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 رسالة المحرر

 أهميته وأهدافه  –لكتروني التعليم اإل

علىىىىىغ  مىىىىىعيا  ىىىىى  لىىىىىا عي ي  م فىىىىىع  مىىىىىع ب   مىىىىى ك روىىىىىي  ليىىىىى   موىىىىى ما    ىىىىىع    ىىىىى       ىىىىى       ىىىىى    ىىىىى   ل  ىىىىى    

 ىىىىى   ىىىىىى ا   عىىىىىى   ىىىىىىي   منىىىىىىو ج   لىىىىىى ج مىىىىىىا ر   ىىىىىىلا     ىىىىى    ىىىىىى    ىىىىىىا  ر  فىىىىىى   ر   ىىىىىىا  ر ىىىىىى     ىىىىىى    ىىىىىى  

ال  ارلىىىى    ىىىى  ع    م يىىىى نج مىىىىيي  ىىىى    ىىىى     ر ىىىى  ي ل ىىىى،  روىىىىي  ر  ىىىى    ىىىى   ك رىىىى   عىىىى  كج  ىىىى    ىىىى    ىىىىا   ىىىى  

 .ما رضع م          ك  ط     ما ر كع       ى  ق  ق

مىىىىىىا ر  قىىىىىى   م ولىىىىىىيا لىىىىىىم ع ىىىىىى    موىىىىىى ما علىىىىىىغ  مىىىىىىعيا  ىىىىىى  ل نىىىىىىم  م ىىىىىىع   ىىىىىى    ىىىىىى ي  م ك  م  يىىىىىى   ك   ىىىىىى      

 مصىىىىى يظ لىىىىىم مىىىىى  بىىىىى    من ىىىىى ج  ل ىىىىىىي   لىىىىىم عىىىىىا   ىىىىى   م لىىىىىا    م ىىىىىىم مىىىىىا ل ىىىىى     م ولىىىىىيا   مك ع  ىىىىىم علىىىىىىغ 

 . ط ق    ع

يىىىىىى   م ولىىىىىىيا  مىىىىىى  قوم  ىىىىىى  غ لىىىىىىم  م ىىىىىىا      م   وىىىىىى يج ييىىىىىىع   ىىىىىى  مىىىىىىا روىىىىىىا   ليىىىىىى  لىىىىىىم   ىىىىىى  بىىىىىى     ىىىىىىع  ب     

 مظىىىىىع اج  ىىىىى    ىىىىى  ل قىىىىى   نىىىىىك     ىىىىى  لىىىىىم ع ىىىىى    مىىىىى ال ج   ىىىىى   م   ىىىىىا     وىىىىى   مىىىىىا   ع  ىىىىى   ىىىىى   ي يىىىىى  

   ع  ىىىىى    م ولىىىىىيا   مك ع  ىىىىىم  لل ع فىىىىىم  ىىىىىال عىىىىى   م ولىىىىىيا  مىىىىى  قوم م لىىىىى    ىىىىىعن  ال  ل ىىىىى    ال  ىىىىى ج لضىىىىىال عىىىىى

 .صو     م ص   علغ  م   ي ي  م طل     ل  لع ش ك   ل  ع ي    م ي    مك ع   م

    من ىىىىىىى   م ىىىىىىىم   مىىىىىىى   موىىىىىىى ما    ىىىىىىىع   ولىىىىىىى   منىىىىىىىو ج لىىىىىىىا    ب يىىىىىىى   م ولىىىىىىىيا   مك ع  ىىىىىىىم  فىىىىىىىع  ن     

ىىىىى   ىىىىىا  ي   ىىىىىع  م ولىىىىىيا  مىىىىى  قوم لىىىىىم  مصىىىىى  ا  ما   ىىىىىي ج مىىىىى      ىىىىى  ع    ع ىىىىىغ  وىىىىىا ل  ىىىىى   م ىىىىى   ميكىىىىى   لولي ي

ع م ىىىىىىى    يىىىىىىىع  ىىىىىىى   م   وىىىىىىى ي   م ىىىىىىىا     موارىىىىىىىا  ىىىىىىى   م ىىىىىىى  ج    عىىىىىىى    ع ل ىىىىىىى     ك  ي ل ىىىىىىى   ىىىىىىى    ىىىىىىى  

  ىىىىى  ع    مو ليىىىىى   م ولي يىىىىى  علىىىىىغ  لضىىىىى    ىىىىى ج  عمىىىىىا  ىىىىى   ىىىىىال    ىىىىى  ا    م  صىىىىى ي  م ولي يىىىىى   م  ىىىىىع شىىىىىي ع  
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 ييعبىىىىىىىىى ج  علىىىىىىىىىغ  مىىىىىىىىىعيا  ىىىىىىىىى   مصىىىىىىىىىو     م ىىىىىىىىىم       ىىىىىىىىى   Edmodo,Moodle, Classroom  ىىىىىىىىى  

  م ىىىىىىا    لىىىىىىم  ي يىىىىىى     ىىىىىى ج   ىىىىىى  ن   ىىىىىى  ا    م  صىىىىىى ي  م ولي يىىىىىى   ىىىىىى  ق ىىىىىى   ال  ل ىىىىىى    ال  ىىىىىى    م   وىىىىىى ي

ييىىىىىع     م ىىىىى    ىىىىىعع    ىىىىى  ل فىىىىى   ع ىىىىىا         م  يىىىىىع   ىىىىى  ل ر  ىىىىىا  ىىىىىار  عىىىىى  عمىىىىىاج مىىىىى      ع ىىىىى   لىىىىىم 

   ىىىىىلا  م ولىىىىىيا   مك ع  ىىىىىم ععصىىىىى   ىىىىى  ا علىىىىىغ عىىىىىا  فىىىىىي ن  ىىىىى       ىىىىىي   ىىىىى  عيىىىىى ن  مط مىىىىى ج  ىىىىى      ىىىىى      بىىىىى 

 . من         م  لإ   م وليا   مك ع  م  ص ظ   يل         ك ال   ي ي  ملو لي   م ولي ي   م  قوي 

لكُ ىىىىى   ب يىىىىى   م ولىىىىىيا   مك ع  ىىىىىم    ىىىىى  ل ىىىىى  ن عىىىىىا    مق ىىىىى     م كىىىىى  ج   ىىىىى    ىىىىى  قليىىىىى   مكل ىىىىى       ىىىىى   ىىىىىع    

   ىىىىىى غ    وىىىىىى ي   ىىىىىىا      و بىىىىىىا  م ولىىىىىىيا  مىىىىىى  قوم  مىىىىىى ك ر طلىىىىىى   م ضىىىىىى   لىىىىىىم  م كىىىىىى     مق ىىىىىى    م  ىىىىىىا ر  

    ىىىىى ع ي ش  ىىىىىو ج لضىىىىىال عىىىىى      مط مىىىىى  ر ىىىىىا ععرىىىىى    ليىىىىى  لىىىىىم  م و يىىىىىع عىىىىى    رىىىىى      قنىىىىى     فىىىىىيع عىىىىىان 

 .    ععج      ل     ب       با  با ا  م وليا   مك ع  م  لل ع فم 

  ىىىىىىع  مصىىىىىىو   ي  م ىىىىىىم ر     ىىىىىى   م ىىىىىى  ع   مط مىىىىىى   وىىىىىى   ىىىىىى  فىىىىىىو   م يىىىىىى    مك ع ىىىىىى  م  شىىىىىى ك   ل  ع يىىىىىى     

لىىىىىم عىىىىىا   ىىىىى       موىىىىى ماج مىىىىىا لىىىىى لع  نىىىىىك    يىىىىىع  ىىىىى  فىىىىىع  ن  ع  ىىىىى    م ولىىىىىيا   مك ع  ىىىىىم   ب ي ىىىىى   م ولي يىىىىى  

و   لىىىىىم   لىىىىى  ييىىىىىع   ىىىىى    مول يىىىىى ج  ىىىىى  ل ىىىىى ا  مك يىىىىىع  ىىىىى  ل ع ىىىىى  ن  غ  ل     ىىىىى ي  م    يىىىىى   مك ع  يىىىىى   بىىىىى  شىىىىى

 .ما روا   م ع  م    ي   ع      صو  

 ىىىىى    ىىىىىا     نىىىىى    م ىىىىى  ع مىىىىىا ر  قىىىىى  لىىىىىم عىىىىىا    مو ليىىىىى   م ولي يىىىىى     ىىىىى   مصىىىىى  ا   مك ع  يىىىىى  ل ىىىىى،ج  ىىىىى     

  صىىىىىىى   نىىىىىىى     مول ىىىىىىىم  ىىىىىىى   ىىىىىىىال   ىىىىىىىع  و  مك ع  يىىىىىىى  عىىىىىىىان م ضىىىىىىى        مو ىىىىىىى ج   م ىىىىىىىا  ي   م ىىىىىىى ل ع ي 

 .     يع      رظ  ما        مك ع  ي لضال ع     قن         م

    من ىىىىىى   م  ميىىىىىى  لىىىىىىم مىىىىىى      ىىىىىى       ىىىىىى   ل ىىىىىى    ىىىىىى  غ  ارىىىىىىان  ىىىىىىال   ىىىىىىان قصىىىىىىيعن ل ىىىىىى  ني عىىىىىىا      

رب ضااااااار  "  مق ىىىىىى     م كىىىىىى    ل  ىىىىىى   ل قىىىىىى     ىىىىىىو  م نىىىىىى  رع عىىىىىىان  صىىىىىى    قيىىىىىىا     ىىىىىى نج     ىىىىىىو    م ىىىىىى   

 ." نافعة
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ABSTRACT 

The strange words in the glorious Qur’an, called ‘gharib’ words, are one of the 

most important examples of linguistic and rhetoric Qur’an inimitability. It materializes 

the very limits of the Arabs to understand some originally Arabic words in the Qur’an.  

With the increasing of Qur’anic studies on the one hand, and the spreading of 

Islam into non-Arabic nations on the other hand, the science of gharib appeared, and 

gave birth to the creation of gharib glossaries, which started from the time of Sahaba, 

and which still continues to exist so far. 

This study tackles the following problematic: “What are the motives of gharib 

glossaries creation? And what are the main differences in their creation? The study 

assumes that there are some motives for the creation of gharib glossaries, and some 

differences in their creation. 

The study adopts a descriptive and comparative method to describe motives and 

compare differences. The main results of this theoretical study shows that the motives 

of creating gharib glossaries lie in rooting gharib science, serving and understanding 

Qur’an, and serving and enriching Arab language, while the differences lie in the 

method of ordering gharib words, the method of explaining gharib words, the method 

of entitling gharib glossaries, and the method of creation between gharib and exegesis 

scholars. 

The study aims at highlighting the importance and the specificity of gharib 

science, and thus, showing the importance of gharib glossaries, so as to facilitate the 

research process therein, and insist on the necessity of concerting efforts to promote 

their creation. 

The study gives roots to gharib science, which in turn gave birth to the gharib 

glossaries creation. It also sums up the differences in their creation which scholars 

referred only to some of them and in dispersed references. 

 

Keywords: Glossary creation – Gharib words in Qur’an - Rhetoric inimitability – 

Creation motives – Creation differences. 
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 الملخص 

د م ا رر  عجررز العررر   يعتبررر يريررق ال رررأه مررا ج ررع امررابي ايعجررال البيررااي ،رري ال رررأه العررريعا ع رر  يج رر 

بلغررتهعو عمرر  ععرر ل الم ررلميا علررق آرردا ج ال رررأه مررا جهررةا عاات ررا  عررا ،هررع بعررا االترراز الترري ازلرر  ،رري ال رررأه 

ايسرر و عولرر ل الللررا للررق اللغررة العربيررة مررا جهررة جلررر ا زهررر علررع الغريررقا عاابث رر  عنرر   ر ررة آرر لي  معرراجع 

يريررق ال رررأها منررا عهررد الكررلابة العررراو للررق ي منررا  ررااا ع رري مررا اكررالم علررق آ ررميت  بكررناعة معرراجع يريررق 

 ال رأهو

ات ررا ل ،رري  رراا الد اسررة لبه  رر ل الرردعا،  العامنررة ع ا  اسررتمرا   ررناعة معرراجع يريررق ال رررأه  عات ررا ل 

عقررد ا،تر ررنا عجرر و وعا،رر  لا ررة لكررناعة معرراجع يريررق ال رررأه   ررالح  رر ل ةبيعررة اتلت ،رراق عالترررعه ،رري آ ليتهررا 

جررا ع ررتيا م ا ارراا  يررب آكرر  جسرربا   مررا ا،تر ررنا عجرر و الت ،رراق ع،رررعه ،رري آ ليتهرراا لررالح آت ررا الد اسررة منه

 آ لي  المعاجع ع تا است رائياا عآ ا ه بيا م تل  جعج  الت لي  لت تنتج ج ع اتلت ،اق عالترعهو

له  رراا الد اسررة و اسررة اكريررة معتبيررةا آتل  ررا ج ررع اتائجهررا ،رري  رر ه وعا،رر  آرر لي  معرراجع يريررق ال رررأه 

عآرردبراا علدمررة اللغررة العربيررة علأرائهرراا جمررا اتلت ،رراق ،رري الترر لي    رري الت  رريا لعلررع الغريررقا علدمررة ال رررأه ع،همرر 

،تتمثررا ،رري ةري ررة آرآيررق الغريررقا ع،رري ةري ررة يرررا الغريررقا ع،رري عنرراعيا معرراجع الغريررقا عبرريا ج ررا الغريررق عج ررا 

 التت يرو

ريررق آهرردل  رراا الد اسررة للررق لبرررال ج ميررة علررع يريررق ال رررأه علك  رريت ا عمنرر  لبرررال ج ميررة معرراجع ي 

 ال رأها عآ هيا مهمة البلب ،يهاا عآ  يد  رع ة آضا،ر الجه و للنه ض بهاا الكناعةو

ا  رراا الد اسررة لعلررع يريررق ال رررأه الرران اابث رر  عنرر   ررناعة معرراجع يريررق ال رررأها  مررا آجمررا  رراا  آؤ رر 

الد اسررة ال رر ل ،رري م رر لة اتلت ،رراق ،رري آرر لي  معرراجع يريررق ال رررأه الترري آاررره بعررا البررا ثيا للررق بعضررهاا  يررب 

 ع وق بعا ااعج  منها ، ط ع،ي مكاو  متترقةو 

 

 ة المعاجعا يريق ال رأها ايعجال البياايا وعا،  الت لي ا اتلت ،اق ،ي الت لي :  ناعالكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

ات تمرراو برر  لرري  عي جررد عرردو ييررر قليررا مررا المؤلترراق ،رري يريررق ال رررأه منررا عهررد الكررلابة للررق عقتنررا  ررااا 

ع رر  علررع ج رربم قائمررا بااآرر  ،رري لضررع   ،الغريممبعلممم  عليد اليرر وا عقررد آ ررع ل   رراا اللر ررة العلميررة ،رري لةررا  مررا ي عرررل بررر

الن اة العلمي ،رري ال ررره الثالررب الهجرررنا عمررا اابثررق عنرر  مررا اسررت  ل العلرر وا عقررد جلرر   ،يرر  العلمررا  مررا بلررح ال قرر  للررق 

ل رررا المترررواق ال رأايررة  معرراجع ،رريالمؤلترراق ،رري يريررق ال رررأه عآتمثررا  رراا  ] 1[ .عكررراا  رراا وعه آ قرر  جع اا اررا 

 وصناعة معاجم الغريبع ي ما اكالم علي  برالغريبةا 

الغريبرررةا عآت رررير المعرررااي ال تيرررة عااسررراليق الغامضرررة  ع ررراه ال ررررأه  لترررازب ررررا اا علمممم الغريمممبعي عنرررق 

ع ل جرر و  لمرراق ،يهمررا آلترراي للررق آت ررير عآ  رريما باعتمرراو  العررريع عاللررديب النبرر ن ال ررري  سررببا ،رري زهرر    رراا العلررم

كرررن ،رري علمررا  له  رراا االترراز قل مررا يعر،هررا جع يتهمهررا عامررة النرراجا عيررر ها   [2] .العرررل الل ررااي ال ررائد أارراا 

يرررا الغريررقا عيتمثررا لعجال ررا ،رري   اهررا عربيررة آنتمرري للررق المعجررع العربرريا لعنهررا يريبررة مررا  يررب عرردو الررتمعا مررا 

 اي اةة بدتلتها عمعنا اا ع ي ما مثا: ِعِزياا ِ يَز  ووو

،رري ج ررع آبلررب  رراا الد اسررة جساسررا ،رري الرردعا،  العامنررة ع ا  اسررتمرا   ررناعة معرراجع يريررق ال رررأها ع ررالح 

اتلت ،رراق ،رري آ ليتهرراا باآبررا  مررنهج ع ررتي م ررا ها ع رري آهرردل للررق الت  رريا لعلررع الغريررقا علبرررال ج ميررة معرراجع 

ر ال رررأه جع لمترررجع معاايرر  جع لل ررا   المترردبر ،يرر ا ع ررالح آ ررهيا مهمررة البلررب ،يهرراا عآ ررديع  الغريررق سرر ا  لمت رر 

 آ  ياق للد،  بهاا الكناعة قدماو

 غريب القرآن:  معاجم. دوافع تأليف  1

ي عتبررر يريررق ال رررأه ،رري لعجررالا ب عة التعبيررر عررا معنررق مررا ،رري م  رر  مررا مررا الجملررة جع ا يررةا ع،رري سررياه 

مررا مررا الررنآ ال رأارري جع ال رر  ة ال رأايررةا عبلررح باي ررا،ة للررق يرابررة لتكرر ا عيجررد  التررا ير برر ه  رراا الغرابررة ا رربية 

مررا اررزعل ال رررأهو علمررا  رراه الغريررق متعل ررا جساسررا بررالمعنق جمعررا آ رربيه  علي رر  مال ررة برريا ج ررا العلررع عالتت ررير ،رري ل

بمترراآيم للمعنررق جع ملارراق  ئي ررية للمعنررقا عيترآررق علررق بلررح ج ميررة آ كرري  عال ررعي ع ا  ،همرر  عال قرر ل عليرر  مررا 

 ججا اي اةة بمعااي ال رأهو 

ا  عيررا ر  مرراها سرريجد جا هررع ا تمرر  ا  ثيرررا جه  مررا يتت برر  جهرر و العلمررا  عالبررا ثيا العررر  منررا قررد القطممر يع الز 

:   القطا  عيضي    [3 ]اباللتظ عالمعنق  تق ت يضل  اا عاكرعا ،يهما  تق ت ينق عنهما معا  ب ه 
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الررة جعجرر  عمعرراها عمررا أررع  عجررق لآ ااهررا عا ت ررال جسرررا  ا عالد ايررة برر   ال  "اللغررة العربيررة  م 

الت عياووولم اجهررة العكمررة ال رأايررةا ،همررا عآت رريرا عيررر ا عآرر عي ووو تق ت آضررا عآزيرر  الع رر لا 

 مررا جررر  لرربعا الم ت رررقيا عييررر المت ككرريا ،رري  رراا اللغررةا لب عقعرر ا ،رري ال رر ط عاتبترراال 

عال ا وووعمرررا  ررراه علررريهع جه يعجلررر ا عي   ررر ا ،ررري يرررعا  ال ارررر وعه علرررع  رررال جع يارقررر ا 

ًت"و   [3]المجا ا ع زَّ

م  ا ،رري ال رررأه عاللررديب عاللغررة ات ررهاا عقررد قرراو علمررا  مررا اامررة منررا عقرر   القممي  عي  رر  جه  الغريررق مت  رر 

الجزيررررة عولررر ل ااجنررراج االرررر  ،يررر   مبعرررر برررالنه ض لتتبررر  الغريرررقا تسررريما بعرررد اات رررا  ايسررر و لرررا ي ج ض

ا سرره ا عاللغرر ن عالعرقرري اتمتررزاي الع يرردن  ررااعاآ رراب ع العربيررة ل ررااا  ع رراه  اة يا جل ررنة للررق الل لررا آ ررر   ممرر   النرر 

 ،رري ،برررلق  تررق الم ررعلةا  رراا للررا   الترر لي  للررق اللاجررة وعرر  ااعرراجعا لررالح جعلئررح عررا ،ضرر ً  جبنائهررا بالعربيررة مررا

 [4]ع عااو  غريب اللغة ،ي عأالثة الحديث غريب،ي  عجلر القرآن   غريب

ن اق ااعلررق  رعية عالل  ررااية منررا ال رر  زا  بيرررا ،رري سررا ة العلرر و ال رر  عل ررد جلررا الترر  لي  ،رري يريررق ال رررأه  يرر 

ا  الي ال رررأها عوينيرر  ا ي الررق منرر  ،هررع الل غررة عبالترر  الترري ع برر  اهايررة اررزعل ال رررأها ع رراه الم كررد مررا  رراا المؤل ترراق واي يرر 

ااهررع  إعممراا الغريممبعررنهع ي ررم  ه ،هررع  رراا الغريررق  هللالابة   رري ع رراه الكرر  ي الررق منرر  ااجررر عالثرر  ا  االرررعنا 

 : إتقانه،ي  السييطيعي  ل   [5]ا  ي تبين ه معااي  عي  لك اها

أهَ " رم ِربرر  ا الم رر  ا: "َجعم ،  عررً َرةَ َمرم ي   َريررم ِديِب َجبررِ ام  ررَ يث مررِ بَيمهَ ررِ َرَي الم دم َجلررم ِ  َ، ررَ ا   بررِ تِنررَ ي اِتعم بَغررِ تَِم رر  ا  َعيَنم َعالم

ا:  ،  عررً َر َمرم ِا ع مررَ ِديِب ابررم ام  ررَ َرَي مررِ او َعَجلررم ق  ،ررً ع  وأ َم م ِا َم ررم َر َعابررم ِا ع مررَ َر َعابررم يرائبرر "و عجلررري مثلرر  ع مررَ

ا َرا أ  ررَ ِر لِعررم َرَجا  بِغَيررم ام قررَ نًَة َعمررَ عَه َ  ررَ ر  لأ ِع ررم رم ِ  ررَ ا  اَه لررَ   بِعرر  َربررَ    ررَ أَه َ،َ عم رم َرَج الم رر  ام قررَ ِ " مررَ ا  َه لررَ   بِعرر 

َراَ  الم  عررم ِ ِ  ايم َراو  بررِ مرر  يمَ  الم ِ  َعلررَ َتازررِ ااِي َجلم ة  َمعررَ ِ  َمعمِر،ررَ َرابررِ َراو  بِِِعم مرر  نَاقأ "و الم ر  َ  ررَ لأ عَ ررم رم َاَلَم  ررَ م كررم

ِدِا َليم َ م قِ  ِ َرا َةَ َمَ  َ، م َا ِاَهَّ الم لم دَ النثَلاةِ َع  َ  َما ي َ ابِا  اللَّ  [6] َرا َةً َعَت َأَ اَ  ،ِيهَا"وعََليمِ  ِعنم

ا ِ ووو  رررع ن للمت ررر اَا المتررَ ة   ررَ ر  رر و  [6]ا  مررا يررا ر جه َمعمِر،ررَ عج ثررر مررا بلررح  هللا،لرري  ان   رراه جهم يت رر 

را عي رر ل  لرر ا ،التت ررير ي تضرري مررؤ  ق عيرررعةا عملَعرراق للمت رر  ر  تررا  : "1مالممب  ممس  نمم جه ي ع  ت جعآررق برجررا يت رر 

 :  2يحيى  س شرف النيو  ما ي  ل   ]7[وا يير عالع بلغة العر ا لت جعلت  اعات"هللا

 
  رو 179آ ،ي سنة  -1



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 13 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

"ي لرررو آت رريرا رال رررأه  بغيررر علررعا عالعرر و ،رري معاايرر  لمررا لرري  مررا ج لهررا رالعربيررة ا وووعآت ررير 

 [8]االتاز اللغ ية ت يج ل الع و ،ي  لت بن ا  ليم ما جهة المعتمديا ما ج ل ووو"و 

 : 3مجاهد  س جبر المكيعي  ل  

ع ،ي  تا  -عالي و ا لر   اهلليؤما  -يلا  ا د  "ت     [9] ا لبا لع يعا عالما بلغاق العر "وهللا  جه يتعل 

:   4الراغب األصفهانيعي   م   جه 

"جعل مررا يلترراي جه ي ررتغا برر  مررا علرر و ال رررأه العلرر و اللتكيررةا عمررا العلرر و اللتكيررة آل يررق االترراز 

المتررروةا ،تلكرريا معررااي مترررواق جلترراز ال رررأه ،رري   ارر  مررا جعائررا المعرراعه لمررا يريررد جه يررد   

با ،رري   ارر  مررا جعل المعرراعه ،رري بنررا  مررا يريررد جه يبنيرر ا علرري  بلررح اا ،عررا ،رري معاايرر ا  تلكرريا اللرر 

علررع ال رررأه ، ررطا بررا  رر  اررا،  ،رري  ررا  علررع مررا علرر و ال ررر ا ، لترراز ال رررأه  رري لررق   رر و العررر  

علبدآرر ا ععاسررات  ع رائمرر ا ععليهررا اعتمرراو الت هررا  عاللعمررا  ،رري ج عررامهع ع عمهررعا علليهررا متررز  

عرراق عنهرر  اه ال ررعرا  عالبلغررا  ،رري اكمهررع عاثررر عا عمررا عرردا ا ععرردا االترراز المتتر  ا عالم ررت اق  ررا 

منهررا  رر  باي ررا،ة لليهررا  ال  رر   عالنرر   باي ررا،ة للررق جةايررق الثمرررةا ع اللثالررة عالترربا باي ررا،ة 

 [10]للق لب   اللناة"و 

له جميرر  مررا جل ترر ا قرر امي  ،رري يريررق ال رررأه جمعرر ا برريا لدمررة اللغررة العربيررة علدمررة ال رررأه ةلبررا ،رري ،همرر  

ر ،رري يمررا  يريررق ال رررأه برر وعاق ،همرر  عللالررة ايبهرراو عنرر  ع  رر  عالعلررع برر  عبالتررالي العمررا برر ا عقررد لع   وعا المتبلرر 

ا للثرر  ا  مررا  برر ه عيَ متَِربرر ه مررا ال رررأها  بررا لرر  عةلبررً ياررا  الغمرر ض عنرر ا لاهررع بررالح يثرررعه اللغررة العربيررةا عي  َر ِ

ل و عاا ر ،يما ي آي بداية  اا اللر ةو نز ِ  م 

   قرآن:غريب ال معاجم.  داية حركة تأليف  2

ا آبارر  بدايررة ال ررام ج العربرري بغريررق ال رررأه ا آباةررا عأي رراا ، ررد جعجرردآها اللاجررة للررق آت ررير جلترراز قرأايررةا 

ر  رراا االتررازا  تررق ت يكررا ،رري ال رررأه لتررظ يرراما علررق ج ررد  لتيرر  علررق بعررا العررر  ووو ،ا ترراي اامررر للررق جه آ تَ ررَّ

 
  رو 676آ ،ي سنة  -2
  رو 104آ ،ي سنة  -3
  رو 502 ر جع  450آ ،ي سنة  -4
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ا ا عج رررلا  اللغرررة التكرررلقا عمرررا ارررزل ال ررررأه علررريهعا مرررا العرررر  الم رررلميا ووو ،الكرررلابةا ع رررع العرررر  العربررر 

    [9]وعبلغتهعا آ قت ا ،ي جلتاز لع يعر، ا معنا اا ،لع ي  ل ا ،يها ييئا

رصو  يلجرر عه لليرر  لل ررؤال عمررا يمررا علرريهعا عع و جارر   محمممدع رراه العررر  الم ررلم ها ،رري جيرراو الرسرر ل 

 رراه يرررو علررق الت ررا تق الترري  اارر  آرردع   رر ل جلترراز ال رررأه العررريع عيير رراو علررع آعررا جسررئلتهع  رر ل يريررق ال رررأه 

 ثيرررة ااهررع  رراا ا يعر،رر ه ج ثررر مررا ي  لرر ا  يررب  رراه الل رراه العربرري مررا يررزال  ررليلاا ملرعسرراا ت يتداللرر  ال لرراا 

ه للي  الزلاو  عت     [9] يتار 

عبعررد ع،رراة الرسرر ل رصو   رراه النرراج يتجهرر ه للررق ج ررا العلررع باللغررة مررا  بررا  الكررلابة ،ي رر ل اهع عمررا   

ا بعررد ا  يررب  رق عَربيرر  يمررا علرريهع ،رري ال رررأها ع رراه ج ررا العلررع  ررؤت  يررؤوعه عمررا ال رر امي ا الترري لررع آعررا قررد ابت عررِ

ممررا يلتكرر ه مررا يررعر ووو ع رراه ال ررعرا الملترر ز  عايررةا ي عرردث ويرر اه العررر    رراا ا يجيبرر ه النرراج لجابرراق م ررت  اة

جبرررل مررا قرراو بهرراا  5عبممد هللا  ممس عبمما الرران يراجع ارر ا  رريا ي تررق علرريهع معنررقا جع لتررظ ،رري ال رررأه العررريعو ع رراه 

عآ عرردث اجتهاواآرر  جعل بررا   ة ،رري قرر امي  آت ررير يريررق ال رررأه  [9]ا الرردع  ،رري  ررد  ايسرر و بعررد ع،رراة الرسرر ل رصو 

ج، اجررراا عالرررتلط العرررر  برررالعجعا امتزجررر   هللاعلمرررا  ثررررق التتررر ا ايسررر ميةا عولرررا النررراج ،ررري ويرررا  [9]ا العرررريع

مررا اال ررنةا عآرردالل  اللغرراقا عا رر ق ججيررال آعل مرر  مررا الل رراه العربرري مررا تبررد  لهررا ،رري ال اررا  منرر  ، ررطا ع تكرر  

اللغررة مررا ت ينررق لهررا ،رري الملرراع ة عنرر ا عآر رر  مررا عرردا بلررح لعرردو اللاجررة لليرر  عج ملترر  ل لررة الريبررة ،رري الباعررب عليرر و 

آعررالقا ،اجتهررد التررابع ه ،رري  هللاع ينئررا زهرررق  اجررة الم ررلميا ال ررديدة للررق آت ررير مررا ت يعر،رر ه معنررااا ،رري  تررا  

آعميا  رراا الررن آا عجررد  مررا جررا عا بعررد ع ،رري بلررح  تررق ج ملرر ا آت ررير مررا يلترراي للررق آت رريرا ،رري ا يرراق جميعهرراا ع رراه 

ِرل مررا لغررة العررر ا عجسرراليبهعا عمررا ع و ،رري التررا ي  مررا اا رردا ا الترري  رردأ  ،رري  اعتمرراو ع ،رري بلررح علررق مررا عرر 

 ررا  رراا الررزماا ج رربل  معر،ررة يريررق ال رررأه لعامررة النرراج م  رر عا ا رربياا  عمرر  مرررع ]9[ وعكررر النبرري رصو 

ي تلرر  بل ررق اايرر اص علاو ررع العلمرري ،رري الررزما ال ا رردا عبل ررق الررت ل االمنررة جيضرراا ممررا جو  للررق الررت ل 

يررق ةري ررة آرر لي  قرر امي  يريررق ال رررأه ب رربق الررت ل عجهرراق اكررر المررؤلتيا  ، ررد آتاعآرر  اكررراق علمررا  اللغررة لغر

د ا بعضررهع يريبرراا قررد يعرر ه عنررد ييرررا ييررر يريررقا علررالح لررع آتتررق  تررق الغريررقا ،يمررا جع وآرر  مررا  ال رررأها ،مررا يعرر 
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جلتازرر ا ،بعضررها يررا ر جلتازررا علررق جاهررا مررا الغريررقا عبعضررها يهمررا بعررا  رراا االترراز عيررا ر جلتازررا جلررر ا  رري ،رري 

 : 6ئما س الهاعقد قال ]11[ و جن مكنتي آلح  العتقا ما الغريق

"ت يررح جه الغريررق ي ابلرر  الم رره  ا ع مررا جمررراه ا رربياها ،ررر  َّ لتررظ يعرر ه يريبررا عنررد يرر آا 

 ] 12[م ه  ا عند ألر"و 

عقررد زهررر بلررح عا ررلا ،رري العتررق ااعائررا الترري جل ترر  ،رري الغريررقا  يررب  رراه  ررغر  جمهررا عقلررة م او ررا ت،تررا 

    ]9[ للنكرو

 غريب القرآن: معاجمفي تأليف    االختالفات. 3

العزيررزا ع رر  مررا ي ررتغلق  هللاجل ترر  ،رري العربيررة عرردة مكررن تاق لت  رريم الغريررق مررا االترراز الرر ا وة ،رري  تررا  

ل مررا  َق أ ا،ررة ال رر آ بالعربيررة عمررد  للمامرر  بدتلررة جلتازهرراو عجع  ،همرر  علررق ال ررا   جع ال ررام ا عي تلرر   مرر   ِع،ررم

عررا ةريررق الرعايررة بالم ررا،هة اه عهرردا لررع يعررا عهررد آرردعياو   ممس عبمما الع ررلَنا مررا م كررن تاق ،رري  رراا المجررال  سررالة 

 تررق عكررراا  رراا الرران اعرري  ،يرر ا ،ترري آراأنررا لاو ع،يررر ع ررع  ائررا مررا  المؤلتررة ،رري  رراا الم  رر   لمعرراجعأررع آتابعرر  ا

  ] 12[.   اا العتق

 ]4[ ولليها بلاجة عكرا جه ير  التي لاعيت  ما  الغريبيتناعل    ا   اعبا  ا س بعد المؤلت ه آ اةرل د 

ا د علررق جه  علررع الغريررق علررع قررائع بااآرر   عمررا المهررع  معر،ررة ج ررع  مررا جلرر   ،يهررا ع ررالح ج ررع  عناعينهرراا اا هررا ال رر 

رع ن معر،ررة ةري ررة آناعلهررا لولترراز الغريبررة عيررر ها عآلليلهرراا برريا العلرر و ال رأايررة االررر  ا الضرر   لررالح  رراه مررِ

  لت هيا است دامها عل ستتاوة منها علق ج ما عج و  عمعر،ة جعج  اتلت ل ،يها

 . االختالف في طريقة ترتيب الغريب:1. 3

ل عمررا ،رري مجررال الغريررق  اًاا علررع يتبرر  آرآيبررا  ال ممس عبمما آجررد  اييررا ة للررق جه  جع  دعَّ ا علررع يعررا مرر  ِعيررل  رراه َمرم

ر  علرريهع  معي نررا ،رري سرررو الغريررقا اارر  لررع ي  كررد برر  الترر لي  لااآرر ا علامررا ق كررد برر  سررد   اجرراق النرراج للررق آت ررير مررا يَعم رر 

 عبعد آا    الت لي  ،ي يريق ال رأه اآ ب  المؤلت ه ،ي  ة رقا عديدة ،ي آرآيق يريب و [9]و ،هم  ما جلتاز ال رأه
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الا   رر  جقرردو اكرراو ،رري و ع 12ا 9ا 4ر ترتيممب الكلمممات الغريبممة وفمما ترتيممب اريممات والسممي  فممي الم ممحف:  ور

ع،يرر  آي ررير علررق ال ررا   ع رر  يتلرر  سرر  ة مرراا ليا لرر  علررق الغريررق ،يهرراا ،تعرر ه  [9]ا الترر لي  ،رري يريررق ال رررأه ر ررة 

ا "معمماني القممرآن"،رري  7ا ممس يتيبممةعممررا ااررتهج  رراا الاريررق ]4[و آ عآرر  م رعاررة بتهررع جميرر  االترراز الرر ا وة ،يهررا

 و"التبيان في غريب القرآن"،ي  وا س الهائم الغريب"" هجة األ يب في تفسير ،ي   8الما ديني  س التركمانيع

ا عممررا ااررتهج  رراا الاريرررق و  12ا 9ا 4ر ترتيممب الكلمممات الغريبممة ترتيبمما هجائيممما  و لفبائيمما  و معجميمما: ثانيمما

ا ع رر  لررع يهررتع ب  رر ل العلمرراق اتيررت اقيةا بررا  رراه "نزهممة القلمميا فممي تفسممير غريممب القممرآن"،رري  9الساجسممتاني

ه برريا مررا لبا  رراه  رراا اللرررل ج رر  ،يهررا جع  رر   رررل ججنبرري  يرآبهررا بل ررق اللرررل ااعل مررا  ررا  لمررةا عت يتررر 

را ِ ب يررة  رررعل  را ا تمامررا ،رري الترآيررقا  مررا جارر  لررع يرر  عنهررا  رر اع العارر  جع ،ائرر و جمررا اللرررل الثررااي مررا العلمررة ،لررع ي عررِ

لترراز بل ررق ع عو ررا ،رري سرر   اوووعيمعا لو اي  رراا العتررا  العلمررةو ع رر  مرر  بلررح  رراعل قررد  ايمعرراه ليررراو  رراا اا

د  [4] و رررما ال ررر امي  التررري  اعررر  آرآيرررق ال ررر   علرررع ي التهرررا لت ،ررري الترآيرررق الرررداللي عي  ررر   تابررر  بالمع ررر 

ط مررا  يررب لولالرر  اللرررعل اا ررلية  د مررا  يررب ،كررل  برريا المتترر ا عالمضررم و عالمع رر  ا عمب رر  طا مع رر  عالمب رر 

عتبررا اا ع رراه مررا أأررا   رراا التع يررد جه لررع يتبعرر  ج ررد مررا المررؤلتيا ييررر  ررا ب ا عجه الررايا اعتمرردعا علررق عالمزيرردة ،رري ا

 ] 13[  وا س الهائمع الما ديني تاب  يي رعا  اا الترآيق للق الترآيق بل ق ال   ا مثا 

ة اكامرر  عنررد   يررب اعتبررر "ا المفممردات فممي غريممب القممرآن،رري " األصممفهانيعع ررا  رراا الت رآيررق للررق قمرر 

لهررا للررق ألر ررا آ لعررا  رررل ]13[ االلرررعل اا ررلية ع ررد اا جن جررا  العلمررةا عاكررر للررق االترراز مررا جع  عقررد لكرر 

 منهج  ،ي الت رآيق ،ي  ل: األصفهانيعيك   ]4 [و تابًا 28 تابا ،عاه بالح 

يا  هللا"عقررد اسررت رق  آعررالق ،رري لمرر    تررا  م ررت ل ،يرر  مترررواق جلترراز ال رررأه علررق  رررعل التهجرر 

،ن ررد و مررا جعلرر  االرر ا أررع البررا  علررق آرآيررق  رررعل المعجررعا معتبرررا ،يرر  جعائررا  رع،رر  اا ررلية وعه 

الزعائرردا عاييررا ة ،يرر  للررق المناسررباق الترري برريا االترراز الم ررتعا اق منهررا عالم ررت اق   رربما يلتمررا 

 ]10[ ،ي  اا العتا "والت س  

 ]6][ 4[ مبالغيما  يا ع تاا ب ا  ما ج  ا التكااي و حاجي خليفةع السييطيعلع يعا 
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ا ال ثممم حسمممب  وائلهممما: ثالثمما عممرررا اارررتهج  ررراا المرررنهج و ][12]9[ ترتيمممب الكلممممات الغريبمممة حسمممب  واخرهممما  وه

 وضممة الف مماحة فممي غريممب ،رري " 11  ممي  كممر الممرا  "ا عاآبرر  اكامرر  تمماا اللغممة وصممحاب العر يممة،رري " 10الجمميهر 

 "والقرآن

د ثممم األخيممر، دون مراعمماو لترتيممب الح ممي، ودونممما اعتبمما   ا: ترتيممب الكلمممات الغريبممة حسممب حرفهمما األور  ا عمما

القمممرآن ممممس تحفمممة األ يمممب  مممما فمممي ،ررري " 12  مممي حيمممان األندلسممميعممرررا اارررتهج  ررراا الرررنهج [9] ]4[ للحمممروف الزائمممدو

هم ج رردًا ممررا جررا عا بعررداا علررالح لررع ين ررج  الهمما   فممي   يي ممف"ا عيَعتبررر الغريممب برر ه اكامرر   رراا  رراه يريبرراا لررع يررر 

 م ا اًا بيا  ا  اا الترآيباق:    حسيس ن را عي  ل  ] 9[ .ج د منهع علق من ال 

ي ال ررره ال رراب  عررا ،رر  الممرا  عررا الليرراة معرر  برريا ال مررعا ،عرردل  الراغممب"ووو علررع يرررض مررا جررا  بعررد 

 الراغممممببرررريا آرآيبرررري    ممممي حيممممانا عجمرررر  الجمممميهر  ا عا رررران  آرآيررررق األصممممفهانيآرآيبرررر  ر

،رري ال ررره التاسرر  للررق  العرايمميا عجسرر ط الل رر ا ،عرراه آرآيبرر  يايررة ،رري التع يرردا أررع  جرر  الجمميهر ع

 ] 13["و الراغبآرآيق  

ا  تررق له م قترر  ليبرردع الممرا  عاترر  ا مررا آرآيررق  ألصممفهانيال ررديد لترآيررق ا ن مما ل  عمررا بلررح ا ت ررعر ميرر 

 باآيا ا عا ما ،ي الم ا اة عال   و 

 . االختالف في طريقة شرب الغريب:2. 3

ه  ل ررد التلرر  مؤل ترر  قرر امي  يريررق ال رررأه ،رري ةري ررة آنرراعلهع لمرراوة الغريررق عيررر هع لهررا عمعالجتهررا عسررَ م

سرربق بلررح للررق اآ ررا  م  رر   و اسررة الغريررق ع ثرررة ات تمرراو برر  ممررا جو  للررق  القممي  المعل مرراق عنهرراا عيعررزع 

يرر  برر ق ال العررر ا عبا  ي تكررر عيعتترري ابتعرراو المنررا ج عررا بعضررها الرربعاا ،هرراا يايررا ،رري آت ررير اللتررظ عي ت ررهد عل

أرا عرردو ايسررها ا أررع  رراا يزيررد عرردو "الغريررق" عنرردا عررا ا لرررا عمررا ججررا بلررح آتاعآرر  مؤلترراآهع  بررالمعنق الرردقيق مررؤم

،رري الارر ل عال كرررا ع بمررا عجررداا بعضررهع يهمررا بعررا االترراز عيررا ر جلررر ا ععلررق الععرر  منرر  اجررد ألررريا يهررتع 

عي هملرر ه بعررا مررا ب ررر جعلئررحا اا يررح عررا ا تتررا  بعضررهع بررِيراو المررراول ال ريررق  بعضررهع برربعا مررا ج مررا سرر ا ع
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عمررا الممعررا آ  رريع ةررره يررر هع لغريررق ال رررأه للررق أ أررة ]4[ .للتررظ الغريررقا ،يرر آي بعلمررة عا رردة مت رررةا ع عرراا

 ةره  ئي ية  ا آي:

"ا  ممما فممي القممرآن مممس الغريممب تحفممة األ يممب،رري  تابرر  "   ممي حيممان األندلسممي: مثررا  والا: االخت مما  ال ممديد

 يررب اقتكررر علررق ال رررا اللغرر ن ال ررري  للتررظ ال رأارريا وعه جه يبرريا ا يررة الترري ع و ،يهرراا جع يررا ر ال رر  ة الترري 

ع رر  يعتمررد ،رري آت ررير الغريررق علررق ]9[ .ا ت آرر ا جع يررا ر ج رردا مررا اللغرر ييا جع المت رررياا جع ي ت ررهد ب يررة يرر ا د

للتررظا عت يهررتع بالمعررااي الترري ي ررت عبها اللتررظا  مررا ت ي رردو آت رريراق لغ يررة م تلتررةا عت ي ررتدل جقررر  المعررااي عجوقهررا 

 ]4[ علق بلح بال عر عييراا ،مهمت  آ   عند المعنق المباير للعلمة جعتا لي     مل  عي ها علق المتعلع ،هم و

" "م تكررًرا" التحفممةو جه آعرر ه "" عقررال لارر  ج ا حممرا المحممي ع"   ممي حيممان" تحفممةبرريا " القممي  عقررد قررا ه 

ت يهررتع لت بال  ررع الغرراما مررا االتررازا بلررح ال  ررع الرران ي ررتآ بمعر،ترر  مررا لرر  اةرر   عآبلررر ،رري اللغررة العربيررة عجمررا 

 ]4[ " ،ل  ما اسم  اكيقوالبحر المحي "

"و تفسممير غريممب القممرآن،رري  تابرر  " 13ا ممس يتيبممة: مثررا ثانيمما: التي مم   مميس االخت مما  واالطالممة  االعتممداد 

ر  اا ،بينمررا يت رر  ،علررق الررريع مررا جه منهجرر  ع  ررِ  ب ارر  للرريط مررا منهجرري  تررق اللغررة عالتت رريرا ،هرر  يضررع ز ا ر مررا معررً

اا ،يبرري ا  ر ا قرأايرر  اا عيت رر  اا عي ت ررهد عليهررا  ثيررراا باايررعا  عاا اويررب عجقرر ال العررر ا عيبرري ا علاهررا  ينررً االترراز لغ يرر 

ريا،رري ال رر   ي ج ياارراا عي تررب  جقرر ال م رره  ن المت رر  لغريررق ال رررأه آت ررير ا ممس يتيبممة عآت ررير ]9[ .  ا المررداي عالمعرر 

طا ت ي  رر  بررالا ل عت بال كرررا  مررا ب ررر  رر  بنت رر  ،رري م دمررة  تابرر : "عير ررنا الرران امتثلنرراا ،رري  تابنررا  مت سرر 

اا  م عا جمرررِ اا عجه ا  ررر  ا ت رررهد علرررق اللترررظ المبترررالا عت اعثرررر الدتلرررة علرررق اللررررل  عجت ررراا: جه ا تكرررر عاعمررر 

ا ب ارر  ،عررا بلررح  تررق ت ي ررهق ،رري ال رر لا  ]14[ .ا اويرربا عااسرراايد"ال رر   تابنررا بررالنل ا عبا عجتالم ررتعماا  ععلرر 

م رره   تعتمرراو ج ثررر اائمررة عليرر ا عاآبرراعهع منهجرر ا عا لهررع عنرر   ثيررًراا علررق  ا ممس يتيبممةع تررا  ]14.[ عيايررا العتررا 

  الغمرر ض ووو ت الررريع مررا التكررا ا ععرردو التتكرريا ،رري معنررق  ثيررر مررا االتررازا معتتيررا بمررا يزيررا الغرابررةا عيع رر 

  ] 15[4][ " ،ي ال را عالتتكياوالبحر المحي  ما ي ب ه  بعضهع بتت ير "

"ا ، ررد سررلح ،رري  تابرر  منهجررا بررديعا مفممردات  لفمماق القممرآن،رري  تابرر  " الراغممب األصممفهاني: مثررا ثالثمما: االطالممة

عم ررلعا  ،يعرراا يررنع  عررا علررع يزيرررا ععمررق  بيرررا ،نجرردا جعت يررا ر المرراوة بمعنا ررا الل ي رريا أررع يتبعهررا بمررا ايررتق  منهرراا 

 
 هـ.  276توفي سنة  -13
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أررع يررا ر المعررااي المجاليررة للمرراوةا عيبرري ا مررد  ا آباةهررا بررالمعنق الل ي رريو ع رراا جمررر ت ي ررد  عليرر  لت مررا سرربر يرر   

 ررا بلررح يرر ا د مررا ال رررأه جعتا أررع مررا اللررديب أاايرراا أررع مررا جيررعا  اللغررةا علرراض ،رري لججهررا عبلا  رراو عيررا ر علررق 

مررا اتست ررهاو بهررا علررق المعنررق المررراوا  مررا يرر  و ال رررا اق  األصممفهانيالعررر  عجقرر الهع أالثرراو ،ترري اارراه ا يرراق يعثررر 

الرر ا وةا أررع اررراا يت ررر ال رررأه بررال رأه  ثيررراا أررع برر ق ال الكررلابة عالتررابعياا أررع يرر آي برر ق ال اللعمررا  الترري آتتررق مرر  

رلا عالتت ررريرا  .[10] ال رررريعة عقرررد ج رررلق  تابررر  م سررر عة علميرررة  رررغيرةا ، رررد  ررر  : اللغرررةا عالنلررر ا عالكررر 

ع يرررع لةالتررر ا ااتررررو  [10] اعال ررررا اقا عالت ررر ا عالمنارررقا عاللعمرررةا عااو ا عالنررر او ا عج ررر ل الت ررر ا عالت  يرررد

بعنايترر  بالكرر   المجاليررة الم ررتمد ة مررا االترراز ال رأايررة ووو ع رر  ال مررة الترري ع ررل  لليهررا  ر ررة الترر لي   األصممفهاني

ا آ ررد و لاوًا القممي  ع رراا النكرررة المتتاعآررة ،رري آنرراعل الغريررقا   ررق ]13[و ،رري يريررق ال رررأها ،رري الترآيررق عالعرر ي

 ]4[ علمي ا لل ا   بليب ت ير  جه بعضها ي غني عا بعاو

 . االختالف في عناويس كتب الغريب:3. 3

ا جعرررا الد ا سررريا اللرررديثيا  معررراجعله  الما لررر  علرررق  ا  بيرررًرا ،ررري عناعينهرررا ممررر  د  الت ،رررً يريرررق ال ررررأه لَيَجرررِ

للم  رر   ي تلترر ه جيضررا ،رري م رر لة اعتبا  ررا جميعهررا آ ررآ  يريررق ال رررأهو عقررد وا  اتلررت ل برريا عبررا اق ملررد وة 

 القمممي  ووالررر ا ، مرررا  ررري: الغريرررقا عالمعررراايا عالمجرررالا عاللررررعلا عالمتررررواقا عالتت ررريرا عالم رررعا عايعررررا  و

 ،ي  ل:

ا  رراه جع جميعرر ا العررريع ال رررأه لمعررااي التت ررير ج رراه عسرر ا "  آبيينررا جع بتت ررير يريبرر ا لا رر 

لرر  بلررح ،ررِه جع مجررالاا لمت ررابه ا تا لرر  لعرابررا يعررد       عليرر "و منكرر ص جمررر ع رر  عررا يامضرر ا ع  ررً

]4 [ 

ت  القممي   يررب اتهررع مررا   مرر  جه آت ررير الغريررقا جع يررر  ا  رر  جررز  مررا آت ررير معررااي ال رررأه  لرر  ا لعررا  

ه لليهررا  ا العنرراعيا ، ررد آاررر  ه للررق  رراا العبررا اق بكررتتها عنرراعيا بررا بكررتتها متررا يعا ، مرر  ا يتاررر  ا معتبررًرا حسمميس ن ممر

ت ال رررأه مجرراتق معر،يررة بررا مجرراتق للمعررا ل جع العلرر وا عمررا العلرر و علررع العرر وا عمررا علررع العرر و علررع اللغررةا  جع 

ق الغريممبا عجلررر  آلمررا عنرر اه سمميرالتفعمررا علررع اللغررة اابث رر   تررق آلمررا عنرر اه  ا ع ابعررة المعممانيا عأالثررة آ ررم 

ق  َي بررر االعممرااا علام ررة آرردعق الم ممك آ ررم  م ِ غريممب ووو الرر ا أررع يعتبررر جه بعررا العلمررا  ال رردما  للارر ا برريا مررا سرر 
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ا ]13[ا للت رررا   ال رررديد بينهمررراا  يرررع الت ،همرررامعممماني القمممرآن عالقمممرآن  رع ة ي رررد و آ ل ررر ً ي ررررا سررربق  ررر  فن مممر

 التتريق بيا  اا العبا اق ،ي عناعيا ق امي  يريق ال رأهو

ا   ،يررا ق مررا بًا مغررايًراا ،هرر   يررع لقرررا ا ب جرر و الررت ل ،رري عبررا اق عنرراعيا قرر امي   فممي   الهمما  جمرر 

ز عليهررا مررا اا يررة يررعلها بررا مررا اا يررة مضررم اهاا ،ي رر ل لارر   علررق الررريع مررا الررت ل  يريررق ال رررأها لت جارر   ت ير رر 

قغ علررق آت ررير يريررق ال رررأها  يررب آلمررا برريا ةي اآهررا: يرررً ا للعلمررة الغريبررة  نمكررَ  رراا العنرراعياا ،ررِه ات تمرراو ،يهررا م 

له  ررراا ااسرررما  متراو،رررة جع   حممممد صمممقرعقرررال ]15[ا ،ررري ال ررررأه العرررريعا عاتسرررتدتل عليهررراا عآ  ررريم معاايهرررا

م ]14[و  المتراو،رررة ،ررري عررررل المت رررد ميا ل  عال لررر ا  الهممما  أرررع ي  ررر  يا بررر مر يريرررق ال ررررأها مرررا ال ررر  جه المهتمررر 

ي ا ع رراا الت  سرر    ع  بعررا ال رر  يررا ب ه للررق جه   تررق معررااي ال رررأها  رري مررا  تررق الغريررقا عله  اارر  قررد آ سرر 

رعل الث ا،يررة عالعلميررة للم ررلمياا عآغيثر  ررا مررا عكررر للررق عكرررا عمررا معرراه للررق معرراها ممررا جعلهررع  اقتضررت  الكرر 

را عاييضرراا لغريررق ال رررأه يلترراج ه للررق للررق جارر    الهمما  بعررد معالجترر  لرربعا اامثلررة ي لررآ ع]9[و مزيررد مررا ال رر 

دمِ ي   تررق الغريررق ال رأارريا الترري جررا ق آلرر  عنرراعيا:  ا  ررما العتررق الترري ا تمرر   معمماني القممرآنا جع مجمما  القممرآنيرر 

 و ا ،رري عناعينهرراا علررق معالجتهررا للغريررقبالغريررق ال رأارريا عجعلترر  ملرر   ال رر ل ،يهرراا للررق جااررق العتررق الترري اكرر  

ا علعنهررا آعررالج الغريررقا  ررما غريممب القممرآنباعتبررا ا العتررق الترري آلمررا عبررا اق ييررر عبررا ة  الهمما  عبررالح ااترررو ]9[

 تررق يريررق ال رررأهو ع يررع  ررا  رراا اتلت ،رراق برريا علمررا  الغريررق ،رري ةري ررة آرررآيبهع للغريررق عيررر هع لرر  عةري ررة 

 :  القي  ا لت جا هع قد يت ت  ها مثلما ي  ل  ع عهع لعناعيا  تبهع

الرررت ل منرررا جهع ،ررري التررر لي ا لعرررا الررران يجمعهرررع اسرررتناو ع  ]العلمرررا ["وووعاقتضررر   ررراا العثررررة 

 ] 4[ جميعًا للق لغة العر "و 

علمررا  عله  رراه علمررا  الغريررق ي تلترر ه ،رري مؤل ترراآهع آررا ة عيت ت رر ه آررا ة جلررر ا ،ررِا هع بالت  يررد ي تلترر ه عررا  

 التت ير ،ي ةري ة الت لي و

  . االختالف  يس  ه  الغريب و ه  التفسير في التأليف:4. 3

له  اتلررت ل برريا علمررا  الغريررق ععلمررا  التت ررير ،رري آررجليتهع برري ِا ت مجررال للجرردل ،يرر و ،  ررا الغريررق لهررع 

رة عآرآيبهرراا لي ررها ال  رر ل للررق  ررا   ة ،رري جمرر  االترراز المت رر  ر ،رري مللرر  ا   ررق مررنهج  ررا  ةرررقهع ال ا رر  لتررظ مت رر 
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ق ليضرراا لغرر ن   تررا ا ع ررع يعنررَ ه بتت ررير مترررواقا يررر   ررا  مؤلرر  ا   ررق م ررايي  معي نررةا جا هررا يريبررةا جع آلترراي للرر 

 ]9[ جع ال ن  جع ييراو

ملررر ا ا ج رررا التت رررير ،رررِا هعا ،ررري يرررالبهعا يعنررر ه بجيررراق ال ررررأه  ل هررراا عبمترواآررر  جميعهررراا عب وعاآررر ا عج   جمررر 

زعلا عالل غرررةا عالن لررر ا عالل هجررراقا  ر  رررا  مرررا قيرررا  ررر ل ا يرررةا مرررا اا يرررة جسررربا  النررر  عآرا يبررر و  مرررا يجمررر  المت ررر 

ا ل  آعل ق بتت ير ا ياق ال رأايةو  ] 9[ عال را اقا عاا عاو ال  رعي ةا عيير بلحا مم 

 مررا ي جررد ،ررا ه جساسرري  ألررر  رر  جه   تررق التت ررير آت كررا جميعهررا باللغررةا عآعتمررد عليهرراا علعررا بد جررة جقررا  

 ] 16[ما  لة  تق يريق ال رأه بهاو 
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 خاتمة:

ل ررد ا تمرر   رراا الد اسررة بم  رر    ررناعة معرراجع يريررق ال رررأها عآ ررا ل   رر ل وعا،عهررا عاتلت ،رراق ،رري  

ل  للق عدو ما النتائج اجملها ،ي ا آي بياا وآ ليتهاا    عباآبا  منهج ع تي م ا ها آ   

 الت  ررريا لعلرررع الغريرررقآتمثرررا الررردعا،  العامنرررة ع ا  اسرررتمرا   رررناعة معررراجع يريرررق ال ررررأه جساسرررا ،ررري  

جررة الم ررلع ا ع الدمررة اللغررة العربيررة علأرائهررا االعررريعا لدمررة ال رررأه عآمييررزا عررا علررع التت ررير جع  تررق علررع اللغررة

 الدائمة للق ،هع ال رأه عآدبراو

ةري ررة آرآيررق الغريررقا عةري ررة جمررا عررا ج ررع جعجرر  اتلررت ل ،رري آرر لي  معرراجع يريررق ال رررأه ،تتمثررا ،رري  

 وبيا ج ا الغريق عج ا التت يراتلت ل عناعيا معاجع الغريقا ععيرا الغريقا  

الكررناعة اكرررا لل دمررة الترري آ ،ر ررا سرر ا  لل ررا   المترردبر  مررا آ  رري الد اسررة بضرررع ة ات تمرراو بهرراا  

لل رررأها جو لمت ررر ال رررأه الرران ت يجرر ل لرر  يرررا اللتررظ الغريررق مررا اجتهرراوا ال رراصا جو لو،ررراو عالهيئرراق الترري آنرر ة 

لب يمعررا بمهمررة آرجمررة معررااي ال رررأه العررريعا عالترري تبررد لهررا مررا الرجرر   لهرراا المعرراجع بعررد اتسررتعااة بعتررق التت رريرا 

 لمعجع يريق ال رأه جه يتك ا ،ي معنق اللتظ الغريق ج ثر مما يتعل   تا  التت يرو

علعررا ج ررده مررا ا ررتع برر  الد اسررة لبيرراه ج ميررة  ررناعة معرراجع يريررق ال رررأه عوعا،رر  آ ليتهررا قرر ل النبرري  ررلق  

 و 14هللا علي  عسلع: "اعرب ا ال رأه عالتم  ا يرائب "

 

 

 

 

 

 
14-  ( أبي شيبة  ابن  الموصلي )116/  6أخرجه  يعلى  وأبو  والحاكم )6560، رقم  436/  11(  اإليمان )477/  2(  والبيهقي في شعب   )3  /548  )

صلى هللا عليه وسلم ...   هللاجميعا من طريق ابن أبي شيبة عن ابن إدريس، عن المقبري، عن جده، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول  
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بلفظ    اإلحياء:العراقي في تخريج أحاديث  فذكره. قال  

قلت: مدار إسناد حديث أبي هريرة هذا على عبد هللا بن سعيد وهو    (:344/  6وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )  .»أعربوا« وسنده ضعيف
  .(2055، رقم 365/  10انظر: علل الدارقطني )ضعيف. و
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 الم اد  والمراجع:يائمة 

آررمو ملمررد عررز الررديا ايو ي رريا  وومنسمميخه نَفممَ ا ال ممباب فممي غريممب القممرآن ونا ممخه وجبرر  جعتررر ا ز جرريال [1] 

 13 .1994 وعلا ة ااعقال عال ؤعه ايس مية :المملعة المغربية و1يو

  ]2[ ال عرونا سعدو  ذو  الد ا ة الداللية أللفاق القرآن.  www.voiceofarabic.netو 2014/05/04و 10سا51

 109-101 .2011 وج بد: عالع العتق اللديب  وغريب القرآن وال عر الجاهلي وسعيدملمد   اا ناال  [3] 

 ومجلممة مجمممع اللغممة العر يممة  دم مماجا اعهررا عمنا جهررا"ا  -"معرراجع يريررق ال رررأه وعرر ض بررا  مررد  رر لناال [4] 

 1018  - 989و 2003 و4يو و78مجو

 92 و1999 وال ا رة: وا  مكر للاباعة وإعجا  القرآن والبالغة النبييةو مكاتق  اوها را،عيال  [5]

بيرررعق: المعتبررة  وآررمو لبرررا يعا ملمررد جبرر  التضررا واالتقممان فممي علمميآ القممرآن واللررا،ظ جرر ل الررديا ا رري ةيال [6] 

  2ري 5-3و  1ري 133 .1988 والعكرية

 ووا  المعر،ررة :بيرررعق و1يو وآررمو ملمررد جبرر  التضررا لبرررا يع والبرهممان فممي علمميآ القممرآن وبررد  الررديا از   رريال [7] 

1957 .292 

وا  ابررا  ررزو  :بيرررعق و1يو و3ةو وآررمو ملمررد اللجررا  والتبيممان فممي آداا حملممة القممرآن ويليررق بررا يرررلا نرر عنال [8] 

 166-165 .1994 وللاباعة عالن ر عالت لي 

مجمرر  الملررح ،هررد لاباعررة المكررل   :المدينررة المنرر  ة ومعمماجم معمماني  لفمماق القممرآن الكممريم و،رر لن ي سرر  اهررابطال [9] 

 37-8 .2000 وال ري 

 .1991 ووا  ال لررع :وم ررق وآررمو  ررت اه عرردااه الررداعون والقممرآنالمفممردات فممي غريممب  والرايررق ا ررتهااياا [10] 

19- 55 

آررمو لالررد  و هجممة األ يممب فممي  يممان ممما فممي كتمماا هللا العزيممز مممس الغريممب ولبرررا يع ابررا التر مررااي امررا وينيال [11].

 40-39. 2010 والمجل  ااعلق لل ؤعه ايس مية :ال ا رة  و1يو وملمد لمي 

وا  الغررر   :بيرررعق وآررمو  ررا ي عبررد البرراقي ملمررد والتبيممان فممي تفسممير غريممب القممرآن ويررها  الررديا االهررائعابررا  [12] 

 485-7 .2002  وايس مي

 .روو قو  ومجمرر  الملررح ،هررد لاباعررة المكررل  ال ررري  :المدينررة المنرر  ة وكتممب غريممب القممرآن و  رريا ااكررا  [13] 

325-344 

 3-ي .1978 ووا  العتق العلمية وآمو ج مد   ر  وتفسير غريب القرآن وابا قتيبة ادين  نال  [14] 

 26-11روو قو و  .الم دمة وتحفة األ يب  ما في القرآن مس الغريب وجب   ياه اادل ياا  [15] 

 49 .1956 ووا  مكر للاباعة :ال ا رة و1يو  والمعجم العر ي ن أته وتطي ا و  يا ااكا   [16] 
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the impact of electronic marketing on customer satisfaction in the 

Palestinian telecom sector (Jawwal & Ooredoo), according to several variables. The study followed 

the descriptive analytical method. The sample of the study consisted of (200) participants using the 

Palestinian telecommunications (Jawwal & Ooredoo) in the Hebron Governorate. A questionnaire 

consisting of two main sections and (39) paragraphs, of which (14) items were used to measure the 

nature of e-marketing and (25) items to measure customer satisfaction. The results of the study 

indicated that the reality of e-marketing in the Palestinian telecommunications sector is average, as e-

marketing through the company's website provides effort and time, and gives a clear idea of the 

programs developed by the company, as well as opportunities to move from program to program 

without the need to go to the company. It was also evident that there is a high level of customer 

satisfaction in the Palestinian telecommunications sector (Jawwal & Ooredoo), and the areas of 

customer satisfaction came in the following order: (customer expectations, quality of service 

provided, customer service). It was found that there is an impact of e-marketing on the quality of the 

service provided, and on customer service and expectations. The results of the study showed that 

there are statistically significant differences in the impact of e-marketing on customer satisfaction in 

the Palestinian telecommunications sector due to variables: gender, educational qualification, 

duration of participation, and type of segment, while it was found that there were no statistically 

significant differences attributed to variables: the segment, the way to deal with The company. The 

study came out with a number of recommendations, including: (Enhancing the electronic 

infrastructure of Palestinian telecommunications companies in a way that ensures services reach all 

users, reducing the prices of services provided through the company website so that they are less than 

those provided at the company’s center, designing the company’s website in an attractive way, and in 

a way that enables customers Easily handle it). 

 

Key words: E-marketing, customer satisfaction, Palestinian telecom sector. 
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 الملخص

تهدف هذه الدراسة التعرف إلى أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية )جوال و أوريدو(، 

ً لعدة متغيرات. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. تكونت عينة الدراسة من ) ( مشترك يستخدمون االتصاالت 000وفقا

( فقرة 34( فقرة منها)13في محافظة الخليل. تم استخدام استبانة مكونة من قسمين رئيسيين و) الفلسطينية)جوال و أوريدو(

( فقرة لقياس رضا الزبائن. أشارت نتائج الدراسة إلى أن واقع التسويق اإللكتروني في 00لقياس طبيعة التسويق اإللكتروني و)

كتروني عبر موقع الشركة الجهد والوقت، ويعطي فكرة واضحة ، كما يوفر التسويق اإللاقطاع االتصاالت الفلسطينية متوسط

عن البرامج المستحدثة لدى الشركة، كما يوفر فرص االنتقال من برنامج إلى برنامج دون الحاجة للذهاب للشركة. وتبين أيضاً 

زبائن على )جوال و أوريدو(، وجاءت مجاالت رضا ال وجود رضا مرتفع للزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية

وتبين  وجود أثر للتسويق اإللكتروني على جودة الخدمة الترتيب:)توقعات الزبائن، جودة الخدمة المقدمة، خدمة الزبائن(. 

ثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر التسويق اإللكتروني أالمقدمة، وعلى خدمة الزبائن وتوقعاتهم. و

اع االتصاالت الفلسطينية تعزى لمتغيرات: الجنس، والمؤهل العلمي، ومدة االشتراك، ونوع على رضا الزبائن في قط

الشريحة، في حين تبين عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات: الشريحة، طريقة التعامل مع الشركة. وخرجت 

لشركات االتصاالت الفلسطينية بما يضمن وصول الخدمات البنية التحتية اإللكترونية  تعزيز) الدراسة بعدد من التوصيات منها:

مركز الشركة،  في المقدمة تلك من قلأ بحيث تكون الشركة موقع عبر المقدمة أسعار الخدمات إلى جميع المستخدمين، تخفيض 

 بطريقة جذابة، وبطريقة تمكن الزبائن من التعامل معه بسهولة(. للشركة اإللكتروني تصميم الموقع

 

 التسويق اإللكتروني، رضا الزبائن، قطاع االتصاالت الفلسطينية. مات المفتاحية:الكل
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 المقدمة:

كشركة مساهمة عامة بهدف تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية  3330باشرت االتصاالت الفلسطينية أعمالها عام 

لتحتية الالزمة للتشغيل والقادرة على تقديم أفضل الخدمات واإلنترنت في فلسطين، وذلك من خالل إنشاء وتطوير البنية ا

وأحدثها للمشتركين، وقيادة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين. وعلى الصعيد الخارجي، تمتلك مجموعة 

) Dubai Internationalة في مركز دبي المالي العالميالمسجل )Vtel (من أسهم شركة فيتل %00.1االتصاالت الفلسطينية 

) Financial Centre  ًفي المنطقة، حيث يعتبر تسجيل شركة فيتل القابضة أمرا ً الذي يعتبر من أرفع المراكز المالية شأنا

ً لنمو الشركة وتحقيق أهدافها وتنفيذ خطة عملها. تساهم م جموعة االتصاالت الفلسطينية بنسبة مؤثرة في الناتج المحلي مهما

من إجمالي القيمة السوقية لبورصة فلسطين كما في نهاية أيلول من  %11.04اإلجمالي الفلسطيني، فيما يمثل سهم بالتل حوالي 

للمجموعة استقراراً مالياً  روقد نمت عائدات الشركة بشكل متزايد على مدار السنوات السابقة، وهذا بدوره وف   0030العام 

مكنها من ضخ المزيد من االستثمارات في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. إضافة لذلك، تعتبر مجموعة االتصاالت 

 تلوح فرصة كل القتناص للشركات الدؤوب السعي ظل األولى من حيث القدرة التوظيفية في القطاع الخاص الفلسطيني. وفي

 التطور ظل وفي عليا، تنافسية ميزة وتحقيق السوقية حصتها زيادة بغية عملها في مجال الحديثة التقنيات كبةوموا األفق في

 في العالم األعمال قطاعات جميع على تسيطر باتت التي الهائلة المعلومات وثورة عالم التكنولوجيا والمعلوماتية في الكبير

 يعمل أنه حيث يتضح اإللكتروني للتسويق الخدمي األثر وقد أخذ .الحامية المنافسة التجارية، وبسبب المنشآت خاص وبشكل

 التجارة ظل في إيجادها المتعذر من كان جديدة أسواق وخلق العالمية األسواق النفاذ إلى خالل من السوق نطاق توسع على

 كما من المستهلكين، ممكن عدد ألكبر حةمتا والخدمات السلع من المنتجات االنترنت تجعل عبر التسويق ألن ممارسة التقليدية،

 التمييز عوامل وأصبحت المنتجات المعروضة في التنوع من زاد األمر الذي جديدة، وخدمات منتجات بظهور ساهم نهأ

 الذي األمر والدولية، المحلية األسواق في الحضور والمتوسطة للمنظمات الصغيرة الفرصة يتيح وضوحاً وهذا أكثر واالختيار

والرغبات  للحاجات وملبيا تطورا أكثر مخرجات إيجاد على ساعد أيضا وقد المنتجات، بين الفرصة لالختيار المستهلك حيمن

 تطوير على وساعد المنظمة والزبائن، بين االتصال وسائل في تطوير وساهم للمنظمات، الذهنية الصورة تحسين على وعمل

 بالمبيعات الخاصة المعامالت متابعة على أيضا نجاز األعمال، والقدرةإ ىعل قدرة أكثر وجعلهم وتعزيزها األفراد قدرات

 [1] .هائلة بسرعة تغيير المقترحات البيعية أو منتجات إضافة في والسرعة ونتائجها، وخطواتها

http://www.vtel.ae/
https://www.difc.ae/
https://www.difc.ae/
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 الدراسة: مشكلة

خدماتها  لتطوير عناصره بكافة ياإللكترون من التسويق االستفادة إلى في فلسطين االتصاالت قطاع في العاملة الشركات تسعى 

 التي المهمة األهداف حدأ هو الزبائن رضا أن اعتبار على الوالء، رضائهم وبالتالي على الحصول جلأ من لزبائنها المقدمة

 العملية في العناصر أهم من التسويقي المزيج كما يعد ،االستمراريةو  الربحية في األساسية الشركة تحقيق أهداف تساعد على

 المنتج، أو المؤسسة وبين بينه وفاء حلقة وخلق دائم كزبون عليه المستهلك والمحافظة إرضاء على تعمل التسويقية التي

ميزة  على والحصول والربحية االستهالكية للمؤسسات مادي مردود تحقيق في المؤثرة القوى التسويقي كذلك هو والمزيج

بيئة  في التسويق عملية عن نجاح يعبر قد وهذا ومنتجاتها، للشركة وفيا صبحي وهكذا وثقته والء المستهلك وكسب تنافسية،

 جوال واوريدو شركتي في فلسطين في االتصاالت قطاع في اإللكتروني التسويقي المزيج يدرس فإن البحث ، ولذلك[2]سالتناف

السؤال  على اإلجابة خالل من البحث مشكلة تجسيد والئهم، ويمكن تعزيز خالل من عليهم الزبائن والحفاظ رضا على وأثره

  :الرئيس اآلتي

وتنبثق عن هذه الفلسطينية)جوال و أرويدو(؟،  االتصاالت قطاع في الزبائن رضا على اإللكتروني للتسويق أثر يوجد هل

 اإلشكالية، األسئلة الفرعية التالية:

 و أوريدو(؟ ( ما واقع التسويق اإللكتروني في قطاع االتصاالت الفلسطينية )جوال3س

 ( ما درجة رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية )جوال و أوريدو(؟0س

 المقدمة؟ الخدمة جودة على اإللكتروني للتسويق أثر يوجد ( هل1س

 ؟ الزبائن خدمة على اإللكتروني للتسويق أثر يوجد ( هل4س

 ؟ الزبائن توقعات على اإللكتروني للتسويق أثر يوجد ( هل0س

 في الزبائن رضا على التسويق اإللكتروني ألثر (α≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  توجد هل (0س

تعزى إلى متغيرات:)الجنس، المؤهل العلمي، الشريحة المستخدمة، مدة  الفلسطينية )جوال و أوريدو( االتصاالت قطاع

 االشتراك، طريقة التعامل مع الشركة، نوع الشريحة(.
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 متغيرات الدراسة: 

 أوالً: المتغيرات الديموغرافية:

 . الجنس، وله مستويان: )ذكر، أنثى(.3

 . المؤهل العلمي، وله ستة مستويات: )ال يوجد، دون الثانوية العامة، ثانوية عامة، دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(.0

 جوال + أوريدو(.)جوال، أوريدو،  . الشريحة المستخدمة، ولها ثالثة مستويات:1

 30سنة، أكثر من  30-33سنوات، من  30-0سنوات، من  0-3. مدة االشتراك، ولها خمسة مستويات: ) أقل من سنة، من4

 سنة(.

) زيارة مركز خدمة الزبائن، االتصال بمركز االستعالمات، عبر وسائل  . طريقة التعامل مع الشركة، ولها ثالثة مستويات:0

 للشركة(.التواصل اإللكتروني 

 . نوع الشريحة، ولها مستويان: )كرت،  فاتورة(.0

 التسويق اإللكتروني. ثانياً: المتغير المستقل:

 رضا الزبائن. ثالثاً: المتغير التابع:

 )جوال وأوريدو(. قطاع االتصاالت الفلسطينية رابعاً: المتغير الوسيط)الداخلي(:

 :الدراسة أهداف

 : لىالتعرف إ الحالية هدفت الدراسة

 ( واقع التسويق اإللكتروني في قطاع االتصاالت الفلسطينية )جوال و أريدو(.3

 ( واقع جودة الخدمة المقدمة في قطاع االتصاالت الفلسطينية )جوال و أريدو(.0

 ( واقع خدمة الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية )جوال و أريدو(. 1

 لسطينية )جوال و أريدو(.( توقعات الزبائن في قطاع االتصاالت الف4
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 ( أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن.0

 االتصاالت قطاع في الزبائن رضا على التسويق اإللكتروني فروق في استجابات المبحوثين ألثر معرفة مدى وجود (0

 تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية للدراسة. الفلسطينية )جوال وأريدو(

 أهمية الدراسة: 

 تلخيص أهمية هذه الدراسة فيما يلي: يمكن

أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت على شركتي جوال واوريدو في فلسطين من  األهمية النظرية:

ما يتعلق بالتطور السريع الذي حصل في تطور خدمات االتصاالت واستخدام  إلىخالل اتباع المنهج العلمي الوصفي باإلضافة 

نترنت لتقديم خدمات االتصاالت من خالل موظفي الشركات وتحقيق الرضا للعمالء خدمات االتصاالت واستخدام شبكة اإل

 وإرضاء الزبائن والتعامل مع العمالء أيضا باستخدام التسويق اإللكتروني.

رها بحيث توزع على وحدات تتمثل األهمية العلمية في تصميم استبيانه تتضمن متغيرات البحث وعناص األهمية العلمية:

 لى نتائج البحث.إسئلة الدراسة والتوصل أمعاينة من شركتي جوال وأوريدو الختبار 

  حدود الدراسة:

 تتحدد حدود هذه الدراسة بما يأتي:

تتناول الدراسة أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية )جوال الحدود الموضوعية: -

 وأوريدو(.

 تقتصر الدراسة على مستخدمي االتصاالت الفلسطينية )جوال وأوريدو( في محافظة الخليل. الحدود البشرية:-

 م.0000أجريت الدراسة خالل  شهري شباط وآذار من العام الحدود الزمنية: -

 محافظة الخليل. لحدود المكانية: ا-

  مصطلحات الدراسة:

 الدراسة:فيما يلي تعريف لبعض مصطلحات 
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هو االستخدام األمثل للتقنيات الرقمية، بما في ذلك تقنيات المعلومات واالتصاالت لتفعيل إنتاجية " التسويق اإللكتروني:-

التسويق وعملياته المتمثلة في الوظائف التنظيمية، والعمليات والنشاطات الموجهة لتحديد حاجات األسواق المستهدفة وتقديم 

 ]1.[العمالء"السلع والخدمات إلى 

  [4] .وتعني إلى مدى تلبي هذه الخدمة توقعات العمالء جودة الخدمة:-

تعرف إجرائياً بأنها الجهود المبذولة من قبل الشركة لزبائنها، والتي تهدف من خاللها تحقيق المنفعة للشركة،  خدمة الزبون:-

 وكذلك الحصول على رضا الزبائن.

ً بتوقعات الزبون: - أنها ما يتوقعه الزبون من الشركة في مجال الخدمة المقدمة له، بحيث يكون راض عن تلك تعرف إجرائيا

الخدمة المقدمة، فإذا تساوت الخدمة مع توقعات الزبون فإنه يشعر بالرضا، وإذا فاقت الخدمة المقدمة توقعات الزبون فإنه يشعر 

ر بالسخط على الشركة مقدمة الخدمة، مما يجعله يفكر بالسعادة، وفي حل قلت جودة الخدمة عن توقعات الزبون فإنه يشع

 بتركها واللجوء إلى شركة أخرى تقدم خدمات توائم توقعاته.

 األدب التربوي:

التسويق اإللكتروني عبارة عن تطبيق استراتيجيات التسويق التقليدي المباشر المعروف في سوق العمل، ولكن من خالل 

ر اإلنترنت )الموقع الرسمي المصمم بشكل احترافي ومتوافق مع جميع األجهزة، والمحتوى استخدام جميع الوسائل المتاحة عب

اإلبداعي الذي يساهم في أرشفته على محركات البحث وظهوره في النتائج األولى للبحث، وصناعة المحتوى الجذاب على 

ات المدفوعة عبر اإلنترنت، والنشرات نستغرام وتوتير وسناب شات، واإلعالنإمواقع التواصل االجتماعي كالفيس بوك و

 إلى لكترونية في قطاع االتصاالت الفلسطينية، فهو يشيراإلوهو جزء أساسي من أنشطة التجارة  البريدية اإللكترونية وغيرها(،

 البيئة فضاء في والمستهلك المنظمة بين التفاعل وهو إدارة اإلنترنت، شبكة خالل من تنفيذها تم التسويقية التي األنشطة كافة

 تكنولوجيا على أساسية بصورة تعتمد اإللكتروني للتسويق االفتراضية المشتركة والبيئة تحقيق المنافع أجل من االفتراضية

إدارة  على تركز أيضا بل المستهلك إلى المنتجات بيع عمليات على فقط تركز ال، وعملية التسويق اإللكتروني اإلنترنت

 .[5]أخرى  جهة من والبيئة الخارجية الداخلية البيئة عناصر وبين جانب من مستهلكوال المنظمة بين العالقات

أما التسويق التقليدي فيتم عبر الطرق التقليدية من عرض المنتج للبيع في المحالت ومنافذ بيع الشركات المختلفة، وقد تقتصر 

ت وكذلك الراديو، أو حتى عبر التواصل المباشر بين الدعاية له عبر التليفزيون أو اإلعالنات المطبوعة عبر الصحف والمجال

  .ممثل الشركة والمستهلك
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 الفروقات بين التسويق اإللكتروني والتسويق التقليدي:

 :[6]يمكن توضيح الفروق بين التسويق اإللكتروني والتسويق التقليدي من خالل اآلتي 

التسويق اإللكتروني أقل مقارنة بالتكلفة العالية للتسويق  التي تتكبدها الشركات في عرض المنتجات من خالل التكلفة:-

 التقليدي.

التواصل في التسويق اإللكتروني دقيق وأسهل بسبب توظيف تكنولوجيا المعلومات وأدواته واالتصال الدائم  التواصل:-

ً ما ألنه محدد بزمان والدوري كإرسال الرسائل ومتابعة الزبائن. أما التسويق التقليدي يكون التواصل من خالله ص عب نوعا

 .ومكان

عدد الزبائن في الشبكة اإللكترونية كبير جداً ألن التسويق محلي وعالمي بينما التسويق التقليدي يخدم شريحة  حجم الشريحة:-

 .معينة من الزبائن أو األشخاص

ً ما هناك صعوبة في معاينة المنتج ألنه يعتمد على عرض الصورة كما  معاينة المنتجات:- الحصول على عينة صعب نوعا

 .بالمقارنة مع التسويق التقليدي فمعاينة المنتج والحصول على عينة أسهل

يمكن متابعة ردود الزبائن وتساؤالتهم من خالل الصفحات االجتماعية أو المواقع بشكل مباشر في  متابعة ردود الفعل:-

 .التسويق اإللكتروني أما التقليدي فصعب المتابعة

ل عملية جمع بيانات الزبون أو الزائر واهتماماته بالمنتج. التسويق التسويق اإللكتروني يتفاعل مع الزبائن ويسه   البيانات: جمع-

 .التقليدي مهمة صعبة ومجهدة أكثر

هاتف التسويق اإللكتروني يمكن الزبون من طلب المنتج في أي وقت ومكان من خالل األدوات اإللكترونية ) متابعة الطلبات:-

ً  –ذكي   كمبيوتر( أما التقليدي فهو صعب نسبيا

 فرص التسوق اإللكتروني:.

التي يحققها التسويق اإللكتروني لكل من الشركات والعمالء في ظل العولمة وبيئة األعمال   يمكن تحديد أهم الفرص والمنافع

 [7] :المتغيرة 
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ن التسويق اإللكتروني يؤدي إلى توسيع األسواق وزيادة الحصة األسواق العالمية: أكدت الدراسات أ ى. إمكانية الوصول إل3

 ىبسبب االنتشار العالمي، كما يتيح التسويق اإللكتروني للعمالء الحصول عل %00 -1السوقية للشركات بنسب تتراوح بين 

 الجغرافية.  عن مواقعهم احتياجاتهم واالختيار من بين منتجات الشركات العالمية بغض النظر

ديم السلع والخدمات وفقا لحاجات العمالء: من خالل التسويق اإللكتروني يجد المسوقون فرصة أكبر لتكييف منتجاتهم . تق0

 بشكل يلي توقعات العمالء ويتالءم مع خصوصيات كل عميل. E- Cutomizationطبقا لحاجات العمالء إلكترونيا 

سويق اإللكتروني فرصة جوهرية لالستجابة للتغيرات التي تحدث مرتدة لتطوير المنتجات: قدم الت معلومات ى. الحصول عل1

في األسواق والتقنيات بشكل يحقق دمج حاجات العمالء مع التطورات التكنولوجية، وذلك من خالل ما يعرف بالعملية المرنة 

 . بواسطة اآلليات التفاعلية للتسويق اإللكتروني استشعار السوق ىلتطوير المنتج، والتي تعتمد عل

تخفيض التكاليف واستخدام التسعير المرن: إن استراتيجيات التسعير في ظل التسوق اإللكتروني ليست مجرد استجابة  .4

سريعة لظروف السوق، وإنما تأخذ في الحسبان جميع العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية، والشك أن مفهوم التسعير 

يق اإللكتروني، حيث تتوفر تقنيات تمكن المشتري من البحث عن والعثور على أفضل المرن يجد تطبيقاته من خالل آليات التسو

 األسعار المتوفرة.

يكون التفاعل فيها بين   سوق اإللكترونيةل. استحداث أشكال وقنوات جديدة للتوزيع: قدم التسويق اإللكتروني منظورا جديدا ل0

 طرفي عملية التبادل دون الحاجة إلى وسطاء.

نترنت من أكثر وسائل الترويج جاذبية دام أساليب ترويج تفاعلية مع العمالء: يعتبر اإلعالن اإللكتروني عبر اإل. استخ0

سنويا، وقد قدم التسويق  %30نترنت يتزايد بمعدل وانتشارا في ظل االتجاه نحو التسويق اإللكتروني، فاإلعالن المباشر عبر اإل

و أن الشركات تقدم رسائلها الترويجية بشكل متعمد إلى بيئات مستهدفة من خالل مواقع اإللكتروني مفهوما جديدا لإلعالن، وه

 .جماهيرهم أماكنإلكترونية محددة يتوقعون  

. دعم وتفعيل إدارة العالقات مع العمالء: يستند التسويق اإللكتروني إلى مفاهيم جديدة وقناعات ترقى إلى اعتبار العميل 0

وذلك من خالل تفعيل ، وهدف مع العمالء ىشآت األعمال، لذا استهدف بناء ودعم عالقات ذات معنشريكا استراتيجيا في من

 ديناميكية واستمرارية االتصال المباشر مع العمالء.

. تحقيق ميزة تنافسية وموقع استراتيجي في السوق: تمر المنافسة في األسواق اإللكترونية بمرحلة انتقالية نتيجة إلى التحول 8

قد خلقت   المنافسة المستندة للقدرات، والشك أن التطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالتسويق اإللكترونيإلى 

 فرصا غير مسبوقة في دعم االستراتيجيات المميزة وتحسين الوضع التنافسي للشركات.
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 مميزات التسويق اإللكتروني:

 [8]بالعديد من المميزات منها  : التجارة اإللكترونية تتميز

. إمكانية البيع أو الشراء من خالل المنزل وهذا يوفر الوقت والجهد للبائع والمشتري، ويوفر إتمام عملية البيع والشراء 3

 .بسهولة

 .على السواء في أخذ قرار البيع أو الشراء . يوفر التسويق اإللكتروني عوامل الراحة والحرية للبائع والمشتري0

 .يوفر التسويق اإللكتروني الكثير من المال ألنه يوفر النفقات المالية ألن كل التسويق يقام بدون تدخل الوسطاء .1

انة . يوفر التسويق اإللكتروني للمشتري أمكانية جمع معلومات أكثر عن السلعة قبل اتخاذ قرار الشراء؛ من خالل االستع4

 .بآراء األصدقاء أو البحث عنها في مواقع أخرى

 .يوفر التسويق اإللكتروني سهولة الدفع من خالل البطاقات البنكية التي تتواجد في كل مكان تقريباً.0

 .. هذا النوع من التسويق يتيح زيادة عدد العمالء والتعامالت التسويقية بشكل كبير بسبب االنتشار الواسع لإلنترنت0

تيح التسويق اإللكتروني شراء أنواع عديدة من السلع قد ال تتوفر في بلد المشتري نفسه، وقد ال يجدها إال من خالل . ي0

 .اإلنترنت

. سهولة الحصول على أي معلومة تخص المنتج في وقت قصير، وكذلك سهولة الحصول على المنتج من خالل المنزل وهذا 8

 .يوفر تجاوز الحدود المكانية

يتم فيه  اذلك ال يتوفر في التسويق العادي ألنه يتطلب مكانفهذا النوع من التسويق إمكانية التسويق ألي كمية من السلع،  . يوفر3

عرض السلعة، باإلضافة إلى الضرائب والكهرباء واإليجار للمكان المعروض فيه السلع، وكل هذه األمور تؤثر على سعر 

 .ي أكثر نوع من التسويق يوفر كل هذه التكاليفالسلعة، لهذا يعتبر التسويق اإللكترون

 عيوب التسويق اإللكتروني:

 :[8]تتمثل عيوب التسويق اإللكتروني بما يلي

 .. احتمالية اختراق الحسابات من خالل بعض األشخاص، ألن بعض الحسابات تفتقر إلى عنصر السرية واألمان3

رديئة من خالل أسماء وكيانات وهمية ونشر صور ال تمثل المنتج بشكله قد يسمح لبعض الناس التسويق للبضائع السيئة وال .0

 .الحقيقي

 .عدم انتشار سياسية التسويق اإللكتروني بشكل واسع في الكثير من البالد العربية.1

 .منة.عدم توفر وسيلة سهلة للدفع في الكثير من األسواق اإللكترونية، وجهل الكثير من الناس بطرق الشحن السريعة واآل4

https://www.almrsal.com/post/535250
https://www.almrsal.com/post/535250
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قد ال يجد الكثير من األشخاص الثقة في هذا النوع من التسويق، بسبب المرور ببعض التجارب التي تعرضوا فيها للنصب، . 0

 .أو وصول سلع بمواصفات غير المعلن عنها

مما يزيد  عدم الربط بين البنوك الواقعة في عملية الربط من خالل اإلنترنت، وعدم وجود مؤسسات مسئولة عن هذا الربط. 0

 .فيما يخص طرق الدفع االوضع توتر

 .. عدم توفر قوانين ومؤسسات قانونية تحمي المستهلك من عمليات النصب التي قد يتعرض لها من خالل اإلنترنت0

لك يوجد في الكثير من األحيان اختالف في مقاييس المالبس من بلد إلى أخرى، وعدم القدرة على التأكد من أن هذا المنتج وذ. 8

   .المقاس سوف يتناسب مع الزبون

 الدراسات السابقة:

 األردنية" التجارية المصارف في اإللكتروني التسويق "واقعبعنوان  [9]: دراسة حداد وجودة  أوال 

 وهل العمالء، مع التعامل اإللكتروني في التسويق أهمية في المصارف التجارية عمالء إدراك مدى معرفة إلى الدراسة تهدف 

 وهل حققت المصرفية، الخدمات جودة ويعزز وعمالئها المصارف التجارية بين العالقة تعزيز اإللكتروني على التسويق عملي

 ال توجد أنه في تمثلت فقد الدراسة اإللكتروني. أما فرضيات التسويق مجال في ملموسا نجاحا التجارية األردنية المصارف هذه

 وال المصرفية، الخدمات وجودة درجة األمان بين عالقة توجد وال الخدمات المصرفية، جودةو معلوماتية قاعدة توفر بين عالقة

 إجابات عينة في إحصائية داللة ذات فروق هناك وليست الخدمات المصرفية جودة على للتسويق اإللكتروني تأثير يوجد

 توصلت. اإلحصائي باستخدام التحليل لتحليلا تم الديموغرافية، العوامل إلى تعزى الخدمات المصرفية جودة على الدراسة

المصرفية،  الخدمات وجودة اإللكتروني للتسويق قاعدة معلوماتية توفر بين عالقة هناك أن: أهمها النتائج من عدد إلى الدراسة

 جودة لىع يؤثر وأن التسويق اإللكتروني فيها الخدمات وجودة المصرفية األعمال األمان في توفر بين عالقة أيضا هناك

 .الخدمات المصرفية

"تأثير أبعاد جودة الخدمة المدركة على رضا العمالء وثقتهم ووالئهم بعنوان  [10]دراسة نورزان قاسم ونور عبد الله  ثانيا: 

 في التجارة اإللكترونية"

في إعدادات التجارة  تهدف الدراسة إلى التحقق تجريبًيا من العالقة بين جودة الخدمة المدركة والرضا والثقة والوالء 

الماليزية والقطرية. تم استخدام منهج طريقة المسح في هذه الدراسة. الختبار أبعاد جودة الخدمة  -اإللكترونية في ثقافتين 

. تم اختبار الفرضيات باستخدام نمذجة varimaxالمدركة، تم تحليل جميع العناصر العشرين باستخدام الدوران المائل ودوران 

ت الهيكلية والنموذج الخطي العام لتحليل التباين األحادي تم العثور على جودة الخدمة المدركة لها تأثير كبير على رضا المعادال
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العمالء. ووجد أن رضا العمالء بدوره له تأثير كبير على الثقة. لكل من رضا العمالء والثقة تأثيرات كبيرة على الوالء من 

هي سابقة للزيارات المتكررة أو نوايا إعادة الشراء. ومن المثير لالهتمام  WOMن أن ( في حيWOMخالل الحديث الشفوي )

أن الثقة ال تؤثر بشكل مباشر على األخير. باستثناء تأثير الرضا على الثقة، لم نجد فرقًا كبيًرا بين تأثيرات جودة الخدمة 

لعمالء القطريين والماليزيين مما يشير إلى أن العالقات في المدركة على الرضا ، والرضا عن الوالء، والثقة على الوالء بين ا

 النموذج لم يتم االحتفاظ بها عبر المجموعتين الثقافيتين ألن المستجيبين لديهم خلفية ثقافية مماثلة.

على  ليةتحلي دراسة ( المصرفية للخدمة التسويقي المزيج على اإللكتروني التسويق "أثربعنوان  [11]دراسة الختم  ثالثا: 

 " السودانية( المصارف

 لدى اإللكتروني المزيج التسويقي عناصر على اإللكتروني التسويق يلعبه الذي الدور عن الكشف إلى  تهدف الدراسة

 التسويق بمفهوم العمل نحو المصرفية المؤسسات التي تبذلها الجهود عن الكشف إلى هدفت كما الخرطوم، والية في المصارف

الخدمات  بين العالقة معرفة في الدراسة مشكلة وتتلخص السودانية. والمصارف في المؤسسات تطبيقه حاولةوم اإللكتروني

 ما تقديم في والتميز مع المصرف المتعاملين عدد وزيادة االستثمار على العائد وزيادة لعمالئه المصرف يقدمها التي اإللكترونية

 عناصر على اإللكتروني للتسويق وتأثير عالقة توجد ال نهإ :القائلة األساسية الفرضية في تمثلت فقد الفروض أما مختلف. هو

 الوصفية اإلحصائية األساليب باستخدام البيانات تحليل وتم السودانية، المصارف المصرفية في للخدمة التسويقي المزيج

 عمالئه لخدمة الممغنطة قات البالستيكيةللبطا المصرف استخدام بين معنوية عالقة هناك والتحليلية. وخلصت الدراسة إلى أن

 خدماته لتقديم المصرف تبني درجة بين معنوية عالقة التنافسية، ووجود وقدرته زيادة ربحيته وبالتالي جدد عمالء وجذب

 التنافسية. قدرته وزيادة العمالء، عدد وزيادة التعامل تكاليف االنترنت وتخفيض شبكة عبر المصرفية

"استراتيجيات الخدمات المصرفية اإللكترونية وأثرها على رضا العمالء: الدليل  بعنوان[12]د وناصر دراسة محمرابعا: 

 "التجريبي من فلسطين

تهدف الدارسة إلى التعرف إلى العالقة بين الخدمات المصرفية اإللكترونية في فلسطين ورضا العمالء، والتعرف على تأثير  

ية على رضا العمالء في القطاع المصرفي في فلسطين. استخدمت الدراسة مكونين االستراتيجيات المصرفية اإللكترون

( بنوك في فلسطين، ب( المقابالت المباشرة مع 8( عميالً من البنوك في )140رئيسيين: أ( تصميم المسح الذي استهدف )

تيجيات البنك المستقبلية تجاه الخدمات اإلدارة العليا في بنكين رئيسيين في فلسطين )البنك العربي وبنك فلسطين( حول استرا

( في فلسطين،  أشارت  الدراسة إلى وجود 3Gالمصرفية اإللكترونية. مع إدخال الجيل الثالث من خدمة اإلنترنت الالسلكي )
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رفض عالقة إيجابية هامة بين استراتيجيات الخدمات المصرفية اإللكترونية ورضا العمالء باستخدام هذه الخدمات. وهكذا تم 

 الفرضية الصفرية للدراسة وقبول الفرضية البديلة. 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

بعد االستعراض السابق للدراسات السابقة  توصل الباحثان إلى أن موضوع  التسويق اإللكتروني وما له من دور في تحقيق  

وعي العمالء بأهمية التسويق اإللكتروني مثل رضا العمالء قد حظي باهتمام الباحثين، حيث تناولت دراسات عديدة  مدى 

، وتناولت دراسات أخرى  العالقة بين التجارة اإللكترونية وجودة الخدمة مثل دراسة نوريزان ونور  ] 3[دراسة حداد وجودة

كتروني، في الدور الذي يلعبه التسويق اإللكتروني على عناصر المزيج التسويقي اإلل [11]، بينما تناولت دراسة الختم [10]

العالقة بين الخدمات المصرفية اإللكترونية ورضا العمالء، وقد استفاد الباحثان من  [12]تناولت دراسة محمد وناصر نحي

هذه الدراسات في التعرف إلى مجاالت الدراسة ومتغيراتها واألساليب اإلحصائية في تحليل نتائجها وكذلك في بناء بنود 

ها، كما استفاد من النتائج والتوصيات والمقترحات التي خرجت بها هذه الدراسات.  فقد أسهمت تلك االستبانة ومجاالتها وفقرات

ثراء هذه الدراسة بالخبرات الواردة فيها. ولعل أهم ما يميز هذه الدراسة أنها عنيت بمعرفة "أثر التسويق إالدراسات ب

)جوال و أوريدو("، الشركتان الوحيدتان في مجال االتصاالت  اإللكتروني على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية

إضافة إلى  -على حد علم الباحثين  -الخلوية في فلسطين، حيث لم يتم تناول هذا الموضوع بهذه الصورة في الدراسات السابقة 

 و أوريدو(. )جوال تفردها في بحث أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية

 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته لهذا النوع من الدراسات.  :منهج الدراسة

 .تكون مجتمع الدراسة من جميع مستخدمي شرائح جوال وأوريدو في محافظة الخليل :مجتمع الدراسة

من مستخدمي شرائح جوال وأوريدو في  قام الباحثان بعمل استبانة إلكترونية وتوزيعها على عينة عشوائية :عينة الدراسة

 . ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة3( استبانة، والجدول )000) محافظة الخليل، حيث تم استرداد
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة3جدول)

 النسبة المئوية العدد المتغيرات الرقم

 %10 04 ذكر الجنس 3

 %08 310 أنثى

 

 

0 

 

 

 

 المؤهل العلمي

 - - ال يوجد

 %3.0 1 دون الثانوية العامة

 %0.0 0 ثانوية عامة

 %0.0 33 دبلوم

 %80 300 بكالوريوس

 %30.0 03 دراسات عليا

 

1 

 

 

 الشريحة المستخدمة

 %00 334 جوال

 %30.0 10 أوريدو

 %00.0 03 جوال + أوريدو

 

4 

 

 مدة االشتراك

 %34.0 03 أقل من سنة

 %10 00 سنوات 0-من سنة

 %33.0 13 سنوات 30-0من 

 %30 00 سنة 30-30من 

 %00 40 سنة فأكثر 30من 

 

0 

 

طريقة التعامل مع 

 الشركة

 %33 18 زيارة مركز خدمة الزبائن

 %03 300 االتصال بمركز االستعالمات للشركة

 %00 40 عبر وسائل التواص اإللكتروني للشركة

 %00.0 301 كرت نوع الشريحة 0

 %01.0 40 فاتورة

 

عظم أفراد (، كما أن م%08( يتضح أن معظم أفراد العينة الدراسية كانوا من اإلناث حيث بلغت نسبتهم )3بالنظر إلى الجدول ) 

(، ومعظم أفراد العينة برتبة يستخدمون شريحة جوال بنسبة %80العينة هم من حملة البكالوريوس حيث كانت نسبتهم )

)جوال وأريدو(، ومعظم أفراد العينة  ( يستخدمون الشريحتين%00.0يستخدمون شريحة أوريدو، و) %30.0( مقابل 00%)

سنة فأكثر(. كما  30( كانت مدة اشتراكهم )من %00(، و)%10كانت نسبتهم )سنوات( حيث  0-كانت مدة اشتراكهم )من سنة

(،  وأخيراً  %00أن معظم أفراد العينة يتعاملون مع الشركة من خالل االتصال بمركز استعالمات الشركة حيث بلغت نسبتهم )
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( لديهم %01.0( مقابل )%00.0تهم )فإن معظم أفراد العينة لديهم شرائح تعمل بنظام الدفع المسبق)الكرت( حيث بلغت نسب

 شرائح بنظام الفاتورة.

  أداة الدراسة:

،  باالستناد "أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية"قام الباحثان بإعداد استبانة  لقياس 

 ن:إلى األدب التربوي، والدراسات السابقة، وتكونت االستبانة بمجملها من قسمي

ويحتوي هذا الجزء على البيانات األولية عن المشترك/ة  الذي يقوم بتعبئة االستبانة وهي: )الجنس، والمؤهل  القسم األول:

 العلمي، والشريحة المستخدمة، ومدة االشتراك، وطريقة التعامل مع الشركة، ونوع الشريحة(.

 ئن في قطاع االتصاالت الفلسطينية، ويتكون من جزأين رئيسين:ويقيس أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبا القسم الثاني:

 (. 34ويقيس طبيعة التسويق اإللكتروني ويتكون من)  الجزء األول:-

 ويقيس رضا الزبائن، وتكون من ثالثة مجاالت رئيسية: الجزء الثاني:-

 ( فقرات.3المجال األول: ويقيس جودة الخدمة المقدمة، ويتكون من )

 ( فقرات.3ني: ويقيس خدمة الزبائن، ويتكون من )المجال الثا

 ( فقرات.0المجال الثالث: ويقيس توقعات الزبائن، ويتكون من )

 وقد كانت إجابة هذه الفقرات )أوافق بشدةً، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدةً(.
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 صدق األداة:

ت لقياسه، وقد قام الباحثان بعرض االستبانة على عدد من يعبر صدق األداة عن مدى صالحية األداة المستخدمة لقياس ما وضع

المختصين وذوي الخبرة في عدد من الجامعات الفلسطينية من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، وقد تم تعديل فقرات 

صبح عدد فقرات االستبانة االستبانة وفق المالحظات والتعديالت المقترحة، وأعيد صياغة االستبانة بشكلها النهائي وفقاً لذلك لي  

 ( فقرة.13بشكلها النهائي )

 ثبات األداة: 

 'Cronbachللتحقق من ثبات أداة القياس تم فحص االتساق الداخلي والثبات لفقرات االستبانة بحساب معامل كرونباخ ألفا 

alpha)(وذلك وفق الجدول ،)0.) 

حسب معامالت كرونباخ  ق اإللكتروني وأثره على رضا الزبائنبالتسوي(: معامالت الثبات ألبعاد الدراسة الخاصة 0جدول)

 ألفا.

 قيمة ألفا عدد الفقرات مجاالت الدراسة

 0.301 34 طبيعة التسويق اإللكتروني

 0.800 3 جودة الخدمة المقدمة

 0.801 3 خدمة الزبائن

 0.830 0 توقعات الزبائن

 0.314 00 الدرجة الكلية لرضا الزبائن

 0.301 13 ق اإللكتروني على رضا الزبائنأثر التسوي

 

(، 0.830( يتبين أن معامالت ثبات أداة الدراسة في كل مجاالت الدراسة تراوحت بين )0من خالل النظر إلى جدول)  

(، وقد حصل مجال طبيعة التسويق اإللكتروني على أعلى معامل ثبات في حين حصل مجال توقعات الزبائن على أدنى 0.301)

(، وبلغت على الدرجة الكلية ألداة الدراسة ككل 0.314ثبات، وأخيراً بلغت قيمة ألفا على الدرجة الكلية لرضا الزبائن) معامل

 (، مما يشير إلى تمتع المقياس بالثبات.0.301)
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 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات:

من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة حول أثر التسويق اإللكتروني يتناول هذا الجزء عرضاً للنتائج التي توصل إليها الباحث   

ً لتساؤالت الدراسة، ويمكن تفسير قيمة المتوسط  على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية)جوال وأريدو(، وفقا

 الحسابي للعبارات أو المتوسط العام المرجع للعبارات في أداة الدراسة )االستبانة( كما يلي:

 (: داللة المتوسط الحسابي.1جدول)

 تقدير الدرجة الدرجة المتوسط الحسابي

 منخفض جداً  ال أوافق بشدة 3.00-3.03

 منخفض ال أوافق 3.80-0.03

 متوسط محايد 0.00-1.13

 مرتفع أوافق 1.40-4.33

 مرتفع جداً  أوافق بشدة 4.00-0.00

  

 الباحثان للنتائج التالية:وفي ضوء معالجة بيانات الدراسة إحصائيا توصل 

 ( ما واقع التسويق اإللكتروني في قطاع االتصاالت الفلسطينية )جوال و أريدو(؟1س

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع التسويق اإللكتروني في قطاع االتصاالت الفلسطينية حسب 4جدول)

 األهمية.

رقم 

 الفقرة

رتبة 

 الفقرة

 المتوسط الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تقدير  الدرجة

 الدرجة

30 

3 
يوفر التسويق اإللكتروني عبر موقع الشركة الجهد 

 والوقت لدي.

1.01 0.804 

 أوافق

 مرتفع

33 

0 
يعطيني التسويق اإللكتروني عبر موقع الشركة فكرة 

 واضحة عن البرامج المستحدثة لدى الشركة.

1.00 0.803 

 أوافق

 مرتفع

31 

وفر التسويق اإللكتروني عبر موقع الشركة فرص ي 1

االنتقال من برنامج إلى برنامج دون الحاجة للذهاب 

 للشركة.

1.08 0.383 

 أوافق

 مرتفع

0 4 

لكترونيا مع المواقع اإللكترونية للشركة في إسوف أتعامل 

 .المستقبل 

1.13 3.00 

 محايد

 متوسط
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4 

0 
الزبون على  يساعد التسويق اإللكتروني من خالل خدمة

 تلبية احتياجاتي في المستقبل.

1.18 0.810 

 محايد

 متوسط

0 

0 
يؤدي التسويق اإللكتروني عن طريق عملية الترويج 

 .اإللكتروني على جعل الخدمة المقدمة الكترونيا فعالة

1.18 0.801 

 محايد

 متوسط

30 

0 
يجيب التسويق اإللكتروني عبر موقع الشركة على كافة 

 التي لدي فيما يتعلق بالخدمة واألسعار.االستفسارات 

1.10 0.348 

 محايد

 متوسط

0 8 

يؤدي التسويق اإللكتروني من خالل الخدمات المقدمة 

الكترونيا ذات الكفاءة العالية إلى استمرارية تعاملي مع 

 الشركة.

1.10 0.844 

 محايد

 متوسط

3 

يؤدي التوزيع اإللكتروني إلى إيصال الخدمة المقدمة  3

الكترونيا عبر موقع الشركة في الوقت و المكان 

 .المناسبين

1.13 0.310 

 محايد

 متوسط

8 

يؤدي التسويق اإللكتروني إلى تخفيض تكلفة الخدمات  30

المقدمة الكترونيا عبر موقع الشركة، وبالتالي شعوري 

 .بالرضا

1.30 0.310 

 محايد

 متوسط

0 

33 
يزيد التسويق اإللكتروني من خالل الموقع اإللكتروني 

 اآلمن للشركة ثقتي بالشركة.

1.34 0.800 

 محايد

 متوسط

1 

30 
يؤدي التسويق اإللكتروني بواسطة الموقع اإللكتروني 

 اآلمن للشركة إلى شعوري باألمان.

1.00 0.840 

 محايد

 متوسط

3 

31 
خالل الموقع اإللكتروني يساعد التسويق اإللكتروني من 

 المتميز للشركة بتحقيق شعور الرضا لدي

1.00 0.300 

 محايد

 متوسط

34 

34 
يسمح التسويق اإللكتروني عبر موقع الشركة إلى 

 المقايضة بيني وبين الشركة.

0.34 0.300 

 محايد

 متوسط

 الدرجة للتسويق اإللكتروني

1.10 0.000 
 محايد

 متوسط
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ً بمتوسط حسابي  (4بالنظر إلى الجدول ) يتبن أن واقع التسويق اإللكتروني في قطاع االتصاالت الفلسطينية جاء متوسطا

(، ويعزى ذلك إلى حداثة شركات االتصاالت الفلسطينية، ومحدودية الشركات المنافسة في 0.000( وانحراف معياري )1.10)

وجاءت أعلى فقرات التسويق اإللكتروني  لقي الخدمة.مجال االتصاالت، وربما بسبب ضعف أو انعدام الثقة بين الشركة ومت

يوفر التسويق اإللكتروني عبر موقع الشركة الجهد والوقت لدي" بمتوسط حسابي وبدرجة مرتفعة الفقرة التي تنص على "

كرة (، تلتها الفقرة التي تنص على " يعطيني التسويق اإللكتروني عبر موقع الشركة ف0.804( وانحراف معياري )1.01)

(، وأخيراً الفقرة التي تنص 0.803( وانحراف معياري )1.00واضحة عن البرامج المستحدثة لدى الشركة " بمتوسط حسابي )

على " يوفر التسويق اإللكتروني عبر موقع الشركة فرص االنتقال من برنامج إلى برنامج دون الحاجة للذهاب للشركة" 

(. في حين جاءت أدنى فقرات التسويق اإللكتروني الفقرة التي تنص على 0.383( وانحراف معياري )1.08بمتوسط حسابي )

( وانحراف معياري 0.34"يسمح التسويق اإللكتروني عبر موقع الشركة إلى المقايضة بيني وبين الشركة" بمتوسط حسابي )

كتروني المتميز للشركة بتحقيق شعور (، تلتها الفقرة التي تنص على " يساعد التسويق اإللكتروني من خالل الموقع اإلل0.300)

(، تلتها الفقرة التي تنص على " يؤدي التسويق اإللكتروني 0.300( وانحراف معياري )1.00الرضا لدي" بمتوسط حسابي )

 (.0.840( وانحراف معياري )1.00بواسطة الموقع اإللكتروني اآلمن للشركة إلى شعوري باألمان" بمتوسط حسابي )

 ضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية )جوال وأريدو(؟( ما درجة ر2س 

 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية  حسب األهمية.0جدول)

 تقدير الدرجـــــة الدرجـــــة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

 توقعات الزبائن
1.40 0.003 

 أوافق
 مرتفع

 جودة الخدمة المقدمة
1.40 0.010 

 أوافق
 مرتفع

 خدمة الزبائن
1.10 0.040 

 محايد
 متوسط

 الدرجة الكلية لرضا الزبائن
1.40 0.083 

 أوافق
 مرتفع

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 22 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

)جوال وأوريدو( بمتوسط  ( يتبن وجود رضا مرتفع للزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية0بالنظر إلى الجدول )

(، ويعزى ذلك الرضا إلى تفرد شركتي جوال وأوريدو في هذا المجال، وعدم وجود 0.083( وانحراف معياري )1.40حسابي)

عند متلقي الخدمة. وجاءت أعلى مجاالت رضا الزبائن مجال توقعات الزبائن بمتوسط حسابي المنافسة التي تخلق المقارنة 

(، 0.010( وانحراف معياري )1.40(، تاله مجال جودة الخدمة المقدمة بمتوسط حسابي )0.003( وانحراف معياري)1.40)

فيما يلي عرض لكل مجال من مجاالت (. و0.040( وانحراف معياري )1.10وأخيراً مجال خدمة الزبائن بمتوسط حسابي )

 رضا الزبائن:

 جودة الخدمة المقدمة:-

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجودة خدمة الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية حسب األهمية.0جدول)

رقم 

 الفقرة

رتبة 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تقدير  الدرجة

 لدرجـــــةا

3 
3 

 اإللكتروني الموقع جعل إلى الويب موقع تصميم يؤدي

 . للشركة جذابا
1.03 0.810 

 أوافق
 مرتفع

0 
0 

 الخدمة إيصال على للشركة اإللكتروني الموقع يساعد 

 سريع. بشكل
1.00 0.888 

 أوافق
 مرتفع

نقل الخدمة المقدمة من البيع التقليدي إلى الموقع  1 8

 اعدك على انجاز خدماتك بسرعة.اإللكتروني يس
1.00 0.300 

 أوافق
 مرتفع

3 
4 

نقص البنية التحتية اإللكترونية  للشركة  يقلل من وصول 

 الخدمات إلى جميع المستخدمين.  
1.40 0.303 

 أوافق
 مرتفع

0 
0 

 اإللكتروني الموقع على الخصوصية سياسية تؤدي

 . قعالمو على لمعلوماتي تامة سرية إلى وجود للشركة
1.40 0.800 

 أوافق
 مرتفع

0 
0 

 شرائي عملية من اإللكترونية األعمال منأ نظام يجعل

 .آمنة عملية الكترونيا، المقدمة لخدمات الشركة
1.18 0.801 

 محايد
 متوسط

0 
0 

 الشركة خدمات بجعل لكترونياإ الزبون خدمة يساهم

 . متطلباتي مع تنسجم لكترونيا،إالمقدمة 
1.03 0.803 

 محايد
 متوسط

 متوسط محايد 0.800 1.03 جيدة. فاعلية ذات لكترونياإ المقدمة الخدمات إن 8 4

1 
3 

 تكلفة، قلأ لكترونياإ المقدمة الشركة خدمات أسعار إن

 غيرها. مقارنة مع
0.30 3.33 

 محايد
 متوسط

 

 إلى الويب موقع تصميم تنص على "يؤدي( يتبن أن أعلى فقرات جودة الخدمة المقدمة كانت الفقرة التي 0بالنظر إلى الجدول )

 (، تلتها الفقرة التي تنص على "0.810( وانحراف معياري )1.03" بمتوسط حسابي ) للشركة جذابا اإللكتروني الموقع جعل

(، 0.888( وانحراف معياري )1.00سريع" بمتوسط حسابي ) بشكل الخدمة على إيصال للشركة اإللكتروني الموقع يساعد
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نجاز خدماتك بسرعة" إقرة التي تنص على "نقل الخدمة المقدمة من البيع التقليدي إلى الموقع اإللكتروني يساعدك على تلتها الف

(، تلتها الفقرة التي تنص على "نقص البنية التحتية اإللكترونية  للشركة  0.300( وانحراف معياري )1.00بمتوسط حسابي )

(، وأخيراً الفقرة التي 0.303( وانحراف معياري )1.40مين." بمتوسط حسابي )يقلل من وصول الخدمات إلى جميع المستخد

بمتوسط  " الموقع على لمعلوماتي تامة سرية إلى وجود للشركة اإللكتروني الموقع على الخصوصية سياسية تنص على" تؤدي

 الشركة خدمات أسعار على "إن(. في حين جاءت أدنى الفقرات الفقرة التي تنص 0.800( وانحراف معياري )1.40حسابي )

 (.3.33( وانحراف معياري )0.30غيرها" بمتوسط حسابي ) مقارنة مع تكلفة، قلأ كترونياإل المقدمة

 خدمة الزبائن:-

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لخدمة الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية حسب األهمية.0جدول)

رقم 

 الفقرة

رتبة 

 قرةالف

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تقدير  الدرجة

 الدرجـــــة

 إلى للشركة متعددة اجتماعي تواصل وسائط وجود يؤدي 3 8

 .معها سهولة التواصل
1.08 0.838 

 أوافق
 مرتفع

0 
0 

 أخر متابعة على للشركة اإللكتروني الموقع يساعدني

 . الشركة التحديثات لخدمات
1.40 0.884 

 أوافق
 مرتفع

3 
1 

صعوبة الوصول إلى الموقع المصمم للشركة والتعامل 

 معه يجعلك تفقد الثقة بالتسويق اإللكتروني.  
1.43 3.00 

 أوافق
 مرتفع

 الخدمة إلى الوصول على اإللكتروني الموقع يساعدني 4 4

  المطلوبة بسهولة
1.10 0.841 

 محايد
 متوسط

3 
0 

 على الحصول على شركةلل اإللكتروني الموقع يساعدني

 .احتاجها التي جميع الخدمات
1.11 0.308 

 محايد
 متوسط

0 

0 

 للشركة اإللكتروني الموقع على الزبون خدمة يساعدني 

 أي عن سؤالي عند سريع تجاوب على على الحصول

 . استفسار

1.03 0.308 

 محايد

 متوسط

1 
0 

 مقترحات وضع على اإللكتروني الموقع يساعدني

 .مات الشركةخد لتحسين
1.00 0.303 

 محايد
 متوسط

0 

8 
 لكترونياإ خدمة على الحصول لقاء الدفع طريقة إن

 . مناسبة

1.00 0.830 

 محايد

 متوسط

0 
3 

 للشركة اإللكتروني الموقع على الزبون خدمة يساعدني 

 . بسرعة حلهاو  ابه االهتمام على تقدمي بشكوى عند
1.00 0.303 

 محايد
 متوسط
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 تواصل وسائط ن أعلى فقرات خدمة الزبائن كانت الفقرة التي تنص على "يؤدي وجودإ( يتبن 0إلى الجدول )بالنظر   

(، تلتها الفقرة التي 0.838( وانحراف معياري )1.08بمتوسط حسابي ) "معها سهولة التواصل إلى للشركة متعددة اجتماعي

( 1.40" بمتوسط حسابي ) الشركة التحديثات لخدمات أخر متابعة على اإللكتروني للشركة الموقع تنص على "يساعدني

(، وأخيراً الفقرة التي تنص على "صعوبة الوصول إلى الموقع المصمم للشركة والتعامل معه 0.884وانحراف معياري )

رات (. في حين جاءت أدنى الفق3.00( وانحراف معياري )1.43يجعلك تفقد الثقة بالتسويق اإللكتروني" بمتوسط حسابي )

 حلهاو  ابه االهتمام على تقدمي بشكوى عند للشركة على الموقع اإللكتروني الزبون خدمة يساعدني الفقرة التي تنص على "

على  الحصول لقاء الدفع طريقة (، والفقرة التي تنص على "إن0.303( وانحراف معياري )1.00بسرعة" بمتوسط حسابي )

 الموقع (، والفقرة التي تنص على "يساعدني0.830( وانحراف معياري )1.00مناسبة" بمتوسط حسابي ) لكترونياإ خدمة

 (.0.303( وانحراف معياري )1.00خدمات الشركة" بمتوسط حسابي ) لتحسين مقترحات وضع على اإللكتروني

 توقعات الزبائن:

 ت الفلسطينية حسب األهمية.(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتوقعات الزبائن في قطاع االتصاال8جدول)

رقم 

 الفقرة

رتبة 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تقدير  الدرجة

 الدرجـــــة

 يجب الشركة موقع عبر المقدمة الخدمات أسعار أن أجد 3 4

 . الشركة مركز في المقدمة تلك من اقل أن تكون
1.03 3.01 

 أوافق
 مرتفع

0 

0 

مع الشركات الفلسطينية أسعارها أغلى أجد أن التعامل 

من أسعار الشركات في دول أخرى عن طريق التعامل 

 كترونيا.إل

1.03 3.33 

 أوافق

 مرتفع

0 
1 

 أن يمكن للشركة اإللكتروني الموقع مع التعامل أن أجد

  أكثر سهولة يكون
1.00 0.881 

 أوافق
 مرتفع

1 

4 
 أكثر ونيك أن يمكن للشركة اإللكتروني الموقع أن أجد

 . جاذبية

1.43 0.340 

 أوافق

 مرتفع

0 
0 

قل تكلفة قبل توحيد األسعار لجميع أأجد أن األسعار كانت 

 الشركات من قبل وزارة االتصاالت الفلسطينية.
1.44 3.04 

 أوافق
 مرتفع

3 

0 
 حسن عند كان المقدمة اإللكترونية الخدمة مستوى أن أجد

 .ظني

1.00 0.830 

 محايد

 متوسط

0 
0 

 المقدمة بشكواي الموظفين وتعامل اهتمام أن دأج

 . ظني حسن كان عند لكترونياإ
1.00 0.300 

 محايد
 متوسط
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 عبر المقدمة الخدمات أسعار ( يتبن أن أعلى فقرات توقعات الزبائن كانت الفقرة التي تنص على "أجد أن8بالنظر إلى الجدول )

(، 3.01( وانحراف معياري )1.03مركز الشركة" بمتوسط حسابي ) في المقدمة تلك من قلأ أن تكون يجب الشركة موقع

والفقرة التي تنص على "أجد أن التعامل مع الشركات الفلسطينية أسعارها أغلى من أسعار الشركات في دول أخرى عن طريق 

 الموقع مع التعامل أن (، تلتها الفقرة التي تص على "أجد3.33( وانحراف معياري )1.03التعامل الكترونيا" بمتوسط حسابي )

(، تلتها الفقرة التي تنص 0.881( وانحراف معياري )1.00أكثر سهولة" بمتوسط حسابي ) يكون أن يمكن للشركة اإللكتروني

(، 0.340( وانحراف معياري )1.43جاذبية" بمتوسط حسابي ) أكثر يكون أن يمكن اإللكتروني للشركة الموقع أن أجد على "

قل تكلفة قبل توحيد األسعار لجميع الشركات من قبل وزارة االتصاالت أتي تنص على "أجد أن األسعار كانت وأخيراً الفقرة ال

(. في حين جاءت أدنى فقرات توقعات الزبائن الفقرة التي تنص 3.04( وانحراف معياري )1.44الفلسطينية" بمتوسط حسابي )

( وانحراف 1.00ظني" بمتوسط حسابي ) حسن كان عند لكترونياإ المقدمة بشكواي الموظفين اهتمام وتعامل أن على "أجد

ظني" بمتوسط  حسن عند كان اإللكترونية المقدمة الخدمة مستوى أن (، وأخيراً الفقرة التي تنص على "أجد0.300معياري )

 .(0.830( وانحراف معياري )1.00حسابي )

 دمة؟المق الخدمة جودة على اإللكتروني للتسويق أثر يوجد ( هل3س

 /أ(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدور كل من التسويق اإللكتروني وجودة الخدمة المقدمة.3جدول)

 حجم العينة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات

 000 0.000 1.13 التسويق اإللكتروني

 000 0.010 1.40 جودة الخدمة المقدمة

             

 ( لمعرفة معامل ارتباط التسويق اإللكتروني وجودة الخدمة المقدمة.Rم )/ب(: قي3جدول)

الخطأ المعياري 

 المقدر
 النموذج Rقيمة   Rمربع  المعدلة Rمربع 

0.18300 0.043 0.041 0.800 3 

 

ارتبححاط ( وهححو معامححل 0.800/ب( أن معامححل ارتبححاط التسححويق اإللكترونححي وجححودة الخدمححة المقدمححة هححو )3يتضححح مححن الجححدول )

فهي تشير إلى نسبة ما يفسره العامل المستقل محن العامحل التحابع، أو نسحبة محا يمكحن تفسحيره محن العامحل  Rمرتفع، أما قيمة مربع 

 التابع بواسطة العامل المستقل.
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 (: تحليل التباين األحادي لمعرفة العالقة بين التسويق اإللكتروني وجودة الخدمة المقدمة.30جدول)

 النموذج
 در التباينمص

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

معدل 

 المربعات
F 

مستوى 

 الداللة

A 

 

 00.003 3 00.003 انحدار

 338 08.800 المتبقي 00.00 100.880
0.340 

 333 80.803 المجموع

 

يق اإللكتروني وجودة ( إلى معنوية االنحدار، أي أن هناك عالقة معنوية بين التسو30تشير البيانات الواردة في الجدول )

 .0.00الخدمة المقدمة حيث كانت الداللة اإلحصائية> 

 (: المعامالت التي توضح أثر التسويق اإللكتروني على جودة الخدمة المقدمة.33جدول)

 الداللة المعنوية Tقيمة اختبار المعامالت المعيَّرة المعامالت غير المعيَّرة النموذج

B الخطأ المعياري Beta 

 00.00 1.830 0.800 0.300 0.033 الثابت

X 0.843 0.040 38.833 00.00 

    

( أن جححودة الخدمححة المقدمححة تتغيححر تبعححاً لطبيعححة التسححويق اإللكترونححي بحيححث أنححه كلمححا تغيححر التسححويق 33يتضححح مححن الجححدول )

لخص أثحر التسحويق اإللكترونحي علحى ( درجحة، وهنحا يحت0.843اإللكتروني بدرجة واححدة تغيحرت جحودة الخدمحة المقدمحة بمقحدار )

( 0.843نحه إذا زاد التسحويق اإللكترونحي بمقحدار درجحة واححدة زادت جحودة الخدمحة المقدمحة بمقحدار )أجودة الخدمحة المقدمحة، أي 

 درجة، والعكس بالعكس.

 ؟ الزبائن خدمة على اإللكتروني للتسويق أثر يوجد ( هل4س

 ابي واالنحراف المعياري لدور كل من التسويق اإللكتروني وخدمة الزبائن./أ(: المتوسط الحس30جدول)             

 حجم العينة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات

 000 0.000 1.13 التسويق اإللكتروني

 000 0.040 1.10 خدمة الزبائن
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 الزبائن. ( لمعرفة معامل ارتباط التسويق اإللكتروني وخدمةR/ب(: قيم )30جدول)

الخطأ المعياري 

 المقدر
 النموذج Rقيمة   Rمربع  المعدلة Rمربع 

0.40000 0.430 0.430 0.004 3 

 

( وهو معامل ارتباط مرتفحع، أمحا 0.004/ب( أن معامل ارتباط التسويق اإللكتروني وخدمة الزبائن هو )30يتضح من الجدول )

المستقل من العامل التابع، أو نسبة ما يمكن تفسيره من العامل التابع بواسحطة  فهي تشير إلى نسبة ما يفسره العامل Rقيمة مربع 

 العامل المستقل.

 (: تحليل التباين األحادي لمعرفة العالقة بين التسويق اإللكتروني وخدمة الزبائن.31جدول)

 النموذج
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

معدل 

 المربعات
F 

مستوى 

 الداللة

A 

 

 43.308 3 43.308 انحدار

 338 40.038 المتبقي 00.00 334.040
0.030 

 333 81.330 المجموع

 

( إلى معنوية االنحدار، أي أن هناك عالقة معنوية بين التسويق اإللكتروني وخدمة 31تشير البيانات الواردة في الجدول )

 .0.00الزبائن حيث كانت الداللة اإلحصائية> 

 المعامالت التي توضح أثر التسويق اإللكتروني على خدمة الزبائن. (:34جدول)

 الداللة المعنوية Tقيمة اختبار المعامالت المعيَّرة المعامالت غير المعيَّرة النموذج

B الخطأ المعياري Beta 

 00.00 4.011 0.004 0.381 0.840 الثابت

X 0.000 0.004 31.310 00.00 

  

نحه كلمححا تغيحر التسححويق اإللكترونححي إ( أن خدمححة الزبحائن تتغيححر تبعحاً لطبيعححة التسححويق اإللكترونحي بحيححث 34يتضحح مححن الجحدول )

نحه أ( درجة، وهنا يتلخص أثر التسحويق اإللكترونحي علحى خدمحة الزبحائن، أي 0.000بدرجة واحدة تغيرت خدمة الزبائن بمقدار )

 ( درجة، والعكس بالعكس.0.000خدمة الزبائن بمقدار ) إذا زاد التسويق اإللكتروني بمقدار درجة واحدة زادت
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 ؟ الزبائن توقعات على اإللكتروني للتسويق أثر يوجد ( هل0س

 /أ(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدور كل من التسويق اإللكتروني وتوقعات الزبائن.30جدول)

 حجم العينة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات

 000 0.000 1.13 التسويق اإللكتروني

 000 0.003 1.40 توقعات الزبائن

 

 ( لمعرفة معامل ارتباط التسويق اإللكتروني وتوقعات الزبائن.R/ب(: قيم )30جدول)

الخطأ المعياري 

 المقدر
 النموذج Rقيمة   Rمربع  المعدلة Rمربع 

0.08400 0.018 0.040 0.430 3 

 

( وهحو معامحل ارتبحاط مقبحول، 0.430( أن معامل ارتباط التسويق اإللكتروني وتوقعات الزبحائن هحو )/ب30يتضح من الجدول )

فهي تشير إلى نسبة محا يفسحره العامحل المسحتقل محن العامحل التحابع، أو نسحبة محا يمكحن تفسحيره محن العامحل التحابع  Rأما قيمة مربع 

 بواسطة العامل المستقل.

 دي لمعرفة العالقة بين التسويق اإللكتروني وتوقعات الزبائن.(: تحليل التباين األحا30جدول)

 النموذج
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

معدل 

 المربعات
F 

مستوى 

 الداللة

A 

 

 03.008 3 03.008 انحدار

 338 00.088 المتبقي 00.00 01.318
0.140 

 333 83.040 المجموع

 

( إلى معنوية االنحدار، أي أن هناك عالقة معنوية بين التسويق اإللكتروني وجودة 30الجدول ) تشير البيانات الواردة في

 .0.00الخدمة المقدمة حيث كانت الداللة اإلحصائية> 

 (: المعامالت التي توضح أثر التسويق اإللكتروني على توقعات الزبائن.30جدول)

 الداللة المعنوية Tقيمة اختبار رةالمعامالت المعيَّ  المعامالت غير المعيَّرة النموذج

B الخطأ المعياري Beta 

 00.00 0.003 0.430 0.010 3.043 الثابت

X 0.040 0.003 0.340 00.00 
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نحه كلمحا تغيحر التسحويق اإللكترونحي إ( أن توقعات الزبحائن تتغيحر تبعحاً لطبيعحة التسحويق اإللكترونحي بحيحث 30يتضح من الجدول )

( درجة، وهنا يتلخص أثر التسويق اإللكترونحي علحى توقعحات الزبحائن، أي 0.040تغيرت توقعات الزبائن بمقدار )بدرجة واحدة 

 ( درجة، والعكس بالعكس.0.040نه إذا زاد التسويق اإللكتروني بمقدار درجة واحدة زادت توقعات الزبائن بمقدار )أ

 في الزبائن رضا على التسويق اإللكتروني ألثر (α≤ 0.05)  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد هل (0س

تعزى إلى متغيرات:)الجنس، المؤهل العلمي، الشريحة المستخدمة، مدة االشتراك،  الفلسطينية )جوال وأريدو( االتصاالت قطاع

 طريقة التعامل مع الشركة، نوع الشريحة(.

 حسب متغير الجنس:-

 لة الفروق في أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن  حسب متغير الجنس.(: نتائج اختبار "ت" لدال38جدول)

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

الداللة  قيمة ت

 اإلحصائية

 01 0.031 1.00 04 ذكر
-0.000 0.001 

 310 0.408 1.40 310 أنثى

 (. α ≤ 0.05 *دالة عند مستوى الداللة )             

( يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر التسويق اإللكتروني على 38بالنظر إلى جدول ) 

 0.00رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية في محافظة الخليل  تعزى لمتغير الجنس، حيث كانت الداللة اإلحصائية >

الفروق لصالح اإلناث. ويعزى ذلك إلى زيادة عدد اإلناث في العينة الدراسية أو ربما بسبب أن وهي دالة إحصائياً، وكانت 

  اإلناث يستخدمن اإلنترنت بشكل أكبر من الذكور.

 متغير المؤهل العلمي: بحس-

 ألحادي لداللة الفروق(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين ا33جدول)

 في أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية  تبعا لمتغير: المؤهل العلمي.
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ع
مو
ج
لم
ا

 

000 1.10 0.004 

 

( يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر التسويق اإللكتروني على 33بالنظر إلى جدول )

وهي دالة  0.00المؤهل العلمي، حيث كانت الداللة اإلحصائية > رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية وفق متغير

 (:00( لداللة الفروق بين المتوسطات، ويوضح ذلك جدول )LSDإحصائياً،  ولمعرفة مصدر الفروق فقد تم استخدام اختبار)

 سب المؤهل العلمي.( لداللة الفروق في أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن حLSD(: اختبار )00جدول)          

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم ثانوية عامة دون الثانوي المؤهل العلمي

 -*0.30003 -*3.03830 -*3.31404 -*0.30011  دون الثانوي

     *0.30011 ثانوية عامة

     *3.31404 دبلوم

 *0.14041    *3.03830 بكالوريوس

  -*0.14041   *0.30003 دراسات عليا

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 20 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

( يتبين أن الفروق كانت ما بين المشتركين الذين مؤهلهم دون الثانوية والمشتركين الذين مؤهلهم ثانوية 00نظر إلى جدول )بال

(. وكذلك وجود فروق ما بين المشتركين الذين مؤهلهم 0.30011عامة ولصالح المشتركين الذين مؤهلهم ثانوية عامة وبفارق )

(. ووجود فروق ما 3.31404هلهم دبلوم ولصالح المشتركين الذين مؤهلهم دبلوم وبفارق )دون الثانوية والمشتركين الذين مؤ

بين المشتركين الذين مؤهلهم دون الثانوية والمشتركين الذين مؤهلهم بكالوريوس ولصالح المشتركين الذين مؤهلهم بكالوريوس 

الثانوية والمشتركين الذين مؤهلهم دراسات عليا (. ووجود فروق ما بين المشتركين الذين مؤهلهم دون 3.03830وبفارق )

(. كما تبين وجود فروق ما بين المشتركين الذين مؤهلهم 0.30003ولصالح المشتركين الذين مؤهلهم دراسات عليا وبفارق )

 .(0.14041بكالوريوس والمشتركين الذين مؤهلين دراسات عليا ولصالح المشتركين الذين مؤهلهم بكالوريوس وبفارق )

 حسب متغير الشريحة المستخدمة:-

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق03جدول)

 في أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية  تبعا لمتغير: الشريحة المستخدمة.
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( يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر التسويق اإللكتروني 03بالنظر إلى جدول )

 0.00الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية وفق متغير الشريحة المستخدمة، حيث كانت الداللة اإلحصائية < على رضا

وهي غير دالة إحصائياً. ويعزى ذلك إلى تشابه التسويق اإللكتروني في كلتا الشركتين، وكذلك تشابه اإلجراءات المطبقة، 
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صاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية مما قلل من المنافسة بين وخصوصا بعد قرار التوحيد الذي أقرته وزارة االت

  الشركتين، وبالتالي عدم االهتمام الالزم بتحسين جودة الخدمة.

 حسب متغير مدة االشتراك:-

 ة الفروق(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدالل00جدول)

 في أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية تبعا لمتغير: مدة االشتراك.

ن
ائ
زب
 ال
ضا
ر
ى 
عل
ي 
ون
ر
كت
إلل
 ا
ق
وي
س
لت
 ا
ر
أث

 

مدة 

 العدد االشتراك
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجا

ت 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

يمة ق

 ف 

الداللة 

 اإلحصائية

ن 
 م
ل
أق

نة
س

 

03 

 

 

1.03 

 

0.041 

ت
عا
مو
ج
لم
 ا
ن
بي

 

 

1.01 

 

4 

 

0.311 

 

 

 

 

1.30 

 

 

 

 

0.030 

نة
س
ن 
م

-
0 

ت
وا
سن

 

00 1.40 0.003 

ن 
م

0-
3
0

 
ت
وا
سن

 

13 1.43 0.400 

ت
عا
مو
ج
لم
 ا
ل
خ
دا

 

 

00.00 330 

0.030 
ن 
م

3
3

-
3
0

 

نة
س

 

00 1.33 0.000 

اك
ن 
 م
ر
ث 3
0

 
نة
س

 
40 1.30 0.033 

ع
مو
ج
لم
ا

 

 

03.01 

 

333 

ع
مو
ج
لم
ا

 

000 1.10 0.004 

 

( يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر التسويق اإللكتروني على 00بالنظر إلى جدول )

وهي دالة  0.00يث كانت الداللة اإلحصائية >رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية وفق متغير مدة االشتراك، ح

 (:01( لداللة الفروق بين المتوسطات، ويوضح ذلك الجدول )LSDإحصائياً،  ولمعرفة مصدر الفروق فقد تم استخدام اختبار )
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 راك.( لداللة الفروق في أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن حسب مدة االشتLSD(: اختبار )01جدول)          

 11-5من  سنوات 5-1من  أقل من سنة مدة االشتراك

 سنوات

 15-11من 

 سنة

 15أكثر من 

 سنة

 *0.10040 *0.13040    أقل من سنة

 *0.10001     سنوات 0-3من 

 30-0من 

 سنوات

    0.00008* 

     -*0.13040 سنة 30-33من 

 30أكثر من 

 سنة

0.10040*- 0.10001*- 0.00008*-   

 

( يتبين أن الفروق كانت ما بين المشتركين الذين مدة اشتراكهم ) أقل من سنة( وما بين المشتركين الذين 01إلى جدول ) بالنظر

(، وما بين 0.13040سنة( ولصالح المشتركين الذين مدة اشتراكهم )أقل من سنة( وبفارق ) 30-33مدة اشتراكهم )من 

سنة( ولصالح المشتركين  30ما بين المشتركين الذين مدة اشتراكهم )أكثر من المشتركين الذين مدة اشتراكهم )أقل من سنة( و

 0-3(. كما تبين وجود فروق ما بين المشتركين الذين مدة اشتراكهم )من 0.10040الذين مدة اشتراكهم )أقل من سنة( وبفارق )

سنوات(  0-3ذين مدة اشتراكهم )من سنة( ولصالح المشتركين ال 30سنوات( والمشتركين الذين مدة اشتراكهم )أكثر من 

سنوات( والمشتركين الذين  30-0(. وتبين أيضا وجود فروق ما بين المشتركين الذين مدة اشتراكهم )من 0.10001وبفارق )

 (.0.00008سنوات( وبفارق ) 30-0سنة( ولصالح المشتركين الذين مدة اشتراكهم )من  30مدة اشتراكهم )أكثر من 
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 ر طريقة التعامل مع الشركة:حسب متغي-

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق04جدول)

 أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية  تبعا لمتغير: لطريقة التعامل مع الشركة.في 
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ت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر التسويق اإللكتروني ( يتضح أن نتائج الدراسة أظهر04بالنظر إلى جدول )

على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية وفق متغير طريقة التعامل مع الشركة، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

 تصاالت الفلسطينية.وهي غير دالة إحصائياً. ويعزى ذلك إلى عدم رضا الزبائن عن الخدمات المقدمة من شركات اال 0.00<

 حسب متغير نوع الشريحة:-

 (: نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن  تبعا لمتغير نوع الشريحة.00جدول)

المتوسط  العدد نوع الشريحة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

الداللة  قيمة ت

 اإلحصائية

 300 0.483 1.44 301 كرت
1.000 00.00 

 40 0.040 1.30 40 فاتورة

 (. α ≤ 0.05 *دالة عند مستوى الداللة )         
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( يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر التسويق اإللكتروني على 04بالنظر إلى جدول )  

وهي دالة  0.00ر نوع الشريحة، حيث كانت الداللة اإلحصائية >رضا الزبائن في قطاع االتصاالت الفلسطينية وفق متغي

( لشرائح الفاتورة. ويعزى السبب في ذلك 1.30( مقابل )1.44إحصائيا، وكانت الفروق لصالح شرائح الكرت بمتوسط حسابي )

 إلى زيادة عدد الزبائن من حملة الكرت في العينة الدراسية.

  نتائج الدراسة:

   يانات توصلت  الدراسة إلى النتائج اآلتية:في ضوء تحليل الب  

 تستخدم شركات االتصاالت الفلسطينية التسويق اإللكتروني بشكل متوسط. -

توجد قناعة لدى المستخدمين بأهمية التسويق اإللكتروني عبر موقع الشركة لما يوفره من جهد ووقت، كما أنه يعطي فكرة  -

 كة، ويوفر فرص االنتقال من برنامج إلى برنامج دون الحاجة للذهاب للشركة.واضحة عن البرامج المستحدثة لدى الشر

)جوال وأوريدو( راضين عن مستوى الخدمة المقدمة، وجاءت مجاالت رضا الزبائن  زبائن شركات االتصاالت الفلسطينية -

 على الترتيب:)توقعات الزبائن، جودة الخدمة المقدمة، خدمة الزبائن(. 

 سريع. بشكل الخدمة دى المستخدمين بأهمية الموقع اإللكتروني للشركة وجاذبيته، لما يوفره من إيصالتوجد قناعة ل -

 الزبائن مقتنعين بأن نقص البنية التحتية اإللكترونية  للشركة  يقلل من وصول الخدمات إلى جميع المستخدمين.  -

 الموقع. للمعلومات على تامة سرية ودإلى وج للشركة تؤدي اإللكتروني الموقع على الخصوصية سياسية -

 معها. سهولة التواصل يؤدي إلى للشركة متعددة اجتماعي تواصل وسائط وجود -

هناك صعوبة لدى الزبون في الوصول إلى موقع الشركة المصمم والتعامل معه مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالتسويق  -

 اإللكتروني.

 مركز الشركة. في المقدمة تلك من قلأ أن تكون يجب شركةال موقع عبر المقدمة الخدمات أسعار -

 لكترونيا.إالتعامل مع الشركات الفلسطينية أسعارها أغلى من أسعار الشركات في دول أخرى عن طريق التعامل  -

 قل تكلفة قبل توحيد األسعار لجميع الشركات من قبل وزارة االتصاالت الفلسطينية.أاألسعار كانت  -

 للتسويق اإللكتروني على جودة الخدمة المقدمة، وعلى خدمة الزبائن وتوقعاتهم.وجود أثر  -



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 22 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

أثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن في قطاع االتصاالت  -

مؤهالت العليا، ومدة االشتراك، ونوع الفلسطينية في محافظة الخليل  تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي لصالح ال

الشريحة، في حين تبين عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر التسويق اإللكتروني على رضا الزبائن في قطاع 

 االتصاالت الفلسطينية في محافظة الخليل  تعزى لمتغيرات: الشريحة، طريقة التعامل مع الشركة.

  توصيات الدراسة:

 ج الدراسة وأهدافها يوصي الباحثان باآلتي:في ضوء نتائ 

 البنية التحتية اإللكترونية لشركات االتصاالت الفلسطينية بما يضمن وصول الخدمات إلى الجميع.  . تعزيز3

 مركز الشركة. في المقدمة تلك من قلأ بحيث تكون الشركة موقع عبر المقدمة الخدمات أسعار . تخفيض 0

 الخدمة المقدمة.. العمل على خفض أسعار 1

 بطريقة جذابة، وبطريقة تمكن الزبائن من التعامل معه بسهولة. للشركة اإللكتروني الموقع . تصميم4

 لغاء قرار توحيد األسعار لتحفيز المنافسة بين الشركات مما يقود إلى تخفيض األسعار.إ. على وزارة االتصاالت 0
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ABSTRACT 

Vernacular dialects appeared strongly when Arabs mixed with others, during the Islamic 

conquests in the early days of Islam, and with the passage of time and Arabs mixed with 

others, and because hearing is the father of the linguistic queens, and due to time people 

gradually drifted away from classical, especially in the language of daily conversation. In the 

modern era, calls for the rejection of al-Fusha and the use of vernacular by Western orientalists 

and their Arab recruits, who carried the banner of antagonism under brilliant names such as: 

facilitation, reform, and the study of dialects, and others, escalated, and the vernacular 

prevailed over the daily conversation of people, and was counterbalanced by the actual 

deterioration of the classical, This has resulted in many dangers, including: that colloquies cut 

off the present of Arabs from their past; Because future generations will not understand the 

heritage of their ancestors, and illiteracy has also worked to fragment and disintegrate the Arab 

nation, and Arab colloquials have become dictionaries to clarify their meanings, and ... 

therefore, it was necessary for Arabism to remain the strongest bond that unites Arab peoples, 

so decision-makers must From practical steps to reduce colloquials, by reviewing the 

educational and educational curricula so that they are disposed to achieve proper reading, 

writing and conversation, from kindergarten to graduation, so that linguistic security becomes 

an integral part of cultural security, and media and social media must be adapted to carry the 

language Classical, and above all the education of the child and the Arab individual on the 

sense of the value of classical language, it reflects the sovereignty of the nation speaking it. 
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 الُملخَّص

ظهرررال اللهُررراُل العاميرررة بخررروا عنرررد اهرررإالَّ العرررراا ب يررراية  يبَّررران ال،إوحرررال  اإلسرررالمية  ررر   ررردر اإلسررررالم  

من واهرررإالَّ العررراا ب يررراية  ولنَّ اللرررمرة  برررو الملنرررال الللرررانية  وب،عررر  الرررزمن ابإعرررد النرررا   ررري ا   ررري ا  ومرررر مررراور الرررزط

و ررر  الع،رررا الحررردي  د،ررراعدل الررردعواُل يلررري نمررر   ال،،رررحي واسرررإخدام  عرررن ال،،رررحي  ا سررريَّما  ررر  ل رررة الحررردي  اليررروم .

يال باامرررة  العاميرررة مرررن ممررر  الملإ رررامين ال رررابيين ومرررن َّررراوعهة مرررن العررراا  الررر ين حملررروا لررروا ة الخ،رررومة  دحررر  ملرررمَّ

يخابلررر  مثررر ل الإيلررريا  واإل رررال   ودراسرررة اللهُرررال  وليايرررا   ى رررمح  العاميرررةُ دط ررري علررري الحررردي  اليررروم  للنرررا   و

الإررررديور ال،علرررر  لل،،ررررحي  ومررررد نررررإرة عررررن نلررررم مخرررراَُّا رثيرررراا منهررررال  ن العاميررررةة دخطررررر حا ررررا العرررراا بما رررريهة  لنَّ 

الجيرررااة الخادمرررة لرررن د،هرررةة درررااكة  سرررال ها  ورررر لم عملررر  الميرررةُ علررري الإ رررانم والإ،نرررم  ررر  المرررة العابيرررة  و  رررمح  

انيهرررا  و لررر ا رررران ابُررردَّ  ن دمخررري العابيررة يررر  الابررراَّ المرررو  الررر ي يُمرررر العاميرراُل العابيرررة دحإررراا يلررري معررراجة لإو رري  مع

ال ررعوا العابيررة   نرران ا برردَّ ل ررحاا الخرراار مررن هطرروال عمليررة للحرردط  مررن العاميررال  ونلررم ب عررادا الن ررا  رر  المنرراير 

اض الَّ،رررراا وحإرررري الإعليميررررة والإابويررررة بحيرررر  دخلررررُص لإحخيررررا الخرررراا ا والنإابررررة والحرررردي  ال،ررررحي   بررررد ا مررررن ريرررر

الإخرررراا  بحيرررر  ي،ررررم  المررررن اللُ رررروي جررررز ا ا يإُررررزَّ  مررررن المررررن الثخررررا    وررررر لم يإوجررررب دطويررررر وسررررا   اإلعررررالم 

ووسرررا   الإوا ررر  ااجإمررراع  لحمررر  الل رررة ال،،رررحي  وممررر  يررر ا رلررر  دابيرررة الط،ررر  وال،ررراد العابررر  علررري ال رررعور  بخيمرررة 

 لناَّخة بها.الل ة ال،،حي   ه  دعمط ا عن سيادا المة ا
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مةل  المخدط 

رررالا واللرررالم علررري سررريط   د الولرررين وايهررراين  سررريدنا محمرررد عليررر  وعلررري  لررر    ضررر  الحمرررد للررر  را العرررالمين  وال،َّ

 ال،الا و دةط الإللية  وبعدل

امإضررر  نرررواميُغ الل رررال   نَّ الل رررة مإررري انإ رررال  ررر  منررراَّاة واسرررعُة مرررن الرض  ودنلمررر  بهرررا َّوا رررُ  مخإل،رررة 

إحاا عليهرررا ااحإ،رراظ بوحرررددها الولررري  برر  دإ رررعب يلررري لهُررال  وا دن،رررم اللهُرراُل  ن دإلرررر الملرررا ة بينهررا   رررة د،رررم ة اسرر

رررر ه لهُرررة ل رررةو مخإل،رررة ودمرررول الل رررة الم  ولرررة د،لررر  الل رررةُ العابيرررة مرررن يررر ة اللُرررنَّة النونيرررة  لنرررنَّ الل رررة العابيرررة ال،،رررحي 

ن بهرررا الإرررااُك لهررا ظررراٌص هررراٌو لرررة يإرررو ا ليط  ل رررة مررر ن الل رررال  ويرررو  نَّهرررا اردمطررر  برررالخا ن منررر   ربعرررة ع رررا مانرررا  ودوط 

 الضخة ال ي ران الخا ن محورة.

وظررراياا وجرررود العاميرررة يلررري جانرررب الل رررة ال،،رررحي  ظررراياا ل ويرررة  ررر  جميرررر ل رررال العرررالة  ا سررريَّما  ررر  الل رررة 

لنررن سررراعان مررا برررد ل العاميررة دنإ رررا  رري ا   ررري ا برررين العابيررة  والإررر  حا  رر  علررري مودهررا و ،ررراحإها علرري مررراط  الخررراون  

المإحرررد ين بالل رررة العابيرررة  و  رررم  العرررزوص عرررن ال،،رررحي وظهرررور العاميرررال وا رررحا عنرررد العررراا  ونلرررم نإيُرررة منطخيرررة 

 لإمزق المة ود انمها    ع،ور انحطاَّها.

  ظررراياا للمرررة العاميرررة لررر ا يلرررعي يررر ا المحررر  يلررري الومررروص علررري ظررراياا دررر  ا سرررلما علررري الللررران العابررر   ويررر

علررري  للررررنة المإحرررد ين بالعابيررررة  ورررر ه نلررررم رررران نإيُررررة لعوامررر  عرررردا  ورررران هل،رررر   يرررداص مخ،يررررة سرررعي ال رررراا يلرررري 

دحخيخهرررا مرررن  جررر  محاربرررة اإلسرررالم  وا  داَّ علررري نلرررم مرررن مررروا تولرررية جي،رررور دبلُرررااص ل  مإررري دررروار  الخرررا ن ومدينرررة 

 العاب  يإدرا    سمي  الحضارا الإ  لة يمعدة عنها يا محمد ورإاب  . منة عن العاا  يمنننا حين    ن نا  

ويإنررراوا يررر ا المحررر    رررا العاميرررة علررري الللررران العابررر   حيررر  دنررراوا دعايررر  العاميرررة ومماد هرررا  ورررر لم دعايررر  

ض المحررر  للررردعوال الهدامرررة اسرررإخدام العاميرررة  حيررر  نررررا المحررر    بررراز الل رررة ال،،رررحي وعنا رررايا و يميإهرررا   رررة دعررراَّ

يررر ة الررردعوال  و يرررة ررا زيرررا والرررادَّ عليهرررا مرررن ال يرررورين علرررري الل رررة العابيرررة ال،،رررحي   رررة دنررراوا المحررر    ررراة يرررر ة 

الررردعوال علررري الللررران العابررر   ررر را مخررراَّا العاميرررة علررري الل رررة العابيرررة ال،،رررحي ب رررن  عرررام  وعلررري الللررران العابررر  

ة عررراض ري،يرررة الح،ررراظ علررري الللررران العابررر  مرررن لرررزو ب رررن  هررراو   رررة نررررا المحررر   سرررماا درررديور ال،،رررحي  ومرررن  ررر

 العاميال  وسم  الإ،دي له ة الم نلة.
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ومرررد اسرررإخدم الماحررر  المرررنهر الو ررر،  الإحليلررر  الررر ي يناسرررب مثررر  يررر ة الدراسرررال الل ويرررة    هرررو يحللهرررا دحلررريال 

ا.  وامعيا بحي  يمنننا الو وا ل ض  النإا ر الماجوَّ

بيرررران مميرررزال العابيرررة ال،،ررررحي  والإررر  يرررر  ل رررة الخررررا ن  الررر ي جعرررر   ويهررردص يررر ا المحرررر  ب رررن  عررررام يلررري

العابيرررة مميرررزا عرررن ليايرررا مرررن الل رررال العالميرررة الإررر  انرررد ال ب،عررر  الزمررران  ورررر لم مرررن حيررر  اسرررإيعابها للعخررر  العابررر   

وموارمإهررررا لنرررر  الإطررررورال  وررررر لم يهرررردص المحرررر  يلرررري الإعرررراص علرررري مخرررراَّا الومررررو   رررر   ررررا  العاميررررة ودُنمهررررا  

ويهرردص يلررري دوعيررة  بنرررا  العابيررة بخطرررا ييمررالهة لل رررة ال،،رررحي ومرريلهة يلررري الإلرراي   ررر  الإعامرر  مرررر العاميررال  ومرررا لررر  

 من   ا هطيا علي الللان العاب .

ولعررر  مرررن  يرررة الحخرررا ا الإررر    مإإهرررا النرررون والخررراون ال ررراباا  نَّ الخرررا ن رررران لررر  ال رررا  ررر  ح،ررر  الل رررة العابيرررة 

و رررر  الحرررردط  مررررن دطررررور اللهُررررال العاميررررة  وررررر لم  نط الل ررررة العابيررررة ال،،ررررحي يرررر  مررررن  يررررة  ال،،ررررحي مررررن اانخررررااض 

عوامررر  وحررردا العررراا ودخررراربهة   ررر  المخابررر   رررردَّ علررري  نَّ الإعررراَّ  مرررر العاميرررة علررري حلررراا ال،ُ،رررحي يررر  مرررن  سرررماا 

لإدريلرررية جمعرررا   حيررر  ينَّررر  ال،امرررة والإ رررانم  ودو ررر  الماحررر  يلررري  ررراورا اايإمرررام بالعابيرررة ال،،رررحي  ررر  المااحررر  ا

ا برررردَّ  ن ينررررون ااعإنررررا  بال،،ررررحي مررررن  يررررة مررررا ي رررر   المرررردار  والمعايررررد والُامعررررال  وا بُرررردَّ مررررن يمنررررا  المررررواَّن 

 العاب   نَّ الل ة ال،،حي هيُا وعا  يُمر العاا بعد اإلسالم.

 المبحث األول: بين الفصحى والعامية

 ومفهومها المطلب األول: اللغة العامية نشأتها

ة   ررر  303ل ل، رررة مرررىهونا مرررن ل،ررر  العرررام مخابررر  الخررراو  حيررر  نررررا  برررو من،رررور الثعرررالم  تلالعاميةةةة لغةةةة  

 [1]    .معُم  ده يب الل ةل  يُخاا رجٌ  عُمي  ورج  مُ،اي   العمي العام  والخ،اي الخاو 

رررة هرررالص الخا ررررة 077وجرررا   ررر  للررران العررراا ابررررن من رررورتل ميرررة مرررن العامرررة ويرررر   العا]0[ ة ل   والعامط

 هالص الخا ة  ويُخاا للم رَّا عام ط عند نلمإ   ويُخاا للم ن  عامية عند نلمإها  ل ا يُخاا الله ة العامية.

ل ورد لم،رررررطل  العاميرررررة دعاي،رررررال عررررردا عنرررررد علمرررررا  الل رررررة العررررراا الخررررردامي والُمحرررررد ين  العاميةةةةةة ا ةةةةةط  ا  

يرررةل  يررر  الل رررة الإررر  دُلرررإخدم  ررر  ال ررر ون العاديرررة والإررر  يُررراي بهرررا سرررىنرا مُموعرررة مرررن يررر ة الإعاي،رررال  الل رررة العام

 [3] .الحدي  اليوم  
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وبعمررررارا  دقل   ل،رررر  العاميررررة  يخابرررر  ال،،ررررحي  ويعنررررون برررر  مررررا  ررررا  اسررررإعمال  عنررررد  العامررررة   هرررر  ينن الل ررررة 

ويرررر  ل ررررة العامررررة ال،،ررررحي  خرررردل جررررز ا مررررن ه،ا ،ررررها النَّحويررررة وال،ررررا ية ب،عرررر    ررررار الإطررررور ال،ررررود  والرررردال   

وميررر  عرررن العاميرررةل  يررر  اللهُرررة المنطومرررة  ررر  ع،رررانا الحرررال  الُمنحررردرا مرررن [4]  ن رررىدها لملررراياا  و ررراعها المخإل،رررة 

ال،،رررررحي  المنطررررروق بهرررررا  ررررر  ع،رررررا ال،،ررررراحة الع،ويرررررة ولهُادهرررررا و  رررررابها د يررررراال رثيررررراا بعرررررد اهرررررإالَّ العررررراا 

 . [5]    ب ياية... 

يرررة المحنيرررة الإررر  يإرررداولها النرررا   ررر  حيرررادهة اليوميرررة  ومرررد دعرررددل برررين الملررردان  ل،ررر  العاميرررة يُطلرررا علررري العاب

 العابية  وين      خ  دعددل داه  الملد الواحد.

ومررد دمررراين العلمررا   ررر   همهررة لم،رررطل  العاميرررة   مررنهة مرررن ياايررا ل رررة ما مرررة برر ادها  وينرررا  مررن ياايرررا مرررىهونا 

 عن ال،،حي  و مادمطة بها  ولن  منهة ر ي .

حيررر  يررررا   نررريغ  ايحررررة  ن العاميرررة ل ررررة ما مرررة برررر ادها  حيرررة  مإطررررورا  ناميرررة  دإميررررز بُميرررر ال،رررر،ال الإرررر  

دُعرررر  منهررررا  داا َّميعيررررة لل،هررررة واإل هررررام  وللإعميررررا عررررن دواهرررر  الررررن،غ  و نَّ لهررررا مواعررررديا و  ررررولها  بينمررررا يخرررراه رمرررراا 

رررا الررردرإور رمررراا ب  رررا  يرررا   نَّ العاميرررة ل رررال ليرررا يوسررر  الحررراا برررىنَّ العاميرررة مرررىهونا عرررن ال،،رررحي ومادمطرررة بهرررا    مَّ

  [6] .نامية بينما اللهُة ي  الإنو  نو الخاابة بال   والُمإولط د عن     عام

 المطلُب الثاني: عوامل ظهور العامية

د لخرررد ررررران اإلنلرررران العابرررر ه يرررإنلة الل ررررة ال،،ررررحي علرررري سررررليخإ  و طادررر  وسررررُيإ   دون  يط حاجررررة لررررإعلهة مواعرررر

النحرررو وال،ررراص المخإل،رررة  ومرررد جرررا  الخرررا ن مثمط إرررا لررر لم  حإررري ينَّررر  دحرررد  العررراا  ررر   ،ررراحإهة  ومرررا  ن جرررا  اإلسرررالم 

وبرررد  سرررنام  ياد،رررر وينإ رررا  حإررري دوسَّرررع  رمعرررة الدولرررة اإلسرررالمية  مرررا دادَّرررب عنررر  دوسهرررر رمعرررة النررراَّخين بالل رررة العابيرررة 

ا  رررر  داهرررر   الل ررررة وي هررررا  يهررررا اللحررررن والخطررررى واللهُررررال المإعررررددا  ومررررد رانرررر  نإيُررررة ال،إوحررررال  وبررررد  اللحررررن يإلرررراط

العاميررة موجررودا منرر  الخ رردم المعيررد  لننطهررا لررة دنررن نال دررى يا حإرري بررد  ال ررعُا ال ررعم ه  رر  ال هررور  والرر ي وارررب العاميررال 

المررر رهين ن رررىا العاميرررة يلررري  الُمنإ ررراا  و  رررمح  الملررردان العابيرررة نال  للرررنة مإعرررددا  لنررر ط  بلرررد لهُإررر   ومرررد ردَّ مع رررةُ 

 هاوا الل ة العابية من موَّنها ال ل   واحإنارها بالل ال الُها .

ومرررد امإضرررر  نرررواميغ الل ررررال  نرررر  مإررري انإ ررررال الل رررة  رررر  منرررراَّا واسرررعة مررررن الرض  ودنلرررة بهررررا َّوا رررر  

دإ رررعب يلررري لهُرررال  ودلرررلم مخإل،رررة مرررن النرررا  اسرررإحاا عليهرررا ااحإ،ررراظ بوحرررددها الولررري  مررردا َّرررويال  بررر  ا دلمررر   ن 
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ررر  لهُررة َّايخهررا  وا دن،ررم دإلررر الملررا ة بينهررا حإرري  د،ررم  ررر  لهُررة منهررا مإميررزا ليررا م،هومررة يا عنررد  يلهررا  ولهرر ا 

الخرررانون هضرررع  الل رررال اإلنلرررانية علررري مررراط  الع،رررور  ولرررة د،لررر  العابيرررة مرررن يررر ا الم،ررريا   منررر   ن ادلرررر انإ ررراريا 

نإ رررار اإلسرررالم  ررر  الم،رررار المإعرررددا  هررر ل دإ رررعب يلررري لهُرررال  و هررر ل الملرررا ة دإلرررر بلرررمب ال،إوحرررال اإلسرررالمية وا

 [7]بين ي ة اللهُال حإي   م  بعضها لايما   لهُة العااق    الع،ا الحال  ا ي،همها الم،اي  وين ا...

 ومد  جم  الدرإور عمدة الااجح  عوام  ن ىا العامية رايد ل

ك حيررر  دإلرررر ا العامةةةل الاغرا ةةةي: .7 لامعرررة الُ اا يرررة للمإنلمرررين بالل رررة  ود،،ررر  بيرررنهة الُمررراا والنهرررار  ممرررا يُحرررد 

 اومررا بررين سررنان يرر ة المنرراَّا  رر  الُررو والمي رررة والطميعررة  حيرر  ا يخ،رري علينررا  نَّ يرر ة ال،رراوق الطميعيررة دونرررإر 

   الُمدن. اوما ل وبة   ال ين يعي ون    الخُا  يإنلمون ل ة ليا الإ  يإنلمها ال ين يعي ون  

ل حيررر  ين المُإمرررر اإلنلررران  بطمخادررر  المخإل،رررة يررر  ا  ررر  وجرررود اللهُرررال  نررر  َّمخرررة دحررراوا أسةةةباج ااعماعيةةةة .0

 ن دنرررون لهرررا ل إهرررا  و سرررلوبها المميرررز   الطمخرررة العليرررا  ررر  الُمُإمرررر دإخررر  لهُرررة ليرررا الطمخرررة الُوسرررطي  ويلرررةَّ 

ا.  جاَّ

نإيُررررة لررررزو  و يُرررراال  ويرررر ا ااحإنررررا   و ال،رررراا   ومررررن السررررماا ااجإماعيررررة احإنررررا  الل ررررال واهإالَّهررررا

الل رروي يعررده مررن  يررة السررماا الإرر  درر دي يلرري ن ررىا اللهُررال  حيرر  ينَّ  ررعما ي ررزو  ررعما يررإنلة ل ررة  هررا    يخرروم  رراا  

رررا الخضرررا  علررري يحرررد  الل إرررين مضرررا  ينررراد ينرررون دامرررا   و ي ن رررى عنيررر  برررين الل إرررين ال ازيرررة والم رررزوا  ودنرررون النإيُرررة يمَّ

 من ال،اا  ل ة م إخة من الل إين.

مررن حخررا ا الل ررة  نهررا ينا رانرر  واحرردا  هرر  مإعررددا بإعرردهد ال ررااد الرر ين يإنلمونهررا  ومررن الُملررلَّة  أسةةباج  رة:ةةة: .3

بررر   نَّررر  ا يوجرررد  خ،ررران ب،رررورا واحررردا ا د،إررراق  واهرررإالص ال رررااد  ررر  النطرررا يررر دي مرررر مررراور الرررزمن يلررري 

   لهُال  ُها .دطويا اللهُة   و ين ا

لنطررررا بررررين سررررنان ل ودإمثرررر   رررر  وجررررود  رررراوق  رررر  الإنرررروين الطميعرررر  لعضررررا  اأسةةةةباج اسةةةةمية  ي :ولوايةةةةة .4

 . [8] المناَّا المخإل،ة

ر العطةةةور الطبيعةةةي المطةةةرة ألع ةةةاا الدطةةة  عدةةة  الفةةةرة .5 ل  مرررن المخرررار  ن  عضرررا  النطرررا  ررر  اإلنلررران  ررر  دطررروه

ادهرررا ووظا ،هررررا   حناجانررررا وحمالنررررا ال،ررررودية و للررررنإنا دخإلرررر  َّميعررر  مطرررراد  رررر  بنيإهررررا واسررررإعداديا ومررررنهر  د
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عمرررا رانررر  عليررر  عنرررد  با نرررا الولرررين  ين لرررة دنرررن  ررر  بنيإهرررا الطميعيرررة  علررري المررر   ررر  اسرررإعداديا  ولنرررٌ  عرررن 

ر     عضا  النطا ينإُ  دطور      وال النلمال.  الميان  نط ر  دطوه

مرررد يحررريو بال،رررول بعرررل المررر  اال الإررر  دعمررر  علررري  رررع،   لاألخطةةةاا السةةةمعيةط وسةةةتوا األ ةةةوا  ال ةةةعيفة .6

بالإررردرا  روموعررر   ررر   واهرررا النرررالم  وزياددررر  عرررن بنيإهرررا  وعررردم دومررر  المعنررري المخ،رررود   يإضرررا ا جاسررر  

 رري ا   رري ا  حإرري ي،رر   رر  ع،ررا مررا يلرري درجررة ا ينرراد يإمينرر   يهررا اللررمر  ومع ررة ال،رر ار  رر  يرر ا الع،ررا 

 النمار  ينطخون بالنلمال مُادا من . ا ينادون يإمينون     نطا

انإخرراا   رروال جديرردا يلرري بعررل اللهُررال العاميررة مررن الل ررال الجنميررة الإرر  احإنرر  بهررا   مررن نلررم  ررول بررين  .7

ال رررين والُرررية  ينطرررا بهرررا  ررر  عاميرررة الخررراا   ررر  ل،ررر  تعابنُررر   ويرررو سرررا ا العابرررة   مرررن المحإمررر   ن ينرررون 

 . [9]ي ا ال،ول انإخ  يليها من الإارية

 المطلب الثالث: العسلسل ال مدي لظهور العامية:

ظهررررال العاميررررة بخرررروا دى يايررررا علرررري الللرررران العابررررر  عنررررد اهررررإالَّ العرررراا ب ررررعوا الملرررردان الهررررا  يبَّررررران 

ال،إوحرررال اإلسرررالمية  والإررر  نرررإر عنهرررا دهررروا العديرررد مرررن ال رررعوا  ررر  ديرررن اللررر    واجرررا  ومرررر مررراور الرررزمن وااهرررإالَّ 

والعُررررة  رررر  الملرررردان الإرررر   إحهررررا الملررررلمون   هرررر ل الللررررنة بال،لرررراد  ولنَّ اللررررمر  بررررو الملنررررال  الحا رررر  بررررين العرررراا

وب،عررر  الرررزمن وابإعررراد النرررا   ررري ا   ررري ا عرررن ال،،رررحي   دَّ  نلرررم يلررري د رررني  [10]  الللرررانية رمرررا مررراا ابرررن هلررردون 

و ررر   ررو  نلرررم يمنننررا و رررر دلللررر   لهُررال عاميرررة جديرردا  والإررر  سرريطال علررري النرررالم المنطرروق ليررر  الررمالد جميعرررا 

 زمن  دخدياي ل هور العاميةل

 لرررردل الللررررن  رررر  الع،ررررا العماسرررر   و ررررا  اللحررررن بلررررمب ااهررررإالَّ مررررر  ررررعوا الررررمالد الم،إوحررررة    هررررال  .7

 العامية    بعل النإابال لننَّها لة دنن ظاياا.

 ل العاميرررة العابيرررة دخرررإلو مرررر عنرررد اامإرررزاا العن،ررراي وااجإمررراع  برررين العررراا والالدينيرررين  ررر  النررردلغ  هررر .0

العاميرررة الالدينيرررة  ومرررن  رررة ظهرررال المو طرررحال  ررر   واهرررا الخررران الثالررر  للهُررراا  ورانررر  الخاجرررة  يهرررا دُنإرررب 

ل  المو حال    مع مها يلي العامية.  بالعامية    المداية   ة ما لمث   ن دحوط
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الزجررر  ونا  برررين النرررا   والررر ي رررران لررر   ررر  بدايرررة الخررران اللررراد  ظهرررال دولرررة المررراابطين والإررر  ازديرررا  يهرررا  .3

دوٌر سررررلم    رررر  دنررررايغ العاميررررة  وظهررررا  رررر  الم رررراق العابرررر  ال ررررعا العررررام   حيرررر  رررررانوا ين مررررون ال ررررعا 

 العام ط  و  م  د وُق ال عا ال،،ي  لل، ال المثخ،ة  خو.

رررة  ررر  ع،رررا اليررروبيين والمماليرررم رانررر  الطمخرررة الحارمرررة ا درررإخن ال،ُ،رررحي  وينَّمرررا العاميررر .4 ة   ،رررعُب الدا عامط

 وال عا ها ة  و  مح  العاميةُ دنإ ا بين النا  بلمب عدم يدخانهة لل،،حي وليغ اللمب منهُيا.

رررا  ررر  الع،رررا العثمررران   مرررد ل عمليرررة الإإايرررم  ورررران يإوجرررب علررري المثخررر   ن يُرررإخن الل رررة الإاريرررة بُانرررب  .5  مط

دال الإاريرررة  ررر  الحررردي  اليررروم  برررين النرررا  العابيرررة  و هررر ل ال،،رررحي  ررر  اا رررمحالا  ورررران يدهررراا الم،رررا

 ال ا المالغ    ي عاص الل ة العابية.

 رررة جرررا ل ماحلرررة ااسرررإعمار الوروبررر  للررردوا العابيرررة  وبرررد ل عمليرررة  ررراض اللُ رررال الوروبيرررة علررري العررراا   .6

ون سرررمومهة ولعمرر  المررردار  الإم رررياية دورا مويرررا  ررر  نلرررم. و  رررم  دعررراا العاميرررة الررر ين هل،هرررة ااسرررإعمار يدسهررر

يال مخإل،ة والهدص واحد  ر  ال  الل ة   و الإطويا   و الإلهي    و الإُديد.     الل ة  دح  ملمط

 رر   يامنررا يرر ة لُررى رثيررا مررن النإرراا اسررإخدام الل،رراظ العاميررة  رر  الدا بحُررة الوامعيررة  ودحرر  حُررر  هرررا    .0

س  العامية ولزل مناح  الحياا را ة  . [11] إناط

 بع: اللغة الفصحى وأثرهاالمطلب الرا

ال،،ررراحة  ررر  للررران العررراال    ،ررر   ال،،ررراحة الميررران  ودخررروا رجررر   ،ررري   ولرررالم  ،ررري    الفصةةةحى لغةةةة: -

رررحا ل   ،ررر  رجررر   ،ررري    و لرررالم  ،ررري   ي بليرررغ  [12] ي بليرررغ وللررران  ،ررري   ي َّليرررا    وميررر   ررر  ال،َّ

ررر  الُررر[13]وللررران  ،ررري   ي َّليرررا  ويُخررراال رررر  نررراَّا  ،ررري   ة  نلرررم  يخررروال ينَّ رررر  393وياي تل  ويو ط 

نررراَّا  ،ررري   ومرررا ا ينطرررا  هرررو العُرررة  بررر  الرثرررا مرررن يررر ا  و ررر  حخيخرررة المرررا  نَّ ال،،ررري  لررريغ يرررو رررر  

ينلررران  ،ررراحإ  مطلخرررة  بررر  ينَّ اإلنلررران النررراَّا بالل رررة العابيرررة يرررو ال،،ررري   وين رررران  عُميرررا  وي ررررد نلررررم 

  ونُرررررا  نَّ [14]اللررررةل   ،رررر  العُمرررر   ي دنلررررة بالعابيررررة ة   رررر  رإابرررر   سررررا  الم535مرررروا الزمخ رررراي تل

ة ل وال رررايد علررري  نهرررا 395م،هررروم ال،،ررراحة  ررر  الل رررة يرررو اإلظهرررار  و ررر  نلرررم يخررروا  برررو يرررالا العلرررناي تل

يررر  اإلظهرررار مررروا العررراا   ،ررر  ال،رررم   ينا   رررا   و  ،ررر  اللرررمن ينا نيمررر  رلودررر  وظهرررا   ُرررة اسرررإُعيا يررر ا 
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رررر  نلررررم الاالررررب ال رررر،هان   الم،هرررروم مررررن   ،رررر  ال،ررررم  و  ،رررر  اللررررمن يلرررري النررررالم اإلنلرررران   رمررررا يو ط 

  . [15]ة ل ومن  اسإُعيا  ،  الاج  جادل ل إ  500تل

  اإل ،ا     الل ة يو اإلظهار واإلبانة.

ص  برررو ن،رررا ال،ررراراب  تل الفصةةةحى ا ةةةط  ا: - ة  ال،،رررحي ب رررن  عرررام مرررا الل  ين رررى مرررن ن رررى علررري 339يعررراط 

ا بحررراو هة مرررن حيرررر  اعإمرررادية عليهرررا  ررر  د،رررايمهة وعلرررري  للرررنإهة  حإررري ا يعا رررون ليايررررا اعإيرررادية النطررر

حإرري دح،رررو  للررنإهة عرررن ررر  ل،ررر  سرروايا  وعرررن رررر  د ررني  لإلرررم الل،رراظ ليرررا الإ ررني  الررر ي دمنررن مرررنهة   هررر ا 

  يرررو ال،،ررري  وال،رررواا مررررن  ل،ررراظهة  ودلرررم الل،رررراظ  ويررر  ل رررة دلررررم المرررة  ومرررا هررررال  نلرررم  هرررو العُررررة

  وميررر ل  ال،،ررراحةل يررر  َّالمرررة الللررران  ي الخلررروو مرررن عخررردا الللررران  وي ررررد نلرررم [16]والخطرررى مرررن  ل،ررراظهة

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحا ِظُونَ  مول  دعاليل ْلدَا الذِّ  . [17]  9تسورا الحُال إِنَّا نَْحُن نَ َّ

 ررر  بهرررة  وعُا ررروا بهرررا  ينهرررا الل رررة رمرررا عاَّ هرررا  هررراون  ال،،ررراحة  وا ل رررة اسرررإخدمها العررراا  ررر  حيرررادهة  وعُا

 . [18]الإ  نزا بها الخا ن  وسع  ر َّ  حنام  وموانين  وعلوم   ينها ل ة العخيدا والدين اإلسالم 

ة  حيررر   مررراال ينَّ ال،،ررري  مرررن النرررالم يرررو الررر ي  وا رررا ل رررة العررراا... 335وي ررررد يررر ة ال،نررراا ابرررن ويرررب تل

 ررع   النإررب   رر   الل ررة   وحررا مررن ن ررى  رر  العرراا  ن يلررإعم  اامإرردا   ولإ،ررحي   نلررم ُو ررر علررُة النحررو  ولُمعرر  و

  . [19]بل إهة  وا  يخاا عن جهة  ل،اظهة  وا يخإنر     ن،ل  بمخال،إهة  يخط وة ويُلحنوة

ومررررن هررررالا مررررا سررررما يإضرررر  لنررررا  نَّ الم،هرررروم اا ررررطالح  لل،،رررراحة العابيررررة ا يخرررراا عررررن الم،هرررروم الل رررروي 

  . [20] هو منمثا من  وعلي  دون هطى  و عُمة وعدم و و  ويبانة ويظهار عن الإمليغال ل  اللابا  

 ونلإ   من نلم  نَّ ال،،احة دنمن    اسإطاعة ال،اد الإعميا عن ر      بن  بلاَّة وو و .

ن ب هرررررا ويمنننررررا الخرررروا  يضررررال ينَّ الل رررررة العابيررررة ال،،ررررحي يررررر  ل ررررة النإابررررة  و ل ررررة الدا  الل رررررة الإرررر  دُرررردوط

الم ل،رررال وال،رررح  و ررر ون الخضرررا ... ويُ لررر  بهرررا ال رررعا والنثرررا ال،نررر   ودُلرررإخدم  ررر  الخطابرررة والإررردريغ  و ررر  د،ررراية 

 . [21]إ  دُلإخدم    المعامالل الاسميةبعضهة مر بعل   ه  ل ة الخا ن الناية  والإااك العاب   وال

العابرررر  جملررررة  والإرررر  دلررررإخدم اليرررروم  رررر   وميرررر ل  الل ررررة العابيررررة ال،،ررررحي يرررر  ل ررررة الخررررا ن النرررراية والإررررااك

 . [22]المعامالل الاسمية  و   ددوين ال عا والنثا واإلنإاا ال،ناي عامة 
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 المطلب الخامس: خصائص اللغة الفصحى:

 ودإميز الل ة ال،،حي بمميزال عدا   يمها ايد ل

ن رررر  َّميعررررة الل ررررة العابيررررة علرررري اهررررإالص المررررواا  رررر   عررررداد م،ررررادال الل ررررة العابيررررة   رررر نَّ يرررر ة الرمررررام د .7

وداريخهرررا  دون الحاجررررة يلرررري  يط  مرررردر مررررن اإل ررررادا والممال رررة  ودن رررر  عررررن المعررررد الإرررراريخ  الإنمرررروي الحيرررروي 

 له ة الل ة.

الل رررة العابيرررة يررر  الل رررة الخوميرررة لما رررة مليرررون مرررن العررراا  ويررر  ل رررة ال،نرررا والثخا رررة والعخيررردا للررر  مليرررون مرررن  .0

يادا والإُررارا ول ررة العلررة ماابررة اللرر  سررنة ولررة دمررا ل ررة واحرردا لررة ي،ررلها  رر   الملررلمين  حيرر  رانرر  ل ررة اللرر

مرررن الللررران العابررر  الممرررين  ومرررد دميَّرررزل الل رررة العابيرررة بىنهرررا ل رررة  نرررا مرررن حيررر  يررر  ل رررة الخرررا ن النررراية الررر ي 

  ةلخي يلي العابية ويلي ال،نا اإلنلان    خةة  حنة من الخية والممادئ.

يرررر  ل ررررة ا ررررإخاق دخرررروم علرررري  بررررواا ال،عرررر  الثال رررر  الإرررر  ا وجررررود لهررررا  رررر  جميررررر الل ررررال ينَّ الل ررررة ال،،ررررحي  .3

العالميرررة   ،رررر  الل ررررة العابيررررة حرررراوص ل ررروال ا دوجررررد  رررر  رثيررررا مررررن الل رررال الهررررا   مثرررر  حرررراص ال ررررين 

 والضاد...

 مخإل،ة.دإميز الل ة ال،،حي بإنوه  الساليب والعمارال  والمعني الواحد يمنن  ن يُ دَّ  بطاق  .4

 مخدردها علي الإعميا عن معاُن  انوية ا دعاص ال عوا ال ابية ري  دعمط ا عنها. .5

مرررن ه،رررا ها  نَّ جميرررر م رررإخادها دخمررر  الإَّ،ررراي  يا  يمرررا نررردر  ويررر ا يُعلهرررا َّةرررو   يلهرررا  رثرررا مرررن ليايرررا   .6

 . [23]و و ي بحاجة المإنلمين

راا اللررررامر يليهررررا  رمررررا دإميررررز  ب  ررررا ة الحرررروادك ودإميررررز بخا ررررة يظهررررار ال نررررار بطايخررررة مرررروجزا دون اسررررإد

 يلي ال،ع   رثا من يسناديا يلي ال،اع .

 ما :ميُّ  اللغة العربية الفصحى عن غيرها: -

و  ينَّ الل ررررة العابيررررة ال،،ررررحي ليلرررر  ر يايررررا مررررن الل ررررال  والإرررر  ينررررون الإطررررور  يهررررا َّميعيررررا  لنَّ لهررررا ظا ررررا

و لررة يإررو ا ليط  ل ررة مررن الل ررال  و ررا ينررادي برر  ال ررا لون سرروا  بخ،ررُد  م ب يررا م،ررد ها ررا يرر ا ال رراص يُعلنررا نررا ل ررر َّ مة

مررن درررا  الحمررر  علررري ال رررارا للعابيرررة ال،،رررحي رررر  دإ،اعررر  مرررر العاميرررال رمرررا يحررردك مرررر رررر ط  الل رررال   رررحي   نَّ الل رررة 
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ررة الإطرررور اهررإالص ل رررة الع،ررا والع،رررا الرر ي سرررمخ    ويحرردُك ال،ررراا  مرررا رررا ٌن حررر  يإطررور علررري  للررنة المإنلمرررين  يُن  

برررين الخررردية والُديرررد  وبعررررد  إرررااُ الررر ي ررررران جديررردا ي،رررم  مرررديما  وينرررر ا دضرررمح  ل رررة الع،ررررا السرررما  ود هرررا ل ررررة 

 الع،ا الُديد   ه ة سُنَّة رونية  وداريخ الل ال ي هد ب لم.

م  نهرررا اردمطررر  ليرررا  نَّ الل رررة العابيرررة ال،،رررحي لهرررا ظررراٌص هررراو لرررة يإرررو ا ليط  ل رررة مرررن ل رررال العرررالة  نلررر

ن بهررا الإرررااُك الضررخة الرر ي رررران محررورة الخرررا ن ومررد ر،رر  اللررر  دعررالي الح،ررر    و  ودوط  بررالخا ن النرراية منررر   ربعررة ع ررا مانرررا

ررن يإلويررا ليرر  نهررار  لرروا ررر ه نلررم ل ررمح  الل ررة  ررن هلخرر  مة ولرروا  نَّ اللرر   رراَّ ها برر لم   و نررزا بهررا رإابرر   ومرريَّل لهررا م 

 ة   اية رالل ة الالدينية واللنلنايإية.العابية ال،،حي ل 

يرررر ا يررررو اللرررراط الرررر ي يُعلنررررا ا نخرررريغ العابيررررة ال،،ررررحي بمررررا يحرررردك  رررر  الل ررررال الحيررررة المعا رررراا  حيرررر  ينَّ 

  .[24] م،ي عما دلم الل ال ا يإعد  مانين من الزمن

ال،،ررررحي ودراسررررإها ب ررررن   اردمرررراَّ الل ررررة العابيررررة ال،،ررررحي بررررالخا ن النرررراية يررررو اللرررراه  رررر  دملهررررننا بالعابيررررة 

ملرررإ،يل حإررري ن،هرررة بهرررا الخرررا ن  ومرررا دار حولررر  مرررن دراسرررال  ورررر لم ال رررعا العابررر  الخررردية الررر ي يُلخررر  الضرررو  علررري 

 . [25]المعان  الخا نية  ويلاعد    دو ي  بعل معان  الخا ن الناية

  مإخررر ا مرررن الخرررا ن  هررر ة ال،،رررحي اسرررإمال حيرررة  ربعرررة ع رررا مانرررا  وسإلرررإما  ررر  حيادهرررا يلررري مرررا  رررا  اللررر 

ة ل ولررروا مرررا بالنرررا  مرررن الحاجرررة يلررري معا رررة ل رررة العررراا 300عن،رررا الحيررراا  و ررر  نلرررم يخررروا  برررو حرررادة الررراازيتل

  وال،رررحابة والإرررابعين  وال مرررة الما رررين لمطررر  ال رررعا  وااسررإعانة بال رررعا علررري العلرررة بإ،لررريا الخرررا ن و حاديررر  النمررر 

 . [26]ي   ارية  ونل  النا   يامهةوانخاض نرا ال عاا   ولةعة،ي الديا عل

 المبحث الثاني: ال عوة إلى العامية

ي  دعررررروال وسرررررمط  لخررررد دارل  ررررر  الع،ررررا الحررررردي  معاررررررة بررررين  ن،رررررار العابيررررة ال،،رررررحي ودعررررراا العاميررررة  

يال عررردا  ررر  سرررمي  الررردعوا يلررري العاميرررة  اسرررإخدام العاميرررة ودرررا  ال،،رررحي بالررردعوال الهدامرررة     هرررال   رررناا وملرررمَّ

ا الل رررة ال،،رررحي  مرررا دادرررب عليررر  الخطرررا النميرررا علررري الل رررة  ومرررد ظهرررا مُموعرررة مرررن الدبرررا  الررر ي  رررمهوا ُجررر َّ ويُررر

ايإمرررامهة نحرررو يررر ة الررردعوال  و ررر  المخابررر  انمرررا  لهرررة مُموعرررة مرررن ال ررر ان ليدحضررروا دعرررواية   رررة يررردا عوا عرررن الل رررة 

 العابية ال،،حي  وي ا ما سنإناول     ي ا الممح .

 ول: أكاال ال عوة للعاميةالمطلب األ
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 أوال : ال عوة إلى اسعخ ام العامية:

دعالررر  الرررردعوال يلرررري اسررررإخدام العاميررررة برررردا ال،،ررررحي ونلرررم بإررررىلي  دراسررررال ورُإررررب عمررررا  َُّلررررا عليرررر  الل ررررة 

 ت وسررررررميإا  7593المحنيرررررة   و العاميررررررة الم،رررررراية  ومرررررن  برررررراز الرررررردعوال دعرررررروال الملإ رررررامين تولررررررية ويلنررررررورغ 

  . 7970  توويلما الخا  7900اللمان 

ولخررررد  هررررة   ررررحاا يرررر ا ال ررررىن  نَّ الهرررردص يررررو يم،ررررا  الخررررا ن النرررراية  ساسررررا  وا يررررإةه يم،ررررا  الخررررا ن حإرررري 

دإرروار  الل ررة العابيررة ال،،ررحي  وتويلنررورغ    وا مررن دعررا يلرري ن رررا العاميررة والإررىلي  بهررا ومررد ررران لرر   سررلوب  المرررارا 

مرررن جملرررة العوامررر   ررر   خرررد  مررروا ااهإررراا  عنرررد الم،رررايين اسرررإمخا ية الل رررة العابيرررة   ررر  الإاليرررب  ررر  العاميرررة   يخررروال ينَّ 

 ال،،حي  ل لم ا بُدط من يل،الها واسإمدالها بالعامية  امإدا  بالمة الها   وها ة اإلنُليزية.

ا النإرررب ومرررد رررران للملإ رررامين سرررال،  الررر را دعررروال عررردَّا يلررري يُرررا ال،،رررحي  واسرررإعماا العاميرررة  ومرررد  لَّ،رررو

بالعاميررررة  ومررررنهة  يضررررا تسررررميإا  الرررر ي  راد  ن يُعرررر  للعاميررررة داا ررررا  حيرررر  مررررام بُمررررر ون ررررا العاميررررال مررررن الحاديرررر  

 . [27]وال،نايال والنلمال  وجعلها مخدمة لعم  من جا  بعدة

ومرررد بررررد ل  ررراارا الرررردعوا يلررري العاميررررة مرررن نخطررررة واحرررردا   رررار يليهررررا دخايرررا تاللررررورد دور رررين   ويرررر  نخطررررة 

الخررررا ن  حررررين حمرررر  الم،ررررح  بيرررردة يلرررري مُلررررغ العمرررروم المايطرررران   و  ررررار بررررىنَّ اإلنُليررررز ا يلررررإطيعون المخررررا  َّالمررررا 

 يوجد ي ا النإاا    عخوا المللمين وملوبهة     ي ارا يلي الم،ح  ال ي بيدة.

ل المخإل،رررة ورانررر  الخطرررة لإحخيرررا نلرررم دادنرررز  ررر  الخضرررا  علررري الل رررة ال،،رررحي  ل رررة الخرررا ن ويحرررالا العاميرررا

 ررر  رررر ط  بلرررد عابررر  برررديال لهرررا  وبررر لم دررر يب ال،،رررحي يلررري المإحررر  رمرررا نيمررر  الالدينيرررة  ومرررن ينرررا رانررر  محررراوال 

رررر المثررراا  الملإ رررامين من،رررمة علررري ييُررراد درررااك للعاميرررة ي يلهرررا لالدعرررا  بىنهرررا ل رررة وليلررر  لهُرررة   حا ررروا علررري جم 

 والزجاا والنلمال المخإل،ة.

لنررررورغ  يعمرررر  منرررر  اليرررروم الوا حإرررري اليرررروم ايهررررا  رررر  سررررمي  ال ايررررة  وررررران يرررردص وظرررر َّ الملإ رررراق توي

تويلنرررورغ   ن د،رررم  العاميرررة ل رررة ها رررة.  رررة جرررا  بعرررد نلرررم دالمررر ا الملإ رررامين مثررر ل لط،ررر  اللررريد  وماسرررة  مرررين  

 . [28]وسالمة موسي  ومحمود ديمور  ولياية

ا الخ،رررومة والحررراا لل رررة العابيرررة ال،،رررحي دحررر  ورررران المرررا الهطرررا يرررو  عرررداد يررر ا  الن،رررا الررر ين حملرررو

 سررررما  باامررررة زاييررررة   يمهررررال اإل ررررال   والإم،رررريا  وديلرررريا النحررررو  ودراسررررة اللهُررررال  حيرررر  انمررررا  َّرررر  حلررررين  
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ولط،ررررر  اللررررريد  وعمرررررد العزيرررررز  همررررر   وليررررراية لمحاربرررررة الل رررررة ال،،رررررحي  والررررردعوا يلررررري العاميرررررة بحُرررررر واييرررررة 

 .[29]هدَّاعة

دعاا مرررثلهة  ررر  رجررراا احإضرررنإهة مُرررامر الل رررة العابيرررة   مثررروا سرررمومهة ورانررر  حابرررا علررري  رررة دوالررر    رررواا الررر

ال،،رررحي  وجميرررر المحررراوال الإررر  جرررال  ررر  سرررمي  يعرررال  العاميرررة مرررد برررا ل بال، ررر  حيررر  عُرررزل العاميرررة  ن دلرررإوعب 

 . [30]العخ  العاب   و ردل  نَّها لن دلإطير  ن د،  يلي  عماق الخلوا

 إلى اسعب ال الاعابة واسعخ ام الحروف ال تيدية:ثانيا : ال عوة 

برررد  نلرررم مرررن هرررالا ن،رررا   الملإ رررامين ل ررردما هة العررراا برررىن ي رررال  الخرررو العابررر  ا ينرررون يا بإن حيإررر  

جانمررررا  والنإابررررة بررررالحاص الالدينرررر  برررردا منرررر  ب ايررررة ي هررررام اللررررامر  وررررر لم زعمهررررة بررررىنَّ الحرررراوص الالدينيررررة مخإزلررررة 

 ن النإابرررة برررالحاوص العابيرررة  رررعمة لإعررردهد   رررناا الحررراص الواحرررد  ومرررد اسرررإُاا بعرررل  رررعاص  مخإ،ررراا   ررر  حرررين

 . [31]الن،و  يلي ي ة الدعوا مث  عمد العزيز  هم   وسيإةه د،،ي  ي ة الدعوا    المطلب الخادم

 ثالثا : تيسير الاعابة العربية:

النإابرررة العابيرررة دعررروا عمرررد العزيرررز  همررر   مرررن  هطرررا الررردعوال الإررر  وجهررر  لل رررة العابيرررة دحررر  سرررإار ديلررريا

الررر ي امإررررا  اسررررإمداا الحررراوص الالدينيررررة بررررالحاوص العابيرررة  ولررررة ينررررن عمرررد العزيررررز  همرررر   وا مرررن  نَّررررا  رررر  اسررررإمداا 

الحررراوص الالدينيرررة برررالحاوص العابيرررة  ولننَّررر  رررران  وا مرررن ايرررإة برررال،ناا ايإمامرررا رميررراا  ررر  م،رررا  حيررر   جرررا  عليهرررا 

ودعمهرررا دعمرررا مويرررا  لنررر  دنرررون مخمولرررة عنرررد النَّرررا   حيررر  برررد   نادررر  باسرررإهُان  لنررر  الررردوا العابيرررة بعرررل الإعرررديالل 

الملررإخلة سياسرريا الإرر  لررة دُعرر  لهررا ل ررة ها ررة بهررا  ونرررا  ننررا نحررن العرراا  دعررغ هلررا اللرر   لننررا لررة نعررالر الإيلرريا الرر ي 

وبة والُ،ررررا  نحويررررا و ررررا يا  وليررررا نلررررم مررررن الررررإههة... اسرررإخدم   يرررر  الل ررررال ال ابيررررة   ررررة ادَّهررررة الل ررررة العابيررررة بال،ررررع

ويُررا مواعررد الل ررة العابيررة  وررر   دعا يلرري يُايرراال،،ررحي   رر نرريغ  ايحررة الإرر  يرراجة  يهررا الل ررة العابيررة  وررر لم دعرروا

رررد الهمرررزال جميعهرررا ورررر لم يمنننرررا  ن نلرررإ ن  عرررن  نلرررم بحُرررة ديلررريا النإابرررة العابيرررة  حيررر  زعرررة  نررر  يمنننرررا  ن نوحط 

 . [32]ارال اإلعااا  لنَّها دعم  علي  عوبة النإابة العابيةح

دحررر  سرررإار ديلررريا و ررر  المخابررر  ظهرررا نمرررو  هرررا مرررن دعررراا العاميرررة مرررن محمررر  الل رررة العابيرررة وال يرررورين عليهرررا 

م  َّاوحإررر   رررع  للحيررراا ا لإرررارن  ررر  زوايرررا اإليمررراا  وعلررري ر   يررر ا  َّررر  حلرررين الررر ي مررردَّ ب،ررر،إها وُ الل رررة  ونلرررم 

ُ الإرر بحيرر  دنررون مخابررة مررن العاميررة  رر  يلررايا  بعيرردا عنهررا  رر  اسررإهإاريا   مررين الطايررا للح،رراظ علرري سررالمة العابيررة  د
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ونلررررم بإىييرررر  النرررروادر اإلعالميررررة  رررر  اإلناعررررة والإل،زيررررون والملررررا   ود،ررررادي الهطررررا  اللررررابخة  رررر  ديلرررريا   ودمل،ررررها

ومررررد سررررار عمررررد النرررراية هلي،ررررة علرررري نهررررر َّرررر  حلررررين  .ي رررراعة ال،،ررررحي المملررررطة  رررر  اللنيررررة والملرررراحيةوالعابيررررة  

الل ررة   م ررنلة نحررو   و  رراص لمنهُرر   رر  الح،رراظ علرري سررالمة الل ررة معالُررة م ررنلة الم،ررطلحال  رر  الل ررة العابيررة  وحرر ط 

 . [33]و ا ها  وين ا  مُلدال دلإوعب ال،،ي  وليا ال،،ي 

 المطلب الثاني: أبرز ةعاة العامية والرةُّ عليهم

طرررراا الم،ررررادال العابيررررة الموجررررودا  رررر  اللهُررررة العاميررررة    :لطفةةةةي السةةةةيِّ  - ررررص دعرررروا اللرررريط د  ن يحإضررررن النُإ ملخط

ة منرررر  يلرررري   ررررل  العابيررررة  ويلررررإعملويا اسررررإعماا  ررررحيحا  و نَّ  مرررراا الطرررراق يلرررري ي ررررال    يررررادوا مررررا د رررروَّ

،رررها مرررن الضرررع   وجعلنرررا العابيرررة باسرررإعماا النلمرررال العاميرررة   ررر نا اسرررإعملنايا  ررر  النإابرررة ا رررطارنا يلررري دخلي

 العامة يإابعون النُإطاا    رإابادهة.

يخرروا الرردرإور م،ررط،ي الاا عرر ل ينَّ  رر  العابيررة سررااو هالررداو يررو يرر ا النإرراا الممررين الرر ي يُرررب  ن  الةةرّة عليةةه: -

يررر د  علررري الوجررر  ال،رررحي   ويحنرررة منطخرررا ويعاابرررا بحيررر  ينرررون اإلهرررالا بمخررراا الحررراص الواحرررد منررر  ررررالزيغ 

ة عررررن وجههررررا  وبالُملررررة عررررن م،ادادهررررا  وبحيرررر  يلررررإوي  يرررر  اللحررررن الخ،رررر  واللحررررن ال ررررايا   ررررة يرررر ا بالنلمرررر

المعنررري اإلسرررالم  تالررردين  المخرررام علررري ال،طررراا اإلسرررالمية  حيررر  دوزعررر   و يرررن اسرررإخال   رررالما  رثرررا مرررن  ن 

علرري النررا   لمررا  َّرراد  يرر  ا  يرر  سررورا حمررا   و دُىهرر  منرر  رلمررة جهرر   ولرروا يرر ة العابيررة الإرر  ح، هررا الخررا ن

 . [34]الإاريخ اإلسالم   وا دااه  ب  اليام يلي ما  ا  الل   ولما دماسن  ي ة المة

يعررد  عمررد العزيررز  همرر   وا عابرر  حمرر  لرروا  الرردعوا يلرري اسررإخدام الحرراوص الالدينيررة بررردا  عبةة  الع :ةة   همةةي: -

دعررواة  نرر  عرراض م رراوعا يامرر  يلرري ادخرران  العابيررة  وررران نلررم علرري مُمررر الل ررة العابيررة  ومررد رانرر   حررو 

الالدينيررة لاسررة النإابررة العابيررة  ملرررإندا برر لم يلرري مرروا تولمررور  وتويلنرررورغ  وليرراية مررن  نَّ الل ررة رررا ن حررر  

 ينمو ويمول مخلط ،ا بعدة نرية ل وية.

ام  وعمرررا    رررارل دعودررر  عرررددا رميررراا مرررن النُإررراا للرررادط  عليررر   و ررر  مخررردمإهة عمرررد الويررراا عرررز الةةةرة عليةةةه: -

العخررراد  ومحمرررود  رررارا وليررراية  ومرررن الرررادود رده السرررإان محمرررد رررراد  حيررر  مررراال ينَّررر  مررروا زميلررر   نررر  يو رررم 

 ن د زونررا الل رررال الجنميررة  نإرررا  ل إنرررا  ونلررإعيل عنهرررا بل ررة مرررن ل رررادهة يرر ا هررروص ا محرر َّ لررر   لنَّ العابيرررة 

  نهضررنايا وبلرررمب درررو ها  سرررماا الرررإعلهة  وا يخ،ررري دررزداد رررر  يررروم رسررروها  ررر  ن،ررو   يلهرررا ب،ضررر  النهضرررة الإررر
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 نَّ انحطررراَّ ال رررعوا اإلسرررالمية  ررر  بعرررل م ررراياة عوامررر   هرررا  ا عالمرررة لهرررا بحررراوص العابيرررة  ومواعرررد 

 الاسة  وبايان   عي  وا ي، ه ااسإداا ب .

رررا بالنلرررمة اسرررإمداا ومرررد   رررار تيدوارد دنيلرررون  مرررديا مديايرررة الل رررال ال رررامية معار رررا يررر ة الررردعوا   خرررا ال  مَّ

الحررراوص العابيرررة بالالدينيرررة   يَّرررارة ويررر ا المرررا  لنَّ الحررراوص العابيرررة يررر  حررراوص ل رررة الخرررا ن   ررر نا مللرررإة بالعابيرررة 

 . [35]مللإة بالخا ن  ب  يدمإة  ا  وحدا اإلسالم

ومودهرررال الل رررة العاميرررة دعرررا يلررري العاميرررة  و  ررردر رإابرررا عنوانررر ل تحيررراا الل رررة العابيرررة  الخةةةورا مةةةارون غصةةةن: -

   وينطلرررا النإررراا مرررن ا إرررااض  نَّ رررر َّ ل رررة سرررا اا يلررري ال،نرررا  مياسرررا علررري مرررا عا ررر  دررراريخ الل إرررين 7906عرررام

اليونانيررررة والالدينيررررة  ومررررد دعررررا يلرررري يحررررالا العاميررررة محرررر َّ ال،،ررررحي  ومرررراال ينَّ العابيررررة ال،،ررررحي يُحإمرررر  برررر  

م  ولنرررن ا ينرررإر عرررن نلرررم بخا يرررا  ررر  الرررمالد العابيرررة رمرررا يررر  يلررري يُررراجط  بخا يرررا  ررر  الخرررا ن يلررري منإهررري اليرررا

 . [36]الزا  وماال ينَّ النثيا يىن،ون من اسإعماا الل ة ال،،حي لن ا   نارية  وداوير مخا دية

 هطرررى الخررروري  ررر   نررر  ا إررراض  ررر  العابيرررة ل إرررين  الواحررردا  ،ررريحة والهرررا  عاميرررة  ولررريغ يررر ا  الةةةرّة عليةةةه: -

طررراا ب،رررحي   لنَّ  الل رررة العابيرررة واحررردا  ومرررا يلرررمي  ل رررة عاميرررة يرررو  ررر  الحخيخرررة  ل،ررراظ وعمرررارال يلرررإعملها النُإ

والدبرررا    العاميرررة ممزوجرررة بررراللالَّ  وللعاميرررة  يضرررا لهُرررال  ررر  الحاررررال عنرررد الرررإنلة بهرررا دخإلررر  بررراهإالص 

 الملدان  اما ولابا.

رة بخولرر  ين الل ررة   لررة يلرري ا ُ  ن يمررول يررو ممررد  ا يُ،رردَّق  ررة ينَّ الممررد  الرر ي  مرراَّ ل،نررا  لنَّرر  محررإة علرري ررر  حرر ط

 رر  الل رررال  لنررر  ي،إررراض  ن الل رررال دحيرررا بالجلرررام  ويررر ا لرريغ  رررحيحا   مرررا الل رررة  إاايرررا لالمورررا بعرررد انحطاَّهرررا ب يمررراا 

مرررول ال رررعب الدا ومررول الدبرررا  دررنهل مرررن رمودهرررا  ودنررإعت   الل رررة ا دمررول رمرررا دمرررول الحيوانررال والنمادرررال  برر  ي

الررر ي ينطرررا بهرررا   ررر نا مرررا بخررر  ال رررعب العابررر  الررر ي ينطرررا بهرررا   نهرررا دحيرررا ل إررر   ويإُررردد  رررمابها  وا درررنحو بررر  دادخررر  

 بام   داب .

ولنرررا مثررراا  هرررا  ررر  الل رررة العابيرررة  ين رانررر   ررر  الع،رررا الُرررايل  دخإلررر  معررران  رثيرررا مرررن  ل،اظهرررا بررراهإالص 

عررررد  ن  هرررر  العلمررررا  ي،لرررراون   وانإ ررررال بعررررديا النإررررب  رررر  الحرررردي  والعخيرررردا الخما رررر   ولنررررن بعررررد  ن  رُإررررب الخررررا ن  وب

والإررراريخ والطرررب  وُ رررمط  مواعرررد الل رررة العابيرررة...  مإررر  الل رررة العابيرررة رمرررا  مُررر  المنرررا  الُم ررريطد بالحُرررارا  حيررر  ينَّنرررا 
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ل،ا رررردا العامررررة  رررر  جزيرررراا ن،هررررة اليرررروم رإمررررا  ُلط،رررر  ممرررر   لرررر  ومررررا إ  عررررام  وينإُررررب  دبا نررررا اليرررروم رمررررا رةإررررب العرررراا 

 . [37]العاا

رإرررب الزيررراوي مخررراا  سرررماةل  ل رررة النإابرررة ووجررروا ادحاديرررا مرررر الل رررة المحنيرررة   حيررر  يخررروال ينط ررر   ال هةةةاوا: -

 إ رررر  َّررررويال عررررن انحطرررراَّ الملررررلمين  لررررة  جررررد ليررررا سررررممين   ولهمررررا الحُرررراا الرررر ي عرررردَّدل مخررررالإ  الولرررري 

ة لرررو رررران ينرررا   نان  رررالية  والثرررا ن  ررررون الملرررلمين وا سررريطما العررراا الررر ين ينإمرررون ليرررا الل رررة الإررر  مضرررارط

 يحنونها.

 ومد  ،طا ل  دعاا الإ ايب  و ُعُموا ب   ىَّلخوا علي  لخب الُمُدطد  والُمحخا والعال ة النميا.

دنرراد  ردَّ عليرر  ال رريخ علرر  يوسرر   خرراال ينَّ ل ررة الإخاَّررب ليلرر  واحرردا عنررد المررة العابيررة  برر  يرر  الةةرةَّ عليةةه: -

دنرررون ل رررال مخإل،رررة   ىيررر  الم ررراا الم،ررري يخإل،رررون  ررر  النحررر  والمرررزا اهإال رررا رميررراا عرررن  يررر  العرررااق  

رررا الل ررة ال،،رررحي لنرر  رادرررب  رررد ل ررة النإابرررة لللرران المرررة العابيررة   مَّ وررر ا  يررر  الُزيرراا العابيرررة  وعلرريا  ن دُوحط

 خو  ب  ال ين ارد،ع  عنهة العامية.عاب   ه  مخاو ا م،هومة عند ر ط ماا  العابية  ليغ الخا ة  

يرررا علررري المرررة العابيرررة ادخررران للررران الإخاَّرررب للررران رإابرررة  ونلرررم  نَّررر  يُعررر  الخرررا ن  وينرررا  محرررانيا  هرررا  يُاه

 . [38]بمعزا من الخا مين والنادمين ال ين سي يب بهة الإُدد بعد نلم ر  م يب

 ااية اللغةالمطلب الثالث: آراا العلماا واألةباا  ول مشالة ازةو

ومررررن هررررالا الرررردعوال اللرررررابخة للعاميررررة  وح،رررروا م رررررنلة اازدواجيررررة بررررين الل رررررة العابيررررة ال،،ررررحي وبرررررين 

العاميرررة  دماينررر   را  النإررراا والعلمرررا   ررر  يررر ة الملرررىلة ودعرررددل الحلررروا  ويررر ة مُموعرررة مرررن ايرا  الإررر  دارل حولهرررا 

 ي ة الم نلةل

 ل،،ررحي  ويررو  مررا َّميعرر  حلررب وجهررة ن رراية  ويررو  رر  ررر   ايررا يررا   نَّ العاميررة دلرريا بُانررب الل ررة ا

الل رررال ولررريغ حنررراا علررري العابيرررة وحرررديا  بررر  يرررو دطرررور َّميعررر   بررر  يرررو مرررن سرررمال الحضرررارا عنرررد 

 ال عوا.

   و ايرررا يررررا   نَّ اسررررإخدام العاميرررة يعنرررر  د ررررانم الل ررررة ال،،رررحي يلرررري ل ررررال  هرررا   رمررررا حرررردك لالدينيررررة

 دَّ من . اعإماوا محاربة العامية  ما ا بُ 
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  رررحي وعاميرررة–و ايرررا يرررا   نَّ هيرررا عرررالا يررر ة الم رررنلة يرررو  ن دُلرررإمدا ل رررة  جنميرررة بالل رررة العابيرررة، -  

ويررر ا الخررروا سرررامو مرررن   رررل   بررر  ا يمنرررن  ن ينرررون  لنَّررر   نرررا  للررر ال العابيرررة ب،نرررا  ل إهرررا  ويررر ا النرررالم 

 نُرا    الادط  علي عمد العزيز  هم .

  يرر ة الم رررنلة بررين الل رررة ال،،ررحي والعاميرررة ينررون بنرررو  مررن الُمالمررراا بررين الل رررة و ايررا  هرررا يررا   نَّ عرررالا

ال،،رررحي والعاميرررة  وين رررران يررر ا الرررا ي يمررردو للويلرررة الولررري  ررروابا  لننَّررر   ررر  الحخيخرررة يرررد ه اللرررةَّ  ررر  

الدسررررة   المخ،ررررود منرررر  الإخلرررر  الإرررردريُ  عررررن الل ررررة ال،،ررررحي  لننررررا عنررررد ممولنررررا ملررررإو  جديرررردا بررررين 

حي والعاميررررة ننررررون مررررد دنازلنررررا عررررن جررررز  مررررن ه،ررررا ص الل ررررة ال،،ررررحي ل،ررررال  العاميررررة   ي  نَّ ال،،رررر

ال،،رررحي دنرررون مرررد هلرررال مرررن سرررمادها بخررردر مرررا دنازلنرررا عنررر   ولرررن يلرررإما يررر ا الو رررر الل ررروي َّرررويال  

  . [39] معد  إاا سي ها ازدواا ل وٌي جديد  ي،اض الإخلص من  عم  نو  من المالماا

 : الرةَّ على ةعاة إ  ل العامية محل اللغة الفصحى  ي اللسان العربيالمبحث الرابع

ينَّ ال،،رررحي يررر  ل رررة العلرررة والررردين  ويررر  الررروَّن الاوحررر  للعررراا  ينَّهرررا رمرررز الوحررردا والإوا ررر  برررين   رررااد 

رررا العاميرررة  هررر  الخ،رررة الحخيخررر  ليط وحررردا ودخرررارا  ينَّهرررا دليررر  علررري الإعررردد والإ،ررراق  والإ رررانم   هررر  المرررة العابيرررة   مَّ

 ن يا اان،ُار لن  منُزال المة.

 ور لم   نَّ نمو العامية ا ينون يا علي حلاا ال،،حي   ه  د،ار  ال،،حي من  ج  المخا  والليادا.

والمرررة الواعيرررة يررر  المنلرررُمة  ررر  َّمخادهرررا  ررر  بودخرررة واحررردا  ويررر  الإررر  دررردور َّمخادهرررا  ررر   لرررم واحرررد   ررر نا 

بهرررا رمرررا  ررر  العاميرررال انعررردم اانلرررُام  ومامررر  ال رررخوق  ررر   رررا  المرررة   الل رررة حيررراا  رررران ل رررة َّمخرررة ل رررة ها رررة 

واإلنلرران ا يلررإطير  ن يررإنلة ل ررة دون  ن يميرر  يلرري ل ررة  ررعمها   رر نا رانرر  ررر ه َّمخررة دررإنلة بل ررة مررا داَّ الإ،لهررخ  رر  بيرر  

 المة.

رمررا يررو علرري َّولرر   لمررا لرر  مررن ومررر ع ررية  ومررد نرررا ال رريخ ال  رران  رالمررا راميررا  ومررن جمالرر    ررال  ن  نخلرر 

 ررر  الن،رررو    هرررو يرررو   الل رررة ال،،رررحي حخهرررا مرررن المنانرررة والإخرررديا  و ررر  نلرررم يخررروال  ينَّ الخرررا ن دنرررزا مرررن العررراا 

بمنزلررة ال،طررراا  الل ويرررة  الإررر  يلررراية  يهرررا رررر  عابررر  بمخررردار مرررا دةهيطرررى لررر  مرررن  سرررمابها الطميعيرررة  ينا رررران ممرررا احإرررواة مرررن 

  ومرررا دناولررر  مرررن   ررروا النمررراا الل ررروي  ومرررا دار عليررر  مرررن وجررروة الو رررر الميررران  مرررد يإرررم الحوا ررر   ومحرررا السررراليب
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بوا مرررن ل رررإهة ليمل ررروا مملرررغ  ال،ررروارق  ىجمعررر  عليررر  النمررراا الررر ي رانررر  دإخيلررر   و نَّهرررة دمرررالوا َّرررواا الرررديا علررري  ن يهررر ط 

 النماا الو ع  علي النحو ال ي جا  ب  الخا ن.

الخررا ن  رر  جمررر العرراا  ر    للررنإهة دخرررود  رواحهررة  خررادية مررن  للررنإهة   لمررا اسررإخاموا لرر   مرررامهة دلررم سياسررة 

ها   نان  لماريا  و مام   ضا لها  نان    اريا.  علي َّايا الإاريخ الإ  مال  يها المة  وَّاح  علي  دخا ،ة

ولررون والهرراون علرري  ،رراحإ    ررر نا ينَّ يرر ة العابيررة ل ررة ديررن مررا ة علرري   رر  هالررد يررو الخررا ن  ومررد  جمررر ال

 ران الُمعُز    ل ة من الل ال ب جما  علما ها و دبا ها من مديمها  ه  ينون الُديد  يها رماا  م نخ،ا؟!

 ررررة ينَّ  ،رررراحة الخررررا ن يُررررب  ن دمخرررري م،هومررررة  وا يرررردنو ال،هررررة  يهررررا يا بررررالماان والمزاولررررة  ودر  السرررراليب 

 . [40]ام الل ة  ر ه ي ا يُع  الإاههص    ي ة الل ة  ابا من ال،لاد والُه  ال،،حي  وااعإنا  بها ويحن

 المبحث الثالث: أثر العامية على اللسان العربي

مررررر ظهررررور العوامرررر  العديررررردا الإرررر   دل انإ ررررار العاميرررررة علرررري الللررررن العابيرررررة  والرررردعوال المإنررررارا مرررررن 

نإ ررررا بررر  دط ررري علررري ل رررة الحررردي  اليررروم  لرررد  العرررراا  ومرررن َّررراوعهة مرررن العررراا   رررمح  العاميرررة د نالملإ رررامي

رررة علررري الل رررة العابيرررة ب رررن  عرررام  وعلررري  ويخابررر  يررر ا درررديور وا ررر  لل رررة العابيرررة ال،،رررحي  مرررا نرررإر عنررر  مخررراَّا جمَّ

الللررران العابررر  ب رررن  هررراو  و ررر  يررر ا الممحررر  سرررنإناوا مخررراَّا للمرررة العاميرررة علررري ال،،رررحي عنرررد العررراا  ورررر لم 

يلررري الإرررديور الخطيرررا للعابيرررة ال،،رررحي   رررة نإنررراوا ري،يرررة الخررراوا مرررن يررر ة الم رررنلة باسرررإاجا  الل رررة السرررماا الإررر   دل 

 العابية ال،،حي لمنانإها  واسإعمايا    الللان العاب  لد  عامة النا .

 المبحث األول: أسباج ت هور مسعوى  الفصحى

العابررر  الإرررديور الحخيخررر   ررر  الل رررة  لررريغ مرررن  رررم  ررر   نَّ مرررن  سرررماا ظهرررور العاميرررال وَّ يانهرررا علررري الللررران

 العابية ال،،حي  ولع   ية  سماا ي ا الإديور ايد ل

  ينَّ انإ رررار اسرررإعماا وسرررا   اإلعرررالم الملرررموعة والما يرررة  وموامرررر الإوا ررر  ااجإمررراع    َّرررا سرررلما رثيررراا علررري

 ان العاب  المإعلة.مطالعة النإاا عند الجياا العابية  بحي  لة يعد النإاا هيا جليغ و نيغ لإلنل

  انإ رررار الإعلرررية رمرررا وبلررراعة  ررر  العرررالة العابررر   د  يلررري  رررع  الملرررإو  الني،ررر  بمرررا  ررر  نلرررم ملرررإو  ل رررة

 الإعلية الاسمية تال،،حي .
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   انإ ررار دررديور ملررإو  ل رررة الضرراد لنرر  مررن معلط رررة اابإرردا   و سررإان اإلعرردادي والثرررانوي والُررامع   رر  المررردار

 والُامعال العابية.

   الإى ياال الثخا ية ليا العابية بما  يها الل ال الجنمية  واللهُال  ا سيَّما    دوا الخلير العاب .د، ط   

  نررردرا اإلنإررراا العابررر  الممإررراز  الررر ي ي رررده الخرررارئ العابررر  وي رررده   نرررارة و سرررلوب   ومعا إررر  بىسررراار العابيررررة

 ال،،حي نحوا و ا ا وباللة.

 ية جعلإنرررا نميرررر   رثرررا يلرررري مطالعرررة الُاا ررررد اليوميرررة  والمُررررالل السررررموعية  م ررراللنا اللياسررررية ال ررراق  وسررررط

دنرررا علررري ل رررة المطموعرررال  و خررردنا مرررن جررراا  نلرررم وجرررود ال،ا رررة للإَّطمهرررر بل رررة المُرررالل الخيط مرررة   وبالإرررال  دعوَّ

را لخضايا الحياا المإعددا والم  . [41]إُدداوالنُإب نال الملإو  الل وي وال،ناي الُمثاي دعمياا ود،وه

 المطلب الثاني: مخاار العامية على العربية عموماط وعلى اللسان العربي خصو ا:

  يو   ناا العامية    المة العابية ي دي يلي  ع  العامية وال،،حي. .7

ماعرردا الإلررام   رر  اسررإعماا الم،ررادال العاميررة دإلررر  رر  الجيرراا الخادمررة يلرري درجررة د،ررم  ال،،ررحي  رر  رإابهررا  .0

و من الل ال ال اية.الناية    ابا

 نرراا يحيررا  الل ررة باسررإعماا العاميررة دإعررارض مررر مررا سررممإ  ل ررة الخررا ن مررن دخييررد اللهُررال  ومحررو ل ررال العرراا  .3

 . [42]جميعها علي  ،احإها  وردطيا يلي ل ة واحدا

 ادخان العامية للحدي  والنإابة ينإر الإ،اية م مإا    بي ة محدودا  وزمان محدد. .4

ية  ررر  المي رررال العابيرررة المخإل،رررة يحإررراا  ررر  الملرررإخم  يلررري درررىلي  معررراجة لل رررال العاميرررة  رمرررا يرررو الحررراا ينَّ الإ،رررا .5

 ررر  الل رررال الجنميرررة  وينا  راد الاجررر  العابررر   ررر  مخإمررر  اليرررام  ن يخرررا  رإابرررا  رررادرا مرررن ليرررا بي إررر  وجرررب 

 علي  ااسإعانة بالمعُة لإاجمة الل ة العامية.

خطرررر حا رررا العررراا وملرررإخملهة عرررن ما ررريهة  رررال يمنرررن لاجيررراا الخادمرررة  ن د،هرررة درررااك الهررر  بالل رررة العاميرررة ي .6

ن بالل رررة ال،،رررحي  يا ينا انإخررر  يررر ا الإرررااك يلررري مخإلررر  الل رررال العاميرررة  علررري  نَّ يررر ا العمررر   الما ررر  الُمررردوط

العابررر   رررخة جررردا   يحإررراا يلررري ومررر  رميرررا وجهرررود عديررردا  ا م مررر  لحرررُد بهرررا  وا سررريطما ينا علمنرررا  نَّ الإرررااك

ة رو  الن،وو ويمعديا بالإدرا عن   لها ال،،ي .   وا ننلي  ن النخ  الُمإنار للن،وو يُ وط 
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لرررة دملرررغ العاميرررة مرررن النضرررر والضرررمو واإلحنرررام ملرررإو  الل رررة ال،،رررحي  وا يمنرررن  ن نعإمايرررا ل رررة  نرررا وعلرررة   .0

مررران علررري النهررروض بىعمرررا  الحيررراا العمليرررة وال،نايرررة  ينَّمرررا يررر  ل رررة بدا يرررة تهرررام   بعيررردا عرررن العخررر   لنَّهرررا لرررة دإ

بينمرررا رانررر  ال،،رررحي حاملرررة رسرررالة العلرررة  والدا وال،للررر،ة  عخابرررا َّويلرررة مرررن الرررزمن. زد علررري نلرررم  نَّ العاميرررة 

ا منررراو لهرررا مرررن اانح،رررار  ررر  بي رررة  ررريخة محليرررة   لرررن يإرررا  لهرررا مرررا  ُدررري  للعابيرررة مرررن الامررر ط والنضررروا  ررر  

  يوعها.

 ررة عاميررة  ابإررة  رر   و رراعها   هرر    رر  حاجررة يلرري معُررة درراريخ  هرراو بمررا يمررين د يررا المعرران   ل،اظهررا ررر ه ل .5

وم،رررطلحادها  ومواعرررديا بحلررررب الرررزمن رررر  يلررررإطير الخلررر   ن ينإرررب مررررا رإمررر  اللرررل   ويإرررراجة ل رررة  با رررر  

بررررين الجيرررراا العاميررررة يلرررري ل ررررة الع،ررررا الرررر ي يعرررريت  يرررر   وي يررررا يرررر ة الإاجمررررة ا دإ،رررر  الوحرررردا ال،نايررررة 

  . [43]المإعاممة

انإ ررار العاميرررة يعمررر  علرري هنرررا ال،،رررحي ويخررر  حررا ال دون انإ ررراريا هرررارا نطررراق الرروَّن العابررر    هررر  دمنرررر  .9

رررب الجنمررر   ررر  دعلهرررة الل رررة العابيرررة   نَّررر  يرررإعلة الل رررة ال،،رررحي  وينا   ن ينرررون لل،،رررحي بعررردٌ عرررالمٌ    ررر نا رل 

الإررر  مرررد ي،رررعُب  همهرررا علررري محرررور النررراَّخين بالعابيرررة   رررال يلرررإطيعون  حرررادةك  بنرررا  العابيرررة اسرررإخدم ال،،رررحي

مُارادررر   وا يخررردرون علرررري نخا ررر   وينرررا ينخطررررر ااد،ررراا  ويإومرررر  الحررروار  و ررر  المخابرررر  ينا دعلطرررة الجنمرررر  

 هرررا  الل ررة م رررا هة  رر  يحرررد  المي ررال العابيرررة   نَّرر  يرررإعلة عاميررة دلرررم المنطخررة   ررر نا مررا انإخررر  يلرري بي رررة عابيررة 

 . [44]ان لا علي   هة عاميإها  و عب علي  ي  دلم المنطخة  هة العامية الإ  يُلديا يو

ينَّ العاميررة ليلرر  واحرردا  ينَّهررا عاميرررال مإعررددا ورثيرراا   ىيَّررة عاميررة دايرررد؟ ويرر  يمنررن  ن نررالة الم،ررايه علررري  .70

ي العاميرررة دعررروا يلررري الإحيهرررز ا رررطنا  عاميرررة العاامررر    و العاامررر  علررري ا رررطنا  ل رررة الم،ررراي؟  الررردعوا يلررر

 والإحل     و وق نلم ان،الل من الاوابو الُامعة بين الم ا.

ينَّ العاميررررة علرررري دعرررردديا ودنوعهررررا ليررررا مررررادرا علرررري الو ررررا  بحاجررررال المررررة مهمررررا بُرررر ل  مررررن جهررررود لإخعيررررديا  .77

 دلررإطير  ن دمرردط ال،رراد بمررا ودلررويخها    نَّهررا د رر  بررالالة مررن يرر ا رلط رر  عرراجزا علرري الو ررا  بحاجررال الإعميررا  وا

 يحإاج  من  ل،اظ و ساليب.

ينَّ الل ررررة العاميررررة ا دناسررررب الل ررررة اإلعالميررررة  وا د،رررر  بحاجادهررررا   وسررررا   اإلعررررالم علرررري اهإال هررررا ودنوعهررررا  .70

 د،طنر ل ة  ماا يلي ال،،حي  ل ا امإضي دنحية العامية ويم،ا يا ودُاوزيا. 
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مررررد ال ابرررر  الوروبرررر  والماينرررر   رررر  ومرررر   خرررردل المررررة دماسررررنها الرررردعوا يلرررري العاميررررة دررررىد   رررر  سررررياق ال .73

ووحررررددها  وَّملررررإها ال،ررررااعال الم يميررررة   الرررردعوا يلرررري العاميررررة  رررر  ظرررر ط  يرررر ا الو ررررر المإخلرررر  والُمررررزري 

 . [45]يحم  بين  ناياة ب ور الإوجهغ والايمة   مانا يمخي لامة ر  نخلا بعد ي ا الخلاان الممين

 فية الحفاظ على اللسان العربي من خطر العاميةالمطلب الثالث: كي

ينا  ردنررررا  ن دمخرررري العابيررررة ال،،ررررحي يرررر  الابرررراَّ المررررو  الرررر ي يُمررررر بررررين  ررررعوا  مإنررررا العابيررررة  ررررال بُرررردَّ 

ل رررحاا الخررراار مرررن ادخررران هطررروال عمليرررة د اعرررا عرررن ل رررإهة ال،،رررحي  وح،اظرررا علررري يرررويإهة  لنَّ الل رررة يررر  الابررراَّ 

  رررااد المرررة ين يُرررب علررريهة يمنرررا   بنرررا  المرررة بىيميرررة الل رررة ال،،رررحي  وبمخررردردها علررري الإعميرررا  المرررو  الررر ي يُمرررر برررين

 . [46]عن ر  مإطلمال الع،ا  ومدردها علي اسإيعاا م،طلحال العلوم والثخا ة

 وهذه بعض المتعر ا  العملية للحفاظ على اللسان العربي:

مإداولرررة بحيررر  دخلرررص يررر ة المنررراير لإحخيرررا الخررراا ا والنإابرررة يعرررادا الن رررا  ررر  المنررراير الإابويرررة والإعليميرررة ال .7

ال،ررررحيحة  بررررد ا مررررن ريرررراض الَّ،رررراا وحإرررري الإخرررراا  بحيرررر  دُعرررر  ال،رررر،وص  الإرررر  دمإررررد مررررن الوا حإرررري 

الاابرررر الساسررر  للنإابرررة والخررراا ا والإررردوين والح،ررر    يُررردرا الإالميررر  علررري محارررراا الن،ررروو الدبيرررة الا يعرررة. 

هرررا  ماسرررخة لهررر ا الهررردص وداعمرررة لررر   مرررر الإنويرررر  ررر  مُررراال ال،نرررا والعلررروم الهرررا    رررة درررىد  المااحررر  ال

وياررررز هاللهرررا علررري دعميرررا الخررراا ا ال،رررحيحة  وي،هرررة النطرررا ال،رررحي  بوسرررا    رثرررا  اعليرررة وجانبيرررة. ولررر لم 

ورا يُرررب  ن ي،رررم  ااعإنرررا  بالل رررة ال،،رررحي مرررن  يرررة م رررال  المررردار  والمعايرررد والُامعرررال العابيرررة  وب،ررر

  رررم  ينم ررر  يدمررراا ممرررد  اإللمرررام الضررراوري بالل رررة العابيرررة  ررر  اللياسرررال الثخا يرررة للمُإمعرررال العابيرررة بحيررر  

جرررز ا ا يإُرررز  مرررن المرررن  -الرررإمنن مرررن معا رررة را يرررة بال،،رررحي رإابرررة ومررراا ا وحرررديثا–ي،رررم  المرررن الل ررروي 

 . [47]الثخا      ر  مُإمعال المة العابية

ررة مررن هاللهررا ل ررة م ررإارة  ب دخرران العابيررة المعا رراا  ويررإةه د ررُير النا رر ة علرري ين ررا   سررواق  دبيررة ل  .0 ويررة يُعمَّ

ينإررراا مرررواد  دبيرررة ويلخا هرررا  ررر  يررر ة السررروق  ون رررايا رررر  دلرررُهة بُعررر  الل رررة الم رررإارة ال،ُ،رررحي ل رررة مإداولرررة 

    المحا   الها .
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ة بهرررا مرررواد الإخ،،رررال المخإل،رررة  لُعررر  الُامعرررة دعايرررب الإعلرررية الُرررامع  ب عرررادا الن رررا  ررر  الل رررال الإررر  دُعلَّررر .3

سرررروما  هرررراا م،إوحررررا لن ررررا العابيررررة ال،،ررررحي المعا رررراا ودعميمهررررا. ومثرررر  يرررر ة الملرررر وليال دخررررر علرررري عررررادا 

 الُامعال وم سلال المُإمر المدن  من جهة وم سلال الدولة من جهة  ها .

ل إهررررا الاسررررمية  بحيرررر  د،ررررم  الل ررررة دطويررررر وسررررا   اإلعررررالم لحمرررر  العابيررررة ال،،ررررحي المعا رررراا  وجعلهررررا  .4

ُا وسرررا   اإلعرررالم مرررن َّررراص  الملرررإخدمة  ررر  وسرررا   اإلعرررالم الل رررة العابيرررة ال،،رررحي المعا ررراا  وبررر لم دُحررروَّ

 . [48]   الم نلة يلي َّاص م  ا    الح 

مإحررردا  يعرررادا الثخرررة بال،،رررحي لنَّهرررا دعمرررُا عرررن سررريادا المرررة الناَّخرررة بهرررا   هررر  ل رررة رسرررمية  ررر  محا ررر  المرررة ال .5

 ووراادها المإخ،،ة.

دابيرررة ال،ررراد والمرررواَّن العابررر  علررري ال رررعور بخيمرررة الل رررة ال،،رررحي  وملررر وليإ  دُايهرررا  و نَّررر  ا حيررراا رايمرررة  .6

 ل  يا بها  وا يمنن  ن يحيا    ل ة  ها   و بها   ه  وعا   خ،يإ  وحضارد  وداريخ .

والإل،رررراز  وه،و ررررا  رررر  المرررراامر الموجهررررة يلرررري دوسررررير اسررررإعماا ال،،ررررحي  وجعلهررررا ل ررررة الملررررا  واللررررينما  .0

الَّ،رراا ال،رر ار  الرر ين يعإمرردون يلرري حررُد معررين يلرري اللررما   رر  دنرروين حا  ررادهة الل ويررة  لرر ا مررن الضرراوري 

 ن يلإ،رررر  الخررررا مون علرررري  مررررا يرررر ة الخنرررروال يلرررري الوسرررريلة ال،اعلررررة  رررر  دو رررري  رسررررالإهة يلرررري النرررراَّخين بالل ررررة 

  . [49]ل لم العابية  وال،،حي هيا وعا 

الح،ررراظ علررري اإلرك النميرررا  والإرررااك الضرررخة العايرررا  ررر  جميرررر الميرررادين   رررال بُررردَّ مرررن ااسرررإعانة بهررر ا الإرررااك  .5

 . [50]   سمي  داسيخ الل ة العابية ال،،حي     نيان الناَّخين بها

 الدعائج: -

 إنارها بالل ال الها .اللمب الا يغ    ن ىا العامية يو هاوا الل ة العابية من موَّنها ال ل   واح .7

 لالسإعمار الوروب  دوٌر بارٌز    ن ا العاميال و اض الل ال علي العاا  ليداص معلنة  و مخ،ية. .0

دإميررز الل ررة ال،،ررحي بىنَّهررا ل ررة  نررا مررن حيرر  يرر  ل ررة الخررا ن الرر ي  لخرري يلرري اإلنلررانية   ررخة  ررحنة مررن الخررية  .3

 والممادئ.
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لرررة يإرررو ا ليط  ل رررة مرررن الل رررال  ويررر   نهرررا اردمطررر  برررالخا ن النررراية  الل رررة العابيرررة ال،،رررحي لهرررا ظررراص هررراو .4

 مايما من هملة ع ا مانا  ودن،ط  الل  بح، ها  وميَّل لها من يإنلة بها  نا  اللي  و َّااص النهار.

لرروا حاجررة النررا  يلرري معا ررة ل ررة العرراا  وااسررإعانة بال ررعا علرري دعلررة معرران  الخررا ن واللررنة النمويررة  و مررواا  .5

 ال،حابة والإابعين لمط  ال عا واند ا نرا ال عاا .

 مع ة دعاا العامية العاا حاولوا  ن يلخطوا دُابة الل ال الجنمية علي الل ة العابية . .6

رررا  .0 الل رررة ال،،رررحي يررر  ل رررة العلرررة والررردين  ويررر  الررروَّن الاوحررر  للعررراا  ورمرررز الإوا ررر  برررين   رررااد المرررة   مَّ

 دخارا بين العاا. العامية  ه  الخ،ة الحخيخ  ليط  

موامرررر الإوا ررر  ااجإمررراع   ووسرررا   اإلعرررالم   رررال سرررلميا علررري الل رررة ال،،رررحي بحيررر  ن رررال العاميرررال برررين  .5

 الملإمعين  ور لم لة يعد النإاا هيا جليغ و نيغ لإلنلان.

لرررة دملرررغ العاميرررة مرررن النضرررر والضرررمو ملرررإو  الل رررة ال،،رررحي  ولررر ا ا دادخررر  يلررري ل رررة  بررر  يررر   مررراا يلررري  .9

 للهُة.ا

 العامية علي دعدديا وانإ ايا الواسر ليا مادرا علي الو ا  بحاجال المة العابية. .70

 العو يا : -

 عم  باامر دوعوية نال بعد يسإااديُ  إلمنا  المواَّن بىيمية ااعإماد علي ال،،حي ونم  العامية. .7

مإنوعررررة لإاسرررريخ ال،،ررررحي يعرررادا الن ررررا  رررر  المخرررارال المدرسررررية والُامعيررررة  ب  رررا ة مررررواد ددريمررررة ووسرررا    .0

 علي  للنة الطالا.

عمررر   سرررواق  دبيرررة بمنا رررشل عينيرررة للم ررراررين  ررر  يررر ة السرررواق  وا سررريَّما النا ررر ة  ود رررُيعهة علررري اإللخرررا   .3

 والإحدك بال،،حي.

 د،ايغ الطالا    المااح  الساسية الولي لإعلة ال،،حي رإابة وماا ا وحديثا. .4

 الإخ،،ال  وا إااَّ الإنلة بال،،حي ر اَّ لمزاولة المهنة.دهي ة المدرسين ل ويا    جمير  .5

 ممنهُة مح،لإها ي اا  المح،لة الل وية لد  النا . ةين ا   الونال  دبية ملا ية دإمر لخطة اسإااديُي .6
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ABSTRACT 

The recruitment of children into armed activities is a dangerous phenomenon that 

affects societies in their security, safety and maintenance of their future by raising 

children on the concepts of killing and sabotage as they are the future generation of the 

future, as the child sometimes resorted to carrying out armed actions of his choice 

because of the economic disability of the family or to provide protection from the 

oppression of armed groups for members of his family Or to be recruited by someone 

who takes care of his upbringing and care, or for him to be forcibly recruited, such as 

kidnapping or coercion practiced by armed groups against the child, as the search for 

criminal responsibility for the recruitment of children for use in armed actions is an 

important topic that has not come C. Criminal laws are a matter of child recruitment. 

Rather, this crime is stipulated in international law under the Convention on the Rights 

of the Child of 1989. Therefore, states must provide special protection for children to 

prevent their exploitation or abuse or prevent serious and inhuman violations that affect 

them, such as their recruitment into armed actions, whether by others or not. By 

whoever has legal authority over him. 
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 الملّخص

يعددددد د ايددددد ا افدددداا فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة تددددامره  طيددددره دمددددس الم  معددددا  فددددي  ما ددددا   دددد م  ا  صدددديانة 

م ددد قبل ا مدددت  ددد ا دالدددىة ا افددداا علدددت مفددداميم الق دددل  ال اريددد، كدددون م جيدددل الم ددد قبل الصددداعد  إ  يل ددد  الطفدددل   ياندددا  

ه    ل ددددوفير الحمايددددة مددددت بطدددد  ال ماعددددا  إلددددت مماا ددددة ا عمدددداا الم ددددلحة با  يددددااي ب ددددب، الع دددد  ا   صدددداد  ل  ددددر

كدددراي الددد   اإل ن يكدددون د ايددددي عادددوه كدددالاط     الم دددلحة  فدددراد   دددرده    ان ي اددددي مدددت ي دددولت دربي ددده  اعاي ددده     

دماا ددده ال ماعدددا  الم دددلحة بحدددي الطفدددل  إ  يعدددد البحدددي فدددي الم دددف لية ال  ائيدددة عدددت د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي 

ندددل علدددت مددد ي  إنمدددامدددت الموا ددديم الم مدددة ال دددي لدددم دعدددالة القدددوانيت ال  ائيدددة م ددد لة د ايدددد ا افددداا   ا عمددداا الم دددلحة

ن ددددوفر  مايدددة   بال دددالي  جددد، علدددت الدددد ا  9191 قدددوق الطفدددل  لعدددا   إدفا يدددةال ريمدددة فدددي القدددانون الدددد لي بمق  دددت 

طيدددره  ال إن دددانية ال دددي دطدددال م ك  ايددددمم فدددي  اصدددة ل افددداا لمادددم ا ددد ت ل م    ا ع دددداا علدددي م    مادددم ا ن  اكدددا  الا

 ا عماا الم لحة  واا مت  بل التير    مت  بل مت له  لطة  انونية عليه.
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 المقدمة

يعددددد د ايددددد ا افدددداا فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة تددددامره  طيددددره دمددددس الم  معددددا  فددددي  ما ددددا   دددد م  ا  صدددديانة 

ميم الق دددل  ال اريددد، كدددون م جيدددل الم ددد قبل الصددداعد  إ  يل ددد  الطفدددل   ياندددا  م ددد قبل ا مدددت  ددد ا دالدددىة ا افددداا علدددت مفدددا

إلددددت مماا ددددة ا عمدددداا الم ددددلحة با  يددددااي ب ددددب، الع دددد  ا   صدددداد  ل  ددددره    ل ددددوفير الحمايددددة مددددت بطدددد  ال ماعددددا  

كدددراي الددد   اإل ن يكدددون د ايددددي عادددوه كدددالاط     ن ي اددددي مدددت ي دددولت دربي ددده  اعاي ددده      الم دددلحة  فدددراد   دددرده    

دماا ددده ال ماعدددا  الم دددلحة بحدددي الطفدددل  إ  يعدددد البحدددي فدددي الم دددف لية ال  ائيدددة عدددت د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي 

ندددل علدددت مددد ي  إنمددداا عمددداا الم دددلحة مدددت الموا ددديم الم مدددة ال دددي لدددم دعدددالة القدددوانيت ال  ائيدددة م ددد لة د ايدددد ا افددداا  

ن ددددوفر  مايدددة   بال دددالي  جددد، علدددت الدددد ا  9191 يدددة  قدددوق الطفدددل  لعدددا  ال ريمدددة فدددي القدددانون الدددد لي بمق  دددت إدفا

 اصدددة ل افددداا لمادددم ا ددد ت ل م    ا ع دددداا علدددي م    مادددم ا ن  اكدددا  الاطيدددره  ال إن دددانية ال دددي دطدددال م ك  ايددددمم فدددي 

 ا عماا الم لحة  واا مت  بل التير    مت  بل مت له  لطة  انونية عليه.

 الدراسة أهميةأوال: 

فدددي الحيددداه  مي عر دددون لددده مدددت ان  دددا  لحقدددو    دددم مدددا شدددريحة ا افددداا    مميدددةالمو دددون مدددت   مميدددةدددد دي 

عدددداد جيدددل م ددد قيم ير دددت بر  يددده   ي دددامم إفدددي دكدددون  مصدددلحة الم  مدددمف ال ددد مة ال  ددددية  الاف دددية   ق دددم فدددي ال علددديم  

 اكدددا   طيدددره علدددت الصدددعيديت الددددا لي  الدددد لي دوجددد، دواج ددده الطفولدددة مدددت ان فمدددا صدددعده كافدددة  فدددي اادمدددااي علدددت ا 

 ا ددد داا  الددداقل المو دددوعي فدددي بعددد  ال لدددريعا  باددداا مرجعيدددة  انونيدددة شددداملة للق دددايا الااصدددة بحقدددوق ا افددداا  

الاافددد ه  ال دددي ل دددا صدددلة بالمو دددون  مدددت  جدددل دبادددي  دددانون  دددا   م ددد قل يكفدددل  قدددوق الطفدددل  يمادددم ا ددد ت له  يوجددد، 

فدددي د دددريم د ايددددمم عليددده  يطددداا  قو ددده  يدددوفر الحمايدددة ال امدددة  الم اا دددبة مدددم  مميدددة المو دددون ة مدددت يع دددد   لم ددد

  ا  ت ل م في ا عماا الم لحة. 

 ثانيا: إشكالية الدراسة 

مددت مددو الطفددل الم ادددو مددامي صددوا ال  ايدددو  مدددل كفلددت القددوانيت ال  ائيددة  القددوانيت المكملددة ل ددا  مايددة ا افددداا  -9

الدد يت ي ادددد ن فدددي ا عمدداا الم دددلحة  بال دددالي فددرو العقدددام علدددت مددت يقدددو  ب  ايددددممو  مددل الم دددف لية ا ددد وعبت 

 ااو كل   جه ا   ت ا ال ي دقم علت ا افاا العامليت في م ا الم 
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ن  جدددد  فدددي الدددد ا محدددل الداا دددة  فدددر   مايدددة إ ايدددد  ن نصدددو  القدددوانيت العقابيدددة  القدددوانيت الااصدددة بال مدددل  -2

ل افددداا بمادددم ا ددد ت ل م فدددي ا عمددداا الم دددلحةو  مدددل عا بدددت مدددت يقدددو  با ددد ت ل م مدددت ا ع ددددااا  ال دددي دقدددم 

 ل   يطاا الطفولةو علي م  دطاا  قو  مو  مل كانت العقوبة م اا بة مم  طواه الفعل ا

 ثالثاً: فرضية الدراسة

  ر  بم ف لية مت يقو  ب لتيل ا افاا ب عماا ال  وا. ن ال لريعا  ال اائية إ -1

شدددكاله    جدددود عقوبدددا  صددداامة   جدددود دلدددريم  دددا  ماا ددد،  م كامدددل لحمايدددة ا افددداا مدددت ا  ددد ت ا بكافدددة  -2

 ا ددد ت ل م  ا ن  اكدددا  ال دددي دقدددم علدددي م  دددواا  كاندددت  اادعدددة للم دددف ليت عدددت ال لدددتيل ليدددر اإلن ددداني ل افددداا 

 ا ن  اكا  بدنية    نف ية.

  رابعاً: منهجية الدراسة

 دددداض عددددرو الاصددددو  القانونيددددة الم علقددددة   ددددوت نع مددددد فددددي ك ابددددة البحددددي علددددت المددددا ة ال حليلددددي الدددد   يقددددو  علددددت 

 وانيا دددددا الم دددددف لية ال  ائيددددة عدددددت دلدددددتيل بالمو ددددون  دحليل دددددا   المددددا ة المقددددداان ل لدددددريعا  الددددد ا ال دددددي داا لددددت 

ا افددداا  القدددوانيت المكملدددة ل دددا.   دددوت يلددد مل نطددداق البحدددي فدددي بيدددان الم دددف لية ال  ائيدددة عدددت دلدددتيل ا افددداا فدددي 

الاافدددد   المعدددددا  القددددوانيت المكملددددة لدددده    دددديما  9191( ل دددداة999عمدددداا ال  ددددوا فددددي  ددددانون العقوبددددا  العرا ددددي ا ددددم   

 داا دددددة  9191( ل ددددداة 09ا دددددم    ددددددا   دددددانون اعايدددددة ا  0090( ل ددددداة 09 ددددداا بالبلدددددر ا دددددم  د دددددانون مكافحدددددة اإل

 المو ون في العديد مت القوانيت ال  ائية  القوانيت الااصة المقاانة.

 خامسا: هيكلية الدراسة

 -: ة  ماا بحثاا في المو ون إلت مبا ي ث ث 

 المبحي ا  ا: ال عري  بالطفل  ال  ايد

 اكان جريمة د ايد ا افاا.  المبحي الثاني: 

 المبحي الثالي: عقوبة جريمة د ايد ا افاا.
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 المبحث األول

 التعريف بالطفل والتجنيد        

دددد ه دم دددد  صدددول ا القديمدددة فدددي الفل دددفة  ال ربيدددة  ال دددااي   ا   صددداد  ااددددبف مف دددو  الطفدددل  ال لدددتيل بم دددا   ع 

 الاظريدددا  فدددي دعريدد  كدددل مدددت الطفدددل  ال  ايددد  فدددا  ل  الفق ددداا  القدددوانيت فددي دحديدددد بدايدددة مر لدددة  دعدددد  ا د امدددا  

ما ا  علددت إلددت  ددت الاام ددة علددره  مو ددم ل ددا فاد ددل  ددما ا المر لددة ال ايايددة  الطفولددة بدديت م دديي ل ددا فددي دقليددل  ددد  

لدددة   ا ددد  ف م  ي دددا فدددي ا  ددد  ب  دددمية  ا دددده  ادفدددي التالبيدددة علدددت بدددداي  ا بدددالو ده  ا  لفدددوا فدددي ن ايدددة مر لدددة الطفو

إ   االدددة اللدددبس  التمدددوو إللطفدددل إ    ددد  كدددل مدددا م ب  دددمية محددددده ممدددا   جددد، الحاجدددة إلدددت بيدددان كدددل د دددمية مدددت  جدددل 

   ماا المبحي كاآلدي:

 المطلب األول: التعريف بالطفل. 

 المطلب الثاني: التعريف بالتجنيد.

 المطلب األول

 التعريف بالطفل

مدددت  جدددل بيدددان دعريددد  الطفدددل فقدددد   دددماا مددد ا المطلددد، علدددت ث ثدددة فدددر ن  دادددا ا ا  ا ال عريددد  بالطفدددل لتدددة  فق دددا      

 داددددا ا الفددددرن الثالددددي دمييدددد  الطفددددل عمددددا يلدددد به بدددده مددددت مفدددداميم      انونددددا     صددددل الثدددداني ل عريدددد  الطفددددل شددددرعا  

  كاآلدي:

 ولالفرع األ

 التعريف بالطفل لغةً وفقهاً وقانونا

بعادمددددا  لدددد ا  ددددابحي فددددي مدددد ا المطلدددد،  ي طلدددد، بيددددان دعريدددد  الطفددددل دحديددددد معادددداي ل و دددديح مو ددددون الداا ددددة       

 ال عري  بالطفل لتة بفرنٍ   ا  دعريفه في الفقه بفرن ثاني   كاآلدي:

 أوال: تعريف الطفل لغةَ.

 الطفدددل:  [2] الدددو ده  البلدددو  افددداا   مدددو مدددت ددددرا   عمدددري بددديت  ال مدددم  [1]  الطفدددل مدددو الصدددتير مدددت كدددل شددديا    

دددَل  نَع دددَم   الطفدددل الحاجدددة   ي قددداا: ايدددح افدددل    دندددا   دددل    َاف دددل الليدددل: َّ   مدددو البادددان الدددر[3]    ليادددة ال بدددوم َا  
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 الحداثدددة  [5]  الطفدددل: مدددو الصدددبي  ددديت ي دددقف مدددت بطدددت  مددده إلدددت  ن يحددد لم  [4] مدددو المولدددود   ي دددا   بدددل بظ مددده   

 . [6] ن كان م ردا  ف و صتير ال تإ ٌيد اإلن ان بال ت ف و اللام   نإمت ا مر   له  ف

ن دعريدد  الطفددل فددي اللتددة   يافددا عددت كوندده الصددتير مددت كددل شدديا  ددواا  كددان اإلن ددان    الحيددوان  ي  ددح ممددا دقددد     

  بداية كل شيا يطلي علي ا د مية افل.

 ثانيا: تعريف الطفل في االصطالح الفقهي. 

ن يددد م  ا  لدد  الفق دداا فددي   دددم دعريدد  للطفددل كدددل   دد، ا  صاصدده  إ  عددرت ب نددده  مددو الصددتير ماددد  الددو ده إلددت     

نددده  ددددد بدايدددة مر لدددة الطفولدددة  ال دددي  ف ددد ا ال عريددد  الدددم  [7] الا دددة ا ج مددداعي لددده  د كامدددل لديددده عااصدددر الرشدددد( 

نددده اد دددم بدددالتموو فم ددد لة الا دددة ا ج مددداعي م ددد لة ليدددر محددددده  ن دددبية دا لددد  بددديت الم  معدددا   لدددم    إدبدددد  بدددالو ده 

 ن نع مد علي ا. يحدد كيفية دميي  اللال الاا ة مت عدمه  مامي المعايير ال ي ي ، 

عبددددره  عددددرت ب ندددده  الصددددتير مادددد    دددددده إلددددت ن ددددوجه ا ج مدددداعي  الاف ددددي  دكامددددل عااصددددر الرشددددد لديدددده إ  إن ال   

 مدددا يف ددد  علدددت مددد ا ال عريددد   نددده  ددددد بدايدددة مر لدددة الطفولدددة  [8]  بال انددد، العقلدددي  الاف دددي    عبدددره ب دددت الرشدددد(

 مدددي الدددو ده إ   نددده ددددر  ال دددت مطلدددي  لدددم يقيددددي بقيد ال دددت    الع مدددة( يحكمددده ممدددا يدددفد  إلدددت دفدددا   كبيدددر بددديت  دددد  

قيدددد بكونددده ج دددميا    عقليدددا  م دددف لية إ  ددددا  ال  ائيدددة   دحددددد  آ دددر ب دددب، ا ددد  ت الطبيعدددة البلدددرية  فدددالامو ليدددر م

دبعدددا للامدددو ال  دددمي  العقلدددي   كمدددا عدددد الا دددة ا ج مددداعي  الاف دددي كمعيددداا ل مييددد  الطفدددل عدددت اللدددال البدددال    لدددم 

 يحدد ف ره الا ة  واا ا ج ماعي    الاف ي.

 ا   يددداا لقصدددوا عقلددده عدددت إداا   قدددائي ا شدددياا   عدددرت  ي دددا  مدددو اللدددال الددد   لدددم دك مدددل عاددددي ملكدددة اإلداا     

 ا  يددداا الادددافم ما دددا  ا ب عددداد عدددت ال ددداا ما دددا    يرجدددم مددد ا القصدددوا فدددي اإلداا   ا   يددداا إلدددت علدددة  صدددابت عقلددده 

 إنمددددا مددددرد  لددددا لعددددد  اك مدددداا نمددددوي   ددددع   داددددده ال مايددددة  البدنيددددة فدددد  ي دددد طيم  ان ا شددددياا بمي ان ددددا الصددددحيح 

داا  ن اإل داا   ا   يددددداا ل حديدددددد بدايدددددة الطفولدددددة  ن اي  دددددا الدددددم   اع مدددددد علدددددت اإلإ [9]  دددددي ال قددددددير(  دقدددددديرما 

 داا . ا   ياا يصا ، كل مرا ل نمو اإلن ان مالم يع ر ه عااو لير ابيعي  ااائ يفقدي ا   ياا    اإل

القددددداا  العقليددددة  الر  يددددة  العاافيددددة  ن ددددان كامددددل الالددددي  ال كددددويت يم لدددداإ عددددرت الطفددددل فددددي الفقدددده القددددانوني ب ندددده  

 البدنيددددة  الح ددددية  مددددي  ددددداا    ياقصدددد ا  ددددو  الا ددددة  ال فاعددددل بال ددددلو  البلددددر  فددددي الم  مددددم ليالددددط ا  يدددددفع ا 

ن  فمددددت مف ددددو  الماالفددددة [10]  ااد  لددددد  الطفددددل دا ددددل الم  مددددم الدددد   يعددددي  فيدددده(للعمددددل فيامددددو ا د دددداي ال ددددلوكي اإل
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ال كددددويت    المعددداق لدددديس افددد     يحظددددت بحمايدددة القددددانون    د ددد، الم ددددف لية علدددت مددددت يا  ددددا اإلن دددان ليددددر كامدددل 

  قو ه    ي ا الا ة  ال فاعل  مران لير ما بطان  ما لفان  يع مدان علت العوامل ا ج ماعية  الثقافية.

الرشدددد  الدد   ي حددددد  فقددا  لقدددانون ممددا دقددد  يمكاادددا دعريدد  الطفدددل ب ندده  صدددتير اإلن ددان ماددد  مددي دي   ددت بلولددده  ددت      

عطددداا معيددداا إالد لدددة الاافددد (  إ  ي ميددد  مددد  ال عريددد  ب نددده  ددددد بدايدددة الطفولدددة بدددالمي د  ن اي  دددا ببلدددو   دددت الرشدددد مدددم 

ل حديددد  دددت الرشدددد  مدددو  دددانون الد لدددة الاافددد  ب دددب، ا ددد  ت الددد ا فدددي دحديدددد ال دددت ال دددي دا  دددي عاددددما مر لدددة الطفولدددة  

 دددا  علي دددا ال عريددد  فدددي ن ايدددة مر لدددة الطفولدددة ف دددي دا لددد    ددد، ثقافدددا  الدددد ا فقدددد دا  دددي بظ دددوا   دددس ال دددي مدددا ا 

 ع ما  الا وج ال  مي    بلوله  اا  معياه  ما  انونا     شرعا .

 ثالثا: تعريف الطفل في االصطالح القانوني.

ايدددددة فدددددي   دددددم دعريددددد  محددددددد للطفدددددل   لدددددا ا  لفدددددت ا دفا يدددددا   المواثيدددددي الد ليدددددة  ا  ليميدددددة  القدددددوانيت الوا      

  ددد  ت الدددد ا فدددي دحديدددد  دددت الرشدددد  يعدددود  لدددا إلدددت ا ددد  ت العوامدددل الطبيعيدددة    ا ج ماعيدددة    الثقافيدددة ال دددائده فدددي 

ممدددا ا   دددت الرجدددون إلدددت كدددل ما دددا فدددي فدددرعيت   صدددل ا  ا لل عريددد  بالطفدددل فدددي ا دفا يدددا   المواثيدددي  [11] الدددد ا

 ة  داا ا الثاني ال عري  بالطفل في القوانيت الوااية   كاآلدي:الد لية  ا  ليمي

 قليميةالتعريف بالطفل في االتفاقيات والمواثيق الدولية واأل -1

عت ا دفا يدددا   المواثيدددي الد ليدددة  ا   ليميدددة لقصدددوا القدددوانيت الواايدددة عدددت معال دددة  مدددوا دادددل الم  مدددم الدددد لي  ش دددر 

ن كدددان المو دددون   يمدددس بصدددواه مباشدددره بدددا مت  ال دددلم الدددد لييت إ ال دددلم الدددد لييت    ل دددوفير الحمايدددة ال امدددة ل مدددت 

ع ندددا   المدددواد   اد  دددت معظدددم المعامددددا   المواثيدددي الد ليدددة   ددد ادا  لفددد  الطفدددل فدددي اإلإعليددده   افإنددده يلدددكل  طدددر

لحقدددوق اإلن ددددان فددددي عددددا   عدددد ن العددددالمي دددراا اإلإالمابثقدددة عا ددددا فام مددددت بلدددكل فعدددداا بالطفددددل  بحقو ددده   مددددت  دددد ا 

 9191عدددد ن  قددددوق الطفددددل لعددددا إ  9199 اعدددد ن  9109عدددد ن جايدددد  لحقددددوق الطفددددل لعددددا  إإ  اشدددد مل  [12]  9199

 [13]  .له  لم دحدد بداية   ن اية لمر لة الطفولة امحدد ا   مف وم اعلت مبادئ عامة لحماية الطفل  لم د م دعريف

عقدددد  اإلدفا يدددة الااصدددة بحقدددوق الطفدددل الصددداداه عدددت ال معيدددة العامدددة ل مدددم الم حدددده إ  شدددكلت مددد ي  9191 فدددي عدددا  

 ال دددي اإلدفا يدددة اإلاددداا القدددانوني العدددالمي ال ددداعي إلدددت ال طدددوير  ددددوفير الحمايدددة الف دددلت ل افددداا  يدددا كاندددت الظدددر ت  

ن دددان إن الطفدددل  مدددو كدددل    نصدددت المددداده ا  لدددت ما دددا علدددت إ 9119( ل ددداة 1صدددادق علي دددا العدددراق بالقدددانون    الدددر م  

فطبقددا للمدداده ا  لددت  [14] لددم ي  ددا ا  ددت الثاماددة علددره مددالم يبلدد   ددت الرشددد  بددل  لددا بموجدد، القددانون الماطبددي عليدده( 

 [15] : مت اإلدفا ية ي ،  ن ي وافر شراان في اللال لكي ياطبي عليه  ص  افل
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 ( مت العمر.99     :  ن   ي  ا ا  اه 

  ل مت  لا. ثانيا :  ن   يكون القانون الوااي  د  دد  اا  للرشد 

 ي  دد  علددت مددد ا ال عريدد   نددده لددم يحددددد بدايددة مر لدددة الطفولددة    ي دددا يحددر  عددددد كبيددر مدددت ا افدداا مدددت الحمايددة ال دددي 

ممدددا يلدددكل داا  دددا فدددي دحقيدددي   ددداة 99 دددل مدددت  دفر ددد ا القدددوانيت    لدددا فدددي الدددد ا ال دددي دحددددد دلدددريعاد ا  ددداا للرشدددد 

 مدات اإلدفا ية. 

فقدددد دبادددت دعريفدددا  للطفدددل يمكدددت للدددد ا ا   رشددداد بددده مدددو  افدددل    شدددال صدددتير ال دددت  9199 مدددا  واعدددد بكددديت لعدددا  

 ي دددوا بموجددد، الددداظم القانونيدددة  ا  الع  دددة م ددداال ه عدددت اادكابددده ل ريمدددة بطريقدددة دا لددد  عدددت م ددداالة اللدددال البدددال (

م يو دددح مف دددو  الطفدددل  لدددم يحددددد بدايدددة مر لدددة الطفولدددة  ن اي  دددا  إنمدددا ا  صدددر دحديدددد م دددف لية الطفدددل إ  إنددده لددد [16] 

 ال انح  ال فر ة بيت م االة الطفل  م االة البال .

( بلددد ن ا دددو  990ا دددم  شددداا  بعددد  ا دفا يدددا  الد ليدددة ل عريددد  الحدددد     الطفدددل  ما دددا إدفا يدددة ا مدددم الم حدددده كمدددا  

 ال ددي عرفددت الطفددل فدددي المدداده الثانيددة ما دددا ب ندده  يطلددي دعبيددر الطفدددل فددي مف ددو  مددد ي  9191ا افدداا ل ددداة شددكاا عمددل  

 جدددداا  ا دفا يددددا  الد ليددددة بلددددكل عددددا  بحددددد   صددددت لعمددددر شدددداا  د ن  ددددت الثاماددددة علددددر(  اإلدفا يددددة علددددت جميددددم ا 

 مايدددة  لدددم د اددد  اا  ن دددا ن العدددالم  يعيب دددالطفدددل مدددو ثمددداني علدددره  ددداة  لي اا ددد، مدددم الظدددر ت ا ج ماعيدددة فدددي كافدددة بلددددا

لفلدددت فدددي بحددددي  ج دددداو   انونيددددة لدددبع  الم دددائل الم مدددة كاإل الدددم داصدددل نصوصدددت  كيدددان ال اددددي  الدددة الطفولدددة 

 [17] .مرا ل الحمل  الطفولة

الثانيدددة ماددده  فدددي المددداده 9110لحقدددوق  افددداي الطفدددل لعدددا فريقدددي الميثددداق اإل ليميدددة  إ  ندددل  مدددا فيمدددا ي علدددي بدددالمواثيي اإل    

 عدددرت الميثددداق العربدددي لحقدددوق الطفدددل علدددت دعريددد  الطفدددل ب نددده  مدددو كدددل إن دددان يقدددل عمدددري عدددت ثمددداني علدددره  ددداة(  

ن دددان مدددت يدددو  مولددددي إلدددت بلولددده الاام دددة علدددر مدددت عمدددري(   مدددا إالطفدددل فدددي مقدم ددده ب نددده  كدددل  9191العربدددي لعدددا  

ولدددة   لدددم يحددددد ال  دددمية ال دددي دطلدددي علدددت الطفدددل بعدددد  دددت  صدددت ل دددت الطفي  ددد  علدددت مددد ا ال عريددد   نددده نددد ا بالحدددد ا 

 ال دددي دعدددد   ا إدفا يدددة عربيدددة م اصصدددة فدددي م ددداا عمدددل  9119( ل ددداة 9 ( دددما مدددا اإلدفا يدددة العربيدددة الاام دددة علدددر  

ا افددداا فعرفدددت الطفدددل ب نددده  اللدددال الددد    ددددم الثالثدددة علدددره  لدددم يكمدددل الثامادددة علدددره مدددت عمدددري  دددواا كدددان  كدددرا     

لدددم دعدددرت الطفدددل بدددل اك فدددت باإلشدددااه إلدددت بيدددان مف دددو  الطفدددل با  ددد ااد إلدددت    ليميدددةللددد، المواثيدددي اإل ن  ي  ددد  (.  نثدددت

 .9191اإلدفا ية الد لية العامة لحقوق الطفل لعا  
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 تعريف الطفل في القوانين الوطنية -2

 ليميدددة فدددي   دددم مف دددو  محددددد   ا دددح اإللدددم دكدددت القدددوانيت الواايدددة ب ف دددل  ددداا مدددت ا دفا يدددا   المواثيدددي الد ليدددة      

( الم علددددي با افدددداا 9999آ اا ل دددداة 00( مددددت  ددددانون العمددددل الصددددادا فددددي  199/9للطفددددل  ففددددي فرن ددددا فدددد ن المدددداده  

(  دداة كاملددة  99 ددل مددت  العددامليت فددي المصددانم  ال ددي   دد   ب  ددميا  عددده ما ددا د ددمية  اللددام( مددو كددل شددال  دداه 

ل امدددي    المرامدددي( كدددل شدددال يبلددد  علدددت ا  دددل (  ددداة  يا دددم لل علددديم اإل99بلددد    مدددا  الطفدددل( ف دددو كدددل شدددال لدددم ي

 [18] .ل امي(  اة  لير  ا م لل عليم اإل99 

( 909المعدددددا بالقددددانون    الددددر م    9119( ل دددداة 90ر م     الدددد [19] مددددا المدددداده الثانيددددة مددددت  ددددانون الطفددددل المصددددر  

 مدددا  دددانون العمدددل  ي  دددا ا  ددداه الثامادددة علدددره  ددداه مي ديدددة كاملددده(   فقدددد عرفدددت الطفدددل ب نددده  كدددل مدددت لدددم 0009ل ددداة 

إ  نددددل علددددت دعريدددد   ددددا  بالطفددددل العامددددل   لددددا بمق  ددددت المدددداده  0001( ل دددداة 90المصددددر  المو ددددد    الددددر م  

كدددل مددت بلدد  الرابعددة علددره  دداة    د ددا ا  ددت إدمددا  ال علددديم  –فددي دطبيددي   كددا  مدد ا القددانون  –( مادده  يع بددر افدد  19 

 ا  اض  لم يبل  ثماني علره  اة كاملة(.

الحدددد  فدددال فدددي المددداده الثامادددة ماددده  ي دددمت  ددددثا  مدددت بلددد   9119( ل ددداة 9 عدددرت  دددانون العمدددل ا ادندددي    الدددر م  

فقدددد عرفدددت  9100( ل ددداة 9 مدددا  دددانون  مايدددة الطفولدددة الليبدددي    الدددر م  ال دددابعة مدددت عمدددري  لدددم يددد م الثامادددة علدددره(  

ه الطفدددل ب نددده  يقصدددد بالطفدددل مدددو الصدددتير الددد   لدددم دبلددد   ددداه ال اد دددة علدددره  يلدددمل  لدددا ال اددديت فدددي المددداده ا  لدددت ماددد

 دددواا القاصدددر الليبدددي  مدددت  الادددا  ب اظددديم  9110( ل ددداة 90بطدددت  مددده(   عرفدددت المددداده الثالثدددة مدددت القدددانون    الدددر م  

 مي (.مم في  كمه الطفل ب نه  الصتير مو مت لم يبل   ت الرشد ممي ا    لير م

إ  ندددل القدددانون المددددني  ثددد   م دددميا  ما لفدددة مدددي الطفدددل  الحدددد   القاصدددر   [20]  ا ددد ادمت القدددوانيت العرا يدددة

ن  دددت الرشدددد مدددي ثمددداني علدددره  ددداة كاملدددة   دددرا فدددي المددداده  ( ماددده 909فدددي المددداده   9199( ل ددداة 90العرا دددي ا دددم  

 9190( ل دددداة 09اعايدددة القاصددددريت العرا ددددي    الددددر م   مددددا  ددددانون ن  دددت ال مييدددد  مددددي  ددددبم  ددداوا  كاملددددة   ( 10/0 

الصددتير الدد   لددم يبلدد   ددت الرشددد ب مددا  الثاماددة علددره مددت العمددر   يعددد مددت       :/فقددد عددرت القاصددر فددي المدداده  الثالثددة

ثانيدددا( مدددت القدددانون نف ددده /10 كمدددل الاام دددة علدددره مدددت العمدددر  دددد  ج بدددإ ن المحكمدددة كامدددل ا مليدددة(   عرفدددت المددداده  

مليدددة    فا دددددما القاصدددر ب نددده  يقصددددد بددده  لددددراو مددد ا القددددانون الصدددتير  ال اددديت  مددددت دقدددرا المحكمددددة  نددده نددددا ل ا 

   إ ا دلت القرياة علت   ت  لا(.إ التائ،  المفقود 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 88 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

دددَم العمدددر ال مادددي للطفدددل فددد 9191( ل ددداة 09 ددددا  العرا دددي    الدددر م  مددا فيمدددا يادددل  دددانون ا  ي الاافددد   المعددددا  فقدددد     

المددداده الثالثدددة ماددده  فدددي فقراد دددا الدددث   علدددت الاحدددو اآلددددي:  عددددي صدددتيرا إ ا لدددم يددد م ال ا دددعة    ددددثا إن  ددددم ال ا دددعة  لدددم 

ددددم الاام ددة علدددر  دددم ال ا دددعة  لددم يددد م الاام ددة علدددر   يع بددر الحدددد  ف ددت إ ا  ن إيدد م الثامادددة علددر مدددت عمددري   صدددبيا 

  لم ي م الثاماة علر(.

الاافددد  فقدددد ا ددد اد  لفددد  الحدددد   الددد   عرفددده عاددددما عدددرت العامدددل  0099( ل ددداة10لعرا دددي    الدددر م   مدددا  دددانون العمدددل ا

نثددت بلدد  الاام ددة علددر مددت العمددر  لددم يدد م الثامادددة   دداد   علددرن: مددو كددل شددال  كددرا كددان    -9الحددد  فددي المدداده 

اثادددان -9طفدددل فدددي المددداده  شددداا  الددد يت مدددم د ن  دددت الثامادددة علدددره   عدددرت العلدددر(   بددد لا فا  ددددا  مدددم كدددل ا 

 ( مت العمر(.99  شال لم ي م    علر ن الطفل: 

ن إن  للددد، ال لدددريعا  جعلدددت ن ايدددة مر لدددة الطفولدددة مدددم بدايدددة الثامادددة علدددره   ب مام دددا   بددد لا فددد ي  دددح ممدددا دقدددد      

فددددل  الحددددد  ن ايددددة مر لددددة الطفولددددة دكددددون ببدايددددة  ددددت الثاماددددة علددددره   مددددت ال لددددريعا  مددددت  ددددا   بدددديت د ددددمية الط

دددتر    [21]  الصدددتير  القاصدددر  مادددا  مدددت ميددد  بيا دددا ن إ د مدددم ال لدددريعا  كافدددة علدددت صدددفة  ا دددده للطفدددل  مدددي الص 

ا  لفددت فددي الحددد ا دنددت    ا علددت فددي ن ايددة  ددت الطفولددة  لدد لا فالحمايددة ال  ائيددة ماددا دم ددد إلددت كددل صددتير مادد  لحظددة 

ن الطفدددل مدددو مدددت لدددم ي  دددا ا  دددت الثامادددة علدددر  ابطدددت  المدددي د إلدددت بلولددده  دددت الرشدددد  إ  ادفقدددت ال لدددريعا  علدددت 

 [22] . ا  ت الثاماة علرهامر لة الطفولة بعد  د 

صددة القدددوا  ا دد  ت الفق ددداا  القددوانيت فدددي   ددم دعريددد  مو ددد  شدددامل للطفددل    لدددا ب ددب، دبدددايت  ج ددا  الاظدددر    

ن الطفدددل مدددو الصدددتير ماددد    ددددده إلدددت إللددد، القدددوانيت  ن الدددر   الدددراجح فدددي    إفكدددل يعرفددده   ددد، دوج ادددده  ميولددده  

يدددة مر لدددة الطفولدددة بدددالو ده  ا  لفدددوا فدددي ن اي  دددا بددديت ن الفق ددداا  القدددوانيت ادفقدددوا علدددت بداإدمدددا  الثامادددة علدددر  إ  إ ددديت 

 دما   ت الثاماة علر  م يي ل ا إلت ادما   ت الاام ة علر.إمو م ل ا إلت 

 الفرع الثاني

 ً  التعريف بالطفل شرعا

لمر لدددة ن البلدددو     ع م ددده مدددي ان  ددداا     ن دددم ادفقدددوا علدددت إا  لددد  الفق ددداا الم دددلميت فدددي   دددم دعريددد  للطفدددل        

الدددي الددبع  د دددميا  ما لفدددة علدددت  د لدددوا مر لددة المرامقدددة  دددمت مر لددة اللدددبام   ن الددبع  مدددا م إالطفولددة   بددد لا فددد

ْفللللِّ  }: ( ددداا  [23]  ن يحددد لم( الطفدددل   يعدددرت الطفدددل لدددد  فق ددداا اللدددرن الحايددد  مو الصدددبي ماددد  الدددو ده إلدددت  أو الّطِّ

وا َعلَللل  َعلللْوَراتِّ  يَن لَلللْم يَْوَهلللر   دددر  مدددو الولدددد الصدددتير مدددت اإلن دددان  يبقدددت مددد ا  عرفددده الدددبع  اآل [24] .﴾ النَِّّسلللا الَّلللنِّ
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ت  ي دددا مو الددد   لدددم يبلددد   دددد  [26]     مدددو  مدددت لدددم يبلددد  الحلدددم( [25]  ا  دددم لددده   دددت يميددد    يدددل   دددت يحددد لم(  ع دددر 

يدددا  مددت مددو لصدددتري     يقصددد بدده  مددو مددت كددان د ن  ددت ال مييدد  بحيددي    [27]  اللدد وه    الدد     يطيددي الاكددا (

 يميدد  عددواا  الا دداا  الرجددداا لصددتري     يقدداا لمدددت د ددا ا  ددت ال مييددد  افددل بددل صدددبي     دد  ا    يددافم    مرامدددي(

 [29] . عرت آ ر بصواه مق  بة الطفل ب نه  مو اللال   ت يح لم(  [28] 

نوثدددة لكددد  ال ا ددديت    مظدددامر الرجولدددة  ا   ددد مية  مدددا يكدددون بالع مدددا  الطبيعيدددة  البلدددو  لدددد  فق ددداا اللدددريعة اإل     

 كددددا  اللددددرعية    يكددددون البلددددو  بال ددددت فبلددددو  الاام ددددة علددددره للصددددتير عاددددد جم ددددوا  مددددو دليددددل ال كليدددد  لمعظددددم ا 

لمعيدددداايت معددددا  ت ددددوا مددددا  ال دددديواي ا  دددد  باالفق دددداا  اللددددافعية    الثاماددددة علددددره عاددددد الحافيددددة  المالكيددددة   يددددر  اإل

   مية مي: ما مرا ل الطفولة في اللريعة اإل  [30] دما  اللال الاام ة علرإع ما  البلو   

 [31] . يبد  بو ده الصتير   ت بلوله ال ابعة مت عمري :طور قبل التمييز)الصبي غير المميز( أوالً:

 [32] . يبد  مت  ت ال ابعة مت عمر الصتير  دا  ي بالبلو  ثانياً: طور التمييز)الصبي المميز(:

بظ ددوا ع مددا  البلددو   يبددد  مددت  ددت الاام ددة علددره    الثاماددة علددره علددت ا دد  ت بدديت العلمدداا  طللور البلللو  : ثالثللاً:

لدددي  علدددت ده فدددا      لددددي م يكدددون  ددددا فاصددد  بددديت مر لدددة الطفولدددة  مر لدددة البلدددو   ال كليددد  لكوندددفدددي كددد  ال ا ددديت  

 [33] .كماا العقل  مو مااا ال كلي 

  

 الفرع الثالث

 تمييز الطفل عما يشتبه به من مفاهيم

 مم ا: لي ا لل ميي  بيا ا   إ د ي لابه مف و  الطفل مم مف و  بع  المصطلحا  مما يق  ي ال طرق    

 مدددو  صددد   [35]  ال مدددم صدددتاا دددل مدددت  ددداه   الصدددتير مدددت كدددان  ددداه   [34] الصدددتر  دددد الكبيدددر الصلللغير: -أوالً 

 فكل صتير مو افل  لكت ليس كل افل مو صتير. [36]  لإلن ان ما  الو ده إلت البلو 

 ً لللنَو  َولَلللداً (:}كدددل مولدددود  كددرا  كدددان    انثدددت صدددتيرا     كبيددرا   ددداا  الوللللد: -ثانيللا  الوليددد مدددت كدددان  دددديي  [37]  ﴾ أو نَتَّخِّ

 الولدددد يطلدددي عليددده  [39] ﴾ َوالَ تَْقت ل لللواْ أوالَدْ لللْم َخْشللليَةَ إِّْملللال    }: ( ددداا   [38]    بعيدددد ع دددٍد بدددالو ده   ال مدددم    د

 الولدددد مدددا دا  فدددي بطدددت  مددده ف دددو  [40] ن يبلددد    الولدددد: ال اددديت   دددت   ددددده ثدددم صدددبي   دددت يفطدددم صدددبي  افدددل إلدددت 
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إلدددت علدددر ثدددم يصدددير  ددد  ا إلدددت  جاددديت فدددإ ا  لددددده  دددمي صدددبيا فدددإ ا فطدددم  دددمي ل مدددا إلدددت  دددبم  دددايت ثدددم يصدددير يافعدددا

 [41] . م ة علر

 ً ً (:}: مددو الصددتير الدد   لددم يفطددم بعددد   دداا الصللبي -ثالثللا ْكللَم َصللبِّيّا ن  َو تَْينَللاو  اْلح  تَللاََّ بِّق للوَّ للنِّ اْلكِّ    مددو  [42]  ﴾يَللا يَْحيَلل  خ 

 [44] .   مت كان ابت  ا يت    ث    ايت [43]  الصتير ما  الو ده إلت الفطا   ال مم صبية

 ً مدددو     [45] الحدددد  الددد   شددد،   دددو  فيلددد،  يصدددير ف يدددا   ويدددا   مدددو اللدددام الطدددر  الحدددديي ال دددت الفتللل : -رابعلللا

يم  }:( اا   [46] ال اي الكريم ه ْم ي قَال  لَه  إِّْبَراهِّ ْعنَا فَتً  يَنْْ ر   [47] .﴾ قَال وا َسمِّ

 ً يَلللا غ اَلملللاً فَقَتَلَللله   }: (مدددو مدددت بدددد  شددداابه بدددالظ وا   ددداا  الغلللال : -خامسلللا    الصدددبي  ددديت [48] ﴾ فَانَطلَقَلللا ََّتَّللل  إِا لَقِّ

يولدددددددددد إلدددددددددت اللدددددددددبام    مدددددددددت  ددددددددداام البلدددددددددو    مدددددددددو المرامدددددددددي المقددددددددداام للحلدددددددددم    الاددددددددداد     العبدددددددددد   

ْكن ونٌ }:( اا [49] ا جير َْأنهْم ل ْؤل ٌؤ مَّ ْم  ْلَماٌن لَّه  ْم غِّ  [50] .﴾ َويَط وف  َعلَْيهِّ

  ي دددا الصدددتير  [52]   الددد لم إل  مدددا: إ ا مددداج    للب ددده اللددد وه [51] الرجددداا يطلدددي علدددت مدددت لدددم يبلددد   التددد   فدددي

 [54]  . الصبي مت الفطا  إلت د م  ايت مت عمري  [53] إلت  د ا ل حاا

 ً  [55] .مت كان ف ي ال ت   اجل  د  ال ت   ديث ا  اجاا   دا  ال ت ا  في مق بل العمرالحدث:  -سادسا

 ً   ع ددد  عاددده  لدددم يبلتددده   يقددداا امدددر ه  اصدددره الطدددرت      صدددر اللددديا:  ب ددده    صدددر عدددت اللددديا:  القاصلللر: -سلللابعا

 لفدد  القاصددر لدديس مددت م ددميا  صددتير ال ددت  إنمددا لقدد، لدده ف ددو ي  ددمت   صددات د علددي  [56]   دمدددي إلددت ليددر بعل ددا

 [57]  بالصتير

 ً فدددإ ا  ددداام الحلدددم ف دددو  [58] لتددد    الف ددداه     اابدددا البلدددو   لدددم يبلتددداالمرامقدددة مقاابدددة البلدددو   اامدددي ا المراهلللق: -ثامنلللا

للددد، بدديت  دددت العاشددره إلدددت إ  ا  لددد  الفق دداا فددي دحديدددد  ددت المرامقدددة  مددي علددت ا  [59] يددافم  مرامددي  مادددام  للحلددم

ن  لدددا مدددا ي فدددا   فيددده الاددداض ج دددا   الثالثدددة علدددره   الاددد ت فيمدددا بيدددا م يرجدددم إلدددت ا ددد  ت ابيعدددة الدددب د  ابيعدددة ا 

 [60] .ج ادمم  ابيعة ب دمم ش نه في  لا ش ن البلو  ب ب، ا   ت ابيعة 

 الفدددرق بددديت كلمدددة  مرامقدددة(  كلمدددة  بلدددو ( فدددالبلو  يق صدددر علدددت نا يدددة  ا دددده مدددت ندددوا ي الامدددو  مدددي الاا يدددة ال ا دددية 

ا نفعدددالي  دبدددد  المرامقدددة مدددت  دددت الثالثدددة علدددر   دددت  مدددا المرامقدددة ف دددي ال دددداج نحدددو الا دددة البددددني  ال ا دددي  العقلدددي  

 [62] .(91-90 مي الف ره ا ن قالية بيت البلو   الرشد  م ي الف ره لالبا بيت   [61]  ت الرشد
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 [63] داكددددا ف مددددا بالتددددان فددددالبلو  فددددي اللتددددة مددددو ا ن  دددداا    الوصددددوا    شدددداات عليدددده  بلتددددت ال اايددددة  الصددددبي إ ا 

   مدددو    دددوه دحدددد  فدددي  [64]  ن  ددداا  دددد الصدددتر فدددي اإلن دددان ليكدددون  مددد  لل كدددالي  اللدددرعية(إ يقصدددد بددده فدددي اللدددرن  

ن اللددداان الحكددديم ابدددف ال كليددد  بالواجبدددا     مدد، آ دددر إلدددت  [65]  الصددبي يادددرج ب دددا مدددت  الدددة الطفولدددة إلدددت الرجولدددة(

داا الديايددددة مليددددة اآل المكلدددد   ن دك مددددل لددددد   كددددا  فددددي جمل  ددددا بلددددرا البلددددو     ثدددداا ا آ المحرمددددا   لدددد    درديدددد، 

داا  الدددد   ياباددددي عليدددده فلدددديس البلددددو  مقصددددود ب اددددده بددددل مددددو الع مددددة الظددددامره المح و ددددة لوجددددود اإل [66] بددددالبلو 

 [67] .ال كلي   د رد، الم ف لية ال  ائية

 ن فدددي مددم مددد ا الدددر   فددي جانددد،  نا لددد   [68] ن الطفددل مدددو الصدددتير  الحددد   اللدددام  الف دددت  التدد    يددر  الدددبع  

ن مف ددو  الطفددل  ا ددم  يلددمل الصددتير  الحددد   الف ددت  التدد   باع بدداا  ندده لددم  معدده فددي جاندد، آ ددر  فوجدده ا دفدداق مددو 

 يبل     د ن  ت البلو   ما ا    ت فاللبام   يد ل  مت مر لة الطفولة  إنما يد ل مر لة البلو .

 المطلب الثاني

 لتجنيدالتعريف با

دعددددد مر لددددة الطفولددددة  ال كددددويت ال  ددددد   الاف ددددي للصددددتير مر لددددة  رجددددة إ  دح دددداج إلددددت اعايددددة  م طلبددددا  

 اصدددة دا ددد م مدددم دلدددا الف دددره العمريدددة الم مدددة ما دددا ال علددديم  ال ت يدددة  العطددد   ليرمدددا   دح ددداج شاصدددية الصدددتير فدددي 

عددددداد  ال ربيددددة كددددون ن ائ  ددددا  ددددليمة فددددي ا مدددد ي المر لددددة إلددددت  مايددددة  اصددددة ما دددد مة مددددم عددددالم الطفولددددة  البددددرااه ل 

ن دقحدددم  د ددد تل ب لدددتيل ا ب عمددداا الحدددرم  الصدددران  ا    ددداا  إ  يعدددد  لدددا جريمدددة بحدددي الطفولدددة  لللدددال م ددد قب     

ن دكدددون فدددي ميددددان ال علددديم   علدددت فكدددر ال طدددرت  ال عصددد،  الق دددل  ال واجدددد فدددي  دددا ا  الق ددداا  الحدددرم بددددا   ال دددي دالددد

بالمو دددون   دددماا المطلددد، إلدددت فدددرعيت  صدددل ا  ا ل عريددد  ال  ايدددد لتدددة   مدددا الثددداني فاصدددل   اادددة لتدددرو اإل

 ل عري  ال  ايد اصط  ا    كال الي:
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 المطلب األول

 تعريف التجنيد لغة

 جمع دم   ا   يدااييت:  ال ادود د ايدد عدت  علدت جمع ددا      ال ادود  جادد   مدو ال طويددم  َجاَّددَ  مدت ا دم التجنيلد:

 الع دكرية بالادمدة ل ل حداق جبداا اإل لل  ايدد علدي م د مد،     ندود   الدة فدي  ليكوندوا كااثدة     درم لمواج دة

 [69] .دياجا صيَّري ف ن ا َجَمعََ ا  َجاَّدَ  :ال اودَ  َجاَّدَ      َعب  َم ْم  اللَّبَاَم: َجاَّدَ  م  ا  د   ف و د ايد ا :َجاَّدَ  جبااية اإل

 المطلب الثاني

 ً  تعريف التجنيد اصطالَّا

عدددددادمم إلمكددددان ا دددد ت ل م إشدددداا   يقصددددد ب  ايددددد ا افدددداا   دددد ادام م فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة  دطويددددم ا 

 كدرا  كدان    انثدت الد   لدم  الطفدل  دم( الم دلحة اإلامابيدة الم موعدا   بدل مدت الطفدل ب  ايدد  يقصدد [70]  فيمدا بعدد(

ب دا  دكلفده ال دي الم دا  ب مرمدا   يافد  ل دا  يد دمر ددابم إلدت الم دلحة   دحويلده الم موعدة إلدت يد م الثامادة علدر مدت العمدر

 عرفددددت مبددددادئ بدددداايس الااصددددة با افدددداا المددددردبطيت  [71]   ددددواا  كانددددت ا عمدددداا   اليددددة    ا عمدددداا الم صددددلة ب ددددا(

ف بقدددوه م دددلحة    جماعدددة م دددلحة ( الطفدددل المدددردب9-0المددداده  فدددي  0000بدددالقوا  الم دددلحة    ال ماعدددا  الم دددلحة لعدددا  

ب نددده    شدددال د ن الثامادددة علدددره مدددت عمدددري جادددد    ا ددد اد    اليدددا    فدددي الما دددي  مدددت  بدددل  دددوه م دددلحة    جماعدددة 

م ددددلحة   يددددا كانددددت الم ددددا  ال ددددي ا ددددطلم ب ددددا  بمددددا فددددي  لددددا علددددت  ددددبيل الدددد كر   الحصددددر  ا افدددداا  ا   د  الباددددا  

 مدددداليت     ددددعاه    جوا دددديس     لددددراو جا ددددية     يقصددددد ب ددددا فقددددف ا افدددداا  الم دددد ادمون كمحدددداابيت    ا دددداه   

( مددددت مبددددادئ بدددداايس ال  ايددددد 9-0الملددددااكون    الدددد يت  ددددبي  ن شددددااكوا مباشددددره فددددي  عمدددداا   اليددددة(   عرفددددت المدددداده 

ال ماعدددددا  ب نه د ايدددددد ا افددددداا    دعبىددددد  م اإلل اميدددددة  ال بريدددددة  الطوعيدددددة فدددددي    ندددددون مدددددت القدددددوا  الم دددددلحة    

( مدددت مبدددادئ بددداايس ال  ايدددد    ا  ددد ادا  بصدددواه ليدددر ملدددر عة ب نددده  د ايدددد ا افددداا 9-0الم دددلحة(   عرفدددت المددداده 

   ا ددد ادام م د ن مراعددداه الحدددد ا دندددت لل دددت الماصدددو  عليددده فدددي المعامددددا  الد ليدددة الماطبقدددة علدددت القدددوه الم دددلحة    

 0090( مدددت  دددانون الطفدددل ال دددوداني ل ددداة9المددداده    مددداالقدددومي المطبدددي(  ال ماعدددة الم دددلحة المعايدددة    بموجددد، القدددانون 

إ  نصددت علددت دعريددد  الطفددل ال اددد  ب نددده مت لددم ي  ددا ا الثامادددة علددر مددت العمدددر  الدد   ي عدديت    يقبدددل    يفددرو عليددده 

 ا ن ما      وه ع كرية    شبه ع كرية  واا  كانت ماظمة    لير ماظمة(. 
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مدددت  لدددا يمكاادددا دعريددد  د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي ا عمددداا الم دددلحة ب نددده  ا  ددد ادا  ليدددر الملدددر ن لمدددت لدددم يددد م   

الثامادددة علدددر مدددت العمدددر للقيدددا  با عمددداا الق اليدددة    ليدددر الق اليدددة كافدددة  إ  ي ددد تل ال ددداني بددد لا  اجدددة الصدددتير ا   صدددادية 

ماالفدددة للقدددوانيت  دددواا  كدددان ال ددداني  دددوا  نظاميدددة    ليدددر نظاميدددة(  جراميدددة إفعددداا  دااكددده لمدددا يقدددو  بددده مدددت إ عدددد  

  عااصر م ا ال عري  مي:

 دددد ق الطفددددل   كددددا  القددددانون الددددد لي  الددددوااي  الدددد   يمثددددل  طددددر علددددت  ليددددر الملددددر ن الدددد   ياددددال   ا  دددد ادا -9

الحددددر م  الا اعددددا   صددددح ه   دددد م ه  علددددت م دددد قبله  يا  ددددا  قدددده فددددي ال علدددديم  الامدددداا   قدددده العددددي  بعيدددددا عددددت 

 الم لحة.

 يكون ا   ت ا في ال  ايد لمت لم ي م الثاماة علره مت عمري.  ن -0

لدددم يحصدددر الو دددائل ال دددي  دددد ي اددد ما ال ددداني مدددت  جدددل ا ددد ت ا الطفدددل بال  ايدددد فعبدددااه  القيدددا  با عمددداا الق اليدددة كافدددة( -1

الطبيعدددة الم تيددره ل ددا  مدددت  جددل مادددم اللددبس الددد   جدداا   ا ددعة  دواكددد، ال طددواا  ال دددي دطددر  علددت الم  معدددا  ب ددب، 

  د يثاا فيما لو دم  صر الو ائل مما يفلت ال ااه مت العقام. 

 دددبام الرئي ددددة  الم مدددة ل ن دددما  إلدددت صدددفوت القددددوا   ددددد لايدددة ال  ايدددد بالحاجدددة ا   صددددادية فدددالفقر مدددو   دددد ا -9

الطفدددل الم ددد تَل مادددافم ماديدددة  دددواا  كاندددت نقدددود    مقابدددل  مايدددة الم دددلحة  لقيدددا  الصدددتير با عمددداا الق اليدددة كافدددة  فيطلددد، 

ل نفقدددا  المعيلددددة   دددره الصددددتير    نفقدددة الم ددددكت   دددره الصدددتير مددددت الحدددر م     الا اعددددا  الم دددلحة    دفددددم الم  ددد ت 

  ره.ال   دقطت فيه ا 

عمددداا ماالفدددة للقدددوانيت  داا   ال مييددد  لدددد  الصدددتير لمدددا يقدددو  بددده مدددت ن ي ددد تل ال ددداني  الدددة صدددتر ال دددت  عدددد  اإل -9

 الد لية  الوااية علت  ٍد  واا.

 لم يفرق بيت كون ال اني الم  تل للصتير  وا  نظامية    لير نظامية.-9

دعدددد عمددداا دددد ل  ددمت  ددد د م امددده كم اددد م دد اد  فدددي ا عمدداا الم ددلحة  ن مددا يقددو  بددده الطفددل مددت  ن  دد  

ن  لددا يا  ددا  قدده فددي العددي  فددي بيىددة  ددليمة بعيددد عددت جراميددة  إن كددان مدداَظم  ددمت صددفوت  ددوا  نظاميددة   إ عمدداا 

الاددد ان  ا    ددداا   قددده فدددي ال علددديم الددد   يامدددي  داادددده ال مايدددة  الاف دددية  ي علددده فدددردا  صدددالحا يبادددي الم  مدددم   عاصدددرا  

شدددرا  الطفددددل في ددددا  د ايددددي با عمدددداا الم ددددلحة ف ددددو إ  ددد ق الحددددر م عددددد  مددددَاما  يالدددد  علددددت الق دددل  ال اريدددد،  فمددددت 

يك ْم   دددد مية دطبيقددددا  لقولدددده دعددددإلت:  عددددرات  القددددوانيت    ي ددددا ماددددال  لللددددريعة اإلماددددال  ل  دددد ق  ا  َوالَ ت ْلق للللواْ بِّأَْيللللدِّ
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فحاجددددة الطفددددل ا   صددددادية   دبددددرا دلددددتيله با عمدددداا الم ددددلحة    ا عمدددداا الماالفددددة لللددددريعة  [72]  ...﴾إللللل  التَّْهل َكللللة

 عرات  القوانيت الااف ه. ا   ق  ا 

 المبحث الثاني

 رْان جريمة تجنيد األطفال أ

اكددددان جريمددددة د ايددددد ا افدددداا   دددد ادام م فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة بددددالركت الاددددا   الم مثددددل بمحددددل  د مثددددل  

يمدددة  مدددو الطفدددل  الدددركت المددداد   المعادددو    بددد لا فقدددد   دددم المبحدددي إلدددت مطالددد، ثددد    صدددل ا  ا للدددركت ال ر

 الاا  الم مثل في الطفل   صل الثاني للركت الماد   ما الثالي ف اا ا الركت المعاو    كال الي:

 المطلب األول

 محل الجريمة

 الطفل

 ددددراا ال لددددريعا  ال  ائيددددة  القددددوانيت الااصددددة المكملددددة ل ددددا الحمايددددة الماا ددددبة  ال امددددة ف بددددد مددددت إمددددت  جددددل  

دمدددا  الثامادددة علدددر مدددت إ  مدددت لدددم يددد م ال دددت المقدددراه  انوندددا  مدددي  ددددوفر صدددفة الصدددتر فدددي الم ادددت عليددده محدددل الحمايدددة  

   ندددده إم م فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة   لددددم دددددال لالبيددددة ال لددددريعا  علددددت جريمددددة د ايددددد ا افدددداا   دددد ادا [73] العمددددر

بعددد  الاصدددو  ال اائيدددة دلدددير إلدددت اشددد راا صدددتر ال دددت مدددت  جدددل الا دددون   كدددا  مددد ي الاصدددو   إ  ندددل الملدددرن 

ن يكدددون الطفدددل د ن  دددت الثامادددة علدددر مدددت عمدددري لكدددي ي ددد فيد مدددت دطبيدددي  مكدددرا( ي ددد،  999ال دددوا  فدددي المددداده  

 المعدددددا بالقددددانون الصددددادا  9199( لعددددا  99العقوبددددا     الددددر م   الددددال عليدددده    ددددرا الملددددرن ال  ائددددر  فددددي  ددددانون

: كدددل مددت يحدددا ا  طددد   اصدددر لدددم يكمددل الثامادددة علدددر  ددداة بدددالعا     ال  ديدددد...(  9-مكدددرا011فدددي المددداده   0099عددا  

اعددددة  ددددلحة    المعدددددا     الدددد  يره    نقل ددددا    ااإ  يقددددو  الصددددتير مددددت  دددد ا إشددددراكه فددددي ا عمدددداا الق اليددددة بحمددددل ا 

الم ف دددرا     ا  ددد ادا  فدددي نقددداا ال ف دددي     المرا بدددة    ا  ددد ط ن    دلددد يت ا ن بددداي    ا ددد ادامه كددددان بلدددر     

ن صددتر ال ددت فددي مر لددة الطفولددة مددي محددل الحمايددة  فددي م دداعده ال ادداه   دددم  م فددي ا عمدداا الق اليددة. ي بدديت مددت  لددا 

 بة علت ال اني. ا  ا يفرو الملرن العقو ال  ائية ال ي علت 
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 المطلب الثاني

 الرْن المادي

ي مثددددل الددددركت المدددداد  فددددي جريمددددة د ايددددد ا افدددداا فددددي الفعددددل الدددد   يلددددكل ان  اكددددا للقددددانون الدددد   نظددددم ال ريمددددة  إ      

فال  ايدددد  دددد يكدددون بال رليددد،  [74] يف دددرو  جدددود  دددلو     فعدددل صدددادا عدددت ال ددداني فدددي  دددبيل دحقيدددي التايدددة ال رميدددة

 اددددان الطفددددل با ن ددددما  إلددددت الم موعددددة الم ددددلحة  الق دددداا فددددي صددددفوف ا     إمددددت  دددد ا الوعددددود  العطايددددا  ال لدددد يم  

بال رميددد، مدددت  ددد ا الاطددد   مماا دددة العاددد   ال  ديدددد  ال دددتف علدددت الطفدددل  در يعددده  فال  ايدددد لالبدددا مدددا يكدددون   دددرا  

مايددددة المحيطددددة بالطفددددل إ  يوجددددد الطفددددل  ددددمت ماطقددددة د دددديطر علي ددددا    صددددادية  ا    ن ي ددددة للظددددر ت ا ج ماعيددددة  ا

عمدداا الق دداا    العمددل فددي  دددم  ا بدد   صددواه مددت الصددوا    ددد د مددم بدديت  جماعددة م ددلحة  د بددري علددت ا ن ددما  إلددت 

ا  علدددت  دددٍد  دددواا  ندددالطفدددل  بددديت مدددت ي اددددي صدددلة  رابدددة في اددددي لادمدددة ال ماعدددة الم دددلحة   يلدددمل ال  ايدددد الددد كوا  اإل

ندددا  فدددي  دمدددة ال اددداه  دددواا فدددي إ  ي ادددد الددد كوا لالبدددا ل شددد را  فدددي ا عمددداا الق اليدددة    ا عمددداا الم علقدددة ب دددا  د ادددد ا 

فصدددوا ال دددلو  المكدددون للدددركت المددداد  الددد   دقدددو   [75] ا عمددداا الما ليدددة    المعاشدددره ال ا دددية    ليرمدددا مدددت ا عمددداا

 ن د ا  الصوا ال الية:   ادام م في ا عماا الم لحة يمكت به جريمة د ايد ا افاا  

 مدددو كدددل فعدددل     دددلو  مدددت   يقصدددد بددده اصدددط  ا [76] لتدددة مدددو ال اويددد   الوعيدددد  ال وعدددد بالعقوبدددة أوالَ: التهديلللد:

ن يبعدددي الادددوت    الرمبدددة فدددي نفدددس الصدددتير ب ددددت ا  دددراا بددده    بددد   شدددال آ دددر ي مددده  مدددري ممدددا يحمدددل  شددد نه 

د ددداا بالبلدددر العرا دددي إ  ندددل علدددت مددد ي علدددت مددد ي الصدددوا  دددانون مكافحدددة اإل [77]  علدددت دافيددد  البدددة ال ددداني(الصدددتير 

   : د ايددددد ا شاا ....بوا ددددطة ال  ديددددد بددددالقوه..(  إ  جدددداا الددددال عامددددا  -9فددددي المدددداده    0090( ل دددداة 09   الددددر م  

لم دددلحة بدددالقوه  لدددم يكدددت لديدددة الرلبدددة فدددي ا ن دددما  ن يددد م ا ددد ادامه فدددي ا عمددداا ا يلدددمل البدددال   الصدددتير الددد   يمكدددت 

 إلت ال ماعا  الم لحة.

ا  ددد عماا     دمكادددوا مدددت ا ددد ت ا  ددد اج ه:  [78] او ا ددد ثماامالتدددة  مدددت ا ددد تل   ا ددد ت ا ا  ثانيلللاَ: االسلللتغالل:

 دددااه مددت مدد ا ا  دد ت ا   ا ددد تل الو ددت: ان فددم بددده   ا دد تل اللددال: ان فددم ماددده بتيددر  ددي ل امددده الدد   ي دددت إلددت اإل

لرا ددددا شاصددددية   ا دددد تَل فدددد ن:      دددد  مددددت التلددددة   ا دددد تل: ا دددد فاد      نفددددو ي     ددددعفه    ل اددددي مددددت  اائ ددددا 

ام    ا  دددد فاده مددددت آلمدددد يقصددددد با  دددد ت ا اصددددط  ا  ب ندددده ا دددد ادا  شددددال   دددديلة  [79]  ا دددد تل مالدددده: ا دددد ثمري

 ل  دددد ت ا مف ددددوميت ا  ا ا دددد ادا   [80] ايبددددة شددددال    ج لدددده    ع دددد ي ل  ددددم  ددددي    جاددددي ابددددح ليددددر عددددادا
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فا  دددد ت ا مددددو ع  ددددة اج ماعيددددة  [81] شدددديا     ددددب، كددددان  الثدددداني ا دددد ادا  شدددديا مددددا بطريقددددة تالمددددة     ا ددددية

مدددت  جدددل مصدددلحة آ دددريت  إ  يعامدددل الاددداض كمدددواد مدددالي  شددداا  معياددديت بلدددكل  ددديا    تدددالم  م ددد مره يعامدددل في دددا 

 ددددريت  ق دددم فددددي شددداا  بتيددددر  جددده  ددددي    بادددس اآل شدددكاا ا  دددد ت ا   ددد  شدددديا مدددت شددددال    م موعدددة   مدددت 

 دددريت بلدددكل دمييددد   ياددد ة عاددده فائدددده جبددداا شدددال بلدددكل مباشدددر    ليدددر مباشدددر علدددت العمدددل    معاملدددة اآلإال  دددااه    

  دصددددرت مددددت شدددد نه   مددددو    دددد ت ا المقصددددود ماددددا المددددرادت ل  دددد ادا   يقصددددد بدددده ددددريت   اللددددبع   م ددددره لآ

دحويدددل اللدددال إلدددت شددديا مددداد   ا ددد ت ا ج ددددي    ج ددددي البددددني    الددد ماي    كدددل مدددا ي علدددي باللدددال  إ  يعامدددل 

 [82] .شياا المادية مت  يي  ابلي ه ل ن فان(اللال معاملة ا 

-11فدددي المددداده   0099( ل ددداة 1مددد ي الصدددواه فدددي  دددانون  قدددوق الطفدددل    الدددر م  مدددااادي علدددت إ  ندددل الملدددرن اإل     

   يدددة    العقليدددة  مدددا ي ددد دعي  قددده فدددي الحمايدددة : يعدددد بوجددده  دددا  ممدددا ي ددددد  ددد مة الطفدددل البدنيدددة    الاف دددية    ا 9

ل عصددددد،    فكدددداا ا جددددرا  المدددداظم كدددد ان دعددددرو الطفددددل ل  دددد ت ا مددددت  بددددل ال اظيمددددا  ليددددر الملددددر عة  فددددي اإل

 ددددداا با شددددداا  دفدددددي  دددددانون مادددددم اإل [83]  الكراميدددددة للقيدددددا  ب عمددددداا العاددددد   ال ر يدددددم(    دددددرا الملدددددرن ال ون دددددي

جراميدددة    نددد ان م دددلح... مدددت إنلدددطة  : يعدددد ا ددد ادا  افدددل فدددي 9-9فدددي المددداده   0099( ل ددداة 99 مكافح ددده    الدددر م  

 المعددددا   كدددا   دددانون  0091( ل ددداة 99نون    الدددر م  المماا دددا  اللدددبيه بدددالرق(   ندددل الملدددرن ال دددوا  فدددي القدددا

يعا ددد، كددل مدددت جادددد افددد  د ن  ددت الثامادددة علدددر مدددت -9مكدددرا 999فددي المددداده   9191( ل ددداة 999العقوبددا     الدددر م  

 عمري...    ا  ادامه في نقاا ال ف ي ..    ا  ادامه كدان بلر (.

دددَ  اْلَاْطفَدددةَ فَ َدْبَعَددده  الكمدددا فدددي  ولددده دعددد [84] يا ا  ددد  م     مدددو  دددرعة   ددد  اللددد ثالثلللاَ: الخطلللف لغلللة: ت:  إ  َّ َمدددْت َ ط 

ددددَ اٌم ثَا  ددددٌ، ﴾  . الاطفددددة ا  دددد  ض م دددداا ة [86]    نلددددل    ان دددد ن   ا  طدددد  شاصددددا  إ  ان  عدددده  ا  طدددد   [85] ش 

[87] 

شدددكاا القدددوه كافدددة    بطريدددي ال حايدددل    ا  ددد دااج   مدددو ا  ددد  ال دددريم با ددد ادا    يقصدددد بدددالاط  اصدددط  ا  

عدداد الم اددت عليدده مددت مكاندده    دتييددر  ددف  دديري   لددا بإدمددا  ال دديطره عليددده إبن يكددون محدد  ل دد ي ال ريمددة   لمددا يمكددت 

ب نددده  ان ددد ان الم ادددت   عدددرت  ي دددا [88]  د ن الفصددل بددديت الفعدددل  ال دددرائم ال  قدددة لدده بتددد  الاظدددر عدددت الدددد افم كافددة(

يددده الصدددتير بدددالقوه الماديدددة    المعاويدددة لحرمانددده مدددت  ري ددده  دقييددددما ممدددت ددددربط م بددده صدددلة  نقلددده بعيددددا لمكدددان آ دددر عل

 الاطددددد   دددددد يكدددددون بدددددالقوه    الاددددددان لمتددددداداه الصدددددتير مكدددددان دواجدددددد  [89]  بقصدددددد ا ددددد ادامه    لدددددرو كدددددان(

 ي اددد  الاطددد  مدددت  جدددل ا ددد ادا  الصدددتير فدددي ا عمددداا الم دددلحة بدددان  ان الم ادددت عليددده الطفدددل مدددت المكدددان  [90]   دددرده
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الددد   ي واجدددد فيددده باقلددده إلدددت مكدددان بعيدددد  م  دددوا عدددت   يددده  عمدددت لددده  دددلطة  انونيدددة عليددده  ماعددده مدددت العدددوده الدددي م 

  ال دددما  لددده بال اقدددل  دددااج  دددد د المكدددان بعددداد ال ددديطره الكاملدددة علدددت الصدددتير لف دددره اويلدددة ن دددبيا  عدددد ي ف دددرو فدددي ا 

 ددع  الم اددت عليدده عددت المقا مددة    الددة مددم   ددرعة بقددوه ا ع دددااعلت اآل ددريت يقصددد بدده    [91] ليددهإالدد   دددم نقلدده 

 [92]  عليده( لل ديطره   دري بقصدد  ديري  دف دحويدل مكانده     عدت  المفاجد ه  بإبعدادي  ا  د دااج بالحيلدة مصدحوم

 [93] . جل ا   طات مو ا ن قاا بالصتير مت مكان إلت آ ر  فية ا   دااج مت 

دعدددرو الطفدددل للاطددد ..    لدددرو  1-19إ  ندددل  دددانون الطفدددل اإلمدددااادي علدددت مددد ي الصدددواه فدددي المددداده  

( ل ددددداة 99شدددددكاا(   ندددددل علدددددت مددددد ي الصدددددواه  دددددانون العقوبدددددا  ال  ائدددددر  ا دددددم     ا ددددد ت له بددددد   شدددددكل مدددددت ا 

يعا دددد،... كددددل مددددت ياطدددد     يحددددا ا  –مكددددرا 011  لددددا فددددي المدددداده   0099بالقددددانون ل دددداة المعدددددا  المدددد مم 9199

 طدددد   اصددددر لددددم يدددد م الثاماددددة علددددر عددددت اريددددي العادددد     ال  ديددددد    ا  دددد دااج    لددددرو كددددان...(   نددددل  ددددانون 

-9اإلامابيددددة:ديددددة مددددت ا فعدددداا فعدددداا اآلدعددددد ا -0فددددي المدددداده   0009( ل دددداة 91مكافحددددة اإلامددددام العرا ددددي    الددددر م 

 مت  الو ده الوااية  ال ل يم علت اإلامام(. ط     دقييد  ريا  ا فراد    ا   اامم....مت ش نه د ديد ا 

 المطلب الثالث

 الرْن المعنوي

دعدددد جريمدددة د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي ا عمددداا الم دددلحة جريمدددة عمديدددة إ  ي ددد، ددددوافر القصدددد ال رمدددي 

ن    ددددواا  كددددان ال دددداني فددددردا    م موعددددة م ددددلحة ف بددددد لل دددداني  [94] ااده الا ي ددددةإفعددددل  ااده الإلددددد  ال دددداني  مددددي 

اددداا الادمدددة الع دددكرية    اثاددداا الحدددر م  الا عدددا  إيقدددو  ب لدددتيل ا افددداا فدددي م ددداا العمدددل الم دددلح  دددواا  كدددان فدددي 

  ا ددد ادا  الصدددتير  بدددإااده الفعدددل جراميدددة لدددد  ال ددداني  دددواا الفدددرد    ال يىدددة  ال دددي د مثدددل الم دددلحة مدددم  ددددوفر الايدددة اإل

محددددل ال ريمددددة فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة ب  ايدددددي    جعلدددده ي طددددون للقيددددا  با عمدددداا اإلامابيددددة     ا  الصددددلة ب ددددا كاقددددل 

 ابمددددا القيددددا  بددددالقال  الق ددددل    د ايددددد ا افدددداا بقصددددد   ا  ددددلحة  الدددد  ائر  جمددددم المعلومددددا   اااعددددة الم ف ددددرا 

جراميددددة للفعددددل بكوندددده ي اددددد مددددم علمدددده بالصددددفة اإل [95]  ال  ددددوا    مماا ددددة الدددددعااه   يددددام م ب عمدددداا   ددددر  كالالددددل

ال دددوا   0091( ل ددداة 99ن ددد دا علدددت  لدددا مدددت  ددد ا ندددل القدددانون ا دددم  [96] شدددال لدددم ي  دددا ا  ددداه الثامادددة علدددر

شددددراكه فددددي إكددددل مددددت جاددددد... بقصددددد  9-مكددددرا 999فددددي المدددداده   9191( ل دددداة 999المعدددددا لقددددانون العقوبددددا  ا ددددم  

 عمليا    الية    ليرما...(.
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 المبحث الثالث

 عقوبة جريمة تجنيد األطفال 

نصدددددت بعددددد  ال لدددددريعا  علدددددت عقوبدددددة جريمدددددة د ايدددددد ا افددددداا  إ   دددددرا الملدددددرن ال دددددوا  فدددددي القدددددانون 

: كددددل مددددت جاددددد 9-مكددددرا 999فددددي المدددداده   9191( ل دددداة 999المعدددددا لقددددانون العقوبددددا  ا ددددم   0091( ل دددداة 99ا ددددم 

 د ن  دددت الثامادددة علدددر مدددت عمدددري بقصدددد إشدددراكه فدددي عمليدددا    اليدددة... يعا ددد، با شدددتاا اللدددا ة المف  دددة مدددت علدددر افددد 

 دددايت إلدددت علدددريت  ددداة   الترامدددة مدددت مليدددون إلدددت ث ثدددة م يددديت ليدددره  دددواية(   نصدددت الفقدددره الثانيدددة مدددت المددداده نف ددد ا 

عطدددااي إ  عامددة دائمدددة بالطفدددل    ا ع ددداا ال ا دددي عليددده     ددددا شدددتاا اللددا ة المفبدددده إ ا ن دددم عددت الفعدددل إلددت عقوبدددة ا 

 د  ال ر  إلت  فاه الطفل. عدا  إ ا     يا مت المفثرا  العقلية  دكون العقوبة اإل همواد مادا

( بعقوبدددة 91 مكافح ددده فدددي المددداده  0099 عا ددد، الملدددرن ال ون دددي فدددي  دددانون مادددم ا د ددداا با شددداا  لعدددا  

جراميدددة    إلدددطة  نلددد  دياددداا كدددل مدددت ي ددد اد  افدددل فدددي    طيدددة(  دددداما  م دددون ة بترامعدددوا   ال ددد ت مدددده علدددر 

(مددددت القددددانون نف دددده إ  نصددددت علدددت عقوبددددا  دبعيددددة كمصدددداداه ا مددددواا 90(   مددددا المددداده 9-9نددد ان م ددددلح  فددددي المدددداده 

إلددددت  مددددة ماليددددة د ددداا بالبلددددر  لددددو ان قلدددت الم  ديدددة مددددت مدددد ي ال ريمدددة بصددددواه مباشددددره    ليدددر مباشددددره مددددت جددددرائم اإل

اصددددده الماليددددة لل دددداني    بع دددد ا  إ ا ثبددددت ا دددد عمال ا فددددي   ددددر    مصدددداداه جميددددم ا مددددواا الماقولددددة  العقاايددددة  ا 

جراميدددة    نددد ان م دددلح  فدددي  ددداا عدددد  ال وصدددل إلدددت الح ددد  الفعلدددي علدددت ا مدددواا يحكدددم إا ددد ادا  ا افددداا فدددي انلدددطة 

علقدددت ب دددا ال ريمدددة ل قدددو  مقدددا  المصددداداه مدددم الحكدددم علدددت ال ددداني بماعددده بترامة  طيدددة(   دقدددل عدددت  يمدددة ا مدددواا ال دددي د

 امدددة فدددي  مددداكت معيادددة مدددده   داايدددة    المادددم مددت اإلنلدددطة الم ايدددة  الوتدددائ  العامددة  الحكدددم بالمرا بدددة اإلمددت مباشدددره ا 

دنامدددا القدددانوني   إ ا    إ ا  دددرا  المحكمدددة الحدددف مدددت العقوبدددة إلدددت إعدددوا     هدقدددل عدددت ثددد    ددداوا     د يدددد عدددت علدددر

اا ددي ال ون ددية  يحظددر عليدده د ول ددا مددد  الحيدداه لكددون جريمددة ا ددد ادا  جابددي يحكددم عليدده بددالطرد مددت ا  كددان ال دداني 

الطفددددل فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة جاايددددة  فددددي القددددانون ال ون ددددي   مددددا إ ا كددددان ال دددداني شددددال معاددددو  يمددددااض ا دددد ادا  

عمالددده لمدددده  مدددس  ددداوا      لددده مدددم الترامة  طيدددة(  ال دددي د دددا    اشدددره ا افددداا فدددي ا عمددداا الم دددلحة يحدددر  مدددت مب

 دددعات   ة يمدددة ا مدددواا الم حصدددل علي دددا مدددت جدددراا ا ددد ادا  الطفدددل فدددي الاددد ان الم دددلح بمدددا   يقدددل مقددددااما عدددت  م ددد

مدددة مىدددة ( علدددت عقوبدددة ال ددد ت مدددد  الحيددداه  بترا09 يمدددة الترامدددة ال دددي دقدددم علدددت ا فدددراد الطبيعيددديت   نصدددت المددداده  

لدددد  دياددداا إ ا ندددد ة عدددت ا ددد ادا  الطفددددل فدددي ا عمدددداا الم دددلحة مددددو  ال دددحية    ان حاامددددا     لددد  دياددداا إلددددت مدددائ ي  

 د  إلت ان حااما. صاب  ا بمرو إ
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ن الاطددد  صدددواه مدددت صدددوا ال دددلو  المكدددون للدددركت المددداد  ل ريمدددة د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي   بمدددا 

ي باطددد  الصدددتير ل  ايددددي    يقدددو  ببيعددده ل  دددا   ا  نلدددااا  ملدددبومة   ددد عمال م ا عمددداا الم دددلحة  إ  يقدددو  ال دددان

امابيدددة ف   ددد  مددد ي ال ريمدددة صدددواه ال ريمدددة  دددد اإلن دددانية باع باامدددا صدددواه مدددت صدددوا جريمدددة ا   فددداا إ لدددراو 

د لددت  يددد    ال دددي 0009  فددداا الم عمددد الصددداداه فددي شددداا  مددت اإلالق ددر  ال دددي نددل عي دددا بموجدد، إدفا يدددة  مايددة ا 

 المعددددددا  9199( لعددددا  99الملددددرن ال  ائددددر  فددددي  دددددانون العقوبددددا     الددددر م    دددددر    بدددد لا  [96]0090الافددددا  عددددا  

: يعا دددد، بال ددد ت المفبددددد كدددل مددددت ياطددد     يحددددا ا  طدددد  9-مكددددرا011فددددي المددداده   0099 المكمدددل  المدددد مم بقدددانون

العقوبدددة   اصدددر لدددم يكمدددل الثامادددة علدددر  ددداة بدددالعا     ال  ديدددد    ا  ددد دااج    ليرمدددا مدددت الو دددائل  دطبدددي علدددت الفاعدددل

(إ ا دعدددرو القاصدددر الماطدددوت لل عددد ي،    العاددد  ال ا دددي   إ ا 091الماصدددو  علي دددا فدددي الفقدددره ا  لدددت مدددت المددداده  

درددددد، علددددت الاطدددد   فدددداه ال ددددحية   ي دددد فيد ال دددداني مددددت تددددر ت ال افيدددد  الماصددددو  علي ددددا فددددي مدددد ا القددددانون مددددم 

علدددت الق دددل باإلعددددا  إ ا  دددبي    عاصدددر    دلدددت جاايدددة  دعا ددد، 9-091(  إ  عا بدددت المددداده  019 كدددا  المددداده   مراعددداه 

 المعددددا  المددد مم بدددا مر 9199( ل ددداة 99( مدددت  دددانون العقوبدددا  ال  ائدددر     الدددر م 019  دددر ...(   نصدددت المددداده  

( إ ا   دددم فدددواا  ددددا للح ددد     90علدددت ا ددد فاده ال ددداني مدددت ا عددد اا الماففدددة  فدددي المددداده 9109( ل ددداة 09   الدددر م 

  دافددد  العقوبددة إلدددت الحدددبس مددت  دددا يت إلدددت  مددس  ددداوا  إ ا ان  دددت الحددبس    الح ددد  بعدددد    ددل مدددت علدددره  الاطدد  

(   القدددب  عليددده     ب ددده      ددد ي   بدددل 011يدددا ( كاملدددة مدددت يدددو  ا  طدددات القاصدددر الماصدددو  علي دددا فدددي المددداده  

-019ماصدددو  علي دددا فدددي المدددواد شددد ر إلدددت  دددا يت فدددي الحدددال يت ال جدددرااا    يعا ددد، بدددالحبس مدددت  ددد ة إ   يدددة ااداددد

كثر مدددت علدددره  يدددا (   بدددل اللدددر ن فدددي عمليدددة ال  بدددم فددد اف  العقوبدددة إلدددت  (   إ ا ان  دددت الحدددبس    الح ددد  بعدددد 010

  الحبس مت  مس  اوا  إلت علر  اوا  في  اا ا  طات القاصر.

( 900 المعدددددا فددددي المدددداده الاافددد   9191( ل دددداة 999الملددددرن العرا ددددي فددددي  دددانون العقوبددددا     الددددر م    دددر      

 مايدددة ج ائيدددة عامدددة دلدددمل البدددال   الصدددتير إ ا ندددل علدددت عقوبدددة ال ددد ت المفبدددد إ ا كدددان الماطدددوت انثدددت  ال ددد ت مدددده 

ن يكدددون الم ادددت عليددده  ددددثا لدددم  كدددراي  إ  د يدددد عدددت  مدددس علدددر  ددداة إ ا كدددان الماطدددوت  كدددر   يكدددون الاطددد  بتيدددر 

راي    الحيلددة لمددت لددم يدد م الثاماددة علددر مددت عمددري دكددون العقوبددة ال دد ت المفبددد يدد م الثاماددة علددر   إ ا   ددم الاطدد  بدداإلك

ثدددت  بال ددد ت مدددده   د يدددد عدددت  مدددس علدددره  ددداة إ ا كدددان الماطدددوت  كدددرا    دعدددد تدددر ت دلدددديد  نإ ا كدددان الماطدددوت 

 ديدددد بالق دددل    صدددوا الم ادددت عليددده    ممدددت ل دددم  دددلطة  انونيدددة عليددده     صدددل الفعدددل بال  للعقوبدددة إ ا كدددان ال ددداني مدددت 

تدددامرا لكدددون مددد ي الظدددر ت د ددد ل  ا دددام   ددد    كثدددر بال عددد ي، ال  دددد     الاف دددي    إ ا   دددم الفعدددل مدددت شدددال    
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 ددددريت    ي ددددا يعددددد تددددرت  مددددة مددددت  بددددل الماطددددوت  د ن دددددد ل مفدددداج  مددددت  بددددل اآلا دع ددددل دافيدددد  الحريمددددة د ن مق

( علدددت 901ريدددة علدددت  م دددة علدددر يومدددا   نصدددت المددداده دلدددديد إ ا ااد  مدددده الح ددد     القدددبل    الحرمدددان مدددت الح

دمدددت الثانيدددة علدددر مدددت العمدددر مدددت  بدددل ال ددداني    ليدددري بددداإلكراي    بالحيلدددة بال ددد ت مدددده    نثدددت ال دددي  الدددة  طددد  ا 

    ( بدددالحبس مدددده   د يدددد عدددت  ددداة إ ا لدددم يلحدددي 9-909د يدددد علدددت  مدددس علدددره  ددداة   دافددد  العقوبدددة  فدددي المددداده  

 (  اعة 99ر  الااا  ال حية  بل انق اا  بالماطوت  د

فقدددد ندددل علدددت  مايدددة ج ائيدددة عامدددة دادددل  0009( ل ددداة 91 مدددا  دددانون مكافحدددة اإلامدددام العرا دددي    الدددر م  

صدددي     شدددريا عمدددل     : يعا ددد، باإلعددددا  كدددل مدددت اادكددد، بصدددف ه فددداع  9-9البدددال   الصدددتير  ي دددا إ  نصدددت المددداده  

(   يعا دددد، المحددددرو 9ه فددددي المدددداده الثانيددددة  ما ددددا جريمددددة ا  طددددات الادددداض  الفقددددره مددددت ا عمدددداا اإلامابيددددة الددددوااد

صدددلي مدددم امدددابييت مدددت القيدددا  بدددال رائم الدددوااده فدددي مددد ا القدددانون بعقوبدددة الفاعدددل ا  الماطدددف  الممدددوا  كدددل مدددت مكدددت اإل

ا ددددي دعددددد نددددل  ددددا  ن المدددداده الرابعددددة مددددت  ددددانون مكافحددددة اإلامددددام العر مصدددداداه كافددددة ا مددددواا الم ددددبواة   بمددددا 

-901ن مددد ا الدددال الادددا  يطبدددي بدددد  مدددت ندددل المدددواد إلددد لا فددد9191بالا دددبة إلدددت  دددانون العقوبدددا  العرا دددي ل ددداة 

 ددد ادام م فدددي ا عمددداا الم دددلحة ان جريمدددة د ايدددد ا افددداا فدددي  ( عمددد  بقاعدددده الادددا  يقيدددد العدددا . ي  دددح مدددت  لدددا 909

 جااية بالاظر لعقوب  ا.

 الخاتمة   

دوصدددلاا مدددت  ددد ا البحدددي العلمدددي  دددوا الم دددف لية ال  ائيدددة عدددت د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي ا عمددداا الم دددلحة    

 دي: إلت م موعة مت ا   ا اجا   ال وصيا   كما ي

 أوال: االستنتاجات.

 جددددود  مايددددة ال طدددوا ال ددددداي ي فددددي م دددداا العاايددددة  ا م مددددا  با افدددداا مددددت مر لددددة الابدددد   ا   قدددداا إلددددت مر لددددة  .9

ج ائيددة ب دديطة دافدد  عددت كامددل الطفولددة ان  ددا   قددو  م مددت  بددل ا فددراد كافددة إلددت ا ددراا  مايددة ج ائيددة كاملددة عددت 

 فراد الم  مم.  مل    لير  لا مت    ان  ا  لحي الصتير في مواج ة التير  واا  كانوا مت ا 

 ددد ادا  ليدددر الملدددر ن لمدددت لدددم يددد م الثامادددة علدددر ا يعدددرت د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي ا عمددداا الم دددلحة ب نددده   .0

مدددت العمدددر للقيدددا  با عمددداا الق اليدددة    ليدددر الق اليدددة كافدددة  إ  ي ددد تل ال ددداني بددد لا  اجدددة الصدددتير ا   صدددادية  عدددد  

   جرامية ماالفة للقوانيت  واا  كان ال اني  وا  نظامية    لير نظامية(إفعاا  دااكه لما يقو  به مت إ
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 ددددوانيت الطفدددل فددددي الدددد ا إلددددت م دددف لية مدددت يقددددو  با ددد ت ا ا افدددداا   فدددا   كددددا  القدددوانيت الاافدددد ه للددد،  د  ددده  .1

 ب عري  م ل   ت ا بصواي كافة.

 القدددوانيت المكملدددة لددده كقدددانون  9191( ل ددداة 999 جدددود  مايدددة ج ائيدددة ل افددداا فدددي  دددانون العقوبدددا  العرا دددي ا دددم  .9

 .مكافحة ا د اا بالبلر  مكافحة اإلامام

يعدددد العامدددل ا   صددداد  ال دددب، الدددرئيس  الحا دددم فدددي د ايدددد ل افددداا  إ  دعدددد تدددامره ا ددد ت ا ا افددداا فدددي ا عمددداا  .9

ن فدددراد الم  مدددم ل ددددااك ا   الم دددلحة بحاجدددة ل  دددود ماظمدددة  الاطدددف مدددت  جدددل الق ددداا علي دددا  الدددوعي مدددت كدددل 

ة فدددي ميددداديت الاددد ان  الحدددر م بعيددددا  عدددت  دكمدددت  طدددواه ا مدددر مدددي ب الدددىة دلدددا الفىددد  ا افددداا مدددم جيدددل الم ددد قبل

ممددددا ي عددددل دالددددى  ا علددددت فكددددره ا نفدددد    عددددد  ا ل دددد ا  بال ددددوابف ممددددا دلددددكل ملدددداايم   مكان ددددا فددددي د ا العلددددم

 لل رائم في الم  قبل.

يدددد ل مف دددو  مماا دددة الطفدددل الم ادددد  دددمت مف دددو  دعدددري  الطفدددل للاطدددر  دددواا  دعلدددي الاطدددر بحيددداه الصدددتير     .9

 نية    ا    ية    ال ربوية.   م ه البد

فعدددداا دددددفد  إلددددت   ددددراا ال لددددريعا  القانونيددددة الااصددددة بمكافحددددة عمالددددة ا افدددداا بم ددددف لية مددددت يقددددو  بمماا ددددة إ .0

اادكدددام الصدددتير  فعددداا جرم دددا القدددانون كال  ايدددد مدددم دلدددديد العقدددام فدددي  ددداا صدددد ا ال دددلو  مدددت  بدددل    شدددال 

 له  لطة  انونية علت الصتير.

 مدددا   ا افددداا ن ي دددة مدددت ن دددائة الحدددر م ال دددي مدددر  علدددت العدددراق باإل دددافة إلدددت الحصددداا ا   صددداد  يعدددد د ايدددد .9

 الددد   ااد مدددت   دددم الظدددامره    مدددا نددد ة عاددده مدددت    دددان  مايدددة م ددددمواه 0001دددد ي مدددت ا ددد  ا العدددراق عدددا  

لمح دددل ممدددا ا ددد  فكدددره   د  إلدددت  لددد، مفددداميم الم  مدددم العرا دددي ب دددب، ان لددداا ال ماعدددا  الم دددلحة بح دددة مقا مدددة ا

 ال  اد لد  الم  مم.

 ثانيا: التوصيات.

مدددت  جدددل    ليميدددة  الد ليدددة بال ا ددديي فيمدددا بيا دددانددددعو ماظمدددا  الم  مدددم المددددني  اإلدااا  الحكوميدددة  الماظمدددا  اإل .9

ثدددااي ال دددلبية آمدددت  جدددل الق ددداا علدددت دلدددتيل ا افددداا ددددداي يا بالدددر الدددوعي مدددت ماددداار ال لدددتيل   دكثيددد  ال  دددود 
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ااا إعددددرات ا ج ماعيددددة ال ددددي د  ددددامل ممددددا يتيددددر القدددديم الثقافيددددة  ا   علددددت ا افدددداا  الم  مددددم علددددت  ددددد  ددددواا

 ا  ت ا الفىا  ال عيفة    المتلوبة علت  مرما    يما ا افاا في نوا ي الحياه كافة.

 ةعر ددد نن يكوندددو مدددت نددددعو الملدددرن العرا دددي إلدددت دفعيدددل د ا نظدددم الحمايدددة ا ج ماعيدددة مدددت  جدددل  مايدددة ا افددداا  .0

 بال دددددالي إ عدددددان م لرلبادددددده م مدددددا كاندددددت ماالفدددددة للقدددددانون ب دددددب،  اجدددددة الصدددددتير   ل  ددددد ت ا مدددددت  بدددددل التيدددددر

 ا   صادية.

ال لدددديد فدددي دطبيدددي القدددوانيت  دددد الم ددداجريت با افددداا  الددد يت يبرمدددون عقدددود إ عدددان مدددم ا افددداا فدددي م ددداا ال لدددتيل  .1

 ب ب، الفا ة  العوا. 

 كدددا  ال  ائيدددة الااصدددة بحقدددوق الطفدددل  دلدددتيله    ان  دددا      دددي مدددت  قو ددده عرا دددي إلدددت جمدددم ا نددددعو الملدددرن ال .9

 صحام الع  ة. في  انون مو د  شامل   لا لصعوبة الرجون إلت القوانيت كافة مت  بل البا ثيت    

( الم علقددددة 99مددددت المدددداده 0لتدددداا الفقددددره  إمددددم  0090نوصددددي الملددددرن العرا ددددي بددددإ راا  ددددانون  قددددوق الطفددددل لعددددا   .9

( ال ددديت د علقدددان ب  دددريم دفدددم الطفدددل إلدددت ال واجدددد فدددي 900  909ب  دددريم دفدددم الطفدددل  نحدددرات ال دددلو   المدددادديت  

اللدددداان لماددددم دعدددددد الاصددددو  ال ددددي دعا دددد، علددددت فعددددل  ا ددددد  ال ددددي دددددد ل فددددي م موع ددددا  ددددمت مف ددددو  الطفددددل 

 المعرو للاطر. 
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 قائمة المصادر والمراجع:

؛ د. صدالح 909   0009  داا صدادا  بيدر    9ابو الف ل جماا الديت ابدت ماظدوا  ل دان العدرم  الم لدد ال ا دم  ا [1]

 .100   م9909العلي الصالح   د.  مياة اللي   ليمان ا  مد  الصافي في اللتة العربية  مطابم اللرق ا   ف  جده  

 .1909   0009  عالم الك ،  القامره  9  الم لد ا  ا  اا مد ما اا عمر  مع م اللتة العربية المعاصره [2]

 .90  9109  المطبعة الكاثوليكية  بير   9لويس معلوت الي وعي  الما د في اللتة  اآلدام  العلو   ا [3]

 .991   0009  داا المعرفة  بير    9ا ما  ا ماعيل بت  ماد ال ومر   مع م الصحا   ا [4]

 .9099   9900  مك بة لباان  بير   9محيف المحيف  الم لد الثاني  ابطرض الب  اني   [5]

 .900    9190محمد بت ابي بكر الراا   ما اا الصحا   ال يىة المصرية العامة للك ام  القامره   [6]

مايددر  ؛ د. ادده ابدو الايدر   د.99    9199د.   دت ال دو  دداا  علددم ا ج مدان عادد ا افدداا  مطبعدة ايداو  دملدي   [7]

 .01-09   9199  مال ه المعاات  اإل كاداية 9العصره  انحرات ا  دا   ا

  داا م د    للالر  ال وايم  عمان  9د. ما ا عرفا  اي ون  ا  دا  م ف لي  م  اعاي  م في اللريعة اإل  مية  ا [8]

0009    99. 

  0000  داا الفكدر ال دامعي  ا  دكاداية  9فاامة جي لي بحر   الحماية ال اائيدة المو دوعية ل افداا الم د ادميت  ا [9]

 .91؛ د. ما ا عرفا  اي ون  المصدا ال ابي   01 

 .0   9110د.عبد الحميد اللواابي  جرائم ا  دا   دلريعا  الطفولة  مال ه المعاات  ا  كاداية   [10]

بلقا م  ويقا   الحماية ال  ائية للطفل في القانون ال  ائر   ا الة ماج  ير مقدمة إلت كلية الحقوق  العلدو  ال يا دية   [11]

 .90   0099جامعة  ا له  ال  ائر  

  مالدددواا  الحلبدددي الحقو يدددة  9د.لاليدددة ايددداو الابلدددة   قدددوق الطفدددل بددديت القدددوانيت الدا ليدددة  ا دفا يدددا  الد ليدددة  ا [12]

 .9   0090لقامره ا

 .99-90   0009د.مامر جميل ابو  وا   الحماية الد لية لحقوق الطفل  داا الا  ة العربية  القامره   [13]

ع  كريم ا يم  الحماية ال  ائية لحي الطفل في الحياه   م لدة القدانون للداا دا   البحدو  القانونيدة  العددد الثداني  كليدة  [14]

 .909   0090  العراق  القانون  جامعة     اا

 واعد ا مم الم حده الدنيا الامو جية إلدااه شف ن   اا ا  دا  اع مد   نلر  بموج،  راا ال معية العمومية ل مدم  [15]

 .9199( نوفمبر01( في 11/90الم حده المر م  

حددده لحقددوق الطفددل  المددفدمر القددومي  ددوا د. محمددد  ددعيد الددد اق  الحمايددة القانونيددة ل افدداا فددي  ادداا إدفا يددة ا مددم الم  [16]

 .9    9199ملر ن إدفا ية  قوق الطفل  عمان  

(  كلية الحقدوق  جامعدة 1د.عبد الع ي  مايمر  إدفا ية  قوق الطفل  طوه إلت ا ما     إلت الوااا  م لة الحقوق  العدد  [17]

 .911   9111الكويت  الكويت  

-99   9111  اكاديمية ناي  للعلو  ا مايدة  الريداو  9ال اائية للطفل الم اي عليه  اد. محمود ا مد اه   الحماية  [18]

99. 

 ال دي عرفدت الطفدل ب نده  كدل ان دان لدم ي  دا ا  0000( ل داة 99يقابل ا الماده الثانية مت  انون الطفل اليمادي    الدر م  [19]

( ماده  ب نده 0/9انون العمل اليماي فقد عرت الحد  فدي المداده  ثماني علره  اة مت عمري مالم يبل   ت الرشد  بل  لا(؛  ما  

(  اة(؛  في ال  ائر لدم ي عدرو  دانون العقوبدا  ل عريد  الطفدل 99(  اة    د يد عت  90كل  كر      نثت   يقل  اه عت  

 ا ا  اه الثاماة علر عادد ( ب نه  إن الطفل كل مت لم ي 9199( ل اة 999( مت ا مر    الر م  91لكت ي  الل مت الماده  

( 900اادكام ال ريمة( بياما نصت الماده ا  لدت مدت  دانون  مايدة ا  ددا  المادالفيت للقدانون  المعر ديت للاطدر    الدر م 

فددي المدداده ا  لددت ماه الحددد  بإندده اللددال الدد   لددم يدد م الثاماددة علددر مددت عمددري(؛ امددا  ددانون الطفددل لل م وايددة  0009ل دداة 

( فقدد جداا ب عريد  للطفدل   لدا  دمت ا  كدا  ال م يديدة  عرفه يقصدد بده كدل شدال لدم ي  دا ا  داه 0090ا   ال ودانية لعد

 الثاماة علره(.

( فقد عرت الطفل  ب نه كدل شدال  لدد  يدا   لدم يد م الثامادة علدره 0090 ما ملر ن  انون  ماية الطفل العرا ي ل اة   [20]

 ( ماه  مو الطفل ال   بل  الاام ة علدره  لدم يد م الثامادة علدره /10 عرت الحد  في الماده    اة مي دية كاملة مت عمري( 

 مت عمري(.
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مت ال لريعا  ال ي مي   بيت الطفولة  الحداثة ال لريم الكوي ي  العماني  إ  ي ع د   ددثا كدل مدت  ددم ال ا دعة  لدم ي عدد اا  [21]

(  يعدود الاد ت فدي دحديدد ال دت إلدت العوامدل 99 لدم يد م  0لحدد   كدل مدت  ددمعرفدت ا 9/(   انون العقوبا  ا ادندي  99ـ 

 ا ج ماعية  الثقافية    يما الطبيعية ال ي د مثل فدي الظدر ت الماا يدة ال دي ددفثر علدت ن دوج ال  دم لل فصديل فدي  لدا   د. 

؛ محمد نو  معابده  مصدا  دابي  09-99    0001ايا، ا مد عويت    اا ا  دا   داا الثقافة للالر  ال وايم  عمان  

 000-090. 

 .901ع  ا يم كريم  مصدا  ابي    [22]

ا ما  ابو عبد الله محمد بت ا مد بت ابي بكر بت فرج ا نصاا  الا اجي شمس الديت القرابي  ال دامم   كدا  القدران  [23]

 .90    9199ا ياا ال را  العربي  بير       داا0  ا90الكريم  دحقيي: د.ا مد البرد ني   د.ابراميم  افي   ج 

 (.19 واه الاوا  اآلية   [24]

ـددـ  م9919محمدد ابدراميم الصدائ    قدوق الطفدل الق دائية   فق ددا   نظامدا  فدي الدد ائر العدليدة(   اااه العددا  ال دعودية  [25]

 0 . 

محمد  ميت بت عمر بت عبد الع ي  بت عابديت  اد المح اا علدت الددا الما داا  دحقيدي: عدادا ا مدد عبدد الموجدود  علدي  [26]

 .199   9199  مطبعة مصطفت  لبابي الحلبي  القامره  0  ا9محمد معوو  ج

  داا ا يداا 9  ا1اق الم دد   جابو محمد الح يت بت م عود بت محمد الفراا البتو   معدالم ال ا يدل  دحقيدي: عبدد الدرا [27]

 .190ي   9900ال را  العربي  بير    

  داا ا يداا ال درا  1ابو بكر ا مد بت علي الراا  ال صا   ا كا  القرآن الكريم   دحقيي: محمد صدادق القحمدا    ج [28]

 .191ي   9909العربي  بير   

  الماير في لري، اللر  الكبير للرافعي  دحقيي: د.عبدد العظديم الع مة ا مد بت محمد بت علي المقر  الفيومي  المصبا [29]

 .90ي    9999  داا المعاات  الرياو  0  الم لد ا  ا  ا0اللاا    ج

عبددد الع يدد  بددت  ددعود بددت  ددعد الحددااثي   ددت الم ددف لية ال اائيددة للطفددل فددي الاظددا  ال ددعود   داا ددة د صدديلية مقاانددة  [30]

  0090ة ماج دد ير مقدمددة إلددت كليددة الداا ددا  العليددا  جامعددة ندداي  العربيددة للعلددو  ا مايددة  الريدداو بددالمواثيي الد ليددة(  ا ددال

 09. 

 عد الديت بت م عود بت عمر بت عبد الله ال ف اااني  شر  ال لويح علت ال و يح لم ت ال اقديح  دحقيدي: اكريدا عميدرا    [31]

 .999  داا الك ، العلمية   بير    د. ض   9 ا9ج

ابي الح ت محمد عبد الحي اللكاو   الفوائدد الب يدة فدي ددراجم الحافيدة  دحقيدي: محمدد بددا الدديت ابدو فدراض الاعداني  داا  [32]

؛ محمد بت علي بت محمد بت عبد الدر مت الحافدي الحصدكفي  الددا الما داا 991ي   9109المعرفة للطباعة  الالر  بير   

  0000  داا الك د، العلميدة  بيدر    9يي:عبد الماعم  ليل ابراميم  الم لدد ا  ا  اشر   داوير ا بصاا  جامم البحاا  دحق

 019. 

محمود م يد بت  عود الكبي دي  الصدتير بديت امليدة الوجدوم  امليدة ا داا  ا دالة ماج د ير مقدمدة إلدت كليدة الداا دا   [33]

 .99ي   9909العليا  جامعة    القر   المملكة العربية ال عودية  

ا ما  الح يت بت محمد بت المف ل ابو القا م الرال، ا صف اني  مفردا  الفات القدرآن الكدريم  دحقيدي: صدفوان عددنان  [34]

 .999   9110  داا القلم  دملي  9دا د   ا

 .900-909   0009  داا صادا  بير    9  ا1ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  ل ان العرم  ج [35]

يد  بددت ا مدد بددت محمدد عد ا الددديت الباداا   كلدد  ا  دراا علددت اصدوا ا مدا  فاددر ا  د   علددي بدت محمددد عبدد الع  [36]

 .9199   9110  داا الك ام ا   مي  بير    1  ا1الب د    دحقيي: محمد المع صم بالله  ج

 (.09 واه يو    اآلية  [37]

 .999-991، ا صف اني  المصدا ال ابي   ا ما  الح يت بت محمد بت المف ل ابو القا م الرال [38]

 (.19 واه ا  راا  اآلية   [39]

ش ام الديت ابو الف ل ا مد بت علي بت محمد ابت َ َ ر الع دق ني  فد ح البداا  شدر  صدحيح الباداا   دحقيدي: محمدد  [40]

 .009ي   9101  داا المعرفة  بير   9  ا9ففاد عبد البا ي  آ ر ن  ج

عبد الر مت بت ابي بكر ال يواي  ا شباي  الاظائر في  واعد  فر ن فقه اللافعية  دارية:  الدد عبدد الف دا   ج ا الديت [41]

 .001   9191  داا الك ، العلمية  بير    9شبل  ا
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 (. 90 واه مريم  اآلية   [42]

 .909-909ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  مصدا  ابي    [43]

لله محمد بت ا مد بت ابي بكر بت فر  ا نصاا  الا اجي شمس الديت القرابي  ال دامم   كدا  القدرآن ا ما  ابو عبد ا [44]

 .90ي   9900  مف  ة الر الة  بير    9  ا99الكريم  دحقيي: عبدالله بت عبد المح ت ال ركي  ج

  .0999   01ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  المصدا ال ابي  ج [45]

  9199  مك بددة الحيدداه  بيددر    0  ا1فددي  محمددد مرد ددت ال بيددد   ددداج العددر ض مددت جددوامر القدداموض جابددو ال [46]

 009. 

 (.90 واه ا نبياا  اآلية   [47]

 (.09 واه الك    اآلية   [48]

 .900-909ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  المصدا ال ابي    [49]

  (.09 واه الطوا  اآلية   [50]

  9190  المطددابم ا ميريددة  القددامره  1م ددد الددديت محمددد بددت يعقددوم الفيددر ا ابدداد  اللدديراا   القدداموض المحدديف  ا [51]

 9009. 

 .9919ا مد ما اا عمر  مع م اللتة العربية المعاصره  المصدا ال ابي    [52]

  داا 0  ا9ر  ال دامم االصدتير  جايت الديت محمدد عبدد الدر  ت بدت دداج العداافيت بدت علدي المادا    فدي  القددير شد [53]

 .199   9101المعرفة للطباعة  الالر  بير    

    مف  ددة الر ددالة  9 ا90عبددد الكددريم ايدددان  المفصددل فددي ا كددا  المددر ه  البيددت الم ددلم فددي اللددريعة ا  دد مية  ج [54]

 .901   9111بير    

 .010   1ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  مصدا  ابي  ج [55]

 .911محمد بت ابي بكر الراا   مصدا  ابي    [56]

ا ان ي الطي،  جاو  ا  دا   داا ة مقاانده بديت اللدريعة ا  د مية  ال لدريم ال ادائي(  ا دالة ماج د ير مقدمدة إلدت  [57]

 .99   0009كلية العلو  ا   مية  جامعة ال  ائر  ال  ائر  

؛ علدددي بددت محمددد ال رجدداني  ك ددام ال عريفدددا   110  مصدددا  ددابي   ا مددد بددت محمددد بددت علدددي الفيددومي المقددرئ [58]

 .990    9190بير   

اعي ابت  يم ال واية  دحفة المود د ب  كا  المولود  دحقيي: كمداا علدي ال مدل  ا [59]   داا 0محمد بت ابي بكر بت ايوم ال  

 .090   0000ابت      بير   

د. با ل محمود الحافي  فقه الطفولة  ا كا  الافس داا ة مقاانة(  بحي مالوا علدت اللدبكة العالميدة للمعلومدا   ددااي   [60]

 .www.dorar.net  0090\9\91ال يااه 

ة  مر  ليل محمود عبدالله   قوق الطفل في ا      ا دفا يا  الد لية داا دة مقاانة( ا دالة ماج د ير مقدمدة إلدت كليد [61]

 .19   0001العلو  ال يا ية  جامعة الا ا  الوااية  فل طيت 

فراانة ا د  ف يمي   شيريت الفقي   قائي الحياه ال ا ية  الصحة ا ن ابية لللبام فدي ماطقدة اللدرق ا   دف  شدماا  [62]

  0090\9\91  بحددددددددددي مالددددددددددوا علددددددددددت اللددددددددددبكة العالميددددددددددة للمعلومددددددددددا   دددددددددددااي  ال يددددددددددااه 91افريقيددددددددددا    

www.prb.org/Reports/2011/Fact -of-life.aspx. 

 .199  مصدا  ابي   9ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  ج [63]

 .991  مصدا  ابي  9محمد  ميت ابت عابديت  ج [64]

فكر   داا ال0  ا1ابو بكر بت   ت بت عبد الله الكلاا    ا  ل المداا  شر  ااشاد ال الا في فقه إما  ا ئمة مالا  ج [65]

 .9ي   9110العربي  بير   

 . 909   9199  داا الفكر العربي  دملي  0  ا9د.  مبة ال  يلي  الفقه ا   مي  ادل ه  ج [66]

 .090د. محمد نو  معابده  مصدا  ابي     [67]

-11    0000ة  د. ما صر  عيد  موده   د.ب ا  ميت ايت الديت  انحرات ا  دا   داا الفكدر ال دامعي  ا  دكاداي [68]

19. 
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مصدددطفت  ؛ ابراميم 119؛ محمد بت ابو بكر الراا   مصدا  ابي   090علي بت مادية  آ ر ن مصدا  ابي     [69]

 .990ا مد ال يا   آ ر ن  مصدا  ابي   

 .090   9119القامره   ٬  داا الدعوه للالر1  ا9المع م الو يف  ج ٬د. ابراميم مصطفت ا مد ال يا   ا ر ن [70]

د. مااا مر ان ما د  الطفل فدي جريمدة د ايدد ا افداا بقصدد إشدراك م فدي اعمداا   اليدة م در      دحية  م لدة جامعدة  [71]

 .901-900   0099(  دملي  9(  العدد 19دملي للعلو  ا   صادية  القانونية  الم لد 

 (.919 واه البقره  اآلية   [72]

 .101   0001  داا الا  ة العربية  القامره  9  ا0د. اااق  ر ا   انون العقوبا  الق م الاا   ج [73]

 .90-1د. مااا مر ان ما د  مصدا  ابي    [74]

؛ ا مدا  ال دومر   ما داا الصدحا   مصددا  دابي  911  مصددا  دابي    1ابو الف ل جمداا الدديت ابدت ماظدوا  ج [75]

 .991  مصدا  ابي   9ض  لعة جي  د.  امد صادق  ابي  ج؛ د. محمد ا ا999   0ج

 .199   0009  المك ، ال امعي الحديي  ا ادن  0د. عبد الومام عبد الله ا مد المعمر   جرائم ا   طات  ا [76]

 .www.Almaany.comعلت الرابف  0090\9\9مع م المعاني  مالوا في اللبكة العالمية للمعلوما   دااي  ال يااه  [77]

 .http//:ar.m.Wikipedia.orgعلت الرابف  0090\9\9مالوا علت اللبكة العالمية للمعلوما   دااي  ال يااه  [78]

 .999د. ا  ت عبيد  مصدا  ابي    [79]

 .9999د. محمد نوات الفواعره  مصدا  ابي     [80]

 .999ا مد بت محمد بت علي المقر  الفيومي  مصدا  ابي    [81]

: يحظر د ايدد    دعيديت    ا د ادا  ا افداا 9-91في الماده   0090الملرن ال وداني في  انون الطفل ل اة يقابل ا نل  [82]

رن الفل دطياي فدي  دانون في القوا  الم لحة    ال ماعا  الم لحة    ا  ادام م للملااكة في ا عماا الحربية(؛  نل الملد

 .يحظر ا  ادا  ا افاا في ا عماا الم لحة    الا اعا  الم لحة(-99في الماده   0009( ل اة 0الطفل    الر م  

  داا الك د، 99ابو الح ت علي بت ا ماعيل بت  يده المر دي  المحكدم المحديف ا عظدم  دحقيدي: عبدد الحميدد ماددا    ج [83]

 .09-09  مصدا  ابي   1؛ ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  ج999   0000العلمية  بير    

 (.90 واه الصافا   اآلية   [84]

 .991    9119  مك بة لباان  بير    9بطرض الب  اني  محيف المحيف  ج [85]

 .190   0001  داا الملرق العربي  لباان  9لويس معلوت  الما د في اللتة العربية المعاصره  ا [86]

  0090  داا الحامددد  ا ادن  9د. كمدداا عبددد اللدده محمددد  جريمددة الاطدد  فددي  ددانون مكافحددة اإلامددام  العقوبددا   ا [87]

 .99؛ عبد الع ي  بت  مود بت عبد الله اللثر   مصدا  ابي   09-09 

ر مقدمدة إلدت كليدة الحقدوق  ماة  ااني  جريمة ا  طات ا افاا  اليا  مكافح  دا فدي القدانون ال  ائدر   ا دالة ماج د ي [88]

 .90  90   0099 العلو  ال يا ية  جامعة ب كره  ال  ائر  

 .00-99   0001د. عبد الله   يت العمر   جريمة ا  طات ا شاا   المك ، ال امعي الحديي  مصر   [89]

ير مقدمدة إلدت كليدة الحقدوق إ ل  با م  مداا ن ماي ديا  جريمدة ا  طدات الق َصدر فدي ال لدريم ال  ائدر   ا دالة ماج د  [90]

 .00؛ آماة  ااني  المصدا ال ابي   01-91   0090 العلو  ال يا ية  جامعة ب اية  ال  ائر  

د. عبد الله  ا م الوشلي  جريمة ا  طات لير الم لميت في ب د الم دلميت  ال كييد  الفق دي  القدانوني ل دا  م لدة جامعدة  [91]

 .999   0009(  العدد الثاني  دملي  09نية  الم لد دملي للعلو  ا   صادية  القانو

دريكي فريد   ماية  حايا الا اعا  الد لية الم لحة  اار  ة دك وااي مقدمة إلت كلية الحقوق  العلو  ال يا ية  جامعة  [92]

 .19    0099ب كره  ال  ائر  

؛ د.  دداا   ليددل محمددود  90    9101قددامره    داا الفكددر العربددي  ال9د. ا  ت عبيددد  شددر   ددانون العقوبددا   ا [93]

 .99مصدا  ابي    

 .010فاامة جي لي بحر   مصدا  ابي     [94]

 .901د. مااا مر ان ما د  مصدا  ابي    [95]

  0090(  ال  ائدر  99د. محمد الصالح ا ان  جريمة ا   طات  عقوبة ا عدا   م لة دفادر ال يا دة  القدانون  العددد  [96]

  009-009. 
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ABSTRACT 

After the Rio Earth Summit in 1992, the environmental dimension of development was established to 

achieve sustainable development. It changes the perception of organizations to harmonize their economic 

effectiveness with their social and environmental profitability on the one hand. Recent attention has 

shifted to researching mechanisms to help promote sustainable development, especially the environmental 

dimension, across the world on the other hand. This study details these mechanisms, in particular 

environmental governance and citizenship, by providing a framework known as global environmental 

governance and environmental citizenship. With the presentation of a number of tools that environmental 

governance and citizenship can activate in the service of sustainable development to allow the transition 

from theoretical frameworks to the application on the ground based on the descriptive analytical 

approach. It is expected that the study will identify these two modern concepts in studies (environmental 

governance and environmental citizenship) and highlights the most important tools used by these 

concepts in practice to increase attention to the environmental dimension of sustainable development to 

reach a number of results. Perhaps the most important of which is global environmental governance 

requires an international, local legal and institutional framework starts from the citizen. To focus 

environmental citizenship on pro-environmental behaviors in the public and private sectors, this concept 

should extend beyond the State to the adoption of general international environmental law through several 

dimensions, beginning with special responsibility: justice in the distribution of resources and collective 

action to protect the environment. The study concludes with a number of recommendations to alert the 

importance of these two variables in activating the environmental dimension of sustainable development 

around the world. 

Keywords: environmental dimension, sustainable development, environmental governance, 

environmental citizenship, dimensions of environmental citizenship. 
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 الملخص

الذي رسخ البعد البيئي في أبعاد التنمية للوصول إلى التنمية المستدامة  9119عقب مؤتمر قمة األرض بريو دي جانيرو عام 

ظمات إلحداث تناسق بين فعاليتها االقتصادية وربحيتها االجتماعية والبيئية من جهة. وتحول االهتمام حديثا وتغيير نظرة المن

إلى البحث في اآلليات المساعدة على تفعيل التنمية المستدامة خاصة البعد البيئي منها عبر مختلف أنحاء العالم من جهة أخرى. 

وبصفة خاصة كل من الحوكمة البيئية والمواطنة البيئية من خالل تقديم إطار يعرف  تأتي هذه الدراسة للتفصيل في هذه اآلليات

بكل من الحوكمة البيئية العالمية، والمواطنة البيئية. مع عرض لعدد من األدوات التي يمكن للحوكمة والمواطنة البيئية تفعيلها 

التطبيق على أرض الميدان باالعتماد على المنهج الوصفي خدمة للتنمية المستدامة للسماح باالنتقال من األطر النظرية نحو 

التحليلي. وينتظر أن تحدد الدراسة هذين المفهومين الحديثين في الدراسات )الحوكمة البيئية والمواطنة البيئية( وتبرز أهم 

تصل في الختام إلى عدد من النتائج لعل األدوات التي تستغلها هذه المفاهيم عمليا لزيادة االهتمام بالبعد البيئي للتنمية المستدامة ل

من أهمها أن الحوكمة البيئية العالمية تتطلب إطارا قانونيا ومؤسسيا دوليا ومحليا يبدأ من المواطن. وتركز المواطنة البيئية عن 

بني القانون البيئي الدولي السلوكيات المؤيدة للبيئة في القطاعين العام والخاص، وهذا المفهوم ينبغي أن يمتد إلى ما بعد الدولة لت

العام من خالل عدة أبعاد تبدأ بالمسئولية الخاصة فالعدالة في توزيع الموارد والعمل الجماعي لحماية البيئية. لتقدم الدراسة في 

 ء العالم.الختام عددا من االقتراحات للتنبيه بأهمية هذين المتغيرين في تفعيل البعد البيئي للتنمية المستدامة في مختلف أنحا
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 مقدمة

شهد العالم في القرن الماضي تحوالت عديدة في الميدان االقتصادي؛ فظهور الشركات العمالقة التي تستعمل التكنولوجيا   

المتطورة في عملياتها اإلنتاجية وتستهلك كميات كبيرة من الموارد الطبيعة تسبب في تلويث الكرة األرضية، واستنزاف الموارد 

للموارد المتجددة، مما أدى إلى حدوث عدة كوارث طبيعية أثرت على صحة اإلنسان،  الناضبة واالستخدام غير العقالني

وأصبحت تهدد وجوده، ودفع بدول العالم إلى عقد العديد من المؤتمرات والندوات مع تبني عدة مفاهيم وآليات للحد من تفاقم 

البيئة بدأ المجتمع الدولي في البحث عن اآلليات المشكالت الناتجة عن ذلك. وفي خضم هذا الوعي الدولي بأهمية الحفاظ على 

التي يمكن أن تسهم في االنتقال من مفاهيم تنموية تركز إال على المكاسب المادية واالجتماعية نحو مراعاة األبعاد البيئية في 

البيئية، ورغم أن الغموض  العملية التنموية لذا ظهرت الحوكمة البيئية العالمية وأضحت مطلبا عالميا كما برز مفهوم المواطنة

مازال يكتنف اآلليات التي يمكن العمل بها هذه المفاهيم عالميا من أجل تحقيق ذلك إال أن مشاركة جميع الفاعلين في كل أنحاء 

دعم العالم أضحت مطلبا ال غنى عنه، ومن هنا تطرح االشكالية التالية: كيف يمكن للحوكمة البيئية العالمية والمواطنة البيئية 

البعد البيئي للتنمية المستدامة؟ وما هي اآلليات التي تطرحها هذه المفاهيم لتفعيل ذلك عمليا؟  ومن هنا تطرح التساؤالت الفرعية 

 التالية: 

 ما المقصود بالحوكمة البيئية العالمية تحديدا؟ -

 التي تخدمها؟ ما هي أهداف؟ ومقومات الحوكمة البيئية العالمية؟ وفيما تتمثل األطر المؤسساتية -

 ما المقصود بالمواطنة البيئية؟ وما هي أهدافها وأبعادها وآلياتها؟ -

 ما هي الوسائل المدعمة لنشر المواطنة البيئية خدمة للبعد البيئي للتنمية المستدامة؟ -

 وتستمد الدراسة أهميتها من العناصر اآلتية:

 لمحلي.أو الي دولوى المستاعلى واء ست لجهان امد يدلعم اى باهتماظتحالتي أصبحت لبيئية طبيعة المواضيع ا -

براز أحد إإن االهتمام بدراسة الحوكمة البيئية العالمية والمواطنة البيئية كآليات عملية في تبني البعد البيئي من شأنه  -

ألكبر من الجوانب التي يجب االهتمام بها دوليا أو محليا خدمة للمواطن المتضرر األول من تلوث بيئته والمستفيد ا

 خدمتها. 

 تهدف الدراسة في مجملها إلى تحقيق ما يلي: كما
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 تقديم إطار نظري يعرف بكل من الحوكمة البيئية العالمية، والمواطنة البيئية.  -

عرض لعدد من اآلليات والوسائل التي يمكن للمواطنة البيئية والحوكمة البيئية العالمية تفعيلها انطالقا من كون  -

 دف والوسيلة في نفس الوقت.المواطن هو اله

 برازا ألهميتها سيتم تقسيمها إلى ما يلي:إبغية اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وخدمة ألهدافها، ومحاور الدراسة: 

 مفاهيم أساسية حول التنمية المستدامة. -

 الحوكمة البيئية كآلية لدعم البعد البيئي للتنمية المستدامة. -

 البيئي للتنمية المستدامة. المواطنة البيئية كداعم للبعد -

 وستختتم الدراسة بخاتمة تبين أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بالموضوع.

Iمفاهيم أساسية حول التنمية المستدامة : 

أصبحت التنمية المستدامة أحد محاور اهتمام الدول والحكومات وكافة المنظمات على اختالف أهدافها وفئات المجتمع المدني، 

 االهتمام  يطرح العديد من التحديات أمام الدارسين والممارسين على حد سواء وفيما يلي تعريف  بالمصطلح:وهذا 

1-Iمفهوم التنمية المستدامة : 

، حيث 9197سنة (Harlem Brundtlandالنرويج ) وزراء رئيسةتم طرح مصطلح التنمية المستدامة ألول مرة من قبل   

مستدامة بأنها: "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على تلبية عرفت هذه األخيرة التنمية ال

، فالبعض يسميها (Sustainable Development)تتعدد المصطلحات التي تعبر عن التنمية المستدامة [ و9احتياجاتها". ]

 [9] التنمية القابلة لإلدامة أو القابلة لالستمرار.التنمية المتواصلة أو الموصولة، ويطلق عليها البعض اآلخر 

واعتمد االقتصاديون مصطلح االستمرارية في محاولة منهم لتوضيح الرغبة في تحقيق التوازن بين النمو االقتصادي من ناحية 

  [3] والحفاظ على التوازن البيئي من الناحية األخرى.

م اإلضرار بالطاقة اإلنتاجية لألجيال المقبلة وتركها على الوضع ( بأنها: "عدROBERT SOLOWوعرفها االقتصادي)  

"تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة نفس  أما البنك الدولي فقد عرفها بأنها: [4] الذي ورثها عليه الجيل الحالي".

 [2] المستمرة عبر الزمن".و زيادته الفرص الحالية لألجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل أ

( التنمية المستدامة على أنها: "التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون السماح باستنزافها أو Websterوقد عرف قاموس )

ر وتجدر اإلشارة إلى أن مصطلح "التنمية المستديمة" أكثر دقة من مصطلح "التنمية المستدامة" فاألخي  تدميرها جزئيا أو كليا".
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يعكس فقط مبدأ استمرارية عملية التنمية، بينما يشتمل األول على مبدأ االستمرارية ويشير إلى قوى الدفع الذاتي لهذه التنمية 

والتي تضمن استمراريتها ونعني بذلك الجهود اإلنسانية المتمثلة في المشاركة الشعبية واالعتماد على الذات في كل جانب من 

 [6] جوانب عملية التنمية.

( إلى أنها: "ذلك النشاط الذي يؤدي إلى االرتقاء بالرفاهية االجتماعية أكبر قدر ممكن، مع الحرص Edoird Barbierويشير )

[  وتهدف التنمية المستدامة إلى 7] والحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة، وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة للبيئة".

 [7]: لعل من أهمها ما يلين األهداف تحقيق مجموعة م

تسعى التنمية المستدامة لتحسين حياة السكان في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا من  إذ؛ تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان -

 خالل التركيز على الجوانب النوعية وليس الكمية للنمو وبشكل عادل ومقبول.

 العالقة بين نشاطات السكان البيئية وتطويرها لتصبح متكاملة ومنسجمة. احترام البيئة الطبيعية من خالل التركيز على -

تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة وتنمية إحساسهم بالمسؤولية تجاهها، وحثهم على المشاركة الفعالة في إيجاد  -

 تدامة.حلول مناسبة لها بإشراكهم في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومشاريع التنمية المس

تحقيق استغالل واستخدام عقالني للمواد حيث تتعامل التنمية المستدامة مع الموارد الطبيعية باعتبارها موارد محدودة لذا  -

 ل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالني.متحول دون استنزافها أو تدميرها وتع

2-Iمؤشرات التنمية المستدامة : 

ضغط المنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة، والتي أتت بعدة برامج لصياغتها  تحتظهرت مؤشرات التنمية المستديمة 

مصنفا إلى  امؤشر 931تضمن نحو  أهمها برنامج األمم المتحدة لجنة التنمية المستديمة المنبثقة عن قمة األرض الذي ومن

  [9]:أربعة أنواع رئيسية كما يلي

نسبة السكان الحاصلين على خدمة الرعاية الصحية، ونسبة السكان الذين يعيشون تحت خط  منهافي الجانب االجتماعي:  -

 األطفال األطفال، ومعدل وفيات وحالة التغذية لدى ،الذكور إلى اإلناث أجور نسبة، وتوزيع الدخل، ومعدالت البطالة، والفقر

ين بنظام الصرف الصحي، ونسبة السكان الحاصلين ونسبة السكان المخدوم ،سنوات، والعمر المتوقع عند الوالدة 2تحت 

 على مياه سليمة.

مصادر المياه المتجددة نسبة األكسجين في  نسبة االستخدام السنوي للمياه الجوفية والسطحية من منهافي الجانب البيئي:  -

في المساحة الكلية، ونسبة مساحة  في المياه النقية، ومساحة النظم البيئية العادمة ملوثات المياه المصادر المائية، وتراكيز

 البرية. األنواع المحميات الطبيعية في المساحة الكلية، ومعدل تواجد
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في الناتج المحلي، والميزان التجاري في  االستثمار ومنها نسبة الناتج المحلي لكل فرد، ونسبة في الجانب االقتصادي: -

لي، ونسبة المساعدات التنموية إلجمالي الناتج القومي، واستهالك البضائع والخدمات، ونسبة العجز للناتج القومي اإلجما

 الطاقة السنوي للفرد الواحد، ونسبة استهالك مصادر الطاقة المتجددة.

المصادق عليها، وعدد  العالمية االتفاقيات تشمل إستراتيجية وطنية للتنمية المستديمة، وتطبيق في الجانب المؤسسي: -

 مواطن. 9111مواطن، وعدد خطوط الهاتف لكل  9111لكل  االنترنت مستخدمي

3-Iأبعاد التنمية المستدامة : 

فيها والمأمول تحقيقها بما يخدم  مفهوم التنمية المستديمة، فهناك إجماع على أن هذه األخيرة تمثل العناية المرغوب رغم تشابك  

  وهي: [9]رئيسية  البشرية حاضرا ومستقبال، وقد مست ثالثة أبعاد

  االقتصادي : البعد1

تعريفات منها: "تقدم المجتمع عن  ، حيث أعطيت لها عدة9142التنمية االقتصادية مكانا هاما سياسيا واجتماعيا منذ  احتلت  

والطاقات البشرية وخلق تنظيمات  استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات اإلنتاج من خالل إنماء المهارات طريق

 غير أنه برز اختالف بين مصطلحي التنمية .المجتمع عبر الزمن" فضال عن زيادة رأس المال المتراكم فيأفضل، هذا 

التغيير نحو األحسن ويعني ذلك  االقتصادية والنمو االقتصادي؛ حيث يشير بعض االقتصاديين إلى أنهما عملية واحدة، وهي

في تنمية إلمكانات المادية والبشرية إلنتاج الدخل الحقيقي في المجتمع، في  زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد أي االستثمار المنتج

والتنمية االقتصادية بشأن الدول  البعض اآلخر إلى استخدام مصطلح النمو االقتصادي بشأن الدول المتقدمة اقتصاديا، حين يشير

 يرات في الهيكل والبنيان االقتصادي، وإعادة توزيعالتنمية االقتصادية على ثالثة عناصر أساسية تشمل تغ وتنطوي .األقل تقدما

 األساسيات. والخدمات المنتجة وإعطاء األولويات لتلك ربنوعية السع مع ضرورة االهتمام الدخل لصالح الطبقة الفقيرة

 : البعد االجتماعي 2

قصى حد ممكن لتحقيق الحرية والرفاهية، المتاحة إلى أ يقصد بالتنمية االجتماعية: "زيادة قدرة األفراد على استغالل الطاقة  

بالمعنى الضيق والذي  البعد الذي تتميز به التنمية المستديمة، ألنه البعد الذي يمثل البعد اإلنساني ويعتبر البعد االجتماعي بمثابة

يكون قبل كل  االختيار أنويشترط في هذا  .االختيار السياسي" يجعل من النمو وسيلة للتكافل االجتماعي ولعملية التطوير في

االقتصادية  ويجمع أهل االختصاص من المحللين في المجاالت شيء الختيار أنصاف بين األجيال بمقدار ما هو بين الدول.

، إذ تأثر مفهوم التشغيل بالتطور الذي شهدته الحياة 21واالجتماعية أن مفهوم العمل والبطالة قد اكتسبا أبعاد جديدة نهاية القرن

 في ارتفاع نسب التنمية والتطور الذي عرفته الدول وخاصة النامية منها، إذ أصبح يالحظ جتماعية، وبصورة عامة تظهراال

وغيرها، كما نتج عن التطور التكنولوجي  أنواع مختلفة للبطالة كاالختيارية )اإلدارية(، والتقنية وبطالة أصحاب الشهادات



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 122 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 االجتماعية تشمل المساواة في والعمل بالتناوب والعمل لحساب الغير، والمنظومة د،ظهور مفاهيم جديدة للعمل كالعمل عن بع

الشعبية، والتنوع الثقافي واستدامة المؤسسات. وللبعد االجتماعي آثار تبدو على  االجتماعي، والمشاركة التوزيع، والحراك

 الخارجية. واالعتماد على المساعدات السكان والترفع المادي واآلثار الديمغرافية

 : البعد البيئي3

عرفها مؤتمر األمم المتحدة للهيئة اإلنسانية الذي عقد في  البيئة كمصطلح واسع المدلول يشمل كل شيء يحيط باإلنسان، وقد  

 وتطلعاته"، "رصيد الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما إلشباع اإلنسان :بأنها 9179ستوكهولم سنة 

 به". اإلنسان ويحصل منه على كل الموارد الالزمة إلشباع حاجاته فيؤثر فيه ويتأُثر كما تعرف أيضا: "بالمجال الذي يعيش فيه

ويؤثر على التعامالت االقتصادية والتجارية والعالقات الدولية المعاصرة،  ولقد أصبحت البيئة محددا عالميا يفرض نفسه  

متالزمان فقد أسس التزاوج بين تحقيق  لمقاييس لتقييم حضارة الدول، والبيئة والتنمية أمراناالهتمام بها من أهم ا وأصبح

 ويهدف البعد البيئي إلى ما يلي:  .البيئي البيئة والدة فرع جديد من العلوم االقتصادية سمي باالقتصاد التنمية وحماية

 التلوث. عن الطبيعية مع توظيف البيئة المادية بعيدا المحافظة على البيئة -

 البيئي وحماية البيئة من التلوث والحضرية. مع التعريف بالتوازن نشر الوعي بالبيئة الثقافية واالجتماعية -

 واالستنزاف.

 األحياء. استخدام التكنولوجيا النظيفة وتحقيق التنوع البيولوجي والمحافظة على تنوع -

التنمية المستديمة وتعمل في إطارها من بعد اقتصادي واجتماعي وبيئي  ومما تقدم يتضح أن األبعاد الثالثة التي ترتكز عليها  

تحاول التكامل من أجل االستمرارية والحفاظ على الموارد رغم أن أهداف إحداها قد تتعارض مع األخرى وهذا ما يقع على 

 التنمية المستديمة إحداث التكامل بينه.

II للتنمية المستدامة: الحوكمة البيئية كآلية لدعم البعد البيئي 

إن الحوكمة البيئية العالمية هي أحد الجوانب التي شملها مفهوم الحوكمة الذي أضحى مطلبا عالميا يمكن تطبيقه في كل 

 المجاالت وفيما يلي تفصيل في ذلك: 

1-II:مفهوم الحوكمة البيئية : 

 بأن توحي أفكارا طرحوا حيث جاك روسو وجون هيو، دافيد رأسهم وعلى القدامى المفكرين إلى الحوكمة فكرة جذور تعود

 الرشيد العقل إلى واالحتكام العامة اإلدارة واحتًرام الحاكم عن الفرد رضا بوجود إال تتحقق ال والديمقراطية، والحرية االستقرار

، حيث 9111عام منذ والتنمية االقتصادي التعاون من خالل منظمة الحوكمة بمبادئ االهتمام بدأ الدولي المستوى وعلى[. 9]
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 وضع في العالم دول في الجهود الحوكمة، وتتالت متطلبات بتطبيق المؤسسات التزام تعزز التي المبادئ من أصدرت مجموعة

 [91] الدولية. أو الهيئات المنظمات  مستوى على كان إن الحوكمة ومبادئ أدلة

ن لفظ الحوكمة إممارسة السلطات اإلدارية الرشيدة وعليه فوالترجمة العلمية لمصطلح الحوكمة الذي اتفق عليها هو أسلوب 

: من السيطرة بالوضع الضوابط والقيود التي تتحكم في الحكم: بمعنى التوجيه واإلرشاد والحكمةيتضمن عدة جوانب تشمل 

     [99] السلوك.

المفهوم عموما إلى: "الوسائل التي يتم يشير ووالحقيقة أن الكتاب لم يتفقوا على تعريف واضح ومحدد لمصطلح  الحوكمة.   

من خاللها التحكم في توجيه النشاط أو مجموعة من األنشطة حيث تحقق مجموعة مقبولة من النتائج وفقا لبعض المعايير 

  [99] المقررة، كما تعبر الحوكمة عن التماسك والتنسيق المستمر بين العديد من الفاعلين ذوي األهداف المختلفة".

( تشير الحوكمة إلى:" التقاليد واألعراف والمؤسسات التي تمارس من قبل UNDPلبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة )وحسب ا

أي سلطة في الدولة، وهذا يأخذ بعين االعتبار مناهج الحكومات، وبماذا تراقب وكذلك قدرة الدولة في التأثير وصياغة وتنفيذ 

المواطنين والدولة، وموقع المؤسسات التي تحكم بينها التفاعالت االقتصادية  سياسات ثابتة وسليمة مع احترام احتياجات

 [ 93] واالجتماعية".

وقد تم استخدام مفهوم الحوكمة في البداية كناية عن الطريقة التي تمارس وفقها إحدى الحكومات سلطاتها االقتصادية  

ته، قبل أن تنتقل هذه العبارة إلى عالم المؤسسات. والحقيقة أنه يمكن والسياسية واإلدارية وتقوم بتدبير موارد البلد من أجل تنمي

تطبيق مفهوم الحوكمة على جميع أشكال وأحجام التنظيمات العمومية )الدول والحكومات(، والخاصة )المقاوالت، والبنوك، 

ة وأجهزتها(، واإلقليمية )االتحاد والوكاالت..( والمجتمع المدني وعلى جميع المستويات الدولية منها )منظمة األمم المتحد

األوربي، ومنظمة التعاون اإلسالمي(، والوطنية والمحلية. وقد تم اختيار هذا المفهوم من أجل ضمان االستدامة في مختلف 

  [94] مجاالت األنشطة االقتصادية، واالجتماعية والبيئية.

لتي يتم بها إدارة أحد الجوانب خدمة لألطراف المعنيين بها مهما وعليه يمكن القول أن الحوكمة تشير إلى الطريقة أو اآلليات ا

 بلغت درجة االختالف بينهم خدمة لالستدامة.

( أو ما أصطلح على تسميته بمصطلح الحوكمة البيئية العالمية Environmental Governanceالحوكمة البيئية )أما 

(GEG :Global Environmental Governanceفتشير إلى: "م ) ،جموع المنظمات، واألدوات السياسية، واآلليات المالية

والقواعد، واالجراءات والمعايير التي تنظم حماية البيئة العالمية، مع تبني مفهوم تطوير السياسات البيئية وهذا ما سيقود في 
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للتدخالت التي تهدف إلى إحداث  مرادفة: "والحوكمة البيئية [92] النهاية إلى الهدف األوسع المتمثل في التنمية المستدامة".

وبشكل أكثر تحديدا تستخدم "الحوكمة  تغييرات في الحوافز المتعلقة بالبيئة والمعرفة والمؤسسات وصنع القرار والسلوكيات.

جراءات البيئية" لإلشارة إلى العمليات التنظيمية، واآلليات والمنظمات التي من خاللها تقوم الجهات الفاعلة السياسية بتفعيل اإل

ويقصد بالحوكمة البيئية العالمية أيضا:" تلك األعراف والتقاليد، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية [ 96] والنتائج البيئية."

التي تقوم بممارسات اجتماعية وسياسية واقتصادية إلدارة ومعالجة قضايا البيئة على المستوى العالمي، كما تعني أيضا إدخال 

الحكم الراشد أو اإلدارة الرشيدة في جميع المنظمات البيئية الرسمية وغير الرسمية إلدارة الشؤون بتظافر كل أساليب وآليات 

 [93]القطاعات عالميا". 

والهدف النهائي من الحوكمة البيئية في السياق العالمي هو تحسين حالة البيئة العالمية والوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.  

الهدف عددا من المقومات التي تم تحديدها، فالمقوم األول يضم دمج كل القضايا البيئية في المسارات والعمليات ويتطلب هذا 

الخاصة ببلورة القرار وصنعه، أما الثاني فينطلق من اعتبار أن كل القطاعات السياسية أو االقتصادية وغيرها تمارس تأثيرات 

بين ممارسات األفراد  -وإن اختلفت مستوياتها -م الثالث يركز على وجود روابط قويةمباشرة أو غير مباشرة على البيئة والمقو

 [97] أو الدول أو الشركات المتعددة الجنسيات من جهة، ومستويات تدهور النظام البيئي العالمي من جهة أخرى.

2-II: :اإلطار المؤسساتي للحوكمة البيئية 

يتطلب أطرا قانونية عالمية ومحلية على حد سواء ولكن هذا ال يتحقق دون وجود  إن تبني مفهوم الحوكمة البيئية العالمية

  [94]:مؤسسات تنشط لتحقيق تلك القوانين وضمان تطبيقها، وفيما يلي توضيح لذلك

وتضم في مجملها كال من برنامج األمم المتحدة للبيئة ولجنة األمم المتحدة حول التنمية المستدامة  : المؤسسات الدولية:1

مجال الحوكمة البيئية حيث تقوم  والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق البيئة العالمي مع تدخل فاعلين آخرين في

وكالة وبرنامج أممي يدرج تدبير  31ا، ويتعلق األمر بـأكثر منمؤسسات دولية أخرى بإدراج الحوكمة البيئية ضمن خطة عمله

 البيئة ضمن مهامه. 

 تضم الفاعلين من الدول والجماعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. : المؤسسات الوطنية:2

وعليه يتضح أن الحوكمة البيئية العالمية تتطلب تكاثف الفاعلين على المستوى الدولي والمحلي على حد سواء من أجل خدمة 

 حداث كل تغيير.إهدف التنمية المستدامة بمفهومها الشامل ويبقى المواطن حجر الزاوية في 
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IIIالمواطنة البيئية كداعم للبعد البيئي للتنمية المستدامة: 

التوجه نحو تبني مفاهيم االستدامة يتطلب مشاركة الفرد باعتباره أساس التنمية وغايتها، وفيما يلي تفصيل في المواطنة إن 

 البيئية ودورها في الوصول إلى ذلك:

1-IIIمفهوم المواطنة البيئية : 

عرفت دائرة المعارف البريطانية يمكن اعتبار المواطنة مجموعة من القيم والنواظم لتدبير الفضاء العمومي المشترك، وقد 

عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق في تلك المواطنة بأنها:" 

الدولة"، وتؤكد كذلك على أن المواطنة تدل ِضمنا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، وتعرفها موسوعة 

 [99] األمريكية كمرادف لمصطلح الجنسية دون تمييز بأنها:" أكثر أشكال العضوية في جماعة سياسية اكتماال". كولير

تعبر المواطنة البيئية عن: "سلوك مؤيد للبيئة في القطاعين العام والخاص، وهذا السلوك يكون مدفوعا باإليمان بالعدالة في و

وضع سياسة االستدامة. وتوجه المواطنة البيئية من القيم الكامنة بالفعل داخل الفرد  توزيع المنتجات البيئية، وفي المشاركة في

والمواطنة البيئية تنطوي على: " النظر إلى ما [ 91] بدال من المناهج القائمة على قيم أكثر انتشارا بهدف تغيير القيم الموجودة.

ية المجتمع والبيئة واإلدراك الواسع لحقوق واحتياجات األجيال هو أبعد من االرتياح لمصالحنا المباشرة إلى البحث في رفاه

و"المواطنة البيئية جزء مهم من التحول نحو تبني مفهوم الحكم الراشد في إدارة البيئة ورسم سياساتها، بدال من  [91]القادمة".

فإذا كانت الحكومات تستعين باآلليات  ففي الماضي، وبالنسبة لذات الكاتب أن تكون محكوما فقط في السياسة والسياسة البيئية

االقتصادية كأدوات لتحويل األفراد لتبني السلوكيات المستدامة، فإن التحول نحو مزيد من الحوكمة أو ما يعرف بالحكم الراشد 

   [99] .هو إحدى الدعائم األساسية لمفهوم المواطنة البيئية"

وغالبا ما تستند هذه الفكرة اإلقليمية   .البيئية لديه "أرض" متأصلة فيه ويشير العديد من المؤلفين إلى أن مفهوم المواطنة

المواطنة في بلدان منفردة، ويمكن القول أن هذا مفهوم المواطنة البيئية ينبغي أن يمتد إلى ما بعد الدولة لتبني القانون البيئي 

  [99] الدولي العام.

دود مصطلح المواطنة في حد ذاتها التي ترتبط باألرض وباالنتماء السياسي وعليه يتضح أن مفهوم المواطنة البيئية يتجاوز ح

للدولة، فالمواطنة البيئية تتطلب من كل فرد أن يدعو ويحافظ ويكون فاعال في التعامل مع البيئة العالمية ككل ألن مستقبل 
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كن حصره بدولة ما أو فصيلة أو انتماء عرقي األرض هو مستقبل جميع من عليها وبالتالي فالمواطنة البيئية مفهوم شمولي ال يم

 معين.

III-2:أبعاد المواطنة البيئية : 

 [91] :هناك ثالثة أبعاد رئيسة للمواطنة البيئية تشمل ما يلي

ويشمل هذا البعد ممارسات   .هذا البعد من المواطنة البيئية يحفز المسؤولية الشخصية لألفراد وأفعالهم المسؤولية الخاصة: :1

فردية تخفض من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون وتوفر المياه كإعادة تدوير المزيد من األشياء المستهلكة من قبل الفرد، وتقليل 

تزام استهالك الطاقة، وما إلى ذلك. ويمكن لكل فرد تقديم عدد من المنجزات التي قام بها تجاه بيئته أو عدد من التعهدات مع االل

 بها لفترات زمنية محددة كسنة مثال.

يؤكد هذا البعد من المواطنة البيئية على الحقوق في العدالة البيئية التي يسعى إليها العمل الجماعي. وهو  العدالة البيئية: :2

الهيكلية التي تنتهك أو يلفت االنتباه إلى حقوق جميع الناس في تنقية الهواء والماء وما إلى ذلك، ويواجه تحديات عدم المساواة 

تضر بتلك الحقوق. وأثبتت بحوث العدالة البيئية في البداية في الواليات المتحدة وفي وقت الحق في أماكن أخرى عالقة 

واضحة بين الحرمان االجتماعي والبيئي؛ فالمجتمعات الفقيرة وفئات األقلية تعاني من عبء ال يناسب امكاناتها من المخاطر 

 تزايد االعتراف بأن الحقوق البيئية ينبغي أن تضاف إلى الحقوق التقليدية )السياسية والمدنية واالجتماعية( للمواطنين.البيئية، وي

يشمل هذا البعد من المواطنة البيئية األشخاص الذين يعملون كأعضاء في جماعات أو جمعيات أو وكاالت العمل الجماعي:  :3

والمواطنون المحليون يمكنهم إدراك مشكلة بيئية معينة،  مسؤولية الجماعية عن أفعالهم.)وليس كأشخاص منفردين( ويتحملون ال

والتعرف على إطار هذه المشكلة مع التصرف بشكل جماعي لحلها، وهذا العمل الذي يتم إنشاؤه قد يكون بشكل مستقل تماما 

 عن مبادرة من هيئة خارجية.

لتحمل الفرد لمسئوليته تجاه بيئته على المستوى المحلي فالوطني فالدولي في إطار  وبالتالي فأبعاد المواطنة البيئية هي تدرج

 عمل شخصي أو جماعي مع مراعاة أن المواطنة حقوق وواجبات.

III-3أهداف المواطنة البيئية : 

البيئة هو واجب وطني  تسعى المواطنة البيئية إلى ربط الفرد ببيئة مع تعميق البعد العالمي للبيئة ذلك ألن واجب الحفاظ على

نساني بالدرجة األولى كما تسعى إلى تمكين المواطن مع التمتع بالحقوق البيئية المدعومة بالقوانين انطالقاً من تكافؤ الفرص إو
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وأهداف لكل المواطنين وتمكنهم من المشاركة في صياغة الخطط واالستراتيجيات وبرامج العمل وصوالً الى مرحلة التقييم. 

 [93] .نة البيئية تحدّد نهجها الفكري المبني على أسس المنهج الواقعيالمواط

 وبالتالي فالهدف النهائي من المواطنة البيئية هو خدمة الهدف العام المتمثل في تحقيق تنمية مستدامة تخدم المواطن.

III- 4أدوات بناء المواطنة البيئية : 

البيئية ينبغي أن تحدث على أفضل وجه من خالل عملية توسيع نطاق المسؤولية في حين أن هناك اتفاقا عاما على أن المواطنة 

الشخصية إلى الساحة البيئية، فإنه ال يوجد اتفاق واضح بشأن أفضل السبل لتسهيل ذلك. وعند النظر في كيفية تشجيع المواطنة 

 [91]:البيئية، يظهر عدد من السياسات  لتشجيع المواطنة البيئية تشمل ما يلي

  توفير المزيد من الفرص لألفراد للمشاركة في اتخاذ القرارات البيئية المحلية. -

 خلق المزيد من الفرص للمشاركة المدنية والعمل التطوعي. -

 دعم أدوات جديدة لالتصال المجتمعي وتوفير فرصة أكبر لالبتكار الشعبي. -

 كير في  التنظيمات المحلية.مع إعادة التف  زيادة المخزون من رأس المال االجتماعي - 

 .جلب آثار التغير البيئي بالقرب من المنزل استخدام عوامل التغيير االجتماعي بشكل أكبر مع - 

وتصنف أدوات بناء المواطنة البيئية إلى أدوات تقليدية كالقيادة والسيطرة والسياسات المبنية على السوق، وأدوات حديثة 

 [94] والتدابير الطوعية.كالتعليم، التنبؤ بالمعلومات 
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 والجدول التالي يصنف هذه األدوات ويعطي أمثلة عنها:

 (: أدوات بناء المواطنة البيئية9جدول)

 االعالم والتثقيف / دعائم لالذعان تشجيع األداء العالي جباراإلذعان واإل

 اآلليات التنظيمية / القيادة والرقابة. -

 االجراءات التصحيحية. -

 

 الحكم الراشد.-

 التدابير الطوعية.-

 الحوافز القائمة على السوق. -

 الحوافز المادية.  -

 التعليم واتاحة النصيحة. -

 وضع المعايير. -

 دعم االذعان والخضوع.-

 environmental evidence Australia. a review of best practice in environmental citizenship المصدر:

models. USA: a center of the collaboration for environmental evidence; 2012, 15. 

جبار ويتضح من ذلك أن المواطنة البيئية كمفهوم وسلوك يجب أن يتحلى به المواطن عن قناعة منه يتطور من مرحلة األ

ة للتصرفات المخلة للبيئة، ليتم تحفيز إلى مرحلة االكتساب والقناعة به؛ فيبدأ غرسه من خالل اإلجراءات والقوانين الرادع

السلوكيات البيئية باستخدام عدة أدوات بما فيها المادية وصوال بالمواطن إلى مرحلة من الوعي والثقافة عن طريق التعليم 

 والتوعية ليتحول السلوك من اجباري إلى مكتسب خدمة للبيئة ومواطنيها.

5-III:  للتنمية المستدامة للبعد البيئيسياسات داعمة للمواطنة البيئية خدمة 

إن تحديد مجاالت المواطنة البيئية يمكن أن يعطي لألفراد فرصا للعمل كمواطنين بيئيين في سياقات مختلفة على 

إذ أن هناك أدلة المحلية؛ فتح المجال للمبادرات مستوى مناطقهم المحلية، أو الوطنية وحتى العالمية، ويتم ذلك من خالل 

متزايدة على أن المشاريع المحلية التي تعالج القضايا االجتماعية والبيئية معا تقدم وعدا خاصا بالتجديد االجتماعي المحلي 

واالستدامة البيئية. ومشاركة من هذا النوع ال يمكن أن تجلب سوى تحسينات بيئية، ولكنها تساعد أيضا في معالجة اإلقصاء 

 [20] جتماعي، وتحسين الديمقراطية وإشراك الشعب في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تؤثر على حياتهم.اال

وهناك اتفاق واسع النطاق على أن المواطنة البيئية يجب أن تحدث من خالل عملية توسيع المسؤولية الشخصية إلى 

ال يوجد اتفاق واضح بشأن أفضل السبل لتسهيل ذلك، وهناك عدد  الساحة البيئية خدمة ألهداف الحوكمة البيئية العالمية. ولكن

استخدام مجموعة من و اللقاءات الثقافيةو اللغة المناسبةو من تلك السياسات منها على سبيل المثال ال الحصر توفير المعلومات

  [20] .البحوث العمليةو شبكة االنترنتو فرص التعلم االجتماعيو األدوات والتقنيات

وبالتالي فالمواطنة البيئية يمكن أن تسهم من خالل السلوكيات الرشيدة لألفراد تجاه بيئتهم دعما للبعد البيئي للتنمية 

 المستدامة.
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 النتائج والمناقشة:

ن ومؤسسية محلية وعالمية يطرح السؤال حول اآلليات التي يمك إن حماية البيئة العالمية وترشيد التعامل معها في أطر قانونية

أن تسهم في التطبيق العملي لذلك، لذا تعد الحوكمة البيئية العالمية والمواطنة البيئية أحد اآلليات الفاعلة في دعم البعد البيئي 

 للتنمية على الصعيد المحلي والدولي. وتوصلت الدراسة في مجملها إلى عدة نتائج هامة لعل من أهمها ما يلي:

تم من خاللها التحكم في توجيه األنشطة لتحقق النتائج المرجوة وفقا لبعض المعايير تشير الحوكمة إلى اآلليات التي ي -

 المقررة. والحوكمة كمفهوم يمكن أن يطبق على جميع أشكال وأحجام التنظيمات ويخدم مختلف المجاالت بما فيهم البيئة.

تعبر عن كل المنظمات، واألدوات واآلليات، الحوكمة البيئية العالمية هي أحد أهم نتائج تزايد الوعي البيئي العالمي ل -

 والقواعد، واالجراءات والمعايير التي تنظم حماية البيئة العالمية.

 إن الهدف النهائي من الحوكمة البيئية في السياق العالمي هو تحسين حالة البيئة والوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة. -

 يتطلب إطارا قانونيا ومؤسسيا دوليا ومحليا يبدأ من المواطن.العمل على تبني الحوكمة البيئية العالمية  -

تعبر المواطنة البيئية عن السلوكيات المؤيدة للبيئة في القطاعين العام والخاص خدمة لهدف التنمية المستدامة، وهذا المفهوم  -

اد تبدأ بالمسئولية الخاصة فالعدالة في توزيع ينبغي أن يمتد إلى ما بعد الدولة لتبني القانون البيئي الدولي العام من خالل عدة أبع

 الموارد والعمل الجماعي لحماية البيئية.

هناك اتفاق واسع النطاق على أن المواطنة البيئية تخدم الحوكمة البيئية العالمية والبعد البيئي للتنمية المستدامة،  لذا يجب  -

 توسيع المسؤولية الشخصية إلى الساحة البيئية.

ا تم التوصل إليه من نتائج يمكن تقديم عدة اقتراحات لعل من أهمها ضرورة إيجاد أطر مؤسسية تفعل مفهوم وفي إطار م

الحوكمة البيئية العالمية على صعيد الجماعات المحلية وحتى المواطنين، والعمل على زيادة وعي المواطن بدوره في حماية 

يجاد إ. ونشر ثقافة المواطنة البيئية وتبسيطها للمواطن ليصبح فعاال في البيئة ليس على الصعيد المحلي فقط بل العالمي أيضا

 أدوات وطرق تتيح له المساهمة الفعالة في حماية بيئته باالعتماد على المبادرات المحلية أو تشجيعها إن وجدت.
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ABSTRACT 

This research includes a descriptive and analytical study of the intellectual and artistic contents in 

Naguib Mahfouz and Bajin trilogy, and aims to clarify the relationship between the novel of Egypt and 

China, and the art of the novel between the literature in their trilogy on culture, civilization, tradition, 

customs, etc. The study aimed to focus on bringing the two different cultures around description to 

embody the value of literature and the importance of the novel. The research problem is focused on 

knowledge of the novel and its position in the contemporary era and description at Naguib Mahfouz and 

Bajin in their trilogy and issues that reflect each of them and emerge in describing the traditional family 

life in their trilogy with similarities and differences between them in the description under the two 

different environments about culture, traditions, customs and family life. The researcher has followed the 

descriptive and comparative approach between the Naguib Mahfouz Bagin trilogy, and this research in 

the field of literature contributes to knowing the similarity points and the difference in their tripartite. The 

age through their narration. Where it depicted a reflection of the reality of living in Egypt and China in 

that era, as the novels revealed the creativity of the writers in terms of accuracy of photography dealing 

with important topics in society and expressing aspirations and hopes among the novelists. The researcher 

recommends science students to pay attention to studying what Commented customs and traditions shared 

between the Arabs and China from various aspects of scientific institutions .oausi researcher developed a 

series of scientific studies that mention or different relationships of Like between the Arabs and China in 

various fields. 
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 الملخص

إيضاح العالقة  إلىمحفوظ وباجين، ويهدف  ثالثية نجيب فييتضمن هذا البحث دراسة وصفية تحليلة للمضامين الفكرية والفنية 

ثالثيتهما حول الثقافة والحضارة والتقليد والعادات الخ . هدفت الدراسة  فيبين رواية مصر والصين، وفن الرواية بين األدبين 

بحث في معرفة تتركز مشكلة الد قيمة األدب وأهمية الرواية . والتركيز على جمع الثقافتين المختلفتين حول الوصف لتجس إلى

تعكس كل منهما وتبرز  التيثالثيتهما والقضايا  فيوباجين   العصر المعاصر والوصف عند نجيب محفوظ يومكانتها فالرواية 

الوصف تحت البيئتين المختلفتين حول الثقافة  فيثالثيتهما مع التشابه واالختالف بينهما  فيوصف الحياة األسرية التقليدية  في

ويسهم هذا البحث ، نة بين ثالثية نجيب محفوظ باجينوالمقار هج الوصفياتبع الباحث المن قدوالتقاليد والعادات وحياة األسرة. ول

نتاج النتائج منها : من خالل استعراض  إلىوقد خلص البحث . ماثالثيته فيمجال األدب بمعرفة نقاط التشابة واالختالف  في

إذ كانت تصور انعكاسا للواقع . في هذا العصرجديدة  اتضح أنهما عمال على استنباط أفكار، ثالثيتي نجيب محفوظ وباجين

دقة التصوير تناول  من حيثكما كشفت الروايات عن القدرة اإلبداعية لدى الكاتبين ، في ذلك العصرمصر والصين  فيالمعاش 

مام بدراسة ما المجتمع والتعبير عن الطموحات واآلمال لدى الروائيين .يوصى الباحث طلبة العلم االهت فيموضوعات مهمة 

يتعلق بالعادات والتقاليد المشتركة بين العرب والصين من نواحي متعددة .ويوصي الباحث المؤسسات العلمية بوضع سلسلة 

 شتى المجاالت . فيعلمية لتلك الدراسات التي تذكر العالقات المتشابة أو المختلفة بين العرب والصين 

 

  الموازنة، والعربيةاألدب الصيني الكلمات المفتاحية : 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 231 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 المقدمة

تتعلق ثالثيتاهما بالحياة أي بحياة  كتابة الرواية  فينجيب محفوظ وباجين أديبان وكاتبان مشهوران عند العرب والصين 

نجيب محفوظ تعدّ أولى الروايات فثالثية . والشخصيات المركزية ، في األسرةووصف الكاتبان  قصة جميلة تحدث  األسرة.

فقد استطاع نجيب محفوظ أن  ؛تميّزها عن غيرها التيتميزت بتسلسل وتتابع أجزائها  تشتمل على كثير من الخصائص  التي

 يصف حياة األجيال بأكملها ويحيي بكلماته شخصيات وأحداث وأزمنة وأمكنة تعكس واقع بيئته لما تترصد الرواية من سلوكيات

، وال أكتبها في نفس الوقت الذي أعايش فيه الناسب محفوظ يقول "أنا أعيش . وكان نجيالمجتمع المصري والمجتمع العربي

 فيأهم الخصائص الفنية في أدب نجيب محفوظ أنه يعتمد على الحوار، والحوار هو وسيلة أساسية  . [1]وإنما أكتب عن الناس"

، إنها في مجال األدب الصيني الحديثوثالثية باجين هي تحفة خالدة  .ن كل طبقة من الطبقات االجتماعيةالتصوير والتعبير ع

في اللغة والحوار ، ثالثية باجين تعكس الخصائص الفنية الخاصة درات ولها قيمتها الفنية العاليةمثل سيل ال نهاية لها من المنح

، ويجعل القارئ يرى اعر النفسيةت والسرد وتحليل المشوصف الشخصيا في، المؤلف يستخدم عواطف قوية سواء والتعبير

مجال وصف تفاصيل الحياة بأسلوب منمق، وتعمل مع قوة  فيالرواية ومع ذلك يشعر بمشاعر المؤلف  فيمصير كل شخصية 

 فنية مثيرة لإلعجاب بشكل خاص .

تعكسها كل مهما التيثالثية نجيب محفوظ وباجين والقضايا    

 تتضمنها التيالمبحث األول : ثالثية نجيب محفوظ والقضايا 

رواية نجيب محفوظ الشهيرة الثالثية "بين القصرين "و"قصر الشوق " و"السكرية " تناولت سقوط مجتمع ما قبل الثورة، 

هى من كتابتها عام وجيل الثورة، والجيل التالي لها، وانت 7373وهي سيرة ثالثة أجيال من عائلة واحدة، جيل ما قبل ثورة 

 .  7322ونشرت عام 7326

ة تكونت على مدى زمن الثقافة ، وهي واقعة ظرفيل الواقعية االجتماعية والثقافيةتمثهي عوالم واقعية، وعوالم الثالثية 

. وهي تمعفي الحارة والمجالمعلم واألب والفتوات  إلى، وصارت نموذجا تحتذيه الصيغ الثقافية كلها من الطاغية السياسي كله

الثالثية ليست رواية بمعنى المفهوم؛ ألنها جملة  ،ئي وسيلة لبلوغ أهدافهسجل اجتماعي تاريخي ، اتخذ شكل السرد الروا

. ثالثية نجيب محفوظ أثيرها الفكري والفني على القراءهذا يسلبها الشكل الفني المتسق ويضعف من تو ،في قصة واحدةقصص 

لمؤلف مواد روايته، له قيمة كبرى كرواية، استمد منه ا الذيمدى مطابقته للواقع الحي  النظر عن ُخلق فني قائم بذاته، بصرف

تتخذها الرواية موضوعا  التيالحقبة التاريخية  فيالثالثية ما كان يمكن أن تجد لها مكانا  فيتي نجدها لن حوادث وأشخاص كالإ

، صر الحديثالع فياألدب العربي  فيل أدبي قام بها نجيب محفوظ ن الثالثية هي أعظم عمإفي وقت واحد. باختصار ومسرحا 
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حياة فإَن  .وجيل الثورة، وجيل ما بعد الثورةم 7373، وهي جيل ما قبل ثورة في مصرتصوير حياة ثالثة أجيال  فيفقد أبدع 

الصورة الحقيقة ألفكارهم الطبقة المتوسطة من خالل قلم وفكر وإبداع نجيب محفوظ ، فنقل  إلىتنتمي  التيهذه األجيال 

قدمها عن عادات وتقاليد وثقافة هذه  التيالصورة  فضال عن ومواقفهم من المرأة والعدالة االجتماعية والقضايا الوطنية ،

 في، كنت أقرأ ات  أستطيع تحديد اللحظات األولىالحقيقة إن فكرة الثالثية جاءتني على دفع فياألجيال. وقال نجيب محفوظ : "

، أّول ما تعرض له هذا الكتاب الرواية التي عديد من الكتب عن فن الروايةالواقع أنا قرأت ال فيعن أجرومية الرواية ، كتاب 

رورة أن أكتب رواية من هذا ، ضالتي تعرض أجياال عديدة متوالية، أعجبني الشكل يسمونها رواية األجيال، أو رواية الزمان

إذا كان لدي مشروع رواية أفرغ منه  ي، يعن، وتفرغ كاملإلى تمرين طويلحاجة  فيمثل هذه الرواية  النوع، ولكني ترددت

وتحكي الثالثية تاريخ   . [1]، ونيتي كتابتها يوما ما"في شرح أفكاري، وأفضت كثيرا عن هذا النوع من الروايات أوال . تحدثت

تى األربعينيات وما يحدث لهم من تغييرات لكل واحد منهم خالل هذه أسرة قاهرية متوسطة الحال من بداية القرن العشرين ح

الفترة، وتعيش هذه األسرة في حي الحسين، وهو حي شعبىي من طراز فريد يمتاز بانتشار المساجد واألسبلة والكتاتيب والبيوت 

 اآلن . إلىحالته  ىلة أو األقمشة، وبعضها ما زال علغير المرتفعة والدكاكين التي تبيع العطارة أو البقا

وقال نجيب محفوظ: " الثالثية هي تاريخ رب األسرة السيد أحمد عبد الجواد وأسرته عبر ثالثة أجيال. وبينما تمدنا 

، وأيضا قات الحميمة بين الرجال والنساءبمقدار هائل من التفاصيل السياسية واالجتماعية وتعتبر الثالثية أيضا دراسة للعال

ثالثية كما قلت جزء كبير من ال فيوقال نجيب محفوظ أيضا : "  .[2]البن األصغر لعبد الجواد عن الخالصحكاية بحث كمال ا

، ولكنه ظهر بهذه جزء مني ألنه ، وليسإلى الثالثية اعتباطا، وكمال لم يدخل في شخصية كمال عبد الجواد، يتمثل نفسي

بالدنا قد دخل مرحلة التأليف  في: " إن فّن الرواية يد. علّي الراعوقال   .[3]جزء ال يتجزأ من موضوع الرواية  ألنهالصورة 

في هذا يقف فيه المؤلف الروائي العربي على قدم المساواة مع المعلمين الكبار  الذيالكبير على يد نجيب محفوظ  وإن اليوم 

هذه  فيعندما تحدث نجيب محفوظ عن ثالثيته قال: "  .[4]، وإن لم يكن قد حل فعال بظهور الثالثية للناسالفن لم يعد بعيدا

هذه الفترة تحدثت كثيرا عن هذا النوع من الروايات وأفضت  في، في حياتيالفترة أخطأت خطأ كبيرا ، لم أكرره فيما بعد أبدا 

ة من هذا النوع ، أي يكتابة روا فيلّي ذهب وشرع إفي كتابتها يوما ما، أحد األدباء الذين استمعوا ونيتي  ،في شرح أفكاري

 ثالثية نجيب محفوظ قال:  فيالراعي بعض النقاط المهمة  يص د .عللقد لخّ  .[5]، وأصدرها بعد ستة شهور"رواية أجيال

إنه أراد إحياء  ؛. وهو هدف طويل وعريض وعظيمالذي رمى إليه المؤلف من وراء روايتهالهدف الفني الكبير  أوالً:

وأراد اإلنقاذ حياة كاملة من  .ا ومغامراتها ومزاياها ونواقصهافأفكارها وآراءها وإحساساتها ومميزاتهدنيا كاملة من الناس، 

 .  ينسميه بالعمل الفن يالباعث للحياة الذ يإلى األبد على ذلك الشريط السحربراثن العدم . وتخليدها 
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 الداخلي والخارجي للشخصية الواحدة.  رسم الشخصيات بطريقة علمية موضوعية ، توازن تاما بين النمو ثانياً:

حياتها الداخلية والخارجية ، وتعدد أنواعها وتفرد كل منها بميزات واضحة محددة  فيعنى هذه الشخصيات  ثالثاً:

 تميزها عن باقي الشخصيات. 

 طبيعية ريقةبط بداياته تؤدي ، ومنها جميعا متسقا،ن يخلق من كل واحدة منها على حدةأ فينجاح الكاتب  رابعاً:

 .نهاياته إلى منطقية

راء آفي الرواية من أفكار و. فكل ما يذكر رواية بطريقة هندسية وظيفية محضةتكمن وراء ال التيبناء القصة  خامساً:

هذه الوظائف الصغيرة مهندسة كلها، بحيث تخدم الهدف العام . وشخصيات يؤدي وظيفة معينة خاصة بهوعادات ومالمح لل

 الحادثة أو المناسبة.  إلىتؤدي فيه وظيفتها العادية بالنسبة  الذينفس الوقت  في، للرواية

 يستخدم به المؤلف هذه التفاصيل ليخدم قصته ، ويبرر مفاجآتها ويخفف من حدة منحنياتها.  الذيالدهاء الكبير  سادساً:

انتقاء األدوات الفنية الخلقية بخدمة أهدافه دون  فياالنسجام التام بين شكل الرواية وموضوعها، وبراعة الكاتب  سابعاً:

 .[6]التقيد بمدرسة فنية واحدة 
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 تعكسها ثالثية نجيب محفوظ  التيالقضايا السياسية واالجتماعية  

 فيألف صفحة ، وتغطي فترة ما بين الحربين العالمتين األولى والثانية  إن ثالثية نجيب محفوظ تشغل ما يزيد على

مصر، من خالل تتبع عائلة السيد أحمد عبد الجواد وأبنائه ومعارفه وأصهاره وأحفاده، هي تصور ثالثة أجيال متتالية ، جيل 

اآلباء، وجيل األبناء وجيل األحفاد وترصد التطور االجتماعي والسياسي بدقة كبيرة ، وال تكتفي الثالثية بوصف كل شخصية 

وانكسارها ، بل تعكس حالة المجتمع السياسي وتطورها . ومن الثالثية يتضح لنا ما يعانيه  مشاعرها وعالقاتها وطموحاتها في

ليعلن ؛ ستغل قيام الحرب العالمية األولىعامة المصريين من الظروف السيئة والقاسية تحت نير االستعمار البرطاني الذي ا

 : يونفصل ذلك كاآلت [7] ،، وينكل بالسكاني لصالحهة على مصر ويفرض األحكام العرفية، ويواجه االقتصاد المصرالحماي

إلى مواجهة ، فتصور مصر بلدا جديدا تخلقه الثورة ويدفع الجماهير الغضب الثالثية وقائع الثورة بالتفصيل تحكي أوالً:

عادت  . ثمالزعيم السياسي سعد زغلول ورفاقه، ونجحت الثورة في تحقيق هدف واحد هو اإلفراج عن القائد واألعاصير

، وأصبح يشرف 7373حقوق التي أطلقت شرارة ثورة المظاهرات وسار فهمي معها خطوة بخطوة وهو طالب في مدرسة ال

، إلى مقتلهعلى تجمعات الطلبة كعضو في لجنة الطلبة العليا ثم تسلم راية القيادة ألول مرة فتقدم الصفوف وقاد مظاهرة أدت 

التي تلتها روايتَي "قصر الشوق و السكرية" وهذه الروايات تشكل ثالثية نجيب  وبموت فهمي تنتهي رواية بين القصرين،

 .[8]محفوظ التي تعتبر ملحمة تؤرخ لحياة الشعب المصري بين الحربين العالميتين األولى والثانية

بار السياسية ويعتبر نفسه الثالثية تُظهر لنا اهتمام هذا السيد الجبار الذي يحمل في داخله كل تناقضات مجتمعه باألخ ثانياً:

، وجرائم باالستقالل، وقيام المظاهراتوطنيا ال غبار عليه بمواقفه النظرية الخالصة وخاصة عند مطالبة المصريين اإلنجليز 

، وتوقيع الهدنة في صريين المدافعين عن أرضهم ووطنهماإلنجليز المحتلين وسقوط العديد من القتلى والجرحى من الم

، فقد كان عضوا في لجنة الطلبة، وفي إحدى الجمعيات ياسي الذي تكتشفه األسرة تدريجياواالبن الثاني فهمي الس .[9]أوروبا

، وهو من أبناء الحزب الوطني الذي يؤمن بقضية الخالفة اإلسالمية وعودة الخديوي عباس 7373السرية المنتشرة إبان ثورة 

فهمي ال يحب االحتالل ان كي يخلصوا مصر من االحتالل اإلنجليزي . فإن حكم مصر، وكان يُمني النفس بانتصار األلم إلى

دعائها: "أسألك الرعاية لسيدي وأبنائي وأمي وياسين والناس جميعا، مسلمين ونصارى ، وحتى  فيكما قالت أمينة ، اإلنجليزي

دما أعلن فهمي أن وكيل الجمعية وعن .[10]اإلنجليزي يا ربي ، وأن تخرجهم من ديّارنا إكراما لفهمي الذي ال يحبهم"

لندن سعيا الستقالل مصر، فإن أمينة أكثر من استغربت هذه المطالب قائلة:  إلىالتشريعية، وبعض الناس طالبوا بسفره 

بيتي ، وأنت  في يفي شيء، كيف تزورن؟ ليس هذا من الذوق يخرجوا من مصر ليطالبوهم بأنبالد اإلنجليز  إلى"يذهبون 

بيتك". وقالت أيضا: "وكيف يطلبون إخراجهم من ديارنا بعد إقامة طالت هذا الدهر كله ؟ لقد ولدنا وولدتم  تضمر طردي من
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في و–صريح العبارة لنقول لهم بفهل من "اإلنسانية " أن نتصدى لهم بعد ذلك العمر الطويل من العشرة والجيرة  ،في بالدناوهم 

الرواية تمثل نموذجا للمرأة المصرية من الطبقة المتوسطة ، نجد لها  فيينة هي إن السيدة أم .[11]خرجوا؟ "ا –بالدنا أيضا 

هناك من األسر من تسمح للنساء بالحرية، ومن ألَن المجتمع المصري ، ولكنها تمثل النموذج النمطي المستلب  فيأمثلة كثيرة 

ك الشاعر أحمد شوقي فيما نقله فهمي ألخيه ، وقد قال عن ذل7373حدثت عام  التيالمظاهرات  فيهنا نجد مشاركة النساء 

 [12] : "ياسين

 خرج        الغواني      يحتججن         ورحت       أرقب       جمعهن

 فإذا    بهن     اتخذن     من           سود        الثياب      شعارهن

 وسط    الدجنه   فيفطلعن       مثل     كواكب           يسطعن    

 وأخذن     يجتزن      الطريق           ودار        سعد        قصدهنّه

، صادي بسبب الحرب العالمية األولىصورت ثالثية نجيب محفوظ األوضاع االجتماعية المتأثرة بالوضع السياسي واالقت ثالثاً:

سوء األمن بسبب وجود األعداء  إلىكما أشار  ، فقد اشتكى أحمد عبد الجواد سوء الوضعإلى ذلكوقد أشارت الرواية منذ البداية 

وكذا الشأن  ، األمر الذي منع أحمد عبد الجواد من السهر من األزبكية في الشوارع واعتداءهم على السكان، وسلبهم حاجاتهم

زغلول  ، وظهر سعدعد لفرض الحماية على مصر من مبرر، وعندما وضعت الحرب العالمية أوزارها لم يبالنسبة البنه ياسين

مطالبا برفع الحماية واالستقالل وقد اجتمعت مختلف الشرائح والفئات حول سعد زغلول الذي جمع مع رفاقه توكيال عن الشعب 

الرواية  فيوهكذا تشكل الوفد المصري الذي من مهمته تمثيل الشعب المصري والتف حول الوفد فئات مختلفة أبرزهم فهمي 

 إطالق سراح سعد زغلول ورفاقه. الذي يذهب ضحية رصاص غادر عقب 

الجزء الثالث من الثالثية "السكرية " وقد جسده أحمد وسوسن "وكأن  فيوقد ظهرت فقط مع جيل األحفاد وبرزت 

، ولكن هناك كثير بين لم يكن قاصرا فقط على الرجالفترة ما بين الحر فينجيب محفوظ يريد أن يعرفنا أن االتجاه الشيوعي 

 .[13]من النساء أمثال سوسن حماد الالتي تشبعن بهذه األفكار" 

 اإلسالم اشتراكية  ولكنها اشتراكية خيالية . فيسالم فتقول: "قد يكون في اإلتنتقد سوسن االشتراكية الواردة  

ضمير  فيوسان سيمو، إنه يبحث عن حل للظلم االجتماعي   [15]ولويس بالن  [14]كالتي بّشر بها توماس مور

أفراده وليس فيه بطبيعة الحال  إلى، ولكن إلى طبقات المجتمع، إنه ال ينظر في تطور المجتمع نفسهاإلنسان ، بينما الحل موجود 
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ورية تلعب فيها المالئكة دورا ميتافيزقا أسط إلىأية فكرة عن االشتراكية العلمية وفضال عن هذا كله فتعاليم اإلسالم تستند 

حمد عبد الجواد، أسحا اجتماعيا سياسيا بطريقة فنية، من خالل أسرة من خالل الثالثية م نجيب محفوظقدّم وقد   .[16]خطيرا 

ب من الحماية البريطانية على التي صورت جوان لقت الثالثية برواية بين القصرين. لقد انطونمو هذه األسرة وتطور شخوصها

، ولكن تلك القيم خفت فيما بعد وروح ة المطلقة للسيد أحمد عبد الجواد، وصورت سيطرة القيم التقليدية من خالل السيطررمص

مصابيح ، فقد استُبدلت الرت كثير من مظاهر الحياةكما تغي ،زء الثاني من الثالثية قصر الشوقالج فيالتحرر تعمقت أكثر 

الجزء الثالث "السكرية " نجد قيما بديلة وجيال جديدا يخلف الجيل القديم  في. أما السياراتالغازية بمصابيح الكهرباء، وانتشرت 

. فقد تجاوز ثية واقعيا تسجيليا فقطالثال فيشارة أن نجيب محفوظ لم يكن باالنتماء األيديولوجي والسياسي، والجدير باإل ويتميز

 النقد والتحليل الذي ال يخلو من كشف الشخوص وبالتالي كشف المجتمع من الداخل بطريقة فنية . إلىذلك 
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 المبحث الثاني: ثالثية باجين

وكان "باجين" هو اآلخر صاحب ثالثية شهيرة عُرفت باسم ثالثية التيار الجارف "العائلة، الربيع، والخريف"، وهي 

الثالثية التيار  فييعبر باجين  ،ع اإلقطاعي الصيني وطبقة النبالءت ثالثية باجين المجتمتشبه ثالثية نجيب محفوظ كثيرا. تناول

انتهى  .في تاريخ األدب الصيني الحديثوتحتل موقعا هاما وتلعب دورا كبيرا  .عن الحرية والديمقراطية، واحترام الشخصيات

 .  7381من كتابة الجزء األخير عام 

وقت مبكر، ولعبت دور التنوير للعديد من الشباب المثقفين  فيتغيرات المجتمع الصيني لتسجيل ثالثية باجين فن ثمين 

، وهو ال يدل على الشر والصراع واالضطهاد للعائلة اإلقطاعية فقط ، بل يعكس حربا ال هوادة فيها إلى الثورةالذين اتجهوا 

 يفي حياة الصين وهتمثل ثالثية باجين أيضا مرحلة هامة  ضد القوات اإلقطاعية من شباب الجيل "حركة الرابع من مايو".

مرحلة اإلقطاع بما تحمل وتتضمن من عوامل الزيف والقمع والقهر السائد على الجميع، ولكن يخرج من هذه األسرة أحد 

ن الغليان تسود األسرة، الشباب الثائر المتمرد من أفراد الجيل الجديد، فيثور على تعليمات الجد ويتمرد على واقعه وتبدأ حالة م

م فيها الصين الثائرة على سوط الجد بدعها باجين، وقدّ أالتي من خالل هذه الثالثية  7377وهو تجسيد حي لما حدث حول ثورة 

خمسين شخصا ) من أخ وأخت  يلاالعمق سيرة عائلته األقطاعية الكبيرة المكونة من حو فياإلقطاعي األكبر وكأنه يرسم 

ارب (، وغيرهم من الخدم وعمال األرض . وقد وصف باجين هذه الرواية بقوله " : لقد كتبتها ألجعل منها سالحا وأبناء عم وأق

"[17]. 

، وعلى فترات متباينة، كتبت عدة مقدمات تبت الثالثية قبل ست وأربعين سنة، ومنذ ذلك الحينوقال باجين أيضا :"ك

قدامي على كتابتها وعرضا لما إواية ، وكان معظمها وصفا لكيفية الر هذه فيوخواتيم ومقاالت عارضا فيها وجهات نظري 

هذه الثالثية . لقد بقيت كاتبا مدة  فينقاط الضعف  إلى. ونادرا ما تعرضت فيما كتبت في حينذاككانت عليه أفكاري وعواط

لقد استطعت رؤية مساوئ المجتمع الصين شبه االقطاعية وشبه المستعمرة . وكتبت ماليين المقاطع الصينية،  فيعشرين عاما 

، وشخصياتي التي كانت تسير ي التي كانت تعج بالتفجع واألنينالقديم ولكنني عجزت عن وصف العالج الشافي . فإن روايات

اجين هي رواية مثيرة ثالثية ب  .[18]قد ألقت على قلوب قرائي حجابا كثيفا من ليل بارد طويل في عجز ويأس نحو مصارعها 

الفترة االنتقالية  فيوصفت ثالثية باجين تاريخ الصين   .[19]، يعترف بها معظم العلماء على أنها رواية ممتازةالناسلقلوب 

ووصفت عائلة اقطاعية نحو التمايز واالنخفاض من أربعة   .[20]من األوقات العصيبة المضطربة على خلفية مدينة تشنغدوا

إزهاق  فيوآثام نظام األبوة  ،كبيرة وانهيار كيانهاوعبّر عن تصدع أسرة اقطاعية  م .7373األسرة الكبيرة  فيأجيال الحياة 

 نهاية األمر . فيروح الشباب الناضر، ويقظة جيل الشباب ونضالهم وحتمية انهيار القواعد الملكية اإلقطاعية 
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تغيير الحياة  إلىلشباب الذي انطلق كما صورت الثالثية انهيار قوة كبيرة من النظام األبوي اإلقطاعي واالتجاه الثوري ل

؟ . إنها فماذا عساها أن تكون هذه األعداءلم أكف يوما عن محاربة أعدائي بقلمي .  القديمة . ولقد قال باجين بعد نشر الثالثية :"

تقّوض  التيع القوى تعوق تفتّح اإلنسان وتقدّم المجتمع، إنها جمي التيتحيّزات تراث متخلف، إنها كل هذه النظريات الالمعقولة 

وقال الكاتب سون  .[21] تراجع وأي حل وسط " يذلك اليوم على موقفي هذا أرفض أ الحب، تلك هى أعدائي ! ولقد بقيت منذ

ويتعاطف مع آالم  ،تماما الحياة الفاسدة لإلقطاعية قوه هوا :"أشعر بأن ثالثية باجين "األسرة "و"الربيع "والخريف" تعرض

كشفت  .[22]ذلك العصر في، ورأينا المجتمع المظلم والضرورة الثورية لبونهم بالخروج والتمرد للمقاومةويطاأجيال الشباب 

 وصف مأساة جيل الشباب وكذلك كشفت السبب األصلي لهذه المأساة .  فيأعمال الرواية 

سيطرة القوة المستبدة على قيقا  وما تمتاز به رواية األسرة واقعيتها وقوة تأثيرها . فقد صورت هذه الرواية تصويرا د

الصين  في، صيحات تمثل صوت عامة أبناء الشعب في ظل استبداد رب األسرة اإلقطاعيالديمقراطية  إلىاألسرة المتعطشة 

بعدة  القديم والرواية كذلك اكتسبت بواقعيتها وجمال أسلوبها ثناء الجم الغفير من القراء. فقد قال باجين قبل كتابة رواية "الربيع"

في طلب العلم و فيأعوام: "أسرة بطلتها فتاة حاولت االنتحار، وحاولت الهرب، وناضلت بشتى الطرق حتى نالت حقها 

واية "الربيع " بعد رواية وأنجز باجين ر .[23]تحكمها قوة مستبدة متعفنة" التي، ومن ثم غادرت أسرتها الكبيرة الحرية

اليقظة ثم هجران البيت  إلى، واستخدم باجين أسلوب المغايرة عند وصف تطور شوينغ الفتاة شو ينغ من الطاعة العمياء األسرة

نفوس القراء العطف البالغ على الفتيات الآلئي يتعرضن لألذى  فيخفية ، ثم ماتت كمدا. بهذا األسلوب استطاع الكاتب أن يثير 

، في وصف شخصيات الرواية من الرجالطاعي. وأيضا استعان باجين بأسلوب المغايرة ظل نظام األبوة اإلق فيواالضطهاد 

. وأنجز باجين رواية سيطرة القواعد الملكية اإلقطاعيةفإن جيو مين وأخوه األكبر جيويه شين يستيقظان ويحاوالن التخلص من 

حنق على أخويه العابثين ألسرة من شدة الغيظ والصّور فيها نهاية "أسرة"، مات السيد الثالث رب ا الخريف خالل سبعة أشهر.

 فينهار كيان األسرة وتشتت شملها، إن شباب األسرة الذين قاوموا وناضلوا قد نجح بعضهم أة و، ثم بيعت الدار الكبيرالمبذرين

ل د .تشا تشي تشنيغ: نضالهم ونالوا ما يأملون .وقد تم عقد الخطبة بين جيويه مين وحبيبته تشين، ودخلت شو هوا المدرسة .قا

قال د .تشيا تشي   .[24]الروايات الصينية الحديثة ، ويمكنه أن يمارس القوة إلثارة قلوب الناس  فيالخريف هو عمل عظيم "

الروايات  فيكتابه "تاريخ الروايات المعاصرة : "الثالثية هي أجمل العمل لباجين وهي أطول وأروع تحفة أدبية  فيتشنيغ 

عانى باجين معاناة شديدة ألنه وقف ضد الظلم واالضطهاد، وحرم من أبسط الحقوق المدنية لإلنسان، ومنع لقد   .[25]الحديثة "

هذا الظالم الدامس، ووقفت منه الثورة الثقافية الكبرى موقفا عدائيا،  فيمن الكتابة ألنه حاول أن يمنح قارئه بصيص من النور، 

وكان يقول: "لم  ،في الكتابةولكنه بقوة إرادته وتصميمه الشديد على بلوغ أقصى غايات وأهداف توجهاته األدبية واإلبداعية أخذ 
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عون قرائي وأن أصلح اإلنسان  فيأن أكون ممارستي لمهنتي، بأسلوب وال بمهارة أو فن . فكل ما يهّمني هو  فيأكن أهتم 

كتابة الثالثية قال: "أريد أن  فيعندما تحدث باجين عن نّيته  .[26]وأجّمل حياته وأفي بما عّلي من دين للمجتمع وللشعب "

، اةلرواية الصراع والنضال والمأسا فيحفروها بأيدهم. وسأذكر  التيأصف هذه األسرة كيف تنهار، وكيف تدخل "القبور" 

 .[27]آخر الوقت فيوكيف يتحمل الناس المعاناة والنضال ويقابلون الموت 

 تعكسها ثالثية باجين  التيالقضايا السياسية واالجتماعية 

دب من ناحية وبين كافة المجتمعات، فهناك عالقة تأثير وتأثر بين تطور األ فيالقضايا السياسية واالجتماعية موجودة 

من ناحية أخرى، فعندما يسعى المجتمع للحصول على حريته واستقالله وتحقيق هويته فإنه يواجه  يواإلجتماع يالتطور السياس

تحديات قومية البد من مواجهتها، واألديب بال شك يجب أن يستجيب لهذه التحديات، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق هذه 

إلى األديب الحقيقي هو الذي يهدف من وراء كل كلمة يخطها بقلمه يسعى المجتمع كله لتحقيقها، فإن  التياألهداف العظيمة 

كتابه "األدب وفنونه: "إننا يجب أن  فيويقول األستاذ عز الدين إسماعيل الناقد واألديب الكبير  .غايات ساميةوإعالء قيم نبيلة 

لشخصية اليمكن أن تتحقق بعيدا عن نعي موقف األديب من مجتمعه، فاألديب بال شك له شخصيته وسماته الخاصة ولكن هذه ا

المجموع، وموهبته اإلبداعية إذا لم يكن لها تأثيرها على المجموع تصبح بال قيمة، فقيمة األدب هي نفسها القيمة االجتماعية 

 .[28]واإلنسانية"

يعيش  الذيكتابه "فن األدب" قال : " إن األديب الحقيقي هو وليد البيئة والعصر  فيمقولة شهيرة لتوفيق الحكيم  فيو

ليس هناك كاتب أو أديب يمكنه أن يتجاهل ما يدور حوله  .فيه، وإال صار األدب شيئا بعيدا تماما عن العصر وعن حياة البشرية

تدّوي من حوله فإنه  التياألصوات  إلىاألديب روحه وإذا لم يستمع  فيوجوده و فيمن أحداث عامة، فهذه األحداث تؤثر 

يخون رسالة القلم . فليس على األديب فقط االستجابة لهذه األصوات والنداءات بل يجب عليه أن يضيف إليها قوة من روحه 

ية باجين تمثل ثالث  .[29]حلمه األبدي " يالتي هيعيش فيه على أن يتلمس طريقه نحو الحرية  الذيوأفكاره تساعد المجتمع 

مرحلة اإلقطاع بما تحمل وتتضمن من عوامل الزيف والقمع والقهر السائد على الجميع،  يفي حياة الصين وهمرحلة مهمة 

 ولكن يخرج من هذه األسرة أحد الشباب الثائر المتمرد من أفراد الجيل الجديد، 

كما ذكر باجين: "لقد عانيت ، لالقوامخالصة القول أن ثالثيتي نجيب محفوظ وباجين تمتازان بإيقاع روحي وقوي 

وتأثرت...بأولئك الذين ال يستطيعون أن يفهموا ما أكتب. بل يختلقونني من خيالهم ويهاجموني علنا وسرا، ألن رواياتي تؤدي 

رين إلى كثير من سوء التفاهم. لقد حكموا علي طبقا إلحدى قصصي القصيرة، عامدين إلى حزمة من االستنتاجات الغريبة ومقر
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ثالثية باجين ونجيب محفوظ تكشفان عن صورة تاريخية وصورة وضعية لحركة التحرير  .[30]إلى أي مذهب انتمي"

واستقالل األمة الشرقية في أوائل القرن العشرين . والمسؤولية األخالقية والكمال األخالقي للثقافة الكونفوشيوسية الصينية 

حب لدية المصرية وما إلى ذلك تشكل المحتويات المحددة لحب الوطن، ويعكس روح والعدل والكرم والمثابرة للثقافة التقلي

األمة والوطن.  ءالوطن على أجسام جو هوي وفهمي ، سنجد من هذه الشخصيات التي وصفها نجيب محفوظ وباجين  أمل إحيا

ويظهر ما عايشه وما رآه في موطنه، التشابه في ثالثيتهما يتمحور في أن كال األديبين كتب ثالثيته كي يتحدث عن عالمه، 

، 7373فمحفوظ تحدث في ثالثيته عن القاهرة بالتحديد حي الحسين الذي يعتبر مسرح األحداث معبرا عن القاهرة إبان ثورة 

د والتحول االجتماعي والطبقي الذي استمر وصوال إلى ثورة يوليو، محققا ذلك بتتبع قصة حياة الشاب "كمال ابن السيد أحمد عب

الجواد" من الطفولة وحتى المراهقة والشباب، و"باجين" هو اآلخر كتب الثالثية للسبب نفسه، حتى يُظهر ما كانت تعيشه 

، التي قامت على يد الزعيم الصيني العظيم الدكتور صن يات صن، حيث صور قبح المجتمع اإلقطاعي 7377الصين قبل ثورة 

العائلة، ألن والده كان موظفا حكوميا إقطاعيا، لكنه عارض الفكر اإلقطاعي، ألنه كان  الذي نبذه رغم أنه كان منتميا إليه بحكم

يجسد باجين حياة أسرة يحكمها الجد اإلقطاعي  متأثرا بالفكر الديمقراطي الغربي، الذي رآه أثناء إقامته في فرنسا. في ثالثيته،

مخالفة أوامره، وكان متحكما في أسرة كبيرة، إلى جانب خدم  األكبر، الذي كان اآلمر الناهي في البيت، وال يجرؤ أحد على

وفالحين، وبذلك كانت هذه الشخصية تشبه شخصية "سي السيد" في ثالثية محفوظ، وتبدأ األحداث في التعقيد واإلثارة عندما 

يمكن أن نغفل وجود بعض  يرفض أحد أبناء األسرة هذا الوضع، فيدخل البيت في حالة الغليان، وصراع بين أفراد األسرة، وال

 الفروق البسيطة بين العملين بحكم اختالف الفكر والثقافات.

تاريخ أدب الصين ومصر. خلقوا  فيالثالثية  فيوصف صور الحياة األسرية أَول من  هما [31] ، باجين ونجيب محفوظ

من أعمالهم السياسية واألرستقراطيين والتجار والطالب والعلماء والمثقفين والثوريين والموظفين والخدم والعاهرات وغيرهم 

وكل هذا يدور حول من نماذج وأشكال مختلفة من البشر. وعرضوا للقراء الصورة الملونة من الناس من مختلف الطبقات. 

، تم وصفها من قبل األسرة الشرقية التقليدية الذين يعيشون مع األهل والوالدين تحت الجّو األبوي الصارم. األسريةالحياة 

تحتجز العائلة النظام الهرمي ألخالق الثقافة الكونفوشيوسية والثقافة االسالمية تحت تأثير والتحديات من أفكار الثقافة الغربية . 

أي وقت بأيدي الشباب الذين تحت قيود الفكرة  فينظام العائلة لم يكن قويا وخطرا من التخريب  ومع ذلك  فإن هذا النظام أي

، وفهم للمستبدين اإلقطاعيين والمتمردينوالحرة . ومع ذلك ظهرت أعمالهم الثالثية على اإلعتماد على األسرة وظهرت الرحمة 

 ئشدة وقيود ولكنها ال ينقصها الدفتعطينا الشعور وهي: العائلة لديها  ذلك ثالثيتهم إلىطاعة الوالدين اإلقطاعي للمتمردين .وما 

 والسعادة .
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صنعتها العائلة االستبدادية اإلقطاعية وتقوم بانتقادات شديدة لنظام  التيثالثية نجيب محفوظ وباجين أظهرتا لجرائم 

، الكراهية هي الطبيعة هذه الكراهية نشأت بسبب الحب أن األخالق القديمة . ومع ذلك إذاً فإننا عندما نقرأ ثالثيتهم سنجد فيها

هم يعرفون  ،فكريا سرةهما يأتي من معرفة األثالثيت فيالعقالنية والحب يأتى من العاطفة  وهذا هو التناقض الذي ظهر 

المخاطر للعائلة االستبدادية اإلقطاعية وينتقد هذا الضرر البدني والنفسي الذي يأتي به نظام اإلقطاع . وهذه العاطفة بين 

الكراهية والحب تكشف عند الكاتبين حبا عميقا لثقافات التقليدية . يمكن أن نقول : "الحزين لم يصب باألذى ويشكو بدون 

ثالثيتهما أسلوب  فينجيب محفوظ وباجين اعتمد  لثقافي الشرقي يشكل المشاعر العالقة لهذه الرواية .غضب "وهذا األسلوب ا

، والطباق الكلي: ثالثيتهما مليئة بالطباق الشديد بين القديم والجديد، بين الكراهية في أدب الصين والعربالمطابقة التقليدية 

القديم أحمد عبد الجواد وسيد قاو، والشباب جو خارج المنزل .الجيل  فياب مثل االستبداد داخل العائلة، حرية الشب والحب.

الحب والكراهية  في، وهذا الطباق بين هذه األشياء بوضوح تعبير عن تماثل موقف المؤلف باجين ونجيب محفوظ هوي وفهمي

  فيوالنضارة ووصف فهمي ثالثية باجين الحماس والجريئة والجذرية  في. مثل وصف جو هوي في الصواب والخطأسواء 

وصفها الكاتب أكثر وضوحا  التيكل هذا يجعل الشخصيات ، زاهة والشجاعة وروح التضحية إلخثالثية نجيب محفوظ بالن

فن اللغة .  فيإن باجين ونجيب محفوظ قد ورثا التقاليد األصلية والواضحة لروايات العرب والصين  رىن النهاية فيو .وحيوية

 القارئ بوضوح . إلىبسيطة ومسلسلة وطبيعية وسهلة الفهم ، وتنقل أفكارهم الخاصة ومشاعرهم فلغة ثالثيتهما 
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 الخاتمة والنتائج

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصجبه أجمعين ، د لله الذي بنعمته تتم الصالحاتالحم

 ..وبعد :

كما ، في مصر والصينفقد تبين من خالل هذه الدراسة لثالثية نجيب محفوظ وباجين حيث كانت انعكاسا للواقع المعيش      

وفيه كشف إلمكانات القاص الفنية عند رسم الشخصية . لدى الكاتب من حيث دقة التصوير كشفت الروايات عن القدرة اإلبداعية

 وعنايته بأسلوب الكتابة والفنية .

 النتائج اآلتية  :  إلىهذا البحث  فيلقد خلصنا و

 ثالثية نجيب محفوظ وباجين  فيتعكسها  التيكشفت هذه الدراسة القضايا  -

مجتمع له  فيومعرفة من تلك الصورة ، في رواياتهمقدم نجيب محفوظ وباجين عدة صور متعددة ومتنوعة  -

 خصوصيات وعادات وتقاليد .

هذا  فيمن خالل استعراض نتاج ثالثيتي نجيب محفوظ وباجين، اتضح لي أنهما عمال على استنباط أفكار جديدة  -

 العصر من خالل روايتهما .

تجلت ثالثيتي نجيب محفوظ وباجين أنواع متعددة ومختلف من الفنون سواء على الصعيد الفكري أو األدبي أو  -

 اسي أو االجتماعي.يالس
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 المصادر والمراجع:قائمة 

 .77م .ص 6112أتحدث إليكم ، نجيب محفوظ ،الناشر دار العودة ،بيروت ،[1] 

دراسات في الرواية المصرية، د علي الراعى .الثقافة واإلرشاد القومي الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة  [2]

 .23م، ص 7328والطباعة والنشر ،تاريخ النشر : 

 .43. ص  211م ،العدد 6112المجلة العربي . قصوة الذاكرة ،تأليف أدوارد سعيد ،ترجمة :والء فتحي ، [3]

م ،الناشر :مركز األهرام 7334نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته ،الطبعة األولى  [4]

 .28للترجمة والنشر مؤسسة األهرام ، ص 

المصرية، د علي الراعى .الثقافة واإلرشاد القومي الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة دراسات في الرواية  [5]

 .77م . ص 7328والطباعة والنشر ،تاريخ النشر : 

م ،الناشر :مركز األهرام 7334نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته ،الطبعة األولى  [6]

 22األهرام ص  للترجمة والنشر مؤسسة

دراسات في الرواية المصرية، د علي الراعى .الثقافة واإلرشاد القومي الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة  [7]

 .67م . . ص 7328والطباعة والنشر ،تاريخ النشر : 

الحركة االجتماعية والتطور السياسي في ثالثية نجيب محفوظ من الوعي الفعلي إلى الوعي الممكن .تأليفه :األستاذ الدكتور  [8]

 . 3م . ص 6177صالح مفقودة كلية اآلداب واللغات جامعة محمد خيضر بسكرة 

 . 8المصدر السابق ،ص  [9]

نجيب محفوظ من الوعي الفعلي إلى الوعي الممكن .تأليفه :األستاذ الحركة االجتماعية والتطور السياسي في ثالثية  [10]

 . 2م . ص 6177الدكتور صالح مفقودة كلية اآلداب واللغات جامعة محمد خيضر بسكرة 

 .  31م  ،دار الشروق، ص  7322بين القصرين تأليفه نجيب محفوظ ،الطبعة األولى [11]

 .   311م  ،دار الشروق، ص  7322ة األولىبين القصرين تأليفه نجيب محفوظ ،الطبع [12]

الحركة االجتماعية والتطور السياسي في ثالثية نجيب محفوظ من الوعي الفعلي إلى الوعي الممكن .تأليفه :األستاذ  [13]

 .74م ،ص 6177الدكتور صالح مفقودة كلية اآلداب واللغات جامعة محمد خيضر بسكرة 

م ،دار المعرفة الجامعية ،. 6177المنهج ولموضوع " محمد علي البدوي ،الطبعة األولى علم اجتماع األدب "النظرية و [14]

  317ص .

 .72القرن  عاش في انجليزيا الماومؤلفا وع كان قائدا سياسيا 1535 يوليو  -  14786 فبراير 7 ؛  توماس مور لسير [15]

 كنيسة الكاثوليكية الرومانية.حسب ال قديس وهو .اليوتوبيا ضلة في كتابهأو المدينة الفا اليوطوبيا يتذكر عادة لمفهوم

الذين كانوا  الفرنسيين االشتراكيين االقتصاديين ، وهو أحد  1882 ديسمبر -  6مدريد في 1811 أكتوبر  29 لويس بالن [16]

على أن  العمال وطنية لتشغيل مصانع ، وقد دعا لويس إلى إنشاءكارل ماركس قبل ظهور المذهب االشتراكي يدعون إلى

الالزمة لها. المعونات المادية على تقديم المصانع في بداية تأسيس هذه الدولة رؤوسائهم. ويقتصر تدخل لالعما ينتخب هؤالء

 .بصورة تدريجية الرأسمالية تكون قد قضت على المشاريع المصانع وبعد أن تنتشر هذه  

 .627م ، ص 6112السكرية ، نجيب محفوظ .الطبعة دار الشروق األولى  [17]

 .2م . ص 6114باجين ومذكراته ،تأليفه باجين ،دار مكتبة شايغ هاي،الطبعة األولى   [18]

 . 7م ،الطبعة األولى .ص 7348األسرة ،باجين ،دار النشر باللغات األجنبية بكين ،تاريخ النشر : [19]

 .28م . ص  7323نقد ثالثية باجين ،تأليفه جماعة بحث لباجين ،الناشر :مكتبة جامعة بكين ،تاريخ النشر :  [20]

كما أنها عاصمة  سيشوان ن البالد في قطاعتقع المدينة في الجنوب الغرب م .الصين تشنغدو، أحد أهم وأكبر مدن   [21]

تعتبر مدينة تشنغدو مدينة الحرية وراحة  .المقطاعة. تشنغدو هي أحد أهم المراكز التجارية والنقل واالتصاالت في البالد

 ب ظروف الطبيعة الفريدةالبال، بسب

 .72م .،ص 6114باجين ومذكراته ،تأليفه باجين ،دار مكتبة شايغ هاي،الطبعة األولى   [22]

 .7م .ص 6173نظرية ثالثية باجين ،تأليفه دونغ ها قوه .ناشر :صحيفة الجامعة الفجرية ،نشر التاريخ :  [23]

 . 8م ،الطبعة األولى ،.ص 7348ن ،تاريخ النشر :األسرة ،باجين ،دار النشر باللغات األجنبية بكي [24]

 674م .ص  6112تاريخ الروايات المعاصر ،تأليفه تشا تشي تشنيغ ، الناشر :جامعة فو دان الصيني ،تاريخ النشر : [25]

 678المصدر السابق .ص  [26]

https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1535
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1811
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1882
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86
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 .77عة األولى ،.ص م ،الطب7348األسرة ،باجين ،دار النشر باللغات األجنبية بكين ،تاريخ النشر : [27]

 .8م ،الطبعة األولى ،ص 7348األسرة ،باجين ،دار النشر باللغات األجنبية بكين ،تاريخ النشر :[28] 

 17.م ،ص 6118القاهرة ،الطبعة التاسعة –األدب وفنونه ،تأليف عز الدين إسماعيل ،دار الفكر العربي  [29]

 .776م  ،ص ،6116فن األدب ،توفيق الحكيم ،الناشر دار مصر للطباعة ،الهيئة العامة لمكتبة االسكندرية ، [30]

 .2م ص 6114باجين ومذكراته ،تأليفه باجين ،دار مكتبة شايغ هاي،الطبعة األولى  [31] 
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ABSTRACT 

This research is interested in studying the reality of translation from Hebrew to Arabic, especially the 

translation of novels. The research relied on translated and published novels, from certain publishing 

houses, and it includes about 29 novels translated from Hebrew to Arabic. The first translation in this 

field was Ahavat Zion )loving Zion(, a novel by Abraham Mapu (1808-1867), translated by Salim Al-

Dawoodi, and published by the Al-khidewiah Press in Cairo in 1899. 

 Translations from Hebrew to, and vice versa, had Flourished after the establishment of the State of Israel, 

in particular after 1967 War, and resumed after the peace agreement with Israel. The largest wave of such 

translations was carried out in newspapers, magazines and academic research in part. The eighties and 

nineties of the last century were a period of translation activity in regard of partial translations in 

newspapers. The numbers of translations of full novels published so far have not exceeded thirty in most 

cases, and the number of translations published in Israel is approximate to the translations published in 

the Arab countries. 

The trends of novels that were translated inside Israel were of specific trends, and the translated works 

that were chosen were initiated, encouraged, and financed by organizations supported by the Israeli 

establishment. In addition, the translators also had a role in choosing the translated novels into Arabic to 

obtain financial support. 

As for the translated Hebrew works in the Arab countries, their focus was on the conditions and sufferings 

of the Israelis from Arab descent in Israel, and on the failure of Zionism and the issues of existential 

anxiety the Israelis are experiencing. 
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 ملخصال

واعتمد البحث على الروايات المترجمة  يهتم هذا البحث بدراسة واقع الترجمة من العبرية إلى العربية، وبخاصة األدب الروائي،

رواية ترجمت عن العبرية، وكانت الترجمة األولى في هذا المجال هي رواية محبة  02لنشر، وشمل نحو اوالمنشورة لدى دور 

 م.1122( ترجمها سليم الداوودي، وصدرت عن المطبعة الخديوية بالقاهرة عام 1180-1121صهيون ألفراهام مابو )

ط بعد اتفاقية السالم مع م، وعاودت النشا1280ات من وإلى العبرية بعد قيام إسرائيل وبخاصة بعد هزيمة نشطت الترجم

، وكان النشاط األكبر بالنسبة للترجمة الروائية قد تم في الصحف والمجالت واألبحاث األكاديمية بشكل جزئي، وقد إسرائيل

ضي فترة نشاط ترجمي فيما يتعلق بالترجمات الجزئية في الصحف، أما سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماكانت 

أعداد ترجمات الروايات الكاملة التي تم نشرها حتى اآلن فلم تتجاوز الثالثين رواية في أغلب األحوال، ويتضح من خالل أماكن 

 ول العربية.دور النشر أن عدد الترجمات التي نشرت في إسرائيل تقارب الترجمات التي نشرت في الد

تركزت اتجاهات الروايات التي ترجمت داخل إسرائيل على اتجاهات بعينها، وتم اختيار األعمال المترجمة بمبادرة وتشجيع 

وتمويل منظمات تدعمها المؤسسة اإلسرائيلية، وقد كان للمترجمين أيًضا دور في اختيار الروايات التي تترجم إلى العربية 

 ي. للحصول على الدعم الماد

العربية ومعاناتهم في إسرائيل،  أما األعمال التي ترجمت في الدول العربية فركزت على أحوال اإلسرائيليين من ذوي األصول

 على فشل الصهيونية وقضايا القلق الوجودي التي يعيشها اإلسرائيليون. و
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 مقدمة:

حالة الترجمة من العبرية وإليها حالة خاصة، يتم التعامل معها بكثير من االنتقائيِة، ومزيٍد من الحذر؛ فاألدب يكشف ما ال تعدُّ 

تكشفُهُ السياسة، لكن ومع ذلك؛ فإن واقَع الترجمة بين اللغتيِن العبرية والعربية يَنُم عن تفاوٍت في أعداد التراجم بين ما تم 

 كلها.  المنجزة عن العبرية في الدول العربيةاألعمال ي إسرائيل وبين ترجمته عن العربية ف

تركزت وقد  إن أهداف ودوافع الترجمة من اللغة العبرية وإليها تختلف عن أهداف ودوافع الترجمة من وإلى اللغات األخرى.

ديم وغيره، ولكن بعد قيام إسرائيل تحولت الترجمات من العبرية إلى العربية في البدايات على ترجمات الكتب الدينية كالعهد الق

قضية الترجمة من العبرية إلى وسيلة لفهم طبيعة الصراع بين اإلسرائيليين والعرب، والوقوف على سمات الشخصية 

اإلسرائيلية ودوافعها تجاه الفلسطينيين والعرب من ناحية، وكشف الجوانب السياسية والعسكرية في هذا الصراع من ناحية 

انطالًقا من مبدأ "اعرف عدوك". وقد جرى نشاط الترجمة المذكور في ظل مواجهة سياسية عنيفة ومتواصلة بين  أخرى؛

الحركة الصهيونية وإسرائيل من ناحية، وبين الحركة الوطنية الفلسطينية والدول العربية من ناحية أخرى، أدت هذه المواجهة 

اسة الترجمة وعلى الموقف من تلك الترجمات، ومن البديهي في مثل هذه إلى فرض حوار عدائي بين الطرفين انعكس على سي

 [1] .الحالة أن يكون تطور حركة الترجمة مرهونًا باألجواء السياسية وبالتطورات العسكرية والدبلوماسية

للغة العبرية والمهتمين بالشأن إن التراجم األدبية من العبرية إلى العربية ما هي إال نذر يسير، بالرغم من تزايد أعداد الدارسين 

اإلسرائيلي، وقد نشرت معظم الترجمات األدبية إلى العربية بصفة عامة في المجالت والصحف، وحتى ما تم من خالل أقسام 

اللغات الشرقية واللغة العبرية في الجامعات المصرية لنيل درجات الماجستير والدكتوراه بقي معظمه دون نشر. أما اإلنتاج 

جمي لروايات كاملة من خالل دور للنشر فكان محدودًا؛ ويعزى سبب ذلك إلى الصعاب التي وقفت في وجه هذه التراجم، التر

وهي صعوبات كثيرة، من أهمها صعوبة الحصول على المصادر والمراجع العبرية من إسرائيل وإدخالها إلى الدول العربية، 

عن العبرية، إضافة إلى العوائق المادية التي يواجهها المترجم وصعوبات نشر وعدم وجود مؤسسة ثقافية رسمية تتبنى الترجمة 

الترجمات، فالترجمة من العبرية، وبخاصة األدبية منها هي عمل فردي في األساس، يتم دون دعم من جهات حكومية أو 

 مؤسسات ثقافية، وذلك على عكس ما يحدث في إسرائيل.

ترجمة األدبية من اللغة العبريِة إلى العربية، ويتحدد إطاُر البحث من خالِل األدب الروائي، يركز هذا البحث على دراسِة واقع ال

 وتسليِط الضوء على موضوعاته ومؤلفيه ومترجميه ودوِر النشر في هذا المجال.
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 الدراسات السابقة:

 العبري، تل األدب رجمةت معهد ،1979- 1948العربية  الى المترجم الحديث العبري األدب فهرست تسيبين، أمنون -1

  .1980أبيب، 

، ثبت بيبليوغرافي للترجمات والدراسات العربية عن األدب العبري الحديث في إسرائيل والعالم العربيمحمود كيال:  -2

 .0222معهد ترجمة األدب العبري، تل أبيب، 

3- A partial list of translations from Arabic into Hebrew and from Hebrew into Arabic, 

Edited by Yohanan Friedmann and Livnat Barkan. 

آخر ما كُتب في هذا المجال، وهي بيبليوغرافية صدرت بعد اجتماع بارمينيدس الثالث والجمعية العامة للشبكة األكاديمية 

 ، والذي اعتمد على مكتبة إسرائيل الوطنية.0202في اإلسكندرية في يونيو   (EMAN)متوسطية-األورو

م، واعتمد على قوائم 0212أما هذا البحث، فقد تابع حركة نشاط الترجمة الروائية من العبرية إلى العبرية حتى نهاية عام 

المكتبات المتخصصة، إضافة إلى متابعة إصدارات دور النشر المهتمة بنشر ترجمات عن العبرية، وركز بشكل خاص على 

 شورة لدى دوٍر للنشر.الترجمات الروائية الكاملة المطبوعة والمن

ولم يشمل البحث هذه األنواع التالية، العتماده على الروايات المنشورة الكاملة وليست الجزئية، والمترجمة عن العبرية مباشرة، 

 والمنشورة لدى دور للنشٍر، وذلك كما يلي:

 مثل: الروايات الملحقة بالرسائل الجامعية، والتي لم تنشر بشكل منفصل عبر دوٍر للنشر، -1

" لسامي ميخائيل: دراسة مقارنة مع حمائم في ترافلجار" لغسان كنفاني و"عائد إلى حيفاتنازع الرؤيا بين روايتي " 

جامعة سوهاج،  رسالة ماجستير غير منشورة،ترجمة الرواية العبرية إلى العربية لرامي عبد الحي محمد قابيل، 

 م.0210

 الروايات المترجمة عبر لغة وسيطة، مثل: -0

 .1228لدافيد جروسمان، ترجمة حسن خضر )عن اللغة اإلنجليزية(، اتحاد كتاب فلسطين، القدس،  ابتسامة الجدي 

 الروايات المصنفة ضمن أدب األطفال مثل:  -2

 .0220لجيال ألماجور، ترجمة لبنى صفدي عباسي، دار كل شيء للطباعة والنشر، حيفا،  صيف أفيها
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 لعربية التي صدرت في إسرائيل:حول ترجمات األعمال األدبية ا

بالرغم من أن الثقافة السائدة في إسرائيل هي الثقافة األوروبية، إال أن االهتمام بالمحيط العربي أخذ في التزايد في إسرائيل 

بخاصة منذ ستينيات القرن الماضي، صعودًا وهبوًطا، وتزايدت وتيرته بعد الثورات العربية بشكل خاص. وقد تأسست في 

إسرائيل كثيٌر من المراكز والمعاهد التي تُعنى بدراسة الشرق األوسط واإلسالم سواء في الجامعات اإلسرائيلية أو خارجها، 

ودأبت هذه المراكز على دراسة التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدول العربية، ونشر مقاالت في 

إلى ترجمات للقرآن الكريم، وترجمة أعمال أدبية عربية سواء من التراث العربي، أو من األدب األدب والنقد العربيين، إضافة 

 الحديث والمعاصر.

وبالرغم من أن الترجمة عن العربية ال تحتل الصدارة في إسرائيل، حيث تلي عدة لغات مثل اإلنجليزية والروسية واإلسبانية 

منذ الثمانينات وكما ترى دراسة لحنا عميت كوكافي، فقد تم نشر عدد متزايد من أنه  إال [0] ،واأللمانية والفرنسية واإليطالية

ودأبت عدة مراكز على ترجمة أعمال عربية، ومنها  [3]،األعمال العربية في مالحق أدبية لجميع الصحف اإلسرائيلية الكبرى

حكيم، ويوسف إدريس، ويوسف زيدان وغيرهم. أعمال ألبي العالء المعرّي والقزويني، ومؤلفات لنجيب محفوظ، وتوفيق ال

باب كنفاني، و لغسان لكمما تبقى و في الشمسرجال لطه حسين، و األيامومن األعمال الروائية التي ترجمت من العربية 

السرية  كارال بروني عشيقتيوغيره لنجيب محفوظ، و أوالد حارتناو الشحاذو الحب تحت المطرإللياس خوري، و الشمس

موسم الهجرة إلى ليوسف زيدان، و عزازيللحنان الشيخ، و حكاية زهرةلرجاء الصانع، و بنات الرياضلعالء حليحل، و

 للطيب صالح، وغير ذلك الكثير.  الشمال

عدة أعمال عربية ودواوين شعرية بخاصة للشاعر محمود درويش، وقد  0222كما ترجمت دار األندلس التي تأسست في عام 

عنواًنا كان أغلُبها عناوين عربية. وقد أسس معهد  02م أكثر من 0222 حتى 0222مت هذه الدار وحدها في السنوات من ترج

م منتدى المترجمين من العربية إلى العبرية ويُصدر هذا المنتدى سلسلة مكتوب يرأسها البروفسير يهودا 0212فان لير في عام 

إلبراهيم نصر الله ترجمة بروريا  زمن الخيول البيضاءومن ترجماته،  شنهاف، ويضم أكثر من مئة مترجم وباحث،

ألحالم مستغانمي ترجمة ميخال  ذاكرة الجسدوإللياس خوري ترجمة يهودا شنهاف،  اسمي آدم -أوالد الجيتوهورفيتس، و

 سيلع.

 حالة الترجمة األدبية من العبرية إلى العربية:
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العبرية إلى العربية، وتلتها في ذلك االنتشار  من في الترجمات األدبية المنشورة نالت الرواية كجنس أدبي النصيب األكبر

القصة القصيرة وأدب الطفل ثم أعمال في الشعر والمسرح في نطاق محدود. وكانت الترجمة األولى في هذا المجال هي رواية 

  -لمحكمة الدينية اليهودية في القاهرةسكرتير ا-( ترجمها سليم الداوودي 1180-1121لـ أفراهام مابو ) محبة صهيون

 م.1122وصدرت عن المطبعة الخديوية بالقاهرة عام 

كان النشاط الترجمي من العبرية إلى العربية قبل قيام إسرائيل ضيئالً للغاية، وانصب على ترجمة العهد القديم وتفسيراته 

جمات قليلة جدًا لبعض القصائد العبرية، لم تنل قبوالً في والكتب الدينية اليهودية، ومع تصاعد الحركة الصهيونية نُشرت تر

األوساط العربية، ولكن بعض قيام إسرائيل، حاولت المؤسسة الصهيونية إحداث تقارب بين اإلسرائيليين والعرب والفلسطينيين 

 [1] .من خالل ترجمات لنصوص عبرية موجهة قام بغالبيتها يهود من أصل عراقي

م، وعاودت النشاط بعد اتفاقية السالم مع إسرائيل، "وفي خارج 1280إلى العبرية بخاصة بعد هزيمة نشطت الترجمات من و

فلسطين لوحظ ابتداًء من الثمانينات نشاط جديد في مجال الترجمة من العبرية إلى العربية في مراكز البحث العربية ومؤسسات 

يتين: المعلومات عن العدو، اقتصادًيا وعسكريًا وسياسيًا، وفضائح النشر التجارية، وكانت هذه الترجمات تنصب عادة على ناح

  [4] . ممارسات العدو الصهيوني ضد العرب في فلسطين واألراضي األخرى المحتلة"

من هذه وكان النشاط األكبر بالنسبة للترجمة الروائية قد تم في الصحف والمجالت واألبحاث األكاديمية بشكل جزئي، و

 ما يلي:، الكرمل والجديد واألنباءالتي نُشرت في مجالت مثل لقاء والشرق و ،*ئيةالترجمات الجز

لجيفن يهونتان في األنباء  البركة، و1212لبنيامين تموز في مجلة لقاء عام  فندق يرمياهوترجم محمد حمزة غنايم أجزاء من  

في لقاء عام  تذكار ما جرى ليعقوف شبتاي، و1212و 1210لدافيد شحر في األنباء عامي  في المدينة المحاصرة، و1212

لـ أ. ب يهوشواع في األنباء ولقاء  العاشقوطالق متأخر وآدم و، 1281ليورام كنيوك في لقاء عام  اليهودي األخير، و1218

 بالترتيب. 1218و 1214و 1210والشرق في األعوام 

لشموئيل يوسف عجنون في  عمل صديقو، 1222لشموش أمنون في أرئيل عام  جبل المقهورينكما ترجم محمود عباسي 

. هذا باإلضافة إلى مترجمين آخرين مثل رشاد 1224وأرئيل  1222لسامي ميخائيل في لقاء عام  فيكتورياو 1218الشرق عام 

 غيرهم.الشامي وأنطوان شلحت ورفعت فوده ونعيم عرايدي وسميرة نقاش ودافيد سجيف، و

                                                             
 أورد محمود كيال في ثبته البيبليوغرافي قائمة بالترجمات العبرية الجزئية التي نشرت من خالل مجالت حتى نهاية القرن الماضي.  *
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وطبقًا لسنوات نشر هذه الترجمات الجزئية، يتضح أن سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كانت فترة نشاط 

ترجمي في المجالت المذكورة، ولكن في السنوات الالحقة بالرغم من ازدياد أعداد الدارسين للغة العبرية، فإن غالبية الترجمات 

 أبحاث أكاديمية جامعية، وبقي معظمها دون نشر.الجزئية تمت من خالل 

 وفيما يلي الروايات التي ترجمت بشكل كامل ونشرت من خالل دور للنشر:

 م.1122: أفراهام مابو، ترجمة سليم الداوودي، المطبعة الخديوية، القاهرة، محبة صهيون 1

ني مكتوب باللغة العبرية، لكنها مكتوبة بلغة م، وتعد أول رواية عبرية، وأول كتاب علما1122صدرت هذه الرواية عام 

( أول من أدخل فن الرواية التوراتية إلى األدب العبري الحديث، وقد أحدثت روايته 1180-1121توراتية، "ويعد أفراهام مابو )

بغرس بذرة المشهورة "محبة صهيون" تأثيًرا هائالً بإضرامها النيران نحو فلسطين في قلوب اليهود، ومهدت بذلك األرض 

وتدور أحداثها في فترة الهيكل األول وتروي قصة حب تمتد لجيلين، وقد أثرت هذه الرواية على  [2] ، حركة "محبة صهيون"

 الحركة الصهيونية في السنوات التي تلت نشرها.

 م.1222: يهودا بورال، ترجمة عزرا حداد، صندوق الكتاب العربي، تل أبيب، صراع إنسان 0

 الرواية بدون تاريخ، وتتحدث عن قصة حب بين يهودي وعربية لم يكتب لها النجاح.صدرت هذه 

 م.1201: يجآل ليف، ترجمة لطفي مشعور، بئير أوفست، حيفا، والله يا أمي إني أكره الحرب 2

يونيو م، وهي من الروايات اإلسرائيلية التي كتبت في أعقاب توقف هدير معارك حرب 1281صدرت هذه الرواية في عام 

، والتي تناولت الجو العام في إسرائيل، من خالل نماذج إنسانية مختارة بعناية تتفاعل في أعماقها من خالل جو الحرب، 1280

 [2] .كل التخبطات وصراعات المجتمع اإلسرائيلي تماًما كما تنعكس الصورة في شظية زجاجية محطمة"

 م.1202دوكمه، القدس،  : يحيئيل دينور، ترجمة أنطون شماس،كوكب الرماد 4

، قبل عدة أيام من الحرب العالمية الثانية، وتنتهي 1222م، و"تبدأ الرواية من خريف عام 1288صدرت هذه الرواية عام 

 [8] .بانتهائها، وبين بدئها وختامها وصف الحياة والموت في الكوكب اآلخر، كوكب أوشفيتس"

 م.1211توفيق فياض، دار الكلمة، بيروت،  : سيمالنسكي يزهار، ترجمةخربة خزعة 2
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، وهو اسم لقرية خيالية، 1241م، وتحكي قصة طرد سكان قرية باسم خربة خزعة خالل نكبة 9292صدرت هذه الرواية عام 

لكن القصة تستند إلى وقائع شارك فيها الكاتب يزهار سميالنسكي، عندما كان ضابًطا في استخبارات فرقة الجيش المكلفة 

اجمة مجموعة من القرى الفلسطينية، والقيام بعمليات تطهير شاملة لهذه القرى. وقد "كانت هذه الرواية تجديدًا كبيًرا في بمه

الموضوعات التي يتناولها األدب اإلسرائيلي، وكانت بمنزلة صوت الضمير األخالقي واإلنساني لجندي إسرائيلي ضد النير 

غم من أن هذا الصوت لم يتعد كونه أكثر من محاولة لتفريغ الضمير اإلسرائيلي من والظلم الذي حل باألمة األخرى، بالر

عذابات اإلجساس بالذنب تجاه ما حدث للعرب على حساب تحقيق أحالم التوسع الصهيونية في األرض العربية وتشريد الشعب 

 [0] .الفلسطيني"

 م.1214األدب العبري ودار المشرق، تل أبيب، أ.ب يهوشواع، ترجمة محمد حمزة غنايم، معهد ترجمة  :العاشق 8

على المجتمع اإلسرائيلي وخيبة األمل في الصهيونية  1202م، وتتحدث عن آثار حرب أكتوبر 1200صدرت هذه الرواية عام 

 بعد الهزيمة.

 م.1218: أمنون شموش، ترجمة نمر نمر، دار المشرق، شفا عمرو، ميشيل عزرا سفرا وأبناؤه 0

م، وتحكي تاريخ يهود سوريا وأوضاعهم االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية بها قبل 1201رواية عام صدرت هذه ال

 الهجرة إلى دول عدة، وإلى إسرائيل التي عانوا فيها من تفرقة عنصرية وحياة صعبة.

 م.1210دار الكلمة، بيروت،  عاموس كينان، ترجمة أنطوان شلحت،: الطريق إلى عين حارود 1

م، وتدور أحداثها حول انقالب عسكري في إسرائيل، وسيطرة المتطرفين على مقاليد الحكم، 1214صدرت هذه الرواية عام 

ومحاولة هروب بطل الرواية إلى "عين حارود" برفقة شخص فلسطيني وهو الوحيد القادر على إيصاله إلى هذه المنطقة، 

 للخالص من الكابوس الصهيوني.

 م.1211: يحيئيل دينور، ترجمة محمود عباسي، دار المشرق، شفا عمرو، ه قبلتي في كل حينجعلت الل 2

م، وتتناول كوابيس المحرقة النازية وما حدث في أوشفيتس من خالل عقار لعالج إدمان 1210صدرت هذه الرواية عام 

 المخدرات يؤدي إلى الهلوسة.

 م.1221زة غنايم، دار الهدى، كفر قرع، : عماليا أرجمان، ترجمة محمد حمأن تقع سبيًا 12
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م، وتدور أحداثها على خلفية المفاوضات حول خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت 1218صدرت هذه الرواية عام 

، حول أسير من منظمة التحرير الفلسطينية في السجن اإلسرائيلي، يذهب إليه صحفي إسرائيلي من أجل التحقيق 1210عام 

 وبعد هذا اللقاء الذي يتم بشكل إنساني تتنامى األحداث لخلق صداقة تقرب بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.معه، 

 م.1220 : شلوميت هاريفن، ترجمة دافيد سجيف، ألفا تايب، القدس،كاره المعجزات 11

ن مصر وعودتهم إلى )أرض ، وهي نوع من الرواية التاريخية تحكي عن قصة خروج اليهود م1210صدرت هذه الرواية عام 

 األجداد(.

 م.1224، الدار العربية للطباعة والنشر، القاهرة، رفعت فوده: عاموس عوز، ترجمة حنة وميخائيل 10

م، وتدور أحداثها في فترة الخمسينيات من القرن الماضي في القدس عن فشل وانهيار زواج 1280صدرت هذه الرواية عام 

 الشديد، وهما تعبير عن جيل الصابرا الذي وجد نفسه أمام كثير من المشكالت في إسرائيل.حنه وميخائيل الختالفهما 

 م.1222: سامي ميخائيل، ترجمة سمير نقاش، الدار العربية للطباعة والنشر، القاهرة، فيكتوريا 12

بغداد قبل هجرتها إلسرائيل، م، وهي سيرة ذاتية لحياة عائلية ألسرة عراقية يهودية عاشت في 1222صدرت هذه الرواية عام 

"وهي من أكثر الروايات عناية بحياة الطائفة اليهودية في العراق وفي فلسطين، من خالل العالقات االجتماعية المتشابكة لعائلة 

 [1] .يهودية، تشمل األجداد، واآلباء، وعالقاتهم، وامتداد هذه العالقات مع باقي شخصيات الرواية"

 م.0222: جابرئيل أفيجور روتم، ترجمة أحمد حماد، الدار العربية للنشر، القاهرة، هوديًاموتسارت لم يكن ي 14

م، وتتناول تجارب عائلتين يهوديتين في أمريكا الجنوبية في مطلع القرن، وهموم الحياة اليومية 1220صدرت هذه الرواية عام 

 والتعليم والمعيشة.

 م.0220ترجمة أحمد حماد، الدار العربية للنشر، القاهرة، : دافيد جروسمان، الرحيل إلى الذات 12

م، وتدور أحداثها في سنوات الستينيات من القرن الماضي، وتحكي قصة فتى مراهق منذ عامه 1221صدرت هذه الرواية عام 

 الحادي عشر والنصف وحتى الخامس عشر، في معركته مع النفس والجسد.

 م.0220سراج، دار ابن لقمان، المنصورة، : إيلي عمير، ترجمة حسين ياسمين 18
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م، وتتحدث عن قصة حب بين نوري اليهودي اإلسرائيلي من أصل عراقي، وبين ياسمين 2005صدرت هذه الرواية عام 

 الفلسطينية المسيحية التي عادت إلى القدس بعد الدراسة في باريس.

 م.0220شيء للطباعة والنشر، حيفا،  : أورلي كاستل بلوم، ترجمة نادر أبو تامر، كلنتف إنسانية 10

على خلفية  م، وتروي حكاية ستة أبطال وأصدقائهم وأبنائهم، في وصف للواقع اإلسرائيلي0220صدرت هذه الرواية عام 

 انتفاضة األقصى، وتصوير بائس للشخصيات اإلسرائيلية.

 م.0220عة والنشر، حيفا، : يهوشواع كناز، جورج جريس فرح، كل شيء للطباامرأة األحالم الكبيرة 11

م، وتروي قصة مجموعة أشخاص حياتهم منسوجة معًا بشكل متسلسل، مظهرةً عنفهم تجاه 1202صدرت هذه الرواية عام 

 بعضهم البعض، هذا العنف الذي هو داخلي ذاتي في األساس، مع إظهار للضياع والفقد والخوف، في تجسيد للواقع اإلسرائيلي.

 م.0220 ورام كنيوك، ترجمة جورج جريس فرح، كل شيء للطباعة والنشر، حيفا،: يآدم ابن الكلب 12

م، بطل الرواية هو آدم شتاين، يهودي نجا من المحرقة بسبب موهبته الكبيرة كمهرج، كانت 1281صدرت هذه الرواية عام 

 وظيفته في المعسكر هي تسلية المقادين إلى الموت، ومن بينهم أفراد عائلته وأن يؤدي دور الكلب لقائد المعسكر. 

 م.0221أبو الرجب، كل شيء للطباعة والنشر، حيفا،  : إشكول نيفو، ترجمة طارقأربعة منازل وحنين 02

م، وتتحدددث عددن أربعددة منددازل ليهددود فددي إسددرائيل، ومددنهم بيددت لعائلددة أحددد العمددال 0224صدددرت هددذه الروايددة عددام 

الفلسددطينيين واسددمه صددادق، وقددد كددان ملًكددا لعائلتدده، فمددن خددالل أحددداث الروايددة، يكتشددف صددادق، العامددل الفلسددطيني بيددت 

فدي الجهدة المقابلدة لده أثنداء عملده فدي توسدعة بيدت مددموني، وتخبدره أمده بأوصداف البيدت، الدذي أصدبح بيدت أفدرام عائلته، 

وجينا، وتطلب منه العودة إلى هذا البيدت، ودخولده، كدي يحضدر لهدا سلسدلتها الذهبيدة، التدي ورثتهدا عدن جدداتها عبدر عقدود 

النهاية دخوله، عندما يمرض أفدرام ويصداب بدالجنون، حيدث  طويلة، وبعد عدة محاوالت لدخول البيت، يستطيع صادق في

الذي مات وهو ابن عامين في وقت هجرة أفرام وزوجتده جيندا إلدى فلسدطين. وفدي هدذه  يظن أفرام أن صادق هو ابنه نيسان

القدديم،  األثناء يستطيع صادق أن يتجول فدي البيدت، وأن يتحددث عدن ذكريدات طفولتده فيده، ممسدكا بسدند الملكيدة وبالمفتداح

ويستطيع إيجاد السلسلة، وتحدث جلبة كبيرة وضوضداء، ويحضدر اإلعدالم لتغطيدة الحددث، والجيدران لمشداهدة مدا يجدري، 

ويعترف مؤلف الروايدة بأنده لدم يسدتطع الكتابدة عدن الحندين إلدى البيدت  [2] .لكن الشرطة تعتقل صادق وتلقي به في السجن
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فقصص صادق وعائلته تجيب عن الكلمة الثالثة فدي  ؛[12] لحقيقيين للبيت ذاتهدون الكتابة عن الحنين الخاص باألصحاب ا

 [11] ."الحنين" -عنوان الرواية

 م.0212: عاموس عوز، ترجمة جميل غنايم، منشورات الجمل، بيروت، قصة عن الحب والظالم 01

 م، وهي سيرة ذاتية لحياة عاموس عوز وإقامة إسرائيل.0220صدرت هذه الرواية عام 

 م.0211: سيد قشوع، ترجمة جمال الرفاعي، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية، القاهرة، عرب راقصون 00

 م، وهي سيرة ذاتية لعائلة فلسطينية تقيم داخل إسرائيل.0220صدرت هذه الرواية عام 

 م.0211، كل شيء للطباعة والنشر، حيفا، ورام كنيوك، ترجمة جورج جريس فرح: ي0491 02

من ذاكرته الشخصية دون االعتماد على  1241م، وتحكي ذكريات يورام كنيوك عن حرب 0292 صدرت هذه الرواية عام

 الرواية اإلسرائيلية الخاصة بإقامة إسرائيل.

 م.0218: داليا كوهين قنوهل، ترجمة عمرو زكريا خليل، المصرية للتسويق والتوزيع، الدقهلية، معبر مندلباوم 04

م، وتحكي قصة حياة عائلة كاتبة يهودية مصرية األصل في خمسينيات القرن الماضي، 0292الرواية عام صدرت هذه 

 وظروف هجرتها إلى إسرائيل دون كشف هويتها المصرية، واألوضاع السيئة التي عاشتها بعد ذلك في إسرائيل.

 م.0218 : ألموج بيهار، ترجمة نائل الطوخي، الكتب خان، القاهرة،تشحلة وحزقيل 02

م، وهي حكاية زوج يهودي إسرائيلي من أصل عراقي، يحاوالن تذكر اللغة العربية التي 0292صدرت هذه الرواية عام 

 تحدثاها في بغداد من خالل استحضار الثقافة العربية من جديد، وأزمة الهوية التي يعيشانها في إسرائيل.

 م.0210يا خليل، دار ميزوبوتاميا، بغداد، : تسونيت فتال، ترجمة عمرو زكرالصور على الحائط 08

م، وتدور أحداث الرواية في بغداد في النصف األول من القرن العشرين، عن الوجود اليهودي 0292صدرت هذه الرواية عام 

 في العراق في ثالثينيات وأربعينيات القرن العشرين قبل هجرتهم إلى إسرائيل.

 م.0211مرو زكريا خليل، المصرية للتسويق والتوزيع، الدقهلية، : عادا أهروني، ترجمة عتآلف القلوب 00

م، وهي سيرة ذاتية لعادا أهروني األديبة مصرية األصل عن حياة اليهود في مصر في نهاية 0292 صدرت هذه الرواية عام

 القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والظروف التي دفعتهم للهجرة إلى إسرائيل.
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 م.0212: إيلي عمير، ترجمة علي عبد األمير صالح، منشورات الجمل، بيروت، المطيرجي 01

م، وهي رواية عن يهود العراق في ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ووصف مفصل 9220صدرت هذه الرواية عام 

كرية في تلك الفترة مثل لسحر الشرق وأزقة بغداد وشواطئ دجلة، واألسواق والفلكلور الشعبي للعراقيين، والتحديات الف

 الشيوعية والقومية والصهيونية والخالفات التي أثيرت حول ذلك، وهجرة اليهود في النهاية إلى إسرائيل.

 م.0212: دافيد ملميد، ترجمة أميرة عبد الحفيظ عمارة، دار ميسون للنشر والتوزيع، الجيزة، الحلم الرابع 02

م، وهي رؤية ديستوبية سوداوية النهيار إسرائيل ولجوء مواطنيها في دول العالم، 1218صدرت هذه الرواية عام 

انطالقًا من تصور مفاده "الحلم الرابع"، سميت هذه الرواية وحلم بإقامة دولة صهيونية من جديد، والسعي لتحقيق هذا الحلم. 

لث قد انهارت وخربت، وأن الحلم الرابع هو حلم إقامة دولة إسرائيلية جديدة، وذلك بأن إسرائيل الحالية باعتبارها الهيكل الثا

بعد انهيار كل من الهيكل األول والثاني على يد البابليين والرومان، وتصنف هذه الرواية على أنها "يوتوبيا سوداوية" أو 

 [10] ."أبوكاليبسية"

 من خالل هذا العرض السابق يمكن استنتاج اآلتي:

: لم تتجاوز أعداد ترجمات الروايات الكاملة التي تم نشرها حتى اآلن الثالثين رواية في أغلب األحوال، ويتضح من خالل أوالً 

أماكن دور النشر أن عدد الترجمات التي نشرت في إسرائيل تقارب الترجمات التي نشرت في الدول العربية، وأن الروايات 

ورد في بحث نشر في جامعة بن تفوق في أعدادها الروايات التي ترجمت عن العبرية، فقد  التي ترجمتها إسرائيل عن العربية

 22أن عدد الروايات التي  ترجمتها إسرائيل من العربية إلى العبرية حتى ذلك العام المذكور بلغت نحو  ،0220جوريون عام 

 مع األخذ في الحسبان أن أعداد التراجم إلى العربية قد ازدادت بشكل كبير في إسرائيل بعد هذا العام وحتى اليوم.  [12] ،رواية

كما ياُلحظ افتقاد تخصص دار نشر بعينها بالترجمات عن العبرية، على عكس األيديولوجية الُمتبعة في إسرائيل، فدار نشر مثل 

موت في ، و1202لغسان كنفاني عام  رجال في الشمسايات مترجمة عن العربية مثل ِمفراس في القدس نشرت وحدها عدة رو

عباد الشمس ، و1214إلميل حبيبي عام  المتشائل، و1212لنجيب محفوظ عام  ميرامار، و1212لتوفيق عواد عام بيروت 

. 1222لفدوى طوقان عام ة رحلة جبلية رحلة صعب، و1211ليوسف القعيد عام الحرب في بر مصر ، و1210لسحر خليفة عام 

لنجيب زقاق المدق ، و1242لتوفيق الحكيم عام  يوميات نائب في األريافومن بين ما نشرته دار عم عوفيد في تل أبيب 

أوالد حارتنا ، و1211إلميل حبيبي عام  إخطيه، و1202للطيب صالح عام موسم الهجرة إلى الشمال ، و1282محفوظ عام 

 وغير ذلك.، 1221لنجيب محفوظ عام 
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: تركزت اتجاهات الروايات التي ترجمت داخل إسرائيل على اتجاهات بعينها، فالروايات التي ترجمها يهود إسرائيليون ثانيًا

وكاره المعجزات، ركزت على موضوعات متعلقة بالثقافة اليهودية بشكل مباشر، لكن غالبية هذه   [14]مثل محبة صهيون

التراجم التي تمت داخل إسرائيل، قام بها مترجمون من عرب الداخل الفلسطيني، "ومن الصعب تجاهل حقيقة أن األعمال 

وقد كان للمترجمين أيًضا دور  [15]. "اإلسرائيليةسة المترجمة قد تم اختيارها بمبادرة وتشجيع وتمويل منظمات تدعمها المؤس

في اختيار الروايات التي تترجم إلى العربية للحصول على الدعم المادي، أو بسبب التزام العمل لدى ناشر بعينه. وكانت 

 اتجاهات هذه الروايات كما يلي:

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من خالل  روايات تحاول تحسين الوجه القبيح إلسرائيل، في محاولة إلظهار التقارب -1

 .أن تقع سبيًاو صراع إنسان،قصص حب بين شخصيات من الطرفين، كما في 

روايات تتحدث عن الحروب التي خاضتها إسرائيل وعدم جدوى تلك الحروب، والمأساة التي يعيشها اإلسرائيليون  -0

 .نتف إنسانية، والعاشق، ووالله يا أمي إني أكره الحربمن جرائها، مثل 

روايات تتناول االضطهاد الذي حدث بحق اليهود في ألمانيا، وحكايات المحرقة النازية، بهدف استجداء التعاطف تجاه  -2

جعلت ، وكوكب الرماداحتالل فلسطين، أو لتبرير األعمال التي قام بها اإلسرائيليون بحق الفلسطينيين، وذلك كما في 

 .الكلب آدم ابن، والله قبلتي في كل حين

روايات تتناول االضطهاد المزمع الذي جرى بحق يهود في دول عربية، واألحداث التي دفعتهم للهجرة إلى إسرائيل،  -4

 .ميشيل عزرا سفرا وأبناؤهالستجداء تعاطف القارئ العربي أيًضا، كما في 

 .0491، ووامرأة األحالم الكبيرة حنينوأربعة منازل كان االستثناء من ذلك رواية  -2

 : تركزت الروايات التي ترجمت في الدول العربية على ما يلي:ثالثًا

 .حنة وميخائيل، وخربة خزعةقدرتها على تلبية طموح اإلسرائيليين، كما في  فشل الصهيونية وعدم -1

رؤية ديستوبية النهيار إسرائيل، ونظرة سوداوية للمستقبل كما هاجس القلق الوجودي اإلسرائيلي وصراع البقاء، و -0

 .الحلم الرابعو الطريق إلى عين حارود في

حياة اليهود في الدول العربية بصفة عامة قبل هجرتهم إلى إسرائيل، وتفاصيل الواقع اليهودي في تلك الدول كما في  -2

 .المطيرجيوتآلف القلوب و الصور على الحائطو فيكتوريا

رائيل، وأزمة الهوية فيها، والتمييز العنصري الصدمة التي القاها اليهود ذوي األصول العربية بعد هجرتهم إلى إس -4

 .تشحلة وحزقيلو معبر مندلباومضد يهود الشرق، فيها كما في 
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 .عرب راقصونو ياسمينحياة عرب الداخل الفلسطيني، والعقبات التي تواجههم في التعامل مع اإلسرائيليين كما في  -2

 يين ومشكالتهم بصفة عامة.معالجة الواقع اإلسرائيلي أو التركيز على حياة اإلسرائيل -8

لسياسات إسرائيل  ةللقضية الفلسطينية أو مناهض ةمناصرمؤلفات : كان االتجاه السائد في هذه الترجمات هو اختيار رابعًا

إيلي عمير وعاموس عوز ودافيد جروسمان ويزهار سيمالنسكي وسامي أعمال لكتاب مثل تجاه الفلسطينيين، أمثال 

 ميخائيل وعاموس كينان.

 توصيات

 يوصي البحث بما يلي:

إنشاء جهة أو مركز متخصص في الترجمة عن اللغة العبرية، لفهم جوانب الشخصية اإلسرائيلية بشكل أكبر، وسبر  -1

أغوار المجتمع اإلسرائيلي وبخاصة من خالل الترجمات األدبية التي تكشف الكثير من الجوانب المهمة في حياة 

خالل االستفادة من خبرات األساتذة المتخصصين في مجال اللغة العبرية وآدابها في  اإلسرائيليين، وبتعزيز ذلك من

 الجامعات المصرية وغيرها.

 تبني مؤسسات ثقافية حكومية مشاريع الترجمة عن اللغة العبرية، وتذليل عقبات الحصول على المصادر العبرية. -0
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 قائمة المصادر والمراجع:

ثبت بيبليوغرافي للترجمات والدراسات العربية عن األدب العبري الحديث في إسرائيل والعالم  .(0222)محمود، كيال[ 1] 

  .معهد ترجمة األدب العبري: تل أبيب، العربي

 .91-7-297, הארץ, רלבנט-סוף סוף לקרוא ספרות ערבית יש סיכוי שהישכאלים מתחילים .ביזאוי, איל שגיא[ 0]

  https://www.haaretz.co.il/gallery/relevant/.premium-1.4253915  

[3] Kochavi, Hannah Amit: Translation from Arabic into Hebrew in Israel — An Overview, 

Meta Journal des traducteurs, Volume 43, Number 1, mars 1998. 

 : المؤلف.، رام الله0، طحركة الترجمة الفلسطينية، من النهضة حتى أواخر القرن العشرين .(0211)حسام، الخطيب[ 4]

 .الدار الثقافية للنشر: ، القاهرةمتاهات األدب والفكر اإلسرائيلي .(0228)رشاد، الشامي[ 2]

מהות:  ,הביטוי האומנותי של ספרות השואה נוסח ק' צטניק )בסיפור "כוכב האפר"( .(חורף תשנ"א)פלאי, משה[ 8]

 ., כרך ב' )ז'(עת ליצירה יהודית-כתב

 .الدار الثقافية للنشرالقاهرة: ، تفكيك الصهيونية في األدب اإلسرائيلي .(0222)رشاد، الشامي[ 0]

 .مكتبة جزيرة الوردالقاهرة: ، ودعم الشتات اليهوديبين الفناء والوجود  .(0212)عبد الرازق سيد، سليمان[ 1]

حق العودة الفلسطيني في الرواية العبرية المعاصرة، روايتي: "أربعة منازل وحنين"  .(0210)أميرة عبد الحفيظ، عمارة[ 2]

 .جامعة المنصورة، رسالة ماجستير غير منشورة، نموذًجا، אחוזת דג'אני(و"َضْيعَة آل الدجاني" )ארבעה בתים וגעגוע( )

  הארץ השבוע,בתים של אנשים אחרים, הארץ, המהדורה המודפסת,  .רפופרט, מירון[ 12]

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=969259&contrassID=2&subContr

assID=4&sbSubContrassID=0 ،27-3-2008 

 .הוצאת יחדירושלים: , בסיפרות הישראליתמשבר ערכים (. 0220)אורן, יוסף[ 11]

 .1986,  5-7, כרך ס', גל' מאזניםהחלום הרביעי,  .עזר, אהוד-בן[ 10]

על התרגומים מן הספרות הפלסטינית לעברית,  ?זרים ואויבים או שותפים לאותה כברת ארץ .כוכבי, חנה עמית[ 12]

 .0220גוריון, כרך י, -אוניברסיטת בן, תחומי לחקר המזרח התיכון-ג'מאעה, כתב עת מדעי בין

 [14] Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1). 

 Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/207  

(، ولد في صفد، وعمل مدرًسا للغة 1220-1102شلومو بن دافيد الداوودي )שלמה בן דוד אלדידאוי سليم الداوودي هو 

العبرية في مدارس بالقدس، وبعد ذلك في حيفا، ومن أهم أعماله ترجمة كتاب محبة صهيون إلى اللغة العربية، لتقريب اليهود 

 ثبات أن العبرية لغة حية:الناطقين بالعربية من اللغة العبرية، وإل

 [15] Kayyal, Mahmoud: From left to right and from right to left, Anton Shammas’s translations 

from Hebrewinto Arabic and vice versa, Babel, Vol. 57:1, 2011. 

 

https://www.haaretz.co.il/gallery/relevant/.premium-1.4253915
http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/207


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

  
ARID Journals 

ARID International Journal of Social Sciences and 

Humanities (AIJSSH) 

 Journal home page: http://arid.my/j/aijssh 

 

 

561 
 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 

اإلنسانية واإلجتماعيةَمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم   
م 0202الرابع ، تموز  العدد المجلد الثاني ،  

 

A proposed vision for developing the professional performance of 

educational leaders in the Kingdom of 

 Saudi Arabia in the light of the Vision 2030 

 

Mastora Abd Alla Garad El Zahrany 

General Education Department of Education Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia 

 

 م0202رؤية  تصور مقترح لتطوير األداء المهني للقيادات التربوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء

 
 مستورة عبدالله جراد الزهراني

 المملكة العربية السعودية -التعليم العام بإدارة تعليم جدة 

 

 
 

 

ms1400@hotmail.com  

1537-arid.my/0004    

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2020.248  

mailto:ms1400@hotmail.com
mailto:ms1400@hotmail.com
https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2020.248


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 566 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The study aimed to identify the reality of the professional performance of educational leaders in the Kingdom of 

Saudi Arabia, and to identify obstacles to the professional performance of educational leaders in the Kingdom of 

Saudi Arabia. The study also aimed to determine the requirements for developing the professional performance 

of educational leaders in the KSA in light of the 2030 vision. The study used the descriptive and analytical 

method due to its relevance to the nature of the study, and it revealed several results, the most important of 

which are: The reality of the professional performance of educational leaders in the Kingdom of Saudi Arabia 

came to a high degree; Because of the existence of clear criteria for evaluating the professional performance of 

educational leaders, and the contribution of professional development programs in raising the efficiency of 

educational leaders in decision-making, and the results of the study showed that obstacles to the professional 

performance of educational leaders in the Kingdom of Saudi Arabia are scarcity of an integrated information 

base for the training needs of educational leaders, and the weak commitment of training centers To implement 

professional development programs according to the set plan, The weak interest of education departments in 

implementing the annual plan for the professional development of educational leaders, the weakness of the 

evaluation plans for professional development programs presented to educational leaders, and the absence of 

indicators indicating the achievement of the goals of the professional development plan for educational leaders. 

The results of the study also showed that the requirements for developing the professional performance of 

educational leaders in the Kingdom of Saudi Arabia are Establishing a specific plan for the professional 

development of educational leaders in line with the Kingdom's vision 2030 AD, and the availability of indicators 

indicating the achievement of the goals of the professional development plan for educational leaders that are 

compatible with the goals of the Kingdom's 2030 vision. With the vision of the Kingdom 2030 AD, With the 

necessity of the availability of indicators indicating the achievement of the objectives of this plan and the extent 

of its compatibility with the goals of the Kingdom's Vision 2030 AD, and the formulation of a professional 

development plan for educational leaders based on the actual training needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received  52/1/5220 

Received in revised form 20/3/5252 

Accepted   11/20/5252 

Available online    15/20/5252  

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2020.248  

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2020.248


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 561 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 الملخص

هددددال الدراإددددة علددددى التعدددرا علددددى لاقددددت الداب المباددددي للليدددادال التربويددددة بالمملكددددة العربيددددة السدددعودية  لت ديددددد معوقددددال الداب المباددددي 

للليددددادال التربويددددة اددددي المملكددددة العربيددددة السددددعودية  يمددددا هدددددال الدراإددددة علددددى ت ديددددد مت لبددددال ت ددددوير الداب المباددددي للليددددادال التربويددددة 

م  باإليدددااة علدددى ليدددت ت دددور ملتدددرا لت دددوير الداب المبادددي للليدددادال التربويدددة ادددي 5232السدددعودية ادددي يدددوب ر يدددة  بالمملكدددة العربيدددة

لتويدددلل  لاإدددتتدمل الدراإدددة المدددابا الويددد ي الت ليلدددية لمدبمتددده ل بيعدددة الدراإدددة م  5232يدددوب ر يدددة المملكدددة العربيدددة السدددعودية 

لوجددود معددايير جدداب بدرجددة عاليددةة  الداب المباددي للليددادال التربويددة بالمملكددة العربيددة السددعوديةلاقددت الدراإددة علددى عدددة نتدداما مددن  همبددا     

 لايدد ة لتليددديم الداب المبادددي للليددادال التربويدددة  لعإدددبام بددراما التاميدددة المبايدددة اددي رادددت ي دددابة الليددادال التربويدددة علدددى يددات اللدددرار  يمدددا

ادددي المملكدددة العربيدددة السدددعودية نددددرة لجدددود قاعددددة معلومدددال متكاملدددة التربويدددة للليدددادال  الداب المبادددي   معوقدددال الدراإدددة نتددداما  بيادددل

يدددعل   يدددعل التدددزام مرايدددز التددددريم بتا يددد  بدددراما التاميدددة المبايدددة لالدددا للت دددة المويدددوعة  لالتربويدددةلدحتياجدددال التدريبيدددة للليدددادال 

يددددعل ت ددددب تليدددديم بددددراما التاميددددة المبايددددة الملدمددددة   لالتربويددددةة للليددددادال اهتمددددام عدارال التعلدددديم بتا يدددد  الت ددددة السدددداوية للتاميددددة المبايدددد

بيادددل نتددداما الدراإدددة      يمدددا التربويدددةغيدددال الماتدددرال الدالدددة علدددى ت لدددن  هدددداا ت دددة التاميدددة المبايدددة للليدددادال   لالتربويدددةللليدددادال 

تتمثدددي ادددي ليدددت ت دددة م دددددة الهدددداا للتاميدددة المبايدددة  يةمت لبدددال ت دددوير الداب المبادددي للليدددادال التربويدددة بالمملكدددة العربيدددة السدددعود

م  لتددواار الماتددرال الدالددة علددى ت لددن  هددداا ت ددة التاميددة المبايددة للليددادال التربويددة 5232للليددادال التربويددة متواالددة مددت ر يددة المملكددة 

يدددة العمددددي علدددى ليددددت ت دددة م ددددددة   لادددي يدددوب الاتدددداما السدددابلة  ليددددل الدراإدددة ب همم5232لالمتواالدددة مدددت  هددددداا ر يدددة المملكددددة 

م  مدددت يدددرلرة تدددواار الماتدددرال الدالدددة علدددى ت لدددن  هدددداا 5232الهدددداا للتاميدددة المبايدددة للليدددادال التربويدددة متواالدددة مدددت ر يدددة المملكدددة 

حتياجدددال م  ليدددياغة ت دددة التاميدددة المبايدددة للليدددادال التربويدددة باددداب  علدددى اا5232هددد ل الت دددة لمدددد  تواالبدددا مدددت  هدددداا ر يدددة المملكدددة 

 التدريبية ال علية.

 

 م5232ر ية المملكة   الليادال التربوية  الداب المباي  ت ور ملتراالكلمات المفتاحية: 
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 اإلطار العام للدراسة:

 مقدمـة:

 يدددبل الترييدددز علدددى الداب المبادددي للمدددورد البددددرك إدددمة بدددارتة لدددد  الكثيدددر مدددن الماإسدددال التعليميدددة لتلبيدددة احتياجدددال 

ادددي الامدددو لالت دددور لمسدددايرة يدددي جديدددد ادددي محددداال المعرادددة  يمدددا  يدددب ل عمليدددال التاميدددة المبايدددة مدددن المدددداتي التدددي ال دددرد 

تدددداي المبتمدددين بلطدددايا ت دددوير التعلددديم لكونبدددا ترتكدددز علدددى اارتلددداب بالاكدددار لتعزيدددز التبدددرال لتحويدددد المبدددارال ادددي الحواندددم 

 لت ديال.المعراية لالمبارية لالوجدانية لمواجبة تلك ا

ليدددرتبب الداب المبادددي بالتاميدددة المبايدددة المسدددتدامة التدددي يمتدددد دلرهدددا علدددى ت سدددين  داب العددداملين بالماإسدددة التعليميدددة بمدددن 

لين عددددن العمليددددة التعليميددددة مددددن تددددده راددددت ي ددددابتبم لعيسدددداببم التبددددرال الايبددددا مددددن قددددادة لمعلمددددين لعداريددددين لعدددداملين مسدددد

 [1] .على الاطيلالمبارال الدتمة لت وير  دامبم 

ليعدددد قامدددد المدرإدددة عا دددرا رميسدددا ادددي ت ليدددن  هدددداا المدرإدددة لالرقدددي بمترجاتبدددا لت دددبل معيادددا ا ياطدددم للمدددوارد 

البددددرية  ال الك دددابة العاليدددة الم للدددة للت لعدددال المحتمعيدددةة لددد ا  يدددبل لزامدددا الترييدددز علدددى تاميدددة الداب المبادددي لددده يدددي توايدددم 

  [5] .التربوك ال علية لالمتحددة لتلن يوادر قيادية مدرإية توايم ت لعال المستلبي احتياجاته لاحتياجال الميدا 

لتمثدددي تاميدددة الداب المبادددي للليدددادال يدددرلرة حتميدددة الدددد  يدددب ل قيدددادة الماإسدددال التعليميدددة ادددي الوقدددل ال دددالي  يثدددر 

ال التددي ت دديب بعمليددة عتتددا  اللددرار  يمددا تعليددد ا ممددا يانددل عليدده اددي المايددي بسددبم الامددو الم ددرد اددي ححددم الماإسددال لالمعوقدد

   ااعليدددة الماإسددددال لمددددد  اإددددتعدادها إلنحددددات المبددددام المويولددددة عليبددددا تددددرتبب علددددى حددددد بعيددددد ب بيعددددة الليددددادة التددددي تسددددير  مددددر 

  [3] .الماإسة لتعمي على ت لين  هداابا

لالعمدددي علدددى ت ليدددن  هدددداابا  لادددي يدددوب مدددا إدددبن تتطدددل  هميدددة الددددلر الددد ك يلدددوم بددده اللدددادة ادددي ت دددوير ماإسددداتبم 

لتدددزداد هددد ل الهميدددة ادددي الماإسدددال التربويدددة نةدددرا ل بيعتبدددا التايدددة  ابدددي ت تددداي علدددى قامدددد لددده موايددد ال  عاليدددة لمتمي دددزة ا 

تتدددواار عادددد الحميدددتة ياللددددرة علدددى الت كيدددر العلدندددي  لايمدددا ي دددم بال دددالل العدددام  باإليدددااة علدددى اللددددرة علدددى عيحددداد ال لدددوه 

 ة لكاا ة المدايي التي تواجبه الماإسة التعليمية.اإلبداعي  

لللليدددادة التربويدددة دلر مبدددم ادددي ت ليدددن الهدددداا التاةيميدددة  حيدددع ع  التاةددديم اإلدارك لدددم يعدددد يسدددعى علدددى ت ليدددن هددددا 

لاحددددد  لعنمددددا يطددددت ن ددددم عيايدددده ت ليددددن العديددددد مددددن الهددددداا المعلدددددة لالمتددددداببة  لهاددددا يدددد تي دلر الليددددادة اددددي ت ليددددن هدددد ل 

قدددل لبدددين عتدددبا، ال اجدددال  لمت لبدددال التاةددديم  لقددددرة الليدددادة علدددى الهدددداا مدددن تدددده تويدددي با لت ديددددها بدددين تبددداين الموا



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 561 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

ا علدددى  ا لايددد   مواجبدددة المددددكدل المترتبدددة علدددى تاويدددت لتعلدددد الهدددداا التاةيميدددة  لالتت يدددل مدددن تلدددك التااقطدددال يعدددد ماتدددر 

  [0] .نحاا الليادة لاعاليتبا

اتبم الدددد عملدددل الدددددله المتلدمدددة علدددى يددددلي تمتددددت بددده الليدددادال التربويدددة مددددن  هميدددة ادددي قيددددادة ماإسدددتلادددي يدددوب مدددا 

مبددداراتبم لععددددادهم بالددددكي الددد ك يتااإدددم مدددت ححدددم المسدددالليال المللددداة علدددى عددداتلبم  لمواجبدددة الت دددديال المسدددتلبلية ادددي عدارة 

 ماإساتبم  ل لك من تده عل اقبم بالعديد من براما التامية المباية.

رنددداما متكامدددي إلعدددداد الليدددادال التعليميدددة يدددمن محموعدددة مدددن مت لبدددال ا دددي الوايدددال المت ددددة المريكيدددة يدددتم تاةددديم ب

التبدددرال العمليدددة  ليرتكدددز هددد ا البرنددداما علدددى  إدددان انتلددداب  اطدددي المرتددد ين لبرنددداما الليدددادة التربويدددة  ليا ددد  البرنددداما مدددن 

المدددددارن  ليبدددددا تددددده التعددددال  بددددين ندنددددة  مددددراا مددددن  يدددد ال الم ددددل ة هددددم   إددددات ة الحامعددددال لالمدددددراين  لمددددديرك 

برنددداما اإلعدددداد علدددى عدددرا الممارإدددال العلدددى نحاحدددا لقيمدددة للت سدددين المسدددتمر لبرنددداما الليدددادة التربويدددة  لت ديدددد المحددداال 

 .العمليدددة التدددي تلبدددي الم الدددم التعليميدددة للمرتددد ين للبرنددداما  مدددت تسدددليب الطدددوب علدددى المحددداال العمليدددة التدددي ت تددداي علدددى ت سدددين

[5] 

يددددتم ععددددداد الليددددادال التربويددددة اددددي عمددددار مددددن المعراددددة لالمبددددارال يحددددم    تتددددواار اددددي اللامددددد مددددن تددددده لاددددي عنحلتددددرا 

اجتيددددات ندنددددة بددددراما هددددي  برنددددداما الليددددادة التعليميددددة مددددن  جددددي الريدددددادة لالتميددددز  لبرندددداما اإلدارة التدددددايلية إلدارة النةمدددددة 

ة التاييددددر  لتحمددددت هدددد ل البددددراما بددددين الاةريددددة لالممارإددددة  لبعددددد لالعمليددددال الماإسددددية  لبرندددداما الليددددادة ااإددددتراتيحية لليدددداد

لة عددددن عدارة الماإسددددال التعليميددددة تاهلدددده هدددد ل الاجتيددددات هدددد ل البددددراما يددددتم مددددال اللامددددد رت ددددة مددددن السددددل ال الم ليددددة المسدددد

 ]6[ .الرت ة لليادة الماإسال التعليمية

بدددالترليا علدددى ن دددام لاإدددت لهميدددة الليدددادة ادددي ت سدددين  لعدرايدددا مدددن ال كومدددة الإدددترالية لهميدددة ععدددداد الليدددادال قامدددل

الاتددداما التعليميدددة ادددي المددددارن  لليدددعل محموعدددة مدددن الممارإدددال الامو جيدددة للليدددادة بددددا مدددن الترييدددز علدددى تدددت  اللامدددد  ل 

لاةريدددة  ال ددد ال اللياديدددة  لاهتمدددل بتددددريببم علدددى ممارإدددال الليدددادة مدددن تدددده محموعدددة متاوعدددة مدددن الدلار لالت دددراال لالدددا

الممارإدددة ال ديثدددة التدددي تسدددتحيم للمددددكدل الماإسدددية ب اعليدددة  مدددت تسدددليب الطدددوب علدددى الممارإدددال التدددي  نبتدددل نحاحبدددا ادددي 

 [7]  .الميدا  التربوك

لاددددي المملكددددة العربيددددة السددددعودية تواجدددده الليددددادال التربويددددة العديددددد مددددن ال ددددعوبال لالمدددددكدل التددددي تسددددتوجم تددددواار 

بدددراما تاميدددة مبايدددة عاليدددة الك دددابة لت دددوير مبدددارال اللدددادة لقددددراتبم علدددى مواجبدددة هددد ل ال دددعوبال لالمددددكدل التدددي تدددواجببم 
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نددده ا توجدددد بدددراما تدريبيدددة لمددددراب المددددارن مرتب دددة باإلعدددداد لبددد ل ع( 5223) داتدددي مدارإدددبم  الدددد  يددددل نتددداما دراإدددة ال ايددددك

 الوظي ة لاايت اب بالبراما التلليدية  يما ا توجد الس ة ل هداا م ددة لتدريم مديرك المدارن على مت لبال لظام بم.

تربويددددة مرتب ددددة باإلعددددداد (  ندددده ا توجددددد بددددراما لتاميددددة الداب المباددددي للليددددادال ال5222) يمددددا تويددددلل دراإددددة العبددددرك

للوظي دددة ال اليدددة ل   م دددور  إددداليم التاميدددة المبايدددة هدددو اليثدددر إدددلبية مدددن حيدددع تادددو،  إددداليم التاميدددة المبايدددة يبدددراما عامدددة  

عددددم مددددارية الليدددادال التربويدددة ادددي ليدددت الهدددداا لت ديدددد  إددداليم تلددددويم ل لاايت ددداب بالإددداليم التلليديدددة مثدددي لر  العمدددي

 ة المباية ليعل ارتبام م تو  البراما بالهداا المويوعة.براما التامي

( يدددددعل بدددددراما تاميدددددة الداب المبادددددي للليدددددادال التربويدددددة 5216) يمدددددا  يددددددل دراإدددددة ال دددددوتي لال ربدددددي لالدإدددددوقي

 داب هددد ل يدددانر علدددى ن سدددية لااعليدددة  دددديببالمملكدددة لعددددم مراعاتبدددا لدحتياجدددال التدريبيدددة ال عليدددة للليدددادال التربويدددة ل   هددد ا ال

 الليادال المر ال ك يستلزم ت وير براما التامية المباية الملدمة لبم.

لقددددد هدددددال الر يددددة الحديدددددة للاةددددام التعليمددددي اددددي المملكددددة العربيددددة السددددعودية علددددى اارتلدددداب بالماإسددددال التعليميددددة  يددددي 

عليبدددا المبدددارال اللياديدددة التدددي تمكدددابم مدددن تكدددو  مدممدددة لمت لبدددال ال يددداة ادددي اللدددر  ال دددادك لالعددددرين  لتتدددوار ادددي اللددداممين 

ععدددداد الددداشب لالددددبال لمسدددتلبي مددددرم لمتميدددزة لددد ا بددد لل حكومدددة تدددادم ال دددرمين الددددري ين الملدددك إدددلما  بدددن عبدددد العزيدددز 

جبدددودا جبدددارة  مدددن  جدددي ععدددداد تددداغلي الوظدددامل اللياديدددة لامدددتديبم الت دددام  لالمبدددارال التدددي تمكدددابم مدددن الليدددام بمبدددامبم 

 [8].ياتبم لممارإتبا ب اعلية  من تده تدريببم  نااب التدمة على العديد من  ند ة لبراما التامية المبايةلمسالل

م  لعدرايدددا مابدددا لهميدددة الددددلر الددد ك  تلدددوم بددده الليددددادال 5232لادددي ظدددي الر يدددة ال موحدددة للمملكدددة العربيدددة السدددعودية 

با  ل داب رإدددددالتبا  لمواجبدددددة المددددددكدل المعلددددددة لالتايدددددرال التربويدددددة ادددددي قيدددددادة الماإسدددددال التعليميدددددة ن دددددو ت ليدددددن  هدددددداا

 تكددو  المتسددارعة التددي ت دديب ببددا  اددإ   لددك يت لددم لجددود ت ددة متكاملددة الريددا  لتاميددة الليددادال التربويددة مبايددا لععدددادها ل 

 عدارة علدى لاللددرة لالتاةديم الت كيدر علدى اللددرة لدديبا قيدادة لاعيدة معده  للالتكي د تكيي ده علدى لقدادرة جداهزة لليدادة التايدر

 مدت التعامدي علدى قدادرة قيدادة  مريدن عدن عا يتد تى لدن مابدا  لهد ا العداملين جميدت السدريت  لتمكدين بددكلبا المتدالدة المعرادة

معده  بمدا يتددم  اللامدد لالعداملين بدين المتبادلدة لالثلدة الحمداعي العمدي مريدن عدن بدي ادردك  بددكي لدي  المتايدرال يدي هد ل

 م.       5232ت لين  هداا ر ية 
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 مشكلة الدراسة:

تواجددده الماإسدددال التعليميدددة ادددي المملكدددة العربيدددة السدددعودية ت دددديال تدددديدة نتيحدددة للتايدددرال التكاولوجيدددة السدددريعة  المدددر 

للماإسددددال التعليميددددة اللدددددرة علددددى تحددددالت الدددد ك ا يددددد، محدددداا  للتددددردد اددددي البدددددب ببددددراما تدددداملة للت ددددوير لالت ددددديع تطددددمن 

 مدايلبا لنلام الطعل ايبا لتتوامم مت مت لبال محتمت المعراة.

لقددد تزايددددل ال اجددة ادددي المملكددة علدددى ت ددوير الماإسدددال التعليميددة  يثدددر مددن  ك لقدددل مطددى للدددن يددتم  لدددك عا مددن تدددده 

بادددي الحيدددد لالمتابعدددة لالتددددريم المسدددتمر  االلامدددد المدرإدددي هدددو ااهتمدددام بت دددوير  داب الليدددادال التربويدددة  لمدددن تدددده التكدددوين الم

  [9].الم رك الإاإي لال اعي اي ت لين جودة العملية التعليمية

لقددددد  يدددددل نتدددداما العديددددد مددددن الدراإددددال السددددابلة يددددرلرة ااهتمددددام بتددددواير ماةومددددة متكاملددددة لتاميددددة الليددددادال التربويددددة 

( يدددعل درجدددة تت ددديب المسدددار الدددوظي ي للليدددادال 5210اليمدددي  الدددد  يددددل دراإدددة البتددداني )مبايددداة للليدددام بمبدددامبم علدددى الوجددده 

التربويدددة علدددى المسدددتو  التاةيمدددي  ليدددرلرة تبادددي عدارال مكاتدددم التعلددديم اإدددتراتيحيال تدريبيدددة حديثدددة لتاميدددة الك دددابة المبايدددة 

 للليادال المدرإية  لتواير بيئة م  زة للليادال لإلبدا، اي عملبم.

( علددددى يددددرلرة امددددتدك الليددددادال التربويددددة للمبددددارال لالك ايددددال اللياديددددة  5216مددددا  يدددددل دراإددددة ميددددم  لالوتددددمي)ي

ليددد لك يدددرلرة تددددريم الليدددادال التربويدددة  ناددداب التدمدددة لتاميدددة ممارإدددتبم للمبدددارال اللياديدددة لااإدددت ادة مدددن التوجبدددال ال ديثدددة 

لعدددالي ادددي التعدددال  مدددت  عطددداب هيئدددة التددددري  بالحامعدددال لتلدددديم بدددراما تدريبيدددة للمملكدددة ادددي دمدددا لتارة التعلددديم العدددام لالتعلددديم ا

 للليادال التربوية اي ممارإة المبارال الليادية.

( يددددرلرة تددددواير بددددراما اإلعددددداد لالتدددددريم الدتمددددة لتاميددددة مبددددارال 5216يدددد لك  يدددددل دراإددددة ال ددددوتي  لال ربددددي )

سددددتمر  لاددددرا الامددددو المباددددي  لالعمددددي علددددى راددددت مسددددتو  لي ددددابة الليددددادال الليددددادال التربويددددة مبايددددا  لتددددواير التدددددريم الم

 التربوية ال اية لاإلدارية  لتكوين التبرة العملية.

م إياإدددد  برندددداما الملددددك إددددلما  لتاميددددة المددددوارد البدددددرية عدارة للمددددوارد البدددددرية 5232لاددددي يددددوب ر يددددة المملكددددة 

بة المبايددددة علددددى  علددددى مسددددتو   لليددددت إياإددددال لت ديددددد قددددادة المسددددتلبي لإدددديلدم الدددددلرال التدريبيددددة لت ددددوير المبددددارال لالك ددددا

 لتمكيدددابم مدددن تدددده تعزيدددز ادددرا التددددريم لالت هيدددي  لهدددو مدددا يا بدددن  يطدددا علدددى الليدددادال التربويدددة ادددي الماإسدددال التعليميدددة

.[12] 

لتتحددده المملكدددة العربيدددة السدددعودية مثدددي معةدددم المحتمعدددال المعايدددرة علدددى الليدددادال التربويدددة باعتبدددارهم مدددن  هدددم الدلال 

ال عالددددة لمواجبددددة الت ددددديال المعايددددرة  ل حددددد  هددددم مددددداتي ت ليددددن مموحددددال المحتمددددت المسددددتلبلية مددددن تددددده ر يددددة المملكددددة 
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لتددددواير اددددرا  تربويددددة بالمملكدددة  هميددددة تايدددة للليددددادال التربويدددةم  للددد لك يددددا  مدددن الطددددرلرك    تدددولي الماإسددددال ال5232

التاميددددة المبايددددة المتميددددزة لبددددمة لبادددداب الدت ددددية اللياديددددة المتمكاددددة عداريددددا  لاللددددادرة علددددى مواجبددددة ت ددددديال الع ددددر مددددن تددددده 

 تزليدها بالمبارال الليادية الدتمة.

ت دددوير الداب المبادددي للليدددادال التربويدددة ادددي يدددوب ر يدددة لمدددن تدددده مدددا تلددددم تت ددددد مددددكلة الب دددع ال دددالي ادددي ال اجدددة ل

 م.5232المملكة العربية السعودية 

 تساؤالت الدراسة:

 تتبلور مدكلة الدراإة اي التسا ال التالية 

 ما لاقت الداب المباي للليادال التربوية بالمملكة العربية السعودية؟ .1

 اي المملكة العربية السعودية؟ ما معوقال ت وير الداب المباي للليادال التربوية .5

 م؟5232ما مت لبال ت وير الداب المباي للليادال التربوية بالمملكة العربية السعودية اي يوب ر ية  .3

 م؟5232ما الت ور ملترا لت وير الداب المباي للليادال التربوية اي يوب ر ية المملكة العربية السعودية  .0

 أهداف الدراسة:

 داب المباي للليادال التربوية بالمملكة العربية السعودية.التعرا على لاقت ال .1

 ت ديد معوقال الداب المباي للليادال التربوية اي المملكة العربية السعودية. .5

 م.5232ت ديد مت لبال ت وير الداب المباي للليادال التربوية بالمملكة العربية السعودية اي يوب ر ية  .3

 م.5232المباي للليادال التربوية اي يوب ر ية المملكة العربية السعودية  ليت ت ور ملترا لت وير الداب .0

 أهمية الدراسة: 

 لالهمية الت بيلية   تتدكي  همية الدراإة اي جانبين رميسين هما  الهمية الاةرية

 أوال: األهمية النظرية: 

ت ددددوير الماةومددددة التربويددددة بحميددددت  لالتددددي تايددددد علددددى يددددرلرة  م5232تتددددزامن الدراإددددة ال اليددددة مددددت ر يددددة المملكددددة 

مكوناتبددا  لت هيددي لبادداب تت دديال قياديددة قددادرة علددى اإلإددبام ال عدداه اددي ت ليددن  هددداا هدد ل الر يددة  يمددا تتمثددي  هميددة الدراإددة 

اددددي تااللبددددا مويددددو، ت ددددوير الداب المباددددي للليددددادال التربويددددة بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية اددددي ظددددي تعلددددد لتاددددو، مسددددالليال 

الليددددادال التربويددددة لمواجبددددة مدددددكدل المحتمددددت المدرإددددي لاللدددددرة علددددى اتتددددا  اللددددرارال ل لبددددا  االدددددلر الليددددادك  ل لمبددددام 

 الإلول ال ك يمارإه اللامد التربوك يسبم بدكي يبير اي مستو   داب المعلمين.
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 ثانيًا: األهمية التطبيقية: 

اللدددوة ادددي ماةومدددة التاميدددة المبايدددة للليدددادال التربويدددة تكمدددن  هميدددة الدراإدددة ال اليدددة ادددي ال اجدددة علدددى تددددتي  جواندددم 

ت يدددد نتددداما الدراإدددة ال اليدددة مسددداللي     المتوقدددت نلمددد  لتعزيزهدددا  ليددد لك ال اجدددة علدددى ريدددد جواندددم الطدددعل لمعالحتبدددا

يابادددي     التت ددديب التربدددوك عادددد ليدددت البدددراما التدريبيدددة الدتمدددة لتاميدددة الليدددادال التربويدددة مبايدددا  لت ديدددد الموايددد ال التدددي

 م.5232يت لى ببا اللامد  لبتاية اي يوب الر ية ال موحة للمملكة 

 مصطلحات الدراسة:

 األداء المهني: -1

" محموعدددة مدددن الهدددداا التدددي تتدددرجم ادددي لإدددامي ل ندددد ة لالتدددي تتتددد ها الماإسدددة لتت ددديب  يعدددرا الداب المبادددي ب نددده

لالك ايدددة المسدددتمرة للعددداملين ببدددا لتلبيدددة ااحتياجدددال ال اليدددة لالمسدددتلبلية لت دددوير مسدددتلبي الوظدددامل لدددديبا مدددن تدددده رادددت الك دددابة 

  [11] .للت ور الكمي لالاوعي لالتلاي المستمر اي الوظامل لال ا لمعايير لمت لبال الحودة العالمية"

لمددددا يب لوندددده مددددن  " محمددددو، مدددا يلددددوم بدددده الليددددادال التربويددددة بالمملكدددة العربيددددة السددددعودية لتُعرابدددا الباحثددددة عجراميددددا ب ندددده

جبددددود ماةمددددة لاددددن ت ددددة تمايددددة م ددددددة  ببدددددا ت ددددوير لت سددددين ي ددددابة الداب المدرإددددي لراددددت مسددددتو  جميددددت العدددداملين 

 بالمدرإة  لت سين العملية التعليمية  ل لك من تده البراما لالند ة التي تا   داتي لتاري المدرإة.

 القيادة التربوية: -0

لو  عدددن تا يددد  الهدددداا التدددي العمليدددة توجيددده العددداملين لاإلتدددراا علددديبم حيدددع عنبدددم مسددد"  تعدددرا الليدددادة التربويدددة ب نبدددا

 [15] .لية تواير الدااعية للعاملين مبما يانل دقة الت ب  ل ي ابة التاةيم"ال رإاها التت يب  ليت مي اللامد التربوك مس

 – )العمدداه المدرإددية لالحماعددة المدرإددة يرمددد التربددوك بددين ااجتمدداعي الت اعددي لتُعرابددا الباحثددة عجراميددا ب نبددا  لددك

لالتوجيدده   لاات دداه التدد نير عمليددال مددن هدد ا الت اعددي يتطددماه المحتمددت الم لددي ل لليدداب المددور( لمددا –التدميدد  – المدرإددين

 التربوية. ت لين الهداا لارا المدكدل  لحي اللرارال لاتتا 

 م:0202رؤية  -0

لالتدددي  عدددد ها  5232م الهدددداا لالبدددراما التدددي لردل ادددي لنيلدددة ر يدددة 5232يُل دددد بر يدددة المملكدددة العربيدددة السدددعودية  

محلددد  الدددددال  ااقت ددددادية لالتاميدددة اددددي المملكددددة العربيددددة السدددعودية لتعددددرا ب نبددددا "تارمددددة مريدددن ن ددددو الويددددوه ل هددددداا 

  [13] .المرادة  لالبويلة التي توجه جميت العماه ن وها"
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لتعرابدددا الباحثدددة  ب نبددددا الت دددب التامويدددة التددددي تاتبحبدددا المملكدددة العربيددددة السدددعودية مدددن  جددددي تاميدددة الل اعدددال التعليميددددة 

لال دددااعية لالتحاريدددة لال ددد ية لالتددددمال المتتل دددة مدددن  جدددي الابدددوا بالدللدددة  لقدددد ريدددزل ادددي بعددد   جزامبدددا علدددى يدددرلرة 

 بااب الدت ية الليادية المت ت ة.

 النظري للدراسة:اإلطار 

 أهداف تنمية األداء المهني للقيادات التربوية:

يعدددد  اللامدددد التربدددوك الرييدددزة الإاإدددية لالدعامدددة الرميسدددة لإليددددا لالت دددوير المدرإدددي الماددددود  لمدددن هادددا يدددا  اهتمدددام 

تسدددبم اددددي ت عيدددي دلر اللامددددد جدددودة التعلددديم بتاميددددة الداب المبادددي للليددددادة التربويدددة  اويدددعل بعدددد  المعدددايير لالممارإددددال التدددي 

للياته لالعمدددي علدددى تا يددد ها لالت دددوير المسدددتمر للليدددادة المدرإدددية ادددي اب دددورة مثلدددى لهدددي تريدددز علدددى علمدددام اللامدددد بددددلرل لمسددد

ددده عليددده مدددن قبدددي الحبدددال التارجيدددة  اإدددتتدام التكاولوجيدددا ال ديثدددة لم دددادرها المتتل دددة لااإدددت ادة مدددن التا يدددة الراجعدددة التدددي توج 

 [10] .اتلية التي تتابت إير العملية التعليمية داتي المدرإة  ل حتى من تده تلييمه لا سه ل دامه اليومي ل الد

للكددددي ت ددددبل بتاميددددة الداب المباددددي للليددددادة التربويددددة عمليددددة اإددددتثمار اعدددداه للمددددوارد البدددددرية يلددددزم    تابددددت  هددددداابا مددددن 

ععدددداد اللامددد قبددي الت اقددده بالمباددة  لمسددداعدة اللددادة الحدددد ادددي المباددة لتيسدددير ااحتياجددال ال عليددة لللامدددد  لتداددي  لجدده الل دددور اددي 

انتةدددامبم لتعزيدددز نلدددتبم ب ن سدددبم مدددت تب ددديرهم بالمددددكدل التدددي قدددد تدددواجببم لإدددبي مواجبتبدددا  لحدددي المددددكدل التدددي تواجددده 

التعلدددديم ال ديثددددة لاإددددتتدام الإدددداليم اللددددادة اللدددددامى لعمدعبددددم علددددى  حدددددا الاةريددددال اإلداريددددة لالتربويددددة لالا سددددية لتلايددددال 

  [12].الحديدة

يمدددا تبددددا عمليدددة تاميدددة الداب المبادددي للليدددادة التربويدددة علدددى تت يدددل بعددد  المعوقدددال التدددي تواجددده اللدددادة ادددي عملبدددم لباددداب 

ميدددة المعلمدددين بدددراما تامويدددة متكاملدددة لاعالدددة لللدددادة تسدددعى علدددى تاميدددتبم داتدددي المدرإدددة  ل تددددعيم دلر اإلدارة المدرإدددية ادددي تا

مباي دددددا  لت ليدددددن المدددددا  الدددددوظي ي لللدددددادة  لتمكدددددين اللدددددادة مدددددن ممارإدددددة التعلددددديم لالدددددتعلم المسدددددتمرين لمدددددن مسدددددايرة الت دددددور 

 [16].التكاولوجي لالثورة المعراية

بددددين  لمددددن  هددددداا تاميددددة الداب المباددددي للليددددادة التربويددددة مسدددداعدة اللددددادة علددددى تاميددددة عدقدددداتبم اإلنسددددانية لتيددددادة التعددددال 

المدرإدددة لالمحتمدددت لتاميدددة قددددرال اللدددادة اابتكاريدددة لتيدددادة قددددراتبم علدددى اإلبددددا، لالتحديدددد بمدددا يدددادك علدددى تدددرغيببم ادددي المبادددة 

ددددا عيحابيددددة لراددددت رلحبددددم المعاويددددة ممددددا يحعلبددددم يتحبددددو  ن ددددو مزيددددد مددددن التحديددددد  نتيحددددة  لاحدددداحبم اددددي عملبددددم لعيسدددداببم قيم 

 .[17]لالت ديع



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 511 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

الداب المباددددي للليددددادة التربويددددة لددددي  تددددواير التبددددرال لالمبددددارال لالاددددراد ا سددددم  لعنمددددا غددددرن  ع  البدددددا مددددن تاميددددة

الددددعور ادددي  ن سدددبم بالرغبدددة ادددي ت سدددين قددددراتبم لمبددداراتبم  لتعدددديي الممارإدددال المبايدددة ن دددو غايدددة مل دددودة بل دددد ت سدددين 

سددددل ال التعليميدددة لعحددددداا تايددددرال لكددددي مدددددكلة لتاميدددة المترجددددال التعليميددددة لعحددددداا التايددددرال التدددي تويددددي بدددده البيئددددال لال

دراإدددية يت لدددم حلبدددا عجدددراب تعدددديي ادددي البدددراما التدريبيدددة لهكددد ا يدددادك الامدددو المبادددي دلرل ادددي مسددداعدة مدددديرك المددددارن علدددى 

 . تا ي   لك التعديي

اإلتحاهدددال اإليحابيدددة لديددده  لتبددددا التاميدددة المبايدددة لللامدددد علدددى رادددت مسدددتو   دامددده لتيدددادة قدرتددده علدددى الت كيدددر المبدددد،  لتاميدددة

ن دددو تلددددير عملددده لدلرل ادددي تيدددادة ااإدددتلرار التاةيمدددي لتيدددادة ال اعليدددة التاةيميدددة  لترإدددي  مبدددد  الرقابدددة ال اتيدددة يمدددا تبددددا 

  [19].التامية المباية على الامو المباي لللامد تت ي ا لت ور قدراته لي ايته الياديمية لالسلويية لالعلمية لاإلدارية

علدددى  هدددداا ت هيليدددة تاميدددة الداب المبادددي للليدددادة التربويدددة ا إدددبن يمكدددن للباحثدددة تلسددديم الهدددداا المرجدددوة مدددن عمليدددة لممددد

تويددددت لت هيددددي اللددددادة الدددد ين ي ملددددو  مدددداهدل متوإدددد ة  ل غيددددر تربويددددة اإددددتكماه تدددد هيلبم  ل هددددداا عدجيددددة توجدددده لعدددددي 

اا لموايبدددة التحديدددد لتعريدددل اللامدددد المدرإدددي علدددى  حددددا المعدددارا ندددواحي لجواندددم الل دددور ادددي  داب اللامدددد المدرإدددي  ل هدددد

لالعلدددوم لالاةريدددال اإلداريدددة  ل هدددداا الترقدددي الدددوظي ي مدددن  جدددي ح دددوه اللدددادة علدددى حدددوااز  ل لتدددرقيتبم علدددى ماايدددم عداريدددة 

  على.

 مبررات تنمية األداء المهني للقيادات التربوية:

ميدددة الداب المبادددي للليدددادال التربويدددة ادددالبع  يددددير علدددى الت دددور التلادددي لالددد ك تتادددو، المبدددررال لالإدددبال الداعيدددة علدددى تا

يعدددد مدددن  هدددم الإدددبال التدددي تسددددتدعي التاميدددة المبايدددة للليدددادال  لمدددا لبدددا مددددن انعكاإدددال علدددى العمليدددة التعليميدددة بكاادددة  بعادهددددا 

 [52]:للليادال نتيحة للمبررال التاليةلمحااتبا  لمن تده  لك تعرل الماإسال التعليمية ب همية التامية المباية 

 تست يت الليادال من تده عملية التامية المباية  داب  عمالبا للاجباتبا ب ورة  يثر ااعلية لجودة. -

 عيسال الليادال مبارال لقدرال جديدة اي محاه تت  با. -

 عتاحة محاه م توا لتعليم على مستو  عالي للتعليم مد  ال ياة. -

 ابم الثلااال الوماية لاإلقليمية لت سيرها لتعزيزها.المساعدة على  -

تسدددداعد التاميددددة المبايددددة الليددددادال التربويددددة علددددى اان تدددداا علددددى العددددالم التددددارجي لااإددددت ادة مددددن تبددددراتبم اددددي محدددداه  -

 التعليم.

 التتل  من الإاليم التلليدية اي الليادة لاإلدارة لاإتبدالبا بالإاليم ال ديثة. -
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 بما يال با من مبارال.تزليد الليادال  -

ادددي جميدددت محددداال العلدددم لالمعرادددة لقدددد إددداهمل ندددورة اات ددداال ادددي انتددددارها   الثدددورة المعرايدددة لالت حدددر المعرادددي -

 . لاتسا، ن اقبا

الثددددورة اددددي محدددداه تلايددددال المعلومددددال لاات دددداال  دل علددددى    يكددددو  العددددالم مدياددددة يددددايرة تاتلددددي ايبددددا المعددددارا  -

 المستحدة بسرعة هاملة.

 لتعدد مسالياته اي المحاه الليادك لاإلدارك.  تعدد  دلار الليادال التربوية -

 المستحدال المتسارعة اي محاه الليادة لاإلدارة مما يت لم من اللامد موايبة  لك. -

 دارة.محاه اإل  التوجه العالمي ن و التليد بالحودة الداملة للعملية التعلمية لااعتماد الياديمي  -

 لت بيله لان المعايير الدللية.  ما هو جديد لمت ور اي العملية التعليميةموايبة يي  -

ادددي التلايدددال المعايدددرة ليحدددم   إددداليم الت دددوير لالدددتعلم الددد اتي لادددن الت دددور لالتادددو، تعددددد النةمدددة التعلميدددة لتادددو،  -

 . على المعلم موايبة  لك

 الدراسات السابقة:

 المهنية:ول: دراسات تناولت التنمية المحور األ

( بدراإدددة هددددال علدددى التعدددرا علدددى ااعليدددة برنددداما ملتدددرا للتاميدددة المبايدددة قدددامم علدددى الدددتعلم الددد اتي  5210قدددام يددددكو)

لت سددددين مبددددارال التدددددري  لددددد  معلمددددي الكيميدددداب بمرحلددددة التعلدددديم الثددددانوك اددددي غددددزة  لاإددددتتدم الباحددددع المددددابا التحريبددددي  

التدريبيددددة لععددددداد قاممددددة بمت لبددددال التاميددددة المبايددددة لمعلمددددي الكيميدددداب بالمرحلددددة للت ليددددن  لددددك قددددام الباحددددع بت ديددددد ااحتياجددددال 

الثانويددددة باددددزة  يمددددا تددددم ععددددداد  دلال الب ددددع لهددددي  ب اقددددة المدحةددددة نددددم تطددددت معلمددددي الكيميدددداب اددددي المحموعددددة التحريبيددددة 

لتددددرا اددددي التاميددددة المبايددددة بددددي للبرندددداما الملتددددرا اددددي حددددين معلمددددي الكيميدددداب اددددي المحموعددددة الطدددداب ة لددددم تتطددددت للبرندددداما الم

تتطدددت للبدددراما الملدمدددة مدددن قبدددي لتارة التربيدددة لالتعلددديم  لبعدددد اانتبددداب مدددن تا يددد  البرنددداما الملتدددرا تدددم ت بيدددن  دلال الب دددع 

بعددددي ا علدددى ن ددد  محموعدددة الب دددع )التحريبيدددة لالطددداب ة( مدددن معلمدددي الكيميددداب بمرحلدددة التعلددديم الثدددانوك بادددزة  ليدددد ل نتددداما 

 علية البرناما الملترا اي تامية الحوانم المبارية لد  معلمي الكيمياب.الب ع اا

هددددال علدددى ت دددوير معدددايير التليددديم لالماتدددرال التايدددة  بتليددديم  دراإدددةب (Khuanwang, et al, 2016)يمدددا قدددام 

الم دددداهيم ال ديثددددة بددددراما التاميددددة المبايددددة لالتدددددريم المباددددي لل الددددم المعلددددم  لقددددد اعتمدددددل عمليددددة ت ددددوير هدددد ل المعددددايير علددددى 

التايدددة بتوجبدددال التاميدددة المبايدددة للمعلدددم باإليدددااة علدددى الاةريدددال لالدراإدددال لالب دددوا التدددي  جريدددل ادددي محددداه التاميدددة المبايدددة 
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( المعدددايير لالماتدددرال التايدددة 1لمدددن ندددم  مكدددن ليدددت مدددا يلدددي  )  للمعلدددم لقدددد تدددم ااعتمددداد ادددي الدراإدددة علدددى اإدددتمارة تليددديم

( مبدددارال معلدددم اللدددر  ال دددادك 3( المعدددايير الدلليدددة للتاميدددة المبايدددة للمعلمدددين 5)  ايدددة للمعلمدددين ادددي تايدنددددببدددراما التاميدددة المب

لالدددا للاتددداما تدددم اقتدددراا    تعتمدددد معدددايير التليددديم المبادددي لالتددددريم التحريبدددي   ( م ددداهيم محتمعدددال الدددتعلم المبادددي0  لالعددددرين

(معدددايير  3  (  التاميدددة ال اتيدددة للتلددددم المبادددي5بة التددددري  لالب دددع ادددي العمدددي ( ي دددا1لل البدددال المعلمدددال علدددى نددددا قواعدددد هدددي 

 للتلييم إيستتدمبا ال دل لالمدرإين المدراين على المعلمين التدريم المباي التحريبي. 

ن ( بدراإدددة هددددال التعدددرا علدددى درجدددة تدددواار مت لبدددال التاميدددة المبايدددة لللدددادة التربدددويي5212لقدددام الددددمرك  لاللوقدددا )

ادددي المددددارن السدددعودية  ليددد لك التعدددرا علدددى معوقدددال التاميدددة المبايدددة لللدددادة التربدددويين ادددي المددددارن السدددعودية  لدرجدددة ت ليدددن 

بدددراما التاميدددة المبايدددة لللدددادة التربدددويين لهدددداابا ادددي المددددارن السدددعودية  لاإدددتتدمل الدراإدددة المدددابا الويددد ي  لتكوندددل عيادددة 

اد اإدددتبانة لحمدددت البياندددال لالمعلومدددال  لتويدددلل الدراإدددة علدددى    درجدددة تدددواار مت لبدددال ( مدددديرا  لتدددم ععدددد22الدراإدددة مدددن )

التاميددددة المبايددددة لللددددادة التربددددويين اددددي المدددددارن السددددعودية جددددابل بدرجددددة متوإدددد ة  ل   درجددددة ت ليددددن بددددراما التاميددددة المبايددددة 

  بددددراما التاميددددة المبايدددة لللددددادة التربددددويين اددددي لللدددادة التربددددويين لهددددداابا ادددي المدددددارن السددددعودية جدددابل بدرجددددة يبيددددرة  يمدددا  

 المدارن السعودية تواجه العديد من المعوقال.

( دراإددددة هدددددال التعددددرا علددددى درجددددة تددددواار الليددددال التاميددددة المبايددددة لعدقتبددددا ب اعليددددة اتتددددا  5212يمدددا  جددددر  يراتددددي)

ة اإدددتتدم الباحددددع المدددابا الويددد ي المسدددد ي اللدددرار لدددد  مددددديرك المددددارن اابتداميدددة بدللددددة الكويدددل. للت ليدددن  هددددداا الدراإددد

ا لمدبمتدددده ل بيعددددة ل هددددداا الدراإددددة.  تمثلددددل  داة الدراإددددة بااإددددتبانة  لقددددد قددددام الباحددددع بالت يددددد مددددن يدددددقبا  اارتبددددامي نةددددر 

ا لمسددداعديبم ادددي جميدددت المددددارن اابتداميدددة بدللدددة الكويدددل البدددال  عدددددها  306لنباتبدددا لتكوندددل عيادددة الدراإدددة مدددن   501مددددير 

تويدددلل الدراإدددة علدددى    درجدددة تدددواار الليدددال التاميدددة المبايدددة ادددي المددددارن اابتداميدددة بدللدددة الكويدددل جدددابل بدرجدددة   مدرإدددة.

 عالية  ل   درجة ااعلية اتتا  اللرار لد  مديرك المدارن اابتدامية اي دللة الكويل جابل عالية.

ا  دراإددددة ((Sonia Bland ford, 2014ل جددددر    م بددددوم التاميددددة المبايددددة للمعلددددم  ل هددددداابا  هدددددال علددددى تعددددر 

ل هميتبدددا لمحااتبددددا. ل الكدددددل عددددن دلر المعلدددم اددددي ت عيددددي العمليددددة التعليميددددة. ل الوقدددوا علددددى ااتحاهددددال العالميددددة المعايددددرة 

ادددي  ادددي التاميدددة المبايدددة للمعلمدددين. اإدددتتدمل الدراإدددة المدددابا الويددد ي ببددددا التدددرلي بر يدددة مسدددتلبلية ملترحدددة يمكدددن    تسدددبم

ت سدددين بدددراما التاميدددة المبايدددة للمعلمدددين ادددي يدددوب ااتحاهدددال العالميدددة المعايدددرة. حيدددع تدددم  ت ديدددد ماةومدددة عجراميدددة تسددداعد ادددي 

لمايدددة لت دددوير بدددراما التاميدددة المبايدددة للمعلمدددين تتمثدددي ادددي  عقامدددة مددداتمر تربدددوك دللدددي يسددداعد ادددي  ةت ديدددد لبلدددورة اإدددتراتيحي

 ددددين  لاددددي اامددددد، علددددى المعددددارا لالمعلومددددالة تكددددوين هيئددددة لمايددددة تعبددددد عليبددددا الوقددددوا علددددى الراب التبددددراب لالمتت 
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مسددداللية التت ددديب للتددددريم  ناددداب العمدددي  لليدددت إياإددداته لت ديدددد الليدددة تا يددد ل  لمدددرم تلويمدددهة عندددداب معبدددد لمادددي لتت ددديب 

مددداعي  لااحتياجدددال ال عليدددة للمحتمدددت التعلددديم لالتددددريم يبدددتم بدددالتت يب لالت دددوير لالبرمحدددة العلميدددة الما للدددة مدددن الواقدددت ااجت

 لالمعلم. 

( بدراإددددة هدددددال الدراإددددة تعددددرا يددددعوبال بددددراما التاميددددة المبايددددة الموجبددددة لمدددددير المدرإددددة 5210لقددددام الدلإددددرك)

الثانويدددة السدددعودية ادددي السددديام التربدددوك الدددراهن  لتعدددرا  اطدددي الممارإدددال العالميدددة المتبعدددة ادددي محددداه التاميدددة المبايدددة لمدددديرك 

ارن الثانويدددة  لت سدددين لت دددوير بدددراما التاميدددة المبايدددة لمددددير المددددارن الثانويدددة السدددعودية ادددي يدددوب  اطدددي الممارإدددال المدددد

التدريبيدددة اددددي السدددديام التربددددوك المعايددددر. تسددددتتدم الدراإددددة المدددابا الويدددد ي ل لددددك بت ليددددي م بددددوم التاميددددة المبايددددة لتدددددتي  

لمددددارن الثانويدددة السدددعودية. ندددم تاتلدددي علدددى ريدددد لهدددم المعدددايير لالممارإدددال الويدددت الدددراهن للتاميدددة المبايدددة الموجبدددة لمدددديرك ا

العالميدددة لالمددددداتي التدددي تتبددددت اددددي ت دددميم بددددراما التاميددددة المبايدددة لمددددديرك المدددددارن ببددددا ت ديددددد مرجعيددددة حديثدددة يمكددددن اددددي 

 يومبا ت سين براما التامية المباية الموجبة لمديرك المدارن.

 اولت القيادة التربوية:المحور الثاني: دراسات تن

( دراإددددة هدددددال الكدددددل عددددن درجددددة ممارإددددة مددددديرك المدددددارن اابتداميددددة للمبددددارال 5210 جددددر  يددددالل ل  بددددوم  )

للت ليدددن   اللياديدددة مدددن لجبدددة نةدددر المعلمدددين داتدددي التدددب التطدددر ادددي السددد ين ادددي يدددوب الماةمدددة المتعلمدددة لالثلاادددة التاةيميدددة

دددا لمعلمدددة532  لتكوندددل عيادددة الدراإدددة مدددن ) هدددداا الدراإدددة  تدددم ععدددداد اإدددتبانتين لقدددد تويدددلل الدراإدددة علدددى    درجدددة   ( معلم 

ممارإدددة مددددديرك المدددددارن اابتداميدددة للمبددددارال اللياديددددة يكدددي مددددن لجبددددة نةدددر المعلمددددين داتددددي التدددب التطددددر يانددددل يبيددددرة  

رال اإلدراييددددة الت ددددورية لمددددن نددددم ليددددا  ترتيببددددا حسددددم اتتددددي )المبددددارال ال اتيددددة الدت ددددية نددددم المبددددارال ال ايددددة نددددم المبددددا

للددددم تةبددددر الاتدددداما لجدددددود اددددرلم دالددددة عح ددددامي ا لمتوإدددد ال تلددددديرال معلمددددي المددددددارن   المبددددارال اإلنسددددانية ااجتماعيددددة(

اابتداميددددة داتددددي التددددب التطددددر لدرجددددة ممارإددددة مددددديريبم للمبددددارال اللياديددددة يكددددي لالددددا للمتايددددرال )الحددددا   الرتبددددة العلميددددة  

 التبرة   عمي اي مدرإة يديرها/تديرها(.

هددددددال التعددددرا علدددددى درجددددة ممارإدددددة مدددددديرك المدددددارن الثانويدددددة للليدددددادة ( بدراإدددددة 5210لقددددام الددددددتوك  لال بيددددم )

التدقيدددة مدددن لجبدددة نةدددر معلمددديبم  لالتعدددرا علدددى ال دددرلم  ال الدالدددة اإلح دددامية بدددين متوإددد ال اإدددتحابال عيادددة الدراإدددة 

ة(  لقددددد اعتمدددددل لدرجددددة ممارإددددة الليددددادة التدقيددددة تعددددز  لمتايرال)الماهددددي العلمددددي  لعدددددد إدددداوال التدمددددة  لنةددددام الدراإدددد

( معلمددددا  لتويددددلل 360الدراإددددة علددددى المددددابا الويدددد ي المسدددد ي  لاإددددتتدمل ااإددددتبانة  داة لبددددا  مبلددددل علددددى عياددددة عددددددهم)

 الدراإة على    مديرك المدارن الثانوية بمدياة الرياا يمارإو  الليادة التدقية بدرجة يبيرة.
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ا الك ايدددال5216لقدددام العادددزك) اللياديدددة الدتمدددة لمددددير المدرإدددة ادددي المرحلدددة المتوإددد ة ادددي  ( بدراإدددة هددددال علدددى تعدددر 

ندددل عيادددة  دددا ادددي يدددوب متايدددرال )الحدددا   لالماهدددي العلمدددي  لإددداوال التبدددرة(  لتكو  دللدددة الكويدددل بويددد ه مددددراا تربوي دددا مليم 

راإدددة  ل ظبدددرل نتددداما  322الدراإدددة مدددن  راإدددة عددددم لجدددود معلدددم لمعلمدددة. لقدددام الباحدددع بت دددوير اإدددتبانة لليدددان متايدددرال الد   الد  

ادددرلم  ال دالدددة عح دددامية تعدددز  لندددر متايدددر الحدددا  ادددي جميدددت محددداال ممارإدددة مددددير المدرإدددة ادددي المرحلدددة المتوإددد ة ادددي 

ا من لجبة نةر المعلمين.  دللة الكويل للك ايال الليادية بوي ه مدرا ا تربوي ا مليم 

بددددا، لدددد  معلمدددي مددددارن المرحلدددة درإدددية ادددي تاميدددة اإل( بدراإدددة هددددال لمعرادددة دلر الليدددادة الم5216لقدددام الاعيمدددال)

بدددا، لددد  المعلمددين لمعراددة ال ددرلم بددين عاددراد العياددة حددوه تتميددة اإل  الثانويددة اددي تربيددة ق ددبة عمددا  لمددن لجبددة نةددر المعلمددين

كوندددل هددد ل لالدددا للمتايدددرال )التت ددد   لعددددد إددداوال التبدددرة ندددم الماهدددي العلمدددي( لتدددم باددداب ااإدددتبانة إلغدددراا الدراإدددة لت

( حيدددع اإدددتتدم الباحدددع المدددابا الويددد ي  ل ظبدددرل الاتددداما جدددابل درجدددة ممارإدددة للليدددادة المدرإدددية بدرجدددة 50الدراإدددة مدددن )

اددي  ( α=0.0 ) لجددود اددرلم  ال دالددة اح ددامية عاددد مسددتو  الدالددة متوإدد ة حسددم المعيددار المسددتتدم اددي هدد ل الدراإددة. 

د  معلمددي مدددارن المرحلدددة الثانويددة اددي تربيدددة ق ددبة عمددا  مدددن لجبددة نةددر المعلمدددين دلر الليددادة المدرإددية ادددي تاميددة اإلبدددا، لددد

 .تبع ا اتتدا الماهي العلمي

( بدراإددددة هدددددال التعددددرا لاقددددت اإددددتتدام البيئددددة التعليميددددة لتكاولوجيددددا اات دددداال 5213يمددددا قددددام الل  دددداني  لالتددددزك)

ايددددة الدددد ك تلدمدددده الليددددادال اإلداريدددة المدرإددددية لبددددم ببدددد ا الت ددددوا لالمعلومدددال لتوظي بددددا  لاتحاهدددداتبم ن ددددو عدارة التاميدددة المب

معلمدددا  لدلدددل الاتددداما  026اعتمددددل الدراإدددة المدددابا الويددد ي الت ليلدددي  باإدددتتدام اإدددتبانة مبلدددل علدددى عيادددة عددددوامية قوامبدددا 

ا  دددر ادددي الت بيلددددال علدددى    اإدددتتدامال  عطددداب البيئددددة التعليميدددة لتكاولوجيدددا المعلومددددال لاات ددداال  قدددي مدددن المتوإددددب لي

 التلليدية  ل   ت وراتبم لدلر الليادة اإلدارية المدرإية ن و دعمبم بب ا الت وا لي  اي محمله عيحابي ا. 

هدددب( بدراإدددة هددددال علدددى معرادددة النمدددام اللياديدددة السدددامدة لدددد  مدددديرك المددددارن الثانويدددة بمديادددة مكدددة 1033لقدددام الرلقدددي)

معلدددم  222إدددتتدمل الدراإدددة المدددابا الويددد ي اارتبدددامي  لتكوندددل عيادددة الدراإدددة مدددن المكرمدددة مدددن لجبدددة نةدددر المعلمدددين  لا

مددن جميددت معلمددي المرحلددة الثانويددة بالمدددارن ال كوميددة اددي مدياددة مكددة المكددة لاإددتتدم الباحددع اإددتبانة مددن ععدددادل يدد داة للب ددع 

نويدددة بمكدددة المكرمدددة هدددو الدددامب الدددديموقرامي  لجدددابل  بدددرت نتددداما الدراإدددة    الدددامب الليدددادك السدددامد لدددد  مدددديرك المددددارن الثا

يليدددده الددددامب اللتددددوقرامي ليددددا   قددددي النمددددام ممارإددددة الددددامب الترإددددلي يمددددا    درجددددة الريددددا الددددوظي ي لددددد  معلمددددي المرحلددددة 

 الثانوية من لجبة نةرهم يانل عالية. 
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 التربوية:المحور الثالث: دراسات تناولت التنمية المهنية وعالقتها بالقيادات   

( بدراإددددة هدددددال علددددى ت ديددددد العدقدددة اارتباميددددة بددددين التاميددددة المبايددددة للليددددادال التربويددددة 5216قدددام ال ددددوتي  لال ربددددي)

المبايددددة للليددددادال التربويددددة    لتعددددرا لاقددددت التاميددددةبالمملكددددة العربيددددة السددددعودية لمسددددتو  الريددددا الددددوظي ي مددددن لجبددددة نةددددرهم

ل الدراإددددة المددددابا الويدددد ي الت ليلددددي لالمددددابا الملددددار   لتكددددو  محتمددددت الدراإددددة مددددن بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية  لاإددددتتدم

اددددردا  لتويددددلل  62الليدددادال التربويددددة اددددي ما لددددة الل دددديم  لاإددددتتدمل الدراإددددة ااإددددتبانة  داة لبددددا  لمبلددددل علددددى عياددددة مددددن 

ة العربيددددة السددددعودية لمسددددتو  الريددددا الدراإددددة علددددى لجددددود عدقددددة ارتباميددددة بددددين التاميددددة المبايددددة للليددددادال التربويددددة بالمملكدددد

 الوظي ي.

( بدراإدددة هددددال علدددى ت ديدددد الر يدددة المسدددتلبلية لت دددوير بدددراما التاميدددة المبايدددة للدددادة المددددارن 5216يمدددا قدددام الددددمرك)

ادددي مددددارن التعلددديم العدددام بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية ادددي يدددوب ااتحاهدددال العالميدددة  لاإدددتتدمل الدراإدددة المدددابا الويددد ي مدددن 

ده اإدددددتتدام  حدددددد  دلال الب دددددوا الكي يدددددة لهدددددو ت ليدددددي لاإدددددتلراب الدبيدددددال السدددددابلة  ال العدقدددددة بالتاميدددددة المبايدددددة للدددددادة تددددد

المددددارن  لتل دددل الدراإدددة علدددى محموعدددة مدددن الاتددداما مابدددا  يدددرلرة الت دددوير المسدددتمر لبدددراما التاميدددة المبايدددة للدددادة المددددارن 

ة ادة السددددعودية  لااإددددت ادة مددددن الممارإددددال العالميددددة اددددي محدددداه التاميددددة المبايددددة للدددداددددي مدددددارن التعلدددديم العددددام بالمملكددددة العربيدددد

 المدارن.

( بدراإدددة هددددال علدددى التعدددرا علدددى الددددلر الليدددادك لمدددديرك المددددارن بمكدددة المكرمدددة ادددي تاميدددة 5213يمدددا قدددام العاتدددر) 

الويدددد ي المسدددد ي  لاتددددتملل عياددددة  المعلمددددين مبايددددا  اإلدراك لالممارإددددة مددددن لجبددددة نةددددرهم  لاإددددتتدمل الدراإددددة المددددابا

مدددديرا ادددي مراحدددي التعلددديم العدددام ال كدددومي  لاعتمددددل الدراإدددة ااإدددتبانة  داة لبدددا  لتويدددلل الدراإدددة علدددى  532الدراإدددة علدددى 

لجدددود عدقدددة ارتباميدددة  ال دالدددة عح دددامية بدددين درجدددال عدراك لممارإدددة مدددديرك المددددارن ادددي مرحلدددة التعلددديم العدددام لددددلرهم 

 تحال يي من م الر الدراإة.اامية المعلمين مبايا الليادك اي ت

( دراإددددة هدددددال تعددددرا لاقددددت اإددددتتدام البيئددددة التعليميددددة لتكاولوجيددددا اات دددداال لالمعلومددددال 5213ل جددددر  الل  دددداني) 

عتمدل التوظي بددددا  لاتحاهددددداتبم ن دددددو عدارة التاميدددددة المبايدددددة الددددد ك تلدمدددده الليدددددادال اإلداريدددددة المدرإدددددية لبدددددم ببددددد ا الت دددددوا.

معلمدددا  لدلدددل الاتددداما علدددى     026لدراإدددة المدددابا الويددد ي الت ليلدددي  باإدددتتدام اإدددتبانة مبلدددل علدددى عيادددة عددددوامية قوامبدددا ا

اإدددتتدامال  عطددداب البيئدددة التعليميدددة لتكاولوجيدددا المعلومدددال لاات ددداال  قدددي مدددن المتوإدددب ليا  دددر ادددي الت بيلدددال التلليديدددة  

 مدرإية ن و دعمبم بب ا الت وا لي  اي محمله عيحابي ا. ل   ت وراتبم لدلر الليادة اإلدارية ال
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( بدراإدددة هددددال علدددى تعدددرا مسدددتو  الك ايدددال المبايدددة لمدددديرك المددددارن الثانويدددة ال كوميدددة ادددي دللدددة 5215لقدددام اددددا )

الكويددددل لعدقتدددده بدرجددددة مدددددارية المعلمددددين اددددي يددددااعة اللددددرار مددددن لجبددددة نةددددرهم لقددددد تكددددو  محتمددددت الدراإددددة مددددن جميددددت 

علمدددين لالمعلمدددال ادددي المددددارن الثانويدددة ال كوميدددة ادددي جميدددت المادددامن التعليميدددة ادددي م ااةدددال دللدددة الكويدددل السدددل لالبدددال  الم

دددا لمعلمدددة. لتدددم اتتيدددار عيادددة عددددوامية  تكوندددل مدددن  0013عدددددهم  دددا لمعلمدددة لباسدددبة  980معلم  مدددن محتمدددت الدراإدددة   %55معلم 

الللدددى  للك ايدددال المبايدددة لمدددديرك المددددارن الثانويدددة  لالثانيدددة  للمددددارية ادددي  للادددرا جمدددت البياندددال قدددام الباحدددع بباددداب  داتدددين

اتتددددا  اللددددرار  لتويددددلل الدراإددددة علددددى الاتدددداما اتتيددددة  ع  مسددددتو  الك ايددددال المبايددددة لمددددديرك المدددددارن الثانويددددة ال كوميددددة اددددي 

المعلمدددين ادددي يدددااعة اللدددرارال ادددي ل ع  درجدددة مددددارية   دللدددة الكويدددل مدددن لجبدددة نةدددر المعلمدددين بددددكي عدددام يدددا  متوإددد  ا

للجددددود اددددرلم  ال دالددددة   المدددددارن الثانويددددة ال كوميددددة اددددي دللددددة الكويددددل مددددن لجبددددة نةددددرهم بدددددكي عددددام يانددددل متوإدددد ة

ادددي درجدددة مددددارية المعلمدددين ادددي يدددااعة اللدددرارال ادددي المددددارن الثانويدددة ال كوميدددة ادددي دللدددة  2.22عح دددامية عادددد مسدددتو  

 لل الل اإلناا. الكويل تبع ا لمتاير الحا  

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

مدددن تدددده العدددرا السدددابن للب دددوا لالدراإدددال السدددابلة التدددي تااللدددل متايدددرال الدراإدددة ال اليدددة  يمكدددن مدحةدددة  لجددده 

 الدبه لااتتدا لما يميز الدراإة ال الية عن الدراإال السابلة ليمكن عريبا يالتالي 

 الحالية والدراسات والبحوث السابقة:أوجه التشابه بين الدراسة 

اعتمدددددل الدراإددددال السددددابلة اددددي الويددددوه علددددى نتامحبددددا علددددى عياددددال متتل ددددة حسددددم مبيعددددة الدراإددددة  لقددددد تاوعددددل العياددددال 

 المستتدمة اي الدراإال السابلة من حيع العدد لالحا  لمبيعة العياة.

تت دددن بعددد  الدراإدددال السدددابلة مدددت الدراإدددة ال اليدددة ادددي ل تاوعدددل الماددداها المسدددتتدمة   الدراإدددال السدددابلة  هدددداا للت ليدددن

( 5213لدراإددددة الل  دددداني  لالتددددزك)م(  5210تااللبددددا للمددددابا الويدددد ي المسدددد ي حيددددع تادددداله يددددد مددددن الدددددتوك لال بيددددم )

(  (Sonia Bland ford, 2014(  لدراإدددددة 5228(  لدراإدددددة العتيبدددددي)5210(  لدراإدددددة الدلإدددددرك)5212يراتدددددي)

 هب(.1052لدراإة الرميل)

 يما تاوعل  دلال الدراإة المستتدمة اي الدراإال السابلة ما بين اإتبانال لملايي  جاهزة ل تر  من ععداد الباحثين.
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 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات والبحوث السابقة 

الداب المبادددي للكدددن مدددن جواندددم تتتلدددل الدراإدددة ال اليدددة عدددن الدراإدددال السدددابلة بددد    غلدددم الدراإدددال اهتمدددل بتاميدددة 

م  بيامدددا اهتمدددل الدراإدددة ال اليدددة 5232متتل دددة لدددم تتعدددرا علدددى تاميدددة الليدددادال التربويدددة لبتايدددة بعدددد يددددلر ر يدددة المملكدددة 

 م.5232اي يوب ر ية المملكة العربية السعودية  بدراإة التامية المباية للليادال التربوية

 السابقة أوجه االستفادة من البحوث والدراسات 

يدددا  لبدددد ل المحموعددددة مددددن الب ددددوا لالدراإددددال السددددابلة  نرهددددا اددددي تويدددديل الر يددددة  مددددام الباحددددع اددددي جميددددت المراحددددي  

مدددار باددداب اإل لعجدددرابال الب دددع ال دددالي  لتمثلدددل  لجددده ااإدددت ادة للباحدددع ادددي الدراإدددال السدددابلة ادددي العديدددد مدددن المدددور مابدددا  

اإددددة  لاددددي توجيدددده الباحددددع علددددى بعدددد  المراجددددت  ال العدقددددة لال ددددلة بالب ددددع لاددددي ت ديددددد المددددابا المتبددددت اددددي الدر  الاةددددرك

 لاي ت سير نتاما الدراإة لتدعيمبا باتاما الدراإال السابلة.  ال الي

 منهج الدراسة:

بادددداب  علددددى مدددددكلة الدراإددددة ل إددددئلتبا اددددإ  المددددابا المدمددددم للدراإددددة هددددو المددددابا الويدددد ي الت ليلددددي حيددددع يعتمددددد علددددى" 

ا يي ي ددا  ل يمي ددا  حيددع عندده  لددك الاددو، مدددن دراإددة الةدداه رة يمددا توجددد اددي الواقددت ليبددتم بويدد با ليدد  ا دقيل دددا  ليعبددر عابددا تعبيددر 

الب ددوا الدد ك يدددتم بواإدد ة اإدددتحوال جميددت  اددراد محتمدددت الب ددع  ل عيادددة يبيددرة مددابم  ل لدددك ببدددا ليدددل الةدداهرة المدرلإدددة 

ل لددددك مددددن  [51].ت  لددددك علددددى دراإددددة العدقددددة  ل اإددددتاتاي الإددددبال "مددددن حيددددع مبيعتبددددا لدرجددددة لجودهددددا الددددب  دل     يتحددددال

ت دددور ملتدددرا لت ددددوير تدددده اإلمدددد، لالب دددع ادددي  دبيدددال الب دددع التربدددوك لالدراإددددال السدددابلة المتعللدددة بمويدددو، الب دددع" 

 ". م5232الداب المباي للليادال التربوية اي يوب ر ية المملكة العربية السعودية 

 م0202األداء المهني للقيادات التربوية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية  تصور مقترح لتطوير

 أوال_ منطلقات التصور المقترح:

 المنطلق التعليمي للمملكة العربية السعودية: .1

ت ددددوير الماةومددددة  لالتددددي تايددددد علددددى يددددرلرة   م5232يتددددزامن الت ددددور الملتددددرا مددددت ر يددددة المملكددددة العربيددددة السددددعودية  -

بحميدددت مكوناتبدددا  لت هيدددي لباددداب تت ددديال قياديدددة قدددادرة علدددى اإلإدددبام ال عددداه ادددي ت ليدددن  هدددداا هددد ل الر يدددة   التربويدددة

 ل لك موايبة لرإالة التعليم لدعما  لمسيرتبا  لبااب جيي متعلم قادر على ت مي المساللية لاتتا  اللرارال مستلبد .

بيدددة السدددعودية لالتدددي تسدددتوجم مراجعدددة الدددامب المريدددزك ادددي اإلدارة التايدددرال التدددي يددددبدها الاةدددام التعليمدددي بالمملكدددة العر -

 م.5232ليعل دلرل اي ت لين الت وير المادود لماةومة التعليم لتزامن ت ويرل مت ر ية المملكة 
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 المنطلق السياسي للمملكة العربية السعودية: .0

ر  ال دددادك لالعددددرين  لر يدددة المملكدددة تتمثدددي يدددورة المحتمدددت السدددعودك السياإدددي المتوقدددت لالدددا  لمت لبدددال محتمدددت اللددد 

 م ايما يلي 5232

 محتمت يامن ب رية التعبير عن الر ك لالمدارية السياإية للموامن اي يااة الند ة. -

 حرا المحتمت السعودك لماإساته على الد ااية لالازاهة اي يااة الند ة. -

 ععدب قيمة العلم لالثلااة اي المحتمت السياإي. -

 لسعودك ن و عتاحة ال رية لتمكين الموامن من المدارية اي ال ياة السياإية.توجه المحتمت ا -

 للة اي الدللة.الجود قيادال ماهلة ل ات اللرار السياإي  لتللد ماايم مس -

 المنطلق االقتصادي للمملكة العربية السعودية: .0

 السعودك.لجود ت ة للتامية ااقت ادية لالبدرية ت لن مت لبال لمموحال المحتمت  -

 يرلرة الت وه ن و السوم الوماية اي ظي التمة المالية العالمية لتطتم الإعار. -

 محتمت يتحه على الماااسة اي ظي اقت اد العولمة لت رير الإوام. -

 ليت ال كومة إياإال لحوااز لتدحيت الل ا، التاا على المدارية المتميزة. -

 ة: المنطلق االجتماعي للمملكة العربية السعودي .4

 ماترال التامية اي المملكة تدير على يرلرة التلدم اي الماترال التاية بال  ة لالتعليم. -

 يياغة ماةومة متكاملة من الليم لالتدقيال التي ت كم المحتمت. -

 ااعتراا بدلر ماإسال المحتمت المدني التي تعمي لان مرجعية لماية. -

 على التوظيل الكامي )السعودة(.تباي اإتراتيحية لتللي  معده الب الة ليوا   -

 التوجه المحتمعي ن و ت مين ااحتياجال الإاإية للمواماين من غ اب  لمسكن  لموارد مامية  لي ية. -

 المنطلق التكنولوجي للمملكة العربية السعودية:  .5

 محتمت علمي تكاولوجي يرتكز على اقت اد المعراة لتكاولوجيا المعلومال. -

 ة العلمية لالتكاولوجيه لاة لل وار لالت اهم بين الجياه الحديدة.التوجه إلحده الثلاا -

 التوجه من محتمت مستبلك للتكاولوجيا  على مستثمر  نم ماتا لبا. -

 ندر نلااة التكاولوجيا لمت لبال بااب محتمت المعراة لكااة  لجه ال ياة اي المملكة. -
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 ثانيًا_ مبررات ومرتكزات التصور المقترح:

الليدددادال يدددرلرة مواجبدددة هددد ا الت دددور لالتايدددر  ىمعرادددي لالت دددور التكاولدددوجي الددد ك يددددبدل الع دددر ادددرا علددداان حدددار ال -

لعددددي بتكاولوجيددددا المعلومددددال لاإددددتتدامبا  ىعلدددد ليكونددددو ممددددا يت ل ددددم تاميددددة الليددددادال مباي ددددا لمواجبتدددده لالتعامددددي معدددده 

 لتوظي با اي عملية الليادة لاإلدارة داتي المدرإة.

التاميدددة المبايدددة ليدددعل انتددددارها ادددي المددددارن  امتابعدددة الحديدددد ادددي محددداه الليدددادة  ل اإلدارة م ددددلد للاايدددة يدددعل نلاادددة  -

لا يوجدددددد اهتمدددددام بدددددالب وا اإلجراميدددددة  بدددددي لي تلدددددر المحتمدددددت المدرإدددددي لممارإدددددال التاميدددددة المبايدددددة مثدددددي تبددددداده اتراب 

 تعل م من الم ادر المتاوعة.لالزيارال ال  ية لالالد المويوعي لالادلال للر  العمي لال

يدددعل بدددراما ععدددداد الليدددادال قبدددي تدددولي الليدددادة  د  علدددى تددددني مسدددتوك الليدددادال  باإليدددااة علدددى ظبدددور  إددداليم جديددددة ادددي  -

الليددادة لاإلدارة يدددي  لددك  د  علدددى  هميددة ليدددرلرة تاميددة الليدددادال مباي ددا حتدددى يمك اددوا مدددن التالددم علدددى نددواحي الل دددور ادددي 

 الت ورال ال ديثة اي الليادة لاإلدارة . اإلعداد لمواجبة

 التاميدددددددددة المبايدددددددددة يدددددددددرلرة م للدددددددددة ع ا مدددددددددا  رادل المددددددددددارن الليدددددددددام بت دددددددددوير  هدددددددددم الريدددددددددامز ببدددددددددا  ا لهدددددددددم -

 الليادال التربوية. 

حبم تاميددة قددددرال الليددادال اابتكاريدددة لتيددادة قددددراتبم علددى اإلبددددا، لالتحديددد بمدددا يددادك علدددى تددرغيببم ادددي المباددة نتيحدددة لاحدددا -

ددا عيحابيددة لراددت رلحبددم المعاويددة ممددا يحعلبددم يتحبددوا ن ددو مزيددد مددن  اددي عملبددم لتاييددر إددلويبم علددى الاطددي لعيسدداببم قيم 

 التحديد لالت ديع.

 ثالثًا_  أهداف التصور المقترح:

عيددة لي ددابة تداددي  لجدده الل ددور اددي ععددداد الليددادال قبددي تددولي الليددادة لعع دداب نددو، مددن التعزيددز لماإسددال اإلعددداد عددن نو -

 الليادال الملت لين بالتدريم حتى يتساى لبا مراجعة ت ب لبراما اإلعداد.

 ت سين جودة  داب جميت الليادال من تده تامية مباراتبم لمساعدتبم على مواجبة مت لبال العمي المتحددة. -

 ي تواجه الليادال اي عملبم.رات معايير الداب المتوقعة من الليادال التربوية بإتالة لتت يل بع  المعوقال الت -

 تمكين الليادال من ممارإة  حدا  إاليم الليادة لمن مسايرة الت ور التكاولوجي لالثورة المعراية. -

 مساعدة الليادال على تامية عدقاتبم اإلنسانية لتونين ال لة بيابم لبين العاملين معبم البيئة . -

 قدراتبم على اإلبدا، لالتحديد.تامية قدرال الليادال اابتكارية لتيادة  -
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ت ليدددن الامدددو المسدددتمر للليدددادال لرادددت مسدددتو   دامبدددم المبادددي لت سدددين اتحاهددداتبم ليدددلي مبددداراتبم لتيدددادة معدددارابم لمدددن  -

 نم اارتلاب بالمستو  الليادك لبم.

رايددددة لالمباريددددة انتلددداب  اطددددي الم دددادر المع ىتاميدددة مبددددارال الب دددع لااإتل دددداب العلمدددي ب يددددع ي دددبل اللامددددد قدددادرا علدددد -

 الدتمة لالتي تمكاه من الليام ب دلارل المتعددة ب اعلية.

 تامية قدرال الليادال على اإللمام بالإاليم ال ديثة اي الليادة لاإلدارة لتعزيز تبراته. -

ابدددددا ت سدددددين اتحاهدددددال الليدددددادال ن دددددو المبادددددة لالداب لتاميدددددة ااتحدددددال اإليحدددددابي للددددددعور باانتمددددداب للمدرإدددددة لالريدددددا ع -

 لمساعدتبم على التكيل المباي داتي البيئة المدرإية.

اإدددتاده جميدددت اإلمكاندددال الماديدددة لالبددددرية ادددي ت دددوير عمليدددة التاميدددة المبايدددة للليدددادال إلنحددداا برامحبدددا لت ليدددن  ق دددي  -

 اامدة مادودة من عمليال التامية المباية.

 ي التعالني لالعمي برلا ال رين.مبد  التامية المباية ال اتية للليادال لالعم ىالت ييد عل -

 رابعًا_ متطلبات تطبيق التصور المقترح:

 م .5232متواالة مت ر ية المملكة  ليت ت ة م ددة الهداا للتامية المباية للليادال التربوية -

 م.5232المملكة لالمتواالة مت ر ية  تواار الماترال الدالة على ت لن  هداا ت ة التامية المباية للليادال التربوية -

 بااب  على ااحتياجال التدريبية ال علية. يياغة ت ة التامية المباية للليادال التربوية -

 قيام التت يب الزماي لبراما التامية المباية على مراعاة مسالليال اللادة اليومية. -

 بالت ة ااإتراتيحية لت سين المدرإة. ربب ت ة التامية المباية للليادال التربوية -

    تسبم براما التامية المباية اي توعية الليادال التربوية بمساللياتبم. -

 م .5232لان ر ية المملكة  التعال  مت يليال التربية اي ليت براما التامية المباية للليادال التربوية -

 تا ي  مرايز التدريم  براما التامية المباية لالا للت ة المويوعة. -

 ة عن ااحتياجال التدريبية للليادال المدرإية. تحبيز قاعدة بيانال متكامل -

 تا   براما التامية المباية باإتتدام  إاليم لاإتراتيحيال حديثة قابلة للت بين. -

 تتسم بالمويوعية. ت ديد ت ب تلييم لبراما التامية المباية للليادال التربوية -

 م الحديدة.ب بيعة يدحياتب ربب براما التامية المباية للليادال التربوية -

 توار المرلنة لبراما التامية المباية حتى يمكن تعديلبا حسم ال اجة. -
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 لإللت ام اي براما التامية المباية.   توار حوااز تدحيعية للليادال التربوية -

 ت ديد الليادال التربوية الم لول تدريببم لنو، التدريم الم لول لمدة البراما لالاتاما المتوقعة مابم. -

 آليات تنفيذ التصور المقترح:خامسا_ 

يحدددم    تعمدددي  بدددراما التاميدددة المبايدددة علدددى    تكدددو  رامددددة ادددي ت سدددين وجوووود رؤيوووة واضوووحة لبووورامج التنميوووة المهنيوووة:  .1

لت دددوير  داب الليدددادال التربويدددة  مدددن تدددده ت دددة مدرلإدددة ترقدددى ببدددم مباي دددا مبل دددا لدتحاهدددال العالميدددة ال ديثدددة ادددي الليدددادة  

  دامبم لال ا لمت لبال التامية البدرية ليما  الحودة. لبما يطمن ت وير

تسدددعى بدددراما التاميدددة المبايدددة علدددى باددداب قددددرال الليدددادال التربويدددة علدددى وجوووود رسوووالة محوووددة لبووورامج التنميوووة المهنيوووة:  .5

ال ديثدددة  مدددن التعامدددي مدددت متايدددرال الع دددر  لتايدددد علدددى تاميدددة الك ايدددال المبايدددة للليدددادال للتعامدددي مدددت مت لبدددال الليدددادة 

 تده يي ما تلدمه من  ند ة لبراما تدريبية.

لت ل دددم  لدددك الت ديدددد الددددقين لالوايدددل لهدددداا لمبدددام تحديووود أهوووداف ومهوووام بووورامج التنميوووة المهنيوووة للقيوووادات المدرسوووية:  .3

بايددددة علددددى بدددراما التاميددددة المبايددددة لمحااتبددددا للإدددداملبا اددددي يددددوب الواقددددت لت ددددديال المسددددتلبي  لتعمددددي بددددراما التاميددددة الم

 ت لين العديد من الهداا التي تكو  غايتبا الإاإية هي ت وير لت سين  داب الليادال.

يحدددم    تلدددوم عمليدددة ليدددت لت دددميم بدددراما ل ندددد ة التاميدددة المبايدددة علدددى التت ددديب بووورامج التنميوووة المهنيوووة للقيوووادات:  .0

لدراإددددة الممارإددددال المبايددددة الراهاددددة لت ددددميم ااإددددتراتيحي الدددد ك يا لددددن مددددن ااحتياجددددال التدريبيددددة ال عليددددة للليددددادال 

البددددراما لالنددددد ة اددددي يددددوب الواقددددت لاحتياجددددال المسددددتلبي مددددت مراعدددداة عمكانيددددة لمت لبددددال التا يدددد  لجددددودة م تويددددال 

البدددراما لالندددد ة التدريبيدددة بمدددا يتااإدددم مدددت الثدددورة المعرايدددة لالتكاولوجيدددة  لمدددن  هدددم البدددراما التدددي يحدددم    تتطدددمن ادددي 

 ية المباية للليادال التربويةما يلي ت ة التام

 التت يب ااإتراتيحي لاإلدارة اإلإتراتيحية.

 النمام لالإاليم ال ديثة اي الليادة. -

 عدارة التمال التعليمية. -

 مبارال اللامد ال عاه. -

 عدارة الوقل. -

 اإلدارة اإللكترلنية. -

 مبارال التوايي ال عاه. -
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يحدددم    يلدددوم التت ددديب الزمادددي لبدددراما ل ندددد ة التاميدددة المبايدددة علدددى مراعددداة يوووة: التخطووويل الزمنوووي لبووورامج التنميوووة المهن .2

إددير العمدددي المدرإددي لعددددم اإلتددده بددده لليددت الحددددله الدراإددي اليدددومي بمددا يدددوا ر اددرا التاميدددة المبايددة لكدددي قامددد  يمدددا 

العلمددددي للبددددراما لتددددواير تددددبور السدددداة بمددددا يتااإددددم لححددددم الم تددددو   ىيحددددم    يتسددددم بااتسددددام لالواقعيددددة لالتوتيددددت علدددد

 الت ة الزماية حسم ال اجة. ىعا ر المرلنة ال ك يمكن من تدله عدتاه تعديدل عل

يحدددم    تتسدددم  إددداليم لاإدددتراتيحيال تا يددد  بدددراما التاميدددة المبايدددة  أسووواليب واسوووتراتينيات تنفيوووذ خطوووة التنميوووة المهنيوووة: .6

 إدددد  التعددددال  لالمدددددارية لالعمددددي بدددددرلا  ىللت بيددددن  ل   تلددددوم علددددبال دانددددة لال اعليددددة لالواقعيددددة لالمرلنددددة لاللابليددددة 

ال ريدددن لتبددداده التبدددرال لاتراب لاحتدددرام الدددر ك اتتدددر  لتلدددوم علدددى  إددداليم عبداعيدددة لابتكاريدددة تسدددبم ادددي الامدددو المبادددي 

 للليادال المدرإية.

لالمتابعددددة بالدددددمولية لالمرلنددددة ليحددددم    تتسددددم ت ددددب التلددددويم تقووووويت ومتابعووووة بوووورامج وأنشووووطة خطووووة التنميووووة المهنيووووة:  .0

ت ليلبددددا لهددددداابا   لااإددددتمرارية لاإددددتتدام  إدددداليم تلددددويم متاوعددددة للت يددددد مددددن مترجددددال بددددراما التاميددددة المبايددددة لمددددد

الت سددددن ادددددي الداب المدرإددددي للليدددددادال المدرإددددية  مدددددت اتسددددام  دلال التلدددددويم بالمااإددددبة لالواقعيدددددة  ىلانعكددددان  لددددك علددددد

 لالتكامي.

 قات تنفيذ التصور المقترح:سادًسا_ معو

يدددد تي ريددددد المعوقددددال التددددي تواجدددده تا يدددد  الت ددددور الملتددددرا مددددن تددددده التت دددديب ااإددددتراتيحي لالتابددددا بال ددددعوبال 

التاميددددة المبايددددة لهددددداابا لليددددت الت ددددب البديلددددة  لالمعوقددددال التددددي يمكددددن    ت ددددد  مددددن ت ليددددن اإلإددددتراتيحية الملترحددددة لبددددراما

 المتوقعة  لتتمثي  هم المعوقال اي لمواجبة ه ل ال عوبال 

ال دددياغة اإلجراميدددة اللابلددددة  ىمعوقدددال تتعلدددن ب هدددداا برندددداما تاميدددة الداب لعموميدددة لتددددمولية الهدددداا لااتلارهدددا علدددد -

 للليان لالتلويم لالم ارقة بين  هداا البرناما التدريبي لبين الاةرة المستلبلية.

معدددايير اتتيدددار المددددرل الكدددلب ليدددعل المكااددد ل لال دددوااز لنلددد   معوقدددال تتعلدددن بالمددددرل مدددن حيدددع اااتلدددار علدددى -

  عداد المدربين المتت  ين.

التددددريبي ل همبدددا التكدددرار ادددي معةدددم البدددراما التدريبيدددة لالم ارقدددة بدددين الهدددداا المويدددوعة   مددددكدل تتعلدددن بدددالم تو -

الدددتعل م الددد اتي لالامدددو المبادددي لعددددم  للبرنددداما لم تدددوال لعددددم احتدددواب البرنددداما التددددريبي علدددى مدددا يددددحت الليدددادال علدددى

 مدممة الت ة الزماية الم ددة للبرناما مت م توال.
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مددددكدل تتعلدددن بالليدددادال مدددن عددددم مراعددداة ااحتياجدددال التدريبيدددة للليدددادال لعددددم عتاحدددة التددددريم لحميدددت ال ئدددال العاملدددة  -

 عيدها.بالتعليم لإلبية المتدرل اي اتتيار البراما التدريبية لم تواها لموا

مدددكدل تتعلددن بددالتلويم  مثددي اااتلددار علددى المعددايير ال اإددمة اددي التلددويم ممددا يددادك علددى تددكلية لرلتيايددة التلددويم لعدددم  -

اإدددتمراريته لالمحاملدددة لالتبدددال  ادددي لحدددا  التلدددويم لعددددم جديدددة ب دددوا المتددددربين يوإددديلة لتلدددويمبم   حيدددع يحدددم    

مرلندددددة لااإدددددتمرارية لاإدددددتتدام  إددددداليم تلدددددويم متاوعدددددة للت يدددددد مدددددن تتسدددددم ت دددددب التلدددددويم لالمتابعدددددة بالددددددمولية لال

ت ليلبدددا لهدددداابا لانعكدددان  لدددك علدددى الت سدددن ادددي الداب المدرإدددي للمعلمدددال     مترجدددال لحددددة التاميدددة المبايدددة لمدددد

 مت اإتتدام  دلال التلويم المااإبة لالواقعية.

 توصيات الدراسة:

 م .5232متواالة مت ر ية المملكة  امية المباية للليادال التربويةالعمي على ليت ت ة م ددة الهداا للت -

لالمتواالدددة مدددت  هدددداا  يدددرلرة تدددواار الماتدددرال الدالدددة علدددى ت لدددن  هدددداا ت دددة التاميدددة المبايدددة للليدددادال التربويدددة -

 م.5232ر ية المملكة 

 التدريبية ال علية.بااب  على ااحتياجال  يياغة ت ة التامية المباية للليادال التربوية -

 قيام التت يب الزماي لبراما التامية المباية على مراعاة مسالليال اللادة اليومية. -

 م.5232لان ر ية المملكة  التعال  مت يليال التربية اي ليت براما التامية المباية للليادال التربوية -

 لت سين المدرإة.بالت ة ااإتراتيحية  ربب ت ة التامية المباية للليادال التربوية -

    تسبم براما التامية المباية اي توعية الليادال التربوية بمساللياتبم. -

 تا ي  مرايز التدريم  براما التامية المباية لالا للت ة المويوعة. -

 تحبيز قاعدة بيانال متكاملة عن ااحتياجال التدريبية للليادال المدرإية.  -

 لإللت ام اي براما التامية المباية.   التربويةتوار حوااز تدحيعية للليادال  -

 تتسم بالمويوعية. ت ديد ت ب تلييم لبراما التامية المباية للليادال التربوية -

 ب بيعة يدحياتبم الحديدة. ربب براما التامية المباية للليادال التربوية -

  اجة.يرلرة تواار المرلنة لبراما التامية المباية حتى يمكن تعديلبا حسم ال -

    تا   براما التامية المباية باإتتدام  إاليم لاإتراتيحيال حديثة قابلة للت بين. -

    تسبم براما التامية المباية اي توعية الليادال التربوية بااتحاهال ال ديثة اي الليادة المدرإية. -
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 يادال المدرإية.   تراعي مرايز التدريم الاةام المدرإي عاد تا ي  براما التامية المباية للل -

    تدتمي ت ب تا ي  براما التامية المباية للليادال التربوية على  إاليم تلويمية لليان ت نير نتاما التدريم . -

    تسبم براما التامية المباية اي تيادة قدرة الليادال التربوية على يات اللرار. -

 ربوية على مواجبة التمال المدرإية.   تسبم براما التامية المباية اي ت وير قدرة الليادال الت -

 عع اب حوااز لميزال مالية للعاملين اي محاه الليادة المدرإية . -

 بدكي دقين.    تا   عدارال التعليم الت ة الساوية للتامية المباية للليادال التربوية -

 نااب التدريم .  يلال ا ك   تريز براما التامية المباية على الحانبين الاةر -

 _ المقترحات:ثالثا

ان دقددددا  مددددن  هميددددة مويددددو، تاميددددة الداب المباددددي لدلرل المبددددم اددددي اارتلدددداب بالمسددددتو  المباددددي للليددددادال التربويددددة  

 لالدراإدددةلانعكدددان  لدددك علدددى مسدددتو  جدددودة العمليدددة التعليميدددة ب نرهدددا  يلتدددرا الباحدددع عندددراب هددد ا المويدددو، مدددن تدددده الب دددع 

 من تده الملترحال التالية 

 دراإة ميدانية حوه تلييم نتاما براما التامية المباية الملدمة للليادال التربوية اي محاه الليادة.عجراب  -

 دراإة ااعلية براما التامية المباية اي رات ي ابة اإتتدام التكاولوجيا لد  الليادال التربوية. -

 م.5232يوب ر ية بالمملكة اي  دراإة دلر مرايز التدريم اي الامو المباي للليادال التربوية -

 اي محاه الليادة. دراإة دلر عدارال التعليم اي ت لين الامو المباي للليادال التربوية -

 اي محاه الليادة. دراإة تلييمية لحودة براما التامية المباية للليادال التربوية -
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 .50. ا5212الحديدةة 

[ الدمرك  مدعا  بن ييل الله بن ملبي. ت وير براما التامية المباية للادة المدارن بالمملكة العربية السعودية اي يوب 5]

 . 323. ا5216يةة ااتحاهال العالمية دراإة ت ليلية. محلة يلية الترب
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[6] Jonathan. School Leadership Lessons from England. Phi Delta Kappan, 97 (3); 2015. P39. 

[7] Grootenboer Peter; Hardy. Contextualizing, Orchestrating and Learning for Leading: The Praxis 

and Particularity of Educational Leadership Practices, Educational Management Administration & 

Leadership. 45 (3); 2017. p402. 
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 .0. امرجت إابن[ إعود  إعود العب . 9]

 . 62. ا5216م.  محل  الدال  ااقت ادية لالتاميةة 5232[ المملكة العربية السعودية. ر ية السعودية 12]

( اي يوب التوجبال S-BPDيحي لمت لبال التامية المباية المرتكزة على المدرإة )[  حمد  م مد ما ور. التت يب ااإترات11]

 .509. ا5216العالمية ال ديثة. المحلة التربوية  يلية التربية  جامعة إوهاية 

 . 9. امرجت إابن[ إعود  إعود العب . 15]
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 .12. ا5210
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[ الل ا   عبراهيم عيسى ابراهيم. دراإة ميدانية للعدقة بين الثلااة التاةيمية لالداب المتميز لمدير  مدارن المرحلة المتوإ ة 16]

 .5210. جامعة باباة بدللة الكويل. رإالة ماجستير غير مادورة. يلية التربية

[17]   Hussin Sufean; Al Abri. Professional Development Needs of School Principals in the Context of 
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2015 . 92. 
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ABSTRACT 

This study presents three main approaches; The rooting methodology for the 

subject of the study; Taking into account the analysis of the status of research and 

studies, and the importance that touches upon the very essence of community 

development. Not only that; But even in the renaissance and advancement of 

nations regionally and continentally. And also, to have a look at the reasons that 

stand stumbling block in failing to achieve that, and despite the existence of 

extensive research and studies in all fields of development, which is represented in 

the large gap between research institutions and policy makers in Arab States. But 

even at the continental level, that is why we find it flounder when make decisions, 

and low level of services provided by the governments. This is due to these 

decisions are not based on prior studies, to insure simulate the particularity of the 

decision with the purpose for which it was established, where we would like to 

clarify through this study to Touching the concept of scientific research, and to 

shows the importance of scientific research in the development of societies, and to 

recognize the reality of this interactive relation between the two directions; 

Research Institutions and decision-makers. 

 

Keywords: Scientific Research, Importance of Scientific Research, Development 

of Societies, Particularity of Research Relation. 
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 ملخص

موووأل األخووور  ،بمنهجيوووة التل ووويو لمودوووو  الدراسوووة ،تقووووذ  ووورا الدراسوووة علوووط عووورا يةيوووة م الووو   ساسوووية

والدراسووووات، وتلوووة األ ميوووة التوووي تموووس  وووو ر تنميووووة  باالعتبوووار التحليوووو الخووواد بودوووعية دور األبحووواث

ووا لنن وور لووي األسووبا   المجتمعووات، ولوويس  وورا لقووى، بووو ةتووط لووي مهإووة وتقوودذ األمووو يقليمينووا وقارألنووا، و ألإن

التووي تقووو  ةجوور ععووورح لوووي عوودذ تحقوووو ولوووة، وبووالراو موووغ و ووود األبحووواث والدراسوووات ال زألوورح لوووي  ميوووأل 

لفجووووح الربيووورح ليموووا بووويغ المةسووووات البحعيوووة وراسووومي الوياسوووات لوووي ميوووادألغ التنميوووة، والتوووي تتمعوووو لوووي ا

الووودول العربيوووة، بوووو ةتوووط علوووط المووووتوط القوووار ، لنجووود تخوووبى لوووي ا ووودار القووورارات، وتووودمي لوووي مووووتوط 

الخوووودمات المقدمووووة مووووغ الحرومووووات، وولووووة بوووووب  عوووودذ اسووووتناد  وووورا القوووورارات علووووط دراسووووات موووووبقة  

ال ووورا الووور   مأووو، موووغ   لووو ، ةيوووا ألتمعوووو موووا موووود يألإووواة  موووغ لإوووماُ مكحاكوووات طبيعوووة القووورار موووأل 

خووووةل  وووورا الدراسووووة لووووي الت ووووري لما يووووة البحووووا العلمووووي، وتبوووويغ   ميووووة البحوووووث العلميووووة لووووي تنميووووة 

المجتمعوووات، والوقووووح علوووط ةقيقوووة تلوووة العةقوووة التفاعليوووة بووويغ االتجوووا يغ "المةسووووات البحعيوووة و وووامعي 

 القرار".

 

البحووووووووا العلمووووووووي،   ميووووووووة البحوووووووووث العلميووووووووة، تنميووووووووة المجتمعووووووووات، طبيعووووووووة  الكلمااااااااات الم  ا يااااااااة 

 العةقة البحعية.
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 الـمقـدمـــة 

ووووون و موووووغ  هووووود مك كعووووود البحووووووث والدراسوووووات العلميوووووة موووووغ  سووووومط النأووووواطات التوووووي ألمارسوووووها العقوووووو البأووووور ، لهوووووي  ك ت

والنهإووووووة والعمووووووراُ، والعمووووووو علووووووط اإلمتووووووار الفروووووور   الوووووور  ألهوووووودح يلووووووط  ووووووناعة الحيوووووواح، وتحقيووووووو الت ووووووور، 

 تلسيس لبنة موتقبو  لإو مغ   و األ يال.

لمووووووووغ المعووووووووروح  ُ تقوووووووودذ األمووووووووو ومهإووووووووتها الحإووووووووارألة مر ومووووووووة بعوووووووودح عوامووووووووو، ومووووووووغ   مهووووووووا .. رعاألتهووووووووا 

وا تمامهوووووووا بالبحوووووووا العلموووووووي وت بيقاتووووووو ، وموووووووغ  نوووووووا .. لووووووو ُ  ووووووورا األ ميوووووووة للبحوووووووا العلموووووووي تت لووووووو  اال تمووووووواذ 

 ، وعلووووووووط ر سووووووووها الجامعووووووووات والمةسوووووووووات البحعيووووووووة، سوووووووووا ن كاموووووووو  الحروميووووووووة منهووووووووا  و بمةسوووووووووات  و دواتوووووووو

الخا وووووووة، و ووووووورا لصموووووووا تأووووووورل  موووووووغ متوووووووادر  ساسوووووووية ل متوووووووار المعرلوووووووي الوووووووة ذ للت وووووووور والبنوووووووا  الحإوووووووار  

وووووووا .. كموووووووا   وووووووبح   ووووووورا المةسووووووووات البحعيوووووووة  وووووووا رح عالميوووووووة، ولووووووواعةن  وووووووا، والمحلوووووووي ختو ن للمجتموووووووأل عمومن

ووووونأل القووووورار، ويعوووووداد الوياسووووووات العاموووووة ورسووووومها للووووودول، وخا وووووةن لوووووي المجتموووووأل ال ربووووووي  ساسوووووينا لوووووي عم ليوووووة  ك

.. كموووووووا  مهوووووووا   وووووووبح  تكأووووووورو يةووووووودط ال ووووووووا ر األساسوووووووية للت ييووووووور الحإوووووووار ، واإلمتوووووووار الفرووووووور ، والبحوووووووا 

 العلمي.

وووووا  وووووا، وولوووووة وموووووغ  ووووورا المن لوووووو لقووووود  ولووووو  الجامعوووووات لوووووي الووووودول المتقدموووووة بووووورام  البحوووووا والت ووووووألر ا تمامن خا ن

بتوووووولير البيعوووووة العلميوووووة المناسوووووبة التوووووي ألمروووووغ  ُ تنموووووو ليهوووووا البحووووووث العلميوووووة وتزد ووووور، ور ووووودت لهووووورا ال ووووورا 

األمووووووووال الة مووووووووة لتووووووووولير األ هوووووووزح المختبرألووووووووة، والمعوووووووودات العلميووووووووة التوووووووي ألحتا هووووووووا البوووووووواةعوُ بتختتوووووووواتهو 

الجامعوووووات األساسوووووية بتوووووفةن خا وووووة،  المختلفوووووة، وال عجووووو  لوووووي ولوووووة  لالبحوووووا العلموووووي ألكعووووود يةووووودط   وووووو و وووووا  

ومةسوووووووات البحوووووووث والدراسووووووات بتووووووفةن عامووووووة  لبوووووودوُ بحووووووا علمووووووي تتووووووب  الجامعووووووة مجوووووورد مدرسووووووة تعليميووووووة 

وووووووا وات الحوووووووال لوووووووي المةسووووووووات البحعيوووووووة  لبووووووودوُ اإلبووووووودا  العلموووووووي  لعلووووووووذ ومعوووووووارح ألنتجهوووووووا الخوووووووروُ،  ألإن

أووووووورةت المختلفوووووووة التوووووووي توا ووووووو  المجتمعوووووووات ويمموووووووا  المعرلوووووووة وييرا هوووووووا ومأووووووور ا والووووووووعي لتو يفهوووووووا لحوووووووو الم

 تروُ بة لا دح.

كعوووووود البحوووووووث الجامعيووووووة التووووووي تنجز ووووووا تلووووووة الجامعووووووات  ةوووووود   ووووووو مة وووووورات الجووووووودح والتمييووووووز لووووووي سكوووووولو  كمووووووا ت

تتوووووني  الجامعووووووات محلينووووووا ويقليمينووووووا ودولينووووووا، لإووووووةن عووووووغ  وووووربها للبوووووواةعيغ الجيوووووودألغ مووووووغ طلبووووووة الدراسووووووات العليووووووا 
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ووووووا يلووووووط و عإوووووا  الهيعووووووة التد رألوووووووية مووووووغ داخووووووو الووووووبةد،  و ةتووووووط موووووغ الوووووودول األخوووووورط، األموووووور الوووووور  ألووووووةد  ةتمن

 ت وألر برامجها التعليمية، و مأ تها العلمية المختلفة.

يال يمنوووووووا متنووووووواول  نوووووووا لوووووووي مودوووووووو   ووووووورا البحوووووووا، مودوووووووو   ساسوووووووي لوووووووي دور األبحووووووواث والدراسوووووووات، وتلوووووووة 

األ ميوووووة التوووووي تموووووس  وووووو ر تنميوووووة المجتمعوووووات، ولووووويس  ووووورا لقوووووى، بوووووو لوووووي مهإوووووة وتقووووودذ األموووووو يقليمينوووووا وقارألنوووووا، 

وووووا لنن ووووور لوووووي األسوووووبا  التوووووي تقووووو  ةجووووور ععووووورح لوووووي عووووودذ تحقوووووو ولوووووة، راوووووو و وووووود األبحووووواث وال دراسوووووات و ألإن

ال زألووووورح لوووووي  ميوووووأل ميوووووادألغ التنميوووووة، والتوووووي تتمعوووووو لوووووي الفجووووووح الربيووووورح ليموووووا بووووويغ المةسووووووات البحعيوووووة وراسووووومي 

 ووووودار القووووورارات، وتووووودمي يالوياسوووووات لوووووي الووووودول العربيوووووة، بوووووو ةتوووووط علوووووط المووووووتوط القوووووار ، لنجووووود تخوووووبى لوووووي 

قوووووورارات علووووووط دراسووووووات لووووووي موووووووتوط الخوووووودمات المقدمووووووة مووووووغ الحرومووووووات، وولووووووة بوووووووب  عوووووودذ اسووووووتناد  وووووورا ال

ووووووا  نووووووا  سووووووب   خوووووور  موووووووبقة  ل موووووواُ مكحاكووووووات طبيعووووووة القوووووورار مووووووأل ال وووووورا الوووووور   مأوووووو، مووووووغ   لوووووو ، و ألإن

 ووووووو ر ، و ووووووو  ُ المووووووواطغ منوووووور الوووووونل  .. اعتوووووواد  و تربووووووط علووووووط اسووووووتعمال العقووووووو منوووووور الحإووووووامة والرودووووووة، 

ة كيفيوووووووة تو يفهوووووووا لوووووووي وو ووووووووالن للجامعوووووووة، و وووووووو كمخوووووووزُ لتجميوووووووأل المعلوموووووووات، ولووووووويس السوووووووتعمالها  و معرلووووووو

 وووووولم  الحيوووووواتي والعملووووووي، و وووووورا بعرووووووس مووووووا مووووووراا لووووووي ال وووووور   لوووووو مهو ألتعلموووووووُ منوووووور ال فولووووووة كيوووووو  ألوووووووتعملوا 

العقوووووووو كمختبووووووور ولووووووويس كمخوووووووزُ .. وموووووووغ  نوووووووا محتوووووووار إلعوووووووادح  ووووووويااة وتو يووووووو  العقوووووووو للتعاموووووووو موووووووأل العلوووووووو 

كموووووا متعاموووووو موووووأل المعلقوووووات راوووووو  التجرألبوووووي، واسوووووتعمال  ووووورا العلوووووو، ولووووويس مجووووورد تخزألنووووو  وةف ووووو  لوووووي العقوووووو ..

 مالهووووووا وروعتهووووووا، وبرووووووو مووووووا تحتوألوووووو  مووووووغ معووووووامي ومإوووووواميغ  علووووووط  مهووووووا  ووووووعارات خالوووووودح  لقووووووى لووووووي األد  

 العربي.

 وووووورا الدراسووووووة ت وووووورة الحا ووووووة يلووووووط اإل ابووووووة عووووووغ الت ووووووورات الجدألوووووودح، والمتمعلووووووة لووووووي  إشااااااكالية الدراسااااااة  .1

ث والدراسووووووات، واالسووووووتفادح منهووووووا لووووووي عموووووووذ التعوووووورح علووووووط   ووووووو العنا وووووور الم لوبووووووة لتفعيووووووو  وووووورا البحووووووو

وووووا التعووووورح علوووووط   وووووو المعوقوووووات التوووووي تحوووووول دوُ  عمليوووووة التنميوووووة التوووووي تتوووووبو يليهوووووا مجتمعاتنوووووا اليووووووذ، و ألإن

قيووووواذ البحووووووث العلميوووووة لوووووي المووووووا مة لوووووي تلوووووة التنميوووووة المر ووووووح، والمتمعلوووووة لوووووي طبيعوووووة العةقوووووة ليموووووا بينهوووووا 

 ار.ومةسوات رسو الوياسات، و امعي القر

تووووووولتي  ووووووورا الدراسوووووووة اسوووووووترماالن لدراسوووووووات سوووووووابقة  تناولووووووو  دور المةسووووووووات البحعيوووووووة،  أهاااااااداس الدراساااااااة  .0

سووووووووا ن كامووووووو  الجامعوووووووات  و المراكوووووووز البحعيوووووووة  لوووووووي تنميوووووووة المجتمعوووووووات  يو  ُ  ووووووورا المةسووووووووات البحعيوووووووة 

ألها موووووووغ باعتبوووووووار  مهوووووووا الحادووووووونة الووووووووليمة إل ووووووورا  البحووووووووث والدراسوووووووات العلميوووووووة، وولوووووووة بموووووووا ألتوووووووولر لووووووود

كفوووووووا ات بأووووووورألة، وتجهيوووووووزات، ومرتبوووووووات متختتوووووووة، ومنوووووووا  علموووووووي متميوووووووز .. يال  مووووووو  وموووووووغ خوووووووةل موووووووا 
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أللموووووو  الباةوووووا  لو وووووود بعوووووا الركوووووود واإلخفووووواي لوووووي البحوووووا العلموووووي لوووووي  ووووورا المةسووووووات، األمووووور الووووور  

 ألنعرس سلبنا علط تفعيو ويمجاة دور ا لي الموا مة بالتنمية المجتمعية.

وذ الدراسووووووووة بعوووووووورا يةيووووووووة م الوووووووو  ر يوووووووووية  بمنهجيووووووووة التل وووووووويو لمودووووووووو  تقوووووووو منهجيااااااااة الدراسااااااااة  .3

الدراسوووووة  موووووأل األخووووور باالعتبوووووار التحليوووووو الخووووواد بودوووووعية بنوووووا  مجتموووووأل المعرلوووووة  الووووور  ألكعووووود موووووغ  ولوألوووووات 

العوووووالو المتحإوووووور بروووووو  وامبوووووو  و بعووووووادا، وموووووغ  ولوألووووووات بنووووووا  مجتموووووأل المعرلووووووة،  ووووووو البحوووووا العلمووووووي برووووووو 

تلفوووووووة. وبقتوووووود يألجووووووواد ردألوووووووة مودوووووووعية و ووووووواملة قووووووودر الموووووووت ا  لهووووووورا الدراسوووووووة    وووووورال ، و مواعووووووو  المخ

 سنتناول  مغ يةية م ال  ر يوية، والتي أللتي سرد ا تباعنا:

 ما ية البحا العلمي. الم ل  األول:

   مية البحوث العلمية لي تنمية المجتمعات. الم ل  العامي:

بحعيوووووووة ومةسووووووووات رسوووووووو الوياسوووووووات و وووووووامعي طبيعوووووووة العةقوووووووة بووووووويغ المةسووووووووات ال الم لووووووو  العالوووووووا:

 القرار.

ا لووووووي تبوووووويغ   ميووووووة البحوووووووث والدراسووووووات  أهميااااااة الدراسااااااة  .4 لتهووووووا  امبنووووووا كبيوووووورن ترتوووووووي  وووووورا الدراسووووووة لووووووي ةك

وووووا لوووووي دور وووووا الهووووواذ الووووور  موووووغ الممروووووغ  ُ تةدألووووو  لوووووي  العلميوووووة بمختلووووو   مواعهوووووا لوووووي علميوووووة التنميوووووة، و ألإن

تخووووودذ الفووووورد بتوووووفةن خا وووووة، والمجتموووووأل بتوووووفةن عاموووووة   ووووورا لوووووي العدألووووود موووووغ المجووووواالت التوووووي موووووغ  ووووولمها  ُ 

كتيحووووو  لهوووووا الفر وووووة لوووووي ولوووووة، وكووووورلة لوووووي التو يووووو  الووووور  موووووغ الممروووووغ  ُ ألكووووووتفاد منووووو  بالنووووووبة  ةوووووال موووووا  

 لراسمي الوياسات، و كنا  القرار لي الدولة.

 المطلب األول  ماهية البحث العلمي

التمتووووووأل بالرلا يووووووة، والتووووووي تتمعووووووو لووووووي تحقيووووووو الراةووووووة بأووووووتط ألكعوووووود البحووووووا العلمووووووي  مووووووو الأووووووعو   مووووووغ   ووووووو 

 ووووووور ا لبنووووووي البأووووووور، ويألجوووووواد الحلووووووول لمختلووووووو  المكعإووووووةت التوووووووي تتعوووووورا لهووووووا المجتمعوووووووات  سوووووووا ن علوووووووط 

الجاموووووو  العلمووووووي  و المجتمعووووووي، وال  ووووووة لووووووي  ُ معيووووووار تحإوووووور األمووووووو اليوووووووذ ألكقووووووا  بموووووودط ا تمامهووووووا بالبحووووووا 

ات لووووي سووووبيو يقامووووة دولووووة العلووووو، ولووووي  وووورا المإوووومار تكأووووير الدراسووووات يلووووط  ُ العلمووووي، ومووووا ألووووتو يمفاقوووو  مووووغ مادألوووو

 تقدذ الدول ألتناس  طردألنا مأل ت ور البحا العلمي، ومدط اال تماذ ب  مغ  ام  الموةوليغ.

و نوووووا  الرعيووووور موووووغ التعرألفوووووات التوووووي تتحووووودث عوووووغ ما يوووووة البحوووووا العلموووووي  لقووووود ألووووور   الوووووبعا لتعرألفووووو  .. بلمووووو  

ووووون و، وولوووووة ةوووووول مجموعوووووة موووووغ القإووووواألا ال رألقوووووة التوووووي ألوووووت و ليهوووووا يعموووووال الفرووووور، وبووووورل مجهوووووود و نوووووي بأووووورو مك

 و الموووووووا و  بالتقتووووووي والتفتوووووويل عووووووغ العةقووووووات والمبووووووادل التووووووي تووووووربى بينهووووووا، وولووووووة بهوووووودح الو ووووووول للحقووووووا و 
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التوووووي ألوووووتو بنوووووا   لإوووووو الحلوووووول عليهوووووا "بينموووووا ألووووور   الوووووبعا الخووووور بلمووووو "  سوووووالي  وطكوووووري تهووووودح للرأووووو  عوووووغ 

الحقووووووووا و، والمعلومووووووووات، والعةقووووووووات الجدألوووووووودح، والحقووووووووا و للتلكوووووووود مووووووووغ  ووووووووحتها موووووووووتقبةن، وموووووووودط يمراميووووووووة 

 ت وألر ا، وتعدألو المعلومات القا مة للو ول يلط العموذ، والتعمو لي المعرلة العلمية.

 خووووورط  البحووووا العلموووووي  ألنوووووا كامووووو  ما يتووووو  ألهووووودح يلوووووط ترووووووألغ المعرلووووة، ولروووووغ يلوووووط  امووووو  المعرلوووووة  نوووووا    ميوووووةل

لووووووو  كت ووووووووألر مووووووووتوط االسوووووووتنتار العقلوووووووي، وسووووووورعة البدألهوووووووة، وتنميوووووووة روة االبتروووووووار، والبحوووووووا واإلبووووووودا  لووووووودط 

وووووون و ومتووووووزُ و ووووووحي ،  وووووووغ التعبيوووووور الووووووراتي عووووووغ لروووووور الوووووورات وال يوووووور  بلسوووووولو  مك البوووووواةعيغ، ورلووووووأل كفووووووا ح ةك

ر ال بيعيووووووة، واكتأووووووالها وبنووووووا   ختووووووية علميووووووة لوووووودألها القوووووودرح علووووووط التفريوووووور بالموووووووتقبو، والتعوووووورح علووووووط ال وووووووا 

ومحاولووووووة تفوووووووير ا، ولهمهووووووا والتعوووووورح علووووووط  سووووووبابها، والوووووووي رح عليهووووووا، وولووووووة ألكع ووووووي القوووووودرح علووووووط الووووووتحرو 

 لي بعا العوامو التي قد تروُ سببنا لي  ا رح ما.

وقووووود تختلووووو  األسوووووبا  التوووووي تووووودلأل الباةوووووا للقيووووواذ بالبحوووووا العلموووووي  ةيوووووا ألو ووووود دالعووووواُ موووووةيراُ بأووووورو  ساسوووووي 

 الدار   و الباةا يلط التو   للدراسة والبحا، و ما علط النحو التالي سردا تباعنا:لي ةا 

 أوالً  الدافع الذاتي ..

الوووووور  ألأوووووووتمو علوووووووط ةوووووو  المعرلوووووووة  ةيوووووووا ألمتوووووووا  بعووووووا األلوووووووراد بميوووووووولهو للتنقيوووووو  والبحوووووووا عوووووووغ المعرلوووووووة 

رابتوووووو  بووووووالعلو  والحتووووووول عليهووووووا،  و الحتووووووول علووووووط در ووووووة علميووووووة  لقوووووود ألروووووووُ الوووووودالأل لوووووودط الباةووووووا  ووووووو

بالدر وووووة العلميوووووة، والحتوووووول عليهوووووا، وةووووو  الأوووووهرح  و ال هوووووور  لقووووود ألرووووووُ الووووودالأل لووووودط الباةوووووا البحوووووا علوووووط 

 ووووووي ، والترقيووووووة لووووووي العمووووووو ةيووووووا ألقوووووووذ بعووووووا األ ووووووخاد بالبحووووووا العلمووووووي للترقووووووي لووووووي الووووووولو الووووووو يفي 

الأختووووووي بمودووووووو   خا ووووووةن لووووووي الجامعووووووات، واال تمامووووووات الأختووووووية بمودووووووو  معوووووويغ، وقوووووود ألروووووووُ اال تموووووواذ

معوووووويغ دالووووووأل للبحووووووا عووووووغ المعلومووووووات المتختتووووووة لووووووي  وووووورا المودووووووو  والتعمووووووو ليهووووووا، والبحووووووا لووووووي الرا  

 المختلفة.

 ثانيًا  الدافع الموضوعي ..

والووووور  ألتميووووووز بو ووووووود مأوووووواكو  لقوووووود ألروووووووُ الوووووودالأل لووووودط الباةووووووا  ووووووو و ووووووود مأوووووورلة اقتتووووووادألة  و ا تماعيووووووة  و 

بووووودألو للمووووووارد ال بيعيوووووة  لقووووود ألرووووووُ الووووودالأل  وووووو  ووووو  الموووووواد النوووووادرح، مموووووا  سياسوووووية  و علميوووووة واير وووووا، ويألجووووواد

ألوووووودلأل البوووووواةعيغ للبحووووووا عووووووغ بوووووودا و، و  ألووووووادح الوووووودخو القووووووومي ةيووووووا تحوووووواول الوووووودول مووووووغ  ألووووووادح دخلهووووووا القووووووومي 

ألقووووووذ البووووواةعوُ بالبحوووووا لوووووي مجووووواالت متعوووووددح لريفيوووووة اسوووووت ةل العوووووروات، و هوووووور ةا وووووات  اب وووووري مختلفوووووة، لووووور
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ممووووووا ترتوووووو  علووووووط الت ووووووور والترنولو يووووووا الحدألعووووووة، ومت لبووووووات الحيوووووواح لةرتقووووووا  بموووووووتوط معيأووووووي   دألوووووودح لهوووووورا

  لإو،  نا أل هر دور الباةعيغ إلألجاد طري ل ألفا  بهرا الحا ات.

 وألتو تقويو البحوث ألكعر مغ اتجاا، وولة تبعنا لموا فات معينة لي كو مو  بحعي:

 ا، و ي يةية  موا :.. ألعتمد علط منهجية البح التتني  األول

النووووووووو  األول: البحوووووووووث الن رألووووووووة .. طبيعتهووووووووا ال توووووووووتند علووووووووط الواقووووووووأل، لتعتموووووووود المةة ووووووووة وتجربووووووووة 

المراةووووووو المرومووووووة للبحووووووا، والتوووووولمةت الن رألووووووة واالسووووووتدالالت العقليووووووة،  ووووووي بحوووووووث العلوووووووذ الفيزألا يووووووة 

 والريميا ية.

لووووووط الواقووووووأل واالسووووووتقرا  العلمووووووي، أللجوووووول لوووووو  النووووووو  العووووووامي: البحوووووووث التجرألبيووووووة .. تعتموووووود لووووووي  ساسووووووها ع

الباةووووووا عنوووووود المةة ووووووة والتجووووووار  الخا ووووووة ب وووووورا معوووووويغ، لتروووووووُ عنا وووووور البحووووووا قابلووووووة للقيووووووا  

 الرمي.

النووووووو  العالووووووا: البحوووووووث الميداميووووووة .. و ووووووي البحوووووووث التووووووي ألنووووووزل ليهووووووا لرألووووووو البحووووووا  و الباةووووووا يلووووووط 

 ي  مأرلة البحا.المجتمأل ليجمأل المعلومات مغ عينة البحا ةو  ما تقتإ

 .. لهو مغ ةيا الهدح، وألنقوو يلط يةية  موا : التتني  العامي

النوووووووو  األول: البحوووووووووث االسووووووووت ةعية .. تهوووووووودح السووووووووت ة  البيعووووووووة وال ووووووووروح المحي ووووووووة بالمأوووووووورلة  و 

ال وووووا رح التوووووي ألوووووتو دراسوووووتها لوووووي موووووادح البحوووووا، ب ووووورا التعووووورح علوووووط الفوووووروا التوووووي سووووويتو ودوووووعها 

 بالبحا العلمي.

نووووووو  العووووووامي: البحوووووووث الو ووووووفية .. تهوووووودح الكتأوووووواح الوقووووووا أل وو وووووو  المأوووووورلة وال وووووووا ر و وووووو  ال

تفتوووووووويلي مووووووووغ خووووووووةل تحدألوووووووود ختا تووووووووها الرميوووووووووة والريفيووووووووة، لمعرلووووووووة الحالووووووووة الوووووووووابقة لل ووووووووووا ر 

 وت ور ا.

النووووووو  العالووووووا: البحوووووووث التفووووووويرألة  و البر اميووووووة .. التووووووي تفووووووور كيفيووووووة ةوووووودوث ال ووووووا رح منوووووور البداألووووووة 

 لح ة، وتحليو سب  ةدويها.ةتط ال

 خصائص وأبعاد البحث العلمي ..

 الو ول يلط ةقا و  دألدح: .1
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ُ   وووووو األ وووووداح التوووووي ألووووووعط يليهوووووا اإلموووووواُ موووووغ خوووووةل اسوووووتخداذ وتبنوووووي البحوووووا العلموووووي،  وووووو الو وووووول يةيوووووا 

يلوووووط ةقوووووا و  دألووووودح، وقووووود ترووووووُ تلوووووة الحقوووووا و الجدألووووودح مو وووووودح موووووغ قبوووووو، ولروووووغ ألكتووووويبها لوووووي بعوووووا األةيووووواُ 

 النقص  ليلتي الباةا بمنهجية محددح ألختبر بها تلة الحقا و ومت يراتها ليتو يلط ةقيقة كلية.

 

 الو  : .0

ألكعتبووووور الو ووووو  العلموووووي ااألووووووة موووووغ ال األوووووات الميداميووووووة للبحوووووا العلموووووي، وألعموووووو الباةووووووا علوووووط و ووووو  ال وووووووا ر 

كسوووووس منهجيوووووة ألوووووتو تحد ألووووود ا مووووووبقنا  كموووووا  ُ وتفنيووووود ا وتحليوووووو بيامتهوووووا  ليتوووووو يلوووووط و ووووو  كاموووووو مبنوووووي علوووووط  

الو وووووو  العلمووووووي  وووووودح لوووووووي البحووووووا األكووووووادألمي للمت يووووووورات التووووووي ألتووووووع  علوووووووط اإلمووووووواُ  ُ ألووووووةير ليهوووووووا،  و 

 ألكخإعها للتجربة، ليروُ البحا عبارح عغ و   لل ا رح وبنيتها ومروماتها ال ا رح والموتترح.

 معرلة الموتقبو: .3

نا ليمووووووا مإووووووط مووووووغ لقوووووورات، لووووووالتنبة العلمووووووي كمووووووا ودووووووح معرلووووووة الموووووووتقبو لووووووي البحووووووا العلمووووووي لوووووويس د ووووووةن 

 والمعرلة والتحليو االستباقي للمأرةت ومت يراتها ال ألحدث يال باتبا  المنا   واألسالي  العلمية.

 تقدألو ةلول قوألة للمأرةت: .4

ألكووووووواعد البحووووووا العلمووووووي اإلمووووووواُ مووووووغ خووووووةل تقوووووودألو ةلووووووول للمأوووووورةت التووووووي تقوووووو  عقبووووووة  موووووواذ اإلمووووووواُ، ومووووووغ 

تروووووووووُ  ووووووووا رح ا تماعيووووووووة  و كوميووووووووة  و معرليوووووووو   لوووووووورلة ألروووووووووُ مودووووووووو  البحووووووووا  ووووووووو مأوووووووورلة الممرووووووووغ  ُ 

الدراسوووووة، وموووووغ خوووووةل البحوووووا العلموووووي و سووووواليب  الت بيقيوووووة لحلوووووول تلوووووة المأووووورلة ت هووووور لوووووي الدراسوووووة علوووووط  يعوووووة 

 متا  .

 االبترار والتجدألد: .5

ا مات واالبتروووووووارات العلميوووووووة االبتروووووووارات واالختراعوووووووات ليوووووووو  وليووووووودح اللح وووووووة  و الحا وووووووة، بوووووووو يُ تلوووووووة الموووووووو

كسوووووس البحوووووا العلموووووي  لرامووووو  متوووووا    بحوووووايهو ابتروووووارات  ووووون و، وطبقووووو  عليووووو    تحققووووو  موووووغ عموووووو بحعوووووي علموووووي مك

واختراعووووووات، و مووووووا عووووووغ التجدألوووووود  لهووووووو أل هوووووور بودوووووووة عنوووووودما ألعوووووورا الباةووووووا الحقووووووا و الناقتووووووة، وألوووووووعط 

 مغ خةل مودو  البحا.يلط تقدألو ةلول  كعر ةداية ومة مة مأل ما آل  يلي  المأرلة 

 المعرلة: .6
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ووووووا مووووووا توووووودلأل الحا ووووووة اإلمووووووواُ يلووووووط البحووووووا والتوووووودبر والتفروووووور لووووووي خلووووووو الوووووووماوات واألرا، ومووووووا أل هوووووور  دا من

 ماموووووو  مووووووغ م ووووووا ر ومأوووووورةت، لووووووة ألوووووووت يأل عقووووووو البأوووووور  ُ ألتحمووووووو الجهووووووو  موووووواذ ال يبيووووووات، لهوووووورا قوووووود لجوووووول 

 و ما ألحتار يلي  مغ الحقول البحعية كلها.اإلمواُ يلط البحا العلمي ليتحتو علط معرلة  حيحة لر

 

 

 

 والتي تتحدد لي سبأل و ا    ساسية، والتي ملتي علط سرد ا تباعنا: وظائف البحث العلمي 

 

 موووووووووووووووووووووووووووأل  .1

 المتفري

يتموووووووووووووووووووووواذ  .0

 الناقص

اختتوووووووووووووووووووووووووار  .3

 المكوه 

ت وألووووووووووووووووووووووووووو  .4

 المختتر

تجليووووووووووووووووووووووووووة  .5

 ال اما

  يبدا  الجدألد .0 مقد الوا د .6

 

 خالصة  م هوم البحث العلمي ..

ووووون و لجموووووأل المعلوموووووات المويوقوووووة وكتابوووووة المةة وووووات والتحليوووووو ألمروووووغ  القوووووول بووووولُ البحوووووا العلموووووي  وووووو  سووووولو  مك

المن قووووووي والمودوووووووعي لتلووووووة المعلومووووووات ولووووووو تبنووووووي سلووووووولة مووووووغ األسووووووالي  والمنووووووا   العلميووووووة بك يووووووة التو ووووووو 

موووووغ يوووووو التو وووووو يلوووووط التلكووووود موووووغ  وووووحة  ووووورا المعلوموووووات والفردووووويات  و تعووووودأللها  و تزوألووووود ا بموووووا  وووووو  دألووووود، و

يلوووووط بعوووووا الن رألوووووات والبووووورا يغ التوووووي تفوووووي بوووووالتنبة بمعوووووو مودوووووو  الدراسوووووة، والوووووتحرو لوووووي  سوووووباب   و تبعياتووووو   

ةيووووووا ألعتبوووووور البحووووووا العلمووووووي  داحن لتر مووووووة الحقووووووا و، ليقوووووووذ بوووووو  مجموعووووووة  لووووووراد مووووووغ المختتوووووويغ لووووووي مجووووووال 

 الي سرد ا تباعنا:البحا العلمي بهدح التو و يلط الحقا و، ومخلص لبعا التعرألفات الت

البحووووووا العلمووووووي ..  ووووووو ال رألقووووووة الممنهجووووووة لجمووووووأل البيامووووووات، وةووووووو المأوووووورةت، وتقوووووودألو تفووووووويرات من قيووووووة  .1

ةوووووول  وووووا رح موووووا، ب رألقوووووة التفريوووووور التوووووحيحة لموووووواعدح اإلموووووواُ لووووووي الت لووووو  علوووووط مأووووورةت  اال تماعيووووووة، 

 والحياتية، مغ   و  عو ةيات   كعر سهولة، و علط رلا ية.

ووووووووون و لوووووووووي  موووووووووأل البياموووووووووات، وتووووووووودوألغ المةة وووووووووات، والتفووووووووووير البحوووووووووا العل .0 موووووووووي ..  وووووووووو األسووووووووولو  المك

 المودوعي لها، مغ خةل اتبا  تو يهات وار ادات المنا   واألسالي  العلمية.

البحووووووا العلمووووووي ..  ووووووو دراسووووووات من مووووووة ومكحرمووووووة تووووووواعد اإلمووووووواُ علووووووط تقوووووودألو التفووووووويرات والأووووووروةات  .3

 لتلكد مغ  حتها و ها ألتها للتنفير، ومأاركتها مأل الخرألغ.واالبداعات العلمية واألدبية، وا
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البحووووووا العلمووووووي ..  ووووووو الوسوووووويلة األولووووووط واألكعوووووور لاعليووووووة لووووووي ةووووووو المأوووووورةت، والرأوووووو  عووووووغ الحقووووووا و،  .4

والتلكووووود موووووغ  ووووودقها، موووووأل عووووودذ التووووووليو بالبووووودألهيات، بوووووو موووووغ خوووووةل ت بيوووووو قواعووووود منهجيوووووة تكمروووووغ الباةوووووا 

 دألدح ومالعة، مأل مأاركتها مأل ال ير.العلمي مغ الو ول يلط ةقا و  

البحوووووا العلموووووي ..  وووووو وسوووووويلة اإلموووووواُ لفهوووووو األةووووووداث واالتجا وووووات والن رألوووووات العلميووووووة، موووووغ خوووووةل تقوووووودألو  .5

 التفويرات والحلول األكعر مة مة مأل المأرلة البحعية.

ا علوووووط االبووووودا  واالبت .6 ووووون و وممووووونه   قوووووادرن روووووار، وت بيوووووو البحوووووا العلموووووي ..  وووووو موووووا ألجعوووووو الباةوووووا يموووووواُ مك

 تباع  ألخةقيات البحا العلمي وآداب .االنتا   التي ألتو و يليها، مغ خةل 

البحوووووووث العلميووووووة ..  ووووووي  وووووواةبة الفإووووووو لووووووي تعلوووووويو اإلمووووووواُ طرألقووووووة التفريوووووور الوووووووليمة لحووووووو المأوووووورةت،  .0

 وتقدألو الأروةات القوألة باإلدالة يلط  م  المتدر األول للعلوذ الت بيقية.

 

 أهمية البحوث العلمية في تنمية المج معات المطلب الثاني 

مووووو  عبوووووارح عوووووغ يبنوووووا ن علوووووط موووووا توووووو التو وووووو يليووووو  لوووووي الم لووووو  الووووووابو لوووووي تعرألووووو  البحوووووا العلموووووي موووووغ ةيوووووا 

ووووو ي الحقووووا و لووووي  ووووولُ موووووللة  و مأووووورلة عمليووووة لررألووووة من موووووة ألقوووووذ بهووووا  وووووخص ألكووووومط  الباةوووووا  مووووغ   ووووو تقت 

عينوووووة تكووووووومط  مودوووووو  البحووووووا  ب ن مووووووة تكوووووومط  موووووونه  البحوووووا   بك يووووووة الو وووووول يلووووووط  تبوووووا  طرألقووووووةامك علميوووووة مك

ةلووووووول مة مووووووة للعووووووةر،  و يلوووووووط متووووووا    ووووووالحة للتعمووووووويو علووووووط المأوووووورةت الممايلوووووووة لتكووووووومط  متووووووا   البحوووووووا ، 

وووووووا .. موووووووغ ةيوووووووا العمووووووووذ  لالبحوووووووا العلموووووووي  ألكعتبووووووور الدراسوووووووة العلميوووووووة الدقيقوووووووة المن موووووووة ل وووووووا رح معينوووووووة   ألإن

 للو ول يلط ةقا و ألمرغ االستفادح منها والتحقو مغ  حتها.باستخداذ المنه  العلمي 

بهوووووورا .. ألكعوووووود وسوووووويلةن للتنميووووووة  ل عووووووداد البوووووورام  اال تماعيووووووة ورسووووووو الوياسووووووة اال تماعيووووووة ال تتحقووووووو لاعليتهووووووا، ال 

ألروووووووُ يال علووووووط قاعوووووودح مووووووغ المع يووووووات الرقميووووووة والبحوووووووث  كمووووووا  ُ البحوووووووث وعلووووووط اختةلهووووووا  توووووودر  الحيوووووواح 

 وووووووي ةوووووووو المأووووووورةت اإلموووووووووامية  ،لوووووووراد والمجتمعوووووووات  لووووووورلة لووووووو ُ النتوووووووا   التوووووووي تهووووووودح يليهووووووواالواقعيوووووووة لأ

 واال تماعية.

كعنوووووووط بالدراسوووووووات المجتمعيوووووووة"، تهووووووودح يلوووووووط تحقيوووووووو ي :وموووووووغ  نوووووووا مقوووووووول ُ البحووووووووث العلميوووووووة "خا وووووووةن التوووووووي ت

ناطوووووووة بالبحوووووووا العلموووووووي بتوووووووفةن عاموووووووة، و وووووووي و ووووووو  ال ووووووووا ر وتفووووووووير ا، والتبوووووووو  بو قوعهوووووووا األ وووووووداح المك

ومحاولوووووة الوووووتحرو ليهوووووا، و وووووو وسووووويلة للدراسوووووة ألمروووووغ بواسووووو تها الو وووووول يلوووووط ةوووووو لمأووووورلة محوووووددح، وولوووووة عوووووغ 

طرألوووووو االستقتوووووا  الأوووووامو والووووودقيو لجميوووووأل الأووووووا د واألدلووووووة  التوووووي ألمروووووغ التحقوووووو منهوووووا، والتوووووي تتتوووووو بهوووووورا 
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والمتمعلووووووة لووووووي التعاموووووووو المأوووووورلة  و ال ووووووا رح المحوووووووددح، والوووووور  ألرمووووووغ لوووووووي ختو ووووووية ال ووووووا رح اال تماعيوووووووة، 

 مأل مت يرات كعيرح، المودوعية منها  و الراتية.

وبمووووووا  ُ البحوووووووث لووووووي المإوووووومار، وعلووووووط تنوعهووووووا واختةلهووووووا  توووووودر  الحيوووووواح الواقعيووووووة لألووووووراد والمجتمعووووووات، 

قيهووووووا "ليبقووووووط التوووووووادل الم ووووووروة  و ُ النتووووووا   تهوووووودح يلووووووط ت وووووووألر سكووووووبو ةيوووووواح األلووووووراد، وتنميووووووة المجتمعووووووات ورك

 عغ مدط طبيعة العةقة بيغ البحا العلمي والتنمية اال تماعية بالنوبة للمجتمعات ..؟ نا" 

لووووو ُ الحووووودألا عوووووغ   ميوووووة العلوووووو والبحوووووا العلموووووي، ودور موووووا لوووووي التنميوووووة والتقووووودذ  ةووووودألا قووووودألو ألإووووور  بجووووورورا 

وووووا كومووووو  ةووووودألا  دألووووود متجووووودد عبووووور الزمووووواُ والمرووووواُ  لل وووووب  موووووغ  منووووور توووووارألا العلوووووو و البحوووووا العلموووووي، و ألإن

البوووووووودألهيات التووووووووي ال داعووووووووي لتررار ووووووووا، والتلكيوووووووود عليهووووووووا، والوووووووودليو لووووووووي موقووووووووأل    دولوووووووو  علووووووووط سكوووووووولو التقوووووووودذ 

والحإووووووووارح مر وووووووووُ بموووووووودط تقوووووووودمها لووووووووي مختلوووووووو  مجوووووووواالت العلووووووووو والبحوووووووووث العلميووووووووة  بأووووووووقي  ال بيعووووووووي 

أوووووو ة واال تموووووواعي  لمووووووا مأووووووهدا اليوووووووذ وملمووووووس آيووووووارا علووووووط كالووووووة األ ووووووعدح والموووووووتوألات، ولووووووي مختلوووووو  األم

والمجووووووواالت،  وووووووو وليووووووود العوووووووورح العلميوووووووة، التوووووووي تتووووووور و منجوووووووزات ترنولو يوووووووة  لتووووووووتخدذ وتو ووووووو  لوووووووي  وووووووتط 

 مناةي الحياح.

ووووا، يو مجووووود  ُ  ول كلموووووةن مزلوووو  لوووووي مكحروووووو التنزألوووووو  وووووا، ولووووي  وووووو اإلسوووووةذ  ألإن ووووووند منوووور القووووودذ تارألخن و وووورا مجووووودا مك

، والتوووووي تحوووووا لوووووي طيوووووات معاميهوووووا علوووووط طلووووو     لرسوووووولنا الرووووورألو "عليووووو  التوووووةح و الووووووةذ"  وووووي كلموووووة   يقووووور

العلووووووو، الووووووور  ال ألتوووووولتط يال بوووووووالقرا ح، و وووووورا ألووووووودل علوووووووط ا تموووووواذ دألننوووووووا الحنيوووووو  بوووووووالعلو والووووووتعلو، ومنووووووو  الداللوووووووة 

 مو ولةن بل مية البحا العلمي وقيمت  بالنوبة لتنمية وت وألر لفرد واألسرح، بو والمجتمأل بتفةن عامة.

وووووا طبقنوووووا ألمووووور التوووووودبر الووووور   ورد لوووووي القوووووورآُ الرووووورألو، و وووووو  موووووور مبا ووووور موووووغ اللوووووو  عوووووز و وووووو بالدراسووووووة و ألإن

وووووولو، و وووووو لوووووي ولوووووة ال  والبحوووووا والتمحووووويص والتنقيووووو  والمعرلوووووة  كموووووا  ُ طلووووو  العلوووووو  وووووو لرألإوووووة علوووووط كوووووو مك

ألكميوووووز بووووويغ علوووووو وآخووووور، بوووووو اعتبووووور العلووووووذ النالعوووووة التوووووي تكحقوووووو متووووولحةن دألنيوووووة،  و تكو وووووو يلوووووط منفعوووووةن دميوألوووووة، 

ا لوووووي معنوووووط التووووودبر  بلمووووو  تمجيووووودنا للعقوووووو، وتحتووووويو العلوووووو "ةتوووووط مجووووودا قووووود قووووورُ  وووووهادح و ووووورا لصمووووو ا مجووووودا  ووووورألحن

 العلما  بأهادح المة رة" ولي  را ووا  األمعلة كعيرح لي كتا  الل  العزألز.

كمأوووووووع  المووووووودار  لوووووووي مختلووووووو  الوووووووبةد  وةتوووووووط بوووووووالر و  للعتوووووووور الر بيوووووووة عنووووووود العووووووور  والموووووووولميغ .. لقووووووود  

رقنا واربنووووووا، وكعوووووورت المرتبووووووات ةتووووووط  مهووووووا امووووووتأت بالمةلفووووووات لووووووي مختلوووووو  العلوووووووذ، ومووووووركر  نووووووا اإلسووووووةمية  وووووو

عووووووة  لوووووو  مكجلوووووود، وقوووووود كوووووواُ تة معلووووووط سووووووبيو المعووووووال  مرتبووووووة خلفووووووا  األموووووودلس   لقوووووود ا ووووووتمل  وةوووووود ا علووووووط سوووووو
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غ باألموووووودلس ةينهووووووا سووووووبعوُ مرتبووووووة عامووووووة، وقوووووود ا توووووورب   وووووورا المرتبووووووات الدارسوووووويغ والبوووووواةعيغ عووووووغ المعرلووووووة موووووو

 منابأل العالو المختلفة  ألنهلوُ مغ علوذ العر  ومةلفاتهو  بٌ ية التقدذ والت ور.

وموووووغ بوووووا  التل ووووويو أل ميوووووة البحوووووا العلموووووي لوووووي مقووووواذ تنميوووووة المجتمعوووووات لوووووي كالوووووة مجووووواالت العلوووووو والمعرلوووووة  

ا ممغ سبقوما لي بحر الدراسات والبحوث مغ العر  والمولميغ:  لنركر  نا بعإن

 

غ عبوووود اللوووو  األ د    ووووابر بووووغ ةيوووواُ  .. لهووووو مةسووووس لووووي علووووو الريميووووا ، و لوووو   بحايوووو  ومووووا  ووووابر بووووغ ةيوووواُ بوووو

 تو و يلي    ي المر أل األول ةتط القرُ العامغ عأر  لي  وروبا وال ر  كالة.

 بوووووو برووووور محمووووود بووووووغ  كرألوووووا  الووووورا    ولكقووووو  بووووووك  وووووالينو  العووووور  وطبيووووو  الفقوووووورا ، و وووووو مةسوووووس الريميووووووا  

 لي كتاب  الحاو   لي علو ال  ، والر  ألتروُ مغ عأرألغ مكجلدنا.الحدألعة، وما  وردا 

بوووووغ سوووووينا  .. وموووووا  وردا لوووووي كتابووووو  القووووواموُ  ةيوووووا بقيووووو  اعلوووووي الحوووووويغ بوووووغ عبووووود اللووووو  بوووووغ الحووووووغ بوووووغ علوووووي  

ووووووا لوووووووي علووووووو طبقوووووووات  مةلفاتوووووو  لفتووووووورح طوأللووووووة المر وووووووأل األساسووووووي لتووووووودرألس ال وووووو  لوووووووي  امعووووووات العوووووووالو، و ألإن

ُ واليووووووار العلوألووووووة مووووووغ كتابوووووو  الأووووووفا ، لووووووي كيفيووووووة تروووووووألغ الجبووووووال واألةجووووووار، والمووووووواد األرا .. رسووووووالة المعوووووواد

 المعدمية، مغ   و المرا أل التي اعتمدت عليها  وروبا يباُ مهإتها العلمية.

بووووووغ النفوووووويس  .. ومووووووا  وردا برتابوووووو  المووووووو ز لووووووي ال وووووو   خا ووووووةن وا  اعووووووة  الوووووودألغ بووووووغ  بووووووي ةووووووزذ القر ووووووي  

 الدورح الدموألة، وكاُ  ول مغ اكتأ  الدورح الدموألة التك رط. التختص الدقيو لي دراسة

بوووووغ الهيوووووعو  .. موووووغ مةسووووووي علوووووو البتووووورألات، وولوووووة لوووووي ت بيقووووو  لتلوووووة الهندسوووووة ا بوووووو علوووووي الحووووووغ بوووووغ الحووووووغ  

المعقووووووودح  باإلدوووووووالة للقياسوووووووات المإوووووووبوطة لوووووووي البحوووووووا البتووووووور ، ومقوووووووو الدراسوووووووات اإلارألقيوووووووة لوووووووي امعروووووووا  

مق ووووووة  لوووووو  ايوووووور قابلووووووة للتجوووووواو ، باعتبار ووووووا دقيقووووووةن علميووووووةن ةتووووووط مقوووووودذ البتوووووورألات وامروووووووار الإووووووو  يلووووووط 

 الحدألعة، المةسس األول لعلو المنا ر ومغ رواد المنه  العلمي.

ب وووووور   بووووووو عبوووووود اللوووووو  محموووووود بووووووغ موسووووووط  الخوووووووار مي  .. مةسووووووس علووووووو الجبوووووور، وكتابوووووو  الأووووووهير بعنووووووواُ "الج 

قاب لووووووة"،  ول ةووووووو منهجووووووي للمعووووووادالت الخ  يووووووة  والتربيعيووووووة، وليوووووو  طكووووووري ةووووووو الموووووووا و بالوسووووووا و المختلفووووووة، والمك

ب ر لي العالو  لامتقو يلط الل ات األ نبية.  و و الر   سس اسو الج 

عبووووود الووووورةمغ بوووووغ محمووووود ابوووووغ خلووووودوُ  بوووووو  ألووووود  ابوووووغ خلووووودوُ  ..  ول مفرووووور ا تمووووواعي اسوووووتخدذ المووووونه  العلموووووي 

 ل مغ  اغ قواميغ تقدذ األمو وامهيار ا.بعلو اال تما ، وسكميا بعلو العمراُ البأر    و

 أما عن مناهج البحث عند م كري اإلسالم ..
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بوووووغ الهيوووووعو" والتووووووي  وووووي موووووغ الووووودرر القيمووووووة والأوووووررات النفيووووووة، والتووووووي النوووووركر موووووا ورد لوووووي يةوووووودط مقووووودمات "

بتوووووووورات، وتمييووووووووز خووووووووواد  ألقووووووووول ليهووووووووا، مبتوووووووودل لووووووووي البحووووووووا باسووووووووتقرا  المو ووووووووودات، وتتووووووووف   ةوووووووووال المك

ت، وملووووووتقى باسووووووتقرا  مووووووا ألخووووووص البتوووووور لووووووي ةالووووووة اإلبتووووووار، ومووووووا  ووووووو مك وووووورد ال ألت يوووووور، و ووووووا ر ال الجز يووووووا

قووووودمات،  ألأوووووب  موووووغ كيفيوووووة اإلةووووووا ، يوووووو مترقوووووط لوووووي البحوووووا والمقووووواأليس علوووووط التووووودرر والترتيووووو ، موووووأل امتقووووواد المك

الهوووووووط، والووووووتحفل لووووووي النتووووووا  ، ومجعووووووو اردوووووونا لووووووي  ميووووووأل مووووووا موووووووتقرأل  ومتتووووووفح  اسووووووتعمال العوووووودل ال اتبووووووا  

ومتحووووورط لوووووي سوووووا ر موووووا مميوووووزا ومنتقووووودا طلووووو  الحوووووو ال الميوووووو موووووأل الرا ، للعلنوووووا منتهوووووي بهووووورا ال رألوووووو يلوووووط الحوووووو 

الووووور  ألوووووعل  التووووودر، ومتوووووو بالتووووودرأل  يلوووووط ال األوووووة التوووووي عنووووود ا ألقوووووأل اليقووووويغ، وم فووووور موووووأل النقووووود والوووووتحفل بالحقيقوووووة 

أل  ميووووأل ولووووة، بوووورآ  ممووووا  ووووو لووووي طبيعووووة التووووي ألووووزول معهووووا الخووووةح وتنوووووجو بهووووا مووووواد الأووووبهات، ومووووا محووووغ، موووو

اإلمووووواُ مووووغ كوووودر البأوووورألة، ولرنووووا مجتهوووود بقوووودر مووووا  ووووو لنووووا مووووغ القوووووح اإلموووووامية، ومووووغ اللوووو  موووووتمد المعرلووووة لووووي 

  ميأل األمور.

ووووووا ليمووووووا ورد لووووووي مقدمووووووة "ابووووووغ خلوووووودوُ" والتووووووي مووووووغ الممرووووووغ تلخوووووويص مودوووووووعها لووووووي مجموعووووووةن مووووووغ  و ألإن

لووووو  المةسوووووس الحقيقوووووي لعلوووووو اال تموووووا   علوووووط عروووووس موووووا ألدعيووووو  علموووووا  األسوووووس والن رألوووووات التوووووي سوووووا م  لوووووي  ع

وووووا بووووولُ قووووورا ح المقدموووووة توووووةد  السوووووتنتار  ال ووووور   بووووولُ المةسوووووس الحقيقوووووي  وووووو الفرمووووووي ..  واوووووو  كومووووو  .. علمن

 يةية مفا يو  ساسية، والتي  ي علط النحو التالي سردا تباعنا:

ميغ محوووووددح تووووووم  لهوووووو بوووووالتنبة بالمووووووتقبو   هووووور ابوووووغ خلووووودوُ  ُ المجتمعوووووات البأووووورألة تمإوووووي ولوووووو قووووووا .1

 لي ةال دراستها بأرٍو  يد.

  كد بلُ  را القواميغ ألمرغ ت بيقها علط المجتمعات التي تعيل لي مختل  األ منة. .0

   ار يلط  ُ علو العمراُ ال ألتلير بالحوادث الفردألة، بو بالمجتمعات كرو. .3

الن رألووووووات البووووووا رح ةووووووول م رألووووووة العتووووووبية، وقووووووواميغ والبوووووود مووووووغ اإل ووووووارح يلووووووط  موووووو  قوووووود تو ووووووو للعدألوووووود مووووووغ 

 العمراُ، و طوار الدولة، وسقوطها  لحف   م رألات ، وو و يليها عدألد العلما  لي وق  الةو.

ولروووووووو موووووووا سوووووووال  اإلسوووووووها  ليووووووو   مووووووووتنت  وا  التووووووورابى الوييوووووووو بالتفاعوووووووو المفتووووووورا بووووووويغ البحوووووووا  اسااااااا ن ا  

المجتمعيوووووووة باإلعموووووووار البأووووووور ، ألبووووووودو  ُ الووووووودول المتقدموووووووة  بارعوووووووةن العلموووووووي وت بيقاتووووووو  الترنولو يوووووووة  بالتنميوووووووة 

لووووووي ترسوووووويا  وووووورا االرتبوووووواط، واالسووووووتفادح منوووووو  ألقتووووووط الحوووووودود  ةيووووووا ألعووووووود تحوووووووغ موووووووتوط معيأووووووة  لراد ووووووا 

  يلووووووط و ووووووود %42 - 02  يلووووووط التقوووووودذ العلمووووووي التقنووووووي  بينمووووووا ألعووووووزط  وووووورا التحوووووووغ بنوووووووبة  %02 - 62بنوووووووبة  

 ر   المال.
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را التنميووووووة  باعتبار وووووا  وووووودلنا يسووووووتراتيجينا لرالوووووة دولنووووووا اليوووووووذ  ألفتووووورا  ُ ألكلبووووووي اةتيا ووووووات الحادوووووور يُ تحقيوووووو  وووووو

دوُ اإلخووووووةل بمقووووووودرات واةتيا ووووووات األ يوووووووال القادمووووووة والتوووووووي تليهووووووا  مموووووووا ألت لوووووو  استحإوووووووار عنتوووووور البحوووووووا 

كتيحووووو  الترنولو يوووووا الحدألعوووووة موووووغ يمراموووووات ويمجوووووا ات واعووووودح  لوووووي  ووووورا الأووووولُ، لهووووورا العلموووووي، واالمفتووووواة علوووووط موووووا ت

تةكووووووودا العدألووووووود موووووووغ التجوووووووار  العالميوووووووة لوووووووي مختلووووووو  الووووووودول، بأووووووورو لعوووووووال لتوووووووال  تنميوووووووة وت ووووووووألر رلا يوووووووة 

المجتمعووووووات لووووووي مختلوووووو  الميووووووادألغ والمجوووووواالت، ومووووووا ألتبووووووأل ولووووووة مووووووغ ةووووووا وتأووووووجيأل علووووووط البحووووووا، االبترووووووار 

 واالبدا ، لعةن وليس قوالن.

وووووا تحتوووووو مرووووواُ التووووودارح لوووووي مجووووواالت  لالووووودول التوووووي تعووووورح كيووووو  تك بوووووو مخر وووووات البحوووووا العلموووووي  مجووووود ا دا من

عدألووووودح،  وووووورا موووووا ألجعلهووووووا تتفوووووووي  لترعووووور موووووووا ماتها العقاليوووووة والعلميووووووة لووووووي ةإوووووارح اإلمووووووواُ لوووووي مجووووووال تقوووووودألو 

وووووووووووغ اسووووووووووت ةلها  الخووووووووودمات المتنوعووووووووووة لمواطنيهووووووووووا ولوووووووووو  ةوووووووووودث األسووووووووووالي ،  و ممو وووووووووا االقتتوووووووووواد ،  و ةك

 لموارد ا.

الووووور   الموووووال البأووووور ، والتوووووي تتمعوووووو لوووووي تأوووووييد و ووووويامة البكنوووووط األساسوووووية التوووووي موووووغ  ةيوووووا  ُ تنميوووووة وت ووووووألر

وووووا ألكمرنا وووووا موووووغ مواكبوووووة بووووواقي دول العوووووالو   ووووورا لصموووووا تمعلووووو  موووووغ   ميوووووة بالنووووووبة يلوووووط   ووووولمها  ُ ترفوووووو لدولوووووة تعليمن

 عها.قدرح الدول النامية  ليس لي تحويغ ودعها لحو ، بو مغ   و الموا مة لي رلا ة  لراد مجتم

وبهووووووورا لووووووو ُ االعتمووووووواد علوووووووط مع يوووووووات ومتوووووووا   البحوووووووا العلموووووووي، وتةلوووووووي االرتجوووووووال والعأووووووووا ية لوووووووي اتخووووووواو 

القوووووورارات، والتوووووودابير علووووووط اخووووووتةح  مواعهووووووا  ألموووووون   وووووورا الدولووووووة المتووووووداقية والقوووووودرح علووووووط تحقيووووووو االسووووووتقرار 

 واستمرارا  بما ألنعرس باإلألجا  علط ت ور وتنمية مجتمعها.

ا كبيووووووورح لوووووووي  وألفتووووووورا لوووووووي مراكوووووووز ومةسووووووووات األبحووووووواث والدراسوووووووات بمختلووووووو  تختتووووووواتها   ُ تلعووووووو   دوارن

 ووووووورا التووووووودد  وبخا وووووووة علوووووووط مووووووووتوط ودوووووووأل الدراسوووووووات، والمقترةوووووووات، والخ وووووووى، والتو ووووووويات المرتب وووووووة 

 بمجاالت مجتمعية ةيوألة علط طرألو تر يد القرارات وتو يهها.

 

 خالصة  أهمية البحوث العلمية في تنمية المج معات ..

  وووووبح  الحا وووووة يلوووووط البحوووووا العلموووووي لوووووي وقتنوووووا الحادووووور   ووووود منهوووووا لوووووي    وقوووووٍ  مإوووووط  لل وووووب  مجتمعنوووووا 

لووووووي سووووووباي محموووووووذ للو ووووووول يلووووووط  كبوووووور قوووووودر ممرووووووغ مووووووغ المعرلووووووة المعموووووورح  التووووووي ترفووووووو الراةووووووة والرلا يووووووة 

ا العلمووووووي، للفووووورد، وتإوووووومغ لووووو  العوووووويل ألليووووووو بريامووووو  اإلموووووووامي، وبعوووووود  ُ  دركووووو  الوووووودولك المتقدمووووووة   ميوووووة البحوووووو

وعص ووووو الوووودور الوووور  ألةدألوووو  لووووي التنميووووة ومنهووووا يلووووط التقوووودذ،  ولتوووو  الرعيوووور مووووغ اال تموووواذ وقوووودم  لوووو  كووووو مووووا ألحتا وووو  
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مووووووغ مت لبووووووات سوووووووا ن كاموووووو  مادألووووووة  و معنوألووووووة  ةيووووووا يُ البحووووووا العلمووووووي ألكعتبوووووور الدعامووووووة األساسووووووية لةقتتوووووواد 

ملةن مغ  النقاط، التي ملتي علط سرد ا تباعنا: والت ور أل  مجتمأل، وبهرا ألمرغ لنا  ُ مخلص يلط  ك

 ألكوا و البحا العلمي لي تخلص المجتمأل مغ ال وا ر الولبية، ألم  ألجد الحلول لهرا ال وا ر. .1

ألكعووووود ركننوووووا  ساسوووووينا موووووغ  ركووووواُ المعرلوووووة اإلمووووووامية لوووووي ميادألنهوووووا كالوووووة  لل ميوووووة البحوووووا العلموووووي تر وووووأل يلوووووط  ُ  .0

 يلط قدرات  بنا ها العلمية والفررألة والولوكية.األمو  درك   ُ ع متها وتفوقها ألر عاُ 

ا لووووووي دلووووووأل عجلووووووة الت ووووووور محووووووو التقوووووودذ  .3 ألكوووووووا و لووووووي تقوووووودذ المجتمووووووأل لووووووي كالووووووة مووووووواةي الحيوووووواح، ودورا كبيوووووورن

 واال د ار.

تووووووزداد   ميتوووووو  با دألوووووواد اعتموووووواد الدولووووووة عليوووووو ، ولووووووة إلدراكهووووووا   ميتوووووو  لووووووي اسووووووتمرار تقوووووودمها وت ور وووووووا،  .4

وبها بالمحال ووووووة علووووووط مرامتهووووووا  لالبحووووووا العلمووووووي ألووووووواعد ب دووووووالة المعلومووووووات وبالتووووووالي تحقووووووو رلا يووووووة  ووووووع

 الجدألدح، وألواعد علط ي را  التعدألةت الجدألدح للمعلومات الوابقة بهدح استمرار ت ور ا.

 للبحا العلمي دور كبير لي ييبات  حة الن رألات التحيحة، وتتحي  الن رألات الخاطعة. .5

لووووووط كووووووو المأوووووورةت التووووووي توا وووووو  المجتمووووووأل ب كووووووري علميووووووة، يو تقوووووووذ البحووووووا العلمووووووي ألووووووواعد لووووووي الت لوووووو  ع .6

الجهوووووووات المووووووووةولة بت بيوووووووو ال كوووووووري التوووووووي تنوووووووت  عوووووووغ األبحووووووواث، بتووووووووهيو مأووووووور ا وتو ألعهوووووووا، ب كوووووووري 

 المخاطبات الورألعة.

البحوووووا العلموووووي ألكفيووووود المجتموووووأل لوووووي تقتوووووي الحقوووووا و التوووووي ألووووووتفيد منهوووووا لوووووي الت لووووو  علوووووط بعوووووا مأووووواكل   كوووووك  .0

وبعوووووووة  و لوووووووي معرلوووووووة األمووووووواكغ األيرألوووووووة  و الأختووووووويات التارألخيوووووووة  و لوووووووي التفووووووووير النقووووووواد األموووووووراا واأل

وووووووا ةوووووووو المأووووووواكو االقتتوووووووادألة والتوووووووحية والتعليميوووووووة والتربوألوووووووة وةتوووووووط  لووووووولرا  والمووووووورا   واأللروووووووار،  ألإن

 الوياسية منها.

 

 ي القرارالمطلب الثالث  طبيعة العالقة بين المؤسسات البحثية ومؤسسات رسم السياسات وصانع

يُ موووووووللة عةقوووووووة البحوووووووا العلموووووووي تإووووووعنا موووووووغ  دألووووووود  مووووووواذ المةة ووووووة الجووووووودألرح بالتلموووووووو، والفحوووووووص، ويعوووووووادح 

الن وووووور، و ووووووي تلووووووة الموووووووللة التووووووي تعنووووووي عميووووووو االرتبوووووواط بوووووويغ الجامعووووووة والبحووووووا العلمووووووي مووووووغ  هووووووة  ولووووووط، 

هوووووووة يالعوووووووة  والمجتموووووووأل واةتيا اتووووووو  موووووووغ  هوووووووة ياميوووووووة، ومةسووووووووات رسوووووووو الوياسوووووووات و وووووووامعي القووووووورار موووووووغ  

لاألطروةووووووة التووووووي مووووووا ال ألكلوووووو  عليهووووووا الدراسوووووووُ والبوووووواةعوُ مووووووغ داخووووووو وخووووووارر الجامعووووووات، والتووووووي تتمعووووووو لووووووي 
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الجامعووووووووة ومراكووووووووز البحوووووووووث والدراسووووووووات العلميووووووووة   لتووووووووا تعيأوووووووواُ واقووووووووأل امفتووووووووال مكخيوووووووو  عووووووووغ اةتيا ووووووووات 

 المجتمأل  لهما بعيدتاُ عغ مأرةت ، وعغ طموةات ، وت لعات ، وعغ اةتيا ات .

لوووووورا .. لهمووووووا مكتووووووابتاُ بحالووووووة ألا وووووووةن   ووووووب  بووووووالعقو، و مووووووا ال تإوووووو لعاُ بوووووول  موووووووةولية ا تماعيووووووة ةقيقيووووووة، وال 

مووووغ  لمزألوووودا سوووويما مووووغ ةيووووا اإلسووووهاذ لووووي قيووووادح المجتمعووووات محووووو التقوووودذ والت ووووور، ومووووغ ةيووووا األخوووور بيوووودا محووووو

ا مووووووغ  ت وووووووألر مفهوموووووو  تجوووووواا الحيوووووواح، وتجوووووواا عةقاتوووووو  بووووووالروُ واأل وووووويا  .. والوووووووب  لووووووي كووووووو ولووووووة لوووووويس سوووووورن

األسوووووورار  لالووووووور  ألكعرقوووووووو دور الجامعوووووووات  باعتبار وووووووا منوووووووارحن للعلوووووووو والبحوووووووا العلموووووووي لوووووووي عمووووووووذ المجتمعوووووووات، 

 ووووووو  ُ  نووووووا  خوووووووح  و تووووووو س مووووووغ توووووودخو الجامعووووووات ومراكووووووز البحوووووووث والدراسووووووات لووووووي التنميووووووة المجتمعووووووات 

ا أل ووووودالها التعليميوووووة  ليعمووووودوُ بتوووووفةن عاموووووة، ولوووووي التنميوووووة المجتمعيوووووة بتوووووفةن خا وووووة  ليوووووروُ لوووووي ولوووووة  تجووووواو ن

يلووووووط تروووووورألس المفهوووووووذ البا وووووو  للعلووووووو والتعلوووووويو، و ووووووو  ُ تتخوووووور الجامعووووووات وبحويهووووووا العلميووووووة موقفنووووووا مكحاألوووووودنا مووووووغ 

رسووووووو الوياسووووووات و وووووونأل القوووووورارات، وولووووووة لرووووووي تووووووةد  مهمتهووووووا العلميووووووة لووووووي  وووووودو  ويبوووووودا ، واالسووووووتمرار لووووووي 

تناسووووويغ  مووووو  ألنب وووووي  ُ ألرووووووُ للجامعوووووات  يمتوووووار مكخر وووووات ال تجووووود مرووووواُ لهوووووا مرامنوووووا لوووووي سووووووي العموووووو، وبووووورلة مك

وووووا لوووووي تحوووووووغ وت ووووووألر المجتمعووووووات .. لن ووووورتهو للجامعوووووات  ووووووي م ووووورح موووووووقية  ا ما إن والبحوووووا العلموووووي ليهووووووا دورن

مك لقوووووة  ال مرووووواُ ل بووووودا  واالبتروووووار ليهوووووا، و ووووورا ام ةقنوووووا مموووووا سوووووبو، لووووو ُ البحوووووا العلموووووي لوووووي دولنوووووا، وخا وووووةن 

 اال تماعية، األمر الر  ألوا   تحدألات، و عوبات، وعراقيو.من  البحوث 

وولووووووة لو ووووووود ق يعووووووة كليووووووة،  و لجوووووووح عميقووووووة تفتووووووو المأووووووت ليغ بووووووالبحوث اال تماعيووووووة براسوووووومي الوياسووووووات،  و 

 ُ  نوووووا  عةقوووووة ايووووور تفاعليووووووة   ةادألوووووة الجامووووو  ومووووووغ طووووورح واةووووود، وتأوووووت و لقووووووى لوووووي مودووووووعات تحتا هووووووا 

 تخر  القرار بما ألتناس  وتو هاتهو.مةسوات رسو الوياسات،  و م

ولعووووو مووووغ  سووووبا   وووورا الفجوووووح لووووي  ووووو الووووونوات األخيوووورح   مهووووا تر ووووأل يلووووط عوووودذ االسووووتقرار الوووور  ألكعتبوووور متيجووووة 

وووووووويرح والمنفووووووورح للوياسوووووووة الوطنيوووووووة موووووووغ ةيوووووووا  من قيوووووووة للت يووووووورات العدألووووووودح التوووووووي طووووووور ت علوووووووط األ هوووووووزح المك

الترفوووووووو بمن وموووووووة البحوووووووا العلموووووووي "الجامعوووووووات ومراكوووووووز التوووووووةةيات والتن ووووووويو  األمووووووور الووووووور   عوووووووو عمليوووووووة 

البحووووووث والدراسوووووات" تمووووور بمراةوووووو متربربوووووة، والووووور   يووووور بووووورلة سووووولبنا علوووووط ال وووووروح المادألوووووة والمعنوألوووووة التوووووي 

 وووووهدتها  ووووورا المن وموووووة .. كموووووا  ُ  نوووووا  ايوووووا  تتوووووور وادووووو  و وووووامو عوووووغ   ميوووووة البحوووووا العلموووووي  موووووغ   وووووو 

 موووووة لمجتموووووأل متقووووودذ، وباإلدوووووالة يلوووووط ولوووووة تبووووودد وتأوووووت   ووووومو الرفوووووا ات بنوووووا  ويرسوووووا  القواعووووود األساسوووووية الة

ملووووووة البوووووواةعيغ والدارسوووووويغ  ممووووووا توووووووب  لووووووي تفريووووووة عمليووووووة التووووووراكو المعرلووووووي الوووووور  ال مروووووواُ  البأوووووورألة مووووووغ  ك

 بدوم  أل  ت ور  و تقدذ.
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حووووووا  ذ ألروووووووُ الوووووووب  لووووووي و ووووووود االمق ووووووا  الوادوووووو  لووووووي عةقووووووة العوووووورا وال لوووووو  ليمووووووا ألتعلووووووو بمودووووووو  الب

مووووو  ألوووووتو يالعلموووووي، ومووووورد ولوووووة يلوووووط قتوووووور العمليوووووة االتتوووووالية التوووووي ألفتووووورا  ُ توووووربى المنوووووت  بالمووووووتهلة، ةيوووووا 

كسوووووس  تقووووودألو العدألووووود موووووغ البحووووووث والدراسوووووات يلوووووط مةسووووووات رسوووووو الوياسوووووة و وووووامعي القووووورار، والمبنيوووووة علوووووط  

غ   ووووووو الو ووووووول عليموووووة، ووات تو وووووو  وطنوووووي  وووووورح، و وووووولمها الوةيووووود  ووووووو خدمووووووة المجتموووووأل، و وووووورا برليتوووووو  مووووو

يلوووووط متوووووا   يألجابيوووووة علوووووط المووووووتوط الووووور  ألحتوووووار يلوووووط ودوووووأل سياسوووووة وادوووووحة ومنهجيوووووة مإوووووبوطة، ويمموووووا لوووووي 

وووووا لوووووي  وووووو ايوووووا  موووووغ ألووووووتهلرها  بحيوووووا ألرووووووُ مينا  وووووا األخيووووور الووووور  دو وووووود تلوووووة البحووووووث والدراسوووووات، و ألإن

لمةسووووووووات الوطنيوووووووة ترسوووووووط ليووووووو   وووووووو  درار المراتووووووو ،  و ةووووووودود األر وووووووي  لوووووووي تلوووووووة المةسووووووووات، وولوووووووة  ُ ا

العاموووووة منهوووووا  و الخا وووووة  موووووا  الووووو  تعتبووووور البحوووووا العلموووووي ياموألنوووووا لوووووي مأووووواطها، والووووور  موووووغ المفتووووورا  ُ ألرووووووُ 

كبوووووورل الجهووووووود مووووووغ   ووووووو  ُ ألروووووووُ لرووووووو مةسوووووووة  البحووووووا العلمووووووي لووووووي قلوووووو  الر وووووواُ بالنوووووووبة للمةسوووووووات، و ُ ت

ا ميزاميوووووووة مووووووووتقلة للبحوووووووا لرعهوووووووا الخووووووواد بالدراسوووووووات وت ووووووووألر البحووووووووث، و ُ تختوووووووص دووووووومغ ميزامياتهووووووو

 لجعو منتجاتها لي موتوط المنالوة.

ا علووووووط مةسوووووووات رسووووووو الوياسووووووة و وووووونأل القووووووورار،  ويُ المتلمووووووو لواقووووووأل البحووووووا العلمووووووي اليوووووووذ  ألجوووووودا مقتتوووووورن

دوووووية" والتووووووي تتمعوووووو لوووووي سوووووير الدراسووووووة  و  و ووووورا موووووا ألخلوووووو مووووووا ألوووووومط لوووووي علوووووو الدراسووووووات بوووووك "العةقوووووة المر 

لنتوووووا   موووووأل التو ووووويات  لترووووووُ مويووووووةن بووووويغ منوووووت  البحوووووا ومووووووتهلر ، والتوووووي البحوووووا موووووغ ةيوووووا المودوووووو ، وا

تعووووووود يلووووووط ترسووووووبات االقتتوووووواد المو وووووو  الوووووور  لووووووو ألرووووووغ ألكع ووووووي للمةسوووووووة روة المبووووووادرح، وباإلدووووووالة يلووووووط  وووووورا 

المرةلوووووة التوووووعبة التوووووي تمووووور بهوووووا دولنوووووا العربيوووووة بتوووووفةن خا وووووة  و عمووووووذ القوووووارح األلرألقيوووووة بتوووووفةن عاموووووة، و ووووورا 

غ لنوووووا مووووودط الفجووووووح الواسوووووعة بووووويغ مةسوووووووات رسوووووو الوياسوووووة و وووووامعي القووووورار وبووووويغ المووووووتوط البحعووووووي موووووا ألكبوووووي

كقوووووور سياسووووووة  واألكووووووادألمي، لالدولووووووة تفتقوووووور يلووووووط سياسووووووية علميووووووة محووووووددح المعووووووالو، واأل ووووووداح، والوسووووووا و،  و  مهووووووا ت

ا ايووووووور معلنووووووو ، و ووووووورا موووووووغ  ووووووولم   ُ ألوووووووو س الخيفوووووووة عنووووووود العاموووووووة قبوووووووو الباةوووووووا، وخا وووووووةن لوووووووي  وووووووو  ووووووور

 االد رابات المتتابعة والمتزامنة.

ةيوووووا يمنوووووا عنووووودما متحووووودث عوووووغ راسووووومي الوياسوووووات  و  وووووامعي القووووورار  لوووووة مقتووووود بهوووووو القوووووادح الوياسوووووييغ لقوووووى، 

ووووووا األموووووور مو وووووو  يلووووووط كبووووووار الموووووووةوليغ، واإلدارات العليووووووا  سوووووووا ن لووووووي الق ووووووا  الحرووووووومي  و الق ووووووا   ويممووووووا  ألإن

مووووووتوط البلووووود   و المحلوووووي، و ووووورا موووووغ واقوووووأل مفوووووا يو الوياسوووووات الخووووواد، وةتوووووط يلوووووط كوووووو  وووووامأل قووووورار علوووووط ال

لُ الوياسوووووة العاموووووة تعنوووووي مووووووار عملوووووي مقتوووووود موووووغ قبوووووو الحروموووووة، بوووووالعاموووووة، وموووووا   وووووار يليووووو  بعوووووا البووووواةعيغ  

وووووا، وألجووووو   ُ ألتجوووووود  ووووورا المووووووار العملوووووي  وووووا عامن عينوووووة تةقوووووي ا تمامن  و  ةووووود مةسوووووواتها  لتقووووودألو ةلوووووول لقإوووووية مك
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 و قوووووووواموُ،  و تتوووووووورألحات عامووووووووة،  و  م مووووووووة ولوووووووووا   تن يميووووووووة محووووووووددح،  و قوووووووورارات لووووووووي  ووووووووورح تأوووووووورألأل، 

واختيوووووووار بووووووودا و "ولوووووووي  ووووووورا المووووووووار العملوووووووي لمفهووووووووذ الوياسوووووووات العاموووووووة" بووووووولُ الوياسوووووووات العاموووووووة كبووووووورام  

ةروميوووووووة  وووووووي متوووووووار لعمليوووووووات اتخووووووواو قووووووورارات سياسوووووووية ويدارألوووووووة متداخلوووووووة ومعقووووووودح، و نوووووووا مخلوووووووص يلوووووووط  ُ 

لعاموووووة  قووووود ارتوووووبى بموووووا ألكعووووورح بوووووك "رسوووووو الوياسوووووات العاموووووة" و وووووو االتجووووواا الووووور  تووووووعط متووووو ل  الوياسوووووات ا

 مراكز األبحاث والدراسات للتليير لي  يألجابنا ب را التحويغ والت وألر مغ   و التقدذ.

وباإلدوووووووالة يلوووووووط المأووووووورةت اإلدارألوووووووة والتن يميوووووووة، والفوووووووواد الموووووووالي واإلدار   لوووووووي  ووووووورا وتلوووووووة المةسووووووووات، 

را تووووولخر عمليوووووة مقوووووو المعلوموووووة التقنيوووووة موووووغ الووووودول المتقدموووووة يلوووووط الوووووداخو الووووووطني، وبقوووووا  كعيووووور ويلوووووط  امووووو   ووووو

دركوووووةن ألبعووووواد التقووووودذ العوووووالمي لوووووي ميوووووادألغ  موووووغ مراكوووووز البحووووووث مهمأنوووووا،  و تحووووو  قيوووووادات قدألموووووة متر لوووووة  ايووووور مك

ووووووووا لووووووووي ي مووووووووال التوووووووودر أل  الموووووووووتمر البحووووووووا العلمووووووووي، وال سوووووووويما لووووووووي العلوووووووووذ الترنولو يووووووووة وال بيعيووووووووة، و ألإن

للبووووواةعيغ، بوووووو قووووود و وووووو ةوووووال كعيووووور موووووغ مةسووووووات البحوووووا العلموووووي يلوووووط تهمووووويل الرووووووادر البحعيوووووة التوووووي ال تتفوووووو 

وسياسووووووية يدارتهووووووا  و يمراماتهووووووا، ومووووووغ  نووووووا ألجوووووود الباةووووووا  بوووووووا  الهجوووووورح مفتوةووووووةن يلووووووط الوووووودول ال ربيووووووة، لقووووووى 

عز ح لموا ب  ها، والداعمة أللرار ا االبترارألة.لتجد  را العقول البيعة العلمية المناسبة لها، والمك

و نوووووا أل هووووور  لينوووووا الووووودور الووووور    وووووبح  عليووووو  مراكوووووز البحووووووث والدراسوووووات لوووووي مع وووووو دول العوووووالو بأووووورو عووووواذ، 

ا  والوالألووووووووات المتحوووووووودح األمرألريووووووووة و وروبووووووووا بأوووووووورو خوووووووواد  لوووووووو ُ مراكووووووووز األبحوووووووواث والدراسووووووووات تلعوووووووو  دورن

ألنووووووت  عنوووووو  مووووووغ ت بيقووووووات علووووووط  ووووووعيد تو يوووووو  و وووووويااة  ساسووووووينا لووووووي يمتووووووار المعرلووووووة والبحووووووا العلمووووووي، ومووووووا 

الوياسوووووووة العاموووووووة للووووووودول لوووووووي مختلووووووو  مجاالتهوووووووا االقتتوووووووادألة، واال تماعيوووووووة، والوياسوووووووية، والتعليميوووووووة، باإلدوووووووالة 

يلوووووط عقلنوووووة وتر ووووويد القووووورار بموووووا ألتناسووووو  والمرةلوووووة التوووووي تمووووور بهوووووا تلوووووة الدولوووووة، ولوووووي كعيووووور موووووغ األةيووووواُ ألوووووتو 

و وووووامعي القوووووورار لوووووي قإوووووواألا معينوووووة ولووووووو موووووا تحووووووددا متوووووا   دراسووووووات المراكووووووز  اتخووووواو القوووووورار موووووغ الموووووووةوليغ

 البحعية.

ووووووا، لووووووي عمليووووووة  وووووونأل القوووووورار ورسووووووو  يُ دور وتووووووليير مراكووووووز األبحوووووواث والدراسووووووات لووووووي الوووووودول ال ربيووووووة عمومن

الوياسووووووات العامووووووة ألتفوووووواوت بأوووووورو كبيوووووور عووووووغ دور ووووووو وتووووووليير و لووووووي دول العووووووالو العالووووووا بمووووووا لووووووي ولووووووة عالمنووووووا 

ي .. كمووووووا  منووووووا مجوووووود مراكووووووز األبحوووووواث والدراسووووووات لووووووي الرعيوووووور مووووووغ دول العووووووالو المتقدمووووووة  قوووووود   ووووووبح  العربوووووو

ا عإووووووألنا موووووغ عمليوووووة رسوووووو الوياسوووووات  ا ووووز ن  كعتبووووور  وووووز ن يابتنوووووا موووووغ البنيوووووة الوياسوووووية  يلوووووط المووووودط الووووور    وووووبح  ت

ووووا مووووغ النقوووواط التووووي ألكعمووووو بهووووا الُ لووووي تلووووة الوووودو ل، والتووووي تكحوووودد و ووووا   لووووي تلووووة الوووودول، ولنووووا  ُ مكلخووووص بعإن

 ومهاذ مراكز األبحاث والدراسات، والتي  ي علط النحو التالي سردا تباعنا:
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 ي را  البحوث ةول تحليو المأرةت التي توا   الوياسات العامة. .1

 تقدألو اإلر ادات  و االستأارات ةول اال تمامات  و الموتجدات العا لة  و الفورألة للوياسات. .0

 ومية.تقوألو البرام  الحر .3

 تقدألو التفوير ةول المبادرات الوياسات العامة لوسا و اإلعةذ لتوهيو استيعا  الجمهور لها. .4

 تولير العلما  والرفا ات األساسية  و الخبرات الة مة للحرومة إلعداد الوياسات العامة. .5

ة لوووووي التوووووليير وموووووغ خوووووةل  ووووورا الو وووووا   والمهووووواذ مووووووتنت  تلوووووة ال بيعوووووة التوووووي تعروووووس عةقوووووة المةسووووووات البحعيووووو

   بمعنووووووط  يُ  وووووورا  ،علووووووط عمليووووووة اتخوووووواو القوووووورار  و علووووووط  وووووونا  القوووووورار، وكوووووورلة لووووووي رسووووووو الوياسووووووات العامووووووة

الوووووودور المنوووووووط بالمةسوووووووات البحعيووووووة،  ووووووو  ووووووز ن مووووووغ دور ألكحتووووووو  للبحووووووا العلمووووووي  و المعرلووووووة  بتووووووفة  ُ  وووووورا 

 هوووووور االرتبوووووواط الوادوووووو  بوووووويغ المةسوووووووة  ووووووي يةوووووودط مةسوووووووات البحووووووا العلمووووووي ويمتووووووار المعرلووووووة، و وووووورا مووووووا ألك 

عمليوووووووة التنميوووووووة والبحووووووووث العلميوووووووة والت بيقيوووووووة  بموووووووا ليهوووووووا اسوووووووت ةعات الووووووور   والبحووووووووث الميداميوووووووة، ويُ  ووووووورا 

االرتبوووووواط دوووووورور  لووووووي ةالووووووة الودووووووأل الوووووورا غ الوووووور  تموووووور بوووووو   وطامنووووووا، وولووووووة مووووووغ   ووووووو مجموعووووووة مووووووغ 

 األ داح، والتي مركر منها ما أللي سردا تباعنا:

ات التنميوووووة لوووووي المجتموووووأل، وموووووا  وووووي  سوووووهو الوكوووووبو و سووووورعها لتحقيقهوووووا موووووغ خووووووةل الرأووووو  عوووووغ  ولوألووووو .1

 استخداذ الموارد المحلية المتاةة.

 ت وألر البحا العلمي المحلي بما ألتوالو مأل اةتيا ات البيعة المحلية، وتو ي  الموارد الراتية. .0

 دعو اتخاو القرار، و عل   كعر عقةمية. .3

 خالصة  لطبيعة هذه العالقة ..

تلسيونووووووا علووووووط مووووووا سووووووبو وكوووووورا  لتودووووووي  تلووووووة الفجوووووووح العميقووووووة التووووووي تفتووووووو المأووووووت ليغ بالمةسوووووووات البحعيووووووة 

كبووووويغ  مهوووووا عةقوووووة ايووووور تفاعليوووووة، والتوووووي بووووودور ا تأوووووت و لقوووووى لوووووي مودووووووعات تحتا هوووووا  براسووووومي الوياسوووووات، وت

لليووووووووات مةسوووووووووات رسووووووووو الوياسووووووووات،  و متخوووووووور  القوووووووورار  دوُ تتووووووووور عوووووووواذ ووادوووووووو  المعووووووووالو، واللتقووووووووارا ل

الت بيوووووو التوووووي تخوووووص المجتموووووأل علوووووط مووووووتوط البلووووودألات والمحليوووووات موووووغ ةيوووووا التوعيوووووة، والتفووووووير أل ميوووووة  ووووورا 

ملووووووةن موووووغ النقوووووواط،  اإل ووووورا ،  و وا  الم لووووو  اإل ووووووةةي، وبهووووورا ألمرووووووغ لنوووووا  ُ مكلخووووووص  مووووور  ووووورا الفجوووووووح لوووووي  ك

 والتي ملتي علط سرد ا تباعنا:

ُ  ووووووورا يدوووووووع  يقالوووووووة التفريووووووور المنهجوووووووي لووووووودط الرعيووووووور موووووووغ المووووووووةوليغ واإلدارات العليوووووووا  موووووووغ ةيوووووووا  .1

اإل وووووورالية تتمعووووووو لووووووي  ُ الرعيوووووورألغ مووووووغ  ووووووامعي القوووووورار  و الموووووووةوليغ ألعتقوووووود  موووووو  األعلووووووو واألقوووووودر علووووووط 
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تموووووواد الفتووووووط لوووووي الرعيووووور مووووووغ المجووووواالت  و المهووووواذ الموووووووةول عنهوووووا، وبالتوووووالي لهووووووو ال ألوووووتلمس دووووورورح االع

علوووووووط المةسووووووووات البحعيوووووووة التختتوووووووية،  و ترليووووووو  مر عيوووووووات علميوووووووة خار يوووووووة تمتلوووووووة العموووووووو المعرلوووووووي 

 التختتي،  و األدوات المنهجية الة مة للتحليو العلمي للقإاألا والمأرةت مودأل القرار.

خوووووارر الحووووورر المفووووورط موووووغ االمفتووووواة بووووووهولة علوووووط األلروووووار الجدألووووودح، ومقتووووود  نوووووا بتلوووووة األلروووووار القادموووووة موووووغ  .0

 محيى اإل راح واإلدارح المبا رح للموةوليغ و امعي القرار.

ايووووووووا  لو ووووووووود قواعوووووووود بيامووووووووات يلرتروميووووووووة، وبمعوووووووواألير عالميووووووووة ..    بمعنووووووووط .. عوووووووودذ تووووووووولر متووووووووادر  .3

ا  ساسووووووووينا إلعووووووووداد األبحوووووووواث  للمعلومووووووووات الر ووووووووينة، والبيامووووووووات العلميووووووووة الحدألعووووووووة، والتووووووووي تأوووووووورو متوووووووودرن

 بحا العلمي.والدراسات العلمية، وت ور ال

 نوووووووا  در وووووووةن موووووووغ التجا وووووووو،  و دوووووووع  العقوووووووة بووووووويغ المووووووووةوليغ،  و  وووووووامعي القووووووورار  تجووووووواا المةسووووووووات  .4

البحعيوووووة، و ووووورا يموووووا ألرووووووُ متيجوووووةن لوووووبعا الأووووورو  موووووغ قصبوووووو  وووووامعي القووووورار لوووووي االسوووووتقةلية الوياسوووووية لهووووورا 

 المةسوات.

عووووووووات الحروميووووووووة، سوووووووووا ن دووووووووع  الأووووووووراكة التفاعليووووووووة بوووووووويغ المةسوووووووووات البحعيووووووووة، وبوووووووويغ مختلوووووووو  الق ا .5

الوياسوووووووية،  و االقتتوووووووادألة،  و اال تماعيوووووووة،  و ةتوووووووط موووووووأل  وووووووركات الق وووووووا  الخووووووواد الربووووووورط، التوووووووي تميوووووووو 

 عادحن يلط االعتماد علط ي را  البحوث والدراسات التي تحتا ها.

ووووووووا مووووووووغ ةيووووووووا  .6 ايووووووووا  المة وووووووورات العلميووووووووة لقيووووووووا  األدا  والمهنيووووووووة لووووووووبعا المةسوووووووووات البحعيووووووووة، و ألإن

 تا ها الفرر .موتوط يم

ي وووووورالية تووووووولير م وووووواذ لاعووووووو  وووووواو   مووووووغ  وووووولم   ُ ألكحفووووووز الرفووووووا ات علووووووط اإلبوووووودا  واالبترووووووار، وألزألوووووود مووووووغ  .0

  ميووووووووة وقيمووووووووة العلووووووووو والمعرلووووووووة والبحووووووووا العلمووووووووي  بعيوووووووودنا عووووووووغ التعقيوووووووودات البيروقراطيووووووووة، واالسووووووووتبداد 

عمليووووووة الت وووووووألر والعموووووووراُ، اإلدار ، وألحتوووووورذ وألكقوووووودر النقوووووود واالخوووووووتةح العلمووووووي، وألكعتبوووووور ولووووووة دووووووورورحن ل

وووووا اإلمراميوووووات المادألوووووة مقابوووووو علمووووو ، وخبراتووووو ، ومعرلتووووو ، بالأووووورو الووووور  ألوووووولر  وألوووووولر لووووو   ووووورا الن ووووواذ  ألإن

 ل  االستقةلية، والحياح الررألمة التي تليو بالعلو والعلما .

ا دوووووووع  اإلمراميوووووووات والقووووووودرات التوووووووووألقية ل متوووووووار المعرلوووووووي، والنأووووووور العلموووووووي  الووووووور  ألتووووووودر عوووووووغ  ووووووور .0

المةسوووووووووات البحعيووووووووة، والتووووووووي   ووووووووبح  تحتوووووووور دور ووووووووا لووووووووي مأوووووووور المعرلووووووووة لقووووووووى،  و التوقووووووووأل العلمووووووووي 

 العامود ، وتتجا و كيفية تليير المعرلة والبحا العلمي، ويمرامية يألتالها يلط  امعي القرار.
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و ووووووود مراكووووووز  بحوووووواث بمعابووووووة وا هووووووات ا تماعيووووووة،  و ك  ووووووا  للعمووووووو الوياسووووووي العوووووواذ  مووووووغ قصبووووووو بعووووووا  .9

ووووووونا  القووووووورار الووووووووابقيغ،  و كبوووووووار المووووووووةوليغ،  و ةتوووووووط الدبلوماسوووووووييغ الووووووورألغ خر ووووووووا  و تقاعووووووودوا موووووووغ   ك

وووووونأل القوووووورار ..    بمعنووووووط ..  ُ  وووووورا المراكووووووز البحعيووووووة تووووووولر ا ووووووا ن  و كمركووووووز للعةقووووووات العامووووووة  دا وووووورح  ك

بعمليووووووة  لووووووبعا الموووووووةوليغ الوووووووابقيغ  ليحووووووال وا علووووووط دور ووووووو الوياسووووووي  و اال تموووووواعي  كعوووووور مووووووغ اال تموووووواذ

ا للووووودور العلموووووي البحوووووا، وامحرالنوووووا لوووووي  وووووودح  و  البحوووووا العلموووووي واإلمتوووووار المعرلوووووي، و وووووو موووووا ألكولووووود تأووووووألهن

 رسالة البحا العلمي.

 الــ ـــــوصــــيـــــات 

 اال تماذ باإلعداد الجيد للباةعيغ. .1

 موا هتها.اختيار المودوعات البحعية وات التلة باةتيا ات وقإاألا المجتمأل، وسكبو  .0

التعوووووواوُ والتنووووووويو بوووووويغ الجامعووووووات ومراكووووووز الدراسووووووات والبحوووووووث مووووووأل مةسوووووووات رسووووووو الوياسووووووة و وووووونأل  .3

 القرار.

تختووووويص ميزاميوووووات مقبولوووووة للبحوووووا العلموووووي ال تقوووووو عموووووا  وووووو مو وووووود لوووووي الووووودول المتقدموووووة، والتوووووي تكحقوووووو  .4

قيها وممو ا عغ طرألو العلو والبحا العلمي.  رك

األساسوووووية والبحووووووث الت بيقيوووووة  بموووووا ألإووووومغ اسوووووتخداذ العلوووووو موووووغ   وووووو البنوووووا  البووووود موووووغ المعادلوووووة بووووويغ البحووووووث  .5

 والت ور لي  ميأل المجاالت  بما ليها بنا  العلو مفو .

 البد مغ التلكيد علط درورح رعاألة مةسوات البحا العلمي للدولة، وبما ليها الو ارات الخدمية. .6

ووووووا مووووووغ  عووووووو البحووووووا العلمووووووي  ولوألووووووة وطنيووووووة، و ُ ألموووووو .0 ول مووووووغ  ميووووووأل المتووووووادر، و ُ ألنتقووووووو مووووووغ البوووووود  ألإن

موووووووتوط االسوووووووتهةكات يلووووووط مووووووووتوط الممارسووووووات الفعليوووووووة لوووووووي الخ ووووووى والبووووووورام ، ويلووووووط مووووووووتوط تفعيوووووووو 

 الت وألر و عل   دلنا وطنينا وقومينا، وألوبو كو ما سواا مغ األ داح.

العلميووووووة، ودعووووووو تقوووووودألو الوووووودورات الدراسووووووية والتدرألبيووووووة لق اعووووووات المجتمووووووأل بهوووووودح رلووووووأل الرفووووووا ح المهنيووووووة و .0

 مهارات الرفا ات العاملة لي مختل  الق اعات.

 تقدألو محادرات ومدوات وةلقات ةوار بهدح تنمية يقالة المجتمأل. .9

المأوووووووواركة لووووووووي مأوووووووواطات الهيعووووووووات المعرليووووووووة لووووووووي المجتمووووووووأل كالمرتبووووووووات والمعووووووووارا، وتقوووووووودألو المأووووووووورح  .12

 أل المختلفة.المتختتة، وتقدألو المعلومات والبيامات العلمية لهيعات المجتم
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 الـخـاتـمـــة 

يُ لردوووووووية المةسووووووووات البحعيوووووووة، ودور وووووووا لوووووووي الت ووووووووألر والتوسوووووووأل لوووووووي التعلووووووويو الجوووووووامعي، والبحوووووووا العلموووووووي، 

واالبترووووووار، وتعزألووووووز التنووووووالس العلمووووووي اإلقليمووووووي والقووووووار ، وموووووودط االسووووووتفادح منهووووووا، ويمراميووووووة تو يفهووووووا لووووووي رسووووووو 

ووووونأل القووووورار لوووووي الدولوووووة  موووووغ   وووووو خدموووووة قإووووواألا الدولوووووة بأووووورو عووووواذ، وتووووولييرا علوووووط المجتموووووأل لوووووي  الوياسووووويات و ك

 تلة الدولة بو ٍ  خاد.

ةيوووووا ألتبووووويغ  ُ تنميوووووة المجتمعوووووات مهووووو  ةيووووواح، و سووووولو  معيأوووووة، وللووووووفة تقووووووذ علوووووط التفريووووور ب رألقوووووة  ووووومولية 

ترامليووووووة مووووووغ خووووووةل اسووووووتخداذ  سوووووولو  الوووووونك و الرليووووووة والفرعيووووووة، ومووووووا ألرب هووووووا مووووووغ عةقووووووات وتفوووووواعةت، ومووووووا 

رتووووو  عليهوووووا موووووغ متوووووا   وعمليوووووات ت رألوووووة را عوووووة لوووووي التعاموووووو موووووأل مأووووورةت المجتمعوووووات اإلمووووووامية، وولوووووة يُ ألت

ودوووووأل ةوووووو لروووووو مأووووورلة علوووووط امفوووووراد لوووووويروُ ايووووور كووووواٍح، ولوووووغ ألوووووةد  يلوووووط تحقيوووووو   وووووداح التنميوووووة لوووووي كعيووووور 

 مغ مت لبات المجتمعات لي  و مفا يو التنمية المختلفة.

ووووونا  قووووورار  بت ييووووور طكوووووري تعاملنوووووا موووووأل األ ووووويا  لوووووي  ويُ ت بيوووووو للووووووفة التنميوووووة  ألعنوووووي  منوووووا م وووووالبوُ سووووورامنا و ك

بيعاتنوووووا اإلقليميوووووة والقارألوووووة، والووووووير لوووووي يوووووةث اتجا وووووات ر يووووووة، و وووووي "المحال وووووة علوووووط البيعوووووة، وتحقيوووووو مموووووو 

اقتتووووووواد  معقوووووووول، وتحقيوووووووو العدالوووووووة اال تماعيوووووووة" و ووووووورا موووووووغ واقوووووووأل  ُ الووووووووير لوووووووي  ووووووورا االتجا وووووووات بأووووووورو 

 وعقةمي سيقودما يلط تحويغ موتوألات معيأتنا، ودماُ ةياح  يدح لنا ولأ يال القادمة.متوا ُ 

ويُ ت بيوووووووو  سووووووولو  التنميوووووووة المجتمعيوووووووة ألت لووووووو   ُ تقووووووووذ الهيعوووووووات الرسووووووومية والمحليوووووووة بت ووووووووألر  سوووووووالي  يدارح 

 و كالن ووووواذ متراملوووووة  ألوووووتو بواسووووو تها التعاموووووو موووووأل المجتموووووأل علوووووط  مووووو  م ووووواذ متراموووووو، وألأوووووتمو مجموعوووووة موووووغ الووووونك 

ووووووا بأوووووورو موووووووتمر، وبالتووووووالي تت لوووووو   االقتتوووووواد ، والوياسووووووي، واال تموووووواعي، والتووووووي تووووووةير وتتوووووولير ببعإووووووها بعإن

دألناميريووووووة  وووووورا الوووووونك و عمليووووووات دووووووبى وتو يوووووو  موووووووتمرح للحوووووود مووووووغ الووووووولبيات وتع وووووويو اإلألجابيووووووات لووووووي داخووووووو 

يوووووور ومبا وووووور علووووووط دراسووووووة ةالووووووة المحلووووووي للدولووووووة، و وووووورا  ووووووو دور المةسوووووووات البحعيووووووة، والتووووووي تعتموووووود بأوووووورو كب

الوووووووراُ لووووووي كووووووو مأوووووورةتهو، ولووووووي مختلوووووو  مراةلهووووووا .. و وووووورا مووووووغ من لووووووو  ُ   ووووووحا  المأوووووورلة  كووووووو  كعوووووور 

 األ خكاد معرلةن بها، و قكدر و علط ودأل الحلول المناسبة لمعالجتها.
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وووووووا .. محوووووووغ معوووووووامي   موووووووة لوووووووراغ ر يووووووو  لوووووووي مووووووووللة التوا وووووووو البنوووووووا  ليموووووووا بووووووويغ المةسووووووووات البحع يوووووووة ختامن

لهووووورا األ موووووة قبوووووو  ُ  ومةسووووووات رسوووووو الوياسوووووات و ووووونأل القووووورار لوووووي دولنوووووا، ولهووووورا ألجووووو  علينوووووا  ُ مجووووود ةوووووة

مإوووووولأل يلوووووووط البحوووووووا عوووووووغ الت ووووووووألر والتوسوووووووأل لوووووووي التعلووووووويو الجوووووووامعي، والبحوووووووا العلموووووووي، واالبتروووووووار، لموا هوووووووة 

التحووووودألات القارألووووووة، وتعزألوووووز التنووووووالس العووووووالمي .. و ووووورا ةقيقووووووةن مووووووا معاميووووو  محووووووغ كمةسوووووووات بحعيوووووة مووووووغ تهموووووويل 

 ويقتا .

و وووووامعي القووووورار" ألوووووةد  يلوووووط رلوووووأل القووووويو التوووووي تعروووووس ةيوووووا يُ التفاعوووووو بووووويغ االتجوووووا يغ "المةسووووووات البحعيوووووة 

 ووووووورح المجتمووووووأل  كومهووووووا الوووووورابى والمعيووووووار األساسووووووي للووووووولو  الفوووووورد  واال تموووووواعي، والمجتمووووووأل لووووووي عموموووووو  

 ووووووبا  سوووووووي العمووووووو بالتختتووووووات الة مووووووة  كمووووووا  ووووووو يال ألتروووووووُ دوُ و ووووووود  وووووورا البنووووووا   لهووووووو بحا ووووووة يلووووووط 

رليوووووووة، واالبتروووووووار، والمأووووووواركة لوووووووي تو يووووووو  راسووووووومي الوياسوووووووية، بحا وووووووة يلوووووووط تنميوووووووة القووووووودرات العلميوووووووة، والمع

و ووووووامعي القوووووورار، بلسوووووولو  البحووووووا العلمووووووي الهووووووادح ليووووووواعد المتختتوووووويغ والقووووووا ميغ علووووووط قمووووووة الهوووووورذ لووووووي 

الدولوووووووة لوووووووي  دا  عملهوووووووو بأووووووورو  معوووووووو، وب بيعوووووووة الحوووووووال  ووووووورا تحوووووووددا   ميوووووووة الووووووودور الووووووور  ألمروووووووغ  ُ تلعبووووووو  

الوييقووووووة بوووووويغ الجامعووووووات ومراكووووووز البحوووووووث والدراسووووووات علووووووط موووووووتوط المةسوووووووات البحعيووووووة مووووووغ خووووووةل التوووووولة 

الووووووداخو و الخووووووارر مووووووغ  هووووووة، وبوووووويغ المجتمووووووأل مووووووغ  هووووووة  خوووووورط  لتحقيووووووو طموةووووووات التنميووووووة والت لوووووو  علووووووط 

تحوووووودألاتها، وولووووووة عبوووووور مووووووواعيها لووووووي خدمووووووة المجتمووووووأل مووووووغ خووووووةل التميووووووز العلمووووووي والبحعووووووي، ويعووووووداد الروووووووادر 

 البأرألة.

خووووووح البووووواةعيغ بووووولُ لمودوووووو   ووووورا البحوووووا موووووغ األ ميوووووة بمرووووواُ  ةيوووووا ألنب وووووي  ُ تتو ووووو  كموووووا موووووود  ُ منووووووا ل 

ملووووووة التو وووووويات التووووووي تلووووووي لووووووي مهاألووووووة  وووووورا  يليوووووو  الجهووووووود وألح ووووووط بالعناألووووووة واال تموووووواذ، لبهوووووورا مو ووووووي لووووووي  ك

 الدراسةص سردنا.
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 قائمة المصادر والمراجع 

ة  موارات يلط التنمية الموتدامة والقإا  علط الفقر، مر أل لوادعي الوياسات، األمو المتحدح، برمام  األمو المتحدح للبيع [1] 

 .0211منأورات األمو المتحدح، ميوألور ، 

 ألو ، سميرح يبرا يو،  ندوي النقد الدولي وقإية اال ةة االقتتاد  والمالي، دراسة تحليلية تقيمي ، مركز اإلسرندرألة [2] 

 .0222للرتا ، اإلسرندرألة، 

 .0222بدر، عبد الرةمغ، منا   البحا العلمي، وكالة الم بوعات، الروأل ، [3] 

 امعة الدول العربية، تقرألر ةول اإلستراتيجية العربية للبحا العلمي والتقني واالبترار، منأورات  امعة الدول العربية،  [4]

 .0213القا رح، 

 .0221المو ،ميأال  ارا،اتجا ات  دألدح لي علو اال تما ،دار الحرمة،ب داد، [5] 

 .0224 ولد تاألغ، توما ، المقدمات التارألخية للعلو الحدألا، تر مة  ةمد ةواُ عبد الواةد، مرتبة األسرح، القا رح،  [6]

 .0225العامة، ب داد،  ةبي ، كا و، العولمة مغ من ور مختل ، الجز  العامي، دار الأةوُ العقالية [7]

 .0226 فيو، محمد، البحا العلمي مأل ت بيقات لي مجال الدراسات اال تماعية، المرت  الجامعي الحدألا، اإلسرندرألة،  [8]

 .0222ع ية، عبدالقادر محمد، اتجا ات ةدألعة لي التنمية، الدار الجامعية، اإلسرندرألة،  [9]

امية العربية  محو يقامة مجتمأل المعرلة، برمام  األمو المتحدح اإلمما ي، المرت  لر امي، مادر، تقرألر التنمية اإلمو [10]

 .0220اإلقليمي للدول العربية، 

 .0223قنتوح،  ةة، للوفة العلو، الهيعة العامة للرتا ، مرتبة األسرح، القا رح،  [11]

لعالي لي التنمية االقتتادألة للمجتمأل، دار الربيوي، عبدالل   مع ، ومحمود مت فط قمبر، دور مةسوات التعليو ا [12]

 .0221العقالة، الدوةة، 

 .0220، 1منتور،  ميغ، ي رالية التعلو لي العالو العربي واإلسةمي، الدار العالمية للنأر والتو ألأل، الجيزح، ط [13] 

 .1996، النأار، علي سامي، منا   البحا العلمي عند مفرر  اإلسةذ، دار المعارح، القا رح [14]

 .0220ألاقوت، محمد سعيد،   مة البحا العلمي، دار النأر للجامعات، القا رح،  [15]
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ABSTRACT 

A number of factors contributed to the spread of the reformed movement in the 

Arab world .most notably the reformists in Arab East .who were inspired by the 

principles of true Islam .Then worked to purify the minds and mindis of innovations 

and superstitions and related to the ideological foundations and then progress in the 

ladder of social and political life.Reform of the situation inAlgeria, And helped 

Algerians to find new ways and means to counter French colonialism ,and worked to 

spread this movement. Organic and reformist scholars and reformers Algerians, where 

united their efforts in the establishment of Algerian Muslim Schlors Association.  

 

Keywords: reform movement, reform scholars, middle-east؛ Algeria, Algerian Muslim 

Scholars Association. 
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 الملخص

سااات عدة اااملة ي عااااة ااارة  اإلاااتةة الةاااااة ربااابلزاة تا اااتاهة ا ة ااارةء ةإل اااتةعاااتة اااتهة ااا ةم اااتلةي  عااات ة رباااب ة

 تاإلاااةلة ا ة ااارةي ااااوز ة ساااايلي ةم اااياالهةعااا ةع اااتماة رسااابهة ابااالزلاة اااات ي ةز ع اااي ة  ااا ةا الزاااةة ا  اااي ةي ا  اااياة

ا ااامةاااات ة تألسااا ة ا  تةمزااااةراااهةزاااامةلي ة ااارةسااا هة الزاااتلة  لاعت زااااةي اسزتسااازا ةيعااا ة ا ااامرةي ا ة  اااتدةيعاااتةزابااااة

اظالااايةة الةاااااة ربااابلزاة اااتالإل ةةةعسااات عاة  تاااااة ااارة إلاااةة ااااي رة اااامز رةي ار ااات رةي ال اااتظة  ااا ةع يعاااتدة اإلااا  ة

لمزاااملةا اباااموةة الإل ةاااةو ةيحباااب ة التاااااة ااااارةيبااااةحازالااات ةاعاااتةسااات مدة الإل ةاااةزز ة  ااا ةحزلاااتمةءساااتاز ةييساااتةا

ابساااا عتةة ا ة سااار ةي ااامة عااااة  ااا ة إلاااةة اااوصة الةاااااة ا الحااايزاةي ربااابلزاة  عااات ةيعبااا لز ةلإل ةاااةزز  ةلزااا ة

 ايلمدةعلاليم االهة رةاأسز ةلع زاة ا  عت ة اعس عز ة الإل ةةزز .

 

جمعيةةةةةة العلمةةةةةاال الم ةةةةةلمي   ،الجزائةةةةةر ،الشةةةةةرر العربةةةةة  ،علمةةةةةاال اإل ةةةةة   ،الحركةةةةةة اإل ةةةةة حيةالكلمااااااف المف:اح ااااا   

 .الجزائريي 
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  المقدم   -1

إن الحةةةةةديو عةةةةة    ةةةةةول الائةةةةةر اإل ةةةةة ح  للجزائةةةةةر ياطلةةةةةو بال ةةةةةر رة مةةةةة  الباحةةةةةو أن ياجةةةةةا   الحةةةةةد د 

الجغرافيةةةةة  ياطلةةةةب إلةةةةا اخبعةةةةاد الااريخيةةةةة،  يار ةةةةد إإلةةةةعاعات الحركةةةةة الائريةةةةة  اإل ةةةة حية فةةةة  الم طقةةةةة العربيةةةةة 

ن العةةةةالع العربةةةة  إلةةةة د ال ةةةةور حركةةةةة إ ةةةة حية بقيةةةةادة علمةةةةاال  دعةةةةاة معةةةةادي  إحيةةةةو  العربةةةة ، خا ةةةةة فةةةة  المشةةةةرر

ل سةةةاعمار الغربةةة   الةةةجي  سةةةعوا جاإةةةدي  مةةة  أجةةةب إ ةةة   المجامعةةةات العربيةةةة  اإلسةةة مية  ال  ةةةو  ب ةةةا   خل ةةةي ا 

   الحاةةاال علةةا مقوما  ةةا مةة  كةةب مةةا يلةةن إليةةط مةة  انحطةةاط   ةةعت فةة  اللقافةةة  اباعةةاد عةة  الةةدي  اإلسةة م   نشةةر الةةوع

 العمةةةب علةةةا  مجاب ةةةة اوسةةةاعمار،  عةةةد لعبةةةن عةةةدة عوامةةةب فةةة    ةةةول أفئةةةار  مبةةةاد  إةةةج  الحركةةةة إلةةةا الجزائةةةر مطلةةةب 

 القرن العشري   الا  كانن ل ا انعئاسا  ا ليس علا علماال الجزائر فح و بب  حاا علا كب الجزائريي .

اعرااااة ااااميةة ااااووةا  ااا ة  عااات ة اعإلاااةلة ا ة ااارةايباااياة ا ااااةةةقة  اااة ة ااساااتااة اااااتار ة زعااات ااايعااا ة اااو ة اع  

ة. رببلرةا لإل ةة؟ةيعتة رةء هةح ة إل ا ؟

   أوال  ظهور الحرك  اإلصالح   بالجزائر

  /  مفهوم اإلصالح1

  أ  اإلصالح لغ  

 مأخوذ م   لُح: خ ف ف ُد      

خيةةةةر  الجمةةةةب م ةةةةالح،  ال ةةةةلح إةةةةو  أ ةةةةلح أ ةةةةا بال ةةةة    إةةةةو الخيةةةةر  ال ةةةةوا ،  فةةةة  اخمةةةةر م ةةةةلحة أ  

 الاوفيق.

 [1].  أ لحن بي  القوم أ   فقن،    الح القوم  ا طلحوا  إو  الح للووية أ  لط أإلية القيام ب ا

   [2] . اإل    نقيض اإلف اد،  أ لح الش ال بعد ف اد  أعامط  ال لح: ال لع

 ب  اصطالحا 

 [3] .اإل    إو  غيير اخحوال م  ال يئ إلا الح  ،  م  الاو ا  المخالاة إلا اولازام  اوساقامة     

  لقد  رد اإل    أ  أحد مشاقا ط ع  القرين الئريع مائة  ث ثا  سبعي  مرة م  ا ما يل :      
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َْر  بَْعاااااد {: ن لاةةةةةال اإل ةةةةة   أ  أحةةةةةد مشةةةةةاقا ط جةةةةةاال داو علةةةةةا رفةةةةةض الا ةةةةةاد  نقي ةةةةةا لةةةةةطإ - ْْ َواَل تُْفِساااااُدوا فِاااااي ا

 . (65سورة اخعراف، اآلية )}إِْصاَلحَها

َْ فَااااَل َ اااْو   َعلَاااْ ِهْ  َواَل { رد مقارنةةةا باإليمةةةان  الئاةةةر:  - َُ َوأَْصااالَ ُْ ََمااا َُ و فََمااا ِرر ِْ َُ َوُمْفااا اااِرر َُ إاِلر ُمَََشِ َُاااِل  اااُم اْلُمْر ُِ َوَماااا ُْْر

 .(84اخنعام، اآلية سورة ) }هُْ  رَْحَزُْونَ 

َُ الفرااااِ    {جةةةاال مقارنةةةا بالعطةةةاال  الخيةةةر:  - ُْ أََماااَر بَِفاااَد َ ج أَْو َمْعاااُرو ج أَْو إِْصااااَلحج بَاااْ  ُْ َْْجاااَواهُْ  إاِلر َمااا اَل َ ْ اااَر فِاااي َكمِ ااارج ِمااا

ِلَك اْب:ِغَاَء َمْرَضاِف اللرِه فََسْوَ  ُْْؤتِ ِه أَْجًرا َعِظ ًما
ُْ رَْفعَْم ذََٰ  .(118سورة ال  اال، اآلية ) }َوَم

ِلاااَك و َوبَلَْوَْااااهُ  {جةةةاال مقارنةةةا  داو علةةةا ال مةةةاذ  البشةةةرية:  -
ااااِلُحوَن َوِماااْفُهْ  ُدوَن ذََٰ اااْفُهُ  الفر َْرِ  أَُمًماااا و َمِ ْْ َو َطرْعفَااااهُْ  فِاااي ا

 . (154سورة اخعراف، اآلية  ) }بِاْلَحَسفَاِف َوالسر َِئَاِف لَعَلرُهْ  رَْرِجعُونَ 

ََٰ بِظُْلااا ج َوأَْهلَُهاااا ُمْفاااِلُحونَ {جةةةاال مقارنةةةا بةةةالبطم  اوناقةةةام الربةةةان  الشةةةديد:  - سةةةورة إةةةود، ) }َوَماااا َكااااَن َربياااَك ِل ُْهِلاااَك اْلقُاااَر

 .(110اآلية 

اااُ ذََكااارج أَْو أُْمَااا َٰ َوهُاااوَ {جةةةاال مقارنةةةا بةةةاللوا   الجةةةزاال:  - ُْ َعِماااَم َصااااِلًحا َمِ ُ  فَلَفُْح ِ َفراااهُ َح َااااًَ َ  َََِااا ً و َولَفَْجاااِزرَفرُهْ   َمااا ُماااْؤِم

ُِ َما َكاُْوا رَْعَملُونَ   .(70سورة ال حب، اآلية ) }أَْجَرهُ  بِأَْحَس

َُ {جاال مقارنا بالرحمة:  - اِلِح  َُ الفر  .(06سورة اخنبياال، اآلية  ) }َوأَْدَ ْلفَاهُ فِي َرْحَم:ِفَا و إِْرهُ ِم

 انط عةةةا مةةة  إةةةج  اآليةةةات القرينيةةةة يعةةةد اإل ةةة    ةةةراكع سةةةلوكات إن ةةةانية ح ةةةارية فةةة  جةةةوإر الاةةةرد الم ةةةلح، 

كمةةةا أنةةةط عمليةةةة  غييريةةةة   ةةةعا إلةةةا إحةةةداا  غييةةةر جةةةجر  فةةة   اعةةةب المجامةةةب الةةةج  يحاةةةا  ل  ةةة   فةةة  جميةةةب م احيةةةط، 

 .عمران ...اخخ ع  الدي  ، الاربو  الاعليم  ال لوك  اوجاماع ،  الماد  ال

 ذلةةط طبقةةةا لبرنةةامإ ي ةةةدف إلةةةا  حقيةةق الغايةةةات المرجةةةوة عبةةر مةةةدة  م يةةة، بأسةةةاليو  م ةةةاإإ   سةةائب  اااعةةةب فيةةةط 

   [6] .الج ة الم لحة  المجامب الج  بحاجة ل    ، بحيو يئون الاغيير نحو  اعب جديد

ا  ةةةحن معالم ةةةا بعةةةد ذلةةةط فةةة  كانةةةن فاةةةرة عبيةةةب الحةةةر  العالميةةةة اخ لةةةا   بةةةئ ب  ةةةور حركةةةة إ ةةة حية، حيةةةو 

أبعةةةاد  أإةةةداف ل ةةةا أإميةةةة كبيةةةرة، إن إةةةج  الحركةةةة اإل ةةة حية كانةةةن ل ةةةا عةةةدة أإلةةةئال سياسةةةية  دي يةةةة   طةةةابب مةةة  ع ذ

 جةةةاالت لائمةةةب مةةةا سةةةعن إليةةةط المقا مةةةة الشةةةعبية الم ةةةلحة فةةة  اسةةةارجاع ال ةةةيادة الوط يةةةة  الا ةةةد  ل سةةةاعمار  ، ثقافيةةةة

 . مقا ماط

عملن طةةةةرر أخةةةةرة  مخالاةةةةة عمةةةةا سةةةةبقن لاغييةةةةر أ  ةةةةاع الجزائةةةةريي   الحاةةةةاال علةةةةا لئةةةة  إةةةةج  الحركةةةةة اسةةةةا

مقومةةةةا  ع مةةةة  لغةةةةة  ديةةةة    ةةةةاريط    ةةةةحيح اخفئةةةةار الخاط ةةةةة  ب ةةةةاال مجامةةةةب ملقةةةةت يعةةةةرف كيةةةةت يةةةةدافب عةةةة  حقوعةةةةط 
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ئيب  مةةةا ميةةةز الحركةةةة اإل ةةة حية أن ةةةا مزجةةةن فةةة  عمل ةةةا بةةةي  المقا مةةةة ال ياسةةةية المامللةةةة فةةة   شةةة مطالبةةةط الشةةةرعية، 

 [5] . اإل    الج  مس الجانو الدي    اوجاماع  اخحزا   بي  المقا مة اللقافية

  الحرك  اإلصالح   بالعال  العربي وعوامم ظهورها في الجزائر / 2

إلةةةة د العةةةةالع العربةةةة  ال ةةةةور حركةةةةة إ ةةةة حية بقيةةةةادة علمةةةةاال  دعةةةةاة معةةةةادي  ل سةةةةاعمار الغربةةةة   الةةةةجي  سةةةةعوا 

المجامعةةةات العربيةةةة  اإلسةةة مية  ال  ةةةو  ب ةةةا   خل ةةةي ا مةةة  كةةةب مةةةا يلةةةن إليةةةط مةةة  انحطةةةاط جاإةةةدي  مةةة  أجةةةب إ ةةة   

  ةةةةعت فةةةة  اللقافةةةةة  اباعةةةةةاد عةةةة  الةةةةدي  اإلسةةةة م   نشةةةةةر الةةةةوع   الحاةةةةاال علةةةةا مقوما  ةةةةةا  العمةةةةب علةةةةا مجاب ةةةةةة 

لعشةةةري   الاةةة  اوسةةاعمار، حيةةةو لعبةةن عةةةدة عوامةةب فةةة    ةةول أفئةةةار  مبةةاد  إةةةج  الحركةةة إلةةةا الجزائةةر مطلةةةب القةةرن ا

 كانن ل ا انعئاسا  ا ليس علا علماال الجزائر فح و بب  حاا علا كب الجزائريي .

إن ال ةةةةور الحركةةةةة اإل ةةةة حية فةةةة  الشةةةةرر اخدنةةةةا كةةةةان لةةةةط  ةةةةأثير إيجةةةةاب  علةةةةا الملقاةةةةي   العلمةةةةاال مةةةة  أب ةةةةاال  

يةةةةة،  نجةةةةد أبةةةةر  إةةةة وال بحيةةةةو أن ر اد ال   ةةةةة اإل ةةةة حية جمعةةةةا ع أإةةةةداف  مبةةةةاد   ايةةةةة فةةةة  اخإم [0] ،الجزائةةةةر

الةةةر اد الشةةةيط جمةةةال الةةةدي  اخفغةةةان  الةةةج  كةةةان يةةةدعو إلةةةا ال   ةةةة  الاجديةةةد  إةةةو مةةةوع  فةةة  بدايةةةة الطريةةةق بةةةأن  ةةةعت 

الم ةةلمي  يئمةة  فةة  انحةةراف ع عةة  أ ةةول ديةة  ع   بةةأن خ  ةة ع مةة  المأسةةاة الاةة  يمةةر ن ب ةةا  إخةةراج ع مةة  الةةجل الةةج  

حريةةرإع مةة  اوسةةابداد  العبوديةةة لةة  يةةاع إو بقيةةام حركةةة دي يةةة إلةةاملة  وجةةط اخمةةة إةةع فيةةط إلةةا العةةز الةةج  كةةانوا عليةةط،   

 [4] .إلا ما ف  عواعد دي  ا م  مباد  اجاماعية  إن انية

 اعابةةةر بةةةأن اإلسةةة م  العلةةةع ماوافقةةةان بحيةةةو أن اإلسةةة م لةةةع يةةةرد  وعيةةةت الحريةةةة الائريةةةة، كمةةةا أن اخفغةةةان  يمةةة  

الحةةةرة كوسةةةيلة لاحقيةةةق الحريةةةة الدي يةةةة  ال ياسةةةية باإل ةةةافة إلةةةا الاقةةةدم،  بي مةةةا  حةةةول ب ةةةر رة  ةةةر يإ مةةةجإو اإلرادة 

  .ف ع اإلس م إلا  قليد

ن ةةةر اخفغةةةان  للمبةةةاد  اخساسةةةية ل سةةة م علةةةا أن ةةةا ماوافقةةةة مةةةب العلةةةوم  الاطةةةور الحةةةديو،  عةةةد دعةةةا إلةةةا إعةةةادة 

الحئومةةةةةة الدسةةةةةاورية،  ركةةةةةز يراال  ال ياسةةةةةية ال  ةةةةةر فةةةةة  الائةةةةةر ال ياسةةةةة  أي ةةةةةا لئةةةةة  يشةةةةةامب علةةةةةا الديمقراطيةةةةةة  

 اإليديولوجيةةةة علةةةةا  ةةةةر رة إ ةةةة   الد لةةةة اإلسةةةة مية مةةةة  خةةةة ل الةةةةدعوة إلةةةا الجامعةةةةة اإلسةةةة مية، فطالةةةةو بالام ةةةةط 

 [7] .بالعدالة  الشورة كرك ي  رئي يي  للحئع الحديو

الاجديةةةد الشةةةامب لجميةةةب جوانةةةو   نجةةةد إلةةةا جانةةةو الشةةةيط جمةةةال الةةةدي  اخفغةةةان  كةةةان الشةةةيط محمةةةد عبةةةد  يةةةدعو إلةةةا

حيةةةةاة الم ةةةةلمي  ال ياسةةةةية  اوجاماعيةةةةة اعامةةةةادا علةةةةا إحيةةةةاال العقيةةةةدة ال ةةةةحيحة فةةةة  ناوسةةةة ع،  الةةةةدعوة إلةةةةا اوجا ةةةةاد 

  حريةةةةر العقةةةةب  نشةةةةر الا ةةةةائب،   وجيةةةةط اخن ةةةةار إلةةةةا اكا ةةةةا  العلةةةةع  الوعةةةةوف علةةةةا أسةةةةبا   قةةةةدم الغةةةةر   عوامةةةةب 

 [4] .الشعو  اإلس مية ف  د لة عوية  اوعط،  إعداد العدة م  أجب  وحيد
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كةةةان للشةةةيط محمةةةد عبةةةد   ةةةأثير  ا ةةةح فةةة  طريقةةةة  ائيةةةر الملقاةةةي  الجزائةةةريي ، مةةة  خةةة ل مةةةا جةةةاال بةةةط مةةة  إرإلةةةاد 

  وجيةةط   عمةةيع لاعةةاليع الةةدي  اإلسةة م ،  عةةد أ  ةةح بةةأن كةةب مةةا أبةةر   العلةةع الحةةديو مةة  حقةةائق إةة  أساسةةا موجةةودة فةة  

حةةةد ذا ةةةط حجةةةة عويةةةة علةةةا أن الحركةةةة اإل ةةة حية اإلسةةة مية احاةةةوت علةةةا جميةةةب العلةةةوم الاةةة   القةةةرين الئةةةريع،  إةةةجا فةةة 

م أفئةةةةار اإل ةةةة   لةةةةدة الملقاةةةةي  1723أ ةةةةا ب ةةةةا الغةةةةر ،  عةةةةد عمقةةةةن  يةةةةارة الشةةةةيط محمةةةةد عبةةةةد  إلةةةةا الجزائةةةةر سةةةة ة 

إو أن ةةةا لةةةع   ةةةاطب الجزائةةةريي ،  ر ةةةع  جةةةود مةةةداره رسةةةمية إحةةةداإا بالعا ةةةمة  أخةةةرة بالم ةةةان   احةةةدة فةةة  ع ةةة طي ة 

 الرجوع بالدي  اإلس م  إلا سابق ع د  ونعدام الوسائب الئايلة باحقيق ذلط.

 الاةةةة  أس ةةةة ا كةةةةب مةةةة  الشةةةةيط جمةةةةال الةةةةدي   يجةةةةدر اإلإلةةةةارة إ ةةةةا إلةةةةا الةةةةد ر الةةةةج  لعباةةةةط مجلةةةةة العةةةةر ة الةةةةوثقا

ر الحةةةديو،  با ةةةب   ةةةرب ا اخفغةةةان   محمةةةد عبةةةد  حيةةةو سةةةاإمن فةةة  حركةةةة البعةةةو العربةةة  اإلسةةة م  العةةةام فةةة  الع ةةة

 [0] .إلا الجزائر ع  طريق فرن ا كان الملقاون الجزائريون يا افاون علا اعا ائ ا

و يقةةةب عملةةةط أإميةةةة ع  مةةةا  اباإل ةةةافة إلةةةا مةةةا عةةةام بةةةط الشةةةيخي  مةةة  حركةةةة إ ةةة حية ن  ةةةوية نجةةةد م ةةةلحا يخةةةر

ة م ةةةج مرحلةةةة إلةةةبابط المبئةةةر عبةةةب أن يبلةةة   إةةةو عبةةةد الرحمةةةان بةةة  أحمةةةد بةةة  م ةةةعود الئةةةواكب  الةةةج  بةةةدأ ميولةةةط لل ةةةحاف

العشةةةري  مةةة  عمةةةر ، فقةةةد رأة في ةةةجا خيةةةر م بةةةر يواجةةةط عبةةةر  الا ةةةاد  ي شةةةر الةةةوع  للةةةاخل  مةةة  الاخلةةةت، حيةةةو باإلةةةر 

الاةةةراتر جريةةةدة حلةةةو الرسةةةمية، الاةةة  كانةةةن   ةةةدر بةةةاللغاي  العربيةةةة  الاركيةةةة، كاةةةو "عملةةةط أ  بةةةجاخحرة كااحةةةجط فةةة  

م الاةةةة   عةةةةةد أ ل 1877مر، ثةةةةةع إجرإةةةةا لي ةةةةدر  ةةةةةحياة رالشةةةة باالر سةةةةة ة 1405-1402ت رفي ةةةةا حةةةةوال  أربةةةةةب سةةةةج وا

 ةةةحياة عربيةةةة   ةةةجدر فةةة  حلةةةو،  عةةةد كانةةةن أسةةةبوعية   ةةةدر كةةةب يةةةوم خمةةةيس، أ عاا ةةةا ال ةةةلطة العلمانيةةةة بعةةةد  ةةةد ر 

 عةةةةد م 1879فةةةة  سةةةة ة  "ائ ، لئ ةةةةط لةةةةع ييةةةةأه ف ةةةةارع إلةةةةا إ ةةةةدار  ةةةةحياة راوعاةةةةدالن ةةةةالعةةةةجدد ال ةةةةجاده عشةةةةر بشةةةةئب 

 ةةةدرت بةةةاللغاي  العربيةةةة  الاركيةةةة ب ةةةاال علةةةجا أ امةةةجر ال ةةةلطة العلمانيةةةة ر ةةةع ذلةةةط أ عاا ةةةا الحئومةةةة بعةةةد  ةةةد ر عشةةةرة 

أعةةةداد،  عةةةد كةةةان يحةةةرر  حةةةد  كةةةجب الجريةةةجدة كغيةةةر  مةةة  ر اد ال   ةةةة،  ر ةةةع إةةةج  المعانةةةاة لةةةع ي ةةةاطب الاوعةةةجت عةةةج  

 ت: رالقةةةاإرةر،  رنةةةور اإلسةةة مر باإل ةةةجافة لمجةةةفةةة  ال ةةةحت  االئاابةةةجة فةةة  ال ةةةحافة فعةةةاد لي ةةةاإع فةةة  كاابةةةة المقةةةاوت 

م،  عةةةد  ميةةةةز الئةةةواكب  عةةةة   يةةةر  مةةةة  الم ةةةلحي  أنةةةةط 1900م،  رالمقطةةةةعر  رالم ةةةارر سةةةة ة 1477الم يةةةةدر سةةة ة "إلةةةا 

اسةةةةاطاع أن يوالةةةةت مقدر ةةةةط اخدبيةةةةة  ثقافاةةةةةط الدي يةةةةة مةةةة  أجةةةةب ابائةةةةار خطةةةةةا  ي ةةةةب إلةةةةا العامةةةةة فيةةةة  ض بعقةةةةةول ع 

     [12] .معا بوجدان ع 

عةةةام بإنشةةةاال مجلةةةة  أطلةةةق علي ةةةا اسةةةجع: كةةةجلط الشةةةيط محمةةةد رإلةةةيد ر ةةةا حيةةةو اإل  حية كمةةةا بةةةر  علةةةا ال ةةةاحة 

رالم ةةةجارر  عوبلةةةن إةةةج  المجلةةةة حةةةي  إ ةةةدارإا بالارحةةةا   اوإامةةةام مةةة  مخالةةةت طبقةةةات المجامةةةب الملقاةةةة، فئةةةان أكلةةةر 

مةةة  ف ةةةة المحةةةامي   الق ةةةاة اخإليةةةي ،  ر ةةةع ذلةةةجط كةةةجان اناشةةةارإا فةةة   المشةةةاركي  في ةةةجا مةةة  الطبقةةةة الماعلمةةةة  بةةةاخخ 
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إطةةةار  ةةةيق فلةةةع يةةةزد المشةةةاركون في ةةةا عةةة  الل ثمائةةةة،  ال ةةةبو إةةةو أن ال ةةةلطات العلمانيةةةة م ةةةجعن المجلةةةة مةةة  الةةةدخول 

اوناشةةةار  إلةةةا  ويا  ةةةا، خن مواعا ةةةا كانةةةن معار ةةةة لل ياسةةةة العلمانيةةةة ينةةةجاا،  اسةةةامرت المجلةةةة علةةةا إةةةجا الحةةةال مةةة 

علةةةا أفئةةةار الملقاةةةي  الجزائةةةريي  كمةةةا كةةةان ل ةةةا د ر فعةةةال فةةة  حيةةةو كةةةان ل ةةةا  ةةةأثير  ا ةةةح  [11] ،فةةة  العةةةالع اإلسةةة م 

 .نقةةةب أفئةةةار الشةةةيط محمةةةد عبةةةد  إلةةةا الجزائةةةر،  جعلةةةن الجزائةةةريي  ياقبلةةةون الةةةدعوة اإل ةةة حية  مةةةا جةةةاالت بةةةط مةةة  أفئةةةار

[5] 

اخمةةةر علةةةا مةةةا حققةةةط إلةةةيوب اإل ةةة   الةةةجي  سةةةبق ذكةةةرإع بةةةي  أ اسةةة  اخالاةةةن الاةةةأثيرات   عةةةددت فلةةةع يقا ةةةر 

الملقاةةةةي  الجزائةةةةريي ، بةةةةب كةةةةان إ ةةةةاا م ةةةةلحي  يخةةةةري  كانةةةةن ل ةةةةع فعاليةةةةة علةةةةا الم ةةةةاجري  الجزائةةةةريي  فةةةة  الشةةةةرر 

العربةةة  مةةة  خةةة ل أفئةةةارإع اإل ةةة حية فئةةةان  ئةةةوي  ع أسةةةرع  اكا ةةةبوا  عةةة    وجيةةةط سةةةاعدإع علةةةا الاجديةةةد  إرسةةةاال 

الةةةدي  اإلسةةة م  المعا ةةةر،  أي ةةةا كاةةةو الم ةةةلحي  الةةةدي يي  الاةةة  كةةةان ل ةةةا  ةةةأثير علةةةا الجزائةةةريي   مةةة  ع ابةةة  عواعةةةد 

  يمية  اب  القيع  الشوكان  علا  رار رجال الدي  اآلخري .

 عةةةد المجةةة ت  الجرائةةةد العربيةةةة الشةةةرعية مةةة  ال ةةةواة الاةةة  م ةةةدت فةةة  بعةةةو الحركةةةة اإل ةةة حية بةةةالجزائر، حيةةةو 

فةةة  ا  ةةةال الجزائةةةر بالعةةةالمي  العربةةة   اإلسةةة م   سةةةاإمن بشةةةئب كبيةةةر فةةة   اعيةةةب ال شةةةاط الائةةةر ، كمةةةا  كانةةةن سةةةببا

 لمةةةا كةةةان لل ةةةحافة مةةة   ةةةأثير  ا ةةةح علةةةا عديةةةد  [0] ،سةةةاعدت فةةة   ةةةحوة ال ةةةمير العربةةة   اإلسةةة م  للجزائةةةريي 

ر الحركةةةةة اإل ةةةة حية مةةةة  علمةةةةاال الجزائةةةةر أ ةةةةحا  او جةةةةا  اإل ةةةة ح  انعئةةةةس ذلةةةةط مةةةة  خةةةة ل المشةةةةاركة فةةةة  نشةةةة

 دعم ةةا،  مةة  بةةي  إةة وال العلمةةاال الةةجي   ميةةز ا بةةإدراا  حةةةس  ط ةة   فئةةر دي ةة  سةةديد الشةةيط عمةةر بةة  عةةد ر  ةةةاحو 

جريةةةدة )الاةةةار ر(،  إةةةو مةةة  الم امةةةي  إلةةةا مدرسةةةة اإل ةةة   الةةةدي   اإلسةةة م   الاةةة   ةةةأثرت إةةة  اخخةةةرة بمةةةا عدمةةةط 

مجلةةةة )ذ  الاقةةةار( الةةةج  اعاةةةدة باإلمةةةام محمةةةد عبةةةد  راسةةةع  ةةةاحو  جةةةاد بةةةط الشةةةيط محمةةةد عبةةةد ، كةةةجلط اخسةةةااذ عمةةةر 

 الشةةةيط جمةةةال الةةةدي  اخفغةةةان ، كةةةب إةةة وال   يةةةرإع أعةةةد ا مةةةا اسةةةاطاعوا مةةة  ال ةةةبب لو ةةةول الحركةةةة اإل ةةة حية إلةةةا 

الجزائةةةةر  الاةةةة   عةةةةد اخسةةةةاه الةةةةج  عامةةةةن عليةةةةط مج ةةةةودات العلمةةةةاال  رجةةةةال الجزائةةةةر خا ةةةةة أع ةةةةاال جمعيةةةةة العلمةةةةاال 

 [5] .   الجزائريي الم لمي

 نجةةةةد اللةةةةورة الاعليميةةةةة الاةةةة  أحةةةةدث ا الشةةةةيط عبةةةةد الحميةةةةد بةةةة  بةةةةاديس بدر سةةةةط العلميةةةةة  الاربويةةةةة ال ةةةةحيحة 

 الاعةةةاليع الحقةةةة الاةةة  كةةةان يرسةةةخ ا لةةةدة   ميةةةج  خيةةةر ملةةةال علةةةا ذلةةةط  عةةةد أمةةةد  لةةةط اللةةةورة الاعليميةةةة  عز إةةةا بالبعلةةةات 

 [12] .العلمية الا  اساااد م  ا أب اال الجزائر

  رواد الحرك  اإلصالح   بالجزائر وتأُ س جمع   العلماء المسلم ُ ثاْ ا 
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سةةةاإمن ثلةةةة مةةة  الةةةر اد المجةةةددي  الماةةةأثري  بأفئةةةار المشةةةرر العربةةة  عةةة  طريةةةق مج ةةةودا  ع الارديةةةة فةةة  بعةةةو 

الشخ ةةةية الجزائريةةةة، اليق ةةةة بةةةي  أ اسةةة  الشةةةعو الجزائةةةر ،  عةةةد أخةةةجت إةةةج  الا ةةةة علةةةا عا ق ةةةا م ةةة  لية الحاةةةاال علةةةا 

  خن ع كانوا مقا عي  بأن اخمة الجزائرية لع  ر ب   ل   ر ب  بارن ا،  م  بي  إ وال الر اد:

    م( 1118-1181الش خ عَد القادر المجاوي ) -

إةةو عبةةد القةةادر بةة  محمةةد بةة  عبةةد الئةةريع بةة  عبةةد الةةرحم  المجةةا   الجليلةة  الح ةة   الالم ةةان  مةة  أبةةر  علمةةاال 

م بالم ةةةةان فةةةة  عائلةةةةة اإلةةةةا رت بةةةةالعلع،  ل قةةةةو بةةةةجرالمجا  ر ن ةةةةبة إلةةةةا 1484ر فةةةة  الع ةةةةر الحةةةةديو،  لةةةةد سةةةة ة الجزائةةة

رمجةةةا ةر  إةةة  عريةةةة عريبةةةة مةةة  مدي ةةةة  لم ةةةان، بةةةدأ الشةةةيط عبةةةد القةةةادر المجةةةا    عليمةةةط بحاةةةال القةةةرين بالم ةةةان،  أ مةةةط 

شمةةةا ف شةةةأ نشةةةأة علميةةةة با ةةةب  بط جةةةة حيةةةو  قلةةةد  الةةةد  م  ةةةو الق ةةةاال لب ةةةا بعةةةد  قلةةةدإا بالم ةةةان طيلةةةة خم ةةةة  عشةةةري  عا

 الةةد  الشةةيط محمةةد بةة  عبةةد الئةةريع الةةج  كةةان مةة  العلمةةاال اخجةة ال  بعةةد أن أكمةةب عةةراالة القةةرين بط جةةة، اناقةةب إلةةا  طةةوان 

 [13] . فقرأ مباد  العلوم، ثع إلا فأه أي  الاحق بجامب القر يي 

  م  إليوخط الجي   خر  علا يدإع   أثر ب ع:

الاقيةةةط الشةةة ير محمةةةد العلةةةو  الااسةةة ،  الشةةةيط الع مةةةة محمةةةد ع ةةةون،  الع مةةةة محمةةةد بةةة  سةةةودة،  الع مةةةة محمةةةد 

 [18] .ب  جعار الئاان ،  أحمد ب  الحا  محش  المئود 

م للاةةةدريس فةةة  أحةةةد 1457بعةةةد أن أىن ةةةا  عليمةةةط بجامعةةةة القةةةر يي  عةةةاد إلةةةا الجزائةةةر  اسةةةاقر بمدي ةةةة ع ةةة طي ة سةةة ة 

دة ثةةةة ا سةةةة وات،  اإلةةةةا ر بطريقةةةةة  دري ةةةةط الحديلةةةةة  المي ةةةةرة،  ل ةةةةج  الشةةةة رة عي اةةةةط اإلدارة الارن ةةةةية م ةةةةاجدإا مةةةة

سةةةةا بجةةةةامب الئاةةةةان  سةةةة ة  م لاةةةةدريس مةةةةاد   ال حةةةةو  ال ةةةةرف لئةةةة  1400م، ثةةةةع بالمدرسةةةةة الئاانيةةةةة فةةةة  عةةةةام 1403مدر ل

عةةةد ال ةةةرت  ربياةةةط اإلسةةة مية  ةةةامئ  مةةة  الحةةةد مةةة  نشةةةاطط، فاإلةةةا رت المدرسةةةة إلةةة رة ع يمةةةة با ةةةب  جةةةود  في ةةةا،  

فأرسةةةب كليةةةر مةةة     عليمةةةط ال ةةةحيح فةةة  الطةةة   فا ج ةةةن اخن ةةةار إلي ةةةا مةةة  أنحةةةاال الجزائةةةر وسةةةيما مةةة  عمالةةةة ع ةةة طي ة،

الخا ةةةةة الملقاةةةةي  أب ةةةةاالإع إلي ةةةةا  ع ةةةةدما وح ةةةةن الحئومةةةةة الارن ةةةةية مةةةةدة ال يم ةةةةة المع ويةةةةة الاةةةة  ياماةةةةب ب ةةةةا الشةةةةيط 

م إلةةةا مدرسةةةة الجزائةةةر العليةةةا  وإلةةةط أن الحئومةةةة 1474ة   ةةةواحي ا نقلاةةةط سةةة ة المجةةةا   فةةة   ةةةاوف سةةةئان ع ةةة طي 

الارن ةةةية إنمةةةا عي ةةةن الشةةةيط المجةةةا   فةةة  إةةةج  المةةةداره لاقل لةةةب مةةة  نشةةةاط دعو ةةةط اإل ةةة حية الاةةة  أخةةةجت   شةةةر الةةةوع ، 

د اوساعمار الارن  .    وجط نحو الم  إ الربان  ال حيح، خن ملب إجا ال شاط أإلد ما ي د ل

م عةةةي ل  المجةةةا   إمامةةةا  خطيبةةةا بجةةةامب سةةةيد  رم ةةةان فةةة  حةةة  الق ةةةبة العريةةةق  بل ةةةجا لةةةع يئةةة  1724فةةة  عةةةام 

ذلةةةط ال حةةةو  ال ةةةرف نشةةةاطط الاربةةةو  ي ح ةةةر فةةة  الئةةة م  الاا ةةةير فةةة  المدرسةةةة الرسةةةمية بةةةب كةةةان يةةةدره إ ةةةافة إلةةةا 

 عةةةد ألةةةت الشةةةيط عبةةةد القةةةادر المجةةةا   عةةةدة كاةةةو فةةة  إلةةةاا  [13] ، الب  ةةةة  اخد   الحةةةديو  الاقةةةط  أ ةةةول الاشةةةريب
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العلةةوم  إةة  فةة   البيا ةةا كاةةو مدرسةةية  ةةغيرة الحجةةع موج ةةة لطةة   العلةةع، فم  ةةا مةةا طبةةب  م  ةةا مةةا بقةة  مخطوطةةا لةةع 

يطبةةةب بعةةةد،  مةةة   لةةةط الم لاةةةات: إرإلةةةاد الماعلمةةةي ، ن ةةةيحة المريةةةدي ، إلةةةر  ابةةة  إشةةةام، إلةةةر  ال ميةةةة المجراديةةةة فةةة  

 [16] .م بق  طي ة1718سبامبر  25ب ال حوية   يرإا،  وف  الشيط عبد القادر المجا   يوم ال بن الم ائ

 م( 1182-1182الش خ أبو القاُ  الحففاوي) -

محمةةةد الحا ةةةا   بةةة  أبةةة  القاسةةةع الدي ةةة  بةةة  إبةةةراإيع الغةةةول، أبةةةو القاسةةةع كا ةةةو  إلةةةاعر لةةةط اإلةةةاغال بالاةةةاريط،  لةةةد 

أبةةة  سةةةعادة   علةةةع فةةة   ا يةةةة ابةةة  علةةة  دا د بةةةب د   ا ة ثةةةع فةةة   ا يةةةة طولقةةةة   ا يةةةة  ببلةةةدة الةةةديس بةةةالقر  مةةة  مدي ةةةة

م الاحةةةق الشةةةيط أبةةةو القاسةةةع الحا ةةةا   بةةةالجزائر العا ةةةمة  ان ةةةع إلةةةا جريةةةدة رالمبشةةةرر 1448 فةةة  سةةة ة  [15] ،ال امةةةب

مبشةةةر إلةةةا  ايةةةة سةةة ة الرسةةةمية العربيةةةة حيةةةو إلةةةارا أسةةةر  ا فةةة  الاحريةةةر  الا ةةةحيح،  عةةةد رافةةةق الحا ةةةا   جريةةةدة ال

ن أدمجةةةن إةةةج  الجريةةةدة مةةةب رال شةةةرة الرسةةةميةر   ةةةدرت مئان ةةةا رالجريةةةدة أم أ  مةةةدة ث ثةةةة  أربعةةةي  عامةةةا، إلةةةا 1720

 الرسمية الجزائريةر،  باوعت إج  الجريدة ع  ال د ر  وعت الشيط الحا ا   ع  ال شاط ال حا .

ر بالعا ةةةمة  عةةةد عةةةي  فةةة  إةةةجا الم  ةةةو كأسةةةااذ  كةةةان باإل ةةةافة إلةةةا نشةةةاطط ال ةةةحاف  مدرسةةةا بالجةةةامب الئبيةةة

م، كمةةةا كةةةان مةةة  كبةةةار البةةةاحلي  العةةةر  بحيةةةو انئةةةو علةةةا مطالعةةةة المخطوطةةةات العربيةةةة القديمةةةة 1470اباةةةدائ  م ةةةج سةةة ة 

الم ملةةةة،  دراسةةةا ا بعمةةةق   ةةةدعيق حيةةةو كةةةان إلةةةغوفا بالاةةةاريط  العلةةةوم علةةةا مخالةةةت أنواع ةةةا،  كانةةةن نايجةةةة دراسةةةةاط 

ة ن ةةةةرا لل   ةةةةة الحديلةةةةة، حيةةةةو ألةةةةت كاابةةةةط المشةةةة ور ر عريةةةةت الخلةةةةت برجةةةةال ال ةةةةلتر سةةةة ة للمخطوطةةةةات القديمةةةة

م،  و إلةةةةط فةةةة  أن الشةةةةيط أبةةةةو القاسةةةةع الحا ةةةةا   كةةةةان مةةةة  العلمةةةةاال الجزائةةةةريي  الماةةةةأثري  بال   ةةةةة العربيةةةةة فةةةة  1725

فةةةاإاع بإحيةةةاال الاةةةراا العربةةة  المشةةةرر العربةةة   الاةةة  لقيةةةن  رحيبةةةا كبيةةةرا فةةة  الجزائةةةر،  أنةةةط أردا أن يةةةدعع  لةةةط ال   ةةةة، 

 [10] . القديع الج  حا ل الم اعمر ن الق اال عليط بئب الوسائب

 إ ةةةاا م لاةةةات أخةةةرة لةةةط ملةةةب: ردفةةةب المحةةةب فةةة   ربيةةةة ال حةةةبر  رالقةةةول ال ةةةحيح فةةة  م ةةةافب الالقةةةيحر،  رالخيةةةر 

   [15] . الم اشر ف  حاال  حة البشرر

 26الجزائةةةر  أسةةةيس جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  الجزائةةةريي  فةةة   لعةةةب مةةة  بةةةي  إفةةةرا ات الحركةةةة اإل ةةة حية فةةة  

 إةةة  جمعيةةةة إرإلةةةادية   جيبيةةةة مركزإةةةا اوجامةةةاع  ب ةةةاد  الارعةةة  الموجةةةود ببطحةةةاال الحئومةةةة عةةةدد  [14]، م1731مةةةا  

إن  ةةةاحو فئةةةرة  أسةةةيس جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  إةةةو عبةةةد الحميةةةد بةةة  بةةةاديس، فاةةة  سةةة ة  [17] ،  ةةةعة بمدي ةةةة الجزائةةةر

م  وا ةةةةةب مةةةةةب رفقائةةةةةط الماواجةةةةةد ن بق ةةةةة طي ة   ةةةةةواحي ا إلخبةةةةةارإع ب ةةةةةر رة  أإميةةةةةة  أسةةةةةيس جمعيةةةةةة باسةةةةةع 1728

زائةةةريي      ةةةيق راخخةةةوة الائريةةةةر  إع ةةةاع ع بةةةجلط مةةة  خةةة ل إبةةةرا  أإةةةداف ا الاةةة   املةةةب فةةة  جمةةةب   وحيةةةد الملقاةةةي  الج

مةةةا يقومةةةون بةةةط مةةة  مج ةةةودات فةةة  إطةةةار الاعلةةةيع العربةةة  الحةةةر، أي ةةةا  وحيةةةد مةةةجإب ع الةةةدي  ،  بمةةةر ر عةةةدة أإلةةة ر أنشةةةأ 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 992 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

اإلمةةةام عبةةةد الحميةةةد بةةة  بةةةاديس  ةةةحياة رالم اقةةةدر  بعةةةدإا أنشةةةأ  ةةةحياة رالشةةة ا ر  كةةةان ذلةةةط فةةة  إلةةة ر نةةةوفمبر سةةة ة 

 .او جةةةةا  اإل ةةةة ح     بةةةةي  الملقاةةةةي  الم ةةةلمي  الجزائةةةةريي  ذ م،  رجةةةاأ  أن يةةةة جح فةةةة  إحةةةةداا الاقةةةار   الةةةةرب1726

[14]   

لقةةةد كةةةان ال ةةةداال الةةةج   ج ةةةط الشةةةيط عبةةةد الحميةةةد بةةة  بةةةاديس فةةة  العةةةدد اللالةةةو مةةة  جريةةةدة الشةةة ا  إلةةةا العلمةةةاال 

 "أرهاااا الساااادَ العلمااااء المفاااالحونالم ةةةلحي  دافةةةب عةةةو  لاأسةةةيس جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي   مةةةة  أإةةةع مةةةا جةةةاال فيةةةط: 

المف:شاااارون بااااالقطر الجزائااااري، إن ال:عااااار  أُااااا  ال:ااااهلم واالتحاااااد فاااار  الفجاااااح فهلمااااوا إلاااا  ال:عااااار  واالتحاااااد 

ب:أُااا س حااازب درفاااي محااار اار:اااه تطه ااار الااادرُ مماااا ألفاااقه باااه الجااااهلون ماااُ الخرافااااف واْوهاااام والرجاااو  إلااا  

 أصلي الك:اب والسف  وما كان عل ه في عهد القرون المالث 

مااُ كاام مااُ رس:حسااُ هااْا اال :ااراح ورلَااي هااْه الاادعوَ مااُ أهاام العلاا  مااُ كاام مااُ رحاا  اإلصااالح  "إْفااا ْرااا 

إذا رأرفاااا اُ:حساااْا و َاااوال ماااُ عاادد كاااافي فاارعفا فاااي ال:أُاا س واللاااه ولاااي أن ركاتاا  إدارَ الجررااادَ بَ ااان رأراااه ح:اا  

 ال:وف ق".

مةةةة  لةةةةط ا جةةةةا  إ ةةةة ح  خا ةةةةة الشةةةةيط  سةةةةاعدت رد د الاعةةةةب اويجابيةةةةة  م  ةةةةا اون ةةةةمام الئبيةةةةر  المازايةةةةد لئةةةةب

العقبةةة   المبةةةةارا الميلةةةة    يرإمةةةةا فةةةة  الةةةةدعع المع ةةةةو  وبةةة  بةةةةاديس، إن  ئةةةةوي  جمعيةةةةة العلمةةةةاال الم ةةةةلمي  مةةةةا إةةةةو إو 

م،  كةةةةان إةةةةجا 1731م  الةةةا  ايةةةةة مةةةا  1726نايجةةةة لمشةةةةا رات  نقاإلةةةات دامةةةةن خمةةةس سةةةة وات  ن ةةةةت مةةة  نةةةةوفمبر 

 عةةةةد ركةةةز العلمةةةةاال ج ةةةةودإع فةةة    ةةةةب أسةةةةس  [14] ، ةةةةم  مجلا ةةةةا الشةةة ا بإإلةةةراف اإلمةةةةام عبةةةد الحميةةةةد بةةةة  بةةةاديس 

لجمعيةةةةا ع مةةةة  إع نةةةةات  نشةةةةر للاةةةةاريط الجزائةةةةر    سةةةةائب أخةةةةرة ماعةةةةددة  كانةةةةن اللقةةةةاالات المائةةةةررة الاةةةة  جمعةةةةن 

م سةةةببا فةةة  ذلةةةط حيةةةو كانةةةن إةةةج  1713الشةةةيخي  عبةةةد الحميةةةد بةةة  بةةةاديس  البشةةةير اإلبراإيمةةة  فةةة  المدي ةةةة الم ةةةورة سةةة ة 

لقةةةاالات كل ةةةا   ةةةدف إليجةةةاد الوسةةةائب الممئ ةةةة الاةةة   خلةةة  الجزائةةةر مةةة  الو ةةةب الماةةةأ م الةةةج   مةةةر بةةةط جةةةراال مةةةا أحدثةةةط ال

 اوساعمار الارن   ب ا.

 26 مئ ةةةن اللج ةةةة الاأسي ةةةية مةةة   ةةةع اث ةةةي   سةةةبعي  عالمةةةا مةةة  مخالةةةت م ةةةاطق الجزائةةةر ب ةةةاد  الارعةةة ،  فةةة  

يةةةة لاحديةةةد القةةةانون اخساسةةة   كةةةان الةةةرئيس الم عةةةن ل جامةةةاع أبةةة  م عقةةةد اجامةةةاع علةةةا إي ةةةة جمعيةةةة عموم1731مةةةا  

يعةةة  الةةةز ا  ،  عةةةد  ةةةع اناخةةةا  ال ي ةةةة اإلداريةةةة الاةةة  اعارحةةةن عائمةةةة أسةةةماال ث ثةةةة عشةةةر ع ةةةوا،  إةةةج  ال ي ةةةة بةةةد رإا 

مةةود  )كا بةةا اناخبةةن كةةب مةة : عبةةد الحميةةد بةة  بةةاديس )رئي ةةا(،  محمةةد البشةةير اإلبراإيمةة  )نائبةةا لةةط(،  محمةةد اخمةةي  الع

عامةةةةا(  الطيةةةةو العقبةةةة  )م ةةةةاعدا لةةةةط(،  مبةةةةارا الميلةةةة  )أمي ةةةةا للمةةةةال(،  إبةةةةراإيع بيةةةةو  )م ةةةةاعدا لةةةةط(،  أمةةةةا بةةةةاع  
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اخع ةةةاال: المولةةةود الحةةةاف   مةةةوو  بةةة  الشةةةريت، الطيةةةو الم ةةةاج   ال ةةةعيد اليةةةاجور  ح ةةة  الطرابل ةةة ، عبةةةد القةةةادر 

 [22] .وية  اوساشارةالقاسم ، محمد الا يب الور  ن ، فقد كانوا للع 

كانةةةن الةةةةر ف إنشةةةةاال جمعيةةةةة العلمةةةةاال الم ةةةةلمي  موا يةةةةة حيةةةةو  زام ةةةةن مةةةةب اوحااةةةةاوت الاةةةة  أعام ةةةةا الارن ةةةةيون 

بم اسةةةبة اسةةةائمال مائةةةة سةةة ة علةةةا اسةةةاعمارإع للجزائةةةر، حيةةةو طالةةةن احااةةةاو  ع  بقةةةوا ماةةةأثري  ب ةةةا فلةةةع  عاةةةر  الجمعيةةةة 

عبةةةب ال ةةةلطات الارن ةةةية، عةةة  ة علةةةا ذلةةةط  اطةةة  أع ةةةاال الجمعيةةةة  أ  مشةةةاكب  لةةةع  لقةةةا  ةةةعوبات أ  معار ةةةات مةةة 

الم س ةةةي  إلةةةا  ةةةر رة جعةةةب اإلدارة الارن ةةةية   ةةةت إلةةةا جةةةانب ع  فةةةق مةةةا يخةةةدم م ةةةالح ع،  ذلةةةط بةةةإع ن ع أن جمعيةةةة 

العلمةةةةاال الم ةةةةلمي  لةةةة  يئةةةةون ل ةةةةا أ   ةةةةدخب فةةةة  اخعمةةةةال الماعلقةةةةة بالجانةةةةو ال ياسةةةة   إةةةةجا كلةةةةط مةةةة  أجةةةةب أخةةةةج جميةةةةب 

فغلةةةةو علةةةةا ا جةةةةا  الجمعيةةةةة الطةةةةابب اللقةةةةاف   اوجامةةةةاع   [14]، فةةةة  عمليةةةةة   ةةةةب الا  يمةةةةات الخ  الم مةةةةة للبةةةةدالةةةةر

  [22] .  الدي  

كةةةان لجمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  أإةةةداف  ايةةةة فةةة  اخإميةةةة ك شةةةر الةةةوع  بةةةي  أفةةةراد المجامةةةب الجزائةةةر ،  لاحقيةةةق 

 ملب إج  اخإداف اعامدت علا  سائب إ : 

 الاعليع  إنشاال المداره. -

 در ه الوعال  اإلرإلاد ف  الم اجد العامة. -

    يع محا رات  لقاالات ف  ال واد . -

 ال حافة. -

 اوحاجاجات  الوفود  الرسائب  المشاركة ف  الاجمعات العامة. -

مخا ةةةر   عةةةد  عةةةددت أإةةةداف  م ةةةاع  الجمعيةةةة الاةةة   أس ةةةن مةةة  أجل ةةةا  عا مةةةن   حةةةدت لاحقيق ةةةا،  فيمةةةا يلةةة 

 خإع المباد  الا  جاالت ب ا:

احاةةةةوة إلةةةةعار جمعيةةةةة العلمةةةةاال الم ةةةةلمي  المعةةةةر ف راإلسةةةة م دي  ةةةةا،  العربيةةةةة لغا ةةةةا  الجزائةةةةر  ط  ةةةةار علةةةةا 

إةةةةا، الالمقومةةةةات اخساسةةةةية الاةةةة  ب ةةةةا  ب ةةةةا الشخ ةةةةية الجزائريةةةةة  الاةةةة  لطالمةةةةا أراد الم ةةةةاعمر الارن ةةةة   شةةةةوي  ا  إلغا

ط بالمر ةةةاد  دافعةةةةن ع  ةةةةا  حاربةةةةن اخمةةةةور الاةةة   ق ةةةة  علي ةةةةا مةةةة     ةةةةير  فرن ةةةةة  لئةةة  جمعيةةةةة العلمةةةةاال كانةةةةن لةةةة

 [11] .  ج يس  اندما  ف  فرن ا

باإل ةةةافة لشةةةعار جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  إ ةةةاا فقةةةرات أخةةةجت مةةة  مقةةةال كابةةةط الشةةةيط البشةةةير اإلبراإيمةةة  فةةة  

لمي  موعا ةةةا مةةة  ال ياسةةةة  ال اسةةةة اخا ةةةرت جريةةةدة الب ةةةائر ل ةةةان حةةةال جمعيةةةة العلمةةةاال بع ةةةوان: جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةة

"راااا ح ااارَ االُااا:عمار، إن جمع ااا  العلمااااء تعمااام ل ُاااالم فيةةةط مبةةةاد  جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي ،  عةةةد ذكةةةر فيةةةط مةةةا يلةةة : 
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بإصااااالح عقائااااده وتفهاااا   حقائقااااه، وإح اااااء َدابااااه وتاررخااااه، وتطالَااااك بحرراااا  ال:علاااا   العربااااي، وتااااداف  عااااُ الْات اااا  

هااااي عَااااارَ عااااُ العروباااا  واإلُااااالم مج:معاااا ُ فااااي و ااااُ، وتعماااام إلح اااااء اللغاااا  العرب اااا  وَدابهااااا،  الجزائرراااا ، ال:ااااي

وتاررخهااا فااي مااو ُ عربااي وباا ُ  ااوم مااُ العاارب، وتعماام ل:وح ااد كلماا  المساالم ُ فااي الاادرُ والاادْ ا، وتعماام ل:مكاا ُ 

قاااائق درااافه  وُااا ر أعالمهااا  أ اااوَ اإلُاااالم العامااا  بااا ُ المسااالم ُ كلهااا ، وتاااْكر المسااالم ُ الاااْرُ راااَلغه  صاااوتها بح

   [11] .وأمجاد تاررخه ، وتعمم ل:قور  رابط  العروب ، ب ُ العربي والعربي ْن ذلك  ررق لخدم  اللغ  واْدب"

أي ةةةا يمئةةة  إ ةةةافة بعةةةض اخإةةةداف اخخةةةرة للجمعيةةةة  كائةةةوي  جيةةةب ملقةةةت مةةة  إلةةةبا  اخمةةةة الجزائريةةةة الم ةةةلمة 

 أن مةةةا اإلةةةامب عليةةةط البرنةةةامإ الةةةج  كانةةةن  قدمةةةط لطلبةةةة العلةةةع يئشةةةت ل ةةةا مةةةدة  الةةةج  يعةةةد مةةة  اخعمةةةال البةةةار ة، خا ةةةة 

ر بةةة الجمعيةةة فةةة   حقيةةق إةةدف معةةةي  حاةةا  إن لةةع   ةةةر  بةةط،  إةةجا مةةةا جعل ةةا  اج ةةو الاةةةدخب فةة  اخمةةور ذات ال ةةةلة 

الغايةةةة  بال ياسةةةة لااةةةاد  أ  مشةةةاكب عةةةد  ةةة جع مةةةب ال ةةةلطات الارن ةةةية مةةة  أجةةةب  ةةةمان اسةةةامرار عمل ةةةا  الو ةةةول إلةةةا

كةةةةجلط عملةةةةن الجمعيةةةةة علةةةةا الا ةةةةد  للرذائةةةةب الاةةةة   اشةةةةن فةةةة  المجامةةةةب الجزائةةةةر  كةةةةالخمر [ 21] ،الاةةةة   رمةةةة  إلي ةةةةا

 [22] . المي ر  الج ب  كب ما يبغ ط الدي  اإلس م   الشرع  و ياقبلط العقب

ي   الةةةج  ي ةةةا د إلةةةا كةةةان لجمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  أعمةةةال فةةة  عةةةدة ميةةةادي  مةةة  بةةةي  إةةةج  الميةةةادي  الميةةةدان الةةةد

 كاا  اللط  عالا  س ة نبيط عليط ال  ة  ال  م   ميدان الاعليع العرب ،  م  إج  اخعمال نجكر:

 عملها في توج ه اْم   -

يعةةةد  وجيةةةةط اخمةةةةة الجزائريةةةة لل ةةةةالحات   عليم ةةةةا  عليمةةةةا عقليةةةا  ر حيةةةةا سةةةةليما مةةة  اخا ةةةةا  جمعيةةةةة العلمةةةةاال 

 خلي ةةة ا للعقةةةب مةةة  الخرافةةةات  اخباطيةةةب،   مئةةةي  الشةةةعو الجزائةةةر  مةةة  معرفةةةة اخعمةةةال الم ةةةلمي ، ي ةةةاف إلةةةا إةةةجا 

 [23] .الا   عود بالاائدة  ال اب عليط م  اخعمال الا  و جد ة  و ناب م  ا

 عملها للعروب    -

لغاةةةط، لقةةةد حاف ةةةن جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  علةةةا اخ ةةةول العربيةةةة للشةةةعو الجزائةةةر   جعلاةةةط يااخةةةر ب  ةةةبط  ب

 يعةةةةرف بةةةةأن إ ةةةةاا رابةةةة  يجمةةةةب بةةةةي  المقومةةةةات الل ثةةةةة: رالجةةةة س،  اللغةةةةة،  الةةةةوط ر، كمةةةةا أكةةةةدت للارن ةةةةيي  بةةةةأن 

اون ةةة ار الةةةج  حةةةدا بةةةي  البربةةةر  العةةةر  عةةةد كةةةون مجامةةةب عربةةة   احةةةد ماماسةةةط بةةةدافب اإلسةةة م  ال  ةةةو الةةةج  يجمةةةب 

  [23] .بي  ع
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  اتم  

ر اد  م ةةةلحي  حيةةةو  ئا اةةةن ج ةةةودإع فةةة  مخالةةةت الميةةةادي  مةةة  أجةةةب إحةةةداا لقةةةد عةةةاد الحركةةةة اإل ةةة حية عةةةدة 

جمةةةال الةةةدي  اخفغةةةان ،  الشةةةيط محمةةةد عبةةةد    غييةةةر  إ ةةة   لمةةةا يل إليةةةط العةةةر ،  مةةة  بةةةي  إةةة وال الةةةر اد نةةةجكر: الشةةةيط

الجرائةةةد مةةة    أسي ةةة ما لمجلةةةة العةةةر ة الةةةوثقا،  الشةةةيط محمةةةد رإلةةةيد ر ةةةا   أسي ةةةط لمجلةةةة الم ةةةار، فامئ ةةةوا با ةةةب  لةةةط 

نشةةةر أفئةةةارإع اإل ةةة حية  الةةةوع  الةةةدي    اللقةةةاف  لل  ةةةو  باخمةةةة العربيةةةة  اإلسةةة مية  ذلةةةط مةةة  أجةةةب الةةةاخل  مةةة  

 اوساعمار اخ رب  الج  كان يعمب جاإدا للق اال علا إويا ا.

جزائريةةةة أفةةةر ت   ةةةول ال   ةةةة العربيةةةة الاةةة  عامةةةن فةةة  المشةةةرر العربةةة  إلةةةا الجزائةةةر   ةةةأثر ال خبةةةة الملقاةةةة ال

ب ةةةا  أسةةةيس جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  الجزائةةةريي   الاةةة   رأسةةة ا الشةةةيط اإلمةةةام عبةةةد الحميةةةد بةةة  بةةةاديس بم ةةةاعدة علمةةةاال 

يخةةةري  مةةة  ع الشةةةيط البشةةةير اإلبراإيمةةة   الشةةةيط مبةةةارا الميلةةة   الشةةةيط الطيةةةو العقبةةة    يةةةرإع مةةة  الةةةجي  سةةةعوا بئةةةب مةةةا 

 عية إلنجا  اخإداف  الم اع  الا  كانن  رم  إلي ا.يملئون ل شر دعو  ع اإل  حية  م اندة الجم
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  ائم  المفادر والمراج  

لب ةةةان، مئابةةةة -عربةةة ر، ، د ط، بيةةةر ت-أحمةةةد بةةة  محمةةةد بةةة  علةةة  الايةةةوم  المقةةةر ، الم ةةةبا  الم يةةةر رمعجةةةع عربةةة  [1] 

 .م1740، لب ان

دار  ،لب ةةةان -، بيةةةر ت3، ط 3محمةةةد، محمةةةد ال ةةةادر،   ابةةة  م  ةةةور محمةةةد بةةة  مئةةةرم، ل ةةةان العةةةر ،  ةةة : أمةةةي  [ 2] 

 .د ت إحياال الاراا العرب ،

ن ةةةار أسةةةعد ن ةةةار، إ ةةة   اخمةةةة فةةة   ةةةوال الئاابةةةة  ال ةةة ة ردراسةةةة فةةة  ما ةةةوم اإل ةةة    ا جاإا ةةةط  يليا ةةةطر، [ 3]

 .م1،2220، ع 23مجلة جامعة دمشق للعلوم اوعا ادية  القانونية، مإ 

 .القرين الئريع [8]

م ردراسةةةةةة 1737-1717 ةةةةةادر بلحةةةةةا ، ال ةةةةةحافة العربيةةةةةة فةةةةة  الجزائةةةةةر بةةةةةي  الايةةةةةاري  اإل ةةةةة ح   الاقليةةةةةد   [6]

مقارنةةةةةر مةةةةجكرة ماج ةةةةاير فةةةة   ةةةةاريط الجزائةةةةر اللقةةةةاف   الاربةةةةو ، ع ةةةةع الاةةةةاريط، جامعةةةةة  إةةةةران، إإلةةةةراف اخسةةةةااذ: 

 .م2211/2212 ،بوإليخ  إليط

إلةةةةركة دار  ،إمةةةةام الجزائةةةةر عبةةةةد الحميةةةةد بةةةة  بةةةةاديس، د ط، الجزائةةةةرعبةةةةد القةةةةادر ف ةةةةيب، محمةةةةد ال ةةةةالح رم ةةةةان، [ 5]

  .م1774 اخمة،

جمعيةةةةة العلمةةةةاال الم ةةةةلمي  الجزائةةةةريي   د رإةةةةا فةةةة   طةةةةور الحركةةةةة الوط يةةةةة الجزائريةةةةة  ،عبةةةةد الئةةةةريع بو ا ةةةةاف[ 0]

زائةةةةةر، دار ، ط: اخ لةةةةةا، الج1704( رسةةةةةالة  قةةةةةدم ب ةةةةةا الباحةةةةةو ل يةةةةةب دبلةةةةةوم الدراسةةةةةات المعمقةةةةةة سةةةةة ة 1731-1786)

 .م1741 ،البعو

محمةةةةد بةةةةة  سةةةةةمي ة،  ةةةةاحات مةةةةة  إسةةةةة امات جمعيةةةةة العلمةةةةةاال الم ةةةةةلمي  الجزائةةةةريي  فةةةةة  ال   ةةةةةة الحديلةةةةةة، د ط، [ 4]

  .م2228 ،دار مدن  ،الجزائر

مركةةةةةز  ،، بيةةةةةر ت1أحمةةةةةد المو ةةةةةل ، موسةةةةةوعة الحركةةةةةات اإلسةةةةة مية فةةةةة  الةةةةةوط  العربةةةةة   إيةةةةةران   ركيةةةةةا، ط [ 7]

 .م2228 دراسات الوحدة العربية،

 .م2001اجدة حمود، عبد الرحم  الئواكب  فاره ال   ة  اخد ، دمشق، ا حاد الئاا  العر ،م[ 12]

عبةةةةد الغاةةةةور إلةةةةريت، موعةةةةت جمعيةةةةة العلمةةةةاال الم ةةةةلمي  الجزائةةةةريي  مةةةة  اللةةةةورة الاحريريةةةةة مةةةة  خةةةة ل جريةةةةدة [ 11]

 حليليةةةة، مةةةجكرة ل يةةةب إلةةة ادة الماج ةةةاير فةةة  علةةةوم اإلعةةة م  او  ةةةال، ع ةةةع م( دراسةةةة   ةةةاية 1765-1768)الب ةةةائر 

 .م2212/2211، ، إإلراف: أح   بومال 3جامعة الجزائر-علوم اإلع م  او  ال

حيةةةاة عمةةةارة، أد  ال ةةةحافة اإل ةةة حية الجزائريةةةة مةةة  ع ةةةد الاأسةةةيس إلةةةا ع ةةةد الاعدديةةةة، أطر حةةةة ل يةةةب إلةةة ادة [ 12]

،  لم ةةةةان، إإلةةةةراف اخسةةةةااذ: محمةةةةد عبةةةةاه-اللغةةةةة العربيةةةةة يداب ةةةةا، جامعةةةةة أبةةةة  بئةةةةر بلقايةةةةد دكاةةةةورا  فةةةة  اخد  ع ةةةةع

 .م2213/2218

، جامعةةةة 1عبةةةد القةةةادر المجةةةا  ، عمةةةر بري مةةةات، المر ةةةاد فةةة  م ةةةائب اوعا ةةةاد،  ةةةح: عبةةةد الةةةر ار بلعبةةةاه، ط [ 13]

 .م1728، جدة، مركز ال شر العلم -الملط عبد العزيز

 .م2224 دار اب  حزم، لب ان،-، بير ت1المجا  ، إرإلاد الماعلمي ، ط عبد القادر [ 18]

 لع مةةةةةةة عبةةةةةةد القةةةةةةادر المجةةةةةةا   الالم ةةةةةةان  الجزائةةةةةةر ، المئابةةةةةةة الجزائريةةةةةةة الشةةةةةةاملة، ، امولةةةةةةود عةةةةةةويمر [16]

http://shamela- dz.net/?p=1101 ،22  2214 جانا. 

لب ةةةان، م س ةةةة -، بيةةةر ت2اةةةا الع ةةةر الحا ةةةر، ط عةةةادل نةةةوي ض، معجةةةع أعةةة م الجزائةةةر مةةة   ةةةدر اإلسةةة م ح[ 15]

 .م1742 ،نوي ض اللقافية

 ،دار الشةةةةعو ،، القةةةةاإرة1سةةةةيت اإلسةةةة م الزبيةةةةر،  ةةةةاريط ال ةةةةحافة فةةةة  الجزائةةةةر رر اد ال ةةةةحافة الجزائريةةةةةر، ط [ 10]

 .م1741
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د  ،دار الحئمةةةةة علةةةة  مةةةةراد، الحركةةةةة اإل ةةةة حية اإلسةةةة مية فةةةة  الجزائةةةةر،  ةةةةر: محمةةةةد يحيةةةةا  ، ط: خا ةةةةة، د م،[ 14]

 .ت

عبةةةد الرحمةةةان إلةةةيبان، مةةة   ثةةةائق جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  الجزائةةةريي ، جةةةع  إع: ع ةةةع إحيةةةاال  ةةةراا الجمعيةةةة، د [ 17]

 .م2227 ،دار المعرفة الجزائر، ،ط

م(، مةةةةةجكرة  خةةةةةر  مةةةةة  1717/1768الطةةةةةاإر الغةةةةةول، ما ةةةةةوم الد لةةةةةة الجزائريةةةةةة فةةةةة  فئةةةةةر الحركةةةةةة الوط يةةةةةة ) [22]

الةةةواد ، -إلةةة ادة الماج ةةةاير فةةة  الاةةةاريط الحةةةديو  المعا ةةةر، ع ةةةع العلةةةوم اإلن ةةةانية، جامعةةةة حمةةةط لخ ةةةرماطلبةةةات نيةةةب 

 .م2213/2218،إإلراف: عاإلور  عمعون

عبةةد القةةادر حمةة ت، أثةةر الحركةةة الوط يةةة فةة  إلةةعر مبةةارا جلةةوا ، بحةةو مقةةدم ل يةةب إلةة ادة الماج ةةاير، ع ةةع اللغةةة  [21]

 .م2227/2212،  إران، إإلراف: عبد الملط مر ا -ال انيةالعربية  يداب ا، جامعة 

 .م2222، عمار عمورة، موجز ف   اريط الجزائر، ط: اخ لا، الجزائر، دار ريحانة[ 22]

دار  ،، بيةةةةةر ت1عيةةةةةون الب ةةةةةائر ط ، 3  أحمةةةةةد طالةةةةةو اإلبراإيمةةةةة ، يثةةةةةار اإلمةةةةةام محمةةةةةد البشةةةةةير اإلبراإيمةةةةة ، [ 23]

 .م1770، المغر  اإلس م 
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ABSTRACT 

If the Muslim scholars made an incredible effort to find solutions to the problems 

faced by Muslims, that doesn’t mean that they solved all the intricacies and dealt with 

all problems, and answered all the questions. Many, in fact, remain unanswered! As 

God said: “what Ootim of science only a little”. As a result people tend to use the term 

“I don’t Know” when faced with particular scientific difficulties as Imam Malik did.  

The expression “I don’t know” is considered a protection from arrogance and self-

admiration, and to prevent people from saying what they don’t know, as god said,” step 

aside from what you have no knowledge of”. I will try to identify the most important 

thing that this precious manuscript letter subject of this topic dealt with in a short, 

detailed, explanation, with analysis and representation. 

Study Approach: 

 The approach I will be using in analyzing this manuscript letter is a to the point 

description. 

Objectives: 

 I chose this topic because of what we observe today; people talking about and 

venturing in important and dangerous Fatwas without any knowledge. As if these 

people don’t know the expression “I don’t know” 
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To help re consider the importance of the expression “I don’t know” in the Modern 

scientific educational curricula. 

The authenticity of the research topic: There is no doubt about the authenticity 

and importance of this research topic as it is directly related to the fatwa. 

 

 

Expected results:  

- We expect that after we shed light on the topic of this letter to reinstate the value of 

the expression “I don’t know”. 

The positive effects of saying “I don’t know” as it is not considered negative but the 

renowned scholars consider it half of the knowledge as with Imam Malik. 

Summary of results:  

This kind of authentic and precious manuscript letter should be revived again to 

show the efforts and hard work of Muslim scholars and their research methodology. 

To show that the degree of authoring books among the Muslim scholars reached very 

high and deep levels, as they discussed all the possible topics, even the expression ‘I 

don’t know’ in relation to fatwa. 

 

Keywords: The expression “I don’t know”, Fatwa, Imam Malik. 
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 الملخص

 البحث، وأسلوب معالجة اإلشكالية:مدخل للحديث عن إشكالية 

  إذا كان اهتمام علماء اإلسالم وجهودهم تنصب علىى إيجىاد الحلىول للمشىكالم المةرووىةج واإلجابىة عىن التلىاحةم الملحىة 

ُ : نلبيج قال تعالى  عن كافة التلاحةم  إذ العلمن الحل لجميع المشكالمج ويجيبو نفإن ذلك ة يعني أن يوجدو ْم ِمَن اْلِعْلىِم إِة  ﴿َوَما أُوتِيت

﴾ ج عنىدما يحارىرهم العجى ج )ة أدري(ج والمعرفىة تتاىاوم وظواهىا عنىد النىانج ومىن هنىا فقىد كىانوا يلتح ىرون بقىو  كلمىة [8]قَِليالا

 ويعوزهم الحكم الصحيحج أو اإلجابة الشافيةج أو الحل المناسب.

فهذه الكلمة عندهم هي العارمة من التورط في الغرورج واةستنكاف المؤديين إلى القول على الله بغير علمج وجىر النىان إلىى ال ىاللج 

﴾﴿َوَة تَْقُف َما لَْيَس لََك بِىِه ِعْلىمإ إِن  الل ىْمَع َواْلبََصىَر َواْلاُىَؤادَ كُىَل أُولََِىَك َكىاَن َعْنىهُ َمْلىوالجهلج قال تعالى:  . وثراتنىا المشىرم ملىيء [2]َُوةا

 بالحديث عن هذا الموضوع الخةيرج تأريال لمبدأهج وتذكيرا بأهميته ومةلوبيته.

 والرسالة المخةوطة التي أتوخى عرض م امينها النايلة في هذا المؤتمر العلميج مثال واضح لكل ما سقته.

 اةختصارج تاصيالج وتأريالج وتعليالج وتدليالج وتمثيال.وسأواول الوقوف على أهم ما تناولته الرسالة على سبيل 

 منهج الدراسة:

ج هىىو المىنه  الورىىاي الىذي يتغيىىا اسىتجالء مىىا ورد فيهىىاج )المخةوطىة(المىنه  الىىذي اتبعتىه فىىي تنىاول موضىىوع هىذه الرسىىالة 

 ةوطة. وعرضهج على سبيل اإليجاز واةختصار. ومنه  التحليل  الذي يقصد إلى دراسة م امين المخ

 مختصر األهداف:

 إنما آثرم اةلتاام إلى هذا الموضوعج ولات النظر إليه  ألمرين: 
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ما نراه اليوم من الجرأ  الوقحةج والهجوم الصارخ على الاتوىج واإلجابىة علىى الق ىايا الخةيىر ج التىي لىو عرضىت علىى سىيدنا عمىر  -

ج أو نحوهمىاج علمىا )ة أعلىم(ج أو )ة أدري(يكاد يوجد في قامون هىؤةء  لجمع لها أهل بدر كما يقولونج وة -رضي الله عنه-الااروم

 ي عمون اقتااء أثر الللفج وقد رأينا أن الللف هم أكثر النان لجوءا إلى هذه الكلمةج واستعماةا لها.  بأن هؤةء

 .)الجه الةبيبفما كل داء يع(إعاد  اةعتبار إلى هذه الكلمة في مناهجنا العلمية التعليمية المعارر   -

 إوياء ذكر هذه المخةوطة قليلة الورقامج عظيمة الناع والبركامج واللعي لنشرها  رجاء تعميم اةنتااع بهاج وبموضوعها. -

 تبيان األصالة في موضوع البحث:

وثيى  بالىدين ن هذا الموضىوعج لىه مىن األرىالة مىا يجعلىه جىديرا باإلثىار ج واإلبىرازج والبحىث والمناقشىةج فلىه ارتبىاط إة شك 

 الحنيفج خصورا في جانب من جوانبه الخةير ج أة وهو الاتوى التي هي التوقيع عن رب العالمين.

 النتائج المفترضة:

 في مي ان الشرع. )ة أدري(يتوقع بعد إلقاء ال وء على مكونام موضوع هذه الرسالةج أن نعرف قيمة هذه الكلمة  -

 ليلت مثلبة ومنقصة.أثرها اإليجابي في المجتمعج وأنها  -

 كونها نصف العلمج كما ثبت ذلك عند كبار أهل العلم. -

 اإليقاف على قيمة هذه المخةوطةج وإولان مؤلاها في اةختيار واألداء. -

 خالصة النتائج: 

   إن مثل هذه الرسىالل والمخةوطىامج يجىب إوياحهىا مىن جديىد  إبىرازا لجهىود علمىاء األمىة فىي التأرىيل لهىذه المعىالم المميى -

 لمنه  البحث والتاكير عند المللمين.

اتلاع مجال التنصيف عند علماء المللمين وعمقىهج وتىى إنهىم قىد اسىتوعبوا كىل المواضىيعج مهمىا كانىت فيىر مهمىة فىي نظىر  -

 بتأليف خاص  ولكن المنه  العلمي اإلسالمي ة يغال أي شيء. )ة أدري(البعضج فقد يلتبعد تخصيص كلمة 

 اإلمام مالك. جالاتوى جة )ة أدري(كلمام ماتاوية: كلم -
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 المقدمة:

 مدخل للموضوع:

هىىى ج 8211رسىىىالة: قىىىول اإلمىىىام مالىىىك ة أدريج ل مىىىام محمىىىد بىىىن أومىىىد بىىىن علىىىي البَهىىىوتيج الشىىىهير بىىىالخلوتي المصىىىري م

واآلثىىىار رسىىىالة رىىىغير  الحجىىىم كبيىىىر  المحتىىىوىج جمىىىع فيىىىه اإلمىىىام البهىىىوتي نبىىىذ  رىىىالحة مىىىن األواديىىىث النبويىىىة الشىىىرياةج 

المنتقىىىا ج واألخبىىىار المجتبىىىا ج الىىىوارد  عىىىن اإلمىىىام مالىىىكج فىىىىي أدب الاتىىىوىج وبيىىىان من لتهىىىاج وخةرهىىىاج ومىىىا يجىىىب علىىىىى 

الماتىىىي مىىىن التحىىىري والتثبىىىت والتمحىىىيص فىىىي إرىىىدار فتىىىواهج ومىىىا يجىىىب علىىىى العىىىالم مىىىن الرجىىىوع عىىىن قولىىىه إذا اهىىىر لىىىه 

 .فيره

 أهمية الموضوع:

 وجه اآلتية:تتلخص أهمية الموضوع في األ 

ين ىىىوي موضىىىوع الدراسىىىة تحىىىت لىىىواء ق ىىىية مهمىىىة شىىىدد القىىىرآن الكىىىريمج وكىىىذا اللىىىنة النبويىىىة الصىىىحيحة فىىىي ضىىىرور   -8

اةلتىى ام بهىىىاج وهىىىي: تجنىىىب القىىىول فىىىي الشىىىرع بغيىىىر أثىىار  علميىىىةج وبرهىىىان شىىىرعي. ولىىىذلك شىىىهر العلمىىىاءج كمالىىىك وفيىىىره: 

 رعاية تلكم الق ية المشار إليها.َي النان بهم في مقولة" ة أدري"  كي يَأْتَلِ 

 رلته بعلم من أعالم األمة الكبار  الذين كتب الله لاقهم القبول واةستمرارج وذلكم: اإلمام مالك رضي الله عنه. -2

 مليس الحاجة إلى نشر مثل هذه الموضوعام العلمية  التي تلهم في ضبط ميدان العلوم الشرعية. -3

 أهداف الموضوع:

 األهداف التي توخت هذه الدراسة مالملتها:من جملة  

معالجىىة ق ىىىية القىىول فىىىي الشىىىرع بغيىىر علىىىمج ومىىىا كىىان عليىىىه اإلمىىام مالىىىك وفيىىىره مىىن األعىىىالمج مىىىن الاتىىوى فىىىي وىىىدود  -8

 علومهمج وما يحصل بلبب اإلفتاء فيه عمل للملتاتي.

ل علىىى الشىىرعج رفىىم مكانتىىهج وذيىىوع رىىىيته بيىىان مكانىىة اإلمىىام مالىىكج ومقامىىه فىىي هىىذا البىىاب  بىىىاب التىىورع عىىن التقىىو -2

فىىىي األمصىىىار آنَىىىذ  مىىىع كىىىل ذلىىىك لىىىم يتىىىوان عىىىن قىىىول: ة أدريج بىىىل ورد عنىىىه قولىىىه لللىىىالل الىىىذي جىىىاءه مىىىن تلىىىك الىىىبالد 

 البعيد : قل لمن خلاك: إن  مالكا ة يدري.
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جهىىىل عنهىىىاج وعىىىن مؤلاهىىىاج كشىىىف اللثىىىام عىىىن هىىىذه الرسىىىالة قليلىىىة الورقىىىامج عظيمىىىة الناىىىع والبركىىىامج وناىىىض فبىىىار ال -3

 رومه الله تعالى.

 أسباب اختيار الموضوع:

 أسباب موضوعية: -أ

استشىىىراء اىىىاهر  القىىىول علىىىى الشىىىرع بغيىىىرعلمج وعىىىدم اةن ىىىباط بال ىىىوابط العلميىىىة فىىىي تنىىىاول الملىىىالل  ممىىىا أدى إلىىىى  -8

خةيىىىر ج كىىىل ولىىىب موقعىىىهج طويىىىل الىىىذيل فىىىي عصىىىرنا. وذلىىىك يوجىىىب علىىىى أهىىىل العلىىىم مواجهىىىة هىىىذه الظىىىاهر  ال اناىىىالم  

ج ومثيالتهىىىاج ودراسىىىة م ىىىامينها: لىىىون مىىىىن -موضىىىوع الدراسىىىة-وعلمىىىهج وإمكاناتىىىه. وأولىىىب أن إبىىىراز هىىىذه المخةوطىىىة

 ألوان مواجهة تلكم الظاهر  الخةير .

 رلة موضوع المخةوطة باإلمام مالك ومذهبه. -2

 .1من عها فراد  موضوع المخةوطة محل الدراسةج وفرابة -3

 أسباب ذاتية: -ب

الرفبىىىة فىىىي اإلسىىىهام بمعالجىىىة اىىىاهر  القىىىول علىىىى الشىىىرع بغيىىىر علىىىم  التىىىي استشىىىرم فىىىي عصىىىرنا  وذلىىىك  -8

 بدراسة هذا األثر العلمي الصغير في وجمهج الكبير في فالدته وناعه.

 اةهتمام بتراث اإلمام مالك العلميج وما له رلة بمذهبه. -2

ى إخىىىرال ثلىىىة مباركىىىة مىىىن مخبعتىىىهج ومىىىن طاللىىىع ذلىىىك: هىىىذا العنايىىىة بمجىىىال تحقيىىى  المخةوطىىىامج والعىىى م علىىى -3

 األثر العلميج موضوع الدراسة.

 السؤال المحوري:

 إلى أي حد يحتاج المفتي إلى كلمة : ال أدري؟

 األسئلة الفرعية:

 لماذا أوجب اإلمام مالك كلمة ة أدري ؟ -8

                                                             
 وجه الغرابة: قلة التواليف في مثل موضوعها  على جهة اةستقالل واإلفراد. -(8)
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 لماذا كان على العالم الرجوع عن قوله إذا اهر له فيره؟ -2

 الفرضيات:

 خشية أن يقول على الله بغير علم. -

 ألن ة أدري تعبر عن تواضع العالم وتورعه. -

 .ألنه يلتشعر قو  الدليل في المرجوع إليه -

 ألنه تبين له الخلل في تصور الملألة بادئ األمر. -

 المنهج المستخدم:

 سلكت في معالجة موضوع هذه الدراسة منهجين:  

 األول: منه  الورف  الذي توخى استظهار م امين المخةوطة العامة والخارةج على جهة اةختصار. 

الثىىىاني: مىىىنه  التحليىىىل  الىىىذي هىىىدف إلىىىى شىىىرو وتالىىىير م ىىىامين المخةوطىىىةج والوقىىىوف علىىىى المىىىنه  األمثىىىل الىىىذي كىىىان 

 عليه علماحنا قديما في هذا الباب.

  حدود الدراسة: 

 ه الدراسة بنوعين من الحدود:واولت اةلت ام في هذ 

الحىىىد الموضىىىوعي: المخةوطىىىة موضىىىوع الدراسىىىة تتنىىىاول ملىىىألة لهىىىا رىىىلة وثيقىىىة بالاقىىىه وأرىىىولهج وهىىىي آداب الاتىىىوى  -8

 وشروطه. 

 الحد المكاني: وهو المخةوطة محل الدراسة واةستكشاف. -2
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 هيكل وخطة البحث:

 :محتوى هذه الورقة العلمية ينتظم في المباوث التالية  

 المبحث األول: التعريف باإلمام البهوتي راوب الرسالة:

 .المةلب األول: اسمه ونلبه

 .المةلب الثاني: مولدهج ونشأتهج ووياته

 .المةلب الثالث: مكانته العلمية

 .المةلب الرابع: مشايخه

 .وروالتهالمةلب الخامس: مناربه العلمية 

 .المةلب اللادن: تالميذه

 .المةلب اللابع: آثاره العلمية

 .المةلب الثامن: وفاته

 المبحث الثاني: التعريف برسالة" قول اإلمام مالك ة أدري"

 يقع هذا المبحث في العناوين اآلتية:

 المةلب األول: ورف المخةوطة:

 .اسم المخةوطة -أ

 .توثي  نلبة المخةوطة إلى المؤل ِف -ب

 .لوواتها وملةرتها -ل

 .خةها -د

 .مكانها-ه 

 .المةلب الثاني: محتوى الرسالة

 .المبحث الثالث: رجوع الماتي عن فتواهج الماهومج واألسبابج والنماذل

 أوة: ماهوم الرجوع عن القول الاقهي.

 .ثانيا: من أسباب الرجوع عن القول الاقهي

 مالك. ثالثا: نموذل لألقوال التي رجع عنها اإلمام
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 صعوبات البحث:

إن أاهىىىىىر مىىىىىا واجهنىىىىىي مىىىىىن رىىىىىعوبام: يُىىىىىتُْم النلىىىىىخة المعتمىىىىىد ج وأن ة أخىىىىىوام لهىىىىىا يُْلىىىىىهمن فىىىىىي استي ىىىىىاو  

مكنونىىىام المخةوطىىىةج وضىىىبط نصىىىها. وة يخاىىىى أن اعتمىىىاد النلىىىخة الواوىىىد  فىىىي تحقيىىى  النصىىىوص محىىىل يحتمىىىل ال لىىىل 

الورىىىول لىىىنص رىىىحيح سىىىليمج أو قريىىىب منىىىه علىىىى أقىىىل والخةىىىر  لكىىىن ولىىىبي أنىىىي بىىىذلت جهىىىدي وطىىىاقتي فىىىي محاولىىىة 

 األووال  معتمدا في ذلك على المصادر التي نقل عنها المؤلفج وعن فيرها.

 .وهذا أوان الشروع في المقصود بمعونة الرب المعبود

 المبحث األول: التعريف باإلمام البهوتي صاحب الرسالة:

 المطلب األول: اسمه ونسبه:

فىىىالبَهوتي: نلىىىبة إلىىىى بَهىىىومج قريىىىة فىىىي رىىىعيد  [3]ج علىىىي البَهىىىوتيج الشىىىهير بىىىالَخلوتيج المصىىىريهىىىو محمىىىد بىىىن أومىىىد بىىىن 

 مصر. والَخلوتي: نلبة إلى الَخلو .

 المطلب الثاني: مولده، ونشأته، وحياته:

 : ولد الشيخ محمد الَخلوتي في القاهر  بمصرج ولم تذكر المصادر التي ترجمت له تاريخ سنة وةدته.مولده -8

 : نشأته، وحياته-2

-فىىىي بيىىىت علىىىم وأدبج إذ كىىىان خالىىىه الشىىىيخ منصىىىور بىىىن يىىىونس البَهىىىوتي  -رومىىىه الل ىىىه تعىىىالى-نشىىىأ الشىىىيخ محمىىىد الَخلىىىوتي 

مىىىن كبىىار ألمىىىة المىىىذهبج وشىىيخ الحنابلىىىة إمىىىامهم فىىي مصىىىر دون مىىىدافعج فاتجىىه الشىىىيخ محمىىىد إلىىى طلىىىب العلىىىم  -رومىىه الل ىىىه

يج وةزمىىىه مالزمىىىىة تامىىىةج ووىىىرص علىىىى اةسىىىىتااد  منىىىهج فقىىىرأ عليىىىه )المنتهىىىىى( علىىىى يىىىد خالىىىه الشىىىىيخ منصىىىور البَهىىىوت

ا من تحريرام الشيخ منصور أثناء قراءته عليه.  و"اإلقناع" وفيرهما من كتب المذهبج وقيد كثيرا

حاب بىىل أخىىذ عىىن أرىى -رومىىه الل ىىه-علىىى التاقىىه فىىي مىىذهب اإلمىىام أومىىد  -رومىىه الل ىىه-ولىىم يقتصىىر الشىىيخ محمىىد الَخلىىوتي 

المىىىذاهب األخىىىرىج فقىىىرأ علىىىى الشىىىهاب الغنيمىىىي الشىىىافعي وأخىىىذ عنىىىه العلىىىوم العقليىىىةج وبىىىه تخىىىرل وانتاىىىعج واخىىىتص بعىىىده 

بىىىىالنور الشبرامللىىىىي الشىىىىافعيج وةزمىىىىهج فكىىىىان ة ياارفىىىىه فىىىىي دروسىىىىهج وكىىىىان يجىىىىري بينهمىىىىا فىىىىي الىىىىدرن محىىىىاورامج 

 محققين.ونكام دقيقة ة يعرفها من الحاضرين إة من كان من أكابر ال

جلىىىس ل قىىىراءج وتصىىىدر للتىىىدريس واإلفتىىىاء فىىىي مكانىىىهج فىىىانتاع بىىىه النىىىان  -رومىىىه الل ىىىه-وبعىىىد وفىىىا  خالىىىه الشىىىيخ منصىىىور 

ا الحنابلة  [4]. خصورا
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 المطلب الثالث: مكانته العلمية:

وع علىىىى األرىىىولج ى عليىىىه العلمىىىاء فايىىىة الثنىىىاءج وورىىىاوه بأنىىىه: "العىىىالمج العلىىىمج إمىىىام المعقىىىولج والمنقىىىولج مخىىىرل الاىىىرنىىىأث

 [5]. الماتيج المدرنج المحررج المحق ج المدق "

سىىىديد البحىىىىثج مديىىىد التقريىىىىرج جيىىىد التحريىىىىرج بىىىىديع  -رومىىىىه الل ىىىىه-"وكىىىان  [6]: وقىىىال ابىىىىن وميىىىد فىىىىي "اللىىىحب الوابلىىىىة"

 التدقي ج والتحقي ج أبدى فرالب األبحاثج وورر المنتهى قراء  وإقراءج واعتنى به اعتناء بليغاا...".

 المطلب الرابع: مشايخه:

 أخذ العلم عن كثير من العلماء من الحنابلة وفيرهم. ومن أشهر شيوخه:

ىىىاج  - 8 خالىىه الشىىىيخ العالمىىىة منصىىىور بىىن يىىىونس بىىىن رىىىالو الىىدين البَهىىىوتي: شىىىيخ الحنابلىىىة وإمىىامهم فىىىي عصىىىرهج كىىىان عالما

ا فىىي العلىىومج روىىل النىىان إليىىه مىىن اآلفىىام ألخىى ىىرا ج ورعاىىاج متبج ِ ذ مىىذهب اإلمىىام أومىىد عنىىهج مؤيىىد المىىذهب ومحىىررهج عىىامالا

 [0]. وموطد قواعده ومقررهج والمعول عليه فيهج والمتكال بإي او خافيه

هىىى ( موجىىىوداا فىىىي األويىىىاءج  8202الشىىىيخ عبىىىد الىىىرومن بىىىن يوسىىىف بىىىن علىىىي البَهىىىوتيج أوىىىد المعمىىىرين: كىىىان سىىىنة ) - 2

ا مىىىىن مَىىىىة وثالثىىىىين سىىىىنةج تتلمىىىىذ علىىىىى يىىىىد  الاتىىىىووي رىىىىاوب "المنتهىىىىى"ج وأخىىىىذ الاقىىىىه عىىىىن علمىىىىاء المىىىىذاهب عىىىىاو نحىىىىوا

 [9]. وقد أخذ عنه الَخلوتي الاقه [1]ج األربعة

ىىىاج 8200-460) [88] الشىىىيخ أومىىىد بىىىن محمىىىد بىىىن علىىىيج شىىىهاب الىىىدين الغنيمىىىي األنصىىىاري المصىىىري - 3 هىىى (: كىىىان فقيها

وقىىىد أخىىىذ عنىىىه الَخلىىىوتي العلىىىوم  [88]ج نةىىى نحوياىىىاج لىىىه شىىىروو ووىىىواو فىىىي األرىىىول والعربيىىىةج ورسىىىالل فىىىي األدب والم

 [82]. العقليةج وبه تخرل وانتاع

 [83]. ه (8210-440الشيخ علي بن علي الشبراملليج أبو ال ياءج نور الدين الشافعي ) - 0

ج متصىىىوفاا مىىىن 8208الشىىىيخ إبىىىراهيم بىىىن إبىىىراهيم بىىىن ولىىىن اللقىىىاني المصىىىريج المىىىالكيج )م - 5 ىىىاج فاضىىىالا هىىى (: كىىىان عالما

 [84]. به: "جوهر  التوويد" منظومة في العقالدج و"واشية على مختصر خليل"كت

 8266 - 640الشىىىيخ علىىىي بىىىن محمىىىد بىىىن عبىىىد الىىىرومن األجهىىىورى المصىىىريج المىىىالكيج نىىىور الىىىدينج أبىىىو اإلرشىىىاد ) - 6 

سىىىراء والمعىىىرال"ج هىىى (: كىىىان مىىىن فقهىىىاء المالكيىىىةج ومىىىن العلمىىىاء بالحىىىديث. مىىىن كتبىىىه: "النىىىور الوهىىىال فىىىي الكىىىالم علىىىى اإل

  [85]. و"شرو رسالة أبي زيد في الاقه"ج و"مواهب الجليل في شرو مختصر خليل"

 المطلب الخامس: مناصبه العلمية ورحالته:

نىىىص علىىىى أنىىىه تىىىولى وةيىىىةج أو شىىىغل منصىىىبااج كمىىىا لىىىم يىىىذكروا لىىىه أي  -رومىىىه الل ىىىه-لىىىم أجىىىد أوىىىداا ممىىىن تىىىرجم للَخلىىىوتي 

 [86]. بمصرج ونشأ بها وةزم العلماء الذين كانوا فيها ممن تقدم ذكرهمرولةج بل نصوا على أنه ولد 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 542 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 المطلب السادس: تالميذه:

 خل  كثيرج من أشهرهم: -رومه الل ه-أخذ عن الشيخ محمد الَخلوتي 

ىىاج مىىدققااج محققاىىاج متبحىىرا  8240الشىىيخ عثمىىان بىىن أومىىد بىىن سىىعيد بىىن عثمىىان بىىن قالىىد النجىىدي )م  - 8 ا فىىي هىى (: كىىان فقيها

مىىىىذهب اإِلمىىىىام أومىىىىدج ولىىىىن التىىىىأليف. مىىىىن مؤلااتىىىىه: "واشىىىىية علىىىىى المنتهىىىىى"ج "هدايىىىىة الرافىىىىب شىىىىرو عمىىىىد  الةالىىىىب"ج 

 [81]. "نجا  الخلف في اعتقاد الللف"

هىىىى (: كىىىىان مىىىىن  8243 - 8202الشىىىىيخ عيلىىىىى بىىىىن محمىىىىود بىىىىن محمىىىىد بىىىىن كنىىىىان الصىىىىالحين الَخلىىىىوتي الحنبلىىىىي )م  - 2

اج عابىىىدااج زاهىىىداا فىىىي الىىىدنياج أخىىىذ عىىىن مشىىىايخ أجىىىالء مىىىنهم النىىىور الشبرامللىىىيج والشىىىيخ رىىىلحاء ال مىىىان وف ىىىاللهج ورعاىىى

 [81]ج محمد الخلوتي

هىىى (: َمَهىىر فىىي الاقىىىهج  8825الشىىيخ أومىىد بىىن محمىىىد بىىن عىىوض المىىىرداوي النابللىىي المعىىروف بىىى  "ابىىن عىىوض"ج )م  - 3

 [89]. والبيانج وفير ذلك وشارك في أنواع العلوم من القراءامج والنحوج والصرفج والمعانيج

هىىى ( مىىىن  8826 - 8200الشىىىيخ محمىىىد بىىىن عبىىىد البىىىاقي بىىىن عبىىىد البىىىاقي البعلىىىي الدمشىىىقيج المعىىىروف بىىىأبي المواهىىىبج ) - 0

اج ورعىىىاج زاهىىىدااج تقياىىىاج مىىىن مؤلااتىىىه: "رسىىىالة فىىىي  ىىىاج محىىىررا مىىىةج فقيها كبىىىار متىىىأخري الحنابلىىىة فىىىي بىىىالد الشىىىامج كىىىان عال 

 [28]ج قواعد القراءام"

الشىىىىيخ إسىىىىماعيل الجنينىىىىيج أبىىىىو الاىىىىداءج عمىىىىاد الىىىىدين: القىىىىاطن بنىىىىواوي جىىىىب جنىىىىين مىىىىن بلىىىىدان فللىىىىةينج روىىىىل إلىىىىى  - 5

مصىىىرج وقىىىرأ علىىىى ف ىىىاللهاج فأخىىىذ الاقىىىه عىىىن الشىىىيخ محمىىىد الَخلىىىوتيج وقىىىرأ عليىىىه كتىىىاب "منتهىىىى اإلرادام" مشىىىاركاا ألبىىىي 

 [28]ج حواشي والتحريرامج فصار له الا ل التامالمواهب وللشيخ إبراهيم الجنينيج مع مةالعة ما عليه من ال

 المطلب السابع: آثاره العلمية:

 في فروع شتى من العلمج فمن مؤلااته: -رومه الل ه-رنف الَخلوتي 

 . 2"واشية على منتهى اإلرادام" - 8

وقىىىد قىىىام بتجريىىىدها  [22]ج "واشىىية علىىىى اإلقنىىىاع وشىىىروه"ج جىىردم بعىىىد موتىىىه مىىىن نلىىختهج فبلغىىىت اثنىىىي عشىىىر كراساىىا - 2

ثىىىم قىىىام  [23]ج هىىى (ج كمىىىا جىىىاء ذلىىىك فىىىي فىىىالف الحاشىىىية 8204 - 8204الشىىىيخ عبىىىد الجليىىىل بىىىن أبىىىي المواهىىىب البعلىىىي )

ج بتجريىىىىدها مىىىىر  أخىىىىرى مىىىىن -رىىىىاوب "اللىىىىحب الوابلىىىة"-هىىىى (  8245 - 8236الشىىىيخ محمىىىىد بىىىىن عبىىىىد الل ىىىىه بىىىن وميىىىىد )

 [24]. ة منصور و"واشيته على اإلقناع"نلخة المؤلفج ولكن بحذف ما هو مذكور في شرو نلخ

                                                             
الناشر: نج تحقي : الدكتور سامي بن محمد بن عبد الله الصقير والدكتور محمد بن عبد الله بن رالح اللحيدان أرل الكتاب: رسالة دكتوراه للمحققَيْ  - 2 

 م.2288 -ه  8032دار النوادرج سورياج الةبعة: األولىج 
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 .3"بغية الناسك في أوكام المناسك" - 3

ا من القواعد الاقهية وفيرها - 0  [25]. نظم كثيرا

 المطلب الثامن: وفاته:

 [26]. ه ( 8211في القاهر  في ليلة الجمعةج تاسع ذي الحجة سنة ) -رومه الل ه-توفي الشيخ محمد الَخلوتي 

 التعريف برسالة" قول اإلمام مالك ال أدري" المبحث الثاني:

 يقع هذا المبحث في العناوين اآلتية:

 المطلب األول: وصف المخطوطة:

 اسم المخطوطة: -أ

إن أرىىرو اسىىىم لمخةىىوط مىىىن المخةوطىىام هىىىو مىىا يىىىذكره رىىاوب المخةىىىوط نالىىه فىىىي مقدمىىة مخةوطىىىهج وهىىو مىىىا فعلىىىه 

"فهىىذه نبىىذ  تتعلىىى  بقىىول اإلمىىىام -رومىىه اللىىىه-مقدمىىة هىىىذه الرسىىالة ويىىث قىىىال:اإلمىىام محمىىد بىىىن أومىىد بىىىن علىىي البَهىىوتي فىىىي 

 .4مالك ة أدري...."

 توثيق نسبة المخطوطة إلى المؤل ِّف: -ب

أدل دةلىىىل تحقيىىى  النلىىىبة والتلىىىمية المخةوطىىىة نالىىىهاج فقىىىد أورد المؤلف)اإلمىىىام محمىىىد بىىىن أومىىىد بىىىن علىىىي البَهىىىوتي( فىىىي 

يلي:"وكتبىىىه لنالىىىه أفقىىىر العبىىىادج وأوىىىوجهم إلىىىى عاىىىو ربىىىه الغنىىىيج محمىىىد بىىىن أومىىىد آخىىىر المخةوطىىىةج مصىىىروا باسىىىمه مىىىا 

 .5من الهجر  النبوية" 8231البهوتي الحنبلي في يوم الجمعة ثاني عشر ذي القعد ج من شهور سنة 

 لوحاتها ومسطرتها: -ج

 المغربية العتيقة(. ثالثةج في جميعها تعقيبةج )وتلمى كذلك : الرقاصج أو الورلة في الخ اناملوحاتها:  -

 .سةرا 23ملةرتها:  -

 

 

                                                             
 (.836توجد منه نلخة في دار الكتب المصرية ولها رور  في جامعة أم القرى برقم ) - 3 

 الورقة األولى من المخةوطة. - 4 

 الورقة الخاملة من المخةوطة. - 5 
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  خطها: -د

نلىىبة المخةوطىىة  نلىىخي جميىىل واضىىحج ويظهىىر مىىن خاتمتهىىاج أنهىىا مىىن نلىىخ المؤلىىف لنالىىهج كمىىا وققنىىا ذلىىك فىىي "توثيىى 

 إلى المؤل ِف".

 (.80/88: من محاواام مكتبة عارف وكمت بالمدينة المنور ج ضمن مجموع )مكانها -

  

 من المخطوطةصورة اللوحة األولى 
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 صورة اللوحة األخيرة من المخطوطة

 

 المطلب الثاني: محتوى الرسالة:

هىىى ج 8211رسىىىالة: قىىىول اإلمىىىام مالىىىك ة أدريج ل مىىىام محمىىىد بىىىن أومىىىد بىىىن علىىىي البَهىىىوتيج الشىىىهير بىىىالخلوتي المصىىىري م

األواديىىىث النبويىىىة الشىىىرياةج واآلثىىىار رسىىىالة رىىىغير  الحجىىىم كبيىىىر  المحتىىىوىج جمىىىع فيىىىه اإلمىىىام البهىىىوتي نبىىىذ  رىىىالحة مىىىن 

المنتقىىىا ج واألخبىىىار المجتبىىىا ج الىىىوارد  عىىىن اإلمىىىام مالىىىكج فىىىىي أدب الاتىىىوىج وبيىىىان من لتهىىىاج وخةرهىىىاج ومىىىا يجىىىب علىىىىى 

الماتىىىي مىىىن التحىىىري والتثبىىىت والتمحىىىيص فىىىي إرىىىدار فتىىىواهج ومىىىا يجىىىب علىىىى العىىىالم مىىىن الرجىىىوع عىىىن قولىىىه إذا اهىىىر لىىىه 

 :فيره ورتبها على بابين

 الباب األول: وسمه ب: باب إيجاب قول اإلمام مالك ال أدري وكراهية كثرة الفتيا:

ضىىىمنه مجموعىىىة مىىىن األواديىىىث واألخبىىىار واآلثىىىارج الىىىوارد  عىىىن اإلمىىىام مالىىىكج وأقىىىوال بعىىىض الاقهىىىاء األعىىىالمج فىىىي ف ىىىل  

 كلمة ة أدري والترفيب في اةلت ام بها.
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 العالم من الرجوع عن قوله إذا ظهر له غيره:الباب الثاني عنونه ب:"باب ما يجب على 

افتتحىىىه بقولىىىه: اعلىىىم أن بىىىاب اةجتهىىىاد بىىىاب انىىىيج فمىىىا مىىىن مجتهىىىد مىىىن األمىىىة أفتىىىى باجتهىىىاده إة ويجىىىوز لىىىه الرجىىىوع عىىىن 

فإنىىه فىىي أكثىىر الملىىالل كىىان ياتىىي فىىي الملىىألةج ثىىم يرجىىع عىىن الماتَىىى بىىه  -رومىىه اللىىه -قولىىهج وأكثىىر األلمىىة رجوعىىا مالىىك

ج -رومىىىه اللىىىه -ورد فيهمىىىا أكثىىىر مىىىن قىىىول ل مىىىام مالىىىك بملىىىألتين –رومىىىه اللىىىه -ول آخىىىرج ثىىىم مثىىىل اإلمىىىام البهىىىوتيإلىىىى قىىى

 وهما:

 الملألة األولى: أم الولد إذا استُحقت برم لغير ملتولدها.

 الملألة الثانية: إذا اشترط البالع البراء  مما ة يعلم من العيب. 

أدري ورجىىىوع الماتىىىي عىىىن فتىىىواهج ة بىىىأن أن نخصىىىص هىىىاتين الملىىىألتين بم يىىىد  وبمىىىا أن الرسىىىالة تتحىىىدث عىىىن ف ىىىل ة

 وذلك في: 6من ال وءج ولكن سأقتصر فقط الحديث عن الملألة الثانية

 المبحث الثالث: رجوع المفتي عن فتواه، المفهوم، واألسباب، والنماذج:

كمىىىا الشىىىأن بالنلىىىبة للمىىىذاهب  -المىىىذهب المىىىالكي ج فالمةىىىالع للتىىىراث الاقهىىىي فىىىي-رومىىىه اللىىىه –أكثىىىر األلمىىىة رجوعىىىا مالىىىك 

يصىىىادفه قىىىول تالميىىىذ اإلمىىىامج ومحققىىىو المىىىذهب خىىىالل عرضىىىهم األقىىىوال المختلاىىىة فىىىي  -األخىىىرىج والشىىىروو منهىىىا خارىىىة

ملىىىألة فرعيىىىة مىىىا: هىىىذا "قىىىول اإلمىىىام المرجىىىوع عنىىىه"ج وهىىىذا "قىىىول اإلمىىىام المرجىىىوع إليىىىه"ج فىىىي إشىىىار  مىىىنهم إلىىىى تعىىىدد 

 ي الملألة الواود ج مع بيان ما استقر عليه رأيه وأثبتهج وما هو مةروو من رأيه .أقوال اإلمام ف

 فما ماهوم رجوع اإلمام عن القول الاقهي؟ج وما هي أسبابه؟ 

 أوال: مفهوم الرجوع عن القول الفقهي:

إليىىىهج للىىىبب مىىىن هىىىو "َعىىىْودُ المجتهىىىد عىىىن قىىىول فقهىىىي تقىىىدم لىىىه فيىىىه وكىىىمج إذا اهىىىر لىىىه أن الصىىىواب فىىىي القىىىول المرجىىىوع 

 [21]. األسباب الموجبة لذلك"

 [21]: ثانيا: من أسباب الرجوع عن القول الفقهي

 ومن األسباب الموجبة لتغيير المجتهد اجتهاده ورجوعه عن قوله:

ج ذلىىىك أنىىه يمىىر أثنىىىاء اجتهىىاده بمراوىىل وأطىىىوار عىىد   فقىىد يرجىىىع عىىن قىىول تقىىىدم لىىه فيىىه وكىىىمج بلىىبب قىىىو  اتساااع علمااه -أ

ورجحىىان دليىىىل آخىىىر فىىىي ناىىىس الملىىىألة لىىم يقىىىف عليىىىه قبىىىل اجتهىىىاده األولج مىىىا ي ىىعف ملىىىتنده فىىىي قولىىىه الىىىذي رجىىىع عنىىىهج 

وع اإلمىىىام مالىىىك إلىىىى الىىىنصج قَىىىاَل: فىىىال شىىىك فىىىي ا تبىىىاع المجتهىىىد للىىىدليل األ قىىىوى. مىىىن ذلىىىك مىىىا روى ابىىىن وهىىىب مىىىن رجىىى

                                                             
ج المتمثلة وذفت مبحثا كامال عن أرل ة أ دريج تاريخهاج والترفيب في اةلت ام بهاج رور ونماذلج نظر لمعايير النشر في المجالم العلمية المحكمة 6 

 بتحديد عدد الصاحام.
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ْجلَْيِن فِىىىي اْلُوُضىىىوِء؟ فَقَىىىاَل: لَىىىْيَس ذَ  ىىىيج يَقُىىىوُل: َسىىىِمْعُت َماِلكاىىىا يُْلىىىأَُل َعىىىْن تَْخِليىىىِل أََرىىىابِعِ الىىىر ِ ِلىىىَك َعلَىىىى الن ىىىاِن. قَىىىاَل: َسىىىِمْعُت َعم ِ

ْجلَْيِنج َزَعْمىىىَت أَْن لَىىىْيَس فَتََرْكتُىىىهُ َوت ىىىى َخىىىف  الن ىىىاُنج فَقُْلىىىُت لَىىىهُ: يَىىىا أَبَىىىا َعْبىىىدَ ال لىىىِهج َسىىىِمْعتَُك تُْاتِىىىي فِىىىي َمْلىىىأَلَِة تَْخِليىىىِل أََرىىىابِعِ الىىىر ِ

ج َواْبىىُن لَهِ  يعَىىةَج َوَعْمىىُرو ْبىىُن اْلَحىىاِرِثج ذَِلىىَك َعلَىىى الن ىىاِنج َوِعْنىىدَنَا فِىىي ذَِلىىَك سُىىن ةإج فَقَىىاَل: َوَمىىا ِهىىَي؟ فَقُْلىىُت: ثنىىا الل ْيىىُث ْبىىُن َسىىْعد 

ِج َعىىىِن اْلُمْلىىىتَْوِرِد ْبىىِن َشىىىد اد  اْلقُ َعىى ْوَمِن اْلُحبُِلىىىي  ِج َعىىىْن أَبِىىي َعْبىىىِد الىىىر  و اْلَمعَىىىافِِري  ِج قَىىىاَل: " َرأَْيىىىُت َرسُىىىوَل ْن يَِ يىىىدَ ْبىىىِن َعْمىىىر  َرِشىىىي 

ُِك بِِخْنَصىىىِرِه َمىىا بَىىىْيَن أََرىىابِعِ ِرْجلَْيىىىِه ". 
ج َوَمىىىا َسىىِمْعُت بِىىىِه قَىىىَط إِة  اللىىِه َرىىىل ى اللىىهُ َعلَْيىىىِه َوَسىىل َم يُىىىدَل  فَقَىىاَل: إِن  َهىىىذَا َوىىىِديثإ َوَلىىنإ

فىىانظر كيىىف رجىىع اإلمىىام مالىىك عىىن قولىىه األول الىىىذي  [29]ج الل ىىاَعةَج ثُىىم  َسىىِمْعتُهُ يُْلىىأَُل بَْعىىدَ ذَِلىىَكج فَىىأََمَر بِتَْخِليىىِل اأْلََرىىابِعِ"

كىىىان ياتىىىي بىىىهج بعىىىد وقوفىىىه علىىىى ملىىىتند جديىىىد قىىىويج أة وهىىىو نىىىص الحىىىديث الشىىىريفج والىىىذي لىىىم يلىىىمع بىىىه قبىىىل ذلىىىك كمىىىا 

 ررو.

ج أو ضىىىىرور  اقت ىىىىت ذلىىىىكج أو لمصىىىىلحةج أو استحلىىىىان...ج وهىىىىو مىىىىا يالىىىىر أو يكااااون الرجااااوع بساااابب ت ياااار العاااارف -ب

 [38]. يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد عند عدم النص" -رومه الله -ر :" كان مالكقول ابن أبي جم

ج ومىىىن ورع اإلمىىىام مالىىىك وطلبىىىه الحىىى ج أنىىىه كىىىان يبكىىىي وكاااذا ي يااار المجتهاااد اجتهااااده لتحاااري الصاااواب وطلاااب الحاااق -ج

لته عىىىن ذلىىىكج مىىىن شىىىد  إخالرىىىهج وخشىىىية أن ينقىىىل عنىىىه الخةىىىأج يقىىىول القعنبىىىي: "دخلىىىت علىىىى مالىىىك فوجدتىىىه باكيىىىاج فلىىىأ

 [38] فقال: ومن أو  بالبكاء منيج ة أتكلم بكلمة إة كُتبت باألقالمج وُوملت إلى اآلفام".

 ثالثا: نموذج لألقوال التي رجع عنها اإلمام مالك:

األول: أم الولىىىىد إذا األقىىىىوالج التىىىىي رجىىىىع عنهىىىىا اإلمىىىىام مالىىىىك وهمىىىىا:  نمىىىىوذجين مىىىىن  7أورد اإلمىىىىام البهىىىىوتي فىىىىي رسىىىىالته

 استحقت برم لغير ملتولدهاج والثاني: إذا اشترط البالع البراء  مما ة يعلم من العيب.

 ولعلنا نكتاي بإيراد نموذل واود في هذا البحثج وهو:

 :إذا اشترط البائع البراءة مما ال يعلم من العيب

الىىذي آخىىذ بىىه قىىول مالىىك األول فىىي بيىىع "مىىن كتىىاب محمىىد: قىىال ابىىن القاسىىم:  :8جىىاء فىىي النىىوادر وال يىىادام: فىىي بيىىع البىىراء 

البىىىراء : أن البىىىراء  جىىىال   فىىىي الرقيىىى ... قىىىال مالىىىك: وأمىىىا الىىىدواب وسىىىالر الحيىىىوان والعىىىروضج فىىىال يناىىىع فىىىي ذلىىىك شىىىرط 

البىىىراء ج وة يبىىىرأ فيهىىىا فىىىي بيىىىع الميىىىراثج وة سىىىلةان وة فيىىىرهج وذلىىىك مىىىردود. قىىىال سىىىحنونج ومحمىىىد بىىىن المىىىواز: قىىىال 

                                                             
 أي رسالة قول اإلمام مالك ة أدريج التي نحن بصدد التعريف بها في هذا البحث. 7 

اء  ومعناها: البيع على أن ة يرجع على البالع بعيب قديمج في المبيع بما ة يعلم به البالعج ويخشى أن يكون بهج ووارله التبري قال عياض:" بيع البر 8 

نَِة ه (ج الت ْنبيَهاُم الُمْلتَْنبَةةُ على الكُ 500من التبيعة فيهج والتبري من المةالبة به"ج أنظر: أبو الا لج عياض بن موسى اليحصبي )المتوفى:  تُِب الُمدَو 

مج 2288 -ه  8032لبنان الةبعة: األولىج  -الدكتور محمد الوثي ج الدكتور عبد النعيم وميتي الناشر: دار ابن و مج بيروم  :والُمْختَلَةَِةج تحقي 

(3/8361.) 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 525 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

يىىع البىىىراء  فىىىي الرقيىى  فيىىىر الحيىىىوانج ة أفلىىخهج وإن وقىىىع فىىىي العىىروضج سىىىوى الحيىىىوانج فلىىىختهج إة أشىىهب: فىىىإن وقىىىع ب

 أن يةول ويتباعدج فال أفلخهج وخالاه ابن القاسمج وقال: ة يناعه ذلكج وشرطه باطل.

أو وليىىىد  أو  قىىىال محمىىىد: وأرى أشىىىهب إنمىىىا قىىىال: ة أفلىىىخه فىىىي الحيىىىوان لمىىىا روي لمالىىىك فىىىي كتىىىاب محمىىىد: مىىىن بىىىاع عبىىىداا

ويواناىىا بىىالبراء ج فقىىد بىىرئ. وقىىد قىىال فىىىي فيىىر كتىىاب ابىىن المىىواز: إنىىه ذكىىر لمالىىىك أن ذلىىك فىىي كتبىىهج فقىىال: امىىح الحيىىىوان. 

 [32]. وقال في كتاب ابن المواز: قلت له: في كتبك: يجوز بيع الحيوان بالبراء ج قال: إنما نعني به الرقي "

ممىىىا اختلىىىف فيىىىه قىىىول مالىىىك علىىىى أقىىىوال: هىىىل مىىىن البِيَاعىىىام مىىىا هىىىو بيىىىع وهىىىذا األرىىىل  :"-رومىىىه اللىىىه -قىىىال عيىىىاض

بىىىراء ج وإن لىىىم يشىىىترط فيىىىه أم ة؟ وهىىىل يصىىىح بيىىىع البىىىراء ج وينتاىىىع بىىىه فىىىي كىىىل شىىىيءج أو فىىىي بعىىىض األشىىىياءج أو ة ينتاىىىع 

 [33] . به جملة ؟ وألرحابه في ذلك عشر  أقوال: منها له تلعة أقوالج منها في الكتاب ستة أقوال...

وختامىىىا فىىىإن عملىىىي هىىىذا عمىىىل بشىىىري يعتريىىىه القصىىىور والنقصىىىانج فىىىالمرفوب إلىىىى مىىىن يقىىىف علىىىى هىىىذا البحىىىث أن  

يَْعىىىِذَر رىىىاوبَهج فإنىىىه علقىىىه فىىىي ضىىىي  مىىىن الوقىىىتج وانشىىىغال فىىىي الخىىىاطرج مىىىع ب ىىىاعته الم جىىىا  التىىىي وقيىىى  بحاملهىىىا أن 

ِ خيىىر مىىن أن تىىراهج وهىىا هىىو قىىد  نََصىىَب نالىىه هىىدفا للىىهام الراشىىقينج وفرضىىا أِلَْلِلىىنَة الةىىاعنينج يقىىال فيىىه تَْلىىَمُع بِاْلُمعَْيىىِدي 

فلقاريىىه فُْنُمىىىهج وعلىىى مؤل ِاىىىه فُْرُمىىهج وهىىىذه ب ىىىاعته تعىىرض عليىىىكج وُمَول ِيَتُىىهُ تُهىىىدَى إليىىىكج فىىإن رىىىادفت كاىىؤا كريمىىىا لهىىىاج 

 ملتعانج وعليه التَْكالَُن.لن تَْعدََم منه إملاكا بمعروفج أو تلريحا بإولانج وإن رادفت فيَره فالله تعالى ال

وقىىىىد رضىىىىىي مىىىىن َمْهِرَهىىىىىا بىىىىىدعو  خالصىىىىةج إن وافقىىىىىت قبىىىىىوة واستحلىىىىاناج وبىىىىىرد جميىىىىىل إن كىىىىان وظهىىىىىا اوتقىىىىىارا 

 واستهجانا.

والمنصىىىف يََهىىىب خةىىىأ المخةىىىي إلرىىىابتهج وسىىىيَاتِه لحلىىىناتهج فهىىىذه سىىىنة اللىىىه فىىىي عبىىىاده جىىى اء وثوابىىىا. ومىىىن ذا الىىىذي 

كلىىىه رىىىواباج وهىىىل ذلىىىك إة المعصىىىوم الىىىذي ة ينةىىى  عىىىن الهىىىوىج ونةقُىىىه ووىىىي يىىىووىج  يكىىىون قولُىىىه كلىىىه سىىىديداج وعملىىىه

م  عىىن قالىىل معصىىومج ومىىا جىىاء عىىن فيىىره فثبىىوم األمىىرين فيىىه معىىدومج فىىإن رىىح النقىىل لىىم  فمىىا رىىح عنىىه فهىىو نقىىُل ُمَصىىد ِ

 [34]ز. يكن القالل معصوماج وإن لم يصح  لم يكن وروله إليه معلوما

 هذاج وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينج ورلى الله على سيدنا محمد وآله ورحبه وسلم تلليما. 
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 قائمة المصادر والمراجع:

 .15اإلسراء: القرآن الكريمج سور  [ 8]

 .36اإلسراء: القرآن الكريمج سور  [ 2]

هىىى (ج خالرىىىة األثىىىر فىىىي 8888محمىىىد )المتىىىوفى: [ انظىىىر: المحبىىىيج محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن 3]

(. الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد )المتىىىوفى: 342/ 3بيىىىرومج لبنىىىانج )-أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي عشىىىرج دار رىىىادر

هىىى (ج النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىلج تحقيىىى : محمىىىد مةيىىىع الحىىىاف  ونىىى ار أبااىىىةج دار الاكىىىرج 8220

هىىى (ج اللىىىىحب الوابلىىىىة علىىىى ضىىىىرالح الحنابلىىىىةج 8245ميىىىدج محمىىىىد بىىىىن عبىىىد اللىىىىه )المتىىىىوفى: (. ابىىىىن و231هىىى . )ص8022

بيىىرومج لبنىىانج الةبعىىة األولىىى -تحقيىى : بكىىر بىىن عبىىد الل ىىه أبىىو زيىىدج وعبىىد الىىرومن بىىن سىىليمان العثيمىىينج مؤسلىىة الرسىىالة

هىىىى (ج مختصىىىىر طبقىىىىام 8304(. ابىىىىن الشىىىىةيج محمىىىىد جميىىىىل بىىىىن عمىىىىر البغىىىىدادي )المتىىىىوفى: 2/164) .م8446-هىىىى 8086

(. ابىىىن بىىىدرانج عبىىىد القىىىادر بىىىن 823هىىى ج )ص8026الحنابلىىىةج تحقيىىى : فىىىواز أومىىىد زمرلىىىيج دار الكتىىىاب العربىىىي بيىىىروم 

هىىى (ج المىىىدخل إلىىىى مىىىذهب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىلج تحقيىىى : د. عبىىىد الل ىىىه بىىىن عبىىىد 8306أومىىىد بىىىن مصىىىةاى )المتىىىوفى: 

 (.008مج )ص8448-ه 8028نيةج المحلن التركيج مؤسلة الرسالةج الةبعة الثا

[ انظىىىر: المحبىىىيج محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن محمىىىد ج خالرىىىة األثىىىر فىىىي أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي 0]

(ج 231ص ). (ج الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل3/342عشىىىر )

(. ابىىىن الشىىىةيج محمىىىد جميىىىل بىىىن 102ج 2/164ابلىىىة علىىىى ضىىىرالح الحنابلىىىة )ابىىىن وميىىىدج محمىىىد بىىىن عبىىىد اللىىىه. اللىىىحب الو

 (.823ص ).مختصر طبقام الحنابلة  .عمر البغدادي

خالرىىىة األثىىىر فىىىي أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي  .[ انظىىىر: المحبىىىيج محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن محمىىىد5] 

(ج 231ص ). ألكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل(ج الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت ا3/342عشىىىر )

(. ابىىىن الشىىىةيج محمىىىد جميىىىل بىىىن 102ج 2/164ابىىىن وميىىىدج محمىىىد بىىىن عبىىىد اللىىىه. اللىىىحب الوابلىىىة علىىىى ضىىىرالح الحنابلىىىة )

 (.823ص ). مختصر طبقام الحنابلة .عمر البغدادي

 .(2/102) [ ابن وميدج محمد بن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة.6] 

 (.231ج 282[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل. ص )0]

 (.3/8838(ج )164/ 2ابن وميدج محمد بن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة. )

(ج ابىىىن 220أومىىىد بىىىن ونبىىىل.  ص )[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام 1] 

 (.2/520وميدج محمد بن عبد الله . اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة. )

(ج ابىىىن 234[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل.  ص )4] 

 (.164/ 2وميدج محمد بن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة )

/ 8( إلىىىىى الشىىىىافعيةج ونلىىىىبه إسىىىىماعيل باشىىىىا فىىىىي هديىىىىة العىىىىارفين )164/ 2[ نلىىىىبه ابىىىىن وميىىىىد فىىىىي اللىىىىحب الوابلىىىىة )82] 

مكتبىىىىة  .هديىىىة العىىىارفين .هىىى (8344( إلىىىى الحنايىىىة. البغىىىداديج إسىىىماعيل بىىىن محمىىىد أمىىىين بىىىىن ميىىىر سىىىليم )المتىىىوفى: 851

 (.8/851) .م8458المثنىج بغدادج 

خالرىىىة األثىىىر فىىىي أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي  .محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن محمىىىد [ انظىىىر: المحبىىىيج88] 

 م. 8442لبنىىىىىان. الةبعىىىىىة التاسىىىىىعةج -. دار العلىىىىىم للماليىىىىىينج بيىىىىىروماألعىىىىىالمال ركلىىىىىيج خيىىىىىر الىىىىىدين.  .(382/ 8عشىىىىىرج )

(8/230.) 

(ج ابىىىن 234مىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل. ص )[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإل82] 

 (.2/164وميدج محمد بن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة )

(ج ابىىىن 234[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل. ص )83] 

 (.2/164)وميدج محمد بن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة 
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ال ركلىىىىيج خيىىىىر الىىىىدين. (ج 8/32هديىىىىة العىىىىارفين ) .[ انظىىىىر: البغىىىىداديج إسىىىىماعيل بىىىىن محمىىىىد أمىىىىين بىىىىن ميىىىىر سىىىىليم80]

 (.8/21) لبنان.-. دار العلم للماليينج بيروماألعالم

خالرىىىة األثىىىر فىىىي أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي  .[ انظىىىر: المحبىىىيج محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن محمىىىد85] 

 (.5/83) لبنان.-. دار العلم للماليينج بيروماألعالمال ركليج خير الدين. (ج 850/ 3رج )عش

خالرىىىة األثىىىر فىىىي أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي  .[ انظىىىر: المحبىىىيج محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن محمىىىد86] 

-231ومىىىد بىىىن ونبىىىل. ص )(ج الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أ342/ 3عشىىىرج )

(. ابىىىىن الشىىىىةيج محمىىىىد 102ج 2/164(ج ابىىىن وميىىىىدج محمىىىىد بىىىن عبىىىىد اللىىىىه. اللىىىىحب الوابلىىىة علىىىىى ضىىىىرالح الحنابلىىىة )205

(ج 820ج 823ص ). مختصىىىر طبقىىىام الحنابلىىىة .جميىىىل بىىىن عمىىىر البغىىىدادي. ابىىىن الشىىىةيج محمىىىد جميىىىل بىىىن عمىىىر البغىىىدادي

المىىىىىؤلاينج دار إويىىىىىاء التىىىىىراث العربىىىىىيج بيىىىىىرومج لبنىىىىىىانج  (ج كحالىىىىىةج عمىىىىىر رضىىىىىاج معجىىىىىم1/240معجىىىىىم المىىىىىؤلاين )

 (.6/82) لبنان.-. دار العلم للماليينج بيروماألعالمال ركليج خير الدين. (. 1/240)

(ج ابىىىن 253[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل. ص )80]

 (.2/644) .الوابلة على ضرالح الحنابلةوميدج محمد بن عبد الله. اللحب 

(ج ابىىىن 252ص ) النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل. .[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد81] 

 (. 2/126وميدج محمد بن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة )

(ج البلىىامج عبىىىد الل ىىهج علمىىىاء 8/234علىىىى ضىىرالح الحنابلىىىة )[ انظىىر: ابىىىن وميىىدج محمىىىد بىىن عبىىىد اللىىه. اللىىىحب الوابلىىة 84] 

 (. 5/832ه  )8084نجد خالل ثمانية قرونج دار العارمةج الةبعة الثانيةج 

هىىى (. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن 8220[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد )المتىىىوفى: 22] 

 (.302 - 333/ 8ن عبد الله. اللحب الوابلة على ضرالح الحنابلة )(ج ابن وميدج محمد ب208 - 261ص ) ونبل.

 (.256ص ) [ انظر: الغ يج محمد كمال الدين بن محمد. النعت األكمل ألرحاب اإلمام أومد بن ونبل.28] 

هىىى (. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن 8220[ انظىىىر: الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد )المتىىىوفى: 22] 

/ 2هىىى (. اللىىىحب الوابلىىىة علىىىى ضىىىرالح الحنابلىىىىة )8245(ج ابىىىن وميىىىدج محمىىىد بىىىن عبىىىد اللىىىه )المتىىىوفى: 234ص ) .ونبىىىل

102.) 

 / ب( نلخة دار الكتب المصرية.8[ واشية اإلقناع وشروه للَخلوتي )م 23]

 / ب(.880[ واشية اإلقناع وشروه للَخلوتي )م 20]

 (2/102). الوابلة على ضرالح الحنابلة[ ابن وميدج محمد بن عبد الله. اللحب 25]

خالرىىىة األثىىىر فىىىي أعيىىىان القىىىرن الحىىىادي  .[ انظىىىر: المحبىىىيج محمىىىد أمىىىين بىىىن ف ىىىل اللىىىه بىىىن محىىىب الىىىدين بىىىن محمىىىد26]

 (.202) ص الغىىى يج محمىىىد كمىىىال الىىىدين بىىىن محمىىىد. النعىىىت األكمىىىل ألرىىىحاب اإلمىىىام أومىىىد بىىىن ونبىىىل. (.3/342. )عشىىىر

(. ابىىىن الشىىىةيج محمىىىد جميىىىل بىىىن عمىىىر 2/102اللىىىحب الوابلىىىة علىىىى ضىىىرالح الحنابلىىىة ) ابىىىن وميىىىدج محمىىىد بىىىن عبىىىد اللىىىه.

ال ركلىىىىيج خيىىىىر ج (1/240. )معجىىىىم المىىىىؤلاين .ج كحالىىىىةج عمىىىىر رضىىىىا(820) ص .مختصىىىىر طبقىىىىام الحنابلىىىىة .البغىىىىدادي

 .(6/82لبنان. )-. دار العلم للماليينج بيروماألعالمالدين. 

عىىىىن قولىىىىه الاقهىىىىيج دراسىىىىة تأرىىىىيلية تةبيقيىىىىةج بحىىىىث محكىىىىمج مجلىىىىة المىىىىذهب [ لىىىىروي عالشىىىىةج رجىىىىوع اإلمىىىىام مالىىىىك 20]

 (.01-55) ج ص84 :مج العدد2280-ه 8036المالكيج تاء 

 .(62) [ لروي عالشةج رجوع اإلمام مالك عن قوله الاقهيج دراسة تأريلية تةبيقيةج ص21] 

 .اللىىىنن الكبىىىرى .هىىى (051)المتىىىوفى:  راسىىىاني[ البيهقىىىيج أومىىىد بىىىن الحلىىىين بىىىن علىىىي بىىىن موسىىىى الُخْلىىىَرْوِجردي الخ24] 

 .م2223-هىىىى 8020 .لبنىىىىانج الةبعىىىىة الثالثىىىىة –بيىىىىروم  .الناشىىىىر: دار الكتىىىىب العلميىىىىة .تحقيىىىى : محمىىىىد عبىىىىد القىىىىادر عةىىىىا

(8/820.) 

المعيىىىار المعىىىرب والجىىىامع المغىىىرب عىىىن فتىىىاوي أهىىىل إفريقيىىىة  .هىىى (480[ الونشريلىىىيج أومىىىد بىىىن يحيىىىى )المتىىىوفى: 32] 

الناشىىىىر: وزار  األوقىىىىاف والشىىىىؤون  .خرجىىىىه جماعىىىىة مىىىىن الاقهىىىىاء بإشىىىىراف الىىىىدكتور محمىىىىد وجىىىىي .واألنىىىىدلس والمغىىىىرب

 .(88/361) .م8418ه /8028 .اإلسالمية المغربية

 دارك وتقريىىىب الملىىىالكج تحقيىىى :هىىى (ج ترتيىىىب المىىى500[ أبىىىو الا ىىىلج عيىىىاض بىىىن موسىىىى اليحصىىىبي )المتىىىوفى: 38] 

: محمىىىىد 5مج جىىىى ء 8402 - 8466عبىىىىد القىىىىادر الصىىىىحراويج  :0ج 3ج 2مج جىىىى ء 8465ابىىىىن تاويىىىىت الةنجىىىىيج  8جىىىى ء: 
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 .المحمديىىىىىةج المغىىىىىرب -الناشىىىىىر: مةبعىىىىىة ف ىىىىىالة  .م8413 - 8418: سىىىىىعيد أومىىىىىد أعىىىىىراب 1ج 0ج 6بىىىىىن شىىىىىرياة جىىىىى ء 

 .(8/843). األولى الةبعة

يىىىادام 316القيروانىىىيج محمىىىد عبىىىد اللىىىه بىىىن أبىىىي زيىىىد عبىىىد الىىىرومن الناىىى ي )المتىىىوفى: [ أبىىىو زيىىىد 32]  هىىى (ج الن ىىىوادر وال  ِ

نىىىة مىىىن فيرهىىىا مىىىن األُمهىىىامِ   .بيىىىروم-تحقيىىى : مجموعىىىة مىىىن العلمىىىاءج الناشىىىر: دار الغىىىرب اإلسىىىالمي .علىىىى َمىىىا فىىىي المدَو 

 .(231-6/231) .م8444الةبعة: األولىج 

نَىىىىِة  .هىىىى (500بىىىىن موسىىىىى اليحصىىىىبي )المتىىىىوفى:  [ أبىىىىو الا ىىىىلج عيىىىىاض33]  الت ْنبيَهىىىىاُم الُمْلىىىىتَْنبَةةُ علىىىىى الكُتُىىىىِب الُمدَو 

الةبعىىىة:  .لبنىىان-الناشىىر: دار ابىىن وىى مج بيىىروم .الىىدكتور محمىىد الوثيىى ج الىىدكتور عبىىىد النعىىيم وميتىىي :تحقيىى  .والُمْختَلََةىىةِ 

 .(3/8361) م.2288 -ه  8032األولىج 

مىىة )روضىىة المحبىىين ون هىىة المشىىتاقين( ابىىن القىىيمج محمىىد بىىن أبىىي بكىىر بىىن أيىىوب بىىن سىىعد )المتىىوفى: [ مىىن آخىىر مقد30] 

م 8413هىىىى /1403الةبعىىىىة:  .بيىىىىرومج لبنىىىىان .الناشىىىىر: دار الكتىىىىب العلميىىىىة .روضىىىىة المحبىىىىين ون هىىىىة المشىىىىتاقين .هىىىى (058

 (.85-80)ص
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ABSTRACT 

   Praise be to Allah. Prayers and peace be upon the Messenger of Allah. After that, the reason 

for choosing this subject from the Islamic point of view is that there is a fear among many 

people of the state of whispers within the human psyche, which they believe comes from Satan 

only. After we applied two scientific approaches, namely the inductive and analytical 

approaches to the texts of the verses of the Koran and their interpretation shows that the 

whisper of the soul is before divulging the secret and does not know the devil as long as the 

servant mute his secret, either after divulging the secret and the whispers of the devil. The 

whispers of the soul is not held accountable by God and even angels do not write the whispers 

only after pronounced or written by the Muslim slave and the biggest example of this is in the 

fatwa of divorce does not occur divorce only after uttered or written. It is called self – jihad 

great Jihad mentioned that ( Ibn 'Uthaymeen )in the fatwa of self - struggle, and that the devil 

does not know what leaked the same human rights and what they hide. The credibility of the 

verse in Sura 14: "When the jinn found out that if they knew the unseen they would not have 

been in humiliating torment." Therefore, Allah the Almighty stated in Surah An-Nyssa '(verse 

76): "The devil's kid was weak." If a Muslim slave knows that Satan does not know the unseen 

until after revealing the mystery, this is the weak point of Satan and the power of the believer. 

 

Keywords: Struggling and obsessing oneself, keeping a secret, the Noble Qur’an. 
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 الملخص

الحمددد للددل الالوددسال الالىددسم علددى وأددول اللددل الأمددا بعددد  هدد ا أددبع امتياونددا لاددالا الموضددو   مدد  النا يددة ا أددسمية  ددو   

التددس تعتودددالا أناددا وددلوس مدد  ال ددي اا ف عنددد كريددر مدد  الندداة مدد   الددة الوأوأددة هددس دامدد  الددن   ا نىددانية الالجددود و ددو  

الأوأدددة الدددن   الالأوأدددة ال ددديايي  لعددد  الحويودددة بعدددد أا يبوندددا منا دددي  علميدددي  ال مدددا   بدددي   الالتدددس ف ت ر دددوا هيادددا هوددد  

وبدددي  أا الأوأدددة الدددن   وعدددوا  بددد   ،آتدددات الودددرآا العدددرتا الو ىدددير ا  لنودددو  الالمدددناال التحليلدددس   المدددناال افأدددتورا س

أمدددا الأوأدددة  .أمدددا بعدددد إه دددال الىدددر هتشادددر الأوأدددة ال دددي اا ،إه دددال الىدددر الف تعلدددا بادددا ال دددي اا مدددا دام العبدددد كدددتا أدددر 

كبددر مرددال علدددى أال تعتباددا العبدددد المىددلا الأا تل شاددا أف بعددد إ وعتددع الوأوأدددة   ف الددن   هددس تحاأددع اللدددل علياددا هالمس عددة 

 كبرا تتل ظ بل أال تعتبل. إذ وىمى م ا دال الن   ال ااد األأف بعد إهتوى ال سق هس توع ال سق ذلك  و هس 

وأن الشييييا ي  ع يولميييون الذييييكا وا ليييو كيييابوا يولميييون الذييييك لولميييوا وويييي ميييو  سيييليمانا وليييم يتميييا وا فيييي   [30] 

ددد ك أَْا لَدددْو َكدددان وا  )44 أدددووال أدددبل آتدددة(مودددداق  ولدددل وعدددالى هدددس  [47] الوميييا والسةيييخرة لييي  وهيييو مييييي دددا َمدددرَّ وَبَيَّنَدددُّ  اْل   هَلَمَّ

ى. لددداللك ذكدددر اللدددل وعدددالى هدددس دددي   ا  دددوَا اْلغَْيدددَع َمدددا لَب ر دددوا ه دددس اْلعَدددالَال  اْلم  ا كيدددد ال دددي اا كددداا إى) 00أدددووال النىدددال  آتدددة (تَْعلَم 

ل الىدددر هادددال  نو دددة ضدددعو ال دددي اا ال دددوال ضدددعي اى الذلدددك إذا عدددرف العبدددد المىدددلا أا ال دددي اا ف تعلدددا الغيدددع إف بعدددد إه دددا

 المؤم  الالي لي  لل ي اا على المؤم  أل انا.

  

 ، الورآا العرتا.  م ا دال الأوأة الن  ، كتماا الىرالكلما  المفتاحية 
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  المقدمة:

أشدددد هتع دددا  ا نىددداا هدددس  دددال  الحيددداال الددددنيا تعددديع  الدددة مددد  الودددرا  مدددع أعددددال ودددا رت ، الآمدددرت  ف تدددرا ا، الوبمدددا كدددانوا

ا. الت دددع أا تعلدددا أا كيدددد ال دددي اا ضدددعي ا هدددس  دددا متيوش دددا  دددالو  بدددل مددد  أعدا دددل الم دددا دت ال اللدددالا ه ندددل ف بدددد أا تعدددوا دا م 

تعلددا أدددر المددؤم  إذا كتمدددل بددي  جنبيدددل كددداللك ف تحاأددبل اللدددل عليددل الف وعتدددع المس عدددة أددر  إف إذا عمددد  المددؤم  بدددل أدددوال 

ا أالل مددا ا ددالوس ن ىددك التددس بددي  إ [8] بعددر الودددت  هددس العدديتل لعمددر وضددس اللددل عنامدداىال ددال أبددو . بددالل ظ أال بالعتابددة

لدددى عدددبر همددد  عدددبر علدددى م ا ددددال  ن ىدددل ال دددوا  الال دددي اا  لدددع الانتودددر المددد  إألا جاددداد الدددن   تحتدددا   [15] جنبيدددك

جدد   الأه دددى أدددر  علمددُّ شددديايي  ا نددد  الال دد  أدددر  ال لبتدددل هلعدددبه عبدددا ذلددديس هدددس تدددي شدددي انل ال دددوا .  الإا أعددددى 

الأمدددر  أعدددال المددرل ن ىدددل التددس بددي  جنبيدددل ه ناددا وحرددل علدددى نيدد  كدد  م لدددول الال ددول بعدد  لدددالال  تددى الإا مال ددُّ أمدددر اللددل

وأدددولل، الالعبدددد إذا أيدددا  ن ىدددل الانوددداد لادددا  لدددك، أمدددا إا جا دددد ا اللمادددا ب مدددام ا تمددداا، الأل مادددا بل دددام التودددوى، ه ندددل 

ا هددس ميددداا مدد  أعشددا ميددادت  ال ادداد.  ددال وأددول اللددل    ىأف أمبددركا بددالمؤم   مدد  أمنددل الندداة علددى rتحددرل بدداللك نوددر 

لىدددانل التدددد ، الالم ا دددد مددد  جا دددد ن ىدددل هدددس ياعدددة اللدددل، الالماددداجر مددد   أمدددوالاا الأن ىددداا، الالمىدددلا مددد  أدددلا النددداة مددد 

ه اددداد الدددن   إذا  مددد  أهاددد  أندددوا  ال اددداد، ىجاددداد المدددرل ن ىدددل  دددو ال اددداد األكمددد ،  دددال  [33] .  دددر ال  اتدددا الالدددالنولى

ددا َمددْ  َمدداَف َموَدداَم َوب  ددل  اَلنََاددى الددنَّْ َ  َعدد   اْلَاددَوى  . التوددع بمنددع الددن   عدد  المعاعددس، البمنعاددا )42النالعددتات (وعددالى  َاَلأَمَّ

 [27] .م  ال باات، البمنعاا م  ا كراو م  ال اوات المبا ة لتتوهر لاا هس اآلمرالى

مددد  األأدددبال التدددس دعدددُّ لدواأدددة  دددالا الموضدددو   دددو الجدددود و دددوف عندددد كريدددر مددد  النددداة مددد   أوع: مبييير ا  الد اسييية:

 الددة الوأوأددة هددس دامدد  الدددن   ا نىددانية  الالتددس تعتودددالا أنادددا مدد  ال ددي اا لعدد  الحويودددة أا الأوأددة الددن   ف تعلددا بادددا 

 ال ي اا لاللك ف تحاأع العبد على الأوأة الن   إف بعد أا تل شاا أال تعتباا.

 ت يع  الا البحث ع  جملة م  ا شعاليات أ ماا بيا: مشكلة الد اسة: ثا

 ماذا وىمى م ا دال الن       ال ااد األعغر أم األكبر  -

    تعلا ال ي اا ما وىر ن   ا نىاا الب رتة أم ف  -

    وحاأع الن   ا نىانية عما هس داملاا  ب  أا وتل ظ بل أال  وعتبل  -
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 تتلخص أهمية البحث في النقا  التالية:ثالثا: أهمية البحث: 

ا كدددتا  األأدددراو شدددسل ه دددري ورشدددد إليدددل ال بيعدددة الب دددرتة .. ال دددو ماعدددية إنىدددانية هدددس العس دددات افجتماعيدددة مددد   يدددث إ

وعامدددد  ال ددددرد مددددع اآلمددددرت  .. ال ددددو مدددد  أعشددددا أأددددبال الن ددددار، الأدالم أل ددددوال الوددددسر .. ال ددددو أمانددددة كبددددرى ت ددددع 

األأددراو بافنت دداوال ل الددُّ المعددانس ا نىدددانية،  ات ددداو هياددا مدد  أمددوو.. اللددو أ ددمه لل يانددة اله ددووعاتتاددا، العدددم إه ددال مددا 

َ  لددددول  -كاألمانددددة الكتمدددداا األأددددراو، مدددد   يدددداال الندددداة، الوحولددددُّ الحيدددداال افجتماعيددددة إلددددى جحدددديا ف ت دددداق الكمددددا  يدددد  

لدددلَ الولدددول أالعيدددة األأدددراو، الال ددد ا  العودددسل،  ودددوا األأدددراو  .  المدددا أوال  مدددا  الدددل عمدددر بددد  عبدددد الع تددد  و مدددل ال

 [49] .أ  الاا، الاأللى  م اويحاا، هليح ظ ك ك امرئ م تار أر     

ا كتمددداا الىدددر  دددو أعلدددى مراودددع م ا ددددال الدددن   ألندددل تىددداعد علدددى الن دددار هدددس األعمدددال، التدددؤم    إممدددا ف شدددك هيدددل         

الىدددالك مددد  أم ددداو ال رتددد ، التدددرته الادددمير، التح دددظ لانىددداا معاأدددع ييبدددة مدددا دامدددُّ بعيددددال عددد  علدددا الغيدددر، الف تتددديه 

اأددتعينوا »ى اللددل عليددل الأددلا  ددال   .  الهددس الحدددتث أنددل عددلبىددبباا منددلللمندداه  أال العدددال هرعددة تشاددر باددا عليددل أال تنددال 

ال دددال علدددس وضدددى اللدددل عندددل   َأدددرس أأددديرس، هددد ا  [36] .«بالعتمددداا هددد ا كددد  ذي نعمدددة محىدددود علدددى إن دددار  دددوا  عا

  [48] .وعلمددُّ بددل عددرت أأددير   . ال ددال بعددن األدبددال  َمدد  كددتا أددر  كدداا ال يدداو بيددد ، المدد  أه ددا  كدداا ال يدداو عليددل 

[43] 

 يهدف البحث الحالي ولى: ابوا: أهداف البحث: 

 بياا م اوم م ا دال الن   الم اوم كتماا الىر هس الورآا العرتا. -

 بياا العس ة بي  م ا دال الن   الكتماا الىر  ىع  وص الورآا العرتا. -

 بياا  ويوة كيد ال ي اا الاعيو هس عدم معرهتل الغيع المعنونات الن   الب رتة. -

 تعتبل. أالإذا كتا العبد ذلك هس داملل ما لا تتل ظ بل  بياا عدق هتوى ال سق هس عدم ال وعاا -

 بياا دالو كتماا الىر هس النور على األعدال. -

 ادتدددث النبوتدددة إلدددى ووتودددر الدواأدددة الحاليدددة علدددى الحوبددة ال منيدددة مندددال نددد الل الودددرآا الاألخامسييا: حيييدو  البحيييث: 

 آوال المحدثي  اآلا.

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 622 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 سا سا:  منهجية البحث:

 ادتددددث النبوتددددة الال تدددداالى منددددال ندددد الل لددددى و اأددددير الوددددرآا العددددرتا  الاألإالمددددناال افأددددتورا س  الذلددددك بددددالرجو  -

 الورآا إلى عورنا الحاضر.

المدددناال التحليلدددس  الذلدددك باأدددتنباي  ال تددداالى التدددس منبعادددا الودددرآا الالىدددنة النبوتدددة   دددول كتمددداا الىدددر الم ا ددددال -

  ا النتا ال المتعلوة باا.أ الن   الالوأوأة الالرب  بيناا، الاأتنتا 

بعدددد البحدددث هدددس األبحددداأل العلميدددة الاأليددداوته ال امعيدددة  الجددددت دواأدددتي   لادددا عس دددة سيييابوا:   اسيييا  سيييابقة: 

 بموضو  بحرنا  الا ال س 

 ددددف البحدددث وعدددرف مددد  تحمددد  الىدددر تعدددوا أدددر  العسنيدددة  [5]  اسييية: ف وفشييياء السييير فيييي الشيييريوة ا سييي مية ف-1

أددوال. هددس ت عددد  هددس  يبتدددل عدد  الندداة مدددا تىددو،  أا ت لدددع عليددل النددداة، ألنددل الإا  ددال عدددناا هدد ا اللدددل عليددل شدددايد، الف 

تادددمر هدددس  لبدددل أل دددد مددد  المىدددلمي  ضدددغينة وحملدددل علدددى أا تىدددسل الودددول، الأا تعلدددا أا أدددر  مدددا دام بدددي   ناتدددا عددددو  

مددا األضدددراو التددس  ددد تىدددبباا أن ىددل، هددد ا ايلددع  يددر  علدددى أددر  مددر  ال يددداو مدد  تددد  الأعددبه ال يددداو لغيددر .  هاددو أميددر

 -د  .األضدددراو المانيددددة  -   .األضدددراو البدنيدددة  -ل  .األضدددراو الن ىددددية الالمعنوتدددة  -إه دددال األأدددراو م تل دددة، همنادددا   أ 

 األضراو المالية .

 ددددف البحددث وعددرف شدددرالي المىددتوو عليدددل    ددالا ال دددد اشددتري ا مدددام  [57]مففحكييم وفشييياء السيير فيييي ا سيي     اسيية-2

الندددوالي أا تعدددوا المىدددتوو عليدددل ممددد  لدددي  معرالهدددا بددداألذى الال ىددداد هلمدددا المعدددرالف بددداألذى الال ىددداد هيىدددتحع أف تىدددتر 

ا ترهدددع أمدددر  عليدددلال ألا الىدددتر عليدددل ت معدددل هدددس ا تدددالال الال ىددداد الانتاددداس الحرمدددات الجىددداوال  يدددر  علدددى مرددد  هعلدددل الإنمددد

  إذ  دددال  شيييقر اييي  اليييال يجهييير بالمو ييييةوأكيييد اأ. إلدددى اللدددس األمدددر إا لدددا ت دددو مددد  م ىددددال تدددؤدي إليادددا  دددالا ا عدددسا

العمدددال بددد  الامدددام هدددس هدددته الوددددتر   إذا العددد  الحدددال إلدددى إشددداعة المعودددية  الالتاتدددك بادددا بددد  بعاددداا وبمدددا اهت دددر بالدددالنع 

م لددددول ال ددددر  إمددددسل األو  مدددد  المعاعددددس الال ددددوا ع بال  يددددات هي ددددع كددددوا ال دددداادال بددددل أاللددددى مدددد  وركاددددا، ألا 

المويددددال لددداللك الذلدددك تتحوددد  بالتوبدددة مددد  ال ددداعلي  الال جدددر لادددا، هددد ذا وادددر  دددال ال دددر  هدددس ال ندددى مدددرس الال دددرل العددددم 

 المبددافال بددل الإشدداعتل، هي ددع وحويدد  الىددبع اآلمددر لامددسل ال ددو الحدددالد ب ددسف مدد  لنددى مددرال أال مددراوا مىددتترا مت وهددا

متندددما عليددل ه نددل محدد  اأددتحبال أددتر الم ددا د. الأكددد األشددور علددى الجددود أددتة  ددافت تددتا إه ددال الىددر الف توددع هيددل  ددرام 

يلدددع المدددرتن إه دددال الىدددر  إه دددال الىدددر لدددولس المدددرتن أال أل دددد الددد الجي    إه دددال الىدددر لمندددع ال دددو  ال رتمدددة    دددس 

 الال اتة لاا  الع و ع  جرتمة ال عُّ . الحافت التس تعوا ال بيع هياا  عما  ما هيل   ظ لألمة
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 مبا ث الماومة. الو وي  ذلك  ةوا ووىيا البحث إلى مودمة الومايد الثسثثامنا: خطة البحث: 

 المبحث التمايدي  م ا دال الأوأة الن   َلغة الاع س ا ، كتماا الىر َلغة الاع س ا .

المبحدددث األالل  نمددداذ   مددد  م ا ددددال الدددن   الدالو دددا هدددس كتمددداا الىدددر هدددس  ودددص األنبيدددال المدددالكووال هدددس الودددرآا العدددرتا  

 .44تة آ، أووال أبل 41-42تة آ، أووال الووص 20تة آ، أووال مرتا 5تة آأووال توأو 

 .5أووال توأو آتة  الم لع األالل  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس 

 .20س  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس أووال مرتا آتة الم لع الران

 .41-42الم لع الرالث  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس أووال الووص آتة 

 .44الم لع الرابع  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر أووال أبل آتة 

، 0هددس بعددن أددوو الودددرآا العددرتا  أددووال يددل آتدددة  المبحددث الرددانس  نمدداذ   مدد  م ا ددددال الددن   الدالو ددا هددس كتمددداا الىددر

 .41-40، أووال ق آتة 42، أووال الح رات آتة 14أووال هولُّ آتة

 .0الم لع األالل  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس  أووال يل آتة

 14الم لع الرانس  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس أووال أووال هولُّ آتة

 42دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس، أووال الح رات آتة الم لع الرالث  م ا 

 .41-40الم لع الرابع  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر أووال ق آتة 

 .المبحث الرالث  نماذ   م  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس هتوى ال سق

 هتوى ال سق. الم لع األالل  نموذ   م  م ا دال الن   الدالو ا هس كتماا الىر هس
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 تاسوا: الخاتمة:

 أ ا النتا ال-

 أ ا التوعيات-

 المبحث التمهيدل: مجاهدة وسوسة النفس )لذة واصط حا(ا كتمان السر )لذة واصط حا(.

 أالف   م ا دال الن   لغة الاع س ا 

مدددادال ى   دددت دى ى  دددال ابددد  منشدددوو هدددس لىددداا العدددرل الم ا ددددال موددددو جا دددد ت ا دددد جادددادا  الم ا ددددال ال دددو مدددلموذ مددد  

التدددس وددددل علدددس الم دددوة. التودددال الم ادددود  دددو اللدددب  الدددالي أمدددر  لبدددد  ألندددل فت دددر  إف بتعدددع الم دددوة. اللدددالا فتودددال اجتادددد 

بددة، بدد  اجتاددد هددس  مدد  عدد رال، لمددا هددس الودد رال مدد  الم ددوة الالعنددال، الأددمس  يددام الليدد  وا دددا  لمددا هيددل  هددسا هددس  مدد    

رس النددددوم هددددس ال ددددراو الددددوثير ليوددددوم بددددي  تدددددي اللددددل ول العددددالمي . َابدددد  مدددد  وعددددع المعاندددداال هددددس  مدددد  الددددن   علددددى ودددد

 منشوو،د.ت   رف ال يا .

لناددددا محاوبددددة الددددن   األمدددداوال ب   224أمددددا الم ا دددددال للددددن   اعدددد س ا  هوددددد عرهاددددا ال رجددددانس هددددس كتددددال التعرت ددددات َ 

الم ددداق البدنيدددة  ى  الدددن   علدددبالىدددول بتحميلادددا مدددا ت ددد  عليادددا بمدددا  دددو م لدددول هدددس ال دددر ، ال دددال المنددداالي  دددس  مددد

 [12]الم ال ة الاوى، ال ي   س بالل المىت ا  هس أمر الم ا  ال و اللل ع  الج . 

التبدددددال لددددس أا أعددددرف م ا دددددال الددددن   بلناددددا  مدددد  الددددن   علددددى أدال الواجبددددات الالت امددددات المعدددداوم الالمددددراللات الوددددرس 

 المحرمات الالترهع ع  الى اأو الالمعرال ات. 

هدددس و ىددددير  دددال  اآلتددددة   ددددا الدددالت  تعملددددوا بمدددا تعلمددددوا تادددددتاا اللدددل لمددددا ف تعلمددددوا .  -ل اللددددل و مدددد -تودددول ابدددد  كريدددر 

ْا أ ددب لَنَا ل اَلإ اَّ اللَّددلَ لََمدددَع  ىالالم ا دددال  بددلا ت ا ددد المددرل ن ىدددل علددى وووتددة إوادوددل  ولدددل  وعددالى   تَنَّا  تَ  َجاَ ددد الا ه ينَدددا لَنَْاددد  اَلالَّددال 

ددن ي َ  ْحى  توددول ابدد  كريددر و مددل اللددل هددس و ىددير  ددال  اآلتددة   ددا الددالت  تعملددوا بمددا تعلمددوا تادددتاا اللددل   ٩٦العنعبددوت  ىَاْلم 

 [3] .لما ف تعلموا

التوددددول البغددددوي و مددددل اللددددل هددددس و ىددددير   الم ا دددددال  ددددس الوددددبر علددددى ال اعددددات، ال ددددال الحىدددد   أهادددد  الم ا دددددال      

م ال دددة الادددوى، ال دددال ال ادددي  بددد  عيدددا   الالدددالت  جا ددددالا هدددس يلدددع العلدددا لناددددتناا أدددب  العمددد  بدددل، ال يددد   الالدددالت  
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  [11] دالا هدددس ياعتندددا لناددددتناا أدددب  ثوابندددا جا دددالا هدددس إ امدددة الىدددنة لناددددتناا أددب  ال ندددة، ال دددال ابددد  عبددداة  الالدددالت  جا دد

التوددول د. محمدددد  [32]التوددول ال ددنوي س و مدددل اللددل هددس و ىدددير   إا اللددل أ ىددا علدددى ذلددك  بدددلي  الدددسم هددس  ولددل  لناددددتناا 

اللل ادداد أوبدددع مراوددع  جاددداد  [19]  األشددور هددس و ىدددير    ددا الددالت  جا ددددالا أن ىدداا هددس الددددعوال إلددى اللددل ل لدددع مرضدداول.

 ، الجاددداد ال دددي اا، الجاددداد الع ددداو، الجاددداد المنددداهوي .  دددال الرأدددول  ىالم ا دددد مددد  جا دددد ن ىدددل هدددس ياعدددة اللدددل ى الدددن 

 ه ااد الن   أوبع مراوع أتاا  [57] يد ال اير فب  ال ولي،ع

 أا ت ا د ا على وعلا الادى. -١

 أا ت ا د ا على العم  بل بعد علمل. -٢

 أا ت ا د ا على الدعوال إليل. -٣

 إا ت ا د ا على الوبر على م اق الدعوال إلى  -٤

 كما  ال الرأول على اللل عليل الألاى  ُّ ال نة بالمعاو  ى 

هددد ذا ايمدددلا مددد   )٢٢، ٢٢ال  دددر  (مدددا الدددن   الم ميندددة هادددس التدددس أدددعنُّ إلدددى اللدددل، الايملندددُّ بدددالكر ، الاشدددتا ُّ إليدددل . أ

ال ددك إلدددى اليودددي ، المددد  ال ادد  إلدددى العلدددا، المددد  الغ لدددة إلددى الدددالكر، المددد  الرتدددال إلدددى ا مددس ، العددد  إلدددى اليوشدددة التدددس 

ك ددد ُّ عندددل أدددنة الغ لدددة، هدددرأى أدددرعة انوادددال الددددنيا، هاأدددتوب  بويدددة عمدددر  مىدددتدوك ا مدددا هدددات، التدددرى هدددس ولدددك اليوشدددة 

  ] 22[ .لن   الم مينة التس تن ل مناا أ ر ا إلى اللل الالداو اآلمرالعيول ن ىل، الع ال ال تل، ال س أالل منالل ا

 ثانيا   كتماا الىر لغة الاع س ا   

 العتماا لغة  

تمان ا  أتر  الأم ا  ا الك   . [21] العتماا مودو كتا، م  بال نور، توال  كتا ال سل َكتم 

ا   العتماا اع س  

 ]0[ .ضب  الن   ضد دالاهع التعبير عما ت تلال هياا ال ي   َ و  [7] ،العتماا  و  أتر الحدتث 

  [51]   ل على إم ال ال سل العدم إوااو .الالىر لغة اأا لما ت ىر بل ا نىاا أي  تعتمل، الأع  العلمة تد
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 . )00البورال ( ال وعالى  ىتعلا ما تىرالا الما تعلنواى [22]ها أراو مسف ا عسا

. اَلأََأدددرَّ ال َّدددْسَل  َكتََمدددل  اَلأَْوَادد ، اَلاْلَ ْمدددع  أَْأدددَراول اَلَأددَرا  ر  .  َدددال ال يدد  أا الى  دددر   ل غَدددة   َمدددا ت ْعددتَا  ه دددس الدددنَّْ    دددَ  األْْضددددَاد  دددَو م  َر   هَا 

، اَلت ْىددددتَْعَم  ه ددددس األْْعيَدددداا  اَلاْلَمعَددددان س. اَلفَ  ددددسَف  اْ ْعددددسَا  ددددع   اْ ْأددددَراو  م  ا   َاددددالَا اللَّْ ددددظ  َعدددد    الرَّ تَْ ددددر    اْأددددت ْعَمال اْل  وََاددددال  ل 

 . ي    اْلَمْعنَى الل غَو 

َ  ا َو م  . اَلأََأرَّ ال َّْسَل  َكتََمل  اَلأَْوَاَر   هَا  ، اَلاْلَ ْمع  أَْأَراول اَلَأَرا  ر  .ال ي   َما ت ْعتَا  ه س النَّْ                       ] 21[ ألْْضدَاد 

دددد ا   ، اَلت ْىددددتَْعَم  ه ددددس األْْعيَدددداا  اَلاْلَمعَددددان س  َددددال الرَّ ددددسَف  اْ ْعددددسَا  َاددددالَا   ] 6 [ ع   اْ ْأددددَراو  م  اَلفَ تَْ ددددر    اْأددددت ْعَمال اْل  وََاددددال  ل 

 . ي   ددا تاددر  بددل   ] 9 [اللَّْ ددظ  َعدد   اْلَمْعنَددى الل غَددو  الكتمدداا الىددر    ددو أا تاددب  العددسم مدد  ا نىدداا عدد  إوادداو مددا تاددمر  مم 

 .إوااو  الإبدا،  

ددد  بالعتمدداا تْمدداا فم ددردص  مودددو كددتََا أ دداي األمددَر بالعتمدداا  أم ددا  عددد  الن دداة أال وعاَّ وحددُّ يددس  العتمدداا  م   ددس   مددد   -ك 

ي   -دها   الغيع المباتا  ر    [42] هس يس  العتماا  أ 

 :[18]وبعة  أنوا  أالالىر  تنوىا إلى 

مدددا تبلدددا ا نىددداا مددد  األمدددوو التدددس ت لدددع عدددا باا كتمانادددا عليدددل أدددوال يلدددع ذلدددك عدددرا ة، أال بدفلدددة الحدددال بدددلا  -4

 تتعمد الحدتث عناا  ال ا ن راد مرس . 

 ما ترتد ا نىاا عملل مما ودعو المولحة إلى كتمانل.  -2

 ما أمر ال ر  بعتمانل العدم إذاعتل.  -1

 ما ك  األع  إم ال  الايلع عليل ش ص بىبع مانتل.  -4

 الموضع ما تعنينا هس  الا الموام  و الرابع مناا أعالة، البوية األنوا  معني ة وبعا . 

ل متدددى لددا تعددد  الكتمدداا الىددر اعددد س ا  العتمدداا وددرس إواددداو ال ددسل مدددع الحاجددة إليددل ال ودددول الددداعس إلدددى إوادداو  ألندد

 [56] .كاللك ف تعد كتمانا  . العلى  الا الوجل تمدر م  تودو على كتماا الىر ألا العتماا مما ت   على الن  
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المبحييييث اأوم: بمييييااا  ميييي  مجاهييييدة اليييينفس و و هييييا فييييي كتمييييان السيييير فييييي و ييييص اأببييييياء الميييياكو ة فييييي القييييرآن 

 .11ا سو ة سبأ آية 11-11لق ص آية ا سو ة ا22ا سو ة مريم آية 5الكريم: سو ة يوسف آية 

 .5المطلك اأوم: مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في:سو ة يوسف آية 

ْبَسييياُن َايييدةو  مة " ا وُنص الشصيييْيَطاَن ُلْ ُ ََ َكْييييدن ََ فَيَُكييييدةوا لَييي ْىيَييياَت َالَيييى وُْخَوتُييي يييْص  ة َأدددووال توأدددو   (5بُيييي   وَييياَم يَيييا بةنَييييص َع تَْق ة

  .5اآلتة 

ْ،تَدداس علددى إْمَووددك ددال أبددو المش ددر هددس و ىددير   اَل َولددل وَعَددالَى   ْ،تددا   َدداَل تَددا بنددس َف وووددص و  ددير  إ ا و   َدداَل أ دد  التَّْ ى 

ْ،تَدددا عره دددوا أَنََّادددا  ددد  هيحىددددالن ْمدددَوال لَدددو أدددمع وا َب َادددال     الرك تَْمددداا   لَادددالَا اأْلَْنب يَدددال اَل دددس، هَعلدددا تَْعو دددول أَا اْ   ل َهَدددلمر  ب اْلع 

يلَددددة.  هيعيدددددالا لَددددك كيدددددااْلَمْعنددددى. اَل َولددددل   بددددي َمْعنَددددا    هيحتددددالوا لَددددك    اَلَمْعنَددددا    إ ا  إ ا ال َّددددْيَ اا لْاْنَىدددداا َعدددددال م 

تَمددة.  ددا ذَل ددك التحملاددا َعلَْيددل  لعداالوددل. للعددداالال اْلوَد  مييا وخوتيي   بييأمري  ولييى وطان لييالَ وسييوش الشييي [28]ال َّددْيَ اا تدد ت  لَا 

خوتييي  مميييا  فييي  و ييياا واليييدو بكيييتم سييير  ىيييياو اييي  أن يوسيييف ن يقتليييوو أو يرميييوو بيييالبمر وليييم ييييأمرهم بقتلييي  فقييي  أأ

المعنددى  ذلددك إذا وأى ا نىددداا هددس منامددل مددا تىدددر  ،  كبيير وهييو كيييتم سييرو.الضيير  ايي  بفسيي  بمجاهييدة بفسييي  بالجهييا  اأ

ه ندددل تحمدددد اللدددل وعدددالى علدددى مدددا وآ  مددد  ميدددر الف ت بدددر بدددل إف مددد  تحدددع مددد  أ ددد  الودددسر الال يدددرال لمدددا والا  الب ددداوي َ 

ددددن س  َ  2204  المىددددلا َ  0244 ض  ْ،تَددددا هَت ْمر  تَّددددى   مدددد   دددددتث أبددددس أددددلمة وضددددس اللددددل عنددددل  ددددال   ى لَوَدددددْ ك ْنددددُّ  أََوى الرك

ْعُّ  النَّب دددسَّ َعدددلَّى اللَّدددل  عَ  دددن س َ تَّدددى َأدددم  ض  ْ،تَدددا و ْمر  ْعُّ  أَبَدددا  َتَددداداَلَ تَو دددول    اَلأَنَدددا ك ْندددُّ  أَلََوى الرك ْ،تَدددا َأدددم  لَْيدددل  اَلَأدددلََّا تَو دددول   َ الرك

أْل ب ل  إ فَّ  عك هََس ت َحد   ْ  اللَّل  هَ  ذَا َوأَى أََ د ك ْا َما ت ح  .. اْلَحَىنَة  م  عك    [14] . َمْ  ت ح 

 دددال المدددس علدددس الوددداوي  ى أي مددد  العلمدددال الالودددلحال الاأل ربدددال التحمدددد  أدددبحانل علدددى ذلدددك كمدددا هدددس والاتدددة للب ددداوي 

المىدددلا   ى إذا وأى هدددس منامدددل مدددا تحدددع هليحمدددد اللدددل عليادددا الليحددددأل بادددا الف تحددددأل بادددا إف مددد  تحدددع ى ال دددال الندددوالي 

بََّمدددا و مدددل اللدددل  هدددس  ولدددل عليدددل الوددد دددع  و  دددع    هََىدددبَبل أَنَّدددل  إ ذَا أَْمبَدددَر ب َادددا َمدددْ  َف ت ح  سال الالىدددسم   َ َف و ْ ب دددر ب َادددا إ فَّ َمدددْ  و ح 

ددد  لَدددل  ه دد ددد َة، اَلإ فَّ هَيَْحو  ال   ، هَوَددددْ تَوَدددع َعلَدددى و ْلددَك الو   دديرَ ا ب َمْعدددر  دددَ َملَددل  اْلدددب ْغن أاَْل اْلَحَىدددد َعلَدددى وَْ ى  دددْ  س اْلَحدددال    ْ ا اَلنََعدددد م 

دديرَ ا ى انتاددى مدد  ىشددرر مىددلاى  ْ،تَددا [56]أ ددول وَْ ى  ددْ  أَْبددَوال الرك ددَر م  دد  َمددا ذ ك  ال ددال الحدداهظ ابدد    ددر و مددل اللددل  ى َ اع 

دددال َحة ثََسثددد دددْ  ل   ةالوَّ دددر ب َادددا، اَلأَْا تَتََحددددَّأل ب َادددا لَع  دددع  د الا َمدددْ  تَْعدددَر  مددد  هدددته أَْشددديَال  أَْا تَْحَمدددد اللَّدددل َعلَْيَادددا، اَلأَْا تَْىتَْب   َمدددْ  ت ح 

 الباوي.
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دددْ  َشددد   ذْ ب اللَّدددل  م  دددْ  أمدددا إذا وأى مدددا ت ع دددل التولولدددل، ه ندددل ف تحددددأل بادددا إيس دددا ال لوولدددل  َ اَلإ ذَا َوأَى َمدددا تَْعدددَر   هَْليَتَعَدددوَّ َ ا اَلم  ر  

دددرَّ      أْل ب َادددا أََ دددد ا هَ  نََّادددا لَدددْ  وَا  الندددوالي و مدددل اللدددل   ى هدددس  ولدددل  ال دددال ا مدددام [26]َشدددر   ال َّدددْيَ اا  اَلْليَتْ  دددْ  ثََسث دددا اَلَف ت َحدددد  

ال  دددا َعلَدددى َودددا  ر ا َمْعر  دددير  بََّمدددا هَىَّدددَرَ ا وَْ ى  أل ب َادددا أََ دددد ا   هََىدددبَبل أَنَّدددل  و  دددوَووَاا، اَلَكددداَا  عليدددل الودددسال الالىدددسم  َ اَلَف ت َحدددد   ع 

تر  اللَّددل وَعَددالَى، هَدد  اَّ الرك  ، هََو َعَددُّْ َكددالَل َك ب تَْوددد  ْحددتََمس  ددَرْت ذَل ددَك م  لَددة اَلْجَاددْي   هَ  ى   ْحتَم  ْجدد  َيددا  ر، اَلَمْعنَددا   أَنََّاددا َكانَددُّْ م  ْ،تَددا َعلَددى و 

ال  دددا، اَلت  َىَّدددر ب َمْحب دددو ْ،تَدددا َمْعر  ددد َة.  َدددال وا  اَل َددددْ تَع دددوا َودددا  ر الرك َما اَل َعَدددُّْ َعلَدددى   دددْرل و ْلدددَك الو   ل، اَلَعْعىدددل، اَلَ دددالَا ب لََ دددد   

َْ ل ددددل   الف أل  انتاددددى مدددد  ىشددددرر مىددددلاى  الف ت بددددر باددددا أ دددددا  ى أي ف توددددول وأتددددُّ الوأتددددُّ الف تددددال ع إلددددى  [52] ى  َمْعددددر 

النددداة تعبرالنادددا الف تدددال ع إلدددى أ دددد ت ىدددر ا ه نادددا ف وادددر  أبددددا   تدددى الكلنادددا مدددا ال عدددُّ الهدددس  دددالا وا دددة لدددل البعدددن 

ف و عددد  ذلدددك الكددداا الودددحابة وضدددس الندداة إذا وأى شدددييا  تعر دددل ذ دددع تدددتلم  مددد  ت ىدددر لدددل  دددال  الر،تدددا النحددد  نودددول لدددل 

اللدددل عدددناا تدددرالا الر،تدددا تعر ونادددا هلمدددا  ددددثاا النبدددس عدددلى اللدددل عليدددل العلدددى آلدددل الأدددلا بادددالا الحددددتث اأدددترا وا هوددداو 

ا نىدداا إذا وأى الر،تدددا التدددس تعر ادددا بوددد  عدد  تىددداو  ثدددسأل مدددرات الاأدددتعاذ مددد  شددر ا الشدددر ال دددي اا اللدددا تحددددأل بادددا 

 [40] .آ ا ى انتاى م  شرر ىوتا  الوالحي ى أ دا ثا ف وار  الكلنل ما و

 .22المطلك الثابي: مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في سو ة مريم آية 

 َا ه ْ َم   َعددْوم  ددَ  اْلبََ ددر  أََ ددد ا هَو ددول س إ ن  ددس نَددالَْوت  ل لددرَّ ددا وَددَرت  َّ م  ي َعْين ددا هَ  مَّ ددي ا َلَددْ  أ َكل  ددَا هَع ل ددس اَلاْشددَرب س اَل َددر      20اْليَددْوَم إ ْنى 

   الم  أ مية اعت ال مرتا الناة  س 20َأووال مرتا  اآلتة

 [46]ك ا ا أأبال ما ا تاجُّ إليل م  أكلاا الشرباا، الأع   م  موهاا، اليي ع  لباا. -4

الإنمدددا منعدددُّ مددد  العدددسم     [25] يملنينتادددا مددد  جادددة الىدددسمة مددد  ألدددا الدددوفدال، ال ودددول الملكددد  الالم دددرل الالاندددس.-2

 ألموو 

أ ددد ما   أا تعددوا عيىددى عليددل الىددسم  ددو المددتعلا عناددا ليعددوا أ ددوى لح تاددا هددس إلالددة التامددة عناددا الهيددل دفلددة علددى أا 

 و وتن العسم إلى األها  أاللى.

  هل  أكلا اليوم إنىيا  الالرانس   كرا ة م ادلة الى اال الهيل الىعوت ع  الى يل الاجع  

دددْوم  َعدددْ  َكدددَسم   [16]إنادددا كاندددُّ وعلدددا المس عدددة الف وعلدددا ا نددد . تودددال   دددْ  أَْجل دددل  أََمَرَ دددا ب الوَّ ي م  اَلاْمتَلَ  دددوا ه دددس الىَّدددبَع  الَّدددال 

َرالل، اَلذَل ددَك أَنَّ  ْنددددَ النَّددداة  َودددا   دددةل ع  َنَّدددل  لَددْا تَع دددْ  لََادددا    َّ ْا  أََمَرَ دددا ب دددالَل َك أل  دددا  ، هَوَددداَل بَْعا  دددَس أَت  دددال ب َولَدددد  ب ددداْلَعو   اْلبََ ددر  َادددا َجددداَلْت اَل  
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الحعمددة مدد  لدد  أكلددا اليددوم إنىدديا  أ ددد ما أا كددسم عيىددى أ ددوى هددس إلالددة [37] .َعدد   اْلَعددَسم  ل يَْع  يَاددا هَددلََمَرت  اْلَعددَسَم اَللَدددََ ا

أعدددوا للعدددر  المددد  أذل  التامدددة الهيدددل أا و دددوتن األمدددر إلدددى األهاددد  أاللدددى، الالردددانس أا الىدددعوت عددد  جددددال الىددد اال

 الناة أ يل لا ت د م اهاا  .

 ددددو  دددددوواا علددددى م ا دددددال ن ىدددداا الكتمدددداا أددددر ا ممددددا وأت مع دددد ال كددددسم الليددددد ا. أي أا الددددن    البددددا   واأميييير الثالييييث

دددا ، ال دددو أا الأوأدددة  ووأدددوة هيمدددا تتعلددد  بال ددداوات التدددس تر دددع هيادددا النددداة عدددادال . الذكدددر بعدددن العلمدددال هر دددا  آمدددر مام 

إلدددى معودددية أمدددرى، هددد ا ع ددد  هددد لى ال دددي اا  دددس بتددد تي  المعودددية  تدددى تودددع هيادددا المىدددلا هددد ا ع ددد  ال دددي اا انتوددد  

ثالرددة ال عددالا ، هاددو ف تامدددل الو ددو  هددس معوددية معيندددة بودددو مددا تامددل أا تعودددس  ددالا المىددلا وبَّددل، تىدددتوي هددس  ددالا هعددد  

، الأمدددا الأوأدددة الدددن   هادددس التدددس وحدددث عدددا باا علدددى معودددية بعينادددا، وحردددل  المنادددس عندددل الودددرس الواجدددع، هعلادددا معدددا  

اليهيييا السييي م كابيييي ويييوة ا يمتهيييا االيييية فيييي كتميييان السييير اييي  النييياش و ااييية    ميييريملكييي. عليادددا الوعدددرو ال لدددع هيادددا

 أوامر الل . وهو مأمو  بجها هاا فإاا ما تهاون في جها ها واسترسا موها فإب  ود يؤاخا الى هاا التهاون .

 .11-11المطلك الثالث: مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في سو ة الق ص آية 

ن   دددْؤم  دددَ  اْلم  ي ب دددل  لَدددْوف أَْا َوبَْ ندددا َعلدددى  َْلب ادددا ل تَع دددوَا م  وأدددى هاو  دددا  إ ْا كدددادَْت لَت ْبدددد    اَل الَدددُّْ أل  ْمت دددل  42يَ  َاَلأَْعدددبََه ه دددؤاد  أ م   م 

الَا َ ن دددع  اَل  ددْا ف تَْ دددع ر  ددَرْت ب دددل  َعددْ  ج  دديل  هَبَو  دد ْ 44  و   ددَع م  ْمنددا َعلَْيدددل  اْلَمراض   َْبددد   هَوالَددُّْ َ دددْ  أَد لكع ددْا َعلدددى أَْ دد   بَْيدددُّ     اَلَ رَّ

وَا َ ددح  دد َّ أَْكرَدددَر  اْ 42تَْع  ل ونَددل  لَع ددْا اَل  ددْا لَددل  ناع  ددل  َكددْس وَوَددرَّ َعْين اددا اَلف وَْحدددَ َا اَلل ددتَْعلََا أَاَّ اَلْعدددَ اللَّددل  َ دد   اَللع     هََردَدْندددا   إ لددى أ م  

وَا َ  .) 41-42ص  افتات م  أووال الوو(  41ف تَْعلَم 

وأددى هاو  ددا   ولددل وعددالى   ْكددر موأدددى، والا   اَلأَْعددبََه ه ددؤاد  أ م   م  هيددل أوبعددة أ دددوال  أ ددد ا  هاو ددا  مدد  كدد  شددسل إ ف مدد  ذ 

 أعيد ب  جبير ع  اب  عباة، البل  ال م ا د، الععرمة، ال تادال، الالاحاس.

عددددا ، والا  الاددددحاس عدددد  ابدددد  ع بدددداة، ال ددددس  ددددرالال أبددددس ولتدددد ، الأبددددس العاليددددة، الالاددددحاس، الالرددددانس  أعددددبه هؤاد ددددا هَ  

عدددا  »ال تدددادال، العاعدددا ال حددددوي، هددد ناا  دددرأالا   بددد اي مع مددددة. الالرالدددث  هاو دددا  مددد  ال يندددا بنىددديانل،  الدددل الحىدددد ، « هَ  

ْلمادددا أنَّددل لدددا ت وتَددد ،  الددل أبدددو عبيدددال.  دددال ابددد   تيبددة  ال دددالا مدد  أع  دددع الت ىدددير، الابدد  لتدددد. الالرابددع  هاو دددا  مددد  الحدد ا، ل ع 

 ! ال دددد  ت دددْربَ   إ ف  علددددى  لدددع ال ددددال  المحددد الا !  ولددددل لَددددْوف أَْا َوبَْ ندددا َعلددددى  َْلب اددداكيدددو تعددددوا كددداللك الاللددددل  تودددول  

ي ب دددل  وعدددالى   هدددس  دددال  الادددال  دددوفا  أ دددد ما  أنادددا ورجدددع إ لدددى موأدددى.  المتدددى أوادت  دددالا  هيدددل ثسثدددة  إ ْا كدددادَْت لَت ْبدددد 

أ ددوال  أ ددد ا  أنددل  ددي  هاو تْددل والى أددعيد بدد  جبيددر عدد  ابدد  عبدداة أنددل  ددال  كددادت ووددول  تددا ب نَيَّددا .  ددال  تددادال  الذلددك مدد  
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عَُّ النددداَة  شدددال الجددد ا. الالردددانس   ددي   ملددُّ لرضددداعل كددادت وودددول   ددو ابنددس،  الدددل الىدددي. ددا َكب دددر الَأددم  الالرالدددث  أنَّددل لمَّ

توولدددوا  موأدددى بددد  هرعدددوا، كدددادت وودددول  ف بددد   دددو ابندددس،  الدددل ابددد  الىدددا ع. الالودددول الردددانس  أنادددا ورجدددع إ لدددى الدددو س 

  المعندددى   دددال ال جدددا  لَدددْوف أَْا َوبَْ ندددا َعلدددى  َْلب ادددا الالمعندددى  إ ْا كدددادت لت ْبددددي بدددالو س،  عدددا  ابددد  جرتدددر.   ولدددل وعدددالى 

ْب   إ لادددام الودددبر الو ددددتد الولدددع الوووتتدددل.  ولدددل وعدددالى   ن ي َ لدددوف وب ندددا علدددى  لبادددا، الالدددرَّ دددْؤم  دددَ  اْلم  أي  مددد   ل تَع دددوَا م 

َودددد    ي  بوعدددد اللدددل   وهنيييا ت هييير مجاهيييدة الييينفس انيييد أم موسيييى فيييي كتميييان سييير ولييييدها  )  أدددووال الوودددص 40  (الم 

حملهييا بموسييى الييي  السيي م والثابييية انييد مكوثيي  فييي و يير فراييون. ميي  أجييا الن يير موسييى مييرتي  اأولييى انييد وخفيياء 

 الى اأاداء.

 11المطلك الراب : مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر سو ة سبأ آية 

نْ  دددْا َعلَددىد َمْوو ددل  إ فَّ دَابَّدددة  اأْلَْو   وَلْك دد   م  ددا  ََاددْينَا َعلَْيدددل  اْلَمددْوَت َمددا دَلَّا  دددوَا ىهَلَمَّ ددد ك أَْا لَددْو َكددان وا تَْعلَم  دددا َمددرَّ وَبَيَّنَددُّ  اْل   َىددلَوَل  ف هَلَمَّ

ى ي   ا   اْلغَْيَع َما لَب ر وا ه س اْلعَالَال  اْلم 

ددا َ َعْمنَددا َعلَددى أ ددلَْيَماَا ب دداْلَمْوت  َ تَّددى َعدداَو  ددا  ََاددْينا َعلَْيددل  اْلَمددْوَت  أَْي هَلَمَّ َ  َْول ددل  وَعَددالَى  َهَلَمَّ ْنددل  اَلاَل َددَع ب ددل  َكدداأْل الِ  م  ْمر  اْلَمْ ددر 

ي دددا َعلَددد تَّع  ْنَىدددلَوَل   اَلذَل دددَك أَنَّدددل  َكددداَا م  دددْا َعلدددى َمْوو دددل  إ فَّ دَابَّدددة  اأْلَْو   وَلْك ددد   م  دددَس اْلعََودددا ب ل َىددداا  اْلَمدددْوت  ََمدددا دَلَّا  ْنَىدددلاَل  َاَل   ى اْلم 

ي  . اَل  يدددَ   ، ه دددس  َدددْول  الىكدددد   يك  هََمددداَت َكدددالَل َك اَلبَو دددَس َمددداه َس اْلَحدددال  إ لَدددى أَْا َأدددوََ  ميتدددا  اْلَحبََ دددة  ، ذََكدددَر   اْلو َ دددْير  دددَس ب ل غَدددة  اْلددديََم     

، أَْي َأدددبَب ا ل   دددوو  َمْوو دددفنعىددداو العودددا ألكددد  األو  إ تَّاَ دددا، هَع ل دددَا َمْوو دددل  ب دددالَل َك، هََعانَدددُّ  اأْلََوَضدددة  دَالَّدددة  َعلَدددى َمْوو دددل  ، اَلَكددداَا ش ا  ل 

ددَس َعلَْيددل  َأدددنَةل. اَلاْمتَلَ  ددوا ه دددس َأددبَع  أ ددَؤال ل  لددداللك ددوا ب َمْوو ددل  َ تَّدددى وَْما  علددى  ددولي   أََ دددد   َما َمددا  َالَدددل   َأددلََل اللَّددلَ وَعَدددالَى أَفَّ تَْعلَم 

دددا  ْلدددَا اْلغَْيدددع ، هَلَمَّ س ع  ددد ك وَددددَّع  ددد ك أَْا  َتَدداداَل  اَلَ ْيدددر   ،  َددداَل  َكانَدددُّ  اْل   ْاى وَبَيَّنَدددُّ  اْل   َمدداَت أ دددلَْيَماا  َعلَْيدددل  الىَّدددَسم  اَلَم  دددَس َمْوو دددل  َعلَدددْيا 

دد ك وَْعَمدد    ى اْبدد   َمْىددع ود   أَ َدداَم َ ددْوف  اَلاْل   ددي   ا  ددوَا اْلغَْيددَع َمددا لَب ر ددوا ه ددس اْلعَددالال  اْلم  َ  لَددْو كددان وا تَْعلَم  َوَضددة  بَددْيَ  تَدَْتددل  َ تَّددى أََكلَددُّ  اأْل

 َ ددعَُّ  اأْلََوَضددة  َعلَددى اْلعََوددا هَل ض  ْنددال  َمدداَت، هَو  ددا َأددوََ  لَددْا ت ْعلَددْا م  ْنَىددلَوَل  هََىددوََ . اَلت ددْراَلى أَنَّددل  لَمَّ ددا اَللَْيلَددة  ث دداَّ َ َىددب وا م  ْنَاددا تَْوم  َكلَددُّْ م 

َ،َأددال   . اَل  يددَ   َكدداَا و  ْنددال  َأددنَة  د   َعلَددى ذَل ددَك هََوَجددد ال    َدددْ َمدداَت م  تَ  ل ى ددلَْيَماَا َعلَْيددل  الىَّددَسم ، اَلَكدداَا دَاال  ْنوَدداد  دد    َأددْبعَةل، اَلَكددان وا م  اْل  

د  بَْيدددُّ  اْلَمْوددد دددا َمددداَت أاَْلَعدددى إ لَدددى أ ددلَْيَماَا ه دددس إ وَْمدددام  َمْىددد   ة  هَلَمَّ ددد َّ َعلَْيددل  الىَّدددَسم  أَأَّدددَ  بَْيدددَُّ اْلَمْودددد  ، هَدددلََمَر أ دددلَْيَماا  اْل   ة  ، د  ب دددل 

، اَلَكددداَا بَو دددَس      د  دددوا ب نَددداَل اْلَمْىددد   ال  ْا ب َمدددْوو س َ تَّدددى ت ت مك َْ ل دددل   َف و ْ ب دددر  دددا دَنَدددا اَلهَاو دددل   َددداَل أل  دددل  َأدددنَةل. اَله دددس اْلَ بَدددر  أَاَّ َملَدددَك هَلَمَّ وَْمام 

ددْ   َ  م  ل ت وَددال  لََاددا اْلَ ْرن وبَدددة ، هَلَددْا تَع ددْ  تَدددْومل اْلَمددْوت  َكدداَا عدددتول هىدددلل َعددْ  آتَددة  َمْوو ددل  هَوَددداَل  أَْا وَْ ددر  َس َشددَ َرال ود  ددع  أ ددد   َمْوض 

ك   هَتَو دددول  ال ددد رال  اأدددمس كدددالا الكدددالا، ه ل هَيَْىدددلَل َاا  َمدددا اْأدددم  ة  َشدددَ َرال يودددول  الفي شدددس ت ْودددب ه  ه يدددل  إ فَّ وَْنب دددُّ  ه دددس بَْيدددُّ  اْلَمْودددد 
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َعدددالَا،  َعدددالَا اَلل  َاا اَلَمدددأَْندددُّ   هَتَو دددول   ل  َ ا اَلاْأدددم  َادددا اَلَمَاددداو   ر  ب َعتْدددع  َمنَاه ع  أ دددَاا ه دددس ب ْىدددتَاا  لَدددل ، اَلتَدددلْم  ، اَلتَْغر  ر  ب َادددا هَت ْوَ دددع  ا هَيَدددلْم 

دددع  ، هبينمدددا  دددو تودددلس ذات تدددوم إذا َوأَى َشدددَ َرال  نَبَتَددُّْ بَدددْيَ  تَدَْتدددل  هَوَددداَل لََادددا  مدددا اأدددمك   الدددُّ   نوبدددة، ال روَْوددل ه  لَدددل  ه دددس ال   

، أَْندددُّ   ب دددل  اَلأَنَدددا َ دددس  ، هَوَددداَل أ دددلَْيَماا   َمدددا َكددداَا اللَّدددل  ل ي َ ر   د  دددك   دددال  الفي شدددس أندددُّ   دددال  ل َ دددَرال  َ دددالَا اْلَمْىددد    الَّت دددس َعلَدددى اَلْجا 

ددداَّ  دددل  ث ددداَّ  َددداَل. اللَّا  ! هَنََ َعَادددا اَلَ َرَأدددَاا ه دددس َ ا     ة  دددس اَلَ دددَسس  بَْيدددُّ  اْلَمْودددد   َعدددا   َعددد   ال ددد  مدددووس  تدددى وعلدددا ا نددد  أاأ َ َسك 

دددْا تَ  دددَ  اْلغَْيدددع  أَْشددديَاَل، اَلأَنَّا  دددوَا م  دددْا تَْعلَم  ددد ك و ْ ب دددر  أَنَّا  دددوَا اْلغَْيدددَع. اَلَكانَدددُّ  اْل   ددد َّ َف تَْعلَم  ، ث ددداَّ لَدددب َ  َك َنَدددل  اْل   دددوَا َمدددا ه دددس َ دددد  ْعلَم 

ْحددَراَل اَل َدداَم  دد ك إ لَددى أَْا َمَاددُّْ َأددنَةل اَلوَدداَّ ب نَددال  اَلوََحددنََّ  اَلدََمددَ  اْلم  ، هََمدداَت اَللَددْا وَْعلَددا  اْل   ددي  ل   ت َوددل  س اَلاوََّعددلَ َعلَددى َعَوددا   َعلَددى ك ْرأ 

د    [45] .اْلَمْى  

تث    ت ل  اْلَحددد  ددحَّ ، اَلتَددد لك َعلَددى ع  دداة   اَلَ ددالَا أَْ َىدد   َمددا   يددَ  ه ددس اآْلتَددة  يا  ْبدد   َيْاَمدداَا   َدداَل أَب ددو َجْع َددر  النَّحَّ اْلَمْره ددو  ، َواَلى إ ْبددَرا  

بَْيددر  َعدد   اْبدد   َعبَّدداة  َعدد   النَّب ددس   َعددلَّى اللَّددل  َعلَْيددل  اَلَأددلَّاَ  يد  ْبدد   ج   َدداَل  َكدداا نبددس اللددل أددليماا  َعددْ  َعَ ددال  ْبدد   الىَّددا  ع  َعددْ  َأددع 

َمدددا الىَّدددَسم  إ ذَا َعدددلَّى َوأَى َشددد َأدددُّْ اَلإ ْا َكانَدددُّْ بددد  دالاد َعلَْيا  ك   هَددد  ْا َكانَدددُّْ ل غَدددْرة    ر  َ َرال  نَاب تَدددة  بَدددْيَ  تَدَْتدددل  هَيَْىدددلَل َاا َمدددا اْأدددم 

ك    َالَدددُّْ  ل نَاب تَدددةل بَدددْيَ  تَدَْتدددل   َددداَل َمدددا اْأدددم    في شدددس   اْلَ ْرن وبَدددة ، هودددالل دددداََلال  ك ت بَدددُّْ، هَبَْينََمدددا   دددَو ت َودددل  س ذَاَت تَدددْوم  إ ذَا َشدددَ َرال

ْندد   أَاَّ  دد    َمدددْوو س َ تَّددى وَْعلَدددَا اْ   دداَّ َعدددا   َعددد   اْل   ، هَوَددداَل  اللَّا  ددوَا اْلغَْيدددَع، هَنََحتََادددا  أَْنددُّ   هَوَالَدددُّْ  ل َ ددَرال  َ دددالَا اْلبَْيددُّ  ددد َّ َف تَْعلَم  اْل  

دددوَا هََىدددوََ ُّْ، هَعَل دددَا  دددا هَتََوكَّدددلَ َعلَْيَادددا َ دددْوف  َف تَْعلَم  ْوددددَاَو ذَل دددَك هََوَجدددد ال   َأدددنَة   َعو  الا م  دددوَا اْلغَْيدددَع هَنََشدددر  ددد َّ َف تَْعلَم  ْنددد   أَاَّ اْل    اْ  

وهيييياا يييييدم الييييى أن النبييييي سييييليمان أيضييييا أخفييييى الليييي  توييييالى سيييير موتيييي  ايييي  الجيييي  لي هيييير للمييييؤمني  ضييييوف  [10]

البشيييرية واا أخفيييى الوبيييد سيييرو بيييي  سيييرا  الييينفس أالشييييا ي  وكيييابهم فيييي مورفييية الذييييك وايييدم ويييد تهم اليييى مورفييية 

 جنبي .

المبحييث الثييابي: بمييااا  ميي  مجاهييدة اليينفس و و هييا فييي كتمييان السيير فييي بويية سييو  القييرآن الكييريم: سييو ة  -

 .11-12ا سو ة ق آية 12ا سو ة الحجرا  آية 11ا سو ة ف لي آية7   آية 

 .7ةالمطلك اأوم: مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في: سو ة    آي

دددرَّ اَلأَْم َدددى دددر   ه دددس اأْلَْ دددَوال  0َأدددووال يدددل  افتدددة   اَلإ ْا وَْ َادددْر ب ددداْلوَْول  هَ  نَّدددل  تَْعلَدددا  الى   دددَ  الى   دددرَّ اَلأَْم َدددى م     يددد   أَنَّدددل  تَْعلَدددا  الى  

دددَو َف تَحْ  بَدددل ، أَْي هَا  َ اي  ْأدددَما   م  ت دددس تَْ َادددر  ه يَادددا اْلوَا  ددد   ب ددداْلوَْول     
دددرَّ اَلأَْم َدددى. اَلَ دددالَا أ ْأدددل ولل الَّ َنَّدددل  تَْعلَدددا  الى   تَدددا   إ لَدددى اْلَ ْادددر  أل 

ْا ب لََأال يَع َكر يَرال . اَلذَل َك ه س ك     َشْري  َف ت ْوَود  ب ل  التَّ  ا  ْندَ اْلب لَغَال  َشا  عل ه س َكَسم  تَّبَعل ع     [10] .ْعل ي   بَْ  ت ْوَود  التَّْحو ي   م 
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إا و اددر تددا محمددد بددالوول، أال و ددو بددل، هىددوال عنددد وبددك الددالي لددل مددا هددس الىددموات المددا هددس األو  َ هَ  نَّددل  تَْعلَددا  ال يدد   ال

ددرَّ   توددول  ه نددل ف ت  ددى عليددل مددا اأتىددروول هددس ن ىددك، هلددا وبددد  ب واو ددك اللددا وددتعلا بلىددانك، اللددا ون دد  بددل الأم ددى.   الى  

،  ددال  الالددالي  ددو أم ددى مددد  ثددا امتلددو أ دد  التلالتدد  هددس المعنددس بوولددل َالأ ْم َددى  هوددال بعاددداا  معنددا    الأم ددى مدد  الىددر 

الىدددر  مدددا  دددد أل بدددل المدددرل ن ىدددل اللدددا تعملدددل.  ا ذكدددر مددد   دددال ذلدددك   ددددثنا ابددد   ميدددد،  دددال  ثندددا  عدددام، عددد  عمدددرال، عددد  

ددرَّ اَلأَْم َددى    ددال  الىددر   مددا عملتددل أندد ُّ الأم ددى  مددا  ددالف اللددل هددس ع ددال، عدد  أددعيد بدد  جبيددر، عدد  ابدد  عبدداة َ تَْعلَددا  الى  

  لبك مما لا وعملل.

دددرَّ   دددثنس محمدددد بددد  أدددعد،  دددال  ثنددس أبدددس،  دددال  ثندددس عمدددس،  ددال  ثندددى أبدددس، عددد  أبيدددل، عدد  ابددد  عبددداة،  ولدددل َ تَْعلَدددا  الى  

الأمددا الىددر   هيعنددس مددا أأددر  هددس ن ىددل . الالوددوال مدد  الوددول هددس ذلددك،  ،اَلأَْم َددى   تعنددس بددلم ى  مددا لددا تعملددل، ال ددو عاملددل

، ألا ذلددك  ددو الشددا ر مدد  العددسم لددل ابدد   ، ددول مدد   ددال  معنددا   تعلددا الىددر  الأم ددى مدد  الىددر  اللددو كدداا معنددى ذلددك مددا ولال 

لدددل ابددد  لتدددد، الهدددس لتدددد، لعددداا العدددسم  الأم دددى اللدددل أدددر  ، ألا أم دددى  هعددد  الا دددع متعدددد ، إذ كددداا بمعندددى هعددد  علدددى مدددا ولال  

ان ددراد أم ددى مدد  م عولددل، الالددالي تعمدد  هيددل لددو كدداا بمعنددى هعدد  الدددلي  الواضدده علددى أنددل بمعنددى أهعدد . الأا ولالتدد  العددسم  

ه نددل تعلددا الىددر  الأم ددى منددل. هدد ذا كدداا ذلددك ولالتلددل، هالوددوال مدد  الوددول هددس معنددى أم ددى مدد  الىددر  أا توددال   ددو مددا علددا 

، الأا مددا لددا تعدد  ال ددو  يددر اللددل ممددا أم ددى عدد  العبدداد، ال لددا تعلمددو  ممددا  ددو كددا   اللددا تعدد ، ألا مددا واددر الكدداا هغيددر أددر 

، ألا ذلدددك ف تعلمدددل إف اللدددل، ثدددا مددد  أعلمدددل ذلدددك مددد   كدددا   هدددس شدددسل، الأا مدددا لدددا تعددد  ال دددو كدددا   هادددو أم دددى مددد  الىدددر 

 [38]عباد . 

 11آيةالمطلك الثابي: مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في سو ة ف لي 

ددديال َ ل َكلَنَّدددل  اَلل دددس  َ م  ي بَْينَدددَك اَلبَْينَدددل  َعددددَااَلال دددَس أَْ َىددد   هَددد  ذَا الَّدددال  تودددول وعدددالى  )11سيييو ة ف يييلي:آ ية(    14َادْهَدددْع ب دددالَّت س   

ذكددر  لنبي ددل محمددد َعددلَّى اللددل َعلَْيددل  اَلَأددلَّا  ادهددع تددا محمددد بحلمددك جادد  مدد  جادد  عليددك، التع ددوس عمدد  أأددال إليددك إأددالال 

،  ددال  ثنددا أبددو عدداله،  ددال ثنددس معاالتددة،  المىددسل، البوددبرس علددياا معددرال  مددا و ددد مددناا، التلودداس مدد    ددبلاا.  دددثنس علددس 

، عدد  ابدد  عبدداة،  ولددل   ددَس أَْ َىدد   عدد  علددس   ددال  أمددر اللددل المددؤمني  بالوددبر  )14أددووال هوددلُّ  اآلتددة (  ادْهَددْع ب ددالَّت س   

عنددد الغاددع، الالحلددا الالع ددو عنددد ا أدددالال، هدد ذا هعلددوا ذلددك عوددماا اللددل مددد  ال ددي اا، الماددع لاددا عدددالك ا، كلنددل اللدددس  

ددَس لحددة بدد  عمددرال، عدد  ع ددال  مدديا.  دددثنا محمددد بدد  ب دداو،  ددال  ثنددا أبددو عددامر،  ددال  ثنددا أدد ياا، عدد  ي ادْهَددْع ب ددالَّت س   

  ال  بالىسم. أَْ َى   
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ادْهَددْع ب ددالَّت س  دددثنا محمددد بدد  عبددد األعلددى،  ددال  ثنددا محمددد بدد  ثددوو، عدد  معمددر، عدد  عبددد العددرتا ال دد وي، عدد  م ا ددد 

دددَس أَْ َىددد         دددال  الىدددسم عليدددك إذا لويتدددل. ال ولدددل  َي بَْينَدددَك اَلب ددديال هَددد  ذَا الَّدددال  ل َكلَنَّدددل  اَلل دددس  َ م  تودددول وعدددالى ذكدددر    ْينَدددل  َعددددَااَلال

اهعددد   دددالا الدددالي أمرودددك بدددل تدددا محمدددد مددد  دهدددع أددديية المىدددسل إليدددك ب  ىدددانك الدددالي أمرودددك بدددل إليدددل، هيودددير المىدددسل إليدددك 

الحمدديا   ددو الددالي بينددك البينددل عددداالال، كلنددل مدد  مسي تددل إتدداس. البددر   لددك، اللددس  لددك مدد  بنددس أعمامددك،  رتددع النىددع بددك، ال

الورتدددع. تودددول وعدددالى ذكدددر  لنبي دددل محمدددد َعدددلَّى اللدددل َعلَْيدددل  اَلَأدددلَّا  ادهدددع تدددا محمدددد بحلمدددك جاددد  مددد  جاددد  عليدددك، التع دددوس 

،  دددال  ثندددا أبدددو  عمددد  أأدددال إليدددك إأدددالال المىدددسل، البودددبرس علدددياا معدددرال  مدددا و دددد مدددناا، التلوددداس مددد    دددبلاا.  ددددثنس علدددس 

، عددد دددَس أَْ َىدد     ابدد  عبددداة،  ولددل  عدداله،  ددال ثندددس معاالتددة، عددد  علددس   دددال  أمددر اللدددل المددؤمني  بالودددبر  ادْهَدددْع ب ددالَّت س   

عنددد الغاددع، الالحلددا الالع ددو عنددد ا أدددالال، هدد ذا هعلددوا ذلددك عوددماا اللددل مددد  ال ددي اا، الماددع لاددا عدددالك ا، كلنددل اللدددس  

السيييي م  بييييي  الطييييرفي  ي يييييا ن كتمييييان البذضيييياء ايييي  ا خييييري  ووفشيييياء وومونييييى الييييَ )  أددددووال هوددددلُّ 25 (  مدددديا  

الويييداوة بيييي  الوبيييا  واليييَ أن ا خيييري  ع يورفيييون وجيييو  ضيييذين  بيييي  الطيييرفي  فييي  يتيييدخا النييياش وع الشييييا ي  بيييينهم 

  ما  ام الطرفي  كتموا سر اداوتهم ا  الناش.ا للوسوسة و شوام الفت 

 12حجرا  آية المطلك الثالث: مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في ا سو ة ال

  42 ال وعالىى الف تغتع بعاعا بعااى َأووال الح رات آتة  

يبة لغة    الغ 

 ددس بعىددر الغددي  أا وددالكر أمدداس بمددا تعر ددل، هدد ا كدداا هيددل هوددد ا تبتددل، الإا لددا تعدد  هيددل هوددد بََاتَّددل، أي  لددُّ عليددل  -4

 ما لا ت علل.

أَا ودددالكر   [12] باتددداا، الإا الاجادددل هادددو شدددتا.ذكدددر مىددداالئ ا نىددداا هدددس  يبتدددل ال دددس هيدددل، الإا لدددا وعددد  هيدددل هادددس -2

نىددداَا بمدددا هيددل ممدددا تعدددر ، [50]أََمدداس مددد  اَلَوا دددل ب َمددا ه يدددل  مددد  ع ي ددول تَْىدددت رَ ا التىدددو،  ذكرَ ددا  س ا   الالغيبدددة هادددس ذكددر 

لوددددل، أال مالددددل، أال اللددددد ، أال الالددددد ، أال لالجددددل ، أال أددددوال كدددداا هددددس بدنددددل، أال دتنددددل أال، دنيددددا  أال ن ىددددل، أال َملوددددل، أال م 

مادمددددل، أال مملوكددددل، أال عمامتددددل، أال ثوبددددل، أال م دددديتل، ال ركتددددل الب اشددددتل المسعتددددل، العبوأددددل، اليس تددددل، أال  يددددر 

ذلدددك ممدددا تتعلددد  بدددل، أدددوال ذكرودددل بل شدددك أال كتابدددك، أال ومددد َت، أال أشدددرَت إليدددل بعيندددك، أال تددددس، أال وأأدددك أال نحدددو 

الالغيبددة محرمددة بودددول   [44] هيددل  ا بدددا  الاللددل أعلددا المدد  العلمددال مدد  ت ددتري هدددس الغيبددة أا تعددوا الموددول  [55]ذلددك. 

.   ال دددد بدددي  )42الح ددرات (اللددل وعدددالى  ىالف تغتدددع بعاددعا بعادددا  أتحدددع أ دددكا أا تلكددد  لحدددا أميددل ميتدددا  هعر تمدددو ى 
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وأدددول اللدددل عدددلى اللدددل عليدددل الأدددلا ضددداب اا هدددس  ولدددل  أوددددوالا مدددا الغيبدددة   دددالوا  اللدددل الوأدددولل أعلدددا،  دددال  ذكدددرس 

تعددر .  ددال  أهرأتددُّ إا كدداا هيددل مددا أ ددول   ددال  إا كدداا هيددل مددا ووددول هوددد ا تبتددل، الإا لددا تعدد  هيددل مددا ووددول  أمدداس بمددا

ال ددال  و يددددنا  اعدددال أا  العددسم بمدددا   دددو الغيبددة.-اللددو كدداا هيددل  –هددالكر ا نىددداا لغيددر  ب ددسل تعر دددل    [34]هوددد بات ددل.  

وهيييياا يييييدم الييييى أن كتمييييان   [43]دنيددددة، أال ال لويدددة. تعر دددل المتحدددددأل عنددددل  ددددرام، ال دددالا ت ددددم  عيددددول ا نىدددداا الب

أسيييرا  المسيييلمي  وايييدم اليييتكلم اييينهم بالسيييوء وايييدم نيبيييتهم تمنييي   وسوسييية ا بيييس والجييي  ووشيييوام الفيييت  بيييي  

فشيياء ومييا بوييد أ ان وسوسيية اليينفس تكييون وبييا وفشيياء السيير وع يولييم بهييا الشيييطان مييا  ام الوبييد كييتم سييرووالوبييا . و

الشييييطانا لييالَ ع يحاسيييك اللييي  الييى وسوسييية اليينفس وحتيييى الم  كيية ع تكتيييك الوسوسييية وع السيير فت هييير وسوسيية 

ن أع بويييد وكبييير مثيييام اليييى اليييَ هيييو فيييي فتيييو  الطييي ق فييي  يقييي  الطييي ق أبويييد أن يلف هيييا أو يكتبهيييا الوبيييد المسيييلم و

 يتلفظ ب  أو يكتب .

 .11-12 المطلك الراب : مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر سو ة ق آية

دددْ   َدددْول  إ فَّ لَدَْتدددل  َو  يدددعل َعت يددددل  معندددا    دددالاا الملعددداا العرتمددداا تعتبددداا كددد  مدددا تعلمدددل  )41أدددووال ق  اآلتدددة (َمدددا تَْل  دددظ  م 

أا اللدددل (ندددل ف تعتدددع عليدددل، ألا النبدددس عدددلس اللدددل عليدددل الأدددلا  دددال   المدددرل مددد   دددول أال هعددد ، أمدددا مدددا تحددددأل بدددل ن ىدددل ه

 و االل 

 ا نىاا .  ىلع  الوول الال ع  تعتع عل [13] ).الأوأُّ أال  دثُّ بل أن ىاا ما لا وعم  أال وعلا بلألمتس عما 

[39] 

َ  تد ْ  َ ْب   اْلَوو  ة  ب ل  نَْ ى ل  اَلنَْح   أَْ َرل  إ لَْيل  م  ْنَىاَا اَلنَْعلَا  َما و َوْأو   .)40أووال ق  اآلتة   (   40اَللَوَدْ َملَْونَا اْ  

دددَراد ب دددل  آدم عدددلَوات اللدددل َعلَْيدددل  اَل دددد . اَلت وَدددال  إ نَّدددل ه دددس كددد  النَّ  َْولدددل  ْنَىددداان ت وَدددال  إ ا الم  اة.اَل َولدددل  وَعَدددالَى  لاَللَوَدددد ملونَدددا اْ  

ت ددَراد ب اآْلتَددة    ددَو آدم هالوأوأددة ه ددس َ وددل َ ددد  تث الددنَّ  ، اَلإ ا َكدداَا الم  ث نَ ىددل لالنعلددا َمددا ووأددوة ب ددل  نَ ىددلن الوأوأددة  َ ددد 

دددول، اَلعدددلى َوْكعَتَدددْي   اَللدددا تحددددأل هياَمدددا نَ دددل هَلْ ىددد  اْلوض   ىدددلال ب لَْكددد  ال َّدددَ َرال. اَل دددد ثَبدددُّ َعددد  النَّب دددس أَندددل  َددداَل  ى مددد  وََوضَّ

  دددر اللدددل لَدددل  َمدددا ووددددم مددد  ذَنبدددل ى.اَل َولدددل  لاَلنحددد  أ دددرل إ لَْيدددل  مددد  َ بددد  الووتددددن َ بددد  الووتدددد  عدددرق ه دددس بَددداي   اْلع ن ددد ، 

ْاددر اَلت وَددال  ه ددس اْلبدددا عددرق ت ىددمى األكحدد  ناددر اْلبدددا، اَله ددس الىَّدداق ت وَددال لَددل   الن  َىددال، اَله ددس اْلددبَ   ت ىددمى الحالددع، اَله ددس الش  

ددر، اَله ددس اْليَددد ت ىددمى األكحدد ، اَله ددس اْلع ن دد  ت ىددمى الووتددد، اَله ددس اْلولددع ت ىددمى الددووي ، اَلت وَددال  مددا الوتددداا وَحددُّ  ت ىددمى اأْلَْنا 

أَي  ل يدددو. اَلَمْعنَدددا    أَا اللدددل وَعَدددالَى أ دددرل إ لَْيدددل  مددد  كددد  َشدددْسل َ تَّدددى إ نَّدددل أ دددرل إ لَْيدددل  مددد  مماودددل ال ياودددل، ال يددداال ، الدددودجي 
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ْنَىدداا ب َادددالَا اْلعددرق، َ تَّدددى إ ذا اْنوَ دددع لددا تْبددد  َ يدددا. ددَمال  اْ   دددي   اَلَعددد   ال    تَلَو  يَددداا  َعدد   اْليَم  يددددل َ إ ذْ تَتَلَوَّددى اْلم  َأدددووال ق     40 َع 

. الالتوددددى    ددددَو  إ ذْ تتلَوَّددددى الملتويدددداا   َْولددددل وَعَددددالَى  40اآلتددددة  ددددد إ ذْ تتلَوَّددددى المتلويدددداا، ال مددددا اْلملَعدددداا  َحمَّ َمْعنَددددا    اذكددددر تَددددا م 

ْندددل  َْولدددل وَعَدددالَى   دددال ملدددل الن ودددل هيربتدددل، اَلم  أدددووال البودددرال  مددد  (  وبدددل َكل َمدددات هَتلودددى آدم مددد اْلوب دددول اَلاأْلَْمدددال، هالملدددك تَلْم 

أَي   َاعدددد، هَددداْكت ى ب دددالكر أَ دددد َما َعددد  اآلمدددر، َمْعنَدددا    َعددد   َعددد  اْليَمدددي  اَلَعددد  ال دددَمال  عيدددداَل َولدددل  أَي  أَمدددال.)10اآلتدددة 

، ال مدددا جانبدددا ا ْل َا.ال دددال  هدددس الحددددتث اْليَمدددي   َاعدددد اَلَعددد  ال دددَمال  َاعدددد. اَله دددس بعدددن اأْلَْمبَددداو  الودددماماا مْوعدددد اْلملَعدددْي  

إا اللددل و دداالل ألمتددس مددا  دددثُّ باددا ” المددرالي عدد  أبددس  رتددرال وضددس اللددل عنددل  ددال وأددول اللددل، عددلس اللددل عليددل الأددلا  

 دددالا الاددددي النبدددوي تبدددي  أا ا نىددداا  دددد ومدددر بال ندددل مدددواير الالأوأدددة عدددابرال هيب دددرنا ” أن ىددداا مدددا لدددا وعمددد  بدددل أال ودددتعلا

أا اللدددل وبددداوس الوعدددالى ف تؤامدددال بادددا ألا ال ددداير إذا مدددر با نىددداا اللدددا تىدددتور عندددد  ف  -عدددلى اللدددل عليدددل الأدددلا  -النبدددس 

لدددى  دددد الرأدددو  إأمدددا إذا اأدددتور ال ددداير هدددس الولدددع  ،تؤامدددال بدددل بددد  تعتدددع لدددل  ىدددنة ال دددالا مددد  مودددا ص األمدددة المحمدتدددة

ل دددي اا بمدددا ف ميدددر هيدددل ف الالحددددتث تددددل بالتلكيدددد علدددى أا الوأوأدددة ال دددس  ددددتث الدددن   الا ،هددد ا ا نىددداا تحاأدددع عليدددل

تؤامددال اللددل بادددا ال ددال  ب دداوال عشيمدددة للمىددلا الدددالي ف ودعددل الددن   األمددداوال بالىددول أا تادددأ التىدددتور أال فتتركددل شدددي انل أا 

 ،الال دددرق بدددي   ددددتث الدددن   الال دددي اا أا  ددددتث الدددن   تربدددُّ علدددى  الدددة الا ددددال ،تعمددد  عمدددس مالودددا لوجدددل اللدددل العدددرتا

أمدددا إذا مرجدددُّ الوأوأدددة هدددس  ،نىددداا أا  دددالا مددد  دأدددا   ال دددي االدددى أمدددرى هددديعلا ا إالدددة هددد ذا انتوددد  الحددددتث مددد   

 [29] .عووال عم  أال كسم هيؤامال اللل علياا

 المبحث الثالث: بمااا  م  مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في فتو  الط ق: -

  فتو  الط ق.المطلك اأوم: بمواا  م  مجاهدة النفس و و ها في كتمان السر في 

هددددس الحدددددتث الوددددحيه  إا اللددددل  ملسو هيلع هللا ىلص ددد  توددددع ال ددددسق بالنيددددة دالا ول ددددظ  هدددد ا النيددددة ف توددددع باددددا ال ددددسقال لوددددول النبددددس 

ذ ددع ال واددال إلددى أا ال ددسق و دداالل عدد  أمتددس مددا  دددثُّ بددل أن ىدداا مددا لددا وعمدد  أال وعلددا، هالنيددة ف توددع باددا ال ددسق  يددث 

ه ندددل  -ال دددو مددا ف تىدددتعم  إف هيددل  البدددا لغددة أال عرهدددا  -اا بل دددظ ال دددسق الوددرته ف توددع بغيدددر ل ددظ اللدددو نددوا ، الأندددل إذا كدد

هددد ا اللددل ف تؤامدددال العبدددد بمددا داو هدددس ن ىدددل، [53] توددع بدددس نيددة، الإذا كددداا ال دددسق بددالل ظ العندددا س ه نددل ف تودددع إف مدددع النيددة.

ال ددسق ف توددع بالنيددة، الدلدديلاا هددس ذلددك مددا لعىددر التحددرل منددل، اللعدد  تؤامددال  بمددا  ددال أال عمدد ، الجماددوو العلمددال علددى أا 

والا  الب ددداوي هدددس عدددحيحل، عددد  أبدددس  رتدددرال وضدددس اللدددل عندددل عددد  النبدددس عدددلى اللدددل عليدددل الأدددلا  دددال  ى إا اللدددل و ددداالل 

 . ددال  تددادال   إذا يلدد  هددس ن ىددل 5209د.ت   عدد  أمتددس مددا  دددثُّ بددل أن ىدداا، مددا لددا وعمدد  أال وددتعلا ى  َامرجددل الب دداوي،

 [9]اب    ر   ال سق ف توع بالنية دالا الل ظ انتاى.  هلي  ب سل  ال
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 .ال دددال الودددنعانس هدددس أدددب  الىدددسم  الالحددددتث دليددد  علدددى أندددل ف تودددع ال دددسق بحددددتث الدددن  ، ال دددو  دددول ال مادددوو انتادددى 

[35] 

 لى النتا ال افوية إوا التوع   أهم النتا ج:

 ددددد الودت ثددددسأل مددددرات هددددس ثددددسأل أددددوو  إاَّ المتتب ددددع آلتددددات الوددددرآا ت ددددد أا كلمددددة الىددددر  الم ددددتواواا -4

   أووال.14  مرال هس 42َالوعروت كلمة الغيع هس الورآا العرتاَ

ا الأوأددة الددن   وعددوا  بدد  إه ددال الىددر الف تعلددا باددا ال ددي اا مددا دام العبددد كددتا أددر  أمددا بعددد إه ددال إ -2

وعتدددع  الىدددر هتشادددر الأوأدددة ال دددي اا، لددداللك ف تحاأدددع اللدددل علدددى الأوأدددة الدددن   ال تدددى المس عدددة ف

ا تل شادددا أال تعتبادددا العبدددد المىدددلا الأكبدددر مردددال علدددى ذلدددك  دددو هدددس هتدددوى ال دددسق هدددس أبعدددد  الوأوأدددة إف

ا ال دددي اا ف أال ،تودددع ال دددسق إف بعدددد أا تدددتل ظ بدددل أال تعتبدددل.  إذ  وىدددمى م ا ددددال الدددن   ال اددداد األكبدددر

ى )44أددووال أددبل آتددة (باددا ن دد  ا نىدداا الب ددرتة المددا و  ياددا . موددداق  ولددل وعددالى هددس  تعلددا مددا وىددر

ى.  ي   ا  وَا اْلغَْيَع َما لَب ر وا ه س اْلعَالَال  اْلم  ا َمرَّ وَبَيَّنَُّ  اْل   ك أَْا لَْو َكان وا تَْعلَم   هَلَمَّ

نددل تغلدد  م ددرى الوأوأددة مددد  ىدداا  هددس  الددة العددداالال العدددم الغيبددة ألنا كتمدداا الاددغينة هددس ن دد  ا إ -1

جددانبي  الأوأددة ال دد  الافندد  ألنامددا لدد  اللددا تعلمدداا أأددراو العبددد الدالاملددل المددا أم ددُّ هددس ن ىددل الاللددل 

اى تل ددددظ أال أالكددداللك المس عددددة لددد  وعتدددع مدددا أم دددُّ الدددن   إف بعدددد  ،الو يدددد الدددالي تعلدددا الىدددر الام دددى

إف لدتدددل و يدددع عتيددددى. ال دددال   دددس  تعمددد ى الوودددد  ندددا العتابدددة مودددداق  ولدددل وعدددالى ىف تل دددظ مددد   دددول

 هتوى ال سق الالي ف توع على المرأال  إف بعد التل ظ أال العتابة.

، المناددددا مددددا تددددروب   -4 ، مناددددا مددددا تتعل دددد  بال انددددع ال  وددددس  الالعددددا لس  ووجددددد هوا ددددد كريددددرال لعتمدددداا الىددددر 

، الال ، المناا ما تروب  بال انع األمنس  الالعىعري  .بال انع الىياأس  الاف توادي    انع الدتنس 

 تحرم ا ه ال هس عدال مواود ن ير إلياا إجماف ، ال س  إه ال أر  المؤم  الإذاعتل، إه ال ال ا  ة. -5

مدددا تىدددترنى مددد   رمدددة ا ه دددال  الحعدددا الال ددداادال الا هتدددال، جدددرر ال ددداود، نوددده المىت دددير، إب دددال  -0

 البد   الاألبايي .

 ال يانة.، الت ايرالنعاتة أال ، م  دالاهع إه ال الىر   الع  ع الال  ر -0

لعتمدددداا الىددددر  هوا ددددد عدتدددددال وربوتددددة العمليددددة  ددددس  وحويدددد  النوددددر، الح دددداو علددددى التددددوالا المعنددددوي   -1

 ووثي  الولة با مواا.، للم تمع، ن ار األموو
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إا  انت دداو الىددر  هيددل م دداير عدتدددال مناددا أاَّ إه ددال الىددر   ددد تددؤد ي إلددى الوتدد  الالددالل  هددس الدددنيا العدددم النددوو هددس  -9

 ال، كما أنَّل ت عدك إتالال اآلمرت ، الضرو هس كرير م  الم افت.اآلمر

ال ندددداس آتددددات كريددددرال  ر ددددُّ علددددى   ددددظ الىددددر  الآتددددات أمددددرى وحددددد ثُّ عدددد  أنبيددددال الأالليددددال   شددددوا  -42

ت أم  النبدددس  موأدددى  أأدددراو ا هعاندددُّ لادددا الن ددداال هدددس الددددنيا  بددد  اآلمدددرال، ندددالوا ميدددر الددددنيا الاآلمدددرال. هعنددددما أأدددرَّ

وَأدددى عليدددل الىدددسم أمددد ر الفدال نبدددس اللدددل عليدددل الىدددسم، الكتمدددُّ أدددرَّ الفدودددل، الألوتدددل هدددس الددديا  َاَلأَْعدددبََه ه دددَؤاد  أ م   م 

ن يَ   ددددْؤم  ددددَ  اْلم  بَْ نَددددا َعلَددددى  َْلب َاددددا ل تَع ددددوَا م  ي ب ددددل  لَددددْوَف أَا وَّ ، كدددداا ال دددد ال )42الووددددص ( هَاو   ددددا إ ا َكددددادَْت لَت ْبددددد 

ددددوا  ا لاددددس   َهََردَدْنَددددا   إ لَددددى دددد َّ أَْكرَددددَر  ْا َف تَْعلَم  ددددل  َكددددْس وَوَددددرَّ َعْين َاددددا اَلَف وَْحددددَ َا اَلل ددددتَْعلََا أَاَّ اَلْعدددددَ اللَّددددل  َ دددد   اَللَع       أ م  

. ال ددي   ددصَّ نبددس  اللددل توأددو عليددل الىددسم و،تددا  علددى أبيددل النبددس  تعوددول عليددل الىددسم، أالعددا  )41الووددص  (

يدددد الاْ لَدددَك َكْيدددد ا بح دددظ الىدددر الأفَّ توودددص علدددى إمو ْ،تَددداَس َعلَدددى إ ْمَوو دددَك هَيَع  دددْص و  ودددل مدددا وآ   َ َددداَل تَدددا ب نَدددسَّ فَ وَْوو 

ب ددددي ل  نَىدددداا  َعددددد ال  مك َ   ددددَظ نبددددس  اللددددل عليددددل الىددددسم الىددددر  العمدددد  بالوعددددية الكدددداا  ) 5توأددددو (  إ اَّ ال َّددددْيَ اَا ل ا 

ددديع   ال دد ال ا لاددس   َاَلَكدددالَل َك َمعَّن  ددا ل ي وأ ددوَ  دديع  ب َرْ َمت نَدددا َمدد  نََّ ددال اَلفَ ن ا  ْنَاددا َ ْيدددث  تََ ددال ن و  أ  م  ه دددس األَْو   تَتَبَددوَّ

ن يَ  اأَْجَر  ْحى  َّو وَا . ، ) 50توأو (  ْلم  تَ  آَمن واْ اَلَكان واْ تَت َرال  َمْيرل ل  لَّال   .) 50توأو  (َاَلأَلَْجر  اآلم 

تووم ب كمالل . الكما  أا تووم بعم  ما، عليل أا تعتمل الأا ف تحدأل بل ك  أ د  تى  كتماا  اال الحاجات   م  ترتد -  44   

 [20]  اأتعينوا على إن ار  وا  عا بالعتماا ه ا ك  ذي نعمة محىود( ال وأول اللل على اللل عليل الآلل الألا  ال  

إه دددا اا... هادددو أالف     ددد  المدددرأال هدددس كتمددداا األأدددراو ال الجيدددة  الاألأدددرتة مددد  األمدددوو َالتدددس ت دددع   شادددا العددددم -42

عدددددم إه ددددال مددددا تعددددوا مناددددا ل الجاددددا، ال ددددو ثاني دددددا   دددد  اآلدال ا أددددسمية العامددددة التددددس ووعددددس بىددددتر مردددد   دددددال  

 األموواألأرتة الال الجية.

هددددس شددددك أا لعدددد  داللددددة أأددددراو ا التددددس ف تنبغددددس ك دددد اا أال ايددددس  أ ددددد علياددددا، الماعددددة  كتمدددداا أأددددراو الداللددددة  -41

و الحربيددددة، ال ددددد كدددداا النَّبددددس عددددلى اللددددل عليددددل الأددددلا تعددددتا األأددددراو، المناددددا مددددا تتعلدددد  باألأددددراو الحربيددددة األأددددرا

ى بغير ا  [8]  .الالعىعرتة، هعاا م   دتل إذا أواد   الال الوَّ

 

 

 الهس ضول نتا ال البحث  وا الضع بعن التوعيات  س  التوصيا :
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أأددددراو البيددددُّ الاألأددددرال ألا ذلددددك مدددد  أعلددددى مراوددددع علددددى الوالدددددت  وعلدددديا أبنددددا اا كددددتا األأددددراو المووعددددا  -4

 م ا دال الن  .

علددى الوالدددت  وعلدديا أبنددا اا كتمددداا البغاددال الالعددداالال لهمددرت  العدددم  يبدددتاا الكددتا األهعدداو الالعددسم الىددسل بعددد   -2

أشددعالل كددس ف تحاأدددع علياددا العددددم افكتددراأل لوأوأدددة الددن   العدددم العمددد  باددا كدددس وددال ع عندددل  ددال  الوأوأدددة 

  مالاا مراوا.إإذا دول ن ىل على ودوت يا 

مدددا أدددراو الداللددة فا ذلدددك تددؤدي الدددى  ددسس األأعلددى الداللدددة الضددع عووبدددة وادعددة علدددى المددوو ي  الدددالت  ت  ددوا  -1

 الالحااوات.

مددرت  أال تددتعلا باددا بوددوت مددام اآلأأددراو  ال اعددة الالعامددة الف تبددور باددا أأا تعددود كدد  مىددلا ن ىددل علددى   ددظ  -4

جدددد  اماهتددددل أالافه ددددال أا ال ددددي اا نو ددددة ضددددعو المىددددلا هيوأددددوة لددددل باددددا مدددد  عددددال الف تعتباددددا  تددددى ف تعلدددد

هعددداو المىدددلا  دددول م ددد  مىدددتوبلية أال  يبدددة مىدددلا آمدددر أال عداالودددل أمووعدددا إذا كاندددُّ  عددددال ،أمدددام أأدددراو  لب

 مرت .له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وا مة الم ا   والمراج :
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 الورآا العرتا [1] 

  دددددت، مع دددددا لىددددداا العدددددرل ،وحويددددد  توأدددددو ميددددداي النددددددتا 044معدددددرمَأبدددد  منشوو،ابدددددو ال اددددد  محمدددددد بددددد  [2] 

 ، بيرالت.1ال  ل -جاد -مرع لس،  رف ال يا

و ىددددير الوددددرآا  ددددت ، 004أبدددو ال دددددال إأددددماعي  بدددد  عمددددر بدددد  كريددددر الورشددددس البوددددري ثددددا الدم ددددوس َالمتددددوهى  [3] 

 .290 0م، 4999 - ت 4422، 2، يداو ييبة للن ر الالتولتع، العشيا

 ، المىدددلا هدددس ا تمددداا  بدددال و ددداالل 5209لب ددداوي هدددس ال دددسق  بدددال ال دددسق هدددس ا  دددسق تعدددر ... َأمرجدددل ا[4] 

   ع  أبس  رترال وضس اللل عنل.420اللل ع   دتث الن  ... َ

  إه ددددال الىددددر هددددس ال ددددرتعة ا أددددسمية، مدددد  ابحدددداأل ندددددالال الر،تددددة افأددددسمية 4422األشددددور، محمددددد أددددليمااَ[5] 

 22-42،م بوعات المنشمة افأسمية للعلوم ال بية ،العوتُّ. لبعن المماوأات ال بية 

  ت.4424  ت ،ال بعة الرانية،م موعة موادو الت ىير عند الىنة، 522افع اانس،الرا ع،المتوهىَ[6] 

األعدددد اانس،  ىددددي  بدددد  محمددددد الرا ددددع م ددددردات أل دددداو الوددددرآا، بيددددرالت، داو الولددددا، دم دددد ، الددددداو ال ددددامية، [7] 

 .424   ،4 ت.، ي 4442

األلبدددانس، أبدددو عبدددد الدددر م  محمددددد ناعدددر الددددت ، بددد  الحدددا  نددددور بددد  ن ددداوس بددد  آدم، األشدددوودوي َالمتددددوهى  [8] 

 .4002،بال كاا ،و ا الحدتث 151 2عحيه ال امع الوغير اللتاداول، المعتع ا أسمس،  ت ،4422

 4،  4ل عدددددر ا أددددددسمس، ي األنوددددداوي، ال دددددي  محمدددددد علدددددس ،الموأدددددوعة ال وايدددددة الميىدددددرال،  دددددا، م مدددددع ا[9] 

 .211 ت،   4422،

الب او،ابددددددو بعددددددر ا مددددددد بدددددد  عمددددددرال بدددددد  عبددددددد ال ددددددال  بدددددد  مددددددسد بدددددد  عبيددددددد اللددددددل العتعددددددس المعددددددرالف [10] 

 دددت   مىدددند البددد او، معتبدددة العلدددوم الالحعاةالمدتندددة المندددووال، ال بعدددة األاللدددى، بدددال ابددد  عبددداة 292بدددالب اوَالمتوهى 

  9-4، المحوددد   مح دددوو الدددر م  لتددد  اللدددلَ و  األجددد ال مددد  5202الحددددتث و دددا  202 442وضدددس اللدددل عنامدددا. 

  .41  العبري عبد ال ال  ال اهعسَ و  ال  ل 40-42العادل ب  أعدَ و  األج ال م  

 دددت ، معدددالا التن تددد  هدددس و ىدددير الودددرآا 542البغدددوي، محيدددس الىدددنة، أبدددو محمدددد الحىدددي  بددد  مىدددعود َالمتدددوهى  [11] 

 .250 0م، 4990 - ت  4440، 4ييبة للن ر الالتولتع، ي= و ىير البغوي، داو 

 ددددت ، داو العتددددع 140ال رجددددانس، كتددددال التعرت ددددات، لعلددددس بدددد  محمددددد بدددد  علددددس الدددد ت  ال ددددرتو َالمتددددوهى  [12] 

 .401 4م،4911- ت 4421لبناا، ال بعة  األاللى  –العلمية بيرالت 

ال دددامع المىدددند الودددحيه الم تودددر مددد  أمدددوو  ال ع دددس، محمدددد بددد  إأدددماعي  أبدددو عبداللدددل الب ددداوي ال ع دددس،[13] 

وأددول اللددل عدددلى اللددل عليددل الأدددلا الأددننل الأتامدددل = عددحيه الب دداوي، وحويددد   محمددد ل يددر بددد  ناعددر الناعدددر، داو 

 دددت،بال إذا  ندددث 4422، 4يدددوق الن ددداال َمودددووال عددد  الىدددل انية ب ضددداهة ودددر يا ودددر يا محمدددد هدددؤاد عبدددد البدددا س ، ي

 .0004،و ا 415 1ناأيا هس ا تماا،

ال ع دددس، محمدددد بددد  إأدددماعي  أبدددو عبداللدددل الب ددداوي، ال دددامع المىدددند الودددحيه الم تودددر مددد  أمدددوو وأدددول اللدددل [14] 

 دددت،  4422، 4عدددلى اللدددل عليدددل الأدددلا الأدددننل الأتامدددل ، وحويددد   محمدددد ل يدددر بددد  ناعدددر الناعدددر، داو يدددوق الن ددداال، ي

المىددددند الوددددحيه الم توددددر بنودددد  العدددددل عدددد  ،ال0244، بددددال إذا وأى مددددا تعددددر  هددددس ت بددددر باددددا،و ا الحدددددتث ،41 9

العددددل إلددددى وأددددول اللددددل عدددلى اللددددل عليددددل الأددددلا، مىدددلا بدددد  الح ددددا  أبددددو الحىددد  الو دددديري النيىددددابووي َالمتددددوهى  

،بدددال كتدددال الر،تدددا ، و دددا 4002 4بيدددرالت، – دددت ، وحويددد   محمدددد هدددؤاد عبدددد البدددا س،داو إ يدددال التدددراأل العربدددس 204

 .2204الحدتث، 

تدد  الدددت  عبدددد الددر م  بدد  أ مددد بددد  وجددع بدد  الحىدد ، الَىدددسمس، البغدددادي، ثددا الدم ددوس، الحنبلدددس الحنبلددس، ل[15] 

إبدددرا يا  - دددت ، جدددامع العلدددوم الالحعدددا هدددس شدددرر ممىدددي   ددددترا مددد  جوامدددع العلدددا، شدددعيع األوندددا،الي 095َالمتدددوهى  

 .492 4م،2224 - ت 4422، 0بيرالت، ي –باج ، مؤأىة الرأالة 

ال دددالا المىدددمى لبدددال التلالتددد  هدددس معدددانس التن تددد ، لعدددسل الددددت  علدددس بددد  محمدددد بددد  إبدددرا يا ال دددالا، و ىدددير [16] 

 .241 4م، 4909 ت   4199 –بيرالت   لبناا  -البغدادي ، داو ال عر 

   .و ىير اب  كرير.004الدم وس،افمام عماد الدت  ابس ال دال اأماعي  ب  كرير الورشس المتوهىَ[17] 
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 ، إ يددددددال علددددددوم الدددددددت  440 4،  ددددددالال األلبددددددال اللىدددددد اوتنس 290َمعدددددداوم ال ددددددرتعة،   الالوتعددددددة إلددددددى [18] 

  .292 5 ، الموأوعة ال واية 412َ 1َ

 0الراجحس ،بدوتة  د.ت، كيو اجا د ن ىس، داو الوي  للن ر، العتيبات افأسمية. [19] 

 42افأسمية. الراجحس ،بدوتة  د.ت، كيو اجا د ن ىس، داو الوي  للن ر، العتيبات [20] 

  دددت، م تددداو الودددحار، ال بعدددة األاللدددى، الم بعدددة العليدددة، 002الدددرالي، ابددد  ابدددس بعدددر بددد  عبدددد الودددادو المتدددوهى َ[21] 

  ت.4119ال بعة األاللى،مور، 

 .221الرا ع، الم ردات،   [22] 

 ، أرو.544،   0ال بيدي، وا  العرالة،  [23] 

 دددت ، ويىددير العدددرتا الدددر م  هدددس و ىدددير كدددسم  4100ل َالمتدددوهى  الىددعدي، عبدددد الدددر م  بددد  ناعدددر بدد  عبدددد اللددد[24] 

 م. 2222- ت 4422المناا، وحوي   عبد الر م  ب  معس اللوتح ، مؤأىة الرأالة، ال بعة  األاللى 

الىدددعدي، ويىدددير العدددرتا الدددر م  هدددس و ىدددير كدددسم المنددداا، لعبدددد الدددر م  بددد  ناعدددر بددد  عبدددد اللدددل َالمتدددوهى  [25] 

 2222- دددددت 4422  عبدددددد الدددددر م  بددددد  معدددددس اللوتحددددد ، مؤأىدددددة الرأدددددالة، ال بعدددددة  األاللدددددى  دددددت ، وحويددددد 4100

 .492 4م،

ال دددداهعس، أ مددددد بدددد  علددددس بدددد    ددددر أبددددو ال ادددد  العىددددوسنس ، هددددته البدددداوي شددددرر عددددحيه الب دددداوي، داو [26] 

ححل الأشدددرف ، و دددا كتبدددل الأبوابدددل الأ ادتردددل  محمدددد هدددؤاد عبدددد البدددا س،  دددام ب مراجدددل العددد4109بيدددرالت،  -المعرهدددة 

 . 102 42على يبعل  محع الدت  ال  يع، عليل وعليوات العسمة  عبد الع ت  ب  عبد اللل ب  بال،

ال ددداهعس، أ مدددد بددد  علدددس بددد    دددر أبدددو ال اددد  العىدددوسنس، هدددته البددداوي شدددرر عدددحيه الب ددداوي، داو المعرهدددة [27] 

 . 111 44، عبد الع ت  ب  عبد اللل ب  بال،4109بيرالت،  -

ال ددداهعس، و ىدددير الودددرآا، ألبدددس المش دددر، منودددوو بددد  محمدددد بددد  عبدددد ال بددداو ابددد  أ مدددد المدددراللى الىدددمعانس [28] 

 دددت ، وحويددد   تاأدددر بددد  إبدددرا يا ال نددديا بددد  عبددداة بددد   نددديا، داو الدددوي ، الرتدددا  419التميمدددس الحن دددس َالمتدددوهى  

 .1 1م،4990 - ت4441الىعودتة، ال بعة  األاللى،  –

ودددرآا، ألبدددس المش دددر، منودددوو بددد  محمدددد بددد  عبدددد ال بددداو ابددد  أ مدددد المدددراللى الىدددمعانس ال ددداهعس، و ىدددير ال[29] 

 دددت ، وحويددد   تاأدددر بددد  إبدددرا يا ال نددديا بددد  عبددداة بددد   نددديا،  داو الدددوي ، الرتدددا  419التميمدددس الحن دددس َالمتدددوهى  

 .242- 119  5م،4990 - ت4441الىعودتة، ال بعة  األاللى،  –

 ددددت ، دليدددد  4250بدددد  عددددسا بدددد  إبددددرا يا البعددددري الودددددتوس َالمتددددوهى   ال دددداهعس، محمددددد علددددس بدددد  محمددددد[30] 

 - ددددت  4425، 4لبندددداا، ي –ال ددددالحي  ل ددددرق وتددددا  الوددددالحي ،  داو المعرهددددة لل باعددددة الالن ددددر الالتولتددددع، بيددددرالت 

 .121  2م،  2224

هدددس  يددداال شدددبرال، ب دددير ، أ ميدددة الضدددرالوال الاثدددر م ا ددددال الدددن   الالتددددبر الال دددوف الالبعدددال مددد  م دددية اللدددل [31] 

 .1 ،  2241،ال  ا ر، داو ال ر اا للن ر الالتولتع. 4َالأسمة الولع،ي

أضددوال البيددداا هدددس ،   دددت 4191ال ددنوي س محمدددد األمدددي  بدد  محمدددد الم تددداو بدد  عبدددد الودددادو ال عنددس َالمتدددوهى   [32] 

 .401 0م، 4995 - ت  4445لبناا،  –داو ال عر لل باعة ال الن ر ال التولتع بيرالت ، إتاار الورآا بالورآا

،بدددال 24 0الودددا رال،  –ال ددديبانس، أ مدددد بددد   نبددد  أبدددو عبداللدددل ، مىدددند ا مدددام أ مدددد بددد   نبددد ، مؤأىدددة  ريبدددة [33] 

 .24224مىند هاالة ب  عبيد األنواوي وضس اللل، و ا الحدتث 

 . 2519عحيه مىلا، كتال البر الالولة الاألدل، بال وحرتا الغيبة، بر ا [34] 

محمدددد بددد  إأدددماعي  بددد  عدددسر بددد  محمدددد الحىدددنس، العحسندددس ثدددا الودددنعانس، أبدددو إبدددرا يا، عددد  الودددنعانس، [35] 

 .251 2 ت ، أب  الىسم، داو الحدتث،4412الدت ، المعرالف كلأسهل باألمير َالمتوهى  

 دددت ، المع دددا 102ال براندددس، ابدددو الواأدددا أدددليماا بددد  أ مدددد بددد  أتدددول بددد  م يدددر الل مدددس ال دددامس َالمتدددوهى  [36] 

، بددددال الم لددددد 94 22، 4911، 2عبيددددر، وحويدددد    مدددددي بدددد  عبددددد الم يددددد الىددددل س، داو إ يددددال التددددراأل العربددددس، يال

 .411الع رالا، و ا الحدتث،

ال بدددري، جدددامع البيددداا عددد  ولالتددد  آي الودددرآا، لمحمدددد بددد  جرتدددر بددد  ت تدددد بددد  كريدددر بددد   الدددع اآلملدددس، أبدددو [37] 

للددددل بدددد  عبددددد المحىدددد  التركددددس، داو   ددددر لل باعددددة الالن ددددر  ددددت ، وحويدددد   الدددددكتوو عبددددد ا142جع ددددر َالمتددددوهى  

 .541 45م، 2224 - ت  4422الالتولتع الا عسا، ال بعة  األاللى، 
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ال بدددري، جدددامع البيددداا عددد  ولالتددد  آي الودددرآا، لمحمدددد بددد  جرتدددر بددد  ت تدددد بددد  كريدددر بددد   الدددع اآلملدددس، أبدددو [38] 

ل بدددد  عبددددد المحىدددد  التركددددس، داو   ددددر لل باعددددة  ددددت ، وحويدددد   الدددددكتوو عبددددد اللدددد142جع ددددر ال بددددري َالمتددددوهى  

 .204 41،م. 2224 - ت  4422الالن ر الالتولتع الا عسا، ال بعة  األاللى، 

 دددت ، شدددرر وتدددا  الودددالحي ، داو الدددوي  4424العريمدددي  ، لمحمدددد بددد  عددداله بددد  محمدددد العريمدددي  َالمتدددوهى  [39] 

 .400 4 ت، 4420للن ر، الرتا ، ال بعة  

 دددت ، داو الدددوي  للن دددر، 4424شدددرر وتدددا  الودددالحي ، لمحمدددد بددد  عددداله بددد  محمدددد َالمتدددوهى  العريمدددي ، [40] 

 .100 4 ت، 4420الرتا ، ال بعة  

 152العىددددوسنس، هددددته البدددداوي شددددرر عددددحيه الب دددداوي، ألبددددس ال ادددد  أ مددددد بدددد  علددددس اب    ددددر َالمتددددوهى  [41] 

 .110  9 ت،  4109لبناا،  – ت ، داو العتع العلمية، بيرالت 

 ددددت  بمىدددداعدال 4424عمددددر، مع ددددا اللغددددة العربيددددة المعاعددددرال، للدددددكتوو أ مددددد م تدددداو عبددددد الحميددددد َالمتددددوهى  [42] 

 ،مادال كتا 4920 1م، 2221 - ت  4429هرت  عم ، عالا العتع، ال بعة  األاللى، 

ذكددددر    ،  اعلددددا أا  ددددد الغيبددددة أا وددددالكر أمدددداس بمددددا تعر ددددل لددددو بلغددددل، أددددوال421 4الغ الددددس ، ددددالال األلبددددال َ[43] 

بدددنوص هدددس دتندددل أال نىدددبل أال ملودددل أال هدددس هعلدددل أال هدددس  ولدددل أال هدددس دتندددل أال هدددس دنيدددا ،  تدددى هدددس ثوبدددل الداو  الدابتدددل. 

  .429 1أنشر  إ يال علوم الدت  َ

 .1 4الوح انس، آهات اللىاا هس ضول العتال الالىنة، لىعيد ب  علس ب  ال و ،[44] 

ابدددس بعدددر بددد  هدددرر افنوددداوي ال  وجدددس شدددم  الددددت  الوريبدددس الوريبس،ابدددو عبدددد اللدددل محمدددد بددد  ا مدددد بددد  [45] 

،وحويدددد   ا مددددد البردالنددددس 4904،  2 ددددت   و ىددددير الوريبددددس،داو العتددددع الموددددرتةة الوا رال،ال بعددددة  004َالمتددددوهى 

 .209-201الابرا يا اي يع، الو حات  

لملدددددك َالمتدددددوهى  الو ددددديري، يدددددا و ا شددددداوات َ و ىدددددير الو ددددديري  ، لعبدددددد العدددددرتا بددددد   دددددوالا بددددد  عبدددددد ا[46] 

 .420 2مور، ال بعة  الرالرة،  – ت ، وحوي   إبرا يا البىيونس، الايية المورتة العامة للعتال 405

ددددوو بدددد  محمددددد بدددد  م تدددداو الويىددددس الويرالانددددس ثددددا األندلىددددس ا[47]  لمددددالعس، أبددددو محمددددد معددددس بدددد  أبددددس يالددددع َ م 

النااتدددة هدددس علدددا معدددانس الودددرآا الو ىدددير ، الأ عامدددل، الجمددد   دددت ، الاداتدددة إلدددى بلدددوِ 410الوريبدددس المدددالعس َالمتدددوهى  

، 4جامعدددة ال ددداو ة، ي -كليدددة ال دددرتعة الالدواأدددات ا أدددسمية  -مددد  هندددوا علومدددل، م موعدددة بحدددوأل العتدددال الالىدددنة 

 .5920 9م، 2221 - ت  4429

ت ،  أدل  ددد452المددداالودي، أبدددو الحىددد  علدددس بددد  محمدددد بددد  محمدددد بددد   بيدددع البودددري البغددددادي َالمتدددوهى  [48] 

 .120 4م، 4910الدنيا الالدت ، داو معتبة الحياال، بدالا يبعة، 

المدددداالودي، أبددددو الحىدددد  علددددس بدددد  محمددددد بدددد  محمددددد بدددد   بيددددع البوددددري البغدددددادي، ال دددداير بالمددددداالودي [49] 

 .121 4م، 4910، بدالا يبعة، داو معتبة الحياال، أدل الدنيا الالدت    ت ،452َالمتوهى  

م مددددع اللغددددة العربيددددة بالوددددا رال َإبددددرا يا مودددد  ى   أ مددددد ال تددددات    امددددد عبددددد الوددددادو   المع ددددا الوأددددي ، [50] 

 .000 2محمد الن او ،  داو الدعوال،

  ، لىاا العرل مادال فأردص. 00 1مع ا مواتي  اللغة َ[51] 

 .41 45المناا  شرر عحيه مىلا ب  الح ا ،[52] 

 .421-422 42العوتُّ، –الال يوا ا أسمية الموأوعة ال واية العوتتية، اللاوال األال اف [53] 

 دددت ، المنادددا  شدددرر عدددحيه مىدددلا بددد  000الندددوالي ، أبدددو لكرتدددا محيدددس الددددت  تحيدددى بددد  شدددرف َالمتدددوهى  [54] 

 .41 45، 4192، 2بيرالت، ي –الح ا ، داو إ يال التراأل العربس 

ت ، وحويدددد   عبددددد الوددددادو  دددد000النددددوالي، األذكدددداو، أبددددو لكرتددددا محيددددس الدددددت  تحيددددى بدددد  شددددرف َالمتددددوهى  [55] 

 - دددت  4444لبنددداا، يبعدددة جدتددددال منوحدددة،  –األوندددؤالي و مدددل اللدددل،  داو ال عدددر لل باعدددة الالن دددر الالتولتدددع، بيدددرالت 

 .110 4م،  4994

النيىدددابووي،  را دددع الودددرآا الو ا دددع ال ر ددداا، لنشدددام الددددت  الحىددد  بددد  محمدددد بددد   ىدددي  الومدددس، داو العتدددع [56] 

 .440 4م، ال بعة   األاللى، وحوي    ال ي  لكرتا عميراا، 4990 - ت  4440-بيرالت   لبناا  -العلمية
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  عدددددا اه دددددال الىدددددر هدددددس افأدددددسم، مددددد  ابحددددداأل نددددددالال الر،تدددددة افأدددددسمية لدددددبعن 4420الدددددواعس ،ووهيددددد .َ[57] 

 .49-44المماوأات ال بية ،م بوعات المنشمة افأسمية للعلوم ال بية ،العوتُّ. 
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ABSTRACT 

        The purpose of the present research is to examine the level of some concepts of positive psychology 

(psychological satisfaction, self-efficacy, emotional effort) with kindergarten teachers, and extract the 

relationship between the level of those concepts of positive psychology and level of mental health with 86 

kindergarten teachers in Zliten city. The Psychological Satisfaction Scale and the Self-Effectiveness Scale 

had been used. 

     Results show that kindergarten teachers have an acceptable level of psychological satisfaction, 

furthermore, high level of self-efficacy, and emotional effort, whilst, the level of mental health was within 

the average range, the results also showed positive related statistically significant between the concepts of 

positive psychology and mental health terms of Strength of the relationship  were as follows: (emotional 

effort, psychological satisfaction, self-efficacy), these concepts have a moderate impact on the level of 

mental health, and this means that there are other factors that affect mental health in addition to these 

factors, which necessitate subsequent studies dealing with other variables. Furthermore, there are now 

statistically significant differences in the level of psychological satisfaction and the level of self-efficacy 

attributable to years of experience, while at the level of emotional effort there were differences due to the 

variable years of experience, as well as the existence of differences in the level of mental health 

attributable to years of experience. 

 

 Keywords: psychological satisfaction, self-efficacy, emotional effort, mental health, kindergarten 
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 ملخصال

ال لبعض المؤشرات اإليجابية )االرتياح النفسي، يسعى البحث الحالي إلى تحديد مستوى امتالك معلمات رياض األطف         

الفاعلية الذاتية، الجهد العاطفي(  وعالقته بمستوى الصحة النفسية لديهن، ولهذا الغرض اختار الباحثان عينة للبحث متكونة من 

عالية الذاتية، إعداد: ( معلمة من معلمات رياض األطفال بمدينة زليتن، كما استخدما مقياس االرتياح النفسي، ومقياس الف68)

مسعودي امحمد، ومقياس الجهد العاطفي، إعداد: زياد بركات، ومقياس الصحة النفسية، إعداد: صالح فؤاد مكاوي، واستخدما 

أن معلمات  المنهج الوصفي )الدراسة االرتباطية( كونه المنهج المناسب لتحقيق أهداف هذا البحث، وأظهرت نتائج البحث

رياض األطفال يتمتعن بمستوى مقبول من االرتياح النفسي، ومستوى عالي من الفاعلية الذاتية، والجهد العاطفي، أما مستوى 

مقياس المؤشرات اإليجابية  الصحة النفسية فكان في حدود المتوسط، كما تبين وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين 

ءت من حيث قوة العالقة بالترتيب اآلتي : )الجهد العاطفي، االرتياح النفسي، الفاعلية الذاتية(، وأن هذه الصحة النفسية جاو

المؤشرات لها تأثير متوسط على مستوى الصحة النفسية، وهذا يعني أن هناك عوامل أخرى تؤثر في الصحة النفسية إلى جانب 

ة تتناول متغيرات أخرى ترتبط بالصحة بالنفسية وتؤثر فيها، وتبين أيضا هذه العوامل األمر الذي يستدعي إجراء دراسات الحق

ً في مستوى االرتياح النفسي ومستوى الفاعلية الذاتية تعزى لسنوات الخبرة، أما على مستوى  عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ى الصحة النفسية تعزى لسنوات الجهد العاطفي فكان هناك فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وكذلك وجود فروق في مستو

 الخبرة.

 

 االرتياح النفسي، الفاعلية الذاتية، الجهد العاطفي، الصحة النفسية، رياض األطفال. الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 182 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

  

 مقدمة

ريب أن مهنة التعليم  يرتبط األداء التربوي ألي مدرسة بمفهوم الفاعلية، وفاعلية المدرسة لن تأتي إال بفاعلية المعلم، وال         

انعكست على صحته النفسية وتوافقه الشخصي،  ،واحدة من المهن الضاغطة التي واجهت المعلم بمصادر عديدة للضغوط

والمهني، وعلى عطائه المهني، وجودته، وبالرجوع إلى الواقع التربوي، نجد عدم أهلية بعض المعلمين في توفير حد معين من 

اتيجيات للمواجهة قد تحدُّ من أدائه للمهام التعليمية بأحسن وجه، وعندما يفتقر المعلمون إلى الموارد الكفاءات النفسية واستر

الالزمة إلدارة التحديات االجتماعية والعاطفية بفاعلية ضمن السياق المحدد لمدرستهم وفصولهم الدراسية، يظهر األطفال 

اإلضافة إلى ذلك يتدهور مناخ الفصل، مما يؤدي إلى إرهاق المعلم بمستويات منخفضة من السلوك واألداء أثناء الدرس، ب

ويصبح غير قادر على إدارة صفه في ضل هذه الظروف، وهنا يكون معرض لمشاكل في صحته النفسية، تظهر في سوء 

قق توازنًا بين توافقه مع المحيط المدرسي، ويطرح علم النفس اإليجابي هنا معارف جديدة على المعلم أن يستثمرها، حتى يح

نقاط قوته، وهذا ينعكس على ممارسات المعلم الفعَّالة أثناء تفاعله مع تالميذه، فاألطفال في الروضة يحتاجون لبيئة جيدة تسهم 

في نمو مهاراتهم العلمية واالجتماعية والعاطفية وهذا يرتبط بجودة المعلم، فعلم النفس اإليجابي فرع حديث من فروع علم 

على أوجه القوة في اإلنسان بدالً من أوجه القصور، وعلى الفرص بدالً من األخطار، وعلى تعزيز اإلمكانات بدال  النفس يركز

من التوقف عند المعوقات، ويهدف إلى تنشيط الفاعلية المهنية، والكفاءة، والصحة الكلية لإلنسان، وتحسين األداء النفسي 

نفسية؛ ويهتم العلماء في هذا الفرع ببحث محددات السعادة البشرية، ودراسة كل ما الوظيفي إلى ما هو أبعد من مفهوم الصحة ال

 من شأنه وقاية البشر من الوقوع في براثن االضطرابات النفسية والسلوكية. 

جد وعليه فقد أصبحت مفاهيم علم النفس اإليجابي في السنوات األخيرة موضع اهتمام العديد من البحوث والدراسات، فقد و    

(Kristin.D.N.et.al ،أن التعاطف الذاتي كان له ارتباط إيجابي مع مقاييس السعادة، والتفاؤل، والتأثير اإليجابي، والحكمة )

ووجدت  [1]،والمبادرة الشخصية، والفضول، واالستكشاف، كما كان له ارتباط سلبي كبير بالتأثير السلبي والعصابية

(Susana C.et.al أن األمل والرضا ) ،عن الحياة وتقدير الذات لها عالقات إيجابية مع الصحة النفسية والتحصيل الدراسي

يجابي ( من خالل تطبيق علم النفس اإلAnat.S.Sarit.Sووجد) [2]،وكان الرضا عن الحياة أقوى مؤشر على الصحة النفسية

ً ملحوظا في أعراض في المدرسة، وعند تدخل مدرسي التربية النفسية لتعزيز الصحة النفسية  للمراهقين، لوحظ انخفاضا

الضيق والقلق واالكتئاب العام لدى أفراد العينة، كذلك عزز التدخل احترام الذات، والكفاءة الذاتية وتقليل أعراض 

لتفكير تفكير العاطفي، وا( ارتباط دال بين االستمتاع بالحياة وأبعاد التفكير البنائي )الحيث وجدت )الغامدي [3]،الحساسية

بين االستمتاع بالحياة وكل من )التفكير التشاؤمي واألحادي وغير العقالني والدرجة  اسالب اعلى حين وجدت ارتباط ،العملي(
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الكلية(، وذلك لدى المعلمات ذوي التخصصات العلمية، على حين يوجد ارتباط موجب بين االستمتاع بالحياة وأبعاد التفكير 

[ وتوصلت )السيد( إلى 4]،، والتفكير العملي والدرجة الكلية( لدى معلمات ذوي التخصصات األدبيةالبنائي )التفكير العاطفي

ى الذكور واإلناث، كما دألَمل، ومقاييس التقدير الذاتي لوجود ارتباط موجب بين التفاؤل وحب الحياة والرضا عن الحياة، وا

 [5] .، ومقاييس التقدير الذاتي لذى عينتي الذكور واإلناثظهر ارتباط سالب بين العدوانية والرضا عن الحياة واألمل

ولتحسين جودة العمل التربوي واستناداً للدراسات السابقة في ظل مفاهيم علم النفس اإليجابي يتم التطرق في هذا البحث         

الفرد عن ذاته وحياته بشكل عام، االرتياح النفسي ويكمن في حسن الحال والذي يتمثل في رضا إلى بعض هذه المفاهيم وهي : 

وسعيه المتواصل لتحقيق أهدافه، واستقالليته، وتكوين عالقات إيجابية مع اآلخرين، كما يرتبط بشكل عام بالسعادة والطمأنينة 

 [         8] .والسكينة

في تحقيق أهدافه الشخصية، والتحكم  والفاعلية الذاتية هي من المتغيرات النفسية الهامة التي توجه سلوك الفرد، وتسهم          

( أن المعلمون الذين لديهم Megan.T.et.alفي المتغيرات البيئية، مما يزيد من القدرة على اإلنجاز ونجاح األداء، ويشير )

بشكل  إحساس قوي بالفاعلية منفتحون على األفكار الجديدة، وأكثر استعدادا لتجديد وتغيير أساليبهم لتلبية احتياجات طالبهم

 [0] .أفضل، وكذلك تمكنهم من مواجهة الضغوط المهنية

والجهد العاطفي يشير إلى فعل ذاتي كإظهار ابتسامة أو نظرات معينة أو اهتمام صادق وإجراء محادثة ودودة         

ء فمشاعر المعلمين والتعاطف، وتعد العواطف جزء من السلوك الكلي أو المركب للمعلم، وتلعب دوراً هاًما في التعلم واألدا

 [6] .تؤثر في قدرتهم على إنجاز المهام المنوطة بهم، كدلك تحقق التواصل الفعَّال مع البيئة المحيطة، وتسهم في التوافق المهني

وهكذا يتضح لنا أن علم النفس في صورته الجديدة لم يعد يتوقف عند دراسة المرض والضعف ومواطن الخلل في       

( بأن ا ما يؤكده كل من )الطيب والبهاصز ذلك كله إلى دراسة نواحي القوة ومكامن الفضائل اإلنسانية، وهذالشخصية بل تجاو

 [9] .علم النفس اإليجابي يهتم بكل ما هو جيد وإيجابي في الحياة، وتعديل السلوك وفق نوعية وجودة الحياة

واالجتماعية تعني السعادة، أي اإلحساس باالنتماء والفعالية والقيمة إن جودة الحياة النفسية والجسدية  (وتؤكد )عواطف        

 [12] .الذاتية، وحين يفتقد اإلنسان هذه األحاسيس فإنه إنسان ال يتمتع بالصحة النفسية

عوامل  ومن هنا فإن الصحة النفسية تتمثل في اكتساب عادات إيجابية فعَّالة، وال تتحقق الصحة النفسية إال باشتراك عدة     

نه يجب عدم االقتصار على الجانب المادي فقط بما توفره المدرسة أ( باالجتماعية، ويؤكد )يونسمهمة، منها العوامل النفسية و

من جهود في بناء المناهج والبرامج، بل يجب تناول المصادر الشخصية والمهنية من أجل اكتساب معرفة متكاملة أكثر حول 

ن، وبإمكان المصادر الشخصية أن تخفف من عملية التوتر وكذلك المساعدة في التعافي من آثار التوتر والصحة بين المعلمي
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األحداث المسببة للتوتر والتعايش معها، فهي السمات الشخصية التي تقلل من التأثير السلبي للمتطلبات على الصحة النفسية 

 [ 11] .للمعلم وصالح أحواله بشكل عام

 يسعى البحث الحالي إلى تحديد مستوى امتالك معلمي رياض األطفال لبعض المؤشرات اإليجابيةق وبناًء على ما سب      

وعالقتها بمستوى الصحة النفسية لديهم، فقد الحظ الباحثان أن هناك قلة  "االرتياح النفسي، والفاعلية الذاتية، والجهد العاطفي"

فالمعلم هو محور في البحوث والدارسات التي تناولت هذا الموضوع وخاصة على المستوى المحلي على حد علم الباحثان، 

لغرض تحسين جودة التعليم، ألن نجاح  العملية التعليمية وهو من يحدد جودة النظام التربوي، ومن المهم إعطاء قيمة إلمكانياته

عمليتي التربية والتعليم مرتبط بنجاح المعلم، فالمقياس الصحيح لفعالية المعلم يجب أن يتضمن تقييما للجوانب النفسية والصحية 

ديد منهم يعاني من والع، قادمين إلى المدرسة غير مستعدينله، فالمعلم اليوم يواجه مطالب متزايدة وأعداد متزايدة من األطفال ال

داخل   واالنضباط وااللتزام  مشاكل سلوكية وخاصة مرحلة ما قبل المدرسة )رياض األطفال(، وهؤالء يفتقدون إلى النظام 

الفصل الدراسي، وكذلك يعانون من مشكلة االنفصال عن الوالدين، مع وجود القليل من الدعم فإن معدل اإلرهاق، والضغوط 

عد التوتر العاطفي، وضعف إدارة المشاعر باستمرار أسباب أولية لعدم رضا المعلمين وتدهور الصحة النفسية في تزايد وي

ة التي قد ثار الضاربالتالي هناك قلق متزايد بشأن اآلالنفسية لديهم، فاإلرهاق ينتج عن انهيار قدرة المواجهة بمرور الوقت، و

م، وبذلك فإن علم النفس اإليجابي بما يقدمه من خدمات ومساهمات في ى المعلمين على جودة التعليدتحدثها معدالت الضغط ل

ً في العملية التربوية، فمن بين األهداف التي يسعى علم النفس االيجابي إلى تحقيقها هي تغيير  النظام التربوي ما يجعله شريكا

طرق التي تؤدي إلى سالمة التفكير بؤرة االهتمام من البحث عن أسباب االضطرابات النفسية والعقلية إلى البحث عن ال

 ومواجهة الضغوط بطريقة إيجابية، ومن هنا تنبع الحاجة إلجراء البحث الحالي.

 مشكلة البحث :

لقد أضحت مفاهيم علم النفس اإليجابي موضع اهتمام الدراسات والبحوث في وقتنا الحاضر لتسليط مفاهيمها على جوانب         

نب االيجابية للوصول للحياة الهانئة الخالية من االضطرابات والقلق، والتمتع بصحة نفسية إيجابية، القوة في الشخصية، والجوا

وتعزيز عوامل الصحة النفسية ألنها أساس مواجهة الضعف الذي يصيب الفرد ومن خالل تتبع أدبيات البحث في مجال علم 

والعلماء في مجال علم النفس على دراسة هذا العلم والتعمق فيه ودراسته  احثيني نجد أن هناك إقبال من قبل البالنفس اإليجاب

: ما مستوى امتالك البحث لإلجابة عن السؤال التالي باستفاضة وذلك لدوره في بناء الفرد الفاعل في المجتمع. وعليه جاء هذا

وعالقتها بمستوى  اتية، والجهد العاطفي""االرتياح النفسي، والفاعلية الذمعلمي رياض األطفال لبعض المؤشرات اإليجابية

 الصحة النفسية لديهم ؟

 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة اآلتية: 
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 ما مستوى االرتياح النفسي لدى أفراد عينة البحث ؟ -1

 ما مستوى الفاعلية الذاتية لدى أفراد عينة البحث ؟ -2

 ما مستوى الجهد العاطفي لدى أفراد عينة البحث ؟ -3

 الصحة النفسية لدى أفراد عينة البحث ؟ما مستوى  -4

الجهد العاطفي(  -اعلية الذاتيةالف –)االرتياح النفسي  المؤشرات اإليجابيةهل توجد عالقة دالة إحصائيا بين بعض  -5

 الصحة النفسية لدى أفراد عينة البحث ؟و

الجهد العاطفي(  -فاعلية الذاتيةال –)االرتياح النفسي  المؤشرات اإليجابيةهل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى  -8

 تعزى لمتغير )الجنس( ؟

الجهد العاطفي(  -الفاعلية الذاتية –)االرتياح النفسي  المؤشرات اإليجابيةهل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى  -0

 تعزى لمتغير )سنوات الخبرة( ؟

 ؟ هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الصحة النفسية تعزى لمتغير )الجنس( -6

 هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الصحة النفسية تعزى لمتغير )سنوات الخبرة( ؟ -9

 أهداف البحث :

 يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية : 

 التعرف على مستوى االرتياح النفسي لدى أفراد عينة البحث. -1

 التعرف على مستوى الفاعلية الذاتية لدى أفراد عينة البحث. -2

 مستوى الجهد العاطفي لدى أفراد عينة البحث.التعرف على  -3

 التعرف على مستوى الصحة النفسية لدى أفراد عينة البحث. -4

الجهد العاطفي(  -اعلية الذاتيةالف –)االرتياح النفسي  المؤشرات اإليجابيةالكشف عن العالقة الدالة إحصائيا بين  -5

 الصحة النفسية لدى أفراد عينة البحث.و

الجهد  -الفاعلية الذاتية –)االرتياح النفسي  المؤشرات اإليجابيةالكشف عن الفروق الدالة إحصائيا في مستوى  -8

 العاطفي( تعزى لمتغير )الجنس(.

الجهد  -الفاعلية الذاتية –)االرتياح النفسي  المؤشرات اإليجابيةالكشف عن الفروق الدالة إحصائيا في مستوى  -0

 سنوات الخبرة(.العاطفي( تعزى لمتغير )

 الكشف عن الفروق الدالة إحصائيا في مستوى الصحة النفسية تعزى لمتغير )الجنس(. -6



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 188 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 الكشف عن الفروق الدالة إحصائيا في مستوى الصحة النفسية تعزى لمتغير )سنوات الخبرة(. -9

 

 أهمية البحث :

 يستمد البحث أهميته من اآلتي :    

مفاهيم علم النفس اإليجابي والصحة النفسية، وترجع أهمية علم النفس  أهمية الموضوع الذي يتناوله، وهو بعض -1

اإليجابي كونه تياراً حديثًا في علم النفس، ويهتم بدراسة الظروف والعمليات التي تسهم في ارتقاء ونمو األفراد 

ى اكتشاف قدراتهم والمجموعات، و يهدف إلى تطوير قدرة األفراد التفاعلية واالنفعالية والسلوكية، ويساعدهم عل

ومواطن قوتهم اإليجابية، وتنمية فعاليتهم الذاتية، والراحة النفسية، والرضا والتفاؤل والتعاطف ودور هذه الخصائص 

 اإلنسانية اإليجابية في تحقيق السعادة الشخصية للفرد في مختلف أنشطته اليومية، ومبدأ الصحة النفسية يكون متضمناً 

( أن فهم Seligman( و )Tayloorالتي تحقق النجاح وليس العكس، وأكد كل من )لسعادة لجميع مجاالت الراحة وا

القوة اإلنسانية، وقوة الشخصية، والفضائل اإلنسانية، والظروف التي تؤدي إلى مستويات عالية من السعادة واألمل 

طريقة فعلية على منع أو تقليل والمشاركة من خالل علم النفس اإليجابي يمكن أن يجعل للحياة قيمة ومعنى تسهم ب

عواقب األمراض واالضطرابات النفسية والضغوط، حيث قدموا أدلة مقنعة على أن التحكم الشخصي في األحداث 

 [ 12] .كلها عوامل حماية الصحة النفسية والبدنية لألفراد

العملية التعليمية، وتأتي أهميته من  أهمية الفئة التي يستهدفها البحث، أال وهي فئة المعلمين، حيث يعدُّ المعلم محور -2

أهمية العمل الذي يؤديه في تربية النشء وإعدادهم، فمهنة المعلم تعتبر إحدى المهن الضاغطة، فعادة ما يواجه 

المعلمين كثيراً من متطلبات العمل التي تخلق التوتر، خاصةً عندما ال تتوفر لديهم الموارد الكافية لمواجهة هذه 

بهذا يشعرون بالقلق واالحباط مع حدوث قصور في أدائهم، عالوة على ذلك، نجد أن المعلمين الذين المتطلبات. و

تعرضوا لضغط العمل وتوتره لفترات طويلة قد يمرون بما يطلق عليه االحتراق النفسي، وما ينجم عن ذلك من 

لتوتر واالحتراق النفسي، أصبحت سمة ( أن المستويات المرتفعة من اية على صحتهم النفسية، وأكد)يونستأثيرات سلب

شخصية ومهنية كافية لمواجهة متطلبات العمل المتزايدة، وعندما  داين، إال أنهم عندما يمتلكون موارخاصة بالمعلم

يحبون العمل الذي يؤدونه كمعلمين، فإنهم يشعرون بمشاعر إيجابية في هذا العامل، وبالرغم من أن األبحاث التقليدية 

اناة المعلم، فإن هذا ليس االنعكاس الكامل للواقع ألن المعلمين يشعرون بانفعاالت تجارب نفسية إيجابية تناولت مع

 [ 11] .كذلك
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على العملية التعليمية حيث يوفر البحث معلومات وبيانات  ونالقائم ونفيد من نتائج هذا البحث المسؤوليمكن أن يست -3

في إعداد البيئة المدرسية، مع العمل على تفعيلها واالرتقاء بها لتعزيز  في مجال علم النفس اإليجابي، يمكن أن توظف

 الصحة النفسية للمعلمين، وصوالً لتحسين الواقع التعليمي.  

كما يمكن أن يعود هذا البحث بالفائدة على الباحثين، واالخصائيين في مجال اإلرشاد النفسي والصحة النفسية المهتمين  -4

اإليجابي، من خالل تصميم البرامج اإلرشادية والتدريبية الالزمة لتنمية مفاهيم علم النفس اإليجابي، بتنمية علم النفس 

 التي تسهم في ترقية الصحة النفسية للمعلمين، والمجتمع المدرسي.

لمجال من يعدُّ هذا البحث حلقة من حلقات البحث في مجال علم النفس اإليجابي التي قد تثري المكتبة العلمية في هذا ا -5

 الجانب النظري.

التي تناولت بعض مواضيع علم النفس  -على حد علم الباحثان  -تكمن أهمية هذا البحث في كونه من الدراسات القليلة  -8

 اإليجابي والصحة النفسية لدى معلمي رياض األطفال على المستوى العربي والمحلي.

 حدود البحث :

 طفال الواقعة في نطاق مدينة زليتن .ألمدارس رياض اأجري هذا البحث ببعض الحدود المكانية: 

 طفال.ألأجري هذا البحث على معلمات رياض االحدود البشرية: 

 (.2222 - 2219أجري هذا البحث خالل العام الدراسي )الحدود الزمانية: 

 مصطلحات البحث :

 االرتياح النفسي: -1

الحال كما يرصد بالمؤشرات السلوكية التي تشير إلى ارتفاع اإلحساس اإليجابي بحسن " بأنه : (Ryff.et.al) يعرفه

مستويات رضا الفرد عن ذاته، وعن حياته بشكل عام، وسعيه المتواصل لتحقيق أهداف شخصية مقدَّرة وذات قيمة 

 .يها"ومعنى بالنسبة له، واستقالليته في تحديد وجهة ومسار حياته، وإقامته لعالقات اجتماعية إيجابية واالستمرار ف

[8 ] 

مجموع الدرجات التي يحصل عليها أفراد العينة بعد إجابتهم على فقرات مقياس  التعريف اإلجرائي لالرتياح النفسي:

 االرتياح النفسي المستخدم في البحث الحالي.

 الفاعلية الذاتية: -2
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معتقداته حول قدرته للقيام مجموعة األحكام الصادرة عن الفرد، والتي تعبّر عن (:على أنها "Banduraيعرفها)

بسلوكيات معينة، ومرونته في التعامل مع األحداث والمواقف الصعبة  التي تؤثر على حياتهم، ومدى مثابرته إلنجاز 

 [15] .المهام المكلف بها"

بأنها قدرة المعلم بإحداث التغيير والتأثير على سلوك الطلبة ونتائج التعلم، أي قدرته على  وتعرف الفاعلية الذاتية :

 تحفيز طالَّبه وتعزيز تطورهم المعرفي. 

مجموع الدرجات التي يحصل عليها أفراد العينة بعد إجابتهم على فقرات مقياس  التعريف اإلجرائي للفاعلية الذاتية :

 م في البحث الحالي.الفعالية الذاتية المستخد

 الجهد العاطفي: -3

: بأنه إدارة التعابير العاطفية في طريقة يمكن مالحظتها من خالل اإلشارات والتعابير  (Hochschildتعرفه )

 [ 18] .الظاهرة لآلخرين

في تواصله  بأنه قدرة المعلم على إظهار المشاعر اإليجابية المناسبة للبيئة الصفية، التي تسهمويعرف الجهد العاطفي :

 الفعَّال مع طالبه.

مجموع الدرجات التي يحصل عليها أفراد العينة بعد إجابتهم على فقرات مقياس  التعريف اإلجرائي للجهد العاطفي:

 الجهد العاطفي المستخدم في البحث الحالي.

العافية التي يحقق فيها الفرد : حالة من يقبل منظمة الصحة العالمية كما يلعرفت الصحة النفسية من  الصحة النفسية: -4

قدراته الخاصة، ويمكن أن يتغلب من خاللها على اإلجهادات العادية في الحياة، ويمكن أن يعمل بإنتاجية مثمرة، 

إن هذا اإلحساس اإليجابي الصحي النفسي هو القاعدة أو األساس للعافية والوظيفة  .ويستطيع المساهمة في مجتمعه

د والمجتمع، يتوافق هذا المفهوم الجوهري للصحة النفسية مع مجال متفاوت من التفسيرات في الفعَّالة من أجل الفر

 [ 10] .مختلف الثقافات

مجموع الدرجات التي يحصل عليها أفراد العينة بعد إجابتهم على فقرات مقياس  التعريف اإلجرائي للصحة النفسية:

 الصحة النفسية المستخدم في البحث الحالي.

هي المرحلة التي يقبل فيها الطفل ما بين الثالثة أو الرابعة إلى السادسة في مؤسسة تربوية اجتماعية، طفال: رياض األ -5

تهدف إلى تحقيق النمو المتكامل، والمتوازن لألطفال، من جميع النواحي الجسمية، والعقلية، والنفسية، واالجتماعية، 

وهذه المرحلة تختلف عن المراحل التعليمية األخرى  ،ط الحروكذلك تدعم وتنمي قدراتهم عن طريق اللعب والنشا

 .وهي تساعد الطفل وتهيئه لدخول المرحلة االبتدائية
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 دراسات سابقة: 

 المحور األول: دراسات تناولت االرتياح النفسي :         

 المستوى االقتصاديبعنوان: االرتياح النفسي والشخصي لدى الطلبة الجامعيين في ضوء  : تلمساني فاطمة دراسة -1

 االجتماعي وتقدير الذات.

تهدف الدراسة إلى معرفة مستوى االرتياح النفسي الشخصي لدى الطلبة وعالقته بكل من المستوى االقتصادي          

 االجتماعي وتقدير الذات، وكذلك محاولة التعرف على أهم مؤشراته من وجهة نظر الطلبة. 

 طالبا من جامعة وهران والمدرسة العليا لألساتذة.  452بلغت عينة الدراسة 

 ولجمع المعطيات حول متغيرات الدراسة تم استعمال أدوات كمية وكيفية وتمثلت فيما يلي: 

، اختبار تقدير (PANAS)، مقياس االنفعاالت االيجابية والسلبية (PWI)الشخصي مقياس مؤشر االرتياح النفسي -

 (، باإلضافة إلى مقابالت جماعية. وتمثلت النتائج الدراسة فيما يلي: (Rosenbergالذات لروزنبرغ 

 مستوى االرتياح النفسي الشخصي غير مرتفع لدى الطلبة.  -

ال يوجد ن مؤشر االرتياح النفسي الشخصي والمستوى االقتصادي االجتماعي وهناك عالقة ارتباطية بي -

 المستوى االقتصادي االجتماعي. و  ن االنفعاالت االيجابية السلبيةعالقة بي

 هناك عالقة ارتباطية بين االرتياح النفسي الشخصي وتقدير الذات.  -

 اإلناث. ي الشخصي بين الذكور وال يوجد فرق في االرتياح النفس -

ال يوجد االجتماعي وف المستوى االقتصادي هناك فرق في مستوى مؤشر االرتياح النفسي الشخصي باختال -

 فرق في مستوى االنفعاالت االيجابية والسلبية لدى الطلبة. 

 هناك فرق في مؤشر االرتياح النفسي الشخصي باختالف مستوى تقدير الذات لدى الطلبة.  -

 [16لدى الطلبة مؤشرات إضافية مقارنة بالمؤشرات المحدد عالميا.] -

 النفسي والفاعلية الذاتية لدى المعلمين.بعنوان: االرتياح  : امحمد مسعوديدراسة  -2

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى االرتياح النفسي والفاعلية الذاتية لدى المعلمين، ومدى االختالف بنوع 

معلماً  348اختالف جنسهم، ومكان عملهم وأقدميتهم في التعليم من وجهة نظرهم، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 باإلجابة عن أسئلة مقياس االرتياح النفسي، ومقياس الفاعلية الذاتية.ومعلمة قاموا 

 أسفرت نتائج الدراسة :
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 ن مستوى كل من االرتياح النفسي والفاعلية الذاتية لدى المعلمين كان مرتفعًا.إ -

م، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االرتياح النفسي وفي الفاعلية الذاتية للمعلمين مهما كان جنسه -

 ومكان عملهم، وأقدميتهم في التعليم.

 وجود عالقة ارتباطية موجبة بين االرتياح النفسي والفاعلية الذاتية. -

 [19] يمكن التنبؤ باالرتياح النفسي من الفاعلية الذاتية لدى المعلمين. -

 األقدمية،ية للعامل، )قته بالخلفية الفردبعنوان: االرتياح النفسي في العمل وعال :مقدم سهيلو بن دحو سميةدراسة  -3

 الحالة العائلية، الرتبة المهنية ( دراسة ميدانية بالمديرية الجهوية للجمارك بوهران.

تحديد مدى تأثير الخلفية الفردية ) ين الجمركيين باالرتياح النفسي وتهدف الدراسة إلى الكشف عن مستوى شعور الموظف         

المهنية( في مستوى ارتياحهم النفسي ولتحقيق هذه األهداف تم إجراء دراسة ميدانية على عينة األقدمية، الحالة العائلية، الرتبة 

( موظفاً وموظفة، طبق عليهم مقياس االنفعاالت اإليجابية والسلبية الذي قام بتطويره بيتر 62من الموظفين الجمركيين، بلغت )

 ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:لباحثةاد اومقياس الرضا الوظيفي من إعد Warr,P.1990) ) (PANAS) وور

 .امستوى شعور الموظفين الجمركيين باالرتياح النفسي جاء متوسطً  -

 عدم وجود فروق في مستوى شعور الموظفين الجمركيين باالرتياح النفسي تعزى لمتغير األقدمية. -

 النفسي تعزى لمتغير الحالة العائلية.عدم وجود فروق في مستوى شعور الموظفين الجمركيين باالرتياح  -

 [22] وجود فروق في مستوى شعور الموظفين الجمركيين باالرتياح النفسي تعزى لمتغير الرتبة المهنية. -

 المحور الثاني: دراسات تناولت الفاعلية الذاتية:

 األولى.بعنوان: بعض العوامل المؤثرة على فاعلية المعلمين السنة :  Capa Y, et alدراسة  -1

التي تؤثر في الفاعلية الذاتية للمعلمين في بداية ممارستهم للمهنة، على عينة تكونت هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل 

( معلماً في والية أوهايو األمريكية، وتم استخدام مقياس يتكون من قسمين : القسم األول : قياس الخصائص 810من )

: على الدعم من للمعلمين، ومقياس العوامل ويشمل : يقيس الفاعلية الذاتيةم الثانيالمهنية للمعلمين، والقسالشخصية و

قبل المدير، والدعم من قبل الزمالء، والدعم من المشرفين، ونوعية برامج اإلعداد، وطبيعة تقييم العملية التعليمية، 

يل الفاعلية الذاتية للمعلمين وهي : توفر وقد أشارت النتائج إلى وجود ثالثة عوامل رئيسية تلعب دوراً فاعالً في تشك

 [21] .الدعم من قبل المدير، ونوعية برامج إعداد المعلمين، وطبيعة التقييم للعملية التعليمية
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 بعنوان: "تقييم الفاعلية الذاتية والرضا الوظيفي لمعلمي الزراعة حديثي التعيين في والية  Blackburn J :دراسة -2

كنتاكي األمريكية" هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الفاعلية الذاتية للمعلمين والرضا الوظيفي لمعلمي الزراعة 

حديثي التعيين، والكشف عن العالقة بين الفاعلية الذاتية للمعلمين وبين شعورهم بالرضا الوظيفي على عينة مكونة من 

ألمريكية. وقد استخدم الباحث مقياس الفاعلية الذاتية للمعلمين يتكون معلماً من معلمي الزراعة في والية كنتاكي ا 62

من ثالث مجاالت: مشاركة الطلبة في العملية التعليمية التعلمية، واستخدام استراتيجيات التعليم، واإلدارة الصفية. وقد 

لذاتية للمعلمين وبين ارتفاع شعور أسفرت النتائج على وجود عالقة ارتباطية دالة بين الدرجة الكلية لمقياس الفاعلية ا

الرضا الوظيفي لديهم. كما أظهرت النتائج  أن المعلمين كانوا أكثر فاعلية في مجال اإلدارة الصفية وأقلها في مجال 

داللة إحصائية بين الفاعلية الذاتية للمعلمين وبين متغيرات  يإشراك الطلبة في العملية التعليمية، وعدم وجود ارتباط ذ

لفية )المؤهل العلمي، والجنس(، بينما كان لعامل الخبرة األثر في تحديد الفاعلية الذاتية للمعلمين لصالح المعلمين الخ

 [22] .ذوي الخبرة العالية

 بعنوان: أنماط القيادة لمدراء المدارس وعالقتها بالفاعلية الذاتية للمعلمين. :Vali  M & Masoumeh  Mدراسة  -3

الكشف عن العالقة بين أنماط القيادة لمدراء المدارس والفاعلية الذاتية للمعلمين، على عينة مكونة هدفت الدراسة إلى 

ً ومعلمة، تم استخدام مقياس الفاعلية الذاتية للمعلمين، ومقياس أنماط القيادة لمدراء المدارس، وقد 254من ) ( معلما

القيادة لمديري المدارس والفاعلية الذاتية للمعلمين، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة إحصائيا بين أنماط 

 أظهرت النتائج أن نمطي القيادة)التأثير المثالي والتحفيز الفكري( يسهم في التنبؤ بالتغيرات بالفاعلية الذاتية للمعلمين.

[23] 

 المحور الثالث: دراسات تناولت الجهد العاطفي:

 تأثير الجهد العاطفي المبذول من قبل مقدمي الخدمة على مستوى أدائهم )دراسةقياس سويدان: بعنوان: نظام دراسة  -1

 تطبيقية على أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات األردنية الخاصة(.

هدفت الدراسة إلى قياس تأثير الجهد العاطفي المبذول من قبل أعضاء هيئة التدريس الخاصة على مستوى أدائهم. 

 وا من أعضاء هيئة التدريس، توصلت الدراسة إلى النتائج األتية: ( عض101بلغت العينة )

وجود تأثير واضح الستقاللية الوظيفة على رضا مقدمي الخدمة عن أدائهم على الرغم من ضغوط العمل والجهد         

العاطفي المبذول من قبلهم، وعلى الرغم من الدور الضعيف للمؤسسة الخدمية في إدارة الجهد العاطفي، إال أن مقدمي 

المفرحة ويكبتون مشاعر الغضب والحزن واإلحباط العتبارات الخدمة يمارسون قواعد عرض االنفعاالت والمشاعر 
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موضوعية واجتماعية وأن مشاعرهم الظاهرة تنسجم مع شعورهم الحقيقي، كما أن تأثير المتغيرات الديموغرافية كان 

  [   24] واضًحا على درجة الجهد العاطفي المبذول.

 الخط األمامي على نية إعادة الشراء  بعنوان: أثر الجهد العاطفي لموظفي :زيداني فتوندراسة  -2

( 222يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر الجهد العاطفي لموظفي الخط األمامي على نية إعادة الشراء، وتتألف العينة من )

بسبب التناقض الوارد في اإلجابات فبلغ عدد العينة المعالجة  ا( استبيان28مفردة تمت في المطاعم المصنفة، تم استبعاد )

 (، حيث توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:104)

يوجد أثر معنوي للعواطف الحقيقية لموظفي الخط األمامي في نية إعادة الشراء، ويعتبر هذا األثر إيجابي  -

 )العالقة طردية( وقوته التفسيرية كبيرة.

عواطف غير الحقيقية لموظفي الخط األمامي في نية إعادة الشراء، ويعتبر هذا األثر سلبي يوجد أثر معنوي لل -

 )العالقة عكسية( وقوته التفسيرية غير قوية.

 تؤثر جودة الخدمة المدركة إيجابًيا على العالقة التأثيرية بين العواطف الحقيقية ونية إعادة الشراء. -

العالقة العكسية بين العواطف غير الحقيقية ونية إعادة الشراء، حيث  تؤثر جودة الخدمة المدركة إيجابيا على -

 [ 25] عملت على تخفيض العالقة العكسية بين العواطف غير الحقيقية ونية إعادة الشراء.

 :  بعنوان: الجهد العاطفي لدى معلمي الصف األول االبتدائي في محافظةالشجيريداوود و الجبوري عليدراسة  -3

 بابل.

الدراسة إلى التعرف على الجهد العاطفي لدى معلمي الصف األول االبتدائي، والفروق ذات الداللة اإلحصائية على وفق هدفت 

(، وبعد التحقق من صدق وثبات المقياس طبق على 2213متغير الجنس، ولتحقيق تلك االهداف أعتمد الباحثان مقياس )بركات 

خدام الوسائل اإلحصائية المناسبة تبين تمتع معلمي الصف األول االبتدائي بالجهد ( معلماً ومعلمة، وباست442عينة مكونة من )

 [6العاطفي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الجهد العاطفي وفقا لمتغير الجنس.]

 المحور الرابع: دراسات تناولت الصحة النفسية:

 مديري المدارس االبتدائية للعالقات اإلنسانية بعنوان: "اتجاهات المعلمين نحو ممارسة :عواطف ملوكةدراسة  -1

 وعالقتها بالصحة النفسية".

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين االتجاه نحو ممارسة المدراء للعالقات اإلنسانية والصحة النفسية لدى عينة  

 يينن االتجاه نحو ممارسة المدرتبيامن المعلمين، وللتأكد من صحة فرضيات الدراسة تم استخدام أداتين، األولى اس
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للعالقات من إعداد الباحثة ـ والثانية مقياس الصحة النفسية للدكتور صالح محمد مكاوي، وأسفرت الدراسة عن 

 :النتائج اآلتية 

 للعالقات اإلنسانية وصحتهم النفسية. رييناهات المعلمين نحو ممارسة المدتوجد عالقة ارتباطيه موجبة بين اتج -

للعالقات اإلنسانية على حسب  ييناهات المعلمين نحو ممارسة المدرفروق ذات داللة إحصائية بين اتج ال توجد -

 اختالف الجنس )إناث، ذكور(. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين في مستوى صحتهم النفسية على حسب متغير الجنس )إناث، ذكور(  -

 لدى أفراد الدراسة. 

للعالقات اإلنسانية على حسب اختالف  ييناهات المعلمين نحو ممارسة المدرإحصائية بين اتج توجد فروق ذات داللة -

 األقدمية في العمل )جدد، متوسطي األقدمية، مرتفعي األقدمية(. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين في مستوى صحتهم النفسية على حسب متغير األقدمية في العمل )جدد،  -

 قدمية، مرتفعي األقدمية(.متوسطي األ

للعالقات اإلنسانية على حسب  ييناهات المعلمين نحو ممارسة المدرال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتج -

 اختالف المؤهل العلمي )ليسانس، بكالوريا، مستوى ثانوي(. 

غير المؤهل العلمي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين في مستوى صحتهم النفسية على حسب مت -

 [12] )ليسانس، بكالوريا، مستوى ثانوي(.

لدى عينة من بعنوان" جودة البيئة المدرسية وعالقتها بالصحة النفسية  :بن عونعائشة وبن فاتح، محمد دراسة  -2

 "المرحلة االبتدائية بوالية االغواط معلمي

نة من معلمي المرحلـة الدراسة إلى التعرف على العالقة بين جودة البيئة المدرسية والصحة النفسية لدى عي هدفت هذه     

، وكذلك لمعرفة الفروق في تقديرهم لجودة البيئة المدرسية وصحتهم النفسية تعزى إلى متغير )المنطقة، األقدمية(، االبتدائية

( معلماً، وبعد المعالجة اإلحصائية 82من معلمي المرحلة االبتدائية قوامها ) حيث أجريت الدراسة بمدينة األغواط على عينة

 توصلت الدراسة إلـى النتائج التالية : 

توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين جودة البيئة المدرسية والصحة النفسية لدى معلمـي المرحلـة االبتدائيـة   -

 .بواليـة األغواط

 جاء متوسط. مدرسية من وجهة نظر معلمي المرحلة االبتدائية بوالية األغواط مستوى جودة البيئة ال -
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 .جاء متوسط  بوالية األغواط  مستوى الصحة النفسية لدى معلمي المرحلة االبتدائية -

ال توجد فروق دالة إحصائيا في تقدير كل من جودة البيئة المدرسة والصحة النفسية لدى معلمي المرحلة االبتدائية  -

 [28] .واألقدمية  تعزى إلى متغير المنطقة

أدائهم  بعنوان "مستوى الصحة النفسية للمعلمين الحكوميين وعالقته في مستوى :الزاملي أيمنوالعيد، إبراهيم دراسة  -3

 في ضوء عدم انتظام رواتبهم"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الصحة النفسية للمعلمين الحكوميين، وعالقته بمستوى أدائهم في ضوء 

 ( معلماً ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج األتية: 108عدم انتظام رواتبهم، وتكونت عينة الدراسة من )

 بشكل سلبي بعدم انتظام الرواتب.ن الصحة النفسية واألداء المهني لغالبية المعلمين تأثرت إ -

 وجود عالقة ارتباطية بين مستوى الصحة النفسية للمعلمين ومستوى أدائهم المهني في ضوء عدم انتظام رواتبهم. -

 وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس لصالح الذكور. -

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى االقتصادي  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين -

 [20] شيكل فأكثر(. 1822 –شيكل فأقل 1522)

 تعقيب على الدراسات السابقة:

بعد استعراض الدراسات السابقة والمتعلقة بموضوع البحث الحالي يود الباحثان اإلشارة إلى بعض جوانب االتفاق 

 راسات: واالختالف بين هذه الد

اتفقت الدراسات السابقة على هدف واحدد وهدي تنداول بعدض مفداهيم علدم الدنفس اإليجدابي، فبعضدها تنداول )االرتيداح النفسدي(    

(، وبعضدها تنداول )الفاعليدة الذاتيدة(، كدراسدة سدهيل مقددم(، و)سدمية بدن دحدو وأمحمددمسدعودي (، و)تلمسدانيفاطمة كدراسة )

(Capa, et al( ،)Blackburn J, k( ،) (Vali M & Masoumeh M( وتناولدت دراسدات أخدرى ، ،)الجهدد العداطفي

 (.الشجيري داوودو الجبوري عليو ) (،زيداني فتون(، و)سويدان نظامكدراسة )

ونالحددظ ممددا سددبق أن الدراسددات السددابقة اسددتهدفت فحددص العالقددة بددين هددذه المفدداهيم وبعددض المتغيددرات األخددرى كالمسددتوى    

تماعي، وتقدير الذات، والخلفية الفردية، و مستوى األداء، وأنماط القيادة ... لكنها لم تدرس عالقة هذه المفاهيم االقتصادي واالج

ولدذلك فدإن البحدث الحدالي يسدتهدف اختبدار ندوع  ةالدراسات تناولت كدل مفهدوم علدى حددبالصحة النفسية، وكذلك نالحظ أن هذه 

ي، والفاعلية الذاتيدة، والجهدد العداطفي( والصدحة النفسدية علدى عيندة مدن معلمدي ريداض العالقة بين هذه المفاهيم )االرتياح النفس

 األطفال بمدينة زليتن.
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 ومن العرض السابق يتضح أن البحث الحالي قد عالج فجوة علمية بتطرقه لهذا الموضوع.

 

 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة في إعداد هذا البحث:

الحالي استفاد كثيراً مما سبقه من دراسات، حيث حاول أن يوظف كثيرا من الجهود السابقة للوصول مما الشك فيه أن البحث 

 إلى تشخيص دقيق للموضوع ومعالجته بشكل شمولي، ومن جوانب االستفادة للدراسات السابقة ما يأتي:

ضوع البحث الحالي الحصول على بعض المراجع العلمية الالزمة مما أسهم في تكوين الفكرة الجوهرية لمو  -1

 والصياغة الدقيقة لعنوان البحث.

 اختيار منهج البحث المناسب. -2

 اختيار أدوات البحث. -3

  الخطوات اإلجرائية للبحث:

تم استخدام المنهج الوصفي )الدراسة االرتباطية( كونه المنهج المناسب لطبيعة البحث واألهداف المتوخاة المتمثلة  منهج البحث:

الجهد العاطفي(  -الفاعلية الذاتية -ن العالقة بين بعض مفاهيم علم النفس اإليجابي)االرتياح النفسيفي محاولة الكشف ع

 والصحة النفسية لدى معلمي رياض األطفال.

 مجتمع وعينة البحث:                                                                  

معلمين باستثناء مديري المدارس  أن كل العاملين بهذه المدارس هن معلمات وال يوجد عند الزيارة المبدئية للمدارس تبين     

( 12( معلمة، من مجموع )188تكون مجتمع البحث من معلمات بعض رياض األطفال بمدينة زليتن والبالغ عددهم ) عليهو

تم توزيع مقاييس البحث بعد التحقق من مدارس من مدينة زليتن، ونظرا لصغر المجتمع رأى الباحثان دراسته بالكامل، وقد 

، وعند تجميع استمارات المقاييس تبين وجود فاقد في االستمارات، والتي بلغ الخصائص السيكومترية لها على مجتمع البحث

 ( استمارة، والجدول التالي يوضح ذلك:92عددها )

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب مدارس رياض األطفال  1):جدول) 

 عدد االستمارات المستلمة العدد الكلي المدرسة اسم ر.م

 11 15 مناهل الشام 1

 9 14 البشائر المتميزة 2

 10 15 منارة العز 3

 8 15 سنابل الغد 4

 15 30 صفوت المعارف 5

 8 12 التفوق 6
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 0 15 الضوء المنير 7

 7 10 التقدم 8

 14 25 الحكمة 9

 8 15 الجوهرة 10

 90 166 المجموع 
 

االستمارات التي أخلت بشروط اإلجابة الصحيحة،  بعد استرجاع االستمارات قام الباحثان بتصحيحها وقد تم إلغاء بعض

 تي:ث على مقاييس البحث على النحو اآل( مفردة، فكانت نسبة استجابة عينة البح68وبالتالي أصبحت عينة البحث تتكون من)

 الستمارات االستبيان(: نسبة استجابة عينة البحث 2)لجدو

 النسبة القابلة للتحليل عدد االستمارات المستلمة

92 68 98% 

 أدوات البحث:

 أوال: مقياس االرتياح النفسي: إعداد: مسعودي أمحمد.

إلى  2باختيار إجابة من  تكون من ثالثة أجزاء، )االرتياح الشخصي، الرضا عن الحياة، التوازن الوجداني( ويصحح المقياس

 (.% 122تعني الرضا التام  12طالقا وعشرة إيعني عدم لرضا  2)الصفر  12

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 تي:ة وقياس الخصائص السيكومترية كاآلقاما الباحثان بإعادة تطبيق المقياس على البيئة الليبي

حساب معامل االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية تم استخراج االتساق الداخلي للمقياس من خالل االتساق الداخلي للمقياس: 

 للمقياس ونتائج الجدول التالي تبين ذلك :

 ( : يبين معامل االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس3)لجدو

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

 **2.22 2.61 االرتياح الشخصي 1

 **2.22 2.53 الرضا عن الحياة 2

 **2.22 2.50 التوازن الوجداني 3

α**االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  = 0.01 

αيتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة       = هذا يدل على اتساق المقياس وتجانس و 0.01

 جميع أبعاده.

 ثانيا: مقياس الفاعلية الذاتية: إعداد: مسعودي أمحمد.

)موافق تماما، موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق، غير  فقرة، تم وبدائل االستجابة خمس بدائل 31المقياس من  يتكون

 (على التوالي.1، 2، 3، 4، 5موافق إطالقا(، ويصحح المقياس بإعطاء وزن )

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
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 ي:تآلقياس الخصائص السيكومترية كاقاما الباحثان بإعادة تطبيق المقياس على البيئة الليبية و

تم استخراج صدق االتساق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من  االتساق الداخلي للمقياس:

 تي تبين ذلك :الكلية للمقياس ونتائج الجدول اآلالمقياس والدرجة 

 المقياس والدرجة الكلية.( : يبين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4جدول)

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

1 2.06 ** 6 2.08** 15 2.00** 22 2.08** 29 2.00** 

2 2.01** 9  2.63** 18 2.83** 23 2.09** 32 2.09** 

3 2.05** 12 2.86** 10 2.36** 24 2.26** 31 2.02** 

4 2.64** 11 2.02** 16 2.83** 25 2.42** 32 2.64** 

5 2.63** 12 2.08** 19 2.51** 28 2.62 ** - - 

8 2.83** 13 2.08** 22 2.46** 20 2.61** - - 

0 2.84** 14 2.63** 21 2.35** 26 2.45** - - 

α**االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  = 0.01 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية دالة عند مستوى معنوية         

α =  ، وهذا يدل على اتساق المقياس وتجانس فقراته.0.01

 إعداد: زياد بركات. قياس الجهد العاطفي:ثالثا: م

فقرة، وبدائل االستجابة أربع بدائل)تنطبق علي تماما، تنطبق عاي أحيانا، تنطبق على نادرا، ال تنطبق  32يتألف المقياس من 

 ( على التوالي.1، 2، 3، 4على أبدا(، أعطيت وزن )

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 تي:ة وقياس الخصائص السيكومترية كاآلالليبي قاما الباحثان بإعادة تطبيق المقياس على البيئة

تم استخراج صدق االتساق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من  االتساق الداخلي للمقياس:

 المقياس والدرجة الكلية للمقياس ونتائج الجدول التالي تبين ذلك :

 ن فقرات المقياس والدرجة الكلية.( : يبين معامل االرتباط بين كل فقرة م5جدول)

رقم 

 الفقرة

معامل 

 لالرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط

1 2.44** 9 2.54** 10 2.94** 25 2.65** 

2 2.62** 12 2.81** 16 2.88** 28 2.90** 

3 2.22* 11 2.93** 19 2.69** 20 2.94** 

4 2.84** 12 2.24* 22 2.02** 26 2.82** 

5 2.08** 13 2.86** 21 2.66** 29 2.89** 

8 2.28* 14 2.62** 22 2.90** 32 2.89** 

0 2.34** 15 2.62** 23 2.66**   
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6 2.58** 18 2.02** 24 2.92**   

α**االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة                         = 0.01 

α*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة                         = 0.05 

αيتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لفقرات المقياس دالة عند مستوى معنوية          = ، باستثناء الفقرات  0.01

α(فهي دالة عند مستوى معنوية 12 -8 -3) =  وهذا يدل على اتساق المقياس وتجانس فقراته. 0.05

 إعداد: صالح فؤاد مكاوي.:  مقياس الصحة النفسية  رابعا:

فقرة، لتصحيح المقياس يتم تقدير كل عبارة من عبارات المقياس، حيث تأخذ هذه العبارات بدائل  32يتألف المقياس من        

،  2،  3تي:)لعكس لالستجابة السالبة، وهي كاآلثالثية )أوفق، أوافق إلى حد ما، ال أوافق( وذلك لالستجابة الموجبة، وتكون ا

 ( على التوالي.1

 سيكومترية للمقياس:الخصائص ال

 تي:ة وقياس الخصائص السيكومترية كاآلقاما الباحثان بإعادة تطبيق المقياس على البيئة الليبي    

تم استخراج صدق االتساق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من االتساق الداخلي للمقياس: 

 الجدول التالي تبين ذلك :المقياس والدرجة الكلية للمقياس ونتائج 

 ( : يبين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية.8جدول)

رقم 

 الفقرة

معامل 

 لالرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

1 2.12* 9 2.05** 10 2.16* 25 2.54** 

2 2.88** 12 2.40** 16 2.42** 28 2.24* 

3 2.44** 11 2.40** 19 2.19* 20 2.46** 

4 2.04** 12 2.21* 22 2.49** 26 2.28* 

5 2.82** 13 2.18* 21 2.32** 29 2.80** 

8 2.24* 14 2.52** 22 2.23* 32 2.28* 

0 2.22* 15 2.14* 23 2.22*   

6 2.29** 18 2.38** 24 2.31**   

α**االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة             = 0.01 

α*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة             = 0.05 

-25-24-21-22-16-18-14-11-12-9-6-5-4-3-2يتضح من الجددول السدابق أن معدامالت االرتبداط لفقدرات المقيداس)     

α( دالة عند مستوى معنوية 20-29 = ( فهي دالة عند 32 -26 -28 -23 -22 -19 -15 -13 -12 -0 -8الفقرات) ، أما0.01

αمستوى معنوية  =  وهذا يدل على اتساق المقياس وتجانس فقراته. 0.05

 الثبــــــــات : 
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يقصد بالثبدات أن يعطدي االختبدار نفدس النتيجدة لدو تدم إعدادة توزيعده أكثدر مدن مدرة تحدت نفدس الظدروف والشدروط، أو           

بعبارة أخرى االستقرار في نتائج القياس وعدم تغيرها بشكل كبير لو تم إعادة تطبيقه على أفراد العينة عددة مدرات خدالل فتدرات 

 زمنية معينة.

  تم حساب الثبات باستخدام اختبار ألفا كرونباخ وذلك للدرجة الكلية لمقاييس البحث وهي كما موضحة في الجدول االتي:        

 يبين معامالت الثبات لمقاييس البحث (:0جدول)

 معامل ألفا المقياس م

 2.62 االرتياح النفسي 1

 2.85 الفعالية الذاتية 2

 2.81 الجهد العاطفي 3

 2.92 الصحة النفسية 4

 يتضح من نتائج الجدول السابق أن قيم الثبات مرتفعة، وتعكس تباث المقاييس المستخدمة في البحث الحالي.     

 البحث ومناقشتها: نتائج

 السؤال األول ونتائجه : ما مستوى االرتياح النفسي لدى معلمات رياض األطفال بمدينة زليتن؟   

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالختبار التائي لمقياس االرتياح النفسي الستجابات      

 .أفراد عينة البحث على المقياس

 (: يوضح مستوى االرتياح النفسي ألفراد عينة البحث. 6جدول)

 درجة الموافقة مستوى الداللة Tقيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد العينة

 عالية 2.22 19.90 2.421 4.42 68

( وهو أعلى من المتوسط 2.421(، وبانحراف معياري بلغ )4.42( أن المتوسط الحسابي بلغ )6يتضح من الجدول رقم )       

( 19.90(، ولبيان داللة الفروق استخدم االختبار التائي للعينة الواحدة وتبين أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )3.58الفرضي )

وهذا يعني أن مستوى االرتياح النفسي لدى معلمي  0.05أقل من مستوى المعنوية  ( وهي2.22وقيمة مستوى الداللة بلغت)

 .تيجة مع دراسة مسعودي أمحمدرياض األطفال بمدينة زليتن مرتفع وتتفق هذه الن

وعليه يمكن القول أن معلمات رياض األطفال يملكون مستوى عالي من االرتياح النفسي، وقد يرجع السبب إلى الدور      

يجابي للبيئة المدرسية وجودة الحياة فيها والدي أنعكس على رضا المعلمين وشعورهم باألمل واالنتماء لهذه البيئة والدليل اإل

 درجة الموافقة العالية .  

 السؤال الثاني ونتائجه : ما مستوى الفاعلية الذاتية لدى معلمات رياض األطفال بمدينة زليتن؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالختبار التائي لمقياس الفاعلية الذاتية         

 الستجابات أفراد عينة البحث على المقياس.
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 يوضح مستوى الفاعلية الذاتية ألفراد عينة البحث. :(9جدول)

 درجة الموافقة مستوى الداللة  Tقيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي عدد العينة

 عالية جداً  2.22 22.65 2.582 4.28 68

وهو أقل من مستوى المعنوية  2.22(، ومستوى الداللة  22.65( نجد أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )9من الجدول رقم )    

(، وهو أكبر من 4.28وهذا يعني أن المتوسط الحسابي يختلف عن المتوسط الفرضي حيث بلغ  المتوسط الحسابي ) 0.05

(، وهذا يعني أن معلمات رياض األطفال بزليتن لديهم 5.22–4.21( فإنه يقع في منطقة القبول بشدة )3المتوسط الفرضي )

ظهرت أن مستوى الفاعلية أالتي  John J Blackburnنتيجة مع دراسة مستوى عالي جداً من الفعالية الذاتية، وتتفق هذه ال

الذاتية للمعلمين مرتفع في مجال اإلدارة الصفية، ودراسة مسعودي أمحمد والتي أشارت إلى ارتفاع مستوى الفاعلية لدى 

 المعلمين.

زليتن مرتفع، وقد يرجع ذلك إلى توفير عليه يمكن القول أن مستوى الفاعلية الذاتية لدى معلمي رياض األطفال بمدينة     

المناخ المساعد والتدريب على المهارات التعليمية، وتحسين ظروف عمل المعلمين، فالبيئة اإليجابية تسهم في رفع الفاعلية لدى 

تى عند المعلمين في التعليم، والتعامل مع المشاكل التي يتعرضون لها، واالستفادة من خبرات اآلخرين، ومواصلة العمل ح

 مواجهة بعض العراقيل، وبالتالي الوصول إلى أقصى فاعلية ذاتية في األداء.

 ما مستوى الجهد العاطفي لدى معلمات رياض األطفال بمدينة زليتن؟ السؤال الثالث ونتائجه :

الجهد العاطفي الستجابات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالختبار التائي لمقياس 

 أفراد عينة البحث على المقياس.

 (: يوضح مستوى الجهد العاطفي لدى أفراد عينة البحث.12جدول)

 درجة الموافقة مستوى الداللة  Tقيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد العينة

 عالية جداً  2.22 19.02 2.400 3.51 68

وهي أقل من مستوى  2.22( ومستوى الداللة  19.02( نجد أن قيمة االختبار التائي بلغت )12من الجدول رقم )         

(، وهو أكبر 13.5وهذا يعني أن المتوسط الحسابي يختلف عن المتوسط الفرضي، حيث بلغ المتوسط الحسابي ) 0.05المعنوية 

(، وهذا يدل على أن معلمات رياض االطفال 4.22–3.28ة التطابق الدائم )( فإنه يقع في منطق2.5من المتوسط الفرضي )

أن أفراد العينة  التي أظهرتسويدان، نظام بزليتن يمتلكون مستوى عالي جداً من الجهد العاطفي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

اإلحباط العتبارات موضوعية يمارسون قواعد عرض االنفعاالت والمشاعر المفرحة ويكبتون مشاعر الغضب والحزن و

التي أشارت إلى  الشجيري،حمزة الجبوري، وعلي واجتماعية وأن مشاعرهم الظاهرة تنسجم مع شعورهم الحقيقي، ودراسة 

 .تمتع معلمي الصف األول االبتدائي بالجهد العاطفي
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عليه يمكن القول أن ارتفاع مستوى الجهد العاطفي قد يرجع إلى تكوين مشاعر إيجابية عن العمل تولد لديهم الراحة      

والسكينة والرضا، والمشاركة في أداء األعمال، والعالقات اإليجابية، األمر الذي يدفعهم إلى رفع مستوى التعاطف لديهم وإدارة 

اف المنشودة منها الرفع من مستوى التحصيل العلمي للتالميذ، وخبرة المعلم الشخصية تدفعه إلى انفعاالتهم  لغرض تحقيق األهد

 حث مشاعره أو عواطفه ليتفاعل بشكل إيجابي مع محيطة المدرسي، أي بذل مزيد من الجهد العاطفي.   

 زليتن؟ ما مستوى الصحة النفسية لدى معلمات رياض األطفال بمدينة السؤال الرابع ونتائجه :

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالختبار التائي لمقياس الجهد العاطفي    

 الستجابات أفراد عينة البحث على المقياس.

 ( : يوضح مستوى الصحة النفسية لدى أفراد عينة البحث.11جدول)

 درجة الموافقة مستوى الداللة  Tقيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد العينة

 عالية 2.224 2.98 2.106 1.94 68

وهو أقل من مستوى  2.224( ومستوى الداللة  2.98(  أن قيمة االختبار التائي بلغت )11يتضح من الجدول رقم )           

(، 1.94وهذا يعني أن المتوسط الحسابي يختلف عن المتوسط المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي ) 0.05المعنوية 

( مما يعني أن معلمي رياض األطفال بزلتين لديهم مستوى 2.33–1.80( فإنه يقع في منطقة الحياد )2والمتوسط الفرضي )

مستوى الصحة التي أشارت إلى أن  تح وعائشة بن عونمحمد بن فامتوسط من الصحة النفسية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

  .اجاء متوسطً  النفسية لدى معلمات المرحلة االبتدائية بوالية األغواط

: هل توجد عالقة دالة احصائياً بين بعض المؤشرات اإليجابية )االرتياح النفسي، الفاعلية الذاتية، السؤال الخامس ونتائجه

  النفسية لدى معلمات رياض األطفال بمدينة زليتن ؟الجهد العاطفي( والصحة 

 تي :متعدد كانت النتائج على النحو اآللإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء اختبار تحليل االنحدار الخطي ال

 (: نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد 12جدول)

 المصدر 
درجات 

 الحرية 

معامل 

 االرتباط
 R2التباين 

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة 

 3 االنحدار

2.442 2.195 

2.520 2.108 

 2.220 2.105 62 الخطأ 2.22 8.823

  2.022 65 الكلي

(، ومن خالل قيمة 2.25وهي أكبر من مستوى المعنوية ) (8.823المحسوبة بلغت  F( أن قيمة 12يتضح من الجدول )   

( نستدل على وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مقياس المؤشرات اإليجابية والصحة النفسية 2.44معامل االرتباط )

ية يفسر تقريباً لمعلمات رياض األطفال بزليتن وبمالحظة قيمة التباين يتبين أن التغير في مستوى مقياس المؤشرات اإليجاب

( من التباين في متغير )الصحة النفسية( يرجع إلى عوامل أخرى، %62( من التباين في متغير )الصحة النفسية( بينما )22%)
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ومن خالل الجدول التالي نوضح أي المؤشرات اإليجابية )االرتياح النفسي، الفاعلية الذاتية، الجهد العاطفي( يرتبط أكثر 

 بالصحة النفسية. 

 ( : يوضح تحليل االنحدار الخطي المتعدد.13جدول)

 العوامل المستقلة
معامل 

 االرتباط 
B الخطأ المعياري Beta  قيمةt المحسوبة 

مستوى 

 الداللة 

 2.239 -1.918 -2.245 2.250 2.129 2.22 االرتياح النفسي

 2.300 2.69 2.290 2.235 2.231 2.12 الفاعلية الذاتية

 2.221 2.206 -2.043 2.201 3.924 2.339 االجهاد العاطفي

 2.228 2.096 2.825 2.126 2.321 2.44 الدرجة الكلية

 (،  أن المؤشرات اإليجابية جاءت من حيث قوة العالقة بالصحة النفسية بالترتيب االتي:13يتضح من خالل الجدول )

 ( 2.34الجهد العاطفي بلغ معامل االرتباط) 

  (2.22معامل االرتباط)االرتياح النفسي بلغ 

 (2.12الفعالية الذاتية بلغ معامل االرتباط) 

سهام إيجابي إلمقياس المؤشرات اإليجابية( له  ( نجد أن المتغير المستقل ) الدرجة الكليةtومن خالل متابعة قيم اختبار )

(، وهي قيمة معنوية عند 2.096( المحسوبة )tمتوسط القوة على المتغير التابع )الصحة النفسية(، حيث بلغت قيمة )

(، وهذا يعني أنه يمكن القول أنه كلما ارتفع مستوى  المؤشرات اإليجابية )الجهد العاطفي، α=0.05مستوى داللة )

 االرتياح النفسي، الفعالية الذاتية( لدى معلمات رياض األطفال بزليتن ارتفع مستوى الصحة النفسية لديهم.

جد فروق دالة احصائياً في مستوى المؤشرات اإليجابية )االرتياح النفسي، الفاعلية الذاتية، السؤال السادس ونتائجه : هل تو

 الجهد العاطفي( لدى معلمات رياض األطفال بزليتن تعزى لمتغير سنوات الخبرة ؟

 (، والجدول اآلتي يوضح ذلك.ANOVAولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي )       

يوضح الفروق في مقياس المؤشرات اإليجابية لدى معلمات رياض األطفال بزليتن التي تعزى لمتغير سنوات  :(14دول)ج

 الخبرة .

مفاهيم علم 

 النفس اإليجابي
 مصدر التباين

درجات 

 الحرية
 مجموع المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 االرتياح النفسي

 0.049 0.098 2 بين المجموعات

 0.164 13.59 63 داخل المجموعات 3.00 0.742

  13.69 65 المجموع

 الفاعلية الذاتية

 0.910 1.820 2 بين المجموعات

 0.299 24.85 63 داخل المجموعات 3.04 0.053

  26.67 65 المجموع

 الجهد العاطفي

 0.935 1.870 2 بين المجموعات

 0.210 17.456 63 المجموعاتداخل  4.446 0.015

  19.325 65 المجموع
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(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقاً لمتغير االرتياح النفسدي لددى معلمدات ريداض األطفدال تإعدزى إلدى 14يتضح من الجدول رقم)       

(، وكذلك عدم وجود 2.25من مستوى المعنوية )( وهو أكبر .0420عند مستوى الداللة ) 2.042متغير سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة )ف( 

فروق ذات داللة إحصائية وفقاً لمتغير الفعالية الذاتية لددى معلمدات ريداض األطفدال تإعدزى إلدى متغيدر سدنوات الخبدرة، حيدث بلغدت قيمدة )ف( 

والتدي  اسة كدل مدن  مسدعودي أمحمدددر (، وتتفق هذه النتيجة مع2.25( وهو أكبر من مستوى المعنوية ).2530عند مستوى الداللة ) 2.299

التعلديم، ودراسدة سدمية  أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االرتياح النفسي وفي الفاعلية الذاتية للمعلمين حسب أقددميتهم فدي

 ر األقدمية.التي أشارت إلى عدم وجود فروق في مستوى شعور الموظفين باالرتياح النفسي تعزى لمتغي سهيل مقدمبن دحو، و

الباحثان عدم وجود فروق دالة إحصائياً في االرتياح النفسي والفاعليدة الذاتيدة حسدب سدنوات الخبدرة، إلدى أن كليهمدا ال يتدأثران  ويعزو          

 ً ، فاالرتيداح كثيراً بسنوات الخبرة، وأن المعلمدات علدى اخدتالف خبدرتهن يعيشدن نفدس الظدروف األكاديميدة، وتتدوفر لهدن فدرص متماثلدة تقريبدا

ة، النفسي  يتأثر بجودة البيئة المدرسية، فعند توفر الشروط الالزمة والفرص المتساوية لجميع المعلمين فإن ذلك يدنعكس علدى شدعورهم بالراحد

 فظدروف العمدل الجيدددة تسدهم فددي تقدارب مشداعر المعلمددين مدن حيددث الرضدا والسددعادة واالطمئندان والدذي يظهددر فدي صددورة االرتيداح النفسددي

 وبالتالي اختفاء الفروق فيما بينهم.

وكذلك هناك عوامدل بيئيدة وشخصدية تدؤثر علدى دافعيدة المعلدم والتنظديم الدذاتي، وبالتدالي علدى فاعليتده الذاتيدة منهدا: الرغبدة والجهدد             

يات واألدوات المسداعدة علدى التعلديم، وااللتزام، وكذلك ظروف العمل في وقتنا الحاضر أصبحت متقاربة من حيث توفر الوسائل واالسدتراتيج

وكذلك الخدمات التي تقددمها المددارس للمعلمدين مدن دورات تدريبيدة وغيرهدا كدل ذلدك يدنعكس علدى الفاعليدة الذاتيدة للمعلدم، ولهدذا السدبب فدإن 

 ببة لها تقع خارج هذا اإلطار.مما يدل على أن العوامل المس االرتياح النفسي والفاعلية الذاتية ليس لها خصوصية تتعلق بسنوات الخبرة

(، وهذا 2.25( وهو أصغر من مستوى المعنوية ).2150عند مستوى الداللة ) 2.215أما بالنسبة لمتغير الجهد العاطفي بلغت قيمة)ف(         

 يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى معلمات رياض األطفال تإعزى إلى متغير سنوات الخبرة .

 إن مستوى الجهد العاطفي لدى معلمات رياض األطفال بزليتن يختلف باختالف سنوات الخبرة.وبالتالي ف

 -5وبإجراء اختبار المقارنات المتعددة يتضح أن الفروق جداءت لصدالح المعلمدات ريداض األطفدال الآلتدي سدنوات الخبدرة لدديهن مدن )

 سنوات( والجدول اآلتي يوضح ذلك: 12أقل من 

 يوضخ المقارنات المتعددة بين المجموعات :(15جدول)             

 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة
سنوات الى اقل من 5من 

 سنوات 12
 سنوات فأكثر 12

 0.120 2.240  سنوات 5أقل من 

 0.004  2.240 سنوات 12سنوات الى اقل من 5من 

  0.004 0.120 سنوات فأكثر 12
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سنوات فأكثر(، بلغ  12والمجموعة ) سنوات(5( أن مستوى الداللة بين المجموعة )أقل من 15يتضح من الجدول رقم )      

( وهذا يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين، بينما كان 2.25( وهي أكبر من مستوى المعنوية )2.122)

هي و( 2.224 – 2.240لغت على التوالي)فأكثر(  ب 12و، 5المجموعتين)أقل منسنوات( و 12 - 5مستوى الداللة للمجموعة ) 

بينها وبين المجموعتين األخريين وهذا مؤشر على   ( مما يدل على وجود فروق دالة إحصائياً 2.25أصغر من مستوى المعنوية)

سنوات لديهن مستوى مختلف من الجهد ( 12قل من ألى إسنوات 5أن معلمات رياض األطفال بمدينة زليتن ذوات الخبرة من )

العاطفي، وهذا يتفق مع دراسة )نظام سويدان( والتي أشارت إلى وجود فروق في الجهد العاطفي تعزى لسنوات الخبرة جاءت 

 سنوات فأقل. 3لصالح 

ال بزليتن تعزى السؤال السابع ونتائجه : هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الصحة النفسية لدى معلمي رياض األطف

  لمتغير سنوات الخبرة ؟

 تي يوضح ذلك.(، والجدول اآلANOVAلإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي ) 

 يوضح الفروق في مستوى الصحة النفسية لدى معلمي رياض األطفال بزليتن التي تعزى لمتغير سنوات الخبرة . :(18جدول)

 الداللة اإلحصائية ( Fقيمة ) متوسط المربعات مجموع المربعات الحريةدرجات  مصدر التباين

 0.212  0.423 2 بين المجموعات

 0.027 2.279 63 داخل المجموعات 0.001 7.71

  2.702 65 المجموع

(، 2.25مستوى الداللة )( وهو أقل من .2210( ومستوى الداللة لها )0.01( أن قيمة)ف(المحسوبة بلغت)18يتضح من الجدول )       

وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معلمات رياض األطفال في مستوى الصحة النفسية تإعزى إلى متغير سنوات 

 الخبرة.

 .وبالتالي فإن اختالف سنوات الخبرة يؤثر على مستوى الصحة النفسية  لدى معلمات رياض األطفال بزليتن

([ لتحديد مصدر االختالف اتضح أن الفروق Post Hocالتي تعرف باالختبارات البعدية )نات المتعددة،]راء اختبار المقاروبإج

 تي يوضح ذلك: سنوات فأكثر، والجدول اآل 12م من طفال الذين سنوات الخبرة لديهلصالح معلمي رياض األ جاءت

 يوضح المقارنات المتعددة بين المجموعات :(10جدول)

سنوات الى اقل من  5من  سنوات 5أقل من  

 سنوات 12

 سنوات فأكثر 12

 0.00 2.219  سنوات 5أقل من 

 0.497  2.219 سنوات 12سنوات الى اقل من  5من 

  0.497 0.00 سنوات فأكثر 12

سنوات  12سنوات(والمجموعة )12أقل من   -سنوات  5( أن مستوى الداللة بين المجموعة )10يتضح من الجدول رقم )      

( وهذا يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين، 2.25( وهي أكبر من مستوى المعنوية)2.490فأكثر(، بلغ )
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فأكثر(  بلغت على  12،و  12أقل من  – 5المجموعتين)سنوات( و 5 لة للمجموعة )أقل منبينما كان مستوى الدال

( مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا بينها وبين المجموعتين األخريين وهذا يؤشر إلى أن معلمات 2.22 – 2.219التوالي)

 5ت أصحاب الخبرة أقل من سنوات فأكثر يتمتعن بصحة نفسية أعلى من المعلما 5رياض االطفال بمدينة زليتن ذوات الخبرة 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين في والتي أشارت  نتيجة مع دراسة ملوكة عواطفسنوات، وتتفق هذه ال

 . مستوى صحتهم النفسية على حسب متغير األقدمية في العمل )جدد، متوسطي األقدمية، مرتفعي األقدمية(

رياض األطفال يتمتعن بمستوى مقبول من االرتياح النفسي، ومستوى عالي من الفاعلية الذاتية، جماالً تبين أن معلمات إو        

والجهد العاطفي، أما مستوى الصحة النفسية فكان في حدود المتوسط، كما تبين وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين 

)الجهد العاطفي، االرتياح النفسي،  العالقة بالترتيب اآلتي: مقياس المؤشرات اإليجابية والصحة النفسية جاءت من حيث قوة

على مستوى الصحة النفسية، وهذا يعني أن هناك عوامل أخرى تؤثر في  امتوسط االفاعلية الذاتية (، وأن هذه المفاهيم لها تأثير

غيرات أخرى ترتبط بالصحة الصحة النفسية إلى جانب هذه العوامل األمر الذي يستدعي إجراء دراسات الحقة تتناول مت

بالنفسية وتؤثر فيها، وتبين أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى االرتياح النفسي ومستوى الفاعلية الذاتية تعزى 

لسنوات الخبرة، أما على مستوى الجهد العاطفي فكان هناك فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وكذلك وجود فروق في 

 سية تعزى لسنوات الخبرة.مستوى الصحة النف

وعليه فنتائج البحث الحالي توفر معلومات مهمة للمعلمين واألطباء والمعالجين النفسيين الذين يحاولون فهم وتطوير     

مؤشرات الصحة النفسية، والمؤشرات األكاديمية، حيث تبين النتائج أهمية الجهد العاطفي واالرتياح النفسي والفاعلية الذاتية 

من مستوى الصحة النفسية، كذلك تشير النتائج إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات المتعلقة بمفاهيم علم النقس  للرفع

)الذكاء الوجداني  اإليجابي، وسيكون من المفيد للبحوث المستقبلية تقييم الدور الذي تلعبه غيرها من الخصائص اإليجابية مثل:

ية، الحياة .....وغيرها من المفاهيم التي قد تسهم في الرفع من مستوى الصحة النفس والتفكير اإليجابي وتقدير الذات وجودة

داء النفسي واألكاديمي األمثل، الخصائص وتتباين وتعمل بشكل فردي وجماعي لتعزيز األ وكيف تتقارب هذه المفاهيم أو

ات الصفية والتفاعل مع الطلبة وتوفير احتياجاتهم وكذلك الحاجة إلى تزويد المعلمين بالخبرات والمهارات في مجال إدارة اللقاء

، لما لها من انعكاس مباشر على المشكالت المهنية ومستوى ة في المجالين النفسي واالجتماعيوكذلك تفعيل الخدمات اإلرشادي

ل التي تسهم في الرفع التكيف لدى المعلم، ويعد هذا البحث خطوة مبكرة هامة في دراسة مفاهيم علم النفس اإليجابي لفهم العوام

 من مستوى الصحة النفسية .
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 التوصيات :

  -، يوصي الباحثان بما يأتي :استنادا إلى نتائج البحث الحالي

تضمين مناهج إعداد المعلمين بالجامعات مقرر علم النفس اإليجابي، والتعريف بمفاهيمه ومجاالته وميادينه الدي  -1

 يسهم في تحقيق الصحة النفسية.

تحسين ظروف العمل وخلق بيئة مدرسية مناسبة تجعل المعلم قادر على تقديم المزيد من االنجازات ويشعر باالرتياح  -2

 النفسي والفاعلية الذاتية.

تقديم دورات تدريبية للمعلمين من أجل خلق شخصية إيجابية قادرة على مواجهة الصعوبات التي تواجهه  خالل  -3

يق مستوى أفضل من الصحة النفسية، والتكيف مع بيئته المهنية، ليتمكن من تحمل مهنته، وبالتالي مساعدته لتحق

 مسؤولية إعداد أجيال قادرة على صنع مستقبل أفضل.

التأكيد على ضرورة اختيار معلمين يتمتعون بجهد عاطفي، ألن العواطف محرك قوي في العمل، وخاصة العمل  -4

 التربوي. 

 يقدم الباحثان مجموعة من المقترحات: ا البحثاستكماال لنتائج هذ المقترحــات:

 جراء دراسات مماثلة للبحث الحالي على مراحل تعليمية أخرى كالتعليم االساسي، والثانوي.إ -1

إجراء دراسات ارتباطية للكشف عن العالقة اإلحصائية بين الصحة النفسية ومفاهيم أخرى من مفاهيم علم النفس  -2

 اإليجابي.

 لتنمية الصحة النفسية لدى المعلمين في ضوء بعض مفاهيم علم النفس اإليجابي. تصميم برامج تدريبية -3

إجراء مزيدا من البحوث في مجال علم النفس اإليجابي للكشف عن نقاط القوة والفضائل اإلنسانية لدى األفراد، والتي  -4

  تسمو بحياتهم وتجعلها أكثر جودة وسعادة. 
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