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مجلــــة علميــــة محكمــــة ومويفقــــة ومتخصصــــة ن العلــــوم اإلنســــانية  تنشــــر    ــــفحاتها 
نتـــاج أعمـــاة بحتيـــة مختلفـــة  تمتـــاز باأل ـــالة  وتضـــيف إلـــف املعرفـــة اإلنســـانية مـــا يســـتفيد 
منــــه البــــاحتون ن فــــروس العلــــوم اإلنســــانية لافــــة. تســــتقبل املجلــــة البحــــو  العلميــــة 

ـــال ـــدان الع ـــن بل ـــواردة م ـــيم ال ـــتم تحك ـــة  وي ـــة أو اإلنجليزي ـــين  العربي ـــدى اللغت ـــا  بىح م جميعه
 البحو  من محكمين متخصصين. تصدر املجلة نصف سنويًا بواقع عددين ن السنة.

 

 رؤية املجلة 
 التميز والريادة ن نشر البحو  املحكمة ن العلوم اإلنسانية وطنيًا ودوليًا.

 

 رسالة املجلة 
ــــوم تســــعف املجلــــة لتصــــب   مرجعــــًا علميــــًا للبــــاحتين  ونشــــر البحــــو  املحكمــــة ن العل

ـــع  ـــة واق ـــل تنمي ـــن أج ـــي م ـــ  العلم ـــاء البح ـــاهم بارتق ـــودة  لتس ـــايير الج ـــق مع ـــانية وف اإلنس
 الفرد واملجتمع ن فلسطين وخارجها.

 
  أهداف املجلة

.االرتقاء بالح  العلمي مساهمة ن تنمية واقع الفرد واملجتمع ن فلسطين وخارجها 
 ــــوم اإلنســــانية وتســــلي  الضــــوء ــــة للعل ــــراز إســــهامات املتخصصــــين ن الحقــــوة املتباين إب

   اإلشكاليات والقضايا املرلزية ن العلوم اإلنسانية.
.تويفيق الرواب  والصالت بين املتخصصين من العلماء واملفكرين وأساتذة الجامعات ن فلسطين وخارجها 
 بين املتخصصين ن العلوم اإلنسانية.إقامة شبكة تعاون علمي بحتي ألاديمي 
 ـــوم اإلنســـانية املختلفـــة نشـــر البحـــو  العلميـــة التـــي تتميـــز باأل ـــالة والجـــدة ن حقـــوة العل

 والتي من شأنها أن تشكل إضافة معرفية لهذه العلوم.
.املشارلة ن بناء مجتمع املعرفة من خالة نشر بحو  متخصصة بعد تحكيمها من مقومين ألفاء 
متابعة وتسجيل حرلة تطور العلوم اإلنسانية   املستوى الوطني والدولي.مسايرة و 
 تقــــويم ونشــــر بحــــو  األلــــاديميين والبــــاحتين وذلــــت لالســــتفادة منهــــا ألغــــراض الترقيــــات

 العلمية والتقويم السنوي وغير ذلت.
 

 مجلة جامعة اإلسراء للعلوم اإلنسانية



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الباح  الخطوات التالية ن إعداد بحته يتبع 
 طباعة البح      .1

سم من لل جانب(  مع ترقيم جميع 3يطبع البح  األ لي   جانب واحد من الورقة مستخدمًا فراغًا مزدوجًا وحواشي واسعة )
 الصفحات.

 ترتيب املحتوي     .2
 يطلب من الباح  أن يتقيد بالترتيب التالي ن لتابه بحته 

ان البحــــ   املؤلــــف )املؤلفــــون(  عنــــوان الباحــــ  )البــــاحتون(  امللخــــص  للمــــات املفتــــاح  املــــتن )املقدمــــة  عنــــو
 .مواد البح  وطرائقه  النتائج والتو يات(  املراجع

 عنوان البح     .3
 يفضل أن يكون العنوان مختصرًا ومعبرًا عن محتوى البح . 

 حجم البح     .4
 .(  فحة30البح  العلمي ن العلوم اإلنسانية   )يجب أال يزيد عدد  فحات 

 امللخص   .5 
 ( للمة  ويحتوي   للمات املفتاح وفحوى النتائج.150يجب أال تزيد للمات امللخص   )

 املرفقات املطلوبة مع البح   .6
 ويحدَّد فيها التخصص الدقيق للبح .رسالة موجهة من الباح  إلف رئيس هيئة التحرير تتضمن رغبته ن نشر بحته ن املجلة 
.تعهد خطي من الباح  بأن بحته لم ينشر  أو لم يقدم للنشر ن دورية أخرى  وأنه ليس فصاًل أو جزءًا من لتاب منشور 
  ومعلومات االتصاة.سيرة ذاتية مقتضبة للباح  تتضمن  اسمه الرباعي  ومكان عمله  ورتبته األلاديمية  وتخصصه الدقيق 
لاملة من أداة جمع البيانات )االستبانة أو غيرها(  إذا لم تكن قد وردت ن  لب البح  أو ن مالحقه. نسخة 

 التويفيق  .7
تكتب الحواشي بشكل نظامي حسب شروط برنامج Microsoft Word 1بالشكل أسفل لل  فحة حي  يرمز لها بأرقام. 
 يستخدم الخ Simplified Arabic( ن البحو  املكتوبة باللغة العربية و 11و بالنسبة للمتن  14حجم )بالنسبة للهوامشTimes New 

Roman( ن البحو  املكتوبة باللغة اإلنجليزية. والعناوين الداخلية بخ  أسود  10بالنسبة للمتن وبحجم  12حجم )بالنسبة للهوامش
 )بولد(.

(  بىمكان الباح  استخدام نمAPA Style (American Psychological Association ن تويفيق األبحا  العلمية والتطبيقية  حي  يشار إلف )
 املرجع ن املتن بعد فقرة االقتباس مباشرة وفق الترتيب اآلتي  "اسم عائلة املؤلف  سنة النشر  رقم الصفحة".

ترجم أو املحقق )مكان النشر  الناشر  إذا لان املصدر أو املرجع أو املصدر لتابًا فيتبت اسم املؤلف  عنوان الكتاب أو البح   اسم امل
الطبعة  سنة النشر( الجزء أو املجلد  رقم الصفحة  أما إذا لان املرجع مجلة فيتبت  املؤلف  عنوان البح   اسم املجلة  عدد املجلة 

 وتاريخ  دوره  رقم الصفحة.
بجدي  مع البدء باسم املؤلف  عنوان الكتاب أو البح   ترتب املصادر واملراجع واملصادر ن نهاية البح  " الفهرس " وفق الترتيب األ

 .)مكان النشر  الناشر  الطبعة  سنة النشر( الجزء أو املجلد

 شروط النشر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على 

 .آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعينالهادي الأمين محمد سيد البشرية وعلى 

العدد الحادي عشر من مجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانية في  من إصدار لله الفضل والمنة أن مكّنا

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نهديه لروح فقيد جامعة الإسراء والوطن د. إبراهيم  ،موعده المحدد

، وندعو الله أن يسكنه الفردوس الأعلى من جناته لما قدمه من الحساينة رئيس مجلس إدارة الجامعة

 دعم كبير للارتقاء في البحث العلمي.

مؤشر واضح على السمعة وهو من داخل الوطن وخارجه،  للباحثينواسعة  هذا العدد بمشاركةحظي 

الالتزام  في استمرارالالمجلة محلًيا ودولًيا، الأمر الذي يضع على كاهلنا مسؤولية  ظفرت بهاالحسنة التي 

الصارم بمعايير البحث العلمي والحرص على نشر البحوث القيمة التي تتسم بالأصالة العلمية والإسهام 

نعدكم أن نسعى جاهدين في توظيف الإمكانات اللازمة و .ل المعرفة الإنسانيةوالفاعل في حق

ث علمية رصينة تفيد الباحثين لاستقطاب أفضل الباحثين وأكفأ المحكمين، ما يمكنا من نشر بحو

 والمختصين وصناع القرار.  

يتيح هذا العدد على صفحاته نشر ستة عشرة بحًثا متنوًعا ومتميًزا في مجالات العلوم الإنسانية 

الواجب علينا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأهل العلم والمعرفة الذين ساهموا  المختلفة، ومن

موصول لإدارة  تحرير وأعضاء اللجنة العلمية للمجلة والمحكمين، والشكر في إصداره من أعضاء هيئة

 .البحث العلمي وتيسير سبله دعمعلى تقديم كل ما من شأنه الجامعة 

 

 د. علاء محمد مطر                                                                                                                             

 رئيس التحرير                                                                                                                                 

 االفتتاحية

 الافتتاحية
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Brexit Negotiations and Its Impact on UK-EU Relations 

مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وتأثيرها على العالقات بين المملكة 
 المتحدة واالتحاد األوروبي

 د. هاني البسوس أ.أحمد المجيني
 دكتوراه علوم سياسية ماجستير علوم سياسية

 فلسطين فلسطين
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Abstract  

The United Kingdom, in 2016, conducted a referendum on Britain’s 

membership with the European Union. The ‘Leavers’ front triumphed 

marginally over the ‘Remainers’ side. The departure procedure was dubbed 

‘Brexit’. By 2017, The British Premier, Theresa May, provoked Article 50 

of the Lisbon treaty, which means activating Brexit's negotiation rounds, a 

political act described as unprecedented because the UK is the first-ever 

country to appeal a divorce from the EU. Brexit is arguably a complicated 

phenomenon; thus, this research paper identified the historic milestones 

leading to the 2016 Brexit referendum by shedding light on the 

negotiations space and anticipating a set of agreement zones and examining 

their consequences. Inclusive of the political, economic, and socio-cultural 

future scenarios that could happen from the 2016 Brexit referendum's 

aftermath. The research paper collected a comprehensive set of resources 

from books, journals, articles, and periodicals, along with using official 

UK’s sources. The research methodology approach followed a qualitative 

method. The final conculusion of the research paper stated that, the 

uncertainty of the EU’s prospects and the resurgence of Euroscepticism, 

populism, nationalism, and patriotism in several European countries, 

primarily in France, Netherlands, and Italy. However, UK’s internal 

integration (England, Wales, Northern Ireland, Scotland) will be 

endangered by the possible disintegration.            

 

Keywords: Brexit, European Union, Referendum, Negotiation, 

Patriotism  

 الملخص
أجرت المملكة المتحدة استفتاء على عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي.  ،6102في عام 

غادرة أطلق على إجراء الم ."Remainers" بشكل هامشي على جانب "Leavers" انتصرت جبهة
من  01المادة  ماي،تيريزا  البريطانية،أثارت رئيسة الوزراء  ،6102اسم "بريكست". بحلول عام 
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هو و  األوروبي،مما يعني تفعيل جوالت مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد  لشبونة،معاهدة 
عمل سياسي يوصف بأنه غير مسبوق ألن المملكة المتحدة هي أول دولة على اإلطالق تقدم 

طلب للطالق من االتحاد األوروبي. يمكن القول إن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ظاهرة ب
ستحدد ورقة البحث هذه المعالم التاريخية المؤدية إلى استفتاء خروج بريطانيا من  وبالتالي،معقدة. 

وعة مجم . بالتزامن مع تسليط الضوء على مساحة المفاوضات وتوقع6102االتحاد األوروبي لعام 
من مناطق االتفاق ودراسة نتائجها. يشمل سيناريوهات المستقبل السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

. 6102والثقافي التي يمكن أن تحدث في أعقاب استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي عام 
نًبا ج والدوريات،جمعت الورقة البحثية مجموعة شاملة من الموارد من الكتب والمجالت والمقاالت 

إلى جنب مع استخدام المصادر الرسمية في المملكة المتحدة. المنهجية المتبعة في هذه الورقة 
البحثية هي طريقة نوعية. يخلص الحكم النهائي لورقة البحث إلى عدم اليقين بشأن آفاق االتحاد 

البلدان  طنية في العديد مناألوروبي وعودة التشكك في االتحاد األوروبي والشعبوية والقومية والو 
يطاليا. ومع  األوروبية، لكة فإن االندماج الداخلي للمم ذلك،وفي المقام األول في فرنسا وهولندا وا 
 .محتملواسكتلندا( سوف يتعرض للخطر بسبب التفكك ال الشمالية،وأيرلندا  وويلز، إنجلترا،المتحدة )

فاوض، ت استفتاء، األوروبي،االتحاد  ألوروبي،االكلمات المفتاحية: خروج بريطانيا من االتحاد 
 .وطنية

Introduction 

The European Union (EU) has been dubbing the United Kingdom (UK) as 

a “reluctant European’ and an ‘awkward member’ since the UK accessed 

the EU. The unoriginality partnership of UK can be traced back to the 

Prime Minister (PM) Churchill, when he envisioned that UK would not be 

part of the European Economic Community (precursor of EU), despite the 

fact, PM Churchill had extolled the purposes and reasons of European 

integration back then. Notwithstanding, UK’ stubborn status-quo had 

changed by the economy’s deterioration and appealed for the membership. 

After two rejections from France, Britain accessed the EEC in 1973. As a 

result, the first Brexit referendum was held in 1975, almost 70% of the 

people endorsed the accession. Contrariwise, the second Brexit conducted 

recently in 2016 had a distinctive characteristic, Britons voted narrowly to 

divorce the European Institution1. It was hence ending a 47-years long 

relationship with the EU2. 

Liberal institutionalism that formed the EU was encountered by the 

resurgence of nationalism and populism in the UK, France, Netherlands, 

                                                           
1 Farrukh, A., & Owais, M. Brexit Implosion: Will Uk Survive the Unity of Kingdom? Journal 

of European Studies (02589680), 36(1), 93–112, (2020).  pp. 93-94. 
2 Taylor, T. Understanding Brexit: Why Britain Voted to Leave the European Union. Emerald 

Publishing Limited, (2017).  pp. 1. 
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and Italy. Exclusively, the current high rate of immigration, domestic 

intrusions by the EU, and EU’s economic mismanagement paved the way 

for Euroscepticism to rise in Europe1. A conspicuous resentment from the 

Nationalist-Anti-Muslim leader of Netherlands explicitly stated, ‘The EU 

took away our identity and national sovereignty. The end is near like the 

Roman Empire, it gone’. This animosity summarizes the entire situation of 

the European countries’ vis-a-vis the EU. 

This research paper's central argument is that the Brexit phenomenon is not 

a recent milestone in Britain’s political history. The cultural-patriotic 

historic roots had impacted UK’s antagonistic attitude towards the liberal 

institutionalist union (EU) incrementally2. Consequently, the historical 

analysis provides a rationale for understanding how and why the 2016 

Brexit referendum occurred. The prolonged political, economic, and socio-

cultural dynamics that deduced the decision to leave the EU, but this is 

only the visible tip of the iceberg, hidden under it a matrix of narratives 

that shaped the UK’ contemporary political attitude3. The paper will also 

examine the possibilities of complex negotiation spaces and potential 

agreement zones. As well as the prospects of the post-Brexit period.     

The topic of the research paper is an essential subject to investigate. The 

enduring disputed negotiations between the two parties (UK and EU) 

constructed several questions, in conjunction with those who believe that 

Western politics are uncriticizable and ideal, thus analyzing exclusively 

Brexit would enable the researchers to acknowledge What and Why things 

went sideways.    
 

Brief History 

To understand the broader scope of the problem, this section of the research 

paper will follow the main historical events that led to Brexit. For starters, 

after the economic ramifications of the first two world wars (World War 1: 

1914-1918) (World War 2: 1939-1945), the European Coals and Steel 

Company was established based on minimizing the future conflicts and 

rebuilding the economy by six European countries (Belgium, France, 

Netherlands, Italy, Germany, and Luxembourg), however, Britain 

abstained from joining. Secondly, the European Union's precursor was 

created by the Treaty of Rome by the same six countries during 1955-57, 

and it was called the European Economic Community (EEC). It enabled 

the Common Market between the members, simplifying international trade 

among them. Thirdly, the EEC’s economic development motivated the 

                                                           
1 Farrukh & Owais. Pp. 98 
2 Mueller, B. What Is Brexit? A Simple Guide to Why It Matters and What Happens Next. 

The New York Times (2019). 
3 Taylor. Pp. 3-4. 
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United Kingdom (UK) to demand a membership in 1961, and in 1967, the 

privilege of France’s veto rejected both demands.  

Nevertheless, the UK became a member of the EEC in 1973, though, after 

two years, only Britain conducted the 1975’s Brexit referendum to 

legitimize the 1973 accession. It was the first referendum to be held on this 

matter. Most citizens voted to remain with a remarkable figure of 64%. 

Since then, the subject of Brexit has been one of the critical political issues 

in the UK, dividing affiliations domestically between Europhiles and 

Eurosceptics1. The Labor Party in the UK promised the people to withdraw 

from EU in the 1983 general election, though the conservative party won 

the election led by Margaret Thatcher (1925-2013)2. Furthermore, the EEC 

had converted to European Union (EU) by the Treaty of Maastricht in 

1993, hence, assigning the members to have a deeper integration in foreign 

policy, security, judicial, and domestic affairs policies. Subsequently, 

resurging the Brexit debate once again. With time, Brexit's issue remained 

on the surface, and citizens became disappointed by the EU's immigration 

and economic policies. Thus, in 2012, the conservative prime minister 

David Cameron pledged the people to conduct a Brexit referendum. If he 

was reelected in the 2015 general election, David reiterated his promise 

and a referendum directed on the 23rd of June 2016. Surprisingly, the 

outcome ruptured people almost equally between the Leave front and 

the Remain side. The left side won by a small margin of 51.9% to 

the remaining side of 48.1%3. This turning point triggered the long-

complicated negotiations between the United Kingdom and the European 

Union, which the research paper will handle in the next section. 

2016 Brexit Referendum Reasoning 

The historical overview made it evident that the United Kingdom (UK) was 

never a natural member of the European Union (EU). The accession of 

1975 to the EU brought up domestic controversy, resulting in a leftwing 

government's referendum to gauge public acceptance. With high turnout 

voters, two-thirds (64%) voted to stay, representing a substantial majority, 

although the debate has been re-surfacing since then. The relationship 

between the UK and the EU has been contrasty from the beginning. The 

antagonistic nature was visualized by the UK and Franco-German axis 

relation hostility, as well as the British refusal of the Charter of 

Fundamental Social Rights of Workers during the period of the Single 

European Act, rejection of common currency of Euro by Maastricht treaty, 

declining the Schengen agreement in 1990, and denial of Fiscal 

                                                           
1 Farrukh & Owais. Pp. 94-95 
2 Smith, S., & Ahmed, S. (2018). Brexit: A systematic critical analysis on the global 

landscape, the Institute for Fiscal Studies (2018) Impact of Brexit on the UK economy. 

Wikipedia contributors. (2019, June 27). Economic effects of Brexit. 
3 Greene, J. M. (2020). Brexit negotiations. Salem Press Encyclopedia, pp 2-3.  
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contributions to the Euro crises especially in 2008. The further integration 

and expansion of the EU exacerbated the situation, remarkably when the 

German foreign minister proposed a European Constitution in the debate 

of the UN's prospects, explicitly offering the union a leading role over its 

members. This, however, was widely rejected by the British government1.  

The UK had avoided the Great Recession (2007-08) that hit the eurozone 

by opting out from the single currency. Indeed, Britain was also affected 

by the Great Recession as the other countries globally, although the effect 

would exaggerate if it had accepted the single currency2. In retrospect, the 

2016 referendum was a predictable move by the British government. The 

UK was regarded as an ‘awkward’ and ‘reluctant’ member of the EU. In 

the post-2008 Great Recession, some European members were sanctioned 

economically due to the high deficiency and financial imbalances. The 

European Commission issued these sanctions under the privilege of the 

2012 Treaty on Stability, Coordination, and Governance in the Economic 

and Monetary Union. Such a treaty gave the European Commission the 

power to impose sanctions on member states. Thus, intensifying 

Euroscepticism because of the undemocratic and technocratic approach of 

the EU3. Similarly, the UK's immigration burden perpetuated the 

eccentricity relation with the EU, especially after 2015, when Arab 

Spring contributed significantly to mobilizing people toward Europe. The 

recovery of sovereignty (take back control), the integrations’ limitation and 

domination, and the disappointment of the EU's undemocratic nature were 

powerfully convincing for the British electorate. Not to mention, the 

announcements of Boris Johnson’s campaign, advocating the virtue of 

breaking up with EU, would bring hundreds of millions weekly to UK’s 

economy, as well as reducing costs of the National Health Service (NHS)4. 

For better understanding, the following section will investigate and 

compare the 1975 and 2016 Brexit referenda results.  

1975 and 2016 Brexit referenda comparison  

The poll surveys conducted during the Brexit campaign (2016) gauged a 

slight advantage for the ‘Remainers’ over the ‘Leavers’; however, polls' 

expectations were reversed with high turnout voters' favor ‘Leavers’. The 

minor triumph of ‘Leavers’ recorded a number of 51.9% with exactly 17.41 

million voters. In contrast, the Pro-Europeanist side lost with 48.1%, with 

finally 16.14 million voters. Only 1.27 million voters were the real decider 

of the 2016 Brexit referendum, polarizing Britain almost in half. To put 

this into perspective, the 1975 Brexit referendum, which was held to 

                                                           
1 Soares, A. G. Studies and comments: Brexit - the 2016 referendum on European union 

membership. Juridical Tribune Journal, Tribuna Juridica, 9(3), 519-534, (2019). pp. 520.  
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measure peoples’ satisfaction of UK’s accession to EU in 1973 had 

different outcomes. Surprisingly, the Pro-Europeanist won the referendum 

by almost three-fourths (67%). However, scrutinizing the turnout numbers 

rather than percentages yields various analyses. The ‘Remainers’ side in 

the 1975 Brexit referendum represented 17.37 million voters, and in 2016 

there was a slight drop from the Pro-Europeanist front totaling of 16.14 

million voters. On the flip side, the ‘Leavers’ side numbers showed a major 

increase between the two Brexit referenda, from 8.47 million voters in 

1975 to 17.41 million voters in 2016. Hence the eligible voters of ‘Leavers’ 

side nearly doubled in 2016. The difference shows the real magnitude of 

condescension towards the EU. Of course, the evolution of the EU 

integration had notably contributed to the results1. Truly, there were some 

speculations and doubts vis-a-vis the 2016 Brexit referendum. 

Nonetheless, those arguments were deleted by the high turnout rate that 

reached 72% of 46.5 million eligible voters. This rate of turnout is the 

highest in the past two decades. The aftermath negotiations complexity 

constructed several domestic entanglements. The ‘Leavers’ were worried 

that liberal elites and Brussels bureaucrats would sabotage the Brexit 

process. Still, Theresa May made it clear when she said, ‘Brexit means 

Brexit’, even though she is a Pro-Europeanist, she stood up for the national 

interest2. 

EU’s Mismanagement 

The rise of Euroscepticism abetted the resurgence of nationalism and 

populism in the UK in the face of the increasing immigration and EU’s 

intrusions in domestic interests and security issues. Supplementary, 

the United Kingdom Independence Party (UKIP) in the House of 

Commons constructed political fears and speculations. People were 

attracted and appealed by the UKIP’s radical nationalist manifestations, 

granting the UKIP distributing leverage in the European Parliament 

elections in 2014. Besides immigration and sovereignty matters, the 

financial burden and job markets were also affected by immigration, as 

migrants absorb a good chunk of jobs from the economy, thus leaving the 

indigenous citizens jobless. Another real reason is contemporary Euro 

crises3. In 2010, Greece’s insolvency threatened the EU economically. At 

first, the EU abstained from helping Greece. However, the United States 

pressured the EU to take a stance to rescue Greek financial debt crises. 

However, the economic measures undertaken by the EU deepened Greece 

into an economic depression. Consequently, the debt crises became 

                                                           
1 Soares. Pp. 527-528 
2 Taylor. Pp. 1 
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contagious to most eurozone countries, like Ireland, and helped at the end 

of the year1. The eurozone crises kept continuing to hit some EU countries. 

Portugal demanded international financial assistance, as well as Spain’s 

banking sector, requested financial salvages. Thereupon, the EU 

recommended and preferred to replace the prime ministers of both Italy 

and Greece. The eurozone crises entailed the rejection of the Fiscal 

Treaty by Britain in 2012. Similarly, refusal and resentment climate 

prevailed in Europe towards EU. For instance, France witnessed a wave of 

radical populist party’s resurgence, especially in 2014 European election. 

The populist rises in the European parliaments indicated peoples’ 

dissatisfaction with UE’s performance2.  

The intensity between Greece and the EU intensified dramatically in 2015. 

The year 2015 had been the most lugubrious year for the Union. The EU 

counterbalanced Greece's financial turmoil by bank terminations, yet this 

perpetuated and exaggerated nationalists' activeness inside Greece. Indeed, 

ousting Greece from the monetary Union was one of Germany's incentives, 

although France intervened to solve the issue, keeping euro currency in 

Greece. Germany counteracts to Greece debt crises increased international 

indignation; thus, Germany converted the policy regarding the victims of 

the intra-war in Syria to mitigate the international displeasure. 

Consequently, the refugees' rate expanded immeasurably in Global to the 

proliferation of nationalism and xenophobia, with obvious populist 

activism ramifications. Liberal intuitionalists extolled European 

integration; nonetheless, the integration process was impacted by many 

reasons3. Evidentially, the mismanagement of Euro crises, EU involvement 

domestically in the affected states, and contradicting the fundamental 

principles of the Union; human rights, the equality of the membership, and 

the importance of law. Therefore, the sanctions on the governments that 

were shocked by the debt crises affected the people's well-being. Like this, 

the European Union disturbances were not exclusively because of the Euro 

crises but mainly by the path taken by several member states to mitigate 

the situation.  

Considering the EU's political overlap during the last decade, the people of 

Britain witnessed the disastrous events of the euro crises. Indeed, the UK 

is outside the monetary Union, but this did not prevent the people from 

observing the Union's political turmoil, beside the internal ramifications of 

EU membership, immigration, intrusions, financial issues, and sovereign 

limitations. The approach to resolving the Euro crises arguably constructed 
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a peripheral belt, dividing European institutions' countries into two 

categories: the core and the periphery. These events deteriorated the EU's 

reputation among Britain's people, mobilizing them to demand 

discontinuation from the EU1. 

PM David Camron (2010-2016) 

David Cameron, the prime minister of the UK from 2010 until his 

resignation in 2016. Cameron resigned because of the unexpected win for 

the Brexiters. Ironically, the prime minister himself was pro-Europeanist, 

and the 2016 Brexit referendum that was conducted in his period resulted 

in Brexit. Two main things made Camron conduct the controversial 2016 

referendum. First, Camron pledged in 2013 to conduct a Brexit referendum 

if he were re-elected in 2015. Indeed, he won in 2015 elections, mandating 

him to run the 2016 referendum. Second and foremost is the divisions 

inside the conservative party, paralleled with the rise of radical parties like 

the UKIP. Michael Gove, the Justice Minister, explicitly declared that he 

is siding with Brexiters, and six ministers had different agendas regarding 

the referendum with the Prime Minister, Camron. Thus, Camron had no 

choice but to reconcile the party to confront the radical nationalist parties2.  

Although Camron’s expectations were dependent on the declaration issued 

by the European Council Decision of the new relation scheme with the 

United Kingdom, supposing that such announcement would appease the 

incendiary opinions inside the conservative party, nonetheless the party 

remained fractured even though the announcement acknowledged the main 

concerns of Euroscepticism; immigration, sovereignty limitations, 

financial burdens, and social services. The cleavage of the conservative 

party between Europhiles and Eurosceptics was obvious3. The 

conservative party's backbenchers were keen to conduct a referendum on 

the Brexit subject, an appeal that prime minister David Camron ignored. 

His cabinet was mostly in coalition with a pro-Europeanist alliance. 

Despite that, the mismanagement of euro crises and the internal issues of 

EU’s membership emphasized the role of the radical parties, which 

rendered Camron’s approach to ignoring their demands. Along these lines, 

Camron resigned because most people decided to leave the EU, which 

complicated the political situation for him.  

PM Theresa May (2016-2019) 

David Camron's home secretary Theresa May succeeded him, serving as 

prime minister from 2016 until 2019. May was obligated to carry out the 
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negotiations between the UK and the EU. In January 2017, May listed and 

specified four components mentioned in the Brexit agreement; UK-EU 

economic policies, immigration, security, and worker rights of EU citizens 

living in the UK. Moreover, May appealed to Article 50 of the Lisbon 

Treaty on the 29th of March 2017, announcing the secession negotiations' 

formal two-year period. In June 2017, the first talks took place between 

official delegates from the UK and EU, creating a deadlock conversation. 

May explicitly reported that the EU-UK trade, fishery sector, and borders 

are the topics that the negotiation parties found challenging to solve. In 

November 2019, an agreement was accomplished by May's government 

and the EU; unfortunately, the deal was faced immediately by rejections 

from its party, opposition parties, and the public opinion. Not to mention 

the resignations of official seniors by this agreement. However, May 

insisted on passing the deal inside the parliament. In January 2019, the 

proposal was rejected vastly by 432 against 202 in the parliament, thus 

constructing further political instability. On the 29th of March 2019, the 

two-year deadline period ended with no evident Brexit agreement explicit 

votes failures inside the parliament. Indeed, the EU extended the deadline 

period to the 31st of October 2019. This motivated some to call for a second 

referendum. A recommendation was refused by Brexiters1. Even though 

May is Pro-Europeanist, she praised the majority's well by saying she 

would 'make a success of the Brexit'2. When people feared that technocrats, 

elites, and bureaucrats would corrupt the Brexit process she said 'Brexit 

means Brexit'3. Despite this, she may abdicate the prime minister position 

for her former foreign secretary; Boris Johnson in July 2019, due to Brexit 

negotiations multiple failures.  

PM Boris Johnson  

Replacing Theresa May, Boris Johnson, a Europhile prime minister, 

declared immediately the refusal to resume the withdrawal negotiations 

until the Irish Backstop eliminated from the Brexit agreement. However, 

the European institution announced the deletion of the Irish Backstop is not 

accepted. Johnson was keen and enthusiastic to implement Brexit no matter 

what he pledged the people who would leave the EU on the 31st of October 

2019, neglecting the EU’s confirmation. The no-deal Brexit would pour 

dire consequences on the British economy, a disclaimer ignored by 

Johnson in the sack of achieving successful withdrawal4. However, 

Johnson’s government compromised and consented to Theresa’s 

agreement. However, replacing the Irish Backstop clause from dealing 
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with the UK’s own-established custom laws would give the UK authority 

to construct its international trade deals exclusively and charge tariffs on 

specified products moving between the UK and Northern Ireland. Though 

Boris’s approach to Brexit had struggled to pass by the parliament's 

internal division, demanding an EU extension was essential to overcome 

the conflicted parliament. Therefore, the 31st of October 2019 was 

determined to be the new deadline1.        

Irish Backstop Deal  

The United Kingdom comprises four-member states, England, Scotland, 

Wales, and Northern Ireland. Complicating the withdrawal situation and 

worsening the negotiations between the UK and the EU. Accordingly, 

the Irish Backstop deal was the byproduct of the sensitive geopolitical 

situation between Northern Ireland and the Republic of Ireland. Northern 

Ireland combined both the state’s membership with the UK and the cultural 

relations with the Republic of Ireland. The fragile status-quo of Northern 

Ireland was noticeable when political disturbances between the unionists 

and the separatists started in the late 20th century. The violence was 

resolved by the 1998 Good Friday Agreement. To avoid the repetition of 

such conflict, the Irish Backstop deal ensured the temporary 

implementation of the Single Customs between Northern Ireland and the 

Republic of Ireland, bearing that the creation of a hard border between the 

two countries will not be considered. Further, the Irish Backstop will be 

maintained unless the negotiators reached another agreement, the deal 

constructed further fragmentation, parties in Northern Ireland endorsed 

the Irish Backstop agreement. Diversely, the Brexiters rejected the 

agreement based on the complete refusal of remaining in a customs union 

with the EU2.   

UK’s Internal Division 

The 2016 Brexit referendum results were almost identical between 

the Leavers and the Remainers, 51.9% to 48.1%, respectively. The 

electorates were polarized. England and Wales preferred ending the four-

decade EU’s membership. On the contrary, Scotland and Northern Ireland 

were pro-Europeanists3. Similarly, Gibraltar disapproved of Brexit by an 

overwhelmed number of 96%4. Besides, the conflicts between the two 

mainstream parties; the conservative party and the liberal party. Therefore, 

Indigenists extolled patriotism, nationalism, and communitarianism voted 

in favor of leaving the EU. Contrarily, people who advocated 

multiculturism voted in favor of remaining in the EU. the socio-cultural 
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and geopolitical divide added another challenge threatening the UK 

internal security1.  

Scotland  

The potentiality of Scottish independence from the UK re-surfaced by the 

Brexit consequences. On the 18th of September 2014, Scotland executed a 

referendum regarding the divorce of more than three centuries period of 

marriage between Scotland and England. With minor differences, the 

‘Remain with the UK’ triumphed the referendum. In such a way, the 

possibility of the breakup increased, especially when most of the Scottish 

people voted to ‘Remain’ in the 2016 Brexit referendum, in all respects, 

Scotland is more likely to stick with the EU than the UK, according to the 

referenda of 2014 regarding the Scottish independence and 2016 Brexit, 

this could end the Treaty of Union between London and Edinburgh that 

was signed in 1707. The world is shifting drastically. The monarch era had 

ended and being replaced by nation-states and democracy. Thus, Scotland's 

resentment towards the Brexit issue is logical, which is to restore 

nationalism, was not the same motive that led the UK to leave the EU.    

Northern Ireland  

There is also the case of Northern Ireland, where the region was 

characterized by political instability principally between unionists and 

nationalists. The hostile territory was stabilized thanks to the 1998 Good 

Friday Agreement, resolving the prolonged tensions between the UK and 

the Irish government, with the right to conduct self-determination 

referendum whenever they want. Nonetheless, Brexit re-raised the political 

tensions between the governments. Due to the keen desire of Northern 

Ireland to continue in the European Union, the northern Irish citizens felt 

ignored and neglected. Explicitly the UK Supreme Court announced that 

the Assembly of the Northern Ireland's confirmation would not be 

considered in the Brexit process. The resentment of Northern Ireland could 

be exploited politically either by the strong cultural ties with the Republic 

of Ireland or by the European Institutions2. 

Gibraltar  

The people of Gibraltar condemned the Brexit possible outcomes harshly. 

Indeed, it is evident from the 96% of eligible voters preferring to maintain 

ties with the EU because of the sensitive geographical considerations. 

Brexit would eventually disrupt the movements between Gibraltar and 

Spain. The economic ramifications of a hard border would construct 

internal security in Gibraltar. The daily activity of workers, goods, and 

services would be reduced dramatically, re-raising Spanish allegations on 

Gibraltar case. The conditions of the Utrecht Treaty in 1713 gave the 
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authority to Spain to cede Gibraltar to the United Kingdom. Despite the 

treaty, the UK and Spain went through several wars over the territory. 

However, when the EU existed, it de-escalated the conflict. Still, Brexit 

could reignite the Spanish claims over Gibraltar. The smooth ties of Spain 

with the UK before Brexit could be altered vastly when Brexit occurs. For 

instance, lately, the Spanish Foreign minister stated, ‘someone in the UK 

is losing their cool’, a phrase announced when the British implemented an 

alarm over Gibraltar. This situation could also be exaggerated by 

Gibraltar's economic isolation, leaving it to deal only with Andalusia and 

Malta1.         

Negotiation Spaces and Agreement Zones 

The negotiation space is the debatable ground between the UK’s 

government and the European Commission representing state members. 

Eventually, the agreement zones are the Brexit verdicts 2 . There are 

numerous possibilities of judgments that can come out from the negotiation 

space for starters, but there are some salient prospects. The UK could 

follow state models with the UN; these countries have ties with the 

European institution, though they do not have a full membership3. The UK 

might consider the Norway model, Switzerland model, Canada model, 

Ukraine Plus model, and lastly, the Turkey model (sorted by trade and 

integration from the highest to the lowest). Corresponding with UK White 

Paper, the models will serve as a foundation type of relation with the EU. 

From the outset of Brexit negotiations, Britain briefed the White Paper's 

12 main negotiation objectives4. From these lines, comparing and aligning 

UK’s 12 goals with countries models would give us which model is most 

likely to be considered by the British government.  

On the other hand, the EU stance is quite complicated for several reasons. 

According to the European Commission, the EU trade law should be 

constructed and applied transparently and democratically to ensure 

economic development and a capable labor force. Two, EU negotiators' 

public dependency on information, following the member states' received 

procedures, and negotiations accountability from various parties; EU civil 

society, EU parliament, and member states placed the EU in a political jam. 

The EU has three trade deals: 

1. Customs Union 

2. Association Agreements, Stabilization Agreements, Free Trade 

agreements 
                                                           

1 Ibid. Pp. 110-111 
2 Smith & Ahmed 
3 Zaidi, S., Wang, X., & Ahmed, S. (2017). Brexit: A review of impact on future of United 

Kingdom outside the European Union, International Journal of Modern Research in 

Management, (IMR- IJMRM), 1 (1), pp. 14-33. 
4 Ott, U. F., & Ghauri, P. N. (2019). Brexit negotiations: From negotiation space to agreement 

zones. Journal of International Business Studies, 50(1), 137, pp. 139. 
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3. Economic and Cooperation Agreements (in order from most liberal 

trade to the least) 

There are several agreement zones. Each agreement zone could reflect 

different approaches and consequences for both negotiated parties. Hence, 

this part of the research paper will investigate Hard Brexit, soft Brexit, and 

mixed method1. 

Hard Brexit 

Firstly, the Hard Brexit advocates restrictions on people's free movement 

between the United Kingdom and the European Union, adopting a single 

market trade approach, and no divorce payment. This kind of deal is at one 

end of the agreement spectrum, hence from the dubbed name (Hard 

Brexit), it envisages distancing and cutting the formal ties with the EU. 

Radical nationalists’ parties extoll this approach. However, eliminating 

free mobilization of people between the EU and the UK allows the 

movement of goods, services, and capital-constructed negotiation impasse. 

The primary principle of the EU is the free movement of the four. Thus, it 

is indivisible to grant three out of four. This deadlock could eventually end 

up in a No Deal option2. Consequently, the UK will take control if No deal 

option struck. The EU will counteract the Hard Brexit by tit for tat. Thus, 

the narrow agreement zone that the Hard Brexit creates exaggerates the 

problematic situation. The UK presupposed that liberty, especially freedom 

in establishing trade deals with another country, would be the post-Hard 

Brexit situation, pouring economic benefits and taking control of 

sovereignty. However, the UK will mostly absorb its sovereignty 

eradicated by European integration for more than four decades, although 

this will not be the case economically. Developed countries prefer to 

establish trade agreements with the EU because of the purchasing power 

that the EU has and dealing with a supranational union is more superficial 

than dealing unilaterally with each state. Moreover, banks will suffer 

drastically from Brexit, consequently affecting Britain’s economy. As the 

banks' sector represents the highest single export in the UK. De facto, 

$67bn alone, is the annual business outcome from financial services. JP 

Morgan Chase in 2019 had hazarded; that at least Four thousand jobs will 

be lost, yet this number would inflate if Hard Brexit took place. Treating 

EU’s citizens as foreigners, plus excluding them from Britain’s National 

Health Service (NHS) under Hard Brexit, seemed radical. Thereupon, the 

business of universities in the UK will be primarily affected by the 

restrictions on EU’s students3. 

                                                           
1 Petrescu, M., & Bhatli, D. What’s Next for Brexit? Six Possible Outcomes. Journal of 

Management Research, 13(1), (2017). 55-62. See 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145614.pdf 
2 Ott & Ghauri. Pp. 144 
3 Farrukh & Owais. Pp. 101 
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Soft Brexit 

Asymmetrically, Soft Brexit is on the opposite side of the negotiation 

spectrum. This mild deal would accept free trade, free movement, and 

granting the EU's financial and bank sectors to operate in the UK and vice 

versa. This approach is like the case of the Norway model. Indeed, Norway 

is not a member of the EU, although it has strong ties with it. Norway is in 

the single market, which means there is a high level of trade integration 

between EU and Norway, as well as Norway is mandated to pay almost 

400 million euros annually in grants. Plus, the free movement of people 

between Norway and the European Union. For the UK to implement the 

Norway model, it must contribute annually for the single market, although 

this would contradict the White Paper. Unlike the Hard Brexit, the Soft 

Brexit will considerably accelerate the negotiations space to reach 

agreement zones. Eventually, the Soft Brexit goes antagonistically with the 

UK's main principles from Brexit, i.e., immigration control, exiting from 

the European Court of Justice (ECJ)1. Briefly, the Norway model opposes 

the UK’ approaches. The UK might consider the single market of the 

Switzerland model, which specifies the number of sectors exclusively to 

be in the single market. Anyway, the White paper explicitly states the 

rejection of the free movement of people2.  

Mixed deal 

Inclusively, the Mixed deal or Concessionary Brexit comprises of both 

deals, the Hard and Soft Brexit. This approach will have multiple 

possibilities and scenarios in accessing the EU’s market, goods, services, 

capital, and labor force. In this fashion, the Ukraine Plus, Turkey, and 

Canada models are primary possibilities for UK officials. The UK focused 

and appealed more to Ukraine Plus Model with some modifications 

(Unique UK model). The Unique UK model will be meticulously on 

immigration, trade agreements, and restoring sovereignty3. Hence, the 

Unique UK approach is in the middle of the negotiation spectrum, allowing 

it to be flexible and feasible. 

Future Prospects 

The post-Brexit era has economic uncertainty prospects for the UK4. 

Notably, the UK is dependent economically on the EU. A mere ten percent 

only is the EU’s exports to Britain. Although, four times more (40%) UK’s 

export to the EU5. Indeed, the UK’s economy remained consistent since 

the 2016 Brexit referendum and its ramifications. Even though the 
                                                           

1Zaidi, Wang & Ahmed. Pp. 14-33 
2 Ott & Ghauri. Pp. 146 
3 Ibid. Pp. 147 
4 Bouoiyour, J. & Selmi, R. 2018. Are UK industries resilient in dealing with uncertainty: The 

case of Brexit. Forthcoming in The European Journal of Comparative Economics, 15:2, 277–

292 
5 Ibid. Pp. 139 
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predictions presumed a gloomy economy, the negotiation’s dilemma 

between the UK and the EU could repel Britain's investors. For example, 

in 2019, Honda closed its factory in Wiltshire, and Nissan had declared that 

they would move to Japan. In that year only, the investment in the 

automobiles sector dwindled by 50%1. Additionally, Britons' economic 

expectation about leaving the EU excessively high, anticipating an increase 

in wages and social services. However, disillusionment will prevail due to 

the impacted economy. Similarly, the UK and EU's migration imbalances 

would construct a social plight because the UK’s elderly people exceed 

considerably aged citizens in the EU2. Subsequently, the labor market in 

the UK will be affected due to this demographic phenomenon. To remedy 

this social dilemma, the UK will be obligated to issue taxes on health 

services and pensions. The economic ambiguity that corresponds to the 

complexity of Brexit negotiations leaves Britain in an unenviable position. 

The UK will exit the European trade and customs area by the end of 

January 2021, while talks are still stalled over the issue of fishing rights 

and fair-trade rules. The two sides warned that a result was not guaranteed. 

The same major differences of opinion remain. British negotiators 

expressed their desire to do the utmost best to reach an agreement, and both 

sides will continue negotiating until it becomes clear that this is the case. 

One of the basic European demands for the post-Brexit period is the 

commitment to "equality and fairness", with the imposition of trade 

sanctions if any of the parties deviate from the agreed rules, but Britain 

does not want to abide by laws set in Brussels. Another contentious issue 

is the issue of fishing. London is demanding to reduce the access of 

European fishermen to its waters by 80%. Fishing given to the British in 

the Atlantic and Gulf of Gascony. 

Conclusion 

To conclude, the historic overview made it indisputable that UK had been 

the unnatural, awkward, reluctant partner for the EU since Britain’s 

accession in 1973, considering the conservative essence of the Britons and 

the glorification of the UK’s institutions and monarchs. Coincidingly, the 

EU’s intrusions in internal affairs, immigration crises, and the dwindled 

economy collectively abetted the resurgence of Euroscepticism, 

nationalism, and populism in the UK in France, Italy, and Netherlands. 

Hence, the Brexit referendum was conducted twice in the UK’s political 

history with the EU in 1975 and, most recently, in 2016. The 1975 Brexit 

referendum was approved by almost 70% of eligible voters, bearing in 

mind the primitive integration of the European Economic Community 

(EEC), appealing to the government and society to overcome the UK's 

                                                           
1 Driffield, N. & Karoglou M. 2019. Brexit and foreign investment in the UK. Journal of the 

Royal Statistical Society: Series A (Statistical Society), 182:2, 559–582 
2 Olekseyuk, Zoryana, & Rodarte 
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economic deterioration. On the contrary, the 2016 Brexit referendum had 

different narratives, resulting in a narrow victory for the Brexiters. The 

EEC's evolution to the European Union (EU) constructed disdains inside 

Britain, especially from patriotic-nationalist parties. Therefore, David 

Camron reiterated his promise to conduct a referendum in 2016 if he was 

re-elected. Consequently, ending more than four decades of marriage 

between the UK and the EU. The prolonged 2016 Brexit negotiations went 

through three prime ministers (David Camron, Theresa May, Boris 

Johnson). Evidently, showing the magnitude of the complications and the 

complexities of UK and EU opposing objectives. Exclusively, in trade and 

immigration negotiations. Considering the possible models that the UK 

might follow reduced the asymmetries between the negotiators lightly. 

Examining each negotiation space, the research concluded the Ukraine 

Plus Model's suitability with some modification (Unique UK model). This 

Mixed approach combines both Hard and Soft Brexit1. 

The post-Brexit era will affect both parties (UK and EU). On the one hand, 

if Brexit succeeded, it would serve as model for other European countries 

to follow the same path, primarily with the resurgence of Euroscepticism, 

thus leaving the EU’s future at stake. On the other hand, the peaceful 

independence movement knocked the UK’s door multiple times. By 

Scotland and Northern Ireland. In fact, in May 2018, a survey aimed to 

gauge the satisfaction of Northern Ireland people about Brexit, it resulted 

in almost 70% of voters rejecting leaving the EU. Scotland in 2014 

conducted an independence referendum, 45% of whom voted for 

independence, the aftermath of Brexit could increase this percentage, and 

Scotland could gain its independence. Besides, there is also the case of 

Gibraltar. In the 2016 Brexit referendum, 96% of eligible voters endorsed 

the ‘Remainers’ front. Logically this percentage is average because it will 

harden labor and capital between Gibraltar and Spain. Additionally, this 

geopolitical situation could re-surface tensions between Spain and Britain 

over Gibraltar. All in all, the post-Brexit period's political impact on the 

UK is more significant than the economic ramifications.     
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 دور اإلصالح األسري في حل الخالفات الزوجية بالسعودية
The role of family reform in resolving marital disputes in 

Saudi Arabia 

 ء دخيل الل  حمد اللبيني السلمي  نجال
صالح أسري   ماجستير توجي  وا 
 المملكة العربية السعودية

10.36529/1811-000-011-002 

Topline.work.2030@gmail.com 

 

 الملخص
في حل الخالفات الزوجية بالسعودية، ومدى حجم  سري  اإلصالح األدور ُأجري البحث ليناقش    

ج الباحث المنهوتأثير المصلح األسري في حل مشكالت توصل الى اإلصالح، حيث استخدم 
فرد من ( 27)كونة من م البحثعينة إذا كانت الستبانة كأداة، الوصفي التحليلي، واستخدم ا

 -ه0441، وذلك في السنة الدراسية المجتمع المحلي بالمملكة منهم السعودي وغير السعودي
درجة جاء ب المصلح األسري والذيدور هي أهمية  ,ليهاإه، ومن أهم النتائج التي توصلت 0440
 (.%27.6واضحة ) وبنسبة تأييد ،كبيرة
ما له من تأثير في ل ،ضرورة اعتماد استراتيجيات التعلم النشط في العملية التعليمية التوصيات:أهم 

 نجاح العملية التعليمية وتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة.
 الخالفات الزوجية، اإلصالح األسري الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

The research was conducted to discuss the role of family reform in 

resolving marital disputes in Saudi Arabia, and the extent and influence of 

the family reformer in solving problems that lead to reform. The researcher 

used the descriptive and analytical approach, and used the questionnaire as 

an instrument, if the research sample consisted of (73) individuals from the 

local community in the Kingdom of them. Saudi and non-Saudi, and that 

in the academic year 1440 AH - 1441 AH, and one of the most important 

results that it reached, is the importance of the role of the family reformer, 

which came to a large extent and with a clear approval rating (83.2%). 

One of the most essential recommendations is the necessity of adopting 

active learning strategies in the educational process because of its impact 

on the success of the educational process and the development of students' 

thinking skills. 

Key words: family reform، marital disputes 
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 المقدمة:

لسلوكيات فمنها يكتسب ا ،ُتعد األسرة العنوان واللبنة االولى التي تحقق للفرد قيمه وأخالقه   
والممارسات التي تعكس واقعه في مجتمعه، فاألسرة المستقرة هي صاحبة الدور البارز في تنشئة 

 طى قوة في استقرار المجتمعات،  ولكيوصالحها يع األسرةوتأسيس قوام الفرد، فأستقرار هذه 
تكون األسرة قائدا ناجحًا للمجتمع البد أن يتحقق األصل الذي بينه الله فهو أساسًا لألسرة، قال 

ًة َوَرحْ تعالى: ) َمًة ِإنَّ ِفي َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
ُرونَ   (.0من سورة الروم )(21) (َذِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ
ا طي نسيجعلقهم إلى الحياة األفضل، فهي تمالذ األسرة وأفرادها ومنطهي فالسكن والمودة والرحمة 

 اله أسس أقوى في بناء حياة المجتمعات وفي رقيها وقوتها، ونأخذ من قول رسولن امتين اجتماعي  ا
أال أخبركم بأفضل من الصالة والصيام والصدقة؟ قلنا: بلى يا : "-صلى الله عليه وسلم-الكريم 

فساد ذات البين هي الحالقة  (.6)"رسول الله، قال إصالح ذات البين )العداوة والبغضاء(، وا 
هرت ظأ مية عظيمة لإلصالح ذات البين، إذونستنتج من اآليات القرآنية والحديث الشريف بأه    

، لالشريعة اإلسالمية معالم وحدود شرعية ال ينبغي تجاوزها أو الحيد عنها بأي حال من االحوا
كس دور بارز ومهم بفوائده ومنافعه التي تنعمن فهو مطلب شرعي وديني وضرورة حياتية، لما له 

 على استقرار الحياة االجتماعية والمجتمع.
 مشكلة الدراسة: 

من تغيرات اجتماعية وضغوط اقتصادية بسبب نتاج عوامل مختلفة  تطور الظروف الحياتية   
ومتعددة منها انتشار الفقر والبطالة، وعدم التكافؤ بين الزوجين وغيرها من األسباب، لكل ذلك تنشأ 
حالة من عدم التوافق التي تسبب نشوب خالفات في الحياة الزوجية، مما أوجدت حالة من النزاعات 

المستمرة والتي تكاد أن ال تطاق في بعض حاالتها، وهذا ما يترك أثار نفسية  والخالفات الزوجية
وصحية وتربوية على األبناء، والتي تعكس حالة سيئة وضياع لألطفال على األغلب، وتشهد 
 تالسعودية زيادة في نسبة الطالق، حيث أوردت وزارة العدل السعودية عبر موقعها، أن حاال

نصف عقود الزواج في المملكة مما يؤشر الرتفاع معدالت الطالق، وسجلت  -تقريًبا-الطالق تبلغ 
وعدد  منها في منطقة الرياض ومكة المكرمة، %42، اصكً  0016هـ، 0440في شهر صفر لعام 

، )العربي، صًكا 700و010ع مناطق المملكة بين في جمي صكوك الطالق الصادرة يومًيا
60:2:6161 ،01.72.) 

ثارها السلبية، زاد توسع عمل ونشاط مراكز الظاهرة )الطالق( والتقليل من آ هولمعالجة هذ    
ستدعى ظهور الدور المهم في على شقيه الحكومي والخاص، فهذا ا اإلصالح واإلرشاد األسري 

حداث تغير أفضل لألسرة.  اإلصالح األسري بالتدخل والتوفيق بين الزوجين وا 
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ية الزوجية بالمملكة العرب الخالفات حل في األسري  حُأجري البحث ليناقش دور اإلصال ،وعليه
السعودية، وذلك من خالل تسليط الضوء على مكانة األسرة والخالفات الزوجية ومسبباتها ودوافعها، 
وبعض األساليب المتبعة في حل الخالفات األسرية، بما فيها مكاتب االصالح في دور القضاء 

 بالمملكة السعودية.
   أسئلة الدراسة:

 :السؤال الرئيسي للدراسة
 الزوجية بالمملكة العربية السعودية؟ الخالفات حل في األسري  اإلصالح دور ما 

 ية:ويتفرع من  األسئلة اآلت
 الخالفات األسرية؟ب ما المقصود 
 السلبية المترتبة على الخالف األسري؟اآلثار  ما 
 ما مدى اهتمام الدولة بالمشاكل االجتماعية؟ 

 ة: أهداف الدراس
 .توضيح أهم الخالفات التي تقع بين الزوجين 
 .مكانة األسرة ودورها في بناء المجتمع 
 .إبراز دور رجل اإلصالح األسري 
 .توضيح األثار السلبية المترتبة على ترك الخالفات االسرية 

 أهمية الدراسة:
 ات ف: تكمن أهمية البحث في أهمية دور اإلصالح األسري في حل الخالاألهمية النظرية

الزوجية في المملكة العربية السعودية، وخاصة باالستفادة من تعزيز مؤسسات لإلصالح 
 األسري واالجتماعي.

 :يأمل الباحث أن يكون هذا البحث نواة لتحفيز مؤسسات المجتمع المحلي  األهمية التطبيقية
مية األهوالحكومي والمهتمين، لالهتمام بهذا المجال مجال اإلصالح األسري، كما تتحقق 

 في: 
 .توضيح مستوى تأثير وأهمية اإلصالح األسري في المملكة العربية السعودية 
 .توضيح مستوى اهتمام الدولة في التصدي للعنف األسري وتعزيز اإلصالح األسري 
 .التعرف على مستوى المشاكل االجتماعية التي تحتاج إلى دعم اجتماعي 

ة الزوجية بالمملكة العربية السعودي الخالفات حل في ي األسر  اإلصالح لمعرفة دور حدود الدراسة:
وذلك من  ،لى الطالق والضياعزاعات األسرية التي أوصلت أسرهم إيم واقع الخالفات والنيضمن تق

 :، على النحو اآلتيخالل وجهة نظر المجتمع المحلي بالمملكة العربية السعودية
 :المملكة العربية السعودية الحدود المكانية. 
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 سنة فأكثر 61ت الدراسة على فئة عمرية تبدأ بعمر ال يقل عن اقتصر  حدود البشرية:ال
 مقسمة بشكل تدريجي في االستبانة.

 :م6161هـ الموافق 0446عام  في الدراسةتم تطبيق  الحدود الزمانية. 
 :الفاتالخ حل في األسري  اإلصالح ت الدراسة على معرفة دوراقتصر  الحدود الموضوعية 

المملكة العربية السعودية، إذ تعتبر الدراسة بمنزلة المؤشرات عن هذا الموضوع الزوجية ب
 وذلك من خالل تطبيق وتحليل استبانة إلكترونية خاصة بموضوع الدراسة.

 مصطلحات ومفاهيم:
  :مفهوم اإلصالح األسري 

ر اأقامه، ويختص بإزالة النف فساد:ضد اإلفساد، وأصلح الشيء بعد : اإلصالح في اللغة
 .الناس بين

 (1) .هو فاعل الصالح، وهو الذي يعمل على إزالة التنافر بين المتخاصمين: المصلح
نهاء النزاعات الزوجية واألسرية  هو المعاقدة: اإلصالح األسري  واالتفاق على إزالة التنافر وا 

 (2). بالتوفيق والمسالمة بينهم على وجه مشروع
 :هي وجود نوع من أنواع االضطرابات في العالقات الخالفات األسرية  الخالفات الزوجية

ألحد أفراد األسرة  ئالسلوك السي  بين أفراد األسرة، والتي تزيد من التوتر بين األفراد، نتيجة 
أو الزوجين، ونتيجة لكثرة االختالفات والشجارات القائمة بين الزوجين، أو بين األوالد، أو 

رة ي حالة اضطراب ينتج عنه فقد األبناء لهيبة األسبين األوالد والوالدين، تصبح األسرة ف
واحترامها وانتمائهم لها، وتعرف الخالفات األسرية أيضًا بأنها المواقف الحرجة والصعبة 
نتاجه إضافة  والمحيرة التي تتطلب حلول سريعة، والتي تقلل من حيوية وفاعلية الفرد وا 

 (Family Problems،6101) .إلى مقدار تكيفه مع نفسه ومجتمعه

                                                           
ـــــــــــــــــــ  0722: بيروت، ط صــــــادر،لســــــان العرب، دار  مكرم،محمد بن  منظور:ابن  - 1 الراغب  (،002/  6)هـ

  421هـ ص 0406دمشق ، القلم،ألفاظ القرآن، دار مفردات  األصفهاني،
لم يعثر الباحث على تعريف لمصــــــــــطلح اإلصــــــــــالح األســــــــــري ، واســــــــــتنبط هذا التعريف من مجمل تعاريف  - 2

صالح ذات البين ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، اإلصـالح والصلح وا  ين بن إبراهيم )ا بن نجيم الحنفيِ  ، زين الدِ 
، طدار الكتاب اإلسال ـــــــ،  )  121، 6ميِ  درر الحكام شرح مجلة األحكام العدلية، علي حيدر بك، ( ،  2/600هـ

شرح الخرشي على مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي، (،  06/6) هــــــ0400، 0دار الجيل ، بيروت، ط
إلى شــــرح  جنهاية المحتاشــــمس الدين محمد الرملي، (،  2/6)  هــــــــــــــــــ0402،  0دار الكتب العلمية، بيروت ، ط

دار الفكر ، ،المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة (،  726/  7)  هـ0404المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت ،
ـــــــــــــــــ0410،  0بيروت ، ط دار الفكر، ، بيروت ، كشــــاف القناع ، منصــــور بن يونس البهوتى ، (،  7/   0)  هـ

 (. 711/ 7)  هـ0416
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 الدراسات السابقة:
ـــــــــ ،9241عام ) بد المجيد بن عبد العزيز الدهيشيدراسة ع مكاتب الصلح في  :بعنوان هـ

اســــــتفاد الباحث من توصــــــياتها ونتائجها، فهي تلتقي مع  ،المحاكم ودورها في خدمة األســــرة
لى دور ة عهذه الدراســـة في توصـــيف الجهود المبذولة في المحاكم الشـــرعية، ثم ركزت الدراســـ

رغم  ،محكمة الضـــــمان واألنكحة، وأوردت بعض النتائج التي تبين حجم العمل وثمرته الطيبة
لى دور إ ما يكتنفه من صـــــعوبات، وما فيه من تقصـــــير، إال أنها لم تتطرق بشـــــكل تفصـــــيلي  

الجهات الخيرية وواقع اإلرشــــــــــاد واإلصــــــــــالح بها، والتي اتخذت من منطقة مكة المكرمة حدًا 
 لها. مكانياً 
اإلرشــــاد األســــري بين  :بعنوان، (م4002عام ) د. عبد الل  بن ناصــــر الســــدحان دراســــة

وهي ورقـــة من أوراق عمـــل المؤتمر اإلقليمي  ,التخصـــــــــص والخبرة )دون الخلي( نمو جــا  
األســرة" والذي ينظمه  لإلرشــاد والتوجيه األســري "تحت شــعار ضــرورة مجتمعية وخدمة لحماية

إلى م ، وهدف الباحث من دراســـــــته  6112ن األســـــــرة بالشـــــــارقة عام المجلس األعلى لشـــــــؤو 
تســــليط الضــــوء على أهمية اإلرشــــاد األســــري، وعلى الدور الذي تقوم به الجمعيات األســــرية، 
وأوضــــــح من خالل دراســــــته أن المؤشــــــرات تؤكد على أن هناك بوادر الزدهار مهنة اإلرشــــــاد 

األســـــــرة بشـــــــكل  بها المجتمع بشـــــــكل عام، ُثم نظرًا للتغيرات التي يمرُ  ،األســـــــري في المجتمع
أخص، إال أن هناك نقصـًا في الكوادر وأماكن تقديم االسـتشارة، وأوصت الدراسة بزيادة أعداد 
الجمعيات األســرية وأعداد العاملين المختصــين والمؤهلين في مجال اإلرشــاد األســري، التوســع 

مواجهة احتياج المجتمع من البرامج الجامعية المتخصـــــــــــصـــــــــــة في اإلرشـــــــــــاد األســـــــــــري ل في
في مجال اإلرشــــاد األســــري، ووضــــع اختبارات ومقاييس يخضــــع لها كل ممارس  المختصــــين

 اإلرشادية. رسمي للعملية
، بعنوان:  4002، والباحث ســــــالم عبدالل  أبو مخدة عام )دراســــــة د. ماهر حامد الحولي

لهدف من الدراســة تســليط ، وكان ادور المحاكم الشــرعية في قطاع ةزة في الحد من الطال 
الضـوء على مشـكلة الطالق والتي تعصـف بالمجتمع الفلسـطيني ووضع الحلول المناسبة لها، 
ظهار دور المحاكم الشــــــــــرعية في قطاع غزة  لما تقوم به من دور إيجابي وفعال في مجال  وا 

شـــد المر  اإلرشـــاد األســـري للحد من ظاهرة الطالق، إال أن هذه الدراســـة لم تتطرق لتقويم عمل
واحتياجاته، وكان من أبرز توصـــــيات الدراســـــة: عقد دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال، 

م وتعزيز القســـــــم الذي يقو  الدوائر، واختيار متخصـــــــصـــــــين وفق معايير محددة للعمل في هذه
 بأعمال مميزة في مجال اإلرشاد واإلصالح األسري.
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قســـم  –لندن –ير من الجامعة األمريكيةبحث ماجســـت، ةادة حامد عاشـــور الباحثة دراســـة
وكان بعنوان: التحكيم الفردي والجماعي ودورهما في اإلصـــــــالح بين  ،الشـــــــريعة والقانون 

، تحدثت فيها الباحثة عن وســـــائل اإلصـــــالح األســـــري، إال أن معظم الدراســـــة كانت الزوجين
بجدة، ووحدة توصــــــيفًا لعمل بعض مراكز اإلصــــــالح األســــــري مثل )مركز المودة االجتماعي 

اإلرشــاد االجتماعي بالشــؤون االجتماعية بالرياض..(، كما تحدثت عن دور األســرة والمجتمع 
والمســـجد في عالج المشـــكالت األســـرية، لكن الباحثة ركزت في دراســـتها على وصـــف العمل 

 من التركيز على الجوانب األخرى. تلك المراكز أكثر
بعنوان: واقع الجمعيات النفسية العربية ، اهينو روز ماري ش ،دراسة محمد أحمد النابلسي

وحاول الباحثان في هذه الدراســة تلخيص ما جاء في المؤتمرات والندوات العربية  م ،9112)
من الحديث عن واقع اإلرشاد النفسي، وخرجت هذه الدراسة بأن المعطيات تشير مجتمعة إلى 

نسيق اجة للتعاون في ما بينهم ولتدخول االختصـاصـيين النفسـيين العرب مرحلة استشعار الح
جهودهم لتحويـل االختصــــــــــــــاص نحو الفعــاليـة اإلجرائيـة والخروج بــه من أســــــــــــــوار الجـامعــات 
والمشــــــافي والمصــــــحات والعيادات إلى مشــــــاركة فاعلة في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات 

العوامــل  من التي تهــدد نظمــه الرمزيــة وهويتــه عمومــا، لكن هــذه الفعــاليــة تبقى رهنــا بمجموعــة
لمجال االتي ال بد لنا من دراسـتها بالجدية والعمق الالزمين إذا أردنا لالختصــاص أن يتخطى 

الـفـردي إلى الجمـــــــاعي والعيـــــــادي إلى االجتمـــــــاعي والنظري إلى التطبيقي والجزئي إلى 
الحضـــــاري، وخرجت هذه الدراســـــة بمجموعة من التوصـــــيات للجامعات العربية والمؤســـــســـــات 

 .ةلتربوية واالجتماعيالنفسية وا
 ت الزوجيةدور اإلصالح األسري في حل الخالفابعنوان:   الربابعة،محمد  حسيندراسة 

البحث إلى التعرف على اإلصالح األسري في حل  حيث هدفم , 4092  )األردن نمو جا  )
الكثير من األسباب التي أدت إلى نشوء الخالفات بين  , ففي ظل بروزالخالفات الزوجية

الزوجين، مما سبب حدوث النزاع والخالف بين األزواج وضياع األطفال بعيدًا عن اجتماع 
 .نفسية وصحية وتربوية على األبناء اثار آتفاقهما، مما ولد الوالدين وا

واشتمل البحث على أربعة محاور، وأوضح المحور األول مكانة االسرة، فاألسرة لبنة من لبنات 
قوة للمجتمع وقوة المجتمع سر قوة لألمة، فحرص اإلسالم على تقوية  األسرة المجتمع، وقوة

لتحقيق  افرةمتض-وسلمصلى الله عليه -كريم وأحاديث النبي هذا البناء، وجاءت آيات القرآن ال
هذه الغاية. وتناول المحور الثاني الخالفات الزوجية مسبباتها ودوافعها، فأوضح المحور 
الخالفات الزوجية في اإلسالم، والخالفات الزوجية وأسبابها، والخالفات الزوجية وأثرها على 

ا حل سرية ومنهحل الخالفات األألساليب المتبعة في األبناء. وأظهر المحور الثالث بعض ا

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%D8%8C+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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الخالفات الزوجية على انفراد عند حدوث أي مشكلة بين األزواج يجب العمل على حلها بين 
الزوجين دون إدخال أطراف خارجية. وتطرق المحور الرابع إلى مكاتب اإلصالح األسري في 

التوفيق األسري، ومكاتب اإلصالح المحاكم الشرعية، وفيه مديرية اإلصالح والوساطة و 
والوساطة والتوفيق االسري، وتشكيل المكاتب، وآلية عمل المكاتب، ونظام مكاتب اإلصالح 

ي بناء هي اللبنة األولى ف األسرةوالتوفيق األسري. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن 
 وباإلشارة الى أهمية مكاتب والظلم،قبل اإلسالم تقوم على التعسف  األسرةالمجتمع وكانت 
 اإلصالح األسري.

وتمايزها في تقديم دراسات بمجاالت اإلصالح واإلرشاد الدراسات السابقة استعراض  من خالن
 وردمن األهمية الخروج بدراسة علمية ميدانية توصف أن  أجد  ،وصياتهااألسري والخروج بت

و لك ضمن العمل الحكومي وعمل  الزوجية بالسعودية، الخالفات حل في األسري  اإلصالح
ل  ال ، التي أرجوه ه الدراسة علي  في توه ا ما عملالمؤسسات األهلية المختصة بالمجان، 

 وأن ينفع بها. إلي تعالى أن ييسر لي ما أهدف 
 اإلطار النظري 

 األسرة:
واستقرار  كوينه،تو ُتعد األسرة اللبنة األساسية في بناء المجتمعات، فهي األساس في بناء األنسان    

األسرة يمثل العامل األول في حسن نشأة الفرد وصالحه، فقوة األسرة هي قوة المجتمع وقوة المجتمع 
هي قوة األمة، حيث حرص اإلسالم على تحفيز وتقوية بناء األسرة والعالقة الزوجية في أكثر من 

وتعالى  ج وصف الله سبحانه، وألهمية الزوا-صلي الله وعليه وسلم-دليل قرآني وأحاديث النبي 
َوَأَخْذَن  ْعضٍ َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفَضٰى َبْعُضُكْم ِإَلٰى بَ الزواج بالميثاق الغليظ، في قوله تعالى: )

يَثاًقا  (60من سورة النساء، آية )(. َغِليًظا ِمنُكم مِ 
نب أن الوجود البشري، فبجاوتنبع أهمية األسرة في العديد من األمور تتجلى في الحفاظ على    

لى فهو كذلك للتناسل والتكاثر، فالفطرة البشرية لإلنسان تحرص ع ،الزواج يمثل السكن واالستقرار
أن تكون لها ذرية يفرح بهم في حياته ويبقون أثرًا له بعد وفاته، وال يتم ذلك إال في ظل وجود أسرة 

َأْزَواِجُكم  مِ نْ  َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكم مِ نْ  َجَعَل َلُكمَواللَُّه ينشئها ويرعى أمرها يقول الله تعالى: )
 (26من سورة النحل آية ) 26(َبِنيَن َوَحَفَدةً 

ظ والتربية، الرعاية والحفن حيث تكون األسرة المكان الحاضن والراعي والمأوى لألطفال، ففيه يتلقو 
شئة، لخالفات بين الزوجين أكبر عامل في سوء التنفهي من تكسبه الخبرة والدعم والبركة، ونشوء ا

بعاد كل عوامل النزاع والخالف عنها.  ومن هنا جاء االهتمام الكبير باألسرة واستقرارها وا 
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 الخالفات الزوجية: 
ال تكاد تخلو أي عالقة زوجية من الخالفات البسيطة منها أو المزعجة، فعدم االتفاق بين الزوجين 

لخالفات والمشاكل، والتي غالبًا ما يسبب في نشوب ا
وافق عدم التو الغيرة، و نذكر منها: المال،  ،تكون بأسباب
اختالفات األولويات، اإلجهاد والضغط و الفكري، 
 الخالفاتو قضاء وقت طويل خارج المنزل، و النفسي، 

تدخل و الشك، و رعاية األطفال، و الزوجية في المنام، 
، الغش والتدليسو زواج، اإلكراه على الو األهل واألقارب، 

وراتب الزوجة... ومما ال اإلرهاق في المهر وتوابعه، و 
أن هذه الخالفات تعكس ظروفها السلبية وتؤثر شك فيه 

: نوبات التوتر والقلق، بحاالت، أشهرهاعلى األطفال 
ة أعراض جسديو مشاكل نفسية، و سي، تأخر األداء المدر و 

 خطوات لحل الخالفات الزوجية:
 وذلك عند  فات الزوجية على انفراد:حل الخال

حدوث أي مشكلة بين األزواج فيكون العمل 
على حلها داخليًا بين الزوجين دون تدخل 

 أطراف خارجية وبعيدًا عن االطفال.
  بعدم وجود منزل مثالي خاٍل من تعزيز اإلدراك

المشاكل والقدرة على تخطي هذه المشاكل 
 واستمرار الحياة الزوجية.

 ل تذليا و بعضوتفهم بعضهما خر م اآلمحاولة فه
 وتذويب الخالفات الزوجية.

 زوجتك ال تشبه أمكأنَّ  كن على قناعة، 
 وزوجك يختلف عن والدك.

  حتى تنسى حدتها وذلك باالبتعاد ترك المشكلة
 ومغادرة أحد الطرفين المكان لوقت معين.

 زالة أي  تقديم روح المبادرة في حل الخالفات وا 
 ين وزيادة ورفع التناغم بين الطرفين.عقبات بين الزوج

 في العناية باألطفال وتعليمهم وتربيتهم فالمشاركة تعزز روح العطاء بين  توزيع األدوار
 الزوجين.
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 المتبادل واالبتعاد الكلي عن الصراخ والتشدد والتعنت ...  الحوار واالحترام 
 يم لجوء لشخص حكفي حال حصول خالف كبير بين الزوجين بال استشارة  وي الخبرة

 وثقة وصاحب ذكاء.
 فالبيوت أسرار وال يمكن أخذ تجارب اآلخرين على أنها مسلمات  االبتعاد عن المقارنات

 أو نماذج تصلح لكل حالة.
تعمل مكاتب اإلصالح بالنظر في القضايا المحولة إليها من المحاكم الشرعية  مكاتب اإلصالح:

 ي: تلجتها بطرق وسبل شتى أبرزها ما يأومعا
 قناع الطرفين بالعدول عن موضوع دعوى الطالق. الصلح بإ 
  عقد اتفاقية بين الطرفين باالتفاق بينهم على مبلغ مالي إن كان الموضوع متعلق بالنفقة

 المالية.
 .تعذر الصلح، وهنا تعاد قضية دعوى الطالق الى المحكمة الشرعية 
 ق والنزاع، فيقوم رجل اإلصالحالطالق مقابل اإلبراء وفيه يكون طلب التفريق للشقا 

ن تعذر يحول األمر الى قاضي اإلصالح  بالموعظة لهما ومحاولة الرجوع عن هذا االمر وا 
 ليفرق بينهما مقابل اإلبراء التام.

 1) على المستوى الحكومي في المملكة العربية السعودية :  
إنشاء أقسام الصلح ب هـ،00/6/0462وتاريخ  0021صدر قرار معالي وزير العدل برقم "  

وتشمل المرحلة األولى المحاكم العامة بمحافظة جدة وأبها  مراحل،في المحاكم على 
ومحافظة الخرج، والمحكمة الجزئية بالرياض والمدينة المنورة ومحافظة جدة، على أن يتم 

 ."التدرج في إنشاء تلك األقسام في المحاكم األخرى حسب الحاجة
هذه المكاتب في المحاكم وباشرت أعمالها وكان لها دور إيجابي  وقد جرى افتتاح عدد من"

 ."ملموس رغم الصعوبات التي تواجه هذه المكاتب في أداء رسالتها
كما تم افتتاح عدد من مكاتب اإلصالح والتوجيه األسري خارج المحاكم في العديد من "

 ."جمعة ...(الم –اإلحساء  –الدمام  –القصيم  –جدة  – )الرياضمدن المملكة 
  :على المستوى األهلي والخيري في المملكة العربية السعودية 

مركزًا لإلصالح والتوجيه األسري خارج  71يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من 
   أبرزها:من  المملكة،المحاكم في مختلف مناطق 

 .ي لإلصالح والتوجيـه األسري بجـدةمركز المودة االجتماع .0

                                                           
دمة ورقة مق األســــرة،مكاتب الصــــلح في المحاكم ودورها في خدمة  دهيشــــي،ال زعبد العزيد. عبد المجيد بن  - 1

 هـ.2/0/0461ـ0 المعاصرة(السعودية والتغيرات  )األسرةإلى ندوة 

http://www.almawaddah.net/


 

36 
 

مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، وحدة اإلصالح األسري  .6
 .)الرياض(

 .تبوك( –القصيم  –الدمام  – )اإلحساءمراكز التنمية األسرية  .7
 المجمعة.مركز سعداء للتنمية األسرية في محافظة  .4

وجميع تلك المراكز تقدم خدماتها دون مقابل مادي، وتعمل على تقديم اإلرشاد األسري المباشر، 
ة من ويستطيع االستفاد وغير المباشر عن طريق هواتف اإلرشاد األسري والمواقع اإللكترونية،

 برامجها أي شخص كان ومن أي بلد.
 إجراءات الدراسة

 أوال : منه( الدراسة:
فة مـدى معر بغرض موضوع البحث، لمنهج الوصفي التحليلي لمالءمته الباحث على ا اعتمد    
 ليف المنهج الوصفي التحليعرَّ ويُ الزوجية بالسعودية،  الخالفات حل في األسري  اإلصالح دور

بأنه: المنهج الذي يقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة والعوامل 
 (024: 6100التي تتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمها. )الوادي والزعبي، 

 ثانيا : مجتمع وعينة الدراسة: 
ي ف اإلصالح األسري أفراد المجتمع المحلي العاملين والمهتمين بمن  الدراسةتكون مجتمع     

 ( فرد مشارك في االستبانة27)من عشوائية قوامها وتم اختيار عينة  ،المملكة العربية السعودية
 .ه0446-0440في العام الدراسي ، أهداف الدراسةاإللكترونية التي تحقق 

 ثالثا : تطبيق خطوات الدراسة: 
ة يالزوجية بالمملكة العرب الفاتالخ حل في األسري  اإلصالح ُأجريت الدراسة لمعرفة "دور   

لك تم ذ الدراسة ولتحقيقهداف وحدود الدراسة ومجتمع وعينة وأداة السعودية"، بداية تم تحديد األ
 :وذلك من خاللتصميم وتحديد استبانة إلكترونية، 

( 00ضمن ) نترنت،نة بشكل إلكتروني، ونشرها عبر اإلاالستبا إنشاءتم  إنشاء االستبانة: .9
م بموضوع الدراسة، بحيث ارتبطت كل فقرة من فقرات االستبانة بالبعد الذي يجيب فقرة تهت

 ية:ي دراستنا، وذلك في المحاور اآلتويحقق أهداف التساؤالت الواردة ف
 ما مدى اهتمام الدولة بالمشاكل االجتماعية؟ 
 األثار السلبية المترتبة على الخالف األسري؟ ما 
 أهم الخالفات األسرية؟ ما 
  الزوجية بالمملكة العربية السعودية؟ الخالفات حل في األسري  اإلصالح دورما 

 

http://www.alzwaj.org/?goto=1&id=50
http://www.alzwaj.org/?goto=1&id=50
http://www.almostshar.com/web/Consultant_Desc.php?Consultant_Id=253&Cat_Id=5
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 حل يف األسري  اإلصالح بغرض قياس )دورلباحث االستبانة طبق ا ة:تطبيق االستبان .4
لمستهدفة الفئة اعلى  إلكترونيا توزيعهانشرها و من خالل  الزوجية بالسعودية(، الخالفات

جراء اختبار الثبات والصدق.ث بتحوقد قام الباحمن الدراسة،   ليل وا 
االستطالعية بشكل إلكترونية لمدة أسبوعين، إذا االستبانة تم نشر  :زمن تطبيق االستبانة .3

طبيق حول ت تعبئة ونمذجة االستبانة تبين أن الزمن المناسب النتهاء أفراد العينـة مـن
 .قيقةد( 71)إلجابة على جميع بنودها حوالي ل، و اإللكترونية االستبانة

 ي الدراسة:اإلحصائية المستخدمة فوالمعالجات ألساليب ا .2
الزوجية  الخالفات حل في األسري  اإلصالح الدراسة )لتحديد دور لتحقيق أهداف
 هي:ًا، و ، وتحليل بياناتها كمًا وكيفتم استخدام المعالجات اإلحصائيةبالسعودية(، 

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات االستبانة 
 االرتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط بين متغيرين، وقد تم استخدامه  معامل

 لحساب االتساق الداخلي، والصدق البنائي.
 رض غالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

ى مستو معرفة و ومدى تشتت أداة الدراسة حول األسئلة معرفة خصائص العينة 
 محل البحث لدى العينة. شيوع الظاهرة

 اختبار(T وذلك لغرض )قياسها اختبار رأي المستجيبين حول الظاهرة المراد. 
  ومناقشتها: الدراسةنتائ(  .5

 تم إجراءالزوجية بالسعودية،  الخالفات حل في األسري  اإلصالح للتعرف على دور
برنامج الرزم  ، وتم استخدامالدراسة المعالجات اإلحصائية للبيانات المجمعة من أداة

التي تم عرضها الدراسة  ل على نتائجو ( للحصSPSاإلحصائية للدراسات االجتماعية )
 وتحليلها.
الشخصية تديموةرافيا )العمر بالسنوات  البياناعينة الدارسة  تحليل : 9جدون رقم )  

 % التكرار العمر بالسنوات
20-29 36 49.3 
30-39 17 23.3 
40-49 19 26 
50-60 1 1.4 
 100.0 73 المجموع
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  سنة، 41-40) بينتراوحت أعمارهم أن أةلبية العينة  من تحليل بيانات االستبانة، يتضح لنا
  30-31  سنة، يليها من تراوحت أعمارهم بين )21-20ثم يليهم من تراوحت أعمارهم بين )

   سنة.20-50سنة وأقلهم من تراوحت أعمارهم بين )
ديموةرافيا )الجنس البيانات الشخصيةالدارسة  عينة تحليل : 4جدون رقم )  

 % التكرار الجنس

 24.7 18 ذكر

 75.3 55 أنثى

 100.0 73 المجموع

، %20.7من تحليل بيانات االستبانة، بأن أغلبية العينة من األناث، فقد بلغت نسبتهم  يتضح لنا   
 .%64.2من حجم العينة، بينما بلغت نسبة الذكور 

ديموةرافيا )الجنسية البيانات الشخصيةعينة الدارسة  تحليل : 3جدون رقم )  
 % التكرار الجنسية
 83.6 61 سعودي

 16.4 12 غير سعودي
 100.0 73 المجموع

، أما غير السعوديين فكانوا %27.2يالحظ بأن أغلب العينة من السعوديين فقد بلغت نسبتهم 
02.4%. 

الشخصية تالعلمي  البياناافيا )المؤهل ديموةر عينة الدارسة  تحليل : 2جدون رقم )  
 % التكرار المؤهل العلمي

 21.9 16 دبلوم
 68.5 50 بكالوريوس
 6.8 5 ماجستير
 2.7 2 دكتورا
 100.0 73 المجموع

، ويليهم %22.0يوضح لنا الجدول بأن أغلب المشاركين من حملة البكالوريوس وبغت نسبتهم    
، وأقلهم حملة %2.2، وحملة شهادات الماجستير بنسبة %60.1حملة الدبلوم وبلغت نسبتهم 

 .%6.2الدكتورا بنسبة 
الشخصية تديموةرافيا )عدد سنوات الخبرة  البياناعينة الدارسة  تحليل : 5جدون رقم )  

 % التكرار عدد سنوات الخبرة
سنوات 0أقل من   44 77.2 

سنوات 01 – 0من   7 12.3 
سنوات فأكثر 01من   6 10.5 
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جموع االستجابة م  57 78.1 
 21.9 16 مجموع غير االستجابة

 100.0 73 المجموع

لفئة سنوات الخبرة األقل  %22.6نالحظ من البيانات الخاصة بهذه الفقرة بوجود النسبة األكبر 
وهذا يدل على فاعلية مشاركة  %22.0سنوات، في نسبة استجابة لإلجابة عن الفقرة بنسبة  0من 

 ن لديهم سنوات خبرة أعلى من خمسسري، مقارنة بمي الخبرة في مجال اإلصالح األحديثواهتمام 
 سنوات.

الشخصية تديموةرافيا )طبيعة العمل  البياناعينة الدارسة  تحليل : 2جدون رقم )  
 % التكرار طبيعة العمل
 70.7 41 متعاون 
 29.3 17 موظف

 79.45 58 مجموع االستجابة 
 20.55 15 مجموع غير االستجابة

 100.0 73 المجموع

يتضح لنا أن نسبة المتطوعين المتعاونين في عمل اإلصالح األسري أعلى من نسبة الموظفين    
( مجموع االستجابة فيها بنسبة 27في عينة ) ،%21.2 ينفي المجال، حيث بلغت نسبة المتعاون

21.40%. 
ى الصعيد األهلي في اإلصالح بوجود دور مجتمعي بارز عل اتعطي نتيجة هذا التحليل مؤشر 

االهتمام بتعزيز دور اإلصالح األسري على صعيد عمل المؤسسات  يدعو إلىاألسري، وهذا ما 
 األهلية في البالد.

 رابعا: أداة الدراسة: 
، والتعرف على ماهية األسرة والخالفات األسرية واإلصالح األسري، مشكلةالعلى  االطالعبعد 

( فقرات للبيانات الشخصية 2)االستبانة(، وهي استبانة إلكترونية مكونة من ) قام الباحث ببناء أداة
( فقرة لمضمون أسئلة استقصاء الدراسة، وتم نشرها إلكترونيًا وتعبئتها من الفئة المستهدفة 00و)

 الزوجية الخالفات حل في األسري  اإلصالح من الدراسة، وذلك بغرض التعرف على مدى دور
اس استجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات االستبانة استخدمنا مقياس ليكارت الرباعي بالسعودية، ولقي

 :على النحو اآلتي
 مقياس ليكارت الرباعي  :7جدون رقم )

 غير متحققة متحققة بدرجة ضعيفة متحققة بدرجة متوسطة متحققة بدرجة عالية االستجابة
 9 4 3 2 الدرجة
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 راسة: اختبار ثبات وصد  استبانة الد
نقصد به استقرار المقياس وعدم تناقصه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس النتائج  :الثبات

 باحتمال متساو لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة.
: يأخذ قيمًا تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح، فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات معامل الثبات
امل تكون مساوية للصفر، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام في البيانات فإن فإن قيمة المع

ي كرونباخ فألفا ستخدمنا معامل ولحساب معامل الثبات ا قيمة المعامل تساوي الواحد الصحيح،
 حالة االستجابة الترتيبية.
عكس  ت من خاللإن زيادة قيمة معامل الثبات تعنى زيادة مصداقية البياناثبات وصد  المفردات: 

كما يمكن حساب معامل الصد  عن طريق حساب ج ر معامل نتائج العينة على مجتمع الدراسة، 
 الثبات، وهو يعرف بصد  المحك.

 :تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل تطبيقها  صد  االتسا  الداخلي
 بين درجة كل فقرة ومجموع درجاتعلى عينة الدراسة، وقد تم حساب معامل االرتباط بيرسون 

 ية:اآلتفقرات االستبانة وأخذت النتيجة 
  = 1.10االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ، 1.17معامل االرتباط بيرسون =

α 0.114... ودرجة الحرية = لجميع فقرات االستبانة 
  :ا ما يدل على ثبات ، وهذ00( لعدد الفقرات 1.10) ألفا كرونباخأخذت نتيجة ثبات االستبانة

مرتفع لالستبانة بشكل عام، مما أعطى الباحث الثقة واالطمئنان في استخدام االستبانة على 
أشهر الطرق في قياس ثبات األداة، عينة الدراسة، حيث ُيعد مقياس معامل ألفا كرونباخ من 

 وتكشف هذه الطريقة مدى تشتت درجات المستجيبين.
 ي:الزوجية على النحو اآلت الخالفات حل في األسري حوكانت نتائج استبانة اإلصال

 متحققة بدرجة  
ةير  ضعيفة متوسطة عالية العبارات م

 متحققة
مستوى المشاكل االجتماعية التي تحتاج الى دعم  0

 اجتماعي في أسرتك.
67.7% 
02 

37% 
47 

76.1% 
64 

2.2% 
0 

مستوى المشاكل االجتماعية التي تحتاج الى دعم  6
 ي في منطقتك.اجتماع

60.1% 
02 

25.4% 
33 

61.0% 
00 

06.7% 
1 

عند التعرض لمشكلة أسرية تذهب الى مصلح أو  7
 مستشار أو مرشد أسري.

02.4% 
06 

62% 
01 

67.7% 
02 

32.4% 
45 

مستوى االستفادة من عرض المشكلة على مصلح أو  4
 مستشار أو مرشد أسري.

62% 
01 

35.2% 
42 

07.2% 
01 

64.2% 
02 
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بأن المصلح أو المستشار أو المرشد تفهم لمست  0
 مشكلتك.

70.0% 
67 

35.2% 
42 

1.2% 
2 

67.7% 
02 

 %42.7 تعتبر المصلح األسري أو المرشد قدوة لك. 2
92 

01.2% 
72 

2.6% 
2 

02.4% 
06 

لمست أن المصلح أو المرشد صاحب خبرة ودراية  2
 ومهارة في حل المشكالت األسرية. 

74.6% 
60 

29.9% 
30 

00% 
2 

07.2% 
01 

ترغب في العودة إلى المصلح أو المرشد مرة أخرى لو  2
 احتجت لعرض مشكلتك.

35.2% 
42 

35.2% 
42 

06.7% 
1 

02.4% 
06 

لمست أنه يربط بين واقعك وحل المشكلة التي  1
 عرضتها.

31.7% 
41 

71.0% 
66 

07.2% 
01 

02.4% 
06 

حجم عدد الزيارات التي قمت بها للمصلح أو المرشد  01
 ناء المشكلة.أث

07.2% 
01 

64.2% 
02 

02.4% 
06 

25.4% 
33 

أعطاك المصلح أو المرشد فرصة لعرض وسرد  00
 مشكلتك.

35.2% 
42 

62% 
01 

2.6% 
2 

71.0% 
66 

 %76.1 مستوى تقييمك لالستفادة من اإلصالح االسري. 06
64 

37% 
47 

2.2% 
0 

67.7% 
02 

 %20.3 مستوى أهمية وجود مصلحين أو مرشدين إصالح. 07
22 

02.4% 
06 

00% 
2 

06.7% 
1 

 %24.5 مستوى تأثير اإلصالح األسري في مجتمعنا المحلي. 04
39 

76.1% 
64 

00.0% 
00 

1.2% 
2 

مستوى اهتمام الدولة في التصدي للعنف االسري  00
 وتعزيز االصالح االسري.

29.2% 
25 

71.0% 
66 

6.2% 
6 

0.0% 
4 
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 التحليل الكمي لالستبانة:

 التحليل الكيفي لالستبانة )مناقشة نتائج الدراسة(:
 تالية:من خالل الجدول السابق يمكننا اإلجابة على أسئلة الدراسة ال

 ما مدى اهتمام الدولة بالمشاكل االجتماعية؟ 
  السلبية المترتبة على الخالف األسري؟أذكر األثار 
  الخالفات األسرية؟وضح 
 الزوجية بالمملكة العربية السعودية؟ الخالفات حل في األسري  اإلصالح ما دور 

 أوال: ما مدى اهتمام الدولة بالمشاكل االجتماعية؟
مستوى اهتمام الدولة في التصدي للعنف ( والذي يتمثل في )00سؤال رقم )يتضح لنا من ال   

من أفراد عينة الدراسة وهي  %86.99االسري(، نالحظ بأنه أخذ نسبة االسري وتعزيز االصالح 
نسبة مرتفعة، وحصلت على داللة إحصائية، فقد أجابوا بوجود اهتمام من الدولة بالتصدي للعنف 

 ح وأنها متحققة بدرجة عالية.االسري وتعزيز االصال
( والذي تمثل في السؤال عن مستوى تأثير االصالح األسري في 04وكذلك يتضح لنا من السؤال )

،  %77.05المجتمع المحلي، الذي سجل موافقة بدرجة متوسطة بنسبة االتفاق على السؤال عالية 

 ضعيفة متوسطة عالية رقم
ةير 

 االنحراف المتوسط تحققةم
النسبة 
% T.Test الداللة 

أتجاه 
 العينة

رتبة 
 السؤان

 1 عالية دال احصائيا 13.03 86.99 0.64 3.48 4 6 66 25 95

 2 عالية دال احصائيا 5.49 81.16 1.16 3.25 1 2 06 22 93

 3 متوسط دال احصائيا 5.15 77.05 0.97 3.08 2 00 64 39 92

 4 متوسط دال احصائيا 3.87 73.97 1.01 2.96 01 2 30 60 7

 5 متوسط دال احصائيا 3.06 73.29 1.20 2.93 06 01 66 41 1

 6 متوسط دال احصائيا 3.02 72.60 1.14 2.90 06 1 42 42 2

 7 متوسط دال احصائيا 2.95 70.89 0.97 2.84 06 2 72 92 2

 8 متوسط غير دال 1.93 69.86 1.30 2.79 02 0 47 64 94

 10 متوسط دال احصائيا 2.88 69.18 0.79 2.77 0 64 47 02 9

 9 متوسط دال احصائيا 2.61 69.18 0.88 2.77 1 00 33 02 4

 11 متوسط غير دال 1.67 68.84 1.30 2.75 02 2 42 67 5

 12 متوسط غير دال 0.94 66.78 1.56 2.67 66 2 01 42 99

 13 متوسط دالغير  0.88 65.75 1.26 2.63 02 01 42 01 2

 14 ضعيف غير دال 1.78- 56.16 1.22 2.25 45 02 01 06 3

 15 ضعيف دال احصائيا 2.93- 51.71 1.26 2.07 33 06 02 01 90



 

43 
 

مرشدين إصالح وكانت ( الذي تمثل في معرفة مستوى أهمية وجود مصلحين أو 07والسؤال )
 وكانت النتيجة بالموافقة بدرجة عالية. %81.16المشاركة بنسبة 

 ثانيا : ماهي األثار السلبية المترتبة على الخالف األسري؟
مستوى المشاكل االجتماعية التي تمثل بمعرفة  والذي( 6( و )0يتضح لنا عند السؤال رقم )   

مستوى المشاكل االجتماعية التي تحتاج الى معرفة  ، وكذلكتحتاج الى دعم اجتماعي في أسرتك
وهي نسبة جيدة، حيث  %69.18فكانت نسبة االتفاق على السؤالين  دعم اجتماعي في منطقتك

 اعتبر السؤال بأن له داللة إحصائية، وكان اتجاه العينة في اإلجابة بتحققها بدرجة متوسطة.
 ثالثا : ما هي أهم الخالفات األسرية؟

عند التعرض لمشكلة أسرية تذهب الى ( والذي نص على معرفة 0( ورقم )7ر السؤال رقم )أعتب   
 ،لمست بأن المصلح أو المستشار أو المرشد تفهم مشكلتك، و مصلح أو مستشار أو مرشد أسري 

باتجاه متوسط في  %68.84غير دال إحصائيًا، مع انه أخذ نسبة قبول على السؤال الخامس 
 بدرجة تحقق ضعيفة. %56.16السؤال الثالث وعلى درجة التحقق 

 
 الزوجية بالمملكة العربية السعودية؟ الخالفات حل في األسري  اإلصالح رابعا: ما هو دور

وكانت  ،لمست أنه يربط بين واقعك وحل المشكلة التي عرضتها( وهو 1يتضح لنا من السؤال )   
بموافقة ، ويحمل السؤال داللة إحصائية  %73.29نسبة االتفاق على السؤال من العينة المشاركة 

على تحقق درجة متوسطة والرضا بين الربط بين واقعك وحل المشكلة، وكذلك يتضح لنا من السؤال 
بة ، التي أخذت نسحجم عدد الزيارات التي قمت بها للمصلح أو المرشد أثناء المشكلة( وهو 01)

( 06من السؤال )، وكما أنه أتضح لنا حققةوأخذت داللة إحصائية في اختيارها غير مت % 51.71
وبأنها  % 69.86، الذي أخذ نسبة يسأل عن مستوى تقييمك لالستفادة من اإلصالح االسري  يوالذ

غير دالة إحصائيًا، مع العلم بوجود موافقة على أتجاه العينة بالتحقق بدرجة متوسطة، ويعتبر 
 ( أسئلة غير دالة إحصائيًا.00( و )4السؤال )

 اقأخذ نسبة اتف ،( الذي يسال عن تعتبر المصلح األسري أو المرشد قدوة لك2يث أن السؤال )وح
( الذي يسأل هل لمست أن المصلح أو المرشد 2وأخذ السؤال ) متوسطة،ودرجة تحقيق  % 70.89

 % 73.97وأخذ نسبة موافقة على السؤال ،صاحب خبرة ودراية ومهارة في حل المشكالت األسرية
ترغب في العودة ( الذي يسأل عن 2ة عالية أخذت درجة التحقق متوسطة، وأخذ السؤال )وهي نسب

، كانت نسبة االتفاق على السؤال إلى المصلح أو المرشد مرة أخرى لو احتجت لعرض مشكلتك
 وأخذ داللة إحصائية ورضى بتقدير تحقق بدرجة متوسطة.  % 72.60
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  الدراسة:توصيات 
  ي بعقد ورش تدريبية قبل وبعد الزواج.االهتمام بالوعي األسر 
 .زيادة عدد المصلحين المؤهلين وأصحاب الخبرة لحاجة المجتمع لهذا الجانب 
 .العمل على وضع مكافأة للمصلحين العاملين في اإلصالح األسري بالمؤسسات األهلية 
 .تحفيز العاملين من أهل الخبرة والعطاء بوضع حوافز مشجعة للمصلحين 
 إلصالح بموظفين إداريين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.دعم أقسام ا 
 .االهتمام برفع وزيادة عدد النساء العامالت في االصالح األسري 
  االهتمام بتدريب العاملين في القطاع الحكومي والخاص من المؤسسات األهلية، ورفع

 مستوى الخبرة لديهم.
 ي مجال اإلصالح االسري.تزويد المصلح األسري بالدراسات والنشرات المستجدة ف 
  عقد اتفاقيات تعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات األهلية في تحويل حاالت

 لإلصالح األسري، مما يعزز فرص استثمار الخبرة.
  :بحوث مقترحة

 :بعناوينإجراء دراسات  يقترح الباحث
 .تعزيز الوعي االسري في المجتمع المحلي 
 لعاملين في اإلصالح األسري.توفير برنامج تدريبي لألفراد ا 
 .دراسة حول األسباب ودوافع نشوب الخالفات والمشاكل 

 المراجع والمصادر العربية:
(.60الروم اآلية )سورة  ،القرآن الكريم  

 (60سورة النساء، آية )القرآن الكريم،  .0
 (26سورة النحل آية ) ،القرآن الكريم .6
م الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله من حديث أ والترمذي ،رواه أبو داود ،حديث شريف .7

 والطبراني من حديث أم الدرداء ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ،عنه
 (.01.72 ،60:2:6161 ،العربي) arabic.sputniknews.com ،العربي .4
ـــــــــــــــ  0722: بيروت، ط صــادر،لســان العرب، دار  مكرم،محمد بن  منظور:ابن  .0 /  6)هـ

ــــــــــــــــــ ص 0406دمشـــــق ، القلم،مفردات ألفاظ القرآن، دار  اني،األصـــــفهالراغب  (،002 هـ
421. 

لم يعثر الباحث على تعريف لمصطلح اإلصالح األسري ، واستنبط هذا التعريف من  .2
ين بن إبراهيم )ا بن نجيم  صالح ذات البين، زين الدِ  مجمل تعاريف اإلصالح والصلح وا 
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( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكت ، طالحنفيِ   2/600هـ، )  121، 6اب اإلسالميِ 
، 0(، علي حيدر بك، درر الحكام شرح مجلة األحكام العدلية، دار الجيل، بيروت، ط

(، محمد بن عبد الله الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، دار  06/6هـ )0400
حتاج (، شمس الدين محمد الرملي، نهاية الم 2/6هـ ) 0402، 0الكتب العلمية، بيروت، ط

(، عبد الله بن  726/  7هـ ) 0404إلى شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت ،
(، منصور بن يونس 0/7هـ )0410، 0أحمد بن قدامة ،المغني، دار الفكر، بيروت، ط

 (. 7/711هـ )0416، ، كشاف القناع، دار الفكر، بيروتالبهوتى
ة ورقة مقدم ،األســـرةرها في خدمة عبد المجيد الدهيشـــي، مكاتب الصـــلح في المحاكم ودو  .2

التي نظمتها الجمعية الســـــعودية لعلم  المعاصـــــرة(،الســـــعودية والتغيرات  )األســـــرةإلى ندوة 
، االجتماع والخدمة االجتماعية في المملكة في جامعة اإلمام محمد بن ســـعود اإلســـالمية

 هـ.0461
تفي، مشــــروع ابن باز اإلرشــــاد األســــري الها وآخرون، دليلعبد الله بن ناصــــر الســــدحان  .2

 م.6114 ط، الخيري،
دور المحاكم الشرعية في قطاع غزة في  ،ماهر حامد الحولي، سالم عبد الله أبو مخدة .1

 .م6112ط  الحد من الطالق،
 ،الزوجينالتحكيم الفردي والجماعي ودورهما في اإلصالح بين  عاشور،غادة حامد  .01

 الجامعة األمريكية.
 م.0112 ،واقع الجمعيات النفسية العربية شاهين، ماري وروز  النابلسي، محمد أحمد .00
األردن ) في حل الخالفات الزوجية دور اإلصالح األسري  الربابعة،محمد  حسين .06

 م.6102 ، دار المنظومة،(نموذجاً 
 المصادر االجنبية:المراجع و

 (Family Problems ،)https://www.goodtherapy.org/ ،09-03-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%D8%8C+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.goodtherapy.org/
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قاطع الصوتية في رفع مستوى التالوة لدى طالبات التدريس بطريقة الم فاعلية
 الثامن بسلطنة عمان الصف

The effectiveness of teaching using audio clips in raising 

the level of recitation among female students the eighth 

grade - Sultanate of Oman 

 د. ميمونة بنت درويش الزدجالية
 السلطان قابوس عةجام-مشاركأستا  

 سلطنة عمان
10.36529/1811-000-011-003 

maimuna@squ.edu.om 

 ملخص الدراسة: 
هدفت الدراسة إلى تعرف أثر طريقة المقاطع الصوتية على رفع مستوى التالوة لدى طالبات     

الصف الثامن بسلطنة عمان. استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي لمالئمته لطبيعة هذه 
( طالبة. قسمت إلى مجموعتين: األولى تجريبية وعدد 41دراسة، وتكونت عينة الدراسة من )ال

( طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي 61والثانية ضابطة وعدد أفرادها ) ،(61أفرادها )
وة البسلطنة عمان تم اختيارهن بطريقة قصدية وذلك لكونهن يعانين من صعوبات في الت

عدت الباحثة اختبارا شفويا وبطاقة مالحظة  وذلك بهدف قياس أ ات متدنية. وحاصالت على درج
أثر طريقة المقاطع الصوتية في رفع مستوى مهارة التالوة أثناء تالوة سورة التغابن لدى أفراد العينة 
التجريبية. وتوصلت النتائج إلى تقدم المجموعة التجريبية في مستوى مهارات التجويد أثناء تالوة 

ة التغابن مقارنة بأداء المجموعة الضابطة، وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت بضرورة استخدام سور 
استراتيجية المقاطع الصوتية كطريقة لتدريس التالوة  لما لها من أهمية بالغة في تأسيس الطالبات 

 الكريم.   لتالوة القرآن
 ساسي. تية، التالوة، التعليم األطريقة المقاطع الصو  الكلمات الدالة:

Abstract: 

The study aimed to know the effectiveness of the phoneme method on 

raising the level of recitation among eighth grade female students in the 

Sultanate of Oman. 

The researcher used the quasi-experimental design. The study sample 

consisted of (40) students. It was divided into two groups: the first is 

experimental and its members are (20) and the second is a Control group 

and its number of its members is (20) female students from the eighth 

grade students in the Sultanate of Oman. They were chosen 

conveniently because they had difficulty reciting and had low grades 
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The researcher used an oral test and a note card in order to measure the 

skill level of recitation while reciting Surat Al-Taghabun. The study 

reached the superiority of the experimental group in the level of 

intonation skills during recitation of Surat Al-Taghabun compared to 

the performance of the control group. The results of the study 

recommended the necessity of using the audio clips strategy as a 

method for teaching recitation as well as establishing female students 

to recite the Holy Quran 

 

Key words: syllable method, recitation, basic education 

 
  مقدمة:

القرآن الكريم هو كتاب العربية األكبر، ورمز وحدة األمة العربية، وبه اكتسبت لغة العرب بقاءها  
وحيويتها، وبه صار العرب أمًة واحدًة مؤمنًة موحدًة متآلفة القلوب متجانسة المزاج، متحدة اللسان، 

اله بلغتهم العرب وشرفهم بإنز  متشابهة البيان، ومنه استمد العرب علومهم ومعارفهم، وبه كرم الله
 .1جمعاء إلى البشرية

وال شك أن دراسة الناشئ للقرآن الكريم ينجم عنه آثار إيجابية تعينه في حياته العلمية، فضاًل     
عما يناله من األجر الجزيل والثواب العظيم، وما تتغذى به روحه من اإليمان، وقد أكد ابن خلدون 

والقرآن هو أول العلوم التي يتعلمها الصبي، ألن تعليم الولد للقرآن ”ه: هذا األمر في مقدمته بقول
شعار من شعائر الدين، أخذ به أهل الملة، ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلى 
القلوب من رسوخ اإليمان، وصار القرآن أصل التعليم الذي يبنى عليه ما يحصل بعده من الملكات، 

وقد أكد القرآن الكريم والسنة  (2)ليم الصغر أشد رسوخًا، وهو أصل لما بعده"وسبب ذلك أن تع
اَلَة النبوية على أهمية وفضل تالوة القرآن الكريم فقال تعالى: "ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَّـِه َوَأَقاُموا الصَّ 

(، وقال رسوله: "اقرأوا القرآن فإنه 61ِتَجاَرًة لَّن َتُبوَر")فاطر: َوَأنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسرًّا َوَعاَلِنَيًة َيْرُجونَ 
. كما حث على تالوته مبينا الثواب الجزيل، والخير العميم (3)يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه"

الذي " :قالت: قال رسوله الله -لله عنهارضي ا -الذي يحظى به تالي القرآن الكريم، فعن عائشة
هو عليه شاق له عتع فيه، و توهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتيقرأ القرآن 
 (4)أجران" 

                                                           

-هـ  0467الطبعة: الثانية،  القاهرة-محمد بن محمد بن سويلم أبو ُشهبة، المدخل لدراسة القرآن الكريم، مكتبه السنة  (1)
6117. 

 .220(، ص 0122إبن خلدون، مقدمة ابن خلدون، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ) نعبد الرحم( 2)
 .606، رقم الحديث007، 0مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، ج( 3)
 .644الحديث ، رقم 001-041، 0باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه، ج نفسه،( المرجع 4)
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ويكفي المؤمن دافعا للمداومة والحرص على تعليم تالوة كتاب الله تالوة صحيحة خالية من 
أن  -رضي الله عنه -األخطاء، حين يقف على قول المصطفى، الذي رواه عبدالله بن مسعود

)الـم( حرف،  أمثالها، ال أقول ةالنبي  قال: من قرأ حرفا من كتاب الله، فله به حسنه، والحسنة بعشر 
ومن المعلوم أن تالوة القرآن الكريم ال تكون صحيحة  (1)ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف"

لغن المد، وا إال إذا روعيت فيها أحكام التجويد، من إخراج للحروف من مخارجها، والمد في مواضع
ن خالف ذلك يعتبر لحنا، أي خطأ، فقد يأتي جليا حين يخل بالمعنى، فيعطي  في مواضعه، وا 

أو لحنا خفيا حين  ،(2)معنى غير المعنى المراد، كرفع الهاء أو نصبها في قوله تعالى: "الحمد لله "
 التجويد: كتركنى الكلمة، وهو ما يكون في أحكام بخطأ ما على اللفظ، دون أن يخل بميطرأ 

. لذلك يجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تالوته صيانة للقرآن أن يجد اللحن (3)اإلدغام مثال
ليه سبيال، وذلك واجب على كل من قرأ شيئا من القرآن كيفما كان  ألنه ال رخصة في إوالتغيير 

الى:" ُقْرآًنا َعَرِبيًّا رة لقوله تعليه  إال عند الضرو إآن وتعويجه، واتخاذ اللحن سبيال تغيير اللفظ بالقر 
، وأقل ما يلزم المكلف قراءته مجودا ما فرض عليه في الصالة لمن (4)َغْيَر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم َيتَُّقوَن" 

 اليقدر على االستزادة من قراءة القرآن الكريم. 
 جب مراعاته في القراءةأجمعت األمة على وجوب قراءة القرآن الكريم مجودا تراعي فيه ما يو     

. كما أن تالوة القرآن حق تالوته أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحفظ (5)من أحكام وقواعد
اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحفظ العقل بتفسير المعاني، وحفظ القلب باالتعاظ والتأثر 

 . (6)ظوالقلب يتع ،والعقل يترجم ،تمار، فاللسان يرتلئباالنزجار واال
فمن هذا المنطلق يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقن تالوة كتاب الله حق تالوته مراعيا أحكام 
التالوة والتجويد، وهذا ال يتحقق بمجرد الدراسة النظرية لهذه األحكام فحسب، واإللمام بها ومعرفة 

لغ مستوى ألحكام حتى يببد من التجويد العملي والتطبيق والممارسة لهذه ا قواعدها وأحكامها، بل ال
 -الله عنهم رضي -اإلتقان. وطلبا لهذه المعاني الكبيرة، وحرصا عليها كان الصحابة، والتابعون 
. واستمر المسلمون (7)يجعلون على رأس اهتمامهم قراءة القرآن الكريم، والمداومة عليه، دون انقطاع

                                                           

، رقم الحديث 020، 0( محمد بن عيسىى الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من أجر، ج1)
6101.  

 0( سورة الفاتحة، اآلية: 2)
(، 6114ة، )( ماجد زكي الجالد، تدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب العملية، األردن، عمان، دار المسير 3)

 .662ص 
 62( سورة الزمر، اآلية: 4)
 (. 6114( علي منير الحصري  يوسف العنزي، طرق التدريس العامة، الكويت، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، )5)
 .60( ص 0122(  شيخ عثمان حسيني. حق التالوة. األردن: مكتبة المنار. ) 6)
 .011(،  ص6111ين، بيروت، دار صادر، )(  أبو حامد محمد الغزالي، إحياء علوم الد7)
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ت، وفي ويعلمونه ألبنائهم في البيو في جميع عصورهم، ومختلف بلدانهم يتعلمون القرآن الكريم 
وفي الجامعات، وكان القرآن هو المسيطر  وفي المعاهد الكتاتيب، وفي المساجد، ثم في المدارس

على مناهجهم الدراسية، حيث يبدأ الصبيان منذ صغرهم بتعلم تالوة القرآن الكريم، وتفسيره، وعلومه، 
صايا الخلفاء ومن أروع و  نتهاء منه.لعلوم إال بعد االوحفظه غيبا وال ينتقلون لتعلم غيره من أنواع ا

لمؤدبي أبنائهم ما نجده في وصية الخليفة هارون الرشيد مع خلف األحمر مؤدب ولده محمد 
 .األمين
ال: الرشيُد في تأديب ولده محمد األمين، فق بعث إلي  “حمر تلك الوصية فيقول: ويذكر خلف األ    

وطة، ر يدك عليه مبسقد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصي   يا أحمُر، إن أمير المؤمنين
فه األخبار، وروِ ه  وطاعته لك واجبة  فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين: َأْقِرْئُه القرآن، وعرِ 
ْره بمواقع الكالم وبدئه، وامنعه من الضحك إال في أوقاته، وخذه  األشعار، وعلمه السنن، وبصِ 

اشم إذا دخلوا عليه، ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه. وال َتُمرَّن بك بتعظيم مشايخ بني ه
ساعة إال وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميَت ذهنه. وال تمعن في مسامحته 

مه ما استطعت بالقرب والمالينة، فإْن أباهما فعليك بالشدة والغلظة  . 1"فيستحلي الفراغ ويألَفه. وقوِ 
والقرآن الكريم هو أول العلوم التي يتعلمها الصبي  ألن د ابن خلدون هذا المعنى فيقول: "ويؤك 

تعليم القرآن شعار من شعائر الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في أمصارهم جميعا لما يسبق 
د من عفيه إلى القلوب من رسوخ اإليمان، وصار القرآن أصل التعليم الذي يبنى عليه ما يحصل ب

. ومضت األمة على هذا الحال إلى يومنا هذا، حتى أصبح القرآن الكريم جزءًا من (2)الملكات" 
المنهاج الدراسي لمادة التربية اإلسالمية حيث يقوم الطلبة عبر صفوف مراحل التعليم العام بتالوة 

دد من ى عكمقرر للتالوة، إضافة لدروس في أحكام التجويد وزعت موضوعاتها عل هئبعض أجزا
 . (3)الصفوف، هذا إلى جانب اآليات المبثوثة في بقية وحدات كتاب التربية اإلسالمية 

 أهمية تدريس تالوة القرآن الكريم  
 جعل حيث ،ولتدريس تالوة القرآن الكريم أهمية بالغة، وفوائد جلية وعظيمة على المعلم والمتعلم    
 أيًضا كتابه الناس علِ مي لمن وجعل عظيًما، وثواًبا كبيًرا فضاًل  كتابهُ  يتعلَّمون  الذين لعباده تعالى الله

                                                           

، ص 0122، مطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، 7( اإلمام أبي الحسن بن علي المسعودي، مروج الذهب، ج 1)
604. 

 .220(، ص 0122( عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، بيروت، دار الكتاب اللبناني، )2)
 .62(، ص 6112ت، طرق تدريس التربية اإلسالمية وتطبيقاتها، القاهرة: دار الفضيلة، )( محمد مزعل الشباطا3)
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 سولر  إنَّ  -عنه الله رضي- عفان بن عثمان رواه الذي الحديث في جاء فقد وأكبر، أعظم أجًرا
 1"وعلمه القرآن تعلم من خيركم: "قال -وسلَّم عليه الله صلَّى- الله

اء تاب الله يجنب الطالبات الوقوع في األخطاء أثنإن تعليم الطالبات كيفية التالوة الصحيحة لك
تالوتهن لكتاب الله، وكذلك يتعرفن على أحكام التجويد نظرَيا وتطبيقيًا، وبالتالي يصلن إلى إتقان 
ذا ما أتقنت الطالبة تالوة القرآن الكريم سهل عليها تدبر آيات الله والخشوع  تالوة القرآن الكريم، وا 

لهدف وتحقيقا لهذا ا أنينة في التالوة، وهذا هو الهدف األساسي من التالوة.أثناء تالوتها، والطم
 وعلى حيحالص الوجه على تكون  أن ينبغي التي الكريم القرآن تالوة تعليم بطرق  وجب االهتمام

 الصحيحة ةالقراء استثناء بدون  جميعهن الطالبات تعليم إن حيث تعالى، الله يرضي الذي الوجه
ق المتبعة من الطر  وتعتبر الطريقة الصوتية اإلسالمية، التربية معلمة مهام أهم من الكريم للقرآن

هي بمثابة ف قديما لدى السلف الصالح في تعليم تالوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية للمبتدئين 
حروف لالتجويد العملي للقرآن الكريم وهجاء اللغة العربية. والطريقة الصوتية تبدأ بتعليم نطق ا

موصولة بحروف المد ) ا / و /ي ( وأشكالها مع الحركات الثالث، وكيفية نطقها) ءا، با، تا، .../ 
ن المعلم الطالب الحروف مع حروف المد ويرددون تو.../ئي، بي، تي...(، حيث يلق   ؤو، بو،

 ينها. بلى الحروف والمدود حتى يتعلمومها ويميزوا فيما إصبع وبالقلم شارة باإله مع اإلدبع
سكنة لوصف حرفي المد )الواو والياء( عند نطقهما مع الحرف الذي يسبقهما مثل:  وتستخدم كلمة

يا بو. وأما حرف المد األلف ب، با ضمة: بو، واو سكنة أو ثم تنطق سو  با سكنة بي،با كسرة 
وبعد ذلك  ،ثم ذكر حركة الفتحة مثل با: با ألف فتحة با ،الحرف الذي يسبقة يأتي بعد نطق هفنطق

روف ن في نطق حيينطق الحرف مع جميع المدود سويا با بي بو. وقد وردت كلمة مدة عند العماني
 المد الصغيرة الواردة في الرسم القرءاني فقط. 

دم ع ي تستخدم كلمة سكون لوصف المد معوهذه الطريقة تختلف عن طريقة القاعدة النورانية الت
ة ألف سكون با، با ضمة واو سكون بو، با كسرة با با سكون الفصل بين الحرفين فيقال با فتح

ة على فيقال في نطقها في القاعدة النوراني العثمانيبي، أما حروف المد الصغيره الواردة في الرسم 
ة يا ( ه كسر هو، )هي( ه ضمة واو صغيرة )هوغرار المثال التالي: )هـ( فتحه ألف صغيرة ها، 

 .( الفرق بين الطريقتين0ويوضح الجدول ) .2صغيرة هي
 

                                                           

 0412، 0محمد ناصر الدين األلباني، ) تحقيق: زهير الشاويش(، صحيح سنن الترمذي، مكتب التربية العربي لدول، ط (1)
 .0-0، الموقع ح 6112هـ، رقم الحديث 

 

 

 تالوة راتلمها األساسي الخامس الصف طلبة إتقان في النورانية بالقاعدة التدريس فاعلية اليحيائي، ناصر بن ( أحمد2)
 .عمان سلطنة مسقط، قابوس، السلطان جامعة ،6102 منشورة، غير ماجستير رسالة الكريم، القرآن
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 النورانية وطريقة القاعدة الصوتية الطريقة بين الفر    9) جدون
 النورانية القاعدة الصوتية الطريقة

 فبحرو  موصولة الحروف نطق بتعليم تبدأ
 الحركات مع وأشكالها(  ي/ و/  ا)  المد

 و،ؤ .../  تا، با، ءا،) نطقها وكيفية الثالث،
 ..(.تي بي، ئي،.../بو،تو

 

 المد حرفي لوصف سكنة وتستخدم كلمة
 الذي الحرف مع نطقهما عند( والياء الواو)

 با ،ب سكنة با ، بي كسرة با: مثل يسبقهما
 .بو سويا تنطق ثم أو سكنة واو بو،: ضمة

 الفصل عدم مع المد لوصف سكون  كلمة تستخدم
 ضمة اب با، سكون  ألف فتحة با فيقال الحرفين بين
 بي. سكون  با با كسرة با بو، سكون  واو

 هنطق بعد يأتي فنطقة األلف المد حرف وأما
 ثلم الفتحة حركة ذكر ثم يسبقة الذي الحرف

 با  فتحة ألف با: با
 بي با سويا المدود جميع مع الحرف وينطق

 بو

 نيالعثما الرسم في الواردة الصغيره المد حروف أما
 رراغ على النورانية القاعدة في نطقها في فيقال
 ه( هو)  ها، صغيرة ألف فتحه( هـ: )التالي المثال
 صغيرة يا كسرة ه( هي) هو، صغيرة واو ضمة
 .هي

 تعريف المقطع 
 أن المقطع في اللغة: هو الوحدة الصوتية التي تتألف منها الكلمة. (1)ذكر محمود

ويتركب  يهاأما اصطالحًا، أقرب إلى قول العرب: مقطعات الكالم بمعنى أجزاؤه التي يتحلل إل
 عنها.

 مفهوم المقطع الصوتي
ح الخالدي والعيوني أن المقطع الصوتي هو كتلة صوتية يمكن أن تنطق دفعة واحدة منفصلة  (2)وضَّ

 بها.  يتميز التي وفق مجموعة من الخصائص ومستقلة عما قبلها وما بعدها.
 خصائص المقطع الصوتي

 :3يأتبها ومن هذه الخصائص ما ييتميز  للمقطع الصوتي مجموعة من الخصائص التي
 بد من وجود حرف متحرك في المقطع الصوتي. . ال0
 . الحروف المتحركة تمثل مقطعا صوتيًا واحدًا.6
 . الحرف الساكن يشكل مع الحرف المتحرك الذي قبله مقطعًا صوتًيا.7
 . حروف المد تشكل مع الحرف المتحرك الذي قبلها مقطعًا صوتيًا.4

                                                           

 (.6102( إنعام محمود، المقطع الصوتي وأهميته في الكالم العربي، مجلة القسم العربي، )1)
رحمن الخالدي، وعبد الحي العيوني، المقاربة الديداكتيكية لتعليم وتعلم القراءة والكتابة وفق الطريقة المقطعية، ( عبد ال2)

 المملكة المغربية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، )د.ت(. 
 ( المرجع نفسه3)
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شدد يفك إدغامه إلى حرفين، األول ساكن، والثاني متحرك، الحرف األول الساكن . الحرف الم0
 يشكل مع الحرف المتحرك الذي قبله مقطًعا صوتيًا.

 تعريف القراءة بالمقاطع الصوتية
قل من الكلمة، أ هذه الطريقة تعلم المتعلمين القراءة بتقديم وحدات لغوية أكبر من الحرف، ولكنها   

ا على مقاطع الكلمات. وسميت هذه الطريقة بالمقطعية ألن المتعلمين يتعلمون بها وتنبني أصوله
  فالمقطع الصوتي حركة وكل مجموعة من المقاطع، ثم يقومون بتركيب كلمات من هذه المقاطع

 . 1حركة ال تبدأ من ذروة نشاطها بل من هامش يعقبه صعود نحو الذروة ثم تراجع إلى واقع البدء
 المقاطع الصوتية في التعليم طريقةام أهمية استخد

ــة من القضــايا اللغويا كونــه يفســر كثيــر   ن الكــريمآأهميــة دراســة المقطــع فــي القــر "ونجــد    
عنــــد -ــــةنحوي حقــه التحريــك مــن غيـــر علــة صـــرفية أو ورد فــي تســكين ما والدالليــة، وبالــذات مــا

ركـات، والتقاء الح وكــــذلك التقـــــاء السـاكنين، فــــي الحــــروف واألســـــماء واألفعــــال،  -ــــض القـــــراءبعـ
بالنسـبة -ـل ن الكـريم يمثآوبما أن القـر  وهمـزة الوصـل والقطـع، أو إبـدالها، وتسـهيل الهمـزة أوتحقيقهـا،

ـــــد أن ب كـــــان ال ـل الدارسـين والمـــــؤلفين قـــــديما وحـــــديثا،المصـدر األساسـي لك –للغـة العربيـة
 -أيضـا-كونه يعـد مين ذلـك بالشـعرمدع   وخصائصـه، نســـــتخرج منـــــه أشـــــكال المقطـــــع العربـــــي،

   .2"للغويين أثنـاء تقعيـدهم للـدرس الصرفي والنحوي  مرجعـا
جدًا  ألنها تمكن المتعلمين من النطق السليم للكلمات، والقراءة الدقيقة والصحيحة هذه الطريقة مفيدة 

والسريعة للكلمات، والربط بين المنطوق والمكتوب، وكذلك يدرك المتعلم أن الكلمة المنطوقة هي 
مجموعة من الوحدات الصوتية الصغيرة، وهي كذلك تنمي المعجم الذهني عند المتعلمين من خالل 

  كلمات جديدة، كما أنها تجعل المتعلمين قادرين على فهم معاني النص واستيعابها. معرفة
ونظرا لما تمثله طرق تعليم األصوات في اللغة العربية للمبتدئين فإن دراسة هذه الطرق والتعرف 

فادة ستن النظم التعليمية الحديثة من االعليها والوقوف على اإلجراءات التي كانت تنفذ من خاللها تمك
تدئين بمنها في تدريس التالوة. لذا فإن دراسة الطرق المتبعة في تعليم األصوات في اللغة العربية للم

سترشاد بها في النظام التعليمي الحالي ال سيما في تطوير تدريس التالوة قد تكون ذات فائدة عند اال
لعديد كما دلت عليه نتائج ا وحل المشكالت المتعلقة بها والتي من أهمها ضعف التالوة عند الطلبة

                                                           

لة الهمداني، بحث محكم، تم نشره في مج( عبد الكريم أسعد قحطان، في البنية اإليقاعية للغة الشعر، قراءة في ديوان 1)
 .012، ص 6112التواصل، جامعة عدن، يونيو، 

مصلح شداد، المقطع في بنية الكلمة العربية دراسة لغوية تطبيقية في القرآن الكريم، رسالة ماجستيرغير  هعبد الل( مناع 2)
 .00 ص( 6111كلية الدراسات العليا، جامعة أم درمان اإلسالمية، ) منشورة،
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التي توصلت  (1)(6112من الدراسات التي أجريت في السلطنة، منها: دراسة إبتهال بنت خلفان)
إلى وجود تدني في أداء الطالبات عينة الدراسة في الجانب المعرفي ألحكام التالوة وعزت هذا 

 التي كشفت عن وجود تدن ٍ  (2)(6112الضعف إلى قلة دروس التجويد. ودراسة إبراهيم بن سليمان)
في مستوى أداء معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية ومعلماتها في كل من المعرفة النظرية، والتطبيق 
العملي ألحكام التجويد، وقد عزى هذا الضعف إلى قلة دروس التجويد في هذه المرحلة مما ينعكس 

التي هدفت إلى تحديد  (3)(6117علي ) نب على اهتمام المعلمين في هذا المجال. ودراسة عبدالله
كفايات تدريس التربية االسالمية لدى معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان، 
حيث أكدت نتائجها وجود ضعف في أداء أحكام التجويد لدى معلمات الحلقة األولى في مدارس 

التي هدفت إلى التوصل إلى قائمة  (4)(0110التعليم األساسي. وكذلك دراسة هاشل بن سعد)
بالكفايات الالزمة لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية، وقياس مدى توافرها لديهم، حيث دلت 

 نتائج الدراسة إلى وجود ضعف عام لدى المعلمين في ممارسة كفايات التجويد.
جويد، أحكام التالوة والت التدريس المختلفة في تدريس ائقوهناك دراسات أخرى بحثت في طر    

التي هدفت إلى الكشف عن أثر خطوات  (5)(6100ومن هذه الدراسات: دراسة خالد المطرودي )
تدريس مقترحة في إتقان مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى تالميذ الصف السادس في مدارس 

وعة صائيا لصالح المجمالتعليم العام في مدينة الرياض. وتوصل فيها إلى وجود فروق دالة إح
التي  (6)(0114التجريبية في كل مهارة وفي المجموع الكلي للمهارات. ودراسة مصطفى عبدالله )

لصف على تحصيل طالب ا -حتى التمكن –تقان ان أثر استخدام أسلوب التعلم باإلسعت إلى بي
( التي هدفت إلى 6100)أبانمي  العزيز عبد ودراسة فهداألول األزهري وأدائهم في مادة التجويد. 

                                                           

( ابتهال بنت خلفان الحارثية، مدى تمكن طالبات الصف العاشر من تطبيق أحكام التجويد، رسالة ماجستيرغير منشورة، 1)
 (، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.6112)
ساسي في ( إبراهيم بن سليمان الصقري، مدى تمكن معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها بالحلقة الثانية من التعليم األ2)

(، جامعة السلطان قابوس، سلطنة 6112محافظة مسقط من تالوة القرآن الكريم وتجويده، رسالة ماجستير غير منشورة، )
 عمان. 

( عبدالله بن علي بن حسن البلوشي، كفايات تدريس التربية االسالمية لدى معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي 3)
 (، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.6117ر غير منشورة، )بسلطنة عمان، رسالة ماجستي

بن سرور الغافري، الكفايات االزمة لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في سلطنة عمان وقياس  ( هاشل بن سعد4)
(، كلية التربية، جامعة 0110مدى توافرها لدى معلمي التربية االسالمية في منطقة الظاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، )

 السلطان قابوس. 
خطوات تدريس مقترحة في إتقان مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى تالميذ الصف السادس  المطرودي، أثر( خالد 5)

 .22-71(، 6100(، )41)00اإلبتدائي في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض، مجلة الثقافة والتنمية،
صف األول تحصيل طالب ال على-التمكن حتى-باإلتقانله إبراهيم طنطاوي، أثر استخدام أسلوب التعلم مصطفى عبدال (6)

 (، جامعة األزهر، جمهورية مصر العربية. 0114االعدادي األزهريي وأدائهم في مادة التجويد، رسالة ماجستير غير منشورة، )
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ستخدام السبورة الذكية في اكتساب الطالب أحكام التجويد بمنطقة باتعرف أثر برنامج تعليمي 
بين متوسطي  إحصائيا عودية. وتوصلت إلى وجود فروق دالةالرياض التعليمية بالمملكة العربية الس

صالح في اختبار التجويد لدرجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
( التي 6104. ودراسة موفق جمعان الغامدي )1البعدي التطبيق فيو  التطبيق المجموعة التجريبية

كشفت عن وجود أثر فعال الستخدام الوسائط المتعددة التفاعلية في تنمية مهارات تالوة القرآن 
( التي هدفت إلى تعرف 6102ي )ودراسة أحمد بن ناصر اليحيائ 2الكريم لدى المجموعة التجريبية.

فاعلية تدريس التالوة بالقاعدة النورانية في إتقان طلبة الصف الخامس األساسي لمهارات تالوة 
وتوصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل التالوة لصالح  ،القرآن الكريم بمحافظة الداخلية

كشفت نتائجها عن تفوق المجموعة  ودراسة سلوى حمدان بلعوشة، التي 3المجموعة التجريبية.
التجريبية على المجموعة الضابطة لصالح االختبار البعدي للمجموعة الضابطة، في مهارتي الكتابة 

 4والقراءة.
ومن خالل ما سبق، يتبين أن هناك اهتماما واضحا من قبل الباحثين لدراسة هذا الجانب من نواحي 

 ة لدى الطلبة والمعلمين وقدمت العديد من المقترحاتمختلفة للكشف عن أسباب الضعف في التالو 
والتوصيات في ضوء النتائج التي توصلت إليها وأكدت جميعها على ضرورة توظيف الطرق الحديثة 

باحثة، القيام من هنا فقد رأت ال تناولت الطريقة الصوتيةفي تدريس التالوة. في حين ال توجد دراسة 
العالقة بين تدريس تالوة القرآن الكريم باستخدام الطريقة الصوتية بالدراسة الحالية والوقوف على 

مكانية اإلستفادة منها في التغلب على مشكلة ضعف التالوة عند الطالبات. وبذلك تتميز الدراسة  وا 
الحالية باستخدامها إحدى طرائق التدريس األصيلة المستخدمة قديما ال سيما في المجتمع العماني 

مكانية االال في تدريس تالوة عف في ستفادة منها في التغلب على مشكلة الضقرآن الكريم وتجويده وا 
 التالوة لدى عينة من طلبة الصف الثامن األساسي. 

 
 
 

                                                           

التجويد،  حكامأ طالب المرحلة اإلبتدائية اكتساب في الذكية السبورة بإستخدام تعليمي برنامج ( فهد عبد العزيز أبانمي، أثر1)
 . 602-020(، ص 6100(، )0مجلة العلوم التربوية، )

( موفق جمعان الغامدي، استخدام الوسائط المتعددة التفاعلية في تنمية مهارات تالوة القرآن الكريم لدى طالب الصف 2)
  (، كلية التربية، جامعة الباحة، المملكة العربية السعودية.6104ماجستير غير منشورة، )األول الثانوي بمنطقة الباحة، رسالة 

بالقاعدة النورانية في إتقان طلبة الصف الخامس األساسي لمهارات تالوة القرآن  فاعلية التدريس( أحمد بن ناصر اليحيائي، 3)
 امعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.(، كلية التربية، ج6102الكريم، رسالة ماجستير غير منشورة، )

 ( سلوى حمدان بلعوشه، فاعلية توظيف القاعدة النورانية في عالج الضعف القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي. 4)
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 مصطلحات الدراسة:
بأنها: "تقويم العملية التي أنتجت المخرجات أو النتائج  (1)الزكي يعرفها فاروق فلية  وأحمد: أثر

هي مقارنة قابلة للقياس بين المخرجات المتوقعة والمستهدفة والنتائج التي يمكن مالحظتها، و 
 المالحظة". 

وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها: مدى التغير الذي يحدث لطالبات الصف الثامن األساسي إثر التدريس 
 لبطريقة المقاطع الصوتية في رفع مستوى تالوة سورة التغابن في مادة التربية اإلسالمية، ويستد

 عدي.االختبار القبلي واالختبار الب عليه من الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في
 الفرق بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي.و 

هذه الطريقة تعلم المتعلمين القراءة بتقديم وحدات لغوية أكبر من الحرف،  طريقة المقاطع الصوتية:
نها، أقل من الكلمة، وتنبني أصولها على مقاطع الكلمات. وسميت هذه الطريقة بالمقطعية ألن ولك

 المتعلمين يتعلمون بها مجموعة من المقاطع، ثم يقومون بتركيب كلمات من هذه المقاطع. 
ن م يقصد بها في الدراسة الحالية: تالوة النص القرآني المقرر على طلبة الصف الثامن التالوة:

 تعليم األساسي، مع مراعاة سالمة النطق بالحروف والكلمات وتطبيق أحكام التجويد.ال
نظام تعليمي موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة ممن هم في سن المدرسة،  التعليم األساسي:

مدته عشر سنوات، يقوم على توفير االحتياجات التعليمية األساسية من المعلومات والمعارف 
ت، وتنمية االتجاهات والقيم التي تمكن المتعلمين من االستمرار في التعليم والتدريب وفقًا والمهارا

لميولهم واستعدادهم وقدراتهم، بما يمكنهم من مواجهة تحديات الحاضر وظروفه وتطلعات المستقبل، 
م إ الصفوف من  ناألولى تتضم :لى حلقتين دراسيتينفي إطار التنمية المجتمعية الشاملة، وهو ُيَقسَّ

( )بوابة سلطنة عمان التعليمية، وزارة التربية 01-0(، و الثانية تتضمن الصفوف من )0-4)
 والتعليم(. 

 مشكلة الدراسة وسؤاليها: 
مما سبق وفي أطار الجهود التي بذلت من قبل الباحثين في مجال الكشف عن مشكالت تالوة 

إمكانية  مقترحة لتدريسه، تأتي هذه الدراسة لتبحث فيالقرآن الكريم لدى الطلبة والمعلمين، والطرق ال
الرجوع إلى الطرق األصيلة التي استخدمها السلف الصالح في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في 
 حلقات العلم والكتاتيب قديما. وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في تعرف العالقة بين استخدام

 الباتدى طتحصيل في تالوة القرآن الكريم لالالكريم وتحسن مستوى الطرق القديمة في تعليم القرآن 
 الصف الثامن األساسي بسلطنة عمان.

 

                                                           

 (.6114، وأحمدالزكي، معجم مصطلحات التربية، مصر، االسكندرية، دار الوفاء، )فليه( فاروق 1)
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 وذلك من خالل اإلجابة عن سؤالي الدراسة:  
( بين متوسطي درجات التطبيقين ≥1.10αهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0

دريس يبية في تالوة سورة التغابن تعزى الستخدام طريقة التالقبلي والبعدي لطالبات المجموعة التجر 
 بالمقاطع الصوتية؟

( بين متوسطي درجات طالبات ≥1.10αهل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) .6
  المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي تعزى الستخذام طريقة المقاطع الصوتية؟

  أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى: معرفة أثر استخدام استراتيجية المقاطع الصوتية، وهي من الطرق   

مكانية االستفادة منها في تدريس مقرر التالوة  التقليدية المستخدمة في المجتع العماني قديما وا 
د عللصف الثامن ورفع مستوى تالوة الطالبات ذوات المستوى المتدني في التالوة بمدرسة أم س

 األنصارية للتعليم األساسي بمحافظة مسقط. 
 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدارسة الحالية في:
 تعليم تالوة القرآن الكريم التي ينبغي أن تكون على الوجه الصحيح المرتبط بطرق أهمية موضوعها  -

راءة قوعلى الوجه الذي يرضي الله تعالى، حيث إن تعليم الطالبات جميعهن بدون استثناء ال
الصحيحة للقرآن الكريم هي من أهم مهام معلمة التربية اإلسالمية، وهذه الطريقة من الطرق التي 
تساعد المعلمة على تعليم الطالبات ذوات المستوى المتدني في التالوة كيفية التالوة الصحيحة 

 مان. ع لسورة التغابن المقررة في منهج التربية االسالمية للصف الثامن األساسي بسلطنة
ميتها وتعريف المعلمين بها وبيان أه يهاإلقاء الضوء عل من خالل المقاطع الصوتية تأصيل طريقة -

في العملية التعليمية، وكيفية استخدامها كطريقة لتدريس القرآن الكريم ومعالجة أخطاء التالميذ في 
 تالوتهم للقرآن الكريم بهدف إتقانهم لتالوة القرآن الكريم وتجويده. 

الستفادة من جهود السلف الصالح في تطوير طرائق وأساليب تدريس القرآن الكريم والتالوة بما ا -
 يتالئم مع األهداف العامة للمنهج التربية اإلسالمية الحديث.

 حدود الدراسة:
الحد الموضوعي: اقتصرت الدراسة على تالوة سورة التغابن المقررة على طلبة الصف الثامن 

 مان.األساسي بسلطنة ع
طالبة من ذوات المستوى المتدني في تالوة القرآن الكريم،  61الحد البشري: طبقت الدراسة على 

 من طالبات الصف الثامن في مدرسة أم سعد األنصارية، في محافظة مسقط بسلطنة عمان.
 الحد المكاني: اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من طالبات الصف الثامن بمحافظة مسقط.
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/ 6101الزماني: طبقت هذه الدراسة في نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحد 
 .م6161

 منه( الدراسة: 
اتبعت هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي، وذلك لدراسة فاعلية المتغير المستقل )استراتيجية    

ينة الدراسة عالمقاطع الصوتية( على المتغير التابع )تحصيل الطالبات في التالوة(، وقد قسمت 
إلى مجموعتين: ضابطة وتجريبية. درست المجموعة الضابطة بالطرية العادية، في حين درست 

ا من أحد االستعانة به متخصصة تمالمجموعة التجريبية بطريقة المقاطع الصوتية على يد معلمة 
 مراكز تحفيظ القرآن الكريم، حيث قامت بتدريس الطالبات وذلك على النحو اآلتي:

ات وذلك من خالل الرجوع إلى سجل درج ،آلتي ستقوم بتدريسهنلمت المعلمة بتحديد الطالبات اقا
المعلمة المتعاونة وكتابة أسماء الطالبات الحاصالت على أقل الدرجات. ثم قامت بإعالم الطالبات 

 بفكرة البحث والمكان والوقت الذي سيطبق فيه.
 في وقت حصة التالوة، حيث قامت المعلمة بكتابة آياتتم تطبيق الدراسة في ثالثة أسابيع و      

سورة التغابن بطريقة المقاطع الصوتية، وفي كل يوم يتم تنفيذ خطوات االستراتيجية بالتدريج، وتنهي 
المعلمة عملية تدريس االستراتيجية بانتهاء وقت الحصة، والخطوات مكتوبة في الكتيب الذي سيتم 

 واضح بإذن الله تعالى. إرفاقه في نهاية البحث بشكل
نما أتاحت الفرصة للطالباتيلم تكتب الباحثة جم  ع اآليات باستراتيجية المقاطع الصوتية بنفسها، وا 

اق أنشطة االستراتيجية، وتم ذلك في أور  لتقطيع اآليات بأنفسهن بعد أن رأت أنهن قد فهمن وأتقنَّ 
 خارجية، وعلى السبورة. وذلك على النحو اآلتي:

 تم فيه التدريب على تهجي كلمات وقراءتها األون:الدرس 
في عملية التهجي بالمقاطع الصوتية حيث تقدم للطالبة مجموعة من  ءيتم في هذه الخطوة البد

تهجيها منفصلة المقاطع ثم مركبة المقاطع، ثم  االكلمات القرآنية من سورة التغابن، ويطلب منه
 تقرأها. 

 راءتها، مثان:تهجي كلمات قصيرة ثم ق :9نشاط 

 تهجي مقاطع منفصلة متصلة تهجي مقاطع القراءة

 َل    ُهـ َلهُ  َلهُ 
 اْل     َحقِ   اْلَحق ِ  اْلَحق ِ 

 تهجي مقاطع منفصلة متصلة تهجي مقاطع القراءة
 : تهجي كلمات طويلة ثم قراءتها، مثان:4نشاط 

 القراءة متصلة مقاطع تهجي منفصلة مقاطع تهجي
َماَواتِ  تِ   اوَ   َما  السَّ  َماَواتِ  السَّ  السَّ
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 َتْعَمُلونَ  َتْعَمُلونَ  نَ   ُلو  مَ   َتعْ 
 

التدريب على القراءة المقطعية لسورة التغابن )تالوة اآلية األولى من سورة  الدرس الثاني:
 التغابن(

 البةطتعتبر هذه الخطوة تطبيقًا تدريبيا للقراءة المقطعية على سورة التغابن، حيث يطلب من ال
قرأ اآلية في مستوى المقطع الصوتي، ثم مستوى الكلمة، ثم مستوى أجزاء من اآلية، وصوال تأن 

  .إلى القراءة الصحيحة
 : قراءة المقاطع الصوتية لآلية3نشاط 

} ُي / َسبِ  / ُح // ِللَّه // َما // ِفي // السَّ / َما / َوا / ِت// َو / َما /  / ِفي // اْل / أْر / ِض // َل / } ُي / َسبِ  / ُح // ِللَّ
هـُ // اْل / ُمْل/ ُك // َو / َل / هـُ // اْل / َحم / ُد // َو /هـُ / َو // َع / َلى // ُكلِ  // َشْي / ٍء // َق / ِدي / 

 ٌر {

 
 : تهجي كلمات اآلية وقراءتها2نشاط 

 القراءة التهجي القراءة التهجي
 َلهُ  هُـ  َل   ُيَسبِ حُ  ُي   َسبِ    حُ 

 اْلُمْلكُ  اْل   ُمْل  كُ  ِللَّه ِللَّه
 

 : تهجي بعض أجزاء اآلية وقراءتها.5نشاط 

 
 : قراءة اآلية قراءة صحيحة.2نشاط 

َماَواِت َوَما ِفي اأْلْرِض َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحمُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ "  "ُيَسبِ ُح ِللَّه َما ِفي السَّ

 
 الدرس الثالث: قراءة اآلية الثانية من سورة التغابن

 الصوتية لآلية: قراءة المقاطع 7نشاط 
} هـُ / َو // الَّ / ِذي // َخ / َل / َق / ُكْم // َف / ِمْن / ُكْم // َكا / ِف / ٌر // َو / ِمن / ُكم // ُمْؤ / ِم / 

 ٌن // َو / الله // ِب / َما // َتْع / َم / ُلو / َن // َب / ِصي / ٌر { 
 : تهجي كلمات اآلية وقراءتها2نشاط 

 قراءة جزء من اآلية تهجي جزء من اآلية
ُي  َسبِ   ُح / ِللَّه / َما / ِفي / السَّ  َما  َوا  ِت / َو  

 َما / ِفي / اْل   أْر  ضِ 
َماَواتِ "  "ي اأْلْرضِ َوَما فِ  ُيَسبِ ُح ِللَّه َما ِفي السَّ

 القراءة التهجي
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 : تهجي بعض أجزاء اآلية وقراءتها.1نشاط                            
 قراءة جزء من اآلية تهجي جزء من اآلية

 ُهَو الَِّذي َخَلَقُكمْ  هـُ  َو / الَّ  ِذي / َخ  َل  َق  ُكمْ 

 ٌر /  َف  ِمْن  ُكْم / َكا  فِ 
 َو  ِمن  ُكم / ُمْؤ  ِم  نٌ 

 َفِمْنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم مُّْؤِمنٌ 

 : قراءة اآلية قراءة صحيحة.90نشاط 

 َبِصيٌر" َتْعَمُلونَ  ِبَما َوالله مُّْؤِمنٌ  َوِمنُكم َكاِفرٌ  َفِمْنُكمْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي ُهوَ َفِمْنُكْم "ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم 

 راءة اآلية الثالثة من سورة التغابنالدرس الثالث: ق
 : قراءة المقاطع الصوتية لآلية99نشاط 

} َخ / َل / َق // السَّ / َما / َوا / ِت // َو / اْل / َأْر / َض // ِباْل / َحقِ  // َو / َصوَّ / َر / ُكْم // َف / َأْح 
 / َم / ِصي / ُر {/ َس / َن // ُص / َو / َر / ُكْم // َو / ِإ / َلي / هـِ // اْل 

 : تهجي كلمات اآلية وقراءتها94النشاط 
 القراءة التهجي

  َخ     َل   قَ 

  السَّ  َما  َوا  تِ 

  َو    اْل  َأْر  َض 
 : تهجي بعض أجزاء اآلية وقرآتها.93النشاط 

 قراءة جزء من اآلية تهجي جزء من اآلية

ْر  َض / ِباْل  َخ  َل  َق / السَّ  َما  َوا  ِت / َو اْل  أَ 
 َحق ِ 

 

  َو  َصوَّ  َر  ُكْم / َف  َأْح  َس  َن / ُص  َو  َر  ُكمْ 
 : قراءة اآلية قراءة صحيحة.92النشاط 

 
 لطريقةاوبعد انتهاء الفترة المحددة، قامت الباحثة بإجراء اختبار تالوة على اآليات التي تم تطبيق 

 درجة.   61االختبار من  تكون عليها، و 

 ُهو ـُ   وه

 الَِّذي الَّ   ِذي

 َخَلَقُكمْ  َخ   َل   َق   ُكمْ 
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 ة الدراسة ومادتها:أدا
ة شفويا وذلك لقياس مدى تمكن عينة الدراسآخر استخدم في الدراسة الحالية، اختبارا تحريريا و    

فراد أداء أ مالحظة لمتابعةبطاقة  وي كما استخدم مع االختبار الشف من تطبيق مهارات التالوة،
في حالة عدم  ق وعالمة في حالة التطبي عينة الدراسة أثناء التطبيق وذلك بوضع عالمة  

قد لكيفية التدريس بتطبيق خطوات طريقة المقاطع الصوتية و  دليلٍ التطبيق. وقامت الباحثة باعداد 
خصصين في العلوم تمال من محكمين (01) تم التأكد من صدق االختبار والدليل، بعرضهما على

ة وطرائق ريسها، ومناهج اللغة العربياإلسالمية، واللغة العربية، ومناهج التربية اإلسالمية وطرائق تد
تدريسها، من أجل تحكيمها، وتم األخذ بآرائهم ومقترحاتهم. وللتأكد من ثبات األداة، استعانت الباحثة 
بباحثة أخرى في التطبيق على نفس العينة التي قامت الباحثة بالتطبيق عليها، وبلغ معامل االرتباط 

 على عينة الدراسة.  ( مما يفيد صالحية تطبيق األداة21%)
 مجتمع الدراسة وعينتها:

/ 6101شمل مجتمع الدراسة جميع طالبات الصف الثامن األساسي بمحافظة مسقط، للعام الدراسي 
 م. 6161

( طالبة. قسمت إلى مجموعتين: األولى تجريبية وعدد أفرادها 41أما عينة الدراسة فتكونت من )
( طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي بسلطنة 61( والثانية ضابطة وعدد أفرادها )61)

عمان. تم اختيارهن بطريقة قصدية وذلك لكونهن يعانين من صعوبات في التالوة وحاصالت على 
درجات متدنية. وقد اقتصرت الباحثة على هذا العدد نظرا لطبيعة األداة المستخدمة في الدراسة 

م االستماع لقراءتهم الجهرية، للتأكد من تطبيقهحيث تتطلب تدريبهم على التالوة الصحيحة، و 
 لمهارات القراءة وتدريبهن عمليا على طريقة تقطيع الكلمات ونطق المقاطع بالطريقة الجزئية والكلية.    

 المعالجات اإلحصائية:
عولجت البيانات التي تم  جمعها بواسطة االختبار الشفهي باستخدام الحاسوب، من خالل البرنامج 

بار رتباط بيرسون لتحديد ثبات االختاتخدم في الدراسة الحالية، معامل (، وقد اسSPSSصائي )اإلح
الشفهي. كما تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين الثنائي 

(Two-Way-ANOVA.لإلجابة عن أسئلة الدراسة ) 
 نتائ( الدراسة ومناقشتها:

 األون:  نتيجة سؤان الدراسة
لإلجابة عن سؤال الدراسة ونصه: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(1.10α≤ بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لطالبات المجموعة التجريبية في )الوةت 
روق بين فتعزى لطريقة التدريس بالمقاطع الصوتية؟ تم استخدام اختبار )ت( لداللة ال التغابن سورة
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مجموعتين غير مستقلتين )مترابطتين(، للتعرف على الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي 
 ( يبين النتائج التي تم التوصل إليها:6ودرجات التطبيق البعدي لعينة الدراسة، والجدول )
  4جدون )

في  ةالتجريبي المجموعة اء طالباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت  ومستوى الداللة إلد
 الصوتية. بالمقاطع التدريس لطريقة والبعدي القبلي التطبيقين

 درجة 011من * تم تحويل الدرجة لتصبح 
(، مما يشير إلى ≥ α 1.10( أن قيمة )ت( دالة عند مستوى داللة )6يتضح من الجدول )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لمستوى تحصيل 
 الطالبات في تالوة سورة التغابن، وكانت تلك الفروق لصالح التطبيق البعدي.

 وهي(، 1.61للدرجة الكلية قد بلغت ) Blackنسبة الكسب المعدل لبالك  أن كذلك يتضحو 
( الذي حدده بالك، مما يشير إلى وجود تأثير محدود لطريقة 0.6أصغر من الحد الفاصل )

 التدريس في رفع مستوى تحصيل الطالبات في تالوة سورة التغابن.
 مصطفى السابقة مثل دراسة أحمد رشادوبذلك تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات 

، ودراسة محمد يوسف (2) (6112علي)علي عبدالله  ، ودراسة(1) (6101)األسطل
لى وجود عالقة إالتي توصلت  4(6100أبانمي ) العزيز عبد فهدودراسة   (3) (6117الشربجي)

ي لصالح يق البعدفي التطب إيجابية بين تالوة القرآن الكريم ومستوى مهارات القراءة والكتابة
. ويمكن تفسير ذلك بما الحظته الباحثة أن مستوى الطالبات في تالوة آيات المجموعة التجريبية

الصوتية  المقاطع طريقةالتالوة المقررة في منهج التربية اإلسالمية للصف الثامن قبل تطبيق 
ن كبير وللهطريقةمتدني، أما بعد أن أنهت تطبيق ال الوة الحمد في ت ، الحظت أن هناك تحس 

                                                           

توى المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف السادس وعالقته بتالوة وحفظ القرآن ( أحمد رشاد مصطفى األسطل، مس1)
 . غزة-اإلسالمية( كلية التربية، الجامعة 6101)منشورة، الكريم، رسالة ماجستير غير 

ماجستير  ، رسالة(علي عبدالله علي مشدود، العالقة بين إتقان تالوة القرآن الكريم ومستوى أول مهارات القراءة الجهرية2)
 (، جامعة صنعاء.6112غير منشورة، )

مجلة   –( محمد يوسف الشربجي، أثر القرآن في اللغة العربية والتحديات المعاصرة، بحث منشور في مجلة التراث العربي 3)
 (.6117، )11دمشق،السنة الثالثة والعشرون، العدد  -فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب

 ( مرجع سابق4)

 االختبار
المتوسط 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
 المعدل

 00.02 01.62 القبلي
6.61 1.171 1.61 

 2.72 22.22 البعدي



 

63 
 

اعدتها س طريقةن طالبة من الطالبات لديها مشكلة في النطق )التأتأة(، وهذه الإالطالبات، حيث 
كثيرا لتعلم التالوة والنطق بشكل أسرع للكلمة القرآنية، وبدون تأتأة كثيرة، وطالبة أخرى من غير 

ا كثيرًا في تحسين ساعدته طريقةه الالناطقين باللغة العربية وتواجه صعوبة في القراءة بالعربية وهذ
تالوتها، وكذلك باقي الطالبات فقد تحسن مستواهن في التالوة كما وضح ذلك من خالل تحليل 
البيانات، وأصبحن يقرأن اآليات بدون تقطع أثناء التالوة، وبدون أخطاء في تشكيل الكلمات 

 والحروف. 
ئجها على رفع مستوى الطالبات في التالوة كما الحظت الباحثة أن هذه الطريقة ال تقتصر نتا

نما كذلك لها تأثير على تحسن مستوى حفظ الطالبات لآليات، وهذه النتيجة طبيعية،  وحسب، وا 
ألن الطالبة إذا استطاعت قراءة اآليات بشكل صحيح وبشكل مباشر ولم تقطع في تالوتها فهذا 

الطالبات على الحفظ فقد انعكس هذا ساعدت  طريقةمما يساعدها على الحفظ. وبما أن هذه ال
على أدائهن لالختبار الذي يتضمن تسميع لآليات، مما ساهم في رفع مستواهن التحصيلي. كما 
يمكن أن تعزى هذه النتيجة لما تتميز به هذه الطريقة من حيث أن هذه الطريقة تجعل الطالبة 

لكلمة القرآنية يتم تقطيع ا طريقةمن التتعرف على الكلمة القرآنية بشكل جيد، ففي الخطوة الثالثة 
 هايإلى مقاطع )أي أجزاء أصغر( ويطلب من الطالبة قراءة المقاطع بالتشكيل، وهذا مما يسُهل عل

 قراءتها. 
في الخطوة الثالثة تمر الطالبة بأربعة مراحل )موضحة في اإلجراءات على هيئة أنشطة(، في و 

كلمات فقط، وفي المرحلة الثانية تتهجى الطالبة مقاطع المرحلة األولى تتهجى الطالبة مقاطع ال
الكلمات ثم تقرأ الكلمة بأكملها بدون تقطيع، وفي المرحلة الثالثة تتهجى الطالبة أجزاء من اآلية 
القرآنية ثم تقرأ ذلك الجزء بدون تقطيع، وفي المرحلة الرابعة واألخيرة تقرأ الطالبة اآلية القرآنية كاملة 

فنالحظ أن الطالبة قد مرت بالكلمة القرآنية أربع مرات، وتعرفت عليها بشكل جيد،  بدون تقطيع،
 لذلك يسهل عليها قراءتها وحفظها. 

ية هل توجد فروق ذات داللة احصائلإلجابة عن سؤال الدراسة ونصه:  نتيجة سؤان الدراسة الثاني:
تين التجريبية والضابطة ( بين متوسطي درجات طالبات المجموع≥1.10αعند مستوى الداللة )

ابية تم حساب المتوسطات الحس في االختبار البعدي تعزى الستخذام طريقة المقاطع الصوتية؟ 
دريس ونتائج تتبعا لطريقة ال وي واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة، على االختبار الشف

 ( تبين ذلك.6جدول )
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  3جدون )
ة تبعا لطريق وي رافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة، على االختبار الشفالمتوسطات الحسابية واالنح

  20التدريس)ن= 
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة حصاءاإل

 61 61 العدد
 22.22 01.77 المتوسط*
 0.61 0.76 االنحراف

 درجة  011* المتوسط الحسابي للدرجة النهائية بعد تحويلها لتصبح من 
( وانحراف 01.77المجموعة الضابطة هو) البات( أن متوسط األداء الكلي لط7من جدول) يالحظ

( وبانحراف معياري 22.22المجموعة التجريبية ) البات( أقل من متوسط أداء ط0,76معياري )
(. مما يشير إلى وجود فروق في أداء مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية ولصالح 0.61)

الختبار تلك  Two-Way- ANOVA)ية، وقد استخدم تحليل التباين الثنائي)المجموعة التجريب
 ( يبين تلك النتائج.7النتائج ومدى داللتها اإلحصائية وجدول)

  2)جدون 
   حسب المجموعة )الضابطة والتجريبية Two-Way-ANOVAنتائ( تحليل التباين الثنائي )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة)ف(
الداللة 
 االحصائية

 1.111 22.44 21.1 0 21.22 طريقة التدريس
   0.171 00 02.011 الخطأ في الخاليا

    02 042.12 المجموع
( لطريقة 1,110( أن هناك أثرًا دااًل إحصائيا عند مستوى داللة )أقل من 4) يالحظ من جدول

، 0، دح = 22,44اد عينة الدراسة إذ بلغت قيمة )ف =التدريس بالمقاطع الصوتية على أداء أفر 
(، وهذا يؤكد تقدم طريقة التدريس بالمقاطع الصوتية على الطريقة التقليدية. وأن طريقة التدريس 00

بالمقاطع الصوتية ساعد في التقليل من أخطاء الطالبات لنطق الكلمات أثناء تالوة القرآن الكريم، 
 مقاطع الصوتية هي طريقة غير مألوفة في تدريس التالوة بمدارس التعليموبما أن طريقة التدريس بال

العام وجديدة على الميدان التربوي، فقد ثبت أن استخدامها أدى إلى زيادة تفاعل الطالبات وفهمهن 
واستيعابيهن لمحتوى مادتها التعليمية وزاد من قدرتهن على التطبيق العملي والنطق الصحيح 

في اآليات المتلوة، حيث أن هذه الطريقة تجمع بين المعرفة بالحروف الهجائية  للحروف والحركات
وعالمات الضبط والتطبيق المهاري العملي مما أثار اهتمام المعلمين وتشويقهم في الجموعة 
التجريبية، وهذا أعطاهم دافعا وحماسا أكبر لتقبل هذه الطريقة في التعلم، باإلضافة إلى أن هذه 

نت الطالبات عينة الدراسة التجريبية من التفاعل والتعامل واستيعاب المعلومات مما الطريقة مك
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جعلها مالئمة لتدريس القران الكريم، وهذا ما أدى إلى نجاحها وتميزها عن الطريقة التقليدية. وترجع 
ية من لالباحثة ذلك أيضا إلى ما تتميز به طريقة المقاطع الصوتية بأنها تقدم المعلومات بدرجة عا

التنظيم، والوضوح، والترابط بين الحروف والكلمات، وهذا يجعلها أكثر فاعلية في مساعدة الطالبة 
على معالجة المعلومات، واكتسابها. وبذلك تتأكد أهمية طريقة المقاطع الصوتية في تدريس القرآن 

يل من ها والتقللنطق الكلمات وتجويد هنالكريم مع بداية دخول الطالبات للدراسة بهدف إتقان
 األخطاء في نطقها، ومعالجة الضعف القرائي لديهم بصفة عامة.

 (1)(6117وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات كدراسة جميل أحمد الكساسبة)    
 في تقدم المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة  ودراسة (2)(6100ودراسة خالد المطرودي )

التي كشفت عن وجود عالقة بين طريقة التدريس ونوع األخطاء  (3) اليحيائي ناصر بن أحمد
  المفاهيمية لدى تالميذ الصف الخامس األساسي أثناء تعلمهم ألحكام التجويد.

 لىإ بأن استخدام طريقة المقاطع الصوتية أدى أكدت وأخيرا يمكن القول بأن نتائج هذه الدراسة
 تحصيل وى لمست والبعدي القبلي التطبيقين درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود

 تقدم يؤكد الذي األمر .البعدي التطبيق لصالح الفروق  تلك وكانت التغابن، سورة تالوة في الطالبات
 الكريم. التقليدية وأهميتها في تدريس تالوة القرآن الطريقة على الصوتية بالمقاطع التدريس طريقة

 التوصيات
 إلى نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي باآلتي: استناداً 

ة بالغة في لما لها من أهمي التالوة ضرورة استخدام استراتيجية المقاطع الصوتية كطريقة لتدريس  -
 تأسيس الطالبات لتالوة القرآن الكريم.   

 عتخصيص وقت في الجدول المدرسي لتدريس الطالبات ذوات المستوى المتدني في التالوة في جمي -
 المراحل الدراسية مقرر التالوة بطريقة استراتيجية المقاطع الصوتية.

تشكيل لجنة مختصة في مديريات التربية والتعليم لمتابعة سير الطالبات وتقدمهن في إتقان مهارات  -
 تالوة القرآن الكريم. 

 المقترحات
لنحو ت أخرى على امن خالل نتائج الدراسة تقدم الباحثة مقترحات تفتح المجال إلجراء دراسا

 اآلتي:

                                                           

( جميل أحمد العلي كساسبة، األخطاء اللغوية وأخطاء أحكام التجويد وعالقتها ببعض المتغيرات المتعلقة بطلبة الصف 1)
(، كلية الدراسات العليا، جامعة وادي النيل، 6117العاشر األساسي بمحافظة إربد، األردن، رسالة ماجستير غير منشورة، )

 السودان.
 ( مرجع سابق2)
 ( مرجع سابق3)
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إجراء دراسة مقارنة لفاعلية طرائق التدريس المستخدمة في عالج تدني مهارات القرآن الكريم، مثال  -
بين تلك التي تميل إلى استخدام التقانة الحديثة، وتلك التي تنحو منحى استخدام الطرق األصيلة 

 في تدريس مهارات تالوة القرآن الكريم وتجويده.
راسة مقارنة ألثر تنوع طرائق التدريس في عالج تدني مستوى إتقان مهارات تالوة القرآن إجراء د -

 الكريم.
 المراجع

إبتهال بنت خلفان الحارثية، مدى تمكن طالبات الصف العاشر من تطبيق أحكام التجويد، رسالة  .0
 (، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.6112ماجستير غير منشورة، )

سليمان الصقري، مدى تمكن معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها بالحلقة الثانية من إبراهيم بن  .6
التعليم األساسي في محافظة مسقط من تالوة القرآن الكريم وتجويده، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 (، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.6112)
 (.6111ار صادر، )، إحياء علوم الدين، بيروت: دالغزالي محمد حامد أبو .7
أحمد بن ناصر اليحيائي، فاعلية التدريس بالقاعدة النورانية في إتقان طلبة الصف الخامس األساسي  .4

، جامعة السلطان قابوس، مسقط، 6102لمهارات تالوة القرآن الكريم، رسالة ماجستير غير منشورة، 
 سلطنة عمان. 

ته والكتابية لدى طلبة الصف السادس وعالق أحمد رشاد مصطفى األسطل، مستوى المهارات القرائية .0
م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة 6101بتالوة وحفظ القرآن الكريم، )

 غزة.  -اإلسالمية
 العربي، التراث إحياء دار مطبعة ،7 ج الذهب، مروج المسعودي، علي بن الحسن أبي اإلمام .2

 .604 ص ،0122 بيروت،
 .6102المقطع الصوتي وأهميته في الكالم العربي، مجلة القسم العربي، إنعام محمود،  .2
جميل أحمد العلي كساسبة، األخطاء اللغوية وأخطاء أحكام التجويد وعالقتها ببعض المتغيرات  .2

المتعلقة بطلبة الصف العاشر األساسي بمحافظة إربد. األردن. رسالة ماجستير غير منشورة، 
 لعليا، جامعة وادي النيل، السودان.(، كلية الدراسات ا6117)

خالد المطرودي، أثر خطوات تدريس مقترحة في إتقان مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى تالميذ  .1
(، 41)00الصف السادس اإلبتدائي في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض، مجلة الثقافة والتنمية،

 .22 -71(، ص 6100)
 6104اللوح والقلم. سلطنة عمان. خلفان بن ناصر الجابري.  .01
 .0122شيخ عثمان حسيني، حق التالوة، األردن، مكتبة المنار،  .00
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 الحي العيوني، المقاربة الديداكتيكية لتعليم وتعلم القراءة والكتابة وفق الخالدي، وعبدعبد الرحمن  .06
 (.   الطريقة المقطعية، المملكة المغربية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، )د.ت

 محكم، حثب الهمداني، ديوان في قراءة الشعر، للغة اإليقاعية البنية في قحطان، أسعد الكريم عبد .07
 .012ص  ،6112 يونيو، عدن، جامعة التواصل، مجلة في نشره تم

 (.0122بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ) نعبد الرحم .04
 .0122خلدون، بيروت، دار الكتاب اللبناني،  بن خلدون، مقدمة ابن نعبد الرحم .00
عبدالله علي حسن البلوشي، كفايات تدريس التربية االسالمية لدى معلمات الحلقة األولى من  .02

(، كلية التربية، جامعة 6117التعليم األساسي بسلطنة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، )
 السلطان قابوس.

ين إتقان تالوة القرآن الكريم ومستوى أول مهارات القراءة علي عبدالله علي مشدود، العالقة ب .02
 م(، جامعة صنعاء.6112الجهرية، رسالة ماجستير غير منشورة، )

علي منير الحصري  ويوسف العنزي، طرق التدريس العامة، الكويت، مكتبة الفالح للنشر  .02
  .(6114، )والتوزيع

 (.6114سكندرية، دار الوفاء، )مصر: اإل، معجم مصطلحات التربية، الزكي فاروق فلية، وأحمد .01
 المرحلة البط اكتساب في الذكية السبورة بإستخدام تعليمي برنامج أثر أبانمي، العزيز عبد فهد .61

 . 602 -020 ص ،(6100) ،(0) التربوية، العلوم مجلة التجويد، أحكام بتدائيةاال
 ألساليب العملية. األردن، عمان،ماجد زكي الجالد. تدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية وا .60

 .662، ص 6114دار المسيرة، 
محمد بن عيسىى الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من أجر،  .66

 .6101، رقم الحديث 020، 0ج
محمد مزعل الشباطات، طرق تدريس التربية اإلسالمية وتطبيقاتها، القاهرة، دار الفضيلة،  .67

(6112). 
فيمن  باب ما جاء الترمذي، سنن صحيح ،(الشاويش زهير: تحقيق) األلباني، الدين ناصر محمد .64

  6101، رقم الحديث 020، 0قرأ حرفا من القرآن ماله من أجر، ج
 لتربيةا مكتب الترمذي، سنن صحيح ،(الشاويش زهير: تحقيق) األلباني، الدين ناصر محمد .60

 .0-0 ح الموقع ،6112 يثالحد رقم هـ، 0412 ،0ط لدول، العربي
محمد يوسف الشربجي، أثر القرآن في اللغة العربية والتحديات المعاصرة، بحث منشور في مجلة  .62

شرون، السنة الثالثة والع ،دمشق-العربفصلية تصدر عن اتحاد الكتاب  مجلة –التراث العربي 
 .072-061، ص (6117، )11العدد 
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يه، صحيح مسلم، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع ف، النيسابوري  القشيري  الحجاج بن مسلم .62
 644، رقم الحديث 001-041، 0ج

، 0، صحيح مسلم، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، جالنيسابوري  القشيري  الحجاج بن مسلم .62
 606، رقم الحديث007

على  -نكحتى التم -مصطفى عبدالله ابراهيم طنطاوي، أثر استخدام أسلوب التعلم باإلتقان .61
تحصيل طالب الصف األول االعدادي األزهريي وأدائهم في مادة التجويد، رسالة ماجستير غير 

 (، جامعة األزهر، جمهورية مصر العربية.0114منشورة، )
 الكريم رآنالق تالوة مهارات تنمية في التفاعلية المتعددة الوسائط استخدام الغامدي، جمعان موفق .71

 كلية ،(6104) منشورة، غير ماجستير رسالة الباحة، بمنطقة انوي الث األول الصف طالب لدى
 . السعودية العربية المملكة الباحة، جامعة التربية،

هاشل بن سعدبن سرور الغافري، الكفايات االزمة لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في  .70
في منطقة الظاهرة، رسالة سلطنة عمان وقياس مدى توافرها لدى معلمي التربية االسالمية 

 (، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.0110ماجستير غير منشورة، )
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 الملخص:
. لكن لم يتضمن 722الى  600القانون التجاري الجزائري قام بتنظيم أحكام اإلفالس في المواد 

ن وردت بعض النصوص المتفرقة المتضمنة أحكاما  ،تنظيما خاصا بإفالس الشركات التجارية وا 
س شركات التضامن. فاألصل أن تطبق على إفالس الشركات باختالف أنواعها عابرة في مجال إفال

القواعد التي تسري على التجار األفراد، إال أن ذلك قد يثير بعض الصعوبات في التطبيق وهذا 
باعتبار أن الشركة شخصا معنويا. وهو األمر الذي استوجب علينا البحث عن خصوصيات إفالس 

د الضوابط الخاصة بها، فتتلخص هذه الدراسة في وصف وتحليل الشروط الشركات التجارية وتحدي
 الموضوعية والشكلية إلفالس الشركات التجارية مع تبيان خصوصيات أحكام شهر إفالسها.

 الخصوصيات. ،الشروط، اإلفالس، التجارية تالشركا الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

The Algerian trade law regulates bankruptcy provisions in articles 215 

to 388, but it does not comprise regulations specific to the bankruptcy of 

businesses, even though it does make some incidental references to that of 

partnerships. Normally, the same regulations that apply to individual 

traders should also apply to the bankruptcy of the different types of 

companies, but that may present some difficulties considering that 

companies are legal persons. This entails looking for the peculiarities of 

business bankruptcy and determining the criteria specific to it. The main 

aim of this study is to describe and analyze the formal and objective 

conditions of the bankruptcy of businesses as well as to illustrate the 

regulation peculiarities of their declaring it. 

Keywords: businesses, bankruptcy, conditions, peculiarities. 
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 مقدمـــــــة:
لم تعد الحياة االقتصادية تعتمد على النشاط الفردي فقط، بل ظهرت تكتالت تجارية فردية 

ادية، اسي في الحياة االقتصتحتل المركز األسو  التجارية الشركاتبتسمى سواء ومالية على حد 
ت بما فيها اافرت التشريعات لمواجهة األوضاع القانونية التي تنشأ عن تكوين هذه الشركضلذا ت

 .حالة اإلفالس التي قد تقع فيها
فقد يحدث أن تتعثر أعمال الشركة التجارية وتضطرب بصورة تؤدي الى استحالة استمرارها، 
وعجزها عن الوفاء بديونها التجارية عند حلول آجالها، فهنا تخضع الشركة لنظام اإلفالس 

كاما حأأن المشرع لم يضع  يه هوالذي نقع فشكال خصص في القانون التجاري، ولكن األالم
جر الفرد مع فالس التاإنما أحال تطبيق عليها أحكام ا  و  ،تفصيلية خاصة بإفالس الشركات التجارية
فالس شركات رغم تمتع هذه األخيرة بطبيعة قانونية إاإلشارة بإيجاز في بعض النصوص عن 

الس فإالتي تميزها عن فالس الشركات التجارية؟ وماهي الخصوصيات إخاصة. فماهي شروط 
 التاجر الفرد؟

سنعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي لتوضيح مختلف الشروط الموضوعية والشكلية 
صة سقاط مختلف أحكام اإلفالس الخاإ، وكذا المنهج التحليلي عند الشركات التجارية لشهر إفالس

ظهار خصوصية هذه األحكام على  .هذه األخيرة بالتجار األفراد على الشركات وا 
 :يتبحثا مستقال وذلك على النحو اآلتم تخصيص لدراسة كل من هذه الشروط م ،لذلك
 .الشروط الموضوعية إلفالس الشركات التجارية-0
 .الشروط الشكلية إلفالس الشركات التجارية-6

 المبحث األون: الشروط الموضوعية إلفالس الشركات التجارية 
التجاري الجزائري على مجموعة من الشروط الموضوعية الهامة،  من القانون  600جاءت المادة 

والتي ال يمكن بدونها طلب شهر األشخاص المعنوية بصفة عامة. بما فيها الشركات التجارية 
والمتمثلة في الشخصية المعنوية )مطلب أول( والصفة التجارية )مطلب ثاني( والتوقف عن دفع 

 الديون )مطلب ثالث(.
 المعنوية الشخصية :األونالمطلب 

يجب أن يكون للشركة شخصية معنوية، ألن عدم تمتعها بالشخصية المعنوية ينتج عنه تطبيق 
أحكام اإلفالس على الشركاء، كما أن ثبوت الشخصية المعنوية للشركة أحد أهم الشروط لجواز 

تاريخ قيدها  إال منشهر إفالسها. فالقاعدة هنا أن الشركات التجارية ال تكتسب الشخصية المعنوية 
 في السجل التجاري، فما هو حكم الشركات التجارية التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية؟

نجد في ظل المعامالت القانونية بعض الشركات التجارية التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية 
هذا ال يعني  كنإم ا لعدم اكتمال شروط تأسيسها أو بسب ظروف قانونية أو نظرا لطبيعة تكوينها، ل
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أن عدم تمتع هذه الشركات بالشخصية المعنوية ضياع حقوق الدائنين، فالمشرع تدخل لحماية 
الغير وأتى بأحكام تكفل له الحماية القانونية وعدم ضياع حقوقه. وتدخل ضمن المجال شركة 

 المحاصة، الشركة في طور التكوين والشركة المشطوبة.
 الفرع األون: شركة المحاصة

ندرج شركة المحاصة ضمن شركات األشخاص، كونها تقوم على اعتبار شخصي، فهي تمثل ت
بقاء أسمائهم  الوسيلة المثالية لألشخاص الذين يرغبون بممارسة التجارة في طي الكتمان، وا 

 .نها شركة غير معلومة الوجود من قبل الغيرإالخفاء بعيدا عن العالنية، حيث  وعملياتهم في
وجود صفة للشركة المحاصة أي عدم حيازتها للشخصية المعنوية وعدم إشهارها،  إذا نظرا لعدم

 .1تملك ذمة مالية أو أن تملك حقوقا وواجبات أو أن تتقاضى أمام العدالة ها أنفال يمكن
التسوية القضائية بحق شركة المحاصة. ألن ليس  وأفكقاعدة عامة ال يجوز النطق باإلفالس 

حفاظا على حقوق الغير تدخل المشرع وهذا بإقرار إمكانية تطبيق اإلجراءات لها وجود قانوني، لكن 
والذي عادة ما يتمتع بصفة التاجر، أما بالنسبة  .الجماعية بحق المدير الذي تعامل مع الغير

ر وال غير ملزمين بديون الشركة أمام الغي نهمإذ إللشركاء المستترين فهم غير معرضين للمالحقة، 
ة التاجر، ومع ذلك إذا تدخل أحد الشركاء في اإلدارة بصفة ظاهرة وأخذ يتعامل يتمتعون بصف

مع المدير، وقد يؤدي هذا التدخل أحيانا إلى  يتم شهر إفالسهصراحة مع الغير فيعتبر تاجرا و 
 .2ظهور الشركة أمام الغير فتخطر المحاكم إلى اعتبارها شركة واقعية

مها الشريك تبقى مملوكة له لعدم وجود شخص تنتقل وتجدر اإلشارة إلى أن الحصص التي ي قد 
إلى ذمته، فإذا أفلس الشريك الذي في يده الحصص، وهو غالبا ما يكون مدير شركة المحاصة، 
فإن  باقي الشركاء الذين قدموا الحصص يحق لهم أن يستردوها من تفليسته ما داموا يمتلكونها وما 

 نتقلتد تقديم الحصص إلى المدير دون شرط خاص ال دامت باقية بعينها في حيازته، فبمجر 
 ماال شائعا بين الشركاء. تعتبرملكيتها إليه وال 

حالة ما قام الشريك المفلس ببيعها ولم يقبض مقابلها بعد، جاز لمقدمها أن يقبض الثمن  أما في
عة امباشرة من المشتري، أما إذا تصرف الوكيل المتصرف القضائي في الحصة، كان على جم

الدائنين أن يردوا الثمن إلى مقدم الحصة، وبالعكس من ذلك يجوز لمالك الحصة أن يتصرف فيها 
باعتباره مالكا لها وال يمكن بالمقابل للوكيل المتصرف القضائي مطالبته برد الثمن إليه، ولكن يبقى 

                                                           
الطيب بلوله، قانون الشركات )سلسلة القانون في الميدان(، الطبعة الثانية، ترجمة محمد بن بوزة، دار برتي، الجزائر،  1

  .701و 702، ص 6112
2 JEAN JACQUE DAIGRE, Société en Difficulté, répertoire des sociétés, Dalloz, Paris, 1996, 

p07. 
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لشريك عود إلى اله أن يطالبه بمقدار الربح هذا إذا تحقق عن عملية البيع بالقدر الذي كان سي
 المفلس.

أما إذا سلمت الحصص إلى المدير على سبيل التمليك، فإنه يصبح مالكا شخصيا لها، ويصبح 
مدينا شخصيا لباقي الشركاء، أما أصول تفليسته فتشمل أمواله الخاصة وكذا الحصص المسلمة 

 إليه من قبل الشركاء لحساب الشركة.
شريك الدائن الذي قدم له الحصة أن يطالبه بالوفاء بها، فإذا ما أفلس هذا المدير فال يمكن لل

بل يمكن له فقط طلب قيد دينه في تفليسة المدير، بوصفه دائنا عاديا للحصول على النسبة المحددة 
له بقدر حصته، بشرط أن يتم خصم نصيبه في الخسائر، لذا يجب وضع حساب لمعرفة ما يحق 

رض وجب عليه المشاركة حتما في الخسائر بالقدر الذي له استرداده، وبما أنه شريك وليس مق
 .1يحدده القانون أو العقد

 الفرع الثاني: الشركة في طور التكوين
ة أي بد من المرور بمرحلة تمهيدي قبل وجود الشركة ككيان قانوني له حقوق وعليه التزامات ال

 المتخذة من قبل األشخاصوهي مجموعة من اإلجراءات والتصرفات  ،مرحلة التكوين أو التأسيس
كة وتسمى الشركة في هذه المرحلة بالشر  ،المكلفين بهدف الوصول إلى ميالد شخص معنوي جديد

نما قام بالتطرق إليها في المادة  من القانون  549في طور التكوين، لم يعرفها المشرع الجزائري وا 
 التجاري والتي نصت: 

ا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذ"ال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال 
اإلجراء يكون األشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، 

 إال إذا قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة.
 ذ تأسيسها"فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة من

كقاعدة عامة ال تتمتع الشركة في طور التكوين بالشخصية المعنوية، وليس لها أي وجود  ن،إذ
رة ببعض الشركة أثناء هذه الفت مؤسسووفي حالة ما إذا قام  ،قانوني وبالتالي ال يمكن شهر إفالسها

 نتبار ألك باعلون تبعة ذمويتح ،وحدهم عليهم عودأو ديون فهي ت عنها نزاع تجالتصرفات ون
اكتمل  إذاأما  .الشركة غير موجودة وبالتالي هم مسؤولون مسؤولية شخصية عن هذه التصرفات

الة عدم هي المسؤولة وفي ح كون واعترفت بهذه التصرفات فت يةقانون تكوين الشركة وأصبحت
 .2الوفاء يجوز طلب شهر إفالسها بعد ذلك

                                                           
71-، ص03، العدد1964ة وأثره على مراكز الشركاء، مجلة القانون واالقتصاد، القاهرة، جمال الدين عوض، إفالس الشرك 1

70. 
2 M.GERMAIN, Société en formation et société créer de fait « Droit de sociétés », France, 

1982, Chron.p2. 
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 الفرع الثالث: الشركة المشطوبة
التجارية تكتسب الشخصية المعنوية من يوم قيدها في السجل التجاري، وبمبدأ إن الشركة 

المخالفة فإن شطبها يؤدي إلى فقدانها للشخصية المعنوية، ويكون ذلك إما نتيجة لحل الشركة أو 
 .تصفيتها، وبالتالي ال يمكن شهر إفالسها

ذا ضائيا في حالة ما إولكن المشرع أجاز طلب شهر إفالس الشركة المشطوبة أو تسويتها ق
ثبت أن هذه الشركة قد توقفت عن دفع ديونها قبل أن يتم شطبها من السجل التجاري، مع وجوب 
ال سقط هذا  تقديم طلب شهر اإلفالس في أجل عام من شطب الشركة من السجل التجاري، وا 

 .1الحق
 التجارية  الثاني: الصفةالمطلب 

ن فردا أو شخصا معنويا، وبالرجوع إلى التشريع كا ن اإلفالس نظام خاص بالتجار سواءإ
الجزائري نجده يستمد  التمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية بصورة مبدئية من صفة 
األعمال التي تقوم بها الشركة، فإذا كان موضوع الشركة التعامل باألعمال التجارية اعتبرت هذه 

لتجاري، أما إذا كان موضوع الشركة مدنيا فإنها تعتبر الشركة تجارية وتخضع ألحكام القانون ا
ذات صفة مدنية، وهذا ما يسمى بالمعيار الموضوعي الذي جاءت به المادة األولى من القانون 

 .التجاري 
ولكن المشرع الجزائري لم يكتفي للتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية على المعيار 

نما تبنى من القانون  17أيضا المعيار الشكلي وذلك من خالل نص المادة  الموضوعي فقط، وا 
 "الشركات التجارية...…التجاري: "يعد عمال تجاريا بحسب شكله:

من  044ومنه تعتبر الشركة تجارية أيضا إذا اتخذت أحد األشكال المنصوص عليه في المادة 
شركات ن والتوصية البسيطة، و القانون التجاري، وهي شركات األشخاص المتمثلة في شركة التضام

  .األموال المتمثلة في شركة المساهمة والتوصية باألسهم والمسؤولية المحدودة
من القانون التجاري السابقة الذكر، نجد أن التمييز المأخوذ  600ولكن بالرجوع لنص المادة 

ون الخاص ة للقانبه بين الشركات التجارية والشركات المدنية غير قائم، حيث أن الشركة الخاضع
عندما تتوقف عن دفع ديونها فهي تخضع إلجراءات اإلفالس والتسوية القضائية حتى ولو لم 

 .تكتسب صفة التاجر
 (التابعة للدولة) كما أن القانون التجاري أجاز خضوع الشركات ذات رؤوس األموال العمومية

خل إال أنه تقوم الدولة دائما بالتد كليا أو جزئيا ألحكام اإلفالس والتسوية القضائية، كان سواءً 

                                                           
المؤرخ في  20/01لمتمم لألمر المعدل وا 11/06/0112المؤرخ في  12/62من األمر رقم  661أنظر المادة  1

 .22المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية العدد  62/11/0120



 

74 
 

إلنقاذها باعتبارها مشكلة لجزء من شخصيتها، ولما فيه من المساس بهيبة الدولة، فإفالس مؤسسات 
الدولة يعني إفالس الدولة في حد  ذاتها. وهذا األمر غير مقبول، وبالتالي تعتبر هذه األشخاص 

 .1موسرة دائما
 لديون المطلب الثالث: التوقف عن دفع ا

يتمثل الشرط الجوهري لتطبيق نظام اإلفالس على الشركات التجارية عموما في توقفها عن دفع 
ديونها، لذا يجب التعرض إلى تعريف التوقف عن دفع الديون وعلى المعايير والصفات التي تتميز 

 .هذه األخيرة بها
فع  الفرع األون: تعريف التوقف عن الد 

فع مناطا لشهر اإلفالس، باعتباره واقعة ع في البلدان المجعل المشر   ختلفة من التوقف عن الد 
المدين  قميالمدين عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها، فحيث إذا لم  توقفخارجية ظاهرة تفيد 

ديونه في مواعيدها فإن ه يتعر ض لإلفالس، حتى لو كانت حقوقه تزيد عن ديونه،  بتسديد التاجر
 .اع ما تهتم به التجارة من دق ة وضبط واحترام لمواعيد الوفاءفالمهم أن ه لم ير 

فع فإن معظم التشريعات العربية لم تورد  فعلى الرغم من األهمية البالغة لفكرة التوقف عن الد 
فع ولم تبين حاالته ومن بينها القانون الجزائري. ف الفقه والقضاء ولذلك تكل تعريفا للتوقف عن الد 

فع، فتم االتفاق أنه يتكون من عنصرين، األول بتحديد المفهوم ا لقانوني لحقيقة فكرة التوقف عن الد 
التوقف المادي عن الدفع، أم ا الثاني فهو أن يكون هذا التوقف داال على عجز المدين الت اجر عجزا 

وهو التسبيب الذي ذهبت إليه محكمة سيدي أمحمد  يدل على سوء حالته المالية وتدهور أوضاعه،
المتعلقة بإفالس يونيون  04/01/6117بتاريخ  0404/17فهرس رقم  4107/17القضية رقم  في

بنك: " حيث تبين للمحكمة من خالل اطالعها على تقدير القاضي المنتدب إلى أن حسابات 
ن تسييره يتسم باالختالل والنقائص وأن  يونيون بنك مشكوك فيها ووضعيته المالية متدهورة، وا 

ا قبل وبعد الحكم بالتسوية القضائية عدة مخالفات ألحكام قانون النقض والقرض، مسيروه ارتكبو 
اصلة وكذا فروعه سيئة وأن استمراره في مو  ،وتوصل القاضي المنتدب إلى أن وضعية البنك المالية
ضرار بمصلحة الدائنين."  االستغالل مغامرة ومخاطرة وا 

المدين ميؤوس منها وأن التوقف عن ن القاضي توصل من هذه الحيثيات أن وضعية حيث إ
 .2الدفع كشف تدهور المركز المالي ليونيون بنك

وبالتالي ليس كل  توقف عن الدفع من قبل التاجر أو الشركة التجارية يبرر طلب إفالسه، فقد  
فع راجعا ألزمة مؤقتة عارضة قد تزول سريعا.  قة دائما فال يجوز الموافيكون سبب التوقف عن الد 

                                                           
 .، المذكور سابقا12/62من األمر رقم  602أنظر المادة  1
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 لىإ ألن ذلك قد يؤديشهر إفالس مدينه التاجر إذا ما توقف عن دفع ديونه، ب لب الدائنعلى ط
مفهوم اإلعسار المدني من فكرة  تقريبحالة اإلفالس من حالة اإلعسار المدني، ومن ثم   تقريب

فع في القانون التجاري   .1التوقف عن الد 
 الفرع الثاني: معايير تحديد الدين المتوقف عن دفع 

 600رجوع إلى القانون التجاري الجزائري نجد أن  المشرع لم يتعر ض من خالل المادتين بال
وبذلك  .إلى الشروط التي يتعي ن توافرها في الدين المتوقف عن دفعه لتحقق حالة اإلفالس 602و

 .سنتناول هذه النقاط بالرجوع إلى الفقه والقضاء وذلك لخلو  النصوص التشريعية عن ذكرها
 طبيعة الدين المتوقف عن دفع  أو ال:

ن تجاري، دي دفع إذا تعل ق األمر بالتوقف عن لتجارية ال يمكن شهر إفالسها إال  إن الشركات ا
وال يوجد هناك فرق ما إذا كانت هذه الديون ذات صفة تجارية بحكم ماهيتها أو شكلها أو تكون 

 .ذات صفة تجارية بالتبعية
ل إلى دين تجاري أو العكس، فهنا اعتبر الفقه ولكن قد يحدث أن ينشأ الدين مد نيا ثم  يتحو 

فع، فإذا كان تجاريا جاز شهر إفالس  االعتدادوالقضاء أن  بصفة الدين يكون وقت التوقف عن الد 
 .الشركة أم ا إذا كان مدنيا فال يجوز االستناد عليه لشهر اإلفالس

الة فيه ومدنيا بالنسبة لآلخر ففي هذه الحأم ا بالنسبة للدين المختلط إذا كان تجاريا ألحد طر 
جاريا إذا كان الدين ت جانب المدين فال يشهر إفالسه إال  يؤخذ بعين االعتبار طبيعة الدين من 

 .بالنسبة إليه ولو كان مدنيا بالنسبة للطرق اآلخر
ثلهم م وتجدر اإلشارة إلى أن الشركات التجارية تختلف عن األفراد في أنها ال تملك حياة خاصة

تجارية الير غال أنه تترتب عليها بعض الديون إ ،لذلك تستبعد في حياة الشركات الديون المدنية
في هذه الحالة إذا توقفت الشركة التجارية عن دفع هذه ف ،كالضرائب والغرامات المالية والجزائية
 .2الديون فإنه ال يمكن إعالن إفالسها
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 ثانيا: قطعية الدين
ن ما يجب ال يكفي لشه ر إفالس الشركة التجارية تحديد طبيعة الدين الذي امتنعت عن دفعه وا 

فوق ذلك أن يكون هذا الدين قطعيا، ويعني ذلك أن يكون الدين محققا وخاليا من النزاع من جهة 
 .1ومعين المقدار ومستحق  األداء من جهة أخرى 

 أن يكون الدين محققا وخاليا من النزاع 1-
عند طلب شهر اإلفالس، وذلك استبعادا ألي نزاع  فوران األكيد يجب أن تتوافر إن  صيغة الدي

جدي حوله، بحيث أن ه إذا ثبت نزاع حول طبيعة الدين، تنتفي صالحية المحكمة اإلفالسية، ويعود 
 .2للدائن مراجعة المحكمة العادية للفصل باألساس

 أن يكون الدين نقديا معين المقدار 2-
ذلك المبلغ الذي توقف المدين )الشركة( عن دفعه محدد المقدار، فإذا كان يتعين أن يكون 

الدين معين المقدار في بعضه وغير معين في بعضه اآلخر فال يجوز طلب شهر اإلفالس على 
 .أساسه، إنما يجوز طلب شهر اإلفالس بالنسبة إلى البعض األول المعين المقدار

ن إذا فال يجوز الحكم بإشهار إفالس الش ركة إذا توقفت عن دفع دين غير معين المقدار، وا 
كان قابال للتعيين كالدين الذي ال يعرف مقداره إال نتيجة تصفية الحساب، أو عن طريق خبير 

ن تعيينا دقيقا، على وجه نهائي بما ال يدع مجاال للمنازعة في عيَّ يحدد قيمته، أي أن يكون مُ 
 .3قيمته
 ءأن يكون الدين مستحق األدا 3-

يت فق فقهاء القانون وشر احه على أنه يشترط في الدين الذي تتوقف الشركة عن دفعه أن يكون 
حاال، ذلك أنه ال يحق للدائن المطالبة بدينه قبل حلول أجله، ومن ال يحق له المطالبة بدينه ال 

 .يحق له المطالبة بشهر إفالس مدينه
لة، ألنها على ذلك ال يجوز إشهار إفالس الشركة إ وبناء    ذا امتنعت عن الوفاء بديونها المؤج 

 .4ديون ال يجب على الشركة الوفاء بها قبل حلول أجلها
 
 

                                                           
هاني دويدار، القانون التجاري )العقود التجارية، العمليات المصرفية، األوراق التجارية، اإلفالس(، منشورات الحلبي الحقوقية،  1
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 الشكلية إلفالس الشركات التجارية الثاني: الشروطالمبحث 
ن توافر الشروط الموضوعية إ، حيث فعلي   فالسإحدد متى تكون الشركة بحالة بد أن ن ال

الشركة، وسوف نبحث في هذا المقام عن  فالسإصدور حكم بشهر وحدها ال يكفي بل ال بد من 
الجهة التي لها الحق بطلب شهر اإلفالس )مطلب أول(، ومن ثم المحكمة المختصة بشهر افالس 

 .الشركة )مطلب ثاني(
 الجهات المخون لها طلب شهر إفالس الشركات التجارية المطلب األون:

من قبل الشركة في حد  ذاتها أو من قبل أحد الشركاء، يكون طلب شهر إفالس الشركة التجارية 
 أو من قبل دائنيها، أو من قبل المحكمة من تلقاء نفسها، أو من قبل النيابة العامة.

 على طلب الشركة المدينة الفرع األون: شهر اإلفالس بناء  
ى بث  ا علحرصههو القوانين الوضعية لمنح هذا الحق  للشركة المدينة  اإن  السبب الذي دع

الثقة واالئتمان بين التجار، كما أن المدين هو أعلم الناس بحالته المالية، فإذا شعر باضطراب في 
أحواله المالية جعلته يتوقف عن دفع ديونه، فينبغي عليه من أجل المحافظة على ثقة المتعاملين 

ن معامالت التجارية أن يعتبران مصدر االئتمان في اليرعاية لواجب األمانة والشرف اللذمعه و 
 .يبادر بطلب شهر إفالسه

ولكن المعلوم أن الشركة شخص معنوي ال يمكنها أن تتصرف بنفسها، لذا يجب أن يكون لها 
 .من األشخاص الطبيعيين من يمثلها ويعمل باسمها أال وهو الممثل القانوني للشركة

ا أنها تؤيد تقديم الشركة بنفسه من القانون التجاري الجزائري، فنجد 600وبالرجوع إلى المادة 
فع خالل ) ( خمسة عشر يوم من ذلك 00طلب شهر إفالسها وذلك بتقديم إقرار بالتوقف عن الد 

 .1قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو اإلفالس
أي أن المقصد من ذلك إثبات حسن نية الشركة ولالستفادة بدورها من التسوية القضائية كأصل 

 .2الحكم عليها باإلفالس بالتقصير عام، وتجنب
 على طلب أحد الشركاء الفرع الثاني: شهر اإلفالس بناء  

لقد أغفل المشرع الجزائري هذه النقطة فلم يأتي بنص ينظم فيه حق الشريك في طلب إفالس 
ولكن بالرجوع إلى الفقه فالشريك المتضامن ال يحق  له أن يطالب  .الشركة الذي يكون شريكا فيها

شهر إفالس الشركة، ألن الشركاء المتضامنون أنفسهم مخطئون لعدم وفائهم بديون الشركة ب
 .3المسؤولين عنها شخصيا
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من قانون التجارة  210إال أن القانون المصري لم يغفل هذه النقطة، حيث جاءت المادة 
دائن الغير  يكلشركة، والشر لحالتين هما الشريك الدائن المصري في فقرتها األولى مفرقة بين 

 .للشركة
، أم ا هالكان دائنا  إذاالشركة أن يطلب شهر إفالسها  للشريك فيحيث تضمنت أنه يجوز 

 .دائنين فال يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفالس الشركةالغير الشركاء 
فالدائنون يجوز لكل منهم طلب شهر إفالس الشركة متى توقفت عن دفع ديونها التجارية، 

فيجوز مثال للشريك الموصي الذي  .هذا الحق لكل دائن ولو كان شريكا في نفس الوقتويثبت 
 .1يقرض الشركة ماال أن يطلب شهر إفالسها، إن توقفت عن دفع ديونها

 على طلب دائني الشركة الفرع الثالث: شهر اإلفالس بناء
فالس، في دعوى اإل ال خالف بين فقهاء القانون وشراحه بأن الدائنين هم الخصوم الحقيقيون 

سواًء أكانت إفالس أفراد أم إفالس شركات، ذلك ألن  شروط المدعي من األهلية والصفة والمصلحة 
كما أن هذا هو الطريق الطبيعي  .تتوفر فيهم، بل أنهم أصحاب المصلحة األولى والحقيقية في ذلك
بليغ عن ها القانون من وجوب التلشهر اإلفالس، إذ قد ال تقوم الشركة المدينة بإت باع ما يفرض علي

 .حالتها المالية
ا أكان دائنا عاديا أو دائنا مرتهن للشركة أن يطلب شهر إفالسها سواءويجوز أيضا لكل دائن 

أو ممتازا أو صاحب حق اختصاص. وال يشترط أن تكون ديون الدائن قد حلت آجالها بل من 
الدائن في مثل هذا الوضع توقف المدين عن الممكن أن تكون ال زالت مؤجلة ولكن شرط أن يثبت 

 دفع ديون حلت آجالها.
ائن أن يطلب شهر إفالس الشركة حتى ولو كان هناك طلب آخر سبق  زيادة على كل  هذا فللد 
أن قدمه أحد الدائنين، طالما لم يصدر حكم شهر إفالس بعد، أما إذا صدر مثل هذا الحكم فإنه 

ائن العدول عن طلب اإلفالس وأن يقتصر على مجرد إلزام يكون حجة على الكافة ويسمح للد
الشركة المدينة بالوفاء كما يستطيع أن يتنازل عن طلبه كليا، وال يمنع ذلك للمحكمة من شهر 

 اإلفالس متى توافرت شروطه.
والسبب من هذا االستثناء أن اإلفالس يتعلق بالنظام العام، وأنه ال يهم الدائنين فحسب بل يهم 

تمع بأكمله، ألن  توقف الشركة التجارية عن دفع ديونها قد يشيع االضطراب في المعامالت المج
التجارية ويخلق جوا من عدم الثقة بين الفعاليات االقتصادية، األمر الذي يعرقل مسيرة البلد في 

 .2التقدم واالزدهار
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 على طلب المحكمة الفرع الرابع: شهر اإلفالس بناء  
نه ساكن أي بمعنى ال يتحرك إلى األشخاص ويطلب منهم إقامة الدعوى األصل في القضاء أ

على الغير وتأسيسا على هذا فإن  المحكمة ال تقضي بشيء لم يطلب منها، وعليها الحياد التام 
أثناء نظر الدعوى، فال يجوز أن تنصب من نفسها خصما في الد عوى التي تنظرها، ولكن بعض 

نها القانون التجاري الجزائري خرجوا عن األصل العام حيث نص المشرع قوانين التجارة والتي من بي
  :من القانون التجاري الجزائري  602في الفقرة الثانية من المادة 

 ."بعد االستماع للمدين أو استدعائه قانونا تلقائيا أن تتسلم القضية ةلمحكماويمكن  ..."
هار اإلفالس من تلقاء نفسها ولو لم يقدم أي أن المشرع الجزائري أجاز للمحكمة أن تحكم بإش

 .1لها طلب من الشركة المدينة، أو الشركاء، أو من الدائنين، أو من النيابة العامة
 على طلب النيابة العامة شهر اإلفالس بناء :الفرع الخامس

 باستقراء بعض مواد القانون التجاري نجد أن المشرع الجزائري أقر  للنيابة العامة ضمنيا أن
تجيز اإلدانة باإلفالس  القانون التجاري الجزائري من  660تطلب شهر اإلفالس، فقد جاءت المادة 

التقصير، بمعنى أنه للنيابة العامة وهي تمارس التحقيق في األفعال التي ارتكبتها ببالتدليس أو 
لها أن هذه  بتإذا ث وفي حالة ما، ي أو التقصير  التدليسيالشركة المدينة إما أن تدينها باإلفالس 

كذلك شهر إفالسها. و بأن تقدم طلبا للمحكمة المختصة يمكنها الشركة متوقفة عن دفع ديونها 
ولة المختص  671المادة  من نفس القانون التي توجب على كاتب ضبط المحكمة بتبليغ وكيل الد 

 .التسوية القضائية وأالخاصة بشهر اإلفالس ملخصا لألحكام 
 يجوز»بإشارة قاطعة بنصها:  نفس القانون أيضامن  622اءت المادة وعالوة على كل هذا ج

اتر الع على كافة المحررات والدفللنيابة العامة حضور الجرد ولها في أي وقت الحق في طلب االط  
 ."واألوراق المتعلقة بالتسوية القضائية أو اإلفالس
ألن  ،إفالس الشركة المدينةلحق في طلب إشهار اإذا فمن الطبيعي أن يكون للنيابة العامة 

 .2اإلفالس من النظام العام والمساس به يعني المساس بالمصلحة العامة
 المختصة بشهر اإلفالس الثاني: المحكمةالمطلب 

هو شهر حكم إفالس  الحالة وفي هذهاالختصاص هو صالحية المحكمة للنظر في الدعوى، 
 ا، ويعد  ذلك من النظام العام فال مجال لالتفاقالشركة التجارية للمحكمة المختصة بذلك دون غيره

على مخالفته، وطالما أن اإلفالس من األنظمة التجارية، فهو من اختصاص المحكمة التجارية في 
البلدان التي أخذت بالفصل بين المحاكم التجارية والعادية. وما هو معروف أن قانون اإلجراءات 
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نما جعل من اختصاص المحاكم العادية أن تصدر المدنية واإلدارية الجزائري، لم يفصل  بينهما وا 
 .أحكاما في القضايا التجارية

عد ذلك من ها بنجهة المختصة بنظر دعوى اإلفالس أو إعالنه أهمية بالغة، لما ينتج علللذلك ف
إجراءات معقدة أمام المحاكم، فيتحتم تحديد هذه الجهة المخولة بالنظر في إفالس الشركات 

 أي تحديد االختصاص النوعي واالختصاص المحلي. ،التجارية
 الفرع األون: االختصاص النوعي

ة القول بأنه سلطة جهة قضائية معين ناإن معنى االختصاص النوعي إذا حاولنا تحديده فيمكن
معينة، أي يتم تحديد االختصاص النوعي بالنظر إلى موضوع  ى للفصل دون سواها في دعاو 

أ العام أن قواعد االختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام، أي ال يجوز االتفاق وطبيعة النزاع، والمبد
 .1على مخالفتها، ويثيرها القاضي من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى 

الجزائري تبين أن المشرع أعطى اإلجراءات المدنية واإلدارية من قانون  76حيث جاءت المادة 
ومن  ،اص النظر في القضايا التجارية عن طريق األقسام المشكلة لهاالمحاكم االبتدائية اختص

 .بينها القسم التجاري الذي يقوم بالفصل في جميع القضايا التجارية
ولم يغفل أيضا المشرع في هذه المادة المحاكم التي لم تنشأ فيها أقسام متخصصة، فأعطى 

 .الجتماعيةالقضايا التجارية باستثناء القضايا االقسم المدني النظر في جميع النزاعات التي من بينها 
أما في حالة وجود أقسام متخصصة وتم رفع قضية تجارية أمام قسم غير معني بالنظر في 
النزاع أي غير القسم التجاري، فيحال الملف إلى القسم التجاري عن طريق أمانة الضبط، بعد 

إفالس الشركة أمام القسم المدني توجب مما يعني أن رفع دعوى  .اختيار رئيس المحكمة مسبقا
 .اإلحالة إلى القسم التجاري 

والمالحظ أن المشرع الجزائري استعمل مفرد "اإلحالة" وليس الدفع بعدم االختصاص وذلك ألنها 
أقسام مختصة داخل محكمة واحدة وليست محاكم مستقلة عن بعضها البعض، والفائدة من اإلحالة 

 .رفع دعوى جديدة وما تكلف من نفقات ءالمدعي عب ربح الوقت وعدم تحصيل هو
نجد أنها جاءت باستثناء مفاده أن المحاكم التي تم  إنشاء  76ولكن بمواصلة استقرائنا للمادة 

تختص دون سواها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، واإلفالس فيها أقطاب قضائية 
عن  ية الفكرية، والنقل الجوي والبحري والتأمينات، والتي ستحددوالتسوية القضائية والبنوك، والملك

طريق تنظيم ومكونة من تشكيلة جماعية من ثالثة قضاة تكون لهم الخبرة في هذه المجاالت. أي 
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دعوى إفالس شركة تكون قد رفعت أمام محكمة غير القطب المختص، ليس لها إال  نبمعنى أ
ن   .1لم تقم بذلك فيعتبر حكمها معيب قابل للطعن فيهالحكم بعدم االختصاص النوعي، وا 

وباعتبار أنه لم تنشأ بعد هذه األقطاب فإن دعوى إفالس الشركات التجارية تكون  لكن عملياً 
 .من اختصاص المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية أمام قسمها التجاري 

المحاكم الجزائية ال تخضع لهذا ولكن هناك استثناء وحيد من هذه القاعدة والمتمثل في أن 
ائية من منع المحاكم الجنتاالختصاص عند تحقق حالة اإلفالس بالتقصير أو التدليس، أي أنه ال 

أن تنظر في حالة اإلفالس، إذا لم يسبق صدور حكم بشهر اإلفالس من المحكمة المذكورة، وفي 
هر اإلفالس فهو ال يلزم المحكمة حالة ما إذا كان هناك حكم صادر من المحكمة المدنية برفض ش

 .الجنائية وهذا استنادا لقاعدة القضاء المدني ال يلزم القضاء الجزائي والعكس صحيح
ذ على خالف التشريع الجزائري، إ ومن ناحية أخرى إذا ذهبنا إلى التشريع الفرنسي نجده جاء

ن بينها ية والتي يدخل منه أنشأ محاكم تجارية يقتصر اختصاصها على النظر بالقضايا التجار إ
رع الفرنسي المش قضايا إفالس الشركات التجارية، لذلك فنحن ندعو المشرع الجزائري بأن يحذو حذو

 قراراالستفي وضع نظام اختصاص المحاكم، ذلك ألن التخصص يولد الدقة في األحكام ويولد 
 .2القضائي

 الفرع الثاني: االختصاص المحلي )اإلقليمي 
قواعد التي تعين المحكمة المختصة من بين محاكم نوع واحد موزعة على أساس هو مجموعة ال

التي ايا قضفي لنظر لجغرافي للنظر في قضايا معينة. أو بمعنى آخر هو والية جهة قضائية 
 قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةمن  72وقعت على اإلقليم التابع لها. وهذا ما نصت عليه المادة 

ها على: " يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها الجزائري بنص
ن لم يكن له موطن معروف، فيعود االختصاص للجهة القضائية التي يقع  موطن المدعى عليه، وا 
فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول االختصاص اإلقليمي للحرية القضائية التي 

 ."ن المختار، ما لم ينص القانون على خالف ذلكيقع فيها الموط
أي أن المشرع قد وضع قاعدة عامة وهي انعقاد االختصاص اإلقليمي لمحكمة موطن المدعي 

عن قاعدة  ع الجزائري جاء باستثناءولكن بالنسبة لقضايا إفالس الشركات التجارية فالمشر  ، عليه
قانون من  41فقرة الثالثة من المادة اختصاص من محكمة موطن المدعي عليه، وذلك في ال

 :الجزائري وذلك بنصها على اإلجراءات المدنية واإلدارية

                                                           
 .، المذكور سابقا12/11من قانون رقم  76المادة  1
مرتضى حسين إبراهيم السعدي، النظام اإلجرائي إلفالس الشركة المساهمة والدعاوى الناشئة عنه )دراسة مقارنة(، المؤسسة  2

 .711و 612ص  6104تاب، طرابلس، لبنان، الحديثة للك
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من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية  42و 72و 72فضال عما ورد في المواد "
 ...: المبينة أدناه دون سواها

مام عاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، أفي مواد اإلفالس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الد-7
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح اإلفالس أو التسوية القضائية أو مكان المقر 

 ".....االجتماعي للشركة
فيتبين لنا من هذا النص أن المشرع قد حدد االختصاص اإلقليمي بالنسبة لقضايا إفالس 

المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح اإلفالس، أو  الشركات التجارية والمتمثل في
 .1مكان المقر االجتماعي للشركة

وهذا األخير عرفه الفقه بأنه المركز الرئيسي الذي توجد فيه الهيئات التي تتولى إدارة الشركة 
قد الشركة، ن في عإدارة فعلية من النواحي الفنية والتجارية واالقتصادية والمالية، ال المركز المعي

ألن هذا المركز قد يكون صوريا أو محددا بطريقة كيفية، لذلك اعتبر الفقه والقضاء أن مركز 
الشركة الرئيسي هو المركز الذي يستقر فيه المدير في شركات األشخاص، ورئيس مجلس اإلدارة 

 .مجلس اإلدارة، وجمعيات المساهمين في شركات األموال –المدير العام  –
تمد مقر الشركة بتاريخ إقامة الدعوى، بمعنى أن التبديل الذي طرأ على مقر الشركة بعد ويع

فع وتاريخ  إقامة الدعوى ال يعتد به، ولكن قد يتم التبديل في وقت يقع بين تاريخ التوقف عن الد 
يير غإقامة الدعوى، فالمبدأ هنا أيضا األخذ بمقر تاريخ إقامة الدعوى، على أن يكون قد تم نشر ت

 .المقر وفقا للقانون 
ة فيؤخذ بالمقر الذي كان للشركة بتاريخ انحاللها أو إبطالها لممارسة أما بالنسبة للشركة المنحلَّ 

الدعوى، وليس المكان الذي يقيم فيه المصفي، أو المكان التي تقوم فيه أعمال التصفية. ويعتمد 
ال أخذ بموطن الشخ بالنسبة للشركة الوهمية المقر المعين في نظامها بشرط ص أال يكون صوريا وا 

 .2المستقر وراء الشركة
 الخاتمة:

يمكن القول أن اإلفالس كأي نظام قانوني قائم بحد ذاته يستوجب توافر شروط خاصة إلعماله،  
فهو من منظور التشريع الجزائري حالة تطبق على التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، 

أحكام اإلفالس جاءت بشروط عامة لشهره إال أن ذلك ال ينفي وجود بعض ولكن بالرغم من أن 
أوجه االختالف بين شروط إفالس التاجر كشخص طبيعي والشركة التجارية كشخص معنوي، 
ويرجع ذلك الختالف الطبيعة القانونية لكل منهما، ال سيما الشرط الخاص بتوفر الشخصية المعنوية 

                                                           
 ، المذكور سابقا. 12/11من قانون رقم  41المادة  1
(، الموسوعة الحديثة للكتاب، طرابلس، 0إلياس ناصيف، موسوعة الوسيط في القانون التجاري )الصلح الواقي واإلفالس  2

 .071، ص 6112لبنان، 
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 .فع وما يثيره من وضعيات قانونية عدة لم يعالجها التشريع الجزائري توقفها عن الد أثناءللشركة 
 ي:أتراسة تتلخص فيما يلذلك فإن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل هذه الد

نما نص على الشخص نجد أن المشر  - ع الجزائري لم يأخذ بشرط الصفة التجارية في الشركات وا 
أن التمييز المأخوذ به بين الشركات التجارية والشركات المعنوي الخاضع للقانون الخاص، أي 

المدنية غير قائم، حيث أن الشركة الخاضعة للقانون الخاص عندما تتوقف عن دفع ديونها فهي 
تخضع إلجراءات اإلفالس حتى ولو لم تكتسب صفة التاجر، كالشركات المدنية ذات الشكل 

 التجاري والجمعيات.
وع الشركات ذات رؤوس األموال العمومية سواًءا كليا أو جزئيا أي كما أن المشرع أجاز خض -

التابعة للدولة ألحكام اإلفالس والتسوية القضائية، إال أنه تقوم الدولة دائما بالتدخل إلنقاذها 
باعتبارها مشكلة لجزء من شخصيتها ولما فيه من المساس بهيبة الدولة، فإفالس مؤسسات الدولة 

في حد  ذاتها. وهذا األمر غير مقبول، وبالتالي تعتبر هذه األشخاص موسرة  يعني إفالس الدولة
 .دائما
كما أن نظام اإلفالس ال ينتج أي أثر قانوني بمجرد التوقف عن الدفع بدون صدور حكم -

قضائي مقرر لدلك، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد استبعد صراحة نظرية اإلفالس الفعلي التي 
 .لكذف بحالة اإلفالس دون صدور حكم مقرر لمفادها االعترا

كما أنه في هذا الصدد نود اإلشارة الى مالحظة أو توصية بخصوص إفالس شركات التجارية 
ع الجزائري على غرار المشرع اللبناني والمشرع المصري نصوصا مستقلة ضمن وهي أن يفرد المشر  

ام إفالس قانونية مستقلة ألحك اصوصالقانون التجاري بالقسم الخاص باإلفالس، بحيث تخصص ن
نشاء قانون خاص بالشركات و فالس الشركة. إأو أن يشار في كل مقام الى حكم  الشركات، ا 
 التجارية.
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دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضوء رؤية المملكة 
 2030العربية السعودية 

A leading role in promoting digital citizenship for female 

students in the vision of Saudi Arabia 2030 

 ريم حمود العنزي  أ.
 بكالوريوس تربية

 فلسطين
10.36529/1811-000-011-005 

Topline.work.2030@gmail.com 

 ملخص:ال
دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات  تعرف علىإلى الهدفت هذه الدراسة    

ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج 2030 في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 
 ( من رائدات النشاط 87دراسة من )الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة، وتكونت عينة ال

ليها إه، ومن أهم النتائج التي توصلت 0440 -ه0441في المدرسة، وذلك في السنة الدراسية 
الدراسة أن دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضوء رؤية المملكة 

ي ضوء ذلك أوصت الدراسة وف ،80.87%جاء بدرجة كبيرة وبنسبة  6171العربية السعودية 
 بضرورة تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية لدى الطالبات.

 2030الكلمات المفتاحية: رائدة النشاط، المواطنة الرقمية، رؤية 

Abstract: 

This study aimed to identify the role of the pioneer activity in promoting 

digital citizenship among students in the light of the Kingdom of Saudi 

Arabia 2030 vision. To achieve the goal of the study, the researcher used 

the descriptive analytical approach. The questionnaire was used as a 

instrument, and the study sample consisted of (87) of the pioneers of the 

activity in the school, in the school year 1440 AH - 1441 AH. One of the 

most important findings of the study is that the role of the pioneering 

activity in promoting digital citizenship among students in the light of the 

Kingdom of Saudi Arabia 2030 vision came in a great degree and by 

80.87%. In light of this, the study recommended the need to develop the 

concepts of digital citizenship among students. 

Key words: Pioneer of Activity, Digital Citizenship, Vision 2030 
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 مقدمة:

تنــا مــن انفتــاح ثقافــي وفضائــي وتكنولوجــي، وانطالقا مــن الطفــرة نظــرا لمــا تواجهــه مجتمعا    
التقنيــة الهائلـة التـي يعايشـها عالمنـا المعاصـر، أثـارت وسـائل التواصـل االجتماعي العديـد مـن 

ـبكات ش بحـتلقد أص، و المفاهيـم والقضايا الخالفية التــي أثــرت فــي قيــم المواطنــة لــدى األفراد
هامـا ال يسـتهان بـه يعبـر مـن خالله أفـراد المجتمـع عـن آرائهـم وأفكارهـم  التواصـل االجتماعي منبـرا

  1ومعتقداتهـم عـن مختلـف الموضوعـات فـي شـتى المياديـن.
خدمين يــع المســتن المواطنــة الرقميــة تهــدف إلــى إيجــاد الطريــق الصحيــح لتوجيــه وحمايــة جمإ    

خصوصــا األطفال والمراهقيــن، وذلــك بتشــجيع الســلوكيات المرغوبــة ومحاربــة الســلوكيات المنبــوذة 
فــي التعامالت الرقميــة، مــن أجــل مواطـن رقمـي يحـب وطنـه ويجتهـد مـن أجـل تقدمـه، فان المواطنة 

ة التعليــم، ألنها الكفيلــة بمســاعدة المعلميــن والتربوييــن عمومــا الرقمية لــها عالقــة قويــة بمنظومــ
وأوليــاء األمور لفهــم مــا يجــب علــى الطــالب معرفتــه مــن أجــل اســتخدام التكنولوجيـا بشـكل مناسـب. 

لكامـل لالنخراط ا البطـفالمواطنـة الرقميـة هـي أكثـر مـن مجـرد أداة تعليميـة، بـل هـي وسـيلة إعداد ال
 .2فـي المجتمـع والمشـاركة الفاعلـة فـي خدمـة مصالـح الوطـن عمومـا وفـي المجـال الرقمــي خصوصــا

فالمواطنة الرقمية هي تحلي الفرد بمجموعة القواعد والضوابط والمعايير واألفكار واألعراف     
ن قبل الكبار والصغار من أجل المساهمة والمبادئ التي تضمن االستخدام األمن للتكنولوجيا م

لرقي الوطن وتحمل أفراده للمسئولية االجتماعية والتكنولوجية تجاه هذا، حيث أن المواطنة الرقمية 
 تعتبر الحماية والتوجيه نحو إيجابيات التقنيات الحديثة والحماية من سلبياتها ومخاطر استخدامها. 

احته من فرغم ما أت ،حدين اذ ا، فالتكنولوجيا تعتبر سالحأي هي التعامل الذكي مع التكنولوجيا
ثار إيجابية على الفرد وعلى تنمية المجتمع إذا استغلت بطريقة صحيحة، إال أن عواقبها وأخطارها آ

تكون عديدة إذا استغلت بطريقة غير رشيدة فقد تؤدي إلى التمرد على القواعد األخالقية والضوابط 
 ؤون الحياة االجتماعية. القانونية التي تنظم ش

فاالستخدام غير الرشيد للتكنولوجيا أصبح مشكلة رئيسية تواجه األبناء وهم يتعاملون مع متطلبات 
العصر الرقمي وأن هذه المشكلة أثارت بعض الجدل على صفحات األخبار الرقمية بالعديد من 

فال وما كنولوجيا من قبل األطالصحف اإللكترونية والتي تدور حول االستخدامات غير الرشيدة للت
يقضونه من ساعات طويلة على أجهزة الكمبيوتر واآليبادات والهواتف الذكية، باإلضافة ما تمثله 

                                                           
 (.6107) ، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية0ة بين النظرية والتطبيق، طتربية المواطن الحكيم،فاروق عبد  طه،أماني  1
المواطنة الرقمية: استراتيجية تعزيز المواطنة واالعتدال باستخدام وسائل التواصل  الضوحي،هناء  الساعدي،ناصر  2

تدال، ر خالد الفيصل لالعاالجتماعي لمواجهة التحديات والتطرف والتكفير في دول مجلس التعاون الخليجي، مركز األمي
 (.6102) السعودية
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التكنولوجيا من تحديات أمام المعلمين في المدارس واآلباء في المنازل للتعامل مع األبناء والشباب 
دمانهم لإلنترنت الذي قد يهدد أمن المجتمع ويسا عد على انتشار الجرائم اإللكترونية وانسحاب وا 

 عقول الشباب إلى المخاطر الفكرية التي قد تزعزع ثقة المواطن في وطنه وتهدم تطوره.
إن النشاط الطالبي من أهم الركائز التي يقوم عليها التعليم لذا فان النشاط جزء ال يتجزأ من     

 لرائدة في مجال تأثير رائد النشاط على نمو الطالبالعملية التربوية التعليمية، تظهر الدراسات ا
وذلك حيث أن الدرجات األكاديمية والسلوك المدرسي لألطفال تتحسن عند مشاركتهم في األندية 

لى خالل هذه األنشطة، مم ا يساعدهم ع اجديد ئااعية المدرسية  فالطفل يتعل م شيوالرياضات الجم
 ن لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالدراسة  فشعور الطفل بأنتحسين فهمهم للمواد الدراسية حتى وا  

لديه المهارة والموهبة لفعل شيء ما يمنحه شعورًا جيدًا، ويزيد من ثقته وشغفه، وُيترجم ذلك كله 
 .على تحصيله الدراسي

حضارة ، فبركب الاإلنسانيةالمعارف  مجاالت متعددة في شتىفي قد تطور ن العالم المعاصر إ    
ارع البد من وضع خطط استراتيجية لتنمية الموارد البشرية فهي المورد األهم والعنصر المتس

الية . على ضوء ذلك، فإن الدراسة الحالمتحكم، فينبغي التعامل مع التغيرات المتجددة والمتسارعة
دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضوء رؤية تهدف إلى استقصاء 

 .6171 مملكة العربية السعوديةال
ويرى الباحث أن المعلم هو أهم الركائز التي تعتمد عليه المدارس في إعداد المواطن الصالح    

وتعديل أفكار وسلوكيات واتجاهات الطالب فهو األداة الناجحة في تصحيح مسار المفاهيم عند 
من  ة المواطنة الرقمية بين الطالبالطالب لذلك فإن للمعلم دور هام وفعال في تعزيز ونشر ثقاف

خالل األنشطة التعليمية ودمج مفاهيمًا بالدروس النظرية والعملية بما يساعد على حماية الطالب 
 وتسليحهم بالمعارف التكنولوجية. 

ألسرية وذلك ألن مناهج التربية ا ،فقد ال يخفى هذا الدور على معلمات التربية األسرية في المدارس
المناهج التي تساعد الطالب على تكوين المبادئ األسرية والقيم المجتمعية وتحمل تعتبر أحد 

المسئولية لذلك فهي تستمد اتجاهاتها وقيمها من اتجاهات وقيم الجامعات وتعتبر حلقة الوصل بين 
 حياة الطالب في أسرته داخل مجتمعه. 

 مشكلة الدراسة:
 لبـــات والتحقق من محورهـــا بمـــا في ذلـــك تبـــادلنشــــــــــــــر ثقـــافـــة المواطنـــة الرقميـــة بين الطـــاإن     

كان  األنشـطة، ألن نجاح النشـاطو  ا. ولعب رواد النشـاط دوًرا مهًما في الفعاليةلكترونيًّ إ المعلومات
ثقت مشــــــــــكلة انبو قائًما على حســــــــــن التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وألهميته ظهرت قضــــــــــايا بحثية، 

 :لتاليالدراسة والتي تتمثل في السؤال الرئيس ا
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دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضوء رؤية المملكة هو ما 
 ؟2030العربية السعودية 

  أهداف الدراسة:
 :إلىتهدف الدراسة 

التعرف على دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضوء رؤية  .0
 .2030المملكة العربية السعودية 

رفع توصيات واقتراحات للمساهمة في تنمية دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية  .6
 لدى الطالبات.

 أهمية الدراسة:
 ثالث ا: أهمية البحث:

 :األهمية النظرية  -0
تكمن أهمية البحث في أهمية دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية في ضوء المملكة العربية 

 . 2030السعودية
 األهمية التطبيقية: -4

ط تعزيز المواطنة الرقمية بين الطالبات والتخطي تساعد هذه الدراسة رائدة النشاط فيمن الممكن أن 
ن وجهة نظر م لها في كيفية غرس قيم المواطنة الرقمية وتطبيقها في عملية التعلم بين الطالبات

 .2030وء رؤية المملكة في ضو  وأيضًا مصممي المناهج ،المشرفين والمختصين التربويين
 حدود الدراسة:

ين الطالبات ب ةتتناول هذه الدراسة دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقميالحدود الموضوعية: 
 .2030في ضوء رؤية 
 رائدات النشاط في المدارس في المملكة العربية السعودية.تشمل جميع  الحدود البشرية:
 سة على المدارس في المملكة العربية السعودية.اقتصرت الدراالحدود المكانية: 
 ه 0440-ه0441السنة الدراسية الحدود الزمانية: 
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 مصطلحات الدراسة:
 رائدة النشاط:

الشـــــخص الذي يقوم بحســـــن التخطيط والتنفيذ والمتابعة لألنشـــــطة  ( بأنه6100عرفها الدوســـــري )
ابعة المعلمات في إعداد برامج النشـــــاط غير الصـــــفية والالصـــــفية ويقوم بالعديد من المهام مثل مت

 1 .الصفي وا عداد خطة للنشاط المدرسي غير الصفي بناًء على البرامج المقدمة من المعلمات
 المواطنة الرقمية:

( بأنها مجموع القواعد والضوابط والمعايير واألعراف واألفكار والمبادئ المتبعة 6104عرفها القايد )
القويم للتكنولوجيا، والتي يحتاجها المواطنون صغارا وكبارا من أجل المساهمة في االستخدام األمثل و 

 2.في رقي الوطن
( بأنها مجموعة من القواعد والمعايير وبعض من األفكار التي تتبع اليوم من 6101وعرفها هدير )

 3.تقاء بالوطنر أجل االستخدام األمثل للتكنولوجيا والتي يحتاج لها اليوم الكبار والصغار من أجل اال
لتكنولوجيا والسلوك التي تستخدم ا واإلجراءات: هي مجموعة من التقنيات اإلجرائيلتعريف وبالنسبة ل

 االستخدام األمثل.
 : 2030رؤية المملكة

( بأنها " النقلة النوعية في جميع المجاالت، وذلك بهدف مواكبة التطلعات 6102عرفها الزياني )
على مواجهة التحديات من خالل إدارة الموارد المالية بكفاءة، وأن تكون واآلمال، وأن تكون قادرة 

 4ذات هيكلة مرنة معتمدة على ثقافة األداء في جميع األعمال.
إعادة هيكلة قطاع التعليم، وصياغة حديثة لمنظومة ( بأنها "6102التربية والتعليم )وتعرفها وزارة 

عليمي تي تحكم تطوير المناهج والتحاق المعلمين بالسلك التاألنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية ال
التربوي، ورفع فاعلية التطوير والتدريب المهني بشكل مستمرو رفع كفاءة  اإلشرافوتنظيم عملية 

الموارد البشرية و  اإلمكاناتاألداء التشغيلي، وتقليل التكلفة المهدرة، واالستفادة القصوى من 
 والتجهيزات والمباني."

                                                           
مرزوق بن محمد الدوسري، معوقات التخطيط إلدارة النشاط الطالبي للمرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري المدارس ورواد  1

 (.6100النشاط في مدينة الرياض. كلية العلوم االجتماعية. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض )
https://www.new-(، موقع تعليم جديد، 6104طفى القايد، مفهوم المواطنة الرقمية، مقال منشور )مص 2

citizenship-digital-of-educ.com/definition 
(، موقع المرسال، 0161سعيد هدير، مفهوم المواطنة الرقمية، مقال منشور) 3

https://www.almrsal.com/post/804385 
(، عبر الرابط التالي: 6102الدكتور عبد اللطيف الزياني، األمين العام لمجلس التعاون. ) 4

awsat.com/home/article/638211https://a/ 

https://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship
https://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship
https://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship
https://www.almrsal.com/post/804385
https://aawsat.com/home/article/638211/
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عرفها أيضا وزارة التربية والتعليم بأنها" أحد البرامج الوطنية المحققة لرؤية المملكة العربية وت
هيكلة القطاعات الحكومية، التحول الوطني، التوسع في الخصخصة،  إعادةمثل:   2030 السعودية

 األداء. سالشراكات االستراتيجية، مراجعة األنظمة، الرؤى والتوجيهات، االستثمارات، وبرامج قيا
بما فيها  التعليمية في المدارس اإلداريةمجموعة التغيرات التي تطرأ على الهيئة  :اإلجرائيالتعريف 

موارد هم في زيادة كفاءة الالمناهج ومجموعة البرامج التي تسوالمعلمين و  ورواد النشاط واإلداريين
 البشرية والتعليمية والمهنية في المدارس السعودية.

 سابقة:الدراسات ال
، قميةالر  بتنــاول موضــوع المواطنــة واألجنبيةالعربيــة  واألبحاثقامــت العديــد مــن الدراســات    

 مختلفـة، يقـوم هـذا البحـث مجاالتتنميتهـا، وتعزيزهـا، مـن أوجـه متعـددة وفـي  وقيمهــا، وطــرق 
 باسـتعراض بعـض منهـا:

"درجة تمثيل طالبات الكليات اإلنسانية بجامعة األميرة نورة    بعنوان:4091. دراسة الموزان )9
 1بنت عبد الرحمن لقيم المواطنة الرقمية مع تصور لدور الجامعة في تعزيز قيمها".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار مفهوم المواطنة الرقمية بين الطالبات الجامعيات،      
في التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الكليات وقد استخدمت الباحثة المنهج الوص

طالبة من  21اإلنسانية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، في حين كانت العينة عبارة عن 
تلك الكليات، ووظفت الباحثة االستبانة الشاملة لمحاور المواطنة الرقمية، وكان من أبرز النتائج 

 الرقمية بين الطالبات الجامعيات كانت بنسبة قليلة جًدا.أن درجة مفهوم المواطنة 
 2  بعنوان: "دور قائدات المدارس في تبني مشروع المواطنة الرقمية".4092. دراسة العتيبي )4

تحديد دور قائدات المدارس في تدعيم قيم المواطنة الرقمية لدى الطالبات من  هدفت الدراسة إلى
المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق وجهة نظرهن، استخدمت الباحثة 

دة. قائ 010مديرة من مجتمع الدراسة البالغ  21استبانة على عينة عشوائية بسيطة اشتملت على 
 : يةتاآل ةجيوتوصلت الدراسة للنت

لقائدة ا الصعوبات التي تواجه القائدات في تفعيل قيم المواطنة الرقمية تكمن في تعدد أدوار ومهام
 التربوية داخل المدرسة.

                                                           
درجة تمثيل طالبات الكليات اإلنسانية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لقيم  الموازن،د. أمل بنت علي بنت سعد  1

المواطنة الرقمية مع تصور لدور الجامعة في تعزيز قيمها. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. المملكة العربية 
 (.6101ة)السعودي

دور قائدات المدارس في تبني مشروع المواطنة الرقمية. جامعة الملك سعود: المملكة العربية  العتيبي،مشاعل عسير  2
 (. مجلة العلوم التربوية والنفسية.6102السعودية)
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  بعنوان: "دور معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات ةزة في تعزيز 4097. دراسة شقورة )3
 1المواطنة الرقمية لمواجهة ظاهرة التلوث الثقافي لدى الطلبة وسبل تفعيل ".

لمواطنة تعزيز ا درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في علىتعرف إلى الهدفت الدراسة 
الرقمية لمواجهة ظاهرة التلوث الثقافي لدى الطلبة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة 
المنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنائي، باالعتماد على االستبانة كأداة للدراسة، وتكون مجتمع 

م( والبالغ 6102-م6102عام )الدراسة من جميع طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة المسجلين لل
( طالًبا وطالبة، وقد توصلت الدراسة 721( طالًبا وطالبة، وبلغت عينة الدراسة )62622عددهم )

إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن درجة تقدير عينة الدراسة لدور معلمي المرحلة الثانوية 
وهي تشير إلى  %20ي لديهم كانت بنسبة في تعزيز المواطنة الرقمية لمواجهة ظاهرة التلوث الثقاف

 المعلمين غالًبا ما يمارسون ذلك.أن 
تصـــــــــور مقترح لتمكين المعلمين بمـدارس وزارة التربيــة "  بعنوان: 4097العقـاد ) .دراســـــــــة2

 ".والتعليم الفلسطينية نحو توظيف متطلبات المواطنة الرقمية في التعليم
م ترح لتمكين المعلمين بمدارس وزارة التربية والتعليهدفت الدراسة إلى التوصل إلى تصور مق   

المنهج  وقد اعتمدت الدراسة على ،الفلسطينية نحو توظيف متطلبات المواطنة الرقمية في التعليم
ألساسية والثانوية الحكومية في ا الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس

 2معلمًا ومعلمة طبقت عليهم استبانة موزعة على  260مديريات شمال غزة، وتكونت العينة من
مجاالت، وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة تمكين المعلمين بمدارس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 
نحو توظيف متطلبات المواطنة الرقمية في التعليم ضعيفة، وفي ضوء النتائج قدمت الباحثة تصورًا 

واطنة الرقمية في التعليم، متضمنًا فلسفة ومنطلقات وأهداف مقترح نحو توظيف متطلبات الم
 ومكونات ومتطلبات تنفيذ والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ والحلول المقترحة للتغلب عليها.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
 تتشــــــابه عينة الدراســــــة الحالية مع الدراســــــات الســــــابقة من حيث المنهج، فقد تم اســــــتخدام المنهج
الوصـــــفي في جميع الدراســـــات الســـــابقة واختلفت الدراســـــة الحالية مع الدراســـــات من حيث مجتمع 

 ا( طالبات وطالب6102ودراســــــــة شــــــــقورة ) ،(6101الدراســــــــة، فقد كان مجتمع دراســــــــة الموازن )
( مديرات، وتشــابهت عينة الدراســة الحالية في مجتمع الدراســة مع دراســة 6102ودراســة العتيبي )

 ( معلمات. 6102العقاد )

                                                           
الثقافي  اهرة التلوثدور معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في تعزيز المواطنة الرقمية لمواجهة ظ شقورة،هناء حسن  1

 .ة( غز 6102لدى الطلبة وسبل تفعيله. الجامعة اإلسالمية: )
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ولم يجد الباحث دراسة حول استخدامات مواقع التواصل االجتماعي لتعزيز وترسيخ قيم المواطنة     
الرقمية لدى أفراد المجتمع بكافة فئاتهم، وذلك يزيد من أهمية الدراسة الحالية حيث تعمل على جمع 

ضع الخليج العربي، ومن ثم و  وتحليل البيانات المتاحة لقياس المواطنة الرقمية لدى مواطني دول
 مقترحات التي من شأنها رفع المواطنة عمومًا والمواطنة الرقمية خصوصًا.

 منه( الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع البحث، ويعرف المنهج الوصفي   

 إلى أســـــــــــباب هذه التحليلي بأنه: المنهج الذي يقوم على وصـــــــــــف ظاهرة من الظواهر للوصـــــــــــول
 1الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمها.

 مجتمع وعينة الدارسة:
تكون مجتمع الدراســـة من جميع رائدات النشـــاط في المدارس في المملكة العربية الســـعودية في    

، (22م )فرد، استجاب منه 011ه، وتم اختيار عينة عشوائية من 0440-0041العام الدراسـي 
 ي:يع العينة في الجدول اآلتوتوز 

  9جدون رقم )
 توزيع عينة الدراسة 

 النسبة العدد الفئات المتغير

 المؤهل العلمي

 28.74% 25 دبلوم
 65.52% 57 بكالوريوس

 5.75% 5 ماجستير فأكثر
 % 011 87 المجموع

 سنوات الخدمة

 %25.29 22 سنوات 0أقل من 
 %47.12 41 سنوات 01-0من 

 %27.59 24 سنوات 01أكثر من 
 % 011 87 المجموع

( استبانة عشوائيًا لقياس الصدق والثبات، تم تضمينها في تحليل النتائج بسبب 61وتم اختيار )
 تمتع االستبانة بالصدق والثبات.

 

                                                           
(. 6100البحث العلمي: مدخل منهجي تطبيقي. عمان: دار المناهج. ) الزعبي، أساليب علي فالح الوادي،محمد حسين  1

 024ص
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 أداة الدراسة:

سئلة ا: "مجموعة من األاستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وتعرف االستبانة بأنه
المتنوعة والتي ترتبط ببعضها البعض بشكل يحقق الهدف الذي يسعى الباحث من خالل المشكلة 
التي يطرحها بحثه، ويكون عدد األسئلة التي يحتوي عليها االستبيان كافية ووافية لتحقيق هدف 

  1البحث بصرف النظر عن عددها."
مقياس ليكارت الخماسي لقياس استجابات أفراد استخدام ( فقرة وتم 04وتكونت االستبانة من )

 ات االستبانة حسب الجدول التالي:عينة الدراسة لفقر 

   4جدون رقم )
 مقياس ليكارت الخماسي

 صد  أداة الدارسة:
 . صد  االتسا  الداخلي:9

صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل تطبيقها على عينة استطالعية مكونة  تم التحقق من
( استجابة، وقم تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة ومجموع درجات 61من )

 فقرات االستبانة ككل.
   3جدون رقم )

 ستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية لال
 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون  رقم الفقرة

0 0.65 0.00 
6 0.73 0.00 
7 0.82 0.00 
4 0.84 0.00 
0 0.88 0.00 
2 0.85 0.00 
2 0.85 0.00 
2 0.90 0.00 
1 0.88 0.00 

                                                           
 م(.6100) 21األردن، ص  فاطمة النوايسة، "أساسيات علم النفس"، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 1

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا االستجابة

 0 4 7 6 0 الدرجة
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 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون  رقم الفقرة
01 0.87 0.00 
00 0.85 0.00 
06 0.86 0.00 
07 0.88 0.00 
04 0.78 0.00 

 α= 1.10تباط دال إحصائيا عند مستوى داللة   * االر 
من المالحظ في الجدول الســــــــــــــابق معامالت االرتباط بين فقرات االســــــــــــــتبيان والدرجة الكلية 

( لجميع فقرات االســـتبيان، وتراوحت α= 1.10لالســـتبيان دالة إحصـــائيا عند مســـتوى داللة )
لما  تدقيق قرات االســــــــــــــتبانة(، وهـذا يـدل على أن ف1.11 – 1.20معـامالت االرتبـاط بين )

 .وضعت لقياسه
 ثبات أداة الدراسة:

الثبات يدل على اتســـــــــــاق النتائج، بمعنى إذا كرر القياس فإنك تحصـــــــــــل على نفس النتائج، وفي 
أغلب حاالته هو معامل ارتباط، وهناك عدد من الطرق لقياســــــــــه ومن أكثرها شــــــــــيوعًا هي طريقة 

 1إلى نصفين. )كرونباخ ألفا( وطريقة تجزئة المقياس

وقد اسـتخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ وهي أشـهر الطرق في قياس ثبات األداة، وتكشف هذه 
 الطريقة مدى تشتت درجات المستجيبين.

  2جدون رقم )
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور االستبانة 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور م

 0.85 14 يةتعزيز المواطنة الرقم 0

للنتيجــة الكليــة لمحور تعزيز من المالحظ من خالل الجــدول الســـــــــــــــابق أن معــامــل ألفــا كرونبــاخ 
وهذا يدل على ثبات مرتفع لجميع فقرات وكذلك االستبانة بشكل  0.85 يزيد عن المواطنة الرقمية

 عام.

                                                           
 602أساليب البحث العلمي: مدخل منهجي تطبيقي. عمان: دار المناهج. ص الزعبي،علي فالح  الوادي،محمد حسين  1
(6100) 
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بانة خرجت االســــتوبعد أن تأكدت الباحثة من صــــدق وثبات االســــتبانة، وبعد إجراء التعديالت    
بصورتها النهائية، وهذا يجعل الباحثة مطمئنة لتطبيق االستبانة على عينة الدراسة لتحقيق أهداف 

 الدراسة.
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 لتحقيق أهداف الدراسة يتم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية:
 سابية واالنحرافات المعيارية: لمعرفة خصائصالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الح .0

 العينة ومستوى شيوع الظاهرة محل البحث لدى العينة.
( من أجل اختبار رأي المستجيبين حول One Sample T Testواحدة ) لعينة Tاختبار .6

 الظاهرة المراد قياسها.
لحســــــاب  همعامل االرتباط بيرســـــون لقياس درجة االرتباط بين متغيرين، وقد تم اســـــتخدام .7

 االتساق الداخلي، والصدق البنائي.
 ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات االستبانة. معامل اختبار .4

 نتائ( الدراسة ومناقشتها:
للتعرف على دور رائدة النشـــــــــــــاط في تعزيز المواطنة لدى الطالبات في ضـــــــــــــوء رؤية المملكة    

يانات المجمعة من أداة الدارسـة، تم إجراء المعالجات اإلحصـائية للب د، لق2030العربية السـعودية 
ل على نتائج و ( للحصــــــــSPSSوتم اســـــــتخدام برنامج الرزم اإلحصــــــــائية للدراســـــــات االجتماعية )

 الدارسة التي تم عرضها وتحليلها.
(، وتعتبر One Sample T testلعينة واحدة ) Tلتحليل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار ت 

والقيمة  %21لعينة على محتواها إذا كان الوزن النســــــــــــــبي أكبر من الفقرة إيجـابية بمعنى موافقة ا
، وتعتبر الفقرة ســــــــــــــلبيـة بمعنى أن عينة الدارســــــــــــــة ال توافق على 1.10أقـل من  sigاالحتمـاليـة 

، وتعتبر 1.10أقل من  sigوالقيمة االحتمالية  ،%21محتواهـا إذا كان الوزن النســــــــــــــبي أقل من 
 . 1.10قيمية االحتمالية أكبر من آراء العينة محايدة إذا كانت ال

 أوال : المحك المعتمد في الدراسة: 
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة قامت الباحثة بالرجوع إلى األدب التربوي الخاص بالمقاييس    

المحكية، وكذلك بعض الدراســــات الســــابقة التي اعتمدت المقياس الخماســــي نفســــه لتحديد مســــتوى 
حديد طول الخاليا في مقياس ) ليكارت ( الخماسي من خالل حساب المدى االسـتجابة حيث تم ت

(، ومن ثم  تقســــــيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصــــــول  4=  0 – 0بين درجات المقياس ) 
 (، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس 1.2=  0÷  4على طول الخلية ) 

يح ( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا أصـــــــــــــبح طول ) بداية المقياس الواحد الصـــــــــــــح
 الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي :
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 المعتمد في الدراسة المحك  5جدون رقم )
 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

0 – 0.2 
 

 قليلة جداً  72% - 61%
 قليلة %06- %72أكبر من  6.2 – 0.2أكبر من 

 متوسطة %22- %06أكبر من  7.4 – 6.2كبر من أ
 كبيرة %24- %22أكبر من  4.6 – 7.4أكبر من 
 كبيرة جداً  %011- %24أكبر من  0 – 4.6أكبر من 

 اإلحصــــــائيمن خالل البرنامج  sig االحتماليةوللكشــــــف عن هذه الفرضــــــية تم احتســــــاب القيمة 
SPSS  1.10ومقارنته بقيمة الخطأ=α ة فإذا كانت قيمsig  مشكلة فيعني قبول  1.10أكبر من
وأن المستجيب لم يشكل رأيًا حول الممارسات المراد دراستها، وفي حال كانت أصغر فإن  الدراسـة

رأي المستجيب يختلف جوهريا عن الدرجة المتوسطة وبالتالي يكون قد شكل رأيا حول الممارسات 
 المراد دراستها.

 ثانيا : تحليل فقرات االستبانة: 
(، One Sample T testلعينة واحدة ) Tلتحيل فقرات االســـــــــتبانة تم اســـــــــتخدام اختبار ت    

 %21وتعتبر الفقرة إيجـابية بمعنى موافقة العينة على محتواها إذا كان الوزن النســــــــــــــبي أكبر من 
 ى، وتعتبر الفقرة سلبية بمعنى أن عينة الدارسة ال توافق عل1.10أقل من  sigوالقيمة االحتمالية 

، وتعتبر آراء 1.10أقل من  sigوالقيمة االحتمالية  %21محتواها إذا كان الوزن النسبي أقل من 
 .1.10العينة محايدة إذا كانت القيمية االحتمالية أكبر من 

 عن السؤان الرئيس: اإلجابةثالثا : 
ربية ملكة الع" ما دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضوء رؤية الم

 ؟2030السعودية 
هذا السؤال تم تحليل فقرات االستبانة وفق المحك المعتمد في الدراسة وكانت النتائج  عنولإلجابة 
 كالتالي:
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  5الجدون رقم )

لجميع فقرات االستبانة  Sig المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية
  N=87الفقرات معا ) وقيمة جميع

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

المتوسط 
 النسبي

االنحر
اف 
 المعياري 

القيمة 
االحتمالي

 ة

الترتي
 ب

الحك
 م

0 
أوجه أنشطة الطلبة للتعرف على 
البرامج والتطبيقات الجديدة والمفيدة 

 لهم.
3.63 

72.64
% 

 كبيرة 13 0.03 1.19

6 
أشارك في تدريب الطلبة على حماية 

ات الخاصة بهم من السرقة أو البيان
 عبث اآلخرين.

3.62 
72.41

% 
 كبيرة 14 0.05 1.42

7 

أشجع الطلبة على التواصل 
اإللكتروني اآلمن مع اآلخرين ضمن 
ضوابط وأخالق اإلسالم وعادات 

 المجتمع السعودي.

3.91 
78.16

 كبيرة 10 0.00 1.23 %

4 
أوضح للطلبة حقهم في الوصول 

ة لحياتهم لجميع المواقع المفيد
 االجتماعية والعلمية.

3.82 
76.32

% 
 كبيرة 12 0.04 1.23

0 
أساهم في تشجيع الطلبة على تجنب 
إيذاء اآلخرين من خالل التكنولوجيا 

 واإلنترنت.
4.18 

83.68
% 

 كبيرة 6 0.00 1.23

2 
أوجه الطلبة لعدم إثارة النزاعات والفتن 
عبر اإلنترنت ومواقع التواصل 

 االجتماعي.
4.31 

86.21
% 

1.15 0.09 2 
 كبيرة
 جداً 

أوجه الطلبة على احترام حريات  2
 اآلخرين عبر مواقع اإلنترنت.

3.98 79.54
% 

 كبيرة 8 0.40 1.20

2 
أبين للطلبة ضرورة االبتعاد عن 
الجرائم اإللكترونية التي تعرض 

 صاحبها للمساءلة القانونية.
4.29 

85.75
% 

1.17 0.16 3 
 كبيرة
 جداً 

1 
، يةحقوقهم الرقمعريف الطلبة أقوم بت
 تجاه بالواجبات الخاصةهم والتزام

 اآلخرين.
3.93 

78.62
 كبيرة 9 0.05 1.28 %
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

المتوسط 
 النسبي

االنحر
اف 
 المعياري 

القيمة 
االحتمالي

 ة

الترتي
 ب

الحك
 م

01 
أوجه الطلبة على أساليب حماية 
أنفسهم صحيًا ونفسيًا أثناء استخدام 

 التكنولوجيا.
4.20 

83.91
% 

 كبيرة 5 0.01 1.21

أساهم في تعزيز قيم االحترام لحقوق  00
 خرين الفكرية لدى الطالبات.ملكية اآل

4.17 83.45
% 

 كبيرة 7 0.00 1.09

06 
أساعد الطلبة على اتباع األسس 
السليمة في عملية الشراء والبيع عبر 

 اإلنترنت
3.84 

76.78
% 

 كبيرة 11 0.00 1.35

13 
أقوم بمساعدة الطلبة على تجنب 
 التواصل غير الشرعي عبر اإلنترنت

4.28 
85.52

% 
1.22 0.00 4 

ة بير ك
 جداً 

14 
أساعد الطلبة في التصدي ألي 

 رسائل ضد سيادة الوطن وأمنه.
4.46 

89.20
% 

1.11 0.00 1 
 كبيرة
 جداً 

80.87 4.04 الدرجة الكلية للمجان لالستبانة 
 كبيرة   0.01 1.02 %

 ي:أتيتضح من الجدون السابق ما ي
ي لغ المتوســــط الحســــابفقرات االســـتبانة جميعها دالة إحصــــائيا حســـب المحك المعتمد، وب -0

(، وبدرجة كبيرة، وهذا يعني أن عينة %80.87(، وبوزن نســـــــــــبي )4.04للمحور ككل )
الدارســــة ترى بأن دور رائدة النشــــاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضــــوء 

 .80.87%جاء بدرجة كبيرة وبنسبة  2030رؤية المملكة العربية السعودية 
أســـاعد الطلبة في التصــــدي على "( والتي تنص 04لى الفقرة رقم )جاءت في المرتبة األو  -6

 89.20%وبوزن نســـبي  4.46ألي رســـائل ضـــد ســـيادة الوطن وأمنه" بمتوســـط حســـابي 
 بدرجة كبيرة.

أشارك في تدريب الطلبة على ( والتي تنص على "6الفقرة رقم ) جاءت في المرتبة األولى -7
وبوزن نسبي 3.62 حسابي " بمتوسط عبثنات الخاصة بهم من السرقة أو حماية البيا

 مات فيها.وسرقة المعلو  اإللكترونيةكثرة اختراق المواقع  إلىبدرجة كبيرة، يعزى  %72.41

 ملخص النتائ(:
عينة الدارســــــــة ترى بأن دور رائدة النشــــــــاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في  .0

 .80.87%رجة كبيرة وبنسبة جاء بد 6171ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 
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أســــاعد الطلبة في التصــــدي ( والتي تنص على "04الفقرة رقم )جاءت في المرتبة األولى  .6
 21.61وبوزن نســـبي % 4.42ألي رســـائل ضـــد ســـيادة الوطن وأمنه" بمتوســـط حســـابي 

 بدرجة كبيرة.
بــة ( والتي تنص على " أشــــــــــــــارك في تـدريـب الطل6جـاءت في المرتبـة األولى الفقرة رقم ) .7

وبوزن 7.26 على حماية البيانات الخاصــــة بهم من الســــرقة أو عبث " بمتوســــط حســــابي
وســــــــــــــرقــة  اإللكترونيــةكثرة اختراق المواقع  إلىبــدرجــة كبيرة، يعزى  26.40نســــــــــــــبي %

 المعلومات فيها.
 توصيات الدراسة:

 ضرورة االهتمام بتعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات. .0
النشـــــــــاط في المدارس لتعزيز المواطنة الرقمية لرائدات  ةدورات تدريبي إعدادضـــــــــرورة  .6

 .2030ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 
 ضرورة تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية لدى الطالبات. .7
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https://aawsat.com/home/article/638211/ 
  0، طوالتطبيقتربية المواطنة بين النظرية عبد الحكيم.  فاروق  طه،أماني، 

 .نجلو المصريةاأل (: مكتبة6107)القاهرة
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  .دور معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات ةزة في تعزيز المواطنة هناء حسن شقورة
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 (. 6102غزة)

  .امعة . جدور قائدات المدارس في تبني مشروع المواطنة الرقميةمشاعل عسير العتيبي
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 درجة تمثيل طالبات الكليات اإلنسانية بجامعة ت سعد الموازن. د. أمل بنت علي بن
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من وجهة نظر معلمي مدارس المرحلة  في المدير القائد التي تتوفرصفات ال
 فلسطين-جنيناألساسية الدنيا الحكومية في محافظة 

Qualities that are available in the leading principal from the 

point of view of the teachers of the public elementary schools 

-Jenin Governorate, Palestine 

 مويس بوأمحمود  رضوانستا / األ مويس بوأود محم مهندستا / األ
 دارة تربويةإب دكتوراه الط دارة تربويةإب دكتوراه الط
الجامعة العربية _ الدراسات العلياكلية 

 مريكيةاأل

الجامعة العربية _الدراسات العليا كلية 
 مريكيةاأل

 فلسطين –رام الل   فلسطين –رام الل  

10.36529/1811-000-011-006 

Mohannad.abumwais@aaup.edu Radwan.abumwais@aaup.edu  
 الملخص

دارس م وجهة نظر معلمين تتوفر في المدير القائد من أهذه الدراسة الصفات التي يجب  بينت   
 ألهمية دور المدير كقائد تربوي في وذلكجنين، ساسية الدنيا الحكومية في محافظة المرحلة األ

نوعي، واشتمل ال تم اتباع المنهج الوصفي لمنشود.قيادة المسيرة التربوية التعليمية على النحو ا
داة أحيث تم استخدام  6161-6101ة في العام الدراسي \معلم 4,363ى مجتمع الدراسة عل

ومعلمة.  وتلخصت ًا معلم 72عينة قصدية من رت المقابلة المعمقة مع مجموعات بؤرية واختي
فر في ن تتو أهم الصفات التي يجب أ المجموعات على جماع المشاركين في إهم نتائج الدراسة بأ 

هي صفات و  التعيين المستقبلي،و  ختيارلالالتعامل معها كمعيار  وضرورة الناجحالمدير القائد 
تخاذ القرار والنزاهة والقدوة الحسنة وحسن الخلق والتمسك بالمبادئ والقدرة على التفاوض ا القدرة على

 حل المشكالت. و 
 المدرسة، القائد التربوي، صفات .  )مديرالكلمات المفتاحية: 

Abstract 
The study shows the qualities of leading director from the teachers’ 

perspectives of the lower elementary government’s schools in Jenin City, 

due to the importance of educational leader in leading the educational 

process as required. The descriptive approach was followed and the study 

population was defined to include 2023 teachers in the academic year 

2019\2020, where the depth interview instrument was used with focus 

groups and selected an intended sample of (63) male and female teachers. 

The findings summarized by the consensus of the participants in two 

groups on the most important qualities that must be met in a successful 

leading director and the need to use them as criterion for selection and 
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future appointment, these are the qualities of decision making ability, 

integrity, role model, good manners, adherence to principles and ability to 

negotiate and solve problems.  

Keywords: (school principal, educational leader, qualities). 

 مقدمة
يرتبط تحقيق األهداف في أي عمل تربوي بمجموعة من اإلجراءات المتكاملة والمفصلة إلى    

نشاطات ومسؤوليات محددة تضبط عملية تنفيذها، ويتم ذلك عن طريق إشراف وتخطيط مدير 
يتسم بصفات شخصية وقيادية مؤثرة وحكيمة لضمان جودة العمل والمخرجات من خالل العمل 

مرة ق والمسؤولية المشتركة والتنسيق والتنظيم في التطبيق ومراقبة التنفيذ والمتابعة المستبروح الفري
 لألداء.

ظام نتكاد تجمع األوساط التربوية على أن اإلدارة المدرسية هي حجر الزاوية في تمكين الو    
أثير في التاإلدارة المدرسية في جوهرها عملية قيادة وقدرة على فالتعليمي من تحقيق أهدافه، 

داريين، وحفزهم ألداء أدوارهم بكفاءة وفاعلية، وتوفير بيئة مدرسية تسودها ا  العاملين من معلمين و 
 .1نجاز أهدافهاا  نتاجيتها و ا  تطوير المدرسة ورفع كفاءتها و بهدف  الثقة والتقدير والتعاون والمشاركة

التعليمية  رى في نجاح العمليةتتصف القيادة التربوية المتمثلة بشخص مدير المدرسة بأهمية كبو 
المدير القائد  ليه، ويمتازإواضحة وواقعية لما يريد الوصول  القائد التربوي يمتاز برؤيةالمدرسية، ف

دف هبفن معاملة الطبيعة البشرية أو فن التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو 
داري قائد اإلا تتمثل بفن االدارة  فالنهأي أ ،اونهمعتهم وثقتهم واحترامهم وتعضمن طامعين بطريقة ت

 فرادبة لعدد من األ، والرقابة بالنسزنسيق والتحفيى التوجيه والتليمارس ذلك الفن المتمثل في القدرة ع
هداف المطلوبة، ولديه القدرة على استخدام السلطة الرسمية وفقًا الذين يعملون معه لتحقيق األ

 .2ستمالة في مواقف أخرى ل، وفي القدرة على التأثير أو اإللمقتضيات وضرورات العم
ومن الجدير بالذكر أن اإلدارة بمفهومها العام عبارة عن عمليات التخطيط والتوجيه والضبط     

والتوزيع للمهام ومراقبة تنفيذها ضمن الموارد المادية والبشرية المتاحة لتحقيق النتائج المرجوة 
ن القيادة هي الموهبة والقدرة الذاتية على تحفيز الطاقات البشرية ضمن بأفضل الطرق، في حين أ

اإلمكانات المتاحة لتحقيق المنفعة المتبادلة في سبيل تحقيق هدف معين. وباجتماع علم اإلدارة 

                                                           
سالة ر ، تقييم أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي المدارس األساسية في القدس حامد،عارف إبراهيم أبو  1

 .6107زيت، فلسطين ماجستير، جامعة بير 
درجة القيادة واالدارة التعليمية مفاهيمها النظرية والتطبيقية، جامعة القاهرة، القاهرة، جمهورية مصر العربية،  جالل، محمود 2
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وفن القيادة سيخلقان معًا بيئة عمل فاعلة وتعاونية وشغف الغتنام الفرص وتجاوز المخاطر 
 نظام وتحقيق رسالة المؤسسة.المحتملة لتمكين ال

 أساسي في قيام جميع العاملين في المؤسسات التربوية بواجباتهم نحو القيادة التربوية لها دورو     
فراد فريقه أي في تنمية الجوانب القيادية فدور القائد فتترك أهمية قيق العملية التربوية ألهدافها، تح

لقيام بها وحسن ا دوار والمسؤوليات القياديةفتأدية األ ادة العملية التربوية،من خالل دوره في قي
ون القائد في قد يك لى نجاح القائد التربوي في مهامه. هذا وضمن عمليات القيادةإوكفايتها توصل 
ائد والمهارات قوبنمط شخصية ال والمسؤولية تبط مفهوم القيادة بمفهوم الدور، لذا ير اً موقف ما تابع

 .1دارة التعليمية لضمان نجاحه في العملتصف بها رجل اإلن يأدارية الواجب اإل
ن ا    سلبًا على  سينعكس جتماعية والعلميةاالو  المهنيةو  الشخصيةفتقار مدير المدرسة للصفات وا 

مكانياته في التعامل مع األزمات وحل المشكالت والتخطيط الالزم لتمكين نظام  أدائه وسلوكه وا 
بوية المرجوة منه. ومن الجدير بالذكر أن المرحلة األساسية الدنيا هي التعليم وتحقيق الغايات التر 

من أكثر المراحل المهمة والمعقدة في نفس الوقت، وليس من السهولة السيطرة والوصول إلى ما 
هو مخطط له في هذه المرحلة، حيث يتعامل مدير المدرسة والمعلمين مع فئات عمرية صغيرة 

تطلب مزيدًا من الجهد والعمل الدؤوب وامتالك صفات قيادية من أجل يصعب التعامل معها وهذا ي
تحقيق األهداف. باإلضافة إلى أهمية وحساسية هذه المرحلة في أنها تعتبر نقطة اإلنطالق لتهيئة 

 الطلبة وتأسيسهم للمراحل التعليمية األخرى.
ر القائد تتوفر في المديومن خالل هذه الدراسة سوف يتم التعرف على الصفات التي يجب أن     

من وجهة نظر معلمي مدارس المرحلة األساسية الدنيا الحكومية في محافظة جنين، وذلك ألهمية 
وضرورة التوصل إلى معايير محددة وواضحة في عملية اإلختيار والتعيين لمدراء المدارس القادة 

 التعليمية. مرجوة من العمليةفي مؤسسات التعليم الفلسطينية سعيًا لتحقيق الغايات التربوية ال

 مشكلة الدراسة
معرفة صفات القائد التربوي من وجهة نظر المعلمين  الحاجة إلى تتلخص مشكلة الدراسة حول   

لرئيسية ، كونهم هم الفئة اا الحكومية في محافظة جنينوالمعلمات في مدارس المرحلة األساسية الدني
خروج بنتائج نوعية من شأنها تحقيق األهداف المرجوة المسؤولين عن ضبط العمليات التربوية لل

للرقي بمستوى التربية والتعليم في فلسطين. وتماشياً مع أهداف التنمية التي دعت إليها األمم المتحدة 
في  6171-6161نحو إمكانية جعل العالم أفضل ضمن خطتها إلستدامة التنمية  6100عام 

عايير تحديد م لى، تعكس حاجتنا الماسة في فلسطين إأن التعليم وجودة مخرجاته حق للجميع

                                                           
 .6112، 0االدارة المدرسية في ضوء الفكر االداري المعاصر، دار الحامد، عمان، ط المعايطة، عبد العزيز عطا الله 1
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 مهاراتكفاءات علمية و  ذومدراء يتسمون بصفات القائد  واضحة تساعد أصحاب القرار على إختيار
ستراتيجي والتخطيط المستقبلي اإلقادرين على ضبط القواعد واألنظمة المدرسية  فنية وشخصية

. فيةوحد ونظام يسوده العدل والشفاطار تنظيمي وعمل ملتحقيق األهداف التربوية المنشودة ضمن إ
 : تيولهذا تتمحور مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي اآل

ما الصفات التي تتوفر في المدير القائد من وجهة نظر معلمي مدارس المرحلة األساسية الدنيا 
 فلسطين؟-الحكومية في محافظة جنين

 أهمية الدراسة
ق األهداف قيدور المدير في قيادة المسيرة التربوية والتعليمية نحو تحبتكمن أهمية الدراسة    

 .ماعيةجتوا  قيادية وعلمية ن يتسم به من صفات شخصية ومهنية ومهارات أالمرجوة، وما مطلوب 
 من وجهة نظر المعلمين الصفات التي يجب توفرها في مدير ومن هذا المنطلق علينا أن نحدد

على  ة والتطبيقيةالنظريوعليه سنقوم بتوضيح أهمية الدراسة من الناحية ًا، يالمدرسة كونه قائدًا تربو 
 ي: النحو اآلت

 األهمية النظرية
ج عن سرعة نات اً متزايد دارة المدرسية الكثير من التحديات التي تشكل ضغطاً تواجه قيادات اإل    

 حة ومحددة المعالم حولسفة واضلى فلإفتقار المتطورة والمتجددة منها اإلتغير ظروف الحياة 
باإلضافة  .1هداف التربويةألاق من مدى تنفيذ لى معايير واضحة ومحددة للتحقا  دارة المدرسية و اإل
ر لى معاييإفتقار لى واقع، واالإرجم فلسفة التعليم ستراتيجية واضحة ومحددة تتالى عدم وجود إ

الالزمة،  جهزة التعليميةلوسائل واألداري وفعاليته، وعدم توفر اواضحة للحكم على نجاح العمل اإل
 .2شح الحوافز المادية والمعنوية المجزية للقيادات التربوية الناجحةو 

ولضمان تأهيل جيل متعلم وتأسيسه خاصة في المرحلة األساسية الدنيا، تحتاج المؤسسات    
اإلختيار  ليةالتربوية بما فيها المدارس إلى معايير علمية تستند إلى أسس منهجية واضحة لعم

والتعيين، بهدف جذب واستغالل الكفاءات والطاقات البشرية المبدعة ذوي المهارات اإلدارية والفنية 
والشخصية القادرين على وضع رؤية واضحة ومنهجية عمل متينة. باإلضافة إلى أهمية التخطيط 

كنولوجية تطورات تاالستراتيجي الالزم لتقريب المستقبل للحاضر خاصة مع ما نعيشه اليوم من 

                                                           
 .6102كيف تصبح مديرًا قائدًا، ورقة ارشادية مقدمة الى مؤتمر اإلدارة التربوية، بيت لحم، فلسطين،  شتيوي،عمر م 1
دور اإلدارة المدرسية في تحقيق غايات المناهج المدرسية، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، عمان، األردن،  شكري،سليم  2

6102 . 
 



 

107 
 

وتغيرات حياتية سريعة تحتم علينا النظر الى أهمية التخطيط السليم في استنباط العقبات المحتملة 
 مستقباًل قبل حدوثها والعمل على تجنبها بما ال يضر بمسيرة العمل التربوي.

 األهمية التطبيقية
لرئيسية نهم هم الفئة اإين، حيث ونها من وجهة نظر المعلمفي ك أهمية الدراسة التطبيقية تكمن   

ية وواقعية ذات قيمة جوهر نتائج ب الخروجمن خاللهم سيتم تعاملون مع المدراء بشكل مباشر و الذين ي
 دق التفاصيل لمعرفة صفات القائد التربوي الناجح ووضع توصياتأى إليعيشونها يوميًا والتطرق 

 ستنادا لهذه الصفات. إمدراء القادة بأهم المعايير التربوية الختيار ال
ويؤمل أن تستفيد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمسؤولين التربويين وأصحاب النفوذ والقرار    

يرين دختيار والتعيين المستقبلي للمهدف تبني معايير محددة لعملية االمن هذه الدراسة، وذلك ب
ات التربوية ذات العالقة. باإلضافة القادة ضمن إطار علمي ممنهج وتعميمها على جميع المؤسس

إلى الباحثين الذين يرغبون مستقباًل في إجراء دراسات جديدة من أجل متابعة تحديث الصفات التي 
يجب أن تتوفر في المدير القائد بما يتماشى مع التطورات والتغيرات التكنولوجية التعليمية 

 المتسارعة.

 أهداف الدراسة
ظر معلمي من وجهة ن ديد الصفات التي يجب أن تتوفر في المدير القائدتحلى إتهدف الدراسة     

ماعية جتاالو المهنية، و الدنيا الحكومية في محافظة جنين )الشخصية،  مدارس المرحلة األساسية
  .لهذه الصفات ينالحالي ارسالمد يري متالك مدالى معرفة مدى إوالعلمية(، باإلضافة 

 حدود الدراسة
حافظة في مالحكومية ساسية الدنيا دراسة المكانية مدارس المرحلة األشمل حدود الالحد المكاني: ت

 جنين.
 .6101/6161 الدراسيهذه الدراسة خالل العام طبقت الحد الزماني: 

الهامة في قادة مدارس المرحلة الحد الموضوعي: صفات القائد التربوي ومدى توفر الصفات 
 المعلمين. ة جنين من وجهة نظرومية في محافظساسية الدنيا الحكاأل

مدارس المرحلة األساسية الدنيا  اتمعلم/الحد البشري: تشمل حدود الدراسة البشرية جميع معلمين
 فلسطين.-الحكومية في محافظة جنين

  مصطلحات الدراسة
يعرفها الباحثان على أنها المؤهالت والقدرات والمعارف والتدريبات التي يمتلكها  :الصفات -

 ويتميز بها عن غيره من األفراد. الفرد
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يذ األهداف شراف وتنفو اإلأي المجموعة ويقوم بالتوجيه الشخص الذي يؤثر ف :القائد التربوي  -
بهدف  جتماعي بين العاملينالمرسومة، ويوفر الدافعية للعاملين ويقوم بتحسين التفاعل اال

 .1تحقيق األهداف التربوية المنشودة
دارية يمية واإلاألنشطة التربوية والتعلجميع  تنفيذ المشرف على على أنهيعرفه الباحثان : المدير -

 . داخل المدرسة جتماعيةواإل
ما يتماشى بعن تقديم الحصص التعليمية للطلبة  المسؤوليعرفه الباحثان على أنه  :المعلم -

 والخطط الدراسية المدرسية.
ومية هي المدارس الحكان على أنها يعرفها الباحث: الحكومية مدارس المرحلة االساسية الدنيا -

 التي تتوفر فيها الصفوف من الصف األول وحتى الصف الرابع األساسي.
 اإلطار النظري 

 مفهوم القيادة التربوية
 مدرسةالتربوي بين مدير التماعي و جوية بأنها ذلك التفاعل النفسي اإلتعرف القيادة الترب    
هذا التفاعل من عمليات التأثير ما يتضمنه تالميذ( و ال –المدرسي –العملالجماعة المدرسية )و 

  .2هداف التربويةالت لغرض تحقيق األحل المشكوالتواصل والتوجيه، واتخاذ القرارات و 
يث حية عن مخرجات المنظمة المدرسية، المسؤولية القانونية واألخالقاإلدارية تتحمل القيادة ف   

العملية  جوهراهل المدير كقائد للمدرسة، ومنها تحسين تتعدد المهام والمسؤوليات الملقاة على ك
 ياجح هو الذنالمدير القائد التربوي الفعال الف النجاح،طريق وتوجيه جميع الطلبة نحو التعليمية 

 التنفيذ.شراف والتوجيه والمتابعة و يتفهم دوره تمامًا من نواحي اإل
 صفات ومهارات المدير القائد الناجح

ولكنهم لم  يؤدون مجموعة متنوعة من المهام أن المديرين، 6101عام  3هانا أوضحت دراسة    
ن القائد التربوي ئد لقااهو ذلك  فعالال يحققوا التوازن بين إدارة المدرسة وقيادة البرنامج التعليمي، وا 

 أن يوظف المعلمين والعاملين والتالميذ واآلباء بل والمجتمع لتحقيق الذي يستطيع بحنكته اإلدارية
وانب حقق للمدير ما لم يكن ذا وعي لكافة جما تصبو إليه العملية التعليمية التربوية، وهذا ال يت

السليم مع تربوي القادرًا على التطوير والتنفيذ والتعامل  ،عمله حريصًا على تطوير ذاته وأساليبه
                                                           

قيادة االبتكارية لدى القادة التربويون وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر عمداء جبريني سماح، درجة ممارسة ال 1
الكليات ورؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

 .6102، 00ص 
، كانون الثاني، 0ه، الجامعة االردنية، المجلة العربية للنشر العلمي، عدد اختيار  وكيفيةالتربوي عالية مقبل، سمات القائد  2

6102. 
3 Hanna, P. A., Instructional leadership and the impact on student achievement, doctoral 

dissertation, University of Calgary, Canada, 2010. 

https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
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من  ةجتماعية، وعلميإصفات شخصية، مهنية،  يجب أن يتصف بعدةولكي يتحقق ذلك . الجميع
سة حترام مواعيد المدر إوالتصرف والنضوج المتكامل، أهمها القدوة الحسنة في المظهر والمخبر 

بالمسؤولية، اإلخالص في األداء والعدالة، يجمع بين الحزم والعطف  والمواظبة عليها، لديه شعور
، يتصف بالحذر واليقظة والحيطة، ديمقراطيًا في التفكير والتصرف، والمحبة، يكون دمث األخالق

ن نفسه بكل ع على التعبيرقادرًا  رق جل وقته في األمور الروتينية،األمور وال يستغ يهتم بجوهر
أن ى اآلخرين، عل اإليجابي قوي الشخصية لديه القدرة على التأثير ،دقة ووضوح بالكتابة والحديث

 ،استمرارب نفسه طور، يأن يكون واعياً لكافة جوانب عمله ،رهة المشاكل واألمو في مواجيكون مرن 
في تجدد وتطور مستمر، يعرف مواطن القوة والضعف في مختلف البرامج التربوي ألن العمل 

لى تطوير العمل عو  قادراً على رسم السياسات التربوية وتنفيذها دراسية واألنشطة ذات العالقة بها،ال
 .1باإلضافة الى الكفايات اإلدارية والمالية المختلفة ضمن بطاقة الوصف الوظيفي للمدير ،وتجديده

ك ثالث ن هناألى إعن الكفاءات  Robert. L. Kats يضًا نظريةأتشير في هذا المجال و    
نسانية إي الفعال من مهارات فنية تقنية ومهارات ن يتمتع بها القائد التربو أساسية يجب أمهارات 

 .2لى جانب المهارات التصويريةإ
ا ستخدمهالذي ية الذاتية للمدير و عن المهارات العرفي تعبر ت الفنيةاالمهار  ن أنيرى الباحثاو    

ق لخعن قدرة المدير على التعامل و  نسانية فهي تعبراإل ما المهاراتألمواجهة المواقف المختلفة، 
 ةويريت التصاراالمهفي حين أن  جو تعاوني تشاركي جماعي في ظل بيئة عمل مريحة ومناسبة،

ضافة إلة، باترابطاتها الداخليفهم عن قدرة المدير على فهم واستيعاب المؤسسة التي يقودها و  تعبر
دراك و تيجي السليم استر لى التخطيط االإ  ثها والسيطرةحدو تحدث قبل ن أالمشكالت التي من الممكن ا 

 ضمن الموارد المتاحة. عليها
ة يبالبحث في السبل التي يمكن أن تؤثر القيادة المدرس 6100عام  3واهتمت دراسة يازورلو    

Habegger, Shelly L بينت دراسةمن خاللها في عملية التعلم، و 
يمية أن القيادة التعل 6112عام  4
 تعتبر عنصرًا أساسيًا في فعالية البرامج المدرسية ونجاح الطلبة.

 
 

                                                           
1 Yazurlo, M. P., The role of the principal in schools in need of improvement: Leadership of 

student achievement, doctoral dissertation, Fordham University, New York, 2011. 
، كانون الثاني، 0اختياره، الجامعة االردنية، المجلة العربية للنشر العلمي، عدد  وكيفيةالتربوي سمات القائد ، عالية مقبل 2

6102. 
3 Yazurlo, M. P., The role of the principal in schools in need of improvement: Leadership of 

student achievement, doctoral dissertation, Fordham University, New York, 2011. 
4 Habegger, Shelly L., What is the principal's role in successful school? Study of OHIO'S 

schools of promise at the elementary level, doctoral dissertation, Kent State University, 2007. 

https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1


 

110 
 

 المدرارس يري مدختيار ا
عايير د على ماعتمتفكيرهم وشخصياتهم يعكس ضرورة االإن اختالف قدرات األفراد وأنماط     

التدرج فع و لتر استناد إلى ، وأن ال يتم االللمدراء والعادل المناسب ختياروواضحة لعملية اال مدروسة
على  6101في دراسته عام  1شينج طويلة األمد كمعايير لتعيينهم. وأكد الخبرة العمليةو الوظيفي 
ختيار المسؤولين التربويين وفق معايير نزيهة، فالمدير القائد الناجح يستطيع بدوره أن اضرورة 

بوية بشكل ة التر ة العمليالذي يصب في مصلحرسة وقيادة البرنامج التعليمي دارة المدإبين  ئميوا
 مةقي ن تحددأقات التي من الممكن المعيشكاليات و ة الحكيمة لألزمات واإلدار فعال من خالل اإل

قبلية نحو تنمية مستدامة ورؤية مستالتنظيم المدروسين التخطيط و لى إباإلضافة نجاز المرغوب، اإل
 نيرة.

 التدريب والتطوير
وجيههم ي تطوير وتنمية مهارات المدراء وتكبرى ف ت العمل أهميةً ن للتدريب وورشاأيرى الباحثان    
متنوعة الصفات الو مستوى معين من المهارات  لديهم يتوفرن أيجب لكن لى الطريق الصحيح، و إ

دارة إلى ع ائد التربوي المناسب القادرالق ختيارللمساعدة في ا، وذلك التعيينو  مرحلة اإلختيار قبل
  ضمان استدامتها على النحو المطلوب.طويرها و المسيرة التعليمية وت

فقط  ن ال يقف األمروأ تأهيل المديرينبد من اإلستمرار في تطوير و  ومن الجدير بالذكر، أنه ال
حاكي ومستمرة ت بورشات عمل داعمة ومساندتهمتدريبهم بختيار والتعيين، وذلك عند مرحلة اال

 تواصلالتعامل والو  هم وطرقهم في العملير أساليبتطو الواقع وتواكب التطورات الجديدة من أجل 
 ،شكاالت في مدارسهم، وكيفية توفير البيئة المالئمة والمناسبة للمعلمين والطلبةحل األزمات واإلو 

  .واإلستفادة من المناقشة الفعالة وتبادل األفكار واآلراء والخبرات والتجارب السابقة فيما بينهم
 الدراسات السابقة

حيث هدفت الدراسة إلى ، 2كيفية اختياره""سمات القائد التربوي و بعنوان   4092)بل دراسة مق
ا يتم هساسأ لىسس التي عاألفي القائد التربوي، و  هاالسمات التي يجب توافر  أهم علىالتعرف 

من الصفات  مجموعة هروري أن تتوفر فيالقائد التربوي من الض نألى إتوصلت الدراسة و  ختياره،إ
، فاءة ونجاحة دوره كقائد تربوي بكبممارس هقية التي تسمح لالخاألو فعالية اإلنجتماعية و إلوا يةلالعق

هداف يكمن في حث الجماعة على تحقيق األالذي السلوك القيادي  وأن من أهم معايير اإلختيار هو

                                                           
1 Cheng. Y. 2010. A Topology of Three -Wave Models of Strategic Leadership in Education. 

ISEA... (38):1. 
، كانون الثاني، 0ره، الجامعة االردنية، المجلة العربية للنشر العلمي، عدد اختيا وكيفيةالتربوي عالية مقبل، سمات القائد  2
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تماسك في لة واثارة الدافعيا  وتكاتف الجهود وتفهم الظروف و يجابي المطلوبة بالتنسيق والتفاعل اإل
 .االنسانيةظل جو من الديمقراطية و 

تقييم أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي  بعنوان "  4093) دراسة أبو حامد
تقييم أداء المدير كقائد تعليمي من  لىإحيث هدفت الدراسة ، 1المدارس األساسية في القدس"

ذلك حسب المتغيرات المستقلة المتمثلة وجهة نظر معلمي المدارس األساسية في مدينة القدس، و 
 ،في الجهة المشرفة على المدرسة، وعدد سنوات عمل المعلم مع المدير، ومدة خبرته في التعليم

 %20على جميع مجاالت االستبانة دون  ،سواء يرينإلى أن مستوى أداء المد توصلت الدراسةو 
لترتيب وتبين أن ا ،ناجح لمدير المدرسةاسة لألداء العتمدته الدر ا وهو المستوى االفتراضي الذي 

التنازلي لمجاالت القيادة التعليمية حسب مستوى أداء مديري المدارس األساسية في القدس لهذه 
المجاالت كان كما يلي: إيصال أهداف المدرسة، وضع األهداف التعليمية للمدرسة في إطار إداري 

واضح،  ظة على حضور وتواجدالتعليم، المحاف ومهني، اإلشراف وتقييم التعليم، الحفاظ على وقت
 متابعة تقدم الطلبة، توفير الحوافز للتعلم، تنسيق المناهج، التطور المهني، وحوافز للمعلمين. و  تعزيز

حيث هدفت  ،2"خصائص القائد التربوي الفعان" مهارات و بعنوان   4099)دراسة رشيد سعادة 
حديثة التي نادى بها التربويون في المدارس الجزائرية من الدراسة إلى تحقيق األهداف التربوية ال

المدرسة  ن مديرأ إلى الدراسة خالل وجود قيادة تربوية واعية متعددة الكفاءات والمهارات، وتوصلت
خالقية التي نفعالية واألجتماعية واالفيه مجموعة من الصفات العقلية واال ن تتوفرأمن الضروري 
لب ن للقائد التربوي طابع خاص مميز يتطأو  نجاح،قائد تربوي بكفاءة و مارسة دوره كتسمح له بم

التخطيط و منه أن يكون على دراية تامة بطبيعة البيئة المدرسية والتركيبة البشرية الموجودة فيها 
 طوره.التي أيضًا يتوقف عليها تقدمه وتو  السليم لتحقيق األهداف التربوية على النحو المطلوب

 Leadership qualities necessary for“بعنوان   Irish S.C. (4092دراسة 
3educational leaders to become effective turnaround principals” ،        
نموذج نظري  نشاءإدة القادة التربويين للمدارس في حيث هدفت هذه الدراسة الى فهم كيفية مساع  

من المدارس  يرينمشاركة أربعة مد من خالل حقيادية الالزمة للتحول الناجلشرح الصفات ال
لقيادية تشكيل نموذج نظري للصفات اإلى توصلت الدراسة و اإلعدادية والثانوية في والية ميشيغان، 

                                                           
سالة ر ، تقييم أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي المدارس األساسية في القدس، عارف إبراهيم أبو حامد 1

 .6107ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين 

ر تطوير ، مخبوتربويةنفسية التربوي الفعال، المركز الجامعي غرداية، دراسات خصائص القائد و مهارات  رشيد سعادة، 2
 .6100جوان، الجزائر،  2، عدد والتربويةالنفسية المهارات 

3 Irish, S.C., Leadership qualities necessary for educational leaders to become effective 

turnaround principals, a grounded theory study, PhD Dissertation in education, Liberty 

University, Lynchburg VA, July 2014. 
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لتعليمية ابصيرة ضمن القيادة  اذ ن يكون المدير قائداً أعلى  يدراء بحيث استندت بشكل رئيسللم
 بات.الثوالظرفية والتعاون والتواصل الجيد و 

 Key characteristics of Teacher“بعنوان   Lumpkin & others (4092دراسة 
1Leaders in school” ة ركة مدير المدرسمشالى وصف تأثير تواصل و إ، حيث هدفت الدراسة

ب وأهمية هذا يصف الصفات المرتبطة بالقادة من التركيز على تعلم الطالعلى المعلمين والطلبة، و 
إلى اسة توصلت الدر و  ،فكار والمبادراتخالص األتلى اسإقات والتعاون، باإلضافة التمكين والعال

تواصل لتزام ومهارات القادة يتسمون بصفات النزاهة واإل يرينلى مدإالمدارس تستحق وتحتاج  أن
ؤولية المسالخالقة وحل المشكالت و المبادرات التنظيم و و والخبرة والفطنة والشجاعة والتخطيط 

 التربوية.
 :The preferred Principal“بعنوان   Costellow & Troy Dan (4099دراسة 

Leadership Traits, Behaviors and Gender characteristics school 
2Teachers Desire In a Building Leader” لى تحديد صفات إ، حيث هدفت الدراسة
أهم ألنفسهم و  رينيم المديلى تقيإضافة ا المعلمين في كنتاكي، باإلسلوكيات القيادة التي يفضلهو 

 الدراسةوصلت تسمة قيادية، و  60من خالل التركيز على  يجابية الفعالة المتكررةالسلوكيات اإل
ية والتركيز لرؤ اوتبعها االنضباط والثقافة و  ،تقييم على أعلى حصلت سمة التواصل الفعالأن لى إ

لسلوك اباإلضافة إلى أن  ،ين ومديري المدارسلكل من المعلمسمات مفضلة  أعلى خمس اباعتباره
يع مجراءات وواجبات واضحة لجإمن خالل تحديد  كثر تقييمًا لدى المعلمينالتشاركي كان اال

 لى السلوك التحويلي.إعلى أ عطوا تقييمًا أ الموظفين على غرار المديرين الذين 
 التعقيب على الدراسات السابقة

سات السابقة أنها تشابهت من حيث الهدف في ضرورة تحديد تبين من خالل إستعراض الدرا   
صفات القائد التربوي الفعال ووجود قيادات تربوية واعية متعددة المهارات والكفاءات مثل دراسة 

، أما Costellow & Troy Dan (6100)( ودراسة 6100( ودراسة رشيد سعادة )6102مقبل )
 ليميتقييم أداء المدير كقائد تعف فمنها من ركز على الدراسات األخرى فقد اختلفت من حيث الهد

دة القادة التربويين للمدارس فهم كيفية مساع(، ومنها من ركز على 6107حامد ) مثل دراسة أبو
 .Irish S.Cمثل دراسة  قيادية الالزمة للتحول الناجحنشاء نموذج نظري لشرح الصفات الإفي 
لى وصف تأثير تواصل إ( فقد هدفت 6104) Lumpkin & othersأما دراسة ، (6104)
 .ركة مدير المدرسة على المعلمين والطلبةمشاو 

                                                           
1 Lumpkin, Angela, Claxton, Heatheri and Wilson Amanda, Key characteristics of Teacher 

Leaders in School”, Administrative Issue Journal: Vol. 4, ISS. 2, Article 8, 2014. 
2 Costellow, Troy Dan, The Preferred Principal: Leadership Traits, Behaviors, and Gender 

Characteristics School Teaches Desire in a Building Leader, Dissertation, Paper9, 2011. 
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يستند على  ستنباطي التحليلي الذيات السابقة في اتباعها المنهج االكذلك تشابهت بعض الدراس   
( ودراسة رشيد سعادة 6102مراجعة وتحليل النصوص واألدبيات السابقة مثل دراسة مقبل )

(، في حين اتبعت مجموعة من الدراسات 6104) Lumpkin & othersاسة ( ودر 6100)
اإلستبانة كأداة لجمع وتحليل البيانات ولكنها اختلفت في منهجية البحث المتبعة مثل دراسة أبوحامد 

 Costellow & Troy Dan( التي اتبعت المنهج الوصفي المسحي بعكس دراسة 6107)
( فقد اتبعت المنهج 6104) .Irish S.Cالمقارن. أما دراسة  ( التي اتبعت المنهج الوصفي6100)

 ستبانة.أداة المقابلة والمالحظة واال النوعي التحليلي باستخدام
لتي يجب ا صفاتال أهم علىالتعرف  وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في ضرورة   
( ودراسة رشيد سعادة 6102ة مقبل )نها تتشابه مع دراس، حيث إالقائد التربوي المدير في  هاتوافر 
قيادات تربوية متميزة  في ضرورة إيجاد Costellow & Troy Dan (6100)( ودراسة 6100)

دارية كافية إلدارة المدرسة  Lumpkinبشكل فعال، كذلك تتشابه مع دراسة  تتسم بمهارات فنية وا 
& others (6104 في )لي التخطيط المستقبن على مدراء قادة قادري المدارس تستحق وتحتاج أن

الذي يعتمد التعاون والمشاركة أساسًا لرسم الطريق األمثل الالزم لتحقيق األهداف التربوية من 
 Irishكما تشابهت هذه الدراسة مع دراستي  خالل إشباع رغبات المعلمين والطلبة على حد سواء.

S.C. (6104( ودراسة أبوحامد )في أن المدير يجب أن يكو 6107 ) ن قائدًا ذو بصيرة ضمن
 إلدارتها بشكل مهني مدروس منوضع األهداف التعليمية للمدرسة القيادة التعليمية عن طريق 

خالل تنسيق المناهج والتحفيز على التعليم بالمتابعة واإلشراف والتقييم وتحفيز المعلمين وتوفير 
 . المناخ التدريسي المالئم من أجل إيصال أهداف المدرسة وتحقيقها

وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها اتبعت المنهج الوصفي النوعي باستخدام     
 المجتمع الذي أجريتباختالف و ، المعلماتمن المعلمين/أداة المقابلة المعمقة مع مجموعات بؤرية 

تيار لدراسة باخ. كذلك تميزت هذه االحكومية المرحلة األساسية الدنيامدارس  وهو عليه الدراسة
ن توفر مجموعة من الصفات وذلك لكي يضمن الباحثا المعلمات،/عينة قصدية من المعلمين

 جتماعي ومدة الخدمةن ناحية الفئة العمرية والنوع االالمشتركة في كل مجموعة بؤرية مصممة م
 .المعلمات/الفعلية للمعلمين

ري والبحثي في مجال العهم النظط  ة اخالل الدراسات السابقة في زيادن من اوتمكن الباحث   
ستفادة من الفئة المستهدفة وبعض اإلجراءات البحثية المستخدمة والنتائج والتوصيات الدراسة، واال

التي خرجت بها والتي ساعدت في تطوير أفق تفكيرهم. وعليه فإن الدراسات السابقة كان لها أهمية 
حل البحث ستنباط المشكلة من الواقع مالباحثين في ا توجيهها وتعزيز دوركبيرة في إثراء الدراسة و 

وتحديد منهجية الدراسة والمجتمع والعينة واألداة بدقة من أجل الوصول الى نتائج تلمس الوضع 
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الراهن، باإلضافة إلى أنها ساعدت على تنمية قدرات الباحثين وزيادة مهاراتهم في كتابة البحوث 
 وعة.واستخدام األساليب البحثية المتن

 منهجية الدراسة
قائد لى تحديد الصفات التي تتوفر في الإالذي يهدف  النوعي الدراسة المنهج الوصفي اتبعت   

المعلمين في محافظة جنين،  من وجهة نظرالدنيا الحكومية  في مدارس المرحلة األساسية التربوي 
، انات النوعية وتحليلهاوجمع البي ،المعلماتآراء عينة قصدية من المعلمين/ من خالل استطالع

وعرض النتائج وتقديم التوصيات التي تسهم في تحسين صفات المدير وممارساته ليكون قائدًا من 
 .أجل تحقيق التقدم والتطور في مجتمع التربية

 مجتمع وعينة الدراسة
معلم/ة في  4727تم تحديد مجتمع الدراسة ليشمل جميع المعلمين في محافظة جنين وعددهم    
م حيث ت حسب إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 6101/6161لعام الدراسي ا
وذلك لضمان مراعاة عينة  معلم ومعلمة من مجتمع الدراسة (72)عينة قصدية مكونة من  ختيارإ

 الدراسة لمجموعة من الصفات المشتركة التي ستفي بدورها الغرض المستهدف من البحث.
 أداة الدراسة

 حيت تم إعدادها، المعلماتموعات بؤرية من المعلمين/أداة المقابلة المعمقة مع مج عتمادا  تم   
تحتوي كل مجموعة مركزة  ات( مجموع7حيث تم عقد )دبيات المتعلقة بالدراسة، إلى األ ستنادباال

د دع توازن لعمرية ومراعاة شتراك معلمين من نفس الفئة اامع مراعاة  المعلمات معلمين/ 06على 
 دةم ناث في مجموع عدد المستهدفين في كل المجموعات وتوزيعهم على فئات تراعيواإل الذكور

 الخدمة الفعلية للمعلمين ضمن المرحلة األساسية الدنيا. 
راء آلجماع اا  المعلومات ورؤية ما مدى تطابق و تم تحليل المقابالت عن طريق جمع البيانات و و    

ى ية التي يجب توافرها في القائد التربوي الناجح، باإلضافة البين المعلمين في الصفات الرئيس
ث المستقبلي التوصيات بغرض البحفي النتائج و برازها إالتباينات وأهمية ختالفات و تحليل اإل أهمية

 المعمق فيها كونها جزء ال يتجزأ من الهدف المنشود للدراسة.
 ي:ت أسئلة المقابلة على النحو اآلتوتلخص

القائد  المديرالواجب توافرها في  (العلميةو االجتماعية، و المهنية، و الشخصية، )ما الصفات  -
 الناجح؟

 ؟المدير القائد لضمان نجاحما الصفات األكثر أهمية  -
 سفي مدراء المدار  توفرت لتيا (العلميةو االجتماعية، و المهنية، و الشخصية، )ما الصفات  -

 الحاليين والذين قمتم بالعمل معهم؟
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 جتماعي والعمر والمؤهل العلمي؟يري المدارس تبعًا للنوع االصفات مدهل تختلف  -
 صد  األداة 

 وذوي الخبرة لمحكمين من حملة شهادة الدكتوراهعلى مجموعة من ا أسئلة الدراسة تم عرض    
بالت التي تلخصت أهمها في أخالقيات المقا توصياتهم عتبارخذ بعين االفي العمل التربوي، واأل

ستنباط اإلجابات والسيطرة على المقابالت، والطرق الفعالة إلثارة النقاش وا العلميفي البحث 
اضح من حيث تعديل صياغة األسئلة بشكل و  على أسئلة المقابلة التعديل والتنقيحب وبمالحظاتهم

وبلغة سليمة وبضرورة التركيز في األسئلة على الهدف الرئيسي من الدراسة فقط وهو "الصفات 
 .لمقترحةا الدراسة حتى أصبحت فعالة وتفيد بغرضوافرها في المدير القائد الناجح" الواجب ت

 نتائ( الدراسة 
نتهاء من المقابلة بتحليل النتائج مباشرة، وتحليل البيانات من خالل تنظيمها عقب اال قام الباحثان   

نها المشاركون لتي يبيوفق األولوية ا تهاموضوعات ومن ثم تطويرها إلى فئات وصياغفي عناوين أو 
 لكل سبب من األسباب.

 وقد تلخصت النتائ( على النحو اآلتي:
لمدير االواجب توافرها في  (العلميةو االجتماعية، و المهنية، و الشخصية، )ما الصفات السؤان األون: 
 القائد الناجح؟ 

جابات أفراد عينة الدراسة )المعلمين والمعلمات( م    فات الصجموعة من تبين من خالل النقاش وا 
 المدير القائد الناجح، حيث جاءتالواجب توافرها في والمهنية واإلجتماعية والعلمية  الشخصية

 :تياآلعلى النحو إجاباتهم على كل صفة 
نزاهة الو  داري، والقدوة الحسنة،للعمل اإل امتالك الدوافع والطموحاتالصفات الشخصية، ب  -

تزام لاالو ، حسن الخلق والتمسك بالمبادئو  ار،االبتكالقدرة على االبداع و و  سعة الصدر،و 
 ، والتواضع مع االخرين.خالقيات مهنة التعليمأب

تخاذ القرارات المناسبة، القدرة على تحفيز المرؤوسين ودفعهم إالقدرة على ب الصفات المهنية، -
مالية المتعلقة وال دارية والفنيةلمام بالنواحي اإلبخبرة كافية في مجال العمل، واإل للعمل، التمتع

 .ستراتيجي، والمقدرة على تدريب اآلخرينمتالك مهارة التخطيط االإ، بعمله
شة واللباقة البشاو  حسن التصرف، القدرة على التفاوض وحل المشكالتب جتماعية،الصفات اال -

فهم ت إقامة عالقات إنسانية، إشاعة جو من األلفة والمحبة بينه وبين العاملين، ،مع اآلخرين
الرأي والمواقف بداء ا  جتماعية، و اشخصية  اعمل على حلها، أن يكون ذأوضاع اآلخرين وال
 تجاه قضايا المجتمع.
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ثارة الدافعية للعاملين، الحرص على ما يستجد في عمل المدير من الصفات العلمية، بإ -
وث جراء البحإدرة على توصيل المادة العلمية، الق التحدث بلغة سليمة وواضحة، ،معلومات

اسع و أن يكون ، البساطة والوضوح في توضيح متطلبات العمل ،العلمية في مجال عمله
 .االطالع والمعرفة في مجال عمله

جب أهم الصفات التي ي ستنباطاوبعد إنهاء المقابالت وتجميع إجابات المجموعات المشاركة، تم 
نيا ارس المرحلة األساسية الدمعلمي مد من وجهة نظر أن تتوفر في المدير القائد التربوي الناجح

 قبلي،ختيار والتعيين المسترة أن يتم إدراجها ضمن معايير اال، وضرو الحكومية في محافظة جنين
تخاذ القرار وحسن الخلق والتمسك بالمبادئ، إالقدرة على و  والقدوة الحسنة وهي صفات النزاهة

  باإلضافة الى القدرة على التفاوض وحل المشكالت.
 ؟المدير القائد لضمان نجاحما الصفات األكثر أهمية  لثاني:السؤان ا

هتمام بها إيالء االبد من  مهمة الصفات أخرى أن هنالك  المجموعاتن في و المشارك وضح   
يجابية إلمتالك الشخص لصفات المدير  همالهاإ وعدم  لضرورتها في إعطاء صورة أولية جلية وا 

، مواقفالذكاء في التعامل مع ال، روح التحدي والمثابرة المدير ومنها ضرورة أن يمتلك القائد المراد،
 يحافظ على صحة جسمه وسالمة حواسه.طالع والمعرفة في مجال عمله، وأن يكون واسع اال أن

 يري ي مدف توفرت لتيا (العلميةو االجتماعية، و المهنية، و الشخصية، )ما الصفات  السؤان الثالث:
 م بالعمل معهم؟الحاليين والذين قمت المدارس
 المرحلة األساسية الدنيا الحكوميةمدارس  يري مدمتالك ا على أفراد عينة الدراسةأجمع       

ديهم خبرة ل مجموعة من الصفات المشتركة والتي تكمن في أنل الحاليين والذين قاموا بالعمل معهم
هم اينت آراؤ ، في حين تبمتعليخالقيات مهنة الألتزام باولديهم  ،في مجال العملإدارية ومالية كافية 

 ن و يمتاز  مأنه غير ،قدوة حسنة في معظم األحيان ون يمثلو  ينطموح المدارس يري مد كون حول 
 بأداء غير مقبول في صفات أخرى مثل القدرة على االبداع واالبتكار. 

 مي؟لجتماعي والعمر والمؤهل العيري المدارس تبعًا للنوع االهل تختلف صفات مد السؤان الرابع:
الذكور  نيريمدال تبين أن المعلمين والمعلمات التي أجريت عليهم الدراسة يفضلون العمل مع   

، في حين ريقدراة الفإقدرة واتزانًاعلى العتقادهم أنهم يمتلكون الصفات القيادية والشخصية األكثر 
الفرد  متالكوأنثى شريطة ابعض المشاركين أنه ومن وجهة نظرهم ال يوجد فرق بين ذكر  أشار

مجموعة من الصفات التي تجعله قادرًا على قيادة المدرسة وتحقيق األهداف التربوية المنشودة 
  ضمن ضوابط مدروسة ومتينة.

 يرينالمد أن أفضل يرى  فمنهم منالمدارس،  ديري ات بما يخص أعمار ماختلفت آراء المجموعو     
رين الشباب أن المدي يرى  ومنهم من، ابقة والمتراكمةهم كبار السن ذوي الخبرة التربوية واإلدارية الس
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 الشخصية فضل الصفاتلديهم أأن و  لتطورات في الميدان التربوي هم األكثر مرونة في االستجابة ل
 يرهم.أكثر من غ لطاقة والطموح والقدرة على العملولديهم ا ،وحتى المهنية والعلمية واالجتماعية

الصفات  في المشاركون أنهم الحظوا تغيرًا إيجابياً  أشار، فقد لمؤهل التربوي ما يخص افيأما    
امج لتحاقهم في برامج الماجستير التربوي أو بر ا بعدالذين عملوا معهم  يرينوفي السلوكيات للمد

 .التأهيل األخرى 
،  4093)بو حامد أ ودراسة  4092)وقد توافقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة عالية مقبل     
باختيار معايير الختيار المدير القائد التربوي الناجح في حث الجماعة على تحقيق األهداف  وذلك

ثارة الدافعية في ظل جو من الديمقراطية وبأن ا  المطلوبة من خالل تكاتف الجهود والتنسيق و 
يصال األداء ألعلى مستوياته مما ينعكس ذلك إساس الصفات الشخصية والمهنية للمدير هي أ

 قيق األهداف التربوية المنشودة من العلمية التعليمية.على تح
في مدير المدرسة  في ضرورة أن تتوفر  4099)وتوافقت أيضًا مع نتائج دراسة رشيد سعادة     

بضرورة أن يتحلى   Irish (4092الشخصية واألخالقية، ودراسة نفعالية اإلو  الصفات العقلية
 عليمية والظرفية والتعاون والتواصل الجيد والثبات.المدير القائد ببصيرة ضمن القيادة الت

ن المدراء في أ  Lumpkin & others (4092كما توافقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
درات لتزام والتواصل والتخطيط المستقبلي السليم والمبان يتسمون بصفات النزاهة واإلأالقادة يجب 

ت والتعامل مع مختلف المواقف، كما هو الحال في نتائج دراسة الخالقة والقدرة على حل المشكال
Costellow & Troy Dan (4099   نضباط الفعال واإلن سمة التواصل أحيث توصلت الى

 اتهم.ذ يرينالمدو أعلى خمسة سمات مفضلة لكل من المعلمين هم  والثقافة والرؤية والتركيز
لحالية امع الدراسة   4091)مالك دراسة ، و  4097)وقد اتفقت معظم الدراسات كدراسة شتيوي   

ت تربوية الذين يحملون مؤهال يرينالمددارية والقيادية التربوية يمتلكها في أن أفضل الممارسات اإل
 عليا.
  4097)أما ما يتعلق بأثر العمر الزمني للمدير على امتالكه للصفات فقد أكدت دراسة شتيوي     

عامًا، أما دراسة مالك  40ر الشباب الذين ال تتجاوز أعمارهم ال هم في عم يرينالمدأن أفضل 
 .40ـداري التربوي الناجح يبدأ بعد سن الى عكس ذلك وأن النضج القيادي واإلفتر   4091)
القادة  رينيالمدجماع الدراسات السابقة على الصفات التي يجب أن يمتلكها إهنا نستنتج  ومن  

كة خصية من التعاون والتواصل الجيد والتنسيق بين الجهود المشتر خاصة فيما يتعلق بالصفات الش
ية باألزمات والتخطيط المسبق لحلها، وكذلك أهم ؤية االنضباط وحل المشكالت والتنبالموحدة وكيف
 مستحدثة دائماً و  طورةتمستناد لمعايير محددة عتماد واالتربوي للمعلمين، وبالتالي فإن االالتأهيل ال

وضع الرجل المناسب في المكان المناسب للخروج بأفضل النتائج والمخرجات  يساعد على ما
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النحو  أكمل وجه وعلىالعملية التربوية واإلدارية داخل المدرسة على  التي تضمن سيرالتعليمية 
  المطلوب والمتوقع.

 التوصيات
ة في تحديد للدراسالتي تم استنتاجها من األهمية الرئيسية  يقدم البحث مجموعة من التوصيات    

طوير وما له من تأثير واضح على ت وحصر معايير إلختيار المدير القائد التربوي الناجح والفعال،
يلي تلخيص  وفيماصحيح، العمل التربوي بشكل  ربوية والحفاظ عليها وضمان سيرالمؤسسات الت

 للتوصيات األساسية للبحث: 
 القيادية. العمل على تأهيل المديرين إلكسابهم الصفات  (0
 العمل على إزالة المعوقات التي تحد من امتالك القائد التربوي للصفات القيادية. (6
تضمين مناهج التدريس في كليات اعداد المعلمين وكليات التربية كل ما يسهم في  (7

 امتالك الصفات الالزمة للقادة التربويين.
 مة لهم.تالك الصفات الالز توفير حوافز مادية ومعنوية لتشجيع القادة التربويين على ام (4
 ضمان الصفات الالزمة للقادة التربويين ضمن أسس االختيار والتعيين لهم. (0
تضمين مدى امتالك القائد التربوي للصفات الالزمة ضمن عناصر تقييم األداء الوظيفي  (2

 له.
 قائمة المراجع
 المراجع العربية

ضوء الفكر االداري المعاصر"، دار "االدارة المدرسية في  المعايطة:عبد العزيز عطا الله  .0
 م.6112، 0الحامد، عمان، ط

، رسالة “"أثر أنماط القيادة في تحقيق الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم  جبر مالك: .6
 . 4091)ماجستير. جامعة الخليل، فلسطين

فاعلية ها بجبريني سماح: "درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى القادة التربويون وعالقت .7
اتخاذ القرار من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات 

ص   4092)الفلسطينية"، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
00. 

 كتواره،د"درجة القيادة واالدارة التعليمية مفاهيمها النظرية والتطبيقية"، رسالة  :جالل محمود .4
 . 4092) جامعة القاهرة، القاهرة، جمهورية مصر العربية

القائد التربوي الفعال"، المركز الجامعي غرداية، دراسات  مهارات وخصائص: " رشيدسعادة  .0
 . 4099)جوان، الجزائر 2، عدد النفسية والتربوية، مخبر تطوير المهارات نفسية وتربوية
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قة ارشادية مقدمة الى مؤتمر اإلدارة التربوية، شتيوي معمر:" كيف تصبح مديرًا قائدًا"، ور  .2
 .(4097) بيت لحم، فلسطين

" دور اإلدارة المدرسية في تحقيق غايات المناهج المدرسية"، رسالة دكتوراه،  شكري سليم: .2
 . (4092)الجامعة األردنية، عمان، األردن

ر معلمي المدارس " تقييم أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظ:عارف إبراهيم أبو حامد .2
 .(4093)رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت"، األساسية في القدس

ة للنشر "، الجامعة االردنية، المجلة العربيوكيفية اختياره: " سمات القائد التربوي مقبل عالية .1
 . 4092)، كانون الثاني، 0العلمي، عدد 
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 معيقات استخدام الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء 
 المحافظات الجنوبيةبفي الجامعات الفلسطينية الخاصة 

Obstacles to using financial budgets as a instrument for planning, 

controlling and evaluating performance 

In private Palestinian universities in the southern governorates 

 د. زياد جالن الدماغ
 دكتوراه العلوم المالية والمصرفية

 جامعة ةزة
10.36529/1811-000-011-007 

Z.aldammagh@gmail.com 

 المخلص:
بة وتقييم ايهدف هذا البحث إلى دراسة معيقات استخدام الموازنات المالية كأداة في التخطيط والرق  

األداء في الجامعات الفلسطينية الخاصة بالمحافظات الجنوبية، ولتحقيق ذلك، فقد استخدم المنهج 
( استبانة على عينة 41الوصفي، حيث تم إعداد استبانة خصيصًا لتحقيق هذا الغرض، وتوزيع )

ى عدة نتائج لعشوائية في الجامعات الفلسطينية الخاصة بالمحافظة الجنوبية، وقد خلص البحث إ
منها: توجد عالقة بين إدراك اإلدارة العليا للجامعة واستخدام الموازنات المالية كأداة للتخطيط 
والرقابة وتقييم األداء، كما توجد عالقة بين إشراك المستويات اإلدارية المختلفة في إعداد الموازنات 

ات رف عليها واعتمادها في إعداد الموازنالمالية، وكذلك توجد عالقة بين إعداد األسس العلمية المتعا
 المالية في الجامعات الفلسطينية الخاصة بالمحافظات الجنوبية، وقد أوصى البحث التأكيد على
تعزيز الوعي لإلدارة العليا للجامعة بأهمية استخدام الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم 

في إعداد الموازنات المالية، باإلضافة إلى التأكيد على  األداء، وذلك من خالل إنشاء قسم خاص
إشراك المستويات اإلدارية المختلفة، وتطبيق األسس العلمية المتعارف عليها في إعداد الموازنات 

 المالية واعتمادها.
 الكلمات االفتتاحية: الموازنة المالية، الجامعات الفلسطينية الخاصة.

Abstract:  

This study aims to analyse the impediments to using financial budgets as a 

instrument in planning, monitoring and evaluating performance in private 

Palestinian universities, and to achieve this, the descriptive approach was 

used, as a questionnaire was prepared specifically to achieve this purpose, 

and (40) questionnaires were distributed to a random sample in private 

Palestinian universities In the southern governorate, and the research 

concluded with several results, there is a relationship between the 

awareness of the higher management of the university and the use of 

financial budgets as a instrument for planning, control and performance 

mailto:Z.aldammagh@gmail.com
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evaluation, as well as there is a relationship between the involvement of 

different administrative levels in preparing financial budgets, and there is 

also a relationship between the provision of recognized scientific 

foundations and the use of Financial budgets in private Palestinian 

universities. The research recommended the necessity of working to 

enhance awareness of the university’s higher management by using 

financial budgets as a instrument for planning, monitoring and evaluating 

performance, and establishing a special department for preparing financial 

budgets in private Palestinian universities.                                                      

Key words: Financial budgets, private Palestinian universities. 

 المقدمة: 
ُتعد الموازنات المالية إحدى األساليب الهامة التي تستخدم من مختلف المؤسسات القطاع العام     

والخاص على السواء كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء، فالموازنة المالية تعتبر خطة مالية 
معينة،  على فروضمستقبلية تعمل على ترجمة أهداف المنشأة في خطة مستقبلية، حيث تعتمد 

وتتطلب موافقة المستويات اإلدارية المختلفة لها، كما تعد الموازنات المالية أحد أهم أساليب التخطيط 
المالي تستخدم من مختلف المؤسسات الخدمية والمؤسسات التعليمية، وتستطيع تلك المؤسسات 

سبق لكافة األعمال من خاللها ضبط ورقابة العمليات بداخلها، وذلك من خالل وضع تصور م
 التي ستقوم بها المؤسسة حتى يمكن تحقيق األهداف المرجوة.

حيث تواجه بعض الجامعات الفلسطينية الخاصة ضائقة مالية نتيجة األوضاع العامة التي     
يمر بها شعبنا الفلسطيني سواء كان بسبب الحصار واالنقسام السياسي أو أزمة كورونا، األمر 

لفت أنظار أصحاب القرار في الجامعات الفلسطينية الخاصة بالمحافظات الجنوبية الذي يتطلب إلى 
بأهمية الموازنات المالية في توجيه الموارد المادية والمعنوية نحو االستخدام األمثل واستغاللها 
بطريقة تضمن حمايتها من الهدر أو سوء االستغالل، وفي هذا الصدد خلصت دراسة عبد الناصر 

 ت التخطيطية في التخطيط والرقابة( عن مدى أهمية استخدام الموازنا6106عليان ) نور وزيد
،  حيث تمثلت مشكلة الدراسة في 1دنية المساهمة العامةر وتقويم األداء في الشركات الصناعية اال

مدى اهتمام إدارات الشركات الصناعية في إعداد الموازنات التخطيطية واستخدامها كأداة للتخطيط 
رقابة وتقييم األداء، ومدى استخدام األسس العلمية في عمل الموازنات التخطيطية، ومدى توفر وال

 آخرون و المعلومات الكافية والبيئة المناسبة داخل الشركات الصناعية، كما خلصت دراسة درغام 
( عن مدى فاعلية الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة في بلديات قطاع غزة من وجه نظر 6112)

                                                           

ات ابة وتقويم األداء في الشركعبد الناصر نور، وآخرون، مدى أهمية استخدام الموازنات التخطيطية في التخطيط والرق1 
الصناعية األردنية المساهمة العامة، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، )األردن: جامعة الشرق 

 (.6106األوسط، 
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، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في مدى إدراك اإلدارة العليا 1القائمين على إعداد وتنفيذ الموازنات
ألهمية الموازنات وكذلك المستوى العلمي للقائمين على إعداد وتنفيذ الموازنات باإلضافة إلى إشراك 

لموازنات. وعليه عداد االمستويات اإلدارية والهيكل التنظيمي للبلدية وتنوع األساليب المستخدمة في إ 
آتى هذا البحث ليسلط الضوء على تحديد متغيرات الدراسة من خالل تحديد أهم معيقات استخدام 
شراك المستويات اإلدارية المختلفة، واألسس  الموازنات المالية مثل، مدى إدراك اإلدارة العليا، وا 

ة لية في الجامعات الفلسطينية الخاصالعلمية المتعارف عليها، كما تبرز أهمية دور الموازنات الما
بالمحافظات الجنوبية في أنها لم تعد قاصرة على تمويل أنشطة الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية 
نما امتد أثرها إلى كافة أوجه النشاط االقتصادي المشجعة لالستثمار واالرتقاء بمستوى  فقط، وا 

أهمية دراسة معيقات استخدام الموازنات المالية  الخدمات الجامعية المختلفة، األمر الذي يعزز
 كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء في الجامعات الفلسطينية الخاصة بالمحافظة الجنوبية.

 :مشكلة البحث
وبالنظر في واقع الجامعات الفلسطينية الخاصة بالمحافظة الجنوبية فإنها تواجه العديد من    

 المالية التي تمر الجامعات الفلسطينية بها، والمنافسة الشديدة بينهم نتيجةالتحديات أهمها الضائقة 
زيادة عدد الجامعات، والحصار واالنقسام السياسي، مما ينتج عنه ضعف في الجوانب األكاديمية 
والتطبيقية، وعدم مواكبة التطورات على صعيد التكنولوجيا والبرامج والمشاركة الفاعلة في البحث 

( عن حوكمة الجامعات وعالقتها باألداء 6102وفي هذا الصدد خلصت دراسة الدهدار )العلمي، 
، 2الجامعي إلى أن هناك عددًا من جوانب الضعف في الجامعات الفلسطينية بالمحافظة الجنوبية

ضعف دور وزارة التعليم العالي في دعم الجامعات، وأن الجامعات تطبق معايير الحوكمة وأهمها: 
سطة مع وجود نزاعات حزبية وازدواجية في اتخاذ القرارات، مما يتطلب تعزيز الحوكمة بدرجة متو 

في الجامعات لما لها من دور مهم في تحقيق التميز واألداء وقيادة التغيير والتطوير فيها، وتعد 
الموازنات المالية من األدوات الهامة في الوقت الحاضر والتي القت اهتمامًا كبيرًا في مختلف 
الجامعات، ويرجع ذلك إلى الدور المهم الذي تقدمه الموازنات المالية في التخطيط وتحسين األداء 
داخل تلك الجامعات والرقابة عليها، حيث يوجد معيقات عديدة تحد من استخدام الموازنات المالية 

علمية د األسس الأهمها مدى إدراك اإلدارة العليا، ومدى إشراك المستويات اإلدارية المختلفة، وتحدي
 المتعارف عليها، وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث وفق السؤال الرئيسي التالي:

                                                           

لى نظر القائمين ع ماهر درغام، وآخرون، مدى فاعلية الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة في بلديات قطاع غزة من وجهة1 
 (.6112، 6، ع00إعداد وتنفيذ الموازنات )األردن: المجلة األردنية للعلوم التطبيقية، م

   (.6102)لبنان: جامعة الجنان، رسالة دكتوراه،  حوكمة الجامعات وعالقتها باألداة الجامعي الدهدار،مروان حمودة 2 
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ما هي معيقات استخدام الموازنات المالية كأداة في التخطيط والرقابة وتقييم األداء في الجامعات 
 ية:تويمكن أن ينبثق عنه األسئلة الفرعية اآلالفلسطينية الخاصة بالمحافظات الجنوبية، 

 ما مدى إدراك اإلدارة العليا بأهمية الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء؟ .0
 ما مدى إشراك المستويات اإلدارية المختلفة في تطبيق الموازنات المالية؟ .6
 ما مدى تطبيق األسس العلمية المتعارف عليها في تطبيق الموازنات المالية؟  .7
 م الموازنات المالية على أداء الجامعات الفلسطينية الخاصة؟ما أثر معيقات استخدا .4

 :فرضيات البحث
ال توجد عالقة بين إدراك اإلدارة العليا واستخدام الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة  .0

 وتقييم األداء في الجامعات الفلسطينية الخاصة. 
 ة واستخدام الموازنات المالية كأداةال توجد عالقة بين إشراك المستويات اإلدارية المختلف .6

 للتخطيط والرقابة وتقييم األداء في الجامعات الفلسطينية الخاصة. 
ال توجد عالقة بين اعتماد األسس العلمية المتعارف عليها واستخدام الموازنات المالية كأداة  .7

 للتخطيط والرقابة وتقييم األداء في الجامعات الفلسطينية الخاصة.
روق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة العشوائية حول معيقات استخدام ال توجد ف .4

الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء في الجامعات الفلسطينية الخاصة 
 بالمحافظة الجنوبية تعزى إلى بياناتهم الشخصية.

 :متغيرات البحث
 المتغيرات المستقلة:  

 لعليا.إدراك اإلدارة ا .0
 إشراك المستويات اإلدارية المختلفة. .6
 األسس العلمية المتعارف عليها. .7

  المتغير التابع:
 الموازنات المالية 
 :نمو ج البحث

 
 
 
 
 
 

 إدراك اإلدارة العليا 

 األسس العلمية المتعارف عليها

 المختلفة إشراك المستويات اإلدارية الموازنات المالية 
 المختلفةالمختلفة



 

125 
 

 أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى التركيز على أهم معيقات استخدام الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة 

 لجامعات الفلسطينية الخاصة، وبشكل أكثر تحديدًا يهدف إلى:وتقييم األداء في ا
التعرف على مدى أهمية إدراك اإلدارة العليا في استخدام الموازنات المالية كأداة للتخطيط  .0

 والرقابة وتقييم األداء. 
التعرف على أهمية إشراك المستويات اإلدارية المختلفة في استخدام الموازنات المالية كأداة  .6

 طيط والرقابة وتقييم األداء.للتخ
التعرف على األسس العلمية المتعارف عليها المختلفة في استخدام الموازنات المالية كأداة  .7

 للتخطيط والرقابة وتقييم األداء.
 أهمية البحث:

تتضح األهمية العلمية للدراسة في أن الجامعات الفلسطينية الخاصة بالمحافظات الجنوبية     
مًا في خدمة المجتمع الفلسطيني رغم محدودية مواردها المالية، لذلك يقع على عاتقها تؤدي دورًا ها

االستغالل األمثل للموارد المالية، وترشيد استخدامها لمواجهة خدمات التعليم والتعلم المتعددة التي 
مالية في لتقدمها للجمهور، كما تفتح اآلفاق أمام طلبة العلم للبحث في تطوير تطبيقات الموازنات ا

 الجامعات الفلسطينية وبالتالي تعزيز قدرتها على تغطية الضائقة المالية. 
تتضح األهمية التطبيقية للدراسة من خالل استقصاء اراء المبحوثين حول تطبيقات الموازنة، و     

والذي يعكس أهمية واضحة في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها الجامعات الفلسطينية الخاصة 
المحافظات الجنوبية، والتي يتوجب عليها تبني هذا المفهوم لمواكبة التطورات التعليمية المتسارعة، ب

حيث أن الجامعات الفلسطينية الخاصة بالمحافظة الجنوبية بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى 
لديها  ةحتى تتبنى أنظمة حديثة ومتكاملة وفعالة تساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة والمشارك

والتطوير الشامل للعملية التعليمية لتحقيق أهدافها المطلوبة وصواًل إلى مستوى تعليم عاٍل أفضل 
يصا لذلك تم إعداد استبانة خص، و يهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية للمجتمع الفلسطيني

الرقابة تخطيط و للوقوف على أهم المعيقات التي قد تعيق من استخدام الموازنات المالية كأداة لل
 وتقييم األداء في الجامعات الفلسطينية الخاصة بالمحافظات الجنوبية.

 مصطلحات الدراسة:
: وهي خطة مالية كمية تغطي أوجه النشاط المختلفة للوحدة االقتصادية لفترة مالية الموازنة المالية

عة من قبل الخطط الموضو مستقبلية، كما تعرف على أنها أداة رقابية فعالة للتأكد من حسن تنفيذ 
 .1اإلدارة

                                                           
 (.6100)األردن: منشورات جامعة القدس المفتوحة، محمد أبو نصار، وأحمد ظاهر، المحاسبة اإلدارية 1
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وهي مؤسسة تعليم عالي مرخصة، تقدم برامج تعليمية لمنح الدرجة الجامعات الفلسطينية الخاصة: 
الجامعية األولى )البكالوريوس(، أو برامج الدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي أو 

وهي  ،امج تعليمية تنتهي بمنح شهادة الدبلومالماجستير أو الدكتوراه، كما يجوز لها أن تقدم بر 
  1مؤسسات ربحية وغير الربحية وتسجل وفقًا لقانون الشركات في وزارة االقتصاد الفلسطيني.

 : حدود الدراسة
o  :طبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية ممثلة من العاملين في جامعة غزة الحد البشري

 وجامعة فلسطين وجامعة اإلسراء.
o اقتصرت الدراسة على أهم معيقات استخدام الموازنات المالية في موضوعيالحد ال :

 الجامعات الفلسطينية الخاصة بالمحافظة الجنوبية.
o م.6101/6161: طبقت الدراسة خالل العام الدراسي الحد الزماني 
o اقتصرت الدراسة على الجامعات الفلسطينية الخاصة بالمحافظة الجنوبية.الحد المكاني : 
 اسات السابقة باللغة العربية:الدر 

 ، بعنوان: دور الموازنة الصفرية في تقييم األداء وترشيد االنفا : 4091دراسة زيدان، وبخيت )
   .2جامعة نجران-دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ية تطبيقها مالدراسة إلى التعرف إلى أسلوب الموازنة الصفرية ومعرفة مقوماته، وبيان أه هدفت   
في مجاالت التخطيط والرقابة وتقييم األداء المالي وترشيد التكلفة، وقد استخدم المنهج الوصفي 
التحليلي في إجراء الدراسة وقد تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم اإلدارية 

جتمع دارة، حيث بلغ حجم مبجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية في تخصصات المحاسبة واإل
، %02( مفردة، وتم إجراء مسح شامل على مجتمع الدراسة، وبلغت بنسبة االستجابة 20الدراسة )

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها إن تطبيق أسلوب الموازنة الصفرية يساعد إدارة المؤسسة 
 لب على عدم التأكد ومواجهةفي رفع كفاءة التخطيط المالي من خالل عدد من المجاالت منها التغ

التغيرات، وتوفير قدرا أكبر من المرونة إلعادة توزيع الموارد المالية، وترتيب أولويات اإلنفاق 
للمؤسسة وفقا للظروف السائدة وتنمية مهارات العاملين في مجال التخطيط، وخلصت الدراسة إلى 

ألساليب المحاسبية في مجال ضرورة العمل على تطوير النظام المحاسبي لضمان استخدام ا
  .التخطيط والرقابة وضعف الموارد، وضرورة وضع نموذج للموازنة الصفرية قابل للتطبيق

                                                           
 بشأن التعليم العالي الفلسطيني. 6102( لعام 2قرار بقانون رقم ) 1 
ن وجهة دراسة م -دور الموازنة الصفرية في تقييم األداء وترشيد اإلنفاق  ،محمد عمر فرج زيدان، وعاطف آدم علي بخيت2 

، 2األردن: مركز رفاد للدراسات العليا، المجلة العالمية لالقتصاد واألعمال، مج )نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران 
 (.6101، 0ع
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 ، بعنوان: تقييم آليات تطبيق موازنة البرام( واألداء في األردن: 4092دراسة الفسفوس، وجبر )
 .1دراسة تطبيقية على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في األردن

هدفت الدراسة إلى التعرف على أسلوب إعداد موازنة البرامج واألداء في األردن بشكل عام،    
وفي وزارة التعليم العالي األردنية على وجه الخصوص، وتسعى الدراسة إلى تحديد الصعوبات التي 

العالي، وقد  مواجهت عملية التطبيق، وتحديد متطلبات نجاح موازنة البرامج واألداء في وزارة التعلي
تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة وذلك من خالل باالعتماد على الحزمة 

،  وتوصلت الدراسة إلى أن كال من موازنة البنود، وموازنة البرامج واألداء (spss)اإلحصائية 
أن عملية وبدرجة مقبولة، و  تساهم في تحقيق الرقابة على األداء في وزارة التعليم العالي األردنية،

تطبيق موازنة البرامج واألداء تواجه صعوبات متعددة وبدرجة مرتفعة، وباإلضافة إلى ذلك هناك 
متطلبات ضرورية إلنجاح عملية تطبيق موازنة البرامج واألداء في قطاع التعليم العالي األردني، 

يم هداف االستراتيجية لوزارة التعلكما أوضحت الدراسة أنه لم يتحقق الربط المناسب ما بين األ
 .العالي واألهداف المعتمدة لقياس األداء في مشروع الموازنة العامة

 ، بعنوان: دور الموازنات على أساس النشاط في تقويم األداء 4092دراسة أحمد، ويوسف )
 .2المالي
في  ح تطبيقهاهدفت الدراسة إلى التعرف على تقنيات إعداد الموازنات حسب النشاط وشر     

القطاع المصرفي السوداني، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة خصيصًا 
( استبانة على الموظفين في المصارف السودانية، باإلضافة إلى 611لهذا الغرض، وتم توزيع )

ها: نتائج أهم االعتماد على العديد من األبحاث والدوريات ذات الصلة، وخلصت الدراسة إلى عدة
توجد عالقة بين الموازنات حسب النشاط وتقويم األداء العاملين، كذلك توجد عالقة بين الموازنات 
حسب النشاط وتخفيض تكاليف اإلنتاج، أيضًا توجد عالقة بين الموازنات حسب النشاط وتوفير 

سب لموازنات حالمعلومات التي يحتاجها متخذي القرارات، واصت الدراسة إلى ضرورة تطبيق ا
النشاط في المصارف السودانية، إضافة إلى توفير وتدريب العاملين على تقنيات إعداد الموازنات 

 حسب النشاط وتوفير الدعم المالي لها.

                                                           

قية على وزارة دراسة تطبي -فؤاد سليمان الفسفوس، ورائد جميل جبر، تقييم آليات تطبيق موازنة البرامج األداء في األردن 1 
العربي بن مهيدي أم البواقي، مجلة البحوث االقتصادية والمالية، مج  التعليم العالي والبحث العلمي األردني )الجزائر: جامعة

 (.6102، 0، ع0
 دراســــــة المصــــــارف الســــــودانية -أحمد إبراهيم، وكمال يوسف، دور الموازنات على أساس النشاط في تقويم األداء المالي 2 

 (.6102، 42، ع 06)السودان: مجلة جامعة النيلين، م 
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 ، بعنوان: موازنة البرام( واألداء ودورها في تحسين الجودة المستمرة في 4092دراسة بدري )
 .1المؤسسات العامة

إلى معرفة دور موازنة البرامج واألداء في تطوير وتقويم األداء في أجهزة الدولة هدفت الدراسة    
من وجهة نظر العاملين بالشؤون اإلدارية بوزارة الداخلية السودانية، وتم استخدام المنهج الوصفي 

( موظف، وخلصت الدراسة 01التحليلي، حيث تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية مكونة من )
ك ضعف في مستوي المتابعة من اإلدارات العليا لتنفيذ موازنة البرامج واألداء، باإلضافة أن هنال

إلى غياب التنسيق بين اإلدارات في تنفيذ الموازنات، وضعف في توفر فرص التدريب لإلداريين 
 بالشؤون اإلدارية.
معي بالمحافظة  ، بعنوان واقع حوكمة الجامعات وعالقتها باألداء الجا4092دراسة الدهدار )

 .2الجنوبية
هدفت الدراسة الى التعرف غلى واقع الحوكمة في الجامعات وعالقتها باالداء المالي واعتمدت     

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل تصميم استبانة خصيصًا لهذا الغرض، وتم 
مية، جامعة االزهر، جامعة استبانة لكل مجتمع الدراسة )الجامعة اإلسال 412توزيعها على 

استبانة، باإلضافة إلى إجراء  012األقصى، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية (، وتم استرداد 
مقابالت شخصية مع ذوي العالقة، وعقد ورشة عمل لمجموعة من الخبراء لمناقشة النتائج 

عالي في وزارة التعليم الوالتوصيات، وخلصت الدراسة إلى أنه يوجد ضعفًا في الدور الذي تقدمه 
دعم الجامعات، وأن الجامعات تطبق معايير الحوكمة بدرجة متوسطة مع وجود نزاعات حزبية 
وازدواجية في اتخاذ القرارات، ووجود ضعف في مشاركة أصحاب العالقة ذات العالقة، وقد أوصت 

الي  للجامعات الدراسة ببناء منظومة معايير وطنية للحوكمة )مؤشرات( تناسب الوضع الح
الفلسطينية ذات طبيعة وبيئة العمل المشابهة للعنيه المبحوثة وتشكيل لجنة خاصة بالحوكمة لمتابعة 
تطبيق الحوكمة في الجامعة ورفع مستواها، ومراجعة ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة 

يني، يم العالي الفلسطبالحوكمة الجامعية وبإشراف هيئة االعتماد والجودة التابعة لوازرة التعل
وصياغة خطة شاملة واضحة المعالم تهدف إلى نشر ثقافة الحوكمة الجامعية، وتوفير آلية واضحة 

 تعمل على التكامل بين الجامعات الفلسطينية وعدم فتح برامج تشبع منها السوق المحلي.

                                                           

مد، موازنة البرامج واألداء ودورها في تحسين الجودة المستمر في المؤسسات العامة )السودان: مجلة ياسر بدري، ومحمد أح1 
 (.6102، 42، ع 06جامعة النيلين، م 

  (.6102)لبنان: جامعة الجنان، رسالة دكتوراه،  حوكمة الجامعات وعالقتها باألداة الجامعي الدهدار،مروان حمودة 2 
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 ءة األداء بالوحدات ، بعنوان: تطبيق موازنة البرام( واألداء ودورها في كفا4095دراسة صالح )
 .1الحكومية بمنطقة الباحة

هدفت الدراسة إلى تطبيق موازنة البرامج واألداء في الوحدات الحكومية من أجل تحقيق كفاءة   
األداء المحاسبي واإلداري والوظيفي، وتم استخدام المنهج التاريخي لرصد الدراسات السابقة والمنهج 

ج االستنباطي الستخالص النتائج، وذلك من خالل االعتماد االستقرائي لوضع الفرضيات، والمنه
على أراء عينة البحث،  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، بالنسبة لألداء المالي، أن تطبيق 
موازنة البرامج واألداء يؤدي إلى تحقيق الكفاءة  تطبيق محاسبة المسئولية في إعداد الموازنات 

وبالنسبة لألداء اإلداري، أن تطبيق موازنة البرامج واألداء تؤدي إلى  ومعايير المحاسبة المالية،
كفاءة  وضع الخطط المستقبلية لتطوير العمل اإلداري وتطبيق مبدأ محاسبة المسؤولية في األقسام 
اإلدارية، وبالنسبة لألداء الوظيفي، أن تطبيق موازنة البرامج واألداء تؤدي إلى كفاءة قياس األداء 

ي وربطه بمعدالت ومعايير االنجاز وتطوير الكوادر البشرية وتحليل االنحرافات واستخدامها الوظيف
 كوسيلة لتقويم األداء الوظيفي. 

 ، بعنوان: أثر تطبيق نظام موازنة البرام( واألداء في تحسين األداء 4092دراسة المعايطة )
 ، 2المالي في الجامعات الرسمية األردنية

إلى بيان أثر تطبيق موازنة البرامج واألداء بداًل من تطبيق الموازنات التقليدية هدفت الدراسة     
في تحسين األداء المالي في الجامعات، حيث تم تحليل قوائم اإليرادات والنفقات للجامعة بشكل 

يرادات كلية 6161 – 6110إجمالي وللكليات بشكل تفصيلي عن السنوات  م، وتحليل نفقات وا 
م، وقد تبين عدم وجود عالقة بين اإليرادات والنفقات، سواء على 6101ل عن عام إدارة األعما

مستوى الجامعة أو الكليات أو األقسام، األمر الذي يشير عدم تحقيق الموازنات التقديرية ألهدافها 
التخطيطية والرقابية، ومن أجل ضبط الموارد المالية وربط اإلنجاز بالتكلفة وبالمنفعة، وخلصت 

راسة إلى ضرورة تطبيق أنظمة الموازنات المالية الحديثة في الجامعات لما له أثر في تحسين الد
األداء المالي، العتماد هذا األسلوب على تحديد كلفة النشاط وتخصيص الموارد المالية، وتحديد 

مكانية تقييم األداء.  المسؤولية اإلدارية وا 
 
 

                                                           

نة البرامج واألداء ودورها في تحقيق كفاءة األداء بالوحدات الحكومية بمنطقة الباحة )السعودية: هدى صالح، تطبيق مواز 1 
 (.6100، 02، ع 2األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، م 

ة )األردن: ية األردنيسليمان المعايطة، أثر تطبيق نظام موازنة البرامج واألداء في تحسين األداء المالي في الجامعات الرسم2 
 (.6104، 22، ع 04جامعة مؤتة انموذجًا، مجلة الثقافة والتنمية، م 
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 الدراسات السابقة باللغة اإلنجليزية:
 Byamugisha, Helen M. (4092 ، Enhancing access to readingسة درا

materials in academic libraries with low budgets using a book bank 
                             .1system: Makerere university library experience 

كاديمية  ات الموازنات المنخفضة دراسة تعزيز الوصون إلى مواد القراءة في المكتبات األ 
   باستخدام نظام بنك الكتب: تجربة مكتبة ماكيري.

هدفت الدراسة إلى الوقوف على اليات تعزيز الوصول إلى مواد القراءة في المكتبات األكاديمية    
ذات الموازنات المنخفضة باستخدام نظام بنك الكتب: تجربة مكتبة جامعة ماكيريري، حيث تقوم 

م الجامعات بتسجيل أعداد كبيرة من الطالب وسط ضعف الموازنات المالية، وهذا يؤدي إلى معظ
لضمان توفر  Book Bankانخفاض نسب الكتاب إلى الطالب، وبدأت جامعة ماكيريري نظام 

الكتب المدرسية األساسية للطالب، وكان الهدف من هذه الورقة هو تقييم ما إذا كان نظام بنك 
يجية قابلة للتطبيق لتعزيز الوصول إلى مواد القراءة في المكتبات األكاديمية ذات الكتب استرات

 ٪16كان موضع تقدير وأن  Book Bankالموازنات المنخفضة، وقد أظهرت النتائج أن نظام 
، ويستنتج أن بنك الكتب هو استراتيجية ممكنة لتعزيز Book Banksمن الطالب استخدموا 
 ءة في المكتبات األكاديمية ذات الموازنات المنخفضة.الوصول إلى مواد القرا

 khan, Bhatti (4092 ، The impact of higher educationدراسة 
commission of Pakistan’s funding on the collection development 

.                                                  2budgets of university Libraries 
راسة تأثيرات تمويل اللجنة الباكستانية للتعليم العالي على جميع الموازنات لتطوير المكتبات د

 الجامعية. 
هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في اإلدارة المالية السنوية للمكتبات الجامعية في مقاطعة خيبر     

تخدام طرق مكتبات، باسباختونخوا باكستان، وعالقتها بمنح هيئة التعليم العالي لفحص حصة ال
المسح، وذلك من خالل دراسة مخصصات الموازنات السنوية للمكتبات الجامعية الراسخة في 
مقاطعة باكستان في السنوات الخمس الماضية وعالقتها بمنح هيئة التعليم العالي لتحديد حصص 

                                                           
1 Byamugisha, Helen M. Enhancing access to reading materials in academic libraries with 

low budgets using a book bank system: Makerere university library experience, Journal of 

Access Services, (2018) Vol.15 Issue 1, p1-13, 13p. 3 charts, 5 Graphs. 
2 Khan, Ghalib, Bhatti, Rubina, the impact of higher education Commission of Pakistan funding on The 

Collection development budgets of university Libraries, Managing Library Finances (2016), Vol. 29 

Issue 1, p12-24. 13p.                                 
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ات، ويغطي ع البيانالمكتبات، واتبعت الدراسة تصميًما نوعًيا يعتمد على أسلوب المقابلة في جم
نطاق هذه الدراسة جميع جامعات القطاع العام المعتمدة من قبل حكومة باكستان، والمؤهلة للحصول 

جامعة من القطاع  00على منح هيئة التعليم العالي على أساس سنوي، وبناًء عليه تم اختيار 
عها إدارات د معايير محددة تتبالعام للمسح، وأظهرت نتائج تحليل بيانات الدراسة الحالية أنه ال توج

الجامعة في تخصيص األموال للمكتبات من المنح السنوية للجنة العليا الباكستانية، والمكتبات 
الجامعية في المقاطعة ليس لديها سياسات تمويل أو تدار من قبل المؤسسات المعنية حيث ال 

 تبات، كما وجدت الدراسة أن إداراتيلعب القائمين على المكتبات أي دور في اإلدارة المالية للمك
ما تحدد  الجامعات في باكستان إما ال تقدم حصة كافية للمكتبات من منح هيئة التعليم العالي، وا 

، وتكمن 2002حصة غير كافية والتي تنتهك التعليمات الواضحة لمرسوم هيئة التعليم العالي لعام 
نه يوفر نظرة ثاقبة على مقدار الموازنة قيمة هذه الدراسة هو األول من نوعه في باكستان أل

المخصصة لتطوير المكتبات الجامعية، ويقارنها بمنح هيئة التعليم العالي لحساب حصة المكتبات 
بالنسبة المئوية ويقترح على هيئة التعليم العالي لتشجيع إدارة الجامعة على تخصيص موازنة كافية 

 واالكتساب واالختيار والرعاية. للمكتبات لتحسين والتطوير وتقديم الخدمات
 التعقيب على الدراسات السابقة

يتضــح من خالل الدراســات الســابقة أنها أكدت على ضــرورة تبني واســتخدام الموازنات المالية     
كـأداة للتخطيط والرقــابـة وتقييم الجــامعـات الفلســــــــــــــطينيــة الخـاصــــــــــــــة بـالمحـافظــة الجنوبيـة، لغرض 

الية المتاحة للجامعة، األمر الذي ينعكس بدورة على تحقيق وتحسين االسـتخدام األمثل للموارد الم
أداء الجامعي، وقد اختلفت فيما بينها من حيث الهدف، حيث هدفت بعض الدراســات الســابقة إلى 
بيان دور موازنة البرامج واألداء في تحســـين الجودة المســـتمرة في المؤســـســـات العامة في الســـودان 

( دراسـة 6102( ، دراسـة الفسـفوس وجبر )6104دراسـة المعايطة ) ( ،6102مثل دراسـة بدري )
(، وبعض الدراســــــــــات الســــــــــابقة هدفت إلى بيان واقع حكمة الجامعات وعالقتها 6100صــــــــــالح )

(، وبعضــــــها هدف إلى دراســـــــة 6102باألداء الجامعي بالمحافظة الجنوبية مثل دراســــــة الدهدار )
( ودراسة أحمد، 6101مالي مثل دراسة زيدان وبخيت )دور الموازنات المالية في تحسين األداء ال

الدراســــــات الســــــابقة فيما بينها في اختيار مجتمع وعينة الدراســــــة (، كما اختلفت 6102ويوســــــف )
والزمان والمكان، وأساليب التحليل اإلحصائي في تحليل وتفسير ومناقشة النتائج والتوصيات، وقد 

ي خدام المنهج الوصـــفي التحليلي واســـتخدام االســـتبانة فاتفقت غالبية الدراســـات الســـابقة على اســـت
كما يمكن تحديد أوجه االســــــــــــتفادة من الدراســــــــــــات الســــــــــــابقة منها، تحديد  جمع البيانات الالزمة،

المتغيرات المناســــــبة للدراســــــة، اختيار منهج الدراســــــة وهو المنهج الوصــــــفي التحليلي، اختيار أداة 
د مجاالتها وفقراتها، تحديد نوع المعالجات اإلحصــــــــــائية البحث المناســــــــــبة وهي االســــــــــتبانة وتحدي

 المالئمة للدراسة، ومناقشة النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات الهامة.
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التركيز على معيقات اســــتخدام الموازنة  ،وأهم ما يمز موضــــوع البحث عن الدراســــات الســــابقة    
صــــــــة األداء في الجامعات الفلســــــــطينية الخاالمالية بمختلف أنواعها كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم 

بالمحافظة الجنوبية وذلك لغرض تحســـــــــين األداء المالي، األمر الذي ينعكس على تحســـــــــين أداء 
 الجامعات الفلسطينية الخاصة وتطويرها.

 مفهوم الموازنة المالية: 
ادية لفترة االقتصتعرف الموازنة على أنها خطة مالية كمية تغطي أوجه النشاط المختلفة للوحدة     

مالية مستقبلية، كما تعرف على أنها أداة رقابية فعالة للتأكد من حسن تنفيذ الخطط الموضوعة من 
 .1قبل اإلدارة

كما يطلق على الموازنة عدة مسميات منها الموازنة المالية، والموازنة التقديرية، والموازنة     
 فة للموازنة في التسميات السابقة إلى إحدىالتخطيطية، والموازنة الرقابية، حيث تشير كل ص

الصفات والوظائف الرئيسة للموازنات، فيطلق عليها اسم الموازنة المالية ألنها تعبير مالي كمي 
عن خطة األعمال، ويطلق عليها الموازنة التقديرية ألنها تحتوي على بيانات تقديرية وليست فعلية، 

 . 2ألنها تعتبر بمثابة خطة عمل مستقبليةويطلق عليها اسم الموازنة التخطيطية 
 وظائف الموازنة المالية: 

تعد الموازنة المالية عصب التخطيط المالي الذي تقوم به اإلدارات الفاعلة من أجل المحافظة     
 :3على مواردها من الهدر والرقابة عليها، ويمكن إيجاز أهم وظائفها فيما يلي

على ترجمة الخطط واألهداف إلى جداول تقديرية لمختلف وتقوم الموازنة كأداة للتخطيط:  .0
ن اعتماد المنشآت على التخطيط من خالل استخدام الموازنة المالية كأداة  األنشطة، وا 

 أو بآخر إلى خلق تنسيق العمل بين األقسام المنشأة لتحقيق األهداف المنشودة يؤدي بشكل
 حو الهدف. وأنشطتها، وذلك من أجل توحيد الجهود وتوجيهها ن

وتتمكن من خاللها اإلدارة من القيام بعملية الرقابة الموازنة كأداة للرقابة وتقييم األداء:  .6
وتقييم األداء، وذلك من خالل قياس ما هو مخطط له باألداء الفعلي، والذي يعبر عنه 

فإنه  ةبأرقام فعلية مستخرجة من النظام، وعند وجود انحرافات بين النتائج المتوقعة والفعلي
يتم تحليل أسباب هذه االنحرافات عن طريق مراكز المسؤولية لكي تتمكن اإلدارة من أخذ 
اإلجراءات التصحيحية لذلك، وتستخدم الموازنات المالية كأداة تمكن المسؤولين من قياس 

                                                           
 .6104محمد أبو نصار، وأحمد ظاهر، المحاسبة اإلدارية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، 1
 .6110المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  2
التخطيطية في التخطيط والرقابة وتقويم األداء في الشركات  عبد الناصر نور، وآخرون، مدى أهمية استخدام الموازنات3

الصناعية األردنية المساهمة العامة، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، )األردن: جامعة الشرق 
 (.6106األوسط، 
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األداء الفعلي مقابل المقدر، ويمكن من أجل تقدير األداء المستقبلي، واالعتماد على األداء 
 .1سابق الذي تم تحقيقهال

تعد الموازنة أداة أحد القنوات الهامة لتوصيل المعلومات الموازنة أداة لالتصان والتواصل:  .7
دارة من اإل إلى المستويات اإلدارية المختلفة، وقد يكون االتصال من أسفل إلى أعلى أي
في  دم والنجاحالتنفيذية إلى اإلدارات األعلى من خالل تقارير عن سير العمل ومدى التق

 تحقيق األهداف وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ.
يمكن استخدام الموازنة لتحفيز األفراد وحثهم على تحقيق أهداف  الموازنة أداة للتحفيز: .4

المنشأة من خالل إشراكهم في إعداد تقديرات الموازنة حتى تكون التقديرات واقعية، باإلضافة 
نظام الحوافز بمدى تحقيق األهداف الواردة بالموازنة مما يدفع جميع إلى أنه يمكن ربط 

 .2العاملين على السعي الدؤوب لتحقيق األهداف المطلوبة
 أنواع الموازنة المالية: 

 :3يمكن تصنيف الموازنة المالية إلى عدة أنواع كما يلي   
 الموازنة االستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية:  .0
نة أداة لترجمة األهداف التي تسعى المنشأة إلى تحقيقها، يتم وضع ثالثة أنواع من كون المواز     

الموازنة، االستراتيجية، التكتيكية، والتشغيلية، حيث تتسم الموازنة اإلستراتيجية بأنها توضع من قبل 
ة، لي( سنوات، وال تحتوي على تفاصيل بل تكون اجما01-0اإلدارة العليا، ولفترات مالية طويلة )

( سنوات، 0-6وأما الموازنة التكتيكية، فتوضع من قبل اإلدارة الوسطى، وتغطي فترة زمنية بين )
وتكون أكثر تفصياًل من االستراتيجية، وأما الموازنة التشغيلية، فتغطي سنة واحدة، وتتسم بالتفصيل 

 لمختلف األنشطة المتوقع القيام بها خالل الفترة المالية القادمة.
 ة قصيرة األجل وطويلة األجل: الموازن .6
( سنوات، أو 0-6يمكن أن تكون الموازنة قصيرة األجل لمدة سنة، أو متوسطة األجل تغطي )   

 طويلة األجل تغطي أكثر من ذلك.
 الموازنة الشاملة والوظيفية:  .7
نتهاًء افالموازنة الشاملة هي تغطي كافة أوجه األنشطة بدًءا بكمية وقيمة المبيعات المتوقعة و    

بقائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية، وأما الموازنة الوظيفية، هي تغطي 
 نشاطًا محددًا فقط مثل موازنة المبيعات تغطي الفترة القادمة.

                                                           
1 Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Matsumura, S. Mark Young, Management 

Accounting, Fifth Edition. Pearson Prentice Hall (2007).                                                                      

 (.6102، 0بسيوني عيد، وآخرون، المحاسبة اإلدارية )القاهرة: جامعة القاهرة، ط2 
 (.6100بة اإلدارية )األردن: منشورات جامعة القدس المفتوحة، محمد أبو نصار، وأحمد ظاهر، المحاس3 
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 الموازنة التقليدية والصفرية:  .4
ى موازنة ام البنود إلويمكن تصنيف الموازنة المالية من حيث األسلوب المستخدم في تقدير أرق   

تقليدية وموازنة صفرية، فحسب أسلوب الموازنة التقليدية يتم تقدير بنود الموازنة المتوقعة للفترة 
القادمة باالعتماد على تقديرات موازنة السنوات السابقة مع إجراء الزيادة أو التخفيض على بعض 

الموازنة دمة في كل بند، وأما فيما يتعلق بالبنود بناٍء على نسبة التغير المتوقع خالل الفترة القا
الصفرية فيجب مناقشة وتبرير جميع النفقات المدرجة من األقسام في كل مرة يتم فيها إعداد الموازنة 

 .وكما لو كان البند يطرح ألول مرة
 مبادي إعداد الموازنة المالية:

ية االقتصادية، وتشترك في عملتعتبر الموازنة خطة كمية شاملة لكافة أوجه األنشطة للوحدة    
إعدادها جميع المستويات اإلدارية، لغايات الحصول على موازنات تحقق أهدافها، لذلك ال بد من 
االلتزام بمجموعة من المبادئ العلمية األساسية والتي تعتبر مرجعًا يتم االسترشاد به في مختلف 

  1:المبادئ ما يليالمراحل التي تمر بها عملية إعداد الموازنات ومن هذه 
مبدأ الشمول، أي أن تعبر الموازنة عن خطة شاملة لجميع أوجه النشاط في األقسام  .0

 المختلفة بالوحدة االقتصادية عن فترة زمنية مستقبلية، وليست خططًا فرعيًا.
 مبدأ الواقعية، أي أن تعبر الموازنة عن ترجمة موضوعية ألهداف الوحدة االقتصادية. .6
 ، أي اشراك كافة المستويات اإلدارية للوحدة االقتصادية في إعداد الموازنة.مبدأ المشاركة .7
مبدأ الربط بين معايير الموازنة ومراكز المسؤولية للوحدة االقتصادية، وذلك حتى تتحقق  .4

 فعالية الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة.
لى ويسر مع المحافظة عمبدأ المرونة، أي إمكانية تعديل أرقام وتقديرات الموازنة بسهولة  .0

 صالحيتها كأداة للتخطيط والرقابة مع تغير الظروف واألحوال.
مبدأ الوحدة، أي تظهر الموازنة في صورتها على شكل موازنة شاملة واحدة تعمل على  .2

 تحقيق التجانس بين الخطط الفرعية التي تتكون منها.
ت ز لضمان تعاون المستويامبدأ توفير الحوافز، أي يفضل ربط الموازنة بنظام الحواف .2

 اإلدارية المختلفة وتشجيعهم على تنفيذ الموازنة وتحقيق الخطط المرسومة.
مبدأ إعداد البيانات تقديريًا عن فترة قادمة، وهذا يتطلب التنبؤ على أسس وقواعد علمية  .2

 وتتطلب تحليل الكثير من البيانات الخارجية والداخلية.

                                                           

الموازنة التخطيطية ودورها في الرقابة على األداء المالي للغالل )السودان: جامعة النيلين،  الطريفي،الصديق محمد أحمد 1 
 (.6102رسالة ماجستير، 
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ح بمثابة معيارًا لتقييم األداء خالل فترة الموازنة حتى تصبح مبدأ اعتماد الموازنة، أي تصب .1
 ملزمة لكافة المستويات اإلدارية المختلفة في الوحدة االقتصادية. 

 العوامل األساسية المؤثرة في إعداد الموازنة المالية:
لى ع تعتمد إعداد الموازنة التخطيطية في كل مشروع على دراسة العوامل األساسية التي تؤثر   

السياسة العامة للمنشأة، وقد يكون العامل األساسي المتحكم هو حجم المبيعات المتوقعة أو الطاقة 
اإلنتاجية أو ندرة المواد الخام، وتحديد العوامل يقلل احتماالت الخطأ في التنبؤ بالمستقبل، وتتمثل 

  :1يليأهم العوامل المؤثرة فيما 
 المتاحة.طلب المستهلكين والطاقة اإلنتاجية  .0
 المساحة المتاحة ولتخزين المواد الخام. .6
 مدى وفرة المواد الخام ومدى وفرة العمالة الماهرة. .7
 مدى وفرة رأس المال الثابت ورأس المال العامل. .4

 طبيعة الموازنة المالية في القطاعات الخدمية:
جتمع، ألفراد المتعتبر الجـامعـات من القطـاعـات الخدمية التي تعمل على تقديم خدمات تعليمية   

 :2يليحيث تتصف الموازنة المالية لهذه القطاعات بما 
تتكون الموارد المتاحة لهذه الجامعات من موردين أساسيين، وهما: ما يتم تحصيله مقابل  .0

 الخدمات التعليمية المقدمة، ومقابل التبرعات والهبات النقدية أو العينية.
لك المؤســـــســـــات نظرًا ألنها تعد أســـــاســـــًا من صـــــعوبة قياس منفعة الخدمات التي تقدمها ت .6

 الخدمات التي تقدم للصالح العام.
يوجـد قوانين منظمـة للوحـدات االقتصــــــــــــــاديـة غير الهادفة للربح تختلف عن تلك المنظمة  .7

للوحدات االقتصادية األخرى مثل اإلعفاءات الضريبية واالمتيازات الخاصة على اعتبارها 
 جهات تخدم الصالح العام.

عنـــاصــــــــــــــر التكـــاليف في موازنـــة القطـــاعـــات الخـــدميـــة في الرواتـــب واألجور  تنحصــــــــــــــر .4
 والمصاريف األخرى غير المباشرة وغيرها من المصاريف األخرى. 

 مراحل إعداد الموازنة المالية:
 :3هيو تتعدد المراحل التي تمر بها عملية إعداد الموازنة المالية، حيث توجد أربعة مراحل رئيسة   

                                                           

 (.6102، 0اهرة، طبسيوني عيد، وآخرون، المحاسبة اإلدارية )القاهرة: جامعة الق1 
لشرق دراسة حالة جامعة ا –رشا سليم إبراهيم، دور الموازنات التخطيطية كأداة تخطيط ورقابة وتحفيز في تقييم األداء 2 

 (.6104األوسط )األردن: جامعة الشرق األوسط، رسالة ماجستير، 
نية رية كأداة تخطيط ورقابة في الجامعات الفلسطيمحمد موسى النجار، العوامل المؤثرة على كفاءة استخدام الموازنات التقدي3 

 (.6112بمحافظة غزة )فلسطين: الجامعة اإلسالمية بغزة، رسالة ماجستير، 
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 هداف.مرحلة تحديد األ .0
 مرحلة التنسيق بين الخطط والسياسات الفرعية. .6
 مرحلة اعتماد الموازنة. .7
 مرحلة التنفيذ والمتابعة. .4

جراءاتها:  منهجية الدراسة وا 
انطالقًا من أهداف الدراســـــة حيث أن المنهج المناســـــب للدراســـــة هو المنهج الوصـــــفي التحليلي    

ة قيد الدراســــــــة، ولكونه المنهج الذي يمتاز لكونه منهجًا مســــــــاعدًا على التحليل الشــــــــامل للمشــــــــكل
بالوصـــــــــف التفصـــــــــيلي الدقيق للمعلومات ذات العالقة، حيث تم إجراء دراســـــــــة ميدانية من خالل 
تصميم استبانة لهذا الغرض وتحليل البيانات واستخدام الطرق اإلحصائية المناسبة لمعالجتها وفق 

 .spssبرنامج التحليل االحصائي 
 اسة:مجتمع وعينة الدر 

يتكون مجتمع الدراســــــة من العاملين في الجامعات محل الدراســــــة والذين لهم الدور الرئيس في    
دارية بعدد ) ( مبحوثا في 00اعداد الموازنات وتحديدًا األكاديميين الذين تقلدوا مناصب أكاديمية وا 

وقد شــملت ( مبحوثين في جامعة اإلســراء، 0( مبحوثا في جامعة فلســطين، و)61جامعة غزة، و)
 .%20( استبانة بنسبة 74) ( مبحوثا، وتم استرداد41عينة الدراسة كامل افراد المجتمع بعدد )

تقوم هذه الدراســــــــة على عدد من المتغيرات الديمغرافية المتعلقة بالخصــــــــائص الوظيفية ألفراد و    
، في(الوظي مجتمع الدراســـــــة وعينته المتمثلة في )الجنس وعمر الجامعة وطبيعة العمل والمســـــــمى

 :التاليوتفاصيل ذلك على النحو 
  32 : أفراد عينة البحث )ن=9جدون )
 % ع البيانات العامة

 النوع
 79.4 27 ذكر
 20.6 7 أنثى

 عمر الجامعة
 - - سنة فأقل

 5.9 1 سنوات 0إلى  6من 
 94.1 32 سنوات 2أكثر من 

 المؤهل العلمي

 2.9 1 دبلوم
 17.6 6 بكالوريوس

 41.2 14 ستيرماج
 38.2 13 دكتوراه

 طبيعة العمل
 26.5 9 موظف اداري/ مالي

 14.7 5 رئيس قسم
 17.6 6 مدير دائرة
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 41.2 14 أخرى 
يمثل متغير النوع أحد المتغيرات الهامة في عينة الدراسة، حيث وجد أن هناك تفاوتا بين     

، وهذا يدل على أن (%20.4بة اإلناث )(، ونس%79.6الذكور واإلناث، حيث بلغ نسبة الذكور )
العاملين سواء كانوا أكاديميين أو إداريين هم من الذكور، وكذلك غالبية الفئة المبحوثة من 

، كما تراوح عمر الجامعات محل الدراسة ما بين خمسة %75.6األكاديميين، حيث بلغت نسبتهم 
ة وازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابإلى خمسة عشر سنة، األمر الذي يتطلب ضرورة استخدام الم

 وتقييم األداء في الجامعات الفلسطينية الخاصة.
 أداة الدراسة:

تم بناء أداة الدراســــــــــــــة بناٍء على طبيعة البيانات التي يراد جمعها ، ومراعاة المنهج المتبع في     
األكثر مالئمة لتحقيق أهداف الدراسة واالمكانيات المادية والمعنوية المتاحة ، حيث وجد أن األداة 

الدراســة هي االســتبانة وفق مقياس ليكرت الخماســي )غير موافق بشــدة ، غير موافق ، متوســط ، 
موافق ، موفق بشــــــــــــــدة( ولتحـديد طول فترة مقياس ليكرت )الحدود الدنيا والعليا( المســــــــــــــتخدم في 

عدد فترات المقياس ( تم تقســـيمه على 4=  0 – 0مجاالت الدراســـة ، ومن أجل حســـاب المدى )
(، وبعد ذلك تم إضـــافة هذه القيمة إلى أقل 1.2=4/0الخمســـة للحصـــول على طول الفقرة ، أي )

 قيمة في القياس وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا ، كما هو مبين في الجدول التالي:
  : تقديرات الدرجات4جدون )

 ة التوافردرج الوزن النسبي المقابل ل  طون الخلية 
 غير موافق بشدة 72% - 61% 0.21 – 0

 غير موافق  06% - 72% 6.21 – 0.21
 متوسطة 22% - 06% 7.41 – 6.21
 موافق  24% - 22% 4.61 – 7.41
 موافق بشدة 011% - 24% 0.1 – 4.61

 صد  أداة الدراسة:
 تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل ما يلي:   

عمل االتســــــاق تم عرض االســــــتبانة على مجموعة من المحكمين لتحكيمها، و صــــد  االســــتبانة: 
 في الجدول التالي:الداخلي لفقرات االستبانة 
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  : معامل االرتباط 3جدون )

معامل بيرسون  المجان م
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(sig) 

 مدى إدراك اإلدارة العليا:

 0.000 *705. ية إعداد الموازنات المالية.يتوفر لدى اإلدارة الوعي الالزم ألهم  .0

 0.000 *636. تهتم اإلدارة بالموازنات المالية.  .6

 0.000 *657. تخصص اإلدارة قسم خاص بالموازنات المالية.   .7

 0.000 *747. توفر اإلدارة موارد بشرية مؤهلة في إعداد الموازنات المالية.   .4

 0.000 *808. د الموازنات المالية.تزود اإلدارة االحصائيات الالزمة إلعدا  .0

 اشراك المستويات اإلدارية المختلفة:

 0.000 *793. تشرك اإلدارة المستويات اإلدارية في إعداد الموازنات المالية.  .0

 0.000 *790. يوجد موارد بشرية مؤهلة إلعداد الموازنات المالية.   .6
 0.000 *881. ة.يوجد بالهيكل التنظيمي قسم خاص بالموازنات المالي  .7
 0.000 *715. تستطيع توفير االحصائيات الالزمة إلعداد الموازنات المالية.   .4

 0.000 *845. يوجد تنسيق وتعاون بين المستويات اإلدارية في إعداد الموازنات المالية.  .0

 اعتماد األسس العلمية المتعارف عليها:

 0.000 *713. لمالية.ا اد الموازناتيتم ُتطيق األسس العلمية المتعارف عليها في إعد  .0

 0.000 *899. المالية. تعتمد األسس العلمية المتعارف عليها في إعداد الموازنات  .6

 0.000 *616. يوجد موظفين مؤهلين في إعداد الموازنات المالية.  .7

 0.000 *917. يتم توفر البيانات الالزمة العتماد األسس العلمية المتعارف عليها.  .4

 0.000 *891. .توفر النماذج المخصصة في إعداد الموازنات الماليةيتم   .0

 الموازنات المالية:

 0.000 *900. تتابع إدارة الجامعة الدائرة المالية في عملية إعداد الموازنات المالية.  .0

6.  
تقوم إدارة الجامعة بمشاركة المستويات اإلدارية في إعداد الموازنات 

 0.000 *932. المالية.

7.  
طبق إدارة بالجامعة األسس العلمية المتعارف عليها إلعداد الموازنات تُ 

 0.000 *927. المالية.

 0.000 *946. تعتمد إدارة الجامعة في التخطيط على الموازنات المالية.  .4

 0.000 *970. تستند إدارة الجامعة في رقابة أنشطتها على الموازنات المالية.  .0

 0.000 *934. ييم أدائها على الموازنات المالية.تعتمد إدارة الجامعة في تق  .2
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ه، وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقويتضح من الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط قوية 
 وللتحقق من الصدق البنائي تم حساب معامالت االرتباط لالستبانة في الجدول التالي:

  : معامل االرتباط  2جدون )

 المجان م
رسون معامل بي

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(sig) 
 0.000 *720.  مدى إدراك اإلدارة العليا.  .0

 0.000 *939. .اشراك المستويات اإلدارية المختلفة  .6

 0.000 *896. .األسس العلمية المتعارف عليها  .7

 0.000 *959. .الموازنات المالية  .4

وبذلك تعتبر مجاالت االســــــــــتبانة وية يتضـــــــــح من الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط ق   
 صادقه. 

 ثبات االستبانة: 
يمته ق، حيث تبين أن تم التحقق من ثبات االســــــــتبانة من خالل اســــــــتخدام معامل ألفا كرونباخ   

 ، وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.((0.958لالستبيان 
 اختبار التوزيع الطبيعي:

( والقيمة 1.207حيث تبين أن قيمة االختبار )، نوفسمر  -اختبار كولمجوروف  تم استخدام    
وبذلك فإن توزيع  1.10مســـــــــــــتوى الداللة ( وهي أكبر من 0.623تســـــــــــــاوي ) (.Sig)االحتمالية 

ار حيـث تم اســــــــــــــتخـدام االختبارات المعلمية لتحليل البيانات واختبالبيـانـات يتبع التوزيع الطبيعي، 
 الفرضيات. 

 :ومناقشتهاتحليل نتائ( الدراسة وتفسيرها 
لإلجابة على السؤان األون من مشكلة الدراسة ال ي ينص على: هل تعي اإلدارة العليا  .0

أهمية الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء؟، حيث تم تحليل نتائ( 
 مجان مدى إدراك اإلدارة العليا من خالن الجدون اآلتي:

 العليامدى إدراك اإلدارة مجان  : 5جدون )
 م
 البنود 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

 2 78.24 1.16 3.91 تمتلك اإلدارة الوعي الالزم ألهمية إعداد الموازنات المالية.  .0
 1 79.41 1.06 3.97 تهتم اإلدارة بالموازنات المالية.  .6
 5 52.12 1.20 2.61 تخصص اإلدارة قسم خاص بالموازنات المالية.   .7
 4 57.58 1.11 2.88 توفر اإلدارة موارد بشرية مؤهلة في إعداد الموازنات المالية.   .4
 3 60.59 0.97 3.03 تزود اإلدارة االحصائيات الالزمة إلعداد الموازنات المالية.  .0
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  65.80 0.78 3.29 فقرات المجان بشكل عام 
، األمر الذي يؤكد على %65.80بي بوزن نســـ 3.29يتضـــح أن المتوســـط الحســـابي يســـاوي     

موافقـة على فقرات هـذا المجـال، وقـد حصــــــــــــــلـت الفقرة " تهتم اإلدارة بـأهميـة الموازنـات المالية في 
بتقـدير جيـد جدًا، وهذا  يؤكد على أهمية  %79.41الجـامعـة " على أعلى درجـة موافقـة بنســــــــــــــبـة 

دراك اإلدارة العليا في اســــــــــــــتخدام الموازنات المالية كأداة  الموازنـات المالية من خالل مدى وعي وا 
للتخطيط والرقابة وتقييم األداء في الجامعات الفلســــــــــــطينية الخاصــــــــــــة بالمحافظة الجنوبية،  بينما 
حصــــــــلت الفقرة " تخصــــــــص إدارة الجامعة في الهيكل التنظيمي قســــــــم خاص بالموازنات المالية " 

الرغم من أنها حصــلت على المرتبة بتقدير مقبول، على  %52.12على أقل درجة موافقة بنســبة 
األخيرة إال أن أهميتها النسبية متوسطة ولكن ليس بقدر أهمية إدراك اإلدارة العليا للجامعة، وكذلك 

(، 6102(، ودراسة )أحمد، ويوسف، 6102( ودراسة )بدري، 6104يتفق مع دراسـة )المعايطة، 
ات اك اإلدارة العليا في اســــــــتخدام الموازنويســــــــتنتج من نتائج تحليل الجدول التأكيد على أهمية إدر 

المالية في الجامعات الفلســـطينية الخاصـــة، والعمل على إنشـــاء قســـم خاص بالموازنات المالية في 
 الهيكل التنظيمي للجامعة، األمر الذي يعزز االستخدام األمثل للموارد المالية المتاحة للجامعة.

سة ال ي ينص على: هل يتم إشراك لإلجابة على السؤان الثاني من مشكلة الدرا .6
المستويات اإلدارية المختلفة في تطبيق الموازنات المالية؟، حيث تم تحليل نتائ( محور 

 مجان إشراك المستويات اإلدارية المختلفة من خالن الجدون اآلتي: 
 إشراك المستويات اإلدارية المختلفة : مجان 2جدون )

 م
 

المتوسط  البنود
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 5 52.35 1.10 2.62 تشرك اإلدارة المستويات اإلدارية في إعداد الموازنات المالية.  .0
 2 66.47 1.01 3.32 يوجد موارد بشرية مؤهلة إلعداد الموازنات المالية.   .6
 4 57.06 1.08 2.85 يوجد بالهيكل التنظيمي قسم خاص بالموازنات المالية.  .7
 1 67.06 1.01 3.35 طيع توفير االحصائيات الالزمة إلعداد الموازنات المالية. تست  .4
 3 62.94 1.13 3.15 يوجد تنسيق بين المستويات اإلدارية في إعداد الموازنات المالية.  .0
  61.18 0.86 3.06 فقرات المجان بشكل عام 
وهذا يعني أن هناك ، %61.18وبوزن نســــبي  3.06يتضـــح أن المتوســـط الحســـابي يســـاوي     

موافقة على فقرات هذا المجال، وحصــــــــلت الفقرة " تســــــــتطيع المســــــــتويات اإلدارية المختلفة توفير 
االحصـــــــــــــــائيــات الالزمــة إلعــداد الموازنــات المــاليــة بــالجــامعــة " على أعلى درجــة موافقــة بنســــــــــــــبــة 

تلفة ة المخبتقدير جيد، األمر الذي يحث على ضــــــرورة تعزيز دور المســــــتويات اإلداري 67.06%
في إعداد الموازنات المالية بالجامعة، بينما حصـــــــــلت الفقرة " تشـــــــــرك اإلدارة مختلف المســـــــــتويات 

بتقدير مقبول،  %52.35اإلدارية في إعداد الموازنات بالجامعة " على أقل درجة موافقة بنســــــــــــبة 
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 داد الموازناتاألمر الذي يؤكد على مدى أهمية دور إشـــــــراك المســـــــتويات اإلدارية المختلفة في إع
( 6107( ودراسة )أيوب، 6104المالية في الجامعة، كما يتفق هذا المجال مع دراسة )المعايطة، 

(، ويستنتج من نتائج تحليل هذا الجدول على ضرورة تعزيز دور مشاركة 6100ودراسة )صالح، 
 ة.نية الخاصالمستويات اإلدارية المختلفة في إعداد الموازنات المالية في الجامعات الفلسطي

لإلجابة على الســـــــؤان الثالث من مشــــــــكلة الدراســــــــة ال ي ينص على: هل يتم تحديد  .7
األســــــــس العلمية المتعارف عليها في تطبيق الموازنات المالية؟، حيث تم تحليل نتائ( 

 مجان األسس العلمية المتعارف عليها من خالن الجدون اآلتي:
  هااألسس العلمية المتعارف علي : مجان 7جدون )

 م
 

المتوسط  البنود
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 2 73.53 0.84 3.68 مالية.ال ُتطبق األسس العلمية المتعارف عليها في إعداد الموازنات  .0
 3 67.06 1.15 3.35 مالية.ال تعتمد األسس العلمية المتعارف عليها في إعداد الموازنات  .6
 1 77.06 0.86 3.85 في إعداد الموازنات المالية.يوجد موظفين مؤهلين   .7
 4 64.12 1.07 3.21 تتوفر البيانات الالزمة العتماد األسس العلمية المتعارف عليها.  .4
 5 63.53 1.00 3.18 .تتوفر النماذج المخصصة في إعداد الموازنات المالية  .0
  69.06 0.81 3.45 فقرات المجان بشكل عام 
، وهذا يعني أن هناك %69.06وبوزن نســــبي  3.45ط الحســــابي يســــاوي يتضــــح أن المتوســــ   

موافقة على فقرات هذا المجال، وقد حصــــلت الفقرة " تمتلك الجامعة موظفين مؤهلين في األســــس 
وبتقدير جيد  %77.06العلميـة المعتمـدة في إعـداد الموازنـات " على أعلى درجـة موافقة بنســــــــــــــبة 

ية دور الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا في إعداد الموازنات المالية جـدًا، واألمر الـذي يؤكـد على أهم
بالجامعة، بينما حصــــــــــــــلت الفقرة " توفر الدائرة المالية بالجامعة نماذج مخصــــــــــــــصــــــــــــــة في إعداد 

بتقدير متوســــــــــــطة، األمر الذي يؤكد على  %63.53الموازنات " على أقل درجة موافقة بنســــــــــــبة 
ســــــــالمة تطبيق الموازنات المالية في الجامعة باإلضــــــــافة إلى وجود عالقة بين األســــــــس العلمية و 

(، 6102ضرورة توفير نماذج مخصصة تتعلق بالموازنة المالية، وهذا ما يتفق مع دراسة )بدري، 
(، ويسـتنتج من نتائج تحليل الجدول على أهمية توفير واعتماد األسـس 6104ودراسـة )المعايطة، 

الموازنات المالية في الجامعات الفلســطينية الخاصــة، باإلضــافة العلمية المتعارف عليها في إعداد 
 إلى إعداد وتوفير نماذج متخصصة تسهم في إعداد الموازنات المالية وتطبق من المستويات 

لإلجابة على السؤان الرابع من مشكلة الدراسة ال ي ينص على: ما أثر استخدام  .4
ية الخاصة؟، حيث تم تحليل نتائ( مجان الموازنات المالية على أداء الجامعات الفلسطين

 الموازنات المالية من خالن الجدون اآلتي:
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 مجان الموازنات المالية  : 2جدون )
 م
المتوسط  البنود 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 63.03 1.25 3.15 تلزم إدارة الجامعة الدائرة المالية بإعداد الموازنات المالية.  .0
تلزم إدارة الجامعة المستويات اإلدارية المختلفة المشاركة بإعداد   .6

 2 61.21 1.27 3.06 الموازنات المالية.

ٌتطبق إدارة بالجامعة األسس العلمية المتعارف عليها في إعداد   .7
 4 58.79 1.14 2.94 الموازنات المالية.

 6 58.18 1.32 2.91 تعتمد إدارة الجامعة في التخطيط على الموازنات المالية.  .4
 5 58.60 1.40 2.91 تستند إدارة الجامعة في رقابة أنشطتها على الموازنات المالية.  .0
 3 60.61 1.47 3.03 تعتمد إدارة الجامعة في تقييم أدائها على الموازنات المالية.  .2
  60.00 1.24 3.00 فقرات المجان بشكل عام 
، وهذا يعني أن هناك %60.00وبوزن نســــبي  3.00يتضـــح أن المتوســـط الحســـابي يســـاوي     

موافقـة على فقرات هذا المجال، وقد حصــــــــــــــلت الفقرة " تلزم اإلدارة بالجامعة الدائرة المالية بإعداد 
بتقدير متوسطة، وهذا يعطي مؤشر  %63.03الموازنات الالزمة " على أعلى درجة موافقة بنسبة 

مـاليـة في إعـداد الموازنات المالية لغرض المســــــــــــــاهمة في على أهميـة إلزام إدارة الجـامعـة للـدائرة ال
اتخاذ القرارات اإلدارية، بينما حصـــلت الفقرة " تعتمد اإلدارة بالجامعة في التخطيط على الموازنات 

بتقدير متوسطة، األمر الذي يؤكد على أهمية استخدام  %58.18" على أقل درجة موافقة بنسـبة 
يط والرقابة وتقييم األداء في الجامعات الفلسـطينية الخاصة، وهذا ما الموازنات المالية كأداة للتخط

يتفق مع الدراسات السابقة، وبالتالي يتبين من نتائج تحليل الجدول على أهمية استخدام الموازنات 
المـاليـة كـأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء في الجامعات الفلســــــــــــــطينية الخاصــــــــــــــة بالمحافظات 

 ر الذي يسهم في االستخدام األمثل في الموارد المالية والمعنوية بالجامعة. الجنوبية، األم
 اختبار الفرضيات:
  بين مدى α≤ 0.05ال توجد عالقة  ات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية األولى:

الجامعات  فيواستخدام الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء إدراك اإلدارة العليا 
 الفلسطينية الخاصة. 

  : معامل بيرسون لالرتباط1جدون )

 األولى الفرضية
معامل بيرسون 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

 (Sig.) 
بين مدى إدراك  α ≤ 0.05 ى عند مستو  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية

 .داءاأل اإلدارة العليا والموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم
1.010* 0.000 

وهي  0.000.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 1.010أن معامل االرتباط يساوي  يتضح    
، وهذا يدل على وجود عالقة بين مدى إدراك اإلدارة العليا وا عداد 0.05أقل من مستوى الداللة 
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 والرقابة وتقييم األداء في الموازنات المالية، كما يؤكد على ضرورة استخدامها كأداة للتخطيط
الجامعة الفلسطينية الخاصة، وهي دالة احصائيًا، مما يعني رفض الفرضية العدمية والتي تنص 

واستخدام الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم ال توجد عالقة بين إدراك اإلدارة العليا 
 األداء في الجامعات الفلسطينية الخاصة. 

  بين اشراك α≤ 0.05ال توجد عالقة  ات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) لثانية:الفرضية ا
واستخدام الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء المستويات اإلدارية المختلفة 

 في الجامعات الفلسطينية الخاصة. 
  : معامل بيرسون لالرتباط90جدون )

 يرسون معامل ب الثانية الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 ةاالحتمالي

 (Sig.) 
بين اشراك المستويات  α ≤ 0.05ى عند مستو  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية

 .اإلدارية المختلفة والموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء
1.226* 0.000 

.( تساوي Sigة االحتمالية )القيم، وأن 1.226أن معامل بيرسون لالرتباط يساوي  يتضح   
وهذا يدل على وجود عالقة بين اشراك المستويات  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

اإلدارية المختلفة وا عداد الموازنات المالية، كما على يؤكد على ضرورة إشراك المستويات اإلدارية 
امعات يط والرقابة وتقييم األداء في الجالمختلفة في إعداد الموازنات المالية واستخدامها كأداة للتخط

الفلسطينية الخاصة، وهي دالة احصائيًا، مما يعني رفض الفرضية العدمية والتي تنص ال توجد 
ة واستخدام الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابعالقة بين اشراك المستويات اإلدارية المختلفة 

 خاصة. وتقييم األداء في الجامعات الفلسطينية ال
  بين األسس α≤ 0.05ال توجد عالقة  ات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية الثالثة:

واستخدام الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء في العلمية المتعارف عليها 
 الجامعات الفلسطينية الخاصة.

  : معامل بيرسون لالرتباط99جدون )

 الفرضية
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
 (Sig.) 

بين األسس العلمية  α ≤ 0.05ى عند مستو  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 .المتعارف عليها والموازنات كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء

1.261* 0.000 

.( تساوي Sigية )القيمة االحتمال، وأن 1.261أن معامل بيرسون االرتباط يساوي  يتضح    
وهذا يدل على وجود عالقة بين األسس العلمية  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

المتعارف عليها في إعداد الموازنات المالية، كما يؤكد على استخدامها كأداة للتخطيط والرقابة 
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لفرضية برفض اوتقييم األداء في الجامعات الفلسطينية الخاصة، وهي دالة احصائيًا، مما يعني 
لموازنات واستخدام االعدمية والتي تنص على ال توجد عالقة بين األسس العلمية المتعارف عليها 
 المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء في الجامعات الفلسطينية الخاصة.

ون معيقات ح ال يوجد فرو   ات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة العشوائيةالفرضية الرابعة: 
استخدام الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء في الجامعات الفلسطينية الخاصة 

 بالمحافظة الجنوبية تعزى إلى بياناتهم الشخصية.
 T : نتائ( اختبار 94جدون )

 قيمة االختبار اسم االختبار المعلومات العامة
القيمة االحتمالية 

(.Sig  
لعينتين مستقلتين  -  الجنس T  2.644* 0.013 

لعينتين مستقلتين  -  عمر الجامعة T  -1.907 0.065 
 0.567 0.687 التباين األحادي المؤهل العلمي
 0.004 *5.519 التباين األحادي طبيعة العمل

، المؤهل عمر الجامعة لـ " 0.05أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  
علمي" ونستنتج أنه ال توجد فروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة ُتعزى إلى ال
أقل من مستوى الداللة  (.Sig)، المؤهل العلمي(، بينما تبين أن القيمة االحتمالية عمر الجامعة)

ة ن" وبالتالي توجد فروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد عي طبيعة العملالجنس،  لـ " 0.05
 (. طبيعة العملالدراسة ُتعزى إلى )الجنس، 

 االستنتاجات:
 بناء على تحليل ومناقشة نتائ( الدراسة تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية:

يتضح من معظم آراء العينة وجود بعض المحددات التي تعيق استخدام الموازنات المالية  .0
 الفلسطينية الخاصة.كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء في الجامعات 

ما زالت الجامعات الفلسطينية الخاصة بالمحافظات الجنوبية بحاجة إلى تطوير تطبيقات  .6
 الموازنات المالية واستخدامها كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء الجامعي.

توجد عالقة طردية بين إدراك اإلدارة العليا للجامعة واستخدام الموازنات المالية كأداة  .7
 للتخطيط والرقابة وتقييم األداء.

توجد عالقة طردية بين إشراك المستويات اإلدارية المختلفة واستخدام الموازنات المالية  .4
 كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء.

توجد عالقة طردية بين األسس العلمية المتعارف عليها واستخدام الموازنات المالية كأداة  .0
 يم األداء.للتخطيط والرقابة وتقي
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ال توجد فروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة تعزى إلى )عمر الجامعة، المؤهل  .2
العلمي(، بينما توجد فروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة تعزى إلى )الجنس، 

 طبيعة العمل(.
 التوصيات:

 وفي ضوء استنتاجات الدراسة يوصي الباحث بما يأتي:
زيز وحث اإلدارة العليا للجامعات الفلسطينية الخاصة على أهمية دور التأكيد على تع .0

الموازنات المالية كأداة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء، وذلك من خالل إنشاء قسم خاص 
 بإعداد الموازنات المالية في الهيكل التنظيمي للجامعة.

الية في إعداد الموازنات الم التأكيد على إشراك وتعزيز دور المستويات اإلدارية المختلفة .6
 في الجامعات الفلسطينية الخاصة.

التأكيد على إعداد األسس العلمية المتعارف عليها في إعداد الموازنات المالية في الجامعات  .7
 الفلسطينية الخاصة. 

التأكيد على استقطاب وتأهيل كوادر بشرية متخصصة في إعداد الموازنات المالية في  .4
 ينية الخاصة.الجامعات الفلسط

 :المراجع
-دور الموازنات على أســـــاس النشـــــاط في تقويم األداء المالي  ،أحمد إبراهيم، وكمال يوســـــف .0

 (.6102 ،42، ع 06مجلة جامعة النيلين، م ) المصارف السودانية دراسة
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 الُمَلخَُّص:
َيْنُظُر َهَذا الَبْحُث ِفيِ ُأمَّاِت ُكُتِب الَحِديِث، َوُشُروِحَها، َوَما َحَوْتُه ِمْن َجَواِمِع َكاَلِم الرَُّسوِل 

ِقَش ِتْلَك األَْلَفاَظ، ِممَّا اُمَحمٍَّد، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِمْن آَثاِر َصَحاَبِتِه، َوَتاِبِعيِهْم  ِلَيِقَف، َوُينَ 
اِء ُشرَّاِح رَ ُأْلَحَقْت ِبِه َهاُء التَّْأِنيِث، َوَكاَن ِإْلَحاُقَها ِلْلُمَباَلَغِة ِفي َنْعِت الَمْنُعوِت، َوَحاَوَل الَبْحُث َبَياَن آ

ِريَِّة ِفيَها َتْعِلياًل، َوَتْفِسيًرا، ِإِن َجاَهاِتِهُم الِفكْ الَحِديِث، َوَأْرَباِب الَمَعاِني، َوالتَّْأِويِل ِفي َهِذِه الَهاِء، َوَبَياَن ات ِ 
ِن اْخِتاَلًفا ِفي َكْوِن َهِذِه الَهاِء َدَخَلِت اللَّْفَظَة ِلَمْعَنى الُمَباَلَغِة، َأْو ِلَغْيِر َذِلَك.  اتََّفاًقا، َواِ 

ِريَغِة، الَكِلَماُت الِمْفَتاِحيَُّة: َهاُء التَّْأِنيِث، َهاُء الُمَبالَ    ُف، اأَلَثُر.َغِريُب اللَُّغِة، الَحِديُث الشَّ
 

Abstract 

The study explores the principal printed sources of knowledge related to 

the Hadith of the Prophet Mohammad (Prayers and Blessings of 

Allah be upon him) traditions of his companions and successors; it also 

explores the various interpretative books of this hadith. The researcher 

intends to identify and discuss all the words and expressions to which the 

feminine “ha” has been attached for exaggeration purposes in adjectives 

and epithets. The study tries to explore the various trends and attitudes of 

Hadith exegetes in an attempt to explain and interpret these trends whether 

they relate to agreements or disagreements on the exact reason of attaching 

this “ha” that might be for exaggeration or for something else. 

Key words: feminine “ha”, exaggeration “ha”, strange language, noble 

Hadith, tradition 
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 َمْدَخٌل:

 َماِلَنا، َوَأْشَهدُ الَحْمُد للِه، َنْسَتْغِفُرُه، َوَنْسَتِعيُنُه، َوَنُعوُذ ِباللَِّه ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسَنا، َوِمْن َسيِ َئاِت أَعْ 
َحمًَّدا َعْبُدهُ َوَرُسوُلُه، مُ  َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َشَهاَدًة، َتُكوُن ِلَنَجاِحَنا َوِسيَلًة، َوِلَرْفِع َدَرَجاِتَنا َكِفيَلًة، َوَأْشَهُد َأنَّ 

َعاَدِة ِلَمْن َقَصَد َأْن َيْمِلَكَها، اِة، َواالَِّذي َأْوَضَح َسِبيَل الِهَداَيِة ِلَمْن َأَراَد َأْن َيْسُلَكَها، َوَأْظَهَر ُكُنوَز النَّجَ  لسَّ
 ْلُقْرآن، َوَبْعُد: اَوالَِّذي َأْكَرَمُه اللُه، َجلًّ َثَناُؤُه، ِبِإْعَجاِز الَبَياِن، َوِبِه َأْفَحَم النَّاِطِقيَن ِبَما ُيوَحى ِإَلْيِه ِمَن 

َجَواِمِع َكاَلِمِه،  يِث، َوُشُروِحَها، َوَما َحَوْتُه ِمنْ َفِإنِ ي َلمَّا َكُثَر َتْصِفيِحي أِلُمَّاِت ُكُتِب الَحدِ 
 ِلُهْم َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِمْن آَثاِر َصَحاَبِتِه، ِرْضَواُن اللِه َعَلْيِهْم َأْجَمِعيَن، َوَأْخَباِر التَّاِبِعينَ 

َظِر ِفي ِتْلَك الِبَنى َن الَحِديِث َواأَلَثِر  َعَطْفُت َعَلى النَّ ِبِإْحَساٍن، َما ازَدْدُت ِفيِه َبيِ َنًة، ِفيَما َعَرْفُتُه مِ 
َدى ُشرَّاِح الَحِديِث، َواألَْلَفاِظ، ِممَّا ُأْلِحَقْت ِبِه َهاُء التَّْأِنيِث، َوَكاَن ِإْلَحاُقَها َهِذِه الِبْنَيَة، َأْو ِتْلَك ُمْسَتْشَكاًل لِ 

 ِل.َوَأْرَباِب الَمَعاِني، َوالتَّْأِوي
َباَلَغِة، َوَلمَّا َرَأْيُت َوْفَرًة ِفي َأْلَفاِظ الَحِديِث َواألََثِر، ِممَّا ُأْدِخَلْت ِفيِه َهاُء التَّْأِنيِث، َوَأنََّها ِلْلمُ 

، َيْكِشُف، مُ  َوَرَأْيُت َأنَّ َأَحًدا ِفي الَحِديِث، ِفيَما أَْعَلُم، َلْم َيُخصَّ َهِذِه الَهاَء ِفي الَحِديِث َواأَلَثِر ِبَنَبأٍ  ْسَتِقلٍ 
ْنَعِة ِفيَها َتْعِلياًل، َوتَ  ِسيًرا، ِإِن اتََّفاًقا، فْ ُمسَتْقِصًيا، َأْلَفاَظَها َوِبَناَها، َوُيَبيِ ُن َأْقَواَل أَْهِل الِعْلِم، َوَأْرَباِب الصَّ

ْرُتُه، اْسَتَعْنُت ِبِه َجلَّ  ِن اْخِتاَلًفا  َلمَّا َرَأْيُت َذِلَك، َوَقدَّ ِذِه األَْلَفاَظ َأْبَتِثيًّا، َوُأَبيِ َنَها ِذْكُرُه، َأْن َأْحُصَر هَ  َواِ 
، َوُأَبيِ َن األَْقَواَل اأُلَخَرى، الَِّتي ِقيَلْت ِفي َهِذِه الَهاِء، َوَحَمَلْت ُدُخوَلَها اللَّْفَظَة عَ  ى َغْيِر َمْعَنى لَ َبَياًنا َداالًّ

 الُمَباَلَغِة.
ُل، َفُهَو َوِثيُق الَوَكاَنْت َمَصاِدِري،  َراَسِة، َنْوَعْيِن  َأمَّا اأَلوَّ َلِة ِفي َتْحِقيِق َمْعَنى َهِذِه الدِ  صِ 

يَضاِح َمَعاِنيهَ  ا، َوَأمَّا ِبَمْعَناَها، أَْعِني ُكتَب الَحِديِث، َواألََثِر، َوُكُتَب ُشُروِحَها، َوَبياِن َغِريِب َأْلَفاِظَها، َواِ 
ِم َهِذِه األَ الثَّاِني، َفَما اتََّص   ْلَفاِظ، َوَأْقَوِلِهْم ِفيَها.َل ِبالَعَرِبيَِّة، َوُعُلوِمَها ِمْن َتَصاِنيَف، َأْسَتِعيُن ِبِه َعَلى َتَفهُّ

َراَسِة َمْسَلًكا، َقَواُمُه اْسِتْقَصاُء اأَلَحاِديِث، الَِّتي َوَقَع فِ  يَها َوَقْد َسَلْكُت ِفي َتْحِقيِق َمْقِصِد الدِ 
ِديِث، َوْفَق ، ِفيَها َهاٌء، ِقيَل: ِإنََّها ِزيَدْت ِلْلُمَباَلَغِة، َفَجَعْلُت اللَّْفَظَة ُعْنَواًنا، ُثمَّ َأْثَبتُّ َنصَّ الحَ َلْفَظةٌ 

َواَيِة الُمَواِفَقِة ِللظَّاِهَرِة َمْوِضِع الَبْحِث، َغْيَر َحِريٍص َعَلى ُماَلَحَقِة ِرَواَياِتِه اأُلَخِر، ِإالَّ  َواَيَة، تِ الرِ  ْلَك الرِ 
ُز َمَقاِصَدَها، َكَما َأنَِّني َعَمْدُت ِإَلى َتْخِريِج اأَلَحاِديِث ابْ  َراَسِة، َوُتَعزِ  ِتَداًء ِمْن الَِّتي َقْد َتْنَفُع َمْعَنى الدِ 

ُز َهَذا التَّْخِريَج، َأْيًضا، َما َوَرَد ِفي الَهَواِمشِ   ْن مَصاِدَر، َوَرَدْت ِفيَها.مِ  ُكُتِب الَحِديِث َوَغِريِبِه، َوُيَعزِ 
َضاَفِة ِإَلْيَها َثمَّ َأْنَواٍع ِمْن َأْنَواِع الَهاَءاِت، الَِّتي ُتَزاُد ِفي الَكِلَمِة. َفِباإلِ  َوَهاُء الُمَباَلَغِة َأَحُد َسْبَعةِ 

ِر َوالُمَؤنَِّث ِفي الِجْنِس، اِنَيٌة ِلْلَفْرِق بَ َهاٌء، ُتَزاُد للَفْرِق َبْيَن الَفاِعِل َوالَفاِعَلِة، َكَذاِهٍب َوَذاِهَبٍة، َوثَ  ْيَن الُمَذكَّ
ْن َلْم َتُكْن َكاْمِرٍئ َواْمَرأٍَة، َوَثاِلَثٌة ِلْلَفْرِق َبْيَن الَجْمِع َوَواِحِدِه، َكَنْخٍل َوَنْخَلٍة، َوَراِبَعٌة ِلتْأِنيِث اللَّفْ  َظِة، َواِ 

ِر ْلَمٍة، وُغْرفٍة، َوَخاِمَسٌة ِلَما َكاَن َواِحًدا ِمْن ِجْنٍس، َيَقُع َعَلى الَتُدلُّ َعَلى َحِقيَقِة َتْأِنيٍث، َكظُ  ُمَذكَّ



 

151 
 

 ِلَتْعِويٍض ِمْن وْ َواألُْنَثى، َكَبطٍَّة َوَحيٍَّة، َوَساِدَسٌة َتْلَحُق الَجْمَع ِلَنَسٍب َكالَمَهاِلَبِة، َأْو ِلُعْجَمِة َكالَجَواِرَبِة، أَ 
 .1ناِدَقةِ َحْرٍف َمْحُذوٍف َكالزَّ 

ٌة َواِفَرٌة، َوَمَظاِهُر الُمَباَلَغِة، ِفي الَمْعَنى ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة ِبَعامٍَّة، َغْيُر الُمَباَلَغِة ِبالَهاِء، َكِثيرَ 
َياَدِة ِفي ُحُروِف ااِلْسِم َوالِفْعلِ  ، 3أَلْسَماءِ ِة ِبَبْعِض ا، َوِبِإْلَحاِق األِلِف َوالنُّوِن ِفي الِنْسبَ 2َكالُمَباَلَغِة ِبالزِ 

َدةِ  ، َوِبَكْم، ِإَذا َعَرَض َلُهَما الَمَجاُز، َوالُمَباَلَغُة ِبالَحَرَكِة   ، َوالُمَباَلَغةُ 4َأْو ِبإْلَحاِق الَياِء الُمَشدَّ ِبُربَّ
مَّةِ   ، َوَغْيُر َذِلَك، َوُهَو َكِثيٌر.5الضَّ

ْنَعِة، ِممَِّن اْعَتنَ  َوْمْعَناَها ِبِمْثِل َما  ى َبَأْلَفاِظ الَحِديِث، َوَبَياِن َما اتََّصَل ِبَمْبَناَها،َوَأْنَبَأ أَْهُل الصَّ
يِن 6َأْلَمْعُت ِإَلْيِه. َفَتَقُع الُمَباَلَغُة ِفي اأَلَحاِديِث ِبَأْلَفاٍظ َمْخصُوَصٍة، َكـ)ِحيَن( ، َوِبَزَياَدِة األَِلِف َوالسِ 

، َأِو األَِلِف َوالنُّوِن ِفي 10، َوِبِزَياَدِة الَياءِ 9، َوِبالَوْصِف ِبالَمْصَدرِ 8َلى ِبَناٍء آَخرَ ، َوِبَعْدِل الِبَناِء إِ 7َوالتَّاءِ 
 َأْيًضا، َواِفٌر َكِثيٌر.، َوِبَغْيِر َذِلَك، َوُهَو، 13، َوَتْشِديِد الَحْرفِ 12، َوِبالتَّْكِريِر، َتْكِريِر اللَّْفَظةِ 11الن َسبِ 

 ي ِبَبَياِن ِقيَمِة الُمَباَلِغِة ِبالَهاِء، َلْيَس َغْيُر. َوَدْرُسَنا َهَذا َيْعَتنِ 
َر َمَجاًزا، ِبُوُقوِعِه َمْوِقَع الُمَؤنَِّث، َمَع ُمَحاَفَظِتِه َعَلى َأْصِلِه، الَّ  ِذي َوالَهاُء َهِذِه َتْلَحُق الُمَذكَّ

اَبٌة، َوَيَرْوَنُه أَ  اٌب، َويُقوُلوَن ِلْلَمْرأَِة: َحاِئٌض، ْبَلَغ َمْن َأْن ُيَقاَل َلُه: َنسَّ ُوِضَع َعَلْيِه، َفَيُقوُلوَن ِللرَُّجِل: َنسَّ
 .14َوَيَرْوَنُه َأْبَلَغ ِمْن ِإْلَحاِق َعَلِم التَّْأِنيِث ِبِه، َلْو َأْدَخُلوَها

ْلَحْق ِلَتْأِنيِث الَمْوُصوِف ِبَما تَ  َوَذَكَر اللَُّغِويُّوَن َأنَّ الَهاَء َهِذِه َتْدُخُل اللَّْفَظ ِلْلُمَباَلَغِة، َوَأنََّها "َلمْ 
اِمِع َأنَّ َهَذا الَمْوُصوَف، ِبَما ِهَي ِفيِه، َقْد َبَلَغ الَغاَيَة َوالن ِ  ْعاَلِم السَّ َنَما َلِحَقْت إِلِ َهاَيَة، َفَجَعَل ِهَي ِفيِه، َواِ 

َفِة َأَماَرًة ِلَما ُأِريَد ِمْن َتْأِنيِث الَغاَيِة، وَ   . 15الُمَباَلَغِة"َتْأِنيَث الصِ 
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اِهَيُة، َأْو ِللذَّمِ ، ُمَراًدا ِبالَمْنعُ  ِت الَبِهيَمُة. و َوَتْدُخُل َهاُء الُمَباَلَغِة النَّْعَت ِلْلَمْدِح، ُمَراًدا ِبالَمْنُعوِت الدَّ
َب ِبِه ِلْلُمَباَلَغِة ِفي َمْدِحِه اُء، ُذهِ َوَقْد َذَكَر الَفرَّاُء َأنَّ الَعَرَب ِإَذا َمَدَحِت الرَُّجَل ِبالنَّْعِت، الَِّذي ِفيِه الهَ 

ِه ِإلَ  َذا َذمَِّت الرَُّجَل ِبالَّنْعِت، الَِّذي ِفيِه الَهاُء، ُذِهَب ِبِه ِلْلُمَباَلَغِة ِفي َذمِ  اِهَيِة، َواِ   .1ى الَبِهيَمةِ ِإَلى الدَّ
ِحَقِة، َوَتْفِسيُرَها، َجاَلُء َهِذِه الَهاِء  َهِذِه الاَل  َوَمْهَما َيُكْن ِمْن َأْمٍر، َفالَمْقِصُد ِمْن َهَذا الَدْرِس ُهوَ 

ُل ِباإِلْنَباِء ِبالِبَنى، َواألَْلَفاِظ الُمْنَتِهَيِة ِبالَهاِء، َوالَِّتي َوَقَعْت ِفي الَحَديِث َواألَثَ  َرْت َوَهَذا َيَتَحصَّ ِر، َوُفسِ 
ْرِس.  َوَفَق َمْعَنى َهَذا الدَّ
ْرِس ِبْضًعا َوَأْرَبِعيَن َلْفَظًة، ِهَي: َوَقْد َبَلَغ َعَدُد  َمْبَخَلٌة،  َرُة، اإِلمََّعُة، أََهَبٌة،اإِلمَّ آِكَلٌة، َأْلَفاِظ الدَّ

الَخاِلَفُة،  ـَباِدَيٌة، التَّاِبَعُة، َجْذَعَمٌة، َجْرَداَوَتاِن، الَحَبَلُة، الَخِديَعُة، َخِضَرٌة، ُخَضَمٌة، الَخْيَعاَمُة، الَخِليَفُة 
َوْيِبَضُة، َرْبَعٌة، ا َواَيا، َزاِحَفٌة، َشاذٌَّة، َصُروَرةٌ  الرَّاِحَلُة،لرُّ َكاَكُة، َرِهيَنٌة، الرَّ َرَعُة، َمْطَهَرٌة، َمْرَضاٌة، الرُّ ، الصُّ

َقِليَلٌة ـ َكِثيَرٌة،  ، َقُعوَدٌة،َقاِرَعةٌ  الَقاُذوَرُة، َفِريَضٌة، َفاِسَقٌة، ُمْغِرَبٌة، الُفُحوَلُة،َعُزوَبٌة، الِعْفِريَُّة،  الظَِّعيَنُة،
َقٌة، َماَلِئَكٌة، َكِريَمٌة، َكافٌَّة، َكاِنَفٌة، ِتْلَعاَبٌة، اَبٌة،ِنْسَبٌة، نَ  الِمَجَعُة، َمْمِحَقٌة ـ َمَنفِ    َواِحَدٌة.َناِئَحٌة،  سَّ

، َوَأْقِصُدُه، َوَأْن َيْنَفَعِني ِبِه ِفي َما َأْبَتِغيهِ  َوَأْسَأُل اللََّه الَعِليَّ الَعِظيَم التَّْوِفيَق، َواإِلَعاَنَة، َوَتْيِسيرَ 
ْلُت، َوُهَو َحْسِبي،  ِنْعَم وَ الَحَياِة، َوَبْعَد الَمَماِت، َوَأْن َيْنَفَع َجِميَع الُمْسِلِميَن، َوالُمْسِلَماِت. َعَلْيِه َتَوكَّ

َأْفَضَل َصاَلٍة، َوَأَتمَّ  لِ ي، َوُأَسلِ ُم َعَلى َنِبيِ ِه اأُلِميِ   ُمَحمَّدٍ الَوِكيُل، َواَل َحْوَل، َواَل ُقوََّة ِإالَّ ِباللَِّه، َوُأَص 
 َتْسِليٍم. 
ْرِس:َوَهَذا َبَياٌن بِ    َأْفَراِد َأْلَفاِظ الدَّ

ِبيُع َما    آِكَلٌة،9) ، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "َوِممَّا ُيْنِبُت الرَّ ْقُتُل َحَبًطا، َأْو ُيِلمُّ، يَ الَحِديُث: َقْوُل النَِّبيِ 
  :2ِإالَّ آِكَلَة الَخِضِر"

ُموِم، َوَقَف ُشرَّاُح الَحِديِث َعَلى َقْوِلِه: آِكَلُة الَخِضِر، َفِبيَُّنوا َمَعاِنَي َأْلَفاِظِه، َوَمْعَناُه َعَلى العُ 
ْهَلِويَّ َوَلْم َأْقَع، ِفي ُحُدوِد اطِ اَلِعي، َعَلى َشاِرٍح َبيََّن َنْوَع الهَ  ، ِإْذ َأْنَبَأ َأنَّ الَهاَء 3اِء ِفي آِكَلٍة، ِاالَّ الدِ 

ِبيُع يُ  َدَخَلِت اْسَم الَفاِعِل ِلَوْجَهْيِن  ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة، َوَوْفَق َهَذا الَمْعَنى ِللَهاِء َيُكوُن التَّْقِديُر: ِممَّا ْنِبُت الرَّ
مَّا ِلَكْوِنَها ِصَفًة ِلَمْوُصوٍف ُمَؤنٍَّث َمْحُذوٍف، َوالتَّْقِديُر: َدابٌَّة آِكَلةٌ 4رِ َما َيْقُتُل آِكِليِه ِإالَّ آِكَل الَخِض  ، 5  َواِ 

 .6َأِو الَماِشَيُة، الَِّتي َتْأُكُل الَخِضرَ 
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اَلُم: "َمْن ُيِطْع ِإمََّرًة، اَل َيأُكُل َثَمَرًة" اإِلمََّرُة،  4)  :1َحِديُث آَدَم َعَلْيِه السَّ
ِعيُف الرَّأْ َأْنَبَأ  َر اإِلمَُّر، َوُهَو اأْلَْحَمُق، الضَّ ِي، اللَُّغِويُّوَن َأنَّ اإِلمََّرَة اْسٌم ُمَؤنٌَّث، َوَأنَّ الُمَذكَّ

الَحِديِث:  ُروا َأنَّ َمْعَنى، َوَيُقوُل ِلَغْيِرِه: ُمْرِني ِبَأْمِرَك، َوَذكَ َوَيْأَتِمُر ِلُكلِ  آِمٍر، َوُيِطيُعهُ الَِّذي اَل َرْأَي َلُه، 
ْيًضا، َأنَّ اإِلمََّرَة . َوَوْفَق َهَذا َتُكوُن َهاُء اإِلمََّرِة ِللتَّْأِنيِث. َوَذَكُروا، أَ َمْن ُيِطِع اْمَرأًَة َحْمَقاَء، ُيْحَرِم الَخْيرَ 

َهاُء ِلْلُمَباَلَغِة ِفي َقْوِلِهْم: َرُجٌل َما الَقْد ُتْطَلُق َعَلى الرَُّجِل، َفُيَقاُل: َرُجٌل ِإمََّرٌة، َوَتُكوُن الَهاُء ِلْلُمَباَلَغِة، كَ 
 .2ِإمََّعةٌ 

. َوِمْثُل َهَذا الَقْوِل َيْحَتِمُل 3َوَذَكَرْت َطاِئَفٌة ِمَن اللَُّغِويِ يَن َأنَّ اإِلمََّرَة ُلَغٌة ِفي اإِلمَِّر ِمَن الرِ َجاِل"
، َكَهاِء طَ   وَن ِلْلُمَباَلَغِة.ْلَحَة، َأْو َأْن َتكُ َأْن َتُكوَن الَهاُء ِللتَّْأِنيِث اللَّْفِظيِ 

 :4اْغُد َعاِلًما، َأْو ُمَتعلِ ًما، َواَل َتُكْن ِإمََّعًة"، الَحِديُث: "  اإِلمََّعةُ 3)
َأنَّ وَ  َوَقَف َجَماَعٌة ِمْن أَْهِل الَعَرِبيَِّة َعَلى ِإمََّعٍة، ِفي الَحَديِث، َفَذَكُروا َأنَّ الَهاَء ِفيه ِلْلُمَباَلَغِة،  

، َواَل َيْثُبُت 5َعكَ مَ اإِلمََّعَة ُهَو الرَُّجُل الَِّذي اَل َرْأَي َلُه، َواَل َعْزَم، ُمَتاِبٌع ُكلَّ َأَحٍد َعَلى َرْأِيِه، َيُقوُل َلُه: َأَنا 
ِبَناٌء ُمْخَتصٌّ ِبِه إِلمََّعَة َأنَّ اَعَلى َشْيٍء، َوَذَكُروا َأنَّ الَهاَء ِمْنُه َقْد َتْسُقُط، َفُيَقاُل: اإِلمََّعُة َواإِلمَُّع، وَ 

. َوَلِكنَّ َصاِحَب )َمْجَمُع ِبَحاِر اأَلْنَواِر( َذَكَر َأنَُّه "ُيَقاُل ِلْلَمْرأََة، َأْيًضا: 6الرَُّجُل، َفاَل ُيَقاُل: اْمَرأٌَة ِإمََّعةٌ 
 .7ِإمََّعةٌ 

: "8إِلمََّع، َوَأنَُّهَما ُلَغَتانِ َوَذَكَر َبْعُض اللَُّغِويِ يَن، َأْيًضا، اإِلمََّعَة َوا   اإِلمََّعُة: ُلَغةٌ  ، َوَقاَل الَفاَراِبيُّ
، َكَما . َوَكَأنَّ َمْن َذَكَر َأنَُّهَما ُلَغَتاِن، َيْحَتِمُل َما َذَهَب ِإَلْيِه، َأْيًضا، َأْن َتُكوَن الَهاُء ِللتَّْأِنيثِ 9ِفي اإِلمَِّع"

ِر الُمَؤنَِّث  َأمٌَّع، َوَأنََّها ُلَغٌة  َلْفِظيًّا، َنْحُو: َطْلَحَة. َوُنِقَل َعِن الَفرَّاِء َجَواُز َفْتِح الَهْمَزِة: َرُجلٌ ِهي ِفي الُمَذكَّ
 . 10ِفي إمٍَّع، ِبَكْسِرَها
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 َوُتْرِجَم اللَّْفُظ، ِفي اأَلَعمِ  اأَلْغَلِب ِمَن َمَظانِ  اللَُّغِة، ِفي )أمع(، َوِفي )معع(، َغْبَر َأنَّ اْبنَ 
رَّاجِ  ِليٌَّة  أِلَنَُّه اَل َيُكوُن َوَهْمَزُتُه َأْص ، َواْبَن األَِثيِر َحَكَما َعَلى َهْمَزِتِه ِباأًلَصاَلِة، َوَأنَُّه ِمْن َأَمَع، 1السَّ

 .2َأْفَعُل َوْصًفا
ْيًئا، َيُردُّ الَبَصَر َغْيَر أََهَبٍة شَ  الَحِديُث: "ُثمَّ َرَفْعُت َبَصِري ِفي َبْيِتِه، َفَواللَِّه َما َرَأْيُت ِفيهِ    َأَهَبٌة،2)

 :3َثاَلَثٍة"
: أُُهٌب، َوُيْجَمُع، َأْيًضا، َعَلى: أََهٍب،  اإِلَهاُب الِجْلُد، َوِقيَل: َقْبَل َأْن ُيْدَبَغ، َوَجْمُعُه الِقَياِسيُّ

رُ  : 4 ِسيَده: "َقاَل ِسيَبَوْيهِ َعَلى َفَعٍل، َقاَل اْبنُ  َوُهو اْسُم َجْمٍع، ُجِمَع َعَلى َغْيِر ِقَياٍس  أِلَنَّ ِفَعااًل اَل ُيُكسَّ
ُر َعَلْيِه ِفَعاٌل"  .5أََهٌب: اْسٌم ِلْلَجْمِع، َوَلْيَس ِبَجْمِع ِإَهاٍب  أِلَنَّ َفَعااًل َلْيَس ِممَّا ُيَكسَّ

ُل َأنَُّه َجْمٌع َغْيُر يِث  اَوَقْد َوَقَع ِفي الَحِديِث أَُهَبٌة، َوِفيِه َمْلَمَحاِن، َلَمَحُهَما ُشرَّاُح الَحدِ  أَلوَّ
، َوَلْم ُيَبيِ ْن ِقيَمَة 7، َكَما َوَضَح ِمْن َقْبُل، َوالثَّاِني الَهاُء ِفي آِخِرِه. َفَذَكَر الَكْرَماِنيُّ َأنََّها َمِزيَدةٌ 6َمِقيسٍ 

. ُيِريُد َأنََّها ِزيَدْت ِلَتْأِكيِد َمْعَنى 8َمِزيَدٌة ِلْلُمَباَلَغِة" ِزَياَدِتَها، َوَبيََّن َذِلَك اْبُن الُمَلقِ ِن، َفَذَكَر َأنََّها "ِفي أََهَبةٍ 
  الَجْمِع، َوالُمَباَلَغِة ِفيِه.

 :9الَحِديُث: "الَوَلُد َمْبَخَلٌة َمْجَبَنٌة َمْجَهَلٌة"   َمْبَخَلٌة،5) 
ُسوِل اللَِّه، َصلَّى اللَُّه ِة َمْطَهَرٍة، ِفي َقْوِل رَ َذَكَر اْبُن ُدَرْيٍد، ِفي َأْثَناِء َبَياِنِه َأنَّ الَهاَء ِفي َلْفظَ  

َواُك َمْطَهَرٌة ِلْلَفِم"  َأن َها ُيْمِكُن َأْن َتُكوَن ِلْلُمَباَلَغةِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "السِ 
، ِلْلَكْثَرِة، َوَماَثَلَها اأَلْزَهِريُّ ِبَقْوِلِه 10

، َوَهَذا َيْعِني َأنَّ الَهاَء ِفي َمْبَخَلٍة، ُيْمِكُن َأْن َتُكوَن، 11ْبَخَلٌة َمْجَبَنةٌ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: الَوَلُد مَ 
، َوَهاُؤُه، 12َوَذَكَر آَخُروَن َأنَّ َمْبَخَلًة َمْصَدٌر  َأْي: َسَبٌب ِلْلُبْخِل، َوالُجْبِن، َوالَجْهلِ  .َأْيًضا، ِلْلُمَباَلَغةِ 

 ِث.َهَذا الْوِجِه، ِللتَّْأِني َعَلى
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 الَحِديُث: "َعْن َأَنٍس، َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُجاًل ِمْن أَْهِل الَباِدَيِة، َكاَن اْسُمُه َزاِهَر ْبنَ    َباِدَيٌة،2)
ُزُه َرُسوُل اللَِّه، َص  ، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، ِمَن الَباِدَيِة، َفُيَجهِ  ى اللَُّه َعَلْيِه لَّ َحَراٍم، َوَكاَن ُيْهِدي ِللنَِّبيِ 

، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ َزاِهًرا َباِدَيُتَنا، وَ   :1َنْحُن َحاِضُروُه"َوَسلََّم، ِإَذا َأَراَد َأْن َيْخُرَج، َفَقاَل النَِّبيُّ
ْنُه َما َيْسَتِفيُد الرَُّجُل ِمْن َباِدَيِتِه َتِفيُد مِ َذَكَر الطِ يِبيُّ َأنَّ َمْعَنى َقْوِلِه: ِإنَّ َزاِهًرا َباِدَيُتَنا "... َأنَّا َنسْ 

، َفَذَكَر َأنَّ 2ِمْن َأْنَواِع النََّباَتاِت، َوَنْحُن ُنِعدُّ َلُه َما َيْحَتاُج ِإَلْيِه ِمَن الَبَلِد" . َوَأَفاَد ِمْن َهَذا التَّْأِويِل الَقاِريُّ
 َذَكَر َأنَُّه ِقيَل: "ِمْن ْفَق َهَذا الَمْعَنى َذَكَر الَقاِريُّ َأنَّ التَّاَء ِلْلُمَباَلَغِة، ُثمَّ الَمْعَنى: َصاَر َكَأنَُّه َباِدَيُتُه، َووَ 

" ا   َوَعَلْيُه َتُكوُن الَهاُء ِللتَّْأِنيِث، َوَأنَُّه اْسَتْعَمَل الَباِدَيَة ِفي َغْيِر مَ 3ِإْطاَلِق اْسِم الَمَحلِ  َعَلى الَحالِ 
 يَن َجَعَلَها َمَجاًزا َزاِهًرا.ُوِضَعْت َلُه، حِ 

، َأْو َأنَّ الُمَراَد 4َوَقْد َوَقُف آَخُروَن َعَلى اللَّْفَظِة، َفَذَكَر َبْعُضُهْم َأنَّ الُمَراَد "َساِكٌن ِفي َباِدَيِتَنا" 
 َر َأنَُّه ُرِوَي: َباِديَنا، َوالَباِدي ُهَو الُمِقيمُ ، َوُذكِ 5ِمْن "َباِديِتَنا: َيْأِتي ِبالَفاِكَهِة، َفُهَو َكالَباِدَيِة الَِّتي َياِتي ِبَها"
ْهَلِويُّ َأنِ ُه َأْظَهُر ِمْن ِرَواَيِة )َباِدَيُتَنا( ِر ِبِمْثلِه. 6ِفي الَباِدَيِة. َوَذَكَر الدِ   . َوَوْجُه ُظُهوِرِها ِإْخَباُرُه َعْن الُمَذكَّ

َواَيِة األُوَلى، َأَدلُّ َوَأْبَلُغ فِ َوُأَرى َأنَّ ِإْلَحاَق الَهاِء ِبالَباِدي لْلُمبَ  ي ُمَراِدِه، َصلَّى اَلَغِة، َوْفَق الرِ 
، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ  ٍة َأنَّ النَِّبيَّ َسلََّم، َكاَن اللُه عْيَلْيِه َوَسلََّم، ِفي َمْدِح َزاِهٍر، ِرِضَي اللُه َعْنُه، َوِبَخاصَّ

 ِميًما، َكَما ِفي الَحِديِث َنْفِسِه.ُيِحبُُّه، َوَأنَّ َزاِهًرا َكاَن دَ 
، َوَرُجٌل اَل    التَّاِبَعُة،7) ْن َدقَّ  الَحِديُث: "َأْصَحاُب النَّاِر َخْمَسٌة: َرُجٌل َجاِئٌر، اَل َيْخَفى َلُه َطَمٌع، َواِ 

ِعيُف الَّ  ْم ِفيُكْم َتَبٌع، اَل َيْبُغوَن أَْهاًل، ِذيَن هُ ُيْمِسي، َواَل ُيْصِبُح ِإالَّ َوُهَو ُيَخاِدُعَك َعْن أَْهِلَك َوَماِلَك، َوالضَّ
ُة، َيُكوُن َواَل َمااًل، فَقاَل َلُه َرُجٌل: َيا َأَبا َعْبِد اللَِّه، َأِمَن الَمَواِلي ُهَو، َأْو ِمَن الَعَرِب؟ َقاَل: ُهَو التَّاِبعَ 

 .7ِللرَُّجِل، َفُيِصيُب ِمْن ُحْرَمِتِه ِسَفاًحا َغْيَر ِنَكاٍح ..."
ِ الَحِديِث، ِفي الَقِديِم، غَ  ْيَر َلْم َأَقْع َعَلى َمْن َوَقَف َعَلى َنْوِع الَهاِء، ِفي َلْفَظِة التَّاِبَعِة ِفي َنص 

 . 8"اَلَغةِ َأنِ ي َوَجْدُت ُمَحقِ َق الِكَتاِب ِفي الَحاِشَيِة التَّاِسَعِة َكَتَب َعَلى اللَّْفَظِة: "ُهَو الَمْوَلى، َوالَهاُء ِلْلُمبَ 
ِر، َوَلْيسَ  ْت ِفي َنْعِت َوَيْشَهُد َأنَّ الَهاَء ِفي التَّاِبَعِة، َهاُهَنا، ِلْلُمَباَلَغِة، َوَأنَّ الِبْنَيَة ِفي َنْعِت الُمَذكَّ

، َوَأنَّ العَ  َب َأْلَحَقِت الَهاَء ِفيَها  رَ الُمَؤنَِّث، َما َذَكَرُه َاْبُن َمْنُظوٍر، ِإْذ َذَكَر التَّاِبَعَة ِبَمْعَنى الرَِّئيِ  ِمَن الِجنِ 
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اِهَيِة، ُثمَّ َذَكَر ُهَو، َواْبُن األَ  مَّا َعَلى ِإَراَدِة الدَّ مَّا ِلَتْشِنيِع اأَلْمِر، َواِ  ُل  1يرِ ثِ ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة، َواِ  الَحِديَث: "َأوَّ
، َصلَّى اللَّ  "، ُه َعَلْيِه َوَسلََّم، اْمَرأٌَة، كَ َخَبٍر َقِدَم الَمِديَنَة، َيْعِني ِمْن ِهْجَرِة النَِّبيِ  اَن َلَها َتاِبٌع ِمَن الِجنِ 

، َيْتَبُع الَمْرأََة ُيِحبُّها، َوَأنَّ ُمَؤنََّثُه التَّاِبَعُة، َوِهَي  نِ يٌَّة، َتْتَبُع الرَّجَل جِ َفَذَكَرا َأنَّ التَّاِبَع، َهاُهَنا، ُهَو ِجنِ يٌّ
 .2ُتِحبُّهُ 
، َرِضَي اللَُّه َعْنُه: "َأْسَلَم َأُبو َبْكٍر، وأَنا َجْذَعَمٌة، َوِفي ِرَواَيٍة: أْسلَ فِ    َجْ َعَمٌة،2) ْمُت، ي َحِديِث َعِليٍ 

 : 3َوَأَنا َجْذَعَمٌة"
، َوِمْنُهْم اَفِفي َأْثَناِء َبَياِن أَْهِل اللََّغِة ِبْنَيَة َجْذَعَمٍة، َوَجْدُت ِمْنُهْم َمْن َبيََّن َمْعَناَها، َوَنْوَع َهاِئهَ 

 َمْن َبيََّن َمْعَناَها، َوَسَكَت َعْن َهاِئَها.
َأْي:  َفَثمَّ َطاِئَفٌة َذَهَبْت ِإَلى َأنَّ اللَّْفَظ، ِفي َأْصِلِه، ِباَل َهاٍء، َواَل ِميٍم، َوَأنَُّه َأَراَد: َوَأَنا َجَذٌع 

، وَأنَّ الِميَم ِفي آِخِرَها َزاِئَدٌة ِللتَّ  نِ  : ُزْرُقٌم، َوُسْتُهٌم، َواْبُنٌم، ْوِكيِد، َعَلى َحدِ  ِزَياَدِتَها ِفي َقْوِلِهمْ َحِديُث السِ 
مَّا 4َوالَهاُء ِلْلُمَباَلَغةِ  ، َغْيُر ُمْدِرٍك، َوالَهاُء  ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة، َواِ  نِ    َأْو َأنَُّه َأَراَد: َوَأَنا َجَذٌع  َأْي: َحِديُث السِ 
 .5َها ُأنِ َثْت َعَلى َمْعَنى النَّْفِس، َأِو الُجثَّةِ ِللتَّْأِنيِث، َوَأنَّ 

ا َسَكَتْت َوَثمَّ َطاِئَفٌة َثاِنَيٌة َذَهَبْت، َأْيًضا، ِإَلى َأنَّ اللَّْفَظ، ِفي َأْصِلِه، ِباَل َهاٍء، َواَل ِميٍم، وَلِكنَّهَ 
: "َأَراَد: َوَأَنا َجَذٌع  ِلَمِة َتْوِكيًدا. َفاأَلْزَهِريُّ َقالَ َعْن َبَياِن الَهاِء، َوَذَكَرْت َأنَّ الِميَم ِزيَدْت ِفي آِخِر الكَ 

، َغْيُر ُمْدِرٍك، َفَزاَد ِفي آِخِرَها ِميًما، َكَما َزاُدوَها ِفي ُسْتُهٍم ِللَعِظيِم" نِ  َأْي: َحَدُث السِ 
6  ، َوَأْنَبَأ الَهَرِويُّ

، َواْبُن الَجْوِزيِ  َأنَُّه َأَراَد: وَ  ، َفَزاَد ِفي اآلِخِر ِميًما تَ َوالَبَغِويُّ نِ   .7ْوِكيًداَأنا َجَذٌع  َأْي: َحِديث السِ 
نَّ الِميَم َوُهَناَك َطاِئَفٌة َثاِلَثٌة َذَهَبْت ِإَلى َأنَُّه، ِفي اأَلْصِل، ِبالَهاِء، ُدوَن َبَياِن َنْوِع َهِذِه الَهاِء، َوأَ 

ِغيُر، َوَأْصُلُه الَجَذَعُة، َوالِميُم َزاِئَدٌة َراَزاِئَدٌة. َفاْبُن ُقَتْيَبَة َذَكَر َأنَّ الجَ  ِبَعًة، َوَوْزُن الَكِلَمِة: ْذَعَمَة ُهَو الصَّ
 .9، َوالَجْوَهِريُّ الَِّذي َأْنَبَأ َأنَّ َأْصَل َجْذَعَمٍة ُهَو َجَذَعٌة، َوالِميُم َزاِئَدةٌ 8َفْعَلمٌ 

                                                           
 .0/021ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  1
 .2/61 ، تبعابن منظور: لسان العرب 2
 .07/761البغوي: شرح السنة  3
 .600/ 0النهاية في غريب الحديث واألثر ابن األثير:  4
 .61/464الزبيدي: تاج العروس، جذع  5
 .0/662األزهري: تهذيب اللغة، باب العين والجيم مع الذال  6
، وابن الجوزي: غريب 07/761، والبغوي: شرح السنة 0/760القرآن والحديث الهروي: الغريبين في ُيْنَظُر َعَلى التََّتاُبِع:  7

 .0/042الحديث 
 .6/064ابن قتيبة: غريب الحديث  8
 .7/0010الجوهري: الصحاح، جذع 9
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: َذَع َوالَجَذَعَة ُلَغتاِن، َوُتَزاُد ِفيِهَما الِميمُ َوَظاِهُر َكاَلِم َبْعِض اللَُّغِويِ يَن َأنَّ الجَ  ، َفَقاَل الَيَمِنيُّ
ِغيِر: َجْذَعٌم َوَجْذَعَمٌة، ِبالَهاِء َأْيًضا، َيْعُنوَن َأنَُّه َكالَجَذِع َوا َجَذَعِة، ل"َقاَل َبْعُضُهْم: ُيَقاُل ِلْلُغاَلِم الصَّ

ِه، جَ َوالِميُم َزاِئَدٌة. َوِفي َحديِث َعِلي بْ  ِه َأُبو َبْكٍر، َوَأَنا، َوالالَّ  .1ْذَعَمٌة"ِن َأِبي َطاِلٍب: َأْسَلَم، َوالالَّ
  :2الَحِديُث: "َأْخَرَج إَلْيَنا أَنٌس َنْعَلْيِن َجْرَداَوَتْيِن"   َجْرَداَوَتاِن،1)

ًدا َوُهَو الَخِلُق، الَِّذي َصا ، ِبالَواِو، ُمَثنَّى الَجْرَداِء، ُمَؤنََّث اأَلْجَرِد،3َوُيْرَوى: َجْرَداِوْينِ  َر ُمَجرَّ
َه َهَذا اإِلْشَكاُل َعَلى َأنَّ الهَ  َعِر. َوِلِكنَّ الرَّاَواَيِة ِبالَواِو، َوَبْعَدَها َتاٌء ُمْشِكَلٌة، َوُوجِ  َء ِزيَدْت اِمَن الشَّ

: ْن ُيَقاَل: التَّاُء ِزيَدْت َو ُمْشِكٌل، اللَُّهمَّ ِإالَّ أَ "َوِفي َبْعِضَها َجْرَداَوَتْيِن، َوهُ  ِلْلُمَباَلَغِة  َقاَل الَكْرَماِنيُّ
: "َوِفيِه َنَظٌر"4ِلْلُمَباَلَغِة"   ِلَكْوِنِه َخاِرًجا َعِن الِقَياِس، َفالُمَثنَّى ِفي ِمْثِلِه ِبالَواِو َفَقْط، 5، َوَقاَل الَعْيِنيُّ

َتاِن ِفي َكاَلِم َبْعِض اللَُّغِويِ يَن الُمَعاِصِريَن: "الُكْلَيَتاِن: َلْحمَ  . َوَقْد َوَقعَ 6َنْحُو: َحْمَراَوْيِن، َوَصْفَراَوْينِ 
، ِمْنُه.. وَ 7َحْمَراَوَتاِن َمْعُروَفَتاِن"  ُهَو َسْهٌو، اَل َشكَّ

اللُه َعَلْيِه  ىالَحِديُث: "َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر، َرِضَي اللُه َعْنُهَما، َأنَّ َرُسوَل اللِه، َصلَّ    الَحَبَلُة،90)
 :8َوَسلََّم، َنَهى َعْن َبْيِع َحَبِل الَحَبَلِة"

 :9َتَكلََّم أَْهُل الَحِديِث، َواللَُّغِة ِفي الَهاِء الَِّتي ِفي الَحَبَلِة، َوَكاَن َلُهْم ِفيَها َأْقَوالٌ 
ْهَلِويُّ َهَذا الَقْوَل، ِإْذ َقاَل: َواَل 10ـ َأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة، َكَقْوِلِهْم: َرُجٌل ُنَكَحٌة، ِلَكِثيِر النِ َكاحِ  . َوَلْم َيْرَتِض الدِ 

 .11َيْظَهُر َلُه َكِثيُر َمْعًنى"
  أِلَنَّ َمْعَناُه َأْن َيِبيَع َما َسْوَف 12ـ َأنَّ الَحَبَلَة َمْصَدٌر، َوَدَخَلْت َعَلْيِه الَهاُء ِلإْلِْشَعاِر ِبَمْعَنى األُُنوَثِة ِفيهِ 

 .13الَجِنيُن، إْن َكاَن ُأْنَثىَيْحِمُلُه 

                                                           
وابُ 6/0176اليمني: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  1 ِه، َوالصَّ  : واللِه.. َوَكَذا ِفي الَمْطُبوِع َمْرُسوُم: َوالالَّ
 .4/27البخاري: صحيح البخاري  2
 .01/706وينظر: ابن حجر: فتح الباري  3
 .07/22الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري الكرماني:  4
 .00/76العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري  5
 .7/210ينظر: سيبويه: الكتاب  6
 .6اشية رقم ، ح6/021النجار: ضياء السالك إلى أوضح المسالك  7
 .0/402ابن حنبل: مسند أحمد  8
 .2/6042، والطيبي: الكاشف عن حقائق السنن 702ـ  4/702ابن حجر: فتح الباري  9

. وينظر: الميروفي: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ص 6/416الهروي: الغريبين في القرآن والحديث  10
422. 

هلوي: لمعات التنقيح في شرح 11  .0/020مشكاة المصابيح  الدِ 
 .0/774ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  12
 .016المظرزي: المغرب في ترتيب المعرب ص  13
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  أِلَنَّ الَحَبَلَة "ِهَي اأْلُْنَثى، الَِّتي ِهَي َحَبٌل 1ـ َأنَّ الَحَبَلَة َمْصَدٌر، ُسمِ َي ِبِه الَمْحُبوُل، َوالَهاُء ِللتَّْأِنيثِ 
َها، ُثمَّ ُيْنَتَظُر  َها، َفُيْنَتَظُر َأْن ُتْنَتَج ِمْن َبْطِن ُأمِ  ، ثمَّ ُيْرَسُل َعَلْيَها الَفْحُل، ِبَها َحتَّى تَ ِفي َبْطِن ُأمِ  ِشبَّ

 .2فَتْلَقَح، َفَلُه َما ِفي َبْطِنَها"
ْمِع َطاِلٍب. جَ  ـ َأنََّها ِللتَّْأِنيِث، َوَأنَّ الَحَبَلَة َجْمُع َحاِبٍل، َكَفَجَرٍة َجْمِع َفاِجٍر، َوَكَتَبٍة َجْمِع َكاِتٍب، َوَطَلَبةٍ 

ْهَلِوي ِ َوَهَذا الَقْوُل هُ   .3َو الظَّاِهُر َلَدى الدِ 
 َشَجَرٍة، َوَثَمٍر َوَثَمَرٍة.َواَل ُيْبُعُد ِعْنِدي َأْن َتُكوَن الَهاُء ِلْلَوْحَدِة، َكَشَجٍر وَ  

، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "الَخِديَعُة ِفي النَّاِر"   الَخِديَعُة،99)  :4الَحِديُث: َقاَل النَِّبيُّ
، َوالَهاُء ُة َعَلى َوْزِن الَفِعيَلِة، َوِفي َتْوِجيِهَها َقْواَلِن  َأَحُدُهَما َأنََّها َفِعيَلٌة ِبَمْعَنى َفاِعلٍ الَخِديعَ  

اَبٌة، َواآلَخُر َأنََّها ِللتَّْأِنيِث، َوالُمَراُد: َصا َمٌة، َوَنسَّ ، 5يَعةِ ُب الَخدِ حِ لْلُمَباَلَغِة، َكالَهاِء ِفي َقْوِلِهْم: َرُجٌل َعالَّ
 .6َعَلى َأنَّ الَخِديَعَة َمْصَدٌر، َفِفي )الُمْحَكُم(: " الَخْدُع َوالَخِديَعُة: الَمْصَدُر"

َوَقِبَل الُكوَراِنيُّ الَقْوَل الثَّاِنَي، َوَعدَّ الَخِديَعَة اْسًما ِمَن الِخَداِع، َوُهَو الَمْكُر، َوالُمَراُد: أَْهُل  
َل، َوَأْن َتُكوَن الَهاُء ِفي الَخِديَعِة ِلْلُمَباَلَغِة، َعَلى َأنَّ الَخِديَعَة اْسمُ  الَخِديَعِة، َوَردَّ الَقْولَ   َفاِعٍل  أِلَنَّ اأَلوَّ

اِرِع"  .7َمْن َقاَل ِبَذِلَك، "َفَقْد َأْبَعَد َعْن َغَرِض الشَّ
، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم:   َخِضَرٌة،94) ِضَرٌة ُحْلَوٌة، َمْن َأَصاَبُه ِإنَّ َهَذا الَماَل خَ " الَحِديُث: َقْوُل النَِّبيِ 

ِه، ُبوِرَك َلُه ِفيِه"  :8ِبَحقِ 
ٌر، ِبالُمَؤنَِّث: َخِضَرةٌ ُحْلَوٌة، َوِفي َتْوِجيِه تَ   اِئِهَما اْسُتْشِكَل َوْصُف الَماِل  اإِلْخَباُر َعْنُه، َوْهَو َمَذكَّ

 :9َقْواَلِن، َوَثاَلَثُة اْعِتَباَراتِ 
َمٌة، َوَراِوَيٌة. َوَيْشَهُد ِلَهَذا الوَ  ُل َأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة، َكالَهاِء ِفي َقْوِلِهْم: َرُجٌل َعالَّ ْجِه َأنَُّه الَقْوُل اأَلوَّ

 .10َقْد َوَرَد ِفي َغْيِر َهَذا الَمْوِضِع: َخِضٌر ُحْلٌو، ِبَغْيِر َهاءٍ 
                                                           

 .0/440الكجراتي: مجمع بحار األنوار  1
 .0/07األزهري: تهذيب اللغة  2
هلوي: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح  3  .0/020الدِ 
 .7/21خاري البخاري: صحيح الب 4
، والسنيكي: 00/627، والعيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2/27البرماوي: الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  5

 .4/020منحة الباري بشرح صحيح البخاري 
ال  6  .0/076ابن سيدة: المحكم والمحيط األعظم، اْلعين َواْلَخاء َوالدَّ
 .4/464اض أحاديث البخاري الكوراني: الكوثر الجاري إلى ري 7
 .0/626السرقسطي: الدالئل في غريب الحديث ، و 6/202مسلم: صحيح مسلم  8
، 2/440، والبرماوي: الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح 0/644السبتي: مشارق األنوار على صحاح اآلثار  9
، 04/072، و1/41ح صحيح البخاري العيني: عمدة القاري شر و ، 642ـ  00/642ابن حجر: فتح الباري و ، 00/421و
 .4/042الكحالني: التنوير شرح الجامع الصغير و 

 .0/647السبتي: مشارق األنوار على صحاح اآلثار  10
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 ِة:َوُأنِ َثا ِباْعِتَياِر َأَحِد َثاَلَثِة االْعِتَباَراِت اآلِتيَ  َوالَقْوُل الثَّاِني َأنََّها ِللتَّْأِنيِث،
ِنَيا، َوُهَو ما َيْشَتِمُل َعَلْيِه الَمالُ 0 ِمْن َزْهَزِة  ( َأنَّ َتْأِنيَثُهَما ِباْعِتَباِر الَمْعَنى، َمْعَنى َفاِئَدِة الَماِل ِفي الدُّ

ِنَيا، َوِزيَنِتَها  َأْي: َأنَّ الَحَيا َتِميُل النُُّفوُس  َة ِبِه، َأِو الِعيَشَة: َخِضَرٌة ِفي َلْوِنَها، ُحْلَوٌة ِفي َطْعِمَها،الدُّ
ْنَيا{]الَكْهف:  [، َوَقْد َوَقَع ِفي الَحِديِث َقْوُلُه 24ِإَلْيَها، َوَقاَل اللُه َتَعاَلى: }الَماُل َوالَبُنوَن ِزيَنُة الَحَياِة الدُّ

اَلمُ  َعَلْيِه الس 
ْنَيا َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َفَيَتَواَفُق الَحِديَثاِن.، َأْيًض 1  ا: َوَلِكنَّ الدُّ

الَمْنَظِر،  ( َأنَّ َتْأِنيَثُهَما ِباْعِتَباِر َأنَّ الُمْبَتَدَأ  الَماَل، ُمَؤنٌَّث، َوالتَّْقِديُر: ِإنَّ صورَة َهَذا الَماِل َحَسَنةُ 6
 ُموَنقٌة، ُتعِجُب النَّاِظَر. 

  الَخِضَرِة الُحْلَوِة.ْبْقَلةِ يَثُهَما ِباْعِتَباِر َأنَُّهَما ِصَفَتاِن ِلَمْوُصوٍف َمْحُذوٍف  َأْي: َكال( َأنَّ َتْأنِ 7
 :2َحِديُث الُمِغيَرِة: "ِبْئَس، َلَعْمُر اللَِّه، َزوُج الَمْرأَِة الُمْسِلَمِة ُخَضَمٌة ُحَطَمٌة"   ُخَضَمٌة،93)

، َوَلِكنَّ 3ةِ يُّ َأنَّ ُخَضَمًة ِبَمْعَنى َشِديِد الَخْضِم، َوَأنَّ الَهاَء ِلْلُمَباَلغَ َذَكَر َأُبو ُموَسى اأَلْصَبَهانِ  
  .4اْبَن األَِثيِر َلْم َيْفِصِل الَهاَء َعِن الِبَناِء، َبْل َعدَّ الِبَناَء ُكلَُّه "ِمْن أْبِنَيِة الُمَبالَغِة"

اِدِق: "اَل ُيحِ    الَخْيَعاَمُة،92)  :5بَُّنا، أَْهَل الَبْيِت، الَخْيَعاَمُة"َحِديُث الصَّ
َذَكَر َمَع َذَكَر اْبُن َمْنُظوٍر َأنَُّه ِقيَل: الَخْيَعاَمُة ُهَو الَمْأُبوُن، َوَأنَّ الَياَء َزاِئَدٌة، َوالَهاَء ِلْلُمَباَلَغِة، وَ 

ُمَتَدثِ ِر، َوالِمْثَفِر الَجِبيِس، َوالَمْأُبوِن، َوالالَخْيَعاَمِة ُمَرادَفاٍت َلُه، َكالَخْيَعِم َوالَخْيعامِة، َوالَمْجُبوِس وَ 
ْوِء، َأوْ 6َوالِمْثفاِر، َوالَمْمُسوحِ  ِبيِديُّ َأنَّ الَخْيَعاَمَة ِقيَل: َنْعُت َسْوٍء، َأْو ِكَناَيٌة َعِن الرَُّجِل السَّ  . َوَذَكَر الزَّ

اِدِق، َوَأنَّ الَياء ِفيِه زَ َنْعُت الَمْأُبوِن، َوَأنَُّه َكالَخْيَعِم، َوَذَكَر الَخيْ  اِئَدٌة، َوالَهاَء َعاَمَة ِفي َحِديَث الصَّ
 .7للُمباَلَغةِ 

، َفِإْن َوالَمْأُبوُن اْشِتَقاُقُه ِمْن "أَبَنُه ِبَشْيٍء َيْأُبُنُه وَيْأِبُنُه: اتََّهَمُه، َفُهَو َمْأُبوٌن ِبَخْيٍر، َأْو شَ  رٍ 
.ُهَو ِللشَّ َأْطَلْقَت، َفُقْلَت: َمْأُبوٌن، فَ   رِ 

، َفَقاَل َلُه: َأْنَت َخِليَفُة َرسُ    الَخِليَفُة ـ الَخاِلَفُة،95) وِل اللِه، َوِفي َحِديِث َأِبي َبْكٍر: "َجاَءُه أْعَراِبيٌّ
 :8َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َفَقاَل: اَل. َقاَل: َفَما َأْنَت؟ َقاَل: َأَنا الَخاِلَفُة َبْعَدُه"
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ْعُضُهْم الَحِديَث َجَماَعٌة، َفَبيََّن َبْعُضُهْم َمَعَنى الَخِليَفِة، َوالَخاِلَفِة، َوَنْوَع الَهاِء، َواْكَتَفى بَ  َذَكرَ 
 ِبَبَياِن َمْعَناُهَما. 

ُه، َوَأنَّ الهَ  َء ِفيِه ِلْلُمَباَلَغِة، اَفاْبُن األَِثيِر َذَكَر َأنَّ الَخِليَفَة ُهَو َمْن َيُقوُم َمقاَم الذَّاِهِب، َوَيُسدُّ َمَسدَّ
مَّا َخاَلِئُف َعَلى اللَّْفظِ  ، َنْحُو: َوَأنَّ َجْمَعُه: ِإمَّا ُخَلَفاُء، َعَلى َمْعَنى التَّذِكيِر، ِمْثُل: َظِريٍف َوُظَرَفاَء، َواِ 

 خيَر ِفيِه، َأْو ُهَو الَكِثيُر ْنَدُه، َواَل َظِريَفٍة َوَظَراِئَف، ُثمَّ َذَكَر َأنَّ الَخاِلَفَة َوالَخاِلَف ُهَو الَِّذي اَل َغَناء عِ 
نََّما َقاَل الِخاَلِف، ُثمَّ َعلََّل اْبُن األَثيِر ِلَم َوَصَف َأُبو َبْكٍر، َرِضَي اللُه َعْنُه، َنْفَسُه ِبالَخاِلَفة؟ َفَقاَل: "َوا ِ 

ْن َلْم َيُنصَّ  .1َفُة َرُسوِل اللَِّه"َذِلَك َتَواُضًعا، َوَهْضًما ِمْن َنْفِسِه ِحيَن َقاَل َلُه: َأْنَت َخِلي َفاْبُن األَِثيِر، َواِ 
 َصَرَاَحًة َعَلى َأنَّ الَهاَء ِفي الَخاِلَفِة ِلْلُمَباَلَغِة، َفْقْد َعبََّر َعْن َذِلِك ِبالَكْثَرِة.

َد اْبُن َمْنُظورٍ   َمْنُظوٍر َكاَن َخاِلَفِة، َوَلِكنَّ اْبنَ َقْوَل اْبِن األَِثيِر ِفي الَخِليفِة َوال 3، َوالَكَجَراِتيُّ 2َوَردَّ
ُز َأنَّ ُمَراَد اْبِن 4َقْد َبيََّن َأنَّ الَهاَء ِفي الَخاِلَفِة ِبَمْعَنى: الَفاِسِد ِمَن النَّاِس، َهاُء الُمَباَلَغةِ  . َوَهَذا ُيَعزِ 

 ُمَباَلَغِة. ِخاَلِف"، َأنَّ الَهاَء ِفيِه ِللْ اأَلِثيِر، ِإَذ َقاَل ِفي الَخاِلَفِة َوالَخاِلِف: "َأْو ُهَو الَكِثيُر ال
ًدا َقْوَل َثْعَلٍب َأنََّه َأَراَد الَقاِعَد َبْعَدُه  أِلَ  نَّ الَخاِلَفَة َواْكَتَفى اْبُن الَجْوِزيِ  ِبَبَياِن َمْعَنى الَخاِلَفِة، ُمَردِ 

ِئيُس َعَلى أَْهِلِه، َوَماِله   .5ِثَقًة ِبِه"ُهَو "الَِّذي َيْسَتْخِلُفُه الرَّ
اِدِر، َوَجَعَل ِمْن َذِلِك الَحِديَث، ثُ  ِبيِديُّ َأنَّ الَخاِلَفَة ُهَو الَواِرُد عَلى الَماِء َبْعَد الصَّ مَّ َوَذَكَر الزَّ

 .6َأْلَمَع ِإَلى َقْوِل اْبِن األَِثيِر: "ِإنََّما َقاَل َذِلك َتَواُضًعا، َوَهْضًما ِلَنْفِسِه"
اِبِق، لِ  َوَكاَن ِمْن أَْهلِ  ِ الَحِديِث السَّ  ْلُمَباَلَغِة،اللَُّغِة َمْن َذَكَر َأنَّ الَهاَء ِقي الَخِليَفِة، ِفي َغْيِر َنص 

: "...الَخِليَفُة ... َواأَلْصُل ِفيِه: َخِليٌف، ِبَغْيِر َهاٍء، َفَدَخَلِت الَهاُء ِلْلُمَباَلَغِة ِفي مَ  ْدِحِه َقاَل األَْنَباِريُّ
اَبٌة َراِوَيٌة، َلمَّا َأَراُدوا َأْن ُيَباِلُغوا ِفي الَمْدِح"ِبَهَذا الوَ  َمٌة َنسَّ ِفِإنَّ ِمْنُهْم   7ْصِف، َكَما َقاُلوا: َرُجٌل َعالَّ

 َأَجاَز، َأْيًضا، َأْن َتُكوَن الَهاُء ِفي الَخِليَفِة:
يَغةِ  ُة َتْأِنيٍث، َكالَهاِء ِبْنَيِة اللَّْفَظِة، َوَلْيَس َتْحَتَها َحِقيقَ  ، َأِو اللَّْفَظِة  َأْي: َأنََّها َدَخَلْت ِفي8ـ ِلَتْأِنيِث الصِ 

 ِفي َنْحُو: ُظْلَمٍة، َوُغْرَفٍة.
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 ، َفِعياًل، ِبَمْعَنى  ِلَكْوِن َخِليٍف، ِفي اأَلْصلِ 1ـ َأْو َأْن َتُكوَن ِلَنْقِل اللَّْفَظِة ِمَن الَوْصِفيَِّة ِإَلى ااِلْسِميَّةِ 
 َفاِعٍل.

َوْيِبَضُة،  ا92) َوْيِبَضُة ِفي َأْمِر الَعامَِّة، ِقيَل: وَ  لرُّ اَعِة: "َوَأْن َتْنِطَق الرُّ َما ِفي َحِديِث َأْشَراِط السَّ
َوْيِبَضُة، َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َفَقاَل: الرَُّجُل التَّاِفُه َيْنِطُق ِفي َأْمِر الَعامَِّة"  :2الرُّ

ِبيِض،َكَأنَّهُ َجَعل الرَّاِبَض َوْيِبَضةَ َتْصِغيُر الرَّاِبَضِة، َذَكَر أَْهُل اللَُّغِة َأنَّ الرُّ   ِبيُض:  ةَ َراِعَي الرَّ َوالرَّ
 ِللتَّاِفِه ِمَن َوَأْلَحَق الَهاَء ِفيِه ُمَبالَغًة ِفي َوْصِفِه، َكَما ُيَقاُل: َرُجٌل َداِهَيٌة، َوَذَكُروا، َأْيًضا، َأنَُّه ِقيلَ  الَغَنُم،

 . 3َعالي األُموِر، َوُقُعوِدِه َعْن َطَلِبَهامَ اِبَضٌة َوُرَوْيِبَضٌة، ِلُرُبوِضِه ِفي َبْيِتِه، َوِقلَِّة اْنِبَعاِثِه ِفي النَّاِس: رَ 
َبْيَضِة، َوَأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة، َوَلْيَس َعِن هَ َوِفي )ِلَساُن الَعَرِب( َحِديٌث َعْن َهاِء  َوْيِبَضِة، الرُّ اِء الرُّ

َبْيَضَة ُهَو الَّ ، َوَلَكْن َيْبَقى الَمْعَنى ُهَو ُهَو، أَْعِني: َأنَّ 4َه َيُكوُن َتْصِغيَر الرَِّبيضِ َوَعَليْ  ِذي َيْرَعى الرُّ
 الَغَنَم، َأْو ُهَو الَعاِجُز الَِّذي َرَبَض َعْن اأُلُموِر الَجِسيَمِة، َوَقَعَد َعْن َطَلِبَها.

، ٍة ِفي ُكُتِب الَحِديِث، َوُشُروِحَها، َوِمْنُه َقْوُل َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َيِص َوَرَد ِذْكُر َرْبعَ    َرْبَعٌة،97) ُف النَِّبيَّ
، َوَقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه 5َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "َكاَن َرْبَعًة ِمَن الَقْوِم، َلْيَس ِبالطَِّويِل، َواَل ِبالَقِصيِر"

 .6ِرَي ِبِه: "وَرأْيُت ِعيَسى، فإَذا ُهَو َرُجٌل َرْبَعٌة َأْحَمُر"َوَسلََّم َلْيلَة ُأسْ 
 َوَطاَلَعْت ُجْمَلًة َواِفَرًة ِمْن ُكُتِب الَحِديِث، َوُشُروِحَها، َوُكُتِب اللَُّغِة، َبْحًثا َعْن َنْوِع الَهاِء ِفي 

، َوَأنَّ ِمْنُهْم َمْن ُيَصرِ ُح َأنَُّه 7ها ُأنِ َثْت َعَلى َتْأِويِل النَّْفسِ الِبْنَيِة  َرْبَعٍة، َفَوَجْدُت ُجْمُهوَرُهْم ُيْلِمُع ِإَلى َأنَّ 
، َبْل ِإنَّ ِمْنُهْم َمْن 8ُيَقاُل: َرُجٌل َرْبَعٌة، َواْمَرأٌَة َرْبَعٌة، َوَأنَُّه ُيَقاُل: َرْبَعٌة ِللذََّكِر، َواألُْنَثى، َوالَواِحِد َوالَجِميعِ 

ْبَعَة ِكَلْيِهَما ُيْطَلَقاِن َعَلى الرَُّجلِ َأَشاَر ِإَلى َأنَّ الرَّ   .9ْبَع َوالرَّ
ْبَعَة َمْرُبوُع الَخْلِق، اَل وَ  الطَِّويِل، بِ َذَكَر اللَُّعِويُّوَن َقْوَلُهْم: َرُجٌل َرْبَعٌة، َواْمَرأٌَة َرْبَعٌة، َوَذَكَر َأنَّ الرَّ

َر ُوِصَف ِبَها  ِر ااِلْسِم الُمَؤنَِّث، َوَأنَُّه، َأْيًضا، اْسٌم ُمَؤنٌَّث، َيقَ َواَل ِباْلَقِصير، َوَأنَّ الُمَذكَّ ُع َعَلى الُمَذكَّ

                                                           
 .67/624الزبيدي: تاج العروس، خلف  1
 .0/60البغوي: شرح السنة  2
تاج ، والزبيدي: 6/020، وابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر 7/217الهروي: الغريبين في القرآن والحديث  3

 .02/772العروس، ربض 
 .2/007ابن منظور: لسان العرب، ربض  4
 .4/022البخاري: صحيح البخاري  5
 .4/007البخاري: صحيح البخاري  6
، والعيني: 04/42، والكرماني: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 00/7202لسنن الطيبي: الكاشف عن حقائق ا 7

، والدهلوي: لمعات 1/414، والبرماوي: الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح 00/616عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
 .1/7206ابيح والقاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المص ،1/014التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 

 ،7/011ابن قرقول: مطالع األنوار على صحاح اآلثار ، و 0/621السبتي: مشارق األنوار على صحاح اآلثار  8
 .1/014الدهلوي: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح  9
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ُر، وَلِكنَّ َقوْ 1َوالُمَؤنَّثِ  َلُه: . َوَلِكنَّ اْبَن َمْنُظوٍر َلْم ُيِشْر َصَراَحًة ِإَلى َحِقيَقِة َهاِئِه، ِإَذا ُوِصَف ِبِه الُمَذكَّ
ْبَعٍة اْسٌم ُمَؤنٌَّث، ْحَتِمُل َأنََّها َدَخَلِت اللَّْفَظ ِلْلُمَباَلَغِة، َوَأنَّ َقْوَلُه: "أِلَنَّ َأْصَل رَ "َوَرُجٌل ... َرْبٌع وَرْبَعة"، يَ 

ِر والمؤنِث، َفُوِصَف ِبِه"  َيْحَتِمُل، َأْيًضا، َأنََّها ِللُمَباَلَغِة.  2َوَقَع َعَلى الُمَذكَّ
َر َغِويِ يَن َمْن َأْنَبَأ َصِريًحا َأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة  ُمْعَتالًّ َوَمْهَما َيُكِن اأَلْمُر، َفَثمَّ ِمَن اللُّ   ِبَأنَّ الُمَذكَّ

َباَلَغِة، مُ َوالُمَؤنََّث اَل َيْشَتِرَكاِن ِفي الَهاِء، ِإَذا َكاَنْت ِللتَّْأِنيِث الَمْحِض، َوَيْشَتِرَكاِن ِفيَها ِإَذا َكاَنْت "ِللْ 
 .3َعٌة، َواْمَرأٌَة َرْبَعةٌ َكَقْوِلِهْم: َرُجٌل َربْ 

: "َقاُلوا: 4َوَقْد َحَمَل اأَلْنَباِريُّ َتْأِنيَث: َرُجٌل َرْبَعٌة َعَلى َمْعَنى: َنْفٌس َرْبَعةٌ  ، َوَقاَل الزََّمْخَشِريُّ
ٌر َعَلى َتْأِويِل: َنْفٌس َرْبَعٌة" 5َرُجٌل َرْبَعٌة، َفَأْثنوا  .6َوالَمْوُصوُف ُمَذكَّ

 :7َها َراِحَلًة"َقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "َتِجُدوَن النَّاَس َكِإِبٍل ِماَئٍة، اَل َيِجُد الرَُّجُل ِفي ُة،  الرَّاِحلَ 92)
َدْت ُنُصوُص اأَلَحاِديِث الَِّتي َوَرَد ِفيَها َلْفُظ الرَّاِحَلِة، َوَهَذا الحديُث َوْحَدُه َيُدلُّ َعَلى مَ   ْقِصِد َتَعدَّ

َدْت َمَذاِهُب َأْرَباِب اللَُّغِة، َوالَمَعاِني ِفي َمْعَنى الرَّاِحَلِة. أَِهَي النَّاَقةُ الدَّ  ، 9، َأِو الَجَملُ 8ْرِس. َأُقوُل: َتَعدَّ
َوْفَقَها َتُكوُن وَ ؟ َفَثاَلَثُة األَْقَواِل َهِذِه ِقيَلْت ِفي َمْعَنى الرَّاِحَلِة. 10َأْو ُكلُّ َبِعيٍر َنِجيٍب، َذَكًرا َكاَن، َأْو ُأْنَثى

َمةٌ 11الَهاُء ِفيَها  ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغةِ  َفِة، َكَما ُيَقاُل: َرُجٌل َداِهَيٌة، َوَباِقَعٌة َوَعالَّ َوَأنَّ الَمْعَنى: َجَمٌل  ،12، ِفي الصِ 
ْيرِ  مَّا ِللنَّْقلِ 13َرِحيٌل  َأْي: َقِويٌّ َعَلى السَّ مَّا ِللتَّْأِنيِث، َوَأنَّ 14  َواِ  َيْت َراِحَلًة  ِإمَّا أِلَنََّها تُ ، َواِ  ْرَحُل  َها ُسمِ 

ْيِر،َأْي:  مَّا أِلَنََّها َذاُت 15ِم الَمْفُعولِ اسْ َفاِعَلٌة، اْسُتْعِمَلْت ِبَمْعَنى  َوَأنََّها ُتْسَتْعَمُل ِفي الرَِّحيِل، َوالسَّ   َواِ 
ِنَها َقْد ُموِثَلْت ِبَقْوِلِه َلْيِن َتُكوُن َهاُؤَها ِللتَّْأِنيِث  ِلَكوْ َرْحٍل  َأْي: ُيْجَعُل َعَلْيَها الرَّْحُل. َوَعَلى ِكاَل الَقوْ 

                                                           
 .711وينظر: ثعلب: الفصيح ص  1
 .2/012 ، ربعابن منظور: لسان العرب 2
 .462وشرحه ص ابن درستويه: تصحيح الفصيح  3
 .6/661األنباري: المذكر والمؤنث  4
َواُب: َقَأنَُّثوا. 5  َكَذا ِفي الَمْطُبوِع، َوالصَّ
 .0/12الزمخشري: الفائق في غريب الحديث  6
 .4/0127مسلم: صحيح مسلم  7
 .0/2 ، رحلاألزهري: تهذيب اللغة 8
 .00/622 ، رحلابن منظور: لسان العرب 9

، والدهلوي: لمعات التنقيح في 6/611النهاية في غريب الحديث واألثر ، وابن األثير: 0/2ة، رحل األزهري: تهذيب اللغ 10
 .0/206شرح مشكاة المصابيح 

 .2/6024والطيبي: الكاشف عن حقائق السنن  ،6/611، و0/02ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  11
 .646الحريري: درة الغواص ص. وينظر: 00/622ابن منظور: لسان العرب، رحل  12
 .404، وينظر: ص 021الميروقي: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ص  13
 .0/206الدهلوي: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح  14
 .04/716البغوي: شرح السنة  15
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  .2، َأْو َذاِت ِرًضا1[، اِلْحِتَماِل َأْن َتُكوَن}َراِضَيٍة{ ِبَمْعَنى َمْرِضيَّةٍ 60َتَعاَلى: }ِفي ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة{]الحاقة:
ى الذََّكِر، َكَما َسَبَق، َقاَل لثُُّبوِت، َفَقْد َتْسُقُط  ِلَكْوِنَها َتَقُع َعلَ َوَلْيَسِت الَهاُء ِفي الرَّاِحَلِة ِبَواِجَبِة ا 

َبْيِر َأَمَر َلُه ِبَراِحَلٍة َرِحيٍل  َأْي: قَ  : ِإنَّ اْبَن الزُّ ِويٍ  َعَلى اْبُن األَِثيِر: "َوِمْنُه َحِديُث النَّاِبَغِة الَجْعِديِ 
 .3ُء ِفي َرِحيٍل  أِلَنَّ الرَّاِحَلَة َتَقُع َعَلى الذََّكِر"الرِ ْحَلِة، َوَلْم َتْثُبِت الَها

 :4َوَقْد َيُكوُن ِمَن النَّاِفِع ِذْكُر َمْعَنى الَحِديِث، َوِفي َمْعَناُه َثاَلَثُة َأْقَوالٍ  
اٌه َكِإِبٍل ِماَئٍة، َلْيَسْت ِفيَها بَ ـ َأنَّ النَّاَس ُمَتَساُووَن، َلْيَس أِلََحٍد َفْضٌل َعَلى َأَحٍد ِفي النََّسِب، َوَلكنُهْم َأشْ 

 َراِحَلٌة َتَتَبيَُّن، َوَتَتَميَُّز ِمْنَها.
ِنَيا، َوَزهََّد ِفيَها، َفالزَّاِهُد ِفيَها، الَكاِمُل ِفي ُزْهِدِه، َوالرَّاِغُب فِ  ، َذمَّ الدُّ ي اآلِخَرِة َقِليٌل، ـ َأنَّ اللَه، َعزَّ َوِجلَّ

 ِفي اإِلِبِل الِماَئِة.َكِقلَِّة الرَّاِحَلِة 
 ي اإِلِبِل الِماَئِة.ِفيِهْم، َكِقلَِّة الرَّاِحَلِة فِ  َأنَّ الَمْرِضيَّ اأَلْحَواِل ِمَن النَّاِس الَكاِمَل اأَلْوَصاِف َقِليلٌ ـ 
َواُك عَ الَحِديُث: َعْن َعاِئَشَة، "َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه، َصلَّى اللَُّه َتَعاَلى    َمْرَضاٌة،91) َلْيِه َوَسلََّم: السِ 

"  :5َمْطَهَرٌة ِلْلَفِم، َمْرَضاٌة ِللرَّبِ 
َدِة َوَقَف ُعَلَماُء اللَُّغِة َعَلى َلْفَظِة َمْرَضاٍة، َوَأْنَبَأوا َأنَّ الَمْرَضاَة َمْصَدٌر، َهاُؤُه ِلْلَكْثَرِة، َكالَمْأسَ  

ْوِلِهْم: َرُجٌل َخَلٌة َمْجَبَنٌة، َأْو َأنَُّه َمْصَدٌر، َدالٌّ َعَلى الُمَباَلَغِة، َكقَ َوالَمْذَأَبِة، َكَما ِفي َحِديِث: اْلَوَلُد َمبْ 
ٌل ِلِرَضا اللَِّه َتَعاَلى، َأْو ِبَمْعَنى الَمْفُعولِ    َأْي: َعْدٌل، َأْو َأنَُّه َمْصَدٌر ِبَمْعَنى اْسِم اْلَفاِعِل  َأْي: ُمَحصِ 

، َأْو َأنَّ  َضاَمْرِضيٌّ ِللرَّبِ   .6ُه َباٍق َعَلى َمْصَدِريَِّتِه  َأْي: َسَبُب الرِ 
َكاَكُة،49) َكاَكَة"   الرُّ  :7الَحِديُث: "ِإنَُّه َلَعَن الرُّ

َكاَكُة ُهَو الَِّذي اَل َيَغاُر َعَلى أَْهِلهِ   ْعُف، َضْعُف الَغْيَرِة، ِمْن َقْوِلِهْم: 8الرُّ ، َواأَلْصُل ِفيِه الضَّ
، ِبَكسْ   .9ِر الرَّاِء، َأْو َفْتِحَها  َأْي: َضِغيفٌ َمَطٌر ركٌّ

                                                           
 01/620ن: البحر المحيط ، وأبو حيا6/02، والفراء: معاني القرآن 6/622وينظر: أبو عبيدة: مجاز القرآن  1
 .0/700الزجاج: معاني القرآن وا عرابه وينظر:  2
 .00/770فتح الباري . ابن حجر: 6/611ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  3
 .00/770فتح الباري ابن حجر:  ينظر: 4
 .7/70البخاري: صحيح البخاري  5
 .7/727. وينظر: القسطالني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 0/712 القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 6
 .6/601ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  7
 .4/0022الجوهري: الصحاح، ركك  8
 .0/202الخطابي: غريب الحديث  9
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اَكًة ُمَباَلَغًة ِفي َوْصِفِه ِمْن ِجَهَتْيِن  َأنَّ ُفَعااًل َأْبَلُغ ِمْن َفِعيٍل، َوالِجَهُة الثَّانِ  َي ُركَّ َيُة َأنَُّه َوُسمِ 
ُه النِ َساُء، يٌك، َوُرَكاَكٌة ِللرَُّجِل الَِّذي َتْسَتْضِعفُ . وَقْد َقاُلوا َأْيًضا: َرُجٌل َركِ 1ُأْلِحَق ِبالِبَناِء َهاُء الُمَباَلَغةِ 
 .2َوَلْم َيَهْبَنُه، َواَل َيَغاُر َعَلْيِهنَّ 

َم َساِبِعِه، َوُيْحَلُق، َقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "ُكلُّ ُغاَلٍم َرِهيَنٌة ِبَعِقيَقِتِه، ُيْذَبُح َعْنُه َيوْ    َرِهيَنٌة،44)
 :3ُيَسمَّى"وَ 

يُّ َأْنَبَأ َوَقَف النَّاُس ِمْن أَْهِل اللَُّغِة َعَلى َمْعَنى الَحِديِث، َوَحِقيَقِة الِبَناِء  )َرِهيَنٌة( ِفيِه. َفالَخطَّابِ 
َفاَعِة، َوَأنَُّه َقاَل: "ِإْن َماَت الُغاَلُم، َوَلْم ُيَعقَّ  َل الَحِديَث َعَلى الشَّ ْنُه، َلْم ُيَشفَّْع ِفي عَ  َأنَّ اْبَن َحْنَبٍل َتَأوَّ

ِبَرْأِسِه ِمْن  َواِلَدْيِه"، َوَذَكَر َغْيُرُه َأنَّ َمْعَنى: ُكلُّ ُغاَلٍم َرِهيَنٌة َبَعقيَقِتِه  َأْي: ِبَأَذى َشَعِرِه  َوُهَو َما َعِلقَ 
نَّ "الرَِّهيَنَة: الرَّْهُن، َوَفِعيٌل َذَكَر الَخطَّاِبيُّ أَ َدٍم، ِممَّا َيِجُب ِإَماَطُتُه َعْنُه. َوَأمَّا َما اتََّصل ِبِبْنَيِة َرِهيَنٍة، فَ 

اِعرِ 4ِبَمْعَنى َمْفُعوٍل  َأْي: َمْرُهوٌن، َوالَهاُء ... ِلْلُمَباَلَغِة"  :5، َوِمْثُل الَحِديِث َقْوُل الشَّ
 َجْنَدلِ َأْبَعَد الَِّذي ِبالنَّْعِف َنْعِف ُكَوْيِكٍب ... َرِهيَنُة َرْمٍس ِذي ُتَراٍب وَ 

، َفَأْنَبَأ، َأْيًضا، َأنَّ الَهاَء ِفي الرَِّهيَنِة لِلُمَباَلَغةِ  ، َوَكَذا اتََّبَعُه اْبُن األَِثيِر، 6َواتََّبَع الَبْيَهِقيُّ الَخطَّاِبيَّ
ِتيمِة َوا ْتِم، ُثمَّ اسُتْعِمَل الرَّْهُن َوالرَِّهيَنُة لشَّ ِإْذ َذَكَر َأنَّ الرَِّهيَنَة ِهَي الرَّْهُن، َوَأنَّ الَهاَء ِلْلُمَباَلَغِة، ِمْثُل الشَّ

َأنَّ الَعَقِيَقَة ِبَمْعَنى الَمْرُهوِن، َفِقيَل: ُهَو َرْهٌن ِبَكَذا، َوَرِهيَنٌة، ُثمَّ َذَكَر َأنَّ َمْعَنى َقْوِلِه: َرِهيَنٌة بعَقِيقتِه "
َوَأَجاَز  .7ي َيِد الُمْرَتَهِن"َلُه، َوَعدِم اْنِفَكاِكِه ِمْنَها ِبالرَّْهِن فِ  اَلِزمٌة َلُه، اَل ُبدَّ ِمْنَها، َفَشبََّهُه ِفي ُلُزوِمَها
ْهَلِويُّ َأْن َتُكوَن َهاُء َرِهيَنٍة ِللتَّْأِنيِث،   . 8ِبَتْأِويِل النَّْفسِ الدِ 

ِريِف، لِلُمَباَلَغةِ  ًة ِمْن َأْرَباِب اللَُّغِة َذَهُبوا، ، َأنَّ َجَماعَ 9َوَيْشَهُد َأنَّ َهاَء َرِهيَنٍة ِفي الَحِديِث الشَّ
 .10ِلْلُمَباَلِغةِ   [72ثر:: }ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة{]المدَّ َأْيًضا، ِإَلى َأنَّ َهاَء }َرِهيَنٌة{، ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى

َواَيا،44) َواَيا َرَوايَ    الرَّ  :11ا الَكذِب"َحِديُث َعْبِد اللَِّه اْبِن َمْسُعوٍد: "َشرُّ الرَّ

                                                           
 .6/21الزمخشري: الفائق في غريب الحديث  1
 .62024الزبيدي: تاج العروس ، و 7/242الغريبين في القرآن والحديث الهروي:  2
 .04/22معرفة السنن واآلثار البيهقي:  3
: "َوالَعِقيَقُة: 7/211وينظر: الهروي: الغريبين في القرآن والحديث  .622ـ  0/622الخطابي: غريب الحديث  4 . َوَقاَل الَخطَّاِبي 

ِه". ِبيِ  َكَما ُيوَلد ِمْن ُأمِ   َشَعُر الصَّ
 .6/012لقرآن الفراء: معاني ا 5
 .04/22البيهقي: معرفة السنن واآلثار  6
 .6/620ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  7
 .2/600لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح  الدهلوي: 8
 .1/6274وينظر: الطيبي: الكاشف عن حقائق السنن  9

 .01/004المصون ، والحلبي: الدر 772ـ  01/772أبو حيان: البحر المحيط  10
 .07/007شرح السنة البغوي:  11
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َدْت َتْأِوياَلُتُهْم َلَها. َفالَخطَّاِبيُّ َذَهَب ِإَلى َأنَّ  َها َجْمٌع، َتَأمَُّل ُعَلَماُء َغِريِب الَحِديِث اللَّْفَظَة، َوَتَعدَّ
ُمُه ِمَن الِفْكِر َأَماَم الَعَمِل ِإَذا َراَدُه، َوَأْصُلُه الَهْمُز ِمْن: أَ  َواِحَدُتَها َرِويٌَّة، َوِهَو َما ُيَروِ ي اإِلْنَساُن، َوُيَقدِ 

، َوَزاَد، َناِقاًل َعْن آَخِريَن، َوْجًها آَخَر، ُهَو َأْن َتُكوَن 1َروَّْأُت ِفي اأَلْمرِ  َد الَهَرِويُّ َمْذَهَب الَخطَّاِبيٍ  . َوَردَّ
َواَيا "َجْمَع ِرَواَيٍة، ُيِريُد الَكِذَب ِفي الَحِديِث"  .2الرَّ

ِن اْخَتَلَفْت ِعَباَرتُ  َوَتَأمََّل اْبنُ  َد َما َذَكَرُه َساِبَقْيِه، َواِ  ُه، َوَزاَد َوْجًها األَِثيِر الَحِديَث  اللَّْفَظَة، َوَردَّ
 َثاِلًثا. َوَهِذِه اأَلْوُجُه الثَّاَلَثُة ِعْنَدُه ِهَي:

ُل الَِّذي َزاَدُه ُهَو َأنََّها َجْمُع َراِوَيٍة  ِللرَُّجِل الَكِثيرِ  َواَيِة، َوالَهاُء لِ  اأَلوَّ  ْلُمَباَلَغِة.الرِ 
َن َوالثَّاِني ـ َوُهَو ِلْلَخطَّاِبيِ  ـ َأنََّها َجْمٌع، َواِحُدَها َرِويٌَّة، َوِهَي َما ُيَروِ ي اإِلْنَساُن ِفي نْفِسِه مِ 

رُ  ُر، َوُيَفكِ   َقاُل: َروَّْأُت ِفي األْمِر.الَهْمَز، يُ ا ، َوَوْفَق َها الَوْجِه َيُكوُن َأْصُلهَ الَقْوِل َوالِفْعِل  َأْي: ُيَزو 
. َوَوْفَق الَوْجِه 4  َأِي: الَِّذيَن َيْرُووَن الَكِذَب  َأْي: َتْكُثر ِرَواَياُتُهْم ِفيهِ 3َوالثَّاِلُث َأنََّها َجْمُع َراِوَيةٍ 

َر، َأْيًضا، لْلُمَباَلغَ   ِبيُر اْبِن األَِثيِر ِبالَكْثَرِة.ِة، َوُيَساِنُد َهَذا َتعْ الثَّاِلث َتُكوُن الَهاُء َدَخَلِت الُمْفَرَد الُمَذكَّ
ُجٌل َراٍو وَراِويٌة، ِإَذا رَ َوَمْهَما َيُكِن اأَلْمُر، َفَقْد َأْلَمَع اللَُّغِويُّوَن ِإَلى َهاِء الُمَباَلَغِة ِفي َقْوِلِهْم: 

َواَيةِ َكُثَرْت ِرَواَيُتُه، َوَأنَّ الَهاَء َدَخَلِت اللَّْفَظَة ِللْ  َواَيا 5ُمَباَلَغِة ِفي ِصَفِتِه بِالرِ  . َوَكَذا َأْلَمَع الَبْغَداِديُّ ِإَلى الرَّ
وَ  َيُة َعلى ُكلِ  اَجْمِع ِرَواَيٍة: َوُهَو الَبِعيُر، َيْحِمُل الَماَء، َوَذَكَر َأنَّ "الَهاَء ِفيِه ِلْلُمَباَلَغِة، ُثمَّ ُأْطِلَقِت الرِ 

 .6لَماُء َعَلْيَها"َدابٍَّة، ُيْسَتَقى ا
، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َعَلى َناِض    زَاِحَفٌة،43) ٍح َلَنا، الَحِديُث: "َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َغَزْوُت َمَع النَِّبيِ 

 : 7ُثمَّ َذَكْرُت الَحِديَث ِبُطوِلِه، ُثمَّ َذَكَر َكاَلًما َمْعَناُه: َفُأْزِحَف الَجَمُل"
، َفُهَو َزاِحَفٌة، 8ِويُّ التَّْرِكيَب: َفَأْزَحَف الَجَمُل، َوَذَكَر َأنَّ الَمْعَنى: أَْعَيا، َفَجرَّ ِفْرِسَنهُ َذَكَر الَولَّ  

َوذَكَر، َناِقاًل َعِن الَفيُّوِمي ِ 
، 11، َوَذَكُروا، َأْيًضا، َقْوَلُهْم: َبِعيٌر َزاِحفٌ 10، َأنَّ الَهاَء ِفي َزاِحَفٍة ِلْلُمَباَلَغةِ 9

                                                           
 .6/622الخطابي: غريب الحديث  1
 .7/212الهروي: الغريبين في القرآن والحديث  2
 َما َذَكَرُه الَهَرِويُّ َأنََّها َجْمُع ِرَواَيٍة. 3
، 6/622َتًة ِفي: الخطابي: غريب الحديث . وُتْنَظُر َهِذِه اأَلْقَواُل ُمَشتَّ 6/621ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  4

 . 0/466، وابن الجوزي: غريب الحديث 7/212والهروي: الغريبين في القرآن والحديث 
 .04/742 ، روي ابن منظور: لسان العرب 5
 .6/712البغدادي: خزانة األدب  6
 .6/210المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث األصبهاني:  7
ابَّ  الِفْرِسُن: 8 اِة َوالَبِعيِر ِبَمْنِزَلِة الَحاِفِر ِللدَّ ، َأْو ِللَفَرِس. َوِقيَل: ُهَو ُخفُّ ةِ ُمَؤنََّثٌة، والنوُن زاِئدٌة، َوُهَو َعْظٌم َقِليُل اللَّْحِم، َوُهَو ِللشَّ

 ،.6/07الَبِعيِر. ينظر: الفارابي: ديوان األدب 
 .0/600الفيومي: المصباح المنير، زحف  9
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اِحُف، َذا َيْعِني َأنَُّه َيُجوُز ِإْسَقاُط الَهاِء ِمْن َقْوِلِهْم: َبِعيٌر َزاِحَفٌة. َوَذَكُروا، َأْيًضا، َقْوَلُهْم: ِإِبٌل َزوَ َوهَ 
 َقِة، َفالتَّاُء ِللتَّْأِنيِث.، َوَقْد َيْعِني َهَذا َأنَّ الَوْصَف ِإَذا َكاَن ِللنَّا1َوالَواِحَدُة َزاِحَفةٌ 

: "... َوِفي َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه، َصلَّى اللُه َعَلْيِه وَ  ٌة،  َشا َّ 42) اِعِديِ  َسلََّم، َحِديُث َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ
 :2َرُجٌل اَل َيَدُع َلُهْم َشاذًَّة، َواَل َفاذًَّة ِإالَّ اتََّبَعَها، َيْضِرُبَها ِبَسْيِفِه"

 َلْفَظُة  َشاذٌَّة. َوِفي الَهاِء ِفيَها َقْواَلِن:َمْقِصُدَنا، َهاُهَنا، ِفي َهَذا الَحِديِث  
َمةٍ   اَبٍة، َوَعالَّ ُل َأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة، َكالَهاِء ِفي َنسَّ  .3اأَلوَّ

، 4َشاذَّةٌ َسَمةٌ َوالثَّاِني َأنََّها ِللتَّْأِنيِث، َوُأنِ َثْت  ِلَكْوِنَها َصَفةً ِلَمْوُصوٍف ُمَؤنٍَّث َمْحُذوٍف، َوالتَّْقِديُر: نَ 
 .5َأْو َنْفٌس َشاذَّةٌ 

 ، َفَقِد اْخَتَلَفْت ِعَباَراُتُهْم ِفي التَّْعِبيِر َعنْ 6َوَعَلى الرَّْغِم ِمْن َأنَّ َكَلَمَة َشاذٍَّة ِبَمْعَنى َفاذٍَّة َسَواءً  
اذَِّة َوالَفاذَِّة، َوُكلَُّها َيْرَتدُّ ِإَلى َمْعَنى التََّفرُِّد، َكَما  لتَّْعِبيِر َعِن الَمْقُصوِد ِمَن اْخَتَلَفْت ِفي اَمْعَنى الشَّ

ْقَصى اأَلْمَر، تَ الَحِديِث، َوُكلَُّها َيُدلُّ َعَلى الَمْعَنى: َأنَُّه اَل َيَدُع َأَحًدا، ِإالَّ َقَتَلُه، َوُهَو َمَثٌل، ُيَقاُل ِلَمِن اسْ 
: ُيَقاُل: ُفاَلٌن اَل َيَدُع َلُهْم َشاذًَّة، َواَل َفاذًَّة، ِإَذا. َوَقاَل اْبُن ا7َوَلْم ُيْبِق َشْيًئا، ِإالَّ َأَتى َعَلْيهِ  َكاَن  أْلَْعَراِبيِ 

 .8ُشَجاًعا، اَل َيْلَقاُه َأَحٌد، ِإالَّ َقَتَلهُ 
 :9الَحِديُث: َقاَل َرُسوُل اللَِّه، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "اَل َصُروَرَة ِفي اإِلْساَلِم"   َصُروَرٌة،45)

، َوَكَما َذَكَرُه اللَُّغِويُّوَن، َوَأْنَبُأوا 10َذَكَر َبْعُض َمْن َذَكَر الَحِديَث َأنَّ الَهاَء ِفي َصُروَرٍة ِلْلُمَباَلَغةِ  
َأنَّ الَهاَء ِلْلُمَباَلَغِة. وَ َأنَّ َقْوَلُهْم: َرُجٌل َصُروَرةٌ اَل ُيَقاُل ِإالَّ ِبالَهاِء، َكَما ُيَقاُل، َأْيًضا، ِلْلَمْرأَِة: اْمَرأَةٌ َصُروَرٌة، 

، َوِفي )َتاُج الَعُروِس(: "َرُجٌل َصُروَرٌة، َواْمَرأٌَة َصُروَرٌة، َلْيَسِت الَهاُء ِلَتْأِنيِث الَمْوُصوِف ِبَما ِهَي ِفيهِ 
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اِمِع َأنَّ َهَذا الَمْوُصوَف، ِبَما ِهَي ِفيِه، َقْد َبَلغَ  ْعاَلِم السَّ نََّما َلِحَقْت إِلِ اَيَة َوالنِ َهاَيَة، َفُجِعَل َتْأِنيُث الغَ  َواِ 
َفِة َأَماَرًة ِلَما ُأِريَد ِمْن َتْأِنيِث الَغاَيِة، َوالُمَباَلَغِة"  .1الصِ 

ُل: التََّبتُُّل، َوَتْرُك النِ َكاحِ   ُروَرِة ِفي الَحِديث َثاَلَثُة َأْقَواٍل: اأَلوَّ َأْي: َلْيَس   2َوُذِكَر ِفي َمْعَنى الصَّ
. 3 النََّصاَرى نِ ْنَبِغي أِلََحٍد َأْن َيُقوَل: اَل َأَتَزوَُّج  أِلَنَّ َهَذا َلْيَس ِمْن َأْخاَلِق الُمْسِلِميَن، َوُهَو ِمْن ِفْعِل ُرْهَبايَ 

يِن َأْن اَل َيْبَقى َأَحٌد ِمَن ا ، لَوالثَّاِني: َأنَُّه الرَُّجُل، الَِّذي َلْم َيُحجَّ  َأْي: "َأنَّ ُسنََّة الدِ  نَّاِس َيْسَتِطيُع الَحجَّ
، َحتَّى اَل َيُكوَن َصُروَرًة ِفي اإِلْساَلِم" َبُل . َوالثَّاِلُث َأنَُّه َأَراَد: َمْن َقَتَل ِفي الَحَرِم، ُيْقَتُل، َواَل ُيقْ 4َفاَل َيُحجُّ

ِمْن َأنَّ الرَُّجَل ِفي  ، ِخاَلًفا ِلَما ُذِكرَ ِمْنُه َأْن َيُقوَل: ِإنِ ي َصُروَرٌة َما َحَجْجُت، َواَل َعَرْفُت ُحْرَمَة الَحَرمِ 
ِم ِفي الَحَرِم، اَل َلُه أَْهُل قَ  الَجاِهليَِّة َكاَن ِإَذا َقَتَل، َوَلَجَأ ِإَلى الَكْعَبِة، َلْم ُيَهْج، َوَكاَن ِإَذا َلِقَيُه َوِليُّ الد 

 .5الَجاِهِليَِّة: ُهَو َصُروَرٌة، اَل َتِهْجهُ 
َرَعةُ 42)  َوَسلََّم، الَحِديُث: "َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي اللُه َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اللِه، َصلَّى اللُه َعَلْيهِ  ،  الصُّ

ِديُد، الَِّذي َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد الَغَضِب" َرَعِة، ِإنََّما الشَّ ِديُد ِبالصُّ  :6َقاَل: َلْيَس الشَّ
َرَعُة َعَلى َوْزِن ُفَعَلٍة، وَ  ِتِه، َوَيْكُثُر ذَ الصُّ ، َوَدَخَلْت 7ِلَك ِمْنهُ ُهَو الَِّذي َيْصَرُع الرِ َجاَل َكِثيًرا ِبُقوَّ

، َوُهَو 8 َكِثيَرةٌ ءِ ِفيِه الَهاُء ِلْلُمَباَلَغِة ِفي َنْعِتِه، َكَما َقاُلوا: َرُجٌل ُضَحَكٌة، َوُلَعَنٌة، َوُهَزأٌَة، َوَنَظاِئُر َهِذا الِبَنا
ْرَعُة، ِبِإْسَكاِن الرَّاءِ 9َغةِ ِبَناُء الُمَبالَ    .10يًراَوُهَو الرَُّجُل، الَِّذي َيْصَرُعُه َغْيُرُه َكثِ َعْكُسُه،  . َوالصَّ

َواُك  الَحِديُث: "َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه، َصلَّى اللَُّه َتَعاَلى َعَلْيِه َوَسلََّم:   َمْطَهَرٌة،47) السِ 
 :11ْلَفِم"َمْطَهَرٌة لِ 
، ِلْلَكْثَرِة، 12َوَقَف اْبُن ُدَرْيٍد َعَلى اللَّْفَظِة  َمْطَهَرٍة، َوَأْنَبَأ َأنَّ الَهاَء ُيْمِكُن َأْن َتُكوَن ِلْلُمَباَلَغةِ  

ا ِصَفًة تَّْأِنيِث  ِلَكْوِنهَ ، َوَيْحَتِمُل َأْن َتُكوَن ِلل13َكالَمْأَسَدِة َوالَمْذَأَبِة، َكَما ِفي َحِديِث: الَوَلُد َمْبَخَلٌة َمْجَبَنةٌ 

                                                           
 .06/712الزبيدي: تاج العروس، صرر  1
 .4/627ر: ابن قرقول: مطالع األنوار على صحاح اآلثار وينظ 2
 .7/12ابن سالم: غريب الحديث  3
 .1/062. وينظر: العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 6/040الخطابي: معالم السنن  4
 .7/66ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  5
 .4/6104مسلم: صحيح مسلم  6
 .01/7647ن حقائق السنن الطيبي: الكاشف ع 7
 .62/422ابن الملقن: التوضيح لشرح الجامع الصحيح  8
 .66/027العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري  9

 .01/001ابن حجر: فتح الباري  10
 .7/70البخاري: صحيح البخاري  11
 .6/202ابن دريد: جمهرة اللغة، سكو  12
 .01/024األزهري: تهذيب اللغة ك س )وايء(  13
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واُك ُتَؤنِ ُثُه الَعَربُ  َواِك  َقاَل اْبُن َمْنُظوٍر: "السِ  ِلْلُمَؤنَِّث السِ 
َواُك َمْطَهَرٌة ِلْلَفِم"1 ، َوِفي الَحِديِث: السِ 

  َأْو 2
، ُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن ْو َأنَُّه َمْصَدٌر ِميَأنَّ الَمْطَهَرَة َمْصَدٌر َدالٌّ َعَلى الُمَباَلَغِة، َكَقْوِلِهْم: َرُجٌل َعْدٌل، أَ  ِميٌّ

ٌر ِلْلَفِم، َأْو َأْن َيُكوَن َباِقًيا َعَلى َمْصَدِريَِّتِه  َأْي: َسَبُب الطََّهارَ  ، َأْو 3ةِ ِبَمْعَنى اْسِم الَفاِعِل  َأْي: ُمَطهِ 
 .4ِن َواْلَجْهِل"َمْجَهَلٌة  َأْي: َسَبٌب ِلْلُبْخِل َواْلُجبْ َسَبٌب ِللطُّْهِر، "َكَما ُرِوَي: الَوَلُد َمْبَخَلٌة َمْجَبَنٌة 

 :5: "َلْيَس ِفي َجَمل َظِعيَنٍة َصَدَقٌة"َسِعيِد ْبِن ُجَبيرٍ  َحِديثُ    الظَِّعيَنُة،42)
، ِصَفًة 7َعَلْيهِ  ، الَِّذي ُيْظَعنُ 6ِفي الَحِديِث ِرَواَيَتاِن  ِبَتْنِويِن َجَمٍل، َفَيُكوُن الظَِّعيَنُة َهَو الَجَملَ  

َفِة ِلْلُمَباَلَغِة  َوُيْرَوى ِبِإَضاَفِة َظِعيَنٍة ِإَلى الَجَمِل، َفَتُكوُن الظَّعِ  يَنُة ِهَي َلْلَجَمِل، َوِزيَدِت الَهاُء ِفي الصِ 
ٍم: "8الَمْرأَةَ  َمُل َعَلْيِه، َوَهَذا ُهَو اأَلْصُل، ُيْعتَ الظَِّعيَنُة ُكلُّ َجَمٍل ُيْرَكُب، وَ ، َوالَهاُء ِللتَّْأِنيِث. َوَقاَل اْبُن َسالَّ

َيِت الَمْرأَُة َظِعيَنًة  أِلَنََّها َتْرَكُبُه، َفُيَقاُل: َذَهَبِت الظَِّعيَنُة، َوَأْقَبَلِت الظَِّعيَنةُ  نََّما ُسمِ  َوِهَي َراِكَبٌة، َوَكاَن  ،َواِ 
َيْت ِبِه" ْدَباُرَها ِبِه، َفُسمِ  ِإْقَباُلَها، َواِ 

9. 
، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َبَعَث َبْعًثا، َفَأْصَبُحوا ِبَأْرٍض عَ    َعُزوَبٌة،41) ُزوَبٍة الَحِديُث: "َأنَّ النَِّبيَّ

 :10َبْحَراَء"
َبٍة َفُعوَلٌة  و َذَكَر اللَُّغِويُّوَن َأنَّ الَعُزوَبَة ِهَي اأَلْرُض الَبِعيَدُة ِإَلى الَكأَلِ، َوالَقِليَلُتُه، َوَأنَّ َوْزَن َعزُ  

ُر َوَعَلْيِه، َفِإنَّ الَهاَء ِفيَها ِلْلُمَباَلَغِة، َوَلْيَسْت ِللتَّْأِنيِث  أِلَّنَّ َما َكاَن َعَلى َوْزِن َفُعوٍل َيْسَتوِ  ي ِفيِه الُمَذكَّ
ي َعُزوَبٍة َدَخَلْت ِلْلُمَباَلَغِة لَهاَء فِ َوالُمَؤنَُّث، َوُهَو ِباَل َهاٍء، َكَقْوِلَك: َرُجٌل َشُكوٌر، َوَصُبوٌر. َوَيْشَهُد َأنَّ ا

 َذِلَك ِمْن ِبَناٍء َواِحٍد. ، َوُكلُّ 11ِإْدَخاُلُهْم َلَها ِلْلُمَباَلَغِة، َأْيًضا، ِفي َقْوِلِهْم: َرُجٌل َفُروَقٌة َوَمُلوَلةٌ 
 :12النِ ْفِريََّة"الَحِديُث: "ِإنَّ اللََّه، َتَعاَلى، ُيْبِغُض الِعْفِريََّة    الِعْفِريَُّة،30)

                                                           
ْعِر الَفِصيِح، َكَقْوِل الرَّاِجِز:6/202َقاَل اْبُن ُدَرْيٍد )جمهرة اللغة  1  (: "َوَقْد ُذِكَر الِمسواُك ِفي الش 

ِل"  ِإذا أخذْت ِمسواكها َمي َحْت ِبِه ... ُرضابًا كطعم الزنجبيل المعسَّ
 .01/442ابن منظور: لسان العرب، سوك  2
 .7/727. وينظر: القسطالني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 0/712ة المصابيح القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكا 3
 .62النسفي: طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية ص  4
َر ِذْكُرَها  ، َوَقاَل اْبُن األَِثيِر: 7/002ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  5  يِث".اْلَحدِ  ِفي -الظَِّعيَنة  -" َوَقْد َتَكرَّ
(: "َأَراَد الَمْرأَة، َأِو الَهْوَدِج َعَلى ِرَواَيِة اإلَضاَفِة، َأِو 7/422َوَذَكَر الَكَجَراِتيُّ َأنَُّه الَهْوَدُج، َقاَل ِفي: )مجمع بحار األنوار  6

 التَّْنِويِن".
 .70/720 ، ظعنينظر: الزبيدي: تاج العروس 7
 .6/720رآن والحديث األصبهاني: المجموع المغيث في غريبي الق 8
 .4/472ابن سالم: غريب الحديث  9

 .7/662ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  10
 .6/467الزمخشري: الفائق في غريب الحديث  11
 .6/000القضاعي: مسند الشهاب  12
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،  ِممَّْن َذَكَر َنْوعَ الَهاِء اْبِتَداًء ِفي اللَّْفَظِة، َوَأنََّها ُأْدِخَلْت ِلْلُمَباَلَغِة، ِممَّْن َطاَلْعُت َحِديَثُهمُ   األَْنَباِريُّ
، َوَأنَّ الَهاَء 1ٌة، ِإَذا َكاَن َقِويًّاِنْفِريَّ  ِإْذ َأْنَبَأ ِفي )اأَلْضَداُد(، َوَلْم َيْذُكِر الَحِديَث، َأنَُّه ُيَقاَل: َرُجٌل ِعْفِريَّةٌ 

، وَلِكنَُّه ِفي )الزَّاِهُر ِفي َمَعاِني َكِلَماِت النَّاِس( َذَكَر 2َدَخَلْت ِفي ِعْفِريٍَّة ِلْلُمَباَلَغِة، َوَأنَّ ِنْفِريًَّة ِإْتَباعٌ 
ًحا، َشِدي لَهاَء َزاِئَدٌة ِفي ًدا، ُمَوثََّق الَخْلِق، َوَذَكَر الَحِديَث، َوَأنَّ اَقْوَلُهْم: َرُجٌل ِعْفِريٌَّة: ِإَذا َكاَن ُمَصحَّ

، َوالنِ ْفِريَُّة 3ءُ االِعْفِريَِّة، ُدوَن َأْن ُيَبيِ َن َنْوَعَها. َقاَل: "ُيَقاُل: الِعْفِريَُّة: ُهَو الِعْفُر، ِزيَدْت َعَلْيِه الَياُء َوالهَ 
ُيَقاُل: الِعْفِريَُّة ِن آَخَرْيِن ِفي َمْعَناُهَما ُهَما: "الِعْفِريَُّة النِ ْفِريَُّة: الَجُموُع الَمُنوُع. وَ ِإْتَباٌع"، ُثمَّ َذَكَر َقْوَليْ 
 .4النِ ْفِريَُّة: الَقِويُّ الظَُّلومُ 

، َوَأنَّ الَهاَء َدَخَلْت ِلْلُمَباَلَغِة، ِإْذ َذَكَر َأنَّ  لِعْفِريََّة ُهَو الَقِويُّ ا َواتََّبَع الزََّمْخَشِريُّ األَْنَباِريَّ
، 5الُمَتَشْيِطُن، الَِّذي َيْعِفُر ِقرَنُه، َوالَهاُء ِلْلُمَباَلَغِة، َوالنِ ْفِريَُّة ِإْتَباعٌ  َد اْبُن اأَلِثيِر َما َذَكَرُه األَْنَباِريُّ . َوَردَّ

، ِفي الَهاِء، َوَزاَد ِفي َمَعاِني الِعْفِريَِّة: الدَّ  يرَ َوالزََّمْخَشِريُّ رِ  َوَكاَن َذَكَر اللَّْفَظْيِن، َقْبَل . 6اِهَي الَخِبيَث الشِ 
 .7"الَجِميِع، اْبُن ُقَتْيَبَة، َوَلْم ُيِشْر ِإَلى الَهاِء ِفيِهَما، ِإْذ َقاَل: "َرُجٌل ِعْفِرَيٌة ِنْفِريٌة: َخِبيٌث ُمْنَكرٌ 

َذا َكاَنِت الَهاُء ِفي ِنْفِرَيٍة ِلْلُمَباَلَغِة، َففِ   ِفي الَمْعَنى. ًضا، ُمَباَلَغةٌ ي اإِلْتَباِع، َأيْ َواِ 
َبٌة،39) َبةِ    ُمَغرِ   :9َخَبٍر" 8الَحِديُث: َقْوُل ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب، َرِضَي اللُه َعْنُه: "َهْل ِمْن ُمَغرِ 

َبٍة َيْحَتِمُل َأْن َتُكوَن ِلْلُمَبالَ  ْو ِللتَّْأِنيِث، َوَأنََّها اْسٌم، َغِة، أَ َذَكَر الزََّمْخَشِريُّ َأنَّ الَهاَء ِفي ُمَغرِ 
ِميَِّة َوالنَِّطيَحِة، َوَذَكَر َأنَّ الَمْعَنى: َهْل ِمْن َخَبٍر َجاَء ِمْن ُبْعدٍ  ؟ َوَقاَل اْبُن األَِثيِر: 10َكالَهاِء ِفي الرَّ

َبٍة ِمَن الَغْرِب، . َوَكَاَن الَهَروِ 11الَمْعَنى: "َهْل ِمْن َخَبٍر َجدِيٍد َجاَء ِمن َبَلٍد َبِعيٍد" يُّ َذَكَر َأنَّ َأْصَل ُمَغرِ 
 .12َوُهَو الَبْعدُ 

َلُف َيْسَتِحبُّوَن الُفُحوَلَة  أِلَنََّها َأْجَرى    الُفُحوَلُة،34) ، الَحِديُث: "َوَقاَل َراِشُد ْبُن َسْعٍد: َكاَن السَّ
 :13َوَأْجَسُر"

                                                           
 .6/024وينظر: األنباري: المذكر والمؤنث  1
 .720األنباري: األضداد ص  2
 .6/012غريب الحديث  وينظر: الجوزي: 3
 .4/0612وينظر: الهروي: الغريبين في القرآن والحديث  .0/601األنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس  4
 .0/404الزمخشري: الفائق في غريب الحديث  5
 .7/626ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  6
 .0/666ابن قتيبة: الجراثيم  7
َفًة.ُيَقاُل ِباإِلَض  8 َدًة َوُمَخفَّ  اَفِة، َوِبَغْيِر اإِلَضاَفِة، َوِبَكْسِر الرَّاِء، َوِبَفْتِحَها، ُمَشدَّ
 .760الشافعي: مسند الشافعي ص  9

  .7/20الزمخشري: الفائق في غريب الحديث  10
 .7/741ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  11
 .7/621الهروي: غريب الحديث  12
 .4/71صحيح البخاري  البخاري: 13
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ُر ِمَن الَحَيَواِن، ، َفَذَكَر َأنََّها َجْمُع َفْحٍل، َوُهَو الذَّكَ َوَقَف َبْعُض ُشرَّاِح الَحِديِث َعَلى الُفُحوَلةِ 
مَ  مَّا ةٍ َوَأنَّ الَهاَء ِفي اللَّْفَظِة ُيْحَتَمُل َأْن َتُكوَن َدَخَلْت  ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة ِفي الَوْصِف، َكالَهاِء ِفي َعالَّ ، َواِ 

َوُهَو  ،2آَخُر ِبالَقْوِل: َلَعلََّها "ِلَتْأِكيِد الَجْمِع، َكَما ِفي الَمالِئَكِة" ، َواْكَتَفى َبْعٌض 1ِلَتْأِكيِد َمْعَنى الَجْمعِ 
ِر ِلَتْأِكيِد الَجْمعِ  َكِثيًرا َما َتْلَحُق َما َكاَن َعَلى ِزَنِة ُفُعوٍل،  3الَمْشُهوُر  أِلَنَّ ِزَياَدَة الَهاِء ِفي الَجْمِع الُمَكسَّ

 .5، َوغْيِر َذِلكَ 4َوُعُموَمةٍ  َنْحُو: ُبُعولٍة، َوُحُمولٍة،
ِم َفِريَضٌة الَحِديُث: "َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َطَلُب الِعلْ    َفِريَضٌة،33)

 :6َعَلى ُكلِ  ُمْسِلٍم"
. َوَوْجُه 7ي ِرَواَيةٍ ْت ِلْلُمَباَلَغِة، َكَما فِ َأَشاَر َبْعُض أَْهِل الِعْلِم ِإَلى َأنَّ الَهاَء ِفي َفِريَضٍة َدَخلَ 

 َباَلَغِة.يَدِت الَهاُء ِلْلمُ َكْوِنَها ِلْلُمَباَلَغِة َأْن َتُكوَن ِبَمْعَنى اْسِم الَمْفُعوِل  َمْفُروٍض، َوزِ 
، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه    َفاِسَقٌة،32) لََّم: َقاَل: َخْمٌس ُكلُُّهنَّ َوسَ الَحِديُث: "َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ 

 :9َراُب"، َيْقُتُلُهنَّ الُمْحِرُم، َوُيْقَتْلَن ِفي الَحَرِم: الَفْأَرُة، َوالَعْقَرُب، َوالَحيَُّة، َوالَكْلُب الَعُقوُر، َوالغُ 8َفاِسَقةٌ 
الَوْجُه َأْن َتَقَع ِباَل َهاٍء، َوَأْن َفاِسَقٍة، وَ اْسَتْشَكَل الُعْكَبِريُّ ِرَواَيَة: َخْمٌس ُكلُُّهنَّ َفاِسَقٌة، ِبَتْأِنيِث  

: }َوُكلُُّهْم آِتيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة فَ  ، َكَقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ [، 10ًدا{]مريم:رْ ُيَقاَل: ُكلُُّهنَّ َفاِسٌق، َحْماًل َعَلى َلْفِظ ُكلٍ 
َواَيِة َوْجَهْيِن:  َوَأْنَبَأ َأنَّ ِلَهِذِه الرِ 

لُ   لَمْعَنى  َأنَُّه َيُجوُز َأْن َيُكوَن َأْلَحَق الَهاَء ِلْلُمَباَلَغِة، َوالثَّاِني َأنَُّه َأْلَحَق الَهاَء َحْماًل َعَلى ا اأَلوَّ
 .10"أِلَنَّ الَمْعَنى: ُكلٌّ ِمْنُهنَّ َفاِسَقٌة"

                                                           
 .00ـ  2/01منحة الباري بشرح صحيح البخاري  السنيكي: 1
الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح . وينظر: البرماوي: 06/047الكرماني: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  2
 .0/22، والقسطالني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 2/401
 .7/022ب سيبويه: الكتاوينظر:  3
 .06/467ابن منظور: لسان العرب، عمم  4
 قصر(. وِهَي َجْمُع الَقصيرة ِمَن النساِء. 0/11رأل(. والرأُل: َوَلُد النعاِم، وِقصارة ) 00/626مثل: ِرئالة ) 5
 .0/2الطبراني: المعجم األوسط  6
 .0/710القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  7
َوابِ  ُكلُُّهنَّ فاِسٌق". ينظر: العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري وِفي ِرَواَيٍة: " 8 . َوَقاَل الَعْيِنيُّ 01/026َخْمٌس ِمَن الدَّ
َطَبُة: ِإَذا َخَرَجْت َعْن ِقْشِرَها ... َوسُ 01/027) ِذِه الَخْمُس َيْت هَ مِ (: "َوالِفْسُق، ِفي َأْصِل َكاَلِم الَعَرِب: الُخُروُج، َوِمْنٌه َفَسَقِت الرُّ

، َوَأنَّ َقْتَلُهنَّ ِللُمْحِرِم، َوِفي الَحَرِم ُمَباٌح".  َفَواِسَق ِلُخروِجِها َعِن الُحْرَمِة الَِّتي ِلَغْيِرِهنَّ
 .4/020ابن حنبل: مسند أحمد  9

 .022العكبري: إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث ص  10
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ُدوا ِقيلَ 1َواتََّبَع الُعْكَبِريَّ َجَماَعةٌ   ِن اْكَتَفى ِه  الَوْجَهْيِن، َوَلِكنَّ ِمْنُهْم مَ ، ِمْن ُشرَّاِح الَحِديِث، َوَردَّ
 .2ِباإِلْنَباِء ِإَلى الَوْجِه الثَّاِني

َجاَج َحتَّى ُيْعلَ    الَقاُ وَرُة،35) اَلُم َكاَن َقاُذورًة، اَل َيْأُكُل الدَّ اَلُة َوالسَّ  :3َف"الَحِديُث: "َأنَُّه َعَلْيِه الصَّ
ا َأْن ُتْطَعَم لَقاُذوَرَة ِفي الَحِدِث: الَِّذي َيْقَذُر اأَلْشَياَء، َوَأنَّ الُمَراَد ِبَعَلِفهَ َأْنَبَأ اْبُن األَِثيِر َأنَّ ا

ْيَء الطَّاِهَر، ُثمَّ َذَكَر َأنَّ الَهاَء ِفيَها للمباَلَغةِ   .4الشَّ
، َصلَّى اللَُّه َعَليْ    َقاِرَعٌة،32) اَل: َمْن َلْم َيْغُز، َوَلْم ِه َوَسلََّم، قَ الَحِديُث: "َعْن َأِبي ُأَماَمَة َعِن النَِّبيِ 

ْز َغاِزًيا، َأْو َيْخُلْف َغاِزًيا ِفي أَْهِلِه ِبَخْيٍر، َأَصاَبُه اللَُّه ِبَقاِرَعٍة َقْبَل َيْوِم الِقَياَمِة" ُيَجهِ 
5: 

ْملِ  ، َفَذكَ ِممَّْن َبيََّن َنْوَع الَهاِء، ِفي َقْوِلِه: ِبَقاِرَعٍة، اْبُن َرْساَلَن الرَّ َر َأنََّها ِبَمْعَنى َداِهَيٍة ِمْن يُّ
ْهِر، َتْقَرُع َقْلَبُه ِبالَخْوِف، َوَذَكَر َأنَّ َهاَءَها ِلْلُمَباَلَغةِ   ، َوَلِكنَُّه َلْم ُيَبيِ ْن َوْجَه َكْوِنَها ِلْلُمباَلَغِة،6َشَداِئِد الدَّ

 أَْعَلُم. ُه ِبَقاِرٍع، َواللهُ َوَلَعلَّ الُمَراَد: َأَصاَبُه الل
 َناَقٌة، الَحِديُث: "َعْن َأَنٍس، َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َكاَن ِللنَِّبيِ  َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّمَ    َقُعوَدٌة،37)

 :7ُتَسمَّى الَعْضَباَء، اَل ُتْسَبُق ... َفَجاَء أَْعَراِبيٌّ َعَلى َقُعوٍد، َفَسَبَقَها"
، َأنَّ ِفي َأْثَناِء َكاَلِمِه عَ   الَقُعوَد َلى َقُعوٍد، ِفي َهَذا الَحِديِث، َذَكَر اْبُن َحَجٍر، َنْقاًل َعِن اأْلَْزَهِريِ 

ُعوَدٌة ِلْلَقُلوِص، اَل ُيَقاُل ِإالَّ ِللذََّكِر، َواَل ُيَقاُل ِلأْلُْنَثى: َقُعوَدٌة، َبْل َقُلوٌص، َوَلِكنَّ الِكَساِئيَّ َحَكى َقْوَلُهْم: قَ 
ِبِل: َما ُيْقِعُدُه الرَّاِعي ِلَحْمِل َمَتاِعِه، َوَأنَّ الَهاَء ِفيِه ِلْلُمَباَلغَ  8الَخِليلَ َوَأنَّ  . 9ةِ َذَكَر َأنَّ الَقُعوَدَة ِمَن اإْلِ

َغِة، ِفي ِصَفِة الَ ْلُمبَ َوِبَذِلَك َيِصحُّ َأْن َتُكوَن الَهاُء لِ  َوَقْوُل الَخِليِل: ِمَن اإِلِبِل، َيْشَمَمُل الذََّكَر َواألُْنَثى،
 الذََّكِر.

ي الَبْيِت الَحِديُث: "َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد، َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: اْجَتَمَع فِ    َقِليَلٌة، َوَكِثيَرٌة،32)
، َكِثيَرٌة َشْحُم ُبُطوِنِهْم، َقِليَلٌة  ، َأْو ُقَرِشيَّاِن َوَثَقِفيٌّ  :10ْقُه ُقُلوِبِهْم"فِ َثَقِفيَّاِن َوُقَرِشيٌّ

                                                           
 .0/007لصغير الكحالني: التنوير شرح الجامع ا 1
 .0/061الحدادي: التيسير بشرح الجامع الصغير  2
 .4/62ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  3
 .4/62ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  4
 .2/6424، والقاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/6244الطيبي: الكاشف عن حقائق السنن  5
 .00/20سالن: شرح سنن أبي داودابن ر  6
 .4/76البخاري: صحيح البخاري  7
ا، َوالَِّذي ِفيِه: "َوالَقُعوُد َوالَقُعوَدُة ِمَن اإِلِبِل: َما َيْقَتِعُدَها الرَّاِعي، َفَيْرَكُبهَ  .0/046الفراهيدي: العين، باب العين والقاف والدال  8

 َوَيْحِمُل َعَلْيَها َزاَدُه".
 .2/27تح الباري ابن حجر: ف 9

 .1/006البخاري: صحيح البخاري  10
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ا ُمَؤنََّثَتْيِن، َمْقِصُد َهِذِه الُمَباَحَثِة َيتَِّصُل ِبَتْأِنيِث َقِليَلٍة، َوَكِثيَرٍة، َوَأنَُّهَما ِمَن الُمْشِكِل  ِلَكْوِنِهمَ  
ٍر، ُهَو ِفْقٌه، َوَشْحٌم. َوُأِزيَل َهَذا اإِلْشَكاُل ِبَأَحِد   :1ُجِه الثَّاَلَثِة اآلِتَيةِ اأَلوْ َوَقَعَتا َخَبرْيِن َعْن ُمَذكَّ

َمٍة، َوَراِوَيٍة  ِلَيَقَع التََّطاُبُق َبْيَن الُمْبَتَدِأ َوخَ 0  ِرِه َتْذِكيًرا. بَ ( َجْعُل الَهاِء ِفيِهَما ِلْلُمَباَلَغِة، َكِهَي ِفي َعالَّ
  3. َوُردَّ َهَذا الَوْجهُ 2ْيِهَماالتَّْأِنيَث ِمَن الُمَضاِف ِإلَ ( َأنَّ الَهاَء ِفيِهَما ِللتَّْأِنيِث، َوَأنَّ الِبَناَءْيِن اْكَتَسَيا 6

اَلُم غَ أِلَنَّ الَمْسَأَلَة َمْشُروَطٌة ِبَصاَلِحيِة الُمَضاِف ِلاِلْسِتْغَناِء َعنُه، َوُهَو ُمْنَتٍف ُهَنا، َفاَل َيُجوُز َنْحُو: 
 .4ِهْنٍد َقاَمْت، َواَل أُّمَُّة َزْيٍد َجاءَ 

ُحومُ ( َأنَّ ا7 ْحِم ِبالشُّ ِل الشَّ ُهْم ُموُع ِعْندَ ، َوالِفْقِه ِبالُفُهوِم، َوالجُ 5لَهاَء ِفيِهَما ِللتَّْأِنيِث، َوَأنَُّهَما ُأنِ َثَتَتا ِلَتَأوُّ
 ُمَؤنََّثاٌت. 

 : 6، َفَأْكِرُموُه"مٍ الَحِديُث: َقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإَذا َأَتاُكْم َكِريَمُة َقوْ    َكِريَمٌة،31)
 الَهاَء َذَكَر َبْعُض َأْرَباِب اللَُّغِة، َوالَمَعاِني َأنَّ الُمَراَد ِبـ)َكِريَمُة َقْوٍم(: َكِريُم َقْوٍم، َوَشِريُفُهْم، َوَأنَّ  

: ُيَقاُل: ُفاَلٌن َكِريَمُة َقْوِمهِ . 7َدَخَلْت ِفي الَكِريِم ِلْلُمَباَلَغةِ  لُعْقَدِة الَكِريَمِة   َأْي: َيُحلُّ َمَحُل اَوَقاَل الَخطَّاِبيُّ
 .8ِعْنَدُهْم"
ْنَيا ُلَكُع ْبُن ُلَكٍع، َوَأْفَض   ُهوا الَحِديَث اآلَخَر: "ُيوِشُك َأْن َيْغِلَب َعَلى الدُّ ُل َوَذَكَر آَخُروَن، ِإْذ َوجَّ

مَّا ِللتَّ النَّاِس ُمْؤِمٌن َبْيَن َكِريَمَتْيِن"، َأنَّ الَهاَء ِفي َكِريَمَتْينِ  ْأِنيِث، َوَأنََّث َعَلى َمْعَنى:   ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة، َواِ 
َم َنْفَسُه َعِن التََّدنُِّس ِبَشْيٍء، ِمْن ُمَخاَلَفِة َربِ ِه"  .9َنْفَسْيِن َكِريَمَتْيِن، َوَأنَّ "الَكِريَم: َمْن َكرَّ

اِعرِ َوِممَّا ُحِمَل َعَلى َأنَّ الَهاَء ِفي َكِريَمٍة ِلْلمُ    : 10َباَلَغِة، َقْوُل الشَّ
 َوَكِرْيَمٍة ِمْن آِل َقْيَس أَلْفُتُه ... َحتَّى َتَبذََّخ َفاْرَتَقى اأَلْعاَلمِ 

 َخ، َوَفاْرَتَقى.َبذَّ تَ ، وُبْسَتَدلُّ َأْنَها ِلْلُمَباَلَغِة، اَل ِللتَّْأِنيِث ِبَقْوِلِه: َأَلْفُتُه، وَ 11َأْي: َوُربَّ َكِريَمٍة، َوالَهاُء ِلْلُمَباَلَغةِ 
َلَم: "َوُأْرِسْلُت ِإَلى الَخْلِق َكافًَّة"   َكافٌَّة،20)  :12َقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوسَّ
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َمِة، َوالرَّاِوَيِة. َوَوْفَق َهَذا   ِفي َهاِء )َكافًَّة( اْحِتَمااَلِن: َأْن َتُكوَن ِلْلُمَباَلَغِة، َكالَهاِء ِفي الَعالَّ
ِميِر ِفي )َلُهْم(  َأْي:  االْحِتَمالِ  ِميِر الُمْفَرِد الَفاِعِل، َأْو َحااًل ِمْن الضَّ َيُجوُز َأْن َتُكوَن َحااًل ِمَن الضَّ

َلْتُهْم، َمْجُموِعيَن  َأْو َتُكوَن ِللتَّأِنيِث  َوَأنََّها َمْصَدٌر  َأْي: ِإْرَساَلًة َعام ًة، ُتِحيُط ِبِهْم  أِلَنََّها ِإَذا َشمَ 
ْتُهْم َأْن َيْخُرَج ِمْنَها َأَحُد ِمْنُهمْ َوَأحَ   .1اَطْت ِبِهْم، َفَقْد َكفَّ
: "اَل َتُكنْ    َكاِنَفٌة،29) َحِديُث َعِليٍ 

 :3ِلْلُمْسِلِميَن َكاِنَفًة" 2
. 4 ِفيَه ِلْلُمَباَلَغةِ ءَ َذَكَر الَحِديَث َبْعُض اللَُّغِويِ يَن، َوَأْنَبُأوا َأنَّ َمْعَنى َكاِنَفٍة ُهَو َساِتَرٌة، َوَأنَّ الَها

َم الَقْوُم، َفَما َوَذَكُروا َكاِنَفًة ِفي َغْيِر الَحِديِث، َوَلِكنَُّهْم َلْم ُيَبيِ ُنوا َنْوَع الَهاِء ِفيَها، "َوَذِلَك َقْوُلُهْم: اْنَهزَ 
َرْت 5"َكاَنْت َلُهْم َكاِنَفٌة ُدوَن الَعْسَكِر  َأْي: َحاِجٌز، َيْحُجُز الَعُدوَّ َعْنُهمْ  ، َوالظَّاَهُر َأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة  ِإْذ ُفسِ 

ٌر. َوِفي ِكَتاِب )الَعْيُن(، َأْيًضا، َأنَُّه "ُيَقاُل ِلإْلِْنَساِن الَمْخُذوِل: اَل َتْكُنُفُه  َن اللِه مِ ِبالَحاِجِز، َوُهَو َمَذكَّ
ُنُفُه ِمَن َأْيًضا: َأنَُّه "ُيَدَعى َعَلى اإِلْنَساِن، َفُيَقاُل: اَل َتكْ ، َوِفي )ِلَساُن الَعَرِب(، 6َكاِنَفٌة  َأْي: اَل َتْحُجُزُه"

َرْت ِبـ)َتْحُجُزُه(، َو)َتْحَفُظهُ 7اللِه َكاِنَفٌة  َأْي: اَل َتْحَفُظُه" (، . َوالظَّاِهُر َأنَّ الَهاَء ِفيَها ِللتَّْأِنيِث  ِإْذ َفسِ 
 َمْحُذوٍف. لى َضِميِر ُمَؤنَّثٍ ِباْسَناِد الِفْعِل إِ 

ِفي َحِديِث َعِليٍ  "َأنَُّه َكاَن ِتْلَعاَبًة"   ِتْلَعاَبٌة،24)
8: 

 ، ، َواأَلْصَبَهاِنيِ   َأمَّا الَخطَّاِبيُّ  َلْم َأَقْع َعَلى الَحِديِث، ِفي ُحُدوِد اطِ اَلِعي، ِإالَّ ِعْنَد الَخطَّاِبيِ 
ِتِه، ِب. ُيِريُد َأنَُّه َكاَن َحَسَن الُخُلِق  َيْمُزُح، َوَيْلَعُب، إِ َفَذَكَر َأنَّ "َقْوَلُه: ِتْلَعاَبًة، ِمَن اللَّعِ  َذا َخاَل ِفي َخاصَّ

 :9َواْحَتجَّ الَخطَّاِبيُّ ِبَقْوِل الُعَجيِر، َيْمَدُح َرُجاًل 
 ُهَو الظَِّفُر الَمْيُموُن ِإن َراَح َأْو َغَدا ... ِبِه الر ْكُب َوالتِ ْلَعاَبُة الُمَتَحبِ بُ 

، َفَذَكَر َما َذَكَر َساِبُقُه، َوَزاَد 10مَّ َأْنَبَأ َأنَّ الَهاَء ُتَزاُد ِفي ِمْثِل َهَذا ِلْلُمَباَلَغِة ِفي النَّْعتِ ثُ  . َوَأمَّا اأَلْصَبَهاِنيُّ
، ِرَضَي اللُه َعنْ   .11"هُ َأنَّ َبْعَض َمْن اَل ُيْبِصُر ُوُجوَه الَكاَلِم، َتَوهََّم "َأنَُّه َطْعٌن َعَلى َعلىٍ 
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ُد، َوُتخَ   فَُّف، َوَأنَّ َوَناَقَش َأْرَباُب اللَُّغِة اللَّْفَظَة  الِبَناَء، ِفي َغْيِر الَحِديِث، َفَذَكُروا َأنَّ الَعْيَن ُتَشدَّ
مَّا 1 ِسيَبَوْيهِ هُ َما َكاَن َعَلى ِزَنِة ِتْفَعاٍل، َأْو ِتِفعَّاٍل، َيُكوُن  ِإمَّا َمْصَدًرا، َفَيُكوُن ِباَل َهاٍء، َوَقْد َذَكرَ  ، َواِ 

َمٍة 3، َوُهَو َما َلْم َيذُكْرُه ِسيَبَوْيهِ 2َمْصَدًرا، ُيوَصُف ِبِه، َفَيُكوُن ِبالَهاءِ  ، َوَتُكوُن الَهاُء ِفيِه َكالَهاِء ِفي َعالَّ
اَبٍة ِلْلُمَباَلَغةِ  لْلُمَباَلَغِة،  َعاٍل، ِممَّا َتْدُخُلُه الَهاءُ ، َوَذَكَر اْبُن ُدَرْيٍد َأنَّ ُكلَّ َما َكاَن َعَلى ِزَنِة ِتفْ 4َوَنسَّ

 .5َمْعُروٌف، اَل ُيَتَجاَوُز ِاَلى َغْيِرِه، َنْحُو: ِتْلَعاَبٍة، َوَما َأْشَبَههُ 
 ٍة،"ِفي َحِديِث اْبِن َعْبِد الَعِزيِز: َدَخَل َعَلى ُسَلْيَماَن ْبِن َعْبِد الَمِلِك، َفَماَزَحُه ِبَكِلمَ    الِمَجَعُة،23)

 :6َفَقاَل: إيَّاَي، َوَكاَلَم الِمَجَعِة"
َذَكَر الزََّمْخَشِريُّ َأنَُّه ُرِوَي المَجاَعُة، َوَأنَّ المَجاَعَة َوالَمَجاَنَة َلْفِظَتاِن ُأْخَتاِن، َوَقْد َتَماَجَنا 

ُجٌل ِمْجٌع، َواْمَرأٌَة َكَر َأنَُّه ُيَقاُل: رَ َوَتَماَجَعا، ِإَذا َتَراَفَثا، َوَأنَّ َذِلَك َمْسُموٌع ِمْن َجَماَعٍة ِمْن َقْيٍس، َوذَ 
  :8َأْنَشَد ِلَحْنَظَلَة ْبِن َعَراَدةَ  7ِمْجَعٌة، َوَأنَّ الَجاِحظَ 

 ِمْجٌع َخِبيٌث ُيَعاِطي الَكْلَب ُطْعَمَتُه ... َفِإْن َرَأى َغْفَلًة ِمْن َجاِرِه َوَلَجا
ُكوِن، َفاْلُمَراُد إيَّاَي، َوَكاَلَم الَمرْ ُثمَّ َقاَل: "َوالِمَجَعُة: َنْحُو ِقَرَدٍة، وَ  أَِة الَغِزَلِة الَماِجَنِة، ِفَيَلٍة: َوَلْو ُرِوَي ِبالسُّ

. ُيِريُد الزََّمْخَشِريُّ َأنَّ الِمَجَعَة، ِبَفْتِح 9َأْو َأْرَدَف الِمَجَع ِبالتَّاِء لْلُمَباَلَغِة، َكَقْوِلِهْم ِفي الَهَجاِج: َهَجاَجٌة"
َز َأْن ، َجْمُع ِمْجٍع، َكِقَرَدٍة، َوِفَيَلٍة، َوَأنَُّه َلْو ُرِوَي ِبُسُكوِن الِجيِم، َكَذا: إيَّاَي، َوَكاَلَم الِمْجَعِة، َلَجاالِجيمِ 

ِر، َوُأْلِحَقْت لِ  َتُكوَن اللَّْفَظُة ِصَفًة ِلْلَمْرأَِة الَغِزَلِة الَماِجَنِة، َوَتاُؤَها َدَخَلْت ِللَـّْأِنيِث، َأْو َأْن َتُكوَن ِصَفةً  ْلُمَذكَّ
 َهاُؤَها ِلْلُمَباَلَغِة ِفي ِصَفِتِة، َكَما ِقيَل ِللرُُّجِل: َهَجاٌج َوَهَجاَجٌة. َوالَهَجاُج َوالَهَجاَجة: اأَلْحَمُق.

َر َأنَّ كَ َوَذَكر الَحِديَث اْبُن األَِثيِر، َوَنَقَل َمْضُموَن َحِديِث الزََّمْخَشِريِ  ِفي َهاِء الِمْجَعِة، َوذَ  
: "... 11، "ِإَذا َجَلَس، َلْم َيَكْد َيْبَرُح ِمْن َمَكاِنِه"10الِمْجَع ُهَو الرَُّجُل الَجاِهُل، َأِو اأَلْحَمقُ  . َوَقاَل الَجْوِزيُّ

  .12َوَأُقوُل: ِمْجَعٌة، َيَتَكلَُّم ِبالُفْحِش"
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ْلَعِة،  لَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "الَحِلفُ الَحِديُث: َقاَل َرُسوُل اللِه، َص    َمْمِحَقٌة ـ َمْنَفَقٌة،22) َمْنَفَقٌة ِللسِ 
ْبِح"  :1َمْمَحَقٌة ِللرِ 

ٌر، ِبالُمَؤنَِّث  َمْنَفَقٍة َمْمَحَقٍة، َوِفي َحلِ  َهَذا اإلِ  ْشَكاِل اْسُتْشِكَل ِإْخَباُرُه َعِن الَحِلِف، َمَع َأنَُّه ُمَذكَّ
ُل َأنَّ الَها2َقْواَلنِ   ، َوَأنَُّهَما ِفي اأَلْصِل َمْصَدَراِن َمِزيَداِن ِميِميَّاِن، ِبَمْعَنى النََّفاِق،3َء ِفيِهَما ِلْلُمَباَلَغةِ : اأَلوَّ

 .4َوالَمْحقِ 
 لُمَؤنََّثِة.ِر ِبالَيِميِن اـ َوالثَّاِني َأنَّ الَهاَء ِفيِهَما ِللتَّْأِنيِث، َعَلى َتْأِويِل الَحِلِف الُمَذكَّ 

 :5، َواَل ُصوَرٌة"الَحِديُث: َقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "اَل َتْدُخُل الَماَلِئَكُة َبْيًتا، ِفيِه َكْلبٌ  ٌة،  َماَلِئكَ 25)
َماِئَل َجْمُع َشْمَألٍ  ، ِفي الَحِديِث َكِثيًرا، 6َوَرَد ِذْكُر الِماَلِئَكِة، َوَواِحُدَها َمَلٌك، َأْو َمأْلٌَك، َكالشَّ

ُم، َوَناَقَش أَْهُل الَعَرِبيَِّة، ِممَِّن اْعَتَنى ِبَأْلَفاِظ الَحِديِث، الَهاَء ِفيَها، وَأَجاُزو  َوِمْنهُ  َأْن  7االَحِديُث الُمَقدَّ
مَّا ِلَتْأِنيِث الَجْمِع.  َتُكوَن  ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة، َواِ 

ْن َأْن َتُكوَن الَهاُء ِفيِه َوَأْشَهَر، َوَعَلْيِه اأَلْكَثُر، مِ  َوَكْوُن الَهاِء ِفي َماَلِئَكٍة ِلَتْأِنيِث الَجْمِع َأْبَيَن،
 .9"، َبْل ِإنَّ َبْعَضُهْم َمَنَع َأْن َتُكوَن الَهاُء ِلْلُمَباَلَغِة، َوَوَصَف َهَذا الرَّْأَي ِبَأنَُّه "َلْيَس ِبَشْيءٍ 8ِلْلُمَباَلَغةِ 

نَّ ُسوُل اللَِّه، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإنَّ ِلُكل ِ َحِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة: َقاَل رَ    ِنْسَبٌة،22)  َشْيٍء ِنْسَبًة، َواِ 
 :10ِنْسَبَة اللَِّه: ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد"

َحاُح(، َأنَّ الَهاَء في َقْوِلِه: ِنْسَبًة ِلْلُمَباَلغَ  ِة َذَكَر َبْعُض ُشرَّاِح الَحِديِث، َنْقاًل َعن ُمْعَجِم )الصِ 
نَّمَ 11ِفي الَمْدحِ  َحاُح(، َوَلِكنَّ الَجْوَهِريَّ َلْم ُيَعْيْن َنْوَع َهاِئها، َواِ  ا َعيََّن . َحقًّا َلَقْد َوَرَدِت اللَّْفَظُة ِفي )الصِ 

اَبٍة، َوَأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة. َقاَل: "نسب: النََّسُب: َواِحُد األَْنَساِب. َوالنِ ْسبَ   َوالنُّْسَبُة ِمْثُلُه ... ةُ َنْوَع الَهاِء ِفي َنسَّ
اَبٌة  َأْي: َعِليٌم ِباألَْنَساِب، الَهاُء ِلْلمَباَلَغِة ِفي الَمْدحِ   ". َوَوْجُه َكْوِنَها ِلْلُمَباَلَغِة َأنََّها ُتَماِثُل ِفي12َوَرُجٌل َنسَّ

                                                           
 .7/0662مسلم  مسلم: صحيح 1
 .4/61، والقسطالني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 4/002السنيكي: منحة الباري بشرح صحيح البخاري  2
 .6/262والسيوطي: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود  ،0/461وينظر: الكحالني: التنوير شرح الجامع الصغير  3
 .4/066ب مسلم وينظر: القرطبي: المفهم لما أشكل من تلخيص كتا 4
 .7/0220مسلم: صحيح مسلم  5
 .6/46الطيبي: الكاشف عن حقائق السنن  6
، والسبكي: المنهل العذب 0/612، والدهلوي: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 2/712فتح الباري ابن حجر:  7

 .6/610المورود شرح سنن أبي داود 
 .0/607المجيد الهمذاني: الكتاب الفريد في إعراب القرآن  8
 .0/600الحلبي: الدر المصون  9

 .0/666الطبراني: المعجم األوسط  10
 .4/16الكحالني: التنوير شرح الجامع الصغير 11
 .0/664الجوهري: الصحاح، نسب  12
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اَبٌة، َفَيُكو  اٌب َوَنسَّ ْسَبٍة َعَلى َحدِ  ِإْدَخاِلَها ِفي ُن ِإْدَخاُل الَهاِء ِفي نِ الَمْعَنى النََّسَب، َوَأنَُّهْم َقاُلوا ِمْنُه: َنسَّ
اَبٍة.   َنسَّ

  َوَعَلْيِه َتُكوُن الَهاُء َدَخَلِت الَمْصَدَر 1َوَذَكَر اْبُن َمْنُظوٍر َأنَُّه ِقيَل: ِإنَّ النِ ْسَبَة َمْصَدُر ااِلْنِتَسابِ 
 ِللتَّْأِنيِث.

اَبةٌ 27)  اَبًة" ، ِفي َحِديِث َأِبي  َنسَّ  :2َبْكٍر: "َوَكاَن َرُجاًل َنسَّ
اَبَة ُهَو الَبِليُغ الِعْلِم ِباأْلَْنَساِب، َوَأنَّ الَهاَء  َذَكَر اْبُن األَِثيِر، ِفي َأْثَناِء َبَياِنِه اللَّْفَظَة، َأنَّ النَّسَّ

َمةِ  اَبٌة. َفِفي ). َوِمْثُل َذِلَك 3َلِحَقِت اللَّْفَظَة ِلْلُمَباَلَغِة، َكَما ِفي الَعالَّ ِلَساُن َذَكُر َغْيُرُه ِفي َقْوِلِهْم: َرُجٌل َنسَّ
ٌر، َوَأنَُّه ُأنِ َث ِلْلَكْثَرةِ  اَبًة ُمَذكَّ  ، َوَأنَُّهْم َأْدَخُلوا الهاَء ِلْلُمَباَلَغِة، َوالَمْدِح، و"َلْم ُتْلَحْق ِلَتْأِنيثِ 4الَعَرِب( َأنَّ َنسَّ

اِمِع َأنَّ َهَذا الَمْوُصوَف، ِبَما ِهَي ِفيِه، قَ الَمْوُصوِف ِبَما ِهَي ِفيِه، وَ  ْعاَلِم السَّ َنَما َلِحَقْت إِلِ ْد َبَلَغ الَغاَيَة اِ 
َفِة َأَماَرًة ِلَما ُأِريَد ِمْن َتْأِنيِث الَغاَيِة َوالُمَباَلَغِة" . َكَأنََّما ُيِريُدوَن ِبِه َداِهَيًة، 5َوالنِ َهاَيَة، َفَجَعَل َتْأِنيَث الصِ 

اَباٍت، ُتِريُد َثاَلَثَة ِرَجالٍ   .6َأْو َغاَيًة َوِنَهاَيًة، َوَأنََّك ِإَذا َجَمْعَت، ُقْلَت: ِعْنِدي َثاَلَثُة َنسَّ
، َوَأنَُّهْم َقْد ُيْسِقُطوَن الَهاَء 7َوَذَكَر اللَّْفَظَة، َأْيًضا، َجَماَعٌة، َوَأنَّ الَهاَء ِفيَها ِلْلُمَباَلَغِة ِفي الَمْدحِ 

اَبَة ُهَو الَعاِلُم ِباأَلْنَسابِ ِمنْ  اَب َوالنَّسَّ اٌب، َوَأنَّ النَّسَّ اَبٌة، َوَنسَّ  .8ُه، َفَيُقوُلوَن: َرُجٌل َنسَّ
َم، الَحِديُث: "َعْن َأِبي َسِعيٍد الُخْدِريِ  َقاَل: َلَعَن َرُسوُل اللَِّه، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ    َناِئَحٌة،22)

 .9النَّاِئَحَة"
َمْعَنى  النَّْوُح َعَلى الَميِ ِت َنْدُبُه ِبالُبَكاِء َعَلْيِه، َوَتْعَداِد َمَحاِسِنِه، َأْو ُهو ُبَكاٌء َمَع َصْوٍت. َوِفي

 :10النَّاِئَحِة ِفي الَحِديِث، َوَهاِئَها َأْرَبَعُة َأْوُجهٍ 
 .12َلْيِه َتُكوُن الَهاُء ِلْلُمَباَلَغةِ ، َوعَ 11( النَّاِئَحُة: َمْن ُيْكِثُر ِمَن النَّْوِح، َأِو الرَُّجلُ 0
6. ْهَلِويِ  َناِء َغاِلًبا، َوُهَو الظَّاِهُر ِعْنَد الدِ   ( النَّاِئَحُة: الَمْرأَُة  أِلَنَّ النَّْوَح َيُكوُن ِمَن السَّ

                                                           
 .0/200ابن منظور: لسان العرب، نسب  1
 .0/42ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  2
 .0/42في غريب الحديث واألثر  ابن األثير: النهاية 3
 .0/261ابن منظور: لسان العرب، نسب  4
 .0/202 ، نسبابن منظور: لسان العرب 5
 .0/664 ، نسبالجوهري: الصحاح 6
 .711ص  ، نسب، والرازي: مختار الصحاح6/211ابن دريد: جمهرة اللغة  7
 .0/771الفارابي: معجم ديوان األدب  8
 .0/147البغوي: شرح السنة  9

ُل َوالثَّاِني 4/014الدهلوي: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح ُتْنَظُر َثالَثُة اأَلْوُجِه اأَلِخيَرِة ِفي:  10 . َوُيْنَظُر الَوْجُه اأَلوَّ
 .7/0672والقاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ،2/620السبكي: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ِفي: 

 .2/620اولسبكي: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود  11
 .7/0672القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  12
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 ( النَّاِئَحُة: النَّْفُس النَّاِئَحُة.7
 ( النَّاِئَحُة: الَجَماَعُة النَّاِئَحُة.4

َها ُمْحَتَمَلٌة  َثاَلَثِة اأَلْوِجِه اأَلِخيَرِة َتُكوَن الَهاُء ِللتَّْأِنيِث. َوِفي َظنِ ي َأنَّ َأْرَبَعَة اأَلْوُجِه ُكل ِ َوَوْفَق 
مَّا ِللتَّْأِنيِث.  أِلَنَّ َنْدَب الَميِ ِت َلْيَس ُمْحُصوًرا ِفي َأَحٍد، َوَأنَّ الَهاَء  ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة، َواِ 

اِحًدا، اَل الَحِديُث: َقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِللَِّه ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن اْسًما، ِماَئٌة ِإالَّ وَ  اِحَدٌة،  وَ 21) 
 :2. َوِفي ِرَواَيٍة: ِماَئٌة ِإالَّ َواِحَدًة"1َيْحَفُظَها َأَحٌد، ِإالَّ َدَخَل الَجنََّة، َوْهَو َوْتٌر، ُيِحبُّ الَوْترَ 

َواَيَة الثَّاِنَيَة  َتْأِنيَث َواِحَدٍة، َحتَّى ِإنَّ َبْعَضُهْم َذَكَر َأنَّ َذِلَك اَل يَ اسْ  ُجوُز ِفي َتْشَكَل الُعَلَماُء الرِ 
ِحيُح ِفي الَعَرِبيَِّة  أِلَنَّ ااِلْسَم  ٌر، َفاَل مُ الَعَرِبيَِّة، َوَذَكَر ِرَواَيَة: "ِإالَّ َواِحًدا"، َوَقاَل ِفيَها: "َوُهَو الصَّ َذكَّ

ٌر ِمْثُلُه"  .3ُيْسَتْثَنى ِمْنُه ِإالَّ ُمَذكَّ
. َوِفي َهَذا 4َوَقِبَل آخُروَن ِرَواَيَة: ِإالَّ َواِحَدًة، َحتَّى ِإنَّ اْبَن َحَجٍر َصَرَح ِبَأنََّها َلْيَسْت َخَطأً 

 :5الُقُبوِل َأْرَبَعُة َأْقَوالٍ 
َمٌة، َوَراوَيةٌ ( َأنَّ الَهاَء َدَخَلْت ِلْلُمَباَلغَ 0) ًرا ِمْن ِمْثِلهِ 6ِة، َكَقْوِلِهْم: َرُجٌل َعالَّ  .. َفَكَأنَُّه اْسَتْثَنى ُمَذكَّ
، َوَقْد َجْعَل ِسْيَبَوْيِه ااِلْسَم َكِلَمًة، 7( َأنَّ الَهاَء ِللتَّْأِنيِث  أِلَنَّ ااِلْسَم ُيَؤنَُّث َعَلى َمْعَنى الَكِلَمةِ 6)

 .8اْسٌم، ًوِفْعٌل، وَحْرٌف"ِحيَن َقاَل: "الَكِلُم: 
وُن ( َأنَّ الَهاَء ِللتَّْأِنيِث  ِلَكْوِن ااِلْسِم ِبَمْعَنى التَّْسِمَيِة. َوُردَّ َهَذا الَقْوُل "ِبَأنَّ ااِلْسَم اَل َيكُ 7)

نََّما ِجيَء ِبَها ِللتَّْأِكيِد"  .9ِبَمْعَنى التَّْسِمَيِة َأَبًدا، َواِ 
َفةِ ( َأنَّ الَهاَء ِللتَّأْ 4)   َأْي: َكَأنَُّه َأَراَد: ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن 10ِنيِث  ِباْعِتَباِر َأنَّ ااِلْسَم ِبَمْعَنى الصِ 

 ِصَفًة، ِإالَّ ِصَفًة َواِحِدًة.
ِل ِمْنَها، َيُكوُن َكَأنَُّه اْسَتثْ    ُمَؤنٍَّث.َنى ُمَؤنًَّثا ِمنْ َوَوْفَق َهِذِه اأَلْوُجِه، ِسَوى اأَلوَّ

 

                                                           
 .2/22البخاري: صحيح البخاري  1
 .00/601ابن حجر: فتح الباري  2
ـ  61/724لجامع الصحيح . َوالنَّصُّ ِبُرمَِّتِه في: ابن الملقن: التوضيح لشرح ا01/040ابن بطال: شرح صحيح البخارى  3

720. 
 .00/601ابن حجر: فتح الباري  4
 .00/601وينظر: ابن حجر: فتح الباري  5
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 الَبْحِث:َنَتاِئُ( 
َنْتُه ِمْن َغِريِب َكاَلِم الرَُّسوِل،0)  ( َنَظَر َهَذا البحث ِفي ُكُتِب الَحِديِث َواأَلَثِر، َوُشُروِحَها، َوَما َتَضمَّ

َغِة ِفي لَ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوآَثاِر َصَحاَبِتِه، َوَتاِبِعيِهْم، َوَوَقَف َعَلى َعَدٍد َوِفيٍر ِمْن َمَظاِهِر الُمَبا
َفاَدِة َمْعَنى إِلِ ُلَغِة الَحِديِث َواأَلَثِر، َوَأنَّ ِمْن َهِذِه الَمَظاِهِر ِتْلَك األَْلَفاَظ الَِّتي ُأْلِحَقْت ِبَها َهاُء التَّْأِنيِث، 

َلمِ  َشِتيِت َما اتََّصَل  ىالُمَباَلَغِة ِفي ِصَفِة الَمْنُغوِت، َفَحَصَر َمْقِصَدُه ِفي َهِذِه الَهاِء َوْحَدَها، َوَعَمَد ِإلَ 
 ِبَهِذِه الَهاِء  َهِذِه الاَلِحَقِة ِمْن ِبًنى َوَأْلَفاٍظ  ِمْن َأْجِل َجاَلِئَها، َوَتْفِسيِرَها.

ْنَعِة، َوالتَّْأِويِل 6) ي َهِذِه فِ ( َوَبيََّن الَبْحُث، ُمْسَتْقِصًيا َما َأْمَكَنُه َذِلَك، آَراَء ُشرَّاِح الَحِديِث، َوأَْهِل الصَّ
نََّما الَهاِء، َوَكَشَف َعْن َأنَّ َهِذِه اآلَراَء َلْم َتُكْن ُمَتَواِفَقًة ِفي َكْوِن الَهاِء، َمْوِضِع النِ َقاِش، لِلُمَباَلَغةِ  ، َواِ 

 َدَخَلِت اللَّْفَظَة، َوُأْلِحَقْت ِبَها ِلَمَعاٍن ُأَخَر، َغْيِر َمْعَنى الُمَباَلَغِة.
َعْن ِدقٍَّة، الَبْحِث، ِفي َحاِصِلِه، َنَبًأ َعْن َسَعِة الَعَرِبيَِّة ِفي َأْلَفاِظَها، َوَمَعاِنيَها ِمْن ِجَهٍة، وَ  ( َوَبَدا َنَبأُ 7)

يَد َوُلْطٍف ِفي َصْوِغ َكِلِم الَحِديِث، َوَأْلَفاِظِه ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى. َوِفي َذِلَك، ِفي َظنِ ي، َتْعِزيٌز وَدْعَوٌة ِلُيعِ 
ِك، َأْنَظاَرُهْم ِفيَها.النَّا ْيِب َوالشِ   ِظُروَن، ِممَّْن َيِقُف ِمْن َلَغِة الَحِديِث َمْوِقَف الرَّ

 َثَبُت الَمَصاِدِر َوالَمَراِجع
النهاية في غريب الحديث واألثر، تحقيق: طاهر الزاوى ومحمود  األثير:ابن المبارك بن محمد ـ  0

 م.0121الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، تحقيق عبد الكريم  األصبهاني:محمد بن عمر ـ  6

 م.0122ـ  0122، جامعة أم القرى، ودار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، 0العزباوي، ط

  األنباري:أبو بكر محمد بن القاسم ـ  7
 م.0122مكتبة العصرية، بيروت، أ ـ األضداد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ال

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 0ب ـ الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقبق حاتم الضامن، ط
 م.0116

 م.0122، مكبعة العاني، بغداد، 0المذكر والمؤنث، تحقيق طارق الجنابي، طج ـ 
، 0ناصر، طصحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر ال البخاري:محمد بن إسماعيل ـ  4

 هـ.0466دار طوق النجاة، 
الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، تحقيق لجنة مختصة  البرماوي:محمد بن عبد الدائم ـ  0

 م.6106، دار النوادر، سوريا، 0من المحققين، ط
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق عبد السالم هارون،  البغدادي:عبد القادر بن عمر ـ  2
 مـ.0112كتبة الخانجي، القاهرة، ، م4ط
، مكتبة 6شرح صحيح البخارى، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط :بطالابن  علي بن خلفـ  2

 م.6117الرشد، الرياض، 
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، المكتب 6شرح السنة، تحقيق شعيب األرنؤوط ومحمد الشاويش، ط البغوي:الحسين بن مسعود ـ  2
 م. 0127اإلسالمي، دمشق، بيروت، 

، مجموعة 0تحقيق عبد المعطي قلعجي، ط معرفة السنن واآلثار، البيهقي: أحمد بن الحسينـ  1
 م.0110من دور النشر، 

ي، فقه اللغة وسر العربية، تحقيق عبد الرزاق المهد الثعالبي:أبو منصور عبد الملك بن محمد ـ  01
 م.6116، إحياء التراث العربي، 0ط
الفصيح، تحقيق عاطف مدكور، دار المعارف، )د ت، د  علب:ثأبو العباس أحمد بن يحيى ـ  00
 ط(. 
 ه.0464، دار الكتب العلمية، بيروت، 6الحيوان، ط الجاحظ:عمرو بن بحر ـ  06
 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د ت(. 4الخصائص، ط جني:ابن أبو الفتح عثمان ـ  07
، دار 0تحقيق عبد المعطي القلعجي، ط غريب الحديث، الجوزي:ابن عبد الرحمن بن علي ـ  04

 م.0120الكتب العلمية، بيروت، 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد  الجوهري:أبو نصر إسماعيل بن حماد ـ  00

 م.0112، دار العلم للماليين، بيروت، 4عبد الغفور عطار، ط
، ان، تحقيق شعيب األرنؤوطاإلحسان في تقريب صحيح ابن حب حبان:ابن محمد بن حبان ـ  02
 م.0122، مؤسسة الرسالة، بيروت، 0ط
فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت،  حجر:ابن أحمد بن علي العسقالني ـ  02

 ه.0721
، مكتبة اإلمام 7التيسير بشرح الجامع الصغير، ط الحدادي:عبد الرؤوف بن تاج العارفين ـ  02

 م.0122الشافعي، الرياض، 
، 0درة الغواص في أوهام الخواص، تحقيق عرفات مطرجي، ط الحريري:القاسم بن علي ـ  01

 هـ.0112مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق أحمد الخراط، دار  الحلبي:أحمد بن يوسف ـ  61

 القلم، دمشق، )د ط، د ت(.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين،  :حنبلابن  أحمد بن محمدـ  60
 م.6110، مؤسسة الرسالة، 0ط
البحر المحيط في التفسير، تحقيق صدقي جميل، دار الفكر،  حيان:أبو محمد بن يوسف ـ  66

 هـ.0461بيروت،
  الخطابي: حمد بن محمدـ 67

 م.0126، دمشق، أ ـ غريب الحديث، تحقيق عبد الكريم الغرباوي، دار الفكر
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 م.0176، المطبعة العلمية، حلب، 0ب ـ معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، ط
تصحيح الفصيح وشرحه، تحقيق محمد المختون، )د ط(،  درستويه:ابن عبد الله بن جعفر ـ  64

 م.0112القاهرة، 
، دار العلم 0ـ ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن: جمهرة اللغة، تحقيق رمزي بعلبكي، ط 60

 م.0122للماليين، بيروت، 
ـ الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، تحقيق تقي  62

 م. 6104، دار النوادر، دمشق، 0الدين الندوي، ط
-مختار الصحاح، تحقيق يوسف محمد، ط، المكتبة العصرية  الرازي:محمد بن أبي بكر ـ  62
 م.0111صيدا،  –وذجية، بيروت النم الدار
، دار الفالح، 0شرح سنن أبي داود، تحقيق عدد من الباحثين، ط رسالن:ابن أحمد بن حسين ـ  62

 م.6102الفيوم، مصر، 
تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من المحققين، دار  الزبيدي:محم د بن محم د ـ  61

 الهداية، )د ط، د ت(. 
، 0معاني القرآن وا عرابه، تحقيق عبد الجليل شلبي، ط الزجاج:اهيم بن السري أبو إسحاق إبر ـ  71

 م.0122عالم الكتب، بيروت، 
الفائق في غريب الحديث واألثر، تحقيق علي البجاوي  الزمخشري:جار الله محمود بن عمر ـ  70

 ، دار المعرفة، لبنان، )د ت(.6ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط
مشارق األنوار على صحاح اآلثار، المكتبة العتيقة ودار التراث،  السبتي:عياض بن موسى ـ  76

 )د ط، د ت(.
، مطبعة 0المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، ط السبكي:محمود محمد خطاب ـ  77

 هـ.0707- 0700االستقامة، القاهرة، 
ي، مؤسسة د الحسين الفتلاألصول في النحو، تحقيق عب السراج:ابن أبو بكر محمد بن السري ـ  74

 الرسالة، بيروت، )د ط، د ت(.
-آباد، حيدر 0غريب الحديث، تحقيق محمد عبد المعيد خان، ط سالم:ابن أبو عبيد القاسم ـ  70

 م.0124، الدكن
، 0منحة الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق سليمان العازمي، ط السنيكي:زكريا بن محمد ـ  72

 م.6110توزيع، الرياض، مكتبة الرشد للنشر وال
، مكتبة 7الكتاب، تحقيق عبد السالم هارون، ط سيبويه:أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ـ  72

 م.0122الخانجي، القاهرة، 
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المحكم والمحيط األعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي،  سيده:ابن أبو الحسن علي بن إسماعيل ـ  72
 م.6111، دار الكتب العلمية، بيروت، 0ط
همع الهوامع، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة  السيوطي:عبد الرحمن بن أبي بكر ـ  71

 التوفيقية، مصر، )د ط، د ت(.
أمالي ابن الشجري، تحقيق محمود الطناحي،  الشجري:ابن أبو السعادات هبة الله بن علي ـ  41
 م.0110، مكتبة الخانجي، القاهرة، 0ط
التكملة والذيل والصلة، تحقيق جماعة من المحققين، مطبعة  ني:الصاغاالحسن بن محمد ـ  40

 م.0121ـ  0121دار الكتب، القاهرة، 
المعجم األوسط، تحقيق طارق محمد وعبد المحسن الحسيني،  الطبراني:سليمان بن أحمد ـ  46

 دار الحرمين، القاهرة، )د ط، د ت(.
، ق محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرةمجاز القرآن، تحقي عبيدة:أبو معمر بن المثنى ـ  47

 هـ.0720
إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث، دار ابن رجب،  العكبري:أبو البقاء ـ  44

 م.0112
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث  العيني:بدر الدين محمود بن أحمد ـ  40

 العربي، بيروت، )د ط، د ت(.
معجم ديوان األدب، أحمد مختار عمر، مؤسسة دار  :أبو إبراهيم الفارابيإسحاق بن إبراهيم  ـ 42

 م.6117الشعب، القاهرة، 
، الناشر: محمد علي بيضون، 0الصاحبي في فقه اللغة، ط فارس:ابن أبو الحسن أحمد ـ  42

 م.0112
 الفراء:أبو زكرياء يحيى بن زياد ـ  42

حمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل أ ـ معاني القرآن، تحقيق أ
 ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، )د ت(.0الشلبي، ط
 م.0120ب ـ المذكر والمؤنث، تحقيق رمضان عبد التواب، مكتبة دار التراث، القاهرة،  

براهيم  الفراهيدي:الخليل بن أحمد ـ  41 كتبة السامرائي، دار ومالعين، تحقيق مهدي المخزومي وا 
  الهالل، )د ط، د ت(.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت،  الفيومي:أحمد بن محمد ـ  01
 )د ط، د ت(.

، دار الفكر، بيروت، 0مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ط :القاري علي بن سلطان ـ  00
 م. 6116
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 قتيبة:ابن عبد الله بن مسلم ـ  06
أ ـ الجراثيم، تحقيق محمد الحميدي، تقديم مسعود بوبو، وزارة الثقافة، دمشق، )د ط، د 

 ت(.
 ه.0712، مطبعة العاني، بغداد، 0ب ـ غريب الحديث، تحقيق عبد الله الجبوري، ط

  القرطبي:أبو العباس أحمد بن عمر ـ  07
، دار النوادر، 0بد المطلب، طأ ـ اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، تحقيق رفعت ع

 م.6104دمشق، 
، 0ب ـ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تجقيق محيي الدين ميستو وآخرين، ط

 م. 0112بيروت،  –بيروت ودار الكلم الطيب، دمشق  –دار ابن كثير، دمشق 
، 0ط الفالح،مطالع األنوار على صحاح اآلثار، تحقيق دار  قرقول:ابن إبراهيم بن يوسف ـ  04

 م.6106قطر، 
، المطبعة األميرية، 2إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ط القسطالني:أحمد بن محمد ـ  00

 ه.0767مصر، 
، دار 0إيضاح شواهد اإليضاح، تحقيق محمد الدعجاني، ط القيسي:الحسن بن عبد الله ـ  02

 م.0122الغرب اإلسالمي، بيروت، 
، مؤسسة 6مشكل إعراب القرآن، تحقيق حاتم الضامن، ط ي:القيسمكي بن أبي طالب ـ  02

 هـ.0410الرسالة، بيروت، 
مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار،  الكجراتي: محمد طاهر بن عليـ  02
 م.0122، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 7ط
، 0لصغير، تحقيق محمَّد إبراهيم، طالتنوير شرح الجامع ا الكحالني:محمد بن إسماعيل ـ  01

 م.6100مكتبة دار السالم، الرياض، 
، دار إحياء 6الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ط الكرماني:محمد بن يوسف ـ  21

 م.0120التراث العربي، بيروت، 
اية، نتحقيق أحمد ع، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري  الكوراني:أحمد بن إسماعيل ـ  20
 م. 6112، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 0ط
 م.0122، 0شرح الفصيح، تحقيق مهدي جاسم، ط اللخمي:ابن هشام ـ  26
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح، تحقيق  مالك:ابن محمد بن عبد الله ـ  27

 ه.0410، مكتبة ابن تيمية، 0طه محسن، ط
سلم بن الحجاج: صحيح مسلم، تحقيق محمد عبد الباقي، دار إحياء ـ مسلم، أبو الحسين م 24

 التراث العربي، بيروت، )د ت(.
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، دار 0التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تحقيق دار الفالح، ط الملقن:ابن عمر بن علي ـ  20
 م.6112النوادر، دمشق، 

 هـ.0404، دار صادر، بيروت، 7لسان العرب، ط منظور:ابن محمد بن مكرم ـ  22
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق زبيدة عبد  الميروقي:محمد بن فتوح ـ  22

 م. 0110، مكتبة السنة، القاهرة، 0العزيز، ط
 م.6110، مؤسسة الرسالة، 0ضياء السالك إلى أوضح المسالك، ط النجار:محمد عبد العزيز ـ  22
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يجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى أثر توظيف استرات
 طالبات المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمات

The impact of Active Learning Strategies on developing 

students' higher-order thinking skills Primary stage from 

the point of view of the teachers 

 حمود العنزي  ريم أ.
 بكالوريوس تربية

 فلسطين
10.36529/1811-000-011-009 

Topline.work.2030@gmail.com 

 ملخص:ال
تعرف على دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير ال إلى هدفت هذه الدراسة   

قيق هدف ولتح ،)الطالقة، الحساسية للمشكالت، المرونة( لدى طالبات المرحلة االبتدائية اإلبداعي
ة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة، وتكونت عينة الدراس

ه، 0440 -ه0441( من معلمات المرحلة االبتدائية، وذلك في السنة الدراسية 11) الدراسة من
 كيرليها الدراسة دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفإومن أهم النتائج التي توصلت 

)الطالقة، الحساسية للمشكالت، المرونة( لدى طالبات المرحلة االبتدائية من وجهة نظر  اإلبداعي
 .%20.4معلمات المرحلة االبتدائية جاء بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد 

ضرورة اعتماد استراتيجيات التعلم النشط في العملية التعليمية لما له من  :من أهم توصيات الدراسة
 ح العملية التعليمية وتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة.تأثير في نجا

 .اإلبداعيالكلمات المفتاحية: التعلم النشط، التفكير 
Abstract: 

This study aimed to identify the role of active learning strategies in 

developing creative thinking skills (fluency, sensitivity to problems, 

flexibility) among primary school students. Moreover, to achieve the goal 

of the study, the researcher used the descriptive analytical approach, and 

the questionnaire was used as a instrument, and the study sample consisted 

of (99) primary school teachers in the academic year 1440 AH-1441 AH. 

The results of the study revealed that the role of active learning strategies 

in developing creative thinking skills (fluency, sensitivity to problems, 

flexibility) among primary school students from the viewpoint of primary 

school teachers it came in large degree with 81.4% support. The study 

recommended that the necessity of adopting active learning strategies in 
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the educational process because of its impact on the success of the 

educational process and the development of students' thinking skills. 

Key words: active learning, creative thinking. 

 :مقدمة

وتفكيره  في سلوك المتعلم إيجابيةإن التربية عملية مخططة ومقصودة  تهدف إلى إحداث تغيرات    
ادة منه ن يستطيع المتعلم استخدامه واإلفأووجدانه، ومن صفات التعلم الجيد بقائه واالحتفاظ به و 

، ن ال ملقنينون ملهمين نكأوحتى نكون معملين متميزين ال بد  ،في مواقف جديدة في حياته العملية
من هنا ال بد لنا من التنويع في طرق التدريس ومن طرق التدريس الفاعلة والتي تجعل المتعلم 

 محور العملية التعليمية.
العالم المتقدم  ،الخطوة األولى في طريق الطالب للعلم والمعرفة وبما أن المرحلة االبتدائية تعتبر   

لتربية النشء وتأهيلهم للتوافق مع المجتمع والتفاعل معه وبقدر  ينظر إلى هذه المرحلة األساسية
ومن هنا  ،االهتمام بهذه المرحلة يصبح الفرد قادرا على اإلسهام في تقدم المجتمع والنهوض به

تعتبر المرحلة االبتدائية مرحلة تعلم المجتمع بكافة مستوياته ومرحلة النهضة التعليمية والريادية 
نها مرحلة البيئة الثانية للطالب بعد األسرة كما أنها مرحلة البداية في إحيث  ،في بيئة المجتمع

تكوينه الشخصي من سن السادسة بداية التكليف إلى الثانية عشر سن التمييز من عمره حيث أنها 
[ وتعتبر هذه المرحلة بداية النقش العلمي والفكري 06 ــ2تشمل الطفولة الوسطى والطفولة المتأخرة ]

ي ذهن الطالب والذي يستمر معه طوال حياته العمرية فهي مرحلة الحقل الخصيب الذي يجب ف
  1أن نغرس فيه بذور حياته االجتماعية المستقبلية.

لدى هؤالء الخصب من الطلبة على اعتبار أن  اإلبداعيبد من تنمية مهارات التفكير  لذلك ال
دريب والتي تسمح له بالتفكير خارج الصندوق وت هو عملية تغذية خيال الطالب، اإلبداعيالتفكير 

 ،عقله للتفكير بشكل إبداعي يساعده على االختراع وحل المشاكل وابتكار وسائل تواصل جديدة
ة من وذلك عن طريق تعلم أنواع مختلف ،كيفية تطوير مهارة التفكير اإلبداعي لديك خطوة بخطوةو 

 .صبح أكثر انفتاحاً األساليب المستخدمة والتي ستساعدك على أن ت
ولعل تنشيط التدريس اإلبداعي بشكل خاص وتنمية القدرات اإلبداعية بشكل عام لدى المعلم    

يمكن أن يكون السبيل إلى ذلك ويمكن أن يتم ذلك من خالل برامج مستقلة إلكسابه مهارات تدريس 
نه لكي م باإلبداع، حيث أإبداعية أو من خالل صياغة البرامج والمقررات التي تقدم له صياغة تتس

يتم تنمية مهارات التدريس اإلبداعي ينبغي على المعلم أن يركز على أهمية عمل الطالب بذاته 
ومشاركته الفعالة خالل الموقف التعليمي، وذلك من خالل تزويد الموقف التعليمي بمجموعة أنشطة 

 إبداعية متنوعة. 

                                                           
 /https://ar.wikipedia.org/wiki(، عبر الرابط التالي: 6102التعليم في المرحلة االبتدائية، ) 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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فهو  ليوم،اتفكير المنطقي الذي يستخدمه معظم الناس يبتعد كثيرًا عن ال اإلبداعين التفكير إ   
لم تكن تعلم  اءأشييتمثل في توسيع حدود التفكير وتحرير من القيود، ويتيح الفرصة الكتشاف 

بوجودها مسبقًا. فلذلك البد من وجود استراتيجيات حديثة لتوسيع نطاق التفكير لدى الطلبة، ومن 
تدريس ن التعلم النشط هو منهج ديناميكي للإالتعلم النشط،  أهم هذه االستراتيجيات استراتيجيات

يكتشف فيه الطالب المشاكل والتحديات الحقيقية في العالم المحيط بهم وفي نفس الوقت يكتسب 
معرفة الطالب ب يمد الطالب المهارات عبر العمل في مجموعات تعاونية صغيرة، فالتعلم النشط

لتي حصل بالغة حيث تترسخ المعرفة ا أهميةبحث في التعلم النشط عمق بالمواد التي يدرسونها، وللأ 
عليها الطالب بالبحث مقارنة مع المعلومة التي كان يحصل عليها بالطرق التقليدية القائمة على 

ن هذا البحث يتطرق لمعرفة دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات إلذلك ف، التلقين
 1لبات المرحلة االبتدائية.لدى طا اإلبداعي التفكير

ويرى الباحث أن الناتج اإلبداعي يتحقق باتسام السلوك اإلبداعي بسمات إبداعية، والمعلم يكون    
مبدعًا في تدريسه إذا ما اعتقد بضرورة القيام بأعمال تدريسية متميزة وحااًل للمشكالت بطريقة 

 وقام بممارستها. إبداعية، وعرف متطلبات هذه األعمال واقتنع بأهميتها 
باإلضافة إلى ذلك فإن ما يعين المعلم على التدريس اإلبداعي توفير جو عملي اجتماعي متفاعل   

 مفتوح وبيئة تربوية واقعية ومرنة تتميز باالستقصاء والبحث والتجريب.
 في ضوء ما سبق يرى الباحث أننا في أمس الحاجة إلى استخدام استراتيجيات التعلم النشطو     

في التعليم كي نتمكن من تنشئة جيل يمتلك مهارات حياتية، حتى يكون فعال في المجتمع قادر 
 على اإلبداع واالبتكار وقادر على التكيف مع الحياة، وعلى التغلب على المشكالت المستقبلية. 

سهامه ينظرًا ألهمية التعليم النشط في العملية التعليمية ودوره الكبير في تهيئة الظروف للتعل  م، وا 
في استثمار قدرات التالميذ وطاقاتهم التي يتميزون بها وخاصة في المرحلة األساسية الدنيا، وألن 
هذه المرحلة هي القاعدة األساسية للتعليم، باإلضافة لما لها من أهمية في تقديم القدر المناسب 

قلة الدراسات لواقعية، ونظرًا لمن التعليم بمختلف جوانبه، لتكوين مواطن يستطيع أن يواجه الحياة ا
التي ربطت بين التعلم النشط والمهارات الحياتية فقد حاولت الدراسة الحالية تقصي أثر توظيف 

في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات المرحلة االبتدائية من استراتيجيات التعلم النشط 
 .وجهة نظر المعلمات

 
 

                                                           

 وطرق تدريس، جامعة األمير سلطان، المملكة العربيةاستراتيجيات التدريس الحديثة. مذكرة تدريبية لمناهج  زاهد،منال  1
 (.6102السعودية)
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: مشكلة الدراسة وتساؤالت  ها:أوال 
ي أهمية استخدام استراتيجيات حديثة ف إلى الحديثة العربية واألجنبيةالدراسات  تشير معظم   

العملية التعليمية ودورها  في تنمية التفكير لدى الطلبة ومن أهم هذه االستراتيجيات الحديثة 
دام ة استخيت فعالحدى الدراسات الحديثة التي بينإ 1استراتيجية التعلم النشط، تعد دراسة أبو الجبين

بعض استراتيجيات التعلم النشط ًفي تدٌريس العلوم الٌحياتٌية على التحٌصيل لدى طالبات الصف 
عدد من التوصيات والمقترحات التي قد تسهم في تنمية التفكير إلى  السادس االبتدائي والوصول

دد البتدائية، لذلك تتح)الطالقة، الحساسية للمشكالت، المرونة(  لدى طلبة المرحلة ااإلبداعي 
 ي:تة في السؤال الرئيس اآلمشكلة الدراس
بات المرحلة لدى طال اإلبداعياستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير  ما أثر توظيف

 االبتدائية من وجهة نظر المعلمات؟
 ية:تذا التساؤل األسئلة الفرعية اآلويتفرع من ه

لنشط في تنمية مهارة الطالقة لدى طالبات المرحلة االبتدائية ما دور استراتيجيات التعلم ا -0
 من وجهة نظر المعلمات؟

ما دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارة الحساسية للمشكالت لدى طالبات  -6
 المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمات؟

تدائية طالبات المرحلة االبما دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارة المرونة لدى  -7
 من وجهة نظر المعلمات؟

 ثاني ا: أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى اآلتي: 

لدى  داعياإلبالتعرف على دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير   -0
 طالبات المرحلة االبتدائية.

المرحلة  قة لدى طالباتالتعرف على دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارة الطال -6
 االبتدائية.

التعرف على دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارة الحساسية للمشكالت لدى  -7
 طالبات المرحلة االبتدائية.

ة النشط في تنمية مهارة المرونة لدى طالبات المرحل التعرف على دور استراتيجيات التعلم  -4
 االبتدائية.

                                                           

فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس العلوم الحياتية على التحصيل  الجبين،سعيد عبد الرحمن أبو  1
 (.6104) لدول العربيةلدى طالبات الصف الحادي عشر وتنمية االتجاه نحو األحياء في بعض محافظات غزة. جامعة ا
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 :ثالث ا: أهمية البحث
 :األهمية النظرية  -0
تكمن أهمية البحث في أهمية استراتيجيات التعلم النشط ودورها في تنمية مهارات التفكير     

لدى طالبات المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية وأهمها مهارات الطالقة  اإلبداعي
 والحساسية للمشكالت والمرونة.

 األهمية التطبيقية: -4
 ألنشطة من مستوى الطالب التحصيلي في مهارات التفكير اإلبداعي، قد ترفع هذه ا

 والتواصل الرياضي.
 .قد تقدم لمصممي المناهج طريقة لتقديم الدروس بشكل جديد 
 .قد تساعد المعلمين على تقديم األنشطة التعليمية للمواضيع المختلفة بطريقة جديدة 
 نشط.طبيق استراتيجيات التعلم القد تفيد المشرفين في تدريب المعلمين الجدد على ت 
 الطالقة، )اإلبداعي حفيز الطلبة في المرحلة االبتدائية في اكتساب مهارات التفكير ت

 .الحساسية للمشكالت، والمرونة(
  .تكوين طالب قادرين على تنمية التفكير لديهم والتعامل مع المسائل العلمية المعقدة 

 رابع ا: حدود البحث: 
يقتصر البحث على دراسة دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات  ة:الحدود الموضوعي

 )الطالقة، الحساسية للمشكالت، والمرونة( لدى طالبات المرحلة االبتدائية. اإلبداعيالتفكير 
ة العربية المملكتم تطبيق الدراسة على طالب المرحلة االبتدائية في احدى مدارس  الحدود المكانية:

 .ةالسعودي
 .ه0440-ه0441السنة الدراسية الفصل الثاني من  الحدود الزمنية:

ا: مصطلحات البحث:   خامس 
 استراتيجية التعلم النشط:

( بأنها " األنشطة الصفية والالصفية التي يقوم بها الطالب بجانب المقرر 6112عرفها عزيز )
 ".شادواإلر لمعلم التوجيه بحيث تقع المسؤولية على المتعلم ويكون دور ا الدراسي المطلوب،
( بأنها " عبارة عن أساليب دراسية تساعد الفرد في تحمله للمسؤولية 6104ين )بويعرفها أبو الج

 1كي يعلم نفسه ويطور قدراته واكتساب مهارات وتكوين قيم واتجاهات".

                                                           
فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس العلوم الحياتية على التحصيل  الجبين،سعيد عبد الرحمن أبو 1

 (.6104لدى طالبات الصف الحادي عشر وتنمية االتجاه نحو األحياء في بعض محافظات غزة. جامعة الدول العربية)
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يم للمرحلة لحدى استراتيجيات التعلم الحديثة التي يتم استخدامها في التعإ: هي اإلجرائيالتعريف 
 جل االستقصاء وحل المشكالت وتنمية مهارات التفكير لدى الطالبات.أاالبتدائية من 

 :اإلبداعيالتفكير 
( بأنه هو الن ظر إلى شيء ما بطريقة مختلفة وجديدة، وهو ما ُيعرف بالت فكير 6102يعرفه سليم )

ندوق، حيث يشتمل على الت فكير الجانبي  أو القدرة على حة إدراك األنماط غير الواض خارج الص 
ما، كما يمتلك األشخاص المبدعون القدرة على ابتكار وسائل جديدة لحل  المشكالت  في أمر

 ومواجهة الت حديات.
تجميع الحقائق ورؤية المواد والخبرات  إلىعملية ذهنية تهدف ه ( بأن6101) وعرفه عرفات

 1وتراكيب جديدة إلضاءة الحل. أبنيةوالمعلومات في 
بأنه عملية عقلية معقدة تهدف للتعرف على المعلومات بطريقة فكرية مختلفة إليجاد  إجرائياً ويعرف 

 حلول جديدة ومثيرة لالنتباه.
 الدراسات السابقة:

(: هدفت الدراسة للوقوف على معوقات استخدام معلمي اللغة العربية 6102.دراسة الجعبري )0
تعلم النشط، استخدم الباحث المنهج الوصفي، واستخدم في المرحلة األساسية الستراتيجيات ال

( مشرفًا، واستخدم 64( معلم ومعلمة، و)401الباحث أسلوب الحصر الشامل حيث بلغت عينة )
كل من المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية، وتحليل التباين األحادي، واختبار )ت( كأساليب 

عليم، التي تواجه المعلمين هي معوقات تتعلق ببيئة الت إحصائية، ومن أبرز النتائج: أكثر المعوقات
وعدم وجود فروق جوهرية بين آراء المعلمين والمشرفين حول المعوقات بشكل عام، وعدم وجود 

 2فروق جوهرية تعزى لمتغير الجنس.
(: هدفت الدراسة الكشف عن أثر توظيف برنامج تدريبي قائم على نظرية 6102. دراسة مزيد )6

لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا في محافظات تيريز 
غزة، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة 

( طالبة للمجموعة التجريبية درست وفق التصور 71( طالبة في الصف السادس، بواقع )20من )
( طالبة للمجموعة الضابطة ودرست بالطريقة التقليدية، استخدمت الباحثة اختبار 70ح، و)المقتر 

للتفكير اإلبداعي في الرياضيات كأداة للدراسة، بينما استخدمت كل من اختبار )ت(، ومربع إيتا 
كأساليب إحصائية، ومن أبرز نتائج الدراسة: وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي درجات 

عة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي في المجمو 
                                                           

 (.6101(، القاهرة)6إلبداعي ومراحله، مركز النور للدراسات، ط)التفكير ا عرفات،فضيلة  1

استخدام معلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية الستراتيجيات التعلم النشط، محلة جامعة  الجعبري، معوقاتمحمود  2
 .610-667 ص(. 6102(. )4)2فلسطين لألبحاث والدراسات. 
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، وجود أثر كبير لتوظيف التصور المقترح في تنمية ةالرياضيات، ولصالح المجموعة التجريبي
 1التفكير اإلبداعي. 

لنشط م ا(: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استراتيجية التعل6107دراسة بركات ). 7
موذج تباع نالدى طلبة الصف العاشر األساسي، بفي تنمية مهارات تصميم الدارات المتكاملة 

قد استخدم الباحث المنهج الوصفي في مرحلة التحليل للتصميم التعليمي. و  6112مد خميسمح
نة د تكونت عيقضوء استراتيجية التعلم النشط، و  والمنهج التجريبي عند قياس فاعلية المقرر في

الدراسة من طالبات الصف العاشر األساسي، من مدرسة حسن سالمة األساسية بغزة، وبلغ عدد 
طالبة، وقام الباحث بإعداد أدوات الدراسة التي تمثلت في االختبار التحصيلي وبطاقة  07الطالبات 

 المالحظة الخاصة بمهارات تصميم الدارات المتكاملة. وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق دال
بين متوسط درجات الطلبة الذين درسوا باستراتيجية التعلم  (α = 05.0)إحصائيا عند مستوى 

 2النشط في المهارات المعرفية واألدائية قبل تطبيق التجربة وبعد تطبيقها لصالح التطبيق البعدي.
ة يم(: هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية التعلم التعاوني في تنم6107دراسة األستاذ ). 2

مهارات التفكير الناقد في تدريس الجغرافيا لدى طلبة الصف العاشر، استخدم الباحث المنهج 
( 41التجريبي القائم على مجموعتين متكافئتين تجريبية وضابطة وكان عدد طلبة كل مجموعة )

بعدي، قبلي و  ينطالب وهما عبارة عن صفين عاشر في مدرسة شمال غزة، وتم تطبيق باختبار 
صلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين في وقد تو 

 3التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية. 
لمدارس ا النشط فيتعرف على واقع استخدام التعلم ال(: هدفت هذه الدراسة 6100دراسة زيود ). 0

حيث  (،6102-6100ام الدراسي )الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين للع
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكانت االستبانة والمقابلة أداتا الدراسة لجمع البيانات 

عليا ال األساسيةمن مجتمع الدراسة، حيث تمثل مجتمع الدراسة بجميع معلمي ومعلمات المرحلة 
البيانات  إدخالبعد  معلما ومعلمة. 001في المدارس الحكومية في المحافظة جنين والذي تكون من 

                                                           
ة قائم على نظرية تيريز لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ المرحل أثر توظيف برنامج تدريبي مزيد،منية  1

 .77-02( 6102) (.0)00األساسية الدنيا في محافظات غزة. مجلة دراسات تربوية ونفسية. 
لبة الصف العاشر طاستراتيجية التعلم بالمشاريع في تنمية مهارات تصميم الدارات المتكاملة لدي  بركات، فاعليةزياد سعيد  2

 (.6107)بغزة األساسي. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية 
أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر في مبحث الجغرافيا  األستاذ،أحمد  3

 (.6107ة(. جامعة األزهر، غزة)بمحافظات شمال غزة )رسالة ماجستير غير منشور 
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وجود درجة استخدام منخفضة الستراتيجيات وكشفت النتائج عن  اإلحصائي spssبرنامج على 
 1العلوم. التعلم النشط في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي 

 منه( الدراسة:
هج الوصفي ويعرف المن استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع البحث،    

لظاهرة ا التحليلي بأنه: المنهج الذي يقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه
  2والعوامل التي تتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمها.

 مجتمع وعينة الدارسة:
عربية المملكة ال تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمات العامالت في المدارس االبتدائية في    

فرد، استجاب  010ه، وتم اختيار عينة عشوائية من 0440-0041السعودية في العام الدراسي 
 .(11منهم )

  : توزيع عينة الدارسة حسب متغيرات الدراسة9جدون رقم )
 النسبة العدد الفئات المتغير

 سنوات الخبرة

 7.1% 7 سنوات 0أقل من 
 29.3% 29 سنوات 01 إلىسنوات  0من 

 63.6% 63 سنوات 01أكثر من 
 %100 99 المجموع

 المؤهل العلمي

 %1 1 ماجستير فأكثر
 %77 78 بكالوريوس

 %22 20 دبلوم
 %100 99 المجموع

( استبانة عشوائيًا لقياس الصدق والثبات، تم تضمينها في تحليل النتائج بسبب 71وتم اختيار )
 تمتع االستبانة بالصدق والثبات.

 أداة الدراسة:
اســـــــتخدمت الباحثة االســـــــتبانة كأداة لجمع المعلومات، وتعرف االســـــــتبانة بأنها: "مجموعة من    

بحثه لى إبشـــكل يحقق الهدف الذي يســـعى الباحث  ابعضــة المتنوعة والتي ترتبط ببعضـــها األســئل

                                                           
واقع استخدام التعلم النشط في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين، رسالة  زيود،أسامة  1

 (.6102ماجستير. جامعة النجاح الوطنية، جنين)
(. 6100عمان: دار المناهج، ) البحث العلمي: مدخل منهجي تطبيقي. الزعبي، أساليبوعلي فالح  الوادي،محمد حسين  2

 024ص
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ية ووافية كاف، ويكون عدد األســــئلة التي يحتوي عليها االســــتبيان لمشــــكلة التي يطرحهامن خالل ا
 1لتحقيق هدف البحث بصرف النظر عن عددها."

الخماســــــــــي لقياس  ليكارث( فقرة وقد اســــــــــتخدمت الباحثة مقياس 07وتكونت االســــــــــتبانة من )   
 ي:تاآلاستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات االستبانة حسب الجدول 

 الخماسي ليكارث  مقياس 4رقم )جدون 

 صد  أداة الدارسة:
 . صد  االتسا  الداخلي:9
تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل تطبيقها على عينة استطالعية    

( استجابة، وقم تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة ومجموع 71مكونة من )
 ت االستبانة ككل.درجات فقرا

  : معامالت االرتباط بين كل محور من محاور االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة3جدون رقم )
 α= 1.10* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

من المالحظ في الجدول السابق معامالت االرتباط بين محاور االستبانة والدرجة الكلية لفقرات 
وحت ( لجميع فقرات مجاالت االستبانة، وتراα= 1.10االستبانة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

(، وهذا يدل على أن فقرات هذا االستبيان صادق لما وضعت 0.93-0.95معامالت االرتباط بين )
 .6.2 لقياسه

 سادسا : ثبات االستبانة: 
الثبات يدل على اتساق النتائج، بمعنى إذا كرر القياس فإنك تحصل على نفس النتائج، وفي أغلب 

قياسه ومن أكثرها شيوعًا طريقة )كرونباخ ألفا( حاالته هو معامل ارتباط، وهناك عدد من الطرق ل
  2وطريقة تجزئة المقياس إلى نصفين.

                                                           
النمو اللغوي والمعرفي للطفل. الطبعة األولى، دار اإلعصار للنشر والتوزيع،  طه،إيمان  النوايسة،أديب عبد الله والقطاونة  1

 21 ص( 6100األردن، ) –عمان 
(. 6100مان: دار المناهج، )البحث العلمي: مدخل منهجي تطبيقي. ع الزعبي، أساليبعلي فالح  الوادي،محمد حسين  2

 602ص

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا االستجابة
 0 4 7 6 0 الدرجة

 المحور م
معامل االرتباط 

 بيرسون 
القيمة االحتمالية 

Sig 
 0.00 0.95 المحور األول: مهارة الطالقة 0
 0.00 0.94 الثاني: مهارة الحساسية للمشكالت المحور 6
 0.00 0.93 المحور الثالث: مهارة المرونة 7
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وقد استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ وهي أشهر الطرق في قياس ثبات األداة، وتكشف هذه 
 الطريقة مدى تشتت درجات المستجيبين.

 نة : معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور االستبا5جدون رقم )
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور م
 0.86 5 المحور األول: مهارة الطالقة 0
 0.89 4 المحور الثاني: مهارة الحساسية للمشكالت 6
 0.89 4 المحور الثالث: مهارة المرونة 
 0.95 13 كل الفقرات 

االستبانة يزيد عن  من المالحظ من خالل الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ لجميع محاور
 وهذا يدل على ثبات مرتفع لجميع المحاور وكذلك االستبانة بشكل عام. 0.95

وبعد أن تم التأكد من صدق وثبات االستبانة، وبعد إجراء التعديالت خرجت االستبانة بصورتها 
 دراسة.لالنهائية وهذا يجعل الباحثة مطمئنة لتطبيق االستبانة على عينة الدراسة لتحقيق أهداف ا

 سابعا : المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 لتحقيق أهداف الدراسة سيتم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية: 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: لمعرفة خصائص  .0
 العينة ومستوى شيوع الظاهرة محل البحث لدى العينة.

( من أجل اختبار رأي المستجيبين حول One Sample T Testلعينة واحدة )  Tاراختب .2
 الظاهرة المراد قياسها.

معامل االرتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط بين متغيرين، وقد تم استخدامه لحساب  .2
 االتساق الداخلي، والصدق البنائي.

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات االستبانة. .2
 اسة ومناقشتها:نتائ( الدر 

الطالقة، الحساسية )اإلبداعي للتعرف على دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير 
 لقد تم إجراء بالمشكالت، والمرونة( لدى طالبات المرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلميهم،

م برنامج الرزم اإلحصائية المعالجات اإلحصائية للبيانات المجمعة من أداة الدارسة، وتم استخدا
 ل على نتائج الدارسة التي تم عرضها وتحليلها.صو ( للحSPSSللدراسات االجتماعية )

أواًل: المحك المعتمد في الدراسة: لتحديد المحك المعتمد في الدراسة تم الرجوع إلى األدب التربوي 
نفسه  ت المقياس الخماسيالخاص بالمقاييس المحكية، وكذلك بعض الدراسات السابقة التي اعتمد
الل الخماسي من خ )ليكارت(لتحديد مستوى االستجابة حيث تم تحديد طول الخاليا في مقياس 

، ومن ثم  تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس (4=  0 – 0)حساب المدى بين درجات المقياس 
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أقل قيمة في  ، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى(1.2=  0÷  4)للحصول على طول الخلية 
)بداية المقياس الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا أصبح طول  المقياس

 ي:تاليا كما هو موضح في الجدول اآلالخ
  : المحك المعتمد في الدراسة2) جدون رقم

 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل ل  طون الخلية
0 – 0.2 
 

 قليلة جداً  72% - 61%
 قليلة %06 - %72أكبر من  6.2 – 0.2أكبر من 
 متوسطة %22 - %06أكبر من  7.4 – 6.2أكبر من 
 كبيرة %24 - %22أكبر من  4.6 – 7.4أكبر من 
 كبيرة جداً  %011 - %24أكبر من  0 – 4.6أكبر من 

 
 ائياإلحصــــــمن خالل البرنامج  sig االحتماليةوللكشــــــف عن هذه الفرضــــــية تم احتســــــاب القيمة 

SPSS  1.10ومقـــارنتــه بقيمــة الخطــأ=α قيمــة كـــانـــت فــإذا sig  فيعني قبول  1.10أكبر من
الفرضــــية الصــــفرية وأن المســــتجيب لم يشــــكل رأيًا حول المهارات المراد دراســــتها، وفي حال كانت 
أصغر فإن رأي المستجيب يختلف جوهريا عن الدرجة المتوسطة وبالتالي يكون قد شكل رأيا حول 

 ت المراد دراستها.المهارا
 ثانيا : تحليل فقرات االستبانة:

(، وتعتبر One Sample T testلعينة واحدة ) Tلتحيل فقرات االسـتبانة تم استخدام اختبار ت 
والقيمة  %21الفقرة إيجـابية بمعنى موافقة العينة على محتواها إذا كان الوزن النســــــــــــــبي أكبر من 

الفقرة ســــــــــــــلبيـة بمعنى أن عينة الدارســــــــــــــة ال توافق على وتعتبر  ،1.10أقـل من  sigاالحتمـاليـة 
، وتعتبر آراء 1.10أقل من  sigوالقيمة االحتمالية  %21محتواها إذا كان الوزن النسبي أقل من 

 .1.10العينة محايدة إذا كانت القيمية االحتمالية أكبر من 
 عن السؤان الرئيس: اإلجابة ثالثا :

بات المرحلة لدى طال اإلبداعيلنشط في تنمية مهارات التفكير استراتيجيات التعلم ا أثر توظيف
 االبتدائية من وجهة نظر المعلمات؟

 :يتن الكلية ودرجة كل محور حسب اآلولإلجابة على هذا السؤال تم تحليل درجة االستبيا
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  : تحليل محاور االستبانة وقيمة جميع المحاور معا  7)جدون رقم 
لمحاور االســـتبانة وقيمة  Sig وســـط النســـبي واالنحراف المعياري والقيمة االحتماليةالمتوســـط الحســـابي والمت

  N=99جميع المحاور معا )

 ي: أتيتضح من الجدون السابق ما ي
ان المتوســط الحســابي لالســـتبي االســتبيان ككل دال إحصــائيًا حســب المحك المعتمد، وبلغ -0

( وبدرجة كبيرة حســـــــب المحك المعتمد في الدراســـــــة 20.4(، بوزن نســـــــبي )4.12ككل )
وهذا يعني أن عينة الدراســـــــة ترى أن دور اســـــــتراتيجيات التعلم النشـــــــط في تنمية مهارات 

)الطالقة، الحســــــــــــــاســــــــــــــية للمشــــــــــــــكالت، المرونة( لدى طالبات المرحلة  اإلبداعيالتفكير 
ائيــة من وجهــة نظر معلمــات المرحلــة االبتــدائيــة جــاء بــدرجــة كبيرة وبنســــــــــــــبــة تــأييــد االبتــد
20.4%. 

من وجهة  داعياإلبأقل درجة تأثير الســتراتيجيات التعلم النشــط في تنمية مهارات التفكير  -6
نظر معلمــات المرحلــة االبتــدائيــة كــان في تنميــة مهــارة المرونــة التي تمثلــت بــدرجــة كبيرة 

 .%21.2وبنسبة تأييد 
من وجهة  بداعياإلأكبر درجة تأثير الستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير  -7

نظر معلمات المرحلة االبتدائية كان في تنمية مهارة الحســـــاســـــية للمشــــــكالت التي تمثلت 
 .%26بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد 

 عن السؤان األون: اإلجابة رابعا :
لنشط في تنمية مهارة الطالقة لدى طالبات المرحلة االبتدائية ما دور استراتيجيات التعلم ا -0

 من وجهة نظر المعلمات؟
ولإلجابة على هذا الســــــــــؤال تم تحليل فقرات المحور األول وفق المحك المعتمد في الدراســــــــــة 

 :على النحو اآلتيوكانت النتائج 
 

المتوســـــــــط  المحور م
 الحسابي

المتوســـــــط 
 النسبي

االنـــحـــر
اف 

 المعياري 

ــمـــــة  ــي ــق ال
االحتمالي

 ة

الــتــرتي
 ب

الحــك
 م

 كبيرة 2 0.00 0.60 81.6 4.08 المحور األون: مهارة الطالقة 9

4 
ور الثاني: مهارة الحســاســية المح

 كبيرة 1 0.00 0.59 82 4.10 للمشكالت

 كبيرة 3 0.00 0.62 80.6 4.03 المحور الثالث: مهارة المرونة 3
 كبيرة 0.00 0.57 81.4 4.07 الدرجة الكلية لالستبانة 
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 فقرات المحور األون  : تحليل2)جدون رقم 
لجميع فقرات المحور  Sig ة االحتماليةالمتوســـط الحســـابي والمتوســـط النســـبي واالنحراف المعياري والقيم

 N=99األون )مهارة الطالقة  وقيمة جميع الفقرات معا )

 
 

المتوسط  الفقرات م
 يالحساب

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

القيمة 
االحتمالي

 ة

الترتي
 ب

الحك
 م

9 
تســـاعد على ســـرعة إنتاج 

في  الكلمـــــات وتوليـــــدهـــــا
 .نسق محدد

4.1
8 

83.6 0.7
4 

 كبيرة 1 000.

4 

تســـــــــــــاعـــــد عـلـى إجــراء 
تعــــديالت على أشـــــــــكــــان 
مـعـيـنـــــة لتكوين رســـــــــوم 

 حقيقية

3.9
6 

79.2 0.7
3 

 كبيرة 5 000.

3 

على إنتاج  تزيـد من القدرة
 أكبر عدد من األفكار  ات
 الـعـالقـــــة بـمـوقـف معين

بتجارب ومشـــــــاريع علمية 
 .ةير مقررة

 كبيرة 2 000. 0.75 82.6 4.13

2 

التعلم  تمكن اســـــتراتيجيات
تنمية  النشــط الطالبات من

ســــــــرعة صــــــــياةة  مهارة
صــــدار  األفكار الســــليمة وا 
األفـكـــــار الـمـتـرابـطـــــة في 

 .موقف محدد

 كبيرة 3 000. 0.69 82 4.10

5 

التعلم  تزيد اســــــــتراتيجيات
النشــــــط من قدرة الطالبات 
على  كر أكبر عــــدد من 
ـــمـــعـــنـــى  األلـــفـــــام  ات ال

أو المترابطة بنغمة  الواحد
 واحدة

4.03 80.6 0.6
 كبيرة 4 000. 9

 كبيرة 000. 0.60 81.6 4.08 الدرجة الكلية 
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 ي: أتمن الجدون السابق ما ييتضح 
المحور األول دال إحصـائيا حسـب المحك المعتمد، وبلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل  -0

نة الدارســــــــة ترى (، وبدرجة كبيرة، وهذا يعني أن عي%22.62(، وبوزن نســــــــبي )7.22)
بـأن دور اســــــــــــــتراتيجيـات التعلم النشــــــــــــــط في تنمية مهارة الطالقة من وجهة نظر معلمي 

 (.%22.62المرحلة االبتدائية جاء بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد )
 جميع فقرات المحور األول دال إحصائيًا حسب المحك المعتمد. -6
تزيــد اســــــــــــــتراتيجيــات التعلم  ( والتي تنص على "0جــاءت في المرتبــة األولى الفقرة رقم ) -7

 ،”النشــــــــط في مســــــــاعدة الطالبات على ســــــــرعة إنتاج الكلمات وتوليدها في نســــــــق محدد.
 ( بدرجة كبيرة.%27.2( وبوزن نسبي )4.02حسابي ) بمتوسط

( والتي تنص على تســــــــــاعد اســــــــــتراتيجيات التعلم 7جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم ) -4
 ، بمتوسط”.الت على أشكال معينة لتكوين رسوم حقيقيةالنشـط الطالبات على إجراء تعدي

 ( بدرجة كبيرة.%21.6( وبوزن نسبي )7.12حسابي )
ومن خالل ذلك  يوضــــــــح البحث مدى قوة دور اســــــــتراتيجيات التعلم النشــــــــط في تنمية مهارة 

، حيث أن الســــــــــــتخدام اســــــــــــتراتيجية التعلم اإلبداعيالطالقة والتي تعد احدى مهارات التفكير 
شـــط دور كبير في تطوير التعليم العتبارها احدى اســـتراتيجيات التعلم الحديثة والتي تتوافق الن

تطبيق مهارات الحادي العشـرون حيث أنها تتيح للمتعلم التفكير بطريقته الخاصة ويتعلم وفق 
( والتي أكدت على 6107قدراته باختالف مستويات المتعلمين، وهذا يتوافق مع دراسة بركات)

اسـتراتيجية التعلم النشـط في تنمية مهارات تصـميم الدارات المتكاملة لدى طلبة الصف  فاعلية
 العاشر األساسي.

 عن السؤان الثاني: اإلجابة خامسا :
ما دور اسـتراتيجيات التعلم النشـط في تنمية مهارة الحسـاسـية للمشكالت لدى طالبات المرحلة 

 المعلمات؟االبتدائية من وجهة نظر 
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 فقرات المحور الثاني  : تحليل1)ون رقم جد
لجميع فقرات المحور الثاني  Sig الحسـابي والمتوسـط النسبي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية المتوسـط

  N=99)مهارة الحساسية للمشكالت  وقيمة جميع الفقرات معا )

المتوســـط  الفقرات م
 الحسابي

المتوس
ط 

 النسبي

االنـــحـــر
اف 

ــــار المعي
 ي

يمة الق
 االحتمالية

الــترتي
 الحكم ب

9 
تعزز على رؤية المشـــــــكالت 
بوضــــــوح ووضــــــع لها حلون 

 مناسبة
 كبيرة 3 000. 0.76 80.6 4.03

تعزز على تحديد المشــــــكالت  4
 كبيرة 4 000. 0.72 78.6 3.93 وفقا  لألنماط السلوكية

تســــــــــاعــد على تنميــة مهــارة  3
 كبيرة 2 000. 0.67 81.4 4.07 إكمان األشكان لدى الطالبات.

2 
تمكن من إنتـاج طر  عـديدة 

 كبيرة 1 000. 0.67 82 4.10 للتعبير عن المشكلة.

 كبيرة 000. 0.59 80.6 4.03 الدرجة الكلية للمحور الثاني 
 :ما يأتييتضح من الجدول السابق 

المحور الثاني دال إحصـائيا حسب المحك المعتمد، وبلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل  -0
(، وبدرجة كبيرة، وهذا يعني أن عينة الدارســة ترى بأن %21.2(، وبوزن نســبي )4.17)

في تنمية مهارة الحســـــاســـــية للمشــــــكالت من وجهة نظر  النشـــــطدور اســـــتراتيجيات التعلم 
 (.%21.2معلمات المرحلة االبتدائية جاء بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد )

 المعتمد. الثاني دال إحصائيًا حسب المحك جميع فقرات المحور -6
تمكن اســــــــــــــتراتيجيــات التعلم "( والتي تنص على 4جــاءت في المرتبــة األولى الفقرة رقم ) -7

( 4.10النشــط الطالبات من إنتاج طرق عديدة للتعبير عن المشــكلة"، بمتوســط حســـابي )
 بدرجة كبيرة.و ( %82وبوزن نسبي )

اتيجية التعلم النشط تعزز استر  ”( والتي تنص على6جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم ) -4
( 7.17حســـابي ) "، بمتوســـطقدرة الطالبات على تحديد المشـــكالت وفقًا لألنماط الســـلوكية

 ( بدرجة كبيرة.%22.2وبوزن نسبي )
قوة دور اســـــــتراتيجيات التعلم النشـــــــط في تنمية مهارة الحســـــــاســـــــية  ومن خالل ذلك تبين مدى    

النشط  ن الستخدام استراتيجية التعلمإ، حيث داعياإلبحدى مهارات التفكير إللمشكالت والتي تعد 
التي تتيح ديثة النشــــــــــــــطة و حدى اســــــــــــــتراتيجيات التعلم الحإفي تطوير التعليم العتبارها  اكبير  ادور 
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اره وبأكثر من طريقة يســـــــــــــتطيع المتعلم صـــــــــــــياغة أفك ،بناءة ومرنة ومثيرةبطريقة التفكير للمتعلم 
( والتي أكدت على فاعلية 6107وافق مع دراســـــة بركات)الحلول المناســـــبة، وهذا يتإلى للوصـــــول 

اســــتراتيجية التعلم النشــــط في تنمية مهارات تصــــميم الدارات المتكاملة لدى طلبة الصــــف العاشــــر 
 األساسي.
 عن السؤان الثالث: اإلجابة سادسا :

ئية من اما دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارة المرونة لدى طالبات المرحلة االبتد
 وجهة نظر المعلمات؟

 فقرات المحور الثالث  : تحليل90)جدون رقم 
الثالث لجميع فقرات المحور  Sig المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية
  N=99)مهارة المرونة  وقيمة جميع الفقرات معا )

النحراف ا المتوسط النسبي المتوسط الحسابي الفقرات م
 المعياري 

القيمة 
 االحتمالية

 الحكم الترتيب

9 
تنمي القدرة على 

قدر  توليد أكبر
 األفكار ممكن من

 كبيرة 1 000. 0.69 84.6 4.23

4 

 اتباع المعلمات
استراتيجيات التعلم 
النشط في التدريس 
ينمي لدى الطالبات 
القدرة على التعبير 

الفكرة بأكثر من  عن
 طريقة

 كبيرة 2 000. 0.69 82.6 4.13

3 

 استخدام المعلمات
الستراتيجيات التعلم 
النشط ينمي لدى 
الطالبات القدرة على 
توليد استجابات 

باألصالة  تتسم
والجودة في مواجهة 
المشكالت أو 
 .المواقف العلمية

 كبيرة 4 000. 0.73 80.24 4.01

2 
تساعد  

 كبيرة 3 000. 0.69 81.2 4.06استراتيجيات التعلم 
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النحراف ا المتوسط النسبي المتوسط الحسابي الفقرات م
 المعياري 

القيمة 
 الحكم الترتيب االحتمالية

النشط على تمكين 
 يفالطالبات من التك

مع أوضاع المشكلة 
 العلمية

الدرجة الكلية  
 كبيرة 000. 0.62 82 4.10 للمحور الثالث

 :ما يأتييتضح من الجدول السابق 
المحور الثالث دال إحصائيا حسب المحك المعتمد، وبلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل  -0

أن دور وهذا يعني أن عينة الدارسة ترى  ة،(، وبدرجة كبير %82(، وبوزن نسبي )4.10)
اســــــــــــــتراتيجيـات التعلم النشــــــــــــــط في تنميـة مهارة المرونة من وجهة نظر معلمات المرحلة 

 (.%82االبتدائية جاء بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد )
 إحصائيًا حسب المحك المعتمد. ةجميع فقرات المحور الثالث دال -6
اســـتراتيجيات  ( والتي تنص على " اتباع المعلمات0جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم ) -7

 منقدر ممكن  التعلم النشــــــــــــــط في التـدريس ينمي لـدى الطـالبـات القدرة على توليد أكبر
 ( بدرجة كبيرة.%24.2( وبوزن نسبي )4.67حسابي ) "، بمتوسطاألفكار

 اســــــــــــــتخـــــدام المعلمـــــات( والتي تنص على "7الفقرة رقم ) جـــــاءت في المرتبـــــة األخيرة -4
 ســـــــــتراتيجيات التعلم النشـــــــــط ينمي لدى الطالبات القدرة على توليد اســـــــــتجابات تتســـــــــمال

( 4.01باألصـالة والجودة في مواجهة المشــكالت أو المواقف العلمية"، بمتوسـط حســابي )
 ( بدرجة كبيرة.%80.24وبوزن نسبي )

ة والتي المرونومن خالل ذلك تبين مدى قوة دور اســـــــتراتيجيات التعلم النشـــــــط في تنمية مهارة    
، حيث أن الســـــتخدام اســـــتراتيجية التعلم النشـــــط دور كبير في اإلبداعيتعد احدى مهارات التفكير 

بة، العتبارها لدى الطل اإلبداعيتطوير التعليم وتنمية مهارات التفكير بشــكل عام وخاصــة التفكير 
ة خيالية أكثر وأصيلة بطريق احدى استراتيجيات التعلم الحديثة النشطة والتي تتيح للمتعلم بالتفكير

وربط المعلومات وعالقاتها مع بعضــــــــــــها البعض والتفكير في حلول غير مألوفة، وهذا يتوافق مع 
( والتي أكدت على فاعلية استراتيجية التعلم النشط في تنمية مهارات تصميم 6107دراسة بركات)

 ألساسي.الدارات المتكاملة لدى طلبة الصف العاشر ا
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 ئ( الدراسة:ملخص نتا
لحســـاســـية )الطالقة، ا اإلبداعيدور اســـتراتيجيات التعلم النشـــط في تنمية مهارات التفكير  -0

للمشــــــــــــــكالت، المرونـة( لـدى طـالبـات المرحلـة االبتـدائية من وجهة نظر معلمات المرحلة 
 .%20.4االبتدائية جاء بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد 

من وجهة  داعياإلبفي تنمية مهارات التفكير  أقل درجة تأثير الســتراتيجيات التعلم النشــط -6
نظر معلمــات المرحلــة االبتــدائيــة كــان في تنميــة مهــارة المرونــة التي تمثلــت بــدرجــة كبيرة 

 .%21.2وبنسبة تأييد 
من وجهة  بداعياإلأكبر درجة تأثير الستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير  -7

ان في تنمية مهارة الحســـــاســـــية للمشــــــكالت التي تمثلت نظر معلمات المرحلة االبتدائية ك
 .%26 دبدرجة كبيرة وبنسبة تأيي

 توصيات الدراسة:
ضــرورة اعتماد اســتراتيجيات التعلم النشــط في العملية التعليمية لما له من تأثير في نجاح  -0

 العملية التعليمية وتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة.
د على اســــــتراتيجيات تدريســــــية حديثة لتنمية عملية ضــــــرورة خلق جو تعليمي نشــــــط يعتم -6

 التفكير لدى الطلبة.
ضــرورة االهتمام بأســاليب التدريس الحديثة وخلق جو تفاعلي بين الطالب والمعلم خاصــة  -7

 طلبة المرحلة االبتدائية.
 المراجع:
  (6102)التعلم النشط ودوره في التدريس، وزارة التربية والتعليم، السعودية القضيب،محمد. 
 ( ،عبر الرابط التالي: 6102التعليم في المرحلة االبتدائية ،)

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
  فاعلية استراتيجية التعلم النشط في تنمية مهارات تصميم الدارات المتكاملة  بركات،زياد

 .(6107) غزةاإلسالمية.  ةالجامعر. الة ماجستيلدى طلبة الصف العاشر األساسي، رس
  الحقائب التدريبية للتعلم القائم على التعلم النشط واأللعاب التربوية، مهارات تريسي،براين 

، من: (6100) النجاح
etails.aspx?ProgId=222&SecID=3https://www.sst5.com/programD

3 
  (6101)(، القاهرة6ومراحله، مركز النور للدراسات، ط) اإلبداعيالتفكير  عرفات،فضيلة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.sst5.com/programDetails.aspx?ProgId=222&SecID=33
https://www.sst5.com/programDetails.aspx?ProgId=222&SecID=33
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  معوقات استخدام معلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية الستراتيجيات  الجعبري،محمود
-667 ( ص6102)(. 4)2التعلم النشط، محلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات. 

610. 
 ،أثر توظيف برنامج تدريبي قائم على نظرية تيريز لتنمية التفكير اإلبداعي في  منية مزيد

الرياضيات لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا في محافظات غزة. مجلة دراسات تربوية 
 .77-02(. 0)00 (6102) ونفسية.

  الدارات  ريع في تنمية مهارات تصميمفاعلية استراتيجية التعلم بالمشا بركات،زياد سعيد
المتكاملة لدي طلبة الصف العاشر األساسي. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، 

 .(6107)الجامعة اإلسالمية بغزة
 .أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة  أحمد األستاذ

يا بمحافظات شمال غزة )رسالة ماجستير غير منشورة(. الصف العاشر في مبحث الجغراف
 .(6107)جامعة األزهر، غزة

  واقع استخدام التعلم النشط في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي  زيود.أسامة
 .(6102)جامعة النجاح الوطنية، جنينر. العلوم في محافظة جنين، رسالة ماجستي

  مذكرة تدريبية لمناهج وطرق تدريس، جامعة  .ديثةاستراتيجيات التدريس الح زاهد.منال
 .(6102) سلطان، المملكة العربية السعودية األمير

 س فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدري الجبين.بو أ سعيد عبد الرحمن
العلوم الحياتية على التحصيل لدى طالبات الصف الحادي عشر وتنمية االتجاه نحو 

 .(6104)ي بعض محافظات غزة. جامعة الدول العربيةاألحياء ف
  األولى، بعة الط للطفل.اللغوي والمعرفي  النمو طه القطاونة،إيمان النوايسة، أديب عبد الله

 .21ص  (6100)األردن،  – والتوزيع، عماناإلعصار للنشر  دار
 ،قيتطبيالبحث العلمي: مدخل منهجي  أساليب علي فالح الزعبي، محمد حسين الوادي .

 : دار المناهج. (6100)عمان
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العاملين في  الرشيقة لدىتعزيز ممارسة اإلدارة أثر التطوير اإلداري في 
 ة الداخلية الفلسطينية بقطاع ةزةوزار 

The impact of administrative development in enhancing the 

practice of lean management among workers in the 

Palestinian Ministry of Interior in the Gaza Strip 

  حسام سالم مجمعة السحبانيد.
 دكتوراه في اإلدارة

  مدير إدارة بوزارة الداخلية 
 ةزة، فلسطين.

10.36529/1811-000-011-010 

d.Husamsalem@gmail.com 

 الملخص:   
 رشيقة لدىالزيز ممارسة اإلدارة التطوير اإلداري في تعهدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير     

وبلغ لي، المنهج الوصفي التحليوتم استخدام  غزة، العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع
مفردة وتم استرداد ( 237وتم اختيار عينة طبقية عشوائية تكونت من) موظفًا، (618)عدد المجتمع 

وتحليل للدراسة،  والمقابلة كأداة ستبانةعبر استخدام اال (،%26.0( استبانة ما نسبته )021)
 صحة(، والخروج بنتائج التحليل للتأكد من SPSSحصائي)البيانات من خالل برنامج التحليل اإل

 :وخلصت إلى هذه الدراسة،فرضيات 
 لتنظيمي،اوالمكافآت، والوالء  ونظام الحوافزتبين وجود أثر للتطوير اإلداري بأبعاده )التدريب،  .0

تعزيز ممارسة  ( فيα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) إيجابيًا ذاداء( تأثيرًا وتقييم األ
 اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية.

بين متوسطات المستجيبين ( α≤0.05عند مستوى داللة ) داللة إحصائية تتوجد فروق ذاال  .6
لمؤهل االجنس، والعمر، و )الديمغرافية ات لمتغير لتعزى اإلداري، واإلدارة الرشيقة(  تطوير)حول 

 العلمي، والدرجة الوظيفية، وسنوات الخبرة(.
 :   بـصي الباحث و وي

قبل  ة منالرشيقزيادة االهتمام بإجراءات التطوير اإلداري، وتعزيز ممارسة وتطبيق أسلوب اإلدارة 
 الشق المدني.الجميع، وعلى رأسهم اإلدارة العليا في وزارة الداخلية 

 التطوير اإلداري، اإلدارة الرشيقة، وزارة الداخلية  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The study aimed to identify the impact of administrative development in 

promoting the practice of lean management among workers in the 

Palestinian Ministry of Interior- Gaza Strip. The descriptive and analytical 

approach was used. The population sample number reached (618) 

employees. (170) questionnaire of (72.1%), by using the questionnaire and 

the interview as a instrument for the study, analyzing the data through the 

statistical analysis program (SPSS). The results of the analysis, to verify 

the validity of the hypotheses of this study, concluded that: 

1. An impact of administrative development in its dimensions (training, 

incentives and rewards system, organizational loyalty, and performance 

evaluation) was found to have a positive, statistically significant effect at a 

significance level (0.05≥α) in promoting the practice of lean management 

among workers in the Palestinian Ministry of Interior. 

2.There are no statistically significant differences at a significant level 

(0.05 0.0α) between the respondents ’averages about (administrative 

development, and lean management) due to demographic variables 

(gender, age, educational qualification, job degree, and years of 

experience). The study recommended Increasing interest in administrative 

development procedures, and enhancing the practice and application of 

lean management by all, especially the senior management in the Ministry 

of Interior- the civil part. 

Key words: Administrative Development, Lean Management, Ministry of 

Interior. 

 :المقدمة
مل ألي مؤسسة والتي تش ةلقد أصبحت عملية التطوير اإلداري من األمور الحتمية والضروري  

المدخالت اإلدارية كافة المتمثلة في الهياكل التنظيمية، أو نظام المكافآت واألجور والثقافة 
ا عملية التطوير يهالتنظيمية، والوالء التنظيمي والتدريب، وغيره من الجوانب اإلدارية التي تركز عل

اإلداري في ظل التقدم التكنولوجي الحديث والتطور المتسارع في عصر العولمة والثورة التطويرية 
في مجاالت الحياة والعمل اإلداري كافة، والذي سيكون له الدور البارز،  والواضح في تقديم برامج 

ذ األعمال   فمن خالله سيتم تنفيتطويرية وتحسينية للمؤسسة والذي يعد  الموظف هو أهم مكوناتها
والمهام الخاصة بالمؤسسة  لذا وجب االهتمام من قبل تلك المؤسسات بالعاملين لديها من خالل 

لموكلة وأنماط األعمال ابيعة المرحلة والبيئة المحيطة،  مع ط بتطوير، وتحسين أدائهم بما يتناس
أسلوب  ن لديها، من أجل القدرة على تطبيقإليهم بها  لكي تستطيع تقديم أفضل الخدمات للمواطني

اإلدارة الرشيقة داخل بيئة العمل، وهذا األسلوب من األساليب الحديثة في علم اإلدارة، والذي يسهم 
في تحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية بما يتناسب مع حالة التطور والتقدم المعاصر  لتقديم 



 

201 
 

جهد، ووقت، وتكلفة، وخفض نسبة الهدر والضياع في  أفضل، وأجود خدمة مقدمة للجمهور بأقل
 العمل.

وتعد  وزارة الداخلية  الفلسطينية مؤسسة حكومية تقدم الخدمات لمكونات المجتمع كافة له في     
المجاالت الحياتية و اليومية كافة، والعمل على تسهيل اإلجراءات اإلدارية التي تمارسها تلك 

من خالل ممارسة عملية التطوير اإلداري للخروج من حالة الرتابة  القطاعات في العمل الحكومي
والعمل الروتيني في مؤسسات القطاع العام )الحكومي( كافة لمواكبة حالة التطور والتقدم في 
مجاالت األعمال والمهام اإلدارية والميدانية كافة من أجل تحسين وتجويد أداء العاملين في تلك 

ج تطويرية تالمس الواقع وتعالج المشكالت، والتحديات في العمل للخروج القطاعات من خالل برام
بأفضل نموذج عمل إداري متطور وفق المتغيرات والتطورات في البيئة الداخلية، والخارجية للواقع 
الذي تعمل فيه تلك القطاعات الحكومية إدارات ومديريات وزارة الداخلية المنتشرة في محافظات 

افة، وتعزيز ودعم أسلوب اإلدارة الرشيقة لديها في األعمال واالجراءات اإلدارية غزة الجنوبية ك
 والخدماتية كافة.

 مشكلة الدراسة:
 وذلك الرتباطه بعدة عوامل، مؤسسات الدولة لدى  من الضرورات المهمة  التطوير اإلداري  يعد     

ن خالل اءات والعمل على تبسيطها ماإلجر السياسات و ودراسة  ،كالتنظيم اإلداري والهياكل التنظيمية
دارية  وير اإلداري ، ولكن يواجه تطبيق التطلتعزيز تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة  برامج تدريبية وا 

ارتفاع التكلفة ، و المعلومات تكنولوجيا ، وثورةالمتسارعصعوبات منها تحديات التطوير المن الكثير 
 ،ها من صور التحديات المختلفة سواًء في النواحي اإلداريةوغير  المالية، والنظم اإلدارية المحسوبة،

وكذلك األوضاع السياسية التي تمر بها دولة فلسطين من عدم توفر للموارد المالية الدائمة ووجود 
 ، والتي قد تعيق عملية التطويرالضفة الغربية تنظامين للعمل اإلداري محافظات غزة ومحافظا

الل ومن خ ،دعم وتعزيز استخدام أسلوب اإلدارة الرشيقة في الوزارةمن أجل العمل على  ،اإلداري 
عمل الباحث بوازرة الداخلية الفلسطينية ومن موقع المسؤولية استشعر الباحث بوجود معيقات 
جراءات إدارية تعيق سرعة  تطبيق  إجراءات التطوير اإلداري للكادر العامل في الوزارة،  وتحديات وا 

، يئة العملم اإلدارة الرشيقة في بتوى الكفاءة والفاعلية للعاملين لتطبيق نظاوذلك بهدف  رفع  مس
شكلة وهنا تتلخص م، فضل وفق إجراءات اإلدارة الرشيقةمن أجل تقديم الخدمات للجمهور بشكل أ

 اآلتي:  الدراسة في السؤال الرئيس
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املين في وزارة الداخلية لدى العي تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة ما أثر التطوير اإلداري ف
 الفلسطينية بقطاع ةزة؟

 أهداف الدراسة:
أثره في وزارة الداخلية الفلسطينية، و  التطوير اإلداري في التعرف على تأثير إلىتهدف الدراسة    

 األهداف الفرعية:وذلك من خالل  تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في الوزارة،
 اإلداري، وأثره في تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة في وزارة الداخلية.التطوير  التعرف على .0
 معرفة مستوى التطوير اإلداري في وزارة الداخلية الفلسطينية. .6
 معرفة مستوى ممارسة نظام اإلدارة الرشيقة في وزارة الداخلية الفلسطينية. .7
ات الديمغرافية للمتغير ة تعزى بوزارة الداخلي ينلدى العامل التطوير اإلداري عن الفروق في الكشف  .4

 .الخبرة(وسنوات  الوظيفية، درجةالو  ،العلمي المؤهل، و االجتماعية )النوع، والعمر، والحالة
لمتغيرات لتعزى  العاملين بوزارة الداخلية لدىالرشيقة ممارسة اإلدارة فروق في ال الكشف عن .0

 الوظيفية، وسنوات درجةالو  ،العلمي المؤهل، و االجتماعية الديمغرافية )النوع، والعمر، والحالة
 .الخبرة(

 أهمية الدراسة: 
 تبرز أهمية الدراسة من خالل الموضوع الذي تعالجه الدراسة من عدة جوانب:

 األهمية العلمية:
ادة من لالستف تساعد هذه الدراسة الباحثين والدارسين والمهتمين في مجال العمل الحكومي .0

 .االنتائج والتوصيات وسبل تنفيذه
ير اإلداري موضوع التطو هذه الدراسة المكتبة العربية والفلسطينية في  ي يأمل الباحث أن تثر  .6

 العمل.لتعزيز مصطلح اإلدارة الرشيقة في بيئة 
ية وعملية جديدة الى المكتبة الفلسطين ،ومن المتوقع ان تضيف هذه الدراسة مادة علمية نظرية .7

  وتقديم بعض المقترحات واألفكار اإلبداعية لإلدارة العليافي مجال علم اإلدارة والتنمية اإلدارية 
 لدعم وتبني تطبيق والخطط الجانب، ووضع البرامج لكي تساعدها على زيادة االهتمام بهذا 
 .إجراءات اإلدارة الرشيقة في بيئة العمل

 األهمية العملية:
ارة في تعزيز ممارسة اإلداإلداري  تطويرقياس مدى تأثير الوسيلة أداء يمكن من خاللها  د  تع .0

 العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية. الممارسة لدى قياس مستوى  الرشيقة وكذلك
جراءات إدارية ترفع مأساليب في عمليات التطوير اإلداري تسهتقديم  .6  في وضع سياسات، وا 

 مستوى تقديم الخدمات للعاملين، والجمهور.
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ليات اإلدارة الرشيقة وكيفية تطبيقها في تنفيذ العم تقديم برامج وخطط تساعد في نشر ثقافة .7
 اإلدارية والخدماتية في وزارة الداخلية الفلسطينية.

 حدود الدراسة:
 دىالرشيقة لأثر التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة الدراسة  ت: تناولالحد الموضوعي

 العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة.
 م.6161-م 6101 إجراء هذه الدراسة خالل تم :زمنىالحد ال

 قطاع غزة(.)الداخلية الفلسطينية المحافظات الجنوبية وزارة  :الحد المكاني
 المدني. الشق-بوزارة الداخلية الفلسطينية العاملين  :الحد البشرى 

 مصطلحات الدراسة:
ةأي نشاط مقصود صادر عن فرد أو جماعة في  يهاإلدارة: " ية معينة لتحقيق هدف زمن مد 

 .1(44: 6111". )األشعري، محدد
 ،ق التغيرلتحقي  للقوى الداخلية والخارجية محدوداً  هو استراتيجية تتضمن استخداماً  التطوير: 

تماسكه و والجماعات، وترسيخ االنتماء والعمل الجماعي ، ويتيح إمكانيات كبيرة لتنمية األفراد
 .2(42: 6101مشهور، )

" هو إحداث تغيرات إيجابية في طبيعة النشاطات الفكرية والسلوكية داخل الجهاز  داري:التطوير اإل
 .3المرجع نفسه() اإلداري وكيفية االستفادة المثلى من اإلمكانات المتاحة".

 داء اإلداري والعمللتحسين األ  هو عملية مخططة ومدروسةالتعريف اإلجرائي للتطوير اإلداري: 
يطة لألحســــن بما يتالءم مع الظروف المح من أجل التغيير ع مســــتوى كفاياتهمبكفاءة وفعالية ورف

 ،لرفع مســــــتوى العمل في مواجهة المشــــــاكل اإلدارية من خالل اتباع األســــــاليب العلمية في العمل
 ودعم القدرات اإلدارية.

ع نشر ثقافة منمنهج يعمل على تعزيز القيمة المضافة للزبائن من خالل اإلدارة الرشيقة: 
 4(.0: 6102، وأبو سليممسلم اإلهدار والتالف )

                                                           
 (.6111السعودية ) اإلسالمية. جدة،في اإلدارة  األشعري، مقدمةأحمد  1
 دار أسامة للنشر والتوزيع. (:6101عمان) ،0ط اإلداري،استراتيجيات التطوير  مشهور،ثروت  2
 المرجع نفسه. 3
تحقيق اإلبداع لدى العملين في شكر جوال بمحافظة عزة الرشيقة ودورها في  سليم، اإلدارةشذا أبو  مسلم،عبد القادر  4

 (.6102بحث مقدم للمؤتمر العلمي التقني الثاني كلية فلسطين التقنية)
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هي استثمار الوقت المخصص للعمل وبينما سبق مع الجهد المطلوب، وبمشاركة جميع     
العاملين، والعمل على تالفي األخطاء من خالل سياسة التطوير والتحسينات المستدامة يتم 

 1(.0: 6102والعبادلة، )ركاج  الحصول على الجودة الشاملة في مدة زمنية قصيرة
اعتبارها نظامًا يهتم بإزالة أشكال الهدر الموجودة كافة في عمليات اإلنتاج من خالل ممارسة   

  2(.040: 6102وارث وجابه، )المؤسسة سياسة التطوير الدائم داخل 
: هي استثمار الوقت المخصص للعمل وبتناسق مع الجهد لإلدارة الرشيقة التعريف اإلجرائي   

والعمل على تالفي األخطاء من خالل سياسة التطوير  العاملين،المطلوب وبمشاركة جميع 
 والتحسينات المستدامة  للحصول على الجودة الشاملة في مدة زمنية قياسية.

هي مؤسسة وطنية سيادية، ذات مسؤولية أخالقية واجتماعية، وواجبات مدنية : وزارة الداخلية     
ير مجتمع حر وديمقراطي في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عن طريق وأمنية، تسهم في تطو 

نشاء بنية أمنية مستقرة تحظى باالحترام والدعم على  توفير األمن واألمان وفرض سيادة القانون وا 
 .pan.pswww.moi  4.)موقع وزارة الداخلية،الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي. 

 الدراسات السابقة:
راسة الد بموضوع العالقة ذات السابقة ى أدبيات الموضوع، والدراساتعل الباحث العط  ا بعد   

 باألداء يتعلق ومحور بالتطوير اإلداري، يتعلق محور ى ثالثة محاور:إل بتقسيمها قام الحالية،
، ميزتفادة من الدراسة الحالية، وأوجه التومحور يتعلق باإلدارة الرشيقة وبين أوجه االس ،الوظيفي

 حيث رتبها من الحديث إلى القديم كما يلي:
 5 4040دراسة مهنا،)

بعنوان: )دور اإلدارة الرشيقة في تعزيز أداء العاملين )دراسة تطبيقية على شركات التأمين 
 العاملة في قطاع ةزة .

في تعزيز أداء العاملين، وذلك من خالل  هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور اإلدارة الرشيقة   
دراسة ميدانية على شركات التأمين العاملة في قطاع غزة، حيث تمثل مجتمع الدراسة في العاملين 

                                                           
ي وزارة البشرية ف توفر متطلبات اإلدارة الرشيقة ودورها في تنمية الموارد العبادلة، مدىيحيى محمد ركاج، سمر مشرف  1

لية دم للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني االستدامة وتعزيز البيئة االبداعية للتعليم التقني )كبحث مق –التربية والتعليم بغزة 
 (.6102) فلسطين التقنية(

المؤسسات االنتاجية في تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة "دراسة ميدانية على المؤسسات  جابه، دورعبد الرحمن وارث، أحمد  2
 (.6ع )02العلوم االقتصادية المجلد  ةمجل( 6102بالجزائر، ) الصيدالنية

 .www.moi.pan.psموقع وزارة الداخلية  3
 .www.moi.pan.psموقع وزارة الداخلية  4
دور اإلدارة الرشيقة في تعزيز أداء العلمين " دراسة تطبيقية على شركات التأمين العاملة في قطاع  مهنا،مسلم عبد الكريم  5

  (.6161فلسطين) غزة. اإلسالمية.الجامعة  اإلدارية.كلية االقتصاد والعلوم  نشورة.مرسالة ماجستير غير  "،غزة

http://www.moi.pan.ps)/
http://www.moi.pan.ps)/
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( موظفًا واستخدم الباحث أسلوب 010في شركات التأمين العاملة في قطاع غزة والبالغ عددهم )
( استبانة 11( استبانة وتم استرداد )010)الحصر الشامل لجميع المبحوثين، حيث قام بتوزيع 

 فيوالمنهج الوصواستخدم الباحث االستبانة والمقابلة كأدوات للدراسة،  (،%20.2استرداد ) بنسبة
 التحليلي، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

عة بوزن درجة مرتفأن شركات التأمين العاملة في قطاع غزة تطبق اإلدارة الرشيقة ب أهم نتيجة:  
 (.%20.2)نسبي 

رة الرشيقة استخدام أدوات اإلدا في كيفيةزيادة الوعي بمفهوم اإلدارة الرشيقة، والتوسع أهم توصية: 
  .بشكل مثالي

 1 4091دراسة المطيري، )

بعنوان: )دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويت من وجهة 
 ئة التدريس أنفسهم .نظر أعضاء هي

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في     
ي، الباحث المنهج الوصف واستخدمأنفسهم، جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

من أعضاء الهيئة  ( عضواً 070وتكونت العينة من ) االستبانة،وذلك من خالل وكانت أداة الدراسة 
 برنامج،خالل  من تالتدريسية في جامعة الكويت اختيروا بالطريقة العشوائية، وتمت معالجة البيانا

SPSS وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:، اإلحصائيةللمعالجات 
اء ككل ج ن دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويتإأهم نتيجة: 
 متوسطًا.

توظيف أسلوب اإلدارة الرشيقة في حل المشكالت اإلدارية وتنظيم بيئة العمل اإلداري، أهم توصية: 
 والتطوير والتحسين  لضمان جودة مخرجات العمل اإلداري.

  2 4097)دراسة سالم،
اإلدارية  اتبعنوان: )سبل تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني في ضوء االتجاه 

 المعاصرة للوصون إلى اإلبداع والتميز 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى سبل تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني     

في ضوء االتجاهات اإلدارية المعاصرة للوصول إلى اإلبداع والتميز في كلية فلسطين التقنية، وقد 
                                                           

دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويت من وجهة نظر  المطيري،مطيرة ضيف الله  1
 لقدس المفتوحة لألبحاث والدراساتمجلة جامعة ا الكويت،جامعة  منشور،رسالة ماجستير  أنفسهم،أعضاء هيئة التدريس 

 . 61.ع00 د( مجل6101)والنفسية، التربوية 
بهاء الدين عمر سالم، سبل تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني في ضوء االتجاهات اإلدارية  2

 (.6102شورة)المعاصرة للوصول إلى اإلبداع والتميز، دراسة مقدمة لمؤتمر علمي كلية فلسطين التقنية من
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لتحليلي، وكانت االستبانة األداة الرئيسة للدراسة وتكون مجتمع  استخدم الباحث المنهج الوصفي ا
( موظفًا 02وعينة الدراسة من جميع اإلداريين في كلية فلسطين التقنية بفرعيها والبالغ عددهم )

 من خالل برنامج ، توموظفة، من خالل استخدام أسلوب الحصر الشامل، وتمت معالجة البيانا
SPSS وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها: اإلحصائيةللمعالجات 

ن مجموعة الممارسات التي تهدف لتطوير التعليم التقني في ضوء االتجاهات اإلدارية إأهم نتيجة: 
 (، وبدرجة كبيرة.%22.2المعاصرة حازت على وزن نسبي )

داري في المجال اإل تطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية لتتواكب مع عصر التقدمأهم توصية: 
 التي تفرضه التحديات المعاصرة.

 1 4097)والعبادلة،  ركاج،دراسة 

بعنوان: )مدى توفر متطلبات اإلدارة الرشيقة ودورها في تنمية الموارد البشرية في وزارة 
 التربية والتعليم العالي بغزة .

رية رها في تنمية الموارد البشمدى توفر متطلبات اإلدارة، ودو  هدف الدراسة إلى التعرف على      
في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت هذه 

( موظفًا، حيث 4001الدراسة على العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة والبالغ عددهم )
خدام أسلوب العينة العشوائية، واستخدم الباحثان ( موظفًا، وتم است471بلغت عينة مجتمع الدراسة )

 كأداة للدراسة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة النتائج أهمها:  ةاالستبان
إن تمركز وانتشار وزارة التربية والتعليم العالي بغزة مع مديرياتها بالمحافظات، أهم نتيجة:    

ة والتدوير لعمل باعتماد المعايير القياسيوأسلوب العمل المتبع بها المرتكز على التحسين المستمر ل
 الوظيفي يحقق متطلبات اإلدارة الرشيقة.

ضرورة تحفيز العاملين لتنمية قدراتهم وتطويرها من خالل معايير العمل القياسي،  أهم توصية:
 وباقي محددات اإلدارة الرشيقة.

 
 
 
 

                                                           
مدى توفر متطلبات اإلدارة الرشيقة ودورها في تنمية الموارد البشرية في وزارة  مشرف العبادلة.سمر  ركاج،يحيى محمد  1

كلية فلسطين التقنية  ،التقنيبحث مقدم للمشاركة في مؤتمر علمي االستدامة وتعزيز البيئة اإلبداعية للتعليم  والتعليم،التربية 
 .(6102)فلسطين غزة.
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  1 4002)دراسة عوض،
 لغربية:ات الفلسطينية المستحدثة جنوب الضفة بعنوان:)واقع التطوير اإلداري في البلديا

 من وجهة نظر إداراتها العليا .
  والخليل ،بيت لحم(بلدي  مستحدث  في جنوب الضفة الغربية ( 61)أجريت ه ه الدراسة على     

 االستبانة،: لوصفي وتبنى مجموعة من أدوات جمع البيانـات منهـاااعتمد الباحث على األسلوب 
وك لك قام ، والندوات ،حضور ورش العملو  ق،تحليل السجالت والوثائ، والمقابالتو ،الزياراتو 

توصلت الدراسة إلى اإلحصائية، وقد  SPSSومعالجة البيانات بواسطة حزمة  بتحليل  الباحـث
  :مجموعة من النتائ( أهمها

 .لدى البلديات عدم وجود خطط استراتيجية للتطـوير اإلداري أهم نتيجة: 
 .إلى إعادة النظر في معايير استحداث بلديات جديدة صية:أهم تو  

 2  4002)الفرجاني، دراسة 
بعنوان: )واقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز أمن المجتمع  

 تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية بقطاع ةزة . دراسة-الفلسطيني
على واقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في هدفت هذه الدراسة إلى التعرف      

 تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، وقد دراسة-الفلسطينيتعزيز أمن المجتمع 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من جميع المدراء والمساعدين 

وكانت  ( مديرًا، من خالل استخدام أسلوب المسح الشامل،071)والنواب في الشرطة بلغ عددهم 
 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها: االستبانة كأداة للدراسة،

تطبيق مفاهيم اإلصالح والتطوير اإلداري بالشرطة وممارسة استراتيجيات اإلصالح  أهم نتيجة: 
 ب.والتطوير اإلداري لم يصال إلى الحد المطلو 

ضرورة العمل على تبني استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري وممارستها بشكل أهم توصية: 
 فعال في المؤسسة الشرطية.

 
 

                                                           
هة نظر من وج الغربية:التطوير اإلداري في الباديات الفلسطينية المستحدثة جنوب الضفة  عوض، واقععيسى أحمد  1

 (.6112فلسطين) القدس، منشورة. جامعةرسالة ماجستير غير  العليا،إدارتها 
دراسة  فلسطيني:الي تعزيز أمن المجتمع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها ف الفرجاني، واقععبد الفتاح محمد  2

 (.6112لسطين)ف غزة، اإلسالمية،رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة  غزة،تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية بقطاع 
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  1 4002)دحوان، دراسة 
 على مسحية دراسة اإللكترونية اإلدارة تطبيق في اإلداري  التطوير إدارة دور :(بعنوان 

  .وينبع للجبيل الملكية الهيئة رئاسة في العاملين
 لجبيلا (الملكية الهيئة برئاسة اإلداري  التطوير إدارة قيام مدى على لتعرفهدفت الدراسة ل     

وقد استخدم ، العمل بيئة تهيئة خالل من اإللكترونية اإلدارة تطبيق في بها المنوط بالدور) وينبع
ب المسح ًة أسلو دمالمنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة كأداة للبحث، مستخ الباحث

( موظفًا، 021الشامل لجميع الموظفين، وتكونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم )
 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها:

 التوقيع، و اإللكترونية األرشفة ىبمعن تثقيفي في اإلداري  التطوير إدارة أسهمتأهم نتيجة: 
  ة.اإللكتروني البوابةطلح ومص، اإللكتروني

 والتدريب التنظيم مجال في المؤهلة الكوادر من بمزيد اإلداري  التطوير إدارة دعمأهم توصية: 
 .والمهنية الجودة من ممكن قدر بأكبر بها المنوطة مهامها أداء من لتتمكن

 التعليق على الدراسات السابقة:
دت الفلسطينية منها والعربية واألجنبية، والتي أفاالسابقة  من الدراسات اً استعرض الباحث عدد    

ثراء اإلطار النظري واستفاد كذلك لمعرفة المناهج وعينات وأدوات  الباحث في إعداد خطة الدراسة وا 
الدراسة المستخدمة واألساليب االحصائية التي استخدمها الباحثون في دراساتهم، وكذلك سيتم 

 ي تحليل وتفسير النتائج.االستفادة من نتائجها في عمليات ف
موذج من أجل تقديم أفضل ن  تالمؤسسافي التطوير اإلداري  أثر أبرزت الدراسات السابقة وقد     

ن أجل م في العمل اإلداري والمؤسساتي الذي يعتمد على التجديد والتطوير والتحسين المستمر
ا المنظمات م المزايا التي تتمتع بهمن أهو في بيئة العمل  تعزيز ودعم تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة

التطوير والتحسين المستمر وزيادة اإلنتاجية وتصفير الفاقد وكسب  المتطورة والمتقدمة من خالل
لمؤسسة بجميع ا بالنفع اإليجابي على البرامج واألنشطة التي تعود تقديم  رضا الزبائن  من منطلق 

 خرى الموجودة في المجتمع.األ المؤسسات بين اومعنويًّ  اً مادي  مكوناتها، 

 أوج  االستفادة من الدراسات السابقة:
في ضوء عرض الدراسات السابقة استفاد الباحث من تلك الجهود في إعداد دراسته الحالية     

 اآلتية: حيث يمكن االستفادة من هذه الدراسات في المحاور

                                                           
في  نإدارة التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة مسحية على العاملي دحوان، دورعبد الله بن سعيد آل  1

 (.6112المملكة العربية السعودية) سعود.رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الملك  وينبع،رئاسة الهيئة الملكية للجبيل 
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 ر عنه الدراسة الحالية.تسف بما سوفمقارنة النتائج التي وردت في الدراسات السابقة  .0
 في معرفة األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات. .6
 في بناء أداة واستبيان الدراسة وذلك في ضوء األسئلة التي أجابت عنها الدراسة الحالية. .7

 في إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية. .4

 أهم ما يميز ه ه الدراسة عن الدراسات السابقة:
ه الدراسة على حد علم الباحث أنها من أول الدراسات التي تختص بهذا الموضوع الذي هذ د  تع   

 يقة لدىالرشممارسة أسلوب اإلدارة  في تعزيزاإلداري وعالقته  رأثر التطوي يهتم بالحديث عن
أجل تقديم  من ،لسطينية بقطاع غزة )الشق المدني، األحوال المدنية(العاملين في وزارة الداخلية الف

 .خدمات مميزة وفريدة للمواطن والمجتمع
 ما أضافت  الدراسة الحالية:

ًا تطبيقيًا وعمليًا يوضح أثر التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة تناولت هذه الدراسة موضوع   
، موضوعوتعزيز سبل االهتمام بهذا ال اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية،

نفيذ أدوات العاملين للقدرة على ت وتنمية قدراتحديات التي تعيق سبل التطوير اإلداري، ومواجهة الت
 بيئة العمل لدى وزارة الداخلية الفلسطينية. الرشيقة فياإلدارة 

 منهجية الدراسة:
الوصفي التحليلي الذي يعتبر األسلوب األمثل في دراسة  الدراسة الحالية على المنهج اعتمدت   

 حيث أن هذا المنهج يهتم بتوفير أوصاف دقيقة ،ظواهر اإلنسانية والطبيعية المختلفةمجاالت ال
للظاهرة المراد دراستها من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط وهذا النوع من البحوث الوصفية يتم 

 بواسطة الرجوع إلى الدراسات السابقة والكتب والدوريات والشبكة العنكبوتية االنترنت.
منهج بأنه عبارة عن " مجموعة العمليات والخطوات التي يتبعها الباحث بغية تحقيق يعرف ال  

بحثه، ونظراً لتعدد وتنوع المواضيع فالمناهج كذلك كثيرة وكل منهج يالءم طبيعة موضوع ما، وبناًء 
على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا 

جل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة فالمنهج الوصفي ال يقف عند حدود أكميًا وكيفيًا, من 
لل، يفسر، يقارن  ويقيم  ،وصف الظاهرة موضوع البحث فقط، ولكنه يذهب أبعد من ذلك، فهو يح 

من اجل للوصول إلى استنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث يزيد من رصيد المعرفة عن 
 .1الموضوع"

                                                           
 (.6110الجزائر) ،6ط والتوزيع،الشركة الوطنية للنشر  فرنسا،العمال الجزائريون في  بوحوش،عمار  1



 

210 
 

 مصادر الدراسة: 
 :اعتمدت الدراسة على نوعين أساسيين من البيانات 
  البيانات األولية:  .0

ة وحصر راسوذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات الد   
وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع الدراسة، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج 

SPSS) اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة )
 ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

  البيانات الثانوية: .6
الدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، قام الباحث بمراجعة الكتب و      

والتي تتعلق بدور التطوير اإلداري وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة، بهدف إثراء موضوع الدراسة 
بشكل علمي، وذلك من أجل التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، 

  مستجدات التي حدثت في بعد الدراسة.وكذلك أخذ تصور عن آخر ال

 :ةالدارس وعينة مجتمع
( 202تكون مجتمع الدراسة من العاملين في وزارة الداخلية في قطاع غزة والبالغ عددهم )   

ام قانون خذ عينة باستخدأ، وسيتم استخدام اسلوب العينة العشوائية البسيطة بحيث يتم اً موظف
(6117، Moore في تطبيق )(.دراسة )االستبانةداة الأ 

 :ةاآلتي (Moore ،3002) باستخدام معادلةوقد تم حساب حجم العينة 

(1) 

2

2

Z
n

m

 
  
 

 

 حيث: 
Z  :القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم )مثاًل :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 
mمثاًل: : الخطأ الهامشي: وُيعب ر عنه بال( 0.05عالمة العشرية) 

 يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
n (2)الُمَعد ل 
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nN

N n
= 

 ( نجد أن حجم العينة يساوي:0) المعادلةوباستخدام  المجتمع،تمثل حجم  Nحيث  
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384

2 0.05

 
  

 
n 

ل باستخدام المعادلة ) = 816Nحيث أن مجتمع الدراسة   ( يساوي:2، فإن حجم العينة الُمَعد 
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 ( موظفًا على األقل.236وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي ) 

( استبانة ثم اختيارهم بطريقة 30تكونت عينة الدراسة االستطالعية من )عية: العينة االستطال
عشوائية بغرض تقنين أداة الدراسة والتحقق ممن صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية وقد تم 

 إدخالها في التحليل النهائي نظرًا لعدم وجود مشاكل في الصدق والثبات.
 من العاملين في وزارة ( موظفًا،672تيار عينة عشوائية بلغت )قام الباحث باخالعينة الفعلية: 

 الداخلية الشق المدني بقطاع غزة.
   يوضح عينة الدراسة9جدون رقم )

 النسبة التكرار 
 72.1 170 استمارات مكتملة

 27.9 66 استمارات مفقودة )لم يتم اإلجابة عليها 
 100.0 432 المجموع

 الدراسة:أداة 
 الدراسة ومجتمعه. مع منهجيةب تناست األنه االستبانة،احث ستخدم البا 

أثر التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في وزارة  استبانةتم إعداد 
 رئيسين:ستبانة الدارسة من قسمين اتتكون و الفلسطينية بقطاع ةزة. ةالداخلي

هل الجنس، والفئة العمرية، والمؤ صية عن المستجيب )وهو عبارة عن البيانات الشخالقسم األون: 
 (.العلمي، وسنوات الخدمة، والدرجة الوظيفية

أثر التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في  الثاني: محاورالقسم 
 فقرة: (02)ويتكون من  الفلسطينية بقطاع ةزة. ةوزارة الداخلي

 االستبانة   توزيع محاور2جدون )
 
 
 م

 عدد أبعاد المتغيرات  متغيرات الدراسة
 الفقرات

0.  

 أوال : التطوير اإلداري 

 8 المحور األون: التدريب
 6 : نظام الحوافز والمكافآتالمحور الثاني  .6
 6 : الوالء التنظيميالمحور الثالث  .7
 6 المحور الرابع: تقييم األداء  .4
 26 المتغير المستقل: التطوير اإلداري   .0
 8 موقع العمل األون: تنظيمالمحور   .2
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المتغير التابع:   .2
 اإلدارة الرشيقة

 6 المستمر الثاني: التحسينالمحور 
 6 متعدد الوظائف الثالث: العملالمحور   .2
 5 سيجما الرابع: ستةالمحور   .1
 6 القياسي الخامس: العملالمحور   .01
 31 المتغير التابع: اإلدارة الرشيقة 
 57 محاور االستبانةإجمالي  

 االستبانة:خطوات بناء 
أثر التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة   

 الفلسطينية بقطاع ةزة. ةالرشيقة لدى العاملين في وزارة الداخلي
 االستبانة:لبناء  يةالخطوات اآلت، واتبع الباحث 

نها واالستفادة م الدراسة،اري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع على األدب اإلد االطالع .0
 وصياغة فقراتها. االستبانةفي بناء 

يد أبعاد في تحد اإلدارييناستشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين  .6
 وفقراتها. االستبانة

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها  .7
 .بعدالفقرات التي تقع تحت كل تحديد  .4
بداء المالحظات. .0  عرض االستبانة على المشرف للنقاش وا 
 .أساسيين محورينفي صورتها األولية وقد تكونت من  االستبانةتم تصميم  .2

واالدارية  ( من المحكمين ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية10على ) االستبانةتم عرض 
 والمؤسسات الحكومية. واإلحصائية في كل من الجامعات 

 ،تعديلاإلضافة وال من حيث الحذف أو االستبانةفي ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات 
 .( فقرة57في صورتها النهائية على ) االستبانةلتستقر 

 صد  االستبيان:
عينة  وتم توزيع يقصـــــــد بصـــــــدق االســـــــتبانة أن تقيس أســـــــئلة االســـــــتبانة ما وضـــــــعت لقياســـــــه،   

وقد  نة،االســتبااســتبانة الختبار االتســاق الداخلي والصــدق البنائي وثبات  30ية حجمها اســتطالع
 قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 :)الصد  الظاهري (المحكمين  صد -9
( متخصصين في 11عرضت الباحثة االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من )  

تصادية والمهنية واإلحصائية وأسماء المحكمين، وقد استجاب الباحث المجاالت األكاديمية واالق
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آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج 
 االستبيان في صورته النهائية.

 صد  المقياس : -2
 Internal Validityأوال  : االتسا  الداخلي 

اخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي يقصد بصدق االتساق الد
إلية هذه الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب 

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 : نتائ( االتسا  الداخلي -
 التطوير اإلداري المتغير المستقل:  أوال :
ة " والدرجة الكلي التدريب( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3يوضح جدول رقم )   

وبذلك يعتبر  α≤ 0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
 المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

 (   معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات التدريب والدرجة الكلية للمجال3) جدول رقم

 المحور األون: التدريب #
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.879 توجد خطط واضحة لتطوير وتدريب الموظفين لتحسين أدائهم. 1
ع الموظفين بما يتناسب م أساليب تدريبتحرص الوزارة على التنويع في  2

  واالجتماعية.المتغيرات البيئية 
0.923* 0.000 

تقوم الوزارة بإعداد برنامج دوري للتدريب المستمر المتعلق بالكفاءة المهنية  3
 وتطوير األداء. للموظفين لتحسينوالشخصية 

0.911* 0.000 

تنوعة وكل الم تحرص الوزارة على تنفيذ برامج التدريب التي تصقل المهارات 4
 ما يدعم األداء اإلداري الفعال.

0.901* 0.000 

 0.000 *0.806 لتطوير وتحسين العمل. بالترشح لدوراتتلزم الوزارة موظفيها  5
يتم االستعانة عادة بخبراء في مجال التطوير لتدريب الموظفين داخل بيئة  6

 العمل.
0.874* 0.000 

 0.000 *0.856 التدريبية.صالح البرامج تخصص الوزارة جزء من الميزانية ل 7
 0.000 *0.636 تساعد العملية التدريبية على تكوين قيم وأفكار إيجابية تجاه العمل الجماعي. 8

 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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 " نظام الحوافز والمكافآتفقرات " كل فقرة من بين  معامل االرتباط (4)يوضح جدول رقم 
للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  والدرجة الكلية

0.05≥α .وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه 

 الكلية للمجان  معامل االرتباط بين كل فقرة من نظام الحوافز والمكافآت والدرجة 4جدون رقم )

 نظام الحوافز والمكافآت المحور الثاني: #
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
تهتم الوزارة دومًا في تحسين والتطوير نظام الحوافز والمكافآت حسب خطة  1

 التطوير اإلداري لديها.
0.912* 0.000 

ن أداء الموظفي ت ونتائجمخرجاتمنح الوزارة الحوافز والمكافآت بناء على  2
 للتحسين والتطوير المستمر لديهم.

0.928* 0.000 

وحوافز للموظف المبدع الذي يقدم أفكار ابتكارية تخدم  الوازرة مكافآتتمنح  3
 طبيعة العمل.

0.897* 0.000 

 0.000 *0.881 تشجع الوزارة موظفيها باتباع دورات تحسين أدائهم ومهاراتهم في العمل. 4
ل والمعنوية مثتم الموظفون في العمل بالحصول على الحوافز المادية يه 5

 .المكافآت(الثناء، واالحترام،  التقدير،، الشكر)
0.675* 0.000 

 0.000 *0.810 مل.العالوة في الع للترقية أويعتبر النجاح بالدورات التدريبية معيارًا  6
 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

لية " والدرجة الك الوالء التنظيميمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "  (5)يوضح جدول رقم 
وبذلك يعتبر  α≤ 0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
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 والدرجة الكلية للمجال الوالء التنظيمي( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 5جدول رقم )

 الوالء التنظيمي المحور الثالث: #
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

1 
يوجد ثقة لدى الموظفين بأن الوزارة تحافظ على الموظفين المتميزين بالعمل 

 فيبها وتقدرهم.
0.888* 0.000 

 0.000 *0.90 ون.التعاتسعى الوزارة إلى تجسيد روح الفريق في العمل واضفاء روح  2

3 
يوجد شعور لدى الموظفين بااللتزام األخالقي في االستمرار وأداء أعمالهم 

 داخل الوزارة.
0.817* 0.000 

 0.000 *0.927 ي.لوظيفا لتطوير أدائهمالثقة بالنفس بشكل يؤدي  الوزارة موظفيهاتمنح  4

5 
أنفسهم أعضاء فعالين في العمل وهناك جدوى  الوزارة الموظفون تعتبر 

 لوجودهم.
0.908* 0.000 

 0.000 *0.751 الحقوق المعطاة للموظف تؤمن له مستقبل وحياة كريمة. 6
 28جات حرية ودر  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

، ل" والدرجة الكلية للمجا تقييم األداءبين كل فقرة من فقرات " معامل االرتباط  (2)يوضح جدول رقم 
وبذلك يعتبر المجال  α≤ 0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 لما وضع لقياسه. اصادق

 من فقرات تقييم األداء والدرجة الكلية للمجان  معامل االرتباط بين كل فقرة 6جدون رقم )

 تقييم األداء الرابع:المحور  #
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

1 
تقوم الوزارة أو اإلدارة بعمل تقييم موضوعي لبرامج وأنشطة تطوير 

 الموظفين.
0.947* 0.000 

2 
ي بيعة أداء الكادر البشري فاألداء الوظيفي إلى تحديد ط ميؤدي نظام التقيي
 المؤسسة ونوعيته.

0.951* 0.000 

3 
يحتوي نظام تقييم األداء الوظيفي على معايير عملية لقياس قدرات ومهارات 

 الموظفين.
0.965* 0.000 

 0.000 *0.943 يحدد نظام تقييم األداء نقاط القوة والضعف لدى الموظفين. 4

5 
ألداء في عملية تحديد البرامج التدريبية يتم االستفادة من نتائج تقييم ا

 المطلوبة للموظفين.
0.942* 0.000 

 0.000 *0.933 يعد نظام تقييم األداء حافزًا للموظفين لتطوير أدائهم الوظيفي وتحسينه. 6
 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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 االدارة الرشيقة: التابعالمتغير 
جة ( والدر تنظيم موقع العمل( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ) 8يوضح جدول رقم )    

وبذلك  α≤ 0.05الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 يكون المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

 والدرجة الكلية للمجان )تنظيم موقع العمل معامل االرتباط بين كل فقرة من   8جدون رقم )

 موقع العمل األون: تنظيمالمحور  م
 معامل

 )بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

موقع العمل متاح الوصول إليه بسهولة من قبل جميع المراجعين بوسائل  1
 النقل المتاحة.

0.823* 0.000 

وسائل نقل عامة وخاصة متاحة لجميع الموظفين  لنقلهم لمكان وجود  2
 عملهم يومي اً 

0.825* 0.000 

يوجد خريطة مكانية واضحة ومنظمة لموقع المكاتب في مكان العمل  3
 إلنجاز المعامالت بأقل جهد، ووقت قدر اإلمكان.

0.845* 0.000 

يل أداء والبناء  لتسه تشرف الوزارة باستمرار على نظافة المكاتب، واألجهزة، 4
 األعمال.

0.925* 0.000 

الذاتي للموظفين  لتجويد أدائهم وبوسائل الرقابة  الوزارة االنضباطتحفز  5
 الذاتية.

0.910* 0.000 

المستمر والسريع مع الفوضى قبل أن ينجم عنها  الوزارة بالتعاملتقوم  6
 مشكالت في العمل.

0.836* 0.000 

ية واضحة ومحددة لتنظيم مكان العمل وأجهزته من أجل تتبع الوزارة منهج 7
 المحافظة على مرونته.

0.898* 0.000 

يهتم الموظفون بترتيب مكان عملهم وملفاتهم ووضعها في أماكنها لتسهيل  8
 الحصول عليها عند الحاجة.

0.875* 0.000 

 28ودرجات حرية  0.361لجدولية تساوي قيمة االرتباط ا.α≤0.05االرتباط دالُّ إحصائ يًا عند مستوى داللة  *

جة والدر  (التحسين المستمر )معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات (1)يوضح جدول رقم    
وبذلك  α≤ 0.05معنوية  ى الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو 

 لما وضع لقياسه. اً المجال صادق كون ي
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من )التحسين المستمر  والدرجة الكلية للمجان  9جدون رقم )

 المستمر الثاني: التحسينالمحور  م
 معامل

 )بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.906 تدعم الوزارة برامج ومنهجيات جديدة خاصة بالتحسين المستمر ألنشطتها. 1

2 
المشكالت التي تواجه المديريات فيها وتوفر الحلول  تقوم الوزارة بتشخيص

 المناسبة لها.
0.913* 0.000 

3 
تسعى الوزارة إلى توفير اإلمكانات التي تمكن العاملين من القيام بأعمالهم 

 بفاعلية أفضل. 
0.933* 0.000 

4 
تقوم الوزارة بتحفيز الموظفين باستمرار  لتطوير قدراتهم على أداء مهامهم 

 فية.الوظي
0.939* 0.000 

 0.000 *0.935 تتبع الوزارة آلية واضحة للتعامل مع الشكاوي واالقتراحات. 5
 0.000 *0.935 تعتمد الوزارة التقييم المستمر  من أجل تحسين وتطوير أداء الموظفين فيها. 6

 28ودرجات حرية  0.361 قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دالُّ إحصائي ًا عند مستوى داللة  *

لدرجة وا (متعدد الوظائف العمل)فقرات معامل االرتباط بين كل فقرة من  (01)يوضح جدول رقم    
وبذلك  α≤ 0.05معنوية  ى الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو 

 لما وضع لقياسه. اً المجال صادق يكون 

 والدرجة الكلية للمجان  لعمل متعدد الوظائفاالرتباط بين كل فقرة من )  معامل ا10جدون رقم )

 متعدد الوظائف الثالث: العملالمحور  م
 معامل

 )بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

تعمل الوزارة على أن يكون الموظفون بها قادرين على شغل جميع مهام  1
 العمل. 

0.896* 0.000 

على التدوير الوظيفي للموظفين وعلى تبادل الخبرات في تحرص الوزارة  2
 شغل المراكز الوظيفية، وتنفيذ المهام إداراتها كافة. 

0.773* 0.000 

يزداد أداء الموظفين عند نقلهم إلى عمل آخر جديد ضمن نطاق الوزارة أو  3
 اإلدارة.

0.750* 0.000 

من خالل التدريب تسعى الوزارة إلى إكساب موظفيها مهارات متنوعة  4
 المستمر.

0.931* 0.000 

 0.000 *0.909 تحفز الوزارة الموظفين على اكتساب مهارات متنوعة في وظائف أخرى. 5
تسعى الوزارة إلى إكساب الموظفين مهارات متنوعة من خالل برامج  6

 التدريب.
0.888* 0.000 

 28ودرجات حرية  0.361االرتباط الجدولية تساوي  قيمة.α≤0.05االرتباط دالُّ إحصائي ًا عند مستوى داللة  *
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والدرجة الكلية  (ستة سيجما)معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (00)يوضح جدول رقم 
 يكون وبذلك  α≤ 0.05معنوية  ى للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو 

 لما وضع لقياسه. اً المجال صادق

   معامل االرتباط بين كل فقرة من )ستة سيجما  والدرجة الكلية للمجان11جدون رقم )

 سيجما الرابع: ستةالمحور  م
 معامل

 )بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.895 تقوم الوزارة بتحديد مشاكل العمل بصورة دقيقة. 1
لفجوة لتحسين، وتحديد اتقوم الوزارة بقياس األداء الفعلي مع الخطط لغرض ا 2

 بينهما.
0.932* 0.000 

 0.000 *0.942 على تحليل مشاكل العمل وانحرافاتها بشكل دقيق.  تعمل الوزارة 3
ن لم تكن هناك أي مشاكل. 4  0.000 *0.903 تقوم الوزارة بإجراء تحسينات مستمرة حتى وا 
 0.000 *0.899 تقوم الوزارة بعمليات الرقابة ومتابعة تنفيذ الحلول. 5

 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دالُّ إحصائي ًا عند مستوى داللة  *

لكلية والدرجة ا  القياسي العمل)فقرات معامل االرتباط بين كل فقرة من  (06)يوضح جدول رقم    
 يكون وبذلك  α≤ 0.05معنوية ى مستو للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 لما وضع لقياسه. اً المجال صادق

 االرتباط بين كل فقرة من )العمل القياسي  والدرجة الكلية للمجان   معامل12جدون رقم )

 المحور الخامس: العمل القياسي م
 معامل

 )بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.891 لجيد التي يتم في ضوئها تقييم أداء الموظفين.تمتلك الوزارة معايير األداء ا 1
 0.000 *0.929 تكلفة.واليتم إنجاز جميع أعمال المراجعين ضمن مبنى واحد  لتوفير الوقت  2

3 
يقوم صاحب المعاملة بإنجاز الخدمة واالنتهاء منها دون الحاجة للمراجعة 

 أكثر من مرة.
0.929* 0.000 

4 
جراءات قياسية لكل عملية تسهل للموظفين أداء تضع الوزارة مع ايير وا 

 عملهم.
0.938* 0.000 

5 
العمل بصورة تمنع الضياع والهدر في عمل  بتسهيل إجراءاتتهتم الوزارة 
 الموظف.

0.945* 0.000 

6 
تسعى الوزارة إلى وضع إجراءات سلسة  لتقليل الضياع، والهدر الناجم عن 

 اإلجراءات المعقدة 
0.904* 0.000 

 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دالُّ إحصائي ًا عند مستوى داللة  *
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 Structure Validityثانيا : الصد  البنائي 
الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة  د  يع   

 .الستبانةاارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات  ىمد الوصول إليها، ويبين
 اً دالة إحصائي   االستبانةأن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  (07)يبين جدول رقم   

 لقياسه. تلما وضع ةصادق االستبانةجميع مجاالت  عد  توبذلك  α≤1.10معنوية ى عند مستو 

 ت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة  معامال13جدون رقم )

 
 
 م

 أبعاد المتغيرات متغيرات الدراسة

 معامل
 )بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

0.  
أوال : التطوير 

 اإلداري 

 0.000 *0.752 المحور األون: التدريب

 0.000 *0.917 المحور الثاني: نظام الحوافز والمكافآت  .6
 0.000 *0.928 والء التنظيميالمحور الثالث: ال  .7
 0.000 *0.888 المحور الرابع: تقييم األداء  .4
 0.000 *0.955 المتغير المستقل: التطوير اإلداري   .0
2.  

المتغير التابع: 
 اإلدارة الرشيقة

 0.000 *0.880 المحور األون: تنظيم موقع العمل
 0.000 *0.945 المحور الثاني: التحسين المستمر  .2
 0.000 *0.948 ثالث: العمل متعدد الوظائفالمحور ال  .2
 0.000 *0.889 المحور الرابع : ستة سيجما  .1
 0.000 *0.879 المحور الخامس : العمل القياسي  .01

 0.000 *0.877 المتغير التابع: اإلدارة الرشيقة 

 0.000 *0.973 إجمالي محاور االستبانة 
 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دالُّ إحصائي ًا عند مستوى داللة  *

 طريقة الترميز:
  (2)( لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول رقم 10-1تم استخدام التدرج )
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 درجات مقياس  2)جدون رقم 

 االستجابة
ةير موافق بدرجة 

 كبيرة
 موافق بدرجة كبيرة 

 10 1 2 7 2 5 4 3 2 1 المقياس

دل على الموافقة العالية  10وكلما اقتربت االجابة من   ،( لالستجابة10-1اختار الباحث التدرج ) 
 .%10على ما ورد في الفقرة المعنية وكل تدرج له وزن نسبي 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 Statistical Package forحصـــــــــائيتم تفريغ وتحليل االســـــــــتبانة من خالل برنامج التحليل اإل

the Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار ما K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testســــمرنوف -اختبار كولمجوروف تم اســــتخدام
 (.9ول رقم )في جدنة ، وكانت النتائج كما هي مبيأم الإذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 

   يوضح نتائ( اختبار التوزيع الطبيعي17جدون رقم )
 
 
 م

متغيرات 
 عدد أبعاد متغيرات الدراسة الدراسة 

 الفقرات

-كولمجوروف
 (K-Sسمرنوف

  

 المعنوية
Sig. 

0.  
أوال : التطوير 

 اإلداري 

 0.997 0.988 8 المحور األون: التدريب

 0.361 0.946 6 كافآتالمحور الثاني: نظام الحوافز والم  .6
 0.208 0.932 6 المحور الثالث: الوالء التنظيمي  .7
 0.734 0.967 6 المحور الرابع: تقييم األداء  .4
 0.961 0.981 26 المتغير المستقل: التطوير اإلداري   .0
2.  

المتغير التابع: 
 اإلدارة الرشيقة

 0.325 0.943 8 المحور األون: تنظيم موقع العمل
 0.983 0.984 6 ني: التحسين المستمرالمحور الثا  .2
 0.774 0.969 6 المحور الثالث: العمل متعدد الوظائف  .2
 0.895 0.976 5 المحور الرابع: ستة سيجما  .1
 0.080 0.908 6 المحور الخامس: العمل القياسي  .01
 0.936 0.979 31 المتغير التابع: اإلدارة الرشيقة 
 0.891 0.975 72 إجمالي محاور االستبانة 
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ت مجاالجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 17)رقم واضــــــــــــــح من النتـائج الموضــــــــــــــحـة في جدول 
 هذه المجاالت يتبع التوزيعوبذلك فإن توزيع البيانات ل )(0.05الداللة مستوى من  أكبرالدراسة كانت 

 . معلمية لإلجابة على فرضيات الدراسةالسيتم استخدام االختبارات  حيثو الطبيعي 
 تم استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:

النســـب المئوية والتكرارات والمتوســـط الحســـابي: يســـتخدم هذا األمر بشـــكل أســـاســـي ألغراض  .0
 . معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة

 (, لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) .6

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.split halfتبار التجزئة النصفية )اخ .7

 Composite Reliability(CR) الثبات المركب .4

يســتخدم  K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testســمرنوف-اختبار كولمجوروف اســتخدام .0
 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه هذا االختبار لمعرفة

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientط بيرســــــــــــون )معامل ارتبا .2
. وقد تم اســـتخدامه لحســـاب االتســـاق الداخلي يقوم هذا االختبار على دراســـة العالقة بين متغيرين
 والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.

لتأكد من داللة المتوســـــط لكل ولقد تم اســـــتخدامه ل( T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .2
 فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبـار تحليل التباين األحادي  .2
 ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 .Multiple Regressionلمتعدداختبار االنحدار ا .1

 . simple Regression النحدار البسيطاختبار ا .01

 .IBM SPSS/AMOS-21تحليل المسار باستخدام برنامج  .00

 التحليل العاملي التوكيدي. .06
 لإلجابة عن السؤان الرئيس للدراسة: 

العاملين في وزارة الداخلية  الرشيقة لدىما أثر التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة 
 الفلسطينية بقطاع ةزة؟

وجود أثر للتطوير اإلداري بأبعاده )التدريب، ونظام الحوافز والمكافآت، والوالء التنظيمي،  تبين 
في تعزيز ممارسة   α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )  اقييم األداء  تأثيرا  إيجابيا  وت

 اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية.
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( .Sig، وأن القيمة االحتمالية )(1.214)أن معامل االرتباط يساوي  (72يبين جدول رقم )  
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  (α ≤ 0.05)الداللة  ى قل من مستو أ وهي 0.00تساوي 

بين أبعاد التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في  اً إحصائية قوية جد  
، وهذا يؤكد صحة الفرضية التي افترضها الباحث في دراسته  مما يدعو سطينيةوزارة الداخلية الفل

أصحاب القرار في وزارة الداخلية إلى االهتمام بأبعاد التطوير اإلداري والعمل على اعتبارها من 
أهم المجاالت اإلدارية في الوزارة واستحضارها عند وضع الخطط والبرامج واألنشطة من أجل تعزيز 

 دوات اإلدارة الرشيقة في الوزارة .تطبيق أ
 صورة جوهريةب التابع يتأثرن اإلدارة الرشيقة وهو يمثل المتغير أالمتعدد  نموذج االنحداريبين  -

 .األداء(تقييم و  التنظيمي،الوالء و )التدريب،  باألبعادداللة إحصائية  وذات
غير التابع على المت التأثيرفي حصائية والمكافآت( لعدم الداللة اإل ،تم استبعاد )نظام الحوافز -

 )اإلدارة الرشيقة(.
من التغير في اإلدارة الرشيقة  (%21.1)ن أ وهذا يعني (1.21)بلغ معامل التحديد المعدل  -

 %61باقيتقييم األداء( والو الوالء التنظيمي، و المتغيرات المستقلة )التدريب،  تأثيرلى إيعود 
 شيقة.يعود لعوامل أخرى تؤثر على اإلدارة الر 

  نتائ( اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة 37جدون )
 الرشيقة لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستوى 
 الداللة

ß  االنحدارمعامل 
T 

 المحسوبة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

اإلدارة 
 الرشيقة

1.214 0.800 217.07 

 3 االنحدار

0.000 

المقدار 
 الثابت

.718 2.643 .009 

 166 البواقي

تقييم 
 األداء

.468 8.896 .000 

 000. 4.570 225. التدريب

الوالء 
 التنظيمي

.236 4.058 .000 

 
ر المستبعد من المعادلة لعدم المتغي

 الداللة االحصائية

 
نظام 
الحوافز 
 والمكافآت

.060- -.927 .356 
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  معادلة التأثير:
الوالء ) 0.449 + التدريب) 0.445+   تقييم األداء) 0.222 +  0.792= اإلدارة الرشيقة

  التنظيمي
( ةاإلدارة الرشيقالمتغير التابع ) يادةالى ز عند زيادة )تقييم األداء( بمقدار وحدة واحدة يودي 

 (.1.422بمقدار )
بمقدار  (اإلدارة الرشيقةالمتغير التابع ) الى زيادةعند زيادة )التدريب( بمقدار وحدة واحدة يودي 

(1.660.) 
( شيقةاإلدارة الر المتغير التابع ) الى زيادةعند زيادة )الوالء التنظيمي( بمقدار وحدة واحدة يودي 

 (.1.672) بمقدار
 لإلجابة عن السؤان الفرعي من أسئلة الدراسة تبين أن : 

بين متوسطات المستجيبين   α≤0.05عند مستوى داللة ) توجد فرو   ات داللة إحصائيةال    
 اتلمتغير ل األداء  تعزى اإلداري، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة، وتحسين  التطوير)حون 

 العلمي، والدرجة الوظيفية، وسنوات الخبرة .المؤهل لعمر، و )الجنس، وا ةالشخصية والوظيفي
حون متوسطات المستجيبين في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -0
  الجنس. األداء  تعزى التطوير اإلداري، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة، وتحسين )

 نم أكبر اختبار )ت( لعينتين مستقلتين نتائج الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
حيث كانت قيمة  التطوير اإلداري(محور محور ) إلجماليبالنسبة ( α ≤ 0.05) الداللة مستوى 

 متوسطاتحول وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين  عدم مما يوضح(  1.0المعنوية )
  الجنس، وهنا يفسر الباحث إلى أن لمتغيرزى تعتطوير األداء استجابة المبحوثين حول محور 

العمل في المجال اإلداري ال يختلف بين الذكر واإلناث في الوزارة وتطبيق إلجراءات التطوير 
يجة هذه نت وقد اتفقتاإلداري تشمل جميع الموظفين في المستويات اإلدارية كافة في الوزارة، 

(، ودراسة ركاج 2110 سالم،ودراسة )(، 2116 الفرضية مع نتيجة فرضية دراسة )عوض،
 (.2110والعبادلة، 

 نم أكبر اختبار)ت( لعينتين مستقلتين نتائج الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين  
 حيث تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة( محور)محور إلجماليبالنسبة ( α ≤ 0.05) الداللة مستوى 

ول حوجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين  عدم مما يوضح(  1.02كانت قيمة المعنوية )
لجنس، ا لمتغيرتعزى  تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محورمتوسطات استجابة المبحوثين حول 

ويفسر ذلك الباحث على أن بيئة العمل في الوزارة تضم الذكور واإلناث ونشر ثقافة مفهوم تعزيز 
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وزارة يجب أن يصل للجميع لضمان نجاح تطبيق هذا النظام في ممارسة اإلدارة الرشيقة في ال
 (.6102، ودراسة )ركاج والعبادلة، (2121الوزارة، وقاد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) مهنا ،

 الجنس –اختبار )ت  لعينتين مستقلتين   نتائ(29جدون رقم )

 قيمة المتوسطات الجنس  الدراسةمتغيرات 
 t االختبار

 القيمة
 حتماليةاال
(Sig.  

 النتيجة

 التطوير اإلداري 
 6.22  كر

-0.39 0.70 
غير معنوية )ال توجد 

 6.35 أنثى فروق إحصائية(

 تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة
 6.57  كر

-0.35 0.72 
غير معنوية )ال توجد 

 6.70 أنثى فروق إحصائية(

 
 متوسطات المستجيبين حونفي  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -6

 للعمر. تعزى  )التطوير اإلداري، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة، وتحسين األداء  
 ةالدالل مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.22حيث كانت مستوى الداللة ) (التطوير اإلداري محور محور) إلجماليبالنسبة

طوير التمحور إجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
تعزى لمتغير العمر، ويعزو الباحث ذلك إلى أن وزارة الداخلية تهتم بموظفيها من حيث  اإلداري 

بار عمرية، ويتم أخذ ذلك بعين االعتتطوير العمل اإلداري للمجاالت كافة بغض النظر عن الفئة ال
راسة ) عوض، جة دعن التنفيذ حسب متطلبات كل فئة داخل الوزارة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتي

 (. 6102(، ودراسة )ركاج والعبادلة ،6112(، ودراسة )الفرجاني، 6102سالم، (، ودراسة )6112
 ةالدالل مستوى  من ( أكبراألحادي التباين) بارالخت المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) حيث كانت مستوى  ( تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محورمحور ) إلجماليبالنسبة 

بعد إجمالي لوجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح (  1.41الداللة )
ير العمر، ويفسر ذلك الباحث إلى أن مجتمع تعزى لمتغ تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محور

الدراسة بحاجة إلى العلم بثقافة تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة وكيفية تطبيق أدواتها في البيئة العمل 
لديهم، وهذا يتطلب أن يطال األمر جميع الموظفين في الفئات العمرية كافة لتحقيق وحدة الفهم 

(، وباقي الدراسات األخرى لم تتطرق 6161مهنا ،ع دراسة )قد اتفقت هذه النتيجة مبالخصوص، و 
 (.  6102(، ودراسة )ركاج والعبادلة ،6101لمتغير الفئات العمرية منها دراسة ) المطيري، 
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 العمر  ANOVA  نتائ( اختبار )التباين األحادي  42جدون رقم )

 قيمة المتوسطات الفئات العمرية متغيرات الدراسة 
 Fاالختبار 

 يمةالق
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 التطوير اإلداري 

 6.11 سنة 30قل من أ

0.28 0.76 
غير معنوية )ال توجد 

 حصائية(إفروق 

 40قل من أ-30من 
 سنة

6.33 

 50قل من أ 40من 
 سنة

6.23 

 6.20 جمالياإل

 تعزيز
ممارسة اإلدارة 

 الرشيقة

 6.42 سنة 30قل من أ

0.73 0.49 
ية )ال توجد غير معنو 
 حصائية(إفروق 

 40قل من أ-30من 
 سنة

6.75 

 50قل من أ 40من 
 سنة

6.77 

 6.57 جمالياإل
حون متوسطات المستجيبين في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -7

 للمؤهل العلمي. الرشيقة  تعزى اإلداري، وتعزيز ممارسة اإلدارة  )التطوير
   ةالدالل مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.21حيث كانت مستوى الداللة ) (التطوير اإلداري محور محور) إلجماليبالنسبة

ير طو التمحور إجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وهذا يؤكد صحة فرضية الباحث من خالل اطالع الباحث  اإلداري 

على بيئة العمل داخل وزارة الداخلية جل الموظفين فيها من حملة المؤهالت العلمية المختلفة وهذا 
لحكومة، اما وضحته الدراسة آنفًا، وهذا يخضع لشروط التوظيف من قبل ديوان الموظفين العام في 

لذا عمليات التطوير اإلداري داخل الوزارة تتم وفق رؤية ومنهجية علمية واضحة تشمل الجميع كل 
(، 6112حسب دوره وموقعه الوظيفي في الوزارة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )آ ل دحوان،

ركاج (، ودراسة )6112(، ودراسة )الفرجاني، 6112(، ودراسة )عوض، 6102ودراسة )سالم، 
 (.6102والعبادلة، 

 مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين  
حيث كانت  (تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محورمحور ) إلجماليبالنسبة ( α ≤ 0.05)الداللة

المبحوثين حول وجود فروق معنوية بين استجابات عدم مما يوضح (  1.22مستوى الداللة )
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تعزى لمتغير المؤهل العلمي، كما بين الباحث  تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محورإجمالي لبعد 
سابقًا أن الموظفين في والوزارة هم من أصحاب المؤهالت العلمية  لذا لديهم نضوج في التفكير 

ي تبني ونشر يعابية عالية فواإلدراك واألهمية، وتفهم ألي عملية تغيير لصالح العمل وقدراتهم االست
 (.6161ثقافة ممارسة اإلدارة الرشيقة في الوزارة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )مهنا،

 العلمي المؤهل ANOVAالتباين األحادي  )اختبار   نتائ( 43جدون رقم )

 المتوسطات المؤهل العلمي متغيرات الدراسة 
 قيمة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 التطوير اإلداري 

 6.46 قل دبلومأ

0.21 0.89 
غير معنوية )ال توجد 

 حصائية(إفروق 

 6.20 دبلوم
 6.15 بكالوريوس
 6.07 دراسات عليا

 6.20 جمالياإل

تعزيز ممارسة اإلدارة 
 الرشيقة

 6.74 قل دبلومأ

0.39 0.76 
غير معنوية )ال توجد 

 حصائية(إفروق 

 6.38 دبلوم
 6.62 بكالوريوس
 6.79 دراسات عليا

 6.57 جمالياإل
متوسطات المستجيبين حون       في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4

 لسنوات الخبرة. تعزى )التطوير اإلداري، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة  
  ةالدالل مستوى  من ( أكبراألحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) يةاالحتمال القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) حيث كانت مستوى الداللة  (التطوير اإلداري محور محور ) إلجماليبالنسبة
حور مإجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح (  1.26)

سنوات في  0سنوات الخبرة، يتضح لنا أن أقل موظف لديه خبرة تعزى لمتغير  التطوير اإلداري 
مجال عمله اإلداري داخل الوزارة خاصة في الشق المدني الذي يهتم باألحوال المدنية للمواطنين 
وبعض الموظفين لم يتدور ألي مكان خارج تخصصه الذي أبدع فيه، وقد اتفقت هذه النتيجة مع 

 (.6112(،ودراسة )الفرجاني،6112سة ) عوض، (، ودرا6112دراسة ) آ ل دحوان،
 ةالدالل مستوى  من ( أكبراألحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) حيث كانت مستوى  (تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محورمحور ) إلجماليبالنسبة 

بعد إجمالي لعنوية بين استجابات المبحوثين حول وجود فروق معدم مما يوضح (  1.26الداللة )
تعزى لمتغير سنوات الخبرة ، يتضح لنا أن سنوات الخبرة  تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محور
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التي يتمتع بها الموظفين جميعًا داخل الوزارة وحالة التطور المستمرة منذ سنوات ساعدت على نقل 
ظام سرعة االستجابة لديهم جميعًا في نشر وتعزيز تطبيق نالخبرات بين الموظفين وهذا يساعد في 

(، 6161(، ودراسة )مهنا، 6101اإلدارة الرشيقة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )المطيري، 
 (.6102ودراسة )ركاج والعبادلة، 

 سنوات الخبرة  ANOVA  نتائ( اختبار )التباين األحادي  44جدون رقم )

 المتوسطات ت الخبرةسنوا متغيرات الدراسة 
 قيمة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 التطوير اإلداري 

 6.16 سنوات 5قل من أ

0.31 0.82 
غير معنوية )ال توجد 

 حصائية(إفروق 

 6.17 سنوات 10قل من أ -5من 
 6.41 سنة 15قل من أ -10من 

 5.84 سنة فأكثر15
 6.21 جمالياإل

زيز ممارسة اإلدارة تع
 الرشيقة

 6.70 سنوات 5قل من أ

0.59 0.62 
غير معنوية )ال توجد 

 حصائية(إفروق 

 6.42 سنوات 10قل من أ -5من 
 6.85 سنة 15قل من أ -10من 

 6.67 سنة فأكثر15
 6.59 جمالياإل

 
طات المستجيبين حون متوسفي  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -5

 .للدرجة الوظيفية تعزى  اإلداري، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة  )التطوير
 ةالدالل مستوى  من( أكبر األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.07ة )حيث كانت مستوى الدالل (تطوير اإلداري محور محور) إلجماليبالنسبة

تطوير لامحور اإلجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
ن الدرجة هي م ، ويفسر ذلك الباحث أن جميع عينة الدراسةالدرجة الوظيفيةتعزى لمتغير  اإلداري 

هي الجهة و  الوظيفية اإلشرافية في الوزارة وهي التي تسعى للنهوض والتطوير للعمل اإلداري،
المسؤولة على المتابعة واالهتمام بعملية التطوير اإلداري لجميع مكونات ومستويات الوزارة بغض 

(، ودراسة )آل 6112النظر عن المسمى الوظيفي، وقد اتقفت هذ النتيجة مع دراسة) الفرجاني، 
 (.6102(، ودراسة )ركاج والعبادلة، 6112دحوان، 

 الداللة مستوى  من( أكبر األحادي التباين)الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين  
(0.05 ≥ α ) حيث كانت مستوى  (تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محورمحور ) إلجماليبالنسبة 
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بعد إجمالي لوجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح (  1.02الداللة )
فهوم ، ألن نشر ثقافة هذا الملدرجة الوظيفيةاتعزى لمتغير  ة الرشيقةتعزيز ممارسة اإلدار  محور

الحديث داخل بيئة العمل في الوزارة لكي يصل لجميع الموظفين يحتاج إلى دعم وتعزيز من اإلدارة 
العليا، والمستويات اإلشرافية والذي تمثله عينة الدراسة الحالية، وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

 (.6102(، ودراسة )ركاج والعبادلة، 6161(،ودراسة )مهنا،6101، )المطيري 

 الدرجة الوظيفية  ANOVA  نتائ( اختبار)التباين األحادي  45جدون رقم )

 المتوسطات الدرجة الوظيفية  متغيرات الدراسة 
 قيمة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 النتيجة

 التطوير اإلداري 

 7.43 مدير عام فأعلى

غير معنوية )ال توجد  0.13 1.93
 حصائية(إفروق 

 6.02 مدير دائرة
 6.09 رئيس قسم
 6.40 رئيس شعبة

 6.19 جمالياإل

تعزيز ممارسة اإلدارة 
 الرشيقة

 7.87 مدير عام فأعلى

1.73 0.16 

غير معنوية )ال توجد 
 حصائية(إفروق 

 
 
 

 6.35 مدير دائرة
 6.52 رئيس قسم
 6.58 رئيس شعبة

 6.54 جمالياإل
 نتائ( الدراسة: 

اإلداري بأبعاده )التدريب، ونظام الحوافز والمكافآت، والوالء التنظيمي،  أثر للتطويرتبين وجود  .0
في تعزيز ممارسة ( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وتقييم األداء( تأثيرًا إيجابي ًا ذا

 العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية. ة لدىالرشيقاإلدارة 
بين متوسطات المستجيبين ( α≤0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  .6

)الجنس،  ةات الشخصية والوظيفيلمتغير لتعزى األداء، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة(  حول )تطوير
 وسنوات الخبرة(. العلمي، والدرجة الوظيفية،المؤهل والعمر، و 

(، حيث كانت نسب أبعاد %26.12إجمالي محور التطوير اإلداري جاء بوزن نسبي بلغ ) .7
التطوير اإلداري على النحو اآلتي: بعد التدريب جاء في المرتبة األولى لوزن نسبي بلغ 

م يليه (، ث%26.01(، ثم يليه بعد تقييم األداء جاء في المرتبة الثانية بوزن نسبي بلغ )22.66%)
 ،ز(، ثم يليه بعد نظام الحواف%20.22بعد الوالء التنظيمي جاء في المرتبة الثالثة بوزن نسبي بلغ )

 (.%02.12والمكافآت جاء في المرتبة الرابعة، واألخيرة بوزن نسبي بلغ )
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(، حيث كانت نسب أبعاد اإلدارة %20.11إجمالي محور اإلدارة الرشيقة جاء بوزن نسبي بلغ ) .2
ة على النحو اآلتي: بعد تنظيم موقع العمل جاء في المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ الرشيق

 (، ثم%22.01في المرتبة الثانية بوزن نسبي بلغ ) القياسي جاء(، ثم يليه بعد العمل 22.12%)
(، ثم يليه بعد التحسين %20.41يليه بعد )ستة سيجما( جاء في المرتبة الثالثة بوزن نسبي بلغ )

(، ثم يليه بعد العمل متعدد الوظائف %20.72)ر جاء في المرتبة الرابعة بوزن نسبي بلغ المستم
 (.%24.26جاء في المتربة الخامسة، واألخير بوزن نسبي بلغ )

 التوصيات:
زيادة االهتمام من قبل اإلدارة العليا بإجراءات تطبيق التطوير اإلداري، وأدواته في الوزارة في  .0

 ري كافة.مجاالت العمل اإلدا
تبني وتعزيز ثقافة ومفهوم تطبيق وممارسة اإلدارة الرشيقة أدواتها وأبعادها كافة لدي جميع  .4

 الموظفين في الوزارة.
 المصادر والمراجع:

إدارة التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة  دحوان، دورآل عبد الله بن سعيد    .0
 .(6112) مسحية على العاملين في رئاسة

  (6111) . جدة، السعودية (،ط -في اإلدارة اإلسالمية. )د األشعري، مقدمةأحمد  .6
الشركة الوطنية للنشر  (6110) :، الجزائر6العمال الجزائريون في فرنسا، ط بوحوش:عمار  .7

  .والتوزيع
توفر متطلبات اإلدارة الرشيقة ودورها في  العبادلة، مدىسمر مشرف ركاج، يحيى محمد  .4

علمي الثاني بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر ال بغزة،موارد البشرية في وزارة التربية والتعليم تنمية ال
 .(6102) االستدامة وتعزيز البيئة االبداعية للتعليم التقني )كلية فلسطين التقنية(

تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني في ضوء  سالم، سبلبهاء الدين عمر  .0
دراسة مقدمة لمؤتمر علمي كلية  والتميز،ت اإلدارية المعاصرة للوصول إلى اإلبداع االتجاها

 .(6102)فلسطين التقنية منشورة
التطوير اإلداري في الباديات الفلسطينية المستحدثة جنوب الضفة  عوض، واقععيسى أحمد  .2

 لقدس،ا منشورة. جامعةرسالة ماجستير غير  العليا،من وجهة نظر إدارتها  الغربية:
 .(6112)فلسطين

استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز  الفرجاني، واقععبد الفتاح محمد  .2
رسالة  زة،غدراسة تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية بقطاع  الفلسطيني:أمن المجتمع 

 .(6112)فلسطين غزة، اإلسالمية،ماجستير غير منشورة. الجامعة 
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الرشيقة ودورها في تحقيق اإلبداع لدى العملين في  سليم، اإلدارةأبو شذا  مسلم، القادرعبد  .2
 .(6102)شركة جوال بمحافظة عزة. بحث مقدم للمؤتمر العلمي التقني الثاني كلية فلسطين التقنية

: دار أسامة للنشر (6101)، عمان0التطوير اإلداري، ط مشهور، استراتيجياتثروت  .1
 .والتوزيع

اإلدارة الرشيقة في تعزيز أداء العلمين دراسة تطبيقية على  مهنا، دورلكريم مسلم عبد ا .01
شركات التأمين العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. 

 .(6161)فلسطينالجامعة اإلسالمية. غزة. 
خرجات األداء اإلداري في المطيري، دور اإلدارة الرشيقة في جودة ممطيرة ضيف الله  .00

جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أنفسهم، رسالة ماجستير منشور، جامعة 
د مجل مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، (،6101)الكويت

 . 61.ع00
جامعية ين في الكليات الاالنضباط اإلداري على األداء الوظيفي للعامل نوفل، أثركمال راتب  .06

زة. غالحكومية في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية. 
 .(6100)فلسطين

المؤسسات اإلنتاجية في تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة  جابة، دورأحمد  وارث، الرحمنعبد  .07
حث منشور جامعة باجي مختار عنابة "دراسة ميدانية على المؤسسات الصيدالنية الجزائرية، ب

 .02ع  6( المجلد6102) االقتصادية،الجزائر، المجلة العلوم 
 :قع اإللكترونيةامو 

 ( https://www.moi.pna.ps 6101/12/61تاريخ الزيارة )موقع وزارة الداخلية 
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خبة القيادية داخل حركة فتحدوران الن    
 "دراسة تحليلية"

The Leadership Elite Rotation Within Fateh Movement 

“An analytical study” 

 د. خالد خليل أحمد الشيخ عبد الل 
 أستا  مساعد العلوم السياسية
 الكلية العربية للعلوم التطبيقية

فلسطين -ةزة  
10.36529/1811-000-011-011 

Khalidkh75@hotmail.com 

 الملخص
اسة وقد حاولت الدر إلى معرفة مستوى دوران النخبة القيادية داخل حركة فتح، هدفت الدراسة    

د وهي: االنضباط وااللتزام لحركة فتح، والتجني ،مناقشة موضوعها من خالل أربعة مؤشرات رئيسية
السياسي للنخبة القيادية لحركة فتح، ومهام واختصاص النخبة القيادية لحركة فتح، ومعدل دوران 

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل قيادية داخل حركة فتح، النخبة ال
 المضمون.

وقد خلصت الدراسة إلى أنَّ حركة فتح قد مارست االنتخابات الديمقراطية في التجنيد السياسي    
 أن هذه ال  إ وذلك عبر االنتخابات في مؤتمرات الحركة في كافة المستويات، للنخبة القيادية لها،

الممارسة عانت من غياب االنتخابات الدورية كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للحركة، 
وبأنَّ حركة فتح قد نجحت إلى حد ما في تطبيق مهام واختصاص النخبة القيادية لها، إال  أنَّ 

زية كالحركة وبعض األعضاء من اللجنة المر  رئيسالتركيز لتلك االختصاصات يكون في يد 
إنَّ معدل دوران النخبة القيادية داخل الحركة تحتاج إلى االنتخاب الدوري المنظم، للحركة، وبالتالي ف

 .صالحات داخلية تقوم بها الحركة، بناًء على نظامها الداخليا  و 
 الكلمات المفتاحية:

 .التجنيد السياسي -االنضباط وااللتزام -النخبة القياديةدوران  -حركة فتح
Abstract 

The study aimed to find out the level of rotation of the leadership 

elite within the Fateh movement. The study attempted to discuss its topic 

through four main indicators: discipline and commitment in Fateh 

movement, political recruitment of the leading elite of Fateh movement, 

tasks and competencies of the leading elite of the Fateh movement, and 

rotation of the leading elite within Fateh movement. The study used the 

mailto:Khalidkh75@hotmail.com
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analytical descriptive approach and the content analysis approach. The 

study concluded that the Fateh movement practiced democratic elections 

in the political recruitment of its leading elite through elections in the 

movement’s conferences at all levels. However, this practice has suffered 

from the absence of periodic elections, as stipulated in the movement’s 

bylaws, that the Fateh movement has succeeded to some extent in 

implementing the tasks and competencies of its leading elite. Yet, the focus 

of these specializations is in the hands of the movement’s president and 

some members of the movement’s central committee. Hence, the turnover 

rate of the leading elite within the movement needs an organized periodic 

election as well as internal reforms that the movement undertakes based on 

its internal regime. 

Key words: 

Fateh Movement ; Leadership Elite Rotation; Discipline and Commitment; 

Political Recruitment. 
 

 المقدمة
عدُّ مبدأ تداول يُ ، كما العمود الفقري له داخل أي تنظيم سياسي هما االنضباط وااللتزام يعتبر
األساسية ان ، باعتباره أهم األركهتنظيم مبدأً مركزًيا مهًما للممارسة الديمقراطية داخلال هذاالقيادة في 

كيفية تجنيد النخب القيادية للحزب، وتحديد مهامها ويشمل ذلك كما التي تقوم عليها، 
 هذه القيادات كأساس لحراك نخبوي فعلي.ودوران ، ومدى تجديد واختصاصاتها
ظام حركة سياسية فلسطينية هامة على الساحة الفلسطينية بصفتها تترأس النحركة فتح تعتبر 

، عبرت عن نفسها أنها حركة وطنية ثورية، والثورة للشعب بكل فئاته، وأنَّ السياسي الفلسطيني
القيادة الجماعية هي األسلوب الوحيد للقيادة، متخذًة من مفهوم الديمقراطية أساًسا للبحث والنقاش، 

 واتخاذ القرارات على كافة المستويات.
حتلُّ موقًعا متقدًما بين الحركات نَّها ال تزال تم، فإ0120ن نشأة حركة فتح عام فعلى الرغم م

واألحزاب السياسية الفلسطينية، ال سيَّما بعد أنَّ أصبحت الركيزة األساسية في النظام السياسي 
 الفلسطيني، بحيث أضحْت محوًرا ألي عمل كانت تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية. 

بداية ته الحركة في مرحلة الُيعدُّ هيكل البناء التنظيمي لحركة فتح هو النظام الذي وضع
م، حيث أنَّ األهمية األساسية للبناء الهيكلي للحركة تكمن 5691والتأسيس ما قبل انطالقتها عام 

فيما يعكسه من تصورات ُبنيت عليها الحركة منذ البداية، وهذه التصورات التي انبثقت منها نظرتها 
 التنظيمي للحركة.األولى للنظام الداخلي، وخطط العمل، وهيكل البناء 

طرها، ها، وأُ ر صيَغ النظام الداخلي لحركة فتح ليكون ناظًما للعالقة بين أبنائها، وكواد
وقياداتها، ومحدًدا لمهامهم وواجباتهم وأساليب نضالهم، والتزامهم وانضباطهم بنصوص هذا النظام، 
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انها  لتحقيق ة، ومعدل دور وكيفية تجنيد النخب السياسية، واختصاصات الموكلة لهذه النخب القيادي
 أهداف الحركة، بحيث يجري العمل به في إطار االلتزام بنصوص النظام األساسي للحركة.

تناقش هذه الدراسة موضوعها المتعلق بمعدل دوران النخبة القيادية داخل حركة فتح، من لذا 
ومعدل  ةالنخبة القيادي أسلوب اختيارحيث أنَّ خالل المواد المنصوصة في النظام الداخلي للحركة، 

على  في عملها التنظيمي والتي تعتمدالحركة،  مستوى الديمقراطية داخلأحد مؤشرات هو دورانها 
 لنخبة القيادية،والتجنيد السياسي ل: االنضباط وااللتزام، المحاور الرئيسية التي ناقشتها الدراسة  وهي

  .ة، ومعدل دوران هذه النخبوتحديد مهامهم واختصاصاتهم
 مشكلة الدراسة

تتمحور مشكلة الدراسة بالنظر إلى المحاور األساسية التي حاولت الدراسة معالجتها، فعلى 
بعقد مؤتمرها العام، م، إال  أنَّ هناك حالة من القصور 0120الرغم من تأسيس حركة فتح منذ العام 

 ،يمقراطيالقيادية بشكل د وكل مؤتمراتها على كافة المستويات الحركية الختيار لجانها وهيئاتها
شراك األجيال والكوادر الشابة في تحمل المسؤولية التنظيمية والوطنية، مواد حسب ال وذلك وا 

ة يحتاج القيادية داخل الحرك دوران النخبةلذلك  فإنَّ المنصوص عليها في النظام الداخلي للحركة، 
علق ما يت الدراسة في النظر إلىتكمن مشكلة إلى جهد وبحث  من أجل إيجاد إجابة عليه، حيث 

، لنخبة القياديةا واختصاص ومهامبمدى التزام أعضائها بالبرنامج الداخلي، وتجنيد النخبة السياسية، 
لتساؤل االقيادية داخل حركة فتح، وينبثق عن مشكلة الدراسة  تلك النخبة دورانومستوى ديمقراطية 

 :اآلتيالرئيس 
 ؟لقيادية داخل حركة فتحالنخبة ا كيف تتم عملية دوران

 أهداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف التي عملت على الكشف عن كيفية دوران 

 التعرف على كٍل مما يأتي:النخبة القيادية داخل حركة فتح، من خالل 
 توضيح طبيعة االنضباط وااللتزام لحركة فتح.  .0
 ادية لحركة فتح.تحليل كيفية التجنيد السياسي للنخبة القي .6
 القاء الضوء على مهام واختصاص النخبة القيادية لحركة فتح.  .7
 تقديم قراءة علمية لمعدل دوران النخبة القيادية داخل حركة فتح. .4

 تساؤالت الدراسة
بناًء على عرض مشكلة وأهداف الدراسة  ولتتضح معالم الدراسة وصواًل إلى االستنتاجات، 

التساؤالت الفرعية في سياق الدراسة، التي عملت الدراسة على اإلجابة تطلَّب اإلجابة عن عدد من 
عليها، وساعدت الباحث في معاينة وتحليل تلك المتغيرات، وتشخيص الظاهرة، واقتراح التوصيات 

 والحلول، وهي كاآلتي:
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 طبيعة االنضباط وااللتزام لحركة فتح؟ ما  .0
 ة لحركة فتح؟التجنيد السياسي للنخبة القيادي كيف تتم عملية .6
 ؟مهام واختصاص النخبة القيادية لحركة فتحما طبيعة  .7
 ما واقع معدل دوران النخبة القيادية داخل حركة فتح؟ .4

 أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية الدراسة في الجوانب اآلتية:

تكمن أهمية الدراسة أواًل في الموضوع الذي تعرَّض له الباحث بالدراسة، من حيث مالمسته  .0
برى الفصائل كبعملية دوران النخبة القيادية داخل حركة فتح، التي تعد  اسة ترتبطلقضية حس

 السياسية الفلسطينية.
في كون الدراسُة تأتي استكمااًل لدراسات سابقة تناولت حركة فتح،  -أيًضا–تنبع أهمية الدراسة .6

ضافية علمية إ دون إلقاء الضوء على محاور الدراسة بشكل مباشر، وهذا ما يجعل للدراسة قيمة
 جديدة.

 منهجية الدراسة
راعى الباحث التكامل المنهجي واستخالص النتائج، واالسترشاد باألسس والقواعد العلمية، 
للحصول على حقائق ونتائج عملية يتم تحليلها وتفسيرها بطريقة موضوعية، والوصول إلى نتائج 

ت ل حركة فتح، وبما ينسجم مع المعطياوتعميمات ُتساعد في فهم معدل دوران النخبة القيادية داخ
 وهما:  ثالثة مناهجالفعلية، حيث استند الباحث إلى منهجية مركبة تقوم على المزاوجة بين 

من أجل وصف وتحليل االنضباط وااللتزام داخل حركة فتح، وكيفية  المنه( الوصفي التحليلي: -
 صاصها وطبيعة معدل دورانها.التجنيد السياسي للنخبة القيادية للحركة، ومهامها واخت

وذلك بالرجوع إلى عدد من وثائق ومقررات حركة فتح، والبرامج  منه( تحليل المضمون: -
 السياسية لها، من أجل التعرف إلى مستوى دوران النخبة القيادية داخل الحركة.

يدها، والربط نلدراسة النخبة القيادية داخل حركة فتح وتغيرها، وقنوات تج منه( اقتراب النخبة: -
 بين وظيفة هذه النخبة ومركزها ودورها المؤثر داخل الحركة، ومعدل دورانها.

 حدود الدراسة
 حدود أساسية، هي: أربعةتمثَّل سياق الدراسة في 

م، 0120كانون ثاني/ يناير عام  0دراسة الفترة منذ تأسيس حركة فتح في تمَّ الحد الزماني:  -
 وحتى إعداد هذه الدراسة.

 السلطة الوطنية الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة(، والشتات.أراضي الحد المكاني:  -
 الحد المؤسسي: حركة فتح. -
 الحد الموضوعي: دراسة تحليلية لدوران النخبة القيادية داخل حركة فتح. -
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 مصطلحات الدراسة
 حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": -

لوطني الفلسطيني "فتح" أول حركة فلسطينية تنشأ بعد وقوع النكبة عام ُتعدُّ حركة التحرير ا
كبرى المنظمات الفدائية تعتبر م، كما 0120كانون ثاني/ يناير عام  0م، وذلك في 0142

، التي تعمل على حشد طاقات الشعب الفلسطيني من خالل كفاحه المسلح لتحرير (1)الفلسطينية
اعت أن ترأس منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت الممثل ، كما استط(2)األرض الفلسطينية

 .(3)م0124الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني عام 
، فإن الحركة النظام األساسي لحركة فتح( من الباب األول في 01حسب المادة رقم )بو 
ألف من تتو ، (4)حركة وطنية ثورية مستقلة، وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني"هي "

جسم واحد متكامل بقيادة واحدة تتكافأ فيها الحقوق والواجبات، وتتوزع المسؤوليات وفق أنظمة 
 .(5)الحركة ولوائحها

تتصف برامج حركة فتح وخططتها السياسية بالمرونة، وهي تصرح بأنها تفضل الجوانب 
، (6)الوطنية سبيل الوحدةالعملية على القضايا المجردة، وتدعو إلى تناسي الصراعات التنظيمية في 

وكذلك رفضت أْن يكون لها أيديولوجية أو عقيدة سياسية محددة، وفتحت المجال أمام األفراد من 
جميع األطياف الفكرية والسياسية لالنضمام إليها، ولهؤالء أنَّ يحتفظوا بفكرهم، ولكن عليهم ترك 

                                                           
ينية جذورها تأسيسها مساراتها، )تحرير أسعد عبد الرحمن(، مركز منظمة التحرير الفلسط وآخرون.أسعد عبد الرحمن   (1)

 .71ص( 0122األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، نيقوسيا، قبرص، )
وثيقة الحوار حول القضايا األساسية للثورة. )د/ت(: مكتب الشؤون الفكرية والدراسات لحركة فتح، وثيقة غير منشورة،  (2)

 .47ص
 (6112)أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماس، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  .زبلقيعبد اإلله ( 3)

 .74ص
  م، صياغة وثيقة "مبادئ وأهداف وأساليب حركة فتح"، وهي وثيقة فكرية 0122تمت في المؤتمر الثاني لحركة فتح عام

م، 0121م، والمؤتمر الرابع عام 0120د المؤتمر الثالث عام سياسية تعد دستور حركة فتح األساسي، وقد أقر ها فيما بع
(: الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الثاني، هيئة الموسوعة 0124أحمد المرعشلي  وآخرون. )نظر: اللمزيد 

 .611-610الفلسطينية، دمشق، ص
(، مكتب الشؤون الفكرية والدراسات لحركة فتح، 10المادة ) ":النظام األساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح (4)

 .07ص (0122دمشق، )
ح المفاهيم األساسية التي يقوم عليها النظام، مؤتمر حركة فت ":النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح (5)

 .0ص (6111السادس، بيت لحم، )
 . 407ص (6100منشورات جامعة القدس المفتوحة، َعم ان، )فلسطين والقضية الفلسطينية،  وآخرون:حمدان   محمد (6)
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طاًرا فتح أرادت أنَّ تكون حاضنًة سياسيانتماءاتهم التنظيمية والحزبية السابقة، فقد أرادت حركة  ة وا 
 .(1)جبهوًيا يستوعب جميع أطياف الشعب الفلسطيني

 : القياديةدوران النخبة  -
ر مصطلح النخبة عن عملية انتقاء سواء كانت طبيعية أو اجتماعية أو ثقافية، تتمايز يعب  

ت أو اكتسبت شهرة في ، كما يطلق المصطلح على مجموعة تفوق(2)قلة من الناس على الكثرة
، حيث (3)مجال معين، تعبيًرا عن االمتياز وعن القيمة القيادية لها في مؤسسة أو في المجتمع

اعتبر "موسكا" النخبة بأنَّها أقلية حاكمة تلعب أدواًرا أساسية وتحتكر القوة والموارد في المجتمع 
 .(4)مستندًة إلى شرعية قانونية تسهل عليها االستمرار في الحكم

والقيادة هي: "العملية التي من شأنها أْن تجعل التابعين والمرؤوسين يسلكون األنماط 
وهي بالمعنى السياسي تعني: "القدرة على التأثير أو فرض قوانين معينة بطريقة ، (5)المرغوب فيها"

 اإلقناع، لتحقيق األهداف والمصالح".
ي األفراد أو مجموعات من األفراد في أما عن دوران النخبة القيادية  فتعني: "تغير تول

مواقع القوة، فصعود وهبوط األفراد والجماعات إلى داخل أو خارج مواقع النخبة االستراتيجية في 
الحزب السياسي هو أمر ال نهائي، يتسارع في منطقة، ويتباَطُؤ في منطقة أخرى، ويتزايد عندما 

 .(6)يزيد التجنيد السياسي على أسس الكفاءة الفردية
ويعرف الباحث إجرائًيا دوران النخبة القيادية بأنها "العملية المنظمة التي يتم فيها تغيير 
المواقع القيادية للصفوة من األفراد تمكنهم من تسيير الشؤون السياسية، وتكون تلك العملية في فترة 

 زمنية معينة".
 المحور األون: االنضباط وااللتزام داخل حركة فتح

ب السياسي تنظيم للعناصر السياسية النشيطة في المجتمع، وتتنافس األحزاب يعتبر الحز 
يوضح "الوسون" في هذا اإلطار أنَّ و ، (7)السياسية سعًيا منها إلى الحصول على التأييد الشعبي

                                                           
 .720( ص6117فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مركز اإلعالم العربي، الجيزة، ) صالح:محسن ( 1)
 مفاتيح اصطالحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، )ترجمة: سعيد الغانمي(، مركز وآخرون:طوني بينيت  ( 2)

 .222ص( 6101دراسات الوحدة العربية، بيروت، )
 (0121) ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،2موسوعة السياسة، مج.  وآخرون:عبد الوهاب الكيالي   (3)

  .020:021ص
 .04ص (6114) ،القاهرة، دار الكتاب الحديث، دور الصفوة في اتخاذ القرار السياسي :علي بيومي (4)
 .7ص( 6106القيادة االستراتيجية، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، اإلسماعيلية، ) الرب:جاد سيد  (5)
األحزاب السياسية والتحول الديمقراطي دراسة تطبيقية على اليمن وبالد أخرى، مكتبة مدبولي، القاهرة،  منصور:بلقيس ( 6)
 .611ص( 6114)

7 Neumann, S.  Modern Political Parties. Chicago Press, University of Chicago, Chicago, 

USA, (1965). p.395. 
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أكثر التعريفات الحزبية أهمية، هي تلك التي تركز على المشاركة في االنتخابات، والوصول إلى 
المسؤوليات الحكومية، فيمكن لألحزاب السياسية أنَّ تتبنى سياسات تتعارض  السلطة وتولي

 .(1)والمبادئ التي تقوم من أجلها، باعتبارها فواعل عقالنية لها مسؤولية وظيفية
يقصد باالنضباط وااللتزام الحزبي: "مدى خضوع أعضاء الحزب ألوامره وقراراته ونظامه 

ط وااللتزام الحزبي ال تلغي الهامش المتاح لألعضاء باالختالف ، ولكن مسألة االنضبا(2)الداخلي"
مع القرارات العليا عمودًيا أو أفقًيا فيما يخص الشأن الداخلي للحزب، أو فيما يخص الشأن السياسي 
العام من مثل قضايا التحالفات مع القوى األخرى أو إقرار المشاريع والبرامج في المؤسسات 

 .(3)، لذا  كانت الديمقراطية كفيلة بحل مثل هذه اإلشكاالتالتشريعية والتنفيذية
هناك عامالن لعبا دوًرا مهًما في تطور األحزاب السياسية، وهما  تزايد سيطرة األحزاب على 
أعضائها، وهو ما يعرف باالنضباط الحزبي، والميل نحو زيادة دور األعضاء في توجيه الحزب 

م واالحتفاظ به إما بمفرده، أو عن طريق االئتالف، أو بالتنافس والوصول إلى الحك، (4)ورسم سياسته
 .(5)االنتخابي مع تنظيمات حزبية أخرى، داخل دولة ذات سيادة فعلية أو محتملة

إنَّ االنضباط الحزبي، والذي يعد شرًطا ضرورًيا الستمرارية العمل وتطوره داخل الحزب 
ًقا جماعًيا على مختلف مستوياته، انطالًقا من السياسي، يتطلب وحدة تنظيمية متماسكة، وتواف

عمليات صنع القرار، ورسم السياسات العامة، وتقدير الجهود المبذولة من كل أعضاء الحزب  
غير أنَّه ال يجب أْن ُيفهم من االنضباط الحزبي غياب االختالف والتباين في الرؤى والمواقف، 

إنَّ ياساته وقراراته وقيادته، بل على العكس من ذلك  فوأنَّه يؤسس لحرمة االنتقاد لمنهج الحزب وس
بداء الرأي، ويرسخ ثقافة احترام اآلخرين، غير أنَّه يخضعها  االنضباط يعزز حق االختالف، وا 

 لضوابط وقنوات محددة. 

                                                           
1 Asayesh, H Political Parties Extent and Nature. Journal of American Science, Washington, 

(2011). p.375.  
اإللكتروني: المعركة، على  (: معلومات نشرت على الموقع6107األبنية التنظيمية لألحزاب السياسية مصر نموذًجا. ) (2)

 الرابط التالي:
http://alma3raka.net/spip.php?article 

(، معلومات نشرت على الموقع اإللكتروني: 6100التنظيم الحزبي بين االنضباط المؤسسي والفكري) لكموش:محمد  (3)
 دد، على الرابط التالي:حزب الديمقراطيين الج

http://democpress.com/2015/04/27 
 (: الموقع اإللكتروني: المعركة، مرجع سابق.6107األبنية التنظيمية لألحزاب السياسية مصر نموذًجا. ) (4)

5James Colman؛ Gorge Resberg.: Political Parties and National Integration in Tropical Africa, 

Cambridg University Press, California, USA, (1986) p.20. 

http://alma3raka.net/spip.php?article
http://democpress.com/2015/04/27
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ا حركة وطنية وثورية، وبأنَّها التنظيم الثوري حددت األنظمة الداخلية لحركة فتح على أنَّه
، (1)نَّ الحركة تتألف من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة، تتكافأ فيها الحقوق والواجباتالقائد، وأ

حيث ورد في ديباجة النظام األساسي للحركة أنَّ "القيادة الجماعية هي األسلوب الوحيد للقيادة في 
ت ديباجة النظام الداخلي للحركة بأنَّ "المركزية الديمقراطية" هي، (2)الحركة" س في األسا كما نص 

ممارسة المسؤوليات، وتتضمن وحدة العمل، والتنظيم، واالنسجام الفكري، والتفاعل السياسي داخل 
   .(3)الحركة

وتعني المركزية الديمقراطية في حركة فتح بأْن يكون هناك تنظيٌم واحد ممركز على رأس 
ة واحدة، نحو هدف واحد، هيئة قيادة واحدة، وله برنامج واحد، ونظام داخلي واحد، وجهود مستمر 

وعمل مشترك من قبل منظماته كافة، كما تعني الحق في اإلشراف والمتابعة والمراقبة والمحاسبة 
صدار التعليمات إليها، وتبليغها بالقرارات المركزية، وأنَّ تنفذ  على أعمال جميع الفروع وتوجيهها، وا 

 .(4)من النظام الداخلي" ضجميع تلك التعليمات والقرارات، وتوقيع "العقوبات
: االنضباط داخل حركة فتح  أوال 

إنَّ أهمية الخط التنظيمي لحركة فتح تنبع من قدرة التنظيم إلى تحويله إلى إرادة جماعية 
لكل أعضاء الحركة، وذلك عن طريق "االنضباط للنظام الداخلي"، واللوائح التنظيمية روًحا ونًصا  

يفرق بين األعضاء الملتزمين بالحركة، وغير الملتزمين بها،  فاالنضباط عند حركة فتح هو الذي
فدرجة االنضباط هي التي تحدد درجة االلتزام لدى العضو، والذي على أساسه تستطيع الحركة أنَّ 

  .(5)تفرز األعضاء األكثر التزاًما ليتحملوا مسؤوليات الكوادر والقيادات
لة على االلتزام بقواعد السلوك والنظام، وهو وسيُيعدُّ االنضباط من أكثر الطرق التي تساعد 

ويعمل على التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان ، (6)لتنظيم سير األمور داخل الحركة

                                                           
عاًما قراءة نقدية في مآالت حركة وطنية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  والمركز الفلسطيني  01فتح  كيالي:ماجد  (1)

 .20ص( 6102ات(، رام الله، )ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية )مسار 
 .01( ص0122)سابق، ديباجة النظام األساسي، مرجع  ":النظام األساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح (2)
 .4النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": ديباجة النظام الداخلي، مرجع سابق، ص (3)
 :( إلى 14عقوبات( من النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": من مادة )الباب السادس )ال للمزيد انظر

 .24-01ص( 6111(، )012مادة )
 .22-20ص( 0120التنظيم بين النظرية والتطبيق في تجربتنا، )دون دار نشر(، ) غربية:عثمان أبو  (4)
 .60ية والدراسات لحركة فتح، وثيقة غير منشورة، صالمسلكية الثورية لحركة فتح. )د/ت(: مكتب الشؤون الفكر  (5)
 .2(، مرجع سابق، ص6النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة ) (6)



 

239 
 

القيادية، وتنفيذ األوامر بدقة وحماسة، وتقيد المراتب التنظيمية الدنيا بقرارات المراتب التنظيمية 
 :(2)، ويعني االنضباط داخل حركة فتح(1)هاالعليا وبأوامرها وتوجيهات

 االلتزام بنصوص أنظمة الحركة ولوائحها الداخلية. -
 التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية. -

تنفيذ األوامر بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيمية األدنى بقرارات المراتب التنظيمية األعلى  -
 وبأوامرها وتوجيهاتها.

 الحركية.اأُلطر دم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية وضمن ع -

 عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية. -

 االلتزام بالتسلسل التنظيمي. -

يتبيَّن مما سبق بأنَّ االنضباط داخل حركة فتح واحٌد، ال يشوبه أي استثناء ألي عضو أو 
أعضاء مراتب منظمات القاعدة، أو أعضاء المراتب واألجهزة  أي تمييز بين األعضاء، سواء

القيادية، ويجب أْن يرافق االنضباط كواجب تنظيمي أخالقية االنضباط كمسلك ثوري ينبغي أْن 
يتمتع به جميع األعضاء، فعلى كل عضو أْن يتحلى باالنضباط كقدرة وكشجاعة وكطاعة واعية 

 ضمن األصول، وأْن ال يظهر أي تقاعس، أو تلكؤ، أو غير عمياء، وأْن ال يبدي اعتراضه إال  
 .(3)تعطيل ألي أمر

 ثاني ا: االلتزام داخل حركة فتح
  :(4)إنَّ االلتزام في حركة فتح يعني التزام األعضاء بمبادئ وأهداف الحركة، من خالل 

للنضال و  اإليمان المطلق بالقضية الفلسطينية، وأهداف الحركة، واالستعداد الكامل للتضحية -
 في سبيلها.

 التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وأنظمتها. -

 . التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها -
ة الفلسطينية بالقضياإليمان ويرى "عثمان أبو غربية" بأنَّ االلتزام التنظيمي لحركة فتح هو: 
ه بتصورات الوصول إلى هذالتي يكرس التنظيم نفسه من أجلها، وباألهداف التي يتخذها، و 

األهداف، وهو االستعداد الكامل لالنضمام إلى التنظيم، وفًقا لهذا اإليمان، وتحمل جميع التبعات 

                                                           
حركة فتح اإلشكاليات والتحديات، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التخطيط والتنمية السياسية، كلية  ناصر:عمر  (1)

 .74ص( 6100امعة النجاح الوطنية، نابلس، )الدراسات العليا، ج
 2-2(، مرجع سابق، ص ص6النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة ) (2)
 .22ص( 0120التنظيم بين النظرية والتطبيق في تجربتنا، مرجع سابق، ) غربية:عثمان أبو  (3)
 .2(، مرجع سابق، ص0سطيني "فتح": المادة )النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفل (4)
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والمسؤوليات المترتبة على ذلك، والقيام بجميع المهام والواجبات المطلوبة، والتقيد بالمواقف 
 .(1)ب األصول لدى التنظيمالسياسية، والنظام األساسي للحركة، والقرارات المتخذة حس

بأنَّ االنضباط وااللتزام داخل حركة فتح يتحدد بمدى ارتباط ويت ضح من العرض السابق 
األعضاء بالنشاط الفعلي للحركة وااللتزام فيه، والتقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان 

ليا بقرارات المراتب التنظيمية العالقيادية، وتنفيذ األوامر بدقة وحماسة، وتقيد المراتب الدنيا 
وبأوامرها، وتوجيهاتها واالنصياع لنصوص النظام األساسي ولوائحها التنظيمية، باإلضافة إلى عدم 

ت بعيًدا الحركية، واتخاذ القرارااأُلطر مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية وضمن 
 عن الفردية والمزاجية.
 جنيد السياسي للنخبة القيادية لحركة فتح المحور الثاني: الت

يها باألفراد العملية التي يتم الدفع فأنها "التجنيد السياسي للنخبة القيادية إلى مفهوم يشير 
في ية لشغل المناصب الحكوم األدوار القيادية األخرى  وكذلك إلىلكي يشغلوا المناصب السياسية، 

على الكشف عن درجة الديمقراطية داخل الحزب  فهي العملية التي تعمل، "النظام السياسي
 السياسي.
ار زعمائها ومرشحيها للمناصب الداعمة الحكومية، فإنَّها تلعب يعندما تقوم األحزاب باختف

بذلك دوًرا مهًما في تحديد أي األفراد من الرجال والنساء سوف يتمكن من الحصول على المنصب 
 . (2)هذا المنصب االنتخابي في الحكومة، وكيف سيؤدي في

أساًسا بمدى انفتاح النخبة الحزبية، بما يتيح إضافة أعضاء جدد  التجنيد السياسيوُيْعنى 
، من خالل انتخابات تنافسية وليس بحكم اإلحالل منظم إليها، وخروج أعضاء منها بشكل دوري 

لنخبة، وما إذا ا محل األعضاء المتوفين أو المستقلين، ولذلك  فهو يبحث في أسلوب التجنيد لهذه
، وبالتالي  فإنَّ (3)كان يتم باالنتخاب أم بالتعيين من أعلى، ومدى حدوث تغيير في هذا األسلوب

التجديد القائم على انتخابات دورية تنافسية يعكس مشاركة قاعدية منتظمة في اختيار النخبة 
يما يشبه ئمة معدة سلًفا، فالحزبية، وهو أكثر ديمقراطية من التجنيد القائم على التصويت على قا

                                                           
 .20ص( 0120التنظيم بين النظرية والتطبيق في تجربتنا، مرجع سابق، ) غربية:عثمان أبو  (1)
( 6114)، سابقاألحزاب السياسية والتحول الديمقراطي دراسة تطبيقية على اليمن وبالد أخرى، مرجع  منصور:بلقيس ( 2)

 . 610ص
، رسالة دكتوراة 6106إلى العام  0117أزمة الديمقراطية في الحركات السياسية الفلسطينية من العام  يل:مندإيهاب أبو ( 3)

 .11:12ص( 6102غير منشورة، قسم العلوم السياسية، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، اإلسماعيلية، )
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أسلوب االستفتاء، ومن ذلك المعتمد على التعيين حت ى إذا ترتبت عليه درجة عالية من الدوران 
  . (1)على النخبة

ولكن التجنيد السياسي بأسلوب االنتخاب يمكن أْن يتعرض لتدخل قيادي يوجهه نحو تدعيم 
ام لتجعل نتخابات الحزبية بحيث تتم بإحكفرص مرشحين معينين، عن طريق عملية ترتيب معين لال

االنتخاب شكلًيا، وتتيح توقع نتائجه سلًفا، ففي هذه الحالة يصبح االنتخاب محاولة الستيفاء الشكل 
 الديمقراطي، لكن دون مضمون ديمقراطي، ال يتحقق إال  عبر التنافس الحر المفتوح.

عضاء المستوى التنظيمي األعلى، وتضم النخب الحزبية باإلضافة إلى رؤساء األحزاب، أ 
أو القيادي لكل حزب، والمقصود بذلك أعضاء اللجنة المركزية، أو أعضاء المكتب السياسي، أو 

 قيادة القطر، أو أًيا كانت التسمية للنخبة القيادية في الحزب.
 أما عن حركة فتح فإنَّ عملية التجنيد السياسي لها يتم تناولها من خالل األساليب التي
تتبعها الحركة في أسلوب اختيار رئيس وقيادة حركة فتح، وأسلوب اختيار أعضاء اللجنة المركزية 
لحركة فتح، ومن ثم توضيح اختيار أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بين التعيين واالنتخاب، 

 وذلك حسب ما نصَّ عليه النظام الداخلي لحركة فتح.
: أسلوب اختيار رئيس وقيادة ح  ركة فتح أوال 

ت المادة رقم ) ( من النظام الداخلي لحركة فتح، وفي البند األول منها، بأْن يتم 83نصَّ
، ولم يحدد النظام الداخلي فترة محددة لوالية (2)انتخاب رئيس الحركة مباشرة من المؤتمر العام

 رئيسها.
اجتماع لها، ومن ( بأْن تنتخب اللجنة المركزية للحركة في أول 04وقد أقرَّت المادة رقم )

بين أعضائها: نائب رئيس الحركة، وأمين سر اللجنة المركزية للحركة، ونائب أمين سر اللجنة 
 .(3)المركزية

 ثاني ا: أسلوب اختيار أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح
تعتبر اللجنة المركزية لحركة فتح هي القيادة المركزية للحركة، التي ينتخب المؤتمر العام 

كة أغلب أعضائها، ويتم تعيين الباقي بعد المؤتمر، ويتوزع على أعضاء اللجنة المركزية للحر 
مسؤوليات المفوضيات السياسية، والتنظيمية، واإلعالمية، والمالية، واألمنية، واالجتماعية، 

                                                           
( 6114على اليمن وبالد أخرى، مرجع سابق، ) األحزاب السياسية والتحول الديمقراطي دراسة تطبيقية منصور:بلقيس ( 1)

 .610ص
 .70(، مرجع سابق، ص72النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة ) (2)
 .76(، ص41نفس المرجع السابق، المادة ) (3)
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 اللجنة المركزيةكما أنَّ ، (1)والعالقات الخارجية، وشؤون األرض المحتلة، وغيرها من المفوضيات
 ،(2)كةأعلى سلطة بالحر ُيعد ، الذي هي بمثابة المؤسسة القيادية للحركة في غياب المؤتمر العام

 .(3)حيث تمارس اللجنة المركزية صالحيتها باعتبارها القيادة التنفيذية للحركة
( من النظام الداخلي لحركة فتح بأنَّ تتشكل اللجنة المركزية من ثالثة 83حددت المادة رقم )

 :(4)عضًوا، وهم على النحو اآلتي وعشرين
 رئيس الحركة المنتخب مباشرة من المؤتمر. -
 ثمانية عشر عضًوا يجري انتخابهم مباشرة من المؤتمر. -
أربعة أعضاء بتوصية من رئيس الحركة، وبموافقة اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين، ومصادقة  -

 المجلس الثوري.

به، المركزية لحركة هي التي تنتخب رئيس الحركة ونائبأنَّ اللجنة يت ضح من العرض السابق 
وأمين سر اللجنة المركزية، ونائبه، وأعضاء اللجنة المركزية يخضعون لشروط خاصة للترشيح 
لعضويتها، ولكن لم يحدد النظام الداخلي شرط الجغرافيا، وكما هو معروف ومتبع في عضوية 

جنة ن الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، فاللاللجنة المركزية، يكون هناك تقاسم جغرافي بي
م، وهي بمثابة القيادة العليا للحركة، وذلك حسب 0120المركزية هي النواة في نشأة الحركة عام 

 الصالحيات الممنوحة لها، من خالل نصوص مواد الميثاق، وكذلك المفوضيات التي تعمل بها.
 حركة فتح بين التعيين واالنتخابثالث ا: اختيار أعضاء اللجنة المركزية ل

بدأت حركة فتح بعملية االنتخابات ألعضاء اللجنة المركزية بعد ثالثة سنوات من تأسيسها، 
 (.0م، واستمرَّ األخذ به كما يت ضح من الجدول رقم )0122أي في المؤتمر الثاني للحركة عام 

 
 
 
 
 
 

                                                           
شورات مركز ع الحركة ومستقبلها، مناألزمة البنيوية في حركة فتح وآليات معالجتها دراسة تحليلية لواقمنصور أبو كريم:  (1)

 .42ص (6102)، غزة، 6رؤية للدراسات السياسية واالستراتيجية، ط
منظمة فتح ومنظور التسوية السياسية، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة،  جمعة:عبير ياسين  محمد  (2)
 .62ص (6110)
( 0121مكتب الشؤون الفكرية والدراسات لحركة فتح، تونس، ) ":وطني الفلسطيني "فتحالنظام األساسي لحركة التحرير ال (3)

 .07ص
 .70(، مرجع سابق، ص72النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة )( 4)
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  9جدون رقم )
 النتخاب والتعيينأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بين ا

 النسبة الُمعيَّنون  النسبة المنتخبون  عدد األعضاء من ... إلى الرقم
 %22,2 2 %77,7 7 1 0120 -0122 الثانية
 %21 2 %41 4 01 0121 –0120 الثالثة
 %77,7 0 %22,2 01 00 0121 -0121 الرابعة
 %44,4 2 %00,0 01 02 6111 -0121 الخامسة
 %02,7 4 %26,2 01 67 6102 -6111 السادسة
 %02,7 4 %26,2 01 67 >-- 6102 السابعة

  

(: أزمة الديمقراطية في 6102إيهاب أبو منديل. ) تمَّ إعداد الجدول اعتماًدا على المعلومات الواردة في: المصدر:
 .011، ص6106إلى العام  0117الحركات السياسية الفلسطينية من العام 

 

لعام ت منذ ا(، يتبي ن بأنَّ حركة فتح أخذت بأسلوب االنتخابا0)وباإلشارة إلى الجدول رقم 
سنوات من انطالقتها، حيث انتخب ثالثة أعضاء من أصل تسعة في  م  أي: بعد ثالث0122

المؤتمر العام الثاني، واستمرَّ العدد في الصعود حت ى وصل ثمانية عشر عضًوا منتخبون، إضافًة 
م، والوصول 6102عضًوا في المؤتمر السابع للحركة عام  إلى الرئيس من أصل ثالثة وعشرين
لتوالي، عقدهما في فلسطين بمدينتي بيت لحم ورام الله على اتمَّ في المؤتمرين السادس والسابع التي 

إلى تعيين أربعة أعضاء من قبل رئيس الحركة، وبموافقة ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، ليكتمل 
( 72حسب ما هو منصوص عليه في المادة رقم ) الثة وعشرين عضًوا،ثعدد اللجنة المركزية إلى 

 من النظام الداخلي للحركة.
 المحور الثالث: مهام واختصاص النخبة القيادية لحركة فتح

إنَّ المقصود بالمهام واالختصاصات التنظيمية األساسية الثابتة  هي تلك المهام التي من 
يتها، عبر العمل في جميع مستويات الحركة، وصواًل إلى عمل شأنها تنفيذ البرامج الحركية أو تغذ

ح  سيتم تناول المهام واالختصاص لقيادة حركة فتواختصاصات قيادة حركة فتح، وللتحديد أكثر، 
 وذلك من خالل المواد المنصوصة في النظام الداخلي.

 أوال : مهام واختصاص قيادة حركة فتح
م رئيس الحركة بأنَّ يتولى رئيس الحركة المهام ( اختصاص ومها05حددت المادة رقم )

 :(1)اآلتية

                                                           
 .76(، مرجع سابق، ص40النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة ) (1)
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دارة جلساتها وفًقا ألحكام الالئحة الداخلية للجنة  - رئاسة اجتماعات اللجنة المركزية للحركة، وا 
 المركزية.

 المصادقة مع أمين سر اللجنة المركزية على محاضر اجتماعات اللجنة المركزية. -

 لمركزية بجانب أمين السر.متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ا -

ت المادة رقم ) (، 04وقد حدد النظام الداخلي اختصاص ومهام نائب رئيس الحركة، فقد نصَّ
 :(1)اآلتيةبأْن يتولى نائب الرئيس المهام 

 يتولى نائب الرئيس مهام رئيس الحركة في حالة غيابه، وأي مهام تكلفه بها اللجنة المركزية. -
لمواضيع والقضايا التي تمت مناقشتها، والتي ترى اللجنة المركزية إصدار تعميم داخلي حول ا -

 ضرورة تعميمها وتوزيعها على الحركة من خالل هيئة التعبئة والتنظيم.

 رئاسة هيئة التعبئة والتنظيم واإلشراف على عمل المفوضيات األخرى. -

 :(2)اآلتيةالمهام ( يتولى 08أما عن اختصاص ومهام أمين السر، فإنَّه وبحسب المادة رقم )
 دعوة اللجنة المركزية لالنعقاد بعد التنسيق مع رئيس الحركة. -
 إعداد جدول أعمال االجتماع بالتشاور مع أعضاء اللجنة المركزية. -

 .تدوين وحفظ وتنظيم محاضر الجلسات وجميع الوسائط المتعلقة باللجنة المركزية -
 بأْن "يتولى مهام ،نائب أمين السر( بخصوص اختصاص ومسؤوليات 00وقد أقرَّت المادة )

، وأنَّ مهمة "أمانة السر" هي التنسيق بين المهام المختلفة في الفترات (3)أمين السر في حال غيابه"
بين االجتماعات الدورية، وعلى أساس ذلك  فإنَّ صالحيات أمين سر لجنة اإلقليم أو لجنة المنطقة، 

أساسية على صالحية الدعوة الجتماعات اإلطار أو لجنة الشعبة في الحركة، تشتمل بصورة 
المعني، وترَأُسها، وتقوم بإدارة هذه االجتماعات، وما يتبع ذلك من تنظيم الجلسة الحركية حسب 
األصول، واالحتفاظ بمحاضر الجلسات والوثائق، وتوقيع القرارات المتخذة بشكل عام، وتشكيل 

تبر ذ المهام المختلفة في الفترات بين االجتماعات. وتعحلقة الوصل مع اأُلطر األعلى، ومتابعة تنفي
هذه المهام هي أداة ضبط وتوجيه وتفعيل العمل التنظيمي، بحيث يؤدي إلى أحسن تنفيذ للخطط  

 .(4)من أجل تحقيق أكبر مردود
 
 

                                                           
 .77(، ص46المادة )نفس المرجع السابق،  (1)
 .77(، مرجع سابق، ص47النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة ) (2)
 .77(، ص44نفس المرجع السابق، المادة ) (3)
م، وثيقة غير منشورة، ة والتنظيوثيقة المهام الحركية الثابتة. )د / ت(: حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مكتب التعبئ( 4)

 .2-7ص
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 ثاني ا: مهام واختصاص اللجنة المركزية 
ت على أنَّ اللجنة  ( اختصاصات اللجنة المركزية لحركة04حددت المادة رقم ) فتح، ونصَّ

 .(1)المركزية تمارس صالحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصالحيات هي
قيادة العمل اليومي، وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية،  -

 وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجاالت.
 دة الحركة في كل المجاالت الفلسطينية والعربية والدولية الشعبية منها والرسمية.قيا -
تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية  -

 التي يضعانها، وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام.
متعلقة باالنضباط وتطبيق النظام األساسي واتخاذ اإلجراءات االطالع على المخالفات ال -

 الالزمة.
 السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الداخلي. -
الدعوة الجتماع المؤتمر العام للحركة، وا عداد جدول أعماله، وتقديم تقارير خطية وافية له عن  -

 النشاطات.
 نشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.اإلشراف على إصدار البيانات وال -
قرارها والمصادقة على أحكامها، ويكون  - تشكيل المحكمة الحركية، ووضع لوائحها الداخلية، وا 

 التصديق بأغلبية الثلثين.
المصادقة على تعيين أعضاء الهيئات القيادية لألجهزة المركزية واإلدارية وا عادة المصادقة  -

 عليهم كل عام.
المصادقة على تعيين أعضاء المكاتب الحركية المركزية الذين يتم انتخابهم حسب اللوائح  -

 الخاصة.
تسمية أعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي واللجنة التنفيذية  -

 والسلطة الوطنية وفق آليات محددة تضعها اللجنة المركزية ويقرُّها المجلس الثوري.
اللجنة المركزية لحركة فتح مصدًرا لكل السلطات والقرارات في الحركة، فهي تتحكم  وتعتبر

اصب والتنظيم( عبر تولي أعضائها المن التعبئة -اإلعالم -المالية –بإدارة األجهزة الحركية )القوات
والمسؤوليات الرئيسية في حركة فتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية أيًضا  األمر الذي ساهم في 
سيطرة اللجنة المركزية لحركة فتح على القرار السياسي والتنظيمي والمالي في الحركة نفسها ومنظمة 

، لذلك  تعتبر اللجنة المركزية لحركة فتح المؤسسة األقوى واألكثر تأثيًرا (2)التحرير الفلسطينية أيًضا
                                                           

 .71-72(، مرجع سابق، ص04النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة ) (1)
، رسالة 6112-0117حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين  أحمد:محمد ( 2)

 .24ص (6112)خطيط والتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ماجستير غير منشورة، قسم الت
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نت القوى نشأت وتونفوًذا في داخل الحركة على المستوى السياسي والتنظيمي، فمعظم مراكز  كو 
داخل اللجنة المركزية  نظًرا لحجم التأثير والنفوذ المالي والتنظيمي والسياسي الذي يتمتع به عضو 

 هذه اللجنة.
تسلسل هرمي في ممارسة تخصصات وصالحيات مهام كل مستوى  وجود-هنا–مما يالحظ 

 حيث حدد النظام الداخلي من مستويات قيادة حركة فتح، والذي يدل على التنظيم داخل الحركة،
للحركة الصالحيات والمهام التنظيمية لكل مستوى من هذه المستويات المتمثلة باللجنة المركزية، 
ونائب أمين سر الحركة، ونائب رئيس الحركة، ورئيس الحركة الذي يتحكم بعملية صنع القرار 

 داخل الحركة.
 فتح  المحور الرابع: معدن دوران النخبة القيادية لحركة

تشترط عملية دوران النخبة الحزبية وتداول المناصب القيادية في األحزاب السياسية بشكل 
عام أْن تكون "دورية" يحددها النص القانوني لمؤتمرها العام أو َمْن يقوم مقامه، وفي العادة تعقد 

ْن اختلفت الفترة المحددة من حزب آلخر، تبًعا لتركيز  ، (1)قيادي فيهالنمط الهذه المؤتمرات دورًيا، وا 
حيث تعمل هذه المؤتمرات الدورية للحزب على عدم احتفاظ النخبة السياسية داخل الحزب بمناصبهم 

  . (2)الحزبية طوال الوقت، أو لفترة طويلة
في هذا الجانب يمكن التمييز بين مستويين للنخبة القيادية في حركة فتح  أولهما: معدل 

ه، أمين سر اللجنة المركزية ونائبتح الممثلة بنائب رئيس الحركة، و دوران رئيس وقيادة حركة ف
 وثانيها: معدل دوران أعضاء اللجنة المركزية للحركة.

: معدن دوران رئيس وقيادة حركة فتح  أوال 
تلتزم حركة فتح بنصوص النظام الداخلي للحركة، حيث لم يكن منصب رئيس الحركة 

م، فالرئيس "ياسر عرفات" ترأَّس الحركة منذ عام 0120م موضع تنافس منذ انطالقة الحركة عا
م عن طريق انتخاب أعضاء اللجنة المركزية له، وبقي رئيًسا للحركة حت ى استشهاده عام 0122
-دراسةالحت ى إعداد هذه -م، ليحل مكانه الرئيس "محمود عباس"، والذي ال يزال على رأسها 6114

 .(4من الجدول رقم )يت ضح  كما
 
 
 

                                                           
، مرجع سابق، 6106إلى العام  0117أزمة الديمقراطية في الحركات السياسية الفلسطينية من العام  منديل:إيهاب أبو ( 1)
 .012ص( 6102)
، القاهرة، 0لعربي للنشر والتوزيع، طحقوق عربية ضائعة قراءة في قضايا اجتماعية معاصرة، ا إسماعيل:محمد  (2)
 . 620ص( 6101)
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  4دون رقم )ج
 التداون على منصب رئيس حركة فتح

 مدة شغل المنصب األسباب مغادرة المنصب تولي المنصب الرئيس
 عاًما 72 االستشهاد 6114 0122 ياسر عرفات
)حت ى إعداد عاًما  02 - - 6114 محمود عباس

 الدراسة 
 

 ا.المصدر: تمَّ إعداد الجدول اعتماًدا على معلومات قام الباحث بجمعه
( يت ضح أنَّ معدل شغل منصب الرئيس في حركة فتح يتراوح 6وباإلشارة إلى الجدول رقم )

بين سبع وثالثين عاًما وخمسة عشرة عاًما، شغل األولى الرئيس الراحل "ياسر عرفات"، أما الثانية 
ا م فقد شغلها الرئيس "محمود عباس"، وما زال على رأسها حت ى فترة انتهاء هذه الدراسة، أي:
ة ظمتوسطه العام حوالي ستة وعشرون عاًما، ويمكن القول أنَّ رئيس حركة فتح استطاع المحاف

 سبب االستشهاد كما في حالة الرئيس "ياسر عرفات". بعلى موقعه، ولم يغادرها إال  
وتتفق الدراسة مع "إيهاب أبو منديل" بأنَّ ما سبق عرضه يؤدي إلى أزمة قيادة، فطول بقاء 

ت الحزبية في منصبها، يجعل هناك نوًعا من االرتباط الوثيق بين الحزب ورئيسه، وهو ما القيادا
زاد دور شخص معين أو مجموعة فكل ما يعرف بظاهرة أحزاب األشخاص، أو شخصنة السلطة، 

دارته  ضعفت إمكانات التحول الديمقراطي داخله، إضافة كل ما من األشخاص في إنشاء حزب وا 
األحزاب السياسية نفسها بأشخاص تجعلها تعاني من مشاكل كثيرة وكبيرة بعد وفاة  إلى أنَّ ارتباط

استشهاد  بعدالخالفات الداخلية لحركة فتح  ازدادت فقد ، (1)المؤسس أو الزعامة التاريخية للحزب
م أحد العوامل التي فاقمت 6114كان استشهاد الرئيس الراحل "ياسر عرفات" عام  حيثمؤسسها، 
 .(2)حركة  التي أصبحت بعده تترنح على حافة التفكك كمنظمة وكمشروع سياسيأزمة ال

 .(8دول رقم )من الجيت ضح وبالنسبة لمنصب نائب رئيس حركة فتح، لم يتواله إال  شخصان، كما 
   3جدون رقم ) 

 التداون على منصب نائب رئيس حركة فتح
 شغل المنصبمدة  األسباب مغادرة المنصب تولي المنصب نائب الرئيس
 أعوام 2 االستشهاد 0122 0121 خليل الوزير
 )حتى إعداد الدراسة  أعوام 2 - - 6102 محمود العالون

 المصدر: تمَّ إعداد الجدول اعتماًدا على معلومات قام الباحث بجمعها.
                                                           

، مرجع سابق، 6106إلى العام  0117أزمة الديمقراطية في الحركات السياسية الفلسطينية من العام  منديل:إيهاب أبو ( 1)
 .016ص (6102)

(2) Graham Usher .(2006): The Democratic Resistance Hamas ,Fatah, and the Palestinian Elections, 

Journal of Palestine studies, vol. 35, no.3, NewYork, USA, p.22. 
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م 0122( بأنَّ منصب نائب رئيس حركة فتح لم يشغر منذ العام 7ويالحظ من الجدول رقم )
م  أي: اثنا عشر عاًما، ثم تمَّ تعيين "خليل الوزير" أحد مؤسسي الحركة لهذا 0121عام  ولغاية

م، وبقي المنصب 0122نيسان/ أبريل عام  02م، ولغاية استشهاده في 0121المنصب عام 
شاغًرا مرة أخرى لمدِة تسعٍة وثالثين عاًما، حت ى اجتماع اللجنة المركزية برئاسة "محمود عباس" 

م، بعد المؤتمر العام 6102فبراير عام شباط/ 00لسطينية في رام الله في الرئاسة الففي مقر 
" نائًبا لرئيس حركة فتح، و"جبريل الرجوب" أمين سر انتخاب "محمود العالول السابع للحركة

 (.1اللجنة المركزية، و"صبري صيدم" نائب أمين سر اللجنة المركزية للحركة)

 ء اللجنة المركزية لحركة فتحثاني ا: معدن دوران أعضا
من الطبيعي أْن يكون معدل دوران أعضاء اللجنة المركزية أعلى من معدل دوران رئيس 
وقيادة حركة فتح األضيق نطاًقا، فقد أُعيد تشكيل اللجنة المركزية سبع مرات، وقد أتاح ذلك فرصًة 

 نتها المركزية.الرتفاع معدل الدوران على نخبتها العامة المتمثلة في أعضاء لج
م، 0122ففي المؤتمر العام الثاني للحركة الذي عقد في مدينة الزبداني في سوريا في عام 

انتخب ثالثة أعضاء للجنة المركزية، هم: ياسر عرفات، وخليل الوزير، وأبو علي إياد، ثم اختار 
م، استشهد 0120هؤالء رابعهم، واختار األربعة خامسهم، وهكذا حت ى أصبحوا تسعة، وفي عام 

اثنان من أعضاء اللجنة المركزية، فوصل إلى المؤتمر العام الثالث الذي عقد في مدينة دمشق 
م، 0126م، سبعة أعضاء، وجرى انتخاب تسعة أعضاء اختاروا عاشًرا لهم في عام 0120عام 

وا ( أعضاء، حيث انتخب01م )0121فوصل المؤتمر العام الرابع الذي عقد في مدينة دمشق عام 

                                                           
 م، 0101: نائب رئيس حركة فتح، ومفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح، ولد في مدينة نابلس عام محمود عثمان العالون

م إلى لبنان، 0127م، وتوجه عام 0120ن عام م، على خلفية انتمائه لحركة فتح، ثم ُأبعد إلى األرد0122اعتقل في العام 
وهناك واصل مسيرته التنظيمية من خالل العمل في "القطاع الغربي"، والذي كان يقوم بتقديم الدعم والمساندة لحركة فتح 

ليين يداخل فلسطين، وقاد "الوحدة الخاصة" لحركة فتح في منطقة البقاع وطرابلس في لبنان، والتي أسرت ثمانية جنود إسرائ
( معتقاًل فلسطينًيا من السجون اإلسرائيلية. حصل على 211م، وُأبِرَم على إثرها صفقة تبادل حرر فيها نحو )0127عام 

م، 6112م منصب محافظ مدينة نابلس، وعين في العام 0110بكالوريوس جغرافيا من جامعة بيروت العربية، وشغل في العام 
(: 6102: لماذا اختار أبو مازن العالول نائبا له. )للمزيد انظرالوطنية الفلسطينية.  في منصب وزير العمل في حكومة الوحدة
 المصدر، على الرابط التالي: معلومات نشرت على الموقع اإللكتروني:

masdar.net-https://www.al 
 وكالة مًعا اإلخبارية، على الرابط التالي: شرت على الموقع اإللكتروني:(: معلومات ن6102توزيع مهام مركزية فتح. )( 1)

https://maannews.net/Content.aspx 

https://www.al-masdar.net/
https://maannews.net/Content.aspx
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كما هم في المؤتمر الرابع للحركة، واختاروا خمسة آخرين بطريق التسلسل، حت ى أصبح عدد 
 .(1)أعضاء اللجنة المركزية خمسة عشر عضًوا

م، فقد انشق 0121وصل عشرة منهم إلى المؤتمر الخامس الذي عقد في مدينة تونس عام 
شرة عضًوا، حيث انتخب ع تة عشرد أعضاء اللجنة المركزية ساثنان واستشهد ثالثة، وأصبح عد

م، مكان 0110أعضاء، واختار العشرة الستة الباقون، وحلَّ نبيل شعت وعبد الله اإلفرنجي عام 
م انضم كل من زكريا األغا، 0114صالح خلف وأبو الهول إثر حادث اغتيالهما. وفي العام 

 المركزية ثمانية عشر عضًوا. ، ليصبح عدد أعضاء اللجنة (2)وفيصل الحسيني إلى اللجنة المركزية
م إلى ستة 6111وصل المؤتمر السادس الذي انعقد في مدينة بيت لحم في فلسطين عام 

م، واستشهد الرئيس "ياسر عرفات" عام 6110عشر عضًوا، حيث توفي "فيصل الحسيني" عام 
مر، ؤتم، وخاض االنتخابات منهم عشرة أعضاء، فيما اعترض ثالثة أعضاء على مكان الم6114

موا لترشيح أنفسهم، وهم: فاروق القدومي ومحمد جهاد، وهاني الحسن، وعضو آخر وهو  ولم يتقدَّ
م للترشح ألسباب مرضية، وآخر لم يسجل في القوائم وهو زكريا األغا، أما  صخر حبش لم يتقدَّ

ث ي"محمود عباس"، الذي اتفق على تكريمه عبر عدم خوضه االنتخابات، حالرئيس األخير فهو 
يشغل منصب رئيس السلطة والمنظمة، فتمَّ انتخابه بطريقة التزكية، وعبر رفع األيدي من المؤتمر 

 .(3)العام مباشرة
م، وقد كان عدد 6102انعقد المؤتمر العام السابع في مدينة رام الله في فلسطين عام 

في ، حيث تو ن عضًوايوعشر  ةأعضاء اللجنة المركزية هو اثنان وعشرون عضًوا من أصل ثالث
"عثمان أبو غربية"، وقد تمي ز المؤتمر العام السابع بعدد المرشحين لعضوية اللجنة المركزية، حيث 
تمت مشاركة أربعة وستين مرشًحا للتنافس على ثمانية عشر مقعًدا، ومن أصل الثالثة والعشرين 

ة أعضاء لسابقة، ودخول سبعخروج سبعة أعضاء من اللجنة المركزية اتمَّ مقعًدا في اللجنة المركزية 
 ( معدل دوران اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمرات السبعة لها.4جدد، ويوضح الجدول رقم )

 
 
 
 

                                                           
( 6101، الكتاب الثاني، مكتبة مدبولي، القاهرة، )0127-0121حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح  عدوان:عصام ( 1)

 .02ص
 .717( ص6117فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مرجع سابق، ) صالح:محسن ( 2)
، مرجع سابق، 6106إلى العام  0117أزمة الديمقراطية في الحركات السياسية الفلسطينية من العام  منديل:إيهاب أبو ( 3)
 .014ص( 6102)
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  2جدون رقم )
 معدن دوران أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح

رقم 
اللجنة 
 المركزية

 
 إلى -من 

إجمالي 
عدد 
 األعضاء

 عدد
األعضاء 
 الخارجون 

 
 النسبة

 
 ظاتمالح

 عدد
األعضاء 
 الداخلون 

 
 النسبة

 
 مالحظات

 الثانية
0122-
0120 

1 - - - - - - 

-0120 الثالثة
0121 

01 6 61% 
6 

 استشهاد
7 71% 

6 
استبدال 

 +0 
 جديد

 الرابعة
0121-
0121 

00 - - - 0 77% - 

-0121 الخامسة
6111 

02 2 72,2% 

6 
 انشقاق
0 

 استشهاد

01 00,0% - 

 السادسة
6111-
6102 

67 06 06,0% 

7 
 استشهاد

 وفاة 0
7 

 انسحاب

00 42,2% 
0 

 استبدال

 السابعة
6102 --
< 

67 2 71,4% - 2 71,4% - 

 المصدر: تمَّ إعداد الجدول اعتماًدا على معلومات قام الباحث بجمعها.
( عضًوا، 12( أنَّ عدد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح هو )4ويت ضح من الجدول رقم )

( عضًوا، وبالنسبة للعدد اإلجمالي 72دد الداخلين في اللجنة نجد أنَّ عددهم هو )وبالنظر إلى ع
(، وهو ما يعني معدالت %72,2يكون معدل نسبة دوران أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح هو )

جيدة في نسبة دوران أعضاء اللجنة المركزية، لكن ذلك يفقد معناه قلياًل عند النظر إلى أنَّ بعض 
 هذا الدوران هو إحالل بعض األعضاء الجدد مكان الشهداء أو المنشقين من الحركة. أسباب
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 نتائ( وتوصيات الدراسة
: النتائ(   أوال 

مَّ تتناولت الدراسة دوران النخبة القيادية داخل حركة فتح باالستناد إلى مناهج الدراسة التي 
ة ئيس واألسئلة الفرعية لها  من أجل إضافاستخدامها، وسعت هذه الدراسة اإلجابة على التساؤل الر 

 معرفة جديدة حول هذا الموضوع، وفي هذا السياق أظهرت الدراسة النتائج اآلتية:
نظيمي ن هما أساس أي عمل تيهيري، وباالنضباط وااللتزام اللذ. تمتاز حركة فتح بالحضور الجما0

 داخل أي حزب سياسي.
ذلك عبر و  اطية في التجنيد السياسي للنخبة القيادية لها،. مارست حركة فتح االنتخابات الديمقر 6

إال  أن هذه الممارسة عانت من غياب  االنتخابات في مؤتمرات الحركة في كافة المستويات،
ي كما هو منصوص عليه في النظام الداخلوااللتزام بالفترات الزمنية لعقدها االنتخابات الدورية 

الهيئات في المواقع و  قيادات الشابة في الحركة لدورها التنظيميعدم تولي الللحركة، مما أدى إلى 
 المختلفة.العليا 

لتركيز افي تطبيق مهام واختصاص النخبة القيادية لها، إال  أنَّ  -إلى حد ما-. نجحت حركة فتح 7
 الحركة، أو قلة بجانبه من أعضاء اللجنة المركزية. رئيسلتلك االختصاصات يكون في يد 

عدل دوران النخبة القيادية داخل حركة فتح تحتاج إلى االنتخاب الدوري المنظم واصالحات . إنَّ م4
داخلية تقوم بها الحركة بناًء على نظامها الداخلي، فالحركة أصبحت تشهد حالة من االحتجاج 
 والرفض من قبل القيادات الشابة التي تسعى إلى الضغط على قيادة الحركة لتغيير القيادة الشائخة
التي ترغب باإلبقاء على الوضع الداخلي كما هو، وبالتالي إعاقة انعقاد المؤتمرات الحركية بشكل 

 دوري ومنظم الذي هو في غير صالح بعض تلك القيادات.
 ثاني ا: التوصيات 

 من وضع توصيات الدراسة، وهي كاآلتي:ال ُبدَّ من خالل النتائج السابقة كان 
ح هو االبتعاد عن الشخصنة في ترشيح وتعيين النخبة القيادية للحركة . إنَّ المطلوب من حركة فت0

شراك القيادة الشابة في إطار اللجنة المركزية التي تتضمن بعضها أعضاء  من مؤسسي الحركة، وا 
 شائخة.

. العمل على عدم تركيز السلطات في يد رئيس الحركة والنخبة القيادية لها، والرجوع إلى قواعد 6
لتوجه إلى القيادات الشابة لتأخذ دورها في تفعيل مؤسسات الحركة، فبقدر فاعلية الحركة، وا

 مؤسسات الحركة ورؤيتها السياسية، بقدر ما تستنهض الحركة دورها الوطني المستقبلي في قراراتها.
. بالرغم من أنَّ حركة فتح هي من تقود المشروع الوطني وترأس النظام السياسي الفلسطيني، إال  7
نَّ األزمة التي مرت بها الحركة كانت بسبب عدم قدرتها على المزاوجة بين المشروع النضالي أ
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وبين مشروع السلطة الوطنية الفلسطينية، لذا ينبغي فصل قرارات الحركة عن قرارات السلطة، 
ووضع مخطط حقيقي إلنهاء االندماج والتشابك بينهما، لضمان بقاء واستمرار الحركة التي هي 

 رة وطنية وليست فقط ضرورة فتحاوية داخلية.ضرو 
نهاء حالة االنقسامات والخالفات الداخلية، وا عادة اللحمة داخل جسم الحركة، وتغليب مصلحة إ. 4

الحركة على أي مصلحة أخرى، والوصول إلى انتخابات داخلية تخلق قيادة سياسية وطنية تمثل 
 حركة فتح في الداخل والخارج.

 عالمصادر والمراج
: المصادر والمراجع العربية  أوال 

 الوثائق ةير المنشورة:
ت(: مكتب الشؤون الفكرية والدراسات لحركة فتح، وثيقة . )د .المسلكية الثورية لحركة فتح -

 غير منشورة.
ة )د / ت(: مكتب الشؤون الفكرية والدراسات لحرك .وثيقة الحوار حول القضايا األساسية للثورة -

 ورة.فتح، وثيقة غير منش
ة ت(: حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مكتب التعبئ .)د .وثيقة المهام الحركية الثابتة -

 .والتنظيم، وثيقة غير منشورة
 الوثائق المنشورة:

راسات مكتب الشؤون الفكرية والد التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".:النظام األساسي لحركة  -
 .(0122) لحركة فتح، دمشق

راسات : مكتب الشؤون الفكرية والدالتحرير الوطني الفلسطيني "فتح".ساسي لحركة النظام األ -
 .(0121)لحركة فتح، تونس

المفاهيم األساسية التي يقوم عليها النظام، مؤتمر حركة فتح  .النظام الداخلي لحركة فتح -
 .(6111)السادس، بيت لحم

 الكتب:
لقسم العام، المجلد الثاني، هيئة الموسوعة ، االموسوعة الفلسطينية وآخرون:أحمد المرعشلي   -

 .(0124)الفلسطينية، دمشق
منظمة التحرير الفلسطينية جذورها تأسيسها مساراتها، )تحرير  وآخرون:أسعد عبد الرحمن   -

 .(0122)أسعد عبد الرحمن(، مركز األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، نيقوسيا، قبرص
 التحول الديمقراطي دراسة تطبيقية على اليمن وبالد أخرى،األحزاب السياسية و  منصور:بلقيس  -

 .(6114)مكتبة مدبولي، القاهرة
 .(6106)جامعة قناة السويس، اإلسماعيليةالقيادة االستراتيجية، كلية التجارة،  الرب:سيد جاد  -
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أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماس، مركز دراسات الوحدة  بلقيز:عبد اإلله  -
 .(6112)عربية، بيروتال

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2مج. الكيالي  وآخرون: موسوعة السياسة، عبد الوهاب  -
 .(0121)بيروت

: منظمة فتح ومنظور التسوية السياسية، مركز األهرام للدراسات .جمعةمحمد   عبير ياسين -
 .(6110)السياسية واالستراتيجية، القاهرة

 .(0120) تنظيم بين النظرية والتطبيق في تجربتنا. )دون دار نشر(أبو غربية: العثمان  -
، الكتاب الثاني، مكتبة 0127-0121حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح  :عدوانعصام  -

 .(6101)مدبولي، القاهرة
 .(6114) القاهرة، دار الكتاب الحديث، دور الصفوة في اتخاذ القرار السياسي: علي بيومي -
عاًما قراءة نقدية في مآالت حركة وطنية، المؤسسة العربية للدراسات  01فتح  :كياليماجد  -

، رام (والنشر  والمركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية )مسارات
 .(6102)الله

فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مركز اإلعالم العربي،  :صالحمحسن  -
 .(6117)الجيزة

إسماعيل: حقوق عربية ضائعة قراءة في قضايا اجتماعية معاصرة، العربي للنشر محمد  -
 . (6101)، القاهرة0، طوالتوزيع

: فلســـــطين والقضـــــية الفلســـــطينية، منشـــــورات جامعة القدس المفتوحة، ن محمد حمدان  وآخرو  -
  .(6100)َعم ان

اقع الحركة سة تحليلية لو األزمة البنيوية في حركة فتح وآليات معالجتها درا :أبو كريممنصور  -
 .(6102)، غزة6، طومستقبلها، منشورات مركز رؤية للدراسات السياسية واالستراتيجية

 الكتب المترجمة:
: مفاتيح اصطالحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، )ترجمة: طوني بينيت  وآخرون  -

 .(6101)سعيد الغانمي(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
 رسائل العلمية:ال
إلى  0117أزمة الديمقراطية في الحركات السياسية الفلسطينية من العام  منديل:إيهاب أبو  -

، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم العلوم السياسية، كلية التجارة، جامعة قناة 6106العام 
 .(6102)، اإلسماعيليةالسويس
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ماجستير غير منشورة، قسم التخطيط حركة فتح اإلشكاليات والتحديات، رسالة  ناصر:عمر  -
 .(6100)والتنمية السياسية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين : محمد أحمد -
ة النجاح ة، جامعالتخطيط والتنمية السياسيقسم  ،، رسالة ماجستير غير منشورة0117-6112

 .(6112)سالوطنية، نابل
 لكترونية:المواقع اإل 

معلومات نشرت على الموقع  (:6107. )األبنية التنظيمية لألحزاب السياسية مصر نموذًجا -
 :التالي اإللكتروني: المعركة، على الرابط

http://alma3raka.net/spip.php?article 

وكالة مًعا  : معلومات نشرت على الموقع اإللكتروني:(6102. )توزيع مهام مركزية فتح -
 :ياآلت اإلخبارية، على الرابط

https://maannews.net/Content.aspx 

 ومات نشرت على الموقع اإللكتروني:معل (:6102. )لماذا اختار أبو مازن العالول نائبا له -
 :التالي المصدر، على الرابط

https://www.al-masdar.net 

: التنظيم الحزبي بين االنضباط المؤسسي والفكري، معلومات نشرت (6100. )لكموشمحمد  -
 :التالي الرابط على الموقع اإللكتروني: حزب الديمقراطيين الجدد، على

http://democpress.com/2015/04/27 
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 العرش والكرسي عند المفسرين
The Throne and the Chair according to the commentators 

 أبو نعيم عبد الل  توفيق د.
 دكتوراه عقيدة إسالمية

 فلسطين
10.36529/1811-000-011-012 

Fatema.naeem85@gmail.com 

  :ملخصال
 عز بالله تعلقي فيما سواء الصحيحة، السنة وفي الكريم القران في وردتاوالكرسي  العرش تالفظ    
 عقائدية أمور نم عليه لما يترتب وجل عز بالله ما يتعلق هو يهمنا وما بغيره، يتعلق فيما أو وجل،
 .تعالي الله حق في يستحيل وما وما يجوز يجب فيما
 الظاهر، وأن معناهما على حملهما يمكن والعرش الكرسي لفظي أن الدراسة هذه أظهرت وقد   
ى، معنال هذا على حملهما العقل في يمتنع وال وجل، عز الله مخلوقات من كبير جسم منهما كآل
 لقيتع مافي وخاصة متعددة، تأويالت والعرش الكرسي في أن إلى ذهب من المؤولة من أن بيد

 العرش. على الله استواء بمسألة
 التسليم في ةالسالم رأوا عليهم الله رضوان والتابعين الصحابة من السلف أن إلى البحث انتهي كما

 .العالمين رب إلى المعني وتفويض
 وقد ذكرت في الدراسة أقوال العلماء المعتمدين في مذاهبهم وفرقهم:

 أوال. أهل السنة والجماعة.
 األشاعرة. ثانيا.

 ثالثا. المعتزلة.
 رابعا. الشيعة.

 خامسا. الصوفية. 
الكلمات المفتاحية: العرش، الكرسي، المفسرين، السنة والجماعة، األشاعرة، المعتزلة، الشيعة، 

 الصوفية.
Abstract: 

The terms throne and chair are mentioned in holy Qur’an and in the 

authentic Sunnah, whether in relation to God, the Mighty and Sublime, or 

in relation to others. This study stated that the terms chair and throne can 

be interpreted according to their apparent meaning, and that both of them 

are a large body of God Almighty's creations, and it is not impossible in 

the mind to carry them to this meaning. However, among the interpreters 

are those who hold that the throne and the throne have multiple 
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interpretations, especially with regard to the issue of God's ascension to the 

throne.The study also concluded that the predecessors from among the 

Companions and the Followers, may God be pleased with them, saw safety 

in submission and delegating the meaning to the Lord of the worlds. 

In the study, the sayings of the approved scholars in their dogmas and sects 

were mentioned: 

First. The followers of AlSunna and Aljamaa. 

Second. Ash'ari. 

Third. Mu'tazila. 

Fourthly. Shia. 

v. Sufism. 
Keywords: The throne, the chair, the commentators, the Sunnis and 

the community, the Ash'aris, the Mu'tazilites, the Shiites, Sufism. 

 المقدمة
افترقت األمة اإلسالمية إلى فرق عدة متنازعة متناحرة كل فرقة تخالف األخرى، بل وأحياًنا    

 تكفرها ومن هذه الخالفات اختالفهم في تفسير آيات العقيدة.
وسأعرض في هذا البحث لبيان اختالف الفرق في تفسير آيات العرش والكرسي، وأبين رأي الفرقة 

 ذن تعالى في ذلك.الناجية بإ
 أهمية البحث:

 ،تكمن أهمية هذا البحث في بيانه لمنهج أهل السنة القويم في تفسير آيات العرش والكرسي   
وكذلك بيان خطأ وضالل الفرق األخرى في تفسيرهم آليات العرش  ،كمثال على آيات العقيدة

 والكرسي كمثال على آيات العقيدة.
 أسباب اختيار البحث:

ظهار منهج أهل السنة وبيان أنه هو المنهج الحق الجدير باالتباعالرغبة ف ن خالل م، ي إعالء وا 
 .عرض تفسيرهم آليات العرش والكرسي كمثال ودراسة عملية

 معوقات البحث:
قلة المراجع التي تتحدث عن العرش والكرسي بشكل خاص وعدم توافرها في المكتبة إال بشكل 

 نادر.
 خطة البحث:

 مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة، وهي كاآلتي: منلبحث هذا ا يتكون 
 وتحتوي على أهمية البحث وأسباب اختياره ومعوقاته. المقدمة:
 ويحتوي على تعريف العرش والكرسي وبيان الفرق بينهما، وأقوال العلماء فيهما. التمهيد:

 منهج أهل السنة في تفسير آيات العرش والكرسي. المبحث األون:
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 ي على مطلبين:ويحتو 
 : منهج أهل السنة في تفسير آيات العرش.المطلب األون
 منهج أهل السنة في تفسير آية الكرسي. المطلب الثاني:
 منهج األشاعرة في تفسير آيات العرش والكرسي. المبحث الثاني:

 ويحتوي على مطلبين:
 منهج األشاعرة في تفسير آيات العرش. المطلب األون:
 منهج األشاعرة في تفسير آية الكرسي. المطلب الثاني:
 منهج المعتزلة في تفسير آيات العرش والكرسي. المبحث الثالث:

 ويحتوي على مطلبين:
 منهج المعتزلة في تفسير آيات العرش. المطلب األون:
 منهج المعتزلة في تفسير آية الكرسي. المطلب الثاني:
 ش والكرسي.منهج الشيعة في تفسير آيات العر  المبحث الرابع:

 ويحتوي على مطلبين: 
 منهج الشيعة في تفسير آيات العرش. المطلب األون:
 منهج الشيعة في تفسير آيات الكرسي. المطلب الثاني:

 منهج الصوفية في تفسير آيات العرش والكرسي. المبحث الخامس:
 ويحتوي على مطلبين:

 منهج الصوفية في تفسير آيات العرش. المطلب األون:
 منهج الصوفية في تفسير آية الكرسي. ب الثاني:المطل

 وتشتمل على اهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:
 التمهيد

 تعريف العرش والكرسي
 تعريف الكرسي:

َماَواِت : كرسي بكسر القاف، وفي التنزيل العزيز )َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ االكرسي لغة: واحد الكراسي، قالو 
  1َواأْلَْرَض(.
 2: الكرسي ما تعرفه العرب من كراسي الملوك.ب لسان العربوذكر صاح

                                                           
 .600البقرة/ 1
، حققه وعلق عليه عامر أحمد حيدر، راجعه عبد المنعم خليل لسان العرب ،ن منظوراإلمام العالمة جمال الدين اب 2

 .670، ص 2م، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ج6117هــ، 0464، 0إبراهيم، ط
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 1الكرسي: جمع كراسي، وهو بمعنى المقعد، السرير، العلم، وكرسي الملك: عرشه.
الكرسي: هو ما يجلس عليه، فالمعنى على هذا: المحل الذي يكون آية على ملكه، واشتقاقه من 

 2، وياؤه لغير النسب.يالكرس
 تعريف العرش:

لغة: سرير الملك، يدل على ذلك سرير ملكة سبأ سماه الله عز وجل عرًشا، فقال عز من العرش 
 3 قائل )ِإنِ ي َوَجْدُت اْمَرأًَة َتْمِلُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيٌم(.

 4والجمع: أعراش، وعروش، وعرشة والعرش: البيت، وجمعه: عروش، وعرش البيت سقفه.
 ني ا: الفر  بين العرش والكرسيثا

العرش: فهو عرش الرحمن المعروف الذي ذكره الله في كتابه، فقال تعالى: )الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش 
من القرآن الكريم، وأخبر سبحانه أن له حملة من المالئكة،  ست وعشرين موضعافي  5اْسَتَوى(

فيجب على  6ٌة()َوَيْحِمُل َعْرَش َربِ َك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنيَ وأنهم يكونون يوم القيامة ثمانية، فقال تعالى: 
 العبد اإليمان بذلك كله.

: وقد ثبت في الشرع أنه له قوائم، تحمله المالئكة كما قال 7في )شرح الطحاوية(الطحاوي قال 
بقائمة من  خذ  صل الله عليه وسلم: "فإن الناس يصعقون، فأكون أول من ُيفيق، فإذا أنا بموسى آ

 8قوائم العرش فال أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور؟"
َماَواِت َواأْلَْرَض()الكرسي: قال تعالى:  وقد قيل: هو العرش، والصحيح أنه غيره،  9َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

 ُنقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "ما -رضي الله عنه-وقال ابن جرير: قال أبو ذر 

 10من حديد ألقيت بين ظهر ي فالة من األرض". كحلقةالكرسي في العرش إال 
 

                                                           
 .014، بيروت، ص0112، 0األسيل، القاموس العربي، الوسيط، ط 1
، 0ط حققه وعلق عليه وقدم له: د عبد الحكيم األنيس، الكرسي،الفتح القدسي في آية  ،إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي 2

حياء التراث، دبي، ص6110هــ، 0466  .072م، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وا 
 .67سورة النمل/ 3
 .722، ص 2ج العرب،لسان  ،ابن منظور 4
 0سورة طه  5
 02سورة الحاقة  6
 ، بتصرف.622- 621ص ، 6102 الطحاوية:شرح  ،أبو العز الحنفي 7
 .    6/201(، 6400كتاب الخصومات، باب ما يذكر في األشخاص، رقم ) البخاري:صحيح  ،محمد بن إسماعيل البخاري  8
 .600سورة لبقرة/  9

( وطرقه كلها ال 0/711(، وتفسير )الطبري( )041-6/042، و)األسماء والصفات( للبيهقي )02)كتاب العرش( رقم  10
 ا واهية.تقوم بها حجة، وأغلبه
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 ثالث ا: أقوان العلماء في العرش والكرسي
 على أصح األقوال فيه، والعرش أكبر من الكرسي. -عز وجل-الكرسي: هو موضع قدمي الرحمن 

ات، وعليه استوى ربنا استواًء يليق بجالله، وله قوائم، ويحمله حملة من والعرش: هو أعظم المخلوق
 المالئكة عظام الخلق.

 وقد أخطأ من جعلهما شيًئا واحًدا.
 وعرش الرحمن هو أعظم المخلوقات وأوسعها.

وعرش الرحمن هو أعظم  1يِم(قال تعالى: )َفَتَعاَلى اللَُّه اْلَمِلُك اْلَحقُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِ 
 المخلوقات، وأوسعها.

، وقال تعالى )َوُهَو َربُّ 2قال تعالى: )َفَتَعاَلى اللَُّه اْلَمِلُك اْلَحقُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم(
 .4، وقال تعالى )ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد(3اْلَعْرِش اْلَعِظيِم(
 5أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه. هالعرش ألنخص   قال القرطبي:

)َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم( أي: هو مالك كل شيء وخالقه  ألنه رب العرش العظيم  وقال ابن كثير:
وات واألرضين، وما فيهما وما بينهما تحت االذي هو سقف المخلوقات، وجميع الخالئق من السم

الى، وعلمه محيط بكل شيء، وقدره نافذ في كل شيء، وهو على كل العرش مقهورين بقدرة الله تع
 .6شيء وكيل

)ُذو اْلَعْرِش( أي: صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخالئق، و)اْلَمِجيُد(:  وقال رحمه الله:
 ، والجر على أنه صفة للعرش، وكالهما معنى-عز وجل-فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب 

 7صحيح.
 وللعرش حملة يحملونه. 8لمجيد: المتسع عظيم القدر.وا

وَن ِللَِّذيَن قال تعالى: )الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبِ ُحوَن ِبَحْمِد َربِ ِهْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتْغِفرُ 
وهم 9َك َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم( ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبيلَ  َآَمُنوا َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلًما َفاْغِفْر 

 على ِخلقة عظيمة.
                                                           

 002سورة المؤمنون  1
 002سورة المؤمنون  2
 061سورة التوبة  3
 00سورة البروج  4
 .2/716،717الثانية، ، 6112دار الشام للتراث، بيروت،  القرآن:الجامع ألحكام  ،محمد القرطبي 5
 .6/410م 0124دار األندلس، بيروت، الخامسة،  العظيم:تفسير القرآن  ،ابن كثير الدمشقي 6
 .4/424المرجع السابق: ابن كثير،  7
 .6/410المصدر السابق: ابن كثير،  8
 2سورة غافر  9
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 والعرش فوق الكرسي بل فوق كل المخلوقات.
َماَواِت َواأْلَْرَض( ، "الكرسي موضع القدمين، والعرش 1وأما الكرسي فقال تعالى: )َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

 وقد روي مرفوًعا، والصواب: أنه موقوف على ابن عباس.  تعالى". ال يقدر قدره إال الله
هناك من قال: إن العرش هو الكرسي لحديث: إن الله يضع كرسي ه يوم  وقال الشيخ ابن عثيمين:

 القيامة" وظنوا أن الكرسي هو العرش".
َماَواِت ِسيُّ وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم، فقالوا في قوله تعالى: )َوِسَع ُكرْ    ُه السَّ

والصواب: أن الكرسي موضع القدمين، والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن ، َواأْلَْرَض( أي: علمه
 2والعلم: صفة في العِالم ُيدرك فيها المعلوم، والله أعلم.، سبحانه

 أقوان العلماء في معنى الكرسي:
 أراد علمه. القون األون:

ن إدريس : حدثنا أبو سعيد األشج، حدثنا ابفي كتابه التفسير بالمأثور الرازي  قال ابن أبي حاتم   
عن مطرف بن طريف، عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: 

َماَواِت َواأْلَْرَض( قال: علمه.  3)َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
 : موضع القدمينالقون الثاني

اه : وقال آخرون الكرسي موضع القدمين، ثم رو تفسيره جامع البيانالطبري في  ثم قال ابن جرير
 .4عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين

 الكرسي هو العرش القون الثالث:
من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش، أيضاً وروى ابن جرير    

 والصحيح أن الكرسي غير العرش.
منه، كما دلت على ذلك اآلثار واألخبار، وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله  والعرش أكبر

 5بن خليفة عن عمر في ذلك.
ده" أي و وقيل: كرسيه ملكه وسلطانه، والعرب تسمي الملك القديم كرسًيا، "وال يؤ  القون الرابع:

 6يثقله.

                                                           
 600سورة البقرة  1
 ,7/717،714 ،6112التوحيد:القول المفيد شرح كتاب  ،ابن عثيمين 2
 . 6/410م 6112دار الكتب العلمية، بيروت، األولى،  بالمأثور:التفسير  ،ابن أبي حاتم الرازي  3
 .0/612، 6112دار ابن الجوزي، القاهرة، األولى،  البيان:جرير الطبري تفسيره جامع ابن  4
 .0/611المصدر السابق:  5
 .2/07م، 6117المكتبة التوفيقية، القاهرة، األولى،  الكبير:الفخر الرازي التفسير  6
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و ميين، إن الكرسي عندهم هوقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من اإلسال القول الخامس:
الفلك الثامن، وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع، وهو الفلك األثير ويقال له األطلس، وقد 

 1رد ذلك عليهم آخرون.
 القون الصحيح والراجح:

ن الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه وهو موضع القدمين للبارئ أ
قول هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتدى عز وجل، وهذا ال

 بسنتهم، وهذا هو ما دل عليه القرآن والسنة واإلجماع ولغة العرب التي نزل القرآن بها.
 المبحث األون

 منه( أهل السنة في تفسير آيات العرش والكرسي
 تمهيد:
د والربوبية واألسماء والصفات، وفي توحي لوهيةأهل السنة يعتمدون على منهج إثبات توحيد األ

األسماء والصفات يثبتونها دون تكييف أو تشبيه أو تمثيل، أو تعطيل، بل يثبتون الصفة كما يليق 
 بذات الله تعالى، وسنرى ذلك من خالل تفسير الطبري.
 المطلب األون

ى دون تكييف ه وتعاليثبت أهل السنة العرش لله سبحان: منهج أهل السنة في تفسير آيات العرش
 تفسير الطبري آليات العرش كمثال لمنهج أهلبعض أو تمثيل، أو تشبيه، أو تعطيل، وسنأخذ 

 السنة.
 األعراف:. 9
َل يْ ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق الَسَمـَواِت َواألرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشى الَّ )
َراٍت ِبَأْمرِِه َأاَل َلُ  اْلَخْلُق َواألْمُر َتَبارَ النَّ  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ  اللَُّ  َربُّ كَ َهاَر َيْطُلُبُ  َحِثيث ا َوالشَّ

 2(اْلَعاَلِمينَ 
اًعا لله سبحانه وتعالى، ويثبت استوائه بمعنى علوه وارتفاعه عليه علًوا وارتف رشيثبت الطبري الع

 3طانه.له وعظيم سهجالل وجيليق ب
 التوبة:. 4
 4(َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  َوُهوَ  َعلَْيِه تََوكَّْلتُ  إَِّلَّ ُهوَ  اَل ِإلََٰ َ  فَِإن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي اللَّهُ )

                                                           
 .0/001، م0124دار األندلس، بيروت، الخامسة،  العظيم:ابن كثير الدمشقي تفسير القرآن  1
 04سورة األعراف  2
 .0/462 ،6106البيان:ابن جرير الطبري تفسيره جامع  3
 061سورة التوبة  4
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( الذي يمِ َربُّ اْلعَْرِش اْلعَظِ  َوُهوَ ثبت الطبري العرش في هذه اآليات لله سبحانه وتعالى فيقول: )
 1يملك كل ما دونه وأن من دونه في سلطانه وملكه جار عليه حكمه وقضاؤه.

 يونس:. 3
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَلى اْلَعْرِش )  ۖ   اأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ  ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق السَّ
ِلُكمُ  ۖ   ِن ِ ِإ ْ  َبْعدِ  ِمن ِإالَّ  َشِفيعٍ  ِمن َما ُرونَ  َأَفاَل  ۖ   َفاْعُبُدوهُ  َربُُّكمْ  اللَّ ُ   ََٰ  2(َتَ كَّ

 3لله تعالى في هذه اآلية دون تمثيل أو تكييف أو تشبيه. رشيثبت الطبري االستواء والع
 هود:

َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى الْ ) َيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َماِء لِ َوُهَو الَِّ ي َخَلَق السَّ
َ ا ِإالَّ ِسْحٌر  ْبُعوُثوَن ِمن َبْعِد اْلَمْوِت َلَيُقوَلنَّ الَِّ يَن َكَفُروا ِإْن هََٰ  4(ِبينٌ مُّ َعَمال  َوَلِئن ُقْلَت ِإنَُّكم مَّ

ن يخلق أهذه اآلية العرش لله سبحانه وتعالى وأنه كان على الماء قبل ل تفسيره يثبت الطبري في
 5يقول في تفسير هذه اآلية وقوله: )َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء(. ،شيًئا

 الرعد:
ِت ِبَغْيِر َعَمدٍ ) وََٰ مََٰ رَ وَ  ۖ   ٱْلَعْرشِ  َعَلى ٱْسَتَوىَٰ  ُثمَّ  ۖ   َتَرْوَنَها ۖ  ٱللَُّ  ٱلَِّ ى َرَفَع ٱلسَّ ْمَس  َسخَّ  ۖ   َوٱْلَقَمرَ  ٱلشَّ
لُ  ٱأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ   ىمَُّسم   ۖ  أِلََجلٍ  َيْجِرى  ُكل   ُكمْ  ِبِلَقٓاءِ  َلَعلَُّكم اآليات ُيَفصِ   6(وِقُنونَ تُ  َربِ 

يفسر الطبري استواء الله على العرش هنا بعلوه عليه، فهو يثبت صفتي االستواء والعرش وينكر 
 7على من يؤول هذه الصفات.

 المطلب الثاني: منه( أهل السنة في تفسير آية الكرسي
َه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم  )اللَّهُ  َماَواتِ ال ِفي َما لَّهُ  ۚ   َنْومٌ  َواَل  ِسَنةٌ  َتْأُخُذهُ  اَل  ۚ  اَل ِإلَٰ  ۚ   اأْلَْرضِ  ِفي َوَما سَّ
ْن ِعْلِمِه  ُيِحيُطونَ  اَل وَ  ۚ   َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْينَ  َما َيْعَلمُ  ۚ   ِبِإْذِنهِ  ِإالَّ  ِعنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمن ِبَشْيٍء مِ 

َماَواتِ  ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ  ۚ  ِإالَّ ِبَما َشاَء    8(اْلَعِظيمُ  ْلَعِليُّ ا َوُهوَ  ۚ   ِحْفُظُهَما َيُئوُدهُ  َواَل  ۚ   َواأْلَْرَض  السَّ
ي هذه اآلية ذكره فعن قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى الكرسي الذي أخبر الله تعالى 

 ماوات واألرض.أنه وسع السو 
 قال بعضهم: هو علم الله تعالى ذكره، ذكر من قال ذلك:

                                                           
 قدم له: الشيخ خليل الميس م، 6111القرآن،أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جامعة البيان عن تأويل أي  1
 7سورة يونس  2
 011، ص00ج البيان،الطبري جامع  3
 2سورة هود  4
 .00/640 البيان،ري جامع الطب 5
 6سورة الرعد  6
 011، ص07ج البيان،الطبري جامع  7
 .600سورة البقرة  8
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حدثنا أبو كريب وسلم بن جنادة قاال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن 
  1( قال: كرسيه علمه.ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ سعيد بن جبير عن ابن عباس: )

 وقال آخرون: الكرسي هو العرش نفسه.
ر عن الضحاك قال: كان يبحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو زهير عن جو         

 2.الكرسي هو العرش الحسن يقول:
 3الخالصة: الطبري يثبت الكرسي لله تعالى دون تأويل أو تشبيه. 

وقد اعتمدنا على ما قاله اإلمام الطبري في هذا الخصوص كونه شيخ المفسرين والي يأس بقوله 
 يره غالبية العلماء.وتفس

 في تفسير آيات العرش 4المبحث الثاني: منه( األشاعرة
 تمهيد:

اتبع األشاعرة منهج أهل السنة والجماعة إال أنهم أثبتوا لله تعالى سبع صفات، أما باقي الصفات 
 الواردة في القرآن الكريم فردوها إلى هذه السبع، أي أنهم أولوها بما يتفق مع الصفات السبعة.
وسنتعرف على منهجهم هذا من خالل استعراضنا لتفسير آيات العرش والكرسي عند اإلمام الفخر 

 الرازي.
 

                                                           
 .0/712 البيان،الطبري جامع  1
 .0/711المصدر السابق:  2
 .411/ 0 البيان،الطبري جامع  3
 األشاعرة: 4

ة ئل العقلية والكالمية وسيلة في محاججفرقة كالمية إسالمية، تنسب ألبي الحسن األشعري، وقد اتخذت البراهين والدال
خصومها، إلثبات حقائق الدين والعقيدة، اإلسالمية، ومؤسس هذه الفرقة هو أبو الحسن على بن إسماعيل األشعري ولد 

 هجرية. ٠٧٢بالبصرة سنة 
تى أصبح يه العلوم حوقد مر األشعري بعدة مراحل في حياته، المرحلة األولى كان مالزما للجبائي شيخ المعتزلة يتلقى عل

نائبه، والمرحلة الثانية خروجه على مذهب االعتزال وخطه مذهبا خاصا به جلس يدرس الناس به، والمرحلة الثالثة قوله 
 بالصفات كلها لله تعالى من غير تكييف وال تشبيه وال تعطيل وال تحريف وال تمثيل.

منهجه، ومن أشهرهم اإلمام الباقالني واإلمام الغزالي واإلمام بعد موت األشعري قام علماء المذهب بوضع قواعده وأسسه و 
 الجويني واإلمام الفخر الرازي.

 من أهم آراء األشاعرة في اإليمان يقفون وسطا بين المرجئة والجهمية.
 وبخصوص التكفير موقفهم غير واضح، يقولون ال نكفر أحد ونجدهم يكفرون خصومهم ويكفرون من ال يثبت الصفات.

 القرآن والكتب السماوية األخرى فيقولون بأنها ليست كالم الله على الحقيقة، ولكنه كالم الله النفسي،  اما
 وقولهم في رؤية الله أنها تصح كون كل موجود يصح رؤيته.

 ولهم آراء كثيرة في قضايا اختلف خولها علماء اإلسالم.
 بتصرف. ١٧١م، ص٠٢٢٧مان، المنصورة، األولى، مكتبة اإلي واألديان:موسوعة الفرق  ،إسالم محمود دربالة
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 المطلب األون: منه( األشاعرة في تفسير آيات العرش
 األعراف:. 9
ْلَعْرِش ُيْغِشى الَّْيَل ا ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق الَسَمـَواِت َواألرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى)

َراٍت ِبَأْمرِِه َأاَل َلُ  اْلَخْلُق َواألْمُر تَ  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ اَرَك اللَُّ  َربُّ بَ النََّهاَر َيْطُلُبُ  َحِثيث ا َوالشَّ
 1(اْلَعاَلِمينَ 

  .المجسمة وذلكويصفهم ب يفسر العرش بالعلم، ويرد على أهل السنة الذي يثبتون العرش لله تعالى
 التوبة:. 4
 2(َوُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  َعلَْيِه تََوكَّْلتُ  إَِّلَّ ُهوَ  اَل ِإلََٰ َ  فَِإن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي اللَّهُ )

يقول في تفسير قوله تعالى )وهو رب العرش العظيم( والسبب في تخصصه بالذكر أنه كلما كانت 
 3.كرم كان ظهور جاللة المؤثر في العقل والخاطر أعظماآلثار أعظم وأ

 يونس:. 3
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَلى اْلَعْرِش )  ۖ   اأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ  ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق السَّ
ِلُكمُ  ۖ   ِإْ ِن ِ  َبْعدِ  ِمن ِإالَّ  َشِفيعٍ  ِمن َما ُرونَ  َأَفاَل  ۖ  لَُّ  َربُُّكْم َفاْعُبُدوُه ال  ََٰ  4(َتَ كَّ

 5رش. المراد: ثم يدبر األمر وهو مستو على الع (ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَلى اْلَعْرشِ يقول في تفسير قوله )
 هود:. 2
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى ا) َيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن ْلَماِء لِ َوُهَو الَِّ ي َخَلَق السَّ

ْبُعوُثونَ  ِإنَُّكم ُقْلتَ  َوَلِئن ۖ  َعَمال   َ ا نْ إِ  َكَفُروا الَِّ ينَ  َلَيُقوَلنَّ  اْلَمْوتِ  َبْعدِ  ِمن مَّ  6(مُِّبينٌ  ِسْحرٌ  ِإالَّ  هََٰ
رشه كان على ن ذكر أن عالفائدة م، (َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى اْلَماءِ يقول الرازي في تفسير قوله تعالى )

 7وات واألرض هي بيان كمال القدرة. االماء قبل خلق السم
 الرعد:. 5
ِت ِبَغْيِر َعَمدٍ ) وََٰ مََٰ رَ وَ  ۖ   ٱْلَعْرشِ  َعَلى ٱْسَتَوىَٰ  ُثمَّ  ۖ   َتَرْوَنَها ۖ  ٱللَُّ  ٱلَِّ ى َرَفَع ٱلسَّ ْمَس  َسخَّ  ۖ   َوٱْلَقَمرَ  ٱلشَّ
لُ  ٱأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ  م ى مُّسَ  ۖ  أِلََجلٍ  َيْجِرى  ُكل   ُكمْ  ِبِلَقٓاءِ  َلَعلَُّكم اآليات ُيَفصِ   8(وِقُنونَ تُ  َربِ 

                                                           
 04األعراف  1
 061التوبة  2
 672ص  00ج، 1981 الكبير،إلمام الفخر الرازي التفسير ا 3
 7سورة يونس  4
 04 - 07ص  02ج  ،0120الكبير،الفخر الرازي التفسير  5
 2سورة هود  6
 022- 022ص  2ج ،0120،الكبيرإلمام الفخر الرازي التفسير ا 7
 6سورة الرعد  8
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ستقًرا على ( فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مٱْلَعْرشِ  َعَلى ٱْسَتَوىَٰ  ُثمَّ قول في تفسير قوله تعالى )
 1العرش، ألنه المقصود من هذه اآلية ذكر ما يدل على وجود الصانع. 

 ثاني: منه( األشاعرة في تفسير آية الكرسيالمطلب ال
َ  ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ) َماَواتِ ا ِفي َما لَّ ُ  ۖ   َنْومٌ  َواَل  ِسَنةٌ  َتْأُخُ هُ  اَل  ۖ  اللَُّ  اَل ِإلََٰ  ۖ   اأْلَْرضِ  ِفي َوَما لسَّ

يُطوَن ِبَشْيٍء مِ ْن ُيحِ  اَل وَ  ۖ   َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْينَ  َما َيْعَلمُ  ۖ   ِبِإْ ِن ِ  ِإالَّ  ِعنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّ ي َ ا َمن
َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ  ۖ  ِعْلِمِ  ِإالَّ ِبَما َشاَء    2 اْلَعِظيمُ  اْلَعِليُّ  َوُهوَ  ۖ   ِحْفُظُهَما َيُئوُدهُ  َواَل  ۖ   َواأْلَْرَض  السَّ

َماوَ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ يقون في تفسير قول  تعالى )  (َواأْلَْرَض  اتِ السَّ
 واختلف المفسرون على أربعة أقوان:

 وات واألرض.اأنه جسم عظيم يسع السم األون:
 أن المراد من )الكرسي( السلطان والقدرة والملك. الثاني:
 أن الكرسي هو العلم ألن العلم موضوع العلم وهو الكرسي. الثالث:
ق وكبريائهن وتقديره أنه تعالى خاطب الخلأن المقصود من هذا الكالم تصوير عظمة الله  الرابع:

 في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم.
والرازي يؤيد القول الرابع إال أنه يعتمد القول األول، ويقول: الكرسي هو موضوع قدمي الروح 

 3األعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند الله تعالى.
 الخالصة:

 .موضع قدمي الروح األعظم رسي بأنهالرازي يصف الك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 077ص  02ج ،0120الكبير،إلمام الفخر الرازي التفسير ا 1
 600البقرة سورة  2
 06 - 00، ص 2ج ، 0120 الكبير،إلمام الفخر الرازي التفسير ا 3
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 في تفسير آيات العرش والك 1المبحث الثالث: منه( المعتزلة
 تمهيد:

 أوال : منه( المعتزلة في تفسير آيات العقيدة:
وضعوا أسًسا لآليات التي ظاهرها التعارض فحكموا العقل ليكون الفيصل بين المتشابهات، وقد 

كتوا وفوضوا وا إلى المتشابهات سؤ ل عن الصحابة والتابعين فإذا جاكان من قبلهم يكتفون بمجرد النق
 .العلم لله

 أنكرت األحاديث الصحيحة التي تخالف عقولهم، وأخضعوا تفسيرهم ألصولهم الخمسة.
 ركزوا على األلفاظ اللغوية وقدموا العقل على النقل وحرفوا المعاني بما يتفق مع قواعدهم العقلية.

 سير المأثور.ال يعترفون بالتف
 2وضعوا أسًسا لآليات التي ظاهرها التعارض فحملوا المتشابه على المحكم.و 

 ثاني ا: منه( الزمخشري في تفسيره:
يكشف لنا عن جمال القرآن وسحر بالغته، لما برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم، السيما     

ان، ا امتاز به من اإلحاطة بعلوم اللغة، البيما برز فيه من اإللمام بلغة العرب والمعرفة بأشعاره، وم
 اإلعراب، األدب.

                                                           
 المعتزلة: المعتزلة: 1

ن عطاء واصل ب هي فرقة إسالمية كالمية نشأت في أواخر العصر األموي وازدهرت في العصر العباسي، تأسست على يد
وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة اإلسالمية لتأثرها ببعض الفلسفات الواردة من خارج البيئة اإلسالمية، وأطلق 

 عليها مسميات عدة منها المعتزلة والقدرية والعدلية واهل العدل والوعيدية.
 وللعلماء كالم كثير في سبب ظهورها:

في مسائل عقدية مثل الحكم على مرتكب الكبيرة، والحديث عن القدر وغيرها من قضايا اعتزلوا  . قيل ظهرت نتيجة نقاش١
 مجالس العلماء فأطلق عليهم معتزلة.

 . وقيل سبب االعتزال سياسي كونهم اعتزلوا الحسن عندما تنازل لمعاوية فاعتزلوا الفريقين فأطلق عليهم معتزلة.٠
 من اهم أفكار المعتزلة:

 إن اإلنسان حر مختار وهو الذي يخلق أفعاله. . قولهم١
 . قولهم بخلق القرآن الكريم.٠
 . القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا وال كافرا ولكنه فاسق.٣
 . تأويل الصفات اإللهية.٤
 . تقديمهم في العمل للعقل على النقل.٥

براهيم   بن يسار النظام وعبد الجبار الهمذاني والجاحظ.من أبرز علماء المعتزلة: الشريف المرتضى والهذيل العالف وا 
. األمر بالمعروف ٥. المنزلة بين المنزلتين ٤. الوعد والوعيد ٣. العدل ٠. التوحيد ١يقوم االعتزال على اصول خمسة هي: 

 بتصرف.  ٣٨١والنهي عن المنكر. موسوعة الفرق واألديان: إسالم محمود دربالة، ص
 624- 627ص  0ج  6111ون،والمفسر التفسير  ،الذهبي 2
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وبين خلق حجاب، وأنكروا العرش وأن  -عز وجل-ليس بين الله  هنإذكروا أن الجهمية يقولون 
يكون هو فوقه وفوق السماوات، وقالوا إن الله في كل مكان، وأنه ال يتخلص من خلقه وال يتخلص 

 1 يبقى من خلقه شيء.الخلق منه، إال أن يفنيهم فال
 ويسير الزمخشري على منهج المعتزلة السالف ذكره في التفسير آليات العرش والكرسي.

 المطلب األون: منه( المعتزلة في تفسير آيات العرش
 األعراف:.9
ى اْلَعْرِش ُيْغِشى الَّْيَل لَ ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق الَسَمـَواِت َواألرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى عَ )

َراٍت ِبَأْمرِهِ  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ  2(النََّهاَر َيْطُلُبُ  َحِثيث ا َوالشَّ
 3يقول االستواء: االعتدال واالستقامة، من غير أن يزيد فيما بين ذلك شيء آخر.

 التوبة:. 4
 4(َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  َوُهوَ  َعلَْيِه تََوكَّْلتُ  إَِّلَّ ُهوَ  ِإلََٰ َ  اَل  فَِإن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي اللَّهُ )

 5نقل قول ابن عباس )العرش ال يقدر قدره أحد(.
 يونس:. 3
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَلى) اأْلَْمر َما  ُيَدبِ رُ  لَعرشا ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق السَّ

ِلُكمُ ۖ  ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن َبْعِد ِإْ ِنِ   ُرونَ  َأَفاَل  َفاْعُبُدوهُ  َربُُّكمْ  اللَّ ُ   ََٰ  6(َتَ كَّ
 7وأسبقها هذه الجملة لزيادة الداللة على العظمة. يقول الزمخشري في تفسيره لهذه اآلية:

 هود:. 2
َماَواِت َواأْلَْرَض ) يُُّكْم َأْحَسُن ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى اْلَماِء ِلَيْبُلَوُكْم أَ  َوُهَو الَِّ ي َخَلَق السَّ

ْبُعوُثونَ  ِإنَُّكم ُقْلتَ  َوَلِئن ۖ  َعَمال   َ ا نْ إِ  َكَفُروا الَِّ ينَ  َلَيُقوَلنَّ  اْلَمْوتِ  َبْعدِ  ِمن مَّ  8(مُِّبينٌ  ِسْحرٌ  ِإالَّ  هََٰ

                                                           
م، مكتبة المعال ـ الكويت، 0122هـ  0412، 0ص فيه،كتاب العرش وما روي  العبسي،محمد بن عثمان بن أبي شيبة  1

 01- 41ص 
 04األعراف سورة  2
ط،  د. التأويل،عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه  الخوارزمي، الكشافأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  3

 621ص  0، ج6111د. 
 061التوبة سورة  4
 667، ص6ج  الكشاف، ،الزمخشري  5
 7يونس سورة  6
 660، ص6ج ،الكشاف ،الزمخشري  7
 2هود سورة  8
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وات افيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السم ية:يقول الزمخشري في تفسير هذه اآل
 1واألرض.

 الرعد:. 5
ِت ِبَغْيِر َعَمدٍ ) وََٰ مََٰ رَ وَ  ٱْلَعْرشِ  َعَلى ٱْسَتَوىَٰ  ُثمَّ  ۖ   َتَرْوَنَها ۖ  ٱللَُّ  ٱلَِّ ى َرَفَع ٱلسَّ ْمَس  َسخَّ  ُكل   َوٱْلَقَمرَ  ٱلشَّ

لُ  ٱأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ   مَُّسم ى ۖ  أِلََجلٍ  َيْجِرى  ُكمْ  ِبِلَقٓاءِ  َلَعلَُّكم اآليات ُيَفصِ    2(ُنونَ ُتوقِ  َربِ 
 3الزمخشري لم يعرض تفسير العرش في هذه اآلية.

 المطلب الثاني: منه( المعتزلة في تفسير آية الكرسي:
َ  ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ) َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض ي الفِ  َما لَّ ُ  ۖ   مٌ َنوْ  َواَل  ِسَنةٌ  َتْأُخُ هُ  اَل  ۖ  اللَُّ  اَل ِإلََٰ  ۖ  سَّ

 مِ نْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيُطونَ  اَل وَ  ۖ   َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْينَ  َما َيْعَلمُ  ۖ   ِبِإْ ِن ِ  ِإالَّ  ِعنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّ ي َ ا َمن
َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ  ۖ   َشاءَ  ِبَما ِإالَّ  ِعْلِم ِ   4 اْلَعِظيمُ  اْلَعِليُّ  َوُهوَ  ۖ   َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما َواَل  ۖ   اأْلَْرَض وَ  السَّ

َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ يقون الزمخشري وفي تفسير قول  )  (:َواأْلَْرَض  السَّ
الكرسي: ما يجلس عليه، وال يفضل عن مقعد القاعد، وفي قوله تعالى )وسع كرسيه( وجهان، 

وات واألرض لبسطته وسعته، وما هو إال تصوير لعظمته اعن السمأحدهما: أن كرسيه لم يضق 
نما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسي، والثاني:  وتخييل فقط، ال كرسي ثمة وال قعود وال قاعد، وا 

 5وسع علمه، وسمى العلم كرسًيا تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم.
 الخالصة:

عتزالي لعظمة الله تعالى، فهو يسير على منهجه اإل الزمخشري ينفي الكرسي، ويذكر أنه تصوير
 في تفسيره لهذه اآلية.
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 في تفسير آيات العرش والكرسي 1المبحث الرابع: منه( الشيعة
 تمهيد:

: منه( الشيعة في تفسير آيات العقيدة  أوال 
الله عليه  ىصل-بأقوال الصحابة )علي، الحسن، الحسين( وأقوال الرسول  تفسير القرآن بالقرآن

 .-وسلم
ه عليه الل ىصل-رفضوا ما رواه الصحابة عن الرسول ، يأخذون بأقوال األئمة بعد أقوال الرسول

 ردوا رواياتهم إال ما صح من أهل البيت.، و إال بعضهم -وسلم
 مامية ال تعمل بالقياس(.رفضوا القياس )اال

 د عند المجمعين.اإلجماع ليس حجة إال إذا كان اإلجماع يعتمد على دليل معتم
 2العقل ودليله فال يدخل فيه عندهم القياس وال المصالح واالستحسان.

 في عرض العقيدة من خالل تفسيره: 3منهج الطبرسي ثاني ا:
عقيدة الطبرسي كعقيدة غيره من الشيعة، لها كثير من االرتباط بمبادئ المعتزلة في علم الكالم، 

يدافع فق المعتزلة في بعض آرائهم الكالمية، ويرتضي مذهبهم، و ولهذا نراه في تفسيره كثيًرا ما يوا

                                                           
 الشيعة: 1
قة من الفرق المنتسبة لإلسالم، زعموا أن عليا رضى الله عنه هو األحق في الخالفة بعد موت النبي عليه السالم، وأطلق فر 

عليهم االمامية ألنهم جعلوا من اإلمامة القضية األساسية التي شغلوا بهاو وسموا باالثنى عشرية ألنهم قالوا باثني عشر إماما، 
 ي مواجهة أهل السنة من بقية الفرق األخرى.وهم الفرقة االكبر انتشارا ف

 وقد كان لليهودي ابن سبأ دورا فعاال في نشأة الشيعة وظهور بعض أفكارها، 
 من اهم أفكارهم:

 . اإلمامة وتكون بالنص بأن ينص اإلمام السابق على من يأتي من بعده نصا، فال مجال لالختيار فيها.١
 عن الخطأ والنسيان وعن اقتراف الكبائر والصغائر. . العصمة فأئمة الشيعة كلهم معصومون ٠
 . األئمة عندهم أودعوا العلم اللدني دون الحاجة للتعلم على يد معلمين.٣
 . االعتقاد بالرجعة لإلمام الغائب.٤
 . العمل بالتقية.٥
 . العمل بالمتعة.٦
فرق واألديان: إسالم محمود دربالة، . القول بوجود مصحف فاطمة وهو يختلف عما بين أيدي المسلمين. موسوعة ال٧

 بتصرف. 620ص
 0، ص6م، مكتبة وهبة، ج6117هــ،  0464، 2ط والمفسرون،التفسير  ،د. محمد حسين الذهبي 2
هجري، عالم ومفسر وفقيه شيعي، له تفسير كبير باسم )مجمع البيان(،  ٨٣٥الطبرسي: الفضل بن حسن الطبرسي، توفي  3

 في تفسيره، وله تفسير آخر بعنوان )الوسيط في التفسير(، قال العلماء أن تفسيره مجمع البيان من وهو متأثر بفكر المعتزلة
التفاسير التي قل فيها الخالف مع أهل السنة. موسوعة أعالم الفكر اإلسالمي: إشراف د. محمود حمدي زقزوق، وزارة 

 .041م، األولى، ص6112األوقاف المصرية، القاهرة، 
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، وأحياًنا نراه ال يرتضي المعتزلة وال يسلم لهم، بل يقف المنازعات هعنهم، ويحاول أن يهدم ما عدا 
 لهم والمعارض لوالياتهم.

 يسير الطبرسي على المنهج الشيعي في التأويل في تفسيره آليات العرش والكرسي.
 ألون: منه( الشيعة في تفسير آيات العرشالمطلب ا

 األعراف:. 9
َل يْ ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق الَسَمـَواِت َواألرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشى الَّ )

ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ  ْلُق َواألْمُر َتَباَرَك اللَُّ  َربُّ َراٍت ِبَأْمرِِه َأاَل َلُ  اْلخَ النََّهاَر َيْطُلُبُ  َحِثيث ا َوالشَّ
 1(اْلَعاَلِمينَ 

ن الحسن: أي استوى أمره على الملك، وع (:ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرشِ يقول في تفسير قوله تعالى )
 2استقر ملكه.

 التوبة:. 9
 3 َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  َوُهوَ  َعلَْيِه تََوكَّْلتُ  إَِّلَّ ُهوَ   َ اَل ِإلََٰ  )فَِإن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي اللَّهُ 
العرش  (: ذكر تفخيًما لشأنه وألنه إذا كان ربَربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  َوُهوَ يقول في تفسير قوله تعالى )

 4. مع عظمته كان رب ما دونه في العظم
 يونس:. 3
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَلى اْلَعْرِش ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي خَ )  ۖ   اأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ  َلَق السَّ
ِلُكمُ  ۖ   ِإْ ِن ِ  َبْعدِ  ِمن ِإالَّ  َشِفيعٍ  ِمن َما ُرونَ  َأَفاَل  ۖ   َفاْعُبُدوهُ  َربُُّكمْ  اللَّ ُ   ََٰ  5(َتَ كَّ

وات االسم قيل إن العرش المذكور هنا هو (:َوىَٰ َعَلى اْلَعْرشِ ُثمَّ اْستَ يقول في تفسير قوله تعالى )
 6واألرض ألنهم من بنائه، والعرش البناء.

 هود:. 2
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى اْلَماِء ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكمْ ) ْحَسُن أَ  َوُهَو الَِّ ي َخَلَق السَّ

َ ا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبيَعَمال  َولَ  ْبُعوُثوَن ِمن َبْعِد اْلَمْوِت َلَيُقوَلنَّ الَِّ يَن َكَفُروا ِإْن هََٰ  7(نٌ ِئن ُقْلَت ِإنَُّكم مَّ
 (:َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى اْلَماءِ يقول في تفسير قوله تعالى )

                                                           
 04ف سورة األعرا 1
م، دار الفكر بيروت ـ لبنان 0114هـ، 0404ط القرآن،مجمع البيان في تفسير  ،أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 2
 .600، ص 4ج
 061سورة التوبة  3
 .072ص  0ج البيان،الطبرسي مجمع  4
 7سورة يونس  5
 046ص  0ج  البيان،الطبرسي مجمع  6
 2سورة هود  7
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 قيل: إن المرادو ، وات واألرضافي هذا داللة على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السم
 1بقوله عرشه: بناؤه.

 المطلب الثاني: منه( الشيعة في تفسير آية الكرسي:
َ  ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم )  َماَواتِ ا ِفي َما لَّ ُ  ۖ   َنْومٌ  َواَل  ِسَنةٌ  َتْأُخُ هُ  اَل  ۖ  اللَُّ  اَل ِإلََٰ  ۖ   اأْلَْرضِ  ِفي َوَما لسَّ

 مِ نْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيُطونَ  اَل وَ  ۖ   َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْينَ  َما َيْعَلمُ  ۖ   ِبِإْ ِن ِ  ِإالَّ  هُ ِعندَ  َيْشَفعُ  الَِّ ي َ ا َمن
َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ  ۖ  الَّ ِبَما َشاَء إِ  ِعْلِم ِ   2 اْلَعِظيمُ  اْلَعِليُّ  َوُهوَ  ۖ   ِحْفُظُهَما َيُئوُدهُ  َواَل  ۖ   َواأْلَْرَض  السَّ

َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ ي في تفسير قول  تعالى )يقون الطبرس  (:َواأْلَْرَض  السَّ
 اختلف من على أقوان:

وات واألرض، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله، ويقال: العلماء اوسع علمه السم أحدهما:
 كراسي كما يقال: أوتاد األرض ألن بهم قوام الدين والدنيا.

نما سمى كرسًيا لتركيب بعض على بعض.أن الكرسي هاه وثانيهما:  نا هو العرش عن الحسن، وا 
أن المراد بالكرسي هاهنا هو الملك والسلطان والقدرة كما يقال: اجعل لهذا الحائط كرسًيا  وثالثهما:

 أي عماًدا يعمد به حتى ال يقع وال يميل.
 3أن الكرسي سرير دون العرش. ورابعهما:
 الخالصة:

العلماء في تفسيرهم آلية الكرسي، وال يرجح أًيا منها، كما ال يذكر رأيه في الطبرسي ينقل آراء 
 تفسيرهم، ولكنه غالًبا ما يميل في تفسيره إلى التأويل.

 المبحث الخامس
 في تفسير آيات العرش والكرسي منه( الصوفية

 تمهيد:
هو تأويل آيات ي فينقسم التفسير عند الصوفية إلى تفسير نظري وتفسير إشاري، أما اإلشار     

القرآن الكريم على خالف ما يظهر فيها بمقتضى إشارات خفية تظهر ألرباب السلوك وال يعرفها 
 عامة الناس.

وسنتعرف على منهج الصوفية في تفسيرهم اإلشاري من خالل استعراض تفسير آيات العرش 
 والكرسي عند ابن عربي.

 منهج الصوفية في تفسير آيات العرش
 .ر ابن عربي كنموذج للتفسير الصوفيسنأخذ تفسي

                                                           
 .667ص  0ج البيان،الطبرسي مجمع  1
 600سورة البقرة  2
 020ص  6ج  البيان،الطبرسي مجمع  3
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 المطلب األون: منه( الصوفية في تفسير آيات العرش:
 األعراف:. 9
ْيَل )ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق الَسَمـَواِت َواألرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشى الَّ  

َراٍت ِبَأْمرِِه َأاَل َلُ  اْلَخْلُق َواألْمُر تَ  النََّهاَر َيْطُلُبُ  َحِثيث ا ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ َباَرَك اللَُّ  َربُّ َوالشَّ
 1(اْلَعاَلِمينَ 

 يقول في تفسير قوله تعالى: 
المراد بالعرش: أي عرش القلب المحمدي بالتجلي التام فيه بجميع صفاته، فهو يؤول العرش هنا 

 2المحمدي. بعرش القلب
 يونس:. 4
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعَلى اْلَعْرِش )  ۖ   اأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ  ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّ  الَِّ ي َخَلَق السَّ
ِلُكمُ  ۖ   ِإْ ِن ِ  َبْعدِ  ِمن ِإالَّ  َشِفيعٍ  ِمن َما ُرونَ  َأَفاَل  ۖ   َفاْعُبُدوهُ  َربُُّكمْ  اللَّ ُ   ََٰ  3(َتَ كَّ

 ليس في تفسيره لهذه اآلية أي ذكر للعرش.
 هود:. 3
َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُ  َعَلى اْلَماِء ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكمْ ) ْحَسُن أَ  َوُهَو الَِّ ي َخَلَق السَّ

ْبُعوُثونَ  ِإنَُّكم ُقْلتَ  َوَلِئن ۖ  َعَمال   َ ا نْ إِ  َكَفُروا الَِّ ينَ  َلَيُقوَلنَّ  اْلَمْوتِ  دِ َبعْ  ِمن مَّ  4(ِبينٌ مُّ  ِسْحرٌ  ِإالَّ  هََٰ
يقول في تفسير هذه اآلية: أي عرشه الذي هو العقل األول مبنًيا على العلم األول مستنًدا إليه 

 5مقدًما بالوجود على عالم األجسام

 الرعد:. 2
ِت ِبغَ ) وََٰ مََٰ رَ وَ  ۖ  ٱْلَعْرِش  َعَلى ٱْسَتَوىَٰ  ُثمَّ  ۖ   َتَرْوَنَها ۖ  ْيِر َعَمدٍ ٱللَُّ  ٱلَِّ ى َرَفَع ٱلسَّ ْمَس  َسخَّ  ۖ   َوٱْلَقَمرَ  ٱلشَّ
لُ  ٱأْلَْمرَ  ُيَدبِ رُ  ۖ   مَُّسم ى ۖ  أِلََجلٍ  َيْجِرى  ُكل   ُكمْ  ِبِلَقٓاءِ  َلَعلَُّكم اآليات ُيَفصِ   6(وِقُنونَ تُ  َربِ 

رش القلب ا على العرش بالتأثير والتقويم، أو على عيقول في تفسيره لهذه اآلية: ثم استوى مستعليً 
 7بالتجلي.

 

                                                           
 04سورة األعراف  1
 .647/ 0 م،0142دار إحياء التراث العربي، بيروت األولى، عربي:ي الدين بن علي الطائي تفسير ابن يمح 2
 7سورة يونس  3
 2سورة هود  4
 .0/720 عربي:محي الدين بن علي الطائي تفسير ابن  5

 6لرعد سورة ا 6
 .0/406 عربي:محي الدين بن علي الطائي تفسير ابن  7
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 المطلب الثاني: منه( الصوفية في تفسير آيات الكرسي
 على التفسير الصوفي اإلشاري. سنأخذ تفسير ابن عربي آلية الكرسي مثاال
 منه( الصوفية في تفسير آية الكرسي:

َ  ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَ   َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرضِ ُ  َما ِفي السَّ لَّ  ۖ   َنْومٌ  َواَل  ِسَنةٌ  َتْأُخُ هُ  اَل  ۖ  يُّوُم )اللَُّ  اَل ِإلََٰ
ْن ِعْلِمِ   ِبَشْيءٍ  ُيِحيُطونَ  الَ وَ  َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْينَ  َما َيْعَلمُ  ۖ  َمن َ ا الَِّ ي َيْشَفُع ِعنَدُه ِإالَّ ِبِإْ ِنِ   مِ 

َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ  ۖ   ِإالَّ ِبَما َشاءَ   1 اْلَعِظيمُ  َواَل َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ  ۖ   َواأْلَْرَض  السَّ
َماَواتِ  ُكْرِسيُّ ُ  َوِسعَ يقول في تفسير قوله تعالى ) سي مكان العلم ( أي علمه، إذ الكر َواأْلَْرَض  السَّ

حمة الله عليه، لو وقع العلم وما فيه ألف ألف ر  2الذي هو في القلب كما قال أبو يزيد البسطامي
 مرة في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به لغاية سعته.

 الخالصة:
 ابن عربي يؤول الكرسي بالعلم، فهو يسير على منهج التفسير اإلشاري في تفسيره آلية الكرسي.

 الخاتمة:
 .لله والصالة والسالم على رسول اللهالحمد 
 النتائ(:

 ية:تفي نهاية البحث إلى النتائج اآلي توصلت فإن
 في هذا. ق . العرش والكرسي ثابتان بالقرآن والسنة وال نزاع بين الفر 0
 . تعددت أقوال العلماء في تفسير العرش والكرسي بناء على الخلفية التي ينطلق كل عالم منها.6
نة هو المنهج الصحيح أن منهج أهل الس. من خالل دراسة منهج الفرق في تفسيرها وجدت 7

 الجدير باإلتباع القائم على اإلثبات دون تأويل أو ترجيح أو تشبيه أو تكييف.
أن ما سواه من مناهج الفرق األخرى سواء اقتربت أم ابتعدت عن هذا المنهاج فيها أخطاء . و 4

 تباع مثل هذه المناهج.اومخالفات عقدية، وال يجوز لمسلم 
 التوصيات:

 ي:أته ا البحث بما ي أوصي بعد إتمام
 تباع منهج أهل السنة والعزوف عما سواه من المناهج األخرى.ا

                                                           
 600سورة البقرة  1
هـ في بسطام في بالد خراسان، طيفور بن شروسان من أصل مجوسي، له أقوال ٠٦١ -١٨٨سنة  دالبسطامي: ولأبو يزيد  2

ي: الحق إلى الحق، حتى صاح ف شك العلماء في نسبتها إليه منها قوله )سبحاني ما أعظم شأني(، ومنها قوله )خرجت من
 .717يا من أنت أنا، فقد تحققت بمقام الفناء في الله(. موسوعة الفرق واألديان: إسالم محمود دربالة، ص
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العمل على توعية الناس بأهمية ومدى صحة منهج أهل السنة، وتحذيرهم من إتباع المناهج  -0
 األخرى، وبيان األخطاء التي يقع فيها أصحاب تلك المناهج.

 قائمة المراجع
 القرآن الكريم.
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 م.6117المكتبة التوفيقية، القاهرة، األولى،  الكبير:التفسير  ،الفخر الرازي  .0
 م. 6112دار الكتب العلمية، بيروت، األولى،  بالمأثور:التفسير  ،ابن أبي حاتم الرازي  .2
 هران.دار الكتب العلمية، ط م،6112، 6ط الكبير،التفسير  ،إلمام الفخر الرازي ا .2
 م، مكتبة وهبة.6117هــ،  0464، 2طــ والمفسرون،التفسير  ،د. محمد حسين الذهبي .2
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 ، الثانية. 6112 دار الشام للتراث، بيروت القرآن:الجامع ألحكام  ،محمد القرطبي .01
 م.6111دار الحديث، القاهرة، األولى،  الطحاوية:رح العقيدة ش ،ابن أبي العز الحنفي .00
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حياء التراث ـــ دبي.  اإلسالمية وا 
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حققه وعلق عليه عامر أحمد  العرب،لسان  ،اإلمام العالمة جمال الدين ابن منظور .02
م، دار الكتب العلمية 6117هـــ، 0464، 0حيدر، راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم، ط

 بيروت لبنان
 م.6114وزارة األوقاف السعودية،  تيمية:مجموع فتاوى ابن جمعها عامر بن النجار  .01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

276 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

277 
 

 المدينة  )صهيلي رواية صورة القدس ف
 للكاتبة منى النابلسي

The image of Jerusalem in the novel (Neighil of the City) 

Written by Mona Nabulsi 

 وائل عبد الل  حسين محيي الدين د. 
 دكتوراه لغة عربية

 فلسطين -نابلس
10.36529/1811-000-011-013 

Wael.tahaineh@hotmail.com 
 الُملخ ص:

صورة القدس في رواية) صهيل المدينة( للكاتبة والروائي ة  على الضوءَ  ُيسل ط هذا البحثُ 
في  صلفالمقدسي ة منى النابلسي، حيث يأخذ المكان أبعاًدا سياسي ة وزماني ة واجتماعي ة، يصعب ال

ما بينها، كما يسهم المكان بشكل فاعل في تحر كات شخوص الرواية، وفي إيقاع أحداثها  ما يجعل 
كانيٍ  للرواية، وبذلك ترقى إلى مركز البطولة في جزء كبير من الرواية، المدينة أكثر من وعاء م

وقد وظ ف الباحث في تتب ع صورة القدس في الرواية منهَج االستقصاء والتحليل، حيث تتجل ى 
ك عليهم، ، وانصهار المقدسي ين في أدق  تفاصيلها، وأثر ذلوبلداتها المدينة بأزق تها وحاراتها وشوارعها

ل أبرزها أن القدس  لى نتائجوخلص إ ، ال يتجزأ من تكوين المقدسي ين النفسي  والعاط اجزءُتشك  في 
 .كما تستحوذ على الجزء األكبر من ذاكرتهم وتاريخهم الذي ال يتخلَّْون عنه

 صهيل المدينة، القدس، منى النابلسيالكلمات المفتاحي ة: 
Abstract: 
In the novel of Saheel Almadeena, Neighing of the City, the study focuses 

on the image of Jerusalem created by the Jerusalemite auther Muna 

Annabulsi. The place of the novel has political, temporal, and social 

dimensions which are hard to be seperated. The spatial element affects the 

flow of events and the interactions between the characters which makes the 

City more than a mere place transforming to be the protagonist for most of 

the novel's events. The auther drawing an image of Jerusalem used the 

survey and interpretation methods reflecting the glorious City with its 

alleys, streets, towns, and citizens who are melting in its details. Such 

details resulted that Jerusalem is embedded in the Jerusalemite's 

psychological and emotional creation capturing most of their profound 

memories and chronicles.  

Keywords; 

Saheel Almadeena, Jerusalem, Muna Annabulsi 
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مة:ال  مقد 
ة لدى العرب والمسلمين، وحظيت بقداسة واهتمام لم تحظ  تبو أ ت مدينة القدس مكانة خاص 

، وقد أسهمت عوامل عديدة في بلورة هذه المكانة في  مابه أي  مدينة على امتداد الوطن العربي 
متها الُبعد الديني  قلوب العرب وا ة الثالث، فهي مقد سة في الديانات السماوي   ،لمسلمين، لعل  في مقد 

َعبِدِه ﴿ ُسبحاَن الَّذي َأسرى بِ مدينة اإلسراء، ومعراج السماوات العلىهي محط  رحال األنبياء، وهي و 
ميُع ُه ِلُنِرَيُه ِمن آياِتنَلياًل ِمَن الَمسِجِد الَحراِم ِإَلى الَمسِجِد اأَلقَصى الَّذي باَركنا َحولَ  ا ِإنَُّه ُهَو السَّ

 . األولى، وفيها ثاني المسجدين، وثالث الحرمين سلمينقبلة الم وهي  1﴾١﴿ الَبصيرُ 
وقد ظل  الُبعد الديني  للمدينة مرتبًطا بفكرة الجهاد، ووجوب العمل على تحريرها من قبضة 

ا من الشعوب واستقامتهوعي تزال، دلياًل على ل إن  المدينة بوجه خاص، كانت وال بالغاصبين، 
ر األصدق على صحوة األم ة، أو غفلتها، فحيثما وجدَت بيت  زيفها وانحرافها، كما ظل ت المؤش 
المقدَس يحتل  ُسل م األولويات، كان ذلك دلياًل كافًيا على الوعي، وحيثما وجدَت البوصلة منحرفًة 

حجم التيه والضياع، لهذا ليس غريًبا أن تكون القدس  لىعن القدس، كان ذلك دلياًل صارًخا ع
 كاشفًة للعورات، أو سبًبا حقيقيًّا لالستقامة والصعود، ففي القدر الذي تكون فيه القدس البوصلةَ 

، يكون الوعيُ  والقبلةَ  والهداية، وبقدر ما يكون االبتعاد عن القدس، يكون التيه  والهم  اليومي 
 بين.واالنحراف، والخسران الم

تغن ى بها  ، فقدوقد انعكست هذه المكانة الديني ة والوطني ة والقومي ة للمدينة على األدب عموًما     
الشعراء، وكتب عنها األدباء والمفك رون، وأر خ لتاريخها المؤر خون، وَطَوْوا عليها شغافهم وحنينهم 

ى اًل، وهي محط  الرحال، ومهو تأتيها قصائد الشوق من كل  الدنيا، خفاًفا وثقاالذي ال ينضب، 
 القلوب، والفردوس الضائع، والحلم المفد ى.

، قد منحها مكانة تليق      ذا كان األدب العربي  قد أفرد مساحة للقدس، فإن  األدب الفلسطيني  وا 
قد و بقداستها في الوعي الفلسطيني، فكان للقدس حضورها اآلسر في األعمال الروائي ة الفلسطيني ة، 

ي هذا فواالجتماع، و والتاريخ،  ،حضور القدس في الرواية الفلسطيني ة ما بين السياسة تمظهر
فلسطيني ة ال رواياتال السياق رصدت الباحثة هيا ناصر، في أطروحتها لنيل الماجستير، عشرات

 2التي تدور في فلك القدس. والعربي ة،
 لما ا رواية صهيل المدينة؟

                                                           
 0اإلسراء:  1
 -دراسة في الدال والمدلول، جامعة النجاح الوطني ة -22هيا جالل أسعد ناصر، القدس في الرواية الفلسطيني ة بعد عام  2

 2 -0، ص6102نابلس، 
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للكاتبة الروائي ة منى النابلسي، الصادرة عن المكتبة المدينة(  ل)صهيما يمي ز رواية  لعل       
 ، جملة من األمور، يمكن إجمالها باآلتي:6101العربي ة للنشر والتوزيع، في مصر، 

نٌ  وحداث، بل هاأل هتجري في الحضور البارز للمدينة، فلم تكن مجر د إطارٍ  -أو اًل  من  ئيٌس ر  مكو 
نات الرواية، كما   ي البطولة في غير مشهٍد من مشاهدها.هم فأسمكو 

تناول  في الرواية، أهمي ة كبيرة في مع االجتماعي   ،مع الجغرافي   ،أضفى التداخل السياسي  ثانيا: 
 فق أبعادها المختلفة، وتجل ياتها العديدة.المدينة، وَ 

لبوح، ومعرفة ر في اأسهم كْون الكاتبة مقدسي ة الميالد والنشأة، في منح الرواية مصداقي ة أكبثالثا: 
جعل ما  1 "أن  االلتصا  بالمكان ل  أهمي ت  المعروفة في التعبير السرديأدق  بالتفاصيل، ذلك" 

 .والمشاعر الرواية وثيقًة صادقة التفاصيل
ة ة خاص  ، ما يكسب الرواية أهمي  6104فأحداث الرواية تدور في العام  قريب،زمان الرواية الرابعا: 

 لواقع المدينة. لمعاصرة أحداثها
 األسئلة التي تجيب عنها الدراسة:

 سيحاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
هل كانت القدس مجر د وعاٍء لألحداث، أم ارتقت إلى دور البطولة في غير مشهٍد من  -

 مشاهد الرواية؟
 ما تجل يات المكان في الرواية؟ -
 لمدينة المقدسة؟إلي أي  مدى استطاعت الرواية تقديم وصٍف لعوالم ا -
 كيف بدت المدينة في أعين أبنائها، وما مدى ارتباط المقدسي  بمدينته؟ -
 ما اآلثار السلبية الكبيرة التي يتركها االحتالل على المدينة؟ -
 ما مظاهر انصهار المقدسي ين في جغرافي ة المكان؟ -

 الدراسات السابقة:

: شعًرا ونثًرا، يذكر الباحث منها علدراساٌت كثيرة صورة القدس في األدب ال تناولت       ى عربي 
 سبيل المثال ال الحصر:

 2القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، لفاروق مواسي -0
 3تجل يات القدس في الرواية العربي ة، لسعيد محم د الفي ومي -6

                                                           
وليد أبو بكر، القدس المحتل ة في السرد الروائي الفلسطيني من االكتفاء بوصف المكان إلى محاولة توظيفه، الهيئة  1

 712، ص4المصري ة العامة للكتاب، ع
 0112فاروق مواسي، القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، مجلة مواقف، الناصرة،   2
على  وأيقونة وعهد قديم( أنموذًجا، صورة)خليفة ت القدس في الرواية العربي ة، رواية سحر سعيد محم د الفيومي، تجل يا 3

سة  م.61/01/6112القدس الدولي ة،  موقع مؤس 
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 1صورة القدس في روايات جبرا إبراهيم جبرا، لنادر جمعة قاسم -7
 2ي المعاصر، لعاطف أبو حمادةتجل يات القدس في الشعر الفلسطين -4
 3القدس في الرواية الفلسطيني ة بعد أوسلو، لعلي حسن خواجة -0
يظهر في القدس(، لكمال  عمر)الكيالني تجل يات القدس في رواية الدكتور نجيب  -2

 4غنيم
ة القصيرة، لعادل األسطة -2  5القدس في كتابات كت اب القص 

 أهمي ة الدراسة: 
ت التي تناولت القدس، فإن  أحًدا من الدارسين والباحثين، لم يتناول وعلى الرغم كثرة الدراسا  

 رواية صهيل المدينة بالدراسة، ما يمنح البحث أصالًة، وِجَدة، وهو ما يرجوه الباحث، ويسعى إليه.
 منهجي ة الدراسة:

اعتمد الباحث في تتب ع صورة القدس في الرواية منهج االستقصاء والتحليل، حيث تتجل ى 
رواية تت خذ منحنًى ها، فالمدينة بأزق تها وحاراتها وشوارعها، وانصهار المقدسي ين في أدق  تفاصيلال

مي في مقالته حول الرواية العربي ة والمدينة إلى أن   واقعيًّا في وصف المدينة،  ويشير السال 
اللغة،  اقع إلىة تستدعيها الرواية من الو ة نوعان: واحدٌة واقعي  المدينة في الرواية العربي   )

ا إلى ورب  ...غة وُتنِزُلها إلى الواقعلة تصنعها الرواية بالل  وأخرى متخي   ما احتاجت الروايُة أيض 
ى األرض، َب منها وخرج إلتصنيع مكانها عبر قناِة التخييل، ومتى اكتملت فيها مالمُح ، تسر  

هج االستقصاء والتحليل. وهذا يناسبه جدا من 6(ونهض من جديد فاعال  في أحداث واقِع الناس
كل  مكاٍن فيها يخرج من دائرة الجغرافيا  ليتعانق مع و  اإلحاالت الموغلة في العمق، حيثُ 

التاريخ، وكل  حكايٍة في أزق تها، تثير أشجان الواقع، وترتد  حنيًنا لماٍض يستحيل على المدينة 
مان أيضا ، فهي ال يمكن أن ها ز د مكان: إن  مدينة القدس ليست مجر  "  االنفكاك عنه أو منه

ا يجب هلن تفهم. إن   -حينئ  -هاالمحدود وحسب، ألن   رى بوضوح ضمن نطاقها الجغرافي  تُ 
اجتمع في  ،تأريخ أربعة آالف من السنين ،التاريخ رى كأن  ، وتُ رى في منظورها التاريخي  أن تُ 

                                                           
 م.6112، 6، عدد 01نادر جمعة قاسم، صورة القدس في روايات جبرا إبراهيم جبرا، مجل ة جامعة االزهر، مج 1
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   كل  ، ينطق باريخ حي  لحظة واحدة، هي اللحظة التي يراها المرء فيها، في ه ه المدينة الت
  1"  تاريخ مليء بالتناقض، مليء بالفجيعةإن   ر،حج

 تنظيم البحث: 
مة سبعة عنواناٍت رئيسة، هي:  يتناول البحث بعد الملخ ص والمقد 

 .التعريف بالكاتبة، ويعرض معلومات عن حياة الكاتبة، ومساهمتها األدبي ة 
  باعتباره العتبة األولى للرواية.سيميائي ة العنوان، حيث يبي ن داللة العنوان 
  ،ًصا للرواية، من حيُث شخوُصها، وأحداُثها م هذا العنوان ملخ  ملخ ص الرواية، يقد 

 وحبكُتها.
  استقصاء القدس في الرواية، وتحت هذا العنوان يستعرض الباحث حضور القدس

 في الرواية.
 شكيل لمكان في تتداخل المكان بالبناء النفسي  للشخصي ات، حيث يتناول أثر ا

 البناء النفسي لشخصي ات الرواية.
 .صورة اآلخر، يستعرض جملة من صور صراع الوجود في المدينة 
 .نتائج الدراسة 

 التعريف بالكاتبة:
، وأنهت دراستها الثانوية في مدارس المدينة عام 0121ولدت منى النابلسي في القدس عام 

، تعمل في 6112يتاد من جامعة بير ز حصلت على شهادة الماجستير في االقتص، 0112
 .6107المجال التربوي، وعضو في اتحاد الكتاب الفلسطيني منذ عام 

 ةالرابع للكاتبة، حيث صدر لها مجموعة قصصي   هي العمل األدبي   المدينة( صهيل)رواية 
، عن مركز بيت المقدس لألدب في رام الله، م6112، عام "ال شيء يستدعي األناقة"بعنوان 

هذيان "، ورواية م6106عن المركز الفلسطيني لإلعالم في جنين عام " قطع من الفوضى"رواية و 
باإلضافة إلى العديد من المقاالت م، 6102"، عن المكتبة العربي ة للنشر وتوزيع في مصر الصمت

 ة.والمواقع اإللكتروني   الرسمي ة والدراسات المنشورة في الصحف
 سيميائي ة العنوان:

الكاتبة على دراية بأهمي ة العنوان، باعتباره عتبة النص  األولى، والبوصلة التي ضح أن  من الوا
، لذلك حرصت على اختيار عنواٍن عميق الداللة لروايتها،  ترشد المتلق ي إلى طبيعة العمل األدبي 

ح و يوج  قراءة الرواية، ويغتني بدوره بمعان جديدة بمقدار ما تت ال ي "ذلك أن  العنوان هو ض 
يقاع نسقها الدرامي وتوت رها السردي،  دالالت الرواية. فهو المفتاح ال ي ب  تحل  ألغاز األحداث، وا 
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، وتحديد تيمات الخطاب القصصي،  عالوة على مدى أهمي ت  في استخالص البنية الداللي ة للنص 
ضاءة النصوص بها ا ُيض" مفتاح الداللة الكلي ة التي يستخدمها القارئ النوهو ،1"وا  يء اقد مصباح 

 2""ب  المناطق المعتمة في النص  
ن  نْين: مكو  ن عنوان الرواية من ُمكو  ن (، ويأ)المدينة مكاني  ( وآخر )صهيل َحَدثي  يتكو  خذ المكو 

الَحَدثي  ُبْعًدا دالليًّا عميًقا، يتجل ى بما يحمله الصهيل من داللة صوتي ة، تنبُئ عن غير معنى، 
وعدم االستقرار، كما يمنح ارتباط الصهيل بالخيل، ُبعًدا عروبيًّا، ما يؤك د  كداللتها على الحرب،

 الهوي ة العربي ة للمدينة، ويدحض في الوقت ذاته، كل  الروايات الصهيوني ة حول يهودي ة المكان.
ن  )المدينةأم ا المكو  ( فهو كناية عن القدس، فالقدس ليست كأي  مكان، وما يكتب عنها المكاني 

دة األوجه يكو  ن بالضرورة ذا سلطة تأثيري ة على المتلق ي العربي   لما للمدينة المقد سة من ظالل متعد 
 في وعي المتلق ي.

لمدينة(  ا استعاري ة)صهيلكما اتكأت الكاتبة في العنوان على لغة بياني ة، فاعتمدت على صورة 
 امتداد األزمنة. القدس( جواًدا يخوض غمار معارك في مكان واحٍد علىن )لتجعل م

 ملخ ص الرواية:
، وفلسفي   عد نفسي ٍ صفحة من القطع الكبير، وهي رواية ذات بُ  071تقع الرواية في 

 . واجتماعي   ،ووطني  
 .م6104تدور أحداث الرواية في مدينة القدس عام : ة ومكانهازمان الرواي

 ات الرواية: شخصي  
ة على مشارف الخمسين من عمرها، مقدسي  ة، وهي امرأة ة المحوري  ياسمين: هي الشخصي   •

ة غامضة، ة لحادثضت وهي شاب  ثانية، وتعر   امرأةٍ  كة نتيجة لزواج األب مننشأت في أسرة مفك  
 انين اليهود من ذراعها في شوارع القدس العتيقة، فألقى عليه أحدهم حجرً إذ سحبها أحد المتدي  

لى مصدر ة النار عة اإلسرائيلي  العسكري   ةا من سطح أحد البيوت فقتله، وأطلقت الدوري  ضخمً 
 ،ر الحادثةعتقل على إثه صديقها ربيع، وتُ ا بدمه، لتكتشف أن  ج  الحجر، فسقط الشاب مضر  

 من شاب ٍ  اجها أبوها غصب  ض للتحقيق في أقبية سجون االحتالل، وتخرج بعدها ليزو  وتتعر  
هناك تنجب زوجها، و بها، فتلحق تموت أم   امحدة، وبعد زواجها بأي  الهجرة إلى الواليات المت   ي ينو 

ض ، وتفقد معه شطر ثديها األيسر، وساقها اليسرى، وترفرٍ الذي تفقده في حادث سي ابنها عمرَ 
إلتمام  زوجها يونس، وابنتها عزيزة، ا لبضعة أشهر رفقةَ العودة طوال ثالثين سنة، وتعود أخيرً 

 تها أنس.مراسم زفاف ابنتهما على ابن عم  
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 ةة أخرى، إذ يأخذ على عاتقه مسؤولي  ة محوري  ياسمين الحاج أبو إدريس: وهو شخصي   والد •
 بها.  ما مر   ترميم حزن ابنته، ومنحها السالم الداخلي بعد كل  

 ة األخرى: ات الثانوي  باإلضافة إلى مجموعة من الشخصي  
كها تبحث عن ليتر يونس زوج ياسمين: وهو يرافقها في عودتها، ويسافر بعد زواج انبتهما،  •

 .السالم الداخلي  
 د، وفضل.إخوة ياسمين الثالثة: إدريس، ومحم   •
 .ا، ومحمود، وحسنصالح، وزكري   أنس، وأم   أسرة يونس: أم   •
 أسماء وماجدة ونسرين صديقات ياسمين. •
 سامر حبيب ياسمين القديم. •

 أحداث الرواية:  
ا قويًّ  اط الرواية ضوءً سل  از خيبات الحياة، إذ تُ تتمحور الرواية حول قدرة اإلنسان على اجتي  

على  اا ساخطً وخرج منها خائبً  ،لياسمين، كشخص اجتاز أزمات كثيرة على العمق النفسي  
ها ها بعد عودتها للبالد، وتعريضءها استبقاو بحزن كبير، وكيف حاول أب االحياة، ومسكونً 
 ث يقوم العالج على مواجهة الماضي وماحي ،ة تساعدها على الشفاءة ونفسي  لتجارب اجتماعي  

ة لجملة من دخوتها من أبيها، وتكشف مشاهد متعد  إلى إف ياسمين نتج عنه، وأثناء ذلك تتعر  
وحي  سة العتيقة، وفي محيطها القريب في قرية شعفاط،ين في المدينة المقد  ي  طبيعة حياة المقدس

مراسم ة، كة الخاص  القضايا االجتماعي  كفر عقب البعيد عن عمق المدينة، وتعالج مجموعة من 
، ون ني  ض لها الشباب الفلسطيالتي يتعر   الزفاف، وعالقات الجيران، ومحاوالت اإلسقاط األمني  

وصعوبة العثور على عمل، ومشاكل الحفاظ على حقوق اإلقامة، واالعتقال واالشتباك مع 
ا في بوها ضرورة عودتها إلى بيتهمها أة العالج التي يقد  كما تشتمل خط   ،االحتالل في القدس

ط البيت مجموعة من البيوت األخرى التي سيطر عليها اليهود، القدس العتيقة، حيث يتوس  
 ين واليهود في القدس.ا من الحياة المشتركة بين الفلسطيني  فتكشف الرواية جانبً 

صهم ، وحر ة لمدينة القدس ومسجدها األقصى وحياة ناسهاة وقوي  ترسم الرواية مشاهد حي  
على  ا حول قدرة اإلنسانزً ا ممي  ا نفسيًّ م عمقً تهم، وكذلك تقد  على الحفاظ على وجودهم وهوي  

 لفرار من األلم واألحداث واألحزان.لتجاوز ماضيه وخيباته، وال جدوى 
ي م لها أبوها فرصة االختيار بين االستمرار فقد  تكتمل عقدة الرواية في نهايتها، حين يُ 

ن متع واستعادة بعض ما فقدته م ،والبداية من جديد ،وبين االنسحاب منها ،تعيشهاالحياة التي 
 الحياة، وبين البقاء في القدس أو العودة إلى أمريكا، وتنتهي الرواية نهاية مفتوحة.
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 الوصف المكاني:
ليس باستطاعة الباحث، وهو يرصد صورة المدينة المقد سة في رواية ) صهيل المدينة(  
ا، وُيتم م أن يفص نات كبيٌر جد  ل بين المكان، والشخوص، واألحداث، حيث التداخل بين تلك المكو 

كلٌّ عنصٍر العنصَر اآلخر، فليست المدينة مجر د وعاٍء أبكم ألحداث الرواية، وال مجر د حاضنة 
لتحر كات شخوصها، بل هي المكان الذي يتفاعل مع الشخوص وتتوالد من خاصرتها األحداث، 

م في سيرورتهاوتسا باقي   لك أن  المكان ال يعيش منعزال  عن "هم في رعايتها، وتوجيهها، والتحك 
نات الحكائي ة دة مع المكو  ي ات، األخرى للسرد، كالشخص عناصر السرد، إن ما يدخُل في عالقاٍت متعد 

خل التدا وضيحتل  التنويه إلى هذه المسألة لهذا كان لزاًما علي   1"واألحداث، والرؤيات السردي ة
 الذي سيظهر بين المكان وشخوصه وأحداثه.

م رواية ) صهيل المدينة( وصًفا جغرافي ا لمدينة القدس وأحيائها وشوارعها والعديد من  ُتقد 
يه الجغرافيا يتداخل ف معالمها الرئيسة، لكن ه وصٌف ال يأخذ ُبعًدا جغرافيًّا، بقدر ما هو وصفٌ 

ف بالمشاعر الجي اشة، وتغدو لغة السرد مشبعًة بالشوق مع التاريخ، فتفيض لحظة الوص
والحنين تارة، وبالحزن واألسى تارة أخرى، حيث تحملنا الرواية إلى حارات القدس القديمة، 
وتمنحنا فرصة التسل ل مع بطلتها إلى األحياء التي صادرها الغزاة، ومنحوها مسكًنا للقادمين 

 ى البيوت، وطردوا ساكنيها األصلي ين، حيث تمنح الكاتبةمن أقاصي األرض، بعدما استوَلْوا عل
تلك األمكنة حياًة جديدًة من خالل استعراض الحكايا المرتبطة بتلك األمكنة، وتوظ فها توظيًفا 

ه، كما يراها بأم  عينه ويقين ،مدهًشا، يجعل المتلقي يعيش تلك األحداث كأن ما هي ماثلٌة أمامه
معاناة التي يحياها المقدسي ون أثناء مرورهم عبر حاجز قلنديا، إضافة تسهم الرواية في تجسيد ال

لمعاناتهم في مكاتب) الداخلي ة( في حي  وادي الجوز، لكن  تلك المعاناة تتجل ى في أبشع صورها 
موغلة وره العندما تنقلنا الرواية إلى مسلخ المسكوبي ة، حيث يتمظهر الموت هناك في ص

 بالوحشي ة واإلجرام!
 استقصاء لألماكن المقدسي ة، والتي جاء  كرها في الرواية: 

 أوال: البلدة القديمة في القدس:
احتل ت البلدة القديمة في القدس مكانًة هام ًة في الرواية، فهي المكان المركزي  فيها، وبقيت 

( 76الُهوي ة ص  غربة)فصل أماكنها حاضرًة في فصولها وسطورها، فبدأ الحديث عنها، في 
من أحد بيوتها في عقبة السرايا. فذكرت طرقات المدينة ومرافقها، والمسجد  اختتمت الرواية بمشهدٍ و 

 األقصى، وداخل البيوت.
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 :الحوش في عقبة السرايا 

أ هذا المكان في الرواية نقطة االرتكاز لكثير من أحداثها، وتفاعالتها، وهو المكان يتبو     
ء األرض  ليستولوا على بيوت المقدسي ين، لهذا احتاجت المكتظ  باليهود القادمين من أنحا

بطلة الرواية) ياسمين( إلى اجتراح حيلٍة ذكي ة  لتتمك ن من الدخول إلى بيت أهلها، دون 
نظار اليهود الذين يمألون المنازل المجاورة للبيت، واضطرت إلى ارتداء زي  ألفت 

محها العربي ة  وتدفع بذلك عنها شر  اليهودي ات المتدي نات  حتى تتمك ن من إخفاء مال
 " في الطريق إلى )عقبة السرايا ، تحاشت الجدران كي ال يهجم القاطنين في ذلك الحي 

تها بغطاء ثقيل، ولبست األمريكية  الماضي عليها، خب أت الفلسطيني ة في أعماقها ولف 
 1"لتمر  من بين )اإلسرائيليين  بسالم

 :طرقات المدينة ومرافقها  
ة ينزن من الحافل ي ذكرها سريًعا، حين دخلها )أنس( من باب العامود، إلى حارة الواد"يأت

ه في حارة الواد في القدس العتيقة  2"في آخر محط ة في باب العامود، ويحث  الُخطى إلى بيت جد 
ما ن  فال تغفل الكاتبة اإلشارة إلى محط ة الحافالت المركزي ة للقدس، الكائنة في باب العامود، وكأ

ًرا، ومن هنا تأتي أهمي ة  تشير عمًدا إلى "فرن العربي" الكائن في حارة الواد، والذي أُغلقت أبوابه مؤخ 
رخ لجغرافي ة تؤ نها إفُقرب زمان الرواية،  من رغمبالسة، والتي ذكر األماكن بعينها في المدينة المقد  

 المدينة.
)باب المجلس(، من باب العامود، ولعل  تمرُّ الرواية سريًعا مر ًة أخرى على الطريق إلى 

في ذكر الباب بهذا االسم، إشارًة لطيفة إلى اختالف األسماء التي يتشب ث بها أهل المدينة العتيقة 
لألماكن، فهذا الباب ُيعرف منذ سنوات قليلة بباب الناظر، ولكن  الكاتبة ُتسم يه على لسان )ياسمين( 

 ، باسمه المعروف شعبيًّا )باب المجلس(.ابنة القدس الغائبة من ثالثين سنة
وتعود لذكر طريق باب العامود، عند زيارة ياسمين الثانية للقدس، فتصف البسطات التي تمي زه" 
باب العامود يصافح قلبها الوجل، فقد سبق لهما اللقاء قبل أسبوع، البسطات التي تصحو متثاقلة  

السالم، وتعبث رائحة الصباح المقدسي  في أنف  على الجانبين على درجات باب العامود، تقرئها
ال شيء يناطح وتذكر مرافق بعينها في طرقات المدينة"  3"عمال  ال كريات المتحف ز في داخلها

السحاب كشموخ المقدسي ين وصمودهم، كرباط مطعم )أبو شكري  للحم ص والفالفل، أمام كل  
  تقافز ب  طفٌل على أطراف أصابع ، ويعود بعملي ات التهويد، يحفظ الطفولة في طبٍق فارغ، ي
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ان الحارات المجاورة ل ، وزو ار  ا، يخطو بح ر وبهجة" فالمطعم َمعلٌم مقدسي  يعرف  سك  مملوء 
ة بين  المدينة، كما ت كر الُشرفة في طريق حارة الواد الشهيرة" تحاصرها صورة الشرفة الممتد 

  1"جانبي حارة الواد، فيقع منها قلبها
ا مر ت الرواية على ذكر بعض األماكن باالسم، دون كثير وصف، كعقبة السرايا، وحوش كم

 دودو، وحارة الواد، وباب الحديد، وسوق القط انين. 
 ساحة رباط ومواجهة: ... المسجد األقصى 

ال يمكن الحديث عن القدس دون الحديث عن المسجد األقصى  فهو المعلم األكثر حضوًرا 
المكان الذي تتداخل فيه القداسة بالسياسة، وفي رحابه تتوث ق عرى الشراكة  في المدينة، وهو

الزوجي ة، وفي ساحاته يرابط المصل ون  كي ال ُيدن سه الغزاة، وعلى ترابه ينزف الشهداء أرواحهم 
 برضا وطمأنينة، ويصعدون إلى حتفهم باسمين. 

غم عروف للكل  الفلسطيني، ولكن ه ر حظي المسجد بوصٍف عام في الرواية، رب ما ألن ه مكان م 
ذلك كان وصًفا دقيًقا، فلم تغفل الرواية اإلشارة إلى الدرجة القصيرة التي يجلس عليها زو ار المسجد 

تجلس على الدرجة القصيرة على باب المسجد، إلحكام ربط أحذيتهم عند الخروج من المسجد" 
تعجلوا العروسين، بل جلسوا على لم يسوذكرت المصاطب"  2"وُترك ز في ارتداء ح ائها

 3"المصاطب
كما رسمت في مواقع أخرى من الرواية مشاهد من المسجد األقصى، على نحٍو متوافٍق مع 

ُتجلس  إلى جانبها في الحلقة المنعقدة على المصطبة في باحة األقصى، إلى سير األحداث" 
 ، وتنشغل في مناقشة مسألة فقهي ة،يسار الممر  الممتد  من باب األسباط إلى المصل ى المرواني  

 4"وكريٌم يلعب قبالتها في الساحة
ولعل  أكثف سرد لمواقع المسجد األقصى جاء في مشهد االشتباكات بين المصل ين والجنود 

يخ المشهد ة لترسعقب صالة الجمعة، حيث أشارت الرواية إلى األماكن بتسميات المقدسي ين المحكي  
ة" المقدسي  بمفرداته الخا فتسلك طرق ا جانبي ة عبر )اللواوين  أو من )تحت الشجر ، ليخرجوا ص 

تنا ! وقنابل الغاز، والرقص اخ ،من األبواب قبل أن تبدأ حفلة االشتباك على إيقاع  قنابل الصوت
ويرقص مالك اختناقا  مع الراقصين، ويجر  نفس  بصعوبة إلى مركز اإلسعاف داخل باحات 

 5"  ما يجري في الباحاتالمسجد، ويشاهد بأ ني
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لنفس نسيٌم روحاني  يبعث في ا وله"حضوره اآلسر في حياة المقدسي ين،  -كذلك -ولألقصى
وما من مقدسيٌّ إال  وله في ساحاته ذكرياٌت وحكايا، ففي ربوعه نشأ كثيٌر منهم، ومن  1"السكينة

 2"تسري الطمأنينة في القلبفي رحاب األقصى روحاني ة المكان نهلوا  فازدادوا رًضا وطمأنينة" 
رة لباحاته المقد سة، وفي  وا عنه هجمات الغزاة، واقتحاماتهم المتكر  وفيه يرابط المرابطون  ليصد 

المصل ين من الذكور من المرابطة في المسجد، ُتسارع النساء للقيام  الوقت الذي يمنع فيه اليهودُ 
" بهذه المهم     3"محتل  عبادةالعناد مع الة، وهن  على يقيٍن بأن 

ل ساحاته في ليالي  المسجد)المكان لم يقتصر  األقصى( على طقوس العبادة، بل تتحو 
ه المقدسي ون من بعد غياب، فهو البقعة التي تلم  شتاتهم، وتعيد لهم فيرمضان، إلى مكاٍن يلتقي 

صادف ام، تفي صالة التراويح في المساجد من عام لع دفء العالقات، وتغمرهم بالحب  والحنين"
أشخاصا  لم تلتق بهم من  سنوات، وأشخاصا  لم تخط ط للقائهم، وآخرين تنتظر من العام إلى 

  4العام لتلقي بهم!"
 ثانيا: القدس خارج البلدة القديمة: 

قد مت الرواية في سردها وصًفا لعدد من األماكن الكائنة خارج أسوار البلدة القديمة، بعضها 
 اح، ومكتب الداخلي ة في وادي الجوز، والمستشفىيل، كحي  الشيخ جر  تناولته بشيء من التفص
، كمقبرة باب فقط اح، وشعفاط، وكفر عقب، وبعضها أتت على ذكره كمكانالفرنسي في الشيخ جر  

الرحمة، وباب الساهرة، وشارع الزهراء، وقصر إسعاف النشاشيبي، والجاليري في قصر إسعاف 
 ة، والرام، وساحة البلدي ة، وباب الخليل، وضاحية البريد.النشاشيبي، والتل ة الفرنسي  

 التفصيل: شيٍء منوفيما يلي استقصاء لألماكن التي تناولتها الرواية ب
 :حي  الشيخ جر اح 

اح، من أكثر من زاوية، فالحي  يحيط المدينة، وفيه الكثير من تناولت الرواية حي  الشيخ جر  
ل أماكن هام   شغل حياة شخوص الرواية، حيث المستشفى الفرنسي، وقصر تُ  ة،المرافق التي ُتشك 

 إسعاف النشاشيبي، مروًرا بالموقف العام للمواصالت العام ة فيه.
  :المستشفى الفرنسي 

المستشفى الفرنسي في القدس، أحد المعالم التاريخي ة القديمة في المدينة، والذي ما زال قائما 
والتجديد الذي طرأ بكف ة أخرى، في محاوالت حثيثة لتدعيم فيها، يحمل تاريخه بكف ة، والحداثة 
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ثت عنه الرواية بشيء من التفصيل، واصفًة هيبة بنائه  سات الصحي ة في المدينة، تحد  المؤس 
 " ، تتحر ش بها الجدران، ال شيء في ه ه المباني العريقة التاريخي  داخل المستشفى الفرنسي 

وا بجوارها،  ات الدرج محايد، إن ها مباٍن عبقٌة بالحزن،  وكأن  جدرانها اختزنت أن ات كل  من مر 
 1"ال ي صعدت  إلى الطابق الثاني قبل ثالثين سنة  لترافق أم ها في لحظاتها األخيرة

وعن الُشرفة الممي زة التي يقضي بها مرافقو المرضى في المستشفى الفرنسي بعض أوقاتهم، 
لة المشهد ا ثت الرواية بشجن، مفص  عل  عراقة تلو  بالشرفة القديمة، ل لذي تطل  عليه الشرفة"تحد 

التاريخ في ه ا المستشفى ال ي يحمل معالم الدير، تسكب القداسة في روعها فتهدأ، تطل  على 
القدس من الُشرفة، حي  الشيخ جر اح إلى اليمين، وقصر محمد إسعاف النشاشيبي إلى اليسار 

يس ل  مثيٌل في أي  مكان في العالم، أمام جسر حجري  في آخر الشارع، وهدوء القدس ال ي ل
 2"يعود لقرون مضت، وقفت ياسمين تناجي الل  أن يمنحها القوة

 المسكوبي ة وفظاعة المكان:
ال يبيع المقدسي ون تاريخهم، وال يتنازلون عن التشب ث به، مهما كل فهم ذلك من عناء، سواء  

االعتقاالت بمة الجبري ة، والحبس المنزلي  لكثير من الشب ان، أم تمث ل ذلك بالهدم والتهجير، أم باإلقا
رة، والزج  بهم في أقبية التحقيق، في مبنى المسكوبي ة، وهو مقر   ة القديم في روسي  الكنيسة ال المتكر 

 له االحتالل إلى مركز توقيف وتحقيق، وفي داخله يتم  تعذيب الفلسطيني ين تعذيًباوالذي حو   ،القدس
ته"يجعله ال أعرف كيف سحبوني إلى المسكوبي ة، هناك صافحت الموت  م يصافحون الموت من شد 
  3"مرار ا 

إن  سياسة القمع والتنكيل بحق  المقدسي ين، وسعي الصهاينة إلى تهجيرهم، وتفريغ المدينة من 
ديدة ج ساكنيها، في محاولًة منهم فرَض واقٍع جديٍد على األرض، وا عادة رسم خريطة ديموغرافية

للمكان، ُتقابُل برفٍض مقدسيٍ  متواصل، وهذا ما سل طت عليه الرواية، حيث روت لنا صور التشب ث 
 لترك المدينة. تعايش مع التضييق والمالحقة، والرفض المستمر  ال، و ةمدينالالمقدسي  ب

  :مكتب الداخلي ة في القدس 
بطاقة  الداخلي ة، في وادي الجوز، لتجديدالرواية مشهًدا تفصيليًّا، لمراجعة "أنس" لمكتب  دُ فر تُ 

ته، كأعزب قبل عقد قرانه، فيمتزج في المشهد الواقع مع الجغرافيا، وتعرض وصًفا  الُهوي ة خاص 
ل البو ابة الحديدي ة الدو    ارة على المدخل، والتي يصطفُّ المراجعون دقيًقا للمكان من الداخل، من أو 

م بها الجنود عن ُبعد، والعب ها بعد انتظارٍ على بابها من الخارج، وكيف يجتازون ارات طويل، ويتحك 
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الجارحة التي يوج هونها إلى المراجعين، والمساومة على فتح البو ابة، وكيف يجتازون البو ابة الخارجي ة 
وا بعده من تفتيش دقيق، ومنه إلى مكاتب الموظ    على.فين في الطابق األإلى طابور آخر، ليمر 

ذاكرة ل الالداخلي ة، والمكاتب األخرى، في القدس، من العذابات التي ُتشك   وتعتبر مراجعة
 الجمعي ة للمقدسي ين. 

 :شعفاط 
ل  ل مالمح القدس ِذكًرا في الرواية، وقد بدأت الرواية باإلشارة إليها من أو  كانت شعفاط أو 

ي تراه أمام عينها" الطريق الذطريقها، عند منعطف التل ة الفرنسي ة، فتعقد مقارنة بين الطريق القديم، و 
تريد الشارع الممتد  من التل ة الفرنسي ة إلى مدخل شعفاط أضيق! وينتفض فيها الشجن، تريد 
، تريد تلك األزهار البنفسجي ة التي كانت تزي ن  الجزيرة التي كانت على شارع شعفاط الرئيسي 

ة الحديد، إن ها تبدو كندبة في المكا الشوارع، ن، يحاصرها الجديد، ويقتلع ألق ال تريد سك 
د الدهشة، ليرسم الصور الجديدة بقسوة ومرارة وفي المقابل لم تتغي ر البلدة في  1"ال كريات، وُيبد 

تها، فالقرية تحمل مالمح األمس، تدور عجالت العمق كثيًرا"  عند مدخل شعفاط تراجعت قو 
 2"تف  السي ارة لتدخل شارع أحمد شوقيالسي ارة، وتدور بها األي ام، وتنسحب منها السنوات، تل

 وطنين.من قبل المست لتأتي بعد ذلك على ذكر المسجد في مدخل القرية، في حادثة اختطاف شاب ٍ 
ظهر الرواية جانبا كبيًرا من طبيعة الحياة االجتماعي ة للمقدسي ين في شعفاط، ومن طبائعهم وتُ 

في مواجهة  ،س، والحس  الفكاهي  الغالب على المقدسيي نالتي تميل إلى التدي ن، وقو ة الروابط بين النا
 التي يفرضها عليهم االحتالل. ،منغ صات الحياة

  :كفر عقب 
تعتبر بلدة كفر عقب، من األماكن التي شهدت أعنف تغيير خالل العشرين سنة الماضية، 

 اة، وبدغيير بشد  التات أشارت لها الرواية بشكل الفت، فعين الغريبة )ياسمين(، ترى هول وهي تغير  
فلطمتها الطريق، من لحظة ما تراءى لها الجدار ال ي يلتف  في زيارتها األولى للبلدة"  اهذا واضحً 

 ،التي صار لها دو ار، إلى أن سارت بمحا ات  ،كمشنقة حون عنق المدينة عند ضاحية البريد
عن احتضان  كريات  في  وهو المزروع عنوة فو  وج  المدينة كندبة. ما أبشع أن يعجز المرء

مدينت  العزيزة! وكم هو قاٍس أن ترى بالدك مشو هة. مشو هٌة كفر عقب التي نبتت فيها العمارات 
  3"كما اليقطين بسرعة فائقة، وتطاولت وتزاحمت لتسد  وج  الشمس، ولتت سع األحالم واآلمان

دسي ون فال يجد المقس، في مدينة القد الصراع وأعقدهاصور  وتشهد بلدة كفر عقب على أبطأ
ي أشبه ما عقب( وه كفر)في أمام السياسة المنهجي ة لالحتالل بمنع تراخيص البناء، غير العيش 
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ان المدينة المقد سة، وال هو تحت حكم  تكون بمكاٍن بين دولتين، فال هو يحظى بما يحظى به سك 
 .باإلقامة في مدينتهم، لكن ه يبقى وسيلة لحفظ المقدسي ين لحق هم السلطة في رام الله

ون بكفر عقب، وهو حاجز قلنديا، والذي يجتازه المقدسي    للمعلم الخاص  وتفرد الرواية تفصياًل 
يصعد درجات الحافلة ال اهبة إلى القدس، لينزن عند معبر  دة لدخول القدس"وفق طقوس محد  

ص لحملة الهوية الزرقاء، ليجتاز التفتي  بعد أن ش االلكتروني  قلنديا، يصطف  بالطابور المخص 
يمر  باألبواب الحديدي ة الدو ارة التي تعمل بالكهرباء، ويبتسم وهو يربط ح اءه، ويعيد وضع حزام : 

 1اطة "اطلعنا من )المع  
 تداخل المكان بالبناء النفسي  للشخصي ات: 

عثة من بتستحوذ المدينة المقد سة على تفكير أبنائها المغتربين، وأمام رائحة التاريخ المن
العمود( هو كل  األحب ة  باب)ويصير  2"تسقط روائح المدن األخرى أزق ة المدن، وحواريها" 

حد يفهم سر  القدس كأبنائها المقدسي ين، فهم بحاجة للعودة بأبنائهم ليعيشوا أوالذكريات، وألن ه ال 
فهم يسكنون الغربة،  3"س  يريد ألبنائ  أن يعيشوا في القد  سيتزو ج فسيعود قريبا، ألن  ألن   فيها"

ي حين نسافر بني ة العودة ال تسقط قلوبنا فوقلوبهم مطمئن ة بالقدس، وني ة العودة معقودة دائًما" 
 4"بئر الحنين، بل تتأل ق شوقا  ويقينا  باللقاء

إن هم مأخوذون بسحر المكان، وقداسته، وذكرياُته ُتعيد لهم حياتهم، حت ى لو تقل بوا على 
  ات، فالمقدسي ون مرتبطون بالمكان، وال يستطيعون االنفكاك عنه، مهما تغر بوا بعيًداجمر الذكري

ألن  المدينة قابعة في أعماقهم، فيما هم يتحايلون على الغربة، وقلوبهم في القدس، ال ترضى 
ا، أدركت أن ها لم تغادر القدس يوم  5"مع آخر درجة في الطريق إلى باب المجلسعنها بدياًل " 

ها طوان الثالثين سنة تلعب معها لعبة االختباء! ثالثون سنة والقدس قابعة في الصف  وأن  
األمامي  في قلبها، تراقب أداءها التعس على مسرح الحياة، ثالثون سنة وياسمين ُتخفق، 

ن أداءها الضعيف!"  6والقدس في أعماقها تصف ق، عل ها ُتحس 

 فيطارحونها العشق، وال يشبعون منها، فهيتحفر المدينة عميًقا في قلوب المقدسي ين، 
ثة"خبزهم وقوتهم في مدن الجوع، وهي هواؤهم النقي   مكان وهم يت ك رون ال ، في زمن المنافي الملو 

ما تكون القدس أكثر المدن شجنا ، يشتاقها أهلها وهم يطارحونها العشق صباح مساء، في ، رب  
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ا، إن ها مدينة   ات سطوة! ال يبارحك القلق من أن تلفظك، فتستيقظ وال تشبع منها قلوبهم أبد 
ر، وكأن ما يحفرونها في قلوبهم كالنقش!"لتجد نفسك ممنوع    1ا من دخولها، ل ا يتشب ثون بالت ك 
 المدينة واآلخر:

تشير الرواية بوضوح إلى الصراع الوجودي  بين أصحاب المكان األصلي ين، والغرباء 
ًدا القادمين من أقاصي األرض إلى ا د األشكال، يقف فيه المقدسي  مجر  لمدينة، وهو صراٌع متعد 

صراره ع  الدفاع عنها، مهما كل فه ذلك من ثمن. لىمن كل  أدوات الصمود، سوى حب ه لمدينته، وا 

بقاءهم في  ألن      لكي يحافظوا على وجودهم في المدينةن المقدسي و  هُيكابدفتستعرض ما 
نا أن نعيش، هنا نحن نعيش، قدر  ويده، وسقوطه في قبضة المحتل ين"المكان انتصاٌر لهم، ومنٌع لته

 2"رسالتنا أن نعيش، نضالنا أن نعيش وأن نبقى، وا  ا عشنا انتصرنا

 " وتلفت الرواية إلى سياسة هدم البيوت، وقسوة ذلك على المقدسيين، خاصة األطفال
لقد  ت ر عن انهيارها، أين أنت يا خالة؟رسالة رانية حزينٌة حد  البكاء، مليئٌة بالوجوه الباكية، تع

، زوجة اجاءنا قراٌر فوري  بهدم منزن خالي محمود، أمهلوه عشرة أيام فقط، الوضع هنا تعيس جد  
يت اس، وقد يسبب ل  انهيار البخالي فقدت أعصابها، وتخشى كثيرا  على كريم، إن   طفل حس  

 3"انتكاسة  نفسية  قوية ، الكل  هنا قلٌق وحزينٌ 
روا است صهاينةُيشهر الكما تبي ن كيف  يالءهم قانون أمالك الغائبين سيًفا على رقاب المقدسي ين  ليبر 

على البيوت، فهناك العشرات من البيوت التي تعود لفلسطيني ين هاجروا خارج البالد قبل العام 
ها، لكن  دولة ت في، وكانت بيوتهم مأوى للعديد من العوائل المقدسي ة التي استأجرتها، وسكن0142

الكيان قامت بعد عشرات السنين من استئجار الفلسطيني ين لتلك المنازل، بطردهم واالستيالء عليها" 
 ولم يبق إال بيتنا هناك.4أريدك أن تكوني ح رة  فقد استولى اليهود على كل  البيوت في )الحوش  

 يا إلهي! كيف حدث ه ا؟ كيف استولوا على البيوت؟ -

                                                           
 061-062ص  السابق، 1
 24صهيل المدينة، ص 2
 041السابق، ص 3
في الوسط، كان  قوفةاللفظ المحكي للتعبير عن البيت العربي القديم الذي يضم عدم بيوت، تتشارك في فسحة غير مس 4 

 للعائالت الكبيرة.
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  كان ُمْلكا  لرجل ةادر البالد قبل عام ثمانية وأربعين، وقد استأجر الناس )الحوش  كل  
البيوت من  عشرات السنين، وبعد صدور قانون )أمالك الغائبين ، استولت علي  )الدولة ، 

  1"ومنحت  لرعاياها

وهكذا تكشف الرواية عن جانٍب مهمٍ  من الصراع على المكان، بين مقدسي ين يتشب ثون 
 م، وغاصبين يسَعْون بكل  ما أوتوا من جبروت  لسلب المقدسي ين هذا الحق  المقد س.بحق ه

أن  األمكنة بقدر ما تحمل من ذكريات وأحالم، بقدر ما هي موجعٌة في ال شك  ختام ا: 
حد  الفجيعة، وهكذا هي القدس... إن ها الجرح والمرهم، وهي الوجع والشفاء، لكن ها كانت 

 قدسي ين التي ال تصدأ.ذاكرة الم وستبقى
 نتائ( البحث:

بعد هذه الرحلة في المدينة المقد سة، واألحداث الموجعة في رحابها، يخلص الباحث إلى 
 النتائج اآلتية:

ل القدس جزءً  -0 ، كما تستحوذ على  اُتشك  ال يتجزأ من تكوين المقدسي ين النفسي  والعاطفي 
شيء أجمل في عيون ، إذ ال خلَّْون عنهالجزء األكبر من ذاكرتهم وتاريخهم الذي ال يت

 المقدسي ين من مدينتهم، وأمام رائحتها تسقط كل  المدن.
غمرهم ، وتعيد لهم دفء العالقات، وتالمقدسي ين هو البقعة التي تلم  شتاتالمسجد األقصى  -6

 .بالحب  والحنين
المها، ير معكشفت الرواية عن حجم المؤامرة على المدينة، وَسعي الصهاينة الدؤوب لتغي -7

، عصي ةً على االستسال، وقد وتزوير تاريخها، وتهجير أصحابها م، بدت، رغم حزنها اليومي 
ن بسطوا   سلطانهم بالقو ة والجبروت.عليها مناضلًة ترفض الغرباء، حتى وا 

ل المكان عنصًرا رئيًسا في الرواية، وظل   -4  ا.الُملهم األبرز ألحداثه -على امتدادها -شك 
رواية شيًئا عن جوانب سلبي ة للمدينة، بل ظل ت المدينة مهوى األفئدة، ومحط  لم تكشف ال  -0

رحال قلوب المقدسي ين على اختالف أماكن تواجدهم، ويعتقد الباحث أن  غياب أي  حديث 
سلبيٍ  عن المدينة عائٌد النشغال المدينة وأهلها في صراع الُهوي ة، وترسيخ أقدام المقدسي ين 

 محتل ون القتالعهم منها. في أرٍض يسعى ال
أسهمت الذاكرة المقدسي ة في توصيف المكان، وقد تجل ى ذلك من خالل ما يحمله المقدسي ون  -2

ٍر عاطفيٍ  لمدينتهم.  من تصو 
القدس( بؤرَة صراٍع عقديٍ  تاريخيٍ  بين المسلمين واليهود، صراٍع غير  مدينة)المكان شك ل  -2

 ناقضات الكبيرة بينهما.قابٍل ألي  تعايٍش مشترك  نظًرا للت
                                                           

 011صهيل المدينة، ص 1
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تراوحت صورة القدس بين المدينة المظلومة بفعل االحتالل، وممارساته القمعي ة، والمدينة  -2
العصي ة على االستسالم، والمدينة التي تقاتل بالقليل من عتادها، والكثير من إرادة أبنائها، 

 ا، أو ارتحلوا. والمدينة المعشوقة، والمدينة الحلم الذي يسكن أبناءها حيثما حل و 
 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم 
 م6112/ 06/06مقاربة العنوان في الرواية العربي ة، دنيا الوطن،  حمداوي، جميل -0
 م0111، 0، طلبنان-بيروتبنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي،  بحراوي، حسن -6
وأيقونة  صورة)خليفة رواية سحر سعيد محم د الفي ومي، تجل يات القدس في الرواية العربي ة،  -7

سةوعهد قديم( أنموذًجا، على   م61/01/6112القدس الدولي ة،  موقع مؤس 
القدس في كتابات كت اب القصة القصيرة، الندوة الثالثة عشرة التحاد  األسطة، عادل -4

 م07/6/6107جمعي ات مكتبات بالد الشام، جامعة النجاح الوطني ة، نابلس، 
سة القدس  حمادة،أبو  عاطف -0 تجل يات القدس في الشعر الفلسطيني المعاصر، موقع مؤس 

 م.6112أكتوبر، 61الدولي ة، 
س تشابك العالقات واألمكنة، صحيفة القد… الرواية العربية والمدينةالسالمي،  عبد السالم -2

 م6101-01-61العربي، 
، 6ط، 424ددالع-األدبيعبد الله أبو هيف، القدس في الرواية العربية، مجلة الموقف  -2

 م0121
 شر والتوزيع،ة للنالعربي   مصر، الدار العربي،االتجاه األسلوبي في نقد الشعر  ،عدنان قاسم -2

 م6111 ،0ط
األدب  مؤتمر-مختارة نماذج-أوسلوالقدس في الرواية الفلسطيني ة بعد  خواجة، علي حسن -1

 م6101الفلسطيني بعد أوسلو، جامعة الخليل، 
 م0112لشعر الفلسطيني الحديث، مجلة مواقف، الناصرة، فاروق مواسي، القدس في ا -01
ي يظهر ف عمر)الكيالني غنيم، تجل يات القدس في رواية الدكتور نجيب  حمدأكمال  -00

م للمؤتمر الخامس لكل ية اآلداب القدس تاريًخا وثقافة، الجامعة  :القدس(، بحث مقد 
 م6100اإلسالمي ة، غز ة، 

، 0مكتبة العربي ة للنشر والتوزيع في القاهرة، مصر، طمنى النابلسي، صهيل المدينة، ال -06
 م6101

نادر جمعة قاسم، صورة القدس في روايات جبرا إبراهيم جبرا، مجل ة جامعة االزهر،  -07
 6112، 6، عدد 01مج
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في الدال  دراسة-22هيا جالل أسعد ناصر، القدس في الرواية الفلسطيني ة بعد عام  -04
 م6102، نابلس-ةالوطني  والمدلول، جامعة النجاح 

القدس المحتل ة في السرد الروائي الفلسطيني من االكتفاء بوصف المكان  بكر،أبو  وليد -00
 م6101، 4إلى محاولة توظيفه، الهيئة المصري ة العامة للكتاب، ع
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وطني          األمن الو أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخلية 
 بقطاع ةزة

The effect of administrative development on improving the 

job performance of workers in the Ministry of Interior and 

National Security in the Gaza Strip 

 حسام سالم جمعة السحباني د.
 دكتوراه في اإلدارة العامة

  الداخليةمدير إدارة بوزارة 
 ةزة، فلسطين

10.36529/1811-000-011-014 

d.Husamsalem@gmail.com 

 الملخص:   
في  نالتطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العامليتعرف على تأثير للهدفت الدراسة    

 غزة، ولتحقيق أهداف الدراسة واألمن الوطني) الشق المدني( بقطاعوزارة الداخلية الفلسطينية 
نة وكانت أداة الدراسة الرئيسة االستبانة، حيث بلغت عي صفي التحليلي،المنهج الو استخدم الباحث 

خالل  تحليل البيانات منتم و موظفًا من الفئات اإلشرافية من رئيس شعبة فأعلى، ( 237الدراسة )
 هذهفرضيات  صحة(، والخروج بنتائج التحليل للتأكد من SPSSحصائي)برنامج التحليل اإل

أثر للتطوير اإلداري بأبعاده )التدريب، ونظام الحوافز والمكافآت، والوالء تبين وجود  وقد الدراسة،
في تحسين ( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) التنظيمي، وتقييم األداء( تأثيرًا إيجابيًا ذا

األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخلية واألمن الوطني ،حيث بلغ  إجمالي محور التطوير 
محور تحسين األداء الوظيفي جاء بوزن نسبي بلغ (،  و %26.12اء بوزن نسبي بلغ )داري جاإل
بين متوسطات ( α≤0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذا داللة إحصائية(، وال 21%)

 ات الديمغرافية، وعليه أوصى الباحث بالعمل على زيادة االهتمام بإجراءاتلمتغير لتعزى المستجيبين 
لية ي وزارة الداخإلداري، وتحسين األداء من قبل الجميع، وعلى رأسهم اإلدارة العليا فالتطوير ا

الشق المدني، وتوفير الموارد الالزمة من أجل تنفيذ األنشطة والبرامج التطويرية واألمن الوطني 
 والتحسينية للعاملين في الوزارة.

 ني.الوطيفي، وزارة الداخلية واألمن التطوير اإلداري، تحسين األداء الوظ الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The study aimed to identify the effect of administrative development on 

improving the job performance of workers in the Palestinian Ministry of 

Interior and National Security (the civilian side) in Gaza Strip. To achieve 
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the objectives of the study, the study followed the descriptive and 

analytical approach. Moreover, the main study instrument was the 

questionnaire, as the study sample reached (237) employees from the 

supervisory groups from the head of the division and above, and the data 

were analyzed through the Statistical Analysis software (SPSS), and the 

results of the analysis were made to confirm the validity of the hypotheses 

of this study. It was found that there is an impact of administrative 

development in its dimensions (training, incentives and rewards system, 

organizational loyalty, and performance evaluation). Positive statistically 

significant at the level of significance (0.05≥α) in improving the job 

performance of employees in the Ministry of Interior and National 

Security, where the total axis of administrative development came with a 

relative weight of (62.08%), and the axis of improving job performance 

came with a relative weight of (69 %). However, there are no statistically 

significant differences at the level of significance (0.05 0.0α) between the 

average respondents due to demographic variables. Accordingly, the 

researcher recommended working to increase interest in administrative 

development procedures and improve performance by all, on top of the 

senior management in the Ministry of Interior and National Security, the 

civil side, and the provision of the necessary resources for the 

implementation of the developmental and improvement activities and 

programs for the Ministry’s employees. 

Key words: administrative development, job performance improvement, 

Ministry of Interior and National Security. 

 

 :المقدمة
يعد  التطور اإلداري من أهم العمليات اإلدارية الحديثة ألي مؤسسة من أجل مواكبة عالم الحداثة   

ومهارة عالية من خالل تحسين، وتجويد أداء  قة،بدوالمهام  األعمال،والتطور  للقدرة على تنفيذ 
العاملين في المؤسسة سواء األداء المهاري، أو السلوكي واألساليب والوسائل المتاحة  لتحقيق 
الكفاء والفعالية عبر البرامج التدريبية الحديثة والمتطورة في العصر الحديث لعلم اإلدارة  وبالتالي 

وة بشكل عام لتحقيق األهداف المرج ةشخصي، وعلى المؤسس تنعكس الفائدة على الموظف بشكل
 من وراء عملية التطوير اإلداري. 

ل ألي مؤسسة والتي تشم ةلذا أصبحت عملية التطوير اإلداري من األمور الحتمية والضروري  
ظيمية، نالمدخالت اإلدارية كافة المتمثلة في الهياكل التنظيمية، ونظام المكافآت واألجور والثقافة الت

والوالء التنظيمي والتدريب، وغيره من الجوانب اإلدارية التي تركز عليها عملية التطوير اإلداري 
في ظل التقدم التكنولوجي الحديث والتطور المتسارع في عصر العولمة والثورة التطويرية في 

امج في تقديم بر مجاالت الحياة والعمل اإلداري كافة، والذي سيكون له الدور البارز،  والواضح 
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تطويرية وتحسينية للمؤسسة والذي يعد  الموظف هو أهم مكوناتها  فمن خالله سيتم تنفيذ األعمال 
والمهام الخاصة بالمؤسسة  لذا وجب االهتمام من قبل تلك المؤسسات بالعاملين لديها من خالل 

 مع طبيعة المرحلة والبيئة المحيطة. بتطوير، وتحسين أدائهم بما يتناس
ة له مات لمكونات المجتمع كافوتعد  وزارة الداخلية  الفلسطينية مؤسسة حكومية تقدم الخد

المجاالت الحياتية و اليومية كافة، والعمل على تسهيل اإلجراءات اإلدارية التي تمارسها تلك في 
ة بالقطاعات في العمل الحكومي من خالل ممارسة عملية التطوير اإلداري للخروج من حالة الرتا

والعمل الروتيني في مؤسسات القطاع العام )الحكومي( كافة لمواكبة حالة التطور والتقدم في 
مجاالت األعمال والمهام اإلدارية والميدانية كافة من أجل تحسين وتجويد أداء العاملين في تلك 

لخروج ل القطاعات من خالل برامج تطويرية تالمس الواقع وتعالج المشكالت، والتحديات في العمل
بأفضل نموذج عمل إداري متطور وفق المتغيرات والتطورات في البيئة الداخلية، والخارجية للواقع 
الذي تعمل فيه تلك القطاعات الحكومية إدارات ومديريات وزارة الداخلية المنتشرة في محافظات 

رية الجراءات اإلداغزة الجنوبية كافة، وتعزيز ودعم أسلوب اإلدارة الرشيقة لديها في األعمال وا
 والخدماتية كافة.

 مشكلة الدراسة:
اطه وذلك الرتب، ومؤسسات الدولة ،لقد اكتسب التطوير اإلداري أهمية بالغة في جميع أجهزة   

 اإلجراءات والعمل علىالسياسات و ودراسة  ،بعدة عوامل كالتنظيم اإلداري والهياكل التنظيمية
داتبسيطها من خالل  ري ، ولكن يواجه تطبيق التطوير اإلدالتحسين األداء رية برامج تدريبية وا 

ارتفاع التكلفة ، و المعلومات تكنولوجيا ، وثورةالمتسارعصعوبات منها تحديات التطوير المن الكثير 
 ،وغيرها من صور التحديات المختلفة سواًء في النواحي اإلدارية المالية، والنظم اإلدارية المحوسبة،

وكذلك األوضاع السياسية التي تمر بها دولة فلسطين من عدم توفر  ،جتماعيةأو اال ،أو الفنية
 ،الضفة الغربية تللموارد المالية الدائمة ووجود نظامين للعمل اإلداري محافظات غزة ومحافظا

زيز ، من أجل العمل على دعم وتعوتحسين األداء الوظيفي ،والتي قد تعيق عملية التطوير اإلداري 
ومن خالل عمل الباحث بوازرة الداخلية  ،في الوزارةب اإلدارة الحديثة والمتطورة سلو استخدام أ

جراءات إدارية تعيق  الفلسطينية ومن موقع المسؤولية استشعر الباحث بوجود معيقات وتحديات وا 
سرعة  تطبيق  إجراءات التطوير اإلداري للكادر العامل في الوزارة، وذلك بهدف رفع مستوى الكفاءة 

فاعلية للعاملين، من أجل تقديم الخدمات للجمهور بشكل أفضل وفق إجراءات اإلدارة الحديثة ، وال
 اآلتي:  وهنا تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس

ما أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية 
 اع ةزة؟الشق المدني  بقط)الوطني واألمن 
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 وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

هل يوجد أثر للتطوير اإلداري بكافة أبعاده على تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة  .0
 الداخلية الفلسطينية؟ 

 ما مستوى التطوير اإلداري في وزارة الداخلية الفلسطينية؟ .6
 ن في وزارة الداخلية الفلسطينية؟ما درجة األداء الوظيفي لدى العاملي .7

 أهداف الدراسة:
عالقته وزارة الداخلية الفلسطينية، و  التطوير اإلداري في التعرف على تأثير إلىتهدف الدراسة    

 األهداف الفرعية:وذلك من خالل  في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في الوزارة،
 سين األداء الوظيفي في وزارة الداخلية.التطوير اإلداري، وأثره في تح التعرف على .0
 معرفة مستوى التطوير اإلداري في وزارة الداخلية الفلسطينية. .6
 معرفة درجة األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية. .7
 زارة الداخليةبو  ينالعامل لدىالوظيفي(  وتحسين األداء، التطوير اإلداري )عن الفروق في الكشف  .4
 ،العلمي المؤهل، و االجتماعية للمتغيرات الديمغرافية )النوع، والعمر، والحالةتعزى  ألمن الوطنيوا
 .الخبرة(وسنوات  الوظيفية، درجةالو 

تبرز أهمية الدراسة من خالل الموضوع الذي تعالجه الدراسة من عدة جوانب  أهمية الدراسة:
 وهي:

 األهمية العلمية:
ادة من لالستف والدارسين والمهتمين في مجال العمل الحكومي تساعد هذه الدراسة الباحثين .0

 .النتائج والتوصيات وسبل تنفيذها
ير اإلداري موضوع التطو هذه الدراسة المكتبة العربية والفلسطينية في  ي يأمل الباحث أن تثر  .6

 لتعزيز مصطلح تحسين األداء الوظيفي الحكومي.
اخلية بوزارة الدفي هذا المجال فيما يتعلق  ولىاألهذه الدراسة حسب علم الباحث أنها  تعد   .7

  الوطني.الفلسطينية واألمن 
ية وعملية جديدة الى المكتبة الفلسطين ،ومن المتوقع ان تضيف هذه الدراسة مادة علمية نظرية .4

  في مجال علم اإلدارة والتنمية اإلدارية وتقديم بعض المقترحات واألفكار اإلبداعية لإلدارة العليا
ن لتحسين أداء العاملي والخطط الجانب، ووضع البرامج تساعدها على زيادة االهتمام بهذا لكي 

 .لديها، ودعم وتبني تطبيق إجراءات التطوير اإلداري في بيئة العمل
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 األهمية العملية:

لوظيفي ا في تحسين األداءاإلداري    تطويرقياس مدى تأثير الوسيلة أداء يمكن من خاللها  د  تع .0
 العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية.لدى 

جراءات إدارية ترفع مأساليب في عمليات التطوير اإلداري تسهتقديم  .6  في وضع سياسات، وا 
 مستوى تقديم الخدمات للعاملين، والجمهور.

ن في في رفع مستوى كفاءة وفعالية العاملي مأساليب في عمليات التطوير اإلداري تسهتقديم   .7
 ة الفلسطينية.وزارة الداخلي

 حدود الدراسة:
أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين الدراسة تناولت : الحد الموضوعي

 في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
 م.6161- م2019إجراء هذه الدراسة خالل تم  :الحد الزمنى
 قطاع غزة(.)محافظات الجنوبية وزارة الداخلية واألمن الوطني ال: الحد المكاني
 المدني(. )الشقبوزارة الداخلية واألمن الوطني ن العاملو  :الحد البشرى 

 مصطلحات الدراسة:
ةأي نشاط مقصود صادر عن فرد أو جماعة في  يهاإلدارة: " زمنية معينة لتحقيق هدف  مد 

 .1(44: 6111". )األشعري، محدد
 ،ق التغيرلتحقي  للقوى الداخلية والخارجية محدوداً  اماً هو استراتيجية تتضمن استخد التطوير: 

تماسكه و والجماعات، وترسيخ االنتماء والعمل الجماعي ، ويتيح إمكانيات كبيرة لتنمية األفراد
 .2(42: 6101مشهور، )

هو إحداث تغيرات إيجابية في طبيعة النشاطات الفكرية والسلوكية داخل الجهاز " التطوير اإلداري:
 .3(42: 6101مشهور، ) ري وكيفية االستفادة المثلى من اإلمكانات المتاحة".اإلدا

ع لها تقوم بها الوزارة لألنشطة اإلدارية للرفهو عملية مخططة التعريف اإلجرائي للتطوير اإلداري: 
من مستوى األداء وزيادة الفاعلية، حتى تستطيع التكيف مع الواقع من خالل تطوير المجاالت 

لتدريب، ونظام الحوافز والمكافآت، والوالء التنظيمي، وتقييم األداء، ويقاس درجة استجابة : اةاآلتي
 المبحوثين لفقرات االستبانة التي صممها الباحث لهذا الغرض.

                                                           
 .6111 السعودية، إلسالمية. جدة،امقدمة في اإلدارة  األشعري،أحمد  1
 .6101دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان: ،0ط اإلداري،استراتيجيات التطوير  مشهور،ثروت  2
 .السابقالمرجع  3



 

300 
 

 
  األداء:مفهوم 
  اللغوي:المعنى 

ام بها ق الصالة:وقضاء  : قضاه.أي (وأد ى الدين) بالفعل، ويعني قاممشتق من الفعل " أد ى"    
ليه الشيء بها،أدلى  وفي الشهادة وقتها،في   .1(01)المعجم الوسيط: . إليهأوصله  :أي ،وا 

 .2(024: 6111)العبيدي، تنفيذ مهمة أو تأدية عمل" :" تعني األداء: لغة:
  االصطالحي:المعنى 

 .3المؤسسة للموارد المالية والبشرية والفنية" منتسبيانعكاس لكيفية استخدام    
 من الوظيفة بأعباء القيام ":هو اإلنجاز أو األداء أن اإلدارية المصطلحات معجم في ورد فقد

 4العامل المدرب. من أداؤه المفروض للمعدل وفقاً  وواجبات، تمسؤوليا
 استخدام لكيفية انعكاس أنه على (Miller et Bromiley)وبروملي  ميالر حسب ويعرف    

 أهدافها.  تحقيق على قادرة تجعلها التي الصورةب واستغاللها ية،والبشر  المالية للموارد المؤسسة

 والبقاء ،االستمرارية على المؤسسة قدرة أنه على (Peter Drucker)ار درك بيتر حسب ويعرف
تحقيق  مدى على للحكم مقياساً  يعد األداء أن :أي والعمال  المساهمين رضا بين التوازن  محققة

 ثم ومن التنافس، ظل في نشاطها في واستمرارها سوقها في البقاء ووه الرئيس، لهدفها المؤسسة
 .والعمال المساهمين من كل مكافأة في التوازن  على المحافظة من تتمكن
انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة للموارد المالية والبشرية، واستغاللها نه "أب األداء عدايويعرف    

 .5"ى تحقيق اهدافهابكفاءة وفعالية بصورة تجعلها قادرة عل
 :تعريف تحسين األداء

داء: " بانها طريقة منظمة وشاملة لعالج المشاكل التي تعاني منها تعرف عملية تحسين األ    
وهي عملية منظمة تبدأ بمقارنة الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه ومحاولة تحديد ( ما)مؤسسة 
 .6".األداء الفجوة في

                                                           
 لبنان. بيروت، العرب،التراث  ، دار0ج وآخرون،قام بإخراجه مصطفى  (،ت-ربية )دمعجم اللغة الع الوسيط،المعجم  1
 .6111مطابع رويال، اإلسكندرية: والمبادئ.والنظريات  التنظيم، المفهوم العبيدي،قيس  2
 .6110المكتب العربي الحديث، رية:اإلسكند المنظمات.أساسيات إدارة  حنفي،عبد الغفار  3
 .0117لبنان، بيروت، مكتبة،صادية عجم مصطلحات العلوم االقتم بدوي،أحمد زكي  4
 .6114،عمان، األردن للنشر،وائل  دار ،0ط االستراتيجية،اإلدارة  عداي،الحسين حسن  5
 الرياض، القسري،مكتبة  ،0ط والوظائف،إدارة أعمال مبادئ المهارات  مرسي، محمدونبيل  الخشروممحمد مصطفى  6

 .6100السعودية،
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تنفيذ العاملين في الوزارة للوظائف والواجبات المنوطة بهم سين األداء: التعريف االجرائي لتح    
وفق المستويات التي تحددها قيادة الوزارة التي يعملون بها لتحقيق األعمال والتكليفات التي 
يمارسوها، وتقاس في هذه الدراسة بدرجة استجابة المبحوثين لفقرات االستبانة التي قام الباحث 

 الغرض.    بإعدادها لهذا
ه مقارنة ونوع سلوك ،" هو عبارة عن تقرير دوري يبين مستوى أداء الفرد :العاملينتقييم أداء    

 .1(07: 6114، . )صالحمع مهمات وواجبات الوظيفة المنوطة به"
 التنظيم أو نجاح مدى على التعرف :مثل العمل، على الموضوعي الحكم هو :األداء تقويم   

 .2(021: 0121)بدوي، ."أجلها من أنشئ التي األهداف قيقتح مدى في إخفاقه
هي مؤسسة وطنية سيادية، ذات مسؤولية أخالقية واجتماعية، وواجبات مدنية : وزارة الداخلية     

وأمنية، تسهم في تطوير مجتمع حر وديمقراطي في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عن طريق 
نشاء بنية أمنية مستقرة تحظى باالحترام والدعم على توفير األمن واألمان وفرض سيادة  القانون وا 
 .www.moi.pan.ps  4)موقع وزارة الداخلية،الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي. 

 الدراسات السابقة:
راسة الد بموضوع قةالعال ذات السابقة ى أدبيات الموضوع، والدراساتعل الباحث طالعا بعد   

 ،الوظيفي باألداء يتعلق ومحور بالتطوير اإلداري، يتعلق محور ى محورين:إل بتقسيمها قام الحالية،
حيث رتبها من الحديث إلى القديم كما ، وبين أوجه االستفادة من الدراسة الحالية، وأوجه التميز

 يلي:
  5 4097)دراسة سالم،

إلدارية الخاصة بالتعليم التقني في ضوء االتجاهات اإلدارية بعنوان: )سبل تطوير الممارسات ا 
 المعاصرة للوصون إلى اإلبداع والتميز 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى سبل تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني     
التقنية، وقد  ينفي ضوء االتجاهات اإلدارية المعاصرة للوصول إلى اإلبداع والتميز في كلية فلسط

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت االستبانة أداة لدراسة، وتكون مجتمع  وعينة 
( موظفًا وموظفة، 02الدراسة من جميع اإلداريين في كلية فلسطين التقنية بفرعيها والبالغ عددهم )

ة الممارسات التي أن مجموع وتوصلت الدراسة إلىمن خالل استخدام أسلوب الحصر الشامل، 
                                                           

 .6114توزيع،دار الحامد للنشر وال األردن: البشرية.إدارة الموارد  مد صالح،مح 1
 . 0121الكتاب اللبناني، روت، داربي اإلدارية.مصطلحات العلوم  بدوي، معجمأحمد زكي  2

 

 .(60/11/6101الزيارة   تاريخ (www.moi.pan.psالداخلية موقع وزارة  4
سبل تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني في ضوء االتجاهات اإلدارية المعاصرة  سالم،بهاء الدين عمر  5

 .6102كلية فلسطين التقنية منشورة،دراسة مقدمة لمؤتمر علمي  والتميز،للوصول إلى اإلبداع 

http://www.moi.pan.ps)/
http://www.moi.pan.ps)/
http://www.moi.pan.psتاريخ/
http://www.moi.pan.psتاريخ/
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تهدف لتطوير التعليم التقني في ضوء االتجاهات اإلدارية المعاصرة حازت على وزن نسبي 
(، وبدرجة كبيرة، وأوعز الباحث إلى تطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية لتتواكب مع 22.2%)

 عصر التقدم في المجال اإلداري التي تفرضه التحديات المعاصرة.
   1 7409)دراسة مزيد،

بعنوان:)درجة ممارسة مشرفي المرحلة الثانوية بمحافظات ةزة لمهامهم وعالقتها بمستوى 
 األداء الوظيفي لمعلميهم .

مشرفي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة لمهامهم  إلى درجة ممارسةهدفت الدراسة التعرف   
لي، وتم نهج الوصفي التحليعلى الموعالقتها بمستوى األداء الوظيفي لمعلميهم، واعتمد الباحث 

ن جميع ممجتمع البحث تكون  العينة الطبقية البسيطة،تصميم استبانة كأداة للبحث، مستخدمًا 
( معلم ومعلمة، وتم اختيار عينة 4012معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة والبالغ عددهم )

 وتوصلت الدراسةمعلمة، ( معلمًا و 701( معلم ومعلمة، واستجاب منهم )702)المجتمع وبلغت 
إلى أن درجة ممارسة مشرفي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة لمهامهم من وجهة نظرة معلميهم 

(، لذا أوصت الباحثة %81.4)(،ومستوى األداء الوظيفي كبيرة وبنسبة %72.2)كبيرة وبنسبة 
  لكي يزيد من زمالئه وطالبهبالعمل على تحفيز وزارة التربية والتعليم للمعلم المبدع في أدائه أمام 

 بشكل أفضل. هدافعيته للعمل ورغبته في تطوير أدائ
  2 4092)دراسة قنديل،

بعنوان: )ةموض وصراع الدور وأثرهما على األداء الوظيفي دراسة حالة تطبيقية على وزارة  
 االقتصاد الوطني .

األداء الوظيفي لدى  على وجود غموض وصراع الدور وأثرهما علىهدفت الدراسة التعرف    
موظفي وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني بغزة، ودرجة تأثيرهما على األداء الوظيفي وكذلك بيان 
 أثر المتغيرات الديمغرافية على متوسطات تقديرات أفراد العينة، وقد اعتمد الباحث استخدام الباحث

 طبقية العشوائية،العينة الحث، مستخدماً على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة كأداة للب
( موظف وموظفة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة 012وتم اختيار عينة المجتمع وبلغت )

عكسية بين غموض الدور الوظيفي واألداء الوظيفي لموظفي وزارة االقتصاد الفلسطيني عند مستوى 
متغيرات الديمغرافية، وأوصت بالنظر إلى (، وكذللك وجود عالقة عكسية تعزى إلى ال1.10)داللة 

                                                           
ية بمحافظات غزة لمهامهم وعالتها بمستوى األداء الوظيفي درجة ممارسة مشرفي المرحلة الثانو  مزيد،صابرين سليمان  1

 .6102ية كلية التربية غزة فلسطين،الجامعة اإلسالم منشورة،رسالة ماجستير غير  لمعلميهم.
 قطاع-صاداالقتغموض وصراع الدور الوظيفي وأثرهما على األداء الوظيفي دراسة تطبيقيو على وزارة  قنديل،مراد سامي  2

 .6102،الجامعة اإلسالمية غزة فلسطين التجارة،كلية  منشورة،ة ماجستير غير رسال غزة،
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بعض السياسات العليا التي تشوبها بعض التناقضات وا عادة صياغتها بما يخدم مصلحة العمل 
 ومصلحة الموظف كون الموظف هو حجر األساس وواجهة الوزارة  الحتكاكه الدائم بالمواطنين.

 1 4095دراسة نوفل،)
 الحكومية الجامعية الكليات في للعاملين الوظيفي األداء على اإلداري  االنضباط أثر) بعنوان:

  .ةزة قطاع في
 فيللعاملين  الوظيفي األداء على اإلداري  االنضباط أثر على التعرف الى الدراسة هذه هدفت    

 في اإلشرافية المناصب ذوي  على الدراسة أجريت وقد، غزة بقطاع الحكومية الجامعية الكليات
 موزعين وموظفة موظفاً  (100) تقريباً  الدراسة أفراد وعدد غزة بقطاع الحكومية الجامعية الكليات
 استخدم وقد الشامل، الحصر أسلوب باستخداموكانت االستبانة أداة الدراسة،  كليات، خمس على

 االنضباط مظاهر بين قوية عالقة هنالك أن الدراسة ت نتائجأظهر و  ،التحليلي الوصفي المنهج
 وعلى، (24.2%)بنسبة  الخمس الحكومية الجامعية الكليات في الوظيفي للعاملين ءواألدا اإلداري 

 .فيها العاملين لدى داري اإل االنضباط مظاهر تعزيز في دورها الكليات تأخذ أن
 2 4092دراسة ماضي،)

طبيقية تدراسة –ى مستوى األداء الوظيفي للعاملينبعنوان: )جودة الحياة الوظيفية وأثرها عل   
 ى الجامعات الفلسطينية .عل
إلى جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء الوظيفي للعاملين في لتعرف لهدفت الدراسة   

 كأداةقصاء استخدام قائمة االستالمنهج الوصفي التحليلي، وتم  الجامعات الفلسطينية، وقد استخدام
(، وبلغت عينة 7604الدراسة ) بلغ حجم مجتمع العينة العشوائية الطبقية،مستخدماً  للدراسة، رئيسة

(، ومن أهم نتائج الدراسة تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد جودة 744المجتمع )
الوظيفية واألداء الوظيفي، ضرورة العمل تحقيق الشفافية في اتخاذ القرارات على مستويات الجامعة 

 في الجامعات(. نين اإلدارة العليا والمرؤوسيكافة من خالل )تأمين وجود عالقة فعالة ب
 3 4093دراسة الحاليبة،)

: نام في األردأثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع الع (بعنوان:
 .) الكبرى دراسة تطبيقية على أمانة عمان 

                                                           
 زة،غأثر االنضباط اإلداري على األداء الوظيفي للعاملين في الكليات الجامعية الحكومية في قطاع  وفل،كمال راتب ن 1

 .6100،فلسطين غزة، ،الجامعة اإلسالمية التجارة.كلية  منشورة.رسالة ماجستير غير 
جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء الوظيفي للعاملين " دراسة تطبيقية على الجامعات  ماضي،خليل إسماعيل  2

 .6104،مصر، جامعة قناة السويس التجارة،كلية  منشورة.رسالة دكتوراه غير  "،الفلسطينية
في مؤسسات القطاع العام في األردن دراسة تطبيقية  أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين الحاليبة،غازي حسن  3

 .6107،األوسط، عمانجامعة الشرق  منشورة. ماجستير. غيرعلى أمانة عمان الكبرى، رسالة 
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، وكما عمان الكبرى  هدفت الدراسة إلى تقصي أثر الحوافز في تحسين األداء لدى موظفي أمانة  
هدفت  للتعرف على تحديد العالقة بين الحوافز وتحسين األداء لدى موظفي أمانة عمان الكبرى،  

( موظف من المديرين ورؤساء األقسام 001تم اختيار عينة بالطريقة الطبقة العشوائية تكونت من )
الدراسة والبالغ عددهم )  ( من مجتمع%77والموظفين اإلداريين في أمانة عمان الكبرى، بنسبة )

( موظفًا، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة واالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي 441
، وقد توصلت  SPSSباستخدام األساليب اإلحصائية في الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ة توى المنخفض، وأوصت الدراسالدراسة إلى  أن حيازة كل من الحوافز المادية والمعنوية على المس
 ضرورة ترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد كحافز معنوي للوصول لمستويات المخطط لها.

 1 4099دراسة الهاجري، )
بعنوان: )أثر التمكين واإلبداع في تحسين أداء العاملين: دراسة تطبيقية بالهيئة العامة 

 للصناعة في دولة الكويت .
أثر التمكين واإلبداع في تحسين أداء العاملين: دراسة  على التعرف لىإ راسةالد هذه هدفت   

تطبيقية بالهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت، استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة وتكونت 
( الموظفين، وجرى جمع وتحليل البيانات واختيار الفرضيات باستخدام الحزمة 610العينة من)
، وأظهرت الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية  للتمكين  SPSSة للعلوم االجتماعية اإلحصائي

واإلبداع  على تحسين أداء العاملين بالهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت عند مستوى داللة 
(، والعمل على إيضاح مفهوم التمكين لمسؤولي وأفراد الهيئة العامة للصناعة، من خالل 1.10)

 ات واالجتماعات والبرامج التدريبية، وورش العمل التي توضح ذلك.اللقاء
  2 4002)دراسة عوض،

بعنوان:)واقع التطوير اإلداري في البلديات الفلسطينية المستحدثة جنوب الضفة الغربية : 
 من وجهة نظر إداراتها العليا .

  (والخليل ،بيت لحم(بية ( بلديه مستحدثه في جنوب الضفة الغر 61أجريت هذه الدراسة على )    
وب اعتمد الباحث على األسل، جل التعرف على واقع التطوير اإلداري في تلك البلدياتأوذلك من 

والمقابالت، وتحليل  ،الزياراتو  االستبانة،: لوصفي وتبنى مجموعة من أدوات جمع البيانـات منهـاا
االستبانة بتحليل ومعالجة  الباحـثوكذلك قام ، والندوات ،حضور ورش العملو  ق،السجالت والوثائ

                                                           
أثر التمكين واإلبداع في تحسين أداء العملين "دراسة تطبيقية بالهيئة العامة للصناعة في دولة  ي،الهاجر غداري سعود  1

 . 6110،األردن األوسط،جامعة الشرق  األعمال، منشورة. كليةجستير غير رسالة ما الكويت.
هة نظر من وج الغربية:عيسى أحمد عوض، واقع التطوير اإلداري في الباديات الفلسطينية المستحدثة جنوب الضفة  2

 .6112،فلسطين القدس،جامعة  منشورة،رسالة ماجستير غير  العليا،إدارتها 
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عدم وجود خطط استراتيجية للتطـوير وخلصت الدراسة إلى  اإلحصائية،SPSSمن خالل برنامج 
 .لدى البلديات، وضرورة العمل على إعادة النظر في معايير استحداث بلديات جديدة اإلداري 

 1  4002دراسة الفرجاني،)
والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز أمن المجتمع بعنوان: )واقع استراتيجيات اإلصالح  

 دراسة تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية بقطاع ةزة . -الفلسطيني
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في      

غزة، وقد  شرطة الفلسطينية بقطاعدراسة تطبيقية على قيادات ال -تعزيز أمن المجتمع الفلسطيني
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من جميع المدراء والمساعدين 

وكانت  ،خالل استخدام أسلوب المسح الشامل( مديرًا، من 071)والنواب في الشرطة بلغ عددهم 
يم اإلصالح والتطوير اإلداري أن تطبيق مفاهوتوصلت الدراسة إلى  االستبانة كأداة للدراسة،

بالشرطة وممارسة استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري لم يصال إلى الحد المطلوب، وأوصى 
الباحث بضرورة العمل على تبني استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري وممارستها بشكل فعال 

 في المؤسسة الشرطية.
  2 4002دراسة دحوان،)

 على مسحية دراسة اإللكترونية اإلدارة تطبيق في اإلداري  التطوير دارةإ دور : (بعنوان 
  .وينبع للجبيل الملكية الهيئة رئاسة في العاملين

  (وينبع لجبيلا (الملكية الهيئة برئاسة اإلداري  التطوير إدارة قيام مدى على لتعرفهدفت الدراسة ل  
 وقد استخدم الباحث، العمل بيئة تهيئة خالل من اإللكترونية اإلدارة تطبيق في بها المنوط بالدور

شامل لجميع ًة أسلوب المسح الالمنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة كأداة للبحث، مستخدم
وتوصلت ( موظفًا، 021الموظفين، وتكونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم )

، اإللكتروني التوقيع، و اإللكترونية األرشفةتعزيز  ت فيأسهم اإلداري  التطوير إدارةأن الدراسة إلى 
 الكوادر من بمزيد اإلداري  التطوير إدارة دعموعليه أوصى الباحث  ة، البوابة اإللكتروني مصطلحو 

 من ممكن قدر بأكبر بها المنوطة مهامها أداء من لتتمكن والتدريب التنظيم مجال في المؤهلة
 .والمهنية الجودة

 
 

                                                           
دراسة  فلسطيني:الواقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز أمن المجتمع  لفرجاني،اعبد الفتاح محمد  1

 .6112،لسطينف غزة، اإلسالمية،رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة  غزة،تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية بقطاع 
داري في تطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة مسحية على العاملين في إدارة التطوير اإل دحوان، دورعبد الله بن سعيد آل  2

 .6112،المملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الملك سعود وينبع،رئاسة الهيئة الملكية للجبيل 
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 rnaus & Mikuli He(4092  1،دراسة

 بعنوان: )خصائص العمل واألداء الوظيفي لعمان المعرفة .
(Work characteristics and work performance of knowledge worker(. 

هدفت الدراسة، للتحقق من نمط ونموذج العالقة بين المهام المختلفة، والمعرفة والخصائص       
العمل ونتائجه، من خالل مسح ميداني لكبرى المنظمات األهلية  والسمات االجتماعية  لتصميم

 وتوصلت( منظمة لجمع البيانات وتحليلها 42( موظفًا من )006في )كرواتيا(، والتي تكونت من )
أهمية التداخل بين سمات وخصائص العمل، ومخرجات العمل مع اقتراح أن خصائص  إلى الدراسة

يرة على األداء الوظيفي، والعمل المعرفي يعد  أكثر خطورة من األعمال العمل تؤثر تأثيراً ذا أهمية كب
األخرى بسبب المعلومات التي يحصل عليها والتي تصدر عنه، ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين 
متطلبات العمل والقدرة البشرية عند العاملين، ضرورة تفعيل أنظمة تقييم األداء والمكافأة الفردية 

 النظام لتعزيز السلوك االجتماعي اإليجابي داخل المنظمة. إلى تعديل في
 Weng( ،4093  2دراسة 

 بعنوان:) تطوير األداء الوظيفي للموظفين من خالن القيادة األخالقية .
(Improving Employee job performance through Ethical Leadership). 

على أداء العاملين )األداء الخدماتي، والتوجه  هدفت هذه الدراسة لفحص أثر القيادة األخالقية     
الخدماتي( من خالل استخدام نموذج نظري متعدد المراحل، جمع الباحث فيه البيانات من خالل 

 ( )بنك من ينوك تايوان(، وأظهرت نتائج الدراسة 66( استبانة على العاملين في )604توزيع )
فين كانت سلبية وخاصة عند وجود تقلبات وتغيرات وجود عالقة بين المشرف المباشر، وأداء الموظ

على مستوى المجموعة، وكذلك العالقة بين القيادة األخالقية وبين أداء الموظفين كانت إيجابية 
مما يوضح وجود عالقة طردية بين اتباع األسلوب األخالقي في القيادة وبين أداء الموظفين، وبناًء 

م بالقيادة األخالقية لما له من تأثير كبير على الموظفين عليه أوصت الدراسة بضرورة االلتزا
وأدائهم، و تعزيز العالقة اإليجابية بين الموظفين والمشرفين عليهم  ألن ذلك يسعى لتحفيزهم 

 وتشجيعهم على العمل.
 
 
 
 

                                                           
1 Hernaus & Mikuli .، Work characteristics and work performance of knowledge worker,2014. 
2Weng,  Improving Employee job performance through Ethical Leadership4458.  
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  Ohsugi (4001  1، دراسة
 بعنوان: )التنظيم اإلداري للحكومات المحلية في اليابان 

(Administrative management of local governments in Japan). 
هدفت الدراسة إلى شرح تفصيلي بخصوص التنظيم اإلداري للحكومات المحلية في اليابان،     

وا عطاء لمحة عامة عن االصطالحات األخيرة بناًء على مطالب قوية بضرورة اإلصالح والتطوير 
كومات المحلية العامة والخاصة ركزت هذه الدراسة اإلداري في الحكومات المحلية، حيث تنقسم الح

أن هناك عدد من الخصائص  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمهاعلى الحكومات العامة 
للتنظيم اإلداري للحكومات المحلية العامة، والمتمثلة في وحدة القوانين واللوائح المعمول بها في 

ات اإلدارية التي قامت بها الحكومات المحلية في تحسين الحكومات المحلية، وقد ساعدت اإلصالح
وتعزيز رقابة المواطنين، وهو المبدأ المهم الذي بنت عليه الحكومات المحلية فكرة اإلصالحات 
اإلدارية، وعلى الحكومات المحلية بذل جهود متواصلة في المجال اإلداري التنظيمي بهدف تحسين 

 وتطوير الخدمات اإلدارية.
 supattra Boonmak (7002) 2،دراسة

 )اإلداري  العمل كفاءة على المعلومات ونظم اإلدارية المعلومات نظم بعنوان: ) أثر
(Impact of information systems and information systems on the 
efficiency of administrative work). 

 ادارة كفاءة على المعلومات ولوجياوتكن داريةاإل المعلومات مظن أثر لقياسالدراسة  هدفت   
 الستقصاء  االستبانة سلوبأ علىالدراسة  اعتمدت وقد فيها، عمالاأل تراتيجيةاس وعلى الشركة
 االستبانة في الباحث استخدم وقد ،(تايلند (في مختلفة مؤسسات من تنفيذي مدير( 721أراء )
 المستقصاه، المعلومات لتقييم  تعددالم واالنحدار واالرتباط الوصفي حصاءاإل منها دواتأ عدة
 المعلومات وتكنولوجيا داريةاإل المعلومات مظن من أهمها أن  نتائج عدة الىالدراسة  توصلت وقد
 االعتماد كان كلما نهأو فيها،  تراتيجياالس العمل وتحسن دائهاأ وكفاءة المنتمة فاعلية من تزيد
 فعاليتها وزادت المنظمة كفاءة تازداد كلما علوماتالم وتكنولوجيا االدارية المعلومات تنمية على
 .وفعاليته االداء كفاءة نحو المؤسسة في العاملين ثقافة تحسنت وكلما

                                                           
1 Ohsugi ،Administrative management of local governments in Japan ,2009. 
2 supattra Boonmak "Impact of information systems and information systems on the efficiency 

of administrative work  4442، . 
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 التعليق على الدراسات السابقة:
السابقة الفلسطينية منها والعربية واألجنبية، والتي أفادت  من الدراسات اً استعرض الباحث عدد    

ثراء اإلطار النظري واستفاد كذلك لمعرفة المناهج وعينات وأدوات الباحث في إعداد خطة ا لدراسة وا 
الدراسة المستخدمة واألساليب االحصائية التي استخدمها الباحثون في دراساتهم، وكذلك سيتم 

 االستفادة من نتائجها في عمليات في تحليل وتفسير النتائج.
حسين تألنها تعمل على   تالمؤسسافي إلداري التطوير ا أثر أبرزت الدراسات السابقة وقد     

العاملين فيها، من أجل تقديم أفضل نموذج في العمل اإلداري والمؤسساتي الذي يعتمد  األداء لدى 
ي ف من أجل تعزيز ودعم تطبيق أسلوب اإلدارة الحديثة  على التجديد والتطوير والتحسين المستمر

وير والتحسين التط بها المنظمات المتطورة والمتقدمة من خالل من أهم المزايا التي تتمتعو بيئة العمل 
رامج واألنشطة البتقديم  المستمر وزيادة اإلنتاجية وتصفير الفاقد وكسب رضا الزبائن  من منطلق 

األخرى  مؤسساتال بين ًا ومعنوي   اً مادي  المؤسسة بجميع مكوناتها،  بالنفع اإليجابي على التي تعود 
 مجتمع.الموجودة في ال

 أوج  االستفادة من الدراسات السابقة:
في ضوء عرض الدراسات السابقة استفاد الباحث من تلك الجهود في إعداد دراسته الحالية حيث    

 اآلتية: يمكن االستفادة من هذه الدراسات في المحاور
 .ةتسفر عنه الدراسة الحالي بما سوفمقارنة النتائج التي وردت في الدراسات السابقة  .0
 معرفة األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات. .2
 بناء أداة واستبيان الدراسة وذلك في ضوء األسئلة التي أجابت عنها الدراسة الحالية. .2

 إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية. .2

 أهم ما يميز ه ه الدراسة عن الدراسات السابقة:
نها من أول الدراسات التي تختص بهذا الموضوع الذي هذه الدراسة على حد علم الباحث أ د  تع   

ي وزارة األداء الوظيفي لدى العاملين ف في تحسيناإلداري وعالقته  رأثر التطوي يهتم بالحديث عن
يدة من أجل تقديم خدمات مميزة وفر  (،المدني )الشقغزة  الوطني بقطاعالداخلية الفلسطينية واألمن 

الوطني الشق المدني لما له من عالقة  الداخلية واألمنلدراسة وزارة ، وتناولت اللمواطن والمجتمع
نجاز معامالت األحوال المدنية لدى الجهات  مباشرة مع الجمهور الفلسطيني وغيره في تقديم وا 

 المختصة.
 ما أضافت  الدراسة الحالية:
ن األداء الوظيفي تحسي اإلداري في أثر التطويراً تطبيقياً وعملياً يوضح تناولت هذه الدراسة موضوع

االهتمام  وتعزيز سبل (،الشق المدني)الوطني لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية واألمن 
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املين وفق الع وتنمية قدرات، ومواجهة التحديات التي تعيق سبل التطوير اإلداري، بهذا الموضوع
 الخطة االستراتيجية لوزارة الداخلية الفلسطينية.

 لنظري:اإلطار ا
 أوال : التطوير اإلداري:

 :مفهوم التطوير اإلداري  
ال يمكن أن تنجح أي إذ   في علم اإلدارة المهمةمفهوم التطوير اإلداري من المفاهيم  د  عيُ     

ل ضح في تقدم وتطور العماالمفهوم الذي له األثر الو  اوالدراية بهذ ،منظمة أو مؤسسة دون العلم
مة أو خاصة والتطوير اإلداري له عدة تعريفات أو مفاهيم عرفها منظمة عا في أي مؤسسة أو

الة ونقل ح ،ومفاهيم معاصرة حديثة، وهناك مفاهيم تقليدية ،علماء علم اإلدارة في هذا المجال
 .وخصائص تتفرد بها ،سمات
مجهودات منظمة تهدف لتحسين قدرات التنظيم على  بأنه Wendell Frenchعرفه وقد     

لعلوم طريق استخدام ا عنبينه وبين البيئة  ةرارات وحل المشاكل وخلق عالقات متوازناتخاذ الق
 .السلوكية

ات يهدف تحسين اإلمكانبالمجهود الهادف إلى تحقيق تغيرات أساسية مرغوبة في اإلدارة العامة  -
 .1اإلدارية في مجمل الجهاز

ل الجهاز الفكرية من السلوكية داخهو إحداث تغيرات إيجابية في طبيعة النشاطات  ر:ويعرفه مشهو  -
 .2اإلمكانيات المتاحة المثلى من االستفادة وكيفيةاإلداري 

 أهمية التطوير اإلداري:
يعد  التطوير شيئًا أساسيًا ومهمًا للمؤسسات والمنظمات بغض النظر عن نسبة اختالفها نظرًا    

ع، في عالم الحداثة والتطور السري للحاجة الماسة والشديدة إلى االرتقاء بمستوى األداء، خصوصاً 
والتغيرات السريعة في البنية الداخلية والخارجية، والمؤسسات التي ال تولي اهتمامًا في عمليات 
التطوير اإلداري لديها في الجوانب اإلدارية كافة إذا ما كان انهيارها وسقوطها من عالم التطوير 

 ما يلي:اإلداري، والتقدم الحديث، وتكمن األهمية في
من اإلمكانيات المادية البشرية للمؤسسة من أجل الوصول إلى  االستفادة القصوى تحقيق  .0

 .3األهداف المسطرة عن طريق البرامج والخدمات الني تقدمها المؤسسة
                                                           

 .60:، ص6111زيع والطباعة، عمان،والتو  الميسرة للنشر، دار 0، التطوير التنظيمي واإلداري، طخلف السكارنةبالل 1
 .42:ص، 6101أسامة للنشر والتوزيع، دار عمان: ،0ط اإلداري،ثروت مشهور، استراتيجيات التطوير  2
التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة مسحية على العاملين في إدارة  دحوان، دورعبد الله بن سعيد آل  3

 .6112المملكة العربية السعودية، سعود.رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الملك  وينبع،رئاسة الهيئة الملكية للجبيل 
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شباع حاجاته األساسية من المعرفة، والترفيه أدى إلى زيادة أهمية  .6 مواجهة متطلبات الجمهور وا 
 .1المرجع نفسه()جماهيرها. ؤسسة لمواجهة كل متطلبات التطوير اإلداري للم

التحوالت االجتماعية في القيم التي يحلها األجيال المديدة التي تختلف عن قيم األجيال المتفاوتة   .7
مما يترتب عنه إعادة طرق، وا عادة وسائل، وآلية عمل المؤسسات بصفة عامة، واإلعالمية بصفة 

 2.ع مراعاة التنوع والتوافق بينهمدة والقيم الجديدة مخاصة وفق معطيات البيئة الجدي
المساهمة في تشجيع االبتكار لألفراد والتأثير في الثقافة التنظيمية الخاصة بالمؤسسة والبحث  .4

 .3تجاهات وسلوكيات اإلدارة السائدةفي ا تمكن التغيرعن أفكار إدارية جديدة التي 
ة التطوير تكمن في ضمان أداء فعال وناجح أن أهمي  4009ومن جهة يرى )أبو بكر،     

 4.والتكنولوجيالمواكبة التغيرات المستمرة والسريعة في مجاالت المعلومات واالتصال 

 أهداف التطوير اإلداري:
قد تختلف أهداف التطوير اإلداري باختالف مشــاكل وبنية وظروف المنظمات، والمؤســســات      

ة في التطوير اإلداري، ومن خالل االطالع على أدبيات التي تســـــــــتخدم الطرق والوســـــــــائل الحديث
تلـــك األهـــداف تبين أن هنـــاك اتفـــاقـــًا عنـــد خبراء اإلدارة على أن عمليـــة التطوير اإلداري واجبـــه 
وحتمية  من أجل تحقيق مبدأ االســـتمرارية في المؤســـســـة وتواصـــل بقائها ووجودها وال يوجد بديل 

الشــي  وهنا نركز على أهم األهداف لعملية التطوير اإلداري لعملية التطوير ســواء االندثار أو الت
 وهي:

وذلك اعتمادًا على عدة مؤشــــــرات، منها: تحقيق الربح، وتحقيق  تحســــين أداء المؤســــســــة: .0
 التكلفة، وزيادة رقم األعمال، وارتفاع معدل العائد حسب استخدام المواد وزيادة الحصة السوقية.

ويظهر ذلك في أنماط ســــــــــلوكية محددة مثل: زيادة  تحســــــين الســــــلوك الفردي والجماعي: .6
مهارات الفرد، حســب االتصــال الراشــد في اتخاذ القرارات، والتكيف مع المشــاكل، ويكون ذلك من 

 خالل بناء فرق العمل، وأنظمة المشاركة واالتصال والتدريب.

                                                           
 .المرجع نفسه 1
 (.6112عمان،-ري في الدول النامية المنظمة العربية للتنميةعبد الهادي مسلم علي، أساليب دعم قدرات أجهزة التطوير اإلدا 2
–رسالة ماجستير غير منشورة  والترتيب وتعقيم األداءمداخل اإلصالح اإلداري التطوير اإلداري  أحمد،سامي محمود  3

 .6100،نالعالي، لنديطانية للتعليم األكاديمية العربية البر 
اإلسكندرية،  الجامعية، الصفات الدار المهارات-األدوار-الوظائفعاصر مصطفى محمد أبو بكر، دليل المدير الم 4

 .6110مصر،
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ار دو شاغلي الوظائف أن تغيير أحداث في األ ك: وذلك من خالل إدار تحسـين في الوظائف .7
والمهام التي يؤديها في أهمية واســــــــتقاللية الوظيفة، ويرفع الشــــــــعب في ذلك إلى إعادة الوظائف، 

 .1التدريبواألنشطة بالمؤسسة وتكون معتبرة في السلطات الوظيفية، وبرامج 
أن الهدي األســـــاســـــي للتطوير اإلداري هو تهيئة الظروف المناســـــبة داخل   9122ويرى البياع )
يجاد البيئة المالئمة لتقبل التبدالت التكنولوجية، والقانونية،  المنظمة  ألجل دفع النمو والتطور، وا 

واإلداريــة، وتختلف بين أهــداف التطوير اإلداري فيمــا إذا كــانــت أهــدافــًا شـــــــــــــــاملــة محــددة من قبــل 
الجهـاز المركزي المســــــــــــــؤول عن التطوير اإلداري في البلد أو أنها تمثل أهداف التطوير اإلداري 

 ى مستوى منظمة إدارية واحدة، ويمكن إيجاز هذه األهداف على النحو اآلتي:عل
خلق عملية مســـــــــتديمة واتجاه متعاظم  للتجديد، والتطوير لدى العاملين بالشـــــــــكل الذي يتيح  .0

فرص التغيير لدى المنظمات بســـــرعة كافية، وال يكون تصـــــرفها كردود فعل، واســـــتجابة للظروف 
 المفروضة من بيئة العمل.

لق مناخ مالئم داخل المنظمات  لمعالجة المشــاكل ووضــع الحلو لها بعيدًا عن االتجاهات خ .6
 الفردية في مواجهة المشاكل.

العمل على رفع مســـــــــــتوى الفهم العام والتفكير اإلداري لدى العاملين وعلى كل المســـــــــــتويات  .7
 وجميع فروع العمل.

الذي يهيئ فرص أوســــــــــــع وأكبر   تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين اإلدارية بالشــــــــــــكل .4
 لتحسين ورفع مستويات األداء.

تهيئـة العقول اإلداريـة التي تمتلـك المعرفـة العلميـة والخبرة الواســــــــــــــعـة والقدرة الكافية لمواجهة  .0
 .2احتياجات التطوير المستقبلي والناتجة عن تطوير المجتمع وهو التكنولوجية

 :عناصر التطوير اإلداري 
منظمة، ومستمرة لتنمية مجاالت، واتجاهات الفرد أو المجموعة  لتحسين هو عملية  التدريب: .9

كسابهم الخبرة، وخلق الفرص المناسبة لتغيير في السلوك من خالل توسيع معرفتهم  األداء وا 
ومهاراتهم عن طريق التحفيز المستمر على تعلم واستخدام األساليب الحديثة  لتتفق مع طموحهم 

تقبل والدولة في المسج تخططه اإلدارة مراعية فيه حاجاتهم المنظمة، الشخصي، وذلك ضمن برنام
 3من األعمال.

                                                           
دارة التغير، الدار الجامع أحمد،ماهر  1 كندرية ية، االستطوير المنظمات، الدليل لعملية اإلعادة الهيكلية والتميز إلداري وا 
 .20-21ص:  ،6112،
 .62ص:  ،0122سط للطباعة والنشر، الجة المشكالت اإلدارية، دار وااإلدارية ودورها في مع البياع، التنميةمحمد حسن 2
 .6111،التدريب اإلداري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. األردن نجم العزاوي، جودة 3
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حداث التغييرات الالزمة في المنظمة بنية التطوير المستمر، وتحسين   هو وسيلة لمالحقة التطور وا 
كسابهم المهارات والخبرات الجديدة.  1أداء العاملين وا 

عضـــــــــــــو من مجموعة داخل الوحدة التنظيمية أو  هو حاجة الفرد أن يكون  الوالء التنظيمي: .4
داخل المؤســــــــــــســــــــــــة بمعنى أن يكون الفرد مقبواًل من اآلخرين، يبادلونه شــــــــــــعور المودة واالهتمام 

 2بالرعاية إن إشباع الفرد لهذه الدرجة هو شعوره بقوله من اآلخرين.
مة وأن هذا الفرد جزء ( أن  الشعور ينمو داخل الفرد باالنتماء إلى المنظ6112يرى )أبو النصـر، 

 3ال يتجزأ من المنظمة التي يعمل فيها، وأن أهدافه تتحقق من خالل تحقيق أهداف المنظمة.
الوســـــــائل المادية، والمعنوية المتاحة إلشــــــــباع الحاجات، والرغبات  نظام الحوافز والمكافآت: .3

 .4المادية، والمعنوية لألفراد
على خلق أو تحريــك الــدافع )مثير داخلي(  ( بــأنــه مثير خــارجي يعمــل6116ويعرفــه )حســــــــــــــن، 

ويوجه الفرد ايجابي ًا نحو الحصــــــول على الحافز بما يؤدي إلشــــــباع الفرد بســــــلوك معين يتفق مع 
 5األداء الذي تطلبه اإلدارة

( هي العوامل والمؤثرات والمغريات الخارجية التي تشـــــــجع األفراد 6112ويعرف أبو الكشـــــــك )   
نتيجـــة ألدائـــه المتفوق والمتميز، وتؤدي إلى زيـــادة رضــــــــــــــــائـــه، ووالئـــه  على زيـــادة أدائـــه، وتقـــدم

نتاجه مرة أخرى   .6للمؤسسة  وبالتالي إلى زيادة أدائه وا 
 تقييم األداء: .2
 7عملية قياس موضوعية لحجم ومستوى ما تم انجازه بالمقارنة مع المطلوب إنجازه كم ًا ونوعًا.   
 خصائص الفرد األدائية والسلوكية ومحاولة التعرف علىنظام رسـمي لقياس وتقييم التأثير في    

 8احتمالية تكرار نفس األداء والسلوك في المستقبل إلفادة الفرد والمنظمة والمجتمع.

                                                           
 .6104،اتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشرية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان الحريري،رافده  1
 .6112،، دار النهض اللبناني، لبنان0بربر، إدارة الموارد البشرية )االتجاهات والممارسات( طكامل  2
، دار الفجر للنشر 01نتيجة الذكاء العاطفي/ الوجداني مدخل للتميز في العمل والنماذج والحياة طالنصر، أبو  مدحت3

 .6112،والتوزيع القاهرة
 .6111،ة )النظريات، العمليات، الوظائف( دار وائل للنشر والتوزيع عمانالقريوني، مبادئ اإلدار محمد قاسم  4
 .6116،مبادئ، جامعة اإلسكندرية، مطابع كلية التجارة االسكندرية وآخرون،حسن افشال محمد  5
 .6112،اإلدارة المدرسية المعاصرة، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان ،الكشك محمد نايف أبو 6
 .6110ة األفراد، دار الشروق عمان،ارة الموارد البشرية، إدار مصطفى شاويش، إد 7
 .6110وائل للنشر والتوزيع. عمان، دار 6خالد عبد الرحيم الهيتي، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي ط 8
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نجازاتهم وســــــــــــــلوكهم في عملهم     تلك العملية التي تعني قياس كفاءة العاملين وصــــــــــــــالحيتهم وا 
م الحالية واســـــــتعدادهم لتقلد مناصـــــــب أعلى الحالي للتعرف على مقدرتهم على تحمل مســـــــؤولياته

 1.مستقبالً 
 ثانيا : تحسين األداء: 

 مفهوم األداء الوظيفي:
النتائج والمخرجات التي حققها الشخص نتيجة الجهد المبذول من خالل قيامه بالمهام والواجبات   

 .2والمسؤوليات الموكلة إليه
رد بها يعكس الكيفية التي يتحقق بها، أو يشبع الفدرجة تحقيق المهام الموكلة لوظيفة الفرد، وهو   

 .3متطلبات الوظيفة
يرتبط مفهوم األداء لكل سلوك الفرد والمنظمة، حيث تحيل مكانة خاصة داخل أي منظمة ويعد     

 .4الناتج النهائي لمحصلة كل النشاطات بها وذلك على مستوى الفرد والمنظمة
الذي من خالله يتم الحكم على فعالية األفراد والجماعات وحسب جرير فإن األداء هو األساس    

 .5والمؤسسات، ويقصد به من زاوية أخرى إنجاز هدف أو أهداف المؤسسة

 أهمية األداء الوظيفي:
وترجع أهمية األداء الوظيفي من وجهة نظر المنظمة إلى ارتباطه بدورة حياتها في مراحلها المختلفة، 

 وهي:
 مرحلة الظهور. .0
 البقاء واالستمرارية.مرحلة  .6
 مرحلة االستقرار. .7
 مرحلة السمعة، والفخر. .4
 مرحلة التميز. .0
 مرحلة الريادة. .2

                                                           
 .6116لنشر والتوزيع، عمان،، دار وائل ل0هنا نصر الله، إدارة الموارد البشرية، ط 1
 .6112،غزة ،عكاشة، الثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي، التجارة والجامعة اإلسالميةأسعد أحمد محمد 2 
 .6110،الموارد البشرية رؤية مستقبلية، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع القاهرة محمد، إدارةراوية  3 
دراسات يات العسكرية، رسالة ماجستير منشورة، كلية العالقة النمط القيادي بأداء األطباء في المستشف ،الغبيوي ناصر سعدي 4

 .6117،العليا، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض
التصرف اتجاه الضغوط المهنية وعالقتها بفعالية األداء، ماجستير، جامعة وهران،  زريبي، استراتيجياتأحالم 5 

 .6104،الجزائر
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ومن ثم فإن قدرة المنظمة على تخطي مرحلة من مراحل النمو والدخول في مرحلة أكثر تقدمًا،    
 .1إنما يتوقف على مستويات األداء بها

د للمنظمة حســـــــــب ما أشـــــــــار إلي  العامودي وترجع أهمية األداء الوظيفي لما تحقق  من فوائ
(4093 :  
 يعد  األداء الوظيفي مؤشرًا لدرجة تحقيق رؤية ورسالة المنظمة. .0
 تعد  وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة. .6
يعـد  األداء الوظيفي عن مســــــــــــــتوى نجـاح األفراد واإلدارة في تنفيـذ المهـام الموكلة إليهم ودرجة  .7

 تنفيذ هذه المهام.
ارية بقاء المنظمة في الســـــــوق من خالل اســــــــتمرارية تطوير وتحســــــــين أداء يســـــــهم في اســــــــتمر  .4

 المنظمة لمواكبة التغيرات البيئية المحيطة.
 يسهم في معرفة الطاقات والقدرات الكافية لدى العاملين في المنظمة. .0
 2يعد  أساسًا جوهري ًا لعمليات التطوير والتحسين اإلداري في المنظمة. .2

 : أهداف األداء الوظيفي
ف، فعالية اإلدارة لتحقيق األهدا يوجد الكثير من أهداف األداء الوظيفي التي تعد  بمثابة ضـــــــــــــمان

  :أهمها
تحديد أهداف معينة )محددة( تدل نتائج الدراســـــــــــات أن مســـــــــــتوى أداء الفرد يكون أعلى حينما  .0

 يطلب منه إنجاز أهداف عالية محددة مما لو طلب منه مجرد بذل قصار جهده.
هداف أداء صـــــــــــعبة ولكن مقبولة: ومن العوامل التي تســـــــــــاعد على تقوية التزام األفراد تحديد أ  .6

 تجاه األهداف مشاركتهم في وضع تلك األهداف.
 توفير معلومات مرتدة )تغذية راجعة( عن مدى التقدم في تحقيق الهدف. .7

 3.الهدفينبغي أن يحصل الفرد على معلومات مرتدة بين مدى تقدمه في تحقيق 
   أن األهداف التي يحققها تحسين األداء الوظيفي هي:4002العشماوي )ويرى 

وضـــــع أســـــاس جيد الختيار األفراد المناســـــبين ألداء األعمال في المنظمات حســـــب المؤهالت  .0
 والقدرات )مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب(.

                                                           

اجستير م رسالة-المكرمةباألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين في إمارة مكة القيادة وعالقتها  الشريف، األنماططالل ) 1 
 .6111،جامعة نايف للعلوم األمنية السعودية

كفاءة األداء الوظيفي وعالقته باألنماط القيادية السائدة لدى القيادات اإلدارية دراسة تطبيقية  العامودي، مستوى محمد زكي 2 
 .6107،غزة ،لنقل والمواصالت في قطاع غزة "رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة والسياسةعلى سلطة الترخيص بوزارة ا

 .6114،السلوك في المنظمات، ترجمة رفاعي إسماعيل البسيوني دار المريخ للنشر، السعودية جرينبرج، إدارةروبرت بارون  3 
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ين وقد يساعد في تحسيمثل أداة اتصـال بين العاملين من جهة وبين رؤسـائهم من جهة أخرى  .6
 الفهم المشترك بين الطرفين.

 اكتشاف الحاجة التدريبية وتحديد أنواع البرامج التطويرية الالزمة. .7
 تشجيع المنافسة بين األفراد حتى يستفيدوا من فرص التقدم المقترحة أمامهم. .4
 التخطيط الجيد للمسار الوظيفي للعاملين. .0
رفة األفراد الذين يمكن أن يتدرجوا في مناصـــــــــب يســـــــــاعد تخطيط القوى العاملة عن طريق مع .2

 .1أعلى في المستقبل

 عناصر األداء الوظيفي:
   أن هناك عدة عناصر لألداء الوظيفي ومنها:4002ويرى كل من )الشايحي والمزروع، 

كالقدرة على تحديد متطلبات إنجاز العمل وذلك من خالل تحدد الموارد  العناصـــر التنفي ية: .0
 الموارد التي تم تحديدها بفعالية. ءمة إلنجاز العمل، وينجز العمل في ضو البشرية الالز 

جراءاته، والمعرفة بأهدافه ومهامه، والعمل  العنـاصـــــــــر األكـاديميـة: .6 كـالمعرفـة بنظم العمـل وا 
 والمعرفة باألسس والمفاهيم الفنية المتعلقة بالعمل.

، وتقديم األفكار، والمقترحات: كالمتابعة لما يســـــــــتجد في مجال العمل، العناصــــــر التطويرية .7
مكانية تحمل المسؤوليات أعلى.  وا 

ــدوام، والقــدرة على الحوار وعرض الرأي  العنــاصـــــــــر األخالقيــة: .4 كــالمحــافظــة على أوقــات ال
 واالهتمام بالمظهر، وتقدير المسؤولية وحسن التصرف.

مع الجمهور كالعالقة مع الرؤســــــــــاء، والعالقة مع الزمالء، والعالقة  العناصــــــر االجتماعية: .0
 .2والمراجعين

   إلى مجموعة من العناصر األخرى األداء وهي:4002وقد أشار )السكران، 
وتشـــمل المعارف العامة، والمهارات الفنية والمهنة والخلفية العامة  المعرفة بمتطلبات الوظيفة: .0

 عن الوظيفة والمجاالت المرتبط بها.
ن عمله الذي يقوم به، وما تملكه من رغبة، وتتمثـل في مـدى مـا يدركه الفرد ع نوعيـة العمـل: .6

 ومهارات فنية، وبراعة، وقدرة على التنظيم، وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء.
: أي: مقـدرًا العمـل الـذي يســــــــــــــتطيع الموظف إنجـازه في الظروف العادية كميـة العمـل المنجز .7

 للعمل، ومقدار سرعة لهذا اإلنجاز.

                                                           

المعلومات واالتصاالت بحث محكم. شرطة  محمد عبد الفتاح العشماوي، إدارة الفردي المتبني على تكنولوجيا 1 
 .6112،الشيخ

 .6112،، تقييم األداء الوظيفي لإلدارة وفقًا لالئحة الجديدة ورقة عمل غير منشورةالمزروعوبشرى  الشايحيخلود  2 



 

316 
 

جدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل مســـــــــــــؤولية وتشـــــــــــــمل ال المثابرة والوثو : .4
نجاز األعمال في أوقات محددة، ومدى حاجة هذا الموظف لإلرشــــــــــــــاد والتوجيه من قبل  العمل وا 

 . 1المشرفين وتقييم نتائج عمله

 منهجية الدراسة:
ل في دراسة مثالوصفي التحليلي الذي يعتبر األسلوب األ الدراسة الحالية على المنهج اعتمدت    

 حيث أن هذا المنهج يهتم بتوفير أوصاف دقيقة ،مجاالت الظواهر اإلنسانية والطبيعية المختلفة
للظاهرة المراد دراستها من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط وهذا النوع من البحوث الوصفية يتم 

 .تية االنترنتبواسطة الرجوع إلى الدراسات السابقة والكتب والدوريات والشبكة العنكبو 

 مصادر الدراسة: 
 :اعتمدت الدراسة على نوعين أساسيين من البيانات 
  البيانات األولية:  .7

وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات الدراسة وحصر    
امج نوتجميع المعلومات الالزمة في موضوع الدراسة، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام بر 

SPSS) اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة )
 ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

  البيانات الثانوية: .4
قام الباحث بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة،      

داري وتحسين األداء الوظيفي، بهدف إثراء موضوع الدراسة بشكل والتي تتعلق بدور التطوير اإل
علمي، وذلك من أجل التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك 

  أخذ تصور عن آخر المستجدات التي حدثت في بعد الدراسة.

 :ةالدارس وعينة مجتمع
دهم في قطاع غزة والبالغ عد الشق المدني ارة الداخليةتكون مجتمع الدراسة من العاملين في وز     
دام قانون خذ عينة باستخأسلوب العينة العشوائية البسيطة بحيث تم أ، وتم استخدام اً ( موظف202)
(6117  ،Moore في تطبيق )ة س، ويبرر الباحث اختياره لمجتمع الدراداة الدراسة )االستبانة(أ

جانب ، بأن هذا الفي وزارة الداخلية واألمن الوطنيحوال المدنية( األمن العاملين في الشق المدني )
من الوزارة يهتم بتقديم الخدمات المتنوعة فيما يخص األحوال الشخصية للجمهور وفيه نوع من 

                                                           

بمدينة  ةالمناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي، دراسة مسحية على ضباط قطاع قوات األمن الخاص ناصر السكران، 1 
 .6114،الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. الرياض
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االستقرار الوظيفي والتكليفات الوظيفية، عكس الشق العسكري) األجهزة األمنية( التي جل عملها 
 األمنية والعمل الميداني أكثر من العمل اإلداري.  يهتم بالضبط والسيطرة

 :ة  اآلتي Moore ،3002) باستخدام معادلةوقد تم حساب حجم العينة 

(1) 

2

2

Z
n

m

 
  
 

 

 حيث: 
Z  :القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم )مثاًل :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 
m:  :مثاًل( 0.05الخطأ الهامشي: وُيعب ر عنه بالعالمة العشرية) 

 يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
n (2)الُمَعد ل 

1 

nN

N n
= 

 ( نجد أن حجم العينة يساوي:0)باستخدام المعادلة تمثل حجم المجتمع ، و  Nحيث  
2
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384
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ل باستخدام المعادلة ) = 816Nحيث أن مجتمع الدراسة   ( يساوي:2، فإن حجم العينة الُمَعد 
236

1384618

618384




=  ل  nالُمَعد 

موظفًا على األقل من الفئات  (236وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي ) 
 اإلشرافية.

( استبانة ثم اختيارهم بطريقة 30تكونت عينة الدراسة االستطالعية من )العينة االستطالعية: 
عشوائية بغرض تقنين أداة الدراسة والتحقق ممن صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية وقد تم 

 شاكل في الصدق والثبات.إدخالها في التحليل النهائي نظرًا لعدم وجود م
( موظفًا من درجة رئيس شعبة فما 672قام الباحث باختيار عينة عشوائية بلغت )العينة الفعلية: 

 الداخلية الشق المدني بقطاع غزة. من العاملين في وزارة فوق،
   يوضح عينة الدراسة9جدون رقم )

 النسبة التكرار 
 72.1 170 استمارات مكتملة

 27.9 66 دة )لم يتم اإلجابة عليها(استمارات مفقو 
 100.0 236 المجموع
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   الجنس2جدون )
 النسبة التكرار الجنس 
 83.5 142 ذكر
 16.5 28 انثى

 100.0 170 اإلجمالي
 من االناث %02.0من الذكور، بينما  %27.0( ان 6يتضح من جدول )

   العمر3جدون )
 النسبة التكرار العمر 
 52.9 90 سنة 30اقل من 

 35.3 60 سنة 40اقل من -30من 
 11.8 20 سنة 50اقل من  40من 

 - - سنة فأكثر 50
 100.0 170 اإلجمالي

من  %11.8سنة، 71اقل من  %35.3سنة ،  40اقل من  -30من  %52.9( ان 3يتضح من جدول )
 سنة. 50اقل من  -40

 العلمي   المؤهل4جدون )
 النسبة التكرار المؤهل
 12.4 21 ومأقل من دبل
 35.3 60 دبلوم 

 43.0 73 بكالوريوس
 9.4 16 دراسات عليا
 100.0 170 اإلجمالي

 % 06.4 دبلوم، %70.7عليا،  دراسات %1.4بكالوريوس، مؤهلهم العلمي  %43( ان 4يتضح من جدول )
 اقل من دبلوم 

   المسمى الوظيفي5جدون )
 النسبة التكرار المسمى الوظيفي
 4.7 8 ىمدير عام فأعل

 30.6 52 مدير دائرة    
 41.2 70 رئيس قسم    
 23.5 40 رئيس شعبة    

 100.0 170 اإلجمالي
رئيس شعبة،   %67.0مدير دائرة ،  %71.2مسماهم الوظيفي رئيس قسم،   %40.6( ان 5يتضح من جدول )

 مدير عام فأعلى. 4.2%
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   سنوات الخبرة6جدون )
 بةالنس التكرار سنوات الخبرة 

 24.1 41 سنوات 5اقل من 
 50.6 86 سنوات 10اقل من  -5من 
 21.8 37 سنة 15اقل من  -10من 

 3.5 6 سنة فأكثر15
 100.0 170 اإلجمالي

 0اقل من  %64.0سنوات،  01الى اقل من  5سنوات خبرتهم من  %01.2( ان 6يتضح من جدول )
 %60.2سنوات،

 الدراسة:أداة 
 الدراسة ومجتمعه. مع منهجيةب ناستت األنه ة،االستبانستخدم الباحث ا

 ةأثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخلي استبانةتم إعداد 
 رئيسين:ستبانة الدارسة من قسمين اتتكون و واألمن الوطني بقطاع ةزة.

هل الجنس، والفئة العمرية، والمؤ وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب )القسم األون: 
 (.العلمي، وسنوات الخدمة، والدرجة الوظيفية

أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة  محاور القسم الثاني:
 فقرة: (40)ويتكون من  الفلسطينية بقطاع ةزة. ةالداخلي

   توزيع محاور االستبانة7جدون )

 عدد الفقرات  م

00.  

أوال : التطوير 
 اإلداري 

 8 المحور األون: التدريب

 6 نظام الحوافز والمكافآت المحور الثاني:  .06
 6 الوالء التنظيمي المحور الثالث:  .07
 6 تقييم األداء الرابع:المحور   .04
 26 المتغير المستقل: التطوير اإلداري   .00
 15 الوظيفي التابع: األداءالمتغير   .02

 41 بانةإجمالي محاور االست 
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 االستبانة:خطوات بناء 
أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 

 المدني  بقطاع ةزة. )الشقواألمن الوطني  ةفي وزارة الداخلي
 االستبانة:لبناء  الخطوات التاليةواتبع الباحث 

نها واالستفادة م الدراسة،الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع على األدب اإلداري و  االطالع .2
 وصياغة فقراتها. االستبانةفي بناء 

يد أبعاد في تحد اإلدارييناستشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين  .2
 وفقراتها. االستبانة

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها  .1
 .بعدات التي تقع تحت كل تحديد الفقر  .01
بداء المالحظات. .00  عرض االستبانة على المشرف للنقاش وا 
 .أساسيين محورينفي صورتها األولية وقد تكونت من  االستبانةتم تصميم  .06

واالدارية  ( من المحكمين ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية10على ) االستبانةتم عرض 
 سسات الحكومية. واإلحصائية في كل من الجامعات والمؤ 

ة اإلضاف من حيث الحذف أو االستبانةفي ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات     
 .( فقرة41في صورتها النهائية على ) االستبانةلتستقر  ،والتعديل

 صد  االستبيان:
عينة استطالعية  وتم توزيع يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه،

ام الباحث وقد ق االستبانة،استبانة الختبار االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات  30جمها ح
 بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 صد  المحكمين "الصد  الظاهري": -1
( متخصصين في 11عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من )   

ية والمهنية واإلحصائية، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام المجاالت األكاديمية واالقتصاد
بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته 

 النهائية.
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 صد  المقياس : -2
 Internal Validityأوال  : االتسا  الداخلي 

اق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتس    
تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب 

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 الداخلي:نتائ( االتسا   -
 التطوير اإلداري المستقل: المتغير  أوال :
ة ( والدرجة الكليالتدريبمجال )( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 8يوضح جدول رقم )   

وبذلك يعتبر  α≤ 0.05معنوية  ى للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو 
 لما وضع لقياسه. االمجال صادق

 باط بين كل فقرة من فقرات التدريب والدرجة الكلية للمجان    معامل االرت8جدون رقم )

 المحور األون: التدريب م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.879 توجد خطط واضحة لتطوير وتدريب الموظفين لتحسين أدائهم. 1

المتغيرات  سب معالموظفين بما يتنا أساليب تدريبتحرص الوزارة على التنويع في  2
 0.000 *0.923 واالجتماعية.البيئية 

تقوم الوزارة بإعداد برنامج دوري للتدريب المستمر المتعلق بالكفاءة المهنية  3
 0.000 *0.911 وتطوير األداء. للموظفين لتحسينوالشخصية 

تحرص الوزارة على تنفيذ برامج التدريب التي تصقل المهارات المتنوعة وكل ما  4
 0.000 *0.901 عم األداء اإلداري الفعال.يد

 0.000 *0.806 لتطوير وتحسين العمل. بالترشح لدوراتتلزم الوزارة موظفيها  5
 0.000 *0.874 يتم االستعانة عادة بخبراء في مجال التطوير لتدريب الموظفين داخل بيئة العمل. 6
 0.000 *0.856 بية.التدريتخصص الوزارة جزء من الميزانية لصالح البرامج  7
 0.000 *0.636 تساعد العملية التدريبية على تكوين قيم وأفكار إيجابية تجاه العمل الجماعي. 8

 28ودرجات حرية  0.361.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 " نظام الحوافز والمكافآتات " فقر كل فقرة من ( معامل االرتباط بين 9يوضح جدول رقم )

للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  والدرجة الكلية
0.05≥α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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   معامل االرتباط بين كل فقرة من نظام الحوافز والمكافآت والدرجة الكلية للمجان9جدون رقم )

 نظام الحوافز والمكافآت ر الثاني:المحو  م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

تهتم الوزارة دومًا في تحسين والتطوير نظام الحوافز والمكافآت حسب خطة التطوير  1
 0.000 *0.912 اإلداري لديها.

ن ن للتحسيأداء الموظفي مخرجات ونتائجتمنح الوزارة الحوافز والمكافآت بناء على  2
 0.000 *0.928 والتطوير المستمر لديهم.

وحوافز للموظف المبدع الذي يقدم أفكار ابتكارية تخدم طبيعة  الوازرة مكافآتتمنح  3
 0.000 *0.897 العمل.

 0.000 *0.881 تشجع الوزارة موظفيها باتباع دورات تحسين أدائهم ومهاراتهم في العمل. 4

 ،الشكر)والمعنوية مثل بالحصول على الحوافز المادية يهتم الموظفون في العمل  5
 0.000 *0.675 .المكافآت(الثناء، واالحترام،  التقدير،

 0.000 *0.810 العالوة في العمل. للترقية أويعتبر النجاح بالدورات التدريبية معيارًا  6
 28ودرجات حرية  0.361ة تساوي قيمة االرتباط الجدولي.α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

كلية " والدرجة ال الوالء التنظيميمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "  (11)يوضح جدول رقم 
وبذلك يعتبر  α≤ 0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
 والدرجة الكلية للمجال الوالء التنظيمياالرتباط بين كل فقرة من فقرات ( معامل 10جدول رقم )

 الوالء التنظيمي المحور الثالث: م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

1 
يوجد ثقة لدى الموظفين بأن الوزارة تحافظ على الموظفين المتميزين بالعمل فيبها 

 0.000 *0.888 وتقدرهم.

 0.000 *0.90 التعاون.الوزارة إلى تجسيد روح الفريق في العمل واضفاء روح  تسعى 2

3 
يوجد شعور لدى الموظفين بااللتزام األخالقي في االستمرار وأداء أعمالهم داخل 

 0.000 *0.817 الوزارة.

 0.000 *0.927 .الوظيفي لتطوير أدائهمالثقة بالنفس بشكل يؤدي  الوزارة موظفيهاتمنح  4
 0.000 *0.908 أنفسهم أعضاء فعالين في العمل وهناك جدوى لوجودهم. الوزارة الموظفون تعتبر  5
 0.000 *0.751 الحقوق المعطاة للموظف تؤمن له مستقبل وحياة كريمة. 6

 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

، جال" والدرجة الكلية للم تقييم األداءبين كل فقرة من فقرات " معامل االرتباط  (00)ول رقم يوضح جد
وبذلك يعتبر المجال  α≤ 0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 صادق لما وضع لقياسه.
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 داء والدرجة الكلية للمجان  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات تقييم األ11جدون رقم )

 تقييم األداء الرابع:المحور  م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.947 تقوم الوزارة أو اإلدارة بعمل تقييم موضوعي لبرامج وأنشطة تطوير الموظفين. 1

2 
 لبشري فياألداء الوظيفي إلى تحديد طبيعة أداء الكادر ا ميؤدي نظام التقيي
 0.000 *0.951 المؤسسة ونوعيته.

3 
يحتوي نظام تقييم األداء الوظيفي على معايير عملية لقياس قدرات ومهارات 

 0.000 *0.965 الموظفين.

 0.000 *0.943 يحدد نظام تقييم األداء نقاط القوة والضعف لدى الموظفين. 4

5 
طلوبة يد البرامج التدريبية الميتم االستفادة من نتائج تقييم األداء في عملية تحد

 0.000 *0.942 للموظفين.

 0.000 *0.933 يعد نظام تقييم األداء حافزًا للموظفين لتطوير أدائهم الوظيفي وتحسينه. 6
 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 األداء الوظيفي بع:التاالمتغير ثانيا : 
" والدرجة  األداء الوظيفيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "  (12)يوضح جدول رقم    

وبذلك  α≤ 0.05الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
 لما وضع لقياسه. ايعتبر المجال صادق
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   معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات األداء الوظيفي والدرجة الكلية للمجان12جدون رقم )

 األداء الوظيفي: الوسيطالمتغير  م
 

 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.860 لعمل.ااألعمال بكفاءة وفاعلية للحفاظ على ديمومة انسياب  الموظفين بتأديةيقوم  1
 0.000 *0.765 الكافي إلنجاز األداء الوظيفي في الوقت المحدد. الموظفين الجهد يبذل 2

تساهم المعتقدات واألفكار السائدة لدى الموظفين في الوزارة في تحسين األداء  3
 0.000 *0.769 الوظيفي.

 0.000 *0.790 تساهم األنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة بالوزارة في تطوير األداء المؤسسي. 4
 0.000 *0.756 يقوم الموظفون باستغالل الموارد المتاحة لديهم في أثناء أدائهم الوظيفي. 5
 0.000 *0.851 يتوفر لدى الموظفين المهارة والقدرة على حل المشكالت اليومية. 6

يوجد اهتمام ومتابعة من قبل المدراء لالقتراحات التي يتقدم بها الموظفين والخاصة  7
 0.000 *0.769 ة األداء الوظيفي.بجود

يشارك الموظف في عملية اتخاذ القرارات لتحسين األداء الوظيفي من خالل الخطط  8
 0.000 *0.838 والبرامج

يوجد تنسيق مستمر بين المستويات االدارية لتحقيق الجودة المطلوبة في انجاز  9
 0.000 *0.811 األعمال.

ية واالستعداد والرغبة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي تتوافر لدى الموظفين الجاهز  10
 0.000 *0.770 إلنجاز األداء الوظيفي المطلوب.

لمام بطيعة األعمال الموكلة إليهم من خالل قائمة  11 يتوافر لدى الموظفين معرفة وا 
 0.000 *0.847 الوظيفي.الوصف 

في تحسين األداء الوظيفي يؤثر نظام العقوبات والجزاءات المعتمد في المؤسسة  12
 0.000 *0.718 للموظفين وتطويره.

يحافظ الموظفون لحد كبير على أسرار العمل بجميع الوسائل المتاحة الكترونية  13
 0.000 *0.791 وبشرية.

 0.000 *0.882 يتمتع الموظفون بمهارة التواصل الجيدة والتعامل مع اآلخرين. 14
 0.000 *0.843 السابقة.حظة والفهم من خالل التجارب يمتاز الموظفون بسرعة المال 15

 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 طريقة الترميز:
  (07)( لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول رقم 10-1تم استخدام التدرج )

 درجات مقياس  93)م جدون رق

ةير موافق بدرجة  االستجابة
 كبيرة

 موافق بدرجة كبيرة 

 10 1 2 7 2 5 4 3 2 1 المقياس
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دل على الموافقة العالية  10وكلما اقتربت االجابة من   ،( لالستجابة10-1اختار الباحث التدرج ) 
 .%10على ما ورد في الفقرة المعنية وكل تدرج له وزن نسبي 

 عالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:الم
 Statistical Package for theتم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي

Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار ما  K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف -اختبار كولمجوروف تم استخدام
ي جدول رقم ف، وكانت النتائج كما هي مبينة إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

(14.) 
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  (14)رقم جدول 

 
 
 م

 عدد 
 الفقرات

-كولمجوروف
 (K-Sسمرنوف

  

 المعنوية
Sig. 

00.  

 التطوير اإلداري 

 0.997 0.988 8 المحور األون: التدريب

المحور الثاني: نظام الحوافز   .06
 والمكافآت

6 0.946 0.361 

 0.208 0.932 6 المحور الثالث: الوالء التنظيمي  .07
 0.734 0.967 6 المحور الرابع: تقييم األداء  .04
 0.961 0.981 26 المتغير المستقل: التطوير اإلداري   .00
 0.463 0.952 15 التابع: األداء الوظيفيالمتغير   .02
 0.891 0.975 41 إجمالي محاور االستبانة 

ت الدراسة مجاالجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 9)رقم واضح من النتائج الموضحة في جدول 
عي هذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيوبذلك فإن توزيع البيانات ل (0.05)مستوى الداللة من  أكبركانت 

 معلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة. الت سيتم استخدام االختبارا حيثو 
 تم استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:

النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض  .07
 . معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة

 (, لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ .04

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.split halfاختبار التجزئة النصفية ) .00

 Composite Reliability(CR) الثبات المركب .02
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يستخدم  K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف-اختبار كولمجوروف استخدام .02
 .ع التوزيع الطبيعي من عدمهما إذا كانت البيانات تتب هذا االختبار لمعرفة

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .02
. وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين
 والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.

ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل ( T-Test) عينة واحدةفي حالة  Tاختبار  .01
 فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .61
 ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 .Multiple Regressionلمتعددر ااختبار االنحدا .60

 . simple Regression اختبار االنحدار البسيط .66

 .IBM SPSS/AMOS-21تحليل المسار باستخدام برنامج  .67

 التحليل العاملي التوكيدي. .64
 لإلجابة عن السؤان الرئيس للدراسة: 

لوطني ية واألمن اما أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخل
 بقطاع ةزة؟

نظيمي، والوالء التتبين وجود أثر للتطوير اإلداري بأبعاده )التدريب، ونظام الحوافز والمكافآت،  
في   α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وجوهري ا   ا وتقييم األداء  تأثيرا  إيجابيا  

 طينية.تحسين األداء لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلس
( .Sig، وأن القيمة االحتمالية )(1.222) ( أن معامل االرتباط يساوي 00يبين جدول رقم )    

يدل على وجود عالقة ذات داللة  ( وهذاα ≤ 0.05)الداللة  ى من مستو  أقلوهي  (0.00) تساوي 
ًا إحصائية  الداخلية  ةلدى العاملين في وزار تحسين األداء التطوير اإلداري في بين أبعاد قوية جد 

الفلسطينية، وهذا يؤكد صحة الفرضية التي افترضها الباحث في دراسته  مما يستدعي على 
أصحاب القرار في وزارة الداخلية زيادة االهتمام في تلك األبعاد الخاصة بالتطوير اإلداري  لما لها 

 من تأثير قوي في تطوير، وتحسين أداء الموظفين في بيئة العمل لديها. 
جوهرية ورة   بص التابع يتأثرالمتعدد أن تحسين األداء وهو يمثل المتغير  نموذج االنحداريبين  -

 داللة إحصائية باألبعاد )الوالء التنظيمي، وتقييم األداء(. وذات
تم استبعاد )التدريب، ونظام الحوافز والمكافآت(  لعدم الداللة اإلحصائية في التأثير على  -

داء(، ويعزو الباحث ذلك إلى الوضع المالي الذي يمر به العمل المتغير التابع )تحسين األ
الحكومي بشكل عام ووزارة الداخلية واألمن الوطني بشكل خاص بسبب قلة وشح  الموارد المالية 
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في قطاع غزة ، والذي كان له تأثير مباشر على ضعف صرف الميزانيات التشغيلية للوزارة من 
ز تتعلق باألنشطة التدريبية وكذلك تطوير وتفعيل نظام الحواف أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي

من قيادة الوزارة العمل على توفير  يوالمكافآت بالشكل المطلوب داخل الوزارة ، وهذا يستدع
يجاد الحلول و ا البدائل المالئمة  التي تدعم وتعزز دور وأهمية العملية التدريبية، لموارد المناسبة وا 

مخرجات ونتائج تقييم األداء من خالل الجهات كافآت للموظفين حسب الحوافز والموصرف 
 المختصة في الوزارة .

  نتائ( اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد التطوير اإلداري في تحسين األداء لدى العاملين 95جدون )
 في وزارة الداخلية الفلسطينية

 المتغير
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامل 

 تحديدال

F 
 المحسوبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستوى 
 الداللة

ß معامل االنحدار T 
 المحسوبة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

تحسين 
 األداء

1.222 0.619 133.3 

 2 االنحدار

0.000 

المقدار 
 000. 10.498 2.802 الثابت

 167 البواقي

تقييم 
 000. 6.221 392. األداء

الوالء 
 000. 3.959 269. التنظيمي

من المعادلة لعدم الداللة  المستبعدة اتالمتغير  
 االحصائية

 

 754. 314.- -020. التدريب

نظام 
الحوافز 
 والمكافآت

.071- -.825 .411 

لإلجابة عن الفرو  ما بين التطوير اإلداري وتحسين األداء تعزى للمتغيرات الديمغرافية تبين أن : 
بين متوسطات المستجيبين   α≤0.05عند مستوى داللة ) فرو   ات داللة إحصائية توجدال 

مر، )الجنس، والع ةات الشخصية والوظيفيلمتغير ل األداء  تعزى اإلداري، وتحسين  )تطويرحون 
 العلمي، والدرجة الوظيفية، وسنوات الخبرة .المؤهل و 
متوسطات المستجيبين حون في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -0

  للجنس. األداء  تعزى اإلداري، وتحسين  )التطوير
 من أكبر اختبار )ت( لعينتين مستقلتين نتائج الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين

حيث كانت قيمة  التطوير اإلداري(محور محور ) إلجماليبالنسبة ( α ≤ 0.05) الداللة مستوى 
 متوسطاتحول وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين  عدم مما يوضح(  1.0ة )المعنوي
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  الجنس، وهنا يفسر الباحث إلى أن لمتغيرتعزى تطوير األداء استجابة المبحوثين حول محور 
العمل في المجال اإلداري ال يختلف بين الذكر واإلناث في الوزارة وتطبيق إلجراءات التطوير 

يجة هذه نت وقد اتفقتجميع الموظفين في المستويات اإلدارية كافة في الوزارة،  اإلداري تشمل
 (.2110(، ودراسة )سالم،2116الفرضية مع نتيجة فرضية دراسة )عوض،

 نم أكبر اختبار)ت( لعينتين مستقلتين نتائج الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
حيث كانت قيمة  تحسين األداء( محور )محور إلجماليلنسبة با( α ≤ 0.05) الداللة مستوى 

ات متوسطحول وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين عدم  مما يوضح(  1.00المعنوية )
و الجنس، وبين الباحث أن أي إجراء أ لمتغيرتعزى  تحسين األداء محوراستجابة المبحوثين حول 

ة تشمل الجنسين إذ ال يمكن تطوير وتحسين الذكور وترك أي عملية تحسين للموظفين داخل الوزار 
اإلناث والعكس ألنهم يعملون في مكان واحد في الوزارة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

 (.2110(، ودراسة)مزيد،2115)نوفل،

 الجنس –اختبار )ت  لعينتين مستقلتين   نتائ(92جدون رقم )

 ةقيم المتوسطات الجنس الدراسةمتغيرات 
 t االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 النتيجة

 تطوير اإلداري 
 6.22  كر

-0.39 0.70 
غير معنوية )ال توجد 

 6.35 أنثى فروق إحصائية(

 6.70 أنثى

 تحسين األداء
 6.92  كر

0.02 0.99 
غير معنوية )ال توجد 

 6.91 أنثى فروق إحصائية(

توسطات المستجيبين حون مفي  (α≤0.05)ائية عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحص ال-6
 للعمر. تعزى  تطوير اإلداري، وتحسين األداء  )

 لةالدال مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين    
(0.05 ≥ α ) (  1.22لداللة )حيث كانت مستوى ا (تطوير اإلداري محور محور) إلجماليبالنسبة

وير تطمحور إجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
تعزى لمتغير العمر، ويعزو الباحث ذلك إلى أن وزارة الداخلية تهتم بموظفيها من حيث  األداء

االعتبار  بعينتطوير العمل اإلداري للمجاالت كافة بغض النظر عن الفئة العمرية، ويتم أخذ ذلك 
عن التنفيذ حسب متطلبات كل فئة داخل الوزارة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) عوض، 

 (.6112(، ودراسة  ) الفرجاني، 6102(، ودراسة ) سالم، 6112
 ةالدالل مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.70حيث كانت مستوى الداللة) (تحسين االداء محورمحور ) إلجماليبالنسبة
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سين تح محورإجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
تعزى لمتغير العمر، وهذا يوضح لنا أن عملية تحسين األداء للموظفين تخضع لخطة معتمدة  األداء

الت والفئات كافة، من أجل  تحقيق االنسجام والتوافق بين جميع الموظفين بسبب تراعي المجا
التباين في الفئات العمرية ولكن تحسين األداء يشمل جميع الموظفين كل حسب موقعه وطبيعة 

(، ودراسة 6100(، ودراسة )الهاجري،6102عمله، وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة)قنديل ،
 (.6104)ماضي، 

 العمر ANOVA  نتائ( اختبار )التباين األحادي  17جدون رقم )

 قيمة المتوسطات الفئات العمرية متغيرات الدراسة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 اإلداري تطوير 

 6.11 سنة 30قل من أ

غير معنوية )ال توجد فروق  0.76 0.28
 حصائية(إ

 6.33 سنة 40قل من أ-30من 
 6.23 سنة 50قل من أ 40من 

 6.20 جمالياإل

 داءتحسين األ

 6.72 سنة 30قل من أ

غير معنوية )ال توجد فروق  0.31 1.19
 حصائية(إ

 7.12 سنة 40قل من أ-30من 
 7.00 سنة 50قل من أ 40من 

 6.89 جمالياإل
حون متوسطات المستجيبين في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -7
 للمؤهل العلمي. االداء  تعزى األداء، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة، وتحسين  تطوير)

   ةالدالل مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.21حيث كانت مستوى الداللة ) (تطوير اإلداري محور محور ) إلجماليبالنسبة

طوير التمحور إجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وهذا يؤكد صحة فرضية الباحث من خالل اطالع الباحث  اإلداري 

هذا المؤهالت العلمية المختلفة و  على بيئة العمل داخل وزارة الداخلية جل الموظفين فيها من حملة
ما وضحته الدراسة آنفًا، وهذا يخضع لشروط التوظيف من قبل ديوان الموظفين العام في الحكومة، 
لذا عمليات التطوير اإلداري داخل الوزارة تتم وفق رؤية ومنهجية علمية واضحة تشمل الجميع كل 

(، 6112 ه النتيجة مع دراسة )آل دحوان،حسب دوره وموقعه الوظيفي في الوزارة، وقد اتفقت هذ
 (.6112(، ودراسة ) الفرجاني، 6112(، ودراسة ) عوض، 6102ودراسة )سالم، 

 ةالدالل مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.221نت مستوى الداللة )حيث كا (تحسين االداء محورمحور ) إلجماليبالنسبة
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سين تح محورإجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ويفسر ذلك الباحث إلى أن الموظفين لديهم االهتمام في  األداء

ضافة معار  في مسارهم  ف وخبرات جديدةتحسين مهارات قدراتهم الوظيفية واعتبارها تطويرًا للذات وا 
الوظيفي كون الوزارة تعتمد في أعمالها كافة على نظام حوسبة العمليات اإلدارية وهذا يخضع له 
جميع الموظفين بغض النظر عن المؤهل العلمي لديه، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الحاليبة، 

 (.6102اسة )مزيد، (، ودر 6104(، ودراسة )ماضي، 6100(، ودراسة )الهاجري،6107

 العلمي المؤهل ANOVAالتباين األحادي  )اختبار   نتائ( 18جدون رقم )

 قيمة المتوسطات المؤهل العلمي متغيرات الدراسة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 إلداري تطوير اال

 6.46 قل دبلومأ

0.21 0.89 
غير معنوية )ال 
توجد فروق 

 حصائية(إ

 6.20 دبلوم
 6.15 بكالوريوس
 6.07 دراسات عليا

 6.21 جمالياإل

 داءتحسين األ

 6.63 قل دبلومأ

0.54 0.66 
غير معنوية )ال 
توجد فروق 

 حصائية(إ

 6.75 دبلوم
 7.03 بكالوريوس
 7.03 دراسات عليا

 6.90 جمالياإل
متوسطات المستجيبين حون في  (α≤0.05)د مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن -4

 لسنوات الخبرة. تعزى ، وتحسين االداء  اإلداري  )التطوير
  ةالدالل مستوى  من ( أكبراألحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.26ى الداللة )حيث كانت مستو  (تطوير اإلداري محور محور ) إلجماليبالنسبة

طوير التمحور إجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
سنوات في مجال عمله  0تعزى لمتغير سنوات الخبرة، يتضح لنا أن أقل موظف لديه خبرة  اإلداري 

مواطنين وبعض اإلداري داخل الوزارة خاصة في الشق المدني الذي يهتم باألحوال المدنية لل
الموظفين لم يتدور ألي مكان خارج تخصصه الذي أبدع فيه، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة) 

 (.6112 ودراسة )الفرجاني، (،6112(، ودراسة)عوض، 6112 آل دحوان،
 مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين  

حيث كانت مستوى الداللة  (تحسين االداء محورمحور ) إلجماليبالنسبة ( α ≤ 0.05)الداللة
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 حورمإجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح (  1.26)
تعزى لمتغير سنوات الخبرة، تحسين األداء في الوزارة مستمر بشكل دائم حسب رؤية  تحسين األداء

ق خطتها المعتمدة الموظفين كافة في جميع المستويات اإلدارية بغض النظر اإلدارة العليا وف
لسنوات الخبرة ألنها تتفاوت من موظف آلخر حسب طبيعة العمل وكل موظف لديه خبرة في 

(، ودراسة 6100(، ودراسة، )نوفل، 6107مجاله، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الحاليبة،
 (. 6104اضي، (، ودراسة )م6100)الهاجري، 

 سنوات الخبرة  ANOVA  نتائ( اختبار )التباين األحادي  19جدون رقم )

 قيمة المتوسطات سنوات الخبرة متغيرات الدراسة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 التطوير اإلداري 

 6.16 سنوات 5أقل من 

0.31 0.82 
غير معنوية )ال 
توجد فروق 
 إحصائية(

 6.17 سنوات 10قل من أ -5من 
 6.41 سنة 15من  أقل-10من 

 5.84 سنة فأكثر15
 6.21 اإلجمالي

 تحسين األداء

 6.80 سنوات 5أقل من 

0.59 0.62 
غير معنوية )ال 
توجد فروق 
 إحصائية(

 6.82 سنوات 10من  أقل-5من 
 7.21 سنة 15من  أقل-10من 

 6.79 سنة فأكثر15
 6.90 اإلجمالي

متوسطات المستجيبين حون في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -5
    .للدرجة الوظيفية تعزى  ، وتحسين االداء اإلداري  )التطوير

     ةالدالل مستوى  من( أكبر األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.07حيث كانت مستوى الداللة ) (تطوير اإلداري محور محور) إلجماليبالنسبة

طوير تمحور اإلجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
الدرجة  هي من ، ويفسر ذلك الباحث أن جميع عينة الدراسةالدرجة الوظيفيةتعزى لمتغير  األداء

اإلشرافية في الوزارة وهي التي تسعى للنهوض والتطوير للعمل اإلداري، وهي الجهة  الوظيفية
المسؤولة على المتابعة واالهتمام بعملية التطوير اإلداري لجميع مكونات ومستويات الوزارة بغض 

(، ودراسة )آل 6112النظر عن المسمى الوظيفي، وقد اتقفت هذ النتيجة مع دراسة)الفرجاني، 
 (.6112دحوان، 
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 الداللة مستوى  من أكبر (األحادي التباين)الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين  
(0.05 ≥ α ) (  1.71حيث كانت مستوى الداللة ) (تحسين األداء محورمحور ) إلجماليبالنسبة

سين حت محورإجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
، تحسين األداء يستهدف الجميع دون استثناء، ولكن الدرجة الوظيفيةتعزى لمتغير  األداء

المستويات اإلشرافية هي من تتأكد من سالمة تطبيق إجراءات التحسين في والوزارة مكونات العمل 
اجري، هاإلداري كافة من موظفين وبيئة ومناخ العمل لديها، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )ال

 (.6104(، ودراسة )ماضي، 6100

 الدرجة الوظيفية  ANOVAالتباين األحادي  )اختبار   نتائ( 20جدون رقم )

 
 نتائ( وتوصيات الدراسة:

 النتائ(:
اإلداري بأبعاده )التدريب، ونظام الحوافز والمكافآت، والوالء التنظيمي،  أثر للتطويرتبين وجود  .0

في تحسين األداء ( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وتقييم األداء( تأثيرًا إيجابي ًا ذا
 فلسطينية.الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخلية ال

بين متوسطات المستجيبين ( α≤0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  .6
مر، )الجنس، والع ةات الشخصية والوظيفيلمتغير لتعزى )تطوير األداء، وتحسين االداء( حول 

 العلمي، والدرجة الوظيفية، وسنوات الخبرة(.المؤهل و 
 (. %26.12زن نسبي بلغ )إجمالي محور التطوير اإلداري جاء بو  .7

 قيمة المتوسطات الدرجة الوظيفية متغيرات الدراسة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 التطوير اإلداري 

 7.43 مدير عام فأعلى

1.93 0.13 
 توجدغير معنوية )ال 

 فروق إحصائية(

 6.02 مدير دائرة
 6.09 رئيس قسم
 6.40 رئيس شعبة
 6.19 اإلجمالي

 تحسين األداء

 7.78 مدير عام فأعلى

1.22 0.30 
غير معنوية )ال توجد 

 فروق إحصائية(

 6.87 مدير دائرة
 6.86 رئيس قسم
 6.56 رئيس شعبة
 6.85 اإلجمالي
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 .(%21بوزن نسبي بلغ ) الوظيفي جاءإجمالي محور تحسين األداء  .2
 التوصيات:

العليا بإجراءات التطوير اإلداري، وأدواته في الوزارة في مجاالت العمل اإلداري  اهتمام اإلدارة .0
 كافة للوصول ألعلى مستوى من األداء.

اًل داته كمفهوم إداري داخل الوزارة  ألنه يعتبر عامتبني مفهوم تحسين األداء الوظيفي وكل مفر  .6
 مهم ًا في تطوير، وتحسين أداء الموظفين.

 تعزيز نظام الحوافز والمكافآت في عملية تقييم األداء في الوزارة. .7
مجاالت وتحسين العمل اإلداري وأدائه في كافة ال التدريبية  لتطويرتوفير الدعم الكافي لألنشطة  .4

 وزارة.اإلدارية في ال
 المصادر والمراجع:

إدارة التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة  دحوان، دور سعيد آلعبد الله بن  .0
 ،نشورةرسالة ماجستير غير م وينبع،الهيئة الملكية للجبيل  مسحية على العاملين في رئاسة

 .6112، العربية السعودية سعود، المملكةجامعة الملك 
 . 6111، ةجدة، السعودي (،ط -في اإلدارة اإلسالمية. )د ري، مقدمةاألشعأحمد  .6
دار الكتاب  (،ط -بيروت،)د، أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم اإلدارية .7
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 النشأة والتاريخ القاديانيةفرقة 
The Qadianis group, its origins and history 
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 ملخص البحث:
 في آلن،ا الباكستان من جزء هي والتي بالهند البنجاب بإقليم ظهرت دينية حركة هي القاديانية

 .الميالدي العشرين القرن  وأوائل عشر التاسع القرن  أواخر الهجري، عشر الثالث القرن 
 ضالبع عليها ويطلق أحمد، غالم ميرزا مؤسسها إلى نسبة" ةاألحمدي" همبعض عليها أطلق   
 .م١١٢٨ -١٨٣١ الحركة، هذه مؤسس فيها ولد التي القرية قاديان إلى نسبة" القاديانية"

 نمؤرخي من البعض يعدها مسلم شخص يد وعلى إسالمي مجتمع في ظهرت الحركة هذه وكون 
 .نمسلمي أنفسهم يعتبرون  أتباعها أن وخصوصا اإلسالمية الحركات من بأنها أديان وعلماء

 لتح المسيح روح إن كقوله األمة معتقدات فيه خالف مما أحمد غالم ومعتقدات أفكار كانت وقد  
 حل هوتالال أن ادعى بل الله، عن نيابة يتكلم وأنه المنتظر، المهدي انه ادعائه ثم جسده، في
 لمجمد حىيو  كان كما إليه يوحى رسول أنه ادعى النهاية وفي يديه، على تظهر المعجزات وأن به

 .ومعتقداته أفكاره مع يتناسب بما النبوة ختم أول وقد السالم، عليه
 :أتباعه على فرضها التي التشريعات أهم ومن
 .له الموجبة دواعيه انتهت الجهاد أن مدعيا الجهاد، فريضة ألغى. ١
 .قادياني غير إمام خلف القادياني صالة جواز عدم. ٠
 .بدعوته يؤمن لم من كل بكفر الحكم. ٣
 .القادياني غير من القاديانية زواج حرمة. ٤

 الهند يف البريطانية الحكومة كانت لهذا والعمالة التبعية عالقة باإلنجليز أحمد غالم عالقة كانت
 .امطلق دعما تدعمه
 :شعبتين إلى القاديانية انقسمت موته بعد

 كارألف تشددا األكثر وهم قاديان شعبة وهي أحمد غالم بن دمحمو  الدين بشير تزعمها األولى
 .المؤسس
 .كافرا فالمخال تعتبر وال تشددا أقل وهي الهور شعبة وهي الالهوري  علي محمد تزعمها: الثانية
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 األزهر ىفتأ وقد ،اإلسالم على خارجة الجماعة هذه الدينية والمؤسسات المعتبرون  العلماء يعتبر   
 هذه بأن عشرين،ال القرن  من الثالث العقد في اللبان المجيد عبد الشيخ األزهر شيخ برئاسة الشريف
 .الملة من خارجة كافرة الجماعة

 .  الرحمن، فر بالكلمات المفتاحية: القاديانية، ةالم أحمد، السيخ، اإلنجليز، مواه
Abstract: 

The Qadianis is a religious movement that emerged in the Punjab province 

of India, which is now part of Pakistan, in the thirteenth century AH, the 

late nineteenth century and early twentieth century AD. 

Some called it “Ahmadiyya” after its founder, Mirza Ghulam Ahmad, and 

some called it “Qadiani” after the Qadian of the village in which the 

founder of this movement was born, 1839-1908 AD. 

And the fact that this movement appeared in an Islamic society and at the 

hands of a Muslim is considered by some historians and religious scholars 

to be one of the Islamic movements, especially since its followers consider 

themselves Muslims. 

Ghulam Ahmad’s thoughts and beliefs were among the things in which he 

contradicted the beliefs of the nation, such as his saying that the soul of 

Christ settled in his body, then his claim that he is the Awaited Mahdi, and 

that he speaks on behalf of God. Rather, he claimed that theology came to 

him and that miracles appear on his hands, and in the end he claimed that 

he is a messenger revealed to him. It was also revealed to Mujammad, 

peace be upon him, and he first sealed the prophecy in accordance with his 

thoughts and beliefs. 

Among the most important laws that he imposed on his followers: 

1. He canceled the obligation of jihad, claiming that jihad had ended its 

motives. 

2. It is not permissible to pray a Qadiani behind a non-Qadiani imam. 

3. Judgment in disbelief everyone who did not believe in his call. 

4. The sanctity of Qadianis marriage to non-Qadiani. 

Ghulam Ahmad's relationship with the English was one of dependence and 

employment, so the British government in India supported him with 

absolute support. 

After his death, the Qadianis were divided into two sects: 

The first is led by Bashir al-Din Mahmoud bin Ghulam Ahmad, and it is 

the Qadian Division, and they are the most strict of the founder's ideas. 

The second: It was claimed by Muhammad Ali al-Lahouri, which is the 

Lahore Division, which is less extreme and does not consider the violator 

to be an infidel. 

Reputable scholars and religious institutions consider this group to be 

outside Islam. Al-Azhar Al-Sharif, headed by Sheikh Abdul-Majid Al-
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Labban, issued a fatwa in the third decade of the twentieth century. This 

group was considered infidels outside the religion. 

Keywords: Qadianis, Ghulam Ahmad, Sikhs, the British, talents of 

Rahman, teams. 

 مقدمة
لقد دأب أعداء اإلسالم على محاربة هذا الدين منذ بزوغ فجره للحط من قدره بالقضاء على    

فعملوا على اختالق أفكار ما أنزل الله بها من سلطان  ،عقيدته الصافية باستخدام كافة الوسائل
ن على بوا هذا الديلم يكتمل نضجهم العقدي ولم يتشر  نمستغلين ذوو الحداثة في اإلسالم الذي

فنجد  ،فكونوا فرًقا وأسسوا جماعات تنادي بأفكار هدامة تناقض العقيدة الصالحة النقية ،أصوله
كفل بحفظ ولكن الله سبحانه ت ،الشيعة والبهائية والقاديانية ممن جرفهم هذا التيار الهائج الحقود

لصوا في إيمانهم فردوا عليهم هذا الدين من خالل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه آمنوا فأخ
الم نقًيا ليبقى دين الله كما ارتضاه لنبيه عليه الصالة والس ،ببراهينهم الساطعة وحاربوهم أينما حَلوا

حدى هذه الفرق التي ترجع في أصلها إلى أيد ال تشوبه شائبة، وسنعرض نموذجا إلمستقيما 
 استعمارية فوقف لهم ذلكم الرجال بالمرصاد.

والمراحل التاريخية التي مرت بها ومعتقداتها ومبادئها العامة القاديانية  ةحدث عن نشأفسنت    
 ونبذة عن مؤسسها.
 أوال . أهمية الدراسة:

على الساحة الفكرية  يعتبر هذا الموضوع: )القاديانية(، من الموضوعات ذات الطرح الملح     
ث عنها ، تتقاذفه األلسن واألقالم، وكثر الحديواالجتماعية والدينية والقضائية والحقوقية والسياسية

من خالل المنابر المسموعة، والمقروءة، والمرئية، مما أوقع الناس في حرج وحيرة من أمرهم، أين 
 ؟وأين الحقيقة ؟الحق

 لهذا أحببت أن أكتب في هذا الموضوع ألهميته.
 ثانيا . أهداف الدراسة:

 لخارجة.. بيان حقيقة مثل هذه الفرق الضالة وا0
 . تبصير المسلمين، بما لهم، وما عليهم.6
 . الرد على الشبهات المطروحة من قبل هذه الفرق.7
 . بيان موقف أهل السنة من قضية الفرقة واالفتراق.4
 . متابعة المستجدات والمتغيرات الواقعة في المجتمعات اإلسالمية.0

 ثالثا  منه( الدراسة:
 لوصفي االستنتاجي، والذي يقوم على استقراء األحكام التي تتعلقاتبعت في دراستي المنهج ا     

 بموضوع الدراسة، كما يلي:
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 . الرجوع إلى كتب الفرقة األصيلة والمكتوبة بأقالمهم قدر اإلمكان.0
 . عرض أقوال علمائهم في كل مسألة، وبيان أدلتهم ومناقشتها مع وجه الحق فيها.6
حواشي مبتدئًا باسم المؤلف ثم الكتاب، وأرجأت التوثيق الكامل . توثيق المصادر والمراجع في ال7

 في فهرس الدراسة مبتدئًا باسم المؤلف ثم اسم الكتاب، ثم دار النشر، ومكانها والطبعة وتاريخها.
. عزوت اآليات القرآنية إلى سورها وذلك بذكر السورة، ورقم اآلية، وبيان وجه االستدالل ما 4

 أمكن.
 سات السابقة:رابعا . الدرا

 .القاهرة الحسن علي الندوي، أبو رسالة :الحركات الهدامة القاديانية. 0
  ، القاهرة.محمد الخضر حسين :الحركات الهدامة القاديانية. 6
 .، جدة، السعوديةأحمد بن حجر البنعلي :القاديانية ودعايتها الضالة والرد عليها. 7
المطابع  ون ؤ يسى عبد الظاهر، القاهرة، الهيئة العامة لش. القاديانية نشأتها وتطورها: د. حسن ع4

     األميرية.
 خطة البحث:

 :العائلة واإلنجليز المبحث األون:
 الميرزا واإلنجليز. المطلب األون:    
 .عائلة الميرزا والسيخ المطلب الثاني:    

 : الميرزا غالم أحمد القادياني المبحث الثاني:
 .تاريخية لمحة المطلب األون:    
 .نبذة عن حياة الميرزا غالم أحمد المطلب الثاني:    
 .القادياني والمرض المطلب الثالث:    

 المبحث الثالث: النشأة:
 نشأة القاديانية. المطلب األون: 
 فرق القاديانية. المطلب الثاني: 
 المبادئ العامة للقاديانية. المطلب الثالث: 

 نية:المبحث الرابع: عقائد القاديا
 التأويالت التي اعتمد عليها القادياني في ادعاء النبوة. المطلب األون:       
 القادياني والنبوة وعقيدته في الرسول والشريعة. المطلب الثاني: 
 عقيدة القاديانية في الله. المطلب الثالث:  

 المبحث الخامس: القادياني والجهاد ونظرت  للمسيح:
 لقاديانية في الجهاد.عقيدة ا المطلب األون:  



 

341 
 

 عقيدة القاديانية في المسيح. المطلب الثاني:  
 نظرات حول كتاب مواهب الرحمن. المطلب الثالث:  

 وفي الخاتمة تم ذكر المعتقد الصحيح في نزول المسيح عليه السالم، والمهدي المنتظر وختم النبوة.
 المبحث األون
 العائلة واإلنجليز
 المطلب األون 

 ميرزا واإلنجليزعائلة ال
عائلة الميرزا غالم أحمد القادياني مؤسس القاديانية لها سجل مخزي بخدمة اإلنجليز المستعمرين   

لبالد المسلمين فوالد الميرزا غالم أحمد ُيدعى غالم مرتضى كان من أخلص أصدقاء االحتالل 
دمة مفخرة لها عتبر هذه الخاإلنجليزي، الذي فرض سيطرته على شبه القارة الهندية، وهذه العائلة ت

يص فهم الحاكم بتخصيفيقول القادياني أحمد "إن والدي: الميرزا غالم مرتضى كان من الذين ض
مقعد لهم في قصره خالل المناسبات الرسمية، وكان والدي من الموالين المخلصين للحكومة 

م وقام 0202في الهند عام اإلنجليزية، وقد أمد الحكومة السامية خالل الثورة الكبرى التي حدثت 
بها أهل الهند ضد الحكم اإلنجليزي، وتمكن الجيش اإلنجليزي من قمعها بخمسين فرًسا اشتراها من 

 ".1ماله الخاص، وبخمسين فارًسا، وكان هذا العون أكثر بكثير مما في طاقته
 المطلب الثاني 

 عائلة الميرزا والسيخ
ائلة للسيخ، فهذه الع -من قبل-دأبهم خدمة هذه العائلة  إن ما يؤكد خدمتهم لإلنجليز وأن هذا   

 في خدمة السيخ فكانت تدين بالوالء الصادق يها القادياني أحمد كان لها دور بارزالتي ينتمي إل
لحكم السيخ الذين حكموا بعض مناطق الهند قبل الحكم اإلنجليزي فهؤالء السيخ من ألد أعداء 

عملوا الفساد والخراب في مدينة بنجاب بعد تفكك الحكم اإلسالمي اإلسالم والمسلمين فهم الذين أ 
اض، وغالم والعجزة وهتك األعر ، فكانوا يأتون المنكرات ويشفون غليلهم بقتل النساء ،ببالد الهند

مرتضى لم يقصر بخدمتهم فكانت له من الصداقة والود بينه وبين حكام السيخ ما دفع المهراجا 
السيخ إلى طلب عودته إلى قاديان من مهجره الذي كان يعيش فيه،  رانجيت سينغ مؤسس دولة

أحد أتباع القادياني أحمد في كتاب له )المجد األعظم( من المؤكد أن أسرة الميرزا  لوفي ذلك يقو 
غالم مرتضى قد تغيرت أحوالها في عهد المهراجا رانجيت سينغ فاستبدلت بالضيق فرجا وبالعسر 

د المهراجا إلى هذه األسرة ما كان لها من عقارات في مدينة القاديان وما رخاًء ورغًدا، حيث أعا

                                                           
ص ، 6112 القاديانية: دار القلم نقله عن التحفة القيصرية: تأليف الميرزا غالم أحمد القادياني. ،أبو األعلى المودودي 1

011. 
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جاورها وأسند إلى الغالم ميرزا مرتضى منصًبا عسكرًيا حساًسا تحت إشرافه المباشر وقد قام الميرزا 
 1غالم مرتضى بخدمات عسكرية جليلة تحت توجيه المهراجا

 الذي عاش بكنفه مؤسس القاديانية وشب فيه كانما سبق يتضح لنا جلًيا أن المحيط األسري م   
موالًيا للحكومات الذي استبدت الشعوب وأي حكومات أنها استعمارية فالرسالة التي حملها أبيه 

 أبيه والعائلة. اغالم مرتضى أسندها لنفسه على خط
 المبحث الثاني

 الميرزا ةالم أحمد القادياني
 المطلب األون
 لمحة تاريخية

شر س عدصل في الفكر الذي نادى به مؤسس القاديانية غالم أحمد إلى القرن السااأل عيرج   
م( حيث كان في تلك الفترة ملًكا يدعى جالل الدين أكبر متولًيا عرش المملكة 0022الميالدي )
م( ومن الجدير بالذكر أن جالل الدين 0210م( حتى عام )0022ي الهند في عام )فاإلسالمية 

مع البحث والدراسة عن طريق السماع، فج علىمن خالله  رقتديلكنه ذو عقل كبير أكبر كان أمًيا و 
الصفوة من رجال األديان، حول مملكته وكان يجتمع بهم مستمًعا لمناظراتهم وتصوراتهم الدينية 
المختلفة، فتميزت تلك الجلسات بحب السيطرة لكل فريق متعصًبا لمذهبه، وهذا بدوره أدى إلى 

الل الدين أكبر فاستولت عليه الحيرة فانتهزت هذه الفرصة والحالة التي عليها اضطراب فكر ج
الحاكم لينال بها جاًها أو مااًل فأوهموه أنه العبقري األوحد ودفعوه إلى دعوى االجتهاد المطلق، 
وأنه صاحب دورة دينية جديدة فادعى أن بعد نبوءة محمد قد انتهى بنهاية األلف عام وبدأ عهد 

ه إمامة السلطان جالل الدين أكبر ثم أعلن فكرة التقريب بين األديان معلًنا اجتماع الهند إمامت
سالمية وزرادشتية  بأسرها تحت دين واحد أطلق عليه )دين الله( وهو مزيج بين مبادئ هندوسية وا 

ين ب وأعتقد جالل الدين أنه ظل الله ونائب عنه في األرض، فاستمر في هذا الطريق تلفيًقا وجمعا
ه بأن يسمى ؤ الهوة بينه وبين الدين اإلسالمي فوصل به الحد أن يسو  تاألديان المختلفة حتى كبر 

أحد في بالطه ابنه محمًدا وبذلك أصبح اإلسالم غريًبا في تلك البالد، وكاد ُيقضى عليه لوال جهود 
 .علماء مخلصين

تي تعتبر مزج الديانات فيما بينها والوهالك جالل الدين أكبر، فهذه الظاهرة الدينية والتي تتمثل ب
ظاهرة هندية كان لها األثر الكبير على ميرزا غالم أحمد فنادي بدعوة هي القاديانية مزج فيها بين 

 .2مبادئ مسيحية وأخرى إسالمية

                                                           
 .00- 01بق. ص االمرجع الس 1
 .بتصرف، مكتبة وهبة 01،61،60،66ص م، 0220البيئة في ظهور القاديانية.  أثر، ةشامنظر ـ د. محمد ا 2
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 المطلب الثاني
 1نب ة تاريخية عن حياة الميرزا ةالم أحمد

وا إلى الهند واستوطنوا قاديان فصارت لهم الرياسة ثم رحل 2يسكنون سمرقند كانت عائلة القادياني   
في تلك المنطقة ثم دارت عليهم الدوائر فذهبت عنهم الرياسة ونهبت أموالهم ويقول في ذلك غالم 

وفي هذه العبارة داللة على  3أحمد: )ثم رد الله إلى أبي بعض القرى في عهد الدولة البريطانية(
 تعاطفه مع البريطانيين.

 ،يةالقرآن وبعض الكتب الفارس حفظوفي السابعة من عمره شرع ب ،م ولد غالم أحمد0206ففي عام 
وفي العاشرة من عمره تعلم اللغة العربية، وفي السابعة عشرة تلقى النحو والمنطق والفلسفة وقرأ 
ا هعلى أبيه كتًبا في علم الطب وكانت علومه تلك يتعلمها على أيدي معلمين، أما الدينية فلم يدرس

 .على يد معلم، إنما كان ولوعه بها يدفعه لمطالعتها
في شبابه تقلد وظيفة في إدارة نائب المندوب السامي التابع للسلطة البريطانية، وقدم استقالته و    

 4نه.ؤو إليه في إدارة ش تهبعد مرور أربع سنوات نزواًل لرغبة أبيه لحاج
اًما، زعم غالم أحمد أنه نزل عليه وحي من م أي بعد والدته بأربع وعشرون ع0222في عام    

الله بأن أباه سيموت بعد الغروب، ويعتبر هذا اإلخبار أول وحي نزل عليه في زعمه، ثم بعد ذلك 
أخذ يصرح ببعض اآلراء زاعًما أنه يتلقاها من طريق الوحي، ولكن المسلمون في تلك المنطقة كانوا 

ن لى )لودهيانه( وبنصرة من الوالي له جنبه مناظرة كادت أينكرون عليه ذلك إنكاًرا شديدا فانتقل إ
ُتعقد بينه وبين علماء الشريعة الذين أنكروا عليه ذلك. وفي هذه البلدة أذاع منشوًرا أعلن فيه أنه 

 .6داعًيا 5المسيح المنتظر ومن ثم انتقل إلى )دلهي(

                                                           
ة ضمن مجموع 012 – 12ص م، 6104، لقاديانية رسالة محمد الخضر حسينالحركات الهدامة، ا ،أبي األعلى المودودي 1

 بتصرف. ،الندوي رسائل بثالث ألبي الحسن 
ضارة اإلسالمية، وهي مركز زراعي ومصنوعات حرفية  احتلها جنكيز خان سمرقند: مدينة في أوزبكستان من عواصم الح 2

 م وقام بتخريبها، كانت عاصمة تيمور لنك وفيها قبره، تشتهر اآلن باآلثار اإلسالمية.١٠٠٢عام 
 . ٣٢٨م، ص١١٨٦منجد األعالم: دار الشرق، بيروت، الطبعة الثامنة والعشرون، 

 .20ص م، 6110 اء:االستفت ،. انظر ميرزا غالم أحمد 3
 .002م ص 0122مكتبة األزهر، القاهرة،  األولى،عقيدة ختم النبوة المحمدية:  ،. انظر د. عثمان عبد المنعم عيش 4

دلهي: مدينة تقع شمال الهند، وهي عاصمة الهند، فتحها المسلمون في القرن الثاني عشر الميالدي، ودمرها تيمور لنك  5
 حي وتجاري وصناعي وتشتهر بكثير من الحرف والصناعات واآلثار.م، تعتبر نركز سيا١٣١٨عام 

 . ٠٤٤منجد األعالم: ص
 .61ص  الرحمن:مذاهب  ،غالم أحمد 6



 

344 
 

 ممثلو ملل كثيرة فحضره وعقد في تلك السنة مؤتمًرا لألديان حضره 1م ذهب الهور0212عام 
 .2غالم أحمد

زداد غضب المسلمون عليه بعد أن نشر حسين كامي سفير تركيا في البنجاب في ا م0212عام 
ذلك الوقت مقاال أنكر فيه ما يدعيه غالم أحمد أشد اإلنكار، فنشر غالم أحمد خطاًبا أسماه 

نفًعا  لتشنيع عليه ولكنها لم تجد)الصلح خير( لعلماء اإلسالم يدعوهم إلى الكف عن معارضته وا
ه، فلجأ إلى حاكم الهند العام وطلب منه وضع قانون يحمي أصحاب كل ئفاستمروا على تفنيد آرا

 .3دين من التعرض لهم وحمايتهم مدعًيا أن أصل اضطراب الهند هو المشاغبات الدينية
وأسس  لم يكن مصدًقا بنبوتهم وضع غالم أحمد قانوًنا ألتباعه بعدم تزويج بناتهم لمن 0212عام 

 .4مدرسة بقاديان لتعليم مبادئ نحلته
م بنى مسجًدا بقاديان فبنى أقاربه الذين سلمهم الله في نزعاته جدارًا أمام المسجد 0111عام 

فيضطر الذاهب للمسجد أن يسير مسافة طويلة حتى يصله ولكن بقرار من المحكمة أزيل الجدار، 
 .5عه خطبة أسماها )الخطبة اإللهامية(وفي هذا العام ألقى ألتبا

 م: أمر أتباعه بإحصاء عددهم وتسجيل أسماءهم بسجل.0110عام 
م: أصدر مجلة لنشر مذهبه )مجلة األديان(، وكان يكتب فيها بعض المقاالت بنفسه 0116عام 

 وهي ُتنشر باللغتين األوردية واإلنجليزية.
لتخريج دعاة عارفين بنحلته، وزعم أنه أوحي  م أسس مدرسة دينية عربية في قاديان0110عام 

إليه أن أجله قد قرب وكتب كتاًبا أسماه )الوصاية( ولكن أجله امتد بعدها بثالث سنوات، وزعم 
 بأنه أوحي إليه بإنشاء مقبرة خاصة ألتباعه.

ضد الحكومة البريطانية فانحاز غالم أحمد لجانب  6م قامت حركة وطنية في بنجاب0112عام 
ومة وأذاع منشوًرا دعا فيه أتباعه إلى مواالة الحكومة ومساعدتها على إخماد الحركة الوطنية الحك

 ففعلوا.

                                                           
الهور: مدينة في شمال شرق باكستان، عاصمة البنجاب، مركز ثقافي إسالمي، تشتهر بالصناعات الحديدية الثقيلة  1

 إسالمي مغولي.وصناعة النسيج والتبغ والجلود، وفيها متحف 
 .٤١٢منجد األعالم: ص 

 .14م، ص0127مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، األولى،  والقاديانية:البهائية  ،د. محمد حسن األعظمي 2
 .14المصدر السابق: ص  3
 .14نفس المصدر: ص  4
 .10نفس المصدر: ص 5
 بنجاب: والية هندية عاصمتها شنديغار، وهي مركز ديانة السيخ. 6
 . ١٣٨جد األعالم: ص من
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م توجه إلى قاديان وفي هذه السنة اشتد عليه مرضه حيث ُذكر أنه كان ُمبتلًيا بإسهال 0112عام 
مات  ن حتىمزمن ونقل إلى قاديان ودفن فيها، وانتخب أتباعه لرياسة المذهب حكيم نور الدي

 1م، فانتقلت الرياسة إلى بشير الدين محمود.0104
 المطلب الثالث 
 القادياني والمرض

 (02(. )األنفال/َوَما َرَمْيَت ِإْ  َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّ  َرَمىيقول تعالى: )
بحفظ هذا الدين من متطاول عنيد فذلك النمرود سخر الله له بعوضة  -عز وجل-فلقد تكفل الله   

 .-زكم اللهأع-يدب رنينها في رأسه فال يهدأ له بال وال يستكين له حال إال إن ُضرب بالنعال 
ان مصاًبا كمنها ف اض شتى الزمته طيلة حياته لم يشفَ وهذا القادياني أحمد قد ابتاله الله بأمر 
فهذه زوجته  :وقد ُذكرت في مؤلفاته ومؤلفات أتباعه الهستيريا ،بطائفة من األمراض الفتاكة الخطيرة

تروي في كتاب سيرة المهدي قائلة: "إن حضرة المسيح الموعود أصيب بالصداع ودوار الرأس 
 .2والهستيريا ... ثم توالت نوبات هذه األمراض الخطيرة مرة بعد مرة"

أصيب القادياني بمرضين خطيرين: يذكر الميرزا أحمد في كتابه حقيقة الوحي قائاًل: "يالزمني    
يران: مرض في النصف األعلى في جسدي، ومرض في النصف األسفل، أما الذي مرضان خط

 لس البول، وهذانفي النصف األعلى فهو دوار الرأس، وأما الذي في النصف األسفل فهو س
 3ي منذ نشرت ادعائي بكوني مأمور من الله.المرضان يالزمان

، بني بين حين وآخر دوار الرأسويقول في كتابه ملحق األربعين: "أنا رجل دائم المرض، ينتا 
والصداع واألرق والتشنج القلبي وتمسني الحاجة إلى البول أكثر من مائة مرة في ليلة واحدة، وأن 

 ".4األمراض التي تنشأ عن سلس البول هي كلها تالزمني
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .6/014م، 6116المكتبة العصرية، جدة، األولى  اإلسالم:فرق معاصرة تنتسب إلى  ،د. غالب بن علي عواجي 1
 .002البهائية والقاديانية: ص ،د. محمد حسن األعظمي 2
 62 ص الوحي:حقيقة  ،الميرزا أحمد 3
 مرجع سابق. 02- 02القاديانية، ص  ،لمودوديا 4
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 المبحث الثالث
 النشأة

 المطلب األون
 1نشأة القاديانية

فة غالم أحمد القادياني، المنسوب لبلدة قاديان في الهند، وتنتسب الطائ القاديانية فرقة تتبع ميرزا   
القاديانية إلى هذه المدينة وأحياًنا ُيطلق عليهم اسم )األحمدية( النتسابهم إلى مؤسسها غالم أحمد، 
أي عبد أحمد النبي عليه السالم، وقد يكون لسبب آخر يطلق عليهم األحمدية من أجله حيث يقول 

ني: "لقد ُحرم الذين سبقوني من األولياء، واألبدال، واألقطاب من أمة محمد النصيب الكبير القاديا
من هذه النعمة، ولذلك خصني الله باسم النبي، أما اآلخرون فال يستحقون هذا االسم وربما لهذا 

لى عالسبب اشتهرت القاديانية أيًضا باسم األحمدية فكعادة الغربيين أن يطلقوا صاحب الديانة 
أتباعه فيقولون )المحمديين( ويقصدون أتباع النبي محمد صل الله عليه وسلم. )والمسيحيين( أتباع 

 .2المسيح عليه والسالم. و)الموسويين( أتباع موسى عليه السالم"
فلقد اجتاحت العالم اإلسالمي في منتصف القرن التاسع عشر الميالدي حالة من اليأس في    

األوروبي، إذ بلغت سيطرته ذروتها على البالد اإلسالمية في تلك الفترة النصر على المستعمر 
فتوجه المسلمون بفضل علماء اجالء إلى القوة التي ال تقهر وهي قوة اإلسالم، مثال المجاهد 
الشهيد أحمد بن عرفان الذي أقض مضاجع اإلنجليز وعانت منه الحكومة اإلنجليزية في الهند 

آخر في  فاتخذت الحكومة اإلنجليزية منًحى 3ال الدين األفغاني،مصاعب عظيمة، ودعوة جم
المواجهة لما رأت عليه المسلمين في أن طبيعتهم وصبغتهم صبغة دينية والدين هو الذي يثيرهم 
فاقتنعت بأنه ال يؤثر بالمسلمين، وفي اتجاههم مثل ما يؤثر رجل منهم باسم منصب ديني رفيع 

لحد من لة لوسيسياسة اإلنجليز، فوجدوا في شخص ميرزا وأتباعه  ليجمع حوله المسلمين، ويخدم
تيار الدعوة إلى الجهاد ضد المستعمر، فسجل مذهبه رسمًيا خالل هذه الفترة وكان ذلك عام 

م فأمدته الحكومة اإلنجليزية بكل ما أوتيت لنجاح مذهبه وأمدها بالجواسيس وبمتطوعين 0111

                                                           
 ، الناشر مكتبة نهضة الشرف.46- 40ص ، 0124 اإلسالمي،طوائف العالم  ،رف، د. محمد متوليانظر بتص 1
دار الرشاد. والملل  707- 706الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية ص  موسوعة، الحفنيبتصرف د. عبد المنعم  2

ل والنحل تحت عنوان المسلمون وقد ذكر ذلك المحقق ضمن الباب الثالث في ذيل المل 6/02والنحل للشهرستاني، 
 المعاصرون، الفصل األول الحركة القاديانية تحقيق محمد سيد كيالني دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان.

م(، نشأ في كابل في أفغانستان، تجول في كثير من البالد اإلسالمية، دعا إلى ١٨١٧ -١٨٣٨األفغاني: جمال الدين ) 3
من فالسفة الشرق، له كتاب "إبطال مذهب الهريين وبيان مفاسدهم"، ترجمه للعربية صديقه الشيخ محمد  الوحدة اإلسالمية،

 ٥٧عبده. منجد األعالم: ص
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إلنجليزية في الهند وخارجها نذكر منهم عبد اللطيف القادياني وأصدقاء أوفياء خدموا الحكومة ا
 1الذي كان في أفغانستان يدعو إلى القاديانية ويستنكر الجهاد.

والخالصة أن هذه النحلة من الحركات التي تبناها اإلنجليز ليلتف الناس إلى مؤسسها ليكون زمام 
 .2وفعاًل عمل القادياني على ذلك األمور بأيديهم فأوعزوا إليه لمزج اإلسالم بالمسيحية

 المطلب الثاني 
 فر  القاديانية

م انقسم أتباعه إلى فريقين فريق يتزعمه ولده نور 0112ما توفى غالم أحمد القادياني عام عند   
الدين، وميرزا بشير أحمد وهما الخليفتان األول والثاني للقاديانية لكنهم ال يعتبران فرق متناقضة، 

تداد لمعتقد الميرزا غالم أحمد القادياني فهم يكفرون من ال يعتقد بنبوة مؤسس القاديانية، ومعتقدهم ام
ونور الدين خلفه باالنتخاب غالم رضا وبعد وفاته خلفه بشير أحمد الذي بقى متحمًسا لنبوة 

ن م القادياني وألف كتاًبا أسماه )حقيقة النبوة( ذكر فيه أن القادياني أفضل من بعض أولي العزم
ل وهو مصداق قو  -الله عليه وسلم ىصل-الرسل حتى غالى في ذلك وقال: إن ميرزا هو محمد 

 .3القرآن "ومبشًرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد"
وفريق آخر أطلقوا على أنفسهم األحمدية وكان على رأس هذا الفريق خوجا كمال الدين، وموالى 

ميرزا غالم أحمد ويرون في ذلك خروًجا على اإلسالم، محمد علي وعقيدتهم أنه ال يعترفون بنبوة 
نما يرون فيه مصلًحا ملهما ويحاولون تصحيح اآلراء المنحرفة التي نادى بها زعيمهم "وهذا موالى  وا 
محمد علي له شهرة أكثر من خوجا كمال الدين وله كتاب )بيان القرآن( يذهب فيه إلى منهج 

لك... أن القادياني لم يقصد بقوله أنه نبي أن الله قد بعثه لذ التأويل في التفسير محاوال أن يثبت
فالنبوة التي قصدها هي نبوة المجد الذي يفيض عليه العلم من نور النبي صل الله عليه وسلم 

 .4وبإذن منه يتكلم القادياني
 
 
 
 

                                                           
 بتصرف. 006ص م، 6110فرق معاصرة تنتسب لإلسالم:  ،د. غالب عواجي 1
 لهدامة القاديانية.ضمن مجموعة رسائل، عن الحركات ا 67- 66انظر بتصرف رسالة الحسن علي الندوي، ص  2
 .62ص ، ضميمة الوحي ،غالم أحمد 3
الدار المصرية اللبنانية. وتاريخ المذاهب  720– 721إسالم بال مذاهب: ص  ،انظر  بتصرف د. مصطفى الشكعة 4

. 704لمحمد زهرة دار الفكر العربي وموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية ص  662اإلسالمية المعاصرة ص 
 د. حسن أيوب، دار البحوث العلمية. 711ع سابق وتبسيط العقائد اإلسالمية ص مرج
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 المطلب الثالث 
 1المبادئ العامة للقاديانية

وذلك كمدخل لعقيدتهم وهذه المبادئ هي المرتكزات األساسية سنورد ذكًرا لمبادئ القاديانية العامة 
 التي تقوم عليها القاديانية في معتقدها وهي:

 القول بعدم ختم النبوة وتأويل ما يدل على ختمها. -0
مسيح وهو ال -الله عليه وسلم ىصل-غالم أحمد هو المهدي والنبي المؤيد لشريعة محمد  -6

 الموعود به.
 وقد نزل على القادياني وسمعه بعض أتباعه. باب الوحي مفتوح للناس -7
 تحريم الجهاد. -4
 الدعوة لطاعة والة األمر واإلنجليز. -0
قاديان ومسجدها تماثل مكة ومسجدها، والحج إليها مثل الحج إلى مكة فهي ثالث األماكن  -2

 المقدسة.
 تكفير من ال يصدق به من المسلمين ألن القادياني يعتبر نفسه من السلسلة المحمدية. -2
 المغاالة في تفضيل الميرزا غالم أحمد على جميع األنبياء وأتباعهم. -2
نكارهم  -1 ادعاؤهم أن المعنى المقصود من اآليات القرآنية ال يدركها إال المسيح القادياني، وا 

أن سنة رسول الله صل الله وعليه وسلم في التشريع وهم يدعون أنفسهم للناس على أنهم 
 مصلحون مسلمون.

 بعالمبحث الرا
 عقائد القاديانية
 المطلب األون

 2التأويالت التي اعتمد عليها القادياني في ادعاء النبوة
لقد جاء الميرزا أحمد ورجال جماعته بتأويالت مختلفة لختم النبوة من باب مسايرة عقيدة عامة    

 المسلمين في باب ختم النبوة.
أفراد االمة اإٍلسالمية ولكن مما ينافي ختم  فإن خاتم النبوة أي طالبها ال يزال في التأويل األون:

النبوة أن يأتي نبي من غير األمة اإلسالمية، ويقول القادياني في كتابه )العين المسيحية( "إن 

                                                           
 المجلد األول دار السالم. 441-442ص ، 0114 وفقهها،األساس في السنة  ،بتصرف د. سعيد حوى  1

 الناشر دار البحوث العلمية. مرجع سابق. 701ص ، 6112 اإلسالمية،تبسيط العقائد  ،د. حسن أيوب
 مرجع سابق. 44- 77ديانية ألبو األعلى المودودي ص انظر القا 2
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 خاتم األنبياء بمفهوم أنه قد تمت عليه كماالت نبوته، وأنه ال يأتي -الله عليه وسلم ىصل-محمًدا 
 .1من غير أمته بعده رسول ذو شريعة جديدة وال نبي

الله  ىصل-يقول القادياني في كتابه )حقيقة الوحي( "قد جعل الله جل شأنه محمًدا  تأويل ثاني:
صاحب الخاتم أي أعطاه الخاتم إلفاضة الكمال وذلك ما لم يؤته أحد غيره ولذلك  -عليه وسلم

 .2بياء"سمي بخاتم النبيين أي أن طاعته تمنح كماالت النبوة وأن الروحي يصنع األن
م 0117-4-02يقوم القادياني، ضمن إرشاد له ورد في عدد جريدة الحكم الصادر في  تأويل ثالث:

"وفي حكمة الله ولطفه باألمة المحمدية أن رفع عنها هذه الكلمة ـ النبوة ــ ثالثة عشر قرًنا بعد 
ي أن م تقتضوذلك لتتم عظمة نبوته، ثم لما كانت عظمة اإلسال -الله عليه وسلم ىصل-محمد 

شابهة بالسلسلة لتتم الم -الله عليه وسلم ىصل-تطلق عليهم كلمة النبي بعده  يكون في األمة أفراد
 القديمة أجريت على لسانه كلمة النبي للمسيح الموعود في آخر الزمان.

 المطلب الثاني
 القادياني والنبوة وعقيدت  في الرسون والشريعة

وما كانت لهذه الدعوى صورة واحدة بعينها ولكنها سمات تختلف  ،القادياني أحمد النبوةادعى     
باختالف الظروف واألحوال التي كان يمر بها القادياني، ويتضح ذلك من خالل أقواله تجاه النبوة 
فترى تناقًضا، فتراه يقول في كتابه حقيقة الوحي "... ثم نزل علي وحي الله كالمطر فيما بعد ... 

 .3اطبة صريحة ولكني نبي من جهة وأم ي  )من أفراد األمة( من جهة أخرى"وخاطبني بالنبي مخ
ويقول في كتابه: )التجليات اإللهية( "وقد انقطعت اآلن النبوات كلها إال النبوة المحمدية فيأتي    

نبي ذو شريعة، وال يمكن أن يكون أحًدا نبًيا بدون شريعة، إال من هو من األمة نفسها من ذي 
ًء على هذا أن فرد من األمة المحمدية ونبي أيًضا. "والله تعالى، قد خصني، ألنال في قبل، فبنا

 ".4هذه األمة اسم النبي، وال يستحق أن ينال هذا االسم غيري 
فمما سبق يتضح أن النصوص التي يذكرها القادياني أحمد مضطربة في ذاتها وكانت بين    

ظهر في كتاباته حول النبوة فتراه يقول: "ال يمكن أن ي الغموض والوضوح فتجد مراوغة في القادياني
في األمة المحمدية أكثر من نبي واحد، فقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم أنه ال يظهر في أمته 
إال نبي واحد فقط وهو المسيح الموعود وما سمى غيره نبي أصاًل وما أخبر بظهور نبي آخر بل 

                                                           
 .02العين المسيحية: غالم أحمد، ص  1
 .67حقيقة الوحي: غالم أحمد، ص  2
 .26حقيقة الوحي: غالم أحمد،  3
 مرجع سابق. 76- 70القاديانية ص  ،لمودوديا 4
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( وقال بوضوح أنه ال يأتي نبي أو رسول بعدي إال المسيح قد نفى غيره بقوله )ال نبي بعدي
 1الموعود".

بل إنه لم يكتف بادعائه النبوة بل تراه يتجاوز فقام سيد المرسلين صل الله عليه وسلم فيقول: "لقد 
تجلت روحانية النبي في األلف الخامس بصفات إجمالية ولم تكن الروحانيات قد بلغت غايتها 

عهد القاصر بل كانت الخطوة األولى في سبيل ارتقائها وكمالها ثم تجلت هذه وأوجها في ذلك ال
( 2الروحانية في األلف السادس )زمن المسيح الموعود: غالم أحمد في أبهى حللها وأرقى مظاهرها

ورد ذلك في الخطبة اإللهامية للقادياني. ونرى أيًضا أن القادياني حينما ادعى النبوة بدا له خطورة 
المر وخشي خيبته وفشله في دعواه فادعى أن رسالته مؤيدة لإلسالم ال ناسخة لشريعته، هذا ا

ويقول القادياني )أما ما يطلب الله منكم في ناحية العقائد هو أن تعتقدوا أن الله واحد ال شريك له 
رداء  هوأن محمًدا عبده ورسوله وهو خاتم األنباء وأفضلهم أجمعين، فال نبي بعده إال من خلع علي
 3المحمدية على وجه التبعية، ألن الخادم ال يغاير مخدومه وال الفرع ينفصل عن األصل(

 المطلب الثالث 
 عقيدة القاديانية في الل 

يرى القادياني أحمد في نفسه أنه عين الله متصًفا بصفات الله فيقول القادياني "أعطيت صفة    
ًضا: "رأيتني في المنام عين الله وتيقنت أنني هو... اإلفناء واإلحياء من الرب الفعال. ويقول أي

وبينما أنا في هذه الحالة كنت أقول أريد نظاًما جديًدا وسماء جديدة، وأرًضا جديدة، فخلقت السماوات 
واألرض أواًل بصورة إجمالية ال تفريق فيها وال ترتيب، ثم فرقتها ورتبتها بوضع هو مراد الحق، 

مصابيح ثم ا السماء الدنيا بن  ا كالقادرين، ثم خلقت الدنيا وقلت: إنا زيَّ وكنت أجد نفسي على خلقه
 ".4قلت: اآلن تخلق اإلنسان من ساللة من طين

ويقول القادياني: "إن إلهنا هو فردوسنا ألنه وجوده يحوي جميع الملذات، وجماله ينير جميع    
فقد وجودنا رة جديرة بأنه نحرزها ولو بالحسان، هذا... حقيق بأن تنصيبه ولو ببذل النفس، وهذه الد

ـ يا أيها المحرومون اسعوا إلى هذا النبع الدفاق ألنه سيطفئ عليكم إنه لنبع الحياة الذي ينقذكم من 
 ".5الموت

 

                                                           
 .24حقيقة الوحي: غالم أحمد،  1
القاهرة الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية  27- 26- 21ص  وتطورها،شأتها القاديانية ن ،د. حسن عيسى عبد الظاهر 2
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 بدون طبعة. 02- 02القاديانية ودعايتها الضالة والرد عليها ص  ،أحمد بن حجر البنعلي 4
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 المبحث الخامس
 القادياني والجهاد ونظرت  للمسيح

 المطلب األون 
 نظرة القاديانية في الجهاد

لجهاد قد انتهى ألنه قد استنفذ أغراضه فال داعي إليه اآلن بعد أن اعتبر القادياني أحمد أن ا   
زالت الفتنة في الدين فتراه ينفي عن نفسه أن يكون مقاتال أو داعًيا إلى الجهاد وموقفه هذا من 

 :فليرتبط رأي القادياني أحمد في الجهاد أساًسا بعاملين ،والئه لإلنجليزلالجهاد يترتب كنتيجة 
الظروف التي كانت تعيشها الهند والمسلمون في ظل حكومة استعمارية غاشمة طبيعة  األون:

 ووالئه التام لهذا المستعمر المستبد بحجة أنه األمين على مقدرات الشعب.
من خالل فكرته بادعائه المسيحية الجديدة والنبوة المزعومة فيقول القادياني: "أنا ال أعتقد  الثاني:

ينتظره الناس من بني فاطمة يمأل األرض دًما وال أري مثل هذه  أني مهدي هاشمي قرشي سفاح
األحاديث صحيحة ــــ التي تدعو للجهاد ــــ بل هو كومة من الموضوعات نعم، أدعي لنفسي: أنني 
أنا المسيح الموعود الذي يعيش متواضًعا مثل المسيح مبتدًئا من القتال والحرب كاشًفا عن وجه 

لمي، والمالطفة وذلك الوجه الذي احتجب عن أغلب األمم، إن مبادئي ذي الجالل بالطريق الس
وعقائدي وتعليماتي ال تحمل طابع المحاربة أو العدوان وأنا متأكد من أن أتباعي كلما زاد عددهم 

 ".1قل عدد القائلين بالجهاد المزعوم ألن اإليمان بي كمسيح ومهدي معناه رفض الجهاد
ني عقيدة الجهاد ويرفضها وهو الذي عاش في كنف اإلنجليز فأمده فكيف ال يحارب القاديا    

وحماه وقدم له التسهيالت وخصص له جنوًدا لحراسته فظل القاديانيون يرتعون في كنف االستعمار 
البريطاني، ويصيبون من خيرات البالد ما ال يصبه غيرهم فألف القادياني أحمد كتًبا ورسائل 

لصريح على طاعة الدولة البريطانية وعدم الخروج عليها ومما أفتى ونشرات كثيرة ضمنها الحث ا
به القادياني أنه ال يجوز للمسلم أن يرفع السالح في وجه اإلنجليز ألن الجهاد قد ُرفع وألن اإلنجليز 
هم خلفاء الله في األرض فال يجوز الخروج عليهم فيقول القادياني: "لقد أفنيت معظم عمري في 

اإلنجليزية ونصرتها، وقد ألفت في منع الجهاد ووجب طاعة أولي األمر اإلنجليز ما  تأييد الحكومة
" ويقول: َمن ِمن الكفار يرفع سيفه اليوم بداعي 2لو ُجمع بعضها على بعض لمأل خمسين خزانة

الدين؟ ومن يبعد المسلمين عن دينهم؟ ومن يحول بين المسلمين واآلذان في المساجد فإذا ظهر 
مثل أيام األمن هذه واستخف بهذا األمن وأراد أن يرفع السيف بال مبرر ألجل الدين  المسيح في

فإني أقسم بالله أن هذا الشخص كذاب ومفتر وليس هو المسيح الصادر البتة" ويقول في ملحق 
                                                           

 مرجع سابق. 660، مرجع سابق، تاريخ المذاهب اإلسالمية ص 12 – 12القاديانية نشأتها وتطورها ص  1
دار القلم  602أجنحة المكر الثالثة ص  ،، مرجع سابق، عبد الرحمن بن حبنكة الميداني06ص  القاديانية، ،لمودوديا 2
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كتابه )شهادة القرآن(: "إن عقيدتي التي أكررها أن اإلسالم جزآن: الجزء األول طاعة الله، والجزء 
. 1اني طاعة الحكومة التي بسطت األمن وآوتنا في ظلها من الظالمين، وهي الحكومة البريطانيةالث

طاعة الحكومة اإلنجليزية نصف عقيدة اإلسالم مساوًيا لها ا نرى أن الميرزا غالم أحمد جعل وهكذ
 بطاعة الله.

 المطلب الثاني
 عقيدة القاديانية في المسيح

حتى  قاتالن الناسالسالم وظهور المهدي وبأنهما سي لمسيح عليهيرى القادياني بأن نزول ا    
 يقر ويعتبر في ذلك إكراه في الدين ولذلك ال ،يسلموا بأنها عقيدة تسيء لسمعة اإٍلسالم أيما إساءة

برجعة المسيح عليه السالم وينكر أصاًل أنه رفع إلى السماء فيقول: "واعرفوا حق المعرفة أن عيسى 
حارة ضافيار ولقد أخبر الله بوفاته في كتابه  2بره لموجود في )سرينكر( كشميرقد توفي، وأن ق

ن كان الله قد أنبأني بأن المسيح المحمدي أفضل  العزيز، ولست أنكر مكانة المسيح الناصري، وا 
من المسيح الناصري، لكنني مع ذلك ُأِكرم المسيح إكراًما ألنه خاتم الخلفاء في األمة الموسوية كما 

ني خاتم الخلفاء في األمة المحمدية، كذلك كان المسيح الناصري موعوًدا للملة الموسوية كما أنا ان
 ".3المسيح الموعود للملة اإلسالمية

القادياني يجعل من المسيح عليه السالم قد انتهى أجله وأن لفظ المسيح ليس خاًصا له  ،إذن   
 ضلية المسيح المحمدي تفوق أفضلية عيسىفهو مسيح ناصري، والقادياني مسيح محمدي، وأن أف

عليه السالم. ثم إننا نجد تناقًضا واضًحا عما ينادي به القادياني وعما ذُكر في قوله السابق فهو 
ه ويذكر فيما بل هي باقية في أمت -الله عليه وسلم ىصل-يقول بأن سلسلة النبوة لم تختتم بمحمد 
فهذا إن عبر إنما يعبر عن تناقض واضطراب واضمحالل  سبق أنه خاتم الخلفاء في األمة المحمدية

عقدي في فكر وشخص القادياني ولم يكتفي القادياني بما سبق ذكره فتراه يختار حيلة لتكون مخرًجا 
له من مأزق وقع فيه، وهذا المأزق يتمثل بأنه ورد في صحيح مسلم بأن المسيح ينزل في دمشق. 

الواردة في  4لك بقوله "وعليكم أن تعرفوا اآلن أن لفظة "دمشق"والقادياني في قاديان وحيلته في ذ
                                                           

 ، مرجع سابق721 – 722م بال مذاهب ص اسال ،مصطفى الشكة 1
كشمير: منطقة في شمال غرب الهندو تتقاسمها الهند وباكستان، تشتهر بوجود جبال الهماليا في شمالها، أراضيها خصبة  2

 وتشتهر بالزراعة والثروة الحيوانية وصناعة التبغ والمصنوعات الحرفية والخشبية.
 . ٤٦٤منجد األعالم: ص

 مرجع سابق. 017 – 016نشأتها، وتطورها ص  ر، القاديانيةالظاهسن عبد ح 3
م، تعرضت لكثير من ١٠٦٢دمشق: عاصمة سورية تقع على نهر بردى، عاصمة الخالفة األموية، خربها هوالكو عام  4

مركز  ،الغزو واالحتالل األجنبي، فيها قبور كثير من مشاهير العرب واإلسالم، منهم معاوية وصالح الدين والظاهر بيبرس
 سياحي وصناعي وتجاري، وتشتهر بصناعة الحلوى وتعليب الفاكهة والخضروات.

 . ٠٤٦منجد األعالم: ص



 

353 
 

حديث مسلم فإن هذه اللفظة ما زالت تحير الرجال المحققين منذ أولي األمر ال يوجد أي أثر للحيرة 
في كالم أحد ممن قد تناولوا هذا الحديث بالشرح فاعلموا أنه قد أطلعني الله على ما يراه في مدينة 

قد أظهر لي أن مدينة قاديان هذه ... تشابه دمشق وتماثلها مماثلة، والله الذي  دمشق... والله
 ".1بعثني والذي من عمل الملعونين االفتراء عليه أنه جعلني المسيح الموعود وأرسلني إلى الدنيا

 المطلب الثالث
 نظرات حون كتاب مواهب الرحمن 

لميرزا غالم أحمد القادياني وقد أتاح لي كتاب مواهب الرحمن من مؤلفات مؤسس القاديانية ا   
قدر الله باالطالع على هذا الكتاب فجعلته مصدًرا يتم من خالله تأكيد مما سبق ذكره عن القادياني 

ولذلك خصصت له مطلًبا ضمن  ،ومعتقداته، وكتاب )مواهب الرحمن( هو كتاب قادياني محض
ياني حول االلهامات الربانية التي كانت البحث يعرض ما تضمنه هذا الكتاب من معتقدات القاد

 تأتيه، ومعتقده حول المسيح، وذكر آياته التي تدلل على نبوته حسب زعمه.
يعتبر القادياني كتابه )مواهب الرحمن( من االلهامات التي أوحى الله به إياه وأن الكتاب في    

بياء ميرزا ولياء جري  الله في حلل األنقوة الله فعنون كتابه قائاًل: مواهب الرحمن لخاتم الخلفاء واأل
غالم أحمد القادياني، المسيح الموعود والمهدي المعهود عليه الصالة والسالم" ويعتبر القادياني 
كتابه هذا رًدا على من عانده ولم ينصره في دعوته فيقول: ــــ قاصًدا العلماء الذين لعنوه وصخبوا 

ني ألجبتهم بقول حق   لوال صيانة النفس من الفحشاء وسعوا كل السعي ألبتلي ببليةمن ادعائه ـــ وا 
ويغير علي  نعمة نلتها من الرحمن، فخذلوا في كل موطن ونكصوا على أعقابهم من الخذالن ولكما 

 ".2ألقوا علي شبكة خديعة مخترعة فرجها ربي عني بفضل من لدنه ورحمة
اهب الرحمن(، يقول القادياني: "نؤمن بأن ذكر نبذة من عقائد القاديان كما جاء في كتاب )مو    

سيدنا محمًدا نبيه ورسوله، وأنه جاء بخير األديان، ونؤمن بأنه خاتم األنبياء ال نبي بعده، ونعني 
بختم النبوة ختم كماالتها على نبينا الذي هو أفضل رسل الله وأنبيائه، ونعتقد بأنه ال نبي بعده إال 

 ".3عه الذي وجد الفيض كله من روحانيته وأضاء بضيائهالذي هو من امته ومن أكمل أتبا
وينكر القادياني رجعة عيسى عليه السالم، ويعتبر أن بعودة المسيح تكون العزة لليهود وهذا    

يناقض القرآن وأن النبوة انتقلت من ولد إسرائيل إلى ولد إسماعيل، فيقول بعد ذكره ما سبق ثم بعد 
ئيل إلى إسماعيل، وأنعم الله على نبينا محمد وصرف عن اليهود الوحي ذلك نقل النبوة من ولد إسرا
م وهذا وعد من يرد العزة المسلوبة إليهال يبعث بعده نبيًّا من اليهود وال وجبرائيل فهو خاتم األنبياء 

الله الودود وكذلك كتب في التوراة واإلنجيل والقرآن فكيف يرجع عيسى، فقد حبسه جميع كتب الله 
                                                           

 مرجع سابق. 40 – 41، ص القاديانية ،لمودوديا 1
 .07مواهب الرحمن ، ص  ،لميرزا غالم أحمد القاديانيا 2
 .72المرجع السابق ص  3
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ن... ثم عندنا دالئل على موت عيسى ال نرى بًدا من نشرها لعل الناس يفقهون فمنها نصوص الديا
قرآنية فإن الله في آية )فلما توفيتني( وفاة ابن مريم، وصرح معه عدم رجوعه إلى الدنيا وأيًضا رآه 

لى عالم إ نبينا صل الله عليه وسلم ليلة المعراج قاعَدا عند يحيى وال يجوز العقل أن ينقل الحس
الموتى. ثالًثا أن الموت من سنة األنبياء من آدم إلى نبينا خير البرية فكيف خرج عيسى عن هذه 
السنة المتوارثة، رابًعا وكذلك اطلعت على قبره الذي وقع قريًبا من هذه الخطة وثبت أن ذلك القبر 

 ".1هو قبر عيسى من غير الشك والشبهة
كما جاء في كتاب مواهب الرحمن: يقول القادياني إن الله كان بعض خطابات الله للقادياني     

قد خاطبني وتجلي  علي  وبشرني وقال: )يأتي عليك زمن كزمن موسى أنه كريم تمشي أمامك، 
وعادي لك من عادى، يعصمك الله من العدا، ويسطو بكل من سطا، يبدي لك الرحمن شيًئا بشارة 

 (.2طوبى لمن وجد ورأي، ُقتل خيبة، ويزيد هيبةتلقاها النبيون، إن وعد الله اتى، ف
 3)أرد عليك كثيًرا من الورى، بعدما كفروك وصاروا من العدا، ال مبدل لكلماته وال راد لقضائه(

ي حضرتي فاعلم أن الله كان خاطبني، وقال: )يا أحمدي أنت مرادي ومعي أنت وجيه ف    
مني بمنزلة ال يعلمها الخلق، إذا غضبت  نت معي وأنا معك وأنتاخترتك لنفسي وسرك سري وأ

ني معين من أراد إعانتك، إني أنا  غضبت وكلما أحببت أحببت إني مهين من أراد إهانتك وا 
 4الصاعقة تخرج الصدور إلى القبور إنا تجادلنا فانقطع العدو وأسبابه(.

زه" يأتون له من ع)أنت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي لحين أن تعان وُتعرف بين الناس، يحمدك ال
 5من كل فج عميق فال تصعر لخلق الله وال تسئم من كثرة اللقيان األمراض تشاع والنفوس تضاع".

وخاطبني بكلمات فكتبتها فإن بينها آيات: جاءني واختار وأدار أصبعه وأشار يعصمك الله من  
 6العدا ويسطو بكل من سطا إني هو جبرائيل وهو ملك من رب جليل".

فاظ الوحي فهو قوله تعالى: إني أحافظ كل من في الدار، إال الذين علوا من استكبار إني وأما أل
 7مع الرسول أقول وألوم من يلوم أفطر وأصوم لوال اإلكرام لهلك المقام"
  كر آيات الميزرا الدالة على نبوت  كما ورد في كتاب مواهب الرحمن

 ل على نبوته فقال:ذكر القادياني في كتابه مواهب الرحمن آيات تدل
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أن الله أوحى إليه في زمانه وأنه لن يتركه فرًدا وأنه وجه له فوًجا فأنجز وعده بعد ثالث  أوال :
 .1سنوات من الدعوة بحيث وصلت أخبار تبين أن جماعته زادت على مائة ألف في الثالث سنوات

 .2جميع الجهات أنه ُأخبر بحلول الطاعون قبل مجيئه وأنه قد جاء وانتشر في ثاني ا:
 .3موت رجال عادوه وآذوه ونعتوه بالكفر وسبوه على المنابر ثالث ا:
شهرة اسمه باإلكرام والتكرمة وأن الله بشره بإكرامه وبقوله في زمن شاع فيه البأس فالله  رابع ا:

من ه ن ُتعان وُتعرف بين الناس يحمدك الليدي وتغريدي فحان أخاطبه قائاًل )أنت مني بمنزلة توح
 .4عرشه(
ا: أن الله أنبأه بأن هناك رجل لئيم وعقابه عظيم يتربص به ليقتله وهذا النبأ اإللهي ظهر  خامس 

على يد عدو مبين اسمه )كرم الدين( وأنه رغب في إحراقه في نار ولكنه لم يستطع ذلك وكتب 
 5.الله ليغلب رسله ولو يمكر العدا مكرا

 الخاتمة
 ي:أتالباحث ما ي ائج التي توصل إليهامن النت

 . القاديانية ليست فرقة من الفرق اإلسالمية.١
 . أوجدت هذه الحركة شرخا في جسد األمة اإلسالمية.٠
 . نشرت أفكارا وعقائد فاسدة بين جموع المسلمين.٣
 . أظهرت تبعيتها للمحتل اإلنجليزي وكانت عونا له في مواجهة المعارضين لالحتالل.٤
 عضا من عبادات اإلسالم.بطلت هذه الحركة بأ. ٥
 . تالعبت في مقدرات المسلمين لصالح زعمائها.٦
 . أبطلها علماء اإلسالم وعارضوها وبينوا ضاللها.٧
 . تبعها جماعة من الجهلة أو المنتفعين.٨
 .. لها انتشار واضح في بالد الغرب كونه يسمح لهم بحرية الحركة١

 لمون.ن يظهروا للناس أنهم مسأ. يحاول أتباعها ١٢
 المراجع
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 في قطاع ةزة درجة تحقيق التفو  التنافسي لدى شركات األدوية قياس

Measuring the degree of Competitive superiority achievment at   

pharmaceutical companies in Gaza Strip 
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 :الملخص

ة, لدى شركات األدوية في قطاع غز  لقياس درجة تحقيق التفوق التنافسيهدفت هذه الدراسة    
ستبانة الباحث اال أعدتحقيق أهداف الدراسة ول ،المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت الدراسة على

فاعلية ومستوى  سوتم تجهيز االستبانة لتقي ،ة في جمع البيانات بطريقة العينة العشوائيةكأداة رئيسي
لين في الصيادلة العاممن وجهة نظر  التفوق التنافسي لدى شركات األدوية الوطنية في قطاع غزة

ة ( استبان401)( فقرة، تم توزيع 00تكونت هذه االستبانة من ) ، الصيدليات الخاصة في قطاع غزة
، وتم تحليل االستبانة (%27.00) وكانت نسبتها، ( استبانة صالحة للتحليل724تم استرداد ) و

 وتوصل الباحث إلى أن ، SPSSواختبار فرضيات الدراسة بواسطه برنامج الحزم اإلحصائية 
 مارس شركاتوبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة " ت, عالي للتفوق التنافسي تحقيق الشركاتمستوى 

رات وتوصلت الى أنه يوجد فروق داله إحصائية في تقدياألدوية للتفوق التنافسي بمستوى عالي", 
 الصيادلة المبحوثين لدرجة ومستوى ممارسة التفوق التنافسي لشركات األدوية الدواء تعزى لـــ

أكثر  ،أكثر الشركات تعامالً  ،المنطقة السكنية ،العمر ،سنوات العمل ،المؤهل العلمي ،)الجنس
 الشركات الوطنية تعاماًل(.

 الكلمات االفتتاحية: التفو  التنافسي، الصيادلة، شركات األدوية.
Abstract 

This study aimed to identify the reality of competitive superiority among 

national pharmaceutical companies in the Gaza Strip. The study followed 

the descriptive analytical approach in order to achieve the objectives of the 

study. The researcher used the questionnaire as a main instrument in 

collecting data in a random sample method, the questionnaire was prepared 

to measure the effectiveness and level of competitive superiority of the 

national pharmaceutical companies in Gaza Strip from the standpoint of 

pharmacists working in private pharmacies in the Gaza Strip. The 

questionnaire consisted of 51 paragraphs, (450), then it was distributed and 
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(374) questionnaires were valid for analysis with (83.11%). The 

questionnaire was analyzed and the study hypotheses were tested by the 

SPSS statistical program. 

 The results showed that vel of companies practice to competitive 

superiority is high, therefore, the alternative hypothesis is accepted. "The 

pharmaceutical companies practice competitive superiority at a high level." 

It was found that there were statistically significant differences in the 

estimates of pharmacists surveyed to the degree and level of exercise of the 

competitive superiority of national pharmaceutical companies due to 

(gender, educational qualification, years of work, age, residential area, 

most companies most national companies deal). 

Keywords: Competitive superiority, pharmacists, pharmaceutical 

companies 

 مقدمة:
 في سيكون  مكانها فان األمام نحو بسرعة ال تتحرك التي المنافسة الشركة عالم في

العصر  في الشركات تواجه االداري أصبحت المجال في التاريخية هذه المقولة وفق وعلى ،الخلف
في  ميةواألكثر أهويشكل المديرون العنصر األساسي  والصعوبات، التحديات من العديد الراهن

ركة وتحقيق الش ارتقاءجل أدارة وتوجيه الشركات وكيفية التعامل مع التحديات والعقبات وذلك من إ
 .1ليه بكفاءة وفاعليةإما تهدف 

وأصبحت المنافسة سمة العصر الحالي وجميع المنظمات أضحت تبحث عن التفوق التنافسي    
ذا يهدد ن هإألنه بدون ذلك التفوق ف واالستراتيجيات والطرق التي ممكن أن تحقق تلك السمة

استمرارية وبقاء المنظمات، فالتغيرات والتحوالت السريعة التي شهدتها السنوات األخيرة في جميع 
ساسية لبيئات األعمال هي البيئة المعقدة المجاالت المحيطة بمنظمات األعمال جعلت الميزة األ
حديات بات وبذل الجهود الكبيرة كي تتنبأ بالتالتي أضفت على عمليات تخطيطها العديد من الصعو 

 المستقبلية التي أفرزتها التغيرات البيئية.
في جوهر لى تحقيقه، و إيمثل التفوق التنافسي في حياة المنظمات الغاية األسمى التي تسعى    

حراز التقدم والنجاح، وهذا يتطلب من إالحقيقة هذا ما يضمن نمو المنظمات واستمرارها في 
منظمات أن تواكب التطورات وتكون دائما متميزة من خالل اجتهادها في تحقيق المزايا التنافسية ال

خرين لكي تساعدها في تحقيق ذلك التفوق المطلوب تنافسيا الخاصة بها والتي تميزهم عن اآل
 . 2عمالها والتطوير الدائم والمستمر لما حققته من مزاياأ ضمن قطاع 

                                                           
ي الشركة دراسة حالة ف-سـرمد حمزة قاسـم الشمري، واخرون، المهارات االدارية ودورها في تعزيز التفوق التنافسي للشركات1

 (.6102، )72، العدد 06العامة للصناعات االنشائية، مجلة دراسات محاسبية ومالية، مجلد 
لزعبي، دراسة تحقيق عوامل التفوق التنافسي باستخدام اسلوب تحليل المسار، مجلة عادل دحوش صالح، حسن علي ا2 

 (. 0111، )2العلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 
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نوع ي المنتجات نتيجة تباين تفضيالت ومتطلبات الزبائن وأذواقهم والتن التغيير المتسارع فإ
الكبير في هذه المنتجات يستدعي ايجاد وتطوير مستمر للمنتجات وايجاد منتجات أخرى جديدة 
تلبي وتشبع حاجات المستهلك، وتتقرب المنظمات الريادية من زبائنها من خالل التميز في جودة 

 .1خرون ة مع ما يقدمه المنافسون اآلمقارنالمنتج أو الخدمة 
أن التفوق التنافسي يشير الى القدرة على تقديم منتجات أو نشاطات وأساليب في  العزاوي ن يَّ وب  

من المنافسين، وأن التفوق يتحقق من خالل عنصرين، أولهما  أفضلالتسويق أو خدمات بشكل 
 . 2القيمة المدركة للعميل، والثاني التفرد في األداء

ولعل قطاع الصناعات الدوائية أحد القطاعات التي تتأثر بدرجة أكبر من غيرها نظرًا 
لطبيعة عمل هذا القطاع وطبيعة مخرجاته وكونه يعمل بيئة تتسم بدرجة كبيرة من الديناميكية 

 .3وتتأثر بعدد كبير من العوامل، الذي يجعل هذا القطاع ذا تنافسية عالية
ت االدوية الوطنية في قطاع غزة أصبح البحث عن التفوق وفي ظل المنافسة بين شركا

ضروريًا لتحافظ شركات األدوية على استمرارها وديمومتها وتطورها في  بينهم أمراً التنافسي فيما 
 السوق الدوائي.

 :مشكلــــة الدراســـة
 يأصبحت المنافسة سمة العصر الحالي وجميع المنظمات أضحت تبحث عن التفوق التنافس    

واالستراتيجيات والطرق التي ممكن أن تحقق تلك السمة ألنه بدون ذلك التفوق فان هذا يهدد 
استمرارية وبقاء المنظمات، فالتغيرات والتحوالت السريعة التي شهدتها السنوات األخيرة في جميع 

معقدة للبيئات األعمال هي البيئة ا األساسيةالمجاالت المحيطة بمنظمات األعمال جعلت الميزة 
التي أضفت على عمليات تخطيطها العديد من الصعوبات وبذل الجهود الكبيرة كي تتنبأ بالتحديات 

 المستقبلية التي أفرزتها التغيرات البيئية.

                                                           
 

هاشم فوزي العبادي، واخرون، الريادة االستراتيجية ودورها في صياغة استراتيجية التسويق الريادي في منظمات األعمال، 1 
 (.6101، )4 ، العدد06اإلدارية واالقتصادية، المجلد  مجلة القادسية للعلوم

نجم العزاوي، أثر العوامل االستراتيجية في تحقيق التفوق التنافسي دراسة تطبيقية، قسم ادارة االعمال، كلية العلوم اإلدارية 2 
التي تنظمه صغيرة والمتوسطة و والمالية، بحث مقدم الى الملتقى الوطني الموسوم استراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤسسات ال

 01-02جامعة قاصدي مرباح ورقلة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، في جمهورية الجزائر فترة 
 (.6106ابريل)

 رعاصم الزعانين، الميزة التنافسية في المنتجات الدوائية للشركات الوطنية وأثرها على زيادة الحصة السوقية من وجهة نظ3 
 (، في إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية.6101الزبون في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، )
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لتفوق هم في تحقيق اادية من المشاريع المهمة التي تسكما وتعتبر المشاريع الصغيرة والري   
ديدة، وهذا بدوره يعمل على تحسين االقتصاد ويعمل على والج اإلبداعيةالتنافسي وخلق الفرص 

  .1ةالتجديد واالبتكار مما يتكامل عمل هذه المشاريع ويترابط مع عمل المنظمات الكبير 
في جوهر تحقيقه، و  إلىويمثل التفوق التنافسي في حياة المنظمات الغاية األسمى التي تسعى 

التقدم والنجاح، وهذا يتطلب من  إحرازرها في الحقيقة هذا ما يضمن نمو المنظمات واستمرا
ة خالل اجتهادها في تحقيق المزايا التنافسي المنظمات أن تواكب التطورات وتكون دائما متميزة من

الخاصة بها والتي تميزهم عن األخرين لكي تساعدها في تحقيق ذلك التفوق المطلوب تنافسيا 
  ا.ر لما حققته من مزايوالتطوير الدائم والمستم أعمالهاضمن قطاع 

 في ضوء  لك يمكن بلورة مشكلة الدراسة بطرح عدد من التساؤالت لمشكلة البحث:
 ما درجة تحقيق التفوق التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة؟ .0
العاملين  الصـــيادلةو  األدويةالتفوق التنافســـي لشـــركات زيادة تســـاهم في ما هي األســـاليب التي  .4

 ؟ات الخاصة في قطاع غزةفي الصيدلي
( بين متوســطات درجات α ≤ 1.10توجد فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى داللة )هل  .3

زى عشـــركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتفوق التنافســـي ت تحقيقتقدير الصـــيادلة حول درجة 
لمنطقة او ر، العمو ســـــــــــــنوات العمل، و المؤهل العلمي، و )الجنس،  :يةتللمتغيرات الديموغرافية اآل

 أكثر الشركات الوطنية تعاماًل(و أكثر الشركات تعاماًل، و السكنية، 
 أهميــــة الدراســـة:

 دوية،األتكمن أهمية البحث في األشـــخاص الذين ســـيســـتفيدون من هذا البحث وعلى رأســـهم شـــركات    
فة واقع إلى معر  إضـــــــافة التنافســـــــي،والتي ســـــــتزودهم بأهم األســـــــاليب التي تســـــــاعدهم على زيادة التفوق 

وعلى صــعيد آخر ســتســاعد الصــيادلة في إيضــاح  المنافســين،اســتخدامهم لألســاليب الحالية وموقفهم من 
وعلى  صــالحهم،مأهم األســاليب التســويقية المناســبة والتي تســاعد على زيادة التفوق التنافســي بما يراعي 

 ث أنها تتناول موضــــــوع مهم ومحلحي المهتمين،صـــــعيد آخر فإن الدراســـــة ســــــتفيد الباحثين والدارســـــين 
 اهتمام تطبيقي للشركات.

 أهــــــداف الدراســـة:
 تكمن أهداف الدراسة في تحقيق النقاط التالية:

 التعرف على درجة تحقيق التفوق التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة. .0
 الصيادلةو  ةاألدويالتفوق التنافسي لشركات زيادة تساهم في معرفة أهم األسـاليب التي  .6

                                                           

(، 6104لميس يوسـف القرنة، أثر أبعاد المنظمة الريادية في تحقيق التنافسـية المسـتدامة، رسـالة ماجسـتير غير منشورة، )1 
 الشرق االوسط، عمان، االردن.في إدارة األعمال، كلية التجارة جامعة 
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 .العاملين في الصيدليات الخاصة في قطاع غزة
( بين α ≤ 1.10فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى داللة ) الكشــــف عن وجود .7

شـــركات األدوية العاملة بقطاع  تحقيقمتوســـطات درجات تقدير الصـــيادلة حول درجة 
لمؤهل العلمي، او )الجنس، غزة للتفوق التنافســــــــــــي تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية 

ات أكثر الشـــركو أكثر الشـــركات تعاماًل، و المنطقة الســـكنية، و العمر، و ســـنوات العمل، و 
 .الوطنية تعاماًل(
 فــــرضيات الدراســـة 

الدراســـات  على االطالع وبعد الدقيق، األطروحة وموضـــوع الدراســـة إشـــكالية من انطالقاً 
تطالعية، تم صياغة الدراسة، والدراسة االس بموضوع المرتبطةواألجنبية، والمحلية  العربية السابقة

 ية كإجابات مؤقتة تحاول الدراسة التحقق من صحتها:تالفرضيات اآل
 ال تسعى شركات األدوية العاملة في قطاع غزة لتحقيق مستوى مالئم الفرضية الرئيسة األولى:

 .للتفوق التنافسي
دوية التفوق التنافسي لشركات األزيادة تساهم في يب ال يوجد أسالالفرضية الرئيسة الثانية: 

 .الصيادلة العاملين في الصيدليات الخاصة في قطاع غزةو 
( α ≤ 1.10توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة )ال الفرضـــية الرئيســـة الثالثة: 

 قطاع غزةبين متوســــطات درجات تقدير الصــــيادلة حول درجة ممارســــة شــــركات األدوية العاملة ب
للتفوق التنافســــــــــي تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية )الجنس، المؤهل العلمي، ســـــــــــنوات العمل، 

 العمر، المنطقة السكنية، أكثر الشركات تعاماًل، أكثر الشركات الوطنية تعاماًل(.
 حــــدود الدراسة: 

 في قطاع غزة. الصيادلة: اقتصرت الدراسة على الحد البشري  «
 الخاصة في قطاع غزة. الصيدليات: تشمل الدراسة انيالحد المك «
 .6101: السنة الدراسية الحد الزماني «

 الدراسات السابقة:  
  4091اإلبراهيمي, دراسة ) -9

 بعنوان: إدارة الموارد البشرية الخضراء ودورها في تحقيق التفو  التنافسي.
 وظيف لخضراء من خالل أبعاد )التهدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير إدارة الموارد البشرية ا

دارة وتقييم األداء األخضر وحفظ الطاقة( كمتغير و التدريب والتطوير األخضر, و األخضر,  ا 
رئيسي في التفوق التنافسي كمتغير تابع, وكان مجال الدراسة في مستشفى األمير والغدير 

تم ات المذكورة, و األهليين في النجف األشرف, وشمل مجتمع الدراسة العاملين في المؤسس
( استبانة صالحة وتمثل 11( وتم استرجاع )001( موظف من أصل )012اختيار عينة من )
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(, وقد تم استنتاج أن إدراك العاملين عينة الدراسة واستجابتهم للظروف المتغيرة %26نسبة )
ايير عتجعلهم يراعون المتغيرات البيئية, وقد بينت الدراسة أن بعد مقارنة األنشطة مع الم

المتوجه نحو األهداف بشكل أكثر مثابرة يخلق ثقافة تعني التفوق التنافسي عندما يتطلب 
 العمل اتخاذ قرار ما. 

  4091فخري, دراسة ) -4
 بعنوان: القيادة التحويلية ودورها في تحقيق التفو  التنافسي.

  نافسي, التهدفت الدراسة إلى التعرف على القيادة التحويلية ودورها في تحقيق التفوق
( مديرًا ومسؤواًل في الشركة 71واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وشملت العينة )

من خالل استبانة وزعت عليهم, وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن القيادة التحويلية 
يتين جتلعب دورًا فاعاًل ومهمًا في تحقيق التفوق التنافسي باالعتماد على احدى االستراتي

التمييز أو قيادة الكلفة, األمر الذي يستلزم من القائد التحويلي في الشركة زيادة اهتمامه بتبني 
كافة األساليب التي من شأنها تحقيق التفوق التنافسي وذلك من خالل توحيد جهود المرؤوسين 

 والعمل على جعلهم يبتكرون طرقًا جديدة للنظر في كيفية إكمال العمل. 
  4091بد الل  وعلي, عدراسة ) -3

 بعنوان: أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التفو  التنافسي.
  هدفت الدراسة إلى بيان أهمية استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التفوق التنافسي

 كركوك بوصفها ميدانًا للبحث, إضافة غلى بيان طبيعة-في شركة نفط الشمال/شركة عامة
العالقة بين المتغيرات, وتم اعتماد المدخل االستباطي المشتق من الفلسفة الوضعية, واعتمادًا 
على ذلك استعمل المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات المجمعة من مجتمع البحث 

(, اختيرت عينة غير عشوائية 0012المتمثل بمدراء األقسام والشعب والوحدات البالغ عددهم )
( مديرًا, واعتمد الباحثان االستبانة أداة رئيسية لجمع 610( لتكون عينة البحث ))قصدية

( استبانة منها صالحة للتحليل, وأوضحت النتائج وجود تأثير 622البيانات, كانت )
الستراتيجيات ادارة الموارد البشرية في تحقيق التفوق التنافسي, أما على المستوى الفرعي 

اف جية إعداة الهيكلة هي األكثر تأثيرًا في تحقيق التفوق التنافسي, يضلألبعاد فكانت استراتي
إلى ذلك تأثير استراتيجتي االستقطاب والتحفيز, أما استراتيجية التدريب والتطوير فإنها لم 

 تحقق ما كان مبتغى لها. 
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  4097خرون آو  دراسة )الشمري  -2
 دراســـــــة حالة في-التنافســـــــي للشـــــــركات بعنوان: المهارات االدارية ودورها في تعزيز التفو  

 الشركة العامة للصناعات االنشائية.
 كيفية التحكم والسيطرة على التفوق التنافسي للشركات عن  هدفت الدراسة إلى الكشف عن

االدارية في المستويات التنظيمية المختلفة لذا يهدف البحث الى معرفة  تاطريق بناء المهار 
، لفنيةت ااالمهار )ت االدارية وهي ايتمثل بالمهار  االول الذي طبيعة عالقة المتغير الرئيس

تفوق الذي يتمثل بال مع المتغير الرئيس الثاني (المهارات الفكريةو  ،ت االنسانيةاالمهار و 
  .التنافسي، وذلك عن طريق التطبيق الميداني في الشركة العامة للصناعات االنشائية

 ( مفردة،40تكونت عينة الدراسة من ) الشركة ضمن المستويات اإلدارية  مثلت بالعاملين فيت
اء رئيسة أداة استقصكاستمارة االستبيان  ، واستخدمت الدراسةالثالث العليا والوسطى والدنيا

البرامج و وتم تحليل البيانات باالستعانة ببعض الوسائل  ،المعلومات من المسؤولين في جمع
 .(SPSS)برنامج  أبرزها

  ق دارية تؤثر في مستوى التفو المهارات اإلالعديد من النتائج أهمها: أن خلصت الدراسة إلى
ى الشركات فريدة يصعب عل التنافسي للشركة بشكل مباشر وتؤدي الى توليد ميزة تنافسية

 تقليدها. المنافسة 
  نها ي نوع مأهمال إ وعدم  دارية الثالثة معاً بالمهارات اإل االهتمام ضرورةأوصت الدراسة إلى

دارة الغالب حلقة الوصل بين االدارة العليا واال على المهارات االنسانية التي تكون في أكيدوالت
 الدنيا.

   4092 دراسة )محمد، -5
 التســــويق بالعالقات ودوره في تحقيق الميزة التنافســــية في منشــــآت االتصــــان والية بعنوان:
  .الجزيرة

  معرفة مفهوم الشركة للتسويق بالعالقات، والمحافظة على العميل بعد أن إلى هدفت الدراسة
عالقتها بالعميل والجهات ذات الصلة بها، والبرامج التي تتبعها تجاه العاملين  ير، وتطو تجذبه

دى الحياة، م بها لتبني مفهوم التسويق بالعالقات، وهدف المنشأة إلى إيصال العميل إلى عميل
والية بت تصاالواظهار دور التسويق بالعالقات في تحقيق الميزة التنافسية في منشآت اال

 .الجزيرة
  ستخدام استبيان، ومن ثم تم تحليل البيانات باالالدراسة ستخدام أداة االبيانات األولية ب تم جمع

 .جتماعية(برنامج )الحزم اإلحصائية للعلوم اال
 تصاالت تتبع نظام التسويق بالعالقات كآلية لتعزيز أن منشآت اال: سةار من أهم نتائج الد

جتماعية لعمالئها لتعزيز الوالء لهؤالء العمالء اتقدم فوائد مالية و و الوضع التنافسي لها، 

http://uofg.edu.sd/theses/message.aspx?id=396
http://uofg.edu.sd/theses/message.aspx?id=396
http://uofg.edu.sd/theses/message.aspx?id=396
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أنها تهتم بالعالقة بالعمالء من خالل إنشاء قسم خاص بعالقات كما والمحافظة عليهم، 
  .لعمالء وعالجهاالعمالء للتعرف على مشاكل ا

 ي عتبار رأي العميل فهتمام بالعمالء والجهات ذات الصلة واألخذ في االأوصت الدراسة باال
 ن.حد ممك ىستفادة منها إلى أقصهتمام بقاعدة بيانات العمالء واالإنتاج الخدمة، زيادة اال

  4092 دراسة )الشوادي، -2
ية علي دراسة تطبيق -ـو  التنافسي للمنظمة بعنوان: تأثير إدارة المواهــب علــى تحقيــق التفـ

 المحمولة. االتصاالتشركات 
 دراسة تأثير عمليات إدارة المواهب والتي تتضمن )جذب وتوظيف المواهب،  الدراسة إلى تهدف

 .وتنمية وتطوير المواهب، واالحتفاظ بالمواهب( على التفوق التنافسي للمنظمة
  محل الدراسة وهم االتصاالت عاملين في شركات ( مفردة من ال726) علىالدراسة طبقت

 .اتصاالت(، orange ،موبينيل ،)فودافون 
  شكل بال ةغير واضح تمفهوم إدارة المواهب في شركات االتصاال إلى أن:توصلت الدراسة

وكان تأثير  ،كما أوضحت النتائج وجود تأثير بين إدارة المواهب والتفوق التنافسي ،المناسب
ة، على التفوق التنافسي للشركات محل الدراس اً ير المواهب هو األقوى تأثير بعد تنمية وتطو 

 .ومن ثم جذب وتوظيف المواهب ثم االحتفاظ بالمواهب
 بضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين بالشركات محل الدراسة تتضمن مفهوم  الدراسة أوصت

رورة ي، كما أوضحت الدراسة ضإدارة المواهب وأبعادها لتحسين األداء وتحقيق التفوق التنافس
وضع استراتيجية متكاملة إلدارة المواهب وربطها باستراتيجيات الشركات محل الدراسة وتتضمن 
جذب المواهب واالحتفاظ بالعمالة النادرة وبالتالي تحقيق التفوق التنافسي وزيادة فعالية 

 مكانتها في السوق.الموهوبين بها مما يؤدي لزيادة قيمة الشركة ككل والمحافظة على 
     4092دراسة )فيروز،  -7

 .الكوفة سمنت معمل في حالة دراسة -بعنوان: أثر القيادة االستراتيجية في التفو  التنافسي
 تحليل وتشخيص دور القيادة االستراتيجية في تحقيق التفوق التنافسي في  هدفت الدراسة إلى

 .العراقية اإلسمنتصناعة 
 منظومة المعلومات في ضعف أن هناك  من النتائج أهمها: خلصت الدراسة إلى مجموعة

االستراتيجية في الشركة ذات الصلة بمتغيرات البيئة التنافسية والبيئة الصناعية وتراجع 
القرارات االستراتيجية إلى مؤشرات واقعية ومنهج عمل يومي للعاملين فيها، فقرات مؤشرات 

ن  جية حضورًا مهمًا وواضحًا في عالقتها بمؤشرات القيادة االستراتيالخاصة بمتغيرات للوا 
 التفوق التنافسي وخاصة في مجال الكلفة تليها الجودة ثم التسليم واإلبداع وأخيرًا المرونة.

 



 

365 
 

  4095دراسة ) محمد،  -2
راء عينة دراســـة تحليلية آل-بعنوان: القدرات االســـتراتيجية وأثرها في تحقيق التفو  التنافســـي

 ية في المصارف األهلية في مدينة الموصل.من القيادات االدار 
  هدفت الدراسة إلى تحليل أثر القدرات االستراتيجية بأبعادها )المعرفة الفنية لخلق القيمة، القدرة

على توليد الموارد وامتالكها، التقانة المستخدمة( في تحقيق التفوق التنافسي في المصارف 
مصرف الموصل الشرق األوسط، مصرف  األهلية )مصرف الموصل للتنمية واالستثمار،

 جيان(.
  ( فردًا، وقد خضعت 40)تمثلت عينة الدراسة برؤساء ومسؤولي الشعب وكان حجم العينة

وصواًل إلى معرفة األوساط الحسابية  SPSSحصائي باستخدام نظام برنامج للتحليل اإل
 واالنحرافات المعيارية ومعاملي االرتباط واألثر.

 ى: وجود توجه إيجابي لدى عينة البحث بشأن األبعاد المجسدة للقدرات توصلت الدراسة إل
االستراتيجية, األمر الذي أضفى على هذه القدرة طابعًا علميًا لتأمين حاالت التفوق، وبروز 
درجة من التفوق لدى منظمة عينة البحث بشأن األبعاد المترجمة له, مما يفسر لنا اهتمام تلك 

يجابية في مجال الجودة المقترنة بالمرونة والمستحضرة لعامل التسليم المنظمة بالتوجهات اال
مدعما ذلك مجاالت االبداع، وسادت عالقة ارتباط وأثر بين أبعاد القدرة االستراتيجية وبين 
أبعاد التفوق التنافسي, وأوصت الدراسة بضرورة األخذ بفكرة التفوق التنافسي واعتبارها أمرًا ال 

اة المنظمة قيد الدراسة، بحيث تتمكن من اختراق السوق على نحو يؤمن مناص منه في حي
تميز المنظمة قياسًا بغيرها، والعمل على التوظيف الجاد للقدرات االستراتيجية وبما يجعلها 

 مدخاًل فاعاًل لتحقيق التفوق التنافسي.
   4095 دراسة )البطة، -1

المقارنة المرجعية وأثر  لك على تحقيق  بعنوان: مدى إدراك اإلدارة العليا والوســــطى ألســــلوب
 .التفو  التنافسي لدى البنوك العاملة في فلسطين

  هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك اإلدارة العليا والوسطى ألسلوب المقارنة المرجعية
وأثر ذلك على تحقيق التفوق التنافسي لدى البنوك العاملة في قطاع غزة من خالل تناوله 

ن ن البنوك من معرفة مستويات منافسيها بغرض تحسيب المقارنة المرجعية كأسلوب يمك  ألسلو 
 .وتطوير خدماتها

  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للمصارف العاملة في قطاع غزة، وعينته تمثلت
 ة.بقطاع غز  للبنوك العاملة والوسطى العليا اإلدارةفي بالعاملين 

 أهمية دور أسلوب المقارنة المرجعية إدارات هذه البنوك مدركة لى: أن توصلت الدراسة إ
لمقارنة أداء بنوكهم مع أداء البنوك األخرى، وأن هذا األسلوب هو أحد األدوات المهمة والذي 
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وق التنفيذ والنضوج( يحقق التفو التكامل، و التحليل، و من خالل أبعاده الخمسة )التخطيط، 
 التنافسي.

  Matti Tuominen & Saara Hyvönen)دراسة  -00

 القدرة على االبتكار التنظيمي : محرك للتفو  التنافسي في قنوات بعنوان :
هدفت الدراسة الى البحث في التفاعل بين االبتكار والتفوق التنافسي في سياق إدارة القناة من -

حثين قاما باخالل تبني وجهة نظر القدرات، وتكمن أهمية تسويق القنوات وعلماء اإلدارة في أن ال
 بتطوير نموذج طوارئ للقيمة البيئية واالستراتيجية لمعالجة الظاهرة المحورية.

تدعم نتائجنا التجريبية بوضــــــــوح الحجة الرئيســــــــية القائلة بأن االبتكارات اإلدارية والتكنولوجية   -
لمتطورة ســــــــويق التوالتي تلعب دوًرا أســــــــاســــــــًيا في فهم كيفية تحقيق التفوق التنافســــــــي في قنوات ا

تلعب دوًرا وســـيًطا مهًما في كل من ســـياقات باســـتمرار. وكذلك، فإن عوامل الطوارئ في الدراســـة 
 البحث التي تم فحصها، مما يشير إلى أن قدرة االبتكار لها ملف تعريف قناة محدد.

 (Fatma Temelli, Güzide Öncü Eroğlu PEKTAŞ)دراسة  -00

جي في توفير التفو  التنافسي المستدام في عملية بعنوان : محاسبة التسويق االستراتي
 العولمة  في الوقت الحاضر

الهدف من هذه الدراسة هو معالجة أهمية محاسبة التسويق االستراتيجي في توفير التفوق  -
ت محاولة النظر في تكاليف تم الغرض،التنافسي المستدام لألعمال في عملية العولمة. لهذا 

والتي تشكل أهم نقطة تقاطع بين نظام معلومات  الخدمة،تسعير المنتج/ الخدمة وأنشطةالمنتج/
، تم تقديم المعلومات   أوالً SMA، من حيث (AIS( ونظام المعلومات المحاسبية )MISالتسويق )

نظرًيا وأشير إلى  AISو MISوشرح العالقة بين  AIS، ثم تم تقديم المعلومات حول  MISحول 
 من حيث األعمال الحالية. وأهميته SMAأهمية تعريف 

 ي المستدام فيالتفوق التنافس يقوم بتوفيرالتسويق االستراتيجي  أن محاسبةتوصل البحث الى    
القطاعات  مرت الشركات في جميع العولمة،في بيئة المنافسة التجارية التي جلبتها  الوقت الحاضر

لعاملة مع آثار العولمة. بدأت الشركات ا تقريًبا بعدد من التغييرات ومراحل التطوير جنًبا إلى جنب
والتي تحدث كتفاعل  (،SMAفي قطاعات مختلفة في استخدام محاسبة التسويق االستراتيجي )

كأداة من أجل التمكن  (،AIS( ونظام المعلومات المحاسبية )MISبين نظام معلومات التسويق )
الستدامة واتخاذ قرارات تسويقية من تزويد العمالء الرضا عن عملية العولمة والحفاظ على ا

 .استراتيجية وتحقيق أهداف تسويقية استراتيجية وتوفير ميزة تنافسية مستدامة
 التعقيب على الدراسات السابقة:

  تستخدم تعتمد على المنهج الوصفي و تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونها
 االستبانة لجمع البيانات األولية.
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 دراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها تركز على أبعاد التفوق التنافسي لدى تختلف ال
، ولقد استهدفت الدراسة في االستبانة فئة قطاع غزةشركات األدوية الوطنية العاملة في 
ي السوق البنية األساسية ف ون أنهم يعتبر  الخاصة، حيثالصيادلة العاملين في الصيدليات 

عليهم شركات األدوية الوطنية في عملها، ولتتمكن الدراسة من الكشف  الدوائي والتي تعتمد
 غزة.في قطاع  الوطنيةشركات األدوية التفوق التنافسي ل عن درجة تحقيق

 مصطلحات الدراسة:
o   على المنظمة بها تتفوق  التي المجاالت" ( بأنه6106ي )عرفه العزاو ي التنافسي:التفو 

 التفوق  جوانب من جانب أهم على ركز أنه الســــــابق التعريف من ، ويالحظ"منافســــــيها
 .السوق  أو األنشطة وهو أال التنافسي

o :المؤســـــســـــة الصـــــيدالنية المعدة لتحضـــــير األدوية وصـــــرفها والتابعة  الصـــيدلية الخاصـــة
 لمؤسسة طبية أو لجمعية خيرية تحقيقًا لمهامها الطبية فقط.

 مفهوم التفوق التنافسي:
تنـافســــــــــــــي أهمية كبيرة في األدبيات المعاصــــــــــــــرة لإلدارة لما حدث من حظي مفهوم التفوق ال     

تغيرات جوهريـــة على المســــــــــــــتوى المحلي والعـــالمي في بيئـــات األعمـــال، نتيجـــة ثورة تكنولوجيـــا 
المعلومات والمعرفة وثورة االتصـــاالت وتحرير التجارة العالمية، وأشـــير بهذا الصـــدد الى أنه يمكن 

التفوق التنافسي من خالل المزايا التنافسية التي تستند غالبا على لمنظمات األعمال تحقيق هدف 
مزايا مقارنة في طبيعتها، وقد أصـــبح من الضـــروري في منتصـــف التســـعينات من القرن العشـــرين 

 .1يمعرفة كيف يمكن تحويل المزايا التنافسية الى ميزة التفوق التنافس
ن مؤســـســـة لألســـاس الحقيقي للمنافســـة وذلك مفهم التعريف التفوق التنافســـي على أنه "ويمكن    

يجاد ا  المســــــــــــــتقبل من أجل تحقيق التفوق و  خالل تفهم قواعـدهـا الحـاليـة ومعرفـة كيفيـة تغييرهـا في
 .2ةنماذج جديدة لتحقيق الميزة التنافسية باعتبار أن النماذج القديمة اصبحت معروف

 .3نخريها مؤسسة مقارنة بالمنافسين اآلكما أنه يعتبر مجموعة من المزايا التنافسية التي تنفرد ب

                                                           
(، في إدارة 6106نجم العزاوي، أثر العوامل االســـــتراتيجية في تحقيق التفوق التنافســـــي، رســـــالة ماجســـــتير غير منشـــــورة، )1

 األعمال، كلية االقتصاد والتنمية، جامعة البترا، والية ورقلة، الجزائر.
دار اليازوري  ،انعكاســـــــــاته على نجاح منظمات االعمال، عمانزكريا الدوري، احمد علي صـــــــــالح، الفكر االســـــــــتراتيجي و 2 

 (  6111، )العلمية للنشر والتوزيع
جمعة شـــــرفي، مراد كواشـــــي، دور ادارة عالقة الزبون في تحقيق التفوق التنافســـــي، مجلة الكلية االســـــالمية جامعة النجف 3 

 (.6102، )41االشرف، المجلد األول، العدد 
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 ذهن في بالســوق  الريادي موقعها بتعزيز الكفيلة والخصــائص وأشــار آخرون الى أنه القدرات    
من خالل  الزمن، من طويلة لمدة عليها أن تحافظ يمكن بحيث بالمنافســــــــــــــين مقارنة الزبون 
 .1ةضحووا منتظمةإدارية  منهجية ذات معرفية عمليات إلى االستناد

في حين عرف الزعبي التفوق التنافســــــــــــــي أنه التفوق النســــــــــــــبي الذي يتحقق بالمقارنة ويؤدي الى 
تحقيق التميز واألفضلية عن المنافسين، وينبع من داخل المنظمة ويعطي قيمة لها ويعكس كفاءة 

يتحقق و األداء في األنشطة وفاعليته ويؤثر في المشترين من خالل ادراكهم لألفضلية في المنظمة 
 .2هلمدة طويلة األمد عندما يتم تطويره وتجديد

مكانية المنظمة على تقديم ســلع للزبائن بصــورة أفضــل وبجودة عالية وبتكلفة  كما أنه يعتبر قدرة وا 
 .3نأقل من المنافسين وخدمات اضافية مقارنة باآلخري

لضـــمان  إليها ولللوصـــ األعمال مؤســـســـات تســـعى التي األســـمى وأيضـــًا منهم من قال أنه الغاية
  (.6107)عمر,  4حوالنجا التقدم إحراز في واستمرارها نموها
 أن يضــــــــًا فيما يتعلق بالتفرقة بين التفوق التنافســــــــي والميزة التنافســــــــية أنه بالرغمأوقال عمر    

إذ  ،التنافســــية والميزة التنافســــي التفوق  مفهومي بين ودقيقاً  واضــــحاً  تمييزاً  تعط لم الكتابات بعض
 يمثل الغاية التي التنافســــي التفوق  أن القول يمكن أنه إال لآلخر، مرادفا ليكون  أحدهما خدماســــت

 الميزة أبعاد عن تعبر وســــــائل أو أســـــاليب اعتماد طريق عن تحقيقها إلى تســـــعى المؤســـــســـــات
 غاية التنافسي التفوق  يعد الذي الوقت ففي والوسيلة الغاية بينهما تمثل العالقة أن أي التنافسـية،
 .بأبعادها التنافسية متمثلة الميزة هي تحقيقه وسيلة فإن المؤسسة

ة التفوق التنافســـي أنه التفوق في المزايا والخصـــائص التنافســـي ســـبق يعرف الباحثوبناًء على ما 
من خالل امتالك المنظمة لخصــــــائص وقدرات فريدة تعزز من موقعها  المنافســــــة،عن المنظمات 

 ى تطويرها باستمرار.التنافسي في السوق وتعمل عل
 استراتيجيات التفو  التنافسي:

يرى بورتر أن االستراتيجية التنافسية ال تعني أن تكون الشركة هي األفضل بل أن تكون مميزة    
بما تنجزه من أعمال، وُتعرف االســــتراتيجيات التنافســــية العامة بأنها عبارة عن هيكل يحدد أهداف 

                                                           

، 06، العدد 7المجلد مجلة االدارة واالقتصــــــــــاد،  ،القيادة االســــــــــتراتيجية في التفوق التنافســــــــــي أثرعلي خضــــــــــير فيروز، 1 
(6100.) 
 (.6110حسن علي الزعبي، نظم المعلومات االستراتيجية مدخل استراتيجي، عمان، االردن، دار وائل للنشر والتوزيع، )2 

مجلة  ،فســــــيالتســــــويقية في تحقيق التفوق التنا الديناميكيةدرات أثر تبني الق، ســــــعدون حمود جثير، قتيبة أمجد عبد الغفور3 
 (.6102، )001، العدد 41المجلد واالقتصاد،  اإلدارة

: ورة، الجزائرمنشـــالبعد البيئي عن تحقيق التفوق التنافســـي للمؤســـســـة الصـــناعية"، رســـالة ماجســـتير غير  أثر" زمالة، عمر4
 .(6107)رجامعة الجزائ
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ومعرفة التكاليف والتميز بالموجودات والمنتجات والخدمات  األســــــــــعار،الشــــــــــركة في مجال تحديد 
 .1ةناعومواجهة القوى التنافسية في الص التنافسي،بناء مركزها  تستطيع الشركةبحيث  المقدمة،

 السوق  في محدداً  توجهاً  تملك ال التي الشركات أن إلى معظم اآلراء ومعظم اآلراء كما تتجه    
 الميزة تحقيق تستطيع وال الوسط في محصورة الشركة تبقى افسية، حيثتن تملك ميزة أن يمكنها ال

 يمكن ال متناقضة خيارات هي العامة التنافسية االستراتيجيات أن من ذلك وُيستنتج ،التنافسية
 :2اشركة وهناك عدة استراتيجيات تنافسية عامة منه أي في بينها الجمع
 استراتيجية قيادة التكلفة: .9

تراتيجية يتم الحد من التكاليف والتحكم فيها بشــــــــكل يســــــــمح التفوق على أســــــــعار طبقًا لهذه االســــــــ
من  تحســـــــين الكفاءة وذلكالمنافســـــــين وذلك على أســـــــاس وجود فرص محفزة لتخفيض التكاليف و 

 ي:  تخالل اآل
  قدر ممكن من المنتجات. أكبرتوسيع الحصة السوقية وفتح أسواق جديدة لتصريف 
 بشري وكفاءته وهذا ينعكس على تخفيض التكاليف.زيادة انتاجية المورد ال 
 نتاج والعمليات.والعيوب الى أدنى حد ممكن في اإل تقليل الهدر والتلف واألخطاء 
 .الحصول على موردين ذو كفاءة عالية وأسعار منافسة 
كما أن اســـــــــــتراتيجية قيادة التكلفة تؤكد على الكفاءة من خالل انتاج كميات كبيرة من منتجات    
نتاج إيث يتم ح الثابتة،لتســـتفيد من وفورات الحجم وتخفيض نصـــيب الوحدة من التكاليف  وحدة،م

تيجية كما أن الحفاظ على هذه االسترا الزبائن،منتج بتكلفة منخفضـة ليكون متاحًا ألكبر عدد من 
يتطلب من المنظمة البحث المتواصــــــــل عن الوســــــــائل والطرق المتاحة لتخفيض التكلفة في جميع 

 .3ةعمال التجارية بصورة مستمر األ
 استراتيجية التميز:  .4

التميز في  من عالية درجة خلق خالل من مميزاً  تنافسًيا مركزاً  لنفسها تخلق أن الشركة تسـتطيع  
 السعر وضع الشـركة تستطيع يجعل التميز ذلك ومثل المنافسـون، يقدمها التي تلك عن منتجاتها

وخدماتها،  لمنتجاتها الزبون  والء من عالية درجة وتنمية لمبيعاتا زيادة وكذلك تراه مناســـبًا، الذي
ولو كان  للدفع مســــــتعد الزبون  أن هو االســــــتراتيجية هذه عليه تقوم فإن االفتراض الذي وبالتالي

                                                           
وزيع، والتاالســـــــتراتيجية: مفاهيمها ومداخلها وعملياتها المعاصـــــــرة، عمان: دار وائل للنشـــــــر  االدارة الحســـــــيني،فالح حســـــــن 1
(6111.) 
(، 6107مصــطفى محمد الدرويش، الممارســات االفضــل ودورها في تعزيز الميزة التنافســية، رســالة دكتوراه غير منشــورة )2 

 في إدارة األعمال، جامعة حلب، سوريا.
3  Tanwar , Ritika, Porter’s Generic Competitive Strategies , journal of Business and 

Management , Volume. 15, Issue. 1 (2012).  
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 الميزة تبني االســتراتيجية هذه فإن وبذلك بديلة, منتجات عن متميزة منتجات الســعر مرتفع مقابل
للســـــعر، وتتحقق هذه  حســـــاســـــية وأقل إخالصـــــًا للشـــــركة أكثر الزبون  لخالل جع من التنافســـــية

االســــــــــتراتيجية من خالل البحث والتطوير، وخلق منتجات جديدة لدى الزبائن واشــــــــــباع حاجاتهم، 
وأيضــــــــــًا دمج الزبائن في عمليات تطوير المنتجات من خالل االســــــــــتماع الى آرائهم وشــــــــــكاويهم 

 االعتبار. ومقترحاتهم بشكل مستمر وأخذها بعين
 وعها،ننتاج ســــــلع أو خدمات تتصــــــف بأنها فريدة من إجانب آخر فإن التمييز يشــــــير إلى  وفي  

أو  بائن،للز أو خدمة متفوقة  متفوقة،أو تكنولوجيا  تجارية،من خالل تصــــــميمها وامتالكها لعالمة 
ماركة أكثر دة والكما أن هذه االســتراتيجية تركز على العالمة التجارية والجو  متنوعة،شــبكة توزيع 

من تركيزهـا على التكـاليف وهـذا بـدوره يعمـل على حمـاية المنظمة من المنافســــــــــــــين وزيادة هامش 
  1.حالرب

 استراتيجية التركيز:
 من الســوق  في أفضــل موقع إلى والوصــول تفوق تنافســي خلق إلى االســتراتيجية هذه وتســعى   

 ســوق  على التركيز بواســطة حاجاتهم، أو واشــباع من الزبائن معينة مجموعة التركيز على خالل
للمنتج، وتتحقق استراتيجية التركيز باالعتماد على استراتيجية  معينة استخدامات أو محدد جغرافي

 التميز والتكلفة.
وأشار باحثون آخرين الى أن المؤسسات تقوم بتصميم االستراتيجيات التنافسية بما يتناسب مع    

الزبائن بشـــكل يفوق المنافســـين، وال يوجد اســـتراتيجية واحدة مثالية المؤســـســـة ويســـهل عليها خدمة 
افها هدأ ســـــــة االســـــــتراتيجية التي تتالءم مع تتالءم مع جميع المؤســـــــســـــــات، وانما تختار كل مؤســـــــ

 :2تومواردها، ومن هذه االستراتيجيا
 استراتيجية التميز التشغيلي:    .9
نة تلفة عن المنافســــــين وتنفرد بها مقار وتتحقق هذا االســــــتراتيجية من خالل انتاج ســــــلع مخ   

 عطاءإ لى وتصـــــــــميم جديد للمنتج وبالتالي معهم، أو بأســـــــــعار اقل من المنافســـــــــين وبجودة أع
بأن المنتج فريد من نوعه وال مثيل له بالســوق، أو من خالل انتاج منتج قديم انطباًعا لزبائن ا

 .بأسلوب جديد ومميز عن اآلخرين
 

                                                           
1 Sabol , Andrija & Šander , Matej & Fučkan , Đurđica, The Concept Of Industry Life Cycle 

And Development Of Business Strategies , International conference on knowledge 

Management & innovation 19-21 June , zadar, (2013). 
دور ادارة عالقة الزبون في تحقيق التفوق التنافســــــي، مجلة الكلية االســــــالمية جامعة النجف كواشـــــي،  مرادجمعة شـــــرفي، 2

 (.6102، )41المجلد األول، العدد االشرف، 
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 ن الزبون:استراتيجية االقتراب م  .4
تظهر األهميـة هنـا من خالل فعـاليتهـا في توفير مصــــــــــــــادر جـديـدة للقيمة او الخدمة بشــــــــــــــكل    

يجاد حلول مبتكرة تصـــــل الى الزبائن بصـــــورة أســـــرع بدال من مجرد ســـــلعة او خدمة  متواصـــــل، وا 
يمكن تقليدها بســـــــــــــهولة، ومن هنا تقوم المؤســـــــــــــســـــــــــــة ببناء قواعد بيانات تحتوي على الكثير من 

صـــــــيل الخاصـــــــة بالزبائن وتقســـــــيم الســـــــوق الى قطاعات وتحديد الفئات المســـــــتهدفة، وتمكين التفا
موظفي التسـويق من االسـتجابة السـريعة لحاجات الزبائن وأخذ شكاويهم بعين االعتبار وبناء والء 

 طويل األجل مع زبائنها وتقديم خدمات لهم في جميع المراحل.
 استراتيجية قيادة المنت(: .3
ه االســــــــــــــتراتيجيــة من خالل تقــديم المنتجــات والخــدمــات الرائــدة، ومن المعروف أن وتكون هــذ   

المنتجات تتقادم بســـرعة وبالتالي المنظمات التي توصـــف بقادة المنتج تكون في حالة تطوير دائم 
ومســـــــــــــتمر ومواكبة كل ما هو جديد، وبالتالي فان الزبائن دائما يتعطشـــــــــــــون لنيل هذه الخدمة او 

كان الســــــــــعر مرتفع ويصــــــــــعب الوصــــــــــول اليه وهذا بســــــــــبب حداثته وتميزه عن  المنتج حتى ولو
 المنتجات األخرى.

إن ذلك ف جميعها،ويرى الباحث انه في حال اتبعت المؤســـــســـــة إلحدى هذه االســـــتراتيجيات أو    
 يقودها لكسب التفوق على المنافسين وكسب رضا الزبائن والعمالء ويحقق لها أهدافها المنشودة.

 الدراسة: منهجية 
من أجل تحقيق أهداف الدراســــة قام الباحث باســــتخدام المنهج الوصــــفي التحليلي الذي يحاول     

قياس درجة تحقيق التفوق التنافســــــي في شــــــركات من خالله وصــــــف الظاهرة موضــــــوع الدراســــــة )
(، بغرض تجهيز بيانات إلثبات فروض معينة تمهيدًا لإلجابة عن تســـــــــــــاؤالت محددة بدقة األدوية

سواء  الباحث بالمصـادر الثانوية اسـتعانتتعلق بالظاهرة الحالية، وذلك باسـتخدام أدوات مناسـبة، و 
 إلنترنتامراجع عربية أو أجنبية أو محلية وتقارير دورية، وكتب، ومواقع شبكة المعلومات الدولية 

صـــــلة  تالفلســـــطيني ذا اإلحصـــــائيالحديثة والتقارير الســـــنوية التي تصـــــدر عن الجهاز المركزي 
لمحافظات ل الصـــــــيادلةبالموضـــــــوع، وتقارير وزارة الصـــــــحة الفلســـــــطينية المنشـــــــورة، وتقارير نقابة 

فلســــــــطين ، حيث تحدد الدراســــــــة الوصــــــــفية الوضــــــــع الحالي للظاهرة المراد -قطاع غزة  الجنوبية
دراســــتها، وهو منهج يســــتخدم مقاييس معينة في جمع البيانات تكون على درجة من الموضــــوعية 

 بات. والث
ويعرف المنهج الوصــفي التحليلي بأنه "المنهج الذي يســعى لوصــف الظواهر أو األحداث 

الراهنة فهو أحد أشـــكال التحليل والتفســـير المنظم لوصـــف ظاهرة أو مشـــكلة، ويقدم  أوالمعاصـــرة، 
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بيانات عن خصـــــــائص معينة في الواقع، وتتطلب معرفة المشـــــــاركين في الدراســـــــة والظواهر التي 
 .1"واألوقات التي نستعملها لجمع البياناتندرسها 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين للمعلومات:
: حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراســــــــــة إلى مصــــــــــادر المصــــــادر الثانوية .1

البيـانــات الثــانويــة والتي تتمثــل في الكتــب والمراجع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة، والــدوريــات 
ت والتقارير، واألبحاث والدراســـــــات الســـــــابقة التي تناولت موضـــــــوع الدارســـــــة، والبحث والمقاال

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضـوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات المصـادر األولية .2

 لهذا الغرض.ا ًص كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصياألولية من خالل االستبانة 
 مجتمع الدراسة 

مجتمع الدراســـــــــة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرســـــــــها الباحث، وبناء على مشـــــــــكلة 
 يتكون من:الدراسة وأهدافها فإن المجتمع المستهدف 

غزة  عحيث بلغ عدد الصــــــيادلة المنتســــــبين لنقابة الصــــــيادلة والمتواجدين بقطاالصــــــيادلة: مجتمع 
، وقـد قـام البـاحث بإجراء زيارة ميدانية ا( ذكور 104، و)انـاثـإ( 0001نهم )( صــــــــــــــيـدلي م6477)

بهذه األعداد. )نقابة الصيادلة للمحافظات الجنوبية،  لنقابة الصيادلة والحصول على كتاب رسمي
  (.6101قطاع غزة 

 عينة الدراسة
 العينة االستطالعية -9

اختيارهم بطريقة عشوائية بغرض تقنين  استبانة، تم 01نت عينة الدراسة االستطالعية من و  تك  
أداة الدراسة، والتحقق من صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية، حيث تم اختبار العينة 

وقد تم إدخالهم في العينة الفعلية نظرًا لعدم وجود مشاكل في الصدق  لالستبانة،االستطالعية 
 والثبات. 
 الحد األدنى للعينة األصلية "الفعلية": -4

قام الباحث باسـتخدام طريقة العينة العشـوائية البسـيطة حسب مجتمع الدراسة واألعداد السابقة.    
 ية:تنى لحجم العينة من المعادلة اآلوقد تم حساب الحد األد

2

2

Z
n

m

 
  
         (1) 

                                                           

ــــــة، 1  ــــــة الفلســـــــــــــطيني  6112/م.و/إ.هــــــــــــــــــــــــــ(،16/72/01مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء رقم )الســـــــــــــلطــــــة الوطني
http://www.moh.gov.ps/phar/attachments/article/85/file_b.pdf 

 

http://www.moh.gov.ps/phar/attachments/article/85/file_b.pdf
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 حيث:
Z :القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم )مثاًل :Z=1.96  0.05داللة لمستوى .) 

m :مثاًل( 0.05: الخطأ الهامشي: وُيعب ر عنه بالعالمة العشرية) 
 يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:

n ل  1 = الُمَعد  

nN

N n         (2) 

 تمثل حجم المجتمع Nحيث 
 ( نجد أن حجم العينة يساوي:1باستخدام المعادلة )

2
1.96

384
2 0.05

 
  

 
n

 
، فـــــــــإن حجـــــــــم العينـــــــــة الُمَعـــــــــد ل N=2433 بالصـــــــــيادلةن مجتمـــــــــع الدراســـــــــة الخـــــــــاص إحيـــــــــث 

 ( يساوي:6باستخدام المعادلة )
ل    = الُمَعد 

تقــــــل عنــــــه فــــــي هــــــذه الحالــــــة يســــــاوي  وبــــــذلك فــــــإن حجــــــم العينــــــة المناســــــب والــــــذي ال يجــــــب أن
 على األقل. 776

ـــــة لهـــــذا العـــــدد وفـــــق القواعـــــد 2ويبـــــين الجـــــدول ) ( مجتمـــــع الدراســـــة والحـــــد األدنـــــى للعينـــــة الممثل
 اإلحصائية التي تم حسابها:

  : الحد األدنى لحجم العينة9جدون رقم )
 الحد األدنى للعينة العدد اإلجمالي بقطاع ةزة المجتمع

ةالصيادلمجتمع   2433 332 

(1610المصدر: )إعداد الباحث,   
استبانة على مجتمع  401وبعد حسـاب الحد األدنى لحجم العينة فإن الباحث قد قرر أن يوزع    

 حتى يستطيع استرجاع الحد األدنى الممثل لمجتمع الدراسة. الصيادلة
 العينة األصلية )الفعلية :

لبســــيطة، وذلك لكبر حجم المجتمع وصــــعوبة حصــــر قام الباحث باســــتخدام العينة العشــــوائية ا   
( اســتبانة الخاصــة بالصــيادلة على مجتمع الصــيادلة، وقد تم 401جميع االســتبانات، وتم توزيع )

( اســــتبانة صــــالحة للتحيل من أصـــل حجم عينة الصــــيادلة الكلي، وتم اســــترداد ما 724اســـترداد )
 ين تفصيل عينة الدراسة الفعلية:( يب6( صالحة للتحليل، والجدول رقم )%27.00نسبته )

 
 

n 332
13842433

2433384
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/ : توزيع عينة الدراسة4جدون رقم ) نسبة االسترداد   

 نسبة االسترداد عدد االستبانات المستردة عدد االستبانات الموزعة المجتمع
 %83.11 374 450 الصيادلة

(1610المصدر: )إعداد الباحث,   
 :أداة الدراسة

، "يق التفو  التنافسي لدى شركات األدوية في قطاع ةزةقياس درجة تحق "حول ةتم إعداد استبان
 :على النحو اآلتيحيث تكونت االستبانة من ثالثة أقسام 

وهــــــــو عبــــــــارة عــــــــن البيانــــــــات الشخصــــــــية عــــــــن الصــــــــيادلة )الجــــــــنس، المؤهــــــــل القســــــــم األون: 
العلمـــــي، ســـــنوات العمـــــل، العمـــــر، المنطقـــــة الســـــكنية، أكثـــــر الشـــــركات تعـــــاماًل، أكثـــــر الشـــــركات 

 (.طنية تعامالً الو 
ـــاني: ـــاد )وهـــو عبـــارة عـــن  القســـم الث ـــو  التنافســـيمحـــاور الدراســـة وهـــي خاصـــة بأبع ،  التف
 ( محاور كاآلتي:0ويتكون من )

 ( فقرات.1الكلفة، ويتكون من ): المحور األون
 ( فقرات.6الجودة، ويتكون من ) المحور الثاني

 ( فقرات.6اإلبداع، ويتكون من ) المحور الثالث
 ( فقرات.2المرونة، ويتكون من ) الرابعالمحور 

 ( فقرات.3ويتكون من ) (،التسليم )السرعة المحور الخامس

القسم الثالث: األساليب التي تساهم في زيادة التفو  التنافسي في شركات األدوية الوطنية 
 ( فقرات.1ويتكون من )، العاملة بقطاع ةزة

ابات المشــــــاركين فــــــي الدراســــــة لفقــــــرات وتــــــم اســــــتخدام مقيــــــاس ليكــــــرت الخماســــــي لقيــــــاس اســــــتج
 : 3)االستبانة حسب جدول 

  : درجات مقياس ليكرت الخماسي6جدون )
 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة الموافقة

 5 4 8 0 1 الدرجة

( لالسـتجابة " معارض بشدة " وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة 5اختار الباحث الدرجة )
 و يتناسب مع هذه االستجابة.وه %44هو

 المحك المعتمد في الدراسة:
دخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس .0  )ليكرت(  Likert- Scaleتم ترميز وا 

الخماسي، ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في 
 محاور الدراسة، تم حساب المدى:
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4=  0 – 0المدى =   
 ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي:

 1.2= 0÷  4طول الفترة = 
بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )وهي الواحد الصحيح( وذلك 

 ( يوضح أطوال الفترات كما يلي:4لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا، وجدول رقم )
  : المحك المعتمد في الدراسة2قم )جدون ر 

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة الموافقةدرجة 

 1,79 – 1 2,59 – 1,8 3,39 –2,60 4,19 – 3,40 5 – 4,20 المتوسط المرجح

 

 صد  االستبانة
بين أن وت االســـــــتطالعية،قام الباحث بتطبيق اختبارات الصـــــــدق والثبات على عينة الدراســـــــة     

في  ةوبذلك تكون االســـــتبان عالي،وكذلك تمتعت بثبات  لقياســـــه،الســـــتبانة صـــــادقة لما وضـــــعت ا
لدراســـــــة مما ا ةاســـــــتبانويكون الباحث قد تأكد من صـــــــدق وثبات  للتوزيع،ا النهائية قابلة هصـــــــورت

يجعله على ثقة تامة بصــــحة االســــتبانة وصــــالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أســــئلة الدراســــة 
 ار فرضياتها.واختب

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية للصيادلة
ترتيب للصـــيادلة وتتضـــمن بال البيانات الشـــخصـــيةوفيما يلي عرض لخصـــائص عينة الدراســـة وفق 

 المنطقة السكنية(.و سنوات العمل، العمر، و المؤهل العلمي، و )الجنس، 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -9
 وزيع عينة الدراسة حسب الجنس : ت5جدون )

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 67.9% 254 ذكر
 %32.1 120 أنثى

 %100.0 374 المجموع
 %76.0من عينة الدراســة للصــيادلة من الذكور، و %22.1( أن ما نســبته 0يتضــح من جدول )

ة بالجهاز ئج الخاصـــإناث، وهذا يتماشـــى مع تركيبة القوى العاملة الفلســـطينية، حيث أظهرت النتا
، ونالحظ أن نســبه اإلناث %01المركزي اإلحصــائي أن نســبة مشــاركة النســاء في القوى العاملة 

العاملة في الصــــيدليات اعلى من نســــبة العامة للعامالت في فلســــطين، وذلك نظرًا ألن الجامعات 
احًا ألكثر تأصــبحت تقبل الطالبات بأعداد كبيرة ، باإلضــافة إلى أن تخصــص الصــيدلة أصـــبح م

من جامعة، وكان سابقًا في قطاع غزة محتكر من قبل جامعة األزهر فقط، وهذا يؤكد على ارتفاع 
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( وذلك %22,1نسبة التعليم وخاصة في الصيدلة، ولكن النسبة األكبر في عينة الدراسة للذكور )
حمل ت ألن معظم أصـــــحاب الصـــــيدليات يميلون لتوظيف الذكور، ويرجع الســـــبب في قدرتهم على

فترات دوام طويله، والقدرة على الســهر والدوام الليلي، الذي يصــعب على اإلناث تقبله خاصــة في 
 ظل الثقافة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطيني.

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -2
  : توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي2جدون )

عددال المؤهل العلمي  النسبة المئوية % 
 20.1 75 دبلوم

 68.7 257 بكالوريوس
 10.4 39 ماجستير
 0.8 3 دكتوراه
 100.0 374 المجموع

من حملة  %01.4من حملة البكالوريوس و %22.2نســــــــــــبته أن ما  (2)يتضــــــــــــح من جدول    
النســبة من حملة شــهادة الدكتوراه، حيث كانت  %1.2، ومن حملة الدبلوم %61.0الماجســتير, و

األكبر من حملة البكالوريوس، وهذا أمر طبيعي ألن من شــــــــــــــروط وزارة الصــــــــــــــحة الفلســــــــــــــطينية 
الحصــول على شــهادة بكالوريوس صــيدلة لمن يريد فتح صــيدلية، أو مســتودع والعمل بأي منهما، 
وتتطلب مع البكالوريوس الحصـــول على شـــهادة مزاولة مهنة الصـــيدلة، حتى تتأكد الوزارة أن لدى 

دلي معرفة كبيرة بالدواء والبدائل والتركيبات والوصفات الطبية، وأما النسبة الضئيلة جدا تكاد الصي
تقترب من الصــــــــــــــفر لحملــة الــدكتوراه، وذلــك ألن من يحمــل درجــة الــدكتوراه يتوجــه إلى الســــــــــــــوق 

وال يبقى كصـــــــــيدلي قانوني في في الجامعات أو مصـــــــــانع األدوية،  األكاديمي في مجال التدريس
 دليات الخاصة.الصي
 عينة الدراسة حسب سنوات العمل توزيع-3

  : توزيع عينة الدراسة حسب سنوات العمل7جدون )
 النسبة المئوية % العدد سنوات العمل

 %27.0 101 سنوات 0-0
 %21.7 81 سنوات 2-01

 28.3% 106 سنة 00-00
 %23.0 86 سنة 00أكثر من 

 %100.0 374 المجموع
( أنه توزعت ســنوات الخبرة لعينة الدراســة للصــيادلة فكانت نســبة ســنوات 2)يتضــح من جدول    

-2، وللــذين خبرتهم )%62ســــــــــــــنوات(  0-0العمــل من عينـــة الـــدراســــــــــــــــة لمن لـــديهم خبرة من)
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، %62.7سنة( تشكل نسبتهم 00-00، وأن من كانت خبرتهم من )%60.2سنوات( نسبتهم 01
ســنة، والواضــح من الجدول الســابق وجود  00 من العينة لمن خبرتهم زادت عن %67وأن نســبة 

ن تتراوح على نسبة لمأ نسـب متقاربة في عينة الدراسـة للفئات سـنوات الخبرة، إال إنني الحظت أن 
ســـنة( وهذا دليل على أن العمل الصـــيدالني في الصـــيدليات ال يتطلب فقط 00-00خبراتهم بين )

راءة ط، بل يتطلب خبرة كافية في كيفية قالحصـــــول على شـــــهادة البكالوريوس )الجانب العلمي( فق
الوصـــــــــــفات الطبية، ومعرفة االختصــــــــــــارات والرموز، وتحضــــــــــــر التركيبات الدوائية، والتعامل مع 
دارة الصــيدلية بكل جوانبها )الجانب العملي(، وكذلك أظهرت العينة أن نســبة  الزبائن، واألطباء، وا 

امعات الوطنية لى زيادة الخريجين من الج( سنوات، وهذا دليل ع0-0تتراوح خبراتهم من ) 62%
ن جامعة األزهر كانت هي الوحيدة التي لديها كلية صــــــــــــيدلة، وعندها قدرة إفي قطاع غزة، حيث 

اســـــتيعابية محدد من الطالب والطالبات،  أما اآلن زادت قدرتها االســـــتيعابية، وكذلك أعطت وزارة 
 الفتتاح كلية الصيدلة فيها.التربية والتعليم العالي الترخيص لجامعة فلسطين 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر -4
  : توزيع عينة الدراسة حسب العمر2جدون )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 %8.6 32 عام 60أقل من 

 %48.7 182 70أقل من  – 60
 %34.5 129 40أقل من  – 70

 8.3% 31 عام فأكثر 40
 100.0 374 المجموع

ســــــــنة، وأن  60من عينة الدراســــــــة للصــــــــيادلة أقل من  %2.2أن نســــــــبة(2ول )يتضــــــــح من جد  
 %74.0ســــــــــــــنة، و70إلى أقل من  60من عينـة الـدراســــــــــــــة أعمـارهم تتراوح ما بين من 42.2%

ســــــــنة فأكثر ، ونالحظ أن  40أعمارهم  %2.7ســــــــنة ، و40إلى أقل من  70أعمارهم ما بين من
ســـــــــــنة، وهذه الفترة من 70إلى أقل من  60منلمن أعمارهم تتراوح ما بين   %42.2أكبر نســـــــــــبة

عمر الشـــــاب كافية إلكســـــابه الكثير من المهارات والخبرات لتؤهله للعمل في الصـــــيدليات، وتؤهله 
للعمل في أي صيدلية بشكل ممتاز، وتعطيه القدرة على االعتماد على نفسه لفتح صيدلية لحسابه 

ولية والقوة ؤ التي تمتاز بالعطاء وتحمل المســــــ الخاص، وتمتاز هذه الفترة من العمر بفترة الشــــــباب
 واإلقدام والطموح، ومواجهة التحديات. 
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 توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة السكنية -5
  : توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة السكنية1جدون )
 النسبة المئوية % العدد المنطقة السكنية
 %6.7 25 شمال غزة
 %35.3 132 غزة

 %16.6 62 الوسطى
 %29.1 109 خانيونس
 %12.3 46 رفح

 100.0 374 المجموع
من عينة الدراســــة للصــــيادلة من محافظة غزة،  %70.7( أن ما نســــبته 1يتضــــح من جدول )   

من شــــمال  %2.2من رفح، وأن  %06.7من الوســــطى،  %02.2من خانيونس، وأن  61.0%
صـــيدليات محافظة غزة ، حيث أن غزة  غزة، وهذا دليل على أن أكبر عدد صـــيادلة موجودين في

تتمتع باحتوائها على عدد األكبر في الصــــيدليات وعدد الصــــيادلة ، حيث أن غزة تضــــمن الكثافة 
نســـــمة حتى الربع  222.262الســـــكانية األكبر في قطاع غزة ، حيث وصـــــل تعدادها الســـــكاني  

، وهذا  6102األول من حســـــــــب الدليل اإلحصـــــــــائي لوزارة الداخلية بغزة للربع  6102األول من 
من عدد ســـكان قطاع غزة، وكذلك منطقة غزة كبيرة وتضـــم العديد من  %72.2يشـــكل ما نســـبته 

الدرج، و التفاح، و )حي الشــجاعية،  6102األحياء وهي كالتالي حســب تقســيم وتصــنيف بلدية غزة 
 ،حي الرمالو ين، حي الشــيخ عجلو حي تل الهوى، و الصــبرة، و الزيتون، و البلدة القديمة، و الزيتون، و 

 حي الشاطئ(.و حي الشيخ رضوان، و حي النصر، و ويضم الرمال الشمالي والرمال الجنوبي، 
 توزيع عينة الدراسة حسب أكثر الشركات تعامال   -6

  : توزيع عينة الدراسة حسب أكثر الشركات تعامال  90جدون )
 النسبة المئوية % العدد أكثر الشركات تعامال  

 81.8% 306 شركة وطنية
 %15.2 57 شركة أجنبية
 %2.9 11 شركة اسرائيلية
 %100.0 374 المجموع

, %20.2( أن أكثر الشــــــركات تعاماًل هي الشــــــركات الوطنية بنســــــبة 01يتضــــــح من جدول )   
اجات تغطي احتي ويعزو الباحث ذلك إلى أن الشــــــــــركات الوطنية تنتج عدد كبير من األدوية التي

من الســوق الدوائي كاماًل، باإلضــافة إلى  %00والتي تصــل إلى قرابة  كل جيدالســوق الدوائي بشــ
أن األصـــناف التي تنتجها الشـــركات الوطنية ذات جودة عالية، تكلفة اقل من األصـــناف األجنبية 
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في معظم األحيان، وتتبع شـــــــركات األدوية الوطنية منهج التشـــــــجيع المســـــــتمر للصـــــــيدلي لشـــــــراء 
على أصـــــــنافها بشـــــــكل شــــــهري ، ربع ســـــــنوي، نص ســـــــنوي،  أصــــــنافها من خالل تقديم العروض

موســــمي، أو حتى عروض ســــنوية، كما تقدم الشــــركات الوطنية  بوانص جيدة للصــــيدلي ترضــــيه 
(، أو حتى التي تحتاج لروشـــتة، otcوتجعله مهتم لصـــرف أدويتها التي ال تحتاج لروشـــته طبيب)

ة قوية املة(، كما  توجد عالقات اجتماعيوتتبع أسـاليب في المبيعات تتسم بالمرونة)اللين في المع
يسـود عليها غالف المحبة والود بين مندوبي مبيعات شـركات األدوية الوطنية والصيادلة العاملين 
في الصـــــيدليات الخاصـــــة في قطاع غزة، كما تتبع بعض شـــــركات األدوية الوطنية بتوفير العالج 

مات ة بينهما، وتتبع أنظمة من الخصــو الشــخصــي الذي يحتاجه الصــيدلي بشــكل مجاني لتزيد الثق
النقدية أو الكمية، وتســلك منهج التشــجيع المســتمر على الشــراء من خالل عروض شــهرية أو ربع 
سـنوية أو موسـمية أو نص سـنوية أو سنوية أو موسمية، كما تتبع بعض شركات األدوية الوطنية  

نية عند صرف الصيادلة لعالجات أنظمة تحفيزية للصـيادلة سـواء بإعطائهم هدايا أو خدمات مجا
التي ال تحتاج إلى روشــــــــــــتات طبية، لدى شــــــــــــركات األدوية الوطنية نظام اإلرجاع لألدوية قريبة 
انتهاء الصـالحية، مما يشـجع الصـيدلي لشـراء كميات كبيرة دون خوف من تاريخ انتهاء صالحية 

 الدواء.  
 مال  توزيع عينة الدراسة حسب أكثر الشركات الوطنية تعا -7

  : توزيع عينة الدراسة حسب أكثر الشركات الوطنية تعامال  99جدون )
 النسبة المئوية % العدد أكثر الشركات الوطنية تعامال  

 %28.3 106 شركة بيرزيت
 22.7% 85 شركة القدس

 %22.2 83 شركة دار الشفاء
 %8.0 30 شركة السختيان

 %12.3 46 شركة الشرق األوسط
 %6.4 24 األلمانية الشركة العربية
 100.0% 374 المجموع

( أن أكثر الشركات الوطنية والتي يتعامل معها الصيادلة هي شركة 00يتضح من جدول )   
, يليها شركة القدس وشركة دار الشفاء، ثم شركة الشرق األوسط، وشركة %62.7بيرزيت بنسبة 

هي  احث تلك النسب إلى أن شركة بيرزيتالسختيان, وأخيرًا الشركة العربية األلمانية، ويعزو الب
الشركة التي تضم أكبر عدد من األصناف ولديها تنوع وفير في األشكال الصيدالنية لنفس التركيبة 

، أما منتج موزعة على عشرة خطوط إنتاج 711تقوم الشركة بتصنيع وتسويق الدوائية،  حيث 
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نتاج ة وتعتبر شركة ناشئة حديثة بدأت اإلالشركة العربية األلمانية فهي شركة وطنية في قطاع غز 
 سنوات . 0في قطاع غزة والممارسة في السوق الدوائي فقط في قطاع غزة قبل 

 :األولىالفرضية الرئيسة اختبار 
 ال تسعى شركات األدوية العاملة في قطاع ةزة لتحقيق مستوى مالئم من التفو  التنافسي.

ي ابة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبالختبار الفرضية تم ايجاد نسبة االستج
والترتيب لمعرفة درجة الموافقة لجميع فقرات المحور، ولجميع المحاور، لمعرفة مستوى الموافقة 

 ( يوضح نتائج التحليل.06والجدول رقم ) الحسابي،والقيمة المتوسط 
 محاوروالترتيب لجميع  Tالنسبي واختبار   المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن 94جدون )

 )التفو  التنافسي 
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 موافق 4 0.000 34.46 %75.59 0.437 3.78 الكلفة األول
 الجودة الثاني

4.27 0.435 85.43% 56.47 0.000 1 
موافق 
 بشدة

 موافق 2 0.000 38.96 %78.35 0.455 3.92 اإلبداع الثالث
 موافق 5 0.000 25.01 %72.55 0.485 3.63 المرونة الرابع

الــــــتســـــــــــــــــــلــــــيــــــم  الخامس
 )السرعة(

 موافق 3 0.000 33.78 78.22% 0.521 3.91

التفو   جميع فقرات
 موافق  0.000 50.57 %78.03 0.345 3.90 التنافسي

 :على النحو اآلتي  نتائ( يمكن استخالصها وهي 07يتضح من خالن جدون )    
 7.11المتوســــــط الحســــــابي لجميع فقرات محاور اســــــتبانة الصــــــيادلة )التفوق التنافســــــي( يســــــاوي 

تســــــاوي .Sig) ،  وأن القيمة االحتمالية )%22.17( أي أن الوزن النســــــبي 0)الدرجة الكلية من 
مما يدل على أن متوســــط (، α≤   (0.05لذلك يعتبر دال إحصــــائيًا عند مســــتوى داللة، 0.000

تالي يتم , وبالدرجة االســــــــتجابة لهذه الفقرة يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوســــــــطة )الحياد(
رفض الفرضــــــية الصــــــفرية وقبول الفرضــــــية البديلة في أن شــــــركات األدوية العاملة في قطاع غزة 

قبل أفراد  أن هناك موافقة مرتفعة من وقد تبين، مســتوى مالئم من التفوق التنافســي تســعى لتحقيق
العينة لجميع فقرات محاور اســـتبانة الصـــيادلة )التفوق التنافســـي( بشـــكل عام، وقد تبين أن ترتيب 



 

381 
 

اإلبداع،  ،الجودةمحاور التفوق التنافســــــــــــــي من حيث درجة الموافقة بالترتيب على النحو التالي: )
 سليم، الكلفة، المرونة(.الت
تهتم أواًل بالجودة ومن ثم اإلبداع  شــــــــــــــركات األدوية الوطنية في قطاع غزةويـدل ذلك على أن    

ومن ثم التسليم ومن ثم الكلفة وأخيرًا المرونة, ولعل هذا الترتيب مهم ومهم جدًا في ظروف مثالية 
ن المفترض أن تحظى بالمرتبة وأعتقد أن محور التكلفة وعلى حســــــــــــب وجهة نظر الباحث كان م

األولى وفق مـا يرى من واقع عملي, وهنـا نالحظ أن جميع األبعاد حازت على درجة موافقة كبيرة 
وهنا يتبين لنا أن الشـــــــركات تســـــــتخدم اســـــــتراتيجيات كثيرة وحديثة  ،وكبيرة جدًا في محور الجودة 

ظم وهذا ما ســـــــيجعل الحقًا مع ,لها في الســـــــوق الدوائيلتحقيق التفوق التنافســـــــي كأســـــــلوب جديد 
النتائج تكون ليست ذات عالقة إحصائية وهي إجابات منطقية كما أكد الباحث وفق الواقع العملي 

 الملموس.
 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:

ي الصيادلة العاملين فو التفو  التنافسي لشركات االدوية زيادة تساهم في ال يوجد أساليب 
 .ي قطاع ةزةالصيدليات الخاصة ف

ي زيادة "األساليب التي تساهم ف " فيما يلي عرض ألهم التحليل اإلحصائي لفقرات المحور الرابع
، حيث تم إيجاد نسبة االستجابة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن التفو  التنافسي"

ا المحور، وللمحور لكــل فقرة من فقرات هــذ لمعرفــة درجــة الموافقــةوالترتيــب  Tالنســــــــــــــبي واختبــار 
 ( يوضح نتائج التحليل.0/49) ككل، والجدول رقم

والترتيب لكل فقرة من فقرات  T  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار 93جدون )
 األساليب التي تساهم في زيادة التفو  التنافسي " محور "
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5.  

تستخدم شركات األدوية 
الوطنية التكنولوجيا الحديثة 
 في تسويق األدوية للصيادلة.

 موافق 9 0.546 0.60 60.70% 1.111 3.03

4.  

يعتمد مندوب مبيعات 
شركات األدوية الوطنية على 
ية األوراق واألبحاث العلم

الحديثة إلقناع الصيدلي 
 بمنتجاته الدوائية.

 محايد 4 0.000 10.98 71.66% 1.026 3.58
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8.  

تستخدم شركات األدوية 
الوطنية مواقع التواصل 
االجتماعي للترويج لبعض 

 منتجاتها.

 محايد 6 0.000 6.33 66.74% 1.030 3.34

0.  
تحديث وتطوير كافة وسائل 
 اإلقناع واإلنصات للصيدلي.

 محايد 8 0.000 4.23 64.87% 1.112 3.24

1.  

يقوم مندوب مبيعات شركات 
األدوية الوطنية بإرسال 
طلبيات الصيادلة الكترونيا 

 للشركة.

 محايد 7 0.000 4.94 65.94% 1.162 3.30

9.  

تهتم شركات األدوية الوطنية 
بالشكاوى ويتم معالجتها 

 بالسرعة المطلوبة.
 فقموا 5 0.000 10.73 70.91% 0.983 3.55

2.  

تقدم شركات األدوية الوطنية 
جوائز نقدية وعينية تشجيعية 
للصيادلة عند تحقيق أهداف 

 معينة متفق عليها.

 موافق 1 0.000 22.41 78.93% 0.817 3.95

3.  
تطوير مهارات ومزايا مندوب 

 المبيعات باستمرار.
 موافق 3 0.000 19.07 77.49% 0.886 3.87

6.  

يلتزم مندوب مبيعات شركات 
وية الوطنية بمبدأ الوقت األد

 بالمعامالت.
 موافق 2 0.000 20.03 77.65% 0.852 3.88

 موافق   0.000 14.92 %70.54 0.683 3.53 جميع فقرات المحور معا   
 ي:أت( يمكن استخالص ما ي11من جدول )

ة ي" تقدم شركات األدوية الوطنجاءت الفقرة السابعة من فقرات هذا المحور التي تنص على     
المرتبة  فيجوائز نقدية وعينية تشجيعية للصيادلة عند تحقيق أهداف معينة متفق عليها " 

) الدرجة الكلية 7.10ي لها األولى من حيث قيمة  المتوسط الحسابي، حيث بلغ المتوسط الحساب
،  0.000تساوي  .Sig) ، وأن القيمة االحتمالية )%22.17، أي أن  الوزن النسبي لها (0من 
مما يدل على أن متوسط (، α≤   (0.05ك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللةلذل

(  وهذا 7.71-6.21درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحيادية التي تمتد ما بين )
يعني أن هناك درجة موافقة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وهذا يدل على ضرورة 
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تخدام الشركات لوسائل تحفيزية مالية ألنها تجذب وبشكل كبير الزبائن كما أنها تراعي الوضع اس
 القائم والحالي.  

بينما جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسط الحسابي والوزن النسبي الفقرة األولى     
 تكنولوجيا الحديثة فيعلى " تستخدم شركات األدوية الوطنية المن هذا المحور، والتي تنص 

( أي أن الوزن النسبي 0) من الدرجة الكلية  7.17بوسط حسابي قيمته تسويق األدوية للصيادلة" 
، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا 0.000تساوي  (.Sig)  ، وأن القيمة االحتمالية21.21%

بة لهذه الفقرة ال يختلف مما يدل على أن متوسط درجة االستجا(، α≤   (0.05عند مستوى داللة
جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( ، وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد 

حيث  ،العينة لهذه الفقرة، ويعزو الباحث ذلك ضعف اإلمكانيات المادية للزبائن أوالً وللشركات ثانية
 فه الزبون ويمتلكه.يجب أن يتوافق استخدام المعايير التسويقية لما يعر 

لتي " األساليب ايمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور السادس  وبشكل عام
، وأن القيمة %21.04أي أن الوزن النسبي  7.07يساوي  "تساهم في زيادة التفو  التنافسي

  ادة التفواألساليب التي تساهم في زي" ، لذلك يعتبر محور 0.000تساوي .Sig) االحتمالية )
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة (، α≤   (0.05دال إحصائياً عند مستوى داللة " التنافسي

لهذه الفقرة يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( ، وهذا يعني أن هناك موافقة 
ية الصفرية ض الفرضوبالتالي يتم رفمرتفعة من قبل أفراد العينة على جميع فقرات هذا المحور، 

هم في زيادة التفوق التنافسي من وجهة نظر ية البديلة في أن هناك أساليب تسوقبول الفرض
 الصيادلة.

ويمكن القول أن هناك عدة أساليب تساعد في زيادة التفوق التنافسي للشركات وحسب رأي    
 العينة كانت أهم هذه األساليب تكمن في:

 امالت.االلتزام بمبدأ الوقت بالمع 
 .تقديم جوائز نقدية وعينية تشجيعية للصيادلة 
 .تطوير مهارات ومزايا مندوب المبيعات باستمرار 
 .استخدام التكنولوجيا في تسويق األدوية للصيادلة 
 .االهتمام بالشكاوى ومعالجتها بالسرعة المطلوبة 

  :اختبار الفرضية الثالثة
  بين متوســـطات درجات α ≤ 0.05لة )توجد فرو   ات داللة إحصـــائية عند مســـتوى دال ال 

تقدير الصـيادلة حون درجة ممارسـة شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة للتفو  التنافسي تعزى 
ــة  ــة )الجنس، المؤهــل العلمي، ســـــــــنوات العمــل، العمر، المنطق ــالي ــة الت ــديموةرافي للمتغيرات ال

  .السكنية، أكثر الشركات تعامال ، أكثر الشركات الوطنية تعامال  
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هو وق ذات داللة إحصائية و لعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فر T تم استخدام اختبار " 
معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام اختبار " التباين  اختبار

نة مي يصلح لمقار األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معل
 سطات أو أكثر.متو  7

 ويشتق من ه ه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
  بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فرو   ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -0

تقدير الصيادلة حون مستوى التفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة تعزى 
 .إلى الجنس

 لجنسا –لعينتين مستقلتين "  -  T : نتائ( اختبار" 92جدون )

 المحور
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
 .

 أنثى  كر 
 1.117 7.140 7.22 7.26 الكلفة
 1.120 1.141 4.62 4.62 الجودة
 1.712 0.166 7.22 7.17 اإلبداع
 1.472 1.222 7.20 7.20 المرونة
 1.612 0.622 7.12 7.22 يم )السرعة(التسل

 1.222 1.401 7.21 7.11 جميع المحاور معا  
 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *           

 ي:أت( يمكن استنتاج ما ي04من النتائج الموضحة في جدول )
لعينتين مستقلتين " أكبر من مستوى  -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  

لجميع المحاور باستثناء محور الكلفة، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  0.05الداللة 
ي شركات نافسي فداللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير الصيادلة حول مستوى التفوق الت

 قطاع غزة تعزى إلى الجنس.في األدوية العاملة 
  بين درجات تقدير α ≤ 0.05د فرو   ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجال  -6

الصيادلة حون مستوى التفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة تعزى إلى المؤهل 
 العلمي.
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  : اختبار تحليل التباين األحادي )متغير المؤهل العلمي 95جدون )

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعاتال

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

 مستوى الداللة
دان/ةير 
 دان

 الكلفة

 705. 135. 3 405. بين المجموعات
 
 

.5501 
 
 

 غير دال

  192. 370 70.976 داخل المجموعات
   373 71.382 المجموع

 الجودة

 4.303 795. 3 2.384 بين المجموعات
 
 

.0051 
 
 

 دال

  185. 370 68.336 عاتداخل المجمو 
   373 70.720 المجموع

 اإلبداع

 4.169 843. 3 2.529 بين المجموعات
 
 

.0061 
 
 

 دال

  202. 370 74.821 داخل المجموعات
   373 77.350 المجموع

 المرونة

 947. 223. 3 670. بين المجموعات
 
 

.4181 
 
 

 غير دال

  236. 370 87.151 داخل المجموعات
   373 87.821 المجموع

التسليم 
 )السرعة(

 1.391 377. 3 1.131 بين المجموعات
 
 

.2451 
 
 

 غير دال

  271. 370 100.28 داخل المجموعات
   373 101.41 المجموع

التفو  
 التنافسي

 2.875 337. 3 1.010 بين المجموعات
 
 

.0361 
 
 

 دال

  117. 370 43.309 داخل المجموعات
   373 44.319 المجموع

 ي:أتتاج ما ي( يمكن استن51من النتائج الموضحة في جدول )
 One Way)المقــابلــة الختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  (.Sig)تبين أن القيمــة االحتمــاليــة 

ANOVA)  ر من محاور االستبانة باستثناء محور الجودة محو  الداللة لكلأكبر من مستوى
المحســـــوبة لجميع المحاور مجتمعة  Fوأن القيمة المطلقة  ،وجميع المحاور مجتمعة ،واإلبداع

نقبل الفرضــــــــــــــية البديلة ونرفض الجـدوليـة، لذلك  F( وهي أكبر من قيمـة 6.220تســــــــــــــاوي )
ات ئية بين متوســـطات درجالصـــفرية، وبذلك يمكن اســـتنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصـــا
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تقدير الصـــيادلة حول مســـتوى التفوق التنافســـي في شــــركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى 
 إلى المؤهل العلمي.

 ،لمعرفة مواطن الفروق  LSDفقد تم اســــــــــتخدام اختبار ، وللكشــــــــــف عن الفروق لصــــــــــالح أي فئة
 (. 02والنتائج مبينة في جدول )

  للفرو  بين متوسطات استجابات المبحوثين حسب متغير المؤهل (LSDر نتائ( اختبا  :92جدون رقم )
 العلمي

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم الفر  بين المتوسطات
 1,612 1,022* 1,142 - دبلوم

 1,607 *1,061 - 1,142 بكالوريوس
 1,726 - 1,061*- 1,022*- ماجستير
 - 1,726 1,607 1,612 دكتوراه

( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين حملة شهادة الدبلوم مقابل 02دول رقم )من خالل الج
 وأيضًا هناك فروقًا إحصائية لصالح البكالوريوس مقابل الماجستير. ،الماجستير لصالح الدبلوم

  بين درجات تقدير α ≤ 0.05توجد فرو   ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -7
لتفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة تعزى إلى سنوات الصيادلة حون مستوى ا

 العمل.
  : اختبار تحليل التباين األحادي )متغير سنوات العمل 97جدون )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

 دان/ةير دان مستوى الداللة

 الكلفة
 109. 021. 3 063. بين المجموعات

 
 

.9551 
 
 

 غير دال

  193. 370 71.319 داخل المجموعات
   373 71.382 المجموع

 الجودة
 2.486 466. 3 1.397 بين المجموعات

 
 

.0601 
 
 

 غير دال

  187. 370 69.323 داخل المجموعات
   373 70.720 المجموع

 اإلبداع
 3.548 721. 3 2.163 بين المجموعات

 
 

.0151 
 
 

 دال

  203. 370 75.187 داخل المجموعات
   373 77.350 المجموع

 المرونة
 1.024 241. 3 723. بين المجموعات

 
 

.3821 
 
 

 غير دال

  235. 370 87.098 داخل المجموعات
   373 87.821 المجموع
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 التسليم )السرعة(
 4.502 1.190 3 3.571 بين المجموعات

 
 

.0041 
 
 

 الد

  264. 370 97.841 داخل المجموعات
   373 101.41 المجموع

 التفو  التنافسي
 2.194 258. 3 774. بين المجموعات

 
 

.0881 
 
 

 غير دال

  118. 370 43.544 داخل المجموعات
   373 44.319 المجموع

 ي:أت( يمكن استنتاج ما ي52)تائج الموضحة في جدول من الن
 One Way)المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمـة االحتمـاليـة    

ANOVA)  لكل محور من محاور االســــتبانة باســــتثناء  أكبر من مســــتوى الداللة
المحســـــــوبة لجميع المحاور  Fوأن القيمة المطلقة  ،محور اإلبداع ومحور التســـــــليم )الســـــــرعة(

الجدولية، لذلك نقبل الفرضـــــــــية الصـــــــــفرية  F( وهي أقل من قيمة 6.014مجتمعة تســـــــــاوي )
وبذلك يمكن اســتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســطات ونرفض البديلة، 

ع غزة ادرجات تقدير الصـيادلة حول مسـتوى التفوق التنافسـي في شـركات األدوية العاملة بقط
 تعزى إلى سنوات العمل.

  بين درجات تقدير α ≤ 0.05توجد فرو   ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -0
الصيادلة حون مستوى التفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة تعزى 

  إلى العمر.
  : اختبار تحليل التباين األحادي )متغير العمر 92جدون )

 التباينمصدر  المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

 مستوى الداللة
دان/ةير 
 دان

 الكلفة
 908. 174. 3 522. بين المجموعات

 
 

.4371 
 
 

 غير دال

  192. 370 70.860 داخل المجموعات
   373 71.382 المجموع

 الجودة
 707. 134. 3 403. بين المجموعات

 
 

.5481 
 
 

 دال غير

  190. 370 70.317 داخل المجموعات
   373 70.720 المجموع

 اإلبداع
 501. 104. 3 313. بين المجموعات

 
 

.6821 
 
 

 غير دال

  208. 370 77.037 داخل المجموعات
   373 77.350 المجموع

 غير دال 3391. 1.124 264. 3 793. بين المجموعات المرونة

0.05 
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  235. 370 87.028 وعاتداخل المجم
 

 
 

 
   373 87.821 المجموع

التسليم 
 )السرعة(

 3.630 967. 3 2.900 بين المجموعات
 
 

.0131 
 
 

 دال

  266. 370 98.513 داخل المجموعات
   373 101.41 المجموع

التفو  
 التنافسي

 829. 099. 3 296. جموعاتبين الم
 
 

.4791 
 
 

 غير دال

  119. 370 44.023 داخل المجموعات
   373 44.319 المجموع

 ي:أت( يمكن استنتاج ما ي53من النتائج الموضحة في جدول )
 One Way)المقــابلــة الختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  (.Sig)تبين أن القيمــة االحتمــاليــة    

ANOVA) لكل محور من محاور االستبانة باستثناء محور  مستوى الداللة  أكبر من
( 1.261المحســـــوبة لجميع المحاور مجتمعة تســـــاوي ) Fوأن القيمة المطلقة التســـــليم )الســـــرعة(, 
كن وبذلك يمالجـدوليـة، لـذلـك نقبل الفرضــــــــــــــية الصــــــــــــــفرية ونرفض البديلة،  Fوهي أقـل من قيمـة 

إحصــــــائية بين متوســــــطات درجات تقدير الصــــــيادلة حول  اســــــتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة
  مستوى التفوق التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى العمر.

  بين درجات تقدير α ≤ 0.05توجد فرو   ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -0
لمنطقة طاع ةزة تعزى إلى االصيادلة حون مستوى التفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بق

 .السكنية
  : اختبار تحليل التباين األحادي )متغير المنطقة السكنية 91جدون )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

 مستوى الداللة
دان/ةير 
 دان

 الكلفة
 1.881 357. 4 1.427 بين المجموعات

 
 

0.113 
 
 

 غير دال

  190. 369 69.955 داخل المجموعات
   373 71.382 المجموع

 الجودة
 3.927 722. 4 2.887 بين المجموعات

 
 

.0041 
 
 

 دال

  184. 369 67.833 داخل المجموعات
   373 70.720 المجموع

 اإلبداع
 1.933 397. 4 1.588 بين المجموعات

 
 

.1041 
 
 

 غير دال

  205. 369 75.762 داخل المجموعات
   373 77.350 المجموع

0.05 
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 المرونة
 2.311 537. 4 2.146 بين المجموعات

 
 

.0571 
 
 

 غير دال

  232. 369 85.675 داخل المجموعات
   373 87.821 المجموع

التسليم 
 )السرعة(

 4.737 1.238 4 4.953 بين المجموعات
 
 

.0011 
 
 

 دال

  261. 369 96.459 داخل المجموعات
   373 101.41 المجموع

التفو  
 التنافسي

 4.218 484. 4 1.938 بين المجموعات
 
 

.0021 
 
 

 دال

  115. 369 42.381 داخل المجموعات
   373 44.319 المجموع

 ي:أتنتاج ما ي( يمكن است56من النتائج الموضحة في جدول )
 One Way)المقــابلــة الختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  (.Sig)تبين أن القيمــة االحتمــاليــة    

ANOVA)  محور من محاور االســـــــــتبانة باســـــــــتثناء محور الكلفة  الداللة لكلأقل من مســـــــــتوى
( 4.602المحســــــــوبة لجميع المحاور مجتمعة تســـــــــاوي ) Fوأن القيمة المطلقة  والمرونة،واإلبداع 

مكن وبذلك يالجدولية، لذلك نقبل الفرضــــــــــــــية البديلة ونرفض الصــــــــــــــفرية،  Fوهي أكبر من قيمـة 
استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير الصيادلة حول مستوى 

 التفوق التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى المنطقة السكنية.
والنتائج  الفروق،لمعرفة مواطن  LSDفقد تم استخدام اختبار  ،فروق لصالح أي فئةوللكشف عن ال

 (. 61مبينة في جدول )
حسب متغير  الصيادلة المبحوثين  للفرو  بين متوسطات استجابات (LSDنتائ( اختبار   :40جدون رقم )

 المنطقة السكنية
 رفح خانيونس الوسطى ةزة شمان ةزة الفر  بين المتوسطات

1.122- - شمان ةزة  -1,001 1,101 1,107 
 1,122 1,021* 1,022-* - 1,122 ةزة

*1.022 1.001 الوسطى  - -*1.021 -1.006  
1.006- - 1.021*- 1.112 1,101 خانيونس  
1.060* 1,107 رفح  -1.122  1.006 - 

( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الصيادلة 4/07من خالل الجدول رقم )
 لعاملين بمحافظة غزة مقابل العاملين بمحافظة خان يونس.ا

وأيضًا ظهرت فروق ذات داللة إحصائية لصالح العاملين بمحافظة الوسطى مقابل العاملين 
 ومقابل العاملين بمحافظة رفح مقابل العاملين بمحافظة غزة. غزة،فظة بمحا



 

390 
 

  بين درجات α ≤ 0.05توجد فرو   ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -9
الصيادلة حون مستوى التفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة تعزى 

  إلى أكثر الشركات تعامال .
  : اختبار تحليل التباين األحادي )متغير أكثر الشركات تعامال  49جدون )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

 مستوى الداللة
دان/ةير 
 دان

 الكلفة
 735. 141. 2 282. بين المجموعات

 
 

0.480 
 
 

 غير دال

  192. 371 71.100 داخل المجموعات
   373 71.382 المجموع

 الجودة
 2.217 418. 2 835. بين المجموعات

 
 

0.110 
 
 

 غير دال

  188. 371 69.885 داخل المجموعات
   373 70.720 المجموع

 اإلبداع
 062. 013. 2 026. بين المجموعات

 
 

0.940 
 
 

 غير دال

  208. 371 77.324 داخل المجموعات
   373 77.350 المجموع

 المرونة
 1.482 348. 2 696. بين المجموعات

 
 

0.229 
 
 

 غير دال

  235. 371 87.125 داخل المجموعات
   373 87.821 المجموع

التسليم 
 )السرعة 

 1.509 409. 2 818. بين المجموعات
 
 

0.223 
 
 

 غير دال

  271. 371 100.59 داخل المجموعات
   373 101.41 المجموع

التفو  
 التنافسي

 982. 117. 2 233. بين المجموعات
 
 

0.375 
 
 

 غير دال

  119. 371 44.085 عاتداخل المجمو 
   373 44.319 المجموع

 ( يمكن استنتاج ما يلي:45من النتائج الموضحة في جدول )
 One Way)المقــابلــة الختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  (.Sig)تبين أن القيمــة االحتمــاليــة    

ANOVA)  ,المطلقة وأن القيمة أكبر من مســـــــتوى الداللة  لكل محور من محاور االســـــــتبانةF 
الجدولية، لذلك نقبل  F( وهي أقل من قيمة 0.982المحســـــوبة لجميع المحاور مجتمعة تســـــاوي )

وبذلك يمكن اســـتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية بين متوســـطات الفرضـــية الصـــفرية، 
 الصــــــيادلة حول مســــــتوى التفوق التنافســــــي في شــــــركات األدوية العاملة بقطاع غزةدرجات تقدير 
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التفوق  عدم تأثير علىو  انه يدل ذلك على أن هناك تقارب, حيث إتعزى إلى أكثر الشــركات تعامالً 
ن الصــيادلة تتعامل مع جميع الشــركات بشــكل طفيف، حيث يقوم الصــيدلي بالتعامل التنافســي، أل

 مع جميع الشركات نظرًا لقلة عدد الشركات في قطاع غزة مقارنة بدول الجوار.
  بين درجات الصيادلة α ≤ 0.05 ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فرو  ال  -2

حون مستوى التفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة تعزى إلى أكثر الشركات 
 الوطنية تعامال .

 : اختبار تحليل التباين األحادي )متغير أكثر الشركات الوطنية تعامال   77جدون )

 باينمصدر الت المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

 مستوى الداللة
دان/ةير 
 دان

 الكلفة
 1.856 351. 5 1.756 بين المجموعات

 
 

.1011 
 
 

 غير دال

  189. 368 69.626 داخل المجموعات
   373 71.382 المجموع

 الجودة
 3.091 570. 5 2.851 بين المجموعات

 
 

.0101 
 
 

 لدا

  184. 368 67.869 داخل المجموعات
   373 70.720 المجموع

 اإلبداع
 4.283 851. 5 4.254 بين المجموعات

 
 

.0011 
 
 

 دال

  199. 368 73.096 داخل المجموعات
   373 77.350 المجموع

 المرونة
 1.743 406. 5 2.031 بين المجموعات

 
 

.1241 
 
 

 غير دال

  233. 368 85.789 داخل المجموعات
   373 87.821 المجموع

التسليم 
 )السرعة(

 5.378 1.381 5 6.906 بين المجموعات
 
 

.0001 
 
 

 دال

  257. 368 94.506 داخل المجموعات
   373 101.41 المجموع

التفو  
 التنافسي

 5.308 596. 5 2.982 عاتبين المجمو 
 
 

.0001 
 
 

 دال

  112. 368 41.337 داخل المجموعات
    373 44.319 المجموع

 ي:أتاج ما ي( يمكن استنت44من النتائج الموضحة في جدول )
 One Way)المقــابلــة الختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  (.Sig)تبين أن القيمــة االحتمــاليــة    

ANOVA)  لكل محور من محاور االستبانة باستثناء محوري  ى الداللة أقل من مستو 0.05 
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( وهي 0.712المحســوبة لجميع المحاور مجتمعة تســاوي ) Fوأن القيمة المطلقة الكلفة والمرونة, 
ستنتاج أنه وبذلك يمكن االجدولية، لذلك نقبل الفرضية البديلة ونرفض الصفرية،  Fأكبر من قيمة 

الصــــــيادلة حول مســــــتوى التفوق ة بين متوســــــطات درجات تقدير توجد فروق ذات داللة إحصــــــائي
 .التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى أكثر الشركات الوطنية تعامالً 

 الفروق،لمعرفة مواطن  LSDفقد تم اســــــــــتخدام اختبار  فئة،وللكشــــــــــف عن الفروق لصــــــــــالح أي 
 (. 67والنتائج مبينة في جدول )

 
  للفرو  بين متوسطات استجابات المبحوثين حسب متغير أكثر (LSDنتائ( اختبار   :43جدون رقم )

 الشركات الوطنية تعامال  

الشر   السختيان دار الشفاء القدس بيرزيت الفر  بين المتوسطات
 األوسط

الشركة العربية 
 األلمانية

 - شركة بيرزيت
-

0.040 
0.016 -.233-* 

-
0.016 

-.282-* 

 *-242.- 0.024 *-192.- 0.057 - 0.040 شركة القدس

 شركة دار الشفاء
-

0.016 
-

0.057 
- -.249-* 

-
0.033 

-.298-* 

 0.050- *216. - *249. *192. *233. شركة السختيان

 0.016 شركة الشر  األوسط
-

0.024 
0.033 -.216-* - -.266-* 

 - *266. 0.050 *298. *242. *282. الشركة العربية األلمانية
يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الصيادلة المتعاملين ( 67الل الجدول رقم )من خ

 مع شركة السختيان مقابل شركة بيرزيت والقدس ودار الشفاء والشرق األوسط.
وأيضًا ظهرت فروق ذات داللة إحصائية لصالح الشركة العربية األلمانية مقابل شركة بيرزيت    

 لشرق األوسط.والقدس ودار الشفاء وا
 ية:تائج يمكن بلورتها في النقاط اآلمن خالل تحليل االستبانة توصل الباحث إلى جملة من النت

 نتائ( تحليل الفقرات: .أ
حــاز محور الكلفــة كبعــد من أبعــاد التفوق التنــافســــــــــــــي على درجــة موافقــة كبيرة بنســــــــــــــبــة  -0

75.59%. 
ة ة موافقة كبيرة جدًا بنســـــــــبحاز محور الجودة كبعد من أبعاد التفوق التنافســـــــــي على درج -6

85.43%. 
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حـاز محور اإلبـداع كبعـد من أبعـاد التفوق التنـافســــــــــــــي على درجــة موافقـة كبيرة بنســــــــــــــبــة  -7
78.35%. 

حـاز محور المرونـة كبعـد من أبعـاد التفوق التنافســــــــــــــي على درجة موافقة كبيرة بنســــــــــــــبة  -4
72.55%. 

رة على درجة موافقة كبيحاز محور التســـــــليم )الســـــــرعة( كبعد من أبعاد التفوق التنافســـــــي  -0
 .%78.22بنسبة 

رتبة لصـــــــيادلة مهم في زيادة التفوق التنافســـــــي من وجهة نظر اأكثر األســـــــاليب التي تســـــــ -2
 ي:أتحسب أهميتها كما ي

 االلتزام بمبدأ الوقت بالمعامالت. -
 تقديم جوائز نقدية وعينية تشجيعية للصيادلة. -
 تطوير مهارات ومزايا مندوب المبيعات باستمرار. -
 ستخدام التكنولوجيا في تسويق األدوية للصيادلة.ا -
 االهتمام بالشكاوى ومعالجتها بالسرعة المطلوبة. -

 )الصيادلة : نتائ( الفرو  اإلحصائية بين إجابات المبحوثين .ب
ال توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــطات درجات تقدير الصـــــــيادلة حول مســــــــتوى  .5

 لعاملة بقطاع غزة تعزى إلى الجنس.التفوق التنافسي في شركات األدوية ا

توجد فروق ذات داللة إحصـــائية بين متوســـطات درجات تقدير الصـــيادلة حول مســـتوى التفوق  .4
 لوملصـــــــــالح الدب التنافســـــــــي في شـــــــــركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى المؤهل العلمي

 ير.ابل الماجستوأيضًا هناك فروقًا إحصائية لصالح البكالوريوس مق الماجستير،مقابل 

ال توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــطات درجات تقدير الصـــــــيادلة حول مســــــــتوى  .8
 التفوق التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى سنوات العمل.

ال توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــطات درجات تقدير الصـــــــيادلة حول مســــــــتوى  .0
 ركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى العمر.التفوق التنافسي في ش

توجد فروق ذات داللة إحصـــائية بين متوســـطات درجات تقدير الصـــيادلة حول مســـتوى التفوق  .1
الصيادلة  لصالح السـكنية،التنافسـي في شـركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى المنطقة 

ولصــــــــــــــالح العــاملين بمحــافظــة  يونس،ن العــاملين بمحــافظــة غزة مقــابــل العــاملين بمحــافظــة خــا
ومقــابــل العــاملين بمحــافظــة رفح مقــابــل العــاملين  غزة،الوســــــــــــــطى مقــابــل العــاملين بمحــافظــة 

 .بمحافظة غزة

الصـــــــيادلة حول مســــــــتوى ال توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــطات درجات تقدير  .9
 .الً أكثر الشركات تعام التفوق التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى
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توجد فروق ذات داللة إحصـــائية بين متوســـطات درجات تقدير الصـــيادلة حول مســـتوى التفوق  .2
 عاماًل،تالتنافســـــــي في شـــــــركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى أكثر الشـــــــركات الوطنية 
لشــــفاء ا لصــــالح الصــــيادلة المتعاملين مع شــــركة الســــختيان مقابل شــــركة بيرزيت والقدس ودار

ولصــالح الشــركة العربية األلمانية مقابل شــركة بيرزيت والقدس ودار الشــفاء  األوســط،والشــرق 
 والشرق األوسط.

 التوصيات
 ية:تصل الباحث إلى التوصيات اآلمن خالل النتائج السابقة فقد تو 

العمل على العرض واإلفصــــــــاح عن خطط شــــــــركات األدوية الوطنية التي تهدف إلى تحســــــــين  -0
 جات، وتوضيح الرؤية المستقبلية لتلك الشركات.المنت

المبيعات لدى شـركات األدوية الوطنية باطالع الصيادلة على المنتجات  اهتمام مندوبضـرورة  -6
 الجديدة وتوضيحها لهم باستمرار.

ضـــرورة تدريب مندوب المبيعات لدى شـــركات األدوية الوطنية على القدرة على التعامل بمرونة  -7
يج  اد الحلول المناسبة والمالئمة ورفعها لإلدارة.مع الشكاوى وا 

 المراجع:
مدى إدراك اإلدارة العليا والوســــــــطى ألســــــــلوب المقارنة المرجعية ، عبد الحكيم زكريا البطة .0

الة ماجســـتير رســـوأثر ذلك على تحقيق التفوق التنافســـي لدى البنوك العاملة في فلســـطين، 
 الجامعة اإلسالمية. ة التجارة،كلي إدارة األعمال، (، في6100منشورة، )غير 

 ،إدارة الموارد البشـــــرية الخضـــــراء ودورها في تحقيق التفوق التنافســـــي براهيمي،اإلإحســـــان  .6
 (.6101، )71العدد 0مجلد ،آداب الكوفةمجلة 

، ة واإلقتصـــاداإلدار ، مجلة فخري، القيادة التحويلية ودورها في تحقيق التفوق التنافســـي نور .7
 (.6101)، 002، العدد 46مجلد

أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق  علي،أسـماء محمد و  الله،حاتم علي عبد  .4
، 42، العــدد 00مجلــد، تكريــت للعلوم اإلداريــة واالقتصـــــــــــــــاديــة، مجلــة التفوق التنــافســــــــــــــي

(6101.) 
دة االتنافسية في المنتجات الدوائية للشركات الوطنية وأثرها على زي الزعانين، الميزةعاصم  .0

 ،الحصـــــة الســـــوقية من وجهة نظر الزبون في قطاع غزة، رســـــالة ماجســـــتير غير منشـــــورة
 الجامعة اإلسالمية. كلية التجارة، في إدارة األعمال،، (6101)

الوزراء، قرار مجلس الوزراء رقم  الفلسطينية، مجلسالسلطة الوطنية  .2
 6112/م.و/إ.هـ(،16/72/01)

http://www.moh.gov.ps/phar/attachments/article/85/file_b.pdf 
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لمهارات االدارية ودورها في تعزيز التفوق التنافســي ا واخرون، الشــمري،ســرمد حمزة قاســم  .2
ية اســـبدراســـة حالة في الشـــركة العامة للصـــناعات االنشـــائية، مجلة دراســـات مح-للشـــركات
 (.6102، )72، العدد 06مجلد ومالية، 

ــوق التنافسي  الشوادي، تأثيرشروق أحمد عبد المحسن  .2 ـــ ــق التفـ ـــ ــى تحقيـ ـــ ــب علـ ـــ إدارة المواهـ
شـــــــركات اإلتصـــــــاالت المحمولة، دراســـــــة ماجســـــــتير غير  علىتطبيقية  دراســـــــة-للمنظمة 
 س.جامعة عين شم كلية التجارة، (، في إدارة األعمال،6102)منشورة، 

دراسة تحقيق عوامل التفوق التنافسي باستخدام ، عادل دحوش صالح، حسن علي الزعبي .1
 . (0111، )2المجلد اسلوب تحليل المسار، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية، 

 الريادة االستراتيجية ودورها في صياغة استراتيجية التسويق، العبادي، واخرون هاشم فوزي  .01
، 06المجلد ، واالقتصاديةمال، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية الريادي في منظمات األع

 (.6101، )4العدد
 طبيقية، قسمتالعزاوي، أثر العوامل االستراتيجية في تحقيق التفوق التنافسي دراسة  نجم .00

كلية العلوم اإلدارية والمالية، بحث مقدم الى الملتقى الوطني الموسوم  ،ادارة االعمال
يم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تنظمه جامعة قاصدي استراتيجيات التنظ

مرباح ورقلة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، في جمهورية الجزائر فترة 
 (.6106)ابريل 02-01

 في حالة دراســــــة-التنافســــــيأثر القيادة االســــــتراتيجية في التفوق  ،علي خضــــــير فيروز .06
 (.6102، )06، العدد7 دواالقتصاد، المجل، مجلة اإلدارة الكوفة سمنت معمل

بعاد المنظمة الريادية في تحقيق التنافســية المســتدامة، رســالة أ أثر، لميس يوســف القرنة .07
الشــــــــــــرق  التجارة جامعةفي إدارة األعمال، كلية  ،(6104، )ماجســـــــــــتير غير منشــــــــــــورة
 االوسط، عمان، االردن.

التســــــــــــــويق بالعالقات ودوره في تحقيق الميزة التنافســــــــــــــية في ، محمـد أحمد النور محمد .04
(، في إدارة 6102)منشــــــورة، ماجســــــتير غير  رســــــالة، منشــــــآت االتصــــــال والية الجزيرة

 .السودان ،جامعة الجزيرة ،والتنمية الريفية االقتصادكلية  األعمال،
دراســـــــــــة -حمد، القدرات االســـــــــــتراتيجية وأثرها في تحقيق التفوق التنافســـــــــــيوزيرة يحي م .00

تحليلية آلراء عينة من القيادات االدارية في المصـــــــــــارف األهلية في مدينة الموصـــــــــــل، 
 .(6100، )016، العدد 72المجلد  واالقتصاد، اإلدارةمجلة 

ة ماجســــتير رســــالي، ثر العوامل االســــتراتيجية في تحقيق التفوق التنافســــأ نجم العزاوي،  .02
جامعة البترا، والية  ، في إدارة األعمال، كلية االقتصــاد والتنمية،(6106)غير منشــورة، 
 .ورقلة، الجزائر

http://uofg.edu.sd/theses/message.aspx?id=396
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زكريا الدوري، احمد علي صـــــالح، الفكر االســـــتراتيجي وانعكاســـــاته على نجاح منظمات  .02
 ( 6111، )دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،االعمال، عمان

دور ادارة عالقة الزبون في تحقيق التفوق التنافســـي، مجلة  كواشـــي، مرادفي، جمعة شـــر  .02
 (.6102، )41العدد  األول،المجلد الكلية االسالمية جامعة النجف االشرف، 

دارة مجلة اال ،القيادة االســــــــــــــتراتيجية في التفوق التنافســــــــــــــي أثرعلي خضــــــــــــــير فيروز،  .01
 (.6100، )06 ، العدد7 المجلدواالقتصاد، 

عمان، االردن، ، نظم المعلومات االســــــتراتيجية مدخل اســــــتراتيجي، علي الزعبيحســــــن  .61
 (.6110، )دار وائل للنشر والتوزيع

لتسويقية في ا الديناميكيةأثر تبني القدرات ، سعدون حمود جثير، قتيبة أمجد عبد الغفور .60
 (.6102، )001 ، العدد41المجلد واالقتصاد،  مجلة اإلدارة ،تحقيق التفوق التنافسي

البعد البيئي عن تحقيق التفوق التنافســــــــــــــي للمؤســــــــــــــســــــــــــــة  أثر(. "6107عمر، زمالة ) .66
 ر.الصناعية"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر: جامعة الجزائ

االســـــتراتيجية: مفاهيمها ومداخلها وعملياتها المعاصـــــرة،  الحســـــيني، االدارةفالح حســـــن  .67
 (.6111والتوزيع، )عمان: دار وائل للنشر 

الممارسات االفضل ودورها في تعزيز الميزة التنافسية، رسالة  ى محمد الدرويش،مصطف .64
 .سوريا ،جامعة حلبفي إدارة األعمال،  ،(6107) دكتوراه غير منشورة
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