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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

quarterly, it is designed for whoever researcher seeking welfare that is based on 

knowledge. It seeks to provide a platform for the excellent researchers to present and 

consider the values and themes of various religious and social sciences acquired by 

learning and practice. It aimed at becoming a meeting point and channel for 

researchers to publish their innovative works, with regard to the interpretation of 

Islamic Sharia sciences and its regulations and the enhancing of social sciences to 

become adequate programs that serve the human and society in a significant and 

neutral way. 

Our mission is to maintain the efforts of researchers and their innovative works in 

Islamic Sharia sciences known for its human civilizational value, through which we 

can spread awareness among people and ensure respect and strength of Islamic 

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

Therefore, this journal is designed to serve as a platform to identify the various 

religious and social dimensions of knowledge, such as considering the Holy Quran 

as the foremost and fundamental source of Islamic rules followed by the Sunah 

(biography of the Prophet Mohammed Peace and Blessings be Upon Him) that 

explains and clarifies the Holy Quran, along with its affiliated Sharia studies on the 

individual and society, such as studies concerned with Ijtihad which focuses on the 

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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ABSTRACT 

There are many mechanisms for the application of international humanitarian law, 

some of which are at the international level, which are the States or bodies or 

organizations created by the international system for the application of humanitarian 

principles and rules. There are also mechanisms at the national level, and they work 

in each country and their role is complementary to the mechanisms at the 

international level, all of them are working to implement international humanitarian 

law with ease. In view of the mechanisms of application of international 

humanitarian law at the international level, which is the subject of our research and 

interest. This study aims to introduce the mechanisms of applying international 

humanitarian law at the international level, and I will discuss through the definition 

of the problem of research to clarify these mechanisms: The Protecting State, the 

International Committee of the Red Cross International If it has the opportunity and 

has the conditions to exercise its functions and carry out the duties entrusted to it 

under international conventions and conventions. The focus will be on the study of 

each of these mechanisms, clarifying their meaning, measuring their effectiveness 

and evaluation, and suggesting what measures can be taken with a view to developing 

them to achieve their purpose and clarifying the results achieved through studying 

these mechanisms. Through the analytical descriptive approach, legal rules were 

analyzed and the following conclusions were reached: IHL mitigates the scourge of 

war through a number of its implementation mechanisms. The reasons for the non-

activation of the protective state system as a supervisory mechanism are due to the 

fact that the parties to the conflict have not agreed to choose a neutral state. There 

are a number of constraints or challenges facing the work of the ICRC. 

Keywords: International Humanitarian Law, Implementation Mechanisms, Red 

Cross. 
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 ملخص ال

هي الدول أو اهليئات أو املنظمات  ؛الدويلتتعدد آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين، منها ما يكون على املستوى 
اليت أوجدها النظام الدويل لتطبيق املبادئ والقواعد اإلنسانية، ومنها آليات على املستوى الوطين تعمل يف كل دولة على 

هتدف .  غايتها مجيعاً العمل على تطبيق القانون الدويل اإلنساين  حدة، ويعد دورها مكماًل لآلليات على املستوى الدويل.
توضيح تلك اآلليات املتمثلة يف: الدولة الدراسة إىل التعريف بآليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف املستوى الدويل، و 

احلامية، واللجنة الدولية للصليب األمحر، والقضاء اجلنائي الدويل. وهي متثل اآلليات اليت تضمن تطبيق القانون الدويل 
اتيحت هلا الفرصة وُهيئت هلا الظروف ملمارسة مهامها والقيام بالواجبات املنوطة هبا مبوجب املواثيق اإلنساين إذا ما 

واالتفاقيات الدولية. حيث سيتم الرتكيز على دراسة كل آلية من هذه اآلليات، وتوضيح املقصود هبا وقياس مدى فاعليتها 
ويرها مبا حيقق الغاية من وجودها، وتوضيح ما مت التوصل إليه وتقييمها، واقرتاح ما ميكن اختاذه من إجراءات هبدف تط

 من نتائج من خالل دراسة هذه اآلليات.
يعمل القانون الدويل اإلنساين   مت حتليل القواعد القانونية والوصول إىل النتائج اآلتية: من خالل املنهج الوصفي التحليلي

 تعود أسباب عدم تفعيل نظام الدولة احلامية كآلية رقابية؛  على التخفيف من ويالت احلرب عرب عدد من آليات تطبيقه.
إىل عدم اتفاق أطراف النزاع على اختيار دولة حمايدة. هناك عدد من املعوقات أو التحديات اليت تواجه عمل اللجنة 

 ب األمحر.الدولية للصلي

 لصليب األمحر.القانون الدويل اإلنساين، آليات التطبيق، اكلمات مفتاحية:  
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، رسالة ماجستري لنيل درجة املاجستري ، قسم العلوم السياسية ، كلية احلقوق والعلوم   وسائل تنفيذ القانون الدولي اإلنساني(. 2015محادة،قصي.) 1

 م .2015السياسية ، جامعة بريوت العربية 
 . 4م.ص 2011، منشأة دار املعارف، االسكندرية القانون الدولي اإلنساني(. 2011فهاد، حممد.الشاللدة ) 2
 اجلامعية، االسكندرية.  املطبوعات دار ،االنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي (. القانون2009 اسحق.) نغم زياد، 3
، رسالة ماجستري يف القانون العام ، كلية احلقوق ، جامعة الشرق األوسط ،  آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني(.2010املطريي،غنيم قناص.) 4

 فلسطني.
 

 

 
 المقدمة

تكثر املنازعات املسلحة يف خمتلف أحناء العامل، وكان أشدها وطأة تلك املنازعات اليت شهدهتا املنطقة العربية، منها 
العربية اليت جتري يف ليبيا واليمن وسوريا والعراق. ومع تعدد املنازعات املسلحة احلروب العربية اإلسرائيلية، واحلروب األهلية  

كثرت االنتهاكات اجلسيمة لقواعد وأحكام القانون الدويل اإلنساين. وقد نصت املادة األوىل املشرتكة التفاقيات جنيف 
املسلحة الدولية؛ على أن مسؤولية احرتام اخلاص باملنازعات    1977والربوتوكول اإلضايف األول لعام    1949األربع لعام  

  .1وكفالة احرتام أحكام القانون الدويل اإلنساين منوطة باألطراف السامية املتعاقدة
 املخصصة املوضوعة مبوجب املعاهدات الدولية القواعد  املسلحة؛ النزاعات يف املطبق اإلنساين الدويل بالقانون  يقصد   

 جتد  واليت الدولية، وغري الدولية املسلحة املنازعات عن النامجة مباشرة اإلنسانية الصفة ذات املشاكل حلل بالتحديد 
األشخاص  وحتمي للقتال، وسائل أو أساليب من ا خيتارونهم إىل اللجوء يف حق أطراف النزاعات من االعتبارات اإلنسانية

  2.بسبب النزاعات تصاب اليت واملمتلكات
 اخلاصة والطرق املنظمة للوسائل واألحكام املبادئ جمموعة بأهنا فقد عرفت اإلنساين الدويل للقانون  تعريفات وردت

 .3احلرب   أسرى من املقاتلني واملصابني واملرضى املدنيني السكان  محاية إىل باإلضافة باحلرب،
 املسلحة، النزاعات يف العام املطبق الدويل القانون  من اهلام اجلزء  ذلك أنه الدقيق مبعناه اإلنساين الدويل القانون  ويعرف

 عند  مسلح نزاع يف املشتبكني احملاربني سلوك هلا اليت خيضع  والتعامدية العرفية والقواعد  املبادئ من جملموعة واملتضمن
 يف حقهم  من حتد  اليت العدائية العمليات بسري واملتعلقة القواعد، هذه يف املعرتف هبا وواجباهتم  حلقوقهم  مباشرهتم 

دولية  املسلحة النزاعات ضحايا محاية إنسانية والعتبارات خاص، بنوع وتستهدف احلرب، وسائل وأساليب اختيار
   .4 دولية غري أم كانت
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 ، دار الكتب القانونية، مصر. األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدوليتدخل (. 2008عبدالرمحن، مسعد .) 5
 
6 Ramesh Thakur, (2000). ”Global norms and int. humanitarian law” int. review of   red cross, 

icrc, Vol. 83, No. 841, , P. 19. Geneva. 

 
 

اإلنساين بأنه: جمموعة من القواعد الدولية اليت صاغتها االتفاقيات الدولية، والقواعد العرفية الدويل كما يعرف القانون 
اليت تطبق يف زمن النزاعات املسلحة، من أجل أن ختفي ويالت هذه النزاعات، واحلد من آثارها حي هتدف هذه القواعد 

 .5إىل محاية األشخاص الذين ال يشاركون يف األعمال العدائية  
أنه جمموعة املبادئ واألحكام املنظمة للوسائل والطرق اخلاصة باحلرب باإلضافة إىل احلماية للسكان املدنيني ، ب  عرفيُ و 

 .6 واملرضى واملصابني من املقاتلني أسرى احلرب
ليت تستهدف ومن التعاريف أعاله نستطيع أن نستنتج أن القانون الدويل اإلنساين، عبارة عن جمموعة من القواعد الدولية ا

محاية شيئني أساسيني االول هو محاية شخص االنسان، الغاية االساسية هلذا القانون وغريه من القوانني وثانيا محاية 
 األعيان واملمتلكات هلذا االنسان.

 مشكلة الدراسة:

أوىل اتفاقيات هذا القانون إن قواعد القانون الدويل اإلنساين هي نتاج تقنني القواعد العرفية املنظمة للحرب ، ومنذ   
م حيث فكر املشرعون يف مجلة من اإلجراءات اليت يتوجب اختاذها 1949واليت متثلت يف اتفاقيات جنيف األربع لعام  

لتطبيق قواعد هذا القانون ، وتراوحت اآلليات اإلجرائية بني آليات رقابية يتطلب اختاذها وقت احلرب لضمان تطبيق  
دعية تتخذ يف حال وقوع انتهاكات لقواعد القانون الدويل اإلنساين ومنع اإلفالت من معاقبة القانون ، وإجراءات ر 

 مرتكبيها .

وعليه تتمثل مشكلة الدراسة يف توضيح آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف املستوى الدويل ، والتعرف على مدى 
احلامية وكيفية تطبيقه على أرض الواقع وقياس مدى فاعليته  فاعلية هذه اآلليات ؛ ومنها توضيح املقصود بنظام الدولة

، وقبول الدول ذات العالقة ، وتقييم هذه اآللية هبدف الوصول إىل نتائج ميكن األخذ هبا ، واقرتاح احللول املناسبة 
 جلعلها آلية فاعلة ومفيدة يف اجملتمع الدويل .
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،دراسة ماجستري يف القانون العام بكلية الشريعة والقانون يف مدى فعالية آليات تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني(. 2016الشنطي، وسيم جابر.) 7

 م.2016اجلامعة اإلسالمية بغزة.ديسمرب 

 
دولية للصليب األمحر يف تطبيق وإرساء مبادئ القانون الدويل اإلنساين كما تتمثل مشكلة الدراسة يف بيان دور اللجنة ال

 وتوضيح اختصاصاهتا مبوجب ما هو وارد يف اتفاقيات جنيف األربع وغريها من االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات العالقة 
األمحر وتقييم أدائها وفقاً ملا متتلكه من ، وتأيت مشكلة الدراسة هبدف التحقق من مدى فاعلية اللجنة الدولية للصليب  

أدوات وصالحيات منحها القانون الدويل اإلنساين واقرتاح الوسائل الناجعة اليت متكن اللجنة من القيام مبهامها املوكلة 
 إليها .

كلة الدراسة وأخريًا تركز مشكلة الدراسة على اآلليات الردعية واليت يتم تطبيقها بعد انتهاء احلرب؛ حيث تُعىن مش
بتوضيح دورالقضاء اجلنائي الدويل كآلية لتطبيق القانون الدويل اإلنساين الذي متارسه احملكمة اجلنائية الدولية ، وتوضيح 
نظامها واختصاصاهتا وتقييم دورها يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين ، والتوصل إىل النتائج اليت هتدف إىل ضمان تفعيل 

 حياديتها مبا يساهم يف تطبيق القانون دون تدخل من أي طرف.دور هذه احملكمة و 
 أهداف الدراسة:

 التعريف بآليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف املستوى الدويل . -
 املقصود بالدولة احلامية واختصاصاهتا وأدوارها ومدى فاعليتها. -
 طبيق القانون الدويل اإلنساين .التعريف باللجنة الدولية للصليب األمحر ودورها وتقييم عملها لت -
 توضيح دور القضاء اجلنائي الدويل وتقييمه يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين. -

 الدراسات السابقة: 

 اإلنساين، يف توضيح قواعد  الدويل القانون قواعد  تطبيق آليات فعالية حول مدى 7( دراسته2016)الشنطي، كّرَس 
 املسلحة،  النزاعات  أثناء  حتدث  اليت  واجلرائم   االنتهاكات،  من  احلد  يف  القواعد  فعالية تلك  ومدى  اإلنساين،  الدويل  القانون 

 هذا ألحكام الفاعلية حتقيق يف دورا تؤدي أن  اإلنساين الدويل القانون اتفاقيات عليها اليت نصت لآلليات ميكن وهل
 يلتزم  أن  اإلنساين،  الدويل  القانون   اتفاقيات  أطراف  من  طرف لك  على  الدراسة يف أنه جيب  نتائج  القانون، وكانت أهم 
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، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، مجهورية مصر القانون الدولي اإلنساني وجهود المجتمع الدولي في تطويره(. 2015السعدي، وسام نعمت. ) 8

 العربية . 
 

 

اإلنساين   الدويل  القانون  لقواعد  سيطرته  حتت  الواقعني  واألشخاص  السلطات  مجيع  امتثال  ضروري؛ لضمان  هو  ما  بكل  
  القانون الدويل  وأن   اإلنساين،  الدويل  القانون  ألحكام  الدول  احرتام  عدم عن  احلديث  العصر  نزاعات  كشفت  . وقد 

 مسلح بنزاع الدول املنخرطة افتقار أن  إال والدويل، الداخلي الصعيد  على تنفيذه تضمن عديدة آليات ميلك اإلنساين
 كما .أهدافه  حتقيق  عن  اإلنساين  القانون الدويل  عجز  إىل  أدى  التزاماهتا؛  حتمل  على  العملية  والقدرة  اإلرادة السياسية،  إىل

 وبروتوكوليها األربع جنيف اتفاقيات يف عليها املنصوص العقابية اآلليات فعالية هذه الدراسة عدماتضح من خالل 
الرتكاهبم   الوطين،  القضاء  أمام  جيوشها  أفراد  أو  قادهتا  ومعاقبة  حماكمة  الدول  من  الطلب  املنطقي  فليس من  اإلضافيني،
الدراسة فتمثلت يف  توصيات قيادهتم.أما أهم من بأوامر تتم بالعادة اليت الدول بني احلروب يف اجلسيمة االنتهاكات

 لفرض  الدول  أن تستخدمها املمكن  من اليت  الوسائل  على االتفاقيات  تنص  وأن  األربع،  جنيف  اتفاقيات  تعديل  ضرورة
اإلنساين   الدويل  القانون  آليات  من  عقابية  الدولية كآلة  اجلنائية  احملكمة  على  النص  وضرورة  اإلنساين،  الدويل  القانون  احرتام

 ، تفيد هذه الدراسة يف االطالع على اآلليات املتبعة لتطبيق القانون الدويل اإلنساين.

القانون الدويل اإلنساين وجهود اجملتمع الدويل يف تطويره؛ بأن  8( يف كتابه 2015من جانب آخر ذكر السعدي )  
تطور الكبرية يف جمال القانون الدويل العام ، وأن هذا القانون بات يتمتع بذاتية  القانون الدويل اإلنساين أحد أبرز معامل ال

متيزه عن غريه من فروع القانون الدويل ، وبإستقاللية يف القواعد واألحكام ، ويتميز يف طرق إنتاج قواعده وآليات تنفيذها 
ت الدولية األخرى العاملية منها واإلقليمية باتت تدرك ومراقبة إلتزام الدول هبا ، وأن منظمة األمم املتحدة وسائر املنظما

أمهية تنامي قواعد هذا القانون وحاجة الدول إىل االهتمام به من عدة نواحي حيث أن قواعده ال غىن عنها لتنظيم 
وأحكامه ،   األوضاع اليت ترتكها النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية واليت تفرض على أطراف النزاع سلوك معني يتفق

من جهة أخرى هذا القانون حيدد آليات دولية مقبولة ومؤثرة يف جمال معاجلة شىت مظاهر النزاع املسلح من جهة اتصاهلا 
 بإحرتام قواعد احلرب الربية والبحرية واجلوية ومن جهة احرتامها لقواعد االنطباق املكاين هلذا القانون يف احلدود اإلقليمية 
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، دراسة ماجستري يف القانون، فرع (. آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر2011كمال، فايز .)  9

 . ، مدرسة الدكتوراه القانون األساسي والعلوم السياسية قانون التعاون الدويل، جامعة مولود معمري، تيزي وزو كلية احلقوق
، رسالة ماجستري يف القانون الدويل والعالقات الدولية ،  دور المنظمات غير الحكومية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني(.2011.)اخلوين،منري 10

 . م2011جامعة اجلزائر

 

تفاقياته ، إضافة إىل امتداد الوالية القانونية ألحكام هذا القانون للدول غري األعضاء انطالقًا من للدول األطراف يف ا
 الطبيعة العرفية لقواعده.ومل تعد اللجنة الدولية للصليب األمحر وحدها مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون ومراقبة 

حموري للجنة الدولية إال أن سائر أشخاص القانون الدويل  تنفيذه ، ورغم أن اتفاقيات جنيف األربع قد اعرتفت بدور
 أصبحوا مكلفني بالعمل من أجل ضمان التطبيق السليم هلذا القانون ، وأصبح اخلطاب يعين الدول بالدرجة األساس 

دة فيه ، ومل يعد ألهنا ملزمة بإحرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين وهي القادرة على النهوض بااللتزامات الدولية الوار 
هذا القانون حكرًا على الدول بل أصبحت املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية تلعب دورًا يف تطوير أحكامه 
وتعزيز نظم احلماية الدولية اليت يقررها. وقد استفاد الباحث يف التعرف على دور اجملتمع الدويل واسهامه يف تطور القانون 

 الدويل اإلنساين.

آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف ضوء التغريات  :9اليت جاءت بعنوان (2011فايز )ت إليه دراسة أشار ما  أما
الدولية للقانون الدويل املعاصر، اليت هدفت إىل معرفة اآلليات املتاحة لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين ، ومعرفة دور كل 

مرار االنتهاكات، منها وحماولة إظهار الثغرات ومواطن الضعف فيها، للتوصل إىل معرفة األسباب احلقيقية وراء است
واتبعت الدراسة املنهج التارخيي ملعرفة التطور التارخيي آلليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، وأظهرت الدراسة وجود 
مشكلة غياب اإلدارة السياسية لدى الدول إلدراك تلك اآلليات وخاصة أن أغلبها تعتمد على مبادرة أطراف النزاع أو 

 دراسة يف االطالع على آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين.هذه المن    د الباحثقبوهلا، استفا

،  10اإلنساين الدويل القانون  تطبيقيف  احلكومية غري املنظمات دور( 2011) اخلوينويف مقاربة أخرى ناقشت دراسة 
باإلضافة لدويل اإلنساين،  احلكومية اليت تعمل كآلية دولية لتطبيق القانون ا  املنظمات غري وجاءت الدراسة للتعرف على

نتائج الدراسة على بعض   وتطبيق،  مناقشة وسائل تدخل املنظمات غري احلكومية يف تدوين القانون الدويل اإلنساين  إىل
 تدخل املنظمات غري احلكومية يف احلماية الدولية للمدنيني يف   وحماولة وضع إطار قانوين عام لنظام  ، النزاعات املسلحة
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 غنيم. مرجع سابق، ص)ك،ل( من امللخص. املطريي، 11

 

والقانون  تفاعل دور هذه املنظمات مع قواعد كِل من نظامي القانون الدويل حلقوق اإلنسان وحبث، لحةالنزاعات املس
 يف الباحث ، وقد استخدمالنزاعات الدويل اإلنساين إلجياد حلول لبعض املسائل اليت تتعلق حبماية املدنيني يف هذه

واشتملت الدراسة على خامتة أمجل فيها أهم النتائج والتوصيات اليت ميكن والتحليلي واالستقرائي    الوصفي  املنهج  دراسته
ضحايا النزاعات  تعزيز دور املنظمات غري احلكومية يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين وذلك حبماية أن تساهم يف

 ماية من خالل تطوير أحكام القانون الدويلكما عملت هذه املنظمات على حتسني احل،املسلحة و جعلها أكثر فاعلية

أجل تعزيز احلماية وتنفيذ  اإلنساين، واملتمثلة أساسا يف اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكولني اإلضافيني، وذلك من
 ، وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة  لألشخاص حمل احلماية  القانون الدويل اإلنساين بالصورة اليت تضمن محاية فعلية

الدويل اإلنساين، يفرض على  تطبيق أحكام القانون  أثناءالدور الذي تقوم به املنظمات غري احلكومية يف التعرف على 
حقيقة بوجود هذه املنظمات وجعلها يف مصاف الدول واملنظمات   اجملتمع الدويل ضرورة وضع نظام قانوين دويل يعرتف

 حلكومية.الدولية ا

وأن قواعد القانون الدويل اإلنساين    : آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين إلزامية11يف دراسته  (2010) أوضح املطريي
( من 5)عليها يف املادة  له طابعًا جنائيًا يعاقب من خيالفه ، خاصًة عندما تشكل هذه املخالفة جرمية دولية منصوص

عديدة على الصعيد آليات    م ، فإن القانون الدويل اإلنساين ميلك1998اجلنائية الدولية عام  النظام األساسي للمحكمة  
إلتزام الدول بإصدار التشريعات الالزمة لتطبيق القانون الدويل  الداخلي وعلى الصعيد الدويل ، وتتمثل هذه اآلليات يف

ربع اليت حرصت على إفراد نص خاص يؤكد هذا اإلنساين ، وأن هذا االلتزام يستمد مصدره من اتفاقيات جنيف األ
االلتزام ، وأن الدولة اليت تتقاعس عن تنفيذه تتحمل املسؤولية الدولية ، كما يوجد إلتزام آخر بضرورة نشر قواعد القانون 

تزام مصدره الدويل اإلنساين لتحقيق علم كافة الناس به يف أحناء املعمورة ، حيث ال يعذر أحد باجلهل به ، وإن هذا اإلل
( املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربع ، واستفاد الباحث من هذه الدراسة يف التعرف على آليات تطبيق 47من املادة )

 اإلنساين وإلزامية قواعد القانون وضرورة نشرها للكافة.القانون الدويل  
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،اجمللة الدولية للصليب 874،العدد 91،اجمللد آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحربد.توين بفنر،  12
 .41.ص 2009محر ، يونيو األ

 

ومساعدة ضحايا احلرب إىل  ومحاية ،12آليات وهنج خمتلفة لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين (2009) بفنرعرض مقال 
حملة عامة عن اآلليات املختلفة لتحسني حالة األشخاص املتضررين من النزاعات املسلحة ، كما تناول املقال طريقة تنفيذ 

احلرب ومساعدهتم حيث تطرق إىل آليات تطبيق القانون وأمهيتها يف  القانون الدويل اإلنساين وأسلوب محاية ضحايا
الدولية للصليب األمحر الدويل وعلى تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات اللجنة    العملية ، وركز على عملاملمارسة  

الباحث من هذه املقالة يف التعرف على آليات تطبيق القانون حمل البحث وباألخص دور   املسلحة غري الدولية . استفاد
 اللجنة الدولية للصليب األمحر.

   منهجية الدراسة:  

البحث   اعتمدت هذه الدراسة على املنهجني التحليلي والوصفي حيث انه مت حتليل القواعد القانونية املتعلقة مبوضوع
وكذلك النظام   م ،1977م والربوتوكولني االضافيني األول والثاين لعام 1949الواردة يف اتفاقيات جنيف األربع لعام  

الدولية ، وحماولة الوقوف على أوجه القصور ، وتقييم فعالية آليات تطبيق القانون الدويل   األساسي للمحكمة اجلنائية
اإلنساين. كما مت اعتماد املنهج الوصفي من خالل التعريف بآليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف املستوى الدويل 

 وتوضيح األعمال واملهام اليت تقوم هبا كل آلية من تلك اآلليات .

 على المستوى الدولي  تطبيق القانون الدولي اإلنساني  آليات

إن وجود قواعد القانون الدويل اإلنساين يف االتفاقيات الدولية ال يعد كافيًا الحرتام تلك القواعد ، والبد من تعزيز 
القانون الدويل اإلنساين من احرتامها من خالل وضع اآلليات اليت تضمن تطبيقها ، وميكن التعرف على آليات تطبيق 

واليت تتمثل يف الدولة احلامية واللجنة الدولية للصليب األمحر واليت كان هلا  1949خالل اتفاقيات جنيف األربع لعام 
على آليات جديدة   1977دور مهم يف احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين ، كما نص الربوتوكول اإلضايف األول لعام  

الدولية لتقصي احلقائق، ودور األمم املتحدة، وأخريًا إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية .سأتطرق يف املطلب مثل اللجنة 
األول إىل اآلليات اليت نصت عليها اتفاقيات جنيف األربع ، وسأتناول يف املطلب الثاين دور القضاء اجلنائي الدويل يف 

 تطبيق القانون الدويل اإلنساين.
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 115، ص 2011خالد مصطفى فهمي ، القانون الدويل اإلنساين )األسس واملفاهيم ومحاية الضحايا( ، دار الفكر اجلامعي ، مصر ،  13

 
 اآلليات التي نصت عليها اتفاقيات جنيف األربع    المطلب األول :

، وتشمل 1949مت انشاء آليات للتخفيف من آثار النزاع املسلح ومنها ما ورد ذكرها يف اتفاقيات جنيف األربع لعام 
هذه اآلليات على نظام الدولة احلامية وهي تلك الدولة اليت يوافق أطراف النزاع على اختيارها هبدف تأمني وضمان 
احرتام القانون الدويل اإلنساين ورعاية مصاحل طرف لدى طرف آخر.كما تعد ضم تلك اآلليات اللجنة الدولية للصليب 
األمحر حيث أوكلت هلا اتفاقيات جنيف عدد من األعمال ومن أمهها العمل على تطبيق القانون الدويل اإلنساين ، 

، إضافة إىل السعي لتأمني احلماية وتقدمي العون لضحايا  وتلقي الشكاوى حول االنتهاكات اليت تقع على القانون
احلروب أو النزاعات املسلحة .ومن هذا املنطلق سأحتدث يف الفرع األول عن الدولة احلامية ، والفرع الثاين سيكون حول 

 اللجنة الدولية للصليب األمحر.
 الفرع األول : الدولة الحامية 

يف القرن السادس عشر عندما كانت الدول الكربى لديها سفارات دون غريها مما جاءت فكرة انشاء الدولة احلامية 
تطلب قيام الدول الصغرى بتقدمي طلب محاية لرعاية مصاحلها لدى الدول اليت ليس لديها ممثل فيها ، ومع هناية احلرب 

 . 13ثني دولةالعاملية الثانية يف ضوء اتفاقيات جنيف األربع كانت سويسرا دولة حامية خلمس وثال
فالدولة احلامية هي دولة حمايدة يتفق طرفا النزاع على تعيينها من أجل محاية ورعاية مصاحل أحدمها لدى الطرف اآلخر 

هو محاية أسرى احلرب بصورة مماثلة للحماية الدبلوماسية  1949، واهلدف منها مبوجب اتفاقيات جنيف األربع لعام 
لسلم ، حيث أنه مبوجب هذه االتفاقية ميكن زيارة معسكرات أسرى احلرب من طرف اليت يتمتع هبا األجانب يف زمن ا

مندويب الدولة احلامية ، وقد جاء تعريف الدولة احلامية يف املادة الثامنة املشرتكة بني االتفاقيات الثالث األوىل واملادة 
عاية مصاحل أطراف النزاع ، كما أن الفقرة )ج( من التاسعة من االتفاقية الرابعة واليت عرفتها بأهنا الدولة اليت تكلف بر 

املادة الثانية الواردة يف الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف نصت على أن الدولة احلامية هي " دولة حمايدة أو 
دة إىل الدولة دولة أخرى ليست طرفًا يف النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها اخلصم وتوافق على أداء املهام املسن

 احلامية وفقاً لالتفاقيات وهذه امللحق )الربوتوكول(".
وتعيني الدولة احلامية يكون مبوافقة األطراف الثالثة وهي الدولة احملايدة اليت تقبل القيام بدور الدولة احلامية يف األراضي 

 تقوم الدولة احلامية برعاية ومحاية رعاياها املوجودين اليت مت احتالهلا ، والثانية الدولة اليت احتلت أراضيها واليت ترغب يف أن  
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 80، ص 2014أحممدي بوزينة آمنة ، آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين ، دار اجلامعة اجلديدة ، مصر ،  14
 ( من اتفاقيات جنيف األربع على التوايل. 11،11،12، 11املواد ) 15

 
حتت سيطرة قوات االحتالل ، والطرف الثالث هي الدولة املعتدية أو دولة االحتالل ، ولذلك يعترب شرط املوافقة من 

اجلة هلذا األمر مع  1977العقبات لتعيني الدولة احلامية ، ولقد أوردت املادة اخلامسة من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  
حيث أكدت على الطبيعة اإللزامية لنظام الدولة احلامية لكافة األطراف املتنازعة، ويتعني على أطراف النزاع اإللتزام 

 بتعيني الدولة احلامية وتسهيل قيامها باملهام املوكلة.
ف بواسطة ممثليها سواء كانوا من رعاياها املشرتكة من اتفاقيات جني  9واملادة    8متارس الدولة احلامية مهامها وفقاً للمادة  

أو رعايا دولة أخرى شريطة قبوهلم من الدولة اليت سيقومون بوظائفهم لديها .ويف حالة عدم قبول الدولة احلامية يقوم 
 14أطراف النزاع بتعيني دولة أخرى أو هيئة حمايدة تقوم مقام الدولة احلامية . 

بعدة مهام هتدف لتنفيذ كافة املهام الواردة يف هذه  1949التفاقيات جنيف األربع لعام وتقوم الدولة احلامية طبقًا 
 االتفاقيات ، وميكن تقسيم وظائف الدولة احلامية إىل ثالثة أنواع وهي :

ترى أن ( تسوية اخلالف بني أطراف النزاع: تعمل الدولة احلامية على القيام مبساعي لتسوية اخلالف يف احلاالت اليت  1
قي ذلك مصلحة لألشخاص احملميني خاصة يف حال عدم االتفاق على تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف ، وعليه جيوز 
للدولة احلامية أن تقدم اقرتاح ألطراف النزاع بإجتماع ممثليها بناًء على دعوة أحد األطراف أو من تلقاء نفسها ، وعلى 

شخاص احملميني عند االقتضاء على أرض حمايدة ختتار بطريقة مناسبة ، وجه اخلصوص ممثلي السلطات املسؤولة عن األ
 15وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ املقرتحات اليت تقدم هلا حتقيقاً هلذا الغرض.

( الرقابة على تنفيذ القواعد اخلاصة حبماية أسرى احلرب: حسبما أشار إليه الفقيه هيوارد ليفي إىل أن مهمة الدولة 2
الرقابة على تطبيق وتنفيذ أحكام معاملة أسرى احلرب متعددة وغري حمدودة ، ويعود ذلك إىل رغبة الدول احلامية يف 

املتعاقدة يف إعطاء الدولة احلامية الفرصة الكافية لتتمكن من إجياد احللول لكافة املسائل اليت قد تثار عند تطبيق االتفاقية 
 ة يف هذا اجملال وهي :، وميكن التطرق إىل أهم وظائف الدولة احلامي

أ.مسحت االتفاقية ملمثلي ومندويب الدولة احلامية بزيارة األشخاص املعتقلني ومجيع األماكن اليت ميكن أن يوجد هبا أسرى 
 احلرب ، ويكون هلم احلق يف دخول كافة املرافق اليت يستعملها األسرى ، وهلم أن يتحدثوا إىل األسرى أو بواسطة مرتجم 
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 م.1949( اتفاقية جنيف الثالثة لعام 126املادة ) 16
 93أحممدي بوزينة امنة، املرجع السابق ص  17
 ( من اتفاقية جنيف الرابعة . 45( من اتفاقية جنيف الثالثة واملادة )12املادة ) 18

 

، كما ان هلم احلرية الكاملة يف اختيار األماكن اليت ينوون زيارهتا ، وال جيوز للدولة احلاجزة حتديد مدة هذه   عند الضرورة
 16الزيارات وال عددها .

ب.للدولة احلامية مراقبة إجراءات حماكمة األسرى سواء بالنسبة للجرائم العادية أو اجلرائم الدولية واليت تتخذها الدولة 
عتقلني مبجرد إخطارها ، كما جيب عليها تعيني حمام لألسري املتهم يف احلالة اليت ال يعني حمام له ، كما احلاجزة ضد امل

 17تسهر على مراقبة تنفيذ األحكام الصادرة ضده عند إبالغها باألحكام القضائية . 

 يف اتفاقية جنيف الثالثة بوجوب جـ. إخطار الدولة احلاجزة يف حالة قيام األخرية بنقل أسرى احلرب إىل دولة ليست طرفاً 
 18اختاذ التدابري الالزمة لتصحيح الوضع أو إعادة األسرى إليها .

( اإلشراف والرقابة على تنفيذ القواعد اخلاصة حبماية املدنيني: وردت عدد من املهام يف اتفاقية جنيف الرابعة يف املواد 3
اقبة تنفيذ القواعد اخلاصة حبماية املدنيني يف أوقات النزاعات ( تدور حول دور الدولة احلامية يف دعم ومر 145 -12)

املسلحة وتتمثل يف تسهيل إنشاء مناطق االستشفاء واألمان ، واإلشراف على توزيع املساعدات واملواد الغذائية واملالبس 
ب ألسباب صحية أو ، وتلقي طلبات وشكاوى املدنيني، وتقدمي املساعدات املالية لألشخاص غري القادرين على الكس

لوجودهم حتت سيطرة سلطة االحتالل ، ومعرفة أمساء األشخاص املعتقلني يف األراضي احملتلة وإبالغ حكوماهتم األصلية 
 مبوقفهم القانوين .

 تقييم دور الدولة الحامية 

ولة احلامية اليت يتوقف يرى البعض أن طبيعة عمل الدولة احلامية بأنه حق وليس واجب وهذا ما يعدوه خلًل يف نظام الد 
تدخلها بني طريف النزاع على رؤيتها وتقديرها للموقف ، والذي يرتبط دوماً مبعايري سياسية ال قانونية، ويشكك يف فاعلية 
 عملها يف كونه يرتبط مبراقبة الوضع اإلنساين لألسرى واجلرحى واملدنيني ، دون أن ينصرف إىل سلوك املتحاربني ، فضاًل 
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،  2004اللجنة الدولية للصليب األمحر ،  –مدخل للقانون الدويل اإلنساين  –ضوابط حتكم خوض احلرب فراتيس كالسسهوفن ولليزابيث تسغفلد ،  19

 .84ص 
،رسالة ماجستري ، كلية احلقوق،جامعة دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني(.2010عمران ، إنصاف.) 20

 .50احلاج خلضر، اجلزائر. ص 

 

ومن الناحية  19عمل مندويب الدولة احلامية باألمن القومي لطريف النزاع ، فضاًل عن الضرورة العسكرية . عن ارتباط
العملية يتضح أنه منذ تشريع اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا قلة االستخدام الفعلي لنظام الدولة احلامية وحىت وقتنا 

 د النزاعات اليت طبق فيها نظام الدولة احلامية .م أح1956احلاضر. ويعترب العدوان الثالثي على مصر عام 

تعود أسباب عدم تفعيل نظام الدولة احلامية كآلية رقابية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين إىل عدم اتفاق أطراف النزاع 
انية اختيار على اختيار دولة أو طرف حمايد ، إضافة إىل أن الربتوكول اإلضايف األول حدد بدائل الدولة احلامية وإمك

منظمة دولية بديلة عنها بعد موافقة أطراف النزاع عالوة على اإلمكانيات املتوفرة لدى املنظمة البديلة كاللجنة الدولية 
 للصليب األمحر اليت متلك من القدرات اليت تؤهلها للقيام مبهام الدولة احلامية.

 الفرع الثاني: اللجنة الدولية للصليب األحمر 

م ومقرها جنيف وهي 1880اللجنة الدولية للصليب األمحر من أقدم املنظمات الدولية غري احلكومية وانشأت عام  تعترب  
باألساس شخصية قانونية حملية ختضع يف معايري تأسيسها للقوانني السويسرية ذات الصلة ، ومارست اللجنة دورها يف 

مرت اللجنة الدولية يف حث احلكومات على تقوية القانون الدويل م است1945احلرب العاملية األوىل والثانية ، ومنذ عام  
م بادرت اللجنة بعرض مشروع 1949اإلنساين واحرتامه ، وسعت ملعاجلة اآلثار اإلنسانية للنزاعات السابقة ، ويف عام  

يف البحار ، وأسرى ملراجعة اتفاقيات جنيف الثالث القائمة ) اليت تغطي اجلرحى واملرضى يف امليدان ، وضحايا احلرب 
احلرب ( وإضافة إتفاقية رابعة حلماية املدنيني حتت سلطة العدو ، وتوفر االتفاقيات التفويض الرئيسي للجنة الدولية يف 

م اعتمد بروتوكوالن إضافيان إىل االتفاقيات 1977حاالت النزاع املسلح ، ووافقت الدول على هذه املبادرة ، ويف عام  
 .20لنزاعات الدولية املسلحة ، والثاين على النزاعات املسلحة غري الدوليةينطبق أوهلما على ا

وتعد املهمة الرئيسية للجنة الدولية يف توفري احلماية واملساعدة لضحايا املنازعات املسلحة، حيث يتعني عليها االضطالع 
 نون الدويل اإلنساين يف املنازعات املسلحة باملهام املوكلة إليها مبوجب اتفاقيات جنيف ، والعمل على التطبيق الدقيق للقا



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 15 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
(. الفئات  2006( ، البندين )ج،د( من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر. وانظر أمحد أبو الوفا . )2(، الفقرة )5املادة ) 21

 .161املشمولة حبماية القانون الدويل اإلنساين ، القانون الدويل اإلنساين ، القاهرة : اللجنة الدولية للصليب األمحر ، ص 
(. آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، 2006.وانظر الزمايل، عامر.)4اللجنة الدولية للصليب األمحر ، تعرف على اللجنة الدولية للصليب األمحر .ص  22

 القاهرة، اصدارات اللجنة الدولية للصليب األمحر.
 . 6،ص2010رات اللجنة الدولية للصليب األمحر ، القاهرة ، اللجنة الدولية للصليب األمحر "مهمتها وعملها" ، الطبعة األوىل ، منشو  23
 .2مطبوعة اللجنة الدولية للصليب األمحر ، املبادئ األساسية للصليب األمحر واهلالل األمحر ، ص  24

 

، وتلقي الشكاوى حول االنتهاكات املزعومة للقانون " ، وكذلك " السعي يف مجيع األوقات كمؤسسة حمايدة متارس 
نشاطها اإلنساين بصفة خاصة يف وقت املنازعات املسلحة الدولية أو غريها أو االضطربات الداخلية إىل تأمني احلماية 

واجلدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب   21اعدة للعسكريني واملدنيني من ضحايا األحداث ونتائجها املباشرة ".واملس
 .22األمحر ُتّكون مع االحتاد الدويل جلمعيات الصليب واهلالل األمحر " احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر"

ر يقوم على مسارين متوازيني ، األول هو املسار القانوين ، والذي يشتمل وعليه فإن عمل اللجنة الدولية للصليب األمح
 على تطوير القانون الدويل اإلنساين واملبادئ اإلنسانية والتعريف به ، واملسار الثاين هو املسار امليداين ويتمثل يف تقدمي 

لطبيعة املزدوجة جزًءا من كيان اللجنة املساعدة لضحايا النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف ، وتعترب هذه ا
 .23الدولية

عدداً من املبادئ مبوجب ما تضمنته مدونة قواعد سلوك للحركة  1993تبنت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عام 
 الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر ، تتمثل يف تغلب الناحية اإلنسانية على أية ناحية أخرى ، وتقدم املساعدة

اإلنسانية بدون أي متييز قائم على العرق أو العقيدة أو اجلنس أو النوع.وجيب أن ال تستخدم املساعدة لتقوية طرف 
سياسي أو ديين معني .وتتعهد املنظمات ببذل اجلهد لئال تكون وسيلة تسريها سياسة احلكومة اخلارجية ،وتتعهد بأن 

.وجيب أن يكون جهد اللجنة منصباً على التخفيف من ضعف اجملتمعات   تكون استجابتها للكوارث وفقاً للقدرات احمللية
وتعرضها للكوارث مستقباًل ، فضاًل عن السعي لتلبية حاجاهتا األساسية .وتعترب اللجنة نفسها مسؤولة جتاه من حتاول 

عائية أن تنظر إىل ضحايا مساعدهتم ومن يؤمن هلا املوارد .وجيب على اللجنة من خالل معلوماهتا وإعالمها وأنشطتها الد 
 .24الكوارث نظرهتا إىل أناس أصحاب كرامة ، وأال تظهرهم كأشخاص ال أمل هلم
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 .51اللجنة الدولية للصليب األمحر ، العنف واللجوء إىل القوة ، ص  25
 .225، ص  2014،  1اإلنساين والسيادة ،رسالة دكتوراة ،جامعة اجلزائربو زيان ، قواعد القانون الدويل  عويشي  26
 . 191، ص 2014عبدالعزيز اخلطايب ، وسائل إنفاذ القانون الدويل اإلنساين، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، مجهوية مصر العربية ،  27
 .31اخلوين ، مرجع سابق ، ص  28
 لصليب األمحر ، مهمة اللجنة الدولية للصليب األمحر وعملها . للجنة الدولية لاملوقع االلكرتوين  29
 البيان الصحفي الصادر من اللجنة الدولية للصليب األمحر يف املوقع االلكرتوين. 30

 
يتسم عمل اللجنة الدولية للصليب األمحر باحليادية وعدم التحيز وتستند يف عملها إىل اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين 

ملركز القانوين الذي مينح ملندويب الدول احلامية، هذا ما أكده الرأي اليت تعطي لكوادرها مركزًا قانونيًا مميزًا يعادل ا
م الذي يفهم من خالله أن منح صفة املنظمة 1949إبريل  11االستشاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية بتاريخ 

الستشاري: "...إذا غري احلكومية يكون للمنظمات اليت أُوكلت إليها مهام متارس على املستوى الدويل، جاء يف رأيها ا
كان جممع الدول يوكل إىل منظمة دولية مهامًا ووظائف حمددة ، فإنه مينحها يف الوقت نفسه، بطريقة صرحية أو حىت 

 .25ضمنية ، املركز القانوين الالزم هلا لالضطالع باملهام اليت أوكلت إليها" 
للجمعية العامة املعتمد   45/16املراقب يف األمم املتحدة وفقاً للقرار  كما أن اللجنة الدولية للصليب األمحر تتمتع مبركز  

( من القانون األساسي للجنة الدولية للصليب األمحر إىل أن اللجنة ال 6وتشري املادة )26م .1990أكتوبر  16يف 
 الدولة احلامية واليت   تبادر بالتدخل يف أي نزاع مسلح ما مل تعقد اتفاق مسبق مع أطراف النزاع ،وهي بذلك تقوم بدور

كما تتمتع اللجنة الدولية للصليب 27يرى البعض بأن قيامها هبذا الدور هو السبب يف عدم فاعليه نظام الدولة احلامية.  
األمحر بإمتيازات وحصانات ال متنح عادة إال للمنظمات احلكومية الدولية ، وتشمل احلصانة القضائية اليت حتمي اللجنة 

وهناك عدد من األسس القانونية ملا تقوم به اللجنة الدولية للصليب األمحر 28حقة اإلدارية والقضائية .من التعرض للمال
من أعمال وتتمثل يف إختاذ املبادرات عند حدوث اضطرابات وتوترات داخلية ، ويف احلاالت اليت تقتضي القيام بعمل 

ية للصليب األمحر واهلالل األمحر حيث يعرتف للجنة هبذا انساين ، وهو ما ورد كذلك يف النظام األساسي للحركة الدول
. ومن أمثلة ذلك قيام اللجنة حبث إسرائيل للتوقف عن هدم منازل الفلسطينيني ، وجاء يف البيان الصادر عن 29احلق

ستة منازل  اللجنة: "حتث اللجنة الدولية للصليب األمحر احلكومة اإلسرائيلية على التوقف فورًا عن تنفيذ قرارها هبدم
يف الضفة الغربية ، كإجراء عقايب حبقهم، بعدما اهتموا بارتكاب خمالفات جنائية ، وتقول اللجنة الدولية  لفلسطينيني

 .30للصليب األمحر بأن هدم املنازل قد يرتقي إىل عقوبة مجاعية"
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 . 96،ص0920، الطبعة األوىل، دار املنهل اللبناين، القانون الدولي اإلنساني ودوره في حماية ضحايا النزاعات المسلحةرنا أمحد حجازي ،  31

 

 تقييم عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر :

بالرغم من الدور الكبري الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األمحر، إال أن هناك عدد من املعوقات أو التحديات اليت 
تواجه عملها ؛ ومنها مدى قبول أو رفض تدخل اللجنة وفقًا للطبيعة القانونية للنزاع ، ففي النزاع الدويل يتمتع كافة 

الدويل اإلنساين واجبات حمددة للدول إزاء اللجنة الدولية ، بينما ال يفرض  الضحايا باحلماية ، كما يفرض القانون 
القانون املطبق يف النزاعات الداخلية قيودًا مماثلة على األطراف املتحاربة ، وال ميلي عليهم سوى قواعد عامة للسلوك 

 اللجنة الدولية يف كثري من األحيان دون أن يلزمهم بقبول خدمات اللجنة الدولية للصليب األمحر. من جهة أخرى تكون  

جمربة على تقدمي املساعدات اإلنسانية إذا مل يسمح هلا بذلك سواًء بسبب رفض الدول التدخل يف شؤوهنا الداخلية ، 
إضافة إىل أن انتشار الفوضى واجلرمية والعصابات ، عالوة على صعوبة التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني خاصة يف 

ب املعاصرة ومنها احلرب على اإلرهاب اليت أدت إىل تقويض عمل اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تقدمي احلرو 
املساعدات اإلنسانية . كما أن انتشار النزاع واشتداد وطأته يرتتب عليه أن تواجه اللجنة الدولية للصليب األمحر صعوبة 

 .يف القيام بالعمل اإلنساين املطلوب منها

آخر يالحظ املراقب ألنشطة اللجنة الدولية للصليب األمحر تركيزها على املهمات اإلنسانية وحمدوديتها يف  ومن جانب
جمال إعالء سلطة القانون الدويل اإلنساين ، وخاصة يف مسائل حتديد وإدانة انتهاكات القانون الدويل وإعالم الرأي العام 

ىل اهناء االنتهاكات أو حتسني الوضع على األقل ، فعندها تفكر اللجنة يف الدويل هبا ، وإذا مل تفِض مساعيها املتكررة إ
 . 31إنذار الرأي العام الدويل إذا رأت أن ذلك خيدم مصلحة أشخاص معينني

   المطلب الثاني : دور القضاء الجنائي الدولي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني
آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين على املستوى الدويل، يف الشق اجلنائي منها املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية   تتمثل
واليت أصبحت خمتصة باحملاكمة عن اجلرائم الدولية املنصوص عليها يف نظامها األساسي، ومجيعها تشكل  1998لعام 

ساين . عليه سأتطرق إىل دور احملكمة اجلنائية الدولية يف تطبيق القانون انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدويل اإلن
 الدويل اإلنساين واختصاصاهتا وتقييمها. 
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 .14-10( ،احملكمة اجلنائية الدولية،مصر ، نادي القضاة.ص 2001بسيوين ، حممود شريف) 32
 .74غنيم املطريي ، مرجع سابق ص  33
 .150الشنطي ، مرجع سابق ، ص  34
 62لعريب.ص.القاهرة .دار املستقبل ا1(. تقييم النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .ط2000بسيوين ، حممود شريف .) 35

 
 الفرع األول : دور المحكمة الجنائية الدولية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني

حملاكمة جمرمي  1998مة اجلنائية الدولية يف مت انشاء العديد من احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة وذلك قبل انشاء احملك
احلرب الذين ارتكبوا جرائم دولية وشكلت انتهاكات لقواعد القانون الدويل اإلنساين السيما اتفاقيات جنيف األربع 

وذلك أثناء النزاعات املسلحة ومن أبرزها حماكمة جمرمي احلرب األملان واليابانيني يف حماكمات نورمربج  1949لعام 
، وحماكمة الرئيس الصريب سلوبودان ميلوسوفيتش أمام احملكمة اجلنائية 1945طوكيو عقب احلرب العاملية الثانية عام و 

 .  32 1994، وحماكمة جمرمي احلرب أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا عام    1993الدولية ليوغسالفيا السابقة عام  
نائية الدولية الدائمة بالرغم من أهنا حماكم مؤقتة تنتهي بزوال القضية اليت تفصل ومل تنته هذه احملاكم بإنشاء احملكمة اجل

فيها ، حيث ما زالت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة حتاكم القادة الصرب عن جرائم احلرب واإلبادة واجلرائم  
ني هناك من أجل التطهري العرقي ، حيث مت ضد اإلنسانية اليت ارتكبوها يف البوسنة واهلرسك وكوسوفو ضد املسلم 

 .33حماكمة رادوفان كاراديتش زعيم صرب البوسنة 
م بعدما تبني أن التدابري واآلليات املتاحة ملالحقة مرتكيب انتهاكات 1998مت إقرار النظام األساسي للمحكمة عام 

 .34ونالقانون الدويل اإلنساين ليست كافية لضمان عدم انتهاك أحكام هذا القان

وقد عرفت املادة األوىل من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية احملكمة بأهنا : " هيئة دائمة هلا السلطة ملمارسة 
اختصاصاهتا على األشخاص إزاء أشد اجلرائم خطورة، موضوع االهتمام الدويل ، وذلك على النحو املشار إليه يف هذا 

نائية الدولية على مخسة مبادئ أساسية وهي : " أهنا نظام قضائي دويل ، واختصاصها النظام األساسي" وتقوم احملكمة اجل
مستقبلي ، ومكمل لالختصاص القضائي الوطين ، ويقتصر اختصاصها على اجلرائم املذكورة يف نظامها ، واملسؤولية 

 .35املعاقب عليها أمامها هي مسؤولية فردية"

 نائية الدولية الفرع الثاني : اختصاصات المحكمة الج
 ختتص احملكمة اجلنائية الدولية باملعاقبة على أربع طوائف من اجلرائم الدولية وهي:
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 .45-37(، احملكمة اجلنائية الدولية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ص 1999عطيه، أبواخلري) 36

 

تعترب جرمية اإلبادة اجلماعية من جرائم القانون الدويل اإلنساين ألهنا  جريمة اإلبادة الجماعية والتطهير العرقي :-1
د الشروط واخلصائص األساسية للقانون الدويل اإلنساين ترتكب يف أوقات احلرب أي وقت نشوب نزاع مسلح ، وهو أح

، وسواء كان هذا النزاع دولياً أو داخلياً ، كما أهنا ترتكب ضد الفئات املشمولة حبماية القانون الدويل اإلنساين ، سواء 
وجب اتفاقيات جنيف من املدنيني أو املقاتلني الذين ختلوا عن السالح كاجلرحى واألسرى واملرضى ، وهم فئات حممية مب

 ، كما أكد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على هذه احلماية وأسبغ   1977وبرتوكوالهتا لعام   1949لعام  

عليها طابعاً جنائياً جعل من هذه االنتهاكات ضد القانون الدويل اإلنساين جرائم دولية تستحق العقاب الذي يصل إىل 
 .36املؤبد سنة أو احلبس    30احلبس  

يقصد هبا حسب املادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     اآليت :   الجرائم ضد اإلنسانية:-2
" لغرض من هذا النظام يشكل أي فعل من األفعال التالية جرمية ضد اإلنسانية مىت ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق 

االسرتقاق   -اإلبادة ج-القتل العمد ب  -سكان املدنيني وعن علم باهلجوم : أأو منهجي موجه ضد أية جمموعة من ال
السجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية مبا  -إبعاد السكان أو القتل القسري للسكان هـ  -د

أو اإلكراه على البغاء أو االغتصاب او االستعباد اجلنسي  -التعذيب ز -خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل و
العمل القسري أو التعقيم القسري ، أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة . 
وغريها من اجلرائم املنصوص عليها يف هذه الفقرة .ويتضح من هذا النص بأن اجلرائم ضد اإلنسانية هي جرائم موجهة 

افهم مباشرة أثناء النزاعات املسلحة ، ويعد املدنيون من الفئات احملمية مبوجب القانون ضد املدنيني حيث يتم استهد
الدويل اإلنساين ، ويكون للمحكمة اجلنائية الدولية دور يف محايتهم وتوقيع العقوبة اجلنائية ضد مرتكيب تلك اجلرائم 

 السابق ذكرها.

تحدة على حترمي استخدام القوة أو التهديد بإستخدامها يف من ميثاق األمم امل 2/4نصت املادة  جرائم الحرب :-3
 العالقات الدولية، ورغم ذلك يستمر نشوب احلروب، مما دفع بالقانون الدويل اإلنساين حلماية الفئات املشمولة حبمايته 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 20 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 .535(.جرمية العدوان ومدى املسؤولية القانونية عنها )رسالة دكتوراة(، جامعة عني مشس. ص 2002الدراجي،إبراهيم.) 37
 .عمان:دار الثقافة للنشر والتوزيع.1(.القانون الدويل اإلنساين يف ضوء احملكمة اجلنائية الدولية.ط2009املخزومي،عمر.) 38

 

ت املادة الثامنة من أثناء النزاعات، واعترب انتهاكات القانون جرائم تتطلب فرض العقوبات أياً كان مرتكبوها. وقد أبرز 
 النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية صور السلوك اإلجرامي جلرائم احلرب، وهي االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات 

وبروتوكوليها، ويف النزاعات املسلحة غري الدولية ويف حالة االضطرابات ،واالنتهاكات اخلطرية  1949جنيف لعام 
 يف النزاعات املسلحة غري الدولية.للقوانني واألعراف السارية 

واملتعلقة بتحديد  1998أوضحت املادة اخلامسة يف فقرهتا الثانية من نظام روما األساسي لعام  جريمة العدوان :-4
اختصاص احملكمة أنه سينعقد االختصاص للمحكمة جبرمية العدوان عندما يتم اعتماد تعريف جلرمية العدوان ، على 

 بتاريخ   3314معية العامة لألم املتحدة رقم  الرغم من أن مصطلح العدوان قد سبق تعريفه مبوجب القرار الصادر عن اجل

ويقصد به "استخدام القوة املسلحة من جانب إحدى الدول ضد سيادة ووحدة األراضي، أو  1974ديسمرب  14
.وحيق للمحكمة ممارسة 37االستقالل السياسي لدولة أخرى أو بأي طريقة ال تتفق مع ميثاق األمم    املتحدة" 

من نظامها  5من النظام األساسي للمحكمة للنظر يف اجلرائم الواردة يف املادة  13ادة اختصاصاهتا مبوجب نص امل
 14وذلك يف حالة قيام إحدى الدول األطراف بإحالة جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت وفقاً ملا أوردته املادة  

مم املتحدة حالة إىل املدعي العام فيما من النظام.كذلك إذا أحال جملس األمن مبوجب الفصل السابع من ميثاق األ
 .38يبدو أنه جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت 

 تقييم دور المحكمة الجنائية الدولية :

يعد إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية لنظر االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين من اآلليات اليت أسهمت يف محاية 
قانون الدويل اإلنساين ، وقد تكون هذه احملكمة من وسائل تطبيق القانون الدويل اإلنساين إذا ما عملت أحكام وقواعد ال

على تطبيق نظامها األساسي ومت تنفيذ العقوبات ضد منتهكي أحكام القانون الدويل اإلنساين ، ومن املهم أن يرتكز 
 سية .كما أن احملكمة اجلنائية الدولية ال ميكنها حتريك عملها مبوجب معايري موضوعية وحيادية وليس مبوجب رغبات سيا
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 115ص  أحممدي بوزينة امنة، املرجع السابق 39

 

دعوى ضد أي دولة ليست طرفاً يف النظام األساسي وتنتهك احلقوق املقررة للمدنيني من تلقاء نفسها ما مل حيرك جملس 
 .39األمن الدعوى اجلنائية  

حة اجلرائم الدولية بصفة عامة ، وانتهاكات تواجه احملكمة اجلنائية الدولية معوقات يف سبيل ممارسة اختصاصاهتا يف مكاف
القانون الدويل اإلنساين بصفة خاصة تتمثل يف مبدأ السيادة الوطنية حيث من الصعوبة اقناع الدول للخضوع إىل قضاء 

 دويل متثل أمامه ويتم مساءلتها عما ارتكبته من جرائم وانتهاكات للقانون الدويل اإلنساين وصالحية جملس األمن يف 

من نظام روما  16وقف التحقيق أو املقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثىن عشر شهرًا وذلك وفقًا للمادة 
 م.1998األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  

 الخاتمة: 

قتال بشكل يسعى القانون الدويل اإلنساين إىل حتقيق غاية هامة وهي توفري احلماية الضرورية للفئات اليت مل تشارك يف ال
مباشر وكذلك اليت أصبحت عاجزة ، ومحاية املمتلكات واألعيان املدنية واملنشآت ، ولعل ذلك جبعل البعض يطلق على 
القانون الدويل اإلنساين تسمية قانون النزاعات املسلحة ، حيث أن نطاق تطبيق هذا القانون يُعىن بتنظيم العالقة أثناء 

 بع دويل أو غري دويل.وقوع احلروب سواًء كانت ذات طا

وقد تناولت هذه الدراسة آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف املستوى الدويل واملتمثلة يف الدولة احلامية حيث 
أوضحت املقصود منها ودورها وكيف يتم التوافق بني الدول على اختيارها واليت تكون دول حمايدة وغري طرف يف النزاع 

اعليتها ، وتطرقت إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر كأحد آليات تطبيق القانون الدويل وأدوار املسلح وتقييم مدى ف
هذه اللجنة مبوجب اتفاقيات جنيف األربع ومهمتها يف إرساء مبادئ وأحكام هذا القانون وتقييم أدائها ، وأخرياً تناولت 

ضاء اجلنائي الدويل الذي يعد من اآلليات الرادعة أو اختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية ومهامها كأحد مناذج الق
 العقابية يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين .
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 النتائج:

يعمل القانون الدويل اإلنساين على التخفيف من ويالت احلرب، عرب عدد من آليات تطبيقه اليت تضفي عليه الطابع -1
أو العاجزين كاجلرحى واألسرى. كما يهدف إىل محاية املمتلكات اإلنساين، ومحاية الفئات اليت مل تشرتك يف احلرب، 

 واألعيان املدنية.

تعود أسباب عدم تفعيل نظام الدولة احلامية كآلية رقابية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين؛ إىل عدم اتفاق أطراف النزاع -2
اإلضايف األول حدد بدائل الدولة احلامية وإمكانية اختيار على اختيار دولة أو طرف حمايد، إضافة إىل أن الربتوكول 

 .منظمة دولية بديلة عنها بعد موافقة أطراف النزاع. عالوة على اللجنة الدولية للصليب األمحر

رغم الدور الكبري للصليب األمحر، إال إن هناك عدد من املعوقات أو التحديات اليت تواجه عمله؛ منها مدى قبول -3
تدخل اللجنة وفقاً للطبيعة القانونية للنزاع، ففي النزاع الدويل يتمتع كافة الضحايا باحلماية، كما يفرض القانون أو رفض  

الدويل اإلنساين واجبات حمددة للدول إزاء اللجنة الدولية، بينما ال يفرض القانون املطبق يف النزاعات الداخلية قيوداً  
لي عليهم سوى قواعد عامة للسلوك دون أن يلزمهم بقبول خدمات اللجنة الدولية مماثلة على األطراف املتحاربة، وال مي

 للصليب األمحر.

إن احملكمة اجلنائية الدولية ختتص باملخالفات واالنتهاكات اليت تقع باملخالفة ألحكام وقواعد القانون الدويل اإلنساين -4
 ية أو حصانات.واليت تشكل جرائم دولية وال يعفى من اخلضوع هلا صفات رمس

يتطلب التطبيق الفعلي لقواعد القانون الدويل اإلنساين، القيام بعدد من اإلجراءات العملية اليت تضمن حسن تطبيقه   -5
بأفضل طريقة وذلك من خالل توافر اإلرادة احلقيقة ملكونات النظام الدويل، سواء اهليئات أو املنظمات أو الدول مبا 

 قانون دون السعي إىل عدم تنفيذها أو إعاقتها.حيقق تفعيل آليات هذا ال
 قائمة المراجع:

، القانون الدويل اإلنساين ، القاهرة  الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي اإلنساني(. 2006أبو الوفا، أمحد. )
 : اللجنة الدولية للصليب األمحر.

.القاهرة .دار املستقبل 1.ط تقييم النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية(. 2000بسيوين، حممود شريف. )
 العريب.
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 ،دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية.  وسائل إنفاذ القانون الدولي اإلنساني(.2014اخلطايب، عبدالعزيز. )
، رسالة ماجستري يف  دور المنظمات غير الحكومية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني(.2011. )اخلوين، منري

 .م2011القانون الدويل والعالقات الدولية ، جامعة اجلزائر
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 ، اإلسكندرية ، مجهورية مصر العربية . 

،دراسة ماجستري يف ت تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنسانيمدى فعالية آليا(.2016الشنطي، وسيم جابر. )
 م.2016القانون العام بكلية الشريعة والقانون يف اجلامعة اإلسالمية بغزة.ديسمرب  

 ، القاهرة، اصدارات اللجنة الدولية للصليب األمحر.آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني(. 2006)  الزمايل، عامر.
 ،دار اجلامعة اجلديدة، مصر.  آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني(.2014نة. )احممدي، بوزينة آم
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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses the functional rotation, which is one of the most 

important administrative methods for reforming the performance of the employees 

in the organization, through a comprehensive development program. The researcher 

conducted an exploratory study on the staff working in the Ministry of Education, 

The survey found that 63% of the employees believe that there are many obstacles in 

the process of recycling the job. Recycling is seen as a penalty for the ministry to 

transfer employees from their departments to other departments. The researcher then 

interviewed staff in the ministry to find out their views on career rotation; found a 

lack of training and development before the process of rotation of staff. The study 

aims to discuss the impact of career rotation on the stability of employees in the 

Ministry of Education in the Sultanate of Oman. Through descriptive analytical 

approach. The researcher selected a sample of the employees of the ministry, 

consisting of (45) managers and assistant director, and heads of departments. The 

researcher designed a questionnaire consisted of (27) paragraphs divided into (4) 

axes. The findings revealed that: There are negative impression by the employees on 

how the recycling process is taking place. The weakest axis of study is the stability 

of workers. There is a weakness in the evaluation of the performance of workers, 

incentives and rewards, but even with regard to thanks and praise. 

Keywords: career rotation, staff stability, Ministry of Education 
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 ملخص ال

 

 عرب ،من أهم الطرق اإلدارية إلصالح أداء العاملني يف املنظمة د  يعالذي  ،التدوير الوظيفيتناقش هذه الدراسة الكمية 
وقد قام  .وإبراز قدراهتم وإبداعاهتم  ،لكفاءات الشابة ملمارسة االشراف واإلدارة والقيادةايحفز فبرنامج تنموي شامل، 

( من %63الباحث بدراسة أستطالعية على املوظفني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم، وقد كانت نتيجة الدراسة أن )
تتخذها الوزارة يف   ةبو عق  مبثابةالتدوير    ظر إىلنيحيث    ؛هناك معوقات كثرية يف عملية التدوير الوظيفياملوظفني يرون أن  

. مث أجرى الباحث مقابالت مع موظفني يف الوزارة ملعرفة آرائهم حول  أقسام أخرىنقل املوظفني من أقسامهم إىل
 مناقشة  الدراسةدف  التدوير الوظيفي؛ وتبني وجود قصور يف عملية التدريب والتطوير قبل عملية تدوير املوظفني. لذا هت

. ومن خالل املنهج الوصفي التحليلي. نة عمانستقرار العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطاأثر التدوير الوظيفي على  
مديراً ومعاون مدير، ورؤساء األقسام. وصمم استبانة مكونة من (  45قوامها )  من العاملني بالوزارة،ختار الباحث عينة  ا
مالحظات سلبية لدى العاملني حول الكيفية اليت جود و ( حماور. دللت نتائج الدراسة: 4( فقرة توزعت على )27)

، تقييم أداء العاملنياستقرار العاملني. وجود ضعف يف جتري هبا عملية التدوير. إن أضعف حمور من حماور الدراسة هو 
 .الشكر والثناء، بل حىت ما يتعلق بكافآتاملوافز و احل  و

 زارة الرتبية التدوير الوظيفي، استقرار العاملني، و كلمات مفتاحية:  
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 ؛التدوير الوظيفي أحد اساليب التطوير الوظيفي والتغيري التنظيمي وهو احد االساليب اإلدارية احلديثة اليت متارس عد  ي  
ويهدف هذا النظام إىل إعداد املوظف ألعمال   .إلتاحة الفرصة ألكرب عدد من املوظفني من ممارسة اكثر من عمل منظم 

ويكون الغرض األساسي منه هو تدريب وتنمية الفرد نفسه أي   .اخرى بشكل منظم وجمدول وفق خطة إدارية مدروسة
بغرض التعرف على وظيفة او مهام كل إدارة، أو حتمل مسئوليات وواجبات وظيفية   ىانتقال املوظف من إدارة إىل أخر 

أخرى حبيث يثبت جداره من خالهلا ويثبت ذاته يف نفس الوقت ويقوم هبا كما لو أداها شخص له أقدمية وخربه يف 
اهلدف  .أداء يف العملهذه الوظيفة. مما يؤدي إىل توسيع مدارك األفراد عن وظيفة معينة بغرض الوصول اىل أفضل 

وهو أهم وسيلة   .األساسي من التدوير هو إعداد املوظف وتنميته حبيث يصبح مؤهال للتدرج من خالل السلم الوظيفي
التخطيط املدروس لتدوير  عربأو منهج تتبعه اإلدارة يف أي منظمة بغرض الوصول إىل األهداف اليت تريد حتقيقها، 

 األخرىلتوسيع أفاق األفراد عن الوظائف   ؛و داخل اجلهاز نفسهأا بني األجهزة املختلفة  جمموعة منتقاة من األفراد فيم 
 .(2010زكي،  )

الطرق واألساليب  لقد أدى التطور السريع للكثري من املفاهيم اإلدارية والتقنية إىل حث املنظمات على البحث عنو   
أصبح االهتمام املتزايد بالعنصر البشري خياراً ال ميكن  املناسبة لتحقيق أهدافهم وتعزيز ما يقدمون من خدمات، ولقد 

ألي منظمة يف العصر احلايل جتاهله ألن العديد من منظمات األعمال قد أدركت أن العنصر البشري وراء إجناز كل 
كمن هدف سامي للمنظمة، حيث أن العنصر البشري هو العنصر األكثر أمهية يف حتقيق أهداف املنظمة املعاصرة اليت ت

 .(2003عبد الباقي،)  يف حتقيق رضا العمالء واكتساب والئهم هبدف اإلستمرار والتقدم يف بيئة العمل

وتعد عناصر النجاح احلرجة هى تلك العناصر اليت تؤثر بشكل كبري على القرارات املتخذة من قبل اإلدارة العليا ولضمان 
اليت تعد من املسائل احليوية للمنظمة وأنشطتها إذ يتم من جناح املنظمات فهناك العديد من عوامل النجاح احلرجة 

 .(1999ي،  شهر )الخالهلا حتديد اجملاالت اليت تسرتعي االهتمام لضمان النجاح يف املستقبل  

 

 

 المقدمة
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متارسها يعد التدوير الوظيفي أحد اساليب التطوير الوظيفي والتغيري التنظيمي وهو أحد االساليب اإلدارية احلديثة اليت  و 
إلتاحة الفرصة ألكرب عدد من املوظفني من ممارسة اكثر من عمل منظم ويهدف هذا النظام إىل إعداد املوظف ألعمال 

 .(2008)الزهراين،    اخرى بشكل منظم وجمدول وفق خطة إدارية مدروسة

 : الدراسةمشكلة  
تجدات اليت تتبناها املؤسسات سواء العاملة إن التدوير الوظيفي او نقل املوظف من وظيفة إىل اخرى يعد من اهم املس

يف القطاع اخلاص ام القطاع العام وهو يعد وسيلة عملية ضرورية عندما تكون املنظمة تعمل يف بيئة إدارية تقليدية 
وتتسم االدارة يف وزارة الرتبية والتعليم بأتباعها للتدوير الوظيفي للعاملني وذلك عن  .وقواعد واجراءات تتسم باجلمود

طريق نقل املوظفني من إدارة إىل اخرى مع عدم االخالل بكفاءة االداء، ويعمل الباحث يف املديرية العامة للرتبية والتعليم 
 . مبحافظة ظفار

وقد قام الباحث بعمل دراسة أستطالعية على املوظفني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم، وقد كانت نتيجة الدراسة أن 
ن أن التدوير الوظيفي و حيث يرى املوظف  ؛هناك معوقات كثرية يف عملية التدوير الوظيفي%( من املوظفني يرون أن  63)

. وأجرى الباحث مقابالت مع عدد وظفني من أقسامهم إىل أقسام أخرىهو عملية عقاب تتخذها الوزارة يف نقل امل
( موظفًا من الوزارة، للتعرف على أرائهم حول التدوير الوظيفي، وقد اتضح من خالل إجاباهتم؛ أن الوزارة تقوم 45)

عملية التدريب   بعمل تدوير وظيفي بشكل منتظم للموظفني بالوزارة، لكن هناك قصور من وجهة نظر العاملني تكمن يف
والتطوير قبل عملية التدوير. حيث يرى املوظف أنه جيب أن يكون هناك تطوير وتدريب وتأهيل للموظف قبل أن تتم 
عملية التدوير الوظيفي. كما أن املوظف يرى أن التدوير يتم بطرق خاطئة؛ حيث يتم نقل موظفني من أقسام إدارية 

اري يكون غري متخصص وغري مؤهل للعمل يف الوظيفة اليت مت نقله إليها. كما إىل أقسام مالية والعكس، واملوظف اإلد
 أن املوظفني ليس لديهم أدىن مستويات الرضا عن الربامج التدريبية اليت يتم تدريبهم عليها. 

 أن عملية التدوير الوظيفي ستؤدي إىل أكتساب مهارات من خالل تعامله مع االقسام ،ترى الوزارةأخرى  من جهة
املختلفة والتعرف على االعمال اليت تتم داخل هذه االقسام ولكن بالعكس يرى املوظف أن عملية التدوير الوظيفي 

 .تقلل من مستويات االستقرار الوظيفي
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( هدف من خالهلا التعرف على دور التدوير الوظيفي يف تنمية املوارد البشرية 2011ويف دراسة قام هبا )القحطاين، 
عربية السعودية، أتضح أن هناك معوقات يف عملية التدوير الوظيفي يف املؤسسات نتيجة الثقافة السلبية باململكة ال

للعاملني جتاه أسلوب التدوير الوظيفي.هنا تتمحور مشكله الدراسه حول االثار اليت تتنج عن عمليه التدوير وقبوهلا 
لذا فقد أرتأى الباحث التعرف على اثر التدوير الوظيفي يفي   وكيفيه التأقلم معها االمر الذي يودي اىل االستقرار الوظ 

 .على أستقرار العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان 

أثر التدوير الوظيفي على أستقرار العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة  مناقشة اهلدف الرئيسهداف البحث: أ
 . وعن هذا اهلدف يتفرع هدفان مها:عمان 

  .اعتماد التدوير الوظيفي يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان التعرف على مستويات  األول:  
 . وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان التعرف على مستويات االستقرار الوظيفي للعاملني يفالثاين:  

 نظريات التدوير الوظيفي اإلطار النظري:  
 :في المنظمةنظرية التوازن  أوالً:  

ن أن األفراد داخل املنظمة اإلدارية يعملون بشكل مجاعي و أ)لساميون( القائمة على  يف املنظمةتقوم نظرية التوازن 
شباع إقراراهتم تتأثر مبدى مسامهه كل منهم يف صنع القرار كون األفراد على علم بأن هذه املشاركة سوف يرتتب عليها  

هداف األفراد . فاملنظمة ونتيجة هلذا التوازن أهداف املنظمة وحتقيق  أحلاجاهتم ورغباهتم أي أن يتحقق توازن بني حتقيق  
وجناح سياساهتا الداخلية لبقاء  اإلداريةدها وتعكس هذه احلالة جناح املنظمات تستطيع احملافظة على استمرارها ووجو 

خلق بيئة  األفراد يف حاله عطاء مستمر , وهنا جيب على االدارة أن حتافظ على حالة التوازن هذه, وأن تعمل على 
 :(2008)مرزا،    مبا يلي  ةاملتمثلتنظيمية صحية ) صحة تنظيمية(  

 .  رفع الروح املعنوية .1
 .توازن السلطات .2
 .التماسك والفاعلية والكفاءة .3
 .الثقة التنظيمية .4
 .حل املشكالت .5
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 .االستقرار .6
 التعاون. .7

والقرار املربمج هو ذلك القرار الذي يتطلب توافر اخلربة والتجارب اليت  ،وهناك قرارات مربجمه وقرارات غري مربجمة
ما أ .ىل مهارات ابداعية كثريهإوهذا النوع من القرارات الحيتاج  ،عمل خالهلا اليتاكتسبها اإلداري يف الفرتة الزمنية 

تاج اىل تان ودراسة وتفكري وابداع. تتناول موضوعات متعددة ومعقدة وحت  اليتالقرارات غري املربجمة فهي تلك القرارات  
على االختيار السليم من بني جمموعة من البدائل ذلك أن القرار الرشيد هو  ترشيدهيعتمد  فالسلوك التنظيمي مثالً 

 : (2005)  الربابعة،  القرار املوضوعي القائم على دراسة وحتليل املوقف بصورة واقعيه وهنا كما اشار
 . املوضوعي وهو االقرب اىل اختاذ القرار املثايلالنموذج   .1
 .النموذج الشخصي وهو االقرب اىل الواقع يف حالة اختاذ القرار اإلداري .2

ممارستها ن الفرد معرض للقيود اليت حتول دون ن حالة الرشد املطلقة تكاد تكون مستحيلة ألأهنا  ميكننا املالحظةو 
وخلق بيئة نتاجية والكفاءة الرتكيز على اإل املفهوم نفسه فهي حتاول دائماً  اإلدارةوينطبق على  ،بصورة كاملة لعقالنية

  لألفراد تاملسؤولياوكذلك فهي تقوم بتحديد  ،من اختاذ القرار الرشيد  حياناً أن الظروف متنع إ الإ جيدة للعمل
 .ارات األفرادهداف فيما يتعلق باختاذ القرارات اإلدارية والبحث والدراسة هبدف تنمية مهواأل

دارة لوجود معوقات ومتغريات كثرية مثل )ساميون( قد عارض مفهوم الرشد املطلق يف رجل اإلونالحظ مما سبق أن 
سلوكية معينة قد تعيقه عن اختيار البديل   بأمناطجتعله يلتزم    مستوى املهارات واملواقف والضغوط اليت تفرض عليه قيوداً 

ظهار إوقد حاول )ساميون( ،مثل يف ظل الظروف السائدة واملعروفةي اختيار البديل األفعملية اختاذ القرار ه ،مثلاأل
كل البدائل   بدراسةمن الرجل االقتصادي حيث يقوم الرجل اإلداري    الختاذ القرار بدالً   وممارساتهالرجل اإلداري بتوقعاته  

فنظرية املنظمة هي نظرية الرشد احملدود بسبب وجود حمددات  ،فضل مبا حيقق له الرضا واالشباعواختيار البديل األ
 وخلق بيئة تنظيمية قادرة على حتسني العمل لدى العاملني يف املنظمة.  ىل الرشد املطلقإومعوقات متنع الوصول 
 :في المنظمة  نظرية النظام التعاوني

 :(2009الصمادي،  ) اساسيات منهأتعتمد على ثالثة  يف املنظمة  اما نظرية النظام التعاوين 
 اتخاذ القرارات على مستوى األفراد والمنظمات. .1

فراد من خمتلف املستويات التنظيمية يف اهليكل التنظيمي يف مراحل أو عدة  أوهنا متر عمليه اختاذ القرار الصادر من فرد  
 ن القرار التنظيمي يتكون من عدة قرارات أمعينة ختضع فيها لعمليات وحسابات دقيقه من املنطق والعقالنية, وخاصة  
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ة كما حددها )برنارد( ىل اشكال القرارات التنظيميإشارة فرعية غري عشوائية معتمدة على املنطق والتحليل. وميكن اإل

تعتمد   وسلطاتهن القرار  أوهي:القرارات التصاعدية والقرارات التنازلية والقرارات االجيابية والقرارات السلبية, كما وضح  
له وهذا يتوقف على  املرؤوسنين شرعية القرار تعتمد على قبول أعلى متسلم القرار وليس على الشخص املصدر له و 

 هداف املنظمة اإلدارية.أوسهولة فهمه ومدى انسجامه مع    وضوحه
 التنظيم الرسمي والنظام التعاوني   .2

هداف, وكذلك ىل األإكثر هبدف للوصول  أو  أيرى )برنارد( بأن املنظمة هي عبارة عن نظام تعاوين يتم بني شخصني  
يف بيئات العمل, وقد حبث يف عمليات منو  نظمة الفرعية الرئيسية املوجودةاعترب املنظمة نظام مفتوح يتفاعل مع األ

 عدة منها : ن املنظمة اإلدارية قد تكرب ويزداد حجمها نتيجة لعواملأىل إشار  أواستقاللية املنظمات اإلدارية حيث 
 وجود صعوبة يف طرق االتصال بني املنظمة وفروعها. .أ

 تعقيد االهداف. .ب
 بيئة العمل.صعوبة التفاعالت والتكيفات بني األفراد داخل   .ج
 التنظيم غير الرسمي والنظام التعاوني .3

عضاء التنظيم بشكل غري رمسي ويتصف بعدم وجود هيكل أن التنظيم غري الرمسي عبارة عن تفاعالت واتصاالت بني  إ
 وتتبع ضرورة االهتمام هبذه التنظيمات كوهنا تساعد على،  تنظيمي حمدد له وهو نتيجة حتمية لوجود التنظيمات الرمسية

وتعمل على خلق بيئة عمل جيدة تساعد املنظمة على حتقيق ، خلق اجتاهات جديدة ومفاهيم وعادات وتقاليد 
وتستطيع االدارة هنا استخدام جمموعة من احلوافز لدفع األفراد للعمل مع بقية زمالئهم من  ،فرادهاأهداف أهدافها و أ

 خالل املشاركة واالتصاالت املتبادلة يف بيئة عمل ذات مناخ سليم.
التطوير التنظيمي من خالل تأكيده  من خالل ما تقدم ميكن القول أن نظرية النظام التعاوين يف املنظمة سامهت يف

, والعالقة بني املتغريات الفنية والسلوكية, وبالتايل تقدمي وبيئاتهلتداخل بني االجزاء وكذلك العالقة بني النظام على ا
كما اسهم هذا املدخل يف   ،تصور واضح عن مدى التداخل بني اجلوانب الرمسية وغري الرمسية يف منظمات االعمال

وضرورة العمل على قبول فكرة الصراع والتناقض واالهتمام مبنازعات  االبتعاد عن فلسفة التوازن بني االدارة والعمال ,
كثر موضوعية لفهم الظاهرة التنظيمية والسلوك أالعمال والرضا عن العمل . ولقد حققت مفاهيم هذا املدخل تصورات  

عدد من متغريات التنظيمي وحاولت مساعدة املنظمات يف تطبيق هنج اداري على درجة كبرية من املرونة وحتديد اكرب  
 السلوك التنظيمي لضبطها والسيطرة عليها.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 33 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 : ( Social exchange theory)  نظرية التبادل االجتماعي

هي نظرية اجتماعية نفسية ورؤية اجتماعية تفس ر التغري واالستقرار االجتماعي كعملية تبادل تفاوضية بني األطراف 
cost-املختلفة. وتطرح هذه النظرية فكرة أن العالقات اإلنسانية تنشأ من حسابات غري موضوعية للتكلفة واملنفعة 

benefit analysis  إىل االقتصاد وعلم النفس وعلم االجتماع. وت ستخدم ل هذه النظرية  يعود أصومن مقارنة البدائل. وت
 .لتفسري سلوك املواطنة التنظمية  يف عامل األعمالاليوم  هذه النظرية  

اليت تبلورت يف أوائل الستينات من القرن العشرين، نتيجة   ،ظهرت نظرية التبادل االجتماعي كإحدى االجتاهات النظرية
, وتفسر السلوك اإلنساين يف يف املنظمةملا نشأ من رأي حول إخفاق البنائية الوظيفية يف تطوير نظرية تعكس الواقع 

ا مستويات وما حيصل عليه الفرد من التنظيم من مزايا مادية ودعم عاطفي يقدم الفرد من خالهلمستوياته املختلفة 
. فجاءت احملاولة مرتفعة من األداء والوالء وسلوكيات املواطنة التنظيمية وكذلك ينخفض لديه االجتاه حنو ترك العمل

األوىل لتعتمد تفسري السلوك بناء على عوامل نفسية حبتة, ترتبط يف بعض مضموهنا بعوامل بيولوجية . أما احملاوالت 
السلوك اإلنساين برده للعوامل النفسية بإدخال ارتباط السلوك بالبناء االجتماعي  الالحقة, فقد حاولت جتاوز اختزال

. وبالرغم من هذا التباين بني أصحاب التبادلية, إال أنه ميكن االستفادة من اجلانبني : (2010 العزاوي،) والثقافية
طريف التفاعل. وأما اجلانب الثاين فرتتكز   األول, يف دراسة عملية التفاعل, وما ميكن أن تتضمن من تأثريات متبادلة بني

أمهيته يف إمكانية االنتقال من مستويات التفاعل األولية إىل حبث مستويات التنظيمات معقدة الرتكيب واملستوى 
اجملتمعي. استفاد أصحاب هذا االجتاه, وخاصة يف بدايته, من مصادر معرفية متعددة, من أمهها بعض أفكار 

االقتصاد السياسي الكالسيكي, مبا يف هذا مبدأ النفعية, وكتابات االنثروبولوجيني, وبشكل خاص   وافرتاضيات مفكري
االفكارت اليت جاءت يف املدرسة السلوكية  ويرجع جذور هذا الفكر إىل االجتاهات الفكرية يف علم االقتصاد و علم 

  .(2011العتييب،)اإلنسان وعلم النفس  
 :ستقرار العاملين أ

ه الشعور باألمان والرضا النفسي والذهين جتاه املؤسسة اليت يعمل فيها بأن( استقرار العاملني  2016) علوش،عرف    
 مما يؤدي إىل زيادة والئه والتزامه جتاهها مما يؤدي إىل خلق بيئة تسودها املودة واحملبة بينه وبني املؤسسة وزمالئه فيها.

 املوظف بالطمأنينة واالمان على مستقبل وظيفته ودميومته والرضا عنها ( هو "شعور  92:  2017)  عرفه السرحان،و 
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( بأنه درجة بقاء األفراد يف حدود منظماهتم اليت 83،  2004من حيث املكافأت وسهولة العمل". وعرفه الطائي، )
 يتقاضون منها تعويًضا نقديا وخالل فرتة زمنية معينة.

 االستقرار الوظيفي:العوامل الرئيسية التي تؤثر في  
العوامل اليت تؤثر يف  (2012البطوش،و )( 2015،حجاج( و)2013)الرفوع،  دراسات عدة، منها: ناقشت

 : ، ومنهااالستقرار الوظيفي
 خصائص الفرد واجتاهاتِه: مثل طوِل فرتة اخلدمة، والعمر، والرضى عن العمل، وجتارب الفرد وطموحِه. .أ

 فاألفراد ذوي األداء املرتفع يتأثر قرار ترك العمل، باجتاهاهتم وظروف سوق العمل.مستوى األداء:   .ب
ظروف سوق العمل: تؤثر العوامل االقتصادية يف االستقرار الـوظيفي فـي املنظمات، فحركة العمل وطلب  .ت

 املـوظفني تـزداد فـي أوقـات الرخـاء االقتصادي، وتتناقص يف أوقات الكساد.
تؤدي إىل اخنفاض الرضى عن العمل، واإلحباط، وازدياد الرغبة يف  ال شك  ر يف جمال العمل: الضغوط والتوت .ث

 ترك العمـل وعدم البقاء فيه.
عدم  يفاختالف الرواتب واحلوافز بني املنظمات املتشاهبة، مـن العوامـل  هذاأختالف سلم الرواتب واألجور:  .ج

 االستقرار الوظيفي الطوعي.
 إن درجَة بقاء األفراد يف منظماهتم تكون حمصلة لنوعني من القوى: .ح

 ذو قدرة على حتقيق حاجاهتا.  ويكون قق الفـرد حاجاتِه،  حي  عندما  :قوى اجلذب بني الفرد ومنظمتهِ 
إىل االستقرار   الفرد  كلما كانت الفرص غري متوفرة, مال  :بني األفراد وفرص العمل يف البيئة اخلارجية  قوى الطرد

 عمل فيها.ييف املنظمة وبقي  
صاحبة هلا، ومدى مساواهتا لألجور والرواتب اليت املوافز احلو  :املنظمة اسياسة األجور والرواتب اليت تعتمده .خ

 متنحها منظمات مشاهبة.
 د التقاعد أو يف إهناء الوظيفة.نعو   :املنافع واملكاسب اليت حيققها العاملون يف مواقع عملهـم  .د
 ظروف العمل وما حتتويه من منط للقيادة، وما تفرضه املنظمة من ضغوط عمل ال تناسب األفراد. .ذ
 زمالء العمل وطبيعة العالقة الوظيفية اليت تتسم هبا املنظمة. .ر
 يت يشعر هبا األفراد خالل وجودهم يف منظماهتم.درجة األمان الوظيفي ال .ز
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 أمهية الوظيفة لألفراد ومناسبتها لقدراهتم ومهاراهتم ووجود فرص للرتقيـة داخلها. .س
 الرضى الوظيفي بشكل عام. .ش

 الدراسات السابقة
مبدا التدوير هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس لتطبيق ( 2011دراسة )الشريف، 

الوظيفي والعالقة بني التدوير الوظيفي وإمكانية التصدي للفساد اإلداري داخل اجلامعات، وتوضيح اثر التدوير الوظيفي 
على اداء أعضاء هيئة التدريس أصحاب املناصب اإلدارية باجلامعات السعودية واالثار النفسية واملعنوية للتدوير الوظيفي 

س وإجراء منوذج أستكشايف حول التدوير الوظيفي يف اجلامعات السعودية يف خالل حبث العالقة على أعضاء هيئة التدري
 بني التدوير الوظيفي واثره على االداء يف اجلامعات السعودية.

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها: يتقبل أعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة تطبيق التدوير الوظيفي فيما 
مع تفضيل أن يكون االمر أختياري أو أنه ال يتسبب يف فقدان هيبة الرئيس امام مرؤوسيه، يتقبل أعضاء هيئة  بينهم 

التدريس تطبيق التدوير الوظيفي يف حالة حتمية تطبيقه ولكنهم ال يفضلونه من تلقاء أنفسهم حيث أنه قد يؤثر سلبا 
حافز ويوافق اعضاء هيئة التدريس بدرجة كبرية على التدوير على االداء الوظيفي إذ مت اعتباره مبثابة عقاب وليس 

الوظيفي ألنه يساعد على القضاء على الفساد اإلداري داخل اجلامعات مع ضرورة وضع معايري واضحة وحمددة وثابتة 
ة وقائية على مجيع املوظفني، ويوافق أعضاء هيئة التدريس بدرجة كبرية على أن التدوير الوظيفي ميكن استخدامه كأدا

حتول دون تفشي الفساد اإلداري داخل املنظومة اجلامعية حيث حيول دون تكوين صداقات وحتالفات بني الرئيس 
 واملرؤوسني. 

منية واثره على مستوى الروح هدفت الدراسة إىل التعرف على التدوير الوظيفي للقيادات األ( 2013دراسة )عزام، 
كانت متطلبات التدوير   .ة األمنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية يف قطاع غزةاملعنوية للضباط العاملني يف األجهز 

هدفت  .والنظم واالجراءات ،واسرتاتيجية التطوير الوظيفي ،وتصميم الوظائف ،التدريب وتطوير القدرات ؛الوظيفي
نية وكذلك التعرف على مدى وجود الدراسة إىل التعرف على مستوى الروح املعنوية للضباط العاملني يف األجهزة األم

فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الضباط العاملني يف األجهزة األمنية حنو تأثري متطلبات التدوير الوظيفي على 
وقد مت مجع   اً.( ضابط2868عددهم )البالغ    الروح املعنوية تعزى للخصائص الدميغرافية والوظيفية ألفراد جمتمع الدراسة

 .(351)  من عينة عشوائية قدرهابيانات  ال
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توصل البحث إىل النتائج التالية: جاءت اسرتاتيجية التطور الوظيفي يف املرتبة األوىل من بني متطلبات التدوير الوظيفي 
 يف تأثريها على مستوى الروح املعنوية للضباط العاملني يف األجهزة األمنية وتالها النظم واالجراءات املتبعة يف األجهزة

األمنية مث تبعها تصميم الوظائف وجاء يف املرتبة األخرية التدريب وتطوير الكفاءات للضباط العاملني يف األجهزة األمنية 
وهناك عالقة إجيابية بني متطلبات التدوير الوظيفي وبني مستوى الروح املعنوية للضباط العاملني يف األجهزة األمنية. 

ني إجيابيات وسلبيات ومعيقات التدوير الوظيفي وبني الروح املعنوية للضباط العاملني وهناك عالقة ذات داللة إحصائية ب
يف األجهزة األمنية. وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول جمال متطلبات 

  التدوير الوظيفي تعزى إىل املؤهل العلمي وذلك لصاحل الذين حيملون درجة الدبلوم .
هدف البحث التعريف بأمهية االستقرار الوظيفي ومدى تأثريه يف األداء التنظيمي للوحدات ( 2013دراسة )عذاري،

التعليمية. مت اختيار   واليت تعد من اجلهات التنفيذية املباشرة للسياسات والتعليمات احملاسبية واملالية يف املؤسسات  املالية
  .مفردة  (٤٠ت )غلبومت اختيار عينة عشوائية    ،سان مؤسسات التعليم العايل يف حمافظة مي

النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: يشكل االستقرار الوظيفي مبتغرياته الرئيسة الثالثة )العوامل الشخصية، العوامل 
الثقة  يتمثل بشكل واضح يف ؛التنظيمية، العوامل املرتبطة بطبيعة العمل( اجتاها اجيابيا يف املنظمات موضوع البحث

بالعالقة بني زمالء العمل، الوضوح باملهمات والواجبات املكلف هبا العاملون، أمهية وضرورة املهمات والواجبات يف 
الوحدات املالية، الرغبة يف العمل الوظيفي وتوافق الواجبات واملهمات مع قدرات وٕامكانات العاملني. ويشكل االداء 

اجتاها اجيابيا يف املؤسسات موضوع البحث يتمثل بشكل واضح يف املرونة بإجراءات التنظيمي مبتغرياته الفرعية التسعة 
صرف الرواتب ،مستوى جلان املشرتيات اليت تستجيب يف ادائها وإمكانياهتا الحتياجات األقسام والوحدات ويف العمل 

خصية ترتبط بعالقة اجيابية ومعنوية كفريق واحد ضمن الوحدة املالية. واظهرت نتائج التحليل االحصائي أن  العوامل الش
مبستوى األداء التنظيمي للوحدات املالية. واظهرت نتائج التحليل االحصائي أن  العوامل التنظيمية ال ترتبط بعالقة 

ن العوامل املرتبطة بطبيعة أاجيابية ومعنوية مبستوى األداء التنظيمي للوحدات املالية. واظهرت نتائج التحليل االحصائي  
لعمل ترتبط بعالقة اجيابية ومعنوية مبستوى األداء التنظيمي للوحدات املالية. كما اظهرت نتائج التحليل االحصائي ا

بأن  االستقرار الوظيفي ومن خالل متغرياته الرئيسة يرتبط بعالقة إجيابية ومعنوية مبستوى األداء التنظيمي للوحدات 
 املالية.

الدراسة التحقق من العالقة بني ممارسات التدوير الوظيفي والتطوير الوظيفي وآفاق   تحاول (Lazim,2003)دراسة 
 التنمية بني عمال اإلنتاج يف شركات األجهزة االلكرتونية اليابانية يف ماليزيا. وهي تفحص مدى امهية التدوير الوظيفي 
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الوظيفية للعاملني يف هذه الشركات. ويتم ذلك من يف التقدم الوظيفي ، واكتساب املعرفة واملهارات وكذلك إدارة احلياة  

عامل من عمال 209خالل حتليل البيانات املستندة إىل مسح اجملموعات اليت مت احلصول عليها من عينات خاصة من   
املتغريات اإلنتاج يف شركات التصنيع االلكرتونية اليابانية يف ماليزيا. وقد استخدم معامل ارتباط بريسون لقياس العالقة بني  

واختبار فرضيات البحث. وقد وجدت نتائج الدراسة أن هناك ارتباط كبري بني ممارسات التدوير على الوظائف وإدراك 
املوظف حنو ثالث نتائج متوقعة من التطوير الوظيفي ، وهي التقدم الوظيفي ، واكتساب املعرفة و املهارات وفوائد 

ينبغي الرتكيز على هذه املمارسة وبذل املزيد من اجلهد   ،أنواع التدريب يف العمل  حدأالتدوير.كما يعترب التدوير الوظيفي  
فيها. كما ميكن للموظفني املشاركني يف التدوير االستمتاع بتجارب خمتلفة ومعارف ومهارات قيمة يف تنمية حياهتم 

 املهنية يف املستقبل .

 منهج الدراسة
أستقرار العاملني يف وزارة على    وأثره  التدوير الوظيفيوذلك لوصف "اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي،  

 لغرض احلصول على النتائج.  وتفسريها  البيانات  "، مث حتليلالرتبية والتعليم بسلطنة عمان 
 مديراً ومعاون مدير، ورؤساء األقسام.( 45)قوامها    من العاملني بالوزارة،ختار الباحث عينة  ا  :الدراسة  عينة

 تكونت اإلستبانة من قسمني رئيسيني مها:   :أداة الدراسة )االستبانة(

، املؤهل العلمي،  الوظيفي، العمر، املستوى  اجلنس)  :( فقرات5)  تضم عينة  الاملتغريات الدميوغرافية ألفراد  القسم األول:  
 مدة اخلدمة(.

  : ، شكلت حماور االستبانة، كما يف اجلدول اآليتلدراسةلمتغريات  أربعة  تضمن   القسم الثاني:
 وفقراهتا  ستبانةاالحماور   (1جدول )

 عدد الفقرات  احملور ت
 5 التدريب وتطوير القدرات  1
 6 تصميم الوظائف  2
 6 اسرتاتيجية التطور الوظيفي  3
 10 استقرار العاملني  4

 27 اإلستبانة مجموع فقرات  
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 الثبات:و اختبارات الصدق  
( من املتخصصني باإلدارة بوزارة الرتبية، وأساتذة اإلدارة باجلامعة 9للتأكد من الصدق؛ مت عرض االستبانة على )

 ذ مبالحظاهتم وتعديالهتم.  خوحماضريها. ومت األ
 توزيع  إعادة مت  حيثملعرفة مدى ثبات اإلستبانة، فرداً ( 15ختار الباحث عينة استطالعية قوامها )ا :ثباتال لقياس

 االستقرار لقياس مدى والشروط، الظروف نفس حتت  تني للعينة التجريبية ذاهتا بفارق زمين قدره أسبوعان،مر  اإلستبانة
الستخراج معامل ثبات ألفا. وقد " SPSSحصائية للعلوم االجتماعية "احلزمة االوقد مت استخدام برنامج  .نتائجال يف

( يف حدها األدىن  إىل 834.الداخلية بني )وتراوحت معامالت الثبات  ،  (909.)لإلستبانة  بلغ معامل الثبات الكلي  
 قياس ما وضعت ألجله،وقدرهتا على  مرتفعمبعامل ثبات  االستبانةعلى متتع يف حدها األعلى. مما يدل   (934.)

 .االستبانة  تطبيق  عن  تسفر  اليت  النتائج وبالتايل إمكانية اإلعتماد على
 : يهاألساليب اإلحصائية املستخدمة يف هذه الدراسة  المعالجات اإلحصائية المستخدمة:  

 التكرارات والنسب املئوية لوصف اخلصائص الدميوغرافية ألفراد عينة الدراسة. -
 للتأكد من درجة ثبات املقياس املستخدم.  (Cronbach's Alpha) معامل االتساق الداخلي -
 الدراسة ومعرفة األمهية النسبية.  أسئلة عن اإلجابة أجل من املعيارية واإلحنرافات احلسابية املتوسطات -
 واحد على متغري تابع واحد. مستقل متغري تأثري لقياس وذلك البسيط االحندار حتليل -
 واحد. تابع  متغري على مستقلة متغريات عدة تأثري لقياس وذلك املتعدد االحندار حتليل -

 نتائج الدراسة:
 ؟اعتماد التدوير الوظيفي يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان مستويات    كان السؤال األول: ما

التدريب وتطوير لإلجابة عن هذا السؤال، يستعرض الباحث نتائج استجابات العينة حملاور االستبانة الثالث: حمور 
  .سرتاتيجية التطور الوظيفيحمور  ، مث تصميم الوظائفحمور  ،  القدرات

 ( اآليت:2، كما مبني يف اجلدول )التدريب وتطوير القدراتمحور  أوالً: نتائج 
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 التدريب وتطوير القدراتحمور   (2اجلدول )

المتوسط   رة عباال م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

  تكيفه   إمكانية  من للتأكد موظف كل   قدرات بتحديد  املديرية تمهت 1
 . أخرى  وظيفة  أي مع

3.952 1.118 
 2 عالية 

 5 عالية  .937 3.212 خيضع املوظفون إىل تدريب كاف قبل تدويرهم  2

تستخدم املديرية وسائل وتقنيات خمتلفة للتدريب وتطوير قدرات   3
 املوظفني 

4.087 1.032 
 1 عالية  

يشعر املوظف بعد تدريبه بالقدرة على التكيف مع أي وظيفة يتم   4
 تدويره إليها. 

3.743 983. 
 3 عالية 

يكسب التدريب املوظفني القدرة على معرفة متطلبات الوظائف   5
 وإتقاهنا. األخرى 

3.351 1.865 
 4 عالية 

 - عالية  1.178 3.826 معدل المحور  
 

؛ كان بدرجة عالية إذ بلغ معدل التدريب وتطوير القدراتور أعاله، أن  استجابات العينة حمل( 2) تبني من اجلدولي
وحت بني عالية ترا(. فكانت متوسطات اإلجابات 1.178( باحنراف قدره )3.826املتوسط احلسايب للمحور )

 تستخدم املديرية وسائل وتقنيات خمتلفة للتدريب وتطوير قدرات املوظفني(. جاءت أواًل عبارة:  4.087إىل    3.212)
خيضع أخريًا عبارة:  كل  قدرات بتحديد  املديرية تم هت (. وحلت ثانيًا عبارة:4.087بدرجة عالية مبتوسط حسايب )
 (. فيما حلت باملرتبة األخرية عبارة:3.212مبتوسط حسايب )بدرجة عالية،  تدويرهماملوظفون إىل تدريب كاف قبل 

 (.3.212بدرجة عالية مبتوسط حسايب )  خيضع املوظفون إىل تدريب كاف قبل تدويرهم
 ( اآليت: 3، كما مبني يف اجلدول )تصميم الوظائفمحور  ثانياً: نتائج  

 تصميم الوظائفحمور   (3اجلدول )
المتوسط   رة عباال م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

 4 عالية  1.037 4.057 يساعد تنوع مهارات الوظائف املصممة يف تطبيق التدوير الوظيفي.  6
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تتميز الوظائف يف املديرية اليت اعمل هبا بالتصميم اجليد الذي يساعد   7
 1.106 3.914 يف التدوير الوظيفي. 

 5 عالية 

 6 عالية  1.241 3.822 بعني االعتبار سياسة التدوير الوظيفي عند تصميم أي وظيفة. تؤخذ  8

تساهم سياسة تصميم الوظائف يف تسهيل عملية مراقبة ومتابعة   9
 .982 4.163 عملية التدوير الوظيفي 

 2 عالية 

يتم حتديد العوائق يف كل وظيفة للتغلب عليها من خالل التدوير    10
 .813 4.352 الوظيفي. 

عالية  
 جداً 

1 

معايري األداء واضحة لكل وظيفة ليسهل عملية التقييم بعد االنتهاء    11
 .953 4.141 من التدوير الوظيفي. 

 3 عالية 

 - عاية . 972 4.149 معدل المحور  

 

؛ كان بدرجة وسط إذ بلغ معدل املتوسط تصميم الوظائفور ( أعاله، أن  استجابات العينة حمل3) تبني من اجلدولي
 3.822)وحت بني (. فكانت متوسطات اإلجابات عالية ترا0.972( باحنراف قدره )4.149للمحور )احلسايب 

بدرجة  يتم حتديد العوائق يف كل وظيفة للتغلب عليها من خالل التدوير الوظيفي(. جاءت أواًل عبارة: 4.352إىل 
ائف يف تسهيل عملية مراقبة ومتابعة تساهم سياسة تصميم الوظ  (. وحلت ثانياً عبارة:4.352عالية مبتوسط حسايب )
معايري األداء واضحة لكل  (. و جاءت ثالثًا عبارة:4.163مبتوسط حسايب )بدرجة عالية،  عملية التدوير الوظيفي

(. فيما حلت 4.141مبتوسط حسايب )بدرجة عالية،  وظيفة ليسهل عملية التقييم بعد االنتهاء من التدوير الوظيفي
بدرجة عالية مبتوسط حسايب   تؤخذ بعني االعتبار سياسة التدوير الوظيفي عند تصميم أي وظيفة  بارة:باملرتبة األخرية ع

(3.822.) 
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 ( اآليت:4، كما مبني يف اجلدول )تصميم الوظائفمحور  ثانياً: نتائج  

   سرتاتيجية التطور الوظيفيحمور   (4جدول )
المتوسط   رة عباال م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

توفر اسرتاتيجية التطور الوظيفي املناخ الذي يشجع على التدوير   12
 الوظيفي 

3.169 1.122 
 6 وسط 

 5 وسط  1.193 3.211 يعد التدوير الوظيفي أحد أساليب وتقنيات التطور الوظيفي يف املديرية  13
 3 عالية  .911 4.152 والتطور الوظيفي مينح التدوير الوظيفي للموظف الفرصة للنمو   14
تساعد اسرتاتيجية التطور الوظيفي يف ملئ الشواغر باستخدام التدوير   15

 الوظيفي. 
4.216 792. 

عالية  
 جداً 

2 

تساعد قناعة املديرية باسرتاتيجية التطور الوظيفي يف جناح التدوير   16
 الوظيفي. 

3.306 1.262 
 4 وسط 

حياول املوظفون دائما تطوير مسارهم الوظيفي للوصول للمناصب   17
 العليا لذلك يتقبلون التدوير الوظيفي  

4.327 783. 
عالية  
 جداً 

1 

  عالية  1.011 3.596 معدل المحور  

 
بلغ معدل ؛ كان بدرجة عالية إذ  سرتاتيجية التطور الوظيفيور ( أعاله، أن  استجابات العينة حمل4) تبني من اجلدولي

وحت بني (. فكانت متوسطات اإلجابات قد ترا1.011( باحنراف قدره )3.596املتوسط احلسايب للمحور )
بدرجة عالية، وحصلت بقية  14بدرجة عالية جداً، والفقرة  15و 17(. جاءت الفقرتان 4.327إىل  3.169)

تطوير مسارهم الوظيفي للوصول للمناصب  حياول املوظفون دائما فقرات احملور على درجة وسط. حلت أواًل عبارة:
تساعد  (. وحلت ثانيًا عبارة:4.327بدرجة عالية جدًا مبتوسط حسايب ) العليا لذلك يتقبلون التدوير الوظيفي

(. 4.216مبتوسط حسايب )بدرجة عالية جداً،    اسرتاتيجية التطور الوظيفي يف ملئ الشواغر باستخدام التدوير الوظيفي
مبتوسط حسايب بدرجة عالية،  مينح التدوير الوظيفي للموظف الفرصة للنمو والتطور الوظيفي :ثالثًا عبارةوجاءت 

  لوظيفي توفر اسرتاتيجية التطور الوظيفي املناخ الذي يشجع على التدوير ا  (. فيما حلت باملرتبة األخرية عبارة:4.152)
 (.3.169بدرجة وسط مبتوسط حسايب )
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 ؟مستويات االستقرار الوظيفي للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان  ماالسؤال الثاني:  

 .العاملنيحور اسقرار  لإلجابة عن هذا السؤال، يستعرض الباحث نتائج استجابات العينة حملور االستبانة الرابع املتعلق مب
 ( اآليت:5كما مبني يف اجلدول )

 العاملنيحمور اسقرار    (5اجلدول رقم )
المتوسط   رة عباال م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

 4 عالية  1.214 3.721 اشعر أنين أحقق ذايت يف جمال عملي.  18
 أشعر باالرتياح عندما أقوم بعملي.  19

4.228 763. 
عالية  
 جداً 

1 

 5 وسط  1.098 3.105 أكون سعيداً لو أمضيت حيايت الوظيفية يف املديرية   20
 8 ضعيف 1.321 2.556 أتلقى الشكر والثناء من القيادات اليت أعمل معها.  21
 6 ضعيف 1.127 2.537 أتقبل قرارات القيادة بصدر رحب.  22

 أنال حوافز ومكافآت تناسب إمكانيايت.  23
1.692 936. 

ضعيف  
 جداً 

10 

 7 ضعيف 1.207 2.548 املديرية متثل أمهية خاصة يل وتستحق االستمرار فيها.  24

 شعر أن اإلدارة تستخدم معايري عادلة تتعلق بتقييم أداء العاملني. أ 25
1.707 1.322 

ضعيف  
 جداً 

9 

 إن مهام عملي هلا معين وقيمة بالنسبة يل  26
4.219 904. 

عالية  
 جداً 

2 

 3 عالية  .983 4.074 جهدي من أجل جناح املديرية وأستمرارها. أبذل قصاري  27

 - وسط 1.108 3.049 معدل المحور  

 
؛ كان بدرجة وسط إذ بلغ معدل املتوسط العاملنياسقرار ور ( أعاله، أن  استجابات العينة حمل5) تبني من اجلدولي

 إىل  1.692)وحت بني  متوسطات اإلجابات قد ترا(. فكانت  1.108( باحنراف قدره )3.049احلسايب للمحور )
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 20بدرجة عالية، وحصلت الفقرة  27و 18بدرجة عالية جداً، و الفقرتان  26و 19(. جاءت الفقرتان 4.228

على تقدير ضعيف  25و 23درجة ضعيف والفقرتان  على 24، و22، 21الفقرات على درجة وسط، مث حلت 
 جداً. 

(. وحلت ثانياً عبارة: 4.228حسايب )بدرجة عالية جداً مبتوسط    أشعر باالرتياح عندما أقوم بعمليحلت أواًل عبارة:  
أبذل  (. وجاءت ثالثاً عبارة:4.219مبتوسط حسايب )بدرجة عالية جداً،  إن مهام عملي هلا معين وقيمة بالنسبة يل

(. فيما حلت باملرتبة قبل 4.074مبتوسط حسايب )بدرجة عالية،  قصاري جهدي من أجل جناح املديرية وأستمرارها
بدرجة ضعيف جداً مبتوسط حسايب  ر أن اإلدارة تستخدم معايري عادلة تتعلق بتقييم أداء العاملنيشعأ األخرية عبارة:

بدرجة وسط مبتوسط حسايب  أنال حوافز ومكافآت تناسب إمكانيايت (. وجاءْت باملرتبة األخرية عبارة:1.707)
(1.692.) 

 الدرجة الكلية لالستبانةمعامل ارتباط كل بعد من أبعاد املقياس مع   (  6اجلدول )
المتوسط   ر محو ال م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

 2 عالية  1.178 3.826 التدريب وتطوير القدرات 1

 1 عاية  .972 4.149 تصميم الوظائف 2

 3 عالية  1.011 3.596 اسرتاتيجية التطور الوظيفي 3

 4 وسط  1.108 3.049 استقرار العاملني 4

 - عالية  1.069 3.655 معدل جميع المحاور  

 
؛ كان بدرجة عالية إذ بلغ معدل املتوسط حماور االستبانة( أعاله، أن  استجابات العينة لكافة 6)يتضح من اجلدول 
بالدرجة األوىل، تصدر احملور عبارة:   تصميم الوظائف(. جاء حمور  1.069( باحنراف قدره )3.655احلسايب للمحور )

(. 4.352بدرجة عالية جداً مبتوسط حسايب )  يتم حتديد العوائق يف كل وظيفة للتغلب عليها من خالل التدوير الوظيفي
تستخدم املديرية وسائل ( تصدرته فقرة  3.826مبتوسط حسايب )  التدريب وتطوير القدراتاً بدرجة عالية حمور  وحل  ثاني

اسرتاتيجية  (. احملور الثالث4.087بدرجة عالية مبتوسط حسايب ) وتقنيات خمتلفة للتدريب وتطوير قدرات املوظفني
 حياول املوظفون دائما تطوير مسارهم   صدره عبارة:( تت3.596جاء بدرجة عالية مبتوسط حسايب ) التطور الوظيفي
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(. وجاء 4.327بدرجة عالية جداً مبتوسط حسايب )  الوظيفي للوصول للمناصب العليا لذلك يتقبلون التدوير الوظيفي

 بعمليأشعر باالرتياح عندما أقوم    تتصدره عبارة:  (3.596مبتوسط حسايب )  استقرار العاملنيأخرياً بدرجة وسط حمور  
 (.4.228بدرجة عالية جداً مبتوسط حسايب )

 أهم نتائج الدراسة:
( عبارات وسط، تتعلق مجيعها بالتدوير الوظيفي؛ مما يعين 3على ) سرتاتيجية التطور الوظيفيحمور حصل  .أ

 وجود مثالب ومالحظات سلبية لدى العاملني حول الكيفية اليت جتري هبا عملية التدوير.
استقرار العاملني، حني حصلت فيه فقرة واحدة على تقدير وسط، تأشر أن أضعف حمور من حماور الدراسة هو   .ب

 عيف، حصلت فقرتان على تقدير ضعيف جداً، مما ينبغي االنتباه هلا ومعاجلتها.فقرات على تقدير ض  3و
 كانت الفقرات اليت حصلت على تقدير ضعيف يف حمور استقرار العاملني:  .ت
 .أتقبل قرارات القيادة بصدر رحب -
 املديرية متثل أمهية خاصة يل وتستحق االستمرار فيها -
 .القيادات اليت أعمل معهاأتلقى الشكر والثناء من   -

 فيما حني حصلت فقرتان على تقدير ضعيف جداً، ينبغي االنتباه هلا، هي: .ث
 .شعر أن اإلدارة تستخدم معايري عادلة تتعلق بتقييم أداء العاملنيأ -
 أنال حوافز ومكافآت تناسب إمكانيايت. -

 التوصيات:
 ما يتعلق بعملية التدوير الوظيفي.قيام إدارة املؤسسة باالستماع إىل آراء املوظفني يف كل   .أ

 اجلهات املنفذة للقرات اليت تصدرها إدارة املنظمة، لضمان أن يتقبلها املوظفون.  ضرورة اشراك .ب
 .تقييم أداء العاملنيعند  اإلدارة معايري عادلة  تستخدم  أن     .ت
، االستمرار فيها  حتثه على  لموظف،املديرية متثل أمهية خاصة لضرورة اختاذ اإلدارة كافة اإلجراءات لضمان جعل   .ث

 وتبدأ من العالقات اإلنسانية، وابتسامة املدير لرعيته، والنظر يف ظروفهم ومشاكلهم.
 جهود املوظفني وانتاجيتهم.تناسب    ، بطريقة عادلةكافآتاملوافز و االهتمام مبوضوع منح احل   .ج
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 المراجع:قائمة  

(. التدوير الوظيفي، اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية لدولة االمارات العربية املتحدة، 2012)  .البطوش، خالد 
 االمارات. 

ضغوط العمل وأثرها على الوالء التنظيمي، دراسة تطبيقية على املدراء العاملني يف وزارة  .(2015) .حجاج، حممد 
 عة االسالمية، غزة، فلسطني. الداخلية يف قطاع غزة، رسالة ماجستري، اجلام

( العوامل املؤثرة يف االستقرار الوظيفي من وجهة نظر الكوادر الصحية العاملة يف 2005الربابعة، جهاد حممد )
 مستشفيات وزارة الصحة والرعاية الصحية يف االردن، رسالة ماجستري، جامعة مؤتة، االردن. 

ظيفي يف فاعلية املنظمة ، دراسة تطبيقية على الوظائف االشرافيه يف ( اثر االستقرار الو 2013الرفوع، صربي خالد )
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، رسالة ماجستري، جامعة مؤته ، االردن. 

(. تفعيل سياسة التدوير الوظيفي بالقطاع احلكومي، حبوث وأوراق عمل ملؤمتر إدارة وتنمية املوارد 2010زكي، ناصر، )
القطاع العام ، الواقع والتطلعات والتحديات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية ،  البشرية يف

 القاهرة، مصر. 
إسهام حركة نقل مديري ووكالء املدارس يف تطوير األداء املدرسي. الرياض: جلنة البحوث (. 2008الزهراين، سامل، )

 عودية، السعودية.والدراسات مبركز اإلدارة املدرسية الس
( درجة االستقرار الوظيفي ملعلمات رياض االطفال يف قصبة املفرق وعالقتها 2017) السرحان، منال فاحل شامان

 مبستوى االداء الوظيفي، رسالة ماجستري، جامعة ال البيت ، االردن. 
ت السعودية، جملة دراسات عربية ( التدوير الوظيفي واثره على االداء باجلامعا2011الشريف، علي فهيد فهد الفعر )

 (. 5)4يف الرتبية وعلم النفس،   
(. تطوير املديرين يف األجهزة احلكومية ، دراسة استطالعية لألساليب الداخلية 1999الشهري، عادل هباء حممد، )

 اليت تتبعها األجهزة احلكومية لتطوير املديرين، جملة االدارة العامة، السعودية. 
( حمددات الرضا واالستقرار الوظيفي يف مؤسسة املوانئ يف األردن : دراسة ميدانية، 2009حممد علي )الصمادي، زياد  

 (. 3)5اجمللة االردنية ىف إدارة االعمال،  
 ( السلوك الفعال يف املنظمات ، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر. 2003عبد الباقي، صالح الدين )
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(، الرياض، 86التدوير الوظيفي، جملة التنمية اإلدارية مبعهد االدارة العامة، العدد ) (.2011العتييب، حممد دويدار، )

 السعودية. 
( اثر االستقرار الوظيفي يف االداء التنظيمي للوحدات املالية يف 2013عذاري، جاسم رحيم وأمساعيل جمبل دواي )

 (. 9)  33املؤسسات التعليمية، جملة العلوم االقتصادية،  
( التدوير الوظيفي للقيادات األمنية وأثره على الروح املعنوية للعاملني يف األجهزة األمنية 2013محد عزمي أمحد )عزام، أ

 التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة، رسالة ماجستري، جامعة االقصى، غزة، فلسطني, 
واثره على مستوى الروح املعنوية للضباط العاملني يف األجهزة منية  التدوير الوظيفي للقيادات األ  (2013)  حممد.  عزام،

 . رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.األمنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية يف قطاع غزة
ت الصناعية ( العوامل املؤثرة على االستقرار الوظيفي لدى العاملني يف الشركا2010العزاوي، جنم والضالعني، علي )

 (. 24يف االردن، دراسة ميدانية، جملة بغداد للعلوم االقتصادية ، العدد )
( دور االمان واالستقرار الوظيفي يف ختفيض ضغوط العمل: دراسة ميدانية بالتطبيق  2016علوش، صباح ابراهيم محد )

 (.1)7على جامعة قناة السويس، اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مصر،  
(  التدوير الوظيفي ومدى إسهامه يف تنمية املوارد البشرية، دراسة مسحية على 2011القحطاين، سعيد حممد سعيد )

الضباط العاملني باملديرية العامة للدفاع املدين مبدينة الرياض، رسالة ماجستري، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض 
 اململكة العربية السعودية. 

 ( إدارة املوارد البشرية ، البيكان للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية. 2008حممد ) القحطاين،
(، الرياض، 713(. التدوير الوظيفي، أداة التجدد الذايت للمنظمة، صحيفة االقتصادية ، العدد )2008مرزا، هيثم، )

 السعودية. 
 ، دار الشروق للطباعة والنشر ، القاهرة، مصر.   (. التدوير الوظيفي واثره على االداء العام2009املصري، وائل، )
 (. اسرتاتيجية التدوير الوظيفي يف املنظمات، دار السحاب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر.2013منصور، عامر )
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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses the role of organizational excellence in improving 

the quality of services, in Oman Telecommunications Company (OmanTel) 

operating in Dhofar Governorate in Oman. The Ministry of Communications reports 

revealed that the company does not realize the significance of human competencies, 

which are considered priorities for the success and excellence of the company. These 

reports also indicate the lack of financial allocations, lack of training programs, 

ambiguity in the concept of organizational excellence, on the tendencies and wishes 

of the beneficiaries. The objectives of the study are: to identify the role of 

organizational excellence in improving the quality of services in organizations, and 

the impact of training, empowerment and motivation in improving the quality of 

services. The study population consists of (478) employees at (OmanTel). The 

researcher selected a random sample of (245) workers and also a number of (100) 

customers dealing with the organization. Through the descriptive analytical 

approach, the findings revealed that: The impact of training and empowerment 

variables on improving the quality of services was Medium. But the effect of the 

stimulus was largely in quality improvement. The components of the service quality 

axis were: The average of the components of the scale as a whole was significantly 

higher: elements of safety, concrete, and responsiveness were better than the rest of 

the elements. 

Keywords:  Organizational Excellence, Empowerment, Motivation, Service Quality. 
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 ملخص ال

 

 )عمانتل(  شركة االتصاالت العمانية يف حتسني جودة اخلدمات يف هذه الدراسة الكمية دور التميز التنظيمي تناقش
التقارير اليت وردت من وزارة االتصاالت العمانية إىل أن الشركة . حيث أفادت سلطنة عمان  يفحافظة ظفار مبالعاملة 

ال تدرك مدى أمهية الكفاءات البشرية، اليت تعّد من أولويات العمل لنجاح الشركة ومتيزها، كما أشارت هذه التقارير إىل 
كشف عن ميول عدم قدرة الشركة المي، و قلة املخصصات املالية، قلة الربامج التدريبة وغموض يف مفهوم التميز التنظي

ة، من خالل التميز التنظيمي يف حتسني جودة اخلدمات يف املنظم دور  كشف  ؛داف الدراسة. لذا هتورغبات املستفيدين
الشركة العمانية  تكون جمتمع الدراسة منيف حتسني جودة اخلدمات.  التحفيزو  التمكنيأثر التدريب، الكشف عن 

 ا وعدد  ،( عامالا 245قام الباحث باختيار عينة عشوائية متاحه قوامها )و   .(478البالغ عددهم )  ،لالتصاالت )عمانتل(
طبق املنهج الوصفي التحليلي، وصممت استبانة   ( زبون.100من الزبائن املتعاملني مع مؤسسة االتصاالت قوامها )

يف حتسني التمكني    و  التدريب متغريي أثر  كان  ( حماور. دللت النتائج إىل اآليت:4( عبارة توزعت يف )61مكونة من )
جودة اخلدمات عناصر حمور . أما ودةاجليف حتسني    ؛ كان بدرجة كبريةأثر التحفيز؛ بدرجة وسط. لكن جودة اخلدمات

على بقية  االستجابة، و امللموسية ،مان األاملقياس ككل بدرجة كبرية، تقدمت فيها عناصر:  عناصر معدل؛ فقد جاء 
 العناصر. 

  جودة اخلدمات.   التحفيز،  التمكني،،  التميز التنظيمي  كلمات مفتاحية:
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 المقدمة

تسعى املنظمات يف البحث جاهدة عن أنظمة وسياسات للتميز التنظيمي بعد قوة املنافسة واشتدادها لذلك أصبح 
مصري املنظمات رهن باستمرارها كهدف اسرتاتيجي رئيس. والبحث عن تلك السياسات قد ختطى حدود املنظمات 

ارجية للتميز التنظيمي، فكان الرتكيز بصورة أساسية داخلياا وخارجياا، فسعت املنظمات إىل إجياد أبعاد داخلية وأخرى خ
على جودة اخلدمات املقدمة باعتبار هذه اخلدمات بعداا داخلياا واسرتاتيجياا مهم جداا. فالتميز التنظيمي يعين امتالك 

التميز سياسات  تؤديهاملنظمات لسمات ومزايا ال توجد يف منظمات أخرى منافسة هلا، وبالتايل معرفة الدور الذي 
التنظيمي الذي خيص املوارد البشرية بأبعاده ولذلك فإن خصوصية املنظمات اخلدمية جعلت للتميز التنظيمي خصوصية 

 .(2002)السلمي،   يف هذه املنظمات

إن خصوصية املنظمات اخلدمية عموماا واخلدمية خصوصاا، جتعل للبحث أمهية خاصة، فسياسات التميز التنظيمي يف 
اخلدمي له خصوصية، كما للخدمات يف هذه املنظمات خصوصية أيضاا، حيث شهدت بيئة العمل اخلدمي يف النشاط  

السلطنة نقلة نوعية مل ختلو من التحديات واليت كان أبرزها حدوث املنافسة بني املنظمات، مما جعل العديد من هذه 
اد من أجل تطوير خدماهتا لضمان متيزها واحملافظة املنظمات تسعى ملضاعفة اجلهود يف كافة اجملاالت، والعمل بشكل ج

 (.2012)هندر،   على بقائها واستمراريتها

تسعى هذه املنظمات إىل السعي حنو املزيد من العمل والعطاء من قبل العاملني مبا يفوق أداء الواجبات واملسؤوليات 
نظمات يف سلطنة عمان وخباصة حمافظة ظفار على الرمسية للعمل، واليت تتمثل باحلد األدىن لألداء، لذلك بدأت هذه امل

خلق روح املبادرة واالبتكار تاركة للعاملني حرية التصرف واحلركة، باعتبار أن هذا النوع من السلوكيات يؤثر يف كفاءة 
ضمن  وفاعلية األداء يف املنظمات مما ينعكس بصورة إجيابية على جودة اخلدمات، وقد تبني أن هذه السلوكيات ال ترد

الوصف التنظيمي والوظيفي للدور الوظيفي الذي يعمل على تأديته العامل ضمن الشركة، حيث تبني للمنظمات أن 
املتطلبات الوظيفية الرمسية للفرد وحدها ال تكفي للوصول إىل التميز، لذلك كان البد من وجود أنشطة ميارسها العاملون 

 إىل غايات أكرب وهي تطوير أداء األفراد وحتسني مستويات التزامهم بصورة طوعية إىل جانب األنشطة الرمسية وصوالا 
 .(2009)ثاين، التنظيمي ومواجهة كافة التحديات املستقبلية الدائمة واملتغرية
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)  هو حتديد قابلية املنظمات لتحقيق اجلودة واألداء املتفوق ومنو الوعي باجلودة والتميز يف األداء : التميز التنظيميف
2012 (Mostahfezian et al,.  وهو كذلك مسة شاملة من التفوق التنظيمي يشمل؛ تعزيز الشركة بالقيم واملعتقدات

اهليكلية التنظيمية ذات املسؤوليات احملددة، ورفد الشركة بقيادة رشيدة والسلوك اإلجيايب الداعم واملتناسق مع العالقات 
 قادرة على تطوير املوارد البشرية لتحسني جودة اخلدمات.

 شركة االتصاالت العمانية عمانتل:
تعد شركة االتصاالت العمانية عمانتل من أكرب املؤسسات احلكومية يف سلطنة عمان فهي تغطي كامل السلطنة، وتعد 
املوارد البشرية هي العنصر الرئيس الذي يعتمد عليها ولذا فهناك سياسة واضحة من قبل القيادات اإلدارية باالهتمام 
باملوارد البشرية وتنميتها واحملافظة عليها وتطويرها جبميع الوسائل املمكنة وتوفري هلا مناخ مالئم حيسن من أداء العاملني 

نظراا ملا توفره من متيز تنظيمي  ـلذلك جيب أن تلقى اخلدمات اهتماماا كبرياا  .اتوحيض على االبداع يف تقدمي اخلدم
 دافعية للعمل تقود إىل تنمية السلوك اإلبداعي وبالتايل حتسني جودة اخلدمات يف الشركة.و 

م املناخ التنظيمي كما جاءت هذه الدراسة إلبراز حيوية املتغريات اليت تناولتها الدراسة واليت تلعب دوراا كبرياا يف رس
للمنظمات والذي ينعكس بصورة مباشرة على تعزيز التميز التنظيمي املؤثر على تقدمي اخلدمات يف الشركة العمانية 
لالتصاالت مبحافظ ظفار وتنمية السلوك اإلبداعي لديهم لتقدمي خدمات ذات جودة عالية، ويكون حمصلة كل ذلك 

طويل وهذا ما ميكن أن يعود بفائدة كبرية على الشركة العمانية لالتصاالت هو حتقيق أهداف املنظمة على املدى ال
 عمانتل من خالل حتسني أداء العاملني فيها الذي ينعكس على جودة األداء فيها وجودة اخلدمات.

حتقيق التكامل لذلك فإن على الشركة الرتكيز على املناخ التنظيمي كوسيلة لتحقيق أهدافه، وال يتم ذلك إال من خالل  
بني أنظمته الفرعية، ومن ذلك فإن األفراد العاملني يف الشركة جيب أن حتسني هلم اجلو العام للمكتب، املناخ التنظيمي، 

 .(2002  الرويس،)  الصحة التنظيمية

 :دراسةمشكلة ال
تسعى الشركة العمانية لالتصاالت عمانتل إىل حتقيق التميز التنظيمي، فهو من األساليب والوسائل اهلامة يف الدخول 
 للمنافسة احمللية واإلقليمية، فكل قسم يف الشركة يوجه موارده البشرية حنو التحسني املستمر لرفع مستوى جودة اخلدمات 
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اليت تؤكد على أن األخذ بدور التميز التنظيمي يسهم يف متكني الشركات من يف الشركة. وهنالك العديد من الشواهد 
التعامل مع البيئات املنافسة اليت تتسم بالسرعة والتغيري، وتعمل الشركة على توفري الكفاءات من املوارد البشرية الذين 

على الكفاءات اليت تصنع التغيري يتميزون بالكفاءة بالعمل، إذ أن الشركات احلديثة أصبحت تركز على جل اهتمامها 
والتميز يف الشركة، وال ميكن للشركة التميز واالرتقاء يف خدماهتا والنجاح يف غياب الكفاءات وهذا ما أشارت إليه 

الشركة العمانية لالتصاالت عمانتل حول مدى سعي الشركة إىل خلق املناخ  التقارير الواردة من قسم املوارد البشرية يف
للعمل وتوفري السبل واألساليب اليت من شأهنا حث العاملني على العمل وحتسني مستويات الدافعية لديهم ولتنمية املالئم  

 توجهاهتم اإلبداعية لالرتقاء جبودة اخلدمات املقدمة.

/ 134برقم  من إدارة البشرية يف الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( ومن خالل التقارير اليت مت االطالع عليها
وجد أن هنالك عدم إدراك إدارة الشركة ألمهية إدارة الكفاءات ورسم اخلطط االسرتاتيجية اليت تشمل استقطاب   2016

والتدريب والتمكني والتحفيز، وذلك لضمان استقطاب املوارد البشرية الكفوءة واإلبقاء عليها مما حيقق التميز يف الشركة، 
ة العمانية لالتصاالت ال تدرك مدى أمهية الكفاءات البشرية وأهنا من أولويات وهذه التقارير قد أشارت إىل أن الشرك

العمل من أجل اجناح الشركة ومتيزها، كما أشارت هذه التقارير إىل قلة املخصصات املالية وقلة الربامج التدريبة وغموض 
 .(2010)العميان،  يف مفهوم التميز التنظيمي  

واليت أشارت  2017/ 278التقارير اليت وردت من وزارة االتصاالت العمانية للشركة برقم لذلك وجد أن العديد من 
إىل املشكالت اليت حتول دون التميز التنظيمي تشري إىل أن الشركة العمانية لالتصاالت تسعى بكل جهد إىل حتقيق 

ى حتقيق مسـتوى مـن التميـز التنظيمـي ن تعمل علأضمان بقاء العاملني فيها جيب عليها  الشركةوحىت تستطيع  التميز،
بـل   يسـاهم فـي ظهور مشاعر االنتماء وااللتزام التنظيمي الذي يعرب عن قوة إميان الفرد وقبولـه ألهـداف املنظمـة وقيمها،

ـزءاا مـن متطلبـات أبعـد مـن ذلـك وجـود مشـاعر املواطنـة التنظيميـة التـي تعبـر عـن سـلوك تطـوعي اختيـاري بطبيعتـه ولـيس ج
 .الـدور الرئيسـي لألفراد من أجل القيام بواجباهتم 

وهذه التقارير اليت مت احلصول تزايدت أمهية اخلدمات وأصبحت اخلدمات أكثر طلبا من ِقَبل األشخاص واملؤسسات، 
 ومدى التميز التنظيمي،    دوركبرية يف تبين    مشكالتأن املنظمات اخلدمية العامة واخلاصة تعاين من    عليها تشري إىل
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أن هذه   ؛لمصارف العاملة يف حمافظة ظفارل  دراستها  ( يف2016)، وهذا ما أكدته املعشين،  تأثريها يف جودة اخلدمات
 املصارف تعاين بصورة واضحة من مشاكل يف تبين التميز التنظيمي واإلداري مما أثر على جودة خدماهتا املصرفية.

( يف دراسته اليت هدفت إىل أثر التوجه اإلبداعي على جودة اخلدمة حيث أشارت مشكلة 2014شار )الربعمي،  وقد أ
والتدريب من العوامل املهمة للنجاح، لكن عدم إدراك اإلدارة ألمهية القدرة على الدراسة إىل أنه نظرا لكون اإلبداع 

ورفع أدائها اخلدمي، لذلك ومتيزها التجديد، ولعدم الفهم مبدى دور اإلبداع الرئيسي يف منو املؤسسات العامة واخلاصة 
ع يف وقتنا احلاضر، كان لزاما على كانت دراسة اإلبداع من أوىل اهتمامات الباحثني، نظرا للحاجة املاسة لإلبدا 

 من أجل حتسني جودة اخلدمة واالرتقاء هبا.  املؤسسات أن تسهم يف تنمية اإلبداع لدى القوى العاملة لديها

وأّن جودة اخلدمات،  حتسني وأثره يف ،التام بأمهية التميز التنظيمي االقتناعوتربز مشكلة الدراسة من خالل عدم 
الشركة.  أهداف تنفيذ  األمر الذي أدى إىل عدم ،مل تتضح عند كافة العاملني يف الشركةالشركة  تتبعها اليت السياسات

كما أنه عدم امتالكهم اخلربات الضرورية لتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية، وعدم السعي إىل تطوير املوارد البشرية ووضع 
اليت ترتكز على التخطيط االسرتاتيجي الدقيق   معايري ومؤشرات أداء تكون واضحة وتضم كافة جوانب األداء املؤسسي

مبا يتناسب مع البيئة العمانية، ووجود العديد من التحديات اليت واجهت الشركة لرتضي املستفيدين من خدماهتا حمافظة 
وجود ظروف غري مالئمة حتيط باملؤسسات جتعل هذه املؤسسات غري قادرة على الوصول إىل إرضاء ظفار، باإلضافة 

( 2016، باقيوهذا ما أكدته دراسة ) املستفيدين، وذلك نظرا ملا حييط هبا من حتديات تنظيمية تعيق حتقيق أهدافها
كشف عن ميول ورغبات املستفيدين واهتماماهتم يف قراءاهتم اخلاصة وعدم اليت أشارت أيضاا اىل عدم قدرة الشركة ال

والسياسية واالقتصادية، وعدم القدرة تكسب املستفيدين املهارات قدرهتا يف تنمية شخصياهتم الثقافية واالجتماعية 
 الالزمة يف كيفية استخدام االتصال وكيفية احلصول على املعلومة.

 أهداف الدراسة:
 .أثر التدريب يف حتسني جودة اخلدمات يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل(  الكشف عن   .أ

 .جودة اخلدمات يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل(  يف حتسني  التمكني    حتديد أمهية .ب
 أمهية التحفيز يف حتسني جودة اخلدمات يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل( .  حتديد  .ت
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 يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل( .مناقشة عناصر جودة اخلدمات   .ث

 اإلطار النظري:

 (: KANJI) نموذج كانجي  

يف التميز التنظيمي، ولالرتقاء جبودة اخلدمات يف الشركة العماين لالتصاالت اعتمدت هذه الدراسة على منوذج كاجني 
مكون من أربعة أجزاء: اجلزء األول ) القيادة وهي القاعدة األساس  كاجني قدم منوذجاا )عمانتل( وميكننا القول بأن  

إىل األهداف (، أي التميز التنظيمي، وبني هذين اجلزئني هنالك جمموعة من واالنطالق(، واجلزء الرابع )هو نقطة الوصول 
 .املبادئ ميكن صياغتها إىل مفاهيم أساسية تتساند لتعمل معا لتحقيق التميز التنظيمي

 (Chen, Chi-Kuang et al, 2012)جني شي وانغ وآخرون  ( ميثل ذلك :   3والشكل رقم )   

 قاعدة رئيسية وهي القيادة اليت جيب عليها ما يأيت:وجد أن النموذج يستند على  

 وضع اهداف ورسالة ورؤية املنظمة املستقبلية. .أ
 وضع عدد من القيم املشرتكة. .ب
 وضع اسرتاتيجية مالئمة للمنظمة. .ج
 تنظيم استخدام املوارد من أجل رفع مستوى األداء. .د
 العمل على تعزيز رضا العمالء. .ه
 فعاال واستخدام هذه املعلومات يف عمليات اختاذ القرارات.وضع نظم للمعلومات يكون   .و
 السعي من أجل التحسني املستمر. .ز

كما يتكون النموذج من أربع مبادئ وهي: ) الرتكيز على الزبون، اإلدارة باحلقائق، اإلدارة من خالل األفراد، 
 (Chen, Chi-Kuang et al, 2012) جني شي وانغ وآخرون   ،(2002)الزهراين،   التحسني املستمر (
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 (KANJI( اإلطار العام لنموذج )1الشكل )

 
  :لدراسات السابقةا

 الدراسات التي تناولت أثر  التمكين على جودة الخدمة

 (.متكني العاملني كمدخل لتحسني جودة احلياة الوظيفية يف قطاع االتصاالت )دراسة ميدانية(  2014دراسة ) ديوب،  

تناول البحث العالقة بني متكني العاملني وجودة احلياة الوظيفية يف شركات قطاع االتصاالت يف سورية إذ متثلت أهداف 
الدراسة يف حتديد طبيعة العالقة بني متكني العاملني وجودة احلياة الوظيفية، وحتديد أفضل أشكال متكني العاملني املطلوبة 

مات حمل الدراسة، وقد متثلت أهم نتائج الدراسة يف وجود عالقة ذات داللة معنوية لتحقيق جودة حياة وظيفية يف املنظ
بني متغريات متكني العاملني )تفويض السلطة، مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات، ومشاركة العاملني يف امللكية، وتشجيع 

مات حمل الدراسة، وتشري الدارسة إىل أن تقدير اإلجناز العاملني وتقدير أفكارهم واقرتاحاهتم( وجودة احلياة الوظيفية يف املنظ
هو أكثر متغريات متكني العاملني ارتباطاا جبودة اخلدمة الوظيفية يليه ومشاركة العاملني بامللكية ومن مث تفويض السلطة، 

تأمني الصحي ال تنفذ وأوضحت الدراسة أن حياة الفرد األسروية بعيدة عن اهتمام الشركات حمل الدراسة، كما أن برامج ال
بالشكل السليم، على الرغم من عدالة نظام األجور والتعويضات فيها، علماا أنَّه تتوافر لدى معظم الشركات اسرتاتيجية 

 .لتفويض السلطة، وهناك مشاركة حمدودة للعاملني يف صناعة القرارات
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دة الشاملة يف مستشفى اجلامعة األردنية: )دراسة أثر التمكني اإلداري على تطبيق إدارة اجلو ( 2009دراسة )الماضي، 
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر التمكني اإلداري على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى اجلامعة األردنية ، (. حالة

الدميغرافية  خصائصهم  الختالفالفروق يف اجتاهات املبحوثني حنو تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفى تبعاا  واختبار
 : موظفاا من العاملني يف مستشفى اجلامعة األردنية واعتمد حتليل بياناهتا على ( 319والوظيفية. مشلت عينة الدراسة ) 

ومن أهم النتائج  (.T) واختبارANOVA) ) التحليل اإلحصائي الوصفي ، ومعامل االحندار، وحتليل التباين األحادي
تطبيق مستشفى اجلامعة األردنية إدارة اجلودة الشاملة بدرجة متوسطة، وأن املبحوثني يشعرون اليت توصلت هلا الدراسة 

، ووجود أثر ذي داللة إحصائية للتمكني اإلداري على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،مبستوى متوسط من التمكني اإلداري
حنو تبين مستشفى اجلامعة األردنية ملفهوم إدارة اجلودة ومل جتد الدراسة فروقاا ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني 

 .متغري املستوى الوظيفي  باستثناءالشاملة تعزى خلصائصهم الدميغرافية  

 الدراسات التي تناولت أثر التحفيز على جودة الخدمات

يف األردن دراسة تطبيقية أثر احلوافز يف حتسني األداء لدى العاملني يف مؤسسات القطاع العام  (  2013دراسة الحاليبة، )
هدفت الدراسة تبيان أثر احلوافز يف حتسني األداء لدى العاملني يف مؤسسات القطاع العام يف . على أمانة عمان الكربى

( موظف من املديرين 150األردن يف أمانة عمان الكربى. وقد اشتمل جمتمع البحث على عينة عشوائية مكونة من ) 
( موظف اجملتمع الكلي، وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وقد خلصت 440) ورؤساء األقسام، من أصل

الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: وجود عالقة خطية وترابطية قوية بني استخدام أبعاد احلوافز  وحتسني األداء لدى 
ى إىل اجلنس لصاحل الذكور ، ولصاحل مسمى رئيس العاملني يف املؤسسة. كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائياا تعز 

 القسم.

أثر التحفيز ودوره يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني أمنوذج البحـــث إدارة حسابات املشرتكني (  2012عوض اهلل، )  دراسة
يف بلدية غزة، هدف البحث إىل الوقوف على أنواع احلوافز املادية املقدمة للموظفني يف بلدية غزة ) إدارة حسابات 

جمتمع  تكون ني يف بلدية غزة )إدارة حسابات املشرتكني(. املشرتكني(. والوقوف على أنواع احلوافز املعنوية املقدمة للموظف
هذا البحث من جمموعة من املوظفني يف إدارة حسابات املشرتكني وبعض اإلدارات اليت هلا عالقة مباشرة مع إدارة حسابــات 

شخصا ميثلون  80ايل املشرتكني يف بلديــة غــــزة ) قطاع غزة ( من وظائف ومستوى تعليمي خمتلف ، والعدد التقرييب حو 
 عدة  اقسام يف إدارة حسابات املشرتكني وبعض اإلدارات األخرى وقد خلصت النتائج إىل أن هنالك أن هنالك عالقة 
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فاقل, بني تطبيق احلوافز املادية واملعنوية والرضا عن بيئة العمل الوظيفية،  0.01طردية ذات داللة احصائية عند مستوى 
 زاد تطبيق احلوافز املادية واملعنوية كلما زاد رضا العاملني عن الوظيفة.  مما يدل على أنه كلما

 :منهجية البحث

تبين الطرق العلمية املزدوجة،  عرب ،وصف الوضع القائم لألشياء الذي يعيناستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي 
وهو منهج تقريري يف جوهره والذي   ومنها ميكن دراسة الظاهرة من أوجهها املختلفة والوصول اىل النتائج العلمية الدقيقة.

 (.2009ميكن أن يتعدى وصف خصائص الظاهرة، ليمتد يف حتديد املتغريات ذات العالقة بالظاهرة )النجار وآخرون،  

البالغ عددهم   ،سلطنة ُعمان بيف حمافظة ظفار  الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل(    يتكون من  الدراسة:مجتمع  
 ، والباحث أحد العاملني هبذا املكتب.حسب آخر إحصائية يف املؤسسة مبحافظ ظفار ( عامالا 478)

وعدد من   ،( عامالا 245لكرب حجم اجملتمع فقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية متاحه قوامها )  نظراا :  عينة الدراسة
 ( زبون.100)عمانتل( قوامها )  -الزبائن املتعاملني مع مؤسسة االتصاالت العمانية

 االستبيان 

تبىن الباحث مقياس للتميز التنظيمي ومقياس جلودة اخلدمات باالعتماد على الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع 
 جودة اخلدمات وذلك لعدم وجود مقياس جاهز ميكن استخدامه بصورة مباشرة.  يفالتميز التنظيمي وأثره 

 من خالهلا ميكن قياس للتميز التنظيمي باإلضافة إىل اليت  ،استخدم الباحث استبانة بعد اجراء كامل التعديالت املطلوبة
عرض االستبانات على قائمة من احملكمني ذوي االختصاص الذين أبدوا مث  .استخدام مقياس استبانة جلودة اخلدمات

وقام الباحث بأخذ رأي احملكمني وتوصياهتم، مبا يتماشى مع البيئة املبحوثة حىت ظهرت  .بعض املالحظات عليها
 ستبانة بصيغتها النهائية.اال

ومتثل بيانات اجلنس، والعمر، واملؤهل العلمي، والوظيفة ومدة اخلدمة  البيانات الشخصية والوظيفية القسم األول:
  ألفراد العينة، عدد دورات التدريب.  
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مت اعتماد قائمة من األبعاد املستقلة حملور التميز التنظيمي اليت مت استخراجها : محور التميز التنظيمي القسم الثاني:
ومت حتديدها   .) التدريب، التمكني، التحفيز(( فقرة موزعة على أبعادها:  30عن طريق العديد من الدراسات السابقة، )

 ( فقرة وقد حكمها 20وعلى املتغري التابع جودة اخلدمات )  .( فقرة لكل منها10بواقع )  (2015يف دراسة )احلناوي،  

مع عشرة اعضاء من هيئة التدريس ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال اإلدارة وأثبتت انتماء تلك الفقرات ألبعاد املقاييس 
  اخلمسة وصالحيتها يف البيئة العمانية.

 التميز التنظيمي  يتوزيع عبارات حمور   (1)  اجلدول

 
 

 أبعاد التميز التنظيمي 
 

 رقم العبارة  البعد 
 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 التدريب 
 20-19-18-17-16 - 15-14-13-12-11 التمكني 
 30-29-28-27-26-25-24-23-22-21 التحفيز 

 44-43-42-41-40 امللموسية  

 49-48-47-46-45 االعتمادية  

 53-52-51-50 مان األ جودة الخدمات  عناصر

 57-56-55-54 االستجابة  
 61-60-59-58 التعاطف  

لتحديد السلوك العام  مقياس استبانة جلودة اخلدماتعبارات قام الباحث بصياغة جودة الخدمات: القسم الثالث: 
 (.1جلدول )ا  ( فقرة كما هو موضح يف20مكون من )لألفراد،  

من احملكمني من أصحاب اخلربة واالختصاص يف جمال اإلدارة جبامعة  (9)على ستتبانة مت عرض اال :صدق المقياس
 .، ومت األخذ باملالحظات والتعديالتللتأكد من صدق أداة الدراسة  ؛ظفار بسلطنة عمان 
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مما يشري إىل إمكانية ثبات النتائج اليت ميكن احلصول  ،تضح أن قيم معامالت الثبات تعترب مرتفعةا: ثبات المقياس
 "كرونباخ ألفا"كما مت حساب الثبات ملقياس جودة اخلدمات بطريقة  عليها من خالل أداة الدراسة عند تطبيقها.

ا ( مم0.85 – 0.70)وأظهرت النتيجة أن االستبانة اتسمت باالتساق الداخلي اجليد إذا تراوح معامل ألفا ما بني 
 .يؤكد ثبات املقياس

 األساليب االحصائية المتبعة:
 مجعت من خالل )االستبانة(، وذلك:  اليت    البيانات امليدانية  لتحليل،  اآلتية  األساليب االحصائيةيستخدم الباحث  

 ( لقياس صدق وثبات االستبانةCronbach's Alphaمعامل االتساق الداخلي ) .أ
 أفراد العينة ودراسة خصائص أفراد العينة الشخصيةالتكرارات والنسب املئوية لوصف   .ب
 . االستبانةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لالستجابات على كل فقرة من فقرات   .ت

 نتاج الدراسة:

 ؟أثر التدريب يف حتسني جودة اخلدمات يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل(  ما  اإلجابة عن السؤال اإلول:  

 ( أثر التدريب يف حتسني جودة اخلدمات2جدول )

المتوسط   العبارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

 2 كبرية  .821 4.157           يعترب التدريب عملية مستمرة ملختلف العاملني يف الشركة    .1

 12 وسط 1.214 2.881 يتكامل التدريب يف الشركة مع أنشطة املوارد البشرية االخرى   .2

 10 وسط 1.306 3.179         يتم التجديد يف أنشطة التدريب يف الشركة بشكل مستمر   .3

 5 وسط .985 3.539        يتم حتديث أساليب التدريب بإستمرار يف الشركة   .4

 13 وسط 1.426 2.729      يتم متابعة املتدربني بعد انتهاء التدريب يف الشركة   .5

 1 كبرية  .703 4.183       حيقق أسلوب التدريب املتبع يف الشركة أغراض التدريب عامة    .6

 11 وسط 1.305 3.051    تتسم االساليب التدريبية املتوفرة يف الشركة باحلداثة والتنوع    .7

 9 وسط 1.016 3.229    احلديثة  اتتتوافر يف الشركة األساليب الضرورية الستخدام التدريب  .8

 6 وسط .905 3.382   علمي حيقق أهدافها التدريبية   بشكلالشركة حتدد االحتياجات التدريبية    .9

 4 وسط 1.112 3.388   تتحدد أهداف التدريب يف الشركة يف ضوء االحتياجات التدريبية    .10
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 14 وسط 1.201 2.671   يتم أختيار املتدربني على أساس املعرفة العلمية والعملية يف جمال التدريب   .11

 3 كبرية  .977 4.123    تراعي الشركة القواعد العلمية لتنفيذ الربنامج التدرييب   .12

 7 وسط .992 3.365    يتم تقومي العملية التدريبية يف مراحل التدريب كافة    .13

 8 وسط 1.381 3.321    يتوافق التدريب يف الشركة مع اختصاصات العاملني  .14

 15 ضعيف  1.303 2.505   توجد ثقافة تنظيمية داعمة إلسرتاتيجية التدريب يف الشركة   .15

 - وسط 1.031 3.38 معدل محور التدريب  

 

؛ كان بدرجة وسط. إْذ بلغ معدل املتوسط احلسايب حملور أثر التدريب يف حتسني جودة اخلدمات أن  (2دول )يشري اجل
(، حني 4.183إىل    1.303(. تراوحت املتوسطات احلسابية بني )1.031( باحنراف معياري قدره )3.38التدريب )

رة على وسط، وعبارة واحدة ضعيف. حلت باملرتية حصلت ثالث عبارات األوىل على تقدير كبري، وإحدى عشرة عبا
(. 4.183توسط حسايب قدره )، مبحيقق أسلوب التدريب املتبع يف الشركة أغراض التدريب عامةاألوىل من احملور عبارة:  

(. وحلت 4.157توسط حسايب قدره )، مبيعترب التدريب عملية مستمرة ملختلف العاملني يف الشركةوجاءت ثانياا عبارة:  
 (. 4.123توسط حسايب قدره )مب  ،تراعي الشركة القواعد العلمية لتنفيذ الربنامج التدرييبثالثاا عبارة:  

 ،يتم أختيار املتدربني على أساس املعرفة العلمية والعملية يف جمال التدريبجاءت بالتسلسل ما قبل األخري عبارة: 
، توجد ثقافة تنظيمية داعمة إلسرتاتيجية التدريب يف الشركة(. و جاءت أخرياا عبارة: 2.671توسط حسايب قدره )مب
    (.2.671توسط حسايب قدره )مب

 ؟جودة اخلدمات يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل(يف حتسني  التمكني    أمهية  مااإلجابة عن السؤال الثاني: 

 يف حتسني جودة اخلدمات التمكني( أثر  3جدول )

المتوسط   العبارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

 7 ضعيفة  1.205 3.056   يقوم العاملون باملشاركة يف إختاذ القرارات املتعلقة بأعمال االدارة    .16

 3 كبرية  .952 3.951   تشجع الشركة مبادرات وإجتهادات العاملني     .17

 11 وسط 1.376 2.679 يتاح للعاملني احلرية يف حتديد األسلوب املناسب إلجناز أعماهلم    .18

 4 وسط .941 3.392   جيد العاملون سهولة يف التواصل مع مدرائهم    .19

 6 وسط 1.003 3.208   تتوفر للعاملني الفرصة لتنمية مهاراهتم وتطوير قدراهتم الفردية   .20
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 12 ضعيفة  1.339 2.563 تشجع الشركة العاملني على األخذ باملبادرات خارج التعليمات الرمسية    .21

 2 كبرية  .822 4.081   هناك ثقة مبقدرة العاملني على أداء أعماهلم بكفاءة   .22

 10 وسط 1.273 2.685 يتم تشجيع ودعم األفكار املتعلقة بتحسني األداء    .23

 8 وسط 1.199 2.709   تفوض الشركة صالحيات كافية للعاملني إلجناز املهام الوظيفية   .24

 9 ضعيفة  1.068 2.882   متنح الشركة العاملني املرونة الكافية للتصرف يف أداء مهامهم    .25

 5 وسط .944 3.336   توفر الشركة الفرصة للعاملني الختاذ القرارات باستقاللية    .26

 1 كبرية  .755 4.175    تشارك الشركة العاملني يف حل بعض املشكالت   .27

 - وسط 1.089 3.226 معدل محور التمكين  

 

بلغ معدل املتوسط احلسايب حملور ؛ كان بدرجة وسط. إْذ يف حتسني جودة اخلدمات التمكنيأثر  أن  (3دول )يشري اجل
(، 4.175إىل  2.563(. تراوحت املتوسطات احلسابية بني )1.089( باحنراف معياري قدره )3.226التدريب )

حني حصلت ثالُث عبارات على تقدير كبري، وسُت عبارة على تقدير وسط، وثالث عبارات ضعيف. حلت باملرتية 
(. وجاءت 4.175توسط حسايب قدره )، مبة العاملني يف حل بعض املشكالتتشارك الشركاألوىل من احملور عبارة: 

(. وحلت ثالثاا عبارة: 4.081توسط حسايب قدره )، مبهناك ثقة مبقدرة العاملني على أداء أعماهلم بكفاءةثانياا عبارة:  
 (. 3.951توسط حسايب قدره )مب  ،تشجع الشركة مبادرات وإجتهادات العاملني

توسط حسايب مب  ،يتاح للعاملني احلرية يف حتديد األسلوب املناسب إلجناز أعماهلم ما قبل األخري عبارة:  جاءت بالتسلسل  
توسط ، مبتشجع الشركة العاملني على األخذ باملبادرات خارج التعليمات الرمسية(. و جاءت أخرياا عبارة:  2.679قدره )

   (.2.563حسايب قدره )

 أمهية التحفيز يف حتسني جودة اخلدمات يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل( ؟ مااإلجابة عن السؤال الثالث: 

 يف حتسني جودة اخلدمات التحفيز( أثر  4جدول )
المتوسط   العبارة  م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

 11 وسط 1.225 2.871 متنح الشركة األومسة للمجيدين يف االداء    .28

 3 كبرية  .955 4.089   ن بتقدير وإحرتام القيادات  و حيظى العامل  .29

 10 وسط 1.192 2.883   يتم تكليف املتميزين من العاملني بالعمل يف مواقع قيادية  .30

 6 كبرية  .854 3.755   يتم تقدمي اهلدايا التذكارية للعاملني املتميزين    .31
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 5 كبرية  .991 3.774   يتم تكرمي العاملني اجمليدين يف حفالت اجتماعية   .32

 كبرية .678 4.411   يتم إدراج أمساء العاملني املتميزين يف لوحة الشرف   .33
 جداا 

1 

 2 كبرية  .792 4.107   يتم تقدمي عبارات الشكر والتقدير والثناء الشفوية للعاملني    .34

 4 كبرية  .815 3.826   تقوم اإلدارة بتدعيم العاملني برسائل الشكر والتقدير   .35

 9 وسط 1.405 2.918 منح الرتقية اإلستثنائية للعاملني املتميزين    .36

 12 ضعيفة  1.298 2.665 زيادة رضاهم  لم إشراك العاملني يف عملية أختاذ بعض  القرارات  تي  .37

 8 وسط 1.057 3.009   يتم دعم ومساندة العاملني معنوياا عند الظروف اخلاصة والطارئة.  .38

 7 كبرية  1.155 3.211 . يتم نقل العاملني املتميزين إىل مستوى إداري أعلى  .39

 - كبيرة 1.035 3.461 التحفيز معدل محور  
 

؛ كان بدرجة كبرية. إْذ بلغ معدل املتوسط احلسايب حملور أثر التحفيز يف حتسني جودة اخلدمات أن  (4دول )يشري اجل
(، 4.411إىل  2.665(. تراوحت املتوسطات احلسابية بني )1.035( باحنراف معياري قدره )3.461التدريب )

حني حصلت عبارة واحدة على تقدير كبري جداا، وحصلت سُت عبارات على تقدير كبري، وأربُع عبارة على تقدير 
يتم إدراج أمساء العاملني املتميزين وسط، وعبارة واحدة على تقدير ضعيف. حلت باملرتية األوىل بتقدير كبري جداا عبارة:  

يتم تقدمي عبارات الشكر والتقدير والثناء  (. وجاءت ثانياا عبارة: 4.411) توسط حسايب قدره، مبيف لوحة الشرف
 ،ن بتقدير وإحرتام القياداتو حيظى العامل(. وحلت ثالثاا عبارة: 4.107توسط حسايب قدره )، مبالشفوية للعاملني

 ( بتقدير كبري. 4.089توسط حسايب قدره )مب
توسط حسايب قدره مب ،متنح الشركة األومسة للمجيدين يف االداء: جاءت بالتسلسل ما قبل األخري بدرجة وسط عبارة

، زيادة رضاهم لم إشراك العاملني يف عملية أختاذ بعض  القرارات تي(. و جاءت أخرياا بدرجة ضعيف عبارة: 2.871)
   (.2.665توسط حسايب قدره )مب

 

 االتصاالت العمانية )عمانتل( ؟يف شركة  ما عناصر جودة اخلدمات  اإلجابة عن السؤال الرابع:  

، االستجابة، و مان األ، و االعتمادية، و امللموسية مظاهر اجلودة يف:لإلجابة عن هذا السؤال، يعرض اجلدول اآليت 
 .التعاطفو 
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 يف شركة االتصاالت العمانية )عمانتل(( عناصر جودة اخلدمات 5جدول )

المتوسط   العبارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

     الملموسية عنصر  

 4 وسط 1.124 3.202   يتوفر يف الشركة جتهيزات متطورة تساير التكنولوجيا احلديثة   .40

  الشركة متتاز بالنظافة واالضاءة اجليدة  .41
كبرية  .926 4.431

 جداا 
1 

 3 كبرية  1.082 4.025   يتوفر لدى الشركة أماكن انتظار   .42

 2 كبرية  .994 4.136 التنظيم الداخلي للشركة جيد    .43

 5 وسط 1.206 3.186 متتلك الشركة مرافق جذابه ومرتبة    .44

 - كبيرة 1.066 3.786 الملموسية  عنصرمعدل عبارات  

     االعتمادية  عنصر 

 3 كبرية  .992 3.602   تقدم الشركة اخلدمات بالشكل املطلوب    .45

 5 وسط 1.103 2.837   توفر الشركة اخلدمات للعمالء يف الوقت احملدد   .46

 4 وسط 1.294 2.911 هتتم الشركة بعدم تكرار االخطاء عند تقدمي اخلدمات للعمالء    .47

 2 كبرية  .988 3.855   تقدم الشركة خدماهتا بفاعلية وبدرجة عالية من االعتمادية  .48

 1 كبرية  1.213 4.056 الشركة تبدي اهتماما صادقا حبلها عندما يواجه العميل مشكلة ما فان    .49

 - كبيرة 1.118 3.452 االعتمادية  عنصرمعدل عبارات  

     مان األ عنصر 

 يتوفر الشعور باألمان من قبل العمالء من خالل التعامل مع الشركة    .50
كبرية  .94 4.557

 جداا 
1 

 2 كبرية  1.042 4.191 سرية املعلومات اخلاصة هبم   يثق العمالء أن الشركة حتفاظ على   .51

 3 كبرية  1.166 4.093 تسعى الشركة لبناء درجة من الثقة فيما تقدمه من خدمات     .52

 4 وسط .968 3.209   تقوم الشركة بتوفري التجهيزات اخلاصة بالسالمة     .53

 - كبيرة 1.029 4.013 مان األ  عنصر معدل عبارات  

     االستجابة  عنصر 
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 4 وسط .989 3.155   الشركة مستعدة لتقدمي اخلدمات للعمالء بصورة فورية دون تأخري   .54

 3 وسط 1.27 3.264   تستجيب الشركة خلدمات الزبائن بسرعة  .55

 1 كبرية  1.005 3.969  متناهية بدقة الزبائن لطلبات االستجابة يتم  .56

عن الوقت املطلوب إلجناز  الشركة بإبالغ العمالء بشكل حمدد  تقوم  .57
   خدمة معينة

 2 كبرية  .792 3.903

 - كبيرة 1.014 3.573   االستجابة  عنصرمعدل عبارات  

     التعاطف عنصر 

 2 كبرية  1.265 4.086 منتظمة بصورة تردده  حال  يف  شخصيا اهتماما  العمالء الشركة  تويل   .58

 1 كبرية  .921 4.103   اهتمامها  مقدمة  يف  العمالء  مصلحة  تضع الشركة   .59

 5 وسط 1.156 2.914   الشخصي االهتمام  الشركة العمالء تويل   .60

 4 وسط .992 2.705   العمالء  فئات  جلميع مالئمة  الشركة عمل  ساعات  .61

 - كبيرة 1.084 3.451   التعاطف عنصرمعدل عبارات  

 - كبيرة 1.062 3.655 جودة الخدمات ككلمعدل عناصر محور  

 

توسط مبجودة اخلدمات ككل بدرجة كبرية،  معدل عناصر حمور  ( أعاله عناصر جودة، حيث جاء  5يبني اجلدول )
(. كان تقدير مجيع العناصر بدرجة كبرية، وكان ترتيب 1.062(، واحنراف معياري قدره )3.655حسايب قدره )

 العناصر كاآليت:
 (.4.013قدره )توسط حسايب  مب  ماناألجاءت أوالا عبارات عنصر   -
 (.3.786توسط حسايب قدره )مبامللموسية    عنصر حلت ثانياا عبارات -
 (.3.573توسط حسايب قدره )مب،  االستجابة  عنصر حلت ثالثاا عبارات -
 التعاطف  و عنصر  االعتمادية  عنصرعبارات  بدرجة متقاربة جداا  حلت أخرياا  و  -

 قائمة المصادر والمراجع

 دار صفاء للنشر والتوزيع.  :ان عمّ  .(. إدارة املوارد البشرية إطار نظري وحاالت عملية2010)  .أبو شيخة، نادر
(. عالقة القيادة التحويلية بتمكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة، جملة جامعة 2013)  .التلباين، هناية

 ، غزة.4(، العدد  27النجاح ) العلوم اإلنسانية(. اجمللد )
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(. دور جوائز اجلودة والتميز يف قياس وتطوير األداء يف القطاع احلكومي، املؤمتر الدويل للتنمية 2009)  .ثاين، على أمحد 

 اإلدارية ) حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي(، الرياض.
 غري منشورة، (. األمناط اإلدارية وعالقتها مبستويات التمكني، رسالة ماجستري2008) .اجلميلي، مطر عبد احملسن

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.
أثر احلوافز يف حتسني األداء لدى العاملني يف مؤسسات القطاع العام يف األردن   (.2013احلاليبة، غازي حني عودة. )

 .الشرق األوسطرسالة ماجستري، جامعة  دراسة تطبيقية على أمانة عمان الكربى.  
 الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.  .إدارة اجلودة الشاملة .(2010)  .مأمون  الدرادكة،

متكني العاملني كمدخل لتحسني جودة احلياة الوظيفية يف قطاع االتصاالت )دراسة (. 2014ديوب، أمين حسن. )
 (. 1دد )(، الع30(. جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد )ميدانية

دكتوراه ، رسالة منوذج مقرتح لقياس جودة اخلدمات املصرفية بدولة قطر .(2002). الرويس، حممد محد عبد اهلادي
 غري منشورة، كلية التجارة جامعة عني مشس مجهورية مصر.

 (.3العدد )(،  30، اجمللد )عامل الفكر  .االبداع اإلداري يف ظل البريوقراطية  .(2002)  .الزهراين، رندة
 (. إدارة التميز: مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة، دار غريب، القاهرة.2002)  .السلمي، علي

 دار وائل للنشر.  عمان:(. السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، الطبعة الثانية،  2010)  .العميان، حممود سلمان 
أثر التحفيز ودوره يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني أمنوذج البحـــث إدارة   (.2012عوض اهلل، مريفت توفيق إبراهيم. )

 رسالة ماجستري، األكادميية العربية املفتوحة.حسابات املشرتكني يف بلدية غزة. 
أثر التمكني اإلداري على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى اجلامعة  .(2011)املاضي، ثائرة عدنان حسن. 

 (. رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية. األردنية: )دراسة حالة
إدارة اجلودة الشاملة  كمدخل للتنافسية يف الصناعة املصرفية، جملة أفاق اقتصادية،  .(2004) .مصطفى، أمحد سيد 

 .97العدد  25مركز البحوث غرفة التجارة والصناعة بديب، اجمللد  
 عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع  ،2ط  .أساليب البحث العلمي منظور تطبيقي(.  2009)  .وآخرون   ، فايز مجعةالنجار

(. أثر اسرتاتيجية متكني العاملني يف تنمية رأس املال الفكري دراسة ميدانية على   2012)  .هندر، عبد السالم مسعود
 .1لعدد، ا11الشركة العاملة لإللكرتونيات، جملة جامعة سبها ) للعلوم اإلنسانية(، جملد 
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ABSTRACT 

This quantitative study discusses the regulations governing the work of mosques and 

schools of the Holy Quran in the Sultanate of Oman. The problem is that there are many 

deficiencies in terms of administrative, technical and legal in the regulation of the mosques 

work for the year (2010), also for the regulation issued  by the government in (1999) 

governing the work of the Koran schools; is not currently working in the ministry. Also, 

the occupants of the Quran teachers post; some of them are ministry employees, some of 

them are not qualified to fill this post carries the secondary school certificate, as well as 

the presence of volunteers for teaching are lacking quality standards, and they are not 

subjected to training or rehabilitation programs. Therefore, the research aims to discuss 

the regulations governing the work of mosques and schools of the Holy Quran in the 

Sultanate of Oman. The researcher uses the descriptive method, where the study 

community consists of the mosque's number of (200), as well as the agents in charge of 

the Quran schools (20) in Dhofar Governorate, questionnaire distributed to the entire study 

community, of which (167) were returned for analysis. The researcher prepared a 

questionnaire with two sections, first part of (17) paragraphs measures the role played by 

the Ministry of Awqaf and Religious Affairs in the development of the organizing 

regulations. The second part; includes the obstacles that were distributed in (22) 

paragraphs. The findings of the study indicated that: the need to develop regulations 

governing the work of mosques and schools of the Holy Quran, by the Ministry of Awqaf 

and Religious Affairs in the Sultanate of Oman that reached a high degree. The obstacles 

related to the staff working in the mosques department and the Holy Quran schools were 

first, followed by obstacles related to the environment, then the obstacles related to the 

mosques and the Koran schools, and finally the obstacles related to the ministry. 

Keywords: organizing regulations, mosques working, Quran schools.   
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 ملخص ال

 

الكثري   وتكمن املشكلة بوجود  .اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي بسلطنة عمان تناقش هذه الدراسة الكمية  
أما فيما خيص الالئحة  ،(2010عام )لالئحة  املنظمة لعمل املساجد  اليف الناحية اإلدارية والفنية والقانونية من القصور من

كذلك فإّن شاغلي وظيفة .  ال يُعمل هبا حاليا يف الوزارةف(  1999املنظمة لعمل مدارس القرآن الكرمي احلكومية الصادرة عام )
فضال عن  ،معلم القرآن الكرمي؛ منهم من هو موظف بالوزارة، وبعضهم غري مؤهل لشغل هذه الوظيفة حيمل الشهادة الثانوية

 ، وهم ال خيضعون لربامج تدريبية أو تأهيلية. لذا يهدف البحثيةعنو ملعايري ال يفتقرونني ومتطوعات للتدريس، وجود متطوع
تكون ث يح يستخدم الباحث املنهج الوصفي، اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي بسلطنة عمان. مناقشة

القائمني على مدارس القرآن الكرمي البالغ عددهم   كالءالو كذلك    ،(200عددهم )و جمتمع الدراسة من القائمني على املساجد  
( فقرة، يقيس الدور الذي تقوم به ووزارة 17) ناجلزء األول: م قام الباحث بإعداد استبانة تكون . ( يف حمافظة ظفار20)

وزعت  ( فقرة.22)اليت توزعت على  تاجلزء الثاين: يشتمل على املعوقا، األوقاف والشؤون الدينية يف تطوير اللوائح املنظمة
حمور دور وزارة األوقاف والشؤون يف  أشارت نتائج الدراسة إىل:  ( صاحلة للتحليل.  167على كامل جمتمع الدراسة، أعيد منها )

ية. قد جاءت بدرجة عال تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرميل ؛ إىل أن احلاجةالدينية بسلطنة عمان 
حلت املعوقات املرتبطة باملوظفني العاملني بدائرة املساجد ومدارس القرآن ؛  عوقاتاملتضح وجود تقارب كبري بني جماالت  كما ا

ملعوقات ، وأخرياا املعوقات املرتبطة بالقائمني على املساجد ومدارس القرآن ، مث ملعوقات املتعلقة بالبيئة ثانياا ، تليها الكرمي أوالا 
 .املتعلقة بالوزارة

 .ومدارس القرآن  ،عمل املساجد  ،اللوائح املنظمةكلمات مفتاحية:  
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 المقدمة
يفي ﴿اهلل تعاىل، بل أجل مايقوم به املسلم يف هذه الدنيا. يقول اهلل تعاىل:  ال شّك أن بناء املساجد من األعمال اليت تقرب إىل  

َن اللَُّه َأْن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر فييَها اْْسُُه ُيَسبُِّح َلُه فييَها بياْلُغُدوِّ َواْْلَصالي  َارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعْن ذيْكري اللَّهي وَ  (36) بُ ُيوٍت أَذي ْم ِتي يهي إيقَامي ريَجاٌل اَل تُ ْلهي
ا تَ تَ َقلَُّب فييهي اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصارُ  اَلةي َوإييَتاءي الزََّكاةي خَيَاُفوَن يَ ْوما ْن َفْضليهي َواللَُّه   (37) الصَّ ُلوا َويَزييَدُهْم مي ليَيْجزييَ ُهُم اللَُّه َأْحَسَن َما َعمي

َسابٍ   أجّل األعمال وأعالها منزلة.   ، فإهنا من(37-36النور )  ﴾يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء بيَغرْيي حي

إهنا بيوت اهلل يف األرض، وهي أحب البقاع إىل اهلل يف األرض. فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
(. وحّث النيب صلى اهلل عليه 671قال: }أحب البالد إىل اهلل مساجدها وأبغض البالد إىل اهلل أسواقها{ )صحيح مسلم 

اهلل عليه وسلم: }من بىن هلل بيتاا يف األرض بىن اهلل تعال له بيتاا يف اجلنة{ )صحيح  وسلم على بناءها قال املصطفى صلى
(. فلم تكن املساجد للصالة فقط، ولكن كانت لكافة شؤون حياة املسلمني ومنها تعليم القرآن الكرمي. وكان 450البخاري 

س، وكان من هؤالء الصحابة أيب بن كعب وأنس بن مالك النيب صلى اهلل عليه وسلم يعلم أصحابه القرآن ليبلغوه ويعلموا النا
 رضي اهلل عنهم. وعلى طريقته سار اخللفاء الراشدون رضي اهلل عنهم من بعده، فقاموا بتعليم الناس القرآن الكرمي وتعليم الدين. 

وإدارة املساجد ألن اجملتمعات فوجود االختالف والتفاوت من طبيعة البشر فنجد من يهتم يف تطوير وسائل تدريس القرآن الكرمي  
ختتلف ذلك بعدما توسعت رقعة بالد املسلمني وكذلك تطور العصر الذي اصبح ضرورة حياتية اليت اليكاد خيلو منه جمتمع 
وعلى تفاوت فإن على من وفقه اهلل تعاىل بأن يقوم على رسالة تعليم الناس القرآن الكرمي أو رسالة املسجد جيب عليه معرفة 

اع من أحكام وفنون ووسائل حبيث يسهم يف التطوير الن هذه األعمال هي أعظم مايتقرب به العبد هلل تعاىل، ولكن ماستط
تعليم الناس القرآن الكرمي أو القيام على إدارة املساجد من أجل القربات هلل تعاىل؛ حيث جيب تطويرها فال يتأتى ذلك إال 

ساهم يف االرتقاء، وكم من اناس تصدروا القيام على مدارس القرآن الكرمي واملساجد بتطوير اللوائح وأنظمة تقنن العمل هبا وت
فنّفروا الناس من اإلقبال على هذه املواطن املباركة العظيمة بدال من هداية الناس إليها. فلكل جمتمع مشكالته وآلياته ومفاهيمه 

 وقيمه وأعرافه وطرائق تعامله. 

تعود لكتابة يف املوضوع ألجل تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي. و من هنا استشعر الباحث ضرورة ا
من  ن الباحث جزءٌ أل ،تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي  الرغبة يف أسباب كتابة هذا املوضوع إىل

 املسامهة يف إجياد معايري منظمة الختيار من يتوىل إدارة املساجد   إىل  فهو يسعى الباحث من خالل هذه الدراسةهذه املنظومة،  
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كذلك تطوير االشرتاطات الوظيفية لشاغلي وظيفة معلم القرآن الكرمي وفق املعايري الرتبوية، واحلرص   .ومدارس القرآن الكرمي 
 اإلشراف على املساجد ومدارس القرآن الكرمي.  يفعلى تفعيل كادر اإلدارة 

الذي كان يف املساجد ومن مث  -الكتاتيب–امتداد لنظام تعليم القرآن الكرمي سابقا  ؛القرآن الكرمي يف سلطنة عمان م إّن تعلي
اليت يفرتض أن تكون مؤسسة تعليمّية تربوية يتلّقى فيها الطالب املعرفة   ،تطور احلال إىل أن أٌقيمت مدارس لتعليم القرآن الكرمي 

سيما القرآن الكرمي، وعند التحّدث عن املدرسة ال ميكننا أن نفّصل احلديث عن اجملتمع وما ختّلفه يف خمتلف اجملاالت الشرعية ال
 .من أثر عليه؛ ألن املدارس املثال للمجتمع املصغر

جاءت األوامر السامية حلضرة وهلذا حرصت  القيادة احلكيمة يف سلطنة عمان على االهتمام باملساجد ومدارس القرآن الكرمي، ف
بإنشاء وزارة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان مبرسوم سلطاين   -حفظه اهلل–احب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد  ص

 آنفاا، املرسوم السلطاين وحدد .ما كانت األوقاف والشؤون اإلسالمية تتبع وزارة العدلحين 1997عام  84/97رقم 
  .اختصاصات الوزارة

 مشكلة البحث

حني صدر   2003كانت املساجد ومدارس القرآن الكرمي يف سلطنة عمان تتبع املديرية العامة للوعظ وشؤون االئمة حىت سنة  
قرآن الكرمي. لكن رغم كل ذلك؛ إال إن اللوائح  مرسوم سلطاين يقضي بإنشاء مديرية عامة تعين بشؤون املساجد ومدارس ال

املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي بسلطنة عمان بقيت دون تطوير. إْذ مل تقم الوزارة بتطويرها. فالالئحة  املنظمة 
ري من القصور من ( اليت يُعمل هبا إىل وقتنا هذا. يوجد هبا الكث955( بقرار وزاري رقم )  2010لعمل املساجد صدرت عام )

الناحية اإلدارية والفنية والقانونية. وهذا ما سيقوم الباحث مبناقشته يف فصول الدراسة، وسيظهر مدى احلاجة لتطوير الئحة 
( اليت ال يُعمل هبا حاليا 1999املساجد. وأما فيما خيص الالئحة املنظمة لعمل مدارس القرآن الكرمي احلكومية الصادرة عام )

دمها. يف الوزار   ة، رغم أهنا الئحة يفرتض أن تساهم يف تطوير العمل  مبدارس القرآن، لكنه ال يُعمل هبا لقي

 

http://usimoe.usim.edu.my/moodle/mod/resource/view.php?id=177
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نظرا ألن الباحث يعمل بوظيفة باحث قانوين باملديرية العامة للمساجد ومدارس القرآن الكرمي، بوزارة األوقاف والشؤون الدينية  
م التنسيق واملتابعة بذات املديرية، واطالعه على اللوائح والقوانني املنظمة بسلطنة عمان ، مث نُدَب للقيام بأعمال رئيس قس

 للمساجد ومدارس القرآن الكرمي، فقد تبني له؛ أن مدارس القرآن الكرمي التابعة لوزارة األوقاف، إما أن تكون قاعة 

متعددة األغراض ملحقة مبسجد، أو يكون التدريس يف مصلى للنساء باجلامع، أو مببىن مستقل مستأجر من قبل الوزارة، أو 
مببىن مستقل أُقيم جبهود أهلية. كذلك فإّن شاغلي وظيفة معلم القرآن الكرمي؛ منهم من هو موظف بالوزارة، وبعضهم غري 

ثانوية وليس شهادة تربوية، وال ُتسند إليهم دورات تأهيلية كافية يف التدريس؛ مما مؤهل لشغل هذه الوظيفة حيمل الشهادة ال
يسهم يف ضعف اجلانب الرتبوي لدى املعلمني. فضال عن وجود متطوعني ومتطوعات للتدريس، مبعزل عن املعايري العاملية 

 أو تأهيلية. املنظمة، سواء للمدارس أو الكادر التدريسي، وهم ال خيضعون لربامج تدريبية  

لذا أصبح من الضروري تطوير اللوائح املنظمة؛ سواء للمساجد أو مدارس القرآن الكرمي، لرتتقي باملسجد و مدارس تعليم القرآن 
الكرمي. وال يتأت ذلك إال بعمل الدراسات والبحوث والندوات اليت من شأهنا التطوير. وعليه تتبلور مشكلة البحث يف دراسة  

 ة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي. مدى تطوير وزار 

 :أهداف البحث
 املساجد ومدارس القرآن.   اللوائح املنظمة لعملدور وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف تطوير    مناقشة .أ

 املساجد مدارس القرآن الكرمي ووضع احللول.  تطوير اللوائح املنظمة لعملاملعوقات اليت تواجه   تشخيص .ب

 سابقة:ال  اساتر دال

 الدراسات التي تناولت دور المسجد.
م(: هدفت إىل الكشف عن فضل املساجد ودورها يف الدعوة والتعليم، ودور احلكومة السعودية يف دعمها، 1999اخلزمي )

 وواجب املسلمني حنو صيانة املساجد واحلفاظ عليها، استخدم الباحث املنهج الوصفي وتوصلت الدراسة إىل نتائج منها: 

: قراءة القرآن، إقامة احلدود، األكل، عقد النكاح، جد هي على الرتتيبأهم األمور املباحة واليت جيوز فعلها يف املس -
 التقاضي يف احلقوق والديون.
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 للمسجد أدوار كثرية منها تعليمية ودعوية واجتماعية. -

 وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري وبصفة خاصة معرفة أدوار املسجد يف اجملتمع اإلسالمي.

م(: هدفت إىل الكشف عن الدور االمين الشامل الذي تقوم به املساجد حبق اجملتمع السعودي، 2002دراسة السحيم )
وقامت الدراسة ايضا ببيان اجلوانب االمنية اليت ميكن للمسجد املسامهة هبا، وكان املنهج املتبع للدراسة هو املنهج الوصفي ، 

  وتوصلت الدراسة إىل نتائج ومن أمهها :

 املسجد يساهم يف جوانب األمن الشامل بوجه عام . -
 ينسجم دور املسجد مع اختصاصه وال يتداخل مع مهام اجلهات االخرى. -
 يسهم املسجد يف اجلوانب املختلفة لألمن الشامل.  -
ياء ، من العوامل املسيئة لدور املسجد بشكل عام : ضعف التعاون بني املساجد ، وتقارب املساجد يف املناطق واألح -

 وكثرهتا وسوء توزيعها 
واستفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري وبصفة خاصة يف معرفة جوانب األمن الشامل اليت تساهم فيه املسجد 

 وكذلك البد من وجود تعاون بني املساجد وأن يكون توزيع املساجد يف املناطق واألحياء بطريقة مقننة وفق االحتياج.

هدفت الدراسة إىل البحث عن الدور االجتماعي للمسجد يف حياة الشباب وهدفت أيضا إىل أنه البد من م: 2008نعيمة 
توفري املوارد املالية للمسجد وكذلك  إسناد  إدارة املسجد إىل كوادر مؤهلة الدارة املساجد حىت يقدم  املسجد خدمات متنوعة 

 املنهج الوصفي، كانت أهم نتائج الدراسة :   من خالهلا ِتسيدا لدوره التنموي، واستخدمت الباحثة

 املسجد أحدى املؤسسات الرتبوية ذات الدور املباشر يف التاثري على حياة الفرد املسلم وسلوكياته  -
يعد  املسجد البيئة املناسبة للمعرفة الدينية وغرس القيم ،وذلك بسبب اللقاء املباشر بني الداعي واالفراد يف جو من  -

 ، خبالف وسائل االتصال االخرى  الود واالخاء
يف املسجد يشعر املسلم باملساواة احلقيقة ، حيث يقف الكل سواسية بني يدي اهلل ، وكذلك الكل جيتمع يف املسجد  -

 مبختلف طبقات اجملتمع املسلم.
 املسجد له تأثري بالغ وشامل على حياة الشباب الثقافية والنفسية واالجتماعية -

 هذه الدراسة يف اإلطار النظري وبصفة خاصة عن الدور االجتماعي للمسجد يف حياة الشباب املسلم.  وقد استفاد الباحث من
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م: هدفت الدراسة اىل التعرف على الدور الذي يقوم به املسجد يف التنشئة االجتماعية والوقاية من 2013دراسة الصاري 
االحنراف يف ليبيا وبالتحديد يف مساجد مدينة زلينت ، حيث استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي، وتوصلت 

 الدراسة إىل نتائج عدة منها: 

 للمسجد دور يف العبادة مما ينشأ يف األفراد تنشئة اجتماعية ويقّيهم من االحنراف. -
املسجد له دور توجيهي للمجتمع اإلسالمي عن طريق االلتقاء واالجتماعات الدينية  باألفراد يف املسجد مما يساهم من  -

 الوقاية من االحنراف وينشئهم تنشئة اجتماعية.
ل اخلطب الدينية والدروس وحلق القرآن الكرمي وغريها من األنشطة الدينية التعليمية اليت املسجد له دور تعليمي من خال -

 تساهم يف الوقاية من االحنراف 
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري وبصفة خاصة على الدور الذي يقوم به املسجد يف التنشئة االجتماعية 

 والوقاية من االحنراف.

 ات التي تناولت دور مدارس تحفيظ القرآن الكريم.الدراس
م(: هدفت الدراسة إىل الوقوف على تطور نظام التعليم يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي )مكة ،جدة ، 1997دراسة الغامدي )

اإلداري والفين ،   الطائف( من حيث سياستها ، وأهدافها ، وإدارهتا ، وشروط القبول فيها ، ومدة الدراسة ، ومواعيدها، وجهازها
وقد استخدم الباحث املنهج التارخيي ملعرفة ماضي التعليم ، وكذلك استخدم املنهج الوصفي لوصف الواقع احلايل للتعليم يف مدارس 

 حتفيظ القرآن الكرمي ، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اْلتية: 
ا ، لدى الطا -  لب إلعداد جيل من الشباب الصاحل.ضرورة العناية بكتاب اهلل حفظاا وتالوةا وِتويدا
ضرورة تركيز هذه املدارس على قياس اجلانب التحصيلي للطالب ، وتقدمي جوائز نقدية وعينية للمتفوقني يف تالوته وتعليم  -

 القراءات السبع املتواترة مع مراجع القرآن الكرمي كامالا يف املرحلة الثانوية.
إلطار النظري وبصفة خاصة يف معرفة تطور نظام التعليم مدارس حتفيظ القرآن الكرمي يف وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف ا

 مكة وجدة والطائف باململكة العربية السعودية.

م(: هدفت التعرف على مهام مجعية القرآن الكرمي مبكة املكرمة، وجهودها ومدى حتقيق اجلمعية 2001دراسة عبداحلكيم )
 نظر مشريف اجلمعية ، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة نتائج أمهها :  ألهدافها الرتبوية من وجهة
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ا يف توجيه احلفاظ حنو املشاركة يف الربامج اإلعالمية.. -  أن اجلمعية تؤدي دوراا مهما
 اجلمعية تؤدي دوراا تربويا مهما يف تنشئة املواطن الصاحل. -
 ة والهتتم بإقامة الدورات العلمية الرتبوية ملنتسيبها. اجلمعية تعاين من ضعف مواردها املالي -

 استفاد الباحث من هذه الدراسة يف التعرف على دور مجعية القرآن الكرمي مبكة املكرمة.

 منهج الدراسة.
ومعاجلتها  ستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي، الذي يقوم على وصف الواقع، ومجع البيانات عنه، مث تصنيفها، ا

 إحصائياا، واستخراج النتائج منها.
( وكذلك القائمني على 200البالغ عددهم )القائمني على املساجد  يتكون جمتمع الدراسة من: مجتمع الدراسة والعينات

 يف حمافظة ظفار.(  20البالغ عددهم )   –وكالء –مدارس القرآن الكرمي  
مدى تطوير اللوائح  لتعرف على  ا  مع البيانات، ألجلمخاسي جل  ليكرت  مقياسقام الباحث بإعداد استبانة وفق  :  أدوات البحث

الباحث  استعان . على املساجد ومدارس القرآن الكرمينيمن وجهة نظر القائم  ،املساجد ومدارس القرآن الكرمي  املنظمة لعمل
زيارة ، مراجعة اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي، القيام بيف إعداد االستبانة: االستعانة بالدراسات السابقة

 جزئني:( فقرة موزعة يف 39)  عداد استبانة تتكون منإ  ومت  بالقائمني عليها.  وااللتقاءملساجد ومدارس القرآن الكرمي  ا
 تطوير اللوائح املنظمة للعمل.ووزارة يف  ال، يقيس الدور الذي تقوم به  ةر ( فق17)على    اجلزء األول: يشتمل

 :الكرمي   لتطوير رسالة املساجد ومدارس القرآن   طلوباملعوقات اليت حتول دون حتقيق الدور امل( فقرة تقيس  22من )اجلزء الثاين:  
 .ات( فقر 7)  كون منتتمعوقات تتعلق بالوزارة،   -
 ( فقرات.6املوظفني بلغت )معوقات تتعلق ب -
 . ( فقرات3)  معوقات تتعلق بالبيئة اشتملت -
 ( فقرات.6معوقات تتعلق بالقائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي ) -

للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة، فقد عرضت على جمموعة من احملكمني من املتخصصني يف طرق صدق األداة: 
التدريس، وعلم النفس، والعلوم اإلسالمية، والقانون، واملناهج، واجلودة، الذين مت اختيارهم من عدد من املؤسسات العلمية 

 لعلوم الشرعية املديرية العامة لألوقاف والشؤون الدينية بظفار، واملديرية بالسلطنة، هي: جامعة ظفار، كلية الربميي اجلامعية، كلية ا
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العامة للمساجد ومدارس القرآن الكرمي، وإدارة األوقاف والشؤون الدينية جبنوب الباطنة، وإدارة األوقاف والشؤون الدينية بشمال 

 الشرقية. 
الحظاهتم، وطُلب إليهم احلكم على فقرات االستبانة من حيث ( حمكمني، مت االستفادة من آرائهم وم9بلغ عدد احملكمني )

دقة الصياغة، وإجراء التعديل املناسب، واقرتاح فقرات إضافية أخرى مناسبة. وبعد ِتميع آراء احملكمني مت تعديل االستبانة 
 ( فقرة.39)حبذف بعض الفقرات، وتعديل بعضها، وإضافة فقرات اخرى وقد أصبحت بصورهتا النهائية تتكون من  

( من القائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي ومعلمي 30للتحقق من صدق أداة البحث مت تطبيقها على )  ثبات األداة:
القرآن الكرمي ومشريف املساجد وموظفي بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي، من غري أفراد عينة الدراسة يف حمافظة ظفار. 

( 0,93الثبات بطريقة )ألفا كرونباخ( للتحقق من االتساق الداخلي لألداة، حيث بلغ معامل الثبات )  وقد مت استخراج معامل
إىل صالحية و تتمتع بدالالت الثبات  اوإهنويعترب هذا املعامل مرتفعاا مما يدل على اتساق االستبانة وصالحيتها للتطبيق، 

 . استخدامها ألغراض هذه الدراسة
ئرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي واملساجد ومدارس القرآن الكرمي وقام بتوزيع االستبانات عليهم، مث كان قام الباحث بزيارة دا

( استبانة، مت ادخال البيانات إىل احلاسوب وإجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة لإلجابة 164عدد االستبانات اليت مجعت )
 ها. عن أسئلة الدراسة، واستخراج النتائج ومناقشت

( 4.49  –  3.50)    ( مرتفعة جدا،  5.00  –  4.50: )النتيجة اليت تقابل املتوسط احلسايب  تفسريوقد اعتمد املعيار اْليت يف  
 .( متدنية جداا 1.49  –  1.00( متدنية، )2.49 –  1.50( متوسطة ، )  3.49 –  2.50مرتفعة، ) 

 نتائج البحث
املساجد   اللوائح املنظمة لعملما دور وزارة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان يف تطوير  لنتائج المتعلقة بالسؤال األول:  ا

  ومدارس القرآن الكرمي؟
تطوير اللوائح  ة، لدور وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف  لإلجابة عن السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعياري

ومت ترتيب الفقرات ترتيبا تنازليا حسب درجة  (،1كما هو موضح يف اجلدول )  املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي،
 الفاعلية.

 املساجد ومدارس القرآن الكرمي  اللوائح املنظمة لعملالدينية يف تطوير    ( دور وزارة األوقاف والشؤون 1جدول )  
المتوسط   الفقرة  م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 درجة ال
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 مرتفعة جدا  0.81 4.76 قلة رعاية شؤون املساجد ومدارس القرآن الكرمي   1
 مرتفعة جدا  0.65 4.70 قلة تشييد املساجد ومدارس القرآن الكرمي على نفقة الوزارة.  2
 مرتفعة جدا  0.64 4.65 كفيلة بدعم املساجد ومدارس القرآن الكرمي عدم وضع مشروعات   3
 مرتفعة جدا  0.68 4.65 عدم وضع اخلطط الالزمة إلدارة املساجد ومدارس القرآن الكرمي  4
 مرتفعة جدا  0.60 4.63 قلة صيانة املساجد ومدارس القرآن الكرمي على نفقة الوزارة  5
 مرتفعة جدا  0.68 4.57 لتطوير عمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي قلة الدراسات والبحوث   6
 مرتفعة جدا  0.70 4.54 عدم وجود مدارس قرآنية منوذجية  7
 مرتفعة جدا  0.81 4.52 قلة استغالل السلطة التنفيذية لضبط إدارة املساجد ومدارس القرآن الكرمي 8
 مرتفعة جدا  0.68 4.51 دارساملحكرا على املساجد و قلة تثقيف اجملتمع بأن أعمال اخلري ليست  9

 مرتفعة  0.74 4.45 عدم تطوير العملية التعليمية مبدارس القرآن الكرمي.  10
 مرتفعة  0.79 4.34 قلة تأثيث املساجد ومدارس القرآن الكرمي  11
 مرتفعة  0.94 4.27 . عدم وجود بنود مالية كافية لتغطي احتياجات املساجد ومدارس القرآن 12
 مرتفعة  0.85 4.21 قلة املتابعة ألعمال املساجد ومدارس القرآن الكرمي  13
 مرتفعة  0.85 4.19 قيَدْم الالئحة املنظمة لعمل مدارس القرآن الكرمي.  14
 مرتفعة  1.01 4.13 عدم التنسيق مع اجلهات املختصة لتأهيل معلمي القرآن الكرمي تربوياا.  15
 مرتفعة  1.02 3.84 امللحة إلصدار لوائح جديدة لعمل املساجد ومدارس القرآن. احلاجة  16
 مرتفعة  1.06 3.82 تقوم املساجد ومدارس القرآن الكرمي بنشر روح التعاون يف اجملتمع.  17

 مرتفعة  0.79 4.39 معدل المحور األول  
  

( أعاله أن متوسط استجابات أفراد العينة على احملور األول ككل جاءت بدرجة مرتفعة، إذ بلغ معدل 1يتضح من اجلدول )
(. حصلت الفقرات اْلتية على أعلى املتوسطات اليت جاءت مجيعها 0.79( واالحنراف املعياري )4.39) املتوسط احلسايب

قلة تشييد املساجد (. تليها 4.76، مبتوسط حسايب )املساجد ومدارس القرآن الكرمي قلة رعاية شؤون : مرتفعة جدابدرجة 
عدم وضع مشروعات كفيلة بدعم املساجد ومدارس مث  (.4.70مبتوسط حسايب ) ومدارس القرآن الكرمي على نفقة الوزارة

 .(4.65مبتوسط حسايب )  القرآن الكرمي
الشؤون الدينية يف تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي تدل هذه النتيجة على أن دور وزارة األوقاف و 

نظر معلمي القرآن الكرمي، ) مرتفعة ( من وجهة  ليس وفق املطلوب واملأمول منها ودليل ذلك أن الفقرات جاءت بنتيجة
ووفقا للمعيار املتبع يف هذه  رآن الكرمي.والقائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي، وموظفي دائرة املساجد ومدارس الق

 ( فقرات على   9)    الدراسة ميكن القول أن مجيع فقرات هذا احملور تراوحت بني ) مرتفعة جدا ، ومرتفعة (، حيث حصلت
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 .ةفقر   (17على درجة فاعلية ) مرتفعة ( وذلك من جمموع الفقرات البالغ )  ات( فقر 8درجة فاعلية ) مرتفعة جدا (، وحصلت )

وزارة األوقاف والشؤون الدينية التقوم بتطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي، وال تقوم وهذا يؤكد أن 
بتأهيل القائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي، وعدم وضع مشروعات كفيلة بدعم املساجد ومدارس القرآن الكرمي، 

ة منها كوزارة ذات سيادة وفق اختصاصاهتا واألعمال املنوطة عليها وفق ماحددها املرسوم السلطاين وغريها من األدوار اليت مطلوب
( ويرى أفراد عينة الدراسة أن وزارة األوقاف والشؤون الدينية التقوم بتطوير العملية التعليمية ملدارس القرآن الكرمي، 97/84) رقم 

مما يدفع ويساهم يف عشوائية البناء ألن ليس هناك تنسيق مع اجلهة املختصة  وأن مواقع املساجد التليب احتياجات اجملتمع،
، وقد بتوزيع األراضي املخصصة للمساجد ومدارس القرآن الكرمي، حسب رؤية الوزارة يف بناء املساجد ومدارس القرآن الكرمي 

 يعزى ذلك ملا يلي :
 . ملساجد ومدارس القرآن الكرمي تطوير اللوائح املنظمة لعمل اإدراك أفراد العينة بأمهية   .1
 أفراد العينة.يف نفوس   املساجد ومدارس القرآن الكرمي مكانة   .2
 مواطن يتعبد فيها املسلم لربه.  املساجد ومدارس القرآن الكرمي كون   .3
ومدارس القرآن دور وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد إدراك أفراد العينة بأمهية  .4

 الكرمي.
( حلت يف الرتتيب  قلة رعاية شؤون املساجد ومدارس القرآن الكرمي ( )1)  ( يالحظ أن الفقرة  1وبالنظر إىل اجلدول السابق ) 

 ختصصاتعد    الرعاية) مرتفعة جدا ( وقد تعزى هذه النتيجة لكون هذه   (، وبدرجة فاعلية  4.76األول مبتوسط حسايب بلغ )  
عدم وضع مشروعات كفيلة بدعم املساجد ( )2وحلت الفقرة )  ،حددها املرسوم السلطاين للوزارةاليت  ختصاصات  االمن    أصيال

( ورمبا تعود هذه النتيجة لكون (، وبدرجة فاعلية )مرتفعة جداا 4.70( ثانيا مبتوسط حسايب مقدراه ) ومدارس القرآن الكرمي 
 الدينية التقوم بوضع مشروعات كفيلة بدعم املساجد ومدارس القرآن الكرمي.   وزارة األوقاف والشؤون أفراد العينة يعتقدون أن 

يف حني يالحظ أن أنه البد من توفري املوارد املالية.  ( اليت أشارت إىل   2008)  السحيم،  وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة  
قبل األخري مبتوسط الرتتيب  حلت يف  ، احلاجة امللحة إلصدار لوائح جديدة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي.  (15الفقرة )

 على الوزارةاعد يس احلاجة لتطوير اللوائح) مرتفعة(، وقد تعزى هذه نسبة إىل كون  (، وبدرجة فاعلية3.84حسايب مقداره )
وفق االختصاصات املنوطة عليها، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة عبداجلبار،   ضبط العمل يف املساجد ومدارس القرآن الكرمي 

 ( احلاجة إىل تطوير البنية اإلدارية والتنظيمة واملادية ملدارس حتفيظ القرآن الكرمي، مبا يوفر هلا القدرة على حتسني أدائها  2010)
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األخري  يف الرتتيبتقوم املساجد ومدارس القرآن الكرمي بنشر روح التعاون يف اجملتمع( ( )17وحلت الفقرة )وحتقيق أهدافها. 

قيام املساجد ومدارس القرآن الكرمي جبهود أهلية ويعزى ذلك إىل  .رتفعة(م) فاعلية  بدرجة (،3.82) مبتوسط حسايب مقداره
يقوم األهايل جبمع املال واملشاركة يف القيام على  يف غياب تام للوزارة عن دورها واختصاص من اختصاصاهتا األصيلة، حيث

املساجد أو املدارس مما يزيد ذلك من ترابط وتكافل ابناء اجملتمع ويكون ذلك سبب لنشر روح التعاون بينهم. وهذه النتيجة  
رس القرآن الكرمي أن املساجد ومداإىل    اأشارت  انتلال(  2013(، ودراسة حممد رمضان )2007تتفق مع نتائج دراسة السواط، )

 مواطن لاللتقاء ومن خالهلا ينتشر روح التعاون.
لإلجابة  ؟املساجد مدارس القرآن الكرمي  تطوير اللوائح املنظمة لعملاملعوقات اليت تواجه  ماالثاني: النتائج المتعلقة بالسؤال 

 :هي  عن هذا السؤال مت تصنيف املعوقات إىل أربعة جماالت
 .  بالوزارةمعوقات تتعلق   .أ

 باملوظفني بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي.معوقات تتعلق   .ب
 بالبيئةمعوقات تتعلق   .ت
 بالقائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي.معوقات تتعلق   .ث

جملاالت، تلك اسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية التقديرات أفراد عينة الدراسة لولتحديد أهم املعوقات، حسبت املتو 
 :( تبني ذلك5،  4،  3،  2واجلداول: )

 بالوزارة: معوقات تتعلق  
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمعوقات اليت تتعلق بالوزارة مرتبة تنازليا2جدول )

المتوسط   العبارة  ت
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة  1.05 4.43 قلة متابعة توفري احتياجات املساجد ومدارس القرآن الكرمي  1
 مرتفعة  0.90 4.42 قلة املتابعة ألعمال املساجد ومدارس القرآن الكرمي  2
 مرتفعة  1.11 4.28 قلة الدورات التدريبية لتأهيل الكادر الوظيفي  3
 مرتفعة  0.98 4.28 التأخري يف اجراءات اصدار تراخيص بناء الساجد ومدارس القرآن الكرمي 4
 مرتفعة  1.00 4.27 ضعف اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي  5
 مرتفعة  0.98 4.25 مواقع املساجد ومدارس القرآن الكرمي ال تليب احتياجات اجملتمع 6
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 مرتفعة  1.13 4.22 الوزارة مبشريف املساجد ومدارس القرآن الكرمي للقيام عليها. أن تكتفي  7
 مرتفعة  0.99 4.31 المعدل 

 

 – 4.22تراوحت متوسطاهتا احلسابية ما بني ) ؛ حنيجاءت بدرجة مرتفعة بالوزارة( أن املعوقات املرتبطة 2يوضح اجلدول )
(. جاءت أعلى الفقرات:  0.99( باحنراف معياري قدره )4.31) (. وقد بلغ معدل املتوسط احلسايب للفقرات كلها4.43

قلة املتابعة ألعمال (، تليها فقرة: 4.43، مبتوسط حسايب قدره )قلة متابعة توفري احتياجات املساجد ومدارس القرآن الكرمي 
أن تكتفي الوزارة مبشريف املساجد ومدارس  (، وحلت أخرياا فقرة:  4.42سايب قدره )، مبتوسط حاملساجد ومدارس القرآن الكرمي

 (.  4.22مبتوسط حسايب قدره )  القرآن الكرمي للقيام عليها
عدم القيام وزارة األوقاف والشؤون الدينية بواجبها املطلوب منها، وفق ما حدد هلا املشرِّع العماين، وقد يعزى ذلك إىل  

أبرز املعوقات اليت حتد من التطوير ، وكما ساهم هذا املعوق يف عدم تطوير الكوادر الوظيفية اإلدارية وكذلك وكان ذلك من 
؛ 2003دهيش، مع نتائج دراسات كل من )  الكوادر اليت تقوم على املساجد ومدارس القرآن الكرمي، وهذه النتيجة تتفق

اصبح ضروريا أن تكتفي الوزارة مبشريف ) :وقد حلت فقرة، ت منظمةاليت أشارت إىل ضرورة إعداد دورا(  2005والظاهري، 
 يف هناية قائمة املعوقات يف هذا اجملال حيث حصلت على متوسط حسايب بلغ  املساجد ومدارس القرآن الكرمي للقيام عليها( 

حبسب –)وكالء أو امناء  أن الوزارة تسند القيام على املساجد أو مدارس القرآن الكرمي ( ، وقد يعزى ذلك إىل 4.22) 
( لإلشراف على املساجد أو مدارس القرآن الكرمي مع وجود كوادر وظيفية خمصصة هلذه الوظائف مما يسبب تداخل -األحوال

  يف االختصاصات الوظيفية.
 المعوقات المرتبطة بالبيئة للمساجد ومدارس القرآن الكريم

 واالحنرافات املعيارية للمعوقات اليت تتعلق بالبيئة مرتبة تنازلياا ( املتوسطات احلسابية  3جدول )

المتوسط   الفقرة  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

املسافات بني األراضي املخصصة للمساجد ومدارس القرآن الكرمي، كثري   1
 منها اليتوافق مع اللوائح املنظمة لبنائها. 

 مرتفعة  1.05 4.03

 مرتفعة  1.12 3.87 املساجد ومدارس القرآن الكرمي من دون اسرتاِتية واضحة كثرة بناء  2
 مرتفعة  1.23 3.71 سبب كثرة بناء املساجد لالعتقاد بأن أعمال الرب واخلري فيها  3

 مرتفعة  1.13 3.87 المعدل
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بلغ  حيث، مرتفعة بدرجة مجيعها جاءت بالبيئة للمساجد ومدارس القرآن الكرمي؛( أن املعوقات املرتبطة 3يوضح اجلدول )
(. 3.71 – 4.03)ما بني للفقرات توسطات احلسابية املتراوحت  (. وقد3.87معدل املتوسط احلسايب لتلك املعوقات )

وجاءت يف مقدمة املعوقات فقرة: املسافات بني األراضي املخصصة للمساجد ومدارس القرآن الكرمي، كثري منها اليتوافق مع 
كثرة بناء املساجد ومدارس القرآن الكرمي من دون اسرتاتيجية )  فقرة:تلتها  (.  4.03املنظمة لبنائها مبتوسط حسايب قدره )  اللوائح

عدم وجود الئحة منظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن ، وقد يعزى ذلك إىل (3.87)بلغ متوسطها احلسايب  ( حنيواضحة
واقع. كذلك يعزى إىل غياب السرتاتيجية يف بناء املساجد ومدارس القرآن الكرمي. الكرمي تليب حاجات اجملتمع وتتماشى مع ال

 ( اليت أشارت إىل ضرورة تأهيل القائمني على دور حتفيظ القرآن الكرمي.1997وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة الغامدي )
 

 الكريم )وكالء أو امناء بحسب األحوال(:  المعوقات التي تتعلق بالمواطنين القائمين على المساجد ومدارس القرآن
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعوقات ختص القائمني 4جدول )

 على املساجد ومدارس القرآن الكرمي مرتبة تنازلياا 
المتوسط   الفقرة  م

 الحسابي 
االنحراف  

 المعياري 
 الدرجة 

لتتكيف مع أوضاع القائمني على املساجد  الالئحة املنظمة لعمل املساجد جاءت  1
 ومدارس القرآن 

 مرتفعة  1.25 3.82

 مرتفعة  1.32 3.66 عدم وجود معايري منظمة وحمكمة الختيار القائمني  2
 مرتفعة  1.27 3.54 التدخل يف أعمال مشرفني املساجد ومدارس القرآن الكرمي  3
 مرتفعة  1.33 3.51 املدارس تكون وراثياا. االعتقاد بأن القيام على إدارة املساجد أو  4
 مرتفعة  1.31 3.45 ضعف متابعة الوزارة ألعماهلم.  5
 متوسطة  1.29 3.38 قلة احلاصلني على املؤهالت األكادميية العليا  6

 مرتفعة  0.94 3.56 المعدل
 

 مرتفعة()  درجةالقرآن الكرمي جاءت مخسة منها ببالقائمني على املساجد ومدارس  أن املعوقات اليت تتعلق    يوضح اجلدول أعاله
للمعوقات اليت تتعلق بالقائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي احلسابية    املتوسطات، حيث تراوحت  وواحدة بدرجة وسط

 املساجد جاءت لتتكيف . جاءت أوالا فقرة: الالئحة املنظمة لعمل  (3.38  –  3.82ني ))وكالء أو امناء حبسب األحوال( ماب
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حصلت على املرتبة األوىل  (. اليت3.82مع أوضاع القائمني على املساجد ومدارس القرآن، اليت كان متوسطها احلسايب )

مبتوسط حسايب مقداره ) عدم وجود معايري منظمة وحمكمة الختيار القائمني( (، تلتها ) 3.82مبتوسط حسايب مقداره ) 
يعود القائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي يعدون سببا لعدم التطوير وهذا  راد العينة يرون أن  (، وهذا يعين أن أف  3.66

القائمني على املساجد ، كما أن عدم علم كثري من  وزارة األوقاف والشؤون الدينيةواملتمثل يف  التطوير وحسن اإلدارة  إىل غياب  
األهداف اليت من وضوح عدم أصال، أو بشروطها، وإجراءاهتا يؤدي إىل  هتابدورهم يف كيفية إدار  أو مدارس القرآن الكرمي 

املساجد ومدارس القرآن املعوق يصب بشكل مؤثر يف حتقيق  اميكن القول أن هذ  ،أجلها تُبين مدارس القرآن الكرمي واملساجد 
، ( إىل مثل هذه النتيجة2010،  عبداجلبار  ؛2007،  )السواط ،وقد خلصت نتائج دراسات كل منورسائلها  ألهدافها  الكرمي 

( بدرجة ) 3.38( يف املرتبة األخرية حيث بلغ متوسطة احلسايب )وجاءت فقرة )قلة احلاصلني على املؤهالت األكادميية العليا
اجراءات وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف اختيار القائمني على املساجد ومدارس  وقد يعزى ذلك إىل ضعف  ،متوسطة (

 الكرمي وقلة االهتمام باملؤهل العلمي.  القرآن
 المعوقات التي تتعلق بالموظفين العاملين بدائرة المساجد ومدارس القرآن الكريم:

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمعوقات اليت تتعلق باملوظفني5جدول )
 وإجراءاهتا مرتبة تنازلياا العاملني بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي  

المتوسط   الفقرة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة  1.16 3.68 تغيري املوظفني بني وقت وآخر.  1
 مرتفعة  1.28 3.67 قلة اإلملام باللوائح واالنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي  2
 مرتفعة  1.25 3.63 املساجد ومدارس القرآن الكرميضعف التقومي املستمر ألداء القائمني على  3

 مرتفعة  1.16 3.56 قلة اإللتزام الكامل بالوقت احملدد لعمل مشريف مساجد أو مدارس القرآن الكرمي  4
 مرتفعة  1.17 3.54 عدم قيام املشرفني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي برفع تقارير دورية.  5
 متوسطة  1.22 3.11 ضعف اإلملام بطرق التدريس   6

 مرتفعة  0.91 3.54 المعدل
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جاءت مجيعها بدرجة باملوظفني العاملني بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي؛ ( أن املعوقات اليت تتعلق 5يوضح اجلدول )

معدل املتوسطات احلسابية للفقرات . وقد بلغ (3.11 – 3.68)مرتفعة(، حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية ما بني )
(3.54.) 

قلة اإلملام باللوائح واالنظمة لعمل تلتها فقرة ) (.3.86جاءْت أوالا فقرة: )تغيري املوظفني بني وقت وآخر( مبتوسط قدره )
تغيري املوظفني بني وقت وآخر  وقد يعزى ذلك إىل( 3.67متوسطها احلسايب )حيث بلغ  ،(املساجد ومدارس القرآن الكرمي 

بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي؛ مما يسبب ذلك عدم إملام املوظفني باللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن 
الكرمي؛ ألن العمل اإلداري حيتاج إىل ممارسة ووقت لكي يُبدع املوظف ويتمكن يف عمله. كما شكلت فقرة: )ضعف التقومي 

(؛ معوقا مهما لتطوير العمل يف 3.63مر ألداء القائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي( اليت جاءت مبتوسط )املست
املساجد ومدارس القرآن الكرمي، فكما هو معلوم أن التقييم املستمر ألداء القائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي سيساهم 

لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي فيما خيص القائمني على املساجد، ويعزى ذلك إىل يف معرفة مدى جناح اللوائح املنظمة 
املساجد ومدارس ، فكما هو معلوم أن ( )قلة االلتزام الكامل بالوقت احملدد لعمل مشريف مساجد أو مدارس القرآن الكرمي 

وبغياب عنصر الكادر حيتاج إىل دعم وتطوير لكادر بشري وهذا حباجة القرآن الكرمي حباجة إىل تطوير مستمر وكذلك هي 
إلزام لذا كان من األوىل بداية  تتطور اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي؛  فإنه من الصعب أن    التأهيل والتطوير

ق مع ما توصلت ، وهذا يتفلتطوير املوظفنيختصيص بنود مالية مناسبة ثابتة املوظفني بوظائفهم كال وفق اختصاصه، كذلك 
( اليت أشارت إىل أن مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي 2007) السواط،( وختتلف مع نتائج دراسة 2005)دراسة الظاهري  إليه

 .حتظى بالدعم املايل
 :كافة  المعوقاتمجمل    
 يف ضكل على حدة، نعر ات األربعة بصورة  عوقمن املجانب بعد استخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لكل   

 لتطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي.هذه اجملاالت ملعرفة اجملال الذي ميثل معوقاا   بيانات(  6اجلدول )
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 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور املعوقات6جدول )

 ة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي مرتبة تنازلياا اليت حتول دون تطوير اللوائح املنظم 

عدد   الفقرة  م
 الفقرات 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

باملوظفني العاملني بدائرة املساجد ومدارس القرآن  املعوقات املرتبطة  1
 الكرمي. 

 مرتفعة  0.99 4.31 6

 مرتفعة  1.13 3.87 3 معوقات تتعلق بالبيئة.  2
معوقات تتعلق باملواطنني القائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي   3

 ) وكالء أو أمناء حبسب األحوال( 
 مرتفعة  0.94 3.56 6

 مرتفعة  0.91 3.54 7 معوقات تتعلق بالوزارة.  4
 مرتفعة  0.99 3.82 22 المعدل الكلي 

 

 (0.99باحنراف معياري ) ( 3.82العينة للمحور الثاين ككل بلغ )( أن متوسط استجابات أفراد 6يتضح من اجلدول )

  .وبدرجة ) مرتفعة (

املقارنة   (6يوضح اجلدول )  بعد استخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لكل جمال من اجملاالت األربعة بصورة عامة،
يتضح وجود للوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي. لتطوير املعرفة اجملال الذي ميثل معوقاا  ،بني هذه اجملاالت

املعوقات املرتبطة    ، حلت أوالا تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي جماالت معوقات    كافة  تقارب كبري بني
  بالبيئة(، وحلت املعوقات املتعلقة  4.31)  سايب مقدارهح مبتوسط باملوظفني العاملني بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي 

ثالثا مبتوسط  بالقائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي (، وحلت املعوقات املرتبطة 3.87ثانيا مبتوسط حسايب مقداره ) 
نت األقل من اليت كا  (  3.54)  رابعا مبتوسط حسايب مقداره  بالوزارةاملعوقات املتعلقة    أخرياا   وحلت  (،  3.56حسايب مقداره )  

 حيث املعوقات.
هي ن تطوير اللوائح املنظمة ألعمال املساجد ومدارس القرآن الكرمي ويتبني من اجلدول السابق أن أكثر املعوقات اليت حتد م

تقدم  ، ورمبا يعود ذلك لقلة احلوافز التشجيعية اليتباملوظفني العاملني بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي املعوقات املتعلقة 
 للموظفني من قبل الوزارة، وعدم تقدمي املوظفني االقرتاحات والدراسات والبحوث اليت من شأهنا تطوير اللوائح املنظمة لعمل 
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وزارة األوقاف والشؤون الدينية، وليس هناك تطوير للوائح    من قبل  حيظ املوظفون بالتأهيلإذ ال  املساجد ومدارس القرآن الكرمي،  

اليت تساهم يف ضبط أعمال املساجد ومدارس القرآن الكرمي، كذلك تساهم يف الرقي باملنظومة التعليمية بالنسبة ملدارس القران 
ما أوصت (، كذلك  2013، حممد رمضان )(1997دراسة الغامدي )  الكرمي، وتطوير اعمال املساجد. تتفق هذه النتيجة مع  

 .(1995والسدالن )  (2007)السواط  به دراستا كل من  
 :يف ضوء النتائج السابقة اليت توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث مبا يأيت  التوصيات:

فوائد لل  نظرا  ضرورة قيام وزارة األوقاف والشؤون الدينية بتطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي،   .1
ويعد هذا التطوير ختصص   وكذلك بيوت اهلل سبحانه وتعاىل،يف خدمة القرآن الكرمي    عن هذا التطويرالكبرية اليت تنتج  

أصيل من اختصاصات وزارة األوقاف والشؤون الدينية من خالل االهتمام باملدارس واملساجد الذي يستلزم تطوير 
فاهيم التمسك بالدين وامل ابناء اجملتمعيف شخصيات  تغرسآن الكرمي العمل هبا، نظرا مبا أن املساجد ومدارس القر 

 . القيادة الرشيدة يف سلطنة عمان تسعى إليها  النبيلة اليت    قيم الو 
مقارنة عدم تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي حتديد مصادر الصعوبات اليت أدت إىل  .2

، كاحلاجة امللحة إلصدار لوائح جديدة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي.باجملموعات األخرى من املعوقات ،  
ود معايري منظمة وكذلك عدم وجود بنود مالية كافية لتغطي احتياجات املساجد ومدارس القرآن الكرمي، ومع عدم وج

 وحمكمة الختيار القائمني.
اجلوانب واملعارف واملهارات معلمي القرآن الكرمي واملوظفني بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي االهتمام بتأهيل  .3

 رميسواء بطرق التدريس بالنسبة للمعلمني أو قلة اإلملام باللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكاملتعلقة 
 .واليت كشفت الدراسة عن ضعفهم فيها

تكتفي وزارة األوقاف والشؤون الدينية مبشريف املساجد ومشريف املدارس بالقيام واإلشراف على املساجد ومدارس القرآن  .4
( الن ذلك يتداخل مع االختصاصات الوظيفية ملشريف -حبسب األحوال-الكرمي بدال من املواطنني )الوكالء أو امناء

د ومدارس القرآن الكرمي، فضال على أن املساجد ومدارس القرآن الكرمي تتبع لكيان ذي سيادة وهي وزارة املساج
األوقاف والشؤون الدينية وأن كال من املساجد ومدارس القرآن الكرمي تعترب مباين حكومية فال ميكن أن يديرها ويقوم 

  عليها إال من املؤسسة نفسها وفق ضوابط تنظم ذلك.
 ملؤهل الرتبوي شرطاا لاللتحاق بوظيفة معلم القرآن الكرمي، الن التدريس مهارة مكتسبة وعلم البد أن يُدرس. جعل ا .5
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 يقرتح الباحث إجراء الدراسات اْلتية:  ،يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسةالمقترحات:  

  املساجد ومدارس القرآن الكرمي.  دور وزارة األوقاف والشؤون الدينية بتطوير رسالة  إجراء دراسة للكشف عن .1

 املنظومة التعليمية مبدارس القرآن الكرمي.لتطوير    اسةر إجراء د .2

 أثر مسابقة حفظ القرآن الكرمي على التحصيل الدراسي لدى الطالب.  اسةر د .3

 الخاتمة:

مناقشة نتائج أسئلة البحث بشكل عام قام الباحث مبناقشة النتائج اليت توصل هلا عن طريق االستبانة وتضمنت املناقشة، 
واسئلة االستبانة بشكل خاص، من خالهلا ظهر جلياا األعمال اليت تقوم هبا وزارة األوقاف والشؤون الدينية، يف تطوير اللوائح  

ن تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي، واألثر املرتتب على تطوير اللوائح املنظمة، واملعوقات اليت حتد م
املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي مث قام الباحث بكتابة توصيات الدراسة وكذلك مقرتحات الدراسة آمال من إخوانه  

 الباحثني االستفادة منها.
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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses the process of identifying training needs, which is 

the core of the entire training effort, in terms of the aim of making changes in the 

knowledge, skills, attitudes, experiences and performance of the personnel working 

in the educational institution. The problem was that there were shortcomings in 

vocational guidance in terms of the lack of interest of managers in pursuing career 

guidance for students, and the lack of guidance services, which led to low 

information of students in the basic information that can help them in the planning 

of vocational and vocational in the light of their ambitions and abilities. As well as 

poor students' satisfaction with their scientific specialization, lack of familiarity 

with the skills of study, and lack of knowledge of what is happening in the labor 

market that awaits them. The objective of the study is to diagnose the reality of the 

performance of secondary school principals in vocational guidance. And to find out 

the training needs for post-primary school administrators in the Sultanate of Oman 

in the field of vocational guidance. The researcher adopted the descriptive analytical 

method. The questionnaire consisted of (73) paragraphs divided into (5) axes. The 

results showed that the training needs of the principals of the post-primary schools 

were concentrated in the following competencies: planning for the preparation of 

the professional program, organizing and supervising the preparation of the 

professional program, management and decision-making, guidance for professional 

guidance and guidance methods. 

Keywords: training needs, school principals, career guidance . 
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 ملخص ال

جوهر اجلهد التدرييب بأكمله، من حيث اليت تعّد عملية حتديد االحتياجات التدريبية تناقش هذه الدراسة الكمية 
 . متثلتة التعليميةؤسسملحداث تغيريات يف معرفة ومهارات واجتاهات وخربات وأداء األفراد العاملني يف اإاستهدافها 

، ضعف اهتمام املديرين مبتابعة التوجيه املهين للطالبمن حيث املشكلة يف وجود نواحي قصور يف التوجيه املهين 
ملعلومات األساسية اليت ميكن أن تساعدهم على يف اتدين معلومات الطالب  غياب خدمات التوجيه مما أدى إىلو 

ضعف رضا الطالب عن ختصصاهتم العلمية، وعدم كذلك التخطيط الدراسي واملهين يف ضوء طموحاهتم وقدراهتم.  
 تشخيص داف الدارسةهت إملامهم باملهارات الدراسية، وافتقارهم إىل معرفة ما جيري يف سوق العمل الذي ينتظرهم.

الوقوف على االحتياجات التدريبية الالزمة ملديري مدارس و واقع أداء مديري املدارس الثانوية يف جمال التوجيه املهين. 
تكونت االستبانة  التحليلي، تمد الباحث املنهج الوصفياع .ه املهينيف جمال التوجي ،ما بعد األساسي بسلطنة عمان 

ن االحتياجات التدريبية ملديري مدارس ما بعد التعليم األساسي أ . دللت النتائج( حماور5( فقرة موزعة يف )73من )
نامج املهين، اإلدارة واختاذ التخطيط إلعداد الربنامج املهين، التنظيم واإلشراف إلعداد الرب   متركزت يف الكفايات التالية:

التعاون مع أخصائي التوجيه املهين واملعلمني واجملتمع وأخريًا القرار، التوجيه لطرق وأساليب اإلرشاد والتوجيه املهين، 
 احمللي يف جمال التوجيه املهين.

     التوجيه املهين،  دارسامل  ومدير   ،االحتياجات التدريبيةكلمات مفتاحية:  
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ن التغيريات احلاصلة يف بيئة األعمال انعكست بآثارها على املنظمات، األمر الذي استلزم إعادة النظر برتكيبة املوارد إ
اهتا األدائية، و يتطلب مثل هذا التطوير تركيز املنظمة إضافة إىل أنشطتها يف جمال ر البشرية  و املهارية واملعرفية وتطوير قد 

على تدريبها بقصد تطوير مهاراهتا ، ومعارفها ، أو  ،ني واالستقبال والتوجيه واملتابعة للموارد البشريةاالختيار والتعي
تواجه املؤسسات الرتبوية إذ  (.  1)كساهبا مهارات ومعارف جديدة وسلوكيات تتناسب مع املتطلبات الوظيفية اجلديدة  إ

حتديات عديدة أفرزهتا متغريات متعددة يف عامل سريع التغري، ولعل العوملة اليت اكتسبت أبعادا متشابكة   ؛ومنها املدرسة
فهناك متغريات أفرزهتا تكنولوجيا املعلومات يف كافة جماالت  تكاد تشكل صلب التحديات اليت تواجه مدير املدرسة،

لك املؤسسات إىل إبداع وتطوير مستمر سعيا وراء األخذ تتالشى فيها احلدود وحتول عمل األفراد يف ت ، حيثاحلياة
كما أن هناك الطفرة املعلوماتية وعصر اإللكرتونيات واالندماج املتسارع لالقتصاد العاملي هلا أثرها الكبري على .  باجلديد 

 الرتبية والتعليم وخمرجاته لسوق العمل احمللي والعاملي.  
يتطلب منه اإلملام باملتطلبات الرتبوية الواجب توافرها يف كل مدخل من مدخالت   إن الدور الذي يقوم به مدير املدرسة

 يعد مل هدور ف(. 2) العملية الرتبوية، وأن يكون دوره فنيا  وإدارا  وانسانيا حىت يستطيع حتقيق االهداف الرتبوية املتوخاة
البد أن يتضمن جوانب عدة  هبل أن عمل  ؛أو قاصرا لتحقيق أهداف هذه املؤسسة ،قاصرا على مراحل اختاذ القرارات

منها: اختاذ القرارات، وحسن التنظيم والتوجيه، والقيادة احلازمة القادرة على التعاون مع املرؤوسني بأسلوب خيلق فيهم 
روح التجاوب، واحرتام القادة والشعور بالرضى واحلرص على حتقيق أهداف املدرسة؛ أي القدرة على خلق جو من 

 (.  3اإلنسانية، حبيث حيقق أهداف املدرسة بأقصى ما ميكن من وفرة يف الوقت واملال )  العالقات
    
 

 
 .  221" ، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع ، ص مدخل استراتيجي–إدارة الموارد البشرية ( : " 2003خالدعبد الرحيم اهلييت ) - 1
 معوقات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر مديري المدارس ومديراتها في مديرية تربية بني كنانة في األردن( : " 2002خليفة عاشور مصطفى) - 2

 .   107، ص18"، جملة جامعة دمشق ، دمشق ، ص
 .    11ر العريب ،  ص "، القاهرة ، دار الفك فقه التربية مدخل الى العلوم التربوية( : " 2001سعيد إمساعيل علي ) 3
 إسهام مديري مدارس سلطنة عمان في مجال التوجيه المهني للطالب من وجهة نظر األخصائيين( : " 2007سعيد بن سامل اجلامودي) 4

 .  61ص "، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل قسم األصول واإلدارة الرتبوية ، كلية الرتبية ، جامعة السلطان قابوس ،  االجتماعيين

 

 المقدمة
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كما هو معلوم بأن من أساسيات املدرسة احلديثة وجود مدير مؤهل له صفات قيادية ، حبيث تكون من أبرز مهامه 

ومنها خدمات التوجيه املهين،  وحىت يقوم مدير توفري خدمات إرشادية وتوجيهية ، تعليمية ونفسية ، واجتماعية ومهنية  
املدرسة بدوره التوجيهي واإلرشادي جيب أن يكون ملما بالتوجيه واإلرشاد وجيب أن يكون مقتنعا ومتحمسا له ، حيث 

يف يتوقف جناح التوجيه واإلرشاد على جناح إدارة املدرسة هلذا الربنامج، ويتوقع من مدير املدرسة أن يقدم كل مساعدة 
جمال إعداد وتنفيذ الربامج اإلرشادية والتوجيهية والعمل على تطوير عملية التوجيه ، حبيث تؤدي إىل تنمية مهارات 

 (.  4الطالب لوضع احللول املثلى ملشكالهتم اليومية، وتكوين اجتاهات إجيابية حنو التفاعل مع البيئة )
سؤولية تقومي برنامج التوجيه وحتسينه تقع بالدرجة األوىل ( أن مMortensen&Schmullerويرى مورتينسن وسكوميللر )

 على عاتق القيادة اإلدارية باملدرسة ، فمدير املدرسة خولت له سلطة توفري املال واملواد )األدوات والتجهيزات(، والرجال
 (. 5ج املدرسي أو إخفاقه )واإلدارة )القيادة( واإلدارة هي العنصر النهائي الذي بيده مفتاح الربنام  )أخصائي التوجيه(،

مسؤوليات مدير املدرسة طوال العام الدراسي، أورد أن من مسؤوليات مدير  ،وحينما فصل "عمر حسن مساد"    
املدرسة يف جمال اإلشراف على السلوك العام للطالب: هتيئة فرص النجاح يف احلياة العملية املستقبلية هلم بتزويدهم 

ارجي، وتوجيههم لنوع العمل أو املهنة اليت سيدرسوهنا يف احلياة عن طريق توفري بعض بفكرة صحيحة عن العامل اخل
(. ويتمثل الدور 5اخلب ارت املهنية اليت تساعدهم على اكتشاف ميوهلم وتشجيعها، والتعاون مع البيئة اخلارجية )

ب يف مساعدة التالميذ على االختيار شرايف ملدير املدرسة كمشرف تربوي مسؤول عن التوجيه املهين والرتبوي للطالاإل
من بني املواد االختيارية، وال سيما بعد أن ضمت مناهج املدرسة الثانوية العامة مواد اختيارية بعضها نظري وبعضها 
تطبيقي، األمر الذي يتطلب منه دراية بأساليب التوجيه الرتبوي، بل والتوجيه املهين أيضا، والعمل على مساعدة معلميه 

 (.  6القيام بعملية التوجيه")على  
لذلك أصبحت عملية تدريب مديري املدارس ضرورة حتمية إلحداث عملية التجديد والتطوير املطلوبة، وأصبحت 
 هناك حاجة ملحة إلكساهبم كفاءات تعتمد على اخللفية املهنية، وتؤهلهم فعليا للقيام بدورهم الرتبوي بناء على دراسة 

 

 
(. "التوجيه واإلرشاد املدرسي بني النظريات واإلجراءات "، ترمجة قسم التعريب والرتمجة بدار الكتاب اجلامعي ، 2005دونالد مورتينسون، وسكوميلر. ) 5

          .  54العني:  دار الكتاب اجلامعي، ص 
 . 67رتبوي"، عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع،  ص ( : " اإلدارة املدرسية ودورها يف اإلشراف ال2005عمر حسن مساد ) 5
 . 42، القاهرة : دار الفكر العريب، ص 1( : " إدارة بيئة التعليم والتعلم النظرية واملمارسة داخل الفصل واملدرسة "، ط2003أمحد إمساعيل حجي ) 6
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ظرا ألن جناح أي برنامج تدرييب ملديري املدارس مرتبط مبدى (. ن7وحتليل الحتياجات متطلبات اإلدارة املدرسية )
فإن األمر يتطلب حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدارس قبل  ؛استجابته ملتطلبات املتدربني واحتياجاهتم التدريبية

ات ستجد ب املوالبد أن تكون عملية حتديد االحتياجات التدريبية مستمرة، لكي تواك .تصميم أي برنامج تدرييب
 (.  8لتطورات العلمية والتكنولوجية املتالحقة وما يرتبط هبا من تغيريات تربوية واجتماعية)وااملستمرة  

متثل عملية حتديد االحتياجات التدريبية جوهر اجلهد التدرييب بأكمله ، من حيث استهدافها إحداث تغيريات يف     
العاملني يف املنظمة التعليمية الواجب تدريبهم ، وذلك بغرض تعديل  معرفة ومهارات واجتاهات وخربات وأداء األفراد

  ( 9) وتطوير أدائهم أو سلوكهم ما يتمشى مع أهداف املنظمة بغية الوصول إىل أقصى كفاية ممكنة )حاليا ومستقبال(
ى أمهيتها وضرورهتا امللحة لذا فإن هذه العملية تعد مبثابة املصدر األساسي ألهداف أية برامج تدريبية مقرتحة، وهنا تتجل

)دورات، ورش عمل، زيا ارت ميدانية، تبادل خربات...اخل(  واألساسية، بل إهنا األساس يف كل التدخالت التدريبية
(10)    . 

إن مسؤولية مدير مدرسة ما بعد التعليم األساسي بسلطنة عمان هي توجيه املدرسة حنو أداء رسالتها، وتنفيذ اللوائح     
والقوانني التعليمية اليت تصدر من الوازرة، ويتعاون معه مساعد مدير املدرسة واملعلمني واإلداريني وغريهم من العاملني 

املدرسة أن يكون على وعي تام هبذه األصول والقواعد والقوانني واللوائح ليتسىن ولذا جيب على مدير  (  11يف املدرسة )
 (.  12)له القيام بدوره القيادي بدرجة عالية من الكفاءة  

لقد أولت وازرة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان اهتماما متزايدا بتنمية القوى البشرية العاملة فيها ورفع كفاءة وتطوير   
 ى، إلدراكها أن التعليم الذي يتسم مبستوى عال من اجلودة يعد مصدرا حيويا للمجتمع، ولقد ظهر أداء هذه القو 

 
" رسالة ماجستري غري منشورة ، كفايات مديري المدارس الثانوية في لواء غزةنظام تدريبي مقترح لتطوير  ( :"2002عبدالسالم أمحد عبد اهلادي) 7

 . 1كلية الرتبية ، جامعة عني مشس ، ص 
 . 17( : املركز العريب للتدريب الرتبوي لدول اخلليج بالتعاون مـع املركـز العربـي للتعلـيم والتنميـة بالقـاهرة ، إبريـل، ص 2008") دليل التدريب التربوي 8
 عمان االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس اإلعدادية والثانوية بمدارس التعليم العام في سلطنة( : "1998حممد بن ارشد احلديدي) -9

 . 1" ، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل قسم الرتبية وعلم النفس ، كلية الرتبية والعلوم اإلسالمية ، جامعة السلطان قابوس، ص 
"، عمان: دار الفكر العريب للطباعة والنشر والتوزيع،   أسس اإلدارة التربوية والمدرسية  واإلشراف التربوي( 1998تيسري الدويك وآخرون) 10
 .     13،ص2بعةالط
 

 .  13، ص2، عمان : دار الفكر العريب للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة "اإلدارة التربوية في الوطن العربي( : 2003إبراهيم عصمت مطاوع ) 11
  7عليم، ص(:  دليل اإلمناء املهين والدراسات التأهيلية ، مسقط ، وازرة الرتبية والت 2005دائرة تنمية املوارد البشرية ) 12
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حرص الوزارة واهتمامها من خالل سياستها الرتبوية وأنظمتها وخططها يف جمال اإلمناء املهين ، حيث إنه الوسيلة الفعالة 

 .(13لتحقيق النمو املهين )
اتيجيتها لتنمية املوارد البشرية دور التدريب وأمهيته يف جمال التعليم ، كما جاء كما أوضحت سلطنة عمان يف اسرت    

ذلك يف اخلطة اخلمسية اخلامسة، إذ أن أحد حماور السرتاتيجية ينص على "بذل اجلهود لتدريب العاملني ، يف اجملال 
هنية ، من خالل الدورات املختلفة والورش الرتبوي أثناء اخلدمة للنهوض مبستوى األداء الرتبوي واالرتقاء بالكفاءة امل

 (. 14واملشاغل املتعددة")
قد تبنت الوازرة بالسلطنة أمناط متعددة من برامج التدريب، فهناك برامج تدريبية للموظفني اجلدد وبرامج تدريبية     

لرفع مستوى األداء ، وبرامج تدريبية تنشيطية إلنعاش وتنمية املعارف واملهارات ، وبرامج اإلمناء املهين التحليلي" التباديل" 
إىل الدراسة أو اكتساب اخلربة لفرتة ما ، وأخريا برامج إعادة التدريب ، ويهدف إىل  واليت تعتمد على إرسال املوظف

قد بني تقرير دائرة ل  تزويد العاملني مبعلومات ومهارات ضرورية ألداء أعمال ختتلف عن العمل األصلي الذي يقومون به.
املشروعات الرتبوية منها املشروع التكاملي لإلمناء   تنمية املوارد البشرية، أن الوازرة بسلطنة عمان تقوم بتنفيذ العديد من

م ، حيث اجتهت دائرة تنمية املوارد البشرية إىل تطبيق شعار جعل املدرسة وحدة 2003/2004املهين منذ بداية العام  
 (.   15أساسية لإلمناء املهين والتطوير )

 مشكلة الدارسة: 
بوي العماين، واالهتمام بتطوير براجمه إال أن نتائج بعض الدراسات كشفت بالرغم من أمهية التوجيه املهين يف امليدان الرت 

(، وأن احلاجات اإلرشادية املهنية كانت من احلاجات 16عن نواحي قصور يف توفري خدمات برنامج التوجيه املهين )
 ة العظمى من طالب ذات األولوية واألمهية الكبرية لطلبة مدارس السلطنة ،كما أظهرت إحدى الدراسات أن الغالبي

 

 
 .  19( ، سلطنة عمان ،ص1996-2000( : خطة التنمية اخلمسية اخلامسة) 1998وزارة التنمية ) 13
 .9( : دليل اإلمناء املهين والدارسات التأهيلية، مرجع سابق ، ص 2005دائرة تنمية املوارد البشرية ) 14
، مسقط : وازرة الرتبية والتعليم،  ص 2005برامج وفعاليات خطة اإلمناء املهين لعام  (.  التقرير السنوي إلجنازات2005دائرة تنمية املوارد البشرية. ) 15
7 . 

 سهام مديري مدارس سلطنة عمان في مجال التوجيه المهني للطالب من وجهة نظر االخصائيين(. إ 2007سعيد بن سامل اجلامودي. ) 16
 . 3، مرجع سابق ، ص   االجتماعيين
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)الكليات التقنية حاليا( وال بالتخصصات  الثانوية العامة ليست لديهم معرفه بأماكن توزيع الكليات الفنية الصناعية

 (، وميكن إمجاال حتديد املشكلة يف وجود نواحي قصور يف التوجيه املهين وتتمثل هذه النواحي يف:   17املوجودة )
 ضعف اهتمام املديرين مبتابعة التوجيه املهين للطالب.  

 غياب خدمات التوجيه مما أدى إىل:   
تدين معلومات الطالب للمعلومات األساسية اليت ميكن أن تساعدهم على التخطيط الدراسي واملهين يف ضوء  -

 طموحاهتم وقدراهتم.  
ضعف رضا الطالب عن ختصصاهتم العلمية، وعدم إملامهم باملهارات الدراسية، وافتقارهم إىل معرفة ما جيري يف  -

 سوق العمل الذي ينتظرهم .  
 .  (18)يف التنسيق بني الواقع واحتياجات سوق العمل ظهور الفجوة -

مديرا ومديرة من  16( مشلت 3وقد أجرى الباحث دراسة استطالعية باستخدام استبانة مفتوحة )ملحق رقم     
مديري مدارس ما بعد التعليم األساسي ، وتنوعت ما بني مدارس ذكور  واناث  ومدارس خمتلطة ، ومشلت ثالث 

% 23مديرات( ميثلون ما نسبته  8مديرين و  8حملافظة الباطنة مشال ما بني مدارس ساحلية وجبلية  ) واليات تابعة 
م 2011/2012( وفق إحصائيات وزارة الرتبية والتعليم للعام الد ارسي 153) من جمتمع الدراسة البالغ عددهم 

مالءمة الربامج التدريبية املقدمة واستجابتها ومدى    ،،للتأكد من مدى وجود جوانب القصور السابقة يف امليدان املدرسي
 لالحتياجات الفعلية ملديري مدارس ما بعد التعليم األساسي  بسلطنة عمان .  

 و من خالل حتليل نتائج الدراسة االستطالعية توصل الباحث إىل أن:
 مل يلتحق أي مدير من العينة بدورات تدريبية.    -1
 يف: تركزت احتياجاهتم التدريبية    -2
 شراف إلعداد الربنامج املهين. التنظيم واإلويف  التخطيط إلعداد الربنامج املهين.   -
 اإلدارة و اختاذ القرار.   -
 التوجيه لطرق و أساليب اإلرشاد و التوجيه املهين.   -

 
"، ورقة عمل عشر بمحافظة مسقط تقدير إحتياجات التوجيه المهني لدى طلبة الصفين الحادي عشر والثاني(.  2006منسي وكاظم. )  17

 ، وزارة الرتبية والتعليم ، مسقط.  2006( مايو ، 15-13مقدمة يف ملتقى التوجيه املهين االول) 
"، رسالة ماجستري  دية لطلبة المرحلة الثانوية في منطقتي مسقط والداخلية بسلطنة عمان" الحاجات االرشا(: 2004مليعة بنت داود العصفور )  18

 غري منشورة ، جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان.  
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 التعاون مع أخصائي التوجيه املهين و املعلمني واجملتمع احمللي يف جمال التوجيه املهين.  -
 منها:   ، يفتقر مديرو ومديرات مدارس ما بعد التعليم األساسي إىل العديد من املهارات يف جمال التوجيه املهين  -3
 حتديد آليات مناسبة لتقييم عمل أخصائي التوجيه املهين.   -
 انب اليت تتعلق بتوضيح العالقة بني املدرسة واملركز الوطين للتوجيه املهين.  اجلو   -
 مهارات تنظيمية ومناسبة يف توضيح اآللية املناسبة لإلشراف على املعارض املهنية داخل املدرسة   -
جمال التوجيه   -ة املدرسية يف  دار مهارات تدريبية يف نشر الثقافة املدرسية ومهارات يف قيادة الكوادر البشرية وقوانني اإل  -

 (  2008املهين وخاصة بعد صدور اهليكل اجلديد لوازرة الرتبية والتعليم )
مهارات يف إعداد الدورات التدريبية يف التعريف بأسس ومفاهيم التوجيه املهين ومهارات يف طرق إقناع الطلبة وأولياء   -

يبية أخرى يف آليات مساندة الطالب يف كيفية اختياره للمواد الدراسية أمورهم بأمهية اختيار املواد العلمية. ودورات تدر 
 وتوجيه مساره املهين.  

  -يواجه مديرو ومديرات الصفني احلادي عشر والثاين عشر العديد من الصعوبات ومنها:  -4
 الثاين عشر (  -تدين وضوح الرؤية بالنسبة ملناهج التوجيه املهين للصفوف) العاشر  -
 األعباء اإلدارة والفنية امللقاة على عاتق مدير املدرسة وأخصائي التوجيه املهين  كثرة    -
 ضعف اإلمكانات املادية والبشرية.     -
 نقص الدعم الالزم من القطاع اخلاص.    -
 تدين توظيف التقانة احلديثة بالصورة املطلوبة.    -
 ضعف تشجيع أولياء األمور للتوجيه املهين.    -
 )خاصة باإلناث( لكي تستوعب خمرجات الصف الثاين عشر    نقص أعداد املعاهد الفنية املتخصصة  -

و يرى الباحث أنه بات من األمهية مبكان حتديد هذه االحتياجات، ليتمكن مدير مدرسة ما بعد التعليم األساسي من 
 كفاءة وفعالية.  تأدية وظائفه ومهامه ب

 هتدف هذه الدراسة إىل ما يلي:     أهداف الدارسة:
 املعاصر.   يتعرف األسس النظرية للتوجيه املهين باملدارس الثانوية يف ضوء الفكر اإلدار   -1
 الوقوف على واقع أداء مديري املدارس الثانوية يف جمال التوجيه املهين. –  2
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 الوقوف على االحتياجات التدريبية الالزمة ملديري مدارس ما بعد األساسي بسلطنة عمان يف جمال التوجيه املهين.    -3
نوية ما بعد األساسي )يف جمال التوجيه التوصل إىل برنامج مقرتح لتلبية االحتياجات التدريبية ملديري املدارس الثا -4

 املهين بسلطنة عمان(. 
 الدارسات السابقة: 

 االحتياجات التدريبية    حولأوال: دارسات  
"االحتياجات التدريبية ملديري و مديرات املدارس الثانوية واألساسية يف . (1994) .دارسة طه مجيل اخلرشة -1

حتديد االحتياجات التدريبية ملديري ومديرات املدارس الثانوية هدفت إىل . (19حمافظة الكرك باألردن".)
واألساسية يف اجملاالت التالية :اإلدارية ، التخطيط ، إثراء املناهج ، االتصال مع الزمالء ، وأولياء األمور، الشئون 

نهج الوصفي حيث استخدم الباحث امل. املالية، التقومي . واشتمل كل جمال منها على مهارات فرعية متعددة
 كمنهج للدراسة وكانت االستبانة أداة الدراسة ، حيث طبقت على عينة وهي كل اجملتمع االحصائي وعددها

نتائج: أبدى مديرو املدارس احتياجا كبريا للتدريب على اجملاالت املهنية التالية أشارت ال( مدير ومديرة.  207)
اري، إثراء املناهج، كما أبدوا احتياجا متوسطا للتدريب على :التخطيط والتقومي، الشؤون املالية ، اجملال اإلد

 جمال التواصل والشؤون املالية.  
دارسة إبراهيم عبداهلل النوري،"  االحتياجات التدريبية ملديري املدارس األساسية وأثرها على عملية اختاذ القرار"،  -2

. س األساسية وأثرها على عملية اختاذ القرارهدفت حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدار .  (20(: )1997)
حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي كمنهج للدراسة واختار عينة طبقية منتظمة ، وكانت االستبانة أداة 
الدراسة وهي موزعة حتت مخس جماالت: حتديد املوضوع، مجع البيانات، حتليل البيانات، البدائل، اختيار القرار 

ن املديرين يريدون التدريب على حتديد املوضوع ، وأن نسبة كثرية فإنتائج الدراسة:  أما  تاحة. من بني البدائل امل
منهم يرغبون يف التدريب على كل اجملاالت السابقة،  بينما حصل جمال االختيار على أقل نسبة عالية من باقي 

 تعود إىل متغريات اخلربة واملؤهل   (0,05)  اجملاالت املذكورة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الدالة
 
 

 
ستري غري منشورة  (. "االحتياجات التدريبية ملديري ومديرات املدارس الثانوية واألساسية يف حمافظة الكرك باألردن"، رسـالة ماج1994طه مجيل اخلرشـة ) 19

 مقدمة إىل كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، عمان. 
(. "االحتياجات التدريبية ملديري املدارس األساسية وأثرها على عملية اختاذ القارر"، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة  1997إبراهيم عبداهلل النوري ) 20

 لوطنية ، نابلس. اىل كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح ا



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 99 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
العلمي ، واجلنس، والدخل الشهري ، والسلطة املشرفة وعدد طالب املدرسة وعدد املعلمني هبا واالحتياجات التدريبية 

 ودرجة توافرها وموقع املدرسة.  
، "دارسة وصفية لالحتياجات التدريبية ملديري املدارس Tracy Robert Grgg(  1997)  دارسة  تارسي روبرت -3

هدفت الوقوف على أهم . )21)لقيادة والسبل الفعالة لتطوير مهاراهتم القيادية"األساسية يف جمال تنمية ا
االحتياجات التدريبية ملديري املدارس بوالية أوهايو األمريكية. استخدم الباحث املنهج الوصفي، باإلضافة إىل 

 إجراء استطالع للرأي. توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها:  
اعدهتم على القيام بأدوارهم بنجاح من إن برامج التنمية املهنية سامهت يف حتسني مهارات املديرين وقدراهتم ومس -

 خالل اكتساهبم خربات ومهارات إدارية جديدة.   
إن االرتقاء مبستوى أداء مديري املدارس يتطلب التنمية املهنية و التطبيق العملي على الدور القيادي الذي يركز  -

 على الدور على متطلبات القيادة التحويلية.  
 ىن على أساس تلبية االحتياجات التدريبية للقيادات .  إن برامج التنمية املهنية تب -

 التوجيه املهين  حولسات  اثانيا : در 
"واقع التوجيه واالرشاد املهين لطالب املرحلتني املتوسطة والثانوية يف مدينة .  (1991)  دارسة أمحد احلمود النافع،  -1

هين باملدارس املتوسطة والثانوية احلكومية هدفت التعرف على واقع برنامج التوجيه واإلرشاد امل. (22الرياض")
واألهلية، واألساليب اليت يستخدمها املرشدون الطالبيون عند ممارستهم توجيه الطالب  وارشادهم مهنيا ، 
والصعاب اليت تواجه خدمات التوجيه واإلرشاد املهين. حيث استخدم الباحث استبانة  تكونت يف صورهتا النهائية  

 ( مديرا ومرشدا وطالبا.  1198ها على عينه مكونة من  )( فقره طبق75من)
نتائج الدراسة:  أن هناك عددا من الصعاب اليت تواجه خدمات التوجيه واإلرشاد املهين لطالب املرحلتني املتوسطة   

ملتاحة ، والثانوية ، ومن أبرزها افتقار الربنامج إىل التقومي الشامل  وإىل حتديث املعلومات عن جماالت العمل ا
والقصور يف إعداد وتأهيل املرشد الطاليب وتدريبه أثناء اخلدمة وتكليفه بعدد من املهام اإلدارية وعزوف الطالب 

 عن زياره املرشد الطاليب ، كما كشفت النتائج عن وجود فروق داله إحصائيا لتأثري الوظيفة واملؤهل الدارسي 
 

21 Tracy Robert Grgg (1997), "A Descriptive Study of Practicing Elementary 
Principals.Perceptions of Their Leadership Development Needs and Effective Ways of developing 

".Elementary Education Professional Development.EDD. University  of Cincinnati, 
، رسالة  -دراسة ميدانيـة  –  واقع التوجيه واالرشاد المهني لطالب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدينة الرياض(: "  1990أمحد احلمود النافع )  - 22

 ماجستري غري منشورة ، جامعة امللك سعود ، الرياض .   
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واخلربة وعدد مرات زيارة املرشد الطاليب ، وعدد سنوات القيد باملرحلة التعليمية يف اختالف إدراك فئات الدراسة لواقع 
التوجيه واإلرشاد املهين . وأوصت الدراسة مبجموعه من التوصيات اليت من شأهنا تطوير برامج التوجيه واإلرشاد 

 ق فاعلية خدمات التوجيه واإلرشاد املهين .  املهين والتغلب على عدد من الصعاب اليت تعو 
"خدمات اإل رشاد النفسي والتوجيه الدارسي واملهين يف املرحلتني الثانوية .  (2001)  سة أمحد بن علي املعشين،ادر   -2

هدفت الدراسة إىل التعرف على خدمات اإلرشاد النفسي . (23واجلامعية يف حمافظة ظفار يف سلطنة عمان")
راسي واملهين اليت تقدم يف مدارس التعليم الثانوي ويف الكليات اجلامعية يف حمافظة ظفار يف سلطنة والتوجيه الد 

( 19عمان ، والصعوبات اليت تواجهها هذه اخلدمات. حيث استخدم الباحث استبانتني أحدمها مكونة من )
ارسي واملهين يف املدارس الثانوية  موجهة إىل اجلهات املختصة بتقدمي خدمات اإلرشاد والتوجيه الد  امفتوح سؤاال

( فقرة موجهة إىل طالب هذه املدارس والكليات ، 14والكليات اجلامعية يف حمافظة ظفار، والثانية مكونة من )
( من االخصائيني 5( أخصائيني اجتماعيني من العاملني يف مدارس املرحلة الثانوية، و)8وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبا وطالبة من املرحلة الثانوية ، و )  2036خدمات طالبية من املرحلة اجلامعية ،و )  االجتماعيني ومشريف
 ( طالبا وطالبة من الكليات اجلامعية يف احملافظة . 1065

خلصت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فلسفة أو اسرتاتيجية  حمددة معروفة املالمح واألسس اليت ميكن أن تكون 
إطارا مرجعيا تنطلق منه خدمات اإلرشاد النفسي والتوجيه الدراسي واملهين ، وغياب التشريعات والقوانني،  وأن 

كما أظهرت الدراسة عدم رضا الطالب عن هذه اخلدمات ال تستجيب حلاجات الطالب وال حتل مشاكلهم،   
ختصصاهتم العلمية وجهلهم باملهارات الدراسية  وافتقارهم إىل معرفة ما جيري يف سوق العمل الذي ينتظرهم ، كما 
أظهرت غياب التنسيق بني واقع واحتياجات سوق العمل و واقع التعليم يف خمتلف مراحله يف ظل غياب خدمات 

ي يتمثل يف جهل الطالب مبختلف مراحلهم باملعلومات األساسية اليت ميكن أن تساعدهم التوجيه واإلرشاد الذ 
 على التخطيط الدراسي واملهين يف ضوء طموحاهتم وقدراهتم وحاجات التنمية يف سلطنة عمان.   

 
 

 
(.  "خدمات اإلرشاد النفسي والتوجيه الدارسي واملهين يف املرحلتني الثانوية واجلامعية يف حمافظة ظفار بسلطنة عمان". 2001أمحـد بن علي املعشين. ) 23

 س يوسف، بريوت. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القدي
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   منهج الدارسة:

ض االدراسة وحسب هذا املنهج مت استعر يعتمد الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي، الذي يتالءم وطبيعة مشكلة 
األدبيات املتعلقة بتحديد االحتياجات التدريبية، أما أداة الدراسة فتتمثل يف استبانة هتدف إىل حتديد درجة االحتياجات 

 التدريبية للمديرين مبدارس ما بعد التعليم األساسي يف سلطنة عمان. 
وهي املدارس   ،يري مدارس ما بعد التعليم األساسي )املدارس الثانوية(تكون جمتمع الدراسة من فئة مد   مجتمع الدارسة:

 اليت يوجد هبا الصفني احلادي عشر والثاين عشر . 
مشال وجنوب الباطنة وحمافظة مسقط وحمافظة  :مت اختيار عينة عشوائية ممثلة جملتمع الدراسة مبحافظات عينة الدارسة:

ت تضم كثافة عددية عالية وتتنوع خصائصها الدميوغرافية واجلغرافية، وتعكس وهذه احملافظا .الظاهرة يف سلطنة عمان 
 التباين املوجود بني معظم احملافظات.  

مقياس )ليكرت( اخلماسي، بعد االطالع على األدب الرتبوي النظري، ومقابلة الباحث لعدد   وفقاستبانة    أداة الدارسة:  
     :، هيحماور(  5موزعة يف )فقرة (  73)  من مديري املدارس. تكونت االستبانة من

 ( فقرة      16احملور األول : التخطيط إلعداد الربنامج املهين، يتكون من )   -
 ( فقرة   19احملور الثاين:  التنظيم واإلشراف إلعداد الربنامج املهين، يتكون من  )   -
 (  فقره    17احملور الثالث: اإلدارة واختاذ القرار يتكون من )   -
 ( فقرة   12رابع:  التوجيه لطرق وأساليب اإلرشاد والتوجيه املهين، يتكون من  )  احملور ال -
احملور اخلامس: التعاون مع أخصائي التوجيه املهين واملعلمني واجملتمع احمللي يف جمال التوجيه املهين،  يتكون  -

 ( فقرات   9من )  
 ( فقرات    9احملور السادس  كفاية إختاذ القرار ويتكون من )  -

(، يف كل من جامعة 10)مت التأكد من صدق األداة من خالل عرضها على حمكمني بلغ عددهم : صدق األداة
السلطان قابوس ووازرة الرتبية والتعليم واملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة وجامعة عني مشس. ألخذ 
مقرتحاهتم حول تعديل أو حذف بعض عباراتاالستبانة من حيث الوضوح ودقة الصياغة اللغوية. ةقد مت األخذ 

 هتم. الالحظاهتم وتعديمب
  كانت قيم ألفا جلميع متغريات الدراسة  ،االتساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا رجبات أداة الدارسة: استخث

 . تشري إىل متتع املقياس بثبت عال  وهي نسبة مقبولة    .(881)ككل الستبانة  بلغ معدل او .(  915. إىل 835من )
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ما بعد التعليم األساسي مبحافظات مشال الباطنة وجنوب ( استبانة على مديري ومديرات مدارس 175) مت توزيع

صبحت أ( استبانة لعدم صالحيتها و 22) منها استبعدت .الباطنة و حمافظة مسقط وحمافظة الظاهرة يف سلطنة عمان 
 .(153عينة )ال

 االجتماعية للعلو باستخدام الرزمة اإلحصائية ،مت استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليليحتليل البيانات: 
(SPSS  ،) استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات بمت استخراج التكرارات والنسب املئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة،  و

على النحو  تفسريهاسيتم  فإن قيم املتوسطات احلسابية اليت توصلت إليها الدراسة ،يةتاملعادلة اآلحبسب و  املعيارية.
 فما دون: منخفض(:   –2.33)  : متوسط(،3.67-2.34)  فما فوق: مرتفع(،  –  3.68اآليت: )

 القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد املستويات، أي:    –القيمة العليا  

 
 2.33=    1.33+    1فض من  وبذلك يكون املستوى املنخ

 3.67=    1.33+    2.34ويكون املستوى املتوسط من 
  5  –  3.68ويكون املستوى املرتفع من  

 نتائج الدارسة الميدانية:   
 فيما يلي عرض نتائج الدراسة وفقا الستجابات أفراد العينة على حماور االستبانة اخلمسة على النحو التايل:  

 :   النتائج المتعلقة بكفاية التخطيط إلعداد البرنامج المهني -1
يف جمال التوجيه   ،دارساملبسؤال أفراد العينة حول مدى احلاجة لكفاية التخطيط إلعداد الربنامج املهين ملديري ومديرات  

 يت: اجلدول اآليف  جاءت استجاباهتم كما موضح   ؛املهين بسلطنة عمان 
 ور كفاية )التخطيط إلعداد الربنامج املهين ( مرتبة تنازليا حملعينة  الاستجابات افراد    (1)  جدول

المتوسط   الترتيب  التقدير 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 ت الفقرة 

 مرتفع  4.25 0.80 1 وضع بدائل جديدة مبتكرة حلل املشكالت امليدانية.    1
التخطيط االسرتاتيجي إلعداد وتنفيذ خطة التدريب للعاملني   2

 باملدرسة.   
 مرتفع  4.03 0.99 2
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القدرة على إعداد برامج تدريبية حتقق اهداف التوجيه املهين   3
 باملدرسة.   

 مرتفع  3.93 0.95 3

اكتساب مهارة تصميم مواد تدريبية مناسبة لتنفيذ الربامج   4
 التدريبية والتوجيهية.  

 مرتفع  3.90 0.95 4

اإلملام بأساليب التخطيط الفنية الالزمة لتطبيقها يف برامج   6
 التوجيه املهين.  

 مرتفع  3.78 0.91 5

إكتساب مهارة التنبؤ باملشكالت املتوقعة يف التوجيه املهين   7
 ووضع احللول املناسبة هلا.  

 مرتفع  3.74 1.01 6

 مرتفع  3.78 0.97 7 معرفة أنواع التخطيط االسرتاتيجي املرتبط بربامج التوجيه املهين.   5
 مرتفع  3.71 1.09 8 التخطيط الفاعل الستغالل  وادارة الوقت   11
 مرتفع  3.73 0.97 9 تطبيق الوسائل املناسبة لتحقيق أهداف وبرامج التوجيه املهين.   7

إعداد خطط سنوية )قصرية وبعيدة املدى( تتضمن خدمات   10
 التوجيه املهين.  

 مرتفع  3.71 1.06 10

إكتساب أساليب صياغة  واعداد أهداف املدرسة يف التوجيه   9
 املهين.  

 مرتفع  3.70 1.05 11

 مرتفع   0.98 3.86 معدل فقرات المحور  

  
التخطيط إلعداد الربنامج املهين ملديري ومديرات مدارس ما بعد التعليم مدى احلاجة إىل أن ( 1يوضح اجلدول ) 

وقد يعزى ذلك إىل أن مديري   (.0.98( واحنراف )3.86؛ كانت مرتفعة، مبتوسط حسايب )األساسي بسلطنة عمان 
وى العاملني من أجل توفري مناخ مناسب يسهم يف االرتقاء مبست  ،تلك املدارس تسعى دائما إىل حتقيق أهداف املدرسة

خاصة وأن الوازرة تقوم بتعيني أخصائيني يف التوجيه املهين وبناء قاعات خاصة ومستقلة هبذا اجلانب،  ،بتلك املدارس
 .مع توفري األجهزة واألثاث املناسب هلا

"مرتفع" تقدير  حازت على اليت( "وضع بدائل جديدة مبتكرة حلل املشكالت امليدانية"، 1) لعبارةفقرة اعلى أكانت   
(، ولعل ذلك يرجع إىل القائمني على العملية التعليمية 80،0)  (، وبإحنراف معياري4.25على متوسط حسايب بلغ )وأ

 مليدانية يف كل مؤسسة تعليمية.  من شأهنا ان تساهم يف حل املشكالت ا  ،حبيث يقومون بوضع برامج جديدة ومتطورة
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 (، وباحنراف معياري70،3حازت على أدىن متوسط حسايب بلغ ) اليت، (9) كانت أقل درجة موافقة للعبارة رقم

.(، ونصت على "اكتساب أساليب صياغة واعداد اهداف املدرسة يف التوجيه املهين"، وهذه الدرجة تعرب عن 80)
 ،وقد يعزى ذلك إىل أن بعض القائمني على العملية التعليمية من مديري مدارس ما بعد التعليم األساسي  ."مرتفع"  تقدير

يبذلون قصارى جهدهم من أجل حتقيق أهداف املدرسة   ؛دة والتنفيذ وأخصائي التوجيه املهين ممن توكل هلم مسئولية القيا
ولني عن حتقيق أهداف ؤ خاصة وأن هناك تقارير ترفع للمس ،كذلك إثبات وجودهم   .يف التوجيه املهين لالرتقاء هبا

 املدرسة وخطتها السنوية. 
 مهني: النتائج المتعلقة بكفاية الحاجة إلى التنظيم واإلشراف إلعداد البرنامج ال -2

حول مدى احلاجة لكفاية التنظيم واالشراف إلعداد الربنامج املهين ملديري ومديرات مدارس ما بعد التعليم األساسي 
 ستجابات كما هو موضح باجلدول التايل:اليف جمال التوجيه املهين بسلطنة عمان، جاءت ا

 لربنامج املهين مرتبة تنازليافاية التنظيم واإلشراف إلعداد اك( استجابات العينة حملور  2جدول )  
  

 ترتيب  ال التقدير 
االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي 

 ت الفقرة 

 3.97 0.91 1 مرتفع 
إعداد برامج إرشادية وتوجيهية ومهنية يف اختيار املقررات الدراسية  

   وعالقتها بالدارسة املستقبلية.
1 

 3.96 0.90 2 مرتفع 
اإلشرايف املناسم للموقف التعليمي يف التوجيه  اختيار األسلوب 

   املهين.
10 

 3.93 1.00 3 مرتفع 
توظيف التقانة احلديثة يف إعداد الربنامج املهين لطلبة التعليم ما  

   بعد األساسي. 
6 

 3.88 0.95 4 مرتفع 
اإلملام بأساليب تنفيذ الربنامج املهين لطلبة تعليم ما بعد  

 األساسي.  
2 

 3.84 1.04 5 مرتفع 
 إعداد قاعدة بيانات واضحة عن مؤسسات التعليم العايل  

   )حكومية، خاصة( داخل السلطنة وخارجها. 
7 

 3   تنفيذ الربنامج املهين بطرائق متنوعة. 3.81 0.92 6 مرتفع 
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 3.80 1.03 7 مرتفع 
اإلملام بسياسات وضوابط تشغيل القوى العاملة الوطنية بالقطاع  

   العام واخلاص.
9 

 5   اإلملام بأساليب مجع املعلومات املهنية املختلفة. 3.77 0.97 8 مرتفع 

 3.76 1.03 9 مرتفع 
تصميم دليل تصنيف الوظائف وشروط االلتحاق هبا  )الدليل  

   املهين.( 
8 

 4   توظيف نظريات اإلرشاد املهين يف املواقف املختلفة.  3.68 0.96 10 مرتفع 
   معدل فقرات المحور  3.84 0.97  مرتفع 

 

ات مدارس ما بعد ر مدى احلاجة إىل التنظيم واإلشراف إلعداد الربنامج املهين ملديري ومديأّن ( 2يوضح اجلدول )
قد يعزى إىل إن التنظيم   (.0.97( واحنراف )3.84حسايب )؛ كانت مرتفعة، مبتوسط  التعليم األساسي بسلطنة عمان

يؤدي إىل تسهيل عملية االتصال بني القائمني على  ؛سس علمية صحيحةأواإلشراف إلعداد الربنامج املهين على 
عمليه رض الواقع الذي تقام عليه الأو يف احملافظات التعليمية املختلفة أو على أسواء يف الوازرة  ،العملية التعليمية

 التعليمية مبدارس التعليم ما بعد األساسي.
عزى إىل أمهية هذه ت  ؛( وهذه نسبة مرتفعة  3.68  –  3.97)  تراوحت املتوسطات احلسابية للتنظيم واإلشراف ما بني

  لربنامج املهين.  االكفاية يف حتقيق جودة متطورة من خالل التنظيم واإلشراف عند إعداد  

"إعداد برامج إرشادية وتوجيهية ومهنية يف اختيار املقررات   :على  ت( اليت نص1)  كانت أعلى درجة موافقة للعبارة رقم  
 (، وباحنراف معياري 3.97على متوسط حسايب بلغ )أ حازت على اليت .الدراسية وعالقتها بالدراسة املستقبلية"

ن الوازرة تقوم بإعداد برامج ارشادية وتوجيهية  أىل إلك يرجع  ولعل ذ ؛"مرتفع"  ديرقتدرجة تعرب عن    يوه  .(  0.91)
عند اختيار املقررات الدراسية اليت هلا عالقة بالدراسة املستقبلية للطالب، مما يدل على اهتمام السلطنة بالتوجيه   ،ومهنية

 املهين يف التعليم ما بعد األساسي.  
حازت   واليت"توظيف نظريات اإلرشاد املهين يف املواقف املختلفة"،    :على( اليت تنص  4)  قل درجة موافقة للعبارةأ  كانت

وقد يرجع هذا إىل أن النظريات  ."مرتفع" تقدير(، وهذه الدرجة تعرب عن 0.96حنراف )ا(، و 3.68على متوسط )
رض الواقع أ وهو ما يضعف حتقيق تطبيق هذه النظريات على ؛غاية يف حد ذاهتا تهي وسيلة للعملية التعليمية وليس

 للقيام بالعملية التعليمية على اكمل وجه.  
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  النتائج المتعلقة بكفاية مدى الحاجة إلى االدارة واتخاذ القرار:  -3

ت مدارس ما بعد التعليم راىل االدارة واختاذ القرار إلعداد الربنامج املهين ملديري ومديإحول كفاية مدى احلاجة 
 باجلدول التايل:    بنيجاءت استجاباهتم كما هو م  ؛التوجيه املهين بسلطنة ُعمان األساسي يف جمال  

 )االدارة واختاذ القرار( مرتبة ترتيبا  تنازليا  ورحملعينة الاستجابات  (  3)  جدول

 التقدير 
ترتيب  
 العبارة 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي 

 الفقرة 
رقم  
 العباره 

 7   القدرة على نشر ثقافة احلوار يف اجملتمع املدرسي.  4.08 0.56 1 مرتفع 

 4.04 0.92 2 مرتفع 
تدريب املعلمني مبدرسة التعليم ما بعد األساسي علي عملية صنع  

   القرار داخل البيئة املدرسية.
17 

 4.01 0.92 3 مرتفع 
تعريف أخصائي التوجيه املهين باألسس العلمية الالزمة لعالج  

   املدرسية النامجة عن التوجيه املهين. املشكالت 
15 

 3.94 0.97 4 مرتفع 
اشراك اخصائي التوجيه املهين واملعلمني يف مواقف تدريبية تتطلب  

   ار ومن مث دراسة القرار املتخذة ونتائجه املتوقعة.قر اختاذ 
16 

 4 تطوير التعاون واالتصال بني أخصائي التوجيه املهين وويل األمر.   3.93 1.05 5 مرتفع 

 3.92 1.09 6 مرتفع 
التمكن من مساعدة الطالب يف اختاذ قراره املهين بنفسه دون ال  

   ازمه باختيار مهن معينة.
12 

 3.92 1.00 7 مرتفع 
تصميم نظام لتسهيل عملية اختاذ القرارات من بني البدائل  

   االسرتاتيجية املطروحة. 
13 

 3.90 0.97 8 مرتفع 
تفعيل وسائل االتصال مع مؤسسات اجملتمع املختلفة لتفعيل جوانب  

   التوجيه املهين باملدرسة.
5 

 18   متكني اجملتمع املدرسي من املشاركة يف صنع القرار. 3.89 1.06 9 مرتفع 

 3.86 1.02 10 مرتفع 
باألساليب العلمية لصناعة القرار  تعريف املعلمني والطالب  

   واختاذه. 
14 
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 3.84 1.09 11 مرتفع 
تطبيق األساليب املختلفة للتواصل الفاعل مع املدرسة يف برنامج  

   التوجيه املهين. 
2 

 9   تقبل أفكار االخرين واحرتام مشاعرهم. 3.84 1.23 12 مرتفع 

 3.84 1.07 13 مرتفع 
اجملتمع املدرسي من خالل توظيف  حتقيق التواصل بني أفراد 

   التقنيات احلديثة.
10 

 1   تنظيم  وادارة االجتماعات املختلفة. 3.82 1.12 14 مرتفع 

 3.80 1.13 15 مرتفع 
اشراك مجيع العاملني يف املدرسة يف مناقشات القرار قبل اختاذ القرار  

   النهائي يف التوجيه املهين. 
11 

 8   االنصات اجليد واالستيعاب للطرف اآلخر.  3.79 1.14 16 مرتفع 

 6   االقناع والتأثري عند التحاور مع اآلخرين. 3.76 1.10 17 مرتفع 

 3.71 1.21 18 مرتفع 
إدارة االجتماعات يف بداية العام مع أولياء األمور لتعريفهم  

   خبدمات التوجيه املهين.
3 

  معدل فقرات المحور  3.88 1.15  مرتفع 

 
ىل اإلدارة واختاذ القرار إلعداد الربنامج املهين ملديري ومديرات مدارس ما بعد إمدى احلاجة أّن ( 3اجلدول )يوضح 

عرب أفراد العينة (. وقد 1.15( واحنراف )3.88كانت مرتفعة، مبتوسط حسايب )  ؛التعليم األساسي بسلطنة ُعمان 
ن العاملني مدارة واختاذ القرار  اإلو ائمني على العملية التعليمية  مما يعزى إىل أن الق  ؛مرتفع   بتقدبرهذا احملور    راتفق  نع

 .باملدرسة يهدفون إىل االرتقاء مبستوى الطالب والعاملني وبالعملية التعليمية شاملة
"القدرة على نشر ثقافة احلوار يف اجملتمع املدرسي" ، وحازت  :( اليت تنص على7) كانت أعلى درجة موافقة للعبارة

ولعل ذلك يرجع  ،"مرتفع" تقديرهذه الدرجة تعرب عن ، (0.56) حنراف معياريا(، و 4.08) على متوسط حسايب
يم ألن الطرق املستخدمة حاليا يف بعض مدارس ما بعد التعل ،ىل هذه الكفايةإإىل أن اجملتمع املدرسي حباجة كبريه 

وتقوم الوازرة بوضع معايري الختيار العاملني باملدرسة من حيث القدرة على احلوار   .األساسي تنقصها مثل هذه الثقافة
 واملناقشة واإلقناع وذلك ملواكبة التغريات احلادثة واملتجددة يف العمليات اإلدارية احلديثة.  
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 ،"إدارة االجتماعات يف بداية العام مع أولياء األمور لتعريفهم خبدمات التوجيه املهين"  :أقل درجة موافقة للعبارةكانت  
 ؛"مرتفع"  تقديروهذه الدرجة تعرب عن درجة    ؛(1.21)  (، وبإحنراف معياري3.71)  حازت على متوسط حسايباليت  

 ضعف أساليب االتصال املتنوعة داخل وقد يرجع هذا إىل  .عينة يف استجاباهتم حول هذه العبارةالمما يعين اتفاق أفراد  
املدرسة وخارجها، ورمبا يعزى هذا إىل ضعف مديري ومديرات املدارس على إدارة االجتماعات بطرق أكثر  تنظيما 

 وتفعيال مما يضعف عملية االتصال .  
  النتائج المتعلقة بكفاية التوجيه لطرق وأساليب االرشاد والتوجيه المهني:  -4

حول كفاية  طرق وأساليب االرشاد والتوجيه املهين ملديري مديرات مدارس ما بعد التعليم األساسي يف جمال التوجيه 
 املهين بسلطنة ُعمان، جاءت استجاباهتم بالتفصيل كما هو موضح باجلدول التايل:  

 مرتبة تنازليا املهين(  كفاية التوجيه لطرق وأساليب اإلرشاد والتوجيه  ورحملعينة الاستجابات    (4)  جدول

 التقدير  
ترتيب  
 العبارة  

 االنحراف  
   المعياري

المتوسط  
   الحسابي 

   الفقرة
رقم  
 العبارة 

 1 املشكالت.  مهارة تدريب طلبة ما بعد التعليم األساسي على حل 4.01  0.92  1 مرتفع  

 2   واإلرشاد.   التوجيهاستخدام وتوظيف الطرق واألساليب املتطورة يف  3.99  0.86  2 مرتفع  

 6   املهين.   تدرمي طلبة ما بعد التعليم األساسي على مهارة إختاذ القرار 3.97  0.96  3 مرتفع  

 4   القدرة على تشخيص مشاكل الطالب.  3.89  1.04  4 مرتفع  
 8   واخلاص. الوطنية بالقطاع العام  اإلملام بسياسات تشغيل القوى العاملة  3.84  1.03  5 مرتفع  
 5 حتليل ميول الطالب وقدارهتم.   3.83  1.07  6 مرتفع  
 7   الطلبة بالتوجيه املهين.  إعداد البحوث الرتبوية املتعلقة حباجات 3.75  1.07  7 مرتفع  
 3   إدارة مشاغل التوجيه املهين.  3.74  1.09  8 مرتفع  

  معدل فقرات المحور  3.88  1.00    مرتفع  

 

كانت مرتفعة، مبتوسط   ؛ىل كفاية التوجيه لطرق وأساليب االرشاد والتوجيه املهينإمدى احلاجة أّن ( 4اجلدول )يوضح 
(، وتراوح االحنراف 3.74و  4.01حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني ) (.1.15( واحنراف )3.88حسايب )

هذه االحتياجات يف احلياه العمليه ملديري ومديرات وميكن إرجاع ذلك اىل أمهيه  ؛(1.09و  0.92املعياري ما بني )
 حبيث تساعد هذه االحتياجات على االرتقاء مبستوى املدرسة يف ظل التطور السريع   ،مدارس ما بعد التعليم األساسي
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يضا نقل املعرفة بني خمتلف العاملني يف املدرسة وبالتايل حيقق أواملتنامي للجوانب املعرفية واملتغريات العاملية، مما يساعد 

  التأثري اإلجيايب على سري العملية التعليمية ومتيزها. 
"مهارة تدريب طلبة ما بعد التعليم األساسي على كيفية حل  :( اليت تنص على3) كانت أعلى  درجة موافقة للعبارة

(، ولعل ذلك يرجع إىل أن من أهم األدوار اليت 0.92)واحنراف (، 4.01) املشكالت"، وحازت على متوسط حسايب
 ،سيمهارة حل املشكالت ملا هلا من أمهية يف حتقيق أهداف التعليم ما بعد األسا ؛دارسامل وينبغي أن يقوم هبا مدير 

  والرتباطها املباشر حبياة الطالب واملوظف سواء على املستوى املدرسي أو على املستوى املستقبلي.  
وحازت على متوسط حسايب  ،"إدارة مشاغل التوجيه املهين" :على ت( اليت نص3أقل درجة موافقة للعبارة )كانت و 
مثل هذه املشاغل تتم عن طريق جهات معنية  وقد يعزى هذا إىل أن فرص إدارة .(1.00حنراف معياري )ا( و 3.88)

مما يتيح منح فرص  ،أو قسم التدريب باملديرية ،مثل مشريف أخصائي التوجيه املهين أو األكادميية املهنية للرتبويني ،اخرى
الرتقاء  حبيث يعمل على ا  ،من خالل التعلم الذايت  ،أخرى للتعلم الذايت لألخصائيني أنفسهم لتدريب االخصائيني االخرين

  كما يساعد على مواكبة التغريات العاملية واحمللية واالرتقاء مبستوى املدرسة.    ،مبستواهم األكادميي واإلداري
   تعاون اخصائي التوجيه المهني والمعلمين والمجتمع المحلي في مجال التوجيه المهني: -5

 املهين واملعلمني واجملتمع احملليتعاون أخصائي التوجيه    ورحملعينة ال( استجابات  5)  جدول
 مرتبة تنازليا يف جمال التوجيه املهين

 ترتيب ال التقدير 
 االنحراف 
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي 

 الفقرة 
رقم  
 العبارة 

 3.93  1.05  1 مرتفع  
إعداد برامج تدريبية للمعلمني وأخصائي التوجيه املهين وأولياء  

 املهين. األمور يف جمال  التوجيه 
1 

 2 اجملتمع .  املهين لدى استخدام أساليب متنوعة لنشر ثقافة التوجيه 3.92  1.04  2 مرتفع  

 3.89  0.99  3 مرتفع  
معرفة األساليب العلمية يف تنظيم احلوار  وادارة االتصال الفعال  

 بني العاملني باملدرسة وخارجها. 
3 

 3.88  0.98  4 مرتفع  
املشاركة الفاعلة بني   توجيه مهين حيقق مزيد منتصميم برنامج 

 واملعلمني والطالب وأولياء األمور.  أخصائي التوجيه املهين 
4 
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 3.85  1.02  5 مرتفع  
العمل / املهن من   االملام بالطرق املناسبة لالستفادة من أصحاب

 وكفايات املهن اليت ميارسوهنا.  خالل تقدميهم ملعلومات
6 

 3.75  1.05  6 مرتفع  
هين واملعلمني  امل القدرة على توزيع العمل بني أخصائي التوجيه

 برامج التوجيه املهين   بشكل متكافئ عند تنفيذ
7 

 3.73  0.99  7 مرتفع  
 توظيف إمكانات اجملتمع احمللي يف تطبيق 

 برامج اخلطة االسرتاتيجية املهنية. 
5 

   المحور معدل فقرات  3.85  1.02    مرتفع  

 

كانت مرتفعة، مبتوسط   ؛احمللي حمور تعاون أخصائي التوجيه املهين واملعلمني واجملتمع أن فقرات ( 5) اجلدول بنيي
 .(3.73و    3.93حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني ) (.1.02( واحنراف )3.85حسايب )

"إعداد برامج تدريبية للمعلمني وأخصائي  :تنص علىاليت و  ،درجة "مرتفعة"ب (1كانت أعلى درجة موافقة للعبارة )
رمبا   .(1.05)  ( وبإحنراف معياري3.93)  وحازت على متوسط حسايب ،املهين وأولياء األمور يف جمال التوجيه املهين"

قه سوف ينعكس على العمليه التعليمية بطري ؛يعزى هذا إىل أن احرتام العاملني وتنميتهم بإتاحة الفرص هلم للمشاركة
خاصة أن التعاون بني مديري املدارس والعاملني هبا يعمل على  ،مما يؤدي هذا إىل حتقيق النجاحات للمدرسة ة،إجيابي

 (،3.92مبتوسط ) درجة "مرتفعة"جاءت ب( 2) لعبارةاوجود رضا وظيفي متميز ويؤدي إىل حتقيق أهداف املدرسة. 
رمبا يعزى هذا إىل أن التطوير   ،"استخدام أساليب متنوعة لنشر ثقافة التوجيه املهين لدى اجملتمع املدرسي"  :على  تنصو 

املستمر لكفايات العاملني باملدرسه واملستجدات احلديثه والتطور املعريف السريع عن طرق اليات االتصال والتواصل حتقق 
وهذا بال شك  .يف نشر ثقافه التوجيه املهين لدى اجملتمع املدرسي قد ار كيب ار من التنوع يف األساليب املستخدمه

  سوف ينعكس إجيابا على مستوى أداء العاملني والطالب. 
"توظيف امكانات اجملتمع احمللي يف تطبيق برامج اخلطة االسرتاتيجية  :  ( اليت تنص على7)  كانت أقل درجة موافقة للعباره

درجة موافقه "مرتفعة"،  ؛ حصلت على(0.99) ( وباحنراف معياري1.73) وحازت على متوسط حسايب ،املهنية"
هم األدوار والكفايات ملدير مدرسه ما بعد التعليم األساسي توظيف امكانات اجملتمع أأن من  ؛وقد يعزى هذا إىل

اإلداري املعاصر يف  بتكار أفكار جديدة ملواكبة تطورات الفكرال ،احمللي يف تطبيق برامج اخلطة االسرتاتيجية املهنية
   ة.العملية التعليمي
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  الخاتمة:

التوجيه املهين له أمهية خاصة يف النظام التعليمي وتتمثل هذه االمهية يف جانبني اساسيني من جوانب النظام التعليمي 
ومها تلبية حاجات الفرد ليكون قاد ار على االسهام يف تنمية اجملتمع واملشاركة يف عملية التنمية الشاملة  وتلبية حاجات 

 اليت ميكن تلبيتها مبستوى مناسب من خالل التوجيه املهين املنظم. اجملتمع حيث إن لكل جمتمع حاجاته  
(، مما 3وأكرب من متوسط املقياس االفرتاضي ) ،مرتفعة جاءتمجيع املتوسطات احلسابية أشارت نتائج الدراسة، أّن 

  اخلمسة يف االستبانة.  الكفايات التدريبية يف احملاور    تلكيؤكد حاجة مديري ومديرات مدا رس ما بعد التعليم األساسي ل
وجود نواحي قصور يف بعض الكفايات األساسية اليت حيتاجها مديري ومديرات مدارس التعليم ما بعد األساسي وهذا 

التخطيط، التنظيم واإلشراف، اإلدارة واختاذ   :ما اكدته نتائج الدراسة من خالل ارتفاع املتوسطات احلسابية يف كفايات
  تعاون مع أخصائي التوجيه املهين واملعلمني واجملتمع احمللي يف جمال املهين.   والتوجيه وال   ،القرار

  

 : المراجعقائمة 
(. "االحتياجات التدريبية ملديري املدارس األساسية وأثرها على عملية اختاذ القارر"، 1997إبراهيم عبداهلل النوري )

 الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كلية  
دار الفكر العريب للطباعة والنشر   :ان ( : اإلدارة الرتبوية يف الوطن العريب" ، عمّ 2003إبراهيم عصمت مطاوع) 

 . 1والتوزيع، الطبعة
، القاهرة: دار 1ط  .إدارة بيئة التعليم والتعلم النظرية واملمارسة داخل الفصل واملدرسة  .(2003أمحد إمساعيل حجي )

 الفكر العريب.
 :(: "واقع التوجيه واالرشاد املهين لطالب املرحلتني املتوسطة والثانوية يف مدينة الرياض 1990أمحد احلمود النافع )

 امللك سعود، الرياض.   رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة    .دراسة ميدانيـة
ي يحنو توجيه مهين قائم على حاجات سوق العمل. الدورة التدريبية لتأهيل أخصائ .(2009) أمحد بن على املعشين

 التوجيه املهين، املركز الوطين للتوجيه املهين، مسقط، سلطنة  ُعمان  
دار الفكر العريب للطباعة   :ان عمّ   .أسس اإلدارة الرتبوية واملدرسية  واإلشراف الرتبوي  .(1998تيسري الدويك وآخرون)

 ، اململكة األردنية اهلامشية . 2والنشر والتوزيع ، الطبعة
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رسالة دكتوراه   .تطوير نظام تدرمي القيادات الرتبوية يف وازرة الرتبية والتعليم يف دولة قطر  .(1990)  حصة حممد صادق

  .غري منشورة مقدمة القسم الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية، كلية الرتبية،جامعة عني مشس، القاهرة
 دار وائل للنشر والتوزيع.   :ان عمّ   .مدخل اسرتاتيجي–إدارة املوارد البشرية   .(2003خالد عبد الرحيم اهلييت )

معوقات اإلدارة املدرسية من وجهة نظر مديري املدارس ومديراهتا يف مديرية تربية  .(2002) خليفة عاشور مصطفى
 جملة جامعة دمشق ، دمشق ، اجلمهورية العربية السورية.    .بين كنانة يف األردن 

املركز العريب للتدريب الرتبوي لدول اخلليج بالتعاون مـع املركـز العربـي للتعلـيم   .(2008لتدريب الرتبوي )دليل ا
 بريـل. أ  ،والتنميـة بالقـاهرة

ترمجة قسم التعريب  .التوجيه واإلرشاد املدرسي بني النظريات واإلجراءات .(2005) دونالد مورتينسون، وسكوميلر
 اجلامعي، العني: دار الكتاب اجلامعي.    والرتمجة بدار الكتاب

 .  التوجيه واإلرشاد املدرسي بني النظريات واإلجراءات  .(2005)  دونالد مورتينسون، وسكوميلر  
 .دار الفكر العريب  :القاهرة  .فقه الرتبية مدخل إىل العلوم الرتبوية  .(2001)  سعيد إمساعيل علي

إسهام مديري مدارس سلطنه عمان يف جمال التوجيه املهين للطالب من وجهة  .(2007). سعيد بن سامل اجلامودي
 مان.عُ رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ،جامعة السلطان قابوس، سلطنة     نظر األخصائيني االجتماعيني.

ية يف حمافظة الكرك (. االحتياجات التدريبية ملديري ومديرات املدارس الثانوية واألساس1994طه مجيل اخلرشـة )
 ان. رسـالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، عمّ   .باألردن 

( :"نظام تدرييب مقرتح لتطوير كفايات مديري املدارس الثانوية يف لواء غزة" 2002) عبدالسالم أمحد عبد اهلادي
 جامعة عني مشس.  رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ،

احلاجات االرشادية لطلبة املرحلة الثانوية يف منطقيت مسقط والداخلية بسلطنة   .(2004مليعة بنت داود )    ،العصفور
 مان.  رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عُ  .عمان 

 ان: دار صفاء للنشر والتوزيع.عمّ .  اإلدارة املدرسية ودورها يف اإلشراف الرتبوي .(2005عمر حسن مساد )
االحتياجات التدريبية ملديري ومديرات املدارس اإلعدادية والثانوية مبدارس . (1998) حممد بن راشد احلديدي

رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل قسم الرتبية وعلم النفس ، كلية الرتبية  .التعليم العام يف سلطنة عمان 
 مان.  والعلوم اإلسالمية ، جامعة السلطان قابوس ،مسقط ، سلطنة عُ 
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تقدير إحتياجات التوجيه املهين لدى طلبة الصفني احلادي عشر والثاين عشر مبحافظة .  (2006)  منسي وكاظم

  .مان سلطنة عُ   ،، وزارة الرتبية والتعليم، مسقط2006( مايو ،  15-13املهين األول)  ملتقى التوجيه    .مسقط
   المراجع األجنبية:

Tracy Robert Grgg, (1997). "A Descriptive Study of Practicing Elementary  

Principals. Perceptions of Their Leadership Development Needs and Effective 

Ways of developing ".Elementary Education Professional Development.EDD. 

University of Cincinnati, USA. 
 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 لألحباث التخصصية أصول الشريعة لة جم   
م.9201 أكتوبر ،  تشرين أول  ،   4عددال ،  5جمللدا    

 

 القيادة التحويلية وعالقتها بالصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساسي
 بسلطنة عمان 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP’S RELATIONS WITH 

ORGANIZATIONAL HEALTH IN BASIC EDUCATION SCHOOLS IN THE 

SULTANATE OF OMAN. 

                                       

Hassan Ali Al Belushi  

Dr. Yasser Al-Hindawi-  and Dr. Wahid Hammad  

: Department of Educational Administration, Faculty of Education 

Sultan Qaboos university 

 haij2011@gmail.com  

 

 م  2019  -  هـ  1441
      

                                                                                                               
 

e ISSN 2289-9073 

mailto:haij2011@gmail.com


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 115 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received  22 /5 /2019 

Received in revised form 8/6/2019 

Accepted 1/9/2019 
Available online 15/10/2019 

 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 

 

 

 

            

 
ABSTRACT 

This quantitative study aimed to identify the degree of schools principals 

transformational leadership and its relationship with organizational health in basic 

education schools in the Sultanate of Oman, In order to fulfill this aims, the researcher 

adopted the analytical descriptive method, by using two tools one is transformational 

leadership questionnaire to measure the degree of  principals practice on transformational 

leadership in basic education schools in the Sultanate of Oman , and the other  

organizational health (OHI) measure for measuring the organizational health level in 

basic education schools in the Sultanate of Oman from the perspective of teachers, The 

tools created of (70) items have been found correlation and reliability, The researcher 

distribute the tools on the study sample was randomly selected from the study population, 

a total of (504) teachers, After analysis of the data indicated that the results show The  

degree of the principals practice transformational leadership in basic education schools 

in the Sultanate of Oman from the perspective of their teachers is (3.58) of a large degree 

of practice, Organizational Health level in basic education schools in the Sultanate of 

Oman from the perspective of the teachers in their schools is (2.74) and high level, There 

is a direct positive correlation Statistically significant Between the mean perceptions of 

the study sample for The degree of principals transformational leadership, And between 

the mean perceptions for the level organizational health in their schools. The researcher 

recommended to Continue for principals practice on transformational leadership skills; 

to have clear perceptions about the importance of transformational leadership; to be 

applied and practice in their schools, and Measuring the level of organizational health in 

primary schools using (OHI-E) organizational health measure from time to time; to make 

sure of the organizational health level in the schools in sultanate of Oman. 

Keywords  :Transformational leadership, Organizational health, Transformational leader, 

Organizational climate. 
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 ملخص ال

هدفت هذه الدراسة الكمية إىل تشخيص درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية، وعالقتها بالصحة التنظيمية يف مدارس   
التعليم األساسي بسلطنة عمان. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، من خالل استخدام 

حويلية لقياس درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي، أدايت الدراسة األوىل: استبانة القيادة الت
( لقياس مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي من وجهة نظر املعلمني, وتكونت OHI-Eوالثانية مقياس )

( معلماً 504على عينة عشوائية قدرها )( فقرة، مت إجياد صدقهما وثباهتما، وزعت أدايت الدراسة 70أدايت الدراسة من )
ومعلمة، وبعد حتليل البيانات أشارت نتائج الدراسة: أن درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي 
 بسلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم كبرية، وأن مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من

وجهة نظر املعلمني يف مدارسهم مرتفع، وأنه توجد عالقة ارتباطية طردية موجبة دالة إحصائيا بني متوسط تقديرات أفراد عينة 
الدراسة لدرجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية، وبني متوسط تقديراهتم ملستوى الصحة التنظيمية يف مدارسهم. أوصى 

ديرين على ممارسات أبعاد القيادة التحويلية؛ لتكوين تصورات أوضح عن القيادة التحويلية؛ االستمرار يف تدريب املالباحث ب
( مقياس الصحة OHIمن أجل ترمجتها يف الواقع الفعلي. ضرورة قياس مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس باستخدام )

 التنظيمية بني فرتة وأخرى.

 التحويلية، الصحة التنظيمية، القائد التحويلي، املناخ التنظيميالكلمات املفتاحية: القيادة  
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 المقدمة
املؤسسات من خالهلا حتقيق أهدافها، وهي القادرة على التنسيق بني العناصر  تُعد القيادة األسلوب الرئيس اليت تستطيع 

اإلدارية، املادية منها والبشرية، من أجل حتقيق أهداف املختلفة، لتصل املؤسسة إىل التكامل املنشود بني مدخالت العملية 
اجملتمع، فالقيادة تقوم على أساس أن القائد هو الشخص الذي يؤثر يف اآلخرين، ويعمل على إشباع حاجاهتم، وذلك من 

ام كبري، وبدأ اهتم على األداء  يف(. لذلك حيظى أسلوب القيادة وتأثريه 2006)عياصرة، أجل إجناز األهداف املراد حتقيقها
صاحب اإلدارة العلمية، تلك املدرسة اليت أَبدت اهتماماً شديداً بعامل   Taylorاالهتمام الفعلي بالقيادة يف كتابات تايلور

الكفاءة واإلنتاج من خالل اإلشراف اللصيق على األفراد، وهو األمر الذي أدى إىل إغفال الُبعد اإلنساين يف اإلدارة )الطويل 
،1999.) 

اح املدارس أو فشلها، ملا للقائد من دور حاسم يف التأثري على سلوك املعلمني، ألسلوب القيادي هو العامل الرئيس يف جنفا
ويف توفري اجلو التعليمي الفعال الذي ميثل استثماراً فاعاًل يف التحصيل العلمي للطلبة، وبالقدر الذي يكون فيه القائد قادراً  

 (.2008ولياته، يكون قادراً على حتقيق أهداف املدرسة )عيسى،على القيام مبهماته ومسؤ 

إن أسلوب القيادة يف املدرسة يؤثر بشكل مباشر على أداء العاملني فيها، وهنا يربز أسلوب القيادة التحويلية، الذي إذ     
أعماهلم بصورة جديدة، وبطريقة إبداعية يركز على إجياد رؤية ورسالة واضحة لفريق العمل، ويثري اهتمام املرؤوسني لكي يعرضوا  

(. وملمارسات القائد التحويلي تأثري واضح على سلوكيات املعلمني واجتاهاهتم حنو املدرسة، من خالل توفري 2007)املخاليف،
(. 2013لفار،اجتاهات عالية جتاه النمو املهين للمعلمني وأداء الطلبة، والقدرة على تنفيذ التغيري، وتقدمي التحفيز الذهين )ا

ويعد أسلوب القيادة التحويلية من أفضل األساليب القيادية اليت ترتقي بالعاملني، وتسمو هبم يف سلم االحتياجات البشرية، 
واملتطلبات الذاتية واالجتماعية واملؤسساتية، مما جيعل هذا األسلوب القيادي مطلبًا ملحًا يف ضوء التحديات العاملية اليت 

الرتبية والتعليم، وإن هذا األسلوب من القيادة يتفاعل من خالله عدة مقومات حمفزة حنو األداء النوعي  تنعكس على جمال
 (.2004على املستوى املؤسسي )العمري ،

العملية اليت " هي: Transformational Leadershipالقيادة التحويلية  صاحب النظرية: بأن  Burns يرنز يعرف    
والتابعون له إىل رفع كل منهما اآلخر إىل أعلى مستويات الدافعية واألخالق" يسعى من خالهلا القائد 

(Edwards,2008,p12)  . ويعرفها الباحث اجرائياً بأهنا قدرة القيادة املدرسية على التأثري يف العاملني، من خالل حرصه 
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مشرتكة، ومساعدهتم على تغيري ممارساهتم، من خالل على تقدير ذواهتم، لتحريكهم كفريق عمل متعاون حنو رؤية مستقبلية 

إحداث تغيريات إجيابية، وتفّهم حاجاهتم؛ بغرض العمل إلشباعها، وجعل املعلمني يبذلون أقصى طاقاهتم لتحقيق أهدافهم 
 وأهداف املدرسة.

ديات والتطورات احلديثة، وذلك من ومن أهم ما مييز القيادة التحويلية قدرهتا العالية على قيادة املنظمة يف مواجهة التح    
خالل التأثري على سلوكيات املرؤوسني وتنمية قدراهتم اإلبداعية عن طريق فتح اجملال هلم وتشجيعهم على مواجهة املشاكل 

(. وإن القادة التحويلني يسلكون سلوكا يؤدي إىل نتائج عالية عند توظيفهم 2010والصعوبات اليت تواجه منظماهتم )الرقب،
 سلوكيات التالية: ال

 .ستخدام القائد الرتبوي أسلوبا جيعل من سلوكه مثاال يقتدى به، وحيرتمه اآلخرون، ويثقون فيهاالتأثري املثايل:   -
 السلوك الذي حيفز اآلخرين ألداء أفضل األعمال والفوز بأفضل الدرجات.   تعين  :الدافعية اإلهلامية -
االستثارة الفكرية: وتعين مشاركة القائد الرتبوي لآلخرين يف اختاذ القرارات، وصنع األهداف، واختيار األساليب والوسائل  -

 املختلفة لتنفيذها.
الذين هم حباجة إىل رعاية خاصة سيما  ،جبميع األشخاص االعتبارية: وتعين أن القائد يهتم بالفرد من خالل اهتمامه -

 (. 2007)املخاليف،
القيادة التحويلية تقوم على مبدأ االلتزام، وختلق احلماس والدافعية لدى العاملني يف املؤسسة التعليمية للتغيري كما تسعى ف    

اعد يف إعادة النظر يف الرؤية املتعلقة باألفراد ومهماهتم أيضا للعمل التكاملي ومشاركة مجيع العاملني يف العملية التعليمية، وتس
وأدوارهم، وتعمل على جتديد التزامهم، وتسعى إلعادة بناء النظم والقواعد العامة اليت تسهم يف حتقيق غاياهتم 

رها املرجعية، من حتمل املسؤولية حنو طبيعة املناخ، وطبيعة اجلماعة وأط  لذا فإن للقيادة ونوعها نصيب   (.2002)مصطفى،
ومستوى نضجها وثقتها ببعضها البعض، وأن دور القيادة وأثرها كبري يف متتع اجلماعة مبفهوم الصحة املؤسسية وجتانسها 

(. لذلك اهتم العلماء واملختصون باملنظمات الرتبوية بدراسة بيئات العمل، فأصبح يدرس مكان العمل، 1999)الطويل ،
( أثناء دراسته خلاصيات املدرسة، فاملنظمة اليت 1965مايلز ) هاتنظيمية، وأول ما استعملوحديثًا بات يعرف بالصحة وال

تتمتع بصحة جيدة، هي تلك املنظمة اليت تستطيع احلياة يف حميطها، واالستمرار يف النمو واالزدهار على املدى البعيد 
 (.2004)جامشيد،
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االجتاهات اإلدارية اليت تركز على دراسة املنظمة، إذ تشبه هذه االجتاهات املدرسة بالكائن  وتعد الصحة التنظيمية من أهم 
احلي الذي حيتاج إىل أن ينمو بصحة جيدة، وأن يكون خاليا من األمراض، فاحملافظة على وجود املناخ الصحي يف املدرسة 

الصحة التنظيمية يفرض نفسه بقوة، وذلك هبدف  (، لذا أخذ مفهوم1999تأيت يف قمة سلم أولويات القيادة )الطويل ،
تطوير عمل املنظمات واحلفاظ على حيويتها ومنوها، فاملنظمة املتمتعة بالصحة اجليدة تتمكن من التعامل مع القوى اخلارجية 

ات أفضل احمليطة هبا بفاعلية، ويف نفس الوقت تعمل على توجيه إمكاناهتا وطاقاهتا لتحقيق أهدافها وصواًل إىل نتاج
 & Hoy (. وإن االهتمام بالصحة التنظيمية يوفر هنجًا مشوليًا لتحسني حتصيل الطالب2002)مصطفى،

Sabo,1998).) 

إن القيادات الرتبوية جيب أن تُعطي أمهية بالغة جلذب العاملني إىل املنظمة، وزيادة انتمائهم هلا، والسعي إىل حتقيق التماسك     
نوية للعاملني، والسعي إىل حتقيق أهدافها ومراميها، ومع غياب تلك األسباب سيؤدي إىل جعل املؤسسي، ورفع الروح املع

العاملني فيها مرتقبني ألي فرصة لإلفالت منها، واالنعتاق من قيودها، وااللتحاق بأي منظمة أخرى يروهنا مالئمة ألهدافهم، 
 (.2001وملبية لطموحاهتم )البدري،

يف  ) (Hoy, Tarter & Kottkamp,1991) من،ريى كل ف: Organizational healthالصحة التنظيمية: أما     
مقدرة املنظمة للتكيف مع البيئة احمليطة هبا، وخلق االنسجام بني أفرادها ومقدرهتا على حتقيق   اأهن  (:2010  ،الصرايرة والطيط

بيئة عمل جاذبة، يستطيع املعلمون فيها أن يعملوا سوياً ويعرفها الباحث إجرائيا: بأهنا حالة املدرسة اليت يتوافر فيها    أهدافها.
 بنجاح، للوصول إىل أفضل أداء حيقق التوقعات واألهداف والتكامل املؤسسي، وارتفاع الروح املعنوية، ويزيد من فاعلية املدرسة.

 التنظيمية هي:أن أبعاد الصحة  ( Hoy, Tarter, Kottkamp 1199)ويرى كل من هوى وتارتر وكوتكامب    

(: وتعين مقدرة املؤسسة على التعامل مع بيئتها اخلارجية بنجاح، واحلفاظ Institutional Integrityالتكامل املؤسسي )-1
على استمراريتها الداخلية، عند تعرضها لضغوط من البيئة اخلارجية، ومحاية املعلمني من مطالب اجملتمع وأولياء األمور غري 

 املنطقية. 

(: وتشري إىل السلوك الذي يكون فيه مدير املدرسة ودود ويسهل التعامل Collegial Leadershipيادة اجلماعية )الق-2
معه، ويتقبل آراء العاملني حىت لو تعارضت مع أفكاره، والذي يعامل العاملني على قدم املساواة، ويطلع العاملني على األداء 

 عايري حمددة لألداء.املتوقع منهم، ويف نفس الوقت حيافظ على م



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 120 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

(: ويُقصد به توفري ما يلزم من مواد وجتهيزات إضافية للتدريس، عندما يطلبها Resource Influenceدعم املوارد )-3
املعلمون، وختصيص جزء من ميزانية املدرسة لشراء املواد الضرورية لدعم الربنامج األكادميي للمدرسة، وتوفري العدد املطلوب 

 من املعلمني.
(: وتعين شعور العاملني واملعلمني يف املدرسة باالنفتاح والود واالنتماء والثقة، Teacher Affiliationانتماء املعلم )-4

وحب العمل واالحرتام، واملساعدة بني العاملني، وشعورهم باالفتخار ملدرستهم، فضال عن افتخارهم بإجناز األعمال املكلفني 
 هبا.

(: هو التوجه حنو ابتكار إجراءات جديدة حتقق النمو، والتفوق األكادميي، Academic Emphasisالتأكيد األكادميي )-5
 من خالل وضع أهداف عالية ميكن حتقيقها بتوفري بيئة منتظمة وجادة.

مل مع املشكالت إن البيئة الرتبوية الصحية حباجة إىل القيادة التحويلية املبدعة اليت متكنها من حتقيق أهدافها بفاعلية، والتعا    
الوظيفية، أي أن يتمكن قادة املدارس من تغيري أداء املدرسة عن طريق إجياد حلول، وأفكار تربوية جديدة مبساعدة املعلمني 
لتحقيق األهداف املرجوة، فتقوم بتهيئة البيئة املناسبة لتجريب األفكار اإلبداعية اليت تتفق مع أهداف املدرسة الرتبوية، وحتفز 

 (.2014ني على تنفيذ أفكارهم، اليت تساهم يف إحداث تغيري يرتقي باألداء الوظيفي )كعكي ،املبدع
وتقوم وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان بدور ملموس يف تدريب القيادات الرتبوية ورفع كفاءهتا، فتنظم الربامج والدورات     

األداء املدرسي، بالتعاون مع مراكز التدريب يف املديريات التعليمية، بالتعاون التدريبية، وذلك من خالل ما تقدمة دائرة تطوير  
مع املركز التخصصي للتدريب املهين للمعلمني، وخمتلف الربامج اليت تقدم للمديرين يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة  

جراء الدراسة على القيادة التحويلية  أمهية إ وجد  ومن خالل ما أطلع عليه الباحث من قراءات حول هذا املفهوم. عمان 
 وعالقتها بالصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان.

 مشكلة الدراسة
تواجه النظم الرتبوية العديد من التحديات يف هذا العصر املتسارع، وبالتايل فإن هذه النظم حباجة إىل مراجعة أساليبها     

التعامل مع تلك التحديات، وذلك يفرض على القادة واعيًا ومتجدداً، وتطويرًا ملهاراهتم يف التعامل مع وأدوارها، وكيفية 
 املرؤوسني، والتأثري فيهم، واستثارة تفكريهم، وحفزهم لتقدمي أفضل ما لديهم من أجل حتقيق األهداف.

ة حمفزة للعاملني، وبناء بيئة تنظيمية، من األمور اليت تؤدي ويعد توفري مناخ إجيايب يف املؤسسة الرتبوية، وتوفري ثقافة تنظيمي    
 إىل بناء مدرسة تتمتع جبو صحي، مما يدفع بالعاملني فيها إىل االلتزام باملهمات املطلوبة منهم بكل كفاءة واقتدار، مبا يعود  
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الدراسات السابقة اليت أجريت على وقد أشارت نتائج بعض  (.2011باملنفعة على املدرسة وعلى اجملتمع ككل )الكمايل،

(، اليت أظهرت وجود قصور يف 2003البيئة العمانية إىل وجود بعض املشكالت املتعلقة بأسلوب القيادة.  كدراسة املنذري )
رات بعض املمارسات اإلدارية ملديري مدارس التعليم األساسي، وحتديداً تلك املتعلقة باملعلمني، من حيث مراعاة الرغبات والقد

( اليت أشارت إىل 2011ودراسة اجلهضمي ) .يف توزيع األعمال عليهم، ومساعدهتم يف التعرف على احتياجاهتم التدريبية
 وجود قصور يف أداء مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان، وكذلك قصور يف النمط القيادي هلذه املدارس.

مني لطلب التقاعد يف السنوات األخرية، بسبب االنتقادات الكثرية كذلك توضح اإلحصائيات ارتفاع عدد املعلمني املتقد    
أن هنالك أعداداً كبرية تستقيل أو تقوم بنقل خدماهتا سنويًا من وزارة الرتبية والتعليم قبل   شرياليت توجه للمعلمني. حيث ت

( معلماً 519ن العدد )كا(  2014يف عام )و ( معلماً ومعلمة،  605( كان العدد )2012؛ ففي عام )السن احملدد للتقاعد 
( كان 2016( معلماً ومعلمة، ويف الثالثة األشهر األوىل من العام )1519)  إىل  العدد  تضاعف(  2015ومعلمة، ويف عام )

(. ومن هنا فان مشكلة الدراسة تتحدد يف الكشف عن ممارسات 2016( معلماً ومعلمة )وزارة الرتبية والتعليم،1229العدد )
 ويلية وعالقتها بالصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي؟القيادة التح

 :أهداف الدراسة
 درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم.  شخيصت .أ

 مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي يف سلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني.مناقشة   .ب
ليم األساسي يف سلطنة عمان ومستوى بالصحة الكشف عن العالقة بني ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التع .ت

 التنظيمية يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمني.

  الدراسات السابقة:
 أوالً: الدراسات المتعلقة بالقيادة التحويلية 

ومستويات التحصيل العالقة بني أبعاد القيادة التحويلية يف املدرسة االبتدائية والبيئة املدرسية،  (Allen,2015)أيلني  حبث
مت مجع البيانات من خالل عينة هادفة من مديري املدارس االبتدائية، وعينة مقصودة من املعلمني   .العلمي للطالب يف املدرسة

لقياس درجة تصورات   (MLQ)الواليات املتحدة األمريكية، وباستخدام مقياس القيادة التحويلية  بتكساس    واليةيف مدارس  
 لقياس تصورات املعلمني للمناخ   (SCT_R)ت املديرين للقيادة التحويلية، واستخدام مقياس املناخ املدرسي  املعلمني ملمارسا
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حصائية بني عوامل القيادة التحويلية، وأبعاد املناخ املدرسي. االنتائج إىل وجود عالقات إجيابية ذات داللة    ت  ر اشأ  ؛املدرسي
إجيابية بني القيادة التحويلية وحتصيل الطالب يف الرياضيات، ووجود عالقة إجيابية بني  ومع ذلك مل تكن هنالك عالقات 

 القيادة التحويلية وحتصيل الطالب يف القراءة.

( بالكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بني ضغوط العمل، والقيادة التحويلية لدى مدير املدارس 2012قامت النجار )
لسطني( من وجهة نظرهم. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، احلكومية مبحافظات غزة )ف

مستخدمة استبانتني كأداة للدراسة، إحدامها لقياس شعور مديري املدارس بضغوط العمل، واألخرى استبانة القيادة ذات  
( مديراً ومديرة، مت اختيارهم بطريقة عشوائية، 271لى )السلوكيات املتعددة، استبانة )باس وأفوليو(. واشتملت عينة الدراسة ع

( %44أن درجة شعور مديري املدارس احلكومية بضغط العمل على وزن نسيب قدره )  ؛وبعد معاجلة البيانات أظهرت النتائج
ة كبريًة جداً. ( بدرج%86.9بدرجة قليلة، ودرجة ممارسة مديري املدارس احلكومية للقيادة التحويلية على وزن نسيب قدره )

وأنه توجد عالقة " سلبية " ذات داللة إحصائية بني درجة الشعور بضغط العمل، وبني درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى 
 مديري املدارس احلكومية مبحافظات غزة. 

 ثانياً: الدراسات المتعلقة بالصحة التنظيمية 

( دراسة هدفت إىل حتديد العالقة بني الصحة التنظيمية وإجناز الطالب يف التحصيل (Johnson,2014  ون جوهانسأجرى      
العلمي األكادميي، وحتديد العوامل اليت من شأهنا أن تساعد على زيادة التحصيل العلمي للطالب، خاصة يف املدارس االبتدائية  

( مدرسة، من املدارس االبتدائية يف 26نة الدراسة من )باملناطق احلضرية يف والية األلباما يف اململكة املتحدة، وتكونت عي
لقياس الصحة  (OHI-E)املناطق احلضرية، وقد استخدمت الدراسة مقياًسا لقياس التحصيل العلمي، وكذلك مقياس 

هرت الدراسة التنظيمية يف املدارس االبتدائية، ومن مث استخدام معامل ارتباط بريسون واالحندار املتعدد لتحليل البيانات. وأظ 
أنه يوجد ارتباط قوي بني الصحة التنظيمية والتحصيل الدراسي للطالب، ويعترب املعلم أهم عامل يف حتسني إجناز الطالب. 

 كما أظهرت النتائج أيضاً وجود انتماء قوي للمعلم، والشعور بالوالء والرضى الوظيفي.
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ملدارس الثانوية العامة واخلاصة يف األردن من وجهة نظر املعلمني"، ( "مستوى الصحة التنظيمية يف ا2011دراسة  السواملة )
واليت هدفت التعرف إىل مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية العامة واخلاصة يف األردن من وجهة نظر املعلمني، 

 اض الدراسة؛ مت تطوير مقياس ( معلماً ومعلمة مت اختيارهم بالطريقة العشوائية، ولتحقيق أغر 1337وتكونت العينة من )

 ,Hoy, Tarter) ) ، والذي طّوره هوي وتارتر وكوتكامب (OHI)باالعتماد على مقياس الصحة التنظيمية 

Kottkamp,1991 .واستخدمت الدراسة املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واختبار )ت(، وحتليل التباين األحادي
ن مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية العامة واخلاصة يف األردن من وجهة نظر املعلمني وأشارت نتائج الدراسة إىل أ

كان مرتفعاً، توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصحة التنظيمية بني املدارس الثانوية العامة واخلاصة، ولصاحل 
د فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري النوع االجتماعي، املدارس اخلاصة، كما أشارت نتائج الدراسة أيضا بأنه ال توج

 وسنوات اخلربة، واملؤهل التعليمي.

 الدراسات التي جمعت بين القيادة التحويلية والصحة التنظيمية:  اً:لثثا

االبتدائية، والصحة ( حبث العالقة بني منط القيادة التحويلية ملديري املدارس (Edwards,2008 إدوارددراسة  هدفت    
التنظيمية يف هذه املدارس يف والية كارولينا بالواليات املتحدة األمريكية، واسُتخدمت أداتان جلمع البيانات مها: مسح الربنامج 

، ومت تطبيق هاتني األداتني على عينة من املعلمني واملديرين  (OHI-E)املدرسي للمرحلة االبتدائية، ومقياس الصحة التنظيمية
(، مستجيبا من مخس مدارس 122 املدارس االبتدائية التابعة إلحدى املناطق التعليمية يف جنوب كارولينا، بلغ عددهم )يف

شاركت يف الدراسة. أظهرت النتائج وجود عالقة إجيابية متوسطة بني النمط القيادي التحويلي والصحة التنظيمية، كما وجدت 
ة التحويلية وبُعد " التكامل املؤسسي"، يف حني وجدت عالقة ارتباطية إجيابية متوسطة عالقة ارتباطية ضعيفة بني منط القياد

بني النمط القيادي، وأبعاد القيادة اجلماعية، ودعم املوارد، وانتماء املعلم ". ووجدت عالقة ارتباطية ضعيفة بني النمط القيادي 
لة إحصائية تعزى ملتغريات العمر، والعرق، وسنوات التدريس، التحويلي، وبعد التأكيد األكادميي ". وكانت هنالك فروق دا

 والفرتة الزمنية اليت قضيت يف املدرسة نفسها، ومل تكن هنالك فروق إحصائية تعزى ملتغري اجلنس واملستوى التعليمي.
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 منهج الدراسة

املدارس احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم تكون جمتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التعليم األساسي يف  :  مجتمع الدراسة  
( معلماً ومعلمًة وذلك وفق ما جاء يف الكتاب اإلحصائي 51761، وعددهم )2015/2016يف سلطنة عمان خالل العام  

 م.2015/2016لوزارة الرتبية والتعليم  
توزيع أداة الدراسة عليهم مجيعا، وقد مت اسرتداد  ( معلمًا ومعلمة، حيث مت 534تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

( 504( استبانات لعدم اكتمال البيانات، وبذلك أصبحت عينة الدراسة )4(، ومت استبعاد )%95( أي ما نسبته )508)
 وهي العينة الفعلية للدراسة.

 الدراسة    أداة

ة الدراسة، واليت تكونت من استبانة اشتملت على لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها؛ قام الباحث بإعداد أدا
استبانة ومقياس، حيث مت تطوير استبانة لقياس " درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة  

كذلك   .ة حماورموزعة على أربع  ( فقرة33عمان، بناء على األدب النظري والدراسات السابقة وقد اشتملت االستبانة على )
مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساس من وجهة نظر  ( لقياسOHI-E)قام الباحث باستخدام مقياس 

( عبارة بعد 37ويتكون من ) (Hoy ،Tarter, Kottkamp 1991) هوي وتارتر وكوتكامب :املعلمني، الذي طوره
 ترمجتها من قبل الباحث إىل العربية.  

 صدق األداة 
يقصد بصدق   :في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان: صدق استبانة درجة ممارسة المديرين للقيادة التحويلية  أوالً 

 إجياد صدق االستبانة بطريقتني:مت  االستبانة صالحيتها لقياس ما أعدت ألجله،  

( حمكماً من املختصني 20مت عرض االستبانة يف صورهتا األولية على جمموعة من ) صدق المحكمين "الصدق الظاهري":
 .لسلطان قابوس، وجامعة صحار، ووزارة الرتبية والتعليم يف اإلدارة الرتبوية، واإلدارة العامة، ومناهج البحث والتقومي من جامعة ا

 خذوقد مت اال .إقرار صالحية فقرات االستبانة من حيث صياغتها ووضوحها، واالنتماء إىل احملور الذي تندرج حتته ألجل
 آراء احملكمني من حيث احلذف والتعديل.ب
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ساب معامل ارتباط  حل( معلماً ومعلمًة،  30م، على عينة مكونة من )يمت تطبيق االستبانة بعد التحك  صدق التكوين )البناء(:

بريسون بني احملاور الرئيسة لألداة وبني األداة ككل، حيث إن قيمة معامل االرتباط يعطي مؤشرًا على ارتباط وانتماء احملور 
 بني احملاور الرئيسة لألداة وبني األداة ككل.( يبني معامالت االرتباط  1لألداة الكلية. واجلدول )

 ( معامالت االرتباط بني احملاور الرئيسة لألداة بعضها ببعض وبينها وبني األداة ككل1جدول )

 األداة ككل  4 3 2 1 المحور 
     1 اجلاذبية 

    1 **0.77 االستثارة العقلية 

   1 **0.63 **0.46 احلفز اإلهلامي 

  1 **0.72 **0.42 **0.43 الفردي االعتبار 

 1 **0.76 **0.83 **0.87 **0.82 الدرجة الكلية لألداة ككل 

 ( =0.05(، *دال إحصائياً عند مستوى داللة )=0.01دال إحصائياً عند مستوى داللة ) **
 

 دالة إحصائيا عند مستوى داللة( أن معامالت ارتباط احملاور الرئيسة لألداة بعضها البعض جاءت 1يتبني من اجلدول )    
(0.01=(؛ حيث بلغ أعلى معامل ارتباط بني احملاور)مع 0.77 )(، وهو معامل ارتباط احملور الثاين )االستثارة العقلية

ع  (، وهو معامل ارتباط احملور الراب0.42التأثري املثايل(، بينما بلغ أقل معامل ارتباط بني احملاور) –احملور األول )اجلاذبية 
  – 0.76)االعتبار الفردي( مع احملور الثاين )االستثارة العقلية(، كما تراوحت معامالت ارتباط احملاور األربعة باألداة ككل )

(، وحيث إن مجيع معامالت االرتباط جاءت ذات داللة =0.01(، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.87
 ا يدل على توفر درجة عالية من الصدق البنائي لالستبانة.(، مم=0.01إحصائية عند مستوى داللة )

 ثانياً: صدق مقياس مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان:
( معلماً 30مت تطبيق املقياس بصورهتا النهائية، بعد ترمجتها من قبل الباحث، على عينة مكونة من )  صدق التكوين )البناء(:

قد مت حساب معامل ارتباط بريسون بني احملاور الرئيسة لألداة وبني األداة ككل، حيث إن قيمة معامل االرتباط  ومعلمًة، و 
( يبني معامالت االرتباط بني احملاور الرئيسة لألداة وبني  2يعطي مؤشراً على ارتباط وانتماء احملور لألداة الكلية. واجلدول )

 األداة ككل.
 اط بني احملاور الرئيسة لألداة بعضها ببعض وبينها وبني األداة ككلمعامالت االرتب  (2جدول )
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 األداة ككل  5 4 3 2 1 المحور 

      1 التكامل املؤسسي 

     1 **0.98 القيادة اجلماعية 

    1 **0.97 **0.95 دعم املوارد 

   1 **0.91 **0.97 **0.96 انتماء املعلم 

  1 **0.97 **0.95 **0.98 **0.99 التأكيد األكادميي 

 1 **0.98 **0.97 **0.96 **0.99 **0.98 الدرجة الكلية لألداة 

 ( =0.05( ، *دال إحصائياً عند مستوى داللة )= 0.01دال إحصائياً عند مستوى داللة) **
إحصائيا عند مستوى ( أن معامالت ارتباط احملاور الرئيسة لألداة بعضها البعض جاءت دالة 2يتبني من اجلدول )    

(، وهو معامل ارتباط احملور اخلامس )التأكيد األكادميي( 0.99(؛ حيث بلغ أعلى معامل ارتباط بني احملاور)=0.01داللة)
(، وهو معامل ارتباط احملور الرابع )انتماء 0.91مع احملور األول )التكامل املؤسسي(، بينما بلغ أقل معامل ارتباط بني احملاور)

(، 0.99  –  0.96املعلم( مع احملور األول )الثالث( دعم املوارد ، كما تراوحت معامالت ارتباط احملاور األربعة باألداة ككل )
(، وحيث إن مجيع معامالت االرتباط جاءت ذات داللة إحصائية =0.01وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 وفر درجة عالية من الصدق البنائي لالستبانة.(، مما يدل على ت=0.01عند مستوى داللة )
 وكما يلي:    ،مت التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقتني  :ثبات أداتي الدراسة

مت حساب  الستبانة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان:  :معامل ألفا كرونباخ
( معلماً، باستخدام معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ، وأظهرت 30بيق األداة على عينة مكونة من )معامل الثبات بتط

يف حني كان معامل الثبات جملال اجلاذبية   ،(0.84النتائج معامل الثبات لالستبانة درجة ممارسة املديرين القيادة التحويلية )
(؛ وهذا يدل 0.91)  ( وجمال االعتبار الفردي0.88)  ال احلفز االهلاميويف جم  ،(0.88( وجمال االستثارة العقلية )0.89)

 على أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا.
ملقياس مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان ومقارنتها بدرجة ثبات  :معامل ألفا كرونباخ

 ( معلماً، 30املقياس: وللتحقق من ثبات املقياس، فقد مت حساب معامل الثبات بتطبيق املقياس على عينة مكونة من )
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بعد التكامل املؤسسي    : أنمقياس مستوى الصحة التنظيميةباستخدام معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ، أظهرت نتائج  

 .(0.89)  ( مقابل0.96بعد دعم املوارد ). و (0.95)مقابل  ( 0.93وبعد القيادة اجلماعية )  .(0.90( مقابل )0.94)
نتها  مقار لدى و  .(0.87) ( مقابل0.93بينما جاء بعد التأكيد األكادميي ) .(0.94( مقابل )0.95وبعد انتماء املعلم )

 فإن درجة الثبات تعترب درجة مرتفعة وهذا يدل على أن الثبات مرتفع ودال إحصائياً.؛  باملقياس العاملي
 املعاجلة اإلحصائية 

 

 ومناقشتها عرض النتائج 
ما درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  

 االستبانة،من وجهة نظر معلميهم؟ حيث مت استخرج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، لكل جمال من جماالت 
( يوضح املتوسطات 3ستبانة، واجلدول رقم )واستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات اال

 ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان.  الستبانة درجةاحلسابية واالحنرافات املعيارية 
 
 
 

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لكل جمال من اجملاالت3جدول )

 الممارسة  الرتبة  االنحراف المعياري  الحسابي  المتوسط المجال  م

 كبرية  1 0.89 3.72 اجلاذبية  1
 كبرية  2 0.88 3.51 االستثارة العقلية  2
 متوسطة  4 0.88 3.39 احلفز اإلهلامي  3
 كبرية  3 0.91 3.63 االعتبار الفردي  4

 كبرية  - 0.84 3.58 الدرجة الكلية لالستبانة  5

 

( أن املتوسط احلسايب لدرجة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي 3يتضح من اجلدول رقم ) 
(، وهذا يعين أن هناك موافقة  0.78(، وباحنراف معياري وقدره )3.58بسلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم يساوى )

 عام.  عمان بشكلة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة  بدرجة كبرية على درجة ممارسة املديرين للقياد
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أما ترتيب اجملاالت حسب وسطها احلسايب واحنرافها املعياري، فقد جاء اجملال األول اجلاذبية " التأثري املثايل"، فقد حصل   

(، أي بدرجة ممارسة كبرية، وجاء اجملال 0.89)(، واحنراف معياري وقدره 3.72على املرتبة األوىل بوسط حسايب مقداره )
(، 0.98واحنراف معياري وقدره ) (3.51الثاين االستثارة العقلية؛ فقد حصل على املرتبة الثانية بوسط حسايب مقداره )

(، واحنراف 3.63وبدرجة كبرية من املمارسة، كما جاء اجملال الرابع االعتبار الفردي يف املرتبة الثالثة، مبتوسط حسايب مقداره )
يف املرتبة الرابعة واألخرية، مبتوسط  (، بدرجة ممارسة كبرية. بينما جاء اجملال الثالث احلفز اإلهلامي0.93معياري وقدره )

بدرجة متوسطة من املمارسة. وقد مت احتساب املتوسطات  (0.97)وقدره (، واحنراف معياري 3.39حسايب مقداره )
رقم ارية والرتبة لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل جمال على حده كما يظهر يف اجلدول احلسابية واالحنرافات املعي

(4.) 
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة4جدول )

 الفقرة م 
   المتوسط

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري  
 الرتبة

 درجة 

 الممارسة 

 كبيرة 1 0.96 3.97 يحظى مدير المدرسة باحترام األخرين وثقتهم وإعجابهم .  1 مجال 
 كبيرة 2 1.03 3.84 يمتلك مهارات القيادة التربوية التي تعزز الثقة به .  2 الجاذبية

 كبيرة 5 1.14 3.75 يمتلك قيما واتجاهات إيجابية تجعله مؤثراً في األخرين .  3 

 كبيرة 4 1.13 3.75 الشخصية واللباقة المهنية. يتسم بقوة  4 

 كبيرة 7 1.11 3.62 يمتلك رؤية مدرسية واضحة للمستقبل.  5 

 كبيرة 8 1.19 3.60 يقوم بتلبية احتياجات العاملين قبل تلبية احتياجاته الشخصية.  6 

 كبيرة 9 1.12 3.46 يولي اهتماما كبيرا لبرامج تنمية المعلمين وتطويرهم .  7 

 كبيرة 6 1.14 3.70 يتخذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالعمل اليومي في المدرسة .  8 

 كبيرة 3 1.16 3.83 يلتزم بالقيم المثلى في سلوكياته داخل المدرسة .  9 

 
 كبيرة 3 1.17 3.61 يثق بقدرات العاملين بالمدرسة.  10 مجال 

 كبيرة 5 1.22 3.51 اإلبداع واالبتكار بأساليب متنوعة. يثير دافعية العاملين نحو  11 االستثارة

 كبيرة 6 1.23 3.46 يبث روح التفاؤل بالمستقبل لدى العاملين. 12 العقلية

 كبيرة 1 1.23 3.79 يسعى لالرتقاء بمستوى المدرسة نحو األفضل .  13 

 يشجع العاملين داخل المدرسة على تقديم األفكار واآلراء   14 

 

 كبيرة 2 1.19 3.62

 كبيرة 8 1.15 3.41 يحفز العاملين على التقييم الذاتي ألدائهم باستمرار .  15 

 كبيرة 4 1.19 3.51 يقدم العون والمساعدة للمعلمين لتطبيق األفكار الجديدة.  16 

 كبيرة 7 1.16 3.44 حل المشكالت. يبحث عن رؤى مختلفة عند  17 

 متوسطة  9 1.14 3.28 يسمح بقدر معين من المخاطرة المحسوبة في اتخاذ القرارات.  18 

 متوسطة  5 1.15 3.36 .  العاملين بين التحدي  روح  استثارة على يعمل 19 مجال 

 متوسطة  7 1.25 3.26 .  مفيدة  تجارب ويعتبرها اكتشافها  عند باألخطاء يعترف 20 الحفز 

 كبيرة 2 1.22 3.46 . المعقدة  و  الصعبة المواقف  مع التعامل يستطيع 21 االلهامي

 كبيرة 3 1.21 3.45 .  أفضل  مستوى  على للحفاظ  بشجاعة الصعوبات يواجه  22 

 متوسطة  4 1.13 3.39 .   ملموس واقع  إلى  الرؤى  تحويل يمكنه 23 

 كبيرة 1 1.13 3.56 .   أفعاله مع أقواله  تنسجم 24 
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 متوسطة  6 1.17 3.34 .   جدد  قادة ليكونوا  المدرسة في المعلمين تهيئة على يعمل 25 

 كبيرة 7 1.05 3.51 . المرؤوسين لدى  والثقة   الحماس يغرس 26 مجال 

 كبيرة 4 1.10 3.64 .  بها ويعترف  اآلخرين مجهودات يقدر 27 الفردي  االعتبار

 كبيرة 1 1.02 3.75 . المعلمين من  معه يتحدث لمن جيدا يستمع 28 الفردي 

 كبيرة 5 1.08 3.63 .  معلم  بكل شخصيا اهتماما يظهر 29 

 كبيرة 2 1.04 3.71 .  المعلمين احتياجات  تلبية على  يحرص 30 

 كبيرة 3 1.16 3.70 .  للمعلمين الخاصة  بالمناسبات يهتم 31 

 كبيرة 6 1.05 3.60 .  العاملين بين الفردية  الفروق  يراعي 32 

 العاملين على التعبير عن أفكارهم حتى لو تعارضت  يشجع 33 

 مع أفكاره  

 كبيرة 8 1.12 3.51

 
هدف هذا اجملال إىل معرفة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية املتعلقة باجلاذبية يف مدارس التعليم مجال الجاذبية: 

(، 3.97-3.46املتوسطات احلسابية هلذه املمارسات تراوحت بني )( أن 4األساسي بسلطنة عمان، يبني جدول رقم )
(، واليت نصت على: " حيظى مدير 1(، وأن أعلى درجة كانت يف الفقرة )1.19-0.96وتراوحت االحنرافات املعيارية بني )

(، وبدرجة كبرية 0.96( واحنراف معياري )3.97املدرسة باحرتام األخرين وثقتهم وإعجاهبم ". وجاء املتوسط احلسايب هلا )
(، واليت نصت على: " يويل اهتماما كبريا لربامج تنمية املعلمني 7من املمارسة، بينما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

 (، وبدرجة كبرية من املمارسة.1.12(، واحنراف معياري )3.46وتطويرهم "، وقد وجاء املتوسط احلسايب هلا )
ف هذا اجملال إىل معرفة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية املتعلقة باالستثارة العقلية يف : هدمجال االستثارة العقلية

-3.28( أن املتوسطات احلسابية هلذه املمارسات تراوحت بني )4مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان، يبني جدول رقم )
(، واليت نصت على: " 13أعلى درجة كانت يف الفقرة )(، وأن 1.23-1.14( وتراوحت االحنرافات املعيارية بني )3.97

(، وبدرجة 0.97(، واحنراف معياري )4.11يسعى لالرتقاء مبستوى املدرسة حنو األفضل". وجاء املتوسط احلسايب هلا )
احملسوبة   (، واليت نصت على: " يسمح بقدر معني من املخاطرة18كبرية من املمارسة، وأما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

 (، وبدرجة متوسطة من املمارسة.1.03(، واحنراف معياري )3.48يف اختاذ القرارات ". وقد وجاء املتوسط احلسايب هلا )
هلامي يف مدارس : هدف هذا اجملال إىل معرفة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية املتعلقة باحلفز اإلمجال الحفز اإللهامي

-3.26( أن املتوسطات احلسابية هلذه املمارسات تراوحت بني )4التعليم األساسي بسلطنة عمان، يبني جدول رقم )
(، واليت نصت على: 24(، وأن أعلى درجة كانت يف الفقرة )1.25-1.13(، وتراوحت االحنرافات املعيارية بني )3.56

 (، وبدرجة كبرية من املمارسة، بينما 1.13( واحنراف معياري )3.56ط احلسايب هلا )"تنسجم أقواله مع أفعاله". وجاء املتوس
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(، اليت نصت على: "يعرتف باألخطاء عند اكتشافها ويعتربها جتارب مفيدة". وقد وجاء 20أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

 ة من املمارسة.(، وبدرجة متوسط1.25( واحنرافها املعياري )3.26املتوسط احلسايب هلا )
هدف هذا اجملال إىل معرفة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية املتعلقة باالعتبار الفردي يف  مجال االعتبار الفردي:

-3.51( أن املتوسطات احلسابية هلذه املمارسات تراوحت بني )4مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان، يبني جدول رقم )
(، واليت نصت على: " 3(، وأن أعلى درجة كانت يف الفقرة )1.16-1.02رافات املعيارية بني )(، وتراوحت االحن3.75

(، وبدرجة كبرية 1.15(، واحنراف معياري )3.75يستمع جيدا ملن يتحدث معه من املعلمني". وجاء املتوسط احلسايب هلا )
على: " يشجع العاملني على التعبري عن أفكارهم حىت (، واليت نصت 8من املمارسة، وأما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

 (، وبدرجة كبرية من املمارسة.1.15(، واحنراف معياري )3.51لو تعارضت مع أفكاره ". وقد وجاء املتوسط احلسايب هلا )
نظر معلميهم وميكن القول إن درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من وجهة 

 كانت بدرجة مرتفعة. 
(، حيث جاءت ممارسة القيادة التحويلية  2015(، عبدالعال )2015واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة كل من السلطي )    

(، حيث جاءت املمارسة فيها مرتفعة جداً،  2012(، ودراسة النجار )2012بدرجة مرتفعة، واختلفت مع دراسة عواد )
(، واليت جاءت بدرجة متوسطة من املمارسة، ويعزو الباحث هذه الدرجة املرتفعة 2008راسة عيسى )واختلفت أيضا مع د

من املمارسة إىل إدراك مديري املدارس بأمهية القيادة التحويلية ودورها يف إحداث التغيري اإلجيايب يف املدرسة. والتأثري املثايل 
اإلنسانية اإلجيابية، واالهتمام بأفكارهم وتوجيههم حنو حتقيق األهداف. للمديرين على املعلمني، وذلك من خالل العالقات  

وقد يعود ذلك إىل تأثري برامج تدريب املديرين يف مدارس التعليم األساسي، والدورات اليت حيصل عليها املديرين، مما جعلهم 
 يتمتعون بسمات وخصائص القيادة التحويلية وممارستها يف قيادة املدرسة.

ما مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي يف سلطنة عمان من وجهة نظر   ج المتعلقة بالسؤال الثاني:النتائ
ولإلجابة على هذا السؤال مت استخدام املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية الستجابات العينة    املعلمني؟

 ( يوضح ذلك.5ت األبعاد واليت احتوهتا استبانة الصحة التنظيمية. واجلدول )جملموع األبعاد، ولكل فقرة من فقرا
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد الصحة التنظيمية5جدول رقم )

 المتوسط   المجال  م

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري 

 المستوى  الترتيب 
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 مرتفعة  5 0.49 2.68 التكامل املؤسسي  1
 مرتفعة  2 0.49 2.74 القيادة اجلماعية  2
 مرتفعة  1 0.52 2.78 دعم املوارد  3
 مرتفعة  3 0.48 2.70 انتماء املعلم  4
 مرتفعة  4 0.47 2.69 التأكيد األكادميي   5

 مرتفعة   0.48 2.73 درجة االستبانة ككل  

التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من وجهة ( أن املتوسط احلسايب ملستوى الصحة  5يبني جدول رقم )    
(، وهذا يعين أن مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس 0.48(، وباحنراف معياري وقدره )2.79نظر معلميهم يساوى )

األساسي هو التعليم األساسي وفق آراء عينة الدراسة جاءت بشكل عام مرتفعة. وأن أكثر األبعاد وجوًدا يف مدارس التعليم  
(، ومبستوى مرتفع، وقد جاء الُبعد الثاين 0.52( واحنراف، معياري )2.78بُعد " دعم املوارد"، فقد بلغ متوسطة احلسايب )

(، ومبستوى مرتفع. وجاء 0.49(، واحنراف معياري )2.74"القيادة اجلماعية " يف املرتبة الثانية إذ بلغ متوسطة احلسايب )
(، ومبستوى مرتفع. 0.48(، واحنراف معياري )2.70املعلم" يف املركز الثالث، فقد بلغ متوسطة احلسايب )  الُبعد الرابع "انتماء

(، 0.47(، واحنراف معياري )2.69وجاء الُبعد اخلامس "التأكيد األكادميي" يف املركز الرابع، فقد بلغ متوسطة احلسايب )
(، واحنراف معياري 2.68" يف املرتبة اخلامسة؛ إذ بلغ متوسطة احلسايب )ومبستوى مرتفع. وجاء الُبعد األول "التكامل املؤسسي

(، ومبستوى مرتفع أيضاً. وقد مت احتساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لتقديرات أفراد الدراسة 0.47)
 (.6م )على فقرات كل بعد من أبعاد الصحة التنظيمية كل على حده كما يظهر يف اجلدول رق

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات مقياس الصحة التنظيمية6جدول )
 

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

 مرتفعة 2 0.99 2.52 تتعرض المدرسة  للضغوط الخارجية . 8 التكامل

 متوسطة 3 0.88 2.45 تكن متسقة مع البرنامج التعليمي.يتم قبول مطالب المجتمع حتى وإن لم  14 المؤسسي

 مرتفعة 1 1.01 2.57 يشعر المعلمون بالمدرسة بالضغط من المجتمع المحلي . 19 

تؤثر األعضاء ذوو النفوذ في المجتمع المحلي على قرارات مجلس إدارة   25 

 المدرسة . 

 متوسطة 4 1.00 2.24

 متوسطة 5 0.95 1.97 أهواء الجمهور.المدرسة عرضة لتأثير  29 

 متوسطة 6 0.95 1.84 يستطيع قلة من أولياء األمور ذوي النفوذ تغيير سياسة المدرسة.  30 

 القيادة

 

يقوم مدير المدرسة باستقصاء الموضوعات من جميع جوانبها ويتقبل  1

 وجود آراء أخرى. 

 مرتفعة 8 0.88 2.80
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 مرتفعة 3 0.88 3.10 المدرسة مشكالت الفصول الدراسية مع المعلمين.يناقش مدير  3 الجماعية 

 مرتفعة 2 0.87 3.13 يتقبُل مدير المدرسة أسئلة المعلمين بصدر رحب.  4 

 مرتفعة 5 0.95 2.89 يعامل مدير المدرسة المعلمين على قدم المساواة.  10 

 مرتفعة 6 0.97 2.86 التقدير للمعلمين.يتخلى مدير المدرسة عن الرسميات من أجل إظهار  11 

 مرتفعة 9 0.88 2.76 يطلع مدير المدرسة العاملين على األداء المتوقع منهم. 15 

 مرتفعة 10 0.85 2.71 يقوم مدير المدرسة بإجراء تقييمات ذات معزى. 17 

 مرتفعة 4 0.80 2.93 يحافظ مدير المدرسة على معايير محددة لألداء . 21 

 مرتفعة 7 0.91 2.81 يهتم مدير المدرسة بالرعاية الشخصية للعاملين.  26 

 مرتفعة 1 0.90 3.14 مدير المدرسة ودود يسهل التعامل معه. 34 

 مرتفعة 2 0.79 2.79 يحصل مدير المدرسة على ما يطلبه من رؤسائه. 2 دعم

 مرتفعة 6 0.91 2.64 المواد اإلضافية متوفرة عندما يطلبها المعلمون . 5 الموارد

 مرتفعة 7 0.90 2.63 يستطيع مدير المدرسة التأثير على آراء رؤسائه.  9 

 مرتفعة 1 0.92 2.82 يتم تزويد المعلمين بالمواد الالزمة لصفوفهم .  12 

 مرتفعة 3 0.89 2.76 يستلم المعلمون التجهيزات الضرورية للصفوف  16 

 مرتفعة 4 0.88 2.69 المدرسة اهتماماً جاداً من قبل رؤسائه.تعطى توصيات مدير  20 

 مرتفعة 5 0.88 2.66 المواد اإلضافية متاحة لالستخدام الصفي .  22 

 مرتفعة 2 0.80 3.12 المعلمون في هذه المدرسة يحب بعضهم بعضا . 13 انتماء

 مرتفعة 1 0.75 3.13 يظهر المعلمون المودة لبعضهم البعض . 23 المعلم

 مرتفعة 7 0.86 2.88 يشعر المعلمون باالعتزاز تجاه المدرسة . 27 

 مرتفعة 6 0.87 2.90 يشعر المعلمون باالنتماء للمدرسة . 28 

 مرتفعة 8 0.79 2.79 ينجز المعلمون أعمالهم بحماسة. 32 

 مرتفعة 5 0.83 2.98 تتصف البيئة التعليمية بالنظام والجدية . 33 

 مرتفعة 4 0.81 3.04 هناك إحساس بالثقة واالطمئنان بين المعلمين . 35 

 مرتفعة 3 0.79 3.11 يظهر المعلمون االلتزام لطالبهم. 36 

 متوسطة 9 0.90 1.76 المعلمون غير مبالين ببعضهم. 37 

 مرتفعة 4 0.87 2.58 يهمل الطالب استكمال الواجبات المنزلية. 6 التأكيد

 مرتفعة 3 0.75 2.72 يعمل الطالب بشكل تعاوني في الحصص الدراسية .  7 األكاديمي 

 مرتفعة 1 0.74 3.01 يحترم الطالب زمالءهم الذين يحصلون على درجات جيدة. 18 

 مرتفعة 2 0.86 2.76 يسعى الطالب لبذل جهد إضافي للحصول على درجات أفضل.  24 

 مرتفعة 5 0.88 2.58 لتحسين تعلمهم السابق.يعمل الطالب بجدية  31 
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هدف هذا البعد إىل معرفة مستوى الصحة التنظيمية املتعلقة بالتكامل املؤسسي يف مدارس التعليم  التكامل المؤسسي

وتراوحت   2.57-1.84( أن املتوسطات احلسابية هلذا البعد تراوحت بني  6األساسي بسلطنة عمان، ويبني جدول رقم )
واليت نصت على: يشعر املعلمون باملدرسة  (،19وأن أعلى درجة يف الفقرة رقم ) 1.01-0.88االحنرافات املعيارية 

(، مبستوى مرتفع. وأما أدىن 1.00(، واحنرافها املعياري )2.58بالضغط من اجملتمع احمللي. وجاء املتوسط احلسايب هلا )
قد (، واليت نصت على: يستطيع قلة من أولياء األمور ذوي النفوذ تغيري سياسة املدرسة، و 30فقرة فقد كانت الفقرة رقم )
 (، ومبستوى متوسط.0.95(، واحنراف معياري )1.84وجاء املتوسط احلسايب هلا )

هدف هذا البعد إىل معرفة مستوى الصحة التنظيمية املتعلقة بالقيادة اجلماعية يف مدارس التعليم األساسي   القيادة الجماعية:
وتراوحت االحنرافات   3.14-2.71راوحت بني  ( أن املتوسطات احلسابية هلذا البعد ت6بسلطنة عمان، ويبني جدول رقم )

( واليت نصت على: "مدير املدرسة ودود يسهل التعامل معه. 34درجة كانت يف الفقرة )وأن أعلى    0.97-0.80املعيارية  
(، مبستوى مرتفع. وأما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم 0.90(، واحنراف معياري )3.14وجاء املتوسط احلسايب هلا )

(، واحنراف 2.71ليت نصت على: "يقوم مدير املدرسة بإجراء تقييمات ذات معزى، وقد وجاء املتوسط احلسايب هلا )ا  (17)
 (، ومبستوى مرتفع أيضاً.0.85معياري )

هدف هذا البعد إىل معرفة مستوى الصحة التنظيمية املتعلقة بدعم املوارد يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة    دعم الموارد:
وتراوحت االحنرافات املعيارية   2.82-2.63( أن املتوسطات احلسابية هلذا البعد تراوحت بني  6ويبني جدول رقم )  عمان،
(، واليت نصت على: يتم تزويد املعلمني باملواد الالزمة لصفوفهم، 12وأن أعلى درجة كانت يف الفقرة ) 0.79-0.92

(، ومبستوى مرتفع. وأما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم 0.92(، واحنراف معياري )2.82وجاء املتوسط احلسايب هلا )
(، واحنراف 2.65(، اليت نصت: "يستطيع مدير املدرسة التأثري على آراء رؤسائه " وقد وجاء املتوسط احلسايب هلا )9)

 ومبستوى مرتفع أيضاً.  (،0.91معياري )
هدف هذا البعد إىل معرفة مستوى الصحة التنظيمية املتعلقة بانتماء املعلم يف مدارس التعليم األساسي  انتماء المعلم:

وتراوحت االحنرافات   3.13-1.76( أن املتوسطات احلسابية هلذا البعد تراوحت بني  6بسلطنة عمان، ويبني جدول رقم )
توسط مبى: "يظهر املعلمون املودة لبعضهم البعض" (، اليت نصت عل23أعلى فقرة ) تنكا  (.0.90-0.75)املعيارية 

 (، اليت نصت 37(، ومبستوى مرتفع. أما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم )0.75(، واحنراف معياري )3.13حسايب )
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(، مبستوى 0.90(، واحنراف معياري )1.76على: "املعلمون غري مبالني ببعضهم"، وقد وجاء املتوسط احلسايب هلا )

 ط.متوس
مدارس التعليم  األكادميي يف: هدف هذا البعد إىل معرفة مستوى الصحة التنظيمية املتعلقة بالتأكيد التأكيد األكاديمي

وتراوحت   3.01-2.58( أن املتوسطات احلسابية هلذا البعد تراوحت بني  6األساسي بسلطنة عمان، ويبني جدول رقم )
(، واليت نصت على: حيرتم الطالب زمالءهم 18رجة كانت يف الفقرة )وأن أعلى د 0.88-0.74االحنرافات املعيارية 

(، ومبستوى مرتفع. 0.74(، واحنراف معياري )3.01الذين حيصلون على درجات جيدة. " وجاء املتوسط احلسايب هلا )
ابق. وقد وجاء  (، واليت نصت على: يعمل الطالب جبدية لتحسني تعلمهم الس31وبينما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

 (، ومبستوى مرتفع. 0.88(، واحنراف معياري )2.58املتوسط احلسايب هلا )
من هنا ميكن القول إن مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان أهنا مرتفعة، وتبني أيضا أن 

(، ودراسة السواملة 2013من الشريفي )مجيع اجملاالت جاءت مبستوى مرتفع، واتفقت الدراسة احلالية مع دراسة كل 
(، 2012(، حيث كانت مستوى الصحة التنظيمية مرتفعاً، واختلفت مع دراسة كل من احلجايا والكرميني )2011)

 ( حيث كان مستوى الصحة التنظيمية فيها متوسطاً.2006(، والقصري )2011ودراسة الكمايل )
ىل اهتمام وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان بتهيئة البيئة إ ؛حة التنظيميةويعزو الباحث هذا املستوى املرتفع من الص    

املعلمني واملعلمات عن املناخ   دىرضى ل  وجوداملدرسية توفري املستلزمات املادية الالزمة لتحقيق األهداف الرتبوية املنشودة، و 
دارس التعليم األساسي مما جيعل مبىل وضوح القوانني واإلجراءات اليت تنظم سري العمل إذلك  يرجعو  .السائد يف مدارسهم 

 هذه املدارس خالية من وجود الصراعات والتنافس غري الشريف.

املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي، وبني ما العالقة بني درجة ممارسة    :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
ساب االرتباط  حبمستوى الصحة التنظيمية السائدة يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمني؟ مت إجياد معامل ارتباط بريسون، 

م ملستوى الصحة التنظيمية بني متوسط تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية، وبني متوسط تقديراهت
 :اآليت  دولاجليف   كمايف مدارسهم، وجاءت النتائج  
 ( اختبار بريسون بني درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية ومستوى الصحة التنظيمية7جدول )

 الصحة التنظيمية  القيادة التحويلية  المقاييس 
 ** 0.54 **0.54 معامل االرتباط 
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 2.74 3.58 احلسايب املتوسط 
 0.48 0.78 االحنراف املعياري 

 504 504 حجم العينة 
 0.00 0.00 (Sig)  القيمة االحتمالية

 ( 0.05( ، *دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.01دال إحصائياً عند مستوى داللة ) **
( تبني وجود عالقة "ارتباطية إجيابية موجبة" ذات داللة إحصائية قيمتها 7اجلدول ) من خالل النتائج املوضحة يف    

(، وبذلك ميكن α=  0.01املقابلة الختبار بريسون أقل من مستوى الداللة ) (Sig)وأن القيمة االحتمالية  **(،0.54)
بني متوسط تقديرات املعلمني لدرجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية  استنتاج أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً 

حيث تبني أن كلما . يف مدارس التعليم األساسي، وبني متوسط تقديراهتم ملستوى الصحة التنظيمية السائدة يف مدارسهم 
املديرين للقيادة التحويلية أدى ذلك إىل ارتفاع مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي   زادت درجة ممارسة

حد -، وكوهنا الدراسة الوحيدة على (Edwards,2008)بسلطنة عمان. واتفقت الدراسة احلالية مع نتائج دراسة إدوارد  
ذلك إىل فاعلية القيادة التحويلية يف إجراء تغيريات جذرية يف   اليت درست العالقة بني املتغريين. ويعزو الباحث  -علم الباحث

بيئة املدرسة من أجل إجياد مناخاً منظمياً صحياً، والن القيادة التحويلية تسعى إلجراء تغيريات على املستوى للقيمي لألفراد،  
لي بالبعد الفردي ومراعاته للفروق الفردية  ويف مشاعر واجتاهات العاملني يف املدرسة. هذه باإلضافة إىل اهتمام القائد التحوي

بني العاملني، ومشاركته للعاملني يضفي جو من العالقات اإلنسانية يزيد من مستوى الصحة التنظيمية. ويرفع من مستوى 
خل املدرسة، املشاركة للعاملني يف صياغة رؤية املدرسة ورسالتها وأهدافها، وهذا بدوره يؤدي إىل إشاعة جو من الود والتعاون دا

، وحتقيقها نتائج إجيابية تعزز من األكادميي للمدرسةيسعى فيه العاملني إىل املبادأة بالعمل، وإبداء الرأي، مما يزيد من التأكيد  
 مكانتها بني بقية املدارس األخرى.

 توصيات:الا
 أمهها:ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، قدم الباحث جمموعة من التوصيات 

االستمرار يف تدريب املديرين على ممارسات أبعاد القيادة التحويلية؛ لتكون لديهم تصورات واضحة عن أمهية القيادة  .أ
 التحويلية؛ من أجل ترمجتها يف الواقع الفعلي.

فيقوموا  ،تهاإشراك املعلمني يف اختاذ القرارات اليت تتعلق بعملهم، ليصبحوا أكثر والء للقرارات اليت شاركوا يف صياغ .ب
 بتنفيذها على أكمل وجه.
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مراجعة الدور الذي تقوم به مؤسسات اجملتمع املدين يف خدمة مدارس التعليم األساسي، وما ميكن أن تقدمه من دعم  .ت

 هلذه املدارس. 
( مقياس الصحة التنظيمية OHI-Eقياس مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي، وذلك باستخدام ) .ث

 تنظيمية يف مدارس التعليم بسلطنة عمان.بني فرتة وأخرى؛ للتأكد من مستوى الصحة ال
 قائمة المراجع:

 عمان: دار الفكر.   األساليب القيادية واإلدارية يف املؤسسات التعليمية.(.  2001)  .البدري، طارق عبد احلميد 
عمان على نظام مقرتح لتدريب مديري مدارس التعليم األساسي احللقة الثانية بسلطنة (. 2011) .اجلهضمي، حممد سعيد 

 ، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.القيادة التحويلية )رسالة ماجستري غري منشورة(
عالقة القيادة التحويلية بتمكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة )رسالة (. 2010) .الرقب، أمحد صادق

 ، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني.ماجستري غري منشورة(
مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية العامة واخلاصة يف األردن من وجهة (. 2011)  .غازي عزت عبد اهلل  السواملة،

 جامعة عمان العربية، عمان، األردن. نظر املعلمني )رسالة دكتوراه غري منشورة(،
اجمللة شركات االتصاالت األردنية. (. توافر الصحة التنظيمية يف 2010الصريراه، أكثم عبد احلميد والطيط، أمحد عدنان )

 .118-97(،  1) 6،  األردنية يف إدارة األعمال
 . األردن: دار وائل للنشر.اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي(.  1998)  .الطويل، هاين عبد الرمحن

 ر والتوزيع.. األردن: دار وائل للنشاإلدارة التعليمية ... مفاهيم وآفاق(.  1999).الطويل، هاين عبد الرمحن  
العالقة بني خصائص القيادة التحويلية ومدى توفر مبادى إدارة اجلودة الشاملة )رسالة (.  2004)  .العمري، مشهور بن ناصر

 جامعة امللك سعود، الرياض. ماجستري غري منشورة(،
 نشر والتوزيع.. األردن: دار احلامد للالقيادة والدافعية يف اإلدارة الرتبوية(.  2006)  .محد أعياصرة، على 

دور القيادة التحويلية يف تطوير أداء مديري املدارس الثانوية يف حمافظات غزة )رسالة ماجستري (.  2008)  .عيسى، سناء حممد 
 ، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني. غري منشورة(

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 137 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 دار الشروق للنشر والتوزيع.. مصر:  كفايات القيادة التحويلية ملديري املدارس(. 2013)  .الفار، شهناز إبراهيم 

القيادة التحويلية دراسة حالة على املدارس املتوسطة باململكة العربية السعودية من (. 2014) .كعكي، سهام حممد صاحل
 . القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية.وجهة نظر املديرات واملساعدات

مستوى الصحة التنظيمية يف املراكز التعليمية التابعة إلدارة السراج املنري يف دولة  (.2011ر )الكمايل، عبد اهلل عبد القاد
(، جامعة الكويت وعالقته بدرجة ممارسة املراكز للمهارات اإلدارية من وجهة نظر املعلمني )رسالة ماجستري غري منشورة

 الشرق األوسط، الكويت.
 . الكويت: مكتبة الفالح.ة الفاعلة وإدارة التغيريالقياد(.  2007املخاليف، حممد سرحان )

، اجلمعية املصرية  (. أسلوب القيادة التحويلية لتحسني أداء مدير املدرسة يف مصر2002) .مصطفى، يوسف عبد املعطي
 .202-139(،  5)7،  للرتبية واإلدارة التعليمية

يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان )رسالة  متطلبات تطبيق القيادة التحويلية(. 2003) .املنذري، فايزة ناصر
 ، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. ماجستري غري منشورة(
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ABSTRACT 

 

Libya through this stage experiences several crises: security, economic and social. 

The country has a political mess, despite many international, regional and local 

attempts to provide solutions to successive crises, first and foremost finding a way 

out of the political crisis. However, these attempts did not address the major 

imbalance of these crises, or alert to the basis of the political crisis. The constitutional 

declaration issued in 2011, which controls the political scene so far, has delegated 

broad powers to the legislative authority, resulting in an almost total hegemony of 

the legislative power, with the absence of the executive authority role. It is the 

executive power that carries out the decisions and are constrained by successive 

legislative authorities. This is contrary to the principles underlying contemporary 

political systems. Therefore, the research will clarify the principles of political 

systems and how they can be applied to the Libyan political system. Through the 

systematic analysis approach, the study reached the following findings: a vibration 

in the constitutional framework of the transitional period, which is supposed to be a 

constitutional bases for the next stage. The Libyan state remained in need for political 

re-reading in the light of modern constitutional systems, which meant the success of 

any political process in Libya. 

Keywords: Libya - political crisis - political system - principles of systems 
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 ملخص ال

 

األزمة  أو سببها الرئيس املشكلة السياسية،. واجتماعية واقتصادية، أمنية،؛ عدة متر ليبيا خالل هذه املرحلة بأزمات
ورغم حماولة األطراف   أصبحت البالد يف فوضى سياسية،  ؛املؤسسة التشريعية  ، وانقسامالسياسية، فمع تعدد احلكومات

هنا مل تعاجل إإال    ،مة السياسيةألز إجباد خمرج لويف مقدمتها    ،واإلقليمية واحمللية من تقدمي حلول لألزمات املتالحقة  الدولية
م 2011ن اإلعالن الدستوري الصادر يف عام إ إذ .السياسية زمةخللل الرئيس هلذه األزمات، أو التنبيه إىل أساس األا

فوض صالحيات واسعة للسلطة التشريعية، جنم عنه هيمنة شبه مطلقة  قد املتحكم يف املشهد السياسي حىت اآلن
والسلطة التنفيذية هي اليت تتوىل تنفيذ القرارات،   .السلطة التنفيذية املتمثلة يف احلكومة  دور  تغييب  مع   ،للسلطة التشريعية

وهذا ما يتعارض مع املبادئ اليت   .السلطات التشريعية املتالحقة  قبل  ظلت مغيبة طلية هذه الفرتة، ومكبلة منرغم أهنا  
حث مبادئ النظم السياسية، وكيفية تطبيقها على بناء النظام لذا سيوضح الب املعاصرة.تقوم عليها النظم السياسية 

اهتزاز يف اإلطار الدستوري ، توصلت الدراسة إىل نتائج منها: حدوث منهج حتليل النظم ومن خالل  .اللييبالسياسي 
الليبية حباجة ماسة إىل  الدولة تيبقللمرحلة االنتقالية، والذي من املفرتض أن يكون مرتكزاً دستورياً للمرحلة القادمة. 

 .عملية سياسة يف ليببا  ةجناح أي  عيناليت ت  ،ِإعادة قراءة العلمية السياسة يف ضوء النظم الدستورية احلديثة واملعاصرة
 مبادئ النظم .  -يالنظام السياس  -ة السياسيةزماأل  -ليبيا مات المفتاحية:الكل 
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 تكمن يفأما بعد، فإن صلب املشكلة السياسية  ،شرف املرسلي حممد أن على  والصالة والسالمن  احلمد هلل رب العاملين 
قيام اجملتمعات واستمرارها، وحتمية ألهنا منبعثة من جوهر  تقتضيهافهي ضرورة  أن السلطة السياسية ضرورية وحتمية،

من   اأي م  .فكل إنسان بداخله متناقضان مها رغبة يف الطاعة، ورغبة يف احلكم أي تويل السلطة  ،السياسية يف اإلنسان 
خرين، وإن تويل السلطة مبا تتضمنه من احتكار ألدوات اإلكراه لط على اآلإنسان إال ويف طبعه درجة من الرغبة يف التس

 لتلك الرغبة إمكانية التعسف يف استعمال السلطة، ومن مث الوقوع يف االستبداد.  ئيه  ،يف اجملتمع 

الغربيي أمثال:  أفكار الفالسفة د ومن هنا كان الفكر السياسي على مر العصور يبحث عن حل هلذه املشكلة، وتع
 ،يف تصوره لفكرة الفصل بي السلطات مونتسكيو الفرنسي و ،يف تصوره لفكرة العقد السياسي ،اإلجنليزي جون لوك

من الدعائم الرئيسة يف مبادئ النظم السياسية املعاصرة. فمع التطور املعريف والثقايف يف الغرب عملوا على صياغة هذه 
وفاعلية أدائها وقدرهتا على االستمرار وتتمثل هذه املبادئ   ،عليها بناء نظمهم السياسيةاألفكار يف شكل مبادئ يرتكز  

 :   1يف
 _مبدأ سيادة األمة.1
 _ مبدأ الفصل بي السلطات.2  
 الشرعية.   _ مبدأ3  

املؤسسات   همن حيث شكل السلطة وطريقة وصوهلا هلذ  ،بناء املؤسسات السياسية بالنظم السياسية املعاصرة  خيتلف  قد 
سليب يف عملية   خر، و قد يكون هلا أثرآالسياسية من خالل املشاركة السياسية )االنتخابات( فهي ختتلف من نظام إىل  

االختيار األنسب لألعضاء باملؤسسات السياسية، وأيضًا من حيث توازن السلطات، ففي نظام ما قد توجد سلطة 
خر قد توجد سلطة تشريعية ضعيفة، وسلطة تنفيذية قوية، مما يفقد مبدأ الفصل والتوازن بي اعية قوية، ويف نظام تشري

 السلطات دوره الفعلي يف استقرار وتصحيح املسار يف النظام السياسي،  ومن خالل االطالع على اإلعالن الدستوري 

 

 
 93.اإلسكندرية: مكتبة خوارزم.ص النظم السياسية. 2002ثابت، عادل . - 1

 
 المقدمة
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ساس للحكم على التطورات احلاصلة يف و املرجع األ  ،طار القانوينباعتباره اإل  ،م3/2011/ 8اللييب الصادر بتاريخ: 
 ، نالحظ يف هذا اإلعالن سيطرة شبه مطلقة من السلطة التشريعية واملتمثلة يف اجمللس االنتقايل اللييب  املشهد السياسي

 الربملان مما أدى إىل فشل صالحيات واسعة للسلطة التشريعية اليت جاءت بعده واملتمثلة يف املؤمتر الوطين، مث  ئهعطاإِ و 
كما أن شكل النظام السياسي خالل املرحلة  .السلطة التنفيذية خالل تلك الفرتة واليت متثلكل احلكومات املتعاقبة 

االنتقالية أخذ الشكل التشريعي، ومت تطبيقه يف عملية بناء املؤسسات السياسية،  ودون األخذ يف االعتبار التاريخ 
 .والفرتة االنتقالية اليت متر هبا ليبياالسياسي اللييب،  

، تنفيذ القرارات الفرتة االنتقالية يفعجز كل احلكومات املتعاقبة خالل تتمثل مشكلة الدراسة يف  مشكلة الدراسة:
وعجز احلكومات عن السيطرة على أرض الواقع، إذ مل تؤسس جيشاً وشرطة حقيقيي تابعي هلا، وبالتايل استطاعت 
اجلماعات املسلحة أن تتمكن من فرض سيطرهتا على أرض الواقع، ومتكنت من إحداث تغيريات يف املراكز القانونية؛ 

ذلك اهتزاز  مما جنم عن من خالل ضغطها على بعض األطراف السياسية اليت قامت بإجراء التعديالت الدستورية.
ومتلمل وسخط من قبل فراغ سياسي  ة السياسية، وحصولاإلطار الدستوري للدولة، وإرباك املسار االنتقايل للعملي

، برمتهاللييب  تالحقة يف املشهد السياسي  مزمات  أعنه    وهذا نتج،  النظام السياسي  لشعورهم بعدم فاعلية  الشعب اللييب؛
 األمر الذي أثر على الوضع السياسي اللييب بشكل عام.                                            

  لدراسة:هدف ا
 أسلوب االقرتاع املباشر وغري املباشر وإمكانية تطبيقه يف ليبيا.مناقشة  األول:   دفاهل
 .انتخابات السلطة املركزية ضمن سلطات احملافظات )الالمركزية املوسعة(كيفية  الثاين:    دفاهل
 املؤسسات السياسية الليبية.  يف أداءالضوابط والتوازنات  مناقشة دور  الثالث:   دفاهل
 ليبيا.بتوازنات السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية  حتليل  الرابع:   دفاهل

مبادئ حماولة تقدمي بعض احللول واملعاجلات من خالل دراسة وتطبيق    مناقشة هذه العناصر يف  هدفت هذه الدراسةوقد  
ن أجل االرتقاء بالعملية السياسية يف حماورها املتعددة: التشريعية، ، وذلك مةيبيللاملعاصرة على احلالة ا النظم الدستورية

 ا حيقق مبدأ الشرعية.مب  ومن خالل الرتكيز على مبدأ سيادة األمة و مبدأ الفصل بي السلطات،والتنفيذية ، والدستورية،  
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 الدراسات السابقة:
  .الصراع بي املكونات السياسيةاألزمة الدستورية يف ليبيا: أبعاد   (2015)عمر    ،خرييمقال  

ناقش املقال األزمة الدستورية يف ليبيا مبينا أبعاد الصراع وأطرافه، وموضحا أن اإلعالن الدستوري املؤقت الصادر يف 
، وما تاله من تعديالت دستورية وصل عددها إىل سبعة تعديالت؛ كانت خالل 2011الثالث من أغسطس سنة 

. أدت هذه التعديالت إىل حدوث تغيريات واسعة يف املراكز القانونية للسلطات 2014  وحىت  2012فرتة قصرية من  
عنه  اهتزاز اإلطار الدستوري للدولة. واشارت الدراسة إىل أن هناك جمموعة   مالسياسية، وإرباك املسار االنتقايل، مما جن

رحلة، وهذا ما سيتم اإلشارة إليه يف هذه من العوامل قد أدت إىل عدم انسجام مواد اإلعالن الدستوري ملتطلبات امل
الدراسة وحماولة تقدمي بعض احللول واملقرتحات للخروج من املرحلة االنتقالية  ولتفادي ذلك اخللل عند بناء السياسي 

 الرمسي.

وانتهت الدراسة إىل القول أن اخلالفات حول املؤسسات الدستورية زادت من حدة األزمة ليس بسبب ضعف النصوص 
الدستورية لإلعالن الدستوري فقط، إمنا أيضًا لصياغة التعديالت الدستورية حتت ضغوط وإكراهات من بعض القوى 
السياسية واجلماعات املسلحة. ويرى الكاتب أن هناك معوقان ستواجههم الدولة يف املرحلة املقبلة. األول يف غياب 

يف اخليار ما بي متكي اإلعالن الدستوري بوصفه إطارًا دستورياً القوة والسلطة املركزية للدولة لعدة أسباب، والثاين 
 انتقالياً حىت صدور الدستور الدائم، أو تغيري اإلطار الدستوري خصوصاً وأنه قد جرت به سبعة تعديال خالل فرتة وجيزة 

ات الدستورية املتتالية يف ظاهرة االهنيار تناولت األزمة يف ليبيا بي تقاسم السلطة واالنتخابات.  (2018) خريي عمر
االنتقالية، حيث افتقر القانون للحماية الالزمة إلنفاذه. وهنا تشري املرحلة الستمرار باعتبارها املرتكز األساسي  ،ليبيا

من العوامل اليت سامهت يف تقويض السلطة، حيث  ؛ كانتانتشار السالحظاهرة إىل أن االنقسام السياسي و الدراسة 
دراسة خريي  تكانت انعكاسًا لتفكك البنية السياسية واالجتماعية. وتقارب  ،سيولة النص الدستوري يكمن القول إن 

حيث تبدأ مرحلة   ،، بعد صياغة اإلعالن الدستوري2011وضع البالد يف أغسطس    الدراسة احلالية يف وصف  هذهمع  
مل تليب متطلبات املرحلة بل زادت من فجوة هنا إخمتلفة من تشكيل املؤسسات. رغم أهنا تقوم على االنتخاب، إال 

 الصراع. 
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إىل متديد السلطات القائمة، من دون االنتقايل؛ سيؤدي  االستمرار يف املسار السياسي د خُلصت الدراسة إىل أن وق
فعلى الرغم من اجلدل بشأن صالحية اإلعالن الدستوري،  .لطريق على السيولة الدستوريةوضع حمتوى جديد، يقطع ا

تكوين وضع دستوري يدعم القبول بنتائج   من  2014اليت تشكلت على ضوئها جلنة فرباير يف  مل تساعد خريطة الطريق  
كل وضع قيوداً حامسة منعت تطبيق االنتخابات، ما ترتب عليه نزاع قانوين، أثار اجلدل بشأن مشروعية املؤسسات، وبش

ترتبط حبسم املناصب الرئيسية يف الدولة، ما يشكل حمّدداً الدراسة إىل نتيجة  يبه. لتنتهاالتفاق السياسي أو القبول 
رئيسياً النعقاد االنتخابات أو تأجيل انعقادها، خصوصًا أهنا تتعلق برتتيب املناصب التنفيذية األكثر تأثرياً، وال سيما 

 ئاسة الدولة والقيادة العامة للجيش. ر 

وميكن النظر إىل طرح االنتخابات باعتبارها الوجه اآلخر لرتاجع فكرة الدستور أو تأجيلها، على أنه سوف يؤدي إىل 
تراجع دور "اهليئة التأسيسية" بصورة قد تدفعها إىل اإلعالن عن حل نفسها. لذلك تبدو أمهية األخذ بالتحوطات 
 الكافية للحفاظ على احلد األدىن من األساس القانوين لوجود هيئة دستورية، ميكنها الحقاً التصدي ملهامها يف املستقبل.

السياسي، ومن الناحية املنهجية، سيتم الرتكيز على األخذ مبنهج حتليل النظم كإطار حتليلي للنظام : منهج الدراسة
 . تبسيطهالواقع وحماولة وكوسيلة لتفسري  

 تقسيم هذه الدراسة إىل أربعة مباحث وذلك كاآليت:  م سيت  هيكل الدراسة:
 األول: أسلوب االقرتاع املباشر وغري املباشر وإمكانية تطبيقه يف ليبيا.  بحثامل
 .الثاين: انتخابات السلطة املركزية ضمن سلطات احملافظات )الالمركزية املوسعة(  بحثامل
 التوازنات بي املؤسسات السياسية الليبية.  الثالث: الضوابط و  بحثامل
                                  الرابع: السلطة القضائية والتوازنات مع السلطة التنفيذية يف ليبيا.  بحثامل
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 .أسلوب االقتراع المباشر وغير المباشر وإمكانية تطبيقه في ليبياالمبحث األول:    

وهو ما يضمن تكافؤ الفرص وحتقيق االنتخاب املباشر العام،  املشاركة السياسية يف ليبيا جيب أن ترتجم فعليا من خالل  
ويبعث نظام االنتخاب العام روح االهتمام بالشؤون العامة لدى األفراد، ، املساواة بي املواطني دون متييز بينهم مبدأ 

 . 2لشعور بالثقة، وأن يكون االنتخاب املباشر العام يف كافة املؤسسات السياسيةوينمي فيهم روح الوطنية ويوقد فيهم ا
 االقتراع المباشر )الفردي(: .1
تباع أسلوب االنتخاب الفردي، وتبعًا هلذا األسلوب ال يعطي الناخب صوته إال ملرشح واحد بي املتقدمي ا ويعين

يقدمها الناخب سوى اسم شخص واحد، وجيري االنتخاب هبذا فال حتمل ورقة االنتخاب اليت ، للمناصب السياسية
ويكتفي الفائز باحلصول على األغلبية البسيطة، أو النسبية على بقية املتقدمي هلذا املنصب   .األسلوب على دور واحد 

عضو يتميز هذا األسلوب بأنه يسهل فهمه للناخب حي يبدي رأيه يف االنتخاب، وخيتار يف ذات الوقت  .السياسي
فهو يصوت للشخص الذي يستحسن برناجمه ويشعر بأنه  .إحدى املؤسسات السياسية، وخيتار الربنامج الذي يفضله

وهذا النوع من االنتخابات هو االنتخاب املباشر العام بأسلوب االنتخاب الفردي على دور  ،أهل لتويل سلطة احلكم 
النتخاب من  الشخص حىت يزاول حقه االنتخايب أن يكون يكون مقيدًا إذا ما تطلب الدستور أو قانون اقد  واحد 

شرطي النصاب املايل  دونعام الباشر املنتخاب اال األفضل برأي الباحث هوو  .على قدر من الثروة و قدر من التعليم 
اختيار االنتخاب واألفضل يف بناء املؤسسات السياسية للنظام اللييب هو    .)التعليم(  :)الثروة( والكفاية العلمية أي  :أي

ألنه يؤدي إقرار املبدأ الدميقراطي بتحقيقه قاعدة املساواة بي املواطني دون متييز بينهم بسبب الثروة أو  ؛املباشر العام
التعليم، ويبعث نظام االنتخاب العام روح االهتمام بالشؤون العامة لدى األفراد، وينمي فيهم روح الوطنية ويوقد فيهم 

 .  3، وأن يكون االنتخاب املباشر العام يف كافة املؤسسات السياسيةالشعور بالثقة
 االقتراع غير المباشر: .2

ويقتصر دور الشعب يف هذا النوع على اختيار مندوبي يتولون اختيار املمثلي عن الشعب، ويف هذا النوع تتسع اهلوة 
م عليها نظام االنتخاب غري املباشر، فتزداد هوة بقدر تعدد الدرجات اليت يقو  ،بي االنتخاب وبي املبدأ الدميقراطي

 مراحل،، أو أربع ثالثكأن يقوم على   النوع من االقرتاع،هذا البعد اتساعاً كلما تعدد الدرجات اليت يقوم عليها هذا 
 واملمارسة وهناك من يرى أن نظام االنتخاب غري املباشر يعد ضرورة يف الدولة املتخلفة سياسياً؛ ألنه حيول بي الناخب  

 
  208: ص182. ص1لكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع. طا أصول النظم السياسية املقارنة..1987املنويف ،كمال- 2
 . 208: ص 182.ص 1. الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع . طأصول النظم السياسية املقارنة. 1987املنويف، كمال - 3
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نظام االنتخاب املباشر من توافر قدر من الوعي، والرتبية  يتطلبوإذا كانت هذه الرؤية مقبولة ملا  .السياسية املباشرة

املواطني  اهتمامغري املباشر يؤدي إىل ضعف  االنتخابالسياسية، إال أنه جيب أن ال خيفى على أذهاننا أن نظام 
 قيوترت ،باملسائل السياسية، وذلك على عكس نظام االنتخاب املباشر الذي يضاعف اهتمام املواطني باالنتخاب

هو املفرتض و   كدولة ختوض هذه التجربة ألول مرة.  اليه يف ليبيا    داركهم باملسائل السياسية بوجه عام، وهو ما نفتقرم
 .يف هذا البحث

واألشكال املضللة هي اليت يفرتض أن يتم األخذ هبا  يف عملية ( إليضاح أنواع االنتخاب، 1الشكل اآليت رقم: )و 
 .4لسياسية بليبيا االنتخاب يف بناء املؤسسات ا

 .( يوضح أنواع االنتخاب1)  :شكل رقم 

 
 

 )الالمركزية الموسعة(المحافظات  سلطات  انتخابات السلطة المركزية ضمن  المبحث الثاني:  
تتمتع دولة ليبيا مبساحة جغرافية واسعة، لذلك فإن هذه الدراسة سوف حتاول الوصول اىل الربامج االنتخابية األكثر 

 نظام ه  على اعتبار   ،وفق الالمركزية املوسعة، أي سلطة مركزية مع سلطات حملية يف احملافظات  احلالة الليبيةمالئمة مع  
 
 

 
 .  87م .ص. اإلسكندرية : مكتبة خوارز الدول و احلكومات  -النظم السياسية. 2006شيحا، إبراهيم عبد العزيز - 4



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 148 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
فعنالة. قدرة السلطة املركزية بالعاصمة السيطرة على كافة احملافظات بصورة    ؛ نظرا لعدمةاحلالة الليبي  مع  شىايتم ميكن أن  

 :   5من هذا النوع ، جيب أن تتوفر فيه الصفات اآلتيةجيب االتفاق على أن جناح نظام خاص   اكم
التشريعية والتنفيذية باحملافظات، االلتزام بالتشريعات  :أنتخبهم الشعب يف السلطتي جيب على املمثلي الذين .أ

والقرارات الصادرة من السلطة املركزية، على أن يكون للسلطات باحملافظات دور يف تشريع القواني، وتنفيذها 
 . مصلحة كل حمافظة  تقتضيفق ما  و 

كون سلطات احملافظات مبينة، وموضحة وحمددة بواسطة دستور مكتوب للمحافظة، يكون حمل توافق مع ت .ب
 . السلطة املركزية

فدستور البالد مهما كان مفصاًل ال يستطيع حبال ، يتمتع دستور البالد بسيادة أعلى من دساتري احملافظات .ت
اًل جلميع املسائل، هذا فضاًل على أنه قد تستجد بعض املسائل نتيجة لتطور الزمن من األحوال أن يكون شام

وتغري الظروف؛ ولذلك البد أن يكون لسلطة احملافظات االختصاص بكل املسائل اليت مل ينص عليها الدستور 
ص السلطات احملافظات كل املسائل املستجدة، على أن ختت  طةصراحة للسلطات املركزية، وكذلك يدخل يف سل

املركزية باملسائل اليت جيب أن تتسم بطابع الوحدة يف كافة إقليم الدولة، وللسلطة املركزية وضع األسس العامة 
ويرتك تنظيم التفاصيل بشأهنا ووسائل  ،اليت حتكم املسائل املشرتكة بي السلطات املركزية وسلطات احملافظات

افظات باستقالل ذايت، يعترب وسيلة ناجحة يف معاجلة األمور والشك يف أن تتمتع احمل، تطبيقها للمحافظات
  .6العامة

 السياسية، و هي كالتايل:للكيفية اليت يتم هبا انتخاب املؤسسات     اً يوضح الباحث تصور يف الفقرات اآلتية  
 اختيار المؤسسات السياسية  في الدولة الليبية:-1

هلا مجيع السلطات التشريعية،   ولوختن  اً مباشر  اً أعضاء هذه املؤسسة انتخابيتم انتخاب  المؤسسة التشريعية: أوالً:
 وتتكون هذه املؤسسة من جملسي مها جملس املساواة، وجملس الشورى.

وميثل هذا اجمللس كافة احملافظات بعدد متساوي من األعضاء لكل حمافظة، حبيث ميثل كل حمافظة   مجلس المساواة:-
شراف على احملافظة يف السلطة املركزية باجمللس، على أن يكون الحد العضوين احلق يف تويل اإلِ باجمللس عضوان ميثالن 

السلطة التشريعية باحملافظة التابع هلا، والربط بي السلطة التشريعية باحملافظة والسلطة التشريعية املركزية، ويتم هذا 
 والذي سيقوم بتويل   ، باره الكيان السياسي األول املنتخباالنتخاب بإشراف هيئة انتخابية حملية وهيئات دولية، باعت

 
الكربى .ترمجة د. جورج سعد. لبنان :املؤسسة اجلامعية   االنظمة السياسية املؤسسات السياسية والقانون الدستوري .1992موريس، دوفرجيه  - 5

 .190.ص1.ط
 205املرجع نفسه . ص - 6
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ويسري هذا اإلشراف على انتخاب أعضاء جملس الشورى كما  ؤسسة التنفيذية،شراف على انتخاب باقي املمهمة اإلِ 

 سيأيت انتخاب أعضائه بالتفصيل .
ميثل أعضاء هذا اجمللس سكان احملافظات، حبيث ميثل كل عضو مثاًل مائة ألف من سكان  مجلس الشورى: -

ازن بي حجم أو تعداد كل ن جملس الشورى يأيت بتوزيعه املتفاوت يف األعضاء لكي حيقق عنصر التو إِ احملافظة، إذ 
حمافظة ومتثيلها باملؤسسة التشريعية، وإذا كان هذا التمثيل اختذ شكاًل ثنائياً مبجلسي املساواة والشورى وذلك مرده إىل 
طبيعة الدولة اجلغرافية والسكانية، حيث أن التفاوت يف احلجم والسكان واألمهية اليت تتمتع هبا كل حمافظة دوره يف 

سسة التشريعية على تلك الصورة الثنائية، فبعض احملافظات الصغرية قد تُنفى إرادهتا رغم أمهيتها عرب سيطرة، تشكيل املؤ 
أو سيادة إرادة احملافظات الكبرية، إذ األجدر وضع صيغة هتدف إىل ضمان وجود متثيل متساوي على مستوى الدولة 

مبقعدين اثني بغض النظر عن مساحة أو تعداد احملافظة  ويتجسد ذلك عرب جملس املساواة الذي متثنل يف كل حمافظة
ويف نفس الوقت يأيت جملس الشورى بتوزيعه املتفاوت يف أعضائه عنصر التوازن بي حجم أو تعداد كل حمافظة ومتثيلها 

لس املساواة باملؤسسة التشريعية، على أن متثل كل حمافظة بعضوين على األقل بالسلطة املركزية باجمللس خيتارهم عضو جم
 وبقية األعضاء ميثلون اهليئة التشريعية باحملافظة برئاسة عضو من جملس املساواة.

وبذلك ننتهي إىل بناء مؤسسة تشريعية ذات سلطة مركزية مبجلسي املساواة والشورى، ويف نفس الوقت تكون هناك 
سلطة تشريعية بكل حمافظة متمثلة بعضو يرأسها من جملس املساواة وبقية األعضاء الذين ترشحوا عن كل حمافظة جمللس 

 الشورى.

اء هذه املؤسسة بعد تكوين املؤسسة التشريعية لكي تقوم بتعي هيئة ويتم انتخاب أعض :التنفيذيةثانياً: المؤسسة 
وسوف ينظر يف هذا البحث على أساس أن املؤسسة التنفيذية يف ، انتخابية تدير العملية االنتخابية باملؤسسة التنفيذية

ه املؤسسة، ويكون أعضاء النظام السياسي اللييب تتمثل يف جمموع ما ينتخبه الشعب انتخابًا مباشرًا من األعضاء هلذ 
هذه املؤسسة من كافة احملافظات كما يف جملس الشورى، واالختالف بأن يكون عدد أعضاء هذه املؤسسة أقل من 

حبيث يكون متثيل كل عضو باملؤسسة بعدد أكرب من السكان الذي افرتضته يف جملس الشورى، مثالً  ،جملس الشورى
و باملؤسسة التنفيذية،  وبعد تكوين هذه املؤسسة يقوم كافة أعضائها باختيار مائة ومخسون ألف من السكان ميثلهم عض

من هذه األعضاء الذين  ولرئيس الوزراء السلطة يف تعيي الوزراء، رئيس وزراء عن طريق التصويت بي أعضاء املؤسسة
 جمموع األعضاء الذين   ، وتعيي على األقل مسؤول تنفيذي واحد بكل حمافظة، منانتخبهم الشعب هلذه املؤسسة  
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ترشحوا عن كل حمافظة ليتوىل املهام التنفيذية بتلك احملافظة، كما لرئيس الوزراء سلطة تعيي من يراه مناسبًا من بقية 
 أعضاء هذه املؤسسة لتويل املناصب اإلدارية العليا يف البالد.

لكي تشرف على االنتخابات  ،ة التشريعية مبجلسيهاوجترى انتخابات الرئاسة أيضاً بعد تكوين املؤسس :الرئاسةثالثاً: 
الرئاسية، ويتم طرح األمساء اليت تقدمت هلذا املنصب على كافة احملافظات، بعد استيفائهم للشروط اليت حيددها الدستور 

من اهليئة وجترى االنتخابات بكل حمافظة يف نفس التوقيت بكافة احملافظات، وجتمع أوراق االقرتاع    ،لتويل هذا املنصب
التشريعية بكل حمافظة، وترسل يف أظرف مغلقة إىل املقر الرئيسي للمؤسسة التشريعية )ممثلة بسلطات مركزية من أعضاء 
جملس املساواة والشورى( وتفتح األظرف، ويتم مجع أصوات كل احملافظات واملرتشح احلاصل على األغلبية البسيطة أو 

نتهى البحث إىل اختيار كافة أعضاء املنصب يكون هو رئيس البالد. وبذلك قد النسبية على بقية املتقدمي هلذا ا
يوضح الكيفية اليت يتم هبا الربط بي السلطات املركزية  ( 2والشكل رقم ) املؤسسات السياسية باالنتخاب املباشر.

 كما مت تناوله مسبقاً.  وسلطات احملافظات
 وسلطات احملافظات  ,( يوضح الربط بي السلطة املركزية2شكل )

 
 

 التوازنات بين المؤسسات السياسية الليبية.الضوابط و  المبحث الثالث:  
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بعد االنتهاء من بناء املؤسسات السياسية وفق التصور السابق يتحتم علينا اإلشارة إىل أهم الضوابط والتوازنات اليت 

 وذلك كالتايل:   ،حتدد أداء وفاعلية هذه املؤسسات
املساواة والشورى، وال يصبح قانوناً إال بعد توقيع   :للرئيس حق يف اقرتاح التشريع، ونقض القواني اليت يقرها جملسي  -1

 الرئيس عليه.
 (.املساواة والشورى  )جملسنقض الرئيس مبوافقة ثلث أعضاء املؤسسة التشريعية    اجتيازميكن    -2
 عليها.فيذ إجراءات احلكومة، وال يتم تنفيذ القواني إال بعد موافقة الرئيس  يستطيع الرئيس أن يوقف تن  -3
 احلكومة.يتم جتاوز إيقاف الرئيس مبوافقة ثلث أعضاء    -4
والشورى مبوافقة ثالثة أرباع أعضاء  ،تنفذ احلكومة القواني، وميكنها االعرتاض على تشريعات جملس املساواة -5

 احلكومة.
 ساواة والشورى تنفيذ القواني وله احلق يف إيقاف التنفيذ، مبوافقة ثالثة أرباع أعضاء جملس املساواةيراقب جملسي امل  -6

 .يوضح أهم الضوابط والتوازنات بي املؤسسات السياسية  (3اآليت رقم )  لوالشورى. والشك
 (  يوضح أهم الضوابط والتوازنات بي املؤسسات السياسية3الشكل )
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فال يستطيع  ؛ن املؤسسة التشريعية تتحكم باملخصصات املاليةإِ ف وباإلضافة اىل الضوابط الست املوضحة يف الشكل،
 موال دون موافقة املؤسسة التشريعية عليها.أأي فرع إنفاق أي 

 الضوابط والتوازنات بين المؤسسة القضائية والمؤسسات السياسية الرابع:  المبحث

لقضائية تعترب من أهم املؤسسات اليت تساهم يف تشكيل النظام السياسي، وسنركز هنا على الشك يف أن املؤسسة ا
حبيث   ،يقوم الرئيس بتعيي عدد معي من القضاة هلذه احملكمة  ،حيث يتم تكوين حمكمة عليا  ،عملية بناء هذه املؤسسة

 واحملكمة العليا هي اليت تعمل على تنظيم اجلهاز القضائي   .وال يزيد عن عشرة قضاة ،ال يقل عددهم عن مخسة قضاة

 

1 2 
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حيث تأيت احملاكم   ،توجد حماكم تتفاوت يف مستواها أو درجتهاو   .برئاستها حيث يتشكل اجلهاز القضائي بصورة هرمية
 .تأيت احملكمة العليا  مث تأيت بعدها حماكم االستئناف ويف القمة  ،االبتدائية يف املستوى القاعدي

، أو سلطات والشورىتتمتع احملكمة العليا بسلطة لكي تقرر ما إذا كان القانون الصادر عن جملسي املساواة إذ 
 ،النظر يف املسائل االختالف بي املؤسسات السياسيةكذلك   .، أو غري دستورياً دستوري اً احملافظات، إذا كان قانون
للمحكمة  أنكما ، 7 ا احلاكم النهائي يف االنتخابات مستقبالً وهلبي احملافظات،  بقد تنشومسائل االختالف اليت 

، القضائية  املؤسسةبي    تالتوازناأهم هذه  ب، وفيما يلي عرض  السلطة التنفيذيةمع    اتيف إحداث توازن  اً بارز   اً دور   العليا
 واملؤسسات السياسية، وهي كاآليت:

 العليا.يعي الرئيس قضاة احملكمة  -1
 الرئيس.بوسع احملكمة العليا أن تعلن عدم دستورية إجراءات    -2
ثلث أعضاء جملس املساواة جيب أن يصادق على تعيينات قضاة احملكمة العليا الصادرة عن الرئيس، وجملس الشورى   -3

 القضائي.ُيشرف على إجراءات احملكمة العليا يف بناء اجلهاز  
 القواني.تستطيع احملكمة العليا أن تعلن عدم دستورية    -4
 الرئيس.جيب موافقة ثلث أعضاء احلكومة على تعيينات قضاة احملكمة الصادرة عن    -5
 .بوسع احملكمة أن تعلن عدم دستورية إجراءات احلكومة  -6

 .سسات السياسيةأهم الضوابط والتوازنات بي املؤسسة القضائية واملؤ   ( يوضح4والشكل اآليت رقم )
 ( أهم الضوابط والتوازنات بي املؤسسة القضائية واملؤسسات السياسية4شكل )

 
 87. بغداد: مطبعة املعارف. صاألنظمة السياسية املقارنة. 1980العاين، حسان شفيق  -7
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 الخاتمة: 
 قد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل نتائج، لعل من أمهها ما يلي:

نظاما دستورياً ميكن أن يكون مرتكزا إن احلالة الليبية مل يسبق هلا القيام بعملية سياسية مكتملة األركان، بشكل ميثل  -1
 لعملية سياسية مرتقبة يف املستقبل القريب.

احلديثة واملعاصرة اليت متثل  ةالدولة الليبية حباجة ماسة إىل ِإعادة قراءة العلمية السياسية، يف ضوء النظم الدستوري-2
 أمهية لنجاح أي عملية سياسية يف ليببا.

لطات الدولة يضمن عملية سياسية نزيهة وجادة، لكي ال يتداخل عمل السلطات بي س تاالهتمام بالتوازنا -3
 بعضها ببعض.
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هو التقليد يف بناء   ؛زمة السياسيةاأليف مقدمتها  و   ،زمات املختلفة بليبياسباب الرئيسة يف تفاقم األن أحد األن أن أهم  -4

والظروف والنشأة التارخيية اليت مرت هبا  ،ماعي اللييبالنظام السياسي دون مراعاة الفوارق يف الواقع السياسي واالجت
 البالد.  

 التوصيات:
 يوصي الباحث مبا يلي:

إدبان فيما يتعلق بالقواني الصادرة  _خاصة ثانيان_ يح املسارحلية تصآالرتكيز على احلل السياسي أوالً، واألخذ ب -1
  .الدستورياإلعالن  ، ويف مقدمتها  التحرير  فرتة ما بعد 

 قواعد دستورية متينة، واخلروج من الفرتة االنتقالية يف أسرع وقت.  وفقالبدء يف التأسيس لبناء نظام سياسي رمسي  -2
 النظام،لية عمل ذلك  آتباع األصل مع مراعاة الفرق من حيث نشأة و جيب ا  ؛خذ بشكل نظام سياسي معيعند األن -3

 ة.والثقافيومراعاة الفروقات االجتماعية  
االنتخاب املباشر العام   وذلك باتباع  ؛وعزل الرئاسة عن املؤسسة التنفيذية  ،الكامل للمؤسسات السياسية  االنتخاب-4

 بأسلوب االنتخاِب الفردي على دور واحد. 
 النظام السياسي.املوسعة يف تقسيمات   اتباع الالمركزية  ال بدَّ منعند توزيع صالحيات السلطة،  -5
 وإحداث ضوابط وتوازنات بينهم.  الثالثة،فصل بي السلطات  الرتكيز على ال-6
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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses the role of civic education in developing the 

belonging and responsibilities of citizenship values among students in grades 10-12 

in the governorate of North Batinah in the Sultanate of Oman. Studies have indicated 

that achieving the concept of proper citizenship is linked to achieving comprehensive 

security for citizens at all levels and problems, and that belonging is an important 

requirement to build good citizenship and achieve intellectual security among high 

school students. The Internet affects the cognitive structure of children and the 

formation of their positive and negative attitudes towards individuals and society. 

The lack of parents’ awareness in the immunization of children intellectually and 

building the right citizenship, affects the lives of students and raise them in the 

mental, intellectual and social aspects. The study aims at identifying the reality of 

educational practices to develop the values of belonging and responsibilities of 

citizenship, the extent to which students are aware of the values of belonging and 

responsibilities of citizenship, and the recognition of the reality of educational 

practices to develop the values of belonging and responsibilities of citizenship. The 

study was conducted on a random sample of (162) principals and teachers, and also 

(355) students. The study used a questionnaire for principals and teachers, and a test-

oriented position for students. The findings revealed that the values of belonging and 

loyalty are high among the students, and that the family has a great role in developing 

the values of belonging and responsibilities of citizenship.  

Keywords: values of belonging, responsibilities of citizenship, family, school role. 
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 ملخص ال

 

-10الدراسة الكمية دور الرتبية املدنية يف تنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة لدى طالب الصفوف )تناقش هذه 
( مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عمان. فقد أشارت الدراسات أن حتقيق مفهوم املواطنة الصحيح مرتبط بتحقيق 12

االنتماء مطلب مهم لبناء املواطنة الصاحلة وحتقيق األمن الفكري أن  األمن الشامل للمواطن بكل مستوياته، ومشكالته، و 
لدى طالب املرحلة الثانوية. فاإلنرتنت رغم بساطته؛ يؤثر يف البناء املعريف لألطفال ويف تكوين اجتاهاهتم اإلجيابية والسلبية 

املواطنة الصحيحة لديهم، يؤثر يف حياة   جتاه األفراد واجملتمع. كما أن قصور وعي الوالدين يف حتصني األبناء فكريا وبناء
واقع املمارسات الرتبوية لتنمية   الطالب وتنشئتهم يف اجلوانب العقلية والفكرية واالجتماعية. لذا هتدف الدراسة تشخيص

ات قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، ومدى وعي الطالب بقيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، والتعرف على واقع املمارس
الرتبوية لتنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، واملتطلبات الرتبوية الالزمة لتنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة. 

. استخدمت الدراسة استبانة  ا  ( طالب355( معلم ومدير مدرسة، و)162أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها )
جه لطالب. وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن قيم االنتماء والوالء مشبعة لدى للمديرين واملعلمني، واختبار موقف مو 

 الطالب بدرجة كبرية، وأن لألسرة دور كبري يف تنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة.

 قيم االنتماء، مسؤوليات املواطنة، األسرة، دور املدرسة. كلمات مفتاحية :  
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 المقدمة
مجلة من القيم اإلنسانية الراقية اليت تسمو هبا قيمة اإلنسان، وتتجسد مبادئ الوطنية يف كل مناحي احلياة تعد املواطنة 

اإلنسانية، وتعد احلقوق والواجبات واالنتماء من أهم دعائم املواطنة فاحلقوق جيب أن يلمسها املواطن ماثلة أمام عينيه  
، 2015) الغامدي،  .يؤديها حنو جمتمعه الذي حييا فيه قوال وسلوكا ينعم فيها ويؤمن هبا؛ وأما الواجبات، فعليه أن 

784 .) 

إال أن التقدم التقين يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أدى إىل زعزعة قيم االنتماء واملواطنة من خالل إحداث 
ورة وقت حدوثه؛ وصار يف بيوت ثورة جديدة يف حياة اجملتمعات، فقد أمكن للناس أن يروا ما حيدث يف أطراف املعم

كثريا من الناس عشرات النوافذ اليت يطلون منها على العامل، فاحملطات الفضائية والشبكة العنكبوتية تبث على مدار 
 الساعة والصحف واجملالت املتنوعة تغطى كل جماالت احلياة 

، فأصبح اإلنسان ابن عامله ومل يعد ابن بيئته  كما أدى هذا التطور التكنولوجي إىل نقلة نوعية يف كل مناحي احلياة    
اليت ولدته وربته، يعرف كل ما جيرى يف أركان الدنيا ويتأثر فكر ا وسلوكا  مبا يسمعه ويشاهده. ويعد هذا الغزو الفكري 

وتشرتك من الظواهر االجتماعية اليت تنشأ وترتعرع يف ظل عوامل نفسية واجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية معينة 
مجيع هذه العوامل والظروف بشكل أو بأخر يف هتيئة البيئة الالزمة للغزو الفكري لنفث مسومه يف اجملتمع وخباصة بني 

( أن العوملة وضعت دول جملس التعاون 41، 2014(. ويرى )املعمري، ٥٨، 2015الشباب والنشء. )بكار، 
ة اليت أصبحت هوية كونية هلا أدواهتا ومتطلباهتا اليت تضعف اهلوية اخلليجي أمام حتديا يتعلق بالتأثري يف اهلوية الوطني

الوطنية، وأن مصري اهلويات الثقافية يف دول اخلليج العريب مرهون بالقدرة على بناء هويات وطنية قادرة على استنهاض 
 التنمية االجتماعية.قيم املواطنة اليت تشكل الطاقة احلقيقية الستنفار القوى االجتماعية لالشرتاك يف عملية  

وهنا يربز دور الرتبية بوصفها أداة اجملتمع لنقل الرتاث الثقايف بكل مكوناته إىل أفراد اجملتمع، ويربز أيضا دور املدرسة 
كمؤسسة تربوية للتنشئة االجتماعية تتوىل مهمة تربية النشء على قيم املواطنة وخباصة يف ظل التحوالت االجتماعية 

يت تواجهها اجملتمعات املعاصرة وما تفرضه من العوامل أمهها العوملة وما صاحبها من تأثري عميق يف قيم واالقتصادية ال
املواطنة واحنرافات فكرية وأخالقية تنتشر بسرعة الربق مع تقدم وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات مما ساهم بشكل 

  ليوم يف الوطن العريب بوجه عام وسلطنة عمان بوجه خاص.كبري يف تغيري بنية الوعي الوطين والقومي لدى شباب ا
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فبدون الرتبية تفقد اجملتمعات قدرهتا على البقاء واالستقرار، وتتحول حياهتا إىل فوضى، فالرتبية سببا  أساسيا  يف تنمية 
الشعوب وتقدمها سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا ، ومحاية معتقداهتا وموروثاهتا الثقافية والفكرية من التأثريات واألفكار 

 املنحرفة واهلدامة. 

قطار العربية يف الوقت احلاضر يف أمس احلاجة إىل تعزيز قيم مسؤوليات املواطنة لدى مواطنيها وخباصة النشء، ولعل األ
وذلك بالرتكيز على غرس قيم االنتماء والوالء واالعتزاز بالوطن لتحقيق استقرار اجملتمع، ولنا يف األحداث األخرية اليت 

وما صاحبها من حتوالت وتوترات وظهور أفكار متطرفة منحرفة مازالت تعرضت هلا بعض األقطار العربية من حتديات 
توابعها مستمرة حىت يومنا هذا، حتتم علينا االهتمام بالرتبية يف مدارسنا لتعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة لدى 

 الطالب. 
  مشكلة البحث:

قبل اجلامعي بسلطنة عمان، وهي من أخطر املراحل   ( احللقة األخرية يف سلم التعليم ما12-10متثل مرحلة الصفوف )
املستقبلة  الشخصيةيف حياة النشء بسبب التغريات اليت حتدث هلم يف هذه املرحلة، وكذلك هي مرحلة نضج وتكوين 

 تربية واالنتقال من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشباب واليت يرتتب عليها التواصل مع البيئة احمليطة واالستعداد ملهمتها يف
(، ومن هنا تتضح أمهية هذه املرحلة وأمهية غرس املعلمني واملناهج 4، ص2008األبناء تربية صحيحة. )الشريف، 

( إىل الدور اهلام ملؤسسات 2015ولقد أشار املالكي ) الدراسية لقيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة لدى الطالب.
واملسجد ووسائل اإلعالم( يف جمال تنمية قيم املواطنة لدى الطالب، وأن من أهم التنشئة االجتماعية )األسرة واملدرسة 

األدوار اليت ينبغي للمؤسسات التعليمية القيام هبا لتحقيق أمن اجملتمع هي العمل على تعزيز وتنمية قيم االنتماء 
 ومسؤوليات املواطنة لدى الطالب.

وم املواطنة الصحيح مرتبط بتحقيق األمن الشامل للمواطن بكل كما تؤكد العديد من الدراسات على أن حتقيق مفه
مستوياته، ومشكالته كاألمن االقتصادي، واألمن االجتماعي، واألمن السياسي، واألمن الفكري، وغري ذلك، مثل 

 (. 2016(. ودراسة )الرحيلي،  2017(، ودراسة )عبداهلل،  2015(، ودراسة )الوشاحي،  2011دراسة )األتريب،  
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( أن االنتماء مطلب مهم لبناء املواطنة الصاحلة وحتقيق األمن الفكري لدى طالب 320، 2015يشري )اليوسف، و 
 املرحلة الثانوية، خاصة يف ظل التضخم املعريف وانتشار الوسائل املختلفة للتواصل ونقل املعرفة وإنتاجها فاإلنرتنت رغم 

ل ويف تكوين اجتاهاهتم اإلجيابية والسلبية جتاه األفراد واجملتمع ، كما أشار إىل بساطته إال أنه يؤثر يف البناء املعريف لألطفا
أن قصور وعي الوالدين يف حتصني األبناء فكريا وبناء املواطنة لديهم، يؤثر يف حياة الطالب وتنشئتهم يف اجلوانب العقلية 

 والفكرية واالجتماعية.

ارتباط بني قيم املواطنة واالنتماء، حيث إن توافق الفرد نفسيا  على وجود (Whiteley, 2003: 447) يؤكد ويتليو 
املدرسة ، كما أن  واجتماعيا ميثل أحد أهداف املواطنة احلقيقية، ويف ذات الوقت فإنه من مقوماته االنتماء لدى الطالب

لتفكري والتعبري عن أراءهم جيب أن تكون مسرحا ملمارسة طالهبا للمواطنة بصورة فعالة خالل بناء مراكز لتنمية مهارات ا
 .حبرية تامة، يف قضايا اجملتمع وخباصة ما يرتبط بالتعليم أو البيئة وغريها

على أمهية قيم املواطنة لتحصني األجيال من االحنراف ومن االستالب ( 133-7، 2018وأكدت دراسة )العلوي،
الثقايف وسلبيات العوملة والتطرف املؤدي للعنف واإلرهاب، كما أشارت الدراسة إىل أمهية دور األسرة يف غرس قيم 

املراحل التعليمية، ومل  املواطنة، والدور الذي تلعبه املؤسسات التعليمية من خالل إعداد وتدريس مناهج املواطنة يف كل
تغفل هذه الدراسة دور منظمات اجملتمع املدين يف غرس وتنمية قيم املواطنة من خالل وسائل اإلعالم ومواقع التواصل  

 االجتماعي واملساجد وكل األنشطة اجملتمعية األخرى. 

ما تبثه الفضائيات من برامج تؤثر سلبا لوقاية من أخطار العوملة الثقافية، و gلذا تأيت هذه الدراسة كمحاولة من الباحث  
على وطنية ومواطنة األجيال ومن مث ضعف قيم الوالء واالنتماء للوطن، وذلك من خالل الدور الرتبوي الذي تقوم به 
املؤسسات الرتبوية، فاملدرسة تعد من أكثر األماكن اليت يتم فيه التنشئة الوطنية وغرس قيم الوالء ويف نفوس الطالب 

عومة أظافرهم من أجل احلفاظ على ثقافة اجملتمع ومحاية أبنائه من االحنرافات الفكرية، وإعداد أجيال مهها األول منذ ن
الوطن الذي تعيش فيه، ومن هنا كانت هذه الدراسة اليت حتاول اإلجابة عن هذا السؤال: ما دور الرتبية يف تنمية قيم 

 ( مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عمان. 12-10ف )االنتماء ومسؤوليات املواطنة لدى طالب الصفو 
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 أهداف البحث:

يتمثل اهلدف الرئيسي للدراسة يف تشخيص دور الرتبية املدنية يف تنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة لدى طالب 
 : سلطنة عمان، وذلك من خالل  –( مبحافظة مشال الباطنة  12-10الصفوف )

 املمارسات الرتبوية لتنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة.تشخيص واقع   .أ
 مناقشة املتطلبات الرتبوية لتنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة. .ب

 األدب النظري والدراسات السابقة:
 : أوالً: األدب النظري

خاصة بني النشء والشباب، لذا كان  تعد قيم االنتماء من القضايا اليت متثل حتديا للرتبية يف ضوء املشكالت اجملتمعية
هذه القضية األولوية للبحث والدراسة للوقوق على أسباب اخللل يف املنظومة القيمية لدى طالب املدارس   اعطاءالبد من  

 وخباصة من الشباب، وكيف ميكن تفعيل دور املؤسسات الرتبوية يف غرس هذه القيم.
ومما ال شك فيه أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العامل، أدى إىل زعزعة القيم لدى طالب املدارس ومن   

مث غرس األفكار الشاذة واهلدامة للمجتمع وقيمه، فالصراع بني الدول مل يعد صراعا  عسكريا  مسلحا  بقدر ما أصبح 
واالستقطاب الفكري يف مقدمة ذلك الصراع، ومن مث هتتم الدول بالعمل صراعا  حضاريا  وثقافيا ، ويأيت الغزو الثقايف 

على حتصني النشء من طالهبا، ضد حماوالت الغزو واالستقطاب اخلارجي، تأكيدا  للهوية الوطنية وتعميقا  لالنتماء 
 . (113:  2005والوالء للوطن. )الشرقاوي،  

 
 أوال: قيم االنتماء: 

تباينت اآلراء يف تقسيم االنتماء فقد قسم البعض االنتماء إىل أربعة أقسام هي االنتماء القومي، االنتماء السياسي، 
، االنتماء االجتماعي، يف حني أضاف آخرون االنتماء الفكري، واالنتماء البيئي، االنتماء العرقي، األسرياالنتماء 

(. استفاد الباحث من هذه التصنيفات يف حتديد أبعاد قيم 21-20:  2009االنتماء الديين، االنتماء الثقايف )حتمو،
 االنتماء واملواطنة يف الدراسة احلالية وهي:

 فاالنتماء يسعى لتوطيد اهلوية حيث تربز يف سلوكيات الطالب.   الهوية: -
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فالروابط االنتمائية تؤكد على امليل حنو اجلماعة، ويتفق هدف الفرد مع أهداف اجلماعة حيث تؤكد   الجماعة: -
 اجلماعة على التعاون والتكافل والتماسك وتعزز امليل إىل احملبة والتفاعل مما يسهم يف تقوية االنتماء. 

 وي الذي يدعم اهلوية الوطنية. يشري الوالء للوطن إىل مدى االنتماء إليه كما أته األساس الق  الوالء: -

يظهر من خالل متسك الطالب بالنظم واملعايري االجتماعية لذا يظهر تناسق وانسجام اجملتمع مما يولد   االلتزام: -
 الرغبة والشعور بااللتزام باملعايري اجلماعة. 

ف التوحد مع اجلماعة مما وهو يعرب عن التعاطف الوجداين بني الطالب وامليل إىل العطاء واإليثار هبد التواد: -
 يساعد على تقدير الطالب لذاته ومكانته يف اجملتمع ومن مث العمل على احلفاظ على اجلماعة. 

هي تقدير الفرد وامكانياته مع مراعاة الفروق الفردية، واحلرية يف التعبري وتنمية القدرات من خالل   الديمقراطية: -
 يمية واالقتصادية. توافر الرعاية الصحية واالجتماعية والتعل

ال بّد أن نشري إىل أن هناك عدة صور تعرب عن قيم االنتماء للوطن حيث أن قيم االنتماء ليست التضحية   
واالستشهاد يف سبيل الوطن فقط، وإمنا تبدأ من السلوك اإلجيايب، مهما صغر حجمه لتصل إىل األعمال التطوعية، 

 (: 71-69،  2007وقسم الباحثني قيم االنتماء إىل صورتني )العناين وطربيه،  
وتتمثل يف أبسط األعمال اليت يقوم هبا الفرد كالقيام بواجباته، وإماطة األذى عن الطريق انتماء،  صور االنتماء الصغرى:

فكل من يقوم بواجباته جيسد انتماء، فاملعلم حينما يقوم بواجبه فهو حيارب اجلهل واألمية ويقدم العلم واملعرفة ألبناء 
والطالب حينما حيافظ على ممتلكات مدرسته لتكون ملن بعده من أبناء وطنه، والتاجر والعامل كذلك يسهم يف وطنه، 

تنمية اجملتمع اقتصاديا، والطبيب الذي حيارب املرض فهو بذلك حيافظ على صحة أبناء وطنه، ومن يهتم باملمتلكات 
 العامة، وحيافظ عليها فهو حيافظ على الثروات الطبيعية.

ور االنتماء الكربى: تتجسد هذه الصور يف بذل الروح رخيصة يف سبيل الوطن، ورفعته فالتضحية من أجل الوطن ص
هي ضريبة يدفعها كل فرد صادق يف انتمائه، وتتجلى هذه التضحية حينما يتعرض الوطن لكيد األعداء وغطرستهم، 

 ي قمة االنتماء للوطن.فال بد أن ينهض كل قادر للدفاع عنه والتضحية بالنفس حينئذ ه
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 ثانيا: مسؤوليات المواطنة:
لكل جمتمع ثقافته اليت متيزه عن غريه من اجملتمعات، والقيم أحد مكونات الثقافة، فقد أكدت الدراسات وجود اختالف 

تمعات من جمتمع آلخر، ورغم هذا االختالف فإن هناك قيم متثل القسم املشرتك بني خمتلف اجمل وأولوياهتايف القيم 
والشعوب على مر العصور ومنها: حب الوطن، املساواة، العدل، النظام، االلتزام، التوازن واحلرية، املشاركة، االنتماء 
والوالء، واملسؤولية، وهذه القيم متثل اجلانب اإلنساين والعاملي ملفهوم املواطنة، وقد يضاف إليها أو حيذف منها كما قد 

 (254:  2016جمتمع آلخر. ) لفوقى،  ختتلف ترمجة هذه القيم من

إن مسؤوليات املواطنة من أهم سبل مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين، وحيث إن التقدم احلقيقي للوطن يف ظل 
 للمشاركةحتديات القرن اجلديد تصنعه عقول وسواعد املواطنني، ومن مث فإن إكساهبم قيم املواطنة يعد الركيزة األساسية  

 (286:  2007واالقتصادية والسياسية لكل من الفرد واجملتمع. )مشرف،  اإلجيابية والفعالة يف التنمية االجتماعية  

إىل أن مسؤوليات املواطنة وقيمها تساعد الفرد يف التعرف على وطنه وتراثه    Crick  (2000: 99-100)ويشري كريك  
وتنتهى تلك املعرفة الثقايف والديين واالجتماعي واالقتصادي والسياسي، ومن مث الشعور واإلحساس اإلجيايب حنو الوطن،  

وذلك بسلوك وأداء إجيايب على كافة املستويات من أجل حتقيق التالحم االجتماعي والعمل على ما من شأنه أن حيقق 
 أمامرفعة الوطن وتقدمه. وميكن حصر أهم مسؤوليات املواطنة كما يلي: االنتماء للوطن، التعاون والتضامن، املساواة )

بالتعليمات، املشاركة، التسامح، العدل، املسؤولية  والتقيد  النظام احرتام(، و الوظائف تويل يف،  عامةال املرافق القانون، أمام
 (.16، 2006االجتماعية )عبيد،  

 التعليم ما قبل الجامعي:   أهداف تنمية قيم االنتماء ومسؤوليات المواطنة لدى طالب
إن أحد األهداف الرئيسة ملدارس التعليم ما قبل اجلامعي هو تنمية قيم االنتماء واملواطنة لدى الطالب إلدماجهم داخل 

اليت استهدفت تقييم قيم  (Johnson, 2011, 31- 32)اجملتمع ومشاركتهم بصورة إجيابية، ويف دراسة جونسون 
ملوهوبني، أشارت إىل مستويات الغايات الرتبوية وعالقتها بقيم االنتماء واملواطنة لدى الطالب املتفوقني والطالب ا

 :االنتماء والرتبية املواطنة وهي كما يلي
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 166 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
املستوى األول: ويرتبط بالغايات اليت تتبناها الدولة وتنميها املؤسسات التعليمية، ويف هذا فإن الغاية الرئيسة  •

 اجملتمع بقيمه وثقافاتهللنظام التعليمي بناء مواطن يستطيع احلياة داخل  
املستوى الثاين: ويرتبط بالتخطيط االسرتاتيجي لتحديد خصائص املواطن، وكيفية إعداده ليكون مواطنا قادرا  •

على التفكري العلمي وحل املشكالت بطريقة علمية، والتعامل مع قضايا اجملتمع بدرجة من املسؤولية واملشاركة 
 .جمتمعهاإلجيابية الفعالة يف بناء وتنمية 

املستوى الثالث: وينتقل إىل الربامج املقدمة ومدى إسهام كل منها يف تنمية قيم املواطنة، وصقل املواطن باملعارف  •
 .واملهارات االجتاهات الضرورية

 .املستوى الرابع: وحيدد دور املعلمني يف املعاجلات التدريسية وأساليب التقومي خالل الربامج الدراسية •

( أن هناك جمموعة من قيم االنتماء واملواطنة اليت جيب أن تعمل عليها 262 -261، 2009ش، ويوضح )أبو حشي
حتديد وممارسة احلقوق والواجبات واحرتام حقوق اآلخرين، وتنمية  :املؤسسات الرتبوية لتحقيقها لدى طالهبا، ومن أمهها

مية مهارات حل املشكالت والتفكري الناقد واختاذ مهارات املشاركة والتواصل والتعبري عن الرأي وتربيره لآلخرين، وتن
( إىل جمموعة من القيم اليت جيب تأكيدها خالل املمارسات التعليمية داخل 3، 2008كما أشار )آل سعد،  .القرار

وحل  املدرسة منها الرتكيز على معاجلة املفاهيم التالية: االنتماء، وتعزيز األمن الفكري، وتعزيز مفهوم التفكري العلمي
املشكالت، وتعزيز مفهوم احلوار الوطين واملشاركة اجملتمعية، باعتبارها مطلبا مهما للمجتمع تؤكد عليه رؤية ورسالة 

 .املؤسسات الرتبوية

 :الدراسات السابقة
األصليني يف ( بعنوان "تصورات معلمي ومديري املدارس الثانوية لتنمية املواطنة لدى الطالب (Deer,2010دراسة دير

( من املعلمني ومديري املدارس الثانوية يف 106مقاطعة "مانيتوبا": دراسة استكشافية"، وطبقت على عينة قوامها )
كندا، وأظهرت نتائج الدراسة أن الطالب من السكان األصليني يف املدارس الثانوية يتصرفون بطريقة منسجمة مع تنمية 

هذه الدراسة حاجة إىل تطوير املناهج الدراسية التقليدية يف التعليم من أجل تنمية قيم قيم املواطنة، وأظهر املشاركون يف  
 املواطنة.
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يف الواليات املتحدة األمريكية، هدفت إىل   (Allen, Kern & Vella- Brodrick, 2016)أجرى ألني وكرين وفيالبرودك  
املنهج التحليلي من   الدراسةومن ضمنها املعلم، واستخدمت  التعرف على العوامل املؤثرة يف تنمية قيم االنتماء للمدرسة  

خالل حتليل الدراسات اليت تناولت قيمة االنتماء للمدرسة كمتغري مستقل يف كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة 
وصلت نتائج ( دراسة، وقد ت51م، واليت بلغت )2013األمريكية واسرتاليا ونيوزلندا خالل العشرين سنة اليت سبقت 

الدراسة إىل أن وجود التمثل املرتفع لقيم االنتماء للمدرسة كان عامله األساسي املعلم ودوره يف تنمية قيم االنتماء 
 للمدرسة. 

( دراسة بعنوان " إسهام املدرسة الثانوية بدولة الكويت يف تعزيز 2017وأجرى ) الكندري، جاسم و الكندري يوسف،  
لدى طالهبا: دراسة حتليلية"، وهدفت إىل التعرف على مدى إسهام املدرسة كمؤسسة تربوية مبكوناهتا قيم الوالء واالنتماء  

املختلفة، ودرجة فاعليتها يف تعزيز قيم الوالء واالنتماء وغرسها عند الطالب، وتعرف مدى وعي الطالب هبذه القيم، 
وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وطبقت   وتعرف الفروق ذات الدالالت اإلحصائية تبعا ملتغريات الدراسة،

(. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 2608الدراسة على عينة من طالب التعليم الثانوي يف دولة الكويت بلغ قوامها )
 (. أما مستوى قيم الوالء2.24إسهام املدرسة يف تعزيز قيم الوالء واالنتماء ككل جاء منخفضا مبتوسط حسايب قدره )

واالنتماء عند الطالب ككل فقد جاء مرتفع، كما أظهرت النتائج أن اهتمام الطالب بالقيم مل يكن على درجة واحدة، 
فقد أولوا بعض القيم اهتماما أكثر من البعض اآلخر، وكان هذا التفاضل وفق األولويات اآلتية: جاءت قيمة الوالء 

لوالء الوطين، مث قيم الوالء واالنتماء األسري، مث الوالء القبلي، وأخريا قيمة واالنتماء الديين باملرتبة األوىل، تلتها قيم ا
الوالء واالنتماء املذهيب باملرتبة اخلامسة، وأسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغريي )اجلنس، 

ملنطقة التعليمية، واملرحلة الدراسية، املعدل الدراسي(، يف حني أشارت إىل وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغري )ا
 والتخصص(.

 منهجية البحث: 
 أدوات الدراسة:

واقع املمارسات   تشخيص( يف حمافظة مشال الباطنة، هبدف  12-10استبانة ملديري ومعلمي مدارس الصفوف ) .أ
 قرتحات حلوهلا.املها، و اجهالرتبوية لتعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، واملعوقات اليت تو 
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لطالب، للكشف عن مدى وعيهم بقيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة يف تقديراهتم لاختبار موقف موجه  .ب

 القيم املؤثرة يف هذه االختبارات.للمواقف، واألحداث يف اجملتمع والتعريف بالوزن النسيب هلذه  
 املتخصصني( موقف مت عرضه على جلنة من 28وبعد إعداد الصورة النهائية الختبار املواقف، الذي تضمن )

يف جمال الرتبية، وذلك هبدف: احلكم على مدى صحة املفردات من الناحية العلمية. مدى انتماء كل مفردة للبعد الذي 
-10وردت ضمنه من أبعاد االختبار. احلكم على مدى صالحية االختبار، كأداة تقيس مدى تشبع طالب الصفوف )

 حياهتم االجتماعية. ( بقيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة وااللتزام هبا يف12
 عينة الدراسة:

 (، على النحو التايل:12-10حتددت عينة الدراسة امليدانية "بالطريقة العشوائية" من طالب الصفوف )
 ( العينة العشوائية الختبار املواقف1جدول )

 األدوات والعينة 
 المدارس 

 اختبار المواقف 
مجموعة  
 االستمارات 

 الصحيحة  غير المستوفاة 

 65 5 70 صحم   

 75 5 80 صحار  

 60 6 66 اخلابورة   
 60 14 74 السويق 
 52 8 60 لوى 

 43 7 50 شناص 
 355 400 العينة اإلجمالية للبحث 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 األسلوب اإلحصائي المقدم:
لألسئلة اليت تتطلب اإلجابة أوال : حساب التكرارات املقابلة لكل عبارة، مث حساب النسبة املئوية هلذا التكرار بالنسبة 

 بوضع عالمة أما املربع الذي يعرب عن درجة املوافقة.
 )أوافق+ أوافق بشدة(= نعم أو درجة املوافقة.

 )ال أوافق+ ال أوافق بشدة(= ال أو درجة عدم املوافقة.
 ونستبعد التكرارات الغري مؤكدة.
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 (:1الدالة )ثانيا : نستخدم املعادلة اآلتية للتعرف على مستوى  

= مج  2كا
تج −ت م

ت م
 

 حيث )مج( = اجملموع.
 )تج( = التكرار التجرييب.

 

عدد أفراد العينة)ت م( = التكرار املتوقع = 
 عدد االختيارات 

 تحليل النتائج: 
اليت يتضمنها نتائج تطبيق اختبار املواقف لقيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، يف ضوء توضيح الوزن النسيب للقيم األربع  

 االختبار يف توجيه سلوك أفراد العينة حيددها بروفيل القيم األربع للعينة.
السلبية والالمباالة( يف  –األنا واألثرة  –قيم الضغوط االجتماعية  –أما بالنسبة لرتتيب القيم )قيم املواطنة 

 وضح باجلدول التايل:( مبحافظة مشال الباطنة، جاء كما هو م12-10ضوء استجابات طالب الصفوف )
 ( ترتيب القيم يف ضوء استجابات الطالب 2جدول )

 الترتيب  االستجابة  المتوسط القيم 
 1 أوافق بشدة  4.23 قيم املواطنة 

 2 غري متأكد  3.06 الضغوط االجتماعية 

 3 غري متأكد  2.67 األنا واألثرة

 4 ال أوافق 2.49 السلبية والالمباالة 

 طالب مبحافظة مشال الباطنة، جاء كما يلي:الن ترتيب القيم يف ضوء استجابات  كا  (2)من اجلدول  
 قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة يف املرتبة األوىل. -
 الضغوط االجتماعية يف املرتبة الثانية. -
 األنا واألثرة يف املرتبة الثالثة. -
 السلبية والالمباالة يف املرتبة الرابعة. -
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(، 4.23أعلى قيم ملتوسط استجابات الفرد على قيم االختبار تشري إىل قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة )وبذلك جند أن  

وهذا يشري إىل أن الوجدان الوطين لدى الطالب وقيم االنتماء مشبعة لدى الطالب بدرجة كبرية، وهذا يدل على أن 
لية وقت األزمات وهذا يتفق مع دور مدارس الصفوف هناك مستوى أمان وطين لدى شباب األمة والشعور بتحمل املسئو 

( ودورها الفاعل يف تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، ومع وجود أعلى درجة لقيم االنتماء ومسؤوليات 10-12)
وطين ( وهذا يدل على أن هناك درجة عالية من االنضباط ال2.49املواطنة تكون أقل درجة لدوافع السلبية والالمباالة )

 واليت ترفض السلبية والالمباالة خاصة حني يرتجم املشروع الوطين إىل حقيقة وطنية.
حول مفهوم تعزيز قيم االنتماء  ،دارساملصممت أداة البحث يف صورة استبيان خاص مبديري ومدرسي  االستبانة:

وحيتوي  ،تعزيز قيم االنتماء لدى طالهبادارس عن القيام بدورها يف تلك املودالالهتا السلوكية، واملشكالت اليت تعوق 
 :على

 9-3: األسئلة  ( الرتبية املدنية يف تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة12-10واقع دور )مدارس الصفوف  
  11:  الرتبية املدنية يف تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة  (12-10متطلبات تفعيل دور )مدارس الصفوف  

 حصائية:المعالجة اإل
 –أوافق    –حلساب التكرارات لكل عبارة حسب استجابات )أوافق بشدة  (SPSS) متت املعاجلة اإلحصائية باستخدام  

ال حيدث( بالنسبة للمحور الثاين  –نادرا   –أحيانا   –غالبا   –ال أوافق بشدة(، )دائما   –ال أوافق  –غري متأكد 
 ومستوى داللتها واألوزان النسبية والرتتيب.  2والنسب املئوية هلذه التكرارات وقيمة كا

 حساب الوزن النسيب لعبارات االستبانة: أعطيت موازين رقمية ملستوى االستجابة ملا يلي:
 ومت حساب الوزن النسيب، أي درجة املوافقة على كل عبارة من املعادلة التالية:

 x1 5+ ك  x  2  4+ ك  x  3  3+ ك  x  4  2+ ك  1x  5التقدير الرقمي = ك

التقدير الرقمي×100حساب الوزن النسبي =
 ك

ال أوافق   –ال أوافق   –تتوفر غري متأكد    –أوافق    –: تكرارات االستجابات )أوافق بشدة  5، ك4، ك3، ك2، ك1ك
 بشدة( على الرتتيب.

 ك: جمموع التكرارات هلذه االستجابات )حجم العينة(.
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حلسن املطابقة لكل مفردة، وذلك للكشف عن الفروق يف اختيارات أفراد العينة لبدائل   2مت حساب قيمة كا

 ال أوافق بشدة(.  –ال أوافق   –غري متأكد    –أوافق   –االستجابة اخلمسة )أوافق بشدة  

(ت −ت  م)2= مج  2كا

 ت  م

 حيث إن ت = التكرار املالحظ، ت م = التكرار املتوقع.
 نتائج الدراسة الميدانية: 

( حول واقع املمارسات 162( البالغ عددها )12-10ملعرفة رؤية أفراد العينة الكلية )مديري ومعلمي مدارس الصفوف  
الرتبوية يف تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، واملعوقات اليت تعوقها عن ذلك، ومقرتحات حلها، جاءت استجابات 

 توضحها اجلداول اآلتية:  أفراد العينة كما
 واقع دور التربية في تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات المواطنة لدى طالبها   نتائج المحور األول:
 ( استجابات العينة حول دور املدارس يف تعزيز مفهوم قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة 3جدول )

 162ن =                                     
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 من خالل نتائج الجدول السابق يتضح أن:

االنتماء ( يف تعزيز مفهوم قيم 12-10جاءت استجابات العينة الكلية للدراسة حول واقع دور مدارس الصفوف )
( وذلك 7(، و)6(، و)5(، و)4ومسؤوليات املواطنة، على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف العبارات رقم )

( لصاحل البديل )دائما ( حيث جاءت 9( لصاحل البديل )غالبا (، والعبارة رقم )5لصاحل البديل )أحيانا (، العبارة رقم )
 .4، ودرجات حرية = 0.05ة  دالة إحصائيا  عند مستوى دالل  2قيمة كا

 
 

 

 162ن =                                     

4 = 1 –*   ات       =             

العبارة 
الوزن 
النسبي 

 2قيمة  ا
مستوى 
الداللة 

الترتيب 

تقوم املدرسة بعقد ندوات فكرية وتثقيفية مع طالهبا حول مسؤوليات 
املواطنة واألحداث اجلارية يف اجملتمع ومهوم الوطن ومتطلبات تنميته. 

317 12.5 0.05 4 

تقوم املدرسة باالحتفال باملناسبات الوطنية واألعياد القومية والفعاليات 
اهلامة من خالل مشاركة الطالب يف أنشطة داعمة لذلك. 

354 45 0.001 4 

تقوم املدرسة بتشجيع الطالب على املشاركة يف إعداد وتنفيذ املشروعات 
اليت ختدم اجملتمع احمللي كمحو األمية وتعليم الكبار. 

276 11.27 0.05 5 

هتتم املدرسة بإعداد الرحالت والزيارات إىل األماكن السياحية واملتاحف 
اهلامة واملناطق األثرية ذات البعد التار ي واليت تربز أصالة الوطن. 

325 37.7 0.001 2 

يهتم مكتب الرتبية االجتماعية /األخصائي االجتماعي بدعوة رجال 
الدين وذوي اخلربة السياسية لتنمية وعي الطالب بأهم الشخصيات 

الوطنية وأهم أحداث التار ية اهلامة اليت تنمي الوالء واالنتماء للوطن. 
27224.1 19 0.001 6 

هتتم املدرسة باإلذاعة املدرسية وما يصاحبها من حتية العلم وترديد النشيد 
الوطين من أجل تنمية احلس الوطين والوالء. 

455.62 321.9 0.001 1 
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 أما بالنسبة لترتيب العبارات حسب الوزن النسبي لها جاء  ما يلي:

( "هتتم املدرسة باإلذاعة املدرسية وما يصاحبها من حتية العلم وترديد النشيد الوطين من 6جاءت العبارة رقم ) -
( يف تعزيز 12-10دور مدارس الصفوف )واقع  أجل تنمية احلس الوطين والوالء" يف املرتبة األوىل يف ترتيب

 (.452مفهوم قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )
( "تقوم املدرسة باالحتفال باملناسبات الوطنية واألعياد القومية والفعاليات اهلامة من 2جاءت العبارة رقم ) -

-10واقع دور مدارس الصفوف ) املرتبة الثانية يف ترتيبخالل مشاركة الطالب يف أنشطة داعمة لذلك" يف 
 (.354( يف تعزيز مفهوم قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )12

( "هتتم املدرسة بإعداد الرحالت والزيارات إىل األماكن السياحية واملتاحف اهلامة واملناطق 4جاءت العبارة رقم ) -
-10واقع دور مدارس الصفوف )  البعد التار ي واليت تربز أصالة الوطن" يف املرتبة الثالثة يف ترتيباألثرية ذات  

 (.325( يف تعزيز مفهوم قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )12
ليات املواطنة ( "تقوم املدرسة بعقد ندوات فكرية وتثقيفية مع طالهبا حول مسؤو 1جاءت العبارة رقم ) -

واقع دور مدارس الصفوف   واألحداث اجلارية يف اجملتمع ومهوم الوطن ومتطلبات تنميته" يف املرتبة الرابعة يف ترتيب
 (.317( يف تعزيز مفهوم قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )10-12)

ب على املشاركة يف إعداد وتنفيذ املشروعات اليت ختدم ( "تقوم املدرسة بتشجيع الطال3جاءت العبارة رقم ) -
( 12-10واقع دور مدارس الصفوف )  اجملتمع احمللي كمحو األمية وتعليم الكبار" يف املرتبة اخلامسة يف ترتيب

 (.276يف تعزيز مفهوم قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )
م مكتب الرتبية االجتماعية /األخصائي االجتماعي بدعوة رجال الدين وذوي ( "يهت5جاءت العبارة رقم ) -

اخلربة السياسية لتنمية وعي الطالب بأهم الشخصيات الوطنية وأهم أحداث التار ية اهلامة اليت تنمي الوالء 
وم قيم ( يف تعزيز مفه12-10واقع دور مدارس الصفوف ) واالنتماء للوطن" يف املرتبة السادسة يف ترتيب

 (.276االنتماء ومسؤوليات املواطنة، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )
 مدارس في تعزيز االنتماء الوطني:النتائج المحور الثاني: المتطلبات التربوية الالزمة لتفعيل دور  

( حول املتطلبات الرتبوية املفرتضة لتفعيل 12-10مدارس الصفوف  وومعلم  وتتضح رؤية عينة الدراسة الكلية )مدير 
 دور املدرسة يف تعزيز االنتماء الوطين من اجلدول التايل:
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 ( استجابات أفراد العينة حول املتطلبات الرتبوية املفرتضة لتفعيل دور املدارس يف تعزيز االنتماء الوطين4جدول )

 162ن = 

الوزن   العبارة 
 النسبي 

مستوى   2قيمة  ا
 الداللة 

 الترتيب 

 1 0.001 335.3 465 تطوير األنشطة املدرسية ذات الصبغة التمثيلية والثقافية مثل احتاد الطالب. 
تشجيع مشاركة الطالب يف برامج خدمة اجملتمع وتطوير البيئة احمللية واالهتمام  

 باملرافق العامة. 
449 145.9 0.001 2 

هتيئة البيئة التعليمية كلها احتفاء واالحتفال باملناسبات الوطنية واألعياد الوطنية  
 طوال العام الدراسة. 

436 175.8 0.001 4 

 3 0.001 194.7 439 عقد الندوات الفكرية والثقافية ملناقشة املشكالت الثقافية واالجتماعية والقومية. 

 4=  1 –*   ات       =             
ت استجابات العينة الكلية للدراسة حول املشكالت املتعلقة املتطلبات الرتبوية أشار ( 4من خالل نتائج السابق رقم )

( يف تعزيز االنتماء الوطين، على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 12-10مدارس الصفوف ) دوراملفرتضة لتفعيل  
، 0.05دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  2يف مجيع العبارات لصاحل البديل )أوافق بشدة(، حيث جاءت قيمة كا

 .4ودرجات حرية = 
 يلي:أما بالنسبة لترتيب العبارات حسب الوزن النسبي لها جاء  ما  

( "تطوير األنشطة املدرسية ذات الصبغة التمثيلية والثقافية مثل احتاد الطالب" يف املرتبة 1جاءت العبارة رقم ) -
( يف تعزيز االنتماء الوطين، 12-10املتطلبات الرتبوية املفرتضة لتفعيل دور مدارس الصفوف )  األوىل يف ترتيب

 (.465حيث بلغ الوزن النسيب هلا )
( "تشجيع مشاركة الطالب يف برامج خدمة اجملتمع وتطوير البيئة احمللية واالهتمام باملرافق 2رقم )  جاءت العبارة -

( يف تعزيز 12-10املتطلبات الرتبوية املفرتضة لتفعيل دور مدارس الصفوف )  العامة" يف املرتبة الثانية يف ترتيب
 (.449االنتماء الوطين، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )
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( "عقد الندوات الفكرية والثقافية ملناقشة املشكالت الثقافية واالجتماعية والقومية" يف 4جاءت العبارة رقم ) -

( يف تعزيز االنتماء 12-10املتطلبات الرتبوية املفرتضة لتفعيل دور مدارس الصفوف ) املرتبة الثالثة يف ترتيب
 (.439الوطين، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )

( "هتيئة البيئة التعليمية كلها احتفاء واالحتفال باملناسبات الوطنية واألعياد الوطنية طوال 3رة رقم )جاءت العبا -
( 12-10املتطلبات الرتبوية املفرتضة لتفعيل دور مدارس الصفوف ) العام الدراسة" يف املرتبة الرابعة يف ترتيب

 (.436يف تعزيز االنتماء الوطين، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )
 وقد حتددت أبعاد الدراسة يف هذا احملور فيما يلي:

 (.12-10الوسائل اليت ميكن من خالهلا تعزيز قيم االنتماء لدى طالب مدارس الصفوف ) -
 وقد تبين من واقع استجابات أفراد العينة على االستبيان في هذا المحور:

o الوعي السياسي ومهارات املشاركة وقيادة ( إىل برامج موجهة لتنمية  12-10ن حاجة مدارس الصفوف )إ
العمل اجلماعي، ال ميكن أن تنفصل بشكل أو بآخر عن االعتبارات اخلاصة بتشكيل فكر الطالب  

 ومدركاهتم حول مسؤوليات املواطنة، ومن جانب آخر فأن تأكيد احلاجة هلذه الربامج جيمع بني:
عام طاليب جتاه القضايا القومية، ومن مث تنمو الرؤية الوطنية يف إصدار األحكام وتشكيل رأي  ✓

 مسؤوليات املواطنة من خالل التفكري املبين على تقدير النتائج.
مهارات املشاركة الواعية يف جمال العمل السياسي والوطين، وذلك يعين احتواء اإلرادة الطالبية يف سياق  ✓

ة، ومن مث تنمو لدى الطالب إرادة العمل اإلرادة اجملتمعية وفق املسارات اآلمنة لدعم قضايا التنمي
 الوطين ويف تعاون من آخرين للوفاء حبق الوطن.

o  ،الوسائل واملتطلبات الضرورية لتعزيز قيم االنتماء حتتاج إىل تكامل بني عناصر التنظيم املدرسي )املعلم
الب على التدريب املنهج، األنشطة( من اجل تفعيل دور املدرسة يف أداء واجبها الوطين ومساعدة الط

 على كيفية الوفاء باملسؤوليات املدنية داخل األسرة واملدرسة والشارع والعمل.
o  أن عملية التحسني والتطوير ألداء املدرسة يف جمال االنتماء يتطلب تعاون بني املدرسة واجملتمع املدين

سياق خاصة دور املدرسة والعامل اخلارجي واالستفادة واالضطالع على خربات الدول األخرى يف هذا ال
 يف تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة يف مرحلة التحول الدميوقراطي.
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 مناقشة نتائج الدراسة:
حاجة نفسية اجتماعية تقوم على قاعدتني  :هناك حتديد ملفهوم االنتماء من قبل عينة البحث يف ضوء أنه -

بتوحده مع جمتمعه ووطنه ونظمه املعيشية سياسيا  واقتصاديا   ثابتتني مها األخذ والعطاء يشعر من خالهلا الفرد 
وهذا يدل على أن قيم االنتماء من القيم املدنية الالزمة لعملية البناء والتحول الدميوقراطي، والسعي  .وثقافيا  

األسرة أو يف احلثيث لبناء مواطن ملتزم بالثوابت الوطنية، فاعل يف احمليط املدين العام سواء يف املدرسة أو يف 
 الشارع، وهذا يؤدي أيضا  لبناء عالقات سوية بني الفرد ومؤسسات الدولة الوطنية يف ضوء قيم املواطنة.

الدالالت السلوكية املرتبطة بقيم االنتماء تقوم على تفعيل قدرة الفرد على العمل يف إطار اجلماعة الوطنية،    -
م باالجتاهات واألبعاد االسرتاتيجية اليت حتملها مفاهيم األمن وأداء املهمات الوطنية على أكمل وجه، واالهتما

 القومي ومصاحل الوطن العليا.
تعد األسرة من أهم القوى والعوامل املؤثرة على االنتماء ملا هلا من دور كبري يف ترسيخ ثقافة االنتماء يف نفوس  -

التخاطب داخل األسرة، وهناك قوى أخرى الناشئني منذ الصغر من خالل العمليات اللفظية وأساليب 
 )كاملدرسة، واألحزاب، واإلعالم، ومجاعة الرفاق( هلا دور يف التأثري على قيم االنتماء.

( يف تعزيز االنتماء، أن املدرسة هلا دور 12-10جند أيضا  من مؤشرات الواقع الفعلي لدور مدارس الصفوف ) -
دنية للطالب من خالل ما توفره من برامج وأنشطة تدعم بناء الثقافة كبري يف تعزيز االنتماء وبناء الثقافة امل

 الوطنية الداعمة لألمن االجتماعي والسلم األهلي والوفاق اجملتمعي.
 هناك العديد من املشكالت اليت تعوق دور املدرسة يف جمال تعزيز االنتماء وهي متنوعة ومتعددة. -

 توصيات الدراسة : 
جيب على احلكومة العمانية من خالل مؤسساهتا الرتبوية الرمسية والغري رمسية تذليل هذه املشكالت والصعوبات،    -

وحماولة إجياد مناخ تربوي ينمي ثقافة االنتماء يف نفوس الطالب وجيعل منهم أشخاص شرفاء مرتبطني بوطنهم 
 وجدانيا  وسلوكيا .

خالل تعزيز دورها يف جمال تعزيز االنتماء لتنمية الوعي والتعرف على حجم بناء املدرسة الفعالة يف املستقبل من   -
 املخاطر الداخلية واخلارجية اليت تواجهها السلطنة واألمة العربية.  

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 177 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 قائمة المراجع: 

جملة (. دور كليات الرتبية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة املعلمني مبحافظة غزة. 2009أبو حشيش، بسام حممد.)
 . 279-250(، ص 14(، اجمللد )1، سلسلة العلوم اإلنسانية، العدد )جامعة األقصى

(. األساليب املتبعة من قبل مديري املدارس الثانوية لتعزيز قيم املواطنة لدى الطالب 2008آل سعد، خالد ناجي. )
 (، كلية الرتبية جامعة امللك خالد، السعودية.دراسة ماجستري )غري منشورةيف اململكة العربية السعودية.  

جملة مستقبل الرتبية  .من الفكري لطالهبا: تصور مقرتح(. دور اجلامعة يف حتقيق اال2011) اإلتريب، هويدا حممود.
 .224-157(، ص  70(، العدد )18، أبريل، اجمللد )العربية
(.درجة ممارسة اإلدارة املدرسية لدورها يف تنمية الوطنية لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة 2008) الشريف، رمي.

 ، جامعة أم القرى، كلية الرتبية.الة ماجستريرس  .نظر الطالبات واملعلمات بالعاصمة املقدسة
(." حنو تعزيز قيم املواطنة ودورها يف حتصني األجيال من االحنراف بدول جملس 2018العلوي، حممد بن سليمان.)

 .133-7( يناير، ص 29، العدد )  جملة األمانةالتعاون لدول اخلليج العربية " 
 دار احلامد.  :ان . الرتبية الوطنية والتنشئة السياسية. عمّ (2007)  العناين، ختام و طربية، حممد عصام.
دور معلم الرتبية اإلسالمية يف تعزيز قيم املواطنة لدى طالب املرحلة  (.2015الغامدي، علي بن عوض بن علي.)

 جامعة األزهر، كلية ،  جملة الرتبيةالثانوية مبدينة الطائف،  
(. " إسهام املدرسة الثانوية بدولة الكويت يف تعزيز قيم الوالء واالنتماء 2017الكندري، جاسم والكندري يوسف. )
 .229-193(، ص 164، العدد )جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية لدى طالهبا: دراسة حتليلية"،

رسالة (. حنو بناء اسرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب،  2015املالكي، عبد احلفيظ عبد اهلل.)
 ألمنية، الرياض.، قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم ا  دكتوراه منشورة

(. "الرتبية من أجل املواطنة يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية:  2014املعمري، سيف بن ناصر بن علي. )
(، العدد 2"، مركز اإلمارات للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، اجمللد )  جملة رؤى اسرتاتيجيةالواقع والتحديات "  

 .61-38(، يوليو، ص 7)
جملة كلية (.دور كلية الرتبية يف حتقيق األمن الفكري لدى طالهبا: دراسة ميدانية، 2015الوشاحي، غادة السيد. )

 .551-478، جامعة أسيوط، ص 39(، العدد )31اجمللد )  الرتبية،
(. تصور مقرتح لتضمني األمن الفكري مبقررات الرتبية اإلسالمية وبيان أثره على 2015ف، حيىي عبد اخلالق.)اليوس

(، جامعة الكويت، ص 115(، العدد )29اجمللد )  ،اجمللة الرتبويةتنمية قيم املواطنة لدى طالب املرحلة الثانوية،  
313-358. 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 178 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 
(. استخدام أسلوب اجلودة الشاملة يف التعليم لتفعيل دور املدرسة يف تعزيز 2008حجازي، اعتدال بنت عبد الرمحن. )

 .129-79. ص ص  27. ع  جملة عامل الرتبيةاالنتماء لدى طالبات املرحلة الثانوية.  
طنية للمرحلة األساسية الدنيا يف (. قيم االنتماء والوالء املتضمنة يف منهاج الرتبية الو 2009محتو، نبيل يعقوب.)

 ، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية بغزة. رسالة ماجستري منشورةفلسطني،  
. القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر املواطنة والرتبية الوطنية: اجتاهات عاملية وعربية(. 2012عامر، طارق عبد الرؤوف. )

 والتوزيع.
 .دار اإلعالم للنشر والتوزيع   :انعمّ   .العوملة، طبيعتها، وسائلها، حتدياهتا التعامل معها  .(٢٠٠٠بكار، عبد الكرمي. )
سلطنة عمان،   .برنامج التعليم ما بعد األساسي ) الصفان احلادي عشر والثاين عشر ((.  2007وزارة الرتبية والتعليم. )

 م. 2007
 دار صادر للطباعة والنشر .   :، بريوت12(. لسان العرب، ج2003)  .ابن منظور، مجال الدين حممد 

 ، القاهرة، جممع اللغة العربية. 2ط  .(. املعجم الوسيط1979)  .أنيس، إبراهيم وآخرون 
مفاهيم األسس العلمية للمعرفة، املركز الدويل للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية،   –(. املواطنة  2006عبيد، مىن مكرم )

 (. 15)عدد  
 المراجع األجنبية: 

Crick, B. (2000). Essays on Citizenship, London, Continuum.   

Deer, F. (2010). Teacher and Principals Perceptions of Citizenship Development of 

Aboriginal High School Students in the Province Of Manitoba: An Exploratory 

Study. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 110, 1-33.          

Smith. M. B & Nowacek, R & Bernstein, J. (2010). Citizenship across the 

Curriculum, Indiana University Press Bloomington. Indianapolis, USA.                                                                              

Whiteley, P. (2003). Citizenship and Civic Engagement: Attitudes and Behavior in 

Britain. Political Studies, 51, 443- 468.                                          

 

 
 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 لألحباث التخصصي أصول الشريع  ةل  جم   
م.9201 أكتوبر، تشرين أول ، 4عددال،  5جملةلدا    

 

 للعقود الشرعية يف عملية االستثمار:شركة تكافل الراجحي  اتتطبيق
 دراسة حتليلية

THE APPLICATIONS OF THE SHARI’AH CONTRACTS 

REGULATING THE INVESTMENT A STUDY AT AL-RAJHI 

TAKĀFUL COMPANY 

 

Basim Mohammed Ali Al-Mabadi 

Dr. Asmak binti Ab Rahman & Dr. Abdul Karim Bin Ali 
 

Department of Fiqh and Uṣūl, Academy of Islamic studies, University of Malaya, 

Malaysia. 

Academy of Islamic Studies, University of Malaya 

 

b.s8743999@gmail.com 

 

 

 م  2019 - هـ 1441
 
 

      

e ISSN 2289-9073 

mailto:b.s8743999@gmail.com


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 180 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                                                                              

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 22/3/2019 
Received in revised form 8/4/2019 

Accepted 15/05/2019 

Available online 15/10/2019 

Keywords: 

 

 

            

 
ABSTRACT 

This study aims to analyze the applications of Al-Rajhi Takāful Company for the 

Shari’ah contracts regulating the investment with regard to the insurance fund 

(takāful/tabarru’ fund). It aims to investigate to what extent its practices and 

transactions are Shari’ah-compliant by using inductive approach to assess and discuss 

the views of scholars and researchers with the regard to the issue at hand, and by using 

analytical approach to analyze and examine their views and theories from the 

perspective of fiqh (Islamic jurisprudence). Furthermore, it uses empirical approach to 

examine the role, contributions and the on-ground applications carried out by Al-Rajhi 

Takāful Company in the field of investment. The study also defines the concept of 

cooperative insurance, its constituents, features and characteristics. It presents a brief 

introduction about the Company: founding date, growth, strategies followed to ensure 

quality insurance services for its participants, activities, and objectives. It also highlights 

the importance of founding the Shari’ah Board in the Company. That includes 

explaining the functions and the role played by such board in following up, monitoring 

and supervising the transactions of the Company. Most importantly, this study explains 

the policies of the Company in terms of investment as well as highlighting its objectives. 

It sheds light on the applications of the Company for the Shari’ah -based contracts in 

the investment with special focus on wakalah bi al-istithmar (agency contract for 

investment model) and wudharabah (profit-sharing). all these is to ensure to what extent 

the said contracts and practices are compliant to the rulings and regulations of the 

Shari’ah. The findings showed that each of the Agency's investment and speculative 

contracts has characteristics, characteristics, controls, terms and conditions that the 

Company must comply with. 

Keywords: Shari’ah contracts, Investment, Insurance Fund, Mudharabah Contract 
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 لص  امل

 

هدفت الدراس  إىل حتةليل تطبيقات شرك  تكافل الراجحي لةلعقود الشرعي  الناظم  لعمةلي  االستثمار يف صندوق التأمني، 
تنظم العالق  اليت   شرعيالأن تطبيقات بعض الشركات لتةلك العقود وبيان مدى صح  ممارساهتا عةلى أرض الواقع. فاملشكةل  

أظهرت خةلال فنيا وشرعيا ألسباب تفيد عدم تالؤم وتوافق تةلك العقود بقواعد الشريع  ومقاصدها عند ؛ قد الطرفنيبني 
. لذا كّرسْت الدراس  لتوضيح مفهوم التأمني التعاوين وبيان أركانه ومميزاته. مث قامت الدراس  بذكر نبذة تعريفي  عن التطبيق

دافها. نشأهتا، وسرتاتيجي  الشرك  يف تقدمي خدمات التأمني لةلمشرتكني وأنشطتها وأهالشرك  من خالل بيان اتريخ أتسيسها و 
ابإلضاف  إىل أمهي  أتسيس اهليئ  الشرعي  يف الشرك  وبيان أعماهلا ودورها يف متابع  ومراقب  سري أعمال الشرك ، فضال عن 

قود الشرعي  تسةليط الضوء عةلى تطبيقات الشرك  لةلعذلك توضيح سياس  الشرك  يف االستثمار وأهدافها. مث قامت الدراس  ب
يف عمةلي  االستثمار من خالل دراس  تطبيقها لعقدي الوكال  ابالستثمار واملضارب ، ومدى التزامها أبحكام الشريع  اإلسالمي  

أحكام ال و أن لكل من عقدي الوكال  ابالستثمار واملضارب  خصائص ومميزات وضوابط وشروط وضوابطها. دلةلت النتائج 
ط واألحكام الشرعي  حسب الضوابهي الشرك  يف مجيع اجملاالت والوسائل  اتر استثموأن كاف  ا بد لةلشرك  االلتزام بتطبيقها.

 .ها العةلماءأقر اليت 
 عقد املضارب  ،االستثمار، صندوق التأمنيالعقود الشرعي ، : الكةلمات املفتاحي 
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1 Bank Negara Malaysia, “Takāful Industry,” Bank Negara Malaysia website, http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs_mfs&pg=fs_mfs_bank  

 

 املقدمة
العامل،  سواء عةلى مستوى الدول العربي  أم عةلى مستوىالعقود األخرية، شهدت صناع  التأمني التعاوين تطورا مةلحوظا خالل 

حاج  اجملتمع عل أهم أسباب هذا التطور هو ول 1شرك  يف العامل، 100حيث بةلغ عدد شركات التأمني التعاوين أكثر من 
 العمالء. إن فضال عن ذلك فقد تبني لةلمشرتكني أوالشريع  اإلسالمي  وأهدافها،  املسةلم إىل نظام أتميين يتوافق مع مبادئ

سيةل  كانت_ دون _أبي و  صول عةلى الربحمن خالل التغرير واحل املودعني موالأاستغالل  يهدف إىل نظام التأمني التقةليدي
 .ومبادئه حتقيق أهداف وغاايت التأمني

 ليات والضوابطمن حيث دراس  اآل ؛ض هلا العةلماء ابلدراس  والتحةليلسائل اليت تعرّ استثمار الصندوق من أهم امل عمةلي وتعد 
يق عمةلي  االستثمار.كل ، ووضعها بعني االعتبار عند تطباليت ينبغى عةلى شركات التأمني التعاوين االلتزام هباواألحكام املتعةلق ، 

التأمني  شركات هافي ذير والشبهات الشرعي  اليت وقعتذلك حرصا منهم عةلى أال تقع شركات التأمني التعاوين يف احملا
  .التقةليدي
مت من إحدى الشركات البارزة يف املمةلك  العربي  السعودي  اليت التز  شرك  تكافل الراجحي خلدمات التأمني اإلسالميوتعد 

اليت عقود الشرعي  حيث تطبيق البتطبيق املبادئ واألحكام الشرعي ، وقد ارأتت هذه الدراس  إىل دراس  تطبيقات الشرك  من 
ا وأنه قد ومدى التزامها مببادئ وأحكام الشريع  اإلسالمي . خصوص تنظم العالق  بني املشرتكني والشرك  يف عمةلي  االستثمار

ها نظهرت آراء ودراسات تفيد أبن تةلك العقود الشرعي  املطبق  كاملضارب  والوكال  ابالستثمار وغريمها هلا إشكاالت عديدة م
 اجلانب التطبيقي.

ستحاول تسةليط الضوء عةلى تةلك العقود الشرعي  اليت أعةلنت عنها شرك  تكافل الراحجي بتطبيقها هذه الدراس  ، فإن لذا
وممارستها يف عمةلي  االستثمار، وذلك بتحةليل تةلك العقود الشرعي  ودراستها من حيث االلتزام بضوابط وأحكام الشريع  

 .عةلى أرض الواقع اوإمكاني  تطبيقه ه العقود  هذمدى جناعو  ،اإلسالمي 
 :مشكلة الدراسة

تتمحور مشكةل  الدراس  يف أن العالق  بني املشرتكني والشرك  يف عمةلي  االستثمار هلا عقود شرعي  تنظم العالق  بني الطرفني  
كاملضارب  والوكال  ابالستثمار والوقف والنهد وغريها، وتتميز كل منها بعدة خصائص وشروط وضوابط، مما سهةلت عةلى 

 ت ب واألفضل لتطبيق عمةلي  استثمار األموال مبا يتوافق مع سياستها ومبادئها وحتشركات التكافل يف اختيار العقد األنس

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs_mfs&pg=fs_mfs_bank
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مظةل  أحكام الشريع  اإلسالمي  وضوابطها. غري أن تطبيقات بعض الشركات لتةلك العقود أظهرت خةلال فنيا وشرعيا ألسباب 

 م(2013هدة، )صواحلي وغالي  بو ن ضمنهم: فمخمتةلف ، مما أدت إىل ظهور آراء من قبل الباحثني واملهتمني هبذه الصناع  
تفيد عدم تالؤم وتوافق تةلك العقود بقواعد الشريع   م(2010)حممد سعدو اجلرف،  وأيضا: م(2012)الل الدين،  وأيضأ 

ومقاصدها عند التطبيق، وهو ما سيتم مناقشته وبيانه من خالل دراس  وحتةليل منوذج تطبيقات شرك  تكافل الراجحي يف 
 االستثمار.عمةلي  

 :أهداف الدراسة
 تسعى الدراس  إىل حتقيق األهداف التالي :

 توضيح مفهوم التأمني التعاوين وبيان أهم مميزاته، من خالل اشتماله عةلى عقود شرعي  تنظم عمةلي  االستثمار.أوال: 
 دايهتا.العقود وأهم حتواحلكم الشرعي لتطبيقات شرك  تكافل الراجحي لتةلك  ،الشرعي بيان ماهي  العقود اثنيا: 

 :الدراسات السابقة
 ومن أهم تةلك الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ما يةلي:

، حيث بدأت الباحث  ببيان التحدايت م(2012)رابع  عدوي ،  حبث بعنوان "املشاكل اليت تواجه التأمني التعاوين"أوال: 
ل يف التأمني، مث تناولت مفهوم التأمني اإلسالمي وأهم مساته املتمثالقانوني  من خالل اإلطارات القانوني  والنظامي  لصناع  

جانبه التعاقدي املتوافق مع الشريع  اإلسالمي ، واألحكام املتعةلق  هبا، وأيضا التحدايت االقتصادي  والعمةلي  املتمثل يف مشكةل  
تطرق إىل قرتح  لتةلك اإلشكاالت. إال أاها مل تاملالءة املالي  لصندوق التأمني اإلسالمي، والتكييفات الفقهي ، واحلةلول امل

 اجلانب التطبيقي لشركات التكافل يف العقود الشرعي  وحتةليةلها، وهو ما سيقوم به الباحث من خالل هذه الدراس .
س  ، وقد خصص الباحث جزء منه لدرام(2001)القره داغي،  كتاب بعنوان "حبوث يف فقه املعامالت املالي  املعاصرة"اثنيا:  

التأمني عةلى احلياة وعةلى األشخاص وبيان احلكم الشرعي هلا، وطرح بدائل شرعي  من خالل التأمني التعاوين العادي أو 
املضارب  اإلسالمي  وغريها، مع دراس  عقود التأمني وصياغتها، وما مييز حبثنا هنا الرتكيز عةلى دراس  تطبيقات شرك  تكافل 

   االستثمار وبيان حكم تةلك التطبيقات.الراجحي لةلعقود الشرعي  يف عمةلي
صواحلي وغالي  بوهدة، ) إشكاالت مناذج التأمني التكافةلي وأثرها يف الفائض التأميين رؤي  فقهي  نقدي "اثلثا: حبث بعنوان "

إشكاالت العقود الشرعي  اليت تنظم العالق  بني املشرتكني والشرك  كالتربع ومآل  وقد ركزت الدراس  إىل بيان م(،2013
  االلتزام ابلتربع وعقد املضارب  والوكال  ابالستثمار وعقد الوديع ، وأثر تةلك العقود عةلى الفائض التأميين وكيفي  التصرف فيه
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افتقرت إىل  . إال أن هذه الدراس اس ي لعمةليات التعويضمتةلكا وتوزيعا، كما انقشت أيضا اإلشكاالت الفني  كاألساس احمل

 دراس  تطبيقات شرك  التكافل يف العقود الشرعي  الناظم  لعمةلي  االستثمار، وهو ما سيحاول الباحث إستدراكه وإضافته.
ول الباحث يف ، تنام(2012)الل الدين،  "االستثمار يف صناع  التكافل أبعاده وأحكامه ومشاكةله"حبث بعنوان  رابعا:

جزئها األول أمهي  االستثمار يف العمةليات املالي  بشكل عام، وذلك من خالل مفهومه وأهدافه ودوره ضمن آليات التنمي . 
مث تناول الباحث يف جزئها الثاين من حيث املنظور الشرعي املتعةلق بعمةلي  االستثمار اليت تقوم هبا شرك  التكافل وحتةليةلها 

ستفادة من هذه الدراس  يف اجلانب النظري من حيث عرض املبادئ والعقود األساسي  لالستثمار يف ونقدها. وقد مت اال
  التكافل يف وما متيز هذه الدراس  برتكيزها عةلى تطبيقيات شرك صناع  التكافل، والقضااي والتحدايت املتعةلق  ابالستثمار،

 العقود الشرعي  لعمةلي  االستثمار.
 أركانه ومميزاته ،التأمني التعاويناملبحث األول: ماهية 

 الفقرة األوىل: مفهوم التأمني التعاوين
وردت عدة تعريفات لةلتأمني التعاوين، منها: ما عرفته هيئ  احملاسب  التأمني التعاوين أبنه: "اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار 

من ذلك  ى أساس االلتزام ابلتربع، ويتكونمعين  عةلى تالقي األضرار الناشئ  عن هذه األخطار، وذلك بدفع اشرتاكات عةل
صندوق أتمني له حكم الشخصي  االعتباري ، وله ذم  مالي  مستقةل ، )صندوق( يتم منه التعويض عن األضرار اليت تةلحق 

الي  ات امل)هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسس أحد املشرتكني من جراء وقوع األخطار املؤمن منها، وذلك طبقا لةلوائح والواثئق"
 .(26/364اإلسالمي ، املعيار 

وعرف أيضا أبنه: "أن يتفق عدة أشخاص عةلى أن يدفع كل منهم اشرتاكا معينا، لتعويض األضرار اليت قد تصيب أحدهم 
 .(5/3415)وهب  الزحيةلي،  إذا حتقق خطر معني"

 عام وهي: ظام التأمني التعاوين بشكلمن خالل التعريفات الواردة ميكن اإلشارة إىل بعض اجلوانب األساسي  املتعةلق  بن
أن الغاي  من التأمني التعاوين هي املشارك  يف تقةليل وختفيف التكةلف  املالي  اليت تقع عةلى أحد املشرتكني عند وقوع  .1

الضر، إىل جانب ذلك فكرة االسرتابح وحتقيق املصاحل، ويف هذا يقول القره داغي "فالتعاون احملض عةلى الرغم من 
 بد أن يكون اجانبه عقود تبادلي ، بل واستثماري  أخرى لتكمل الفكرة ألن اجملتمع يف عمومه ال ميكن أن أمهيته ال

 .(293)القره داغي، ص يسري عةلى اإليثار وحده وإمنا عةلى املنافع املتبادل  واملصاحل املشرتك  أيضا 
تثمار هاءا من إعداد العقود وإدارة الصندوق واالسأن وظيف  شرك  التأمني التعاوين هي إدارة عمةليات التأمني بدءا وانت .2

 ودفع التعويضات لةلمتضررين وغريها.
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أن صندوق التأمني يتمتيز بعدة مزااي من أمهها: أن صندوق التأمني التعاوين له حكم الشخصي  االعتباري ، ال متتةلكه  .3

 عقد الوكال . الشرك  _كما يف شرك  التأمني التقةليدي _ بل وكيةل  يف إدارته بناء عةلى 
أن شرك  التأمني التعاوين مةلزم بتطبيق الةلوائح والواثئق واإلرشادات اليت تصدرها اهليئات الشرعي  واملؤسسات والبنوك  .4

املركزي  اليت تنظم صناع  التأمني التعاوين، وتصدر ما استجد من الفتاوى والتعةليمات واألحكام املتعةلق  ابلتأمني من 
 والضوابط الشرعي .  أجل السري عةلى املبادئ

 الفقرة الثانية: أركان عقد التأمني اإلسالمي 
 ميكن لنا من خالل التعريفات السابق  لةلتأمني التعاوين، ذكر أركان عقد التأمني التعاوين املتمثل يف األمور التالي :

ام عمةلي  الشرك ( فهو الذي يوكل إليه مه الركن األول: املتعاقدان، ويقصد بذلك العاقدان )املؤّمن واملستأمن(، أما املؤّمن )أي
التأمني وما يتعةلق به من إعداد واجراءات وتنسيق وتنظيم ومجع األموال وغريها. وأما املستأمن )أي املشرتكني( فهو طالب 

 قاألمان والعون وختفيف حجم التكةلف  املالي  جراء احلوادث اليت تقع عةليه مستقبال؛ من خالل دفع االشرتاكات لصندو 
 التأمني تديره )الشرك ( نياب  عن املشرتكني.

الركن الثاين: الصيغ ، يةلزم لكال املتعاقدين )املؤّمن واملستأمن( التعبري عن إرادهتما يف إنشاء العقد ابلقبول واإلجياب، ويكون 
أمني ملدة معين ، ويقوم تذلك ابإلقرارا لفظا أو كتاب  يف العقد أبن يتربع املشرتك مببةلغ معني بشكل أقساط إىل صندوق ال

 بتوكيل مهام إدراة الصندوق إىل الشرك  ابعتبارها وكيال وقائما أبعمال ومسؤوليات التأمني.
الركن الثالث: االشرتاكات، ويقصد بذلك املبةلغ الذي يدفعه املشرتكون إىل صندوق التأمني اخلاص هبم عةلى شكل أقساط 

ي يف العقد، وهذه األموال املوجودة يف الصندوق ال متةلكه الشرك  بل تديرها إما شهراي أو سنواي أو حسب االتفاق اجلار 
 فقط.

الركن الرابع: العوض املايل مقابل اخلطر، وهو املبةلغ الذي حيصل عةليه املشرتك عند وقوع اخلطر املتوقع منه مستقبال، فالشرك  
بكواها املديرة عةلى الصندوق تقوم بدراس  أنواع األخطار واحلوادث ومدى األضرار والتكةلف  املالي  املتوقع  مسبقا حبيث 

ل بشكل متزن، وتوفر املبالغ لةلمتضررين من هيئ  املشرتكني عند الطةلب، وإىل هذا املعىن يقول متكنها من إدارة هذه األموا
هايل داود "الذي يةلتزم بدفع التعويض عن الضرر يف التأمني التعاوين ليس شرك  التأمني، وإمنا هم املؤمنون، وعةلى أساس 

 . (10)هايل داود، ص عمل التأميين وكال  عنهم تعاواهم مع بعضهم من أجل التخفيف من اخلطر، والشرك  تقوم ابل
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 الفقرة الثالثة: مميزات التأمني التعاوين

يتميز التأمني التعاوين بعدة مميزات وخصائص جعةلته موضع اهتمام العديد من الشركات واملؤسسات والبنوك بل حىت عةلى 
ال_ بعض البنوك ي والدويل وأجربت _عةلى سبيل املثمستوى الدول، حيث فرض التأمني التعاوين نفسه بقوة يف السوق احملةل

بفتح خدم  أو انفذة لةلتأمني التعاوين نظرا لإلقبال املتزايد من قبل املشرتكني واملسامهني والعمالء، وميكن أن نعرض بعضا من 
 مميزاته عةلى النحو التايل:

الفائض ات دفع االشرتاكات واالستثمار و أن مشروعي  مجيع أعمال التأمني التعاوين من صياغ  العقد والشروط وآلي .1
 وغريها مستمدة من مبادئ الشريع  اإلسالمي  وأحكامها.

 يسعى التأمني التعاوين إىل حتقيق مطةلبني مهمني مها: املسامه  يف ختفيف عبء التكةلف  املالي  العالي  عن املتضررين .2
لعجز إن الصندوق من أجل استخدامها مستقبال يف تغطي  ا من هيئ  املشرتكن. اثنيا: تشغيل واستثمار األموال املوجودة يف
 وقع أو تغطي  متطةلبات التأمني أو ما يعود ابلنفع لةلمشرتكني.

عدم امتالك شرك  التأمن التعاوين األموال املوجودة يف صندوق التأمني اليت دفعت من  قبةلهم ألاها خاص  هبم،  .3
 ا بعقد شرعي وهو الوكال  ابإلدارة. عكس ما يطبق يف التأمني التقةليديفالشرك  هنا ليست مالك  لألموال بل هي مديرة هل

الذي ميتةلك األموال بوجه كامل سواء استفاد منها املشرتكني أم ال. وعةليه "فإن مةلكي  صناديق التأمني اإلسالمي ترجع إىل 
تقرير مةلكيتهم  ملشرتكني بناء عةلىاملشرتكني أساسا، ويرتتب عةلى ذلك إحلاق احلقوق وااللتزامات املتعةلق  ابلصندوق اب

لألموال، إضاف  إىل أن اخلسائر املالي  من االكتتاب واالستثمار من الناحي  الفني  ينبغي أن تتحمةلها صندوق التكافل إال يف 
 .(20)رابع  عدوي ، ص حال  التقصري والتعدي من قبل الشرك "

 عدة عقود شرعي  مركب  تنظم العالق  ما بني األطراف يفمن أهم ما مييز عقد التأمني التعاوين أنه يشتمل عةلى  .4
عمةليات التأمني، األوىل: بني هيئ  املشرتكني والشرك  فيما يتعةلق ابإلدارة فالعقد الناظم هلا عقد الوكال  أو غريها. الثاني : بني 

د أو غريمها. الثالث : بني ابلتربع أو النههيئ  املشرتكني والصندوق فيما خيص بدفع االشرتاكات فالعقد الناظم هلا عقد االلتزام 
 الشرك  والصندوق فيما خيص ابالستثمار فالعقد الناظم هلا عقد الوكال  ابالستثمار أو املضارب  أو غريمها.

وجود هيئ  شرعي  أو هيئ  الرقاب  الشرعي  وهي "اجلماع  من الفقهاء يعهد إليهم النظر يف أعمال املؤسس  املالي   .5
، وتقوم اهليئ  مبتابع  مجيع أعمال وممارسات وإجراءات اليت تتعةلق (22)اخلةليفي، ص ا عن املخالفات الشرعي "بغرض حفظه

 ابلتأمني التعاوين؛ لضمان سريها عةلى الوجه الصحيح املنضبط مببادئ الشريع  اإلسالمي  ومقاصدها.
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 املبحث الثاين: نبذة تعريفية عن شركة تكافل الراجحي

 األوىل: أتسيس الشركة وأهم اسرتاتيجياهتاالفقرة 
تعد شرك  تكافل الراجحي من الشركات البارزة يف تقدمي خدمات التأمني عةلى متسوى املمةلك  العربي  السعودي ، وقد أتسست 

م، ومبوجب قرار جمةلس الوزراء رقم 1/7/2008ه املوافق 27/6/1429واتريخ  35الشرك  مبقتضى املرسوم املةلكي رقم م/
م، وهي شرك  مسامه  عام  سعودي ، وقد بدأت الشرك  30/6/2008ه املوافق 27/6/1429الصادر بتاريخ  181

م وفقا لنظام مراقب  شركات التأمني 1/6/2009مبمارس  أعمال التأمني املتوافق  مع أحكام الشريع  اإلسالمي  اعتبارا من 
 التعاوين والئحته التنفيذي .
خمتةلف  تتعةلق أبعمال التأمني من إعادة التأمني أو توكيالت أو متثيل أو مراسةل ، فضال عن ذلك  وتقوم الشرك  بعدة أنشط 

استثمار أمواهلا والقيام بتمةلك وحتريك األموال الثابت  والنقدي  أو بيعها أو استبداهلا أو أتجريها بواستطها مباشرة أو بواسط  
خرى، وذلك وفقا ألحكام نظام مراقب  شركات التأمني التعاوين شركات تؤسسها أو تشرتيها أو ابالشرتاك مع جهات أ

والئحته التنفيذي  واألنظم  والقواعد الساري  يف املمةلك  العربي  السعودي  وبعد احلصول عةلى الرتاخيص الالزم  من اجلهات 
 .(3)النظام األساس لشرك  تكافل الراجحي، الباب األول: املادة املختص  إن وجدت

رك  لتفعيل نظام التأمني التكافةلي املتوافق مع الشريع  اإلسالمي  يف خدم  السوق السعودي وزايدة تغةلغل املنتجات وهتدف الش
التكافةلي  ضمن الشرائح املستهدف ، وذلك عرب قنوات عدة ما بني العمالء أفرادا أو شركات وبني املنتجات اليت حتتاجها 

 حياهتم مبستوى عال من األمان والراح .العمالء ملمارس  أعماهلم واملضي قدما يف 
 ومن أجل حتقيق تةلك األهداف قامت الشرك  بتطوير جمموع  من االسرتاتيجيات وتتمثل يف: 

 سرتاتيجي  إعادة التأمني. .1
 سرتاتيجي  البيع والتسويق. .2
 سرتاتيجي  االستثمار. .3
 سرتاتيجي  تقني  املعةلومات. .4
 سرتاتيجي  املوارد البشري . .5
 .(25)نشرة إصدار أسهم حقوق أولوي  لشرك  تكافل الراجحي، صسرتاتيجي  التدقيق الشرعي  .6
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 الفقرة الثانية: اهليئة الشرعية وأهم أعماهلا

تعد اهليئ  الشرعي  من األسس اهلام  اليت تقوم عةليها الشرك ، حيث تقوم ابالشراف عةلى التزام الشرك  أبحكام الشريع  يف 
 واإلشراف واملصادق  عةلى تطوير منتجات أتميني  متوافق  مع الشريع  اإلسالمي ، وتتكون أعضاء اهليئ  من: مجيع معامالهتا،

/ د. يوسف عبد هللا الشبيةلي 3/ د. صاحل عبد هللا الةلحيدان )عضوا(، 2/ د. صاحل منصور اجلربوع )رئيسا لةلجن (، 1 
 ي (، ومن أهم أعماهلا:/ د. سةليمان حممد اجلويسر )أمني اهليئ  الشرع4)عضوا( 
بيان احلكم الشرعي يف كاف  معامالت الشرك  ومنتجاهتا يف جمال التأمني وإعادة التأمني واالستثمار وما يتبعها من  .1

 عقود واتفاقيات ومناذج وحنوها وإصدار القرارات الشرعي  بشأاها.
ت اجلمعي  الشرعي لةلشرك ، كما يةلزم ذكرها يف اجتماعاتقدمي التقارير السنوي  جملةلس اإلدارة وتبنّي من خالهلا األداء  .2

 العام  العادي .
شرك  تكافل )املوقع الرمسي ل التحقق من التزام الشرك  بقرارات اهليئ  والتأكد من تنفيذها عةلى الوجه الصحيح  .3

ك  "حساب ر ، كالتأكد من حتقيق مبدأ الفصل التام بني حساب التكافل "صندوق التكافل" وحساب الش الراجحي(
 املسامهني".

 الفقرة الثالثة: سياسة الشركة يف االستثمار وأهدافها 
ض تسعى الشرك  إىل حتقيق املوازن  املالي  بني حمفظتها االستثماري  والتزاماهتا التأميني  جتاه املشرتكني، حتسبا لوقوع أي عوار 

ستثمار ز وحنوها، وقد قامت الشرك  بتقسيم عمةلي  االوأزمات اقتصادي  وتقةلبات السوق قد تعرض الشرك  لإلفالس أو العج
 ( عرب استثمارها ألموال صندوق التكافل. 2( عرب استثمارها ألموال املسامهني، 1إىل قسمني أساسني مها: 

وقد حرصت الشرك  عةلى أن تكون كاف  االستثمارات متوافق  مع الشريع  اإلسالمي  ومع قوانني مؤسس  النقد العريب السعودي 
من النظام األساسي لةلشرك  عةلى ذلك ما نصها: "أن الشرك  تستثمر ما يتجمع لديها  7ولصاحل الشرك ، وقد نصت املادة 

رك  وفقا لةلقواعد اليت يضعها جمةلس اإلدارة ومبا ال يتعارض مع نظام مراقب  شركات من أموال املؤمن هلم واملسامهني يف الش
التأمني التعاوين والئحته التنفيذي  والةلوائح والتعةليمات األخرى ذات العالق  الصادرة عن مؤسس  النقد العريب السعودي أو 

ثمارات ةلجن  التنفيذي  يف جمةلس اإلدارة. وتشمل استأي جه  أخرى ذات عالق "، ولقد خولت مسؤولي  عمةلي  االستثمار إىل ال
الشرك  يف الودائع البنكي  واألسهم وصناديق االستثمار والعقارات واملمتةلكات والصكوك، أما االستثمارات اليت هلا إشكاالت 

 إن ف شرعي  فإاها غري مدرج  من ضمن القائم  كاستثمارات متويل الديون واملشتقات املالي ، إضاف  إىل ذلك
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عةلى الةلجن  التنفيذي  املسئول  عن عمةلي  االستثمار أخذ موافق  مؤسس  النقد وجلن  االستثمار عةلى كاف  االستثمارات 

 األخرى.
 تي :وهتدف الشرك  يف عمةلي  االستثمار إىل حتقيق األمور اآل

 السالم  واألمان لرأس املال. .1
 السيول  املالي . .2
 .(27)نشرة إصدار أسهم حقوق أولوي  لشرك  تكافل الراجحي، صة متوسط  العوائد املناسب  مع درج  خطور  .3
 ملبحث الثالث: حتليل تطبيقات شركة تكافل الراجحي للعقود الشرعيةا

قامت شرك  تكافل الراجحي ابختاذ ثالث  أمناط لتطبيق العقود الشرعي  يف عمةلي  االستثمار، منها  عقد الوكال  ابالستثمار 
 ، وميكن من خالل هذا املقام توضيح تةلك العقود عةلى)املوقع الرمسي لشرك  تكافل الراجحي( وعقد املضارب  وهبما معا 

 النحو التايل:
 طبيق الشركة لعقد الوكالة ابالستثمارالفقرة األوىل: حكم ت

 أوال: مفهوم عقد الوكالة ابالستثمار
اإلسالمي ،  )هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  يعرف الوكال  أباها: "إانب  اإلنسان غريه فيما يقبل النياب " .أ

فعةله يف حال قابل لةلنياب  لي ، وعرف أيضا أبنه: "إقام  الشخص غريه مقام نفسه يف تصرف ممةلوك(23/326املعيار
 (34/76)املوسوع  الفقهي  الكويتي ، حياته" 

 من خالل التعريفان نستنتج ما يةلي:
 ن أركان الوكال  تتمثل يف: الصيغ ، والعاقدان، وحمل الوكال .إ .1
لتعيني ان الوكال  هلا عدة مفردات تدل عةلى نفس املعىن كاإلانب  والتفويض وإقام  الشخص غريه مقام نفسه، و إ .2

 وحنوها.
 ن التعريف الثاين قد صرح أبن الوكال  تكون فيما هو ممةلوك لةلموكل ميكن التصرف فيه، خبالف التعريف األول.إ .3
ن التعريف الثاين قد صرح أو حدد فرتة الوكال  اليت من خالهلا ميكن لةلوكيل القيام مبا وكل إليه بةلفظ )يف حال إ .4

 حياته(.
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زايد مقداد، ) أما االستثمار فيعرف عةلى أنه: "تشغيل األموال بقصد تنميتها وفق معايري وقيود الشرع اإلسالمي"  .ب

، وقد عرف املعجم الوسيط أبنه: "استخدام األموال يف االنتاج إما مباشرة بشراء اآلآلت واملواد األولي  وإما (5ص
 .(1/100م مصطفى وآخرون، )إبراهي بطريق غري مباشر كشراء األسهم والسندات"

من خالل ما سبق من التعريفات الواردة خبصوص الوكال  واالستثمار ميكن لنا أن خنةلص إىل أن تعريف الوكال  ابالستثمار 
يف التأمني التعاوين هو: "تفويض املشرتك غريه )شرك  التكافل أو التأمني( لةلقيام مبهام االستثمار حلصته املقتطع  من صندوق 

 ني مبا يتوافق مع األحكام الشرعي  ومبادئها وضوابطها".التأم
 اثنيا: صورة تطبيق الشركة لعقد الوكالة ابالستثمار يف العالقة االستثمارية

تقتضي عمةلي  االستثمار يف التأمني التعاوين أبن يكون هناك عقد شرعي تنظم العالق  بني املشرتكني والشرك ، ويعد عقد 
أكثر العقود الشرعي  الناظم  يف العمةلي  استخداما عةلى مستوى دول شرق األوسط ويف ماليزاي أيضا،  الوكال  ابالستثمار من

 إذ يتميز هذا العقد إبمكاني  تطبيقه عةلى بعدين أساسيني مها: البعد اإلداري والبعد االستثماري معا.
 يت:لنحو اآلوميكن توضيح الصورة العام  لتطبيق العقد عةلى العالق  االستثماري  عةلى  ا

 تدير الشرك  حساب االستثمار اخلاص ابملشرتك ابلوكال  عنه. .1
تستحق الشرك  عن كل شهر تقوم فيه بذلك أتعاب إدارة وهي نسب  مئوي  من صايف قيم  أصول حساب االستثمار  .2

ملرفق ابلوثيق  ااخلاص ابملشرتك يتم حتديدها يف بداي  كل سن  ميالدي  عةلى أساس شهري، ويتم إثباهتا ابجلدول 
 وتستقطع شهراي مقدما.

 حيق ملدير الصندوق ختصيص احتياطي يف سعر الوحدة. .3
يستحق املشرتك الذي استمر يف دفع االشرتاكات وفقا لشروط هذه الوثيق  وأحكامها إىل اتريخ االستحقاق املبني  .4

االستحقاق الذي  مار عند حةلول اتريخيف اجلدول دون أن تتحقق يف حقه احلال  املغطاة مبوجب الوثيق  مبةلغ االستث
 سيكون مساواي يف اتريخ االستحقاق قيم  الوحدات اخلاص  ابلوثيق .

بعد دفع كامل قيم  الوحدات فإن الوثيق  تنتهي ابلكامل مبا يف ذلك مجيع شروطها وتغطياهتا، وال حيق لةلمشرتك  .5
بل حصاد )وثيق  مستق كني مبوجب الوثيق  مطالب  الشرك  أبي التزام أو دفع مبالغ أخرى من صندوق املشرت 

 .(7التقاعد_تكافل الراجحي، ص
وبتحةليةلنا لتوصيف العقد الناظم يف عمةلي  االستثمار ميكن لنا القول أبن التطبيق متوافق مع أحكام الشريع  اإلسالمي  

 وضوابطها، وتوضيح ذلك يف النقاط األساسي  التالي  وهي:



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 191 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 .مبني  عةلى عقد الوكال  ابالستثمار، إىل جانب ذلك الوكال  إبدارة عمةليات التأمني بدءا وانتهاء  أوال: أن عمةلي  االستثمار 

 اثنيا: توفر أركان الوكال  من موكل ووكيل وموكل إليه )احملل( والصيغ .
 اثلثا: أن أجرة الوكال  ابالستثمار حمددة ومستقطع  شهراي، وذلك يف بداي  كل سن .

د الوكال ، فإن الشرك  تقوم بعدة خطط اسرتاتيجي  من أجل احلفاظ عةلى السيول  املالي  لةلصندوق وذلك رابعا: بناء عةلى عق
 ابستقطاع جزء من االشرتاك وختصيصه لالحتياط.

خامسا: يتحصل املشرتك عةلى أرابح عمةلي  االستثمار حبةلول اتريخ االستحقاق املوضح يف الوثيق  من غري تقدمي وال أتخري، 
 ختةلل أو خالف شرط من الشروط املوضح  يف الوثيق  اليت مت االتفاق عةليها بني الطرفني.إال إذا 

سادسا: يتوجب عةلى املشرتك االلتزام بدفع االشرتاكات بناء عةلى العقد والوثيق  اليت مت االتفاق عةليها من قبل الطرفني، ويف 
 االجراءات املتبع  حوهلا وهي:حال عدم سداد املشرتك لالشرتاكات الشهري  فإن الشرك  قد بينت 

إذا مل يسدد املشرتك مبةلغ االشرتاك خالل ثالثني يوما من اتريخ استحقاقه ومل تستةلمه الشرك  )بصفتها املديرة( فسوف يرتتب 
 عةلى ذلك:

استمرار سراين الوثيق  طاملا كان رصيد حساب االستثمار اخلاص ابملشرتك كاف لدفع رسوم االشرتاك بصندوق  .1
 كني ومجيع الرسوم األخرى ذات الصةل .املشرت 

إذا مل يتوفر رصيد كاف حبساب االستثمار اخلاص ابملشرتك لسداد رسوم االشرتاك ومجيع الرسوم األخرى ذات الصةل   .2
لشهر كامل عةلى األقل فإن هذه الوثيق  سيتوقف سراين مجيع تغطياهتا ومزاايها، مع منحه مهةل  زمني  إلعادة سراياها 

 .(5)وثيق  مستقبل حصاد التقاعد_تكافل الراجحي، ص وما، وتعد الغي  إذا انتهت املدةي 180مدهتا 
 اثلثا: التحدايت واالشكاالت اليت تواجه تطبيق عقد الوكالة ابالستثمار

إن من أهم التحدايت واالشكاالت الشرعي  اليت تواجهها الشركات يف تطبيق عقد الوكال  اخلالص  واملعدل  يف عمةلي  
 االستثمار ما يةلي:

عدم حتديد أجرة الوكال  مسبقا يف العقد أو حتديد سقفني أدىن وأعةلى لةلمصروفات الفعةلي  إلدارة االستثمار، وعدم  .1
التحديد سيؤدي إىل الوقوع يف اجلهال  والغرر الفاحش املبطل لةلعقد، وقد نص عةلى ذلك احلديث النبوي )من 

 .(6/198، ) البيهقي استأجر أجريا فةليعةلمه أجره(
وفيما خيص الوكال  املعدل ، وخبالف العمل أو الرأي السائد عند اهليئ  الشرعي  واجملةلس االستشاري الشرعي يف  .2

 البنك املركزي املاليزي فإنه ال جيوز االتفاق عةلى أخذ نسب  معين  من الفائض التأميين أو أرابح ما تبقى من عمةلي  
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ألن أصل العقد مبين عةلى عقد الوكال  أبجر، وليس عقد املضارب ، والفرق بنّي بينهما االستثمار، كمبةلغ إضايف أو جعال  

 من حيث املبدأ واألحكام واملفهوم والغاي .
 الفقرة الثانية: حكم تطبيق الشركة لعقد املضاربة

، وقد (5/19دام  ، ( و)ابن ق2/362)ابن رشد،  إن عقد املضارب  من العقود الشرعي  اليت أمجع العةلماء عةلى مشروعيته
تَ ُغوَن ِمْن َفْضلِ دلت نصوص القرآن والسن  عةلى ذلك منها:   اهَّلِِ  منها قول هللا عز وجل: ﴿َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض يَ ب ْ

، ويف حديث حكيم بن حزام قوله: "أنه كان يشرتط عةلى الرجل إذا أعطاه ماال مقارض  يضرب له به (20)سورة املزمل: آي 
أال جتعل مايل يف كبد رطب  وال حتمةله يف حبر، وال تنزل به يف بطن مسيل، فإن فعةلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مايل" 

 ، وغريها من األدل .(5/294)األلباين، 
ويعد هذا العقد من األدوات اهلام  يف عمةلي  االستثمار يف العصر احلاضر؛ الشتماله عةلى عدة مزااي وخصائص فريدة من 

تمويل _البديل لةلقرض الربوي، إضاف  إىل التوظيف والعمل معا عةلى حتقيق أرابح مشرتك  بني املستثمرين، فضال عن حيث ال
فتح آفاق واسع  يف اجملتمع مبسامه  الغين والفقري وتعاواهما معا يف إحداث توازن اجتماعي واقتصادي ترقى من خالهلا 

 اجملتمعات. 
 أوال: مفهوم عقد املضاربة

 عقد املضارب  أبنه: "أن يدفع رجل ماله إل آخر يتجر له فيه، عةلى أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشرتطانه"يعرف 
 .(5/19)ابن قدام  ، 

وعند املتأخرين عرف أبنه: "عقد بني اثنني يتضمن أن يدفع أحدمها لآلخر ماال ميةلكه ليتجر فيه اجزء شائع معةلوم 
 .(2/34)اجلزيري،  حنومها خمصوص "من الربح كالنصف أو الثةلث أو 

 نستنتج من التعريفات السابق  عدة أمور مهم :
دلت التعريفات الواردة يف عقد املضارب  عةلى معىن قيم ونبيل وهي االشرتاك والتعاون بني طرفني أو أطراف متعددة  .1

 مثل يف الربح املايل. أحدمها ابجملهود املايل واآلخر ابلبدين بغي  احلصول عةلى املنفع  املتبادل  املت
ن أركان عقد املضارب  تتكون من: أوال: العاقدان، ومها الطرفان يف العقد، الطرف األول املكون من صاحب املال إ .2

سواء شخص أو أكثر، والثاين صاحب اجلهد والعمل سواء شخص أو أكثر، اثنيا: الصيغ ، وهو أن أييت صاحب املال 
 ارة تدل ل به والربح حسب االتفاق، وأن يرد عةليه الطرف اآلخر بعبابلةلفظ أو كتاب  بعبارة تدل عةلى اإلذن أبخذ املال والعم
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عةلى الرضى أو القبول أو املوافق  وحنوها، اثلثا: املعقود عةليه، واملقصود بذلك املال والعمل وما ينتج من ذلك أرابح أو 

 خسارة.
 اثنيا: صورة تطبيق الشركة لعقد املضاربة يف العالقة االستثمارية

عقد ا ملضارب  من العقود البارزة واهلام  يف استثمار صندوق التأمني وفقا لةلمبادئ الشرعي ، والذي يتميز بتنظيم العالق  يعد ّ
التعاقدي  يف اجلانب االستثماري بني املشرتكني والشرك  )املديرة لصندوق التأمني(، وميكن توضيح الصورة العام  لتطبيق العقد 

 التايل:عةلى العالق  االستثماري  هنا  ك
تعمل الشرك  بصفتها مديرا لعمةليات التكافل دون أجر عةلى أن يتحمل حساب التكافل النفقات اإلداري  املتعةلق   .1

 بتةلك العمةليات.
 ويكون املشرتكون هنا )أرابب املال( والشرك  هي )املضارب(. .2
 التكافل. نياب  عن املشرتكني يفوعةلى هذا األساس فإن الشرك  تدير خماطر كال من أنشط  االستثمار وأعمال التأمني  .3

أي تقوم شرك  التأمني إبعداد عقد التأمني التعاوين وفق الضوابط واملبادئ الشرعي ، موضحا اجلوانب املتعةلق  أبمور التأمني 
صندوق ةلوالعقود الناظم  هلا خصوصا ما يتعةلق بعمةلي  االستثمار املبين عةلى عقد املضارب ، كما تقوم الشرك  حبكمها املديرة ل

 بفصل االشرتاكات إىل صندوقني يكون األول خاص بعمةليات التأمني وتغطي  احتياجات املشرتكني، ويكون الثاين لالستثمار.
 .(1)وثيق  تغطي  الرعاي  الصحي ، ص وتتقاضى الشرك  نصيبا من أرابح االستثمار عةلى شكل نسب  مئوي  .4

ع  اإلسالمي  االستثمار ميكن لنا القول أبن التطبيق متوافق مع أحكام الشريوبتحةليةلنا لتوصيف العقد الناظم يف عمةلي  
 وضوابطها، وتوضيح ذلك يف النقاط األساسي  التالي :

ن عالق  الشرك  إبدارة عمةليات التأمني مبين  عةلى عقد الوكال  اخلالص  إذ يتحمل صندوق التأمني كاف  تكاليف إأوال: 
 عمةليات التأمني.

لشرك  تقوم ابستثمار األموال املوجودة يف الصندوق واملخصص  لالستثمار بناء عةلى عقد املضارب ، فيكون املشرتكون ن اإاثنيا: 
 هي املضارب.فأرابب املال وأما الشرك  

وفرها هو ن من أهم الشروط اليت يةلزم تإاثلثا: فصل صندوق التأمني إىل قسمني خاص لةلتأمني وخاص لالستثمار، حيث 
 ضيح رأس املال املراد استثمارها.حتديد وتو 

رابعا: تستثمر الشرك  يف مجيع اجملاالت والوسائل حسب الضوابط واألحكام الشرعي  اليت بينها العةلماء، فضال عن حصول 
 املوافق  من قبل اهليئ  الشرعي  هلا.
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 .خامسا: أن الربح معةلوم وموزع ابلنسب  املئوي  اليت اتفق عةليها الطرفان يف الوثيق 

 اثلثا: التحدايت واالشكاالت اليت تواجه تطبيق عقد املضاربة
 أوال: ما خيص االجراءات الفني  

 االنسحاب املفاجي لةلمشرتكني يف عمةلي  التأمني واالستثمار دون إعالم مسبق. .1
قةل  اخلربة يف جمال االستثمارات الدولي  ابلنسب  لشرك  التأمني ومن مث تعرض شرك  التأمني إىل االنعماس يف الديون  .2

 ومن مث إىل إفالس. 
 اثنيا: ما خيص بضوابط االستثمار وأخالقياته

ها لدى أمواهلعدم حتري الكثري من الشركات لقواعد الشرعي  احلاكم  لعمةليات االستثمار، ومن ذلك استثمار  .1
املصارف اإلسالمي ، واملعروف أن البعض منهم ال يةلتزم بدق  يف توظيف أمواله، وبعضها جيري عمةلي  إعادة التأمني 

 .(16)أمحد دنيا، ص يف شركات أتمني جتاري 
رة اقيام شركات التأمني ابستثمارات غري مشروع  كاالشرتاك يف مشروعات وأسهم وجتارات حمرم  شرعا كاخلمور وجت .2

 املخدرات والرهان وغريها.
 اثلثا: ما خيص جانب العالق  التعاقدي 

عةلى الرغم من إمكاني  تطبيق عقد املضارب  يف عمةلي  استثمار صندوق التأمني، إال أنه تبني لبعض العةلماء والباحثني املختصني 
 مل يكن -عةلى وجه التحديد-عدل  أن عقد املضارب  امل (106)صواحلي وغالي  بوهدة، صو (106ص )الل الدين،  منهم:

نفس طريق  تعمل هذه الصيغ  بمناسبا ومالئما عند تطبيقه عةلى عمةلي  االستثمار يف صندوق التأمني اإلسالمي حيث 
املضارب  اخلالص  مع فارق جوهري، وهو حتويل عوائد االستثمار إىل صندوق التكافل وإضافتها لةلفائض التأميين )بوصفه 

فقه بني أقساط التأمني والتعويضات الفعةلي (، مث يقسم الكل بني الشرك  واملشرتكني بناء عةلى نسب  مئوي  مت الفارق االجيايب
 ، ومن ضمن اإلشكاالت:(106)صواحلي وغالي  بوهدة، ص عةليها مقدما

ذا النموذج هلالصف  التعاقدي  الشرعي  اليت تربط املشرتك ابلصندوق، فهو مستثمر ومتربع يف الوقت نفسه، واملطبقون  .1
ال يبينون الرتتيب التعاقدي الذي جيب أن يراعى ملعرف  احلقوق والواجبات لكال الطرفني، األمر الذي جيعل العمةلي  شبيه  
بعقدين يف عقد واحد، أحدمها مبين عةلى املضارب  والثاين عةلى التربع، وكالمها ال يضمن فيه رأس املال شرعا، الةلهم إال إذا 

 رتتيب يف التعاقد عةلى أساس حيث دخول املشرتك يف املضارب  أوال مث التربع اثنيا، ويكون ذلك بعقدين روعي مثل هذا ال
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منفصةلني. لكن يبقى اإلشكال يف حتديد العقد األصةلي من العقد التبعي ابلنسب  لةلمشرتك الذي غالبا ما يكون جاهال 

 التكافةلي. حبقيق  الصف  التعاقدي  اليت مبوجبها يوقع وثيق  التأمني
ال يكون التأمني أتمينا إال إذا التزمت الشرك  ابلتعويض يف حال  حدوث اخلطر املؤمن منه، ويتمثل اإلشكال الفقهي  .2

 يف عدم شرعي  ضمان رأس املال يف املضارب ، وااللتزام ابلتعويض ضمان، والضمان هنا غري جائز.
جلرب عجز الصندوق قد يثري شبه  ضمان رأس مال إلزام الشرك  من طرف اجلهات اإلشرافي  مبنح قرض حسن  .3

 املضارب ، وهو ما خيالف شروط عقد املضارب  الشرعي .
 يف هذا النموذج يعاجل الفائض التأمني بوصفه رحبا قابال لةلتوزيع يف القوائم املالي  لةلشرك ، وهو ما يطرح إشكاال فقهي  .4

دفوع  خالل انه رحبا، وذلك لنقصان رأس املال نتيج  لةلتعويضات امليتمثل يف عدم شرعي  تقاسم الفائض التأميين إذا اعترب 
. ويف املقابل فقد أجاز (107)صواحلي و غالي  بوهدة، ص السن  املالي ، واملعروف فقها أن الربح هو ما زاد عةلى رأس املال

اطر املشاركني، ا اجليدة لصندوق خمبعض العةلماء القيام مبثل هذه املمارس  من منطةلق وجوب مكافأة شرك  التكافل عةلى إدارهت
 .(18)الل الدين، ص وذلك من خالل حصول الشرك  عةلى رسوم األداء اليت يتم دفعها من صندوق خماطر املشاركني

بينما اإلشكال الذي قد يطرأ عةلى عقد املضارب  اخلالص  فيما لو مت دمج الصندوقني )اشرتاكات هيئ  املشرتكني(  .5
حيث حيتوي هذا  .الذي خصص األول لدفع التعويضات وتكةلف  املخاطر اليت وقعت والثاين لالستثمارمن أجل االستثمار؛ 

العقد حينها عةلى أمور غامض  وثغرة شرعي  وفني  بناء عةلى الدمج، وتتمثل يف دفع االشرتاكات لالستثمار كون املشارك هنا 
رب املال ويف الوقت نفسه استخدامه لةلتعويضات ودفع احتياجات التأمني وإعادة التأمني وغريها، فضال عن أن توزيع األرابح 

ال وليس من الربح وهو خمالف ألحكام املضارب ، ابإلضاف  إىل حتول الغاي  األساسي  من التكافل إىل سيكون من رأس امل
 الربح.

 :اخلامتة وأهم النتائج
 ا وهي:هويف ختام هذه الدراس  أنيت إىل بيان أهم األمور املستفادة من

ف ، وأن ات واهليئات الشرعي  املختةلأن عقد التأمني التعاوين مشروع قد أكد عةلى ذلك اجملامع الفقهي  واملؤسس .1
مشروعي  مجيع أعمال التأمني التعاوين من صياغ  العقد والشروط وآليات دفع االشرتاكات واالستثمار والفائض 

 وغريها مستمدة من مبادئ الشريع  اإلسالمي  وأحكامها.
الستثمار، ني التقةليدي منها: عمةلي  اأن هناك عدة مزااي أساسي  وواضح  بني صناع  التأمني التعاوين وصناع  التأم .2

حيث أن االستثمار يف األوىل مبني  عةلى عقود شرعي  تنظم العالق  ما بني املشرتكني والشرك ، وأما الثاني  فال توجد 
هذه العقود والتنظيمات، فضال عن أرابح عمةلي  االستثمار، حيث أن يف األوىل يكون لةلمشرتكني نصيب من 

 اني  تعود لةلشرك  فقط دون املشرتكني.األرابح، بينما الث
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أن لكل من عقدي الوكال  ابالستثمار واملضارب  خصائص ومميزات وضوابط وشروط وأحكام ال بد لةلشرك  االلتزام  .3

 بتطبيقها.
 التوصيات:

الستثماري االتأكيد عةلى أمهي  دور اهليئ  الشرعي  يف الشرك  من أجل ضمان سري أعمال الشرك  خصوصا يف اجلانب  -1
 عةلى الوجه الصحيح.

التعاون بني مؤسس  النقد العريب السعودي وشركات التأمني التعاوين من أجل الوصول إىل أرقى املستوايت يف  -2
 األنظم  واخلدمات واملنتجات وحنوها.

ذلك عن و  االستفادة من جتارب شرك  تكافل الراجحي يف تطبيق العقود الشرعي  الناظم  لعمةلي  االستثمار، ضرورة -3
طريق برامج التعاون املتبادل  أو االتفاقيات يف تقاسم املنتجات مثال أو املسامه  يف عمةلي  االستثمار وغريها من 
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 بريوت: دار الكتب العةلمي .
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ABSTRACT 

 

This quantitative study aims to identify the impact of the training programs evolution 

by using Kirkpatrick Model in Development the Job Performance in Dhofar 

Municipality. This study is a community of the administrative staff of Dhofar 

Municipality, totaling (600) employees. Where used random sampling to select a 

sample, was selected a random sample of (123) employees, the researcher designed 

a questionnaire consisting of (57) paragraphs distributed over (5) axes. The findings 

revealed that; the use of reactive level in accordance with the model Creek Patrick 

came highly, while the use of other dimensions came Creek Patrick model 

moderately. As well as the results indicated that there is a direct correlation between 

the use of model Patrick Creek in the evaluation of programs and functionality. Based 

on the findings, the researcher has recommended that work on the evaluation of all 

training programs offered by the municipality during and after training to measure 

the results of these programs and how to achieve the desired objectives. 

Keywords: Training Programs, Performance, Kirk Patrick Model. 
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 ملخص ال

أثر تقييم الربامج التدريبية، يف تطور األداء الوظيفي ببلدية ظفار، باستخدام  هتدف هذه الدراسة الكمية إىل تشخيص
. ( موظف600جمتمع هذه الدراسة من املوظفني اإلداريني ببلدية ظفار البالغ عددهم ) تكونمنوذج كريك باتريك. 

( 5رة موزعة على )( فق57موظفاً. صمم الباحث استبانة تتكون من ) (123)قوامها شوائية ععينة منهم ت أختي 
حماور. وقد اشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن استخدام  مستوى رد الفعل وفق منوذج كريك باتريك؛ قد جاء بدرجة 
مرتفعة بينما جاء استخدام أبعاد منوذج كريك باتريك األخرى بدرجة متوسطة. وكذلك اشارت النتائج إىل أن هنالك 

باتريك يف تقييم الربامج واألداء الوظيفي. وبناء على نتائج الدراسة فقد أوصى  عالقة طردية بني استخدام منوذج كريك
الباحث بضرورة العمل على تقييم كافة الربامج التدريبية اليت تقدمها البلدية، أثناء وبعد التدريب؛ لقياس نتائج هذه 

 الربامج ومدى حتقيقها لألهداف املرجوة منها.

 كريك باتريك.منوذج  األداء الوظيفي،  ،  برامج التدريبمفتاحية:  كلمات 
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لقد أصبح موضوع تنمية املوارد البشرية، من املواضيع اليت حتظى باهتمام كبي لدى منظمات االعمال مبختلف أطيافها 
الرحبية منها واخلدمية؛ باعتبارها من املقومات األساسية والضرورية اليت يعتمد عليها يف تنمية قدرات وكفاءات املوارد 

. وتعترب تنمية املوارد البشرية من (2008)محزة،العلمية والعملية والفنية والسلوكية البشرية العاملة، يف جوانبها املختلفة 
الوسائل التعلمية اليت متد املورد البشري باملعارف واملعلومات، اليت بدورها تزيد من طاقته يف العمل، كما إهنا وسيلة 

ب املتطورة، اليت بدورها متنحه خربات ومهارات تدريبية من خالهلا يتم تزويد املوارد البشرية بأحدث الطرق واالسالي
 ذاتية، وتعيد تشكيل سلوكه وتصرفاته املهنية. 

واستناداً لذلك فقد زاد االهتمام بتنمية املوارد البشرية من قبل مؤسسات اجملتمع املختلفة ومنظماته، وتبعا لذلك ارتفعت 
معدالت االهتمام والعناية بإعداد وتدريب هذه املوارد، من أجل رفع كفايتها وجتويد مردودها وزيادة إنتاجها، من أجل 

 قيق أهداف املنظمة وحتسني أدائها.دفع عجلة التقدم، وحتاستغالهلا يف  

ونظراً ملا متثله الربامج التدريبية من أمهية كربى للمنظمات؛ باعتبارها األساس يف صقل وتنمية معارف ومهارات االفراد 
وتعديل اجتاهاهتم، فقد كان ال بدَّ أن تواكب هذه الربامج التطور املتزايد يف مجيع اجملاالت. ولكي يتسىن معرفة مدى 

واكبة هذه الربامج هلذا التطور، وحتقيق األهداف املرجوة منها فأن مرحلة تقييم الربامج التدريبية تعترب من أهم مراحل م
(. ولتقييم الربامج 2012،)جاسمالعملية التدريبية باعتبارها املقياس الذي حيدد مدى حتقيق تلك الربامج ألهدافها 

عديد من النماذج اليت ميكن استخدامها كأساس لتقييم تلك الربامج، اليت سوف التدريبية تقييماً صحيحاً، فأن هنالك ال
يتطرق اليها الباحث بشيء من التفصيل خالل فصول الدراسة إال إن أشهر هذه النماذج وأكثرها انتشاراَ منوذج "كريك 

بية هي ) رد الفعل، التعلم، السلوك، باتريك" لتقييم الربامج التدريبية الذي يتضمن أربعة مستويات لتقييم الربامج التدري
تساعد هذه الدراسة يف تبين بلدية ظفار لنماذج تدريب عاملية، بعد تقييم براجمها التدريبية وفق منوذج كريك النتائج(. إذ  

 باتريك.  

 

 

 

 المقدمة
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 نبذة عن البيئة المبحوثة )بلدية ظفار(:
( كجزء إداري ضمن األجهزة اإلدارية ملكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار، إلبراز 1971مت إنشاء بلدية ظفار يف العام )

مسامهات املواطنني ومشاركتهم يف إدارة شؤوهنم احمللية، بناء على شعار البلدية ) العمل البلدي جهد مشرتك بني البلدية 
( واملرسوم السلطاين رقم  80/70) واجملتمع(. وقد مت إجازة اهليكل التنظيمي للبلدية وفق املرسوم السلطاين رقم 

وقد أشتمل اهليكل على إدارات البلدية ومهامها واختصاصاهتا. ومنذ ذلك احلني ختطو بلدية ظفار خطوات   14)/83)
كبية حنو تأكيد التفاعل البناء بينها وبني قطاعات اجملتمع املختلفة. كما سعت البلدية إىل التنويع يف األساليب لتنفيذ 

وأهدافها من خالل التجديد فيما تقدمه من خدمات معتمدة يف ذلك على األفكار املبتكرة اليت القت صدى   أجندهتا
واسع يف الداخل واخلارج ولعل ما تبنته بلدية ظفار من فعاليات ترفيهية ومهرجانات هلو دليل قاطع جناح ما تنتهجه من 

 ني شرائح اجملتمع.  أساليب للنهوض بالعمل البلدي حنو أفاق أكثر انتشاراً ب

تتمثل أمهية بلدية ظفار كوهنا أحد املؤسسات احلكومية اليت ال خيلو مشروع تنموي يف احملافظة من بصمتها، حيث 
تقوم البلدية بإضفاء الطابع املدين واحلضاري مع االلتزام بالطراز املعماري التقليدي الذي يضفي عليها طابع الرقي 

املشاريع التنموية يف احملافظة , كما أهنا تلعب دوراً هاماً يف توفي اخلدمات للمواطنني يف كافة والنماء واإلبداع يف كافة 
النواحي احلياتية والبيئية مثل اخلدمات الصحية , وخدمات النظافة العامة , واخلدمات اهلندسية إىل جانب العديد من 

 .اخلدمات األخرى اليت هلا عالقة  بأعمال التشجي والتجميل 

تبنت بلدية ظفار اسرتاتيجية للتنمية تتالءم مع ما تشهده احملافظة من تطور يف خمتلف اجملاالت. ولقد دأبت بلدية  
ظفار على حتديد أهدافها املرحلية اليت هتدف للوصول بالعمل البلدي إىل مستويات تتالءم وطموحات أبناء احملافظة، 

ليه من أهداف مرحلية أصدرت اللجنة العليا لتخطيط املدن دليل وللتأكيد على سعي البلدية لتحقيق ما تصبو أ
 للتخطيط العمراين متاشياً مع تلك األهداف.   

 قســم التـدريــب ببلدية ظفار

يتبع القسم دائرة شؤون املوظفني ويتمثل اهلدف العام لقسم التدريب ببلدية ظفار يف رفع مستوى أداء موظفي البلدية 
ومتابـعة اإلجراءات املتعلقة بتدريبهم بالتنسيق مع دائرة التدريب مبكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار. من خالل تسيي 

 وحىت يتسىن لقسم التدريب االطالع بدوره يقوم القسم باالختصاصات التالية:
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 القــــــيام بدراســـــة االحتياجات التدريبية ملوظفي البلدية. -
 وبرامج التدريب بالتنسيق مع الدوائر األخــــرى بالبلدية.  إعــــداد مقــــرتحات خطط -
 القيام باملـهام التنفيذية املتعلقة بتنـفيذ الربامج التدريبية بالتنسيق مع دائرة التدريب. -
  اإلشراف على تنفيذ الربامج التدريبية وتقييمها وإعداد املقرتحات لزيادة فعالية عملية التدريب -
 ئرة التدريب والتأهـــــيل باملكــــــــــتب.بالتنسيق مع دا   
 متابعة تنفيذ خطة التدريب املعتمدة وإعداد تقارير عنها ورفعها إىل اجلـــــهات املخــــتصة. -
 .القيام بأية أعمال أخرى تسـند إليه وتقع يف نطاق اختصاصه -

 مشكلة الدراسة:
على الرغم من اجملهودات احلثيثة اليت تقوم هبا بلدية ظفار، من أجل االرتقاء مبواردها البشرية من خالل ما تقدمه من 
برامج تدريبية؛ إال إن املوضوع يتطلب الوقوف على مدى جدوى هذه الربامج ومالئمتها الحتياجات الفئات املستهدفة 

اسة تقييمية لتلك الربامج، وفق منوذج حمدد لقياس مدى فاعليتها وتأثيها بتلك الربامج. األمر الذي يتطلب القيام بدر 
على األداء الوظيفي للمستهدفني بتلك الربامج، حيث يعترب منوذج كريك باتريك من أنسب النماذج لتقييم الربامج 

لتدريبية يف تطوير األداء الوظيفي مما سبق ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال التايل: ما أثر تقييم الربامج االتدريبية.  
 باستخدام منوذج كريك باترك بلدية ظفار؟

 هتدف هذه الدراسة إىل:  أهداف الدراسة:
 تشخيص واقع عملية تقييم الربامج التدريبية املتبعة يف بلدية ظفار،  .أ

 مدى االلتزام بتطبيق أبعاد منوذج كريك باتريك عند تقييم الربامج التدريبية.   .ب
 حتليل أثر تقييم الربامج التدريبية وفق منوذج كريك على تطور أداء املوظفني يف بلدية ظفار.  .ت

 :الدراسات السابقة

املعتمد يف غرفة  "Gree Germe" تقييم الربامج التكوينية لدعم املقاولة: دراسة حالة برامج :(2009) حمزةدراسة 
 الصناعات التقليدية واحلرف بسطيف.

هدفت الدراسة إىل حتقيق العديد من األهداف املرتبطة بتقييم الربامج التدريبية، من بني تلك األهداف: إبراز 
 أمهية تقييم الربامج التدريبية واخلطوات املتبعة يف عملية التقييم. مت استخدم املنهج الوصفي التحليلي. تكون جمتمع 
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( مقاواًل من جمتمع الدراسة. 32يدية واحلرف بسطيف، وبلغت عينة الدراسة )الدراسة من املقاولني يف غرفة الصناعة التقل
توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: لعب التدريب دورا هاما يف رفع روح املقاولني املعنوية، من خالل تزويد املشاركني 

من عملية التدريب. وقد أظهرت نتائج يف التدريب باالجتاهات واملعارف الضرورية للعمل. حقق التقييم الفائدة املرجوة  
 الدراسة أمهية تقييم الربامج التدريبية نسبة الرتباطها مبراحل العملية التدريبية احملتفلة. 

" تقييم الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي الدراسات االجتماعية يف سلطنة عمان يف ضوء (: 2014دراسة الكاف )
 :(Jack Philips) منوذج جاك فلبيس

هدفت الدراسة إىل الكشف عن تقييم الربامج التدريبية املقدمة إىل معلمات مقرر الدراسات االجتماعية يف سلطنة 
عمان، باستخدام منوذج "جاك فليبس" لتقييم الربامج التدريبية، كما هدفت إىل معرفة أثر متغيات النوع واخلربة التدريسية 

ييم الربامج التدريبية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي وعدد الدورات التدريبية على تق
التحليلي، تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي الدراسات االجتماعية للحلقة الثانية والتعليم ما بعد األساسي، يف 

البحث. ولقد توصلت الدراسة إىل أن ( مفردة من جمتمع 550مجيع حمافظات السلطنة. مشلت عينة الدراسة على )
درجة تقييم املعلمني للربامج التدريبية املقدمة بدرجة عالية. واسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائية 

( سنة، باإلضافة إىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية 11تعزى ملتغي اخلربة الوظيفية لصاحل من هلم خربة أكثر من )
 ى ملتغي النوع االجتماعي يف مجيع حماور الدراسة.تعز 

 An Empirical  Study of  Kirkpatrick's  Evaluation  Model in the: (,Ya-Hui, Chang 2012)  دراسة

hospitality industry. 

هدفت الدراسة إىل فحص منوذج كيك باتريك يف تقومي التدريب، عن طريق تقييم برامج التدريب على البيع يف املؤسسات 
العاملة يف قطاع الفندقة والضيافة. قام الباحث بتقييم خمرجات التدريب من املعرفة واملهارة وتأثي التدريب على املنظمة 

( وكيل مبيعات وحجز 335من وكالء املبيعات وحجز الفنادق البالغ عددهم )والرضا الوظيفي. تكون جمتمع الدراسة  
( فرداً. توصلت الدراسة اىل أن موظفي املبيعات وحجز الفنادق قد حتسن أداءهم 69فنادق، وبلغت عينة الدراسة )

 كان له أثر على املنظمة   بعد تلقي الربنامج التدرييب. وأظهروا أداًء أفضل ونسبة مبيعات عالية، كما أن أداء املوظفني
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وقد اتضح أن منوذج كيك باتريك لتقييم الربامج التدريبية؛ يعطي نتائج مفيدة على مستوى املنظمة من خالل التغي 
  اإلجيايب يف سلوك املوظفني والرضا الوظيفي.

 The Evaluation  Effectiveness of Training courses in :(,Shahrooz Farjad 2012 ,)  دراسة

University by Kirkpatrick Model ( Case Study:  Islamshahr University) . 

هدفت الدراسة اىل تطبيق منوذج كيك باتريك لتقييم الدورات التدريبية اليت تقدمها جامعة اسالم شهر، ولقد مت مجع 
من خالل استبانة عدت هلذا الغرض. تكون جمتمع الدراسة من املدراء واملعلمني يف اجلامعة، البيانات يف هذه الدراسة 

وقد استخدمت الدراسة اإلحصاء الوصفي واملتوسطات احلسابية من أجل قياس املؤشرات الرئيسية لتقييم فعالية الدورات 
بية املتعلقة مبستويات ردود األفعال والتعلم والسلوك، التدريبية يف اجلامعة. بينت نتائج الدراسة أن فعالية الدورات التدري

على مستوى املنظمة؛ حباجة إىل حتسن، وأظهرت الدراسة أيضا أن اخنفاض فاعلية الدورات التدريبية يف اجلامعة يعود 
ف االنتباه إىل اسباهبا إىل الضعف يف تصميم الدورات التدريبية، وعدم توفي املوازنة الكافية وضعف التزام اإلدارة، وضع

 الفردية، وضعف آلية التحفيز

  Training  Evaluation in an Organization using Kirkpatrick :(,Mehwish Rafiq 2015,)  دراسة

Case Study of PIA : AModel  

باترك. مت مجع هدفت الدراسة إىل تقييم التدريب يف شركة اخلطوط اجلوية الباكستانية من خالل تطبيق منوذج كيك 
البيانات عن طريق املقابالت الشخصية مع املتدربني الذين أكملوا من ثالثة أشهر إىل ستة أشهر يف التدريب. أظهرت 
نتائج الدراسة أن ردود أفعال املوظفني جتاه برامج التدريب كانت إجيابية حيث أن معظم املشاركني حصلوا على ترقية  

ظهرت الدراسة أن برامج التدريب املتعلقة باملهارات شهدت إقباال أكرب من قبل وحتسن أداءهم بشكل كبي. كما أ
 املوظفني والذين أكدوا على رغبتهم يف حضور املزيد من هذه الربامج.

 :منهج الدراسة
( موظف. 600تكون جمتمع الدراسة من املوظفني اإلداريني يف بلدية ظفار البالغ عددهم )مجتمع وعينة الدراسة: 

( موظفًا إدارياً. وبعد توزيع 130ولقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية قصدية من جمتمع الدراسة بلغ حجمها )
 .( أستبانة صاحلة للتحليل123االستبانات مت اسرتجاع )
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ن % متثل مساعدي املدراء. وأ4.11% من أفراد العينة من املوظفني، وكانت أدىن نسبة  7.53تشي النتائج أن نسبة  

 –  5% يف فئة خربة )من  4.11%، وأدىن نسبة بلغت  7.44سنة( بلغت نسبتهم    15فئة سنوات اخلربة )أكثر من 
جاء محلة املاجستي بأدىن نسبة و %، 1.43سنوات(. وأن نسبة األفراد من محلة البكالوريوس هم األكثر بنسبة  10

%، وأدىن نسبة بلغت 35دورات وبلغت    (6  –  4)على  %. وأن أعلى نسبة من أفراد العينة قد حصلوا  2.12بلغت  
 دورات(.    9ن حصلوا على )أكثر من  اللذيفراد  لأل%  5.19

 االستبانة:
مستويات استخدام منوذج " لدراسة( فقرة؛ 57وفق مقياس ليكرت اخلماسي، وقد تكونت من )مت إعداد االستبانة 

باتريك يف تقييم الربامج التدريبية وأثره على تطوير األداء الوظيفي يف بلدية ظفار" باالعتماد على كريك 
 أجزاء رئيسية هي:ثالثة  (. تكونت االستبانة من  2011،التلباين)

 البيانات واملعلومات الشخصية ألفراد عينة الدراسة.الجزء األول:  
ية باستخدام منوذج كريك باتريك، املتكون من أربع جماالت هي: )رد الفعل، أبعاد تقييم الربامج التدريب الجزء الثاني:

 ( فقرة.44التعلم، السلوك، النتائج التنظيمية(. بلغ جمموع فقرات هذه اجلزء )
 ( فقرة.13متغي األداء التنظيمي. بلغ جمموع فقرات هذه اجلزء )الجزء الثالث:  

 املتوسطات احلسابية( املستويات املقابلة ملدى  1جدول )
مدى المتوسط الحسابي   األهمية النسبية 

 المقابل 
 ( 7.1(  إىل )1من ) منخفضة جداً 

 ( 5.2( إىل )8.1من ) منخفضة 
 ( 3.3( إىل )6.2من ) متوسطة 
 ( 1.4( إىل )4.3من ) مرتفعة 

 ( فأعلى 2.4) مرتفعة جدا 
 

مت تقدير صدق األداة للتحقق من مدى صدق حمتوى االستبانة، بعرضها على هيئة حمكمني من األساتذة املتخصصني 
بكلية التجارة والعلوم اإلدارية جبامعة ظفار، والكلية التقنية والكلية التطبيقية، لغرض حتكيمها والتحقق من صدق فقراهتا. 

 . ومت األخذ مبالحظاهتم وتعديالهتم املقرتحة
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مت حساب معامل إلفا كرونباخ ملعرفة درجة االتساق الداخلي لالستبانة ككل ولكل بعد على حده. لتقدير ثبات األداة،  

 ( يوضح ذلك2واجلدول رقم )
 معامالت االتساق الداخلي لالستبانة وأبعادها (4اجلدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المستوى/البعد

 0.606 10 رد الفعل 

 0.841 10 التعلم

 0.928 14 السلوك

 0.923 10 النتائج التنظيمية

 0.895 13 األداء الوظيفي

 0.950 57 ككل االستبانة معدل

 
(، 0.928( و)0.606( أن معامالت االتساق الداخلي حملاور االستبانة قد تراوحت بني )2يتضح من اجلدول )

القول ( وهذا يعين أن االستبانة تتمتع مبعامل ثبات مرتفع، وميكن 0.950لالستبانة ككل )وبلغت قيمة ألفا كرونباخ 
 بأن االستبانة وأبعادها تتمتع بثبات نسيب مقبول. مما يدل على أهنا قادرة على مجع ما وضعت ألجله. 

 األساليب اإلحصائيةسابعاً:  
ناهج الشائعة يف البحوث والدراسات السلوكية واالجتماعية. استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي املعتمد كأحد امل

وطبق يف حتليل البيانات مجلة من املقاييس اإلحصائية الوصفية والتحليلية باستخدام برنامج "احلزمة اإلحصائية للعلوم 
 ق األساليب اآلتية:  فتحليل البيانات و ل(، 18النسخة )   SPSSاالجتماعية"  

 والتجزئة النصفية ملعرفة ثبات االستبانة.  (Cronbach's Alpha)معامل االتساق الداخلي   -
 التوزيع التكراري والنسب املئوية لوصف خصائص أفراد العينة الشخصية والوظيفية.-
قرات االستبانة واألمهية النسبية ملعرفة اجتاهات استجابات افراد العينة لف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية -

 .وحماورها
 نتائج الدراسة:

 ما مستويات استخدام منوذج كريك باتريك يف تقييم الربامج التدريبية ببلدية ظفار؟نص السؤال األول على: "
لإلجابة عن هذا السؤال مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية على مستوى الفقرة ومستوى 

 كل بعد على حده. 
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( املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألمهية النسبية الستجابات عينة 3يوضح اجلدول رقم ) :رد الفعلمجال 
 عبارات مستوى رد الفعل وقد مت ترتيب هذه الفقرات يف هذا اجلدول تنازليا وفقا ألمهيتها النسبية.الدراسة على  

 رد الفعلجمال ( املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألمهية النسبية الستجابات  3اجلدول )

االنحراف   المتوسط العبارات  م
 المعياري 

ترتيب  
 الفقرة 

األهمية  
 النسبية 

9 
ربامج التدريب يساهم يف تنمية شبكة عالقايت  بااللتحاق 
 الشخصية 

 مرتفعة   1 779. 4.07

10 
ن عملية تقييم رد فعل املتدربني لربامج التدريب ضرورية  إ أرى 

 مرتفعة   2 999. 3.95 وذلك لوجود خطط تطويرية يف املؤسسة

 مرتفعة   3 945. 3.82 جو امللل يف العمل داخل املؤسسة  يبعدربامج التدريب  بااللتحاق   8

 مرتفعة   4 1.078 3.66 ربامج التدريب مطلب وظيفي دون قناعة بضرورة الربامجبااللتحاق   7

5 
حتتاج عملية تقييم رد فعل املتدربني بالنسبة لربامج التدريب لوجود  

 خربة للمؤسسة على عمل هذا التقييم 
 مرتفعة   5 1.107 3.54

6 
ينفذ التدريب من اجل استكمال اجلانب اإلداري املطلوب من  

 املؤسسة
 مرتفعة  6 1.123 3.51

2 
تقييم رد فعل املتدربني بالنسبة  ب ولة عن التدريب ؤ م اجلهة املسقو ت

 لربامج التدريب 
 مرتفعة  7 997. 3.47

1 
باهتمام كبي  أرى بان عملية تقييم برامج التدريب مبجملها حتظى  

 ولة عن التدريب ؤ يف اجلهة املس
 مرتفعة  8 1.065 3.46

3 
أرى بان عملية تقييم رد فعل املتدربني منخفضة التكاليف بالنسبة  

 لربامج التدريب 
 متوسطة  9 928. 3.38

4 
ال تتطلب عملية تقييم رد فعل املتدربني بالنسبة لربامج التدريب  

 الوقت الكبي إلجرائها 
 متوسطة  10 979. 3.33

 مرتفعة   1.000 3.62 الدرجة الكلية لرد الفعل 
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( أن األمهية النسبية لعبارات رد الفعل قد تراوحت بني املرتفعة واملتوسطة. فكان معدل 3يتضح من اجلدول رقم )
الربامج التدريبية التعلم، حني بلغ استجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملستوى األمهية النسبية مرتفعاً حول مستوى تقييم  

 (. 1.000( باحنراف معياري )3.62)

أرى بان االلتحاق يف برامج التدريب يساهم يف ( قد جاءت بأعلى مستوى أمهية، اليت نصت: "9ويتضح أن العبارة )
ري ( باحنراف معيا4.07"، حيث نال هذا املضمون على متوسط حسايب بلغ )تنمية شبكة عالقايت الشخصية

ال تتطلب عملية تقييم رد فعل املتدربني ( اليت نصت على: "4(. وجاءت بأدىن متوسط حسايب العبارة )0.779)
 (.0.979( باحنراف معياري )3.33"، حيث بلغ املتوسط احلسايب )بالنسبة لربامج التدريب الوقت الكبي إلجرائها

الستجابات عينة الدراسة واالحنراف املعياري واألمهية النسبية ( املتوسطات احلسابية 4) يوضح اجلدولالتعلم:  مجال

 وقد مت ترتيب هذه الفقرات يف هذا اجلدول تنازليا وفقا ألمهيتها النسبية.   مستوى التعلمعلى عبارات  

 التعلم  جمال لالستجاباتواالحنراف املعياري واألمهية النسبية  ( املتوسطات احلسابية  4)  اجلدول

 العبارات م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

األهمية 
 النسبية

10 
اهلدف الرئيسي من عملية التدريب هو خلق كادر مهين يستطيع التكيف مع 

 ظروف العمل باستخدام سلوكيات جديدة مت اكتساهبا من عملية التدريب
 مرتفعة  1 862. 4.16

9 
التدريب أدت بشكل كبي إىل تطوير إمكانيايت اإلدارية اعتقد بان عملية 

 واملهنية
 مرتفعة  2 914. 4.03

 مرتفعة  3 986. 3.89 شىتمهارات عديدة يف موضوعات  ييف منح كثياً ن التدريب ساهم  أاعتقد  8

7 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باختبار فاعلية التدريب عن طريق تقييم 

 اإلمكانيات املتوفرة للتدريب واملتدربني
 متوسطة 4 1.053 3.27

5 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باختبار فاعلية التدريب باستخدام منوذج التقييم 

 الذايت
 متوسطة 5 1.160 3.04

4 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باختبار فاعلية التدريب عن طريق مراقبة 

 التدريبية يف العملاملهارات 
 متوسطة 6 1.178 3.00

 متوسطة 7 1.227 2.77 تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب بعمل اختبار بعد عملية التدريب 2
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6 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باختبار فاعلية التدريب باستخدام منوذج التقييم 

 اجلماعي )فرق العمل(
 متوسطة 8 1.186 2.77

3 
اجلهة املسؤولة عن تدرييب باختبار فاعلية التدريب باستخدام مناذج حماكاة تقوم  

 التدريب بواقع العمل يف املؤسسة
 متوسطة 9 1.214 2.63

 منخفضة 10 1.209 2.55 تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب بعمل اختبارات قبل وبعد عملية التدريب 1

 متوسطة  1.099 3.21 الدرجة الكلية للتعلم 

 

( أن متوسط استجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملستوى استخدام التعلم يف تقييم الربامج 4يتضح من اجلدول )
(، وهو ما يدلل على درجة متوسطة ملستوى التعلم. وقد 1.099( باحنراف معياري )3.21التدريبية التعلم قد بلغ )

( قد 10أن مضمون العبارة ) أيضاً تراوحت األمهية النسبية لعبارات التعلم بني املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة. ويتضح 
يستطيع اعتقد أن اهلدف الرئيسي من عملية التدريب هو خلق كادر مهين جاء بأعلى مستوى أمهية، وينص على: "

"، حيث نال على التكيف مع ظروف العمل املختلفة باستخدام سلوكيات جديدة مت اكتساهبا من عملية التدريب
( والذي 1(. وبأدىن متوسط حسايب جاء مضمون العبارة )862.( باحنراف معياري )4.16متوسط حسايب بلغ )

"، حيث نال هذا املضمون على د عملية التدريبتقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب بعمل اختبارات قبل وبعينص على "
 (.1.209( باحنراف معياري )2.55متوسط حسايب بلغ )

( املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألمهية النسبية الستجابات عينة الدراسة 5يوضح اجلدول )  السلوك:  مجال
 اجلدول تنازليا وفقا ألمهيتها النسبية.على عبارات مستوى السلوك وقد مت ترتيب هذه الفقرات يف هذا  

 
 املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألمهية النسبية الستجابات السلوك(  5) اجلدول رقم 

 العبارات  م
  المتوسط
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

ترتيب  
 الفقرة 

األهمية  
 النسبية 

1 
أداء املتدربني يف حميط  تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام مالحظة  

 العمل لتقييم اثر الربنامج التدرييب 
 مرتفعة   1 1.020 3.67

12 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام املتابعة كوسيلة لتقييم الربنامج 

 التدرييب 
 مرتفعة   2 1.033 3.53

7 
لتقييم  تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام التقييم الذايت كوسيلة 

 الربنامج التدرييب 
 متوسطة  3 1.158 3.33



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 212 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

13 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام خطة العمل كوسيلة لتقييم  

 الربنامج التدرييب 
 متوسطة  4 1.145 3.13

10 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام تقييم رؤساء املتدربني كوسيلة  

 لتقييم الربنامج التدرييب 
 متوسطة  5 1.144 3.11

3 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام تقييم األداء كوسيلة لتقييم  

 الربنامج التدرييب 
 متوسطة  6 1.210 3.11

6 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب بعمل تقييم من قبل املرؤوسني للمتدربني 

 لتقييم اثر الربنامج التدرييب 
 متوسطة  7 1.178 2.87

11 
اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام جمموعات العمل املركزة كوسيلة  تقوم  

 لتقييم الربنامج التدرييب 
 متوسطة  8 1.114 2.85

4 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبراجعة سجالت العمل اليومية وسجالت  

 األداء لتقييم اثر الربنامج التدرييب 
 متوسطة  9 1.174 2.85

2 
املسؤولة عن تدرييب باستخدام قصص النجاح اإلدارية كوسيلة  تقوم اجلهة 

 لتقييم الربنامج التدرييب 
 متوسطة  10 1.334 2.83

5 
تسجل اجلهة املسؤولة عن تدرييب املخرجات كوسيلة لتقييم الربامج  

 التدريبية 
 متوسطة  11 1.206 2.80

9 
لتقييم برنامج  تدريب املقابلة كوسيلة ال م اجلهة املسؤولة عن ستخدت

 التدريب 
 متوسطة  12 1.139 2.78

8 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام تقييم النظراء )املتدربني يف نفس  

 املستوى اإلداري( كوسيلة لتقييم الربنامج التدرييب 
 متوسطة  13 1.179 2.71

14 
كوسيلة لتقيم  تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام مقيمني خارجيني  

 الربنامج التدرييب 
 منخفضة  14 1.276 2.52

 متوسطة   1.165 3.01 الدرجة الكلية للسلوك  
 

( أن قد تراوحت األمهية النسبية لعبارات السلوك بني املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة. فبلغ متوسط 5يتضح من اجلدول )
(، 1.165( باحنراف معياري )3.01الربامج التدريبية التعلم )استجابات العينة ملستوى استخدام السلوك يف تقييم 

( قد جاء بأعلى مستوى 1وهو ما يدلل على األمهية النسبية املتوسطة ملستوى السلوك. كما ويتضح أن مضمون العبارة )
مل لتقييم أثر تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام مالحظة أداء املتدربني يف حميط العأمهية، والذي ينص على "

(. أما أدىن 1.020( باحنراف معياري )3.67"، حيث نال هذا املضمون على متوسط حسايب بلغ )الربنامج التدرييب
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام مقيمني ( الذي ينص على: "14متوسط حسايب فجاء ملضمون العبارة )
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( باحنراف معياري 2.52نال هذا املضمون على متوسط حسايب بلغ )  "، حيثخارجيني كوسيلة لتقيم الربنامج التدرييب
(1.276.) 

الستجابات واالحنراف املعياري واألمهية النسبية  ( املتوسطات احلسابية  6)رقم    وضح اجلدوليمجال النتائج التنظيمية:  
وقد مت ترتيب هذه الفقرات يف هذا اجلدول تنازليا وفقا ألمهيتها  مستوى النتائج التنظيميةعينة الدراسة على عبارات 

 النسبية. 
 النتائج التنظيميةالستجابات  واالحنراف املعياري واألمهية النسبية  ( املتوسطات احلسابية  6)  اجلدول

االنحراف   المتوسط العبارات  م
 المعياري 

ترتيب  
 الفقرة 

األهمية  
 النسبية 

1 
املسؤولة عن تدرييب مبقارنة مستوى اخلدمات قبل وبعد  تقوم اجلهة 

 مرتفعة   1 1.028 3.53 العملية التدريبية لتقييم الربنامج التدرييب 

8 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام املعلومات الواردة من مديري  

 متوسطة  2 1.094 3.22 وحدة العمل لتقييم الربنامج التدرييب

اجلهة املسؤولة عن تدرييب بتحليل مستويات أداء وحدة العمل  تقوم  6
 لتقييم الربنامج التدرييب 

 متوسطة  3 1.069 3.12

تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبقارنة سجالت األداء للموظفني قبل   3
 وبعد العملية التدريبية لتقييم الربنامج التدرييب 

 متوسطة  4 1.265 3.00

املسؤولة عن تدرييب مبقارنة اهلدر املايل قبل وبعد العملية  تقوم اجلهة  2
 التدريبية لتقييم الربنامج التدرييب 

 متوسطة  5 1.245 2.91

9 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام املعلومات الواردة من املسئولني 

 بالوزارات واجلهات املعنية املختلفة لتقييم الربنامج التدرييب  
 متوسطة  6 1.144 2.89

5 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبقارنة مستوى اجلودة للخدمات املقدمة  

 لتقييم الربنامج التدرييب قبل وبعد العملية التدريبية  
 متوسطة  7 1.092 2.88

4 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبقارنة عدد الشكاوى من العمالء قبل  

 وبعد العملية التدريبية لتقييم الربنامج التدرييب 
 متوسطة  8 1.148 2.76

7 
العاملني  تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام املعلومات الواردة من  

 متوسطة  9 1.206 2.74 بوحدات عمل أخرى )من غي املتدربني( لتقييم الربنامج التدرييب 

تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبقارنة هدر الوقت قبل وبعد العملية   10
 التدريبية لتقييم الربنامج التدرييب 

 متوسطة  10 1.221 2.63

 متوسطة   1.151 2.96 الكلية للسلوك اتالدرجمعدل  
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( أن متوسط استجابات أفراد العينة ملستوى استخدام النتائج التنظيمية يف تقييم الربامج التدريبية 6)  يتضح من اجلدول
(، وهو ما يدلل على األمهية النسبية املتوسطة ملستوى استخدام 1.151( باحنراف معياري )2.96التعلم قد بلغ )

تراوحت األمهية النسبية لعبارات النتائج التنظيمية بني املرتفعة واملتوسطة. كما ويتضح من اجلدول النتائج التنظيمية. وقد  
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبقارنة ( قد جاء بأعلى مستوى أمهية، والذي ينص على: "1السابق أن مضمون العبارة )

"، حيث نال هذا املضمون على متوسط حسايب ج التدرييبمستوى اخلدمات قبل وبعد العملية التدريبية لتقييم الربنام
( الذي ينص على: 10(. أما أدىن متوسط حسايب فجاء مضمون العبارة )1.028( باحنراف معياري )3.53قدره )

ذا "، حيث نال هتقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبقارنة هدر الوقت قبل وبعد العملية التدريبية لتقييم الربنامج التدرييب"
 (.1.221( باحنراف معياري )2.63املضمون على متوسط حسايب بلغ )

 نص السؤال الثاني على ما يلي: "ما مستوى األداء الوظيفي ببلدية ظفار؟"  :الثانيالسؤال  
هذا السؤال مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية على مستوى الفقرة ملتغي  عنلإلجابة 

 األداء الوظيفي.
املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألمهية النسبية الستجابات عينة الدراسة على عبارات   اآليت  (7يوضح اجلدول )

 متغي األداء الوظيفي وقد مت ترتيب هذه الفقرات يف هذا اجلدول تنازليا وفقا ألمهيتها النسبية.
 الستجابات األداء الوظيفياملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألمهية النسبية    (7)اجلدول  

 العبارات  م
 المتوسط
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

ترتيب  
 الفقرة

األهمية 
 النسبية 

 مرتفعة  1 664. 4.15 يهتم املوظف مبظهره اخلارجي إثناء العمل  11
 مرتفعة  2 710. 4.01 ميتلك املوظف القدرة على احلوار وإدارة النقاش  12
 مرتفعة  3 872. 4.00 األعمال الفاعلية املطلوبة يقوم املوظف بتأدية  1
 مرتفعة  4 808. 3.99 يبذل املوظف اجلهد الكايف إلجناز األداء الوظيفي يف الوقت احملدد  3
 مرتفعة  5 825. 3.99 يقوم املوظف بتأدية األعمال بالكفاءة املطلوبة   5
 مرتفعة  6 765. 3.90 يعتمد املوظف على قدرته الذاتية يف اجناز األعمال  9
 مرتفعة  7 932. 3.85 يؤدي املوظف املهام الوظيفية طبقا ملعايي اجلودة املطلوبة  2
 مرتفعة  8 976. 3.79 يقوم املوظف باستغالل كافة املوارد املتاحة لديه أثناء أدائه الوظيفي  4
 مرتفعة  9 951. 3.72 يتحمل املوظف ظروف العمل الضاغطة  6
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 مرتفعة  10 1.063 3.72 احلماس العايل لدى املوظف عند اجناز األعمال يتوفر  7
 مرتفعة  11 1.004 3.71 يلتزم املوظف بأداء واجبه كما هو حمدد 8
 مرتفعة  12 944. 3.57 يفضل املوظف اجناز األعمال من خالل فرق العمل  10
 مرتفعة  13 1.081 3.51 حيقق املوظف مستوى اإلنتاجية املطلوبة  13
 مرتفعة   892. 3.84 الدرجة الكلية لألداء الوظيفي  

( 3.84( أن متوسط استجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملستوى األداء الوظيفي قد بلغ )7يتضح من اجلدول )
األمهية (، وهو ما يدلل على األمهية النسبية املرتفعة ملستوى األداء الوظيفي. وقد جاءت 892.باحنراف معياري )

 النسبية جلميع عبارات األداء الوظيفي مبستوى مرتفع.

يهتم املوظف مبظهره ( قد جاء بأعلى مستوى أمهية، الذي نص على: "11ويتضح أيضًا أن مضمون العبارة )
(. وكان 664.( باحنراف معياري )4.15"، حيث نال هذا املضمون على متوسط حسايب بلغ )اخلارجي أثناء العمل

"، حيث حيقق املوظف مستوى اإلنتاجية املطلوبة( والذي ينص على "13وسط حسايب جاء مضمون العبارة )بأدىن مت
 (.1.081( باحنراف معياري )3.51نال هذا املضمون على متوسط حسايب بلغ )

 

 :مناقشة نتائج الدراسة

اســتخدام رد الفعل يف تقييم الربامج التدريبية متوســط اســتجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملســتوى أظهرت الدراســة أن 
(، وهو ما يدلل على األمهية النســــبية املرتفعة ملســــتوى اســــتخدام رد الفعل  1.000( باحنراف معياري )3.62قد بلغ )

اشـرة.  . ويعزو الباحث ذلك إىل أن تقييم الربامج التدريبية يف بلدية ظفار يتم بعد انتهاء الربامج التدرييب مبببلدية ظفار
كما يعكس مدى رضـــــــــا املتدربني عن الربامج التدريبية للعمل على حتســـــــــني تلك الربامج وفق رغبات املتدربني. وتتفق 

( اليت اشـــــــــــــارت إىل تقييم رد فعل املتدربني من معلمي الدراســـــــــــــات 2014هذه النتيجة مع نتائج دراســـــــــــــة )الكاف، 
( اليت أشــــارت إىل أن عمليات تقييم 2010) املصــــدر، االجتماعية يف ســــلطنة عمان. كما اتفقت كذلك مع دراســــة  

ــتويات التقييم االخرى لنموذج   ــتخدم مسـ ــتوى رد الفعل على منوذج كريك باتريك بينما ال تسـ الربامج التدريبية وفق مسـ
 كريك باتريك يف عمليات التقييم.

ــة أن و   ــتخدامأظهرت الدراســـ ــتوى اســـ ــتجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملســـ التعلم يف تقييم الربامج  متوســـــط اســـ
 (، وهو ما يدلل على األمهية النسبية املتوسطة ملستوى التعلم 1.099( باحنراف معياري )3.21التدريبية قد بلغ )
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. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن عملية تقييم الربامج التدريبية يف حمافظة ظفار تتم مباشرة بعد الربنامج  ببلدية ظفار
الربامج  ( اليت اشــــــــــــارت إىل عمليات تقييم  2010ر، التدرييب. وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراســــــــــــة )املصــــــــــــدَّ 

التدريبية وفق مســـــتوى رد الفعل على منوذج كريك باتريك بينما ال تســـــتخدم مســـــتويات التقييم االخرى لنموذج كريك 
ــة ) الكاف، باتريك يف عمليات التقييم،   ــارت إىل تقييم التعلم لدى املتدربني من  2014وكذلك نتائج دراسـ ( اليت اشـ

 معلمي الدراسات االجتماعية يف سلطنة عمان.

متوســط اســتجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملســتوى اســتخدام الســلوك يف تقييم الربامج التدريبية أظهرت الدراســة  كما 
.  يدلل على األمهية النســـــبية املتوســـــطة ملســـــتوى الســـــلوك(، وهو ما 1.165( باحنراف معياري )3.01التعلم قد بلغ )

ــاركني يف  ــتوى رد فعل املشــــــ ويعزو الباحث ذلك أيل أن تقييم الربامج التدريبية يف بلدية ظفار تتم من خالل قياس مســــــ
ج  ( اليت اشــــــــــارت نتائجها إىل أن تقييم الربام2010تلك الربامج.  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراســــــــــة )املصــــــــــدَّر، 

( اليت 2011خرون،آالتدريبية يف هيئات احملليات اجلنوبية يتم وفق مســـــــتوى رد الفعل فقط. وكذلك دراســـــــة )التلباين و 
بينت نتائجها أن هنالك عدم موافقة من قبل أفراد عينة الدراســــــة على اســــــتخدام مســــــتوى الســــــلوك فب تقييم الربامج  

اليت اشــــــارت إىل أن الشــــــركات التايوانية تســــــتخدم   (Hui Lein et al,2007التدريبية. بينما كما اختلفت مع دراســــــة )
 مستوى السلوك يف عمليات تقييم الربامج التدريبية.

ــتخدام النتائج التنظيمية يف تقييم الربامج التدريبية التعلم  وكا ــتوى اسـ ــتجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملسـ ن متوســـط اسـ
ــتوى اســـتخدام النتائج (، 1.151( باحنراف معياري )2.96قد بلغ ) وهو ما يدلل على األمهية النســـبية املتوســـطة ملسـ

. ويعزو الباحث ذلك إىل أن قياس مســـــــــــتوى  النتائج التنظيمية وتقييم الربامج التدريبية وفق هذا التنظيمية ببلدية ظفار
ــتغرق وقـتاً طويالً.  وحتـتاج لتكـاليف عـالـية. وتتفق هـذه النتيجـة مع نـتائج درا ــتوى تســــــــــــ خرون،  آســــــــــــــة )التلـباين و املســــــــــــ

 .  (Hui Lein et al,2007)(، وكذلك دراسة  2011

ــتوى األداء الوظيفي قد بلغ )إ ــط اســـتجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملسـ (،  892.( باحنراف معياري )3.84ن متوسـ
. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن  وهو ما يدلل على األمهية النســــــــــــبية املرتفعة ملســــــــــــتوى األداء الوظيفي ببلدية ظفار

 البلدية تضع موضوع جودة األداء الوظيفي يف قمة أولياهتا األمر الذي ينعكس على الربامج التدريبية اليت تقدمها  
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للعاملني حيث تتناســــــــــــــب هذه الربامج واالحتياجات الفعلية لألفراد العاملني مما ســــــــــــــاعد على تطورهم وتطور أداءهم  
 كلة إليهم.لألعمال املو 

 التوصيات:
متابعة أثر التدريب من قبل مقيمي الربامج التدريبية بالبلدية، ورفع تقارير سنوية عن مدى تطبيق املشاركني يف  .أ

 تلك الربامج ملا مت تقدميه هلم من مهارات ومعارف.
العمل على تقييم كافة برامج البلدية التدريبية؛ أثناء وبعد التدريب لقياس النتائج ومدى حتقيقها لألهداف  .ب

 املرجوة. 
 .اعتماد النماذج العاملية املستخدمة يف عمليات تقييم الربامج التدريبية اليت تقدمها بلدية ظفار .ت
 تناسب ومقدراهتم وحاجاهتم الفعلية.تاحة الفرصة للعاملني باختيار الربامج التدريبية اليت تإ .ث

 المراجع: قائمة  
(. واقع عملية تقييم الربامج التدريبية يف اهليئات احمللية باحملافظات اجلنوبية. جملة جامعة 2011التلباين، وآخرون. )

 1486  -1423(، ص ص1)13،  األزهر بغزة

جملة جامعة األنبار للعلوم  (. تقييم مصداقية الربامج التدريبية املنفذة من خالل قياس خمرجاهتا.2012جاسم، أمحد. )
 262–241(. ص ص8)4.  االقتصادية واإلدارية

املعتمد يف غرفة  CREEGERMEتقييم الربامج التكوينية لدعم املقاولة: دراسة حالة برنامج (. 2008محزة، لفقي. )
 اجلزائر. حبث ماجستي. جامعة أحممد بوقرة بومرداس.  الصناعات التقليدية واحلرف بسطيف

تقييم الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي الدراسات االجتماعية يف سلطنة عمان يف ضوء (. 2014الكاف، خدجية. )
 . رسالة ماجستي. جامعة السلطان قابوس .سلطنة عمان.منوذج جاك فليبس

. دراسة ماجستي. افظات اجلنوبيةواقع عملية تقييم الربامج التدريبية يف اهليئات احمللية باحمل(. 2010املَصّدر، أمين. )
 جامعة األزهر بغزة. فلسطني.
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ABSTRACT 

 

1.  The research dealt with the subject of the narrators’ uprightness and 

rectification, as one of the conditions of acceptance Hadith, and it combined 

the practical side and the theoretical side in each of its factors.  

2. It also stated the narrators’ types in termsof uprightness and rectification for 

acceptance Hadith, stating the historical narrative of what the criticism 

Imams set as ranks of invalidation and uprightness, as they stated each rank 

position in terms of acceptance, selection, consideration and rejection. 

3.  It showed the methods of proving the uprightness and rectification upon the 

criticism Imams whether by circumlocution, texts of Imams or sounding the 

narrated materials, with stating the cases which the critic is patient with 

invalidation or uprightness. 

4. The research detailed the controls of uprightness proving and narrators 

rectification which if not considered the judgment shall be false; either for 

the presence of disorders or non-understanding the sentences of Imams and 

their indications or etc.  

5. The research stated the methods which lead to the uprightness and 

rectification of the narrator when the criticism Imams differ around him; 

whether this difference is in the saying of the critic himself or between him 

and others. 

6. The research stated the important sourced which enable the researcher to 

reach to prove the uprightness and rectification of narrators, and how to deal 

with them. 
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7. The research paid attention to mention the controls of narrator rank formula; 

in terms of investigating what said about him, knowing his spiritual elders  

 

 

 

and scholars, and the books which documented his Hadith which would be 

useful in statinghis rank. 

8. The research showed the criticism rules to show the judgment upon narrators, 

with showing the practical side which leads to develop the ability of the 

researcher to give preponderance among their sayings when discrepancy. 

Recommendations: 

1. Care must be taken to study the conditions of the validity of the Hadith in 

light of the rules of the criticism Imams; such as “knowing the narrators 

uprightness and rectification”, which the Hadith acceptance or rejection 

depend on it. 

2. Academic care in the postgraduates in universities and researches centers 

through specialized study of the approach of the criticism Imams; especially 

in the narrators’ uprightness and rectification, with separate each science of 

them with a special study. 

3. Universities and scientific research centers shall allocate research divisions to 

study the approach of the advanced criticism Imams, the perfect researchers 

in this regard shall betotally engaged in composing in this subject in an 

integrated methodological encyclopedic approach that shall be the core of 

this approach. 

4. Universities and research centers shall pay attention to the scientific 

researches and dissertations which have been written in the approach of 

criticism Imams specially in the Hadith validation conditions, making 

scientific coordination among those various studies, making balance among 

these studies to know the general scientific approach which was followed by 

the critics, and the agreement and disagreement points among them. 

5. Printing the academic scientific dissertations which are not printed yet; to 

enable the researchers to have benefits from them and coordination among 

them. 
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 لص  امل

تناول البحث موضوع عدال  الرواة وضبطهم، وهو أحد شروط احلديث املقبول، وقرن اجلانب النظري  -1
 ابجلانب العمةلي يف كل عنصر من عناصره. 

وّضح البحث أقسام الرواة من حيث العدال  والضبط لقبول الراوي ، مع بيان السرد التأرخيي ملا قام به  -2
مراتب لةلجرح والتعديل، وبياهنم مكان كل مرتب  من حيث القبول، أو االختبار، و أئم  النقد من وضع 
 االعتبار، أو الرد.

بّّي البحث طرق إثبات العدال  والضبط عند أئم  النقد سواء كان ابالستفاض ، أو نص األئم ، أو  -3
 سرب املروايت، مع بيان احلاالت اليت يتأىن فيها يف جرح أو تعديل الناقد.

فّصل البحث يف ضوابط إثبات عدال  وضبط الرواة، واليت حيصل اخلطأ يف احلكم بعدم مراعاهتا، إما  -4
 لةلوجود التصحيف، أو عدم فهم عبارات األئم  ودالالهتا، وحنوه.

أوضح البحث طرق الوصول لعدال  الراوي وضبطه عند وجود االختالف بّي أئم  النقد فيه، سواء   -5
 ول الناقد نفسه، أو يف قوله مع غريه.كان االختالف يف ق

بّّي البحث املصادر املهم  اليت يتمكن الباحث عن طريقها من الوصول إلثبات عدال  وضبط الرواة،  -6
 وكيفي  التعامل معها.

اعتىن البحث بذكر ضوابط صياغ  رتب  الراوي، من حيث استقصاء األقوال فيه، ومعرف  شيوخه  -7
  خّرج  أحاديهه اما يفيد يف بيان رتبته. وتالميذه، والكتب اليت

أظهر البحث قواعد النقاد يف بيان احلكم عةلى الرواة، مع بيان اجلانب التطبيقي، اما يؤدي لتنمي  املةلك   -8
 لدى الباحث لةلرتجيح بّي أقواهلم عند التعارض. 
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 احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم عةلى أشرف األنبياء واملرسةلّي      .. وبعد. 
بحث من: (، تتكون خط  الحصول املأمول مبعرفة عدالة وضبط الرواة يف احلديث املقبولفهذا حبث بعنوان: )

 املقدم ، مث متهيد، مث س  مباحث، مث خامت ، مث فهرس املصادر واملراجع.
 :تشتمل علىفاملقدمة  -
( منهج 6( أهداف البحث. )5( خط  البحث. )4( مشكةل  البحث. )3( أمهي  البحث. )2( مةلخص البحث. )1)

 ( الدراسات السابق .7البحث وإجراءاته. )
 :ملص  البحث 
هذا البحث يتناول موضوعا مهما من موضوعات عةلوم احلديث، أال وهو "العدال  والضبط" الذي هو شرط من   

ديث الصحيح، وذلك مبعرف  أنواع الرواة من حيث العدال  والضبط، وطرق التوصل لعدالتهم وضبطهم، شروط احل
 وضوابط األئم  يف هذا الباب، مع معرف  كيفي  التعامل مع املصادر اليت تعّي لةلتوصل لةلعدال  والضبط. 

 :أمهية البحث 
ط ، وتنبع أمهيته من أن عدم مراعاة قواعد وضوابهذا البحث يوضح منهج أهل النقد يف معرف  عدال  الرواة وضبطهم
 اليت هي املصدر الهاين لةلتشريع. أهل النقد فيه سيؤدي ال حمال  لةلخطأ يف احلكم عةلى أحاديث النيب 

  :مشكلة البحث 
وقع كهرٌي من املشتغةلّي يف عةلم احلديث يف العصور املتأخرة بتصحيح األحاديث الضعيف  أو تضعيف األحاديث 

، بسبب عدم فهم هذا الباب من عةلوم احلديث ومعرف  قواعده وضوابطه عند أئم  النقد، اما نتج عنه فوضى صحيح 
يف احلكم عةلى األحاديث، خاص  أحاديث األحكام الفقهي  اليت شوشوا فيها عةلى العوام، لذا أحبب  أن أكتب يف 

  طهم"، جيمع شتات هذا اجلانب ويربز اجلانبمنهج األئم  الذي سطروه وساروا عةليه يف موضوع "عدال  الرواة وضب
 العمةلي التطبيقي عند األئم  فيه.

 

 

 

 املقدمة
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  :تشتمل خط  هذا البحث عةلى: املقدم ، مث ست  مباحث، مث اخلامت ، وفهرس املصادر واملراجعخطة البحث.  
 :وأما املباحث فهي -

 .املبحث األول: أقسام الرواة من حيث العدال  والضبط 

  الهاين: طرق إثبات العدال  والضبط.املبحث 

 .املبحث الهالث: ضوابط يف معرف  عدال  وضبط الرواة 

 .املبحث الرابع: مصادر معرف  عدال  وضبط الرواة 

 . املبحث اخلامس: صياغ  رتب  الراوي يف الرتمج 

 .املبحث السادس: تدريبات لتحقق شرط العدال  والضبط 

 :أهداف البحث 
 من شروط صح  احلديث وهو قبول الرواة، ويهدف ألمور:هذا البحث يناقش شرط 

 النقاد يف طرق معرف  عدال  وضبط الرواة وضوابط ذلك. قواعد يُِظهر  -1
 يُعرِّف البحث مبناهج النقاد يف الوصول حلقيق  عدال  الرواة وضبطهم. -2
 يَُدرُِّب البحث عةلى اجلانب العمةلي يف موضوع عدال  الرواة وضبطهم.  -3
 يكّون البحث املةلك  النقدي  يف معرف  ضبط الرواة خاص  عند االختالف.  -4

 منهج البحث وإجراءاته: 
مت االعتماد يف هذا البحث عةلى أسةلوب املنهج الوصفي التحةليةلي النقدي الذي يعترب األنسب ملهل أغراض هذه الدراس  

 انتهج  يف هذا البحث ما أييت: وقد. حمل البحث

 عن أقسام الرواة من حيث القبول والرد. قدم  بتمهيد -1
 رتب  موضوع البحث عةلى مباحث.  -2
 قرن  يف كل عنصر من عناصر املباحث ذكر أمهةل  عن أئم  احلديث لبيان هذا العنصر. -3
 وثق  ما أنقةله من كالم العةلماء بعزوه إىل موطنه من كتبهم يف احلاشي . -4
 احلديث، فإن مل يوجد فةلةلجزء والصفح . عزوت األحاديث إىل مصادرها بذكر رقم -5
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 أوضح بعض اإلشكاالت يف حاشي  البحث مع ذكر فوائد تبّي ما يف األصل. -6

 

 
 

 الدراسات السابقة 
ُدِرَس ابب "عدال  الرواة وضبطهم" كهرياً ضمن مؤلفات عةلوم احلديث، أو يف مؤلفات مستقةل ، وهو أكهر شروط احلديث 
الصحيح تناواًل، لكن أبسةلوب أترخيي متشابه، وغالبها مل يتعرض ملوضوع طرق معرف  العدال  والضبط وضوابط ذلك، 

 ألفاظ اجلرح والتعديل ومراتبها، ومن هذه الكتب: بل تناول أتريخ اجلرح والتعديل، وعةلماءه وكتبه، و 
 لةلدكتور حممد ضياء الرمحن األعظمي. والتعديل دراسات يف اجلرح -
 الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل لةلشيخ عبد احلي الةلَّْكَنِوي. -
 ضوابط اجلرح والتعديل لةلدكتور عبد العزيز آل عبد الةّلطيف. -
 براهيم الاّلحم.اجلرح والتعديل لةلدكتور إ -
  مباحث ىف اجلرح والتعديل لقاسم سعد -
  امليسَّر يف عةلم اجلرح والتعديل: لةلدكتور سيد عبد املاجد غوري. -
فأردت أن أمجع ما تفرق من دقائق يف موضوع معرفه طرق العدال  والضبط وضوابطه عند النقاد األوائل، مع بيان  

 اجلانب التطبيقي عندهم.
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 :متهيد: يف نشأة علم اجلرح التعديل ومناذج منه 

، وعمل به الصحاب  والتابعون ومن بعدهم ، مث أمر به النيب نشأ عةلم اجلرح والتعديل مع نزول الوحي ومبعث النيب 
 حىت يومنا هذا:

ٺ  چ     بقوله تعاىل:ايأما القرآن: فإن هللا تعاىل قد أمر أبمر هو أصل يف اجلرح والتعديل حّي أمر ابلتهب  يف الرو  -

ڈ  ڈ  ژ  چ ، وحّي قال تعاىل:٦احلجرات:  چٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 . ٢الطالق:  چژ   ڑ  ڑ  ک
ففي اآلي  األوىل أمر تعاىل بعدم التسرع بقول األخبار من الفساق وهو متضمٌن إلعمال قوانّي عةلم اجلرح والتعديل،  

وهو كذلك مستةلزم لطةلب السماع من املخرب عنه، ويف الهاني  أمر أبن ال تقبل األخبار إال عن العدول دون غريهم. قال 
 وأن قبول،م غري ساقط الفاسق خرب أن اآلي هذه من ذكران مبا "فدل مسةلم يف مقدم  الصحيح بعد ذكر هذه اآلايت:

 .1مردودة" العدل غري شهادة
 لَْيسَ  ِفْقه   َحاِملِ  ُربَّ  فَِإنَّهُ  رْيَُه،غَ  يُ بَ ةلَِّغهُ  َحىتَّ  َفَحِفَظهُ  َحِديهًا، ِمنَّا َسَِعَ  اْمَرأً  هللاُ  َنضَّرَ » ، قال:وأما السن : فإن النيب  -

  أَنَّهُ  يُ َرى حِبَِديث   َعنِّ  َحدَّثَ  َمنْ »: . وقال أيضًا يف حديث آخر 2«ِمْنهُ  أَفْ َقهُ  ُهوَ  َمنْ  ِإىَل  ِفْقه   َحاِملِ  َوُربَّ  بَِفِقيه ،
 َعاتِِقِه، نْ عَ  َعَصاهُ  َيَضعُ  َجْهم  َفالَ  أَبُو أَمَّا: »ملا ُخطب لفاطم  بن  قيس ، وقال 3«اْلَكاِذِبّيَ  َأَحدُ  فَ ُهوَ  َكِذٌب،
 .4«َزْيد   ْبنَ  ُأَساَم َ  اْنِكِحي َلُه، َمالَ  ال َفُصْعةُلوكٌ  ُمَعاِويَ ُ  َوأَمَّا

                                                           

 (.1/8مقدم  صحيح مسةلم ) 1
(، وقال 680(، وصححه ابن حبان )230(، وابن ماجه )235(، والدارمي )3660( وحسن ، وأبو داود )2656(، والرتمذي )21590رواه أمحد ) 2

(: "هذا إسناد صحيح 4/212(: "هذا حديث صحيح". وقال البوصريي يف مصباح الزجاج  )1/368احلافظ ابن حجر: يف ختريج أحاديث املختصر )
، َوُجَبرْيِ  رجاله ثقات".  ".بْ  وله شواهد كهرية أخرى، قال الرتمذي بعده: "َويف الَباِب: َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعود ، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبل  ْرَداِء، َوأََنس  ، َوأَِِ الدَّ  ِن ُمْطِعم  

 ".(، وقال: "وهو األثر املشهور عن رسول هللا 1/8أسنده مسةلم يف مقدم  صحيحه ) 3
 (.1480حيح مسةلم )ص 4
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ليؤدى ملن بعدهم كما َسع يف مجيع سةلسةل  اإلسناد، ويف  ففي احلديث األول األمر بتحمل العدول الهقات حلديهه  
احلديث الهاين والهالث إعمال اجلرح والتعديل وعدم حتمل احلديث عن الفساق والكذابّي، وهبذا استدل مسةلم يف 

 الفاسق"  ربخ نفي عةلى القرآن دالل  كنحو  األخبار من املنكر رواي  نفي عةلى السن  مقدم  "صحيحه"، فقال: "دل 

 

 

 لةلضعفاء اجلرح جازةإ أن عةلى دالل  اخلرب هذا فذكره احلديث الهاين. وقال اخلطيب البغدادي بعد احلديث الهالث: "يف
 .5عنهم" الرواي  لتجتنب النصيح  جه  من
دِّيق وأما الصحاب  فكهري: ف - روي  يف طةلبه التهب  فيما من الصحاب  اإلسنادأوَّل َمن فتَّش عن  قد كان أبو بكر الصِّ

، 7حّي طةلب التهب  فيما روي له من سن  االستئذان ثالثً  مث كان بعده عمر ، 6له من مرياث اجلدة وأن هلا السدس
وهذا مل يكن منهما اهتامًا لةلرواة من الصحاب  وإمنا حتراًي واحتياطًا لةلسن ، حىت جاء آخر عصر الصحاب  فظهر اخلطأ 

ِإْذ مَلْ َيُكْن يُْكَذُب َعةَلْيِه،  ، قَاَل: "ِإانَّ ُكنَّا حُنَدُِّث َعْن َرُسوِل اَّللَِّ سةلم يف مقدمته َعْن ابن عباس والعمد، كما روى م
ُلوَل تَ رَْكَنا احلَِْديَث َعْنهُ   .8"نَ ْعِرفُ  َما ِإالَّ  نَّاسِ ال ِمنَ  ََنُْخذْ  ، ويف رواي : "ملَْ "فَ ةَلمَّا رَِكَب النَّاُس الصَّْعَب َوالذَّ

مث جاء التابعون ومن بعدهم فتوسعوا يف البحث يف عةلم اإلسناد بشكل منهجي فقوموا الرواة، وبينوا السماع، وعةلةلوا  -
 .األحاديث

 من افسمعناه املدين  إىل ركبنا حىت نرض فةلم ابلبصرة  هللا رسول أصحاب عن الرواي  نسمع "كنا: العالي  أبو قال 
  .9أفواههم"

وقال يعقوب بن شيب : "َسع  عةلي بن املدين يقول: كان ابن سريين امن ينظر يف احلديث ويفتش عن اإلسناد، ال  
نعةلم أحًدا أول منه، مث كان أيوب، وابن عون، مث كان شعب ، مث كان حيىي بن سعيد القطان، وعبد الرمحن بن مهدي. 

 .10الرجال" مالك انتقاء أشد كان  ما قال: ن ،عيي بن سفيان أخربين أنس؟ فقال: بن فمالك لعةلي: قةل 
                                                           

 (، ]ابب وجوب تعريف املزكي ما عنده من حال املسؤول عنه[.39الكفاي  عةلم الرواي  )ص: 5
(، 6031(، وابن حبان )2724( وصححه، وابن ماجه )2101(، والرتمذي )2894(، وأبو داود )17980(، ومن طريقه أمحد )1871رواه مالك ) 6

 (.7978واحلاكم )
 (.2153(، ومسةلم )6245رواه البخاري ) 7
 (، ]ابب يف الضعفاء والكذابّي ومن يرغب عن حديههم[.1/13مقدم  صحيح مسةلم ) 8
(، والبيهقي يف املدخل إىل 4/94(، وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال )583(، والدارمي يف السنن )7/113رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى )  9

 (.2/224امع ألخالق الراوي وآداب السامع )(، واخلطيب يف اجل1/302عةلم السنن)
 (.1/355انظر: شرح عةلل الرتمذي البن رجب ) 10
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وذكر الربيع بن خيهم لعامر الشعيب حديهًا، قال: "فقةل : من حدثك؟ قال عمرو بن ميمون، وقةل  له: من حدثك؟  
 .11. قال حيىي بن سعيد: وهذا أول ما فتش عن اإلسناد"فقال أبو أيوب صاحب رسول هللا 

 

 

: فقال عطاء، بنا عطاء فاستنكره، ورحل ملك ، فةلقي بن هللا عبد عن أبو إسحاق، وَسع شعب  بن احلجاج حديهاً رواه 
 ابلبصرة، فقال: خمراق بن زايد فةلقي حدثن، خمراق بن زايد يف املدين ، فقال له: إبراهيم حدثن، فةلقي سعداً  بن سعد

 عةلي دمر :قةل  شهرًا، يل ذكر "فةلما قال شعب :  ،عامر بن عقب  عن رحيان ، أِ عن حدثن حوشب: بن قال شهر
 . 12احلديث" هذا

* واستقر اصطالح أهل احلديث يف اشرتاط مخس  شروط لةلحديث املقبول: هي: العدل  والضبط، مث اتصال السند، مث 
. فإذا اختل شرط منها صار احلديث مردوداً، ونشري هنا إىل ما يتعةلق هبذا املبحث وهي 13انتفاء الشذوذ العةل  القادح 

 ل  والضبط:العدا
 : وهي من الشروط اجملمع عةليها لنص القرآن الكرمي عةليها كشرط لقبول األخبار والشهادة.الشرط األول: العدالة

  أن "وتفصيةله :الصالح بعد نقةله حكاي  اإلمجاع عةلى اشرتاط العدال  يف الرواي  قال ابن 
 .15"14املروءة وخوارم الفسق أسباب من ساملاً  عاقاًل، ابلغاً، مسةلماً، يكون

 األعمال ناباجت ابلتقوى: واملراد واملروءة، التقوى مالزم  عةلى حتمةله مةلك  له من" بقوله: العدل حجر وعّرف ابن 
 . 16"بدع  أو فسق أو شرك من السيئ 

 * وخيرج من قبول احلديث بقيد العدال  غري الكافر والصغري واجملنون:
                                                           

 (. 208احملدث الفاصل بّي الراوي والواعي )ص:  11
طةلب (، واخلطيب يف الرحةل  يف 5/58(، وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال )313رواه الرامهرمزي يف احملدث الفاصل بّي الراوي والواعي )ص:  12

 (.401(، والكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: 148احلديث )ص: 
الشذوذ. فالضبط  ءعند املتقدمّي هي ثالث  شروط: اليت هي مع اتصال السند: الهق  اليت تتضمن العدل  والضبط، مث انتفاء العةل  القادح  اليت تتضمن انتفا 13

(: "مث رأي  شيخ اإلسالم ذكر 1/62لعةل . قال السيوطي نقالً عن ابن حجر )تدريب الراوي:داخل يف معىن العدال  جيمعهما معىن الهق ، والشذوذ نوع من ا
 يف )نكته( معىن ذلك فقال: إن اشرتاط العدال  يستدعي صدق الراوي وعدم غفةلته وعدم تساهةله عند التحمل واألداء".

(: "وما أحسن قول الزجناين يف شرح الوجيز:  )املروءة يرجع يف معرفتها إىل العرف، فال تتعةلق مبجرد 2/6قال السخاوي )فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث: 14
مور لو ابشرها غريهم أ الشرع، وأن  تعةلم أن األمور العرفي  قةلما تضبط، بل هي ختتةلف ابختالف األشخاص والبةلدان، فكم من بةلد جرت عادة أهةله مبباشرة

 لعد خرًما لةلمروءة(. ويف اجلمةل  رعاي  مناهج الشرع وآدابه، واالهتداء ابلسةلف، واالقتداء هبم أمر واجب الرعاي ".
 (.104معرف  أنواع عةلوم احلديث )ص: 15
 (.58نزه  النظر يف توضيح خنب  الفكر )ص: 16
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 . 17الكذاب يف احلديث -1

 

 
 . 18ابلكذباملتهم  -2
 .19الفاسق -3
 .20املبتدع بدع  مكفرة -4
 .21اجملهول الذي مل يوثق -5

 كشرط لقبول األخبار والشهادة.  22: وهي من الشروط اجملمع عةليها، لنص القرآن الكرمي عةليهاالثاين: الضبط الشرط

معرف   مع ه،كتاب  من حّدث إن واإلتقان حفظه، من حّدث عند األداء إن ابحلفظ الراوي اتصاف الضبط يف واملعترب
  .الةلفظ روى بغري إن املعىن
 قسمان:   :* والضبط 
 إىل َساعه حّي من شاء مىت استحضاره من يتمكن حبيث شيخه من َسعه ما حيفظ أن هو األول: ضبط حفظ أبن 

 .وروايته أدائه حّي

                                                           

(: "فمن ظهر كذبه فهو أوىل ابلرد امن 101أفردوا الكذب مع دخوله ابلفسق العمةلي لكون الطعن به أشد، قال اخلطيب يف الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: 17
 أكرب".أعظم من الكذب عةلى غريه , والفسق به أظهر والوزر به  جعةل  املعاصي أمارة عةلى فسقه حىت يرد لذلك خربه , والكذب عةلى رسول هللا 

(: "أن ال يروى ذلك احلديث إال من جهته، ويكون خمالًفا لةلقواعد 88بّي احلافظ ابن حجر من هو الذي يُ ت ََّهُم ابلكذب، فقال يف نزه  النظر )ص: 18
 املعةلوم ، وكذا من عرف ابلكذب يف كالمه، وإن مل يظهر منه وقوع ذلك يف احلديث النبوي، وهذا دون األول".

(: "ومن سةلم من الكذب , وأتى شيئا من الكبائر , فهو فاسق جيب رد خربه , ومن أتى صغرية فةليس 101الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: قال اخلطيب يف 19
 بفاسق , ومن تتابع  منه الصغائر وكهرت رد خربه".

ه  يكفر يف بدعته. فمنهم من رد روايته مطةلقا  ألن(: "اختةلفوا يف قبول رواي  املبتدع الذي ال114قال ابن الصالح يف معرف  أنواع عةلوم احلديث  )ص: 20
كن امن يستحل الكذب يفاسق ببدعته، وكما استوى يف الكفر املتأول وغري املتأول يستوي يف الفسق املتأول وغري املتأول. ومنهم من قبل رواي  املبتدع إذا مل 

... وقال قوم: تقبل روايته إذا مل يكن داعي ، وال تقبل إذا كان داعي ، وهذا مذهب يف نصرة مذهبه أو ألهل مذهبه، سواء كان داعي  إىل بدعته أو مل يكن
 الكهري أو األكهر من العةلماء".

( مبيناً احلج  2/60عدم قبول رواي  اجملهول مع عدم ظهور فسقه خلةلوه من شرط القبول وهو العدال ، قال السخاوي يف فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 21
 ول اجملهول: "اإلمجاع عةلى عدم قبول غري العدل، واجملهول ليس يف معىن العدل يف حصول الهق  بقوله ليةلحق به".يف عدم قب

چ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺچ   وقال تعاىل:  ،٢الطالق:چ ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈچقال تعاىل:   22
 .٦احلجرات:
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مقابةل  حىت يؤدي التحمل كتاب  وتصحيحاً و من حّي  ضبط كتاب وهو أن يصون كتابه الذي أتقنه عن التغيري والهاين: 
ن ًا إحافظ اً ظوالضبط أن يكون متيقغةلطه. قال ابن مجاع : " يكهر الذي املغفل وال احلفظ سيئ رواي  تقبل فال ،منه

 ".23ا مبا حييل املعىن إن روى بهعارفً  ن حدث منه،إا لكتابه حدث من حفظه ضابطً 
 

 

 مخس  حسب األشد فاألشد:* وخيرج من قبول احلديث بقيد الضبط 
 الغةلط. فاحش -1
 املغفل. -2
 التوهم. عةلى يروى من -3
 الذي خيالف الهقات. -4
 .24احلفظ سيء -5

* والبد من التنبيه عةلى أن قةل  ضبط الراوي قد يكون مطةلقاً، وقد يكون مقيداً بروايته عن راوي معّي بسبب قةل  امارسته 
 عن الشيوخ بناء عةلى الضبط وامارس  حديث الشيخ. الرواةحلديهه مع حفظه، لذا قسموا طبقات 

كمالك   مجع  بّي طول املالزم  مع اإلتقان واحلفظ فاألوىل: :الزهري فعةلى سبيل املهال ذكروا مخس طبقات ألصحاب 
 لزموا الهاله : من. و حديهه كاألوزاعي متارس فةلم مدة إال الزهري تالزم أهنا مل يف احلفظ غري كاألوىل  وابن عيين . والهاني :

م من اجلرح ومل مل تسةل :كسفيان بن حسّي وحممد بن إسحاق. والرابع   كاألوىل لكن مل يسةلموا من غوائل اجلرح  الزهري
 سعيد بن محمدك  واجملهولّي الضعفاء :الصباح وإسحاق بن أِ فروة. واخلامس  بن متارس حديهه الزهري كاملهىن

ن وهو ضعيف احلديث ع ،ثق سفيان بن حسّي وهو من الطبق  الهاله : ". لذلك قال ابن معّي عن 25املصةلوب
 .27"إمنا َسع من الزهري ابملوسم حديهه عن الزهري قط ليس بذاك،.. ثق ، وقال أيضاً: "26"الزهري

 

 

                                                           

 (.63املنهل الروي )ص: 23
 (.107انظر: خنب  الفكر مع نزه  النظر البن حجر )ص: 24
 (.1/113(، شرح عةلل الرتمذي البن رجب.)1/268(، النك  عةلى مقدم  ابن الصالح لةلزركشي )35انظر:  فضائل سنن الرتمذي لإلسعردي )ص:  25
 (.44اتريخ ابن معّي رواي  الدارمي )ص: 26
 (.4/228 اجلرح والتعديل )رواه ابن أِ حامت يف 27
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 املبحث األول: أقسام الرواة من حيث العدالة والضبط.

ن يكون كتاب من اجملمع عةليهما لقبول حديث الراوي أبتقدم أن شرط العدال  والضبط بقسميه ضبط صدر وضبط  
 حبيث يقدر عةلى أداء احلديث كما ،وإما يف كتاب متقن صحيح ،إما عن ظهر قةلب ،28حافظًا حلديههعداًل الراوي 
اف إىل وال يكفي أن يكون حافظاً حىت يضحىت يضاف إىل ذلك حفظه مبا حيدث، عداًل ال يكفي أن يكون و . َسعه
 .العدال  اليت متنعه عن الزايدة عةلى ما َسعذلك 

 ملا ضابطا عداًل، نيكو  أن بروايته حيتج فيمن يشرتط أنه عةلى: والفقه احلديث أئم  مجاهري قال ابن الصالح: "أمجع
 إن حافظًا مغفل، غري متيقظاً  املروءة، وخوارم الفسق أسباب من ساملاً  عاقال، ابلًغا، مسةلًما، يكون أن وتفصيةله يرويه،
 مبا عاملاً  كوني أن ذلك مع فيه اشرتط ابملعىن حيدث كان  وإن .كتابه  من حدث إن لكتابه ضابطًا حفظه، من حدث
  .29املعاين" حييل

 وسنذكر تقسيم احلديث ابعتبارين:
 * األول: أقسام الرواة من حيث قبول الراوية:  

 ال فهذا تقنم حافظ رجل: ثالث  الناس: "عدمه، فقالمهدي تقسيم الرواة من حيث القبول من  بن الرمحن بّي عبد 
 الناس، حديث ذهبل هذا مهل حديث ترك لو حديهه يرتك ال فهذا الصح  حديهه عةلى والغالب يهم وآخر فيه، خيتةلف
  .30"حديهه يرتك فهذا الوهم حديهه عةلى والغالب يهم وآخر

                                                           

 (.7انظر )ص: 28
 (.104معرف  أنواع عةلوم احلديث )ص: 29
(، واخلطيب يف الكفاي  يف عةلم الرواي  406(، والرامهرمزي يف احملدث الفاصل بّي الراوي والواعي )ص:2/38رواه ابن أِ حامت يف اجلرح والتعديل ) 30
 (.2/91)(، واجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 143)ص:
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 :  31قسمّي، فصارت أربع وزاد احلافظ ابن رجب هذا تفصياًل، فقسم القسم الهالث إىل 
 .هبم جاجاالحت عةلى املتفق الهقات هم وهؤالء ،يقل حديههم أو يف والوهم اخلطأ ويندر وحفظ، صدق أهل األول:

 

 

 

 

 القسم هو هذاو  عةليهم، الغالب هو ليس لكن كهرياً.  حديههم يف الوهم يقع ولكن وحفظ، صدق أهل أيضا هم الهاين:
 ووكيع، مهدي وابن املبارك ابن الطبق ، وعن هذه حديث ترك أنه سعيد بن حيىي عن وذكر ،ههنا الرتمذي ذكره الذي

 .32احلديث أهل وأكهر سفيان رأي أيًضا وهو. عنهم حدثوا أهنم وغريهم:
  حفظه. وسوء لغفةلته املناكري، حديهه عةلى الهالث: قسم غةلب

 .34"33ابلكذب يتهم الرابع: من
* قةل : القسم األول عةلى ضربّي كذلك، الذين اطةلقوا توثيقهم، وضرب كهري بينوا عةلاًل يف روايهتم، فهم ثقات لكن  

 .37، أو يف وق  دون وق  كاملختةلط36، أو يف بعض البةلدان35ضعفوا يف حاالت: كمن ضعف يف شيخ معّي دون غريه
 ين هم شرط احلديث الصحيح.* لذا فاملرتب  األوىل عند ابن مهدي هم مرتب  الهقات الذ 

                                                           

 (. وقد رتبتها عكس ترتيبه.1/396شرح عةلل الرتمذي )  31
 

(: "وقد تكةلم بعض أهل احلديث يف قوم من جةل  أهل العةلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم 744قال الرتمذي  يف العةلل الصغري لةلرتمذي )ص: 32
 بن عمرو بن عةلقم  وسهيل بن أِ صاحل وحممد بن عجالن.آخرون جباللتهم وصدقهم، وإن كانوا قد ومهوا يف بعض ما رووا". ومهل مبحمد 

 (.2/560(، وانظر: )1/396شرح عةلل الرتمذي ) 33
(: "وأما ما ذكره الرتمذي أن احلديث إذا انفرد به من هو متهم ابلكذب، أو من هو ضعيف يف احلديث، 1/371قال ابن رجب يف شرح عةلل الرتمذي ) 34

ك احلديث إال من حديهه، فإنه ال حيتج به، فمراد: أنه ال حيتج به يف األحكام الشرعي  واألمور العمةلي ، وإن كان قد يروى لغفةلته  وكهرة خطئه، ومل يعرف ذل
أمحد بن و  حديث بعض هؤالء يف الرقائق والرتغيب والرتهيب. فقد رخص كهري من األئم  يف رواي  األحاديث الرقاق وحنوها عن الضعفاء منهم: ابن مهدي

 حنبل".
(: "َسع  حيىي بن معّي يقول: قال معمر: جةلس  إىل قتادة وأان صغري فةلم أحفظ أسانيده". قال الدار 1/327قال ابن أِ خيهم  يف التاريخ الكبري ) 35

ويف املتابعات  (،5910(: "معمر سيء احلفظ حلديث قتادة". قةل : اجتنب الشيخان روايته عنه إال يف معةلق واحد عند البخاري )12/221قطن يف العةلل )
 (.404،746،2802عند مسةلم )

(: "َسع  حيىي بن معّي يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيّي فخفه، إال عن الزهري وابن طاووس   1/325قال ابن أِ خيهم  يف التاريخ الكبري له ) 36
 ".فإن حديهه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوف  والبصرة فال، وما عمل يف حديث األعمش شيئاً 

(: "َساع وكيع من املسعودي ابلكوف  قدمياً وأبو نعيم أيًضا، وإمنا اختةلط املسعودي 1/325كاملسعودي، قال اإلمام أمحد العةلل يف العةلل رواي  ابنه عبد هللا )  37
 ببغداد، ومن َسع منه ابلبصرة والكوف  فسماعه جيد".
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وأما املرتب  الهاني  فهي مرتب  الصدوق الذي نزل عن مرتب  الهق ، وهو شرط احلديث احلسن الذي يشارك الصحيح 
 ابالحتجاج لكن بعد االختبار.

م هوأما املرتب  الهاله  فهي مرتب  الضعيف عةلى تفاوت يف الضعف كما فّصل ابن رجب، فمن كان يغةلب عةلى حديهه الو 
فال حيتج به لكن يعترب به، وأما املتهم فمرتوك ال يعترب به، لكن ظاهر كالم ابن رجب أهنما يشرتكان يف جواز الرواي  

 والرتهيب وحنوها. لكن يف إدخال األخري فيه نظر ظاهر، وهو خالف كالم الرتمذي. والرتغيب عنهما يف الرقائق
 

 

بط، أما الصحيح واحلسن املختةلف فيه عةلى اصطالحهم إال يف مرتب  الضوهبذا يتبّي أنه ال فرق بّي مرتب  احلديث  
ابقي الشروط، وهي العدال ، واتصال السند، وانتفاء الشذوذ والعةل  فهي شرط لةلحديث املقبول سواء كان صحيحاً أو 

 حسناً. 
 اإلطالق من فهم كما  التام واملراد منه، بد ال الصحيح يف فاشرتاطه حال كل  وعةلى: "السخاوي وذكر الضبط قال 

  .38هنا" خاص  الضبط مسمى فيه املشرتط لذاته احلسن يدخل فال وحينئذ الكامل، عةلى احملمول
 * الثاين: أقسام الرواة من حيث االعتبار على التفصيل:  

 منها: مرتب  كل  حكم ّيوب مراتب، أربع إىل والتعديل اجلرح مراتب" والتعديل اجلرح" كتابه  مقدم  يف حامت أِ ابن قسم 
 عنده: التعديل األول:  مراتب

 حبديهه. حيتج امن فهو ،ثب " "متقن أو ،"ثق " إنه :لةلواحد إذا قيل -1
 ملنزل ا وهي فيه وينظر حديهه يكتب امن به"، فهو أبس "ال أو ،39الصدق" "حمةله أو إنه "صدوق"، :له قيل وإذا -2

 الهاني .
 .الهاني  دون أنه إال ،فيه وينظر حديهه يكتب الهاله  ابملنزل  فهو ،40"شيخ" :قيل وإذا -3

                                                           

 (.29/ 1فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 38
امت بّي "صدوق" و "حمةله الصدق"، وأخر الذهيب "حمةله الصدق" فجعةله مع مرتب  "شيخ"، وتبعه من جاء بعده. قال السيوطي: يف تدريب مجع ابن أِ ح 39

 (: "ألن صدوقا مبالغ  يف الصدق، خبالف حمةله الصدق، فإنه دال عةلى أن صاحبها حمةله ومرتبته مطةلق الصدق".1/407الراوي )
( عن وصف أِ حامت لراو  به: ")شيخ( ليس هو عبارة جرح، وهلذا مل أذكر يف كتابنا أحًدا امن قال فيه ذلك، 2/385قال الذهيب يف ميزان االعتدال ) 40

 ولكنها أيًضا ما هي عبارة توثيق، وابالستقراء يةلوح لك إنه ليس حبج ".
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 .42لالعتبار حديهه يكتب فإنه ،41احلديث" "صاحل :قيل وإذا -4
 

 

 

 

العتبار دون ظاهر مل خيتةلف فيه، فيحتج ابألوىل، ويكتب حديث الهاله  والرابع  ل والهاله  والرابع  األوىل فحكم املرتب  
، وهي 44الهاني  وهي مرتب  "صدوق" وحنوها، فهي خمتةلف فيها كما تقدم يف كالم الرتمذي وأما .43اختبار لظهور أمرهم

  .46لالختبار 45هيكتب حديهاملرتب  الهاني  يف تقسيم ابن مهدي اآلنف، ف
 هذه نأل قال   كما  فيه"، مث قال: "هذا وينظر حديهه يكتب امن فهو" حامت أِ لذا ذكر ابن الصالح قول ابن 

 لكون املعرف النظر وفنست مل ضبطه.. وإن يعرف حىت وخيترب حديهه يف فينظر الضبط، بشريط  تشعر ال العبارات
 من أصل له له ونظران احلديث، ذلك اعتربان حديهه من حديث إىل واحتجنا مطةلقاً، ضابطاً  نفسه يف احملدث ذلك
 .47غريه" رواي 

                                                           

( عن أمحد بن سنان قال: "كان 22، فقد روى اخلطيب يف  الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص:وضعه يف أدىن مراتب التعديل، وهذا ظاهر مذهب ابن مهدي 41
همان طعبد الرمحن بن مهدي , رمبا جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق , فيقول: رجل صاحل احلديث ". ويقاربه ابن معّي ففي رواي  ابن 

(: "َداُود بن ُحَصّْي ثَِق  لَْيَس بِِه أَبْس، 107له: فحج  هو، قال: احلج  شيء آخر"، وقال )ص:  (: "إَساعيل بن زكراي صاحل احلديث، قيل111قال )ص: 
حل احلديث" عنده مبعىن ثق ، "صاقيل َلُه: اْلَعالء بن عبد الرمحن يُ َقارِبه؟ قَاَل: ال، ُهَو َصاحل احَلِديث". قةل : وظاهر صنيع بعض األئم  كأِ حامت الرازي: أن 

 (. 41باحث يف عةلوم اجلرح والتعديل )ص:انظر: م
 (.2/37اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 42
( عما يقابل الهاله  والرابع  عند ابن أِ حامت: "فاحلكم يف أهةلها دون أهل اليت قبةلها، ويف 2/121قال السخاوي يف فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 43

 ضبطهم ; لوضوح أمرهم".بعضهم من يكتب حديهه لالعتبار دون اختبار 
(: "وقد تكةلم بعض أهل احلديث يف قوم من جةل  أهل العةلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون جباللتهم 744حّي قال يف العةلل الصغري )ص: 44

ل اليت ال نزاع فيه، وأما صدوق (: "قوهلم: ثب  وحج  وإمام وثق  ومتقن، من عبارات التعدي2/121وصدقهم". قال الذهيب )كما يف فتح املغيث لةلسخاوي:
 وما بعده، يعن من أهل هاتّي املرتبتّي الةلتّي جعةلهما ثالثً، فمختةلف فيها بّي احلفاظ هل هي توثيق أو تةليّي".

ال حيتج حبديههم؟  (: "قةل  ألِ: ما معىن2/133وصف أبوحامت رواة أبنه: "يكتب حديههم وال حيتج حبديههم"، فقال ابن أِ حامت يف اجلرح والتعديل ) 45
(: "قال أبو 4/345قال: كانوا قومًا ال حيفظون فيحدثون مبا ال حيفظون فيغةلطون، ترى يف أحاديههم اضطرااًب ما شئ ". قال الذهيب يف ميزان االعتدال )

(: "وقول 1/394ل يف ضعفاء الرجال )حامت: يكتب حديهه، مع أن قول أِ حامت هذا ليس بصيغ  توثيق وال هو بصيغ  إهدار". وقال ابن عدي يف الكام
 حيىي بن معّي يكتب حديهه، معناه: أنه يف مجةل  الضعفاء الذين يكتب حديههم".

 أي خيترب ضبطهم بعرض حديههم عةلى أحاديث الهقات الضابطّي   فإن وافقهم احتج حبديهه وإال فال. 46
 (.123معرف  أنواع عةلوم احلديث )ص:  47
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 بشريط  شعرت ال ألفاظها لكون;  أهةلها من أبحد حيتج ال فإنه بعدها اليت وقال السخاوي وذكر مرتب  "الهق ": "وأما
 .48وخيترب" حديههم يكتب بل الضبط،
 عند ابن أِ حامت: اجلرح مراتب الهاين:

 .اعتبارًا فيه وينظر حديهه يكتب امن فهو احلديث"، "لّي -1
 دونه. إنه إال حديهه كتب   يف األوىل مبنزل  فهو بقوي"، "ليس -2
 به. يعترب بل حديهه يطرح ال الهاين دون فهو احلديث"، "ضعيف -3

 

 
 .49حديهه يكتب ال احلديث ساقط فهو "كذاب"، أو احلديث" "ذاهب أو احلديث" "مرتوك -4

ح ، وهي املرتب  ماعدا املرتب  الرابع  فهي املطر  لالعتبار، حديههم يكتب كأدىن مراتب التعديل  املراتب: كل هذه  فحكم
 تقسيم عبد الرمحن بن مهدي اآلنف.الهاله  يف 

 والرابع  الهاله  وجعل، األوىل من أعةلى رتب  * مث  جاء الذهيب فقسم املرتب  األوىل عند ابن أِ حامت إىل قسمّي حيث زاد
 واحدة، فقال:  مرتب 
  املقبولّي: الرواة "فأعةلى

 .ثق " و"ثق  متقن"، أو "ثق  حافظ"، و"ثب  حج "، "ثب  -1
 .ق ""ث مث - 2
 .أبس" به و"ليس به"، أبس و"ال "صدوق"، مث - 3
 إن "صدوق احلديث"، حسن و"شيخ وسط"، و"شيخ احلديث"، و"صاحل احلديث"، و"جيد الصدق"، "حمةله مث - 4
 .ذلك وحنو و"صويةلح"، هللا"، شاء
 الكذاب واملتهم به إىل قسمّي ففرق بّي -الرابع  عند ابن أِ حامت –فابتدأ ابألشد فقسم املرتب  األوىل  اجلرح يف أما

 :املتفق عةلى تركه، وزاد يف عبارات املراتب الباقي ، فقال
  اجلرح: عبارات "وأردأ

                                                           

 (.2/121فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 48

 (.2/37اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 49
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 .احلديث يضع "وضاع" كذاب"، أو  "دجال  - 1
 .تركه عةلى ومتفق ابلكذب"، "متهم مث: – 2
  و"ساقط".، و"هالك" نظر"، احلديث"، و "فيه و"ذاهب عنه"، و"سكتوا بهق "، ليس ،"مرتوك مث -3
 . لكذ وحنو احلديث".، و"منكر ،جًدا"، و"ضعفوه"، "ضعيف واه" و"ضعيف بشئ"، و"ليس مبرة"، "واه مث -4
 "فيه ،تنكر"و  بذاك"، "تعرف حبج "، "ليس  "ليس ابلقوي"، "ليس ضعف"، ضعف"، "قد و"فيه "يضعف"، مث -5

 .50ذلك وحنو ليس حبج "، لكنه فيه"، "صدوق به"، "اختةلف حيتج احلفظ"، "ال يه"، "لّي"، "سيئف مقال"، "تكةلم

 

 

 

 الصحاب ، مث ما أوهلا رتب  هيبالذ قبل مرتبيت التعديل يف يف "النخب " مرتبتّي فزاد العسقالين حجر ابن احلافظ جاء * مث
تّي: زاد قبل مرتب  اجلرح مرتب مراتب وزاد يف .ستاً  التعديل مراتب فصارت الناس. كأوثق  التفضيل، أبفعل عنها عرب

 كأكذب  ،أبفعل نهاع املبالغ  يف وصف الكذب، وعرب ومرتب  .احلديث فةلّي وإال املقبول، وهو املقل الذي يتابع اجملهول:
 املراتب: أما :قال مرتب ، اثنتا عشرة وجمموعها .كذلك ستاً   اجلرح مراتب الناس، فصارت

 .لشرفهم بذلك فأصرح الصحاب : فأوهلا:
 .افظح كهق   ومعىن: ثق ، كهق   لفظاً: الصف  بتكرير أو الناس، كأوثق  أبفعل: إما:: مدحه أكد من الهاني :
 .عدل أو ثب ، أو متقن، أو كهق ،  بصف : أفرد من الهاله :
 .أبس به ليس أو به، أبس ال أو بصدوق، اإلشارة وإليه قةلياًل،  الهاله  درج  عن قصر من الرابع :
 أو خيطئ، أو أوهام، له أو: يهم، صدوق أو احلفظ، سيئ بصدوق اإلشارة وإليه قةلياًل، الرابع  عن قصر من :اخلامس 
 الداعي  بيان عم والتجهم واإلرجاء، والنصب، والقدر، كالتشيع،:  البدع  من بنوع رمي من بذلك ويةلتحق أبخرة، تغري
 .غريه من

 مقبول، ةلفظ:ب اإلشارة وإليه أجةله، من حديهه يرتك ما فيه يهب  ومل القةليل، إال احلديث من له ليس من السادس :
 .احلديث فةلّي وإال يتابع، حيث
 احلال. جمهول أو مستور، بةلفظ: اإلشارة وإليه يوثق، ومل واحد من أكهر عنه روى من السابع :
 .ضعيف ةلفظ:ب اإلشارة وإليه يفسر، مل ولو الضعف، إطالق فيه ووجد ملعترب، توثيق فيه يوجد مل من الهامن :

                                                           

 (.1/4ميزان االعتدال ) 50
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 .جمهول: بةلفظ اإلشارة وإليه يوثق، ومل واحد، غري عنه يرو مل من التاسع :
 أو حلديث،ا واهي أو احلديث، مرتوك أو مبرتوك، اإلشارة وإليه بقادح، ذلك مع وضعف البت ، يوثق مل من العاشرة:
 .ساقط
 .ابلكذب اهتم من عشرة: احلادي 
 .51"والوضع الكذب، اسم عةليه أطةلق من: عشرة الهاني 
 السابق  عند ابن أِ حامت والذهيب: نطاق املراتب يف تدور املراتب * وهذه 
  

 

 

 رتب عند ابن حجر: هي األوىل عند ابن أِ حامت، واألوىل والهاني  عند الذهيب، وهم م  والهاله  والهاني ، األوىل، فاملرتب 
  .االحتجاج

 حيتج يأوأما املرتب  الرابع  عند ابن حجر: فهي الهاني  عند ابن أِ حامت، والرابع  عند الذهيب، وهم مرتب  االختبار، 
 لوجود األوهام يف روايتهم. اختباره بعد حبديههم

  التاسع  عند ابن حجر: فهي ثله  ورابع  التعديل، وأوىل وثني  وثله   اجلرح عند ابن أِ حامت، ورابع وأما اخلامس  حىت
 .يتابع مل ما منهم الراوي حديث يقبل الالتعديل ورابع  وخامس  اجلرح عند الذهيب. وهم مرتب  االعتبار الذين 

ند الذهيب، جلرح عند ابن أِ حامت، وأوىل وثني  وثله  اجلرح عفهي رابع  ا عشرة عند ابن حجر: وأما العاشرة حىت الهاني 
 وهم مرتب  الرتك.

* فإذا عرض لةلباحث راو ذكر يف ترمجته أحد هذه األوصاف عرف حمل حديهه من حيث القبول أو التوقف أو الرد، 
خاوي يف "فتح تب، كالسفإن مل جيده، فريجع ملن توسع بعدهم يف استيعاب ابقي األوصاف ونزلوها عةلى هذه املرا

 .52لةلصنعاين األفكار" املغيث"، والسيوطي يف "تدريب الراوي" و "توضيح
 

 املبحث الثاين: طرق إثبات العدالة والضبط.

 * ويعرف ضبط الراوي بهالث  طرق:
                                                           

 (.73تقريب التهذيب )ص: 51
(، توضيح األفكار ملعاين تنقيح 411-1/404(،  تدريب الراوي لةلسيوطي )133-2/113انظر: فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث لةلسخاوي ) 52

 (.181-2/159صنعاين)األنظار لةل
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األمان  استغىن وشاع الهناء عةليه ابلهق  و  دأهل النق ابلهق  واألمان  عند فمن اشتهروالشهرة:  : االستفاض ألولا الطريق
زكي  يف أن احملدث املشهور ابلعدال  والهق  واألمان  ال حيتاج إىل ت ابب:بين  تزكيته، وذكر اخلطيب يف }بذلك عن 
ومن جرى جمراهم يف نباه  الذكر واستقام  األمر واالشتهار ابلصدق " :، مث قالمالك وشعب { مجةل  منهم كاملعدل

والبصرية والفهم , ال يسأل عن عدالتهم , وإمنا يسأل عن عدال  من كان يف عداد اجملهولّي , أو أشكل أمره عةلى 
  ."الطالبّي

 عندان حاقإس ؟عنه يسأل إسحاق "مهل فقال:,  راهويه بن إسحاق عن أنه سئل حنبل بن عن أمحد بسنده مث ساق 
 "املسةلمّي أئم  من إمام
  
 

 . 53الناس" نع يسأل هو عن أِ عبيد؟ يسأل "مهةلي فقال: عبيد، القاسم أِ عن أنه سئل معّي وعن حيىي بن
اخلطيب البغدادي  قال ،54وال يشرتط اثنان عةلى الراجح ،النقد أئم  من إمام أن ينص عةلى توثيق الراوي الطريق الثاين:

 قد امن أنه به فونوالعار  ابألثر العةلم أهل له يشهد حىت حبديهه االحتجاج يصح مل: "عن الراوي الذي حيدث من حفظه
  .55"وحفظه وضبطه وعاانه احلديث طةلب

قال  الذهيب: "وحنن ال ندعي العصم  يف أئم  اجلرح والتعديل، لكنهم أكهر الناس صواابً وأندرهم خطأً وأشدهم إنصافاً 
ه فتندم، ومن يك، وال تتجاوز وأبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا عةلى تعديل أو جرح، فتمسك به واعضض عةليه بناجذ

شذ منهم فال عربة به. فَخلِّ عنك العناء، وأعط القوس ابريها. فوهللا! لوال احلفاظ األكابر خلطب  الزاندق  عةلى 
 .56املنابر"

 * ويتأين من ذلك يف حاالت:

                                                           

 (.87-86الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص:  53
( يف ]ابب القول يف العدد املقبول تعديةلهم[: "والذي نستحبه أن يكون من يزكي احملدث اثنّي لالحتياط 96قال اخلطيب يف الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: 54

بريرة يف قص   ون املعدل امرأة أو عبًدا أو صبًيا األصل يف هذا الباب سؤال النيب , فإن اقتصر عةلى تزكي  واحد أجزأ". وبوب بعده: "ابب ما جاء يف ك
 اإلفك".

(. وألف الذهيب رسال  بعنوان "ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل". فقسَّم املذكورين فيها ثالث  أقسام 1/135اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) 55
ر الرواة، وقسم تكةلموا يف كهري من الرواة،  وقسم تكةلموا يف الرجل بعد الرجل. وقسمهم أيضًا ثالث  أقسام:  قسم منهم (: قسم تكةلموا يف أكه171)ص:

 متعنٌِّ  يف اجلرح والتعديل يغمز الراوي ابلغةلطتّي والهالث. وقسم يف مقابل هؤالء: متساهةلون. وقسم معتدلون منصفون. 
 (.82|11سري أعالم النبالء ) 56
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اجملهول إذا كان شيخه    فهو يذكر يف "ثقاته" 57إذا عدله من يتساهل يف توثيق اجملاهيل إذا عرف  عينه كابن حبان -1
 .58والراوي عنه كالمها ثق ، ومل يكن خربه منكراً أو منقطعاً 

 

 

 
 .59أن ال يكون املعدل هو متكةلم فيه كأِ الفتح األزدي، فيتأىن فيما خولف فيه -2
 .60ال يكون املعدل امن يرى ثبوت العدال  حبمل العةلم حىت يتبّي اجلرح كابن عبد الرب -3
 .61املعدل امن يعدل وجيرح بسب خمالفته يف املذهب كاجلوزجاينأن ال يكون  -4

هه أحلق الهقات األثبات ومقارنتها برواايهتم: فإذا وافق األثبات يف أكهر حدي رواايت عةلى رواايته : عرضالطريق الثالث
  .62غريهم من لهقاتا وإال أتخر يف الضبط، وهذه هذا هو األصل الذي بىن عةليه احلفاظ املتقدمّي متييز احلفاظ هبم،

                                                           

(: "هذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتف  جهال  عينه كان عةلى العدال  إىل أن يتبّي 1/208احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان )قال  57
 جرحه مذهب عجيب واجلمهور عةلى خالفه".

عنه ابن حبان: )ال أدري من هو وال بن من  (  رجل قال1/492(. وقد ذكر ابن حجر يف لسان امليزان )1/12انظر لذلك كتاب الهقات البن حبان ) 58
ذي يرويه منكراً لهو(، فقال: "هذا القول من بن حبان يؤيد ما ذهبنا إليه من أنه يذكر يف كتاب الهقات كل جمهول روى عنه ثق  ومل جيرح ومل يكن احلديث ا

(: "فابن حبان قد يذكر يف )الهقات( من جيد البخاري َساه يف )اترخيه( 1/255هذه قاعدته". وقال املعةلمي يف التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل )
مكهراً أو من  نمن القدماء وإن مل يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه". قةل : وهذا ما مل يوثقه بعبارة واضح ، أو يتبّي أنه عرفه أو سرب حديهه أو كا

 (.2/69التنكيل )شيوخه، فهو مقبول منه، كما قرره املعةلمي يف كتابه 
( عن راو: " قال أبو الفتح األزدي: مرتوك. قةل : ال يرتك، فقد وثقه أمحد والعجةلي، وأبو الفتح يسرف يف اجلرح، 1/5قال الذهيب يف ميزان االعتدال ) 59

( 1/61يف ميزان االعتدال ) تكةلم فيه". وقالوله مصنف كبري إىل الغاي  يف اجملروحّي، مجع فأوعى، وجرح خةلقا بنفسه مل يسبقه أحد إىل التكةلم فيه، وهو امل
 عن آخر: "قال أبو حامت وغريه: صدوق. وقال األزدي وحده: ساقط. قةل : ال يةلتف  إىل قول األزدي، فإن يف لسانه يف اجلرح رهقاً". 

  اً عةلى العدال  حىت تتبّي جرحته يف حاله أو يف(: " كل حامل عةلم معروف العناي  به فهو عدل حممول يف أمره أبد1/28قال ابن عبد الرب التمهيد يف ) 60
 (: "وفيما قاله اتساع غري مرضي".106كهرة غةلطه". قال ابن الصالح يف معرف  أنواع عةلوم احلديث )ص:

بها االختالف ة سب(: "وامن ينبغي أن يتوقف يف قبول قوله يف اجلرح: من كان بينه وبّي من جرحه عداو 1/212قال احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان ) 61
. فرتاه ال يتوقف عيف االعتقاد   فإن احلاذق إذا أتمل ثةلب أِ إسحاق اجلوزجاين ألهل الكوف  رأى العجب وذلك لشدة احنرافه يف النصب وشهرة أهةلها ابلتشي

واي ، فهذا إذا سى، وأساطّي احلديث وأركان الر يف جرح من ذكره منهم بةلسان ذلق وعبارة طةلق  حىت إنه أخذ يةلّي مهل األعمش وأِ نعيم وعبيد هللا بن مو 
نسب إىل  لعارضه مهةله أو أكرب منه فوثق رجال ضعفه: قبل التوثيق. ويةلتحق به عبد الرمحن بن يوسف بن خراش احملدث احلافظ فإنه من غالة الشيع ، ب

 الرفض، فيتأىن يف جرحه ألهل الشام لةلعداوة البين  يف االعتقاد".
 (: "اعةلم أن أكهر املتكةلم فيهم ما ضعفهم احلفاظ إال ملخالفتهم األثبات".52ملوقظ :صقال الذهيب )ا 62
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 أحدهم حفظ ىعةل يستدل أبن الرجل عن احلديث يف اشرتكوا إذا أبن احلديث أهل عةلى يعترب" اإلمام الشافعي: قال 
 رواايته وجدان فسر ذلك ابن الصالح فقال  "فإن 63"له احلفظ أهل خبالف حفظه خالف وعةلى احلفظ، أهل مبوافق 
 وإن. ثبًتا ضابطًا ونهك  حينئذ عرفنا اندرة، األغةلب واملخالف  يف هلا موافق  أو لرواايهتم، – املعىن حيث من ولو - موافق 
 .64حبديهه" حنتج ومل ضبطه، اختالل عرفنا هلم املخالف  كهري  وجدانه
 وكيف يل: فقال :قال احلديث، مستقيم أن : حديهي؟ قال كيف:  يوماً  عةلي  بن إَساعيل يل قال: "معّي بن قال حيىي
 هلل احلمد قولي يزل هلل، فةلم احلمد: فقال: قال مستقيم ، فرأيناها الناس، أحاديث هبا عارضنا: له قةل  ذاك؟ عةلمتم
 .65"معروف بن بشر دار دخل حىت ربه وحيمد

 

 

: قال أحد؟ من عتهاَس له: فقال سةلم ، بن محاد كتب  منه ليسمع عفان حّي جاء إىل معّي بن وبّّي طريق  ذلك حيىي 
 وأَسع البصرة إىل واحندر درهم هو إمنا فقال:. حدثتك ال وهللا قال: سةلم ، بن محاد عن نفساً  عشر سبع  حدثن نعم،
 الكتب هذه معتس مل موسى: له فقال إَساعيل، بن موسى إىل وجاء ،البصرة إىل فاحندر. شأنك فقال: التبوذكي، من
 محاد إن: الفق هبذا؟ تصنع وماذا: فقال عشر، الهامن وأن  نفساً  عشر سبع  من الوجه عةلى َسعتها: قال أحد؟ من
 اخلطأ أن عةلم  شيء عةلى اجتمعوا قد أصحابه رأي  فإذا غريه، خطأ من خطأه أميز أن فأردت خيطئ، كان  سةلم  بن
 بّي يزفأم محاد، من ال منه اخلطأ أن عةلم  خبالفه، منهم واحد وقال ،عنه شيء عةلى اجتمعوا وإذا نفسه، محاد من
  .66عةليه" أخطئ ما وبّي بنفسه هو أخطأ ما

 أِ عن ريينس ابن عن أيوب عن خرباً  روى فرأيناه سةلم ، بن محاد إىل جئنا كأان"فقال:  وأوضحه ابن حبان ابملهال
 مبا العتباروا جرحه عن التوقف فيه يةلزمنا فالذي أيوب، أصحاب من غريه عند اخلرب ذلك جند مل ، النيب عن هريرة
 :أقرانه من غريه روى
 رووه، دق أصحابه وجد وحده؟  فإن منهم واحد رجل أو عنه؟ محاد أصحاب رواه هل اخلرب: هذا فننظر نبدأ أن فيجب
 .دونه الراوي بذلك ذلك ألزق عنه ضعيف رواي  من ذلك وجد وإن .محاد به حدث قد هذا أن عةلم

                                                           

(: "وعالم  املنكر يف حديث احملدث إذا ما عرض  روايته لةلحديث عةلى رواي  غريه من أهل 1/7(. وقال مسةلم يف مقدم  الصحيح )383الرسال  )ص: 63
 وافقها، فإذا كان األغةلب من حديهه كذلك كان مهجور احلديث، غري مقبوله وال مستعمةله".احلفظ والرضا، خالف  روايته روايتهم أو مل تكد ت

 (.106معرف  أنواع عةلوم احلديث  )ص: 64
 (.2/39معرف  الرجال ليحىي بن معّي رواي  ابن حمرز ) 65
 (. 7/456(، وأعةلها الذهيب ابالنقطاع يف السري )2/32اجملروحّي البن حبان ) 66
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 هذا أحد روى هل :ظرين بل الوهن، به يةلزق وال فيه، يتوقف أن جيب عةليه يتابع مل ما أيوب عن روى أنه صح فمىت 
  .إليه يرجع أصل له اخلرب أن عةلم ذلك وجد أيوب؟ فإن غري سريين ابن عن الهقات من اخلرب
 ذلك وجد إنالهقات؟ ف من سريين ابن غري هريرة أِ عن اخلرب هذا أحد روى هل حينئذ: نظر وصفنا ما يوجد مل وإن 
 ذلك وجد هريرة؟ فإن أِ غري  النيب عن اخلرب هذا أحد روى هل نظر: قةلنا، ما يوجد مل وإن .أصل له اخلرب أن عةلم
  .أصل له اخلرب أن صح
 هو به تفرد ذيال انقةله وأن فيه، شك ال موضوع اخلرب أن عةلم الهالث  األصول خيالف نفسه واخلرب ذلك عدم ومىت 

 .67وضعه" الذي
 
 
 
 

 عدالة وضبط الرواة.املبحث الثالث: ضوابط يف معرفة  -

حيتاج الباحث يف كتاب  خالص  احلكم عةلى الروي لقواعد وأمور جيب مراعاهتا وإال وقع الباحث ابخلةلط والتحريف. قال 
 ذلك، من أهم مث. تجاذب امل العبارات من ذلك بّي وما واجلرح، التعديل عبارات حترير إىل نفتقر حنن احلافظ الذهيب: "مث

  .68الكهرية" بعباراته ومقاصده، واصطالحه، اجلهبذ، اإلمام ذلك عرف التام ابالستقراء نعةلم أن
 ونسوق بعض هذه الضوابط:  
معرف  األلفاظ اليت يطةلقها النقاد ودالالهتا عةلى اجلرح أو التعديل، فقد يكون الةلفظ واضحًا كةلفظ "ثق " أو  -1

 "ضعيف احلديث"، وقد يكون مشكل، ومهاله:
ظاهرها عةلى التعديل، ويكون الصواب: أهنا جرٌح، كعبارة:"هو عةلى يدْي عدٌل"، فقد نقل احلافظ أن تكون العبارة  -أ

طها بكسر الدال ويضب توثيق،من ألفاظ ال" ي عدلٌ دِ لفظ "عةلى يَ  جيعل العراقي أنه كان احلافظ شيخه ابن حجر: أن 
ال إىل أن ظهر يل أهنا عند أِ حامت من ألفاظ التجريح، وذلك أن ابنه ق" قال:. ويرفع الالم وينوهناعةلى اإلفراد، األوىل 

َغةلِّس: 
ُ
، بفتح ل  دْ عَ  يْ َسع  أِ يقول: هو ضعيف احلديث. مث سأل  أِ عنه فقال: عةلى يدَ )يف ترمج  ُجبارة بن امل

                                                           

 (.155/ 1صحيح ابن حبان ) 67
 (.82املوقظ  يف عةلم مصطةلح احلديث )ص: 68
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 ي)يد عةلى ر، فقال: "قولهوفسر هذا الةلفظ احلافظ ابن حج .69الدال األوىل عةلى التهني ، وكسر الالم عةلى اإلضاف ("
 جزموا ناي ج جىن من إليه دفع فإذا عدل اَسه شرطي املةلوك لبعض كان  لةلعرب مهل وهذا اهلالك من قرب معناه عدل(
 .70وغريه" قتيب  بن ذكره غالًبا هبالكه
جلرح، أي اجاء يف بعض كتب اجلرح والتعديل "فالن ُمود "، واختةلف يف ضبطها، فمنهم من خيفف الواو مبعىن  -ب

. قال احلافظ ابن 71هالك، يقال أودى فالن أي هةلك فهو ُمْود ، ومنهم من يشددها مع اهلمز، مبعىن حسن األداء
 من ومنهم ،هالك أي خيففها من فمنهم الةلفظ  هذه ضبط يف اختةلف :الفاسي القطان بن احلسن أبو حجر: "قال
 . 72األداء" حسن أي يشددها

 

 
 ال كان  أنه يعن :حممد أبو مؤدي. قال األنصاري سعيد بن سعد: يقول أِ ، قال: "َسع وقد فسرها ابن أِ حامت 

 :حممد أبو قال .مؤدايً  ليةلى أِ ابن ونقل كذلك عن الهوري أنه قال عن ابن أِ ليةلى: "كان .73َسع" ما يؤدي حيفظ،
 .74حبافظ" يكن مل أنه يعن
 فيتعذر واحد آن يف والتجريح التوثيق مصطةلحّي متضادين بّي قد تكون عبارة الناقد مشكةل    ألنه جتمع بّي -ب

فيحتاج الباحث إىل الرجوع ملنهج كل عامل وطريقته مع الرواة مع إعمال القرائن والسياق، فمن ذلك  ،خالهلا من احلكم
حيىي بن . ومهةله قول 75صاحل" رجل صدوق ثق  وهو ،احلديث قول احلافظ يعقوب بن شيب  عن أحد الرواة: "ضعيف

                                                           

 (.2/550(. وانظر: اجلرح والتعديل البن أِ حامت )2/133نقةله السخاوي يف فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 69
 (. 9/142هتذيب التهذيب ) 70
 (، فهو الذي أحالنا عةلى شيخه احلافظ ابن حجر.2/133انظر: فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث لةلسخاوي ) 71
 (.3/471هتذيب التهذيب ) 72

 (.4/84اجلرح والتعديل ) 73

 (.1/81اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 74

 (.34/360(، وابن عساكر يف اتريخ دمشق )10/215رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد ) 75
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 .77"لّي وراز: "ثق  بن عطاء بن ، وقال أبو زرع  عن عمر76"حبج  ليس ولكن ثق ،" حممد بن إسحاق: معّي عن
 معونجي مجاع  أن تقدم ما مع عةليه فيدل املشهور معناها دون هو ما عةلى )ثق ( كةلم   استعمال قال املعةلمي: "فأما

 .78التضعيف" وبّي بينها
عةلى خالف معناها عند غريهم، وعةلى خالف املستقر يف اصطالح الصطالحات اخلاص  لبعض األئم  معرف  ا -2

ضعف فإذا مل يراع الباحث مناهج األئم  يف االصطالحات فسيوثق الضعيف وي املتأخرين اليت وضعوها يف مراتب اجلرح،
 ومعرف  املصطةلح، كتب  يف املقررة ملعانيها مغايرة ن  عةلى معا تطةلق ما كهرياً   والتعديل، اجلرح صيغ" املعةلمي: الهق ، لذا قال

 ومن أمهةل  ذلك:  .79"النظر واستقصاء املمارس ، طول عةلى تتوقف ذلك  

 

 

 
 وينظر ديههح لفظ  "ال أبس به" تقدم أهنا مرتب  دون مرتب  اإلتقان كما تقدم عند أِ حامت حّي ذكرها فيمن يكتب -أ
. قال احلافظ النووي شارحاً 81ثق " فهو به، أبس ال فالن قةل : حيىي بن معّي فقال: "إذا. أما 80الهاني  املنزل  وهي ،فيه

 تقدم، ما عةلى حديهه فيعترب ،ابلضبط تشعر ال العبارة هذه ألن قال، كما  وهو ،الهاني ( املنزل  قول ابن أِ حامت: ")وهي
 . 82نفسه" عن قوله يقاوم وال ثق (، فهو ،به أبس ال قةل  )إذا معّي بن حيىي وعن

                                                           

 (.4/23(، وانظر: الضعفاء الكبري لةلعقيةلي )3/225اتريخ ابن معّي رواي  الدوري ) 76

 (.6/126(. وانظر: اجلرح والتعديل البن أِ حامت )3/915الضعفاء ألِ زرع  الرازي ) 77

 (.1/258التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 78

 (.12مقدم  حتقيق الفوائد اجملموع  لةلشوكاين )ص:  79

 (.2/37اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 80
 ( لكن لفظه: "قال: إذا قةل  لك: ليس به أبس، فهو ثق ".22رواه اخلطيب يف الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: 81
ال فرق عند ابن ( فقد توصل إىل أنه 1/114(، وانظر دراس  أمحد نور سيف يف مقدم  اتريخ حيىي بن معّي رواي  الدوري )52التقريب لةلنووي )ص: 82

 معّي بّي "ال أبس به"، وبّي "ثق ".
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، لكن يكتب حديث 83لفظ  "منكر احلديث" هي عند أكهر احملدثّي تدل عةلى الضعف بسبب رواي  املناكري -ب
 ، وخالف يف هذا حمدثن:84صاحبها لالعتبار

* أحدمها: اإلمام أمحد فإن "منكر احلديث" عنده مبعىن التفرد عةلى خالف أكهر احملدثّي، قال احلافظ ابن حجر: 
 من ةلىع أمحد يطةلقها الةلفظ  هذه :قةل  احلديث(. )منكر :قال أنه أمحد عن داود أِ عن اآلجري عبيد أبو "وروى
. وظاهره أنه أراد التفرد املطةلق، لكن قيده احلافظ يف 85حاله" من ابالستقراء ذلك عرف ابحلديث أقرانه عةلى يغرب

 لفظ نُّقادال من واحد وغري أمحد والنسائي اإلمام موضع آخر فجعةله قريبًا من معىن "الشاذ" عةلى قول، فقال: "أطةلق
 .86يعضده" اضدع بغري ابلصح  حلديهه حُيكم من وزن يف املتفرد يكون ال حيث لكن التفرد، جمرد عةلى )املنكر(

قال  .87"عنه ي الروا حتل فال احلديث منكر فيه قةل  من * الهاين: البخاري، فقد نقل ابن القطان عنه أنه قال: "كل
 به(، حيتج ال - اخلامس  يف أدرج الذي: يعن - احلديث منكر: فيه قةل  من )كل البخاري: احلافظ السخاوي: "قال

 فاحش أو ساقط، أو مرتوك، فقوهلم:: قال حيث;  88عةليه ابملشي يشعر شيخنا وصنيع عنه(، الرواي  حتل )ال: لفظ ويف
 .89مقال" فيه أو ابلقوي، ليس أو ضعيف، قوهلم: من أشد ،احلديث منكر أو الغةلط،

 
لفظ  "صدوق" كةلفظ  "ال أبس به" اآلنف  يقعان يف مرتب  دون مرتب  اإلتقان كما تقدم عند أِ حامت حّي ذكرها  -ج

. إال أنه خالف أابه يف ذلك أاب حامت، لذا ملّا أراد الكوثري تضعيف 90الهاني  املنزل  وهي ،فيه وينظر حديهه فيمن يكتب
 مردود فيكون أمره، يف النظر جيب فيمن عنده مصطةلح الةلفظ هذا أن إال )صدوق(،: حامت أبو عنه "يقول رجل، فقال:

 يف يقول وجدته قةلما تشدد،ابل معروف هللا رمحه حامت ومل يتابع"، فرد عةليه العالم  املعةلمي قائاًل:"أبو يتابع، مل إذا الرواي 
 حىت ذلك ليقول يكن ومل )صدوق(، :حامت أبو "وقال موضع آخر:يف  .وقال91غريه" وثقه وقد إال ،)هو صدوق( رجل

                                                           

 (: "منكر احلديث روى عدة أحاديث منكرة". 2/98قال أبو زرع  عن راو  كما يف اجلرح والتعديل ) 83
 (: "يكتب حديهه وال حيتج به، منكر احلديث".2/83قال أبو حامت عن راو كما يف اجلرح والتعديل ) 84
 . (1/453مقدم  فتح الباري ) 85
 (2/674النك  عةلى كتاب ابن الصالح ) 86
 (.1/6(، وانظر ميزان االعتدال )264/ 2بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام ) 87
 (.136أي احلافظ ابن حجر حيث قاله يف نزه  النظر يف توضيح خنب  الفكر )ص: 88
 (.1/410(. وانظر: تدريب الراوي لةلسيوطي )2/130فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 89
 (.2/37اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 90
 (.2/547التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 91
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 تكاد ال فإنك ه،غري  من )ثق ( كةلم   عن منه )صدوق( كةلم   تقل ال وقد ابلتشدد، معروف حامت وأبو ينبغي، كما  يعرفه
 .92الغالب" هو هذا وثقه قد غريه وجتد إال رجل يف كةلم  )صدوق(  أطةلق جتده
 سياق أقوال الناقد يف راو  معّي يف مجيع املواضع، فةلرمبا أطةلق الناقد عةلى الضعيفينبغي لةلباحث أن ينظر يف  -4

وصف ثق ، وكذا العكس، فيقتصر الناقل عةلى نقل هذه العبارة فيكون حتريفاً   ألن الناقد ما أراد التوثيق أو التضعيف، 
 ن ذلك:وإمنا أراد مقارنته املوازن  بينه وبّي آخر ذكر معه يف سياق السؤال، وم

 ،ثق  انك  فقال ،منهم إسحاق بن حممد احلج  وذكرت ،معّي بن ليحىي "قةل  :الدمشقي زرع  أبو قال -أ
 ليس ولكنه ،ثق  إسحاق بن . وقال عنه مرة: "حممد93واألوزاعي" ومالك عمر بن هللا عبيد احلج  إمنا

م يف هذه ألنه قرنه مبن ه. فهنا حيىي بن معّي مل يرد التوثيق الذي هو أعةلى درجات الضبط، 94حبج "
 يقول قد أنه مواعةل: "الباجي الوليد أبو املرتب  اما يدل عةلى أنه ما أرد املعىن االصطالحي، لذا قال احلافظ

َعدِّل
ُ
 وإمنا حبديهه، حيتج أنه يدوير  به، أبس ال فالن ويقول: حبديهه، حيتج امن أنه به يريد وال ثق ، فالن: امل

 فيقرن يهه،حد املتوسط دينه يف الفاضل الرجل عن ُيسأل فقد له، السؤال ووجه فيه هو ما حسب ذلك
 ثق  وأنه به، قرن نم منط من ليس أنه يريد ثق ، فالن فيقول: وفالن؟ فالن يف تقول ما فيقال: ابلضعفاء،
: قال ثق ؟ هوأ: قيل فإذا. به أبس ال: فيقول الوجه، هذا غري عةلى عنه ُيسأل وقد .غريه إىل ابإلضاف 
  ثق  إسحاق بن )حممد: قال أنه معّي ابن عن الدوري حممد بن عباس وقد روى ...هذا غري الهق 

 

 إسحاق نب )حممد: فقال إليك؟ أحب أيهما الرََّبِذي عبيدة بن موسى وعن عنه، سئل أنه ذلك وأصل حبج (، وليس
 .95الربذي" عبيدة بن موسى من نفسه يف أمهل أنه إىل ذهب فإمنا حبج (، وليس ثق 
 ،احلديث ربمضط فقال: "ضعيف، بصري، املعةلم ذكوان بن الكبري" حسّي ذكر العقيةلي يف كتاب "الضعفاء -ب

 فقال: ،املعةلم حسّي أحاديث وذكر حيىي َسع  قال: خالد بن بكر أبو حدثنا قال: حنبل بن أمحد بن هللا عبد حدثنا
ه )ضعيف، مضطرب احلديث(، وبّي ما نقةله عن حيىي القطان أن. فانظر إىل الفرق بّي كالم العقيةلي 96اضطراب" فيه

                                                           

 (.2/574التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 92
 (.4/60انظر: هتذيب التهذيب ) 93
 (.3/225اتريخ ابن معّي رواي  الدوري ) 94
 (.2/132(. وانظر  لذلك أيضاً فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث )1/283التعديل والتجريح ) 95
 (.1/250الضعفاء الكبري لةلعقيةلي ) 96
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خاص ومبتور  والهاين ،الزم الضعف وصف قال )فيه اضطراب( وبّي العبارتّي البون الشاسع، فاألول حكم عام جعل
، لذا فعدم مراعاة 97من سياقه، كيف؟ قد خرج صاحبا الصحيح حديث حسّي املعةلم من طريق حيىي بن سعيد القطان

 فيه مرة: القطان حيىي ، لذا قال احلافظ الذهيب: "وقال98العقيةلي لسياق الكالم أوقعه بتضعيف من اتفق عةلى توثيقه
  ؟أحاديث: أشعب يف غةلط ما الذي ذا ماذا؟ فمن فكان يرسةله، غريه واحًدا حديهاً  العقيةلي له وذكر .اضطراب
 .99أمالك؟"

َسع  أاب عبد هللا امحد بن حنبل يقول عباد بن العوام مضطرب قال: " األثرم، ج _ روى ابن أِ حامت من طريق
باد بن العوام ع. فجاء الذهيب وبرت النص يف كتابه "املغن يف الضعفاء"، فقال: "100"احلديث عن سعيد بن أِ عروب 

رمبا  و  ريه،، فجعل كالم اإلمام أمحد عاماً، مع أنه قد قيده اببن عروب  دون غ101"محد مضطرب احلديثأوجاء عن  ثق ،
 .بعد اختالطه آبخرةعّباد منه  َساعكان سببه 

رى بعض األصول أو يف املطبوع، فإذا مل يرجع الباحث لألصول والنسخ األخيف التصحيف اجلرح بسبب  وجدقد ي -3
 ومهاله: .فسيقع ابخلطأ بتغيري احلكم عةلى الراوي

جاء عن عبد هللا بن عون أنه قال يف شهر بن حوشب: "نزكوه" ابلنون والزاي املفتوحتّي، فيما ذكره مسةلم عنه يف  -أ
 مقدم  "صحيحه"، معناه: طعنوه ابلن َّي َْزك بفتح النون وإسكان الياء من حت  وفتح الزاي   وهو رمح قصري. قال مسةلم 

 

                                                           

 (.45(، وصحيح مسةلم  )13صحيح البخاري ) 97
 ي يف كتاب الضعفاء له، بال مستند".(: "وثقه: أبو حامت الرازي، والنسائي، والناس. وقد ذكره العقيةل6/346قال الذهيب يف سري أعالم النبالء ) 98
 (535/ 1ميزان االعتدال ) 99

 (.6/83اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 100
 (.1/531(. وذكره عةلى الصواب يف الكاشف )1/326املغن يف الضعفاء ) 101
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، وقد جاء يف 103، فصحفه بعض أهل احلديث   فقالوا: "تركوه"102"فيه تكةلموا الناس ألسن  أخذته بعده: "يقول:
، أما 105،  وهو خطأ إذ أن "نزكوه" وضع يف أخف مراتب اجلرح كقوهلم "لّي"104بعض نسخ مسةلم هكذا مصحًفا

 "تركوه" فهو الساقط الذي ال يقبل االعتبار.

 أِ بن َساعيلإ ذام موىل أم هانئ، قال: "قالووقع يف املطبوع من "ميزان االعتدال" لةلذهيب يف ترمج  أِ صاحل اب -ب
وهذا حتريف شنيع إذ جاء النص يف كتاب  .106ىل" فسره إال شيء عن سألته فما يكذب، صاحل أبو كان  خالد:

 .107يكتب" صاحل أبو "الضعفاء" لةلعقيةلي، و "الكامل" البن عدي: "كان
ال بد من استحضار الطبيع  البشري  املؤثرة عةلى الناقد أثناء أحكامه عةلى الرواة، فقد يكون بعضهم يغةلب جانب  -4

االحتياط فيتشدد يف اجلرح والتعديل، وبعضهم يغةلب عةليه جانب التسامح فيتساهل، وقسم ثلث يظهر منه االعتدال 
 يف قوهلم لناسا قبل الذين أن هللا هداك "اعةلم الث  أقسام، فقال:الذهيب النقاد من هذا الوجه إىل ثوالتوسط، وقد قسم 

 أقسام: ثالث عةلى والتعديل اجلرح
 فعض شخصاً  وثق هه، فإذاحدي بذلك ويةلّي والهالث ابلغةلطتّي الراوي يغمز التعديل يف متهب  اجلرح يف منهم قسم -1
 أحد ذلك يوثق ومل وافقه إن ،تضعيفه عةلى غريه وافقه هل فانظر رجالً  ضعف وإذا ،بتوثيقه ومتسك بناجذيك قوله عةلى
 فيه يقول أن فييك ال :مفسراً، يعن إال جرحه يقبل فيه: ال قالوا الذي فهذا ،أحد وثقه وإن ،ضعيف فهو احلذاق من
 إىل وهو حديهه يحتصح يف يتوقف هذا فمهل ،وثقه قد وغريه ضعفه سبب يوضح ومل ،ضعيف هو :مهالً  معّي ابن

 متعنتون. واجلوزجاين حامت وأبو معّي وابن أقرب، احلسن
 ن.متساهةلو  البيهقي بكر وأِ احلاكم هللا عبد وأِ الرتمذي عيسى كأِ  هؤالء مقابةل  يف وقسم -2
 .108ومنصفون" معتدلون عدي وابن زرع  وأِ حنبل بن وامحد كالبخاري  وقسم -3

 
                                                           

 (.17مقدم  صحيح ُمسةلم )ص:  102
 الوا: ذاك رجل تركوه".(: "فصحف أصحاب احلديث، وق1/40قال العسكري يف تصحيفات احملدثّي ) 103
(: "فقوله )نزكوه(: أوله نون مث زاي مفتوحتان، أي طعنوا فيه مأخوذ من النيزك بنون مفتوح  بعدها 124قال ابن الصالح يف صيان  صحيح مسةلم )ص: 104

 ء، وهو تصحيف".ايء مهناة من حت  ساكن  مث زاي مفتوح ، وهو الرمح القصري، ورواه كهري من رواة مسةلم )تركوه( ابلتاء والرا
(: "فالن نزكوه، بنون وزاي ; أي: طعنوا فيه، فالن )سيئ احلفظ(، وفالن )لّي(، أو لّي 2/129قال السخاوي يف فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 105

 به عن العدال ". احلديث، أو فيه لّي. قال الدار قطن: إذا قةل : فالن لّي ال يكون ساقطاً مرتوك احلديث، ولكن جمروحاً بشيء ال يسقط
 (.1/296ميزان االعتدال ) 106
 (1/165(، والضعفاء الكبري لةلعقيةلي )2/256الكامل البن عدي يف ضعفاء الرجال ) 107
 (.171ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل )ص: 108
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  لتساهةله بتوثيق  109ولذا جتد احلافظ ابن حجر كهرياً ال حيكم عةلى من تفرد بتوثيقه العجةلي بل يقول: "وثقه العجةلي" 
 .110اجملاهيل

 لكن يف كالم الذهيب تنبيهان: 
 * األول: أن العض عةلى توثيق املتعن  والتأين يف تضعيفه ليس عةلى إطالقه، فهذا احلافظ ابن حبان اجتمع فيه األمران،

 ، ويتعن  يف اجلرح 111فهو يوثق اجملاهيل يف كتابه "الهقات"
فيجرح مبا ليس جرحاً، لذا جند أن احلافظ ابن حجر يف "تقريب التهذيب" حيكم عةلى من تفرد بذكرهم ابن حبان يف 

فرط حينما أ. ومع ذلك يرد كهرياً من تعنته يف اجلرح، حىت قال عنه يف ترمج  سامل األفطس، وأنه 112"الهقات" ابجلهال 
ذكر احلافظ أن األمر ف صرباً(، فقتل سوء أبمر أهتم الهقات عن ابملعضالت وينفرد األخبار يقةلب مرجئاً  قال عنه: )كان

 بتوثيق ردودفم ذلك وغري األخبار قةلب من به وصفه ما السوء أنه كان مع بن أمي  ضد بن العباس، مث قال: "وأما
 ديثحل . وذكر تضعيفه ألفةلح بن سعيد وأنه غةلط فضعفه113واحداً" حديهاً  له يورد أن حبان بن يستطع ومل له األئم 

 سهيل رواي و  غريب صحيح حديث أفةلح )حديث :فقال هذا حبان ابن كالم  يف)امليزان( الذهيب مث قال: "وتعقب
 . 114انتهى" رأسه( من خيرج ما يدري ال كأنه  حىت الهق  جرح رمبا حبان وابن ،له شاهدة
أن هذا ليس قاعدة مطردة   وإال ألهدران كهرياً من كالم هؤالء األئم  كيحىي القطان وابن معّي وأِ حامت،  * الهاين:

لكن هذا حيتاج إليه عند تعارض األقوال وعدم تفسري اجلارح واملعدل حلجته مع وجود القرائن الدال  عةلى التعن  أو 
 حمجته فقد حجته وبّي -عةلى رأينا  -الناقد املتعن  أو املتساهل التساهل فإننا نرجح مبهل ذلك، أما إذا أقام اإلمام 

 يقدم عةلى ما عداه من النقاد ولو كهروا.

 

                                                           

 (.234،262،271،280،285،297،305،308انظر عةلى سبيل املهال: تقريب التهذيب )ص: 109
( عن راو: "وال ينفعه ذكر ابن حبان يف الهقات ملا عرف من تساهل ابن حبان، وال قول العجةلي  108يماين يف األنوار الكاشف  )ص: قال املعةلمي ال 110

 )ال أبس به( فإن العجةلي قريب من ابن حبان أو أشد، عرف  ذلك ابالستقراء".
لهقات كل جمهول روى عنه ثق  ومل جيرح ومل يكن احلديث الذي يرويه منكراً (  عن ابن حبان: "يذكر يف كتاب ا1/492قال ابن حجر يف لسان امليزان ) 111

 هذه قاعدته". وقد تقدم يف املبحث السابق.
(، وتقريب 1/17( مع هتذيب التهذيب )77وحيكم عةليهم غالبًا ب  )مقبول(، أي يتابع وإال فةلّي. انظر عةلى سبيل املهال: تقريب التهذيب )ص: 112

( مع 105(، وتقريب التهذيب )ص:1/163( مع هتذيب التهذيب )93(، وتقريب التهذيب )ص:1/134ذيب التهذيب )( مع هت90التهذيب )ص:
 (.1/272هتذيب التهذيب )

 (.1/404مقدم  فتح الباري ) 113
  يدري ما خيرج من رأسه".( فإنه قال: "رمبا قصب الهق  حىت كأنه ال274/ 1(.  وانظر: ميزان االعتدال )31القول املسدد يف الذب عن املسند )ص: 114
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 قبول اجلرح إذا توقف يفينبغي أن يراعي الباحث أن بعض اجلرح والتعديل قد يكون مبنيًا عةلى اهلوى، لذا فيُ  – 5
 بّي األقران. ومهاله:  ُخِشَي أن يكون ابعهه االختالف يف االعتقاد أو املنافس

 عةليه، وأثىن يدهو ج فقال: إنساانً  ذكر إذا نعيم أبو كان" ما ذكر حيىي بن معّي عن أِ نعيم الفضل بن دكّي قال: -أ
 أنه إال حج  قال الذهيب: "حافظ .115"به أبس ال سن  صاحب أنه فاعةلم مرجئاً، كان  فالن قال: وإذا فهو شيعي،

 مث ذكر كالم حيىي. .116سب" وال غةلو غري من يتشيع
املتقنّي  اظاحلف من الرازي وهو كان مسعود أِ الفرات بن كذا ما جاء يف "الكامل" البن أِ عدي يف ترمج  أمحد  -ب

 بن أمحد مسعود أاب إن: ابهلل حيةلف خراش ابن َسع  يقول: ،سعيد بن حممد بن أمحد ابلسن ، قال: "َسع  املعروفّي
 وهو كرة،من رواي  مسعود ألِ أعرف وال حتامل، هو مسعود ألِ خراش ابن قاله الذي متعمداً. وهذا يكذب الفرات
 .118"قوله؟ يف الرافضي ذاك خراش ابن يصدق الذي ذا من" يف: الذهيب . لذا قال117"واحلفظ الصدق أهل من
 سببها عداوة رحهج من وبّي بينه كان  من اجلرح: يف قوله قبول يف يتوقف أن ينبغي قال احلافظ ابن حجر: "وامن 

 لشدة وذلك العجب رأى الكوف  ألهل اجلوزجاين إسحاق أِ ثةلب أتمل إذا احلاذق   فإن االعتقاد يف االختالف
 أخذ إنه حىت طةلق  عبارةو  ذلق بةلسان منهم ذكره من جرح يف يتوقف ال فرتاه .ابلتشيع أهةلها وشهرة النصب يف احنرافه
 أكرب أو مهةله هعارض إذا فهذا ،الرواي  وأركان احلديث وأساطّي ،موسى بن هللا وعبيد ،نعيم َوأِ األعمش، مهل يةلّي
 ،الشيع  غالة من فإنه افظاحل احملدث خراش بن يوسف بن الرمحن عبد به التوثيق، ويةلتحق ضعفه: قُِبلَ  رجالً  فوثق منه
 يف املنافس  سببه يكون ام بذلك االعتقاد، ويةلتحق يف البين  لةلعداوة الشام ألهل جرحه يف فيتأىن ،الرفض إىل نسب بل

 .  119ويتأمل" فيه أىنيت أن ينبغي هذا فكل ،وغريه هلذا والتباين االختالف العصريّي بّي يقع ما فكهرياً  ،املراتب
أىن نقدهم، وهذا امن ال يعتد أو يت ينبغي أن يراعي الباحث مكان  أئم  النقد املتفق عةلى كوهنم امن يعتد بنقدهم،  -6

 يكون يف صورتّي:

 

 

 

                                                           

 (.469سؤاالت ابن اجلنيد )ص: 115
 (.3/350ميزان االعتدال ) 116
 (.1/312الكامل يف ضعفاء الرجال ) 117
 (.12/487سري أعالم النبالء ) 118
 (.1/212لسان امليزان ) 119
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إذا ظهر  مهال يةلتف  إىل اجلرح الصادر من* أحدها: أن امن تصدروا لةلجرح متكةلم فيهم وغري معدودين يف األئم ، لذا ف
 فيه التحامل أو كان الراوي موثقاً، ومن ذلك: 

 يف الغاي  إىل كبري  مصنف وله اجلرح، يف يسرف الفتح الذي قال عنه احلافظ الذهيب: "وأبو الفتح األزديأبو  -أ
وذكر احلافظ ابن حجر . 120فيه" املتكةلم وهو فيه، التكةلم إىل أحد يسبقه مل بنفسه خةلقا وجرح فأوعى، اجملروحّي مجع

 .121"بل األزدي غري مرضي يةلتف  أحد إىل هذا القول، وملفقال: ": أنه قال عن راو : إنه غري مرضي
 فيه: خراش بنا لقول لكن فيه، لةلّي سةلم  أاب أذكر الذي قال عنه الذهيب يف ترمج  أحد احلفاظ: "ملبن ِخراش ا -ب

. وقال احلافظ ابن حجر يف حكمه 122رافضي!" اي ثب  ثق  أبنه فيه تكةلموا نعم: قةل  .فيه( الناس وتكةلم )صدوق،
 .123"مذكور ابلرفض والبدع  فال يةلتف  إليهابن ِخراش عةلى أحد الهقات: "

 الهاين: أن ال يكون املتكةلم ابلنقد من أهل الصنع  فال يقبل منه النقد، ومنذ ذلك:
ال من ابب  النقد، الصنع  و  أهل حيىي بن معّي من يره السامي كان حمدثً ثق ، لكن مل عْرعرة بن حممد بن أن إبراهيم  -أ

 نفسه   فسدي ولكنه الكتاب، كيس  ابلطةلب، مشهور يكرمه، سعيد بن حيىي كان  ابحلديث، معروف ثق ،" فقال:
 .125"ازرع اذهب عرعرة: بن ال "قل: . وملا ضعف ثقات ووثق ضعفاء غضب حيىي فقال124"شيء كل  يف يدخل
 وكان ةلطه،غ عةلى ويصر واملتون، األَساء يف يصحف "كان السقطي تكةلم يف أحد احلفاظ، فقال: هللا أن هب  -ب

 هللا هب  منده، وكذبه بن حيىي . لكن قال الذهيب: "وثقه126األسانيد" ويركب األابطيل، لسانه عةلى تظهر متهافتاً،
 .127السقطي اتلف" لكن ،كهالً   السقطي، ومات

ينبغي أن يراعي الباحث التدقيق يف مادة النقد املنقول  يف كتب اجلرح والتعديل فقد يكون النقل صحيحاً لكن ال  -7
 اد كل قول من ذلك ومل نذكر إسنه، وقد اعتىن احلافظ املزي بذلك أميا عناي  يف كتابه "هتذيب الكمال" فقال: "يعتد ب

 

                                                           

 (.1/5يف ميزان االعتدال ) 120
 (.1/36هتذيب التهذيب ) 121
 (.4/200ميزان االعتدال ) 122
 (.1/431مقدم  فتح الباري ) 123
 (.6/149رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد ) 124
 (.428سؤاالت ابن اجلنيد )ص:  125
 (.32/167كما يف اتريخ اإلسالم لةلذهيب )  126
 (.2/462ميزان االعتدال ) 127
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وقد ذكران من ذلك الشيء بعد الشيء لئال خيةلو الكتاب من اإِلسناد عةلى عادة  ،فيما بيننا وبّي قائةله خوف التطويل
و اما ال نعةلم فما كان من ذلك بصيغ  اجلزم فه إسناده فيما بيننا وبّي قائةله،وما مل نذكر  من تقّدمنا من األئم  يف ذلك.

ا كان يف إسناده إىل قائةله ذلك نظر ،إبسناده عن قائةله احملكي ذلك عنه أبساً   .128"وما كان منه بصيغ  التمريض فُرمبَّ
 ولنذكر أمهةل  يكون النقل فيها صحيحاً لكن ال يعتد به من وجهّي:

 كون النقد املنقول عن الناقد مل يهب  من طريق مرضي، ومهاله:* األول: أن ي
عقدة:  ابن يدسع بن حممد بن سفيان أنه قال عن أمحد بن أمحد بن حممد نقل محزة السهمي عن احلافظ أِ احلسن -أ

 هل اجلرح يف الشيوخ يف غريه عن حكاي  حكى إذا عقدة ابن عن عبدان بن بكر أاب سأل  ،هذا من أبّي أمره "كان
وذكر احلافظ الذهيب يف "ميزان االعتدال" حافظاً ثق  ذكره ابن عدي يف "الكامل" حلكاي   .129يقبل" ال قال ؟قوله يقبل

 روى عقدة ناب أن غري ،شيئاً  أبدى ما فإنه فأساء، عدي ابن جرح ذكرها ابن عقدة عن ابن خراش، فقال فيه: "ذكره
  .130وبدع " رفض وفيهما خراش، ابن عن
 يعةلى بن أمي  أِ عن اكتبوا: شعب  يقول َسع أنه األُبةلي شيبان عن رجل حكى داود: ألِ اآلجري: "قةل  قال -ب
 خةليل غالم: يدعب أبو قال .عنه حكى الذي فكذَّب. صدوق فإنه دينار بن احلسن عن واكتبوا. يكذب ال شريف فإنه
 .131"هذا حكى الذي كذب  داود: أبو قال شيبان، عن هذا حكى
ن أمحد قال: سةليمان ب عنروى عةلي بن عبد العزيز البغوي ذكر احلافظ ابن حجر يف ترمج  فرج بن فضال  أن  -ج
 أحد ابحلكاي  ال يغرتّ عقب احلافظ ابن حجر قائاًل: " .ه"ما رأي  شامياً أثب  من: َسع  عبد الرمحن بن مهدي يقول"

 .132ب"فإهنا من رواي  سةليمان بن أمحد   وهو الواسطي   وهو كذا    املروي  يف توثيقه عن ابن مهدي
 * الهاين: أن يكون مصدر أحكام الناقد من ضعيف جمروح وقد ال يصرح بذلك، ومهاله:

 

 

 

                                                           

 (.1/153هتذيب الكمال ) 128
 (.160سؤاالت محزة لةلدارقطن )ص:  129
 (.1/128ميزان االعتدال ) 130
 (.367جري ألِ داود )ص:سؤاالت اآل 131
 (.8/262هتذيب التهذيب ) 132
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ل أقوال أمحد بن يف نق األمناطي البغدادي بكر أبو حيىي أِ بن أن احلافظ ابن عدي اعتمد يف "الكامل" عةلى أمحد -أ
 عن منكر حديث غري ذاه حيىي أِ بن بكر بن معّي، مع أنه ترمجه يف نفس كتاب الضعفاء، وقال: "وألِحنبل وحيىي 
وذكر الذهيب كالم ابن  .133الرجال" يف اترخياً  حنبل بن وأمحد معّي بن حيىي عن روى وقد هاهنا، أخرجه مل الهقات

 .134كذاب"  أورم : بن إبراهيم عدي وزاد: "قال

 كتابه "الطبقات" يكهر من اجلرح والتعديل من عند نفسه، لكن  قال املعةلمي اليماين: "فةليسوكذا ابن سعد يف   -ب
 كالمه  أكهر يف   ألنه هغري  ثبته من تةليّي منه يقبل أن حد يف رجاله درجات ومعرف  ونقده احلديث معرف  يف سعد ابن
: فقال سعد ابن ذشريح: )ش بن الرمحن عبد ترمج  يف( الفتح مقدم ) ويف اتلف، والواقدي الواقدي، شيخه يتابع إمنا
  .135مبعتمد(" ليس والواقدي ،الغالب يف الواقدي من مادته فإن هذا يف سعد ابن إىل أحد يةلتف  ومل احلديث، منكر
 تعارض اجلرح والتعديل مسأل  مهمٌ  جدًا وكهرية احلصول واقعاً، فالرواة املضعفون أو املوثوقون اتفاقًا من السهل -8

احلكم عةلى احلديث من خالهلم، أما من اخُتةلف فيهم جرحًا وتعدياًل فهذا هو من أصعب مشكالت احلكم عةلى 
 األحاديث، ولذا فاالختالف عةلى نوعّي اثنّي من حيث من صدر عنه:

 ن: أن يكون االختالف يف الراوي عةلى انقد واحد، وحيصل كهريًا يف مهل حيىي بن معّي وأمحد ب* االختالف األول
 حنبل لكهرة كالمهم يف الرواة وامتداد الزمان، وهو قةليل يف مهل ابن القطان، وهلذا االختالف حالتان:

ه يف الراوي فيؤخذ تهادتغري اجيتبّي املتقدم واملتأخر من أقوال الناقد وهو قةليل، فهذا اما يستدل به عةلى * احلال األوىل: أن 
 فمن ذلك:االجتهادين،   آبخر
 أنه بةلغن مث ليس به أبس، عندي قال: "كان البصري عطي  بن احلكم عن حنبل بن أمحد املروذي أبو بكر أبو سأل -أ

 .136ضعفه" وكأنه مناكري. أبحاديث حدث
 أبو قال ه.وغري  احلداد عبيدة أبو عنه حدث صدق شيخ :عتب  بن ثواب يقول حيىي روى الدوري، قال: "َسع   -ب

 . وكذا 137قوله" من خرياأل القول هو وهذا زكراي أبو رجع فقد ،ضعيف أنه شيئاً  فيه زكراي أِ عن كتب ُ   كن ُ   فإن :الفضل

 

                                                           

 (.1/321الكامل يف ضعفاء الرجال ) 133
 (.1/162ميزان االعتدال ) 134
 (.1/417(، وانظر مقدم  فتح الباري )1/290التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 135
 (.104العةلل ومعرف  الرجال ألمحد رواي  املروذي )ص: 136
 (.4/272معّي رواي  الدوري )اتريخ ابن  137
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 ، مث نقل الدوري عنه أنه قال: "ليس138نقل الدارمي عن حيىي بن معّي أنه قال عن حممد بن ثب  العبدي: "ليس به أبس"
تبّي لنا أن آخر األمرين من قويل حيىي بن معّي . لكن 139القوي" بذلك ونقل ابن  حمرز حنوه إال أنه قال: "ليس ،بشيء"

 عن عمر بن نع انفع عن حيدث الذي ثب  بن حممد :َسع  حيىي يقول تضعيفه   ألن الدوري راجعه بذلك، فقال: "
. فنقل 140"قط هذا قةل  قال: ما ،أبس به ليس :مرة قةل  أليس :ليحىي قةل  ضعيف. بصري، وهو التيمم يف  النيب

 ومناقش  الدوري تدل عةلى أن حيىي كان يقوي أمره أوالً مث نسي. الدارمي األول
 يتبّي املتقدم واملتأخر وهو الغالب فنسةلك حملاول  معرف  الصواب طريقّي:أن ال * احلال الهاني : 

 ويكون ذلك من أوجه كهرياً، منها: الطريق األول: اجلمع بّي القولّي ما أمكن،
ب  هلم ال لبيان لةلمرتب ، وإمنا ألنه سئل عنه يف سياق رواة آخرون حفاظ فيضعفه ابلنسن يكون التوثيق أو التضعيف أ -1

ء بن عبد فقد سأل عهمان الدارمي حيىي بن معّي عن العالوهو صدوق، أو يقويه ابلنسب  ملا قرن معه من اهلةلكى وهو ضعيف، 
 فهذا .141"ضعيف والعالء سعيد أوثق، :فقال ؟يرب املقهو أحب إليك أو سعيد  :قةل  :أبس. قال ليس به" الرمحن عن أبيه. فقال:

لسخاوي بعد ذكر املهال به. قال ا أبس ال إنه: قوله بدليل مطةلقاً بل ابلنسب  لةلمقربي، ضعيف العالء أن معّي ابن به يرد مل
 آخر، يف وجرحه وق  يف رجالً  وثق امن والتعديل، اجلرح أئم  كالم  اختالف من ورد ما أكهر حيمل هذا األول: "وعةلى

 .142ناس"ال من كهري  عةلى منها خفي لعةله ما ليتبّي;  بنصها والتعديل اجلرح أهل أقوال حكاي  هلذا فينبغي
  رواي : فقد ذكر احلافظ ابن شاهّي: أن حيىي بن معّي قال عن راو  يفأن يكون التوثيق لداينته وتضعيفه حلفظه -2

 من الكالم اأبس"، مث قال: "وهذ به يف رواي  ابن أِ خيهم : "ليسبشيء"، وقال  عهمان عنه: "ليس أِ بن جعفر
 يعرف يكن ومل قاصاً ، كان  أنه وذلك ووعظه، وداينته صالحه وصف يكون أن حيتمل املري، صاحل يف معّي بن حيىي

 .143ابلهق " مدحه أحداً  رأي  وما. سقيمه من احلديث صحيح

 

 

 

                                                           

 (.215اتريخ ابن معّي رواي  الدارمي )ص: 138
 (.1/72(، ومعرف  الرجال رواي  ابن حمرز )4/205اتريخ ابن معّي رواي  الدوري ) 139
 (.4/310اتريخ ابن معّي رواي  الدوري ) 140
 (.173اتريخ الدارمي عن ابن معّي )ص: 141
 (.1/17(. وسبقه هلذا القول شيخه ابن حجر يف لسان امليزان )2/132فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 142
 (.39املختةلف فيهم )ص:  143
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 ابلنسب  أو ،حفظه من رواه ما إىل ابلنسب  أو عنه الرواة بعض إىل أو شيوخه بعض إىل ابلنسب  أن يكون تضعيفه -3
. 144لشاميّيا غري روى فيما ضعفوه عياش بن فإَساعيل ذلك، عدا فيما ثق  عندهم وهو اختالطه بعد رواه ما إىل
  فيما التميمي ضعفوه حممد بن وزهري
 يف ضعفوهم آخرون ، ومجاع 146وومهوه يف بعض حفظهوحفص بن غياث حافظ يف كتابه . 145الشاميون عنه رواه
 كل  يف الرجل لكذ ضعفوا أهنم فيتوهم مطةلقاً  التضعيف حيكى قد مث. االختالط بعد رووه فيما أو شيوخهم بعض
 .147شيء
 ةلىع فيحكم حديهاً  له يذكر قد مث ،حاله جمموع من عرف ما حبسب عةلى راو قد حيكم احملدث أن ذلك ومن -4

 االختالف، بعض واضعامل هذه يف كالمه  بّي فيظهر  احلديث حلفظه له، ذاك يف حاله إىل فيه حكماً مييلنفس الراوي 
مع  أرطأة، بن احلجاج فيهم وذكر فعدهم ،148الهقات" احلفاظ من مجاع  "خالفه راو ، فقال: حديث فالدارقطن ذكر
 .149به" حيتج "السنن"، فقال: "ال من مواضع يف نفسه أنه ذكر حجاجاً 

 ضعيفف أمحد اي أن  "أما أن عفان الصفار قال:: بسنده اخلطيب أن يكون اجلرح خرج من ابب املزاح: كما روى  -5
 فسك : قال. املبارك بنا يف فضعيف حيىي اي أن  وأما زيد، بن محاد يف فضعيف عةلي اي أن  وأما سعد، بن إبراهيم يف
 جرى وإمنا فاً،ضعي منهم واحد يكن قال اخلطيب: "مل .شعب  يف فضعيف عفان اي أن  وأما حيىي: وقال وعةلي، أمحد
 . 150املزاح" سبيل عةلى بينهم الكالم هذا
 ديثحب النيسابوري عن حيىي بن معّي حّي حدث أبو األزهر أن يكون اجلرح خرج من ابب الغضب: كما جاء  -6
  فقام ديث؟احل هبذا الرزاق عبد عن حدث الذي الكذاب هذا "من معّي: بن حيىي فقال الفضائل، يف الرزاق عبد عن

 

                                                           

(:  "ثق  فيما روى عن الشاميّي، وأما روايته عن أهل 6/224(. قال حيىي بن معّي )كما يف اتريخ بغداد:2/192اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 144
 فإن كتابه ضاع فخةلط يف حفظه عنهم".احلجاز 

(: "ما روى عن زهري أهل الشام فإهنم مناكري، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح 19/120قال عنه البخاري )كما يف اتريخ دمشق البن عساكر: 145
 (. 3/427احلديث"، وانظر: التاريخ الكبري )

 فص بن غياث ثق  ثب ، إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه".(: "ح8/194قال يعقوب بن شيب  )كما يف اتريخ بغداد ) 146
(: 3/333(، مث بّي أنه اختةلط فكان كهري الغةلط فقال )رواي  الدوري:185عبد الرمحن بن عبد هللا املسعودي  وثقه ابن معّي )رواي  الدارمي:ص: 147

 (: "أحاديهه عن األعمش مقةلوب ".3/429"كان يغةلط إذا حدث عن عاصم وسةلم  بن كهيل". وقال )رواي  الدوري:
 (.ِ 155/ 1سنن الدارقطن ) 148
 (. 2/587(. وانظر: التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل لةلمعةلمي )2/93( )2/113سنن الدارقطن  ) 149
 (.14/187اتريخ بغداد ) 150
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 الذنب قال:و  سالمته، من وتعجب بكذاب، لس  إنك أما وقال معّي، بن حيىي فتبسم أان ذا هو: فقال أبو ألزهر،
 .151احلديث" هذا يف لغريك

 ، ومنها:ولّي ابلقرائنطةُِلب الرتجيح بّي الق بّي أقوال الناقد، إذا مل ميكن اجلمعف :* الطريق الهاين: الرتجيح بّي القولّي
د الراوي، خاص  إذا كان مع قول األكهر دليل عةلى زايدة عةلم،كعب يف قوليه ألحد ما اتفق عةليه أكهر الناقةلّيتقدمي  -أ

 نه،ع فكتبوا"، مث نقل أبو داود عنه أنه قال عنه: 152األعةلى بن أِ مساور اجلرار، نقل الدارمي عن حيىي أنه قال: "ال أعرفه"
، أما الدوري وابن اجلنيد وابن حمرز 153أرجو أن يكون صاحلاً" وغريمها... وانفع، الشعيب عن عنده كان  حنن، ندركه ومل

. فالظاهر من رواي  األكهر أن 154والغالِ فنقةلوا عنه أنه قال: "ليس بشيء" أو "ليس بهق "، زاد الهاين والهالث: "كذاب"
 ابن معّي مل يعرف الرجل أوالً، مث أثىن عةليه لعدم معرف  ألنه مل يدركه، مث ملا تبّي له أمره ضعفه. 

اس الدوري   ألنه ففي حيىي بن معّي يقدم أاب العب .العارفّي به وأبقوالهله  ّيالزمامل تالمذة الناقد تقدمي نقل أوثق -ب
، بل عّده 156، ورمبا سأل حيىي عن قول قدمي له عةلى سبيل املعارض 155الزمه طويالً حىت عرف أقواله فرمبا بّّي املتأخر منها

 قال ،حتدث ذا وه فقال: أحدث، "ليس حيىي بن معّي من أخص أصحابه حّي سأله جةليس ليحىي آخر أن حيدثه، فقال:
 .157صديقنا و صاحبنا" :قال الدوري، عباس قال من؟
تقدمي نقل اتفاق أهل البةلد املالزمّي لةلناقد عةلى غريهم   ألهنم أعرف ببةلديهم وأعرف مبتقدم قوله ومتأخره، وعةلى سبيل  -ج

 رحةلوا كالدارمي، فإنه ل مثاملهال يف تالميذ حيىي بن معّي، فإن التالميذ الذين قدموا بغداد ليسألوا ابن معّي عن أحوال الرجا
ينقل جتهيةله لةلرواة، بينما البغداديون ينقةلون عنه بيان أحوال هؤالء   ألهنم إبقامتهم عرفوا ما وصل إليه رأيه بعد سرب الرجال 

 يوند، يقول الدكتور أمحد نور سيف يف مقدم  حتقيق "اتريخ ابن معّي رواي  الدوري": "ولةلنقد الذي يتناقةله البغدا158وروايتهم

 

 

                                                           

(، لكن قال 71/29(، وابن عساكر يف اتريخ دمشق )4/261(، واخلطيب يف اتريخ بغداد )1/317رواه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ) 151
 روايته: "فسك  حيىي". ابن عدي يف

 (.172اتريخ حيىي بن معّي رواي  الدارمي )ص: 152
 (.11/69رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد ) 153
 (.11/69(، اتريخ بغداد )57/ 1(، معرف  الرجال رواي  ابن حمرز )374(،  سؤاالت ابن اجلنيد )ص:4/404اتريخ ابن معّي  رواي  الدوري ) 154
 (: "فقد رجع أبو زكراي وهذا هو القول األخري من قوله".4/272عّي روايته )تقدم قوله يف اتريخ ابن م 155
 ( ملا حيىي ضعف حيىي رجل: "أليس قةل  مرة: ليس به أبس".4/310تقدم قوله يف اتريخ ابن معّي روايته ) 156
 (.12/144(، ومن طريقه اخلطيب يف اتريخ بغداد )2/903رواها الدار قطن يف املؤتةلف واملختةلف ) 157
 (.31مقدم  اتريخ ابن معّي رواي  الدارمي )ص: 158
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أمهي ، نظراً ألهنم وقفوا عةلى رأيه األخري يف بعض الرواة الذين ختتةلف فيهم أقوال حيىي، ولذا فمن األمهي  أن يؤخذ بقوهلم عند  
 .159االتفاق عةلى راو  يف رأي خيالفهم فيه غريهم"

اركوه يف األخذ عن خاص  الذين ش املعتدلّيفيؤخذ أبقرب القولّي إىل أقوال األئم   قرين ،الإذا مل توجد * الطريق الهالث: 
وابن أِ خيهم   نقل الدوري والدارمي خالد املخزومي اختةلف فيه قول حيىي بن معّي، فقد بن َعطَّاف . ومهاله: الشيوخ

. 161. ونقل عنه ابن طهمان الدقاق وأمحد بن أِ حيىي أنه قال: "ليس به أبس"160وابن أِ مرمي أنه قال عنه: "ثق "
. قةل : يرتجح توثيق حيىي بن معّي 162"ضعيف" الطيالسي البغدادي عنه بقوله: عهمان أِ د احلافظ جعفر بنوتفر 

لعطّاف بن خالد   وال فرق عند حيىي بن معّي بّي قوله "ثق " أو "ليس به أبس" إال بقرين ، وقد وافقه عةلى هذا احلكم 
 روى احلديث يحصح أبس"، وأخرى قال: "ثق  به مرة: "ليس اثنّي امن عدوا من املعتدلّي: قرينه أمحد بن حنبل فقال

، (يهمف . ورجح مبوافق  أمحد ابن شاهّي يف كتابه )املختةلف163حديث"، وكذا  أبو زرع  قال: "ال أبس به" مائ  حنو
 عندي هوو  قوالن، فيه خاص  أن ظهر من كالم اإلمام أمحد أنه وثقه بعد أن سرب أحاديث وعرف عدده، فال: "وليحىي

 هبا أتى مأعةل ال انفع عن أحاديث وله حنبل بن أمحد ذلك عةلى وافقه وقد أقرب، أبس(، به ليس )إنه قوله: إىل
 ويروي هموغري  املدين  أهل عنه روى . قةل : أشار ابن عدي أن البالء فيها من الراوي عنه مث قال: "والعطاف164غريه"
 .165حدث عنه ثق " إذا أبساً  حبديهه أر ومل ،حنبل بن أمحد قال كما  حديث مئ  من قريباً 

التوقف عن أخذ احلكم من هذا الناقد الذي مل نستطع الرتجيح بّي أقواله املتعارض ، وجنوز لةلنظر يف أقوال  :*الطريق الرابع
 غريه من النقاد الذين مل خيتةلف عةليهم يف احلكم عةلى الراوي.

 

 

                                                           

 (.1/157مقدم  اتريخ ابن معّي رواي  الدوري ) 159
(، الكامل يف ضعفاء 7/33(، اجلرح والتعديل البن أِ حامت )2/353(، اتريخ ابن أِ خيهم  )170(، رواي  الدارمي )ص:3/158رواي  الدوري ) 160

ع من اتريخ الدوري: "صاحل احلديث"، وأسند عنه ابن أِ حامت قوله عن ابن معّي: "ليس به أبس، ثق  صاحل (. لكن يف املطبو 7/95الرجال البن عدي )
 احلديث".

 (.7/95(، الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي )80رواي  ابن طهمان الدقاق )ص: 161
(: "ويف كتاب ابن سفيان )؟( قال حييي بن معّي: 148عفاء )ص:(. وقال يف كتابه اتريخ أَساء الض48نقةله ابن شاهّي يف كتابه املختةلف فيهم )ص:  162

 عطاف ضعيف".
 (.7/32روى القولّي ابن أِ حامت يف اجلرح والتعديل ) 163
 (.49املختةلف فيهم )ص: 164
 (.7/97الكامل يف ضعفاء الرجال ) 165
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ى فيسةلك به مسةلك االختالف عةل  من قبل مجاع  من النقاد،: أن يكون االختالف يف الراوي * االختالف الثاين
 الناقد الواحد: حماول  اجلمع، مث الرتجيح، مث التوقف:

 وطرائق مراتبهاو  والتعديل اجلرح بدالالت ألفاظ عميق عةلم إىل حيتاج اجلمع وهذا * الطريق األول: اجلمع بّي القولّي،
 العبارات من ذلك بّي وما واجلرح، التعديل عبارات حترير إىل نفتقر نحن لذا يقول الذهيب: "مث .هلا األئم  استخدام
 باراتهبع ومقاصده، واصطالحه، اجلهبذ، اإلمام ذلك عرف التام ابالستقراء نعةلم أن ذلك، من أهم مث. املتجاذب 
 املصطةلح، كتب  يف املقررة ملعانيها مغايرة معان   عةلى تطةلق ما كهرياً   والتعديل، اجلرح صيغ" املعةلمي: ويقول .166الكهرية"
  .167"النظر واستقصاء املمارس ، طول عةلى تتوقف ذلك   ومعرف 

وطرق اجلمع بّي أقوال النقاد املتعددين تقارب األوجه اليت تقدم ذكرها يف اجلمع بّي قويل الناقد الواحد، نذكرها هنا 
 :أبمهةلتها اخلاص  مع زايدة،  فمن ذلك

يف أحد القولّي ال لبيان لةلمرتب ، وإمنا ألنه سئل عنه يف سياق رواة آخرون حفاظ ن يكون التوثيق أو التضعيف أ -1
 إىل أحب عقيل "قال فقال: عقيل؟ أو يونس إليك أحب أيهما له: قيل كأِ حامتفيضعفه ابلنسب  هلم وهو صدوق، 

 ثق  ال:"عقيلفق صاحل بن وزمع  عقيل عن وسئل يونس، عةلى تفضةليه يريد وهو به"، أبس ال وعقيل ،يونس من
 أئم  كالم  اختالف من ورد ما أكهر حيمل هذا وتقدم قول السخاوي: "وعةلى حسب سياق املقارن ، وهذا ،168متقن"
 .169والتعديل" اجلرح

 ال لرأيه فيه م: كعكرم  موىل ابن عباس، قال الذهيب: "تكةلحلفظه وتضعيفه لرأيهيف أحد القولّي أن يكون التوثيق  -2
 وأعرض مقروانً بغريه، قةليالً  له فتجنبه وروى مسةلم وأما البخاري واعتمده مجاع ، وثقه اخلوارج، وقد برأى فاهتم ،حلفظه
 .170حديهّي" أو حديث يف إال ،وحتايده مالك عنه
أو  اختالطه بعد واهر  أو إىل ما عنه الرواة بعض إىل أو شيوخه بعض إىل يف أحد القولّي ابلنسب  أن يكون تضعيفه -3

 حدثك إذا يقول: عّيم بن حيىي راشد تكةلم يف حديهه ابلعراق، قال ابن أِ خيهم : "َسع  بن يف بةلد معّي، فمعمر

 

                                                           

 (.82املوقظ  يف عةلم مصطةلح احلديث )ص: 166
 (.12مقدم  حتقيق الفوائد اجملموع  لةلشوكاين )ص:  167
 (.1/285(، والتعديل والتجريح لةلباجي )1/213(، وانظر: لسان امليزان البن حجر )7/43اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 168
 (.1/17(. وسبقه هلذا القول شيخه ابن حجر يف لسان امليزان )2/132فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 169
 (.3/93يزان االعتدال )م 170
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 فال، والبصرة الكوف  أهل فأما مستقيم، عنهما حديهه فإن طاووس   وابن الزهري عن إال فخفه   العراقيّي عن معمر 
 يه  ف ضعف قال السيوطي: "فإنه ،. وهشيم ضعفوه يف الزهري ومها حافظان171شيئاً" األعمش حديث يف عمل وما
 فذهب  شديدة حري مث وكان روايته، فسأله راجع وهو له صاحب فةلقيه حديهاً، عشرين منه فأخذ إليه رحل كان  ألنه

 يف ضعف منها، ءأشيا يف فوهم حفظها أتقن يكن ومل بذهنه، منها عةلق مبا حيدث هشيم فصار الرجل، يد من ابألوراق
 .172بسببها" الزهري

أن يكون التضعيف يف أحد القولّي ابلنسب  حلفظه ال جلميع روايته أبن يكون له كتاب حمفوظ، كما قال أبو زرع   -4
 .173فال" فظهح من حدث إذا فأما ،منها وأكتب أصوله،  أتتبع وكن  فصحاح، كتبه  "أما الرازي عن سويد بن سعيد:

شيء"، ب يف أحد القولّي أراد جرح الراوي ويتبّي أن عبارته خالف الظاهر: كقول حيىي بن معّي: "ليسأن يظن أنه  -5
 معىن عةلى بشيء( يس)ل :يقول قد معّي قال املعةلمي: "ابن .فهو يريد هبا يف أحيان كهرية قةل  حديهه ال ضعف روايته

 قال الذي لراويا وجدان فإذا جرحاً، فتكون غريه هلايقو  كما  اجلرح وجه عةلى يقوهلا وقد جرحاً، تكون فال احلديث قةل 
 .174ث"احلدي قةل  معىن عةلى معّي ابن كةلم   محل وجب وثق، وقد احلديث قةليل بشيء( )ليس معّي: ابن فيه
 األزدي الفتح أبو لنق القاضي، سهيل بن أن يكون اجلرح مل يهب  عن أحد النقاد املتعارض  أقواهلم: كما يف ثعةلب  -6
 سهيل بن ثعةلب  :معّي ابن قال األزدي: الفتح أبو قال الذهيب: "قال بشيء"،  "ليس :ثعةلب  يف قال أنه معّي ابن عن
 .175ثق ": معّي ابن عن الكوسج إسحاق روى ما والصحيح .منقطع  رواي  هذه: قةل  .بشئ ليس

د أنه قال عن شجاع بن الولي أن يكون اجلرح يف أحد القولّي خرج من ابب املزاح: كما روى اخلالل أن ابن معّي -7
 .178"مازحه كان  فكأنه: "حجر ابن احلافظ قال .177كذاب"  .  بينما قال اإلمام أمحد أن حيىي قال له: "اي176"ثق "
 

                                                           

 (.1/325اتريخ ابن أِ خيهم  ) 171
( "ما صّح من َساع هشيم عن الزهري 2/201(. وقال اإلمام أمحد )املعرف  والتاريخ لةلفسوي:14/88(. وانظر: اتريخ بغداد )1/139تدريب الراوي ) 172

 ن بن حسّي َسعته أو الزهري".أربع  أحاديث يقول: حدثنا الزهري.. وما كان غري ذلك يقول: ال أدري من سفيا
 (.9/229(، وانظر: اتريخ بغداد )2/409الضعفاء ألِ زرع  الرازي ) 173
 (1/49التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 174
 (.1/371ميزان االعتدال ) 175
 (.9/250(، اتريخ بغداد )3/270اتريخ ابن معّي رواي  الدوري ) 176
 (.1/312املنتخب من عةلل اخلالل ) 177
(: "فقال له الشيخ: إن  1/312(. لكن سياق القص  أنه دعا عةليه، قال اإلمام أمحد كما يف املنتخب من عةلل اخلالل )1/409مقدم  فتح الباري ) 178

 كن  كاذابً فهتكك هللا. قال أبو عبد هللا: فأظن دعوة الشيخ أدركته".
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اق  حممد بن إسح قال: مالك عن اإلمام اخلطيب أن يكون اجلرح يف أحد القولّي خرج خمرج الغضب: كما روى  -8
الرواي ، وإمنا لقص  ذكرها ابن إسحاق، وكان بينهما خصام. ولذا سئل حيىي بن . ومل يقصد مالك كذبه يف 179كذاب

لذا قال . 180عنه" الرواة من وهو ثق ، فهو احلديث فأما الكالم، يف أراد عسىمعّي عن تكذيب مالك، فقال: "
 . 181حلكم"ا هبا يقصد ال غضب سورة عند لسان فةلت  مالك كةلم   أن تبّي وجهها عةلى القص  حكي  املعةلمي: "إذا
، فإن مل يرتجح ابلقرائن طةلب الرتجيحفإننا ن بّي أقوال النقاد، إذا مل ميكن اجلمعف :الرتجيح بّي القولّي :* الطريق الهاين

 ابلقرئن فإننا نةلجأ إلعمال قواعد تعارض اجلرح والتعديل:
قد عن ملا تقدم من التأكد من ثبوت الن إضاف  -: إعمال القرائن لتقدمي أحد القولّي وتوجيه اآلخر: ونذكر منها  أوالا 

 :-الناقد وعدم حتريف أو تصحيف ما نقل عنه، واعتبار التشدد والتساهل، والعداوة املذهبي  وغري ذلك 
عّدلّي: فإذا جرح أو وثق الراوي أكهر النقاد، وتفرد خبالفهم واحد، ففي الغالب نقدم قول األكهرين، وحنمل   -1

ُ
كهرة امل

ابن  ري احلفظ، أو لكونه يتزين هلذا احملدث أبحسن ما عنده وخيفي مناكريه، قال املعةلمي اليماين يف توثيقالتوثيق عةلى غ
 وجدان فإذا خةلط، عنه بعد وملا مستقيم ، أبحاديث معّي ابن استقبل ولكنه عمداً  خيةلط امن أحدهم يكون معّي: "فقد

 هذا من أنه فالظاهر شديداً، طعناً  فيه طعنوا أو ،األكهرون وكذبه معّي ابن وثقه من الرواة من معّي ابن أدركه امن
 حتريه شدة مع مالك . ومن ذلك أن اإلمام182يتعمد" كان  أنه عةلى لداللته وهنا معّي ابن توثيق يزيده فإمنا الضرب،
 .183املخارق وهو متفق عةلى ضعفه، ألن مالكًا اغرت بسمته وطول جةلوسه يف املسجد أِ بن الكرمي عبد عن روى

  عةلى ونقدمه التعديلو  اجلرح يف دائًما قوله نقبل وكذا قال الذهيب عن ابن معّي وقد ضعف من اتفق عةلى حفظه: "فإان
 اجلمهور وثقه من يفبتضع أو اجلمهور لينه من بتوثيق انفرد اجتهاده، فإذا يف اجلمهور خيالف مل ما احلفاظ من كهري
 .184شذ" ملن ال األئم  أقوال لعموم فاحلكم ،وقبةلوه

 

                                                           

 (.1/238) رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد 179
 (.1/239رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد ) 180
 (.1/254التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 181
 (. 30حاشي  الفوائد اجملموع  )ص: 182
ذقه وبناهته، فروى ح(: "غر مالًكا منه َسته ومل يكن من أهل بةلده فيعرفه، كما غر الشافعي من إبراهيم بن أِ حيىي 20/65قال ابن عبد الرب )التمهيد: 183

، وكذلك الشافعي عنه وهو أيضا جمتمع عةلى جترحيه وضعفه، ومل خيرج مالك عن عبد الكرمي بن أِ املخارق حكًما يف موطئه وإمنا ذكر فيه عنه ترغيًبا وفضالً 
 (.2/27مل حيتج اببن أِ حيىي يف حكم أفرده به". وانظر: فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث لةلسخاوي )

 (.29الرواة الهقات املتكةلم فيهم مبا ال يوجب ردهم )ص: 184
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مراعاة منهج النقاد يف طريق  احلكم عةلى الراوي، فمنهم من يكتفي ببعض أحاديهه إن كان  مستقيم  فيوثقه،  -2

ومنهم من ال يوثقه إال بعد أن يسرب أحاديث كةلها ويستويف ذلك، فإذا تعارض املوثق األول مع اجلارح الهاين قدم الهاين 
 ، ومهاله حممد بن القاسم األسدي، قال ابن معّي: ثق  وقد كتب  عنه. وقد كّذبهألنه اطةلع عةلى ما مل يطةلع عةليه األول

أمحد والدارقطن، قال أمحد: أحاديهه موضوع . وقال أبو داود: غري ثق  وال مأمون، أحاديهه موضوع . وهكذا قال 
 تكون هل أحاديث عدة عةلى ةلعيط حىت تقدمه من يوثق ال من األئم  .   قال املعةلمي اليماين: "من185الباقون غري حيىي

 يف اعتمادهم جل أن عةلى يدل كةله  وهذا الراوي، لذاك مةلك  كان   االستقام  أن ظنه عةلى يغةلب حىت وتكهر مستقيماً 
 ورد أو جمةلساً، نهم فسمع شيخاً  رحةلته يف لقي إذا معّي ابن وكان الراوي... حديث سرب عةلى هو إمنا واجلرح التوثيق
 الشيخ يكون نأ يتفق وقد وثقه الشيخ؟ عن سأل مث مستقيم  األحاديث تةلك فرأى جمةلساً  منه فسمع شيخ بغداد
 سأل أنه يداجلن ابن ذكر ،ذلك بعد خيةلط أو ذلك قبل خةلط قد ويكون صحيح  أبحاديث معّي ابن استقبل دجاالً 
 ابن معّي: قالف تستنكر، أحاديث عنه له فحكى أبس. به كان  ما :فقال الكويف القرشي كهري  بن حممد عن معّي ابن
 .186مستقيماً" الشيخ رأي  فإين وأال كذاب  فهو هذا روى الشيخ كان  فإن
معاصرة الناقد لةلراوي   ألن املعاصر أعرف وأعةلم مبن يف عصره خاص  يف شيوخه، فنقده يُقدم عند التعارض عةلى  -3

د اختالط الراوي ونفي َساعه من فالن، ولذا جتنقد غريه إال ببين ، خاص  يف مسائل ال يعةلمها إال املعاصر كوق  
املتأخر من النقاد امن يعتمد عةلى سرب أحاديث الرواة كابن عدي، فإنه إذا ذكر املقل نص عةلى أنه ال ميكن احلكم 

 أو صدوق أنه ههحدي فيه يعترب ال املقدار عةليه، كما ذكر يف ترمج  سةلم العةلوي أنه قةليل احلديث مث قال: "وهبذا
 لهق ا ومهال أمهي  املعاصرة ما جاء يف ترمج  حيىي بن حسان التنيسي، روى عنه الشافعي، وقال: "أخربان .187ضعيف"
 كتباً   نفوص احلديث، حسن ثق ، "كان يونس املصري وقد روى عنه كذلك: بن سعيد أبو وقال .حسان" بن حيىي

  فأنزله من رتب  وأما أبو حامت .والنسائي وغريمهاومئتّي" وكذا وثقه أمحد  مثان سن  رجب يف مبصر وتويف هبا، وحدث

 

 

 

                                                           

 (.  4/11(، ميزان االعتدال )9/407انظر: هتذيب التهذيب ) 185
 (.489(. وانظر: سؤاالت ابن اجلنيد )ص:1/256التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 186
( عن راو ، فقال: "وأيش حديهه، إمنا 2/369عرف  الرجال رواي  ابنه عبد هللا )(. وسئل اإلمام أمحد يف العةلل وم4/352الكامل يف ضعفاء الرجال ) 187

 يعرف الرجل بكهرة حديهه".
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. 189حج " ثق  لقال: حلقه، كان  ، لذا عقب الذهيب عةلى حكم أِ حامت فقال: "لو188الهق ، فقال: "صاحل احلديث"
 كل  يف تكةلمي القطان ابن ولذا تشدد ابن القطان الفاسي فكان يتكةلم يف كل من مل يعدله معاصر، قال الذهيب: "إن

 .190عدالته" عةليه يدل ما ،عاصره عمن أخذ أو ،الرجل ذاك عاصر إمام فيه يقل مل من
يتوقف يف جرح اجلارح املتأخر عن مجهور أئم  النقد املوثقّي لةلراوي، مهل: أابن بن صاحل القرشي، وثقه أئم  النقد  -4

 الرب: ضعيف. عبد بنا أبس. وقال به ليس: النسائي وقال شيب . بن وأبو زرع  وأبو حامت ويعقوب معّي املتقدمّي كابن
 هذا أابن فيضع    فةلم عةليه تواردا وخطأ منهما غفةل  قال احلافظ ابن حجر: "وهذه ابملشهور. ليس: حزم بن وقال
 .191معه" تقدم ومن معّي بن قول فيه ويكفي, قبةلهما  أحد

ةلماء بةلده فةلو اختةلف فيه فإننا نقدم نقد عبةلدي  الناقد: أبن يكون الناقد من أهل بةلد الراوي الذي ُتكةّلم فيه،  -5
 عةليه حيح" واثىنيف "الص البخاري العابد: شيخ البخاري عمرو بن ألهنم أعرف ببةلديهم واستقام  حديهه. مهل: بيان

 عنه روى نم مبجهول "ليس احلافظ ابن حجر: قال. جمهول: حامت أبو وقال. عدي وابن حبان ابن ووثقه املدين ابن
قةل : فرواي  البخاري عنه يف الصحيح تقدم عةلى جتهيل  .192ذكران" من ووثقه واصل بن هللا وعبيد زرع  وأبو البخاري

أِ حامت   ألن البخاري عرف بةلديه وخرج عنه يف كتابه الذي اشرتط فيه ثق  الرواة، وهو أعةلم به من أِ حامت الرازي. 
 ألن وهناً، إال عةليه الغرابء بعض ثناء يزيده ال شديداً  طعناً  ةلدهب حمدثو فيه يطعن الذي قال املعةلمي اليماين: "الرواي

 مطةلقاً  شأنه ذلك أن فظن مستقيم  أبحاديث واستقبةله الغرابء لبعض فتزين ،التخطيط يتعمد كان  أبنه يشعر ذلك
 فرجع أبو فقال ،اجلزيرة حمدثو أسقطه جزري فإنه 193هذا املغرية حال وهذه. حاله حقيق  بةلده أهل وعرف عةليه، فأثىن

 يف لقياه كأهنما  رازاين زرع  وأبو حامت وأبو. بعرة يسوى ال كان  الرقي: ميمون بن عةلي وقال. مؤمتناً  يكن مل النفيةلي:
 .194الظن" به فأحسنا تقدم كما  هلما فتزين منه فسمعا رحةلتهما

 

 

 

                                                           

 (.31/268انظر ترمجته يف هتذيب الكمال ) 188
 (.129/ 10سري أعالم النبالء ) 189
 (.1/61(، الكاشف )1/556ميزان االعتدال ) 190
 (.1/95هتذيب التهذيب ) 191
 (.1/393مقدم  فتح الباري البن حجر ) 192
 (. قال أبو حامت الرازي عنه: صاحل احلديث. وقال أبو زرع  الرازي: ال أبس به.4/163هو املغرية بن سقالب، انظر ترمجته يف ميزان االعتدال ) 193
 (.2/763التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 194
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ا الراوي ومرة عبارات ألحد النقاد ُيضِعُف فيهإذا اختةلف  أقوال الناقد فنرجح منها ما وافق مجهور النقاد: فقد أتيت  -6
يقويه أخرى، بينما يوثقه آخرون غريه، فهذه قرين  عةلى تقدمي القول املوافق لرواي  غريه. وكان يطبق هذا املنهج كهري من 

 بن مام أمحداإل قل قولالعطار، فن نوح بن األئم  كابن شاهّي يف كتابه "املختةلف فيهم"، ومهاله: ما ذكره يف ترمج  سامل
 شاهّي: "وهذا مث قال ابن .بشيء ليس وأخرى قال:. أبس حبديهه وقويل ابن معّي مرة: ليس .أبساً  به أرى ما: حنبل
 وحديهه أقرب الهق  إىل وهو قوايه، قد قوليه أحد يف وحيىي أمحد ألن تعديةله، يوجب وحيىي أمحد عن سامل، يف اخلالف
 .195مستقيم"

حديهه  كأن يكون تتبع  عدله، أو جرحه املعدل عنده عةلم ومعرف  مبن أو النقاد أن اجلارحإذا تبّي من عبارات  -7
ري خاص  واعتىن به، فجاء عباراته صرحي  مبين  ال حتتمل التأويل وال الرد فيقدم عةلى غريه، ومهاله: عبد هللا بن هليع  املص

،  لكن وجدان 196ذين َسعوا منه قبل احرتاق كتبه أصحقواه مجاع  وضعفه اجلمهور، وتوسط قوم فقالوا: َساع القدماء ال
 أخبار ربتس ابن حبان سرب لنا حديهه القدمي واألخري، فبعد أن ذكر مقول  التفريق بّي َساعه القدمي واألخري، قال: "قد

 رواي  من له أصل ال وما ،موجوًدا عنه املتأخرين رواي  يف التخةليط فرأي  ،عنه واملتأخرين املتقدمّي رواي  من هليع  ابن
 .197ضعفاء" أقوام عن يدلس كان  فرأيته االعتبار إىل فرجع  ،كهريًا  املتقدمّي
إعمال قواعد تعارض اجلرح والتعديل: إذا مل نستطع دفع التعارض بّي القولّي ابلقرائن فإننا نةلجأ لةلقواعد العام  : اثنياا 

 عند تعارض اجلرح والتعديل:
فّسر عةلى  -أ

ُ
أبسباب اجلرح: وهو الراجح من مذهب مجهور  إمام عارف من التعديل مطةلقًا إذا صدرتقدمي اجلرِح امل

 حاله، ظاهر عن هب أخرب فيما لةلمعدل مصدق اجلارح وألن املعدل   عةليها يطةلع مل عةلم، زايدة اجلارح مع   وذلك ألناحملدثّي 
 أيهما اجتمعا اإذ والتعديل اجلرح يف القول قال اخلطيب البغدادي: " ابب .املعدل عن خفي ابطن أمر عن خيرب أنه إال
 يف والعةل ,  أوىل به اجلرح فإن جرحه من عدد مهل له وعدّ ,  واالثنان الواحد جرحه من أن عةلى العةلم أهل اتفق أوىل:
,  تهاعةلم ما الظاهرة حاله من عةلم  قد له: ويقول املعدل ويصدق,  عةلمه قد ابطن أمر عن خيرب اجلارح أن ذلك:
 ,  به أخرب فيما اجلارح قول صدق ينفي ال الظاهرة العدال  عن املعدل وأخبار, أمره  اختبار من تعةلمه مل بعةلم وتفردت

 

 

                                                           

 (33املختةلف فيهم )ص: 195
 (.15/493(، هتذيب الكمال لةلمزي )5/146والتعديل البن أِ حامت ) انظر: اجلرح 196
 (.2/12اجملروحّي البن حبان ) 197
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 كونه  عن ذلكب خيرجه ومل املزكي يتهم مل اجلارح بقول عمل من التعديل.. وألن من أوىل اجلرح يكون أن لذلك فوجب
 خمالف  مان األ يف حاله أن عةلم وقد,  لعدالته ونقض,  له تكذيب ذلك يف كان  اجلارح بقول نعمل مل ومىت,  عدالً 
. وقد نرد اجلرح ولو كان مفسراً ونقبل التعديل فيما إذا رّد أحد األئم  املعتد هبم مبا يدلُّ عةلى عةلمه ابجلرح 198لذلك"

نكارة يف رح الراوي ابلوعدم صحته، كما تقدم من رد الذهيب وابن حجر جلرح اجلوزجاين وابن خراش لةلهقات. أو جيُ 
 . 199فيقول: مل يتفرد به، بل اتبعه فالن وفالن، أو اآلف  امن روى عنه -مهاًل  -بعض حديهه، فيأيت ابن عدي 

أما إذا كان اجلرح غري مفسر وفيه تعديل، فاخُتةلف فيه: فقيل: يقدم التعديل ألن هناك من جرح أبمور ال جترح  -ب
، 200العدال " قطيس ال ما فذكر اجلرح يف استفسر من أخبار بعض ذكر ، فقال: "اببابلرواي ، وقد عقد اخلطيب ابابً 

 حممد لمه,  ونقاده احلديث حفاظ من األئم  ذهب وإليه,  عندان الصواب هو القول "وهذا قال اخلطيب البغدادي:
 . 201وغريمها" النيسابوري احلجاج بن ومسةلم البخاري إَساعيل بن
 يرضى ال ريينس بن حممد كان" القطان: قول حيىيومهال خطورة قبول اجلرح املبهم مطةلقاً دون مراعاة القرائن املتقدم   

   ".هالل بن محيد
 ،مستقيم  وأحاديهه واألئم  الناس عنه حدث وقد كهرية  أحاديث هالل بن "وحلميد فاستشكل ذلك ابن عدي، فقال: 

 ليس آخر ىنمع يف يرضاه ال كان  فةلعةله ،وجهه ما أدري ال ،يرضاه ال سريين بن حممد أن القطان حيىي حكاه والذي
 .202وبرواايته" به أبس ال فإنه احلديث يف وأما ،احلديث

 ال كان  فةلهذا ،السةلطان عمل من شيء يف وأزال هذا اإلشكال أبو حامت حينما سأله ابنه عن ذلك، فقال: "دخل 
 .203ثق " احلديث يف وكان ،يرضاه

 

                                                           

 (.105الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: 198
 ( ترمج  ثب  بن أسةلم البناين.2/308انظر عةلى سبيل املهال: الكامل يف ضعفاء الرجال )  199

(. وفيه: قيل لشعب : مل ترك  حديث فالن؟ قال: "رأيته يركض عةلى برذون". وعن جرير: أنه قال: "رأي  َساك بن 110الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: 200
شهور   (: "التعديل مقبول من غري ذكر سببه عةلى املذهب الصحيح امل106حرب يبول قائما، فةلم أكتب عنه". قال ابن الصالح  يف معرف  عةلوم احلديث:

اجلرح بناء عةلى أمر  مألن أسبابه كهرية يصعب ذكرها... وأما اجلرح فال يقبل إال مفسراً مبّي السبب، ألن الناس خيتةلفون فيما جيرح وما ال جيرح، فيطةلق أحده
 اعتقده جرحاً، وليس جبرح يف نفس األمر، فال بد من بيان سببه، لينظر فيه أهو جرح أو ال".

 (.108الرواي  )ص:الكفاي  يف عةلم  201
 (.3/81الكامل يف ضعفاء الرجال ) 202

 (.230/ 3اجلرح والتعديل ) 203
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وقيل: يقدم اجلرح لنفس احلج  يف اجلرح املفسر   ألن مع اجلارح زايدة عةلم ال يعةلمها املعدل. والقاعدة العام  عندي  
هذه املسأل  أنه ال يهدر اجلرح إذا كان اجلارح من األئم  املعروفّي ابلداين  واالعتدال العارفّي أبسباب اجلرح ومل يرد عن 

، وعند التطبيق العمةلي ال جتد 204ب أحكام اجلرح عند األئم  القدماء غري مفسرةاملعدل رد اجلرح حبج ، ألن أغةل
املتأخر الذي يقدم التعديل عةلى اجلرح املبهم يطبق هذا، خاص  إذا كان اجلرح قد صدر من مهل أمحد وابن مهدي وأِ 

رح اإلمام، فإننا ال هندر جزرع . ولذا لو وجد جرح إلمام معترب مل يفسر، وعارضه متأخر عرف ابلتساهل ابلتوثيق 
والعكس لو جدان جرح ملتشدد أو معروف بعداوة وعارضه توثيق إمام معترب أهدران اجلرح. هذا مع مراعاة ما تقدم يف 

 الكالم عن ضوابط اجلرح والتعديل.
هول الذي ال كاجملاألقوال وعدم وجود مرجح، ويكون الراوي غري مقبول الرواي    تساوي التوقف عند * الطريق الهالث:

 .يضعف وال يقوى، بل يتوقف يف أمره ويعترب
 املبحث الرابع: مصادر معرفة عدالة وضبط الرواة:

إذا أراد الباحث الرجوع ألحوال الرواة جرحاً وتعديالً فعةليه أن يبدأ من حتديد الكتاب الذي خرج إسناد حديهه موضوع 
مج  إذا شاء بعد ذلك لألصول واملطوالت، وتسةلسل البحث عن الرت  الدراس  حىت ُيسهِّل الطريق عةلى نفسه مث ينطةلق

 يبدأ إبحدى طريقتّي: 
* الطريق  األوىل: أن يكون الكتاب الذي خترج احلديث منه قد تُرجم لرجال أسانيده ضمن كتب الرتاجم اخلاص  بكتب 

 معين ، ونذكر منه ثالث مسارات:

 

 

 

 

 

 
                                                           

(: "ولقائل أن يقول: إمنا يعتمد الناس يف جرح الرواة ورد حديههم عةلى الكتب اليت صنفها 108قال ابن الصالح يف معرف  أنواع عةلوم احلديث )ص: 204
حنو ذلك، ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون عةلى جمرد قوهلم: فالن ضعيف، وفالن ليس بشيء، و  أئم  احلديث يف اجلرح أو يف اجلرح والتعديل، وقل

أن  :أو: هذا حديث ضعيف، وهذا حديث غري ثب ، وحنو ذلك، فاشرتاط بيان السبب يفضي إىل تعطيل ذلك وسد ابب اجلرح يف األغةلب األكهر. وجوابه
واحلكم به، فقد اعتمدانه يف أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مهل ذلك، بناء عةلى أن ذلك أوقع عندان فيهم ريب   ذلك وإن مل نعتمده يف إثبات اجلرح

حبا الصحيحّي اقوي  يوجب مهةلها التوقف. مث من انزاح  عنه الريب  منهم ببحث عن حاله أوجب الهق  بعدالته قبةلنا حديهه ومل نتوقف، كالذين احتج هبم ص
 امن مسهم مهل هذا اجلرح من غريهم، فافهم ذلك، فإنه خمةلص حسن". وغريمها
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، فسريجع الباحث إىل "هتذيب الكمال" لةلحافظ املزي، 205الست  ومةلحقاهتااألول: إن يكون احلديث يف أحد الكتب 
 :206والكتب اليت بني  عةليه، وقد طبع ، وهي

وكالمها  ،لةلحافظ الذهيبالست "  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشفكتاب "تذهيب تذهيب الكمال"، و "  -1
 تعدى الرتمج  فيه السطرين أو الهالث .لكن الهاين مقتضب جداً فال ت خمتصر من "هتذيب الكمال"،

 كتاب "هتذيب هتذيب الكمال"، وخمتصره "تقريب التهذيب"، كالمها لةلحافظ ابن حجر العسقالين.  -2
  الرجال" لةلحافظ مغةلطاي. أَساء يف الكمال هتذيب كتاب "إكمال  -3
 اخلزرجي. هللا عبد بن أمحد الكمال" لصفي الدين هتذيب تذهيب كتاب "خالص   -4

 الهاين: أن يكون احلديث يف موطأ مالك أو مسانيد أمحد والشافعي وأِ حنيف ، فسريجع لكتابّي:
كتاب "التذكرة مبعرف  رجال الكتب العشرة" ألِ احملاسن حممد بن عةلي احلسين، الذي أضاف فيه لرجال الكتب   -1

 حنيف . : رجال كتاب موطأ مالك، ومسانيد أمحد والشافعي وأِ 207الست 
كتاب "تعجيل املنفع  بزوائد رجال األئم  األربع "، وقد التقطه احلافظ ابن حجر من كتاب احلسين اآلنف، مقتصراً   -2

عةلى رجال كتاب موطأ مالك و مسانيد أمحد والشافعي وأِ حنيف ، وإضاف إليه فوائد من: كتاب "اإلكمال عمن يف 
 لكمال" لةلحسين، وذيل الكاشف" ألِ زرع  العراقي.مسند أمحد من الرجال امن ليس يف هتذيب ا

الهالث: أن ال يكون احلديث يف هذه الكتاب العشرة ومةلحقاهتا، فيمكن أن يرجع الباحث لكتب ألف  يف رجال كتب 
 معين ، ومنها عةلى سبيل املهال:

ه رجال كتاب ذكر فيالعيىن احلنفي،  الدين اآلثر لبدر معاين رجال أسامي شرح يف األخيار كتاب مغاين -1
 "معاين اآلثر" ألِ جعفر الطحاوي.

 

                                                           

إضاف  لرتاجم رجال الكتب الست : صحيح البخاري، وصحيح مسةلم، وسنن أِ داود، وسنن الرتمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه: فقد ترجم  205
ع اليدين رجال ما خرج هلم تعةليقاً، رجال كتابه "القراءة خةلف اإلمام"، وكتابه "رفاحلافظ املزي لرجال ابقي كتب األئم  الست :  فأحلق برجال صحيح البخاري: 

ود: رجال كتابه ايف الصالة"، وكتابه "األدب"، وكتابه "أفعال العباد". وأحلق برجال صحيح مسةلم: رجال ما أخرجه يف مقدم  كتابه. وأحلق برجال سنن أِ د
 "، وكتابه "الناسخ واملنسوخ"، وكتابه "التفرد"، وكتابه "فضائل األنصار"، وكتابه "مسند حديث مالك بن أنس"، وكتابه"املراسيل"، وكتابه "الرد عةلى أهل القدر

ابه "عمل اليوم ت"املسائل اليت سأل عنها أمحد ابن حممد بن حنبل". وأحلق برجال سنن الرتمذي: رجال كتابه "الشمائل". وأحلق برجال سنن النسائي: رجال ك
". وأحلق برجال كتاب سنن ابن "، وكتابه "مسند حديث مالك بن أنس"، وكتابه  "خصائص أمري املؤمنّي عةلي بن أِ طالب  "، وكتابه "مسند عةليِّ والةليةل

 ماجه: كتابه التفسري.
 من أراد معرف  طريق  ومناهج تصنيف هذه الكتب فةليذهب لةلكتب املصنف  يف "مناهج احملدثّي"، وكتب الرجال". 206
 اختصره من هتذيب الكمال مقتصراً عةلى رجال الكتب الست  دون الكتب األخرى ألصحاهبا. 207
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 .حجر ابن لةلحافظ الشيباين، احلسن بن حملمد اآلثر رواة مبعرف  اإليهار -3
 تراجم األحبار من شرح معاين اآلثر ملمحمد أيوب بن حممد السهارنفوري. -4
 املستدرك ملقبل بن هادي الوادعي. يف احلاكم كتاب رجال  -5
 بن هادي الوادعي. احلاكم" ملقبل "رجال يف وال "التقريب" يف هلم يرتجم مل الذين "سننه" يف الدارقطن رجال كتاب  -6

* الطريق  الهاني : أن ال يكون الكتاب الذي خترج احلديث منه قد ترجم لرجال أسانيده ضمن كتب الرتاجم، فريجع 
 الباحث لكتب الرتاجم العام ، وهي عةلى أصناف:

ومن أمهها كتاب "اجلرح والتعديل" البن أِ حامت وهو أول ديوان جامع يف اإلسالم  والتعديل العام : جلرحا كتب  -1
جيمع العدد الكبري من الرتاجم ويذكر فيها كالم أئم  النقد يف الراوي ابألسانيد، وكذا كتاب "التأريخ الكبري" لةلبخاري، 

 .خيهم  أِ البنومهةله 
أمهها كتاب "الهقات" ألِ حامت ابن حبان، مث كتاب "الهقات" لةلعجةلي، وكذا مهةلهما البن كتب الهقات: ومن   -2

 شاهّي.
كتب الضعفاء: ومن أمهها كتاب "الضعفاء الكبري" لةلعقيةلي، وكتاب "الكامل يف ضعفاء الرجال" البن عدي،   -3

 كتاب"لسان امليزان" البن حجر.  وكتاب "اجملروحّي" البن حبان، وهي مسندة. مث "ميزان االعتدال" لةلذهيب، و
كتب البةلدان: وهي ملن نسب لبةلد يف اإلسناد، ككتاب "أتريخ بغداد" لةلخطيب البغدادي، وكتاب "أتريخ دمشق"   -4

 البن عساكر الدمشقي"، وكتاب "أتريخ أصبهان" ألِ نعيم، وكتاب "أتريخ جرجان" لةلجرجاين".
ي"، اليت دون  عن حيىي بن معّي، ك  "أتريخ حيىي بن معّي رواي  الدور  كتب السؤاالت والعةلل: كالسؤاالت العديدة  -5

و "معرف  الرجال" البن حمرز، و "سؤاالت ابن اجلنيد" ليحىي. وكذا العديدة من السؤاالت والعةلل لإلمام أمحد بن حنبل:  
، وغريها  د هللا"، ولةلمروذي كذلكك  "سؤاالت أِ داود" له، و "مسائل ابن هانئ"، و"العةلل ومعرف  الرجال رواي  ابنه عب

 كهري.   
 املبحث اخلامس: صياغة رتبة الراوي يف الرتمجة:

عةلى الباحث بعد متييز الراوة أن يصيغ عبارة خمتصرة تبّي مرتب  كل راو اإلسناد بناء عةلى ما تقدم من ضوابط اجلرح 
 والتعديل، وذلك بعد التحقق من ثالث  أمور، وهي:  
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أقوال األئم  يف كل راو  جرحاً أو تعدياًل: ألنه الذي ينبن عةليه بيان منزل  روايته حيث القبول والرد، وهو استقصاء  -1
ال كهري من مهمثرة هذا العةلم، لذا قال احلافظ ابن حجر مبينًا خةلاًل يراه يف منهج بعض من سبقه يف ترمج  الرواة: "إ

 .208"يف والتصحيح, الةلذْين عةليهما مدار التضع التوثيق والتجريح
معرف  شيوخه وتالميذه   ألننا إذا وجدان فيمن روى عن الراوي موضع الدراس  من احملدثّي من ال حيدث إال عن  -2

 ثق ، فيفيد ذلك يف تقوي  حال الراوي.
 معرف  من روى له من أصحاب الكتب املعتربة: فيستفاد من هذا العنصر بيان حال الراوي من حيث قبول نقةله أو -3

رده، فمن روى له أصحاب الصحيح يف األصول مهاًل غري من تركوا الرواي  عنه، وكذلك من روى له أصحاب الكتب 
املشهورة املتقدم  اليت تداوهلا األئم  وجعةلوها أصواًل يف التشريع ليس كمن تفرد ابلرواي  عنه متأخر يف القرن الرابع أو 

، أو كان قصده يف التصنيف 209الرواايت ابإلجازة ال ابلسماع والتةلقياخلامس، امن ضعف احلفظ يف زمنهم وصار أغةلب 
 مجع الغرائب.

أكهر طاليب احلديث يف هذا الزمان يغةلب عةليهم كتب الغريب دون املشهور، )"قال أبو بكر اخلطيب:  :قال ابن رجب 
د صار الصحيح ّي والضعفاء حىت لقوَساع املنكر دون املعروف، واالشتغال مبا وقع فيه السهو واخلطأ، من رواي  اجملروح

عند أكهرهم جمتنباً، والهاب  مصدوفاً عنه مطرحاً، وذلك لعدم معرفتهم أبحوال الرواة وحمةلهم، ونقصان عةلمهم ابلتمييز، 
. وهذا الذي ذكره 210(وزهدهم يف تعةلمه. وهذا خالف ما كان عةليه األئم  من احملدثّي األعالم من أسالفنا املاضّي

ابألجزاء  ال يعتن ابألصول الصحاح كالكتب الست  وحنوها، ويعتن ،وجند كهرياً امن ينتسب إىل احلديث ،اخلطيب حق
 .211، وهي جممع الغرائب واملناكري""أفراد الدار قطن" ، و"معاجم الطرباين" ، و"مسند البزار"الغريب ، ومبهل 

 

 

                                                           

 (.1/3مقدم  هتذيب التهذيب ) 208

(: "مث من املعةلوم أنه البد من صون الراوي وسرت، فاحلد الفاصل بّي املتقدم واملتأخر هو رأس سن  ثةلهمائ ، ولو 1/4قال الذهيب يف ميزان االعتدال ) 209
احتيج إىل عةلو سندهم الصغر، و  فتح  عةلى نفسي تةليّي هذا الباب ملا سةلم من إال القةليل، إذ األكهر ال يدرون ما يروون، وال يعرفون هذا الشأن، إمنا َسعوا يف

 يف الكرب، فالعمدة عةلى من قرأ هلم، وعةلى من أثب  طباق السماع هلم، كما هو مبسوط يف عةلوم احلديث".

 (.141انظر: الكفاي  يف عةلم الرواي  لةلخطيب البغدادي )ص: 210

 (.2/623شرح عةلل الرتمذي ) 211
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ث لراوي موضع الدراس  مع بيان مرتبته من حيعند ذلك خيتار الباحث أقرب األوصاف اليت يصح أن تطةلق عةلى ا 
 القبول أو الرد، ومن حيث االعتبار وعدمه.

 * ولذا فالباحهون يف الرسائل العةلمي  األكادميي  سةلكوا طرقاً يف اعتماد صياغ  تراجم رواة األسانيد، فمنها:
بةله بعض عةليه أو زاد بعضهم ق: االكتفاء بوضع حكم احلافظ ابن حجر يف "تقريب التهذيب"، سواء اقتصر األول

أحكام األئم  املتعارض . وهذا يصةلح يف املتفق عةلى قبول حديههم أو املتفق عةلى ضعفهم، أما املختةلف فيهم فال يصح 
كغريه من   -أن يركن لقول احلافظ ابن حجر دون غريه يف مجيع الرواة ألن اخلةلل تطرق لكهري من أحكامه عةلى الرواة 

نبن ، سواء ابلتفريق بّي املتماثةلّي، أو التقصري ابستيعاب أقوال األئم  يف اجلرح والتعديل اما ي-ه العةلماء الذين سبقو 
 .212عةليه اخلطأ يف احلكم

:  اعتبار حكم الذهيب يف كتابه "الكاشف" مع حكم احلافظ ابن حجر العسقالين يف "تقريب التهذيب" فإن الثاين
حبكم ابن حجر،  فيقال: إن اتفقا فال أبس، لكن املشكةل  أن احلافظ  اتفقا أثب ، وإال ذكر حكم الذهيب مث ختم

الذهيب يف ا"الكاشف" كهرياً ما خيةلي الرواة املختةلف فيهم من رأيه مكتفيًا بنقل أقوال خمتصرة لةلنقاد، بل كهرياً جداً ما 
 يقول: ُوثق. ويف أحكام ابن حجر ما تقدم.

ب  رواة أقوال األئم  النقاد يف الراوي املختةلف فيه مث جيتهد ابلنظر يف مرت : أن يورد الباحث عبارات خمتصرة منالثالث
اإلسناد املختةلف فيهم حبسب ما تقدم ذكره من قواعد وضوابط اجلرح والتعديل مستأنسًا أبحكام املتأخرين كاحلافظ 

 الذهيب واحلافظ ابن حجر، مع حتديد حمةله من حيث القبول والرد أو االعتبار من عدمه.
 املبحث السادس: تدريبات لتحقق شرط العدالة والضبط:  -

 **)التدريب األول(**
ثَ َناحَ  قَاَل:, َمْعَشر   أَِِ  ْبنِ  حُمَمَّدِ  ْبنُ  احْلَُسّْيُ  َأْخرَبانَ  يف "صحيحه":   (5374)قال  ابن حبان   َمْيُمون   ْبنُ  َعةِليُّ  دَّ

ثَ َنا: قَالَ , اْلَعطَّاُر  ادِ  ْبنِ  يَ ْعةَلى َعنْ  ,الزِّْبرِقَاِن  ْبنِ  اَّللَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  ُسةَلْيَمانَ  َعنْ , َحيَّاَن  ْبنُ  َخاِلدُ  َحدَّ  َسَِْع ُ  :قَالَ  أَْوس   ْبنِ  َشدَّ
 .."حرام مؤمن َعةَلى ُمْسِكر   ُكلُّ : "يَ ُقولُ   َ  اَّللَِّ  َرُسولَ  َسَِْع ُ : يَ ُقولُ  ُمَعاِويَ َ 

 

 

                                                           

ب األرانؤط، وكتاب "إمعان النظر يف تقريب ابن حجر"  لعطاء بن عبد الةلطيف. ورساليت انظر: كتاب "حترير تقريب التهذيب" لبشار عواد وشعي 212
 لةلدكتوراه "من قال فيه ابن حجر: مقبول" من غري رواة الصحيحّي.
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من حيث اجلرح  (، اذكر احلكم عةلى هذا التابعيالز  ْبر قَان   ْبن   اّللَ   َعْبد   ْبن   ُسَلْيَمانَ س: جاء يف إسناد ابن حبان: )
 والتعديل، ويف أي مرتب  يقع من مراتب اجلرح والتعديل؟ وهل يصةلح مهةله لالعتبار إذا مل يكن من أهل االحتجاج؟

 اإلجابة:  
 حيان نب خالد: عنه وروى .أوس بن شداد بن يعةلى: عن روىسةليمان بن عبد هللا بن الزبرقان الذي  وجدان أن -1

عند املزي يف "هتذيب الكمال"، ووجدان أنه اقتصر يف ترمجته عةلى ذكر ابن حبان له يف "الهقات"، وكذا فعل الذهيب  
 الكمال"، وزاد ابن حجر يف "هتذيب التهذيب" أن ابن حبان خرج له يف "صحيحه"، وزاد مغةلطاي هتذيب يف"تذهيب
. وحكم عةليه الذهيب يف خمتصره "الكاشف"، فقال: 213الكمال" أن احلاكم خرج له يف "املستدرك" هتذيب يف "إكمال

. فالذهيب قال: "وثق" إشارة لذكر ابن حبان له يف  214احلديث" "وثق"، وقال ابن حجر يف "تقريب التهذيب": "لّي
حوال من ذكرهم ابن حبان يف "الهقات" يقول عنهم: كتابه "الهقات"، أما ابن حجر، فأغرب هنا   ألنه يف غالب أ

 روى فاملرتجم سةلفاً، فيه له جند ومل نفهمه مل احلديث(: )لّي: التهذيب": "قوله تقريب "مقبول"، قال مؤلفا كتاب "حترير
   .215)مقبول(" عنده فهو حبان، ابن اثنان ووثقه عنه
الزبرقان  بن هللا بدع بن لتعديل ابن أِ حامت حّي قال: "سةليمانأن املزي ذكر راويّي عنه نقةلهما عن كتاب اجلرح وا -2

 وحيىي لرقيا حيان بن خالد عنه روى ،أوس بن شداد بن يعةلى عن روى فريوز، بن الرمحن عبد ابن :ويقال ،األنطاكي
قةل : وفات كل من ترجم له رواي  مبشر بن إَساعيل عنه، ذكر حديهه  .216ذلك" يقول أِ َسع  ،البصري سالم بن

، من طرق عن 217واألَساء"، وأبو زرع  الدمشقي يف "اترخيه"، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" عنه الدوالِ يف "الكىن
 بن الزبرقان. وسقط اسم )سةليمان( عند أِ زرع  فصار االسم )عبد هللا بن هللا سةليمان بن عبد ثنا، إَساعيل بن مبّشر

 عةلى هذا الوهم  جمهول"، وتبعه ضعيفالزبرقان(، وهكذا وقع عند األزدي يف الضعفاء، فقال: "عبد هللا بن الزبرقان: 
 
 

                                                           

 ".ستدركهكذا قال العالم  مغةلطاي، ولكن مل أر له ذكراً يف املستدرك، ومل يذكره الشيخ مقبل الوادعي يف مؤلفه "رجال احلاكم يف امل 213
(، هتذيب التهذيب 6/72(، إكمال هتذيب الكمال ملغةلطاي )4/154(، تذهيب هتذيب الكمال لةلذهيب )12/16هتذيب الكمال لةلمزي ) 214
 (.252(، تقريب التهذيب )ص:1/461(، الكاشف )4/204)

 (.2/71حترير تقريب التهذيب ) 215
 (.4/126اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 216
(، اإلصاب  يف 4/71(. وانظر: سري أعالم النبالء )72/368(، اتريخ دمشق البن عساكر )659(، اتريخ أِ زرع  )ص: 188/ 1) الكىن واألَساء 217

 (.3/189متييز الصحاب  البن حجر )
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ع أن احلافظ ابن عساكر ساق م .218الذهيب يف "امليزان"، وابن حجر يف "لسان امليزان"، واأللباين يف "السةلس  الضعيف "
 وهو لزبرقان،ا بن هللا عبد بن سةليمان والصواب: قال، بعده إسناد أِ زرع  الدمشقي ابلسقط، مث قال بعده: "كذا

  .أنطاكي"
ولذا فالصواب أن سةليمان بن عبد هللا بن الزبرقان جمهول احلال ال تعرف عدالته، إذ مل يوثقه أو جيرحه أحد، أما  -3 

. وينطبق عةلى سةليمان هذا 219حبان له يف "ثقاته" وتصحح حديهه فبناء عةلى قاعدته املشهورة بتوثيق اجملاهيل ذكر ابن
 عنه روى من لسابع :اما قاله احلافظ ابن حجر نفسه يف مراتب اجلرح والتعديل يف مقدم  كتابه "تقريب التهذيب": "

 احلال". وهي من مراتب االعتبار عندهم يف مراتب جمهول أو مستور، بةلفظ: اإلشارة وإليه يوثق، ومل واحد من أكهر
 ال مهةله أو  فوقه يكون كأن  أي مبعترب   احلفظ السيء  توبع احلديث، قال احلافظ ابن حجر يف "نزه  النظر": "ومىت

 حديههم صار نهم احملذوف يعرف مل إذا املدلس وكذا ،املرسل واإلسناد ،املستور وكذا ،يتميز مل الذي املختةلط وكذا دونه،
العجيب أن احلافظ ابن حجر تناقض لكن  .220واملتابع" املتابع من اجملموع ابعتبار بذلك وصفه بل لذاته، ال حسناً  

 فقال: "هذا ،اخلرب خلربا حّي حكم عةليه يف "تقريب التهذيب" بةلّي احلديث كما مّر، فإنه ذكر حديهه يف كتابه "موافق 
 عنده، توثيقه قتضىي )صحيحه( يف له حبان ابن ختريج نعم. جترحياً  وال تعديالً  سةليمان يف أر مل لكن حسن... "حديث
 .221له" )الهقات( كتاب  يف أره مل ذلك ومع

 **)التدريب الثاين(**
ثَ َنا  (5507)قال البخاري  ، ُعبَ ْيدِ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  يف "صحيحه": "َحدَّ ثَ َنا اَّللَِّ ي     َحفْ  ْبنُ  ُأَساَمةُ  َحدَّ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ،املََدين 

َها: اَّللَُّ  َرِضيَ  َعاِئَش َ  َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  ُعْرَوَة،  َعةَلْيهِ  اَّللَِّ  ْسمُ ا أَذُِكرَ  َنْدرِي: الَ  اِبلةلَّْحِم، أَيْتُوانَ  قَ ْوًما ِإنَّ  : لةلنَّيبِّ  قَاُلوا قَ ْوًما َأنَّ  َعن ْ
، َعنِ  َعةِلّي، هُ اَتبَ عَ  اِبلُكْفِر. َعْهد   َحِديِهي وََكانُوا: قَاَل ْ  وَُكةُلوُه(. أَنْ ُتمْ  َعةَلْيهِ  )ََسُّوا فَ َقاَل: اَل؟ أَمْ   َخاِلد ، أَبُو َواَتبَ َعهُ  الدَّرَاَوْرِديِّ

 ."َوالطَُّفاِويُّ 
 

                                                           

 (.12/934(، سةلسةل  األحاديث الضعيف  )2/25(، لسان امليزان )2/423ميزان االعتدال ) 218
(  عن ابن حبان: "يذكر يف كتاب الهقات كل جمهول روى عنه ثق  ومل جيرح ومل يكن احلديث الذي يرويه منكراً 1/492قال ابن حجر يف لسان امليزان ) 219

 هذه قاعدته".
 
 

 (.105نزه  النظر يف توضيح خنب  الفكر )ص: 220
(: "سةليمان 6/382ابن حبان يف  الهقات ) (. قةل : هو يف املطبوع منه كما قال املزي، قال2/406موافق  اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر ) 221

 بن عبد هللا بن الزبرقان: يروي عن يعةلى بن شداد بن أوس عن معاوي  روى عنه أهل اجلزيزة خالد بن حيان وغريه".
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ي  َحْف    ْبنُ  ُأَساَمةُ س: جاء يف إسناد البخاري: ) سب ما ورد يف  ح(، اذكر احلكم عةليه من حيث اجلرح والتعديل املََدين 
 كتب اجلرح والتعديل، وهل احتج به البخاري؟ ويف أي مرتب  يقع من مراتب اجلرح والتعديل؟

 اإلجابة:
 لبخاريا له: ذكر املزي أسام  بن حفص يف كتاب "هتذيب الكمال"، وذكر يف الرواة عنه أربع ، وقال: "روى -1

 األمحر، خالد أِ مبتابع ، احلديث(. ابلةلحم أيتوان انساً  أن): عائش  عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن واحداً  حديهاً 
 اتبعه وقد كتابه،  يف حامت أِ بن الرمحن عبد ذكره وال، اترخيه يف يذكره، ومل، هشام عن الطفاوي، الرمحن عبد بن وحممد
 عطاء بن الوهاب بدع ورفعه بكري، بن ويونس سةليمان، بن الرحيم عبد كبريان:  أيضاً رجالن عروة بن هشام عن رفعه يف

 أنه وذكر ائي،الاللك القاسم أبو احلافظ ذكره ما معىن هذا .املوطأ موقوف يف وهو هشام، عن أيضاً  كتابه  يف اخلفاف
 قةل : كذا. لتأريخا يف البخاري يذكره ومل: الاللكائي جمهول". زاد احلافظ ابن حجر يف كتاب "هتذيب التهذيب: "قال

 بن هشام نع املدين أسام  حفص فقال ،أسام  اَسه من ابب آخر يف اترخيه يف البخاري ذكره وقد ،الاللكائي قال
يف "فتح  وزاد ".حج  بال األزدي ضعفه :الذهيب وقال ضعيف. :األزدي وقال هللا. عبيد بن حممد منه وَسع ،عروة

الضعفاء":  يف الذهيب يف "املغنغريه". وقال  عرفه وقد الساجي وجهةله ،مبرضي وليس األزدي الباري" فقال: "ضعفه
 مقل، صدوقموثق": " وهو فيه تكةلم له". وقال يف "من مجاع ٌ  مبتابع  حديهاً  )خ( روى وحده،  االزدي ضعفه "ثق 
 بال األزدي فهضع وقال احلافظ ابن حجر يف "تقريب التهذيب": "صدوق، ".األزدي عمر، ضعفه بن هللا عبيد َسع
 . 222حج "

أسام  بن حفص فيه ثالث  أقوال: األول: تضعيف األزدي. الهاين: جتهيل الساجي والاللكائي. الهالث: فيتةلخص أن  -2
إخراج البخاري حلديهه متابع ، وقول احلافظّي الذهيب وابن حجر: صدوق. وتوثيق األول له مرة. قةل : أما تضعيف 

 بن حفص هذا حديهّي خيالف فيهما، مث األزدي فقد وجدت ما يؤيده حيث رأي  احلافظ الدار قطن ذكر ألسام 
 .223رجح خالف روايته، فمن يكون مقاًل وخيالف يف حديهه فهو إىل الضعف أقرب

 وأما إخراج البخاري حلديهه فال يرفعه هنا من وجهّي: 

 

                                                           

(، مقدم  1/206(، هتذيب التهذيب )93(، من تكةلم فيه وهو موثق له )ص:1/66(، املغن يف الضعفاء لةلذهيب )2/332هتذيب الكمال لةلمزي ) 222
 (.98(، تقريب التهذيب )ص:1/460فتح الباري )

 (.3/377(، وأطراف الغرائب واألفراد البن القيسراين )4/381انظر: عةلل الدارقطن ) 223
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 أبسام  البخاري تجحي أن البخاري إمنا أخرج له متابع  ومل حيتج به، لذا قال احلافظ ابن حجر يف "فتح الباري" "ومل -أ
 اشرتط وإن أنه أيًضا صنيعه من . وقال أيضاً: "ويؤخذ224وغريه" الطفاوي رواي  من احلديث هذا أخرج قد   ألنه هذا
 ذلك رواي  عةلى ووافقه ،ذلك عن قصور الراوي يف كان  إن أنه واإلتقان: الضبط أهل من راويه يكون أن الصحيح يف
 . 225شرطه" عةلى احلديث وصح ،بذلك القصور ذلك اجنرب مهةله هو من اخلرب
 حفص نب أن البخاري ملا ترمجه يف "التأريخ الكبري" مل يزد عةلى أن أشار لروايته هذه عنده، فقال عنه: "أسام  -ب

  يف مل يذكره حامت أِ ، اما يدل أنه ما عرفه، ويؤيده أن ابن226"هللا عبيد بن حممد منه َسع عروة، بن هشام عن املدين،
  ".والتعديل اجلرح" كتابه
وأما حكم احلافظّي الذهيب وابن حجر أبنه صدوق فال وجه له، إذ مل يوثقه أحد والبخاري مل حيتج به، بل لو حاكمنا  

احلافظ ابن حجر لقواعده لقةلنا: ينطبق عةلى أسام  هذا ما قاله احلافظ ابن حجر نفسه يف مراتب اجلرح والتعديل يف 
 وإليه يفسر، مل ولو عف،الض إطالق فيه ووجد ملعترب، توثيق فيه يوجد مل من ": "الهامن :مقدم  كتابه "تقريب التهذيب

افظ عةليه التهذيب" حّي عقبا عةلى حكم احل تقريب وهو الذي اختاره صاحبا كتاب "حترير .ضعيف" بةلفظ: اإلشارة
 األزدي: وقال .الاللكائي: جمهول القاسم أبو وقال أحد، يوثقه فةلم به، يعترب ضعيف: أبنه "صدوق" فقاال: "بل

 .227ضعيف"
 .228أن مرتبته هي "ضعيف"، وهي من مراتب اجلرح، لكنها من مراتب االعتبار عندهم -3

 **)التدريب الثالث(**
ثَ َنا(104)قال الطرباين يف "املعجم الكبري"  ثَ َناوَ  ح ِإَْسَاِعيَل، ْبنُ  ُموَسى ثنا، اْلَفْضلِ  ْبنُ  اْلَعبَّاسُ  : "َحدَّ  ْبنُ  ُمَعاذُ  َحدَّ

، ُّ، ُعَمرَ  ْبنُ  َوُعْهَمانُ  اْلُمَهىنَّ ، َويُوُنَس، أَيُّوَب، َعنْ  َسةَلَمَ ، ْبنُ  ادُ مَحَّ  ثنا: قَاال ُسَوْيد ، َأب   ْبنُ  إ بـَْراه يمُ  ثنا: قَاال الضَّيبِّ  َوَحِبيب 
، ، ْبنِ  َوحَيْىَي  َوِهَشام   َوَذَواتَ  اْلَعَواِتَق، خُنْرِجَ : »أَنْ   هللاِ  َرُسولُ  أََمَرانَ : قَاَل ْ  َعِطيََّ ، أُمِّ  َعنْ  ِسريِيَن، ْبنِ  حُمَمَّدِ  َعنْ  َعِتيق 
 .«اْلِعيدِ  يَ ْومَ  اخْلُُدورِ 

 

 

                                                           

 (.9/634فتح الباري ) 224
 (.9/635فتح الباري ) 225
 (.2/23التاريخ الكبري لةلبخاري ) 226
 (.1/110حترير تقريب التهذيب ) 227
 (.15(. وانظر ما تقدم )ص:2/128انظر: فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 228
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، ويف أي (، اذكر احلكم عةلى هذا الراوي من حيث اجلرح والتعديلُسَوْيد   َأب   ْبنُ  إ بـَْراه يمُ س: جاء يف إسناد الطرباين: )
 مرتب  يقع من مراتب اجلرح والتعديل؟ وهل يصةلح مهةله لالعتبار إذا مل يكن من أهل االحتجاج؟

 اإلجابة:  
ليس إلبراهيم بن الفضل بن أِ سويد البصري رواي  يف الكتاب الست ، ووجدان ترمجته عند ابن أِ حامت يف "اجلرح  -1

 يقول ِأ ده أبو حامت وأبو زرع  وبندار، مث قال عنه: "وَسع والتعديل" فذكر أنه روى عنه مجاع  من احلفاظ منهم وال
 أِ بن إبراهيم :يقول أِ وَسع  يقيمه. ال التصحيف كهري  إنه :يقال :فقال سويد أِ ابن وذكر معّي بن حيىي َسع 
واختةلف فيه احلافظان الذهيب وابن حجر، فقال الذهيب يف "ميزان االعتدال":  .رضا" املسةلمّي ثقات من سويد

هذيب": التصحيف". وقال ابن حجر يف "تقريب الت كهري  كان  :وقيل ،"صدوق"، وقال يف "املغن يف الضعفاء": "ثق 
 . 229"مقبول"

 يرواين ه هو وأبو زرع ، ومها الفاحلاصل أن ابن أِ سويد وثقه أبو حامت وهو متشدد، وقد عرفه   فقد روى عن -2
عن كل أحد، ومل جيرحه أحد   ألن قول ابن معّي ليس جبرح يف الرواي ، ومل يقةله من عند نفسه بل قال: "يقال". لذا 

 له ليس نم فقول ابن حجر: "مقبول" ال وجه له   ألنه عرف املقبول يف مقدم  "تقريب التهذيب"، فقال: "السادس :
 فةلّي وإال يتابع، حيث مقبول، بةلفظ: اإلشارة وإليه أجةله، من حديهه يرتك ما فيه يهب  ومل القةليل، إال احلديث من

وال ينطبق وصف هذه املرتب  عةلى ابن أِ سويد مع توثيق أِ حامت له وروايته عنه هو وأبو زرع  وبندار، لذا  .احلديث"
 هو كما قال الذهيب: "ثق ". 

ّي من مراتب الهقات احملتج هبم عند ابن حجر يف مقدم  "تقريب التذهيب" حمرتبته هي املرتب  الهاله   -2
 .عدل" أو ثب ، أو متقن، أو كهق ،  بصف : أفرد من قال: "الهاله :

 

 

 

 

 

                                                           

(، تقريب التهذيب 1/333(، لسان امليزان )1/22(، املغن يف الضعفاء )1/53(، ميزان االعتدال لةلذهيب )2/122اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 229
 (. 92)ص:
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 **)التدريب الرابع(**
ثَ َنا25) قال الرتمذي ، ْبنُ  َنْصرُ  (: "َحدَّ ثَ َنا قَاال: اْلَعَقِديُّ، ُمَعاذ   ْبنُ  َوِبْشرُ  َعةِليّ   الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلُمَفضَِّل، نُ بْ  ِبْشرُ  َحدَّ

، نِ بْ  ُسْفَيانَ  أَِِ  ْبنِ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َراَبحِ  َعنْ  ،اْلُمر  ي    ث َفال   َأب   َعنْ  َحْرَمةَلَ ، ْبنِ  تِِه، َعنْ  ُحَوْيِطب   قَاَل: أَبِيَها، َعنْ  َجدَّ
 .«َعةَلْيهِ  اَّللَِّ  اْسمَ  يَْذُكرْ  ملَْ  ِلَمنْ  ُوُضوءَ  الَ : »يَ ُقولُ  ، اَّللَِّ  َرُسولَ  َسَِْع ُ 

  (، اذكر احلكم عةليه من حيث اجلرح والتعديل حسب ما ورد يفاْلُمر  ي    ث َفال   َأب   َعنْ س: جاء يف إسناد الرتمذي: )
 حيث االعتبار؟كتب اجلرح والتعديل، ويف أي مرتب  يقع من مراتب اجلرح والتعديل؟ وما مكانته من 

 اإلجابة:  
أبو ثفال مثام  بن وائل املري، ويقال مثام  بن حصّي، ذكره العقيةلي يف "الضعفاء"، ونقل فيه عن البخاري قوله:  -1

 بوأ يهب ". ونقل ابن عبد اهلادي عن أمحد أيضًا أنه قال: "من "فيه نظر"، ونقل عن أمحد أنه قال عن حديهه: "ال
املزي يف ترمجته املزي يف "هتذيب الكمال" عةلى قول البخاري. وزاد مغةلطاي يف "إكمال هتذيب ثَِفال؟". واقتصر 

وزاد احلافظ ابن حجر يف  ."230القطان ابن وكذا. جمهول هو وقال: ،زرع  وأبو حامت أبو الكمال" قوله: "وضعفه
 أحسن الباب هذا يف ليس :فقال ،هذا عن حممًدا العةلل: سأل  ويف اجلامع يف الرتمذي "هتذيب التهذيب" قوله: "وقال

 القةلب يف قالو  الرابع ، الطبق  يف الهقات يف حبان بن مشهور. وذكره حصّي بن مثام  :البزار وقال هذا. من عندي
ضى"، وقال احلافظ مي إسناده وال بقوي هو عةليه". واختصر الذهيب القول فيه فقال: "ما فيه اختةلف فإنه هذا حديهه من

 .231"تقريب التهذيب": "مقبول"ابن حجر يف 
. 232فاحلاصل أن فيه قولّي: األول: قول البخاري  "فيه نظر"، وهو ال يقوله إال يف أشد اجلرح عنده وفيمن يتهمه -2

   233الهاين: احلكم جبهالته من قبل أمحد وأِ حامت وأِ زرع . وأما ذكر ابن حبان له يف ثقاته فكأنه ليس عةلى شرطه
لالختالف. وال يبعد ما حكم عةليه الذهيب حيث قال "ما هو بقوي"، أما قول ابن حجر:  ألنه شكك يف حديهه

 "مقبول"، أي يتابع وإال فةلّي، فغري مناسب مع طعن اإلمام أمحد وابن حبان يف صح  حديهه. ولذا استدرك صاحبا 

 

                                                           

 (.1/595انظر العةلل البن أِ حامت ) 230
(، 3/108(، إكمال هتذيب الكمال ملغةلطاي )4/410(، هتذيب الكمال لةلمزي )8/157(، الهقات البن حبان )1/177الضعفاء الكبري لةلعقيةلي ) 231

 (.1/177(، تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي)134(، تقريب التهذيب )ص:2/30(، هتذيب التهذيب البن حجر )4/508ميزان االعتدال لةلذهيب )
 (.1/255(، التةلخيص احلبري )2/416زان االعتدال )انظر: مي 232
 (: "فكأنه مل يوثقه".1/255قال احلافظ ابن حجر يف التةلخيص احلبري ) 233
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 نظر، وذكره حديهه يف البخاري: قال ضعيف، "حترير التقريب" عةلى قول احلافظ ابن حجر أبنه "مقبول"، فقاال: "بل:
ميضي،  إسناده الو  بقوي هو ما امليزان: يف الذهيب وقال. يهب  ال حديهه: عن أمحد اإلمام وقال الضعفاء، يف العقيةلي
فينطبق عةلى أِ ثفال هذا ما قاله احلافظ ابن حجر نفسه يف مراتب اجلرح والتعديل يف  .234حبان" ابن سوى يوثقه ومل

 وإليه يفسر، مل ولو عف،الض إطالق فيه ووجد ملعترب، توثيق فيه يوجد مل من قريب التهذيب": "الهامن :مقدم  كتابه "ت
 .ضعيف" بةلفظ: اإلشارة

 .235أن مرتبته هي "ضعيف"، وهي من مراتب اجلرح، لكنها من مراتب االعتبار عندهم -3
 **)التدريب اخلامس(**

ثَ َنا455قال ابن ماجه ) ثَ َنا: القَا الدَِّمْشِقيَّاِن، ِإَْسَاِعيلَ  ْبنُ  َوُعْهَمانُ  ُعْهَماَن، ْبنُ  اْلَعبَّاسُ  (: "َحدَّ  ،ُمْسةِلم   ْبنُ  اْلَولِيدُ  َحدَّ
ثَ َنا قَاَل: َب ُ  َحدَّ َثِن  اَل:قَ  ،اأَلْشَعر ي    َصال ح   َأب   َعنْ  اأَلْسَوِد، َسالَّم   أَِِ  َعنْ  اأَلْحَنِف، ْبنُ  َشي ْ  اأَلْشَعرِيُّ، اَّللَِّ  َعْبدِ  أَبُو َحدَّ
  اَّللَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  َسَُِعوا َهُؤالِء، ُكلُّ   ْلَعاصِ ا ْبنِ  َوَعْمرِو َحَسَنَ ، اْبنِ  َوُشَرْحِبيلَ  ُسْفَياَن، أَِِ  ْبنِ  َويَزِيدَ  اْلَولِيِد، ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ 
 .«النَّارِ  ِمنَ  ِلأَلْعَقابِ  َوْيلٌ  اْلُوُضوَء، أمتُّوا: »قَالَ 
رد (، اذكر احلكم عةليه من حيث اجلرح والتعديل حسب ما و اأَلْشَعر ي    َصال ح   َأب   َعنْ جاء يف إسناد ابن ماجه: )س: 

 يف كتب اجلرح والتعديل، ويف أي مرتب  يقع من مراتب اجلرح والتعديل؟ وما مكانته من حيث االعتبار؟
 اإلجابة:  

 .به" سأب أِ حامت يف اجلرح والتعديل فنقل عن أبيه أنه قال: "الأبو صاحل األشعري، ال يعرف اَسه، ذكره ابن  -1
وقال ابن حجر يف "تقريب التهذيب":  .ونقل ذلك املزي، وابن حجر، وقال املزي يف "ميزان االعتدال: "ثق "

هو و . قةل : قول احلافظ ابن حجر فيه قصور حيث أن أاب صاحل األشعري قال عنه أبو حامت: "ال أبس به" 236"مقبول"
إمام معترب بل ُعّد يف املشددين، فال يبعد قول الذهيب، لكن قال صاحبا "حترير تقريب التهذيب" تعقيباً عةلى حكم ابن 

 فيه عرفن وال الذهيب، ووثقه به، أبس ال حامت: أبو وقال مجع، عنه روى فقد احلديث، حسن صدوق حجر: "بل:
 .237جرحاً"

 
                                                           

 (.1/202حترير تقريب التهذيب ) 234
 (.15(. وانظر ما تقدم )ص:2/128انظر: فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث لةلسخاوي ) 235
(، ميزان االعتدال 10/293( تذهيب هتذيب الكمال لةلذهيب )33/413(، هتذيب الكمال لةلمزي )9/392اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 236
 (.649( تقريب التهذيب )ص: 12/131(، هتذيب التهذيب البن حجر )4/538)

 (215/ 4حترير تقريب التهذيب ) 237
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ها دون مراتب الهقات، وهي املرتب  اليت قال عنها يف مقدم  "تقريب مرتبته هي من مراتب االحتجاج، لكن - 2
 .أبس" هب ليس أو به، أبس ال أو بصدوق، اإلشارة وإليه قةلياًل،  الهاله  درج  عن قصر من التهذيب": "الرابع :
 خامتة البحث:

 أهم النتائج: -أ 
 ا أييت:أهم النتائج املستفادة منه، وهي تتةلخص فيمبعد أن مّن هللا عةلي إبمتام هذا البحث فإن من املناسب أن أبرز 

، أئم  النقد املتقدمّي الذين نظروا يف أسانيد األحاديث فعرفوا  أحوال الرواة عدال  وضبطاً أمهي  معرف  وتطبيق منهج  -1
 اتم . إطالع ويقظ  بسع 
افاً عةلى هؤالء يف درج  الضبط، فأطةلق النقاد أوصتبّي أن عام  الرواة وإن اتفقوا يف العدال  الديني  إال أهنم خمتةلفون  -2

 الرواة تبّي مقدر ما خالفوا أو وافقوا فيه الهقات.
وضع النقاد مراتب لةلجرح والتعديل تستوعب هذه األوصاف اليت أطةلق  عةلى الرواة، وهذه املراتب خمتةلف  من  -3

 حيث القبول والرد، وخمتةلف  يف االعتبار من عدمه.
 اليت تهب  فيها العدال  والضبط، واليت تعتمد عةلى أئم  النقد األوائل يف جتةلي  أحوال الرواة وسرب تبين  الطرق -4

 مروايهتم.
 جتةّل  الضوابط يف احلكم عةلى الرواة عند اختالف النقاد فيهم جرحاً وتعدياًل.  -5
ةلح منها هذه األلفاظ، وما يص يقع اخلةلل عند عدم مراعاة ضوابط ألفاظ اجلرح والتعديل عند االختالف، ومراتب -6

 لالحتجاج أو االعتبار.
 تبّي أن هناك كتباً تفيد يف بيان عدال  الرواة وضبطهم ينبغي إتقان التعامل معها.  -7
 التوصيات: –ب 
وجوب العناي  بدراس  شروط صح  احلديث عةلى ضوء قواعد أئم  النقد ومنها: "معرف  عدال  الرواة وضبطهم"،  -1

 ف عةليه قبول احلديث أو رده.والذي يتوق

العناي  األكادميي  يف الدراسات العةليا ابجلامعات ومراكز البحوث ابلدراس  املتخصص  ملنهج أئم  النقد خاص  يف  -2
 عدال  الرواة وضبطهم، مع إفراد كل عةلم منهم بدراس  خاص .

وتفريغ  لدراس  منهج أئم  النقد املتقدمّي،قيام اجلامعات ومراكز البحث العةلمي بتخصيص أقسام وكراس  حبهي   -3
 املتقنّي يف هذا اجلانب لةلتأليف يف هذا املوضوع بشكل منهجي موسوعي متكامل يكون نواة لتجةلي  هذا املنهج.
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االهتمام من قبل اجلامعات ومراكز البحث فيما مت كتابته من البحوث العةلمي  والرسائل اجلامعي  يف منهج أئم   -4
ملعرف   الدراسات واملوازن  بّي هذه الدراسات املتنوع ، تةلك التنسيق العةلمي بّي  يف شروط صح  احلديث، و النقد خاص
 وموضع االتفاق واالختالف بينهم. ،اليت سار عةليها النقاد العام املنهج العةلمي

الستفادة منها والتنسيق هون من الكي يتمكن الباح يف هذا اجملال، طباع  الرسائل العةلمي  األكادميي  اليت مل تطبع بعد -5
 بينها.
 

The Research Conclusion: 

A. The Most Important Results: 

After I have finished this research, I think it is suitable to show the most 

important results of it; such as: 

1. The importance of knowing and applying the approach of the advanced 

criticism Imams; who searched about the Hadiths’ evidences, and knew the 

narrators’ situation in respect to uprightness and rectification with full 

knowledge and vigilance. 

2. It is found that; the most narrators agreed upon the religious uprightness, but 

disagreed upon the rectification level, so the critics described those narrators 

with descriptions show how much they agreed or disagreed with trustworthy. 

3.  The critics set levels for the invalidating and uprightness to accommodate 

these descriptions which described the narrators, these levels are various in 

terms of acceptance and rejection, and in term of taking them into 

consideration or not. 

4. The methods which prove the uprightness and rectification are various; as they 

depend on the ancient criticism Imams in discovering the conditions of the 

narrators and exploring their narrations. 

5. The controls appeared clearly in judging on narrators when the critics varied 

about them in respect to invalidating and rectification. 

6. The imbalance occurs when the words of the invalidating and rectification are 

not observed upon variation, levels of these words and which of them is proper 

for allegation or consideration. 

7. It is found there are useful books to show the narrators uprightness and 

rectification; which need for accuracy to handle them. 

B. Recommendations: 

6. Care must be taken to study the conditions of the validity of the Hadith in light 

of the rules of the criticism Imams; such as “knowing the narrators uprightness 

and rectification”, which the Hadith acceptance or rejection depend on it. 
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7. Academic care in the postgraduates in universities and researches centers 

through specialized study of the approach of the criticism Imams; especially 

in the narrators’ uprightness and rectification, with separate each science of 

them with a special study. 

8. Universities and scientific research centers shall allocate research divisions to 

study the approach of the advanced criticism Imams, the perfect researchers 

in this regard shall betotally engaged in composing in this subject in an 

integrated methodological encyclopedic approach that shall be the core of this 

approach. 

9. Universities and research centers shall pay attention to the scientific 

researches and dissertations which have been written in the approach of 

criticism Imams specially in the Hadith validation conditions, making 

scientific coordination among those various studies, making balance among 

these studies to know the general scientific approach which was followed by 

the critics, and the agreement and disagreement points among them. 

10. Printing the academic scientific dissertations which are not printed yet; to 

enable the researchers to have benefits from them and coordination among 

them. 
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 ه .1418، األوىل: الرايض، الطبع  – طيب  دار: سعيد، الناشر آي  احلسّي
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 279 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 نور حممد أمحد. د: ، احملقق(ه 233: املتوىف) البغدادي معّي بن حيىي الدوري، املؤلف أبو زكراي رواي  معّي ابن اتريخ
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  ه . 1425 األوىل، :والنشر، الطبعه لةلطباع  احلديه  الفاروق: أمّي، الناشر السيد جمدي - غنيم عباس غنيم: حتقيق
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 املعارف دائرة مطبع :، الناشر(ه 852: املتوىف) العسقالين حجر ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: التهذيب، املؤلف هتذيب

 ه .1326 األوىل، الطبع  النظامي  ابهلند، 
 أِ الزكي ناب الدين مجال احلجاج، أبو يوسف، بن الرمحن عبد بن يوسف: الرجال املؤلف أَساء يف الكمال هتذيب
بريوت،  – الرسال  مؤسس : معروف، الناشر عواد بشار. د: ، احملقق(ه 742: املتوىف) املزي الكةليب القضاعي حممد
 ه .1400 األوىل،: الطبع 
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: ، احملقق(ه 1182 :املتوىف)الصنعاين  مث الكحالين إَساعيل بن حممد األنظار، املؤلف: تنقيح ملعاين األفكار توضيح
 ه .1417 األوىل لبنان، الطبع : -بريوت, العةلمي   الكتب دار عويض ، الناشر: بن حممد بن صالح
 ،مدير خان املعيد عبد حممد الدكتور: مراقب  ، حت (ه 354: املتوىف) الُبسيت حامت أبو، حبان بن أمحد بن الهقات
 .ه 1393 األوىل،: اهلند، الطبع  الدكن آابد حبيدر العهماني  املعارف دائرة: الناشر
: ،  احملقق(ه 463: املتوىف) البغدادي اخلطيب عةلي بن أمحد بكر أبو: السامع، املؤلف وآداب الراوي ألخالق اجلامع
 الرايض. - املعارف مكتب : الطحان، الناشر حممود. د

 طبع : ، الناشر(ه 327: املتوىف) حامت أِ ابن الرازي إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد أبو: والتعديل، املؤلف اجلرح
 1271 األوىل،: بريوت، الطبع  – العِر الرتاث إحياء اهلند، دار – الدكن آابد حبيدر - العهماني  املعارف دائرة جمةلس
 ه .
 أبو الدين مشس: املؤلف ،«احلديث عةلوم يف رسائل أربع» كتاب  ضمن مطبوع) والتعديل اجلرح يف قوله يعتمد من ذكر
: بع بريوت، الط – البشائر دار: غدة، الناشر أبو الفتاح عبد: ، احملقق(ه 748: املتوىف) الذهيب أمحد بن حممد هللا عبد

 ه .1410 الرابع ،
شاكر،  أمحد: ، احملقق(ه 204: املتوىف) القرشي الشافعي املطةليب إدريس بن حممد هللا عبد أبو الشافعي: الرسال ، املؤلف

 ه .1358 األوىل،: مصر، الطبع  احلةليب مكتبه: الناشر
، (ه 748: املتوىف) الذهيب أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: ردهم، املؤلف يوجب ال مبا فيهم املتكةلم الهقات الرواة
 ه .1412 األوىل،: لبنان، الطبع  بريوت - اإلسالمي  البشائر دار: املوصةلي، الناشر إبراهيم حممد: احملقق
 حسن االرنؤوط، شعيب: ، حققه(ه 385: املتوىف) الدارقطن عمر بن عةلي احلسن أبو: الدار قطن، املؤلف سنن
 ه . 1424 األوىل،: لبنان، الطبع  – بريوت الرسال ، مؤسس : برهوم، الناشر أمحد هللا، حرز الةلطيف عبد شةليب،
 أمحد: ، احملقق(ه 233: ىفاملتو ) البغدادي معّي بن حيىي زكراي أبو: معّي،املؤلف بن حيىي زكراي ألِ اجلنيد ابن سؤاالت
 ه .1408 األوىل، املنورة، الطبع : املدين  - الدار مكتب  النشر: سيف، دار نور حممد

 عمادة لناشر:العمري، ا قاسم عةلي حممد: والتعديل، احملقق اجلرح يف السجستاين داود أاب اآلجري عبيد أِ سؤاالت
 ه .1403 األوىل، الطبع : املنورة، املدين  اإلسالمي ، ابجلامع  العةلمي البحث
 عارفامل مكتب : عبدالقادر، الناشر بن موفق: لةلدارقطن، احملقق (ه 427: املتوىف) السهمي يوسف بن محزة سؤاالت

 ه . 1404 األوىل،: الرايض، الطبع  –
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، (ه 748: توىفامل) الذهيب قَامْياز بن عهمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: النبالء، املؤلف أعالم سري
 ه . 1405،  الهاله: الرسال ، الطبع  مؤسس : األرانؤوط، الناشر شعيب الشيخ إبشراف احملققّي من جمموع : احملقق
، (ه 795: املتوىف) الَسالمي احلنبةلي احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين الرتمذي، املؤلف: عةلل شرح
 األوىل. األردن، الطبع : – الزرقاء - املنار مكتب : سعيد، الناشر الرحيم عبد مهام الدكتور احملقق:

 739: املتوىف) ارسيالف بةلبان بن عةلي الدين عالء: حبان، ترتيب ابن صحيح تقريب يف صحيح ابن حبان = اإلحسان
 ه . 1408 األوىل،: بريوت، الطبع  الرسال ، مؤسس : الناشر األرنؤوط، شعيب: ، حققه(ه 

: جلعفي، احملققا البخاري عبدهللا أبو إَساعيل بن حممد: املؤلف ،املختصر الصحيح املسند صحيح البخاري = اجلامع
، (الباقي عبد ؤادف حممد ترقيم ترقيم إبضاف  السةلطاني  عن مصورة) النجاة طوق دار: الناصر، الناشر انصر بن زهري حممد
 ه .1422 األوىل،: الطبع 

 النيسابوري يالقشري  أبو احلجاج بن مسةلم: املؤلف ،العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح صحيح مسةلم = املسند
 بريوت. – العِر الرتاث إحياء دار: الباقي، الناشر عبد فؤاد حممد: ، احملقق(ه 261: املتوىف)

 عمرو ابن بوأ الرمحن، عبد بن عهمان: والسقط، املؤلف اإلسقاط من ومحايته والغةلط اإلخالل من مسةلم صحيح صيان 
 لهاني ،ا بريوت، الطبع : – اإلسالمي الغرب دار: عبدالقادر، الناشر عبدهللا موفق: ، احملقق(ه 643: املتوىف) الصالح
 ه .1408
: قةلعجي، الناشر املعطي عبد: ، احملقق(ه 322: املتوىف) العقيةلي عمرو بن حممد جعفر أبو: الكبري، املؤلف الضعفاء
 ه .1404 األوىل،: بريوت، الطبع  – العةلمي  املكتب  دار

اهلامشي،  مهدي نب النبوي . حتقيق: سعدي السن  يف وجهوده الرازي زرع  أِ الرازي = ضمن كتاب زرع  ألِ الضعفاء
 ه .1402: النبوي ، الطبع  املدين   ،اإلسالمي ابجلامع  العةلمي البحث عمادة: الناشر
وآخرون،  شاكر حممد أمحد: ، احملقق(ه 279: املتوىف) عيسى أبو الرتمذي، عيسى بن حممد: الصغري، املؤلف العةلل
 بريوت.  – العِر الرتاث إحياء دار: الناشر
: عةليه ، عةلق(ه 385 :املتوىف) الدارقطن البغدادي عمر بن عةلي احلسن أبو: املؤلف .النبوي  األحاديث يف الواردة العةلل
 ه . 1427 األوىل،: الدمام، الطبع  – اجلوزي ابن دار: الدابسي، الناشر حممد بن صاحل بن حممد
، (ه 241: املتوىف)رواي  ابنه عبد هللا   (ه 241: املتوىف)الشيباين حنبل بن حممد بن أمحد: الرجال، املؤلف ومعرف  العةلل
 ه . 1422 الهاني ،: الرايض، الطبع ,  اخلاين دار: عباس، الناشر حممد بن هللا وصي: احملقق
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 الدكتور: وغريه، احملقق املروذي رواي  (ه 241: املتوىف) الشيباين حنبل بن حممد بن أمحد: الرجال املؤلف ومعرف  العةلل
 ه . 1408األوىل، : اهلند، الطبع  بومباى السةلفي ، الدار: عباس، الناشر حممد بن هللا وصى
  ،الباحهّي من فريق: حتقيق (،ه 327: املتوىف) الرازي حممد بن الرمحن عبد حممد أبو: حامت املؤلف أِ البن العةلل
 .ه  1427 األوىل،: احلميضي، الطبع  مطابع
 - املعرف  ارد: الناشر ،العسقالين الفضل أبو حجر بن عةلي بن أمحد: البخاري، املؤلف صحيح شرح الباري فتح

 ه .1379ابز،  بن هللا عبد بن العزيز عبد: العالم  تعةليقات اخلطيب، عةليه الدين حمب: طبعه عةلى بريوت، أشرف
، (ه 902: توىفامل) السخاوي الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشس: املؤلف ،احلديث الفي  بشرح املغيث فتح
 ه .1424 األوىل،: مصر، الطبع  – السن  مكتب : عةلي، الناشر حسّي عةلي: احملقق

 الرمحن عبد: احملقق (،ه 1250: املتوىف) الشوكاين عةلي بن حممد: املوضوع  املؤلف األحاديث يف اجملموع  الفوائد
 لبنان. بريوت العةلمي ، الكتب دار: اليماين الناشر املعةلمي
: املتوىف) العسقالين حجر ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: أمحد، املؤلف لإلمام املسند عن الذب يف املسدد القول
 ه .1401 األوىل، القاهرة، الطبع : – تيمي  ابن مكتب : ، الناشر(ه 852

: املتوىف) ذهيبال أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: الست ، املؤلف الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف
 القرآن  ةلومع مؤسس  - اإلسالمي  لةلهقاف  القبةل  دار: اخلطيب، الناشر منر حممد أمحد - عوام  حممد ، احملقق:(ه 748

. (ه 365: املتوىف) اجلرجاين عدي بن أمحد أبو: الرجال. املؤلف ضعفاء يف الكامل ه . 1413 األوىل،: جدة، الطبع 
 - العةلمي  الكتب :الناشرسن .  أبو الفتاح عبد: حتقيقه يف معوض، شارك حممد عةلي-املوجود عبد أمحد عادل: حتقيق
 لبنان.-بريوت
: املتوىف) ديالبغدا اخلطيب مهدي بن أمحد بن ثب  بن عةلي بن أمحد بكر أبو: الرواي . املؤلف عةلم يف الكفاي 
 نورةامل املدين  - العةلمي  املكتب : املدين. الناشر محدي إبراهيم,  السورقي عبدهللا أبو: . احملقق(ه 463
الفارايِ،  نظر قتيب  أبو: ، احملقق(ه 310: املتوىف) الرازي الدوالِ أمحد بن حممد ِبْشر أبو: املؤلفواألَساء،  الكىن
 ه . 1421 األوىل،: الطبع  ،- حزم ابن دار: الناشر
غدة،  أبو الفتاح عبد: ، احملقق(ه 852: املتوىف) العسقالين حجر ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: امليزان، املؤلف لسان
 ,م 2002 األوىل،: اإلسالمي ، الطبع  البشائر دار: الناشر
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 أبو التميمي، َمْعبَد، نب معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد: واملرتوكّي. املؤلف والضعفاء احملدثّي من اجملروحّي
 ،األوىل: حةلب. الطبع  – الوعي دار: زايد. الناشر إبراهيم حممود: . احملقق(ه 354: املتوىف) الُبسيت الدارمي، حامت،
 ه  1396
: املتوىف) ارسيالف الرامهرمزي خالد بن الرمحن عبد بن احلسن حممد أبو: والواعي، املؤلف الراوي بّي الفاصل احملدث
 .1404 الهاله ،: بريوت، الطبع  – الفكر دار: اخلطيب، الناشر عجاج حممد. د: ، احملقق(ه 360
 بن الرحيم عبد: ، احملقق(ه 385: املتوىف) شاهّي ابن ب  املعروف أمحد بن عمر حفص أبو: فيهم، املؤلف املختةلف
 ه .1420 األوىل،: السعودي ، الطبع  العربي  املمةلك  الرايض، الرشد، مكتب : القشقري، الناشر أمحد بن حممد
: ، احملقق(ه 233: ىفاملتو ) البغدادي معّي بن حيىي زكراي أبو: حمرز، املؤلف ابن رواي  معّي بن حيىي عن الرجال معرف 
 ه .1405 األوىل،: دمشق، الطبع  – العربي  الةلغ  جممع: القصار،  الناشر كامل  حممد
: املتوىف) الصالح نابب املعروف الرمحن، عبد بن عهمان: الصالح، املؤلف ابن مبقدم  ويُعرف احلديث، عةلوم أنواع معرف 
 ه .1406 :النشر بريوت، سن  – املعاصر الفكر دار سوراي، -الفكر دار: الناشرعرت،  الدين نور: ، احملقق(ه 643

 معظم السيد: ، احملقق(ه 405: املتوىف) النيسابوري هللا عبد بن حممد احلاكم هللا عبد أبو: احلديث، املؤلف عةلوم معرف 
 ه .1397 الهاني ،: بريوت، الطبع  – العةلمي  الكتب دار: حسّي، الناشر

 مؤسس : العمري،  الناشر ضياء أكرم: احملقق (ه 277: املتوىف) الفسوي سفيان بن يعقوب: والتاريخ، املؤلف املعرف 
 ه . 1401 الهاني ،: بريوت، الطبع  الرسال ،
 ،(ه 748: املتوىف) الذهيب قَامْياز بن عهمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: الضعفاء، املؤلف يف املغن
 عرت. الدين نور الدكتور: احملقق

 – لةلرتاث املأمون دار: سيف، الناشر نور حممد أمحد. دمن كالم أِ زكراي حيىي بن معّي رواي  ابن طهمان، حتقيق: 
 دمشق.
 املقدسي دام ق اببن الشهري أمحد بن هللا عبد الدين موفق حممد أبو: ، املؤلف(تتم  ومعه) اخلالل عةلل من املنتخب

 والتوزيع. لةلنشر الراي  دار: حممد، الناشر بن هللا عوض بن طارق معاذ أِ: ، حتقيق(ه 620: املتوىف)
 852: املتوىف) قالينالعس حجر ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: املختصر، املؤلف أحاديث ختريج يف اخلرب اخلرب موافق 
 الرايض التوزيع،و  لةلنشر الرشد مكتب : السامرائي، الناشر جاسم السيد صبحي السةلفي، اجمليد عبد محدي: ، حققه(ه 
 .ه  1414 الهاني ،: السعودي ، الطبع  العربي  املمةلك  -
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 285 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 عبد بن هللا عبد بن موفق: ، حتقيق(ه 385: املتوىف) الدارقطن عمر بن عةلي احلسن أبو: واملخَتةِلف، املؤلف املؤتةَِلف
 ه .1406 األوىل،: بريوت، الطبع  – اإلسالمي الغرب دار: القادر، الناشر

: به ، اعتىن(ه 748 :املتوىف) الذهيب أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: احلديث املؤلف مصطةلح عةلم يف املوقظ 
 ه . 1412 الهاني ،: حبةلب، الطبع  اإلسالمي  املطبوعات مكتب : ُغّدة، الناشر أبو الفتاح عبد
: املتوىف) لذهيبا قَامْياز بن عهمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: املؤلفالرجال  نقد يف االعتدال ميزان
 1382 األوىل، :لبنان، الطبع  – بريوت والنشر، لةلطباع  املعرف  دار: البجاوي، الناشر حممد عةلي: ، حتقيق(ه 748
 ه .
 العسقالين جرح ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: األثر، املؤلف أهل مصطةلح يف الفكر خنب  توضيح يف النظر نزه 
دمشق،  باح،الص مطبع : عرت، الناشر الدين نور: عةليه وعةلق املؤلف عةلى مقروءة نسخه عةلى ، حققه(ه 852: املتوىف)

 ه ,. الهاله ،: الطبع 
: املتوىف) العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن عةلي بن أمحد الفضل أبو: الصالح، املؤلف ابن كتاب  عةلى النك 
 ،املنورة، اإلسالمي  ابملدين  ابجلامع  العةلمي البحث عمادة: املدخةلي، الناشر عمري هادي بن ربيع: ، احملقق(ه 852
 ه .1404 األوىل،: الطبع 
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ABSTRACT 

 

This descriptive article discusses the role of scientific evidence in crimes 

investigations, to discover the culprits as soon as possible, protecting the rights of 

victims and punishing perpetrators. Recent scientific methods have been used by the 

police as evidence, which can be used as compelling evidence for the perpetrators, 

as judges use when making judgments. The problem in the fact that the defendants 

use scientific means and modern science to commit crimes. In view of the evolution 

of crime methods, the discovery of the perpetrator has become difficult. The 

scientific evidence itself poses problems that may affect the fundamental rights of 

the human being, making the disclosure of the truth extremely difficult for the 

judiciary. Through the analytical descriptive approach, the findings revealed that: 

The technological development was accompanied by an evolution in the means of 

criminality, and the perpetrators have used the latest science to commit their crimes. 

The methods of detection of the evidence have also developed. This development 

took two forms. Access to the manual using new means previously unknown; the 

second is to modify and develop the use of traditional methods in a way that increases 

its effectiveness. The jurisprudence differed between supporters and opponents of 

the use of scientific evidence. The jurisprudence differed between supporters and 

opponents of the scientific evidence, to contradict two types of interests that seem 

difficult to reconcile. Those who support the fact that the scientific evidence helps to 

get the truth in less time and effort, and contradicts the evidence by claiming that it 

ends the role of the judge in the process of proof, so that he has only to comply with 

the opinion of the expert. 

Keywords: scientific evidence, crimes, criminal evidence. 
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 ملخصال

تناقش هذه املقالة الوصفية، دور الدليل العلمي يف اإلثبات اجلنائي، والتوصل إىل اجلناة يف أسرع وقت، ومحاية حقوق 
اجملين عليهم، وإحلاق العقوبة مبرتكيب اجلرمية. فالوسائل العلمية احلديثة تستخدمها أجهزة الشرطة كقرينة، ميكن االستناد 

 يستخدمون نياملتهم كما يستخدمها القضاة عند إصدار األحكام. تكمن املشكلة أّن   إليها كأدلة دامغة ملعرفة اجلناة،
أصبح اكتشاف اجلاين أمرًا فقد  ونظرًا لتطور أساليب ارتكاب اجلرمية    .والعلوم احلديثة يف ارتكاب اجلرائم   الوسائل العلمية

 كشف احلقيقة يف غاية الصعوبة  مما جعل ؛ن س احلقوق األساسية لإلنسامتمشاكل بذاته ميثل  الدليل العلمي. فعسريًا
أن التطور التكنولوجي قد لدى رجال القضاء. ومن خالل املنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:  

تطورت   لكذ كصاحبه تطور يف وسائل اإلجرام، وأصبح اجلناة يستخدمون أحدث ما وصل إليه العلم القرتاف جرائمهم،  
واختذ هذا التطور صورتني، أوهلما: حماولة احلصول على الدليل باستخدام وسائل ،  املتبعة يف الكشف عن الدليل  الوسائل

ا. جديدة مل تكن معروفة من قبل، أما الثانية فهي تعديل وتطوير استخدام وسائل تقليدية على حنو يزيد من فعاليته
 ن من املصاحل يبدو من الصعب متاًماانوع ؛ نظرًا لتعارضيلدليل العلم الستخدام اأختلف الفقه بني مؤيد ومعارض 

لدليل بزعم أنه لمعارض ، و الدالئل العلمية تساعد على إخراج احلقيقة بأقل وقت وجهد  أنّ التوفيق بينهما. من يؤيد 
 . ينهي دور القاضي يف عملية اإلثبات، حبيث ال يكون أمامه إال اإلذعان لرأي اخلبري

 : األدلة العلمية، اجلرائم، اإلثبات اجلنائي.الكلمات املفتاحية
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لقد تطورت اجلرمية بتطور اجملتمع الذي وقعت فيه، فاجلرمية اليت حدثت يف الثالثينات مازالت هي اليت ترتكب يف هناية 
أكثر تنظيًما، واملتهمون يستخدمون اليوم الوسائل العلمية، ومعطيات  بأسلوبالقرن العشرين ويف القرن احلايل، ولكن 
بل ذلك بقيت النصوص التشريعية وخاصة اإلجرائية بال تطور مما نتج عن ذلك العلوم احلديثة يف ارتكاب اجلرائم، ومقا

 عجز القوانني السارية عن احتواء هذه األساليب.

ونظرًا لتطور أساليب ارتكاب اجلرمية أصبح اكتشاف اجلاين أمرًا عسريًا، هلذا كان لزاًما على اجملتمع أن يستخدم نفس 
وسائل علمية حديثة للكشف عن اجلرمية وإثباهتا، لذلك فإن السبيل إىل  السالح سالح العلم، وذلك باستحداث

العدالة املنشودة ال يأيت إال باالستعانة بالتطور العلمي والتقدم التكنولوجي يف اجملاالت كافة، ومن هنا أخذ رجال الفقه 
م استحداث قواعد قانونية جديدة يلهثون ملالحقة التطورات اليت أصابت العالقات القانونية يف التصميم، مما يستلز 

 .(1)  احلديثةلتحكم التكنولوجيا  

ويثري التطور العلمي مشاكل أخرى، وهي حدود الدليل العلمي، هذا الدليل الذي قد ميس احلقوق األساسية لإلنسان. 
عليه أن يوائم ففي مواجهة االكتشافات اليت يقدمها العلم لكشف احلقيقة تكون رسالة القاضي يف غاية الصعوبة، إذ 

بني أمرين: أوهلما معاقبة اجلاين، والثاين محايته كحق من حقوق األفراد الذين يكونون اجملتمع، ومن مث جيب قصر 
استخدام الوسائل العلمية احلديثة على بعض األشخاص ملا يتضمنه من خطر املساس حبقوقهم، وكذلك جيب أن ختضع 

 . (2)  قويةت بضمانات  تستخدم إال إذا أحيط  وأاللرقابة جدية،  

 مشكلة الدراسة:
يف ارتكاب  ويسخروهنا العلوم احلديثةوالتقنيات اليت أفرزهتا  الوسائل العلمية أحدثن رمو اجمليف العصر الراهن يستخدم 

. لذلك أصبح اكتشاف اجلاين أمرًا عسريًافقد تطورت اجلرائم وتعقدت، فونظرًا لتطور أساليب ارتكاب اجلرمية  .اجلرائم 
 م ائكشف اجلر كان البد من التوجه إىل التقنيات احلديثة واألساليب العلمية للكشف عن تلك اجلرائم ومرتكبيها؛ مثل  

 
 . 4-3، ص 2002عبد الباقي الصغري، أدلة اإلثبات اجلنائي والتكنولوجيا احلديث، القاهرة، دار النهضة العربية،  مجيل 1
 .4-3عبد الباقي الصغري، أدلة اإلثبات اجلنائي والتكنولوجيا احلديث، مرجع سابق، ص  مجيل 2

 

 المقدمة
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للقاضي اجلنائي االستعانة باخلرباء للتيقن . وأصبح من الضروري وحىت اجلرائم التقليدية ، بلجرائم التزويرو  اإللكرتونية،

  كافيا  مثل تقرير البصمات،  وقد يكون الدليل العلمي  (DNA)احلمض النووي    مثل فحص  من حقيقة دليل معني،
تعاظم دور اخلرباء يف  ؛ترتب على ظهور األدلة العلمية يف اإلثبات اجلنائي األخرى. وهكذا الدالئل اجلنائية إلسقاط

    .القيام بدور فعال إلبداء خربهتم الفنية فيما يعرض عليهم من قضايا

 ؛س احلقوق األساسية لإلنسان مت  فلرمبا  ة قائمة على الصعيد الدويل،مشكلبذاته ميثل    الدليل العلميمن جهة أخرى فإّن  
قرت جلنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة سنة أقد و  لدى رجال القضاء. كشف احلقيقة يف غاية الصعوبة  مما جعل
أو لتنومي مغناطيسي، كما ال جيوز أن  ،ال جيوز أن خيضع أي شخص حمبوس إلكراه مادي أو معنوي؛ أنه م1962

متييزه. لذلك مواد أخرى من طبيعتها أن تشل أو ختل حبريته يف التصرف وتؤثر يف ذاكرته أو    ةأو أي  ،يعطي حماليل خمدرة
 بات متعذرا استخدام األدلة العلمية اجلنائية اليت متس حقوق املتهم.

 منهج الدراسة: 
، القانونية  تهاطبيعو لمية  األدلة العيتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، ويناقش املوضوع يف مبحثني؛ كرِّس األول ملاهية  

  .  موقف الفقه ومعايري الدليل العلميأما الثاين فهو  
 

 القانونية  تهاطبيعو األدلة العلمية  : ماهية  المبحث األول

ترتب على التقدم التكنولوجي يف عامل االتصاالت حدوث طفرة حتول العامل من خالهلا إىل قرية صغرية وأصبح اإلنسان 
الكرة األرضية بالصوت والصورة حلظة قيام احلدث. وقد تأثر القانون اجلنائي مبا   أحناءري يف كافة  قادراً على رصد ما جي

حققه العامل يف جمال اخلربة وحتديد داللة اإلمارات والقرائن، وهو األمر الذي دفع إىل القول بظهور مرحلة جديدة من 
 العلمية.  مراحل اإلثبات اجلنائي حيث ترتكز على ما تسفر عنه البحوث

 ماهية األدلة العلمية وطبيعتها القانونية. وبناًء على ذلك سوف نتناول مطلبني يف هذا املبحث ومها
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 ماهية األدلة العلمية :  المطلب األول

ميكن تناول األدلة العلمية على أهنا تلك األدلة اليت يكون مصدرها رأي علمي حول تقدير مادي، أو قويل، كاخلربة 
، فقاضي املوضوع قد حيتاج يف (3) معينةاليت تتمثل يف تقارير فنية خمتصة تصدر عن اخلبري بشأن رأيه العلمي يف وقائع 

بعض القضايا إىل االستعانة برأي أهل اخلربة ألجل التوصل إىل القناعة بدليل معني ليبين حكمه يف الدعوى، إذ أن 
 .(4)  الدعوىالقاضي غري ملم بكافة األمور الفنية املتعلقة بدليل معني يف  

صدرها رأي علمي حول تقدير مادي، أو قويل، كاخلربة اليت ويعرف أيًضا الدليل العلمي بأنه تلك األدلة اليت يكون م
، فقاضي املوضوع قد حيتاج يف بعض (5)  معينةتتمثل يف تقارير فنية خمتصة تصدر عن اخلبري بشأن رأيه العلمي يف وقائع  

إذ أن القاضي  القضايا إىل االستعانة برأي أهل اخلربة ألجل التوصل إىل القناعة بدليل معني ليبين حكمه يف الدعوى،
 .(6) الدعوىغري ملم بكافة األمور الفنية املتعلقة بدليل معني يف  

وقد أعطت معظم قوانني اإلجراءات اجلنائية احلق للقاضي اجلنائي يف االستعانة باخلرباء للتيقن من حقيقة دليل معني، 
ارات احلمض النووي، واألدلة املتحصلة من ومن األمثلة على األدلة العلمية احلديثة واليت يلجأ القاضي للخرباء، اختب

 .(7) بشأهناخمرجات احلاسوب، فهذه األدلة حتتاج إىل رأي اخلرباء  

إن األدلة العلمية ما هي إال وسائل إلجياد الصلة بني اجلرمية واجملرم وهي من أهم املقومات يف اإلثبات اجلنائي العلمي، 
إىل العدالة االجتماعية املتوخاة، كما أنه ميثل الدليل املستمد من الوسائل   واليت تقلل من احتمال اخلطأ القضائي للوصول

، فالدليل العلمي هو النتيجة اليت تسفر عنها التجارب العلمية واملعملية واألساليب اليت يقوم هبا (8)العلمية احلديثة"
 خمتص فنًيا، أال وهو اخلبري، فاملالحظ أنه قد ترتب على ظهور األدلة العلمية يف اإلثبات اجلنائي تعاظم دور اخلرباء يف 

 
 . 152، ص 2006ر الثقافة للنشر والتوزيع، فاضل زيدان حممد، سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة، األردن، دا 3
 .303، ص 2001العربية املتحدة، القاهرة، دار النهضة العربية،  األماراتمدحت رمضان، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي لدولة  4
 . 152فاضل زيدان، سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة، مرجع سابق، ص  5
 .303، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، مرجع سابق، ص مدحت رمضان  6
 .33، ص 2011سامي جالل فقي حسني، األدلة املتحصلة من احلاسوب وحجيتها يف اإلثبات اجلنائي، القاهرة، دار الكتب القانونية،   7
، ص 2010لقاهرة، عبد الناصر حممد حممود فرغلي، اإلثبات العلمي جلرائم تزوير احملررات التقليدية واإللكرتونية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة ا 8

116 . 
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عليهم من قضايا ذات طابع فين حبت، تتعلق بعلوم الطب أو القيام بدور فعال إلبداء خربهتم الفنية فيما يعرض 
استخدام التكنولوجيا احلديثة يف اإلثبات حيث تتطلب عادة األدلة العلمية توافر خربات فنية عالية وغريبة يف نفس 

 . (9)الوقت عن التكوين القانوين للقاضي

يت ميكن االستعانة هبا يف ميدان اإلثبات اجلنائي وكشف وبالنظر إىل اتساع رقعة الوسائل واألساليب العلمية احلديثة ال
مبا فيها جرائم التزوير وحىت اجلرائم التقليدية، فإنه يصعب كثريًا استقصاء هذه الوسائل، فهناك أدلة  اإللكرتونيةاجلرمية 

ما يستخدم يف  مستمدة من وسائل علمية تستخدم بشكل ظاهر جتاه اإلنسان وتؤثر يف كيانه النفسي واملادي، فمنها
والدليل املستمد من التنومي املغناطيسي،  ،يريخد استنطاق املتهمني واستجواهبم مثل الدليل املستمد من التحليل الت

 وكذلك املستمد من جهاز كشف الكذب ومنها ما يستمد من االختبارات البيولوجية ووسائل االستعراف على املتهمني 

الدليل املستمد من البصمات، كبصمة الصوت  DNA(10)الدليل املستمد من املستمد من فحص الدم،  مثل الدليل
 .(11)واألذن وقزحية العني

وهناك نوع آخر من األدلة مستمد من الوسائل العلمية اليت تستخدم خفية وتؤثر يف حرمة احلياة اخلاصة كمراقبة 
أو التقنية املستمدة  اإللكرتونيةاملكاملات اهلاتفية وما يف حكمها والتسجيل الصويت والتقاط الصور، إضافة إىل األدلة 

صال وجتدر اإلشارة إليه أنه توجد عدة معايري لتصنيف األدلة العلمية من أجهزة احلاسب اآليل وملحقاته وشبكات االت
أمهها الدليل العلمي املادي أو الدليل احلسي أو امللموس مبعىن أشياء قد تكون حية أو غري حية، وقد تكون صلبة أو 

ملزور، أو غريه من األدلة هو التوقيع ا اإللكرتوينسائلة أو غازية، فقد يكون الدليل العلمي يف جمال جرائم التزوير 
وغريها على عكس الدليل  اإللكرتونيةاألخرى أو تلك األدلة امليكروسكوبية كاملصغرات الفيلمية والشرائح  اإللكرتونية

املعنوي الذي يكون غالًبا يف هذه اجلرائم يف شكل نبضات مغناطيسية أو كهربائية، ميكن جتميعها وقراءهتا وحتليلها 
 .(12)وتطبيقات إلكرتونية وتكنولوجيا خاصة بذلكباستخدام برامج  

 
 . 41ص  ،2007ليبيا، دار اجلماهريية، ، حرية القاضي يف تكوين عقيدتهموسى مسعود أرحومه،  9

 . 128، ص 2013لنووي يف اإلثبات اجلنائي، القاهرة، جملة التواصل يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، راضية خليفة، احلامض ا 10
 . 353، ص 2011مصطفى حممد موسى، التحري يف جرائم جمتمع املعلومات واجملتمع االفرتاضي، القاهرة، دار الكتب القانونية،  11
 . 43، ص 2011رة، الدار املصرية اللبنانية، ، القاهاإلنرتنتحممد الرشيدي، العنف يف جرائم  12
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 الطبيعة القانونية للدليل العلمي :  المطلب الثاني

ال يتعلق الدليل العلمي باملساس ال حبقوق اإلنسان وال حبريته سواء يف جسمه أو حريته الشخصية، إال أن هناك من 
اإلنسان أو حبريته الشخصية، كما يف أجهزة كشف الكذب، الدالئل العلمية اليت ينطوي استخدامها على مساس حبقوق  

الذي يستعمل ليبني الذبذبات واحلالة النفسية جلسم املتهم عند سؤاله أو استجوابه. وقد متس سالمة اجلسد وحرية 
 الشخص يف أن حيقن حبقنة احلقيقة، كما قد يتم تنوميه مغناطيسًيا لسماع أقواله.

ها عن الطبيعة القانونية للدليل العلمي أنه يكتسب صفة إجراء من إجراءات االستدالل والنتيجة اليت ميكن استخالص
إذا كان استخدامه ال يتعلق مبتهم معني، بل إلثبات حالة معينة على النحو السابق، أما إذا كان استخدامه إلثبات 

لق جبرمية معينة منسوبة إىل متهم حالة معينة على شخص معني أو متهم، فهو إجراء حتقيق، ألنه يف هذه احلالة يتع
 معني.

ومن هذا املنطلق فلعل من املفيد أن نتناول الفلسفة العامة اليت تقوم عليها الطبيعة القانونية للدليل العلمي، وترجع أمهية 
لة أجدر بيان الطبيعة القانونية للدليل العلمي إىل عزوف أغلبية الفقه عن اخلوض يف هذه املسألة، والنظر إليها كمسأ

أن تكون ثانوية، ال ينبغي هلا أن تشغل ذهن القاضي، باعتبارها مسألة فلسفية، وميثل هذه الطائفة معظم رجال الفقه 
 .  (13) مصريف 

أما الطائفة اليت تعرضت لبحث هذه املسألة، فقد انقسمت على نفسها إىل اجتاهني رئيسيني، االجتاه األول: يضفي 
، M.S STrogowitch. ومن أنصار هذا االجتاه الفقيه الروسي اإلطالقعلى الطبيعة القانونية للدليل العلمي صفة 

 .واإلطالقاحلقائق العلمية اليت تتصف بالعمومية  الذي يرى أن الطبيعة القانونية للدليل العلمي نوع من  

يف ذاهتا  –أما االجتاه األخر: فريى أن الطبيعة القانونية للدليل العلمي ذا طبيعة نسبية، فإذا كانت احلقيقة العلمية 
 كما ينتقد   إال أن دورها يف اإلثبات اجلنائي، شيء نسيب بالنظر إىل عدم اكتمال الوسائل اإلنسانية للمعرفة،  –مطلقة  

 

 
 .414. ص 1988القاهرة، مكتبة القاهرة احلديثة،  ، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية،ىحممود مصطف حممود 13
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أنصار هذا االجتاه إضفاء صفة اإلطالق على الدليل اجلنائي العلمي تشبيًها له باحلقيقة العلمية، ألنه حىت بالنسبة هلذه 
 األخرية فإهنا عرضة للتغيري والرتدي يف اخلطأ، صحيح أن خطأ العلوم الطبيعية أقل من خطأ العلوم اإلنسانية، لكن من 

من نظريات كانت صحيحة وقت ظهورها دخلت اليوم ذمة التاريخ، باإلضافة   املمكن أن يصل رجل العلم ويضل، وكم
إىل أن هناك قدرًا من املغايرة بني احلقيقة العلمية واحلقيقة القضائية، من حيث أن موضوع املعرفة العلمية هي دراسة 

ى النماذج واألحداث والظواهر اليت الوقائع والظواهر حبثًا عن احلقيقة، أما يف جمال الدليل العلمي فإهنا ال تنصب ال عل
حيكمها العلم املادي، وإمنا تنصب فقط على الوقائع ومدى نسبتها إىل املتهم، ويكون الفصل يف ذلك عن طريق 
األحكام القضائية، ال عن طريق صياغة مبادئ أو قوانني علمية عامة، وميثل هذا الرأي غالبية الفقهاء يف فرنسا، ويف 

 .(14)إجنلرتا

عن الضوابط اخلاصة بالوسائل العلمية املوصلة إىل الدليل العلمي: فإن هذه الوسائل قد تكون ظاهرة ومعلنة ملن أما 
تباشر يف مواجهته، كالتخدير والتنومي املغناطيسي وجهاز كشف الكذب واإلجراءات املعملية والتنشيط اإلشعاعي، أو 

ه، كالتسجيل الصويت ومراقبة االتصاالت اهلاتفية، وفيما يلي خفية تستخدم سرًا على غري علم ممن تباشر يف مواجهت
 . (15)  الظاهرةنبني ضوابط استخدام هذه الوسائل بادئني بالوسائل العلمية 

أواًل: ضوابط استخدام الوسائل العلمية الظاهرة: تعد فكرة الوصول إىل الدليل العلمي من أهم الوسائل اليت احتدم 
بصددها، ذلك أننا يف هذا العصر نعيش ثورة علمية ضخمة حققت قفزة على طريق التقدم العلمي اجلدل والنقاش 

والتكنولوجي، وقد انعكس ذلك على جماالت الدراسات اجلنائية بصفة عامة، والكشف عن الدليل بصفة خاصة، فمن 
يستخدمون أحدث ما وصل إليه  املالحظ أن التطور التكنولوجي قد صاحبه تطور يف وسائل اإلجرام، وأصبح اجلناة
 العلم القرتاف جرائمهم، ولذا تطورت أيًضا الوسائل املتبعة يف الكشف عن الدليل.

 

 
14G. Nokes, An Introduction to Evidence, Sweet& Maxwell, London, 1952, p 410.    
عة طنطا، سيد مصطفى اجلمال، الدليل العلمي وحجيته اجلنائية، دراسة مقارنة بني القانونني املصري واألمريكي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جام  حممد 15

 .155، ص 2013



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 294 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

واختذ هذا التطور صورتني، أوهلما: حماولة احلصول على الدليل باستخدام وسائل جديدة مل تكن معروفة من قبل، أما 
 م وسائل تقليدية على النحو الذي يزيد من فعاليتها، وأيًا ما كان أمر الصورة الثانية: فهي التعديل والتطوير يف استخدا

هذا التطور، فإن الكثري من وسائل الوصول إىل الدليل مازالت تتأرجح بني التأييد واملعارضة، ويبدو ذلك جلًيا يف 
ثار بصددها اجلدل: التحليل  املؤمترات والندوات العلمية الدولية اليت تعقد هلذا الغرض، ويف مقدمة هذه الوسائل اليت

 التخديري وأجهزة كشف الكذب والتنومي املغناطيسي.

وحلسم هذا اخلالف نقرتح معيارًا مزدوًجا لقبول ما يسفر عنه التطور العلمي من وسائل حديثة، فمن ناحية: جيب أن 
أال يكون يف األخذ هبذا الدليل   تصل قيمة الدليل إىل درجة القطع من الناحية العملية البحتة، ومن ناحية أخرى: جيب

مساس حبريات األفراد وحقوقهم إال بالقدر املسموح به قانونًا، وإذا طبقنا هذا املعيار على الوسائل العلمية، لوجدنا أن 
 الشق األول منه ال ينطبق، إذ مل يثبت بعد صفة القطعية لبعض هذه الوسائل.

عنه ما ميكن تسميته "بأزمة الدليل العلمي" وأنه للخروج من هذه األزمة   والواقع أن التطور التكنولوجي احلديث قد جنم
يتعني اإلفادة من معايري علمية ثابتة، أما األمر الثاين: فيبدو يف اشرتاط صفة القطع جلعل القاضي مطمئًنا يف االعتقاد 

ائي، غري أنه إذا كانت وسيلة يف صحة وسيلة اإلثبات، ومن مث سالمة حكمه، مبا حيقق شرط اليقني يف الدليل اجلن
 -دائًما -اإلثبات حمل شك يف نتائجها العلمية، فلن يتسىن للقاضي استقاء حكمه منها، خاصة وأن الشك يفسر

لصاحل املتهم، أما إذا ثبت هلذه الوسيلة صفة القطع من الناحية العلمية، فإنه ميكن قبوهلا بشرط أال يكون يف األخذ هبا 
بعد ثبوت قطعيها  -األفراد إال بالقدر املسموح به قانونًا، ونقصد بذلك أن يكون استخدامها مساس حبريات وحقوق

مصحوبًا بضمانات فعالة، وذلك إلقامة التوازن العادل بني حقوق اجملتمع يف العقاب وحقوق  -من الناحية العلمية
 األفراد يف احرتام حرياهتم وصيانة حقوقهم الشخصية.

دام الوسائل العلمية اخلفية: سبق وأن احملنا أن الوسائل العلمية اخلفية هي تلك الوسائل اليت تستخدم ثانًيا: ضوابط استخ
 سرًا، وعلى غري علم ممن تباشر يف مواجهته، كالتسجيل الصويت ومراقبة االتصاالت اهلاتفية، ويقصد مبراقبة احملادثات 
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اصة بشخص أو أكثر مشتبه فيه، وغالًبا ما يتم بعد ذلك التليفونية وتسجيلها، ذلك التنصت على األحاديث اخل
، وقد (16)تسجيلها للوقوف على مضموهنا، مث التحقق من صحة نسبتها إىل قائلها، الستخدامها دلياًل قبل املتهم 

 اختلف الفقه يف التكييف القانوين ملراقبة احملادثات اهلاتفية وتسجيلها إىل رأيني.

سطة أجهزة التنصت احلديثة، يعترب اعتداء على احلق يف اخلصوصية واحلرية الشخصية، وهلذا وملا كان اسرتاق السمع بوا
حترص الدول على أن ختضع مراقبة املكاملات اهلاتفية وتسجيلها لضوابط معينة، حىت ميكن التوفيق بني املصلحة العامة 

 .          (17)  أخرىبط ضيًقا واتساًعا من دولة إىل  يف كشف احلقيقة، وبني محاية احلق يف اخلصوصية، وإن اختلفت هذه الضوا

 موقف الفقه ومعايير الدليل العلمي :  المبحث الثاني

تعددت اآلراء الفقهية املؤيدة للدليل العلمي ما بني مؤيد ومعارض، ولكل رأي حجيته اليت يستند إليها، كما أن هناك 
اجلنائي وسوف نوضح ذلك من خالل املطلبني اآلتيني، فاملطلب األول سوف معايري للتفرقة بني الدليل العلمي والدليل  

 يتناول موقف الفقه من الدليل العلمي، أما املطلب الثاين سوف يتناول معيار التفرقة بني الدليل العلمي والدليل اجلنائي.

 موقف الفقه من الدليل العلمي :  المطلب األول

وقد أختلف الفقه بني مؤيد ومعارض للدليل العلمي يف إمكانية قبول الوسائل العلمية يف الصراع بني حق اجملتمع وحقوق 
اإلنسان وحريته الشخصية إذ تعكس هذه الوسائل يف جوهرها ما ميكن أن يسمي بالصراع بني احملقق واملشتبه فيه، وهو 

رم، وحيوي يف مضمونه نوعني من املصاحل يبدو من الصعب متاًما من الوجهة يف الواقع قتال يدور بني اجملتمع والفرد اجمل
 .(18)  األخرىاجملردة التنبؤ بسمو إحدامها على  

 وبناًء على ذلك سوف نتناول الرأي املؤيد، والرأي املعارض من خالل اآليت:

 الرأي املؤيد للدليل العلمي: -1
 

  . 789، ص9831ضياء الدين حممد خليل، مشروعية الدليل يف املواد اجلنائية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس،  أمحد 16
 .157سيد مصطفى اجلمال، الدليل العلمي وحجيته اجلنائية، مرجع سابق، ص  حممد 17
18 Casperson (wk. Henrik): computer crimes and other crimes against information technology in 

the nether land, R.I.D 1993, p. 205.  
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يقف على ماضي الزمان من حيث الوسائل التقليدية، بل جيب أن  أالأن تقدم البشرية وتطورها جيب  Vassoliيرى 
تتطور العدالة مبفهوم العلم احلديث الذي يرسى قواعدها ويثبت دعائمها، فالعدالة ال تكتمل إال بتطورها مع العلم 

 احلديث باستقبال الوسائل العلمية احلديثة واليت كشف عنها العلم.

ويقول "هنري"، و"مورتني روبنسون" أنه يف حالة االعرتاف دون إكراه، فإن هذا االعرتاف يلتقطه القاضي يف عباءته، 
إال أن هذا االعرتاف كالشجرة املثمرة اليت ميكن هزها بنوع من الشدة ملساعدة الثمرة على السقوط، فلماذا ال نستخدم 

قيقة، والذي يساعد على أن يستسلم املشتبه فيه إذا كان منكرًا للوصول الدليل العلمي الذي يساعد على استنباط احل
إىل الغاية املنشودة، ألنه ليس من األفضل أن هندر حق الربيء الذي روعته اجلرمية، وخاصة وأن هذه الدالئل العلمية 

 .(19)  أملأصبحت متوافرة وتساعد على إخراج احلقيقة بأقل وقت وجهد ودون  

لدليل العلمي هو املرآة اليت تضئ، فال تكتمل العدالة بدونه، ألن الدليل العلمي يبتعد عن كل ذي ويرى البعض أن ا
 .(20)  احلقيقةسلطة أو حتريض وعن البطش والقوة إلظهار  

 اإلنسانبينما يذهب رأي يرى أن استخدام الدليل العلمي يكون بالقدر الالزم الستخراج احلقيقة دون تعد على حقوق  

(21). 

 الرأي املعارض للدليل العلمي: -2
معارضة الدليل العلمي بزعم أنه ينهي دور القاضي يف عملية اإلثبات، حبيث ال يكون أمامه إال   إىلذهبت بعض اآلراء  

، وقد عرب البعض عن رفضه للدليل العلمي بأن القاضي ال ميكن أن يضيف إىل ريشته عصا (22) اخلبريأي اإلذعان لر 
 الشرطة أو حقنة العامل فال جيوز اللجوء إىل هذا الدليل يف عملية اإلثبات.

 

 
  .101، ص 2007أمحد طه متويل، الدليل العلمي وأثره يف اإلثبات اجلنائي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة طنطا،  طه 19
  .105، ص 2001غنام، حماضرات يف القانون اإلنساين، القاهرة، دار املستقبل العريب،  شريف 20
  . 228، ص1966اجمللة العربية للدفاع االجتماعي،  حافظ غامن، الوسائل العلمية للكشف عن اجلرمية، القاهرة، عادل 21
  .77، ص 1981فتحي سرور، الوسيط يف اإلجراءات اجلناية، القاهرة، مؤسسة روز اليوسف،  أمحد 22
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د تعرض حياة كما أن العلم مل يتوصل إىل نتائج قاطعة لكي يعطي للقاضي اليقني، فضاًل عن أن الوسائل العلمية ق
 إىلاإلنسان للخطر، والتدخل يف حياة اإلنسان اخلاصة، كما أن نظام استخدام الدليل العلمي سوف يؤدي يف النهاية  

 .(23) للقاضيانتهاء نظام االقتناع الوجداين 

ن وقد رد على ذلك أن الدليل العلمي يف عملية اإلثبات شأنه مثل أي دليل يقدم للقاضي، حيث أن القاضي له أ
يأخذ برأي اخلبري أو ال يأخذ به، فالدليل العلمي هو عنصر من جمموعة عناصر اإلثبات اليت يأخذ هبا القاضي أو يأخذ 

اخلبري. وقد  إىلببعضها ويطرح اآلخر. كما أن النواحي الفنية ال تتوافر لدي القاضي، حيث أن بعض القضايا حتال 
 .(24)  الفنيةاحملقق سلطة اإلحالة إىل خبري يف املسائل أعطي القانون للقاضي ومأمور الضبط القضائي و 

 معيار التفرقة بين الدليل العلمي والدليل الجنائي : المطلب الثاني

تتضح أمهية التفرقة بني الدليل العلمي والدليل اجلنائي يف مدى قوة كل منهما يف العملية اإلثباتية، وسوف نتعرض يف 
 التفرقة بينهما، وذلك على النحو التايل:هذا املطلب إىل معيار  

 مصدر الدليل. .1
 القائمون على استخالص الدليل. .2
 فحوى الدليل. .3
 مشروعية الدليل. .4

 مصدر الدليل: 

تعدد مصادر الدليل اجلنائي من الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية وقواعد القانون املدين على النحو السابق تفصيله. 
هذه املصادر تتعلق بالدليل اجلنائي من حيث نظام الشهود والقرائن والكتابة واالعرتاف والقبض والتفتيش، وغري ذلك 

 من املصادر القانونية. 

 
  .103 – 102طه أمحد طه متويل، الدليل العلمي وأثره يف اإلثبات اجلنائي، مرجع سابق، ص  23
  .493ت اجلناية، مرجع سابق، صفتحي سرور، الوسيط يف اإلجراءا  أمحد 24
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، وإن كنا نلمس اإلشارة إليه بطريقة غري (25) صراحةمي فلم جند له يف نصوص القوانني ما يشري إليه أما الدليل العل
 أو يف جمال اخلربة.  اإللكرتوينمباشرة سواء يف اجملال الطيب أو  

املادة اجملال الطيب: نلمس ذلك يف نص الدستور املصري وغريه من املواثيق الدولية، حيث نص يف الدستور املصري يف 
( على أنه "جلسد اإلنسان حرمة، وحيظر اإلجتار بأعضائه، وال جيوز أن جترى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغري 41)

 .(26)رضاه احلر املوثق، وفًقا لألسس املستقرة يف العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون"

م بعدم جواز استخدام مصل احلقيقة ملا يرتتب 1945وزان سنة وقد أوصي املؤمتر الدويل للطب الشرعي املنعقد يف ل
 .(27)  املتهم عليه من املساس حبرية  

 م املبادئ اآلتية:1962وأقرت جلنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة سنة 

ال جيوز أن خيضع أي شخص مقبوض عليه أو حمبوس إلكراه مادي أو معنوي أو لغش أو حيل خداعية أو إلحياء أو 
 مغناطيسي، كما ال جيوز أن يعطي حماليل خمدرة أو أيًا من املواد األخرى اليت من طبيعتها أن تشل أو ختل حبريته  لتنومي 

 .(28)  متييزهيف التصرف وتؤثر يف ذاكرته أو  

وميكن للقرائن أن تكون مصدًرا للدليل العلمي، إذا خضعت للفحص العلمي الدقيق، حيث ميكن أن يستخرج منها 
 .(29)  الرباءةدانة أو  ما يثبت اإل

وقيل يف القرائن أن التقدم العلمي يتيح السبيل الكتشاف مجيع القرائن، مث إخضاعها ألساليب الفحص العلمي الدقيق 
 واستخالص داللتها واالستعانة هبا يف حتقيق اجلرمية.

 
  .477، ص1992راجح محود جناد، حقوق املتهم يف مرحلة مجع االستدالالت، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  حممد 25
 . 7، ص2002حممود سعد، زرع األعضاء بني احلظر واإلباحة، القاهرة، دار النهضة العربية،  أمحد 26
 .90، ص2001كلية احلقوق جامعة القاهرة، على حسن السمين، شرعية األدلة املستمدة من الوسائل العلمية، رسالة دكتوراه،   حسن 27
 .172، ص2007القاهرة، مطبعة جامعة  القاهرة، صادق املال، اعرتاف املتهم، سامي 28
  .771، ص 1994مركز حبوث ودراسات مكافحة اجلرمية ومعاملة اجملرمني، مطبعة جامعة القاهرة، جنيب حسين، القبض على األشخاص،  حممود 29
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ونلخص مما سبق أن الدليل العلمي يف اجملال الطيب باستخدام العقاقري املخدرة أو احملاليل أو الكيمائيات أو التنومي 
املغناطيسي حمرم دولًيا، مبا يؤكد رأينا من أن مصدر الدليل العلمي الفين هو العلم واخلربة الفنية من أجل أعمال يكون 

خدامها الستخراج دليل ضد املتهم ملا يتعلق ذلك بالسالمة اجلسدية، وحريته استخدامها لصاحل البشرية، وليس الست
يف جسده وإن كانت القوانني واملواثيق حترم ذلك يف حالة كون الشخص مقبوًضا عليه أو حمبوًسا، ملا يتعلق ذلك بنوع 

 .  (30)  واملعنويمن اإلكراه املادي  

در للدليل العلمي على عكس اجملال الطيب، كمصدر للدليل العلمي، حظًا يف اإلثبات كمص اإللكرتوينومل ينل اجملال 
( من الدستور املصري تنص على أن "حلياة املواطنني اخلاصة 38وإن كانت تناله الشرعية بوضع قيود معينة له، فاملادة )

ات اهلاتفية وغريها من وسائل حرمة، وسريتها مكفولة. وال جيوز مصادرة املراسالت الربيدية والربقية واإللكرتونية واحملادث
 االتصال؛ وال مراقبتها وال االطالع عليها إال ملدة حمددة، ويف األحوال اليت يبينها القانون، وبأمر قضائي مسبب".

وتعين هذه املادة االعرتاف بالدليل العلمي يف هذا اجملال مراقبة الربقيات واحملادثات، وكافة وسائل االتصال وتسجيلها،    
 .(31) مسبببشرط احلصول على أمر قضائي وذلك  

( فقرة ثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية  24ويف جمال اخلربة جنده أوسع ملصدر الدليل العلمي، حيث نصت املادة )
املصري على أنه "جيب أن تثبت مجيع اإلجراءات اليت يقوم هبا مأمور الضبط القضائي يف حماضر، موقع عليها منهم 

وقت اختاذ اإلجراء ومكان حصوله، وجيب أن تشمل تلك احملاضر، زيادة على ما تقدم توقيع الشهود واخلرباء  يبني هبا 
 .(32)الذين مسعوا"

 

 

 
 .390، ص 1979العربية، معهد البحوث والدراسات القاهرة،  عيد الغريب، االعتداء على احلياة يف تشريعات اجلنائية العربية، حممد 30
 . 112، ص 1982خليل حبر، محاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي، دراسة مقارنة، القاهرة، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية،  ممدوح 31
 . 82ص ،2006عبد الاله أمحد، حجية املخرجات اإللكرتونية يف املواد اجلنائية، القاهرة، دار النهضة العربية،  هاليل 32
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 القائمون على استخالص الدليل: 

 –عن القائمني على استخالص الدليل العلمي  –بصفة عامة  –خيتلف القائمون على استخالص الدليل اجلنائي 
لك أن القائمني على استخالص الدليل اجلنائي هم رجال الضبطية القضائية الذين حددهتم املادة ذ –بصفة خاصة 

 ، وما يهمنا منهم يف جمال التحقيقات واالستدالالت هم:(33)  جنائية( من الدستور املصري إجراءات  23)

 أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. .أ
 والكونستبالت واملساعدين.ضباط الشرطة وأمناؤها   .ب
 رؤساء نقط الشرطة. .ج

( من 24ويف جمال االستدالالت يقوم مأمور الضبط القضائي بتلقي التبليغات والشكاوي تطبيًقا للمادة )
 ، وعليه أن حيصل على مجيع اإليضاحات، وجيرى مجيع املعاينات الالزمة، وأن (34)  جنائيةالدستور املصري إجراءات  

وأن يستمع إىل أقوال الشهود ورأي اخلرباء، وله يف   (35)  اجلرميةيتخذ من الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة على أدلة  
 .  (36)  جنائية(إجراءات   34،46أحوال التلبس القبض على املتهم احلاضر، كما له أن يقوم بتفتيشه وضبط األشياء )م

الدستور ( من 44كما له أن يقوم بتفتيش منزل املتهم بشرط وجود أمر قضائي مسبب بذلك طبًقا ألحكام املادة )
املصري، واليت تنص على أن "للمساكني حرمة، فال جيوز دخوهلا وال تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب وفًقا ألحكام 

 القانون".

ويف جمال التحقيقات تقوم النيابة العامة مبا هلا من صفة الضبطية القضائية باإلجراءات السابقة مع املتهم من حيث مساع 
 عاينات الالزمة ورأى اخلرباء وتفتيش األشخاص واملنازل، وغري ذلك من احلاالت اليت نص الشهود وأقوال املتهم وامل

 
  . 82، ص 2005عبد الفتاح الشهاوي، النظرية العامة للمسئولية الشرطية، اإلسكندرية، دار املعارف،  قدري 33
  .265، ص 2001عوض، اإلجراءات اجلنائية املقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية،  حممد 34
 . 60، ص 2006عارف، عبد الفتاح الشهاوي، أدلة مسرح اجلرمية، اإلسكندرية، منشأة امل  قدري 35
 . 5، ص 2005الفتاح الصيفي، التلبس باجلرمية، القاهرة، دار النهضة العربية،  عبد 36
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عليها قانون اإلجراءات اجلنائية يف الكتاب األول من الباب الثالث والرابع، مبا يشمل التحقيق مبعرفة قاضي التحقيق، 
 .(37)  العامةوالتحقيقات مبعرفة النيابة  

رنا من جهتني مها جهة االستدالالت، وجهة التحقيق املتمثلة يف النيابة العامة، والغرض من هذه اإلجراءات تتم كما ذك
ذلك احلصول على دليل سواء كان الدليل هو اعرتاف املتهم أو شهادة الشهود، أو الكتابة الصادرة منه، أو القرائن، 

 أو التفتيش وضبط األشياء. 

ءات حمددة نص عليها قانون اإلجراءات اجلنائية، حفاظًا على احلرية الشخصية كل هذه األدلة اجلنائية تسري وفًقا إلجرا
 احلدودوعدم املساس هبا، وعلى أن يكون املساس باحلرية يف حدود ما نص عليه القانون، وأن تكون اإلجراءات يف ذات  

(38). 

كل ما ميكن استخالصه، سواء   هذا وال يقتصر احلديث عن األساليب العلمية احلديثة على الطب وحده بل ميتد إىل
امرأة تدعي أن شخًصا يعرضها للمعاكسات اهلاتفية بصفة يومية،   إن بطرق كيميائية أو إلكرتونية أو غري ذلك، فإذا قلنا  

مبا استدعى مراقبة هاتفه بالطرق القانونية، وثبوت عدم صحة ذلك من تسجيل املكاملات التليفونية، هنا يكون الدليل 
 ة اليقني.العلمي له قو 

تدعي عدم   األخرىكما أن الصور الفوتوغرافية ال تكذب، فإذا أدعي شخص أنه ال يعرف فتاة معينة، وأن الفتاة هي  
معرفتها هبذا الشخص الهتامهما يف جرمية معينة، فإن تصويرمها يف مكان جمتمعني فيه ينفي ذلك، شريطة عدم تعرض 

 .(39)  يؤيدههذه الصور لعمليات املونتاج أو ما شابه ذلك، ووجود دليل آخر  

 

 

 
   ( من الدستور املصري وما بعدها من قانون اإلجراءات اجلنائية.64) املواد 37
 .190، ص 1985اإلسكندرية، الفنية للطباعة،  ذكي أبو عامر، اإلثبات يف املواد اجلنائية، حممد 38
 . 140سيد مصطفي اجلمال، الدليل العلمي وحجيته اجلنائية، مرجع سابق، ص  حممد 39
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 فحوى الدليل: 

الدليل العلمي يف عملية اإلثبات، حيث ميكن للقاضي أن يعتمد تبدو أمهية التفرقة بني فحوى الدليل اجلنائي وفحوى 
على أكثر من دليل جنائي يف موضوع الدعوى، أما يف الدليل العلمي فهو مسألة تقريرية عن حالة معينة يف الدليل 

ن فحواه اجلنائي، قد تنهي بأن يسقط القاضي هذا الدليل من حسبانه حال تكوين عقيدته، وقد يكون الدليل العلمي م
يسقط كافة الدالئل اجلنائية من عقيدة القاضي ويعتد بالدليل العلمي املؤيد أو املعارض لعنصر الدليل اجلنائي املطلوب 

 فيه الدليل العلمي. فمن األدلة اليت ال حتتمل نقاًشا الدليل العلمي املستمد من البصمة.

 الشهود واملعاينة آلثار اجلرمية وما صدر من كتابة عن املتهم واألدلة اجلنائية تشمل يف فحواها اعرتاف املتهم وشهادة 

والقرائن اليت تستنبط من الواقعة كأهنا مسائل إجرائية، حيث يستدعي مأمور الضبط القضائي أو احملقق لسماع شهادة 
 .(40)  ضدهاألشخاص وإثبات هذه الشهادة باحملضر سواء كانت لصاحل املتهم أو  

لقضائي مبعاينة مكان احلادث ويثبت وجود دماء، وقد يواجه املتهم بكتابة صادرة عنه تفيد وقد يقوم مأمور الضبط ا
ارتكابه اجلرمية، وقد يضبط املتهم يف جرمية زنا أو هتك عرض، كل ذلك من املمكن أن يتجمع يف حمضر مجع 

ها إىل املتهم، قد يكون هذا االستدالالت وحمضر التحقيق لتكون يف جمموعها أدلة جنائية عن جرمية واحدة، وإسناد
، فالدليل اجلنائي (41)اإلسناد صحيًحا وقد يكون اإلسناد خاطئ، ويظهر ذلك يف عملية اإلثبات أمام القاضي اجلنائي

اجلنائية إلثبات أو نفي إدانة املتهم، حيث يتم هذا التجميع بالطرق  األسانيدهو عبارة عن جتميع أكرب قدر من 
 .(42)ا، ليستخلص منها القاضي ما هو مقنع أو مفيد يف الدعوى ويستبعد الباقي منهااإلجرامية السابق ذكره

 

 

 

 40 Advanced physical security program, vital facility security, federal law enforcement training 

center, Clyne Georgia. 1998, USA, p. 102.  
  .115، ص 1991ين عليه ودوره يف الظاهرة اإلجرامية، القاهرة، دار الفكر العريب، أبو العال عقيدية، اجمل حممد 41
  .   305، 1988سالمة، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، القاهرة، دار الفكر العريب،  مأمون  42
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إن الدليل العلمي هنا يتعلق بعنصر واحد فقط هو مسألة التحليل دون النظر إىل ما سبق أن أختذ من إجراءات ودالئل 
جنائية ضد املتهم، كما أن فحوى الدليل العلمي هو العملية العلمية يف ذاهتا وهي عملية التحليل "للجهة املقدم إليه" 

 يكون الدليل العلمي مستقاًل عن باقي الدالئل اجلنائية.  وعما إذا كان تتوافر جرمية من عدمه، وهنا  

ومن قبيل ذلك أن يثبت الدليل العلمي، عن طريق التحليل الكيميائي لضبط بعض احلشائش أهنا حتتوي على مواد 
خمدرة، يف هذه احلالة يضاف الدليل العلمي ليكون تابًعا للدليل اجلنائي الذي هو يف هذه احلالة "عملية الضبط 

 .(43)  اجلنائيةوالتفتيش" خاصة وأن املسلم به أن الضبط والتفتيش من الدالئل  

ويف اجملال التكنولوجي واإللكرتوين، نفرتض أن شخًصا يف جرمية قتل، وكانت كافة األدلة اجلنائية ضده، من شهود 
خالف املتهم، هنا يكون الدليل واعرتافات وغري ذلك، وعند رفع البصمات أو حتليل آثار الدماء اتضح أهنا لشخص 

العلمي متضمًنا يف فحواه مدى مطابقة بصمة املتهم للبصمة املوجودة على السالح، ومدى مطابقة آثار الدماء لدماء 
املتهم، وال عالقة بالتهمة املنسوبة إىل املتهم، وكل ذلك يعطي تقريرًا علمًيا عن مطابقة البصمة ومطابقة الدماء، ويكون 

مستقاًل يف فحواه األدلة اجلنائية، أما إذا اتضح من املطابقة يف حتليل الدماء، فإن هذا التقرير يكون عاماًل مساعًدا تقريرًا  
لعملية املعاينة اليت متت، كذلك ميكن استخالص فحوى الدليل العلمي من استخراج الصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو 

 . (44)الئل العلمية عاماًل مساعًدا للدليل اجلنائي، أو مستقلة عنهوالتسجيالت الصوتية، لكي تكون هذه الد 

 مشروعية الدليل:  -1
 ميكن أن نتناول ذلك من خالل اآليت:

 املقصود باملشروعية يف جمال الدليل اجلنائي والدليل العلمي. .أ
 معيار مصادر املشروعية يف الدليل اجلنائي والدليل العلمي. .ب
 الدليل اجلنائي والدليل العلمي.معيار محاية حقوق اإلنسان يف   .ج

 
 

43 to powers, 2nd ed., Butteworths,  Bevan and Lidston, the Invstigation of crime, Aguide

London, 2002, p. 305.  
 . 143حممد سيد مصطفي اجلمال، الدليل العلمي وحجيته اجلنائية، مرجع سابق، ص  44
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 المقصود بالمشروعية في مجال الدليل الجنائي والدليل العلمي:  -أ

 املشروعية والشرعية اصطالحان ملعين واحد، هو االلتزام بالقواعد القانونية عند التطبيق سواء يف الشكل أو يف املوضوع.  

، وإن كان ما يعد مشروًعا يف دولة (45)  الدولوهذه القواعد نصت عليها الدساتري والقوانني يف التشريعات املختلفة يف 
 .(46) هباوذلك حسب نظمها القانونية املعمول    ،أخرىما، قد ال يكون كذلك يف دولة  

. مبا (47)وميكن تعريف الشرعية بأهنا "التوافق مع أحكام الدائرة القانونية املكتوبة أو املنصوص عليها من قبل املشرع"
اختاذ إجراء جنائي حبق حدا بالبعض إىل القول بأن "الشرعية اجلنائية اإلجرائية هي أن األصل يف املتهم الرباءة، وال جيوز  

 . (48)املتهم إال بناء على قانون وحتت إشراف القضاء"

الشرعية اإلجرائية تتحدد يف ثالثة، األول: أن األصل يف املتهم الرباءة، الثاين: أن القانون هو مصدر   أركانوهكذا فإن  
ذا وتستقل الشرعية اجلنائية اإلجرائية عن  اإلجراءات اجلنائية، الثالث: هو اإلشراف القضائي على اإلجراءات اجلنائية. ه

الشرعية املوضوعية، فاألوىل تتعلق بقانون اإلجراءات اجلنائية، بينما الثانية تتعلق بقانون العقوبات، ويطلق عليها يف 
ال عقوبة جمملها الشرعية اجلنائية، ويتعلق مببدأ الشرعية اإلجرائية العديد من القواعد منها "ال عقوبة بغري دعوي"، و "

 . (49)بغري حكم"، و "ال حكم بغري دعوى"

وتظهر الشرعية اإلجرائية اجلنائية عندما تتعرض حقوق اإلنسان للمساس هبا وخاصة حريته اليت يتناوهلا القانون اجلنائي. 
   (50)  ذلكهنا يربز مبدأ الشرعية ليحدد احلد األقصى املسموح به للتعرض حلرية اإلنسان ومعاجلة  

 

 
 . 19سالمة، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، مرجع سابق، ص مأمون  45
 .585ضياء الدين خليل، مشروعية الدليل اجلنائي يف املواد اجلنائية، مرجع سابق، ص أمحد 46
 . 584أمحد ضياء الدين خليل، مشروعية الدليل اجلنائي يف املواد اجلنائية، مرجع سابق، ص  47
 . 84يف اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص أمحد فتحي سرور، الوسيط 48
  .115، ص2008عوض حممد، قانون اإلجراءات اجلنائية، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية،   49
  .562، ص2000عبد الرؤوف مهدي، شرح قانون اإلجراءات، القاهرة، دار النهضة العربية،  50
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ل ما ظهر من هذه احللقات يف الشرعية اجلنائية فيما يتعلق مبعاجلة حقوق اإلنسان، هو املبدأ القانوين الذي يقول لذا أو 
"ال جرمية وال عقوبة إال بناء على نص"، إال أن هذا املبدأ صار ال يكفي حيث ميكن القبض على الشخص دون افرتاض 

 الثانية، وهي الشرعية اإلجرائية اليت تنظم احرتام احلرية الشخصية   براءته، وعليه أن يثبت براءة نفسه، فظهرت احللقة

لإلنسان، وحقوقه يف حالة اهتامه يف جرمية، وحقوقه يف السالمة اجلسدية، فهذا التنظيم يفرتض براءة املتهم إىل أن تثبت 
 إدانته. 

وقد نظم قانون اإلجراءات اجلنائية وضع الضوابط اليت تكفل محاية حقوق اإلنسان ومدي احلاجة الالزمة للمساس هبذه 
 .(51)  ذلكاحلقوق ميت أقتضي األمر  

 معيار مصادر المشروعية في الدليل الجنائي والدليل العلمي:  -ب
والدستور والقوانني. أما بالنسبة للدليل العلمي، فالدليل   إن مصادر الشرعية يف الدليل اجلنائي، تتمثل يف املواثيق الدولية

العلمي ال يقتصر على التجارب الطبية فقط أو التحليالت الكيميائية، بل يشمل أيًضا املسائل اإللكرتونية وغريها. 
بإرادة أشخاص، وهلذا فإن احملاولة يف البحث عن مصدر ملشروعية هذه الدالئل يف الدستور جندها يف بعض املواد مقيدة  

ويف موضع آخر جندها مقيدة بأمر قضائي مسبب. ويف قانون اإلجراءات اجلنائية جند االستعانة بالدليل العلمي أمر 
واجب على مأمور الضبط القضائي إذا لزم األمر. وسوف نتناول هذه املسائل من الوجهة العلمية الفنية حىت ال يكون 

 ي.  هناك تكرار مع مصادر الدليل اجلنائ

 أولهما: مصادر دستورية:

( من الدستور املصري على أنه "جلسد اإلنسان حرمة، وحيظر اإلجتار بأعضائه. وال 41تنص املادة )  اإلدارة: −
جيوز أن جترى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغري رضاه احلر املوثق، ووفًقا لألسس املستقرة يف العلوم الطبيعية، 

 وعلى النحو الذي ينظمه القانون". 
 

 
 . 77مرجع سابق، ص فتحي سرور، الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية، أمحد 51
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ذه املادة يكفل محاية كيان اإلنسان املادي وحياته ضد أي اعتداء ميس به. ولذلك أشرتك فالدستور املصري طبًقا هل
، وسواء كانت هذه التجربة الطبية (52) املاديرضاء الشخص على إجراء أية جتربة طبية أو علمية ملا ميس ذلك بكيانه 

ما إذا كان قد تعاطي املخدر من عدمه، بقصد إظهار شيء معني يف جسم اإلنسان كتحليل دمه ملعرفة ع  اهتامتعرب عن  
 أو نتيجة حلالة مرضية أملت به.

( من القانون املدين املصري على أن "لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق من 50وعلى ذلك تنص املادة )
 .(53)احلقوق املالزمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض مبا يكون قد حلقه من ضرر"

 اإلذن القضائي:  −
( من الدستور املصري على أن "حلياة املواطنني اخلاصة حرمة، وسريتها مكفولة. وال جيوز مصادرة 38نصت املادة )

املراسالت الربيدية والربقية واإللكرتونية واحملادثات اهلاتفية وغريها من وسائل االتصال؛ وال مراقبتها، واالطالع عليها إال 
 .  (54)حوال اليت يبينها القانون، وبأمر قضائي مسبب"ملدة حمددة، ويف األ

إذن فالدليل العلمي بالنسبة لوسائل االتصال ومراقبتها مشروط بإذن القضاء، وشرعيته تستمد من الدستور، فإذا متت 
 املراقبة دون إذن مسبق بطل الدليل وما يرتتب عليه من إجراءات.

 ثانيهما: مصادر القانون الجنائي:  

نون اإلجراءات اجلنائية االستعانة بأهل اخلربة دون قيد معني، فأجاز لسلطة االستدالل، ولسلطة التحقيق، أطلق قا
( إجراءات جنائية من القانون املصري، وذلك يف اجلرائم 24،29،85االستعانة باخلرباء، وذلك حسب نصوص املواد )

 اليت تقع. 

 

 
  .30، ص 2007اجلندي، ضمانات حرمة احلياة اخلاصة يف اإلسالم، القاهرة، دار النهضة العربية،  حسين 52
  .112، ص 2001فريد رستم، قانون العقوبات، خماطر تقنية املعلومات، أسيوط، مكتبة اآلالت احلديثة،  هشام 53
 .  175 - 147سيد مصطفي اجلمال، الدليل العلمي وحجيته اجلنائية، مرجع سابق، ص  حممد 54
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تكون االستعانة باخلرباء بعيدة عن املتهم، أو تكون مالصقة للمتهم مبا متس   أن واالستعانة باخلرباء تقتضي حالتني: إما  
 سالمته اجلسدية أو حريته.

فبالنسبة للحالة األوىل: اليت تكون فيها االستعانة باخلرباء بعيدة عن املتهم، وذلك كرفع بصمات من على باب أو 
نتيجة جرمية سرقة، أو حتليل بقعة دم نتيجة قتل أو حادث معني، فهؤالء اخلرباء تكون وسيلتهم الدليل العلمي، خزينة 

إال أن ذلك ال يتعلق يف البداية مبساس شخص معني، بل أن استعمال هذا الدليل ملعرفة املتهم وكشف اجلرمية، هنا 
 يكون الدليل العلمي مشروًعا مصدره القانون اجلنائي.

وبالنسبة للحالة الثانية: اليت تكون االستعانة باخلرباء مبا ميس هذه السالمة اجلسدية، كغسيل معدته أو حتليل دمه غري 
ذلك من الوسائل العلمية، يف هذه احلالة إذا وقع إكراه على املتهم مبا ميس هذه السالمة اجلسدية، ال يعتد هبذا الدليل 

 .(55) إليهاإلشارة  وذلك طبًقا ألحكام الدستور سابق ا

 معيار حماية حقوق اإلنسان في الدليل الجنائي والدليل العلمي: 

، إال أن هذا (56)  يتعرض الدليل اجلنائي والدليل العلمي حلقوق وحريات اإلنسان بالقدر الذي تسمح به القوانني بذلك
التعرض جنده يف الدليل اجلنائي قد نظمته قواعد قانونية، حبيث ال خيرج عنها مأمور الضبط القضائي يف مجع 

 .  (57)  املتهماالستدالالت، أو سلطة التحقيق عند التحقيق مع املتهم، وذلك من بداية وقوع اجلرمية حىت حماكمة  

يات اإلنسان، باألسلوب الذي يتعرض له الدليل اجلنائي، حيث يشرتط أما الدليل العلمي فهو ال يتعرض حلقوق وحر 
الدستور رضاء اإلنسان يف التجارب الطبية والكيميائية، أو صدور أمر قضائي مسبب يف املراقبة السلكية والالسلكية  

 .(58)  اإللكرتونيةواألجهزة  

 

 .91، ص 2008حممود للنشر والتوزيع، القاهرة، دار  مصطفى هرجة، اإلثبات اجلنائي واملدين يف ضوء الفقه والقضاء،  1
  .20، ص 2005حممد حسين حممود، الشرطة وحقوق اإلنسان، حبث مقدم لندوة حقوق اإلنسان، ديب،  2
  .584محد ضياء الدين خليل، مشروعية الدليل اجلنائي يف املواد اجلنائية، مرجع سابق، صأ  3
  من الدستور املصري. 45، 43راجع املادتني   4
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ي يف مرحلة مجع االستدالالت اليت يقوم هبا مأمور وينظم قانون اإلجراءات اجلنائية كيفية احلصول على الدليل اجلنائ
( إجراءات، ويف حالة التلبس باجلرمية 24، كما تنص املادة )والشكاوىالضبط القضائي سواء يف حالة تلقي البالغات  

( إجراءات وما بعدها، وأيًضا 34( إجراءات، ويف حالة القبض على املتهم كما تنص املادة )30كما يف نص املادة )
 ( إجراءات جنائية وما بعدها.45 حالة تفتيش املتهم أو مسكن املتهم كما تنص املادة )يف

كل هذه املسائل يتعرض فيها مأمور الضبط القضائي يف احلدود اليت رمسها القانون حلرية املتهم وحلقوق اإلنسان وبالقدر 
اإلنسان بالقدر الذي يسمح هلا قانونًا بذلك، حيث الالزم لنوع اجلرمية، أيًضا سلطة التحقيق تتعرض حلريات وحقوق 

( وما بعدها على سلطة قاضي التحقيق قبل املتهم، وسلطته يف ندب اخلرباء، واالنتقال والتفتيش 69تنص املواد )
إجراءات جنائية وما  134وما بعدها(، ويف أوامر احلبس االحتياطي بعد استجواب املتهم )م  85وضبط األشياء )م

 .بعدها(

كل هذه األمور الواردة يف القانون اجلنائي املصري بشأن مرحلة االستدالالت ومرحلة التحقيق فيها مساس حبرية املتهم 
وحقوقه، سواء رضي املتهم بذلك أم مل يرض، فال دخل إلرادة املتهم يف ذلك، وإذا كان األصل هو محاية حقوق 

هذه االستثناءات الواردة يف مرحليت االستدالل والتحقيق ضرورية للكشف اإلنسان وحرياته طبًقا للمواثيق والدساتري، فإن  
عن اجلرمية وعن الفاعل ومبا ال ميس بالقدر املستطاع حقوق وحريات اإلنسان، لذلك جند أن التشريعات نظمت حقوق 

االستدالل أو حجية املتهم واعرتاضاته يف مرحلة االستدالل ومرحلة التحقيق، ووجه الدفاع القانون مبا يدحض حجية 
التحقيق، فلكل من جهة االستدالل وجهة التحقيق أن تقدم الدليل على إدانة املتهم، وللمتهم أن يقدم الدليل على 

 .(59)براءته، هذا فيما يتعلق بالدليل اجلنائي

 قائمة المراجع
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ABSTRACT 

 

Praise be to God and prayers and peace be upon the master of the worlds, our master 

Muhammad and his companions and followers and handed over much recognition. 

The issue of intimidation and fear among the members of society is a warning of 

God, because of the negative impact on the stability of people and communities and 

the texts have always come to warn of this ,so we decided to write in short in this 

subject to clarify the seriousness and that our legislation ensured the peace of people 

and maintain their security, and non-Muslim self, And money and presentation has 

contained the definition of the definition of fear and synonyms of fear and statement 

of the rights of people in Sharia and the deprivation of blood, and the denial of 

treachery, and other vocabulary. 
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 ملخص ال

إن موضوع الرتويع ونشر اخلوف بني األفراد واجملتمع أمٌر حذرنا اهلل تعاىل منه؛ ملا له من أثر سليب يف استقرار الناس 
ذر من ذلك، هلذا ارتئينا أن نكتب بإختصار يف هذا املوضوع لنوضح واجملتمعات ، ولطاملا جاءت  النصوص  اليت ُتح

خطورته، وأن شريعتنا كفلت سالمة الناس واحلفاظ على أمنهم، ويدخل يف ذلك املسلم وغري املسلم فهم يشرتكون يف 
 النفس واملال والعرض.

قوق الناس يف الشريعة، وحرمة الدماء وحرمة الغدر وقد احتوى البحث على تعريف الروع ومرادفه، واخلوف وبيان ح
 ومفردات اأخرى. 

ويتناول هذا البحث مفردة استعملها القرآن "الترويع وأثره على أمن المجتمع" ،  وموضوع البحث هو ُتت عنوان :
بحثية معىن الروع الكرمي وهي "الروع" من قوله تعاىل : "فلما ذهب عن ابراهيم الروع ... ". وقد بينت هذه الورقة ال

والرتويع ومرادفها )اخلوف، والفزع(؛ وأن شريعتنا كفلت سالمة مجيع الناس، املسلم وغري املسلم يف نفسها وماهلا وعرضها 
 ومنعت االعتداء عليه بل وترويعه وختويفه بأي صورة كانت، وجتاوز االمر يف سالمة احليوان.
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 ابرزها من خالل النقاط االتية :أهمية البحث للبحث اهمية 
 بيان التوجيهات الربانية يف احلفاظ على سالمة اخللق من كل أذى.-1
 التسامح والتعايش السلمي يف االسالم  -2
 أهداف البحث  

 الدعوة اىل التحذير من الرتويع وما يرتتب عليه.  -1
 الشريعة االسالمية من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية.شاعة األمن النفسي واجلسدي اللذان تدعوا اليهما  إ  -2
 البحث  خطة   
 :على النحو اآليت  م  س  وقد قح   عدة مواضيع،  سلط الضوء علىيح   البحث  هذا   

 املبحث األول: فيه مطلبان

 املطلب األول معىن الرتويع يف اللُّغة واإلصطالح

 املطلب الثاين: األلفاظ ذات الصلة 

 املبحث الثاين: وفيه أربعة مطالب

 ول: صفة املسلماملطلب األ

 املطلب الثاين: ُترمي السب والقتال

  النهي عن الرتويع   :املطلب الثالث

 ُترمي الغدر   املطلب الرابع:

وفيه مطلبان :  حق وحرمة دم املعاهد والذميالثالثاملبحث  أما    

ول: حق املعاهد الذمياملطلب اال  
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 .٧٤هود: آية  (1)
 .259، والتوقيف على مهمات التعاريف: 635املفردات يف غريب القرآن:  ص (2)
 .210غريب القران:  املفردات (3)
 . 4/501، وينظر: مقاييس اللغة: 1258/ 3ينظر: ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  (4)

 

 حرمة دم املعاهد والذمياملطلب الثاين: 

إن كلمة )روع ( استعملها  (1) چڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  قال تعاىل:
 .القران الكرمي مرة واحدة، والفزع ورد ست مرات، والرهبة مثان مرات ، واخلوف ومشتقاته أكثر من مائة مرة

 المبحث االول: بيان معنى الترويع

 المطلب االول:

 .(1)ع ، ومروع هو الذي يصيبه اخلوف واهللع  فز    :أي  ،عوفعله رو    ،الرتويع مصدر  مفهوم الترويع لغة :

 .(  ۲)روع من يراه  يروع هو صاحب اجلسم واجلهارة كأنه  أفزعته ، ورجل  أوابن فارس يقول رعته    

فزعت من اهلل  :انقباض ونفار يعرتي اإلنسان من الشيء املخيف، وهو من جنس اجلزع، وال يقال": هوواصطالحاً: 

 .(2)"كما يقال خفت منه

 .(3)الرهب: خمافة االنسان من االضطراب املؤدي إىل الفزع

 المطلب الثاني : األلفاظ ذات الصلة.

 أوال: الفزع في اللغة:   

، كقولك: مع على أفزاع  وجيوهو يف األصل مصدر  ،  عر، واآلخر اإلغاثةالفاء والز اء والعني أصالن صحيحان، أحدمها الذُّ 
   ،وأفزعته أنا  ،عريقال فزع يفزع فزًعا، إذا ذ    ، فإما الذي مبعىن الذعر:فزعت إليك وفزعت منك، وال تقل فزعتك

 
فزعة: وامل

ين، أي جلأت إليه فأفزع    عتح وفز    ،أفزعته، إذا أغثته، وأما الذي مبعىن اإلغاثة، فهو كقوهلم:  عز  إليه الف    لتجئح يح   الذي  املكان

 .(4)فزًعا فأغاثينإليه  
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 .2/302، وينظر: مقاييس اللغة:  4/1358ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:  (5)
 . 101التعريفات:  (6)
 .303ينظر: املفردات يف غريب القرآن: ص (7)
 . 11/260التحرير والتنوير( 8)

 

 الخوف في اللغة:ثانيا:  

اخلاء والواو والفاء أصٌل واحٌد يدل  على الذ عر والفزع ، وهو اسم مصدر )خاف(، يقال: خاف الرجل خياف خوفاً 
كنت أشد  خوفًا منه،   :قال: خاوفين فالٌن فخفته، أيوخيفًة وخمافًة، فهو خائٌف، والياء مبدلٌة من واو  ملكان الكسرة، ويح 

     . (5)واألمر منه خ ْف بفتح اخلاء

 .(6)"توقع حلول مكروه، أو فوات حمبوب"اخلوف:  قال اجلرجاين:    واصطالحاً:

راد به ما خيطر بالبال من الر عب، واخلوف من اهلل ال يح   اخل ْوف: توق ع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة،وقال الراغب:  
راد به الكف  عن املعاصي واختيار الط اعات، ولذلك قيل: ال يعد  خائفا من مل كاستشعار اخلوف من األسد، بل إمنا يح 

 .(7)هو احلث  على الت حر ز  والت خويفح من اهلل تعاىل:، وقال:  يكن للذنوب تاركا

املكروه جيعل من اإلنسان اخلائف ينقبض منه نالحظ وجود تقارب هذه املعاين لأللفاظ ، إذ وجود السبب حلصول 
فيضطرب مما يؤدي اىل وصوله للخلد ورمبا للعقل أو القلب، فهذه الدقة العالية لالستعمال جتعل لكل أحد أن يعيش 

 آمنا معاىف فال ميتلئ عقله وقلبه األمن.

 ومن خالل هذا البحث سنقدم مباحث تتعلق بالرتويع واالحكام املتعلقة به.

حلاق األذى باآلخر من غري سبب على سبيل إالرتويع هو الفعل الصادر من املروع املتضمن التهديد و  :صة القولوخال
 عتداء.اإل

واآلية تتحدث عن خروج املسبب للخوف وانكشافه، وقد ذكر بعض املفسرين أن للروع قد يكون القلب أو العقل أو 
ُتديدها من جسم االنسان، فالروع نفسه: ذلك اإلضطراب على العقل النفس )اخللد( وهذه االشياء االربعة صعب 

 .  (8)بسبب ما ال تستطيع النفس ُتمله
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 .   1/13، والتوقيف على مهمات التعاريف 15/171ينظر: لسان العرب  (9)
 .٧٠هود: آية (10)

 

 والذي يراه الباحثان أن الروع يف االصطالح:

 ذلك الشعور الذي يدب يف قلب اإلنسان أو خلده ألمر خارج عنه حيصل له من مساع أو فاجعة أو رؤية حدث مؤمل.

ثت عن النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم حبرصه على أمن الناس املؤمنة، فلما رأى املالئكة اليت جاءت اآلية الكرمية ُتد 
بعقوبة قوم لوط، واضافوه ليخربوه باخلرب ظنهم الضيوف فقدم هلم الطعام على عادته صلى اهلل عليه وسلم، وعلى نبينا  

هذا اخلوف ذهب لبيانه املفسرون بأقوال خمتلفة مفادها افضل الصالة والسالم فوجدهم ال يأكلون أحس منهم اخلوف ف
أن ابراهيم عليه الصالة والسالم أراد االطمئنان على قوم لوط ومن آمن معه ال يصيبهم ما يصيب القوم الفاسقني، فلما 

 منه إذ طمأنوه ذهب عنه الروع وهنا إلتفاتة بديعة من النظم القراين أن الذي يذهب عنه اخلوف وأسبابه بأمر أكرب
 .(9)البشرى تأيت من البشارة حيصل عليها اخلائف ليطمأن حىت أثرت على مالمح وجهه وتباشريه

 وهذا امللخص يوقفنا على وقفة بني اخلائف واملخيف والسبب.

 املالئكة بصورهتا أدخلت اخلوف يف نفس  إبراهيم عليه السالم. -1
 اخلوف الذي انتاب إبراهيم وكيف دخل اليه. -2
 تصريح املالئكة بأهنم مرسلون مكلفون إىل قوم لوط فاسقني. -3
 األسباب املفظية اىل اخلوف. -4
 عالجه من قبل املالئكة ببشارهتم: -5

 بالولد امساعيل     -أ
 بنجاة لوط وكل مؤمن -ب

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئ     ۇئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ  :قال تعاىل

 الشر واألذى من   ه توقع نبراهيم عليه السالم ملا رأى ذلك املشهد فزع منهم ألإن أية على  دلت هذه اآل،  (10 چىئ  
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ه : كتاب اإلميان ،باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيام (11)

 .48، برقم 1/19يشعر: 

 

ن عدم تقبل األكل عالمة شر منهم جتاه أأولئك الزائرين عند امتناعهم عن األكل وهذا يعين يف عرفهم وتقاليدهم 
 .هلهأبراهيم عليه السالم وأطمئن على نفسه و إطبيعة مهمتهم ذهب الروع عن   املضيف فلما كشفت املالئكة عن

 .او معلومة وضده األمن  مظنونةمارة إوقع مكروه عن  ن اخلوف يدل على تأل ؛خر يقابل الروع هو اخلوفآوهناك لفظ  

  المطلب االول: صفة المسلم

هذا توجيه عظيم منه صلى اهلل عليه وسلم يف ، فقوله صلى اهلل عليه وسلم " املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده "
ُتمد عقباها تورث السامع املا  سان وما ختلفه قاسية تبث األذى من كلمة الفة الل  آخيه، فان أبيان حق املسلم على 

ياء بر ألودت حبياة اأفات آسان بوقلقا اثرمها كبري على الروح والفكر فان الرتويع يبدأ من هنا ولطاملا جاءت سقطات الل  
 .ىل عداوة وخصوماتإأدى اىل قطيعة ورمبا جر    ء، كالم بذي  ءالربييف املناطق الساخنة وشاية دفع مثنها    وخصوصاً 

 فالتهور فعمل اليد بالقتل أو غريه .  ،ما اليد فهي األداة اليت يبطش هبا اإلنسان مما جر به اللسان فالتهمةأ  

 شياءأن املسلم وما حيمل من معىن المسه دال على ثالثة  أخر مر اآلواأل  

 األوىل هو طالب لالمان والسالمة  

 الثاين هو اخلاضع ألوامر ربه  

م على لسان سالقرها اإلأفكان حقه أن يعيش حياة حرة كرمية  ،  نتماء  مان من خالل ذلك اإلالثالث هو املستحق لأل  
 صلى اهلل عليه وسلم.النيب حممد  

 .تحريم السب والقتال  :الثانيالمطلب    

 .(11)قوله صلى اهلل عليه وسلم "سباب املسلم فسوق وقتاله كفر"  

رشدنا نبينا صلى اهلل عليه وسلم إىل هتذيب أملا كان حق املسلم يف احلياة احلرة الكرمية أن يكون أمنا على نفسه ودينه    
الكالم كي ُتسب له صيانة لدينه الذي يوصي بفعل اخلري، فقد ن ينتقي اطايب أالنفوس وأمرها بقول اخلري واحلق و 

 نه سان حيث جيدها سهلة فيغفل العاقبة الغري حممودة فيقع يف احملذور واالجنرار وراء لسانه ألفعال الل  أنسان  يستسهل اإل
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وهو ال  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه : كتاب اإلميان ،باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله (12)

 .48، برقم 1/19يشعر: 
 " إسناده صحيح". ، وقال شعيب االرناؤوط:  5004، برقم 7/352سنن أيب داود: كتاب األدب،  باب من يأخذ الشيء على املزاح،  (13)

 

 

ىل إفضى به  أتسهله  طاعة اهلل ورسوله فمن استحل السباب واس :وعلى أصل معناها اخلروج عن الطاعة أي  صار فسوقاً 
نه هبذا استحل الدم احملرم الذي حرمته شريعتنا فكان السباب والقتل األكثر خطورة وهو القتل فيؤدي به إىل الكفر وأل

بل ذهب بعض أهل العلم أن هذا احلديث الشريف فيه   ،على احلقيقة  وروحياً   خرين فكرياً نواع الرتويع لآلأشد أأديا إىل  
 التفريق بني أفراد األمة املتماسكة اليت جعلها اهلل أمة وسطا.   هني متضمن التحذير من

نصار ورجل من وقد ذكر الطرباين سبب ورود هذا احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم انتهى إىل جملس من جمالس األ
 .  (12)اله كفر"األنصار كان قد عرف بالبذاءة ومشامتة الناس فقال صلى اهلل عليه وسلم : "سباب املسلم فسوق وقت

 الثالث النهي عن الترويع  المطلب

 .(13)قوله صلى اهلل عليه وسلم : " الحيل ملسلم أن يروع مسلما "  

هذا احلديث فيه قصة ذكرها غري واحد من أهل احلديث أن بعض الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يسريون مع النيب صلى 
خذه ففزع فسأل رسول أحدهم فانطلق بعضهم اىل حبل معه وقيل اىل سالحه فأاهلل عليه وسلم وقد أرهقهم العمل فنام  

 .حيل ملسلم أن يروع مسلما " " ال  :اهلل من فعل هذا فأخربوه فقال صلى اهلل عليه وسلم  

ته عند كل حدث يعيشه أصحابه فلرمبا يرون أن مثل هذا مزاحا م  أح هنا يف توجيهات النيب صلى اهلل عليه وسلم ورمحته ب
ال بأس به أن يفعلوه بينهم فلما كان قد أفضى إىل الفزع والروع الذي لو علموا ما قد يسببه يف نفس املفزوع ما فعلوه 

 التيقظحيل بني املسلمني وأرشد املازح اىل  ضراره الإن هذا و أصلى اهلل عليه وسلم بالتوجيه والنصح و  لذلك بادر النيب
يدري ماهي عاقبة الفزع والرتويع وقد ذهب   ذ الإذى  مث واحلفاظ على سالمة أخيه املسلم من الوقوع باألمن الوقوع باإل

العقل والنفس والفزع يدخل اىل العقل فيؤذيه والرتويع يدخل اىل النفس  سالم دعا اىل حفظن اإلأبعض أهل العلم 
 فيؤذيها. 
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 ، وقال شعيب االرناؤوط: " حديث حسن".  5003، برقم 7/352املصدر نفسه: كتاب األدب،  باب من يأخذ الشيء على املزاح،  (14)
 خرى.، وقد اورده يف مواضع أح 1/24/67صحيح االمام البخاري: كتاب العلم، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "رب مبلغ أوعى من سامع" ،   (15)
 .6177، برقم 8/41املصدر نفسه: كتاب األدب باب ما يدعى الناس بآبائهم،  (16)

  

 .(14)"    اً وال جاد  خيه ال العباً أأحدكم متاع   خذن  أوقد جاءت زيادة عند أيب داوود قوله صلى اهلل عليه وسلم : "ال ي

و بزمامه قال: " أي يوم هذا أنسان خبطامه  إمسك  أوروى البخاري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو بعرفه على بعريه و 
أليس يوم النحر" قلنا بلى ، قال : " فأي شهر هذا ؟" فسكتنا حىت "قال:    ،مسها" فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه سوى  

كم موالأظننا أنه سيسميه بغري امسه فقال صلى اهلل عليه وسلم : " أليس بذي احلجة " قلنا بلى قال : " فان دمائكم و 
عراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى أن أو 

 . (15)وعى له منه "أيبلغ من هو 

ا صلى اهلل عليه وسلم على الطاعة إذ نففي هذا احلديث داللة واضحة تعكس الصورة النقية لألمة اجملتمعة حول نبي
ال وهي الدم والعرض واملال ، وكأنه دعوة لألمن اجملتمعي أعمال اليت ينبغي جتنبها والعلم حبرمتها  األ  يذكرهم مبا عليهم من

على مالك  لك وسالمة لعرضك وحفاظاً  الذي ال لبس فيه كحرمة مكة وعرفة وشهر ذي احلجة ، فمثل ما تريد أمناً 
 ولغريك حق عليك باملثل، ما أمجلها من نصيحة وتوعية . 

 تحريم الغدر  :الرابع  المطلب

، (16)رفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فالن "ن الغادر يح أروى البخاري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : "  
ألنه ملتزم على نفسه باإليفاء بالوعد والعهد ومل ؛  حد به مسي غادراً أخل أالوفاء بالعهود هو احلق بني املسلمني فان 

سواق لغدرة الغادر التشهري به وليفتضح أمره فكذا من لوية يف األهنا كانت تضع وتنصب األأيفعله وعلى عادة العرب 
  لقبح اجلرم.د نصبت غدرته أمام اخلالئق وما ذلك إال  فعل هذا من املسلمني يأيت يوم القيامة وق

لقاء إلقتلة أو    يءغتيال وقد يكون الغدر بتسليم بر مر الغدر الرتويع الذي يظهر من آثار الغدر کونه مشعر باإلأوحقيقة    
 .هتمة مهلكة وكل ذلك من الرتويع الذي ال جيوز
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، وقال شعيب االرناؤوط: " إسناده صحيح على 23740، برقم 9/150مسند اإلمام أمحد بن حنبل: مسند األنصار،  حديث سويد بن مقرن،  (17)

 شرط مسلم".
 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: كتاب األميان، باب صحبة املماليك، وكفارة من لطم (18)

 .1659، برقم 3/1281عبده،
 ، وقال شعيب االرناؤوط: " إسناده صحيح ".5159، برقم 7/467سنن أيب داود: كتاب األدب، باب يف حق اململوك،  (19)

 

 

 والذميحرمة دم المعاهد  المبحث الثالث:  حق و 

 المطلب االول: حق المعاهد الذمي  

هل أو أخر قد يكون غري مكافئ يف نظر البعض مثل اخلدم نسان اآلفيه توضيح يف كيفية التعامل مع اإل املبحثهذا 
ن هذا مدعاة للتعايل والتهور يف التصورات املخلة فيستخف البعض باخلادم فريوعه أو أولرمبا يتصور البعض  ،الذمة

 بالذمي .

ذا بالنيب إصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا تعاملوا مع خدمهم بقسوة و أجاءت قصص صحيحة عن بعض و 
 خادمة فلطمها ال  إعلى عهد رسول اهلل ليس لنا  ن ويد بن مقرن يقول كنا بين مقر ينصحهم إىل ما يرضي اهلل فهذا سح 
  (17)" اعتقوها"  أحدنا فبلغ ذلك رسول اهلل فقال :

 ،فسمعت صوتا خلفي ،يل بالسوط ضرب غالماً أكنت   :ومن قصة أخرى أليب مسعود االنصاري رضي اهلل عنه قال  
، وفيه قلت يا رسول اهلل هو حر (18)فإذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : " أن اهلل أقدر منك على هذا الغالم "  

ويف لفظ " قد أمرك أن ُتسن اليه " قال وما اإلحسان قال : " لوجه اهلل تعاىل فقال : " لو مل تفعل للفحتك النار " 
 .(19)أن تعنقه " قال هو حر لوجه اهلل  

يف هذا احلديث العطف البليغ والشفقة العظيمة اليت ظهرت من رسول اهلل على العبد الغالم والتوجيه والنصح السديد   
 لسيده وُتذيره من لفحة النار.

طمة( أدخلت عليه الروع ومحل األذى على  أهنا )الل  رمبا جاءت من تقصري ذلك اخلادم إال  ولو نظرنا وتفكرنا هي لطمة    
 الفكر والروح واجلسد فكفارته العتق الذي أدى اىل اخلالص من لفحة النار .
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 .۱۱۷۹، وعون املعبود ص ۲۲۱/  ۱۲ينظر:  لسان العرب :  (20)
 . ۳/ ۱۰۱ينظر: لسان العرب :   (21)
 .346/ ۲ينظر: مقاييس اللغة :  (22)
 .۲۲ينظر: احكام الذميني واملستأمنني : ص  (23)
 .۲۲ينظر: مصدر نفسه:  ص  (24)
، وقال شعيب االرناؤوط: " إسناده 3052، برقم 4658سنن أيب داود: كتاب اخلراج والفيء واإلمارة، باب تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات،  (25)

 حسن ".
ال يأخذ املسلمون من مثار أهل الذمة وال أمواهلم شيئا بغري أمرهم إذا أعطوا ما عليهم، وما ورد من  السنن الكربى للبيهقي: السنن الكربى، باب (26)

 .18731، برقم 9/344التشديد يف ظلمهم وقتلهم، 
 

 

 المطلب الثاني: حق المعاهد الذمي

 .(20)مانأو طلب أكان من هدنة    يأمن فيه على نفسه سواءً   هو من كان بينه وبني الدولة املسلمة عهداً   :املعاهد 

 .(22)على أمواهلم ودماءهم   ادوا اجلزية فأمنو أهنم مسوا أهل ذمة أل   :وقال ابن فارس ،  (21)والذمي من له عهد  

 .(23)هو اقرار بعض الكفار الذين يعيشون يف كنف الدولة املسلمة على كفرهم بشرط بدل اجلزية  :وقيل  

 .(24)نزل وعاش يف محاية الدولة املسلمة مقابل اجلزية  له كتاب مح   مساوياً  عتقد ديناً ابأنه كل من    :وعرفه البعض  

فالشرع كما سبق من قوله صلى   ،نسانيةحمرمة بالشرع واإلسالم جاء ليقرر حقيقة ساطعة ال غبار عليها أن الدماء اإلو   
نسان على إنسانية كون احلق يف العيش الكرمي لكل إموالكم وأعراضكم حرام ... " و أ" إن دماءكم و :اهلل عليه وسلم 

عهد  ما فيها منهذه البسيطة ومثاله يهود املدينة والوثيقة اليت كتبها النيب صلى اهلل عليه وسلم عند هجرته إىل املدينة و 
 بينه وبينهم على العيش الكرمي . 

سالم وألجل ذلك ما داموا يعيشون يف دار اإل  والشريعة بالنسبة للمسلمني مؤمترين هبا دينا وقانونا وبالنسبة لغريهم قانوناً   
 سلموا من ترويعهم هلم .على كل املسلمني أن ي    ع هلم حقاً شر  ن يح أمل يغفل الشارع 

بغري طيب نفس  فه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً و انتقصه أو كل  أ لم معاهداً  من ظ  ال  إ عليه وسلم : " وقوله صلى اهلل  
له ذمة   صبعه إىل صدره "أال ومن قتل معاهداً إوأشار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ب  (25)نا حجيجه يوم القيامة"أمنه ف

 .(26)"اهلل وذمة رسوله حرم اهلل عليه ريح اجلنة وإن رحيها ليوجد من سبعني عاماً 
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ينكثون من يستحل  األموال البن زجنويه : كتاب افتتاح األرضني صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء وال تكون غنيمة، باب: أهل الصلح والعهد (27)

 .689برقم 468/۱دماءهم؟  
تحل األموال البن زجنويه: كتاب افتتاح األرضني صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء وال تكون غنيمة، باب: أهل الصلح والعهد ينكثون من يس(28)

 .689برقم 468/۱دماءهم؟  
ء واملرسلني، من كتاب آيات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليت هي دالئل املستدرك على الصحيحني: كتاب تواريخ املتقدمني من األنبيا (29)

 .4242، برقم 2675/8النبوة،
 

 

ن بعض خاصة من الناس من أهل أيذكر أبو عبيد القاسم بن سالم قصة يف جبل لبنان زمن األوزاعي رمحه اهلل تعاىل و 
وأجالهم فكتب إليه األوزاعي رسالة طويلة مفادها كيف العهد احدثوا حدثا وعلى الشام يومئذ صاحل بن علي فحارهبم  

تؤخذ عامة بعمل خاصة فيخرجوا من ديارهم وأمواهلم وقد بلغنا أن من حكم اهلل أن ال تؤخذوا عامة بعمل خاصة ، 
 .  (27)ولكن يؤخذ اخلاصة بعمل العامة

أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه "   " من ظلم معاهداً   :وأحق الوصايا وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيهم وقوله
ربعني عاما"  ، مث ذكر أمل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها لتوجد من مسرية  " من قتل معاهداً صلى اهلل عليه وسلم: وقوله 

 .(28)رسالة طويلة  

كان يقال له جرجيرة كان له على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دنانري فتقاضى   روى احلاكم يف املستدرك أن يهودياً و 
فارقك يا حممد حىت تعطيين ، أح فأين ال  :فقال "عطيك أح يا يهودي ما عندي ما  ":النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال له 

 صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك فجلس معه فصلى رسول اهلل "إذا أجلس معك   "  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
صحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتهددونه ويتوعدونه أاملوضع الظهر والعصر واملغرب والعشاء األخر والغداة وكان  

فقالوا يا رسول اهلل يهودي حيبسك فقال رسول  "لذي تصنعون به ؟ا  ما "  :ففطن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
ن ال اله اال أفلما ترحل النهار قال اليهودي أشهد  "وال غريه  منعين ريب أن أظلم معاهداً  " :عليه وسلم اهلل صلى اهلل 

 (29)"عبده ورسوله ... احلديث اً اهلل وأشهد أن حممد 
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 .٥الفلق: آية  (30)
 .6064، برقم: 8/19صحيح االمام البخاري: كتاب األدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر،   (31)

 

البخاري لقوله باب ما ينهى عن التحاسد   ب  فقد بو        (30)  چچ  چ     چ  چ  ڇ     چ :  ولنأخذ قوله تعاىل 

فقد روى البخاري من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهلل  چچ  چ     چ  چ  ڇ     چ  والتدابر وقوله تعاىل
 وال ُتسسوا وال جتسسوا وال ُتاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا   ،أكذب احلديث  ن الظن  إياكم والظن فإ " : عليه وسلم قال

 بدان واالخوان عظم وصاياه صلى اهلل عليه وسلم يف حفظ األرواح واألأفهذا احلديث من   )31( "وكونوا عباد اهلل اخوانا

الرذائل ويوجه الناس يف حياهتم العملية ن الدين االسالمي يرمي بتعاليمه ووصاياه اىل تزكية النفوس وتطهريها من أدران  إ
اىل ما جيلب اخلري ويدرأ الضرر ، وميكن من الرقي يف هذه احلياة الدنيا ومن النعيم يف الدار اآلخرة فهو الدين اجلامع 

 لسعادة الدارين الكفيل بتحقيقهما .

يات الكون وتدبرها وُتكيم آال بالنظر اىل  ففي الناحية االعتقادية يأمر بعبادة اهلل وحده اجلامع الصفات اجلالل والكم   
 العقل فيها .

داب اليت هتذب الغرائز وجتعلها عوامل ويف الناحية األخالقية ينادي بتطهري النفوس من الرذائل وتزكيتها وحيث على اآل  
 صالح.

 ويف الناحية العملية يغري بطلب العلم وتلقفه بشىت األساليب .  

عراضهم ومحاية أنفسهم وأمواهلم و أُتاد وتأمني الناس يف بالشورى واحلكم بالقسط واإل ويف الناحية السياسية يأمر  
 صالح ذات البني .إاألوطان و 

  جتماعية يأمر بالتعاون على اخلري ومواساة الضعفاء والفقراء ويسوي بني الغين والفقري والقوي والضعيفويف الناحية اإل  

خالق احلميدة ويوصي بنصر املظلوم واالخذ بيد امللهوف وينبه املسلمني إىل الكاملة واألويقصر التفاضل على الصفات  
 األخذ بزينة اهلل اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق . 
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 .٤٦األنفال:  )32(
 .١٠٣آل عمران:  )33(
 .231التوقيف على مهمات التعاريف: )34(
 .2586، برقم 4/1999صحيح االمام مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم،  (35)

 

 ىل وحدة االمة االسالمية وبالغ يف االهتمام هبا ألن باالُتاد قوهتا وسر جناحها ، وهنى عن :إسالم  فسعى اإل

 چ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :ىل تصدعها فقال عز وجلإالتنازع املفضي  -١  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ      ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ   قال:و   (32)

 (33) چڍ  ڍ  ڌ 

والتباغض مما خالل هبا كالظن واحلسد والتجسس والتدابر وهنی عن كل ما هو مظنة لتوهيم هذه الوحدة واإل - ۲  
 تضمنه هذا احلديث و غريه ...

ىل الوهم وجاء مبعىن التهمة والشك إدت  أىل العلم ومىت ضعفت إدت  أمارة مىت قويت  إاسم ملا حيصل عن    : هووالظن
 .   (34)واعتماد ما ال ُتقيق له منه

خوة فقال : " ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يرتتب على هذه الوحدة واألح  وبني   
 .(35)ذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى"إوتعاطفهم كمثل اجلسد  

والوصايا املستخدمة يف هذا احلديث الشريف تولد العداوة والتكرب واخلوف من فوت املقصود وخبث النفس فالعداوة   
تولد احلقد املثري للتشفي واالنتقام من اخلصم بتجريده من النعمة اذا قدر عليه أو برتبص صروف الدهر به فيفرح مبا ينزل 

 به من بالء ويستاء ملا يصيبه من رخاء .

فضال عن التقدم عليه فيتطلع اىل زوال النعمة عن املقابل ليتحقق احنطاط منزلته  -واملتكرب يأنف من مساواة غريه له   
 ودرجته عنه .

و شهادة فيتمىن احلاسد زوال أو رتبة  أعند التزاحم على مقصد واحد کوظيفة    يظهر جلياً   -واخلوف من فوت املقصود    
 رأي وقوة احلجة ليتفرد باملقصد واملنصب.حة والالنعمة عن احملسود کالص  
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ن كان ال يهتم مبنصب وال مال وال يتكرب على إوخبث النفس ورذالة الطبع يبلغان باملرء أن يبخل بنعمة اهلل على عباده و 
 غريه .

 ىل موجب املساواة يف املؤاخاة وهو أن اجلميع عباد اهلل .إشارة  إية  ومن اآل  

 ج أن الرابطة املتينة اليت اعتربها الشرع بني املسلمني هي رابطة األخوة االسالمية .ومن احلديث واآلية نستنت  

 ."وهناك من الروابط اليت هلا حقوق متعلقة مثبتة يف الشرع رابطة اجلنس والوطن واللون وغري ذلك مما جيمع الناس    

 المصادر والمراجع

العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن امساعيل البوصريي  يبألُتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة : إ - ١  
 .۱۹۹۹الرياض ، الطبعة األوىل   -ه ، دار الوطن للنشر  ۸۶۰الكناين الشافعي ، 

 بريوت .-د. عبدالكرمي زيدان ، دار الكتب العلمية  :حكام الذميني واملستأمننيإ  -  ۲  

 تفسري الطربي املسمى "جامع البيان عن تأويل آي القرآن": حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أيب - 3  
عبد احملسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات    هـ( ُتقيق: الدكتور عبد اهلل بن 310جعفر الطربي )ت: 

 -هـ  1،1422ن ميامة ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن طعبد السند حس   اإلسالمية بدار هجر الدكتور 
 م.  2001

ه، دار العلم للماليني ، بريوت ، الطبعة األوىل  ۳۲۱بكر حممد بن احلسن بن دريد ، ت  يبأل :مجهرة اللغة  - 4  
۱۹۸۷. 

بن عمرو األزدي السجستاين سنن أيب داود: أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد  - 5  
 م.2009  -هـ  1،1430حممد كامل قره بللي،  دار الرسالة العاملية، ط -هـ(، ُتقيق: شعيب األرناؤوط 275)ت:  

ه، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثالثة   458محد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقي ، ت  أل :السنن الكربى    - 6  
۲۰۰۳. 
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املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه، صحيح البخاري: حممد بن اجلامع  -7
عبداهلل البخاري اجلعفي، ُتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر:  مطبعة دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية    إمساعيل أيب

 ـ.ه1،1422بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، ط

 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: لإلمام مسلم بن احلجاج أيب - ۸  
 بريوت.  –ه(، ُتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب  261احلسن القشريي النيسابوري )ت:  

 بريوت .  -ه ، دار صادر    ۷۱۱مد بن مكرم بن علي بن منظور ، ت  حمل  :لسان العرب    -  ۹  

ه ، دار الفکر  ۹۱۱الل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي ، ت جل :اللمع يف أسباب ورود احلديث  - ۱۰  
 .  ۱۹۹۹بريوت، 

هـ(، 241شيباين )ت: مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ال - ۱۱  
عادل مرشد، وآخرون، إشراف، د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة،  -ؤوط اُتقيق: شعيب األرن

 م.2001-هـ1،1421ط

هـ(، ُتقيق: عبد السالم حممد 395مقاييس اللغة: ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أيب احلسني )ت:    -  ۱۲  
 م.1979 -هـ 1399الفكر، هارون، دار  

 يب عبداهلل أمحد بن عبداهلل احلاكم النيسابوري، دار املعرفة بريوت .أل :املستدرك على الصحيحني  - 13

هـ(، ُتقيق: عبد السالم حممد 395معجم مقاييس اللغة: ألمحد بن فارس ابن زكرياء القزويين الرازي، )ت:   -14
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أليب نصر إمساعيل بن   -15 – ۲۲م.1979 -هـ 1399هارون، دار الفكر، 
 م.1987-هـ1407  4بريوت، ط  –هـ(، ُتقيق: أمحد عبد الغفور ، دار العلم للماليني393محاد اجلوهري )ت: 

ويه )املتوىف: املعروف بابن زجن  اخلرساين  أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل  يب: ألألموال البن زجنويه - 16
مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات ،  جبامعة امللك سعود -املساعد   ُتقيق: شاكر ذيب فياض األستاذ( ه251

  .م 1986  -هـ    1406الطبعة األوىل،  ،  اإلسالمية، السعودية
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هـ(، 1031والتوقيف على مهمات التعاريف: لزين الدين حممد احلدادي مث املناوي القاهري          )ت:  – 17  
 م. 1990-هـ1410،  1القاهرة، ط-عبد اخلالق ثروت،عامل الكتب  

أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل ابن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم  :املستدرك على الصحيحني  - 18
بريوت،  –هـ(، ُتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 405الضيب الطهماين النيسابوري )ت: 

 .1990  –  1،1411ط

 خليل, أ.د حممد عبد الرمحن طوالبة. عشرون حديثا املختارة من صحيح االمام البخاري ومسلم: أ.د حممد ابراهيم  -19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه، رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصف)الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة الحاسوب  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   بما في ذلك الجداول والصور والرسومات

 من هذا العدد المالحق واالستبانات. , ويستنى

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

لرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين ا -4

العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،

 والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر بيةباللغة العر يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.يقسم البحث إلى مباحث ومطالب  -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

ية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة من المراجع األجنب % 20 هما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل.

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


لية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات الما  -10

 .متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

  المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام

 .في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

  وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة ) طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

 (واحدة

https://www.youtube.com/watch?al_g_hAweCUv=&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .145، ص: 2. ج: 2لسالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: ا

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

 مؤلف، لل في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق

 وذلك باتباع الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد:

. تحقيـق: عبــد المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979الهمذاني. )ابن خالويه، الحسين بن أحمد 

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.وم القرآنالواضح في عل (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية.التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 ن.. ماليزيا: جامعة السلطان زين العابديللقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 سسة الدينية.. )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤتاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب قرار  -15

16-  ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

ستوى بحثك من عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من م مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال 

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر( 3يوماً )  90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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