحاًً  ووطمأنينةًً  ووسالماًً  برددااًً  ااملنفعلة

 أأمهية عىل يدلل فإنام يشءء عىل ذذلك ددلل فإنن
لل ااىل حتتاجج ااملوااقف بعض ووأأننّّ  االسكينة,  تنزّّ
 ذذلك جتاووزز يف ألمهيتها ;مرةة من أأكثر االسكينة
 .ااهللا ووفقه من ووااملوفق ,ااملوقف

دد لظى تربِّ , ووجد االسكينة أأصحابب طالوتتوو
 مخ ُّٱٱااضطرااهبم ووهلع موااجهتهم لعدووهم: 

 خص حص مس خس حس جس
 مض خض حض جض  مص
 جف مغ جغ مع  جع مظ حط
 حك جك مق  مفحق خف حف
  َّ  خل حل جل مك لك خك

 . ٢۲٤٨۸االبقررةة:  

 أأنه يعني -االسكينة يف االتابوتتوو
 هذاا وو -إإليه وويطمئنونن يُُسكنهم االذيي كاليشءء

 فيه , غزووااهتم يف يصطحبونه ;ااهللا آآياتت من
 ررأأوواا إإذذاا فكانواا: ووتعاىل سبحانه ااهللا من االسكينة

 وواانرشحت قلوهبم, سكنت االتابوتت هذاا
 } حط مض خض حض{ " صدووررهم

: جريج اابن ووقالل ..ووجاللة  ووقارر فيه معناهه:  قي
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

, مرجع  ٣٢٢٦/  ٦يف ظاللل االقرآآنن , سيد قطب ,  ١
 سابق .

 مض خض حض{ : قوله عن عطاءء سألت
 ااهللا آآياتت من يعرفونن ما:  قا}  حط
 اارساائيل بنى آلية ووقيل " .٢"إإليه فيسكنونن
 .٣" إإليها لسكوهنم:  سكينة

: تثبيت ااألقداامم : وومن ااملظاهر االسننية  ثالثاًً
تثبيت  :ااملشرتكة وواالكاشفة ملعية ااهللا يف االقصتني

ااهللا ألووليائه ووأأصفيائه; ووهذاا االتثبيت ااإلهلي سنة 
 االعاملني ,ووعد ااهللا هبا االثابتني عىل االنهج ;إإهلية

فكانن االتثبيت عن علم ااهللا بام يف  ;باملنهج
  ووبرصهه بام كانواا يعملونن. ,االقلوبب

مدحح تثبيت ااألقداامم إإال يف وومل يذكر 
 االقصتني تنيهوويف  ,أأتباعع ااألنبياءء ;االربانيني

  جت هب مب خب حب ُّٱٱ, قالل ااهللا: فقط

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
آآلل    َّ مص خص حص مس حسخس جس  مخ

 .١۱٤٦عمرراانن:  

 يك ىك مك ُّٱٱ أصحاب طالوت:
 رن مم  ام يل ىل مل
  ين ىن نن من زن

    َّ ري ٰى  قومم جلأ "  ٢۲٥٠۰  االبقررةة:
 يفرغغ بأنن يدعونه تعاىل ااهللا إإىل ااملؤمنونن طالوتت

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
, مرجع  ٦٦٦/  ١االقرآآنن االعظيم , اابن كثري ,  تفسري ٢

 سابق .
االفائق يف غريب ااحلديث , حممودد بن عمر االزخمرشيي ,  ٣
 .  ٢, دداارر ااملعرفة , لبنانن , طط  ٥٦/ ١
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 موااقع يف أأقداامهم وويثبت االصرب, قلوهبم عىل
 وواالثقة باإليامنن ووااطمئناهنا قلوهبم بثباتت االقتالل

 ااألووثانن, عبدةة االكافرين االقومم عىل ووينرصهم به,
 ااألمورر ووهذهه. باألووهامم قلوهبم تعلقت االذين
 بحسب بعض عىل مرتب بعضها االثالثة

 هو االذيي للثباتت سبب فالصرب االغالبة, ااألسبابب
 أأسبابب حتصيل "وو . ١"االنرص أأسبابب من سبب

رب, ختويف ااألعدااءء أأوو : االقدمم ثباتت ووأأسبابب االصّّ
 جلرأأةة سبباًً  ذذلك فيكونن اانتشارر االقتل فيهم;

 هذاا عىل االقدمم ووتثبيت " . ٢"عليهم ااملسلمني
 من بعدهه ما معنى يف يكونن أأنن ووحيتمل ,ااستعاررةة
 فرياادد ; ٰى  ين ىن نن " :قوله
 ٣"ااحلربب موااقف يف حقيقة االقدمم ثبوتت

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱ أأصحابب حممد :
 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ
 نت مت زت  رت يب ىب نب
    َّ  مث زث رث يت ىت   ١۱١۱ااألنفالل:

 عىل بالربط أأوو االرمل, يف تسوخخ ال حتى"
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

هـ) , ١٣٥٤تفسري االقرآآنن ااحلكيم , حممد ررشيد ررضا (  ١
 مم .١٩٩٠, ااهليئة ااملرصية االعامة للكتابب ,  ٣٨٩/  ٢
, مرجع سابق , ٥١٥/  ٦ااززيي , مفاتيح االغيب , االر ٢

وواانظر االلبابب يف علومم االكتابب , أأبو حفص اابن عاددلل 
, دداارر االكتب االعلمية ,  ٢٨٩/  ٤االدمشقي ااحلنبيل , 

 مم .١٩٩٨,  ١بريووتت , طط
 , مرجع سابق . ٥٥١/  ١ااملحررر االوجيز , اابن عطية ,  ٣

 "وو " .٤"ااحلربب مدااحض يف تثبت حتى االقلوبب
:  ووقيل .ااألررضض بتلبيد االرمل يف يرسحح ال حتّّى

ةة بالصرب  . ٥" االقلب ووقوّّ

 : ووااالنحداارر لتداافعااسنة : ااملطلب االثاين

وومن ووجوهه االشبه  : أأووالًً: قانونن االتداافع
 بني االقصتني ووااحلاددثتني أأننّّ ووااالختصاصص 

يهام قد حتدثتا ووبشكل رصيح عن تااحلاددثتني كل
 "سنة هامة هي سنة االتداافع;  حاززمم وو قانونن إإهليّّ 

 وواالباطل, ااحلق بني االرصااعع سنة أأوو االتداافع سنة
 أأهنا كام ااإلعداادد, سنة عىل مرتتبة سنة ووهي
 ووباقية االطويل, ااإلنساين االتارريخ عرب ماضية
 مل خل ُّٱٱ : عليها وومن ااألررضض ااهللا يرثث حتى

 حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل
 حي جي ىهيه مه ينجه ىن من خن

  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي

 .١۱١۱٩۹  –  ١۱١۱٨۸هھھھوودد:  

 إلقراارر ااالختالفف هذاا نتيجة االرصااعع ووحيتدمم
 رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ االباطل إإقراارر أأوو ااحلق

 نب مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ
 يت ىت  نت مت رتزت يب ىب

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
دداارر  االبحر ااملديد , أأمحد بن حممد بن ااملهديي بن عجيبة , ٤

 مم .٢٠٠٢, ٢االعلمية , بريووتت , ططاالكتب 
,  ٣٣٣/  ٤االكشف وواالبيانن , أأمحد بن حممد االثعلبي ,  ٥

 مم .٢٠٠٢  ١دداارر إإحياءء االرتااثث االعريب , بريووتت طط
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 موااقع يف أأقداامهم وويثبت االصرب, قلوهبم عىل
 وواالثقة باإليامنن ووااطمئناهنا قلوهبم بثباتت االقتالل

 ااألووثانن, عبدةة االكافرين االقومم عىل ووينرصهم به,
 ااألمورر ووهذهه. باألووهامم قلوهبم تعلقت االذين
 بحسب بعض عىل مرتب بعضها االثالثة

 هو االذيي للثباتت سبب فالصرب االغالبة, ااألسبابب
 أأسبابب حتصيل "وو . ١"االنرص أأسبابب من سبب

رب, ختويف ااألعدااءء أأوو : االقدمم ثباتت ووأأسبابب االصّّ
 جلرأأةة سبباًً  ذذلك فيكونن اانتشارر االقتل فيهم;

 هذاا عىل االقدمم ووتثبيت " . ٢"عليهم ااملسلمني
 من بعدهه ما معنى يف يكونن أأنن ووحيتمل ,ااستعاررةة
 فرياادد ; ٰى  ين ىن نن " :قوله
 ٣"ااحلربب موااقف يف حقيقة االقدمم ثبوتت

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱ أأصحابب حممد :
 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ
 نت مت زت  رت يب ىب نب
    َّ  مث زث رث يت ىت   ١۱١۱ااألنفالل:

 عىل بالربط أأوو االرمل, يف تسوخخ ال حتى"
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

هـ) , ١٣٥٤تفسري االقرآآنن ااحلكيم , حممد ررشيد ررضا (  ١
 مم .١٩٩٠, ااهليئة ااملرصية االعامة للكتابب ,  ٣٨٩/  ٢
, مرجع سابق , ٥١٥/  ٦ااززيي , مفاتيح االغيب , االر ٢

وواانظر االلبابب يف علومم االكتابب , أأبو حفص اابن عاددلل 
, دداارر االكتب االعلمية ,  ٢٨٩/  ٤االدمشقي ااحلنبيل , 

 مم .١٩٩٨,  ١بريووتت , طط
 , مرجع سابق . ٥٥١/  ١ااملحررر االوجيز , اابن عطية ,  ٣

 "وو " .٤"ااحلربب مدااحض يف تثبت حتى االقلوبب
:  ووقيل .ااألررضض بتلبيد االرمل يف يرسحح ال حتّّى

ةة بالصرب  . ٥" االقلب ووقوّّ

 : ووااالنحداارر لتداافعااسنة : ااملطلب االثاين

وومن ووجوهه االشبه  : أأووالًً: قانونن االتداافع
 بني االقصتني ووااحلاددثتني أأننّّ ووااالختصاصص 

يهام قد حتدثتا ووبشكل رصيح عن تااحلاددثتني كل
 "سنة هامة هي سنة االتداافع;  حاززمم وو قانونن إإهليّّ 

 وواالباطل, ااحلق بني االرصااعع سنة أأوو االتداافع سنة
 أأهنا كام ااإلعداادد, سنة عىل مرتتبة سنة ووهي
 ووباقية االطويل, ااإلنساين االتارريخ عرب ماضية
 مل خل ُّٱٱ : عليها وومن ااألررضض ااهللا يرثث حتى

 حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل
 حي جي ىهيه مه ينجه ىن من خن

  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي

 .١۱١۱٩۹  –  ١۱١۱٨۸هھھھوودد:  

 إلقراارر ااالختالفف هذاا نتيجة االرصااعع ووحيتدمم
 رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ االباطل إإقراارر أأوو ااحلق

 نب مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ
 يت ىت  نت مت رتزت يب ىب

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
دداارر  االبحر ااملديد , أأمحد بن حممد بن ااملهديي بن عجيبة , ٤

 مم .٢٠٠٢, ٢االعلمية , بريووتت , ططاالكتب 
,  ٣٣٣/  ٤االكشف وواالبيانن , أأمحد بن حممد االثعلبي ,  ٥

 مم .٢٠٠٢  ١دداارر إإحياءء االرتااثث االعريب , بريووتت طط

	  
	  

    َّ زث رث   ...٧۷٦االنساء:  هو االتداافع ووهذاا , .
 جت هب ُّٱٱ:  بقوله ووتعاىل سبحانه ااهللا عناهه االذيي
 حج مث هت  مت خت حت

  َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج
    ملسو هيلع هللا ىلص االنبي عناهه االذيي ووهذاا .٢۲٥١۱االبقررةة:
 عىل يقاتلونن أأمتي من طائفة تزاالل ال: ( بقوله
 ١") االقيامة يومم إإىل ظاهرين ااحلق

 أأننّّ  االبرشييّّ  ااالجتامعع يف تعاىل ااهللا سنن وومن "
 ااألوولل االبناءء جيل ووأأننّّ ..  ااملحالل من ااحلالل ددوواامم

 بعد يلبث ال , االعظيم االبناءء بأهداافف ااملشحونن
 , االدنيا أأبواابب عليه تفتح أأنن نجاحاته حتقيق

 , ااألوولل ااجليل ااررتقاءء يرتقِِ  مل آآخر جيلٌٌ  ووليتشكل
 يف يزاالل ووما , ذذااهتا ااألووىل االصياغة يتلقّّ  وومل

 خس حس ُّٱٱ االدوولة تدوولل حتى اانحداارر
    َّ  خص حص مس   عمرراانن:  ،١۱٤٠۰آآلل

 ختفيفاًً  ااحلضارريي االتداافع ظاهرةة نشأتت وولذلك
 ظامل هبا يستبد ال ووحتى ; االبرشية كاهل عن

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱ , ووااحد

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
, دد .حممد أأحمزوونن, االعددد جملة االبيانن, ااإلعداادد وواالتداافع ١

ووااحلديث متفق عليه, ووااللفظ ملسلم, اانظر  .١١٨/٨
 طائفة تزاالل ال ملسو هيلع هللا ىلص االنبي قولل باببصحيح االبخارريي: 

االعلم,  أأهل ووهم يقاتلونن ااحلق عىل ظاهرين أأمتي من
ووللِِ  بابب  ووصحيح مسلم:, ٩/١٠١, ٧٣١١ررقم   نُُزُُ
ى يسََ مََ  اابْْنِِ  عِِ يََ رْْ اكِِامًً  مََ ةِِ  حََ يعََ ِِ بِِيِّنََا بِِرشََ دٍٍ  نََ ََمَّ ررقم  ملسو هيلع هللا ىلص حمُُ
١/٩٣, ٤١٢. 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 نبىب مب زب رب ىئيئ  نئ مئ زئ
    َّ نت مت  زت رت يب  ;  ٤٠۰االحج:
 ملا أأصحابه لبعض ملسو هيلع هللا ىلص االنبي قالل وولذلك
لواا أأبرشوواا ":  للعطاءء مسترشفني عليه قدمواا  ووأأمّّ
 وولكن عليكم, أأخشى االفقرََ  ما ووااهللاِِ , يرسكم ما

 عىل فتحت كام االدنيا عليكم تفتح أأنن أأخشى
 تنافسوها, كام فتنافسوها قبلكم, من االذين

 -وولوال هذهه االسنة  ٢"... أأهلكتهم كام فتهلككم
الختل توااززنن االبرش  -قل ااملنحة االربانية للبرشأأوو 

 .وولضنكت ااحلياةة ووشقت معيشتهم

 االقرآآنن يف االربانية االسنة هذهه تقرير وورردد لقد
 عليها االتنصيص جاءء وولكن , عامة بصفة االكريم

 تعاىل قوله: ااألووىل ااآلية:  منه كريمتني آآيتني يف
 ني مي زي ُّٱٱ: االبقرةة سوررةة يف

 خئ حئ جئ يي  ىي
 خبمب حب جب  هئ مئ
 مث هت  مت خت حت جت هب
 مخ جخ  مح جح مج حج

 .٢۲٥١۱االبقررةة:    َّ حس جس

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ةةِِ اااانظر صحيح االبخارريي ٢ رََ هْْ نْْ ززََ ررُُ مِِ ْْذََ ا حيُُ يََا , بابب مََ نْْ لدُّ

ا,  االتَّنََافُُسِِ فِِيهََ , مرجع سابق , وواانظر  ٤٠١٥ ,٨/٩٠ووََ
عبد االعزيز , , ااإلسالميونن ووسؤاالل االنهضةجملة االبيانن
 .١٣٤/٨٠, االعددد االتميمي
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 خن ُّٱٱ: ااحلج سوررةة يف تعاىل قوله:  االثانية ااآلية
 جي  يه ىه مه جه ين ىن من
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 نبىب مب زب رب ىئيئ  نئ مئ زئ
  .٤٠۰االحج:    َّ نت مت  زت رت يب

 ذذكر بعد تأتى االبقرةةسوررةة  آآية أأننّّ  ووااملالحظ
;  وواالباطل ااحلق بني االرصااعع نامذذجج من نموذذجج
 ااملؤمنني, ووجنوددهه طالوتت يف هنا ااملتمثل

 ااآلية - تعاىل - ااهللا وويذيل ووأأتباعه, ووجالوتت
 مخ جخ  مح جح مج :{تعاىل بقوله

 هبذاا االفسادد ددفع أأننّّ  يفيد مما " ;}  جس
 . ١"كلَّهم االناسس يعم إإنعامم االطريق

 ااهللا إإعالنن بعد ااحلجسوررةة  آآية ووتأتى
 إإذذنه ووبعد ااملؤمنني, أأووليائه عن يداافع أأنن تعاىل
 ااآلية ووخيتتم عدووهم, بقتالل -سبحانه -هلم

 مج {:  أأساسية لقاعدةة تعاىل ااهللا بتقرير
 من إإننّّ  .} جس مخ جخ  مح جح

 سنةخطوررةة  تعي أأنن ااإلسالمية لألمة االرضوورريي
 ":  ببعض بعضهم االناسس ددفع يف - تعاىل - ااهللا

 أأنن االباطل تدمري يف - تعاىل - ااهللا سنة أأننّّ  لتدرركك
 ااهللا يقذفف ثم , أأمة يف يتمثل حقٌٌ  ااألررضض يف يقومم

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
, مرجع  ٥١٩/  ٦مفاتيح االغيب , ااإلمامم االرااززيي ,  ١

 سابق .

 هو فإذذاا فيدمغه االباطل عىل باحلق - تعاىل -
 أأهم من االتداافع سنة أأننّّ  يتضح ... ووهكذاا. ززااهق
 من كذلك ووهي , ووخلقه كونه يف تعاىل ااهللا سنن
 , ااإلسالمية لألمة بالتمكني ااملتعلقة االسنن أأهم
 لتستفيد , االسنة هذهه تعي أأنن إإال ااألمة عىل ووما
 عدتتووُُ  االذيي االتمكني لعوددةة; تعمل ووهي منها
 .٢" .االعاملني رربب ااهللا من به

: قانونن االنهوضض ووااالنحداارر ووذذلك  :ثانياًً
, وومثل غابر,  ساقط من نموذذجج بالتحذير

وولو أأخذ  ,ااكتسب أأسبابب االسقوطط فسقط
هض, ووهو قانونن صاررمم; ال بأسبابب االنهوضض لن

فمثل هذاا االسنة  ,يشفع ملن فرطط فيه كونه قد آآمن
ووااررتقى بقانونن,  ووهذاا االقانونن كمن ااستقل طائرةةًً 

وولو كانن , وولو فرطط بقانونن االبقاءء مرتفعاًً لسقط
 حامالًً للقرآآنن تالياًً له.

ووهذهه  وومن ااألمهية بمكانن هلذاا االقانونن
أأهنا  -يف كونهووسننه ووكل قواانني ااهللا  -االسنة

لإليامنن مثبتة لليقني; فبها يعرفف ااملسلم  حاررسةٌٌ 
, يه, فال يركن لوهم االعجز ااملؤمنما ينبغي عل

 يعتب عىل ااهللا خذالنه.ال وومن ثم 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
عيل حممد  فقه االنرص وواالتمكني يف االقرآآنن االكريم , ٢

 . ١٤٣٠ ٥, دداارر ااملعرفة , طط  ٧٠االصاليب , صص 
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فقبل ااحلديث عن قصة طالوتت حذرر 
ااهللا ااألمة ااملسلمة من أأنن يكونواا مثل فئة من 

هم ووتولواا عن نرصةة االبرش خرجواا من دديارر
فتهم; ليبن االكثرةة حلي مع أأننّّ , أأهلهم ووددياررهم

ااهللا للفئة ااملؤمنة أأننّّ عامل االكثرةة ساقط يف ميزاانن 
 , ووأأننّّ ووعال االنرص ووااهلزيمة يف معيارر ااهللا عزّّ 

مع أأهنم أألوفف هؤالءء قد خرجواا من ددياررهم 
 مم ُّٱٱفلقيهم ما خافوهه ووماتواا , خوفاًً من أأنن يموتواا

 زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن
 مئهئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي
 حت جت  هب مب خب حب جب
االبقررةة:    َّ  حج مث هت مت خت

 لن أأنه عىل ووددليل عربةةٌٌ  االقصة هذهه وويف " .٢۲٤٣۳
 إإال ااهللا من ملجأ ال ووأأنه, قدرر من حذرر يغني
 لطولل طلباًً  االوباءء من فروواا هؤالءء فإننّّ  ;إإليه
 ووجاءءهم, قصدهم بنقيض فعوملواا, ااحلياةة
  .١".ووااحد آآنن يف رسيعاًً  ااملوتت

 ُّٱٱلذلك جاءء ااألمر ااإلهلي بعدها مبارشةة : 

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 حط مض خض حض جض مص خص  حص

 حف جف جغمغ  مع جع مظ
    َّ  مق حق مف خف   ٢۲٤٤االبقررةة:

 جع مظ حط مض ُّٱٱووااألمر قبلها:  ٢۲٤٥  –
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

, مرجع  ٦٦١/  ١تفسري االقرآآنن االعظيم , اابن كثري ,  ١
 سابق .

 خف حف جف مغ  جغ مع
 .٤٥ااألنفالل:    َّ  مق حق مف

 ; ووملبني االقصتني ووهي من ااملشرتكك
ااحلاددثتني;  هاتني يف إإال االديارر من ااخلرووجج يذكر

في االتعليق عىل غزووةة بدرر حذرر ااهللا ااملؤمنني من ف
, واا من ددياررهم أأيضاًً للبطر ووااألرشقومم خرج
 حي جي يه  ىه مه جه ُّٱٱفقالل ااهللا: 

 ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
َّ ُّ ِّ ّٰ َّ     : أأيي "٤٧۷ااألنفالل:
 االذيي ووهذاا إإليه, خرجواا االذيي مقصدهم هذاا

 يف وواالبطر ااألرش لقصد ددياررهم من أأبرززهم
 .لدهيم وويفخروواا االناسس وولريااهم ااألررضض,
 عن ليصدوواا خرجواا أأهنم ااألعظم ووااملقصودد

 َّ ٍّ{  سلوكه, أأرراادد من ااهللاّّ سبيل
 أأخربكم فلذلك}  ِّ ُّ

 فإنه , هبم تشبهواا أأنن ووحذرركم بمقاصدهم,
 فليكن ,االعقوبة أأشد ذذلك عىل سيعاقبهم
 ددين ووإإعالءء تعاىل ااهللاّّ ووجه خرووجكم يف قصدكم

,  ااهللاّّ سخط إإىل ااملوصلة االطرقق عن وواالصد ااهللاّّ
 االقويم ااهللاّّ سبيل إإىل االناسس ووجذبب ووعقابه,
 .٢".االنعيم جلناتت ااملوصل

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
تيسري االكريم االرمحن يف تفسري كالمم ااملنانن , االسعديي ,  ٢

 , مرجع سابق . ٣٢٢
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 ااخلامتة

االباررزز ااملهم يف هذهه االدررااسة هو  كانن
بيانن مظاهر االتشابه ووأأووجه ااالتفاقق بني قصة 
أأصحابب طالوتت من جانب ووقصة أأصحابب 

 .بدرر من جانب أأخر 

ننّّ يف : أأووكانت االنتائج االتي اانتهى إإليها االباحث 
; فقد كانت قصة االقصتني تكامالًً ووتواافقاًً 

مركز تعبئة للفئة طالوتت مصدرر إإهلامم ووأأصحابب 
ااتفقت ااحلاددثتانن يف أأكثر قد وو ,ااملؤمنة يف بدرر

ظرووفف ااخلرووجج من االديارر, ظرووفف ; ظرووفهام
, ظرووفف طلب ااجلهادد ووااإلحلاحح االداافع للقتالل

, ووااتفقت االقصتانن كذلك يف االدررووسس ااهللا به عىل
ااإليامنية ووااالعتقاددية ااملستخلصة من ااألحدااثث 

 .االوااقعتنييف كال 

قرآآنية تطابقت االقصتانن يف حضورر سنة ووبل 
; أأال ووهي شديد ااألمهيةووقانونن إإهلي , عظيمة

, ووجاءء ااحلديث عن هذهه بني االناسساالتداافع  سنة 
 .بالنص االرشيف ذذااتهاالسنة 

ملناسب مما يدلل عىل أأننّّ للقصة االقرآآنية توقيتها اا
, ووما كانت قصة لكل أأحدااثث االسريةة االنبوية

من قصص ااألنبياءء أأوو قصص  تنزللقرآآنية 
للطريق وومهيئة  االسابقني إإال ووكانت ممهدةةًً 

بعد االقصة تأيت اانن أأوو  ,لألذذهانن حلدثث قاددمم

ووتعليامًً لسنة إإهلية  تعليقاًً عليه ;جللحدثث 
 .جليلة

وومن هنا فقد كانت توصياتت االدررااسة 
 االقصص بني االعالقاتت لبيانن االذهن بعصف
 بني وواالربط , االنبوية االسريةة ووأأحدااثث االقرآآين
 يف االعملية ووتطبيقاته جهة من االتاررخيي ااحلدثث
 .أأخرى جهة من ااخلامتة االرسالة ووااقع

سنني ااهتاممم االقرآآينّّ ووأأنن يعطى للقصص 
ة لّّ سووعظيمة , ; بصفته خالصة أأحدااثث خاصص

خربااتت ثمينة ; تثبتُُ االفؤاادد ووتسترشفف االقاددمم , 
 منعاًً لتكراارر ااخلطأ ووااجرتاارر ااألسى .

وويف ااخلتامم أأسألل ااهللا أأنن تكونن هذهه االدررااسة 
قرآآنية لدررااساتت  ةةًً ووحافزجديدةة , إإضافةًً علمية 

لندااءء ااهللا لالستجابة  وودداافعةأأخرى , سننيةٍٍ 
ااخلالد بالتدبر يف كتابه , ووكرس أأقفالل االقلوبب 

     عن آآياته.

 ااملرااجع

 ,  حجر بن عيل بن أأمحد , االعسقالين  - ١
 االبخارريي صحيح رشحح االبارريي فتح ,  ـه١٣٩٣

 .  بريووتت - ااملعرفة دداارر, 

, هـ ١٤٢٢,  إإسامعيل بن حممد, االبخارريي  - ٢
 ررسولل أأمورر من ااملخترص االصحيح ااملسند ااجلامع
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 حممد:  حتقيق ,١طط,  ووأأيامه ووسننه ملسو هيلع هللا ىلص ااهللا
 .االنجاةة  طوقق دداارر االنارص,

, مم ١٩٩٣,  غالب بن ااحلق عبد,  عطية بن  - ٣
, ١طط , االعزيز االكتابب تفسري يف االوجيز ااملحررر
 دداارر , حممد االشايف عبد االسالمم عبد:  حتقيق
 . لبنانن , االعلمية االكتب

 حلكامم ااجلامع,  أأمحد بن حممد, االقرطبي  - ٣
 .االفكر دداارر,  االقرآآنن

 يف االبيانن جامع,  جرير بن حممد, االطربيي  - ٤
 هجر, بداارر االتحقيق مكتب, اا  طط االقرآآنن, تفسري
 .هجر دداارر

,   هـ١٤١٥, ااهللا  عبد اابن حممودد, ااآللويس   - ٥
 وواالسبع االعظيم االقرآآنن تفسري يف ااملعاين ررووحح
 االكتب دداارر , االبارريي عبد عيل:  حتقيق , ااملثاين
 . بريووتت , االعلمية

 , مم ٢٠٠٣,   سليامنن بن مقاتل , مقاتل  – ٦
 أأمحد:  حتقيق,  ١ طط , سليامنن بن مقاتل تفسري
 . بريووتت , االعلمية االكتب دداارر , فريد

 , االعلومم بحر, حممد  بن نرص, االسمرقنديي   - ٧
 . بريووتت , االفكر دداارر, مطرجي  حممودد. دد: حتقيق

 االتنزيل أأنواارر,  االدين نارص, االبيضاوويي  - ٧ 
 دداارر , ااألصفر حممد:  حتقيق ,  االتأوويل ووأأرساارر
 . لبنانن , ااملعرفة

,   هـ ١٤٢٠,  عمر بن حممد, االرااززيي   -٨ 
 . االعريب االرتااثث إإحياءء دداارر ,٣طط ,  االغيب مفاتيح

 نظم, مم ١٩٩٥, عمر  بن إإبرااهيم, االبقاعي  - ٩ 
 عبد:  حتقيق , وواالسورر ااآلياتت تناسب يف االدرررر
 , االعلمية االكتب دداارر , ااملهديي غالب االرززااقق
 . بريووتت

 يف,  هـ  ١٤١٢,  إإبرااهيم سيد, قطب   -١٠
 .  االقاهرةة , االرشووقق دداارر , االقرآآنن ظاللل

,  بكر أأيب بن حممد, ااجلوززية  قيم اابن - ١١ 
 ٢٧ طط , االعبادد خري هديي يف ااملعادد ززاادد, مم ١٩٩٤

 .  , بريووتت , االرسالة مؤسسة ,

 سنن, ١٩٩١,  شعيب بن أأمحد, االنسائي  - ١٢ 
 االغفارر عبد. دد:  حتقيق, ١ طط  , االكربى االنسائي
 دداارر,  حسن كرسوويي سيد , االبنداارريي سليامنن
 . بريووتت , االعلمية االكتب

,  مم١٩٩٩, عمر  بن إإسامعيل,  كثري بناا - ١٤
 سامي:  حتقيق,  ٢  طط , االعظيم االقرآآنن تفسري
 ., طيبة دداارر , سالمة
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,  ٢٠٠٩ –١٤١٩,  حممودد أأسعد, حومد  - ١٥
  . ٤ طط  االتفاسري أأيرس

 االتفسري, مم ١٩٩٨,  سيد حممد, طنطاوويي  - ١٦
 مرص هنضة دداارر, ١ طط , االكريم للقرآآنن االوسيط
 .  االقاهرةة , وواالتوززيع وواالنرش للطباعة

,  نارص بن االرمحن عبد, االسعديي    - ١٦
 كالمم تفسري يف االرمحن االكريم تيسري,  مم٢٠٠٠
 . االرسالة مؤسسة ,١ طط ااملنانن

,  مم ٢٠٠٢,  حممد بن أأمحد,  عجيبة بناا - ١٧
  بريووتت , االعلمية االكتب دداارر , ٢طط,  ااملديد االبحر

,  ـه١٤٢١,  صالح بن حممد, االعثيمني   - ١٨
 ااجلوززيي, اابن دداارر,  ١ طط , وواالبقرةة االفاحتة تفسري
 . االسعوددية االعربية ااململكة

,  بكر أأيب بن حممد, ااجلوززية  قيم اابن - ١٩
 نعبد إإياكك مناززلل بني االسالكني مدااررجج, ١٩٧٣
,  االفقي حامد حممد:  حتقيق , ٢ طط نستعني ووإإياكك
  . بريووتت , االعريب االكتابب دداارر

 , هوااززنن بن االكريم عبد, االقشرييي   - ٢٠
:  حتقيق,  ٣ طط , ااإلشاررااتت لطائف ـ ,ه٤٦٥

 , للكتابب االعامة ااملرصية هليئة , لبسيويناا إإبرااهيم
  . مرص

,  بكر أأيب بن حممد, ااجلوززية  قيم اابن  - ٢١  
واابب,  مم١٩٩٧/  هـ١٤١٨  سأََلل ملن االْْكايف ااجلْْ
وو عن  . ااملعرفة دداارر , ,ايفاالش ااءءِِ االدَّ

,  مم١٩٨٧,  محادد بن إإسامعيل, ااجلوهريي  - ٢٢  
,  ٤ طط , االعربية ووصحاحح االلغة تاجج االصحاحح
 بريووتت , للماليني االعلم دداارر , عطارر أأمحد: حتقيق

.  

 ووااجلامعاتت ااألمم يف ااإلهلية االسنن - ٢٣  
 عبد االدكتورر , ااإلسالمية االرشيعة يف ووااألفراادد
 .  االرسالة مؤسسة ,١٤صص , ززيداانن االكريم

,   هـ١٤٠٧,  عمر بن حممودد, االزخمرشيي  -٢٤ 
 يف ااألقاوويل ووعيونن االتنزيل حقائق عن االكشافف
 . بريووتت ـ االعريب االكتابب دداارر , االتأوويل ووجوهه

 مم ١٩٩٧,  االطاهر حممد,  عاشورر بناا - ٢٥
 , وواالتوززيع للنرش سحنونن دداارر , وواالتنوير االتحرير
 . تونس

 االعقل إإررشادد,  حممد بن حممد,  االسعودد أأبو - ٢٦
 إإحياءء دداارر , االكريم االقرآآنن مزاايا إإىل االسليم
 . بريووتت , االعريب االرتااثث

, ١٩٧٩,  ززكريا بن أأمحد,  فاررسس بناا  - ٢٧
 االسالمم عبد:  حتقيق , االلغة مقاييس معجم
 . االفكر دداارر , هارروونن
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 معجم,  سعيد بن ااهللا عبد, االعسكريي  - ٢٨
 دداارر , سليم إإبرااهيم حممد حتقيق , االلغوية االفرووقق
 .  وواالتوززيع للنرش وواالثقافة االعلم

 يف االفائق,  عمر بن حممودد, االزخمرشيي  - ٢٩
 - االبجاوويي عيل:  حتقيق ,٢ طط , ااحلديث غريب
 .  لبنانن , ااملعرفة دداارر , إإبرااهيم حممد

 تفسري, مم  ١٩٩٠,  ررشيد حممد, ررضا   - ٣٠
 ااملرصية ااهليئة ,) ااملنارر تفسري( ااحلكيم االقرآآنن
 .  للكتابب االعامة

بيديي  - ٣١ د ,االزَّ د بن حممّّ  االعرووسس تاجج,  حممّّ
 من جمموعة حتقيق , االقاموسس جوااهر من

 . ااهلدااية دداارر , ااملحققني

, مم ١٩٩٨,  عيل بن عمر  , عاددلل اابن - ٣٢  
 االكتب دداارر, ١طط , االكتابب علومم يف االلبابب
 . بريووتت , االعلمية

,  مم٢٠٠٢,  حممد بن أأمحد, االثعلبي  - ٣٣  
 إإبرااهيم بن إإسحاقق أأبو, ١طط , وواالبيانن االكشف

 . بريووتت , االعريب االرتااثث إإحياءء دداارر , االنيسابورريي

 االنرص فقه, ١٤٣٠,  حممد عيل, االصاليب  - ٣٤
 . ااملعرفة دداارر,  ٥ طط , االكريم االقرآآنن يف وواالتمكني

 حماسن ,االدين مجالل حممد ,االقاسمي – ٣٥
 االكتب دداارر االسودد, حممد: حتقيق االتأوويل,
 .هـ ١٤١٨ ,١طط بريووتت, االعلمية,
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منهجية البحث في الموضوع القرآني

  الدكتور/ عيل بن عبداهلل بن سعيد آل غرمان الشهري

أستاذ مشارك بكلية اآلداب – جامعة امللك فيصل

ملخص البحث:
التفســري املوضوعي مصطلح جديد يف تفسري القرآن الكريم، 
عاجله املختصون بالعناية والدرس، وانتهوا يف طرائق بحثه إىل 

ثالثة أنحاء: 
األول: خيتــص باملفــردة القرآنيــة، والثاين: خيتّص بالســورة 
الواحــدة، والثالــث: خيتص باملوضــوع القــرآين؛ وهو أبلغ 
الثالثة أثرًا، وأعظمها خطرًا؛ الســتيعابه مســتجدات األزمنة 
واألحوال، وتنـــّزله عىل حاجات الناس. ولكي حيقق غايته، 
ويؤيت ثامره حيتاج يف بحثه إىل إحكاٍم يف النهج، وُبرْصٍ بالطريقة، 
وسهولة يف البيان. وال يكون ذلك إال بدراسة ركائزه الثالث: 
الباحــث، واملوضوع، والفئة املســتهدفة، ومعرفــة مقوماته، 
وتوّفر رشائطه. وهذا ما سيعمل عليه الباحث هنا وجيىّل قانونه 

للدارسني، ويقّيد ضوابطه، مع تقدير مثاله. 
ومــن أهّم النتائج التي يفيض إليها هــذا العمل: أن البحث يف 
املوضوع القرآين هو التوظيف احلقيقي املبارش للترشيع القرآين 
وتطبيقه عىل الواقع املعارص، كام أنه أكثر ألوان التفسري استيعابًا 
للقضايــا احلادثة، وهو كذلك الطريقة املثــىل لالنتفاع بجهود 
وإبداعات املفرسين التي قد يصعب الوصول إليها يف مطوالت 

التفسري. 

Abstract:

The objective interpretation can be defined as a new 
term in the interpretation of The Holy Quran. Spe-
cialists have carefully looked at it, and they conclud-
ed three dimensions for its study: First, it examines 
the Quranic vocabulary. Second, it studies each indi-
vidual Surah. Third, it analyzes the Quranic subjects. 
The objective interpretation is a critical tool of anal-
ysis for its constant updating, depending on people’s 
needs and circumstances. This approach needs to be 
well-considered and well-detailed in its methodol-
ogy in order to achieve its goals and be successful. 
This success can be attained through examining its 
three facets: the scholar, the subject, and the targeted 
group. The researcher will carefully consider these 
dimensions, clarifying its rules and constraints.

One of the most important outcomes for employing 
this approach is that research in the Quranic subjects 
is the real direct practice of the Quranic legislation 
in our modern times. It can be seen as number one 
interpretation approach in its dealing with the mod-
ern issues, and this definitely reflects the valuable 
efforts of interpreters.

املقدمة

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل خاتم رسل اهلل، 
وبعد:

يزال  وما  قائمة،  التفسري  إىل  األمة  تزال حاجة  ما 
البحث والتجديد فيه مستمرًا ما دام القرآن فينا باقيًا إىل 
قيام الساعة. ويف كل عهد من عهوده تظهر رضوب من 
مراحله، وتصور حاجة  تطور  تعكس  التفسري جديدة، 
حركة  نشطت  العرص  هذا  جاء  إذا  حتى  زمانه،  أهل 

قبله؛  التي  العهود  يف  كان  ما  عىل  أربى  نشاطًا  التفسري 
وذلك بفضل هتيئ األسباب، واتساع احلاجة، وسهولة 

االتصال بني أهله، وتنامي مؤسساته. 
كالتفسري  املعروفة؛  أنواعه  ظهور  استمرار  ومع 
التحلييل واإلمجايل ونحومها من التفاسري الكلية للقرآن 
كاماًل، فقد متّخضت هذه احلركة عن نشوء ألوان جديدة، 
يصح أن نطلق عليها تفاسري جزئية، اصطلح املختصون 

من بعد عىل تسميتها عمومًا: التفسري املوضوعي. 
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الواحد عىل  باملوضوع  ُيعنى  هذه األلوان؛ منها ما 
مدى القرآن الكريم كله، بتتبع آياته ومجعها ودراستها، 

ومنها ما خيتص بالسورة الواحدة، والنظر فيها ويف 
دراسة  عىل  يقوم  ما  ومنها  مستقلة،  بصورة  موضوعها 
استعامالهتا،  وتنوع  ترصيفها،  ووجوه  القرآنية،  املفردة 
عند  األلوان  ومن  القرآين،  باملصطلح  عنها  ُعرّب  وربام 

بعضهم غري ذلك. 
عىل أن من ينظر يف تاريخ الفّن سيلحظ أنواعًا من 
الكتابات املبكرة يف التفسري، يمكن اندراجها حتت هذا 
إن  حتى  مضمونه،  وبني  بينها  للشبه  اجلديد؛  املسّمى 
مل  وإن  بداياته،  من  أهنا  عىل  يسجلها  العلم  أهل  بعض 

ختضع لالصطالح، ومل يقصد هبا الفّن ذاته. 
تستند يف  إنام  اليوم،  أيدينا  بني  التي  األلوان  وهذه 
االختصاص،  أهل  يراها  وقواعد  أصول  إىل  تصنيفها 
هويته  منها  كل  يأخذ  بحيث  اآلخر؛  عن  لون  كل  متّيز 
عىل  يستوفيه  ال  التفسري  من  جانبًا  ليخدم  املستقلة؛ 
صورته غريه. وطلبًا للغاية احلسنى التي يتحقق هبا كامل 
النفع ومجيل األثر، فإن السعي إىل حتسني تلك القواعد، 
وطلب الدقة يف تقنني هذه األصول، وتعّهدها بالتقويم 
واالصطالح ما زال مستمرًا؛ حتى يطمئن إىل ذلك أهل 

الفن، ويستقر االصطالح.  
ومن أجل بلوغ تلك الغاية، وسعيًا إىل نقد وتقويم 
وقع  فقد  األلوان،  تلك  يف  البحث  مناهج  وتأصيل 
اللون؛  هذا  يف  البحث  طريقة  يف  الكتابة  عىل  اختياري 
خدمته،  يف  بدوري  ألسهم  القرآين«؛  »املوضوع  وهو: 
خاصة  أمهية  من  له  ملا  تعاطيه؛  وكيفية  طريقته،  ورسم 
يف استيعاب أكرب قدر من القضايا واألحداث املتجددة 
أكثر من غريه، وإمكانية تنـّزله عىل حاجات الناس عىل 

اختالف األحوال واألزمنة واألمكنة. 

الدراسات السابقة:
املوضوعي بمفهومه  التفسري  الكتابة عن مصطلح 
أن  الفّن  تدوين  طبيعة  ما، ومن  إىل حّد  جديد  املعارص 
بظواهر  والعناية  واإلمجال،  بالعموم  بداياته  يف  يّتسم 
األمور، وما عدا ذلك من دقائق املسائل فإهنا ال تتكّون 
إال بالتدّرج يف الدراسة، واإلمعان يف البحث والتحقيق 
يف  التأليف  ظهر  املثال  هذا  وعىل  الزمن.  تراخي  مع 
وأصوله،  أسامئه  بتوثيق  بدأ  إذ  املوضوعي؛  التفسري 
يف  اخلوض  دون  ونرشه  شواهده  وذكر  به  والتعريف 
ومنها:  مؤلفاته؛  بواكري  نرى يف  كام  دقائقه وتفصيالته، 
الشيخ  ألستاذنا  الكريم،  للقرآن  املوضوعي  التفسري 
الدكتور/  وشيخه  القاسم،  أمحد  بن  حممد  الدكتور/ 
املوضوعي،  التفسري  إىل  واملدخل  الكومي.  أمحد 
سعيد.  اهلل  فتح  عبدالستار  الدكتور/  الشيخ  ألستاذنا 
إىل  ليلجوا  بعدهم  الباب ملن جاء  فتح  وهؤالء هم من 
منها،  كل  مادة  وتصنيف  به،  والتعريف  ألوانه  وصف 
فكانوا أكثر توسعًا من سابقيهم يف عرض أمثلته، وتتبع 
مؤلفاهتم  طريق  وعن  موضوعاته،  واستنباط  شواهده 
من  حقه  وأخذ  العلم،  طلبة  وعرفه  شهرته،  زادت 

االهتامم لدى مجهرة الباحثني.
أمثال  الثاين من  باجليل  أن نصفهم  يمكن  وهؤالء 
كتابه:  يف  األملعي  عواض  بن  زاهر  الدكتور/  شيخنا 
الكريم،  للقرآن  املوضوعي  التفسري  يف  دراسات 
والدكتور/ مصطفى مسلم يف كتابه: مباحث يف التفسري 
املوضوعي. بعد ذلك اندفع الباحثون يف وصف ألوانه، 
واقرتاح  قواعده  ووضع  تفصيالته  ذكر  يف  والّتفنّن 

ضوابطه. 
وأسهم كلٌّ بدوره يف خدمة جانب من جوانبه؛ عن 
طريق املؤلفات وعقد املؤمترات، ومازال األمر عىل هذا 
، وذلك ما دعاين إىل املشاركة  احلال؛ من العناية والتقيصِّ
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هبذا البحث؛ لتكتمل الرؤى حوله، وتستوي التجارب 
فيه، ويتأّصل جانب بحثه؛ وألنه مازال يف مرحلة البناء 
ما  مع  حاولت  فقد  والتحسني،  والتتميم  والتكوين، 
أنه  رأيت  ما  العمل،  هذا  يف  أعالج  أن  جهود  من  سبق 
ُيعّد  الذي  ألوانه  من  اللون  هذا  كتابة  يف  املنهجية  يعوز 
األعرض من بينها ماّدة، وأكثرها طروقًا، وأقرهبا حلاجة 
األكرب من  وفيه  عىل قضاياهم،  تنـّزالً  وأكثرها  الناس، 

غرض الكتاب املبني. 
وقد اقتض احلديث عن منهج البحث يف املوضوع 
القرآين، أن أعاجله من ثالثة جوانب؛ هذه اجلوانب متثل 
الركائز األساسية يف سالمة واستكامل أي موضوع من 

هذا النوع، وقد جاءت مرتبة عىل هذا النحو: 
ما  إىل  موضوعه  يف  أرشت  وقد  الباحث:  أوهلا: 
العلمي واملعريف،  ينبغي أن يكون عليه؛ من االستعداد 

للخوض يف هذا الفّن، واستجامع ألداة العمل فيه. 
الثاين: املوضوع: وتناولت فيه اخلطوات التي يسري 
عليها الباحث يف معاجلة القضية، والطريقة املثىل لذلك. 
الثالث: الفئة املستهدفة بالبحث: وفيه بيان لكيفية 
ثم  املشكلة  وحتديد  ودراستها،  احلالة  مع  التعامل 
من  يشاكله  ما  عىل  الترشيع  وتطبيق  التكليف،  تنزيل 
فئات  بني  التفاوت  درجات  مراعاة  مع  الناس،  أحوال 

املخاطبني، وتباين حاجاهتم. 
تشّكل  عن  موجزة  بكلمة  كله  ذلك  صّدرت  وقد 
مصطلح التفسري املوضوعي، ثم اتبعته بخامتة اشتملت 

عىل بعض ما أسفر عنه البحث من النتائج. 
املنهجية  تقنني  عىل  يقوم  املوضوع  هذا  أن  وبام   
فقد  خطواهتا،  وضبط  قواعدها،  وتأصيل  البحث،  يف 
حاولت فيه أن ألزم الطريق الوسط الذي يطيقه أغلب 
ينكرونه،  وال  املختصون  ويألفه  ويرتضونه،  الباحثني 
مع اعتبار الختالف الرؤى، وتعدد املناهج التي تكفل 

قدرًا من احلرية يف الطرح، دون إرضار باملوضوعية، أو 
إخالل بيشء من األصول والقواعد، واهلل املوفق إىل كل 

خري. 

التفسري  مصطلح  تشّكل  عن  موجزة  فكرة 
املوضوعي

كان للتفسري من احلركة العلمية، والنهضة الفكرية 
مؤلفاته،  ُعرفت  إذ  عظيم؛  حظ  احلارض  العرص  يف 
وأخرجت مطوطاته، ومجعت أشتاته إىل بعضها من كل 
مكان، وسخر اهلل له من ذوي اخلربة؛ من أرباب العلم 
وطالبه مهة عالية، فأعملوا فيه طاقاهتم وخرباهتم؛ تنقيبًا 
ذلك  والتقى  وبحثًا،  وحتقيقًا  وحفظًا،  وصيانة  ومجعًا، 
مع الوسيلة املتقنة، واآللة الذكية املحكمة؛ حتى غدت 

سوقه عامرة بكل ما هتوى نفوس الراغبني.   
نام ذلك وطابت غراسه، ودنت قطافه يف أحضان 
اجلامعات، واملراكز البحثية، واهليئات العلمية، واملعاهد 

الفكرية، ونظائرها مما لذلك تعلق برسالتها. 
وتعارفت تلك املؤسسات، واتصلت الرحم بينها، 
وتناقلوا  املعلومات،  وتبادلوا  اخلربات،  أهلها  فتقابس 
تكاملت  أن  الوضع  نتاج ذلك  املوضوعات، فكان من 
لتخلو  أعامهلم؛  ومتّيزت  النقص،  من  لتسلم  جهودهم؛ 
الضيق  عن  لتنأى  طرائقهم؛  وتنوعت  التكرار،  من 
رضا  اكتساب  إىل  الوضع  ذلك  انتهى  حتى  والتقليد؛ 

أغلب الباحثني. 
العرص،  هذا  يف  التفسري  دولة  بذلك  هنضت 
فخرجت مطوالته، وبرزت مترصاته يف هيئاهتا الكلية؛ 
خلدمة القرآن الكريم كاماًل،  كام ظهرت رضوب كثرية 
موضوعات  لتعالج  جزئية؛  صور  يف  التفسري  ذلك  من 
دراسات  ذلك  وصحب  وحمددة،  بعينها  مقصودة 
عىل  أهله،  ومناهج  التفسري،  بطرائق  للتعريف  أخرى؛ 
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اختالف أزماهنم ومشارهبم. 
وكان أكثر ما اندفع فيه الباحثون: التفسري اجلزئي 
للقرآن الكريم الذي يعنى بموضوعات مستقلة بعينها، 
فيطبقها عىل شواهدها يف احلياة احلارضة؛ تقريبًا للناس، 
مجع  لتعذر  استقالالً؛  بأحكامها  هلم  وتعريفًا  وتيسريًا 
كتب  وسائر  املطوالت،  من  عليهم  املتفرقة  أطرافها 

التفسري عمومًا، وصعوبتها عليهم. 
عىل  عامة  والباحثون  العلامء  اصطلح  النوع  هذا 
باملوضوع  يعنى  ألنه  املوضوعي؛  التفسري  تسميته: 
القرآين، فيستوعبه يف جنبات الكتاب، ويأيت به يف مكان 
الفهم  إليه  ليتجه  موضوعات؛  من  سواه  عام  منفصل 

مجلة؛ ألن ذلك أدعى إىل صواب العمل. 
متّخض البحث يف هذا النوع من التفسري عن عدد 
املشتهرة  هي  ثالث  أبرزها  بحثه؛  كيفية  يف  الصور  من 

عند أهل االختصاص: 
التي  املوضوعات  أحد  تتبع  عىل  تقوم  إحداها: 
عاجلها التنزيل، فتجمع آياته وترتب، وتدرس من مجيع 
وتسمى:  منها،  والنتائج  العرب  وتستخلص  جوانبها، 

تفسري املوضوع القرآين. 
ويعرب  القرآنية،  املفردة  خدمة  عىل  تقوم  والثانية: 
عنها: بتفسري املصطلح القرآين، فينظر يف وجوه ترصيف 
استعامالته،  وتعدد  الكريم،  القرآن  يف  املصطلح  هذا 

وبيان دالالته، ونحو ذلك. 
مستقلة؛  كوحدة  القرآنية  بالسورة  تعنى  والثالثة: 
من حيث املوضوع واهلدف واملعنى، ومكاهنا من النظام 
القرآين ككل، ومما يسمى به هذا الرضب أحيانًا: الوحدة 

املوضوعية يف سورة كذا أو نحوه. 
هذه أشهر الطرق تقريبًا))1((. ومن الباحثني من 
)( وممن يرى هذا التقســيم الدكتور: مصطفى مســلم يف   )1(
كتابه: مباحث يف التفسري املوضوعي )ص23(. والدكتور: 
صالح اخلالدي يف كتابه: التفســري املوضوعي بني النظرية 

قرص هبا دون ذلك، فذكر وجهني))2((، ومنهم من زاد 
عىل الثالثة))3((. 

هذا التفسري بجميع صوره احلالية نشط وانترش يف 
عرصنا بدءًا من القرن املايض، وعرفه العلامء، ومارسه 
املختصون، وترقوا يف خدمته وإبرازه؛ حتى بلغوا بذلك 
تارخيه  نحرص  أن  نستطيع  ال  أننا  عىل  مرضّيا،  مبلغًا 
ُوجدت  قد  وإنام  العرص،  هذا  عىل  الواسع  بمفهومه 
مل  العلوم،  تدوين  بداية  مع  تزامنت  للسابقني  دراسات 
ختل هذه الدراسات من جودة التأصيل يف موضوعاهتا، 
حمدد،  ملصطلح  ختضع  ال  عام  إطار  يف  كانت  أهنا  إال 
جتاوزنا  إذا  اليوم  له  بمفهومنا  إحلاقها  نستطيع  أّنا  بيد 
من  أهنا  بعضهم  هلا  يؤرخ  ولذلك  الفن،  قوانني  بعض 

بداياته))٤((. 
لكن الذي متيزت به الدراسات احلديثة، أهنا هنضت 
شخصيتها   وتشكل  هويتها،  حتّدد  وأصول  أسس  عىل 
آخر،  عىل  نوع  يطغى  فال  أنواعها،  تصنف  بل  مبكرًا، 
أو  باملناهج  األسس  تلك  تسمى  بغريه،  يلتبس  وال 
الطرق، وما زالت تسعى إىل تقييد وحتديد املزيد؛ لتقنني 
التخصصات، وتوجيه جهد الباحث، وحسن استثامره، 

وعدم تبديده. 
نرقى  أن  يف  نطمع  نزال  ما  فإنا  الغاية،  هذه  وأمام 
وسّن  ضوابطها،  وإحكام  الدراسات،  هذه  بمستوى 
وتنزهيًا  وأهله،  الزمان  لرتقي  مسايرة  قواعدها؛ 
للدراسات أن يشوهبا يشء من العشوائية، ووصوالً إىل 

والتطبيق )ص5٩(. 
)( مثل الدكتور: عبدالستار فتح اهلل سعيد يف كتابه: املدخل   )2(

إىل التفسري املوضوعي )ص2٤( فلم يذكر السورة. 
)( مثل الدكتور: زيد العيص يف كتابه: التفســري املوضوعي   )3(
التأصيل والتمثيل )ص11٤( بزيادة: املوضوع يف السورة، 

واألدوات، واملادة التفسريية. 
)( انظر كتاب: التفســري واملفرسون ملحمد حسني الذهبي   )٤(
)1٤8/1-1٤٩(، وانظر: التفســري املوضوعي ومنهجية 

البحث فيه للدكتور: زياد الدغامني )ص 1٩-2٠(. 
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ينأى عن  ينأى عن اخلطأ بقدر ما  صواب احلكم الذي 
العموميات االرجتالية إىل الدقة واخلصوصية. 

نظرت يف عمل بعض املهتمني من الباحثني يف هذا 
املجال))5(( فوجدت كالًّ منهم قد رضب بسهم وفري، 
الكامل  إىل  السعي  ولكن  البناء،  هذا  يف  طيبة  لبنة  يعّد 
البرشي يقتيض منا أال نقف عند حّد، وال نقرص عملنا 
عىل جانب، وإنام سيبقى هذا العمل جنبًا إىل جنب مع 
البحث واحلاجة، إىل أن يبلغ من اإلحكام ما شاء اهلل له 
أن يبلغ، بل إن املراجعة والتصحيح والتعهد ينبغي أن 

تبقى صفة مالزمة للفّن. 
النوع  لقيت  فإين  األولوية،  مبدأ  من  وانطالقًا 
عىل  تنزالً  أكثر  القرآين  املوضوع  خيدم  الذي  األول 
وأوىف  رغباهتم،  تلبية  إىل  وأقرب  اليوم،  الناس  أحوال 
حياهتم  يف  هلم  تعرض  التي  وقضاياهم  بمتطلباهتم 
ما  أكثر  اآلخرين  نظرييه  أن  حني  يف  جماالته،  بجميع 
وعليه  يسريًا،  إال  حكمهم  يف  ومن  املختصني  هياّمن 
الناس،  فإن العمل عىل ضبط وتقنني ما يالمس حاجة 
ووضع اإلطار الالزم له أحرى وأخلق أن ترصف إليه 
ذلك  حيسب  بل  والرعاية،  بالتعهد  حيظى  وأن  العناية، 
حلقة من حلقات اإلصالح يف بنائه، ال أنه الغاية يف هذا 
السبيل، وعىل ذلك سأبني وجهة نظري، وأطرح رؤيتي 
من  النوع  هذا  العمل يف  منهج  فأناقش  امليدان،  هذا  يف 
االسرتشاد  عن  مستغٍن  غري  تصوري  وأضع  التفسري، 
لآلراء  تقديري  مع  املجال،  بجهود من سبقوين يف هذا 
وجودها  يفرض  قد  التي  املنهجية  والرؤى  الشخصية، 

)(  ومنهم أستاذنا الدكتور: حممد بن أمحد القاسم باالشرتاك   )5(
مع شــيخه د. أمحد الكومي يف كتاب: التفسري املوضوعي 
للقرآن الكريم، وأســتاذنا الدكتور: عبد الســتار فتح اهلل 
ســعيد يف كتابه السابق، وأســتاذنا الدكتور: زاهر األملعي 
يف كتابه: دراسات يف التفســري املوضوعي للقرآن الكريم، 
والدكتور: مصطفى مســلم، والدكتور: صالح اخلالدي، 

وقد تقدم ذكر كتابيهام. 

احتامل التعددية يف الطرح، واملعاجلة ألي موضوع إذا مل 
يكن يف ذلك إخالل بام تواطأ عليه املختصون، وأمجعوا 

الرأي فيه. 
*منهج البحث يف املوضوع القرآين: 

أقول وباهلل التوفيق يف نأي عن التقليدية: إن معنى 
العام،  بمفهومه  الناس  عىل  غامضًا  يعد  مل  منهج  كلمة 
وترشحيه،  بيانه  يف  االجتهاد  إىل  منا  الواحد  فيضطر 
ووجوه  أصله،  حتقيق  يف  والشوارد  الغرائب  وتلمس 
اجلهد  من  ذلك  أمثال  يف  ضاع  فكم  استعامالته، 
السآمة  من  جلب  وكم  واملّطلع،  الباحث  عىل  والوقت 
وامللل! ويكفينا القول هنا: إن املراد به جمموعة القواعد 
معاجلة  يف  الباحث  يلزمها  أن  ينبغي  التي  واألصول 
فال  املختصون،  عليها  يواضعه  أن  ويصح  املوضوع، 
بمزيد  ُيلزم  أو  اإلخالل،  إىل  يؤدي  شيئًا  معها  ينكرون 
تعدد  يقتضيه  ما  االعتبار  يف  األخذ  مع  احلاجة،  عىل 

املشارب، واختالف املدارس. 
وعليه فإن هنج البحث يف هذا اللون البد أن يقوم 
واملوضوع  الباحث،  هي:  أساسية؛  ركائز  ثالث  عىل 
الركائز  هذه  بالبحث؛  املقصودة  والفئة  بحثه،  املراد 
وسالمته،  البحث  سري  يف  تتحكم  بمجموعها  الثالث 
واكتامل عنارصه؛ ليحقق الغاية التي من أجلها تّم بحثه. 
من  بقسط  ينهض  األسس  هذه  من  واحد  وكل 
ذلك  بتوفر  إال  حتقيقها  يمكن  ال  البحث،  متطلبات 
والضوابط  االعتبارات،  من  جمموعة  عىل  األساس 
املرعية التي تكفل عن طريقها الكفاءة لألول، والصحة 

والسداد للثاين، واحلاجة واملنفعة للثالث. 
كفاءته  الباحث؛  األسس:  أو  الركائز  هذه  فأول 
بمطالب  منوط  ذلك  كل  وصوابه،  وأحقيته  وقدرته 
أغلبها ليس وليد اللحظة والساعة أو اليوم والليلة، وإنام 
واملراس،  باملداومة  إال  يدركها  ال  تراكمية  مطالب  هي 



135

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

  عيل بن عبداهلل بن سعيد الشهري : منهجية البحث يف املوضوع القرآين

املطالب؛  وهذه  الرؤية.  وحسن  األفق  واتساع  والصرب 
منها ما هو عام هلذا األمر ولغريه، ومنها ما هو خاص 
هبذه القضية، عىل أن لزوم حتصيلها قد يتفاوت يف نظر 
يف  منها  الرضوري  القدر  عىل  ننص  ولكنا  الباحثني، 

اجلملة. 
ومما الريب فيه أن عمل الباحث صورة عن نفسه، 
واجتاهاته  والعقلية،  العلمية  استعداداته  فيه  تتحكم 
مل  فإذا  واجتاهاته،  وميوله  ووالءاته  والفكرية،  العقدية 
العدل  جانب  ويغّلب  لبحثه،  نفسه  من  النََصَفة  يبذل 
احلياد  ويلزم  ويذر،  يأيت  ما  كل  يف  اهلوى  عىل  واحلق 
واملوضوعية، عصفت به تلك النوازع، وألزمته الشطط، 

وأفقدته املصداقية. 
اجتمعت  إذا  إال  ذلك  مقاومة  عىل  يقوى  ولن 
أوالها  ومن  وأمتّه؛  تقدير  أحسن  عىل  املطالب  تلك  له 

وأمهها ما يأيت: 
فإذا  نيته،  للعمل  ويصحح  قصده،  هلل  خيلص  أن 
فقمني  غايته،  الصالح  والعمل  عينيه،  نصب  اهلل  جعل 
وحيقق  القبول  جيد  أن  بعمله  وجدير  وُيسّدد،  يعان  أن 
: »إنام األعامل بالنيات  املأمول، ومصداق ذلك قوله 

وإنام لكل امرئ ما نوى ... احلديث«))6((. 
أن يوّقر الكتاب، ويستحرض مهابته، ويعظم حرمته 
بلزوم جانب احلذر يف تأويل آياته، وبيان مقاصده؛ ألن 
اجلرأة قد تطغيه فيقول عىل اهلل بغري علم، وال يركن إىل 
علمه أو يستعّز برأيه، وإن كان له وثبات رأي فال يربح 

معها ساحة اجلامعة. 
الصحابة  كبار  من  منّا  خري  هو  من  كان  ولقد 
تفسري  يف  القول  من  ويتحرجون  َيْفَرُقون،  والتابعني 

)( رواه البخــاري يف كتاب: بدء الوحــي باب: كيف كان   )6(
بدء الوحي إىل رســول اهلل  )3/1( رقــم: )1(، ورواه 
مسلم يف كتاب: اإلمارة باب: قوله : إنام األعامل بالنيات 

)1515/3( رقم: )1٩٠7(. 

توقريًا  والدراية؛  العلم  من  عليه  كانوا  ما  مع  القرآن 
لكتاب اهلل، ومهابة، وإجالالً. 

أن حُيِْكم آلة الصنعة، وجيمع لعمله العّدة، بتحصيل 
القدر الكايف من العلوم التي تسعفه؛ ملعاجلة موضوعه، 
بيانه،  وتعاطي  التنزيل،  ملكانة  يرقى  الذي  باملستوى 

ومعرفة إشاراته ودالالته. 
واحلق أن هذا مطلب عريض، رصد له أهل العلم 
ترشيح  ألحد  حيق  ال  أنه  يرون  العلوم،  من  كبريًا  قدرًا 
علم  فذكروا:  عليها؛  توفر  إذا  إال  القرآن  لتفسري  نفسه 
وعلوم  الدين،  وأصول  والعربية،  والرصف،  اللغة، 
والسنن  احلديث  وعلم  وأصوله،  والفقه  القرآن، 
وأشعار  والبالغة،  والبيان  والتاريخ،  والسري  واآلثار، 
العرب ونحو ذلك، وقد قالوا: فمن فرّس القرآن بدوهنا 

كان مفرّسًا بالرأي املنهي عنه))7((. 
والتزمنا هبذا  الرشط،  لو طبقنا هذا  أقول:  ولكنّي 
القيد، ملا كان ألكثر املعارصين من أمثايل أن يقرتب من 

حياض الكتاب، أو حيوم حوله، فام املخرج إذن؟ 
نقول: إنه يمكن أن نصنف املشتغلني بعلم التفسري 

أمام هذا الرشط إىل صنفني:  
الصنف األول: املحققون منهم، كمن يأخذ برأس 
اساًم وتفسريًا  لنفسه  إىل ختامه، ويضع  فيفرسه  الكتاب 

إىل جانب األعالم الذين خاضوا بكفاءة غامره. 
فطلب  ذلك،  دون  ما  عىل  عمله  قرَصَ  من  وأما 
املوضوع  أو  القصار،  والسورتني  السورة  تفسري 
هبذا  املعتنني  من  يكون  أن  فيكفيه  ذلك،  ونحو  الواحد 
العلم وخدمة أخباره وتقصيها، والبحث فيه، وأقل ما 
التخصص  أن يكون من أهل  املعنى،  يْصدق عليه هذا 

)( انظر كتــاب: الربهان للزركــيش )157/2(، وكتاب:   )7(
اإلرسائيليــات واملوضوعات يف كتب التفســري لشــيخنا 
الدكتور: حممــد أبو شــهبة )ص٤8-58(، وانظر ما قاله 

السيوطي يف اإلتقان )5٩8/1 وما بعدها(. 
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الذين اطلعوا عىل كتب التفسري، وعاشوا معها، وعرفوا 
طرائقها، وَشَدوا شيئًا من معارفها؛ لنخرج بذلك نفري 
احلامس،  وأغراهم  العواطف،  حركتهم  الذين  العامة 
علم،  بغري  فيه  وقالوا  رساعًا،  التنزيل  محى  فاقتحموا 
الُوّعاظ،  بعض  أمثال  من  حمسنون؛  أهنم  حيسبون  وهم 
املجالت واجلرائد ونحوهم  املساجد، وكّتاب  وخطباء 
صدره  جعلوا  الشعر  من  ببيت  استشهدوا  إذا  الذين 

لشاعر، وعجزه آلخر.
العقل - 1 طريق  ويلزم  يقول،  فيام  الرشع  حيّكم  أن 

املنافع  تقتضيه  ما  أو  اهلوى  مع  يميل  وال  واحلق، 
التي قد تضطره إىل  املؤثرات املحيطة  أو  العاجلة، 
العصبية  أو  النّحلة  تدفعه  أو  واملامألة،  اإلغامض 
أو املذهب إىل العدول باآليات، وإمالة معانيها ملا 

حيّب وهيوى. 

يف - 2 والتجربة  باخلربة  العلمية  حصيلته  تعتضد  أن 
الناس،  بأحوال  بصريًا  يكون  وأن  احلياة،  شؤون 
الفكر،  عميق  النظر،  بعيد  حلوادث،  مستوعبًا 
لكي  العرب؛  استخالص  يستطيع  الرؤية،  ثاقب 
يضع األمور يف نصاهبا، ويعرف العلل لكي يصف 
دواءها. وعىل قدر حتصيله من هذه الصفات –وإن 
نفعه  ودوام  بحثه  أثر  يكون  فطريًا-  بعضها  كان 

للناس، وقدرته عىل ختطي زمانه. 

أن حيسن األدب مع العلامء الذين سبقوه، وكل من - 3
عارصوه، فال حيّقر من عمل أحد منهم، أو يغض 
من قدره، أو ينال منه بغمز أو ملز أو نحوه، ولو كان 
مالفًا له يف الرأي، بل يلتمس العذر ملن قرّص منهم، 
يقدم  وأن  التواضع،  شعار  يرفع  وأن  هلم،  ويدعو 
احتامل  فيه-  االجتهاد  تقرير  -مع  عمله  يدي  بني 
اإلنسان  يالزم  الذي  واإلخالل  للنقص  التعرض 

يف غالب األحوال. 

عارفًا - ٤ العلمي،  البحث  بطرائق  ملاّمً  يكون  أن 
اخلربة  أنضجته  قد  بخطواته،  بصريًا  بأصوله، 
واملامرسة، وذلك بوجه عام، وبوجه خاص ينبغي 
بآداب  عاماًل  التفسري،  لقواعد  متقنًا  يكون  أن 
القرآين؛  النص  مع  التعامل  بكيفية  خبريًا  املفرّس، 
من حيث معرفة العام واخلاص، واملجمل واملبنّي، 
وفحوى  السياق،  وداللة  واملفهوم،  واملنطوق 
عند  يقف  فال  ودالالته،  النص  وإشارات  اآلية، 
ظاهره وحسب، بل يستخلص املعاين الثانية لآلية 
التي غالبًا ما تنطوي عىل كثري من وجوه الترشيع، 

ومقاصد التنزيل. 

مصادره، - 5 عارفًا  التفسري،  بكتب  عاملًا  يكون  أن 
متابعًا جلديده، قادرًا عىل التمييز بني أنواعه، مطلعًا 
ليستطيع  بتوجهاهتم؛  علياًم  املفرسين،  مناهج  عىل 
أن خيدم بحثه، وينتفع باجلوانب التي برع فيها كل 

منهم، ويتوقى الوقوع فيام أخذ عليهم. 

احلديثة - 6 والعلوم  املعارصة،  الثقافة  من  يتزود  أن 
وجوانبه  القرآين،  اخلطاب  أبعاد  لفهم  يكفيه  بام 
اإلنسانية،  املقررات  من  بكثري  املتصلة  املتعددة، 
العلمية  واألبحاث  البرشية،  والثقافات 
الرشعي  العلم  عىل  مهه  يقرص  وال  التجريبية))8((. 
املعارف،  تلك  هيمل  مل  القرآن  ألن  وحسب؛ 
احلياة،  مقومات  من  أهنا  عىل  معها  يتعامل  وإنام 
يف  وله  العمران.  وأسباب  االجتامع،  ورضورات 
ميادين االقتصاد، والسياسة، والتاريخ، واحلضارة، 
املعاش  النفس، وأصول االجتامع، وطرائق  وعلم 

)( انظر كتاب التفســري املوضوعي بــني النظرية والتطبيق   )8(
للدكتور: صالح اخلالدي )ص٩2(. 
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سبق عظيم، أدركه العقالء واملنصفون من كل أمة، 
فال جيمل بالباحث أن يكون ُغفاًل من ذلك، فيعيش 
بمعزل عن معرفة تلك اآلفاق الثقافية، ومعطياهتا 
العلمية، فيغمط القرآن حقه، ويبخس األمة قسطًا 

من موروثها الترشيعي واحلضاري العظيم. 

أخريًا مالك ذلك كله أن يؤتى املوهبة -وهي منحة - 7
ربانية- التي يسميها بعض الباحثني علاًم، وما أراها 
كذلك؛ ألهنا ال تكتسب بالطلب، وال يظفر هبا كل 
ساع، وإنام هي ملكة يكتبها اهلل ملن شاء من عباده، 
األسباب:  تلك  وأعظم  أسباهبا،  املرء  أخلص  إذا 

التقوى؛ وتعني أمرين: 

الرّس  يف  ومراقبته  اهلل،  مافة  وهو  داخيل،  األول: 
عىل  االستقامة  وهو  خارجي،  والثاين:  والعلن. 
الدين، وسلوك الرصاط املستقيم، مع ما يصاحبها 

من الورع والزهد، واإلخالص والصدق))٩((. 

الَِّذيَن  َها  أَيُّ َيا   : تعاىل  قوله  له  يشهد  مما  وهذا 
َعْنُكْم  َوُيَكفِّْر  فُْرَقاًنا  َلُكْم  َيْجَعْل   َ للاَّ قُوا  َتتَّ إِْن  آَمُنوا 
سورة  اْلَعِظيِم  اْلَفْضِل  ُذو   ُ َوللاَّ َلُكْم  َوَيْغِفْر  َئاِتُكْم  َسيِّ
األنفال )2٩(؛ أي: فصاًل بني احلق والباطل، فمن اتقى 
الباطل))1٠((.  ُوّفق ملعرفة احلق من  أراد اهلل منه،  اهلل كام 
حريًا  كان  خشية  وأكثر  هلل،  وقارًا  أشد  املرء  كان  وكلام 
أن حتّل الربكة يف عمله وجهده، ورزق يف عمله التوفيق 
والقبول، ونسأل اهلل أن نكون ممن تفضل عليهم بذلك. 
املطالب  من  جيتمع  أن  ينبغي  ما  أبرز  هي  تلك 
للباحث املتصدر ليشء من آي الكتاب العزيز، ال أزعم 
اختصاصها بام نحن بسبيله من لون التفسري املوضوعي، 
ذلك طالب  بام يف  بالتفسري،  اشتغل  من  لكل  وإنام هي 

)( انظر اإلرسائيليات للدكتور: أبو شهبة )ص5٤(.   )٩(
)( انظر تفسري القرطبي )3٩6/7(، وتفسري ابن كثري   )1٠(

 .)3٠2/1(

اللون  هذا  لدخول  هنا  نظمتها  وإنام  القرآين،  املوضوع 
التفسري عمومًا، وإذن هي ال  مبارشًا يف مفهوم  دخوالً 

تنفك مطلوبة عىل الدوام لصاحبه. 

الركيزة الثانية أو األساس الثاين: موضوع البحث: - 8

واختالف - ٩ املوضوعي  التفسري  أنواع  تعدد  مع 
من  تعدادها  يف  أقّل  من  عند  ذلك،  كان  أيًا  ألوانه 
بحاجات  مساسًا  أقرهبا  فإن  أكثر،  أو  الباحثني 
الناس، وأوسعها شموالً جلوانب احلياة، وأكثرها 
هو:  األيام  وطوارئ  احلوادث،  جلديد  استيعابًا 
تربز  أو  قضية  تستجد  تكاد  فال  القرآين،  املوضوع 
العباد  بمصالح  تعلق  هلا  حالة،  تنجم  أو  ظاهرة 
القرآن  هلا يف  إال  أو عدمًا  العمران وجودًا  قيام  أو 
حّل  معها  وللتعامل  نظام،  ولتدبريها  أصل، 
ومرج. لكن درجة هذا احلضور يف آي الكتاب من 
تلك األمور تتفاوت كثرة وقلة، ورصاحة وضمنًا، 
وقربًا وبعدًا، يدركه الذين يستنبطونه، وهم الذين 
ينرشونه. إذن فإن ما كان شأنه من اخلطر كذلك يف 
العمران لزم أن يكون حظه  العباد، وصالح  حياة 
مستوعبًا  القانون  من  ونصيبه  كبريًا،  التنظيم  من 
دقيقًا؛ لنضمن تنّزله عىل مجيع مفردات احلوادث، 
واستغراقه ألكرب عدد من األحوال؛ لتتحقق بذلك 
من  مواقعها  الرسالة  رمحة  وتصيب  التنزيل،  غاية 

العاملني. 

وهكذا هو احلال يف بحث املوضوع القرآين خاصة؛ - 1٠
إْذ هو جدير أن حيظى بأعىل درجات العناية والدّقة 
يف  للناس  وتقديمه  العمل،  ميدان  إىل  ترمجته  يف 
التكليف  ووضوح  الترشيع،  بمنزلة  تليق  صورة 
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الرشعية  مقرراهتم  يف  حقه  األول  املصدر  وإعطاء 
إىل  الوسائل  أْعون  من  وإن  وُرتبة.  وعماًل  علاًم 
ذلك، وال سبيل إليه إال بام نحن بسبيله؛ من حتديد 
وال  ضوابطه،  وبيان  قواعده،  وإحكام  قانونه، 

توفيق إال من اهلل. 
عىل أين أقدم العذر بني يدي هذه العجالة، من 

أهنا قد تضيق عن كل ما ينبغي أن حياط املوضوع به من 
القواعد والضوابط، لكني أنبه إىل ما ال غنى للبحث 
عنه، وال عذر للباحث بإمهاله وتركه، وهذه املرحلة 

من العمل يمكن أن نصنفها إىل مرحلتني: 
األوىل: مرحلة االختيار واجلمع واإلعداد، والثانية: 

مرحلة التصنيف والكتابة. 

املرحلة األوىل: مرحلة االختيار واجلمع واإلعداد: 
إن مسألة اختيار املوضوع تعد من القضايا احلاسمة - 1

الناس  حاجة  ومدى  وجودته،  البحث  أصالة  يف 
الوصول  نضمن  ولكي  أهدافه،  وحتقيق  إليه، 
الواقع  من  االختيار  ينبع  أن  ينبغي  ذلك،  إىل 
مبارشًا،  اتصااًل  الناس  بحياة  املتصل  املعارص))11(( 
أوساطهم،  يف  يدور  الذي  املوضوع  يف  فينظر 
ويكون  تساؤالهتم،  عنه  وتكثر  تفكريهم،  ويشغل 
أم  الداخلية  الساحة  العام، سواء عىل  الرأي  مما هيم 
عىل  حمموالً  نفسه  الباحث  جيد  بحيث  اخلارجية؛ 
ألنه  امللحة؛  الرضورة  القتضاء  إليه؛  مدفوعًا  بيانه، 
وأصدق  لبحثه،  أطوع  نفسه  كانت  كذلك  كان  إذا 
يكن  مل  إذا  أما  إنجازه.  إىل  مسارعة  وأشد  خلدمته، 
من األمهية بتلك الكفاية، فإن ذلك يؤدي إىل تكلف 
استحضاره، واملبالغة يف تصوره، والتعّمل يف بحثه، 

)( انظر كتاب: التفســري املوضوعي ومنهجية البحث   )11(
فيه للدكتور: زياد الدغامني )ص67(. 

الواقع ال  املوضوعية؛ ألن  بعيدًا عن  وحينئذ يكون 
يسنده، وسيظل طرحه هزياًل، مفتقدًا للمصداقية يف 

أهدافه ونتائجه. 
فاملعنى أن البحث هو الذي يسرّي الباحث وحيركه 
كان  كذلك  املوضوع  كان  وكلام  العكس،  أنه  ال  إليه، 

شعور الباحث باملسؤولية نحوه أكرب. 
فإذا كثرت أمامه املوضوعات املحتاجة إىل الدراسة 
قدم أوالها، وأشدها رضورة، فإن استوت يف ذلك قدم 
ما يغلب عىل ظنه أنه أقدر عىل خدمته؛ من حيث فهمه 

وقربه إىل نفسه، وأدنى إىل حصيلته العلمية. 
بجمع - 2 فعليه  موضوعه،  وحّدد  اختياره،  استقر  إذا 

الدراسات السابقة فيه، واملتعلقة به ما أمكنه ذلك، 
والنظر فيها، وتقليبها بني يديه، وحينئذ لن ختلو من 

إحدى حاالت ثالث: 
موضوعه  يف  نصًا  تكون  أن  إما  األوىل:  احلالة 
إن كانت  يتأملها  أن  فإن عليه  أو أحدها، وإذن  بعضها 
أطرافه،  واستوعبت  حقه،  البحث  من  استوفت  قد 
فليعدل  عنده،  له  جديد  أال  وتبني  بجوانبه،  وأحاطت 
وُيِضع  جهده،  فيه  يبدد  وال  املوضوع))12((،  هذا  عن 

وقته، ويثقل املكتبة بأمثاله؛ ألنه قد ُكفى مؤونته. 
املوضوع،  تناولت  قد  تكون  أن  الثانية:  احلالة 
ولكنها أخذت منه جوانب وتركت أخرى، أو مل تعطه 
أو  صحيحة،  ومنهجية  علمية  بطريقة  نصيبه  التتبع  من 
اجلوانب،  هذه  فلريصد  يشء  بعدها  أمره  من  استجّد 
ويرّكز عىل إمتام تلك النواقص، ويضيف ما يراه مناسبًا 
عليها، مع أخذه ملا توصلت إليه من احلقائق والنتائج يف 
االعتبار؛ ألهنا ال شك ستغطي مرحلة من مراحله، ربام 

تكون هي إليها أقرب. 

)( انظر كتاب: التفســري املوضوعي للدكتور: صالح   )12(
اخلالدي )ص71(. 
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احلالة الثالثة: أن يكون املوضوع بكرًا مل يطرق من 
قبل، ومل يكتب فيه يشء ذو بال، فليستعن باهلل وليفرغ 
له، ويمحضه العناية، وليستشعر املسؤولية التي تصّدر 
للمجتمع  ويلبي  حقه،  املوضوع  فيويف  وحده،  هلا 
فعل  إن  فإنه  بمثله،  اإلسالمية  املكتبة  ويعمر  حاجته، 
واملثوبة  األجر  واستحق  بعده،  أتى  من  أراح  فقد  ذلك 

من اهلل، وصالح الدعاء من الناس. 
القرآن - 3 أن يكون هذا املوضوع مما له حضور بنّي يف 

الكريم؛ بحيث يتحقق رأي القرآن فيه، ويصدر عنه 
مبنى  فإن  يسرية،  آياته  كانت  ولو  واضح،  بترشيع 
ومعتمده  اجلزئيات،  من  أكثر  الكليات  عىل  القرآن 
قاعدة  واآليتان  منه  واآلية  اإلطناب،  دون  اإلجياز 
إىل  ذلك  يؤّدي  أال  عىل  رحيب،  مليدان  هبا  يستضاء 
تكلف الداللة، والعدول باآلية إىل غري ما جاءت له، 
أو  أبعد مما حتتمل،  أو  أكثر  املعنى  أن حيّملها من  أو 
املعاين  تسري  ما  غالبًا  الذي  القرآين  السياق  يتجاهل 
له  يسلم  مل  ذلك  من  يشء  إىل  جتاوز  فإن  ركابه،  يف 

الشهود، وأساء يف حق الكتاب وظلم. 
واملتعلقة - ٤ القرآن  يف  الواردة  اآليات  جيمع  أن 

الظاهر  املعنى  ذات  منها  الرصحية  بموضوعه، 
التي  الضمني  املعنى  وذات  املبارشة،  والداللة 
انطوت عىل دالالت وإشارات حتتاج إىل أن يتوصل 
ألهنا  منها؛  شيئًا  هيمل  وال  االستنباط،  بطريق  إليها 
يعطيه  ما  الداللة عىل موضوعه صنو  تعطى من  قد 

الصنف األول الظاهر كثرة وقوة. 
أن يستعني عىل حرص النصوص، ومجع اآليات ذات - 5

املوضوع املشرتك بام يأيت: 
اهلل أ-  مّن  قد  ممن  كان  إن  للقرآن  حفظه 

املتعلقة  اآليات  وتقييد  بحفظه،  عليه 
حزبه  يتلو  حني  له  مذكرة  يف  بالبحث 

اليومي، ولعّل هذا أسلم من االسرتسال 
السآمة  تدركه  فقد  طوياًل،  التالوة  يف 
فيقّل تركيزه، أو يفوته مع العجلة يشء. 
ذلك  عىل  استعان  حافظًا  يكن  مل  وإن 
باملصحف، ولو اعتمده يف احلالني لكان 

خريًا له وأشد توثيقًا. 
باملفردة  اعتنت  التي  املعاجم  إىل  الرجوع  ب- 
ككتاب  بمشتقاهتا؛  مقرونة  فرشحتها  القرآنية، 
احلسني  القاسم  أليب  القرآن،  غريب  يف  املفردات 
بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين املتوىف سنة 
الكريم  القرآن  ألفاظ  معجم  وكتاب  )5٠2هـ(، 
بالقاهرة،  العربية  اللغة  جممع  عن  صدر  الذي 

وأعّده مجاعة من كبار العلامء. 
القرآنية،  للفظة  فهرست  التي  املعاجم  جـ- 
الكلمة  تلك  فيها  وردت  التي  اآليات  فجمعت 
ذكر  مع  الرصيف،  جذرها  حتت  واحد  مكان  يف 
املعجم  مثل:  سورها؛  إىل  ونسبتها  أرقامها 
فؤاد  ملحمد  الكريم  القرآن  أللفاظ  املفهرس 
بابه،  يف  املعاجم  أشهر  من  وهو  عبدالباقي، 
وأكثرها انتشارًا لدى طالب العلم، وأجلها نفعًا، 
نظامًا. ومعجم آخر اختذ سابقه أساسًا  وأحسنها 
خاّص  لكنه  عمله،  وأتّم  هنجه،  عىل  فسار  له، 
بذكر األدوات والضامئر يف القرآن الكريم، فرسد 
أرقام  إىل  منسوبة  مرّقمة  واحد،  موضع  يف  آياهتا 
والضامئر  األدوات  معجم  ويسمى  سورها))13((، 
يف القرآن الكريم تكملة املعجم املفهرس أللفاظ 
أمحد  إسامعيل  الدكتور  وضعه  الكريم،  القرآن 

عاميرة، والدكتور عبداحلميد مصطفى السيد. 

)( انظر مقدمة كتاب : معجــم األدوات والضامئر يف   )13(
القرآن الكريم )ص-م1٠( . 
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صنّفه - 6 وقد  احلكيم،  القرآن  آيات  تفصيل  د-معجم 
صاحبه عىل األبواب، وجعل حتت كل باب عناوين، 
واحد  موضوع  يف  الواردة  آليات  ا  حتتها  جتمع 
جول  بالفرنسية:  وضعه  سورها،  وأرقام  بأرقامها 
إىل  ونقلهام  مونتيه،  إلدوار  املستدرك  ويليه  البوم، 

العربية حممد فؤاد عبدالباقي. 
الباحث عىل حرص - 7 املعاجم ونظائرها تعني      هذه 

واملوضوعات  الواحدة،  األلفاظ  ذات  اآليات 
بينها،  العالقة  ويعرف  جمتمعة،  ليدرسها  املتشاهبة 
وقد يستفيد مما هو أعم منها من املعاجم اللغوية التي 
مل تتقيد بذكر آيات القرآن، ولكنها كثريًا ما تستشهد 
املصطلح  يف  الباحث  أن  عىل  مفرداهتا.  بيان  يف  هبا 
يف  الباحث  من  احتياجًا  الصنفني  إىل  أشد  القرآين 
املوضوع القرآين؛ ألن ذلك ألصق بطبيعة موضوعه، 
سهلة  فهي  املعاجم  هذه  من  االستفادة  طريقة  وأما 
بنى  ما  منها  الباحثني؛  عىل  ختفى  ال  وميسورة، 
ترتيبه عىل أوائل أصول الكلامت، ومنها ما بنى عىل 
فسيجد  ذلك  من  يشء  عليه  أشكل  ومن  أواخرها، 
بيانًا لطريقة عمله،  يف مقدمة كل منها عىل األغلب 

وكيفية ترتيبه. 
املذكورة، - 8 املعاجم  أو يف  الكريم،  القرآن  نظر يف  إذا 

احلريف  اللغوي  اللفظ  حدود  عند  يقف  أال  فعليه 
فإضافة  معناه،  باتساع  معه  يتوسع  وإنام  ملوضوعه، 
وجوهه  جيمع  أن  عليه  ومشتقاته،  صيغه  تتّبع  إىل 
ومرادفاته، ويؤلف بني نظائره؛ فإن للمعنى جوانب، 
وللداللة وجوهًا ال تكتمل صورهتا إال باكتامل تلك 
بعض،  بأعناق  يأخذ  بعضها  ألن  مجيعًا؛  األطراف 
بلفظ  يلتقى  فإن معناه  باملال،  متعلقًا  بحثه  فإذا كان 
والقرض،  واخلري،  والفضل،  واملعروف،  الرّب، 
ين، والصدقات... وهكذا. ومن خري ما يعينه  والدَّ

عىل ذلك، وخيترص جهده، كتب األشباه والنظائر يف 
القرآن الكريم، فتلك صناعتها؛ مثل كتاب: األشباه 
والنظائر يف القرآن الكريم، ملقاتل بن سليامن البلخي 
والنظائر  الوجوه  وكتاب:  )15٠هـ(،  سنة  املتوىف 
ابن  احلسني  عبداهلل  أليب  العزيز،  اهلل  كتاب  أللفاظ 
وكتاب:  )٤78هـ(،  سنة  املتوىف  الدامغاين  حممد 
نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر، جلامل 
الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي املتوىف سنة 
يف  الدقة  تتبع  قد  الكتب  هذه  أن  عىل  )5٩7هـ(. 
تطبيق معنى املفردة عىل مفهوم السياق يف اآلية، فربام 
ذكرت من املعاين ما ال يستطيع ضمه إىل موضوعه، 
أو أسقطت بسبب حرفية التأويل ما هو من متعلقاته، 
ولكن فضيلتها أهنا جتمع تلك املعاين يف مكان واحد، 
ثم هو يقدر العالقة بينها وبني مراده، فيأخذ منها ما 

يتصل ببحثه، ويزيد عليها ما يراه كذلك. 
حياول - ٩ أن  فعليه  يديه،  بني  اآليات  اجتمعت  إذا 

ما  نزوهلا))1٤((،  وتسلسل  تارخييًا  أزماهنا  ترتيب 
التفسري، وكتب  ذلك سبياًل، ويف كتب  إىل  استطاع 
ذلك؛  عىل  يعينه  ما  السرية  وكتب  النزول،  أسباب 
الترشيع،  تدرج  معرفة  هبا  تتعلق  اخلطوة  هذه  ألن 
املنّزل،  وظروف  النزول،  وأسباب  واملدين،  واملكي 
السرية،  يف  احلوادث  وترتيب  واملنسوخ،  والناسخ 
وتاريخ الدعوة ومراحلها، وهو إن مل حيتج إىل هذه 

كلها فلن يستغنى عن بعضها. 
تأويلها، - 1٠ يف  املفرسون  قاله  ما  عىل  يطلع  بعدئٍذ 

ويوسع نظرته؛ بحيث تشمل كتب التفسري باملأثور، 
وكتب التفسري بالرأي، القديم منها واجلديد املعارص، 

)( انظــر املدخل إىل التفســري املوضوعــي للدكتور:   )1٤(
عبدالســتار فتح اهلل ســعيد )ص56-66(، وانظر كتاب: 
مباحث يف التفســري املوضوعي  للدكتور: مصطفى مسلم 

)ص37 وما بعدها(. 
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ويعتمد املوثوق منها، وال يقترص عىل كتب التفاسري 
عن  كتب  ما  عىل  يطلع  بل  الكريم،  للقرآن  الكلية 
مثاًل  موضوعه  كان  فإذا  مستقل،  بشكل  موضوعه 
عن الربا يف القرآن، أو عن املثل، أو عن الصرب، أو 
عن اجلهاد، أو نحو ذلك، فيلنظر إىل جهود من سبقه 
وُيعرف ذلك عن طريق االطالع  فلينتفع هبا،  إليها 
وربام  املؤلفات،  وعناوين  املكتبات،  فهارس  عىل 

أسعفته التقنيات احلديثة بام ال يتوقعه من املدد. 
وهي - 11 التدوين،  مرحلة  السابقة  اخلطوة  مع  ويبدأ 

الكتابة ملا يصطفيه منها، والتعليق عليها يف بطاقات، 
أو أوراق خارجية بام يراه، ويتوصل إليه من دالالت، 
الربط  ذلك  يف  مراعيًا  وعرب،  ونتائج  واستنباطات، 
مهارة  تكمن  وهنا  عرصه.  مقتضيات  وبني  بينها 
الباحث يف مدى القدرة عىل تنزيل تلك املكتسبات، 
والقيم الترشيعية عىل أحوال أهل زمانه، واالستفادة 
منها يف احلياة احلارضة، ومراعاة االختالف والرتقي 
احتاج  وربام  املكان،  وظروف  الزمان،  أحوال  يف 
يف  األدبية  والشجاعة  اجلرأة،  من  رضب  إىل  ذلك 
أن  عىل  نتيجة،  إىل  الوصول  أو  رأي،  استخالص 

يكون ذلك يف حميط النصوص وظالل الداللة. 
هبذا العمل تكتمل لديه صورة موضوعه، ويتجىّل - 12

معناه يف ذهنه، وتتظاّم لديه أطرافه، وتستبني أهدافه، 
الثانية  املرحلة  وهي  التالية،  املرحلة  إىل  ينتقل  وهنا 

التي ذكرنا. 
مرحلة التصنيف والكتابة: - 13
ملفردات - 1٤ املكونة  العلمية  املادة  اجتمعت  قد  ها 

من  وأصبح  يديه،  بني  لعنارصه  واجلامعة  بحثه، 
السهل عليه أن ينظر فيها نظرة كلية متوازنة؛ بحيث 
يستطيع من خالهلا أن يتفحص أجزاء بحثه، ويعرف 
التنظيمي  اهليكل  تشكل  التي  وفصوله  أصوله 

ملراحل العمل فيه، عىل أن من الطبيعي إذا انتهى إىل 
وإرجاع  أوراقه،  اجتامع  له  أتاحها  التي  الغاية  هذه 
مقرراته  بعض  يغرّي  أن  النظر،  وتدقيق  فيها،  البرص 
السابقة عن املوضوع؛ من حيث التنظيم، والتبويب، 
وصياغة العناوين، والتقديم والتأخري، ولربام شمل 
من  ليشء  فأخضعه  البحث،  عنوان  التعديل  هذا 
نحو  أو  البيان  أو  الزيادة،  أو  كاحلذف  اإلصالح؛ 
ذلك. وهذا الترّصف ال ضري فيه، بل هو أمر حسن 
ما رأى ذلك يف مصلحة بحثه، فكلام كانت املطابقة 
تاّمة،  حتته  ما  وبني  فيه  عنوان  وأّي  العنوان  بني 
أصح  ذلك  كان  مانعة،  جامعة  املسائل  ورؤوس 
التي يسعى  الغاية  وأصدق، وأوضح وأدق، وتلك 
من أجلها كل باحث، وُترجتى من وراء أي دراسة، 
ومن هنا خيلص إىل تنفيذ خطوات هذه املرحلة وهي 

كاآليت: 
سليمة - 15 املعامل،  واضحة  األجزاء،  بينة  خطة  وضع 

الرتكيب، خالية من التكرار، بريئة من النقص؛ أي: 
العلمي  للبحث  املنهجية  للعنارص  تكون جامعة  أن 
ويلتزم  الغموض،  عن  يبتعد  بحيث  الرصني؛ 
األبواب  بني  والتكامل  التناسق  ويراعى  التدّرج، 
االستيعاب  من  تكون  وأن  والفقرات،  والفصول 

واالئتالف؛ بحيث هيدى بعض أجزائها إىل بعض. 
ليتحرك - 16 للموضوع؛  يستقّر عىل عنوان واضح  أن 

حدوده،  عند  وينتهي  ضوئه،  يف  ويسري  حميطه،  يف 
وغالبًا ما يتحكم يف اسم املوضوع أمران:  

األول: إشارات النص القرآين، وإحياءاته ودالالته. - 17
الثاين: حمور عمل الباحث وخالصته. - 18
وقد يتسع مسمى املوضوع باتساع العنارص املؤثرة - 1٩

هي  اآليات  دامت  وما  بحثه))15((،  تركيبة  يف 

)( انظر التفسري املوضوعي للدكتور: زياد الدغامني )ص86(.   )15(



1٤2

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

  عيل بن عبداهلل بن سعيد الشهري : منهجية البحث يف املوضوع القرآين

العنرص الرئيس يف املوضوع، وعليها تقوم الدراسة، 
كأن  الكريم؛  القرآن  إىل  ُينسب  أن  الطبيعي  فمن 
أو  اليتامى«،  رعاية  يف  الكريم  القرآن  »منهج  يقال: 

يقال: »العدل يف القرآن الكريم«، أو نحو ذلك. 
ويستكمل - 2٠ حقه،  البحث  من  عنرص  كل  يوىف  أن 

موّجها  سؤاالً  كان  لو  كام  معه  يتعامل  وأن  مادته، 
واألجدر  عليه،  اإلجابة  باستيفاء  إال  يزول  ال  إليه، 
الذي  أحكم  قد  إال  أجزائه،  من  جزء  إىل  ينتقل  أال 
قبله؛ ألن الالحق مبني عىل السابق يف الغالب، هبذا 
يضمن التسلسل املنطقي واملوضوعي لألفكار التي 

يسوقها، واملعلومات التي يسجلها. 
بأسلوبه، - 21 يعتني  أن  فعليه  الصياغة  يف  رشع  إذا 

املعاين،  عليها  حتمل  التي  اآللة  هو  فاألسلوب 
هيئاهتا  يف  املعاين  وصلت  صحيحًا  سلياًم  كان  فإذا 
سقياًم  كان  وإن  املقصودة،  وكيفياهتا  املحمودة، 
كان  ولو  حقه،  وهضمه  باملعنى،  ذلك  أرّض  ركيكًا 

ساميًا نبياًل. 
ورشائط األسلوب احلسن عند أهل العربية كثرية، - 22

ولكني أوجز شيئًا منها: 
التعقيد، - 23 عن  والبعد  الوضوح،  يراعي  أن  فعليه 

وأن يتعاىل عن االبتذال، وأن جيمع فيه بني األصالة 
التي  املتقدمني  طرائق  يف  يغرق  فال  واملعارصة، 
غالبًا ما حتتاج إىل احلوايش والرشوح، وال يمعن يف 
أساليب املحدثني التي غلبت عليها العامية والدخيل 
نن األبني الذي يوصل  من املرتمجات، وإنام يلزم السَّ
لفظ  وأكرم  وأحسنه،  طريق  أيرس  من  املعنى  إىل 
ما  باألمثال  بالشواهد، ويصدقه  يطرزه  وأن  وأبينه، 

دعت احلاجة إىل ذلك، يف غري ُبعد وال تكلف. 
ال - 2٤ العبارة  وطالوة  األسلوب،  جودة  أن  واحلق 

تتوفر للمرء يف الزمن اليسري، وإنام حتتاج هذه امللكة 

إىل الرتبية زمانًا عىل كتب العربية وطرائقها. وأجل 
وأحسنها  قدرًا،  وأعالها  نفعًا،  ذلك  يف  الكتب 
معدن  فهو  الكريم،  اهلل  كتاب  بيانًا  وأبلغها  نظامًا، 
يف  ثم  فيه،  النظر  فلُيِدم  العربية،  ورأس  الفصحى، 
صحيح السنة النبوية، ثم يف كتب األدب، ودواوين 

الشعر، وهكذا. 
فإذا راض اإلنسان عليها لسانه، استقامت عبارته، - 25

وحسن منطقه، عىل أن لسالمة الفطرة من ذلك قدرًا 
ال خيفى، وأثرًا ال جيهل. 

بناء - 1 جليًا،  تفسريًا  الشاهد  موضوع  اآليات  تفسري 
يف  ومجع،  املفرسين  أقوال  من  اصطفاه  ما  عىل 
ربط  مع  والقراءة،  االطالع  حني  وأوراقه  بطاقاته 
معانيها بمقاصد بحثه، ثم ينزهلا عىل أحوال عرصه 
عن  بعيدًا  واملوضوعية،  الواقعية  إىل  أدنى  تنزياًل 
اإلرساف يف املثالية التي تيئس الناس منها، مع بيان 
وحكمة  بسامحة  والتنويه  وتوجيهاهتا،  هداياهتا، 

ترشيعاهتا؛ لرتغيب الناس فيها، وجذهبم إليها. 
يف - 2 عمل  كبري  القرآين  املوضوع  صاحب  عىل  ليس 

بيان معاين اآليات، فاألوىل أن تكون أمهات كتب 
واألخذ  إليها،  برجوعه  ذلك  كفته  قد  التفسري 
املتفرقات  بني  أنه جيمع  عنده  اجلديد  ولكن  عنها، 
التي تباعدت أماكنها، وتفرقت معانيها يف التفسري 
التحلييل، وجتاورت مرتبة يف مكان واحد بني يديه، 

وحينئٍذ جل عمله يتلخص يف أمرين: 
فإن - 3 النسب،  من  بينها  خفى  ما  كشف  األول: 

يدركها  بحيث  اجلالء؛  من  ليست  بينها  العالقة 
ذلك  مع  يبقى  بل  قارئ،  كل  اجتامعها  حال 
التجاور يشء من الغموض، وقد يبدو التعارض، 
ودرء  الغامضة،  املعاين  بيان  فعليه  التكرار،  وربام 
اخلافية،  والدالالت  املقاصد،  بإظهار  التعارض، 
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وحّل التكرار؛ بذكر أسبابه وفوائده. 
زماهنا وزمانه، - ٤ بني  املسافة  يطوي  أن  الثاين:  األمر 

عن  ويبحث  األشباه،  ويبني  األحداث،  يقارن  ثم 
ويبني  والنتائج،  األحكام  إىل  خيلص  ثم  العلل، 
فرضت  وال  لتبقى،  إال  نزلت  ما  اآليات  هذه  أن 
أيًا كان حال املخاطب، وأيًا  ترشيعاهتا إال لتدوم، 

كان زمانه ومكانه. 
وإذا كان مبناها عىل حتقيق مصالح العباد، وجلب - 5

ال  اإلنسان،  هو  اإلنسان  فإن  اإلنسان،  سعادة 
بحيث  أن خيرج يف ترصفاته عن حدودها؛  يمكن 

ينّد عنها يف يشء من ترّصفاته، فال تستوعبه. 
من - 6 ليشء  التعّرض  تقتيض  بحثه  طبيعة  كانت  إذا 

املسائل العلمية، واملكتشفات والنظريات احلديثة، 
فعليه أن يتئد يف ربطها بآي القرآن وال يعجل، فإن 
والتحّري،  والنظر  البحث  قيد  مازالت  منها  كثريًا 
قرره  ما  بخالف  املستمرة  التجارب  فاجأته  وربام 
الرؤى،  املفاهيم، وجتدد  تغرّي بعض  واعتقده؛ من 
فبضعها مل يصل عندنا إىل حّد احلقائق واملسلامت، 
الظن واللزومية  مبناها غلبة  استنتاجات  وإنام هي 
اليقني املطلق، خاصًة  والسببية، ومل تكتسب صفة 
ونحن نعلم أن دور العلامء املسلمني يف تقريرها ما 
يزال حمدودًا، إن مل يكن يف بعضها معدومًا، والذين 
العلم  من  عالية  درجة  عىل  كانوا  -وإن  قّرروها 
العدالة  صفة  قطعًا  يفتقدون  واحلكمة-  والعقل 
األخبار،  قبول  يف  أساس  رشط  عندنا  هي  التي 
يتأكد  مل  ما  األخبار  من  بالقرآن  أحد  يلصقن  فال 
احلرج،  يف  معه  الناس  ويوقع  يقع  لئال  صدقه؛  لنا 
إىل  وييسء  بالتهم،  القرآن  رمي  يف  سببًا  ويكون 

كتاب اهلل من حيث قّدر اإلحسان. 
فينسب - 7 العلمية،  األمانة  ويتحرى  مادته،  يوثق  أن 

مصادرها،  إىل  واألفكار  أصحاهبا،  إىل  األقوال 
ويورد اآليات برسمها يف املصحف؛ حيث أصبح 
وخيرج  وسورها،  أرقامها  ذكر  مع  ممكنًا،  ذلك 
أحاديثه، ويعتمد املقبول منها يف شواهده، ويعّرف 
بأعالمه، ويضبط مشكله، ويرشح غريبه، ويعتنى 
كالمه،  فهم  عىل  تعني  التي  الرتقيم  بعالمات 
املنهجي  العلمي  البحث  طرق  تقتضيه  ما  وسائر 

الرصني))16((. 
عىل - 8 النافذة  بمثابة  تكون  بمقدمة  بحثه  يصدر  أن 

ويرسم  أمهيته،  ويبني  فكرته،  فيها  فيوجز  حمتواه، 
خطته، ثم خيتمه بجملة من أهم النتائج التي توصل 
يقرتحها  التي  والتوصيات  بحثه،  خالل  من  إليها 

بناء عىل رؤيته. 
البحث - ٩ اعتمد يف  التي  املصادر  أن يرصد يف آخره 

إىل  منسوبة  إليها،  رجع  التي  واملراجع  عليها، 
والنرش  الطباعة  معلومات  بيان  مع  أصحاهبا، 

كاملة. 
أجزاءه - 1٠ يبني  مفصل،  بفهرس  يذيله  أن 

ليسهل  الصفحات؛  من  وأماكنها  ومفرداته، 
الرجوع إليها. 

أن خيرجه يف ثوب فنّي قشيب، فكام جاد عليه - 11
وعنايته؛  بامله  عليه  فليجد  ووقته،  وعلمه  بجهده 
ألن مجال املظهر جزء من كامل املخرب، دون مغاالة 
متناول  يف  ثمنه  ليبقى  وجرمه؛  عنارصه  قيم  يف 

الناس))17((. 

)( انظر كتاب: أصول كتابة البحث العلمي ومناهجه   )16(
ومصادر الدراسات اإلسالمية للدكتور: يوسف املرعشيل، 

ص)71( وما بعدها، وص )1٤7( وما بعدها. 
)( لكتابــة البحــث العلمــي قواعد وأصــول يأخذ   )17(
بجملتهــا الباحثــون يف كتاباهتم وحتقيقاهتــم عىل تفاوت 
يســري يف املناهج املتبعة يف ذلك ، واهلدف من مراعاهتا هو 
البناء الســليم والرصني للعمل ، واالســتفادة من جهود 
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الركيزة الثالثة أو األساس الثالث: الفئة املستهدفة 
بالبحث: 

ال مرية أن لكل لون من ألوان التفسري املوضوعي 
إليه، سواء  قيمته؛ من حيث مادته، ومن حيث احلاجة 
كان املستفيد منه أغلبهم من أهل االختصاص واملهتمني 
بالدراسات القرآنية، أم غريهم من سائر املتلقني، فكل 
له  التفسري  جانب  يف  البيان  من  بقسط  يقوم  منها  لون 
تذوقه  يف  والطعم  والنوع  بنائه،  يف  واجلامل  الكامل  من 
مليزة  وذلك  جمتمعة؛  األلوان  من  غريه  يف  نجده  ال  ما 
من  التي  بابه  يف  واخلصوص  واالنفراد  االستقاللية، 
مسلامهتا تكريس منهج العمق، واالستيعاب، واألصالة 
يف موضوعه وطرحه، تلك سمة يف مجيع األلوان، ولكنا 
ثم  التفاضل عىل حدة،  إذا أخذنا كل معيار من معايري 
عرضنا عليه تلك األلوان، لبدا لنا التفاوت بني أقدارها 
جليًا، ذلك أن أدّق هذه املعايري قياسًا، وأصدقها نتيجة 
قدر  عن  وترجم  االنتفاع،  حجم  عن  لنا  كشف  ما 
احلاجة، ولن يتحقق ذلك عىل صورته احلسنى، وحّده 
فام  القرآين،  املوضوع  موضوعنا:  غري  لون  ألي  األعىل 

السبب يف تقدمه هنا ومتيزه عن غريه ؟ 
إن السبب هو الفئة املستهدفة بالبحث )أو البيئة(، 
فهي املعيار الذي يربز ملوضوعنا فضله وأولويته، ومدى 
احلاجة إليه، ذلك أن القرآن الكريم منهاج حياة شامل 
كل  لتستوعب  وأحكامه؛  قواعده  جاءت  متكامل، 
والنّص،  باالسم  نقول  ال  طارئ،  كل  وتنتظم  واقع، 
الناس  وحياة  والضوابط.  والعالمات  باحلدود  ولكن 

السابقني مع املحافظة عىل حقوقهم العلمية والفكرية ، وال 
ريــب أهنا ُمعَتربة فيام قّيدته هنا إال أنني قد حاولت أن أركز 
عىل ما يتعّلق ببحث املوضوع القرآين خاصة مما مل ُيتوســع 
فيه هنالك. والكتــب التي ُألفت يف طرائق البحث العلمي 
وحتقيق الرتاث كثــرية جدًا ومن أمجعهــا وأدهّلا عىل ذلك 
كتاب أستاذنا الدكتور : عبد الوهاب أبو سليامن : املسمى : 

كتابة البحث العلمي . وغريه كذلك . 

عىل جتدد الزمان، فيها اجلديد واملثري والغريب والنادر، 
فإذا مل ُنحسن رّد كل منها إىل أصله يف التنزيل، ونحِكم 
إدراجه حتت قاعدته العامة فقد قرّصنا بآي الكتاب عن 
يكون هو كذلك،  أن  غايته، وبخسناه داللته، وحاشاه 
ما  بعض  ألريك  القرآين؛  املوضوع  طالب  يا  بنا  فتعال 
يدرأ عنك ذلك، فنقّيد شيئًا هنا من أصوله، لعلها تنبئك 

عن فصوله: 
الطبابة - 1 من  رضب  القرآين  املوضوع  تفسري  إن 

وصف  ورشط  نواحيها،  من  أّي  يف  االجتامعية 
من  اللون  هلذا  واملفرّس  الداء.  ُيعرف  أن  الدواء 
ورمحة  أمانة  العليل  من  الطبيب  بمنزلة  جمتمعه 
املهني،  بحّسه  يمّس  أن  الباحث  فعىل  وِحذقًا، 
احلاجة  مواطن  الرشعي  وعهده  العلمي،  ورصيده 
من الناس، فيلمسها برفق ورمحة، وأمانة وحكمة، 
معاشهم  ومقتض  أحواهلم  عىل  أحكامها  فيقّدر 

تقديرًا. 

يف - 2 متفاوتون  مستوياهتم،  يف  متباينون  الناس 
قد  فئة  يالئم  وما  مداركهم، متلفون يف مشارهبم، 
مشاكاًل  خطابه  يكون  أن  فعليه  أخرى،  يالئم  ال 
حظه  منهم  كل  يصيب  بحيث  أحواهلم؛  جلميع 
تفاوت  بمراعاة  إال  ذلك  يكون  وال  البالغ،  من 
احلاجات،  وتباين  الرغبات،  واختالف  القدرات، 
لئال  بحثه؛  مراحل  كل  يف  بلساهنا  فئة  كل  وماطبة 
يعلو عىل أفهامهم، أو يسّف عن أقدارهم فينكرونه 

وال يقبلونه.

التشويق - 3 أساليب  من  شيئًا  كالمه  يضّمن  أن 
عهد  بام  إليه  طواعية  النفوس  وحتريك  واإلثارة، 
عندهم من الرغائب، وأن حييل أطرافه برضوب من 
يسوق  وأن  واألخبار،  والقصص  واحلكم  األمثال 
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هلم املبرشات اجلالبة للرضا والتفاؤل، جمتنبًا اإلكثار 
أو  والنهي،  كاألمر  املبارش؛  التوجيه  صيغ  من 
السأم والكاللة،  التي تفيض هبم إىل  الردع والزجر 

والقنوط والتشاؤم. 

أن يكون الباحث مالطًا للناس مطلعًا عىل أحواهلم، - ٤
إذا  التي تشغلهم، حتى  والقضايا  عارفًا هبمومهم، 
عالج شيئًا من ذلك عاجله عن برص ودراية وقرب، 
ما  يناله  الذي  هلم  املشارك  منهم،  الواحد  معاجلة 
كثري  آفة  ألن  ورض؛  ونفع  ورش،  خري  من  يناهلم 
الواقع، وال حتيا حياة  الدراسات أهنا ال تعيش  من 
الناس، وال حتل بساحتهم، بل تبقى يف أفق عال من 
التصور واملثالية، ومتنّى احلياة الفاضلة، والناس إذا 
مل جيدوا أنفسهم حضورًا بقوة يف قلب القضية التي 
يناقشها الباحث مل حيفلوا هبا، ومل يلتفتوا إليها؛ ألهنا 

ال تعرّب عنهم، وال تعيش مهومهم. 

واحلضور - 5 والقضايا،  اهلموم  من  للرجل  ما  للمرأة 
يف  عليه  تزيد  وربام  احلياة،  شؤون  مجيع  يف  والتأثري 
ما  احلق  من  ُتعطى  أن  فينبغي  نواحيها،  من  كثري 
يليق بمكانتها، ويرقى إىل مستوى مسؤولياهتا، وأن 
ُيقسط هلا الباحثون يف دراساهتم؛ من حيث اخلطاب 
طريق  عن  ذلك  كان  سواء  واملعاجلة،  والطرح 
البحوث املستقلة اخلاصة بشؤوهنا، أم بإرشاكها يف 
كل ما يتعرضون له من القضايا واملوضوعات؛ ألن 
واقع املرأة ال يمكن أن يكون بمعزل عن يشء من 
ذلك، وليعتربوا بالقرآن الكريم كيف حمضها قدرًا 
خطاباته،  من  كثري  يف  إليها  وتوّجه  آياته،  من  كبريًا 
بل سّمى هبا وأفرد هلا سورًا مستقلة تدل عىل رفعة 
يف  أثرها  بقوة  وتشهد  ملكانتها،  واحرتامه  قدرها، 
احلياة، وعظم نصيبها من الترشيع، فمقولة إن املرأة 

بالرتبية  اآلخر  نصفه  عىل  وتقوم  املجتمع،  نصف 
والرعاية، مقولة حّق وصدق. 

البحث - 6 ساحة  عن  الطفولة  تغيب  أال  ينبغي 
واملناقشة، ولعّل األوىل يف حقها أن تفرد بدراسات 
تصاغ  بحيث  الطفولة؛  بمراحل  خاصة  مستقلة، 
إليهم،  وحمببة  مشوقة،  قوالب  يف  القرآن  حقائق 
تناسب مداركهم، وتتفق مع متطلباهتم. ومن أكثر 
املوضوعات استاملة هلم، وتأثريًا عليهم، وهم أشد 
كلفًا هبا من غريها قصص القرآن عمومًا، وقصص 

األنبياء خصوصًا عليهم الصالة والسالم مجيعًا.
الثقايف، - 7 الوسط  إن  القول  نستطيع  األمر:  خالصة 

كلها  أمور  والسيايس،  واالجتامعي، واالقتصادي، 
النتاج الفكري تأثريًا مبارشًا، وأن مجهور  مؤثرة يف 
هذه الرشائح -عىل اختالفهم- هم الذين يتحكمون 
ألي  ومعاجلته  طرحه،  وكيفية  املفرس،  طريقة  يف 

موضوع إذا أراد أن يصل إليهم مجيعًا. 
ببعض  األمثال  نرضب  أن  هنا  األليق  من  ولعل 
القضايا املعارصة التي تصلح أن تكون مادة هلذا اللون 
ظلت  إذ  الناس؛  بحياة  مبارش  تعلق  وهلا  التفسري،  من 
تشغل الفكر العام وقتًا طوياًل، بل مازال بعضها قضية 
الساعة؛ لكثرة انشغاهلم هبا، وبلوغ تأثريها عليهم، حتى 
غدت عندهم أحاديث يتناقلوهنا لياًل وهنارًا، وحيّكمون 
فيها الرأي عىل كافة مستوياهتم، ويف كل مظاهر حياهتم، 
والسوق  والعمل،  واملدرسة  واملسجد،  البيت  يف 
والشارع، وفاضت هبا وسائل اإلعالم بجميع أشكاهلا، 
الندوات،  وأقيمت  املؤمترات،  أجلها  من  وعقدت 

وألقيت اخلطب واملحارضات. 
الناس،  وشغلت  الدنيا  مألت  التي  األمثال  هذه 
مهام خاض يف أمرها اخلائضون، فإنه لن يصدر فيها عن 
حكم واحد حق يصلح للناس ويوافق حياهتم، ويرضاه 
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العقالء منهم، مهام عال شأن صاحبه إال عن حكم الكتاب 
الكريم، وسنة سيد املرسلني صىل اهلل عليه وسلم. فهو 
عىل  يشكل  ما  كل  يف  األمر  حيسم  الذي  الفصل  القول 
لن  ذلك  إىل  السبيل  ولكن  تفكريهم،  ويشغل  الناس، 
يكون إال عن طريق أويل النهى والعلم واحلكمة، وعن 
اهلل،  حكم  هلم  يبني  سديد  رأي  ذي  رشيد  عاقل  عمل 
والنظر يف  التفسري،  آلة  له  اجتمعت  قد  ويوطئ سبيله، 
القرآن الكريم، مع قراءة صحيحة لواقع الناس، ورصد 
حينئذ  لنتائجها،  واستيعاب  األحداث،  لتسلسل  دقيق 
هو املرشح الوحيد الذي يضع يده عىل الداء، ويضع يف 
أيدهيم الدواء، وعندها سيلتقي معه املفكرون الصادقون 

املنصفون واملختصون؛ ألن احلق واحد ال يتغري. 
وما  والتطرف،  اإلرهاب   : كقضية  األمثال؛  هذه 

صاحبها من التكفري والتفجري والتدمري. 
                 وكقضية: احلوار مع اآلخر، أو حوار 

احلضارات كام يسمى. 
                 وكقضية: املحافظة عىل البيئة ، ومشكلة 

تغري املناخ. 
كل هذه القضايا شغلت العامل أمجع، وأخذت حيزًا 
يقف  أن  للمسلم  يمكن  ال  واهتاممه،  تفكريه  من  كبريًا 
التهاون وبني  أو  أو االستسالم،  التغافل  أمامها موقف 
فيه تفصيل كل يشء وهدى ورمحة  الذي  الكتاب  يديه 
بالعناية  حتظى  أن  األمور  هلذه  ُقّدر  فإذا  يؤمنون.  لقوم 
من أهل العلم عىل نور من كتاب اهلل، وقبس من وحي 
النبوة، وأن ُتعاَلج من خالل ركائزها الثالث، عىل نحٍو 
مما وصفنا، فقمني أن ينطق فيها الرشع، ويتضح احلق، 

ويأمن الناس ما كانوا خيشونه من قبلها من العواقب. 
تكون  قد  والتي  واألوىل،  األهم  القضية  أن  عىل 
القرآن  يف  يتتبعها  أن  أراد  ملن  ملوضوعنا  األقرب  املثال 
الكريم، وهي قضية هيمنت عىل حياة الناس، وحتكمت 

درجاهتم،  وصنفت  عالئقهم،  ورسمت  مصائرهم،  يف 
وابتلت أخالقهم، وأضحت عنوانًا عىل ترصفاهتم، فلم 
يسلم أو يصمد أمام طوفاهنا إال قليل، تلك هي قضية: 
األخذ  يف  الناس  ارتبك  التي  طلبه  يف  والسعي  الرزق 
عند  يقفوا  ومل  بتطبيقه،  وأخّلوا  شديدًا،  ارتباكًا  بقانونه 
حدوده. والقرآن الكريم قد رسم السياسة املالية يف مجيع 
جماالت احلياة، وأرسى قواعدها، من أقى احلالل إىل 
أقى احلرام، ولكن ترمجة تلك القواعد، وربط مفرداهتا 
هبا، ورّد أجزائها إليها، وتذكري الناس هبا حتتاج إىل قلم 
اخلبري الذي قدمنا رشوطه؛ ليخرجها للناس يف إطارها 
ما  ال  الشارع،  أرادها  التي  املطلوبة  وهيئاهتا  الرشعي، 

أراده كل طالب للامل، أو تصورها كل ناظر.
أصوالً،  أضع  ثم  عنوانًا،  القضية  هلذه  وسأقرتح 
ويضع  فيصنّفها  خالهلا،  يتحرك  أن  للباحث  يمكن 
خطتها كيف يشاء، بناء عىل تصوره وقراءاته، وهي قابلة 
للبسط واإلجياز، ثم يعاجلها من خالل رصد مظاهرها 
ويتناول  الناس،  عالقات  يف  وأثرها  احلياة،  جوانب  يف 
خيرج  الذي  واملردود  األصول،  مع  يتفق  الذي  املقبول 

عن القواعد، وهكذا. 
بني  وطلبه  الكريم  القرآن  يف  الرزق  العنوان: 

احلرص والقناعة. 
تكون  أن  يمكن  األصول،  من  ويأيت حتته جمموعة 

أبوابًا أو فصوالً أو كام يرى؛ وهي: 
ومن  مكفول،  العبد  زرق  أن  األول:  *األصل 

شواهده يف القرآن:
َبْيَنُهْم  َقَسْمَنا  َنْحُن  َربَِّك  َرْحَمَت  َيْقِسُموَن  أَُهْم 
ْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض  َمِعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
ِخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِرًيّا َوَرْحَمُت َربَِّك  َدَرَجاٍت لَِيتَّ

ا َيْجَمُعوَن        َخْيٌر ِممَّ
  سورة الزخرف )32( . 
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 ُ ٍة َل َتْحِمُل ِرْزَقَها للاَّ قوله تعاىل: َوَكأَيِّْن ِمْن َدابَّ
ِميُع اْلَعلِيُم  سورة العنكبوت  اُكْم َوُهَو السَّ َيْرُزقَُها َوإِيَّ

 . )6٠(
قوله تعاىل: َوَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغلُوَلًة إَِلى ُعُنِقَك َوَل 
َفَتْقُعَد َملُوًما َمْحُسوًرا )29( إِنَّ  اْلَبْسِط  َتْبُسْطَها ُكلَّ 
ُه َكاَن ِبِعَباِدِه  ْزَق لَِمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر إِنَّ َك َيْبُسُط الرِّ َربَّ

َخِبيًرا َبِصيًرا )30(  سورة اإلرساء )2٩-3٠(. 
سورة  ُتوَعُدوَن   َوَما  ِرْزقُُكْم  َماِء  السَّ َوِفي 

الذاريات )22( . 
الرزق  حتصيل  يف  السعي  أن  الثاين:  *األصل 
يف  شواهده  ومن  التوكل،  ينايف  ال  وطلبه  مطلوب، 

القرآن: 
َذلُوًل  اْلَْرَض  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  َو  تعاىل:  قوله 
النُُّشوُر  َوإَِلْيِه  ِرْزِقِه  ِمْن  َوُكلُوا  َمَناِكِبَها  ِفي  َفاْمُشوا 

سورة امللك )15( . 
 َ للاَّ اْعُبُدوا  لَِقْوِمِه  َقاَل  إِْذ  :إِْبَراِهيَم  تعاىل  قوله 
قُوهُ َذلُِكْم َخْيٌر َلُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن سورة العنكبوت  َواتَّ

 . )17(
َتاِن  قوله تعاىل : َلَقْد َكاَن لَِسَبإٍ ِفي َمْسَكِنِهْم آَيٌة َجنَّ
ُكْم َواْشُكُروا َلُه  َعْن َيِميٍن َوِشَماٍل ُكلُوا ِمْن ِرْزِق َربِّ

َبٌة َوَربٌّ َغفُورٌسورة سبأ )15( .  َبْلَدةٌ َطيِّ
من  واملمنوع  املرشوع  معرفة  الثالث:  *األصل 

طرائق الكسب، ومن شواهده يف القرآن:
َلَلَة ِباْلُهَدى  قوله تعاىل: أُوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّ
سورة  النَّارِ  َعَلى  أَْصَبَرُهْم  َفَما  ِباْلَمْغِفَرِة  َواْلَعَذاَب 

البقرة )275( . 
َها الَِّذيَن آَمُنوا َل َتأُْكلُوا أَْمَواَلُكْم  قوله تعاىل: َيا أَيُّ
َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل إِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم 
َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما سورة النساء  َوَل َتْقُتلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ للاَّ

 . )2٩(

قوله تعاىل:ِإنَّ الَِّذيَن َيأُْكلُوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما 
َسِعيًرا  َوَسَيْصَلْوَن  َناًرا  ُبُطوِنِهْم  ِفي  َيأُْكلُوَن  َما  إِنَّ

سورة النساء )1٠( . 
َباِت  ُموا َطيِّ َها الَِّذيَن آَمُنوا َل ُتَحرِّ قوله تعاىل:ا أَيُّ
َ َل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن  ُ َلُكْم َوَل َتْعَتُدوا إِنَّ للاَّ َما أََحلَّ للاَّ
َ الَِّذي أَْنُتْم  قُوا للاَّ ًبا َواتَّ ُ َحَلًل َطيِّ ا َرَزَقُكُم للاَّ َوُكلُوا ِممَّ

ِبِه ُمْؤِمُنوَن  چ سورة املائدة )88-87( . 
يَّ  اْلُمِّ ِبيَّ  النَّ ُسوَل  الرَّ ِبُعوَن  َيتَّ الَِّذيَن  قوله تعاىل: 
َواإْلِْنِجيِل  ْوَراِة  التَّ ِفي  ِعْنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُدوَنُه  الَِّذي 
َلُهُم  َوُيِحلُّ  اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهاُهْم  ِباْلَمْعُروِف  َيأُْمُرُهْم 
ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم  َباِت َوُيَحرِّ يِّ الطَّ
ُروهُ  َواْلَْغَلَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَّ
ُهُم  أُوَلِئَك  َمَعُه  أُْنِزَل  الَِّذي  النُّوَر  َبُعوا  َواتَّ َوَنَصُروهُ 

اْلُمْفلُِحوَن  سورة األعراف )157(. 
املال  يف  الثابتة  احلقوق  معرفة  الرابع:  *األصل 

ووجوه أدائها، ومن شواهده يف القرآن: 
ِمْن  أَْدَنى  َتقُوُم  َك  أَنَّ َيْعَلُم  َك  َربَّ إِنَّ  تعاىل:  قوله 
 ُ ُثلَُثيِ اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوُثلَُثُه َوَطاِئَفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك َوللاَّ
َفَتاَب َعَلْيُكْم  َهاَر َعلَِم أَْن َلْن ُتْحُصوهُ  ُر اللَّْيَل َوالنَّ ُيَقدِّ
ِمْنُكْم  َسَيُكوُن  أَْن  َعلَِم  اْلقُْرآِن  ِمَن  َر  َتَيسَّ َما  َفاْقَرُءوا 
َمْرَضى َوآَخُروَن َيْضِرُبوَن ِفي اْلَْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن 
ِ َفاْقَرُءوا َما  ِ َوآَخُروَن ُيَقاِتلُوَن ِفي َسِبيِل للاَّ َفْضِل للاَّ
َوأَْقِرُضوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  َلَة  الصَّ َوأَِقيُموا  ِمْنُه  َر  َتَيسَّ
ُموا ِلَْنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوهُ  َ َقْرًضا َحَسًنا َوَما ُتَقدِّ للاَّ
 َ َ إِنَّ للاَّ ِ ُهَو َخْيًرا َوأَْعَظَم أَْجًرا َواْسَتْغِفُروا للاَّ ِعْنَد للاَّ

َغفُوٌر َرِحيٌم سورة املزمل )2٠(
قوله تعاىل : َوآِت َذا اْلقُْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن 

ْر َتْبِذيًرا  سورة اإلرساء )26( .  ِبيِل َوَل ُتَبذِّ السَّ
َوالَِّذيَن   )25( َواْلَمْحُروِم  اِئِل  :لِلسَّ تعاىل  قوله 

يِنسورة املعارج )25-2٤( .  قُوَن ِبَيْوِم الدِّ ُيَصدِّ
املرء  التي حتكم ترّصف  القواعد  هذه جمموعة من 



1٤8

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

  عيل بن عبداهلل بن سعيد الشهري : منهجية البحث يف املوضوع القرآين

لنا من خالل  الرزق، تتضح  به من  يتقّوم  املال، وما  يف 
أعطاها  قد  منها  واحدة  وكل  الكريم،  القرآن  آيات 
الكتاب حقها من التقرير والبيان، وما ذكرته من اآليات 
عىل  الباحث  تعني  شواهد  إال  هي  ما  منها  كل  حتت 
تكتمل  لكي  له؛  املشاهبة  أطرافه  ومجع  بحثه،  يف  السري 
احللول  إىل  الوصول  طريقها  عن  ويستطيع  له صورته، 
التي تكشف عن الناس ما أورثهم اجلهل هبذه األصول 
لتلك  انتهاكهم  أفسده  ما  وتصلح  والعامية،  احلرية  من 
يف  اعتبارها  وعدم  إياها،  وتنّكبهم  واألسس،  القواعد 
ظل التنافس املادي املحموم الذي أفسد بينهم العالئق، 
وضيع احلقوق، وأورث العداوة وقّطع األرحام، ودّمر 
البيوت، وشتت شمل األرسة، وأفسد الظنون، وعبث 

بالقيم، وسخر من األخالق. 
يف  الناس  استحرضها  لو  العظيمة  القواعد  هذه 
لرّدت  حياهتم،  شؤون  يف  واستلهموها  معامالهتم، 
واهللع  والقنوط،  اليأس  عنه  فأذهبت  صوابه،  املرء  إىل 
سبيله،  سلوك  عىل  وشجعته  الرزق،  عىل  واخلوف 
وساعدته يف حتصيله، وبرصته بحالله وحرامه، وشفته 
من داء الشّح واملنع واحلسد، وعلمته السخاء والبذل؛ 
هذا  يف  سبحانه  حلقوقه  بأدائه  ربه،  عند  لنفسه  ليقدم 
املال، وحقوق خلقه، وأعانته عىل القيام بمروءاته، من 
غري إرساف أو ميلة، أو ضعف أو عجز أمام سطوة املال 

وسلطانه. 
ليس أمامي أن أقدم غري هذه الصورة املوجزة 
يف وعاء كهذا؛ لتكون مثاالً عىل ما تقوم احلاجة به 

اليوم من البحث فيام هيم الناس، ويعيد إىل نفوسهم 
الطمأنينة، وإىل حياهتم التوازن، وإىل عالقاهتم الثقة 

واملحبة التي باتوا يبحثون عنها يف هذا الزمان، فال 
يستطيعون فيها حيلة، وال هيتدون إليها سبياًل. 

اخلامتة

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 
وبعد: 

هذا عرض ملجمل القواعد واألصول املعتربة 
يف بناء املوضوع القرآين، وبعضها عام له ولغريه، 

وهي حاصل ما قرأته وَخرَبته من طرائق البحث فيه، 
وصفوة ما عرفته من املناهج املّتبعة لدى الكاتبني عنه، 

فإذا ورد ذكر غريها عند غريي فال يعني ذلك خطأه 
وصوايب، أو العكس، وإنام هي آراء ومدارس، مطلبها 
بال ريب اإلحسان واإلتقان يف العمل، والتوسعة عىل 

الباحثني، والنفع للناس، واهلل جيزي كاًل عىل سعيه. 

ومن مجلة نتائج البحث يف هذا املوضوع ما يأيت: 

التوظيف . 1 هو  القرآين  املوضوع  يف  البحث 
احلقيقي املبارش للترشيع القرآين، وتطبيقه عىل واقع 

احلياة املعارص. 

هذا اللون هو أكثر ألوان التفسري استيعابًا للقضايا . 2
احلادثة، وأقرهبا تنّزالً عىل أحوال الناس. 

املثىل . 3 الطريقة  هو  القرآين  املوضوع  يف  البحث 
قد  التي  املفرسين  وإبداعات  بجهود  لالنتفاع 

يصعب الوصول إليها يف مطوالت التفسري. 

ودالالته . ٤ القرآن  آيات  ربط  يف  احلذر  ينبغي 
بالنظريات، واملسائل العلمية احلديثة، وال يصار إىل 

ذلك إال عن برص، وتثبت ويقني. 

موضوعيًا، . 5 القرآن  تفسري  إىل  احلاجة  ستبقى 
القرآن يتىل  وتنـزيله عىل شواهده يف احلياة ما بقى 

إىل يوم القيامة. 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 
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املصادر واملراجع

اإلتقان يف علوم القرآن. - 1
جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي 

)ت٩11هـ(. 
الطبعة  البغا.  ديب  مصطفى  وتعليق:  تقديم 
كثري.  ابن  دار  1٩87م.  1٤٠7هـ   – األوىل 

دمشق. بريوت. 
كتب - 2 يف  واملوضوعات  اإلرسائيليات 

التفسري.
للدكتور: حممد بن حممد أبو شهبة . 
جممع البحوث اإلسالمية – األزهر.

ومناهجه - 3 العلمي  البحث  كتابة  أصول 
ومصادر الدراسات اإلسالمية.

للدكتور: يوسف املرعشيل. 
الطبعة األوىل: 1٤32هـ -2٠11م.

 - والتوزيع  والنرش  للطباعة  املعرفة  دار 
بريوت. 

الربهان يف علوم القرآن. - ٤
الزركيش  عبداهلل  بن  حممد  الدين  لبدر 

)ت7٩٤هـ(. 
الطبعة  إبراهيم.  الفضل  أبو  حممد  حتقيق: 

الثالثة:- 1٤٠٠هـ 1٩8٠م. 
دار الفكر – بريوت. 

تفسري القرآن العظيم.  - 5
لعامد الدين أيب الفدا إسامعيل بن كثري القريش 

الدمشقي )ت77٤هـ(. 
املكتبة التجارية الكربى – بمرص. 

التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق. - 6
للدكتور: صالح عبدالفتاح اخلالدي. 

دار  2٠٠8م.  1٤28هـ   - الثانية:  الطبعة 
النفائس للنرش والتوزيع –عامن- األردن. 

التفسري املوضوعي )التأصيل والتمثيل(. - 7
للدكتور: زيد عمر عبداهلل العيص. 

مكتبة  2٠٠5م.  12٤6هـ   - األوىل:  الطبعة 
الرشد – الرياض. 

التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه. - 8
للدكتور: زياد خليل الدغامني. 

الطبعة األوىل:- 1٤28هـ 2٠٠7م. دار عامر 
للنرش والتوزيع – عامن – األردن. 

التفسري واملفرسون. - ٩
للدكتور: حممد حسني الذهبي.

دار  1٩76م.  13٩6هـ  الثانية:-  الطبعة 
الكتب احلديثة – القاهرة. 

اجلامع ألحكام القرآن )ت671هـ(. - 1٠
أليب عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي 

)ت671هـ(. 
–أبو  الربدوين  عبدالعليم  أمحد  صححه: 
العريب  الكتاب  دار  أطفيش.  إبراهيم  إسحاق 
1387هـ  الثالثة:  الطبعة  والنرش.  للطباعة 

1٩67م. 
صحيح البخاري. - 11

أليب عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي 
)ت256هـ(. 

البغا.  ديب  مصطفى  الدكتور:  ورقمه  ضبطه 
الطبعة األوىل:- 1٤٠1هـ 1٩81م. 

اإلمام  دار  بريوت.   – دمشق  القلم:  دار 
البخاري: دمشق – حلبوين. 
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 فاطمة بنت عبد اهلل بن حممد البرش :دور اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري للقيادات النسائية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

دور اإلدارة اإللكترونية في التمكين اإلداري للقيادات النسائية بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية

الدكتورة/ فاطمة بنت عبد اهلل بن حممد البرش
أستاذ مساعد بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

امللخص:
هدفت الدراســة إىل التعرف عــىل دور اإلدارة اإللكرتونية يف 
التمكــني اإلداري للقيادات النســائية بجامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية والكشف عن معوقاهتا، مع تقديم مقرتحات 
للحد مــن املعوقات التي حتد مــن دور اإلدارة اإللكرتونية يف 
التمكني اإلداري للقيادات النسائية. ولتحقيق أهداف الدراسة 
اســتخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي من خالل تطبيق 
اســتبانة عىل القيادات النسائية مجيعهن بمركز دراسة الطالبات 
وعددهن)56(، وهن يمثلن أفراد جمتمع الدراســة، وخرجت 

الدراسة بعدد من النتائج أمهها:
1( أن أفراد جمتمع الدراســة موافقات بدرجة ) كبرية( عىل أن 
هناك دورًا لــإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري للقيادات 

النسائية بجامعة اإلمام. 
2( أن أفراد جمتمع الدراســة موافقات بدرجة ) كبرية( عىل أن 
هناك معوقات حتــد مــن دور اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني 

اإلداري للقيادات النسائية بجامعة اإلمام. 
وبناء عىل النتائج فقد خرجت الدراســة بعدد من التوصيات، 

من أمهها:
1( توفري بنية حتتية صاحلة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية؛ لتحقيق 

التمكني اإلداري للقيادات النسائية.  
2( إعادة هندســة اهليكل التنظيمي للوحدات اإلدارية بجامعة 
اإلمام؛ بام يتالءم مــع تطبيــق اإلدارة اإللكرتونية يف إدارات 
اجلامعــة مجيعها، وبام يســمح بتوفــري املعلومــات للقيادات 

النسائية.

Abstract:
The aim of the study is to know about the role of electronic 
administration in administrative empowerment of 
female leaders at Al-Imam Mohammad Ibn Saud 
Islamic University, to discover their obstacles and 
to provide proposals on overcoming the obstacles 
that restrict the role of electronic management in the 
administrative empowerment of female leaders. To 
realize the study aims the researcher used the survey 
descriptive method by applying questionnaire to all 
the 56 female leaders of Female Students Study Center 
who represent the individuals of the study society. The 
study reached the following results: 
The individuals of the study society agree on electronic 
management in the administrative empowerment of 
female leaders in high grade.
Most of the individuals of the study society agree that 
there are obstacles which restrict the role of electronic 
management in the administrative empowerment of 
female leaders of Al-Imam University. 
According to the results, the study presented several 
recommendations the most important of them are: 
Providing good infrastructure to apply electronic 
management to realize administrative empowerment 
of female leaders. 
Reconsidering the administrative systems of Al-
Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University in 
order to expand applying electronic management 
in all departments of the University and to provide 
information to the female leaders. 

المتهيد:  
إن التطورات املتسارعة يف العرص احلديث أدت إىل 
تقدم وازدهار االتصاالت وتقنيــة املعلومات؛ التي ال 
يمكن االســتغناء عنها يف جمال التعليم؛ حيث أدت إىل 

تقدم علمي وتقني ساعد عىل التطور الرسيع يف متلف 
جماالت احلياة.

ويف ظل هذا التقدم العلمي والتطور التقني وظهور 
ما يعرف بالتقنية الرقمية؛ كان البد للمنظامت يف العامل 



151

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

 فاطمة بنت عبد اهلل بن حممد البرش :دور اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري للقيادات النسائية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

بأرسه من االســتفادة من هذه التقنيات يف املجاالت 
كافــة، بام فيها املجاالت اإلداريــة )القحطاين،2٠٠2، 
:2(. ويمكــن القول بــأن إدخال تقنيــات املعلومات 
واالتصاالت هو ثــروة حقيقية يف اإلدارة؛ ملا حيدثه من 
تغيري يف أسلوب العمل اإلداري وفاعليته وأدائه؛ حيث 
تعــد اإلدارة اإللكرتونية انتقاالً من النمط التقليدي إىل 
النمــط احلديث والذي يرتكز عــىل البعد التكنولوجي 
واملعلومــايت، كــام أن اإلدارة اإللكرتونيــة تعد قادرة 
عىل االســتجابة ملتغريات العرص ومتطلباته؛ لذا أصبح 
التوجه نحــو اإلدارة اإللكرتونية حتميــًا لكل الدول 
املتقدمة والنامية عىل حد سواء؛ فهي أداة فعالة يف حتقيق 

العمليات والوظائف اإلدارية األساسية. 
وســعيًا لذلك؛ فــإن اململكــة العربية الســعودية 
عملت عىل حتسني األداء اإلداري وتطويره يف األجهزة 
احلكومية، وقد أصدر جملس الوزراء عددًا من القرارات 
التي تلزم مجيع األجهزة بتطبيق التعامالت اإللكرتونية، 
وكان آخرها قراره رقم )2٠1( بتاريخ 1٤32/7/٤ه؛ 
الذي ينص عىل« االستمرار يف دعم مشاريع تطوير أداء 
األجهــزة احلكومية، ومنها برنامــج تطبيق التعامالت 

اإللكرتونية احلكومية )يرّس(.
كام تشهد اململكة يف السنوات العلمية املاضية توسعًا 
يف الدور القيادي للمرأة السعودية، وتنامت مشاركتها يف 
مواقع صنع القرار احلكومي، بعدما كانت متارس أدوارًا 
تنفيذية حمــدودة يرشف عليها القيادات الرجالية العليا، 
وعزز من هذا الدور قرار جملــس الوزراء رقم )12٠( 
وتاريــخ 12/ ٤ / 1٤25 ه القايض بإنشــاء وحدات 
نســائية يف األجهزة احلكومية التي تقدم خدمات ذات 

عالقة باملرأة.
وتعد جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية إحدى 
املؤسســات احلكومية التــي عملت عىل هــذا التوجه 

من خالل ممارســة املــرأة ألدوارهــا القيادية يف داخل 
باجلامعة  العليا  القيــادات  وبالرغم توجهات  اجلامعة، 
نحو تفويض الصالحية للمــرأة يف داخل اجلامعة، إال 
أنه مازالت القيادات النســائية يف داخل اجلامعة مل متنح 
الفرصة الكافية يف اختــاذ القرار الذي حيقق هلا التمكني 

اإلداري املطلوب.
مشكلة الدراسة: 

يعــد تفعيل املرأة يف املجتمع مــن أهم القضايا التي 
شغلت جزءًا كبريًا من اهتامم القيادات يف اململكة العربية 
الســعودية خاصة يف الســنوات األخرية حيث حققت 
املرأة يف اململكة العربية السعودية خطوات عمالقة عىل 
صعيد الدولة عّززت من دورها يف العديد من املجاالت 
والســيام املجاالت التعليمية، وتولــت بنجاح واقتدار 
القيادة فيها، ولعل أبرزها منصــب نائب لوزير الرتبية 
والتعليم، ومنصب مديــرة جامعة جلامعة األمرية نورة 
بنت عبدالرمحن، ويف هذا حتقيق لتوجهات خطة  التنمية 
التي أكدت متكني املرأة الســعودية للمشــاركة الفاعلة 
يف حتقيق أهــداف التنمية وتعزيــز مكانتها وتأثريها يف 
املجتمع) خطة التنمية التاســعة، 1٤31-1٤35هـ(ـ؛ 
لذا فقد احتلت املرأة الســعودية مكانة حمورية يف خطط 
تنمية املوارد البرشية ، األمر الذي يمكن أن تلمس آثاره 

يف التطور الذي تستهدفه اململكة يف متلف املجاالت.
كام يؤكد تقريــر » املرأة العربية والقيادة« أن )%82( 
من القيادات النســائية العربية الاليت شملتهن الدراسة 
يرين أن بيئة متكني املرأة القيادية احلالية أفضل مما كانت 
عليه قبل مخس سنوات )مؤسسة ديب للمرأة،2٠11م(. 
وتعد جامعــة اإلمام إحدى املؤسســات احلكومية 
التــي دعمت هذا الــدور من خــالل وجودها يف عدة 
مراكز قيادية يف مدينة امللك عبــد اهلل للطالبات، حيث 
زاد عدد القيادات النســوية بزيادة الكليات والوحدات 
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اإلدارية النســائية، هذا وحتتم رضورة فصل الطالبات 
عن الطالب وجود قيادات نسائية تتوىل إدارة دفة أقسام 
الطالبات، وتقوم بترصيف شؤوهنا اإلدارية واألكاديمية 
) أبــو خضــري،1٤33ه،:88(، إال أن دور القيــادات 
النســائية ما زال حمدودًا يف مشاركتها يف صنع القرارات 
واختاذها عىل مستوى إدارات اجلامعة، كام تؤكد دراسة 
الفايز )2٠1٤م( أن مستوى التمكني اإلداري للقيادات 
النســائية يف جامعة اإلمام كانت متوسطة ،بل إن مراكز 
دراســة الطالبــات يف بعض تلك اجلامعــات ما زالت 
حتت قيادة رجاليــة، ومل يتعدَّ متثيل القيادات النســائية 
فيها مســتوى التنفيذ، وبالرغم من قدرة املرأة وسعيها 
للحصــول عىل املعرفة إال أن الفجوة ما زالت واســعة 
بني إمكانياهتا وبني ما هو موجود فعاًل عىل أرض الواقع 
يف مؤسســات التعليم العايل، وتؤكد دراسة التوجيري 
)2٠1٤م( أنــه مــا زال مســتوى التمكــني الوظيفي 
للقيادات األكاديمية النسائية يف اجلامعات متوسطًا، كام 
تشري املنقاش )2٠٠7م( إىل أن هناك صعوبات تنظيمية 
وإداريــة وقصورًا يف الصالحيــات املمنوحة للقيادات 
األكاديمية النسائية املسؤولة عن إدارة أقسام الطالبات 
يف اجلامعــات مقارنة بمســؤولياهتن، إضافة لعدد من 

املعوقات التي تؤثر عىل فعالية الدور القيادي هلن. 
ويعد إدخــال تقنيــات املعلومــات واالتصاالت 
ثروة حقيقية يف اإلدارة؛ ملا حتدثه من تســهيل يف عملية 
االتصال، ومن ثم إحداث التغري يف أداء العمل اإلداري 
وفاعليته؛ وعليه فإن اإلدارة اإللكرتونية تعمل عىل ربط 
الوحدات التنظيمية بعضها مع بعض؛ لتسهل احلصول 
عىل البيانات واملعلومــات املطلوبة، وتوجيه دورها يف 
إحداث التطوير والتغيــري يف العمل اإلداري من حيث 

حتقيق التمكني اإلداري.
 الدراسة احلالية جاءت للكشــف عن دور اإلدارة 

اإللكرتونية يف التمكني اإلداري للقيادات النســائية يف 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، والتعرف عىل 
املعوقات التي حتد من دور اإلدارة اإللكرتونية يف متكني 
القيادات النسائية؛ ســعيًا يف تقديم عدد من املقرتحات 
التي حتقق التمكني اإلداري للقيادات النسائية يف ضوء 

اإلدارة اإللكرتونية. 
ومن خالل ما سبق وإضافة خلربة الباحثة األكاديمية 
واإلدارية يف إحدى مؤسســات التعليم العايل الحظت 
قصورًا كبريًا يف متكني القيادات النســائية إداريًا، ويكاد 

يقترص دورهن عىل املستويات التنفيذية.
وبذلك حتددت مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس 

التايل:
مــا دور اإلدارة اإللكرتونيــة يف التمكني اإلداري 
للقيــادات النســائية بجامعــة اإلمام حممد بن ســعود 

اإلسالمية وما املعوقات التي حتد من ذلك الدور؟
أسئلة الدراسة:

ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة التالية:
س1- مــا دور اإلدارة اإللكرتونيــة يف التمكــني 
النســائية بجامعــة اإلمام حممد بن  اإلداري للقيادات 

سعود اإلسالمية؟ 
س2- مــا املعوقــات التي حتــد مــن دور اإلدارة 
النســائية  للقيادات  التمكــني اإلداري  اإللكرتونية يف 

بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟ 
س3- مــا املقرتحات الالزمة للحــد من املعوقات 
التــي حتــد مــن دور اإلدارة اإللكرتونيــة يف التمكني 
اإلداري للقيادات النســائية بجامعــة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية؟ 
أهداف الدراسة:  

التعــرف عــىل دور اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني 
اإلداري للقيادات النسائية بجامعة اإلمام حممد بن 
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سعود اإلسالمية. 
 الكشــف عن املعوقات التي حتد مــن دور اإلدارة 
النســائية  للقيادات  التمكــني اإلداري  اإللكرتونية يف 

بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 
 تقديــم املقرتحات الالزمة للحد من املعوقات التي 
حتــد من دور اإلدارة اإللكرتونيــة يف التمكني اإلداري 
للقيــادات النســائية بجامعــة اإلمام حممد بن ســعود 

اإلسالمية. 
األمهية: 

تكمن أمهية هذه الدراســة يف أهنــا تركز عىل أمهية 
التمكني اإلداري للقيادات النســائية يف مواقع السلطة 
واختاذ القرار بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 
 تفيد املســؤولني وصناع القــرار يف متكني القيادات 

النسائية يف ظل التوجهات اجلديدة. 
 تعــد هذه الدراســة -عىل حد علــم الباحثة- من 
الدراســات القالئل يف موضــوع اإلدارة اإللكرتونية 

ودورها يف التمكني اإلداري للقيادات النسائية. 
مصطلحات الدراسة:  

اإلدارة اإللكرتونية: 
يعرفها عامر بأهنا »منظمة إلكرتونية متكاملة تعتمد 
عىل تقنيات االتصــاالت، واملعلومات لتحويل العمل 
اإلداري اليــدوي إىل أعــامل تنفذ بواســطة التقنيات 

الرقمية احلديثة« )2٠٠7م،:28(.
وتعرف بأهنا استقالل اإلدارة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وحتســني وتطويــر العمليــات اإلدارية 

املختلفة داخل املنظامت) مراد،2٠٠3: 23(.
وهي جمموعة من شبكات االتصاالت اإللكرتونية 
التــي تنتقــل فيهــا البيانــات والوثائق مــن املنظامت 

)1 :2٠٠1,Charles( االفرتاضية
وتعــرف الباحثة اإلدارة اإللكرتونيــة إجرائيًا بأهنا 

»تطبيق العمليــات اإلدارية إلكرتونيًا لتبادل املعلومات 
وإمتــام املعامــالت مــن خالل اســتخدام الوســائل 
اإللكرتونية احلديثة لتحسني أداء مركز دراسة الطالبات 
بجامعة اإلمام حممد بن ســعود اإلســالمية كمؤسسة 

تعليمية لرفع كفاءهتا«. 
التمكني اإلداري:

إن التمكني هــو« العملية التي من خالهلا يتم إعطاء 
العاملني الصالحيات واملســؤوليات، وتشجيعهم عىل 
املشــاركة واملبادرة باختاذ القرارات املناســبة، ومنحهم 
احلريــة والثقــة ألداء العمل دون تدخل مــن اإلدارة 

العليا«) اجلمييل،2٠٠8م:٩(.
ويعرفــه ملحم) 2٠٠6م:7( بأنــه االعرتاف بحق 
الفرد باحلرية والتمكني، وهذا األمر يملكه اإلنســان بام 
يتوافر لديه من إدارة مســتقلة، وخربة، ومعرفة، ودافع 

داخيل. 
وتعــرف الباحثة التمكــني اإلداري إجرائيــًا بأنه 
القيادات  تنظيمية هتدف إىل منح  »إســرتاتيجية 
النســائية بمركز دراسة الطالبات بجامعة اإلمام 
حممد بن ســعود اإلسالمية حرية واسعة يف اختاذ 
القرار، وحل املشــكالت عىل مســتوى الكلية 
واجلامعــة، وذلــك من خــالل توســيع نطاق 
الســلطة وتفويض الصالحيــة يف ضوء اإلدارة 

اإللكرتونية«.
القيادات النسائية:

وتعرف القيادات النســائية »بأهنــن عضوات هيئة 
التدريس املتميــزات بالكفاءة العلمية واإلدارية 
الــاليت يتم تعيينهــن وكيالت بقــرار من مدير 
اجلامعــة بناء عىل ترشــيح عمــداء الكليات أو 
العامدات املساندة التابعة جلامعة اإلمام حممد بن 

سعود )نظام جملس التعليم العايل، املادة 38-
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 .)٤-٤٤2
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يتضمن هذا اجلزء اخللفية النظرية للدراسة وتشمل 
عــرض ملفهــوم اإلدارة اإللكرتونيــة وأهــم 
مزاياها، ومتطلبات تطبيقها ومعوقاهتا وكذلك 
التمكــني اإلداري ومبــادئ ومزاياه  مفهــوم 
وأســاليبه ومعوقاته، ودور اإلدارة اإللكرتونية 
وعالقتها بالتمكــني اإلداري، وإضافة لعرض 
أبرز الدراســات السابقة يف اإلدارة اإللكرتونية 
يف  النســائية  للقيــادات  اإلداري  والتمكــني 

اجلامعات السعودية. 
ماهية اإلدارة اإللكرتونية:

تعرف اإلدارة اإللكرتونية بأهنا »استخدام احلاسب 
اآليل وشبكاته يف تنفيذ األعامل اإلدارية، وتقديم 
اخلدمات بشــكل واســع ومكثف، من خالل 
املعلومات يف داخل  اســتخدام نظم تكنلوجيا 

املنظمة أو خارجها) العامر،1٤2٩ :1٩3(.
وتعــرف بأهنــا »منظومــة األعــامل واألنشــطة 
عــرب  إلكرتونيــًا  تنفيذهــا  يتــم  التــي 

الشبكات«)ياسني،2٠1٠م  :27(. 
كــام يعــرف الســاملي اإلدارة اإللكرتونيــة بأهنا 
»عملية ميكنة مجيع مهام وأنشــطة املؤسســات 
اإلدارية باالعتامد عــىل مجيع تقنيات املعلومات 
الرضوريــة؛ للوصول إىل حتقيق أهداف اإلدارة 
اجلديــدة يف التقليــل مــن اســتخدام الورق، 
الروتني،  عىل  والقضاء  اإلجراءات،  وتبســيط 
واإلنجاز الرسيع للمهام واملعامالت)2٠٠3م: 

 .)35
ومن هذه التعاريف الســابقة يتضح لنا جمموعة من 

العنارص اجلوهرية التالية: 

قيــام اإلدارة اإللكرتونية عىل العمليــات اإلدارية 
والرقابة،  والتنظيــم،  )التخطيط،  األساســية: 

والتوجيه(.
اعتــامد اإلدارة اإللكرتونية بشــكل أســايس عىل 
تكنلوجيا املعلومات للقيام بالعمليات اإلدارية. 
 تقدم اإلدارة اإللكرتونية خدمات إلكرتونية بواسطة 
مزيج من جمموعة املــوارد البرشية واملعلوماتية 

والتكنلوجية. 
 تقدم اخلدمات للمستفيدين بجودة عالية. 

 تعمل عىل حتقيق الكفاءة والفعالية. 
مزايا اإلدارة اإللكرتونية داخل اجلامعة: 

1- إنشــاء قنوات اتصال إضافية بني املســتفيدين 
املختلفة  املجتمع  ومؤسسات األعامل ومنظامت 

من جهة واجلامعة من جهة أخرى. 
توفري املعلومات للقيادات والعاملني واملســتفيدين 

من داخل اجلامعة وخارجها.
تقليل تكلفة اخلدمــات واألعامل وما يصاحبها من 

إجراءات متعددة. 
تبسيط العمليات واإلجراءات اإلدارية، والتخلص 

من بريوقراطية األداء. 
التوســع يف اســتخدام تكنلوجيا املعلومات لســد 

الفجوة الرقمية.
التأهيــل والتدريب والتنمية املهنية املســتمرة مدى 

احلياة جلميع العاملني باجلامعة                    
 ) توريان،2٠٠1م:61(.

وهبذا يتضح لنــا أن اإلدارة اإللكرتونية تعمل عىل 
رفع كفاءة اإلنتاجية، وحتســني اخلدمات املقدمة 
اإلنتاج  رسعــة  إىل  باإلضافــة  للمســتفيدين، 

والشفافية، وإمكانية تطبيق املحاسبية. 
متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية: 



155

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

 فاطمة بنت عبد اهلل بن حممد البرش :دور اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري للقيادات النسائية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

)ياسني،2٠1٠م:28(:
 وجود الرؤية أو االسرتاتيجية الواضحة ملرشوعات 
اإلدارة اإللكرتونيــة، وذلك مــن خالل التعبري 
الواضح الدقيق عنها، ومشاركة مجيع املستفيدين 
يف صياغتهــا؛ يعــدُّ مــن أهم عوامــل النجاح 
اجلوهرية احلرجة؛ لالنطالق بأنشطة مرشوعات 

اإلدارة اإللكرتونية.
التحــول  أنشــطة  إلدارة  املؤســيس  املدخــل   1  
اإللكــرتوين، حيث تتم اســرتاتيجيات التحول 
اإللكــرتوين مــن اإلدارة التقليديــة إىل اإلدارة 
التجارة  العادية إىل  التجــارة  اإللكرتونية، ومن 
اإللكرتونية، ومن احلكومة الورقية إىل احلكومة 

الرقمية. 
 2 حتفيز االســتثامر يف مرشوعــات اقتصاد املعرفة، 
يتــم وضع اســرتاتيجيات وسياســات  حيث 
حتفيزية، من خالل هيئــات ووكاالت حكومية 

متخصصة. 
3  إنشــاء حاضنــات لدعــم مرشوعــات اإلدارة 
اإللكرتونيــة؛ لتحفيــز االبتــكار والريــادة يف 

مرشوعات اإلدارة واألعامل اإللكرتونية.
٤  تطوير رأس املال الفكري، من خالل تنمية املوارد 
البرشية من صانعي املعرفة، يف حقل تكنولوجيا 

املعلومات، ويف حقول إدارة األعامل. 
 

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية:
عدم حتديث بعض قواعد البيانات.

عدم الكفاءة يف استخدام برامج احلاسوب. 
عدم توفر اخلربة املناسبة لدى العديد من املوظفني.

قلــة عدد الــكادر العامــل يف جمال مجــع البيانات 
وتنظيمها. 

ضعــف اإلمكانيــات املاديــة والتمويــل لإلدارة 
اإللكرتونية. 

EmpowerMent:ثانيًا: التمكني اإلداري
ماهية التمكني اإلداري: 

يعرف التمكني بأنه« إســرتاتيجية تنظيمية هتدف إىل 
منح العاملني حرية واسعة داخل املنظمة يف اختاذ 
املشــكالت، وذلك من خالل  القرارات وحل 
توسيع نطاق تفويض السلطة، وتدريب العاملني 
وزيــادة مشــاركتهم يف إدارة املنظمة وحفزهم، 
وتأكيد أمهيــة العمل اجلامعــي، وتوفري املوارد 
الالزمة وبيئة العمل املناســبة لتحقيقه )العامين، 

2٠٠٩م:5٤٠(.
ومــن جانب آخر يعد التمكــني اإلداري بأنه »أهم 
مرجــات املشــاركة يف العمليــات والقرارات 
تعــزز  التــي  العاملــني؛  بــني  واإلجــراءات 
دافعيتهم اجلوهرية نحو هذه النشــاطات )سامح 

وآخرون،2٠٠7م:2٠٠(. 
ويعرف بوتري فيلد التمكني بأنــه:« تعزيز القدرات 
للعاملــني حيــث يتوفر لدهيم ملكــة االجتهاد 
وإصدار األحــكام والتقدير وحرية الترصف يف 
القضايا التي تواجههم خالل ممارســة مهامهم« 

 .)1٩٩٩:21,potter field(
أماBuchanan and Huzynski )2٠٠5( فريى 
أن التمكني يعرب عن الرتتيبات للرقابة واملسائلة، 
ويــرىBesterfield et al )2٠٠3( التمكني 
أنــه البيئة التي يمتلــك فيها األفــراد العاملني 
مســؤوليات  لتحمل  وااللتزام  الثقــة  القابلية، 
حتســني العمليات؛ ضمن حدود واضحة املعامل 
بقصد حتقيق القيم واألهداف التنظيمية) جالب 

واحلسيني،1٠13م:23-21(.  
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ومما ســبق يتضح أن مفهوم التمكني اإلداري يركز 
القيادات ســلطات أوسع متكنهم من  عىل منح 
اختــاذ القــرارات وحل املشــكالت من خالل 
والتدريب،  اجلامعي،  والعمل  السلطة،  تفويض 
واملكافأة، واالتصال، وهتيئة بيئة العمل املناسبة؛ 
وهلذا يمثل مفهوم التمكني حجر الزاوية يف ثقافة 
اجلامعة للقيادات النسائية، حيث إنه يعترب هدفًا 
اسرتاتيجيًا يســعى إىل تعزيز قدراهتن، وإطالق 
الطاقات الكامنة لدهيــن، وحتريرهن من القيود 

البريوقراطية. 
مبادئ التمكني اإلداري: 

ويرى توماس ســرت (stirr) أن أساسيات التمكني 
اإلداري تتكون من ســبعة مبادئ مســتمدة من 
األحــرف األوىل لكلمــة Empower وهــي 

كالتايل: 
التعليــمEducation: ويعنــي تعليــم كل فرد يف 
الكلية واجلامعة كمؤسســة تربوية؛ ألن التعليم 
يؤدي إىل زيادة فعالية مجيع العاملني فيها، األمر 

الذي يؤدي بدوره إىل نجاحها. 
الدافعيــةMotivation: وتعنــي اإلدارة العليا أن 
ختطط لكيفية تشــجيع القيادات النســائية عىل 
فكرة التمكني، ولبيان دورهم احليوي يف نجاح 
الكليــة أو اجلامعــة من خالل برامــج التوجيه 
املختلفة، واعتامد  العمــل  فرق  وبناء  والتوعية، 

سياسة األبواب املفتوحة. 
وضوح اهلدفPurpose: ويعني أن يكون لدى كل 
فرد بالكلية أو اجلامعة الفهم الواضح، والتصور 

التام لفلسفتها وأهدافها. 
فإنه  اإلنجــاز  لتحقيــق   :Ownershipالملكيــة
عىل القيــادات يف الكلية واجلامعــة قبول حتمل 

املسؤولية واملساءلة عن أفعاهلم وقراراهتم. 
 :Willingness to changeالتغيــري الرغبة يف 
وتعني أن يكــون لــدى اإلدارة العليا واإلدارة 
الوســطى الرغبــة يف التغيري؛ إلنجــاح جهود 
التمكــني، وذلك مــن خالل التغيــري يف طرق 

العمل ووسائل األداء.
نكران الذاتEgo Elimination: قيام القيادات 
برامج  بإفشــال  بعــض األحيان  األكاديمية يف 
التمكــني اإلداري قبل البدء هبا؛ بســبب حب 
الذات، واتباعهم النمط اإلداري القديم املتمثل 
يف حب السيطرة والســلطة، وعليه ينبغي النظر 
للتمكني بأنه طريق لتحســني مستوى األداء يف 

العمل بشكل مجاعي وليس بشكل شخيص. 
االحترامRespect: ويعني االعتقاد بأن كل عضو 
يف الكلية أو اجلامعة قادر عىل اإلسهام من خالل 
تطوير عمله واإلبداع فيه، وسيادة فلسفة احرتام 

العاملني، وعدم التمييز بينهم.
مراحل تطبيق التمكني اإلداري:

ويمر التمكــني اإلداري بعدة مراحل تصاعديا عىل 
النحو التايل:-

هتيئــة البيئــة الداعمة للتمكني، وذلــك من خالل 
املنظمة وما  التنظيمية داخــل  البيئة  تشــخيص 
فيها مــن معوقات للتمكني، ومــن ثم تصنيف 
التغيريات الالزم إدخاهلا لتطوير وحتســني البيئة 

التنظيمية وحتويلها إىل بيئة داعمة للتمكني. 
تشــجيع املقرتحات ومنح فرص املشاركة يف صنع 
القرارات وحتمل مسؤولية إنجازها، واستخدام 
أساليب إدارية حديثة كاملشاركة، إثراء الوظيفة، 

املكافأة املرتبطة باألداء، التقويم املستمر. 
وضع األهداف وتشكيل فرق العمل الذاتية القيادة، 
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والبــدء الفعيل بالتحــول من النمــط التقليدي إىل 
التمكني اإلداري من خالل جوالت مستمرة من 

التطوير والتحسني. 
والضبــط  والتقويــم  التطبيــق  آليــات  اعتــامد 
ومتكــني العاملــني بصــورة تامــة.) الدوري 
البغــدادي   ( وصالــح،2٠٠٩م:٩6( 

واحلدراوي،2٠13م:168(. 
ويضيف جالب واحلسيني )2٠13م( أمهية األدوار 
التــي يقوم هبا املــدراء من ضــامن توافر املوارد 
الكافيــة ألداء عمل الفرد أو الفريق، وتســهيل 
التفاعل عرب األقسام التنظيمية، وتزويد العاملني 
باملعلومات  والتعاون واملشــاركة  باملعلومــات 

واملوارد.  
مزايا التمكني اإلداري:

ختفيض تكاليف العمل بالتقليل من عدد املستويات 
اإلدارية غري الرضورية.

إطالق قدرات القيادات النسائية اإلبداعية واخلالقة 
بضامن وصول مقرتحاهتم وأفكارهم إىل متخذي 

القرار. 
توفــري مناخ تنظيمي إجيايب لتنفيذ اإلســرتاتيجيات 
اإلداريــة احلديثة، مثــل إدارة اجلودة الشــاملة 

وغريها. 
توفري املزيد من الرضا الوظيفي والتحفيزي واالنتامء 

الوظيفي. )عريقات، 2٠٠٩م:18(. 
ويضيف (berry) بعض املزايا للتمكني اإلداري:

حتقيق زيادة الصالحيات واملســؤوليات للقادة مع 
إعطاء احلرية يف ممارسة العمل.

هيتــم التمكني اإلداري بتزويد القــادة باملقدرة عىل 
حل املشــكالت يف العمــل ويف األزمات التي 

تواجههم. 

جيعــل األفــراد أقل اعتــامدًا عــىل اإلدارة يف إدارة 
أعامهلم)2٠٠7:33(.

أساليب التمكني اإلداري:
هناك عدة طرق اقرتحها Davis للتمكني:

التمكني من خالل املسؤوليات. 
التمكني من خالل الصالحيات.

التمكني من خالل املعايري واألداء املثايل. 
التمكني من خــالل التدريب والتطويــر )الطعاين 

والسويعي، 2٠13م:3٠7(. 
معوقات متكني القيادات باجلامعات:

يوجد العديد من املعوقات التي تعوق تطبيق مفهوم 
التمكني، لعل من أبرزها ما يأيت:

ضعف قناعة اإلدارة العليا بأمهية التمكني. 
حرص القيادات عىل مراكزهم ومناصبهم الوظيفية. 

اخلوف من فقد السلطة والنفوذ. 
املناخ التنظيمي غري الصحي؛ مما ينعكس ســلبا عىل 

معنويات العاملني ومستوى أدائهم. 
اخلوف من حتمل املسؤولية واختاذ القرار. 

سيادة البريوقراطية. 
عدم عدالة نظام احلوافز. ) أفندي،2٠٠3: ٤1(  
الإدارة اإللكرتونية وعالقتها بالتمكني اإلداري:

ومما سبق عرضه تســتنتج الباحثة أمهية دور اإلدارة 
اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم يف دعم التمكني 
اإلداري للقيــادات؛ وذلــك ألن التكنلوجيــا 
احلديثة للمعلومات واالتصال غريت الكثري من 
املفاهيم واألســس اإلدارية وهو ما دعا كثري من 
الدول املتقدمة والنامية عىل حد سواء إىل إدخال 
هذه التقنيات احلديثــة يف آليات العمل اإلداري 

وجلب اهلياكل اإلدارية.
ولقــد زاد اإلدراك بــدور اإلدارة اإللكرتونيــة يف 
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بعدما أظهرت عدة دراســات  التنمية خاصــة 
دورهــا يف نجــاح العملية اإلداريــة يف متلف 
املجاالت، حيــث تلعــب التكنولوجيا احلديثة 
للمعلومــات واالتصال دورًا كبــريًا يف العمل 
اإلداري املعــارص، باعتبارهــا آلية مــن آليات 
اإلدارة احلديثة التي جيب تطويرها لصالح العمل 
اإلداري وبالتايل تعمل عــىل إجياد منظمة قادرة 
عىل متكني موظفيها من خالل توفري مستلزمات 
التمكــني اإلداري هبا. فالبيئــة اإللكرتونية هي 
بيئة داعمة للتمكني من حيــث الثقة التنظيمية، 
املعرفة واملعلومات، واملشاركة يف الرؤية، ويزداد 
التمكني هبــا قوة من خالل البيئــة التي يتحمل 
هبا العاملون نتــاج أعامهلم؛ ممــا يزيد من روح 
املبــادرة واإلرصار لدهيم ألداء املهامت الصعبة؛ 
الناجــح والفعال يف املنظمة  فالتمكني اإلداري 
حيتاج إىل تغري ســلوكيات القادة والتنظيم لتهيئة 

بيئة ينتج فيها مضمون التمكني اإلداري. 
الدراسات السابقة:

أوال اإلدارة اإللكرتونية: 
دراســة فريي(fairbank,2003(: هدفت هذه 
الدراسة إىل التعرف عىل متطلبات حتفيز اإلبداع 
مــن خــالل اقــرتاح نظــام اإلدارة للموظفني 
اعتامدًا عىل نظام االتصاالت بواســطة احلاسب 
الوثائقي، وقد  املنهج الوصفي  اآليل، واستخدم 
أســفرت نتائج الدراســة عن أمهيــة توفري بنية 
حتتية لالتصاالت لتعزيز االنسياب للمعلومات 
واألفكار، كام أن استخدام نظام التقنية احلاسوبية 
يؤدي إىل دعم االتصاالت واختاذ القرارات عن 
طريق تســهيل انســياب العمل التعاوين ودعم 

القرار اجلامعي.

دراســة عبد املعطي)2٠٠6م(: هدفت الدراسة إىل 
التعرف عــىل دور اإلدارة اإللكرتونية يف جتويد 
العمل اإلداري بكليات الرتبية بمرص، والوقوف 
عــىل بعض املعوقــات التي حتــول دون تطبيق 
اإلدارة اإللكرتونية فيهــا، والتوصل إىل تصور 
مقرتح لتفعيل دور اإلدارة اإللكرتونية يف جتويد 
العمل اإلداري بكليات الرتبية، وقد اســتخدم 
الباحــث املنهج  الوصفــي التحلييل، كام اعتمد 
االســتبانة أداة للدراسة، وقد توصلت الدراسة 
إىل نتائج، مــن أمههــا: أن اإلدارة اإللكرتونية 
تســهم يف تســيري عملية حفظ السجالت، كام 
تســهم يف توفري قاعدة بيانات ونظم معلومات، 
ويعتمــد عليها يف عملية التخطيــط، وأن هناك 
معوقات حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكرتونية، 
من أمهها: اخلوف مــن تدمري املعلومات املخزنة 
بســبب الفريوســات، وقلة الكــوادر البرشية 
املناســبة،  الربجميات واألجهزة  املدربة، ونقص 

وضعف اإلملام باللغة اإلنجليزية. 
ودراســة حســني )2٠٠8م(: وهدفت إىل التعرف 
عىل املعوقات التي تقف يف طريق تطبيق اإلدارة 
إيران، واســتخدمت الدراســة  اإللكرتونية يف 
املنهــج الوصفــي، وتوصلــت إىل العديد من 
النتائج منها أن أكثر املعوقات تأثريًا عدم وجود 
واالقتصار  املديرين،  بــني  التكنولوجي  الوعي 
عىل املتخصصني يف تقنيــة املعلومات، ومقاومة 
العاملني للتغيري، وعدم وجود سياســة واضحة 

الستخدام تقنية املعلومات.
يف حني هدفت دراســة العمــريي )1٤2٩ه(: إىل 
البرشية،  املتطلبــات  توافر  مــدى  التعرف عىل 

واإلدارية، واملالية، والتقنية؛ التي تشجع عىل 
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اســتخدام اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة أم القرى، 
وقد استخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي 
املســحي، وأعد الباحــث اســتبانة أداة جلمع 
نتائج، من  إىل  الدراســة  املعلومات، وتوصلت 
أمهها: أن درجة االستعانة بخرباء التقنية احلديثة 
يف اجلامعة جاءت متوســطة، كام أظهرت نتائج 
الدراســة قلة توافــر القوانني الكفيلــة بتطبيق 
اإلدارة اإللكرتونية، وقلــة محاية املعلومات من 

قبل مزودي خدمة اإلنرتنت يف اجلامعة. 
 Aashim &)وقدمت دراســة هاشــم وآخرين
Alam & Siraj,2010): نموذجــًا يتضمن 
مشــاركة تســتند عىل ممارســات صنع القرار، 
إدارة اجلودة، من خالل االستخدام  ومؤرشات 
اإلســرتاتيجي للتقنية، ويسمى النموذج بجودة 
تقنيات  بدمــج  ويقــوم  اإللكرتونيــة،  اإلدارة 
الويب املســتندة إىل نظام مرتابط؛ لتمكني عملية 
صنع القرار مــن ِقبل مجيع أصحاب املصلحة يف 
املســتويات اإلدارية املختلفة  حيــث تم تطبيق 
املنهــج الوصفــي، وتتلخص الورقــة يف تقييم 
إمكانــات النظــام يف اختاذ عمليات املؤسســة 
الداخليــة واخلارجية باســتخدام التكنولوجيا؛ 
لضــامن األدلة القائمة عىل صنــع القرار، وربط 
أدوار املوظفني ومسؤولياهتم، واستخدام التغذية 
الراجعة؛ الختاذ اإلجراء املناسب، ورسم اخلطط 

للنهوض باملعرفة، وصنع السياسة والتطبيق.
وهدفت دراســة البرشي )2٠11( إىل التعرف عىل 
معوقات تطبيــق اإلدارة اإللكرتونية يف إدارات 
جامعــة أم القرى مــن وجهة نظــر اإلداريات 
وأعضاء هيئة التدريس، واســتخدمت الدراسة 
املنهــج الوصفــي املســحي كام تم االســتعانة 

باالســتبانة كأداة جلمع املعلومــات، وأظهرت 
النتائــج وجــود معوقــات إداريــة تتمثــل يف 
اإلجراءات الروتينية ونقص الدورات التدريبية. 
وكذلك وجود معوقــات تقنية تتمثل يف ضعف 

الصيانة وضعف البنية التحتية.
وقامت كســاب )2٠11( بدراســة يف فلســطني 
هدفت إىل الكشــف عــن العالقــة بني بعض 
اإللكرتونية  اإلدارة  وتطبيق  التنظيمية  املتغريات 
يف اجلامعات الفلســطينية، واستخدمت الباحثة 
املنهج الوصفي التحلييل، وتم يف هذه الدراســة 
وأظهرت  البيانات،  جلمع  االســتبانة  استخدام 
نتائج الدراســة وجود عالقــة ارتباطية موجبة 
بني الثقافــة التنظيميــة الســائدة يف اجلامعات 
الفلسطينية وتطبيق اإلدارة اإللكرتونية، ووجود 
عالقة ارتباطية موجبة بني أنامط القيادة اإلدارية 
الســائدة وتطبيق اإلدارة اإللكرتونية، كام بينت 
النتائج أن هنــاك قصورًا يف إصدار الترشيعات، 
وتطوير التنظيم اإلداري، وتدريب العاملني عىل 

تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية.
كام هدفت دراســة السياري )1٤32ه(: إىل التعرف 
عىل واقع تطبيــق اإلدارة اإللكرتونية ومعوقاهتا 
يف مراكز دراســة الطالبات بجامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية، وقد اســتخدمت الباحثة 
املنهــج الوصفــي، وأظهرت نتائج الدراســة: 
املشــاريع  بتوفري أحدث  اجلامعــة  اهتامم  مدى 
التقنية املتطورة وتطبيقها، من خالل توفري البنية 
التحتية، والتحول إىل التعامالت اإللكرتونية يف 
اإلدارات والوحدات كافة، وكشــفت الدراسة 
عن وجود معوقــات إدارية، منهــا: ازدواجية 
التخصصات واملهام بــني اإلدارات يف اجلامعة، 
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وكشــفت الدراســة عن وجود معوقات تقنية، 
منهــا: ضعف مســتوى البنية التحتيــة الالزمة 
لتطبيــق اإلدارة اإللكرتونيــة يف مركز دراســة 

الطالبات. 
وكذلك دراسة الصالح )1٤3٤ه(، فقد هدفت إىل 
التعرف عىل واقع تطبيــق اإلدارة اإللكرتونية، 
والكشــف عــن معوقــات تطبيقها يف أقســام 
العلوم والدراسات الطبية بجامعة امللك سعود، 
واســتخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، 
وطبقت االســتبانة عىل مفردات الدراسة، وقد 
أســفرت الدراســة عن موافقة القيــادات عىل 
عبارة »تســتفيد القيادات اإلدارية من اخلدمات 
اإللكرتونيــة للتواصل مع املوظفات لتســهيل 
العمــل اإلداري بدرجة عالية«، وقد كشــفت 
الدراسة عن جمموعة من املعوقات، كان أبرزها 
اإلجراءات الروتينية ونقص الدعم املايل اللذين 

يعرقالن عملية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.  
ثانيًا: التمكني اإلداري للقيادات النسائية: 

جاءت دراسة السليطي)2٠٠2م( هبدف استعراض 
دور املرأة القطرية يف مسرية التنمية وحتديد أهم 
املشكالت والصعوبات التي تعرتض طريق تويل 
املنهج  قيادية، واعتمدت  ملناصب  القطرية  املرأة 
الوصفي التحلييل، وقد حددت تلك الصعوبات 
بنظرة  أساسًا  ترتبط  التي  باملحددات االجتامعية 
املجتمع السلبية جتاه املرأة، والدور املزدوج الذي 
متارســه كموظفة وربة بيت، إضافة إىل حمددات 
ذات عالقــة بخروج املــرأة القطريــة للعمل، 
واملتمثلة يف تأخر خروجها للعمل، وسوء توزيع 
اليد العاملة النســائية بحيــث تركزت معظمها 
يف جماالت التعليــم والصحة، وكذلك حمددات 

متعلقة بالواقع التنظيمي داخل العمل، مثل عدم 
تكافؤ الفرص بني اجلنســني، وضعف االهتامم 

بتدريب املرأة القطرية وتنمية مهاراهتا. 
أما دراسة الشهايب والعزام )2٠٠3( فقد هدفت إىل 
التعرف عىل اجتاهات عينة من النساء القياديات 
نحو املعوقــات التي حتول دون وصــول املرأة 
األردنيــة إىل مناصــب قيادية عليــا يف األردن، 
وعىل اجتاهاهتا نحو احللول املقرتحة ملعاجلة تلك 
املعوقات، واســتخدم الباحثان املنهج الوصفي 
التحلييل، وكشــفت النتائج عن وجود عدد من 
املعوقــات التي تواجه املــرأة األردنية يف تبوئها 
للمواقع القيادية العليا من أمهها: النظرة السلبية 
الرســمية لقيادة املرأة، والتمييز بني اجلنسني يف 
إشغال املواقع القيادية لصالح الرجل، وظروف 
املرأة الذاتية وحتديات العمل، وعدم موضوعية 
أسس الرتشــيح للمناصب القيادية؛ حيث غالبًا 

ما يتم اختيار الرجال لتلك املناصب.
أما دراسة الصائغ )2٠٠6م( فهي هتدف إىل التعرف 
عىل أســباب اختــالف األدوار التــي تقوم هبا 
العميــدات باجلامعات الســعودية، واعتمدت 
الدراســة عىل  املنهج الوصفــي، وتكّون جمتمع 
الدراسة من مجيع العميدات يف أقسام الطالبات، 
وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة وخرجت 
الدراســة بعدد من النتائــج كان من أبرزها ، أن 
هناك قصورًا يف األدوار والصالحيات املمنوحة 
للعميــدات القائامت بشــؤون الطالبات، وكان 
أبرز املعوقات التي تواجههن تتلخص يف أهنن ال 
يشاركن يف جمالس اجلامعة يف اللجان التطويرية، 
إضافة إىل صعوبة االتصال والتنسيق بينهن وبني 
أقسام الذكور، وعدم إتاحة الفرصة هلن يف اختاذ 
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القرارات اهلامة عىل مستوى إدارة اجلامعة.
وقامت الغامدي )1٤3٤هـــ( بدراســة هدفت إىل 
التعــرف عىل معوقات وصول املرأة الســعودية 
إىل مناصــب قيادية يف القطــاع العام واعتمدت 
الدراســة عــىل منهــج املســح اإلحصائــي، 
واســتخدمت أداة االســتبانة جلمــع البيانات، 
وطبقت الدراسة عىل عينة من املوظفات بجامعة 
امللك عبد العزيز، وخرجت الدراسة بعدة نتائج 
أمههــا: أن املعوقــات الثقافيــة واآلراء الفقهية 
ال تعد عائقًا نحو ســعي النســاء هلذه املناصب، 
وتوصلت الدراسة إىل أن املعوقات الشخصية هلا 
األثر األكرب يف تعطيل وصول املرأة إىل املناصب 
القياديــة. حيث كشــفت نتائج الدراســة عن 
حمدودية طموح املــرأة يف الوصول إىل املناصب 

القيادية.  
يف حني أن دراســة أبو خضري)1٤33ه( هدفت إىل 
التعرف عــىل التحديات التــي تواجه القيادات 
األكاديمية النســائية يف مؤسسات التعليم العايل 
الســعودية، وقد استخدمت  العربية  اململكة  يف 
الباحثة املنهج الوصفي، وتكّون جمتمع الدراسة 
مــن مجيــع القيــادات األكاديمية النســائية يف 
مؤسسات التعليم العايل، وتوصلت الدراسة إىل 
أن القيــادات األكاديمية تواجه حتديات تنظيمية 

ومادية وتقنية وضعف التمكني.
كذلــك فإن دراســة الزيــان )1٤3٤ه( هدفت إىل 
التعــرف عىل درجــة الصعوبات التــي تواجه 
القيادات األكاديمية النسائية يف بعض اجلامعات 
الوصفي  املنهج  الباحثة  اتبعت  السعودية، ولقد 
املســحي، وتكون جمتمــع الدراســة من مجيع 
واســتخدمت  النســائية،  األكاديمية  القيادات 

أبرز  املعلومات، وقــد متثلت  االســتبانة جلمع 
النتائــج يف أن القيــادات األكاديمية النســائية 
تواجهها عدد مــن الصعوبات التنظيمية واملادية 

والشخصية واالجتامعية.  
وهدفت دراســة املهنــا )2٠1٤م( إىل التعرف عىل 
التمكني اإلداري وأثــره عىل العلمية األكاديمية 
يف جامعة اإلمام حممد بن ســعود اإلســالمية، 
وطبقت الدراســة عىل عمداء الكليات ورؤساء 
باألقســام  والوكيــالت  والــوكالء  األقســام 
املنهجي  الباحثــة  واســتخدمت  األكاديميــة، 
الوصفي املســحي، وقد أظهرت نتائج الدراسة 
موافقة عينة الدراسة بدرجة متوسطة عىل درجة 
التمكني اإلداري يف تفويض السلطة، والتحفيز 
الــذايت، والدافعية الذاتية، واملشــاركة، يف حني 

كانت املوافقة عالية يف ُبعد املجال األكاديمي.
يف حــني أن دراســة التوجيري، فاطمــة)2٠1٤م( 
كشــفت عن درجة التمكني الوظيفي للقيادات 
األكاديميــة النســائية يف اجلامعات الســعودية 
وطبقــت الدراســة اســتبانة عــىل القيــادات 
األكاديمية يف اجلامعات احلكومية، واستخدمت 
الدراســة املنهج الوصفي املســحي، وأظهرت 
نتائــج الدراســة أن الدرجة الكلية بمســتوى 
النسائية  األكاديمية  للقيادات  الوظيفي  التمكني 
يف اجلامعات الســعودية )3.5٠( وهي تقع يف 

درجة )موافق(. 
أما دراســة الفايز، هيلــة)2٠1٤م( فهي هتدف إىل 
حتديــد مســتوى التمكــني اإلداري للقيادات 
النســائية يف اجلامعات الســعودية، والكشــف 
عن التحديات التنظيمية والثقافية والشــخصية 
التــي تواجهها، واســتخدمت الباحثــة املنهج 
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الوصفــي املســحي، وطبقت االســتبانة كأداة 
للبحث عــىل عينة مــن القيــادات اإلدارية يف 
جامعة امللك ســعود وجامعة اإلمام، وتوصلت 
الدراســة إىل عدد من النتائج كان من أمهها: أن 
مســتوى التمكني اإلداري للقيادات النســائية 
كان متوســطًا من وجهة نظر العينة، وحصلت 
التحديات التنظيمية والثقافية التي تعيق التمكني 
اإلداري للقيادات عىل درجة عالية، والتحديات 

الشخصية حصلت عىل درجة متوسطة. 
  التعليق عىل الدراسات السابقة:

 من خالل استعراض الدراسات السابقة؛ الحظت 
الباحثة أن الدراســة احلالية تتفق مع الدراسات 
الســابقة املحلية منهــا والعربيــة واألجنبية يف 
تناوهلــا للموضــوع العام، وهــو« دور اإلدارة 
اإللكرتونية«، كام اتفقت معها يف تطبيقها يف جمال 
التعليم العايل، كذلك يف تناوهلا ملوضوع التمكني 
للقيادات النســائية، واســتخدام االستبانة أداة 

جلمع البيانات. 
وختتلف الدراســة احلالية عن الدراســات السابقة 
يف أهنا تعد الدراســة األوىل التــي تناولت دور 
اإلداري  التمكــني  يف  اإللكرتونيــة  اإلدارة 
للقيادات النسائية بجامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية؛ حيث ربطت بني اإلدارة اإللكرتونية 

والتمكني اإلداري. 
وقد اســتفادت الباحثة من الدراســات السابقة يف 

جوانب عديدة، وهي كام ييل:
وضع تصور شامل للدراسة، ودعم اإلطار النظري 
فيام يتعلــق بموضــوع دور اإلدارة اإللكرتونية 
يف التمكني اإلداري للقيادات النســائية بجامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

االســتفادة من املصادر العلمية املذكورة يف مراجع 
هذه الدراســات، واملتعلقة بموضوع الدراسة، 
واالســتفادة منها يف بناء أداة الدراســة وتدعيم 

نتائجها.

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
منهج الدراسة:

يف ضــوء طبيعة الدراســة ولتحقيــق أهدافها؛ فإن 
احلالة جلمع  دراسة  أسلوب  استخدمت  الباحثة 
للتعرف  البيانات واملعلومات يف دراسة وصفية 
عىل دور اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري 
للقيادات النسائية بجامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية؛ باعتباره املنهج العلمي األكثر مناسبة 

هلذه الدراسة)العساف،1٤35ه:178(. 
جمتمع الدراسة:

تألف جمتمع الدراســة من القيادات النسائية يف جامعة 
اإلمام حممد بن ســعود اإلســالمية مجيعهــا، والبالغ 
عددهن)56( وكيلة، ونظرًا ملحدودية جمتمع الدراســة 
فسوف تعتمد الباحثة عىل أســلوب احلرص الشامل يف 
مجع البيانات، ويوضح اجلدول رقم )1( عدد القيادات 
النســائية يف جامعة اإلمام حممد بن ســعود اإلسالمية، 
وفق إحصائيــة إدارة العالقات العامة بمركز دراســة 

الطالبات يف جامعة اإلمام  حممد بن سعود. 
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جدول رقم )1( جمتمع الدراسة
العددالمسمى7الوظيفيم
9وكيالت المركز1
18وكيالت العمادات المساندة2
4وكيالت الكليات3
25وكيالت األقسام العلمية4

56المجموع

النتائج املتعلقة بوصف أفراد جمتمع الدراسة: 
جدول رقم )2(

توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفق متغريات الدراسة

النسبةالتكرارالفئةالمتغير

1838.3وكيلة قسمالعمل

612.8وكيلة كلية

1429.8وكيلة عمادة

919.1وكيلة مبنى

100%47المجموع

المؤهل 
العلمي

00بكالوريوس

1123.4ماجستير

3676.6دكتوراه

100%47المجموع

الخبرة 
اإلدارية

48.5أقل من سنة
من سنة إلى 
ثالث سنوات

1634.0

ثالث سنوات 
فأكثر

2757.4

100%47المجموع

يتضح من اجلدول السابق ما ييل: 

1- أن )18( مــن أفراد جمتمع الدراســة يمثلن ما 
نسبته )38.3%( من إمجايل أفراد جمتمع الدراسة 

وكيالت أقســام، وهن الفئة األكثــر من أفراد 
جمتمع الدراسة.

2- أن )36( مــن أفراد جمتمع الدراســة يمثلن ما 
نسبته)76.6%( من إمجايل أفراد جمتمع الدراسة 
مؤهلهن العلمي دكتوراه، وهن الفئة األكثر من 

أفراد جمتمع الدراسة.
 3- أن )27( مــن أفراد جمتمع الدراســة يمثلن ما 
نسبته)57.٤%( من إمجايل أفراد جمتمع الدراسة 
ســنوات خربهتن اإلدارية ثالث سنوات فأكثر، 

وهن الفئة األكثر من أفراد جمتمع الدراسة.
بناء أداة الدراسة:

الصدق الظاهري:
تم التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراســة من 
خالل عرضهــا عىل جمموعة من املحكمني ذوي 
اخلربة من أســاتذة اجلامعات املحلية والعربية، 
إلبــداء مرئياهتــم فيام يتعلق بمــدى صدق كل 
فقرة من فقرات االســتبانة وصالحيتها، ومدى 
مالءمتهــا لقياس مــا وضعت لقياســه، وقدم 
املحكمــون جمموعــة من التعديــالت عىل أداة 
الدراســة، ومتت االســتجابة هلذه التعديالت، 
ضــوء  يف  األداة  عبــارات  صياغــة  وإعــادة 
التي قدمها املحكمون حتى أخذت  املالحظات 

األداة شكلها الصحيح.
 االتساق الداخيل: 

قامــت الباحثة بتطبيق االســتبانة بعــد التأكد من 
صدقها الظاهري ميدانيًا عىل جمتمع الدراســة؛ 
حيث قامــت الباحثة بحســاب معامل ارتباط 
بريســون ملعرفة االتساق الداخيل لالستبانة وتم 
حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من 
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عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي 
تنتمي إليــه العبارة، كام يوضــح ذلك اجلدول 

التايل:

اجلدول رقم )3(

معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور األول » 
دور اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري للقيادات 

النسائية » بالدرجة الكلية للمحور

 معامل االرتباط رقم العبارة
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط 

1**0.58012**0.544
2**0.62513**0.571
3**0.54214**0.645
4**0.52015**0.568
5**0.59316**0.434
6**0.71417**0.710
7*0.42018**0.582
8**0.58919**0.526
9*0.41820**0.592

10**0.55621**0.542
11**0.627--

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل 

اجلدول رقم )٤(

معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور الثاين » 
معوقات اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري 

للقيادات النسائية » بالدرجة الكلية للمحور

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط 

  
رقم 

العبارة

معامل 
االرتباط 

1**0.4998**0.719
2**0.5269**0.711
3**0.46210**0.620

4**0.54211**0.605
5**0.52912**0.609
6**0.62213**0.726
7**0.493--

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل 

     يتضــح من اجلدولني رقم )3-٤( أن قيم معامل 
ارتباط كل عبارة من العبارات مع حمورها موجبة 
ودالة إحصائيًا عند مســتوى الداللة )٠.٠1( 
فأقل؛ مما يدل عىل صدق اتساقها مع حماورها، ما 

عدا العبارة رقم )5( من املحور الثاين.
3- ثبات أداة الدراسة:  

     اســتخدمت الباحثــة )معادلــة ألفــا كرونباخ( 
مــن  للتأكــد   ((Cronbach’s Alpha (a)
ثبات أداة الدراســة، حيــث طبقت املعادلة عىل 
العينة لقياس الصدق البنائي، واجلدول رقم )5( 
يوضــح قيم ثبات درجــات كل حمور من حماور 

الدراسة.  
جدول رقم )5(

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 

الثباتعدد العبارات

دور اإلدارة 
اإللكترونية في 
التمكين اإلداري 
للقيادات النسائية

210.8899

معوقات اإلدارة 
اإللكترونية في 
التمكين اإلداري 
للقيادات النسائية

130.8157
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عدد 
الثباتالعبارات

340.8781الثبات العام

     يتضح من اجلدول رقم )5( أن معامل الثبات 
العــام ) ٠.88 (، وهذا يدل عىل أن االســتبانة 
تتمتع بدرجــة )عالية جدًا( مــن الثبات يمكن 

االعتامد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة.

سادسًا: املعاجلة اإلحصائية:
للعلوم االجتامعية  اســتخدام احلزم اإلحصائية  تم 
 Statistical Package for Social
Sciences؛ التي يرمز لها اختصاراً بالرمز 

.(SPSS)
املناســبة: مثل  التحاليل اإلحصائية  واســتفيد من 
املتوســط احلســايب، واالنحــراف املعيــاري، 
والنســب املئوية، وتم استخدام مقياس ليكرت 

اخلاميس يف اإلجابة عىل حماور الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

إجابة السؤال األول: ما دور اإلدارة اإللكرتونية يف 
التمكني اإلداري لدى القيادات النسائية بجامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟
يف  اإللكرتونيــة  اإلدارة  دور  عــىل  للتعــرف       
التمكــني اإلداري لــدى القيــادات النســائية 
بجامعــة اإلمام حممد بن ســعود اإلســالمية؛ 
تم حســاب قيم التكرارات، والنســب املئوية، 
املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية،  واملتوسطات 
الدراسة  والرتب الســتجابات مفردات جمتمع 
عــىل عبــارات حمــور دور اإلدارة اإللكرتونية 
يف التمكــني اإلداري للقيادات النســائية، وهو 

موضح يف اجلدول التايل: 

جدول رقم )6(
ترتيب استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات حمور دور اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري 

للقيادات النسائية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات االستجابة

العبارةرقم العبارة

درجة الموافقة
قيمة 

المتوسط 
الحسابي

قيمة 
االنحراف 
المعياري

الرتبة موافق 
بدرجة 
كبيرة

غير محايدموافق
موافق

غير موافق 
تماماً

3

اإلدارة  تساعد 
نية  و لكتر إل ا
ت  ا د لقيا ا
على  النسائية 
العمل  متابعة 
اإلدارات  في 
داخل  المختلفة 
دراسة  مركز 

الطالبات.

28171-14.510.7481
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العبارةرقم العبارة

درجة الموافقة
قيمة 

المتوسط 
الحسابي

قيمة 
االنحراف 
المعياري

الرتبة موافق 
بدرجة 
كبيرة

غير محايدموافق
موافق

غير موافق 
تماماً

19

اإلدارة  توفر 
نية  و لكتر إل ا
للقيادات النسائية 
اتصال  وسائل 

فعالة.

23231--4.470.5462

11

اإلدارة  تساعد 
نية  و لكتر إل ا
القيادات النسائية 
اإللمام  على 
العمل  بأنظمة 

ولوائحه.

222221-4.380.6773

4

اإلدارة  تسهل 
نية  و لكتر إل ا
للقيادات النسائية 
ل  صو لو ا
من  للبيانات 
ها  ر د مصا

األصلية.

222221-4.380.6774

1

اإلدارة  تعزز 
نية  و لكتر إل ا

بعض 
ت  ها تجا ال ا
بية  يجا إل ا
ت  ا د للقيا
نحو  النسائية 
وتحمل  السلطة 

المسؤولية.

18236--4.260.6755

10

اإلدارة  تساعد 
نية  و لكتر إل ا
ت  ا د لقيا ا
على  النسائية 
الخبرات  تبادل 
القيادات  مع 

المختلفة.

14303--4.230.5606

14

اإلدارة  تساعد 
نية  و لكتر إل ا
ت  ا د لقيا ا
على  النسائية 
المساءلة  تطبيق 
في  والمحاسبية 

العمل.

14285--4.190.6137
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العبارةرقم7العبارة

درجة7الموافقة
قيمة7

المتوسط7
الحسابي

قيمة7
االنحراف7
المعياري

الرتبة موافق7
بدرجة7
كبيرة

غير7محايدموافق
موافق

غير7
موافق7
تماماً

5

اإلدارة  تساعد 
نية  و لكتر إل ا
النسائية  القيادات 
إلى  الوصول  في 
القرار  أصحاب 
القيادات  من 

الرجالية.

19222314.170.9408

2

اإلدارة  توفر 
نية  و لكتر إل ا
ت  ا د للقيا
بيانات  النسائية 
كافية  ومعلومات 
اإلدارات  عن 
مركز  داخل 
الطالبات  دراسة 

وخارجه.

23154414.171.0499

6

اإلدارة  توفر 
نية  و لكتر إل ا
النسائية  للقيادات 
التعلّم  فرص 
الذاتي  والتطوير 

في داخل العمل

181811--4.150.78010

12

اإلدارة  تتيح 
نية  و لكتر إل ا
النسائية  للقيادات 
المبادرات  تقديم 
واألفكار اإلبداعية 

في العمل

142643-4.090.80311

16

اإلدارة  توفر 
نية  و لكتر إل ا
المناسبة  المرونة 
النسائية  للقيادات 
في  للتصرف 

العمل

112961-4.060.67312

9

اإلدارة  تدعم 
نية  و لكتر إل ا
النسائية  القيادات 
فرق  تكوين  في 

العمل

132581-4.060.73413
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العبارةرقم7العبارة

درجة7الموافقة
قيمة7

المتوسط7
الحسابي

قيمة7
االنحراف7
المعياري

الرتبة موافق7
بدرجة7
كبيرة

غير7محايدموافق
موافق

غير7
موافق7
تماماً

13

اإلدارة  تسهم 
في  اإللكترونية 
القيادات  فهم 
النسائية ألدوارهن 

في العمل

13265214.020.87214

20

اإلدارة  توفر 
نية  و لكتر إل ا
النسائية  للقيادات 
خالل  من  الثقة 
كة  ر لمشا ا
ت  ما لمعلو با

الحساسة.

142265-3.960.93215

17

اإلدارة  توفر 
أجواء  اإللكترونية 
بين  التعاون 
النسائية  القيادات 

وجماعات العمل.

122474-3.940.87016

8

اإلدارة  تساعد 
نية  و لكتر إل ا
النسائية  القيادات 
إدارة  على 
ت  عا ا لصر ا

التنظيمية بفعالية.

92792-3.910.74717

7

اإلدارة  تدعم 
نية  و لكتر إل ا
النسائية  القيادات 
القرار  اتخاذ  في 

باستقاللية

132010223.851.02118

18

اإلدارة  توفر 
نية  و لكتر إل ا
النسائية  للقيادات 
في  المشاركة 

3.810.99219-122177اتخاذ القرار.



16٩

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

 فاطمة بنت عبد اهلل بن حممد البرش :دور اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري للقيادات النسائية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العبارةرقم العبارة

درجة الموافقة
قيمة 

المتوسط 
الحسابي

قيمة 
االنحراف 
المعياري

الرتبة موافق 
بدرجة 
كبيرة

غير محايدموافق
موافق

غير موافق 
تماماً

15

اإلدارة  توفر 
نية  و لكتر إل ا
النسائية  للقيادات 
الكافي  الوقت 
لممارسة أدوارهن 
التخطيط  في 

اإلستراتيجي.

5325323.740.89620

21

اإلدارة  تساعد 
نية  و لكتر إل ا
النسائية  القيادات 
الرقابة  بناء  على 

الذاتية.

62849-3.660.93921

4.100.465المتوسط العام

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح ما ييل:
 1- موافقــة جمتمــع الدراســة عــىل دور اإلدارة 
اإللكرتونيــة يف التمكني اإلداري لدى القيادات 
النســائية بجامعــة اإلمــام حممــد بن ســعود 
اإلســالمية بدرجة )موافقة كبرية(، إذ بلغ أدنى 
متوسط حسايب للقيادات قيمة قدرها )3.66( 
وانحراف معيــاري قــدره )٠.٩3٩( وبلغت 
أعىل قيمة متوسط حسايب للقيادات قيمة قدرها 
) ٤.51( وانحــراف معياري قدره )7٤8.٠( 
وبمتوسط حســايب )٤.1٠ من 5(؛ مما يعني أن 
القيادات النســائية  يف جامعة االمام يدركن دور 
اإلدارة اإللكرتونيــة يف التمكــني اإلداري هلن، 
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبد املعطي 
تســهم  اإللكرتونيــة  اإلدارة  أن  )2٠٠6م( يف 
يف عملية التخطيــط الذي يعد أحــد معوقات 

التمكني اإلداري.
2- أظهــرت النتائج أن هناك تفاوتًا يف موافقة أفراد 

جمتمع الدراســة عىل دور اإلدارة اإللكرتونية يف 
التمكني اإلداري لدى القيادات النسائية بجامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؛ حيث تراوحت 
متوسطات موافقتهن ما بني ) 3.66 إىل 51.٤ 
(، ويظهر تفاوت موافقة مفردات جمتمع الدراسة 
بسبب اخلربات اإلدارية هلن، واختالف املؤهل، 
واختالف طبيعة  العمل اإلداري؛ الذي أثر عىل 

استجابتهن لعبارات الدراسة.  
3- أوضحــت النتائج أن موافقة جمتمع الدراســة 
بدرجة )موافقة كبرية( عىل )ستة( أدوار لإلدارة 
اإللكرتونيــة يف التمكني اإلداري لدى القيادات 
النسائية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
تتمثــل يف العبارات رقم )3، 1٩ ، 11 ، ٤ ، 1 ، 

  .) 1٠
العبــارة رقم )3( احتلت املرتبــة األوىل يف الرتتيب 
واألمهية من حيث موافقة أفراد جمتمع الدراســة 
عليهــا بدرجــة ) كبرية( وبمتوســط حســايب 
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)٤.51( وهــي« تســاعد اإلدارة اإللكرتونية 
القيادات النسائية عىل متابعة العمل يف اإلدارات 
املختلفة داخل مركز دراســة الطالبات؛ مما يشري 
إىل أن القيادات النسائية بحاجة لوجود ما يسهل 
هلن متابعة العمل داخل املدينة اجلامعية؛ وذلك 
لكرب مســاحة مدينــة امللك عبــد اهلل للطالبات 

لذلك  احتلت العبارة رقم )3( املرتبة األوىل.
العبارة رقم )1٠( احتلت املرتبة األخرية والسادسة 
من حيــث موافقة أفراد جمتمع الدراســة عليها 
بدرجــة )موافقة كبرية(، وبمتوســط حســايب 
)٤.23 من5( وهي« تساعد اإلدارة اإللكرتونية 
القيادات النسائية عىل تبادل اخلربات مع القيادات 
املختلفة » باملرتبة السادســة واألخرية؛ مما يعني 
أن مفردات جمتمع الدراسة يعتقدن أمهية تطبيق 
اإلدارة اإللكرتونيــة يف تبــادل اخلربات يف ظل 
حمدودية اللقاءات بني القيادات بسبب االنشغال 
يف األعــامل اإلدارية وبالتايل ستســاعدهن عىل 

توفري بيئة منظمة داعمة للتمكني اإلداري. 
٤- كام أوضحت النتائج أن مفردات جمتمع الدراسة 
كانت درجة موافقتهن )موافق( عىل )مخسة عرش( 
دورًا لإلدارة اإللكرتونيــة يف التمكني اإلداري 
لدى القيادات النســائية بجامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلســالمية، وتتمثل يف ) 1٤ ، 5 ، 2 ، 6 
 .)21،15،18،7،8،17،2٠،13،٩،16 12 ،

اإلدارة  تســاعد   «  )1٤( رقــم  العبــارة  جــاءت 
اإللكرتونيــة القيــادات النســائية عــىل تطبيق 
املســاءلة واملحاســبية يف العمل » باملرتبة األوىل 
من حيــث موافقة مفــردات جمتمع الدراســة 
عليهــا بدرجة )موافق(، وبمتوســط حســايب 
)٤.1٩ مــن5(، وتفرس الباحثة هذه النتيجة إىل 

اإلدارة  الدراســة ألمهية  إدراك مفردات جمتمع 
املساءلة واملحاسبية حيث  اإللكرتونية يف تطبيق 
املوظفات اإلداريات  يسهل االطالع عىل أعامل 
وبالتايل تسهل التواصل مع املوظفات أنفسهن، 
ومن ثم مســاءلتهن وحماسبتهن عىل التقصري يف 
العمل، وتتفق هذه الدراســة مع دراسة الصالح 
تســهل  اإللكرتونيــة  اإلدارة  أن  )1٤3٤ه( يف 
التواصل مع املوظفات لتسهيل العمل اإلداري. 
جاءت العبارة رقم )5( » تساعد اإلدارة اإللكرتونية 
القيــادات النســائية يف الوصــول إىل أصحاب 
القرار مــن القيادات الرجاليــة » باملرتبة الثانية 
من حيث موافقة مفردات جمتمع الدراسة عليها 
بدرجــة )موافق(، وبمتوســط )٤.17 من5(، 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن مفردات جمتمع 
الدراســة يرين أمهية دور اإلدارة اإللكرتونية يف 
مســاعدهتن للوصول إىل أصحــاب القرار من 
القيادات الرجالية يف ظل وجود مباٍن مســتقلة 
بالطالبــات عن الطالب؛ وقد أظهرت دراســة 
الصائغ)2٠٠6م( أن القيادات النسائية يواجهن 

صعوبة االتصال مع أقسام الذكور. 
جاءت العبارة رقم )21( » تساعد اإلدارة اإللكرتونية 
القيادات النسائية عىل بناء الرقابة الذاتية« باملرتبة 
اخلامســة عرشة واألخــرية من حيــث موافقة 
مفردات جمتمع الدراسة عليها بدرجة )موافق(، 
وبمتوســط )366 من5(، وتعزى هذه النتيجة 
إىل أن مفردات جمتمع الدراســة يرين أن اإلدارة 
اإللكرتونية تســهم يف بناء الرقابة الذاتية؛ حيث 
يمكــن أن تتابع القيــادات قراراهتن وأعامهلن، 

ومن ثم مراجعتها. 
إجابة السؤال الثاين: ما املعوقات التي حتد من دور 
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اإلدارة اإللكرتونيــة يف التمكــني اإلداري لــدى 
القيادات النسائية بجامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية؟
     للتعــرف عــىل املعوقــات التــي حتد مــن دور 
اإلدارة اإللكرتونيــة يف التمكــني اإلداري لدى 
القيادات النسائية بجامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية؛ تم حساب قيم التكرارات، والنسب 

واالنحرافات  احلســابية،  واملتوسطات  املئوية، 
املعيارية، والرتب الســتجابات مفردات جمتمع 
الدراســة عىل عبارات حمور معوقــات اإلدارة 
اإللكرتونيــة يف التمكــني اإلداري للقيــادات 

النسائية، وجاءت النتائج كالتايل: 

جدول رقم )7(
ترتيب استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات حمور معوقات اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري 

للقيادات النسائية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات االستجابة

رقم7
العبارةالعبارة

قيمدرجة7الموافقة

المتوسط7
الحسابي

قيم7
االنحراف7
المعياري

الرتبة موافق7
بدرجة7
كبيرة

غير7محايدموافق
موافق

غير7
موافق7
تماماً

1
عدم توفر بنية تحتية لتطبيق 

4.510.6211--27173اإلدارة اإللكترونية.

4
تشريعات  وجود  عدم 
قانونية تلزم بتطبيق اإلدارة 

اإللكترونية.
21233--4.380.6102

5
التعامالت  على  التركيز 
إلتمام  كأساس  الورقية 

المعامالت.
241814-4.320.8873

7
بيانات  قاعدة  وجود  عدم 
اتخاذ  على  تساعد  كافية 

القرار.
202142-4.260.7934

3
يكفل  قانون  وجود  عدم 
البيئة  مخاطر  من  الحماية 

اإللكترونية.
172262-4.150.8075

11

الهيكل  المركزية في  سيادة 
التنظيمي في الجامعة؛ الذي 
يحجب كثيراً من المعلومات 

عن النظام اإللكتروني.

2212112-4.150.9326

9
ضعف قنوات االتصال بين 
والقيادات  الجامعة  إدارة 

النسائية.
191864-4.110.9387
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رقم7
العبارةالعبارة

قيمدرجة7الموافقة

المتوسط7
الحسابي

قيم7
االنحراف7
المعياري

الرتبة موافق7
بدرجة7
كبيرة

غير7محايدموافق
موافق

غير7
موافق7
تماماً

13

الفنية  المهارات  نقص 
لتطبيق  الالزمة  والتقنية 
اإلدارة اإللكترونية للقيادات 

النسائية.

122267-3.930.9858

لتطبيق 2 المادي  الدعم  قلة 
131811323.791.0629اإلدارة اإللكترونية.

6
النسائية  القيادات  وعي  قلة 
اإللكترونية  اإلدارة  بأهمية 
في تحقيق التمكين اإلداري.

131879-3.741.07310

النسائية 8 القيادات  خبرة  قلة 
3.681.06511-1120610بالتعامالت اإللكترونية.

10
المسؤولين  ثقة  ضعف 
في  النسائية  بالقيادات 
تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

18810923.661.29012

رقم7
العبارةالعبارة

قيمدرجة7الموافقة

المتوسط7
الحسابي

قيم7
االنحراف7
المعياري

الرتبة موافق7
بدرجة7
كبيرة

غير7محايدموافق
موافق

غير7
موافق7
تماماً

12

النسائية  القيادات  ثقة  عدم 
امتالك  على  بقدراتهن 
مهارات القيادة وفق اإلدارة 

اإللكترونية.

313131713.001.00013

3.970.526المتوسط7العام

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح ما ييل:

1- موافقة جمتمع الدراسة عىل أن هناك معوقات حتد 
من دور اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري 
النســائية بجامعــة اإلمام حممد  القيادات  لدى 
بن ســعود اإلســالمية  بدرجة )موافقة كبرية(، 
وبمتوسط حســايب )3.٩7 من 5( إذ بلغ أدنى 
متوسط حسايب للعبارات قيمة قدرها )٠٠.3( 

وبلغت   )1.٠٠٠( قــدره  معيــاري  بانحراف 
أعىل قيمة متوسط حسايب للعبارات قيمة قدرها 

)٤.5( بانحراف معياري قدره 
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)٠.621(، وتفــرس الباحثــة هــذه النتيجة إىل أن 
التمكني اإلداري للقيادات النسائية مل يصل فعليًا 
للمســتوى املأمول لذلك يواجهن معوقات حتد 
من دور اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري 
هلن؛ لذلك هن وافقن بدرجــة )موافق بدرجة 

كبرية(. 
2- أن أفــراد جمتمع الدراســة )موافقــات بدرجة 
كبــرية( عــىل )أربعــة( معوقات حتــد من دور 
اإلداري  التمكــني  يف  اإللكرتونيــة  اإلدارة 
للقيادات النسائية بجامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية، تتمثل يف العبارات رقم ) 1 ، ٤ ، 5 ، 

7 ( تنازليًا كالتايل:
احتلت العبــارة رقم )1( املرتبــة األوىل من حيث 
موافقة أفراد جمتمع الدراسة عليها بدرجة )موافقة 
كبرية(، وبمتوسط حسايب )٤.51 من5(« عدم 
توفر بنيــة حتتية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية »؛ مما 
يشــري إىل وجود ضعف يف البنية التحتية لإلدارة 
اإللكرتونية يف بيئة العمل للقيادات النسائية التي 
ال تســاعد عىل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية، ومن 
ثم ال متكنهــن من العمــل اإلداري عىل الوجه 
السابقة  الدراسات  الذي أكدته  املطلوب، األمر 
كدراسة الســياري )1٤32ه( ودراسة البرشي 
)2٠٠٩م( يف وجــود ضعــف مســتوى البنية 
التحتية الالزمة لتطبيــق اإلدارة اإللكرتونية يف 

مركز دراسة الطالبات. 
جاءت العبارة رقم )7( » عدم وجود قاعدة بيانات 
كافية تســاعد عىل اختاذ القــرار« باملرتبة الرابعة 
من حيــث موافقة أفراد جمتمع الدراســة عليها 
بدرجة موافقة )كبرية جدًا(، وبمتوســط حسايب 
قيمــه )٤.36 من5(، وهــذا يعني أن مفردات 

جمتمع  الدراسة يشــعرن بأمهية توفر املعلومات 
الكافية التي تســاعدهن يف اختاذ القرار لتحقيق 
التمكني اإلداري، وتفــرس الباحثة هذه النتيجة 
إىل أن اســتحواذ القيادات العليــا الرجالية عىل 
قاعدة البيانات، لذلك فــإن عدم وجود قاعدة 
بيانات كافية ال تساعد عىل اختاذ القرار يعد عائقًا 
أمام تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتحقيق التمكني 
تتفق  النتيجة  النسائية، وهذه  للقيادات  اإلداري 
مع دراسة فريي )fair,2٠٠3(؛ التي تؤكد عىل 
أمهية استخدام نظام التقنية يف دعم االتصاالت 

واختاذ القرارات. 
٤- موافقة جمتمع الدراســة بدرجــة )موافق( عىل 
)ثامنية( معوقات حتد من دور اإلدارة اإللكرتونية 
يف التمكني اإلداري للقيادات النســائية بجامعة 
اإلمام حممد بن ســعود اإلسالمية، وتتمثل يف ) 
3 ، 11 ، ٩ ، 13 ، 2، 1٠،8،6(؛ وهــي مرتبة 

تنازليًا كالتايل:
احتلت العبــارة رقم )3( املرتبــة األوىل من حيث 
موافقة أفراد جمتمع الدراســة عليهــا بدرجة ) 
موافــق(، وبمتوســط حســايب )٤.15 من5( 
وهي« عــدم وجود قانــون يكفــل احلامية من 
ماطر البيئة اإللكرتونيــة«، وتعزو الباحثة هذه 
النتيجة إىل ختوف مفردات جمتمع الدراســة من 
تدمري املعلومات املخزنة بســبب الفريوسات يف 
ظل عدم وجود قانون يكفــل احلامية من ماطر 
البيئــة اإللكرتونية؛ لــذا فهي تعــد عائقًا أمام 
تطبيــق اإلدارة اإللكرتونية يف التمكني اإلداري 
للقيادات النسائية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
العمــريي)1٤2٩ه( يف ضعف محاية املعلومات 

من قبل مزودي خدمة اإلنرتنت يف اجلامعة. 
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احتلت العبارة رقم )1٠( املرتبة الثامنة واألخرية من 
حيث موافقة أفراد جمتمع الدراسة عليها بدرجة) 
موافق(، وبمتوسط حسايب قيمه )3.66( وهي 
»ضعف ثقة املســؤولني بالقيادات النســائية يف 
الباحثة  وتفــرس  اإللكرتونية«،  اإلدارة  تطبيــق 
هذه النتيجة إىل أن أفراد جمتمع الدراســة يعانني 
مــن ضعف ثقة املســؤولني يف اجلامعة بقدرات 
القيادات النسائية يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية، 
ويوضح ذلك سيادة البناء التنظيمي املركزي يف 
اجلامعة الذي يركز السلطات والصالحيات بيد 
القيادات الرجالية، وعليه ال يمكن أن يتحقق هلن 
التمكني اإلداري، األمر الذي أكدته الدراسات 
السابقة كدراسة السليطي )2٠٠2م(، يف أن أهم 
الصعوبات التي تواجــه التنمية، والتي تعرتض 
متكني املــرأة وهي النظرة الســلبية جتــاه املرأة، 
ودراســة املنقاش )2٠٠٩( عىل ســيادة النظام 

املركزي يف إدارة مراكز دراسة الطالبات. 
5- موافقة جمتمع الدراســة كانــت حياديات حول 
معوق )واحــد( مــن املعوقات التــي حتد من 
دور اإلدارة اإللكرتونيــة يف التمكــني اإلداري 
للقيادات النسائية بجامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلســالمية، وتتمثل يف العبارة رقم )12( »عدم 
ثقــة القيادات النســائية بقدراهتــن عىل امتالك 
القيــادة وفــق اإلدارة اإللكرتونية«  مهــارات 
بمتوسط حســايب قيمه )٤.1٩ من5(، وتشري 
هــذه النتيجــة إىل أن القيــادات النســائية غري 
متأكدات من ثقتهن بقدراهتن يف امتالك مهارات 
القيادة وفق اإلدارة اإللكرتونية؛ ويمكن أن تعود 
هذه النتيجة إىل أنه مل تطبق اإلدارة اإللكرتونية يف 
مركز دراسة الطالبات؛ لذا فإن القيادات النسائية 

غري متأكدات من قدراهتن. 
خالصة النتائج:

1- موافقــة جمتمــع الدراســة عــىل دور اإلدارة 
اإللكرتونيــة يف التمكــني اإلداري للقيــادات 

النسائية بدرجة) موافق بدرجة كبرية(. 
2-  موافقة جمتمع الدراســة )بدرجــة كبرية( عىل 
)ســتة( أدوار لإلدارة اإللكرتونيــة يف التمكني 
النسائية بجامعة اإلمام حممد  للقيادات  اإلداري 
بن ســعود اإلســالمية، وكان أبرزها »تســاعد 
اإلدارة اإللكرتونية القيادات النسائية عىل متابعة 
العمل يف اإلدارات املختلفة داخل مركز دراسة 

الطالبات«. 
3- موافقة جمتمع الدراســة بدرجــة ) موافق( عىل 
)مخســة عــرش( دورًا لــإلدارة اإللكرتونية يف 
التمكــني اإلداري للقيادات النســائية بجامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، أبرزها يتمثل 
يف »تساعد اإلدارة اإللكرتونية القيادات النسائية 

عىل تطبيق املساءلة واملحاسبية يف العمل«.
٤- موافقة جمتمع الدراســة موافقــات عىل وجود 
معوقات حتــد مــن دور اإلدارة اإللكرتونية يف 
التمكــني اإلداري للقيــادات النســائية بدرجة 

)كبرية(. 
5- موافقة جمتمع الدراســة بدرجة موافقة )كبرية( 
عىل )أربعــة( معوقــات حتد مــن دور اإلدارة 
اإللكرتونيــة يف التمكــني اإلداري للقيــادات 
النســائية بجامعــة اإلمــام حممــد بن ســعود 
اإلسالمية، أبرزها يتمثل يف »عدم توفر بنية حتتية 

لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية«.
6- موافقة جمتمع الدراســة بدرجــة ) موافق( عىل 
)ثامنية( معوقات حتد من دور اإلدارة اإللكرتونية 
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يف التمكــني اإلداري للقيــادات النســائية بجامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، أبرزها يتمثل 
يف »عدم وجود قانون يكفــل احلامية من ماطر 

البيئة اإللكرتونية.
7- أن موافقة جمتمع الدراسة حول معوق واحد من 
املعوقات التي حتــد من دور اإلدارة اإللكرتونية 
يف التمكني اإلداري للقيادات النســائية بجامعة 
اإلمــام حممد بن ســعود اإلســالمية بدرجة ) 
حمايــد(، يتمثل يف »عدم ثقة القيادات النســائية 
بقدراهتــن عىل امتــالك مهارات القيــادة وفق 

اإلدارة اإللكرتونية«.
التوصيات:

 هتيئــة البنيــة التحتيــة املناســبة لتطبيــق اإلدارة 
اإللكرتونية يف مجيع املجاالت )اإلدارية، املالية، 
السياســية، التقنية( لتحقيــق التمكني اإلداري 

للقيادات النسائية ويتم ذلك من خالل.
توفري قاعدة بيانــات ومعلومات متكــن للقيادات 

النسائية من االستفادة منها يف اختاذ القرارات. 
إعــادة النظر يف اهليــكل التنظيمي بمركز دراســة 
ليتالءم مع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  الطالبات 
يف مجيــع إدارات اجلامعــة بام يســمح يف توفري 

املعلومات وتبادهلا للقيادات النسائية. 
 

دعم برامج أمن املعلومات حلامية املواقع اإللكرتونية 
ضد الفريوسات. 

تدريب القيادات النسائية عىل برامج احلاسب لرفع 
كفاءهتن القيادية واألدميــة الالزمة للتعامل مع 
تطبيقات اإلدارة، ليتحقق هلن التمكني اإلداري 

ا ملطلوب. 
تعديل القوانني والسياسات واآلليات واإلجراءات 

املنظمة للعمــل داخل مركز دراســة الطالبات 
باجلامعة يف ضوء اإلدارة اإللكرتونية بام يضمن 
مشاركة القيادات النسائية يف اختاذ القرار لتحقيق 

التمكني اإلداري. 
دراسات مقرتحة:

الصعوبات  لتحديــد  إجراء دراســات وأبحــاث 
التــي تواجه القيادات يف جمــال تقنية املعلومات 

واالتصاالت.  

املراجع

- أبو خضري، إيامن بنت سعود)1٤33ه(: »التحديات 
التي تواجه القيادات األكاديمية النسائية يف مؤسسات 
التعليم العايل يف اململكة العربية الســعودية«، املجلة 

السعودية للتعليم العايل، العدد:7.
-أفندي، عطية حســني)2٠٠3م(: »متكني العاملني: 
مدخل التحسني والتطوير املستمر«، املنظمة العربية 

للتنمية اإلدارية، القاهرة،2٠٠3، ص٤٠.
-البرشي، منــى عطيــة)1٤3٠ه(: »معوقات تطبيق 
اإلدارة اإللكرتونيــة يف إدارات جامعــة أم القرى 
بمدينة مكــة املكرمة مــن وجهة نظــر اإلداريات 
وعضوات هيئة التدريس باجلامعة«، رسالة ماجستري 
غري منشورة، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية 

الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. 
رافد)2٠13م(:«  واحلــدراوي،  عادل،  -البغدادي، 
التمكني  ومســتوى  االســرتاتيجي  االســترشاف 

التنظيمي«، ط1، عامن: دار الصفاء. 
الوظيفي  التمكني  )2٠1٤م(:«  فاطمــة  -التوجيري، 
اجلامعــات  يف  النســائية  األكاديميــة  للقيــادات 
اإلدارية احلكومية يف  القيادات  الســعودية«، مؤمتر 
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اململكة العربية الســعودية – الواقــع والتطلعات، 
1٠-12 صفــر 1٤36هــ، معهــد اإلدارة العامة 

بالرياض. 
-اجلمييل، مطر بن عبد املحســن)2٠٠8م(: »األنامط 
القياديــة وعالقتها بمســتويات التمكني من وجهة 
نظر موظفي جملس الشــورى الســعودي«، رسالة 
األمنية،  للعلــوم  العربية  نايف  ماجســتري، جامعة 

الرياض، اململكة العربية السعودية. 
-الدبيــان، جيهــان مهنــد)1٤3٤ه(: »الصعوبات 
التي تواجه القيادات األكاديمية النســائية يف بعض 
اجلامعات السعودية«، رسالة ماجستري غري منشورة، 
قســم اإلدارة والتخطيط الرتبــوي، جامعة اإلمام، 

الرياض. 
-الدوري، زكريــا وأمحد صالــح)2٠٠٩م(:« إدارة 
التمكــني واقتصاديــات الثقــة- يف منظامت أعامل 

األلفية الثالثة«- األردن: دار اليازوري. 
اإللكرتونية«،  »اإلدارة  عالء)2٠٠6م(:  -الســاملي، 

الطبعة األوىل، عامن، دار وائل للنرش والتوزيع.
-الســليطي، خالد)2٠٠2م(:« حمــددات تويل املرأة 
القطريــة للمناصب اإلدارية القياديــة«، ندوة دور 
املرأة يف اإلدارة يف منطقــة اخلليج العريب،21-1٤ 

أكتوبر، الدوحة، قطر.  
-الســياري، فاطمة بنــت نــارص)1٤32ه(: »واقع 
ومعوقــات تطبيــق اإلدارة اإللكرتونيــة يف مركز 
دراســة الطالبات بجامعة اإلمام حممد بن ســعود 
اإلســالمية«. رسالة ماجســتري غري منشورة. قسم 
الرتبية، كلية العلوم االجتامعية، جامعة اإلمام حممد 

بن سعود اإلسالمية، الرياض.
-الشــنفري، عبد اهلل بــن مبارك، والعــاين، وجيهة 
اهليئة  التخطيطية ألعضاء  »الكفاية  ثابت)2٠٠5م( 

اإلدارية بجامعة السلطان قابوس لتحوهلا اآلمن إىل 
جامعة إلكرتونية«، جملة العلوم الرتبوية والنفسية.

-الشــهايب، إنعام، والعزام، عبــد احلميد)2٠٠3(:« 
اجتاهات املــرأة القياديــة يف األردن نحو معوقات 
وصــول املرأة إىل املواقــع القيادية العليــا«، املجلة 

األردنية للعلوم التطبيقية، املجلد6، العدد2.
-الصالح، أمــاين إبراهيــم)1٤3٤ه(: »واقع تطبيق 
اإلدارة اإللكرتونية يف أقســام العلوم والدراســات 
الطبية بجامعة امللك ســعود«، رسالة ماجستري غري 
منشــورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

الرياض. 
-الصائــغ، نجــاة)2٠٠6م(: »األدوار التــي تؤدهيا 
السعودية من  الطالبات باجلامعات  عميدات أقسام 
وجهة نظرهن«، ورقة عمل مقدمــة إىل ندوة إدارة 
أقســام الطالبات » التحديــات والطموح« جامعة 

امللك فيصل، الدمام. 
عمــر  الســويعي،  أمحــد،  حســن  -الطعــاين، 
وعالقته  اإلداري  »التمكــني  ســلطان)2٠13م(: 
بالرضــا الوظيفي لدى مديــري املدارس احلكومية 
يف حمافظة الدمام«، دراسات العلوم الرتبوية، املجلد 

٤٠، ملحق1. 
-العساف، صالح محد )1٤33ه(: »املدخل 

-إىل التنميــة يف العلــوم الســلوكية«، دار الزهــراء، 
الرياض. 

-العــامر، عبد اهلل بــن ســليامن)1٤2٩ه(: »اإلدارة 
التقليدية والتحول اإللكرتوين«، ط1، الرياض.

-العمــريي، محود بــن فــواز)1٤2٩ه(: »متطلبات 
استخدام اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعات السعودية 

دراسة تطبيقية عىل جامعة
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 أم القرى«، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم اإلدارة 
والتخطيط الرتبوي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

-الغامــدي، فوز ســعيد) 1٤3٤هــــ(:« معوقات 
وصــول املرأة الســعودية إىل املناصــب القيادية يف 
القطاع العام«، دراسة ميدانية عىل عينة من موظفات 
جامعة امللك عبدالعزيز بجدة، رسالة ماجستري، قيم 
االجتامع واخلدمة االجتامعية ، كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية، جامعة امللك عبدالعزيز.
اإلداري  التمكــني  هيلــة)2٠1٤م(:«  -الفايــز، 
للقيادات النســائية يف اجلامعات السعودية – الواقع 
والتحديات، مؤمتر القيــادات اإلدارية احلكومية يف 
اململكــة العربية الســعودية – الواقع والتطلعات«، 
1٠-12 صفــر 1٤36هــ، معهــد اإلدارة العامة 

بالرياض. 
-املنقاش، ســارة )2٠٠٩م(:« التنظيم اإلداري ملركز 
الطالبــات يف اجلامعات الســعودية- املشــكالت 
واحللول املقرتحة«، جملة العلوم الرتبوية، املجلد17، 

العدد:2.
-املنقاش، ســارة وآخرون)2٠٠7م(:« قضية اإلدارة 
النســائية الرجاليــة يف مؤسســات التعليــم العايل 
للتعليم  املســتقبلية  آفــاق، اخلطة  للفتاة«، مرشوع 
اجلامعي، معهد امللك عبد اهلل للبحوث والدراسات 

االستشارية، بحث ممول من وزارة التعليم العايل.
-املهنا، نورة إبراهيــم)2٠1٤م(:« التمكني اإلداري 
وأثره عىل العملية األكاديمية يف جامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية«، رسالة ماجستري غري منشورة، 

كليات الرشق العريب.
أيمــن، عبد احلكيــم عقلــة)2٠٠٩م(:  -املعــاين، 
»التمكــني اإلداري وآثــاره يف إبــداع العاملني يف 
املجلد  اجلامعات األردنية«، دراسة ميدانية حتليلية، 

)5( العدد )2(.
-توربان، افرايــم)2٠٠5م(: » تقنيــة املعلومات يف 
إدارة الرشكات، ترمجة شعبان قاسم موسى ط أوىل، 

سوريا، دار الرضا.
-جالب، إحسان، واحلسيني كامل)2٠13م(:« إدارة 

التمكني واالندماج«، ط1، عامن: دار الصفاء.
-ســامح، مؤيد، أسيل حممود )2٠٠7م(: »أثر عوامل 
التمكني يف تعزيز الســامت القياديــة للمدير«، جملة 

اإلدارة واالقتصاد، ع67.
»اإلدارة  الــرؤوف)2٠٠7م(:  عبــد  طارق  -عامر، 
اإللكرتونية نامذج معارصة«، القاهرة، دار السحاب 

للنرش. 
-عبد املعطي، أمحد حسني)2٠٠6م(: »تصور مقرتح 
لــدور اإلدارة اإللكرتونية يف جتويد العمل اإلداري 
بكليات الرتبية بمرص«، املؤمتر العلمي األول للتعليم 
والتنمية يف املجتمعــات اجلديدة 5-6 مارس، كلية 

الرتبية، جامعة أسيوط.
-عريقات، أمحد يوسف)2٠٠٩م(: »دور التمكني يف 
إدارة األزمــات يف منظامت األعامل«، املؤمتر العاملي 
الدويل الســابع لكلية االقتصــاد والعلوم اإلدارية، 

جامعة الزرقاء، األردن.
-مراد، عبد الفتاح)2٠٠3م(:« احلكومة اإللكرتونية«، 

القاهرة، دار املعارف.
إداري  التمكــني كمفهوم  -ملحم، حيي)2٠٠6م(:« 
معارص«، ط )1(، القاهــرة، املنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية. 
-ياسني، سعد غالب)2٠1٠م( »اإلدارة اإللكرتونية«، 

األردن، دار اليازوري.
-وزارة التخطيــط، خطة التنمية التاســعة)1٤31-

1٤35هــ(.  
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 وفاء حافظ العوييض:فاعلّية أنشطة لغوية قائمة عىل الدراسة الشعرّية يف تنمية االعتزاز باللغة العربية لدى طالبات السنة التحضريية بجامعة جدة

فاعلّية أنشطة لغوية قائمة على الدراسة الشعريّة في تنمية االعتزاز باللغة 
العربية لدى طالبات السنة التحضيرية بجامعة جدة

د. وفاء حافظ العوييض
أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية املشارك

جامعة جدة – كلية الرتبية

ملخص الدراسة:
     اســتهدفت الدراســة قياس فاعلّية أنشــطة ُلغوية قائمة عىل 
الدراسة الشــعرية يف تنمية االعتزاز باللغة العربّية لدى طالبات 
السنة التحرضية بجامعة جدة؛ مستخدمًة املنهج شبه التجريبي؛ 
ولتحقيق أهداف الدراســة ُأعدت األنشــطة اللغوية ومقياس 
االعتزاز باللغة العربية. وبعــد التحقق من صدق املواد وثبات 
املقياس؛ طبِّــق املقياس عىل جمتمع البحــث املكون من)26٠( 
طالبة تطبيًقا قبلًيا؛ ثم قّســمت العينة تقســيام عشــوئيا إىل عينة 
ضابطــة تم تدريســها مقرر املهــارات اللغويــة )عرب1٠1( 
ســت املقرر  باســتخدام األنشــطة التقليديــة وعينة جتريبية ُدرِّ
باســتخدام األنشــطة اللغوية القائمة عىل الدراســة الشعرية؛ 
وبعد انتهاء التدريس تّم إجــراء التطبق البعدي للمقياس؛ وقد 
أظهــرت النتائج وجود قيمــة داّلة إحصائًيا عند مســتوى أقل 
من)٠.٠1( لصالح متوسط درجات املجموعة التجريبية الذي 
بلغ )7٩.77( يف مقياس االعتزاز باللغة العربية؛  أما متوســط 
درجات العينة الضابطة يف املقياس فقد بلغ )65.68( وبلغت 
د  قيمــة ت املحســوبة )٩.1٠( وهي قيمة دالــة إحصائيا تؤكِّ
فاعلية األنشــطة اللغوية القائمة عىل الدراسة الشعرية يف تنمية 
االعتزاز باللغة العربية ؛ كام تم حســاب حجــم التأثري بقياس 
مربــع إيتا )h2( فبلغت قيمتــه )٠.٤6( مما يدل عىل أن حجم 

التأثري كبري جدًا.

Abstract 
The study aimed to measure the effectiveness of 
linguistic activities based on the study of poetry in the 
development of pride in the Arabic language students 
at the preparatory year at the University of Jeddah; 
using quasi-experimental method; To achieve the 
objectives of the study prepared activities and linguistic 
pride in Arabic scale. After he joined the veracity of 
materials and the stability of the scale; the scale was 
applied to the research community consisting of 260 
student application tribal; then the sample was divided 
division Ashoiaa to sample an officer have been taught 
the language skills course (Arab 101) using traditional 
activities and sample experimental studied scheduled 
using the language-based activities The study of poetry; 
after teaching end was performed stratification posttest 
for the measure; The results showed a statistically 
significant value at less than (0.01) for the benefit of the 
average scores of the experimental group that reached 
a level (79.77) in the pride in Arabic scale; the average 
control sample degrees in the scale has was (65.68) The 
value of T calculated (9.10), a statistically significant 
value confirms the effectiveness of linguistic activities 
based on poetic study in hydration pride in the Arabic 
language; it was calculated effect size measured ETA 
square (h2) amounted to value (0.46), indicating that 
effect size is too big.

أوال- املقـدمـة والدراسات السابقة:

آيات قدرة اهلل عز وجل؛  آية عظيمة من  اللغة  إن        
فهي أداة نقل فكر األمم من جيل إىل جيل ومن خالهلا 
تعبريهم  يتم  وبوساطتها  الشعوب  عقلية  درجة  تتجىل 
اللغة  متيزت  وقد  واهتامماهتم،  وقيمهم  مشاعرهم  عن 
وتارخيها  والعلمية  واألدبية  الفكرية  بثروهتا  العربية 

ونقله  اإلنساين  الرتاث  حفظ  يف  البارز  ودورها  املمتد 
من الثقافات السابقة إىل الثقافات الالحقة وصواًل إىل 
العرص احلديث إضافة إىل أهنا اللغة التي اختارها املوىل 
عز وجل لتكون لغة خاتم األنبياء واملرسلني حممد عليه 
أفضل الصالة وأتّم التسليم، ولغة آخر الكتب الساموية 
املقدسة - القرآن الكريم - الذي كان وما زال له دور 
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رئيس يف حفظها من االندثار والفناء.
     وهي لغة عاملية أقرهتا اجلمعّية العامة لألمم املّتحدة 
العمل  لغات  ضمن  لتصبح  (؛   31٩٠( رقم  القرار  يف 
عاملًيا  يوًما  إقرارها  تاريخ  أصبح  وقد  فيها؛  الرسمية 
لالحتفاء هبا وهو اليوم الثامن عرش من كانون األول/ 
اللغة  تتعرض  وبالرغم من ذلك  ديسمرب من كل عام؛ 
من  وإنام  األخرى  األمم  من  ليس  اإلقصاء  إىل  العربية 
أنَّ  العينني)2٠٠3م(  أبو  دراسة  أّكدت  أبنائها؛حيث 
هناك قصور يف متكني اللغة العربّية داخل وجدان أبناء 
والتحريف  االستخدام  يتمثل يف سوء  العربّية،  البلدان 
يف  األجنّية  واللغات  العامّية  اللهجات  وتغليب 
واملجالت؛  والصحف  املرئية  واإلذاعة  اإلعالنات 
وكذلك رسيان الرطانة التي تعني تطعيم الكالم بألفاظ 
اآلرب  وكذلك  الفرنكوآب  لغة  باستخدام  أو  أجنبية 
إيزي أثناء الكتابة ويقصد هبا استبدال احلروف العربية 
البدع  من  وهي  اإلنجليزية؛  اللغة  من  وأرقام  بحروف 
وقد  العريب؛  الشباب  بني  رواًجا  القت  التي  اللغوية 
املحادثات  إجراء  استخدامها عند  اإلنرتنت عىل  شجع 
رسائل  إرسال  يريدون  عندما  والشباب  املراهقني  بني 
العرب  مع  املحادثة  تكون  وعنّدما  اإللكرتوين  الربيد 
لوحة  لدهيم  وليس  األجنبية،  البالد  يف  املوجودين 
أن   ) محادة)2٠11م  وتعتقد  عربية  بحروف  مفاتيح 
عىل  للقضاء  ممواًل  مطًطا  كوهنا  يف  تكمن  خطورهتا  
فقد  املبالغة؛  من  يشء  القول  هذا  ويف  العربية،  اللغة 
كافة  العربّية  املجتمعات  أن  عبدالباري)2٠1٠م(  ذكر 
بعدة  تأثرت  كبرية  وثقافّية  اجتامعّية  حتوالت  تشهد 
عوامل، ونتج عنها ظواهر سلبّية متلفة، لعل من أبرزها 
ظاهرة التداخل اللغوي لدى الناطقني باللغة العربّية من 
أبنائها، فكان نتاجه الضعف اللغوي الظاهر يف كتاباهتم 

وأحاديثهم.

حمادثاهتم  يف  العريب  الشباب  للغة  حتليلية  نظرة  وإن      
ضعف  عن  تكشف  االجتامعي  التواصل  وسائل  عرب 
اعتزازهم بلغتهم األم اللغة العربية؛ الذي نتج عن عدم 

إدراكهم احلقائق املرتبطة بمكانة اللغة العربية ومنها: 
ديني 	  واجب  هو  وإتقاهنا  العربية  اللغة  تعّلم  إن 

فهم  ألن  )1٩٩٩م(؛  تيمية  ابن  ذلك  وضح 
العربية،  اللغة  الكتاب والسنة ال يفهامن إال بفهم 
ثم  واجب،  فتعلمه  به  إال  الواجب  يتم  ال  وما 
عىل  واجب  هو  ما  والسنة   القرآن  علوم  من  إن 
وهذا  الكفاية،  عىل  واجب  هو  ما  ومنهام  األعيان 
معنى ما رواه أبو بكر بن أيب شيبة عن عيسى بن 
يونس عن ثور عن عمر بن يزيد قال كتب عمر إىل 
السنة  يف  فتفقهوا  بعد  أما  األشعري:«  موسى  أيب 
وتفقهوا يف العربية وأعربوا القرآن فإنه عريب« ويف 
عنه  اهلل  ريض  عمر  الثاين  اخلليفة  عن  مأثور  قول 
أنه قال: » تعلموا العربية فإهنا من دينكم وتعلموا 
الفرائض فإهنا من دينكم » وهذا الذي أمر به عمر 
ريض اهلل عنه من فقه العربية، وفقه الرشيعة جيمع 
وأعامل؛  أقوال  فقه  فيه  الدين  ألن  إليه؛  حيتاج  ما 
ففقه العربية هو الطريق إىل فقه أقواله، وفقه السنة 

هو الطريق إىل فقه أعامله.
استقى 	  التي  اخلام  املادة  هو  اللغوي  تراثنا  إن 

غنيم  وضح  حيث  نظرياهتم  الغرب  لغويو  منها 
كان  العريب  الرتاث  أن  فذكر  ذلك؛  )1٩8٩م( 
مبارش  غري  أو  مبارش  بطريق  املصدر  ومازال 
من  استفادته  تشومسكي  ينكر  فلم  ألعامهلم؛ 
النحو العريب الذي هيأ له السبيل إىل إخراج نظريته 
التحوييل، وثبت  التفريعي  بالنحو  املسامة  اجلديدة 
ذلك يف ما كتبه د.مازن الواعر إىل جملة اللسانيات 

باجلزائر.
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ما 	  بعض  نتاج  إال  ماهي  احلديثة  احلضارة  إن 
ُترجم عن الكتب العربية يف جمال العلوم والطب 
العرب  عىل  لذا  وغريها؛  والفلك  والصيدلة 
برتاثهم  والترشف  واالعتزاز  االفتخار  واملسلمني 

الفكري.
املايض  العقد  يف  الدراسات  تناولت  ولقد           
أبو  دراسة  توصية  يف  كام  العربية  باللغة  العناية  سبل 
تعمل  أن  رضورة  إىل  دعت  التي  العينني)2٠٠3م( 
املصطلحات  توحيد  عىل  واجتهاد  بجد  العربّية  الدول 
اللغوّية  للمعاجم  شاملة  بمراجعة  وتقوم  بينها،  فيام 
توافر  درجة  عن  الدراسات  بحثت  وكذلك  العربية، 
أجراها  التي  الدراسة  منها  التعليمية،  الكتب  يف  القيم 
اخلليفة عىل كتب اللغة العربية)2٠1٠م( هبدف حتديد 
ينبغي أن تشتمل عليها كتب  التي  املضامني األخالقية 
املرحلة  من  األوىل  الثالثة  بالصفوف  العربية  اللغة 
االبتدائية يف دول اخلليج العريب وكان من أبرز نتائجها 

انخفاض تكرارات القيم املتصلة بحب اللغة العربية.
        بينام ندرت الدراسات يف جمال تفعيل قيم االعتزاز 
العربية،  اجلامعات  يف  نحوها  واالجتاه  العربّية  باللغة 
استهدفت  التي  )2٠13م(  هاليل  دراسة  ذلك  ومن 
العربّية وتفعيل أدوار  اللغة  وضع تصور مقرتح حلامية 
الكفيلة  السبل  باختاذ  فأوصت  الرتبوّية؛  املؤسسات 
لتنمية الثقة بالنفس واالعتزاز باللغة العربّية لدى مجيع 

أفراد األمة.
   ويف هذا الصدد أشارت محادة ) 2٠12 م( يف توصيتها 
تدريسها  ودعم  العربية  اللغة  تبسيط  رضورة  نحو: 
حتقق  بصورة  وثقافتنا  بحضارتنا  خاصة  بموضوعات 
إليها؛  العربية واعتزازه هبا وانتامئه  للغة  الدارس  عشق 
عىل  القائمة  اللغوية  األنشطة  أن  الباحثة  تعتقد  لذا 
الدراسة الشعرية يمكن أن تكون مثرًيا تربوًيا يعمق قيم 

االعتزاز باللغة العربية.

يف  غزارة  تشهد  العلمية  الساحة  أن  من  وبالرغم       
اإلنتاج الفكري يف جمال العناية باللغة العربية تضمنتها 
عليها  يرشف  التي  العربية  اللغة  مؤمترات  سلسلة 

املجلس الدويل للغة العربية يف موقعه الرسمي
)http://www.alarabiah.org/ ( بدًئا من عام 2٠12م 
العناية  يف  فاعاًل  إسهاًما  أسهمت  والتي  2٠15م   –
أمهية  عىل  الضوء  وتسليط  العربية  اللغة  وتعلم  بتعليم 

ترسيخ قّيم االعتزاز باللغة العربية.
      إال أن الباحثة مل تعثر عىل دراسة علمية تناولت قيم 
اللغوية  األنشطة  باستخدام  العربية  باللغة  االعتزاز 
الدراسة الشعرية واستثارة االعتزاز هبا يف  القائمة عىل 
والشنقيطي،  )العوييض  دراسة  إال  اجلامعية؛  املرحلة 
باللغة  االعتزاز  قيمة  تنمية  استهدفت  التي  2٠1٤م( 
مقرر  الثالث؛  املستوى  طالبات  تدريس  أثناء  العربية 
مكونة  عينة  لدى  العربية  اللغة  تدريس  إسرتاتيجيات 
الدراسة  من 28 طالبة فقط، ومن أهم توصيات تلك 
القيم باستخدام  التدريس  رضورة أن يعزز عضو هيئة 
املقررات  تدريس  عند  أثناء  الشعرية  االستشهادات 
اجلامعية.؛ ومن مآخذ تلك الدراسة صغر حجم العينة 
الواحدة؛  املجموعة  ذي  التجريبي  املنهج  واستخدام 
الذي دفع الباحثة نحو تقيص فاعلية النشاط اللغوي يف 
تنمية االعتزاز باللغة العربية لدى عينة أكرب من طالبات 

السنة التحضريية. 
للسنة  األول  الوطني  املؤمتر  لتوصية  واستجابة        
بجامعة  املنعقد  السعودية  اجلامعات  يف  التحضريية 
الدمام عام )2٠15م( برضورة حتديد املهارات والقيم 
السنة  طالب  يف  غرسها  جيب  التي  املهمة  الشخصية 
الدراسية؛  واملناهج  اخلطط  وتضمينها  التحضريية 
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وتبني  والتعلم  التعليم  عمليات  تطوير  ورضورة 
الوعي  مستوى  يعزز  بام  والالصفية  املنهجية  األنشطة 

الوطني بالقيم األصيلة التي تسهم يف هنضة الوطن.
العربية  باللغة  تعزيز االعتزاز  البحث عن سبل   أصبح 
الدراسة  عىل  القائمة  اللغوية  األنشطة  خالل  من 
 )1٠1 )عرب  اللغوية  املهارات  مقرر  ضمن  الشعرية 
التحضريية  السنة  تشغيل  آلية  ضمن  منشودا  مطلًبا 

باجلامعات السعودية.

ثانًيا- مشكلة الدراسة:

     إن قيمة اإلعتزاز باللغة العربية، أخذت يف الضعف 
يف  ورد  ما  حسب  النشء-  وجدان  يف  والرتاجع 
سبل  عن  البحث  وجب  لذا  ؛   - السابقة  الدراسات 
نفوس  يف  والبيان  اإلفصاح  لغة  العربية  اللغة  ترسيخ 
عزوف  سبب  عن  التساؤل  بدأ  هنا  من  الطالبات؛ 
اجلامعات  يف  العربية  اللغة  استخدام  عن  الطالبات 
حمادثاهتنَّ  أثناء  استخدامها  يف  رغبتهّن  وعدم  املحلية، 
مع بعضهنَّ البعض داخل وطنهنَّ العريب؟ وللحصول 
عىل إجابة مقنعة تم إجراء مقابلة مجاعية مع 6٠ طالبة 
1(؛  ملحق  )انظر  التحرضية  السنة  طالبات  جمتمع  من 

كشفت عن النتائج التالية:
معنى 	  يدركنَّ  ال  أهنّن  الطالبات  من   %6٩ أفادت 

العرب  وأن  العروبة،  لغة  هي  العربية  اللغة  أن 
وا عرًبا نسبة إليها، وأن تعلُّمها واجب عىل كل  سمُّ

مسلم، وهنَّ ال يعلمّن شيئّا عن سحرها البياين.
واالعتزاز 	  بالفخر  يشعرنَّ  ال  بأهنّن   %75 أفادت 

فيام  يتفاخرن  هنَّ  بل  العربية  اللغة  إجادهتنَّ  إزاء 
بينهنَّ بإتقان لغات أخرى كالفرنسية واإلنجليزية 

بل وحتى الكورية!!!، 

أفادت 8٠% أهننَّ يبحثّن دائاًم عن التميز باستخدام 	 
يف  االنبهار  إلثارة  الفرنكوآب؛  لغة  أو  الرطانة 
يف  الثقايف  تفوقهن  وإلظهار  االجتامعي  حميطهّن 

الوسط اجلامعي 
ال 	  بأهنا  االستطالعية  العينة  من   %72 أفادت 

إن  حيث  العربية  اللغة  إتقان  وأمهية  بقيمة  تشعر 
باللغة  يدرسنّها  العلمي  املسار  يف  املقررات  مجيع 

اإلنجليزية.

قيمة  تقوية  إىل  الطالبات  حاجة  تبينت  سبق  ومما      
خالل  من  اهلوية  متثل  كوهنا  العربية  باللغة  االعتزاز 
أنشطة لغوية قائمة عىل الدراسة الشعرية يتم تضمينها 
إن  حيث  ؛   )1٠1 عرب   ( اللغوية  املهارات  مقرر 
كانوا  اهلل عليهم أمجعني -  الصالح - رضوان  السلف 
يف  ودورها  الشعرية  القصائد  بأمهية  تامة  معرفة  عىل 
العالية؛  بالقيم واألخالق  النفس  تقويم اللسان، ورفد 
مكانة  وحارضها  العربّية  األمة  مايض  يف  فللشعر 
الوجدان وقد ُروي عن عبد اهلل  بالغ يف  عظيمة وتأثري 
بن عباس قال: قال عمر بن اخلطاب: « تعلموا الشعر، 
فإن فيه حماسن تبتغى ومساوئ تتقى وحكمة للحكامء، 
)الرشيد،1٩81م،  األخالق«  مكارم  عىل  ويدلُّ 
ص2٩-31(؛ فَوّثقوا به أيامهم، وحفظوا به أجمادهم، 
وسّجُلوا به أعرافهم وقيم جمتمعهم حتى أضحى مرآًة 
الشعرية  القصائد  ومازالت  فكانت  حياهتم؛  تعكس 
وقد  املشاعر  وحمركة  للقيم،  ومعززًة  للحامسة  ملهبًة 
املعنوية  بمضامينها  وُحققت  اجليوش  بالقصيد  ُسريت 
وملعناها  إيقاع  العريب  وجدان  يف  فللكلمة  انتصارات؛ 
القيم وتقوي  العاطفة وتعزز  الفكر وتشحذ  حُتّرك  قوة 
يف  والقارئ  سلبية؛  أم  إجيابية  كانت  سواء  االجتاهات 
كثرية  والدالئل  واملواقف  الشواهد  جيد  العريب  الرتاث 
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احلديث؛  العرص  وحتى  اجلاهيل  العرص  منذ  ذلك  عىل 
مثل معلقة عمرو بن كلثوم:

أال هبي بصحنك فاصبحينا     والتبقي مخور األندر ينا
استجابته  إال  األسدي  فاتك  يد  عىل  املتنبي  مقتل  وما 

ملعاين تضمنها بيته الشعري: 
    اخليل والليل والبيداء تعرفني           والسيف والرمح 

والقرطاس والقّلم 
 وقصيدة أيب القاسم الشايب التي حركت شعوب الوطن 

العريب لتغري واقعها:
      إذا الشعب يوًما أراد احلياة       فالبد أن يستجيب 

القدر 
القول  من  اجلّيد  األبناء  بتعليم  املربون  اهتّم  وقد    
ريض  معاوية  قول  ذلك  ومن  وروايًة،  حفًظا  الشعري 
اهلل عنه: »جيب عىل الرجل تأديب ولده، والشعر أعىل 

مراتب األدب ».

     وقد متت صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس 
التايل: 

س: ما فاعلية أنشطة لغوية قائمة عىل الدراسة الشعرّية 
السنة  طالبات  لدى  العربية  باللغة  االعتزاز  تنمية  يف 

التحضريية بجامعة جدة؟
وقد تفرع عنه األسئلة التالية: 

الدراسة 	  عىل  القائمة  اللغوية  األنشطة  فاعلّية  ما 
لدى  العربية  اللغة  أمهية  إدراك  لتنمية  الشعرّية 
التحضريية  السنة  طالبات  من  التجريبية  العينة 

بجامعة جدة؟
الدراسة 	  عىل  القائمة  اللغوية  األنشطة  فاعلّية  ما 

لدى  العربّية  اللغة  إىل  االنتامء  تنمية  يف  الشعرّية 

التحضريية  السنة  طالبات  من  التجريبية  العينة 
بجامعة جدة؟

الدراسة 	  عىل  القائمة  اللغوية  األنشطة  فاعلّية  ما 
الشعرّية يف تنمية االعتقاد بعاملّية اللغة العربية لدى 
التحضريية  السنة  طالبات  من  التجريبية  العينة 

بجامعة جدة؟
الدراسة 	  عىل  القائمة  اللغوية  األنشطة  فاعلّية  ما 

ككل  العربّية  باللغة  االعتزاز  تنمية  يف  الشعرّية 
لدى العينة التجريبية من طالبات السنة التحضريية 

بجامعة جدة؟

            ثالثا- فروض الدراسة: 

      
   تبحث الدراسة احلالية عن صحة الفرض القائل: إن 
الشعرية  القصائد  دراسة  عىل  القائمة  اللغوية  األنشطة 
تزيد من درجة  العربية  اللغة  بفضل ومكانة  تشيد  التي 

اعتزاز الطالبات هبا.
تساؤالت  عن  ولإلجابة  الفرض  صحة  من  وللتأكد 

الدراسة، متت صياغة الفروض اإلحصائية التالية:
وفيام ييل عرض الفروض اإلحصائية للدراسة: 

عند . 1 إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
متوسطات  بني   0,01  ≤  α الداللة  مستوى 
الضابطة  املجموعة  طالبات  درجات 
االعتزاز  مقياس  يف  التجريبية  واملجموعة 
اللغة  أمهّية  إدراك  حمور  يف  العربية  باللغة 
العربّية بعد تنفيذ األنشطة اللغوية القائمة عىل 

الدراسة الشعرّية.
عند . 2 إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

متوسطات  بني   0,01  ≤  α الداللة  مستوى 
الضابطة  املجموعة  طالبات  درجات 
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االعتزاز  مقياس  يف  التجريبية  واملجموعة 
باللغة العربية يف حمور االنتامء إىل اللغة العربّية 
بعد تنفيذ األنشطة اللغوية القائمة عىل الدراسة 

الشعرّية. 

مستوى - 1 عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
درجات  متوسطات  بني   0,01  ≤  α الداللة 
التجريبية  واملجموعة  الضابطة  املجموعة  طالبات 
يف مقياس االعتزاز باللغة العربية يف حمور االعتقاد 
اللغوية  األنشطة  تنفيذ  بعد  العربّية  اللغة  بعاملّية 

القائمة عىل الدراسة الشعرّية. 

مستوى - 2 عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
الداللة α ≥ 0,01 بني متوسطات درجات طالبات 
املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية يف مقياس 
تنفيذ  بعد  املقياس ككل  العربية يف  باللغة  االعتزاز 

األنشطة اللغوية القائمة عىل الدراسة الشعرّية.

رابًعا- أهداف الدراسة: 
  سعت الدراسة نحو حتقيق اهلدف التايل:

الدراسة  القائمة عىل  اللغوية  فاعلّية األنشطة  1. قياس 
لدى  العربية  باللغة  االعتزاز  تنمية  يف  الشعرّية 

طالبات السنة التحضريية بجامعة جدة. 

خامًسا - أمهيـة الدراسة:
       تربز أمهية الدراسة احلالية فيام ييل: 

الدراسة أ-  هلذه  النظرية  األمهية  إن  النظرية:  األمهية 
تظهر يف كوهنا:

تصف أسلوًبا تربوًيا جديًدا يف التعليم يتجسد يف 	 
اإلجيابية  القّيم  نحو  الطالبات  اجتاهات  استثارة 
الدراسة  عىل  قائمة  لغوية  أنشطة  باستخدام 
العربية  باللغة  االعتزاز  قيم  تنمية  ومنها  الشعرية 
املحلية  باجلامعات  اجلامعي  التعليم  مرحلة  يف 

مقرر  التعليمية  خططها  تتضمن  التي  والعربية 
املهارات اللغوية.

ب- األمهية التطبيقية: إن األمهية التطبيقية هلذه الدراسة 
تظهر يف كونا:

إجراءات 	  عىل  تطبيقيا  أنموذجا  الدراسة  تقدم   
تنفيذ املحارضات بالتعليم اجلامعي وفق األنشطة 
لتنمية  الشعري  الرتاث  عىل  القائمة  التعليمية 
عىل  وتشري  املرغوبة  الرتبوية  واالجتاهات  القيم 
الرتاث  نفائس  يف  بالبحث  والرتبويني  األساتذة 
االعتزاز  قيم  تعزيز  يف  منه  واالستفادة  الشعري 

باللغة العربية وغريها من القيم اإلجيابية.
أثناء 	  التحضريية  السنة  يف  تربوًيا  يف  حتديثا  تعدُّ 

من  اجلمود  وتزيل  اجلامعية  املقررات  تدريس 
النظام التعليمي وتقوي عالقة الطالب باملحتوى 
قيم  نحو  انفعاالته  مشاعره  وتستثري  العلمي 
ومعتقدات جمتمعة فهي دراسة تقع ضمن تفعيل 

نظرية أنسنة التعليم.
القيم 	  حتديد  عىل  يقوم  تطبيقًيا؛  إسهاًما  تعدُّ 

ثنايا  ضمن  ترسيخها  عىل  والعمل  املستهدفة 
وفق  اجلامعية،  املقررات  يف  التعليمية  األنشطة 

مة. أسس تدريسية حُمَكَّ

 سادًسا- مصطلحات الدراسة:
األنشطة اللغوية: - 1

     لغة: نشط، النشاط ضد الكسل ونشط ينشط نشاطًا 
ونشيط طيب النفس للعمل ويف حديث عبادة بايعت 
واملكره،  املنشط  عىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
له  تنشط  الذي  النشاط وهو األمر  واملنشط مفعل من 
أي  يف  برسعة  لألخذ  ويقال  فعله؛  وتؤثر  إليه  وختف 

عمل )ابن منظور،1٩٩1م(.
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     واألنشطة التعليمية اصطالًحا هي: وصف كيفية 
التعليمية،  األهداف  لتحقيق  والطالب  املعلم  سري 
وتتداخل أنشطة التعليم مع أنشطة التعلم، وتتنوع بني 
حمارضة قصرية توفر للطالب املعلومات األساسية أو 
يف  الرئيسة  النقاط  حيدد  مترص  عرض  أو  مناقشة، 
زاهر،1٩٩7م( فهي: مجع  الدرس)جابر، اخلرضي، 
بطريقة  املواقف  تنظيم وهتيئة  تعليمي وتعني«  نشاط 
العديد  اختاذ  األستاذ  من  تتطلب  ومدروسة  هادفة 
سوف  التي  التدريس  بطرق  املتعلقة  القرارات  من 
التي جيب االستعانة  تستخدم واألساليب والوسائل 

هبا »)اهلاشمي،العزاوي، 2٠٠5م(.
مجع  هي:  الدراسة  هذه  يف  اللغوية  واألنشطة         
وهتيئة  بتنظيم  األستاذ  قيام  وتعني  لغوي  نشاط 
حمبتها  وتعزيز  العربية  اللغة  لتعليم  الرتبوية  املواقف 
ومدروسة  هادفة  بطريقة  طالبه  ووجدان  نفوس  يف 
تلزمه اختاذ قرارات تتعلق باختيار النصوص الشعرية 
األكثر تأثرًيا يف نفوس الطلبة وحتديد طرق التدريس 
عند  هبا  االستعانة  جيب  التي  والوسائل  واألساليب 
قرائية  مواقف  تتضمن  وقد  الشعرية  القصائد  رشح 
بتغذية مرتدة  الطالب  بعدها  ُيزود  كتابية  أو  إنشادية 
توجه أفعاهلم وأقواهلم نحو حتقيق األهداف املعرفية 
مقرر  تضمنها  التي  حركية  والنفس  والوجدانية 

املهارات اللغوية )عرب 1٠1(.

2- القيم:
الثمن الذي يقّوم  القيمة لغة: مفرد قيم والقيمة:      
به املتاع )طهطاوي، 1٩٩6م( والقيمة يف اللغة تأيت 
بمعان عدة منها: التقدير، فقيمة هذه السلعة كذا، أي 
تقديرها كذا، وتأيت بمعنى الثبات عىل أمر ما، نقول 

فالن ماله قيمة، أي ماله ثبات عىل األمر.

القيمة  تعريف  الباحثة  تتبنى  اصطالًحا:  القيم  معنى   
رغبة  إشباع  عىل  قدرة  ذا  ما  شيًئا  بأن  االعتقاد  بأهنا: 
أو  للفرد  أمهية  ذا  جتعله  لليشء  صفة  وهي  إنسانية، 
يف  وليست  البرشي  العقل  يف  تكمن  وهي  للجامعة، 

اليشء اخلارجي نفسه )طهطاوي، 1٩٩6 م( 

3- االعتزاز باللغة العربية:
والعز  والغلبة؛  والشدة  القوة  األصل:  يف  العز  لغة:     
 : عيلَّ وعز  ترشف،  وتعزز:  واالمتناع،  الرفعة  والعزة: 
كُرم، وأعززته: أكرمته وأحببته )ابن منظور،1٩٩٤م(.

هبا  يقصد  اصطالًحا:  العربية  باللغة  االعتزاز  معنى      
حراك نفيس يقوم به أفراد الوطن العريب هبدف الترشف 
الدخيلة،  الثقافات  ضغط  ومقاومة  العربية  باللغة 
وقد  العربية  اللغة  ثقافة  من  األجنبية  العنارص  وإبعاد 
استخلصت الباحثة ذلك التعريف من مفهوم مصطلح 
االعتداد بالثقافة القومية Nativism ويقصد به حركة 
اجلامعات التي هتدف إىل تعزيز الثقافة القومية، ومقاومة 
من  األجنبية  العنارص  وإبعاد  الدخيلة  الثقافات  ضغط 

الثقافة العربية) بدوي،1٩77م(.
   ومعناه اإلجرائي: يقصد باالعتزاز باللغة العربية حركة 
وجدانية تغمر شعور وإحساس الطالبة استجابة لوعيها 
نحو  تتجه  بحيث  العربية،  اللغة  ومكانة  بقيمة  العقيل 
حدثيها  يف  صحيحا  استخداما  العربية  اللغة  استخدام 
عنها  والذود  وتقديرها  امتداحها  إىل  إضافة  وكتاباهتا، 

والترشف هبا.

سابًعا - اإلطار النظري:
مكانة دراسة القصائد الشعرية يف تعزيز القيم:

أهله، ودفع  العريّب مكانة عظيمة يف وجدان  للشعر      
بلوغ  إىل  والطموح  األمور  بمعايل  التعلق  إىل  النشء 
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يف  الوقوع  عن  وعقلها  الرفعة،  وسنام  املجد  ذرى 
مهاوي الرذيلة، وحيفظ لنا التاريخ روايات عديدة عن 
أخرى،  من  واحلط  قبائل،  شأن  رفع  يف  القصيدة  دور 
الثائرة، أوإعطاء السائل، فهو جزء من  أوإطفاء جذوة 
حياهتم  جيري حبه وتقديره منهم جمرى الدم، وقد ورد 
يف األثر«ال تدع العرب الشعر حتى تدع اإلبل احلنني » 
الشعر »عمدة  أّن  قيل  )الرشيد،1٩81، 2٩-3٠( كام 
سائر  دون  به  اختصت  الذي  العرب  وعلم  األدب 
منزلة  للشعراء  كان  وهلذا  ت،1(؛  )الثعالبي،د  األمم  
ناقال   )  2٤1 ت،  )د  يف  اجلاحظ  عنها  يقول  خاصة 
عن أيب عمرو بن العالء قوله: كان الشاعر يف اجلاهلية 
يقدم عىل اخلطيب لفرط حاجتهم إىل الشعر الذي يقيد 
عليهم مآثرهم ويفخم شأهنم وهيول عىل عدوهم ومن 
غزاهم وهييب من فرساهنم وخيوف من كثرة عدوهم. 
وقد استمرت تلك املكانة الكبرية للشعر حتى يف عهد 
النبوة حيث ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال »إن 
بن  حسان  لشاعره  يقول  كان  وأنه  حلكمة«  الشعر  من 
من   « معك  القدس  وروح  »اهجهم  األنصاري  ثابت 
وظيفته  من  وأفضليته  وحضوره  الشعر  قوة  كانت  هنا 
عرصنا  يف  اإلعالم  مقام  تقوم  التي  املوجهة  اإلعالمية 

احلديث )زياد،2٠٠٤، ص131(
        ولكي يكون للشعر هذه املكانة وللشاعر هذا الدور 
تنطلق من عدة  أن  القصيدة جيب أساسا  السامي »فإن 
والكون  احلياة  أهنا موقف من  مقدمتها  فعالة يف  حماور 
الشعر  أمهية  تأت  ومل   )  1٤ ص  1٩86م،  )بدوي،   «
يتفوق  جعلته  كثرية  عوامل  من  جاءت  بل  فراغ  من 
األقل  عىل  النثر  وهو  الكالم،  يف  اآلخر  قسيمه  عىل 
لدي بعض الكتاب حيث دلل بعضهم عىل هذا بقوله: 
»النظم أدل عىل الطبيعة؛ ألن النظم من حيز الرتكيب، 
والنثر أدلُّ عىل العقل؛ ألن النثر يف حيز البساطة، وإنام 

أكثر  الطبيعة  املأثور؛ ألن  تقبلنا  مما  بأكثر  املنظوم  تقبلنا 
منا بالعقل، والوزن معشوق للطبيعة واحلس؛ ولذلك 
يفتقر له عندما يعرض استكراه يف اللفظ والعقل يطلب 
متشوقا  كان  وإن  عنده،  لّلفظِّ  حظَّ  ال  فلذلك  املعنى؛ 
هذه  وتنسحب  ص2٤5(  »)التوحيدي،دت،  معشوقا 
اجلزء  بوصفها  القصيدة؛  عىل  للشعر  الكربى  األمهية 
عىل  تقترص  ال  األمهية  وتلك  العريب،  للرتاث  املكّون 
مرورا  اجلاهيل  العرص  مع  بدأت  فقد  آخر،  دون  عرص 
أن  ذلك  ودليل  هذا،  الناس  يوم  إىل  النبوي  بالعهد 
من  عليها  واحلفاظ  العربّية  باللغة  االعتزاز  موضوع 
شوائب العامّية  أثار قرحية الشعراء الكبار من أصحاب 
طرحه  وتمَّ  العرشين،  القرن  شعراء  من  األوىل  الطبقة 
حافظ  من  كل  تناوله  فقد  األمهية.  بالغة  عامة  كقضية 
إبراهيم وخليل مطران ومصطفى صادق الرافعي وعىل 
 ( أمتهم  بقضايا  امللتزمني  الشعراء  من  وغريهم  اجلارم 

بدوي:1٩86م( 

     توعية األستاذ اجلامعي بالفرق بني القيم واالجتاهات:
بني  اجلامعي  األستاذ  يفرق  أن  الرضوري  من      
انتقاء أفضل  القيمة ومفهوم االجتاه؛ ليتسنى له  مفهوم 
وتغيري  القيم  لتعزيز  املناسبة  التدريسية  اإلجراءات 
إىل  ميل  أو  نزعة  عن  عبارة  فاالجتاه  االجتاهات؛ 
نحو  حمايد  أو  سلبي  أو  إجيايب  فعل  رد  أو  بشيئ  القيام 
األشخاص أو األفعال أو القيم واألفكار أواملعلومات 
القيم  بني  التميز  ويمكن  أواألوضاع،  أواألحداث 

واالجتاهات من عدة نواح من بينها) أمحد،1٩86م( 
ونظرة  األشياء  بامهية  يتعلق  اجتامعي  مفهوم  القيم   -
أما االجتاه فهو مفهوم فردي  اجلامعات والشعوب هلا، 

يتعلق بمواقف األفراد واجلامعات الصغرية.
وأصعب  االجتاهات،  من  وديمومة  ثباتا  أكثر  القيم   -
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تغيريًا وتطويًرا.
- القيم غالبًا ما يكون قياسها أسهل من قياس االجتاهات 

بسبب ميل صاحبها إلشهارها.
وواضحة  منطقية  بصيغ  عنها  التعبري  يمكن  -القيم 
مثل » أعتقد أن اهلل موجود »، أما االجتاهات فيصعب 
فعل  وردود  إنسانية  نزعات  باعتبارها  عنها  التعبري 
املشاعر  عن  تعبري  فهي  األشياء،  نحو  العاطفية  املرء 

والتقلبات النفسية.
- تشكل القيم جزءًا من ثقافة املرء واملجتمع فهي قيم 
مجاعية ترتضيها ثقافات الشعوب، أما االجتاهات فهي 
ال تشكل جزءًا من ثقافة املجتمع بل هي نزوع فردي أو 

مجاعي حمدود نحو األشياء واألشخاص.
- ال يمكن إخفاء القيم وحيرص اإلنسان عىل إظهارها 

يف سلوكه، أما االجتاهات فيمكن إخفاؤها.
ة، أما االجتاهات فقد  - القيم ال تكون إال إجيابية وخريِّ

تكون إجيابية أو سلبية أو حمايدة.
املعريف  املكون  هي  أبعاد  ثالثة  من  القيم  تتكون   -
واملكون الوجداين واملكون األدائي السلوكي االلتزامي 
املعريف  رئيسني مها:  بعدين  من  فتتكون  االجتاهات  أما 

ن األدائي فليس ملزمًا. واالنفعايل، أما املكوَّ
- ينبغي أن تنسجم قيم املرء مع ثقافة وقيم اجلامعة التي 
ينتمي إليها، وتعترب عنرص توحيد معهم، أما االجتاهات 
أو  جمتمعه  يف  السائدة  القيم  مع  بالرضورة  تنسجم  فال 

ثقافة قومه.
   إن تلك الفروقات بني القيم واالجتاهات ترسم حدوًدا 
ومنهاجا يلقي الضوء عىل أفضل اإلجراءات التدريسية 
املالئمة لغرس القيم يف وجدان طلبة وطالبات اجلامعة، 
يمكن أن توضحها اجلزئية التالية يف هذا اإلطار النظري.

ون القيم:  مستويات تكُّ
     ذكر العاجز والعمري) 1٩٩٩م ( أن القيم تتكون من 
ن  املكوِّ مستوى  هي:  رئيسة  ملكونات  مستويات  ثالثة 
ن  املكوِّ ومستوى  الوجداين،  ن  املكوِّ ومستوى  املعريف، 
املكونات ثالثة معايري تتحكم  السلوكي، ويرتبط هبذه 
والتقدير،  االختيار،  وهي:  وعملياهتا  القيَّم  بمناهج 
والفعل؛ وفيام ييل توضيح مستويات القيم ومعايري كل 

مستوى:
انتقاء  أي   ،« االختيار   « ومعياره  املعريف:  أ-املكون 

القيمة من بدائل متلفة بحرية كاملة بحيث ينظر الفرد 
انتقائه  مسؤولية  ويتحمل  بديل  كل  انتقاء  عواقب  يف 
بكاملها، وهذا يعني أن االنعكاس الالإرادي ال يشكل 
األول  املستوى  االختيار  ويعترب  بالقيم؛  يرتبط  اختيارًا 
يف سلم الدرجات املؤدية إىل اكتساب القيم ويتكون من 
البدائل املمكنة، والنظر يف  ثالث درجات: استكشاف 

عواقب كل بديل، ثم االختيار احلر.

ن الوجداين: ومعياره« التقدير« الذي ينعكس  ب - املكوَّ
والشعور  هبا  ف  والترشُّ واالعتزاز  بالقيمة  التعلق  يف 
بالسعادة الختيارها والرغبة يف إعالهنا عىل املأل، ويعترب 
التقدير املستوى الثاين يف سلم الدرجات املؤدية إىل القيم 
بالسعادة  الشعور  مها:  متتاليتني  خطوتني  من  ويتكون 

الختيار القيمة، وإعالن التمسك بالقيمة عىل املأل.

ن السلوكي: ومعياره » املامرسة والعمل » أو  ج- املكوَّ
املامرسة  أو  للقيمة  الفعلية  املامرسة  ويشمل   « الفعل   «
تتكرر  أن  عىل  املنتقاة،  القيمة  مع  يتسق  نحو  عىل 
املامرسة بصورة مستمرة يف أوضاع متلفة كلام سنحت 
يف  الثالث  املستوى  املامرسة  وتعترب  لذلك،  الفرصة 
القيم، وتتكون من  املؤدية إىل اكتساب  الدرجات  سلم 
إىل ممارسة، وبناء  القيمة  ترمجة  متتاليتني مها:   خطوتني 
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نمط قيمي.
األنشطة اللغوية القائمة عىل الدراسة الشعرية:

من  متنوع  عدد  وجود  إىل  الرتبوية  األدبيات  تشري     
الدراسية  املقررات  طبيعة  حسب  التعليمية  األنشطة 
التعًلم،  نفس  علم  من  املنبثقة  النظريات  وحسب 
األنشطة  تنويع  أمهية  يدرك  الذي  هو  الفّعال  واألستاذ 
تعدد  وجود  أن  إىل  اإلشارة  من  بد  وال  التعليمية، 
هلا  السليم  االختيار  جيعل  التعليم  أنشطة  يف  وتنوع 
ييل  ما  منها  واضحة،  معايري  حسب  رضورية  عملية 

)اخلطيب،1٩٩1م(:
أن تعمل األنشطة املختارة عىل حتقيق أهداف . 1

وأغراض الوحدة. 
2ـ أن تكون األنشطة مالءمة للمحتوى. 

3ـ أن تكون األنشطة مالءمة إمكانات املعلم والبيئة. 
٤ـ أن تناسب األنشطة ميول وقدرات املتعلمني.

5ـ أن تكون األنشطة متنوعة بحيث تراعي الفروق 
الفردية بني املتعلمني. 

6ـ أن ُتنفذ األنشطة يف حدود زمن احلصة الصفية.
أثناء تدريسه عىل إجرائني        وجيب أن يركز األستاذ 
الفكرية  اإلثارة  إحداث  هو:  األول  2٠٠8م(  )بدير، 
من خالل وضوح اتصاله الكالمي وإثارة دافعية الطلبة 
الطريقة  اختيار  فهو:  الثاين  اإلجراء  وأما  التعّلم،  نحو 

املناسبة للتدريس.
   لذا جيب أن يثري األستاذ اجلامعي اجتاهات طلبته نحو 
قيمة االعتزاز باللغة العربية؛ وحيدث اإلثارة الفكرية، 
ويدعمها معرفيا ووجدانيا وسلوكيا ويتعرف خطوات 
وفق  طلبته  نفوس  يف  بغرسها  ليبدأ  القيم؛  إكتساب 
)الربيع، 2٠1٠م( مجلة  وقد ذكرت  منهجية واضحة، 
تنفيذ  عند  الباحثة  منها  استفادت  التعليم  أنشطة  من 

النشاط اللغوي منها:

إحدى . 1 تكلف  أو  الموضوع  بصدد  تتحدث 
الطالبات القيام بذلك.

تُحدد فكرة النص ثم تطلب من الطالبات تحديد . 2
الشاهد الدال عليها.

تُدير المناقشة حول موضوع النص.. 3
تُكلف الطالبات قراءة النص األدبي.. 4
تُكلف أحدى التلميذات شرح النص شفوياً بلغتها . 5

الخاصة.
المعبرة . 6 الدقيقة  الكلمة  اختيار  التلميذات  تُكلف 

عن المعنى الصحيح، فيما ورد من أخطاء في 
أثناء شرح زميلتهن.

تقرأ النص قراءة نموذجية ثم تُقّدم نبذة عن حياة . 7
األديب والعصر الذي عاش فيه.... إلخ.

وأخيلة . 8 أساليب  من  النص  شمله  ما  توضح 
توضيح  الطالبات  من  تطلب  ثم  وتراكيب، 

تأثيرها على المعنى.
تطلب من الطالبات وضع عنوان يالئم النص أو . 9

استخالص مغزاه العام.
التي . 10 األفكار  استنتاج  التلميذات  من  تطلب 

شملها النص ثم تلخيص مضمونها.
 تدرب التلميذات على تحليل وتفسير ما . 11

يعرض عليهن من نصوص يف أثناء املحارضة.
وهلذا فإن الدراسة احلالية حتاول التحقق من أثر الدراسة 
االعتزاز  قيم  تنمية  يف  القصائد  ملضامني  الشعرية 
والوجدانية  املعرفية  الثالث  بمكوناهتا  العربية؛  باللغة 

والسلوكية؛ مستخدمة اإلجراءات التالية: 
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ثامنًا- منهج الدراسة وإجراءاتا:
منهج الدراسة: 

ذي  بتصميمه  التجريبي  شبه  املنهج  استخدمت       
املجموعتني الضابطة والتجريبية؛ ألنه أقرب إىل طبيعة 
الدراسة احلالية؛ فهو ال يكتفي بمجرد وصف الظاهرة، 
رشوٍط  حتت  معينة  عوامل  بمعاجلة  عامدًا  يقوم  وإنَّام 
أنَّه هيدف  مضبوطٍة ضبًطا دقيًقا) دالني1٩85م(، كام 
موضوع  الظاهرة  يف  املستقل  املتغري  آثار  مالحظة  إىل 
احلق،1٤17هـ(؛  عبد  عدس،  الدراسة)عبيدات، 
عىل  القائمة  اللغوية  األنشطة  فاعلية  ملعرفة  وذلك 

الدراسة الشعرّية يف تنمية االعتزاز باللغة العربّية.

متغريات الدراسة: 
     تضّمنت الدراسة متغريين:

عىل 	  القائمة  اللغوية  األنشطة  املتغرياملستقل: 
الدراسة الشعرية.

االعتزاز 	  قيمة  نحو  الطالبات  اه  اجتِّ التابع:  املتغري 
باللغة العربية.

حدود الدراسة: ُأجريت ضمن احلدود التالية:
جامعة 	  السعودية،  العربية  اململكة  املكانـي:  احلـد 

جدة، حي الرشفية. 
العام 	  من  األول  الدرايس  الفصل  الزمني:  احلـد 

اجلامعي 1٤36/1٤35هـ.
فاعلية 	  قياس  عىل  اقترصت  املوضوعي:  احلـد 

الشعرية  الدراسة  عىل  القائمة  اللغوية  األنشطة 
التحضريية  السنة  طالبات  ُتدرس  قصائد  لثالث 

ُضمنت مقرر املهارات اللغوية )عرب 1٠1(.

 جمتمع وعينة الدراسة 
 جمتمع الدراسة: 	 

مجيع طالبات السنة التحرضية بجامعة جدة فرع الرشفية 
الاليت يدرسن مقرر مهارات لغوية )عرب 1٠1( البالغ 

عددهن 262 طالبة مقيدات بالشعب التالية:
.DA1- AA1– CA1- EA- FA 

-عينة الدراسة:
أ- العينة االستطالعية: تكونت من 6٠ طالبة من شعبة DA1 من 

جمتمع البحث.

 عينةالدراسة: بلغت العينة)2٠2( طالبة تم تقسيم شعبهّن ب- 

بطريقة عشوائية إىل جمموعتني:

الشعبتني  يف  طالبة   )1٠2( جمموعها  بلغ  التجريبية:  املجموعة   

األنشطة  باستخدام  املقرر  تدريسهنَّ  تم   )AA1 – CA1(

طالبتني  استبعاد  تم  وقد  الشعرية،  الدراسة  عىل  القائمة  اللغوية 

البعدي؛ وعليه صار عدد  التطبيق  العينة بسبب تغيبهن عند  من 

طالبات العينة التجريبية )1٠٠( طالبة فقط.

الشعبتني  يف  طالبة   )1٠٠( جمموعها  بلغ  الضابطة:  املجموعة 

االعتيادية  األنشطة  وفق  املقرر  تدريسهنَّ  تّم   )EA- FA(

املستخدمة يف تدريس املقرر.

مواد وأدوات البحث: 	 

  تّم بناء مواد الدراسة وأدواهتا عىل النحو التايل: 

أ - تصميم األنشطة اللغوية القائمة عىل الدراسة الشعرية تم يف 

خطوتني: 

اخلطوة األوىل – اختيار القصائد الشعرّية: 

الشعري  الرتاث  من  عربّية  قصائد  مخس  الباحثة  انتقت       

واستبدال  إقصائها  وعواقب  العربية  اللغة  مكانة  موضوعها 

اللغات األجنبية هبا، انظر ملحق رقم )2( وهي:

قصيدة للشاعر املرصي حافظ إبراهيم، عنواهنا: اللغة . 1

العربية تنعي نفسها. 
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عامر، . 2 مردف  سعد  اجلزائري  للشاعر  قصيدة 
عنواهنا: لغة الضاد. 

النحوي، . 3 عدنان  السعودي  للشاعر  قصيدة 
عنواهنا: لغتي اجلميلة. 

اخلطيبب . ٤ نبيلة  األردنّية  للشاعرة  قصيدة 
عنواهنا: صهوة الضاد.

أحالم . 5 السعودّية  للشاعرة  رباعّية  قصيدة 
القحطاين، عنواهنا: صباح الضاد.  

لبناء  األوىل  الثالث  القصائد  مون  املحكَّ ح  رشَّ وقّد     
من  الشعرّية  الدراسة  عىل  القائمة  اللغوية  األنشطة 
االعتزاز  تنمية  إىل  هتدف  لغوّية  أنشطة  تصميم  خالل 

باللغة العربّية. 

– حتكيم األنشطة اللغوية القائمة عىل  اخلطوة الثانية  
الدراسة الشعرية: 

املناسبة؛  الشعرية  القصائد  املحكمون  رّشح  أن  بعد 
لرتسيخ قيَّم االعتزاز باللغة العربية، تم تصميم األنشطة 
تمَّ  األنشطة  تلك  حمتوى  صدق  من  وللتأكد  اللغوية، 
عرضها عىل عينة من املتخصصات بقسم اللغة العربية 
التحضريية  السنة  لطالبات  مناسبتها  عىل  للحكم 
ومالءمتها تدريس مقرر املهارات اللغوية )عرب 1٠1( 
-انظر ملحق)3(- وأصبحت الصورة النهائية لألنشطة 

اللغوية كام ييل:
1. نشاط تعليمي يتضمن تعريف مفهوم قيمة االعتزاز 
العامل من خالل ما  العربية ومنزلتها بني لغات  باللغة 

أورده الشعراء يف القصائد املنتقاة.
أمهية  لتوضيح  قصرية  حمارضة  عبارة  تعليمي  2.نشاط 
من  التقليد؛  عن  إلبعادهنَّ  العربية  باللغة  االعتزاز 
القصائد  يف  اإلشادة  وصور  املعاين  استيعاب  خالل 

باللغة العربية.

يقل  ال  ما  كتابة  طالبة  كل  فيه  ُتكلَّف  تعلُّمي  3.نشاط 
العربية، وأهنا السبيل  اللغة  عن1٠ أسطر؛ تربز أمهية 

الفريد لتحقيق متيزها.
ال  فيام  التحدث  الطالبات  ّتكلف  تعلُّمي  ٤.نشاط 
اللغة  مكانة  الطالبة  فيه  توضح  ثانية،   3٠ يتجاوز 
العربية وأمهية تنقية كالمها وكتابتها من الرطانة ولغة 
الفرنكوآب وغريها من الظواهر اللغوية التي تشري إىل 

ضعف قيمة االعتزاز باللغة العربية.
5.نشاط تعلُّمي ُتكلف الطالبات تقديم احلجج الرشعية 
عن أن الرطانة من عالمات النفاق بحيث ال تقل عن 

ثالثة شواهد من أمهات كتب السنة الصحاح الستة.
   ب - مقياس االجتاه نحو قيمة االعتزاز باللغة العربية: 
االعتزاز  قيمة  عن  الكشف  هو  املقياس:  من  اهلدف 
باللغة العربّية لدى الطالبات عينة باالستفادة من مقياس 
العوييض والشنقيطي )2٠1٤م( انظر ملحق)٤( وقبل 

تطبيق املقياس تم ما ييل: 

التي 	  املعاين  دقة  لتحديد  املقياس:  فقرات  مراجعة 
تضّمنتها عبارات كل حمور من حماور املقياس. 

من 	  للتأكد  )املحكمني(:  الظاهري  الصدق  حتري 
علم  من  املحّكمني  من  عينة  عىل  عرضه  تمَّ  صدقه 
النفس واملناهج وطرق التدريس، ويف ضوء آرائهم تّم 
العبارات وإعداد  التعديالت يف صياغة بعض  إجراء 
يف  العربية  باللغة  االعتزاز  قيمة  نحو  االجتاه  مقياس 

صورته النهائية ملحق رقم )5(. 
التجربة االستطالعية للمقياس: تم تطبيق املقياس عىل 	 

عينة الدراسة االستطالعية التي بلغ عدد أفرادها )61 
صدق  وحساب  املقياس  زمن  حتديد  هبدف:  طالبة( 

وثبات املقياس.
تّم 	  للمقياس:  الداخيل(  )االتساق  التكويني  الصدق 
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كل  ارتباط  بحساب  املقياس  عبارات  صدق  حساب 
رقم  جدول  ذلك  يوّضح  كام  الكلية،  بالدرجة  عبارة 

جدول )2()2(. 
صدق عبارات املقياس ودرجة ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية

درجة االرتباطالعبارة            

1       
أوال: إدراك أمهّية اللغة العربّية: 

**629.ال يرتبط تفوقي يف املواد الدراسية بإتقان القراءة والكتابة والتحدث باللغة العربّية.

**546.إتقان اللغة العربّية ينعكس أثره عىل قدرايت يف التفكري واإلبداع والتحليل والنقد.2.    

*418.أعتز كثرًيا بلغتي العربية؛ لذا أستخدمها بفاعلية لقضاء مصاحلي يف اجلامعة املستشفيات والبنوك.3.    

**720.حمبة الفصحى واستعامهلا مسألة ترتبط باإليامن والدين؛ حيث إن تأدية الصالة وقراءة القرآن تكون باللغة العربية.٤.    

**591.ازداد رشًفا وافتخاًرا كلام عرفت معلومة عن متيز اللغة العربية عن بقية لغات العامل.5.    

**740.ال أشعر أن تعّلم اللغة العربية يزيد يف مروءة وأخالق اإلنسان.6.    

**556.أشعر بتميز اللغة العربية بجامل اللفظ واملعنى واإلبداع واملرونة يف استيعاب املستجدات العرصية.7

    .8
ثانيا: االنتامء إىل اللغة العربّية: 

**635.  أعشق اللغة العربية، وحمبتها ترسي يف دمي فهي لغة القرآن العظيم.

**544.أميل نحو إقصاء األلفاظ العربية من حديثي اليومي ألبدو أكثر حترًضا وثقافة.٩.    

**681.أدعو املجتمع إىل العناية بتعّلم اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أكثر من اللغة العربية.1٠.    

*422.ال أفضل صحبة من يتحدث باللغة العربية الفصيحة؛ فهم مثار للسخرية.11.  

**600. أحاول دائاًم تطوير لغتي العربية كام أجادها األوائل يف عرص قوة اللغة العربية وازدهارها.12.  

**731.أحب أن أتفنن يف انتقاء ألفاظي باللغة العربية، وأستمتع بفصاحتي وقوة بياين.13.  

*428.أخرب من حويل بنوادر ومميزات اللغة العربّية؛ فهي مصدر اعتزازي ورشيف وافتخاري.1٤.  

  .15
ثالثا: االعتقاد بعاملّية اللغة العربّية: 

*460.القصائد الفصيحة تذيب الفوارق بني اللهجات العربّية، وال يمتلك الشعر الشعبي هذه املزّية.

ل كتابة احلروف العربية بحروف إنجليزية مثل خ ح تكتب هكذا 16.75.   *433.ُأفضِّ

**731.ال ينجذب املستمعون نحو متابعة حديثي عندما أتكلم باللغة العربية الفصيحة.17

*428.ال أشعر أبًدا بتميز اللغة العربية باملحاسن وانفرادها باإلبداع واجلامل واألصالة.18

**556.ال أثق يف أصالة فكر األساتذة الذين يتحدثون فقط باللغة العربية، وال جييدون غريها.1٩

*428.جتذبني الفنون األدبّية املكتوبة بلغات أخرى وخاصة اإلنجليزية والفرنسية أكثر من تلك املكتوبة باللغة العربية.2٠

اللغات 21  العربية، وحياربون تدريس  اللغة  قون بعاملية  الذين يتشدَّ الفكر الرجعي  جيب عدم االلتفات ألصحاب 
**681.األجنبية.
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دالة  املقياس  عبارات  أن   )2( جدول  من  يتضح    
عند  وكذلك   )٠.٠1(  ** مستوى  عند  إحصائًيا 
مستوى * )٠.٠5( مما يدل عىل أن عبارات املقياس 
تطبيقه  بإمكانية  تفيد  االتساق  من  عالية  درجة  عىل 

عىل عينة الدراسة. 
الداخيل  االتساق  معامالت  قيم  حساب  تم  وقد         
بني  االرتباط  معامالت  باستخدام  املقياس،  ملكونات 
العربية  باللغة  االعتزاز  مقياس  حماور  من  حمور  كل 
واملقياس ككل بعد تطبيقه عىل أفراد العينة االستطالعّية 
حماور  ارتباط  إىل  النتائج  وأشارت  طالبة(،   61(
املقياس بالدرجة الكلّية له، واجلدول )3( التايل يوّضح 

معامالت االرتباط.
جدول )3(

االتساق الداخيل ملقياس االعتزاز باللغة العربية
 

معامالت االرتباطاملحاور

٠.٩2إدراك أمهّية اللغة العربّية

٠.87االنتامء إىل اللغة العربّية

٠.81االعتقاد بعاملّية اللغة العربّية

 تبني من اجلدول السابق أن مجيع معامالت االرتباط 
يدل  وهذا   ٠.٠1  ≤α مستوى  عند  دالة  كانت 
عىل أن للمقياس درجة عالية من االتساق. وقد تم 
التأكد من ثباته باستخدام معادلة ألفا كرونباخ فبلغ 
معامل الثبات a= 0.84 ؛ وهكذا صار من املمكن 
ثبات  من  التأكد  وبعد  للبحث  كأداة  به  االستعانة 

املقياس وصدقه.

الدراسة - 2 عىل  القائمة  اللغوية  األنشطة  جتربة  تنفيذ 
الشعرية لتنمية قيم االعتزاز باللغة العربية:

التطبيق القبيل ملقياس االعتزاز باللغة العربية:. 1
باللغة  االعتزاز  )مقياس  الدراسة  أداة  تطبيق  تّم       
العربّية( قبل تنفيذ األنشطة اللغوية القائمة عىل الدراسة 
)عرب  اللغوية  املهارات  مقرر  تدريس  عند  الشعرية 
وفق  طالبة؛   )2٠٠( املكونة  الدراسة  عينة  عىل   )1٠1

اإلجراءات التالية:

تدريس أ-  إليهام  ُأسند  بأستاذتني  االستعانة  متت 
متاثل  مراعاة  ومتت  التحضريية،  بالسنة  املقرر 
أستاذة،  الوظيفي لكل  والتقدير  التدريسية  اخلربة 
بالكامل  الضابطة  املجموعة  شعب  وزعت  ثم 
املجموعة  شعب  ووزعت  األوىل،  األستاذة  عىل 
منهام  طلب  ثم  الثانية؛  األستاذة  عىل  التجريبية 
تطبيقا  العربية  باللغة  االعتزاز  مقياس  تطبيق 
تكافؤ  من  للتحقق  البحث؛  جمموعتي  عىل  قبلًيا 
املجموعتني يف درجة االعتزاز باللغة العربية، وقد 
تم استخدام اختبار »ت« للعينات املستقلة، كام هو 

موضح يف اجلدول)٤( اآليت:

جدول)4(
نتائج اختبار«ت« للعينات املستقلة لبيان داللة 

الفروق بني املجموعة الضابطة واملجموعة 
التجريبية يف مقياس االعتزاز باللغة العربية القبيل
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املتوسط العـدد املجموعةاملحاور
احلسايب

االنحراف
الداللةقيمة )ت(الداللةقيمة )ف(املعياري

جتريبيةإدراك أمهّية اللغة العربّية
ضابطة

1٠٠
1٠٠

20.20

19.37

4.06

3.90.204
٠.651.٤6٠.1٤7

جتريبيةاالنتامء إىل اللغة العربّية
ضابطة

1٠٠
1٠٠

21.45

21.14

4.25

5.131.80٠.18٠.٤7٠.6٤

االعتقاد بعاملّية اللغة 
العربّية

جتريبية
ضابطة

1٠٠
1٠٠

18.37

17.54

3.53

4.682.76٠.٠7٩1.٤1٠.16

جتريبيةاملقياس ككل
ضابطة

1٠٠
1٠٠

60.02

58.05

6.16

8.113.6٠.٠631.٩3٠.٠6

     يالحظ من اجلدول السابق أن مجيع قيم »ت« كانت 
واملجموعة  الضابطة  املجموعة  بني  إحصائيًا  دالة  غري 
باللغة  االعتزاز  درجة  يف  القبيل  املقياس  عىل  التجريبية 
العربية،، كذلك ُيالحظ من اجلدول السابق أن مجيع قيم 
»ف« غري دالة إحصائيًا؛ لذا يمكن القول إن املجموعتني 
متكافئتان عىل يف درجات القياس القبيل حيث إن: أكرب 
ومن  جًدا،  عالية  االعتزاز  درجة  أن  تعني  من2.٤ 
3.٤ إىل أقل من ٤.2 تعني أن درجة االعتزاز عالية، 
االعتزاز  درجة  أن   تعني  من٤.3  أقل  إىل   2.6 ومن 
أن درجة  تعني  أقل من 2.6  إىل  متوسطة، ومن 1.8 
االعتزاز أقل من املتوسط وأقل من 1.8 تعني أن درجة 
االعتزاز قليلة؛ ويف تلك النتيجة إشارة واضحة إىل تدين 
عينتي  وجدان  العربية يف  باللغة  االعتزاز  قيمة  مستوى 
ولعل  القبيل،  التطبيق  يف  والضابطة  التجريبية  البحث 

تفسري ذلك يرجع إىل األسباب التالية:
أبنائنا 	  عند  مهمشة  كانت  القيمة  هبذه  العناية  ضعف   

وبناتنا يف تنشئتهم، وتوافق هذه النتيجة ما أشارت إليه 
تقديم  التوازن يف  اخلليفة )2٠٠٤م( من عدم  دراسة 

املضامني األخالقية يف كتب اللغة العربية؛ حيث مُهِّش 
الصفوف  مقررات  من  العربية  اللغة  حب  مضمون 
يف  خلاًل  هذا  وُيعدُّ  االبتدائية،  املرحلة  من  األولّية 

التأليف يتعنيَّ تداركه.
العربية 	  باللغة  االعتزاز  قيمة  برتسيخ  العناية  ضعف   

ما  مع  متوافقة  النتيجة  هذه  تأيت  الناشئة؛  تعليم  عند 
م(   2٠٠3( العينني  أبو  من  كل  دراسة  إليه  ذهبت 
وهاليل )2٠13 م(، حيث أّكدت الدراسة األوىل أن 
سلبا عىل  تؤثر  العربّية  اللغة  هجمة رشسة عىل  هناك 
أنه  الثانية إىل  الدراسة  بينام أوصت  أبنائها هبا،  اعتزاز 
جيب عىل املؤسسات الرتبوّية أن تعمل عىل محاية اللغة 
بعامة  العربّية  وبالثقافة  هبا  االعتزاز  وتنمّية  العربّية 

بأنشطة وفعاليات مناسبة. 
 تعكس تلك النتيجة ضعف قيام املؤسسات الرتبوّية 	 

والتعليمية واإلعالمية بدورها يف تعريف الناشئة بمزايا 
متطلبات  كافة  استيعاب  عىل  وقدرهتا  العربية  اللغة 
دراسة  نتائج  عنه  أسفرت  ما  ذلك  ويؤكد  العرص، 
بينت أن من أهم الظواهر  التي  عبدالباري )2٠1٠ م( 
املجتمعات  يف  الثقافية  التحوالت  عن  الناجتة  السلبية 
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باللغة  الناطقني  عند  اللغوي  التداخل  حاليا  العربّية 
هذه  ملزايا  إدراكهم  وعدم  وبناهتا،  أبنائها  من  العربّية 
اللغة اخلالدة؛ وهذا يعني رضورة البدء بصياغة برامج 
ومظاهر  العربية  اللغة  بمزايا  النشء  تعّرف  وأنشطة 

اإلعجاز فيها.
العربية 	  اللغة  استخدام  عن  العزوف  مشكلة  إن   

خ قيمة االعتزاز يف وجدان  الفصيحة يرجع إىل عدم ترسُّ
الطالبات، وهذا ما أكدته دراسة أبو العينني ) 2٠٠3 م( 
ودراسة عبدالباري )2٠1٠ م( ودراسة هاليل )2٠13 
يف  العربّية  باللغة  االعتزاز  ضعف  عىل  أمجعت  التي  م( 
وانعكاس ذلك عىل ضعفهم يف ممارسة  أبنائها  وجدان 

االستخدام الصحيح والفصيح والدائم للغة العربية.

ب - ثم تم تنفيذ األنشطة اللغوية القائمة عىل الدراسة 
اخلطوات  باّتباع  دراسّية  أسابيع  ستة  خالل  الشعرية 

التالية:
- درسْت طالباُت املجموعة الضابطة يف شعبتي 

)EA- FA( وعددهن )1٠٠طالبة( بالطريقة االعتيادية 
مع األستاذة األوىل مقرَر املهارات اللغوية)عرب 1٠1 

(، ومل يطلب منها أي إجراء تعليمي.
 AA1(درسْت طالباُت املجموعة التجريبية يف شعبتي -
CA1 –( وعددهن)1٠٠ طالبة( مقرَر املهارات اللغوية 
)عرب 1٠1( مع األستاذة الثانية، وُطلب منها تدريس 
الدراسة  القائمة عىل  اللغوية  األنشطة  باستخدام  املقرر 

الشعرية عىل النحو التايل:
- األسبوع األول والثاين استخدام األنشطة اللغوية من 
تنعي نفسها للشاعر حافظ  العربية  اللغة  خالل قصيدة 

إبراهيم. 
لغوية  أنشطة  باستخدام  والرابع  الثالث  األسبوع   -

تضمنتها قصيدة لغة الضاد للشاعر سعد مردف عامر. 

تضمنتها  لغوية  أنشطة  باستخدام  اخلامس  األسبوع   -
قصيدة لغتي اجلميلة للشاعر عدنان النحوي.

- األسبوع السادس: خصص للتطبيق البعدي ملقياس 
االعتزاز باللغة العربية. 

العربية:  باللغة  االعتزاز  ملقياس  البعدي  التطبيق   - ج 
البحث  أداة  تطبيق  تّم  الدراسة  جتربة  من  االنتهاء  بعد 
البحث  عينة  عىل  العربّية(  باللغة  االعتزاز  )مقياس 
الضابطة والتجريبية ُأجريت املعاجلة اإلحصائية؛ وذلك 
لتحقيق اهلدف الثالث من أهداف البحث، وهو قياس 
الشعرية  الدراسة  عىل  القائمة  اللغوية  األنشطة  فاعلّية 

لتنمية قيمة االعتزاز باللغة العربية.

نتائج البحث:

أجاب البحث عن سؤاله: ما فاعلّية األنشطة اللغوية 
باللغة  االعتزاز  تنمية  يف  الشعرّية  الدراسة  عىل  القائمة 
جدة  بجامعة  التحرضية  السنة  طالبات  لدى  العربّية 
عند تدريسهن مقرر مهارات لغوية )عرب 1٠1( ؟ من 

خالل التحقق من فروض الدراسة: 

التحقق من صحة الفرض األول ومناقشته:
  الختبار صحة الفرض األول:

مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال   
طالبات  درجات  متوسطي  بني   0.01  ≤ αالداللة
ملقياس  الضابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة 
اللغة  أمهّية  إدراك  حمور  يف  العربية  باللغة  االعتزاز 
العربّية بعد تنفيذ األنشطة اللغوية القائمة عىل الدراسة 
الشعرّية”؛ لبيان داللة الفروق بني املجموعتني الضابطة 
اختبار  استخدام  تم  البعدي،  املقياس  عىل  والتجريبية 
»ت« للعينات املستقلة، املوضحة نتائجه يف اجلدول رقم 

)٤( التايل:
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جدول)4( نتائج اختبار«ت« لبيان داللة الفروق بني متوسطي درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية يف حمور 
إدراك أمهّية اللغة العربّية

مربع7إيتاالداللةقيمة”ت”الداللةقيمة”ف”االنحراف7المتوسط7العددالمجموعة

1٠٠23.00004.73329ضابطة
0.6130.449.100.0010.46

1٠٠28.83004.31828تجريبية

املحسوبة  ت  قيمة  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح        
دالة إحصائيا عند مستوى  قيمة  بلغت)٩.1٠(، وهي 
بني  فروق  وجود  إىل  يشري  وهذا  ؛  من٠.٠1  أقل 
والتجريبية  الضابطة  أفراد العينة  متوسطي درجات 
العربّية  اللغة  أمهّية  إدراك  ملحور  البعدي  القياس  يف 
املجموعة  الذي جاء يف صالح  املتوسط األعىل  لصالح 
القائمة  اللغوية  فاعلية األنشطة  التجريبية؛ مما يدل عىل 
عىل الدراسة الشعرية للقصائد العربية التي حتدثت عن 
التجريبية  املجموعة  طالبات  إكساب  يف  العربية  اللغة 
املجموعة  طالبات  عكس  العربية  باللغة  االعتزاز  قيمة 
الضابطة اللوايت درسن وفق األنشطة العادية املصاحبة 

ملقرر املهارات اللغوية )عرب 1٠1(.

        ولقياس حجم هذا التأثري تم حساب قيمة مربع 

عىل  يدل  مما  قيمته)٠.٤6(  بلغت  وقد   )h2( إيتا 
طالبات  إدراك  إن  حيث  جًدا؛  كبري  التأثري  حجم  أن 
ومميزات  خصائص  معرفة  ن  ملكوِّ التجريبية  املجموعة 
للقصائد  الفكري  التى وّضحها املضمون  العربية  اللغة 
يعرب  حديث  كلغة  العربية  اللغة  ينتقني  جعلتهن  املنتقاة 
مما  هلا؛  اختيارهنَّ  مسؤولية  ويتحملنَّ  أفكارهن،  عن 

حيث  العربية؛  باللغة  االعتزاز  قيمة  اكتساهبنَّ  إىل  أدى 
عىل  فن  وتعرَّ العربية،  اللغة  سامت  استكشفن  إهننَّ 
العربية  اللغة  أخرى أضعف من  لغة  استخدام  عواقب 
حًرا  اختيارهنَّ  فجاء  االشتقاقية؛  وقدراهتا  مرونتها  يف 

يعرب عن افتخارهنَّ باللغة العربية واعتدادهنَّ هبا.
الختبار صحة الفرض الثاين:

مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  »توجد 
طالبات  درجات  متوسطي  الداللة α ≥ 0,01 بني 
ملقياس  التجريبية  واملجموعة  الضابطة  املجموعة 
اللغة  إىل  االنتامء  حمور  يف  العربية  باللغة  االعتزاز 
العربّية بعد تنفيذ األنشطة اللغوية القائمة عىل الدراسة 
عىل  املجموعتني  بني  الفروق  داللة  ولبيان  الشعرّية«، 
للعينات  »ت«  اختبار  استخدام  تم  البعدي،  املقياس 

املستقلة، املوضحة نتائجه يف اجلدول رقم )5( التايل:

جدول)5(: نتائج اختبار«ت«لبيان داللة الفروق بني متوسطي درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية يف 
حموراالنتامء إل اللغة العربّية

مربع7إيتاالداللةقيمة”ت”الداللةقيمة”ف”االنحراف7المتوسط7العددالمجموعة
10023.145.13ضابطة

0.3980.535.390.0010.14
10027.005.00تجريبية

املحسوبة  ت  قيمة  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح        
بلغت )5.3٩(؛ وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى 
أقل من٠.٠1 وهذا يشري إىل وجود فروق بني متوسطي 
القياس  يف  والتجريبية  الضابطة  أفراد العينة  درجات 
البعدي ملحور االنتامء إىل اللغة العربّية ولصالح املتوسط 
األعىل الذي جاء يف صالح املجموعة التجريبية؛ مما يدل 
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عىل فاعلية األنشطة اللغوية القائمة عىل الدراسة الشعرية 
ن الوجداين الذي  يف تعزيز قيم االنتامء حيث توفر املكوَّ
تقدير  نحو  التجريبية  املجموعة  طالبات  توجه  يف  ظهر 
ف هبا، والشعور بالسعادة  اللغة العربية واالعتزاز والترشُّ
الختيارها والرغبة يف إعالن ذلك التقدير عىل املأل من 
املجموعة  طالبات  عكس  اللغوية،  األنشطة  خالل 
لغوية  أنشطة  باستخدام  املقرر  تدرس  مل  التى  الضابطة 
قائمة عىل الدراسة الشعرية لقصائد موضوعها االعتزاز 
حساب  تم  التأثري  هذا  حجم  ولقياس  العربية؛  باللغة 
مما  قيمتها)1٤.٠(  بلغت  الذي   )h2( إيتا  مربع  قيمة 
النتيجة تشري إىل  التأثري كبري؛ وهذه  يدل عىل أن حجم 
دراسة  مثل  السابقة  الدراسات  لتوصية  االستجابة  أن 
أبو العينني ) 2٠٠3 م ( ودراسة عبدالباري )2٠1٠ م( 
أنشطة  ودراسة هاليل )2٠13 م( والعمل عىل صياغة 
وفعاليات يف املؤسسات الرتبوية تعزز قيمة اللغة العربية 
الدراسة احلالية- تؤدي إىل رفع درجة اعتزاز  - كام يف 

عينة البحث التجريبية باللغة العربية.
    الختبار صحة الفرض الثالث:

مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال    
طالبات  درجات  متوسطي  الداللة α ≥ 0,01 بني 
ملقياس  التجريبية  واملجموعة  الضابطة  املجموعة 
اللغة  بعاملّية  االعتقاد  حمور  يف  العربية  باللغة  االعتزاز 
العربّية بعد تنفيذ األنشطة اللغوية القائمة عىل الدراسة 
عىل  املجموعتني  بني  الفروق  داللة  لبيان  الشعرّية«؛ 
للعينات  »ت«  اختبار  استخدام  تم  البعدي،  املقياس 

املستقلة، املوضحة نتائجه يف اجلدول رقم )6( التايل:

جدول)6(: نتائج اختبار«ت«لبيان داللة الفروق بني 
متوسطي درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية يف 

حمور االعتقاد بعاملّية اللغة العربّية

مربع7إيتاالداللةقيمة”ت”الداللةقيمة”ف”االنحراف7المتوسط7العددالمجموعة

10019.54004.68270ضابطة

1.0020.1265.1710.0010.14
10023.94007.10501تجريبية

املحسوبة  ت  قيمة  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح      
مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة  وهي  بلغت)5.17( 
بني  فروق  وجود  إىل  يشري  وهذا   ، من٠.٠1  أقل 
يف  والتجريبية  الضابطة  أفراد العينة  متوسطي درجات 
العربّية  اللغة  بعاملّية  االعتقاد  ملحور  البعدي  القياس 
املجموعة  الذي جاء يف صالح  املتوسط األعىل  لصالح 
القائمة  اللغوية  فاعلية األنشطة  التجريبية؛ مما يدل عىل 
العربية  باللغة  االعتزاز  تنمية  يف  الشعرية  الدراسة  عىل 
الدراسة الشعرية  القائمة عىل  اللغوية  النشطة  حيث إن 
قيمة  ترمجة  التجريبية  املجموعة  لطالبات  أتاحت 
حديثهنَّ  عند  يامرسنه  فعل  إىل  العربية  باللغة  االعتزاز 
وكتاباهتن؛ مما جعلهنَّ يعتقدنَّ اعتقاًدا جازًما بعاملية اللغة 
الضابطة  العينة  طالبات  عكس  عىل  وتفوقها،  العربية 
قيمة  استعشار  بدون  العادية  بالطريقة  درسنَّ  اللوايت 
ومكانة اللغة وسهولة تطبيقها حسب ماورد يف مضامني 
النصوص الشعرية التي أشادت بتفوق اللغة العربية عىل 
مجيع لغات العامل؛ فهنَّ مل يامرسن اللغة ممارسًة حتوهلا إىل 
هذا  حجم  ولقياس  ؛  نفوسهنَّ يف  يرتسخ  قَيمي  نمط 
بلغت  الذي   )h2( إيتا  مربع  قيمة  حساب  تم  التأثري 
قيمته )٠.1٤(؛ مما يدل عىل أن حجم التأثري كبري جًدا.

الختبار صحة الفرض الرابع:

    »ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
طالبات  درجات  متوسطي  الداللة α ≥ 0,01 بني 
مقياس  يف  التجريبية  واملجموعة  الضابطة  املجموعة 
االعتزاز باللغة العربية ككل بعد تنفيذ األنشطة اللغوية 
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الفروق  داللة  لبيان  الشعرّية«؛  الدراسة  عىل  القائمة 
استخدام  تم  البعدي،  املقياس  عىل  املجموعتني  بني 
يف  نتائجه  املوضحة  املستقلة،  للعينات  اختبار«ت« 

اجلدول رقم )7( التايل:
جدول)7(: نتائج اختبار«ت« لبيان داللة الفروق بني 
متوسطي درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية يف 

مقياس االعتزاز باللغة العربية ككل

مربع إيتاالداللةقيمة“ت“الداللةقيمة“ف“االنحراف المتوسط العددالمجموعة

10065.688.69ضابطة

0.9860.322 9.1020.0010.46

10079.7712.82تجريبية

املحسوبة  ت  قيمة  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح    
دالة إحصائيا عند مستوى  قيمة  بلغت)٩.1٠(، وهي 
بني  فروق  وجود  إىل  يشري  وهذا   ، من٠.٠1  أقل 
يف  والتجريبية  الضابطة  أفراد العينة  متوسطي درجات 
ككل  العربية  باللغة  االعتزاز  ملقياس  البعدي  القياس 
ولصالح املتوسط األعىل الذي جاء يف صالح املجموعة 
القائمة  اللغوية  فاعلية األنشطة  التجريبية؛ مما يدل عىل 
التأثري  هذا  حجم  ولقياس  الشعرية؛  الدراسة  عىل 
قيمته  بلغت  التي   )h2( إيتا  مربع  قيمة  حساب  تم 

)٠.٤6(؛ مما يدل عىل أن حجم التأثري كبري جًدا.
تدعم  سابقة  جتريبية  دراسات  وجود  لعدم  ونظًرا      
دراسة)العوييض  سوى  أوختالفها  النتيجة  هذه 
والشنقيطي 2٠1٤م( التي طبقت األنشطة اللغوية 
القائمة عىل الدراسة الشعرية من قصائد متلفة عن 
الدراسة احلالية يف مقرر اسرتاتيجيات تدريس اللغة 
اللغة  طالبات  عىل  املقرر  الثالث  للمستوى  العربية 
اللغوية  األنشطة  أن  تعتقد  الباحثة  فإن  العربية؛ 
العربية  للقصيدة  الشعرية  الدراسة  عىل  القائمة 

اجتاهات  يف  تغرًيا  أحدثت  قد  الفكري  بمضموهنا 
باللغة  االعتزاز  نحو  التحضريية  السنة  طالبات 
دراسة  عىل  القائم  اللغوي  النشاط  ألن  العربية؛ 
تربوي  علمي  هنج  وفق  سار  العربية  القصيدة 
العربية  باللغة  االعتزاز  قيمة  الطالبات  إلكساب 
:1٩٩٩م(  )العاجزوالعمري  دراسة  وضحته 
االنتقاء  معياره  معريف  كمكون  عرضها  من  بدًءا 
بتوجيه  العربية  باللغة  االعتزاز  لقيمة  واالختيار 
استكشاف  إجراءات:  بثالث  القيام  نحو  الطالبات 
األبدال املمكنة مثل لغة أخرى غري العربية  الفرنكو 
اللغة العربية األم، والنظر يف عواقب كل  آرب، أو 
اللغة  الستخدام  احلر  االختيار  ثم  سبق،  مما  بديل 
أن  ومعرفتهن  بياهنا  قوة  اكتشافهن  بعد  العربية 
القصيدة  تعلمها واجب ديني واستيعاهبن مضامني 
الفكرية، ثم التعامل مع قيمة االعتزاز باللغة العربية 
اللغة  تقدير  معياره  وجداين  كمكون  اخرتهنا  التي 
قيمة  بالسعادة الختيار  يظهر يف: شعورهن  العربية 
ثم  هبا،  التمسك  وإعالن  العربية،  باللغة  االعتزاز 
ويتم  واملامرسة،  الفعل  معياره  سلوكي  كمكّون 
باللغة  االعتزاز  قيمة  ترمجة  مها:  متتاليتني  بإجرائني 
إىل ممارسة بنبذهن الرطانة ولغة الفرنكوآرب، وبناء 
إىل  والدعوة  العربية  اللغة  فضل  عن  قيمي  نمط 

التمسك هبا واالفتخار بكوهننَّ عربيَّات مسلامت.
 التوصيات:

القيم . 1 مجيع  وتعزيز  التحضريية  بالسنة  االهتامم 
العربية  باململكة  التعليمية  السيسة  تستهدفها  التي 
القائمة  اللغوية  األنشطة  خالل  من  السعودية 
هيئة  عضو  ينوع  بأن  وذلك  الشعرية  القصائد  عىل 
شعرية  أبياًتا  وحيفظ  التعليمة  األنشطة  يف  التدريس 
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السنة  طالب  ويكلف  والقيم،  الفضيلة  عىل  حتض 
النثر  من  نصوص  واستظهار  بجمع  التحضريية؛ 
املجتمع  يسعى  وأخالقا  قيام  تتضمن  والشعر 
أن  )2٠13م(  اهلاليل  أشار  حيث  أفراده  إلكساهبا 
بإمكان األستاذ اجلامعي أن يستعني ببعض األنشطة 
يف  العربية  باللغة  االعتزاز  قيمة  لغرس  اللغوية 
تغريب  محالت  ملواجهة  اجلامعيني  الطلبة  نفوس 

األمة وفصلها عن موروثها الثقايف. 

أن يكلف عضو هيئة التدريس الذي يدرس بالسنة . 2
عند  وفعاليات  أنشطة  تنفيذ  طلبته  التحضريية 
من  يرسخ  العربية  للغة  العاملي  باليوم  االحتفال 
العربية-  األم -اللغة  بلغتهم  قيمة االعتزاز  خالله 
ويوفر أنشطة لغوية للنقاش حول القيم واملثل العليا 
ونحو مفهوم العروبة واالعتزاز هبا واملحافظة عىل 

اهلوية.

أن يقوم عضو هيئة التدريس بتطبيق مقياس االعتزاز . 3
باللغة العربية )مقياس العوييض، 2٠15م( للكشف 
ضوء  ويف  العربية؛  باللغة  طلبته  اعتزاز  درجة  عن 
درجات طلبته يقرر درجة احتياجهم ألنشطة تعزز 
يقرر  ثم  ومن  العربية  باللغة  االعتزاز  قيم  وترسخ 
االعتزاز  قيمة  مفهوم  التعليمية عن  األنشطة  نوعية 

باللغة العربية.

بالسنة . ٤ سواء  التدريس  هيئة  عضو  حيرص  أن 
واملاجستري  البكالريوس  مراحل  يف  أو  التحضريية 
والدكتوراه عىل ربط حمتويات املساق الذي يدرسه 
بقيم املجتمع واألمة ومعاجلة انحرافات القيم لدى 
واألمثلة  والقراءات  النصوص  خالل  من  الطلبة 
والقصائد الشعرية املؤثرة يف نفوس الطلبة واستثارة 
محاستهم نحو يف حتصيل القيم واملعارف واملهارات 

املرتبطة هبا. 

املقرتحات:

نمو . 1 تصف  اختبارات  لتقنني  دراسات  إجراء 
التي  القيم  نحو  االنفعايل  املجال  يف  الطلبة 
تدعو إليها اجلامعة كقيم االعتزاز وقيم احرتام 
اآلخر،  مع  والتسامح  املحبة  وقيم  اآلخرين 
 ( والعودة  امللكاوي  دراسة  إليه  ما دعت  وهذا 

11٠2م (.

هيئة . 2 أعضاء  اجتاهات  لتنمية  دراسات  إجراء   
استخدام  نحو  العلمية  األقسام  يف  التدريس 
يف  اإلنجليزية  اللغة  جانب  إىل  العربية  اللغة 
عىل  طلبتهم  توجيه  وتعزيز  بحوثهم  كتابة 
ألن  العربية؛  باللغة  ودراساهتم  أبحاثهم  كتابة 
درجة  يضعف  اإلنجليزية  اللغة  عىل  االقتصار 

االعتزاز باللغة العربية.

إجراء مشاريع مدعمة لتكوين فرق بحثية تتبع . 3
احلاسب  علوم  تعريب  مهمة  تتوىل  اجلامعات 
يساير  فوري  بشكل  التقنية  واألجهزة  اآليل 
تدار  الذي  التكنلوجلي  املجال  يف  اهلائل  التقدم 

بواسطته معظم ممارسات احلياة اليومية. 

التعليم . ٤ وزارة  عليها  ترشف  دراسات  إجراء 
بالعربية؛  وتعليمها  العلوم  تعريب  قضية  جتاه 
العربية  باللغة  العربية  اجلامعات  استهانة  ألن 
واإلرصار يف تعليم املقررات اجلامعية باللغات 
باللغة  االعتزاز  درجة  من  يضعف  األجنبية 
الساحة  من  إقصائها  فكرة  ويدعم  العربية 

العلمية ويضعف ثقة النشء هبا.
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قائمة املصادر واملراجع: 

لسان . 1 الدين.)1٩٩٤م(.  مجال  منظور،  ابن 
العرب)ط.3(. بريوت: دار صادر

ابن تيمية، أمحد.)1٩٩٩م(. اقتضاء الرصاط املستقيم . 2
ملخالفة أصحاب اجلحيم )ط.1(. الرياض: مكتبة 

الرشد

عبداملعطي.)2٠٠3م(.التعريب . 3 العينني،عمر  أبو 
جملة  املستقبل.  آفاق  –التحديات-  الواقع  ة  واألمَّ

كلية الرتبّية، جامعة املنصورة،52، 235-28٠. 

أمحد، بلقيس.)1٩86(. االجتاهات وطرائق تعديلها . ٤
ن:  عامَّ  .)EP/16( املدريس  التعليم  يف  وقياسها 

دائرة الرتبية والتعليم بوكالة الغوث. 

دالني، ف، ديو بولد. ب.)1٩86م(. مناهج البحث . 5
سليامن  نوفل،  نبيل  )حممد  النفس  وعلم  الرتبية  يف 
القاهرة:  مرتجم(  منصور،  وطلعت  اخلرضي، 

مكتبة األنجلو املرصية.

)ط.1(. . 6 النشط  التعّلم  )2٠٠8م(.  كريامن  بدير، 
عامن: دار املسرية 

مصطلحات . 7 زكي)1٩77م(.معجم  بدوي،أمحد 
العلوم االجتامعية )ط.1(. بريوت:مكتبة لبنان.

إسرتاتيجيات . 8 احلميد.)2٠٠٠م(.  جابر،عبد 
الفكر  دار   : 1(،القاهرة  والتعلم.)ط.  التدريس 

العربية.

زاهر،فوزي.. ٩ اخلرضي،سليامن،  احلميد،  جابر،عبد 
التدريس.)ط.1(،القاهرة:  )1٩٩7م(.مهارات 

دار النهضة العربية. 

تربوي . 1٠ شحات.)1٩٩1م(.منظور  اخلطيب،حممد 
الناقد  التفكري  مهاريت  التالميذ  تعليم  لسبل 
اجلمعية  جملة  االبتدائية.  باملرحلة  واإلبداعي 
-٩7 والنفسية،)3(،  الرتبوية  للعلوم  السعودية 

.13٤

حتليلية . 11 دراسة  جعفر.)2٠٠٤م(.  اخلليفة،حسن 
العربّية  اللغة  كتب  يف  األخالقية  للمضامني 
بالصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية بدول 
العريب،)25(٩3،  اخلليج  رسالة  العربّية.  اخلليج 

.٩6 – 63

تعليمية . 12 أنشطة  ونيس.)2٠1٠م(.  حنان  الربيع، 
 ( التفاعل  كورت  عىل  قائمة  مقرتحة  تعلمية 
البالغة  مقرر  ملوضوعات   )Interaction cort
العربية  اململكة  يف  الثانوي  األول  للصف  والنقد 
عبد  امللك  جامعة  ماجستري  رسالة  السعودية. 

العزيز، كلية الرتبية،جدة.

الرشيد، نارص بن سعد.)1٩81م(. تنمية التذوق . 13
وتعّلمه.  الشعر  دراسة  خالل  من  اخللقّية  والقيم 

جمّلة كلية الرتبّية بجامعة أم القرى،)7(،3٠-7٤.

تفاضل . 1٤ هلل.)2٠٠٤م(.  غرم  زياد،صالح 
دار  جملة  األدبية.  األنواع  وتراتب 

العلوم،)33(،186-121.

طهطاوي، سيد أمحد. )1٩٩6م(. القيم الرتبوية يف . 15
القصص القرآين.)ط.3(، مرص: دار الفكر العريب. 

املدريس . 16 حسن.)1٩٩2م(.النشاط  شحاته، 
تطبيقه. وجماالت  ووظائفه  مفهومه 

)ط.1(،القاهرة: الدار املرصية. 

17 . .) 1٩٩٩م  عطية.)  العمري،  عيل،  فؤاد  العاجز، 
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القيم والرتبية يف عامل متغري. ُقدم ملؤمتر كلية الرتبية 
والفنون باألردن بجامعة إربد. 

األبعاد . 18 عبدالباري،أسامةإسامعيل.)2٠1٠م(. 
شئون  جملة  اللغوّي.  الضعف  لظاهرة  االجتامعّية 

اجتامعية،27)1٠6(، ٩-٤8. 

عبيدات، ذوقان، عدس، عبد الرمحن، عبد احلق، . 1٩
كايد.)1٩٩6 م(. البحث العلمي مفهومه وأدواته 

وأساليبه.)ط.5(،عاّمن:دار الفكر للطباعة.

حممد . 2٠ أمامة  الشنقيطي،  حافظ،  وفاء  العوييض، 
)2٠1٤م(. فاعلية نشاط لغوي قائم عىل الدراسة 
لدى  العربية  باللغة  االعتزاز  تنمية  يف  الشعرية 
املجلة  نورة.  األمرية  بجامعة  الرتبية  كلية  طالبات 

الرتبوية الدولية املتخصصة)3(، ٤- 16.

العربية . 21 (.اللغة  غنيم.)1٩8٩م  كارم،السيد 
الفكر،1٩)٤(،  املنشودة.عامل  العلمية  والنهضة 

.8٠-37

اهلاشمي،عبد الرمحن، العزاوي، فائزة.)2٠٠5م(. . 22
تدريس البالغة العربية رؤية نظرية تطبيقية حموسبة.

)ط.1(األردن: دار املسرية.

سليامن.. 23 أمحد  عودة،  حسن،  ملكاوي،فتحي 
اجلامعي.  التعليم  يف  القيم  موقع  )2٠11م(. 
موقع  2٠13.من   /11/5 تاريخ  يف  اسرتجعت 

رياض العلم: 

24 4w w w . a l 5 a a t r . c o m /
٤5w_qiam_jamee./1٤/researches

 doc

يف . 25 التحضريية  للسنة  األول  الوطني  املؤمتر   
اجلامعات السعودية.)2٠15م(. آلية تشغيل السنة 

يف  اسرتجعت  واملأمول.  الواقع   – التحضريية 
تاريخ3٠ ديسمرب 2٠15م من موقع جامعة الدمام  
https://dl.dropboxusercontent.
p rep1 s a _ /3 1 ٩ ٤ 7 7 6 2 /c o m /u

 recomandation.pdf

املجلس الدويل للغة العربية. املوقع الرسمي متاح . 26
www.alarabiah.org عىل الرابط

املؤسسات . 27 )2٠13م(.دور  مسعد.  هاليل،ممدوح 
ضوء  يف  العربّية  اللغة  تشويه  مواجهة  يف  الرتبوّية 
العلمي  املؤمتر  إىل  مقّدم  بحث  العرص.  متغريات 
التعليم  ملستقبل  استرشافية  رؤية  األول-  الدويل 
يف مرص والعامل العريب يف ضوء املتغريات املجتمعّية 

املعارصة -كلية الرتبّية،جامعة املنصورة.
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نموذج مقترح لتقييم األداء المتوازن للجامعات الحكومية
 في جمهورية مصر العربية في ضوء المؤشرات التعليمية

د. عدنان حممد قطيط 
 األستاذ املساعد يف قسم العلوم الرتبوية بكلية الرتبية يف املجمعة

امللخص:
يســتند هذا البحث يف أهدافه إىل استكشــاف أسس ومقومات 
تقييم األداء املتوازن للجامعات، كأحد أهم التوجهات احلديثة 
نحو االصالح والتطوير املرتكز عىل تشخيص فجوات األداء؛ 
لعالجها وتصحيحها يف ضوء التوجهات املتزايدة نحو االعتامد 
عىل وجود مــؤرشات واضحة لقيــاس األداء, كام يتضمن أهم 
أهداف البحث الوقوف عىل واقع تقييم أداء اجلامعات احلكومية 
يف مرص, وعنارص القوة التي تتسم هبا ونواحي الضعف والقصور 

التي تعوق كفاءهتا وفعاليتها.
       واعتمــد البحــث يف منهجيته عىل أســلوب دلفي؛ حيث 
تم إعداد وتطبيق اســتطالع رأي عىل  عينــة من خرباء التعليم 
اجلامعي واملراكز البحثية، وصل عددهم خالل اجلولة الثانية إىل 
)3٠( خبــريًا؛ هبدف الوقوف عىل رؤاهم حول مؤرشات تقييم 
األداء املتــوازن للجامعات املرصية. وتشــري أهم نتائج البحث 
يف ســياق النموذج املقرتح لتقييم األداء املتوازن للجامعات إىل 
أن هناك منظومة من مؤرشات األداء األساســية املتكاملة التي 
تستند إليها أساليب ونظم التقييم املعارصة, بام ال يغفل كافة أبعاد 
املؤسسة التعليمة ومتغريات بيئتها الداخلية واخلارجية، وذلك 
وفق أربعة أبعاد؛ هي: املســتفيدون, التعلــم والنمو, العمليات 

الداخلية, واملنظور أو البعد املايل.
الكلامت املفتاحيــة: تقييم األداء املتوازن, املــؤرشات التعليمية, 

اجلامعات احلكومية.

 
Abstract 
          This research aims to explore the basics and 
foundations of evaluating balanced performance of 
the universities as one of the most important recent 
trends toward reform and development based on the 
diagnosis of performance gaps for the correction in 
the light of the growing trends towards reliance on the 
existence of clear indicators to measure performance, 
as the most important objectives of the research 
include standing on the reality or the status quo of 
assessing public universities performance in Egypt, 
to define the strengths and weaknesses or deficiencies 
that hamper their efficiency and effectiveness.
           The search depended on the Delphi method, 
to solicit views, through preparing and implementing 
a questionnaire on a sample of university education 
experts that reached during the second round (30) 
experts, in order to stand on their visions about the 
evaluation indicators for balanced performance of the 
Egyptian universities. According to the most important 
results in the context of the proposed model to evaluate 
the balanced performance of the universities, there is a 
system of integrated core performance indicators that 
the methods and systems of contemporary evaluation 
depend upon, to focus on all dimensions and variables 
of internal and external environment, according to 
four dimensions: Beneficiaries, learning and growth, 
internal processes, and financial dimension.
Key words: Balanced Performance evaluation, 
educational indicators, public universities. 

مقدمة:
تتسم بيئة املنظامت املعارصة بمستويات عالية من 
التنافسية, بام فرض رضورة البحث عن مداخل وأساليب 
التي  النظر  وجهة  ضوء  يف  مستمر,  بشكل  أدائها  لتقييم 
إدارته, مع عدم  يمكن  تقييمه ال  يمكن  ما ال  بأن  تقول 

اإلحصاءات  واستعراض  البيانات  مجع  عند  الوقوف 
فقط, وإنام استخالص املؤرشات القادرة عىل تشخيص 
االستدامة  مسارات  ورسم  املتغريات  ورصد  الواقع 

والنمو والتطور. 
عنارصها  وتعدد  املعارصة  البيئة  تعقد  زيادة  ومع 
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املالية  واملؤرشات  املقاييس  تعد  مل  متغرياهتا,  وتشابك 
املنظامت  وفعالية  كفاءة  عىل  للحكم  كافية  وحدها 
وقدرهتا التنافسية يف عرص املعلومات، ومن َثّم تزايدت 
املتعلقة  املعلومات  توفري  إىل  احلاجة  األخرية  اآلونة  يف 
باجلوانب املالية وغري املالية ملؤسسات التعليم اجلامعي 
دلياًل  تشكل  أصبحت  حيث  مستوياهتا؛  اختالف  عىل 
إرشاديًا يف عملية اختاذ القرارات اجلامعية، وقد صاحب 
ذلك وجود حاجة ملحة إلجياد أساليب ومداخل تقييم 
التطوير  لعمليات  املوجهة  اإلسرتاتيجيات  من  مشتقة 
األداء  تقييم  مقدمتها  يف  ويأيت  املستمر،  والتحسني 
املدخل  هذا  ويتميز   (Philbin, 2011,36) املتوازن. 
بإجياد إطار يمكنه إحداث التوازن بني اإلسرتاتيجيات 
كانت  سواء  املنظامت،  مجيع  حتتاجه  الذي  والعمليات 
ظل  يف  واالستمرار  للتطور  خاص؛  قطاع  أو  حكومية 
للقياس  أطر  وجود  فرض  بام  املعارصة,  التنافسية  البيئة 
والتقييم، تتسم بالفعالية والكفاءة، وال تقف عند حدود 
مجع البيانات, وإنام تعزز من تنفيذ اإلسرتاتيجيات وحتقيق 

)Ahmadi, Parviz, et.al, 2012, 2267( .الرسالة
بعمليات  احلكومات  اهتامم  تزايد  السياق,  هذا  ويف 
التقييم ألداء مؤسساهتم التعليمية؛ حيث تستخدم نتائج 
التقييم يف متابعة وتوجيه اخلطط والسياسات التعليمية، 
عىل  القائمني  يزود  التعليمية  للمؤسسة  األداء  فقياس 
نحو  مؤسساهتم  لقيادة  الالزمة  باألدوات  إدارهتا 
وطرق  األهداف  لفهم  دقيقة  أداة  هلم  ويقدم  املستقبل، 
حتقيقها؛ من خالل ترمجة اخلطة إىل جمموعة من مؤرشات 
ملعرفة  األداء؛  مستويات  ضوء  يف  قياسها  يمكن  األداء 
 ,2٠٠6 وغربية,  املغريب,   ( األهداف  تلك  حتقق  مدى 
التعليم يساعد  1٩8(؛ حيث إن وجود نظام ملؤرشات 
عىل  الضوء  تلقي  ودقيقة،  سليمة  معلومات  توفري  عىل 
وضع التعليم، ومن َثم تسهم يف حتسينه. )شاذيل, 2٠٠5, 

 .)٤8
دراسة  يتم  بالكفاءة،  يتسم  أداء  بتقييم  وللقيام 
البيئة املحيطة جيدًا؛ لتحديد األهداف، وأفضل السبل 
لتحقيقها، ثم تقويم النتائج من خالل معايري تم حتديدها, 
لفهم   building capacity القدرات  ببناء  االهتامم  مع 
 Al Bento,( وآلياته،  اإلسرتاتيجي  التوجه  أبعاد 
et.al,2013( كام تزايد التوجه املعارص نحو تقييم األداء 

أهم  كأحد  املتوازن  التقييم  منهجية  وفق  اإلسرتاتيجي 
ال  بام  املنظومي،  البعد  عىل  املرتكزة  املعارصة  املداخل 
 (Taylora) يغفل مصالح مجيع األطراف وذوي العالقة

.& Bainesb 2012) (Chen, 2006  
التقييم  من  النوع  هبذا  املتنامي  لالهتامم  ونتيجة 
التي  الدراسات  تزايدت  املاضية,  السنوات  خالل 
التعليم  أبعاد  لتقييم  املتوازن  األداء  منهجية  تناولت 
 Chen & et al,) دراسة   هدفت  حيث  اجلامعي؛ 
العايل؛  التعليم  يف  األداء  تقييم  استكشاف  إىل   )2006
تايوان،  يف  املتوازن  األداء  بطاقة  استخدام  خالل  من 
يف  اإلسرتاتيجي  التخطيط  يف  كمنهجية  وتوظيفها 
تطوير التعليم؛ حيث أكدت نتائجها عىل رضورة حتديد 
التطوير  لعمليات  كموجهات  اإلسرتاتيجية  األهداف 
األداء  تقييم  عملية  وأن  العايل،  التعليم  يف  والتحسني 
تتطلب استخدام مؤرشات أداء تتضمن: اجلانب املايل، 
التعلم  وبيئة  العمالء،  توقعات  مع  تتامشى  ومؤرشات 
اجليدة، والتعلم التنظيمي واإلداري. كام هدفت دراسة 
األداء  بطاقة  تطبيق  إىل   (Leen, et al., 2009(
املتوازن اإللكرتونية يف قياس التميز يف أداء أعضاء هيئة 
تطبيق  أن  أكدت  وقد  ماليزيا،  يف  باجلامعات  التدريس 
املؤسيس؛  النظام  تطوير  يف  تسهم  املتوازن  األداء  بطاقة 
من خالل توفري الوسائل التي تسهم يف حتقيق األهداف 
التنظيمية، وتوفري فرص التعلم واالبتكار والنمو املهني. 
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التي   )Gumbus, 2005( دراسة  وتشري 
يف  املتوازن  األداء  بطاقة  تطبيق  مقومات  استهدفت 
جمال التعليم, إىل أن 5٠% من املؤسسات تستخدم تلك 
املنهجية يف تقييم األداء أو كأداة لإلدارة االسرتاتيجية، 
مزايا  تناولت  التي  الدراسات  تزايدت  ثم  ومن 
مثل: دراسة  تطبيقه؛  املتوازن وخطوات  األداء  تطبيق 
عالقة  استهدفت  التي   )McDevitt, et.al 2008(
إسرتاتيجيات  بتحديث  وارتباطها  املنهجية  تلك 
اجلامعات, ودراسة )Yu, et.al 2009( التي سعت 
لتقييم  اإللكرتوين؛  النمط  تطبيق  أثر  استكشاف  إىل 
ألعضاء  املتميز  األداء  وقياس  تتبع  يف  املتوازن  األداء 

هيئة التدريس. 
لتبني  اجلامعات  من  العديد  توجه  تزايد  كام 
لتحقيق  كنمط   املتوازن  األداء  بطاقة  منهجية  وتطبيق 
التوازن يف تقييم األداء اجلامعي؛ مثل: جامعة ادنربج 
 Southern وجامعة جنوب كاليفورنيا ,Edinburgh

 .Ohio State أوهايو  والية  وجامعة   ,California

 (Umashankar and Dutta 2007) (Walker and
األداء  بطاقة  معهد  رصد  (Ainsworth, 2007،كما 

مؤسسات  من  العديد  املتحدة  بالواليات  املتوازن 
حكومية وغري حكومية التي نجحت يف تبني وتطبيق 
أو  االسرتاتيجي،  التخطيط  يف  سواء  املنهجية،  تلك 
قصص  من  العديد  وعرض  املؤسيس,  األداء  تقييم 
  )Balanced Scorecardاملجال هذا  يف  النجاح 

.Institute 1998-2008)

األداء  تقييم  بتطبيق  املتعلقة  الدراسات  ومن 
َاخرون,2٠1٠(  )اهلاليل؛  دراسة  باجلامعات,  املتوازن 
املتوازن  األداء  بطاقة  استكشاف  استهدفت  التي 
كمدخل لقياس عائد االستثامر الفكري يف مؤسسات 

حاجة  نتائجها  أهم  من  كان  حيث  العايل؛  التعليم 
غري  األصول  جانب  تغفل  ال  تقييم  ملداخل  اجلامعات 
امللموسة التي تتزايد أمهيتها يف الوقت املعارص, ودراسة 
جامعة  أداء  قياس  تناولت  التي   )2٠11 أمحد,  )حسن; 
املتوازن, وكان  األداء  بطاقة  باستخدام  وتقييمه  املوصل 
املتوازن كمدخل  األداء  بطاقة  نتائجها مالءمة  أهم  من 
األداء  جوانب  بكافة  االهتامم  يف  للتقييم  معارص 
للجامعات, ودراسة )السيد 2٠11( التي عاجلت تقييم 
أداء اجلامعات احلكومية يف )ج. م. ع( باستخدام بطاقة 
األساليب  ضعف  إىل  توصلت  حيث  املتوازن؛  األداء 
رضورة  يفرض  بام  اجلامعات,  أداء  تقييم  يف  املتبعة 
هدفت  كام  املتوازن,  األداء  تقييم  مدخل  من  االستفادة 
دراسة )ضحاوي; املليجي, 2٠11( إىل استكشاف أبعاد 
مع  اجلامعي,  التعليم  يف  وأسسها  املتوازن  األداء  بطاقة 
يف  الدراسة  طرحت  حيث  الرتبية؛  كليات  عىل  الرتكيز 
نتائجها العديد من املؤرشات التي يمكن االستفادة منها 
وتطبيقها يف تقييم أداء كليات الرتبية, باإلضافة إىل دراسة 
استكشاف  استهدفت  التي   )2٠12 الدين،  )صالح 
املرصية  للجامعات  اإلسرتاتيجي  األداء  تقويم  أبعاد 
نتائجها  أهم  املتوازن, وكان من  األداء  بطاقة  باستخدام 
اإلسرتاتيجي  والتوجه  التقييم  نظم  بني  الربط  رضورة 
للجامعات؛ لرصد متغريات البيئة الداخلية واخلارجية, 
التوصل  إىل  هدفت  التي   )2٠13 املطريي,   ( ودراسة 
إىل منهج مقرتح لتقييم أداء جامعة الكويت باستخدام 

بطاقة األداء املتوازن.
إجراء  السياق,  هذا  يف  بالذكر  اجلدير  ومن 
العديد من الدراسات عىل جامعة عني شمس، كدراسة 
)عبدالرمحن, 2٠12( عن استخدام بطاقة األداء املتوازن 
للربح؛  اهلادفة  املنظامت غري  األداء يف  وقياس  تقييم  يف 
هبدف حتسني ورفع كفاءهتا يف املستقبل: دراسة تطبيقية 
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 )2٠13 )عبداحلميد,  ودراسة  شمس,  عني  جامعة  عىل 
عن تقويم األداء اإلسرتاتيجي ملستشفيات جامعة عني 
إىل  باإلضافة  املتوازن,  األداء  بطاقات  باستخدام  شمس 
استخدام  فعالية  مدى  عن   )2٠13  ، )جادو  دراسة 
بطاقة األداء املتوازن يف حتسني أداء اجلامعات احلكومية.

أن  إىل   )82  ,2٠11  ( قرين  دراسة  وتشري 
يف  يساعدها  املتوازن  األداء  ملدخل  اجلامعات  تطبيق 
بني  التوازن  حتقيق  يف  داعاًم  ويكون  إسرتاتيجيتها،  فهم 
الداخلية،  العمليات  والنمو،  األربعة )التعلم  األبعاد 
إسرتاتيجية  وضع  عند  املايل(  اجلانب  املستفيدين، 
اجلامعة، وبالتايل يدعم عملية حتول إسرتاتيجية املؤسسة 
أنه  كام  املختلفة،  املحاور  قياس يف  وأدوات  أهداف  إىل 
يساعد اجلامعة يف حتقيق الرتابط بني وحداهتا املختلفة، 
وبني األفراد العاملني هبا يف متلف املستويات اإلدارية 
واألكاديمية، ويساعد األفراد يف املعرفة والتفهم والقيام 
هذه  قياس  كيفية  ومعرفة  منهم،  املطلوبة  باألعامل 
األعامل، وتأثريها يف حتقيق ما تسعي اجلامعة لتحقيقه، 
وما يرتتب عىل ذلك؛ من ابتكارات ومبادرات؛ لتطوير 
متميزة  خدمة  حتقيق  يف  يسهم  بام  باجلامعة،  األداء 

للمستفيدين بأقل تكلفة ممكنة. 
اهتامم  تزايد  يتضح  سبق,  ملا  واستخالصًا 
بتبني  احلكومي  أو  اخلاص  القطاع  سواء  املؤسسات، 
شاملة،  كأداة  وتطبيقها  املتوازن  األداء  تقييم  منهجية 
يمكن من خالهلا ربط اإلسرتاتيجيات، وترمجة الرسالة 
يف  تساعد  التي  واملؤرشات  املقاييس  من  جمموعة  إىل 
أن  يمكن  التي  املسارات  وتتبع  األداء،  واقع  تشخيص 

تنحو إليها املؤسسات.
مشكلة البحث:

تواجه  التي  املتسارعة  للتغريات  نتيجة 
املؤسسات الرتبوية, ياَلحظ وجود حتوالت جوهرية يف 

تقييمها؛  وبنيتها ووظائفها وعمليات  رؤيتها ورسالتها 
حيث مل تعد نظم تقييم األداء التقليدية قادرة عىل إعطاء 
صورة متكاملة وشاملة عن األداء، فضاًل عن افتقادها 
للمؤرشات التي تساعد املؤسسة يف تقييم أدائها املؤسيس 
امللكاوي2٠٠٩،  )إبراهيم  االسرتاتيجية  خطتها  وفق 
إحدى  أو  ما،  مؤسسة  مكونات  إحدى  فتقييم   ،)2٠
الرتبوية  املؤسسة  يتناول  أن  دون  الرتبوية  براجمها 
األحيان؛  غالب  يف  مصداقيته  يفتقد  متكاملة  كمنظومة 
ألنه من الصعوبة بمكان عزل تفاعل أجزاء النظام عن 
االعتامد  رضورة  يوجب  وغريه  ذلك  ولعل  بعضها، 
عامة  صورة  تعطي  حديثة،  تقييم  ونامذج  مقاييس  عىل 
يعني  الذي  بالشكل  املؤسسة  أداء  عن  ومتوازنة  شاملة 
من  واالختيار  السياسات  ورسم  القرارات  اختاذ  عىل 
بينها، ووضع اخلطط اإلسرتاتيجية التي متكن املؤسسة 
من املنافسة، ليس عىل املستوى املحيل فحسب، بل عىل 

املستوى اإلقليمي والعاملي )عشيبة, 2٠11, 3٠3(.
ومن املالحظ أنه يصعب تقييم أداء مؤسسات 
بدقة؛ حيث ال  قياس جودة مرجاهتا  أو  العايل  التعليم 
تصلح األرباح لتقييم األداء أو تقييم جودة املخرجات، 
معظمه  يف  التعليمية  اخلدمات  جودة  من  العائد  أن  كام 
أن  كام  بدقة,  قياسه  ويصعب  مبارش،  وغري  واضح  غري 
األداء،  مقاييس  لتطوير  وملحة  رضورية  حاجة  هناك 
التعليمية  املؤسسة  نشاط  يعكس  شامل  إطار  وفق 
األهداف  حتقيق  ملدى  تصورًا  ويعطي  كامل،  بشكل 
احلكومية،  للجامعة  التنافيس  والوضع  اإلسرتاتيجية 
ومن َثم يعترب القياس املتوازن لألداء من أهم االجتاهات 
احلديثة يف املحاسبة اإلدارية التي يمكن االعتامد عليها؛ 
أداء اجلامعات احلكومية املرصية ) عقل, 2٠1٠,  لتقييم 

.)37٩
لتقييم  العلمي  األسلوب  ضعف  أدى  ولقد 
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الرقابة  األداء يف اجلامعات احلكومية إىل ضعف عنرص 
وصعوبة  األداء،  لتحسني  األعامل  تنفيذ  يف  واملتابعة 
التعليمية،  العملية  يف  والضعف  القوة  أوجه  حتديد 
جمال  يف  الدولية  املنافسة  يف  التكافؤ  عدم  عنه  نتج  مما 
فعيل  أداء  نظام  أيضًا  يوجد  وال  التعليمية,  اخلدمات 
نتائج واضحة  العايل إىل  التعليم  فيه إسرتاتيجية  ترتجم 
يمكن قياسها لتقييم األداء )أبو الليف, 2٠11, ص 2٩6, 

.)2٩7
 )17٠  ,2٠11( السيد  دراسة  أشارت  ولقد 
املتعلقة بتقييم أداء اجلامعات املرصية إىل ضعف جتانس 
صعوبة  إىل  يؤدي  بام  وتعددها,  اجلامعية  املخرجات 
كام  بديلة,  مقاييس  عن  البحث  إىل  يدعو  وبام  القياس، 
ال  احلكومية  اجلامعات  يف  املطبق  املحاسبي  النظام  أن 
األداء  وفعالية  كفاءة  لتقييم  الالزمة؛  املعلومات  يوفر 
 ,2٠11( الليف  أبو  دراسة   تويص  كام  للخدمات. 
لألداء؛  ومؤرشات  معايري  وضع  رضورة  إىل   )31٤
التطوير والتحسني, مع معرفة األطراف  لدعم عمليات 
بتقييم األداء؛ وذلك من خالل: وضع جمموعة  املهتمة 
من املقاييس الكمية والوصفية القابلة للتطبيق، يشارك 
يف وضعها كل من له عالقة بالتطبيق، ويف نفس اإلطار 
إىل  النظر  تلفت دراسة جادو )2٠13, 116٠(  السابق, 
بناء مؤرشات  أداء اجلامعات احلكومية  لتقييم  أنه جيب 
عىل  للتأكيد  األداء؛  وتقييم  قياس  خالهلا  من  يمكن 
احلفاظ عىل معايري التشغيل، بام يتساير مع حدة املنافسة 

املحلية والعاملية.                        
من  العديد  وجود  يتضح  سبق,  ما  وبتحليل 
السليم  التقييم  تعوق  التي  والقصور  الضعف  جوانب 
كفاءة  وضعف  مرص,  يف  اجلامعات  ألداء  واملتوازن 
املعلومات  توفري  يف  وفعاليتها  املتبعة  التقييم  أساليب 
التي يمكنها إبراز الصورة املتكاملة عن األداء, باإلضافة 

من  دقيقة  منظومة  لبناء  الداعية  التوصيات  تزايد  إىل 
مؤرشات قياس األداء وتقييمها.

وعىل ضوء نتائج الدراسات من حيث االهتامم 
املتزايد بتطوير أساليب ومداخل تقييم أداء اجلامعات يف 
الفكر اإلداري الرتبوي املعارص، وما أبرزته من سلبيات 
تتعلق بالنظم التقليدية املتبعة، وعدم مالءمتها ملتغريات 
الواقع املعارص ومستجداته, يمكن حتديد مشكلة البحث 

يف السؤال الرئيس التايل:  
للجامعات  املتوازن  األداء  لتقييم  املقرتح  النموذج  ما 
املؤرشات  ضوء  يف  العربية  مرص  مجهورية  يف  احلكومية 

التعليمية؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس ما يأيت:

يف . 1 املتوازن  األداء  لتقييم  الفكرية  األسس  ما 
ضوء املؤرشات التعليمية؟

للجامعات . 2 املؤسيس  األداء  تقييم  واقع  ما 
احلكومية يف مرص؟

ما أبعاد النموذج املقرتح لتقييم األداء املتوازن . 3
املؤرشات  ضوء  يف  احلكومية  للجامعات 

التعليمية؟

أهداف البحث:

األهداف  لتحقيق  السعي  إىل  احلايل  البحث  يستند   
التالية:

املتوازن -  األداء  تقييم  أسس  استكشاف 
اإلداري  الفكر  يف  تطبيقه  ومقومات 

املعارص.
التعليمية -  املؤرشات  دور  عىل  التعرف 

وأمهيتها يف تقييم األداء اجلامعي.
الوقوف عىل مالمح الوضع الراهن لتقييم - 

أداء اجلامعات املرصية.
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تقديم نموذج مقرتح لتقييم األداء املتوازن - 
املؤرشات  منظور  من  املرصية  للجامعات 

التعليمية.
أمهية البحث: 

    تتمثل أمهية البحث احلايل فيام يأيت:
ومبادرات -  اإلصالحية  املحاوالت  توجيه 

مرص,  يف  اجلامعي  األداء  تقييم  أساليب  تطوير 
من  األداء  لتقييم  منهجية  رؤية  يوفر  قد  بام 

منظور الشمولية والتوازن.
لدور -  املتزايدة  األمهية  عىل  الضوء  إلقاء 

اإلدارة  نظر  يوجه  بام  األداء,  تقييم  مؤرشات 
األداء  تقييم  نظم  تطوير  عن  املسؤولة  العليا 
يف  معارص  مدخل  تبني  رضورة  إىل  اجلامعي 
من  متكاملة  منظومة  عىل  يستند  األداء،  تقييم 

املؤرشات.
عىل -  يرتكز  للتقييم،  مقرتح  نموذج  تقديم 

اجلامعات  منه  تستفيد  أن  ويمكن  التوازن, 
املرصية واهليئة القومية لالعتامد وضامن اجلودة 
يف تطوير أدلتها ونامذج تقييمها التي تستند عىل 

ُبعدي القدرة املؤسسية والفعالية التعليمية.

مصطلحات البحث:
أساسيني؛  مصطلحني  البحث  هذا  يتضمن 
حيث  التعليمية؛  واملؤرشات  املتوازن,  األداء  تقييم  مها: 
ترتكز املعاجلة وزاوية التناول واملحاور الفرعية للبحث 
سياق  يف  تعريفهام  يمكن  الذي  املصطلحني  هذين  عىل 

ما يأيت:
تقييم األداء املتوازن:. 1

Balanced  scorecard evaluation 

األداء  تقييم  ملفهوم  األوىل  البداية  كانت  لقد 
نورتن  وديفيد  كابالن  لروبرت  مقال  يف  املتوازن 
(Kaplan & Norton, 1996,10) والتي نرشت يف جملة 

هارفارد لألعامل Harvard Business Review خالل 
قياس  إىل  املتوازن  التقييم  ارتكز  حيث  التسعينات؛ 
اجلانب  أساسية:  عنارص  أربع  خالل  من  املنظمة  أداء 
الداخلية،  العمليات  وجانب  العمالء،  وجانب  املايل، 
والتعليم والنمو, وبذلك يعمل قياس األداء املتوازن عىل 
ربط الرقابة التشغيلية قصرية املدى برؤية وإسرتاتيجية 

املؤسسة. 
منظور  من  املفهوم  ذلك  عىل  التطور  تواىل  ثم 
أنه أداة شاملة للتقييم, ونظام إداري يربط بني التخطيط 
 Kaplan) من  والتقييم؛ حيث عرف كل  اإلسرتاتيجي 
Atkinson, 1998 &( بطاقة األداء املتوازنة بأهنا: »أداة 

تتم بواسطتها ترمجة رسالة املؤسسة وإسرتاتيجياهتا إىل 
أبعاد  وأربعة  ركائز  أربعة  عىل  تقوم  ومقاييس  أهداف 
وكفاءة  العمالء،  ورضا  املايل،  األداء  هي:  أساسية؛ 
التي توفرها للعاملني فيها  الفرص  التشغييل، ثم  األداء 
بأهنا  األداء  بطاقة  معهد  يعرفها  كام  والنمو«.  للتعلم 
نظام لإلدارة والتخطيط االسرتاتيجي، هيدف إىل حتقيق 
التناغم بني كافة األنشطة ورؤية املنظمة وإسرتاتيجيتها, 
وتقييم األداء التنظيمي يف ضوء األهداف االسرتاتيجية 

.(balancedscorecard.org) 

أحد  –وفق  املتوازن  األداء  تقييم  ويتحدد 
اإلسرتاتيجية  املداخل  أحد  بأنه  اإلدارية-  املعاجم 
من  كل  بتطويره  قام  والذي  األداء،  وتقويم  لقياس 
هذا  ويستهدف  هارفارد،  جامعة  يف  ونورتن(  )كابلن 
من  التي  التنظيمية  اجلوانب  بعض  وصف  النموذج 
دون  بينها،  فيام  التوازن  حيقق  بشكل  قياسها  املفرتض 
النموذج  هذا  ويمثل  فقط،  واحد  جانب  عىل  الرتكيز 



2٠7

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

 عدنان حممد قطيط :نموذج مقرتح لتقييم األداء املتوازن للجامعات احلكومية يف مجهورية مرص العربية يف ضوء املؤرشات التعليمية

نظامًا إداريًا إىل جانب اعتامده نظامًا قياسيًا، وهو ُيمّكن 
خطة  إىل  وترمجتها  بوضوح  الرؤية  حتديد  من  املؤسسة 
التنظيمية  الرسالة   )Mission( حتديد  إىل  إضافًة  عمل، 
)Vision( املستقبلية. ) الشخيبي, وَاخرون, 2٠12 ,2٠(.

ومن خالل التعريفات السابقة, يتضح أن هناك 
تنوعًا يف تناول املفهوم باعتباره أسلوبًا أو مدخاًل أو أداة 
إدارية, وأحيانًا أخرى نظامًا إداريًا يربط بني إسرتاتيجية 
جانب,  من  وأهدافها  ورسالتها  ورؤيتها  املؤسسات 

ومقاييس تقييم األداء من جانب آخر.
 وعىل ضوء التناول السابق, يمكن تعريف تقييم 
األداء املتوازن للجامعات إجرائيًا يف سياق هذا البحث 
بأنه أسلوب منهجي  يمكن من خالله احلكم عىل أداء 
اجلامعات يف إطار رسالتها وتوجهها، من منظور تكاميل 
أربعة  وفق  املالية,  وغري  املالية  واملؤرشات  للمقاييس 
أبعاد؛ تتضمن املستفيدين, والعمليات الداخلية, والتعلم 

والنمو, واملنظور املايل.

املؤرشات التعليمية:. 2
Educational Indicators 

التعليمية  لإلحصاءات  القومي  املركز  يعرف 
 National Center of Education( بالواليات املتحدة
التعليمية بأهنا قياسات  Statistics, 2005 ( املؤرشات 

حلالة نظام تعليمي ما, أو ما حيدث من تغري يف أهدافه؛ 
لقياس  يستخدم  نوعي،  أو  كمي  قياس  إهنا  حيث 
معينة.  زمنية  فرتة  خالل  حمدد  أداء  أو  معينة،  ظاهرة 
للتعليم يف مرص )وزارة  القومية  ووفق دليل املؤرشات 
الرتبية والتعليم, 2٠٠٩(, حتددت املؤرشات التعليمية يف 
كوهنا ترمجة للمعلومات والبيانات األولية، يستخدمها 

واضعو السياسات كعالمات إرشادية لتطوير التعليم.

اإلجرائي  التعريف  يتحدد  سبق,  ما  عىل  وبناء 
نوعية،  أو  كمية  قياسات  بأهنا  التعليمية  للمؤرشات 
فرتة  اجلامعات خالل  أداء  تقيس  إحصاءات  إىل  تستند 
زمنية معينة, وتصف األوضاع التي تعكس االرتباطات 

بني العنارص املختلفة ملنظومة األداء.
منهج البحث:

دلفي  أسلوب  عىل  معاجلته  يف  البحث  يعتمد 
تلك  ترتكز  حيث  املقرتح؛  النموذج  لبناء   )Delphi(
َاراء جمموعة من اخلرباء، حول  املنهجية عىل  استطالع 
التوافق  من  مستوى  وحتقيق  معينة،  قضية  أمهية  مدى 
املنهجية  تلك  تكشف  كام  حوهلا,  اجلامعي  واالتفاق 
البحث  أراء جمموعة اخلرباء حول موضوع  بني  التباين 

.(Nworie, 2011, 24,25)

وعىل ضوء ذلك, يسري البحث يف نطاق املحاور التالية:

أوالً: تقييم األداء املتوازن )الفلسفة واملقومات(:
وىف  اإلدارة,  عامل  يف  املتسارع  للتطور  نتيجة 
كان  املؤسسات،  بجميع  حتيط  التي  املتغريات  ظل 
األداء  لتقييم  حديثة؛  أساليب  عن  البحث  من  البد 
من  وتنطلق  التحديات،  حجم  مع  تتالءم  املؤسيس، 
العمل  رضورة  مع  للمؤسسة،  اإلسرتاتيجية  األهداف 
 Key الرئيسة  عىل صياغة جمموعة من مؤرشات األداء 
النواتج  Performance Indicators KPIs املعربة عن 

Outcomes التي جيب حتقيقها، سواء يف صورة كمية أو 

كيفية، تلبي املتطلبات برتمجتها إىل جمموعة من اجلوانب 
Perspectives التي تعرب عن األداء املطلوب حتقيقه.

مفهوم تقييم األداء املتوازن:أ. 
إن تقييم األداء هو استقراء دالالت املعلومات 
جديدة؛  قرارات  اختاذ  يتم  لكي  ومؤرشاهتا؛  الرقابية 
لتصحيح مسارات األنشطة يف حالة انحرافها، أو تأكيد 
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اإلنجازات  إىل  فعاًل  تتجه  كانت  إذا  الفعلية  مساراهتا 
املرغوبة؛ أي: إن العملية الرقابية الشاملة -بام فيها تقييم 
رفع  حماولة  األوىل  بوظيفتني:  أساسًا  ختتص  األداء- 
من  ومنعها  لألهداف  املحققة  االجتاهات  يف  األنشطة 
وهذا  األنشطة،  مسارات  تصحيح  والثانية  االنحراف، 

هو تقييم األداء ) رضوان, 2٠13, 1٠(.
الشاملة  والرقابة  األداء  تقييم  مفهوم   ويلعب 
إفرازات  أهم  من  وكان  احلديث،  العرص  يف  هامًا  دورًا 
القياس  مدخل  الشامل  األداء  تقييم  يف  الباحثني  فكر 
يعد  الذي   (B.S.C) Balanced Scorecard املتوازن 
حتقيق  هبدف  الشامل؛  األداء  تقييم  مفاهيم  أحدث  من 
التوازن يف تقييم املنظامت واملنشآت )بحريي, 2٠٠٤(. 

يف  املتوازن  األداء  مفهوم  تناول  تزايد  ولقد 
بطاقة   )2٠٠6( املغريب  عرف  حيث  العربية؛  الكتابات 
تصميم  حاول  نظامي  عمل  أول  بأهنا:  املتوازن  األداء 
إسرتاتيجية  برتمجة  هيتم  والذي  األداء،  لتقييم  نظام 
ومعايري  ومقاييس  حمددة،  أهداف  إىل  املؤسسة 
توحد  أهنا  كام  املستمر،  للتحسني  ومبادرات  مستهدفة، 
أمحد  واعترب  املؤسسة.  تستخدمها  التي  املقاييس  مجيع 
)2٠٠٩( بأن بطاقة األداء املتوازن )BSC( أداة شاملة 
لكوهنا  للمؤسسة، وذلك  الكيل  األداء  لتقييم  ومتوازنة 
ووصفية  كمية  وخارجية  داخلية  مقاييس  عىل  تشتمل 
واملخرجات  باملدخالت  وتتعلق  مالية،  وغري  ومالية 
املشرتكة مع مؤسسات أخرى أو خاصة باملؤسسة ذاهتا، 
املؤسسة؛  ألداء  أبعاد  ألربعة  مقاييس  عىل  حتتويه  وأهنا 

وهي: 
)1( مقاييس األداء املايل.

)2( مقاييس لدرجة رضا العمالء.
)3( مقاييس للعمليات الداخلية.

)٤( مقاييس التعلم والنمو املستقبيل.

املتوازن  األداء  بطاقة  أن  سبق  مما  ويتضح 
التي  املعارصة  املنهجيات اإلدارية  )BSC( متثل إحدى 
يف  التقدم  مستوى  قياس  يف  واضحة  فلسفة  عىل  تستند 
األداء  تقييم  خالل  من  األهداف؛  حتقيق  باجتاه  األداء 
املايل والتشغييل واإلسرتاتيجي، وفق إطار متكامل من 
يسمح  وبام  متوازن،  بشكل  املالية  وغري  املالية  املقاييس 

بتوفري معلومات متكاملة عن أدائها. 
أسلوبًا  املتوازن  األداء  تقييم  يعد  ولذا 
التشغييل  أدائها  تقييم  عىل  املنظامت  يساعد  متكاماًل 
استخدام جمموعة من  واملايل واإلسرتاتيجي عن طريق 
 .)61  ,2٠1٤ )عبدالرمحن,  املالية  وغري  املالية  املقاييس 
كام يمكن تعريف قياس األداء املتوازن بأنه نظام إداري 
رؤيتها  ترمجة  املنشأة عىل  أو  املنظمة  إىل مساعدة  هيدف 
والقياسات  األهداف  من  جمموعة  إىل  وإسرتاتيجياهتا 
عىل  االعتامد  خالل  من  وذلك  املرتابطة؛  اإلسرتاتيجية 
يمثل  املايل  التقرير  يعد  مل  حيث  املتوازن؛  األداء  بطاقة 
خالهلا  من  الرشكات  تستطيع  التي  الوحيدة  الطريقة 
تقييم أنشطتها، ورسم حتركاهتا املستقبلية )حممد, 2٠1٤, 

.)257
)دودين,  وفق  املتوازن  األداء  تقييم  ويعرب 
2٠1٠, 3٠( عن أداة متكن املنظامت من توضيح رؤيتها 
اإلدارة  وتزود  عمل،  إىل  وترتمجها  وإسرتاتيجيتها 
األعامل  عمليات  من  كل  حول  العكسية  بالتغذية 
األساسية  الفكرة  وتبنى  اخلارجية،  والنتائج  الداخلية 
للبطاقة من وجهة نظر املنظمة عىل أربعة حماور أساسية 
والعمليات  والنمو،  والتعلم  املايل،  املحور  هي: 
النظر  يمكن  فإنه  َثم  ومن  العمالء،  وحمور  الداخلية، 
أنه أسلوب لقياس  املتوازنة عىل  ألسلوب بطاقة األداء 
أداء املؤسسة، إضافة إىل ذلك فأن بطاقة األداء  وتقييم 
خالل  املؤسسة  أداء  إلدارة  أسلوب  أيضًا  هي  املتوازنة 
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 )7٠  ,2٠13 رضوان,   ( وفق  يعترب  كام  حياهتا،  فرتة 
املنجزة؛  األهداف  مقابل  يف  األداء  ملتابعة  فعالة  أداة 
العملية  بقياسات  اإلسرتاتيجية  األهداف  ترتبط  حيث 
اخلطط  تطبيق  عىل  األداء  بطاقة  تساعد  كام  األدائية، 
جتمع  سهلة،  بطريقة  املؤسيس  النمو  ومراقبة  وضبط 
األداء  بطاقة  كافة األهداف اإلسرتاتيجية، وعبارة  فيها 

املتوازن يقصد هبا أن التقييم جيب أن يعكس توازنًا. 
وعىل ضوء ذلك, يمكن القول: إن تقييم األداء 
نظامي؛  وجهد  منهجية  إدارية  أداة  عن  يعرب  املتوازن 
التوجهات  ضوء  يف  واإلنجاز  األداء  مؤرشات  لوضع 
من  متكامل  إطار  وفق  االسرتاتيجية،  واألهداف 
يسمح  وبام  متوازن،  بشكل  املالية  وغري  املالية  املقاييس 
وحدات  كافة  أداء  عن  متكاملة  معلومات  بتوفري 
واألخطاء،  لالنحرافات  وجود  أي  وحتديد  املنظمة، 
واختاذ التصحيح اإلداري املطلوب؛ للتأكد من توظيف 
بكفاءة  املتاحة  واإلمكانات  املوارد  كافة  واستثامر 

وفعالية.
فلسفة التوازن يف تقييم األداء ومزاياه:ب- 

فكري  إطار  إىل  املتميز(  )األداء  مفهوم  يستند 
بمنطق  ويلتزم  والرتابط،  التكامل  عىل  يعتمد  واضح، 
يرى  الذي   Systemic Thinking املنظومي  التفكري 
عنارصها  تتفاعل  متكاملة،  منظومة  أهنا  عىل  املؤسسة 
وتتشابك آلياهتا، ومن َثم تكون مرجاهتا حمصلة لكافة 
قدراهتا. ويشمل تقويم األداء املؤسيس بشكل عام أربعة 

جماالت أساسية؛ وهى: 
اهليكل،  وتتضمن:  التنظيمية،  البنية  أوال: 

والثقافة، والقيادة، واملناخ التنظيمي.
التخطيط  فاعلية  وتشمل:  الفعالية،  ثانيًا: 

والتنفيذ والتقييم واالتصاالت.
ثالثًا: املوارد املتاحة، وتتمثل باملوارد البرشية، 

واملالية، والفنية.
الزبائن،  وتتضمن:  الشاملة،  املعرفة  رابعًا: 
 ,2٠11 ربايعة,   ( املحيطة  البيئة  وطبيعة  واملنافسني، 
إنجازه  تم  ما  قياس  إىل  التقييم  عملية  وهتدف   .)128
تم  بام  مقارنة  زمنية حمددة،  فرتة  املنظمة خالل  قبل  من 
التخطيط له، وباستخدام جمموعة من املعايري واملؤرشات 

مع حتديد أوجه القصور واالنحراف وسبل عالجها. 
ولقد شغلت فلسفة التوازن العديد من الباحثني 
يف الفكر اإلنساين بكل ممارساته التطبيقية أو االجتامعية، 
وانطبق احلال ذاته عىل الفكر اإلداري الذي تؤرش بداياته 
عىل  واالكتفاء  الفلسفة،  هذه  لتبني  الواضح  الضعف 
األداء املايل، وهو ما دفع املهتمني بقياس مؤرشاته فقط، 
نتيجة  بوصفه  األداء  من  النوع  هذا  مع  التعامل  أن  إال 
قد ال يمثل هدفًا ملعظم املنظامت التي تتباين يف أهدافها، 
فضاًل عن وضع اإلدارة أمام نتائج تفقد إدارة املنظامت 
الفرصة عىل تشخيص مواطن الضعف عىل نحو دقيق 
ورسيع مما قد يفقد فرصة التصحيح يف الوقت احلقيقي 

هلا )حسن؛ أحمد,2011, 163).
املنظمة  لقدرة  انعكاس  هو  املتوازن  واألداء 
استخدام  كيفية  أهدافها، ويعكس  وقابليتها عىل حتقيق 
بالصورة  واستغالهلا  واملالية  والبرشية  املادية  املوارد 
األداء  بطاقة  أن  كام  منها,  الغرض  لتحقيق  املالئمة 
املتوازن متكن املنظمة من تقييم األداء عىل نحو متكامل، 
املنظمة  تسعى  التي  املتعددة  األهداف  ربط  طريق  عن 
لتحقيقها، عىل ضوء ترمجة رؤية املنظمة وإسرتاتيجياهتا 

.)Olson& Slater, 2002,12( إىل أهداف ومقاييس
ولطبيعة االختالف بني جمال األعامل والتعليم 
يرتكز  حيث  املتوازن؛  األداء  بطاقة  مقاييس  سياق  يف 
املتعلقة  النتائج  عىل  للربح  اهلادفة  للمنظامت  األداء 
جمال  يف  األداء  يرتكز  بينام  املالية,  واجلوانب  بالسوق 
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عىل  عمومًا  للربح  اهلادفة  غري  املؤسسات  أو  التعليم 
األخرى  اجلوانب  وكل  الطالب,  بتعلم  املتعلقة  النتائج 
األمور  أن  كام  للتعلم,  واملساندة  الدعم  عوامل  متثل 
والسوق  املالية  واجلوانب  وامليزانية  باإلنفاق  املتعلقة 
يف  الرتكيز  يتم  حيث  التعليمي؛  السياق  يف  ختتلف 
مقاييس األداء عىل كفاءة العمليات الداخلية األساسية, 
كام أنه من منظور العميل فإن النتائج املتعلقة بالطالب 
الرضا  جوانب  عىل  أسايس  بشكل  تركز  واملستفيدين 
املقدمة  اخلدمات  ومستوى  التعليمية  الربامج  عن 

.(IŠORAITĖ,2008, 21) 

فيام  والرتابط  األنشطة  يف  أن التعّدد  والشّك 
بينها، جيعل عملية تقييم األداء عملية شاملة ومتكاملة 
بطبيعتها، فعملية تقييم األداء تتمّثل يف اخلطوة األخرية 
من الدورة اإلدارية التي تبدأ بتحديد األهداف، ووضع 
الّتنفيذ  عىل  والرقابة  لتنفيذها،  زمني  برنامج  أو  خطة 
النهاية  النتائج يف  تقييم  ثم  االنحرافات،  بغرض حرص 

)يوسف, 2٠٠5, 8(.
 Kaplan & ونورتن(  )كابلن  قدم  ولقد 
ومركبة  متكاملة  كأداة  املتوازن  األداء  مقياس   Norton

لقصور  نتيجة  االسرتاتيجي،  األداء  وإدارة  لقياس 
باملعلومات  الوفاء  من  األداء  لقياس  التقليدي  النظام 
جتميع  ويمكن  اإلسرتاتيجي،  األداء  إلدارة  الالزمة 
يف  املتوازن  األداء  مقياس  متيز  التي  األساسية  السامت 
جمموعة املالمح األساسية التالية ) زغلول,2٠1٠, 13(  

: ( Kaplan & Norton,1992,72,73(
رباعي -  نموذجًا  املتوازن  األداء  تقييم  يعد 

التي  األربعة  املنظورات  من  انطالقًا  األبعاد 
يقوم عليها، وهي: منظور األداء املايل، ومنظور 
عمليات  ومنظور  العمالء،  مع  العالقات 

التشغيل الداخلية، ومنظور التعلم والنمو.

مزج -  أساس  عىل  املتوازن  األداء  تقييم  يقوم 
املالية، هبدف  باملؤرشات غري  املالية  املؤرشات 
التعرف عىل مدى التقدم نحو حتقيق األهداف 

اإلسرتاتيجية نوعيًا وكميًا.
األداء -  مؤرشات  املتوازن  األداء  تقييم  يربط 

بكل  اخلاصة  املالية  وغري  املالية  األساسية 
منظور مع األهداف اإلسرتاتيجية الفرعية. 

عدد -  بمحدودية  املتوازن  األداء  تقييم  يتسم 
مؤرشات األداء األساسية، انطالقًا من خاصية 
الرشد املحدود، وخاصية عدم إتاحة معلومات 

أكثر من الطاقة التحليلية ملتخذ القرار.
يقوم تقييم األداء املتوازن عىل أساس جمموعة - 

األهداف  بني  السببية  الرأسية  الروابط  من 
األداء  مؤرشات  وبني  الفرعية  اإلسرتاتيجية 
األساسية؛ وذلك من خالل ما يعرف بعالقات 
اخلريطة  تتضمنها  التي  والنتيجة  السبب 

اإلسرتاتيجية.
التقييم؛ من خالل  من  النوع  هذا  التوازن يف  وينعكس 

: (Heavey, Murphy, 2012,112(
التوازن بني األهداف قصرية األجل واألهداف - 

طويلة األجل.
التوازن بني املؤرشات املالية وغري املالية.- 
السابق -  األداء  قياس  مؤرشات  بني  التوازن 

ومؤرشات قياس األداء املستقبيل.
التوازن بني األداء الداخيل واألداء اخلارجي.- 
املتاحة -  واإلمكانات  املوارد  بني  التوازن 

ومستوى النواتج املستهدفة.
 ونتيجة للمزايا العديدة التي يتسم هبا تقييم األداء املتوازن,
اجلامعات من  الكثري  أن  إىل  الدراسات  إحدى   تشري 
حيث التقييم؛  يف  املدخل  هذا  وتطبيق  لتبني   اجتهت 
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منطقة يف  اجلامعات  أوىل  من  كاليفورنيا  جامعة   كانت 
)2٩( إىل  اجلامعات  عدد  وصل  حتى  الشاملية,   أمريكا 
لتحديد الدراسة؛  تلك  به  قامت  مسح  وفق   جامعة، 
املتوازن األداء  نموذج  نجاح   ,Sayed, 2013 عنارص 
بتقييم)209 باهتاممه  املتوازن  األداء  تقييم  يتسم   (. كام 
كرأس اجلامعات  يف  امللموسة  غري  أو  امللموسة   املوارد 
 املال الفكري، وأبعاده التي تشمل رأس املال التنظيمي
 (. كام)Hladchenko, 2015, 35 ورأس مال العالقات
دراسة  األداء(Wake, 2015,592(تشري  بطاقة  أن  إىل    
والتناغم االنسجام  للتقييم- حتقق   املتوازن -كمنهجية 
 بني األهداف اإلسرتاتيجية ومقاييس ومؤرشات األداء,
 مع حتقيق عدد من املزايا يف إجراء عملية التقييم؛ أمهها:
الدقة، والشمولية، والتنوع، والتكامل.

وتتسم منهجية تقييم األداء املتوازن بمجموعة 
تقييم  يف  التوازن  حتقيق  من  تعزز  التي  اخلصائص  من 

: )Kaplan & Norton, 1992,69-70( األداء؛ وهي
• والنتيجة(: 	 )األثر  السببية  العالقات 

من  سلسلة  يف  مقاييسها  ترتبط  حيث 
األهداف  فإن  ولذا  السببية،  عالقات 
اإلسرتاتيجية تتكون من متثيل متوازن 
فعىل  املالية،  وغري  املالية  املقاييس  من 
منظور  يف  التحسني  فإن  املثال:  سبيل 
كفاءة  حتسني  إىل  يؤدى  والنمو  التعلم 
العمليات املختلفة، ويؤدى إىل حتسني 
إىل  العمليات اإلدارية، وبالتايل يؤدى 

رضا العمالء.
• تعدد 	 يسمح  حيث  األبعاد:  تعدد 

األبعاد Multi-Dimensions أو تعدد 
 Multi-Perspectives املنظورات 
إىل  بالنظر  املتوازن  األداء  لبطاقة 

أبعاد،  أربعة  خالل  من  املؤسسات 
التالية:  األسئلة  عىل  اإلجابة  وتوفر 
مقدمي  أمام  املؤسسة  تبدو  كيف 
ويف  العمالء؟  يراها  وكيف  اخلدمة؟ 
أي جمال جيب أن تتفوق؟ وهل يمكن 
القيمة  وخلق  التحسني  يف  االستمرار 
بعد  عن  سؤال  كل  ويعرب  املضافة؟ 
من األبعاد األربعة: البعد املايل، وبعد 
الداخلية،  العمليات  وبعد  العمالء، 

وبعد التعلم والنمو.
• بطاقة 	 تقوم  حيث  والتوازن:  التكامل 

املتوازن عىل أساس تكامل كل  األداء 
نتائج  تعكس  التي  املالية  املقاييس  من 
غري  واملقاييس  املؤسسة،  عمليات 
عن  واضحة  نظرة  توفر  والتي  املالية، 
التوازن  النتائج، وكذلك  أسباب هذه 
املقاييس قصرية املدى، واملقاييس  بني 
بني  التوازن  وأيضًا  املدى،  طويلة 
املقاييس الداخلية واملقاييس اخلارجية، 
والتوازن بني األبعاد األربعة التي تقوم 
االهتامم  يتم  ال  حتى  البطاقة،  عليها 

ببعد عىل حساب بعد آخر.
يتحقق  لكي  أنه  )النجار, 2٠13, 3٤8(  ويبني 
التطبيق،  أثناء  املتوازن  األداء  بطاقة  لنموذج  النجاح 
اإلدارة  دعم  أمهها:  العوامل؛  بعض  توفر  يشرتط 
تدعم  العليا  اإلدارة  أن  العاملون  يدرك  فعندما  العليا، 
جهود تطبيق نموذج )BSC( بقوة، فإن ذلك يساعد يف 
التزام هؤالء العاملني بتنفيذ النظام، والرسعة يف عملية 
التطبيق. كام أن هناك العديد من الدوافع واملربرات التي 
أدت إىل تبني املنظامت، سواء احلكومية وغري احلكومية 



212

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

 عدنان حممد قطيط :نموذج مقرتح لتقييم األداء املتوازن للجامعات احلكومية يف مجهورية مرص العربية يف ضوء املؤرشات التعليمية

فكرة التوجه نحو قياس األداء املتوازن؛ ومن أهم تلك 
  )Taylora)Heavey, Murphy, 2012,112) الدوافع

:, Bainesb, 2012,116)

املنظامت من الرتكيز عىل إدارة األصول -  حتول 
األصول  توظيف  عىل  الرتكيز  إىل  الثابتة 
العميل،  عالقات  مثل:  امللموسة؛  غري 
وتطوير  جديدة،  وخدمات  منتجات  وابتكار 

تكنولوجيا املعلومات.
اخلرائط -  املتوازن  األداء  تقييم  يستخدم 

السببية؛  عالقات  تبني  التي  اإلسرتاتيجية 
لتوضيح كيف تتكامل األصول غري امللموسة 
للعميل،  قيمة  خللق  األخرى؛  األصول  مع 

وحتقيق النتائج املالية املرغوبة. 
يف -  كبري  حتسن  حتقيق  عىل  املدخل  هذا  يعمل 

األداء؛ من خالل تشجيع املديرين عىل األخذ 
والتأكد  التشغيلية،  املقاييس  كل  االعتبار  يف 
من أن التحسني والتطوير يف أحد املجاالت مل 

يتحقق عىل حساب جمال آخر.
املنظمة -  رؤية  املتوازن  األداء  تقييم  يرتجم 

وإسرتاتيجيتها يف جمموعة مرتابطة من مقاييس 
وحمركات  املخرجات  مقاييس  تضم  األداء، 

األداء هلذه املخرجات.
للرقابة -  أسلوبًا  ليس  املتوازن  األداء  تقييم 

ألن  للمعلومات؛  نظام  ولكنه  التقليدية، 
املقاييس املستخدمة فيه هي نتيجة لرتمجة رؤية 

وإسرتاتيجية املنظمة.
األساسية -  األداء  ومؤرشات  مقاييس  توجيه 

نحو النتائج, مع تكامل األداء املايل وموجهات 
نموذج  لتوظيف  والسعي  املستقبيل,  األداء 
املتوازن  األداء  بطاقة  بأبعاد  )بالدريدج( 

.(BEARD, 2009)

وهناك أيضًا منظور َاخر لعدد من الدوافع للتوجه نحو 
تقييم األداء املتوازن: )نرص, 2٠1٠, 65, 66(.

حتقيق -  يف  التعليمية  املؤسسة  نجاح  قياس 
أهدافها؛ من خالل نجاح اإلدارات يف حتقيق 

أهدافها.
قياس مدى مصداقية إنجاز العمل واألهداف، - 

التقارير الدورية لإلدارات )اخلطة  كام تعكسه 
السنوية والتشغيلية(.

بشأن -  القرار  اختاذ  يف  تساعد  بيانات  توفري 
االجتاه اإلسرتاتيجي.

الكشف عن نقاط الضعف يف حتقيق األهداف، - 
والعمل عىل معاجلتها.

استخدام  بأن  القول  يمكن  هنا  ومن 
األهداف  لتحقيق  يفيد  املتوازن  األداء  بطاقة  مقياس 
يساعد  مما  األداء،  عىل  التنفيذية  والرقابة  اإلسرتاتيجية 
عىل اكتساب اخلربات اجلديدة، والتشجيع عىل االتصال 
القدرات  وبناء  باملنظمة،  املحيط  املناخ  مع  والتكيف 

واملهارات املستقبلية لألفراد )عطا, 2٠1٤, 278(.
ولعل ذلك وغريه يوضح السامت املميزة لتقييم 
األداء املتوازن للمؤسسات اهلادفة للربح أو غري اهلادفة 
للربح؛ مثل اجلامعات, بام خيلق العديد من الدوافع نحو 
كأحد  التقييم،  من  النوع  هذا  وتطبيق  لتبني  التوجه 
شاملة  عامة  صورة  تعطي  التي  احلديثة   التقييم  نامذج 
عىل  يعني  الذي  بالشكل  املؤسسة،  أداء  عن  ومتوازنة 
اختاذ القرارات، ورسم السياسات واالختيار من بينها، 

ووضع اخلطط اإلسرتاتيجية التي توجه األداء العام.
األبعاد الرئيسة لتقييم األداء املتوازن:ه- 

لقد تزايد التوجه املعارص نحو التقييم املؤسيس، 
املعارصة  املداخل  أهم  كأحد  املتوازن  األداء  وفق 
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يغفل  ال  بام  والشمويل،  املنظومي  البعد  عىل  املرتكزة 
اخلدمة  عىل  املؤثرين  والرشكاء  األطراف  مجيع  مصالح 
التعليمية واملتأثرين هبا )Al Bento, et.al,2013) ، كام 
اهتم )عبداحلليم, 2٠٠5( بالتوجه نحو دمج مؤرشات 
املتوازن؛  األداء  لتقييم  خامس  كمنظور  البيئي  األداء 

وذلك لتنامي االهتامم بقضايا التنمية البيئية املستدامة.
بني  تنوعًا  هناك  أن  باملالحظة  اجلدير  ومن 
أبعاد  أو  املتعلقة بمنظورات  اجلامعات يف املصطلحات 
األول:  البعد  يسمى  حيث  األربعة؛  املتوازن  األداء 
كام  العالقة(,  ذات  األطراف  املستفيدون,  )الطالب, 
يسمى بعد التعلم والنمو باملنظور املستقبيل، أو التطوير 
التنظيمي، أو االبتكار والتعلم, إال أن هناك شبه اتفاق عىل 
أن بعد الطالب واملستفيدين يأيت عىل قمة هرم النموذج 
غري  املنظامت  كافة  ورسالة  هدف  وفق  أولوياته،  وأهم 
اهلادفة للربح؛ كاجلامعات, بينام املنظور املايل يأيت يف هناية 

.(Sayed, 2013, 211) ترتيب األولويات
قياس  أداة  املتوازن  األداء  تقييم  ويعترب 
حدوثه,  بعد  األداء  ملراقبة  نظامًا  وليس  إسرتاتيجية، 
املقاييس  من  متكاملة  جمموعة  استخدام  إىل  استنادًا 
املنظمة  لقدرة  املختلفة  اجلوانب  لتبني  واملؤرشات؛ 
بشكل  اإلسرتاتيجية  أهدافها  وحتقيق  األداء،  عىل 
متوازن؛ من خالل  الرتكيز عىل املحاور األربعة التالية  
 ((Taylora & Bainesb 2012,  Karathanos2005

 Galloway,2010,41,42) (Hicks,)

: Moseley,2011(

 منظور العمالء أو املستفيدين1 ))
 Customer Perspective : 

يركز هذا البعد أو املنظور عىل إسرتاتيجية خلق 
اخلدمة,  من  واملستفيدين  العالقة  ذات  لألطراف  القيمة 

وكيف تبدو املنظمة من منظور العميل، ويعكس بعد 
التي تقدمها املؤسسة  املستفيدين املميزات واخلدمات 
املستفيد؛ كتقديم  لعمالئها، والتي يرتتب عليها رضا 
اخلدمة  تقديم  وقت  ختفيض  أو  جديدة،  خدمات 
العوامل  من  وغريها  اخلدمات  تنوع  أو  املنتج،  أو 
املؤدية لرضا املستفيدين. ووفق هذا املنظور جيب عىل 
املستفيدين  أو  أن تسعى إلرضاء عمالئها،  اجلامعات 
من  الرئيس  واملستهدف  خدماهتا،  من  األساسيني 
اخلارجيني  والعمالء  الطالب،  وهم  وجودها؛ 
)مؤسسات املجتمع احلكومي وغري احلكومي، وهيئاته 
اخلدمية اإلنتاجية، وأولياء األمور(، خاصة وأن رضا 
املستفيدين يلعب دورًا كبريًا يف املنافسة بني اجلامعات 
املستفيدين  احتياجات  دراسة  يتطلب  مما  املختلفة، 

املتنوعة واملتغرية باستمرار.

منظور العمليات الداخلية
 Internal Process Perspective : 

يراعي هذا البعد كيفية توصيل اخلدمة أو املنتج 
العالقة، وحتديد  املستفيدين وذوي  التعليمي إىل كافة 
التحسني  وإجراءات  وفعاليتها,  العمليات  كفاءة  مدى 
لتقديم اخلدمة التعليمية بشكل أفضل وأرسع وبتكلفة 
العوامل  عىل  البعد  هذا  يركز  لذلك  باإلضافة  أقل، 
من  املؤسسة  متكن  التي  املهمة  الداخلية  واإلجراءات 
ذات  األطراف  كافة  بتوقعات  والوفاء  التميز،  حتقيق 
العمليات  حتديد  إىل  املنظور  هذا  هيدف  كام  العالقة، 
لتنفيذ  املؤسسة  فيها  تتفوق  أن  جيب  التي  املهمة 
إسرتاتيجيتها. ويوجد نوعان من العمليات باملؤسسة: 
النوع األول؛ يمثل العمليات األساسية التي تستهدف 
ويتسم  وجودها,  من  والغرض  املؤسسة  رسالة  حتقيق 
والنوع  املدى،  بعيد  اإلسرتاتيجي  بالطابع  النوع  هذا 
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والتي  املساندة،  أو  املساعدة  العمليات  يمثل  الثاين؛ 
تتمثل يف العمليات الروتينية التنظيمية.

منظور التعلم والنمو1 ))
 Learning and Growth 
Perspective  :

ويركز عىل األولويات خللق املناخ الذى يدعم 
العاملني  تدريب  ويتضمن  والنمو,  واالبتكار  اإلبداع 
لسد  باملؤسسة؛  لألفراد  املهنية  التنمية  برامج  وتفعيل 
الفجوة بني املهارات والقدرات احلالية، وبني املهارات 
يف  املؤسسة  أهداف  لتحقيق  الرضورية؛  والقدرات 
األفراد،  دفع وتوجيه  إىل  الطويل؛ حيث هيدف  األجل 
من  يمكنهم  حتى  وقيمهم؛  اجتاهاهتم  تعديل  وكذلك 
وبالتطبيق  والتطوير.  التحديث  عمليات  مع  التعامل 
التنمية املهنية  عىل اجلامعات يرتبط هذا املنظور بربامج 
عىل  وإداريني(،  )أكاديميني  هبا  العاملني  األفراد  ونمو 
أن تتوافق هذه الربامج مع متطلبات العمل يف املستقبل 
مع احتياجات األفراد أنفسهم، مع وجود نظام للحوافز 
يميز األفراد وفقًا ألدائهم، يتساوى يف ذلك أفراد اهليئة 

األكاديمية واإلدارية.

املنظور املايل1 ))
 Financial Perspective : 

والربحية ورؤية  النمو  إسرتاتيجية  ويركز عىل 
أصحاب املصلحة للمنظمة، ومن اجلدير باملالحظة أن 
األداء  قياس  بطاقة  يف  األول  املنظور  يمثل  املايل  البعد 
املتوازن للمؤسسات اهلادفة للربح، بينام يأيت يف الرتتيب 
األخري للجامعات؛ حيث يرتكز وجودها ورسالتها عىل 
التي تقيس  املستفيدين, ويتضمن املؤرشات  أو  الطالب 
املؤسسة  هبا  تقوم  التي  املالية  العمليات  كفاءة  مدى 

املالية  مصادرها  استقرار  مدى  إىل  باإلضافة  اجلامعية، 
التي تعترب رضورية للقيام بأنشطتها نحو حتقيق خطتها 
اجلامعي  السياق  املنظور يف  ويرتبط هذا  اإلسرتاتيجية. 
والتمويل  امليزانية  وتطوير  اإلنفاق  ترشيد  بجوانب 
 Kaplan & Norton ,( من  كل  حاول  ولقد  الذايت، 
خالل  من  املؤسسة؛  بأهداف  البعد  هذا  ربط   )1996
اإليرادات  نمو  يف:  متثلت  أساسية  مؤرشات  ثالث 
اإلنتاجية،  وحتسني  النتائج  أفضل  حتقيق  خالل  من 
والسعي لتخفيض التكاليف باستخدام الوسائل التقنية, 
واستخدام أصول املؤسسة بام حيقق االستثامر األمثل هلا 
)Kaplan & Norton, 1996(، ويوضح الشكل التايل 

 )Kaplan,2010,4)   :املحاور األربعة للبطاقة

شكل )1( حماور بطاقة األداء املتوازن 
ومن الشكل السابق, يتضح أن األبعاد األربعة 
مرتبطة ببعضها البعض، وكل منها يؤثر يف اآلخر ويتأثر 
كفاءة  حتسني  عىل  يركز  الذي  العمليات  بعد  فمثاًل  به؛ 
الذي  املايل  بالبعد  يرتبط  الداخلية  التشغيل  عمليات 
يوفر اإلمكانيات املالية لتحسني هذه العمليات وأدائها 
بأقل تكلفة، كام يرتبط ببعد املستفيدين؛ الهتاممه بخلق 
لتطوير  املالية  االعتامدات  وتوفري  للعمالء،  القيمة 
بشكل  العمليات  ألداء  يؤهلهم  بام  األفراد  قدرات 
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خالل  من  والنمو؛  التعلم  ببعد  مرتبط  أنه  كام  أفضل، 
يقومون  الذين  فالعاملون  والنتيجة،  السبب  عالقة 
بأداء العمل هم املصدر األسايس لتطوير العمل وزيادة 
كفاءته. وتقوم العالقة بني حماور مدخل األداء املتوازن 
جتميع  جمرد  ليست  فهي  والنتيجة،  السبب  عالقة  عىل 
ملجموعة من املقاييس العامة، وتبويبها يف أربعة حماور، 
إنام يرتجم رسالة املؤسسة إىل خطط تشغيلية، مع ربط 

النتائج بمحركات األداء.
      ومن خالل االستعراض السابق ملفهوم األداء املتوازن 
وأمهيته وفلسفته وأبعاده األربعة, يتضح أن االهتامم بتقييم 
األداء املتوازن مر بعدة مراحل منذ البداية؛ بغرض عدم 
الرتكيز يف عملية تقييم املؤسسة عىل البعد املايل فقط، إال 
أنه رسعان ما تطور ليستخدم يف الربط بني إسرتاتيجية 
املؤسسة وأهدافها وتقييمها، ومن َثم تزايدت املربرات 
والدواعي لتوجه العديد من املؤسسات التعليمية وغري 
التعليمية حول العامل نحو تطبيق هذا املدخل احلديث يف 
تقييم األداء, بام يساعدها يف فهم إسرتاتيجيتها، وحتقيق 
املستفيدون  أو  )العمالء  األربعة:  األبعاد  بني  التوازن 
من اخلدمة, التعلم والنمو، العمليات الداخلية، املنظور 
املؤسسة  إسرتاتيجية  حتول  عملية  يدعم  بام  املايل(، 
أنه  كام  األربعة،  املحاور  يف  قياس  وأدوات  أهداف  إىل 
يساعد اجلامعات يف حتقيق الرتابط بني وحداهتا املختلفة, 

ومع بيئتها وجمتمعها املحيط.

د.  املؤرشات التعليمية وتقييم األداء املتوازن:

ماهية  حول  والرؤى  النظر  وجهات  تتعدد 
املؤرشات التعليمية، فمعظم التعريفات األولية حتددها 
للنظام  املميزة  اخلصائص  تصف  إحصاءات  أهنا  عىل 
األداء  مؤرشات  استخدام  أصبح  َثم  ومن  التعليمي, 

ومتخذي  السياسة  وصناع  الرتبويني  لدى  عامليًا  اجتاهًا 
القرار ورجال التعليم؛ إذ يؤكدون عىل رضورة توظيف 
ولقد  التعليمية.  األنظمة  مستويات  كافة  يف  املؤرشات 
وإدخال  وتطويرها  املؤسسات  حتديث  موضوع  أصبح 
فيها  املؤسيس  األداء  وتقييم  قياس  مؤرشات  مفاهيم 
من أهم قضايا اإلدارة املعارصة، وبالنظر إىل ما تواجهه 
وعاملية؛  حملية  وحتديات  ضغوط  من  حاليًا  املؤسسات 
هذه  إطارها  يف  تعمل  التي  البيئة  أصبحت  بحيث 
أن  إدراك  وتزايد  املايض،  عن  ختتلف  اآلن  املؤسسات 
أصبح  املؤسيس  األداء  وتقييم  قياس  ومؤرشات  نظم 
يف  خيوطها  تتحرك  اجلوانب  متعددة  ظاهرة  يمثل 
بمثابة  املؤسيس  األداء  أصبح  وبالتايل  متعددة،  جماالت 
منظومة متكاملة لنتائج أعامل املؤسسة يف ضوء تفاعلها 

مع عنارص بيئتها )الداخلية واخلارجية(. 

 مفهوم املؤرشات التعليمية وتصنيفها:) 1(

التعليمية,  املؤرشات  تعريفات  تعددت  لقد 
فهي تتحدد عىل أهنا إحصاءات فردية أو مركبة مرتبطة 
بصورة أساسية بالتخطيط للعملية التعليمية؛ حيث إهنا 
خالل  من  التعليمي؛  النظام  طبيعة  تشخيص  يف  تفيد 
تغريها  ومدى  املكونات  هذه  ارتباط  ومدى  مكوناته، 
تستخدم  أن  يمكن  املعلومات  فهذه  الزمن،  بمرور 
األهداف  من  جمموعة  نحو  التقدم  مدى  عىل  للحكم 
النتائج  بعض  يف  التغري  مدى  عىل  احلكم  أو  املعايري  أو 

السابقة )احلوت والسيد, 2٠٠٩(.
املؤرشات  ودور  بوظيفة  االهتامم  بدأ  ولقد 
خالل  من  دويل؛  نطاق  وعىل  منهجي  بشكل  التعليمية 
والتنمية  التعاون  ومنظمة  اليونسكو,  منظمة  جهود 
االقتصادية OECD, واالحتاد األورويب EU خالل عقد 
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أواخر  الدويل  للبنك  البرشية  التنمية  وتقارير  الستينات, 
املرتكزة  الدولية  التقارير  عىل  وكمثال  السبعينات؛ 
 OECD: منظمة  تقرير  التعليمية,  النظم  مؤرشات  عىل 
التعليم  عىل  قريبة  نظرة   Education at a glance

.(Lauterbach, 2008, 203)

للسامت  مقاييس  عن  األداء  مؤرشات  وتعرب 
والنظم،  للمؤسسات  املختلفة  واإلجرائية  الوظيفية 
حتقيق  وأساليب  طرق  لتحديد  واضحة  قواعد  ومتثل 
األهداف, وهي إحصاءات تسمح بإصدار أحكام ذات 
الرتبوية،  النظم  لوظيفة  الرئيسة  اجلوانب  عن  قيمة 
تتعلق  حيوية  إشارات  بمثابة  املؤرشات  تكون  وبذلك 
)مريس  أهدافه  نحو  التعليمي  النظام  تقدم  بمدى 

وعبدالله, 2012 , 377(.
 وعادة ما يتم التعبري عن املؤرشات يف أشكال 
كمية؛ مثل: املعدالت )النسب املئوية(، والرتب, ويمكن 
أداء  جوانب  متلف  حول  كيفية  أشكال  يف  تكون  أن 
واملحاسبية،  املراقبة،  مثل:  متلفة؛  وألغراض  التعليم 
االختالف  من  الرغم  وعىل  املوارد.  وتوزيع  والتقويم، 
والتباين يف التعريف واملفهوم، سواء من حيث االتساع 
عىل  اتفاق  يوجد  أنه  إال  التعليم،  ملؤرشات  والعمومية 
حكم،  إصدار  يف  استخدامها  يمكن  قياس  وسيلة  أهنا 
وبذلك يكون مؤرش األداء أساسًا يقدم إشارات حيوية 
وواقعية ملراقبة املامرسات الرتبوية؛ لتحديد نقاط القوة 
والضعف يف بنية النظام وبنية املامرسات الرتبوية داخله.

بأهنا:  املؤسيس  األداء  مؤرشات  وتعرف 
الربنامج  تقدم  لقياس  املستخدمة  واخلصائص  السامت 
بني  واضحة  تفرقة  وهناك  املتوقعة،  النتائج  حتقيق  يف 
عليها  يتم احلصول  التي  قيمته، وهى  ذاته وبني  املؤرش 
 ( املؤرشات  من  نوعان  ويستخدم  القياس,  خالل  من 

املرجويش, 2010, 92,  93( :  

تتضمن -  وهى  كمية،  مؤرشات  األول:  النوع 
تناول الكميات واألعداد والنسب.

ال -  التي  وهى  نوعية،  مؤرشات  الثاين:  النوع 
يمكن قياسها من خالل األعداد والنسب. 

الرؤى  تتعدد  التعليمية,  املؤرشات  تصنيف  سياق  ويف 
أنواع  أربع  تتضمن  أن  يمكن  حيث  أنواعها؛  حول 
 ,   Marques, 2009 )حممد2011,  وهي:   رئيسة؛ 

(Hanrin; et.al,2011,40

الذي -  املوقف  عن  ويعرب  السياق:  مؤرشات 
يف  يؤخذ  كام  التعلم،  عملية  فيه  حيدث 
االعتبار خصائص املجتمع؛ من حيث الوضع 
رأس  توفري  ومدى  واالجتامعي  االقتصادي 

املال يف املجتمع.
 مؤرشات املدخالت: وهي التي تتعلق باملوارد - 

البرشية واملادية واملالية الداخلية لنظام التعليم، 
والتي بتفاعلها مع بعضها من خالل عمليات 
أهداف  تتحقق  ومركبة  متشابكة  داخلية 

التعليم.
 مؤرشات العمليات: وهي عبارة عن  التفاعل - 

بني املدخالت واملخرجات.

 مؤرشات املخرجات: وهي املؤرشات املرتبطة - 
ومثاله:  التعليمي؛  للنظام  النهائي  بالناتج 

حتصيل التالميذ.
يركز  والذي  للمؤرشات  السابق  التصنيف  إطار  ويف 
عىل )input, process, output and outcome( يشري  
نسبة  أن  إىل   Sukboonyasatit, et.al 2011, p.13)

ومؤرشات   ,)%3٠  ( متثل  املثالية  املدخالت  مؤرشات 
قياس  مؤرشات  متثل  بينام   ،)%22  ( متثل  العمليات 

النواتج واملخرجات النسبة األكرب ) ٤8%(.
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يأيت  ما  إىل  املؤرشات  أنواع  يقسم  َاخر  تصنيف  وهناك 
)مازن، 2٠٠8 , 386( :

 	  : Efficiency Indicators مؤرشات الكفاءة
املصادر  بني  املؤرشات  من  النوع  هذا  يربط 
باإلنتاج  منظمة  أي  تستخدمها  التي  اإلمجالية 
الزائدة  التكلفة  ذلك  ويتضمن  حترزه،  الذي 

والتكاليف اإلدارية.
 	  Effectiveness الفعالية  مؤرشات 

املعلومات  املؤرشات  هذه  توفر   :indicators

عام يتم إنجازه من املخرجات املتفق عليها.
 	 Workload العمل  إنجاز  مؤرشات 

تم  الذي  العمل  كمية  تعكس   :  indicators

أنشطة  عن  املؤرشات  هذه  وتعرب  إنجازه، 
عملية اإلنتاج نفسها وليس املنتج.

رئيسة  أنواع  ثالثة   )2٠٠5 شاذيل,   ( تستعرض  كام 
للمؤرشات تتضمن ما يأيت:

انتشارًا، -  األكثر  وهي  املمثلة:  املؤرشات 
واإلدارة  البحث  أغراض  يف  وتستخدم 
واحد  متغري  اختيار  وتتضمن  والتخطيط، 
معني،  تعليمي  نظام  مظاهر  بعض  لتصوير 
النوع من املؤرشات اعتامدها  ويعاب عىل هذا 
عىل متغري واحد يف قياس نظام تعليمي شديد 
املؤثرة  والعوامل  والوظيفة  البنية  يف  التعقيد 

فيه.
املجزأ، -  بالدليل  وتسمى  املجزأة:  املؤرشات 

لكل  املتغريات  حتديد  عىل  النوع  هذا  ويقوم 
النظام  عنرص أو مكون من عنارص ومكونات 
املجزأة  املجموعات  خالل  من  التعليمي؛ 
عن  دقيقة  معلومات  تعطي  حده،  عىل  كل 
طويلة  قائمة  يوفر  بام  النظام،  عنارص  كل 

يستحيل  املتغريات،  من  وحمرية  ومعقدة  جدًا 
استخدامها بفاعلية وكفاءة. 

املؤرشات املركبة: وتضم هذه املؤرشات عددًا - 
املركب  تفرس  التي  التعليمية  املتغريات  من 
املتغريات  مجيع  متوسط  من  كنوع  النهائي، 
نواحي  مجيع  يمثل  بام  التجميع,  يف  الداخلة 
الذي  الوصف  ويسمى  التعليمية،  النظم 
بالوصف  املؤرشات  من  النوع  هذا  يقدمه 
األكثر  هو  النوع  هذا  ويعد  املتغريات،  متعدد 
شيوعًا واستخدامًا يف جمال الدراسات الرتبوية 

املرتبطة بالنظام التعليمي.
ويمكن تقسيم مؤرشات قياس األداء إىل مخس جماالت 

)Aracil, Montero, 2010, 225( :أساسية؛ وهي
 -  Quality جودة   بمستوى  تتعلق  مؤرشات 

اخلدمات املقدمة.
 -  Equity واملساواة    بالعدالة  تتعلق  مؤرشات 

يف اخلدمات املقدمة.
 -  Effectiveness بفعالية  تتعلق  مؤرشات 

حتقيق األهداف التي تعمل عىل حتقيقها.
مؤرشات تتعلق بكفاية Efficacy  املوارد.- 
مؤرشات تتعلق بكفاءة Efficiency  استخدام - 

املوارد.
مجيع  يف  املتزايد  االهتامم  يتضح  سبق,  ما  وباستعراض 
لتوفري  مؤرشات؛  نظام  بتصميم  التعليمية  األنظمة 
املختلفة,  التعليمية  األوضاع  عن  دقة  أكثر  معلومات 
يف  شيوعًا  األنواع  أكثر  هي  املركبة  املؤرشات  أن  كام 
قياس متغريات النظام التعليمي، كام تصنف املؤرشات 
املدخالت  يشمل  الذي  الشائع  املنظومي  املدخل  وفق 
والعمليات واملخرجات والسياق العام, كام يتم تصنيفها 

أيضًا وفق أبعاد الكفاءة والفعالية والعدالة واجلودة.
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خصائص مؤرشات األداء:) 2(
غالبًا  التعليمية  املؤرشات  مصطلح  إن 
بالنظم  املرتبطة  اإلحصاءات  لوصف  يستخدم  ما 
أو  معلومات حول وضع  والتي حتتوي عىل  التعليمية، 
أداء النظام التعليمي، لذلك جيب أن تتصف املؤرشات 
التعليمية بمجموعة من اخلصائص التي متيز املؤرشات 
املفيدة واجليدة، طاملا ترتب عىل استخدامها صنع واختاذ 
للقياس  قابلة  إىل حتسينات  تؤدي  إسرتاتيجية،  قرارات 
هذه  أهم  ومن  التعليمية؛  املؤسسة  وعنارص  بنية  يف 

اخلصائص: )مريس وعبدهللا, 2012, 391, 392(
األداء -  مؤرش  يعترب   :Relevance املالءمة 

مناسبًا إذا وفر معلومات مفيدة؛ لصنع واختاذ 
القرار اإلسرتاتيجي بشأن الظاهرة التي يتضمن 
فيه  يوجد  الذي  السياق  عىل  ومعتمدة  قياسها, 
التعليمية،  بالسياسة  ترتبط  بحيث  النظام؛ 
التعليمية،  واملامرسة  التعليمي،  والتخطيط 
وحتديد  التعليمي،  اإلصالح  إىل  وتقود 

أولويات ومتطلبات السياسة التعليمية.
موثوقًا -  يكون  بحيث  ؛   Reliability الصدق 

أن  جيب  لذلك  لقياسه،  وضع  ما  قياس  يف  به 
لتقليل  مستمرة؛  ملراجعة  املؤرشات  ختضع 

األخطاء املحتملة لسوء الفهم والتفسري. 
الدقيق -  التقدير  يعني  وذلك   :Validity الثقة 

والصحيح ملفردات املؤرش يف ارتباطها باملعيار 
املنطقي  التحليل  يتطلب  وهذا  تشكله،  الذي 
يتسنى  حتى  وفائدهتا؛  املؤرشات  ملحتوى 
نتائج  عىل  احلصول  املؤرشات  ملستخدمي 

واقعية وصادقة.
من  اثنتني   )ONG,2012,14(  وحيدد
اخلصائص أو السامت األساسية التي جيب أن تتوفر يف 

 ،usefulness مؤرشات تقييم األداء: اجلدوى أو الفائدة
, كام يبني   easy to use وسهولة االستخدام والتطبيق 
)مازن، 2٠٠8 , 387( عدة مواصفات ملؤرشات األداء 

األساسية؛ تتضمن ما يأيت:
تنبع من فهم عميق للمشكالت حمل الدراسة.- 
جيب أن تكون بسيطة قدر املستطاع وواضحة - 

متامًا وقابلة للقياس.
جيب أن تقاس عىل مستويات متعددة، وتكون - 

.Cascading متسلسلة
متخذ -  ليتمكن  العدد؛  حمدودة  تكون  أن  جيب 

القرار من متابعتها باستمرار.
من -  للتطبيق؛  وقابلة  عملية  تكون  أن  جيب 

حيث إمكانية مجع البيانات.
أن  املنظمة  عىل  جيب  أنه  ذلك  من  ويتضح 
التي تصف وتعكس  املقاييس واملؤرشات  باختيار  تبدأ 
األهداف اإلسرتاتيجية، وتعرب عن النتائج، وتركز عىل 
املخرجات, ومن َثم جيب أن تتصف املؤرشات بالقدرة 
وإعطاء  املتعددة,  التنظيمية  لألولويات  االستجابة  عىل 
صورة واضحة وكاملة ودقيقة وصادقة عن أداء املنظمة.
ويستخلص مما سبق رضورة توفر عدة رشوط 
لكي  األداء؛  وتقييم  القياس  مؤرشات  يف  وخصائص 
تعطي نتائج تقدم تفسريات معربة عن التغريات يف أداء 
عالقة  ذات  تكون  أن  جيب  ثم  ومن  التعليمي,  النظام 
لصنع  مفيدة؛  معلومات  توفر  بحيث  تقيسه؛  بام  وصلة 
ودقيقة,  متاحة  تكون  وأن  اإلسرتاتيجي،  القرار  واختاذ 
بالصدق؛ بحيث تكون موثوقًا هبا  أن تتصف  كام جيب 

يف قياس ما وضعت لقياسه.
استخدامات املؤرشات ووظائفها:) 1(

للقياس دور فاعل عرب مسرية التاريخ اإلنساين 
يمكن  ال  حيث  للمجتمع؛  احليوية  األنشطة  مجيع  يف 
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عملية  أية  تنفيذ  وال  إنتاجية،  عملية  أية  عىل  السيطرة 
بغياب  إدارته  أو  نشاط  أي  تقويم  يمكن  وال  تطوير، 
املقاييس الفاعلة. ويعترب اإلحصاء أداة رضورية وفاعلة 
 Evaluation تقويمي  نشاط  أي  دعم  يف  عنها  غنى  ال 
لالستدالل  الكمية  املؤرشات  يوفر  لكونه  ؛   Activity

عىل ما تشري له البيانات التي تم مجعها, كام يعترب التقويم 
تعليمي؛  نظام  أي  جوانب  أهم  وأحد  أساسية،  ركيزة 
ألن نجاح النظام يعتمد إىل حد كبري عىل جودة ودقة ما 
ختضع له من عمليات تقويم لعنارصه )الزوبعي,  2٠1٠, 

.)82٩
أن  إىل   )38٠  ,37٩  , )مازن،2٠٠8  ويشري 
أو   ،  )KPIs( بـ  املعروفة  األساسية  األداء  مؤرشات 
حتديد  يف  املنظمة  تساعد  األساسية  النجاح  مؤرشات 
وحتلل  حتدد  وحينام  أهدافها,  جتاه  تقدمها  مدى  وقياس 
مدى  لقياس  طريقة  إىل  حتتاج  فإهنا  أهدافها  املنظمة 
تقدمها نحو هذه األهداف، كام تساعد مؤرشات األداء 
للجامعات  املقدم  والدعم  التمويل  نظام  ربط  عىل 
  )Taylor,واألهداف النتائج  حتقق  بمدى   funding

إطارًا  األساسية  األداء  مؤرشات  وتوفر   .2001,42(
  benchmarking املرجعية  املقارنات  إلجراء  جيدًا 
بني اجلامعات, باإلضافة إىل استكشاف أفضل املامرسات 
best practice والتعلم من اخلربات النوعية التي يمكن 

.)Sae-Khow,2014,35( نقلها وتبنيها
وتتعدد مؤرشات قياس األداء يف املؤسسات؛ 
من  املؤسسات؛  أداء  رفع  إىل  جمملها  يف  هتدف  حيث 
خالل الكشف عن مستواه، ومن َثم املساعدة عىل اختاذ 
تلك  املؤرشات  هذه  أهم  من  ولعل  املناسبة؛  القرارات 
املبنية عىل منظور خلق القيمة؛ حيث إن املؤسسات التي 
تتبنى ذلك الطرح بشكل عميل جتعل من القيمة املحرك 
عليها  حيتم  التسيري،  عملية  عليه  ترتكز  الذي  واهلدف 

رضورة إجراء عملية التقييم الدوري، سواء للمؤسسة 
تزايد  كام   ،)55  ,2٠1٠ لوحداهتا)سوييس,  أو  ككل 
للجامعات  املستدام  األداء  بمؤرشات  لالهتامم  التوجه 
الذي يرتكز عىل الوعي بالتنمية املستدامة للبيئة, وتعزيز 
الثقافة املؤسسية لالستدامة sustainability واملواطنة 

.)Wang and Ching,2015, 906( املسؤولة
وتتمثل أمهية املؤرشات يف توجيه السياسات، 
ومتابعة  اإلسرتاتيجيات،  وتصميم  القرار،  وصناعة 
إسرتاتيجيات  واقرتاح  تقييمها،  َثم  تنفيذ اخلطط، ومن 
العلوم  ويف  األهداف.  حتقيق  تكفل  التي  التدخل 
اإلنسانية، فإن املؤرش هو شواهد مادية يف الواقع، يمكن 
َثم  ومن  معنوي،  يشء  عىل  وتدل  وقياسها  مالحظتها 
معنوي  هو  ما  عىل  تطرأ  التي  التغريات  رصد  يمكن 
بمعلومية ما هو مادي. وما حيكم اختيار تلك الشواهد 
التفسريية,  وقدرته  للمؤرش،  املعريف  البعد  مها:  أمران؛ 
التمييز  عىل  يساعد  الذي  هو  للمؤرش  املعريف  فالبعد 
بني املؤرشات املهمة واألقل أمهية، وبني ما هو هاميش 
املؤرش  داللة  مدى  من  تتأتى  هنا  فاألمهية  وجوهري، 

وارتباطه بالظاهرة موضع الدراسة )حممد، 2٠11(.
القول  يمكن  املؤرشات,  وظيفة  إطار  ويف 
آليات  وجود  يتطلب  للتعليم  إصالح  أي  تنفيذ  بأن 
واإلصالحات،  السياسات  تقدم  ومتابعة  ملراقبة  فعالة 
إىل  حتتاج  التي  وتلك  اإلجيابية  النقاط  عىل  وللتعرف 
تعديالت, فاملؤرشات التعليمية تساعد صانعي السياسة 
التعليمية يف تقييم أداء املؤسسة التعليمية، ومراقبة عمل 
للموارد  الفعالة  واإلدارة  والتخطيط  التعليم،  أنظمة 

واخلدمات الرتبوية ) احلبيش, 2٠٠8 , 17٤(.
األداء  ملؤرشات  الرئيسة  املسامهة  وتتمثل 
مع  وربطها  البيانات،  لفحص  عام  إطار  تفسري  يف 
األولويات املؤسساتية لتسهيل التغريات اإلسرتاتيجية؛ 
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املتعلقة  اإلنجاز  بنتائج  األداء  مؤرشات  متد  حيث 
للنشاط  املتوقعة  املستويات  يف  واالختالف  باألهداف 
التعليمي، ومن َثم تستخدم مؤرشات األداء يف )مريس 

وعبداهلل, 2٠12( :
األداء -  يف  التعليمية  اإلصالحات  أثر  تقييم 

التعليمي.
األكثر -  باملامرسات  السياسات  واضعي  إعالم 

فعالية للتحسني.
بأوضاع -  القرارات  ومنفذي  صانعي  إعالم 

ومشكالت وحتديات النظام التعليمي.
النظام -  أداء  يف  التغيري  وظروف  أسباب  تفسري 

التعليمي.
يف -  فعالية  األكثر  واالجتاهات  املعايري  مراقبة 

األداء التعليمي.
وحتفيز -  وتركيز  املستقبل،  بتغيريات  التنبؤ 

اجلهود للفعالية والتحسني.
واستخالصًا ملا سبق, تربز أمهية ودور املؤرشات 
التعليمية  النظم  أو  املؤسسات  أداء  تقييم  يف  التعليمية 
بشكل عام, بام جيعل كافة نظم تقييم األداء الفاعلة تعتمد 
وحمددة,  واضحة  قياس  ومؤرشات  مقاييس  وجود  عىل 
األداء,  جوانب  كافة  عىل  الوقوف  خالهلا  من  يمكن 
بني  األداء  فجوات  تسبب  التي  االنحرافات  وكشف 

الواقع واملستهدف. 
وعىل ضوء ذلك, ومن خالل استعراض مفهوم 
يف  ترتكز  التي  األربعة  وحماوره  املتوازن  األداء  تقييم 
قياسها وتقييمها عىل وجود منظومة حمددة من املؤرشات, 
يمكن  ال  التقييم  من  النوع  هذا  بأن  القول  يمكن 
صياغتها  وكيفية  املؤرشات  بدور  الوعي  دون  إجراؤه 
واإلسرتاتيجية  الرسالة  من  تنبثق  بطريقة  وبنائها، 
األثر  عالقة  احلسبان  يف  يأخذ  وبمنهج  واألهداف, 

والنتيجة, ومسارات الرتابط والتفاعل التي ترتكز عليها 
اخلرائط اإلسرتاتيجية، كموجه لألداء احلايل واملستقبيل 

للمؤسسات.  
ثانيًا: واقع تقييم أداء اجلامعات احلكومية يف مرص:

         تتزايد احلاجة يف الوقت احلارض إىل إعادة النظر يف 
وظائف  اجلامعات املرصية، يف ضوء ما يشهده العرص 
حتى  واإلقليمي؛  الدويل  املستوى  عىل  تغريات  من 
يمكن توفري مرجات النظام التعليمي التي تتناسب مع 
سوق العمل. وينقسم التعليم العايل يف مرص إىل تعليم 
جامعي وآخر غري جامعي، ويبلغ عدد اجلامعات )2٠( 
يوجد  وأيضًا  األزهر،  جامعة  منها  حكومية؛  جامعة 
ألف   73 حوايل  تضم  وخاصة،  أجنبية  جامعة   )1٩(
طالب وطالبة )حوايل ٤5 ألف ذكور، و28 ألف إناث( 
العامة  للتعبئة  املركزي  )اجلهاز   2٠11  /2٠1٠ عام 
أحد  يشري  كام   .)2٠13 أرقام،  يف  مرص  واإلحصاء، 
التقارير اإلحصائية إىل أن إمجايل املقيدين بالتعليم العايل 
لعام 2٠12/11 وصل إىل )2.1( مليون طالب؛ منهم 
نصيب  أن  كام  احلكومية,  اجلامعات  إىل  ينتمون   )%51(
كان   2٠12/11 لعام  اإلنفاق  من  اجلامعي  التعليم 
13.5 مليار جنيه بنسبة )25.1%(  من إمجايل اإلنفاق 
القرار,  اختاذ  املعلومات ودعم  التعليم )مركز  العام عىل 

.)7 ,6 ,2٠1٤

أبرز جهود تطوير تقييم األداء اجلامعي:أ. 
شهدها  التي  التطورات  من  العديد  هناك 
القليلة  السنوات  خالل  مرص  يف  اجلامعي  التعليم 
السياق,  هذا  يف  البارزة  الرسمية  اجلهود  ومن  املاضية, 
يف  وزاري  بقرار  اإلسرتاتيجي  التخطيط  وحدة  إنشاء 
آلية  حول  مستفيضة  دراسة  عىل  بناًء   2٠٠6 سبتمرب 
إنشاء الوحدة، شارك يف إعدادها املعهد الدويل لتخطيط 
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التعليم التابع لليونسكو IIEP/UNESCO لتتوىل دعم 
التعليم  بقطاع  اجلارية  اإلسرتاتيجي  التخطيط  أنشطة 
العايل منذ إعالن إسرتاتيجية تطوير التعليم العايل لعام 
2٠٠٠، وما طرأ عليها من تعديل يف عام 2٠٠٤، وتعد 
عن  املسؤول  الكيان  اإلسرتاتيجي  التخطيط  وحدة 
القرار  متخذي  لدعم  الالزمة؛  الفنية  الدراسات  إعداد 
والتخطيط  العايل،  التعليم  سياسات  رسم  يف  بالوزارة 
املستوى  من  كل  عىل  مرص  يف  العايل  التعليم  ملنظومة 
االقتصادية  واالقاليم  األكاديمية  والقطاعات  القومي 

  .www.heep.edu.eg

ولقد وضعت وزارة التعليم العايل إسرتاتيجية 
 )2٠٠٠ )فرباير  بمرص  العايل  التعليم  تطوير  مرشوع 
وكفاءة  جودة  لتحسني  إجيايب  مناخ  خلق  بغرض  ؛ 
الترشيعي،  اإلصالح  خالل:  من  العايل؛  التعليم  نظام 
آليات مستقلة لضامن  املؤسسية، وخلق  اهليكلة  وإعادة 
األداء،  وتقييم  ملراقبة  أنظمة  واستحداث  اجلودة، 
حماور  مجيع  تشمل  مرشوعًا،   )25( إىل  ترمجت  والتي 
ثالث  عىل  تنفذ   ،2٠17 عام  حتى  وذلك  التطوير 
بتاريخ   3٠٠ رقم  الوزاري  القرار  صدر  كام  مراحل، 
2٠٠3/٠3/13 بإنشاء وحدة إدارة مرشوعات تطوير 
 3٩٤7 رقم  الوزاري  القرار  وصدر  العايل،  التعليم 
بتاريخ 2٠٠٩/12/31 باستمرار العمل بوحدة إدارة 
مرشوعات تطوير التعليم العايل؛ لتنفيذ املرشوعات يف 

إطار تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية لتطوير التعليم العايل.
بوزارة  والتقويم  القياس  مركز  إنشاء  تم  كام 
أهداف؛  عدة  حتقيق  عىل  يستند  والذي  العايل,  التعليم 
انشاؤها  التي تم  التقويم  منها: متابعة مراكز ووحدات 
يف حوايل )82( كلية, وقياس األثر واملردود ملرشوعات 
العايل؛ من خالل  التعليم  التعليم يف مؤسسات  تطوير  
جتميع قاعدة بيانات جلميع مرشوعات التطوير، وجتميع 

ودراسة   ،)KPIs( التعليمية  للفاعلية  األداء  مؤرشات 
ونقاط  والتقارير  التحاليل  خالل  من  واملردود؛  األثر 
القوة والضعف ) www.heep.edu.eg(. ومن اجلهود 
إنشاء  اجلودة,  وضامن  األداء  بتقييم  لالهتامم  الرامية 
داخل  اجلودة  وضامن  األداء  لتقييم  مركزًا   )21( عدد 
إرشادي  دليل  أول  إصدار  تم  وقد  املرصية,  اجلامعات 
اجلودة  وضامن  األداء  بتقييم  اخلاصة  التقارير  إلعداد 

والدراسات الذاتية )اجليويش؛ حمبوب, 2٠٠7(.
          وثمة عدة كيانات تتحمل مسؤوليات كبرية تتعلق 
بالتعليم العايل وتتبع رئيس الوزراء، بام يف ذلك اجلهاز 
األعىل  واملجلس  واإلحصاء,  العامة  للتعبئة  املركزي 
جودة  لضامن  القومية  واهليئة  والتكنولوجيا,  للعلوم 
بموجب  أنشئ   مستقل  كيان  وهي  واالعتامد،  التعليم 
لسنة   82 رقم  القانون   2٠٠7 عام  يف  مجهوري  قرار  
2٠٠6 , يشكل املجلس األعىل للجامعات هيئة التنسيق 
والتنظيم املركزية للجامعات احلكومية )منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادية, 2٠1٠, 1٠٠(.
هبدف  تنفيذها؛  تم  التي  املرشوعات  من  عدد  وهناك 
جودة  وحتسني  أدائه  وتطوير  اجلامعي  التعليم  إصالح 
 -168  ,2٠12 البدوي,   ( أمهها  من  وكان  مرجاته, 

:)171
يركز -  الذي  العايل  التعليم  تطوير  مرشوع 

عىل  العايل  التعليم  تطوير  مرشوع  صندوق 
حتسني اجلودة والفاعلية واالرتباط بالواقع يف 
تنافس  آلية  وضع  خالل  من  العايل؛  التعليم 

مستدامة بني اجلامعات.
مرشوع تنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات, - 

وهيدف املرشوع إىل تعزيز اإلمكانات املؤسسية 
وتنمية  العايل،  التعليم  ملؤسسات  واملهنية 
التدريس  هيئات  أعضاء  وقدرات  مهارات 
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واملوظفني والقيادات. 
 - ,QAAP واالعتامد  اجلودة  ضامن  مرشوع 

ضامن  ملرشوع  اإلسرتاتيجي  اهلدف  ويتمثل 
اجلامعات  جتهيز  إىل  واالعتامد  اجلودة 
متطلبات  الستيفاء  العايل  التعليم  ومؤسسات 

االعتامد. 
واالعتامد -  املستمر  التطوير  مرشوع  برنامج 

PCIQA؛ حيث تركز املرحلة الثانية من أجندة 

ومؤسسات  اجلامعات  تأهيل  عىل  اإلصالح 
التعليم العايل لالعتامد. 

ومن اجلهود املهمة التي يمكن أن تفيد يف تطوير 
منظومة تقييم أداء اجلامعات, مرشوع بوابة اإلحصاءات 
القومية للتعليم العايل, وهو مرشوع إلنشاء قاعدة بيانات 
تطورات  يعكس  العايل،  للتعليم  القومية  اإلحصاءات 
التعليم العايل يف مرص، ويقيس جودته؛ من خالل رصد 
كافة عنارص منظومة التعليم العايل املتمثلة يف الطالب، 
واخلرجيني، وأعضاء هيئة التدريس، ومؤسسات التعليم 
العايل. وهيدف هذا املرشوع إىل سد الفجوات يف بيانات 
التوافر واحلداثة  العايل؛ من حيث  التعليم  وإحصاءات 
التعليم  إحصاءات  من  قائمة  بتوفري  وذلك  واالتساق، 
العايل يف شكل سالسل زمنية عىل مستوى كافة عنارص 
ات لقياس آراء  املنظومة، باإلضافة إىل قائمة من املؤرشِّ
أطراف العملية التعليمية حول قضايا التعليم العايل يف 

.)higheducation.idsc.gov.eg( مرص
وقد ساعد مرشوع ضامن اجلودة واالعتامد عىل 
اجلامعات  كليات  اجلودة يف  زيادة عدد وحدات ضامن 
احلكومية واملعاهد، وتركز أنشطة هذه الوحدات بصفة 
أساسية عىل إجراء تقييم ذايت سنوي للمؤسسة، وإعداد 
مواصفات الربامج واملواد الدراسية والتقارير، وتطبيق 
معايري ضامن اجلودة الداخلية واخلارجية. ويتوىل إعداد 

تقارير التقييم الذايت أعضاُء هيئة التدريس املؤهلني هلذا، 
والذين هم عىل دراية بمفاهيم اجلودة وممارساهتا )وزارة 
التعليم العايل, 2٠12, 1٤(. ومن اجلهود املهمة يف جمال 
بناء املؤرشات وتقييم األداء اجلامعي, هناك جمموعة من 
املعايري واملؤرشات األساسية التي وضعتها اهليئة القومية 
لضامن جودة التعليم واالعتامد لتحقيق االعتامد وتقويم 
مها:  رئيسني؛  بعدين  وفق  وذلك  اإلسرتاتيجي,  األداء 
حتتهام  ويندرج  التعليمية،  والفاعلية  املؤسسية،  القدرة 
جودة  لضامن  القومية  )اهليئة  الفرعية  املعايري  من  عدد 

التعليم واالعتامد، 2٠٠8(.
ودعم  املعلومات  مركز  قام  اإلطار,  هذا  ويف 
اختاذ القرار بمجلس الوزراء بدراسة انتهت إىل جمموعة 
مؤرشات مقرتحة؛ لتقييم جودة التعليم العايل يف مرص, 
مؤرشات  جمال  يف  الدولية  التجارب  ببعض  استفادت 
املؤرشات  تلك  أهم  تضمنت  حيث  األداء؛  قياس 
وأعضاء  واخلرجيون،  الطالب،  منها:  متغريات؛  عدة 
تلك  أشارت  كام  التعليم,  عىل  واإلنفاق  التدريس,  هيئة 
واإلحصاءات  املعلومات  توافر  رضورة  إىل  الدراسة 
لدعم استخالص املؤرشات ذات املصداقية التي يمكن 

تطبيقها بكفاءة )مجال الدين, البدري, 2٠٠8, 6٠(.
التعليم  عىل  املتزايد  باإلنفاق  يتعلق  وفيام 
اجلامعي, بام يمكن أن يؤثر يف جتويد تعزيز كفاءته وجتويد 
مرجاته, فلقد بلغ حجم اإلنفاق العام عىل التعليم حوايل 
 /  2٠12 عام  موازنة  مرشوع  يف  جنيه  مليار   6٤.5
2٠13 )مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، 2٠13(، 
مرص؛  يف  التعليم  جودة  تتحقق  فلم  ذلك  من  وبالرغم 
ألنه ال يوجد ختصيص جيد هلذه املوارد؛ حيث إن معظم 
والنفقات  األجور  لتغطية  تذهب  العايل  التعليم  موازنة 
اجلارية، وخاصة الرشائح العليا يف اهليكل اإلداري، يف 
صورة مكافآت وبدالت واجتامعات )مركز املعلومات 
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ودعم اختاذ القرار, 2٠13(. كام يمكن القول بأن إصالح 
التعليم يف مرص بدأ منذ بداية التسعينيات، ولكن بالرغم 
من ذلك فإن قطاع التعليم مازال يعاين من عدة مشاكل، 
مرص  يف  العايل  التعليم  نظام  فإن  حتديدًا  أكثر  وبصورة 
يعاين من عدم الكفاءة، سواء من ناحية الكفاءة الداخلية 

أو اخلارجية )بلتاجي, 2٠1٤, 12(.
ومن خالل استعراض اجلهود الرسمية السابقة, 
يمكن مالحظة أن هناك سعيًا لتحسني منظومة التعليم 
اجلامعي يف مرص, مع االهتامم بجودة أداء اجلامعات؛ من 
أنواع  إنشاء  مع  التطوير,  مشاريع  من  عدد  تنفيذ  خالل 
لتقييم  ووحدات  اإلسرتاتيجي,  التخطيط  وحدات  من 
من  العديد  تشري  ذلك  من  الرغم  عىل  ولكن  األداء. 
الدراسات إىل وجود معوقات وصعوبات متنوعة حتول 
دون الوصول لنظم ومداخل لتقييم أداء اجلامعات من 
منظور شامل, يرتكز عىل مؤرشات تساعد يف استخالص 

دالالت الواقع ومسارات للمستقبل.

معوقات تقييم أداء اجلامعات املرصية:ب. 
يشار إىل اجلامعات احلكومية يف مرص عىل أهنا 
وتنظيمية  ترشيعية  عنارص  ثمة  لكن  مستقلة،  كيانات 
ومالية وعوامل تتعلق بالقيادة حتد من درجة االستقاللية 
التي تتمتع هبا تلك املؤسسات وتتحكم فيها؛ وذلك أن 
التامة  السيطرة  متلك  ال  مرص  يف  احلكومية  اجلامعات 
عىل مواردها، ولكنها مسؤولة أمام املجتمع عن أدائها؛ 
كذلك خُتصص ميزانيتها لبنود حمددة ال متلك إال قدرة 
ا عىل تغيريها؛ ألهنا بنود تضعها عدة جهات؛  حمدودة جدًّ
تكاليف  بنود  املالية  وزارة  تضع  املثال:  سبيل  وعىل 
املوظفني، يف حني تضع وزارة التنمية االقتصادية ميزانية 
االستثامر, كام يراقب اجلهاز املركزي للمحاسبات -وهو 
األداء  تقارير  اجلمهورية-  رئيس  تتبع  مستقلة  منظمة 

لكنه  الفساد،  للكشف عن  التعليمية  للمؤسسات  املايل 
للمؤسسة  املايل  الوضع  تربط  التي  العالقة  يف  ينظر  ال 
بأدائها الكيل أو حتقيقها ألهدافها )وزارة التعليم العايل, 

.)27 ,26 ,2٠12
حقيقية،  أزمة  املرصية  اجلامعات  وتعيش 
املختلفة؛  أدوارها  بني  أدائها  يف  توازن  غياب  يف  تتمثل 
التعليمي أكثر بكثري من  الدور  حيث تركز جهودها يف 
املجتمع، وأصبحت  العلمي وخدمة  البحث  دورها يف 
اجلامعات  من  القادمة  املنافسة  مواجهة  عىل  قادرة  غري 
األجنبية واخلاصة ذات احلركة األرسع واملرونة األقدر 

عىل التكييف )هاشم، 2٠٠8، 33٠- 331(.
وجود  إىل  املرصية  اجلامعات  واقع  ويشري 
العديد من املشكالت وجوانب القصور؛ منها ما يتعلق 
بضعف  يتعلق  ما  ومنها  اجلامعي،  التعليم  بأهداف 
 ،)512  ,2٠12 )غبور,  واخلارجية  الداخلية  الكفاءة 
العايل يف مرص أن  التعليم  التقارير عن  وتوضح إحدى 
أجندة اإلصالح السابقة مل تنظر بعني االعتبار إىل مفهوم 
دراسة تقييم األثر الشاملة لربامج ومرشوعات إصالح 
التعليم, كام أن جهود املتابعة والتقييم املتفرقة الرامية إىل 
متخصصة  كانت  املرشوعات  ونتائج  مرجات  تقييم 
للمقارنة  أساسية  وبيانات  مهيكلة  منهجية  وجود  دون 

قياسًا عليها )البدوي, 2٠12, 172(.
كام تشري إحدى الدراسات إىل غياب اجلامعات 
املرصية عن قائمة التصنيف الدولية، واحتالل اجلامعات 
اإلفريقية مراكز متقدمة عن اجلامعات املرصية يف قائمة 
التصنيف اإلفريقية، واستهدفت أيضًا التعرف عىل أهم 
املعوقات التي تعرقل حتسني وضع اجلامعات املرصية، 
يتعلق  ما  منها  املشكالت؛  والتي متثلت يف جمموعة من 
بالبحوث  يتعلق  ما  ومنها  التعليمية،  العملية  بإدارة 
والتطور أو ما يرتبط بجودة التعليم؛ وذلك بسبب غياب 
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معايري قومية موحدة، ومنها ما يتعلق بانخفاض جودة 
مرجات العملية التعليمية )دياب, 2٠1٠, 1268(.

انخفاض  من  اجلامعات  يف  التعليم  ويعاين 
العمليات  أو  املداخالت  يف  سواء  اجلودة،  مستوى  يف 
املرصية  اجلامعات  عىل  يغلب  حيث  املخرجات؛  أو 
يف  املتناظرة  الكليات  تتشابه  حيث  النمطي؛  الطابع 
أقسامها العلمية وبراجمها التعليمية, مع عدم وجود نظام 
اجلامعات يف مرص )أمحد؛  األداء يف  تقويم  ملعايري  حمدد 
هتامي, 2٠12, 168, 16٩(، ويتضح من ذلك أن نظام 
إلدارهتا  ليس  جامعات  يف  يتم  اجلودة  وضامن  االعتامد 
صالحيات كاملة يف أمور حمورية ذات التأثري عىل جودة 
العمل التعليمي ومرجاته، وأمهها: نظم ومعايري قبول 
هيئة  أعضاء  تعيني  ورشوط  ومعايري  ونظم  الطالب، 

التدريس وتقويم أدائهم وإهناء خدماهتم. 
معايري  أن  إىل  الدراسات  إحدى  وتشري 
ليست  مرص  يف  للجامعات  اإلسرتاتيجي  األداء  تقويم 
هناك  وإنام  املرصية،  اجلامعات  مجيع  عىل  وحمددة  ثابتة 
خاصة  وأخرى  للجودة،  القومية  باهليئة  خاصة  معايري 
ألنه  مربكًا؛  األمر  هذا  يكون  وقد  ذاهتا،  باجلامعات 
تقويم  يف  اجلامعات  هبا  تلتزم  عريضة  خطوطًا  حيدد  مل 
األداء،  من  حمدد  مستوى  إىل  للوصول  وذلك  أدائها، 
تتميز  اهليئة  وضعتها  التي  املعايري  أن  أيضًا  يتبني  كام 
اجلامعي،  التعليم  ومكونات  عنارص  جلميع  بالشمولية 
جتعل  التي  الوصفية  للمؤرشات  افتقارًا  هناك  أن  إال 
من عمالء اجلامعة مشاركني فاعلني يف عملية التقويم، 
فضاًل عن االفتقار للمؤرشات املالية التي تقيس كفاءة 
 .)82  ,81  ,2٠12 الدين,  )صالح  للجامعة  املايل  األداء 
بني  ومستمر  متبادل  اتصال  وجود  عدم  املالحظ  ومن 
حتديد  معه  يصعب  مما  اخلدمة،  ومتلقي  اخلدمة  مؤدي 
اخلدمات,  متلقي هذه  وقياس مدى رضا  اخلدمة  جودة 

قياس  يف  احلكومية  التقليدية  األساليب  جودة  عدم  مع 
قياس  معه  يصعب  مما  املرصية،  اجلامعات  أداء  وتقييم 
 ,2٠12 )عبدالرمحن,  التعليمية  اخلدمات  جودة  مدى 

.)233
قلة  الدراسات  إلحدى  امليدانية  النتائج  ومن 
يف  العاملني  واألفراد  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة 
بالكليات،  اخلاصة  املالية  واملوازنات  اخلطط  وضع 
وضعف  احلوافز،  بنظام  األداء  ملقاييس  ربطها  وعدم 
املالية،  للرقابة  التقليدية  األنظمة  حتسني  عىل  قدرهتا 
أعضاء  بحوث  لتسويق  الكليات  بعض  حماولة  وقلة 
هيئة التدريس، وضعف الربط بني مقاييس األداء بنظام 
احلوافز واملكافآت )ضحاوي, واملليجي, 2٠11, 58(. كام 
تشري إحدى الدراسات إىل غياب نظم شاملة لتقييم أداء 
أعضاء هيئات التدريس والوحدات التعليمية واألقسام 
العلمية، وكذا افتقاد نظم تقييم األداء املؤسيس، وعدم 
مؤسسات  يف  عليها  املتعارف  االعتامد  رشوط  توفر 

التعليم العايل يف العامل املتقدم )قرين, 2٠11, 7٠(.
غياب  هناك  أن  يتضح  سبق،  ما  بتحليل 
مجيع  يف  اجلامعي  لألداء  املنضبطة  )املعايري(  املرجعيات 
واملالية  اإلدارية  القيود  من  الكثري  ووجود  املستويات، 
نظم  وغياب  التنظيمية,  الفعالية  ونقص  والتنظيمية، 
التدريس والوحدات  أداء أعضاء هيئات  لتقييم  شاملة 
تقييم  نظم  افتقاد  وكذا  العلمية،  واألقسام  التعليمية 

األداء املؤسيس.
وحتدد دراسة )جادو, 2٠13, 117٠( أبرز املعوقات 

لتطبيق التقييم املتوازن فيام يـأيت: 
االلتزام -  وعدم  املتوازن،  للمنهج  االفتقار 

وطويلة  قصرية  التشغيلية  اخلطط  بتطبيق 
األجل يف الزمن املحدد هلا.

يف -  التقدم  مدى  مراقبة  عىل  القدرة  عدم 
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عىل  املفروضة  القيود  نتيجة  األهداف؛  حتقيق 
املعلومات املتاحة، مما يؤدي إىل صعوبة التقييم 

الشامل لألداء.
هبا -  يرحب  ال  التي  واملساءلة  املحاسبة  ثقافة 

أفراد املنظمة؛ نتيجة االكتفاء بالطرق التقليدية 
بطرق  تغيريها  يف  الرغبة  وعدم  للتقييم، 

مستحدثة أو مبتكرة.
من  الرغم  عىل  أنه  يتضح  سبق،  ما  وبتحليل 
بعض اجلهود الرسمية الساعية إىل تطوير أساليب وأنامط 
تقييم أداء اجلامعات يف ظل التوجه املتزايد نحو حتسني 
جودة التعليم اجلامعي والوصول إىل االعتامد املؤسيس 
عىل  الدالة  الشواهد  من  الكثري  هناك  أن  إال  والرباجمي, 
أوجه قصور؛ تتمثل يف ضعف شمولية وتكامل جوانب 
تساعد  التي  واإلحصاءات  املعلومات  ونقص  التقييم، 
األداء  مستوى  عىل  الدالة  املؤرشات  استخالص  يف 
لوجود  السعي  يفرض  بام  شامل,  منظور  من  الفعيل 
نموذج للتقييم يمكن تبنيه وتطبيقه, وهذا ما تسعى إليه 
الدراسة امليدانية يف هذا البحث؛ الستطالع رأي اخلرباء 

يف هذا الشأن.
ثالثًا: الدراسة امليدانية:

األداء  لتقييم  مقرتح  نموذج  إىل  للتوصل 
إعداد  تم  املرصية,  اجلامعات  يف  تطبيقه  يمكن  املتوازن 
استنادًا  التعليم  خرباء  من  لعينة  موجه  رأي  استطالع 
إىل اإلطار النظري ومالمح واقع تقييم أداء اجلامعات؛ 
األربعة  وفق  مؤرشًا   )٤3( االستطالع  تضمن  حيث 
أبعاد؛ لتقييم األداء املتوازن )املستفيدون, التعلم والنمو, 

العمليات الداخلية, واملنظور املايل(.
بناء األداة:

يف ضوء أهداف البحث ومنهجيته, تم االعتامد 
عىل استطالع رأي اخلرباء كأحد أدوات مجع املعلومات، 

ملجموعة  النظر  ووجهات  املقرتحات  عىل  والوقوف 
وقد  البحثية,  واملراكز  اجلامعات  يف  اخلربة  ذوي  من 
عن  املعربة  االستطالع  مفردات  بصياغة  الباحث  قام 
اإلطار  األولية يف ضوء  املقرتحة يف صورهتا  املؤرشات 
الرتبوي  البحث  أدبيات  من  يتضمنه  وما  النظري، 
املتوازن  األداء  تقييم  جمال  يف  السابقة  والدراسات 

للمؤسسات التعليمية. 
صدق األداة: 

املبدئية  صورته  يف  الرأي  استطالع  حتكيم  تم 
اجلامعات  يف  الرتبية  خرباء  من  جمموعة  خالل  من 
يف  الرتبوي  املجال  يف  واملتخصصني  البحثية،  واملراكز 
املؤرشات؛  َارائهم حول  العربية؛ إلبداء  مجهورية مرص 
ومدى  ووضوحها،  اللغوية  الصياغة  دقة  حيث  من 
انتامئها للمحاور، وأية اقرتاحات يرون رضورة إضافتها, 
كام أن تطبيق أسلوب دلفاي يف تعامله مع جمموعة من 
اخلرباء من خالل عدة جوالت يتضمن صدق املحتوى 
صورته  يف  االستطالع  اشتمل  وقد  املستخدمة.  لألداة 
املبدئية عىل )52( مفردة أو مؤرشًا، وبعد إجراء بعض 
التعديالت التي اقرتحها املحكمون من حذف وتعديل 
النهائية إىل )٤3( مؤرشًا  للمفردات، وصل يف صورته 
حماور،  أربعة  عىل  االستطالع  اشتمل  حيث  مقرتحًا؛ 

تتضمن عددًا من املؤرشات كام يأيت:
واشتمل -  املستفيدين،  منظور  األول:  املحور 

عىل )12( مؤرشًا مقرتحًا.  
التعلم والنمو، واشتمل -  الثاين: منظور  املحور 

عىل )16( مؤرشًا مقرتحًا.  
الداخلية، -  العمليات  منظور  الثالث:  املحور 

واشتمل عىل )8( مؤرشات مقرتحة.   
املحور الرابع: املنظور املايل، واشتمل عىل )7( - 

مؤرشات مقرتحة.  
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ثبات األداة: 
Delphi الوصول  دلفاي  أسلوب  يضمن 
إىل القيمة احلقيقية ملرئيات اخلرباء التي توصل إىل درجة 
ذلك  من  التأكد  تم  كام  االستجابة,  يف  الثبات  من  عالية 
كرونباخ  ألفا  بطريقة  إحصائيًا  األداة  ثبات  بحساب 
Alpha cronpache, وذلك لكل من اجلولتني: األوىل 

والثانية. وقد بلغ معامل ألفا كرونباخ )0.81( يف اجلولة 
األوىل، أما يف اجلولة الثانية فقد بلغ )0,89(. وتعد قيم 

معامالت الثبات جيدة ومناسبة للدراسة احلالية.
تطبيق األداة:

االستطالع يف صورته  إعداد  من  االنتهاء  بعد 

من  اخلرباء  جمموعة  عىل  التطبيق  عملية  بدأت  النهائية, 
البحوث،  ومراكز  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء 
ممن لدهيم خربة أكاديمية أو عملية يف نظم تقييم األداء؛ 
خالل  توزيعها  تم  التي  االستامرات  عدد  وصل  حيث 
استعادة  تم  استامرة,   )28( إىل  للتطبيق  األوىل  اجلولة 
تم  التي  االستامرات  عدد  إمجايل  وصل  كام   ،)23(
 )3٠( استعادة  تم   ,)36( الثانية  اجلولة  خالل  توزيعها 
وجولتيها  التطبيق  عملية  استغرقت  ولقد  استامرة. 
شهري إبريل ومايو 2٠15، ويوضح اجلدول التايل بيانًا 
بعدد االستامرات التي تم توزيعها عىل جمموعة اخلرباء 

لتطبيق جولتي دلفاي. 

جدول رقم )1( يوضح عدد االستامرات التي تم توزيعها خالل جولتي التطبيق

الجامعة/ المركز البحثي

الجولة الثانيةالجولة األولى

عدد 
االستمارات 

التي تم توزيعها 

عدد االستمارات 
التي تم 

استرجاعها

عدد االستمارات التي 
تم توزيعها 

عدد االستمارات التي تم 
استرجاعها

4487جامعة عين شمس1

1132جامعة حلوان2

3222جامعة الزقازيق3

4222جامعة بنها4

المركز القومي للبحوث 5
12121815التربوية 

4232المركز القومي لالمتحانات 6

28233630اإلجمالي

نتائج الدراسة امليدانية:
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    يمكن استعراض نتائج الدراسة يف سياق ما يأيت:
هذه -  يف  االستجابة  أظهرت  األوىل:  اجلولة 

تقل  مل  حيث  اخلرباء؛  بني  كبريًا  توافقًا  اجلولة 
تعلقت  حيث  )%74.7(؛  عن  االتفاق  نسب 
التي  العنارص  من  بالعديد  اتفاق  نسب  أعىل 
 ،)90 %( عىل  حوهلا   االتفاق  نسب  زادت 
معدل  التالية:  املؤرشات  عىل  واشتملت 
الرضا عن جوانب الشفافية واملحاسبية لألداء, 
عىل  حصلت  التي  الدراسية  الربامج  ومعدل 
هيئة  رضا  ومستوى  والدويل,  الوطني  االعتامد 
األمن  وسائل  توافر  عن  واملوظفني  التدريس 
والسالمة, وعدد األوراق العلمية املنشورة لكل 
عضو هيئة تدريس )معدل اإلنتاجية العلمية(, 
عىل  احلاصلني  التدريس  هيئة  أعضاء  ومعدل 
براءات اخرتاع, ونسبة املبالغ املخصصة للبحث 
العلمي إىل إمجايل النفقات من امليزانية السنوية, 
تقديم  من  الناجتة  الذاتية  املالية  املوارد  ونسبة 
خالل  أيضًا  املالحظ  ومن  خلدماهتا.  اجلامعة 
صياغة  دقة  عىل  اخلرباء  تركيز  اجلولة  تلك 
يف  االختالف  وعدم  تطبيقه  لتيسري  املؤرش؛ 
تفسريه, مع الرتكيز عىل انتامئه للمنظور املرتبط 
لتقييم  متكاماًل  منظورًا  يوفر  بام  منطقيًا,  به 

العوامل  كافة  استيعاب  وفق  اجلامعات،  أداء 
سواء  اجلامعة،  أداء  عىل  املؤثرة  واملتغريات 

املرتبطة بالبيئة الداخلية أو اخلارجية.
اجلولة -  استبيانات  استعادة  بعد  الثانية:  اجلولة 

األوىل، استخدم الباحث الربنامج اإلحصائي 
التكرار  مدى  عىل  للتعرف  وذلك  SPSS؛ 

وباالعتامد  اخلرباء،  استجابات  بني  واالتفاق 
الباحث  قام  اإلحصائي،  التحليل  نتائج  عىل 
الثانية،  اجلولة  يف  لتقويمها  للخرباء  بتقديمها 
نتائج  جاءت  وقد  الوزن،  ثالثي  مقياس  وفق 
اخلرباء,  بني  عالية  اتفاق  بنسب  الثانية  اجلولة 
التفصييل  التحليل  خالل  من  ذلك  ويتضح 

للمحاور األربعة.
جدول )2( يوضح درجة التأثري طبقاً للمتوسط املرجح

درجة املوافقةاملتوسط املرجح
ال أوافقإىل   1.66من     1

موافق حلد ماإىل 2.32من 1.67

موافقإىل  3من 2.33

وفيام يأيت النتائج التفصيلية للمحاور األربعة:
منظور الطالب واملستفيدين:أ- 

العبــارةم
نسبة الموافقة 

بالجولة 
األولى

المقياس
درجة الموافقة

المتوسط 
نسبة الموافقة التباينالحسابي

بالجولة الثانية موافق إلى ال أوافق
موافقحد ما

معدل الرسوب والتسرب 1
%79.8سنوياً.

4521التكرار
2.57.53085.6%

%70.0%16.7%13.3النسبة

جدول )3( يوضح النتائج اإلحصائية ملحور املستفيدين



228

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

 عدنان حممد قطيط :نموذج مقرتح لتقييم األداء املتوازن للجامعات احلكومية يف مجهورية مرص العربية يف ضوء املؤرشات التعليمية

العبــارةم
نسبة الموافقة 

بالجولة 
األولى

المقياس
درجة الموافقة

المتوسط 
نسبة الموافقة التباينالحسابي

بالجولة الثانية موافق إلى ال أوافق
موافقحد ما

2

متوسط الكثافة الفعلية 
للطالب (نسبة عدد 

الطالب إلى عدد القاعات 
والمدرجات).

80.3%
4818التكرار

2.47.53382.2%
%60.0%26.7%13.3النسبة

3
نسبة الطالب المشاركين 
في األنشطة الطالبية إلى 

إجمالي الطلبة.
77.6%

31215التكرار
2.40.45580.0%

%50.0%40.0%10.0النسبة

4
نسبة المستفيدين من 

خدمات المكتبة إلى إجمالي 
أعداد الطالب.

80.0%
3819التكرار

2.53.46484.4%
%63.3%26.7%10.0النسبة

تقدير الطالب العام  لجودة 5
%83.7المقررات. 

3720التكرار
2.57.46185.6%

%66.7%23.3%10.0النسبة

6
عدد البرامج التي 

تم استحداثها لتأهيل 
الخريجين لسوق العمل.

78.3%
31215التكرار

2.40.45580.0%
%50.0%40.0%10.0النسبة

7
نسبة برامج الدراسات 

العليا إلى إجمالي برامج 
البكالوريوس.

85.7%
2622التكرار

2.67.36888.9%
%73.3%20.0%6.7النسبة

8
التقييم الكلي لطلبة السنة 
النهائية عن جودة خبرات 

التعلم في الجامعة.  
89.3%

2424التكرار
2.73.34091.1%

%80.0%13.3%6.7النسبة

تقييم الطالب لخدمات 9
%83.4اإلرشاد األكاديمي.

01317التكرار
2.57.25485.6%

%56.7%43.3%0.0النسبة

10
نسبة الميزانية التشغيلية  
المخصصة لتقديم الخدمات 

الطالبية.
85.2%

2622التكرار
2.67.36888.9%

%73.3%20.0%6.7النسبة

11
نسبة الفعاليات واألنشطة 
المتعلقة بخدمة المجتمع 

سنوياً.
88.3%

0030التكرار
3.000.000100.0%

%100.0%0.0%0.0النسبة

مستوى الرضا المجتمعي 12
%78.9عن أداء الجامعة. 

31215التكرار
2.40.45580.0%

%50.0%40.0%10.0النسبة

%2.58.39086.02 82.54 %المتوسط الحسابي العام

        من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية 
اتفاق اخلرباء  أن نسب  يتضح  السابق,  باجلدول  الواردة 
قد  املحور  هذا  مؤرشات  عىل  األوىل  اجلولة  خالل 
تراوحت  كام   ،)89.3%  -77.6%( بني  ما  تراوحت 
 -80.0%( بني  ما  الثانية  اجلولة  يف  االستجابات  نسب 
يف  املوافقة  لنسبة  العام  املتوسط  جاء  كام   ,)100.0%

بام   ,)86.02%( االستجابات  جممل  عىل  الثانية  اجلولة 
تقييم  املرتفع حول مؤرشات  التوافق  إىل مستوى  يشري 
األداء املتعلقة بمنظور املستفيدين. واشتملت أعىل نسب 
االتفاق عىل املؤرشات التالية: نسبة الفعاليات واألنشطة 
والتقييم   ,)100.0%( سنويًا  املجتمع  بخدمة  املتعلقة 
الكيل جلودة خربات التعلم يف اجلامعة )%91.1(, ونسبة 
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الطالبية  اخلدمات  لتقديم  املخصصة  التشغيلية  امليزانية 
إمجايل  إىل  العليا  الدراسات  برامج  ونسبة   ,)88.9%(
العام   الطالب  وتقدير   ,)88.9%( البكالوريوس  برامج 
لإلرشاد  الطالب  وتقويم   ,)85.6%( املقررات  جلودة 
توافق  ذلك  ويفرس   .)85.6%( واألكاديمي  املهني 
تقييم  يف  تضمينها  وأمهية  املؤرشات  تلك  حول  اخلرباء 

األداء املتعلق بمنظور الطالب, مع أمهية استطالع رأي 
كطرف  ورضاهم  تقديرهم  مستوى  لتحديد  الطالب؛ 
أصيل عن جودة املناخ اجلامعي وكافة اخلدمات املقدمة 
هلم, وحيث يمثل منظور الطالب قمة هرم األداء املتوازن 

للمؤسسات غري اهلادفة للربح؛ كاجلامعات.
 منظور التعلم والنمو:ب- 

جدول )4( يوضح النتائج اإلحصائية ملحور التعلم والنمو

العبــارةم
نسبة 

الموافقة 
بالجولة 
األولى

المقياس

درجة الموافقة
المتوسط 
التباينالحسابي

نسبة 
الموافقة 
بالجولة 
الثانية

موافق إلى ال أوافق
موافقحد ما

معدل عضو هيئة تدريس/ 1
%83.3طالب.

21018التكرار
2.53 .395 84.4% 

%60.0%33.3%6.7النسبة

2
متوسط عدد  ساعات 

التدريس لكل عضو هيئة 
تدريس.

82.7%
4521التكرار

2.57 .530 85.6% 
%70.0%16.7%13.3النسبة

%74.7معدل كادر إداري/ طالب.3
51213التكرار

2.27 .547 75.6% 
%43.3%40.0%16.7النسبة

عدد برامج الشراكة مع 4
%89.4مؤسسات أكاديمية وبحثية.

0525التكرار
2.83 .144 94.4% 

%83.3%16.7%0.0النسبة

5
عدد المؤتمرات والندوات 

العلمية التي تنظمها 
الجامعة سنوياً.

85.8%
3522التكرار

2.63 .447 87.8% 
%73.3%16.7%10.0النسبة

عدد الدوريات العلمية التي 6
%84.7تصدر عن الجامعة.

01119التكرار
2.63 .240 87.8% 

%63.3%36.7%0.0النسبة

7

نسبة المبالغ المخصصة 
للبحث العلمي إلى إجمالي 

النفقات من الميزانية 
السنوية.

90.3%
0525التكرار

2.83 .144 94.4% 
%83.3%16.7%0.0النسبة

8

نسبة أعضاء هيئة التدريس 
الذين لهم مشاركات في 

مؤتمرات دولية إلى 
اإلجمالي.

88.7%
0030التكرار

3.00 0.000 100.0% 
%100.0%0.0%0.0النسبة

عدد مراكز األبحاث 9
 %93.3 234. 14252.80التكرار%76.7الموجودة بالجامعة.

%83.3%13.3%3.3النسبة

10

النسبة المئوية للنفقات 
المقدرة لتنمية مهارات 

أعضاء هيئة التدريس إلى 
إجمالي ميزانية الجامعة.

81.2%
4521التكرار

2.57 .530 85.6% 
%70.0%16.7%13.3النسبة
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العبــارةم
نسبة 

الموافقة 
بالجولة 
األولى

المقياس

درجة الموافقة
المتوسط 
التباينالحسابي

نسبة 
الموافقة 
بالجولة 
الثانية

موافق إلى ال أوافق
موافقحد ما

11
الترتيب والتصنيف 
اإلقليمي والدولي 

للجامعة.
88.3%

2424التكرار
2.73 .340 91.1% 

%80.0%13.3%6.7النسبة

12
نسبة المبعوثين 

للدراسة بالخارج إلى 
إجمالي األكاديميين.

78.9%
3918التكرار

2.50 .466 83.3% 
%60.0%30.0%10.0النسبة

13
عدد األوراق العلمية 
المنشورة لكل عضو 
هيئة تدريس (معدل 
اإلنتاجية العلمية).

91.7%
0228التكرار

2.93 .064 97.8% 
%93.3%6.7%0.0النسبة

14
معدل أعضاء هيئة 
التدريس الحاصلين 
على براءات اختراع.

92.4%
2028التكرار

2.87 .257 95.6% 
%93.3%0.0%6.7النسبة

15
نسبة الموظفين الذين 
حصلوا على تدريب 
من اإلجمالي العام 

لعدد الموظفين.
89.7%

0723التكرار
2.77 .185 92.2% 

%76.7%23.3%0.0النسبة

16
معدل اإلنفاق السنوي 

على خدمات تقنية 
المعلومات المقدمة 
للهيئة األكاديمية.

88.3%
2523التكرار

2.70 .355 90.0% 
%76.7%16.7%6.7النسبة

%2.70.30589.93 %85.43المتوسط الحسابي العام

باجلدول  الواردة  اإلحصائية  النتائج  وباستقراء        
اجلولة  خالل  اخلرباء  اتفاق  نسب  أن  يتبني  السابق, 
بني  ما  تراوحت  قد  املحور  هذا  مؤرشات  عىل  األوىل 
االستجابات  نسب  تراوحت  كام   ،)92.4%-78.9%(
جاءت  كام   ,)97.8%-83.3( بني  ما  الثانية  اجلولة  يف 
املتوسط العام لنسبة املوافقة يف اجلولة الثانية عىل جممل 
التوافق  مستوى  إىل  يشري  بام   ,)89.93%( االستجابات 
بمنظور  املتعلقة  األداء  تقييم  مؤرشات  حول  املرتفع 
عىل  االتفاق  نسب  أعىل  واشتملت  والنمو.  التعلم 
املؤرشات التالية: نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين هلم 
مشاركات يف مؤمترات دولية إىل اإلمجايل )100.0%(، 

وعدد األوراق العلمية املنشورة لكل عضو هيئة تدريس 
يف املجالت املحلية والدولية )معدل اإلنتاجية العلمية( 
)%97.8(, ومعدل أعضاء هيئة التدريس احلاصلني عىل 
مع  الرشاكة  برامج  وعدد   ,)95.6%( اخرتاع  براءات 
املبالغ  ونسبة   ،)94.4% ( وبحثية  أكاديمية  مؤسسات 
املخصصة للبحث العلمي إىل إمجايل النفقات من امليزانية 
املوجودة  األبحاث  مراكز  وعدد   ,)94.4%( السنوية 
باجلامعة )%93.3(, ونسبة املوظفني الذين حصلوا عىل 
 .)92.2%( املوظفني  لعدد  العام  اإلمجايل  من  تدريب 
ويفرس ذلك توافق اخلرباء حول تلك املؤرشات وأمهية 
التعلم والنمو,  بمنظور  املتعلق  تقييم األداء  تضمينها يف 
مع مالحظة تركيز هذا املنظور عىل ممارسات ومؤرشات 
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لدى  واالبتكار  العلمية  واإلنتاجية  العلمي  البحث 
املستمرة  املهنية  التنمية  التدريس, وجوانب  أعضاء هيئة 
والبحثية  العلمية  الرشاكة  برامج  وتطوير  للموظفني, 

املحيل  املستوى  عىل  البحثية  واملراكز  اجلامعات  مع 
واإلقليمي والدويل. 

منظور العمليات الداخلية:ه- 
جدول )5( يوضح النتائج اإلحصائية ملحور العمليات الداخلية

نسبة الموافقة العبــارةم
المقياسبالجولة األولى

المتوسط درجة الموافقة
التباينالحسابي

نسبة الموافقة 
بالجولة 
الثانية موافق إلى ال أوافق

موافقحد ما

1
نسبة الوحدات 

األكاديمية واإلدارية 
التي لها أدلة تنظيمية 

وإجرائية.
74.7%

1524التكرار
2.77 .254 92.2% 

%80.0%16.7%3.3النسبة

2
نسبة الخدمات 

اإلدارية المقدمة 
إلكترونياً إلى إجمالي 

الخدمات.
89.4%

2622التكرار
2.67 .368 88.9% 

%73.3%20.0%6.7النسبة

3

معدل رضا أعضاء 
هيئة التدريس 
والموظفين عن 
اللوائح المنظمة 

للعمل.

85.8%

1425التكرار

2.80 .234 93.3% 
%83.3%13.3%3.3النسبة

4
مستوى الرضا 

العام ألعضاء هيئة 
التدريس عن جودة 

المرافق والتجهيزات. 
84.7%

0822التكرار
2.73 .202 91.1% 

%73.3%26.7%0.0النسبة

5
معدل الرضا عن 
جوانب الشفافية 
والمحاسبية لألداء.

93.4%
1227التكرار

%90.0%6.7%3.3النسبة 95.6% 189. 2.87

6
مستوى إتاحة خدمات 

المكتبة الرقمية 
ألعضاء هيئة 

التدريس.
89.8%

0624التكرار
2.80 .166 93.3% 

%80.0%20.0%0.0النسبة

7
معدل البرامج 

الدراسية التي حصلت 
على االعتماد الوطني 

والدولي.
92.7%

0624التكرار
2.87 .120 95.6% 

%80.0%20.0%0.0النسبة

8
مستوى رضا هيئة 
التدريس والموظفين 
عن توافر وسائل 
األمن والسالمة.

90.3%
1425التكرار

2.80 .234 93.3% 
%83.3%13.3%3.3النسبة

%2.79.22192.92 %87.60المتوسط الحسابي العام

     من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية الواردة باجلدول السابق, يتضح أن نسب اتفاق اخلرباء خالل اجلولة 
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بني  ما  تراوحت  قد  املحور  هذا  مؤرشات  عىل  األوىل 
االستجابات  نسب  تراوحت  كام   ,)93.4%  -74.7%(
كام   ،)95.6%  -88.9% ( بني  ما  الثانية  اجلولة  يف 
الثانية عىل  املوافقة يف اجلولة  العام لنسب  املتوسط  جاء 
مستوى  إىل  يشري  بام   ،)92.92%( االستجابات  جممل 
املتعلقة  األداء  تقييم  مؤرشات  حول  املرتفع  التوافق 
نسب  أعىل  واشتملت  الداخلية.  العمليات  بمنظور 
االتفاق عىل املؤرشات التالية: معدل الرضا عن جوانب 
الدراسية  الربامج  ومعدل  لألداء,  واملحاسبية  الشفافية 
التي حصلت عىل االعتامد الوطني والدويل ) 95.6%(, 

ومستوى  للعمل,  املنظمة  اللوائح  عن  الرضا  ومعدل 
هيئة  رضا  ومستوى  الرقمية,  املكتبة  خدمات  إتاحة 
التدريس واملوظفني عن توافر وسائل األمن والسالمة 
) %93.3(, ثم نسبة الوحدات األكاديمية واإلدارية التي 
هلا أدلة تنظيمية وإجرائية ) %92.2(. ويفرس ذلك توافق 
تقييم  يف  تضمينها  وأمهية  املؤرشات  تلك  حول  اخلرباء 
الرتكيز  مع  الداخلية,  العمليات  بمنظور  املتعلق  األداء 
عىل تلك العمليات واألنشطة اإلدارية والتنظيمية التي 
التنافسية  القدرات  الكفاءة والفاعلية، وتعزز من  حتقق 
لدى  الرضا  من  مرتفع  معدل  بدوره  حيقق  بام  للجامعة, 
وكافة  واملوظفني  التدريس  هيئة  وأعضاء  القيادات 

األطراف ذات العالقة.
املنظور املايل:ح- 

جدول )6( يوضح النتائج اإلحصائية للمحور املايل

نسبة الموافقة العبــارةم
المقياسبالجولة األولى

درجة الرضا
المتوسط 
نسبة الموافقة التباينالحسابي

بالجولة الثانية موافق إلى ال أوافق
موافقحد ما

1
معدل الزيادة 

السنوية في ميزانية 
الجامعة. 

88.3%
1425التكرار

2.80 .234 93.3% 
%83.3%13.3%3.3النسبة

2
نسبة الموارد 
المالية الذاتية 

الناتجة من تقديم 
الجامعة لخدماتها.

91.7%
1425التكرار

2.80 .234 93.3% 
%83.3%13.3%3.3النسبة

3
نسبة برامج التعليم 
المفتوح والمتميز 
بمصروفات إلى 
إجمالي البرامج. 

84.4%
4521التكرار

2.57 .530 85.6% 
%70.0%16.7%13.3النسبة

4
نسبة اإليرادات من 
برامج الدراسات 
العليا إلى إجمالي 

الميزانية. 
80.8%

4818التكرار
2.47 .533 82.2% 

%60.0%26.7%13.3النسبة

5
نسبة مرتبات 
هيئة التدريس 
واإلداريين من 

إجمالي الميزانية. 
79.7%

31215التكرار
2.40 .455 80.0% 

%50.0%40.0%10.0النسبة

6
متوسط تقدير 
القيادات لجودة 

التسويق 
االجتماعي 

لخدمات الجامعة.
82.4%

3819التكرار
2.53 .464 84.4% 

%63.3%26.7%10.0النسبة
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نسبة الموافقة العبــارةم
المقياسبالجولة األولى

درجة الرضا
المتوسط 
نسبة الموافقة التباينالحسابي

بالجولة الثانية موافق إلى ال أوافق
موافقحد ما

7

مستوى رضا 
القيادات اإلدارية 

عن عمليات 
الرقابة المالية 
والمراجعة 

الداخلية.

83.8%
3720التكرار

2.57 .461 85.6% 
%66.7%23.3%10.0النسبة

%2.59.41686.35 %84.44المتوسط الحسابي العام

اإلحصائية  النتائج  وحتليل  استعراض  خالل  من      
اتفاق اخلرباء  أن نسب  يتضح  السابق,  باجلدول  الواردة 
قد  املحور  هذا  مؤرشات  عىل  األوىل  اجلولة  خالل 
تراوحت  كام   ،)91.7%  -79.7%( بني  ما  تراوحت 
 -80.0%( بني  ما  الثانية  اجلولة  يف  االستجابات  نسب 
يف  املوافقة  لنسبة  العام  املتوسط  جاء  كام   ،)93.3% 
 ،)86.35%( االستجابات  جممل  عىل  الثانية  اجلولة 
مؤرشات  حول  املرتفع  التوافق  مستوى  إىل  يشري  بام 
عىل  االتفاق  نسب  أعىل  واشتملت  املايل.  األداء  تقييم 
ميزانية  يف  السنوية  الزيادة  معدل  التالية:  املؤرشات 
تقديم  من  الناجتة  الذاتية  املالية  املوارد  ونسبة  اجلامعة, 
التعليم  برامج  ونسبة   ,)93.3% ( خلدماهتا  اجلامعة 
الربامج,  إمجايل  إىل  بمرصوفات  واملتميز  املفتوح 
الرقابة  عمليات  عن  اإلدارية  القيادات  رضا  ومستوى 
جودة  ومدى   ،)86.35%( الداخلية  واملراجعة  املالية 
 ،)84.4% ( اجلامعة  خلدمات  االجتامعي  التسويق 
ونسبة اإليرادات من برامج الدراسات العليا إىل إمجايل 
حول  اخلرباء  توافق  ذلك  ويفرس   .)82.2% ( امليزانية 
املتعلق  تقييم األداء  تلك املؤرشات وأمهية تضمينها يف 
باملنظور املايل؛ حيث يرتبط هذا املنظور بكافة اجلوانب 
املتعلقة برتشيد اإلنفاق وفق األولويات اجلامعية, وتنويع 
مع  للجامعة,  الذاتية  اإليرادات  لدعم  التمويل؛  مصادر 
بام  للربح,  هادفة  غري  مؤسسة  متثل  اجلامعة  أن  مالحظة 

املتوازن,  األداء  تقييم  هرم  قاعدة  يف  املنظور  هذا  جيعل 
بخالف الوضع يف املؤسسات اهلادفة للربح. 

جدول )7( يوضح املؤرشات اإلحصائية للجولة 
الثانية ملحاور االستبيان:

المحورم
المتوسط 

الحسابي
التباين

نسبة الموافقة في 

الجولة الثانية

1
منظور الطالب 

والمستفيدين
2.580.390% 86.02

89.93%2.700.305منظور التعلم والنمو2

3
منظور العمليات 

الداخلية
2.790.221% 92.92

86.35%2.590.416المنظور المالي4

احلسايب  املتوسط  السابق  اجلدول  يوضح 
واألمهية النسبية التي تعرب عن نسب اتفاق اخلرباء عىل 
املحاور األربعة لتقييم األداء املتوازن؛ حيث يتضح أن 
أعىل نسبة كانت ملنظور العمليات الداخلية )92.92%(, 
ويتوافق ذلك مع التوزيع العلمي واملنهجي واملتفق عليه 
العمليات  منظور  جيعل  والذي  املتوازن,  األداء  ألبعاد 
الداخلية له النسبة األكرب من مؤرشات التقييم؛ ملا له من 
أبعاد فرعية عديدة يستند إليها األداء؛ حيث أن التوزيع 
األمثل والنموذجي ملحاور األداء كام يأيت: )املستفيدون 
 ,%3٤ الداخلية  والعمليات  والنمو%22,  والتعلم   ,%22
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واملايل%22(.
اتفاق  نتيجة  وفق  الثاين  الرتتيب  يف  جاء  وقد 
حيث  والنمو؛  التعلم  منظور  الثانية  باجلولة  اخلرباء 
ذلك  يرجع  وقد  )%89.93(؛  اتفاق  نسبة  عىل  حصل 
الهتامم اخلرباء بأبعاد هذا املنظور الذي يتضمن البحث 
العلمي والتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس وتدريب 
املوظفني. وحصل املنظور املايل عىل نسبة اتفاق وصلت 
حصل  التي  النسبة  مع  تتقارب  وهي   ،)86.35%( إىل 
عليها منظور املستفيدين )%86.02(؛ وقد يرجع ذلك 
إىل رؤية اخلرباء ألمهية البعد املايل واالقتصادي لتطوير 
األداء اجلامعي يف متلف املجاالت, بام يعود بالنفع عىل 

كافة املستفيدين واملجتمع.
جدول )8( يوضح النتائج لنسب املوافقة يف اجلولة 

األول والثانية ملجمل املحاور األربعة

المحورم
نسبة الموافقة 
في الجولة 

األولى

نسبة 
الموافقة 

في الجولة 
الثانية

منظور الطالب 1
86.02 % 82.54 %والمستفيدين

89.93%85.43 %منظور التعلم والنمو2

92.92 %87.60 %منظور العمليات الداخلية3

86.35%84.44 %المنظور المالي4

88.81 %85 %االجمالي

نسب  تقارب  يتضح  السابق,  اجلدول  بقراءة 
دلفي؛  تطبيق  من  والثانية  األوىل  اجلولة  بني  االتفاق 
حيث جاءت مجيع نسب املحاور األربعة خالل اجلولتني 
أعىل من 8٠%، وخالل اجلولة الثانية ظهرت أعىل نسبة 

ملنظور العملية الداخلية, بام يتوافق مع التوجهات العاملية 
املحور  هذا  تعطي  والتي  املتوازن,  األداء  تقييم  لنموذج 
يتضمنها  التي  األبعاد  أكثر  النسبة األعىل؛ لشموله عىل 
منظامت،  ألية  عام  بشكل  واملؤسيس  اإلداري  األداء 
وكان إمجايل نسبة االتفاق خالل اجلولة األوىل 85%, بينام 
زادت النسبة خالل اجلولة الثانية لتصل إىل %88.81.

امليدانية,  للدراسة  السابقة  النتائج  خالل  ومن             
جمموعة  حول  اخلرباء  رأي  استطالع  استهدفت  والتي 
عليها  يرتكز  أن  يمكن  التي  املقرتحة  املؤرشات  من 
باإلضافة  املتوازن,  األداء  لتقييم  املقرتح  النموذج  بناء 
النظري  بالرصد والتحليل للواقع  إىل ما تم استعراضه 
تقييم  هبا  يتسم  التي  والضعف  القوة  بجوانب  املتعلق 
أداء اجلامعات املرصية؛ للوقوف عىل الفجوات بني أطر 
باجلامعات  التقييم  نظم  وواقع  املعارص  اإلداري  الفكر 
لنموذج  ومنهجي  علمي  منطلق  بناء  يمكن  املرصية, 
تقييم األداء املتوازن لتلك اجلامعات, ويمكن استعراض 

ذلك يف سياق ما يأيت:
رابعًا: نموذج مقرتح لتقييم األداء املتوازن للجامعات 

احلكومية:
والذي  للبحث,  النظري  اإلطار  من  انطالقًا 
املتوازن،  األداء  لتقييم  حتليليًا  استعراضًا  تضمن 
واألبعاد أو املنظورات األربعة التي يتميز هبا، ومربرات 
من  العديد  يف  وتطبيقه  تبنيه  نحو  التوجه  دواعي  أو 
إىل  واستنادًا  احلكومي,  أو  اخلاص  القطاع  مؤسسات 
املرصية,  اجلامعات  أداء  تقييم  لواقع  النظري  التحليل 
وما أسفرت عنه الدراسة امليدانية من نتائج من منظور 
اخلرباء، يمكن طرح نموذج مقرتح؛ لتطبيق هذا املدخل 
يف تقييم أداء اجلامعات املرصية، ويمكن تناول ذلك يف 

سياق ما يأيت:
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منطلقات النموذج:)أ( 
يستند النموذج املقرتح لتقييم األداء املتوازن يف 

اجلامعات املرصية عىل املنطلقات التالية:
املعارص -  اإلداري  الفكر  يف  املتزايد  االهتامم 

يف  املتوازن  األداء  تقييم  مدخل  باستخدام 
يف  تطبيقه  نجاح  ثبت  أن  بعد  اجلامعات، 
املجاالت األخرى؛ هبدف إحداث نقلة نوعية 
متثل  حيث  األداء؛  تقييم  ونظم  أساليب  يف 
بطاقة األداء املتوازن عملية تقييم شاملة، تقوم 
عىل ترمجة رؤية وإسرتاتيجية اجلامعة اىل أربع 
جمموعات أساسية من املقاييس، فضاًل عن ما 
حتققه من التوازن بينها يف إطار مؤرشات أداء 

واضحة وحمددة لكافة جوانب األداء.
تأكيد منهجية تقييم األداء املتوازن عىل عوامل - 

غري ملموسة حتتاجها اجلامعات للنمو املستقبيل، 
إليها كمتممة وليس كبديل  النظر  مع وجوب 
للمقاييس املالية, كام أهنا جترب مططي اجلامعات 
مقاييس  عىل  واقتصارها  تقييامهتم  حتديد  عىل 
تقليل اإلفراط  حمددة، فهي بذلك تساعد عىل 
باملعلومات إىل احلد األدنى؛ من خالل الرتكيز 

عىل منظورات األداء.
االهتامم الدويل باملؤرشات التعليمية من منظور - 

املحرز وتصنيف  التقدم  للوقوف عىل  مقارن؛ 
يفرض  بام  التعليمية,  النظم  تنافسية  وترتيب 
عىل  قادرة  تقييم  ومنهجيات  ملداخل  احلاجة 
مثل:  األداء؛  جوانب  لكافة  املتكامل  الرصد 
بإمكانية  تتميز  التي  املتوازن  األداء  منهجية 
صياغة عدد حمدد من املؤرشات, ومقاييس لكل 

منظور من منظوراهتا األربعة. 
املتوازن -  األداء  تقييم  وفوائد  أهداف  تعدد 

هبدف  يستخدم  ال  حيث  املختلفة؛  ومقاييسه 
الرقابة أو تقييم األداء فقط، إنام يستخدم هبدف 
إدارة األداء أيضًا، كام أنه يستخدم يف الربط بني 
كيف  وحتديد  وتعديلها،  اإلسرتاتيجية  تنفيذ 

ومتى حيدث تغيري يف خطط اجلامعات.
تواجه -  التي  التحديات  من  العديد  وجود 

املنافسة،  زيادة حدة  منها:  املرصية؛  اجلامعات 
ونظم  أهداف  يف  جذرية  تغريات  وحدوث 
والتغريات  اجلامعات،  إدارة  وفلسفة 
التكنولوجية املتسارعة، والفجوة بني مرجات 
اجلامعات وحاجات سوق العمل وغريها التي 
تزيد من أمهية استخدام مدخل األداء املتوازن 

باجلامعات املرصية.
مدخل -  تطبيق  بني  والتوافق  للتناغم  السعي 

واالعتامد  التقويم  ومعايري  املتوازن  األداء 
املستمر  التطوير  برنامج  وفق  املؤسيس، 
العايل،  التعليم  بمؤسسات  لالعتامد  والتأهيل 
حمورين؛  وفق  معيارًا  عرش  ستة  تضم  والتي 

مها: القدرة املؤسسة, والفعالية التعليمية.
تعتمد -  إصالحية،  لتوجهات  املتزايدة  احلاجة 

عىل التشخيص الفعال لواقع اجلامعات, وقياس 
قدراهتا, وتقييم أدائها احلايل وقدراهتا عىل النمو 
للتعليم  التنافسية  معدل  لتحسني  املستقبيل؛ 
بالرتتيب  االهتامم  ضوء  يف  مرص،  يف  اجلامعي 

والتصنيف املحيل والدويل للجامعات.
عنارص النموذج املقرتح:)ب( 

يف  تناوله  تم  الذي  األدبيات  حتليل  ضوء  يف 
استخالصه  تم  وما  للبحث,  النظري  اإلطار  سياق 
املتوازن,  األداء  تقييم  لتطبيق  ومقومات  حمددات  من 
خالل  من  عليها  الوقوف  تم  التي  الفجوات  إطار  ويف 
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التحليل النظري وامليداين لواقع تقييم اجلامعات املرصية, 
منها  يتشكل  التي  واألبعاد  العنارص  استعراض  يمكن 

النموذج املقرتح يف سياق ما يأيت:

شكل )2( خمطط النموذج املقرتح

يوضح الشكل السابق للمخطط أن هناك مخس مراحل 
أساسية لتقييم األداء املتوازن للجامعات املرصية؛ وهي:

جاهزية . ) وحتسني  الراهن  الوضع  تشخيص 
اجلامعة:  

األداء  وحتليل  دراسة  عىل  املرحلة  هذه  ترتكز 
وكذلك  والضعف,  القوة  نقاط  عىل  للتعرف  الداخيل؛ 
حتليل البيئة اخلارجية؛ للتعرف عىل الفرص والتهديدات 
املتوقعة, وحماولة التوفيق بني اإلمكانيات واملتطلبات, مع 
اجلامعة،  عمل  حتكم  التي  والقوانني  اللوائح  دراسة 
اخلطط  وتوجهات  العايل  للتعليم  الوطنية  واألهداف 
اجلامعة  هتيئة  متطلبات  أهم  ذلك  ويمثل  التنموية. 
لتطبيق بطاقة األداء املتوازن؛ حيث تعد هذه املرحلة من 
أهم املراحل، بام يساعد يف اقتناع كافة أطراف املجتمع 
ورضورته  املتوازن  األداء  مدخل  بمناسبة  اجلامعي 

التي  الرتبوية  القيادة  توافر  للتقييم والتطوير، مع رشط 
تقود عملية التحول داخل املؤسسة من املفهوم التقليدي 
األداء  تقييم  إىل  طويلة  زمنية  فرتة  منذ  الراسخ  للتقييم 

املتوازن.
صياغة األهداف اإلسرتاتيجية واإلجرائية: . )

اجلامعة  رؤية  ترمجة  يتم  املرحلة  هذه  ويف 
اإلسرتاتيجية  األهداف  من  جمموعة  إىل  ورسالتها 
إىل  تؤدي  التي  اإلسرتاتيجيات  وحتديد  للجامعة، 
القواعد اإلجرائية  تلك األهداف، والتي تصف  حتقيق 
للتحول من حالة موجودة إىل حالة مرغوبة يف املستقبل، 
نتبعها  التي جيب أن  وبالتايل يتم حتديد اإلسرتاتيجيات 
حتقيق  أجل  من  عليها؛  الرتكيز  جيب  التي  واملجاالت 
اجلامعة  رؤية  مع  ينسجم  بام  اإلسرتاتيجية  األهداف 

ورسالتها.

اإلسرتاتيجية  األهداف  حتديد  يتم  أن  وجيب 
خاصة  أهداف  عىل  تشتمل  بحيث  تكاميل؛  بشكل 
باإلضافة  املتوازن،  األداء  مدخل  أبعاد  من  بعد  بكل 
إىل حتقيق الرتابط األفقي؛ من خالل اشتقاق األهداف 
يف  بعضها  مع  األهداف  وتكامل  اإلسرتاتيجيات،  من 
السبب  بعالقة  يعرف  فيام  اإلسرتاتيجيات،  هذه  حتقيق 

والنتيجة.

املحاور  وفق  األهداف  مصفوفة  وتكون 
اإلسرتاتيجية األربعة:

والرشكاء 	  باملستفيدين  العالقة 
  .(Customer perspective)

البيئة التنظيمية املالئمة وعنارص النمو 	 
 )Learning & Growth والتعلم 

.perspective)
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الداخلية 	  العمليات  وفعالية  كفاءة 
.)Internal Processes(

املالية 	  املوارد  توظيف  فعالية 
.(Financial perspective)

رسم اخلريطة اإلسرتاتيجية:. )

منطقي  نموذج  بناء  عىل  املرحلة  هذه  تعتمد 
يربط األهداف املختلفة Objectives بعضها ببعض؛ من 
خالل عالقات سببية cause & effect؛ بحيث يتدرج 
املختلفة  النشاطات  من  منطقي  سياق  يف  النموذج  هذا 
ويتم  اجلامعة,  ووحدات  كليات  متلف  هبا  تقوم  التي 
اإلسرتاتيجية  اخلريطة  مطط  صياغة  خالل  من  ذلك 
ختطيطيًا  رساًم  تقدم  والتي   ,Strategy Map للجامعة 
اجلامعة  أهداف  لوصف  اجلامعة؛  إلسرتاتيجية  بسيطًا 
بشكل تسلسيل، يوضح عالقات السبب والنتيجة التي 
الداخلية،  العمليات  وكفاءة  والنمو،  التعلم  بني  تربط 

وتقييم املستفيدين، والنتائج املالية املؤثرة عىل األداء.
4 .: KPIs حتديد مؤرشات األداء األساسية

يتم يف هذه اخلطوة حتديد املقاييس واملؤرشات 
الرئيسة؛ وذلك هبدف التعرف عىل مدى التقدم يف حتقق 
لذلك،  املحددة  الزمنية  الفرتة  خالل  األهداف  تلك 
وجيب أن تتضمن مقاييس األداء مقاييس كمية وكيفية يف 
ضوء نتائج دراسة واقع اجلامعة واألهداف التي تسعي 
لتحقيقها، كام جيب أن يتم ختفيض عدد املؤرشات قدر 
وبام  بام ال حيدث خلاًل يف حتقيقها ألهدافها،  اإلمكان، 
عىل  وبناء  املتوازن.  األداء  مدخل  تطبيق  نجاح  يضمن 
إىل  باإلضافة  النظري وحماوره,  التحلييل لإلطار  املنظور 
التطبيق امليداين, يمكن استعراض أهم املؤرشات املالئمة 

لكل منظور لألداء املتوازن يف سياق اجلدول التايل:
جدول )٩( نموذج ملصفوفة املؤرشات 

الرئيسة وفق املحاور األربعة لألداء املتوازن

األداء المقترحةمنظور7 األداء7 مؤشرات7
المستفيدين: منظور 
نحو  الجامعة  سعي  ويتضمن 
عن  الطالب  رضا  تحقيق 
واإلدارية  التعليمية  الخدمات 
والرضا  الجامعة،  تقدمها  التي 
التدريس  عملية  جودة  عن 
األكاديمي،  واإلرشاد 
األمور  أولياء  رضا  وتحقيق 
وثقتهم  الجامعة  والمجتمع عن 
من  تقدمه  وفيما  أدائها،  في 
وبحثية. تعليمية  خدمات 

والخارجية).-  الداخلية  الكفاءة  (معامل  سنوياً  والتسرب  الرسوب  معدل 
متوسط الكثافة الفعلية للطالب (نسبة عدد الطالب إلى عدد القاعات والمدرجات).- 
الطلبة.-  إجمالي  إلى  الطالبية  األنشطة  في  المشاركين  الطالب  نسبة 
الطالب -  تقديرات  (متوسط  المقررات  لجودة  العام   الطالب  تقدير 

للمقررات). الكلي  للتقييم  نقاط  خمس  من  تقديري  مقياس  على 
البكالوريوس.-  برامج  إجمالي  إلى  العليا  الدراسات  برامج  نسبة 
تقديرات -  (متوسط  الجامعة  في  التعلم  خبرات  لجودة  للطلبة  الكلي  التقييم 

الطالب على مقياس سنوي تقديري من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية).
(متوسط -  واألكاديمي  المهني  لإلرشاد  الطالب  تقويم 

على  والمهني  النفسي  اإلرشاد  مناسبة  مدى  عن  التقديرات 
النهائية). السنة  لطلبة  نقاط  خمس  من  سنوي  تقديري  مقياس 

(متوسط -  الجامعة  عن  العمل  ومؤسسات  المجتمعي  الرضا  مستوى 
على  الخريجين  ومستوى  المخرجات  جودة  مدى  عن  التقديرات 
مجتمعية). ألطراف  نقاط  خمس  من  سنوي  تقديري  مقياس 
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األداء المقترحةمنظور7 األداء7 مؤشرات7
منظور التعلم والنمو:

المهنية  التنمية  ويتضمن 
للعاملين (إداريين وأكاديميين)، 
التنظيمية  الثقافة  وتطوير 
الجامعة،  داخل  السائدة 
التنظيمي،  المناخ  وتحسين 
ووضع آليات محددة وواضحة 
األكاديمية  القيادات  الختيار 
وتحفيز  وتنميتهم،  واإلدارية 
لضمان  آليات  ووضع  أدائهم، 
وحقوق  واألخالق  المصداقية 
في  والتميز  الفكرية،  الملكية 
بما  العلمي  البحث  عمليات 
االختراع،  براءة  من  يتضمنه 
المجالت  في  والنشر 
المتميزة. الدولية  العلمية 

(إجمالي -  عضو)،  لكل  الطالب  (عدد  طالب  تدريس/  هيئة  عضو  معدل 
التدريس). هيئة  أعضاء  عدد  إجمالي  على  مقسوماً  الطالب  عدد 

تدريس.-  هيئة  عضو  لكل  التدريس  ساعات  عدد  متوسط 
موظف)، -  لكل  الطالب  (عدد  طالب  إداري/  كادر  معدل 

الموظفين). عدد  إجمالي  على  مقسوماً  الطالب  عدد  (إجمالي 
وبحثية.-  أكاديمية  مؤسسات  مع  والبحثية  العلمية  االتفاقيات  عدد 
سنوياً.-  الجامعة  تنظمها  التي  العلمية  والندوات  المؤتمرات  عدد 
الجامعة.-  عن  تصدر  التي  المصنفة  العلمية  الدوريات  عدد 
السنوية.-  الميزانية  إجمالي  إلى  العلمي  للبحث  المخصصة  المبالغ  نسبة 
مشاركات -  لهم  الذين  التدريس  هيئة  أعضاء  نسبة 

اإلجمالي. إلى  ودولية  محلية  مؤتمرات  في 
أعضاء -  لتطوير  المقدرة  للنفقات  المئوية  النسبة 

الجامعة. ميزانية  إجمالي  إلى  التدريس  هيئة 
للجامعة.-  والدولي  اإلقليمي  والتصنيف  الترتيب 
األكاديميين.-  إجمالي  إلى  بالخارج  للدراسة  المبتعثين  نسبة 
تدريس -  هيئة  عضو  لكل  المنشورة  العلمية  األوراق  عدد 

العلمية). اإلنتاجية  (معدل  والدولية  المحلية  المجالت  في 
المهني.-  التطوير  أنشطة  في  المشتركين  التدريس  هيئة  نسبة 
الموظفين.-  عدد  إجمالي  من  تدريب  على  حصلوا  الذين  الموظفين  نسية 

منظور العمليات الداخلية:
نحو  الجامعة  سعي  ويتضمن 
العمليات  في  التميز  تحقيق 
واستخدام  الداعمة،  اإلدارية 
الحديثة،  اإلدارية  االتجاهات 
اإلستراتيجي  التخطيط  وتبني 
التنظيمية،  الهياكل  وتطوير 
التقييم  عمليات  وتطوير 
للجامعات. المستمر  المؤسسي 

وإجرائية.-  تنظيمية  أدلة  لها  التي  واإلدارية  األكاديمية  الوحدات  نسبة 
شهرياً.-  اإلدارية  المعامالت  إنجاز  معدل 
واضح.-  وظيفي  توصيف  لها  التي  واإلدارية  األكاديمية  المستويات  معدل 
واألكاديمي -  اإلداري  للعمل  المنظمة  اللوائح  عن  الرضا  معدل 

مقياس  على  التدريس  وهيئة  الموظفين  تقديرات  (متوسط 
النهائية). السنة  لطلبة  نقاط  خمس  من  تقديري  سنوي 

(متوسط -  والتجهيزات  المرافق  جودة  عن  العام  الرضا  مستوى 
نقاط). خمس  من  تقديري  سنوي  مقياس  على  التدريس  هيئة  تقديرات 

الخدمات.-  إجمالي  إلى  إلكترونياً  المقدمة  اإلدارية  الخدمات  نسبة 
والدولي.-  الوطني  االعتماد  على  حصلت  التي  الدراسية  البرامج  معدل 

المنظور المالي:
 يرتكز على االستثمار األمثل 
المتاحة  المادية  للموارد 
ترشيد  وكذلك  للجامعة، 
وفقاً  المالية  الموارد  استخدام 
نمو  نحو  والسعي  لألولويات، 
المختلفة  الخدمات  عائدات 
للمجتمع  الجامعة  تقدمها  التي 
التمويل  وتعزيز  وهيئاته، 
التوجهات  وزيادة  الذاتي، 
الجامعة. لمرافق  االستثمارية 

مراحل -  على  اإلنفاق  (إجمالي  الطالب  تكلفة  متوسط 
المقيدين). الطالب  عدد  إجمالي  إلى  الدراسة 

التشغيل.-  نفقات  إجمالي  إلى  واإلداريين  التدريس  هيئة  مرتبات  نسبة 
البرامج.-  إجمالي  إلى  بمصروفات  والمتميز  المفتوح  التعليم  برامج  نسبة 
الميزانية.-  إجمالي  إلى  العليا  الدراسات  برامج  من  اإليرادات  نسبة 
نسبة اإل يرادات التي يتم اكتسابها من الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.- 
الخاص.-  والقطاع  المجتمع  مؤسسات  مع  الشراكة  برامج  عدد 
(متوسط -  الجامعة  لخدمات  االجتماعي  التسويق  فعالية  مدى 

نقاط). خمس  من  تقديري  سنوي  مقياس  على  القيادات  تقدير 
سنوياً.-  بالجامعة  واإلداري  المالي  الفساد  قضايا  عدد 
والمراجعة -  المالية  الرقابة  عمليات  عن  اإلدارية  القيادات  رضا  مستوى 

الداخلية. (متوسط تقدير القيادات على مقياس سنوي تقديري من خمس نقاط).
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والتقارير  . 5 للمتابعة  نظام  تصميم 
: Reporting

بشكل  املتوازن  األداء  تطبيق مدخل  يتم  حتى 
املتعلقة  التقارير  إعداد  بفنيات  االهتامم  من  البد  جيد، 
مقارنة  الفعيل،  واإلنجاز  التحقق  مستويات  بقياس 
يساعد  بام  األداء,  مؤرشات  وفق  املستهدفة  باملستويات 
املرحلة  هذه  ويف  األداء.  يف  انحرافات  أية  إبراز  يف 
مدخل  استخدام  بعد  األداء  بني  مقارنة  إجراء  يمكن 
األداء املتوازن واألداء يف املرحلة السابقة قبل التطبيق، 
الفرعية،  الوحدات  أداء  بني  مقارنة  إجراء  وكذلك 
األخرى  اجلامعات  بأداء  اجلامعة  أداء  مقارنة  وأيضًا 
تقييم  بعملية  القيام  وبعد  املنافسة،  اجلامعات  وخاصة 
حتديد  خالل  من  القصور؛  أوجه  عالج  يتم  األداء، 
األنشطة والعمليات التي يمكن الرتكيز عليها؛ لتحقيق 
ميزة تنافسية للجامعة، وتشخيص األنشطة والعلميات 
متثل  باعتبارها  معاجلتها،  أو  استبعادها  يستوجب  التي 

نقاط ضعف تعوق األداء العام.

)ج( متطلبات تطبيق النموذج املقرتح:

تشكيل فريق عمل لقيادة التطبيق, وتصميم ومتابعة - 1
هذا  بحيث يضم  باجلامعة؛  املتوازن  األداء  مدخل 
واإلدارات  واألقسام  الكليات  عن  ممثلني  الفريق 
املختلفة، مع تعاون خرباء يف هذا املجال من خارج 

اجلامعة.

األداء - 2 بطاقة  مقاييس  لتطبيق  العليا  اإلدارة  دعم 
املتخصصة  اللجان  تشكيل  خالل  من  املتوازن؛ 
القرارات  وإصدار  اخلربات,  املتنوعة  والفرق 
اإلدارية الالزمة, مع إتباع مبدأ املشاركة عند إعداد 

اخلطط واملوازنات بصفة عامة، وعند حتديد القيم 
املستهدفة لتحقيقها.

للتطبيق، - 3 اختاذها  الواجب  اخلطوات  حتديد   
أفراد  العمل  خطة  إعداد  يف  يشارك  أن  وينبغي 
حول  للتوافق  والتنفيذيون؛  العليا  اإلدارة 
األولويات، وعىل جدول زمني للتقارير املرحلية 
والنهائية؛ من أجل بيان أي انحراف وتصحيحه.

عىل - 4 مسبق  بشكل  املتوازن  األداء  تقييم  جتريب 
باجلامعة؛  واإلدارية  األكاديمية  الوحدات  بعض 
ومدى  بنائها،  ودقة  شموهلا،  مدى  لتحديد 
صالحيتها للتطبيق, وإدخال التعديالت الالزمة، 
التغذية  وتقديم  ككل،  املؤسسة  مستوى  عىل  ثم 
تطبيقها  قبل  عليها  املرتتبة  والتعديالت  املرتدة 

العام.

نجاح - 5 يتوقف  حيث  النظم؛  أسلوب  تبني 
األداء  تقييم  يف  املتوازن  األداء  بطاقة  استخدام 
كمنظومة  معاجلته  عىل  أبعاده  بكافة  املؤسيس 
تلك  يف  األربعة  لألبعاد  كامل  ودمج  متكاملة، 

املنظومة.

دورية, - 6 بصورة  اإلسرتاتيجية  األهداف  مراجعة 
املؤسسية,  وقيمها  اجلامعة  بسياسات  وااللتزام 
وطرق  واإلدارية  التعليمية  العمليات  ومراقبة 

التشغيل, مع استبعاد األنشطة غري الرضورية.

استخدام األساليب املناسبة ملقاومة التغيري؛ حيث - 7
وضع  من  مؤسسة  أي  يف  والتحول  االنتقال  إن 
إىل  والكفاءة  للفاعلية  افتقد  ولو  – حتى  مألوف 
النجاح-  مقومات  امتلك  ولو  حتى  جديد  نظام 
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وخشية  التغيري،  من  خوفًا  بالغة؛  بمقاومة  يقابل 
من التحدي, ويستفاد يف ذلك باألساليب اإلدارية 
 force field القوى  جماالت  حتليل  مثل:  احلديثة؛ 
العوامل  كافة  حتليل  عىل  يرتكز  الذي   analysis

واملتغريات الداعمة للتغري supporting , واملقاومة 
resisting , واستعراض سبل تقليل تلك املقاومة، 

تتضمنها  أخرى  أساليب  من  االستفادة  يمكن  كام 
السلوك  وتعديل  التنظيمي  والتطوير  التغيري  إدارة 

التنظيمي.

تطوير األساليب واألدوات املالئمة لتوفري البيانات - 8
األداء  تقييم  عملية  تتطلبها  التي  واملعلومات 
املتوازن، مع العمل عىل أمتتة نظام التخطيط وتقييم 
األداء بالكامل، وتوافر وحدة للمعلومات و دعم 
؛   (DSS) Decision support system القرار 
كمية  نامذج  وقاعدة  بيانات  قاعدة  يتضمن  بحيث 

وإحصائية.

التغذية العكسية؛ للتأكد - 9 الرقابة واملتابعة واستثامر 
حيث  املتوازن؛  األداء  بطاقة  تطبيق  سالمة  من 
عىل  املتوازن  األداء  مدخل  تطبيق  نجاح  يعتمد 
التي  املستمرة  الدورية  واملراجعة  املتابعة  عمليات 
األربعة  األبعاد  وتقييم  فحص  رضورة  تقتيض 
ومع  اجلامعة  االرتباطية، عىل مستوى  والعالقات 

جمتمعها وبيئتها املحيطة.

واالستدامة  - 10 النجاح  عوامل  عىل  الرتكيز 
أكثر  حتديد  خالل  من  sustainability factors؛ 

كل  ضمن  النجاح  عىل  تأثريًا  والعوامل  العنارص 
مرحلة، أو بعد من أبعاد مدخل األداء املتوازن, بام 

يدعم التطبيق الناجح والفعال.

مراجع البحث:
أوالً: املراجع العربية:

دور . 1  )2٠11( حممد  أمحد  اهياب  الليف،  أبو 
اجلامعات  أداء  تقييم  يف  التحليلية  األدوات 
احلكومية: دراسة تطبيقية عىل كليات التجارة, جملة 

فكر وإبداع -مرص, ج63, ص ص2٩5 – 315.

2 . )2٠12( سعيد  مجعة  هتامي,  يس؛  سهام  أمحد، 
دراسة تقويمية لواقع ترتيب اجلامعات املرصية يف 
ضوء معايري التصنيف العاملية للجامعات, مستقبل 
الرتبية العربية -مرص, مج 1٩, ع 81, ص ص 165 

.28٤ –

بحريي, سعد صادق )2٠٠٤( إدارة توازن األداء. . 3
اإلسكندرية: الدار اجلامعية.

العايل يف . ٤ التعليم   )2٠12 ( البدوي, أسامء )حمرر( 
مرص: هل تؤدي املجانية إىل تكافؤ الفرص؟ جملس 

السكان الدويل.

التعليم . 5 بلتاجي, مروة  حممد شبل )2٠1٤( متويل 
املقرتحة,   والبدائل  املشكالت  مرص:  يف  العايل 
االقتصاد  بكليه  االقتصاد  قسم  بحثية«,  »أوراق 

والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

جادو، سامسم كامل موسى إبراهيم )2٠13( مدى . 6
فعالية استخدام بطاقة األداء املتوازن يف حتسني أداء 
اجلامعات احلكومية: دراسة تطبيقية بكلية التجارة 
لالقتصاد  العلمية  املجلة  شمس.  عني  -جامعة 

والتجارة -مرص,ع 2, ص ص 1153 - 1228. 

مجال الدين, إنجي؛ البدري, منى، )2٠٠8(، »دراسة . 7
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مقارنة للمنهجيات الدولية يف جمال مؤرشات قياس 
جودة التعليم العايل باإلشارة إىل التجربة املرصية«، 
مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، جملس الوزراء 

املرصي القاهرة.

واإلحصاء، . 8 العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز 
)2٠13(، »مرص يف أرقام«، مطابع اجلهاز املركزي 
العربية،  مرص  واإلحصاء، مجهورية  العامة  للتعبئة 

مارس.

عصام . ٩ اهلل  منة  حمبوب,  فوزي؛  داليا  اجليويش, 
)2٠٠7( ورقة خلفية عن مشاكل التعليم اجلامعي 

يف مرص, مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار.

»مؤرشات . 1٠  ،)2٠٠8( حسني  عيل  جمدي  احلبيش, 
اجلودة كأداة لتجديد التعليم اجلامعي-دراسة حالة 
السويس«،  قناة  جامعة  باإلسامعيلية  الرتبية  لكلية 

جملة كلية الرتبية، جامعة الزقازيق، ع6٠، يوليه. 

حسن، عالء أمحد; أمحد، ميسون عبداهلل )2٠11( . 11
باستخدام  وتقييمه  املوصل  جامعة  أداء  قياس 
العلوم  جملة  حالة.  دراسة  املتوازن:  األداء  بطاقة 
 15٩ ص  ص   ,28 ع   ,7 مج  -العراق,  االقتصادية 

 .1٩٩ -

احلوت، حممد صربي; السيد، السيد عيل )2٠٠٩( . 12
دور املؤرشات التعليمية يف تقويم األداء التعليمي 
-مرص,ع  بالزقازيق  الرتبية  كلية  جملة  للمدرسة. 

.6٤

األداء . 13 بطاقة   )2٠1٠( يوسف  أمحد  دودين، 
املتوازن ومعوقات استخدامها يف منظامت األعامل: 

The Balanced Scorecard. عامن، األردن: دار 

جليس الزمان للنرش و التوزيع.

القدرة . 1٤ تطوير   )2٠1٠( حممد  عبدالباسط  دياب، 
خربات  ضوء  يف  املرصية  للجامعات  التنافسية 
املؤمتر  املتقدمة,  الدول  بعض  جامعات  وجتارب 
العلمي السنوي الثامن عرش )اجتاهات معارصة يف 
تطوير التعليم يف الوطن العريب( -مرص, مج 3, ص 

ص 1265 – 1٤٠3. 

املرجعية . 15 »املقارنة   )2٠11( عيل  فاطمة  ربايعة, 
املنظامت  يف  املؤسيس  األداء  لتحسني  مدخل 
العامة: دراسة تطبيقية عىل املجلس األعىل للعلوم 
والدراسات،  للبحوث  مؤتة  والتكنولوجيا«, 
املجلد  واالجتامعية،  اإلنسانية  العلوم  سلسلة 

السادس والعرشون، العدد السابع.

أداء . 16 تقييم   )2٠13( الفتاح  عبد  حممود  رضوان، 
املؤسسات يف ظل معايري األداء املتوازن. القاهرة، 

مرص: املجموعة العربية للتدريب والنرش. 

17 . )2٠1٠( حممد  الرؤوف  عبد  جودة  زغلول, 
نموذج  بناء  يف  املتوازن  األداء  مقياس  استخدام 
قياس رباعي املسارات إلدارة األداء اإلسرتاتيجي 
إىل  مقدم  بحث  الفكرية،  لألصول  والتشغييل 
املحاسبة  الثانية عرشة لسبل تطوير  الندوة  برنامج 
يف  املحاسبة  »مهنة  السعودية:  العربية  اململكة  يف 
احلادي  القرن  السعودية وحتديات  العربية  اململكة 

والعرشين«، السعودية، 8- ٩ مايو.

أنموذج . 18  )2٠1٠( حمسن  حممود  عبيد  الزوبعي, 
مقرتح لتقويم مؤسسات التعليم التقني باستخدام 
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الثالث  العريب  املؤمتر  اإلحصائية,  املؤرشات 
-املنظمة  واآلفاق  التحديات  العربية:  )اجلامعات 
 – ص827  ص  –مرص,  اإلدارية  للتنمية  العربية 

.858

سوييس, هواري ) 2٠1٠( دراسة حتليلية ملؤرشات . 1٩
قياس أداء املؤسسات من منظور خلق القيمة, جملة 

الباحث – عدد 7. 

أداء . 2٠ تقييم    )2٠11( أمحد  حممد  ملياء  ـ  السيد 
اجلامعات احلكومية يف ج . م . ع باستخدام بطاقة 
ع  األزهر( -مرص,  الرتبية )جامعة  املتوازن,   األداء 

1٤6, ج 5, ص ص 161 – 255.

التعليمية: . 21 املؤرشات   )2٠٠5( عديل  ناهد  شاذيل, 
املؤرشات  إطار  يف  واألدوار  واألنواع  املفهوم 
 ،٤٩ ع  بالزقازيق،  الرتبية  كلية  جملة  االجتامعية، 

يناير. 

معجم . 22  )2٠12  ( وَاخرون  السيد  عيل  الشخيبي, 
الرشيد(,  )احلكم  الرتبوية  احلكامة  مصطلحات 
مكتب  والعلوم,  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 

تنسيق التعريب بالرباط.

صالح الدين، نرسين صالح حممد )2٠12( تقويم . 23
األداء اإلسرتاتيجي للجامعات املرصية باستخدام 
بطاقة األداء املتوازن, مستقبل الرتبية العربية -مرص, 

مج 1٩, ع 81 , ص ص 11 – 16٤.

إبراهيم . 2٤ رضا  املليجي،  حممد;  بيومي  الضحاوي، 
مرص  يف  الرتبية  كليات  أداء  تقييم   )2٠11(
الرتبية  كلية  جملة  املتوازن.  األداء  بطاقة  باستخدام 

باإلسامعيلية -مرص,ع 21, ص ص 1 - 86.

التنظيمية . 25 الثقة  أثر    )2٠1٠( رازق  عيل  العابدي, 
بطاقة  نموذج  باستخدام  اإلسرتاتيجي  األداء  يف 
العالمات املتوازنة، جملة القادسية للعلوم اإلدارية 

واالقتصادية، املجلد )12(، العدد)1(.

26 . )2٠1٤  ( حممد  الدهب  سوار  مدين  الرمحن,  عبد 
»تقويم أداء اجلامعات وفقًا ملنظور األداء املتوازن: 
كلية  جملة  العاملية«,  أفريقيا  جامعة  حالة  دراسة 

االقتصاد العلمية العدد الرابع- يناير. 

األداء . 27 مؤرشات  دمج   )2٠٠5( نادية  عبداحلليم, 
دور  لتفعيل  املتوازن  األداء  بطاقة  يف  البيئي 
العلوم  املستدامة، جملة  التنمية  منظامت األعامل يف 
العربية  اإلمارات  جامعة  واإلدارية،  االقتصادية 
 ،)21( املجلد  واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  املتحدة، 

العدد )2(.
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املحاسبي  الفكر  شمس.  عني  جامعة  عىل  تطبيقية 

-مرص, مج 16, ع 3, ص ص 227 - 351. 
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 سليامن بن عبداهلل الدويش :مدى حتقيق معلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة بمحافظة الرس املعايري املهنية الوطنية يف اململكة العربية السعودية يف أدائهم التدرييس من وجهة نظرهم واملرشفني الرتبويني

  مدى تحقيق معلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمحافظة الرس 
المعايير المهنية الوطنية في المملكة العربية السعودية في أدائهم التدريسي 

من وجهة نظرهم والمشرفين التربويين

سليامن بن عبداهلل الدويش
أستاذ  مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس

بكلية العلوم االجتامعية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

Abstract
The study aimed to support the standards culture and 
its importance in education, and to identify; how do 
math teachers for intermediate stage in Alras Province 
achieve these standards, and the obstacles that hinder 
the achievement in their teaching performance from 
their point of view and the educational supervisors in 
the areas of supporting and encouraging learning, and 
to identify the levels of variances indications in the 
response of teachers and supervisors in these two areas.
To achieve the study purposes, the researcher used 
the descriptive approach and questionnaire as study 
tools the study sample consisted of all math teachers 
and their educational supervisors in the intermediate 
stage in Alras Province, Alqassim, in the first semester 
in the academic year; 1435 – 1436 AH. Hey were (45) 
teachers and ( 3 ) supervisors. The sample consisted 
of all the study community where the questionnaire 
was distributed to all community members. The 
complementary and valid for analysis questionnaires 
were ( 30 ) questionnaires, which is ( 63 % ) of the 
distributed questionnaires.
After analysis the study showed the following results : 
1- The sample study members achieved the national 
and professional standards in the Kingdom of Saudi 
Arabia in the areas of supporting and encouraging 
learning with high scores. The general average of the 
sample study members upon achieving the national and 
professional standards in the Kingdom of Saudi Arabia 
was ( 3.76 out of 5.00 )
2 -The study sample achieve in the area of supporting 
learning was high, in the first rank where the average 
was ( 3.93 out of 5.00 )
3- The study sample achieve in the area of encouraging 
learning was high, in the second rank where the average 
was ( 3.58 out of 5.00 )
4 -There are significant differences at the level ( 0.05 ) 
among the averages of study sample members response 
to the general average in the area of supporting learning, 
and the general average in the area of encouraging 
learning, which benefit the area of supporting study

امللخص:
     هدفت الدراســة إىل نرش ثقافــة املعايري وأمهيتها يف التعليم 
، والتعرف عــىل مدى حتقيق معلمــي الرياضيات يف املرحلة 
املتوســطة بمحافظة الرس هذه املعايري ، وعىل املعوقات التي 
قد حتول دون حتقيقها يف أدائهــم التدرييس من وجهة نظرهم 
واملرشفني الرتبويني يف جمــايل تعزيز التعلم ودعمه ، والتعرف 
عىل مستوى دالالت الفروق يف استجابات املعلمني واملرشفني 

بني هذين املجالني .
    ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي 
التحلييل , واالستبانة أداة للدراسة , وكان جمتمع الدراسة مجيع 
معلمي الرياضيات ومرشفيها الرتبويني يف املرحلة املتوســطة  
بمحافظة الرس يف منطقــة القصيم يف الفصل الدرايس األول 
من العــام الدرايس1٤35هـ-1٤36هـــ ، وقد بلغ عددهم 
)٤5( معلام و)3( مرشفني تربويني ، وتكونت العينة من مجيع 
جمتمع الدراسة حيث وزعت االستبانة عىل مجيع أفراد املجتمع 
، وكان عدد االســتبانات املكتملة والصاحلة للتحليل )3٠( 

استبانة أي بنسبة )63 %( من االستبانات التي تم توزيعها .
وبعد التحليل توصلت الدراسة للنتائج التي من أبرزها :

1- أن أفراد عينة الدراســة حققــوا املعايري املهنيــة الوطنية 
باململكة العربية السعودية يف جمايل تعزيز ودعم التعلم بدرجة 
حتقيق عالية،حيث بلغ املتوسط العام الستجابات أفراد العينة 
عــىل درجة حتقيق املعايــري املهنية الوطنيــة باململكة )3.76 

من٠٠.5(. 
2- جاء حتقيق العينة ملجال دعم التعلم بدرجة عالية ، وباملرتبة 

األوىل حيث بلغ متوسط الدرجة )3.٩3 من ٠٠.5( .
3- جاء حتقيــق العينة ملجــال تعزيز التعلم بدرجــة عالية ، 
وباملرتبــة الثانيــة حيث بلغ متوســط الدرجــة )3.58 من 

. )5.٠٠
٤- يوجد فــروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى الداللة 
)٠.٠5( بني متوسطات استجابات أفراد العينة نحو املتوسط 
العام الســتجاباهتم يف جمال تعزيز التعلم ، واملتوســط العام 
الســتجاباهتم يف جمال دعم التعلم ، وذلك لصالح جمال دعم 

التعلم .
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املقدمة :
أنظمتها  مراجعة  إىل  املتقدمة  الدول  تسعى 
مكان  وحتتل   ، العرص  متغريات  مع  لتتواكب  التعليمية 
الصدارة اليوم الدول التي متلك أنظمة تعليمية متقدمة 
متقدمًا  جمتمعًا  جتد  أن  يستحيل  حيث   , اجلودة  عالية 
العربية  ، واململكة  التعليمي متخلف والعكس  ونظامه 
للتطوير  متسارعة  بخطى  العمل  إىل  تسعى  السعودية 
مراجعة  ذلك  ومن   ، املجاالت  كافة  يف  العامل  ومواكبة 
أنظمتها التعليمية ، واعتامد مرشوع امللك عبداهلل لتطوير 
التعليم يعد نموذجًا كبريًا يف كل ما يتعلق بتطوير قضايا 
النظرة  التعليم تغريت  التطور يف  ونتيجة هلذا   ، التعليم 
للمعلم ، فلم يعد دوره قارصًا عىل نقل املعرفة بل تعدى 
ذلك إىل مراعاة جوانب املتعلمني املختلفة ومنها جوانب 
لذا   , التقويم  ومهارات  التدريس  واسرتاتيجيات  النمو 
إعدادًا  وإعداده  التخصصات  كافة  يف  باملعلم  فالعناية 
ومتابعة  والثقافية  واملهنية  األكاديمية  النواحي  يف  جيدًا 
تقدمه املعريف واملهني أثناء اخلدمة يف ضوء معايري حمددة 
به  املنوطة  األدوار  كافة  يؤدي  جيعله  املعامل  وواضحة 
يف  ويزيد   ، التعليم  رسالة  حيقق   , ومؤثر  فاعل  بشكل 
مرجاته ، ومن هنا  فاحلاجة يف ازدياد إىل معلمني أكفاء 
معايري  بناء  إىل  احلاجة  ازدادت  كام   , ومؤهلني  مدربني 
خاصة لضامن جودة أداء املعلمني وإعدادهم وتدريبهم 
وفقًا هلا , لتساعدهم عىل بلوغ مستويات أعىل من اجلودة 
ويؤكد إبراهيم )2٠٠3م، ص 82( عىل رضورة 
ترتكز  للمعلمني  التدرييس  لألداء  معايري  وضع  وأمهية 
قدراهتم  تقويم  هبدف  اإلنجاز،  أو  األداء  فكرة  عىل 
للتأكد  الرتبوية،  الفنية  ومهاراهتم  التخصصية،  املعرفية 
بأدائهم  املرتبطة  واملهارات  املعارف  يمتلكون  أهنم  من 
التدرييس، ومن ثم تطوير برامج إعداد املعلمني، وحتديد 
القرش  يذكر  كام  فالتدريس   ، املهني  اعتامدهم  معايري 

ومعايري  أصول  هلا  مهنة  ص٤٤(   , )2٠٠٩م  وحسني 
ومواصفات خاصة , يشرتط فيمن يامرسها أن تتوافر فيه 
, األمر الذي دعا دول العامل إىل االهتامم بإعداد معلميها 
 ، حمددة  معايري  ضوء  يف  وأكاديميًا  تربويًا  وتدريبهم 
الرتبوية  واملؤمترات  الندوات  تؤكد  ذلك  ولتحقيق 
العربية عىل أمهية دور املعلم يف العملية التعليمية ووضع 
الذي  الثاين  الرتبوي  املؤمتر  أكد  حيث  له  مهنية  معايري 
عقدته اهليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية عام )2٠٠7م( عىل 
يف  اخلرطوم  يف  املنعقدة  العربية  القمة  نتائج  تضمنته  ما 
شهر مارس )2٠٠6م( من أن التعليم هو قاطرة التنمية 
أساس  هو  العريب  املعلم  وأن  العريب  التكامل  لتحقيق 
معايري مشرتكة  وأنه البد من وضع  الرتبوي  اإلصالح 
متقاربة  نظم  ووضع   , العريب  املعلم  ألداء  وموحدة 
اجلهود  ضمن  ومن   , واقتصاديًا  مهنيًا  باملعلم  لالرتقاء 
نظمته  الذي  واألربعني  احلادي  الرتبوي  املؤمتر  العربية 
مجعية املعلمني الكويتية يف مايو عام )2٠1٤م( , والذي 
كان بعنوان املعايري املهنية ملعلم القرن احلادي والعرشين 
, و نتج عنه العديد من التوصيات منها أمهية نرش الوعي 
إعداد  برامج  تصميم  وإعادة  للمعلمني  املهنية  باملعايري 

املعلمني يف ضوء املعايري . كونا )2٠1٤م( .
لـلجمعية  عرش  الثالث  السنوي  اللقاء  أكد  وقد 
عىل  )جستن(  والنفسية  الرتبوية  للعلوم  السعودية 
املتغريات  ضوء  يف  وتطويره  املعلم  إعداد  رضورة 
املعارصة , وكان املحور األساس يف هذا اللقاء هو املعلم 
وأثر  وتقويمه  املهنية  وتنميته  اختياره  معايري  حيث  من 
املتغريات العاملية يف إعداده . مكتب الرتبية العريب لدول 

اخلليج )2٠1٤م( .
ولقد قام املركز الوطني للقياس والتقويم بوزارة 
التعليم بإعداد املعايري املهنية الوطنية للمعلمني باململكة 
لتطوير  امللك عبداهلل  السعودية لصالح مرشوع  العربية 
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التعليم العام وذلك يف العام )1٤3٤هـ 1٠12م ، ص 
8(( , وجاء فيها:« وقد أعدت هذه املعايري وفقا للنظرة 
حتتم  التي  وللرؤية   ، تعلمه  وكيفية  للمتعلم  احلديثة 
حتقيق مجيع الطالب ملستويات حتصيل عالية ، وتتضمن 
املعايري مدى واسعا من املعارف واملهارات التي حيتاجها 
املعرفية  بمتطلباهتا  وملام  مهنته  يف  فاعال  ليكون  املعلم 
والتطبيقية بام تشمل من معرفة ختصصية متعمقة ومعرفة 
مدى واسع من طرق التدريس ، والقدرة عىل إجياد بيئة 
تعلم منتجة ». وتعد هذه املعايري املحك الرئيس حيث 
ورد فيها : » تشري املعايري املهنية الوطنية للمعلمني إىل ما 
جيب عىل املعلم معرفته والقيام به ، وهي بذلك تتضمن 
املعارف واملهارات والقيم التي ينبغي عىل املعلم إتقاهنا 
 .« بكفاية واقتدار  املهنية  للقيام بمهامه  ، وتعد أساسية 
متلف  يف  املعلمني  بني  نرشها  من  البد  فإنه  هنا  ومن 
ومستويات  حتققها  مدى  عىل  والتعرف  التخصصات 
حتقيقها يف امليدان ، وهلذا جاءت فكرة هذه الدراسة لنرش 
ثقافة املعايري وجلعل املعلمني يتبينون واقعهم ويتعرفون 
ويف   ، املعايري  هلذه  حتقيقهم  مدى  وعىل  مستوياهتم  عىل 
ختصص الرياضيات والذي يعد من التخصصات املهمة 
والعاملية والتي هلا تأثري كبري عىل مناحي احلياة املختلفة ، 
وتعد سببا مهام من أسباب التقدم والتطور احلاصل عىل 
التعرف عىل مستوى  فكرة  كانت  ولذا   ، العامل  مستوى 
حتقيق معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة  بمحافظة 
الرس هلذه املعايري من وجهة نظرهم واملرشفني الرتبويني 

 مشكلة الدراسة :
املعلمني  أداء  أن  إىل  املختصني  من  كثري  يشري   
فعىل   , ألدائهم  رئيسًا  حمكًا  متثل  بمعايري  يرتبط  أن  جيب 
, ص1٩7( أن تطوير  املثال يذكر نرص )2٠٠5م  سبيل 
قياسية يمكن تسميتها  يتطلب وضع معايري  املعلم  أداء 

وعىل  القومية  أو  الوطنية  باملعايري  املحيل  املستوى  عىل 
املستوى العريب باملعايري اإلقليمية وباملستويات املعيارية 
عىل املستوى العاملي ،  ويؤكد عيد )2٠٠٤م ، ص88 ( 
» أنه ال يمكن تطوير أداء املعلم دون معايري حتدد بشكل 
واضح الكفايات التي يفرتض توافرها فيه , حتى يصبح 
قادرًا عىل أداء مهام عمله بالشكل املطلوب ، وحيث تم 
باململكة  الوطنية للمعلمني  املهنية  اعتامد وثيقة )املعايري 
املعرفية  املستويات  رفع  جيب  فإنه  السعودية(،  العربية 
 ، هلا  وفقًا  العمل  رأس  عىل  الذين  للمعلمني  واملهنية 
وتقديم الدورات التدريبية عىل أساس جماالهتا املختلفة 
، وقياس أداء املعلمني وفقا هلذه املعايري ، وكذلك اختيار 
املعلم اجلديد عىل أساسها ، وجيب أن تستفيد املؤسسات 
املعلمني  إعداد  عىل  تقوم  التي  املختلفة  التعليمية 
وتقويمهم منها ، وتبني مناهجها اخلاصة بإعداد املعلمني 
لكون  وذلك   , التعليم  جودة  حتقيق  بغية   , أساسها  عىل 
هذه املعاير تتسم برتكيزها عىل مهامت أدائية ومرجات 
يتوقع إتقاهنا من قبل املعلمني ، » ولتبنيها منحى التعليم 
األساس  حجر  أصبح  الذي  و  الطالب  حول  املتمركز 
يف األنظمة العاملية احلديثة واهليئات الرتبوية الفاعلة ». 
املركز الوطني للقياس والتقويم ، املعايري املهنية الوطنية 

يف اململكة العربية السعودية )1٤3٤ هـ ، ص8-7( .
ويف  علمية  مادة  الرياضيات  مادة  ألن  ونظرا 
لكوهنا  خاصة  قدرات  إىل  وحتتاج  تقنية  منها  جوانب 
الدقة والتجريد وبالتايل فهي  أيضا تعتمد عىل كثري من 
الناحية  من  مادته  من  التمكن  غاية  يف  معلم  إىل  حتتاج 
املهنية  بالثقافة  املعرفية ومن جهة أخرى يف غاية اإلملام 
والرتبوية التي تساعده عىل ممارسة مهنة التعليم بكفاءة 

وفعالية .
 - املختلفة  التعليم  بمراحل  الرياضيات  ومعلم 
كغريه من معلمي التخصصات األخرى - يقع عىل عاتقه 
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اجلزء الكبري يف حتقيق أهداف تعلم وتعليم الرياضيات 
، فهو املحرك الرئيس لعملية تعليم الرياضيات , و جيب 
واستخدام  التفكري  تنمية  عىل  القدرة  لديه  تكون  أن 
البحث  خطوات  وإتباع  املختلفة  التفكري  أساليب 
املسائل  حل  يف  ليس  املسألة  حل  وخطوات    ، العلمي 
الرياضية فحسب بل يف حل املشكالت اليومية وتعويد 
الطالب عىل مواجهة مشكالت احلياة بأسلوب علمي , 
وأن  يكون مبدعًا ومفكرًا وقادرًا عىل توجيه الطالب إىل 
طرق الرتكيب والتحليل والتقويم والتكيف واإلبداع ، 
الرياضيات  وتعليم  تعلم  نواتج  مستوى  رفع  هبدف 
من  وللتأكد   ، املعايري  عىل  مبنية  تعلم  نواتج  وحتقيق 
التخصصات  كافة  يف  فيها  خيصهم  ملا  املعلمني  حتقيق 
أدائهم  الرياضيات - ولرفع مستوى  - ومنها ختصص 
بغية  التعليمية  العملية  جوانب  متلف  يف  التدرييس 
ولنرش  نواجته  مستويات  ورفع  التعليم  جودة  حتسني 
يرى   ، بموجبها  العمل  حتقيقها  ورضورة  املعايري  ثقافة 
أداء  واقع  عىل  التعرف  بمكان  األمهية  من  أن  الباحث 
املهنية  للمعايري  حتقيقهم  ومدى  الرياضيات  معلمي 
الوطنية باململكة العربية السعودية ، وحتديد أوجه القوة 
أوجه  القوة ومعاجلة  أوجه  لتعزيز  أدائهم  والضعف يف 
لضعف وحتديد املعوقات التي حتول دون حتقيق املعايري 
للتغلب عليها ، وحتقيق نواتج تعلم أفضل يف جمال تعليم 
وتعلم الرياضيات ، ومن ذلك حتددت مشكلة الدرسة 
يف التعرف عىل وجهة نظر معلمي الرياضيات واملرشفني 
حول  الرس  بمحافظة  املتوسطة  املرحلة  يف  الرتبويني 
العربية  اململكة  يف  الوطنية  املهنية  املعايري  حتقيق  مدى 
حتول  التي  واملعوقات  التدرييس  أدائهم  يف  السعودية 

دون ذلك . 

أسئلة الدراسة :

       السؤال الرئيس : »ما مدى حتقيق معلمي الرياضيات 
املهنية  للمعايري  الرس  بمحافظة  املتوسطة  املرحلة  يف 
الوطنية يف اململكة العربية السعودية يف أدائهم التدرييس 

من وجهة نظرهم واملرشفني الرتبويني؟«.
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 ما مدى حتقيق معلمي الرياضيات يف املرحلة 1- 
املهنية  للمعايري  الرس  بمحافظة  املتوسطة 
الوطنية يف اململكة العربية السعودية يف أدائهم 
وجهة  من  التعلم  تعزيز  جمال  يف  التدرييس 

نظرهم واملرشفني الرتبويني ؟
 ما مدى حتقيق معلمي الرياضيات يف املرحلة 2- 

املهنية  للمعايري  الرس  بمحافظة  املتوسطة 
الوطنية يف اململكة العربية السعودية يف أدائهم 
التدرييس يف جمال دعم التعلم من وجهة نظرهم 

واملرشفني الرتبويني ؟ 
يف 3-  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  هل   

استجابات عينة الدراسة بني جمايل تعزيز التعلم 
ودعمه ؟

املعايري ٤-  حتقيق  دون  حتول  التي  املعوقات  ما   
يف  السعودية  العربية  باململكة  الوطنية  املهنية 
األداء التدرييس ملعلمي الرياضيات يف املرحلة 
نظرهم  وجهة  من  الرس  بمحافظة  املتوسطة  

واملرشفني الرتبويني ؟

حتقيق  إىل  الدراسة  هذه  تسعى  الدراسة:  أهداف 
األهداف التالية :

يف  بموجبها  العمل  ورضورة  املعايري  ثقافة  نرش   -1
حتسني  يف  بأمهيتها  والوعي   ، املعلمني  بني  التعليم 
حتقيق  مستوى  رفع  يف  واإلسهام   ، التعلم  نواتج 
املعايري املهنية الوطنية باململكة العربية السعودية يف 
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األداء التدرييس ملعلمي الرياضيات يف اململكة.
يف  الرياضيات  معلمي  حتقيق  مدى  عىل  2-التعرف 
املهنية  للمعايري  الرس  بمحافظة  املتوسطة  املرحلة 

الوطنية للمعلمني باململكة يف جمال تعزيز التعلم.
يف  الرياضيات  معلمي  حتقيق  مدى  عىل  3-التعرف 
املهنية  للمعايري  الرس  بمحافظة  املتوسطة  املرحلة 

الوطنية للمعلمني باململكة يف جمال دعم التعلم. 
اإلحصائية  الفروق  دالالت  مستوى  عىل  ٤-التعرف 
التعلم  تعزيز  جمايل  بني  العينة  أفراد  استجابات  يف 

ودعمه .
املعايري  حتقيق  دون  حتول  التي  املعوقات  حتديد   -5
األداء  السعودية يف  العربية  باململكة  الوطنية  املهنية 
املتوسطة  املرحلة  يف  الرياضيات  ملعلمي  التدرييس 
واملرشفني  نظرهم  وجهة  من  الرس  بمحافظة 

الرتبويني يف جمايل تعزيز التعلم ودعم التعلم .

 أمهية الدراسة: تتلخص أمهية هذه الدراسة يف :
1- االستجابة لالهتامم املتزايد برضورة األخذ باملعايري 
الرتبوية  التعليم - لكوهنا من االجتاهات  املهنية يف 
املعايري  تناولت  التي  الدراسات  وندرة   - احلديثة 

املهنية باململكة العربية السعودية .
2- اإلسهام يف تعريف معلمي الرياضيات عىل املعايري 
املعايري  هذه  لكون   - للمعلمني  الوطنية  املهنية 
جديدة يف الساحة التعليمية باململكة - وأمهية ربط 
أدائهم هبا , وعىل التعرف عىل مستوى حتقيقهم هلا ، 
واملساعدة يف معرفة احتياجاهتم املهنية , ويف التغلب 
عىل املعوقات التي حتول دون حتقيق املعايري وحتسني 

وتطوير أدائهم .
3- مساعدة املختصني والقائمني عىل التعليم يف معرفة 
أدائهم  وتنمية  الرياضيات  ملعلمي  املهني  املستوى 

للمعوقات  املناسبة  احللول  ووضع   ، اخلدمة  أثناء 
واالهتامم بربامج إعداد معلم الرياضيات .

تتناول  وبحوث  دراسات  إلجراء  آفاق  فتح   -٤
املهنية  للمعايري  املعلمني  حتقيق  مدى  عن  الكشف 
املراحل  الرياضيات يف متلف  الوطنية يف ختصص 
تدريبية  حقائب  بناء  ويف   ، التخصصات  كافة  ويف 

ملعاجلة جوانب القصور يف األداء .

حدود الدراسة :
الدراسة  هذه  تكشف   : املوضوعية  احلدود   -
املرحلة  يف  الرياضيات  معلمي  حتقيق  مدى  عن 
املتوسطة بمحافظة الرس للمعايري املهنية الوطنية 
مرشوع  عن  املنبثقة  السعودية  العربية  باململكة 
التعليم  لتطوير  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 
العام ، والتي صدرت عام 1٤3٤هـ - 2٠12م 
املعايري  جماالت  من  فقط  جمالني  عىل  وتقترص   ،
دعم  وجمال  التعلم  تعزيز  )جمال   : مها  األربعة 
التعلم( ، وذلك للرتابط التام بني هذين املجالني 
األداء  جودة  عىل  واملتداخل  املؤثر  وللدور 
هبدف  وذلك   ، الفصل  داخل  وتنميته  التدرييس 
وتقويم   ، وتعزيزه  الطالب  لتعلم  فرص  هتيئة 
تعلمهم وتزويدهم بتغذية راجعة بناءة ، وبناء بيئة 
توقعات  وتأسيس   ، للتعلم  وداعمة  آمنة  صفية 
، ويتضمن كل جمال عدد  له  عالية وثقافة داعمة 
من املعايري الرئيسة والفرعية ، ويندرج حتت كل 
معيار عدد من املؤرشات املعرفية واملهارات التي 
حتسني  أجل  من  بأدائها  القيام  املعلم  عىل  ينبغي 
درجة  إىل  والوصول   ، التدرييس  أدائه  وتطوير 

التميز واإلتقان .
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-  احلدود الزمنية : طبقت هذه الدراسة يف الفصل 
األول للعام الدرايس1٤35هـ- 1٤36هـ.

- احلدود املكانية : طبقت هذه الدراسة بمحافظة 
الرس بمنطقة  القصيم باململكة العربية السعودية.

مصطلحات الدراسة :

األداء: » كل ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظي أو أ- 
مهاري ، و يستند إىل خلفية معرفية ووجدانية معينة 
منه قدرته  يظهر  ، ويكون عادة عىل مستوى معني 
عىل أداء عمل معني ». اللقاين واجلمل )1٩٩٩م، 

ص12( .

ويمكن تعريف األداء التدرييس إجرائيًا بأنه : 
مجيع األدوار ، والفعاليات ، واإلجراءات ، واألساليب 
، واملامرسات ، التي يقوم هبا معلم الرياضيات يف املرحلة 
املتوسطة يف حمافظة الرس أثناء تدريسه ، و تتفق مع ما 
ورد يف وثيقة املعايري املهنية الوطنية للمعلمني  يف اململكة 

العربية السعودية يف جمايل تعزيز التعلم ودعم التعلم .

أن ب-  جيب  الذي  ما  حتدد  وصفية  عبارة   « املعيار: 
يعرفه املعلم وما يستطيع القيام به ». املركز الوطني 
)1٤3٤هـ  التعليم  بوزارة  والتقويم  للقياس 

1٠12م ، ص٤( .

التي  والرشوط  السامت  تلك   « فهي:  املعايري  أما 
التعليم بمراحله املختلفة ،  جيب توافرها يف أنظمة 
وتتناول جودة التدريس ، وجودة التقويم ، وجودة 
النظام  املستفيدين من  ، وتلبيتها حاجة  املخرجات 

». عطية )2٠٠8م، ص26( .

ويمكن تعريف املعايري إجرائيا بأهنا : جمموعة 
أن  ينبغي  ما  تصف  التي  واملحددات  العبارات،  من 
يصل إليه معلمو الرياضيات يف حمافظة الرس يف أدائهم 

التدرييس وفقا للمعايري املهنية الوطنية باململكة العربية 
ودعم  التعلم  تعزيز   ( بمجايل       واخلاصة  السعودية 

التعلم( .

للمعلمني  الوطنية  املهنية  املعايري  الباحث  ويعرف 
يف هذه الدراسة : بأهنا جمموعة من املحددات التي 
والقيم  واملهارات  املعارف  عىل  للحكم  تستخدم 
وتنعكس   ، املعلمني  أداء  يف  توافرها  جيب  التي 
عىل ممارساهتم الرتبوية ، والتي صدرت عن املركز 
امللك  مرشوع  لصالح  والتقويم  للقياس  الوطني 

عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم يف اململكة .

اإلطار املفاهيمي :
نامذج ملعايري األداء التدرييس للمعلمني :

نواتج  وحتسني  التدرييس  األداء  جودة  حتقيق  يتم        
التعلم وفق معايري ومؤرشات حمددة تشمل مجيع عنارص 
هبا  ينادى  التي  املعايري  حركة  وتعد   ، التعليمية  العملية 
املختصون ، والتي شملت حديثًا مجيع جوانب عمليات 
أو  املعلم  التدريس والتعليم سواء ما خيص منها إعداد 
، أواإلدارة  التعلم  بيئة  أو   ، املناهج  أو   ، الربامج  إعداد 
 « ص12٤(بأنه:  زيتون)2٠٠٤م،  يذكر  ،كام  التعليمية 
بمثابة اإلطار الذي يسرتشد به عند تصميم برامج إعداد 
املعلم أو الربامج البديلة لإلعداد ؛ بخاصة عند تصميم 
أن  املختصني  بعض  ويرى   ،  « املهنة  مزاولة  امتحانات 
األخذ بحركة املعايري الرتبوية للمعلم ، يتطلب تطويرًا 
)رشوط  مدخالته  من  بداية   ، إعداده  نظم  يف  جذريًا 
ومهارات  معارف  من  له  يقدم  بام  ومرورًا   ، القبول( 
إجراءات  من  لتقديمها  يتبع  وما   ، وتربوية   ، ختصصية 
تدريسية ، وما يستعان به من وسائط وتقنيات ، وانتهاء 
وما   ، واملرحيل  البنائي،  التقويم  أدوات  من  يطبق  بام 
لتقدير   ، شكلية  وغري  شكلية  وسائل  من  يستخدم 
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أثناء  املهارات  وممارسة   ، املعارف  حتصيل  مستويات 
اإلعداد ويف هنايته .

احلكم  يف  صعوبات  إىل  املعايري  غياب  ويؤدي          
لعدم وجود  ، وذلك  نواجته  التعليم وقياس  عىل جودة 
؛  النواتج  وتلك  اجلودة  هلذه  حاكمة  واضحة  حمددات 
مستحياًل  عماًل  والتقويم  صعبًا،  أمرًا  القياس  جيعل  مما 
؛ لذا فال خيار أمام مشاريع تطوير التعليم إال أن تتبنى 
معايري نوعية حتكم العمل ، وتوجه اجلهود نحو الغايات 
لتجويد  النشاط  أوجه  وتركز   ، واملقصودة  املحددة 

التعليم وقياس نواجته .
      ومن نامذج املعايري املستخدمة يف التعليم و جتارب 
الوطنية  املعايري  العريب  املستوى  عىل  الدول  بعض 
األردنية لتنمية املعلمني مهنيًا ، واملعايري القومية للتعليم 
يف مجهورية مرص العربية ، وكذلك املعايري املهنية الوطنية 
للمعلمني باململكة العربية السعودية والتي تعد األحدث 
واألشمل وهي منبثقة عن مرشوع امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيز لتطوير التعليم العام يف اململكة ، والتي صدرت 
عام 1٤3٤هـ - 2٠12م ، وعىل املستوى العاملي املعايري 
الباحث  ويستعرض  املتحدة  باململكة  للمعلمني  املهنية 

توضيحًا موجزًا لبعض هذه النامذج :       

مهنيًا:  املعلمني  لتنمية  األردنية  الوطنية  املعايري   : أوال 
وضعت األردن معايري وطنية لتنمية املعلم مهنيًا ، وتم 
يف  وذلك   ، مهنيني  معلمني  إعداد  برامج  ضمن  بناؤها 
مؤمتر املعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهنيًا ، الذي عقد 
يف عامن يف يناير )2٠٠6م( ، بمشاركة من وزارة الرتبية 
والتعليم واجلامعات األردنية ، وخرباء من دولتي كندا 
النهائية عليها من قبل وزارة  املوافقة  واسرتاليا ، ومتت 
املعايري  الرتبية والتعليم يف متوز )2٠٠6م(، وتم تنظيم 
يف سبعة جماالت : الرتبية والتعليم يف األردن ، ويتضمن 

النظام  عليها  يقوم  التي  للمرتكزات  فهاًم  يظهر  أن 
واجتاهات  الرئيسية  وخلصائصه  األردن  يف  الرتبوي 
فهاًم  يظهر  أن  ويتضمن   ، األكاديمية  املعرفة   ، تطويره 
حتويل  ولكيفية  يعلمها  التي  املباحث  أو  للمبحث 
 ، للتدريس  التخطيط   ، للتعلم  قاباًل  ليكون  املحتوى 
التدريس  تنفيذ   ، فعال  لتدريس  خيطط  أن  ويتضمن 
تقييم   ، بفعالية  التدريسية  اخلطط  ينفذ  أن  ويتضمن   ،
السرتاتيجيات  فهاًم  يظهر  أن  ويتضمن   ، الطلبة  تعلم 
الذايت  التطوير   ، بفعالية  ويستخدمها  التقييم  وأساليب 
والوسائل  واألدوات  املصادر  يستخدم  أن  ويتضمن   ،
 ، التعليم  ، أخالقيات مهنة  نفسه مهنيًا  لتطوير  املتيرسة 
ويتضمن أن يظهر يف سلوكه داخل املدرسة وخارجها 
أخالقيات مهنة التعليم . وزارة الرتبية والتعليم األردنية 

)2٠٠6، ص26-3٠( .

مرص  مجهورية  يف  التعليم  جلودة  القومية  املعايري   : ثانيا 
بجمهورية  والتعليم  الرتبية  وزارة  :حددت  العربية 
مرص العربية مخسة جماالت رئيسة ملعايري التعليم، وهذه 
املجاالت هي كام يذكرها حافظ )2٠12م ، ص 28-
يتناول  للمتعلم،  الصديقة  الفّعالة  املدرسة  : جمال   )3٠
حتقيق  هبدف  متكاملة  كوحدة  املدرسة  املجال  هذا 
اجلودة الشاملة يف العملية التعليمية ، جمال املعلم، هيتم 
يشارك  بأداء كل من  بتحديد معايري شاملة  املجال  هذا 
 ، واملرشف   ، املعلم  متضمنًا   ، التعليمية  العملية  يف 
جمال   ، النفيس  واألخصائي   ، االجتامعي  واألخصائي 
عىل  املجال  هذا  يف  االهتامم  وينصب   ، املتميزة  اإلدارة 
املشاركة  جمال   ، املختلفة  مستوياهتا  يف  الرتبوية  اإلدارة 
معيارية  مستويات  بتحديد  املجال  هذا  هيتم  املجتمعية 
للمشاركة بني املدرسة واملجتمع ، جمال املنهج الدرايس 
ونواتج التعليم، يتناول هذا املجال املتعلم ، وما ينبغي 
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أن يكتسبه من معارف ، ومهارات ، واجتاهات ، وقيم 
 ، وحمتواه   ، وأهدافه   ، فلسفته  حيث  من  واملنهج   ،
وأساليب التعليم والتعّلم ، واملصادر ، واملواد التعليمية 
كأحد  املعلم  جمال  خيص  وفيام   ، التقويم   وأساليب   ،
املجاالت الرئيسية يف هذه املعايري ؛ فقد تم حتديد مخسة 
جماالت فرعية اشتملت عىل ثامنية عرش معيارًا ، وسبعة 
كام  للمعلم  الفرعية  املؤرشات  وهذه  مؤرشا،  وتسعني 
 ) ص2٤3   ، هـ   1٤3٠( وآخرون  البيالوي  يذكرها 
وجمال  الصف،  وإدارة  التعلم  إسرتاتيجيات  جمال   :
التخطيط ، وجمال املادة العلمية ، وجمال التقويم ، وجمال 

مهنية املعلم .

العربية  باململكة  للمعلمني  الوطنية  املهنية  املعايري  ثالثا: 
للمعلمني  الوطنية  املهنية  املعايري  وهي   : السعودية 
باململكة العربية السعودية املنبثقة عن مرشوع امللك عبد 
اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، والتي صدرت 
عام 1٤3٤هـ - 2٠12م ، وهي أحدث املعايري املتعلقة 
باملعلمني وتشتمل هذه املعايري عىل أربعة جماالت رئيسة 
 - التعلم  دعم   - التعلم  تعزيز   - املهنية  هي:)املعرفة 

املسؤولية املهنية(. 

         ويعد مرشوع بناء املعايري املهنية الوطنية للمعلمني 
لصالح  والتقويم  للقياس  الوطني  املركز  يعده  الذي 
املرتكزات  أحد  التعليم  لتطوير  عبداهلل  امللك  مرشوع 
التي تقوم عليها جهود التغيري والتطوير يف جمال الرتبية 
عدة  خيدم  إذ  السعودية  العربية  اململكة  يف  والتعليم 
التأكد من مدى حتقيق املعلمني  أغراض لعل من أمهها 
املعارف  من  والتحقق  املعايري  هلذه  العمل  رأس  عىل 
واملهارات التي جيب أن جييدها ويتقنها املعلمون اجلدد 
صورة  تكوين  يف  واإلسهام  التعليم،  ملهنة  املتقدمون 
يمكن  والتي   ودوره  اجلديد  املعلم  فاعلية  مدى  عن 

لتحديد  شخيص  أو  مؤسيس  نحو  عىل  منها  االستفادة 
احلاجات املهنية والتعليمية وتطويرها، فضال عن تزويد 
مستوى  عن  راجعة  بتغذية  املعلمني  إعداد  مؤسسات 
متمكنني  معلمني  إعداد  عىل  ومساعدهتا  مرجتها، 

وقادرين عىل حتقيق تلك املتطلبات.

      وصممت هذه املعايري لكي تكون متعددة األغراض، 
حيث يمكن استخدامها من قبل وزارة الرتبية والتعليم 
بالتعاون مع املركز الوطني للقياس والتقويم يف عمليات 
اختيارات املعلمني اجلدد، وتفعيل نظام الرتخيص لبدء 
التدريس واحلصول عىل وثيقة معرتف هبا  مزاولة مهنة 

وطنيًا.

مؤسسات  قبل  من  استخدامها  إمكانية  اىل  إضافة       
واخلاصة  احلكومية  اجلامعات  فيها  بام  املعلمني  إعداد 
من  املعلمني  إعداد  بربامج  اخلاصة  السياسات  لتطوير 
واالعتامد  والتقويم  والدعم  واإلعداد،  التأهيل  حيث 
األكاديمي، فضاًل عن االستفادة منها للتعلم والتدرب 
الذايت للمعلم يف مرحلة اإلعداد والتأهيل، واالستعانة 
مرحلة  يف  والضعف  القوة  نواحي  عن  الكشف  يف  هبا 

مبكرة من حياته املهنية.

من  املعلمني  بني  مشرتكة  لغة  العامة  املعاير  ومتثل        
التي  املهنية  املتطلبات  عن  تعرب  التخصصات،  متلف 
التخصص  عن  النظر  بغض  املعلمني  مجيع  فيها  يشرتك 
والنمو  الصف  وإدارة  التدريس  طرق  مثل  الدرايس، 
التي  التخصصية  املهنية  املعايري  معها  تتكامل  املهني، 
تتناول املعايري املتخصصة بتدريس املواد الدراسية، مثل: 
الرتبية اإلسالمية والرياضيات والعلوم، وقد أفرد لكل 
املجتمع ومؤسساته  املعايري  ،وتزود  معايري خاصة  منها 
واضحة  موضوعية  وطنية  وقواعد  بأسس  املختلفة 
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اجتامعي عام  فهم  يسهم يف تشكيل  مما  املبتدئ  للمعلم 
عن عظم مهنة املعلم ،يتوقع أن يعيد هلا مكانتها السابقة 

التي حتتلها يف التصور والرتاث اإلسالمي.

         وتؤكد هذه املعايري أن التعليم اجليد ينطلق من معرفة 
معقولة بالطلبة: من هم؟ وإىل أين وصلوا يف تعلمهم؟ 
املعرفة  هذه  عىل  واعتامَدا  ؟  الحقًا  حيتاجونه  الذي  وما 
حيتاج املعلم ملعرفة كيف يضع أهدافًا ذات قيمة تتناسب 
مع طبيعة طالبه، ويربط املادة اجلديدة مع التعلم السابق 
عىل نحو يساعد الطالب عىل مالحظة االستمرارية يف 
تعلمهم مع مرور الوقت، وحيتاج املعلم ايضًا إىل معرفة 
حتقيق  تدعم  التي  التعلم  برامج  وتطبيق  تصميم  كيفية 
الطالب هلذه األهداف، وتوضيح الذي ُيتوقع منهم أن 
التأكيد عىل توفري  نتيجة لكل نشاط تعلم، مع  يتعلموه 
الطالب  احتياجات  ملواجهة  التعلم  فرص  من  العديد 

ممن هم يف مستويات تعلم متباينة. 

يعتمد  رئيسة  جماالت  أربعة  من  املعايري  وتتكون         
)التخطيط  املهنية  املعرفة  وهي:  اآلخر،  عىل  منها  كٌل 
للتعلم( واملامرسة املهنية )تعزيز التعلم( والبيئة الصفية 
)دعم التعلم( واملسؤولية املهنية، وحتدد هذه املجاالت 
ماينبغى عىل املعلم معرفته وأدائه، كام تبني نطاق عمله، 
حتدد  التي  املعايري  من  عدُد  جمال  كل  حتت  ويندرج 
ضمن  أدائه  عىل  والقدرة  معرفته  املعلم  عىل  ماينبغى 
املؤرشات  من  بعدد  ذلك  بعد  املعايري  وتفَصل  نطاقه، 
التي تغطي حمتوى كل معيار ومتّثل نطاقه , وفيام ييل نبذه 
: ويركز هذا  املهنية  املعرفة  موجزة عن كل جمال: جمال 
املجال عىل املعارف التي حيتاج إليها املعلم إلتاحة فرص 
تعليمية للطالب ذات جودة عالية، ويتضمن ذلك اإلملام 
بمجال التخصص الذي سوف يقوم بتدريسه ، واملعرفة 
بالطالب وكيفية تعلمهم، واملعرفة باملنهج واملصادر التي 

تدعم تعلم الطالب، واإلملام باملهارات اللغوية والكمية 
املجالني  أحد  وهو  التعلم  تعزيز  جمال  أما   ، األساسية 
حدودها  حسب   - الدراسة  هذه  عليه  تقترص  الذي 
املوضوعية - فيعرف بأنه قدرة املعلم عىل تقديم فرص 
نوعية من خالل استخدام أساليب تدريس تعلم متنوعة 
الرتبوية  األهداف  وحتقيق   ، التعلم  من  الطالب  متكن 
املنشودة  » , ويصف هذا املجال ممارسات املعلم الفعال 
واخليارات التي ينبغي له توفريها لتيسري تعلم الطالب 
، فهو يركز عىل املشاركة الصفية، والتعلم الذي يسعى 
ممارسات  إىل  باإلضافة   ، طالبه  لدى  لتعزيزه  املعلم 
وتقديم  الطالب  تعلم  ملراقبة  يستخدمها  التي  التقويم 
التغذية الراجعة البناءة املفيدة ، وجمال دعم التعلم وهو 
ويعرف  الدراسة  هذه  عليه  تقترص  الذي  األخر  املجال 
منظمة، وحمفزة  بيئة صفية  إجياد  املعلم عىل  قدرة   « بأنه 
الطالب  وتشعر  واملتعة،  باالنسجام  تتميز  للتعلم 
واضحة  معايري  صياغة  عىل  وتقوم  واحلرية،  باألمان 
عالقة  لتأسيس  هادفة  إجيابية  توقعات  وبناء  للتعامل، 
سليمة مع الطالب« ، ويصف هذا املجال البيئة الصفية 
التي ُينشئها املعلم الفعال لدى الطالب ، وتشمل هتيئة 
بيئة صفية اجتامعية مفعمة بالثقة واالحرتام وحمفزة عىل 
من  عالية  توقعات  ضوء  يف  الذهني  والتحدي  التفكري 
 : املهنية  املسؤولية  ، وجمال  للتعلم والتحصيل  الطالب 
داخل  للمعلم  املهنية  املسؤولية  عىل  املجال  هذا  ويركز 
وخارج حجرة الصف، ويتضمن ذلك تكوين عالقات 
طيبه مع أولياء أمور الطالب ، واإلسهام يف قيام املدرسة 
برسالتها الرتبوية، وتقويم ممارسات املعلم، واالنخراط 
يف التدريب املهني ، وإعداد التقارير عن أداء الطالب، 
الوطني  املركز   . املدرسة  يف  األخرى  املهام  وإنجاز 

للقياس والتقويم )1٤3٤هـ 2٠12م ، ص12-8( .
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املتحدة  باململكة  للمعلمني  املهنية  املعايري  رابعًا: 
 Standards in England, )2٠13م(:  

:Teachers)’(2013

الذي  األسايس  اإلطار  لتبني  املعايري  تصميم  تم       
التأهيل  نقطة  من  املعلمون  إطاره  يف  يعمل  أن  جيب 
املعلم  مرتبة  معايري  حمل  املعايري  هذه  وحتل   ، املبدئي 
املؤهل , واملعايري املهنية األساسية املنشور من قبل وكالة 
عىل  املعايري  هذه  وتنطبق   , للمدارس  والتدريب  التنمية 
عموم املعلمني , وحتدد املعايري املستوى األقل للمامرسة 
يؤدهيا  أن  يتوقع  التي  املامرسة  ومستوى   , املتوقعة 
أجزاء  ثالثة  من  الوثيقة  وتتكون   ، املؤهلون  املعلمون 
املقدمة  تلخص   : الثاين  األول واجلزء  املقدمة واجلزء   :
القيم والسلوك التي جيب عىل املعلمني إظهارها خالل 
التدريس  , ويقدم اجلزء األول معايري  ممارستهم ملهنتهم 
واملهني،  الشخيص  السلوك  معايري  الثاين  اجلزء  ويقدم 
وتتلخص معايري اجلزء األول: بأنه جيب عىل املعلم أن 
 ، التالميذ  وتتحدى  وحتفز  تلهم  عالية  توقعات  يضع 
يطور التقدم اجليد واملخرجات بواسطة التالميذ ، يظهر 
الدروس  ويدرس  حيرض   ، باملنهج  ومعرفة  ملادته  فهم 
ليستجيب  التدريس  يكيف   ، وجاذبة  متنوعة  بطرق 
لقدرات واحتياجات التالميذ ، يصنع ويستخدم التقييم 
بيئة  بفاعلية لضامن  السلوك  يدير   ، دقيق ومثمر  بشكل 
, من  تعلم جيدة وآمنة  ، ينجز مسئوليات مهنية أشمل 
خالل إسهام إجيايب يف املدرسة وبناء عالقات جيدة مع 
زمالئه ومسؤوليه ويتواصل مع أولياء أمور الطالب ، 
وتتلخص معايري اجلزء الثاين بالسلوك املهني والشخيص 
: ويتوقع من املعلم أن يظهر مستويات عليا من السلوك 
املهني والشخيص ، ومن أهم حمددات السلوك املطلوبة  
ثقة  عىل  املعلمون  حيافظ  أن   : يأيت  ما  التعليم  ملهنة 

السلوك  عليا من  املهنة وعىل مستويات  العام يف  الرأي 
واألخالقيات داخل وخارج املدرسة  ، جيب أن يكون 
لدى املعلمني مراعاة مهنية مناسبة لسياسات وممارسات 
املدرسة التي يدرسون هبا ويكون لدهيم معايري انضباط 
فهم  املعلمني  لدى  يكون  أن  جيب   ، عالية  وحضور 
لألطر القانونية التي تبني واجباهتم املهنية ومسئولياهتم .   

. (Department for Education, 2013)

ختصص  يف  املعايري  جمال  يف  الدولية  النامذج  ومن 
الرياضيات :

لالعتامد  القومي  للمجلس  املشرتكة  املعايري   - أوالً 
 NCATE / الرياضيات:  ملعلمي  القومي  واملجلس 
قام   ،  :NCTM PROGRAME STANDARDS

 The National املعلمني  العتامد  القومي  املجلس 
council for Accreditation of Teacher Educa-

tion (NCATE( واملجلس القومي ملعلمي الرياضيات 

National Council of Teachers of Mathemat-

عام  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف   ،  )ics (NCTM

وتم   ، هلام  املشرتكة  املهنية  املعايري  بوضع  )2٠٠3م( 
للمراحل  الرياضيات  معلمي  إعداد  لربامج  اعتامدها 
التعليمية ، وللرتشيح ملهنة التدريس هبذه املراحل ، وتم 
حتديثها عددا من املرات ، وجاءت ضمن أربع  جماالت 

حتوي ستة عرشة معيارًا :

1-  جمال العمليات ويضم املعايري: )معرفة حل املشكلة 
معرفة  الريايض،  والربهان  املنطق  معرفة  الرياضية، 
الرتابطات الرياضية، معرفة التمثيالت الرياضية، معرفة 
العمليات  نحو  اإلجيايب  امليل  املعلمون  التقنية،يشجع 

الرياضية وتعلم الرياضيات(.

 (  : واحد  معيارًا  ويضم  التدريس  أصول  جمال   -2  
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التالميذ  تعلم  لكيفية  عميقًا  فهام  املعلمون  يمتلك 
بتعليم  اخلاصة  التدريس  بأصول  ومعرفة  للرياضيات، 

وتعلم الرياضيات.(.

األعداد  معرفة   (  : املعايري  ويضم  املحتوى  جمال   -3
معرفة  متلفة.  منظورات  من  اجلرب  معرفة  والعمليات. 
معرفة  والتكامل.  التفاضل  حساب  معرفة  اهلندسة. 
البيانات واإلحصاء  املتقطعة. معرفة حتليل  الرياضيات 
املعلمون  يطبق  حيث  القياس،  معرفة  واالحتامالت. 

مفاهيم وأدوات القياس ( .

٤- املجال القائم عىل التجارب ويضم معيارًا واحدًا : 
)املجال القائم عىل اخلربات: ويستكمل املعلمون املجال 
القائم عىل اخلربات يف حجرات تدريس الرياضيات( . 

 .( (NCATE/NCTM, 2003

الرياضيات: ملعلمي  االسرتالية  اجلمعية  معايري   -  ثانيا 
(The Australian Association of Mathematics 

Teachers) 

     بنيت هذه املعايري من قبل اجلمعية االسرتالية 
عليها  متفق  إىل صورة  الوصول  عام )2٠٠2م( هبدف 
واملهارات  املعلومات  تصف  الرياضيات  تدريس  ملهنة 
والسامت املطلوبة للتدريس اجليد للرياضيات ، وتتوقع 
اجلمعية أن يكون كل معلمي الرياضيات ذوى مؤهالت 
تناسب املرحلة الدراسية واملادة العلمية التي يدرسوهنا 
واجباهتم  بأداء  ويقومون  جيدة  سلوكيات  وذوى   ،
شخصية  فلسفة  ولدهيم   ، وأخالقية  مسئولة  بصورة 
حجرة  داخل  ممارستهم  يف  واضحة  والتعلم  للتدريس 
الدراسة ، ومتت جتربتها ملدة )5( سنوات واعتمدت عام 
)2٠٠6م) , (AAMT, 2006( ، وتكونت هذه املعايري 
من ثالثة جماالت ذكرها العتيبي )1٤15هـ ، ص3٩ ( 

هي :  

لدى  يكون  أن  وهي   : املهنية  املعرفة  جمال   -1
قوية تدعم كل جوانب عملهم  قاعدة معرفية  املعلمني 
املهني بام يف ذلك صنع القرار والتخطيط ويتضمن هذا 
املعرفة   ، بالطالب  )املعرفة   : هي  معايري  ثالث  املجال 

بالرياضيات ،و املعرفة بكيفية تعلم الرياضيات ( .

 2- جمال السامت املهنية : ويلتزم معلمو الرياضيات 
وتعلم  الرياضيات  من  بكل  معرفتهم  بزيادة  املهنيني 
وبنَّاءة يف  بالعمل بصورة خاّلقة  يقومون  فهم  الطالب, 
أطر جمتمعية داخل املدرسة وخارجها يف املجتمع املحيل 
ويقومون بوضع أهداف عليا يمكن انجازها ال نفسهم 
ولطالهبم , وتظهر يف هؤالء املعلمني الصفات املهنية من 
الشخصية،  )الصفات  التالية:  املعايري  حتقيقهم  خالل 

النمو املهني الشخيص ، املسؤوليات جتاه املجتمع ( .

معلمو  وهيدف   : املهنية  املامرسة  جمال   -3  
التعلم  ملخرجات  إجيايب  تغرّي  صنع  إىل  الرياضيات 
ويكونون  يدرسوهنم  الذين  لطالهبم  والنفسية  املعرفية 
الذي  املسار  نواحي  لكل  واستجابة  دقيق  حس  ذوي 
التي  التعلم  بيئات  يف  ذلك  وينعكس   , فيه  يدرسون 
خيططوهنا,واستخدامهم  التي  خيلقوهنا,والدروس 
التدريسية،  وممارستهم  األخرى,  واملوارد  للتكنولوجيا 
وطرق تقييم ونرش تعلم الطالب, ويتحقق ذلك باملعايري 
التدريس  للتعلم،  التخطيط  التعليمية،  التالية:)البيئة 

بفاعلية، التقييم(. 

ثالثًا - املعايري املهنية الشاملة للمعلمني واملربني 
واملدربني يف قطاع التعليم املستمر )تطبيق املعايري 

املهنية ملعلمي الرياضيات( باململكة املتحدة )2٠٠7م( 
New Overarching Professional Stan-):



25٩

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

 سليامن بن عبداهلل الدويش :مدى حتقيق معلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة بمحافظة الرس املعايري املهنية الوطنية يف اململكة العربية السعودية يف أدائهم التدرييس من وجهة نظرهم واملرشفني الرتبويني

 dards for Teachers, Tutors and Trainers in

)The Lifelong Learning  Sector, 2007

األداء  للمعلمني  اجلديدة  املهنية  املعايري  تصف          
املهنية  وممارسته  وفهمه  املعلم  معرفة  جهة  من  املتسق 
املهنية  واملامرسة  بالرياضيات  املعرفة  عىل  والرتكيز 
The Sec-(، املتخصصو  املعلمون  يطلبها  نالتي 
 tor skills Council for Lifelong Learning ,

2007) . وهذه املعايري تتكون من مخس جماالت هي : 

) القيم املهنية واملامرسة : وحتوى سبع معايري ، والتعلم 
والتدريس  التعلم   ، معايري  مخسة  وحيوي  والتدريس: 
والتعلم:  التخطيط   ، معايري  أربعة  وحيوي  التخصيص: 
وحيوي معيارين ، تقييم التعلم: وحيوي أربعة معايري(. 

الدراسات  أبرز  عىل  وتقترص   : السابقة  الدراسات 
ختصص  يف  باملعايري  العالقة  ذات  هلا  التوصل  تم  التي 

الرياضيات خالل العرش سنوات املاضية :

- دراسة حبيب )2٠٠٤م( :التي هدفت إىل بناء برنامج 
اإلعدادية  باملرحلة  الرياضيات  ملعلم  مقرتح  تدريبي 
املنبثقة  املعلم  بمحافظة السويس يف ضوء معايري جودة 
من املعايري القومية للتعليم , والتحقق من مدى فاعليته يف 
تنمية بعض مهارات التدريس لدى معلمي الرياضيات 
االرتباط بني درجات  أن معامل  النتائج  أهم  ، وكانت 
املالحظة  لبطاقة  البعدي  و  القبيل  التطبيقني  يف  العينة 
)٠.77( ، وأن معامل االرتباط بني درجات العينة يف 
التدريبية  املواقف  الختبار  البعدي  و  القبيل  التطبيقني 
بدرجة  اتصف  التدريبي  الربنامج  وأن   ،  )٠.8٩( هو 
التدريس  مهارات  بعض  تنمية  يف  الفعالية  من  مناسبة 
بمحافظة  اإلعدادية  املرحلة  رياضيات  معلمي  لدى 

السويس .

حتديد  إىل  هدفت  التي   »: )2٠٠5م(  شلبي  دراسة   -
قائمة املعايري املهنية املعارصة الالزمة ملعلم الرياضيات 
والتعرف عىل  توفرها  اإلعدادية وحتديد مدى  باملرحلة 
الزمنية والبعثات لدى جمموعة من معلمي  تأثري اخلربة 
الرياضيات من حيث مدى توفرها ووضع تصور مقرتح 
للعمل عىل تطوير أداء املعلم يف ضوء هذه املعايري املهنية 
املعارصة , وكانت أهم نتائجها أن غالبية املعايري توافرت 
أفراد  – متوسطة( لدى  بدرجات ترتاوح ما بني )قليلة 
املعايري بصورة كبرية  توافر  نسبة  تراوحت  العينة حيث 
, باستثناء املعيار األسايس األخري  ما بني )٠% - %25( 
املعايري  وأن   ، الرياضيات  معلم  بأخالقيات  اخلاص 
توافرت بنسبة كبرية )66.3٤%( لدى معلمي البعثات 
التعليمية مقارنة باملعلمني ذوي اخلربة الزمنية الطويلة ، 
وتم وضع تصور مقرتح لتطوير أداء معلمي الرياضيات 

يف ضوء هذه املعايري .

- دراسة حبيب )2٠٠6م( : التي هدفت إىل بناء برنامج 
تدريبي هيدف إىل تنمية بعض مهارات ختطيط الدروس 
واألداء التدرييس لدى الطالب املعلم بشعبة الرياضيات 
 ، املعلم  جودة  معايري  ضوء  يف  بالسويس  الرتبية  بكلية 
مهارات  بعض  يف  قصور  وجود  نتائجها  أهم  وكانت 
مهارات  وهي:  التدرييس  واألداء  الدروس  ختطيط 
ملعرفة  املحتوى  وحتليل  اإلجرائية,  األهداف  صياغة 
جوانب التعلم املتضمنة يف الدروس, واستخدام أساليب 
املهارات  وتدريس  التلميذ,  دافعية  إلثارة  املثريات  تنوع 
والتكنولوجية,  املتعددة  الوسائط  باستخدام  الرياضية 
الذايت,  والتقويم  املالئمة  التعليمية  األنشطة  وتصميم 
وتوظيف  التشخيصية  االختبارات  بناء  إىل  باإلضافة 
ووجود   ، العملية  الرتبية  أثناء  التدريسية  اإلسرتاتيجية 
درجات  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
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ملقياس  البعدي  و  القبيل  التطبيقني  املعلمني يف  الطالب 
األداء  مالحظة  بطاقة  وكذلك  الدروس  ختطيط 
يف  املعلمني  الطالب  درجات  لصالح  وذلك  التدرييس 
التطبيق البعدي ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطي درجات الطالب املعلمني يف التطبيقني القبيل 
لصالح  وذلك  التدريبية  املواقف  الختبار  البعدي  و 
درجات الطالب املعلمني يف التطبيق البعدي ، واتصف 
تنمية  يف  الفعالية  من  مناسبة  بدرجة  التدريبي  الربنامج 
بعض مهارات ختطيط الدروس واألداء التدرييس لدى 

الطالب املعلم بالفرقة الرابعة بكلية الرتبية بالسويس .

- دراسة يانغ : (2007م  ,  YOUNG) : التي هدفت 
يف  الرياضيات  ملعلمي  التعليم  ممارسات  استقصاء  إىل 
سياق  يف  ومقارنتها  كنساس  يف  العليا  الريف  مدارس 
 , الوطني  الرياضيات  معلمي  جملس  ومبادئ  معايري 
املدارس  من  املعلمني  استخدم  النتائج  أهم  وكانت 
لدى  وأن   ، املعايري  من  اثنني  أو  واحد  األداء  متدنية 
تكرارًا  أكثر  فرصا  األداء  عالية  املدارس  من  الطالب 
يف  إضافية  مساعدة  عىل  للحصول  املعلم  مع  للتواصل 
املدارس  يف  املعلمني  وأن   ، الرياضيات  حمتوى  تعّلم 
رسمية  تقييم  اسرتاتيجيات  استخدموا  قد  األداء  عالية 
كجزء من عملية التعّلم بشكل متكرر أكثر من أقراهنم 
املدارس  املعلمني يف  أّن  ، كام  متدنية األداء  املدارس  يف 
تعليمية  ممارسات  يطبقون  األداء  ومتدنية  األداء  عالية 
جدًا  متقاربة  بطريقة  اجلرب  حمتوى  معايري  مع  متامشية 
إىل  التي هدفت   :  )Budak  , )2008م  بوداك  دراسة   .
إىل  املستندة  التدريسية  واملامرسات  املناهج  تأثري  معرفة 
املعايري عىل حتصيل الطالب ومقارنتها باملناهج التقليدية 
إىل  املستندة  الرياضيات  برامج  أن  النتائج  أهم  , وكانت 
املعايري هلا تأثري إجيايب عىل حتصيل الطالب ، وأن هناك 

الرياضيات  ومنهج  التدريسية  املامرسات  بني  عالقة 
التي يستخدموهنا فكلام زاد استخدام املعلمني للمناهج 
 ، للمعايري  استخدامهم  قل  للرياضيات  التقليدية 
وتفّوق الطالب الذين يستخدمون املناهج واملامرسات 
التدريسية املستندة إىل املعايري يف معظم احلاالت وتشابه 
أدائهم يف احلاالت األخرى عند مقارنتهم بمجموعات 

الطالب الذين يستخدمون املناهج التقليدية . 

- دراسة الزهراين )2٠٠8م(: التي هدفت إىل التعرف 
يف  الثانوية  باملرحلة  الرياضيات  معلمي  أداء  واقع  عىل 
بتحصيل  ذلك  وعالقة  املعارصة،  املهنية  املعايري  ضوء 
معلمي  ألداء  املهنية  باملعايري  قائمة  وبناء  طالهبم، 
أهم  وكانت   ، السعودية  العربية  باململكة  الرياضيات 
ملعلمي  الكيل  األداء  يف  املهنية  املعايري  تدين  النتائج 
نسبتها  بلغت  حيث  الثانوية  باملرحلة  الرياضيات 
)55,38( ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
الكيل  التدرييس  األداء  مستوى )٠,٠5( بني متوسطات 
ملجموعات معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية يف ضوء 
املتغريات  من  كل  يف  لالختالف  تعزى  املهنية  املعايري 
التالية: )سنوات اخلربة التدريسية، النصاب األسبوعي 
ووجود   ، الفصل(  يف  الطالب  كثافة  احلصص،  من 
بني  مستوى)٠.٠5(  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
من:  لكل  الرياضيات  معلمي  جمموعتي  أداء  متوسطي 
يف  الثانوية  باملرحلة  الثالث  والصف  األول،  الصف 
الدرايس  الصف  الختالف  تعزى  املهنية  املعايري  ضوء 

لصالح معلمي الرياضيات للصف الثالث الثانوي. 

 - دراسة يوسف )2٠٠8م: التي هدفت إىل التعرف عىل 
مدى حتقق معايري أداء معلم الرياضيات حديث التخرج 
يف برنامج اإلعداد لكلية الرتبية بأسوان من وجهة نظر 
الطالب واجتاهاهتم نحو املعايري, وكانت أهم النتائج أن 



261

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

 سليامن بن عبداهلل الدويش :مدى حتقيق معلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة بمحافظة الرس املعايري املهنية الوطنية يف اململكة العربية السعودية يف أدائهم التدرييس من وجهة نظرهم واملرشفني الرتبويني

جماالت األداء )املادة العلمية, والتخطيط, واسرتاتيجيات 
وإدارهتا,  والتعلم  التعليم  بنية  وتنظيم  والتعلم,  التعليم 
التأكد  عدم  عىل  تدل  نسبًا  أظهرت  واملهنية(  والتقويم, 
ملقياس  النتائج  وأن   ، األداء  جماالت  مجيع  حتقق  من 
االجتاهات لألبعاد الثالثة )أمهية املعايري, وثقافة املعايري, 
والبعد املهني للمعايري( كانت بنسبة )5٤.٩٤%( وتدل 

عىل عدم التأكد من حتققها . 

إىل حماولة  والتي هدفت  الثقفي )2٠٠٩م(:  دراسة   - 
وضع قائمة بمعايري االعتامد األكاديمي وضامن اجلودة 
ومؤرشاهتا اخلاصة بأقسام الرياضيات يف كليات العلوم 
)الربنامج  حيث  من  وذلك  السعودية  اجلامعات  يف 
التدريسية(, والتعرف  التعليمية, واهليئة  والبيئة  التعليمي, 
أهم  وكانت   ، املعايري  هذه  وتوافر  مناسبة  مدى  عىل 
وضامن  األكاديمي  االعتامد  معايري  مجيع  أن  النتائج  
 , مناسبة  التعليمية  والبيئة  التعليمي  للربنامج  اجلودة 
حيث بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة مناسبة معايري 
االعتامد األكاديمي للربنامج التعليمي والبيئة التعليمية 
عىل التوايل )3.72( و )3.75( وبدرجة عالية , ودرجة 
التعليمي  للربنامج  اجلودة  ضامن  معايري  وأن   ، مناسبة 
 )3.67( و   )3.78( التوايل  عىل  التعليمية  والبيئة 
توافر  لدرجة  احلسايب  املتوسط  وبلغ   ، عالية  وبدرجة 
للربنامج  اجلودة  وضامن  األكاديمي  االعتامد  معايري 
وهذا   ,  )3.٤٠( و   )3.٤7( التوايل  عىل  التعليمي 
املعايري  هذه  معظم  توافر  درجة  متوسط  أن  عىل  يدل 
لدرجة  احلسايب  املتوسط  وبلغ   ، عالية  بدرجة  كان 
للبيئة  اجلودة  وضامن  األكاديمي  االعتامد  معايري  توافر 
يدل  وهذا   ,)2.56( و   )3.13( التوايل  عىل  التعليمية 
كان  املعايري  هذه  معظم  توافر  درجة  متوسط  أن  عىل 
بدرجة متوسطة وضعيفة عىل التوايل ، كام بلغ املتوسط 

احلسايب لدرجة توافر معايري االعتامد األكاديمي وضامن 
التوايل  عىل  التدريس  هيئة  أعضاء  بأداء  اخلاصة  اجلودة 
)3.5٠( و )3.٤3(, وهذا يدل عىل أن متوسط درجة 

توافر معظم هذه املعايري كانت بدرجة عالية.

McKin- وهيكامن  وبريي  وشابل  ميكيني  دراسة   -(
ney Chappell Berry ind Hickman , 2009م) 

ملعلمي  الرتبوية  املامرسات  معرفة  إىل  هدفت  التي   :
الوطني  املجلس  ومعايري  مبادئ  ضوء  يف  الرياضيات 
احلرضية  املدارس  يف   ((NCTM الرياضيات  ملعلمي 
)الفقرية( , وكانت أهم النتائج أّن العديد من املامرسات 
معلمي  جملس  ومعايري  مبادئ  أقرهتا  التي  الرتبوية 
الرياضيات الوطني لرياضيات املدارس قد استخدمت 
بشكل   ، للرياضيات  الطلبة  تعّلم  لتعزيز  املعلمني  من 
أكثر تكرارًا من األخرى ، وإذا أردنا أن تصل املدارس 
حاجة  فهناك   ، الرياضيات  يف  عاملي  ملستوى  الفقرية 
جلهود موّسعة للتقّدم يف تطبيق ممارسات تربوية مدّعمة 

من مبادئ و معايري رياضيات  املدارس . 

بناء  إىل  هدفت  التي   : )2٠1٠م(  الزبيدي  دراسة   -
رياضيات  املعلم-ختصص  الطالب  أداء  لتقويم  بطاقة 
األمريكي  الوطني  املجلس  معايري  بعض  ضوء  يف   -
توافر  درجة  ومعرفة   ,  NCTM((الرياضيات ملعلم 
هذه املعايري يف أدائه يف تنفيذ وتقويم درس الرياضيات 
تنفيذ  يف  الفروق  عن  والكشف  االبتدائية  باملرحلة 
الدراسة      متغريات  باختالف  الرياضيات  وتقويم درس 
 , الصف(  داخل  التالميذ  عدد  الدرايس,  الصف   (
تنفيذ درس  توافر ثالثة من معايري  النتائج  وكانت أهم 
الرياضيات يف أداء عينة الدراسة بدرجة متوسطة ومعيار 
بدرجة ضعيفة , وتوافر معياري التقويم بدرجة متوسطة 
، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
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يعزى  الرياضيات  لدرس  املعلم  الطالب  وتقويم  تنفيذ 
الختالف الصف الدرايس ، ووجود فروق ذات داللة 
املعلم  الطالب  وتقويم  تنفيذ  متوسطات  بني  إحصائية 
يف  التالميذ  عدد  الختالف  يعزى  الرياضيات  لدرس 
الصف الواحد,  تعود لصالح الصفوف التي عدد طالهبا 
 Vogler( :أقل من 2٠ تلميذًا . دراسة فوجلر وبريتون
عىل  الوقوف  إىل  هدفت  التي    )& Burton,2010
املامرسات التدريسية الفعالة ملعلمي مادة الرياضيات يف 
 ,  NCTM التعليمية من منظور معايري   املحاسبية  عرص 
وكانت أهم النتائج أن أبرز طرق التدريس القائمة عىل 
املشاركون  املعلمون  هبا  يستعني  NCTMالتي  معايري  
فصوهلم  حجرات  داخل  الرياضيات  مادة  تدريس  يف 
(النمذجة)،(     ،  ( البنائي  )التدريس  هي:  الدراسية، 
االسرتاجتيات  قائمة  وشملت  التعاوين(،  التعلم 
الدراسية  فصوهلم  داخل  استخدامًا  األكثر  التدريسية 
 )،  ( النقاشية  )املوعات   ، اجلامعية(  (املرشوعات   :
التعلم االستقصائية  النهاية ) ، (مهام  املفتوحة  األسئلة 
) ، (أنشطة حل املشكالت( ،( التدريبات العملية ) ، (

أسئلة قياس مستويات التفكري الناقد ) ،( لعب ونمذجة 
التدريسية  واألدوات  املواد  قائمة  وشملت   ، األدوار( 
اآلالت     ),  ) والبرصية  السمعية  )املواد   : املستخدمة 
والصور  )امللصقات،   ,( البرصية  املعينات   ),  ( احلاسبة 
التعلم  مصادر   (  ،  ) اإلنرتنت  )شبكة   , التوضيحية) 

القائمة عىل الويب( .

- دراسة حسن )2٠11م(: التي هدفت إىل معرفة مدى 
القومية  املعايري  ضوء  يف  املعلم  الطالب  معايري  توافر 
إلعداد معلم الرياضيات بمرص يف أداء الطالب معلمي 
أن  النتائج  أهم  وكانت   , التدريس  ملهارات  الرياضيات 
الطالب معلمي الرياضيات ال يربطون بني الرياضيات 

واملواد الدراسية األخرى , وال يستخدمون املصطلحات 
اهتامم  وعدم   ، الدرس  رشح  أثناء  احلديثة  الرياضية 
والتفاعل   ، اإلبداعية  باألنشطة  الرياضيات  معلمي 
بني املعلم والتلميذ مل يكن متوفرًا بدرجة كبرية ، وعدم 
تدريسية  السرتاتيجيات  الرياضيات  معلمي  استخدام 
اجلوانب  بتقويم  الرياضيات  معلمو  هيتم  ومل   ، حديثة 
اخلصائص  مراعاة  عدم  وكذلك   , واملهارية  الوجدانية 

املتنوعة والفروق الفردية بينهم يف وضع االختبارات. 

قائمة  بناء  إىل  هدفت  التي  )2٠11م(:  عيل  دراسة   -
باملعايري املهنية ألداء معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية 
والتعُرف   ، املعارصة  املهنية  املعايري  ضوء  يف  اليمن  يف 
الثانوية  باملرحلة  الرياضيات  معلمي  أداء  مستوى  عىل 
، ومعرفة  إليها  التوصل  تم  التي  املعايري  قائمة  يف ضوء 
أداء  دالة إحصائيًا بني درجات  فروق  كان هناك  إذا  ما 
 ( املتغريات  بعض  الختالف  تبعًا  املعلمني،  هؤالء 
اجلنس, سنوات اخلربة التدريسية، الدورات التدريبية(، 
الكيل  لألداء  املهنية  املعايري  توافر  النتائج  أهم  وكانت 
حسايب  بمتوسط  الثانوية  باملرحلة  الرياضيات  ملعلمي 
وعدم    ، متوسط«  »أداء  تقدير  ويقابله  )1.7٩7من3( 
بني   )٠.٠5( مستوى  عند  إحصائيُا  دالة  فروق  وجود 
متوسطات أداء معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية يف 
ضوء املعايري املهنية تعزى الختالف املتغريات: ) اجلنس 

، سنوات اخلربة التدريسية ، الدورات التدريبية ( . 

التعرف  إىل  هدفت  التي  )2٠11م(:  املغرية  دراسة   -
عىل معايري اجلودة الشاملة الالزم توافرها لدى معلمي 
مستوى  حتديد  ثم   , املتوسطة  املرحلة  يف  الرياضيات 
األداء التدرييس ملعلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة 
أهم  وكانت   , املعايري  تلك  ضوء  يف  األحساء  بمحافظة 
الشاملة  اجلودة  بمعايري  قائمة  إىل  التوصل  النتائج 
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وأن   ، املتوسطة  املرحلة  يف  الرياضيات  ملعلمي  الالزمة 
األداء التدرييس ملعلمي الرياضيات يرتاوح بني )2,75-

3,7٠( , وحتقق مستوى أداء معلمي الرياضيات ملحوري: 
االسرتاتيجيات التدريسية, والتقويم بدرجة متوسطة.

- دراسة اخلطيب )2٠12(: التي هدفت إىل بناء قائمة 
الرياضيات  ملعلمي  الالزمة  املعارصة  املهنية  باملعايري 
باملرحلة األساسية, وحتديد مدى توافر هذه املعايري لدى 
األساسية,  باملرحلة  الرياضيات  معلمي  من  جمموعة 
معلمي  من  جمموعة  لدى  اخلربة  أثر  عىل  والتعرف 
املهنية  املعايري  هذه  توفر  مدى  حيث  من  الرياضيات 
لدهيم , وكانت أهم النتائج قبول مجيع املعايري بام حتتويه 
املهنية  املعايري  هذه  وأن  بالكامل  فرعية  مؤرشات  من 
الرياضيات  معلمي  أداء  يف  توافرها  جيب  املعارصة 
أداء  يف  املهنية  املعايري  توافر  وأن   ، األساسية  باملرحلة 
بنسبة  كان  األساسية  باملرحلة  الرياضيات  معلمي 
اخلربة  وأن   ، ضعيف  تقدير  تقابل  نسبة  وهي   )٤٤%(

الزمنية مل يكن هلا أي دور يف توافرها .  

معرفة  إىل  هدفت  )2٠12م(:والتي  العتيبي  دراسة   -
املتوسطة  املرحلة  يف  الرياضيات  معلامت  أداء  واقع 
ملعلمي  لسالقومي  ا  معايري  ضوء  يف  الرياض  بمدينة 
الرياضيات NCTM ، وكانت أهم النتائج توافر معايري 
NCTM يف أداء املعلامت بمتوسط حسايب )2,٠٩ ) من 

) 5 ( ويدل ذلك عىل حتققه بدرجة قليلة ، وكان أعىل 
املعيار  الدراسة(  )عينة  املعلامت  أداء  يف  للمعايري  حتقق 
)حيث   2,71( بمتوسط  التعلم“  بيئة  ”هتيئة  اخلامس  
حتقق بدرجة متوسطة وأقل معيار حتقق هو املعيار الرابع 
”توفر املعلمة أدوات إثراء املناقشات الصفية“ بمتوسط 

)1,63)حيث حتقق بدرجة  قليلة .

تقويم  إىل  هدفت  التي   : )2٠1٤م(  البارقي  دراسة   -
األداء التدرييس ملعلمي الرياضيات يف الصفوف العليا 
معايري  ضوء  يف  الرياض  بمدينة  االبتدائية  املرحلة  من 
هذه  لتطبيق  مقرتح  تصور  وضع  ثم  ومن   ،NCTM

املعايري يف أدائهم التدرييس ، وكانت أهم النتائج  توفر 
معايري  NCTM يف األداء التدرييس ملعلمي الرياضيات 
يف جمايل تدريس الرياضيات وتقويم تدريس الرياضيات 
بدرجة قليلة وبمتوسط حسايب )17, 2( من( 5( , و توفر 
معايري  NCTM يف األداء التدرييس ملعلمي الرياضيات 
وبمتوسط  قليلة  بدرجة  الرياضيات  تدريس  جمال  يف 
يف   NCTM معايري   وتوفر   ،)5 من(   )2  ,2٠( حسايب 
تقويم  جمال  يف  الرياضيات  ملعلمي  التدرييس  األداء 
التدريس بدرجة قليلة وبمتوسط حسايب )٠7, 2( من( 

 . )5

: والتي هدفت إىل معرفة  العتيبي )2٠15م(  - دراسة 
مدى حتقق املعايري املهنية الوطنية للمعلمني باململكة لدى 
معلمي الرياضيات يف املرحلة االبتدائية بمدينة الرياض, 
وكانت أهم النتائج أن درجة حتقق املعايري املهنية الوطنية 
باملرحلة  الرياضيات  معلمي  لدى  باململكة  للمعلمني 
نظر  وجهة  من  التعلم  ودعم  تعزيز  جمال  يف  االبتدائية 
 3,٠3( بمتوسط  »متوسطة«  كانت  واملعلمني  املرشفني 
من 5( , ومتوسط )3,11 من 5( عىل التوايل ، وبلغ أعىل 
متوسط حسايب للعوائق من وجهة نظر املرشفني )2,7٠ 
»ضعف  للعائق  احلسايب  املتوسط  قيمة  وهي   )3 من 
حيقق  جيعله  الذي  بالنحو  الرياضيات  معلم  تدريب 
املعايري« ,يف حني بلغ أعىل متوسط حسايب من وجهة نظر 
املتوسط  قيمة  وهي   )3 من   2,6٠( الرياضيات  معلمي 
للطالب  املرتفعة  العددية  »الكثافة  للعائق  احلسايب 
داخل الفصول« وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 
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املرشفني  من  كّل  استجابات  بني   )٠,٠5( مستوى  عند 
واملعلمني يف جمال التعزيز والدعم لصالح املعلمني .

العالقة  ذات  الدراسات  هذه  توافر  من  وبالرغم       
بمناهج الرياضيات وطرق تعليمها وتعلمها ويف ضوء 
يف  الدراسة  هذه  وبني  بينها  والتشابه  املختلفة  املعايري 
بعض اجلوانب إال أن هذه الدراسة ختتلف عنها بتحويل 
مؤرشات املعايري يف جمايل تعزيز التعلم ودعم التعلم إىل 
خاصة  وللقياس  للتطبيق  قابلة  صياغة  صيغة  عبارات 
بالرياضيات وباملرحلة املتوسطة وتم تطبيقها يف حمافظة 
الرس باململكة ، وقد كان من حماور هذه الدراسة أيضًا 
هذين  حتقيق  عدم  يف  سببًا  كانت  التي  املعوقات  حتديد 
اململكة  الوطنية يف  املهنية  املعايري  املجالني من  جماالت 
العربية السعودية يف األداء التدرييس ملعلمي الرياضيات 

يف هذه املرحلة ويف هذه املحافظة .

منهج الدراسة : لتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدام 
الباحث املنهج الوصفي التحلييل .

من  الدراسة  جمتمع  يتكون   : وعينتها  الدراسة  جمتمع 
مجيع معلمي الرياضيات ومرشيف الرياضيات الرتبويني 
يف املرحلة املتوسطة يف حمافظة الرس يف منطقة القصيم 
يف الفصل الدرايس األول من العام الدرايس1٤35هـ-

1٤36هـ ، وقد بلغ عددهم )٤5( معلام و)3( مرشفني 
والتعليم  الرتبية  إدارة   ، املعلمني  )شؤون   ، تربويني 
بمحافظة الرس ، 1٤36هـ ( ، وتكونت عينة الدراسة 
االستبانة  وزعت  حيث  الدراسة  جمتمع  مجيع  من 
املكتملة  االستبانات  عدد  وكان   ، املجتمع  مجيع  عىل 
والصاحلة للتحليل )3٠( استبانة أي بنسبة )63 %( من 

االستبانات التي تم توزيعها . 

الدراسة  أهداف  لتحقيق   : وإجراءاهتا  الدراسة  أدوات 

والفرعية  الرئيسية  املعايري  بوضع  األداة  بناء  تم   ،
واملؤرشات كام وردت يف وثيقة املعايري لكوهنا كام جاء 
يف الوثيقة : » حكمت بعد إعدادها من جلان متخصصة 
ونقحت بناء عىل نتائج التحكيم ، ثم عرضت للتحكيم 
أعدت   ، التحكيم  نواتج  دراسة  وبعد   ، اإللكرتوين 
وبعد  تطوير(  )مرشوع  من  إلقرارها  املبدئية  النسخة 
 ) تطوير  )مرشوع  من  الراجعة  للتغذية  وفقا  تنقيحها 
وضع  والباحث   ،  « النهائية  نسختها  يف  املعايري  أعدت 
 ( املجالني  يف  ومؤرشاهتا  والفرعية  الرئيسية  املعايري 
حسب   -  ) التعلم  دعم  وجمال   ، التعلم  تعزيز  جمال 
حماولة  مع  استبانة  يف  صورهتا  يف   - املوضوعية  احلدود 
املركب  وفصل  الرياضيات  ختصص  حسب  ختصيصها 
من املؤرشات وإعادة يف بعض الصياغات كلام لزم األمر 
يف  حتقيقها  ومدى  للتطبيق  قابليتها  من  للتأكد  وذلك   ،
 «  : حول  ثالثًا  جماالً  أضاف  كام   ، ذلك  وقياس  امليدان 
املعوقات التي حتول دون حتقيق هذين املجلني من املعايري 
الرياضيات  ملعلمي  التدرييس  األداء  يف  الوطنية  املهنية 
عىل  للتعرف   « الرس  حمافظة  يف  املتوسطة  املرحلة  يف 
ولكون   ، املعايري  هذه  حتقيق  دون  حتول  التي  املعوقات 
فرعية  معايري  تتبعها  أربعة  وجماالهتا  جديدة  املعايري 
عديدة ولكل معيار عدد من املؤرشات ، ونظرا للرتابط 
معنيان  ولكوهنام  التعلم  ودعم  التعلم  تعزيز  جمايل  بني 
بصفة خاصة باألداء داخل الفصل ، فقد رأى الباحث 
ملا  بينهام  الفصل  وعدم  لدراسته  موضوعا  اختيارمها 
بينهام من تكامل وترابط كبري ، ورأى أن سؤال املعلمني 
الرتبويني عن مدى حتقيق هذين املجالني يف  واملرشفني 
، ولذا فقد تم  امليدان عن طريق االستبانة هو األنسب 
تصميم استبانة ، استخدم الباحث فيها مقياسًا سداسيًا  
متدرجًا ذا نقاط مخس لقياس درجة التحقيق والسادس 
الرئيسة  لدرجة )غري متحقق( ، وذلك لقياس )املعايري 
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 ( املجالني  يف  املختلفة  واملؤرشات(  الفرعية  واملعايري 
التعلم ( ، ويأخذ هذا  التعلم ، وجمال دعم  جمال تعزيز 
املقياس الشكل التايل: )5( متحقق بدرجة عالية جدا ، 
)٤( متحقق بدرجة عالية ، )3( متحقق بدرجة متوسطة 
بدرجة  ، )1(  متحقق  بدرجة منخفضة  ، )2( متحقق 
تكونت  وقد   ، متحقق  غري  )صفر(   ، جدا  منخفضة 
عامة  معلومات   : االستبانة يف صورهتا من قسمني مها 
حول  االستبانة  وعبارات  وحماور   ، املستجيبني  عن 
املعايري واملعوقات التي حتول دون حتقيقها ، ويتكون من 

ثالثة حماور:

  املحور األول: معايري جمال تعزيز التعلم ، وهو مكون 
من معياريني رئيسيني ، وعرشة معايري فرعية مخسة منها 
 ، مؤرشا  ويتبعها)٤٤(  األول  الرئييس  للمعيار  تابعة 
ومخسة تابعة للمعيار الرئييس الثاين ويتبعها)3٩( مؤرشا 

 .

املحور الثاين: معايري جمال دعم التعلم ، وهو مكون من 
معياريني رئيسيني ، وستة معايري فرعية أربعة منها تابعة 
واثنان   ، مؤرشا   )22( ويتبعها  األول  الرئييس  للمعيار 

تابعان للمعيار الرئييس الثاين ويتبعهام )1٩( مؤرشا .

حتقيق  دون  حتول  أن  يمكن  معوقات  الثالث:  املحور   
باململكة  الوطنية  املهنية  للمعايري  الرياضيات  معلمي 
يتم  عائقا   )18( من  وتتكون   ، السعودية  العربية 
سؤال  إىل  باإلضافة   ، املقياس  بنفس  عليها  االستفتاء 

مفتوح حول إضافة أي معوقات أخرى .

     وبعد التأكد من صدق األداة تم توزيعها يف صورهتا 
النهائية عىل جمتمع الدراسة )عينة الدراسة( ، ومن ثم تم 
مجعها وتدقيقها والتأكد من أهنا صاحلة للتحليل ، وكان 

 )3٠( للتحليل  والصاحلة  املكتملة  االستبانات  عدد 
استبانة .  

صدق أداة الدراسة : قام الباحث بالتأكد من صدق أداة 
الدراسة بطريقتني:

الصدق الظاهري لألداة : تم التأكد من الصدق الظاهري 
عىل  االستبانة  توزيع  خالل  من  املحكمني(  )صدق 
وطرق  املناهج  يف  املختصني  املحكمني  من   )12( عدد 
واقرتاحاهتم  ومالحظاهتم  آرائهم  إلبداء  التدريس 
ومراجعتها والتأكد من : مدى وضوح العبارة وصحتها 
اللغوية , ومدى مالءمة املؤرش للمعيار وللمجال , ومدى 
صالحية قياسها واإلفادة منها ، وبناء عىل ملحوظاهتم، 
والتي كان من أبرزها التعديل يف عنوان الدراسة وإعادة 
املركبة،  املؤرشات  وفصل  املؤرشات  بعض  صياغة 
واقرتاح حذف بعض املؤرشات التي فيها تدخل ودمج 
واحد  جمال  عىل  الدراسة  تقترص  أن  واقرتاح  البعض، 
الباحث  قام  وقد   ، االختصار  بغية  املعايري  جماالت  من 
 ، للتعديالت  مايلزم من حذف وإضافة وإجراٍء  بتغيري 

ووضعها يف صورهتا النهائية. 

صدق  حساب  تم   : لألداة  الداخيل  االتساق  صدق 
االتساق الداخيل من خالل إجياد معامل ارتباط بريسون 
حلساب معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات حماور 
معامالت  وتراوحت  هلا،  الكلية  والدرجة  الدراسة، 
معامالت  ومجيعها  )٠.5٤2إىل758.٠(  بني  الصدق 
مما   ،)٠.٠1( داللة  مستوى  عند  ودالة  مرتفعة  صدق 

يبني صالحية األدة للتطبيق.

ثبات أداة الدراسة : للتحقق من الثبات ملفردات حماور 
وتراوحت  ألفا كرونباخ   معامل  استخدام  تم  الدراسة 
معامالت الثبات بني )٠.8٠٩ إىل ٠.8٩7( ، كام بلغ 
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معامالت  قيم  ، وهي  الكيل )٠.٩٠6(  الثبات  معامل 
ثبات مرتفعة تشري إىل صالحية االستبانة للتطبيق .

األساليب اإلحصائية املستخدمة : لتحليل البيانات التي 
تم احلصول عليها للوصول إىل إجابات عىل تساؤالت 
اإلحصائية  األساليب  الباحث  استخدم   ، الدراسة 
الوصفية واالستداللية املناسبة ، وذلك عىل النحو التايل:

1.   معامل ارتباط بريسون للتعرف عىل صدق 
األداة .

2.   معامل )ألفا كرونباخ( لقياس ثبات األداة .

 ، املئوية  والنسب   ، التكرارات  3.حساب 
خصائص  عىل  للتعرف  احلسابية  واملتوسطات 
كل  عىل  أفرادها  إستجابات  وحتديد   ، العينة 

متغري من متغريات األداة .

انحراف  مدى  لقياس   ، املعياري  ٤.االنحراف 
من  عبارة  لكل  الدراسة  أفراد  استجابات 
من  حمور  ولكل  الدراسة،  متغريات  عبارات 

املحاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب .

 One أنوفا )  التباين األحادي  5.اختبار حتليل 
الفروق  داللة  عىل  للتعرف   )  Way Anova
حماورها  نحو  الدراسة  عينة  أفراد  استجابة  يف 
تنقسم إىل  الوظيفية والتي  باختالف متغرياهتم 

عدة فئات .

املستقلة   للعينات    T 6.اختبار 
)Independent Samples Test( إلجياد 
الدراسة  عينة  حتقيق  متوسطات  بني  الفروق 
ومعايريمها  التعلم  ودعم  تعزيز  للمجايل 

الرئيسة .

الباحث  استخدام  النتائج  تفسري  لتسهيل   .7
عىل  اإلجابة  مستوى  لتحديد  التايل  األسلوب 
بدائل املقياس ، إعطاء وزن للبدائل عىل النحو 
التايل : )بدرجة عالية جدًا )5( ، بدرجة عالية 
)٤( ، بدرجة متوسطة )3( ، بدرجة منخفضة 
)درجة  جدًا  منخفضة  بدرجة   ، )درجتان( 

واحدة( ، غري متحقق )صفر( .

8. تم تصنيف تلك اإلجابات إىل ستة مستويات 
متساوية املدى من خالل املعادلة التالية :

٩.  طول الفئة = )أكرب قيمة- أقل قيمة( ÷ عدد 
بدائل األداة = )5-٠( ÷ 6 = 83.٠ 

يوضحه  الذي  التصنيف  عىل  لنحصل 
اجلدول )1( :       

جدول )1( يبني  درجات الفئات وتوزيعها وفق 
التدرج املستخدم يف األداة 

مدى املتوسطاتسلم األداة الدرجات 

أكرب من 4.16 إل 5.00متحقق بدرجة عالية جدًا5
أكرب من 3.33 إل 4.16متحقق بدرجة عالية4
أكرب من 2.50 إل 3.33متحقق بدرجة متوسطة3
أكرب من 1.66 إل 2.50متحقق بدرجة منخفضة2
أكرب من 0.83 إل 1.66متحقق بدرجة منخفضة جدًا1
من 0 إل 0.83غري متحقق0

عرض وحتليل نتائج الدراسة :

 أوالً: النتائج اخلاصة بخصائص أفراد عينة الدراسة:

جدول )2( يبني توزيع عينة الدراسة وفق 
املتغريات
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النسبةالتكرارآخر مؤهلالنسبةالتكرارمجال العمل
13.3دبلوم310,0مشرف الرياضيات

2686.7بكالوريوس26,7معلم أول
310.0ماجستير2480,0معلم رياضيات

100%30المجموع13.0لم يحدد
النسبةالتكرارنوع المؤهل100%30المجموع

2790.0تربويالنسبةالتكرارمدة الخدمة
310.0غير تربوي1860.0أقل من 10 سنوات

100%30المجموع1240.0من 10 سنوا ت فأكثر

الدورات التدريبية في مجال تعليم 100%30المجموع
النسبةالتكرارالرياضيات

723.3لم يحصل على دوراتالنسبةالتكرارجهة التخرج
826.7دورة واحدة1756.7جامعة

930.0دورتان1033.3كلية معلمين
620.0أكثر من دورتان310.00لم يحدد
100%30المجموع100%30المجموع

          يتضح من اجلدول )2( أن )%8٠( من 
العينة هم معلموا الرياضيات وهم الفئة األكرب 
من  أقل  خربهتم  سنوات  الذين  نسبة  وأن   ،
يف   ، األكرب  الفئة  وهم   )  %  6٠( سنوات   1٠
مؤهل  محلة  من  الدراسة  عينة  غالبية  أن  حني 
 )%86.7( نسبتهم  بلغت  إذ   ، البكالوريوس 
، كام أن غالبيتهم من خرجيي اجلامعات حيث 
معظم  أن  تبني  كام   ،  )%56.7( نسبتهم  بلغ 
دورات  عىل  حصلوا  الدراسة  عينة  أفراد 
الذين  الفئة األكرب منهم هم  تدريبية ، وكانت 
نسبتهم  بلغت  حيث   ، دورتني  عىل  حصلوا 
اختبار  وباستخدام   ،)%3٠( الدراسة  عينة  يف 
 One Way( أنوفا  األحادي  التباين  حتليل 
Anova( للتعرف عىل داللة الفروق باختالف 
متغريات العينة ، تبني عدم وجود فروق ذات 

داللة احصائية بني هذه املتغريات .

 : الدراسة  بتساؤالت  اخلاصة  النتائج   : ثانيا 
الرئيس : »ما مدى حتقيق معلمي  لإلجابة عىل السؤال 

الرس  بمحافظة  املتوسطة  املرحلة  يف  الرياضيات 
للمعايري املهنية الوطنية يف اململكة العربية السعودية يف 
أدائهم التدرييس من وجهة نظرهم واملرشفني الرتبويني 

؟ » ، يتطلب ذلك اإلجابة عن أسئلته الفرعية : 

1- إجابة السؤال األول :«ما مدى حتقيق معلمي 
الرس  بمحافظة  املتوسطة  املرحلة  يف  الرياضيات 
السعودية  العربية  اململكة  يف  الوطنية  املهنية  للمعايري 
وجهة  من  التعلم  تعزيز  جمال  يف  التدرييس  أدائهم  يف 

نظرهم واملرشفني الرتبويني؟ » 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب 
للمعايري  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات 
الرئيسة واملعايري الفرعية ومؤرشاهتا لقياس مدى حتقيق 
معلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة بمحافظة الرس 
للمعايري املهنية الوطنية يف اململكة العربية السعودية يف 
أدائهم التدرييس يف جمال تعزيز التعلم من وجهة نظرهم 
توضحها  كام  النتائج  وجاءت   ، الرتبويني  واملرشفني 

اجلداول التالية : 
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املعيارالرئييس األول : هتيئة فرص لتعلم الطالب 
وتعزيزه :

أوالً: املعيار الفرعي األول : يربط املعلم أهداف 
التعلم باهتاممات الطالب ومعارفهم السابقة واخلربات 

احلياتية: 

جدول )3( يبني استجابات أفراد الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي األول : »يربط املعلم أهداف 
التعلم باهتامم الطالب ومعارفهم السابقة واخلربات 

احلياتية »  مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

المتوسط المؤشراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

يوضح أهداف تعلم الرياضيات 1
2عالية3.930.785للطالب

يحقق  أهداف تعلم  للرياضيات  2
4عالية3.600.814واضحة وقابلة للقياس

يحقق  أهداف تعلم  للرياضيات  في 3
3عالية3.870.819ضوء محتوى المنهج

يحقق أهداف تعلم للرياضيات  في 4
6متوسطة3.271.048ضوء حاجات الطالب

يحقق أهداف تعلم  للرياضيات في 5
7متوسطة3.231.006ضوء  اهتمامات الطالب

يربط المعارف السابقة لدى الطالب 6
1عالية4.030.964بالموضوعات الجديدة

يوضح عالقة الرياضيات بفروع 7
4معالية3.601.037المعرفة األخرى

يقدم تطبيقات رياضية في مجاالت 8
3معالية3.870.937الحياة المختلفة

5عالية3.591.086يربط األهداف بالخبرات الحياتية9

8متوسطة2.971.351يربط األهداف بالقضايا المعاصرة10

المتوسط 
عالية3.590.712الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(. 

الدراسة  أفراد عينة  أن    يتضح من اجلدول )3( 
يرون أن املؤرشات املتعلقة بربط املعلم ألهداف التعلم 
باهتاممات الطالب ومعارفهم السابقة واخلربات احلياتية 
وتعزيزه  الطالب  لتعلم  فرص  هتيئة  معايري  كأحد   ،
حتققت بدرجة عالية ، حيث بلغ متوسطة املوافقة عليه 

)3.5٩ من 5.٠٠( ، وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة 
الرابعة من فئات املقياس السدايس من )3.33-٤.16( ، والتي 

تشري إىل درجة التحقيق )بدرجة عالية( يف األداة .

عينة  آراء  يف  تباينًا  هناك  أن   )3( اجلدول  من  ويتبني 

الدراسة حول درجة حتقيق مؤرشات هذا املعيار ، حيث تراوحت 

متوسطات موافقة أفراد عينة الدراسة ما بني )2.٩7 إىل ٤.٠3( 

تشري  والتي  والرابعة   الثالثة  الفئات  يف  تقع  متوسطات  وهي   ،

إىل خيار أن درجة حتقيق مؤرشات هذا املعيار ترتاوح بني درجة 

حتقيقًا  املعيار  هذا  مؤرشات  أكثر  أن  وتبني   ، عالية(  )متوسطة/ 

متثلت يف املؤرش )6( وهو )يربط املعارف السابقة لدى الطالب 

بمتوسط   ، املرتبة األوىل  ، حيث جاء يف  باملوضوعات اجلديدة( 

موافقة )٤.٠3 من 5.٠٠( ، بينام متثلت أقل هذه املؤرشات يف 

، حيث  املعارصة(  بالقضايا  األهداف  )يربط  املؤرش )1٠( وهو 

جاء يف املرتبة األخرية ، بمتوسط موافقة )2.٩7 من ٠٠.5( .

الذايت  التوجيه  املعلم  يعزز   : الثاين  الفرعي  املعيار  ثانيًا: 

للطالب والتأمل يف إنجازاتم : 

جدول )4( يبني استجابات أفراد الدراسة عىل مؤرشات املعيار 

الفرعي الثاين : »يعزز املعلم التوجيه الذايت للطالب والتأمل يف 

إنجازاتم« مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

المتوسط المؤشراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

يحفز الطالب على المثابرة  1
1عالية3.970.928لتحقيق أهداف التعلم

يشرك جميع الطالب في 2
3عالية3.770.935المواقف التعليمية المختلفة

يتابع  أعمال الطالب باستمرار 3
2عالية3.830.874ويقدم تغذية راجعة لهم

يدرب الطالب على البحث عن 4
5عالية3.301.291المعلومات والحصول عليها

5
يطرح موضوعات للطالب 

لمناقشتها مع زمالئهم 
والتوصل إلى النتائج

4عالية3.471.042

المتوسط 
عالية3.670.834الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5( .
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الدراسة  عينة  أفراد  أن   )٤( اجلدول  من  يتضح 
يرون أن املؤرشات املتعلقة بتعزيز املعلم للتوجيه الذايت 
هتيئة  معايري  كأحد   ، إنجازاهتم  يف  والتأمل  للطالب 
 ، عالية  بدرجة  حتققت  وتعزيزه  الطالب  لتعلم  فرص 
حيث بلغ متوسطة املوافقة عليها )3.67 من ٠٠.5( 
فئات  من  الرابعة  الفئة  يف  يقع  الذي  املتوسط  وهو   ،
تشري  والتي   ،  )٤.16-3.33( من  السدايس  املقياس 

إىل درجة التحقيق )بدرجة عالية( يف األداة .

آراء  يف  تباينًا  هناك  أن   )٤( اجلدول  من  ويتبني   
عينة الدراسة حول درجة حتقيق مؤرشات هذا املعيار ، 
الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  متوسطات  تراوحت  حيث 
تقع يف  متوسطات  ، وهي  إىل ٩7.3(  بني )3.3٠  ما 
الفئات الثالثة والرابعة ، والتي تشري إىل خيار أن درجة 
حتقيق هذا املعيار ترتاوح بني )متوسطة/ عالية( ، وتبني 
أن أكثر مؤرشات هذا املعيار حتقيقًا متثلت يف املؤرش )1( 
وهو )حيفز الطالب عىل املثابرة  لتحقيق أهداف التعلم( 
، حيث جاء يف املرتبة األوىل ، بمتوسط موافقة )٩7.3 
من 5.٠٠( ، بينام متثلت أقل هذه املؤرشات يف املؤرش 
املعلومات  البحث عن  الطالب عىل  )٤( وهو )يدرب 
األخرية،  املرتبة  يف  جاء  حيث   ، عليها(  واحلصول 

بمتوسطة موافقة )3.3٠ من ٠٠.5( .

املعلم  يستخدام   : الثالث  الفرعي  :املعيار  ثالثًا 
حلاجات  تستجيب  متنوعة  تدريسية  إسرتاتيجيات 

الطالب : 

جدول ) 5( : يبني استجابات أفراد الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي الثاين : »يستخدام املعلم 
إسرتاتيجيات تدريسية متنوعة تستجيب حلاجات 
الطالب » مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

المتوسط7المؤشراتم
الحسابي

االنحراف7
المعياري

درجة7
الترتيبالتحقق

5
يوضح المفاهيم األساسية لمقرر 
الرياضيات ويربطها بالمعارف 

السابقة للطالب
1عالية4.030.823

يكيف الخطط وطرائق التدريس 2
2عالية3.860.875لتراعي الفروق الفردية بين الطالب

يطرح أسئلة تحفز على التفكير 3
3عالية3.820.983والنقاش وحب االستطالع

4
يستخدم التطبيقات التربوية 

لنظريات التعلم: (مثل: مبدأ التعزيز  
والتغذية الراجعة،)

4عالية3.771.073

1
يستخدم طرائق واستراتيجيات 
تناسب  موضوع الدرس وتخدم 

أهدافه
5عالية3.730.907

7

 يجري تعديالت على إستراتيجيات وطرق 
التدريس بناء على مستوى فهم الطالب 

وقدراتهم ومستوى مشاركاتهم

6عالية3.660.857

10

يستخدم مصادر تعلم متنوعة في 
تدريس الرياضيات ، مثل (اآللة 

الحاسبة ، البرمجيات الحاسوبية ، 
اليدويات ،... )

7عالية3.631.129

12
يوظف استراتيجيات التقويم من 
أجل التعلم للتحقق من مدى فهم 

الطالب قبل االنتقال لموضوع آخر
8عالية3.600.855

 يستخدم استراتيجيات متنوعة لحل 6
9عالية3.571.040مسائل الرياضيات التطبيقية

9
يتعامل بأسلوب فاعل مع 

التصورات البديلة (حاالت سوء 
الفهم المحتملة)

10عالية3.530.819

11

 يستحدث فرصاً للطالب 
الستكشاف األفكار وتساعدهم على 
ترسيخ فهمهم لها وتحفيز استيعابهم 

للمفاهيم الرياضية

11عالية3.431.194

8
 يتحقق من أن التعليمات 

واإلجراءات والتفسيرات واضحة 
لكل الطالب

11معالية3.431.006

المتوسط 
عالية3.670.701الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5( .

الدراسة  عينة  أفراد  أن   )5( اجلدول  من  يتضح 
املعلم  باستخدام  املتعلقة  املؤرشات  أن  يرون 
حلاجات  تستجيب  متنوعة  تدريسية  إلسرتاتيجيات 
الطالب  لتعلم  فرص  هتيئة  معايري  كأحد   ، الطالب 
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متوسطة  بلغ  حيث   ، عالية  بدرجة  حتققت  وتعزيزه 
املتوسط  وهو   ،  )5.٠٠ من   3.67( التحقيق  درجة 
السدايس  املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  يف  يقع  الذي 
من )3.33-٤.16( ، والتي تشري إىل درجة التحقيق 

)بدرجة عالية( يف األداة .

آراء  يف  توافقًا  هناك  أن   )5( اجلدول  من  ويتبني 
حيث  املعيار،  ذلك  حتقيق  درجة  حول  الدراسة  عينة 
عىل  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  متوسطات  تراوحت 
مؤرشاته ما بني )3.٤3 إىل ٤.٠3( ، وهي متوسطات 
درجة  أن  خيار  إىل  تشري  والتي   ، الرابعة  الفئة  يف  تقع 
حتقيق هذا املعيار )عالية( ، وتبني أن أكثر مؤرشات هذا 
املعيار حتقيقًا متثلت يف املؤرش )5( وهو )يوضح املفاهيم 
السابقة  باملعارف  ويربطها  الرياضيات  ملقرر  األساسية 
للطالب( ، حيث جاء يف املرتبة األوىل، بمتوسط موافقة 
يف  املعايري  هذه  أقل  متثلت  بينام   ،  )5.٠٠ من   ٤.٠3(
املؤرش )8( وهو )يتحقق من أن التعليامت واإلجراءات 
يف  جاء  حيث   ، الطالب(  لكل  واضحة  والتفسريات 
املرتبة األخرية ، بمتوسطة موافقة )3.٤3 من ٠٠.5(.

املعلم  يسهل   : الرابع  الفرعي  املعيار   : رابعًا 
للطالب خربات تعليمية تعزز االستقاللية والتفاعل مع 

اآلخرين : 

جدول )6( يبني استجابات عينة الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي الرابع : » يسهل املعلم 

للطالب خربات تعليمية تعزز االستقاللية والتفاعل 
مع اآلخرين » مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

المتوسط المؤشراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

6
يساعد الطالب في تنمية قدرات 

على التعامل باحترام مع 
اآلخرين

1عالية3.770.935

7
يشجع الطالب على تطوير 
نظرتهم التفاؤلية والمتزنة 

للمستقبل وتنفيذها
2عالية3.571.073

9

يهيئ فرصاً للطالب لتطوير 
مهارات تقويم الخيارات 

المتاحة في الحياة ومهارات 
اتخاذ القرارات الشخصية

2معالية3.571.073

5
 يساعد  الطالب في تنمية 

قدراتهم على تعزيز الشعور 
بالمسؤولية

3عالية3.530.937

يساعد الطالب على تنمية 3
4عالية3.411.018قدرتهم في االعتماد على الذات

1

يقدم نماذج في المثابرة  وإثارة 
األسئلة واستخدام العادات 

العقلية لطلب المعرفة والتعلم 
في الرياضيات

5عالية3.371.217

يساعد الطالب في تنمية قدرتهم 4
6عالية3.340.974على إدارة الوقت

8
يشجع الطالب على وضع 
أهداف شخصية وخطط 

لتحقيقها
7متوسطة3.201.243

2

يتيح خبرات تعلم للطالب 
تشركهم في تحليل أدوارهم 

ومسؤولياتهم في إطار المدرسة 
والبيت والمجتمع وتنفيذها

8متوسطة3.131.196

المتوسط 
عالية3.430.816الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(.

الدراسة  عينة  أفراد  أن   )6( اجلدول  من  يتضح 
للطالب  املعلم  بتسهيل  املتعلقة  املؤرشات  أن  يرون 
خربات تعليمية تعزز االستقاللية والتفاعل مع اآلخرين 
، حتققت بدرجة عالية ، حيث بلغ متوسط املوافقة عليها 
يف  يقع  الذي  املتوسط  وهو   ،  )5.٠٠ من   3.٤3(
الفئة الرابعة من فئات املقياس السدايس من )3.33-
٤.16( ، والتي تشري إىل درجة التحقيق )بدرجة عالية( 
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يف األداة .

و يتبني من اجلدول )6( أن هناك تباينًا يف آراء عينة الدراسة 

حول درجة حتقيق هذا املعيار ، حيث تراوحت متوسطات موافقة 

أفراد عينة الدراسة عىل املؤرشات ما بني )3.13 إىل 3.77( ، 

تشري  والتي   ، والرابعة  الثالثة  الفئات  يف  تقع  متوسطات  وهي 

 ، )متوسطة/عالية(  تشري  املعيار  ذلك  حتقيق  درجة  أن  خيار  إىل 

املؤرش )6(  املعيار حتقيقًا متثلت يف  أكثر مؤرشات هذا  أن  وتبني 

التعامل باحرتام مع  وهو )يساعد الطالب يف تنمية قدرات عىل 

اآلخرين( حيث جاء يف املرتبة األوىل، بمتوسط موافقة )3.77 

من 5.٠٠( ، بينام متثلت أقل هذه املعايري يف املؤرش )2( وهو )يتيح 

خربات تعلم للطالب ترشكهم يف حتليل أدوارهم ومسؤولياهتم 

يف إطار املدرسة والبيت واملجتمع وتنفيذها( حيث جاء يف املرتبة 

األخرية ، بمتوسط موافقة )3.13 من ٠٠.5( .

للطالب  املعلم  هييئ   : اخلامس  الفرعي  املعيار   : خامسًا 

العليا  التفكري  مهارات  استخدام  يف  تسهم  تعليمية  مواقف 

والتعلم مدى احلياة : 

جدول  )7 ( يبني  استجابات عينة الدراسة عىل مؤرشات املعيار 

الفرعي اخلامس : »  هييئ املعلم للطالب مواقف تعليمية تسهم 

يف استخدام مهارات التفكري العليا والتعلم مدى احلياة » مرتبة 

تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

المتوسط المؤشراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

ينمي مهارات التفكير 6
1عالية3.790.819الرياضي

2
يقدم مواقف تعليمية للطالب 

تساعدهم على التعلم 
واالستيعاب

2عالية3.770.817

3

يقدم مواقف تعليمية للطالب 
تساعدهم على الممارسة 
وتطبيق ما تعلموه في 

الرياضيات على حياتهم 
اليومية

3عالية3.720.797

5
يشرك جميع الطالب في 

أنشطة رياضية تستخدم حل 
المشكالت

4عالية3.670.994

1

يهيئ فرص تعلم للطالب 
تستدعى التفكير والنقاش 
والتفاعل والتأمل ونقد 

الظواهر ذات الصلة بموضوع 
الدرس

5عالية3.571.040

4
تشجيع الطالب على إيجاد 

حلول متنوعة ومبتكرة 
لمواقف تعليمية

5معالية3.570.935

يوظف أساليب التقنية الحديثة 8
5معالية3.571.006أثناء التدريس

ينمي مهارات التواصل 7
6عالية3.380.942الرياضي

المتوسط 
عالية3.620.705الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(.

الدراسة  عينة  أفراد  أن   )7( اجلدول  من  يتضح 
للطالب  املعلم  بتهيئة  املتعلقة  املؤرشات  أن  يرون 
التفكري  مهارات  استخدام  يف  تسهم  تعليمية  مواقف 
فرص  هتيئة  معايري  كأحد   ، احلياة  مدى  والتعلم  العليا 
حيث   ، عالية  بدرجة  حتققت  وتعزيزه  الطالب  لتعلم 
بلغ متوسطة املوافقة عليها )3.62 من 5.٠٠( ، وهو 
املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  يف  يقع  الذي  املتوسط 
السدايس من )3.33-٤.16( ، والتي تشري إىل درجة 
التحقيق )بدرجة عالية( يف األداة ، ويتبني من اجلدول 
الدراسة حول درجة  عينة  آراء  توافقًا يف  هناك  أن   )7(
حتقيق هذا  املعيار ، حيث تراوحت متوسطات موافقة 
إىل   3.38( بني  ما  املؤرشات  عىل  الدراسة  عينة  أفراد 
3.7٩( ، وهي متوسطات تقع يف الفئة الرابعة ، والتي 
 ، )عالية(  املعيار  ذلك  حتقيق  درجة  أن  خيار  إىل  تشري 
يف  متثلت  حتقيقًا  املعيار  هذا  مؤرشات  أكثر  أن  وتبني 
 ، الريايض(  التفكري  مهارات  )ينمي  وهو   )6( املؤرش 
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، بمتوسط موافقة )3.7٩  املرتبة األوىل  حيث جاء يف 
من 5.٠٠( ، بينام متثلت أقل هذه املؤرشات يف املؤرش 
حيث   ، الريايض(  التواصل  مهارات  )ينمي  وهو   )7(
من   3.38( موافقة  بمتوسط   ، األخرية  املرتبة  يف  جاء 

. )5.٠٠

املعيار الرئييس الثاين: تقويم الطالب وتزويدهم 
بتغذية راجعة بناءة :

املعلم  يرشح   : األول  الفرعي  املعيار  أوالً: 
مفاهيم التقويم وأنواعه وأغراضه املختلفة وأخالقيات 

استخدامه : 

جدول )8 ( يبني استجابات عينة الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي األول : »  يرشح املعلم 

مفاهيم التقويم وأنواعه وأغراضه املختلفة وأخالقيات 
استخدامه » مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

المتوسط المؤشراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

9

يعرف نظم التقويم 
المطبقة في التعليم العام 
كالئحة تقويم الطالب 

ونظم االختبارات

1عالية3.830.791

1

يطبق المفاهيم األساسية 
للتقويم والقياس التربوي 
، مثل : الثبات والصدق 
والموضوعية وأساليب 

اإلحصاء الوصفي

2عالية3.700.915

8

يدرك المعايير األخالقية 
المطلوب االلتزام بها 
عند ممارسة التقويم 

واستخدام نتائجه

3عالية3.600.855

7

يميز بين أغراض 
التقويم  البنائي 

وأغراض التقويم 
النهائي

4عالية3.500.861

2
يبين كيفية تحليل أنواع 

مختلفة من بيانات 
تحصيل الطالب

5عالية3.401.003

يحدد مميزات وعيوب 5
6متوسطة3.300.837أنواع التقويم المختلفة

يحدد طرق إعداد أنواع 6
7متوسطة3.280.922التقويم المختلفة أدواتها

4

يفرق بين األنواع 
المختلفة للتقويم 
كاالختبارات 

الموضوعية ، والتقويم 
المعتمد على األداء

8متوسطة3.230.858

3

يبين كيفية دمج المفاهيم األساسية 
للتقويم والقياس التربوي بالخطط 

التدريسية

9متوسطة3.201.064

المتوسط 
عالية3.450.629الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(.

الدراسة  عينة  أفراد  أن   )8( اجلدول  من  يتضح 
يرون أن املؤرشات املتعلقة برشح املعلم ملفاهيم التقويم 
، كأحد  استخدامه  وأخالقيات  املختلفة  وأنواعه وأغراضه 
متحققة  بناءة  راجعة  بتغذية  وتزويدهم  الطالب  تقومي  معايري 
من   3.45( عليها  املوافقة  متوسطة  بلغ  ، حيث  عالية  بدرجة 
فئات  من  الرابعة  الفئة  يف  يقع  الذي  املتوسط  وهو   ،  )5.00
املقياس السداسي من )3.33-4.16( ، واليت توضح أن درجة 
حتقيق هذا املعيار تشري إىل خيار )بدرجة عالية( يف أداة الدراسة 

.

عينة  آراء  يف  تبايناً  هناك  أن   )8( اجلدول  من  ويتبني   
الدراسة حول درجة حتقيق مؤشرات هذا املعيار ، حيث تراوحت 
متوسطات موافقة أفراد عينة الدراسة ما بني )3.20 إىل 3.83( 
، وهي متوسطات تقع يف الفئات الثالثة والرابعة  واليت تشري إىل 
خيار أن درجة حتقيق مؤشرات هذا املعيار ترتاوح بني )متوسطة/ 
عالية( ، كما تبني أن أكثر مؤشرات هذا املعيار حتقيقاً متثلت 
يف املؤشر )9( وهي )يعرف نظم التقومي املطبقة يف التعليم العام 



273

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

 سليامن بن عبداهلل الدويش :مدى حتقيق معلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة بمحافظة الرس املعايري املهنية الوطنية يف اململكة العربية السعودية يف أدائهم التدرييس من وجهة نظرهم واملرشفني الرتبويني

كالئحة تقويم الطالب ونظم االختبارات( ، حيث جاء 
يف املرتبة األوىل بمتوسط موافقة )3.83 من ٠٠.5( ، 
بينام متثلت أقل هذه املؤرشات يف املؤرش )3( وهي )يبني 
كيفية دمج املفاهيم األساسية للتقويم والقياس الرتبوي 
 ، األخرية  املرتبة  يف  جاء  حيث   ، التدريسية(  باخلطط 

بمتوسط موافقة )3.2٠ من ٠٠.5( .

ثانيًا: املعيار الفرعي الثاين : يطبق املعلم التقويم 
بفاعلية ملراقبة تقدم الطالب وتعزيز تعلمهم : 

جدول )٩( يبني استجابات عينة الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي الثاين : » يطبق املعلم التقويم 
بفاعلية ملراقبة تقدم الطالب وتعزيز تعلمهم » مرتبة 

تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

المتوسط7المؤشراتم
الحسابي

االنحراف7
المعياري

درجة7
الترتيبالتحقق

يستخدم  أساليب 2
1عالية3.930.842تقويم متنوعة

12

يطرح أسئلة 
فاحصة أثناء عمل 
المجموعات لقياس 
مدى فهم الطالب 
للمفاهيم الرئيسية 

للدرس

2عالية3.800.847

13

يالحظ الطالب 
في أثناء عملهم 

في مجموعات أو 
مستقلين

2معالية3.800.925

14

يقيس مدى تقدم 
الطالب ويعد نتائج 
قياسه ومالحظاته 
جزًءا من تقويم 

أدائهم

3عالية3.630.850

10

يستخدم أدوات 
تقويم تراعي أنواع 

المعارف التي 
تتضمنها أهداف 

التعلم لجمع شواهد 
على تعلم الطالب 

للرياضيات

4عالية3.570.817

11

يستخدم أدوات تقويم  
تراعي التنوع في 

أنواع المهارات التي 
تتضمنها أهداف 

التعلم لجمع شواهد 
على تعلم الطالب 

للرياضيات

4معالية3.571.006

1

يوازن بين استخدام 
التقويم ألغراض 
بنائية و أغراض 

نهائية

5عالية3.550.870

4
يطبق التقويم بصفة 
مستمرة بناًء على 
الخطة المعدة مسبقاً

6عالية3.521.122

3

يراعي مزايا 
وعيوب كل أسلوب 
من أساليب التقويم 

المتنوعة

7عالية3.470.900

9

يجيد بناء معايير تقويم ، مثل : 
قواعد التصحيح ألنشطة ومهام 
تعلم حقيقية تتطلب من الطالب 

مهارات التواصل والتعاون

8عالية3.431.073

6

يعد أدوات تقويم 
تناسب طبيعة أهداف 

تعلم الرياضيات، 
مثل: ملفات اإلنجاز، 
ونماذج المالحظة 
ومعارض أعمال 

الطالب

8معالية3.431.040

8

يجيد بناء معايير 
تقويم مختلفة تتطلب 
من الطالب استخدام 
مهارات عقلية عليا

9عالية3.401.003

 يتحقق من جودة 7
10متوسطة3.271.048أدوات التقويم

5

يستخدم أساليب 
التقويم الرسمي 

واالعتيادي والتقويم 
من أجل التعلم 
التقويم بوصفه 

عملية تعلم ألغراض 
تقويم تعليم 
الرياضيات

11متوسطة3.180.983

المتوسط 
عالية3.530.732الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(.

الدراسة  عينة  أفراد  أن   )٩( اجلدول  من  يتضح 
يرون أن املؤرشات املتعلقة بمدى تطبيق املعلم التقويم 
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كأحد   ، تعلمهم  وتعزيز  الطالب  تقدم  ملراقبة  بفاعلية 
بناءة  راجعة  بتغذية  وتزويدهم  الطالب  تقويم  معايري 
املوافقة  متوسطة  بلغ  حيث   ، عالية  بدرجة  حتققت  قد 
عليها )3.53 من 5.٠٠( ، وهو املتوسط الذي يقع يف 
الفئة الرابعة من فئات املقياس السدايس من )3.33-

٤.16( ، والتي توضح أن درجة حتقق هذا املعيار تشري 
إىل خيار )بدرجة عالية( يف أداة الدراسة،

ويتبني من اجلدول )٩( أن هناك تباينًا يف آراء عينة 
الدراسة حول درجة حتقيق مؤرشات هذا املعيار ، حيث 
الدراسة ما بني  أفراد عينة  تراوحت متوسطات موافقة 
)3.18 إىل 3.٩3( ، وهي متوسطات تقع يف الفئات 
أن درجة حتقيق  إىل خيار  والتي تشري   ، والرابعة  الثالثة 
أكثر  أن  تبني  ،كام  عالية(  )متوسطة/  تشري  املعيار  هذا 
مؤرشات هذا املعيار حتقيقًا متثلت يف املؤرش )2( وهي 
)يستخدم  أساليب تقويم متنوعة( حيث جاء يف املرتبة 
بينام   ،  )5.٠٠ من   3.٩3( موافقة  بمتوسط   ، األوىل 
متثلت أقل هذه املؤرشات يف املؤرش )5( وهي )يستخدم 
أساليب التقويم الرسمي واالعتيادي والتقويم من أجل 
تقويم  ألغراض  تعلم  عملية  بوصفه  والتقويم  التعلم 
 ، األخرية  املرتبة  يف  جاء  حيث   ، الرياضيات(  تعليم 

بمتوسط موافقة )3.18 من ٠٠.5( .

املعلم  يرشك   : الثالث  الفرعي  املعيار  ثالثًا: 
الطالب يف عمليات التقويم وتقويم أدائهم : 

جدول )1٠( يبني استجابات عينة الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي الثالث : »يرشك املعلم 

الطالب يف عمليات التقويم وتقويم أدائهم » مرتبة 
تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

المتوسط المؤشراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

5

يعزز استراتيجيات 
التقويم  المختلفة 
بأدوات تقويم 

ذاتي تسهل عليهم 
ممارسته

1عالية3.701.119

6

 يدرب الطالب 
على تطبيق أساليب 

تقويم األقران ، 
واالستفادة من 

نتائجها

2عالية3.470.900

4

يستخدم 
استراتيجيات 
مختلفة للتقويم 
الذاتي للطالب

2معالية3.471.137

1

يشرك الطالب 
في بناء أهداف 
تعلم الرياضيات 
ويشجعهم على 

تبنيها

3متوسطة3.301.317

3

يشرح معايير 
التقويم للطالب قبل 

البدء في أنشطة 
ومهام التعلم

4متوسطة3.211.013

2
 يشرك الطالب 

في اشتقاق معايير 
التقويم

5متوسطة2.901.296

المتوسط 
عالية3.350.949الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(.

الدراسة  أفراد عينة  يتضح من اجلدول )1٠( أن 
يرون أن املؤرشات املتعلقة بمدى إرشاك املعلم للطالب 
يف عمليات التقويم وتقويم أدائهم ، كأحد معايري تقويم 
بناءة حتققت بدرجة  بتغذية راجعة  الطالب وتزويدهم 
من   3.35( عليها  املوافقة  متوسطة  بلغ  حيث   ، عالية 
الرابعة من  الفئة  يقع يف  الذي  املتوسط  ، وهو   )5.٠٠
فئات املقياس السدايس من )3.33-٤.16( ، والتي 
خيار  إىل  تشري  املعيار  هذا  حتقيق  درجة  أن  توضح 

)بدرجة عالية( يف أداة الدراسة.
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 ويتبني من اجلدول )1٠( أن هناك تباينًا يف آراء 
حيث  املعيار،  هذا  حتقيق  درجة  حول  الدراسة  عينة 
عىل  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  متوسطات  تراوحت 
مؤرشاته ما بني )2.٩٠ إىل 3.7٠( ، وهي متوسطات 
خيار  إىل  تشري  والتي   ، والرابعة  الثالثة  الفئات  يف  تقع 
عالية(  )متوسطة/  تشري  املعيار  ذلك  حتقيق  درجة  أن 
يف  متثلت  حتقيقًا  املعيار  هذا  مؤرشات  أكثر  أن  وتبني   ،
املؤرش )5( وهو )يعزز اسرتاتيجيات التقويم  املختلفة 
جاء  حيث  ممارسته(  عليهم  تسهل  ذايت  تقويم  بأدوات 
يف املرتبة األوىل بمتوسط موافقة )3.7٠ من ٠٠.5( ، 
بينام متثلت أقل هذه املعايري يف املؤرش )2( وهو )يرشك 
الطالب يف اشتقاق معايري التقويم( حيث جاء يف املرتبة 

األخرية ، بمتوسط موافقة )2.٩٠ من ٠٠.5( .

رابعًا: املعيار الفرعي الرابع : يصحح املعلم بدقة 
الطالب  تقدم  ملراقبة  بياناته  وحيلل   ، التقويم  أدوات 

وتوظيفها لتحسني عمليات التعليم والتعلم : 

جدول )11( يبني استجابات عينة الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي الرابع : » يصحح املعلم بدقة 

أدوات التقويم ، وحيلل بياناته ملراقبة تقدم الطالب 
وتوظيفها لتحسني عمليات التعليم والتعلم  » مرتبة 

تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
المتوسط المؤشراتم

الحسابي
االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

1

يراعى تصحيح 
أعمال الطالب 

بدقة وموضوعية 
معتمداً على معايير 

تقويم واضحة

1عالية4.130.730

2

يدون بيانات 
التقويم بشكل 

مستمر في سجالت 
تسهل عملية تحليل 

بيانات الطالب 
كمياً وكيفياً

3.930.907

عالية

2

4

يقدم تغذيه راجعة 
فورية للطالب 

وفقاً لنتائج التقويم 
تساعدهم في 
التعرف على 
نواحي القوة 
والضعف في 

أدائهم

3.770.774

عالية

3

5

يستخدم نتائج 
التقويم لتوجيه 

خططه التدريسية 
وتطويرها

3.430.817

عالية

4

6

يستخدم نتائج 
التقويم لتحديد 

احتياجاته التدريبية 
، والحكم عليها 

عبر الزمن

5متوسطة3.201.126

3

يستخدم بعض 
برامج التقنية 

لتدوين  بيانات 
الطالب  وتحليلها 

واستخالص 
المؤشرات 

والرسوم البيانية 
عن مستوياتهم 

التحصيلية

6متوسطة3.001.083

عالية3.580.675المتوسط الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(.

الدراسة  أفراد عينة  يتضح من اجلدول )11( أن 
املعلم  تصحيح  بمدى  املتعلقة  املؤرشات  أن  يرون 
تقويم  معايري  كأحد  بياناته  وحتليل  التقويم  ألدوات 
بناءة حتققت بدرجة  بتغذية راجعة  الطالب وتزويدهم 
من   3.58( عليها  املوافقة  متوسطة  بلغ  حيث   ، عالية 
الرابعة من  الفئة  يقع يف  الذي  املتوسط  ، وهو   )5.٠٠
والتي   ،)٤.16-3.33( من  السدايس  املقياس  فئات 
خيار  إىل  تشري  املعيار  هذا  حتقيق  درجة  أن  توضح 

)بدرجة عالية( يف أداة الدراسة .

 ويتبني من اجلدول )11( أن هناك تباينًا يف آراء 
حيث   ، املعيار  ذلك  حتقيق  درجة  حول  الدراسة  عينة 
عىل  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  متوسطات  تراوحت 
مؤرشاته ما بني )3.٠٠ إىل ٤.13( ، وهي متوسطات 
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تقع يف الفئات الثالثة والرابعة ، والتي تشري إىل خيار أن 
)متوسطة/  درجة  اىل  تشري  املعيار  ذلك  حتقيق  درجة 
عالية( ، وتبني أن أكثر مؤرشات هذا املعيار حتقيقًا متثلت 
الطالب  أعامل  تصحيح  )يراعى  وهو   )1( املؤرش  يف 
واضحة(  تقويم  معايري  عىل  معتمدًا  وموضوعية  بدقة 
، بمتوسط موافقة )13.٤  املرتبة األوىل  حيث جاء يف 
من 5.٠٠( ، بينام متثلت أقل هذه املؤرشات يف املؤرش 
)3( وهو )يستخدم بعض برامج التقنية لتدوين بيانات 
والرسوم  املؤرشات  واستخالص  وحتليلها  الطالب 
البيانية عن مستوياهتم التحصيلية( حيث جاء يف املرتبة 

األخرية ، بمتوسط موافقة )3.٠٠ من ٠٠.5( .

املعلم  يوثق   : اخلامس  الفرعي  :املعيار  خامسًا 
التعليمية  لألنظمة  وفقا  تقاريره  ويعد  التقويم  نتائج 

املتبعة: 

جدول )12( يبني استجابات عينة الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي اخلامس : » يوثق املعلم نتائج 
التقويم ويعد تقاريره وفقا لألنظمة التعليمية املتبعة » 

مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

المتوسط المؤشراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

1

يوثق نتائج تقويم 
الطالب وفق 
آلية واضحة ، 

للتحقق من صدق 
إجراءات التقويم 

وعدالته

1عالية4.030.809

2

 يعد تقارير 
دورية وفصلية 

عن نتائج الطالب 
وفقاً لمتطلبات 
الئحة تقويم 

الطالب

2عالية3.900.923

3

يسهل وييسر 
وصول المعنيين 
إلى نتائج تقويم  

الطالب

3عالية3.800.887

4

 يزود أولياء أمور 
الطالب بتقارير 
أبنائهم ومناقشتهم 
في نتائج التقويم

4عالية3.670.802

المتوسط 
عالية3.850.694الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(.

الدراسة  أفراد عينة  يتضح من اجلدول )12( أن 
لنتائج  املعلم  توثيق  بمدى  املتعلقة  املؤرشات  أن  يرون 
الطالب  تقويم  معايري  ، كأحد  تقاريره  وإعداد  التقويم 
 ، عالية  بدرجة  حتققت  بناءة  راجعة  بتغذية  وتزويدهم 
حيث بلغ متوسطة املوافقة عليها )3.85 من ٠٠.5(، 
وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس 
السدايس من أكرب من )3.33-٤.16( ، والتي توضح 
أن درجة حتقيق هذا املعيار تشري إىل خيار )بدرجة عالية( 

يف أداة الدراسة.

كام يتبني من اجلدول )12( أن هناك توافقًا يف آراء 
عينة الدراسة حول درجة حتقيق مؤرشات هذا املعيار ، 
الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  متوسطات  تراوحت  حيث 
تقع يف  متوسطات  ، وهي  إىل ٤.٠3(  بني )3.67  ما 
الفئة الرابعة ، والتي تشري إىل خيار أن درجة حتقيق هذا 
هذا  مؤرشات  أكثر  أن  وتبني   ، عالية(  )بدرجة  املعيار 
نتائج  )يوثق  وهو   )1( املؤرش  يف  متثلت  حتققًا  املعيار 
للتحقق من صدق   ، آلية واضحة  الطالب وفق  تقويم 
إجراءات التقويم وعدالته( حيث جاء يف املرتبة األوىل، 
بمتوسط موافقة )٤.٠3 من 5.٠٠( ، بينام متثلت أقل 
أمور  أولياء  )يزود  املؤرش )٤( وهي  املؤرشات يف  هذه 
التقويم(  نتائج  يف  ومناقشتهم  أبنائهم  بتقارير  الطالب 
حيث جاء يف املرتبة األخرية ، بمتوسط موافقة )3.67 

من ٠٠.5( .
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 اجملال األول : تعزيز التعلم  : 
جدول )13( يبني ترتيب االستجاابت على املعايري الرئيسية واملعايري الفرعية يف جمال تعزيز التعلم الدالة على حتقيق عينة الدراسة لألداء التدريسي مرتبة حسب 

متوسطات املوافقة 

)*درجة املتوسط احلسايب من ٠٠.5( . 

يف  توافقًا  هناك  أن   )13( اجلدول  من  يتضح   
للمعايري  حتقيقهم  درجة  حول  الدراسة  عينة  آراء 
يف  التعلم  تعزيز  جمال  يف  الفرعية  واملعايري  الرئيسية 
موافقة  متوسطات  تراوحت  حيث   ، التدرييس  أدائهم 
أفراد عينة الدراسة ما بني )3.35 إىل 3.85( ، وهي 
خيار  إىل  تشري  والتي  الرابعة  الفئة  يف  تقع  متوسطات 
 ، عالية(  )بدرجة  كانت  املجال  هذا  حتقيق  درجات  أن 
لتعلم  فرص  )هتيئة  األول  الرئييس  املعيار  أن  تبني  كام 
الطالب وتعزيزه( قد حتقق بدرجة )3.6٠ من ٠٠.5( 
، حيث جاء يف املرتبة األوىل ، وأن املعيار الرئييس الثاين 
بناءة(  راجعة  بتغذية  وتزويدهم  الطالب  تعلم  )تقويم 

يف  جاء  حيث   ،  )5.٠٠ من   3.55( بدرجة  حتقق  قد 
الرابعة  الفئة  يف  يقعان  متوسطيهام  وكال  الثانية  املرتبة 
املعيارين  هذين  حتقيق  درجة  أن  خيار  إىل  تشري  والتي 
كانت )بدرجة عالية( ، كام يتبني من اجلدول )13( أن 
املعيار  يف  متثل  حتقيقًا  الفرعية  املجال  هذا  معايري  أكثر 
وهو  الثاين   الرئييس  للمعيار  الفرعية  املعايري  من   )5(
)يوثق املعلم نتائج التقويم ويعد تقاريره وفقا لألنظمة 
التعليمية املتبعة( ، حيث جاء يف املرتبة األوىل ، بمتوسط 
املعايري  أقل  متثل  بينام   ،  )5.٠٠ من   3.85( موافقة 
الفرعية حتقيقا يف املعيار )3( من املعايري الفرعية للمعيار 
الطالب يف عمليات  املعلم  الثاين وهو )يرشك  الرئييس 
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التقويم وتقويم أدائهم( ، حيث جاء يف املرتبة األخرية 
، بمتوسطة موافقة )3.35 من 5.٠٠( ، وتبني حتقيق 
عينة الدراسة ملجال تعزيز التعلم بدرجة عالية ، حيث 
وهو   ،  )5.٠٠ من   3.58( عليه  املوافقة  متوسط  بلغ 
املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  يف  يقع  الذي  املتوسط 
السدايس من أكرب من )3.33-٤.16( ، والتي تشري 
إىل درجة التحقيق )بدرجة عالية( يف األداة ، وهبذا تتم 
مامدى   «  : األول  الفرعي  الدراسة  سؤال  عن  اإلجابة 
حتقيق معلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة بمحافظة 
العربية  اململكة  يف  الوطنية  املهنية  للمعايري  الرس 
التعلم من  التدرييس يف جمال تعزيز  السعودية يف أدائهم 

وجهة نظرهم واملرشفني الرتبويني ؟ » .

حتقيق  مدى  ما   «  : الثاين  السؤال  إجابة   -2
معلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة بمحافظة الرس 
يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  الوطنية  املهنية  للمعايري 
أدائهم التدرييس يف جمال دعم التعلم من وجهة نظرهم 

واملرشفني الرتبويني ؟ » .

الباحث بحساب  قام  السؤال  ولإلجابة عن هذا 
للمعايري  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات 
الرئيسة واملعايري الفرعية ومؤرشاهتا لقياس مدى حتقيق 
معلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة بمحافظة الرس 
العربية السعودية يف  املهنية الوطنية يف اململكة  للمعايري 
أدائهم التدرييس يف جمال دعم التعلم من وجهة نظرهم 
توضحها  كام  النتائج  وجاءت   ، الرتبويني  واملرشفني 

اجلداول التالية :

املعيارالرئييس األول : بناء بيئة صفية آمنة وداعمة 
للتعلم :

بيئة  املعلم  جيهز   : األول  الفرعي  املعيار  أوالً: 

مادية جاذبة : 

جدول )1٤( يبني استجابات أفراد الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي األول : » جيهز املعلم بيئة 

مادية جاذبة »  مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

المتوسط المؤشراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

1

ينظم البيئة الصفية 
(مكونات الفصل 
، المقاعد وطريقة 
جلوس الطالب ، 

طريقة العرض ومكان 
السبورة ، ) بطريقة 

تسهل الحركة والتفاعل 
اإليجابي بين الطالب

عالية 4.270.785
1جداً

4

يتحقق من أن الفصل 
الدراسي ومصادر التعلم  

يحققان معايير األمن 
والسالمة في مواقف 

التعلم المختلفة

2عالية3.970.964

2

يجهز مصادر التعلم 
على النحو الذي 

يدعم تعلم الطالب 
للرياضيات

3عالية3.900.885

3

يتأكد من جاهزية 
مصادر تعلم الرياضيات 
وإمكانية وصول جميع 

الطالب إليها

4عالية3.830.950

عالية3.990.767المتوسط الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(.

الدراسة  أفراد عينة  يتضح من اجلدول )1٤( أن 
لبيئة  املعلم  جتهيز  بمدى  املتعلقة  املؤرشات  أن  يرون 
مادية جاذبة ، كأحد معايري بناء بيئة صفية آمنة وداعمة 
للتعلم تتحقق بدرجة عالية ، حيث بلغ متوسطة املوافقة 
يقع  الذي  املتوسط  وهو   ،  )5.٠٠ من   3.٩٩( عليها 
أكرب  من  السدايس  املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  يف 
أن درجة حتقيق  ، والتي توضح  من )16-3.33.٤( 
األداة  يف  عالية(  )بدرجة  خيار  إىل  تشري  املعيار  هذا 
آراء  يف  تباينًا  هناك  أن   )1٤( اجلدول  من  يتبني  كام   ،
حيث   ، املعيار  ذلك  حتقيق  درجة  حول  الدراسة  عينة 
الدراسة ما بني  أفراد عينة  تراوحت متوسطات موافقة 
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)3.83 إىل ٤.27( ، وهي متوسطات تقع يف الفئات 
الرابعة واخلامسة ، وتشري إىل  أن درجة حتقيق هذا املعيار 
أكثر  أن  وتبني   ، جدًا(  عالية  )عالية/  درجة   إىل  تشري 
املؤرش )1( وهو  متثلت يف  املعيار حتقيقًا  مؤرشات هذا 
)ينظم البيئة الصفية )مكونات الفصل ، املقاعد وطريقة 
جلوس الطالب، طريقة العرض ومكان السبورة ، ...( 
بطريقة تسهل احلركة والتفاعل اإلجيايب بني الطالب( ، 
، بمتوسط موافقة )27.٤  املرتبة األوىل  حيث جاء يف 
املؤرش  يف  املعايري  هذه  أقل  متثلت  بينام   ،  )5.٠٠ من 
الرياضيات  تعلم  )يتأكد من جاهزية مصادر  )3( وهو 
، حيث جاء يف   ) إليها  الطالب  وإمكانية وصول مجيع 
املرتبة األخرية ، بمتوسط موافقة )3.83 من ٠٠.5( .

ثانيا ً: املعيار الفرعي الثاين : يستخدم املعلم وقت 
احلصة بفاعلية :

جدول )15( يبني استجابات أفراد الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي الثاين : »  يستخدم املعلم 

وقت احلصة بفاعلية »  مرتبة تنازليًا حسب متوسطات 
املوافقة

المتوسط المؤشراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
التحقق

الترتيب

5

يكيف الوقت للحفاظ على 
وتيرة العمل واستمرار 

اهتمام الطالب ومشاركتهم
3.970.850

1عالية

3

يوفر الوقت الكافي 
للطالب للمراجعة وإكمال 

أنشطة التعلم الصفي
3.830.874

2عالية

4

يعيد توجيه سلوك الطالب 
بشكل يحافظ على 
اإلنتاجية والوقت

3.771.006
3عالية

1

يؤسس ألعمال يومية 
منتظمة وفعالة ، ويشرك 

الطالب في إعدادها 
وتنفيذها

3.701.088

4عالية

2

يساعد الطالب على االنتقال 
السلس بين األنشطة

3.601.003

5عالية

عالية3.770.720المتوسط الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(.

الدراسة  أفراد عينة  يتضح من اجلدول )15( أن 
وقت  املعلم  باستخدام  املتعلقة  املؤرشات  أن  يرون 
احلصة بفاعلية ، كأحد معايري بناء بيئة صفية آمنة وداعمة 
للتعلم حتققت بدرجة عالية ، حيث بلغ متوسطة املوافقة 
يقع  الذي  املتوسط  وهو   ،  )5.٠٠ من   3.77( عليها 
أكرب  من  السدايس  املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  يف 
أن درجة حتقيق  ، والتي توضح  من )16-3.33.٤( 
هذا املعيار تشري إىل خيار )بدرجة عالية( يف األداة ، كام 
عينة  آراء  يف  توافقًا  هناك  أن   )15( اجلدول  من  يتبني 
الدراسة حول درجة حتقيق هذا املعيار ، حيث تراوحت 
 3.6٠( بني  ما  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  متوسطات 
 ، الرابعة  الفئة  يف  تقع  متوسطات  وهي   ،  )3.٩7 إىل 
 ، )عالية(  درجة  املعيار  هذا  حتقيق  درجة  أن  إىل  وتشري 
وتبني أن أكثر مؤرشات هذا املعيار حتقيقًا متثل يف املؤرش 
العمل  وترية  عىل  للحفاظ  الوقت  )يكيف  وهو   )5(
يف  جاء  حيث  ومشاركتهم(،  الطالب  اهتامم  واستمرار 
 ،)5.٠٠ من   3.٩7( موافقة  بمتوسط  األوىل،  املرتبة 
وهو)يساعد   )1( املؤرش  يف  املعايري  هذه  أقل  متثل  بينام 
الطالب عىل االنتقال السلس بني األنشطة(،حيث جاء 
يف املرتبة األخرية بمتوسط موافقة )3.6٠ من٠٠.5(.

مناخًا  املعلم  : هييئ  الثالث  الفرعي  املعيار   :ً ثالثا 
صفيًا آمنًا يتسم بالعدالة :

جدول )16( يبني استجابات أفراد الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي الثالث : » هييئ املعلم مناخًا 

صفيًا آمنًا يتسم بالعدالة »  مرتبة تنازليًا حسب 
متوسطات املوافقة
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المتوسط المؤشراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

6
يبني عالقات إيجابية بنّاءة 
مع الطالب تقوم على الثقة 

واالحترام المتبادل
1عالية4.100.759

1
يعد اإلجراءات الصفية التي 

تحقق مناخاً صفياً يتسم 
بالعدالة واالحترام

2عالية4.000.947

3

يتواصل مع الطالب في 
مختلف المواقف بطرق 
تظهر االحترام وتقديم 

الدعم لهم

3عالية3.970.890

يدعم أن يصبح الطالب 5
4عالية3.870.776متعلمين ذاتيي التوجيه

4
يدعم استيعاب وتبني 

الطالب لقواعد وإجراءات 
النشاط المدرسي المعتاد

4معالية3.870.819

2

يتخذ القرارات الالزمة لتعديل 
اإلجراءات والقواعد الصفية لدعم 

تعلم الطالب للرياضيات

5عالية3.800.847

عالية3.930.662المتوسط الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5( .

الدراسة  أفراد عينة  يتضح من اجلدول )16( أن 
يرون أن املؤرشات املتعلقة بتهيئة املعلم مناخًا صفيًا آمنًا 
يتسم بالعدالة ، كأحد معايري بناء بيئة صفية آمنة وداعمة 
للتعلم حتققت بدرجة عالية ، حيث بلغ متوسطة املوافقة 
يقع  الذي  املتوسط  وهو   ،  )5.٠٠ من   3.٩3( عليها 
أكرب  من  السدايس  املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  يف 
أن درجة حتقيق  ، والتي توضح  من )16-3.33.٤( 
هذا املعيار تشري إىل خيار )بدرجة عالية( يف األداة ، كام 
عينة  آراء  يف  توافقًا  هناك  أن   )16( اجلدول  من  يتبني 
الدراسة حول درجة حتقيق هذا املعيار ، حيث تراوحت 
متوسطات موافقة أفراد عينة الدراسة ما بني )3.8٠ إىل 
٤.1٠( ، وهي متوسطات تقع يف الفئة الرابعة ، والتي 
تشري إىل خيار أن درجة حتقيق ذلك املعيار تشري درجة 
حتقيقًا  املعيار  هذا  مؤرشات  أكثر  أن  وتبني   ، )عالية( 
متثل يف املؤرش )6( وهو )يبني عالقات إجيابية بنّاءة مع 
املتبادل( حيث جاء  الثقة واالحرتام  الطالب تقوم عىل 

يف املرتبة األوىل ، بمتوسط موافقة )٤.1٠ من ٠٠.5( 
بينام متثل أقل هذه املعايري يف املؤرش )2( وهو )يتخذ   ،
القرارات الالزمة لتعديل اإلجراءات والقواعد الصفية 
لدعم تعلم الطالب للرياضيات( ، حيث جاء يف املرتبة 

األخرية، بمتوسط موافقة )3.8٠ من ٠٠.5( .

الرابع : يعد املعلم ويطبق  ً: املعيار الفرعي  رابعا 
معايري لضبط سلوك الطالب :

جدول )17( يبني استجابات أفراد الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي الرابع : »  يعد املعلم ويطبق 
معايري لضبط سلوك الطالب »  مرتبة تنازليًا حسب 

متوسطات املوافقة
المتوسط المؤشراتم

الحسابي
االنحراف 
المعياري

درجة 
التحقق

الترتيب

6

يعمل  في إطار 
النظام القانوني 

واألخالقي المتوقع 
من كل المعلمين

عالية 4.330.802
جدا

1

7

يحافظ على النظام 
واالنضباط دون 
تثبيط لحماس 

الطالب

عالية 4.230.858
جدا

2

5

يظهر القدوة في 
السلوك ويبقي 

عالقته مع الطالب 
ضمن حدود 

العالقات المهنية

4.210.902

عالية 
جدا

3

3

يلزم الطالب 
التصرف 

بمسؤولية وأدب 
واحترام مع 

بعضهم البعض

4.170.791

عالية 
جدا

4

1

يضع معايير 
انضباط واضحة 

وقابلة للتطبيق
4.140.833

5عالية

2

يضع معايير 
انضباط متوافقة مع 
قواعد االنضباط 

التي أقرتها وزارة 
التربية والتعليم

4.070.944

6عالية

4

يساعد الطالب في توجيه 
التصرفات غير المقبولة 

بأسلوب تربوي

4.030.850

7عالية
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المتوسط 
عالية4.150.749الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(.

الدراسة  أفراد عينة  يتضح من اجلدول )17( أن 
يرون أن املؤرشات املتعلقة بإعداد املعلم وتطبيقه ملعايري 
صفية  بيئة  بناء  معايري  كأحد   ، الطالب  سلوك  ضبط 
حيث   ، عالية  بدرجة  حتقيقها  تم  للتعلم  وداعمة  آمنة 
بلغ متوسطة املوافقة عليها )٤.15 من 5.٠٠( ، وهو 
املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  يف  يقع  الذي  املتوسط 
السدايس من أكرب من )3.33-٤.16(، والتي توضح 
أن درجة حتقيق هذا املعيار تشري إىل خيار )بدرجة عالية( 
يف األداة ، كام يتبني من اجلدول )17( أن هناك تباينًا يف 
هذا  حتقيق  مؤرشات  درجات  حول  الدراسة  عينة  آراء 
عينة  أفراد  موافقة  متوسطات  تراوحت  حيث   ، املعيار 
الدراسة ما بني )٤.٠3 إىل ٤.33( ، وهي متوسطات 
تقع يف الفئات الرابعة واخلامسة ، والتي تشري إىل خيار 
أن درجة حتقيق هذا املعيار تشري )عالية/ عالية جدًا( ، 
وتبني أن أكثر مؤرشات هذا املعيار حتقيقًا متثل يف املؤرش 
واألخالقي  القانوين  النظام  إطار  يف  )يعمل  وهو   )6(
األوىل  املرتبة  ، حيث جاء يف  املعلمني(  من كل  املتوقع 
، بمتوسط موافقة )٤.33 من 5.٠٠( ، بينام متثل أقل 
هذه املؤرشات يف املؤرش )٤( وهو )يساعد الطالب يف 
توجيه الترصفات غري املقبولة بأسلوب تربوي( ، حيث 
من   ٤.٠3( موافقة  بمتوسط   ، األخرية  املرتبة  يف  جاء 

. )5.٠٠

عالية  توقعات  تأسيس   : الثاين  املعيارالرئييس 
وثقافة داعمة للتعلم:

املعلم  يؤسس    : األول  الفرعي  املعيار  أوالً: 

توقعات عالية من الطالب : 

جدول )18( يبني استجابات أفراد الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي األول : » يؤسس املعلم 
توقعات عالية من الطالب »  مرتبة تنازليًا حسب 

متوسطات املوافقة

المتوسط المؤاشراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

1
يساعد الطالب على 

تكوين شخصية 
طموحة

عالية 4.200.714
1جداً

8
يشجع ويحفز 

التوقعات العالية 
لتعلم الطالب

2عالية4.031.098

9

يقدم لهم الدعم 
والمساعدة الالزمة 
لتحقيق التوقعات 

العالية

3عالية4.000.910

2

يساعد الطالب على 
تكوين تقدير ذاتي 

إيجابي نحو قدراتهم 
وإمكاناتهم على 
العمل واإلنجاز

4عالية3.930.785

6

 يكون توقعات 
عالية عن تحصيل 
الطالب الدراسي 

لما تم تدريسه

5عالية3.830.791

5

يهيئ المواقف 
التي تتيح  إبراز 
إنجازات للطالب 

واالفتخار بها 
وتقديرها

6عالية3.730.944

3
يطبق استراتيجيات 
إثارة دافعية الطالب 

للعمل واإلنجاز
7عالية3.671.028

4

يعمل على التغلب على العقبات 
التي تواجه الطالب لتحقيق 

توقعات تحصيلية عالية

8عالية3.630.964

7

يعرف بناًء على 
نتائج األبحاث أهمية 

إعالم الطالب 
بالتوقعات المرتفعة 

نحو تعلمهم

9عالية3.551.021

المتوسط 
عالية3.850.748الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(.

الدراسة  أفراد عينة  يتضح من اجلدول )18( أن 
توقعات  املعلم  بتأسيس  املتعلقة  املؤرشات  أن  يرون 
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عالية من الطالب ،كأحد معايري تأسيس توقعات عالية 
بلغ  ، حيث  بدرجة عالية  للتعلم حتققت  وثقافة داعمة 
وهو   ،  )5.٠٠ )3.85من  عليها  املوافقة  متوسطة 
املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  يف  يقع  الذي  املتوسط 
السدايس من أكرب من )3.33-٤.16( ، والتي توضح 
أن درجة حتقيق هذا املعيار تشري إىل خيار )بدرجة عالية( 
يف األداة ، كام يتبني من اجلدول )18( أن هناك تباينًا يف 
هذا  مؤرشات  حتقيق  درجات  حول  الدراسة  عينة  آراء 
عينة  أفراد  موافقة  متوسطات  تراوحت  حيث   ، املعيار 
الدراسة ما بني )3.55 إىل ٤.2٠( ، وهي متوسطات 
تقع يف الفئات الرابعة واخلامسة ، والتي تشري إىل خيار 
حتقيق  درجة  إىل  تشري  املعيار  ذلك  حتقيق  درجة  أن 
هذا  مؤرشات  أكثر  أن  وتبني   ، جدًا(  عالية  )عالية/ 
املعيار حتقيقًا متثلت يف املؤرش )1( وهو )يساعد الطالب 
املرتبة  يف  جاء  حيث   ، طموحة(  شخصية  تكوين  عىل 
بينام   ،  )5.٠٠ من   ٤.2٠( موافقة  بمتوسط   ، األوىل 
)يعرف  وهو   )7( املؤرش  يف  املؤرشات  هذه  أقل  متثل 
بناًء عىل نتائج األبحاث أمهية إعالم الطالب بالتوقعات 
املرتفعة نحو تعلمهم( ، حيث جاء يف املرتبة األخرية ، 

بمتوسط موافقة )3.55 من ٠٠.5( .

ثقافة  املعلم  يبني   : الثاين  الفرعي  املعيار   :ً ثانيا 
داعمة للتعلم :

جدول )19( يبني استجابات أفراد الدراسة عىل 
مؤرشات املعيار الفرعي الثاين : » يبني املعلم ثقافة 

داعمة للتعلم »  مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

المتوسط المؤشراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

6

يصغي بمهارة ويظهر 
االحترام والتقدير ألفكار 
الطالب وآرائهم أثناء 
مشاركتهم في النقاش

عالية 4.230.858
1جداً

يشرك جميع الطالب في 5
عالية 4.230.898األنشطة الصفية

1مجداً

2

يستخدم طرقاً متنوعة 
لتشجيع الطالب 

لالنخراط في األنشطة 
الصفية

2عالية4.070.740

9
يؤسس ثقافة صفية يشعر 

فيها الطالب بالتقدير 
ألفكارهم وآرائهم

3عالية4.000.788

3
يقدم نموذجاً في حب 
تعلم الرياضيات مثل 

(االستطالع الرياضي ،)
4عالية3.930.785

7
ينفذ مهام قيمة ذات معنى 
تحث الطالب على العمل 

بكامل طاقاتهم
4معالية3.930.907

4

ينوع في استخدام الطرق 
لمساعدة الطالب للعمل 
بشكل تعاوني مع بعض 
ألداء مهماتهم التعليمية

5عالية3.831.020

10

تشجيع الطالب على 
التعبير عن أفكاره وآرائه 
وطرح األسئلة وتبادل 

وجهات النظر

6عالية3.800.925

8

ينفذ مهام قيمة ذات معنى 
تحث الطالب على أخذ 
زمام المبادرة لمواصلة 

تعلم الرياضيات

7عالية3.730.980

1

يؤسس ثقافة تحفز الطالب على 
االبتكار وحب االكتشاف

8عالية3.671.093

المتوسط 
عالية3.940.710الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5( .

الدراسة  أفراد عينة  يتضح من اجلدول )1٩( أن 
داعمة  ثقافة  املعلم  بتبني  املتعلقة  املؤرشات  أن  يرون 
وثقافة  عالية  توقعات  تأسيس  معايري  كأحد   ، للتعلم 
داعمة للتعلم حتققت بدرجة عالية ، حيث بلغ متوسطة 
املوافقة عليها )3.٩٤ من 5.٠٠( ، وهو املتوسط الذي 
يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس السدايس من أكرب 
أن درجة حتقيق  ، والتي توضح  من )16-3.33.٤( 
 ، األداة  يف  عالية(  )بدرجة  خيار  إىل  تشري  املعيار  هذا 
كام يتبني من اجلدول )1٩( أن هناك تباينًا يف آراء عينة 
الدراسة حول درجة حتقيق مؤرشات هذا املعيار ، حيث 
مابني  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  متوسطات  تراوحت 
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)3.67 إىل ٤.23( ، وهي متوسطات تقع يف الفئات 
الرابعة واخلامسة ، والتي تشري إىل خيار أن درجة حتقيق 
هذا املعيار تشري اىل درجة )عالية/ عالية جدًا( ، وتبني 
أن أكثر مؤرشات هذا املعيار حتقيقًا متثلت يف املؤرش )6( 
وهو )يصغي بمهارة ويظهر االحرتام والتقدير ألفكار 
الطالب وآرائهم أثناء مشاركتهم يف النقاش( ويف املؤرش 
 ,  ) الصفية  األنشطة  الطالب يف  )5( وهو )يرشك مجيع 
موافقة )4.23  بمتوسط   ، األول  املرتبة  حيث جاء يف 

من 5.00( ، بينام متثل أقل هذه املؤرشات يف املؤرش )1( 
وحب  االبتكار  عىل  الطالب  حتفز  ثقافة  )يؤسس  وهو 
بمتوسط   ، األخرية  املرتبة  يف  جاء  حيث   ، االكتشاف( 

موافقة )3.67 من 5.00(.

املجال الثاين : دعم التعلم  : 

جدول )20( يبني ترتيب االستجابات عىل املعايري الرئيسية واملعايري الفرعية يف جمال دعم التعلم الدالة عىل 
حتقيق عينة الدراسة للداء التدرييس

مرتبة حسب متوسطات املوافقة

المتوسط المعيار الفرعيمالمعيار الرئيسيم
الحسابي* 

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
المعيار 
حسب 
المحور

ترتيب المعايير 
الفرعية حسب 
المعيار الرئيسي

بناء بيئة صفية آمنة 1
وداعمة للتعلم

يجهز المعلم بيئة 1
3.990.767مادية جاذبة

1

2

يستخدم المعلم وقت 2
3.770.7204الحصة بفاعلية

3
يهيئ المعلم مناخاً 
صفياً آمناً يتسم 

بالعدالة
3.930.6623

4
يعد المعلم ويطبق 

معايير لضبط سلوك 
الطالب

4.150.7491

3.960.625المتوسط الكلي لمعيار بناء بيئة صفية آمنة وداعمة للتعلم

2
تأسيس توقعات

عالية وثقافة داعمة 
للتعلم

يؤسس المعلم توقعات 1
3.850.748عالية من الطالب

2
2

يبني المعلم ثقافة 2
3.940.7101داعمة للتعلم

3.900.710المتوسط الكلي لمعيار تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم
3.930.668المتوسط الكلي لمعايير مجال دعم التعلم

)*درجة املتوسط احلسايب من ٠٠.5( . 
      يتضح من اجلدول )2٠( أن هناك توافقًا يف 
آراء عينة الدراسة حول درجة حتقيقهم للمعايري الرئيسية 
واملعايري الفرعية يف جمال دعم التعلم يف أدائهم التدرييس 
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، حيث تراوحت متوسطات موافقة أفراد عينة الدراسة 
عليها مابني )3.77 إىل ٤.15( ، وهي متوسطات تقع 
يف الفئة الرابعة أكرب من )3.33-٤.16( والتي توضح 
)بدرجة  خيار  إىل  تشري  املعايري  هذه  حتقيق  درجات  أن 
بيئة  )بناء  األول  الرئييس  املعيار  حتقيق  وأن   ، عالية( 
صفية آمنة وداعمة للتعلم ( جاء باملرتبة األوىل بدرجة 
)3.٩6 من 5.٠٠( ، وجاء حتقيق املعيار الرئييس الثاين 
)تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم( بالدرجة 
الثانية  )3.٩٠ من 5.٠٠( ، وكال متوسطيهام يقعان يف 
الفئة الرابعة والتي تشري إىل خيار أن درجة حتقيق هذين 
اجلدول  من  يتبني  كام   ، عالية(  )بدرجة  كانتا  املعيارين 
)2٠( أن أكثر معايري هذا املجال الفرعية حتقيقًا متثل يف 
األول  الرئييس  للمعيار  الفرعية  املعايري  من  املعيار )٤( 
وهو )يعد املعلم ويطبق معايري لضبط سلوك الطالب( 
، حيث جاء يف املرتبة األوىل ، بمتوسط موافقة )15.٤ 
يف  حتقيقا  الفرعية  املعايري  أقل  متثل  بينام   ،  )5.٠٠ من 
األول  الرئييس  للمعيار  الفرعية  املعايري  من  املعيار )2( 
حيث   ، بفاعلية(  احلصة  وقت  املعلم  )يستخدم  وهو 
من   3.77( موافقة  بمتوسط   ، األخرية  املرتبة  يف  جاء 
5.٠٠( ، وتبني حتقيق عينة الدراسة ملجال دعم التعلم 
بدرجة عالية ، حيث بلغ متوسط املوافقة عليه )٩3.3 
)بدرجة  التحقيق  درجة  إىل  تشري  والتي   ،  )5.٠٠ من 
عالية( يف األداة ، وهبذا تتم اإلجابة عن سؤال الدراسة 
يف  الرياضيات  معلمي  حتقيق  مامدى   »: الثاين  الفرعي 
املرحلة املتوسطة بمحافظة الرس للمعايري املهنية الوطنية 
يف اململكة العربية السعودية يف أدائهم التدرييس يف جمال 
دعم التعلم من وجهة نظرهم واملرشفني الرتبويني ؟ » .

وإجابة  األول  السؤال  إجابة  تلخيص  ويمكن 
الرئيسية  واملعايري  املجاالت  برتتيب  الثاين  السؤال 

حسب  الرياضيات  ملعلمي  التدرييس  األداء  عىل  الدالة 
متوسطات حتقيقها باجلدول )21( :

جدول )21( يبني ترتيب املجاالت واملعايري 
الرئيسية الدالة عىل األداء التدرييس ملعلمي الرياضيات 

حسب متوسطات حتقيقها

المعيار المجاالتم
الرئيسي

المتوسط 
الحسابي* 

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
المعايير 
الرئيسية 
حسب 

المجاالت

ترتيب 
المجاالت

تعزيز 1
التعلم

تهيئة فرص 
لتعلم الطالب 

وتعزيزه
3.600.6593

تقويم الطالب 
وتزويدهم 

بتغذية راجعة 
بناءة 

3.550.6354

المتوسط الكلي لمجال تعزيز 
2-3.580.647المعلم

دعم 2
التعلم

بناء بيئة 
صفية آمنة 
وداعمة للتعلم

3.960.6251

تأسيس 
توقعات عالية 
وثقافة داعمة 

للتعلم

3.900.7102

المتوسط الكلي لمجال دعم 
1-3.930.668التعلم

المتوسط الكلي للمعايير المهنية 
الوطنية بالمملكة العربية 

السعودية
3.760.658

)*درجة املتوسط احلسايب من ٠٠.5(.      

        يتضح من اجلدول )21( أن املعيار الرئييس األول 
دعم  جمال  من  للتعلم(  وداعمة  آمنة  صفية  بيئة  )بناء   :
مقداره  حتقيق  بمتوسط   ، األوىل  املرتبة  يف  جاء  التعلم 
الثاين  الرئييس  املعيار  وأن   ،  )5.٠٠ من   3.٩6(
جاء  للتعلم(  داعمة  وثقافة  عالية  توقعات  )تأسيس 
من   3.٩٠( مقداره  حتقيق  بمتوسط   ، الثانية  املرتبة  يف 
فرص  )هتيئة  األول  الرئييس  املعيار  جاء  كام   ،  )5.٠٠
لتعلم الطالب وتعزيزه( من جمال تعزيز التعلم يف املرتبة 
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الثالثة ، بمتوسط موافقة مقداره )3.6٠ من ٠٠.5(، 
وجاء املعيار الرئييس الثاين )تقويم الطالب وتزويدهم 
املرتبة  يف  التعلم  تعزيز  جمال  من  بناءة(  راجعة  بتغذية 
الرابعة ، بمتوسط موافقة مقداره )3.55 من ٠٠.5( 
بدرجة  التعلم  الدراسة ملجال دعم  ، وتبني حتقيق عينة 
من   3.٩3( عليه  املوافقة  متوسط  بلغ  حيث   ، عالية 
5.٠٠( ، وجاء باملرتبة األوىل وأن حتقيق عينة الدراسة 
ملجال تعزيز التعلم جاء بدرجة عالية ويف املرتبة الثانية 
، حيث بلغ متوسط املوافقة عليه )3.58 من ٠٠.5( 
، وأن أفراد عينة الدراسة حققوا املعايري املهنية الوطنية 
التعلم ودعم  تعزيز  السعودية يف جمايل  العربية  باململكة 
العام  املتوسط  بلغ  حيث   ، عالية  حتقيق  بدرجة  التعلم 
حتقيق  درجة  عىل  الدراسة  عينة  أفراد  إلستجابات 
السعودية  العربية  باململكة  الوطنية  املهنية  املعايري 
أن  يوضح  الذي  املتوسط  ، وهو  )3.76 من ٠٠.5( 
، وبذلك  )عالية(  إىل درجة  التحقيق تشري  خيار درجة 
تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )الثقفي ، 
العام  احلسايب  املتوسط  أن  إىل  توصلت  التي  2٠٠٩م( 
للربنامج  األكاديمي  االعتامد  معايري  مناسبة  لدرجة 
و   )3.72( التوايل  عىل  بلغ  التعليمية  والبيئة  التعليمي 
ضامن  معايري  وأن   ، ومناسبة  عالية  وبدرجة   )3.75(
التوايل  التعليمية عىل  والبيئة  التعليمي  للربنامج  اجلودة 
املتوسط  وبلغ   ، عالية  وبدرجة   )3.67( و   )3.78(
احلسايب لدرجة توافر معايري االعتامد األكاديمي وضامن 
و   )3.٤7( التوايل  عىل  التعليمي  للربنامج  اجلودة 
توافر  درجة  متوسط  أن  عىل  يدل  وهذا   ,)3.٤٠3(
مع  اتفقت  كام   ، عالية  بدرجة  كان  املعايري  هذه  معظم 
توصلت  التي  2٠٠٩م(   ، وآخرون   ، )ميكيني  دراسة 
أقرهتا  التي  الرتبوية  املامرسات  من  العديد  أّن  إىل 
الوطني  الرياضيات  معلمي  جملس  ومعايري  مبادئ 

لرياضيات املدارس قد استخدمت من املعلمني لتعزيز 
)يانغ  دراسة  مع  واتفقت   ، للرياضيات  الطالب  تعّلم 
يطبقون  املعلمني  أّن  إىل  توصلت  التي  2٠٠7م(   ،
ممارسات تعليمية متامشية مع معايري حمتوى اجلرب بطريقة 
 ، )العتيبي  دراسة  مع  متفاوته  وجاءت   ، جدًا  متقاربة 
2٠15م( التي توصلت إىل أن درجة حتقق املعايري املهنية 
الرياضيات  معلمي  لدى  باململكة  للمعلمني  الوطنية 
التعلم  ودعم  التعلم  تعزيز  جمايل  يف  االبتدائية  باملرحلة 
كانت »متوسطة« ، كام جاءت متفاوتة مع دراسة )شلبي 
توافرت  املعايري  أن غالبية  إىل  التي أشارت  ، 2٠٠5م( 
عينة  لدى  متوسطة(   - )قليلة  بني  ما  ترتاوح  بدرجات 
الدراسة ، وكانت نسبة توافر املعايري بصورة كبرية لدى 
معلمي البعثات التعليمية مقارنة باملعلمني ذوي اخلربة 
الزمنية الطويلة ، وجاءت متفاوتة أيضا مع دراسة )عيل 
، 2٠11م( التي أشارت إىل توافر املعايري املهنية لألداء 
بمتوسط  الثانوية  باملرحلة  الرياضيات  ملعلمي  الكيل 
حسايب )1.7٩7من3( ويقابله تقدير »أداء متوسط« ، 
وتفاوتت مع دراسة املغرية )2٠11م( حيث أن األداء 
التدرييس ملعلمي الرياضيات تراوح بني )2,75-3,7٠( 
ملحوري  الرياضيات  معلمي  أداء  مستوى  حتقق  وأن   ,
بدرجة  كان  والتقويم   , التدريسية  االسرتاتيجيات 
متوسطة ، وجاءت متلفة مع ) دراسة العتيبي ، 2٠12م 
أداء  يف   NCTM معايري  توافر  درجة  كانت  حيث   )
املتوسطة بدرجة قليلة ، واختلفت مع  معلامت املرحلة 
دراسة )الزهراين، 2٠٠8م( التي أشارت إىل تدين حتقق 
املعايري املهنية يف األداء الكيل ملعلمي الرياضيات باملرحلة 
الثانوية حيث بلغت نسبتها )55,38 %( ،كام اختلفت يف 
درجة توافر املعايري مع ما توصلت إليه دراسة )الزبيدي، 
معايري  من  ثالثة  توافر  إىل  توصلت  التي  2٠1٠م( 
بدرجة  الدراسة  عينة  أداء  يف  الرياضيات  درس  تنفيذ 



286

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )16(  شعبان 1440 هـ  - أبريل 2019 م

 سليامن بن عبداهلل الدويش :مدى حتقيق معلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة بمحافظة الرس املعايري املهنية الوطنية يف اململكة العربية السعودية يف أدائهم التدرييس من وجهة نظرهم واملرشفني الرتبويني

متوسطة ومعيار بدرجة ضعيفة , وتوافر معياري التقويم 
)البارقي،  دراسة  مع  اختلفت  كام   ، متوسطة  بدرجة 
يف   NCTM معايري   توفر  إىل  توصلت  التي  2٠1٤م( 
تدريس  جمايل  يف  الرياضيات  ملعلمي  التدرييس  األداء 
قليلة  بدرجة  الرياضيات  تدريس  وتقويم  الرياضيات 
كان  والتي   )2٠12( اخلطيب  دراسة  مع   واختلفت   ،
توافر املعايري املهنية يف أداء معلمي الرياضيات باملرحلة 
األساسية عينة الدراسة كانت بنسبة )٤٤%( وهي نسبة 
ضعيفة ، كام أن دراسة يوسف )2٠٠8م( أظهرت نسبًا 
تدل عىل عدم التأكد من حتقق مجيع جماالت األداء ، وأن 
النتائج ملقياس االجتاهات لألبعاد الثالثة )أمهية املعايري, 
بنسبة  كانت  للمعايري(  املهني  والبعد  املعايري,  وثقافة 
 ، التأكد من حتققها  أيضا عىل عدم  )5٤.٩٤%( وتدل 
McKin� )لكن دراسة ميكيني وشابل وبريي وهيكامن 

ney Chappell Berry ind Hickman , 2٠٠٩م( 

الرتبوية  املامرسات  من  العديد  أّن  نتائجها  أهم  كانت 
الرياضيات  معلمي  جملس  ومعايري  مبادئ  أقرهتا  التي 
الوطني لرياضيات املدارس قد استخدمت من املعلمني 
أكثر تكرارًا  ، بشكل  للرياضيات  الطالب  تعّلم  لتعزيز 
الفقرية  املدارس  يف  ضعيفة  وأهنا  الفقرية  املدارس  من 

جدًا . 

3- إجابة السؤال الثالث : » هل يوجد فروق 
عينة  استجابات  يف  إحصائية  داللة  ذات 

الدراسة بني جمايل تعزيز التعلم ودعمه ؟ » .

      لإلجابة عن هذا السؤال والتعرف عىل ما إذا كان 
عينة  استجابات  يف  إحصائية  دالة  ذات  فروق  هنالك 
الدراسة من املعلمني واملرشفني الرتبويني بني جمال تعزيز 
التعلم وجمال دعم التعلم ، قام الباحث باستخدام اختبار 
 Independent Samples( املستقلة  للعينات   )T(

Test( ، وكانت النتائج كام يوضحها اجلدول )22( :

جدول )22( يبني اختبار T  للفروق بني متوسطات 
موافقة عينة الدراسة نحو جماالهتا ومعايريها الرئيسة 

مجاالت الدراسة 
ومعاييرها الرئيسة

االنحراف المتوسط
المعياري

درجات قيمة (ت)
الحرية

مستوى 
الداللة

المعيار األول 
الرئيس في مجال 

تعزيز التعلم

3.59670.65868-2.209-29 *0.031
دالة

المعيار األول 
الرئيس  في مجال 

دعم التعلم

3.96290.62484

المعيار الثاني 
الرئيس في مجال 

تعزيز التعلم

3.55200.63453-1.976-29 0.053
غير دالة

المعيار الثاني 
الرئيس في مجال 

دعم التعلم

3.89550.71002

0.037* 29-1.825-3.57440.59612 مجال تعزيز التعلم
دالة

3.92920.61821 مجال دعم التعلم

* فروق دالة عند مستوى داللة )٠.٠5( فأقل.

داللة  ذات  فروق  وجود   )22( اجلدول  من  يتضح      
بني   )٠.٠5  =α( الداللة  مستوى  عند  إحصائية 
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة من املعلمني 
األول يف  املعيار  نحو درجة حتقيق  الرتبويني  واملرشفني 
جمال تعزيز التعلم ، ودرجة حتقيق املعيار األول يف جمال 
دعم التعلم ،  لصالح املعيار األول يف جمال دعم التعلم 
جمال  يف  األول  املعيار  حتقيق  درجة  أن  يفيد  ما  وهو   ،
دعم التعلم أكرب من درجة حتقيق املعيار األول يف جمال 
فروق  وجود  عدم  اجلدول  من  يتبني  ،كام  التعلم  تعزيز 
أفراد  استجابات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات 
نحو  الرتبويني  واملرشفني  املعلمني  من  الدراسة  عينة 
درجة حتقيق املعيار الثاين يف جمال تعزيز التعلم ، ودرجة 
حتقيق املعيار الثاين يف جمال دعم التعلم ، وهو ما يفيد بأن 
دعم  جمال  يف  الثاين  املعيار  حتقيق  درجة  يف  تقاربًا  هناك 
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التعلم ودرجة حتقيق املعيار الثاين يف جمال تعزيز التعلم 
، لعدم وجود فروق ذات دالة إحصائية يف درجة حتقيق 
املعيارين ، ويتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
مستوى الداللة نفسها بني متوسطات استجابات أفراد 
عينة الدراسة نحو املتوسط العام الستجاباهتم يف جمال 
جمال  يف  الستجاباهتم  العام  واملتوسط   ، التعلم  تعزيز 
دعم التعلم ، وذلك لصالح جمال دعم التعلم مما يعني أن 
جمال دعم التعلم بمعايريه الرئيسة والفرعية ومؤرشاهتا 
قد تم حتقيقها يف األداء التدرييس ملعلمي الرياضيات يف 
املرحلة املتوسطة بمحافظة الرس بشكل أكرب من حتقيق 

مايقابلها يف جمال تعزيز التعلم بشكل عام .

٤- إجابة السؤال الرابع :«ما املعوقات التي حتول دون 
يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  املهنية  املعايري  حتقيق 
املتوسطة  باملرحلة  الرياضيات  ملعلمي  التدرييس  األداء 
يف حمافظة الرس من وجهة نظرهم واملرشفني الرتبويني 

؟ » .

املعوقات  عىل  للتعرف  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة       
العربية  اململكة  املهنية يف  املعايري  التي حتول دون حتقيق 
ملعلمي  التدرييس  األداء  يف  ودرجاهتا  السعودية 
قام  الرس  حمافظة  يف  املتوسطة  باملرحلة  الرياضيات 
واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  بحساب  الباحث 
وللمعوقات  املعوقات  هذه  من  معوق  لكل  املعيارية 
بشكل عام حسب استجابات أفراد الدراسة ، وجاءت 

النتائج كام يوضحها اجلدول )23( :

جدول )23( استجابات أفراد الدراسة عىل كل معوق 
من املعوقات التي حتول دون حتقيق املعايري املهنية يف 
اململكة العربية السعودية يف األداء التدرييس ملعلمي 

الرياضيات يف حمافظة الرس مرتبة تنازليًا حسب 
متوسطات املوافقة

المتوسط المعوقاتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالتحقق

1

ضعف ثقافة 
المعايير 

المهنية الوطنية 
لدى معلمي 
الرياضيات

13متوسطة3.100.939

2

 ضعف الوعي 
بأهمية العمل 
بثقافة المعايير 
المهنية الوطنية 

بالتعليم

16متوسطة2.970.778

3

ضعف العمل 
بثقافة المعايير 
المهنية الوطنية 

بالتعليم

8متوسطة3.290.854

4

اعتبار تطبيق 
المعايير المهنية 
الوطنية عبئا 
إضافيا على 

المعلم

9متوسطة3.241.272

5

 ضعف 
تدريب معلمي 

الرياضيات على 
المعايير المهنية 

الوطنية

5عالية3.591.053

6

ضعف مشاركة 
المعلمين في 
إعداد الخطط 
االستراتيجية 

للتعليم

4عالية3.691.168

7
ضعف توفر 

الحوافز لمعلمي 
الرياضيات

2عالية3.901.213

8
عدم توفير المناخ 
المدرسي المالئم 

للبيئة التعليمية
12متوسطة3.141.297

9

عدم توافر أدوات 
التقنية والوسائل 
التي تساعد على 
تحقق المعايير 

المهنية

11متوسطة3.171.147

10
عدم توافر الوقت 
الكافي لتحقيق 
المعايير المهنية

10متوسطة3.231.135
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11
كثرة أعداد 

الطالب داخل 
الفصول

7عالية3.341.317

12

ضعف التوجيه 
لمعلمي 

الرياضيات 
واإلشراف عليهم

17متوسطة2.711.301

13

ضعف 
تزويد معلمي 
الرياضيات  

بمصادر التطوير 
الذاتي

15متوسطة3.031.273

14

ضعف 
حرص معلمي 

الرياضيات على 
النمو المهني

18متوسطة2.701.368

15

ضعف  إلمام 
معلمي 

الرياضيات 
بالتقنيات الحديثة 
وتوظيفها بالتعليم

14متوسطة3.071.230

16

ضعف 
رضى معلمي 
الرياضيات 

الوظيفي وغياب 
الحوافز

3عالية3.701.088

17

مساواة معلمي 
الرياضيات 
بغيرهم من 
المعلمين 

في األنصبة 
التدريسية

 عالية4.201.064
1جداً

18

إعداد المعلمين 
في الكليات بعيداً 

عن اإلعداد 
المهني وفقاً 

للمعايير المهنية 
الوطنية

6عالية3.371.245

المتوسط 
عالية3.330.743الكلي

* درجة املتوسط احلسايب من )٠٠.5(.

الدراسة  عينة  أفراد  أن   )23( اجلدول  من  يتضح       
املعايري  حتقيق  دون  حتول  التي  املعوقات  أن  يرون 
التدرييس  األداء  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  املهنية 
الرس  املتوسطة يف حمافظة  باملرحلة  الرياضيات  ملعلمي 
بلغ متوسط املوافقة عليها )3.33 من 5.٠٠( ، وهو 
املقياس  فئات  من  الثالثة  الفئة  يف  يقع  الذي  املتوسط 

والتي   ، إىل3.33(   2.5٠( من  أكرب  من  السدايس 
خيار  إىل  تشري  املعوقات  هذه  وجود  درجة  أن  توضح 
مع  ينسجم  وهذا   ، الدراسة  أداة  متوسطة( يف  )بدرجة 
بدرجة  جاء  والذي  عام  بشكل  املعايري  حتقيق  درجة 
دل  للمعايري  حتقيق  درجات  زادت  كلام  أنه  أي  عالية 
ذلك عىل ضعف تاثري املعوقات ، كام يتبني من اجلدول 
درجة  حول  الدراسة  عينة  آراء  يف  تباينًا  هناك  أن  أيضا 
املعايري  هذه  حتقيق  دون  حتول  والتي  املعوقات  تأثري 
وجودها  متوسطات  تراوحت  حيث   ، منفرد  بشكل 
وهي   ،  )٤.2٠ إىل   2.7٠( بني  ما  العينة   أفراد  عند 
الثالثة والرابعة واخلامسة يف  الفئات  متوسطات تقع يف 
األداة ، والتي تشري إىل خيار درجة تأثري هذه املعوقات 
تشري إىل الدرجات )متوسطة , عالية ، عالية جدًا( ، كام 
تبني أيضا أن أكثر هذه املعوقات وجودا وتأثريا متثل يف 
العائق )17( وهو )مساواة معلمي الرياضيات بغريهم 
يف  جاء  حيث   ، التدريسية(  األنصبة  يف  املعلمني  من 
 )5.٠٠ من   ٤.2٠( موافقة  بمتوسط   ، األوىل  املرتبة 
وهذا يعني أن النصاب التدرييس للمعلمني يف املرحلة 
العائق )7( وهو  يليه   ، املعوقات  أكرب  املتوسطة يشكل 
)ضعف توفر احلوافز ملعلمي الرياضيات( حيث جاء يف 
الثانية بمتوسطة )3.٩٠ من 5.٠٠( ، كام جاء  املرتبة 
الرياضيات  معلمي  رىض  )ضعف  وهو   )16( العائق 
بمتوسط   ، الثالثة  املرتبة  يف  احلوافز(  وغياب  الوظيفي 
توصلت  وقد   ،  )5.٠٠ من   3.7٠( مقداره  موافقة 
ما  عن  متلفة  معوقات  إىل  )2٠15م(  العتيبي  دراسة 
توصلت إليه هذه الدراسة حيث أن أعىل متوسط حسايب 
للمعوقات فيها من وجهة نظر املرشفني كان )2,7٠ من 
بالنحو  الرياضيات  معلم  تدريب  »ضعف  للعائق   )3
متوسط  أعىل  بلغ  حني  يف   , املعايري«  حيقق  جيعله  الذي 
من   2,6٠( الرياضيات  معلمي  نظر  وجهة  من  حسايب 
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داخل  للطالب  املرتفعة  العددية  »الكثافة  للعائق   )3
اختالف  إىل  االختالف  سبب  يعود  وقد   ، الفصول« 
املرحلة ومن ثم إىل إعداد املعلمني فيها فدراسة العتيبي 
كانت يف املرحلة االبتدائية بينام هذه الدراسة يف املرحلة 
املتوسطة ، ونظرا ألن حتقيق املجاالت يف هذه الدراسة 
درجة  إىل  للوصول  وسعيًا  إمجاالً  عالية  بدرجة  كان 
التحقيق األعىل وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة 
فإن معاجلة هذه املعوقات سيزيد درجات حتقيق األداء 
بشكل أكرب وأكمل مما جيعله يتكامل ويتم حتقيق نتاجات 
 )2( العائق  أن  خاصة  أفضل،  بشكل  املطلوبة  التعلم 
بثقافة املعايري املهنية  وهو )ضعف الوعي بأمهية العمل 
الوطنية بالتعليم( جاء يف املرتبة السادسة عرش، بمتوسط 
موافقة )2.٩7 من 5.٠٠(، وجاء العائق )12( وهو 
واإلرشاف  الرياضيات  ملعلمي  التوجيه  )ضعف 
عليهم( يف املرتبة السابعة عرش، بمتوسط موافقة مقداره 
)2.71 من 5.٠٠(، بينام متثلت أقل هذه املعوقات يف 
العائق )1٤( وهو )ضعف حرص معلمي الرياضيات 
عرش  الثامنة  املرتبة  يف  جاء  حيث  املهني(،  النمو  عىل 
واألخرية بمتوسطة موافقة )2.7٠ من 5.٠٠(، وهذا 
الدراسة  عينة  املعلمني  أن  عىل  عالية  مورشات  يعطي 
عىل وعي بأمهية العمل وفقًا لثقافة املعايري وأهنم يتلقون 
بالشكل  الرتبويني  املرشفني  من  املطلوبة  التوجيهات 
املطلوب وأن املعلمني أفراد العينة حريصون عىل النمو 
املهنى يف جمال ختصصهم، وهذه مؤرشات إجيابية جاءت 
متوافقة مع نتائج حتقيقهم ملجايل املعايري املهنية الوطنية 
)جمال التعزيز وجمال الدعم( يف أدائهم التدرييس والتي 

جاءت عالية وكان هلا دورها بالتقليل من املعوقات .

ملخص نتائج الدراسة وتوصياهتا ومقرتحاهتا :

نتائج الدراسة : سيقترص الباحث عىل ذكر أبرز النتائج  

كام ييل :

1-  أن أفراد عينة الدراسة حققوا املعايري املهنية الوطنية 
التعلم ودعم  تعزيز  السعودية يف جمايل  العربية  باململكة 
العام  املتوسط  بلغ  حيث   ، عالية  حتقيق  بدرجة  التعلم 
الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل درجة حتقيق املعايري 

املهنية الوطنية باململكة العربية السعودية

 )3.76 من ٠٠.5( .

2-  جاء  حتقيق العينة ملجال دعم التعلم بدرجة عالية ، 
وباملرتبة األوىل حيث بلغ متوسط الدرجة 

)3.٩3 من ٠٠.5( .

3-  جاء حتقيق العينة ملجال تعزيز التعلم بدرجة عالية ، 
و باملرتبة الثانية حيث بلغ متوسط الدرجة 

)3.58 من ٠٠.5( .

مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد   -٤
أفراد  استجابات  متوسطات  بني   )٠.٠5 =α( الداللة 
العينة نحو املتوسط الستجاباهتم يف جمال تعزيز التعلم، 
وذلك  التعلم،  دعم  جمال  يف  الستجاباهتم  واملتوسط 

لصالح جمال الدعم.

املعوقات  وجود  أن  يرون  الدراسة  عينة  أفراد  أن    -5
العربية  اململكة  املهنية يف  املعايري  التي حتول دون حتقيق 
الرياضيات  ملعلمي  التدرييس  األداء  يف  السعودية 
باملرحلة املتوسطة يف حمافظة الرس - بالشكل املطلوب 
املوافقة  متوسط  بلغ  حيث   ، متوسطة  بدرجة  كان   -
عليها )3.33 من 5.٠٠( وهو املتوسط الذي يقع يف 
من  )أكرب  من  السدايس  املقياس  فئات  من  الثالثة  الفئة 
2.5٠ إىل 3.33 ( ، والتي توضح أن درجة وجود هذه 

املعوقات تشري إىل خيار )بدرجة متوسطة( يف األداة .
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6-   وجود تباين يف آراء عينة الدراسة حول درجة تأثري 
حيث   ، املعايري  هذه  حتقيق  دون  حتول  التي  املعوقات 
بني  ما  العينة  أفراد  عند  وجودها  متوسطات  تراوحت 

)2.7٠ إىل 2٠.٤(.

وتأثريًا متثل يف  املعوقات وجودًا  أكثر هذه  أن  تبني   -7
العائق )17( وهو )مساواة معلمي الرياضيات بغريهم 
يف  جاء  حيث   ، التدريسية(  األنصبة  يف  املعلمني  من 
 )5.٠٠ من   ٤.2٠( موافقة  بمتوسط   ، األوىل  املرتبة 
ملعلمي  احلوافز  توفر  )ضعف  وهو   )7( العائق  يليه   ،
بمتوسطة  الثانية  املرتبة  يف  جاء  حيث  الرياضيات( 
)3.٩٠ من 5.٠٠( ، وأن العائق )16( وهو )ضعف 
احلوافز( يف  الوظيفي وغياب  الرياضيات  رضا معلمي 
من   3.٩7( مقداره  موافقة  بمتوسط   ، الثالثة  املرتبة 

. )5.٠٠

بأمهية  الوعي  )ضعف  وهو   )2( العائق  أن  تبني   -8
يف  جاء  بالتعليم(  الوطنية  املهنية  املعايري  بثقافة  العمل 
من   2.٩7( موافقة  بمتوسط   ، عرشة  السادسة  املرتبة 
التوجيه  )ضعف  وهو   )12( العائق  جاء  ،كام   )5.٠٠
ملعلمي الرياضيات واإلرشاف عليهم( يف املرتبة السابعة 
عرشة ، بمتوسط موافقة مقداره )2.71 من ٠٠.5( ، 
بينام متثلت أقل هذه املعوقات تأثريا يف العائق )1٤( وهو 
)ضعف حرص معلمي الرياضيات عىل النمو املهني( ، 
حيث جاء يف املرتبة الثامنة عرشة واألخرية ، بمتوسطة 

موافقة )2.7٠ من ٠٠.5( .

الباحث  يقدم  النتائج  ضوء  يف   : الدراسة  توصيات 
جوانب  معاجلة  يف  تسهم  قد  والتي  التالية  التوصيات 
القصور يف حتقيق املعايري املهنية لدى معلمي الرياضيات 

باملرحلة املتوسطة : 

التدريسية  األنصبة  زيادة  مشكلة  معاجلة  رضورة   -1
وتفعيل مبدأ احلوافز لدى معلمي الرياضيات .

معلمي  لدى  املهني  الرضا  سبل  توفري  رضورة   -2  
بدرجات  املعايري  حيققون  الذين  وبالذات  الرياضيات 

عالية.

3- نرش ثقافة املعايري املهنية الوطنية يف التعليم ، و بيان 
الرياضيات  معلمي  لدى  هبا  االلتزام  ورضورة  أمهيتها 

وذلك : 

وورش   ، والندوات   ، التدريبية  الدورات  بتنظيم  أ- 
وتعريفهم   ، مهنيا  الرياضيات  معلمي  لتنمية  العمل 
دون  حتول  التي  وباملعوقات   ، الوطنية  املهنية  باملعايري 

حتقيقها وكيفية التغلب عليها .

  ب - ببناء حقائب تدريبية يف جماالت املعايري األربعة 
، لتدريب معلمي الرياضيات وتلبية احتياجاهتم املهنية 

لتحقيق املعايري املهنية الوطنية .

 ج - بإعداد ونرش وتوزيع املنشورات وامللصقات التي 
ورضورة   ، الوطنية  املهنية  املعايري  أمهية  بيان  يف  تسهم 

تطبيقها وااللتزام هبا ، وحتقيق مؤرشاهتا .

وبطاقات  الوظيفي  األداء  نامذج  بناء  برضورة  د- 
املهنية  املعايري  ضوء  يف  الرياضيات  ملعلمي  املالحظة 
معتمدا  هلم  الوظيفي  األداء  تقويم  وجعل   ، الوطنية 

عليها .

املرشفني  قبل  من  املستمرة  املتابعة  برضورة   - هـ 
الرتبويني واإلدارات املدرسية ألداء معلمي الرياضيات 
املهنية  باملعايري  التزامهم  مدى  وقياس   ، التدرييس 
الوطنية ، وتقويمهم هبدف إكساهبم املزيد من الكفايات 
التدريسية التي تساعدهم عىل حتقيق جمايل تعزيز التعلم 
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ودعمه وبقية املجاالت بالشكل املطلوب .

 ٤- تشكيل جلان متخصصة ملراجعة املعايري والنظر يف 
إعادة صياغة ما حيتاج منها إىل إعادة صياغة واستمرار 
قابلة  وجعلها  املؤرشات  من  املركب  وفصل  تطويرها 

للقياس.  

    مقرتحات الدراسة : يقرتح الباحث إجراء دراسات 
حول :

1- درجة حتقيق املعايري املهنية للمعلمني باململكة لدى 
ومديري  املرشفني  نظر  وجهة  من  الرياضيات  معلمي 

املدارس واستخدام أدوات أخرى مثل أداة املالحظة .

تعتمد  الدراسة  هلذه  مماثلة  دراسات  سلسلة  إجراء   -2
التعليمية أو  املعايري املهنية الوطنية مع اختالف املناطق 
جماالت  اختالف  أو  التخصص  أو  الدراسية  املراحل 
املسؤولية  جمال  و  املهنية  املعرفة  جمال   : املهنية  املعايري 
املهنية ومها املجاالن املتبقيان من جماالت املعايري املهنية 

الوطنية .
املراجع :

يف  املعلم  تكوين  منظومة  )2٠٠3م(   . حممد   ، إبراهيم 
ضوء معايري اجلودة الشاملة ، عامن: دار الفكر . 

البارقي ، زاهر حممد . )2٠15م( تقويم األداء التدرييس 
بمدينة  االبتدائية  املرحلة  يف  الرياضيات  ملعلمي 
رسالة   ،  NCTM معايري  ضوء  يف  الرياض 
وطرق  املناهج  قسم   , منشورة  غري  ماجستري 
, جامعة اإلمام  , كلية العلوم االجتامعية  التدريس 

حممد بن سعود اإلسالمية.

البيالوي , حسن حسني ؛ طعيمة , رشدي أمحد ؛ سليامن 
, سعيد أمحد ؛ النقيب. عبدالرمحن ؛ سعيد , حمسن 
 , الباقي  عبد  ؛  سليامن  حممد   , البندري  ؛  املهدي 

الشاملة  اجلودة   ، )1٤3٠هـ(   ، أمحد  مصطفى 
االعتامد  ومعايري  التميز  مؤرشات  بني  التعليم  يف 
للنرش  املسرية  دار  عاّمن:  والتطبيقات.  األسس 

والتوزيع. 

وتوافر  مناسبة  مدى  )2٠٠٩م(   . سامل  أمحد   ، الثقفي 
اجلودة  وضامن  األكاديمي  االعتامد  معايري  بعض 
يف أقسام الرياضيات بكليات العلوم يف اجلامعات 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  السعودية 
كلية   ، منشورة  غري  دكتوراه  رسالة   ، والطالب 

الرتبية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة .

حافظ،حممود حممد. )2٠12م( مؤرشات جودة التعليم 
 - الشيخ  كفر  ط1،  التعليمية،  املعايري  ضوء  يف 

مرص: دار العلم واإليامن للنرش والتوزيع. 

حبيب ، أبو هاشم عبد العزيز. )2٠٠٤م( فاعلية برنامج 
اإلعدادية  باملرحلة  الرياضيات  ملعلم  تدريبي 
مهارات  بعض  تنمية  عىل  السويس  بمحافظة 
التدريس يف ضوء معايري جودة املعلم املنبثقة من 
السنوي  العلمي  املؤمتر   ، للتعليم  القومية  املعايري 
الرابع ، اجلمعية املرصية لرتبويات الرياضيات ، 

ص 117- 1٤5 .

حبيب ، أبو هاشم عبد العزيز. )2٠٠6م( فاعلية برنامج 
بكلية  الرياضيات  بشعبة  املعلم  للطالب  تدريبي 
ختطيط  مهارات  بعض  لتنمية  بالسويس  الرتبية 
العملية  الرتبية  أثناء  التدرييس  واألداء  الدروس 
السنوي  العلمي  املؤمتر   ، جودة  معايري  ضوء  يف 
السادس ، اجلمعية املرصية لرتبويات الرياضيات 

، ص 1٠5- 135 .

الطالب  أداء  تقويم  )2٠11م(   . حممد  شيامء   , حسن   
ضوء  يف  التدريس  ملهارات  الرياضيات  معلم 
جملة   , الرياضيات  معلم  إلعداد  القومية  املعايري 
, ص 2٩٠  العدد العارش   , , بورسعيد  كلية الرتبية 
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.316 –

للمعايري  مقرتح  تصور  )2٠12م(    . حممد   , اخلطيب 
ومدى  الرياضيات,  ملعلمي  املعارصة  املهنية 
الرياضيات يف  معلمي  من  لدى جمموعة  توافرها 
السعودية ، جملة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم 

اإلنسانية( , 26)2( , ص 257 – 2٩8.

معلمي  أداء  تقويم  )2٠٠5م(   . سمري  أمحد   , شلبي 
املعايري  ضوء  يف  اإلعدادية  باملرحلة  الرياضيات 
منشورة,  غري  ماجستري  رسالة   ، املعارصة  املهنية 
وتكنولوجيا  التدريس  وطرق  املناهج  قسم 
التعليم, كلية الرتبية بشبني الكوم, جامعة املنوفية. 

مقرتحة  بطاقة  )2٠1٠م(  عبده.  إبراهيم   , الزبيدي 
رياضيات(  املعلم)ختصص  الطالب  أداء  لتقويم 
يف ضوء بعض معايري املجلس الوطني األمريكي 
ملعلمي الرياضيات , رسالة ماجستري غري منشورة , 
قسم املناهج وطرق التدريس , كلية الرتبية , جامعة 

أم القرى .

ملعايري  نقدي  حتليل   ، )2٠٠٤م(   . زيتون  ،كامل  زيتون 
القومية  املعايري  يف  املتضمنة  املعلم  إعداد 
للتعليم املرصي ، املؤمتر العلمي السادس عرش 
التدريس،  وطرق  للمناهج  املرصية  للجمعية 

مرص .

معلمي  أداء  واقع  )2٠٠8م(   . مفرح  حممد  الزهراين, 
املعايري  ضوء  يف  الثانوي  باملرحلة  الرياضيات 
طالبم،  بتحصيل  ذلك  وعالقة  املعارصة  املهنية 
دراسة دكتوراه غري منشورة, قسم املناهج وطرق 

التدريس,كلية الرتبية, جامعة أم القرى .

كونا )2٠1٤( املؤمتر الرتبوي احلادي والعرشين. وكالة 
األنباء الكويتية.

http//:www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.

aspx?id&371722=language=ar 

القرش , حسن عيل و حسني , أمحد عبد الرشيد. )2٠٠٩( 
الدراسات  معلمي  لدى  التدرييس  األداء  واقع 
معايري  ضوء  يف  اإلعدادية  باملرحلة  االجتامعية 
الرتبوية  اجلمعية  جملة  املهنية.  والتنمية  األداء  جودة 

للدراسات االجتماعية, مصر, 22 )1( , 43 – 97. 

معلامت  أداء  م(،تقويم   2٠12( طالل  العتيبي،ريم 
الرياض  بمدينة  املتوسطة  املرحلة  يف  الرياضيات 
ملعلمي  القومي  املجلس  معايري  ضوء  يف 
غري  ماجستري  NCTM،رسالة  الرياضيات  
التدريس,كلية  وطرق  املناهج  منشورة,قسم 
سعود  بن  حممد  اإلمام  االجتامعية,جامعة  العلوم 

اإلسالمية 
 العتيبي ، عبد العزيز عبداهلل ، )2٠15م( ، مدى حتقق 
املعايري املهنية الوطنية للمعلمني باململكة العربية 
بمدينة  الرياضيات  معلمي  لدى  السعودية 
الرتبويني  املرشفني  نظر  وجهة  من  الرياض 
قسم   , منشورة  غري  ماجستري  رسالة   ، واملعلمني 
االجتامعية  العلوم  ,كلية  التدريس  وطرق  املناهج 

, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية .

عطية ، حمسن عيل . )2٠٠8م( اجلودة الشاملة واملنهج ، 
عامن : دار املناهج للنرش والتوزيع.

معلمي  أداء  تقويم  )2٠11م(   . عثامن  طاهر   , عيل 
ضوء  يف  اليمن  يف  الثانوية  باملرحلة  الرياضيات 
غري  ماجستري  رسالة   ، املعارصة  املهنية  املعايري 
كلية   , التدريس  وطرق  املناهج  قسم   , منشورة 

الرتبية , جامعة امللك سعود , الرياض .
املعرفية  الكفايات  قياس  . )2٠٠٤م(   عيد, غادة خالد 
بدولة  الثانوية  باملرحلة  الرياضيات  ملعلمي 
الكويت ، جملة العلوم الرتبوية والنفسية ,  الكويت 

12٠ -85 , )5( 3
)1٩٩٩م(   . أمحد  عيل  واجلمل،  حسني،  أمحد  اللقاين، 
املناهج  يف  املعرفة  الرتبوية  املصطلحات  معجم 

وطرق التدريس، القاهرة: عامل الكتب. 
املغرية , سلطان مبارك . )2٠11م( تقويم األداء التدرييس 
ملعلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة بمحافظة 
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الشاملة، رسالة  األحساء يف ضوء معايري اجلودة 
وطرق  املناهج  قسم  منشورة,  غري  ماجستري 
اإلمام  جامعة   , االجتامعية  العلوم  كلية  التدريس, 

حممد بن سعود اإلسالمية. 
 - هـ   1٤3٤ والتقويم.)  للقياس  الوطني  املركز 
للمعلمني  الوطنية  املهنية  املعايري   ، 2٠12م( 
باململكة العربية السعودية, املعايرياملشرتكة ملعلمي 
مجيع التخصصات. لصالح مرشوع امللك عبداهلل 

لتطوير التعليم. 
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج )2٠1٤م( املؤمترات 
/org.abegs.www//:http. الرتبوية  والندوات 

Conference/Aportal

2٠٠5م(.رؤى  يوليو,   27-26( عيل.  حممد  نرص, 
املستويات  ضوء  يف  املعلم  أداء  لتطوير  مستقبلية 
العلمي  املؤمتر  الشاملة.  اجلودة  لتحقيق  املعيارية 
واملستويات  التعليم  مناهج  عرش-  السابع 
املعيارية – املجلد األول , مرص, القاهرة : اجلمعية 

املرصية للمناهج وطرق التدريس. 

وزارة الرتبية والتعليم األردنية( 2٠٠6م( مؤمتر املعايري 
الوطنية لتنمية املعلمني مهنيًا. عاّمن. 

يوسف , عاطف شحاته . )2٠٠8م( مدى حتقق معايري 
برنامج  يف  اخلدمة  قبل  الرياضيات  معلمي  أداء 
نظر  وجهة  من  بأسوان  الرتبية  بكلية  اإلعداد 
الطالب واجتاهاهتم نحو املعايري, جملة كلية الرتبية 

بأسوان, العدد22)1(, ص3٠5-235.
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English. 

In addition, this study recommends that more 
studies should be conducted on the differenc-
es between gender in different fields of study 
in different contexts. The results of this study 
cannot be generalized, as it was conducted at 
Majmaah University only. 
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the field of study is not a significant variable 
for male and female learners and between 
male and female students in the applied sci-
ences. However, it was a significant variable 
when it comes to students in the social sci-
ences’ field. So, the second hypothesis of this 
study is accepted when it comes to mono- 
gender in both fields, and gender in the ap-
plied sciences’ field. However, it is rejected 
when it comes to gender in the social fields.

The following table (13) summarizes the find-
ings of the current study.

Table 13: Summary of the study findings 

Research questions Answer Agreement and 
disagreement with 
previous studies

Related 
Hypothesis 
test result

1- What are the attitudes of male and 
female EFL Saudi students, at Ma-
jmaah University, towards learning 
English in terms of gender and field 
of study?

Overall positive 
attitudes.

Males have more 
positive attitudes 

than females. 

Agreed

2- Is there a statistically significant 
difference between male and female 
non-major English students towards 
learning English?

Yes, it is. Agreed Rejected.

3- Is there a statistically significant 
difference between male and/or 
female non-major English students’ 
attitudes towards learning English, 
due to their field of study?

Significant differ-
ence was found in 

social field.

Agreed Accepted, 
except with 
social field 
of study.

Conclusion and Recommendation

The aim of this study was to investigate the 
attitudes of male and female students, who 
are not English majors, at the university level. 
The variables of this study were gender and 
the field of study (social and applied scienc-
es). The findings of this study showed that 
gender is a significant variable when it comes 

to students‘ attitudes towards learning Eng-
lish. However, male students have more posi-
tive attitudes towards learning English than 
girls in both fields of study.   

Also, this study found that there was no sig-
nificant difference between males in both 
fields and the same result with females. In 
addition, in the social field of study, the dif-
ference between boys and girls was statisti-
cally significant, which was not the case with 
boys and girls in the applied sciences’ field.

This study recommends educators and deci-
sion-makers, at Majmaah University, to take 

into consideration the gender and the field of 
study as important factors when designing 
an academic programme. English teachers 
should highlight the importance of English to 
their students to motivate them to learn Eng-
lish. Also, they have to assess and value their 
students‘ attitudes towards learning English 
as attitude may affect their success in learning 
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in each field, the following table (10) shows 
the t-test results between males and females 
in the social sciences’ field.

Table 10: the T-Test results of students‘ atti-
tudes in the social sciences’ field.

The mean score of male students (44.43), in 
the social sciences’ field, is higher than the 
female students‘ mean (40.27) and the differ-
ence between them is statistically significant 
(t= 303, p= .009). This indicates that gender 
is a significant variable in the field of social 
sciences. 

With regard to students in the applied scienc-
es’ field, the following table (11) shows the 
t-test result. 

Table 11: the T-Test results of students‘ atti-
tudes in the applied sciences’ field.

The mean score of male students (44.17), in 
the applied sciences’ field, is higher than the 
female students‘ mean (41.83) and the differ-
ence between them is not statistically signifi-
cant (t= 1.34, p= .404). This result indicates 
that gender is not a significant variable in the 
applied sciences’ field. The above results are 
in contrast with Gömleksiz’s (2010) findings, 

except with the social sciences’field result. 
Gömleksiz (2010) found that the department 
of study is a significant variable, which agrees 
only with our result in the social sciences‘ 
field. 

Hypotheses of the study test

Based on the above findings, it will be easy to 
test the hypotheses of the current study,with 
regard to the first hypothesis, which is:

There is no statistically significant difference 
between male and female Saudi students, at 
Majmaah University, with regard to their at-
titudes towards learning English.

There is a statistically significant difference 
between female and male learners towards 
learning English. So, the first hypothesis is 
rejected.

With regard to the second research hypoth-
esis, which is;

There is no statistically significant difference 
between male and female student’s attitudes 
towards learning English due to their field of 
study.

The findings of the current study proved that 

Table 10

Gender N Mean

Std. 
Devia-
tion

Std. 
Error 
Mean t

Sig

Social students Male 32 44.43 5.87 1.03 3.03 .009
Female 35 40.27 9.65 1.63

Table 11

Gender N Mean

Std. 
Devia-
tion

Std. 
Error 
Mean t

Sig

Applied students Male 69 44.17 7.63 .919 1.341 .404

Female 29 41.83 8.52 1.58
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* The mean difference is significant at the 
.05 level.

As can be observed from Table7, the differ-
ence between male and female students‘ at-
titudes is statistically significant (t=3.26; 
p<.05). According to this finding, it can be 
said that gender is a significant variable in 
students‘ attitudes towards learning English.
This result agrees with Gömleksiz‘s (2010) 
and Karatas & Bademcioglu’s (2016) find-
ings, who found that gender is a significant 
variable in students‘ attitudes towards learn-
ing English.Also, this finding agrees with So-
leimani& Hanafi (2013) study’s finding. 

However, this finding is not consistent with 
Zareian et al.’s (2014) findings, who did not 
see Gender as a significant variable on learn-
ers‘ attitudes towards learning English.The 
answer to the second research question of 
this study, the difference between female and 
male learners‘ attitudes towards learning Eng-
lish, is statistically significant at the level of 
.001.Is there a statistically significant differ-
ence between male and female non-English 
major students‘ attitudes towards learning 
English due to the field of study?In order to 
answer the third question, T-Test analysis was 

Table 8 Field N Mean Std. 
Devia-

tion

Std. 
Error 
Mean

t Sig

Attitudes of 
males

Social 32 44.97 5.87 1.03 .521 .603

Applied Sciences 69 44.17 7.63 .919

used to see whether the differenceswere sta-
tistically significant or not, based on gender 
and the field of study. The following tables 
(8-11) show the result. The following table 
(8) shows the T-Test result between males in 
social sciences and applied sciences. 

Table 8: the T-Test results of male students‘ 
attitudes in social and applied sciences’ fields

According to the above table 8, social sci-
ences‘ male students have more positive at-
titudes towards learning English than applied 
sciences‘students do,though it is clear that 
social male learners have more positive at-
titudes than applied sciences‘ male students. 
However, the test resultsdid not show any 
significance of the field of study on male stu-
dents‘ attitudes towards learning English. 

With regard to females’ attitudes in both fields, 
the following table (9) shows the result:

Table 9: the T-Test results of the female stu-
dents‘ attitudes in the social and applied sci-
ences’ fields

In contrast to male students, the female stu-
dents in the applied sciences’ field have more 
positive attitudes towards learning English 
than female students in the social sciences‘ 

Table 9
Field N Mean

Std. 
Devia-

tion

Std. 
Error 
Mean t

Sig

Attitudes of 

females

Social 35 38.97 9.65 1.63 -1.24 .446

Applied Sciences 29 41.83 8.52 1.58
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7

language requires memorization.

With regard to the field of study variables, 
the following tables (6) show the descriptive 
analysis of both male and female students in 
both social and applied sciences’ fields.

Table 6: students’ attitudes

Attitudes of 
science N Mean

Std. De-
viation

Applied  
Sciences                                   

Male
 Students

69 2.94 1.05

Female 
Students

29 2.79 1.19

Social 
Sciences

Male 
Students 

32 3.00 1.00

Female 
Students 

35 2.60 1.22

As seen in the above tables (6), it is clear that 
female and male students, in both fields, have 
a positive attitude towards learning English, 
with higher positive attitudes in its favour to 
the males. 

To conclude this part, the above results indi-
cate that both male and female students, who 
are not majored in English, have positive at-
titudes towards learning English. This result 
agrees with many studies that were conducted 
on attitudes towards learning English, such 
as Arani (2004),Martinović & Poljaković 
(2010), Al Mamun et al.  (2012), Karatas & 
Bademcioglu (2016). The participants of all 

these studies had a positive attitude towards 
learning English. 

With regard to the level of attitude, male learn-
ers, in this study, have slightly more positive 
attitudes towards learning English and the 
findings of this study agree with Soleimani 
and Hanafi (2013) findings and do not agree 
with Gömleksiz’s (2010) findings. Gömleksiz 
(2010) found that female learners have more 
positive attitudes than male learners do, while 
Soleimani and Hanafi (2013) found thatmale 
learners tend to have more positive attitudes 
towards learning English than female learn-
ers do. 

Based on the above findings, the first research 
question‘s answer is that both male and fe-
male learners, at Majmaah University, have 
positive attitudes towards learning English 
and male students are more positive than fe-
male learners.

Is there a statistically significant difference 
between male and female non-English major 
students towards learning English?

In order to know whether the differences be-
tween male and female students‘ attitudes are 
statistically significant or not, T-Test analysis 
was used to get the answer to the first ques-
tion, as shown in the following table (7):

Table 7: T-Test Analysis ofMale and Female Students‘ Attitudes towards Learning English 

According to Gender.
Gender N Mean Std. 

Deviation

Std. 

Error Mean

t Sig

T-Test 
Analysis

Male 101 44.43 7.105 .707 3.263 .001*
Female 64 40.27 9.200 1.150
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Attitudes N Mean Std. De-
viation

Male Students 101 2.96 1.03

Female Students 64 2.68 1.05

As shown in the above table (4), in the overall 
attitude result, the total mean score of males‘ 
attitudes is 2.96 (SD=1.03), while the mean 
score of females‘ attitudes is 2.68 (SD=1.05). 
It is generally clear that both males and fe-
males have positive attitudes towards learn-
ing English. Despite this result, it is also clear 
that males are more positive than females. 
This part answers the first research question. 
The following table (5) presents the attitudes 
of female and male learners for each item in 
the questionnaire.

Table 5:The descriptive statistics of the at-
titudes of female and male learners for each 
item in the questionnaire.

Attitudes item 
Mean of 

males
Mean of 
females

Learn and speak English – enjoyable. 2.87 2.36
I like to listen to people who speak English. 2.76 2.73
I do not like the English language. 1.71 2.03
I learn the English language only because it is a compulsory course in uni-
versity.

2.09 2.14

I want to learn the English language even if it is not compulsory at university. 3.00 2.63
Learning English is important for the practical future. 3.52 3.14
Speaking English gives a good impression of me. 3.33 2.62
Speaking English helps in getting a suitable job. 3.49 2.98
Learning English is important for my undergraduate and graduate studies. 3.68 3.06
I need the English language to travel. 3.56 3.50
I need English when I search the Internet. 3.20 2.66
I actually like to learn English. 3.51 3.16
All people have the same ability to learn a foreign language. 1.98 1.73
People who speak more than one language are smart. 2.44 2.17
English requires more memorization. 3.28 3.34
The attitudes of students towards learning the English language. 2.96 2.68

As shown in the above table (5), the male 
learners enjoy learning and speaking English 
more than females do, but both female and 
male learners like listening to people who 
speak English. Both groups assured us that 
they like the English language. This is clear 
as their responses confirmed that they do 
not learn English because it is a compulsory 
course at the university.

Both male and female learners assured us that 
English is important for the future and helps 
in getting suitable employment. Not only that, 
but English is also important for graduate 
studies. 

Interestingly, both female and male learners 
do see people who speak more than one lan-
guage as smartpeople. They agree that people 
have different abilities in learning a foreign 
language and the process of learning a foreign 
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The questionnaire items were written in Eng-
lish and then translated into Arabic as this is-
the participants’ first language. An electronic 
version of the questionnaire was administered 
to the participants through sending the link to 
the students via email.

Validity

The researcher has composed the statements 
of the questionnaire and consulted three ex-
perts in applied linguistics, Statistics and re-
search methods, to ensure the suitability of 
the questionnaire. All of those experts are 
working as assistant professors at University 
level. Their suggestions about questionnaire 
items were taken into considerations. 

Reliability

Apilot studywas conducted with twenty stu-
dents from different gender and fields of study, 
to measurethe reliability of thequestionnaire 
items. Then, the reliability test was assessed 
by using the Statistical Package for the Social 
Science (SPSS) version 16. The Cronbach‘s 
Alpha test was .84as shown in the following 
table (3). This result indicates the good inter-
nal consistency of the questionnaire items.

Table 3: Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha N of Items
843 15

Data Analysis

This study used the Statistical Package for the 
Social Science (SPSS) version 16. Descrip-
tive statistics and t-test were used to produce 
the results of the research questions. 

Ethical considerations

The researcher, first, obtained official consent 
to conduct his study in Majmaah University 
from Deanship of Scientific Research. With 
regard to participants, they were not asked to 
give any personal details to ensure anonym-
ity in the questionnaire. Also, they were in-
formed that the participation in the study is 
optional and would not affect their grades. 

Findings and Discussion

The aim of the study was to investigate the 
attitudes of university non-English major 
students towards learning English, based on 
their gender and field of study. The findings 
of this study will be comparedto previous re-
search findings. Therefore, this section will be 
divided according to the research questions. 
Each research question related statistical re-
sults will be presented and discussed. The re-
searcher used SPSS to produce the statistical 
findings. In the last section, the hypotheses of 
the current study will be tested.

What are the attitudes of male and female 
non-English major Saudi students, at Maj-
maah University, towards learning English in 
terms of gender and field of study?

In order to answer this research question, de-
scriptive statistics have been used to calculate 
the mean scores of female and male students‘ 
attitudes. The following table (4) shows the 
overall attitudes of both male and female stu-
dents.

Table 4: The total mean score of male and fe-
male attitudes
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The first part of the questionnaire related to 
demographical information of the partici-
pants. There are two independent variables 
(Gender and Field of Study) and one depen-
dent variable (Students‘ attitudes).The sec-
ond part was related to students‘ attitudes.It 
consisted of fifteen items about their attitudes 
towards learning English. A 5-point Likert‘s 
Scale was used to assess students‘ attitudes. 

The researchers made use of questionnaire 
items from by Alkaff‘s (2013) and Alasmri 
(2013) studies and made rewording on some 
items of their questionnaire items.The follow-
ing table (2) shows the items of the question-
naire.

Table 2: Items of the questionnaire.

Statement Strongly 

Agree

Agree Neutral disagree Strongly

Disagree

1 Learning English is fun.

2 I enjoy listening to people who 
speak English.

3 I do not like English.

4 I study English just because it is a 
compulsory course.

5 I want to learn English even if it is 
not a compulsory course.

6 English is important for my work 
in future.

7 Speaking English gives a good 
impression of me.

8 Speaking English helps in getting 
a good job.

9 English is important for university 
and higher education.

10 I need English when I travel.
11 I need English when I search the 

Internet.
12 I really want to learn English.
13 All people have the ability to learn 

a foreign language.
14 People who speak more than one 

language are intelligent.
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students‘ attitudes towards learning English.

In addition, this study will contribute to the 
previous research on student‘s attitude by 
studying the influence of gender and non-
English fields of study on students’ attitudes 
towards learning English in a new context.

Hypotheses of the study

In this study, the researcher tries to test the 
following hypotheses: 

1- There is no statistically significant 
difference between male and female 
Saudi students, at Majmaah Univer-
sity, with regard to their attitudes to-
wards learning English.

2- There is no statistically significant dif-
ference between male and female stu-
dents‘ attitudes towards learning Eng-
lish, due to their field of study. 

Research Questions

This study tries to answer the following ques-
tions:

1- What are the attitudes of male and fe-
male EFL Saudi students, at Majmaah 
University, towards learning English 
in terms of gender and field of study?

2- Is there a statistically significant dif-
ference between male and female 
non-major Englishstudents towards 
learning English?

3- Is there a statistically significant dif-
ference between male and female 
non-English major students‘ attitudes 
towards learning English, due to their 
field of study?

Methods

Sample

The participants of the current study were 165 
Saudi undergraduate students (N=101 male 
and N=64 female). The students registered in 
Community College and College of Sciences 
and Artsin social and applied sciences’ fields 
(Accounting, Chemistry, Physics, Computer 
Sciences and network, Administration and 
Law). All students were non-majors of Eng-
lish.The selection of the participantswas done 
randomly. All the participants had studied 
English for at least six years at public schools. 
The following table shows the demographic 
distribution of the participants according to 
their gender and field of study:

Table 1:Demographic distribution of the 
participants 

Independent Variables Type .No
 Gender

Female

Male 101
64

Field of Study Male Social 97
Female  Applied

Sciences
67

Instrument

The researcher of this study made use of 
quantitative method to collect the required 
data by using a questionnaire. However, ques-
tionnaire, as a data collection tool,  has been 
used as a main tool for assessing students‘ at-
titudes towards English by several studies that 
investigated students‘ attitudes, such as Arani 
(2004), Gömleksiz (2010), Martinović and 
Poljaković, (2010),Alkaff (2013), Alasmri 
(2013),Tanni (2015), and Karatas and Badem-
cioglu (2016). 
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Tanni (2015) studied the attitudes towards 
learning English by 70 male and 110 female 
students in four faculties: Education, Social 
Development, Administrative Sciences and 
Technology, and Applied Sciences in Al-Quds 
Open University, Tulkarm Branch. Those par-
ticipants were studying in different university 
years.A questionnaire was used to collect the 
required data. The findings showed that the 
participants have a positive attitude towards 
learning English. Despite this, it was found 
that female learners are more positive than 
males. There are statistically significant dif-
ferences in attitudes among students, due to 
their academic year and faculty. 

More recently, Karatas & Bademcioglu (2016) 
studied English students‘ attitudes, in terms of 
different variables (gender, training, level of 
language and kind of graduated school). The 
participants of their study were 320 male and 
168 female students, studying English at Pre-
paratory Program, Istanbul Technical Univer-
sity. The findings of the study showed that the 
participants have a positive attitude towards 
learning English. Gender  does not have a sig-
nificant impact upon attitude in learning Eng-
lish. The same was the case with other vari-
ables; they found that those variables did not 
have any effect upon learning Englishon the 
students‘ attitudes. 

The above studies confirmed the significance 
of investigating learners‘ attitudes towards 
learning English. These studies focus on ex-
ploring learner‘s attitude and that assist the 
researcher of the current study know how to 
investigate the non-English major students. 
This study would help understand this key is-

sue when it comes to non-English Saudi stu-
dents. 

The Significance of the study

Several researchers recommended conduct-
ing more studies on student‘s attitudes to-
wards learning English. For Example. So-
leimani and Hanafi (2013, p. 3821) called 
for more studies on the learners‘ attitudes to-
wards learning English. They reported that ”it 
is recommended to replicate this study with 
larger sample sizes  of  medical  students  and  
also  with  other  non-English  major  learn-
ers“. Alkaf (2013) stated that there is a need 
to understand the local learners‘ attitudes to-
wards learning English, to contribute to the 
body of previous studies on attitudes towards 
language learning internationally. Therefore, 
this study aims at investigating the impact 
of gender and non-English fields of study 
on learners‘ attitudes towards English.It will 
contribute to the field of language learning 
when it comes to attitudes with two signifi-
cant variables.

The Research Problem

As shown, in previous literature that investi-
gated students‘ attitudes,student‘s attitudeis a 
very important aspect in the field of language 
learning and, as Majmaah University is a 
newly-established university in Saudi Ara-
bia (at eightyears old),  it is very important 
to implement such a study so that it can help 
academic programs designers at the universi-
ty to take this matter into account. To the best 
of the researcher’s knowledge, this is the first 
study in Majmaah University that studies the 
impact of both gender and field of study on 
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tiveattitudes towards both learning levels.

Gömleksiz (2010) investigated the impact of 
gender, grade level and department on learn-
ers‘ attitudes towards learning English. The 
participants were 1275 students from First 
University. The results of the statistics re-
vealed significant differences in students’ 
attitudes. Statistically significant differences 
were found between the attitudes of students 
in terms of gender, grade level and depart-
ment variables. The female learners were 
more positive than males and the difference 
between the female and male learners was sta-
tistically significant. Also, the findings of his 
studyshowed significant differences between 
freshmen and sophomores‘ attitudes and the 
latter have more positive attitudes than the 
freshmen. Gömleksiz found statistical differ-
ences between ”the students of Elementary 
Mathematics Education, Turkish Language 
Education, Social Studies Education, Com-
puter Education & Instructional Technology 
and Religious Culture and Moral Education 
departments felt more confident than those of 
Early-Childhood Education, Elementary Sci-
ence Education, Elementary Education and 
Fine Arts Education departments“.(p. 916)

Martinović & Poljaković (2010) studied the 
attitudes of 149 first year, non-English major 
students at Zadar University, towards learning 
English. The researchers used a questionnaire 
to gather the needed data. The results showed 
that the participants hada positive attitude to-
wards learning English.

Al Mamun et al., (2012) explored the under-
graduate students‘ attitudes, at the Life Sci-
ence School of Khulna University, towards 

learning English. The researchers found that 
the participants‘ attitudes are generally posi-
tive. 

Soleimani & Hanafi (2013) examined the at-
titudes of forty medical school students‘ to-
wards learning English(17 male and 23 fe-
male). The findings of this study showed that 
the overall students‘ attitudes towards learn-
ing English is positive. Male learners have 
more positive attitudes than female learners‘ 
do. The difference between the attitudes of 
male and female learners was statistically sig-
nificant. 

Zareian et al. (2014) conducted a study on 
EFL learners‘ attitudes towards learning Eng-
lish by High School male and female stu-
dents. The participants of their study were 
123 students, (N=69 male and N=54 female). 
The researchers used a questionnaire to make 
a comparison between the participants‘ atti-
tudes. The findings showed that the learners 
had a positive attitude towards English learn-
ing, with no significant difference between 
male and female learners‘ attitudes, but, in 
only two items of the questionnaire, there was 
a significant difference in favour of the males.

Rukh (2014) investigated the attitudes of busi-
ness students towards learning English and 
the relationship between their attitudes and 
their academic achievement. The researcher 
used a questionnaire to collect the required 
data from 200 participants. The findings of 
the study showed that the participants had a 
positive attitude towards learning English. In 
addition, the researcher found a relationship 
between students‘ attitudes and their academ-
ic achievement.
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a learner‘s motivation to learn a second lan-
guage cancause a lower ability in the learning 
of English. He mentioned  that one important 
factor that affectsa learner‘s motivation is the 
learner‘s attitude towards learning English. 
Mantle-Bromley (1995) asserted that teachers 
should acknowledge students‘ attitudes and 
assist them overcome any harmful blocks. 
Zareian, Zangoei, &Taghvaee (2014) stated 
that it is expected to find different attitudes, 
in the EFL context, from different learners. 
Abu-Melhim (2009, p.686) states that even 
the teacher can do much; ”at the end of the 
day, it is all up to the students whether or not 
to participate positively in the lesson. In other 
words, it all boils down to your attitude“.Al-
Tamimi&Shuib(2009) mentioned that atti-
tudes may play an important role in language 
learning, as they would influence a learner’s 
success or failure in their learning.

When it comes to investigating attitudes, 
Bernat& Lloyd (2007) stated that investiga-
tors study how attitudes vary from learner to 
learner, particularly learning styles, gender, 
nationality and age.İnal, Evin & Saracaloğlu, 
(2003) mentioned that exploring the learner‘s 
attitude is significant for both the learner and 
the academic programme.Soku, Simpeh, & 
Osafo-Adu (2011, p.22) mention ”gender 
had a significant effect on students’ attitudes 
to the study of English“ whilst ”background 
had a significant effect on students’ attitudes 
to the study of French. Therefore, this study 
focuses on studying Saudi non-English ma-
jormale and female students‘ attitudes, in the 
Social and Applied Sciences’ fields, towards 
learning English.

Literature Review

Several studies conducted on investigating 
attitudes of language learning with different 
factors and found that student‘s attitude was 
one of the most important factors. For ex-
ample, Tanni (2015, p.139) comments about 
the importance of learners‘ attitudes by saying 
“it has been identified that learner’s attitudes 
toward a target language and its speakers as 
well as the use of that language play a central 
role in determining levels of success for the 
learning and acquision of that language‘‘. 

Regarding the definition of attitude, it has 
been defined by several researchers since 
ages ago. One of those researchers is  Likert 
(1932, p.9) who defines the term attitude as 
”an inference which is made on the basis of a 
complex of beliefs about the attitude object“. 
Gardner (1980, p.267) comments on Likert‘s 
definition of attitudes by defining it as, “the 
sum total of a man‘s instinctions and feelings, 
prejudice or bias, preconceived notions, fears, 
threats, and convictions about any specified 
topic.

In this section, previous studies related to 
the current study that investigated attitudes 
between male and female learners will be 
reviewed. The studies reviewed mentioned 
chronologically.  

Arani (2004) investigated the attitudes of 
45medical students towards learning English 
at Kashan University of Medical Sciences. 
The students were enrolled in the first and 
second years of the university. The researcher 
used questionnaires to collect data. The find-
ings showed that the participants had posi
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Abstract
The aim of this study is to investigate the non-English 
major students’ attitudes towards learning English. 
The independent variables of this study are gender 
and field of study. The participants of the study 
were 165 Saudi non-English major undergraduate 
students, (101 males and 64 females), from the Social 
and Applied sciences’ fields. The researchers used a 
questionnaire to collect the required data. The findings 
showed that gender is a significant variable when it 
comes to students’ attitudes towards learning English. 
Also, the findings showed that male students have a 
more positive attitude towards learning English than 
girls’ in both fields of study. Also, this study found 
that,in the social field of study, the difference between 
boys’ and girls’ attitudes towards learning English 
was statistically significant, which was not the case 
with boys and girls in the applied sciences’ field.

Key Word: Non-English Students, Gender, Attitudes, 
Social and Applied Sciences Fields of Study

امللخص:
هتدف هذه الدراسة إىل دراسة انطباع الطالب غري املتخصصني 
باإلنجليزية من تعلم اللغة اإلنجليزية. املتغريات املســتقلة هلذه 

الدراسة هي اجلنس )ذكر، أنثى(.
    وجمال الدراسة:  املشاركون يف الدراسة هم 165 طالًبا جامعًيا 
)1٠1 من الذكور و 6٤ من اإلناث(، يدرســون يف ختصصات 
العلوم االجتامعية والتطبيقية. اســتخدم الباحث استبيانًا جلمع 
البيانات املطلوبة. وقد أظهرت النتائج أن اجلنس هو متغري مهم 
عندما يتعلق األمر بانطبــاع الطلبة نحو تعلم اللغة اإلنجليزية. 
كام أظهرت النتائج أن الطالب الذكور لدهيم انطباع أكثر إجيابية 
جتــاه تعلم اللغــة اإلنجليزية أكثر من اإلنــاث يف كال جماالت 
الدراســة. ووجدت هذه الدراسة أيضا ، يف جمال التخصصات 
االجتامعيــة ، أن الفرق بني انطبــاع األوالد والبنات جتاه تعلم 
اللغة اإلنجليزيــة كان ذا داللة إحصائية ، وهــو ما مل يكن مع 

الطالب و الطالبات يف ختصصات العلوم التطبيقية.

كلامت افتتاحيــة: انطباع ، غري متخصيص اللغــة اإلنجليزية، 
اجلنس، التخصصات االجتامعية و التطبيقية.

Introduction

English has become a dominant language in 
various fields, such as business, banking, sci-
ence, technology and international relations 
across the world anda key to success in life 
is fluency in the English language (Gömlek-
siz, 2010). Therefore, it has been stated that 
it is very important to investigate the fac-

tors that have an impact upon learning a for-
eign language, and amongst those factors, is 
learners‘ attitudes towards learning a second 
language(Alkaff, 2013;Fakeye, 2010). 

Gömleksiz (2010, p.915) states ”a student‘s 
attitude toward learning the language is one 
of the leading predictors of success in learn-
ing English“. Fadlalla (2017) mentioned that 
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Editorial

In the name of Allah, Glory to Him, the Greatest, Praise be to Him in the first and hereafter. 

As the scientific and academic arena is filled with periodical publications, However, Humani-
ties and Administrative Sciences Journal at Majmaah University has distinctively and firmly 
positioned itself, where it has achieved scientific gains based on the confidence of its readers, 
researchers, academics. These achievements were reached through editorial board accurate, 
dedicative, and proficient policies as well as good work, endurance of responsibilities, and 
faithfulness. All these factors gave the journal a reputation as a trusted publication channel. 

Dear readers, the editorial board is glad to supply you with a new diversified issue; the 16th 
issue of our journal. Thus, we are keen that our current issue contains 12 researches on dif-
ferent topics. For instance, a research on law titled ‘’ Extent of Saudi Companies Governance 
Regulations’’ ( A Comparative Study), a research in business administration titled ‘’ Impact of 
Investors Feelings on Short Range Price Reduction’’ A Practical study on preliminary subscrip-
tions at Saudi Stock Market, also 3 researches in Arabic language under the titles ‘’ Bankruptcy 
Speech’’ –Adam Story – Between Al hijir (The Valley of Stone ) and Alaraf ( The Elevations ) 
Chapters on Context Versification – Musical Composition ( Letters from Sun Language) collec-
tion of poems. Also 2 Islamic studies researches titled ‘’ Agreement Features and Differences 
Aspects between People of Saul and People of Badr –A Quranic Comparative Study –Quranic 
Subject Methodology –Four researches in Educational Sciences titled ‘’ The Role of Electronic 
Management in Women’s Administrative Empowerment at Imam Mohammed ben Saud Islam-
ic University – Effective Linguistic Activities based on Poetic Study in Development of Arabic 
Pride in Female Students at Preparatory Year –Jeddah University. A Proposed Model for As-
sessment of Equal Performance of Egyptian Public Universities –To What Extent Mathematics 
Teachers at Intermediate Level in Alras Province Achieve National Professional Standards in 
Saudi Arabia in their Teaching Performances from their Perspectives and Educational Supervi-
sors Perspectives. A research on English language titled ‘’ The Influence of Gender and Field of 
Study Differences in Attitudes of Saudi Non-English Major Students with regard to Learning 
English at Majmaah University.

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 received 
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

Professor Mohamed Abdullah Al-shayea



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.

Publishing Guidelines
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