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  من نحن

المجمة العربية لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية مجمة عممية الكتركنية محكمة ، تعنى بنشر البحكث 
كالدراسات ، كممخصات رسائؿ الماجستير كالدكتكراه ، كنشر فصكؿ مف الرسائؿ العممية ، 
ة في كمراجعة الكتب ، كنشر التقارير كالندكات كالمؤتمرات العممية ، كالحكارات كالمقاءات العممي

مجاالت العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجميع فركعيا : التاريخ ، كالتربية ، كعمـ االجتماع ، 
كالفمسفة ، كاألدياف ، كعمـ النفس ، كالقانكف كالعمكـ السياسية ، كالعمكـ اإلدارية ، كالتنمية البشرية 

افيا  اآلثار، اإلعبلـ كالصحافة المغة العربية كآدابيا ،الجغر ، كعمـ الجريمة  كعمـ االنثربكلكجيا، 
 أعضاء الييئة االستشارية. المكتبات كالمعمكمات.
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 . أعضاء الييئة االستشارية لممجمة

_________________________________________________ 

دكتكراه في التاريخ الحديث _كمية التربية _جامعة    األستاذ الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد.
 زالنجي، السكداف.

 فمسطيف.   الكطنية،   الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، دكتكراه في اإلعبلـ كاالتصاؿ _جامعة النجاح

 جامعة اإلسراء األردنية  –األستاذ الدكتكر أيمف سند القرالة           عميد كمية العمكـ التربكية 

 في األدب االنجميزم دكتكراه 

 استراليا  –جامعة ماككيرم  

 

 األستاذ الدكتكر محمكد جماؿ السمخي                             جامعة البتراء األردنية 

 دكتكراه في أساليب كمناىج تدريس التربية اإلسبلمية 

 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا. 

-------------------------------------------------- 

 جامعة الزيتكنة األردنية  –األستاذ الدكتكر خمدكف خميؿ الحباشنة           عميد شؤكف الطمبة 
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 دكتكراه في التاريخ اإلسبلمي 

 الجامعة األردنية.

_________________________________________________ 

 جامعة البتراء األردنية                                   الدكتكره تغريد أبك حمداف             

 دكتكراه في تربية الطفؿ كتطكير مناىج كبرامج تربكية لمطفؿ 

 بريطانيا .  –جامعة ساسكس  

________________________________________________ 

 اني لمحماية المدنية الدكتكر عارؼ محمد السرىيد   أكاديمية األمير الحسيف بف عبدا الث

 دكتكراه في أصكؿ التربية 

 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا .

_________________________________________________ 

 الدكتكر محمد عمي فالح الجبكر                 محاضر غير متفرغ / الجامعات األردنية 

 دكتكراه في القانكف التجارم 

 مصر .  -جامعة عيف شمس  

-------------------------------------------------- 
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 الدكتكر عكده  الغياليف                          محاضر غير متفرغ / الجامعات األردنية 

 دكتكراه في المغة العربية ) األدب العباسي( 

 جامعة العمكـ اإلسبلمية العالمية  .

---------------------------------------------- 

 الدكتكر محمد  عكدة الحماد                     الجامعة اإلسبلمية / منيسكتا 

 دكتكراه في مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات 

 جامعة العمكـ االسبلمية العالمية. 

_________________________________________________ 

 لحمداف                            كزارة التربية  كالتعميـ خكلة يكسؼ ا

 الدبمكـ العالي في الدراسات التربكية 

 الجامعة األردنية . –اإلدارة المدرسية  

_________________________________________________ 

 كالتعميـ  خالدة محمد الجبكر                                         كزارة التربية

 دبمكـ اإلدارة المدرسية التقنية الحديثة 

 الكادر العربي لتطكير كتحديث التعميـ                                     
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------------------------------------------------- 

 الدكتكر عارؼ محمد السرىيد الجيني       -رئيس التحرير   

 (   editor@arabjhs.comالتحرير)  ايميؿ   -  ََِِّّٕٕٗٔخمكم 

 

األستاذ الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد. دكتكراه في التاريخ الحديث _كمية التربية _جامعة 
 زالنجي، السكداف.

 .محكـ كمندكب المجمة في السكداف

 .الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد

ََُُُِِِِِْٕٗٗٗالسكداف. ىاتؼ جامعة زالنجي،   

َََُِِّّّْٖٗٓٓ 

َََُُِِّْْٖٗٗٓ 

Eltahir2015@gmail. Com 

 الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، دكتكراه في اإلعبلـ كاالتصاؿ _جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.

 .محكـ كمندكب المجمة في فمسطيف

ِّْْٕٔٔٔٗٗٓٗ الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف. ىاتؼ  

mailto:editor@arabjhs.com
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Abed-Kareem Sarhan 

kareem.sarhan@najah.edu 

 أحمد محمد مفمح . –سكرتير التحرير 

 

 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :  الخمكم رقـ
 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :     الكاتسب

 ahmed@arabjhs.com :  البريد االلكتركني
 

 األىداف :

 تسعى المجمة العربية لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية لتحقيؽ األىداؼ التالية : - 

نشر البحكث المبتكرة التي يقدميا الباحثكف في المجاالت العممية المتعمقة باآلداب كالعمكـ  - 
 ،كذلؾ بعد عرضيا عمى المحكميف.  اإلنسانية

العربية ، كالمعاىد العممية ، كمراكز  نشر تقارير الندكات كالمؤتمرات العممية بالجامعات -
 البحكث .

تكثيؽ كنشر الثقافة العممية بيف الباحثيف، كالتكاصؿ العممي فى مختمؼ مجاالت العمكـ  -
 اإلنسانية كاالجتماعية .

 التعاكف العممي بيف المجمة كالباحثيف كالعمماء العرب في مجاالت تخٌصص المجمة. -

mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com


 
  

9 
 

 إنجاز بحكثيـ المبتكرة. تشجيع الباحثيف العرب عمى  -

 :شروط نشر األبحاث في المجمة العربية لمعموم اإلنسانية واالجتماعية 

 يقكـ الباحث بتنسيؽ البحث حسب شركط المجمة المذككرة أدناه. –
البريد  يقكـ الباحث بإرساؿ البحث المنسؽ عمى شكؿ ممؼ مايكركسكفت ككرد، إلى –

 editor@arabjhs.comاإللكتركني : 
 يجب أف يككف البحث مكتكبان بمغة سميمة، –

 يجب أف تككف المادة المرسمة لمنشر أصيمة كلـ ترسؿ لمنشر في أم جية أخرل. -

  يمتـز الباحث باألصكؿ العممية المتعارؼ عمييا في إعداد ككتابة البحكث . -

صادر المعمكمات كتكثيؽ االقتباس كاحتراـ األمانة العممية في اإلحاالت يجب إثبات م -
 .كالمراجع كالمصادر

ـٌ تقكيـ البحث مف محٌكميف. –  يت

يتـ إببلغ الباحث بنتائج التحكيـ خبلؿ أسبكع، بالقبكؿ لمبحث أك الرفض أك إجراء  –
 التعديبلت.

التعديبلت مف قيؿ لجاف التحكيـ . يتـ يقكـ الباحث بالتعديبلت المطمكبة ثـ يتـ متابعة  –
 إرساؿ البحث مع تقرير بقبكؿ البحث بشكؿ نيائي مف لجاف التحكيـ .

 يتـ إرساؿ خطاب رسمي مف المجمة بقبكؿ البحث لمنشر.-

 

mailto:editor@arabjhs.com
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يقكـ الباحث بدفع رسكـ النشر كالتحكيـ .كيرسؿ ذلؾ عبر البريد -
 َََُِٕٕٗٔٗعمى الرقـ ، أك الكاتسب  editor@arabjhs.comااللكتركني

يتـ إببلغ الباحث بإيميؿ رسمي بإتماـ عممية النشر في حاؿ إكماؿ كافة اإلجراءات  -
نجاز عممية النشر الفعمي في عدد المجمة.  السابقة كا 

 : ماعيةكيفية إعداد البحث لمنشر حسب شروط المجمة العربية لمعموم اإلنسانية واالجت

 يراعي الباحث ما يمي:

 البحث:
 عنكاف البحث : بالغتيف العربية كاالنجميزية . –
اسـ الباحث )الباحثيف(  بالعتيف العربية كاالنجميزية ، الكصؼ الكظيفي ، المؤسسة التي  –

 يعمؿ بيا ، البريد االلكتركني . 
 الممٌخص بالمغة العربية ثـ الكممات المفتاحية –
 بالمغة االنجميزية ثـ الكممات المفتاحيةالممٌخص  –

 : محتكل البحث حسب شركط المجمة العربية لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ترتيب المحتوى:
المقدمة ،مشكمة الدراسة ،أسئمة الدراسة ، أىمية الدراسة ، أىداؼ الدراسة ، مصطمحات 

ة ،  أداة الدراسة ، نتائج الدراسة، الدراسة  اإلطار النظرم كالدراسات السابقة ،  منيج الدراس
 كمناقشة النتائج ، التكصيات ،المصادر كالمراجع .

(، بحيث يككف نكع كحجـ الخط كفؽ A4يتـ تنسيؽ الكرقة عمى )قياس  تنسيق البحث :
، Simplified Arabicىك  االبحاث بالمغة العربيةنكع الخط في  –شركط محددة، كىي:

mailto:editor@arabjhs.com


 
  

11 
 

عادم لباقي  ُْغامؽ لمعناكيف الفرعية،  ُْالرئيس، غامؽ لمعنكاف  ُٔحجـ الخط 
 . ُٓ.ُالنصكص كترقيـ الصفحات ك المسافة بيف األسطر يجب أف ال تقؿ عف 

 ُْ، حجـ الخط Times New Romanىك  األبحاث بالمغة اإلنجميزية في نوع الخط –
كترقيـ عادم لباقي النصكص  ُّغامؽ لمعناكيف الفرعية،  ُّغامؽ لمعنكاف الرئيس، 

 . ُٓ.ُالصفحات ك المسافة بيف األسطر يجب أف ال تقؿ عف 

( صفحة ك ذلؾ لكي ال يتـ َّأال يزيد عدد صفحات البحث عمى )حجم البحث والممخص :
كممة بالمغتيف العربية  َِٓ – ََِزيادة رسكـ التحكيـ. كيجب أرفاؽ ممخص مككف مف 

 .كممات ٔقؿ عف كاالنجميزية ، باإلضافة إلى كممات مفتاحية ال ت

كعمى النحك  APA )يتـ التكثيؽ كفقا ألسمكب الجمعية األمريكية السيككلكجية ) :التوثيق 
التالي داخؿ البحث إذا كاف المرجع كتابا يكتب اسـ العائمة كالسنة ، مثاؿ) السرىيد ، 

ذا كاف المرجع بحثا في مجمة عممية يراعى ما سبؽ ، أما إذا كاف مكقعا عمى ََِٓ (.كا 
بة األنترنت فيكتب : اسـ المؤلؼ ، عنكاف المقاؿ ، السنة ، المكقع ، السنة ، التاريخ ،.بالنس

 لممصادر كالمراجع ، ترد المصادر العربية ، ثـ المصادر األجنبية .

تستخدـ ىكامش الصفحات السفمية لذكر أم مبلحظة، أك لتكضيح أم معمكمة  اليوامش:
كاردة في متف البحث، أك لمتكثيؽ في بعض األبحاث كال مانع مف ذلؾ ، كتكضع بيف قكسيف 

 يكامش تكضع في نياية البحث . في أسفؿ الصفحة ، أك يعمؿ ليا ممحؽ لم

  المراجع:
ترتب أرقاـ المراجع في قائمة المراجع بالتسمسؿ، كذلؾ بعد مراعاة ترتيب المراجع ىجائيان  –

 في القائمة حسب اسـ المؤلؼ كفقان لآلتي:
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 أ. إذا كاف المرجع بحثان في دكرية:
اسـ الدكرية ، رقـ المجمد، “ عنكاف البحث،”اسـ الباحث )الباحثيف( بدءان باسـ العائمة،.  —

 رقـ العدد، ، سنة النشر.

 ب.إذا كاف المرجع كتابان:
 اسـ المؤلؼ )المؤلفيف( بدءان باسـ العائمة، عنكاف الكتاب ، اسـ الناشر، سنة النشر. —

 إذا كاف المرجع رسالة ماجستير أك دكتكراه: جػ.
يذكر رسالة ماجستير أك “ لدراسة،عنكاف ا”يكتب اسـ صاحب الرسالة بدءان باسـ العائمة،  —

 دكتكراة ، اسـ الجامعة، السنة.

 د.إذا كاف المرجع نشرة أك إحصائية صادرة عف جية رسمية:
 يكتب اسـ الجية، عنكاف التقرير ، المدينة، ، سنة النشر. —

 ىػ.إذا كاف المرجع مكقع الكتركني:
 ، الرابط االلكتركني.  يكتب اسـ المؤلؼ، عنكاف المكضكع ، سنة النشر كالتاريخ —

 كقائع المؤتمر:  -ك
اسـ الباحث )الباحثيف( بدءان باسـ العائمة، عنكاف الدراسة، اسـ المؤتمر، رقـ المجمد، سنة  —

 النشر.

 دوالر . ٕٓٓدينار أردني ،ما يعادل  ٓٗٔرسوم النشر والتحكيم: 

 تواصل معنا :



 
  

13 
 

واالجتماعية ، يمكن االتصال مع سكرتير لمتواصل مع المجمة العربية لمعموم اإلنسانية  
 :التحرير عمى
 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :  الخموي رقم
 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :    الواتسب

 ahmed@arabjhs.com :  البريد االلكتروني
أك البريد االلكتركني لممجمة العربية لمعمكـ اإلنسانية 

 editor@arabjhs.com :كاالجتماعية
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 احٌةتإفت

يجىي ىذا العدد كاألمة اإلسبلمية تتنسـ بركات الشير المعظـ شير رمضاف لمعاـ       
ىجرية ، كقد تضمنت المجمة بحكث مميزة تـ إعدادىا مف باحثيف أعضاء مف ىيئة  ُِْْ

التدريس الجامعات المختمفة كقد أسيمكا بانتاجيـ العممى الثر ، كنحف نصدرالعدد السادس مف 
الشكر كالتقدير لكؿ الذيف أسيمكا بتقديـ اإلكراؽ العممية ، كما نعزز عبارات المجمة ، نتقدـ ب

الشكركالعرفاف لمذيف قامكا بتحكيـ البحكث المقدمة لمنشر بالمجمة . تييب ىيئة التحرير لكؿ 
الباحثيف كالميتميف بالمكاصمة في نشر البحكث العممية اليادفو في اإلعداد القادمة كتؤكد 

 كاب المجمة مشرعو ليـ .المجمة بأف أب

الشكر مكصكؿ لجميع الزمبلء بالمجنة اإلستشارية لممجمة عمى ما يبذلكنو مف جيكد معتبره 
كأعماؿ نشطة تتمثؿ فى السعى لمتكاصؿ مع المثقفيف كالميتميف كالتفاعؿ معيـ كفيما بينيـ 

شعاع المعرفة .  في سبيؿ تطكر المجمة كا 

تتفاعؿ معيا المجمة سأليف ا أف تحظى المجمة  برضى  الشكر كذلؾ لممنصات العممية التى
 القارئ كأف تصبح نبراسا يضيئ في آفاؽ البحث العممى .

 واقبموا فائق اإلحترام

 الدكتور/ عارف السرهٌد 

 رئٌس تحرٌر المجلة 

 م0202إبراٌل نسٌان 

  



 
  

15 
 

 فهرس المحتوٌات 

 الباحث عنوان البحث   رقم
 زائير –الكونغو نير حوض  الوجود اإلسالمي في -ٔ

 .والعوامل المؤثرة عميو
Islamic presence in the Congo-Zaire 
basin and the factors influencing it. 

 

أ د. الطاىر حاج النور 
 .احمد

د. ابن عمر عمر 
 .عبيداهلل

 المعرفي توظيف المغة العربية في تطوير الخطاب -ٕ
 .الخطاب الدعوي نموذجاً 

Employing Arabic in the development of 
cognitive discourse The advocacy speech 
is a model. 

د. عباس محمد أحمد عبد 
  .الباقي

تطبيق الحكومة االلكترونية وأثره عمي تحسين األداء  -ٖ
 ."المالي في الوحدات الحكومية

The Application of E-Government and its 
Impact on Improving Financial 
Performance in Government Units. 

عالء الدين أحمد محمد .د
 عمي
 أسعد مبارك حسين موسيد. 
 

 الدرس النحوي  في مدارسنا. أثر -ٗ
The impact of grammar lessons in 
our schools. 
 

 

 .بخيت عثمان جبارة .د
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٘-  Investigating Problems of Reading 
Comprehension  
among Sudanese Private Secondary 
Schools 
(A case Study of Al-Geneina Administrative Unit 

Private Secondary Schools). 

 

Dr. Abdallah Adam 
Osman Algazoly. 

 

6-  

 .أثر اإليمان بالقضاء والقدر في حياة اإلنسان
 

The impact of faith in justice and 
destiny on human life. 

 

 

 .إسحق  آدم أحمد آدم .د

 ُقْل الموّجية في سورة األنعام -7
 .دراسة موضوعية تحميمية

Qul “Say” in the Holy Qur’an Surat al-
An’am: Objective analytical study.           

               

د. الصادق عوض الفاضل 

 .عبداهلل

 

   اإلدارة المدرسية ، -ٛ
  يا.وأىدافيا، ونظرياتا،وأىميتيا ، مفيومي

 
School administration, its concept, 
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 .مستخمص
ييدؼ ىذا المقاؿ إلى محاكلة أكلية إللقاء الضكء عمى الكجكد اإلسبلمي في حكض نير 

عميو كلذلؾ بدأت بمدخؿ لتحديد منطقة الدراسة ثـ تحدثت  زائير كالعكامؿ المؤثرة -الكنغك
عف السكاف ، النمط الحياتي كالديانة تمييدا لمدخكؿ في بداية الكجكد اإلسبلمي في المنطقة 
كالكجكد اإلسبلمي في العصر الحديث ثـ إلى المؤثرات كالتي حصرتيا في " االستعمار" 

 التبشير " الكضع السياسي ، العرقية .
جتماعية نير الككنغك مي، تأثير اإلسبلـ عمى النظـ االالكجكد اإلسبل:الكممات المفتاحية

 المجمكعات البشرية .

Abstract. 

      This article aims at an initial attempt to shed light on the Islamic 

presence in the Congo-Zaire basin and the factors influencing it. 

Therefore, so I started with an entrance to define the area of study and 

then I had talked about the population, the lifestyle and the religion in 

order to enter the beginning of the Islamic presence in the region and 

the Islamic presence in modern times, also the influences, which are 

confined to "colonialism, evangelization, political situation, ethnic  
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 .المقدمة

نو عبارة عف منخفض ضحؿ شاسع في  اليضبة أزائير ب –يكصؼ حكض نير الكنغك 
حيث تجد في  (ُاإلفريقية يجرم عبره نير الككنغك كركافده محاط باليضاب مف كؿ الجيات)

الجنكب ىضاب كاسام ككاتنقا كفي الشرؽ سمسمة جباؿ افريقيا الكسطى في منطقة البحيرات 
الكبرل كفي الشماؿ ىضاب اكبنغي كىي عبارة عف مسطحات كاسعة تتخمميا بعض التبلؿ 
كتطؿ في الشماؿ عمى حكض شاد ، كفي الغرب تمتد إلى الشماؿ مف خط اإلستكاء كتمة 

لى جنكب خط األستكاء جباؿ ادماركا ا لمغطاة دكما بالغيكـ لمكاجيتيا لممحيط األطمسي ، كا 
نجد جباؿ مابكمبي التي تمثؿ فاصبل بيف حكض الكنغك عف السيكؿ الساحمية التي تغمرىا 

 (.ِالمستنقعات)
كأكثر أجزاء ىذا الحكض انخفاضا ىك الجزء الجنكبي الغربي حيث يبمغ اإلرتفاع حكالي 

ح البحر كمف ىذا الجزء ترتفع  األرض تدريجيا نحك الشماؿ كالجنكب قدـ فكؽ سط َََُ
كالشرؽ كمف ثـ فإف ارتفاع اليضا بمي كاحدا بأية حاؿ ففي المشاؿ نجد أف الفاصؿ بيف 
حكضي الكنغك كشاد ال يكاد يككف ممحكظا، بينما في الجنكب الشرقي لمحافة يحده الحائط 

تيف النيايتيف تكجد اليضاب التي تمثؿ فاصبل بيف الجبمي لسمسمة جباؿ ركىنزم ، كبيف ىا
 حكضي الكنغك كأحكاض النيؿ كالزمبيزم كعف السيؿ الساحمي لؤلطمس.

كما أف كسط المنخفض ذك غطاء سميؾ مف الغابات التي تزداد أمطارىا غزارة حيث نجد 
ض الغابة نتيجة لمؾ ارتفاع اشجارىا حتى أنيا مف كثافة أكراقيا تحجب ضك الشمس ، أما ار 

فتكسكىا النباتات القصيرة المتشابكة التي ال يمكف اختراقيا بسيكلة كيسر كالتي ال تمبث أف 
تتحكؿ إلى مساحات كبيرة مف المستنقعات ، أما االراضي المرتفعة كالتي تحيط بالسيؿ 

 (.ّاألكسط نجدىا تتدرج في ارتفاعيا نحك الحكاؼ الجمية حيث تدخؿ ضمف السافنا )
 دراسةمشكمة ال
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سبلمى في العصر الكسيط كالحديث في حكض نير يعد مكضكع تتبع مسار الكجكد اإل
الككنغك مف المكضكعات ذات الداللو التاريخية كاإلىمية الثافية ، إذيمكف صياغة مشكمة 

 الدراسة في التساؤالت التالية :ػػػ
 جتماعية بالمنطقو .شكمت التربية اال أل أنكاع األجناس األجتماعية 
 / ماىى البدايات األكلى لمكجكد اإلسبلمى ؟ُ
 / الطرؽ التى سمكميا المسممكف في نير الككنغك ؟ِ
 مراكز األحتكاؾ الحضارل العربى بالككنغك التى شكمت حضكران ثقافيان ؟ م/ أّ
 / ماىى العكامؿ المؤثره عمى الكجكد اإلسبلمى في حكض نير الككنغك ؟ْ

 فرضيات الدراسة
 تفترض الدراسة

 / المعايرالساحمية كالطرؽ مثمث مدخبل كتمددان لممد االسبلمى في المنطقة ؟ُ
سبلمى كأسيمت في إنتشارة في المكاقع المحيطة ألجناس المستكطئة تقبمت الديف اال/ اِ

 بالمنطقة ؟
 / إنتشار االسبلـ بالمنطقة  أحدث نتائج إيجابية في تغيير الذىنية الثقافية كالبنية السبللية ؟ّ
 اإلستعمار كالكضع السياسى كالعرقيو أحدثا تغمغبلت في أكضاع اإلسبلـ /ْ

 أىمية الدراسة
تتبع األىمية لمعممية الدراسة في تتبع مسار الكجكد اإلسبلمى في نير الككنغك كبياف الطرؽ 
كالكسائؿ المتبقة في إنتشار اإلسبلمى كأثر الثقافة اإلسبلمية سمككا كمنيجا كتربية عمى 

 المنطقة .مجتمعات 
 ىيكميمة الدراسة

السكاف كالنمك الحياتى بينما  المحور األوللى سبعة محاكر يتناكؿ إتـ تقسيـ ىذه الدراسة 
يركز عمى  المحور الثالثالديانة كالعقيدة لدل معظـ الجماعات أما  المحور الثانييتطرؽ 



 
  

22 
 

بداية الكجكد اإلسبلمى كالطرؽ التى سمكيا المسممكف إلى الككنقك. أما المحكر الرابع تطرؽ 
الكجكد اإلسبلمى  المحور الخامسلممستكطنات العربية كمراكز األحتكاؾ الحضارم العربى 

في العصر الحديث المحكر السادس اإلستعمار البمجيكى المحكر السابع الكضع السياسى 
 راتو عمى الكجكد اإلسبلمى ؟كمؤث
 

 المحور األول
 السكان / النمط الحياتي
مف أىـ المجمكعات اإلفريقية في شرؽ كجنكبي كأكاسط إفريقيا  Bantuتعتبر مجمكعة البانتك 

كتعتبر مف الجماعات التي تفاعمت ثقافتيا مع المجمكعات اإلفريقية مف جية كمع 
الرأم الراجح في أصكليـ أنيـ نشأكا مف اختبلط ( ك ْالمجمكعات اآلسيكية مف جية أخرل )

( كليس ىنالؾ معمكمات كافية عف مكطنيـ األصمي حيث تذىب بعض ٓالزنكج بالحامييف)
النظريات غمى حضكرىـ إلى شرؽ إفريقيا مف جية الكاميركف في حيف تردىـ األخرل إلى 

ؼ العمماء حكؿ تحديد ( كتذىب بعض الدراسات إلى القكؿ بأنو رغـ اختبلٔمنطقة الكنغك )
الكطف االصمي لمبانتك إال أف كثيرا مف الباحثيف أجمعكا عمى أف البانتك كانكا يعيشكف قريبا 
مف الغابة المطيرة في مرتفعات الكاميركف ثـ استطاع فريؽ منيـ التكغؿ في الغابة المطيرة ثـ 

إلى أف البانتك ال يمثمكف ( كتجدر اإلشارة ٕتكسعكا في إفريقيا الكسطي كالشرقية كالجنكبية )
مجمكعة عرقية إنما يمثمكف مجمكعة تنتشر في شقة مترامية األطراؼ كتربط بينيـ لغة 

 (.ٖمشتركة كبعض الخصائص البيئية كالثقافية كالكسائؿ المعيشية المتشابية )
كيرجع تكغؿ البانتك في حكض الككنغك إلى القركف الميبلدية األكلي ، كتذكر بعض الدراسات 
أف التحكؿ االجتماعي مف النمط البدكم إلى النمط الحضرم لجماعات البانتك تـ في األلؼ 
سنة األكلي بعد الميبلد بعد أف كانكا يعتمدكف عمى الصيد اساسا مع استعماؿ بعض األدكات 
الحجرية " الصخرية " البسيطة ، أـ غذاؤىـ النباتي فقد اعتمدكا عمى قطؼ الثمار 
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كفي اثناء ذلؾ تعممكا تدريجيا التعامؿ مع الحديد حيث طكعكه لصناعة كالخضركات البرية 
الرماح كالسياـ األمر الذم ترتب عميو حدكث تحكؿ كبير في حضارة مجتمعات البانتك  
باستخداـ الفؤكس كاألسيـ كالرماح في تحقيؽ زيادة كبيرة في الصيد كالقياـ بعمميات الزراعة 

في أنياء حياتيـ البدكية كتحكليـ إلى جماعات مستقرة "  البسيطة مما كاف لو أكبر االثر
( حيث اضطر اإلنساف في محيطو القصير في مجتمع البانتك ٗحضرية " في االرض )

لتكييؼ أدكاتو مع ذلؾ المحيط ليتسـ نمط حياتو باإلستقرار مقارنة بالتجكاؿ المطمؽ كيعتبر 
 (.ُُة عف أسبلفيـ )ذلؾ تركيبا متناسقا بيف المحيط كتقاليدىـ المكركث

 كرغـ أف " ىرمنس " يرل عزلة منطقة البانتك باعتبار أف الغابة مثمت عقبة أماـ اليجرات
المتجية مف الشرؽ إلى الغرب كاف حضارتيـ تأثرت بالغابة  بالبدائية كتطكرت بعيف المكاف 

ت تمثؿ ( إال أف " دافندسف " يكضح أنو قد اخترقت غابات الكنغك الكثيفة التي كانُِ)
حكليا كالحائط قبائؿ ال نعرؼ اسمائيا في العص الحديث ، مما يعني أف الغابات لـ تكف 

( كعمى نفس األمر   يكضح ) فانسينا ( أف الغابة  ُّحاجزا يمنع تدفؽ المؤثرات الحضارية )
لـ تكف تعتبر حاجزابؿ تعتبر مصفاة إذ كاف يشقيا طريقاف عمى األقؿ ، الطريؽ الساحمي 

زائير إلى بحيرة ماليبك " ستانمي بكؿ " إذ كانت  –أنيار كادام سانغا كأكبنغي ككنغك  كطريؽ
(  كعمى نفس المنكاؿ يذىب ) نياني ُْ) َََُالمبلحظة البحرية تمارس منذ ما قبؿ سنة 

( إلى أف الغابات " حكض نير الكنغك " كانت تصكر عمى أساس انيا معادية لئلستيطاف 
جزا يشبو الصحراء إف لـ يفقيا عداء ، أما اآلف فالمعركؼ أف الغابات لـ البشرم باعتبارىا حا

 (ُٓتقؼ حائبل أماـ الشعكب المياجرة أك األفكار كالتقنيات )
كمف ثـ فقد عاصرت الزراعة الظيكر األكؿ لتكنكلكجيا الحديد في  مجتمعات البانتك حيث 

المكز المثمر كالدخف كالذرة إما  دخمت كثير مف الحاصبلت الزراعية في مناطؽ البانتك مثؿ
 آسيا عف طريؽ غير مباشر . مف غرب إفريقيا أك مف جنكب شرؽ
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كلذلؾ نجد دالئؿ تشير إلى التأثير االجتماعي لمغات السكداف األكسط عمى لغات البانتك ، 
فقد كصفت بعض الدراسات مثؿ كيؼ أف الكممات التي تعني " بقرة " كالمصطمحات التي 

أنشطة الحمب استعارتيا البانتك مف جيرانيا في السكداف األكسط ،  ربما مع تستخدـ في 
الماشية كممارسات حمب المبف كذلؾ يدؿ عمى أف رعاة الماشية سبقكا زمنا مف يشتغمكف 
بالزراعة ، كقد تـ التفاعؿ بيف المجمكعتيف فيما يبدك كأنو قد حدث أكال في منتصؼ األلؼ 

المنطقة حكؿ بحيرة تنجانيقا باعتبارىا منطقة ىامة لئلنتشار  سنة األكلي قبؿ الميبلد في
النيائي لممجمكعة الشرقية مف البانتك األكؿ باعتباىا منطقة مناسبة لزراعة الذرة كالدخف 
كتربية الماشية ، كقد أكضح" أىريت " أف كممات البانتك المقابمة لكممات فأس كذرة مأخكذة 

 –ف ذلؾ تصكر تفاعؿ اجتماعي بيف السكاف النيمييف مف لغات السكداف األكسط كيتضح م
اصحراكييف كبيف اسبلؼ البانتك كمف ثمانتشار الزراعة بالفأس كالذرة الصيفية نحك الجنكب 
خاصة إلى عالـ البانتك إذ أف الدالئؿ األثرية تشير بكضكح إلى أف التكسع االساسي 

 (.ُٔظـ إفريقيا الخاصة بالبانتك )لممزارعيف حدث في األلؼ سنة الميبلدية األكلي في مع
كما كجدت شبكة مف طريؽ التجارة المنتشرة إباف العصر الحديدم المبكر كيبدك أف التجارة 
كانت قاصرة أساسا عمى المناطؽ القريبة مف االنيار الكبرل كالزائير كتمثمت التجارة في 

لممح كالتجارة البعيدة شقيا المحمي حيث شممت غالبا المعادف كالفخار كالسمؾ المجفؼ كا
المدل كتتناكؿ األصداؼ " الكدع كخبلفو " كالخرز الزجاجي كالمعادف كالنحاس كمع ذلؾ فقد  
قاـ االقتصاد عمى الزراعة كتربية الحيكاف مع اعتماده عمى الصيد البرم كصيد السمؾ 

ذاتيا كبعض النباتات البرية كمف الناحية االقتصادية  كانت ىذه المجتمعات  مكتفية 
 (.ُٕتماما)

كترتب عمى استخداـ الحديد الرماح كالحراب ذات النصاؿ الحديدية األزدياد المباشر لمقكة 
 (.ُٖالعسكرية لجماعات البانتك مما دفعيا لئلتحاد كميد ليا لقياـ نظاميا السياسي)
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ـ حيث أف النظاـ السياسي لدل جماعات البانتك في ىذه الفترة المبكرة يتضح مف أف لديي
رؤساء سياسيكف كالذيف تمخضكا عف اسياد االرض باعتبارىـ مف الشخصيات المتميزة حيث 
كانت ليـ عبلقات متميزة مع األرض بكاسطة االركاح التي كانكا ىـ كينتيا كمف ثـ كجدت 
لدييـ سمطة سياسية حقيقية يكبدك أنيـ فرضكا سمطانيـ عمى مجمكعة مف القرم تشكؿ  في 

قيا ، كمنـ ثـ نجد أف الشيخ أك االب األكبر تحكؿ إلى سيد االرض ثـ مجمميا إقميما حقي
انتقؿ إلى مؤسس دكلة بإدماج سبلالت أخرل أك فرض سمطتو بقكة السبلح ، كلذلؾ فإف تزايد 
األيدم العاممة مكف الرئيس مف عدـ العمؿ اليدكم ككذلؾ رؤساء العائبلت الذيف شكمكا 

لميبلد الدكلةف حيث أنو في الفترات األكلي كاف القائد  مجمسا حكؿ الشيخ أك االب مما أدل
السياسي يحتفظ بمقامو كزعيـ ديني كيعني ذلؾ بركز الطابع المقدس " المعترؼ لو بو كلكف 

 بعد تجاكز ىذا المستكل  بتعدد احتياجات الدكلة استدعى ذلؾ أف يصبح الشيخ ممكا .
يث نشأ نتيجة لذلؾ نظاـ الرقيؽ كنجد أف اتساع االرض استدعى أيدم عاممة أخرل ح

كاف ينتج كفقا لتعميمات سيده باعتباره إضافة لقكة العمؿ الفبلحي المتككف  المنزلي الذم
خاصة مف النساء ، كلعؿ االرقاء األكائؿ كاف أسرل حرب إذ أنو نتيجة لتحكؿ األقاليـ إلى 

آخر لؤلرقاء كىك دكؿ استدعى ذلؾ ضـ كاليات أك سبلالت أبكية أخرل ، كىنالؾ مصدر 
 (.ُٗاإلحجاـ عف إعداـ المجرميف ليصبحكا عبيدا )

كمف ثـ فإف أىـ حدث في الغابة " حكض نير الكنغك " في تمؾ الفترة ىك دخكؿ كشيكع فكرة 
 (.َِ" الرئيس السياسي " المتميز عف " رئيس الرابطة العائمية " )
زائير أف الممؾ أك المالي" لـ يكف  –كيتضح  مف النظاـ االجتماعي في حكض نير الكنغك 

يممؾ إال قميبل مف السمطة بابتعاده عف الحكـ المطمؽ كىك في ذلؾ اقرب إلى زعماء القبائؿ 
ال إلى الممكؾ حيث ال يستطيع التشريع إال في إطار العرؽ القبمي كالعادات المحمية حيث 

خفاقو في ذلؾ يككف مصيره كاف يتـ اختياره مف قبؿ أىمو ليحكـ بينيـ بالعدؿ كفي حالة أ
اإلبعاد أك القتؿ كمف ثـ فإف الدائرة الجغرافية لحكمو كانت تحدد بمقدار ما يخضع لو مف 
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أراضي كمف ثـ فقد خضعت الدكيبلت األضعؼ لجيرانيا األقكيا كمف ثـ عمدت تمؾ 
 الدكيبلت لعامؿ المصاىرات الممككية لمربط فيما بينيا ، كقد استكطف أكلئؾ الزعماء 
كحاشيتيـ في قبلع أك مساكف مف الحجر كمف أبرز شارات الثراء فييا حمى الذىب كالنحاس 
، مع لؼ المعاصـ كاآلذاف بخرز اليند كاندكنيسيا ، كما تختمؼ مراسـ دفنيـ عف عامة 

 (.ُِالشعب ) 
كمف ثـ فقد شيد حكض الككنغك قياـ بعض الممالؾ ذات التنظيـ الجيد مثؿ مممكة " الكنغك " 

ندما تجمعت قبائؿ حكض الكنغك األسفؿ تحت زعامة ممؾ كاحد في القرف السادس عشر ، ع
كمنيا أيضا مممكة المكاندا ، عندما تجمع الباكندا شعب المكاندا ، الذيف يعيشكف في الحكض 
العمكم لمنير بيف الكنغك كانجكال كقد ازدىرت امبراطكرية البالكندا تحت زعامة شعب " المكبا " 

كا " في القرف الثامف عشر ، كفي تاريخ الحؽ قامت امبراطكرية " الباشكنجك الذيف البالب
 (.ِِيحتمكف جزءا مف نير كاسام)

كاكضحت بعض الدراسات أف التصنيؼ االجتماعي في ىذه المنطقة قاـ عمى طبقات ثبلث 
يتزكج  : االرستقراطية كاألحرار كالرقيؽ كنجد أف الفئة األكلي تعتبر فئة متميزة إذ ال

أعضاءىا بالعكاـ أما في داخؿ طبقة األحرار فقد كانت الزيجات بمثابة كسائؿ تحالؼ بيف 
 (.ِّاالسر )

كبجانب  جماعات البانتك نحد جماعات األقزاـ التي تعتبر مف جامعي الطعاـ إذ أنيـ ال 
يقكمكف يمارسكنيا إطبلقا كما انيـ ال  يمارسكف الزراعة إال عمى نطاؽ ضيؽ جدا كقد ال

بتربية الحيكاف عمى مختمؼ أنكاعو كيتسـ البناء االجتماعي ليـ بانو ليس مركبا إذ أف العشيرة 
ىي اساس ىذا البناء بتألفيا مف جماعة مف الناس يعيشكف معا كيرحمكف معا كيصطادكف 
معا كيتألفكف مف مجمكعة صغيرة  مف العائبلت ترتبط ببعضيا عف طريؽ االصؿ االبكم، 

األكبر مف الذككر كتعتمد سمطتو عمى مقدرتو الذاتية كليس عمى الكراثة ، كما أف  كيرأسيا
زكاجيـ يتـ خارج العشيرة كيقيـ الشباف األزكاج  الجدد مع عائمة الزكج كالكحدة في الزكاج 
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زكجة  كاحدة لزكج كاحد كتعتبربمثابة القاعدة العامة التي يتبعيا جماعات األقزاـ مع أنو قد 
 (.ِْزكجات في حاالت نادرة فقط)تتعدد ال

ب لبانتك يقكـ عمى اإلنتساب إلى األكاكضحت بعض الدراسات أف النظاـ االجتماعي لدل ا
حيث نجد أف جماعات البانتك كانكا في بداية أمرىـ يتخذكف مف قرل شديدة اإللتحاـ  تجمعا 

دأ القائؿ بأف لمرجاؿ ليـ كتعميؿ ذلؾ ظيكر النظاـ األبكم لدل ىذه الجماعات يقكـ كفؽ المب
سمطة أكبر عمى النساء حيث أف ىيكؿ القرية الذم كاف قد تدعـ قد يقتضي المحافظة عمى 

 ( كلذلؾ نجد ليا نمطيا الديني.ِٓالمجمكعة كالنظـ )
 

 المحور الثاني
 الديانة :

زائير تتمخص في  –كالعقيدة الدينية لدل معظـ جماعات البانتك كغيرىـ مف جماعات الكنغك 
العديد مف المعتقدات اىميا إيمانيـ العميؽ بكجكد كائف أعمى تؤدم لو طقكس العبادة كىك 
في اعتقادىـ مصدر القكاعد كاألصكؿ األخبلقية كالذم يحاسبيـ عمى سمككيـ كمعامبلتيـ 
فرغـ أف البانتك يعتقدكف في أف ىذا لكائف العمكـ قد يككف ىك الذم خمؽ الدنيا ، إال أنيـ في 

فسو يقكلكف بأنو فضؿ التقاعد عف االىتماـ بأمر الدنيا عندما اكتممت خمقا كلعؿ ىذا الكقت ن
االعتقاد ىك الذم يفسر تركيز ىذه الجماعات عمى االىتماـ بالدكر العممي الذم تمعبو أركاح 
السمؼ كالجدكد ، إذ أنيا في اعتقادىـ تيتـ اىتماما فعميامباشرا بنشاط األحياء ، كما أف 

تقادا دينيا ثالثا ) باإلضافة إلى االعتقاد بالكائف العمكم السماكم ، كأركاح األسبلؼ لدييـ اع
في االرض( كىك يعرؼ عند البانتك بأركاح الطبيعة بينما اعتقادىـ الرابع ينصب في 
اىتماميـ بالقكم الغيبية المجيكلة غير المجسمة ، كتخضع الشؤكف الدينية لطائفة مف الشيكخ 

اء لمنظاـ الديني الذم يترتب عميو قياميـ بابعاد كظائفيـ الدينية بطريقة باعتبارىـ رؤس
منتظمة كفؽ تقكيـ ديني معيف عف طريؽ تشجيميـ األحداث كاألعياد المختمفة كفؽ مكاعيدىا 
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كينضـ ليؤالء الشيكخ في طائفة رجاؿ الديف السحرة الذيف يسيطركف  عمى ناحية دينية 
العرافكف كالكينة الذيف تخصصكا في أعماؿ التنبؤ بالمستقبؿ خاصة تتعمؽ بالسحر ، ككذلؾ 

 كحؿ مشاكؿ عمبلئيـ الخاصة عف طريؽ طقكس كاجراءات دينية اليعرفيا سكاىـ .
زائير ىك  –كمف المبلحظات اليامة عمى النظاـ  االجتماعي كالديني لجماعات الكنغك 

ض كالكينة الذيف يساندكنيـ في ارتباط الدشديد باالرض فكمو تقريبا يدكر حكؿ اسياد االر 
بسط نفكذىـ كقد حافظ النظاـ االجتماعي عمى  ىذه الخاصية فترة طكيمة مف الزمف كلو 

 (.ِٔزائير ) –نتائجو الكاضحة إلى اليكـ في جماعات الكنغك 
كلذلؾ يشير " فكرجيو" في كتابو " اإلسبلـ كالمسيحية في كسط إفريقيا " إلى أنو مما يساعد 

ار اإلسبلـ في إفريقيا اإلستكائية كجكد قاسـ مشترؾ بينو كبيف بعض الديانات عمى إنتش
(. كمف ثـ فغف بعض الدراسات تذىب ِٕاإلفريقية فيما يتعمؽ بكحدانية اإللو عند الطرفيف )

إلى القكؿ بعدـ كضكح الحدكد الفاصمة بيف اإلسبلـ كديانة البانتك مما يتعسر معو معرفة 
 (،.ِٖمغمو )البدايات االكلي لتغ

 المحور الثالث
 بداية الوجود اإلسالمي والطرق التى سمكيا المسممون إلى الكونغو:

زائير  -كتكضح بعض الدراسات الحديثة أف امتداد اإلسبلـ كالثقافة العربية إلى حكض الكنغك
يرجع إلى القرف السابع المبليدم خاصة بعد ازدىاره في حكض شاد كشرؽ إفريقيا كقد حمؿ 

اإلمتداد الجماعات اإلسبلمية كالعربية حكؿ ىذه المنطقة عف طريؽ امتزاجيـ بجماعات ذلؾ 
 (.ِٗالبانتك )

خاصة كأف اتصاؿ منطقة كسط إفريقيا بالحضارة اإلسبلمية يرجع إلى القرف السابع الميبلدم 
" حيث ظمت ظاىرة اإلنتشار الكاضح لمثقافة اإلسبلمية محصكرة التأثير سكانيا في األطراؼ 

بينما انتشر اإلسبلـ بشكؿ عاـ إلى كؿ مناطؽ كسط  –الكميركف  –كسط إفريقيا " شاد 
 (.َّإفريقيا" الجابكف كالكنغك " عمى التكالي )
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كقد تسرت المؤثرات اإلسبلمية إلى منطقة الكنغك زائير مف جيات مختمفة إال أف أكضحيا 
 لث مف شرؽ إفريقيا.يتمثؿ في طريؽ بحيرة شاد كالثاني في غرب إفريقيا كالثا

 طريق بحيرة شاد :
حيث كاف إلزدىار الثقافة اإلسبلمية حكؿ  –زائير  –يعتبر مف أقرب الطرؽ نحك الكنغك 

ـ ( كقياـ ممالؾ كبرل تديف باإلسبلـ كترعى ٔٔٔبحيرة شاد منذ القرف السابع الميبلدم ) 
اكرة كيتضح ذلؾ مف إشارة إنتشاره دكر كبير في تسرب الثقافة اإلسبلمية إلى المناطؽ المج

إلى كجكد تأثيرات في كسط إفريقيا  تأتي مف األطراؼ شاد   G.Marchandمارشاف
كأكبانغي ، شارم إلى الداخؿ الكنغك زائير حيث الحظ تفاعؿ المسمميف في مناطؽ الداخؿ 

 زائير ( مع التعميمات التي تأتييـ مف األطراؼ )شاد ( حيث يعممكف عمى جمبيا –)الكنغك 
كخاصة في  مجاالت الثقافة اإلسبلمية كيرل ) مارشاند ( أف خطر ىذا التأثير بشكؿ أساسي  

( كمما يعضد مساىمة ىذا الطريؽ في رفد الكجكد ُّزائير) –يقع عمى الشباب في الكنغك 
زائير إلى أنو بالرغـ مف كصكؿ اإلسبلـ إلى حكض نير  –اإلسبلمي في حكض نير الكنغك 

منذ القرف السابع الميبلدم إال أف انتشاره قد عـ في القرف الرابع اليجرم /  زائير –الككنغك 
الحادم عشر الميبلدم كىك القرف الذم شيد تككف ممالؾ إسبلمية قكية في حكض بحير 

( مما يعني تسرب العناصر اإلسبلمية إلى المنطقة مف الشماؿ عف طريؽ الممالؾ ّّشاد )
 (.ّْاإلسبلمية في حكض بحير شاد )

 غرب إفريقيا :
كاف إلمتداد اإلسبلـ في غرب إفريقيا تجاه كسط إفريقيا دكرا فاعبل في رفد الكجكد اإلسبلمي 

زائير حيث اتسمت الجماعات القادمة مف غرب إفريقيا ليذه المنطقة بممارسة  –في الكنغك 
سبلـ في التجارة  يضاؼ إلى ذلؾ كجكد دعاة  أك عمماء ىاجركا مف غرب إفريقيا لنشر اإل

 (ّٓزائير ) –الكنغك 
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زائير مف خبلؿ ما عبر  –كيتضح أثر ىذيف المعبريف في رفد الكجكد اإلسبلمي في الكنغك 
عنو دافنسف بقكلو : كلكف مقدار مف التجارة كاف يربط بيف اإلقميميف " كيكضح أف التجار 

اقتحاـ ذلؾ السد  كحممة اإلسبلـ ىـ الذيف اقتحمكا السد تدريجيا مع مركر الزمف مكضحا أف
مف السكداف الغربي " غرب إفريقيا " صكب الجنكب حكض نير الكنغك ثـ قبؿ أف تتككف 
الممالؾ في السكداف الغربي كيذىب إلى القكؿ بأف الشعكب القكية الحية عمى حكافي الغابة 

 (.ّٔزائير أخذت ضمف ما أخذت عف الشماؿ حكض بحير شاد اآلراء كالعقائد ) –الكنغك 
حظ الدكتكر محمد صالح أيكب أف" دافيدسف " يقمؿ بذلؾ مف دكر الممالؾ اإلسبلمية كيبل

سكاء في حكض بحيرة شاد مثؿ ممالؾ كانـ كباجرمي ككدام أك ممالؾ مالي كاليكسا 
زائير كلكنو  –كالفكالني اإلسبلمية في غرب إفريقيا في رفدىا لمكجكد اإلسبلمي في الككنغك 

 (.ّٕاإلسبلـ )  يشيد بدكر التجار كحممة
 طريق شرق إفريقيا :

( حيث ّٖبعد استقرار العرب العمانيكف في شرؽ إفريقيا بدؤا في التسرب إلى داخؿ القارة )
نشطت كانتظمت الحركة التجارية إلى داخؿ القارة اإلفريقية فكثرت كتعددت القكافؿ كقكاميا 

السكاحيمي كاإلفريقي مف داخؿ تجار كعسكر كجماؿ كخبراء بالدرب كمساكمو كبينيـ العربي ك 
( إذ تكضح بعض الدراسات كالشؾ في أف ىنالؾ مف العرب مف غير العمانييف ّٗالقارة )

كمف غير العرب مف ساىـ في نشر اإلسبلـ كالثقافة السكاحيمية مف فترات متباعدة كعصكر 
ا عمى نشر (كميد ذلؾ لتكغؿ  المسمميف في " بكرندم " ك " ركاندا " حيث عممك َْمختمفة )

( حيث يبلحظ  ارتباط تطكر السكاحيمية ُْاإلسبلـ في المنطقة كالمغة العربية كالسكاحيمية )
كآدابيا بالمغة العربية التي ما فتئت تطعميا كتخصبيا طكؿ ثبلثة عشر قرنا أم منذ بزكغ 

بؿ إنو ( إذا لـ يقتصر األثر العربي عمى االقاليـ الساحمية ِْفجر اإلسبلـ إلى يكمنا ىذا )
اتجو إلى داخؿ القارة عف طريؽ  التبادؿ التجارم كاالحتكاؾ بالسكاف مما ساعد عمى إنتقاؿ 

( إذ أنو نتيجة الختبلط الحضارة العربية ّْاالفكار الحضارية لسكاف ىذه المناطؽ )
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إسبلمية إقميمية إذ أخذ اإلسبلـ  –اإلسبلمية بحياة البانتك كثقافتيـ أف ظيرت ثقافة إفريقية 
( كمف ثـ فقد عبر ْْينتشر بسرعة مف الساحؿ كمف المراكز التجارية المكجكدة في الداخؿ )

 (.ْٓالتجار بحيرة تنجانيقا إلى الكنغك )
كىنالؾ عدة عكامؿ دفعتيـ لمدخكؿ إلى الكنغك كمف ذلؾ سرعة تعرفيـ احتراميـ لعادات 

رم المكاالبا كالمكمامي التي سكاف المنطقة كاجادتيـ لممبلحة مستغميف افرع نير الكنغك كني
سيمت عمييـ اإلنسياب إلى داخؿ الكنغك باإلضافة  لثراء المنطقة بالعاج باعتباره مف المع 
المطمكبة في كؿ أنحاء القارة ، كىناؾ عدة طرؽ تسرب مف خبلليا العرب إلى الكنغك كتبدأ 

كاطيء تنجانيقا ، ثـ ينتيي إلى ش Taboraمف " بجامكيك" كتتجو جنكبا ليصؿ إلى طابكره
كطريؽ آخر يبدأ مف طمكه إلى بحيرة نياسا ثـ يدخؿ إلى كسط القارة ثـ اإلتجاه غربا إلى 
داخؿ الكنغك مستقميف افرع النير ، كترتب عمى ذلؾ تككف مستكطنات عربية لتساعد عمى 

 اإلنسياب العربي كاإلسبلمي إلى داخؿ الكنغك :
 

 المحور الرابع
 ومراكز اإلحتكاك الحضارى العربىالمستوطنات العربية 

ميؿ  َٔ/ مستكطنة طابكرة : تعتبر مف أكبر المستكطنات العربية شرقي تنجانيقا عمى بعد ُ
 مف الساحؿ الشرقي اإلفريقي كتعتبر ممتقى طرؽ مف الشرؽ إلى الكنغك.

ػػػػ ػػػاكنيانيمبي: أسسيا العرب عاـ ِ ػ إلى  عمى ممتقى الطرؽ المتجية مف تنجانيقا َُْٖػ
 الكنغك ، كاآلتية مف فكتكريا كأكغندا جنكبا إلى أكسانجا.

/ مستكطنة اكجيجي : جاء تأسيسيا مف قبؿ العرب في الشاطيء الشرقي لبحيرة ّ
 تنجانيقا بمثابة منطقة عبكر البحيرة إلى داخؿ الكنغك كقد ساكنيـ الزنكج فييا.

طابكرة كقد ساكنيـ  ميؿ ، ككانت شمالي ََٔمستكطنة كازيو : كانت عمى بعد  
الزنكج فييا ، ككانت إحدم أركاف عبلقة العرب بالزكنكج تتمثؿ في قياـ نظاـ اإلخاء 
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بيف زعمائيـ كالرؤساء العرب كخاصة مف أسمـ منيـ كيترتب عمى ذلؾ تبادؿ الزيارات 
 (.ْٔكاليدايا بيف الطرفيف )

تطكرت لتصبح مدنا مثمت كترتب عمى تنقؿ العرب في كسط إفريقيا استيطانيـ في تجمعات 
 -مراكز لؤلحتكاؾ الحضارم العربي الكنغكلي ، كمف أىميا:

 مراكز اإلحتكاك الحضارى العربى
نيانجكم : تعتبر ممتقي عدة طرؽ آتية مف الساحميف الشرقي كالغربي إلفريقيا كتعتبر  -ُ

 مف أىـ المدف العربية في الكنغك كتقع عمى ربكة عالية ، يحدىا ريؼ مفتكح .
اغمبيـ مف  َََ.َّـ حكالي ُٖٖٔسكنجك: تقع جنكبي نيانجكم ، سكنيا عاـ كا -ِ

 العرب .
كيبكنجي : كىي مدينة عربية كبيرة كاف يديرىا رجؿ اسمو كيمكنجي باعتباره ككيبل  -ّ

 لمعربي" سعيد بف عبيدم " مف سكاف نيانجكم .
 كاسككك: كىي قرية عربية صغيرة . -ْ
ة تحتاسـ إمرة " محمد بف حاميس" األمير العربي ريباريبا : عبارة عف قرة عربية كبير  -ٓ

 الذم امتمؾ مساحات كاسعة في اشاطيء الغربي لنير الكنغك .
كابانجا : عبارة عف قرية كطنية كبيرة كتعتبر مف مراكز التجارة العربية شرقي حكض  -ٔ

 (.ْٕالكنغك )
أىـ  كترتب عمى كجكد تمؾ المستكطنات دخكؿ سكاف المنطقة في اإلسبلـ كلعؿ مف

الدكافع التي دفعتيـ إلى ذلؾ الكضع االجتماعي المتفكؽ لمعرب كالمسمميف كما إف 
اإلسبلـ لـ ينكر عمييـ عاداتيـ مثؿ تعدد الزكجات كما أف اإلسبلـ مثؿ ليـ العتؽ 

 (.ْٖباعتبار أف المسمـ ال يسترؽ )
قي عف كيتضح مف كصؼ المستكطنات العربية امتيازىا بالنظافة مما يجعميا أكثر ر 

القرل األخرم كما امتازت باسكاقيا ذات األىمية كخاصة في الفترة مف الصبح إلى 
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الظييرة في ساحة القرية كمف ثـ فإف ىذا النشاط االقتصادم انعكس عمى حياة المجتمع 
إذ يذكر أحد الرحالة أف المستعربيف " المسممكف كالعرب " رحبكا بو ترحيبا حارا ثـ قدمكا 

منازليـ كيبلحظ الرحالة أنو اثناء سيره مع أكلئؾ المسممكف مركا عمى معمـ لو الدعكة إلى 
كتاب أمامو جماعة مف الصبياف يعمميـ القرآف كما الحظ ىذا الرحالة في أحد المرات 
التي دعاه فييا احد العرب إلى منزلو حيث كجده مفركشا بالحصير كيزداف بالمتاع 

يا منقكشة حيث الحظ عمى أحد االبكاب كتابة المطيؼ كاف أبكاب البيت كالشبابيؾ كم
 عربية كقاؿ " أظنيا آية مف القرآف " .

كما تصؼ الدراسات " كاسكنغك " القديمة بأنيا قرية جميمة مبنية بالمبف كيسكد فييا 
التخطيط العمراني بتقطيع شكارعيا كاف مف ضمف سكانيا مف ينتمكف إلى العنصر العربي 

بيضا مع تمفحيـ بككفيات امتازت بطرازىا البديع كيذكر عف حيث نجدىـ يمبسكف جببا 
اخبلقيـ أنيا تدؿ عمى الكرامة كالكقار كاف حركاتيـ كسكانتيـ اقترنت باألدب التاـ مع 

 حسف الكياسة كالرصانة.
كما نجد أف مدينة " نيانقة " تكثر في أكديتيا المزارع كالحائؽ المثمرة  التي احضرت مف 

اؼ إلى ذلؾ أف العرب عممكا عمى تحسيف المكاصبلت بادخاليـ شرؽ إفريقيا ، يض
( مما يجعؿ ْٗالمكاشي كالحمير الفارعة لمرككب كقد اقترف ذلؾ بنظافتيـ كاتقانيـ لمعمؿ )

منيـ قدكة حممت المشعؿ الحضارم إلى سكاف المنطقة كمف ثـ كنتيجة إلنتشار اإلسبلـ 
حيث ارتدكا المبلبس البيضاء  في المنطقة أف تخمى سكاف المنطقة عف التعرب

الفضفاضة الطكيمة كاضعيف العمائـ عمى رؤسيـ مشاركيف المسمميف في الحمقات الذاكرة 
التي تصاحبيا الطبكؿ مردديف معيـ ال إلو إال ا محمد رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 

(َٓ.) 
ساعد عمى إنتشار  كنتيجة لنشأة المستكطنات اىتـ المسممكف في المنطقة بالتعميـ الذم

الغسبلـ إذ أف العرب الذيف اتجيكا نحك الكنغك كاف معظميـ يعرؼ القراءة كالكتابة 
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الحساب باإلضافة لحفظيـ القرآف كقراءة كتب الديف كمف ثـ اىتمكا بتعميـ أطفاليـ كأطفاؿ 
ميميـ الزنكج تعميما إلزاميا حتى انيـ كانكا يرسمكف أبناء الزنكج إلى زنجبار إلستكماؿ تع

ىنالؾ ، كلـ يقتصر التعميـ عمى الجانب النظرم بؿ إلى جانب ذلؾ يعمؿ الطفؿ الفبلحة 
 –كالبناء كصناعة الطكب كالتجارة كصناعة السبلح كما جعمكا مف رقيؽ المنازؿ خدما 

رفعا لشأنيـ ، مما كاف لو أثره في إنتشار اإلسبلـ حافزا لمزنكج لمدخكؿ فيو افكاجا ، كما 
( ُٓجد التي غصت بيا أعالي  الكنغكا مثمت أركقة لمدراسة الدينية العممية )أف  المسا

كمف ثـ تكضح بعض الدراسات بأف التعميـ في ذاتو كاف عامبل لرسكخ اإلسبلـ كقناة دخؿ 
 (.ِٓمنيا إلى نفكس الكطنييف في سيكلة كيسر )

ار الحضارة كمف ثـ فإف معرفة الكنغك بالمستكطنات اإلسبلمية اف عامبل عمى إزدى
اإلسبلمية إذ أف السكاف المسمميف عممكا عمى تطكير الحياة في الكنغك كربطيا بعبلقات 
كطيدة مع دكؿ اكغندا كزنجبار في الشرؽ كمع سمطنة رابح الزبير ككانـ كالبكالال كالبرنك 
        في الشماؿ ، كمف أىـ تمؾ المستكطنات مستكطنة حميد بف محمد المرجبي " تيكتيب " 

(ّٓ.) 
كترجع أصكؿ ىذا الرجؿ إلى أنو في بداية القرف التاسع عشر غادر بعض الشباب مسقط 
إلى زنجبار كالمدف الساحمية المكاجية ، أمثاؿ جمعة بف رجب بف محمد بف سعيد 
المرجبي النبياني حيث سكنكا في مبكاماجي كتزكج جمعة مف ىنالؾ مف إحدم بنات 

ا كاحدا دعاه " محمد " كاستطاع " جمعة " مف المربما حيث انجبت لو ثبلث بنات كغبلم
خبلؿ نشاطو التجارم تككف ثركة كبرم عادة بيا إلى مسقط كعندما شب أبنو محمد  عف 
الطكؽ حف إلى ببلد أمو لما لمسو فييا مف خير كفير تسنده ركح المغامرة التي كرثيا عف 

ة أخرل إلى قرية مبراماجي أبيو في العكدة إلى شرؽ إفريقيا حتى ارتحمت االسرة عائدة مر 
حيث كانت طفكلة " محمد " كعاد كالده لمكاصمة نشاطو التجارم  كما زكج ابنتو الكبرم " 

 (.ْٓمكانا" مما خفؼ مف ابعائو االجتماعية كبدأ يقكـ برحبلتو إلى قمب القارة)
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كتستطرد تمؾ الدراسة في بياف اصكؿ ذلؾ الرجؿ كمف ثـ تذكر أف ميبلده " حميد بف 
محمد بف جمعة بف رجب بف محمد بف سعيد المرجبي النبياني " كاف في " ككارارا " 
إحدم ضكاحي زنجبار كفي منزؿ أحد أقربائو ألمو مف قبيمة مربما في ساحؿ شرؽ إفريقيا 

ىػ ، كقد تربي تربية إسبلمية ، كلـ بمغ السادسة مف عمره ُِّٖـ المكافؽ ُُّٖعاـ 
ادمء القراءة كالكتابة العربية كالحساب ككاف عميو أف يحفظ سمـ إلى " معمـ " لتمقينو مب

القرآف الكريـ عمى يديو كلكنو فشؿ مما استدعي تسمميو ليد معمـ آخر ،  اتـ ىذا الكاجب 
 (.ٓٓعمى يديو حتى أصبح رجبل متعمما  كبارزا بيف أقرانو )

في حكض  كتمضي األحداث إلى أف تمكف حميد بف محمد المرجبي مف تككيف مستكطنة
ـ كقد َُٖٗزائير كانت عاصمتيا كاسكنجك " كظؿ يحكميا حتى سنة  –نير الكنغك 

ذكر بعض الكتاب البمجيكييف أف ىذه المستكطنة بمغت درجة عالية مف التقدـ ككانت بيا 
قصكر مؤثثة بأفخر االثاث كما كانت بيا مساجد كمدارس يدرس فييا الطبلب القرآف 

الحساب ككانت ليا صبلت بزنجبار بطريؽ مباشر عبر " الكريـ كبعض عمكـ الديف ك 
 (.ٔٓارجيجي " ككذلؾ بطرؽ أخرل )

كقد اشتير عند الغرب باسـ " تيكتب " كيرد إلى ىذا الرجؿ بسبب حركتو التجارية الفضؿ 
زائير قبؿ األكربييف باعتراؼ " لفنجستكف" ك" استنالي "  –الكبير في اكتشاؼ الكنغك 

لجيكده حكؿ حكض الكنغك  اصبح بذلؾ الحاكـ عمى ىذه المنطقة  ( كنسبةٕٓنفسييما )
 (.ٖٓكلقب بفاتح الكنغك حيث أدخؿ معو اإلسبلـ كالثقافة العربية )

كتؤكد بعض الدراسات عمى طابع اإلقناع في إمتداد الكجكد اإلسبلمي إلى الكنغك إذ لـ 
تيـ كما لـ تكف يمارس العرب ضغطا سياسيا عمى الكطنييف كلـ يفرضكا عمييـ حضار 

الدعكة إلى الديف ىي ىدفيـ  االساسي ، إال أنيـ في رحمتيـ في تمؾ الببلد قد حققكا 
 (.ٗٓكسبا دينيا بجانب الكسب اإلقتصادم كذلؾ بدخكؿ الكطنييف في اإلسبلـ )
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 المحور الخامس
 الوجود اإلسالمي في العصر الحديث :

ميف يتركزكف في الشماؿ الشرقي تكضح بعض الدراسات أف غالبية السكاف مف المسم
( كتشير بعض الدراسات الحديثة لممسمميف في َٔزائير ) -كالمقاطعة الشرقية مف الكنغك

انضماميـ تحت ثبلث طكائؼ رئيسية فيما يخصت بالعاصمة كذلؾ  –زائير  –الكنغك 
 عمى النحك التالي:

 طائفة الكنغوليين :-أ
لثقافة كاالجتماعي كأف معظميـ قادـ مف أقاليـ كتبلحظ ىذه الدراسة قمة عددىـ كضعفيـ ا

نائية مثؿ إقميـ كيغك كاإلقميـ الشرقي كليس ليـ منظمة تجمع شمميـ رغـ استعدادىـ 
لتأسيس جمعية إسبلمية كنغكلية مقتصرة عضكيتيا عمى الكنغكلييف األصمييف مما دفع 

عكة اإلسبلمية كعدـ كاتب تمؾ الدراسة لتقديـ النضح ليـ بتكحيد جيكدىـ في سبيؿ الد
 أدخاؿ العنصرة أك  القكمية  في ىذا الصدد.

 طائفة النيجريين :-ب
كمف مظاىر كجكدىـ بنائيـ مسجدا جامعا يعتبر مف أكبر المساجد في " كنشاسا" 
كالحظت الدراسة أنو معمكر بالمصميف منيـ كغيرىـ كقد رفدكا جيكدىـ تمؾ بتأسيسيـ 

غرؼ ممحقة بالمسجد ، كأثنت الدراسة عمى جيكدىـ  في مدرسة إسبلمية كىي عبارة عف 
 الدعكة اإلسبلمية إنطبلقا مف نشاطيـ االقتصادم المتمثؿ في التجارة .

 طائفة السنغاليين :-ج
كأبرزت الدراسة نشاطيـ الطيب في الدعكة اإلسبلمية حيث استطاعكا عف طريؽ احدىـ 

كنغك مف الحصكؿ عمى رخصة رسمية الذم اكتسب الجنسية الكنغكلية ألف كالدتو مف ال
مف الحككمة كذلؾ بيدؼ إنشاء جمعية كنغكلية لممسمميف في " كنشاسا " خاصة كما 
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بدأت جيكدىـ تنصب مف أجؿ بناء مسجد كبير كمدرسة إسبلمية في " كنشاسا" بعد 
 (ُٔحصكليـ عمى قطعة مف الحككمة مجانا)

فقد اقتصر بصفة خاصة عمى  أك الكجكد اإلسبلمي في الماضي في أقاليـ الكنغك
مقاطعتي "كيفك " ك " اكرينتاؿ " أك المقاطعة الشرقية كعاصمتيا كسنغاني " ستناتمي فيؿ 
" كلكف نجد في ىذا اآلكنة مسممكف  في مقاطعة كاتنجا حيث شيد فييا مسجد كبير كما 

عة لـ امتد الكجكد اإلسبلمي إلى مقاطعة كاسام  كصفتيا  الدراسة بقكليا " كىي مقاط
يكف فييا قبؿ سنكات مسمـ كاحد " كمضت الدراسة إلى القكؿ باإلنتشار السريع لئلسبلـ 

 في تمؾ المنطقة كما أف اإلسبلـ بدأ ينتشر في المقاطعة اإلستكائية .
كالحظت تمؾ الدراسة الجيد الفردم إلنتشار اإلسبلـ عف طريؽ بعض المشايخ كالدعاة 

الدراسة لضركرة تقديـ العكف ليـ إال أف الدراسة  اإلفريقييف المغمكريف كنبيت تمؾ
أكضحت عمى أال يككف ذلؾ نقدا بؿ مساعدة مدارسيـ كبدفع نفقات تجكاليـ ككذلؾ 

 معاكنة المسمميف الجدد لفترة معينة .
كمف ثـ تكضح الدراسة اإلنتشار الجغرافي لمكجكد اإلسبلمي في المنطقة بأف تركز 

ي إقميـ كيفك كفي كيسنغاني " البرت فيؿ " في مقاطعة المسمميف األكثر في كاسنقك ف
كاتنا ، كما أف ىنالؾ كجكد مقدر لممسمميف في مدينة بكمبا التي تعتبر بمثابة قاعدة 
مقاطعة ككاتير اإلستكائية كما بينت الدراسة أف المسمميف في  الكابكر قاعدة مقاطعة 

دينة كاسنقك ىي معقؿ الكجكد كاسام جمعية لمدعكة اإلسبلمية كأكضحت الدراسة أف م
 (.ِٔاإلسبلمي في الكنغك )
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 المحور السادس
 اإلستعمار البمجيكي
 والعوامل المؤثرة :

تندرج العكامؿ المؤثرة عمى الكجكد اإلسبلمي في حكض نير الكنغك في اإلستعمار 
 البمجيكي كالتبشير كالكضع السياسي كالعرقية :

 االستعمار البمجيكي :-ُ
ـ كالتي  استغؿ فييا الكجكد العربي في ُٕٕٖ – ُْٕٖرحمة استنالي بيف عامي تعتبر 

( كقد أردؼ ذلؾ باعتبار ّٔالكنغك منطمقا جديدا لمتكسع كاإلستعمار األكربي في افريقيا )
ـ( فاتحت التسابؽ اإلستعمارم نحك إفريقيا كقد انتيى ُٖٖٓ -ُْٖٖمؤتمر برليف ) 

 مكاده : باإلتفاؽ عمى ميثاؽ كمف ثـ أىـ
 تقرير حرية التجارة في حكض الكنغك . -ُ
 اإللتزاـ بحرية التجارة في نير الكنغك . -ِ
 اإللتزاـ بحرية المبلحة في نير النيجر . -ّ
 العمؿ عمى إلغاء تجارة " الرقيؽ " كمطاردتيا كالقضاء عمييا. -ْ

قيا كتركت إدارة ىيئة الكنغك األعمى لمممؾ البمجيكي ليكبكلد في ىذه المنطقة مف إفري
( كمف ثـ فغف كقكع ىيذ المنطقة تحت اإلدارة البمجيكية  يعني خضكع المنطقة ْٔ)

( القاضي بإنيا العمؿ بقرارات مؤتمر برليف َُٖٗلمنفكذ اإلستعمارم خاصة بعد قانكف) 
 (.ٓٔكاعتبار الكنغك مستعمرة بميجيكية )

يـ عممكا في تجارة كمف ثـ فقد حاكؿ اإلستعمار البمجيكي تضكيو كجو العرب بادعائو ان
( كلكف الراجح ٔٔالرقيؽ مما ىيأ القكل األكربية لمتدخؿ في كسط افريقيا باسـ إنقاذ اإلنسانية)

نما ىي  أف التدخؿ البمجيكي السافر في الكنغك لـ يكف بيدؼ محاربة تجارة الرقيؽ كما زعـ كا 
ر البمجيكي عمى ( حيث قضى االستعمإٔعممية قصد بيا إزالةالكجكد العربي مف الكنغك )
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القكة العربية التي استطاعت أف تقيـ مدنا متحضرة في قمب القارة اإلفريقية ادىشت كؿ مف 
شاىدىا كأشاد كتابيـ أنفسيـ بمدل التقدـ الذم لمسكه في ىذه المدف مف مظاىرة الحضارة 

 (.ٖٔكالعمراف )
زائير  -كنغككرغـ أف االستعمار البمجيكي حاكؿ تشكيو الصكرة العربية في حكض ال

باعتبارىا تحمؿ الحضارة اإلسبلمية في المنطقة إال أف الشعكر الكطني لدل الكنغكلييف تنبو 
لذلؾ األمر في محاكلة لتقييـ  الكجكد العربي في الكنغك كذلؾ مماعبر عنو " جرينفؿ " الذم 

ي الكنغك ، كاف كزيرا لمدكلة في حككمة " باتريس لكممبا " .. لقد زكر البمجيكيكف كؿ شيء ف
فميست مدينة ستنالي فيؿ سكم مدينة تبكتيب القديمة ، الذم أقاميا قبؿ قدكـ الرحالة استنالي 

نما ىـ تمؾ المكجة اإلنسانية التي اختمطت بنا  –كما قالكا لنا تجار رقيؽ  –. كليس العرب  كا 
حديثة كليس كصاىرتنا كترككا لنا عمى أرضنا دماءىـ ، كالبمجيكيكف يحصدكنيـ باألسمحة ال

أعز شيء سكم ىذا الدـ العربي الذم ساؿ في الماضي كما ساؿ كيسيؿ دمنا اآلف في 
 (ٗٔببلدنا عمى أيدم نفس أعداء العرب في القرف الماضي )

 التبشير المسيحي :
كتعتبر البعثات التبشيرية جزء مف قكم االستعمار باعتبارىا أدكات لئلستعمار مف الناحية 

د أثنى عمييا السير ىنرم جكنستكف بقكلو أف كؿ مكقع لبعثة تبشيرية ىك العممية كمف ثـ فق
( كاستطاعت الحركات التبشيرية التنصيرية أف تجد طريقيا َٕتدريب عمى اإلستعمار " )

كراء القكات العسكرية البمجيكية التي افسحت الطريؽ أماـ رجاؿ التنصير لمقياـ بنشر 
دأ المبشركف في ىذه المنطقة العمؿ عمى جذب ( حيث بُٕالمسيحية في تمؾ الببلد )

الزعماء إلييـ كذلؾ لمعرفتيـ مف خبلؿ دراسة البناء االجتماعي اإلفريقي أف الزعيـ اإلفريقي 
 (.ِٕدكره التاثيرم الكبير عمى جماعتو )

كتبلحظ بعض الدراسات الحديث في منطقة كسط إفريقيا أف إنتشار المسيحية تـ بعد دراسات 
ت عف المجتمعات اإلفريقية كمف ثـ بدأ إنتشار عدد كبير مف رجاؿ التنصير عميقة أعد
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 –األكربي حيث قاـ مبدأىـ األساسي عمى تجنب أم مركز إلسامي ميـ في كسط إفريقيا 
كلذلؾ تـ التركيز عمى الجابكف كحكؿ حكض الكنغك حيث شكمت  -مبدئيا عمى األقؿ

لبمجيكية كالشركات األكربية في الكنغك يضاؼ إلى ذلؾ الكاثكليكية القكة الثانية بعد  اإلدارة ا
احتبلؿ الكاثكليؾ لمعظـ المناصب اإلدارية البمجيكية غير أف نفكذ الكنيسة القكم جاء مف 
النظاـ التعميمي الذم احتكرتو اإلرساليات التبشيرية التي ازدحمت بيا الكنغك كيبلحظ أف  

خؿ الطكائؼ المسيحية كتعميؿ ذلؾ يرجع لنفكذ البابا الطائفة الكاثكليكية كانت ليا السيطرة دا
ـ لتنظيـ العمؿ اإلرسالي حيث َُٔٗالذم كاف سابقا لتكقيعاتفاؽ مع المطات البمجيكية عاـ 

منطقة كنسية عمى أف يقيـ القاصد السكلي في " ليبكلد قيؿ "  ّْقسمت منطقة الكنغك إلى 
ف كاف ىذا النشاط الكاثكليكي لـ يمنح كجكد ( إرسالية مف مختمؼ األديرة ، ك َّكتبعت ليا ) ا 

( كلذلؾ ّٕ( إرساليات امريكية )ْ( إرسالية أكربية ك)ْٕإرساليات بركتستانتية كبمغ عددىا)
بمغ النفكذ التنصيرم في المنطقة أف قدرت مصادر الفاتيكاف عدد السكاف المسيحييف في 

سكاف البالغ عددىـ أربعة كعشريف الكنغك بما يزيد عف سبعة مبلييف نسمة مف بيف مجمكع ال
( ألؼ ُٓمميكف نسمة حيث أف رجاؿ التنصير الذيف يعممكف في ىذه الببلد يقدر بحكالي )

مبشر كفؽ خطة عممية مرسكمة لئلنطبلؽ كمف ثـ فقد أثر ذلؾ عمى الكجكد اإلسبلمي في 
ؿ إلى المنطقة حيث أف بعض اإلحصائيات في زائير تشير إلى أف نسبة البلدينييف تص

 (.ٕٓ%( ثـ المسيحييف فالمسمميف )ْٓ -َْ)
 

 
 
 
 
 



 
  

41 
 

 المحور السابع
 الوضع السياسي ومؤثراتو عمى الوجود األسالمى

( إال أف الكضع السياسي لزائير في ظؿ ٕٔكرغـ اعتراؼ " مكبكتك " بالديف اإلسبلمي ) 
 المنطقة.سياسة " مكبكتك" إنما يمثؿ إحدم المؤثرات عمى الكجكد اإلسبلمي في 

حيث اضحى الفساد السياسي في زائير قيمة في حد ذاتو حتى ىؤالء الذيف يحاكلكف البقاء 
متمسكيف بقيميـ األخبلقية التي تديف الفساد كاإلنحراؼ ال يستطيعكف الصمكد طكيبل أماـ 
 –الغضكط كاألعباء المجتمعية التي تمثؿ المناخ العاـ المبلئـ إلنتشار الفساد في زائير 

بلحظ بعض الدراسات أف مكبتك كاف يسعى لكي يتحكؿ مف مفيكـ البطكلة العسكرية إلى كت
مفيكـ الزعامة الكارزمية كقد شبو دكره في  زائير بدكر أصحاب الرساالت السماكية فما 
فتيء في مقارنة رسالتو التي تيدؼ إلى تحقيؽ الكحدة السياسية لببلده برسالة كؿ مف مكسى 

ـ كلذلؾ تبنى الرئيس مكبكتك الدعكة إلى سياسة األصالة الحضارية كعيسى عمييما السبل
كذلؾ ألنو في  ظؿ الحكـ االستعمارم أضطر الشعب الكنغكلي إلى التخمى عف عاداتو 

( حتى أف " ٕٕكتقاليده المحمية اعتقادا منو بأنو مف األفضؿ لو استعياب القيـ الغربية )
االستعمار عمى اإلنساف الكنغكلي حتى أنو كجد بعد ىيرسك ككفتش " يذىب إلى القكؿ بتأثير 

اإلستقبلؿ فجكة بيف ماضيو كحاضره مما أدل إلى شيكع الفكضى في المنطقة عقيب 
( كلذلؾ ىدفت سياسة الرئيس مكبكتك إلى إحياء الرمكز كالممارسات التقميدية ٖٕاستقبلليا )

ـ ُْٕٗكلكجية رسمية لمدكلة منذ لمشعب الكنغكلي كفي ذلؾ اإلطار تـ إعبلف المبكتية كأيدي
دخاؿ تعاليـ المكبكتية بدال عنو كالتي  حيث تـ الغاء تدريس التعميـ الديني في المدارس كا 
تعني ببساطة كافة أفكار كتعاليـ كأفعاؿ الرئيس المؤسس حيث تـ إنشاء معيد حزبي لتدريس 

ـ كلذلؾ نجد السعي إلى ُْٕٗالعقيدة الجديدة التي أضحت العقيدة الرسمية لمدكلة منذ عاـ 
أف في  Enguluتكريس المكبكتية كبثيا في أذىاف المكاطنيف فقد أعمف كزير الداخمية انجكلكا 

األدياف كافة كفي كؿ العصكر يكجد أنبياء فمماذا ال يصدؽ األمر اليكـ ؟ لقد أرسؿ ا نبيا 
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الحركة الشعبية لمثكرة ىي عظيما أنو المرشد الجميؿ مكبتك ىيا النبي ىك محررنا كمسيحنا ، ك 
كنسيتنا كرئيسيا ىك مكبكتك الذم نكف لو كؿ احتراـ تماما كما يحتـر المر البابا ، إف 
المكبتكتية ىي انجمينا المقدس كليذا ينغبي أف تحؿ صكرة مسيحنا كبجكاره صاحبة المجد 

 (.ٕٗالكالدة مامايا مك محؿ صكرة الصميب المقدس )
تمد في تدعيـ سمطتو السياسية عمى استيعاب بعض الجماعات كمف ثـ نجد أف مكبكتك يع
 (.َٖالعرقية ابكرل في زائير )

 العرقية:
ال ينكر أف اإلستعمار البمجيكي يعتبر احد صناع العرقية في المنطقة إذ يشير أحد الكتاب 
 الكنغكلييف عف تجربتو الدراسية في بميجكا بأف معظـ الطمبة الكنغكلييف في بمجيكا نبذكا

( ُٖالقبمية كبدأكا في مساندة الكحدة الكطنية إال أف السمطات البمجيكية اعتبرتيـ متطرفيف )
حيث  أنو في أعقاب الحرب العالمية الثانية طالب بعض الزعماء الكنغكلييف مثؿ " جكزيؼ 
 كازافكبك " كاالب فكلبرت يكلك بإقامة دكلة الباككنغك ، كانت دكلة قكية في القرف الرابع عشر

كقد استغمت الدكائر االستعمارية شعار " دكلة الباككنغك إلثارة الصراعات العرقية في زائير  –
( خاصة ،اف التنظيـ االجتماعي في الكنغك يقكـ عمى االسرة كالعشيرة كالقبيمة كتكجد في ِٖ)

( كلذلؾ نجد أف التركيب القبمي يعتبر مف المشكبلت ّٖالمنطقة مائتا مجمكعة قبمية )
رية الحادة في كسط إفريقيا مما يترتب عميو عدـ التجانس البشرم كظيكر النزعات القبمية البش

ـ عمى ُٓٔٗ – ُْٔٗ( كلذلؾ صكرت التمردات الكنغكلية في ْٖالتي تيدد كحدة الدكلة )
( إذ غدت القبيمة في المنطقة قناة يتحقؽ مف خبلليا ٖٓأنيا نمكذجا لمصراعات القبمية )

( كمف ثـ فقد أثر ذلؾ عمى ٖٔلحصكؿ عمى الثركة كالسمطة كالمركز )التبارم مف أجؿ ا
حكؿ  –زائير  –الكجكد اإلسبلمي في المنطقة إذ نجد أف عدد السكاف المسمميف في الكنغك 

ثبلثة مبلييف نسمة مف اربعة كعشريف مميكف ىـ سكاف الببلد ، كاربعة عشر مميكف عمى 
لدراسات إلى ميمة اإلسبلـ الرائدة في معالجة ىذه (  كمف ثـ فقد أشارت بعض إٖالكثنية )
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الظاىرة حيث أف األدياف كمنيا باألخص اإلسبلـ تجاكزت األعراؽ أم لعبت دكرا ميما في 
 ( .ٖٖالتكحيد البشرم)

 
 المراجع واليوامش :

انتكني سمكم: الجغرافيا االجتماعية إلفريقيا ، نقمو إلى العربية د. إبراىيـ أحمد زرقانة  -ُ
 ـ.ُّٕ-ُّٔحمد جماؿ الديف زرقانة ، دار النيضة العربية ، ص ص ، م

، المؤسسة الجامعية  ُيكسؼ رككز : إفريقيا السكداء ، سياسة كحضارة، ط  -ِ
 .ِّـ ، ص ُٖٔٗ -ىػ َُْٔلمدراسات ، بيركت ، 

 ُّٕ-ُّٔانثكني سمكم ، مرجع سبؽ ذكره ، مترجـ ص ص  -ّ
كمقكماتيا كتطكرىا ، في : مجمة رسالة سيد حامد حريز" الثقافة السكاحيمية أصكليا -ْ

 . ِٓـ ، ص ُُٗٗيناير   ٗالجياد ، السنة 
د. عبدا بخيت محمد :" دراسات في األدب السكاحيمي ، مكتبة النيضة المصرية ،  -ٓ

 . ّالقاىرة، ص 
 . ِٓسيد حامد حريز ، مرجع سبؽ  ذكرػ ص  -ٔ
 ْعبدا بخيت : مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ٕ
 ِٓره ، ص حريز ، مرجع سبؽ ذك -ٖ
 ْعبدا بخيت ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ٗ
مبراطكريات إفريقيا السكداء ، ترجمة مختار  -َُ جكاف جكزيؼ : اإلسبلـ في ممالؾ كا 

 .ُْٕـ ، ص ُْٖٗ -ىػ َُْْ،  ُالسكيفي ، دار الكتب اإلسبلمية ، القاىرة، ط
ما فرنسيس فاف نكتف بالتشارؾ مع ب دم ماـر ج ، ميرسف ، ؾ ، ميكبا ، اركش:  -ُُ

قبؿ تاريخ إفريقيا الكسطي ، في : تاريخ إفريقيا العاـ ، المجمد األكؿ ، اليكنسكك ، 
 .ُٕٓـ ، ص َُٖٗ
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ركجي دم بابؿ دم ىرمنس " ما قبؿ تايخ إفريقيا الكسطي " في تاريخ إفريقيا العاـ  -ُِ
 المجمد األكؿ ، المرجع السابؽ .

محمد احمد ، دار الثقافة  باذؿ د. افسف " إفريقيا تحت أضكاء جديدة : ترجمة جماؿ -ُّ
 . ٗٓ، بيركت ، لبناف ، ص 

جاف فانسينا: إفريقيا اإلستكائية كانغكال ، اليجرات كظيكر الدكؿ  األكلي ، في :"  -ُْ
 .ٗٓٓـ ، صُٖٖٗتاريخ إفريقيا العاـ ، المجمد الرابع ، اليكنسكك ، 

في تاريخ   ج. ت ، نياتي : العبلقات بيف مختمؼ المناطؽ : المبادالت بيف المناطؽ -ُٓ
 .ِّٔ-ِِٔإفريقيا العاـ ، المجمد الرابع ، المرجع السابؽ ، ص ص 

ـ. يكسنا نسكي: مقدمة إلفريقيا المجاكرة لمصحراء في عصر ماقبؿ التاريخ المتأخر  -ُٔ
 .ٔٓٓ -ٓٓـ ، ص ص ُٖٓٗفي تاريخ إفريقيا العاـ المجمد الثاني ، اليكنسكك ، 

، مكمارم : إفريقيا الكسطي في: تاريخ ؼ . فاف نكتف بالتعاكف مع د.  كاىف رب  -ُٕ
 ُٓٔإفريقيا العاـ ، المرجع السابؽ ، ص 

 .ُْٕجكاف جكزيؼ : مرجع سبؽ ذكره ) مترجـ ( ص  -ُٖ
 ٔٓٓ – ٓٓٓجاف فانسيتا : مرجع سبؽ ذكره ، ص ص  -ُٗ
 ٗٓٓالمرجع السابؽ ، ص  -َِ
 ّٕٓ – ّّٕدافنسف : مرجع سبؽ ذكره )مترجـ( ، ص ص  -ُِ
 ٖكره ، ص عبدا بخيت / مرجع سبؽ ذ -ِِ
 ّٕٓفانسنا : مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ِّ
محمد صالح أيكب :" جذكر الثقافة العربية في كسط إفريقيافي مجمة الثقافة العربية  -ِْ

ـ مطابع الثكرة َُٗٗالمكافؽ النكار فبراير   ُّٗٗرجب شعباف  ُٕالسنة  ِالعدد 
 ِّلمطباعة كالنشر ، بنغازم ، ص 

 ٓٓفانسينا: مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ِٓ
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 ِّمحمد صالح أيكب  : جذكر الثقافة " مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ِٔ
 ِْالمرجع السابؽ ، ص  -ِٕ
سبنسر ترمنجياـ : اإلسبلـ في شرؽ إفريقيا، ترجمة كتعميؽ محمد عاطؼ النكاكم ط  -ِٖ

 . ُِٔـ ، ص ُّٕٗ، األنجمك المصرية ،  ُ
 ُّمحمد صالح ايكب " جذكر الثقافة ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ِٗ
جماعات التحديث االجتماعي في كسط إفريقيا ، مطبعة  محمد صالح أيكب ، -َّ

 ُّٖ -ُّٔ، ص ص  ُُٗٗالمعرفة ، القاىرة ، 
 .ُْمحمد صالح أيكب : جذكر الثقافة " مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ُّ
د. عبدالفتاح مقمد الغنيمي : حركة المد اإلسبلمي في غربي إفريقيا ، مكتبة نيضة  -ِّ

 ِّٔـ ، ص ُٖٓٗالشرؽ ، القاىرة ، 
 ُِٔصالح أيكب " جماعات التحديث ، مرجع سبؽ ذكره ، ص محمد  -ّّ
 ُٓمحمد صالح ايكب ، جذكر الثقافة ، مرجع سبؽ ذكره ، ص -ّْ
 ُُٗ -ُٖٗدافدسف : مرجع سبؽ ذكره ، )مترجـ ( ص ص  -ّٓ
 ُٓمحمد صالح أيكب " جذكر الثقافة " مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ّٔ
القرف التاسع عشر  د. يكاقيـ رزؽ مرقص: العرب كالكنغك في النصؼ األخير مف  -ّٕ

في " العرب في إفريقيا، الجذكر التاريخية كالكاقع المعاصر ، دار الثقافة العربية ، 
 ِِّ – ُِِـ ص ص ُٕٖٗ -ىػ َُْٕالقاىرة 

 ِٓحريز ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ّٖ
 المرجع السابؽ ، نفس الصفحة . -ّٗ
( ُّقيا )محمكد شاكر : المسممكف في بكرندم ، مكاطف الشعكب اإلسبلمية في إفري -َْ

 ِٖ-ِٕـ ، ص ُٖٕٗ -ىػ ُّٖٗ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت ، ُ، ط 
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ق. ـ ، بانتيبك " إسياـ المغة العربية  في إنماء المغة السكاحيمية كتطكيرىا في مجمة  -ُْ
اإلسبلـ اليكـ مجمة دكرية تصدرىا المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمكـ كالثقافة أيسيكك 

 ُْ-ّٗـ ، ص ص ُْٖٗابريؿ  -ىػ َُْْ( رجب ِ( السنة )ِ، العدد )
د. إبراىيـ عبدالجبار المشيداني ، د. أحمد نجـ الديف فميجة : إفريقيا جنكب  -ِْ

 ُُ، ص  َُٗٗالصحراء ، جامعة بغداد ، 
 – ََُترمنجياـ اإلسبلـ في شرؽ إفريقيا ، مرجع سبؽ ذكره ) مترجـ ( ص  ص -ّْ

ُُْ . 
( ، الككيت ، ّْسمسمة عالـ المعرفة )د. محمد عبدالغني سعكدم : قضايا إفريقية ،  -ْْ

 .َٗص  – َُٗٗىػ اكتكبر تشريف األكؿ  ََُْذك القعدة ، ذك الحجة 
 ِِّ-ُِِد. يكاقيـ رزؽ : العرب كالكنغك ، مرجع سبؽ ذكره ، ص ص  -ْٓ
 ِّٔ -ِّٓالمرجع السابؽ ، ص ص  -ْٔ
 ِّٖ-ِّٕالمرجع السابؽ ، ص ص  -ْٕ
العالـ اإلسبلمي ، تأليؼ  األمير شكيب ارسبلف، العرب في الكنغك في حاضر -ْٖ

 ْك ّلكثركب ستكارد األمريكي ترجمة عجاج نكييض ، دار الفكر العربي المجمد ) 
 ُٔ -ٗٓ( ص ص 

 ِّٖ -ِّٕد. يكاقيـ رزؽ " العرب كالكنغك " مرجع سبؽ ذكره ، ص ص  -ْٗ
 ُِْ-ِّٖالمرجع السابؽ السابؽ ، ص ص  -َٓ
د العربي في الكنغك رسالة يكاقيـ رزؽ مرقص رزؽ : حميد بف محمد المرجبي كالكجك  -ُٓ

 ُِٖـ ، ص ُٕٓٗماجستير غير منشكرة ، جامعة القاىرة، 
 ِّٕالغنيمي :مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ِٓ
 ِّ-ُّيكاقيـ رزؽ : حميد بف محمد المرجبي ، مرجع سبؽ ذكره ، ص ص  -ّٓ
 ّّالمرجع السابؽ ، ص ص  -ْٓ



 
  

47 
 

ية، د. شكقي الجمؿ : تاريخ كشؼ إفريقيا كاستعمارىا ، مكتب األنجمك المصر  -ٓٓ
 .َُّ-َّٗـ ، ص ص ُُٕٗ

 ُٕمحمد صالح ايكب : جذكر الثقافة ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ٔٓ
 ُٖالمرجع السابؽ ، ص  -ٕٓ
يكاقيـ رزؽ " اإلستعمار البمجيكي كأثره عمى الكجكد العربي في الكنغك ، في العبلقات  -ٖٓ

سات العربية اإلفريقية دراسة تاريخية لآلثار السمبية لئلستعمار ، معيد البحكث كالدرا
 .ِِٖـ ، ص ُٕٕٗالعربية، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ، 

جاف زجمر ، سكسيكلكجيا إفريقية الحديثة ، ترجمة أحمد القادرم ، مطابع كزارة الثقافة  -ٗٓ
 ُّّ، ص  ُٕٔٗكالسياحة كاإلرشاد القكمي ، 

 ـ ، ص صُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖمحمد بف ناصر العبكدم : في إفريقيا الخضراء ،  -َٔ
ٕٓٓ – ٕٓٔ 

 ٖٕٓ – ٕٔٓالمرجع السابؽ ، ص ص  -ُٔ
 ُٕٕيكاقيـ رزؽ اإلستعمار البمجيكي كأثره ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ِٔ
 َّّ-َُّشكقي الجمع مرجع سبؽ ذكره ، ص ص  -ّٔ
ـ ُٓٔٗ –ـ ُْٖٗزاىر رياض : استعمار إفريقيا الدار القكمية لمطباعة ، القاىرة ،  -ْٔ

 ُْٗ-ُْٓص ص 
 ُّٗالمرجع السابؽ ، ص  -ٓٔ
 ُّٓالجمؿ : مرجع سبؽ ذكره ، ص شكقي  -ٔٔ
 ِّٓيكاقيـ رزؽ " اإلستعمار البمجيكي كأثره ف مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ٕٔ
د. كالتر ركدني " أكربا كالتخمؼ في إفريقيا " ترجمةد. احمد القصير ، عالـ المعرفة )  -ٖٔ

 ّٗٔـ ، ص ُٖٖٗ( الككيت ديسمبر  ُِّ
 َّّ -ِّٗالغنيمي : مرجع سبؽ ذكره ، ص ص  -ٗٔ
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أيكب : تحديات التبشير المسيحي في كسط إفريقيا " في: مجمة الثقافة محمد صالح  -َٕ
 َّـ ، ص َُٗٗ( ، مايك ُٕ( السنة )ٓالعربية ، العدد)

محمد صالح ايكب : اإلسبلـ كالثقافة العربية في شاد ) الجذكر كالتحديات ( تحت  -ُٕ
 َُْالطبع ، دار جامعة الخرطكـ لمنشر ، ص 

 ـَّّ -ِّٗص الغنيمي : مرجع سبؽ ذكره ، ص  -ِٕ
 المرجع السابؽ  -ّٕ
 محمد صالح أيكب ، المرجع السابؽ -ْٕ
 الغنيمي ، مرجع سبؽ ذكره . -ٕٓ
 المرجع السابؽ ، محمد صالح . -ٕٔ
 ُّّالغنيمي ، سبؽ ذكره ، ص  -ٕٕ
( دار القارمء العربي ُد. حمكدم عبدالرحمف حسف الفساد السياسي في إفريقيا ط) -ٖٕ

 َٔ -ٓٓـ . ص ُّٗٗالقاىرة ، 
العنصر اإلنساني في التطكر اإلفريقي ، تعريب جماؿ محمد  ممفؿ ىيرسككك فتش: -ٕٗ

 ّْٖـ ، ص ُْٖٗأحمد الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ، 
 َٔ -ٓٓحمدم عبدالرحمف ، سبؽ ذكر ، ص ص  -َٖ
 ٖٔالمرجع السبؽ ، ص  -ُٖ
تكماس كانزا : صراع في الكنغك ، مكلد دكلة افريقية ، ترجمة عبدالكىاب محمد  -ِٖ

 ُِـ ، ص ُٖٓٗ( مصر ، ُِر المكقؼ العربي ، ط )الزنتاني ، دا
ركزا اسماعيمكؼ ، المشكبلت العرقية في إفريقيا اإلستكائية ىؿ يمكف حميا؟ ترجمة  -ّٖ

 ِِٔسامي  الرزاز ، دار الثقافة الجديدة ، القاىرة ، ص 
محمد عبدالفتاح ابراىيـ : غفريقيا مف مصب الكنغك إلى منابع النيؿ في ىضبة  -ْٖ

 ْْـ ، ص ُٖٔٗكتبة اإلنجمك المصرية ، البحيرات ، م
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 ٕٕالمرجع السابؽ  ، ص  -ٖٓ
 ٖٖالمرجع السابؽ  ص ،  -ٖٔ
 ٕٖالمرجع السابؽ ص ،  -ٕٖ
 َٖالمرجع السابؽ ، ص  -ٖٖ
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توظيف المغة العربية في تطوير الخطاب المعرفي الخطاب الدعوي 
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Employing Arabic in the development of cognitive 
discourse The advocacy speech is a model. 
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 الممخص.                                   
لػكجي، كلػـ تسػمـ ك يكاجو العالـ اليكـ مشػكبلت كثيػرة كمتنكعػة بسػبب االنفجػار المعرفػي كالتكن   

المغػػات مػػف ىػػذه المشػػكبلت، كمػػف بينيػػا المغػػة العربيػػة التػػي تحػػيط بيػػا تحػػديات جمػػة تتطمػػب 
إعػػادة  البحػػث عػػف قػػدراتيا التػػي تؤىميػػا لتكػػكف لغػػة العمػػـ كالمعرفػػة كمػػا كانػػت سػػابقان، كتػػؤدم 
كظيفػػػة الػػػدعكة فػػػي مجتمػػػع العصػػػر الحػػػديث، الػػػذم يتطمػػػب خطابػػػا خاصػػػا يراعػػػي حاجاتػػػو 

 كيستكعب تغيره.
ػو إلػى ضػر   كرة إف الدعكة إلػى ا ميسػمةمة عقائديػة عنػد المسػمميف، كقػد اعتنػى بيػا اإلسػبلـ فكجة

تجكيد األسمكب الذم ييؤدةل بو الخطاب، كأمر بالػدعكة مقركنػة باألسػمكب الحسػف المػؤثر، الػذم 
 يضمف سبلمة النتائج، كيحقؽ األىداؼ.

الخطػػاب الػػػدعكم، العصػػػر الرقمػػي، المغػػػة ألغػػراض جديػػػدة، اسػػػتراتيجيات الكممااات المفااااتي :
 الخطاب، الكاقعية كالعصرية، استراتيجيات التطكير.
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Abstract. 

The world today faces many and varied problems due to the 
explosion of knowledge and technology, and languages have not 
been spared from these problems, including the Arabic language, 
which is surrounded by many challenges that require re-search for its 
capabilities that qualify it to be the language of science and 
knowledge as it was in the past, and perform the function of 
advocacy in modern-day society. Which requires a special speech 
that takes into account his needs and accommodates his change. 
The call to God is a doctrinal postulate among Muslims, and Islam 
has taken care of it, directing to the necessity of improving the 
method in which the speech is performed, and commanding the call 
in conjunction with a good and influential method that guarantees the 
safety of results and achieves goals. 
Key words: advocacy speech, digital age, language for new 
purposes, discourse strategies, advocacy function, language 
capabilities. 
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 : المقدمة

النشاط الحياتي اإلنساني، فيي تعبر  تتميز المغة بأنيا كسيمة التكاصؿ القادرة عمى حمؿ كؿ
اسية كاالجتماعية كالنفسية، لذلؾ تبكأت القمة في إدارة الحكار يعف حاجاتو االقتصادية كالس

 كتكجييو كالقدرة عمى اإلقناع كمسايرة مستجدات الحياة.
 كقد جعؿ ا اإلنساف خميفتو في األرض كأمره بالدعكة إليو بالتي ىي أحسف، كجعؿ لغنتو  

كفؽ آليات كاستراتيجيات محددة في المكافؽ مًرنة كاسعة تمكنو مف تمثيؿ كؿ متطمباتو 
 التداكلية المختمفة.
تتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ قدرة المغة العربية في تشكيؿ الخطاب الدعكم مشكمة الدراسة:

برازه في ثكب جديد مف خبلؿ ما تتمتع بو العربية مف خصائص تؤىميا ألداء ذلؾ ا  لدكر.كا 
تحاكؿ الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في الدراسة: ىؿ المغة العربية  أسئمة الدراسة:

قادرة عمى تمبية حاجات الخطاب الدعكم الجديد؟ كما يتفرع عنو مف أسئمة أىميا: ما ىي 
خصائص كميزات العربية التي تمكنيا مف جعؿ الخطاب الدعكم مكاكبا؟ ما اآلليات 

التي تتخذىا العربية لتشكيؿ الخطاب الجديد؟ كيؼ يمكف تطكيع تمؾ اآلليات  كاالستراتيجيات
 كاالستراتيجيات كتطبيقيا في الخطاب الدعكم؟

تبدك أىمية الدراسة مف خبلؿ مساىمتيا في تطكير خطاب عصرم يراعي أىمية الدراسة:
 المستجدات الثقافية كاالجتماعية كيستكعبيا لخدمة الدعكة كالمجتمع عامة.

تيدؼ الدراسة إلى استثمار قدرات المغة العربية في الدعكة لتقديـ خطاب يفي أىداف الدراسة:
 كبياف قدرة العربية عمى تأدية كافة األغراض الحياتية.، بمتطمبات المرحمة
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 .اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميميمنيج الدراسة:
تناكلت الخطاب تناكال عاما مف حيث كقفت عمى جممة مف الدراسات التي الدراسات السابقة:

المفيكـ كاألركاف كالمرتكزات ككيفيات التحميؿ، كلكني لـ أجد دراسات كثيرة تناكلت كيفية 
 االستفادة مف ميزات العربية في تطكير الخطاب الدعكم، كمما كقفت عميو مف دراسات:

ترجمة تماـ حساف  ػػ كتاب النص كالخطاب كاإلجراء، لركبرت دم بكجراندُأوالاا الكتب:
ـ( شمؿ الكتاب تسعة فصكؿ تكسع فييا المؤلؼ في دراسة النص كالخطاب كالتفريؽ ُٖٗٗ)

بينيما كأنكعيما كتحميميما كركز عمى كيفية بناء النص ككسائؿ ترابطو كختـ كتابو بالدعكة 
 إلى إنشاء عمـ النص.

ـ( تناكؿ الكتاب ََِِ)ػػ تحميؿ الخطاب البيداغكجي، أكليفي ركبك، ترجمة عمر أككاف ِ
 مفيكـ الخطاب كآليات تحميمو مركزا عمى لغة التربية كأثرىا في تشكيؿ الخطاب.

ـ( كضحا ُٕٗٗػ تحميؿ الخطاب، براكف كيكؿ، ترجمة: محمد الزليطني كمنير التريكي )ّ
مفيكـ الخطاب، كمفيكـ تحميؿ الخطاب كعبلقتو بالنص، كما تناكال بعض الجيكد العربية 

 كحديثا في تحميؿ الخطاب.قديما 
ـ( ركز فيو عمى ُٗٗٗاستراتيجية التناص، محمد مفتاح ) –ػ تحميؿ الخطاب الشعرم ْ

 إبراز عناصر التحميؿ، كفي القسـ الثاني تناكؿ استراتيجية التناص.
ـ( تحدث فيو عف أىمية إحكاـ قراءة النص ََُِػ التحميؿ السيمائي، عبد المالؾ مرتاض )ٓ

 تحميؿ العامة، كاىتـ اىتماما كبيرا بكيفية كمناىج قراءة النص كفيمو.مكضحا أدات ال
ـ( تطرؽ في ىذا الكتاب لركاية جكرجي ََِِػ تحميؿ الخطاب األدبي، إبراىيـ صحراكم )ٔ

زيداف )جياد المحبيف( كدرسيا دراسة بنيكية مف خبلؿ مستكل الحكاية كالقصة كالزماف 
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أف التحميؿ يتـ عمى مستكيات متعددة لكؿ منيا كالمكاف كالشخصية كالسرد، ككشؼ عف 
 أدكاتو الخاصة.

ـ( ُٕٗٗدراسة في تحميؿ الخطاب، فرحاف بدكم ) –ػ األسمكبية في النقد األدبي الحديث ٕ
قدـ في كتابو مفيكما شامبل لتحميؿ الخطاب إذ يضـ معارؼ كعمكـ كثيرة مف بينيا األسمكبية، 

 راسة المغة في الخطاب.التي تعني عنده لغة الخطاب كليست د
ؿ فيو المؤلؼ مفيكـ الخطاب ككيفية ُٗٗٗػ خطاب الخطاب، جابر عصفكر، )ٖ ـ( فصة

 إنتاجو كمرتكزاتو كأنكاعو، كما فرؽ فيو بيف الخطاب كالنص.
الحكار في القرآف الكريـ كتنكع أساليبو، رسالة دكتكراة، سناء ا ٔثانيااا الرسائل الجامعية: 

ـ(. قصد الباحث بياف أسمكب ُٔٗٗ، جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة )محمكد عابد الثقفي
القرآف الكريـ في إدارة الحكار، كالكشؼ عف اإلعجاز المغكم في الحكار القرآني، كاتبعت 
المنيج الكصفي التحميمي. كبيةف البحث معنى الحكار كأىميتو كخصائصو كأغراضو كأنكاع 

ياف اإلعجاز المغكم في الحكار. كتكصمت إلى نتائج أىميا: أساليبو في القرآف الكريـ، كختـ بب
إف الحكار في القرآف الكريـ شمؿ كؿ األساليب المغكية كالببلغية مما جعمو خطابا مؤثرا 

 كمعجزا.
ػ الخطاب التداكلي في المكركث الببلغي العربي مف القرف الثالث اليجرم إلى القرف السابع ِ

ـ(. ىدؼ الباحث إلى الربط بيف َُِِأحمد، جامعة كىراف ) اليجرم. رسالة دكتكراة، كاضح
النظرية التداكلية كالدرس الببلغي العربي مف خبلؿ الكقكؼ عمى عناصر التداكلية في 
األبكاب الببلغية المختمفة، متبعا المنيج الكصفي التحميمي. تحدث عف اتجاىات تحميؿ 

د في مقارباتو التحميمية عف السياؽ التكاصمي الخطاب ابتداء بالتجاه الشكمي البنيكم الذم ابتع
ككثةؼ الحديث عف االتجاه التداكلي الذم درس المنجز التكاصمي المغكم في سياؽ معيف. 
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كمف أبرز نتائجو: إف المؤلفات الببلغية العربية انطكت عمى مضاميف تقترب إلى حد بعيد 
 مع ما أقرتو الدراسات التداكلية المعاصرة.

ت النصية في التراث العربي، رسالة دكتكراة، بف الديف بخكلة، جامعة كىراف ػ اإلسياماّ
ـ. ىدؼ الباحث إألل ربط التراث العربي بالمسانيات الحديثة مف خبلؿ البحث عف َُِٔ

مرتكزات النظريات الحديثة كأصكليا في التراث العربي، كاتبع في رسالتو المنيج الكصفي. 
ص في التراث العربي مبينا أف ذلؾ التراث يزخر بمفاىيـ ككشؼ الباحث عف جذكر عمـ الن

نصية كثيرة تعد مف صميـ مباحث عمـ النص الحديث، كلكف تمؾ المفاىيـ متفرقة في 
 المؤلفات كبطكف الكتب القديمة.

ػ التداكلية كتحميؿ الخطاب، راضية خفيؼ بكبكرم، مجمة المكقؼ ُثالثاا األوراق العممية: 
ـ.ىدفت الكرقة إلى بياف دكر ََِْ، ّٗٗد الكتاب العرب، العدد األدبي، دمشؽ اتحا

النظرية التداكلية في تحميؿ الخطاب، كاتبعت المنيج الكصفي التحميمي. ككضحت مفيكـ 
التداكلية كصبلحيتيا لتحميؿ الخطاب ألنيا تيتـ بالمغة المستعممة، ككصمت إلى نتائج منيا: 

االيصالية لمخطاب كالتأكد مف معنى االتصاؿ ككؿ إف التحميؿ يجب أف يركز عمى الكظيفة 
 ما يدعمو مف عناصر.

 ٕٗػ التصكر التداكلي لمخطاب المساني عند ابف خمدكف،نعماف بكقرة،مجمة الرافد، العدد ِ
ـ. ىدؼ الباحث إلى معرفة المفيكـ التداكلي عند ابف خمدكف ككيؼ عالجو. ََِٔالجزائر 

مي. ككصؿ إلى ابف خمدكف قدما تصكرا كامبل كعمميا كاتبع كذلؾ المنيج الكصفي التحمي
 لؤلبعاد التداكلية في الخطاب ال يختمؼ في جممتو عف النظريات التداكلية الحديثة. 

ػ نظرية األفعاؿ الكبلمية في ظؿ جيكد أكستيف، يسمينة عبد السبلـ، مجمة المحبر، جامعة ّ
إلى بياف العبلقة بيف التداكلية كاألفعاؿ ـ. ىدفت الكرقة َُِْبسكرة الجزائر، العدد العاشر، 

الكبلمية بأنكاعيا الثبلث مف خبلؿ المنيج الكصفي التحميمي، كتطرؽ ألىمية التداكلية 
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كعبلقتيا بالعمكـ المعرفية، كركز عمى عبلقة التداكلية بالمستكيات المغكية كتحميؿ الخطاب. 
 كمف نتائجو:

ببلغية في ضكء الفتح المحمدم في عمـ البديع كالبياف ػ الخطاب القرآني كأنكاعو )دراسة ْ
، جامعة بنجاب. ىدفت الدراسة معرفة ِِكالمعاني( معيف الحؽ، مجمة القسـ العربي، العدد 

ظيار الجانب الببلغي في تمؾ األنكاع، كاتبع المنيج  أنكاع الخطاب القرآني بالتفصيؿ، كا 
ني: خطاب الخاص، العاـ، النكع، الكصفي التحميمي، ثـ سرد أنكاع الخطاب القرآ

العيف...ذكرا أكثر مف أربعيف نكعا مف الخطاب في القرآف الكريـ. مف نتائجو: إف القرآف 
يدعك إلى المطالب العالية كالسامية في خطابو المكجو إلى الناس عامة كالمؤمكف خاصة. 

 .تعدد أنكاع األساليب القرآنية تماشيا مع صكر الدعكة التي ينادم بيا
 التعميق عمى الدراسات السابقة: 

تتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة فيأىمية تأدية الخطاب بمغة سميمة أاا أوجو االتفاق:
 كضركرة مراعاة السياؽ التكاصمي كخاصة مبلبسات االنتاج كالتمقي.. كمتجددة كمؤثرة

ف معظميا تناكؿ آليات تختمؼ تمؾ الدراسات عف الدراسة الحالية في أب ا أوجو االختالف:
كاتجاىات تحميؿ الخطاب، كعبلقة الخطاب بالنص، كما ركزت بعض تمؾ الدراسات عمى 
الكشؼ عف األبعاد التداكلية في الخطاب، ككميا جكانب لـ أتطرؽ ليا في دراستي ألنيا 

 انفردت بالبحث عف كيفية تطكير الخطاب الدعكم مف خبلؿ تطكيع قدرات المغة العربية.
الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تحديد بعض المفاىيـ  استفادتأوجو االستفادة:  ج اا

لغة كاصطبلحا مثؿ مفيكـ الخطاب كالدعكة، ككذلؾ االستفادة مف المراجع كتحديد مشكمة 
 الدراسة كبعض التكصيات.
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كم كالمجتمع تـ تقسيـ الدراسة إلى مبحثيف، تناكؿ األكؿ المغة كالخطاب الدعخطة الدراسة:
في كضحا العبلقة بيف المغة كالخطاب الدعكم، كالعبلقة بيف الخطاب كالمجتمع. أما المبحث 
الثاني فقد جاء بعنكاف تكظيؼ في الخطاب الدعكم في ثبلثة مطالب بيةنت االستفادة مف 
تمت  المغة في تطكير الخطاب، كاستراتيجيات التطكير، كالكاقعية كالعصرية في الخطاب، خي

 الدراسة بذكر النتائج كالتكصيات كالمراجع.
 

 المبحث األول
 المغة والخطاب الدعوي والمجتمع

 أوالاااا العالقة بين المغة والخطاب الدعوي:
تتطمب مناقشة العبلقة بيف المغة كالخطاب تحديد مفيكـ الخطاب أكال، إٌف الناظر إلى مفيكـ 
الخطاب يجد مفاىيـ كثيرة قامت عمى نظريات كاتجاىات مختمفة نتيجة لمتطكر الذم حصؿ 
في عمـ المسانيات،كال تسمح طبيعة البحث بذكرىا كمناقشتيا، لذلؾ فإف التصكر العاـ 

ؿ إليو ممفكظة أك مكتكبة". لمخطاب الذم نأخ ذ بو ىك "الرسالة التي تينقؿ مف ميرًسؿ إلى ميرسى
ىذا التصكر يعني أف جذكر مصطمح الخطاب تعكد إلى عنصرم المغة كالكبلـ، فالمغة 
عمكما نظاـ مف الرمكز يستعمميا الفرد لمتعبير عف أغراضو، كالكبلـ إنجاز لغكم فردم 

ـ(. كما يعني أف ُٖٗٗدعى المخاطب. )دم بكجراند يتكجو بو المتكمـ إلى شخص آخر يي 
الخطاب مجمكعة مف الممفكظات التي تبرىف عمى مكضكع كاحد تأسيساعمى مجمكعة مف 

ـ( ككذلؾ يمكف أف يككف الخطاب: كؿ تمفظ يفترض متكمما ُِِالمعطيات. )المتككؿ 
 ـ(  ََِِركبرك  كمستمعا كييدؼ فيو األكؿ إلى التأثير في الثاني بطريقة ما. )أكليفي
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كعميو فالخطاب: حدث تكاصمي لغكم مرتبط بسياؽ مقامي محدد، يتطمب كجكد ميرًسؿ    
كمستقبؿ كيتضمف رسالة محددة بقصد التأثير في المتمقي. أما الخطاب الدعكم فيك الخطاب 

 الذم ييدؼ إلى الدعكة إلى اإلسبلـ. 
لقاء الخطاب، يعتمد الخطاب عمى كعميو فإف الخطاب يتسـ باآلتي:كجكد المتمقي لحظة إ

المغة الشفكية أكثر مف اعتماده عمى طرؽ التعبير المغكم األخرل، ييعد الخطاب إنجازا لغكيا 
 يربط بيف بنيتو المغكية كظركفو المقامية.

إف الخطاب المغكم يستمد مادتو األساسية مف السياؽ المغكم بمستكياتو الصكتية كالصرفية   
ية، كعميو فإف بناء الخطاب لغكيا يفرض عمى المنتج المعرفة التامة بمككنات كالنحكية كالدالل

ىذه المستكيات كالعبلقات بينيا، ككيفية تطكيع تمؾ العبلقات لجعميا كحدة كاحدة في خطاب 
منسجـ متماسؾ مترابط تركيبيا كدالليا، كما يتطمب بناء الخطاب لغكيا معرفة مختمؼ 

شكيؿ مضامينو كمحتكياتو كأىدافو كمعاييره كنكعو كأثره ليتـ المرجعيات التي تساىـ في ت
البناء الكامؿ، مما يدعك إلى معرفة عميقة في التخصص كفي المعارؼ األخرل ذات الصمة، 
في إطار ىذا المفيكـ الشامؿ لبناء الخطاب البد مف الدمج بيف العناصر التيتقع خارج 

خؿ الخطاب )السياؽ المغكم(، ليصبح النظر إلى الخطاب )المقاـ( كبيف العناصر التي تقع دا
لغة الخطاب بأنيا أفعاال ذات أبعاد ككظائؼ اجتماعية كثيرة، تخضع لمضكابط كالقكانيف التي 
تتحكـ في كؿ ممفكظ كتعدةت تمؾ الضكابط البنية الشكمية إلى تضميف كؿ ما يتعمؽ بالمعنى 

 في إطار البحث كالدراسة.
المتعمقة بالسياؽ المغكم كربطيا باإلحالة المقامية في عمميتي إنتاج إف تطبيؽ تمؾ الضكابط 

الخطاب كفيمو، تجعؿ مف الخطاب خطابا، فيي تحقؽ لو كمالو كتؤمف لو االستمرارية 
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الداللية كالفكرية كتجعمو مقبكال متداكال مؤثرا، يمد مستقًبمو بالمعمكمات الجديدة المفيدة كما 
 مف الخطابات أخذا كعطاء. تجعمو مرنا يتفاعؿ مع غيره

 ثانياااا العالقة بين الخطاب والمجتمع:
إف الخطػػاب شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ المغػػة كالمغػػة ال تنشػػأ إال فػػي مجتمػػع مػػا، يقػػكؿ دم سكسػػير:  

لػذلؾ فالخطػاب الػدعكم يػرتبط فػػي ( ُٖٓٗ"المٌغػة إنتػاج اجتمػاعي لقػكل الكػبلـ". )دم سكسػػير 
ذلؾ يػػػػرتبط بمفيػػػػكـ الثقافػػػػػة كالسػػػػمطة، كقػػػػد أكػػػػػد الغالػػػػب بػػػػالمفيكـ الجمعػػػػي فػػػػػي األداء ككػػػػ

األنثركبكلكجيكف إف اإلنساف لػـ يعػرؼ الثقافػة إال بعػد معرفػة اإلشػارات كالرمػكز كالعبلمػات التػي 
ـ( إف نشػػأة المجتمػػع ُٖٗٗتكػكف نظػػاـ المغػػة التػي تػػنعكس فػػي خطابػو اليػػكمي. )حسػػاـ الػديف 

تصػػػػاؿ بػػػػيف النػػػاس كيحفػػػػظ الخبػػػػرات كنمػػػكه ال يػػػػتـ دكف الخطػػػاب الػػػػذم يحقػػػػؽ التعػػػاكف كاال
كالتجارب اإلنسانية، كبالتالي فإف فيـ الخطاب في مجتمػع مػا يتكقػؼ عمػى فيػـ كمعرفػة الثقافػة 
السائدة في ذلؾ المجتمع، لذلؾ فإف محاكلة فصؿ الخطػاب عػف الثقافػة محاكلػة فاشػمة كمنافيػة 

 لطبيعة كؿ منيما.
كفتحػػت أمػػػاـ البػػػاحثيف فػػي مجػػػاالت متعػػددة آفػػػاؽ أكسػػػع  كقػػد ظيػػػرت المسػػانيات االجتماعيػػػة

لتناكؿ المنتكج المغكم اإلنسػاني مػف زكايػا نظػر جديػدة، كأعػادت النظػر فػي طريقػة التعػاطي مػع 
ذا كػػػاف ك  ـ(َُِِقضػػايا المعنػػى كفيػػـ الرسػػائؿ الكبلميػػة التػػػي تصػػدر عػػف النػػاس. )بنكػػراد  ا 

تمػاعي  فػإٌف المٌغػة تقػؼ عمػى رأس ىػذا النشػاط النشاط اإلنسانٌي عمكمان يتجٌمى فػي اإلطػار االج
كىػػذا التجمٌػػي. كيقصػػد باإلطػػار االجتمػػاعي "نسػػؽ العبلقػػات المسػػتقٌرة كالثابتػػة، كالمتجػػٌددة فػػي 
صػػمب مؤٌسسػػة المجتمػػع، التػػي تػػكٌزع المراكػػز كتحػػٌدد الميٌمػػات كالمكاقػػع المختمفػػة بػػيف أعضػػاء 
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األكثػر كفػػاءة فػػي تأكيػػد خصػػائص المجتمػػع،  ـ( كبػػذا تعػػٌد المٌغػػة األداةُٖٕٗالجماعػة" )خرمػػا 
 كمف ىذه الفكرة انبثؽ عمـ المٌغة االجتماعي.

البحػػث فػي الكيفٌيػػات التػي تتفاعػػؿ بيػا المٌغػػة مػػع  –كمػػا يحػٌدده عممػػاؤه-إٌف كظيفػة ىػػذا العمػـ   
 المجتمػع كالنظػر فػي التغٌيػػرات التػي تصػيب بنيػة المٌغػػة اسػتجابة لكظائفيػا االجتماعٌيػة المختمفػػة،

ػؿ إلػى القكاعػد ُٖٗٗمع بيػاف ىػذه الكظػائؼ كتحديػدىا. )نيػر  ـ( أٌمػا ىدفػو البعيػد فيػك "التكصل
ـ( كيقتضػػي ُْٗٗكالضػػكابط التػػي تحكػػـ االسػػتعماؿ الفعمػػي لمٌغػػة فػػي إطػػار المجتمػػع". )بشػػر 

تحقيؽ ىذا اليدؼ ضركرة الكقكؼ عمػى كيفيػة التفاعػؿ بػيف المٌغػة كالمجتمػع، كتػأثير كػٌؿ منيمػا 
خػر كعػٌد أحػد البػاحثيف مراعػاة ىػذا الجانػب االجتمػاعي أصػبلن مػف األصػكؿ الكبػرل التػي في اآل

 ـ(ُٖٔٗييعتمد عمييا في التحميؿ المغكم. )المكسي 
إٌف المعطيات االجتماعٌية، كفقان ليذا، "أشبو بأداةو يستعمميا الخطػاب ليػتمٌكف مػف بنػاء كتحميػؿ   

ات االجتماعٌيػػػة المػػػؤٌثرة فػػي المٌغػػػة، كالتػػػي تشػػػٌكؿ األشػػكاؿ المغكيػػػة، كال بػػػٌد مػػػف تحديػػد المعطيػػػ
اإلطار االجتماعي لمحػدث الكبلمػي، كمػف خبلليػا يمكػف الػربط بػيف األشػكاؿ المغكيػة كالعناصػر 

ـ(. إف الػتمعف ىػذه النقػػاط تظيػر لػو قػػكة كمتانػة الصػمة بػػيف ُٕٔٗاالجتماعٌيػة الفعمٌيػة )لطفػػي 
لخطػاب الػدعكم أىميتػو كتػأثيره، كيمكػف إيجػاز الخطػاب الػدعكم كالمجتمػع كمنيػا أيضػا يسػتمد ا

 تمؾ األىمية كالتأثير في اآلتي:
حاجة المجتمػع المتجػددة كالمسػتمرة إلػى الخطػاب الػدعكم المعتػدؿ الػذم يمثػؿ كيخاطػب كػؿ  أاااا

 شرائح المجتمع بما يفيمكنو كيرضكنو. 
كم في ذلؾ أف عبػد الممػؾ بػف مػركاف قػاؿ:  األدب أحػكج مػنيـ إلػى "مػا النػاس إلػى شػيءو مػف ري

إقامػة ألسنػػػتيـ التػػي بيػا يتعػػاكدكف الكػػبلـ، ...فػإٌف الكػػبلـ قػػاضو يحكػـ بػػيف الخصػػكـ، كضػػياء 
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ـ( كنيقػؿ فػي ُُٗٗيجمك الظمـ حاجة الناس إلى مػكاده حػاجتيـ إلػى مػكاد األغذيػة". )ابػف منقػذ 
يث، فػإف اسػتطعت أٍف ىذا المعنى أٌف أحد الحكماء قاؿ مكصيان ابنػو: "يػا بنػٌي إنمػا اإلنسػاف حػد

 ـ(ُُٗٗتككف حديثان حسنان فافعؿ". )الجاحظ 
قبػػاؿ كبيػػر، إذ ب ااااا  ػػػػ بػػاحتراـ خػػاص كا  ػػػػ باعتبػػار مرجعيتػػو الدينيػػة ػ يحظػػى الخطػػاب الػػدعكم ػ

يحضػػػره الصػػػغير كالكبيػػػر، كالػػػذكر كاألنثػػػى، كالمػػػػتعمـ كغيػػػر المػػػتعمـ، كينصػػػتكف إليػػػو بػػػػ ذاف 
 بمنبر الجمعة عند المسمميف. مصغية خاصة إذا كاف الخطاب مرتبط

السمطة كنقميا كالتحكـ فييا مف خبلؿ ما يحممو يممؾ الخطاب القكة كالقدرة عمة إنتاج ج ااا 
مف شحنات انفعالية مؤثرة ناتجة عف قكة األفعاؿ اإلنجازية كالتأثيرية، كتكمف خطكرة سمطة 

سٌطر كتكتب عميو، كيراىا الكممات التي ينطؽ بيا العبد ت الخطاب الدعكم كحساسيتو في أف
ًتيده ﴾)ؽ  ًقيبه عى ٍيًو رى ٍمًفظي ًمف قىٍكؿو ًإال لىدى ا يى ( فالقرآف ُٖفي صحائفو يكـ القيامة قاؿ تعالى:﴿ مى

كعميو فإف الخطاب ليس أداة في الكريـ ييقٌرر مبدأ محاسبة اإلنساف عمى كٌؿ قكؿو ينطؽ بو، 
لذلؾ البد مف تقنيف سمطة ة في ذاتو.يد السمطة، كال انعكاسا ليا فقط، بؿ يشكؿ سمط

 الخطاب الديني كجعميا مستكعبة لمستجدات العصر مف خبلؿ الممارسات الخطابية الكاعية.
إف معرفة خصائص المجتمع كثقافتو كالتمكف مف ميارات إنتاج كعرض الخطاب المغكم 

كأخطار مف تشكؿ مراقبا فاعبل يعمؿ عمى الحد مف سمطة الخطاب، كما يثيره مف مخاكؼ 
خبلؿ مراعاة الضكابط المتعمقة بالخطاب، بعض تمؾ الضكابط داخمية تتصؿ ببنية الخطاب 
المغكية، كبعضيا خارجية ترجع إلى الظركؼ المقامية، كبعضيا تعكد إلى الخطيب كمدل 
معرفتو بمجتمعو كتمكنو مف فف الخطابة كما يتطمبو مف عمـ كميارة، كبعضيا يتعمؽ بالمتمقي 

 لمخطاب كمدل تفاعمو كتأثره بالخطاب. الفعمي
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 المبحث الثاني
 توظيف المغة في الخطاب الدعوي

يقكؿ الجاحظ: "ال شيء أعجب مف أف المنطؽ أحد مكاىب ا أوالاااا المغة وتطوير الخطاب: 
ؿ منيا. أكجب ا  كِّ العظاـ كنعمو الجساـ، كأف صاحبيا مسؤكؿ عنيا، كمحاسب عمى ما خي

يا في ذكره كطاعتو كالقياـ بقسطو كحجتو، ككضعيا مكاضع النفع في الديف كالدنيا عميو استعمال
ـ( قصدالجاحظ ُُٗٗ)الجاحظ .كاإلنفاؽ منيا بالمعركؼ لفظة لفظة كصرفيا عف أضدادىا"

بقكلو: القياـ بحجتو الدعكة كاإلقناع كربط تمؾ الدعكة كذاؾ اإلقناع بحسف استخداـ المنطؽ أم 
الخطاب الدعكم لتحقيؽ األىداؼ. قبؿ أف نكضح مفيكـ تطكير الخطاب  القدرة عمى تطكير

 الدعكم مف خبلؿ استراتيجيات المغة ننبو إلى أسس ميمة تفيد في بياف التطكر الذم نقصده:
إٌف الخطاب يتشكةؿ عمى أساس التفاعؿ بيف األفراد كالجماعات، كفي إطار مف العبلقات أػػػػ 

رفٌية كاجتماعٌية مٌتفؽ عمييا بيف أبناء الجماعة المغكية الكاحدة. كيبنى التي تستند إلى مرجعٌية مع
التكاصؿ بيف المتحدِّثيف عمى "أساس أٌنيـ ممثِّمكف اجتماعيكف  فالمعنى ليس مكجكدان مف قبؿ 
ٌنما ىك صادر عف تجابو المجمكعات االجتماعية، كبذا ال تعكد الداللة لغكية فحسب، بؿ  كا 

 ـ(ََِّغماتي". )أشار أصبحت ذات بعد برا
ب ػػػ إٌف المعطيات االجتماعية "أشبو بأداةو يستعمميا الخطاب المغكم ليتمكف مف تطكيع األشكاؿ 
المغكية، كال بٌد مف تحديد تمؾ المعطيات االجتماعية المؤثرة في المغة، كالتي تشٌكؿ اإلطار 

المغكية كالعناصر  االجتماعي لمحدث الكبلمي، كمف خبلليا يمكف الربط بيف األشكاؿ
 ـ(ُٕٔٗاالجتماعٌية الفعمٌية". )لطفي 
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ػػػػ إٌف التركيػػب االجتمػػاعي يػػؤثِّر فػػي شػػكؿ التركيػػب المغػػكم، كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ اخػػتبلؼ لغػػة  ج ػ
عف لغػة الكبػار، كاخػتبلؼ المٌغػة بػاختبلؼ األصػؿ اإلقميمػي أك االجتمػاعي أك العرقػي أك  األطفاؿ

لمػػتكمٌـ كاختيػػار الكممػػات تحػػٌددىا متطمٌبػػات اجتماعٌيػػة معينػػة.  الجػػنس كمػػا أٌف ىنػػاؾ طرقػػان خاٌصػػة
 ـ( أم أف البنية المغكية بكؿ مستكياتيا ترتبط بالبنية االجتماعٌية.ُّٕٗ)بشر 

ػػػػ إف معنى البنية االجتماعية، معنى كاسع "يشمؿ: الجكانب االقتصادٌية، كالسياسٌية، كالثقافٌية  د ػ
( ككميا تظير في المغة كتؤثر فييا كتتأثر بيا، كعميو ُّٕٗ كاألكضاع االجتماعٌية". )بشر

فالمٌغة تعٌد مف أقدر األنشطة كأكثرىا فاعمٌية حيف نريد استقصاء مبلمح مجتمع معٌيف، كحيف 
 نريد أف نقؼ عمى أعرافو كتقاليده، كعقائده، كتككيف ذكقو الجمالي، كفعمو الحضارم.

سػػتفادة مػػف سػػعة كمركنػػة المغػػة كقػػدرتيا عمػػى اسػػتيعاب إف التطػػكير الػػذم نرمػػي إليػػو مػػرتبط باال
كىضػػـ التغٌيػػرات المتسػػارعة فػػي الكاقػػع االجتمػػاعي، ينبنػػي ىػػذا التطػػكير عمػػى أف الخطػػاب يػػربط 
بػػػيف طػػػرفيف: المغػػػة بكصػػػفيا أداة اإليصػػػاؿ، كاإليصػػػاؿ بكصػػػفو كظيفػػػة المغػػػة، كػػػذلؾ ال يطػػػرح 

انػػا فػػي الخطػػاب الػػدعكم، كلكنػػو يكجػػو منػػػتج التطػػكير بػػديبل جديػػدا لممفػػردات الدينيػػة األكثػػر دكر 
الخطػػػاب إلػػػى فحػػػص الخيػػػارات الكثيػػػرة كصػػػكال إلػػػى االختيػػػار األنسػػػب بنػػػاء عمػػػى اسػػػتراتيجيات 
التمطؼ، كذلؾ ندعك إلى أف يستكعب الخطاب حاؿ المجتمع كيمثػؿ تمػؾ الحػاؿ فػي صػكرة لغكيػة 

 مقبكلة لكؿ شرائح المجتمع.
ؿ القرآف بمساف عربي مبيف ككذلؾ جاءت السنة بيذا المساف نز ثانياااا استراتيجيات التطوير: 

لذلؾ كاف اتِّباع أساليب المغة في الدعكة مف ألـز الضكابط في اإلطار التطكيرم لمخطاب 
الدعكم، فمغة الخطاب ىي الكسيمة التي مف خبلليا يتـ تقديـ الخطاب كتعريؼ الناس 

 بمضامينو كأفكاره كمرميو.
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يكظػػػؼ المرًسػػػؿ لتحقيػػػؽ اليػػػدؼ أسػػػاليب لغكيػػػة معينػػػة يمكػػػف أف نسػػػمييا اسػػػتراتيجيات، كىػػػي   
مػػف أنسػػاؽ لغكيػػة كأدكات محػػددة قػػادرة عمػػى تشػػيؿ الخطػػاب، كيمكػػف اتباعيػػا كتطبيقيػػا  مسػػتمدة

عمػػى نمػػاذج مختمفػػة مػػف الخطػػاب المغػػكم، كىػػي تجسػػد كفػػاءة المرًسػػؿ التداكليػػة، فيػػأتي خطابػػو 
مزيجػػا متجانسػػا مػػف األفكػػػار النظريػػة كاإلنجػػاز المغػػػكم الػػذم يػػرل المرًسػػؿ أنػػػو األمثػػؿ مػػف بػػػيف 

 يحيا المغة في جميع مستكياتيا، كمف أىـ تمؾ االستراتيجيات:الخيارات التي تت
يسعى الخطاب إلى تحقيؽ مقاصد معينة، قد تظير مباشرة مف شكؿ أااا دقة القصد )اليدف(: 

الخطاب كقد ال تظير، كحينيا تصبح لغة الخطاب شكبل داال يقكد إلى المدلكالت الثانكية خمفو 
التخاطبية، كالمعمكمات المسبقة التي يعرفيا المرًسؿ أك  عبر المعطيات السياقية، كالعبلقات

)بكقرة يفترض كجكدىا فيبني خطابو عمييا، كما يدركيا المتمقي ليستدؿ بيا عمى قصد المرًسؿ.
 كتظير أىمية اليدؼ بكصفو مرتكزا مف مرتكزات الخطاب مف خبلؿ اآلتي:ـ(ََِٔ

ضماف قكة تأثير الخطاب، كيحقؽ الكحدة ػػػػ يساعد كضكح اليدؼ كفيمو في استمرار الحكار ك 
العضكية لمخطاب، كبالتالي عدـ تبديد الجيد في أكثر مف مكضكعات قد ال يكجد بينيا رابط 

 كاضح.
ػػػ يمثؿ اليدؼ الكاضح األساس الذم ينبني عميو الحكار التالي، فإذا خفي اليدؼ ألم سبب أك 

 كيتعطؿ الخطاب. لـ يتمكف المتمقي مف فيمو، كحينيا سينقطع الحكار
 ػػػػ ييؤًمف اليدؼ الكاضح كصكؿ المعمكمة المراد تبميغيا إلى المتمقي كاممة.

ػػػػ ييسيِّؿ اليدؼ الكاضح عمى المنتج اختيار الكسيمة كاالستراتيجية المبلئمة لتحقيقو )مفردات 
 بعينيا، أساليب محددة، إشارات، صكر، ...(.
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الخطاب )المنتج كالمتمقي( كبالتالي يككف المناخ  ق/ يقكم كضكح اليدؼ العبلقة بيف طرفي
التكاصمي أكثر تفاعبل كحيكية. بناء عمى أىمية القصد يجب عمى الداعية اختيار المفردات 
المناسبة التي تكشؼ عف ىدفو بكضكح دكف أم لبس، فكثيرا ما يسمع الناس خطبة كاممة 

 السخط كالممؿ.كلكنيـ ال يتمكنكف مف فيـ قصد الداعية فيقع التبـر ك 
إنالعربية لساف متطكر شأنو شأف معظـ المغات الحية، فيي قديمة ب ااا االختيار المناسب: 

كلكنيا بقيت حية حتى اليكـ، كىي متسعة فقد كصؿ إلينا الكثير مف مكادىا كمعاجميا كلـ تنيـز 
كلـ ـ( ُْٗٗفي الصراعات التي خاضتيا مع غيرىا، كىي متفاعمة تقرض كتقترض. )كافي 

تعجز العربية عف أف تككف لغة الخطاب كاألدب كالعمكـ في كثير مف بمداف العالـ في العصر 
 ـ(َََِالحديث. )زاىد 

عطائيا الداللة المناسبة يساعد المتمقي في فيـ الرسالة الكبلمية فعمؿ    إف اختيار األلفاظ كا 
ت البلزمة لمتعابير المرًسؿ يستند إلى كجكد مصدر يأخذ منو معانيو كأفكاره، كالصفا

المختمفةكىذا المصدر يتمثؿ في اآلتي: الرصيد المغكم كالمعرفي لممرًسؿ، شخصية المرسؿ 
كتككينو الثقافي كميكلو، المجتمع بكؿ ما يحممو مف ثقافات مختمفة. كمما يعيف المرسؿ عمى 

 االختيار المناسب أف يتصؼ باآلتي:
يجعمو عارفا بمعاني المفردات كمرادفاتيا كدرجات  سعة معجـ الداعيةااا سعة المعجم المغوي:ٔ

تمؾ المعاني في االستعماؿ، كصمة المفردات كمعانييا بالمجاالت المعرفية المختمفة )االقتصاد 
التعميـ، الطب، التجارة، الحرب...( فكثيرا ما يستخدـ الدعاة ألفاظا ال يعرفكف معانييا كال 

رددكف ألفاظا كعبارات ال نسمعيا إال في الخطاب الدعكم، حقكليا التي تنتمي إلييا ككثيرا ما ي
مثؿ: )باطؿ، فاسد، فاسؽ فاجر، زنديؽ، منكر، الجزية، ممؾ اليميف، أىؿ الذمة، دار 
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الحرب...( ىؿ ىذه األلفاظ مقصكدة لذاتيا كفي سياقيا الذم كردت فيو بحيث ال يمكف 
 استبداليا بغيرىا؟ 

تحمؿ بعض األلفاظ معاف شديدة الكقع عمى النفس، فعمى  وق:اااا القدرة عمى التصنيف والتذٕ
منتج الخطاب تصنيؼ المفردات كالعبارات كفؽ المقاـ )ترغيب، ترىيب، إرشاد، إصدار حكـ 
تحذير، إغراء، تيكيؿ...( فبل نستخدـ ألفاظا مثؿ: مرتد ككافر كضاؿ مثبل في مقاـ الترغيب. 

يا بالحكـ أك العبادة فمفظة الطبلؽ مثبل لفظة كذلؾ يمكف تصنيؼ األلفاظ مف حيث ارتباط
حكمية كلفظة الصبلة تعبدية قد ال نحتاج إلى البحث عف بدائؿ ليما، كلكف األلفاظ التي ال 

 تؤثر في الثكابت يمكف استبداليا بمفردات أقؿ كقعا كتأثيرا سالبا، كأكثر مقبكلية كتداكلية.
ة فيميا في الخطاب الدعكم مف شأنو أف يرفع إف كضكح المغة كسيكلاااا الوضوح والسيولة:ٖ

مف مستكل التكاصؿ مع األفراد المخاطبيف، كمف القدرة عمى التفاعؿ معيـ كالتأثير عمييـ 
حداث التغيير المنشكد في سمككيـ، كلكف إذا جنح الخطاب إلى اإلبياـ كالخفاء كالتغريب في  كا 

ؽ دائرة االتصاؿ كربما إلى إغبلقيا بالكمية األلفاظ كالتراكيب كاألسمكب كاف ىذا سببا في تضيي
فعمى المرًسؿ االبتعاد عف الغريب مف األلفاظ. كنعني بالغريب غير المتداكؿ كلك كاف فصيحا 
ألف ىناؾ ألفاظا كثيرة ال تجدىا إال عند الفقياء كالدعاة مع كجكد مقابؿ فصيح مألكؼ في 

البتة، كما تقتضي السيكلة كذلؾ البعد عف  التداكؿ اليكمي كال يعني ىذا المجكء إلى العامية
التكمؼ كالمبالغة كحشك الكبلـ بالمحسنات البديعية، كاتباع قالب كنمط كاحد في بناء كتقديـ 

 الخطاب الدعكم.
يجد الباحث في لغة القرآف الكريـ أنكاعا كصكرا كثيرة لجماؿ المغة  اااا الجمال في التعبير:ٗ

و كتكزيع حركاتو كسكناتو، كمداتو كغينةاتو، كحينتسمع مف يقرأ القرآنية فيك: جميؿ في إيقاع
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ف لـ  القرآف الكريـ كيرتمو حؽ ترتيمو ستجد نفسؾ متأثرا بجماؿ إيقاعو مأخكذا بجرس ألفاظو كا 
 تفيـ معانيو.

إذا كانت لغة القرآف بيذا الجماؿ فمف األكلى أف يجمِّؿ الداعية خطابو المغكم لينسجـ مع 
ك إليو، فيختار المفردة المعبرة ذات الجرس كااليقاع غير السكقية كال الحكشية أسمكب ما يدع

 كيبتعد عف التطكيؿ الممؿ كاإليجاز المخؿ.
إف تقديـ المعنى الكاحد بأساليب مختمفة كصكر متباينة لو تأثير كبير  ااا التنوع في األساليب:٘

الكريـ جاء متنكعا كمختمفا كلـ يمض في الفيـ، كمف ذلؾ مثبل أسمكب األمر كالنيي في القرآف 
عمى طريقة كاحدة أك نسؽ كاحد. كقد أحصى العز بف عبد السبلـ، ثبلثة كثبلثيف أسمكبا في 

ـ( كميا تيظًير جماؿ كسعة المغة ُٖٔٗالقرآف الكريـ في طمب الفعؿ كاألمر بو. )عبد السبلـ 
نما يتنكع في الخطاب الدعكم إذ لـ تقتصر عمى أسمكب كاحد لطمب الفعؿ  أك الترؾ، كا 

األسمكب فييا بما يحمؿ المخاطبيف عمى االستجابة كااللتزاـ بمضمكف الخطاب كمكضكعو عف 
 رضا كطكاعية.

درج الدعاة كالخطباء عمى استخداـ عبارات كأساليب محددة  ااااا عبارات الجذب واالنتباه:ٙ
المؤمنكف، المصمكف،  لجذب المستمعيف خاصة في أسمكب النداء، فيكثركف مف: يا أييا

المسممكف المجاىدكف... يمكف أف تككف ىناؾ عبارات جديدة أكثر جاذبية: يا أييا الشباب 
المبادر، أييا األحرار، أييا األفاضؿ، األحبة الكراـ، اإلخكة الثكار، األبناء البررة، كغيرىا مف 

 العبارات.
تيا فػي الخطػاب الػدعكم أف تكػكف مفػردات يقصد بكاقعية المغة كعصريثالثاااا الواقعية والعصرية: 

الخطػػاب كأسػػمكبو كتراكيبػػو كجميػػع أشػػكاؿ التعبيػػػر المغػػكم المسػػتعممة فيػػو مراعيػػة لطبيعػػة الكاقػػػع 
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ف الكاقػع المطمػكب مراعاتػو فػي لغػة الخطػاب يشػمؿ  كالعصر كالزمػاف الػذم يكٌجػو فيػو الخطػاب. كا 
كاقػػع الفػرد كالمجتمػػع كاألمػػة كاإلنسػػانية  الكاقػع بجميػػع أشػػكالو كصػػكره كمسػتكياتو كأنكاعػػو، فيشػػمؿ

كميػػػا. فالخطػػػاب الػػػدعكم النػػػاجح ىػػػك الػػػذم يراعػػػي فػػػي تحديػػػد مفرداتػػػو كتراكيبػػػو كأسػػػمكبو كاقػػػع 
المخاطػػب نفسػػو كطبيعتػػو، فالخطػػاب الػػدعكم المكٌجػػو لمصػػغار مػػثبل يختمػػؼ عػػف المغػػة المكجيػػة 

يكخ، كمػا يقػاؿ لمنسػاء يختمػؼ عمػا لمكبار، كالمغة المستعممة مع الشباب تختمؼ عػف المغػة مػع الشػ
ما يقاؿ لمرجاؿ كما يخاطػب بػو المختصػكف كالعممػاء كالنخبػة ينبغػي أف يختمػؼ فػي لغتػو كأسػمكبو 
كمفرداتػػو عمػػا يخاطػػب بػػو عػػكاـ النػػاس. كممػػا يجعػػؿ الخطػػاب الػػدعكم معاصػػرا االشػػتماؿ عمػػى 

 ة األرقاـ كاإلحصائيات، كاالستئناس بنتائج البحكث كالدراسات الحديث
ف مػػػف العجيػػػب أف يبقػػػى بعػػػض الػػػدعاة عمػػػى األسػػػمكب القػػػديـ فػػػي الخطػػػاب كعمػػػى المفػػػردات  كا 
كالمصػطمحات القديمػػة التػػي كانػػت معيػػكدة كمتداكلػػة فػي عصػػكر سػػابقة، بػػالرغـ مػػف أنيػػا ليسػػت 
مػف األلفػػاظ التػي قػػد التعبديػػة حتػى يتشػػبثكا بيػػا كيصػركا عمػػى اسػػتعماليا فػي خطابػػاتيـ الدعكيػػة  

 مصطمح )دار الحػرب( فيػك مصػطمح متػداكؿ كمشػيكر فػي الكتػب الفقييػة القديمػة كمف ذلؾ مثبل
بنػػاء عمػػى قسػػمة العػػالـ إلػػى دار إسػػبلـ  كىػػي التػػي تظيػػر فييػػا أحكػػاـ اإلسػػبلـ كشػػعائره، كدار 
حػػػرب كىػػػػي التػػػػي ال تظيػػػر فييػػػػا أحكػػػػاـ اإلسػػػبلـ كشػػػػعائره، فمثػػػػؿ ىػػػذا المصػػػػطمح لػػػػيس مػػػػف 

حتػػى يصػػٌر بعػػض الػػدعاة عمػػى اسػػتعمالو لمتعبيػػر عػػف الػػببلد  المصػػطمحات التكقيفيػػة المتعبػػد بيػػا
غيػػر اإلسػػبلمية، كقػػد كػػاف ىػػذا التعبيػػر يتناسػػب مػػع طبيعػػة العصػػر كالزمػػاف كطبيعػػة العبلقػػات 

 الدكلية التي كانت في ذلؾ الكقت.
يتعمػؽ تػكازف كاعتػداؿ الخطػاب الػدعكم بمغتػو تعمقػا مباشػرا، كيجػد الػدارس التوساط واالعتادال: -ج

ب في القرآف الكػريـ كالسػنة النبكيػة أنػو يزخػر بػالمفردات كالتراكيػب التػي تتحػدث عػف األمػكر لمخطا
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المتقابمة دكف أف يطغى أحػد الجػانبيف عمػى اآلخػر، فالخطػاب حػيف يتحػدث عػف اآلخػرة مػثبل كمػا 
صػػبلحيا كتنظػػيـ  فييػا مػػف جػػزاء كحسػػاب، فإنػػو يتحػػدث فػػي الكقػػت نفسػػو عػػف الػػدنيا كعمارتيػػا كا 

المغػػة مميئػػة بػػالمفردات كاألسػػاليب التػػي تحػػافظ عمػػى التػػكازف كاالعتػػداؿ فػػبل ينبغػػي أف شػػؤكنيا، ك 
يتكجػػو الخطػػاب إلػػى المبالغػػة كالتيكيػػؿ كالحػػديث المطػػكؿ عػػف )عػػذاب القبػػر، كالجػػاف، كالسػػحر 
كالمػس، كالعػػيف،...( كاإلتيػػاف بقصػػص كأخبػػار مرعبػػة كمخيفػػة ربمػػا تكػػكف غيػػر صػػحيحة أصػػبل 

يد كالكقت كنستبدؿ تمؾ القصص بمكضػكعات عصػرية ممحػة مثػؿ: الحريػة كيمكف أف نستثمر الج
السبلـ، العدالة، المساكاة، حقكؽ الشعكب في السمطة، اإلصػبلح، التغييػر، كميػا مكضػكعات تعػج 

 بالمفردات كالتراكيب الجديدة كالسيمة كالفصيحة كالمؤثرة. 
مػػات التػي ينقميػػا لمقػػارئ، كمػػا تتعمػػؽ يحمػػؿ الخطػاب قػػدرا مػػف المعمك دااااا اإلخباريااة )اإلعالميااة(: 

تمؾ المعمكمات بالحداثة مف حيػث تكقعياكعػدـ تكقعيػا، لػذلؾ عمػى منػتج الػنص مراجعػة معمكماتػو 
كتجديدىا كترتيبيا كتقػديميا لمقػارئ مػف خػبلؿ اسػتخداـ المفػردات المبلئمػة كالمعمكمػة المعنيػة، فقػد 

فػاظ لػـ تػرؽ إلػى المسػتكل المطمػكب ممػا يقمممػف يككف الخبر مفيد كالمعمكمة جديدة مؤثرة كلكف األل
 الفائدة أك يضيعيا تماما.
نعنػػي بالمركنػػة ضػػركرة أف تشػػكِّؿ الخطابػػات السػػابقة خبػػرات لمخطابػػات ه ااااا مرونااة الخطاااب: 

نمػػا المقصػػػكد  البلحقػػة، كلكػػف ىػػذا ال يعنػػي أف الخطػػاب الجديػػد يكػػكف صػػكرة مطابقػػة لمقػػديـ، كا 
نمػا االسػتفادة مػف النصػكص األخػر  نتػاج جديػد، فالمركنػة ليسػت سػرقة كا  ل فػي بمػكرة رؤل جديػدة كا 

قػػراءة جديػػدة أك كتابػػة ثانيػػة لػػيس ليػػاالمعنى األكؿ نفسػػو، كمػػف ىنػػا كانػػت المركنةكسػػيمة تضػػمف 
نمػػا لئلنتاجيػػة. )نحمػػة  ـ(ىػػذ المركنػػة أطمػػؽ عمييػػا عممػػػاء ََِٔلمنصكضػػعا لػػيس لبلستنسػػاخ كا 

تنػػاص مػػف خػػبلؿ سػػعة اطػػبلع المنػػتج كثقافتػػو كقدرتػػو عمػػى المسػانيات )التنػػاص( كتبػػرز أىميػػة ال
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التفاعػػؿ مػػع نصػػكص غيػػره تفػػاعبل مثمػػرا يفضػػي إلػػى إنتػػاج تجربػػة جديػػدة مسػػتفيدا مػػف التبػػادؿ 
 كالحكار كالتبلقي بيف النصكص المختمفة، كىذا بالضركرة يتطمب معرفة كاسعة بالمغة. 

يتعػػاكنكف السػػتمرار الحػػديث مػػف خػػبلؿ المسػػاىمة أم أف المتحػػادثيف وااااااا تطبيااق مباادأ التعاااون: 
كالمشاركة في الحدث الكبلمي المتكاصؿ، كىػك: أف تجعػؿ إسػيامؾ فػي التخاطػب بحسػب الحاجػة 
 أم يقػػػع فػػػي الحػػػاؿ التػػػي ينبغػػػي أف يقػػػع فييػػػا، كفقػػػا لمغػػػرض المقبػػػكؿ، ككفقػػػا التجػػػاه المبادلػػػة

أسػػاس االسػػتمرارية فػػي التكاصػػؿ ـ(مػػف غيػػر شػػؾ أف ىػػذا المبػػدأ يمثػػؿ ََِْالكبلمية.)الشػػيرم 
المغػػكم المثمػػر ألنػػو يحػػدد األىػػداؼ بدقػػة كييػػتـ باإليجػػاز غيػػر المخػػؿ، كيراعػػي ظػػركؼ المقػػاـ 

 عددا مف القكاعد التي تحكمو تتمثؿ في اآلتي:كمتطمباتو كيضـ مبدأ التعاكف 
اب مناسػػبا كيراعػػى فيػو عػدـ اإلطالػػة المممػة أك اإليجػػاز المخػؿ، بمعنػى أف يكػػكف الخطػ اا الكام:ٔ

 كفؽ المكفؽ مف غير زيادة أك نقصاف، ينقؿ الضركرم مف المعمكمات كاألخبار.
يكػػكف القػػكؿ صػػحيحا كحقيقيػػا اعتقػػادا كال يفقػػد البرىنػػة عمػػى صػػحتو  أفكيقصػػد بػػو  ااا الكيااف:ٕ

 كصدقو.
 : أف يككف القكؿ مكافقا لممكضكع.اا المناسبةٖ
 ـ(ََِّ. )ركبكؿ يدا عف الغمكض كالمبسيراد بيا أف يككف القكؿ كاضحا بع اا الطريقة:ٗ

درج الكثيػػر مػػف الػػدعاة كال سػػيما خطبػػاء المسػػاجد عمػػى حفػػظ مقػػدمات زاااااا المقدمااة والخاتمااة: 
كخػػكاتيـ ثابتػػة حفظيػػا المسػػتمعيف، كأصػػبحت جامػػدة خاليػػة مػػف عنصػػر التشػػكيؽ تمامػػا، كأفرغػػت 

عميػو العػرض كمػو فعمػى منػػتج  الخطػاب مػف محتػكاه التػأثيرم.إف المقدمػة ىػي األسػاس الػذم ينبنػي
الخطػاب أف يػتمكف مػػف جػذب االنتبػاه كشػػد المسػتمع كتشػػكيقو مػف خػبلؿ المقدمػػة الجيػدة المػػكجزة 
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المفضػػية إلػػى المكضػػػكع مباشػػرة، ككػػذلؾ الخاتمػػػة ينبغػػي أف تكػػكف ممخصػػػا مػػكجزا معبػػرا كلػػػيس 
 تكرارا لممفردات كالعبارات التي كردت في صمب المكضكع.

 لكرقة إلى النتائج التالية:تكصمت االخاتمة: 
و إلى ضركرة السعي الجاد إلى جعمو مؤثرا ُ ػػ اىتـ القرآف الكريـ بالخطاب الدعكم ككجة

 كمراعيا لحاجات المجتمع.
ػػ إف تطكير الخطاب الدعكم أمر يفرضو الكاقع المعيش اآلف، بسبب االنفجار المعرفي ِ

 اليائؿ.
نما يعني تقديمو في ثكب جديد ػػػ تطكير الخطاب ال يعني تغيير الثك ّ ابت كالمفاىيـ، كا 

 يتناسب كمستجدات العصر.
ػػػػ إف المغة العربية قادرة عمى القياـ بميمة تطكير الخطاب الدعكم بما تحممو مف إمكانات ّ

 كخصائص تؤىميا لذلؾ.
 ػػػ ال فائدة مف بناء الخطاب بناء شكميا بعيدا عف السياؽ االجتماعي كالثقافي.ْ
ترتبط المغة بالمجتمع ارتباطا كثيقا، لذلؾ ال بد مف تمثيؿ المجتمع بكؿ شرائحو في ػػ ٓ

 الخطاب الدعكم.
يشكؿ المنتج المركز الذم مف خبللو يمكف أف نحدد مسألة نسبية القرب كالبعد المادم اا ٙ

 كاالجتماعي بالنسبة ألطراؼ الخطاب.
الحاؿ كليس بسبب اختبلؼ البنية تختمؼ المفردات في المعاني بسبب اختبلؼ سياؽ ػػ ٕ

 المغكية كحدىا.
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 :الممخص

تناكلت الدراسة تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كأثره عمي تحسيف األداء المالي في        
الكحدات الحككمية، دراسة ميدانية عمى كزارة المالية كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف. تمثمت 
مشكمة الدراسة في أف النظاـ اليدكم التقميدم المستخدـ في الكحدات الحككمية دكمان يتصؼ 

قراطية كتعقيد اإلجراءات كارتفاع التكاليؼ كضعؼ األماف كضعؼ الجكدة نسبة لكثرة بالبيرك 
األخطاء كالبطء في تقديـ الخدمة مما قد يؤدم ذلؾ كمو إلى ضعؼ األداء المالي في 
الكحدات الحككمية بشكؿ عاـ. ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية 

ي في الكحدات الحككمية. استخدمت الدراسة المنيج الكصفي عمي تحسيف األداء المال
التحميمي. افترضت الدراسة أنيناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف تطبيؽ الحككمة 
االلكتركنية كتحسيف األداء المالي في الكحدات الحككمية. تكصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ 

الخدمات بكزارة المالية كاالقتصاد بكالية  الحككمة االلكتركنية قمؿ مف الكقت المستغرؽ لتقديـ
شماؿ كردفاف، أف تطبيؽ الحككمة االلكتركنية ساعد عمى االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة 
بخفض التكاليؼ كتعظيـ العكائد في كزارة المالية كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف، أف تطبيؽ 

دمات المقدمة بكزارة المالية كاالقتصاد الحككمة االلكتركنية ساىـ في رفع جكدة كتحسيف الخ
بكالية شماؿ كردفاف. أكصت الدراسة باالىتماـ بزيادة رفع مستكل تفاعؿ كمشاركة المستفيديف 
مف الخدمات المقدمة بكزارة المالية كاالقتصاد بكالية شماؿ كردفاف، االىتماـ بزيادة تحقيؽ 

صاد بكالية شماؿ كردفاف، زيادة العمؿ عمى رضا المستفيديف مف الخدمات بكزارة المالية كاالقت
 تطكير الخدمات كبشكؿ مستمر كذلؾ مف اجؿ مكاكبة التطكر كتحسيف الخدمات المقدمة.

 الحككمة اإللكتركنية، األداء المالي، الكحدات الحككمية الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

The study dealt with the application of e-government and its impact 
on improving financial performance in government units, a field study 
on the Ministry of Finance and Economy, North Kordofan State. The 
problem of the study was that the traditional manual system used in 
government units is always characterized by bureaucracy, complexity 
of procedures, high costs, poor security and poor quality due to the 
large number of errors and slow service delivery, which may all lead 
to poor financial performance in government units in general. The 
study aimed to find out the effect of e-government implementation on 
improving financial performance in government units. The study used 
the descriptive and analytical approach. The study assumed that 
there is a statistically significant relationship between implementing e-
government and improving financial performance in government units. 
The study found that the application of e-government reduced the 
time it takes to provide services at the Ministry of Finance and 
Economy in North Kordofan State.The application of e-government 
helped to optimize the use of available resources by reducing costs 
and maximizing returns in the Ministry of Finance and Economy, 
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North Kordofan State. The application of e-government contributed to 
raising the quality and improvement of services provided at the 
Ministry of Finance and Economy in North Kordofan State. The study 
recommended the interest in increasing the level of interaction and 
participation of the beneficiaries of the services provided in the 
Ministry of Finance and Economy in North Kordofan State, the 
interest in increasing the satisfaction of the beneficiaries of the 
services in the Ministry of Finance and Economy in the State of North 
Kordofan, and increasing the work to develop services continuously in 
order to keep pace with the development and improve the services 
provided. 
Key words: e-government, financial performance, government units 
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 المقدمة:

يشيد العالـ تغيرات سريعة كمتبلحقة في بيئة األعماؿ كتمثؿ ىذه التغيرات العالمية المعاصرة 
الكطني كخاصة فيما يتعمؽ باستخداـ الكسائؿ تحديات أماـ زيادة القدرة التنافسية لبلقتصاد 

اإللكتركنية مثؿ الحاسبات اآللية كشبكات االتصاؿ كقد بدأت غالبية دكؿ العالـ منذ زمف 
بعيد في تطكير سياساتيا بما يتناسب مع متطمبات العصر كبما يكفؿ أداء كظائفيا بأعمى 

لبيركقراطية كتعدد التعقيدات كفاءة ممكنة كخاصة في القطاع الحككمي الذم اتصؼ دكما با
في اإلجراءات المطمكبة، كمف ثـ مع دخكؿ عصر الثكرة المعمكماتية أصبح لزامان عمي الدكؿ 
أف تقكـ بإعادة ىيكمة مؤسساتيا العامة بما يتكاكب مع متطمبات الثكرة الرقمية لمتييئة 

أكجب عمي عمـ المحاسبة لبلندماج في االقتصاد العالمي الذم تتزايد فيو حدة المنافسة، مما 
التأثير كالتأثر بيذه التطكرات كمف ىنا نبعت فكرة ربط مفيكـ تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية 
بتحسيف األداء المالي في الكحدات الحككمية، حيث أف األداء ىك محكر اىتماـ اإلدارات ألنو 

ارات المختمفة، كقد يمثؿ العمكد الفقرم الذم ترتكز عميو كؿ العمميات داخؿ الكحدات كاإلد
مثمت المحاسبة عمي مر العصكر نظاـ لمقياس كالعرض لممؤشرات المالية بصكرة عامة، لذا 
جاءت ثكرة تكنكلكجيا المعمكمات لتعطي الكحدات تكجيان جديدان بنظـ اكثر حداثة، حيث تمعب 

يا كذلؾ المؤشرات كالنسب المالية دكر كبير في بياف أداء الكحدات كمقارنة أدائيا ببعض
 لمعمؿ عمي تحسيف أدائيا ككفاءة إداراتيا.
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 مشكمة الدراسة:

تتمثؿ مشكمة الدراسة في أف النظاـ اليدكم التقميدم المستخدـ في الكحدات الحككمية دكمان 
يتصؼ بالبيركقراطية كتعقيد اإلجراءات كارتفاع التكاليؼ كضعؼ األماف كضعؼ الجكدة 

قديـ الخدمة مما قد يؤدم ذلؾ كمو إلى ضعؼ األداء المالي نسبة لكثرة األخطاء كالبطء في ت
في الكحدات الحككمية بشكؿ عاـ، كبناءان عمى ذلؾ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ 
التالي: ىؿ تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كتحسيف األداء 

 المالي في الكحدات الحككمية؟

 راسة:نموذج الد

تـ تككيف نمكذج الدراسة كالذم ييحدد المتغيرات المستقمة كالمتغيرات التابعة لمكضكع        
الدراسة المتمثمة في الحككمة اإللكتركنية كمتغير مستقؿ كتحسيف األداء المالي في الكحدات 

 الحككمية كمتغير تابع:

 ( يوض  نموذج الدراسةٔشكل رقم )

 تحسيف األداء الماليالمتغير التابع:                 اإللكتركنيةالحككمة المتغير المستقل: 

 

 

 

 ـَُِِالمصدر: إعداد الباحثيف، 

 تحسيف األداء المالي الحككمة اإللكتركنية
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 فرضيات الدراسة:

لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة كاإلجابة عف التساؤؿ الذم طرحتو مشكمة الدراسة تـ بناء  
الفرضية التالية: ىنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كتحسيف 

 األداء المالي في الكحدات الحككمية بكزارة المالية كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف.

 أىداف الدراسة:

 تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 / التعرؼ عمى مفيكـ كأىمية الحككمة اإللكتركنية.ُ

 / التعرؼ عمى مفيكـ كأىمية تحسيف األداء المالي.ِ

/ دراسة أثر الحككمة اإللكتركنية عمي تحسيف األداء المالي في الكحدات الحككمية بكزارة ّ
 المالية كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف.

 أىمية الدراسة:

 تتمثؿ أىمية الدراسة العممية كالعممية في االتي:

تظير األىمية العممية ليذه الدراسة مف خبلؿ دعـ المكتبة  األىمية العممية )النظرية(:
براز  العممية بدراسة عف الحككمة اإللكتركنية كتحسيف األداء المالي كمعرفة العبلقة بينيما كا 

 بالدراسة حتى تفيد الباحثيف كالميتميف بيذا المجاؿ. األفكار الحديثة المتعمقة
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تسعي الدراسة إلى تكضيح أثر الحككمة اإللكتركنية عمي  األىمية العممية )التطبيقية(:
 تحسيف األداء الماليبكزارة المالية كاالقتصاد الكطني بكالية شماؿ كردفاف.

 اإلطار المفاىيمي لمدراسة:

 أواًل: الحكومة اإللكترونية:

 / مفيوم الحكومة اإللكترونية:ٔ

عرفت الحككمة اإللكتركنية بأنيا استخداـ التكنكلكجيا كخاصة تطبيقات اإلنترنت المبينة عمى 
شبكات المكاقع اإللكتركنية لدعـ كتعزيز الحصكؿ عمى المعمكمات الحككمية كتكصيميا 

األخرل بشفافية عالية كخدمة المكاطنيف كقطاع األعماؿ كالمكظفيف كالدكائر الحككمية 
 ـ(.ََِٕكبكفاءة عالية كبعدالة. )عامر، 

كعرفيا برنامج األمـ المتحدة بأنيا عبارة عف تكظيؼ استخداـ اإلنترنت كالشبكة العنكبكتية 
 ـ(.ََِٔالعالمية لتكصيؿ المعمكمات كالخدمات الحككمية لممكاطنيف. )اليكش، 

 / أىمية الحكومة اإللكترونية:ٕ

ة مف خبلؿ اإلشارة إلى الفكائد المتكقعة مف تطبيقاتيا كالتي تشمؿ المكاطف تكمف األىمي
كالتاجر كالدكائر الحككمية المختمفة كالشركات المحمية كمف أبرز ىذه الفكائد ما يمي )حجازم، 

 ـ(:ََِٖ

 ا/ أداء أفضؿ الخدمات كبتكمفة أقؿ.
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 ب/ تكفير شفافية عالية في المنشأة.

 بية كربط اإلجراءات ذات العبلقة يبعضيا البعض.ج/ ربح األعماؿ المتشا

 د/ تكظيؼ أفضؿ الككادر البشرية.

ق/ تكفير خدمات حككمية أفضؿ كعمى مدار الساعة طكاؿ السنة، مما يعنى أف بعض 
 الخدمات قد تتكفر لممكاطف أك الشركات حتى خبلؿ اإلجازات.

 في تطكير التقنية داخميان. ك/ تقديـ خدمات التقنية في الدكلة كالتي سكؼ تسيـ حتمان 

 ثانيًا: األداء المالي:

 / مفيوم األداء المالي:ٔ

يعتبر األداء المالي مف أكثر مجاالت األداء استخدامان كقدمان لقياس أداء الشركات ألنو يمتاز 
باالستقرار كالثبات كيسيـ في تكجيو الشركات نحك المسار األفضؿ كالصحيح، كىنالؾ مف 

اء المالي بإطاره الدقيؽ بانو كصؼ لكضع المنظمة المالي كتحديد دقيؽ حدد مفيكـ األد
لممجاالت التي تـ استخداميا لمكصكؿ إلى األىداؼ مف خبلؿ دراسة المبيعات كاإليرادات 

 ـ(.ََُِكاألصكؿ كالخصكـ كصافي الربح )بسيكني، 

 / أىمية األداء المالي:ٕ

يدؼ إلى تقكيـ أداء الشركات مف عدة زكايا تنبع أىمية األداء المالي بشكؿ عاـ مف انو ي
كبطريقة تخدـ مستخدمي البيانات ممف ليـ مصالح مالية في الشركة لتحديد جكانب القكة 
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كالضعؼ في الشركة، كاالستفادة مف البيانات المالية التي يكفرىا األداء المالي لترشيد 
 القرارات المالية لممستخدميف.

 لي:/ مفيوم تحسين األداء الماٖ

في ظؿ التكسع الكبير في األعماؿ كتكسع اإلدارات المالية في اإلدارات الخاصة كاإلدارات 
الحككمية كظيكر التخصصات الدقيقة المختمفة، مما اقتضي معو األمر تفكيض بعض 
االختصاصات كالمسؤكليات إلى المسؤكليف عف اإلدارات حتى يتمكنكا مف أداء األعماؿ 

أىداؼ المؤسسة ظيرت الحاجة إلى تحسيف كتقكيـ األداء، كىك ما المككمة ليـ، كتحقيؽ 
 ـ(.ُٖٗٗاصطمح البعض عمى تسميتو بمراجعة األداء أك الرقابة عمى األداء. )غساف، 

كعيرؼ تحسيف كتقكيـ األداء مف قبؿ لجنة األدلة كالمصطمحات التابعة لممجمكعة       
حاسبية بانو: تقكيـ أنشطة ىيئة ما لمتحقؽ مما إذا العربية لؤلجيزة العميا لمرقابة المالية كالم

كانت مكاردىا قد أديرت بالصكرة التي ركعيت فييا جكانب التكفير كالكفاءة كالفاعمية، كمف أف 
 ـ(.ُٓٗٗمتطمبات المساءلة قد تمت االستجابة ليا بصكرة معقكلة. )السالمي، 

بيا المرؤكسيف لمتأكد مف أف  أيضا عيرؼ بانو: قياس كتصحيح أداء األنشطة التي يقكـ 
 ـ(.ََِٗأىداؼ المنظمة كالخطط المعدة لبمكغيا يجرل تحقيقيا )عيفاف، 

 منيجية الدراسة:

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ االعتماد عمى المناىج التالية:

 في عرض الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة. المنيج التاريخي:
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 لتحديد طبيعة مشكمة الدراسة. المنيج االستنباطي:

 الختبار فرضيات الدراسة. المنيج االستقرائي:

 في الدراسة الميدانية. المنيج الوصفي التحميمي:

 مجتمع الدراسة: 

يقصد بمجتمع الدراسة مجمكعة كاممة مف الناس أك األحداث أك األشياء التي ييتـ       
مجمكعة الكمية مف العناصر التي يسعي ـ(، أك ىك الََِٗالباحث بدراستيا )سيكاراف، 

الباحث أف يعمـ عمييا النتائج ذات العبلقة بالمشكمة المدركسة، كيتككف مجتمع الدراسة مف 
المدراء المالييف كالمراجعيف الداخمييف كالمحاسبيف كالمالييف كالتقنييف كالمتحصميف بالكحدات 

 التخطيط االقتصادم بكالية شماؿ كردفاف.الكالئية برئاسة الكالية التابعة لكزارة المالية ك 

 عينة الدراسة:

العينة عبارة عف جزء أك مجمكعة فرعية مف المجتمع، كعف طريؽ دراسة العينة يتمكف       
الباحث مف الكصكؿ إلي استنتاجات عمي كؿ أفراد المجتمع، حيث يتـ االعتماد عمي عينة 

جمع البيانات مف أعضاء المجتمع المكجكديف  غير احتمالية )عينة ميسرة( ألنيا تتيح لمباحث
ـ(، كتـ اختيار حجـ العينة مف ََِٗفي ظركؼ مريحة لمباحث لجمع البيانات)سيكاراف، 

مجتمع الدراسة المتمثؿ في الكحدات الكالئية برئاسة الكالية التابعة لكزارة المالية كالتخطيط 
مفردة، كمف ثـ  َْٕة مككف مف االقتصادم بكالية شماؿ كردفاف حيث كاف مجتمع الدراس

 مفردة. ُُِتـ استخداـ معادلة ىيربرت أركف لتحديد حجـ العينة ككاف الحجـ 
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  حيث أف:

 : N .حجـ المجتمع 

T (1.96)كتساكم (0.95): الدرجة المعيارية المقابمة لمستكل الداللة. 

SE (0.05): نسبة الخطأ كتساكم. 

: P ( َنسبة تكفر الخاصية كالمحايدة كتساكم.َٓ). 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 / اإلحصاء الكصفي: لكصؼ خصائص العينة. ُ

 / كرك نباخ ألفا: قياس المكثكقية كاالتساؽ الداخمي لممتغيرات الرئيسية لمدراسة.ِ

االستكشافي: لقياس االختبلفات بيف العبارات التي تقيس كؿ متغير مف / التحميؿ العاممي ّ
 متغيرات الدراسة.

/ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية: لتحديد األىمية النسبية الستجابة أفراد العينة ْ
 تجاه محاكر كأبعاد أداة الدراسة.

 لرئيسية./ ارتباط بيرسكف: لمعرفة درجة االرتباط بينالمتغيرات آ

 / أسمكب االنحدار المتعدد.ٔ
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 تحميل بيانات: 

( مفرده حيث تـ َْٕتـ جمع البيانات مف الميداف عف طريؽ االستبانة المكجو لعينة مف)
( استبانة مف جممة ُٓٗ( استبانة، تمكف الدارسيف مف الحصكؿ عمى )ُُِتكزيع )

( مف تـ %ٙ.ٚات بنسبة )( الستبانُٔ( كلـ تسترد )%ٗ.ٕٜاالستبانات المكزعة بنسبة )
 عمؿ تنظيؼ لمبيانات لمتخمص مف البيانات المفقكدة.

 التحميل الوصفي لممتغيرات الديموغرافية:

احتكت البيانات الشخصية عمي ستة عناصر ىي العمر، المؤىؿ العممي، التخصص العممي، 
 المؤىؿ الميني، المسمى الكظيفي، سنكات الخبرة.

 (ٔجدول رقم )

 الديموغرافية لعينة الدراسة: يبين الخصائص

 النسبة العدد بيان المتغير
 سنة َّأقؿ مف  العمر

 سنة َْكأقؿ مف  َّ
 سنة َٓكأقؿ مف  َْ
 سنة فأكثر  َٓ

ِٕ 
ِٖ 
ْٕ 
ّٗ 

ُّ.ٖ 
ِْ.ُ 
ِْ.ُ 
َِ.َ 

 %ٓٓٔ ٜ٘ٔ  المجموع
 ٗ.ْٓ َُٕ بكالكريكس المؤىل العممي
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 دبمكـ عالي
 ماجستير
 أخرل

ُٗ 
ّٕ 
ِّ 

ٗ.ٕ 
ُٗ.َ 
ُٔ.ْ 

 %ٓٓٔ ٜ٘ٔ  المجموع
 محاسبة التخصص العممي

 اقتصاد
 إدارة أعماؿ

 عمكـ حاسكب
 نظـ معمكمات

 دراسات مصرفية كمالية

ُُُ 
ّٔ 
ِْ 
ُْ 
ّ 
ٕ 

ٓٔ.ٗ 
ُٖ.ٓ 
ُِ.ّ 
ٕ.ِ 
ُ.ٓ 
ّ.ٔ 

 %ٓٓٔ ٜ٘ٔ  المجموع
 زمالة المحاسبيف القانكنييف السكدانية  المؤىل الميني

 العربيةزمالة المحاسبيف القانكنييف 
 زمالة المحاسبيف القانكنييف البريطانية
 زمالة المحاسبيف القانكنييف األمريكية

 أخرل
 
 

ُّ 
ّ 
ُ 
ٓ 

ُّٕ 

ٔ.ٕ 
ُ.ٓ 
َ.ٓ 
ِ.ٔ 
ٖٖ.ٕ 

 
 

 %ٓٓٔ ٜ٘ٔ  المجموع
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 مدير مالي المسمى الوظيفي
 مراجع داخمي

 محاسب
 مالي
 تقني

 متحصؿ
 أخرل

ِِ 
ِّ 
ّٔ 
ُٖ 
ُْ 
ِِ 
ِْ 

ُُ.ّ 
ُٔ.ْ 
ِّ.ّ 
ٗ.ِ 
ٕ.ِ 
ُُ.ّ 
ُِ.ّ 

 %ٓٓٔ ٜ٘ٔ  المجموع
 سنكات ٓأقؿ مف  سنوات الخبرة

 سنكات َُ-ٔ
 سنة ُٓ-ُُ
 سنة َِ-ُٔ
 سنة فأكثر ُِ

ِِ 
ِْ 
ْٕ 
ّْ 
َٓ 

ُُ.ّ 
ُِ.ٓ 
ِْ.ُ 
ُٕ.ْ 
ِٓ.ٔ 

 %ٓٓٔ ٜ٘ٔ  المجموع
 ـَُِِالمصدر: إعداد الباحثيف مف بيانات الدراسة الميدانية 

يكضح تكزيع مفردات العينة حسب الخصائص ( أعبله كالذم ُيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
الديمكغرافية، كقد اظير التحميؿ  تكزيع مفردات العينة حسب العمر ك يتضح مف الجدكؿ 

%(، كىي اكبر نسبة، بينما شكمت الفئة ُ.ِْسنة شكمت نسبة ) َْكأقؿ مف  َّأف الفئة 
نسبة سنة فأكثر بمغت  َٓ%(، كالفئة ُ.ِْسنة نسبة بمغت ) َٓكأقؿ مف  َْ
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%(، كيشير ذلؾ إلي أف عممية ٖ.ُّسنة بمغت نسبة ) َّ%(، كأخيرا الفئة اقؿ مفَ.َِ)
التكظيؼ الجديد في الكزارة ضعيفة في الفترات القريبة السابقة، أما متغير المؤىؿ العممي فقد 

%(، كتشكؿ اكبر نسبة يمييا حممة درجة ٗ.ْٓبمغت نسبة حممة درجة البكالكريكس نسبة )
%( كأخيرا حممة ْ.ُٔ%(، ثـ حممة الشيادات األخرل بنسبة )َ.ُٗر بنسبة )الماجستي

%(، كيشير ذلؾ إلي أف الكزارة تعتمد بشكؿ كبير عمي ٕ.ٗدرجة الدبمكـ العالي بنسبة )
حممة البكالكريكس، أمامتغير التخصص العممي فقد بمغ تخصص المحاسبة نسبة 

%(، ثـ إدارة ٓ.ُٖاد بنسبة )%(، كتشكؿ أكبر نسبة يمييا تخصص االقتصٗ.ٔٓ)
%(، ثـ الدراسات المصرفية ِ.ٕ%(، ثـ عمكـ الحاسكب بنسبة )ّ.ُِاألعماؿ بنسبة )
%(، كيشير ذلؾ إلي أف الكزارة ٓ.ُ%(، كأخيران نظـ المعمكمات بنسبة )ٔ.ّكالمالية بنسبة )

اضح في تكلي اىتماـ كبير لتخصص المحاسبة كاف ىناؾ اىتماـ بالجانب التقني كما ىك ك 
%(، ٕ.ٖٖتخصص عمكـ الحاسكب، أما متغير المؤىؿ الميني فقد بمغ مؤىؿ أخرل نسبة )

%(، ثـ زمالة المحاسبيف القانكنييف ٕ.ٔثـ يميو زمالة المحاسبيف القانكنييف السكدانية بنسبة )
%(، كأخيران ٓ.ُ%(، ثـ زمالة المحاسبيف القانكنييف العربية بنسبة )ٔ.ِاألمريكية بنسبة )

%(، كيشير ذلؾ إلي أف ىناؾ اىتماـ ٓ.َمالة المحاسبيف القانكنييف البريطانية بنسبة )ز 
بالمؤىبلت األكاديمية اكثر مف المينية، أما متغير المسمى الكظيفي فقد بمغت كظيفة 

%(، كتشكؿ اكبر نسبة، يمييا كظيفة مراجع داخمي حيث بمغت نسبة ّ.ِّمحاسب نسبة )
%(، كيمييا كظيفة مدير مالي كمتحصؿ عمى ّ.ُِل نسبة )%(، بينما بمغت أخر ْ.ُٔ)

%(، كيمييا كظيفة ِ.ٗ%(، كيمييا كظيفة مالي بنسبة )ّ.ُُالتكالي حيث بمغت  نسبتيـ )
%(، كيشير ذلؾ إلي أف العمؿ  داخؿ الكزارة يعتمد عمي كظيفة المحاسب ِ.ٕتقني بنسبة )
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%(، ٔ.ِٓسنة فأكثر نسبة ) ُِة بشكؿ كبير، أما متغير سنكات الخبرة فقد بمغت الفئ
 ٔ%(، بينما بمغت الفئة ُ.ِْسنة بنسبة ) ُٓإلى  ُُكتشكؿ اكبر نسبة، يمييا الفئة مف 

%(، ْ.ُٕسنة نسبة ) َِإلى  ُٔ%(، بينما بمغت الفئة ٓ.ُِسنكات نسبة ) َُإلى 
 ُِ %(، كتشير النسبة الكبيرة في الفئةّ.ُُسنكات بمغت نسبة ) ٓأخيرا الفئة اقؿ مف 

 سنة فأكثر إلي أف أفراد العينة ذكم خبرات عممية كبيرة.

 التحميل العاممي االستكشافي:

يستخدـ ىذا النكع مف التحميؿ في الحاالت التي تككف فييا العبلقات بيف المتغيرات كالعكامؿ 
عركفة كبالتالي فإف التحميؿ العاممي ييدؼ إلى اكتشاؼ العكامؿ التي مالكامنة غير 

كالختبار االختبلفات بيف العبارات التي تقيس كؿ متغير مف متغيرات الدراسة، يرات تصفالمتغ
حيث تقكـ عممية التحميؿ العاممي بتكزيع عبارات االستبانة عمى متغيرات معيارية يتـ فرضيا 
كتكزع عمييا العبارات التي تقيس كؿ متغير عمى حسب انحرافيا عف الكسط الحسابي كتككف 

متغيرات داخؿ العامؿ الكاحد أقكل مف العبلقة مع المتغيرات في العكامؿ العبلقة بيف ال
لتدكير المحاكر عمكديان ذلؾ اليدؼ عمى   Varimaxاألخرل، كتحقؽ طريقة التبايف األقصى 

 loadingنحك كبير كيمكف الحكـ عمى أف متغير ما ينتمي إلى مككف معيف مف خبلؿ تحميمو
 قيمة المطمقة لمتحميؿ زادت المعنكية اإلحصائية.عمى ذلؾ العامؿ ككمما زادت ال 

 ( التي تتمثؿ في النقاط التالية:(Churchill, 1979كبمراعاة الشركط التي حددىا 

 / كجكد عدد كافي مف االرتباطات ذات داللة إحصائية في مصفكفة الدكراف.ُ

 % لتناسب العينة.َٔ( عف KMO/ أال تقؿ قيمة )ِ
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 ( عف الكاحد.Bartlett's Test of Sphericity)/ أال تقؿ قيمة اختبار ّ

 :http) %،َٓ( لمبنكد أكثر مف Communities/ أف تككف قيمة االشتراكات األكلية )ْ
Gaskinations) 

% في َٓ%، مع مراعاة عدـ كجكد قيـ متقاطعة تزيد عف َٓ/ أال يقؿ تشبع العامؿ عف ٓ
 العكامؿ األخرل.

 ( عف الكاحد.Eigen values)/ أال تقؿ قيـ الجذكر الكامنة ٔ

أم كجكد عدد كافي مف االرتباطات ذات داللة إحصائية في مصفكفة الدكراف، كاف ال تقؿ 
 Bartlett’s Test of%، تناسب العينة، كاف ال تقؿ قيمة اختبار َٔ.َعف  KMOقيمة 

Sphericity  عف الكاحد صحيح، كاف تككف االشتراكات األكليةcommunities ثر لمبنكد أك
% مع مراعاة عدـ كجكد قيـ متقاطعة تزيد َٓ.َ%، كاف ال يقؿ تشبع العامؿ عفَٓ.َمف 
 % في العكامؿ األخرل، كاف ال تقؿ قيـ الجزر الكامف عف الكاحد.َٓعف 

 التحميل العاممي لممتغير المستقل الحكومة اإللكترونية: 

( في إجراء عممية SPSSتـ استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )     
التحميؿ العاممي االستكشافي لعبارات المتغير المستقؿ الحككمة اإللكتركنية، حيث بمغت 

( عبارات تـ إخضاعيا لعممية التحميؿ، حيث تـ تدكير العكامؿ بأحد طرؽ التدكير ٕعباراتو )
لتحميؿ المتغيرات عمى العكامؿ األكثر ارتباطان بيا كبحيث تككف  varimaxالمتعامد كىي

 rotatedالعكامؿ مستقمة عف بعضيا تمامان كلقد أظير التحميؿ مصفكفة العكامؿ المدارة 



 
  

94 
 

Component matrix كبعد التحميؿ العاممي كتدكير العبارات أنو لـ تحذؼ جميع العبارات ،
 كذلؾ كما يمي:

 (ٕجدول )
 التحميل العاممي لممتغير المستقل الحكومة اإللكترونية: يوض 

نسبة  العبارات المحور
 التدوير

تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية يكفر سيكلة الكصكؿ لمبيانات  الحكومة اإللكترونية
 كالمعمكمات المحاسبية

.744 

تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية يساىـ في رفع مستكم تفاعؿ 
 الخدمات المقدمةكمشاركة الجميكر مع 

.688 

تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية يقمؿ مف الكقت المستغرؽ لتقديـ 
 الخدمات مما يحقؽ رضا المستفيديف مف الخدمات

.738 

تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية يساىـ في تحقيؽ المركنة أثناء تقديـ 
 الخدمات

.744 

تكاليؼ تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية يعمؿ عمي التخفيض مف 
 االتصاؿ كتبادؿ المعمكمات

.792 

تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية يساىـ في رفع جكدة الخدمات 
 المقدمة بالكحدة

.730 

 766.تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية يزيد مف التكسع في تغطية الخدمات 
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 اإللكتركنية بالكحدة
KMO .791 

 410.159 الجذر الكامن
 61.926 نسبة التباين

 ـَُِِالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية، 

( اعبله انيتـ تككيف مصفكفة التدكير بيف المتغيرات األصمية في ِيتبيف مف الجدكؿ )
الدراسة لممتغير المستقؿ الحككمة اإللكتركنية كالمككف مف محكر كاحد مع بعضيا البعض 

( أم بمراعاة عدـ كجكد َٓ.َذؼ بمقدار )( عبارات كتـ استخداـ نقطة حٕكعدد عباراتو )
(  َٓ.َ( كحيث أف قيـ االشتراكات األكلية ال تقؿ عف )َٓ.َقيـ متقاطعة تزيد عف قيمة )

( لممتغيرات كقيمة الجزر َٔ.َال تقؿ عف ) KMO( كقيمة َٓ.َكالتشبعات ال تقؿ عف)
%( مف التبايف 61.926الكامنة ال تقؿ عف الكاحد الصحيح، كتفسر تمؾ المككنات مجتمعة )

%( ك التي تعتبر جيدة في البحكث االجتماعية َٔ.َلعبارات المحكر، كىى نسبة تزيد عف )
 (.Hair, J.Fكفقان )

 التحميل العاممي لممتغير التابع تحسين األداء المالي:

( في إجراء عممية التحميؿ SPSSتـ استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ) 
العاممي االستكشافي لعبارات المتغير التابع تحسيف األداء المالي في الكحدات الحككمية، 

( عبارات تـ إخضاعيا لعممية التحميؿ، حيث تـ تدكير العكامؿ بأحد ٕحيث بمغت عباراتو )
ر ارتباطان بيا لتحميؿ المتغيرات عمى العكامؿ األكث varimaxطرؽ التدكير المتعامد كىى 
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كبحيث تككف العكامؿ مستقمة عف بعضيا تمامان كلقد أظير التحميؿ مصفكفة العكامؿ المدارة 
rotated Component matrix  كبعد التحميؿ العاممي كتدكير العبارات كجد أنو لـ ،
 تحذؼ جميع العبارات كذلؾ كما يمي: 

 (ٖجدول )
 داء المالي:التحميل العاممي لممتغير التابع تحسين األ

نسبة  العبارات المحور
 التدوير

تعمؿ الكحدة عمي االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة  تحسيناألداء المالي 
 بخفض التكاليؼ كتعظيـ العكائد

.796 

تخفض الكحدة مف المخاطر بالتكازف بيف المدفكعات 
 كالمتحصبلت

.796 

 754. تكاجو الكحدة التزاماتيا قصيرة األجؿ بكؿ يسر

تسعي الكحدة إلي إيجاد مصادر لؤلمكاؿ ثـ تسخيرىا 
 في تسيير النشاطات المختمفة

.566 

تطبؽ الكحدة القكاعد كاألسس المحاسبية المتعارؼ 
 عمييا

.697 
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لدل الكحدة استراتيجيات طكيمة األجؿ لضماف جكدة 
 كفاءة األداء

.840 

تعمؿ الكحدة عمي تطكير النظـ المحاسبية بشكؿ 
 مستمر

.803 

KMO .825 

 792.032 الجذر الكامن

 63.995 نسبة التباين

 ـَُِِالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية، 

(انو تـ تككيف مصفكفة التدكير بيف األبعاد األصمية في الدراسة لممتغير ّيتبيف مف الجدكؿ )
( عبارات، حيث تـ ٕالتابع تحسيف األداء المالي في الكحدات الحككمية كالمككف مف )

( أم بمراعاة عدـ كجكد قيـ متقاطعة تزيد عف قيمة َٓ.َاستخداـ نقطة حذؼ بمقدار ) 
(  كالتشبعات ال تقؿ َٓ.َيـ االشتراكات األكلية ال تقؿ عف )( كحيث أف قَٓ.َ)

( لممتغيرات كقيمة الجزر الكامنة ال تقؿ عف َٔ.َال تقؿ عف ) KMO( كقيمة َٓ.َعف)
الكاحد الصحيح، حيث أف كؿ عبارات ىذا المحكر لـ تحذؼ، كتفسر تمؾ المككنات مجتمعة 

%( ك التي تعتبر َٔ.َتزيد عف ) %( مف التبايف لجميع العبارات، كىى نسبة63.995)
 (.Hair, J.F, at all, 1998جيدة في البحكث االجتماعية كفقا )
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 تحميل االعتمادية:

(، تـ ُ-َيستخدـ تحميؿ االتساؽ لمعثكر عمى االتساؽ الداخمي لمبيانات كيتراكح مف )     
احتساب قيمة )ألفاكركنباخ( لمعثكر عمى اتساؽ البيانات الداخمي، إذا كانت قيـ معامؿ 

( يعتبر االتساؽ الداخمي لممتغيرات كبير، كالتخاذ قرار بشأف قيمة ُألفاكركنباخ أقرب إلي )
باخ المطمكبة يتكقؼ ذلؾ عمى الغرض مف البحث ففي المراحؿ األكلى مف البحكث ألفاكركن

تكفي كأف زيادة  َٔ.َ-َٓ.َ( إلى أف المصداقية مف Nunnally,1967األساسية تشير )
اقترح أف قيمة  (Hair et al, 2010)كربما تككف إسراؼ، أما َٖ.َالمصداقية ألكثر مف 

فما فكؽ  َٓ.َ، كمع ذلؾ يعتبر ألفاكركنباخ مف َٕ.َألفاكركنباخ يجب أف تككف أكثر مف 
ا في األدب ( أدناه يكضح نتائج اختبار ْ، كالجدكؿ )(Bowling, 2009)مقبكلة أيضن

 ( بعد إجراء التحميؿ العاممي.Cronbach’s alphaألفاكركنباخ )

 (ٗالجدول )

 :معامل االعتمادية ألفاكرونباخ لمتغيرات الدراسة بعد التحميل العاممي

 ألفاكرونباخ عدد العبارات المحاور اسم المتغير

 .ٕٗٓ 7 الحككمة اإللكتركنية المتغير المستقل

 .ٕٗٗ ٕ تحسيف األداء المالي المتغير التابع

 ـَُِِالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية، 
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 متوسطات وانحرافات متغيرات الدراسة: 

 (٘جدول )

 واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة.يوض  الوسط الحسابي 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات
 65844. 4.3522 الحككمة اإللكتركنية

 62173. 4.1187 مكثكقية معمكمات التقارير المالية
 ـَُِِالمصدر: إعداد الباحثيف مف بيانات الدراسة الميدانية 

( أعبله أف ٓلمتغيرات الدراسة في الجدكؿ رقـ )تظير نتائج التحميؿ اإلحصائي الكصفي 
اتجاىات عينة الدراسة كانت إيجابية نحك اغمب الفقرات التي تقيس متغيرات الدراسة ك 
يكضح ذلؾ الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمتغيرات الدراسة، كيبلحظ مف الجدكؿ أف 

كمة اإللكتركنية بمغ )الكسط الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممتغير المستقؿ الحك
(، كيبلحظ أف الكسط الحسابي 65844.، كاالنحراؼ المعيارم=4.3522الحسابي =

لمتغيرات الدراسة اكبر مف الكسط الفرضي المستخدـ في برنامج التحميؿ اإلحصائي 
 مما يشير إلي قكة متغيرات الدراسة.))كاالنحراؼ المعيارم اقؿ مف نصؼ الكسط الحسابي

 االرتباطات بين متغيرات الدراسة:

تعتبر مصفكفة معامؿ االرتباط أىـ جزء مفيد في المعمكمات التشخيصية األكلية، كىذه        
 ـ(:َُِْالمصفكفة تخدـ ثبلث كظائؼ حيكية )مالككـ،
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/ إنيا تحدد اتجاه أية عبلقة كالتي يجب أف تككف صحيحة مف ناحية الحدس، كيجب أف ُ
 ا المتغير في أية معادلة انحدار.تقابؿ إشارات ىذ

 / إنيا تحدد تمؾ المتغيرات االستكشافية المفيدة ألنيا مرتبطة بشكؿ كبير بالمتغير التابع.ِ

/ إنيا تسمط الضكء عمى المشاكؿ الخطية المشتركة المتعددة التي يمكف أف تحصؿ مف ّ
 فسة.خبلؿ تحديد مدل قكة االرتباط بيف المتغيرات االستكشافية المتنا

كيجرم تحميؿ االرتباطات عمى بيانات الدراسة الميدانية لمكقكؼ عمى الصكرة المبدئية 
لبلرتباطات البينية بيف متغيرات الدراسة، فكمما كانت درجة االرتباط قريبة مف الكاحد 
الصحيح فاف ذلؾ يعنى أف االرتباط قكيان بيف المتغيريف ككمما قمت درجة االرتباط عف الكاحد 

ح كمما ضعفت العبلقة بيف المتغيريف كقد تككف العبلقة طردية أك عكسية، كبشكؿ الصحي
( كيمكف اعتبارىا َّ.َعاـ تعتبر العبلقة ضعيفة إذا كانت قيمة معامؿ االرتباط اقؿ مف )

( كتعتبر العبلقة قكية إذا َٕ.َ( إلى )َّ.َمتكسطة إذا تراكحت قيمة معامؿ االرتباط بيف )
( ادناه يكضح االرتباطات بيف متغيرات ٕ(، كالجدكؿ )َٕ.َط أكثر مف )كاف معامؿ االرتبا

 الدراسة. 
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 (ٚجدول )

 االرتباطات بين متغيرات الدراسة 

Person's Correlation Coefficient for All Variables 

 المتغيرات الحكومة اإللكترونية تحسين األداء المالي

 الحكومة اإللكترونية 1 

 األداء المالي تحسين **780. 1

 ـَُِِالمصدر: إعداد الباحثيف مف بيانات الدراسة الميدانية 

( أعبله نجد أف المتغير المستقؿ الحككمة اإللكتركنية يرتبط إيجابيا ٔيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
كبصكرة معنكية قكية مع بالمتغير التابعمكثكقية معمكمات التقارير المالية حيث كانت قيمة 

 (.**780.االرتباط =)

 اختبار الفرضيات:

يعتبر تحميؿ االنحدار الخطي مف المقاييس المستخدمة لتحديد نكعية العبلقة بيف متغيريف،  
كيعتبر االنحدار الخطي مف األساليب اإلحصائية التي تستخدـ في قياس العبلقة بيف 

 dependentمتغيريف عمى ىيئة عبلقة دالة، يسمى أحد المتغيرات المتغير المستقؿ )
variable( كاألخر يسمى المتغير التابع )independent variable حيث يتسبب المتغير )

المستقؿ في تغيير المتغير التابع، كتيدؼ ىذىالعبلقة لمعرفة أثر الحككمة اإللكتركنية عمي 
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لمفرضية تحسيف األداء المالي في الكحدات الحككمية، كيتـ ذلؾ بأجراء تحميؿ انحدار خطي 
ة:ىنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كتحسيف األداء التالي

 المالي بكزارة المالية كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف.

 (ٚجدول رقم )

 يوض  نتائج اختبار فرضية الدراسة:

 تحسين األداء المالي المتغيرات
beta Sig 

 000. 773. الحكومة اإللكترونية
R 2 .659a 

Adjusted R 2 .563 
R 2 .545 

F change 62.545 
Sig .000 

 ـَُِِالمصدر: إعداد الباحثيف مف بيانات الدراسة الميدانية 

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد لمتعرؼ عمى أثر تطبيؽ الحككمة 
االنحدار تـ التكصؿ إلى أنو تكجد اإللكتركنية عمى تحسيف األداء المالي، كمف خبلؿ تحميؿ 

عبلقةذات داللة إحصائية إيجابية بيف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية كتحسيف األداء المالي، 
ككانت قيمة مستكل الداللة اقؿ ( 000.( كمستكل المعنكية )773.حيث بمغت قيمة بيتا )
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إلي أف نمكذج F كقد أشار اختبار .( في ىذه الدراسةَٓ.َمف مستكل الداللة المعتمد )
( بمستكل داللة 62.545المحسكبة ) Fاالنحدار ذك داللة إحصائية، حيث بمغت قيمة 

(sig =.000( كىي اقؿ مف مستكل الداللة المعتمد في ىذه الدراسة )َ.َٓ أما القابمية ، )
( مما 659a.( فقد بمغت )R 2التفسيرية لنمكذج االنحدار كالمتمثمة في معامؿ التحديد )

% تقريبان مف التغيرات في الحككمة اإللكتركنيةيفسرىا تحسيف األداء المالي 6ٔإلى أف يشير 
% تفسرىا عكامؿ أخرل، كبناءان عمى ذلؾ نجد أف الفرضية القائمة أف ىناؾ عبلقة ّْكتبقى 

قد ُدعمت ذات داللة إحصائية بيف الحككمة اإللكتركنية كتحسيف األداء الماليبكزارة المالية.
 وتحققت

 .لخاتمةا

 أواًل: النتائج

 تكصمت الدراسةإلى النتائج التالية:

/ ساعد تطبيؽ الحككمة االلكتركنية في سرعة الكصكؿ لمبيانات كالمعمكمات بكزارة المالية ُ
 كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف. 

/ ساىـ تطبيؽ الحككمة االلكتركنية في رفع مستكم تفاعؿ كمشاركة الجميكر مع الخدمات ِ
 المقدمة عبر كزارة المالية كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف.

/ تطبيؽ الحككمة االلكتركنية حقؽ رضا المستفيديف مف الخدمات المقدمة مف قبؿ كزارة ّ
 المالية كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف.
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/ قمؿ تطبيؽ الحككمة االلكتركنية مف الكقت المستغرؽ لتقديـ الخدمات في كزارة المالية ْ
 االقتصاد كالية شماؿ كردفاف. ك 

/ حقؽ تطبيؽ الحككمة االلكتركنية مستكيات أمف عالية لمبيانات كمعامبلت الجميكر في ٓ
 كزارة المالية كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف. 

/ ساىـ تطبيؽ الحككمة االلكتركنية في تحقيؽ المركنة أثناء تقديـ الخدمات في كزارة المالية ٔ
 كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف. 

/ تطبيؽ الحككمة االلكتركنية ساعد عمى االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة بخفض التكاليؼ ٕ
 كردفاف.كتعظيـ العكائد في كزارة المالية كاالقتصاد كالية شماؿ 

/ تطبيؽ الحككمة االلكتركنية ساىـ في رفع جكدة كتحسيف الخدمات المقدمة في كزارة ٖ 
 المالية كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف. 

/تطبيؽ الحككمة االلكتركنية قمؿ مف المخاطر بالتكازف بيف المدفكعات كالمتحصبلتبكزارة ٗ
 المالية كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف.  

الحككمة االلكتركنية ساعد في ضع استراتيجيات طكيمة األجؿ لضماف جكدة  / تطبيؽَُ
 ة كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف. كفاءة األداءبكزارة المالي
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  ثانيًا: التوصيات

 أكصت الدراسةباآلتي:

/ االىتماـ بزيادة التكسع لمكصكؿ السريع لمبيانات كالمعمكمات بكزارة المالية كاالقتصاد كالية ُ
 شماؿ كردفاف. 

/ زيادة رفع مستكم تفاعؿ كمشاركة الجميكر مع الخدمات المقدمة عبر كزارة المالية ِ
 كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف.

لخدمات المقدمة مف قبؿ كزارة المالية / ضركرة االىتماـ بتحقيؽ رضا المستفيديف مف اّ
 كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف.

/ زيادة تقميؿ الكقت المستغرؽ لتقديـ الخدمات في كزارة المالية كاالقتصاد كالية شماؿ ْ
 كردفاف. 

/ االىتماـ بتحقيؽ مستكيات أمف عالية لمبيانات كمعامبلت الجميكر في كزارة المالية ٓ
 ؿ كردفاف. كاالقتصاد كالية شما

لعمى تحقيؽ المركنة أثناء تقديـ الخدمات في كزارة المالية كاالقتصاد  / العمؿ بصكرة أفضٔ
 كالية شماؿ كردفاف. 

/ العمؿ عمي زيادة خفض تكاليؼ االتصاؿ كتبادؿ المعمكمات في كزارة المالية كاالقتصاد ٕ
 كالية شماؿ كردفاف.
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لمقدمة في كزارة المالية كاالقتصاد كالية شماؿ / االىتماـ برفع جكدة كتحسيف الخدمات اٖ 
 كردفاف. 

 / العمؿ عمى تطكير الخدمات كمكاكبة التطكر بكزارة المالية كاالقتصاد كالية شماؿ كردفاف.  ٗ

/ زيادة التكسع في تغطية الخدمات اإللكتركنية بكزارة المالية كاالقتصاد كالية شماؿ َُ
 كردفاف.

 .قائمة المراجع

 المراجع بالمغة العربية:أواًل: 

ـ، االدارة االلكتركنية نماذج معاصرة، دار السحاب لمنشر كالتكزيع، ََِٕ/ عامر، ط، ُ
 ، اإلسكندرية، مصر. ٔٔد.ط، ص

ـ، الحككمة االلكتركنية الكاقع كاالفاؽ، مجمكعة النيؿ العربية، د.ط، َُُِ/ اليكش، أ، ِ
 ، القاىرة، مصر.ٔٔص

الحككمة االلكتركنية بيف الكاقع كالطمكح، دار الفكر الجامعي، ـ، ََِٖ/ حجازم، ع، ّ
 ، اإلسكندرية، مصر.ُُٔد.ط، ص

ـ، ادارة االنتاج كالعمميات كالتكنكلكجيا،مكتبة االشعاع لمطباعة كالنشر ُٕٗٗ/ النجار، ؼ،ْ
 ، االسكندرية، مصر.ِٖكالتكزيع، د.ط، ص

 االسكندرية، مصر. ، َٖد.ط، ص ،سـ، ادارة االنتاج، مكتبة عيف شمُٕٗٗ/ فايد، ع، ٓ
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ـ،مقدمة في الحاسبات االلكتركنية كتطبيقاتيا في النظـ المحاسبي، ُِٗٗ/ الفيكمي، ـ، ٔ
 ، االسكندرية، مصر. ُٕمؤسسة شباب الجامعة، د.ط، ص

ـ، نظـ المعمكمات المحاسبية كمعالجة المعمكمات كالبرامج ََِٕ/ عبدالمطيؼ، ف، ٕ
 ، االسكندرية، مصر. َِية، د.ط، صالجاىزة، الدار الجامع

، عماف، ِِـ،نظـ المعمكمات المحاسبية، دار كائؿ لمنشر، د.ط، صََُِ/ حناكم، ـ، ٖ
 االردف.

، عماف، ّٓـ،التكنكلكجيا االلكتركنية، دار كنكز المعرفة، د.ط، صََِٔ/ الخالدم، ـ، ٗ
 االردف.

العربي لمنشر كالتكزيع، د.ط، ـ،نظـ المعمكمات المحاسبية، مكتبة َُِّ/ عياصرة، أ، َُ
 ، عماف، االردف. ِْص
ـ،نظـ المعمكمات اإلدارية، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، د.ط، َُِٓ/ السامرائي، إ، ُُ
 ، عماف، االردف. ِْص
ـ،نظـ المعمكمات اإلدارية مدخؿ إدارم، الدار الجامعية لمنشر، د.ط، َََِ/ سمطاف، إ، ُِ
 ، اإلسكندرية، مصر.ِٔص

ـ،نظـ المعمكمات المحاسبية مدخؿ معاصر، دار المريخ لمنشر، َُُِ/ عصيمي، أ، ُّ
 ، الرياض، المممكة العربية السعكدية. ِٗد.ط، ص

ـ،نظـ المعمكمات المحاسبية مف مدخؿ تطبيقي معاصر، دار المناىج ََِّ/ حممي، أ، ُْ
 ، عماف، األردف.ُٕلمنشر، د.ط، ص
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عمكمات المحاسبي كدكره في إتخاذ القرارات االنتاجية، ـ،نظاـ المَُِّ/ بمعجكز، ح، ُٓ
 ، اإلسكندرية، مصر.ُٔٔمؤسسة الثقافة الجامعية، د.ط، ص

ـ،النمكذج المحاسبي المعاصر مف المبادئ إلى المعايير،دار كائؿ ََِٔ/ حناف، ر، ُٔ
 ،عماف األردف.ِِ، صِلمنشر،ط

لراية لمنشر كالتكزيع، د.ط، ـ،نظـ المعمكمات المحاسبية، دار اََِٗ/ السيد، س،ُٕ
 ،عماف األردف.َُُص

ـ،اإلدارة االلكتركنية، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، د.ط، ََُِ/ ياسيف، س،ُٖ
 ،عماف األردف. ِْٓص

ـ،التحميؿ المالي كالمحاسبي، دار مجدالكم لمنشر، د.ط، ُٖٗٗ/ الحسني، ص،ُٗ
 ،عماف، األردف.ِٓص

ارة االلكتركنية نماذج معاصرة، دار السحاب لمنشر كالتكزيع، ـ،اإلدََِٕ/ عامر، ط،َِ
 ،اإلسكندرية، مصر.ٔٔ، صُط

ـ،السياسات اإلدارية في عصر المعمكمات، دار غريب لمطباعة ُٓٗٗ/ السممي، ع، ُِ
 ، القاىرة، مصر.ٓٓكالنشر كالتكزيع، د.ط، ص

لقرارات كتقييـ األداء، ـ،مدل مبلئمة الحسابات الختامية في اتخاذ اََِٗ/ عيفاف، ع، ِِ
 ، حضرمكت، اليمف.ّّد.أ، د.ط، ص

ـ،األسس العممية لتصميـ األنظمة المحاسبية، جامعة العمكـ ََِِ/ الحكثرم، ع، ِّ
 ، حضرمكت، اليمف.ِِكالتكنكلكجيا، د.ط، ص
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، عماف، َّٕـ،تقنيات المعمكمات اإلدارية، دار كائؿ، د.ط، صَََِ/ السالمي، ع، ِْ
 االردف.

ـ،أساسيات نظـ المعمكمات اإلدارية، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، ََِٓالسالمي، ع، / ِٓ
 ، عماف، األردف.ُٔد.ط، ص

ـ،المرجع الشامؿ في نظـ المعمكمات اإلدارية، دار الكتب العممية ََُِ/ بسيكني، ع، ِٔ
 ، القاىرة، مصر. ُٖلمنشر كالتكزيع، د.ط، ص

ـ،نظـ المعمكمات المحاسبية كالحاسكبية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ُٖٗٗ/ قاسـ، ع، ِٕ
 ، عماف، األردف. ُِد.ط، ص

ـ،دكر المعمكمات المحاسبية في الكفاء باحتياجات رأس الماؿ في ََِْ/ متكلي، ع، ِٖ
 ، الخرطكـ، السكداف.ُُمصر كالسكداف، مطابع السكداف لمعممة، د.ط، ص

ـ،نظاـ المعمكمات المحاسبية، مطبعة الحدباء لمطباعة كالنشر، ََِّاىيـ، ؽ، / إبر ِٗ
 ،د.ـ، العراؽ.ْْد.ط، ص

ـ،طرؽ البحث في المحاسبة، ترجمة، عبيد بف سعد المطيرم كشاىر َُِْ/ سميث، ـ، َّ
، الرياض، المممكة ُّفبلح العركد كمحمد عبد الشككر شحاتة، دار المريخ لمنشر، د.ط، ص

 السعكدية.العربية 

ـ،طرؽ البحث في اإلدارة مدخؿ لبناء الميارات البحثية، تعريب، ََِٔ/ سيكاراف، أ، ُّ
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 .الممخص                                       

الػدرس النحػػكم فػػي مدارسػػنا العربيػػة أصػػبح معقػػدان غايػػة التعقيػػد، صػػعبان فػػي نظػػر التبلميػػذ كػػؿ 
 الصعكبة جافا كؿ الجفاؼ.

فيػك ضػبط لقكاعػػد كىػذا أمػر غريػب لمغايػة، فالػدرس النحػكم يجػػب أف يكػكف بعكػس ذلػؾ تمامػان 
كبلمنا كنطقنا كىك تقعيد ألصكؿ لغتنا كتراثنا. كىك فػكؽ ذلػؾ كمػو حفػظ لكتػاب ا المنػزؿ مػف 

 السماء، كليذه المعجزة الخالدة التي ال يأتييا الباطؿ مف بيف يدييا كال مف خمفيا.

ذا كاف الدرس النحكم يجػب أف يكػكف مسػتنبطان مػف كػبلـ العػرب كتػراثيـ، كىػك بػدأ كػذ لؾ منػذ كا 
عيػػد اإلمػػاـ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب، كأبػػي األسػػكد الػػدؤلي، كالخميػػؿ كيػػكنس كسػػيبكيو، فإنػػو مػػف 
الكاجب أف يعكد فيو األمر كذلؾ إلى الكبلـ العربػي، كأف تؤخػذ قكاعػد النحػك مػف كبلمنػا العربػي 

 القديـ كالحديث عمى السكاء.

دمػػة كمحػػكريف كخاتمػػػة، قائمػػان  عمػػى مق -الػػذم اعتمػػد عمػػى المػػػنيج الكصػػفي –جػػا ءالبحػػث 
كأبػػػرزت الخاتمػػػة أىػػػـ النتػػػائج كالتكصػػػيات، المحػػػكر األكؿ: الػػػدرس النحػػػكم فػػػي مدرسػػػنا بػػػيف 

 الماضي ،كالحاضر، كالمحكر الثاني :أثر النحك التطبيقي في إتقاف عمكـ العربية.
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Abstract. 

 The grammar lesson in our Arabic schools has become 
extremely complicated, difficult for the students, all the difficulty, 
completely dry. 

 This is very strange, as the grammatical lesson should be the 
complete opposite of that. It is a control of the rules of our speech 
and our pronunciation, and it is a reckoning of the origins of our 
language and our heritage.  Above all, it preserved the Book of God, 
which was revealed from heaven, and for this immortal miracle that 
the falsehood does not come from between its hands or behind it. 

 And if the grammatical lesson must be deduced from the words 
of the Arabs and their heritage, and it began as well since the time of 
Imam Ali bin Abi Talib, Abu al-Aswad al-Dawali, and al-Khalil, 
Yunus and Sibawayh, then the matter should return in it as well to 
Arabic speech, and the grammar rules are taken from our speech  
Both ancient and modern Arabic. 

The research - which was based on the descriptive approach - 
presented an introduction, two axes and a conclusion, and the 
conclusion highlighted the most important findings and 
recommendations, the first axis: the grammatical lesson in our 
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teacher between the past and the present, and the second axis: the 
effect of applied grammar on mastering Arabic sciences. 

 مقدمة:

إفة الحديت عف النحك العربي كمشكبلتو كالنظر في مبلمح ضعؼ أبنا ئنا فيو، كبياف  
األسباب التي أدةت إلى بركز المبلمح،بؿ كتضخميا بصكرة كاضحةثـ النظر في أساليب 
العبلج الناجعة يىٍقتضي أف أقد بمقدمة ضركرية أشير فييا أىِـّ آراء العمماء في تعمـ العربية 

كـ،  كالنحك منيا عمى كجو الخصكص ،كأكؿ ما يطالعنا  ـ اساقو اإلماـ عمى كجو العم
الشافعي في رسالتو التي حققيا األستاذ أحمد شاكر إذ يقكؿ فييا"..  فعمى كؿ مسمـ أف يتعمـ 
ٍيديهي، حتى يشيد بو أف الإلو إال ا( الشافعي،،لـ يكف حديثان  مف لساف العرب ما بمغة جى

ف بعض مشايخنا،كمف بينيـ شيخنا الدكتكر/سميماف خاطر، يقكؿ: "أنةؾ جديدان،كناة نسمع م
ترل النحك أسدان،فإذا دخمتو كجدتو خركفان"،كقد نشأ ىذه المشكمة،عف جممة مف  العكامؿ 
كاألسباب، أىمياأف اتجيت صفكة الطبلب كخيرتيـ إلى الكميات التطبيقية كبقي لكميات المغة 

كالضعاؼ كليذا أثر مزدكج،فيك مف جانب ال يغرم الطبلب العربية كأقساميا المتكسطكف 
األذكياء بأف ينضمكا إلى تمكـ األقساـ كمف جانب آخر تككِّف  طبقة مف المدرسيف ال ترقى 
إلى مستكل زمبلئيـ  مف مدرسي العمكـ األخرل كالطالب يشاىد كيتأثر مف حكلو، كالشيء 

المغة العربية،كالسيما النحك كالصرؼ العناية  اآلخر كثير مف الكميات كاألقساـ ال تعطي عمكـ
البلزمة الفي عدد الساعات كالفي نكع ما تقدمو لطبلبيا كالفي كمو، لذلؾ تجد الطبلب 
يحسكف بعجز عف تعمـ المغة العربية أك صعكبة فييا متسعا في ىذه األقساـ  يخمصيـ مف 

مذكرات األساتذة لغتيـ،كقد اعمتد بعض  الجامعات في الكطف العربي عمى بعض 
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،كممخصاتيـ ،كنبذ الكتب األصمية مف التراث القديـ،كىذا يٍعقب طبلبيا ضعفا في إعدادىـ 
عمميا،كيفصؿ بينيـ كبيت تراثيـ فبل يستطيعكف االنتفاع بو كالرجكع إليو،كىذا أثر ظاىر عمى 

فة الممتازيف نكعيات الطبلب الذيف يتجيكف مضطريف إلى أقساـ المغة العربية ككمياتيا ذلؾ أل
ال يركف في برامجيا كمناىجيا ما يكافؽ مستكاىـ العممي كالذىني،فيتجيكف إلى أقساـ  أخرل 
أكثر جدان كأعمى مستكل،ىذه جممة مف األسباب  التي ليا أثر في عزكؼ الطبلب عف  

 كالصرؼ في مدرسنا. حصص النحك

 والحاضر.المحور األول: الدرس النحو في مدرسنا بين الماضي 

ذا كاف القدماء قد أخذكا الدرس النحكم مف كبلـ العػرب كمػف القػرآف الكػريـ كمػف حػديث  كا 
في بعض األحياف كذلؾ.. فإننػا يجػب أف نأخػذ الػدرس النحػكم لتبلميػذنا كطبلبنػا  رسكؿ ا 

 كذلؾ مف كبلـ أئمػة البيػاف كاألدب العربػي فػي قديمػو كمحدثػو: الجػاحظ كالتكحيػدم كابػف العميػد
كالمتنبػي كالمعػػرم كالشػريؼ الرضػػي، إلػى أف ننتيػػي إلػى كػػبلـ المحػدثيف المعاصػػريف. كىػذا ىػػك 
مػػا أشػػرحو ىنػػا فػػي ىػػذا المجػػاؿ، مبينػػان أىميػػة االرتبػػاط بػػيف قكاعػػد المغػػة كالنصػػكص األدبيػػة 

ـ.إسػػكندرية( ََُِالقديمػػة كالمحدثػػة كالمعاصػػرة فػػي منػػاىج الدراسػػة النحكيػػة لطبلبنػػا) خفػػاجي
تقانيػػا كال يخفػى  مػا فػي  اإلعػراب مػػف أثػر بػالغ األىميػة فػي تعمػػـ العربيػة كتعمييمػا، إلجادتيػا كا 

عمميػػان كعمميان،ذلػػؾ أف اإلعػػراب بمعنػػػاه االصػػطبلحي سػػمة مػػف سػػػمات العربيػػة الفصػػحى فػػػي 
ليجاتيػػا المختمفػػة، فيػػك بشػػكؿ عػػاـ مػػف السػػمات عمييػػا بػػيف أىػػؿ العربيػػة الفصػػيحة كدارسػػييا 

 قديما كحديثان.
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نػػا، كػػاف مػػف أبػػرز مظػػاىر العنايػػة بيػػذه المغػػة الشػػريفة عمػػى مػػر تاريخيػػا الطكيػػؿ كمػف ى
العنايػة بقكاعػدىا تعممػان كتعميمػان كتطبيقػان، كالنحػك التطبيقػي بػالمعنى العػاـ العممػي جانػب تطبيقػػي 
ميـ جدان في اإلحاطة بقكاعد النحك. كقد أدرؾ المتقػدمكف أىميػة ىػذا الجانػب فػي العربيػة، فػألكه 

عظيمػػة كعنايػػة كبيػرة،  كليػػذا كػػاف التػأليؼ فػػي العربيػػة كعمكميػا بعامػػة كالنحػػك كقكاعػػده  رعايػة
بخاصػػػة التػػػأليؼ فػػػي إعػػػراب القػػػرآف كمعانيػػػو، إذ تػػػزامف ذلػػػؾ مػػػع التػػػأليؼ فػػػي عمػػػكـ القػػػرآف 
األخرل، كالقراءات كالتفسير كالغريب كغيرىػا ككتػب  إعػراب القػرآف كمعانيػو كأكائػؿ التػأليؼ فػي 

 ىػ(ُُّْخير شاىد عمى ذلؾ.)خاطر، ة كالنحكعمكـ العربي

كلقػد كػػاف تػػدكيف المغػة كاسػػتبناط قكاعػػدىا، عمػػبلن ضػخمان، قػػاـ بػػو العقػؿ العربػػي فػػي قػػكة 
كاقتػػدار، كعبقريػػػة معػػان. منػػػذ القػػرف األكؿ اليجػػػرم، كمػػا تػػػبله مػػف قػػػركف، عمػػى أيػػػدم عممػػػاء 

مػف ىػػذا العػػبء، ككػػاف فػػي  البصػرة كالككفػػة ثػػـ عممػػاء بغػداد، كنيػػض الػػركاة بالنصػػيب الكبيػػر
مقدمتيـ، كمف أئمتيـ: أبك عمرك بػف العػبلء كأبػك زيػد القرشػي، كأبػك عبيػدة كاألصػمعي كسػكاىـ 

 مف أمثاؿ حماد كخمؼ كيكنس بف حبيب الضبي.

ككاف ذلػؾ كمػو يعتمػد كػؿ االعتمػاد عمػى النصػكص المختمفػة، المكثػكؽ بيػا، التػي أخػذت 
 عف الركاة الثقات.

ى القػرآف الكػريـ، ككػاف مصػدران جمػيبلن لسػيبكيو حػيف كضػع القكاعػد، كدكف اعتمدكا أكالن عمػ
األصػػكؿ، إذ اعتبػػره األسػػاس األكؿ فػػي االستشػػياد، كالنبػػع الغزيػػر الػػذم يػػركف إليػػو كىػػك يقعػػد 
القكاعػػد، كيضػػع المنػػاىج لعمػػـ النحػػك العربػػي ككضػػعو فػػي المنزلػػة األكلػػى مػػف الكػػبلـ العربػػي، 
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فػي كػؿ مسػألة، ككػػؿ مشػكمة ككػذلؾ فعػؿ غيػػر سػيبكيو مػف أئمػػة  كجعمػو المقػدـ فػي االستشػػياد
 ـ(ََُِالنحاة كعممائيـ.)خفاجي،

ثػػـ التفتػػػكا بعػػد ذلػػػؾ إلػػػى الحػػديث النبػػػكم الشػػريؼ. فجعمػػػكه األصػػػؿ الثػػاني مػػػف أصػػػكؿ 
االستشػياد، بعػػد كتػاب ا الحكػػيـ. كلمػا كػػاف الحػديث النبػػكم قػد أجػػاز العممػاء ركايتػػو بػػالمعنى 

، فقػد أخػذ النحكيػكف البصػريكف كالككفيػكف، كالكثيػر م نطػؽ بػو الرسػكؿ األكػـر دكف المفظ الذ
مػػػف جػػػاءكا بعػػػدىـ مػػػف المؤيػػػديف لممػػػذىب البصػػػرم أك الكػػػكفي، يتخففػػػكف مػػػف االعتمػػػاد كػػػؿ 
االعتمػػاد عميػػو، حتػػى صػػاركا ينظػػركف إلػػى شػػكاىده تابعػػة لغيرىػػا مػػف األصػػكؿ األخػػرل، فػػي 

األحكاـ، فيـ يػذكركف الحػديث النبػكم لتأكيػد مػا يذكركنػو مػف االستشياد كتقعيد القكاعد، كتقرير 
شػػػاىد قرآنػػػي أك نػػػص أدبػػػي نثػػػرم أك شػػػعرم، ممػػػا كرد عػػػف القبائػػػؿ العربيػػػة، التػػػي يحتجػػػكف 
بمغاتيػا.. كمػػف أجػؿ ذلػػؾ انقسػـ النحػػاة فػي مػػكقفيـ مػف االستشػػياد بالحػديث النبػػكم إلػى ثػػبلث 

 طكائؼ:

 ، كعمى رأسيـ أبكحياف النحكم.طائفة أجازت االستشياد بالحديث كمو -ُ

 كطائفة منعت االحتجاج بو مطمقان، كعمى رأسيـ أبك حياف النحكم. -ِ

 كطائفة كقفت مكقفان كسطان كعمى رأسيـ الشاطبي كالسيكطي ككثير مف المحدثيف. -ّ

كفػػي حػػػيف استشػػيد سػػػيبكيو بكتػػاب ا. كقػػػاس عميػػػو. كجعمػػو حجتػػػو فػػي القكاعػػػد التػػػي 
سػكاء كرد بمغتػو  يف الحػديث النبػكم ككػبلـ العػرب. إذ أف كػبلـ الرسػكؿ كضعيا. فإنو سكل بػ

 األصمية، أك بمغات القبائؿ العربية األخرل ال يخرج عف األساليب الكاردة في ىذه المغات.
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كجعػػؿ النحػػاة كػػبلـ العػػرب ىػػػك المصػػدر الثالػػث مػػف مصػػػادر الحكػػـ النحػػكم فػػي المغػػػة 
القبائؿ العربيػة، المكثػكؽ بفصػاحتيا كصػفاء لغتيػا. سػكاء  العربية، متنا كصرفان كنحكان، أم كبلـ

كاف ذلؾ الكبلـ نثػران أك شػعران. كسػكاء كػاف مػف أدب العصػر الجػاىمي، أـ عصػر المخضػرميف، 
أـ عصر اإلسبلمييف. إلى زمف فساد األلسنة كبمبمػة المغػة. منػذ منتصػؼ القػرف الثػاني اليجػرم. 

ؽ بعػػربيتيـ. يتكقػؼ اسػػتعمالنا الصػحيح ألسػػاليب كعمػى المسػمكع عػػف العػرب الفصػػحاء، المكثػك 
الكػبلـ العربػي، مػف جانػب مػتف المغػة أك نحكىػا أك صػرفيا.. فالسػماع أصػؿ مػف أصػكؿ النحػك 
كالمغة كدليؿ مف أدلتيا. كحسبؾ بالركايات كاف الركاة يقاسكف مػف أجػؿ جمعػان عنػاء الرحمػة إلػى 

لػػػى سػػػكاف الحكاضػػػر، الػػػذيف فسػػػدت لغػػػة الباديػػػة، كمشػػػافية األعػػػراب فييػػػا، دكف أف يمتفتػػػكا إ
أكثػػرىـ، أمػػا مػػف بقػػى مػػنيـ عمػػى نصػػيبو القػػػديـ مػػف سػػبلمة المغػػة فقػػد أجػػازكا األخػػذ عػػػنيـ، 
كالركاية ليػـ، كاالستشػياد بكبلميػـ، كمػا ذىػب إليػو ابػف جنػي كسػأؿ الكسػائي الخميػؿ ذات يػكـ: 

 مف أيف أخذت عممؾ: فقاؿ: مف بكادم نجد كالحجاز كتيامة.

بمغػة قػريش ككبلميػا، ألنيػـ أفصػح العػرب لغػة، كأصػحيـ ليجػة كأبمغيػـ لسػانان،  استشيدكا
كأرفعيػـ مكانػان فػػي الببلغػة كالبيػػاف كسػبلمة المسػػاف. كمػا استشػيدكا بمغػػة قػيس كتمػػيـ كأسػد، ثػػـ 
ىذيؿ كبعض كنانػة كطػيء. دكف أف يأخػذكا مػف غيػر ىػؤالء مػف القبائػؿ العربيػة، حتػى كال مػف 

كانيا كػػانكا قػػد خػػالطكا غيػػرىـ مػػف شػػتى العناصػػر األجنبيػػة. ففسػػدت حاضػػرة الحجػػاز. كألف سػػ
 ألسنتيـ.

كتابع الككفيكف البصرييف في األخذ عػف القبائػؿ التػي أخػذكا منيػا، كمػا أخػذكا عػف غيػرىـ 
أيضان. كأجمعكا جميعان عمى عدـ االحتجاج بكبلـ أعجمػي مػف مثػؿ زيػاد األعجػـ كغيػره، كيقػكؿ 

 ابف سميـ:زياد في ألـ شديد لصديقو 
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 أعاااااااااااوزتني الااااااااااارواة باااااااااااابن ساااااااااااميم
 

 وأباااااااااااى أن يقااااااااااايم شاااااااااااعري لساااااااااااااني *
 وغاااااااااااال بالاااااااااااذي أجمجااااااااااام صااااااااااادري 

 
 وشاااااااااااااااااكاني لعجمتاااااااااااااااااي شااااااااااااااااايطاني *

بينمػػا أخػػذكا مػػف المغػػات المفػػػردة، كمػػا أخػػذكا مػػف بنػػي الحػػػارث بػػف كعػػب جػػكاز إلحػػػاؽ  
 شاعرىـ:عبلمات التثنية كالجمع بالفعؿ المسند، إلى مثنى أك جمع، مستدليف بقكؿ 

 رأيااااان الغاااااواني الشااااايب الح بعارضاااااي
 

 فأعرضاااااااان عنااااااااي بالخاااااااادود النواضاااااااار *
حيػػث ألحػػؽ الشػػاعر عبلمػػة جمػػع اإلنػػاث )النػػكف( بالفعػػؿ )رأل( مػػع إسػػناده إلػػى الجمػػع  

 الظاىر كىك )الغكاني(

ـ(، فاستشػيد البصػريكف بشػعر ََُِكترككا االحتجػاج بكػبلـ المكلػديف كالمحػدثيف)خفاجي
ضػرميف، كشػعر اإلسػبلمييف كجريػػر كالفػرزدؽ، كأكػد البغػدادم فػي خزانػػة األدب الجػاىمييف كالمخ

ف كػػػاف أبػػك عمػػػرك بػػػف العػػػبلء ) ىػػػػ( بعػػػدىما ُٔٓصػػحة التعكيػػػؿ عمػػػى شػػػعر اإلسػػػبلمييف، كا 
كأمثاليما مف المكلديف، ألنيـ كانكا في عصرىـ، ككاف يقكؿ في كمييمػا: لقػد أحسػف ىػذا المكلػد 

يتػو فجعميمػا مكلػديف بالنسػبة لمجػاىمييف كالمخضػرميف، ككػاف حتى ىمست أف آمػر صػبياننا بركا
أبك عمرك ال يعد الشعر إال المتقدميف، كسئؿ عف المكلديف فقاؿ: ما كػاف مػف حسػف فقػد سػبقكا 

 ـ، القاىرة(.ُٓٓٗقيركاف،إليو كما كاف مف قبيح فيك مف عندىـ)ال

أئمػة المغػة كركاتيػا ىػػ( بشػعر أبػي تمػاـ فػي الكشػاؼ، كرأل أف ّٖٓكاستشيد الزمخشرم )
ف كػػاف محػدثان ال يستشػػيد  مػف المحػدثيف يجػػكز االستشػياد بكبلميػػـ، فقػاؿ عػػف أبػي تمػػاـ ىػك كا 
بشعره فػي المغػة فيػك مػف عممػاء العربيػة، فأجعػؿ مػا يقكلػو بمنزلػة مػا يركيػو، أال تػرل إلػى قػكؿ 

تقان ـ ُٖٖٗو)الزمخشػرمالعمماء: )الدليؿ عميو بيت الحماسػة: فيقتنعػكف بػذلؾ لكثػكقيـ بركايتػو كا 
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ـ بغػػداد(، كأيػػد الزمخشػػرم ُٖٓٗبغػػداد(، كاستشػػيد الزمخشػػرم أيضػػان بشػػعر لمبحتػػرم) البغػػدادم
 ـ(.ََُِفي رأيو بعض المغكييف، محتجيف بإف إتقاف الركاية يستمـز إتقاف الدراية)خفاجي،

ىػػ( حجػة فػػي المغػة، كلكػػف َِْىػػ( يقػػكؿ: كػبلـ الشػػافعي )َِْككػاف أحمػد بػػف حنبػؿ )
ػػػػػة ػػػػػعر أبػػػػػػػي  مدرسػ ػػػػػاتـ شػ ػػػػػك حػ ػػػػػاب أبػ ػػػػػدثيف فعػ ػػػػػعر المحػ ػػػػػر سػػػػػػبلمة شػ ػػػػػـ تػ ػػػػػافظيف لػ المحػ

ـ(، كقاؿ ابف األعرابػي فػي شػعره: إف كػاف ىػذا شػعران فكػبلـ العػرب باطػؿ، ََُِتماـ)خفاجي،
ـ بيػركت(، ككػاف ينقػد ُُٗٗككاف المأمكف يقكؿ: انقضى الشعر مػع ممػؾ بنػي أمية)العسػكرم،

ـ،بيػػػركت(. كلػػػـ يستشػػػػيد ُُٗٗرييف)العسػػػكرم،أبػػػا تمػػػاـ كينكػػػر معانيػػػو ألنيػػػا معػػػاني الحض
سيبكيو بشػعر المكلػديف كالمحػدثيف، كىػك إف كػاف قػد استشػيد بػبعض نػادران إال أنػو لػـ يػبف عميػو 
قاعدة، أك يجعمو أساسان لقياس في لغػة أك نحػك أك صػرؼ، إنمػا كػاف يػذكره لمجػرد التمثيػؿ بعػد 

رؼ، إنمػا كػاف يػذكره لمجػرد التمثيػؿ أف يبني القاعدة عمى أساس لقياس في لغػة أك نحػك أك صػ
بعػد أف يبنػي القاعػدة عمػى أسػاس مػف نػص قرآنػي أك كػبلـ صػحت نسػبتو إلػى العػرب المكثػػكؽ 
بفصػػاحتيـ. كلكػػف الكػػكفييف تكسػػعكا فػػي االستشػػياد بشػػعر المكلػػديف كالمحػػدثيف، ككػػاف ثعمػػػب 

كؿ: خػػتـ ىػػػ( يقػػُِٔىػػػ( ، ككػػاف األصػػمعي )َُٓىػػػ( يقػػكؿ: خػػتـ الشػػعر بػػابف ىرمػػة )ُِٗ)
ـ القػػاىرة(، كرد عنػػو: بشػػار خاتمػػة الشعراء)األصػػفياني القػػاىرة ُٕٕٗالشػػعر بالرماح)الجػػاحظ،

ػػػػػػبلء )ُٕٔٗ ػػػػػف العػػ ػ ػػػػػرك بػ ػ ػػػػػك عمػ ػ ػػػػػاف أبػ ػ ػػػػػذم ُْٓ-ـ(، ككػ ػ ػػػػػعر بػػ ػ ػػػػػتـ الشػ ػ ػػػػػكؿ: خػ ػ ػػػػػ( يقػ ػ ػ ىػ
ـ القػػاىرة(، كيقػػكؿ األصػػمعي فػػي ركايػة أخػػرل: خػػتـ الشػػعر بػػابف ىرمػػة  ُٕٕٗالرمػة)الجاحظ،

ػػػػػة، ػ ػ ػ ػػػػػادة)ابف قتيبػ ػ ػ ػ ػػػػػف ميػػ ػ ػ ػ ػػػػػػركت(ُٖٓٗكابػ ػ ػ ػػػػػػي ، ـ بيػػ ػ ػ ػػػػػعر أبػػ ػ ػ ػ ػػػػػػي شػػ ػ ػ ػػػػػف األعرابػ ػ ػ ػ ػػػػػاب ابػػ ػ ػ ػ كعػ
ـ (ككػػػاف أبػػػػك ُٔٓٗـ(، كأزرم بشػػػعر المحػػػدثيف جممة)اآلمػػػػدم بغػػػداد ،ََُِنكاس)خفػػػاجي،
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عمػػرك الشػػيباني يقػػػكؿ فػػي أبػػي نػػػكاس: لػػكال أنػػػو أفسػػده شػػعره الحتججنػػػا بػػو)ابف كثير،دمشػػػؽ 
 ـ(.ََُِ

ألطػػؼ مأخػػذا، كأدؽ كلكػػف غيػػر المحػػافظيف يػػركف أف المحػػدثيف أكثػػر ابتػػداعان لممعػػاني، ك 
ـ ََُِنظػػران ألنيػػـ عظػػـ الممػػؾ اإلسػػبلمي فػػي زمػػنيـ، كرأكا مػػا لػػـ يػػره المتقػػدمكف)ابف األثيػػر،

ـ،بغػػداد(، كيقػػكؿ ابػػف طباطبػػا: ُٓٓٗالقػػاىرة(، كاستشػػيد بيػػـ ابػػف جنػػي فػػي المعػػاني)القيركاف 
ـ(، ََِّكسػتعثر فػػي أشػػعار المكلػديف بعجائػػب اسػػتفادكا ممػػف تقػدميـ) ابػػف طبػػا طبا)القػػاىرة 

ميػػػذب َِٗ/ٕكجعػػػؿ أبػػػك عبيػػػدة أبػػػا نػػػكاس فػػػي المحػػػدثيف مثػػػؿ امػػػرئ القػػػيس فػػػي القػػػدماء )
 األغاني(

كقػاؿ ابػف رشػيؽ فػػي بشػار كأصػحابو: زادكا معػاني مػػا مػرت بخػاطر جػاىمي كال مخضػػـر 
 العمدة(.ِٔٔ/ِكال إسبلمي )

 كقد استشيد النحاة ببيت المعرم:

 يااااااااذيب الرعااااااااب منااااااااو كاااااااال عضااااااااب
 

 يمسااااااااااااااكو لساااااااااااااااالفمااااااااااااااوال الغمااااااااااااااد  *
عمػى إثبػات الخبػػر بعػد لػكال لداللػػة المبتػدأ عميػػو، ألف مػف شػأف الغمػػد إمسػاكو، كالجميػػكر  

يعدكف ذلؾ لحنان مف المعػرم ألنػو مكلػد يحػتج كبلمػو.. كأجػب بأنػو كرد فػي الشػعر المكثػكؽ بػو 
 مثؿ ذلؾ، نحك قكؿ الشاعر الجاىمي:

 لاااااااوال زىيااااااار جفاااااااااني كنااااااات معتااااااااذرا
 

 لمسااااامم لاااااو جنحااااااواولااااام أكااااان جانحااااااًا  *
 كالمسمكع عند ابف جني أربعة أنكاع: 
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 مطرد في القياس كاالستعماؿ جميعان، كىذا ال خبلؼ فيو. -ُ

 مطرد في القياس شأف في االستعماؿ نحك الماضي مف يدع كيذر. -ِ

 مطرد في االستعماؿ شاذ في القياس نحك استحكذ. -ّ

 كف.شاذ في القياس كاالستعماؿ معان مثؿ ثكب مصك  -ْ

كذىب ابف جنػي إلػى أف األمثمػة الشػاذة ال تؤخػذ ىنػا ال يقػاس عميػو، فالبيػت الشػاذ يطػرح 
كال يؤخذ بو، كال يبني إال عمى الكثير المعركؼ مف كػبلـ العػرب، ال النػادر الشػاذ الػذم لػـ يػأت 

 أال في شعر، كال ينبغي أف تبني عميو القكاعد.

يتخمػؼ كالشػاذ ىػك مػا فػارؽ مػا عميػو بابػو  كالسيكطي يعرؼ المطرد بأنو المستمر الذم ال
 ـ،القاىرة(. ََُِكانفرد عف ذلؾ إلى غيره)السيكطي،

كمنػػاط الشػػذكذ مخالفػػة مػػا عميػػو البػػاب مػػف العربيػػة، كمػػا ذكػػر أمػػيف الخػػكلي فػػي بحػػث 
 ـ ا إلسكندرية(.ََُِلو)خفاجي،

الركاسػػب ،اإلسػكندرية(،إف الشػػاذ ىػك أثػػر قػديـ بقػػى فػي المغػػة بمثابػة ُِٓٗكيػرل )عػػكف،
التػي تبقػػي فػي بعػػض فػركع النيػػر، كينبغػػي إسػقاط ىػػذه األمثمػة مػػف حسػابنا إذا أردنػػا أف نضػػع 

 ـ، اإلسكندرية(.ََُِالنحك كضعان جديدان)خفاجي،

ذا كاف الشاذ ىك ما خالؼ القياس كالغالػب فػي كػبلـ العػرب، فػبل ضػير أف نعتبػره بقايػا  كا 
 لغات دراسة كآثار ليجات مختمفة قديمة.
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كجػػد مػػػنيج لغػػكم آخػػر ال يعتمػػػد عمػػى المسػػػمكع بػػؿ عمػػى القيػػػاس، كتكسػػع بعػػػض كقػػد 
ىػػػ( شػػديد ُُٕالعممػػاء فػػي القيػػاس كبخاصػػة مدرسػػة الككفػػة، ككػػاف عبػػدا بػػف أبػػي إسػػحاؽ )

ىػػػ( أكثػػر الكػكفييف تكسػػعان فػػي القيػاس كاعتمػػادا عميػػو، ُٖٗ-التجريػد لمقيػػاس، ككػػاف الكسػائي )
كػػبلـ العػػرب فيػػك مػػف كػػبلـ العػػرب، ككػػذلؾ كػػاف أبػػكعمي ككػاف المػػازني يقػػكؿ: مػػا قػػيس عمػػى 

ىػ( الذم كأني قكؿ: ألف اخطػئ فػي خمسػيف مسػألة ممػا بػو الركايػة أحػب إلػي ّٕٕ-الفارسي )
ىػػػ( يقػكؿ: مسػألة كاحػدة مػػف ِّٗ-مػف أف أخطػئ فػي مسػألة كحػػدة قياسػية، ككػاف ابػف جنػي )
)ابػػف جنػػػي  بيػػركت(، كيقػػػكؿ ـََِِالقيػػاس أنبػػؿ كأنبػػػو نػػـ كتػػػاب لغػػة عنػػد الناس)األفغػػػاني،

 ـ بغداد (إذا بطؿ أف يككف النحك ركاية كجب أف يككف قياسان كعقبلن.ُٓٓٗ،

ػػػػػمكع)  ػ ػػػػػي المػػػػػػػركم كالمسػ ػ ػػػػػرة فػ ػػػػػة منحصػػ ػ ػػػػػاؿ: أف المغػ ػػػػػاس كقػػ ػ ػػػػػيكطي القيػ ػػػػػر السػػ كأنكػػ
ـ القاىرة(،كميمػػػا يكػػػف مػػػف أمػػػر فػػػإف السػػػماع كالقيػػػاس ليمػػػا أثػػػر كبيػػػر فػػػي ُٔٓٗالسػػػيكطي،

 حكاـ.استنباط القكاعد، ككضع األ

كقػػد كضػػع النحػػاة عمػػؿ النحػػك مػػف عبػػدا بػػف أبػػي إسػػحاؽ ثػػـ الخميػػؿ كتبلميػػذه، كألػػؼ 
المػازني كتػػاب )عمػػؿ النحػػك( كمػػا ألػػؼ الزجػػاجي كتػػاب )اإليضػػاح فػػي عمػػؿ النحػػك(.. كبنيايػػة 

 القرف الثالث استقرت عمؿ النحك كاتسع البحث فييا.

العربيػة كمنيػا عمػـ النحػك الػذم اعتمػد كفي القرف الرابع سػاد التيػار المنطقػي جميػع العمػكـ 
عمى القيػاس كالتعميػؿ اعتمػادا كبيػران .. كذىػب د. شػكقي ضػيؼ إلػى أف أكثػر العمػؿ تخػرج عػف 
الغايػػة مػػػف النحػػك، كىػػػي صػػحة النطػػػؽ عنػػد المػػػتكمـ، إلػػى مػػػا يمكػػف أف نسػػػميو فمسػػفة العمػػػؿ 

ـ،القػػاىرة(، ُٕٕٗالنحكيػػة كىػػي فمسػػفة غيػػر عمميػػة، كلػػيس كراءىػػا أم طائػػؿ نحػػكل) الزجػػاج،
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كما ذىب إلى ضركرة تيسير النحػك لمناشػئة. كأف تخػرج منػو ىػذه العمػؿ المعقػدة، عمػى أف يعنػي 
المتخصصػػكف بدراسػػتو عمػػى صػػكرتو القديمػػػة ككػػؿ مػػا داخميػػا مػػػف فمسػػفة العمػػة حتػػى يتبينػػػكا 

 ـ، القاىرة(.ُٕٕٗتطكره) الزجاج،

ب أطػراح التعميػؿ، ألنػو ال ىػػ( كجػك ْٔٔ-يرل عباس حسػف متابعػان البػف سػناف الخفػاجي)
الػت يثبت ممػا يعمػؿ بػو النحكيػكف إال الفػذ الفػرد، كلػذلؾ كػاف المصػيب مػنيـ مػف يقػكؿ: ىكػذا ق

 العرب مف غير زيادة عمى ذلؾ.

كمما ال شؾ فيو أف شيكع األسمكب المنطقي فػي تعميػؿ النحػك كاسػتنباط أحكامػو أدل إلػى 
لسػػنتيـ، كأدل بعػػدد كبيػر مػػف المثقفػػيف إلػػى ضػعؼ ممكػػات الناشػػئة، كأفسػد الػػذكؽ األدبػػي فػي أ

الكقػػكع فػػي الخطػػأ كالمحػػػف كفسػػاد المسػػاف، ممػػػا ظيػػر عنػػد كثيػػر مػػػف خػػكاص العممػػاء ككبػػػار 
المثقفػػيف، كممػػا كػػاف السػػبب فػػي جيػػؿ الشػػباب بأحكػػاـ النحػػك كأصػػكلو، كفػػي نطقيػػـ الحػػرؼ 

 البعيد عف الصكاب.

منػاص مػف أخػذ الشػباب بمػنيج جديػد  لذلؾ كاف ال بد مػف تربيػة األذكاؽ تربيػة ناجحػة كال
 في تعميـ المغة بربطيا ربطان قكيان بالنصكص األدبية.

إف الظػػاىرة الكاضػػحة كالماثمػػة كالخطػػرة أمامنػػا ىػػي استصػػعاب الشػػباب لمقكاعػػد كجيميػػػـ 
بيا، كخطرىـ في النطػؽ، كبعػدىـ عػف السػبلمة المغكيػة بعػدان تامػان، كال مفػر لنػا مػف الرجػكع إلػى 

عػػد عمػػى أسػػاس قػػكم مػػف حكػػـ النصػػكص األدبيػػة، كاتخػػاذ ىػػذه النصػػكص كسػػيمة دراسػػة القكا
 الستنباط األحكاـ المتصمة بقكاعد المغة.
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كاالرتبػاط بػيف قكاعػػد المغػة كالنصػكص األدبيػػة أمػر لػو أىميتػػو، ك ىػك بػالغ الحيكيػػة، كذك 
 أثر كبير فعاؿ، في صحة األلسنة، كصفاء المغة، كسبلمة النطؽ.

لمػػنص األدبػػي البميػػغ، كفيمػػو لػػو ككقكفػػو عمػػى خصائصػػو يعطيػػو الممكػػة فقػػراءة الشػػباب 
القػػادرة عمػػػى البيػػػاف، كالمكىبػػػة المبدعػػػة لػػػؤلدب، كيقػػكم الحاسػػػة األدبيػػػة فػػػي كجدانػػػو كأعمػػػاؽ 
شػػعكره، كيجسػػػد أمامػػػو النمػػاذج الحيػػػة البميغػػػة التػػي يجػػػب أف يقػػػكؿ عمػػى نمطيػػػا، كأف ينشػػػئ 

تيا، كيأخػػػذ مػػف ببلغتيػػا، مػػا يطبػػع لسػػانو عمػػػى األدب عمػػى منكاليػػا، كأف يقتػػبس مػػف فصػػاح
 البياف الجيد، كالتعبير البميغ.

ثػػـ ىػػذا الػػنص األدبػػي الػػذم نقدمػػو لمشػػاب، يظػػؿ مرتسػػمان فػػي كجدانػػو كأعمػػاؽ مشػػاعره، 
نمكذجان لمقاعدة التي يؤتى بو مف أجميا، كعندئذو تنصير القاعدة فػي نفسػو، كتظػؿ مرتسػمة فػي 

نػػػده قريبػػػة التنػػػاكؿ، كاضػػػحة كػػػؿ الكضػػػكح ال لػػػبس فييػػػا كال عقمػػػو البػػػاطف، كتصػػػبح سػػػيمة ع
 غمكض كال خفاء كال التكاء.

ثػػـ ىػػذا الػػنص كػػذلؾ بقراءتػػو كحفظػػو يحػػرؾ لسػػاف الشػػاب نحػػك سػػبلمة النطػػؽ، كصػػحة 
األداء  كسػػبلمة اإلعػػػراب، فػػػبل يخطػػػئ فػػػي فاعػػؿ فينصػػػبو، كال فػػػي مفعػػػكؿ فيرفعػػػو، كال فػػػي 

ابػػي آخػر، كيترتػب عمػى ذلػػؾ تبلفػي المحػف كالخطػػأ مخفػكض فيغيػره مػف الخفػػض إلػى حكػـ أعر 
 في ألسنة الشباب.

كمػف ثػـ فػبل منػاص لنػا مػف الػربط القػكم بػيف قكاعػد المغػة كالنصػكص األدبيػة فػي منػاىج 
الدراسة، فإف أىميػة ذلػؾ كفائدتػو كأثػره كاضػحة لمعيػاف كػؿ الكضػكح، فالنصػكص األدبيػة يجػب 

 .أف تككف أساسان قكيان لدراسة قكاعد المغة
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كمػف البػدىي الػػذم ال اخػتبلؼ عميػػو أف النصػكص المختػػارة يجػب أف تكػػكف مػف الببلغػػة 
كالجماؿ كالتأثير كمف الكضكح كالبعد عػف الغرابػة، بمكػاف كبيػر، فتخيػر النصػكص تخيػران سػميمان 
ىك أىـ ما في األمر ألنو األساس الذم سنبني عميو الخػركج إلػى مػنيج جديػد فػي دراسػة قكاعػد 

 المغة.

 ف النصكص األدبية التي تقدـ إلى الشباب قسماف:عمى أ

قسػػـ يسػػتخدـ السػػتنباط قكاعػػد المغػػة كأحكاميػػا. كفػػي رأيػػي أنػػو يجػػب أف يمتػػد االستشػػياد 
القػػػػرف  -أك إلػػػى عصػػػر المعػػػرم-القػػػرف الرابػػػع–كاالحتجػػػاج عمػػػى ذلػػػؾ إلػػػى عصػػػر المتنبػػػي 

 الخامس.

كفػي رأيػي أف كػؿ النصػكص  كقسـ يستخدـ إلضاءة القاعدة كتقريبيا إلى أذىػاف الشػباب،
 األدبية في مختمؼ العصكر، حتى نصكص العصر الحديث صالحة لذلؾ.

ككبػػار الشػػعراء فػػي األدب العربػػػي، كفػػي العصػػر الحػػديث بالػػػذات، لػػـ يصػػمكا إلػػى ىػػػذه 
المكانػػة األدبيػػة، إال بعػػد ثقافػػات عربيػػة كاسػػعة. كبعػػد تضػػمعيـ فػػي المغػػة العربيػػة تضػػمعان كبيػػران 

ميـ قيمة ببلغية كأدبية كعربية. كمما يسػكغ لنػا أف نجعػؿ ىػذا الكػبلـ حجػة بػيف مما يجعؿ لكبل
ذا حػاز الخطػأ عمػى شػاعر معاصػر مػثبلن. فػإف الخطػأ ينػدر فػي  أيدينا فيما نقرره مػف أحكػاـ. كا 

 آثار كبار الشعراء كأعبلميـ ممف يجب التخير مف أدبيـ، كاالستشياد كالتمثؿ بببلغاتيـ.

ألدبػػي فػػي دراسػػة القكاعػػد العربيػػة ضػػركرة ممحػػة كذلػػؾ بػػالمجكء إلػػى إف اسػػتخداـ المػػنيج ا
ضػػػاءتو كتفسػػػيره كتحميمػػػو كاسػػػتنباط القاعػػػدة منػػػو، ثػػػـ تقريػػػر ىػػػذه القاعػػػدة كشػػػرحيا،  الػػػنص كا 

جماؿ األحكاـ القريبة التي تدكر حكلي  ا.كا 
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 كفي ىذا المجاؿ نطالب مف الخبراء المغة ما يمي :

اعػػد المغػػة العربيػػة، فػػي مختمػػؼ المراحػػؿ األحكػػاـ التػػي بػػأف تحػػذؼ مػػف كتػػب الدراسػػة لقك  -ُ
تخالؼ رأم جميكر النحػاة، كأف تحػذؼ كػذلؾ كػؿ النصػكص التػي يػؤتي بيػا شػاىدان لحكػـ شػاذ 

 أك لميجة متكحدة، كما ماثؿ ذلؾ.

أف تػػػدرس القكاعػػػد كحػػػدىا الدراسػػػة العمميػػػة العميقػػػة فػػػي مرحمػػػة التخصػػػص العممػػػي، كأف  -ِ
بلئػػػـ، كأف تختػػػار نصػػػكص مؤلفػػػة مػػػف مختمػػػؼ العصػػػكر كمختمػػػؼ يختػػػار لػػػذلؾ الكتػػػاب الم

المصادر كالمراجع لمدراسة أيضان. بحيث تككف مصػكرة لمختمفػة منػاىج التػأليؼ فػي قكاعػد المغػة 
 العربية عند مختمؼ المدارس كاألقاليـ كالعصكر.

قػد شػرحو كقد عجبت مف اتخاذ ابف عقيؿ مثبلن كتابان دراسيان في حيف أف الجماؿ لمزجػاجي  -ّ
ابػػف ىشػػاـ المصػػرم شػػرحان يعػػد مػػف أركع مػػا يكتػػب فػػي قكاعػػد المغػػة أحكامػػان كتطبيقػػات، مػػع 

 سبلمة الذكؽ كسيكلة األسمكب ككضكح الفكرة كالبعد عف غرابة األسمكب التأليفي.

كال بػد لنػا مػف اسػتعراض المؤلفػات فػي النحػك مطبكعػة كمخطكطػة لتخيػر الكتػب الدراسػػية 
 تخصصة.منيا.. بمعرفة لجاف م

كيجػػب أف يككػػؿ اختيػػػار النصػػكص إلػػػى لجنػػة مػػف كبػػػار العممػػاء كاألدبػػػاء حرصػػان عمػػػى  -ْ
سبلمة التخير، كىذا يقكدنا بالدكر إلى ضركرة قياـ لجػاف متخصصػة إلخػراج كتػاب ضػخـ مػف 
أجػػزاء عػػدة، بحيػػػث يشػػتمؿ عمػػػى أركع المختػػارات مػػف الشػػػعر العربػػي فػػػي مختمػػؼ العصػػػكر، 

 مختارات مف النثر األدبي.. بجميع ألكانو كمف كؿ عصكر األدب.ككتاب مماثؿ يشتمؿ عمى 
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كفػي ىػذا المقػػاـ يجػب أف يقػػرر عمػى كػػؿ سػنة دراسػية كتػػاب أدبػي ممتػػاز لدراسػتو كفيمػػو  -ٓ
كمعرفػػة أىميتػػو األدبيػػة كالفكريػػة.. ليكػػكف قػػراءة الطالػػب لؤلسػػاليب الرفيعػػة خيػػر معػػيف لػػو مػػع 

 القكاعد.سبلمة األسمكب كصحة المغة كالتمكف مف 

كدرس المطالعػػة أك القػػراءة ضػػركرم أيضػػان فػػي منػػاىج الدراسػػة ألنػػو يضػػع نمكذجػػان أدبيػػان  -ٔ
كذلؾ بيف يدم الطالب كأماـ فكره كيعكد سبلمة النطؽ كحسف اإللقػاء.. كىػذا ممػا يجعمػو يتعػكد 

 األسمكب الرفيع. كالنطؽ السميـ.

 المحور الثاني: أثر النحو التطبيقي في مدرسنا.

ـز النحػك التطبيقػي حتػى يكػكف مفيدان،حسػب تجريبتػي ، ال يكػكف النحػك العممػي مفيػدان ما يم
كػؿ الفائػدة حتػى يكػكف فػي نفسػو معربػػان، فيمتػـز المعػرب بضػكابط آكاخػر الكممػات أثنػاء إعرابػػو، 
كيطبؽ عمميان جميع ما في درسو في الجانب النظػرم، بػؿ يمتػـز كػذلؾ بتطبيػؽ جميػع مػا درسػتو 

ة صػكتية كصػرفية كنحكيػة كببلغيػة، مػف أحكػاـ التجكيػد فػي مخػارج الحػركؼ مف معارؼ لغكي
كصػفاتيا كأحكاليػا كأحكاميػا، كقكاعػد الصػرؼ فػي ضػبط المفػردات لفظػا كخطػان، كقكاعػد النحػػك 
في تككيف الجممػة كضػبط أكآخػر الكممػات فييػا ، كمػا درسػو مػف أبػكاب البيػاف كالمعػاني كالبػديع 

كؿ جيده االلتػزاـ بقكاعػد اإللقػاء الجيػد فػي القػراءة الجيريػة كالخطابػة كالنقد كعمـ الداللة، بؿ يحا
 كالتحدث.

كأم أف ىػػػذا ىػػػػك العنصػػػػر المفقػػػػكد مػػػػف إعرابنػػػػا العممػػػػي فػػػػي جميػػػػع مراحمنػػػػا التعميميػػػػة 
كمؤسستنا الدراسية، مما أفقػد النحػك التطبيقػي فائدتػو األكلػى كغايتػو القصػكل كىدفػو األكؿ عنػد 

طبقػػكه كنقمػػكه إلينا،فجردنػػاه مػػف سػػماتو كصػػفتو الجكىريػػة حتػػى صػػار القػػدماء ممػػف اخترعػػكه ك 
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عنػػدنا جيػػدان ضػػائعان بػػبل فائػػدة لغكيػػة أك نحكيػػك أ تعميميػػة تربكيػػة، فكرىػػو الجميػػع حػػيف أصػػبح 
 غرمان ببل غنـ.

كالشػػؾ أف ىػػذا االلتػػزاـ يحتػػاج فػػي بدايتػػو إلػػى جيػػد مشػػترؾ مػػف المػػتعمـ كالمعمػػـ جيمعػػان، 
ميػػؿ مػػف الصػػبر كالجػػد كالرغبػػة. إلػػى عمػػؿ محبػػب إلػػى الجميػػع حػػيف كسػػرعاف مػػا يسػػتحيؿ بق

 تنكشؼ ليـ فكائده الجمة كآثاره العامة في التعمـ كالتعميـ.

أثػػر النحػػك التطبيقػػي فػػي إتقػػاف العربيػػة: إذا التػػـز المعػػرب بمػػا أسػػمفنا مػػف التطبيػػؽ العممػػي  -ِ
مػدرس الحػاذؽ لػو أثنػاء إعرابػو، لجميع معارفو المغكية كحمؿ نفسو حمبلن عمى ذلؾ مػع مراقبػة ال

فإنػػو مػػا يمبػػث أف يصػػير النطػػؽ بالفصػػحى طبعػػان لػػو كعػػادة بػػبل تكمػػؼ منػػو إال   فػػي البدايػػة 
كاأليػاـ األكلػى التػي تحتػاج منػو كمػف معممػػو لجيػد مضػاعؼ كصػبر شػديد كانتبػاه دائػـ، كبػػذلؾ 

لمحػف كالركاكػػة يضػبط جميػع قراءتػو ككبلمػو الرسػمي كمػو كبعػض العػامي، إذ ينفػرد طبعػو عػف ا
كالخطػأ أفػبل يرضػى بشػيء مػػف ذلػؾ منػو أكمػف غيػره، فيقػػرأ فصػيحان، ال يسػكف أكاخػر الكممػػات 
المتحركػػة إال عنػػد الكقػػؼ عمييػػا، كيخطػػب فصػػػيحان، كيتحػػدث كػػذلؾ، مػػع شػػيء مػػف التكمػػػؼ 
 كالمتابعػة كالرقابػة الذاتيػة التػي تػزكؿ كميػا شػيئا فشػيئا، كأحسػف مػا يكػكف ذلػؾ إذا ميػد لػو بػػتعمـ
الػػتبلكة المجػػكدة لمكتػػػاب العزيػػز، إذ ىػػك مفتػػػاح العربيػػة كحاسػػيا كمادىػػػا بأسػػباب الحيػػاة حػػػيف 
ندرس غيرىػا مػف األلسػنة القديمػة كالمغػات التاريخيػة التػي ذىبػت إلػى متحػؼ التػاريخ فػي أحسػف 
ال أصػػبحت أثػػران بعػػد عػػيف، أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف النحػػك التطبيقػػي بيػػذه الصػػفة يمػػنح  األحػكاؿ كا 

اعة أدبيػػة عاليػة فػػي التحػػدث كالخطابػة كالقػػراءة الجيريػػة، كبدكنػو يخجػػؿ كينػػزكم، المعػرب شػػج
بػػؿ يصػػاب بالرعػػب كينخمػػع إذا طمػػب إليػػو أف يقػػرأ أك يمقػػي كممػػة قصػػيرة فػػي محفػػؿ أك يعػػرب 
أمػػاـ زمبلئػػو فػػي قاعػػة الػػدرس، كمػػا مشػػاىد فػػي ىػػذا العصػػر، اإلعػػراب العممػػي المعػػرب ينقػػؿ 
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عقػػؿ المػػتعمـ إلػى لسػػانو، فينطمػػؽ فػي القػػراءة كاإلعػػراب كالتحػػدث العمػكـ كالمعػػارؼ المغكيػػة مػف 
انطبلقا عجيبا لػـ يكػف معركفػا عنػده مػف قبػؿ، كىػك بػذلؾ مػف عكامػؿ تقكيػة الشخصػية كبنائيػا 
بناءن تربكيان متينان ىك مػف أىػـ مػا يحتػاج إليػو فػي حياتػو كميػا، كىػذا مجػرب مشػاىد، كىػك كػذلؾ 

بػؿ فػي أكثػر مػف نسػمييـ المثقفػيف فػي العػالـ ممػف يتحػدثكف  مما نفتقده في أكثػر متعممػي اليػكـ
 بما يظنكنو عربية يمؤلكف بيا فضاء اإلعبلـ الناطؽ بالعربية.

أثػر النحػك التطبيقػي فػي إتقػاف عمػكـ العربيػة :كمػف المعمػكـ أف عمػكـ العربيػة كغيػر العربيػػة  -ّ
تشػرقيف كبعػػض أبنػاء العػػرب نفسػيا،فقد تػدرس عمػػكـ العربيػة بغيػػر العربيػة كمػػا يفعػؿ أكثػػر المس

ممػػف يبعثػػكف لمدراسػػة فػػي بػػبلد الغػػرب فػػي ىػػذا العصػػر، كقػػد يحفػػظ أحػػدىـ) البيػػاف كالتبيػػيف ( 
كلكنػو إذا تكمػػـ ال يكػاد يبػػيف، كمػػف ىنػا نػػدرؾ يقينػػان أفة العمػـ النظػػرم بقكاعػػد العربيػة فػػي جميػػع 

مؤسسػػاتنا التعميميػػة  عمكميػػا ال يػػدؿ بالضػػركرة عمػػى معرفػػة الشػػخص بالعربيػػة عمميػػان. كمعظػػـ
كالتربكيػة اليػػكـ تعمػـ شػػيئان مػػف عمػكـ العربيػػة، كقممػا تعمػػـ شػػيئاو العربيػة نفسػػيا، فتػرل طمبتنػػا فػػي 
المراحػؿ الدراسػية المختمفػة يحفظػػكف مػا يقػدـ ليػػـ أثنػاء الدراسػة، بيػػدؼ الحصػكؿ عمػى النجػػاح 

دراسػية، دكف أف يتقنػكا تمػؾ أك الدرجات العالية فيو خكؼ الرسكب  فػي اختبػارات نيايػة الفتػرة ال
العمكـ نظريا بؿ تطبيقيا عمميان، فيـ في الغالػب خمػك مػف الميػارات المغكيػة الضػركرية التػي ىػي 
اليػػدؼ األسػػاس مػػػف تدريسػػيـ، كالكتابػػة كالقػػػراءة كالتحػػدث كالفيػػـ، كاإلعػػػراب العممػػي بكصػػػفو 

تيػا، كذلػؾ بكثػرة تكريرىػا السابؽ يؤدم إلى إتقاف قكاعد النحػك كترسػيخيا فػي ذىػف الػدارس كتنمي
أثناء اإلعراب التطبيقي،كمػا يػؤدم اإلعػراب العممػي إلػى تصػحيح الفيػـ النظػرم الػذم قػد يظيػر 
ذا كػػاف ىػػذا كاضػػحان بالنسػػبة لقكاعػػد النحػػك التػػي يكثػػر تردادىػػا  الخطػػأ فيػػو بػػالتطبيؽ العممػػي. كا 

فػػي جممتيػػا المفتػػػاح  أثنػػاء اإلعػػراب، فػػإفة النحػػػك ىػػك مفتػػاح عمػػػكـ العربيػػة األخػػرل التػػي ىػػػي
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األسػػاس لفيػػـ العمػػكـ األخػػرل خصكصػػا العمػػكـ الشػػرعية ككػػؿ عمػػكـ التػػراث المنقػػكؿ إلينػػا عبػػر 
القػػركف اإلسػػبلمية المتطاكلػػة، أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف كثيػػران مػػف القكاعػػد الكميػػة كالمسػػائؿ العمميػػة 

رؼ كعمػػكـ الفرعيػػة لعمػػكـ العربيػػة األخػػرل تػػرد عرضػػان أثنػػاء اإلعػػراب، مثػػؿ بعػػض قكاعػػد الصػػ
الببلعػة كالنقػػد كعمػػـ الداللػة بػػؿ بعػػض المعػارؼ الشػػرعية كألدبيػػة فػي التفسػػير كالقػػراءات كالفقػػو 
كأصكلو مع كثير مف نصكص القرآف كالحػديث كالشػعر كالنثػر فػي العصػكر المختمفػة، ألف ذلػؾ 
م كمػو أك بعضػو ىػػك محػاؿ التطبيػػؽ الفعمػي فػػي اإلعػراب العممػي، كالعمػػـ يػدعك إلػػى العمػـ كيغػػر 

بالمزيػد منػو، فكممػا أتقػف المعػرب شػيئان مػف تمػؾ المعػارؼ المتنكعػة دعػاه ذلػؾ إلػى المزيػد منيػا، 
فيكػكف اإلعػػراب التطبيقػي سػػببان فػػي إتقػاف كثيػػر مػػف عمػكـ العربيػػة كاإلسػػبلـ كاإللمػاـ بػػكافر مػػف 
المعػػػارؼ المغكيػػػػة كاألدبيػػػة كالشػػػػرعية عمػػػى تفػػػػاكت بينيػػػا حسػػػػب اىتمامػػػات الػػػػدارس كميكلػػػػو 

صػية كجيػكده الذاتيػة فػي القػػراءة كاالطػبلع كالػتعمـ، ألف عمػكـ العربيػػة كمػا أنيػا ىػدؼ فػػي الشخ
ذاتيا فيك كسيمة إلى غيرىا مف العمكـ الشرعية كالعمميػة التػي ىػي الغايػة، كليػذا كػاف أىػؿ العمػـ 
يسمكف العربية، عمى جبللة قدرىا عندىـ كعمػك شػأنيا كسػمك منزلتيػا فػي نفكسػيـ، عمػكـ اآللػة، 

 : الكسيمة إلى العمكـ األخرل كا أعمـ.أم

 الخاتمة وعالج المشكمة : 

عندما يشخص الطبيب الداء تشخيصان صحيحان دقيقان ، فإنو يستطيع كصؼ العبلج النافع 
الذم يككف عامبلن مساعدان عمى الشفاء بإذف ا تبارؾ كتعالى ، كىا نحف قد كضعنا أيدينا 
عمى الداء كعرفنا مكانو ، كلمسنا أسباب حدكثو ، كعميو سنقترح العبلج الذم نسأؿ ا أف 

 ان نافعان . يككف عبلج
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بالنسبة لمبيئة المحيطة بأبنائنا الطبلب ال بد أف تتحكؿ إلى بيئة عربية حديثان ككتابة -ُ
كسمككان كتعامبلن ، كأكؿ ما نبدأ بو مف مككنات البيئة المحيطة بالمجتمع التعميمي ، كيعني بو 

 . المؤسسة التعميمية سكاء كانت مدرسة أك كمية جامعية أك حتى رياض األطفاؿ 

 أف نعمؿ عمى تشجيع البحكث النحكية كالصرفية كتمكيميا . -ِ

أف تدرس القكاعد كحدىا الدراسة العممية العميقة في مرحمة التخصص العممي، كأف  -ّ
يختار لذلؾ الكتاب المبلئـ، كأف تختار نصكص مؤلفة مف مختمؼ العصكر كمختمؼ 

مختمفة مناىج التأليؼ في قكاعد المغة المصادر كالمراجع لمدراسة أيضان. بحيث تككف مصكرة ل
 العربية عند مختمؼ المدارس كاألقاليـ كالعصكر.

كقد عجبت مف اتخاذ ابف عقيؿ مثبلن كتابان دراسيان في حيف أف الجماؿ لمزجاجي قد شرحو  -ْ
ابف ىشاـ المصرم شرحان يعد مف أركع ما يكتب في قكاعد المغة أحكامان كتطبيقات، مع 

 سيكلة األسمكب ككضكح الفكرة كالبعد عف غرابة األسمكب التأليفي.سبلمة الذكؽ ك 

ة منيا.. كال بد لنا مف استعراض المؤلفات في النحك مطبكعة كمخطكطة لتخير الكتب الدراسي
 .  بمعرفة لجاف متخصصة.

كلعمي أختـ ىذا البحث باقتراح ، يتمنى لك جربنا تطبيؽ تدريس النحك في السنة األكلى -ٓ
الثانية الجامعتيف مف كتاب قديـ مكجز ، كحبذا لك جربنا تدريس كتاب الجمؿ كالسنة 

لمزجاجي في مجمكعة أك كمية ، كتدريس كتاب الكاضح لمزبيدم في مجمكعة أخرل ، 
كتدريس الممع البف جني في مجمكعة ثالثة أك المغني البف ىشاـ لمجمكعة رابعة ، ثـ جمعنا 

بيف نتائج عممنا الحالي فنككف بذلؾ قد خطكنا خطكة عممية النتائج كحممناىا ككازنا بينيا ك 
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كعممية تقكـ عمى التجربة كالمبلحظة ، كالتحميؿ في مجاؿ اختيار الكتاب المناسب لمتدريس 
في الجامعة كفي ختاـ ىذا البحث المكجز ندعكا ا أف يكفؽ الجميع في خدمة النحك، خدمة 

   كالمعيف عميو .لمقرآف الكريـ . كا المكفؽ لمصكاب 

 مراجع البحث:

 لمشيخ محمد عرفة.بدكف تاريخ، -مشكمة المغة العربية-(ُ)

 ـ.ُْٔٗالمكتبة المصرم ببيركت  -د.ميدم المخزكمي–في النحك العربي  -(ِ)

مطبكعات الككيت  ُْٕٗ-د. خديجة الحديني-الشاىد كأصكؿ النحك في كتاب سيبكيو-(ّ)
 .ّٕرقـ 

 ـ.ُْٕٗمحمد الطنطاكم الطبعة الثالثة الشيخ  -نشأة النحك-(ْ)

ابف عقيؿ شرح كتعميؽ محمد عبدالمنعـ خفاجي كطو الزيني كمحمكد النكاكم، بدكف  -(ٓ)
 تاريخ،

 ـ.ُٓٗٗالطبعة األكلى، -تحقيؽ خفاجي كالزيني-طبقات النحكييف البصرييف لمسيرافي -(ٔ)

 ـ.ُْٕٗمطبعة الكميات األزىرية -ياالشباه كالنظائر لمسيكط-(ٕ)

 تعميؽ الشيخ محمد محي الديف عبد الحميد،بدكف تاريخ،–االشمكني  -(ٖ)

 ـ.ُّٓٗتحقيؽ الصعيدم -سر الفصاحة البف سناف الخفاجي-(ٗ)

 ـ.ُٕٓٗ-دمشؽ  -في أصكؿ النحك لسعيد األفغاني -(َُ)
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 ُِٓٗاإلسكندرية  -د.حسف عكف-كالنحك-المغة -(ُُ)

 الطبعة الثالثة، القاىرة،-د المكلى كآخريفتحقيؽ محمد أحمد جا-المزىر لمسيكطي-(ُِ)

 ـ.ُٖٔٗ-دار المعارؼ بالقاىرة -د. شكقي ضيؼ-المدارس النحكية-(ُّ)

لمدكتكر عبدالمجيد -المدخؿ إلى دراسة النحك العربي عمى ضكء المغات السامية-(ُْ)
 مطبعة الشبكشي باألزىر. -ُُٓٗطبعة أكلى -عابديف

 ـ.ُّٖٗ-القاىرة-مد الشاطر أحمدد. مح-المكجز في نشأة النحك-(ُٓ)

 ـ.ُٓٓٗالعمدة البف رشيؽ القيركاني،ط القاىرة، الباب الحمبي،-( ُٔ)

 ـ،ُٖٓٗالكشاؼ لزمخشرم، مكتبة المثنى، بغداد،-( ُٕ)

 ـ.ُٖٓٗخزانة األدب لمخظيب البغدادم،بغداد، -(ُٖ)

 ـ.ََُِفاجي،اإلسكندرية،عبقرية اإلبداع األدبي أسبابو كظكاىر،محمد عبد المنعـ -( ُٗ)

 ـ.ُُٗٗديكاف المعاني ألبي ىبلؿ العسكرم،،ط،بيركت لبناف، -(َِ)

 ـ.ُٕٔٗا البياف كالتبيف لمجاحظ،ط ، القاىرة، -( ُِ)

 ـ.ُٖٓٗالشعر كالشعراء البف قتيبة،ط،بيركت لبناف، -( ِِ)

 ـ.ُٔٓٗالمكانة لآلمدم،ط،بغداد،-( ِّ)

 ـ.ََُِر،ط،دمشؽ،البداية كالنياية ،البف كثي  -(ِْ)
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 ـ.ََُِالمثؿ السائر البف األثير،ط،القاىرة، -(ِٓ)

 عيار الشعر البف طباطبا تحقيؽ الحاجرم كمحمد زغمكؿ، القاىرة، بدكف تاريخ.-( ِٔ)

 ـ.ََُِاالقتراح، لمسيكطي،ط، القاىرة،مكتبة الجامعة،  -(ِٕ)

 ـ.ُٓٓٗالخصائص البف جني،ط،بغداد  -( ِٖ)

 ـ.ُٕٕٗعمؿ النحك لمزجاج،ط،القاىرة،مكتبة الجامعة،اإليضاح في  -(ِٗ)

دراسات لسانية في نحك الجممة،بكرم محمد الحاج،منشكرات مجمع المغة العربية  -(َّ)
 ـ.َُِٖالخرطكـ،

، ُْاإلعراب العممي، سميماف يكسؼ خاطر، بحث منشكر في مجمة الحكمة العدد، -(ُّ)
 ىػ المممكة العربية السعكدية.ُُّْ
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Abstract. 

The problem of reading comprehension is encountered the learners of 
private schools because they are not accustomed to read skillfully, 
instead, they try to pick up the meaning depending just on surface 
form (denotation) of words. The study was conducted to shed the 
light on the problems of reading comprehension that encountered 
private secondary students in Al-Geneina Administrative Unit in 
Western Darfur State- Sudan. There are twenty- one private 
secondary schools in Al-Geneina ,the second-class students were 
selected asa population of the study, and (46) forty sixparticipants 
were chosen randomly as a sample of the study.The descriptive 
analytical method was used. A comprehension test used as a tool for 
data collection. The study found that; learners neglected the two 
important skills in reading English comprehension which are skimming 
and scanning, and that's happened because of their vocabulary 
weakness.Teachers should have to teach and show their studentsthe 
differences between skimming and scanning so as to find out the 
general and specific meaning of the text. 

Key words:Investigating, comprehension, Sudanese, private, 
secondary, students 
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  .الممخص                                       

تمثؿ القراءة الصامتة مشكمة حقيقية تكاجػو طػبلب المػدارس الخاصػة كذلػؾ لعػدـ تعكيػدىـ عمػى 

بػؿ يعتمػدكف عمػى أخػذ معػاني الكممػات بصػكرة سػطحية عمػى حسػب شػكؿ ’القراءة بميارة عالية

أجريت الدراسة بيدؼ إلقػاء الضػكء عمػى مشػاكؿ القػراءة الصػامتة التػي تكاجػو طػبلب الكممات. 

السػػكداف. ىنالػػؾ كاحػػد  -المػدارس الثانكيػػة الخاصػػة بكحػػدة الجنينػػة اإلداريػػة كاليػة غػػرب دارفػػكر

كعشركف مدرسة ثانكيػة خاصػة بمحميػة الجنينػة. تػـ اختيػار مجتمػع الدراسػة مػف طػبلب الفصػؿ 

(  سػتة كأربعػكف مػنيـ بصػكرة عشػكائية يمثمػكف نمػكذج ْٔار الباحث عػدد )الدراسي الثاني كاخت

الدراسػة. اسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػػي. كتػـ تصػميـ اختبػار فػي القػراءة  الصػػامتة 

كػػأداة لجمػػع المعمكمػػات. تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف الطػػبلب يتجػػاىمكف ميػػارتيف أساسػػيتيف فػػي 

قػػػراءة بصػػػكرة سػػػطحية كعميقػػػة أم) تفصػػػيمية( كذلػػػؾ بسػػػبب عمميػػػة القػػػراءة الصػػػامتة كىمػػػا ال

ضػػػعفيـ كعػػػدـ معػػػرفتيـ بمفػػػردات المغػػػة الكافيػػػة. يكصػػػي الباحػػػث بػػػاآلتي: عمػػػى األسػػػاتذة أف 

يدرسكا كيبينكا لتبلميذىـ الفرؽ بػيف القػراءة السػطحية كالعميقػة حتػى يتعرفػكا عمػى معػاني القطعػة 

 بشكميو السطحي كالعميؽ.
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Introduction . 

Reading considered as essential as other skills of language, that is, through it 
learners explore more about the language and subsequently they develop the 
other skills. Linsay and Knight (2006- 93) state that “reading is important way 
for learners to access new language and practice the language that they have 
already met” if the learners understand the written text well, they will be able to 
raise their standard by the new language which they read in the text. According 
to Could and et al (1990) reading is a creative act just like writing and painting 
because it makes meaning of everything around us. Ib id (1990- 3) state that 
Reading is lively art because we are involved in a process of making potential 
meanings read for ourselves, our style and for others. Indeed reading is lively 
art, it is common to think comprehension and it is possible to discover the 
meaning which already existed. The researcher considers that reading lifts the 
readers or learners to find out novel ideas that increase their opinions and 
understanding the language rapidly. Through reading learners do not face 
difficulties and problems that non-native speakers suffer from like use of 
functional words. Learners read for many reasons according to their need of 
language skills. Thus, they can build their competence. According to Lindsay 
and knight (2006) people read for several reasons, may some of us read for 
getting information to find out how to do something (instructions). Also, people 
read in purpose of communicating with someone and entertaining, like reading 
magazine, newspaper, novel, article…etc. People read for their study or their 
job (position in work). 
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1. Literature Review  

2.1 Reading comprehension 

Comprehension is deep understanding. The researcher agrees that reading 
comprehension for learners of English as a foreign language is based on the 
idea that there is appropriate course is required for learners who need to be 
lifted to new information.In U.S.A article number 131 (2006) Reading 
comprehension skills increased pleasure and effectiveness, strong reading 
comprehension skills helps in all other subjects and in the personal and 
professional lives. Indeed reading comprehension has an effect on personal 
manner socially and psychologically, that is, through reading the reader or 
learner reads several stories and articles concerning psychological behavior.  

2.2 Aspects of reading comprehension 

a. Vocabulary 

Vocabulary is essential in reading comprehension; it helps for understanding 
the text well. 

b. Literal comprehension 

 It means the reader reads for getting information. Gordon (1941 -1) states 
about literal comprehension “to read and recognize information” this means 
information presented in a systematic way of straight forward reason. 

c. Inferential  

The reader reads the text and understands it well then he has to reply the 
questions which come after the reading text. 
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d. Analyzing  

According to Gordon (1994) the reader can analyze the text how it written, the 
way of putting punctuations, ideas how they arranged and vocabulary how 
chosen…etc. 

2.3 Reading in classroom 

The researcher believes that learning reading in classroom breaks into three 
stages such as:- 

a. Pre-reading stage. 
b. Reading stage. 
c. Post reading stage 
 Pre reading stage 

  The purpose of this activity is to prepare learners for what they will read and 
setting the task for the second stage. 

 Reading stage 

This activity for checking, giving, providing; the purpose is to read and enable 
the instructor to monitor the learners. 

 Post reading stage 

It is an activity for checking, providing, giving feedback and following-up work. 

2.4Reading activities 

Reading activities includes three acts; the researcher summarizes them as 
Knight’s explanation (2006)  
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-Teacher- learner interaction activities; the teacher stops learners while 
reading and asks them comprehension questions. 

-Learner-learner interaction activities; it involves learners interacting with their 
classmates by asking each other what everyone has already read and what 
each one understood from this point and so on. 

-Text-only activities; the teacher orders his learners how to put a list of event 
into the right time or in sequential way. 

2.5Reading strategies 

The word (strategy) is used in learning when instructors and learners put ways 
for solving problems or upgrading the level of learners. In reading; there are 
strategies applied for supporting learners in getting more information and clear 
comprehension reading. The researcher believes there are several strategies in 
reading comprehension as follows:- 

a. See image 

The learner visualizes what the writer is descending the pictures of characters 
are seen by asking each other. 

b. Establish relationship with narrator 

 The learner thinks about the narrator (the person who tells you information in 
the text) identifies who narrator is. 

c. Predict what will happen 
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The learner does predict what will happen by using his previous knowledge or 
background. 

 

d. Ask questions 

The learner asks oneself all the times what, why, where and how, why do 
characters do what they do? Why this event is happening in this text? Why the 
writer wrote the text through this way? What is the significance of the details 
the author included? Do the details mean something? 

e. Inference 

The learner looks for what is being implicit, he reads between the lines to find 
out the intended message of the text/ context. 

3. Methodology  

The descriptive analytical method was used to describe and analyze the data of 

this study.Thestudy population is second-class learners from twenty- one 

private secondary schoolsin Al-Geneina Administrative Unit, western Darfur 

State. The researcher selected (46) forty six participants as a simple random 

sample of the study and were chosen from seven private schoolsto represent 

the entire population.  A comprehension test was used as instrument to collect 

the relevant data for the study.  
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4- The study should answer this question 

a.To what extent the standard of reading comprehension in Al-Geneina private 

secondary schools become weak? 

5- Hypothesis of the Study 

b. The standard of reading comprehension in Al-Geneina private secondary 

schools becomes weak 

6-Data analysis and discussionsof the participant’s responses 

Participants information Test responses Total   % 

School name  Nour Al 

marif 

Q1 Q2 Q3 4 2 2 8 26 

Gender Female Q1 Q2 Q3 4 6 12 22 73 

 

Participants 

Number 

 

Five 

Q1 Q2 Q3 4 4 0 8 26 

Q1 Q2 Q3 4 6 8 18 60 

Q1 Q2 Q3 4 6 8 18 60 

   Table (1) shows that there are five female participants from Nour Al Marif 

School have been studied. There are two of them failed to get the (50%) from 
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the entire marks; while three of them passed the test and have got good 

results. 

Table (2) 

Participants information Test responses Tota

l  

 % 

School name Abu 

alhasanein 

Q1 Q2 Q3 4 2 4 10 33 

Gender Male Q1 Q2 Q3 4 6 8 18 60 

 

Participants 

Number 

 

four 

Q1 Q2 Q3 6 6 12 24 80 

Q1 Q2 Q3 4 2 6 12 40 

Table (2) shows that there are four male learners from AbulahasneinSchool 

have been studied as study participants, two passed the test and two failed to 

pass it. 

Table (3) 

Participants information Test responses Tota

l  

 % 

School name  Ismail Q1 Q2 Q3 6 2 4 12 40 
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Gender Female Q1 Q2 Q3 2 4 10 16 53 

 

Participants 

Number 

 

Five 

Q1 Q2 Q3 4 2 4 10 33 

Q1 Q2 Q3 4 2 4 10 33 

  - - - 4 2 4 10 33 

Table (3) indicates that there are five female students from Ismail School have 

been studied as study participants, as it shown above there is only one 

participant passed the test, and the others failed to pass it. 

Table (4) 

Participants information Test responses Tota

l  

 % 

School name  Muhieeldeen Q1 Q2 Q3 6 2 12 20 66 

Gender Female Q1 Q2 Q3 6 6 14 26 86 

 

Participants 

Number 

 

Nine 

Q1 Q2 Q3 6 6 14 26 86 

Q1 Q2 Q3 4 6 16 26 86 

 Q1 Q2 Q3 6 4 6 16 26 

Q1 Q2 Q3 6 4 6 16 26 
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Q1 Q2 Q3 0 4 4 8 18 

Q1 Q2 Q3 0 4 4 8 18 

Q1 Q2 Q3 4 6 2 12 20 

Table (4) clarifies that there are nine female students from MuheildeenSchool 

have been studied as study participants and five of them have got more than 

(80%) marks, while the others have got (60%).  

Table (5) 

Participants information Test responses Total   % 

School name  Al Mukhtar Q1 Q2 Q3 4 2 4 10 33 

Gender Female Q1 Q2 Q3 4 2 12 18 60 

 

Participants 

Number 

 

Eight 

Q1 Q2 Q3 4 2 6 12 40 

Q1 Q2 Q3 4 2 4 10 33 

 Q1 Q2 Q3 4 4 2 6 12 

Q1 Q2 Q3 4 4 2 6 12 

Q1 Q2 Q3 4 4 4 12 20 

Q1 Q2 Q3 2 2 2 4 8 
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Table (5) shows that there are eight female students from Al Mukhtar School 

have been studied as study participants. There is only one participant had got 

(60%) but the other seven of them failed to pass the test. 

Table (6) 

Participants information Test responses Tota

l  

 % 

School name  Almustafeen Q1 Q2 Q3 4 4 2 10 33 

Gender Male Q1 Q2 Q3 2 4 2 8 26 

 

Participants 

Number 

 

Seven 

Q1 Q2 Q3 2 0 4 6 20 

Q1 Q2 Q3 4 4 6 14 46 

 Q1 Q2 Q3 4 4 2 10 16 

Q1 Q2 Q3 0 0 0 0 0 

Q1 Q2 Q3 6 6 2 8 16 

Table (6) indicates that there are seven participants from AlmustafeenSchoolall 

of them male students, two of them have got (53%). One of them failed to get 

any mark in all comprehension questions and the rest failed to pass the test. 
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Table (7) 

Participants information Test responses Tota

l  

 % 

School name  Al Taleea Q1 Q2 Q3 4 2 4 10 33 

Gender Female Q1 Q2 Q3 4 2 12 18 60 

 

Participants 

Number 

 

Eight 

Q1 Q2 Q3 4 2 6 12 40 

Q1 Q2 Q3 4 2 4 10 33 

 Q1 Q2 Q3 4 4 2 10 33 

Q1 Q2 Q3 4 4 2 10 33 

Q1 Q2 Q3 4 4 4 12 40 

Q1 Q2 Q3 2 2 2 6 20 

Table (7) indicates that there are eight female learners from Al Taleea School 

have been participated. Three of them have got (80%), one participant got 

(86%), one participant got (72%) and two participants have got less than (70%).  
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Table (8) 

Q1 marks Q2 marks Q3 marks Test 

marks 

Failed 

participant 

Passed 

participants 

Whole 

participants 

Success % 

6 6 18 30 24 22 46 47 

The above table shows the full marks of the test questions analyzed and found 

that, there are (22) participants got more than (50%) and (24) participants got 

less than (50%) from the entire number (46) of the participants. Therefore, 

more than (50%) of the learners failed to pass the test. This indicate that 

students need more training on reading comprehension passages so as to 

improve their skills.  

7. Discussion  

The first question of the test concerning the whole comprehension of the 

passage, so it comes as (give short answer). 

Here most of the participants tried to guess the answer by going back to the 

passage and looking for the mentioned words in the question, and then they 

stated the whole sentence which resembles the question as an answer of the 

question. The participants do not read the passage carefully to obtain its main 
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idea and further information about the written text. Moreover, participants wrote 

answers which are not proper answers of a comprehension topic; they do not 

try to look for details and deep understanding. Even grammatically, the answers 

ill-formed. Also, the answers written as run-on sentences, that is no 

punctuation and no indentation at the beginning of the written answers. 

Therefore, learners lack the skills of understanding the written texts in English 

as a foreign language. Thus, they do not aware of input skill (reading.  

The second question of the test is inferential. It gives participants opportunity to 

infer the answer. It is a comprehension question indeed. There are thirty-four 

participants from forty six failed to answer the three parts of the question, this 

refers to the neglecting of thinking while reading stage. Also, they neglect 

reading behind the lines and there is no close reading which means reading all 

the words in the written text. 

The third question of the test concerning vocabulary, here more than half of the 

entire participants failed to answer the question correctly. This leads to the 

neglecting of vocabulary which stated in the passage. As the researcher sees  it 

learners do not focus on the meaning of the written text. As usual some words 
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are written in the text and they have synonyms and antonyms. Here the chance 

of learner matters to fulfill the gaps of the new meanings. Learners can ask 

their instructor about the new words and the instructor also could review some 

of vocabulary that giving learners opportunity to know unfamiliar words which 

are closely related to the title of the passage. 

8. Findings: 

The Learners in Algeneina administrative private schools do not learn English 

comprehension skillfully; because the researcher observed that some learners 

do not care about reading comprehension because of the words difficulty as 

they think; in addition to the demotivation of learning English among their 

colleagues. Besides, unavailability of text books at school or market also plays 

an influential role in learning. Moreover, learners try to guess the meaning of 

texts depending on their first language which has totally different techniques 

and ways of reading comprehension. Furthermore; learners do not pay their 

attention on vocabulary preview reviewed by their teachers and this is lead 

them to neglect the two important skills in reading English comprehension 

which are skimming and scanning; therefore, they haven't repertoire. 
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9. Recommendations 

As the study conducted, it should have recommendations that signify learners 

and instructors in reading comprehension. Learners should have to use the two 

skills of skimming and Scanning so as to find out the general and specific 

meaning of the text and this is means that reading comprehension needs 

trained instructors to instruct learners the proper ways of reading 

comprehension. In addition to that vocabulary preview should be focused on by 

instructors and learners.Also some researchers of this field suggested that the 

comprehension of less skilled learners can be improved by a series of short 

training sessions that stress making inferences and integrating information in 

the text. At last, learners lack the skill of reading comprehension reflects on 

their performance (speaking and writing). Hence, practicing activities is 

important in learning reading comprehension. 
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 الممخص.
تناكؿ البحث بالدراسة كالتحميؿ أثر اإليماف بالقضاء كالقدر في حياة اإلنساف ، كارتباطو       

باإليماف با ، كتصحيح المفاىيـ الخاطئة المتعمقة بالجانب العقدم ، كتحذير المسمميف عمى 
عدـ الخكض فيو ، كربط المفاىيـ مع بعضيا البعض في حقيقة القضاء كالقدر في ضكء 

كصفي االستقرائ اب كالسنة، كاألخذ باألسباب كالتككؿ عمى ا ، كاتبع الباحث المنيج الالكت
اإليماف بالقضاء كالقدر بالنصكص القرآنية كالسنة ك مبينا بأقكاؿ  ستقراء أثراالتحميمي ، قاـ ب

أىؿ العمـ ، كتكصمت الدراسة إلى نتائج أبرزىا االستقامة عمى منيج سكاء في السراء 
كالضراء، كالمؤمف بالقدر دائما عمى حذر، ككذلؾ في مكاجية الصعاب كاألخطاء بقمب ثابت 
، خرج الدراسة بعدد مف التكصيات : منيا الصبر كالرضا بالقضاء كالقدر، كتكضيح ثمرات 
اإليماف بالقضاء كالقدر في المجتمع المسمـ ، كأف اإليماف بالقضاء كالقدر ركف مف أركاف 

مف أصعب اإليماف فيما كاستيعابا عند الذيف قؿ حظيـ مف العمـ الشرعي كلذلؾ اإليماف كىك 
نجد كثير مف الناس خاض فيو بغيرعمـ كال ىدل كال كتاب منير، كأما أىؿ العمـ الراسخكف 

 فيو فيك عندىـ مف القضايا الكاضحة المعالـ التي ال لبس فييا كال غمكض .
 

.، والكتابة ، والمشيئة ، والخمق ثر ، و العمم الكممات المفتاحية : اإليمان ، واأل   
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Abstract . 

The research addressed the study and analysis of the impact of 
fatalism's believe and its fruits in the human life. Because it is 
linked to believe in Allah, and to the correct the wrong concepts 
regarding by doctrine, have also , Warning the Muslims after the 
delusion that comes only behind the sedition and misguidance, 
and linking concepts with each other in the real truth of fatalism 
in the light of the Quran and Sunnah, and taking the reasons 
and trust in Allah, and the study followed the descriptive and 
analytical methods, the study achieved several results, the most 
important was integrity of the approach in both good and bad,  
who believe in fatalism always in warning , also in facing 
difficulties and mistakes with gentle heart. The research has 
adopted several recommendations as patient, satisfied with 
fatalism, and illustrate the fruits of believe with fatalism for the 
Muslim community. 
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 املقدمة

الحمد  الذم أباف سبيؿ اليدل كجعؿ النبييف مبشريف كمنذريف كالصبلة كالسبلـ عمى 
 نبينا محمد صمى ا عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ .

المسائؿ العقدية التي دار حكليا الجدؿ بيف المتكمميف إف مسألة القضاء كالقدر مف أىـ 
ذا رجعنا بالتاريخ اإلسبلمي إلى فترة النبي صمى ا  كالفبلسفة كأىؿ الممؿ األخرل ، كا 
عميو كسمـ كاف ناىيا مانعا لممسمميف عف الكبلـ في مسائؿ القدر كما أكضح ذلؾ شيخ 

سألة مف مسائؿ االعتقاد الف اإلسبلـ ابف تيمية مؤكدا عمى عدـ الخكض في أم م
 مصدرىا الكحي .

كتبيف لنا بعد كفاتو عميو الصبلة كالسبلـ نشأ جدؿه حكؿ مسألة القدر كظير االبتداع 
الحقيقي ليذه المشكمة ، كأنقسـ المسممكف إلى فرؽ متعددة كما ذلؾ إال لسكء فيـ 

 المسمميف لعقيدتيـ الفيـ الصحيح .

 أىمية المكضكع كأسباب اختياره: 

/ يعتبر مكضكع القضاء كالقدر مف المكاضع الميمة لتعمقيو بحياة اإلنساف فما مف ُ
إنساف يعيش في ىذه الحياة كيسير في مناكبيا عمى أم إتجاه في حياتو العممية أك 

 العقدية ،إال قضية القضاء كالقدر عنده مف القضايا التي تشغؿ بالو .

جماع سمؼ األمة عمي كجكب اإليماف بالقضاء  / كقد دؿِ القرآف كالسنة الصحيحة كا 
 كالقدر خيره كشره . 

/ أف القضاء ك القدر مف أصكؿ اإليماف الستة ك التي ال يتـ إ سبلـ العبد كال إيمانو ّ
إال بو ، كما دلت عمي ذلؾ آيات مف القرآف ك أحاديث صحيحة مستفيضة بؿ متكاترة 

 عميو مف ربو أفضؿ الصبلة كالتسميـ .  عف الرسكؿ األميف

مـة عف الجدؿ في القدر لما فيو الضبلؿْ مةى اي عميًو كسى  / حذر النبي صى
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 أىداف الدراسة:

 / تصحيح المفاىيـ الخاطئة المتعمقة بالجانب العقدم في مسألة القضاء كالقدر.ُ

جِ  ماع سمؼ األمة./ تحديد المقصكد بالقضاء كالقدر عمى ضكء الكتاب كالسنة كا 

 / بياف كمعرفة أثر اإليماف بالقضاء كالقدر في حياة اإلنساف .ّ

: يتككف ىذا البحث مف مقدمة منيجية كخمسة مباحث كخاتمة كفيرست ىيكل الدراسة
 البحث.

 مفهوم  القضاء والقدر يف اللغة واالصطالح.المبحث األكؿ: 

 مراتب القدر وتهاول أدلة العلم والكتابة   : المبحث الثاني

 أدلة املشيئة واخللق  المبحث الثالث:

 :  أثر اإلميان بالقضاء والقدر يف حياة اإلنسان الرابع المبحث

 : مثرات اإلميان بالقضاء والقدر يف حياة اإلنسانالخامس المبحث

 الخاتمة: تشمؿ النتائج كالتكصيات.
 

 

 املبحث األول

 .ء والقدر في المغة واالصطالحمعنى القضا
معنى القضاء لغة: ىك بالمد كالقصر أم قضائي فمما جاءت الياء بعد ألؼ زائدة 

 . ُ()متطرفة ىيمزت كأصمو أقضية
قاؿ ابف فارس : القاؼ كالضاد كالحرؼ المعتؿ أصؿ صحيح يدؿ عمى إحكاـ أمر 

نفاذه لجيتو( تقانو كا  ، ك القضاء في المغة عمى كجكه مرجعيا إلى إنقضاء الشيء  ِ() كا 
                                                                 

هـ ، دار الكتاب العربً ، القاهرة ، ج 1386( تاج اللغة وصحاح العربٌة إسماعٌل بن حماد الجوهري ،  1)
6/243. 

 .51بعة مصطفى الحلبً القاهرة ، ص هـ، مط1389، 2( معجم مقاٌٌس اللغة ، أبو الحسن أحمد بن فارس ، ط 2)
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تماـ األمر ُ()كتمامو ، كتبيف مما تقدـ أف معنى القضاء في المغة ىك إحكاـ الشيء كا 
ليو ترجع جميع معاني القضاء الكاردة في المغة ، كقد  كىذا ىك أصؿ معنى القضاء كا 

 . ِ()يأتي بمعنى القدر 
تو في القرآف الكريـ ككؿ معانيو التي قد تأتي متداخمة كقد كرد لفظ القضاء كمشتقا

أحيانان كترجع إلى األصؿ السابؽ فمف المعاني التي كرد بيا:  القضاء بمعنى األمر: 
أم أمر سبحانو كتعالى بعبادتو كحده ال  ّ()(َوَقَضى َربَُّك َأالا َتْعُبُدواكمنو قكلو تعالى:)

أم  ٓ() (َوَقَضْيَنا ِإَلْيِو َذِلَك اأْلَْمرَ : قاؿ تعالى ) ، كالقضاء بمعنى اإلنياء ْ()شريؾ لو
 ٕ() (َفاْقِض َما َأْنَت َقاضٍ ، كالقضاء بمعنى الحكـ: لقكلو تعالى : )ٔ()تقدمنا إليو كأنيينا

، كالقضاء بمعنى الفراغ : يقكؿ  ٖ()أم أصنع كأفعؿ ما شئت كما كصمت إليو يدؾ 
أم فرغ مف تسكيتيف سبع سماكات في  ٗ() (اٍت ِفي َيْوَمْينِ َفَقَضاُىنا َسْبَع َسَموَ تعالى )

أم فرغ مف األجؿ األكفى   (َُ) (َفَمماا َقَضى ُموَسى اأْلََجلَ يكميف كمنو قكلو تعالى: )
أم أديتمكىا  (ُِ) (َفِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكمْ ، ك بمعنى األداء : يقكؿ تعالى : )(ُُ)كاألعـ 

َوَقَضْيَنا ِإَلى َبِني إْسراِئيَل كفرغتـ منيا ، ك القضاء بمعنى اإلعبلـ منو قكلو تعالى : )
بمعنى المكت يقاؿ ضربو فقضي عميو أم قتمو قكلو تعالى : ، كالقضاء  (ُّ)(  ِفي اْلِكَتاِب 

ضاء في المغة كىناؾ اشتقاقات أيخر . أم مات. ىذه ىي أىـ معاني الق(ُْ)(فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيوِ )
، ككما جاءت في القرآف الكريـ تقدير ا تعالى لؤلمكر كككنيا تجرم بحكمة  (ُٓ)ذكرتيا كتب المغة

 كدقة عمى حسب ما أرادىا سبحانو كقضاىا .  

                                                                 

 ، 11/296، دار إحٌاء الكتب العربٌة ، بٌروت ، ج 1383،  1(  النهاٌة فً غرٌب الحدٌث ، ابن األثٌر ، ط 1)
 . 15/186، دار صادر ، بٌروت ،ج 1368،  1أنظر : لسان العرب ، ألبً الفضل جمال الدٌن منظور ، ط 

 . 422م ، دار الكتاب العربً ، بٌروت ، ص 1392، 2( مفردات القرآن ، لألصفهانً ، ط 2)

 . 23( سورة اإلسراء ، األٌة  3)
 .  15/62هـ ، القاهرة ج 1388، 3( جامع البٌان عن تفسٌر آي القرآن ، الطبري ، ط 4)

 . 66( سورة  الحجر ، اآلٌة  5)

 . 5/298، مطبعة الشعب ، القاهرة ج 3، ابن كثٌر ، ط( تفسٌر القرآن العظٌم ، أبو الفداء  6)
 . 72( سورة  طه  اآلٌة  7)

 .7/156( تفسٌر بن كثٌر  8)

 . 12( سورة  فصلت  اآلٌة  9)
 . 29( سورة  القصص  اآلٌة  11)

 .1375، 2( تفسٌر اللغوي ، بمعالم التنزٌل، الحسٌن بن مسعود الغراء ، ط 11)

 211( سورة  البقرة اآلٌة  12)
 4( سورة  اإلسراء اآلٌة  13)

 15( سورة  القصص   14)

 .513، دار صادر ، بٌروت ، ص 1385( أساس البالغة ، الذمخشري ، ط  15)
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، كىك بسككف ُ()القاؼ كالداؿ كالراء أصؿ صحيح يدؿ عمى مبمغ الشيء ككنيو كنيايتو القدر لغة: 
.كالقدر بالفتح االسـ كالقدر بالسككف المصدر ِ()الداؿ كفتحيا كأنو قد يأتي بضـ القاؼ قيدربسككف 

كيطمؽ القدر عمى الحكـ كالقضاء كمف ذلؾ حديث االستخارة لقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ 
  ّ())فأقدره لي كيسره لي(

 .ْ()(اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَمْيِو ِرْزَقوُ  َوَأماا ِإَذا َماكيأتي القدر بمعنى التضييؽ كمنو قكلو تعالى: )
 .ْ()(ِرْزَقوُ 

  ٓ()( (َفَظنا َأْن َلْن َنْقِدَر َعَمْيوِ كقكلو تعالى عف يكنس عميو السبلـ: )
 .    ٔ()أم لف نضيؽ عميو (

 ٕ()قدرت الشيء أقدره مف التقدير في الحديث:)فإف غـ عميكـ فاقدركا لو ثبلثيف( (   
 : أم قدركيا لو. القضاء كالقدر اصطبلحان 

ىك تقدير ا تعالى لؤلشياء في القدـ كعممو سبحانو أنيا تتقدـ في أكقات معمكمة عنده 
كعمى صفات مخصكصة ككتابتو سبحانو لذلؾ كمشيئة لو ككقكعيا عمى ما قدرىا جؿ 

أكالن: العمـ أم أف  .  مراتب القدر أربع كما ىك ظاىر في التعريؼ :( ٖ)كعبل كخمقو ليا(
أف ا تعالى عالـ ما الخمؽ عاممكه بعممو القديـ. ثانيان: الكتابة أف ا كتب مقادير 

 الخبلئؽ في المكح المحفكظ 
ثالثان: المشيئة أم أف ما شاء ا كاف كما لـ يشأ لـ يكف كأف ليس مف في السمكات 

ممكو إال ما يريد. رابعان: كاألرض حركة كال سككف إال بمشيئة سبحانو كال يككف في 
. الفرؽ بيف  ٗ()الخمؽ كالتككيف أم أف ا خمؽ كؿ شيء كمف ذلؾ أفعاؿ العباد(

                                                                 

 .2/786( الصحاح الجوهري ،  1)

م ، دار الكتب 1971، 1( التكملة والذٌل والصلة لكتاب تاج اللغة، الحسن بن محمد بن الحسن الصنعانً، ط 2)

 ة العربٌة القاهر

 .7/162( البخاري ، كتاب الدعوات ، باب دعاء االستخارة ،  3)

 . 16( سورة الفجر اآلٌة  4)

 . 87( سورة  األنبٌاء اآلٌة  5)

 .361( تفسٌر ابن كثٌر ، ص  6)

 .759، ص  11812( صحٌح مسلم ، كتاب الصوم ، باب وجوب الصوم ، لرؤٌة الهالل ، رقم الحدٌث 7)

 . 29( شفاء العلٌل البن القٌم ، ص  8)

 . 418، دار المعرفة للطباعة والنشر ، ص 1(  كتاب اإلٌمان بالقدر ، على محمد محمد العسالبً ، ط 9)
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القضاء كالقدر: السؤاؿ ىؿ القضاء كالقدر أمر كاحد ال فرؽ بينيما،أـ أف التبايف كاقع 
ف كاف ثمة فرؽ فما ىي حقيقتيما؟  كا 
 إنقسم العمماء في ذلك عمى فريقين:

كؿ: منيـ مف فرؽ بيف القضاء كالقدر بأف القضاء ىك الحكـ بالكميات عمى القكؿ األ
سبيؿ اإلجماؿ في األكؿ كالقدر ىك الحكـ بكقكع الجزئيات التي لتمؾ الكميات عمى 

 .( ُ)سبيؿ التفصيؿ(
القكؿ الثاني:أف القدر ىك التقدير كالقضاء ىك التفصيؿ كالتقطيع كالقضاء أخص مف القدر 

 .ِ()اس(الذم ىك كاألس
القكؿ الثالث: قالكا ال فرؽ بينيما فكؿ كاحد فييما في معنى اآلخر فإذا أطمؽ القضاء 
كحده فسر بالقدر ككذلؾ القدر فبل فرؽ بينيما في المغة كما أنو ال دليؿ عمى الفرؽ 

 بينيما في الشرع.
 ؿ : القكؿ الثاني: قالكا بالفرؽ بينيما كلكف اختمفكا في التمييز بينيما عمى أقكا

 القكؿ األكؿ: رأم أبي حامد الغزالي : أف ىنالؾ بالنسبة لتدبير ا كخمقو ثبلثة أمكر: 
 . الحكـ كىك التقدير األكؿ الكمي كاألمر الكمي .ُ
 القضاء : كىك الكضع الكمي لؤلسباب الكمية الدائمة . .ِ
مسبباتيا المعدكدة . القدر: كىك تكجيو األسباب الكمية بحركتيا المقدرة المحسكبة إلى ّ

. القكؿ الرابع: أف القدر بمنزلو المعد ( ّ)المحدكدة لقدر معمكـ ال يزيد كال ينقص (
لمكيؿ كالقضاء كىذا كما قاؿ الصحابي الجميؿ أبك عبيدة لعمر بف الخطاب رضي ا 
عنو لما أراد الفرار مف الطاعكف بالشاـ " أتفر مف قضاء ا ؟ قاؿ : " أفر مف قضاء 

 إلى قدر ا " تبنييا إلى القدر ما لـ يكف قضاء" فمرجك أف يدفعو ا فإف قضى ا
نما كردت بمفظ : تفر مف  ْ()فبل مدفع لو( . الحادثة التي ذكرت لـ ترد بيذا المفظ كا 

 .  ٓ()قدر ا إلى قدر ا(
اجع إلى القكؿ الخامس: قكؿ الماتريدية فقد فرقكا بينيما بأف القضاء ىك الخمؽ الر 

التككيف أم باإليماف عمى كفؽ القدر السابؽ كالقدر ىك ما يتعمؽ بعمـ ا األزلي كذلؾ 
 .( ٔ)يجعؿ الشيء باإلرادة عمى مقدار محدد قبؿ كجكده(

 القكؿ السادس : قكؿ األشاعرة .

                                                                 

، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت ، ج 3( فتح الباري ، ابن حجر ، عمدة القاري شرح صحٌح البخاري ، ط 1)

11/149 . 

 .422قرآن ، للراغب األصفهانً ، ص ( مفردات ألفاظ ال 2)

 .3/154، المؤسسة السعودٌة ، القاهرة ج 2(  انظر الدٌن الخالص، محمد صدٌق حسن الفتوحً ، ط 3)

 .7/77، دار الكتب العلمٌة بٌروت ،  1966، 1(  أنظر البداٌة والنهاٌة ، ابن كثٌر ط 4)

 .4/1741، ج 2219ون ، رقم الحدٌث (  صحٌح البخاري ، كتاب الطب ، باب ما ذكر فً الطاع 5)

 .  113، مكتبة المتنبً بغداد ، ص 1326، 1( العقائد النسفٌة ، لإلمام النسفً ، ط 6)
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أف القضاء ىك إرادة ا األزلية المتعمقة باألشياء عمى قدر ما تكجد عميو في  .ُ
  كجكدىا حادث

 . ( ُ)كالقدر إيجاد ا األشياء عمى مقاديرىا المحددة في كؿ ما يتعمؽ بيما( .ِ
 ما ىي أىـ األقكاؿ في الفرؽ بيف القضاء كالقدر كنخمص منيا إلى ما يأتي: 

 الذيف فرقكا بينيما ليس ليـ دليؿ كاضح مف الكتاب كالسنة.  .ُ
يما في االصطبلح لذا عند الكبلـ أحدىما يشمؿ اآلخر كىذا يكحي بأنو ال فرؽ بين .ِ

 فالراجح أنو ال فرؽ بينيما. 
 ال فائدة مف ىذا الخبلؼ ألنو قد كقع االتفاؽ عمى أف أحدىما يطمؽ عمى اآلخر. .ّ

 

 المبحث الثاني 

  مراتب  اإليمان بالقضاء والقدر وأدلتو

اإليماف بالقضاء كالقدر مع أنو عقيدة يجب اإليماف بيا كركف مف أركاف اإليماف يكفر 
منكره كليس لو في اإلسبلـ نصيب كىذا كاؼو لبياف أىميتو ككجكه االعتناء بو إال أف لو 
آثار محسكسة مممكسة في حياة اإلنساف كليذا تميز ىذا الركف مف أركاف اإليماف 

 لناس كأعماليـ. المتزاجو في سمكؾ حياة ا
 أدلة العمـ كالكتابة: 

 / المرتبة األكلى: مرتبة العمـ .ُ
يجب اإليماف بعمـ ا عز كجؿ المحيط بكؿ شيء كأنو ما كاف كما يككف كما لـ يكف 
كأنو عمـ ما الخمؽ عاممكف قبؿ أف يخمقيـ عمـ أرزاقيـ كآجاليـ كحركاتيـ كسكناتيـ 
كأعماليـ كمف منيـ أىؿ الجنة كمف منيـ مف أىؿ النار كأنو يعمـ كؿ شيء بعممو كمف 

 لكريـ كالسنة النبكية المطيرة . األدلة عمى ذلؾ مف القرآف ا
 أ.األدلة مف القرآف الكريـ: 

                                                                 

، الكتب االٌدلوجً ،  1385، 2( الدرر السنٌة فً األجوبة النجدٌة ، عبد الرحمن بن قاسم القحطانً ، ط 1)

 بٌروت.
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َوِعْنَدُه َمَفاِتُ  اْلَغْيِب اَل َيْعَمُمَيا ِإالا ُىَو َوَيْعَمُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما قكلو تعالى : )
ِض َواَل َرْطٍب َواَل َياِبٍس ِإالا ِفي َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالا َيْعَمُمَيا َواَل َحباٍة ِفي ُظُمَماِت اأْلَرْ 

 . ُ() (ِكَتاٍب ُمِبينٍ 
كمفاتيح الغيب فسرىا رسكؿ ا صؿ ا عميو كسمـ أنيا خمس ال يعمميا إال ا كىي 

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَمُم َما ِفي المذككرة في قكلو تعالى : ) ِإنا الماَو ِعْنَدُه ِعْمُم السااَعِة َوُيَنزِّ
ْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنا الماَو اأْلَ 

 .ِ()(َعِميٌم َخِبيرٌ 
اآلية دلت عمى أف ا تعالى محيط عممو بجميع المكجكدات برىا كبحرىا كما تسقط 

ئنة في ظممات األرض مف مف كرقة إال بعممو ، كقد أحاط عممو تعالى بكؿ حبة كا
ُىَو .ك قكلو تعالى:)ّ()األمكنة المظممة أك النبات الذم في بطف األرض قبؿ أف يظير
أم السركالعبلنية  ْ()(الماُو الاِذي اَل ِإَلَو ِإالا ُىَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشاَياَدِة ُىَو الراْحَمُن الراِحيمُ 

ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقَتاُل َوُىَو ُكْرٌه . كقاؿ ا تعالى: )ٓ() كالدنيا كاآلخرة أك المعدكـ كالمكجكد
َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُىوا َشْيًئا َوُىَو َخْيٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُىَو َشرٌّ َلُكْم َوالماُو 

 .   ٔ()( َيْعَمُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَمُمونَ 
بف الحصيف رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رجؿ : يا رسكؿ ا  األدلة مف السنة: عف عمر

)أعمـ أىؿ الجنة مف أىؿ النار؟ قاؿ نعـ، قاؿ: ففيـ يعمؿ العاممكف؟ قاؿ: )كؿ ميسر 
   ٕ() لما خمؽ لو (

فالرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أخبر الرجؿ بأف ا قد عمـ أىؿ الجنة مف أىؿ النار 
. ك عف ابف عباس ٖ() كؿ شيء كالشامؿ لكؿ شيء(كىذا يدؿ عمى عمـ ا المحيط ب

                                                                 

 .59اآلٌة  –( سورة األنعام  1)

 .34لقمان اآلٌة  ( سورة 2)

 3/261( تفسٌر ابن كثٌر ،ج  3)

 .22( سورة الحشر اآلٌة  4)

 .3/172( فتح البٌان ، صدٌق خان ج  5)

 216( سورة البقرة اآلٌة  6)

 .2649( صحٌح مسلم ، كتاب القدر ، باب خلق آدمً من بطن أمه ، رقم الحدٌث  7)

 .16/217( شرح مسلم ، النووي ، ج  8)



 
  

165 
 

رضي ا عنيما قاؿ: سئؿ النبي صمى ا عميو كسمـ عف أكالد المشركيف قاؿ: )ا 
 ( ُ) أعمـ عما كانكا عامميف(

كمعني ذلؾ أنيـ لك عاشكا فإف ا عالـ بأعماليـ خيرىا كشرىا فا يعمـ ما كاف كما 
عف عمى رضى ا عنو قاؿ: كاف رسكؿ ا صؿ ا  .ِ()لـ يكف لك كاف كيؼ يككف

عميو كمسمـ ذات يكـ جالسان كفي يده عكد ينكث بو فرفع رأسو فقاؿ : ما منكـ مف 
نفس إال كقد عمـ منزليا مف الجنة كالنار قالكا: يا رسكؿ ا فمـ نعمؿ ؟ أفبل نتكؿ 

( َوَصداَق ْ٘ن َأْعَطى َواتاَقى )َفَأماا مَ قاؿ: ال اعممكا فكؿ ميسر لما خمؽ لو ثـ قرأ )
( َوَكذاَب ِباْلُحْسَنى ٛ( َوَأماا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنى )ٚ( َفَسُنَيسِّرُُه ِلْمُيْسَرى )ِٙباْلُحْسَنى )

 .  ( ْ()ّ) (( َفَسُنَيسِّرُُه ِلْمُعْسَرىٜ)
ا عمـ أىؿ كالشاىد قكلو : )ما منكـ مف نفس إال قد عمـ منزلتيا مف الجنة كالنار ف

 .  ٓ() الجنة كأىؿ النار بعممو القديـ فالحديث يدؿ عمى ثبكت العمـ الكامؿ  تعالى(

كىي أف ا تعالى كتب مقادير المخمكقات كالمقصكد  مرتبة الكتابة :المرتبة الثانية:  
الكتابة في المكح المحفكظ كىك الكتاب الذم لـ يفرط فيو ا في شيء  بيذه الكتابة :

فكؿ شيء حاؿ ما جرل كيجرم ىك مكتكب عند ا. كأدلة ىذه المرتبة كثيرة نذكر 
 منيا األدلة مف القرآف الكريـ: 

ح . المقصكد بالكتابة ىنا المك  ٔ()(َما َفراْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ قكلو تعالى : )
المحفكظ فا أثبت فيو جميع الحكادث فكؿ ما يجرم مكتكب عند ا في المكح 
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َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما َتْتمُو ِمْنُو ِمْن ُقْرَآٍن َواَل .  ك قكلو تعالى : ) ُ()المحفكظ
َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثَقاِل َتْعَممُوَن ِمْن َعَمٍل ِإالا ُكناا َعَمْيُكْم ُشُيوًدا ِإْذ ُتِفيُضوَن ِفيِو َوَما 

. ِ()(َذراٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي الساَماِء َواَل َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َواَل َأْكَبَر ِإالا ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ 
كىذه اآلية جمعت بيف مرتبتيف العمـ كالكتابة . فما يعذب عف ربؾ أم: يغيب عف 

بؿ الذر بؿ ما ىك أصغر منيا كىذه مرتبة العمـ  عممو كبصره كسمعو كمشاىدتو شيء
( مرتبة الكتابة ككثيران ما يقرف ا سبحانو كتعالى ِإالا ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ كقكلو تعالى : )

 . ّ()بيف ىاتيف المرتبتيف
ْكِر َأنا اأْلَْرَض َيِرثُيَ قكلو تعالى : ) .ُ ا ِعَباِدَي َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزاُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ

اِلُحونَ   .  ْ()(الصا
أخبر ا سبحانو كتعالى أف ىذا مكتكب مسطكر في الكتب الشرعية كالقدرية فيك 
كائف ال محالة كاآلية دالة عمى مرتبة الكتابة عند مف فسر الذبكر بالكتب بعد الذكر 

 .ٓ()كالذكر أـ الكتاب عند ا كىك المكح المحفكظ 
الكتابة مف القرآف الكريـ كننتقؿ إلى بياف بعض أدلتيا مف ىذه بعض أدلة مرتبة 

 السنة.
األدلة مف السنة النبكية المطيرة : مف أكضح أدلة ىذه المرتبة مف السنة ما ركاه عبد 
ا بف عمر بف العاص رضي ا عنيما قاؿ: سمعت رسكؿ ا صؿ ا عميو كسمـ 

خمؽ السمكات كاألرض بخمسيف ألؼ سنة يقكؿ : )كتب ا مقادير الخبلئؽ قبؿ أف ي
. فالدليؿ مف الحديث قكلو : كتب ا مقادير الخبلئؽ  ٔ() قاؿ ككاف عرشو عمى الماء(

الخبلئؽ قبؿ أف يخمؽ السمكات كاألرض فالمراد تحديد كقت الكتابة في المكح المحفكظ 
ت ألصؿ الخمؽ فإف ذلؾ أزلي ال أكؿ لو ، كقكلو كعرشو عمى الماء قبؿ خمؽ السمكا
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. كفي الحديث الطكيؿ الذم ركاه عمى بف أبي طالب رضى ا عنو بياف ( ُ)كاألرض
أف كؿ نفس قد كتب مكانيا مف الجنة أك النار، ككتبت شقية أـ سعيدة كنصو قاؿ: 
)كنا في جنازة في بقيع القرقد كمعو مخصرة فنكث فجعؿ ينكث بمخصرتو ثـ قاؿ: ما 

ككتب ا مكانيا في الجنة كالنار إال كقد كتبت منكـ مف أحد ما مف نفس منفكسة إال 
شقية أك سعيدة . قاؿ : فقاؿ رجؿ يا رسكؿ ا أفبل نمكس عمى كتابنا كندع العمؿ 
فقاؿ: مف كاف مف أىؿ السعادة فسيصير إلى عمؿ أىؿ السعادة ، كمف كاف مف أىؿ 

ا خمؽ لو( . )أما الشقاء فيصير عممو إلى أىؿ الشقاكة ، فقاؿ : )اعممكا فكؿ ميسر لم
أىؿ السعادة فيسيركف لعمؿ أىؿ السعادة كأما أىؿ الشقاكة فيسيركف لعمؿ أىؿ الشقاكة 

( َوَأماا ٚ( َفَسُنَيسِّرُُه ِلْمُيْسَرى )ٙ( َوَصداَق ِباْلُحْسَنى )َ٘فَأماا َمْن َأْعَطى َواتاَقى )ثـ قرأ : )
. كىذا دليؿ  ( ِ) (( َفَسُنَيسِّرُُه ِلْمُعْسَرىْٜسَنى )( َوَكذاَب ِباْلحُ َٛمْن َبِخَل َواْسَتْغَنى )

 كاضح عمى الكتابة السابقة فييا كتابة أىؿ الجنة كالنار .

كمف األحاديث المشيكرة حديث : )أكؿ ما خمؽ ا القمـ إف ا أمره بكتابة ما ىك 
ا بني إنؾ كائف إلى يكـ القيامة عف أبي حفصة قاؿ: قاؿ عبادة بف الصامت البنو : ي

لف تجد طعـ حقيقة اإليماف حتى تعمـ أف ما أصابؾ لـ يكف ليخطئؾ سمعت رسكؿ ا 
صمى ا عميو كسمـ يقكؿ : )إف أكؿ ما خمؽ ا القمـ فقاؿ لو اكتب قاؿ : رب كماذا 
أكتب؟ قاؿ: أكتب مقادير كؿ شيء حتى تقكـ الساعة ، يا بني سمعت رسكؿ ا صؿ 

. فقكلو : لمقمـ بعد خمقو  ّ() ؿ : مف مات عمى غير ىذا فميس مني(ا عميو كسمـ يقك 
أكتب مقادير كؿ شيء جمع مقدار كىك الشيء الذم يعرؼ بو قدر الشيء كالمكيبلت 
كالميزاف كقد يستعمؿ بمعنى القدر نفسو كىك الكمية كالكيفية كىك المكح المحفكظ 

 القمـ بكتابة ما ىك كائف إلى يكـ فالركاية فييا دليؿ عمى مرتبة الكتابة حيث أمر ا
 . ْ()القيامة
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بعد ذكر ىذه األدلة مف القرآف كالسنة فيجب عمينا أف نؤمف بأف ا تعالى قد كتب 
مقادير الخبلئؽ كالمقصكد بيذه الكتابة في المكح المحفكظ ىك الكتاب الذم لـ يفرط فيو 

الى فبل يخرج مف إرادتو ا مف شيء فكؿ ما جرل كيجرم فيك مكتكب عند ا تع
 الككنية شيء .

 المبحث الثالث

 أدلة مرتبة المشيئة والخمق

 أدلة ىذه المرتبة مف القرآف الكريـ:
أم جعمكـ عمى شريعة كاحدة ككتاب  ُ()(َوَلْو َشاَء الماُو َلَجَعَمُكْم ُأماًة َواِحَدةً قكلو تعالى: )

ئلبتبلء كاالختبار فكنتـ عمى الحالة كاحد كرسكؿ كاحد كمف لـ يشأ إليو ذلؾ بؿ شاء ل
. كقكلو تعالى  ِ()التي أنتـ عمييا فمشيئة ا مطمقة كالنافذ ىك ما يشاء سبحانو كتعالى
َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإْن : حكاية عف نكح عميو السبلـ كغيره مف األنبياء لما قاؿ لو قكمو )

اِدِقينَ   .   ( ْ)(ا َيْأِتيُكْم ِبِو الماُو ِإْن َشاَء َوَما َأْنُتْم ِبُمْعِجِزينَ َقاَل ِإنامَ ) ّ()(ُكْنَت ِمَن الصا
َقِد اْفَتَرْيَنا َعَمى الماِو َكِذًبا ِإْن ُعْدَنا ِفي كقاؿ تعالى حكاية عف شعيب عميو السبلـ: )

اَنا الماُو ِمْنَيا َوَما َيُكوُن َلَنا َأْن َنُعوَد  ِفيَيا ِإالا َأْن َيَشاَء الماُو َربَُّنا َوِسَع ِمماِتُكْم َبْعَد ِإْذ َنجا
ْيُر َربَُّنا ُكلا َشْيٍء ِعْمًما َعَمى الماِو َتَوكاْمَنا َرباَنا اْفَتْ  َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َوَأْنَت خَ 

كا  .  فعمؽ أعظـ شيء كىك اإليماف كالكفر عمى مشيئة ا تعالى.ٓ() (اْلَفاِتِحينَ 
َواَل َتقُوَلنا ِلَشْيٍء ِإنِّي سبحانو  كتعالى كجو نبيو محمدان صمى ا عميو كسمـ قائبلن: )

( ِإالا َأْن َيَشاَء الماُو َواْذُكْر َرباَك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن َيْيِدَيِن َٖٕفاِعٌل َذِلَك َغًدا )
فيذه اآليات تدؿ عمى استقرار عقيدة المسمـ كتعينيـ  . ٔ()(َربِّي أِلَْقَرَب ِمْن َىَذا َرَشًدا
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بمرتبة المشيئة مف مراتب القدر. كفي القرآف آيات كثير تدؿ عمى حكادث الدنيا التي 
تجرم بمشيئة ا فيك الذم يؤتي الممؾ مف يشاء كينزعو ممف يشاء فيعز العزيز كيذؿ 

اِلَك اْلُمْمِك تُْؤِتي اْلُمْمَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع ُقِل الماُيما مَ الذليؿ كؿ ذلؾ بمشيئتو قاؿ تعاؿ: )
اْلُمْمَك ِمماْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوتُِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإناَك َعَمى ُكلِّ َشْيٍء 

 . ( ُ)(َقِديرٌ 
ات المشيئة أدلة مرتبة المشيئة مف السنة: كرد كثير مف األحاديث الصحيحة في إثب

كاإلرادة منيا: عف أبي مكسى األشعرم رضي ا عنو قاؿ: كاف رسكؿ ا صمى ا 
عميو كسمـ إذا جاء السائؿ أك طمبت إليو حاجة قاؿ: )اشفعكا تؤجركا كيقضي ا عمى 

.  أكصى بالشفاعة ىذا ليس بمحـر ِ()لساف نبيو صمى ا عميو كسمـ ما شاء( 
. عف عبد ا بف عمرك بف العاص ( ّ)لشرع دكف ما لـ يأذف فيوكضابطيا ما أذف فيو ا

رضي ا عنيما أنو سمع رسكؿ ا صؿ ا عميو كسمـ يقكؿ : )إف قمكب بني آدـ 
كميا بيف أصبعيف مف أصابع الرحمف كقمب كاحد يصرفو حيث يشاء ثـ قاؿ رسكؿ ا 

كالشاىد  ْ() ا عمى طاعتؾ (صمى ا عميو كسمـ : )الميـ مصرؼ القمكب صرؼ قمكبن
كالشاىد قكلو : كقمب كاحد يصرفو حيث يشاء( فمعناه أنو سبحانو كتعالى متصرؼ في 

 .   ٓ() قمكب عباده كميـ فييدم كيضؿ كما يشاء ففيو داللة عمى مرتبة المشيئة(
كقد أمر النبي صمى ا عميو كسمـ عمى بف أبي طالب رضي ا عنو حيث أجابو بعد 

فاطمة بقكلو: أال تصمياف؟ فأجابو بقكلو: أنفسنا بيد ا فإذا شاء أف سؤالو لو ىك ك 
يبعثنا قاؿ عمى : فأنصرؼ حيف قمف ذلؾ كلـ يرجع إلى شيئان ثـ سمعتو كىك يضرب 

                                                                 

 26( سورة  ال عمران االٌة  1)

 .52( صحٌح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب التحرٌض على الصدقة والشفاعتٌن رقم الحدٌث  2)

 .13/452( فتح الباري ، شرح صحٌح البخاري ، ابن حجر ج  3)

 .2654ٌشاء ، رقم الحدٌث  ( صحٌح مسلم ، كتاب القدر ، باب تصرٌف هللا تعالى القلوب كٌف 4)

 .7/695( صحٌح مسلم ، شرح النووي ، ج  5)
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ْنَساُن َأْكثَ ، كيقكؿ : )( ُ)فخذه َر َوَلَقْد َصراْفَنا ِفي َىَذا اْلُقْرَآِن ِلمنااِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َوَكاَن اإلِْ
 .( ِ) (َشْيٍء َجَدال 

في ىذا الحديث إثبات لممشيئة كأف العبد ال يفعؿ شيئان إال بإرادة ا. أما انصراؼ 
النبي صمى ا عميو كآلو كسمـ كضربو فخذه كاستشياده باآلية معناه: أنو تعجب عف 

 .( ّ) سرعة جكابو كعدـ مكافقتو لو عمى االعتذار بيذا كليذا ضرب فخذه(

أدلة مرتبة الخمؽ  : أم أف ا تعالى خالؽ كؿ شيء كمف ذلؾ أفعاؿ العباد فبل يقع  
في ىذا الككف مف شيء إال ىك خالقو، كسنتعرض لؤلدلة الكاضحة مف الكتاب كالسنة 

 عمى مرتبة الخمؽ.
قاؿ تعالى: في قصة إبراىيـ عميو السبلـ حيف كسر أصناـ قكمو ثـ األدلة مف القرآف الكريـ : 

( َواللَُّو َخَلَقُكْم َوَما 59َقاَل َأتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنِحتُوَن )جاء إليو قكمو يناقشكنو فقاؿ ليـ كما حكي ا عنيـ: )
أم : خمقكـ كأعمالكـ فتككف )ما( مصدرية كقيؿ إنيا بمعنى الذم فيككف المعنى كا  ْ()(تَ ْعَملُونَ 

ُقِل الماُو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو قاؿ تعالى: ).  ٓ()خمقكـ كخمؽ ما تعممكف بأيديكـ كىك األصناـ
 . ٔ()(اْلَواِحُد اْلَقياارُ 
ىذه نصكص كاضحة في الداللة عمى  ٕ()(َذِلُكُم الماُو َربُُّكْم َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ كقاؿ تعالى: )

عمى مرتبة الخمؽ كقد جاءت اآلية في معرض إنكار أف يككف لمشركاء خمؽ كخمقو 
سبحانو كتعالى فتقى ا ذلؾ أمران رسكلو أف يقدر ىذه الحقيقة التي تفصؿ في األمر 

قدرة كتدؿ عمى كحدانية ا تعالى ، كتنفرد بالخمؽ كالرزؽ . كاآلية الثانية جاءت لبياف 

                                                                 

 .775( صحٌح مسلم ، كتاب صالة المسافرٌن، باب فٌمن نام حتى أصبح، رقمه  1)

 .54( سورة  الكهف االٌة  2)

 .6/65( مسلم ، شرح النووي  3)

 .96-95( سورة  الصافات االٌة  4)

هـ 1416، 1جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي، ط( زاد المسٌر فً علم التفسٌر ،  5)

 .7/27. ، وتفسٌر القرآن العظٌم ، ابن كثٌر 7/71، المكتب اإلسالمً ، بٌروت ، 

 .16( سورة  الرعد ، اآلٌة  6)

 62( سورة  غافر اآلٌة  7)
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الماُو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو . كقاؿ تعالى : )ُ()ا تعالى ككمالو كدالئؿ كحدانيتو تعالى 
 .   ِ()(َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ 

دلت ىذه اآلية عمى أف ا خالؽ الخمؽ كأعماليـ كأف ا خالؽ كؿ شيء كأنو يخمؽ 
 الخمؽ كأفعاليـ .

 أدلة مرتبة الخمؽ مف السنة:
كتب معاكية إلى المغيرة ما سمعت النبي صمى ا عميو كسمـ يقكؿ :  خمؼ الصبلة 
قاؿ: سمعت النبي صمى ا عميو كسمـ يقكؿ خمؼ الصبلة )ال إلو إال ا كحده ال 
    شريؾ لو الميـ ال مانع لما أعطيت كال معطي لما منعت كال ينفع ذا الجد منؾ 

 .   ّ() الجد(
لميـ ال مانع لما أعطيت كال معطي لما منعت( كالمعطي كالمانع ىك الشاىد قكلو : )ا

ا ىك الفاعؿ ليما كىذا يدؿ عمى أف الخالؽ ىك ا تعالى كقكلو )ال ينفع ذا الجد 
. ( ْ)منؾ الجد( أف ال ينفع ذا الغنى منؾ غناه كال حظو منؾ بؿ بنفعو عممو الصالح

رم رضى ا عنو: ) يا عبد ا بف فيصؿ قاؿ صمى ا عميو كسمـ ألبي مكسى األشع
أال أدلؾ عمى كنز مف كنكز الجنة فقمت : بمى يا رسكؿ ا ، قاؿ : قؿ )ال حكؿ كال 

 . ٓ() قكة إال با(

فييا االعتراؼ بأنو ال صانع غير ا كال راد ألمره كأف العبد ال يممؾ مف القكة شيئان 
تحصيؿ خير إال با ، كال حكؿ مف معصية معناه ال حكؿ في رفع شيء كال قكة في 

.  عف البراء بف عاذب رضى ا  ٔ()ا إاٌل بعصمتو كال قكة عمى طاعة إال بمعكنتو
 عنو قاؿ: رأيت النبي صمى ا عميو كسمـ يكـ الخندؽ ينقؿ معا التراب كىك يقكؿ :

                                                                 

 .4/98( تفسٌر السعدي  1)

 .62( سورة  الزمر االٌة  2)

 .844لبخاري ، كتاب األذان ، باب الذكر بعد الصالة ، رقم ( رواه ا 3)

 .6/133( عمدة القارئ ، شرح البخاري ، بدر الدٌن العٌنً ،  4)

 .2714( صحٌح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب خفض الصوت بالدعاء ، رقم  5)

 . 17/26( صحٌح مسلم ، شرح النووي ،  6)



 
  

172 
 

ػػػػػا     كال تصدقنا كال صمينا ػ ػ ػ ػ   كا لكال ا ما اىتدينػ
ػػػػػا     كثبت األقداـ إذ القينا  ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػػزؿ سكينة عمينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  فانػ
ػػػػػا  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ُ()كالمشرككف قد بغكا عمينا     إذا أرادكا فتنة أبينػ

كفي ركاية أخرل لمبخارم : )كال تصدقنا كال صمينا( يدؿ : )كال صمنا كال صمينا( قاؿ 
رتبة قكلو : لكال ا ما اىتدينا كال تصدقنا كال ابف حجر: كىك المحفكظ كدليؿ ىذه الم

صمينا ، فإنيا دليؿ عمى أف ا خالؽ العباد كخالؽ أفعاليـ كمنيا اليداية كالصدقة 
 . ( ِ)كالصبلة

إف مرتبة الخمؽ كالتككيف ىي أف ا خالؽ كؿ شيء كمف ذلؾ أفعاؿ العباد كما دؿ 
التصديؽ بقضاء ا كقدره ألف النبي صمى عمى النصكص مف القرآف كالسنة.  كعمينا 

ا عميو كسمـ قد حذر مف التكذيب بالقدر كما جاء في الحديث : ) ال يدخؿ الجنة 
 .( ّ) عاؽ كال مدمف خمر كال مكذب بقدر(

كال شؾ أف ىذه األمكر المنيية عف دخكؿ الجنة بسببيا متفاكتو كأعظميا التكذيب 
 مى اإلنساف كلو عبلقة كطيدة بو كسبب لدخكلو الجنة. بالقدر فالتصديؽ بالقدر كاجب ع

 المبحث الرابع
 أثر اإليمان بالقدر في حياة اإلنسان

 األثر : المراد اسـ جنس 
 كلو أكثر مف معنى . منيا أنو يطمؽ عمى النتيجة أك األمر الحاصؿ مف الشيء .

عف الشيء المسبب كاآلثار : ىي المكاـز المعممة بالشيء أك جممة األمكر التي تنتج 
 .  ْ()ليا

فالمراد )بأثر اإليماف( أم األمكر التي تنتج عف تحقيؽ اإليماف ، كيككف سببان في 
 حصكليا .

اإليماف : المراد بو اإليماف الشرعي الذم جرل بيانو في كتاب ا كسنة رسكلو صمى 
 . ُ()ا عميو كآلو كصحبو كسمـ ككاف عميو السمؼ الصالح

                                                                 

، مسلم كتاب الجهاد والسٌر ، باب غزوة األحزاب ، 323اد ، باب حفر الخندق ، رقمه ( البخاري ، كتاب الجه 1)

 .1813وهً الخندق ، رقم 

 .11/516( فتح الباري / شرح الصحٌح البخاري ، ابن حجر العسقالنً ،  2)

  6/441، سنن مسند اإلمام أحمد ، 7/2113( مجمع الزواد ومنبع الفوائد ، الهٌثمً ،  3)

 .9هـ ، ص 1413، 1عرٌفات ، على بن محمد الجرجانً ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط( الت 4)
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القدر مف أكثر الدكاعي التي تدعك إلى العمؿ كالنشاط كالسعي بما يرضى ا في     
ىذه الحياة . فالمؤمنكف مأمكركف باألخذ باألسباب مع التككؿ عمى ا تعالى كاإليماف 
بأف األسباب ال تعطي النتائج كعمى المسمـ األخذ باألسباب مع التككؿ عمى ا كأف 

الى كقد ظف بعض الناس أف التككؿ ينافي االكتساب كتعاطي األرزاؽ بيد ا تع
فإف االكتساب  -األسباب كأف األمكر إذا كانت مقدرة فبل حاجة إلى األسباب كىذا فاسد

منو فرض كمنو مستحب كمنو مباح كمنو مكركه كمنو حراـ فقد كاف النبي صمى ا 
ألسكاؽ لبلكتساب كقد قاؿ عميو كسمـ أفضؿ المتككميف يمبي ألمو الحرب كيمشي في ا

عمر رضي ا عنو ألبي عبيدة الكباء في الشاـ كرأم عمر الرجكع فقاؿ أبك عبيدة 
أفراران مف قدر ا فقاؿ: عمر لك غيرؾ قاليا يا أبا عبيدة فيـ نفر ، نفر مف قد ا إلى 

جدبو قدر ا أرأيت لك كانت لؾ إبؿ ىبطت كاديان لو عدكتاف إحداه خصبة كاألخرل 
ف رعيت الجدبة رعيتيا بقدر ا  . ِ()أليس إف رعيت الخصبة رعيتيا بقدر ا كا 

ىكذا فيـ الصحابة رضكاف ا عمييـ العبلقة بيف اإليماف بالقدر كاألخذ باألسباب ، 
كاألخذ باألسباب داخؿ في معنى اإليماف بالقدر كال ينافيو ، كحيف أرادكا المسممكف 

د أخذكا باألسباب بجياد كميا ثـ تككمكا عمى ا أف ا قدر نصر تغيير الكاقع بالجيا
 المؤمنيف كىزيمة الكافريف كاكتفكا بذلؾ عف االستعداد كالجياد 

كالصبر كخكض المعارؾ بؿ فعمكا كؿ ىذه األمكر فنصرىـ ا كأعز ا بيـ 
 . ّ()اإلسبلـ

 يبطر كال يتكبر كال يتعالى كمف أثر اإليماف بالقدر أف يعرؼ اإلنساف قدر نفسو فبل 
أبدان ألنو عاجز عف معرفة المقدكر كمستقبؿ ما ىك حادث كمف ثـ يقر اإلنساف بعجزه 

 .  ْ()كحاجتو لربو أبدان كىذا أسرار إخفاء المقدكر 
كاإلنساف قد خمؽ محبا لمحياة راغبان في متاعبيا حريصان عمى نفع نفسو كارىا لآلالـ 

ِإنا الخير لنفسو كيكره الشر لنفسو كما قاؿ تعالى: ) كالمصائب كىك أيضان يحب
ْنَساَن ُخِمَق َىمُوًعا ) َذا َمساُو اْلَخْيُر َمُنوًعإٓ( ِإَذا َمساُو الشارُّ َجُزوًعا )ٜٔاإلِْ  . ( ٓ)(( َواِ 

كيقكؿ اإلماـ الشككاني: )كمف فكائد اإليماف بالقضاء كالقدر( إنو يعمـ أف ما كصؿ إليو 
عمى أم صفة فيك منو عز كجؿ فيحصؿ لو ذلؾ مف الخيكر كالشركر ماال مف الخير 

يقدره لما لو مف العصمة التي تضيؽ أذىاف العباد عف تصكره كتقصيره عف قكلو مف 
                                                                                                                                                                                              

 ( أثر اإلٌمان فً تحصٌن األدلة اإلسالمٌة ، عبد هللا عبد الرحمن الجربوع . 1)

 .184، ص  2219( صحٌح البخاري ، كتاب الطب ، باب الطاعون ، رقم  2)

، أنظر : اإلٌمان أركانه ، حقٌقته ، محمد نعٌم  98، دار الكتب ، ص  1( العقٌدة اإلسالمٌة ، سٌد سابق ، ط 3)

 .113هـ ص 1398، 1ٌاسٌن ، ط

م ، دار الفكر العربً ، بٌروت ، 1974، 3( لمحات من وسائل التربٌة اإلسالمٌة ، محمد أمٌن المصري ، ط 4)

 .184ص 

 .21-19اآلٌات  –( سورة المعارج  5)
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. كاإليماف بالقدر ( ُ) إدراؾ أدنى منازليا فمف لـ يؤمف بقدر ا لـ يتيف كيسعد بعيشو(
المجتمعات كتذرع األحقاد بيف المؤمنيف يقضي عمى كثير مف األمراض التي تعصؼ ب

كذلؾ مثؿ رذيمة الحسد فالمؤمف ال يحسد الناس عمى ما أتاىـ ا مف فضمو ألنو ىك 
الذم رزقيـ كقدر ليـ ذلؾ كاإلنساف يعمـ حينما يحسد غيره إنما يعترض عمى المقدكر 

يره ألف ا كىكذا فالمؤمف يسعى لعمؿ الخير كيحب لمناس ما يحب لنفسو كال يحقد لغ
متحاف كمنو سبحانو كتعالى  ىك الذم يقسـ األرزاؽ كيعطي كيمنع ككؿ ذلؾ ابتبلء كا 

. كاإليماف بالقدر يبعث في القمكب الشجاعة عمى مكاجية الشدائد كتقكل فييا ِ()لخمقو( 
العزائـ فتثبت في ساحات الجياد كال تخاؼ المكت ألنيا تكقف أف اآلجاؿ محددة ال 

ذا كجد مف المنافقيف كغيرىـ مف يتخمؼ عف الجياد مع رسكؿ تتقدـ كال تت أخر أبدان . كا 
ا صمى ا عميو كسمـ مدعيان أف السبلمة في تخمفو كمتربصان الدكائر كاف الرد عمييـ 
يأتي مف ا تعالى مبينان أف المؤمنيف يقكمكف بما أكجبو ا عمييـ طاعة  كرسكلو 

ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُىْم بيـ جرت بو المقادير قاؿ تعالى: )كىـ يقتدكف أف كؿ ما يصي
ْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة َيقُولُوا َقْد َأَخْذَنا َأْمَرَنا ِمْن َقْبُل َوَيَتَولاْوا َوُىْم َفِرُحوَن ) ( ُقْل َلْن َٓ٘واِ 

( ُقْل َىْل ِٔ٘و َفْمَيَتَوكاِل اْلُمْؤِمُنوَن )ُيِصيَبَنا ِإالا َما َكَتَب الماُو َلَنا ُىَو َمْواَلَنا َوَعَمى الما 
 َتَرباُصوَن ِبَنا ِإالا ِإْحَدى اْلُحْسَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَرباُص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم الماُو ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدهِ 

نافقكف: ىؿ لنا مف األمر مف .  قاؿ الم ّ()( َأْو ِبَأْيِديَنا َفَتَرباُصوا ِإناا َمَعُكْم ُمَتَربُِّصونَ 
َىْل َلَنا ِمَن شيء " جاء الجكاب" )قؿ إف األمر كمو ( حيث قالكا كما حكى عنيـ : )

اأْلَْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإنا اأْلَْمَر ُكماُو ِلماِو ُيْخفُوَن ِفي َأْنُفِسِيْم َما اَل ُيْبُدوَن َلَك َيقُولُوَن َلْو 
ُقْل َلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم َلَبَرَز ( جاء الرد عمييـ: )ْمِر َشْيٌء َما ُقِتْمَنا َىاُىَناَكاَن َلَنا ِمَن اأْلَ

الاِذيَن ُكِتَب َعَمْيِيُم اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِيْم َوِلَيْبَتِمَي الماُو َما ِفي ُصُدوِرُكْم َوِلُيَمحَِّص َما ِفي 
ُدورِ  ُقمُوِبُكْم َوالماُو َعِميٌم ِبَذاِت   . ْ() (الصُّ

كىكذا أكعى المؤمنكف ىذه الحقيقة فأيقنكا أنو ال يرتقبكف إاٌل إحدل الحسنييف النصر أك 
الشيادة ثـ ثبتكا كجاىدكا كصدقكا مع ربيـ فمنيـ مف رزؽ الشيادة كمنيـ مف نصره ا 

 ( ٓ) نصران مبينان (

                                                                 

 .396محمد بن على الشوكانً ، ص  ( الولً على حدٌث الولً ، 1)

 هـ مكتبة الهدى اإلسالمٌة ، الرٌاض .1395، 1( اإلٌمان بالقضاء والقدر ، أحمد عز الدٌن ، ط 2)

 .52-51( سورة التوبة ، اآلٌات  3)

 .154( سورة ال عمران اآلٌة  4)

-125مطبعة السلطٌة ، القاهرة ، ص ، ال2( لمعة اإلعتقاد الهادي إلى سبٌل الرشاد ، موفق الدٌن بن قدامه ، ط 5)

125-126. 
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مميـ عقيدة القدر ألنيا ىي كلقد كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يربي أصحابو كيع
العدة التي تجعؿ المؤمف قكيان كشجاعان ال يخاؼ إال ا كىي التي تجعمو يبلقي 

 المصائب كالصعاب راضيان مطمئنان. 
فعف ابف عباس رضى ا عنيما قاؿ: كنت خمؼ النبي صمى ا عميو كسمـ يكمان فقاؿ 

ا تجده تجاىؾ إذا سألت فسأؿ يا غبلـ إني معممؾ كممات أحفظ ا يحفظؾ أحفظ 
ا كأعمـ أف األمة لك اجتمعت عمى أف ينفعكؾ بشيء لف ينفعكؾ إال بشيء قد كتبو 
ا لؾ كاجتمعت عمى أف يضركؾ بشئ لف يضركؾ إال بشيء قد كتبو ا عميؾ 

 . ُ()رفعت األقبلـ كجفت الصحؼ
الي حيث يقع منو الذنب كمف اإليماف بالقدر يغرس في حياة اإلنساف كاإلعتراؼ  تع

ف كانت مقدرة عميو ألنو  ثـ يطمب مف ا العفك كالمغفرة كال يحتج عمى القدر بذنبو كا 
. كاإليماف بالقدر مف  ِ()يعمـ أف االحتجاج باطؿ كمنيي عنو كمخالؼ لمقتضى الشرع

 أكبر العكامؿ التي تككف سببان في استقامة المسمـ كخاصة معاممتو لآلخريف فحيف
يقصر في حقو أحد أك يسئ إليو أك يرد إحسانو باإلساءة أك يناؿ مف عرضو بغير حؽ 
تجده يعفك كيصفح ألنو يعمـ أف ذلؾ قدر كىذا إنما يحسف إذا كاف في حؽ نفسو كأما 
في حؽ ا فبل يجكز العفك كال التعميؿ بالقدر ألف القدر إنما يحتج بو في المصائب ال 

 .  ّ()في المعايب 
يماف بالقدر يغرس في نفس المؤمف حقائؽ اإليماف المتعددة فيك دائـ اإلستعانة با كاإل

يعتمد عمى ا كيتككؿ مع فعؿ األسباب كىك أيضان دائـ االفتقار إلى ربو كيستمد منو 
العكف عمى الثبات كيطمب منو المزيد ، كىك أيضان كريـ يحب اإلحساف إلى اآلخريف 

   ْ()فتجده يعطؼ عمييـ
مف أثر اإليماف بالقدر أف الداعي إلى ا يصدع بدعكتو كيجير بيا أماـ الكافريف 

كالظالميف ال يخاؼ في ا لكمة الئـ يبيف لمناس حقيقة اإليماف كيكضح ليـ مقتضياتو 
ككاجباتيـ تجاه ربيـ كما يبيف ليـ حقائؽ الكفر كالشرؾ كيحذرىـ مف ذلؾ كيكشؼ 

كيفضح ما ىـ فيو كالمؤمف يفعؿ كؿ ذلؾ راسخ اإليماف  الباطؿ كزيفو كدعاتو كحماتو

                                                                 

 . 1516، رقم الحدٌث  59( سنن الترمذي ، كتاب صفة القٌامة ، باب  1)

هـ ، مطبعة السعادة ، 1369، 1( اإلرشاد إلى قواطع األدلة فً أصول االعتقاد ، أبً المعالً الجوٌنً ، ط 2)

 .  235القاهرة ، ص 

 . 182، دار أبو سالمة للطباعة والنشر ، تونس ، ص  1ب بن مٌالد ، ط( فً سبٌل السنة اإلسالمٌة ، محجو 3)

 . 286هـ ، مطبعة محمد على صبٌح ، القاهرة ، ص 1385، 1( اإلرادة واألمر ، ابن تٌمٌة ، ط 4)
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. إف المؤمف الصادؽ ال يذؿ كال يخضع إال  نجده يسمؾ ُ()كاثؽ با متككؿ عميو
الطريؽ المستقيـ كيثبت عميو كيدع إليو كيصبر عمى ما يمقاه في سبيؿ الدعكة إلى ا 

قدره لمفرد سيككف كما لـ يقدر لف  كأمر لحياة الدنيا كىك يؤمف بقضاء ا كقدره ، كما
 يككف كىذا كمو مرجعو إلى ا كالعباد ال يممككف مف ذلؾ شيء.

 المبحث الخامس
 ثمرات اإليمان بالقدر في حياة اإلنسان

مف تأمؿ في عقيدة القدر التي جاء بيا اإلسبلـ كجد ليا ثماران كثيرة طيبة كسنيبيف    
 ه الدراسة .بعض الثمرات التي ظيرت مف خبلؿ ىذ

لقد زعـ كثير مف الفبلسفة أف الخير  اإليمان بالقدر طريق الخالص من الشرك: -ُ
نما قالكا ىذا القكؿ فراران مف نسبة الشر إلى ا  مف ا كأف الشر مف آلية مف دكنو، كا 

 تعالى.
كالمجكس زعمكا أف النكر خالؽ الخير، كالظممة خالؽ الشر، كالذيف زعمكا مف ىذه 

 ة أف ا لـ يخمؽ أفعاؿ العباد، أك لـ يخمؽ الضاؿ منيا أثبتكا خالقيف مف دكف ا األم
كال يتـ تكحيد ا إال مف أقر أف ا كحده خالؽ كؿ شيء في الككف ، كاف إرادتو 

ماضية في خمقو ما شاء كاف كما لـ يشاء لـ يكف ، فكؿ المكذبيف بالقدر لـ يكحدكا 
 (ِمعرفتو .)ربيـ كلـ يعرفكه حؽ 

العباد بما فييـ مف  قصكر االستقامة عمى منيج سواء في السراِء والضراِء : -ِ
ا كضعؼ ال يستقيمكف عمى منيج سكاء، قاؿ تعالى: ) ا * ًإذى ًمؽى ىىميكعن افى خي ٍنسى ًإفة اإلًٍ
ا * ًإالة  نيكعن ٍيري مى ا مىسةوي اٍلخى ذى ا * كىاً  كعن زي مِّيفى ()مىسةوي الشةرل جى اٍلميصى

( كاإليماف بالقضاء ّ
كالقدر يجعؿ اإلنساف يمضى في حياتو عمى منيج سكاء ، ال تبطره النعمة ، كال تيئسو 

                                                                 

 . 176هـ ، دار الفكر ، بٌروت ، ص 1398،  2( القضاء والقدر بٌن الفلسفة والدٌن ، مصطفى حلمً ، ط 1)

. 14ء العلٌل ، ابن القٌم ، ص أنظر شفا  
2
  

 22-19سورة المعارج اآلٌة   
3
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المصيبة ، فيك يعمـ أف كؿ ما أصابو في نعـ كحسنات في ا ، ال بذكائو كحسف 
ا مىسة تدبيره  )  ةو فىًمفى المةًو ثيـة ًإذى ـٍ ًمٍف ًنٍعمى ا ًبكي مى كفى (كى ـي الضلرل فىًإلىٍيًو تىٍجأىري  (ُ) كي

نةا ًإلىٍيًو رىاًجعيكفى * أيكلىًئؾى  كقد امتدح ا عباده:  ابىٍتييـٍ ميًصيبىةه قىاليكا ًإنةا ًلمةًو كىاً  ا أىصى الةًذيفى ًإذى
ـي اٍلميٍيتىديكفى ( ةه كىأيكلىًئؾى ىي ٍحمى ـٍ كىرى بًِّي مىكىاته ًمٍف رى ـٍ صى مىٍيًي  (ِ) عى

ٍكرى / المؤمف بالقدر دائما عمى حذر : المؤمنكف بالقدر دائما عمى حذر ) ّ في مى فىبلى يىٍأمى
كفى  اًسري (  فقمكب العباد دائمة التقمب كالتغير ، كالقمكب بيف ّ() المةًو ًإالة اٍلقىٍكـي اٍلخى

أصبعيف مف أصابع الرحمف يقمبيا كيؼ يشاء ، كالفتف التي تكجو سياميا إلى القمكب 
  ثيرة ، كالمؤمف يحذر ما يضمو كما يخشى أف يختـ لو بخاتمة سيئة.ك
/ مكاجية الصعاب كاألخطاء بقمب ثابت :  إذا آمف العبد باف كؿ ما يصيبو مكتكب ْ

، كآمف أف األرزاؽ كاآلجاؿ بيد ا ، فإنو يقتحـ الصعاب كاألىكاؿ بقمب ثابت كىامة 
ت قمكب الصالحيف في مكاجية الظممة مرفكعة ، ككاف ىذا اإليماف مف أعظـ ما ثبٌ 

كالطغاة ، كال يخافكف في ا لكمة الئـ ،ألنيـ يعممكف أف األمر بيد ا ، كما قدر ليـ 
( ، ككانكا ال يخافكف مف قكؿ كممة الحؽ خشية انقطاع الرزؽ، فالرزؽ بيد ْسيأتييـ .)

 لعبد مف عبيده ال ا كما كتبو ا لعبده مف رزؽ ال يستطيع أحد كما منعو ا
يستطيع أحد إيصالو إليو. ىذه أىـ آثر اإليماف بالقضاء كالقدر كثمراتو في حياة 

 اإلنساف.
 أكال  : النتائج : لقد كصؿ الباحث مف خبلؿ دراستو إلى النتائج التالية : الخاتمة: 

 / أف  اإليماف بالقضاء كالقدر مدعاة لمتخمص مف البدع  كالضبلالت  .ُ
 ستقامة عمى منيج كاحد في السراء كالضراء فيككف العبد راضيا بما قسـ لو ./ االِ
 / المؤمف بالقدر ميما كثرة عميو المصائب كاألخطار فإنو يكاجييا بقمب ثابت .ّ

 ثانيا : التكصيات :

                                                                 
 53سورة النحل اآلٌة   

1
   

.157 – 156سورة البقرة اآلٌة   
2
  

  99سورة األعراف اآلٌة  
3
   

 112م ص 2115،  13انظر العقٌدة فً ضوء الكتاب والسنة ، عمر سلٌمان األشقر ، دار النفائس ط 
4
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 تكصي  الدراسة باآلتي :
 / الصبر كالرضا بالقضاء كالقدر  .ُ
 و مف أضرار .حتجاج بالقدر لما يترتب عمي/ عدـ االِ
/  اإلمساؾ عف الحديث  في  القدر ألف الخكض فيو  ال تأتي مف  كرائو إال الفتنة ّ

 كالضبلؿ 
/  يكصي الباحث كزارة التعميـ العالي بأف يدرس ىذا الباب لمطبلب لربطيـ بعقيدتيـ ْ

 كتقكية  إليمانيـ كسمككيـ .

 المصادر والمراجع

ىػ، مطبعة محمد عمى ُّٖٓة األكلى ، اإلرادة كاألمر ، ابف تميمة ، الطبع .ُ
 صبيح . 

اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد ، أبي المعالي الجكيني إماـ  .ِ
 ، السعادة. ُالحرميف ، ط

 ىػ، دار صادر ، بيركت .ُّٖٓ،  ُأساس الببلغة الذمخشرم، ط .ّ
مكتبة ىػ ، ُّٖٗ، ُاإليماف ، أركانو حقائقو دعائمو ، محمد نعيـ ياسيف، ط .ْ

 المدني ، القاىرة.
ىػ ، مكتبة اليدم ُّٖٓاإليماف باليكـ اآلخر كالقضاء كالقدر، أحمد عز الديف/  .ٓ

 اإلسبلمية ، الرياض . 
ـ ، مكتبة النصر، ُٔٔٗ، ُالبداية كالنياية ، أبك الفداء اسماعيؿ بف كثير، ط .ٔ

 ىػ ، القاىرة. ُّٕٓ
،  ِتفسير البغكم المعركؼ بمعالـ التنزيؿ ، الحسف بف مسعكد الفداء /ط .ٕ

 ىػ، القاىرة. ُّٕٓ
 ىػػ، دار التراث العربي، بيركت. ُّٖٖ، ّتفسير القرآف العظيـ، ابف كثير/ ط .ٖ
، ُالتكممة كالذيؿ كالصفة لمكتاب تابع المغة الصحاح ، الحسف بف الحسف ، ط .ٗ

 ـ ، دار الكتب ، بيركت .َُٕٗ
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ىػ، ُّٖٖ، ّع البياف مف تفسير القرآف ، محمديف جدير الطبرم ، طجام .َُ
 القاىرة . 

، ِالدرر السنية مف األجكبة التجدية ، عبد الرحمف بف القاسـ القحطاني ، ط .ُُ
 ىػ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت . ُّٖٓ
ىػ، دار العمـ ُّٕٗ، ُالدعائـ الخمقية لمقكانيف الشرعية ، دكتكر صبحي ، ط .ُِ

 بيركت.  المبلييف ،
ـ ، المؤسسة ، ُٓٔٗ،  ُالديف الخاص ، محمد صديؽ حسف الفتكحي /ط .ُّ

 السعكدية ، القاىرة. 
ىػ، دار إحياء ُّٓٗ ُسنف ابف ماجة ، أبك عبد ا محمديف يزيد القذكيف ، ط .ُْ

 التراث العربي ، بيركت. 
ىػ، مبطعة ُّٓٗ، ُشفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر ، ابف القيـ ، ط .ُٓ
 بي .الحم
ىػ ، المكتبة السمفية ، ُّْٗ، ُسنف الترمذم أبك عيسى محمديف عيسى ، ط .ُٔ

 المدينة المنكرة . 
 ـ ، المكتبة االسبلمية ، اسطانبكؿ . ُُٖٗ،  ُصحيح البخارم ، البخارم ، ط .ُٕ
 ، دار الفكر العربي ، بيركت .ُصحيح مسمـ ، أبك الحسيف مسمـ ، ط .ُٖ
 ىػ ، دار الكتب العممية ، بيركت .ُّٖٔ، ُالعقائد اإلسبلمية ، سيد سابؽ ، ط .ُٗ
ىػ ، دار صادر ، ُِّٔ، ُالعقائد النسفية ، عبد ا بف أحمد النسفي ، ط .َِ

 بيركت .
ىػ ، دار الكتب العربية ُّْٖ، ُالعقيدة اإلسبلمية ، عبد الرحمف الميداني ، ط .ُِ

 ، بيركت 
 ىػ ، دار العمـ بيركت .ُّٖٗعمـ التكحيد ، محمد قطب ،  .ِِ
ـ ، ُٖٓٗ، ّفتح البارم ، شرح صحيح البخارم ، ابف حجر العسقبلني ، ط .ِّ

 دار المعارؼ ،بيركت. 
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ـ، دار سبلمة لمنشر، ُْٔٗ، ُفي سبيؿ السنة اإلسبلمية، محجكب ميبلد، ط .ِْ
 تكنس.
 ـ .ُْٖٗ، ُالقدر، ابف تيمية ط .ِٓ
القضاء كالقدر في ضكء الكتاب كالسنة ، عبد الرحمف بف صالح المحمكد ،  .ِٔ
 ، دار الكطف ، الرياض . ُُْٖ، ِط
ىػ، مكتبة الجندم ، َُٕٗ، ُكتاب األربعيف في أصكؿ الديف ، الغزالي ، ط .ِٕ

 القاىرة . 
ىػ ، دار صادر ، ُّٖٔ، ُلساف العربي ، ألبي الفضؿ بف منظكر ، ط .ِٖ

 بيركت. 
ىػ، ُّْٗ، ّلمحات في كسائؿ التربية اإلسبلمية ، محمد أميف المصرم ، ط .ِٗ

 . دار الفكر، بيركت
،  ِلمحة االعتقاد اليادم إلى سبيؿ الرشاد ، مكفؽ الديف بف قدامة ، ط .َّ

 ىػ ، المطبعة السمفية ، القاىرة .ُّٖٗ
 ىػ ، أبي الحمبي ، القاىرة .ُّٖٗ، ُمعجـ مقاييس المغة ، ابف فارس ، ط .ُّ
ىػ، دار الكتب العربية ، ُِّٗ، ِمفردات ألفاظ القرآف ، األصفياني ، ط .ِّ

 بيركت.
ىػ ،دار ُّْٗ، ُحديث الكلي ، محمد بف عمى الشككاني ، طالكلي عمى  .ّّ

 الكتب الحديثة ، القاىرة.
ىػ  ُِْٓالعقيدة في ضكء الكتاب كالسنة ، عمر األشقر ، الطابعة الثالثة عشر .ّْ
 ـ ، دار النفائس األردف. ََِٓ -
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 الممخص.                                                                     

كتناكلت قؿ المكجية  تناكلت ىذه الدراسة قؿ المكجية في القرآف الكريـ سكرة األنعاـ
إلى بياف قيؿ المكجية كاآلمرة لمنبي صمى  عميو كسمـ كالمفسرة ، قد ىدفت الدراسة 

تكضيح مكاضع قؿ في السكرة آمرة كمكجية كمفسرة  ، كبياف في سكرة األنعاـ  ، ك 
أسمكبي التقرير كالتمقيف في السكرة الكريمة. كتناكلت  دراسة اآليات الكاردة بصيغة 
الفعؿ قيؿ تناكلت فييا الجانب العقدم كالتشريعي كاألخبلقي كالدعكم ، كاثبات القدرة 

قرار غير ا لمؤمنيف بالحؽ كالتكحيد ، بياف مكقؼ اآلليية ، كبياف أسباب كفر الناس كا 
المشركيف مف القرآف ، تضمنت السكرة الكصايا العشر التي احتكت عمى الشرائع 
كاألخبلؽ ،جاءت الدراسة في مقدمة كأربعة مباحث كخاتمة متضمنة ألىـ النتائج 

)تحميؿ  كالتكصيات ،  منيج الدراسة استخدمت الدراسة المنيج االستقرائي التحميمي
 ليو الدراسة مف نتائج:إمضمكف( ، أىـ ما خمصت ال

 ذكرت سكرة األنعاـ أسمكبيف  مف األساليب القرآنية : أسمكب التمقيف كأسمكب التقرير . 

 يات ،يعية األخبلقية مف خبلؿ دراسة اآلتناكلت الدراسة قيؿ كمكجياتيا العقدية كالتشر 
آية،  دلت ىذه التكصيات  ربعكفأنعاـ اثناف ك عدد النصكص المدركسة في سكرة األ

لي( ، الردكد عمى شبو إند ا )قيؿ إنما اتبع ما أكحي عمى أف القراف  الكريـ مف ع
شبو، المشركيف التي تثار حكؿ القرآف الكريـ .كأف ا تعالى قد تكلى الرد عمى ىذه ال

صدر صحاب المذاىب الفكرية المنحرفة اعتماد القرآف معمى المناظريف كالمجادليف أل
أصيؿ  في الرد عمى الشبيات كالشككؾ عمى الدعاة االىتماـ باألساليب الدعكية في 

 القرآف الكريـ .مثؿ أسمكبي التقرير كالتمقيف .

 قؿ المكجية ، اآلمرة ، المبينة ، المفسرة ، المكضحة .كممات مفتاحية : 
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Abstract. 

This study dealt with “The Addressed Qul “Say” in the Holy Qur’an 

Surat al-An’am “The Cattle” and dealt with the guided and Imperative 

“Say” to the Prophet, (PBUH), and the interpretative One. The study 

aimed at clarifying The Directed “Say” in Surat al-An’am besides 

pinpointing the positions of Imperative, directed and interpretative “Say”, 

as well as clarifying the methods of reporting and indoctrination in the 

Holy Surah. The study dealt with investigating “Ayat” verses stated in the 

verb tense, say in which it dealt with the doctrinal, legislative, eth ical and 

advocacy aspect, proving the divine power, explaining the causes of 

disbelief and the non-believers ’endorsement of the truth and 

monotheism, explaining the position of the polytheists regarding the 

Qur’an, the surah involved the ten commandments that contained the 

legislations and ethics. The study came in an introduction, four enquiries 

and a conclusion which includes the most important findings and 

recommendations, the methodology of the study, the study used the 

inductive analytical approach (Content Analysis), the most important 
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findings of the study are as follows: Surat Al-An'am mentioned two 

Quranic styles: the indoctrination method and the reporting method. 

 The study dealt with Qul “Say” and its doctrinal and legislative and   

ethical orientations by studying the verses, the number of texts studied in 

Surat Al-Anam is forty-two verses, these recommendations indicated that 

the Holy Qur’an is a word of  Almighty Allah (say but follow what was 

revealed to me), responses to the semi-polytheists that are raised about 

the Holy Qur’an And that Almighty Allah has undertaken to respond to this 

similarity, to the debate and debate of the owners of deviant ideologies, to 

adopt the Qur’an as an original source in responding to the suspicions 

and doubts. The advocates should pay attention to the advocacy methods 

in the Holy Qur’an, such as the two methods of reporting and 

indoctrination. 

Key words: The directed, imperative, clarifying, interpretative, and 

explained Say “Qul”.



 
  

185 
 

 
 .مقاااااااادمة                              

القرآف الكريـ كبلـ ا المعجز الذم ال نقضي عجائبو كال يخمؽ مف كثرة الرد 
ىك الفصؿ ليس باليزؿ مف تركو مف جبار قصمو ا، كلما كاف التفسير المكضكعي 
مف المكضكعات المحببة إلى النفس ألنو ييتـ بالكحدة المكضكعية الكاحدة، أردت أف 

مكجية في سكرة األنعاـ مف خبلؿ التفسير ككتب أسيـ بكرقة عممية أتناكؿ فييا قؿ ال
 الغريب كالمغة لمكصكؿ لمقصد الشارع كاألمر بقؿ أك الجكانب التي حكتيا سكرة 

األنعاـ. كجاءت ىذه الكرقة في مقدمة  كأربعة مباحث كخاتمة متضمنة أىـ النتائج 
 كالتكصيات.

 
 أىمية الدراسة :

 .ىمية لتعمقو بكتاب ا / تنبع األُ
 / الرد عمى شبو المنكريف كالمادييف كالممحديف .ِ
 

 أىداف الدراسة : 
 ./ أف نبيف قيؿ المكجية في سكرة األنعاـ ُ
 ./ أف تكضح الدراسة مكاضع قؿ في السكرة آمرة كمكجية كمفسرة ِ
 / أف تبيف الدراسة  أسمكبي التقرير كالتمقيف في السكرة الكريمة.ّ
غة الفعؿ قيؿ تناكلت فييا الجانب العقدم /  دراسة اآليات الكاردة بصيْ

 كالتشريعي كاألخبلقي كالدعكم .
 

 المنيج االستقرائي التحميمي. منيج الدراسة:
عزك اآليات إلى سكرىا ثـ الرجكع إلى كتب التفسير ك تخريج األحاديث مف 

 كتب كدكاكيف السنة المعتمدة كالترجمة لؤلعبلـ الكاردة كتكثيؽ المصادر كالمراجع.
 : سكرة األنعاـ.حدود الدراسة
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 ىيكل الدراسة :
 

 .مقدمة 
  

 .المبحث األكؿ: التعريؼ بسكرة األنعاـ
 .اسـ السكرة فضميا مقاصدىا كمكضكعاتيا

 .المبحث الثاني: التعريؼ بقؿ
 .المبحث الثالث: دراسة اآليات الكاردة في السكرة

الدعكم، الخطاب الخطاب العقدم، الخطاب التشريعي )األحكاـ(، الخطاب 
 األخبلقي.

 
 .خاتمة كنتائج كتكصيات 

 
 .ىكامش البحث 

 
 .مصادر كمراجع البحث

 
 .فيرس المكضكعات
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 .المبحث األول                                    
 .اسم السورة: سورة األنعام

اشتيرت في كتب التفسير بيذا االسـ منذ نزكليا عمى رسكؿ ا صمى ا عميو 
( : ليس ليذه السكرة إال ىذا ه ٖٜٖٔ - ٜٕٙٔ)الطاىر بف عاشكركسمـ، قاؿ 

 االسـ مف عيد رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ.
بسنده إلى عبد ا بف عمر: قاؿ رسكؿ ا صمى  (هٖٓٙ - ٕٓٙركل الطبراني )

 عميو كسمـ: نزلت عمي سكرة األنعاـ جممة كاحدة كشيعيا سبعكف ألفان مف المبلئكة ا
 ( ُُِ/ٕق، ُْٖٗليـ زجؿ بالتسبيح كالتحميد.)ابف عاشكر ، 

 كسميت سكرة األنعاـ لما تكرر فييا مف ذكر لفظ األنعاـ ست مرات.
ة ق(: أنيا نزلت بمكة ليبلن جممٖٔكىي مكية باالتفاؽ. فعف ابف عباس )ت

 ( ُْٗ/ُـ، ََُِكاحدة.)الجرجاني ، 
 كىي مف السبع الطكاؿ، كالقكؿ األصح أنيا مكية نزلت بعد الحجر كقبؿ الصافات.

 آياىا مائة كخمس كستكف.
 فضميا :

ق(  )مف سره أف يعمـ جيؿ العرب فاليقرأ، ما فكؽ الثبلثيف ٖٔقاؿ ابف عباس)ت
 .... كما كانكا ميتديف(.كمائة مف سكرة األنعاـ )كقد خسر الذيف قتمكا 

 مقاصدىا:
فراد ا بالكالية كالنسؾ كالحكـ كتعريؼ الناس بربيـ جؿ  أكالن: ترسيخ عقيدة التكحيد كا 
قامة األدلة عمى استحقاقو لمعبكدية كبياف جيؿ مشركي العرب كرد سمطاف  كعبل كا 

 ا إلى ا.
دع كمف كذب بالبعث كالنشكر ثانيان: إقامة الحجة كالبياف عمى المشركيف كأصحاب الب

 كدحض شبييـ.
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 سبب النزول:
قاؿ المشرككف لمنبي صمى ا عميو كسمـ يا محمد كا ال نؤمف لؾ حتى تأتينا 
بكتاب مف عند ا كمعو أربعة مف المبلئكة يشيدكف أنو مف عند ا كأنؾ رسكؿ 

 ...( .ا، فنزؿ قكلو تعالى: )كلك نزلنا عميؾ كتاب في قرطاس 
 موضوعاتيا:

ابتدأت بإشعار الناس بأف حؽ الحمد ليس إال  ألنو مبدع العكالـ جكاىر كأعراضان 
بطاؿ تأثير الشركاء مف األصناـ كالجف بإثبات أنو المتفرد  فعمـ أنو المتفرد باإلليية. كا 
بخمؽ العالـ جكاىره كأعراضو، كخمؽ اإلنساف كنظاـ حياتو كمكتو بحكمتو تعالى 

أبك و، كال تممؾ آليتيـ تصرفا كال عمما. كتنزيو ا عف الكلد كالصاحبة. قاؿ كعمم
( في سكرة األنعاـ كؿ قكاعد ِٔٓ/ْق ، ُُّْ)االسفرايني ،  إسحاؽ اإلسفرائيني

 التكحيد.
كمكعظة المعرضيف عف آيات القرآف كالمكذبيف بالديف الحؽ، كتيديدىـ بأف يحؿ بيـ 

قبميـ كالكافريف بنعـ ا تعالى، كأنيـ ما يضركف ما حؿ بالقركف المكذبيف مف 
 عند نزع أركاحيـ، ثـ عند البعث. باإلنكار إال أنفسيـ. ككعيدىـ بما سيمقكف

 المبحث الثاني
 التعريف بقل في سورة األنعام وأسموبي التقرير والتمقين

 التعريف بقل في سورة األنعام:
كأربعكف مكضعان مف قكلو تعالى: )قؿ سيركا لقد كردت كممة قؿ في السكرة في اثناف 

في األرض( إلى قكلو تعالى: )قؿ أغير ا ابغي ربان(.)محمد فؤاد عبد الباقى ، بدكف 
  تاريخ(

 ( مرة. )المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ(.ِّٗكتكررت في القرآف الكريـ )
ا برىانكـ ...( كاألسئمة ككممة قؿ فعؿ أمر كيككف غالبان فيو تحدم لمكفار )قؿ ىاتك 

التي تطرح عمى النبي صمى ا عميو كسمـ )كيسألكنؾ عف الركح قؿ الركح مف أمر 
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ربي( كيعطي أمكر الغيب مثؿ سؤالو عف الساعة )كيسألكنؾ عف الساعة قؿ إنما 
 عمميا عند ا(.

كـ )قؿ إنما أنا بشر مثمالحديث عف النبي صمى ا عميو كسمـ كصدقو كصدؽ كعده 
.)... 

ككذلؾ الحديث عف آيات ا كمعجزاتو الدالة عمى صدؽ النبي صمى ا عميو كسمـ 
 )كقالكا لكال نزؿ عميو آية مف ربو قؿ إف ا قادر عمى ....(

 ككذلؾ الحديث عف القرآف الكريـ كأنو مف عند ا تعالى: )قؿ نزلو ركح القدس ...(
 لممؤمنيف يغضكا مف أبصارىـ ...(. أك أمر تكجيو لممؤمنيف بغض البصر )قؿ

 اعرابيا:
 قؿ فعؿ أمر مبني عمى السككف كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره أنت.

 (َُّ/ُق ، ُِْٓ)أحمد عبيد الدعاس ، 
 يقكؿ أىؿ التجكيد : في قؿ فعؿ أمر كيكجبكف إظيار الـ الفعؿ، فيقكلكف كالـ الفعؿ

 (ُّٓ/ُـ ،َََِيجب إظيارىا.)أحمد محمكد عبد السميع ، 
 

 تعريف األمر: 
( كقكلو ِٔ/ْق، ُُْْمفيكـ األمر ىك نقيض النيي )أبك عبد الرحمف الخميؿ ، 

تعالى: )كأمرنا لنسمـ لرب العالميف( أمرتؾ أف تفعؿ كلتفعؿ كبأف تفعؿ كالمعنى أمرنا 
 لئلسبلـ.

 فعل األمر: 
 ىك فعؿ يطمب بو حدكث شيء بعد زمف المتكمـ.

 والتمقين:أسموبي التقرير 
كمما يمفت النظر في ىذه السكرة الكريمة أنيا عرضت ألسمكبيف اثنيف ال تكاد 

 تجدىما بيذه الكثرة في غيرىا مف السكر:
 أسموب التقرير: -ٔ
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فإف القرآف الكريـ يعرض الدالئؿ القاطعة عمى تكحيده ككجكده كقدرتو كسمطانو كقيره 
)ىك الذم خمقكـ مف طيف ثـ قضى في صكرة الشيء المسمـ بو مثؿ قكلو تعالى: 

 ....( كقكلو تعالى: )كىك ا في السماكات كفي األرض يعمـ سركـ كجيركـ ....(.
 أسموب التمقين: -ٕ

في إلزاـ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كتعميمو كتمقينو الحجة ليقذؼ بيا في كجو 
التخمص أك  الباطؿ كالخصـ بحيث تأخذ عميو سمعو كتممؾ عميو قمبو فبل يستطيع

التفمت منيا كيككف ذلؾ عف طريؽ السؤاؿ كالجكاب كقكلو تعالى: )قؿ أم شيء أكبر 
 ـ (.ََِٗشيادة قؿ ....( )نخبة مف أساتذة التفسير ، 

 المبحث الثالث
 دراسة اآليات الواردة في السورة

 قاؿ تعالى:  )قؿ سيركا في األرض ثـ انظركا كيؼ كاف عاقبة المكذبيف( )سكرة
 ( .ُُاـ ، اآلية األنع

الخطاب لممكذبيف كالمعانديف كأف ا تعالى يقكؿ ليـ انظركا كفكركا ما حؿ باألمـ 
 المكذبة لمرسؿ كالكتب كالعقكبة التي انزليا ا عمييـ.كىكذا سنف ا في المكذبيف.

 : كيؼ أىمكيـ ا بعذاب االستئصاؿ كي تعتبركا، كالفرؽ ه(ٜٔٙ)تقاؿ البيضاكم
كا( أف السير ثمة ألجؿ النظر كال كذلؾ بينو كب كا ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍنظيري يف قكلو: )قيٍؿ ًسيري

يجاب النظر في آثار  ىا ىنا، كلذلؾ قيؿ معناه إباحة السير لمتجارة كغيرىا كا 
كىذه اآلية نظيرىا في قكلو تعالى :                      (ُٓٓ/ِق، ُُْٖاليالكيف. )البيضاكم ، 

بذنبو فمنيـ مف أرسمنا عميو حاصبا كمنيـ مف أخذتو الصيحة كمنيـ مف  )فكبل أخذنا
خسفنا بو األرض كمنيـ مف أغرقنا كما كاف ا ليظمميـ كلكف كانكا أنفسيـ 

( ، تيديد ككعيد ال يعرفكف نكعو كال مكعده بما َْ)سكرة العنكبكت ،   يظممكف( 
 يحؿ بيـ في كؿ لحظة فالسياؽ القرآني يمفت أنظارىـ كلكف ىييات.
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) قؿ لمف ما في السماكات كاألرض قؿ  كتب عمى نفسو الرحمة  قاؿ تعالى:
)سكرة  يؤمنكف( ليجمعنكـ إلى يكـ القيامة ال ريب فيو الذيف خسركا أنفسيـ فيـ ال 

 ( .ُِاألنعاـ اآلية 
لجائيـ إلى اإلقرار بما يفضي إلى ابطاؿ  كىذا استفياـ تقريرم كتبكيت لممشركيف كا 
معتقد الشرؾ كىذا إببلغ لمحجة كفي الحديث في الصحيحيف عف أبي ىريرة رضي 

إف ا لما خمؽ الخمؽ كتب كتاب عنده في العرش أف رحمتي تغمب ا عنو: )
 (َُِ/ٗق،  ُِِْ)البخارم ، غضبي(.
قؿ أغير ا أتخذ كليا فاطر السماكات كاألرض كىك يطعـ كال يطعـ )  :قاؿ تعالى

قؿ إني أمرت أف أككف أكؿ مف أسمـ كال تككنف مف المشركيف  قؿ إني أخاؼ إف 
 (ُٓ-ُْعصيت ربي عذاب يكـ عظيـ( )سكرة األنعاـ ، اآليات

ؿ األكؿ غير ا ألنو ىك المقصكد باالنكار أم أنو ىذا االستفياـ إنكارم كقدـ المفعك 
)سكرة  يرًزؽ كال يرزيؽ، قاؿ تعالى:)ما أريد منيـ مف رزؽ كما أريد أف يطعمكف (

( ككذلؾ دليؿ عمى حمكؿ العذاب بيـ يكـ القيامة، كىذا لمكفار ٕٓالذاريات ، اآلية 
نما تكفكف أما أىؿ اإليماف فقد بشرىـ ا تعالى بالفكز،) كؿ نفس ذا ئقة المكت كا 

أجكركـ يكـ القيامة فمف زحزح عف النار كأدخؿ الجنة فقد فاز كما الحياة الدنيا إال 
( لتبمكف في أمكالكـ كأنفسكـ كلتسمعف مف الذيف أكتكا الكتاب مف ُٖٓمتاع الغركر )

ف تصبركا كتتقكا فإف ذلؾ مف عـز األمكر(  قبمكـ كمف الذيف أشرككا أذل كثيرا كا 
 (ُٖٓة آؿ عمراف ، اآلية)سكر 

 قاؿ تعالى: ) قؿ أم شيء أكبر شيادة قؿ ا شييد بيني كبينكـ كأكحي إلي ىذا
القرآف ألنذركـ بو كمف بمغ أئنكـ لتشيدكف أف مع ا آلية أخرل قؿ ال أشيد قؿ إنما 

نني برمء مما تشرككف( )سكرة األنعاـ اآلية   (.ُٗىك إلو كاحد كا 
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: إف رؤساء مكة قالكا: يا محمد ما نرل أحدا يصدقؾ بما ىا( ٕٗٓ) ت قاؿ الكمبي
تقكؿ مف أمر الرسالة، كلقد سألنا عنؾ الييكد كالنصارل فزعمكا أف ليس لؾ عندىـ 

ذكر كال صفة، فأرنا مف يشيد لؾ أنؾ رسكؿ كما تزعـ، فأنزؿ ا تعالى ىذه     
  (ُِْ/ُق،ُُِْاآلية. )الكاحدم ، 

نبكة النبي صمى ا عميو كسمـ كقد أمر ا نبيو أف يرد عمييـ فيو انكار المشركيف ل
فمما كاف الجكاب ببل، أمره ا أف يجيب بو ) قؿ أم شيء أكبر شيادة قؿ ا شييد 
بيني كبينكـ كأكحي إلي ىذا القرآف ألنذركـ بو كمف بمغ أئنكـ لتشيدكف أف مع ا 

نني برمء مما تشرككف( )سكرة األنعاـ  آلية أخرل قؿ ال أشيد قؿ إنما ىك إلو كاحد كا 
( فشيادة ا تعالى لي بالنبكة بايحائو إلي ىذا القرآف الذم انذركـ بو، كقد ُٗ، اآلية 

أنذر صمى ا عميو كسمـ فقد شيد لو ا بالنبكة كالرسالة كاعطائو مف المعجزات، 
ى يكـ القيامة، كيشيد فنذارة النبي صمى  عميو كسمـ بمغت كؿ مف بمغو القرآف إل

 (ُٕ)كمف يكفر بو مف األحزاب فالنار مكعده( )سكرة ىكد ، اآلية  بذلؾ قكلو تعالى:
قاؿ تعالى: كقالكا لكال نزؿ عميو آية مف ربو قؿ إف ا قادر عمى أف ينزؿ آية كلكف 

 (.ّٕأكثرىـ ال يعممكف )سكرة األنعاـ، اآلية  
ؽ المادية التي صاحبت الرساالت السابقة، كال لقد كانكا يطمبكف آية خارقة كالخكار 

يقنعكف ب ية القرآف الباقية، كقالكا لف ) كقالكا لف نؤمف لؾ حتى تفجر لنا مف األرض 
ينبكعا  أك تككف لؾ جنة مف نخيؿ كعنب فتفجر األنيار خبلليا تفجيرا  أك تسقط 

يككف لؾ بيت مف السماء كما زعمت عمينا كسفا أك تأتي با كالمبلئكة قبيبل أك 
زخرؼ أك ترقى في السماء كلف نؤمف لرقيؾ حتى تنزؿ عمينا كتابا نقرؤه قؿ سبحاف 

(، كال يفطنكف إلى سنة ُٗ-َٗربي ىؿ كنت إال بشرا رسكال()سكرة االسراء ، اآليات 
ىبلكيـ في الدنيا. كال يدرككف  ا في أخذ المكذبيف بالدعكة بعد مجيء الخارقة، كا 

 -عدـ مجيئيـ بيذه الخارقة، كىك يعمـ أنيـ سيجحدكف بيا بعد كقكعياحكمة ا في 
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فيحؽ عمييـ اليبلؾ، بينما يريد ا أف يميميـ ليؤمف  -كما كقع مف األقكاـ قبميـ
منيـ مف يؤمف. فمف لـ يؤمف استخرج ا مف ظيره ذرية مؤمنة. كال يشكركف نعمة 

القتراحيـ، الذم ال يعممكف جرائره   ا عمييـ في إمياليـ، كذلؾ بعدـ االستجابة
 ( َُٕٗ/ِ، ُُِْ)قطب ، 

)قؿ إف ا قادر عمى أف ينزؿ آية كلكف أكثرىـ ال يعممكف( كا تعالى قادر عمى  
ذلؾ، كلكف حكمتو تعالى تقتضي تأخير ذلؾ، ألنو لك أنزؿ كفؽ ما طمبكا ثـ لـ 

 ( ِِٔ/ّـ، ُٗٗٗبف كثير ، يؤمنكا، لعاجميـ بالعقكبة كما فعؿ باألمـ السالفة.)ا
قؿ أرأيتكـ إف أتاكـ عذاب ا أك أتتكـ الساعة أغير ا تدعكف إف كنتـ  قاؿ تعالى:)

 (.َْصادقيف( )سكرة األنعاـ، اآلية
ذا حصمت ىذه المشقات، كىذه الكركب، التي يضطر إلى دفعيا، ىؿ تدعكف  كا 

ـ ، َََِالسعدم ،  آليتكـ كأصنامكـ، أـ تدعكف ربكـ الممؾ الحؽ المبيف.)
ُ/ِٓٔ ) 

}بؿ إياه تدعكف فيكشؼ ما تدعكف إليو إف شاء كتنسكف ما تشرككف{ فإذا كانت ىذه 
حالكـ مع أندادكـ عند الشدائد، تنسكنيـ، لعممكـ أنيـ ال يممككف لكـ ضرا كال نفعا، 

الضار، كال مكتا، كال حياة، كال نشكرا. كتخمصكف  الدعاء، لعممكـ أنو ىك النافع 
المجيب لدعكة المضطر، فما بالكـ في الرخاء تشرككف بو، كتجعمكف لو شركاء؟. ىؿ 

دلكـ عمى ذلؾ، عقؿ أك نقؿ، أـ عندكـ مف سمطاف بيذا؟ بؿ تفتركف عمى ا    
 .الكذب

قؿ أرأيتـ إف أخذ ا سمعكـ كأبصاركـ كختـ عمى قمكبكـ مف إلو غير  قاؿ تعالى: )
)سكرة األنعاـ ، اآلية  كيؼ نصرؼ اآليات ثـ ىـ يصدفكف( ا يأتيكـ بو انظر

ْٔ.) 
 كىذا خطاب آخر مف ا تعالى لنبيو صمى ا عميو كسمـ ليقكؿ ليؤالء المشركيف،.
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ىػ(.: أم: سمبكـ إياىا كما أعطاكمكىا فإنو }قؿ ىك ْٕٕ - ََٕ)  قاؿ ابف كثير 
 ( ّّبل ما تشكركف )الممؾ:االية الذم أنشأكـ كجعؿ لكـ السمع كاألبصار كاألفئدة قمي

كيحتمؿ أف يككف ىذا عبارة عف منع االنتفاع بيما االنتفاع الشرعي  كليذا قاؿ: 
}كختـ عمى قمكبكـ{ كما قاؿ: }أمف يممؾ السمع كاألبصار{ )يكنس: ( ، كقاؿ: 

.)ابف كثير ،   (ِْ}كاعممكا أف ا يحكؿ بيف المرء كقمبو{ )األنفاؿ:االية 
 (   دؿ ذلؾ عمى ألكىيتو كبطبلف عبادة غيره.ِٕٓ/ّـ،ُٗٗٗ

ىذا تكرير لمتكبيخ لقصد تأكيد الحجة عمييـ، ككحد السمع ألنو مصدر يدؿ عمى 
الجمع بخبلؼ البصر كليذا جمعو، كالختـ: الطبع، كاالستفياـ في مف إلو غير ا 

 ( .ِْٗ/ِـ، ُٖٖٗيأتيكـ بو لمتكبيخ.)الزجاج ، 
    قاؿ تعالى:) قؿ أرأيتكـ إف أتاكـ عذاب ا بغتة أك جيرة ىؿ ييمؾ إال القكـ

 (.ْٕالظالميف ( )سكرة األنعاـ ، االية
 البغتة: المفاجأة كالجيرة: أف يأتييـ كىـ يركنو.  : ىػ( ُُّ - ُِْ) قاؿ الزجاج 

فجأة دكف )قؿ أريتكـ إف أتتكـ عذاب ا بغتة أك جيرة ( أم أخبركني إف أتاكـ 
مقدمات تدؿ عميو، كقيؿ البغتة أف يأتي العذاب ليبلن كالجير أف يأتي العذاب نياران أك 

 (ُّْ/ِق،ُُْْبياتان أف يأتي ليبلن )ىؿ ييمؾ إال القكـ الظالميف(.)الشككاني ، 
ىؿ ييمؾ إال أنتـ كمف أشبيكـ  :ىػ( ُُّ - ُِْ)  قاؿ الزجاجكاالستفياـ لمتقرير، 

 ( ِِٕ/ِق، ُُْٓاندتـ، فقد عممتـ أنكـ ظالمكف.)الكاحدم ، ألنكـ كفرتـ كع
) قؿ ال أقكؿ لكـ عندم خزائف ا كال أعمـ الغيب كال أقكؿ لكـ إني ممؾ  قاؿ تعالى:

إف أتبع إال ما يكحى إلي قؿ ىؿ يستكم األعمى كالبصير أفبل تتفكركف( )سكرة 
 (.َٓاألنعاـ ، االية

أقكؿ لكـ إني الرب الذم لو خزائف السماكات قؿ ليؤالء المنكريف نبكتؾ: لست 
كاألرض، كأعمـ غيكب األشياء الخفية التي ال يعمميا إال الرب الذم ال يخفى عميو 
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شيء، فتكذبكني فيما أقكؿ مف ذلؾ، ألنو ال ينبغي أف يككف ربا إال مف لو ممؾ كؿ 
 ( ُّٕ/ُُق، َُِْشيء، كبيده كؿ شيء، كمف ال يخفى عميو خافية.)الطبرم ، 

) قؿ إني نييت أف أعبد الذيف تدعكف مف دكف ا قؿ ال أتبع أىكاءكـ قاؿ تعالى: 
 (.ٔٓية )سكرة األنعاـ، اآل قد ضممت إذا كما أنا مف الميتديف(

كقؿ إني نييت أف أعبد الذيف تدعكف مف دكف ا قؿ ال أتبع أىكاءكـ، في عبادة 
األكثاف كطرد الفقراء، قد ضممت إذا كما أنا مف الميتديف، يعني: إف فعمت ذلؾ فقد 

 ( ُِٖ/ِق، َُِْتركت سبيؿ الحؽ كسمكت غير طريؽ اليدل.)البغكم ، 
كسمٌـ أف يجاىر قكمو بالتٌبرم مما ىـ كأمر ا تبارؾ كتعالى نبٌيو صٌمى ا عميو 

فيو، كالمعنى: قؿ أييا الرسكؿ ليؤالء المشركيف: إني نييت مف رٌبي كمنعت مف 
 عبادة ما تدعكنيـ كتطمبكف منيـ الخير كدفع الٌضر، مف صنـ أك كثف.

)قؿ إني عمى بينة مف ربي ككذبتـ بو ما عندم ما تستعجمكف بو إف قاؿ تعالى: 
 (.ٕٓ)سكرة األنعاـ، االية يقص الحؽ كىك خير الفاصميف( الحكـ إال  

كقؿ إني عمى بينة، أم: عمى بياف كبصيرة كبرىاف، مف ربي ككذبتـ بو، أم: بما 
جئت بو، ما عندم ما تستعجمكف بو، قيؿ: أراد بو استعجاليـ العذاب كانكا يقكلكف: 

[ اآلية، كقيؿ: ِّااليةإف كاف ىذا ىك الحؽ مف عندؾ فأمطر عمينا حجارة ]األنفاؿ: 
 [ُٖأراد بو القيامة، قاؿ ا: يستعجؿ بيا الذيف ال يؤمنكف بيا ]الشكرل: االية

 ( ُِٖ/ِق، َُِْ)البغكم ، 
ني فيما أخالفكـ فيو عمى بصيرة مف شرع  قؿ ليـ أييا الٌنبي: إني عمى أمر بٌيف، كا 

 جزة الخالدة.ا الذم أكحاه إلي، كعمى حجة كاضحة، كىك ىذا القرآف المع
قؿ لك أف عندم ما تستعجمكف بو لقضي األمر بيني كبينكـ كا أعمـ )قاؿ تعالى: 
 .(ٖٓ)سكرة األنعاـ، االية بالظالميف( 

قؿ ردا عمى الكفار في استعجاليـ العذاب كانكا يقكلكف: إف كاف ىذا ىك الحؽ مف 
)البغكم  أراد بو القيامة( ، كقيؿ: ِّعندؾ فأمطر عمينا حجارة )سكرة األنفاؿ: اآلية 

 ،َُِْ  ،ِ/ُِٖ ) 
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قؿ ليس األمر بيدم كما تتكىمكف، كليس عندم الذم تستعجمكف بو كىك العذاب، فبل 
أقدر عمى إنزالو بكـ، كما الحكـ الفاصؿ كالقضاء المبـر إال ، إليو يرجع األمر 

ف شاء أٌجمكـ إلى أجؿ معيف  كمو، إف شاء عٌجؿ لكـ ما سألتـ مف العذاب، كا 
 بمقتضى عممو كمشيئتو كحكمتو العظيمة.

) قؿ مف ينجيكـ مف ظممات البر كالبحر تدعكنو تضرعا كخفية لئف قاؿ تعالى: 
 (.ّٔ)سكرة األنعاـ، االية  أنجانا مف ىذه لنككنف مف الشاكريف(

قؿ مف ينجيكـ مف ظممات البر كالبحر: مف شدائدىما كأىكاليما، كانكا إذا سافركا في 
البحر فضمكا الطريؽ كخافكا اليبلؾ، دعكا ا مخمصيف لو الديف فينجييـ، البر ك 

ق ، َُِْ)البغكم ،  فذلؾ قكلو تعالى: تدعكنو تضرعا كخفية، أم: عبلنية كسرا
ِ/َُّ. ) 

ـٌ فصؿ القضاء بيني  قؿ لك كاف مقدكرم إيقاع العذاب بكـ، ألكقعتو عميكـ، كلت
ا حؽ منجز، كا تعالى أعمـ بالظالميف كبينكـ، كا قد كعدني النصر، ككعد 

الكافريف الذيف ال أمؿ في صبلحيـ كرجكعيـ إلى الحؽ كاإليماف، كالصبلح 
كاالستقامة، فيككف إنزاؿ العذاب بيده تعالى ال بيدم، كا أعمـ كيؼ يعاقب، كمتى 

 يعاقب .
رة األنعاـ، االية )سك )قؿ ا ينجيكـ منيا كمف كؿ كرب ثـ أنتـ تشرككف( قاؿ تعالى: 

ْٔ.) 
قؿ ا ينجيكـ منيا كمف كؿ كرب، كالكرب غاية الغـ الذم يأخذ بالنفس، ثـ أنتـ 
تشرككف، يريد أنيـ يقركف أف الذيف يدعكنو عند الشدة ىك الذم ينجييـ ثـ يشرككف 

 (ُُّ/ِق، َُِْ)البغكم ،  معو األصناـ التي قد عممكا أنيا ال تضر كال تنفع.
سكؿ ليؤالء المشركيف الغافميف عف آيات التكحيد: مف الذم ينٌجيكـ مف قؿ أييا الر 

شدائد البر كالبحر، كأىكاؿ السفر كمخاكفو إذا ضممتـ في أنحاء األرض البرية 
 كالبحرية، فإنكـ في كقت المحنة ال تجدكف غير ا ممجأ تدعكنو عبلنية كسٌرا.

ابا مثف فكقكـ أك مف تحت )قؿ ىك القادر عمى أف يبعث عميكـ عذقاؿ تعالى: 
أرجمكـ أك يمبسكـ شيعا كيذيؽ بعضكـ بأس بعض انظر كيؼ نصرؼ اآليات لعميـ 

 (.ٓٔ)سكرة األنعاـ، االية  يفقيكف
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قؿ ىك القادر عمى أف يبعث عميكـ عذابا مف فكقكـ، قاؿ الحسف كقتادة: نزلت اآلية 
عذابا مف فكقكـ، يعني: في أىؿ اإليماف، كقاؿ قكـ : نزلت في المشركيف، قكلو: 

 ( ُُّ/ِق ، َُِْ)البغكم ،  الصيحة كالحجارة كالريح كالطكفاف
قؿ أييا الٌنبي ليؤالء المشركيف عمى سبيؿ التيديد كالكعيد كاإلنذار: ا ىك القادر 
عمى أف ينزؿ عميكـ ألكاف العذاب المختمفة، كالٌرجـ بالحجارة أك الصكاعؽ، أك 

الطكفاف أك أعاصير الريح أك الخسؼ المعيكد في األمـ البراكيف كالزالزؿ، أك 
 السابقة، أك إيقاع الفرقة كالفتف كاالختبلط كاالختبلؼ كاالضطراب.

)سكرة األنعاـ ،  )ككذب بو قكمؾ كىك الحؽ قؿ لست عميكـ بككيؿ(  قاؿ تعالى:
 (.ٔٔاآلية

ـ بككيؿ، قؿ ككذب بو قكمؾ،: بالقرآف، كقيؿ: بالعذاب، كىك الحؽ قؿ لست عميك
برقيب، كقيؿ: بمسمط ألزمكـ اإلسبلـ شئتـ أك أبيتـ، إنما أنا رسكؿ.)البغكم ، 

 ( ُّّ/ِق، َُِْ
كعد ا رسكلو بالنصر عمى أعدائو، ككعيده ليـ بالعذاب في الدنيا كاآلخرةكأعمف  

القرآف قاعدة عامة في التٌيديد كالكعيد عمى التٌكذيب بالقرآف أك بالعذاب، فقاؿ ا 
 عالى )لكؿ نبأ مستقر كسكؼ تعممكف (ت

) قؿ أندعك مف دكف ا ما ال ينفعنا كال يضرنا كنرد عمى أعقابنا بعد إذ  قاؿ تعالى:
ىدانا ا كالذم استيكتو الشياطيف في األرض حيراف لو أصحاب يدعكنو إلى اليدل 

األنعاـ ، )سكرة  ائتنا قؿ إف ىدل ا ىك اليدل كأمرنا لنسمـ لرب العالميف (
 (.ُٕاآلية

قؿ أندعكا مف دكف ا ما ال ينفعنا، إف عبدناه، كال يضرنا، إف تركناه، يعني: 
األصناـ ليس إلييا نفع كال ضر، كنرد عمى أعقابنا، إلى الشرؾ مرتديف، بعد إذ ىدانا 
ا كالذم استيكتو الشياطيف، أم: يككف مثمنا كمثؿ الذيف استيكتو الشياطيف، أم: 

  (ُّْ/ِق، َُِْ)البغكم ،  أضمتو
قؿ أييا الٌنبي في احتجاجؾ عمى المشركيف: أنطيع رأيكـ في أف نعبد مف دكف ا ما 
ال قدرة لو عمى نفعنا كال عمى ضٌرنا ألنيا أصناـ صماء جمادات ال حياة فييا كال 

 حركة، ثـ نرٌد عمى أعقابنا إلى إلى الٌشرؾ كالكفر، بعد أف أنقذنا ا منو،
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)أكلئؾ الذيف ىدل ا فبيداىـ اقتده قؿ ال أسألكـ عميو أجرا إف ىك إال : تعالى قاؿ
 (.َٗ)سكرة األنعاـ، اآلية  ذكرل لمعالميف(

قؿ إف ىدل ا ىك اليدل، يزجر عف عبادة األصناـ، كأنو يقكؿ: ال تفعؿ ذلؾ فإف 
اليدل ىدل ا ال ىدل  غيره، كأمرنا لنسمـ، أم: أف نسمـ، لرب العالميف، كالعرب 

 ( ُّْ/ ِق، َُِْتقكؿ: أمرتؾ لتفعؿ كأف تفعؿ كبأف تفعؿ )البغكم ، 
دم بمف سبقو مف الرسؿ ، كذكر ا أمر ا النبي صمى ا عميو كسمـ أف يقت 

تعالى فضمو عمى األنبياء ، كاصطفاىـ ا بالنبكة كاختارىـ كخٌصصيـ بمزايا كثيرة، 
كىداىـ إلى الصراط المستقيـ: كىك الديف الحٌؽ القكيـ. ذلؾ اليدل ىك ىدل ا 

 الخالص كتكفيقو .
 عمى بشر مف شيء قؿ مف )كما قدركا ا حؽ قدره إذ قالكا ما أنزؿ ا: قاؿ تعالى

أنزؿ الكتاب الذم جاء بو مكسى نكرا كىدل لمناس تجعمكنو قراطيس تبدكنيا كتخفكف 
)سكرة  كثيرا كعممتـ ما لـ تعممكا أنتـ كال آباؤكـ قؿ ا ثـ ذرىـ في خكضيـ يمعبكف(

 ( .ُٗاألنعاـ، اآلية 
 ف شيء ، قاؿ ا تعالى:كما قدركا ا حؽ قدره إذ قالكا ما أنزؿ ا عمى بشر م

قؿ، ليـ، مف أنزؿ الكتاب الذم جاء بو مكسى نكرا كىدل لمناس، يعني: التكراة، 
تجعمكنو قراطيس تبدكنيا كتخفكف كثيرا، أم تكتبكف عنو دفاتر ككتبا مقطعة تبدكنيا، 
أم: تبدكف ما تحبكف كتخفكف كثيرا مف نعت محمد صمى ا عميو كسمـ كآية الرجـ 

 ( ُّْ/ِق، َُِْ،  )البغكم
السؤاؿ لمنبي صمى ا عميو كسمـ مف أنزؿ الكتاب ؟ اإلجابة أف ا سبحانو ىك 
القادر عمى كؿ شيء، كالعالـ بكؿ شيء، كالٌرحيـ بخمقو، أرسؿ الٌرسؿ، كأنزؿ الكتب، 
رشادىـ، كمنكرك الكحي الذيف يكفركف  كأكحى إلى األنبياء شرائعو ليداية الناس كا 

مف الكثنييف كالمبلحدة فما عرفكا ا حٌؽ معرفتو، كما عٌظمكه حٌؽ برسؿ ا 
 تعظيمو، إذ كذبكا رسمو إلييـ، كقالكا: ما أنزؿ ا كتابا مف الٌسماء.

)كأقسمكا با جيد أيمانيـ لئف جاءتيـ آية ليؤمنف بيا قؿ إنما اآليات   قاؿ تعالى:
 (.َُٗسكرة األنعاـ، اآلية )عند ا كما يشعركـ أنيا إذا جاءت ال يؤمنكف 
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قؿ يا محمد، إنما اآليات عند ا، كا قادر عمى إنزاليا، كما يشعركـ، كما يدريكـ، 
كاختمفكا في المخاطبيف بقكلو: كما يشعركـ، فقاؿ بعضيـ: الخطاب لممشركيف الذيف 
ف أقسمكا، كقاؿ بعضيـ: الخطاب لممؤمنيف، كقكلو تعالى: أنيا إذا جاءت ال يؤمنك 

 (ُُٓ/ِق، َُِْ)البغكم ، 
قؿ يا محمد ليؤالء الطالبيف آيات تعٌنتا كعنادا ككفرا: إنما مرجع ىذه اآليات إلى ا، 
ف شاء ترككـ فبل ينزليا إال عمى مكجب  كىك القادر عمييا، إف شاء أتى بيا، كا 

ا الحكمة. كما يدريكـ إيمانيـ إذا جاءتيـ اآليات، فيك ال يؤمنكف بيا، لسبؽ عمـ 
 أنيـ لف يؤمنكا.
 قاؿ تعالى :

 )قؿ ياقكـ اعممكا عمى مكانتكـ إني عامؿ فسكؼ تعممكف مف تككف لو عاقبة الدار
 ( ُّٓنعاـ ، اآلية إنو ال يفمح الظالمكف() سكرة األ

كقكلو تعالى: اعممكا معناه : إنكـ ستركف عاقبة عممكـ الفاسد، كىذا كعيد كتيديد، 
ه : عمى حالكـ كطريقتكـ. ثـ جـز ا الحكـ بأنو ال يفمح كقكلو: عمى مكانتكـ معنا

 (ُُٔ/ِق،َُِْالظالمكف أم ال ينجح سعييـ، كال يظفركف بشيء مفيد.)البغكم ، 
أخبرىـ أييا النبي بقكلؾ: استمركا عمى طريقتكـ كحالتكـ التي أنتـ عمييا، إف كنتـ 

ا جاء في آية أخرل: تظنكف أنكـ عمى ىدل، فأنا مستمر عمى طريقتي كمنيجي، كم
كقؿ لمذيف ال يؤمنكف اعممكا عمى مكانتكـ إنا عاممكف  كانتظركا إنا منتظركف )ىكد: 

 (.ُِِ -ُُِاآليات / 
)ثمانية أزكاج مف الضأف اثنيف كمف المعز اثنيف قؿ آلذكريف حـر أـ قاؿ تعالى: 

)سكرة األنعاـ،  فاألنثييف أما اشتممت عميو أرحاـ األنثييف نبئكني بعمـ إف كنتـ صادقي
 (.ُّْاآلية 

، ا عميكـ، يعني ذكر الضأف كالمعز، أـ األنثييف، يعني:  قؿ يا محمد آلذكريف حـر
أنثى الضأف كالمعز، أما اشتممت عميو أرحاـ األنثييف، منيما فإنيا ال تشتمؿ إال عمى 
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كنتـ  ذكر كأنثى، نبئكني، أخبركني، بعمـ، قاؿ الزجاج: فسركا ما حرمتـ بعمـ، إف
 ( ُٓٔ/ِق، َُِْصادقيف، أف ا تعالى حـر ىذا.)البغكم ، 

ذكر القرآف الكريـ مقارنة لطيفة بيف المطعكمات المحرمة في شريعتنا كبيف المحرمات 
عمى الييكد، ليظير الفارؽ الكاضح بيف أسباب التحريـ، ففي شريعتنا كاف سبب 

 كأذل لمصحة أك العقيدة.التحريـ في المطعكمات الحراـ ما فييا مف ضرر 
)كمف اإلبؿ اثنيف كمف البقر اثنيف قؿ آلذكريف حـر أـ األنثييف أما قاؿ تعالى: 

اشتممت عميو أرحاـ األنثييف أـ كنتـ شيداء إذ كصاكـ ا بيذا فمف أظمـ ممف افترل 
، )سكرة األنعاـعمى ا كذبا ليضؿ الناس بغير عمـ إف ا ال ييدم القكـ الظالميف( 

 ( .ُْْاآلية 
تكعد الحؽ تبارؾ كتعالى المفتريف عميو حيث حرمكا كحممكا ما شاءكا كنسبكا ذلؾ  

إليو افتراء عميو تعالى،كبيذا تبيف أنكـ كاذبكف عمى ا مفتركف فا تعالى لـ يحـر 
بطاؿ  نما حـر الميتة، كما لـ يذكر اسـ ا عميو. كا  مف ىذه األزكاج الثمانية شيئان، كا 

      شريع الجاىمية في التحريـ كالتحميؿ، فالحبلؿ ما أحمو ا كرسكؿ كالحراـت
 (ُُّ/ِق،ُِْْ)الجزائرم ، 

قؿ : الخطاب لمنبي صمى ا عميو كسمـ أف بيف ما  الذم حـر ا عميكـ أييا 
المشرككف: أحـر الذكريف مف الجمؿ كالثكر أـ حـر األنثييف مف الناقة كالبقرة أـ حـر 

 اشتممت عميو أرحاـ األنثييف؟ لـ يحـر اما 
)قؿ ال أجد في ما أكحي إلي محرما عمى طاعـ يطعمو إال أف يككف  قاؿ تعالى:

ميتة أك دما مسفكحا أك لحـ خنزير فإنو رجس أك فسقا أىؿ لغير ا بو فمف اضطر 
 (.ُْٓ)سكرة األنعاـ، اآلية  غير باغ كال عاد فإف ربؾ غفكر رحيـ(

مد: ال أجد فيما أكحي إلي محرما }عمى طاعـ يطعمو إال أف يككف ميتة أك قؿ يا مح
 دما مسفكحا أك لحـ خنزير{ .

كاختمؼ العمماء في ىذا  فذىبت عائشة، كابف عباس إلى أف التحريـ مقصكر عمى 
ىذه األشياء، كبو قاؿ مالؾ، كقالكا: قكلو: }إال اف يككف ميتة{ دخؿ فيو المنخنقة 
كالمكقكذة، كما عد في سكرة المائدة، كمالؾ يعد ما سكاىا مكركىا كال يعده حراما ، 
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بالكتاب، كالبعض بالسنة، كالكؿ حراـ.)السمعاني ، ىذه األشياء  إال أف البعض ثبت 
 ( ُِٓ/ِق،ُُْٖ

أمر ا نبيو أف يعمف أنو ال يكجد في شريعة القرآف تحريـ شيء عمى طاعـ كآكؿ 
يأكمو إال أربعة أنكاع: ىي الميتة التي ماتت حتؼ أنفيا بغير ذبح شرعي، كالدـ 

كح، كلحـ الخنزير كمثمو شحمو المسفكح أم الدـ السائؿ الذم يتدفؽ مف عركؽ المذب
كسائر أجزاء جسده، فإنو نجس ينبغي اجتنابو، كالفسؽ كىك المذبكح لغير ا كلـ 

 يذكر اسـ ا عميو، كىك ما يتقرب بو إلى األصناـ كاألكثاف.
)سيقكؿ الذيف أشرككا لك شاء ا ما أشركنا كال آباؤنا كال حرمنا مف قاؿ تعالى:  

ف مف قبميـ حتى ذاقكا بأسنا قؿ ىؿ عندكـ مف عمـ فتخرجكه شيء كذلؾ كذب الذي
ف أنتـ إال تخرصكف(  (.ُْٖ)سكرة األنعاـ، اآلية   لنا إف تتبعكف إال الظف كا 

قؿ ىؿ عندكـ مف عمـ، أم: كتاب كحجة مف ا، فتخرجكه لنا، حتى يظير ما 
ق ُُْٖ)السمعاني ،تدعكف عمى ا تعالى مف الشرؾ كتحريـ ما حرمتمكه 

،ِ/ُٔٗ  ) 
أمر ا نبيو أف يطالبيـ بالبرىاف عمى ما زعمكا بقكلو: قؿ ىؿ عندكـ مف عمـ 
فتخرجكه لنا.. أم ىؿ لديكـ أمر معمكـ كبرىاف كاضح يصح االحتجاج بو فيما قمتـ، 

 فتظيركنو كتبينكنو لنا لنفيمو. 
)سكرة األنعاـ، االية جمعيف( )قؿ فممو الحجة البالغة فمك شاء ليداكـ أ: قاؿ تعالى

ُْٗ.) 
قؿ فممو الحجة البالغة، التامة عمى خمقو بالكتاب كالرسكؿ كالبياف، فمك شاء ليداكـ 

 أجمعيف، فيذا يدؿ عمى أنو )لـ يشأ( إيماف الكافر كلك شاء ليداه.
قؿ أييا الرسكؿ ليؤالء المشركيف الجاىميف بعد بطبلف حجتيـ:  تعالى الحجة 

بطاؿ الباطؿ، كحجتو بالغة غاية المقصد الكاممة  عمى ما أراد مف إثبات الحقائؽ كا 
 في األمر المحتج بو.

 قاؿ تعالى : 
قؿ تعالكا أتؿ ما حـر ربكـ عميكـ أال تشرككا بو شيئا كبالكالديف إحسانا كال تقتمكا ة)   

ياىـ كال تقربكا الفكاحش ما ظير منيا كما  بطف كال أكالدكـ مف إمبلؽ نحف نرزقكـ كا 
تقتمكا النفس التي حـر ا إال بالحؽ ذلكـ كصاكـ بو لعمكـ تعقمكف كال تقربكا ماؿ 



 
  

212 
 

اليتيـ إال بالتي ىي أحسف حتى يبمغ أشده كأكفكا الكيؿ كالميزاف بالقسط ال نكمؼ نفسا 
ذا قمتـ فاعدلكا كلك كاف ذا قربى كبعيد ا أكفكا ذلكـ كصاكـ بو لعمكـ  إال كسعيا كا 

كأف ىذا صراطي مستقيما فاتبعكه كال تتبعكا السبؿ فتفرؽ بكـ عف سبيمو  تذكركف 
 ( ُّٓ،ُُٓذلكـ كصاكـ بو لعمكـ تتقكف( )سكرة األنعاـ ، اآليات 

قؿ، يا محمد، ليؤالء العادليف بربيـ األكثاف كاألصناـ، الزاعميف أف ا حـر عمييـ 
في تنزيمي عميؾ: تعالكا،  ما ىـ محرِّمكه مف حركثيـ كأنعاميـ، عمى ما ذكرت لؾ

كـ عمى ا  ا، تخرلصى أييا القكـ، أقرأ عميكـ ما حـر ربكـ حقنا يقيننا،  ال الباطؿ تخرلصن
الكذبى كالفريةى ظنًّا،  كلكف كحينا مف ا أكحاه إلٌي، كتنزيبل أنزلو عمٌي: أف ال تشرككا 

 تعبدكا شيئنا سكاه )كبالكالديف با شيئنا مف خمقو، كال تعدلكا بو األكثاف كاألصناـ، كال
 (  ٔٔٗ/ٗق،َُِْ)الطبرم ،  إحساننا( ، يقكؿ: كأكصى بالكالديف إحساننا

ياىـ كال تقربكا الفكاحش ما ظير منيا كما  كال تقتمكا أكالدكـ مف إمبلؽ نحف نرزقكـ كا 
بطف كال تقتمكا النفس التي حـر ا إال بالحؽ ذلكـ كصاكـ بو لعمكـ تعقمكف  كال 
تقربكا ماؿ اليتيـ إال بالتي ىي أحسف حتى يبمغ أشده{ }عميكـ أال تشرككا{ ابتداء 
ذا قدر ىكذا استقاـ الكبلـ أيضا، ثـ قكلو }كبالكالديف إحسانا{ أم: كأحسنكا  كبلـ. كا 
بالكالديف إحسانا. }كال تقتمكا أكالدكـ مف إمبلؽ{ كاإلمبلؽ: الجكع بمغة حمير، 

ياىـ{ أم: رزؽ الكؿ عمينا  كالمعركؼ في المغة أف اإل مبلؽ: الفقر }نحف نرزقكـ كا 
فبل تقتمكىـ خكؼ الجكع كالفقر. }كال تقربكا الفكاحش ما ظير منيا كما بطف{ ىذا 
نيي عف أنكاع الزنا سرا كعمنا، ككانت الزكاني في الجاىمية عمى نحكيف: كانت 

منا، كأخريات كف لبعضيـ رايات عمى األبكاب، عمما لمف أراد الزنا  كف يزنيف ع
يزنيف سرا. فيذا المراد بالفكاحش ما ظير منيا كما بطف. }كال تقتمكا النفس التي حـر 
ا إال بالحؽ{ نيى عف القتؿ بالظمـ، كأباح القتؿ بالحؽ، كىك مفسر في قكؿ النبي: 
" ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ثبلث: كفر بعد إيماف، أك زنا بعد إحصاف، أك 

: )كال تقربكا -بغير نفس " )ذلكـ كصاكـ بو لعمكـ تعقمكف( . قكلو  تعالى  قتؿ نفس
ماؿ اليتيـ إال بالتي ىي أحسف( قد سبؽ الكبلـ عمى قرباف ماؿ اليتيـ في سكرة 
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ق(  أشده ثبلثكف سنة. كقاؿ غيره: ُِٕ)ت قاؿ السدمالنساء. )حتى يبمغ أشده( 
شرحو في مكضع بعده. )كأكفكا الكيؿ  أكاف الحمـ. كقيؿ: ىك استكماؿ القكة، كسيأتي

كالميزاف بالقسط( أم: بالعدؿ )ال نكمؼ نفسا إال كسعيا( أم: كأكفكا الكيؿ كالميزاف 
ذا قمتـ فاعدلكا كلك كاف ذا قربى كبعيد ا أكفكا  بالقسط ال نكمؼ نفسا إال كسعيا كا 

تبعكا السبؿ ذلكـ كصاكـ بو لعمكـ تذكركف كأف ىذا صراطي مستقيما فاتبعكه كال ت
فتفرؽ بكـ عف سبيمو ذلكـ كصاكـ بو لعمكـ تتقكف  ثـ آتينا مكسى الكتاب تماما عمى 
ذا قمتـ فاعدلكا كلك كاف ذا قربى{  الذم أحسف كتفصيبل لكؿ شيء كىدل{ طاقتيا }كا 
أم: فاصدقكا، كلك كاف عمى القريب }كبعيد ا أكفكا ذلكـ كصاكـ بو لعمكـ تذكركف{ 

 ( ُٕٓ/ُق، ُُْٖ)السمعاني ،  .
المتفؽ عمييا في األدياف كميا، في التكراة كاإلنجيؿ الكصايا العشر أكرد القرآف الكريـ 

كالفرقاف، كأمر ا نبيو محمدا صمى ا عميو كسمـ أف يدعك جميع الخمؽ إلى سماع 
سكد األ -تبلكة ما حـر ا بشرع اإلسبلـ الخالد المبعكث بو إلى جميع الناس

ق( : في األنعاـ آيات محكمات ىف أـ ٖٔكاألحمر كاألبيض، قاؿ ابف عباس)
الكتاب، ثـ قرأ: قؿ تعالكا أتؿ ما حـر ربكـ عميكـ تضمنت ىذه اآليات الثبلث 

 الكصايا العشر التي كردت خمس منيا بصيغة النيي، كخمس بصيغة األمر.
 نبذ الشرؾ با تعالى -الكصية األكلى -
 اإلحساف إلى الكالديف إحسانا كامبل -يةكالكصية الثان -
 تحريـ كأد البنات كقتؿ األكالد خشية الفقر أك العار، -كالكصية الثالثة -
 تحريـ اقتراؼ الفكاحش -كالكصية الرابعة -
 منع قتؿ النفس بغير حؽ -كالكصية الخامسة -
 المحافظة عمى ماؿ اليتيـ -كالكصية السادسة -
الكيؿ كالميزاف بالقسط أم بالعدؿ، دكف إيفاء  -كالكصية السابعة كالثامنة -

زيادة كال نقص في البيع كالشراء كالقرض كاإليفاء كاالستيفاء ألف العدؿ 
 أساس الحقكؽ، كالتطفيؼ بالكيؿ كالميزاف ىضـ لمحؽ كضياع لمماؿ.

 العدؿ في القكؿ، أم الشيادة كالحكـ كالقضاء -كالكصية التاسعة -
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اإلليي، سكاء أكاف عيدا مع ا أـ مع الكفاء بالعيد  -كالكصية العاشرة -
 الناس
آيات  )ىؿ ينظركف إال أف تأتييـ المبلئكة أك يأتي ربؾ أك يأتي بعضقاؿ تعالى: 

ربؾ يكـ يأتي بعض آيات ربؾ ال ينفع نفسا إيمانيا لـ تكف آمنت مف قبؿ أك كسبت 
 (.ُٖٓاآلية)سكرة األنعاـ ، في إيمانيا خيرا قؿ انتظركا إنا منتظركف( 

ق، ُُْٖ)السػػػػمعاني ،  .قػػػؿ انتظػػػػركا، يػػػا أىػػػػؿ مكػػػة، إنػػػػا منتظػػػركف، بكػػػػـ العػػػذاب
ِ/ُّٕ ) 

قؿ: يا محمد عمى سبيؿ التيديد كالكعيد، ستركف مف يحؽ كبلمو، كيتضح ما أخبر 
 بو

)قؿ إنني ىداني ربي إلى صراط مستقيـ دينا قيما ممة إبراىيـ حنيفا كما :  قاؿ تعالى
 ( .ُُٔ)سكرة األنعاـ، اآلية  (كاف مف المشركيف

كىك القكيـ المستقيـ، كانتصابو عمى معنى ىداني دينا قيما، ممة إبراىيـ حنيفا كما 
 (ُٖٕ/ِق، َُِْكاف مف المشركيف)البغكم ، 

أمر ا عز كجؿ نبيو عميو الصبلة كالسبلـ بإعبلف شريعتو، كنبذ ما سكاىا مف 
 عميو مف الحسف كالفضؿ كاالستقامة، أضاليؿ المشركيف، ككصؼ الشريعة بما ىي

)سكرة قؿ إف صبلتي كنسكي كمحيام كمماتي  رب العالميف( قاؿ تعالى: )
 (.ُِٔاألنعاـ، اآلية 

قؿ إف صبلتي كنسكي، قيؿ: أراد بالنسؾ الذبيحة في  الحج كالعمرة، كقاؿ 
ق(: نسكي: حجي، كقيؿ: ديني، كمحيام كمماتي، أم: حياتي َُٓمقاتؿ)ت

ي،  رب العالميف، أم: ىك يحييني كيميتني، كقيؿ: محيام بالعمؿ الصالح ككفات
 (ُٕٗ/ِق، َُِْكمماتي إذا مت عمى اإليماف  رب العالميف )البغكم ، 

أمر ا نبيو أف يخبر المشركيف الذيف يعبدكف غير ا، كيذبحكف لغير اسمو: بأنو 
أم الذبائح كالعبادة كأداء شعائر مخالؼ ليـ في ذلؾ كمو، فإف صبلتو ، كنسكو 

 الحج كغيرىا كمو 
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) قؿ أغير ا أبغي ربا كىك رب كؿ شيء كال تكسب كؿ نفس إال عمييا : قاؿ تعالى
)سكرة (  كال تزر كازرة كزر أخرل ثـ إلى ربكـ مرجعكـ فينبئكـ بما كنتـ فيو تختمفكف

 (.ُْٔاألنعاـ ، اآلية
ليا كىك  ق(: رضي ا عنيمأٖف عباس )قؿ أغير ا أبغي ربا، قاؿ اب سيدا كا 

رب كؿ شيء، كذلؾ أف الكفار كانكا يقكلكف لمنبي صمى ا عميو كسمـ: ارجع إلى 
ق(: كاف الكليد بف المغيرة يقكؿ: اتبعكا سبيمي أحمؿ عنكـ ٖٔديننا. قاؿ ابف عباس)

كؿ نفس إال ما  أكزاركـ، فقاؿ ا تعالى: كال تكسب كؿ نفس إال عمييا، ال تجني 
 ( ُٕٗ/ِق، َُِْكاف إثمو عمى الجاني، كال تزر كازرة كزر أخرل )البغكم ، 

قؿ أمر ا ربي، كيقكؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بأمر ا عف نفسو: كأنا أكؿ 
المسمميف، أم الخاضعيف المنقاديف إلى امتثاؿ أكامر ا كاجتناب نكاىيو، ىذا إثبات 

. ثـ أعقبو بتكحيد الربكبية، فقاؿ تعالى: قؿ أغير ا أبغي ربا.. أم لتكحيد األلكىية
 أغير ا أطمب ربا سكاه .

 

 خااااااااتمة

الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات ، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ ا الذم ختمت 
بو الرساالت ،كعمى آلو كصحبو ،كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ، أشكر ا 
الذم كفقني لمكتابة في ىذا المكضكع المكسكـ )بقيؿ المكجية في سكرة األنعاـ ( كفي  

 خاتمتو تكصمت الى عدد مف النتائج كالتكصيات منيا :
 

 النتائج :

 / اف التفسير المكضكعي مف األىمية بمكاف في التفسير .ُ

يف كأسمكب / ذكرت سكرة األنعاـ أسمكبيف  مف األساليب القرآنية : أسمكب التمقِ
 التقرير .
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يعية األخبلقية مف خبلؿ دراسة / تناكلت الدراسة قيؿ كمكجياتيا العقدية كالتشر ّ
 ربعكف آية.أنعاـ اثناف ك ص المدركسة في سكرة األيات ، عدد النصك اآل

 / دلت ىذه التكصيات أف القرآف  الكريـ مف عند ا )قيؿ إنما اتبع ما أكحي الي (ْ

المشركيف التي تثار حكؿ القرآف الكريـ .كأف ا تعالى قد تكلى / الردكد عمى شبو ٓ
 الرد عمى ىذه الشبو.

 التوصيات :

صحاب المذاىب الفكرية المنحرفة اعتماد القرآف جادليف أل/ عمى المناظريف كالمُ
 مصدر أصيؿ  في الرد عمى الشبيات كالشككؾ .

ف الكريـ .مثؿ أسمكبي التقرير / عمى الدعاة االىتماـ باألساليب الدعكية في القرآِ
 كالتمقيف .

ءان / عمى القائميف بأمر التعميـ اعتماد أساليب القرآف في المقررات الدراسية جز ّ
 صيبلن مف الكسائؿ التعميمية . أ

 اليوامش والمصادر والمراجع :

/ الشجرم ، ترتيب األمالي الخميسية لمشجرم ، يحيى )المرشد با( بف الحسيف ُ
ىػ( رتبيا:  ْٗٗ)المكفؽ( بف إسماعيؿ بف زيد الحسني الشجرم الجرجاني )المتكفى 
ىػ( تحقيؽ: َُٔالقاضي محيي الديف محمد بف أحمد القرشي العبشمي )المتكفى: 

لبناف ،  –محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
 . ُْٗ/ُـ،  ََُِ -ىػ  ُِِْ، ُط
بف محمد بف إبراىيـ بف ميراف األستاذ أبك إسحاؽ اإلسفرايني أحد أئمة إبراىيـ /   ِ

الديف كبلما كأصكال كفركعا جمع أشتات العمكـ كاتفقت األئمة عمى تبجيمو كتعظيمو 
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كجمعو شرائط اإلمامة . طبقات الشافعية الكبرل: تاج الديف عبد الكىاب بف تقي 
حمكد محمد الطناحي د. عبد الفتاح ىػ( تحقيؽ: د. مُٕٕالديف السبكي )المتكفى: 

ىػ )ترجمة رقـ ُُّْ، ِمحمد الحمك الناشر: ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ط
ّّٓ )ْ/ِٓٔ . 
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ، محمد فؤاد عبد / عبد الباقي ، محمد فؤاد ّ

 الباقى ، الناشر : دار الكتب المصرية ،  بدكف تاريخ .
 -أحمد محمد حميداف  -أحمد عبيد الدعاس : عراب القرآف الكريـإ/الدعاس ، ْ

ىػ،  ُِْٓ، ُدمشؽ ط –إسماعيؿ محمكد القاسـ الناشر: دار المنير كدار الفارابي 
ُ/َُّ 
الكافي في كيفية ترتيؿ القرآف الكريـ )شرح كاؼ لمتني الجزرية كتحفة / الحفياف ، ٓ

الحفياف ، الناشر: دار الكتب العممية  األطفاؿ( ، أحمد محمكد عبد السميع الشافعى
 . ُّٓ/ُـ، َََِ -ىػ  ُُِْ، ُبيركت ، ط –
أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ  : كتاب العيف/ الفراىيدم ، ٔ

ميدم المخزكمي، د إبراىيـ  ىػ( تحقيؽ: دَُٕ: الفراىيدم البصرم )المتكفى
، محمد بف  ِٔ/ْ، كلساف العربِٕٗ/ٖالسامرائي الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ،

مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى 
 . ِٔ/ْىػ ،  ُُْْ - ّبيركت ط –ىػ( الناشر: دار صادر ُُٕ)المتكفى: 

التفسير الميسر: نخبة مف أساتذة التفسير ، الناشر: مجمع / نخبة مف االساتذة ، ٕ
السعكدية ، الطبعة: الثانية، مزيدة كمنقحة،  –اعة المصحؼ الشريؼ الممؾ فيد لطب

 ّٗ-ِّـ ، ص ََِٗ -ىػ َُّْ
/ البيضاكم ، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ: ناصر الديف أبك سعيد عبد ا بف ٖ

ىػ( ، تحقيؽ: محمد عبد الرحمف ٖٓٔعمر بف محمد الشيرازم البيضاكم )المتكفى: 
 . ُٓٓ/ِىػ ،  ُُْٖ - ُبيركت ط –إحياء التراث العربي المرعشمي الناشر: دار 

 (َْسكرة العنكبكت ، اآلية )/ ٗ
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/ البخارم صحيح البخارم ، كتاب التكحيد ، باب قكؿ ا تعالى: }كيحذركـ ا َُ
، مسمـ ،كصحيح مسمـ  َُِ/ٗ( ، َْْٕ[ حديث رقـ )ِٖنفسو{ ]آؿ عمراف: 

( ُِٕٓعالى كأنيا سبقت غضبو حديث رقـ )كتاب التكبة، باب في سعة رحمة ا ت
 ،ْ/َُِٕ . 
 (ٕٓسكرة الذاريات ، اآلية )/ ُُ
 (ُٖٓسكرة آؿ عمراف ، اآلية )/ ُِ
أسباب نزكؿ القرآف ، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي / الكاحدم ،ُّ

ىػ( ، تحقيؽ: عصاـ بف عبد المحسف ْٖٔالكاحدم، النيسابكرم، الشافعي )المتكفى: 
 .ُِْ/ُـ ،  ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ، ِالدماـ ط –لحميداف الناشر: دار اإلصبلح ا

 (ُٗسكرة االنعاـ ، اآلية )/ ُْ
 (ُٕسكرة ىكد ، اآلية )/ ُٓ
 (ّٗ-َٗسكرة االسراء ، اآلية )/ ُٔ
في ظبلؿ القرآف سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى: / سيد قطب ، ُٕ

 .َُٕٗ/ِىػ ،  ُُِْ - ُٕالقاىرة ط -كتبير  -ىػ( الناشر: دار الشركؽ ُّٖٓ
تفسير القرآف العظيـ ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير / ابف كثير ، ُٖ

ىػ( ، تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة ، ْٕٕالقرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 
 .ِِٔ/ّـ، ُٗٗٗ -ىػ َُِْ ِالناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع ، ط

ر الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ، عبد الرحمف بف تيسي/ السعدم ، ُٗ
ىػ( ، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل ُّٕٔناصر بف عبد ا السعدم )المتكفى: 

 .ِٔٓ/ُـ َََِ-ىػ َُِْ ُالمكيحؽ ، الناشر: مؤسسة الرسالة ط
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف،  عبد الرحمف بف ناصر بف عبد / َِ
ىػ( ، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ، الناشر: ُّٕٔالسعدم )المتكفى:  ا

 .ِٔٓ/ُ،  َََِ-ىػ َُِْ ُمؤسسة الرسالة ، ط
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تفسير القرآف العظيـ ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير / ابف كثير ، ُِ
ىػ( ، تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة ، ْٕٕالقرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 
 ِٕٓ/ّ ُٗٗٗ -ىػ َُِْ ِالناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع ، ط

عرابو ، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ / الزجاج ، ِِ معاني القرآف كا 
ىػ( ، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي ، الناشر: عالـ الكتب ُُّالزجاج )المتكفى: 

 . ِْٗ/ِـ،  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ ُبيركت ، ط –
فتح القدير ، محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا الشككاني اليمني / الشككاني ، ِّ

دمشؽ، بيركت ،  -ىػ( ، الناشر: دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب َُِٓ)المتكفى: 
 .ُّْ/ِىػ ،   ُُْْ - ُط
الكسيط في تفسير القرآف المجيد ، أبك الحسف عمي بف أحمد بف / الكاحدم ، ِْ

ىػ( ، تحقيؽ كتعميؽ: ْٖٔالكاحدم، النيسابكرم، الشافعي )المتكفى: محمد بف عمي 
الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشيخ عمي محمد معكض، الدكتكر أحمد محمد 
صيرة، الدكتكر أحمد عبد الغني الجمؿ، الدكتكر عبد الرحمف عكيس ، قدمو كقرظو: 

لبناف ،  –ب العممية، بيركت األستاذ الدكتكر عبد الحي الفرماكم ، الناشر: دار الكت
 .ِِٕ/ِـ ،  ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓ، ُط
جامع البياف في تأكيؿ القرآف ، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف / الطبرم ، ِٓ

ىػ( ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ، َُّغالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى: 
 . ُّٕ/ُُـ،  َََِ -ىػ  َُِْ، ُالناشر: مؤسسة الرسالة ، ط

معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ، تفسير البغكم : محيي السنة ، أبك / البغكم ، ِٔ
ىػ( ، َُٓمحمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )المتكفى : 

،  ُبيركت ، ط–تحقيؽ : عبد الرزاؽ الميدم ، الناشر : دار إحياء التراث العربي 
 ىػ . َُِْ
 ُِٖ/ِمعالـ التنزيؿ، البغكم ،  / البغكم ، ِٕ
 ُِٖ/ِ/ البغكم ، معالـ التنزيؿ، البغكم ،  ِٖ
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 َُّ/ِ/ البغكم ، معالـ التنزيؿ، البغكم ،  ِٗ
 ُُّ/ِ/ البغكم ، معالـ التنزيؿ، البغكم ،  َّ
 ُّّ/ِ/ البغكم ، معالـ التنزيؿ، البغكم ،  ُّ
 ُّْ/ِ/ البغكم ، معالـ التنزيؿ، البغكم ،  ِّ
 ُِٖ/ِلبغكم ، معالـ التنزيؿ، البغكم ،  / اّّ
 ُّْ/ِ/ البغكم ، معالـ التنزيؿ، البغكم ،  ّْ
 ُّْ/ِ/ البغكم ، معالـ التنزيؿ، البغكم ،  ّٓ
 ُّْ/ِ/ البغكم ، معالـ التنزيؿ، البغكم ،  ّٔ
 ُُٓ/ِ/ البغكم ، معالـ التنزيؿ، البغكم ،  ّٕ
 (.ُّٓ/ سكرة االنعاـ ، االية )ّٖ
 ُُٔ/ِم ، معالـ التنزيؿ، البغكم ،  / البغك ّٗ
 ُٓٔ/ِ/ البغكم ، معالـ التنزيؿ، البغكم ،  َْ
أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير ، جابر بف مكسى بف عبد القادر / الجزائرم ، ُْ

بف جابر أبك بكر الجزائرم ، الناشر: مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة 
 ُُّ/ِ، ـََِّىػ/ُِْْ، ٓطالعربية السعكدية ، 

/ السمعاني ، تفسير القرآف ، أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف ِْ
ىػ( ، تحقيؽ: ْٖٗأحمد المركزل السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي )المتكفى: 

 –ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ ، الناشر: دار الكطف، الرياض 
 ُِٓ/ِـ ، ُٕٗٗ -ىػُُْٖ، ُالسعكدية ، ط

 ُٗٔ/ِ/ السمعاني ، تفسير القراف ، السمعاني ،مرجع سابؽ ّْ
 ُٗٔ/ِ/ السمعاني ، تفسير القراف ، السمعاني ،مرجع سابؽ ، ْْ
/ الطبرم ، جامع البياف في تأكيؿ القرآف : محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف ْٓ

، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ىػ( َُّغالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى: 
 ـ َََِ -ىػ  َُِْ، ُالناشر: مؤسسة الرسالة ، ط
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/  أبك داكد ، سنف أبي داكد :سنف أبي داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف ْٔ
ىػ( تحقيؽ شعىيب ِٕٓبشير بف شداد بف عمرك األزدم السًِّجٍستاني )المتكفى: 

مةد كاًمؿ قره بممي ، الناشر:  -األرنؤكط   -ىػ  َُّْ، ُدار الرسالة العالمية طمحى
، )حديث رقـ  ََِٗ (،  َِْٓـ ، كتاب الديات ، بابي األماـً يأمري بالعفك في الدـً

ٔ/ِٓٓ 
/ السمعاني ، تفسير القرآف ، أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف ْٕ

،تحقيؽ:  ىػ(ْٖٗأحمد المركزل السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي )المتكفى: 
 –ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ ، الناشر: دار الكطف، الرياض 

 ُٕٓ/ُـُٕٗٗ -ىػُُْٖ، ُالسعكدية ، ط
 ُّٕ/ِ/ السمعاني ، تفسير القراف ، السمعاني ،مرجع سابؽ ، ْٖ
 ُٖٕ/ِ/ البغكم ، معالـ التنزيؿ ، البغكم ،مرجع سابؽ ْٗ
 ُٖٕ/ِم ،مرجع سابؽ ، / البغكم ، معالـ التنزيؿ ، البغك َٓ
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 الممخص.                                      

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اإلدارة المدرسية ،مفيكميا،كأىميتيا 
تكصمت الدراسة إلى النتائج كنظرياتيا،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ، 

اإلدارة التربكية ىي مىجمكعةه مف العممٌيات التي تشمؿ التخطيط، كالضبط،  التالية :
كالتكجيو، كالتنفيذ، كالتقييـ لؤلعماؿ الميتعٌمقة بالشؤكف الخاٌصة في المؤٌسسات 
التعميمٌية التي تيشٌكؿ المدارس ، عىف طريؽ اسًتخداـ أفضًؿ الكسائؿ كالطيرؽ 

 فتدرس جكانبيا بكامؿ التعميمية بالعممية النيكض في المدرسية اإلدارة ،أىميةالميتاحة
 في كتسيـ صعكبات أك غياب أك الدراسة في ضعؼ مف التبلميذ عمى يؤثر ما كؿ

 مسؤكليات ككاجبات مدير المدرسة في ضكء األنماط المختمفة التربكية، الحمكؿ إيجاد
ة المدرسية إلى تمكيف المدرسة مف العمؿ بطريقة تيدؼ اإلدار  لئلدارة المدرسية،

 اإلدارة سميمة، كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ كتشكيؿ المكارد سكاء المادية منيا أك البشرية،
 األسرة أعضاء باقي يتبعيا كما الطبلب سمكؾ في العممي أثرىا يظير المدرسية
ة ألداء عمميـ بكفاءة، تكٌجو اإلدارة المدرسية العامميف في المؤسسة التعميمي ،التربكية

 .كال يقتصر التكجيو عمى ىيئة التدريس فقط بؿ عمى العامميف ككؿ
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Abstract. 

This study aimed to identify the school administration, its 
concept, its importance, and its theories, the researcher used 
the descriptive analytical method, the study reached the 
following results: 

Educational management is a set of processes that include 
planning, control, guidance, implementation and evaluation of 
work related to special affairs in educational institutions that 
make up schools, using the best available means and 
methods. 

- The importance of school management in promoting the 
educational process in its entirety, examining all the 
weaknesses affecting pupils in school, absence or difficulties 
and contributing to the creation of educational solutions 

- The responsibilities and duties of the headmaster in light of 
the different types of school management. 

- The school administration aims to enable the school to work 
properly, through the organization and formation of resources, 
both material and human، 
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- The school administration shows its practical impact on the 
behaviour of students as followed by the rest of the 
educational family. Guidance 

The school administration directs employees of the educational 
institution to perform their work efficiently, and guidance is not 
limited to the faculty but also to the staff as a whole. 

Key word: school administration, educational institution, 
students. 
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 المقدمة .

يقكؿ تشارلس بيرد عف أىمية اإلدارة : " ليس ىناؾ مكضكع أكثر أىمية مف مكضكع 
ألف مستقبؿ الحضارة اإلنسانية ذاتيا يتكقؼ عمى قدرتنا عمى تطكير  اإلدارة ، ذلؾ

فاإلدارة المدرسية ىي اإلشعاعات المضيئة التي  عمـ كفمسفة كطريقة ممارسة اإلدارة
تحرؾ كؿ مكظؼ في دائرة محدكدة منظمة مف اجؿ مجيكد متميز كعمؿ مستمر 

نتاج متكاصؿ في أقصر كقت ممكف كبأقؿ جيد.  كا 
العصر الذم نعيش فيو بالعديد مف المسميات كعصر الفضاء، كعصر لقد اتسـ 

الكمبيكتر ، كالتغير السريع ، كاالنفجار المعرفي ، كلعمنا ال نخطئ إذا أطمقنا عميو 
تسمية أخرل كىي ) عصر اإلدارة العممية( إذ ال يكجد نشاط أك اكتشاؼ أك جيد 

ة المدرسية في أىميتيا عمى قكاعد كتستند اإلدار  يمفت األنظار إال ككاف كراءه إدارة
أساسية ، كىذه القكاعد تشكؿ في مجمميا الفمسفة األساسية مف كراء كجكد اإلدارة 

القاعدة األكلى : تمـز اإلدارة لكؿ  كضركرتيا في أم جيد جماعي ذم أىداؼ محددة
جيد جماعي ، كىذا يعني أف الجيكد البشرية سكاء كانت صغيرة أك كبيرة ، تصبح 

القاعدة الثانية  زة عف تحقيؽ أىدافيا في غياب تنظيـ لتنسيقيا كتكجيييا كمتابعتوعاج
: اإلدارة نشاط يتعمؽ بإتماـ أعماؿ بكاسطة آخريف ، األمر الذم يظير دكر اإلدارم 
في تكجيو جميع الجيكد نحك اليدؼ مف أجؿ بمكغ األىداؼ بأيسر الطرؽ ، كأقؿ 

 التكاليؼ
 اإلدارة االستخداـ األمثؿ لممكارد المادية كالقكل البشريةالقاعدة الثالثة : تحقؽ 

القاعدة الرابعة : ترتبط اإلدارة المدرسية ارتباطا كثيقا بقكانيف الدكلة كالسمطة 
التشريعية فييا، حتى ال يحدؽ تناقض بيف ما تيدؼ إليو اإلدارة المدرسية كبيف ما 

درسية نحك تحقيؽ األىداؼ العامة تيدؼ إليو الدكلة ، كحتى تتجو أىداؼ اإلدارة الم
 لمدكلة
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القاعدة الخامسة : إشباع الحاجات كالرغبات اإلنسانية داخؿ المدرسة كخارجيا عف 
(.  َُِٓطريؽ المكاءمة بيف مصمحة الفرد كمصمحة المدرسة)اإلدارة المدرسية ، 

دارتو كالتخطيط لو أصبح اليكـ عنصرا أساسيا في الفعالة،  المدرسية  إف التطكير كا 
كىي سمة المدير العصرم الناجح فالمدير الذم ال يدرج التطكير ضمف استراتيجية 
التطكير التي اعتمدىا في مدرستو، ال يمكف أف يصؿ بمدرستو إلى التميز كالتفكؽ، 

ىك يدير مدرستو بأسمكب ركتيني كبلسيكي؟ إذ فكيؼ نتكقع كأٌنى لمدير يسعى لذلؾ ك 
مف مدير مدرسة تجديدا كتطكيرا كحيكية كتقدما كىك ال يؤمف بالتطكير اليادؼ 

 المخطط ؟

إف حقيقة التطكير كما يعترض سبيمو مف معكقات تتطمب إعدادا جيدا لمدير المدرسة 
تطيع كما تييئة لمتعامؿ مع العصرم، بحيث يككف لديو مف الميارات كالقدرات ما يس

التغيير كمتغيرات العصر بإيجابية ككعي كدراسة لما حكلو مف أحداث، كمدل 
اكتسابو لميارة التكيؼ مع العصر بما يسيـ في تطكير العمؿ التربكم كيخدـ المبادئ 
كالقيـ الحقة، كىذا بالتالي قد ال يتأتى إال بإسياـ المؤسسات التربكية كاإلدارية في 

تاحة فرص التدريب إعدا د مديرم المدارس كتدريبيـ عمى التعامؿ مع التغيرات، كا 
كالتأىيؿ ليـ حتى يككنكا قادريف عمى تحقيؽ ىذه المسؤكلية ذلؾ ألف التدريب 

أخيرا  نحف نريد مدير  لمتطكير إنما يعني في المقاـ األكؿ التطكير السميـ لؤلفراد،
ع كيستقرئ منو المستقبؿ كيستكعب التغييرات مدرسة يككف ممما بالتغييرات يقرأ الكاق

كيدرس انعكاساتيا عمى الفرد كالمدرسة بؿ كالمجتمع ، كيعمؿ عمى التطكير اليادؼ 
كالمخطط في سبيؿ إعادة البناء، فيك السبيؿ إلى تحكيؿ تحديات العكلمة إلى فرص) 

 . ( ََِّالعكيسي ،

https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=208227
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=208227
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في المدرسة الكجية  كتقكـ المدرسة الحديثة عمى أصكؿ عممية تكجو العمؿ
الصحيحة، كينبغي عمى مدير المدرسة أف يككف عمى كعي بيذه األصكؿ حتى 
يستطيع أف يحقؽ الدكر القيادم المنكط بو، فالكظيفة الرئيسة لئلدارة المدرسية ىي 
ـي الخدمات التي تساعد عمى تربية الطمبة كتعميميـ، رغبة في  تييئة الظركؼ كتقدي

ليـ. بيد أف كظيفة اإلدارة المدرسية إعداد الناشئيف لمحياة في  تحقيؽ النمك المتكامؿ
مجتمعاتيـ، فالكظيفة اإلدارية تطكرت في العصر الحاضر بما يتبلءـ كالتطكر 
العممي، األمر الذم يمقي عمى اإلدارة المدرسية مسؤكليات كبيرة بحيث تتحقؽ لمنشء 

ت المدرسة لسنيف خمت مقتصرة تربية متكاممة فكريا كنفسيا كاجتماعيا، بعد أف كان
عمى تحقيؽ الكفاية المعرفية أك نقؿ الثقافة، كلـ تعد كذلؾ مقتصرة عمى التعميـ 
كالنمك األكاديمي فحسب، بؿ اتسعت مجاالتيا إلى النمك االجتماعي كالثقافي كالفكرم 

ة)  ا جديدن  (.  sst5.comمف خبلؿ إكساب الطمبة عاداتو كتقاليدو كقيمن

( اعتبرت أف اإلدارة المدرسية  مف أىـ اليياكؿ َُِٓرحمة ،كأبك زيد، كفي دراسة )
فشؿ ميداف التربية فاإلدارة المدرسية ىي تمؾ اإلدارة التي  التي تتكقؼ عمييا نجاح أك

يجب أف تتسـ بالفاعمية كالقدرة عمى تكفير الظركؼ المناسبة التي تساعد عمى نمك 
بعاده كميا.كما أكدت دراسة )آمنة ، المتعمـ في جميع الجكانب كمعالجة مشا كمو كا 

(عمى دكر اإلدارة المدرسية في تنمية التفكير اإلبداعي لدل معممي َُِِكنكارة ، 
( أكدت عمى دكر َُِٕالمدارس االبتدائية.أما دراسة )ناصر الديف ،كسمماف، 

المدرسية في العممية التعميمية مف خبلؿ إبراز دكرىا كمجاالتيا كمكضكعاتيا  اإلدارة
 كأثر ذلؾ عمى العممية التعميمية . 
( أف معيقات النمط التشاركي في اإلدارة َُِّكتكصمت دراسة ) أبك عبطة ، 

% ، كأكدت الدراسة عمى ضركرة تكفير ّٔالمدرسية يعكد إلى المديريف كبنسبة 
ية كالمعنكية كربطيا بمستكل األداء،كالكفاءة ،كالتجديد. كأكضحت بعض الحكافز الماد
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الدراسات أف كجكد بعض القصكر في البعد العالمي في قيادة مديرم المدارس 
كالمتمثؿ في إدارة التنكع  الثقافي ، كالتكاصؿ مع المدارس عمى المستكل اإلقميمي أك 

، كأكصت الدراس بما يمي: التركيز الدكلي ،كحضكر المؤتمرات  كالندكات العالمية 
عمى التدريب الميني لممعمميف حكؿ القيادة التعميمية ،كزيادة صبلحيات كسمطات 
مديرم المدارس مف خبلؿ ال مركزية التعميـ  كاإلدارة الذاتية لممدرسة ، كاالىتماـ 

(. ََِِبالبعد العالمي ،كتطكير الجكدة في األداء المدرسي ) إبراىيـ ، المرزكقي ، 
كعميو فاف اإلدارة المدرسية تعتبر بمثابة أساس يعتمد عميو المجتمع في تحقيؽ 
أىدافو اإلستراتيجية في إعداد األجياؿ لمحياة الفضمى القادرة عمى مكاجية متطمبات 
القرف الحادم كالعشريف. كمف أجؿ إتماـ ىذا البناء بنجاح، فاف اإلدارة المدرسية 

، كالشخصية القيادية القادرة عمى قيادة العممية التعميمية مف تحتاج إلى اإلدارة الجيدة
أجؿ تحقيؽ األىداؼ بأسيؿ الطرؽ كأقؿ التكاليؼ، فمدير المدرسة يمعب الدكر 
األساسي في قيادة الجيكد كتكجيييا الكجية الصحيحة، كيعمؿ عمى تكحيد القكل 

ة، كالمجتمع كمو مف كبذؿ الطاقات مف أجؿ االرتقاء بالعامميف معو كبطمبتو مف جي
جية أخرل. كالمدرسة ىي الكحدة األكثر أىمية في النظاـ التعميمي، كالمسئكلة 
مسئكلية مباشرة عف سبلمة مخرجاتو، كاالعتماد التربكم أك األكاديمي يمثؿ أحد أبرز 
الكسائؿ لتقكيـ كقياس أداء المدرسة بصفتو عامبل في تقكيـ أدائيا كتطكيره، كمؤشرا 

يا لممعايير التربكية المطمكبة في بيئتيا التعميمية كبيئتيا العالمية. كتعتمد عمى تحقيق
المدرسة في تحقيؽ أىدافيا اعتمادا كبيرا عمى مدير المدرسة، باعتباره محكر العممية 
اإلدارية، كالركيزة األساسية في النيكض بمستكل اإلدارة المدرسية كتطكيرىا، 

نجاح العمؿ اإلدارم بالمدرسة، كحيث أف األداء  كالعنصر الفعاؿ الذم يتكقؼ عميو
الجيد لمدير المدرسة يعتبر مف أىـ المتطمبات األساسية التي تنشدىا المؤسسات 

دارية في إلالتعميمية عمى اختبلؼ مستكياتيا، كشرط أساسي لنجاح العممية ا
عينة التي المدرسة، فإف االىتماـ بمدير المدرسة كرفع مستكل أدائو، كتكفير السبؿ الم

 (. sst5.comتكفؿ نجاحو في عممو أمران بالغ األىمية ) 
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 مشكمة الدراسة:

تقكـ المدرسة الحديثة عمى أصكؿ عممية تكجو العمؿ في المدرسة الكجية  
الصحيحة، كينبغي عمى مدير المدرسة أف يككف عمى كعي بيذه األصكؿ حتى 

الرئيسة لئلدارة المدرسية ىي  يستطيع أف يحقؽ الدكر القيادم المنكط بو، فالكظيفة
ـي الخدمات التي تساعد عمى تربية الطمبة كتعميميـ، رغبة في  تييئة الظركؼ كتقدي
تحقيؽ النمك المتكامؿ ليـ. بيد أف كظيفة اإلدارة المدرسية إعداد الناشئيف لمحياة في 
مجتمعاتيـ، فالكظيفة اإلدارية تطكرت في العصر الحاضر بما يتبلءـ كالتطكر 

لعممي، األمر الذم يمقي عمى اإلدارة المدرسية مسؤكليات كبيرة بحيث تتحقؽ لمنشء ا
تربية متكاممة فكريا كنفسيا كاجتماعيا، بعد أف كانت المدرسة لسنيف خمت مقتصرة 
عمى تحقيؽ الكفاية المعرفية أك نقؿ الثقافة، كلـ تعد كذلؾ مقتصرة عمى التعميـ 

ت مجاالتيا إلى النمك االجتماعي كالثقافي كالفكرم كالنمك األكاديمي فحسب، بؿ اتسع
ة.  ا جديدن  مف خبلؿ إكساب الطمبة عاداتو كتقاليدو كقيمن

كعميو فاف اإلدارة المدرسية تعتبر بمثابة أساس يعتمد عميو المجتمع في تحقيؽ 
أىدافو اإلستراتيجية في إعداد األجياؿ لمحياة الفضمى القادرة عمى مكاجية متطمبات 

ف الحادم كالعشريف. كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتتناكؿ مكضكع اإلدارة القر 
المدرسية كتسمط الضكء عمى أىميتيا كأىدافيا كدكرىا في تطكير الجكانب التربكية 
المختمفة ، لذا فإف اإلدارة المدرسية تحتاج إلى اإلدارة الجيدة، كالشخصية القيادية 

 القادرة عمى قيادة العممية 
 

 الدراسة:أسئمة 

 تيدؼ ىذه الدراسة لئلجابة عمى األسئمة التالية :
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 ما  ىك مفيكـ اإلدارة المدرسية في ضكء األدب التربكم؟ -ُ
 ما ىي أىداؼ اإلدارة المدرسية؟ -ِ
 ما أىمية اإلدارة المدرسية ؟ -ّ
 ما ىي النظريات التربكية في مجاؿ اإلدارة المدرسية ؟  -ْ

 

 أىداف الدراسة:

 اإلدارة المدرسية في ضكء األدب التربكم.التعرؼ عمى ىك مفيكـ  -ُ
 التعرؼ أىداؼ اإلدارة المدرسية.  -ِ
 التعرؼ أىمية اإلدارة المدرسية .   -ّ
 التعرؼ النظريات التربكية في مجاؿ اإلدارة المدرسية. -ْ

 أىمية الدراسة: 

 تكمف أىمية الدراسة الحالية بما يمي :

 مثمر كتعاكف بناءة جيكد مف المدرسة مدير يبذلو ما ىي المدرسية: إلدارة -ُ
 التبلميذ تربية مف يمكنيـ بما نشاطيـ كتكجيو المعمميف كفاءة لرفع المناسب لتييئة
  المدرسة. أىداؼ لتحقيؽ األماـ إلى التعميمية العممية كدفع إسبلمية تربية

 معمميف مف العامميف جميع مع ةالمدرس مدير بيا يقكـ التي الجيكد تنسيؽ  -ِ
دارييف  ما مع يتمشى تحقيقان  المدرسة داخؿ التربكية األىداؼ تحقيؽ بغية كغيرىـ كا 
 سميـ. أساس كعمى صحيحة تربية أبنائيا تربية مف األمة غميو تيدؼ

 جكانبيا بكامؿ التعميمية بالعممية النيكض في المدرسية اإلدارة أىمية تظير-ّ
 صعكبات أك غياب أك الدراسة في ضعؼ مف التبلميذ عمى يؤثر ما كؿ فتدرس
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 رغبة بكؿ الدراسة مكاصمة عمى تساعدىـ التي التربكية الحمكؿ إيجاد في كتسيـ
 كاىتماـ.

 الخبرات كتحسيف التدريس عمى قدرة أكثر ليككنكا لممعمميف األمكر كافة كتييئ-ْ
 عمى كحثيـ كالفني الميني مستكاىـ رفع عمى كالعمؿ لمتبلميذ يقدمكنيا التي التربكية
 تتعمؽ كتب أك بحكث مف عميو الحصكؿ يستطيعكف ما لكؿ المستمر اإلطبلع
 تحصيؿ زيادة كبالتالي أدائيـ تحسيف يستطيعكا حتى تخصصيـ كمكاد بالتربية
 الدراسي. التبلميذ

 قاتالعبل لتحقيؽ المبلئـ التربكم المناخ تييئة عمى المدرسية اإلدارة تعمؿ كما-ٓ
 كالمحبة. الكد عمى مبنية سميمة أسس عمى المدرسة أسرة أفراد بيف اإلنسانية

 معمميف مف فييا العامميف جيكد لتضافر الفعمي الميداف تمثؿ المدرسية فاإلدارة-ٔ
دارييف  جساـ مياـ المدرسية لئلدارة الكظيفية فالمياـ اإلدارة. دفة تسيير في كا 

 الذم التربكم التكجيو تشمؿ بؿ اإلدارية لنكاحيا عند تقؼ ال متعددة كمسئكليات
 القكة جكانب كتشخيص التعميمية العممية سير لمتابعة اليامة األمكر مف يعتبر

 المعمميف. كتكجيو كالضعؼ
 كالمياـ لممسئكليات تفيمو التعميمية بالعممية االرتقاء عمى المدرسة مدير مساعد -ٕ

 كالتبلميذ، بالمعمميف المستمر كاالىتماـ الجادة ةكالمتابع كالتعميمات باألنظمة كدرايتو
 التبلميذ. تحصيؿ بمستكل كاالرتفاع العطاء زيادة إلى تؤدم األمكر فتمؾ
  

 المتكاصمة المتابعة ىي المدرسية اإلدارة تطكير عمى قادران  المدرسة مدير يجعؿ كمما
 يحيط ما مع مشىتت بطريقة العمؿ إدارة عمى قدرتو نطاؽ تكسيع إلى الحثيث كالسعي
 عمى اإلطبلع يتطمب التطكير كىذا العمؿ مجاالت في كتحسف تطكر مف بالمدرسة

 كالتطبيقات التربكية فالبحكث المدرسية، كاإلدارة التربية ميداف في يصدر جديد كؿ
 عميو اإلطبلع تجعؿ طكيمة خبرات ليـ متخصصيف أناس مف تصدر كالتي الناجحة

 مدير إطبلع أىمية مع األداء كتحسيف المدرسية األعماؿ تنظيـ عمى تساعد فائدة ذا
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 سكؼ اإلطبلع ىذا إف باإلدارة. المتعمقة كالكتب المتخصصة الدكريات عمى المدرسة
 مف يزيد
 إسداء مف كتمكنو ناجحة إدارة مدرستو إدارة عمى كمساعده لممدير الميني النمك -ٖ

 إطبلعو كسعة كثقافتو المدرسة رمدي خبرة ألف كالتبلميذ لممعمميف كالتكجيو النصح
 الدراسة. كسير التنظيـ عمى ينعكس الذم العمؿ في كأسمكبو فمسفتو في تؤثر
  
 بجميع التعميمية العممية تنفيذ في األكبر العبء تتحمؿ كىي المدرسية فاإلدارة-ٗ

داريان  فنيان  جكانبيا  بكالطال كاإلدارم لممعمـ تحتذل قدكة نفسيا مف تجعؿ أف عمييا كا 
 محط كتصبح التربكية العممية قمة عمى المدرسية اإلدارة تتربع فعندما كاحد كقت في

 في صالحان  مثبلن  تككف أف حينئذ عمييا يجب كعامميف ركاد مف الجميع أنظار
 في كاعية كريادة االنضباط في عطران  كأنمكذجان  السمكؾ في عظيمة كقدكة األخبلؽ
مامان  المعاممة حسف  الكاجبات. ءأدا في صالحان  كا 

 
 أعضاء باقي يتبعيا كما الطبلب سمكؾ في العممي أثرىا يظير المدرسية اإلدارة-ٗ

 يحذك كأعمالو مكاعيده في المنضبط المدير فتجد العممي منياجيا في التربكية األسرة
 يعطي مكاعيده عمى يحافظ كال كثيران  يتغيب الذم المدير كلكف الزمبلء. باقي حذكه
  كالتبلعب. لبلنفبلت كالمبررات الحجج إيجاد في بالتفنف ريفلآلخ الفرص أكبر

 تعريف المفاىيم :
اإلدارة المدرسية :ىي تمؾ اإلدارة التي يجب أف تتسـ بالفاعمية كالقدرة عمى تكفير  

الظركؼ المناسبة التي تساعد عمى نمك المتعمـ في جميع الجكانب كمعالجة مشاكمو 
بعاده كميا.  كا 
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 منيج الدراسة: 

 استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو لمثؿ ىذه الدراسة .

 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية:

معالجة  ـ(،. جيكد اإلدارة المدرسية فيُٗٗٗدراسة البستاف ، أحمد عبد الباقي .) -
 المرحمةبعض آثار عدكاف النظاـ العراقي عمى مظاىر السمكؾ المدرسي لتبلميذ 

ـ(، تكصمت الدراسة إلى التأكيد ُٗٗٗاالبتدائية بدكلة الككيت .المجمة التربكية .)
التعاكف بيف البيت كالمدرسة  عمى البرامج العبلجية ذات الطابع الشخصي، كتشجيع

 . في البرامج المدرسية كالعمؿ عمى زيادة دافعية التبلميذ، كمشاركتيـ االيجابية
األردني : كاقعيا  كد،راتب.أساليب تدريب مدير المدرسةبطاح ،أحمد. سع دراسة-

التدريبية كالنقاش  دلت النتائج عمى أف بعض األساليبُُْٔكسبؿ تطكيرىا) 
مف غيرىا سكاء قبؿ  الجماعي ، كالحكار المفتكح ، كالزيارة الميدانية ، تستعمؿ أكثر

المديريف ) قبؿ   .أك أثناءىا تدريبوكما دلت النتائج عمى تأثير الجنس في  الخد
أثناء الخدمة (  ) الخدمة ( ، ك الخبرة التعميمية ) أثناء الخدمة ( كعدـ تأثير الجنس
الخدمة ( كالخبرة  ، كالمؤىؿ ) قبؿ الخدمة ، كأثناءىا ( كالخبرة التعميمية ) قبؿ

 ( اإلدارية ) قبؿ الخدمة كأثناءىا

المدرسية في إعداد مديرم  فعالية دكر اإلدارة . بيجت ، أحمد الرفاعي دراسة 
أف  ـ.تكصمت الدراسة إلىُّٗٗ.)  . ( المدارس بسمطنة عماف ) دراسة تقكيمية

 دكرة اإلدارة المدرسية بما تتضمنو مف حمقات دراسية كنشاطات عممية تحقؽ بعض
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األىداؼ المرجكة بدرجة كبيرة ، في حيف أنيا لـ تحقؽ بعضيا اآلخر بنفس الدرجة 
 . مف فعاليتيا في إعداد مديرم المدارس بسمطنة عماف الذم يقمؿ األمر
احمد . دكر المدرسة في رعاية الطمبة المتفكقيف كالمكىكبيف  الجاسـ ، فاطمة دراسة 

التطكير لمديرم المدارس  .نظمت لجنة ُٖٗٗ) . كالتخطيط لبرامج خاصة بيـ
حكؿ " دكر اإلدارة المدرسية تدريبية  االبتدائية بكزارة التربية كالتعميـ في البحريف دكرة
لبرامج خاصة بيـ " .كقدمت خبلليا  في رعاية الطمبة المتفكقيف كالمكىكبيف كالتخطيط
بالمتفكقيف داخؿ المدرسة . كنظرا  كرقة عمؿ شممت مراحؿ بناء البرنامج الخاص
كالميتميف بمجاؿ التفكؽ كالمكىبة  ألىمية ىذه الكرقة بالنسبة لجميع المدارس

 . النص الكامؿ ليا لتعميـ الفائدةنستعرض 

دراسة الحبيب ، فيد إبراىيـ . مسؤكليات ككاجبات مدير المدرسة في ضكء األنماط  
 ـ(. دراسات تربكية .ُّٗٗلئلدارة المدرسية ) المختمفة

تكصمت الدراسة إلى اختبلؼ االتجاىات لدل المديريف حكؿ مسؤكلياتيـ ككاجباتيـ .) 
المدرسي المختمفة ، كقد نتج عف ىذا االختبلؼ أف اإلدارة جكانب العمؿ  تجاه

تأثرت في اتجاىاتيا تبعا التجاه مدير المدرسة نحك مسؤكلياتو  المدرسية أيضا
 .تتسـ بالتكازف كالشمكؿ بحيث يأخذ كؿ جانب مكقعو ككزنو ككاجباتو كالتي يجب أف

في مجاؿ اإلدارة المدرسية إبراىيـ . أكلكيات البحث التربكم  الحبيب ، د. فيد دراسة 
المجمة التربكية . جاءت النتائج كالتالي : شئكف  ُٔٗٗ . ( ) استراتيجيو مقترحو

التعميمية . شئكف العامميف ) معمميف  التبلميذ إدارة كتسيير العمؿ المدرسي . السياسة
المدرسية . المناىج كاألنشطة  كعامميف( . إعداد كاختيار شاغمي كظائؼ اإلدارة
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. عبلقة المدرسة َُالتنظيمي.  مدرسية العبلقات اإلنسانية . التقكيـ. البناءال
  بالمجتمع المحمي

أدكار مدير المدرسة االبتدائية في سمطنة  : (1995) الحبشي ، محمد حسف دراسة
كالمشكبلت التي تكاجيو )دراسة تقكيمية(. مجمة رسالة  عماف في ضكء الكفايات لو

كالمتخصصيف بشأف األدكار الكظيفية لمدير المدرسة.  الخبراءالتربية اتفاؽ آراء 
بالكفايات البلزمة لمدير المدرسة . تحديد كاقع أداء  التكصيؿ إلى قائمة مقترحات

 . كدرجة امتبلكو مدير المدرسة لمياـ أدكاره
التربكية  حسف ، محمد احمد محمد . نحك مخطط إلعداد القيادات اإلداريةدراسة 
الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى  مة جامعة الممؾ عبد العزيز تيدؼـ(.مجُٖٗٗ)

إعداد رجاؿ اإلدارة المدرسية  حاجة نظـ التعميـ في الببلد العربية إلى مخطط لتطكير
كاألفكار كالخبرات في ىذا المجاؿ  .كما تبرز الدراسة أىمية كفائدة مراجعة المفاىيـ

األبعاد الثبلثة كمفيكـ الميارات  مفيكـكالتي يعمؿ بيا في البمداف المتقدمة مثؿ 
 . الثبلثة ثـ مفيكـ الكفاءة

ماجد . التخطيط االستراتيجي في إدارة ما قبؿ المدرسة  خثيمة ، ىند دراسة 
التخطيط االستراتيجي في  ـ(،  . .تكصمت الدراسة إلى أىميةُٗٗٗاالبتدائية)

كجكد عكامؿ عديدة تتأثر  كالى العممية اإلدارية لتعميـ ما قبؿ المدرسة االبتدائية ،
 التربكية في ىذه المرحمة بالتخطيط كتؤثر في مستكل األداء النكعي كالكمي لمعممية

 .الدايؿ 

مفيكميا .. كدكرىا في العممية  عبد الرحمف بف سميماف . اإلدارة المدرسيةدراسة 
اإلدارة  مياديف  ىػ  تعريؼ اإلدارة ، االتجاىاف الرئيسياف َُْٖالتعميمية كالتربكية )
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اإلدارة العبلقات    في تعريفيا  الكظائؼ الرئيسية لئلدارة  التعميمية كمستكياتيا
أىداؼ اإلدارة المدرسية    اإلدارة التعميمية، ، اإلنسانية في عمميات اإلدارة التعميمية

في  طبيعة القيادة اإلدارية  ، ، مجاالت العمؿ في اإلدارة المدرسية ، تقكيـ المدرسية
 .المدير الناجح  . اإلدارة المدرسية . أسرة المدرسة المدرسة كسمات

 الدراسات األجنبية :

(بعنكاف المناخ التنظيمي كاالبتكار "إعادة نظر"،  Sethibe,Steyn،2016دراسة )-
حيث ىدفت إلى استكشاؼ العالقة بيف المناخ التنظيمي كاالبتكار كاألداء التنظيمي 
عف طريؽ دمج كتكليؼ كنقد الدراسات التجريبية التي درست نفس العالقة، حيث تـ 

ستخداـ (المفاىيـ دراسة عدة نماذج مف دراسات سابقة بطريقة البحث النكعي، ك تـ ا
كالبياف كاإلطار المفاىيمي ) كييكؿ لمتحميؿ كتقديـ تقرير عف النتائج. ك كانت أىـ 
ما تـ التكصؿ إليو أف المناخ التنظيمي يؤثر عمى مستكل االبتكار في المنظمة 

 بشكؿ ايجابي، 

ركة غير أف العالقة بينيما تتخمميا عكامؿ أخرل تشمؿ استراتيجية  االبتكار كحجـ الش
كأسمكب القيادة كدعـ االبتكار، ككما تكصمت الدراسة إلى أف المناخ التنظيمي يؤثر 
عمى األداء التنظيمي بشكؿ إيجابي يمكف لممؤسسات خمؽ قيمة مف خبلؿ تعزيز 
مزيج مف أسمكب القيادة التحكيمية كالمناخ التنظيمي كاالبتكار لزيادة األداء الفردم 

 كالجماعي.

)بعنكاف العالقة بيف المناخ التنظيمي لممدرسة  Ghavifekr,Pillai،2016دراسة )-
كالرضا الكظيفي لممعمـ، فكاف الغرض منيا ىك دراسة العالقة بيف المناخ التنظيمي 
 لممدارس كالرضا الكظيفي لممعمميف في المدارس الثانكية الحككمية في ماليزيا، كقد 
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ستة مدارس، ككاف لمبحث معمما مف  ِْٓطبقت عمى عينة مف المعمميف بمغت 
أداتاف ىما استبانتاف عف مؤشر المناخ التنظيمي، كعف الرضا الكظيفي لممعمميف، 
كتكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة إيجابية كبيرة بيف المناخ التنظيمي لممدارس 

 كالرضا الكظيفي لممعمميف فييا.

التنظيمي الجيد (بعنكاف المناخ التنظيمي: الدكر  Shroff,Thakre،2016دراسة )-
الكظيفي ك الرضا بيف المكظفيف، كتبحث الدراسة عف دكر المناخ التنظيمي في 
تنظيـ أدكار الكظيفية كتحقيؽ الرضا الكظيفي بيف مكظفي المنظمة، كقد شارؾ في 

مكظؼ تنفيذم يعممكف في مؤسسات مختمفة في بكمبام مع اختبلؼ  َُِالدراسة 
ة ليـ، كتـ تطبيؽ أداة البحث كىي االستبانة األعمار كالجنس كالمياـ الكظيفي

باستخداـ التحميؿ التحفيزم لممنظمات كمقياس ضغط الدكر الرضا التنظيمي، 
كتكصمت الدراسة لنتاج مف أىميا أف المكظفيف الذيف يعممكف تحت ظركؼ مناخية 
تنظيمية مكاتية سجمكا نتائج أقؿ في ضغكط الدكر التنظيمي كأعمى في نتائج الرضا 

 الكظيفي مف المكظفيف ذكم المناخ التنظيمي غير المكاتية.

(بعنكاف تأثير المناخ المدرسي المبتكرة  Bae&Chai,Kim,Song،2014دراسة ) -
عمى المعمميف ك أنشطة إبداع المعرفة في المدارس الككرية: دكر الكساطة في 

رؼ عمى مشاركة معارؼ المعمميف كمشاركتيـ في العمؿ ككاف ىدؼ الدراسة التع
العالقات الييكمية بيف المناخ المدرسي المبتكرة، كتقاسـ المعرفة، كمشاركة 
العمؿ،كأنشطة إنشاء المعرفة بيف معممي المدارس الثانكية في ككريا. كما بحثت في 

تقاسـ المعرفة كالمشاركة في العمؿ  –دكر الكساطة في السمكؾ التنظيمي لممدرسيف 
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اع لممدرسة عمى ممارسات إنشاء المعرفة لدل في شرح تأثير المناخ اإلبد –
 المعمميف. 

مدرسة  ّٖرد مف  ُُِٓطبقت الدراسة عمى المعمميف حيث حصؿ الباحثاف عمى 
(كاختبار سكبيؿ  SEMثانكية ككرية، كقد تـ استخداـ نمذجة المعادلة الييكمية (

ائج مف بشكؿ أساسي لفحص النمكذج المقترح كالفرضيات. كتكصمت الدراسة إلى نت
أىميا أف المناخ المدرسي المبتكر يؤثر بشكؿ إيجابي عمى مشاركة المعمميف لممعرفة 
حيف  مقتر ى كمشاركتيـ في العمؿ كيؤثر عمى متغير النتيجة، كممارسات المعمميف في ي
ييف المجاؿ إنشاء المعرفة، كما أف العامؿى مناخ  يعمبلف ككسيط يربطف السمككى

 لمعرفة لممدرسيف.االبتكار بالمدارس بخمؽ ا

(بعنكاف االبتكار المدرسي: اآلثار  Marten&Song,Mccharen،(2011دراسة  -
المتبادلة لمتعمـ كاإلبداع التنظيمي، كقد ىدفت الدراسة لتعييف محددات المناخ 
التنظيمي كممارسات خمؽ المعرفة كالتي يمكف أف تعتبر مف العكامؿ الدافعة لبلبتكار 

)لتقييـ  SEM، كقد تـ استخداـ نمكذج المعادالت الييكمية (كاإلبداع في المدارس
البنية المعقدة لمتغيرات الدراسة كتـ تطبيؽ أداة االستبانة لذلؾ، كطبقت األداة عمى 
معممي المدارس الثانكية المينية كالتقنية في الكاليات المتحدة حيث ضمت العينة 

لمناخ التنظيمي كثقافة التعمـ معمـ، كتكصمت الدارسة لنتائج مف أىميا أف ا ََِْ
التنظيمي الداعمة تؤثر إيجابا كبشكؿ كبير عمى العكامؿ الدافعة لبلبتكار في البيئة 
المدرسية، كأف استقبللية الكظائؼ المدرسية يككف ليا تأثير مباشر عمى ممارسات 

 اإلبداع لدل النظـ المدرسية.
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 المبحث األول.

 التربوي:نشأة اإلدارة التربوية والتخطيط 

ظىيرت فكرة اإلدارة التربكٌية بصفتيا ميدانان معرفٌيان، كنكعان مف أنكاع الًميف في القرف 
ركة  العشريف لمميبلد، كتىحديدان في العقد الثاني منو، كتأٌثرت اإلدارة التربكٌية بالحى

كٌية مف الحالة اإلدارٌية العممٌية التابعة لمميفٌكر تايمكر مٌما أٌدل إلى انتقاًؿ اإلدارة الترب
اإلدارٌيًة التقميدٌية إلى إدارةو عممٌيةو تىسعى إلى حٌؿ المشكبلت عف طىريؽ االعًتماد عمى 

 التفكير، كالتحميؿ، كالمكضكعٌية.

اعتمدت نىشأة اإلدارة التربكٌية كالتخطيط التربكٌم عمى العىديد مف المىراحؿ التاريخٌية 
ؿٍّ منيما: "ظيرت اإلدارة التربكٌية بصفتيا المييٌمة، كفيما يأتي معمكمات عف نشأة ك

ـ  فازدادت الٌدراسات ُْٔٗعممان ميستقبلن في الكاليات المتحدة األمريكٌية عاـ 
ـٌ انتىشرت اإلدارة  كاألبحاث الخاٌصة بيذا النكع مف اإلدارة مع مركر الكقت، كمف ث

ٌتحاد السكفيتي، التربكٌية في أكركبا كتحديدان في بريطانيا، ككصمت الحقان إلى اال
 (.َُِٓ)بكاب ، كانتشرت في كاٌفة أنحاًء العالـ."

 المفيوم الحديث لمتخطيط التربوّي: 

دى  "ظىير المفيكـ الحديث لمتخطيط التربكٌم بعد الحرب العالمٌية األكلى  حيث اعتمى
عمى دكر االٌتحاد السكفيتٌي في تىطبيؽ التخطيط الناجح، كالمىعركؼ باسـ الميخٌطط 

ـ، كتىمٌكف مف إثبات نجاحو الذم ساىـ ُِّٗالخيماسٌي األكؿ الذم طيبِّؽى في عاـ 
بتقميؿ عدد األيٌمييف في المجتمع، كساعد عمى ظيكر تطٌكر ممحكظ في المجاؿ 
التربكٌم، كبعد الحرب العالمٌية الثانٌية ازداد تطٌكر التخطيط التربكٌم نتيجةن لعكامؿ 
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جاؿ التكنكلكجٌي كالعممٌي، كمجمكعة مف التغيرات عديدةو شممٍت التطٌكر في الم
فرحاكم  السكانٌية، كاالقتصادٌية، كالسياسٌية التي أٌدت إلى اعتماًد أدكارو تربكٌيةو جديدة"

،ََِٗ ،) 

 مراحل التخطيط التربوي:

يىعتمد تطبيؽي التخطيط التربكٌم في الميؤٌسسات التعميمٌية عمى مركره بعٌدة مراحؿ 
ة الكاقع التعميمٌي تخطيطٌيان، كتيعٌد ىذه المرحمة عبارة عف تقييـو لمنظاـ كمنيا:" دراس

التعميمٌي الميطبؽ في السابؽ، ككاٌفة العكامؿ التي تيؤثر فيو سمبٌيان أك إيجابٌيان، كتيشٌكؿ 
ٌطة التربكٌية  ىذه المرحمة األمكر اآلتية: تقييـ الكضع التربكٌم السابؽ، كيىشمؿ الخي

انت طبيعتيا، سكاءن أكانت طكيمة أك قصيرة األجؿ  كاليدؼ مف ذلؾ السابقة ميما ك
ناطؽ الضعؼ كالقٌكة في ىذه المرحمة. تحميؿ الكضع التربكٌم الحالٌي  كىك  ىك بياف مى
تشخيص الحالة التعميمٌية في الكقت الراىف، كبياف مدل قيدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ 

ميخرجات التعميـ  عف طريؽ إجراء دراسةو الخاصة بالتعميـ، كتحديد طبيعة ميدخبلت ك 
ـٌ بمتابعة الميدخبلت التي تشمؿ المناىج، كالمعمميف، كالطبلب، ككسائؿ التدريس،  تىيت
كغيرىا مف الميدخبلت األيخرل. دراسة البيئة الخاٌصة بالنظاـ التربكٌم  كىي االىتماـ 

ة التعميمٌية، كتشمؿ ببيئة الٌتخطيط التي تتمٌيزي بدكًرىا في نجاح أك فشؿ الخيطٌ 
مجمكعةن مف العىكامؿ االقتصادٌية، كالثقافٌية، كالسياسٌية. كضع األىداؼ: ىي الغايات 
كالٌطمكح التربكٌية الميرتبطة مع الطمكح كالغايات االقتصادٌية، كاالجتماعٌية، كالسياسٌية 

كؿ عف الخاٌصة بالمجتمع. إعداد استراتيجٌيات تحقيؽ األىداؼ  كىي اىتماـ المىسؤ 
التخطيط التربكٌم بكضع أسئمةو ميتعٌمقةو في السٌكاف الميتأثريف بالنشاطات، كاألىداؼ 
الخاٌصة بالتخطيط. إعداد برامج بديمة تساىـ بتحقيؽ األىداؼ  كىي الخيارات التي 
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سائؿ التي ييحٌددىا الميخٌطط  يجب أف تيطٌبؽ عمييا الدراسة كالتقييـ  ألٌنيا تيعٌد الكى
تىحقيؽ األىداؼ. إعداد الخطة  كىي عبارة عف ترجمةو خاٌصةو بالصكرة التربكٌم ل

التقميدٌية لمتعميـ تؤٌدم إلى تحكيميا لصكرةو رقمٌية، كتعتمد ىذه المرحمة عمى تنفيذ 
اإلجراءات اآلتية: تقييـ أكضاع النظاـ التربكٌم كحصر المشكبلت التي ييعاني منيا. 

مكانات المتكفرة. كضع برنامج مناسب كشامؿ صياغة الحاجات المطمكبة في ظٌؿ اإل
لتطكير الٌنظاـ التعميمٌي. التنسيؽ بيف المشركعات التربكٌية، ككضع المكاصفات 
الميناسبة لبىرامجيا التنفيذٌية. تحديد التكاليؼ كالكقت البلـز كمصادر التمكيؿ المناسبة. 

تمكيمٌي عف طىريؽ  تطبيؽ المكازنة التخطيطٌية  ىي االعتمادي عمى كجكدو برنامج
تحديد مصادر التمكيؿ، كالمكارد الميتنٌكعة كالميفيدة لمتخطيط التربكٌم. تنفيذ كمتابعة 
ٌطة التربكٌية بعد المكافقة عمييا مف السمطة الميشرفة  الخيطة  ىي الميباشرة بتنفيذ الخي

طيطٌية عمى التعميـ، كمف خبلؿ االعتماد عمى البرنامج التمكيمٌي، كالميكازنات التخ
الميعٌدة في المىراحؿ السابقة. أنكاع اإلدارة التربكية تيساىـ القكانيف في تىحديد أنماط 
كأنكاع اإلدارة التربكٌية التي تيساعد العناصر البشرٌية عمى اٌتخاذ القرارات 

 ىػ  (. ُِْٗالمناسبة")حضركام،

 المبحث الثاني

 مفيوم اإلدارة المدرسية:

مىجمكعةه مف العممٌيات التي تشمؿ التخطيط، كالضبط، كالتكجيو، اإلدارة التربكية ىي 
كالتنفيذ، كالتقييـ لؤلعماؿ الميتعٌمقة بالشؤكف الخاٌصة في المؤٌسسات التعميمٌية التي 
 تيشٌكؿ المدارس ، عىف طريؽ اسًتخداـ أفضًؿ الكسائؿ كالطيرؽ الميتاحة

 (.َُِٔ)مجيد،كجعفر،
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ضان بأٌنيا عممٌياته شاممة كميتشابكة مع بعضيا تيمٌثؿ النظاـ كتيعرةؼ اإلدارة التربكٌية أي
التربكٌم الميطبؽ في المجتمع، كالذم يىظيري في نظاـ التربية كالتعميـ في الدكلة، كما 
ييقٌدمو مف مناىج كسياسات تربكٌية ميحٌددة لممراحؿ التعميمٌية 

 (.َُِّ.)الدليمي،المتنكعة

بأنيا: "مجمكعة مف العمميات التنفيذية كالفنية التي  كعٌرؼ الزبيدم اإلدارة المدرسية
يتـ تنفيذىا عف طريؽ العمؿ اإلنساني الجماعي التعاكني بقصد تكفير المناخ الفكرم 
كالنفسي كالمادم الذم يساعد عمى حفز اليمـ كبعث الرغبة في العمؿ النشط 

عاب حتى تتحقؽ المنظىـ  فرديان كاف أـ جماعيان مف أجؿ حؿ المشكبلت كتذليؿ الص
 (.ُٖٖٗينشدىا المجتمع )الزبيدم، أىداؼ المدرسة التربكية كاالجتماعية كما

 كما تعرف اإلدارة المدرسية عمى أنيا:

"الجيكد المنسقة التي يقكـ بيا فريؽ مف العامميف في الحقؿ التعميمي )المدرسة( 
يقان يتمشى مع ما إدارييف، كفنييف، بغية تحقيؽ األىداؼ التربكية داخؿ المدرسة تحق

تيدؼ إليو الدكلة، مف تربية أبنائيا، تربية صحيحة كعمى أسس سميمة". كيعرفيا 
البعض اآلخر بأنيا: "كؿ نشاط تتحقؽ مف كرائو األغراض التربكية تحقيقا فعاال 
كيقكـ بتنسيؽ، كتكجيو الخبرات المدرسية كالتربكية، كفؽ نماذج مختارة، كمحددة مف 

أك ىيئات داخؿ اإلدارة المدرسية". كعرفيا البعض عمى قبؿ ىيئات عميا، 
أنيا:"حصيمة العمميات التي يتـ بكاسطتيا كضع اإلمكانيات البشرية كالمادية في 
خدمة أىداؼ عمؿ مف األعماؿ، كاإلدارة تؤدم كظيفتيا مف خبلؿ التأثير في سمكؾ 

 (.ََِِاألفراد")العمايرة،
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)اإلدارة التربكية( يريدكف أف يتمشكا مع بيد أف الذيف يفضمكف استخداـ مصطمح 
االتجاىات التربكية الحديثة التي تفضؿ استخداـ كممة )تربية( عمى كممة تعميـ 
باعتبار أف التربية أشمؿ كأعـ مف التعميـ، كأف كظيفة المؤسسات التعميمية ىي 

كمع أف اإلدارة  )التربية الكاممة( كبيذا تصبح اإلدارة التربكية مرادفة لئلدارة التعميمية.
التربكية تريد أف تركز عمى مفيكـ التربية ال عمى التعميـ فإف اإلدارة التعميمية تعتبر 
أكثر تحديدان ككضكحان مف حيث المعالجة العممية، كأف الفيصؿ النيائي بينيما يرجع 
إلى جميكر المربيف كالعامميف في ميداف التربية، كأييما يشيع استخدامو بينيـ فإنيـ 

تفقكف عمى استخدامو، كبأم معنى يستقر استخداميـ لو. )محاضرات في مقياس ي
 اإلدارة التربكية كالمدرسية، الجزائر(.

أما بالنسبة لئلدارة المدرسية فيبدك أف األمر أكثر سيكلة  ذلؾ ألف اإلدارة المدرسية 
دارة تتعمؽ بما تقكـ بو المدرسة مف أجؿ تحقيؽ رسالة التربية، كمعنى ىذا أف اإل

المدرسية يتحدد مستكاىا اإلجرائي بأنو عمى مستكل المدرسة فقط، كىي بيذا تصبح 
جزءنا مف اإلدارة التعميمية ككؿ، أم أف صمة اإلدارة المدرسية باإلدارة التعميمية ىي 

 (.ُٕٕٗصمة الخاص بالعاـ )مرسي، 

ة عممٌية أما مفيكـ التخطيط التربكم فيعرؼ عمى أنو "عممٌية مينٌظمة ذات طبيع
كتربكٌية تسعى إلى إحداث تغييرو في حياة اإلنساف  عف طريؽ تفعيؿ المجاالت 

االقتصادٌية كاالجتماعٌية مف خبلؿ السعي نحك تكجيو المؤٌسسات التعميمٌية لتحقيؽ 
)كزارة التربية كالتعميـ األىداؼ الميستقبمٌية التي تيساىـ في تكفير حاجات المجتمع

 (.َُِْالسعكدية،
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ـٌ بتىحديد أىداؼو ميعٌينة كيي  عرةؼ التخطيط التربكٌم بأٌنو مىجمكعةه مف الٌنشاطات التي تىيت
كانيا أثناء تنفيذ التخطيط الخاص بالتنمية  لتنمية التعميـ، كتأخذ ىذه النشاطات مى

 ( ق ُُّْ)العيسى،الشاممة ًمف خبلؿ االعًتماد عمى مكارد بشرٌية، كاقتصادٌية، كمالية

 الثالثالمبحث 

 أىداف اإلدارة المدرسية.

تسعى اإلدارة المدرسية إلى التعزيز مف كفاءة المنظمة التعميمية  مف خبلؿ إنجاز  
األىداؼ المحٌددة بأقؿ التكاليؼ كبمدة زمنية محددة، كما تعمؿ عمى تحقيؽ 
االستخداـ المبلئـ لممكارد البشرية المتاحة، كالكادر التعميمي كالطمبة كالمكظفيف، 
كتحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ لممرافؽ المتكفرة كالمباني كالمبلعب كالمعدات. تعزيز 
الرضا الكظيفي يعٌرؼ الرضا الكظيفي بأنو شعكر المكظؼ بالرضا أك اإلنجاز في 
مجاؿ كظيفتو، كيساىـ الرضا الكظيفي في تحديد مدل حب المكظؼ لعممو، حيث 

في لدل المكظفيف، كالحد مف تعمؿ اإلدارة المدرسية عمى خمؽ الرضا الكظي
االزدكاجية في الميٌمات كالعمؿ، كتعمؿ عمى تحسيف عممية التكاصؿ ما بيف 
المكظفيف كالطبلب كما بيف العامميف في المنظمة، كما تساىـ اإلدارة المدرسية في 
خمؽ بيئة مبلئمة لبناء عبلقات فٌعالة بيف العامميف، كمف خبلؿ اإلدارة المدرسية 

ير مف فيـ الكظائؼ كالدكر الميناط بو كتيمٌكنو مف القياـ بميامو بفاعمية يتمكف المد
أكبر. تحقيؽ التكامؿ تيعنى اإلدارة المدرسية بتحقيؽ التعاكف بينيا كبيف المعمميف، 
كدعـ كقبكؿ المعمـ المتميز، كتكفير كؿ ما يحتاجو المعمـ ليتمكف مف إثراء عممية 

لؾ، مف خبلؿ إتاحة الحرية لممعمميف كتزكيدىـ التعميـ كتقديـ أفضؿ ما يمكنو لذ
بالمرافؽ المناسبة كتشجيعيـ، كال بد لئلدارة مف تعزيز األنشطة اإليجابية ككؿ ما 
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يؤدم لممنظمة بالنفع، كيعد تحقيؽ التكامؿ أحد أىداؼ اإلدارة المدرسية  إذ إف 
بأف اليدؼ  العامميف في مجاؿ التعميـ مف المكظفيف كاإلدارييف كالطبلب يدرككف

الرئيسي مف العمؿ في ىذا المجاؿ ىك مف أجؿ المصمحة العامة، حيث يشارؾ 
 ((mawdoo3.com الجميع بفاعمية في تحقيؽ األنشطة كالسياسات المدرسية.

 

 المبحث الرابع

 أىمية اإلدارة المدرسية.

بالمستقبؿ، حيث التخطيط لممستقبؿ كتحديد الكظائؼ تيعنى اإلدارة المدرسية باالىتماـ 
نجاز خطة عمؿ لعممياتيا  إذ يعتبر التخطيط مف  تقكـ بعممية التخطيط لممستقبؿ كا 
األمكر الميمة لئلدارة المدرسية، كيعد الخطكة األكلى قبؿ أم إجراء، فمف دكف 
التخطيط ال تستطيع اإلدارة المدرسية تحقيؽ أىدافيا المرغكبة، كييعد أمران ضركريان 

المدرسة كعمميا. تنظيـ المكارد البلزمة تيدؼ اإلدارة المدرسية إلى لتحسيف نشاطات 
تمكيف المدرسة مف العمؿ بطريقة سميمة، كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ كتشكيؿ المكارد 
سكاء المادية منيا أك البشرية، كيعتبر التنظيـ مف الميٌمات اإلدارية التي تساعد عمى 

مٌكف اإلدارة مف القياـ بميماتيا  حيث ترتيب كتنظيـ المكارد البشرية لكي تدعـ كت
تيعنى اإلدارة المدرسية باالستغبلؿ األمثؿ لممكارد البشرية المتاحة لدييا مف طبلب 
كمعمميف، كما تيعنى بتكفير المرافؽ البلزمة كخمؽ بيئة تعميمية فٌعالة إلثراء عممية 

مف مبلعب كمباني  التعمٌـ، باإلضافة إلى االستغبلؿ األمثؿ لمرافؽ البنية التحتية
كمعدات. التكجيو تكٌجو اإلدارة المدرسية العامميف في المؤسسة التعميمية ألداء عمميـ 
و  بكفاءة، كال يقتصر التكجيو عمى ىيئة التدريس فقط بؿ عمى العامميف ككؿ، فتكجِّ
اإلدارة الجيكد البشرية كالمؤسسة نحك تحقيؽ أىدافيا، بحيث تتضافر الجيكد العاممة 
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تحقيؽ اليدؼ المشترؾ ، كتعزز اإلدارة مف كفاءة المنظمة التعميمية، كتساعد نحك 
عمى إنجاز األىداؼ بأقؿ كقت ككيمفة، كما تكجو اإلدارة المكظفيف كالطبلب كتساىـ 
في حؿ النزاعات التي تكاجييـ مف خبلؿ تشجيعيـ لفيـ العبلقات الشخصية بشكؿ 

. تحٌقؽ اإلدارة الكفاءة التعميمية مف أفضؿ، كالتي تتمحكر بيف الطبلب كمعممييـ
خبلؿ تكجيو المعمميف الستخداـ أفضؿ طرؽ التعميـ كجعؿ العممية التعميمة فٌعالة، 
باإلضافة إلى سعييا لتكفير برامج الدعـ كالتطكير لمتحسيف مف قدرات الييئة 
التدريسية، كتكجيو الطبلب أيضان بيدؼ الرفع مف مستكل التعمٌـ لدييـ كزيادة 

 (.Mawdoo3.com )جيكدىـ، كتشجيع االبتكار كتطكير بيئة متكاممة.

 المبحث الخامس..

 النظريات التربوية في مجال اإلدارة المدرسية

 مفيوم النظرية:

( ىي: "تصكر أك فرص أشبو بالمبدأ لو قيمة التعريؼ عمى نحك Theory)النظرية 
منيجان لمبحث كالتفسير، كيربط ما، يتسـ بالعمكمية كينتظـ عممان أك عدة عمكـ، كيقدـ 

(. كما تعٌرؼ النظرية عمى أنيا: مجمكعة ٖٖ، ص َََِالنتائج بالمبادئ )الحفنى،
مف الفركض التي يمكف مف خبلليا التكصؿ إلى مبادئ تفسر طبيعة اإلدارة كىي 
تفسر ما ىك كائف كليس التأمؿ فيما ينبغي أف يككف.. كيمكف أف ينظر إلى النظرية 

مبادئ عامة تقكـ بتكجيو العمؿ بدقة ككضكح كبيذا فالنظرية الجيدة ىي عمى أنيا 
 (Bush, 1986التي يمكف أف تشتؽ منيا الفركض )

 



 
  

238 
 

 مصادر بناء النظرية المدرسية:

المصدر األكؿ: تقارير كتعميقات رجاؿ اإلدارة المدرسية مف كاقع خبرتيـ العممية كىي 
 الشخصي.تعتمد عمى الناحية الذاتية كاالنطباع 

المصدر الثاني:عمميات المسح التي يقكـ بيا الدارسكف كالباحثكف كدراسات الكتٌاب 
الكبار في ميداف اإلدارة المدرسية. المصدر الثالث: االستدالؿ العقمي لمتكصؿ عف 
طريؽ المنطؽ كالعقؿ إلى استخبلص بعض النتائج المترتبة عمى بعض األفكار أك 

 (.ْٖ، صَََِبيا أك نعتقد بصحتيا )الفريجات،المسائؿ العامة التي نسمـ 

معايير تقكيـ اإلدارة المدرسية في ضكء النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية:  
ىنالؾ عدة معايير رئيسية يمكف مف خبلليا تقكيـ اإلدارة المدرسية الجيدة في ضكء 

 النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية، كمف أىميا:

 التي تسعى اإلدارة المدرسية إؿ ل تحقيقيا.كضكح األىداؼ  .1
التحديد الكاضح لممسؤكليات، بمعنى أف يككف ىناؾ تقسيـ كاضح لمعمؿ  .2

 كتحديد لبلختصاصات.
األسمكب الديمكقراطي القائـ عمى فيـ حقيقي ألىمية احتراـ الفرد في العبلقات  .3

 اإلنسانية.
مجندة لخدمة  -مف طاقات مادية كبشرية –أف تككف كؿ طاقات المدرسة  .4

العممية التربكية فييا بما يحقؽ أداء العمؿ مع االقتصاد في الكقت كالجيد 
 (.ََِّكالماؿ )سبلمة، 
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تتميز اإلدارة المدرسية الجيدة بكجكد نظاـ جيد لبلتصاؿ سكاء كاف ىذا  .5
االتصاؿ خاصان بالعبلقات الداخمية لممدرسة، أك بينيا كبيف المجتمع المحمي، 

                (.Kizlik, 1999السمطات التعميمية العميا )ك بينيا كبيف 

 النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية:   

حاكؿ العديد مف دارسي اإلدارة المدرسية تحميؿ العممية اإلدارية كمحاكلة كضع 
نظريات ليا، كلقد كاف ليذه المحاكالت أثر في تحقيؽ نكع مف التقدـ في ىذا المجاؿ، 

 Donaldكمساعده دكنالد ىػ.ركس  P.mortفقد حاكؿ كؿ مف بكؿ مكرت 
H.Ross مبادئ اإلدارة المدرسية "  لكضع أسس لنظرية اإلدارة كرد في كتابيما "

البحث في كظيفة اإلدارة في دراسة عاـ  Jess.Serarsكما حاكؿ جيس ب. سيرز 
تحت عنكاف طبيعة العممية اإلدارية، كما أعد البرنامج التعاكني لئلدارة  َُٓٗ

التعميمية في أمريكا عدة برامج لتعرؼ عمى أساليب نظرية لئلدارة التعميمية، كمنيا 
بعنكاف "أساليب أفضؿ لئلدارة المدرسية"، كاستحدث سيمكف في  ُٓٓٗ كتاب عاـ

طبيعة كأىمية اتخاذ القرار في العممية  ُْٓٗكتابو "مفيكـ الرجؿ اإلدارم" عاـ 
نظرية عممية في  J.W.Getzelsكضع " يعقكب جيتزلز"  ُٖٔٗاإلدارية، كفي عاـ 

اجتماعية، بينما نظر سيرز إلى اإلدارة المدرسية، حيث نظر لئلدارة باعتبارىا عممية 
اإلدارة التعميمية مف حيث كظائفيا كمككناتيا كحمؿ العممية اإلدارية إلى عدة عناصر 
رئيسية، كيمكف القكؿ بأف جميع الجيكد التي بذلت كميا جيكد متأثرة بأفكار رجاؿ 

رىـ مف اإلدارة العامة كالصناعية أمثاؿ )تايمكر( )كىنرم فايكؿ( )كلكثر جيكليؾ(، كغي
 ( .َََِدارة العامة. )الفريجات رجاؿ اإل
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 ومن أبرز النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية ما يمي:

 :Social Processing Theory(. نظرية اإلدارة كعممية اجتماعية ُ)

كتقكـ ىذه النظرية عمى فكرة أف دكر مدير المدرسة أك دكر المعمـ ال يتحدد إال مف 
ما باآلخر، كىذا يتطمب تحميبلن دقيقان عمميان كاجتماعيان كنفسيان، خبلؿ عبلقة كؿ مني

 (. Betty,2001انطبلقان مف طبيعة الشخصية التي تقكـ بيذا الدكر )

 كيمكف تكضيح النماذج التالية ليذه النظرية:

: ينظر جيتزلز إلى اإلدارة عمى أنيا تسمسؿ ىرمي  Getzelsنمكذج جيتزلز  –أ 
ساء كالمرؤكسيف في إطار نظاـ اجتماعي، كأف أم نظاـ اجتماعي لمعبلقات بيف الرؤ 

ف كانا  يتككف مف جانبيف يمكف تصكرىما في صكرة مستقمة كؿ منيما عف اآلخر كا 
 في الكاقع متداخميف.

فالجانب األكؿ يتعمؽ بالمؤسسات كما تقكـ بو مف أدكار أك ما يسمى بمجمكعة 
التي يقكـ بيا األفراد مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المياـ المترابطة كاألداء كالسمككيات 

كالغايات الكبرل لمنظاـ االجتماعي كالجانب الثاني يتعمؽ باألفراد كشخصياتيـ 
كاحتياجاتيـ كطرؽ تمايز أدائيـ، بمعنى ىؿ ىـ متساىمكف، أـ متسامحكف، أـ 

مكر يتسمكف بالجبلفة أـ بالتعاكف أـ ىؿ ىـ معنيكف باإلنجاز.. كما إلى ذلؾ مف أ
 يمتازكف بيا.

كالسمكؾ االجتماعي ىك كظيفة ليذيف الجانبيف الرئيسييف، المؤسسات كاألدكار 
كالتكقعات كىي تمثؿ البعد التنظيمي أك المعيارم، كاألفراد كالشخصيات كالحاجات 
كىي تمثؿ البعد الشخصي مف العبلقة بيف مدير المدرسة كالمعمـ يجب أف ينظر 
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خبلؿ حاجاتو الشخصية كاألىداؼ أيضان، فإذا التقت  إلييا مف جانب المدير مف
النظريات استطاع كؿ منيما أف يفيـ اآلخر كأف يعمبل معان بركح متعاكنة بناءة، أما 
عندما تختمؼ النظريات فإف العبلقة بينيما تككف عمى غير ما يراـ. كالفكرة األساسية 

اـ االجتماعي كفي إطاره في ىذا النمكذج تقكـ عمى أساس أف سمكؾ الفرد ضمف النظ
كالمدرسة مثبلن ىك محصمة كنتيجة لكؿ مف التكقعات المطمكبة منو مف قبؿ اآلخريف 

 (.ََُِكحاجاتو الشخصية كما تشممو مف نزعات كأمزجة. )عطكم، 

لئلدارة كعممية اجتماعية: ينظر جكبا إلى رجؿ اإلدارة  Gubaنمكذج جكبا  –ب 
كليا لو مصدراف: المركز الذم يشغمو في ارتباطو عمى أنو يمارس قكة ديناميكية يخ

بالدكر الذم يمارسو كالمكانة الشخصية التي يتمتع بيا، كيحظى رجؿ اإلدارة بحكـ 
مركزه بالسمطة التي يخكليا لو ىذا المركز، كىذه السمطة يمكف أف ينظر إلييا عمى 

اني لمقكة المتعمقة أنيا رسمية ألنيا مفكضة إلو مف السمطات األعمى، أما المصدر الث
بالمكانة الشخصية كما يصحبو مف قدرة عمى التأثير فإنو يمثؿ قكة غير رسمية كال 
يمكف تفكيضيا ككؿ رجاؿ اإلدارة ببل استثناء يحظكف بالقكة الرسمية المخكلة ليـ، 
لكف ليس جميعيـ يحظكف بقكة التأثير الشخصية، كرجؿ اإلدارة الذم يتمتع بالسمطة 

التأثير يككف في الكاقع قد فقد نصؼ قكتو اإلدارية، كينبغي عمى رجؿ  فقط دكف قكة
اإلدارة أف يتمتع بالسمطة كقكة التأثير معان كىما المصدراف الرئيسياف لمقكة بالنسبة 

 كغيره.لرجؿ إلدارة التعميمية 

 T.Parsonsنظرية تالككت بارسكنز  –ج 

ف تحقؽ أربعة أغراض رئيسية يرل بارسكنز أف جميع المنظمات االجتماعية يجب أ 
 ىي:
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التأقمـ أك التكيؼ: بمعنى تكييؼ النظاـ االجتماعي لممطالب الحقيقة لمبيئة  .ُ
 الخارجية

تحقيؽ اليدؼ: بمعنى تحديد األىداؼ ك كؿ الكسائؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى  .ِ
 تحقيقيا.

التكامؿ: بمعنى إرساء كتنظيـ مجمكعة مف العبلقات بيف أعضاء التنظيـ  .ّ
 ؿ التنسيؽ بينيـ كتكحدىـ في كؿ متكامؿ.بحيث تكف

طاره الثقافي .  .ْ الكمكف: بمعنى أف يحافظ التنظيـ عمى استمرار حكافزه كا 
 (.ََُِ)عطكم، 

 : Leadership Theory(: نظرية العبلقات اإلنسانية ِ)

تيتـ بأىمية العبلقات اإلنسانية في العمؿ، كىذه النظرية تؤمف بأف السمطة ليست  
لقائد التربكم، كال ىي نابعة مف القائد ألتباعو في المدرسة، فالسمطة في مكركثة في ا

 القائد نظرية كىك يكتسبيا مف أتباعو مف خبلؿ

إدراكيـ لممؤىبلت التي يمتمكيا ىذا القائد، كمف ضمف مسؤكليات مدير المدرسة 
ات ليتعرؼ كيفيـ كيحمؿ حاجات المدرسيف كالتبلميذ كليقدر أىمية التكفيؽ بيف حاج

 (.ََِْالمدرسيف كالتبلميذ كحاجات المدرسة. )الخكاجا، 

كال يقصد أصحاب ىذه النظرية أف ينخرط اإلدارم في عبلقات شخصية مباشرة مع 
العامميف، بحيث ال تعكد ىناؾ مسافات اجتماعية تفصؿ بيف اإلدارم كالمرؤكسيف، 

اجي لممؤسسة كلكف ألف جيكد اإلدارم في ىذه الحالة تتشتت بعيدان عف اليدؼ اإلنت
ما يتكخاه أصحاب النظرية ىك مراعاة األبعاد النفسية كاالجتماعية التي تجعؿ 
العامميف يؤدكف دكرىـ بدكف المجكء لممراكغة كمقاكمة السمطة ، ألف العامميف 
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يتطمعكف دائمان إلى نكع مف الفيـ المشترؾ يجعؿ السمطة تشعرىـ بأف مصمحتيا أف 
مثمما تكلي متطمبات العمؿ عنايتيا، إف المرؤكس الذم ال تنظر في شأنيـ بعناية 

يككف معكقان بمشكبلت يستطيع أف يركز العمؿ، فتقؿ األخطار التي يرتكبيا كتزداد 
كجكه التكامؿ بيف عممو كأعماؿ الفريؽ، كيحافظ عمى التعاكف مع األقراف دعمان 

كضاع القائمة التي الستمرارية المؤسسة كنجاحيا، كبيذا يضمف المحافظة عمى األ
 ،(.ََُِيرتاح ليا. )عريفج، 

 :Dicesion Making Theory( . نظرية اتخاذ القرارّ) 

تقكـ ىذه النظرية عمى أساس أف اإلدارة نكع مف السمكؾ يكجد بو كافة التنظيمات 
اإلنسانية أك البشرية كىي عممية التكجيو كالسيطرة عمى النشاط في التنظيـ الجتماعي 

دارة ىي تنمية كتنظيـ عممية اتخاذ القرارات بطريقة كبدرجة كفاءة عالية، ككظيفة اإل
كمدير المدرسة يعمؿ مع مجمكعات مف المدرسيف كالتبلميذ كأكلياء أمكرىـ كالعامميف 

 أك مع أفراد ليـ ارتباطات اجتماعية كليس مع أفراد بذاتيـ.

مؤسسة تعميمية، كالمعيار كتعتبر عممية اتخاذ القرار ىي حجر الزاكية في إدارة أم 
الذم يمكف عمى أساسو تقييـ المدرسة ىي نكعية القرارات التي تتخذىا اإلدارة 
المدرسية كالكفاية التي تكضع بيا تمؾ القرارات مكضع التنفيذ، كتتأثر تمؾ القرارات 
بسمكؾ مدير المدرسة كشخصيتو كالنمط الذم يدير بو مدرستو، كيمكف مراعاة 

 ية عند اتخاذ القرار:الخطكات التال

 التعرؼ عمى المشكمة كتحديدىا.
 تحميؿ كتقييـ المشكمة.  -ب
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 كضع معايير لمحكـ يمكف بيا تقييـ الحؿ المقبكؿ كالمتفؽ مع الحاجة. - ج
 جمع المادة )البيانات كالمعمكمات(. -د

صياغة كاختيار الحؿ أك الحمكؿ المفضمة كاختيارىا مقدما أم البدائؿ  -ىػ  
 الممكنة.

كضع الحؿ المفضؿ مكضع التنفيذ مع تييئة الجك لتنفيذه كضماف   -ك   
مستكل أدائو ليتناسب مع خطة التنفيذ ثـ تقكيـ صبلحية القرار الذم اتخذ كىؿ 

 (.ََِْىك أنسب القرارات ؟. )الخكاجا، 

 :Organaiztion Theory (. نظرية المنظماتْ) 

نظامان اجتماعيا كميان في نظرية التنظيـ، كمف تعتبر التنظيمات الرسمية كغير الرسمية 
خبلؿ النظاـ تككف اإلدارة أحيانان عامبلن يزيد أك ينقص مف التعارض بيف أعضاء 

فنظرية التنظيـ ىي محاكلة  –المدرسة  –المجمكعات كالمؤسسات أك المنظمة 
ذلؾ لمساعدة اإلدارم ليحمؿ مشاكؿ المنظمة كترشده في خطتو كقراراتو اإلدارية ك

تساعده ليككف أكثر حساسية لفيـ المجمكعات الرسمية كغير الرسمية التي ليا عبلقة 
 (.ََِْ)الخكاجا،  بيا.

 (. نظرية اإلدارة ككظائؼ كمككنات:ٓ)

ال تخرج كظائؼ اإلدارة التي أشار إلييا سيرز عف مجمكعة الكظائؼ التي أشار 
فايكؿ " كالكظائؼ الرئيسية  إلييا سابقكه، كفي مقدمتيـ الميندس الفرنسي " ىنرم

لئلدارم في مياديف اإلدارات المختمفة كما يحددىا سيرز ىي: التخطيط، التنظيـ، 
 Planningالتكجيو، التنسيؽ، كالرقابة، كتقابؿ بالترتيب مصطمحات: 
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,Organazing,Directoring ,Co-ordenating and Controling  كعند
يعة العمؿ اإلدارم في لمياديف المختمفة، تحميؿ ىذه الكظائؼ يمكف الكشؼ عف طب

 حيث إف الكظائؼ نفسيا ىي ما يقكـ بو اإلدارم.

ففي عممية التخطيط، يحتاج اإلدارم إلى تدارس لظركؼ استعدادان التخاذ قرارات 
ناجحة كعممية، تأخذ بعيف االعتبار طبيعة األىداؼ كاإلمكانات المتكفرة لتحقيقيا، 

قدـ نحك األىداؼ كمكقؼ العامميف منيا. كفي عممية كالعقبات التي تعترض الت
التنظيـ يحتاج إلى أف يضع القكانيف كاألنظمة كالتعميمات لصكرة ترتيبات في المكارد 
البشرية كالمادية، بما يسيؿ عمميات تنفيذ األىداؼ المأمكلة عمى المنظمة أك التنظيـ 

 الذم ينشأ عف الترتيبات.

دارم إجراءات التنفيذ بالتكفيؽ بيف السمطة التي يككف كفي عممية التكجيو ينٌشط اإل
مؤىبلن ليا مف خبلؿ صبلحيات مركزه كالسمطة المستمدة مف ذكائو كمعمكماتو 
كخبراتو المتمثمة في إدراكو الشامؿ ألىداؼ المنظمة، كطبيعة العمؿ المناط بيا، 

مكاناتيا المادية كالبشرية، كالقكل كالظركؼ االجتماعية المؤث رة عمييا. كفي عممية كا 
التنسيؽ، يحتاج اإلدارم إلى جعؿ كؿ عناصر التنظيـ كعممياتو تسير بشكؿ متكامؿ 
ال ازدكاجية فيو كال تناقض، بحيث تكجو الجيكد بشكؿ رشيد نحك األىداؼ المرسكمة 
في نطاؽ اإلمكانات المتكفرة، كفي حدكد ما تسمح بو القكل االجتماعية كاالقتصادية 

 الثقافية في بيئة التنظيـ.كلسياسية ك 

أما الرقابة: فيي متابعة مباشرة أك غير مباشرة لمؤسسة لتقييـ نظاـ عمميا، كمدل 
 (.ََُِاؼ المنتظرة منيا )عريفج، جدكاه عمى ضكء األىد
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 :Leadership Theory(. نظرية القيادة ٔ) 

بالنسبة لممجتمع عامة تعتبر القيادة التربكية لممؤسسة التعميمية مف األمكر اليامة 
كبالنسبة إلدارة التعميمية كالمدرسية بصفة خاصة، نظران لعبلقتيا المباشرة بأكلياء 
ألمكر كالمدرسيف كالتبلميذ، كالقيادة ليست ببساطة امتبلؾ مجمكعة مف صفات أك 
احتياجات مشتركة، كلكنيا عبلقة عمؿ بيف أعضاء المدرسة أك المؤسسة التربكية، 

ؿ إف ىذه النظرية تقترب مف أفكار نظرية العبلقات اإلنسانية في ككنيا كيمكف القك 
 (.ََِْتركز عمى بمكغ اليدؼ لطبيعي لئلنساف )الخكاجا، 

 :Role Theory(. نظرية الدكر ٕ) 

فمف يكمؼ  –إذا افترضنا أف مدير المدرسة يخطط لتككيف فريؽ رياضي لمدرستو 
ذا كمؼ أحد مدرسي ا –بيذه المسؤكلية  لتربية الرياضية ذلؾ كلـ يستطع أف ينجح كا 

في تككيف الفريؽ المناسب، ماذا يفعؿ مدير المدرسة ؟ ما مكقؼ بقية مدرسي التربية 
الرياضية اآلخريف ؟ ؿ يشاكرىـ كجماعة فربما يحدث تصادمان في الرأم ، كعميو في 

درس مثؿ ىذه الحاالت يجب عمى مدير المدرسة أف يعرؼ الدكر المتكقع مف كؿ م
في المدرسة ككذلؾ تكقعات الجماعة التي ينتمكف إلييا، مع مراعاة تكقعات 

 كمتطمبات المدرسة بشكؿ عامة.

تيتـ ىذه النظرية بكصؼ كفيـ جانب السمكؾ اإلنساني المعقد في لمؤسسات 
التعميمية )المدارس(. فيجب عميو أف يكلي اىتمامان خاصان لمميارات، المقدرات 

لكؿ مدرس كيتخذ مف اإلجراءات ما يعزز كسائؿ االتصاؿ كالحاجات الشخصية 
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بينيـ كبينو كطبيعتيـ اجتماعيان كتنمية معمكماتيـ حتى يمكف أف يككف دكر كؿ كاحد 
 (.ََِْمنيـ إيجابيان كفعاالن كمساعدان عمى تحقيؽ ىدؼ المدرسة. )الخكاجا، 

 

 :System Theory(. نظرية النظـ ٖ)

النظرية في لعمكـ البيكلكجية كالطبيعية، ككذلؾ شاع لقد شاع استعماؿ ىذه 
استخداميا في لعمكـ االجتماعية األخرل ، كالتي مف بينيا عمـ اإلدارة التعميمية 
كالمدرسية، كتفسر ىذه النظرية النظـ المختمفة بأنيا تتككف مف تركيبات منطقية 

ات في قالب كمي بكاسطة تحميميا تفسر الظكاىر المعقدة في المنظمات أك المؤسس
بالرغـ مف أف البحكث التطبيقية المتعمقة بالتغير في المكاقؼ أك الدراسات االجتماعية 
تككف أحيانان غير عممية أك غير دقيقة ، تقكـ ىذه النظرية عمى أساس أف أم تنظيـ 
اجتماعيان أك بيكلكجيان أك عمميان يجب أف ينظر إليو مف خبلؿ مدخبلتو كعممياتو 

، فاألنظمة التربكية تتألؼ مف عكامؿ كعناصر متداخمة متصمة مباشرة كمخرجاتو 
كغير مباشرة كتشمؿ: أفراد النظاـ، جماعاتو الرسمية كغير الرسمية، االتجاىات 
السائدة فيو كدافع النظاـ كالعامميف فيو، طريقة بنائو الرسمي، التفاعبلت التي تحدث 

 ؿ عمييا.بيف تركيباتو كمراكزىا، كالسمطة التي يشتم

كترجع نشأة أسمكب تحميؿ النظـ إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما استخدمو 
الجيش األمريكي فيما عرؼ باسـ )بحكث العمميات(، كمف ىنا انتقؿ إلى المياديف 
األخرل، بيد أف االىتماـ بو في التعميـ بدأ مؤخران، كبدأ يظير بصكرة كاضحة منذ 

ف "العشريف" ككاف ذلؾ عمى يد عالـ االقتصاد بكلدنج العقد السادس مف القر 
(Bolding( كبكمي )Buckley عالـ االجتماع، كقد جاء ىذا االىتماـ نتيجة "لتزايد )
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االىتماـ بالتعميـ كنظمو مف ناحية، كتركز االىتماـ عمى اقتصاديات التعميـ مف 
التفكير العممي في  ناحية أخرل". كأسمكب النظـ في اإلدارة يشير إلى عممية تطبيؽ

حؿ المشكبلت اإلدارية، كنظرية النظـ تطرح أسمكبان في التعامؿ ينطمؽ عبر الكحدات 
كاألقساـ ككؿ النظـ الفرعية المككنة لمنظاـ الكاحد، ككذلؾ عبر النظـ المزاممة لو، 

 فالنظاـ أكبر مف مجمكعة األجزاء.

كالمعمكمات التجريبية كاالستنتاج  أما مسيرة النظاـ فإنيا تعتمد عمى المعمكمات الكمية
المنطقي، كاألبحاث اإلبداعية الخبلقة، كتذكؽ لمقيـ الفردية كاالجتماعية كمف ثـ 
دمجيا داخؿ إطار تعمؿ فيو بنسؽ يكصؿ المؤسسة إلى أىدافيا المرسكمة ) عمايرة، 

ََِِ.) 

 (. نظريات أخرل في اإلدارة المدرسية:ٗ)  

يظير تحميؿ سمكؾ القائد كدراستو عمى أف ىناؾ نظرية البعديف في القيادة:  . أ
نمطيف مف السمكؾ ىما: السمكؾ المكجو نحك الميمة كالسمكؾ المكجو نحك الناس. 
كىناؾ مف القادة مف يطغى عمى سمككو البعد األكؿ كىناؾ مف يطغي عمى سمكؾ 

 البعد    الثاني. كأكثرية القادة يككف سمككيـ متكازنان.

يمكف استخداـ ىذه لتفسير  Homan: في تقرير القيادة ليكماف ب . نظرية التبادؿ 
متى يستطيع الفرد أف يتخذ القرار كيمارس القيادة كفي ىذه يفكر الفرد بالمردكد 
الذم سينالو إذا ما اتخذ مكقفان قياديان في مشكمة ما ثـ ينظر إلى ما سيكمفو ذلؾ 

، ثـ يقارف المردكد الخ… مف فقداف تقبؿ الجماعة لو كبذؿ مزيد مف الجيد
بالتكاليؼ لتبرير قيامو بالقيادة أـ ال. كيتسـ سمكؾ المرؤكس بنفس األسمكب حيث 

 يقكـ بمقارنة المردكد بالكمفة لتقرير فيما أنو سيبقى تابعان بدالن مف أف يقكد.
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 :Maslowجػ. نظرية تصنيؼ الحاجات لماسمك 

ممنظمات كالمؤسسات اإلدارية يعد ماسمك أف القكة الدافعة لمناس لبلنضماـ ل    
كبقائيـ فييا كعمميـ باتجاه أىدافيا ىي في الحقيقة سمسمة مف الحاجات، كعندما 
تشبع الحاجات في أسفؿ السمسمة تظير حاجات أعمى يريد الفرد   إشباعيا ، 
كىكذا يستمر االتجاه ، كتصنؼ الحاجات مف كجية نظر ماسمك إلى: حاجات 

 ية كالطعاـ كالماء كالسكف كاليكاء.. الخفسيكلكجية )جسمية( أساس

 تقبؿ اآلخريف( –انتماء  –االنتماء االجتماعي )حب      

 األمان والضمان الفسيولوجي والمالي.

الحاجة المشبعة    االحتراـ )احتراـ الذات كتقدير الزمبلء( كينبغي أف ندرؾ بأف 
الفرد متشابكة ليست محفزان، كلكف تظير حاجة أخرل محميا كمحفز، كحاجات 

 كمعقدة كيميؿ الفرد إلى السمكؾ الذم يؤدم إلى تحقيؽ   حاجاتو المحفزة.

 نظرية إدارة المصادر البشرية: إف مف أىـ مسممات ىذه النظرية: - د
أف يييئ البناء الداخمي لممنظمة مناخا يزيد مف نمك اإلنساف كحفزه لكي   .ُ

 يتحقؽ الحد األعمى لفاعميتيا.
ف لقدرات المنظمة إلدارية يزيد مف مساىمتيـ في اتخاذ إف إدراؾ اإلداريي  .ِ

 القرارات مع التأكيد عمى المعرفة كالخبرة كالقدرة عمى الخمؽ كاإلبداع لدييـ.
 تتطمب المساىمة البناءة مناخان يتصؼ بالثقة العالية كالكضكح.  .ّ
التركيز عمى مركنة العمؿ في المنظمة اإلدارية أكثر مف التركيز عمى   .ْ

 ؿ اليرمي.التسمس
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يعكد النفكذ كالبلمباالة كاألداء السيئ لعدـ إلى عدـ  رضا العامميف عف  .ٓ
 كظائفيـ أكثر مف أف تعزل إلى نكعيتيـ.

إف استخداـ ىذا األسمكب في لمؤسسات التربكية يعني أخذ الطالب مف المكاف الذم 
 .ىك فيو إلى المكاف الذم يستطيع الكصكؿ إيو ككذلؾ بالنسبة لكؿ العامميف

ىػ . نظرية االحتماالت أك الطكارئ، كتؤكد ىذه النظرية عمى األسس التالية: ليست 
دارة المدارس.  ىناؾ طريقة كاحدة مثمى لتنظيـ كا 

ال تتساكل جميع طرؽ التنظيـ كاإلدارة كالفاعمية في ظرؼ معيف، إذ تعتمد الفاعمية  
 عمى مناسبة التصميـ أك النمط لمظرؼ المعيف.

االختيار لتصميـ التنظيـ كلنمط اإلدارة عمى أساس التحميؿ الدقيؽ يجب أف يبنى  
 كاالحتماالت الميمة في الظرؼ المعيف.

كحيث أف اإلدارة ىي العمؿ مع كمف خبلؿ األفراد كالمجمكعات لتحقيؽ أىداؼ  
المنظمة فإف االحتماؿ المرغكب ىك ذؾ الذم يدفع المرؤكسيف إلى اتباع سمكؾ أكثر 

 ية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة.إنتاجان كفاعم

 (.ََُِ)عطكم، 

 استنتاجات الدراسة :

 تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية .
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اإلدارة التربكية ىي مىجمكعةه مف العممٌيات التي تشمؿ التخطيط، كالضبط، -
كالتكجيو، كالتنفيذ، كالتقييـ لؤلعماؿ الميتعٌمقة بالشؤكف الخاٌصة في المؤٌسسات 
 .التعميمٌية التي تيشٌكؿ المدارس ، عىف طريؽ اسًتخداـ أفضًؿ الكسائؿ كالطيرؽ الميتاحة

 كؿ فتدرس جكانبيا بكامؿ التعميمية بالعممية النيكض في المدرسية اإلدارة أىمية -
 إيجاد في كتسيـ صعكبات أك غياب أك الدراسة في ضعؼ مف التبلميذ عمى يؤثر ما

 التربكية الحمكؿ

 لئلدارة المدرسية. مسؤكليات ككاجبات مدير المدرسة في ضكء األنماط المختمفة-

تيدؼ اإلدارة المدرسية إلى تمكيف المدرسة مف العمؿ بطريقة سميمة، كذلؾ مف  -
 خبلؿ تنظيـ كتشكيؿ المكارد سكاء المادية منيا أك البشرية،

 أعضاء باقي يتبعيا كما الطبلب سمكؾ في العممي أثرىا يظير المدرسية اإلدارة-
 التكجيو .التربكية األسرة

تكٌجو اإلدارة المدرسية العامميف في المؤسسة التعميمية ألداء عمميـ بكفاءة، كال  -
 .يقتصر التكجيو عمى ىيئة التدريس فقط بؿ عمى العامميف ككؿ

 التوصيات :

 يكصي الباحث في نياية دراستو بما يمي:

المؤسسات التربكية كالتركيز عمى االدارة المدرسية تكجيو الباحثيف إلى دراسة  -
. 

 تدريب مدراء المدارس عمى الميارات المطمكبة في اإلدارة المدرسية. -
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 التعاكف بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المدني لتحقيؽ  التعاكف كالتكامؿ. -
تدريب المعمميف ككافة العامميف بالمدارس لتفعيؿ مياـ ككاجبات اإلدارة  -

 ة .المدرسي
العمؿ عمى تحفيز المعمميف كتزكيدىـ بالثقة لتحقيؽ التطكر كالنماء في  -

 الجكانب التعميمية .
 تكفير البيئة المدرسية اآلمنة لمطمبة كالمعمميف كاإلدارييف. -
 .زيادة سمطة كصبلحيات مدراء المدارس مف خبلؿ تطبيؽ ال مركزية التعميـ  -

 .قائمة المراجع

 :أكالن: المراجع العربية

(، معيقات استخداـ النمط التشاركي َُِّأبك عبطة ، عبدا عفيؼ عبدا ) -ُ
 في اإلدارة المدرسية في محافظات غزة ، كسبؿ معالجتيا ، رسالة ماجستير.

إبراىيـ ، حساـ الديف محمد ، المرزكقي ، محمد بف سعيد بف عبدا ، القيادة -ِ
مطنة عماف في ضكء النماذج المعاصرة ، العالمية مدخؿ لتطكير اإلدارة المدرسية بس

 (.ُٔمجمة الفنكف كاألدب كعمكـ اإلنسانيات ، العدد )

أساسيات التخطيط التربكم النظرية كالتطبيقية، الجزائر: كزارة التربية الكطنية.  -ّ
(ََِٗ) 

معالجة  ـ(،. جيكد اإلدارة المدرسية فيُٗٗٗالبستاف ، أحمد عبد الباقي .) -ْ
 اف النظاـ العراقي عمى مظاىر السمكؾ المدرسي لتبلميذ المرحمةبعض آثار عدك 

 ( ، ُّـ(، مج ) ُٗٗٗاالبتدائية بدكلة الككيت .المجمة التربكية .)
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(، دكر اإلدارة المدرسية  في مكاجية َُِٓبكزيد ،رحمة ، سامية ، نكار ) -ٓ
 ظاىرة التسرب المدرسي مف كجية نظر المديريف ، جامعة أـ البكاقي.

األردني : كاكقعيا كسبؿ  بطاح ،أحمد. سعكد،راتب.أساليب تدريب مدير المدرسة-ٔ
 ق(. مؤتو لمدراسات كالبحكث . العدد الخامس.المجمدُُْٔتطكيرىا) 

 .ُُْٔالعاشر.جمادل الثاني . 

فعالية دكر اإلدارة  . جامعة محمد الصديؽ بف يحيى بيجت ، أحمد الرفاعي -ٕ
.)  . ( مدارس بسمطنة عماف ) دراسة تقكيميةالمدرسية في إعداد مديرم ال

(  " محاضرات في  ْٓ( ، ع ) ٖـ(، مج )ُّٗٗدراسات تربكية .)  ـ(، ُّٗٗ
 جيجؿ.  -مقياس اإلدارة التربكية كالمدرسية، الجزائر: جامعة محمد الصديؽ بف يحيى

، ّ(. المعجـ الشامؿ لمصطمحات الفمسفة، طَََِالحفنى، عبد المنعـ )  -ٖ 
 مكتبة مدبكلي، القاىرة.

 الحبيب ، فيد إبراىيـ . مسؤكليات ككاجبات مدير المدرسة في ضكء األنماط المختمفة     
 (.ٔٓ( ، ع)  ٖـ( ، مج ) ُّٗٗـ(. دراسات تربكية . )ُّٗٗلئلدارة المدرسية )

 (. تطكير اإلدارة المدرسية، دار الثقافة، عماف.ََِْالخكاجا، عبدالفتاح ) -ٗ 

ا قبؿ المدرسة ماجد . التخطيط االستراتيجي في إدارة م خثيمة ، ىند -َُ
  .(ِٕـ(، السنة العشركف ، ع ) ُٗٗٗالعربي . ) . رسالة الخميجـ(ُٗٗٗاالبتدائية)
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ربكم في عيد الممؾ عبد العزيز ىػ(، التخطيط الت ُِْٗحضراكم،خمكد ) -ُُ 
كأثره في النيضة التعميمية الحديثة، المممكة العربية السعكدية: جامعة أـ القرل، 

 .ِّ، ِِ، ُِصفحة 

أدكار مدير المدرسة االبتدائية في سمطنة  : (1995) الحبشي ، محمد حسف  -ُِ
مجمة رسالة  كالمشكبلت التي تكاجيو )دراسة تقكيمية(. عماف في ضكء الكفايات لو

 .التربية

إبراىيـ . أكلكيات البحث التربكم في مجاؿ اإلدارة المدرسية  الحبيب ، د. فيد -ُّ
المجمة التربكية . المجمد العاشر . العدد الثامف  ُٔٗٗ . ()استراتيجيو مقترحو
 . ُٔٗٗكالثبلثكف ، شتاء 

قيف كالمكىكبيف احمد . دكر المدرسة في رعاية الطمبة المتفك  الجاسـ ، فاطمة -ُْ
ـ(، السنة الثالثة ، ُٖٗٗالمعمكمات التربكية) ُٖٗٗ) . كالتخطيط لبرامج خاصة بيـ

 (  ُّع) 

التربكية  حسف ، محمد احمد محمد . نحك مخطط إلعداد القيادات اإلدارية-ُٓ
 (ِـ( مج )ُٖٗٗـ(.مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز . )ُٖٗٗ)

اتجاىات في تربية الطفؿ، دار أنس لمنشر، (. ُٖٖٗالزبيدم، سمماف عاشكر ) -ُٔ
 عماف.

(. اإلدارة الصفية الفعالة في ضكء اإلدارة ََُِالزبيدم، سمماف عاشكر )  -ُٕ
 المدرسية الحديثة، مطابع الثكرة العربية الميبية، طرابمس، ليبيا. 
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( ، دكر اإلدارة  المدرسة في تنمية َُِِآمنة ، زركقي ،تيبلبيج ، نكارة ) -ُٖ
 تفكير اإلبداعي لدل معممي المدارس االبتدائية ، جامعة أـ البكاقي ال

(، مفيكـ اإلدارة التربكية َُِٔ – َُِٓسياد مجيد، كابتساـ جعفر ) -ُٗ
 كالمدرسية )تطكرىا، كظائفيا(، العراؽ: جامعة بابؿ

 (. اإلدارة المدرسية الحديثة، دار عالـ الثقافة، عماف.ََِّسبلمة، ياسر ) َِ

 صالح، ىاني عبد الرحمف )د. ت( اإلدارة التربكية، بحكث كدراسات، عماف.   -ُِ

(، االتجاىات الحديثة في اإلدارة التربكية كالمدرسية َُِّطارؽ الدليمي )  -ِِ
 )الطبعة األكلى(، المممكة األردنية الياشمية: مركز ديبكنك لتعميـ التفكير، صفحة 

ة بحثية في مفيكـ التخطيط كمفاىيـ ىػ(، كرق ُُّْ – َُّْعيسى العيسى )-ِّ
التخطيط التربكم كأنكاع التخطيط التربكم، المممكة العربية السعكدية: جامعة الممؾ 

 .سعكد، صفحة

(. اإلدارة التربكية المعاصرة، دار الفكر ََُِعريفج، سامي سمطي )   -ِْ
 لمطباعة كالنشر، عماف.

إلشراؼ التربكم: أصكليا (. اإلدارة التعميمية كاََُِعطكم، جكدت ) -ِٓ
 كتطبيقاتيا، الدار العممية الدكلية، عماف.

، دار المسيرة، ّ( مبادئ اإلدارة المدرسية، ط ََِِالعمايرة، محمد حسف )  -ِٔ
 عماف. 
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مفيكميا .. كدكرىا في  ىػ (. اإلدارة المدرسية َُْٖعبد الرحمف بف سميماف)-ِٕ
 التاسع كالعشركف . ػ ربكم . العددالعممية التعميمية كالتربكية التكثيؽ الت

(. اإلدارة كالتخطيط التربكم: تجارب عربية متنكعة، َََِالفريجات، غالب ) -ِٕ
 عماف.

المممكة العربية السعكدية،  –مفيكـ التخطيط التربكم كأىميتو"، كزارة التعميـ  -ِٗ
ِٔ-ٗ-َُِْ. 

كتطبيقاتيا، عالـ (. اإلدارة التعميمية أصكليا ُٕٕٗمرسي، محمد منير )   -َّ
 الكتب، القاىرة.

(تفعيؿ َُِٕناصر الديف ، عبد الكاسع إسحاؽ ، سمماف ،كاف مات بف الحاج) -ُّ
دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ جكدة العممية التعميمية : دراسة كصفية تحميمية،مجمة 

 .ِ، عدد ِِالراسخكف ، مجمة عالمية محكمة، مجمد 
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 .الممخص                              
الى التعرؼ عمى العبلقة بيف إدارة المعرفة كاإلبداع التنظيمي لدل تيدؼ الدراسة 

الصناعية الفمسطينية تبعا لمداخؿ إدارة المعرفة )مدخؿ  العامميف في الشركات 
 -إلى إستراتيجية المعرفة، مدخؿ الرافعة المركزية كالبلمركزية، مدخؿ مف البيانات 

مجتمع الدراسة مف جميع  ميمي، تككف اإلبداع(، استخدـ الباحث المنيج الكصفي التح
مكظؼ  ( َُِْٖالعامميف في الشركات الصناعية الفمسطينية كالبالغ عددىـ )

كذلؾ كفؽ إحصائيات الغرؼ التجارية  ّٕٗكمكظفة، كقد تـ اختيار عينة مككنة مف 
(، تكصمت الدراسة الى انو تكجد ََِِكالصناعية في المحافظات الفمسطينية لمعاـ ) 

إدارة المعرفة كبيف اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية الفمسطينية،  بيف  عبلقة
طردية إيجابية، أم أنو كمما ازدادت إدارة المعرفة ازداد  كقد كانت ىذه العبلقة 

الدراسةفانإلىالنتائجالفمسطينية كاستنادا اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية 
توصيباالهتمام من باعتبارها المعرفة إدارة تحققبمفهوم التي الحديثة المفاهيم

المـستدامةمنخاللا التنافسية الميزة إمكانية كاألداء المتميز،  النجاز الفعاؿ لممنظمة
كضركرة ابتعاد اإلدارة عف أسمكب اإلدارة البيركقراطيػة كتبنػي أنمػاط إدارية تتسـ 

 .االستقبللية لممبدعيف كالباحثيف لتنمية إبداعاتيـبالمركنة كالبلمركزية لتييئة  
بداع التنظيمي، المركزية، البلمركزية، الشركات كممات مفتاحية:المعرفة، اإل

  الصناعية.
 JEL   : L9 ، D8 ، O30 ، M1 تصنيفات 
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Abstract:  
  This study aimed to identify the relationship between 

knowledge genea g nnenaaoaentfentanearo ent tneegana
 aoi o tnPea  ntntenindustrial companies according to the 

approaches to knowledge genagement (centralization and 
decentralization approach, data entry naina a aa  noen aeo

a   oea -tnna entaneaaoaeri). i o   eori oused the 
descriptive and analytical approach. All workers in the 

Pea  ntntentnai notearagaent  o ia  nigi ot (12048) 
employees, erraoatnanani  nent ntr  acni riegi o ac

ragg or enatnai noetnthe Palestinian governorates for the 
year (2020). The study concluded nienni o t eo aentan ita

i n   nina a aa genea g nnenaaoaentfentanearo ent tne
tnPeaestinian industrial companies, and this o aentan ita e 

aa tnt  . ient oni gao ina a aa genea g nnincreases, 
the organizational creativity increases in the Palestinian 

tnai notearagaent  .te  aanni o  ian o ni  niae
o ragg na aeetnaenn ntion to the concept of knowledge 

management as it is one acni gaa onranr an nienerit   
ni aoaentfentana  i netneia competitive advantage through 

effective achievement and outstanding a ocaogenr oenani 
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n  acaogenea g nnnaga  e eecoagnhe iio eiroentr
genea g nng niaaenaeaaanta dtia enaa r nnoeatf a

management styles to create the independence of the principle 
.aaatnn ao   eori o naa   aaani toro ent tne. 

Keywords: Knowledge management, organizational creativity, 
r nnoeatzation, decentralization, Commercial Companies. 

JEL Classification Cods: L9 ، D8 ، O30 ، M1 
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 :مقدمة  

متزايد في الشركات كالمؤسسات عمكمان كبشكؿ خاص في شركات األعماؿ ثمة اتجاه 
في الفترة الحالية يتمثؿ في تحكيؿ أعماليا إلى أعماؿ قائمة عمى المعرفة كتحكؿ 
الشركات نفسيا إلى شركات قائمة عمى المعرفة الكثيفة أك إلى شركات خبلقة 

لكبيرة لمشركعات إدارة المعرفة لممعرفة، كىذا ما جعميا ترصد أمكاليا كاستثماراتيا ا
بما يشير بكضكح إلى تحكؿ تركيزىا مف األصكؿ المادية إلى أصكؿ المعرفة كرأس 
الماؿ الفكرم، كتحكؿ اىتماميا مف العماؿ الميرة كغير الميرة كالكتبة كحفظة 
البيانات إلى أفراد المعرفة الذيف ىـ األصؿ األكثر أىمية كقيمة، كاألكثر تجددا 

ة في تككيف القدرات الجكىرية لمشركة عند قرارىـ بمغادرة الشركة )نجـ، كمساىم
 (.ٕٗ، صََِٖ

كتعني إدارة المعرفة إيجاد بيئة داخؿ المنظمة تعمؿ عمى تسييؿ تكليد كنقؿ المعرفة 
كالتشارؾ فييا، كبالتالي فإف التركيز يككف عمى إيجاد ثقافة منظمية مبلئمة، كعمى 

كتصبح المعرفة ىامة جدان، كتتمحكر إدارة المعرفة حكؿ تكليد  إيجاد القيادة الفعالة،
بيئة مثيرة داخؿ المنظمة مف شأنيا العمؿ عمى تعزيز تكليد المعرفة كنقميا، كىي 
أيضان تتمحكر حكؿ تغيير ثقافة المنظمة، كحكؿ القيادة المثالية كثيرة الرؤل، كاألفراد 

ات التي مف شأنيا العمؿ عمى تسييؿ المحفزيف كالزبائف المخمصيف كالنظـ كالعممي
 (.ٗ-ٕ، صََِٓكجكد ىذه األشياء )كرمالمي، 

كيعد اإلبداع كاالبتكار مف أىـ اىتمامات المنظمات الحديثة كالتي يسعياف إلى 
تحقيؽ شيء رائع في أحد المجاالت المكجكدة مستقببلن، كالتفكؽ كالتمييز في أم 

رم، دكف إضافة جديدة أك تنفيذ الشيء مجاؿ مف مجاالت التنظيـ كالتنسيؽ اإلدا
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بامتياز، كذلؾ خمؽ شيء جديد أك فكرة جديدة، أم إضافة لمشيء القديـ، مما يجعمو 
 (.ُُ، صَُِٓأكثر تميز أك ابتكار شيء جديد برمتو )مسمـ، 

فاإلبداع يضـ عمميتيف أساسيتيف ىما التفكير كاإلنتاج، كيؤكد العمماء عمى أف 
رفة، فاإلبداع يحتاج إلى قدر كاؼ كمعقكؿ مف المعرفة في اإلبداع مرتبط بالمع

المكضكع أك الفكرة التي يقع عمييا التفكير، كبدكف المعرفة لف يككف ىناؾ ما يمكف 
 إبداعو أك اإلبداع فيو.

كيرل الباحث أف ربط إدارة المعرفة باإلبداع التنظيمي ىك مف المكضكعات الحديثة 
جػادة لقياسيا كتطبيقيا في ظؿ التغيرات كالتقمبات  كالحيكية حيػث ظيػرت محػاكالت

البيئية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية السريعة عمى المستكييف المحمي كالعالمي 
 كانعكاس كؿ ذلؾ عمى مستكيات األداء في المنظمات.

فإدارة المعرفة ىي العممية المنيجية لتكجيو رصيد المعرفة كتحقيؽ رافعتيا في 
فيي تشير بيذا المعنى إلى المعرفة الخاصة بعمؿ األشياء بفاعمية كبطريقة الشركة، 

 (.ُٗ، صََِٖكفؤة ال تستطيع الشركات األخرل تقميدىا أك استنساخيا )نجـ، 

 :مشكمة الدراسة 

تبرز مشكمة الدراسة مف خبلؿ التعرؼ عمى مكضكعيا كما تتناكلو، حيث أصبح 
نما التميز مف خبلؿ ىاجس الشركات الفمسطينية في ظؿ المن افسة ليس البقاء فقط، كا 

اإلبداع التنظيمي، كحتى تصؿ ىذه الشركات إلى استغبلؿ إدارة المعرفة كي تعمؿ 
عمى تحقيؽ اإلبداع التنظيمي يجب أف تستثمر مف الجيد كالماؿ كالكقت الكثير، 

 كتعتمد عمى التقنيات الحديثة في إدارة المعرفة كي تحقؽ التميز التنظيمي.
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كتعبر إدارة المعرفة عف مدل قدرة الشركة عمى تكليد المعرفة مف خبلؿ خبراتيا 
كالعمؿ عمى حؿ كمكاجية المشكبلت التي تقؼ أماميا مف خبلؿ ما تخطط لو، 
كأصبحت الحاجة لئلبداع التنظيمي كاضػحة في الشركات الفمسطينية كذلؾ ألنو أداة 

 عمى التكيؼ مع الظركؼ البيئية المحيطػة.ميمة لنمك ىذه الشركات كبناءىا كقدرتيا 

 :أسئمة الدراسة

ما أثر إدارة المعرفة في اإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات الصناعية 
 الفمسطينية؟

 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ عدة أسئمة فرعية كىي:

ما ىي العبلقة بيف إدارة المعرفة كاإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات  .ُ
الصناعية الفمسطينية تبعا لمداخؿ إدارة المعرفة )مدخؿ المركزية كالبلمركزية، مدخؿ 

 اإلبداع(؟ -مف البيانات إلى إستراتيجية المعرفة، مدخؿ الرافعة
ما أىمية إدارة المعرفة في زيادة اإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات   .ِ

 الصناعية الفمسطينية؟
ي زيادة اإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات ما دكر إدارة المعرفة ف .ّ

 الصناعية الفمسطينية؟
 ما ىي العقبات التي تكاجو إدارة المعرفة في الشركات الصناعية الفمسطينية؟ .ْ
ما ىي المقترحات التي يمكف مف خبلليا السعي لتطبيؽ إدارة المعرفة في زيادة  .ٓ

 صناعية الفمسطينية ؟اإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات ال
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 :أىداف الدراسة

 ىدفت الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يمي:
التعرؼ عمى العبلقة بيف إدارة المعرفة كاإلبداع التنظيمي لدل العامميف في  .ُ

الشركات الصناعية الفمسطينية تبعا لمداخؿ إدارة المعرفة )مدخؿ المركزية 
 اإلبداع(. -إستراتيجية المعرفة، مدخؿ الرافعةكالبلمركزية، مدخؿ مف البيانات إلى 

التعرؼ عمى أىمية إدارة المعرفة في زيادة اإلبداع التنظيمي لدل العامميف في  .ِ
 الشركات الصناعية الفمسطينية.

التعرؼ عمى دكر إدارة المعرفة في زيادة اإلبداع التنظيمي لدل العامميف في  .ّ
 الشركات الصناعية الفمسطينية.

 العقبات التي تكاجو إدارة المعرفة في الشركات الصناعية الفمسطينية. التعرؼ عمى .ْ
التكصؿ إلى المقترحات التي يمكف مف خبلليا السعي لتطبيؽ إدارة المعرفة في  .ٓ

 زيادة اإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات الصناعية الفمسطينية.

 :فرضيات الدراسة

 الفرضية الرئيسية االكلى:
( بيف ≥َٓ.َعبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة )ال تكجد 

 إدارة المعرفة كبيف اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية الفمسطينية.
 يتفرع منيا الفرضيات التالية:

( في ≥َٓ.َال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .1
اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية مدخؿ المركزية كالبلمركزية كبيف 

 الفمسطينية.
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( في ≥َٓ.َال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .2
مدخؿ مف البيانات إلى إستراتيجية المعرفة كبيف اإلبداع التنظيمي في 

 الشركات الصناعية الفمسطينية.
( في ≥َٓ.َال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .3

اإلبداع كبيف اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية  -مدخؿ الرافعة
 الفمسطينية.

 الفرضية الرئيسية الثانية:
( في أثر إدارة ≥َٓ.َال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة )

عا تب المعرفة في اإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات الصناعية الفمسطينية
 لمتغيرات )المؤىؿ العممي، مستكل الكظيفة، عدد سنكات الخبرة (.

 
 :أىمية الدراسة

تنبع أىمية الدراسة مف الناحيتيف النظرية كالتطبيقية، فمف الناحية النظرية: مف 
المأمكؿ أف تسيـ ىذه الدراسة في تكجيو أنظار الباحثيف إلجراء المزيد مف الدراسات 

 الياـ بما يشكؿ إضافة لؤلدب اإلدارم. التطبيقية في ىذا المجاؿ

 -عمى حد عمـ الباحث –كليذا السبب فمف النادر تكافر دراسات فمسطينية محمية 
تبحث في ىذا اإلطار، بالرغـ مف جيكد بعض الدراسات المحمية التي تناكلت إدارة 

 .المعرفة كلكف لـ تتناكؿ انعكاسيا عمى اإلبداع التنظيمي
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ية: تستمد أىميتيا مف ككنيا تجرل عمى قطاع ىاـ كحيكم في كمف الناحية التطبيق
االقتصاد الفمسطيني، أال كىك قطاع الشركات الصناعية الفمسطينية، لما يبذلو ىذا 

 القطاع مف جيكد مػؤثرة  لتنمية المجتمع الفمسطيني في مختمؼ المجاالت.

العامميف بصفة حيث أف ىذا المكضكع ذك أىمية بالغة في دعـ ىذه الشركات كأداء 
خاصة، كالتي مف خبلليا يتـ دعـ كتعزيز االقتصاد الفمسطيني، ككذلؾ مف خبلليا 

 التعرؼ عمى العبلقة بيف إدارة المعرفة كاإلبداع التنظيمي عف طريؽ دراسة ميدانية.

 :اإلطار النظري

إف مصطمح إدارة المعرفة جديد كغريب إلى حد ما، خبلفان لمصطمح إدارة المعمكمات 
نظـ المعمكمات اإلدارية التي تعتبر شائعة نسبيان، كرغـ تزايد االىتماـ بالعقديف ك 

األخيريف في إدارة المعرفة فأنو ال زاؿ ىناؾ جدالن حكؿ المفيكـ الحقيؽ إلدارة المعرفة 
حيث إف البعض يتصكر إف إدارة المعرفة مرادؼ لمصطمح إدارة المعمكمات، في 

مركز عمى الجيكد الخاصة عبر الشبكات، كيرل حيف يرل آخركف أنيا مفيكـ يت
فريؽ ثالث أف إدارة المعرفة ىي آخر صرعات منتجي تقنية المعمكمات كاالستشارييف 
بيدؼ بيع حمكليـ المبتكرة إلى رجاؿ األعماؿ المتميفيف ألية أداة يمكف أف تسيـ في 

 (.ُُٓ، صَُِٓتحقيؽ الربحية كالتقدـ التنافسي )عمياف، 

ؿ يمكننا أف نعرؼ إدارة المعرفة عمى أنيا: فرع عممي يشجع األسمكب كعمى كؿ حا
دارة كالمشاركة في جميع مكارد المعمكمات التي تمتمكيا منظمة  المتكامؿ لتعريؼ كا 
ما، كالمنظمة في ىذا السياؽ تعني أم تنظيـ بضمنيا المجتمع. كمكارد المعمكمات 

السياسات كاإلجراءات، كالخبرات ىذه قد تشتمؿ عمى قكاعد البيانات كالكثائؽ، ك 
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القديمة غير الكاضحة التي تتكاجد في أعماؿ منتسبي المنظمة كأفرادىا. )الظاىر، 
 (.   ٕٕ، صََِٗ

 :وظائف إدارة المعرفة

كيقصد بإدارة المعرفة عمى صعيد المنظمات كالمجتمعات تمؾ الجيكد التي تبذؿ مف 
ف تعددت األقساـ كالكحدات التي أجؿ إتماـ كاستكماؿ الخطكات كالكظائؼ التال ية كا 

يصاليا، تفسير المعرفة،  تنيض بيا: تحصيؿ المعرفة كاكتسابيا، تكزيع المعرفة كا 
 (.  ُٓ-ْٖ، صََِْتكظيؼ كاستثمار المعرفة )الكبيسي، 

 أىمية إدارة المعرفة:

لما كاف لمحصيمة المعرفية الكامنة في عقكؿ البشر الدكر الرئيس في نجاح 
لذلؾ باتت المنظمات في أمس الحاجة إلى إدارة ىذه المعرفة عمميان بشكؿ  المنظمات

فاعؿ ككؼء، كتنبع أىمية إدارة المعرفة التنظيمية مف ككنيا مكضكعان حديثان يتكامؿ 
مع غيره مف المكاضيع الحديثة األخرل في حقؿ اإلدارة ال سيما إدارة الجكدة الشاممة، 

عادة ىندسة نظـ األعماؿ، كالتعميـ التنظيمي كعماؿ المعرف ة كالمقارنة المرجعية، كا 
التي ساىمت جميعيا في تطكر المعرفة كخمؽ التراكـ المعرفي في ظؿ تنامي العكلمة 
كانتشار نظـ االتصاالت الحديثة كاتساع شبكة المعمكماتية مما سيؿ انتشار المعرفة 

 (.ِٓ، صَُِْكتبادليا )السالـ، 

 مجاالت إدارة المعرفة:

 رفة مجاالت كثيرة منيا:لممع
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مسح كتطكير المكارد الفكرية كالمعرفية التي تمتمكيا المنظمة، كتعزيز ىذه المكارد  .ُ
 كحمايتيا.

 تعزيز تكليد المعرفة كاإلبداع لدل كؿ فرد. .ِ

تاحة مستمزمات  .ّ تحديد المعرفة كالخبرة المطمكبتيف لتنفيذ مياـ العمؿ كتنظيميا كا 
 المعرفة أماـ الجميع.

عادة ىيكمة المشركع مف أجؿ استخداـ المعرفة بشكؿ أكثر فاعمية، كاغتناـ تغيير  .ْ كا 
الفرص الستغبلؿ مكجكدات المعرفة، كالتقميؿ مف فجكات المعرفة كاختناقاتيا كتعظيـ 

 محتكل معرفة القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات كالخدمات.

سمسمة كمراقبتيا كالسيطرة تكليد النشاطات كاالستراتيجيات المستندة إلى المعرفة المت .ٓ
 عمييا كالبحكث كالتطكير كالتحالفات اإلستراتيجية كغير ذلؾ.

حماية المعرفة التنافسية التي تمتمكيا المنظمة، كمراقبة استخداـ المعرفة لمتأكد مف  .ٔ
انو يتـ استخداـ أفضؿ ما تمتمكو المنظمة كمراقبة استخداـ المعرفة لمتأكد مف أنو يتـ 

ما تمتمكو المنظمة مف المعرفة، كمف أف المعرفة الضمنية غير آخذة استخداـ أفضؿ 
 بالتبلشي كالضمكر، كانو ال يتـ إلفشاء ىذه المعرفة إلى المنافسيف.

قياس أداء مكجكدات المعرفة الشاممة يتطمب العديد مف الكظائؼ التي يمكف أف  .ٕ
ل يمكف أف يككف بعضيا مندمجان مع البعض اآلخر، في حيف أف ىناؾ كظائؼ أخر 

 (.ٕٗ-ٔٗ، صََِٗتعمؿ ككينكنات منفصمة )الظاىر، 
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 مفيوم اإلبداع:

تعددت تعريؼ اإلبداع كاختمؼ الخبراء في الكصكؿ إلى تعريؼ محدد، كيذكر أف 
ىناؾ المئات مف التعاريؼ التي يمكف تصنيفيا مف كجية نظره إلى أربع أنكاع، األكؿ 

لتي يبدع بيا المبدع عممو، كالثانية تركز عمى يتناكؿ العممية اإلبداعية أك الكيفية ا
اإلنتاج اإلبداعي، أما الثالث فيتحدث عف السمات الشخصية لممبدعيف، كاألخير 

 (.ّٔ، صَُُِفيتناكؿ اإلمكانيات اإلبداعية )العتيبي، 

يتمخص أىمية إدارة كتبني اإلبداع في إكساب اإلدارة المزيد مف الثقة كاالحتراـ مف 
ف، زيادة مستكل قبكؿ المنظمة لدل الجميكر الداخمي كالخارجي، إكساب قبؿ العاممي

المنظمة المزيد مف األرباح المادية كالمعنكية، تحسيف اإلنتاج كاألداء، يزيد مف 
مستكل الكالء الكظيفي كاالنتماء المؤسسي، المساعدة في التقميؿ مف دكراف العمؿ 

تمنح المنظمة المزيد مف قكة البقاء  كيحقؽ االستقرار الكظيفي كالحد مف اليجرات،
كالكياف كالديمكمة، تساعد في تحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمة المبدعة )خصاكنة، 

 (.ّْ، صَُُِ

 أثر إدارة المعرفة في اإلبداع التنظيمي:

فمف الكاضح أف إدارة المعرفة تستطيع أف تسيـ في إرساء أسس المجتمع المعمكماتي 
مكانية مف خبلؿ تبادؿ األفك ار مما يتيح استفادة أكبر مف المكارد الذىنية المتاحة كا 

 (.ٔٗ، صََِٗأحسف لبلبتكار كالتطكر )الظاىر، 

كيؤمف الكثيركف أف األفكار اإلبداعية ال تأتي دائمان نتيجة قرار لحظي أك آني أك في 
ى كؿ األكقات، كلكنو قد يظير بيف الحيف كاآلخر أك بيف فترات متفاكتة، أك بمعن
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آخر قد نبذؿ مزيد مف الجيكد لمحصكؿ عمى أفكار جديدة في اجتماع ما، كلكف في 
نياية االجتماع يمكف أف يؤجؿ لعدـ التمكف مف الكصكؿ إلى أفكار جديدة، كلكف 
ربما يمكف لكؿ فرد مف األعضاء أف يأتي بالعديد مف األفكار في اليكـ التالي 

 (.ُُِ، صَُُِ)خصاكنة، 

ي اإلبداعات المتكلدة عف المعرفة، البد مف إدارة لئلبداع تتضمف كلتحقيؽ النجاح ف
تحميؿ دقيؽ لؤلنكاع المختمفة مف المعرفة، التي تدخؿ في إبداع المنتكج أك الخدمة 
المتحققة عف تكظيؼ تمؾ المعرفة، فضبل عف تحديد احتياجات السكؽ، ثـ تقديـ 

 اإلبداعات التي تمبي تمؾ االحتياجات.

اجحة ىي التي تستثمر ما تعرفو، كتنقؿ معرفتيا عبر قنكات المنظمة، فالمنظمة الن
كتستخدميا في تجديد المنظمة، كبما يجعميا قادرة عمى الكثكب في الساحة التنافسية، 
كالتكيؼ مع التغيرات البيئية مف خبلؿ إستغبلؿ مبدعييا )العماؿ المعرفيكف( في 

بتكارات جديدة  لـ تكف مف قب ؿ أك إعطاء تحسينات جكىرية عمى صنع إبداعات كا 
المنتج أك الخدمة الحالية لتككف في األخير المنظمة سباقة في إعطاء آخر صرخة 

 ليذا المنتكج أك الخدمة.

في ضكء ما تقدـ يتضح لنا العبلقة الكثيقة بيف اإلبداع كالمكجكدات المعرفية 
ي ىي ميارة تنفيذية المنظمة، كما أصبح كاضحا أف القدرة عمى إدارة الفكر اإلنسان

حاسمة عززت مف أىمية المعرفة بالنسبة لممنظمات، كما أكجبت عمييا صقؿ 
كتيذيب ىذه المعرفة كتحديثيا باستمرار، كبما يؤمف تكظيفيا لتعزيز مستكيات اإلبداع 

 (.َُٖ-ُٗٔ، صَُُِالمنظمي )محمد، بشير، 
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 :الدراسات السابقة 

 ( بعنوان دور إدارة المعرفة فى تنمية اإلبداع التنظيمى ٕٚٔٓدراسة الدرديري )

تنمية االبداع فة في رلمعبو إدارة اتمعذم لدكر الراز ابإلى إسة درالاه ذىت فدى
 لظفي تيا كأدائيا فعاليف فع مرلالة كمحات كسساؤلمك انمالتنظيمى كبقاء ك

ضافة ؿ إخبلف فة مرلمعرز أىمية إدارة اث تبحيتكاجييا ، لتي رة الكبيديات التحا
كاؿ شد أعتما، كانة ركمر كثأسسة ؤلما لجعية كتنافسزة ميؽ خمكسسة ؤلمميمة ق
يكمة ، كتتمثؿ مشكمة الدراسة فى السؤاؿ ىؿ يؤدل تطبيؽ لييـ كالتصمؽ كالتنسيا

ادارة المعرفة الى تنمية االبداع التنظيمى فى مؤسسات االعماؿ ، كأظيرت الدراسة 
أنو ال يمكف االستغناء عف إدارة المعرفة في المنظمات المعاصرة ألف اإلبداع 

 التنظيمى يعتمد عمى إدارة ناجحة لممعرفة .

( بعنوان دور عمميات ادارة المعرفة في تحسين االبداع ٕٚٔٓدراسة ابو زريق )
 التنظيمي في المحاكم النظامية. 

ارة المعرفة )تكليد ، تخزيف ، تكزيع ، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر عمميات إد
تطبيؽ( في تحسيف اإلبداع التنظيمي في المحاكـ النظامية. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي. تككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف 

( فرد تـ ُّٓ( في المحاكـ النظامية في قطاع غزة. كزع االستبانة عمى )َِٖ)
٘(. تكصمت ٖ.ٕٕتيارىـ بكاسطة عينة عشكائية طبقية بسيطة بنسبة استجابة )اخ

. أظيرت النتائج أف مستكل عمميات إدارة المعرفة ُالدراسة إلى عدة نتائج أىميا: 
مجتمعة )التكليد ، التخزيف ، التكزيع ، التطبيؽ( كاف متكسطنا ، كبكزف نسبي 
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ع التنظيمي في المحاكـ العادية كاف . أظيرت النتائج أف مستكل اإلبداِ٘. ّٗ.ّٔ
كالكزف النسبي  َٗ.ّالحسابي لمجاؿ "اإلبداع التنظيمي" عاليان ، حيث بمغ المتكسط 

( مع ِّّ.َمع معامؿ ارتباط ). أظيرت النتائج كجكد ارتباط متكسط ّ٘. َٗ.ٕٕ
داع ( بيف عمميات إدارة المعرفة كمستكل اإلبα ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستكل )

التنظيمي ، كما تبيف كجكد تأثير إيجابي. عمى عمميات إدارة المعرفة التي ليا داللة 
. أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ْإحصائية لئلبداع التنظيمي. 

إحصائية بيف متكسطات استجابات العينة عمى اإلبداع التنظيمي تعزل لمتغير الجنس 
سمى الكظيفي ، كالمؤىؿ العممي. ككانت أىـ ، كالعمر ، كسنكات الخدمة ، كالم

. العمؿ عمى تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لؤلفراد مف خبلؿ نظاـ ُالتكصيات: 
. تطكير ِالحكافز كالمكاف ت بجميع أنكاعيا لتشجيع اكتساب المزيد مف المعرفة. 

يجاد طريقة جديدة لحؿ  المشكمة إجراءات كتقنيات العمؿ كبعيدان عف ركتيف العمؿ ، كا 
عطاء فرص  الرئيسية التي تكاجو المحاكـ ، كالنظر في المشاكؿ مف زكايا مختمفة ، كا 

.تطكير اليياكؿ التنظيمية بحيث تصبح أكثر مركنة مف ّأكبر إليجاد حمكؿ مبتكرة. 
أجؿ تحقيؽ التنسيؽ كالتفاعؿ في أصكؿ المعرفة ، كزيادة مستكل اإلبداع التنظيمي 

إدارة المعرفة لئلشراؼ عمى التطبيؽ الفعاؿ كالفعاؿ لعمميات  كالعمؿ عمى تطكير كحدة
. االىتماـ بالبنية التحتية كالتقنية كتكفير الميزانية الكافية ْإدارة المعرفة في المحاكـ. 

نشاء قاعدة بيانات شاممة كالتمتع بدرجة مف الخصكصية كاألماف.  كا 

ارة المعرفة عمى االبداع ( بعنوان أثر إدٕٛٔٓدراسة الباشا وبايكر والعتيبي )
 التنظيمي في شركات الطيران العاممة في السودان
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اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك التعرؼ عمى أثر عمميات إدارة المعرفة عمى اإلبداع 
التنظيمي في شركات الطيراف العاممة في السكداف. تمت صياغة الفرضيات عمى 

إحصائية بيف عمميات إدارة النحك التالي: كجكد عبلقة مكجبة فركؽ ذات داللة 
المعرفة )التشخيص ، االستحكاذ ، التخزيف ، التكزيع كالتطبيؽ( كاإلبداع التنظيمي. تـ 
اعتماد قياس المتغيرات مف الدراسات السابقة. استخدمت الدراسة المنيج الكصفي 

لتحميؿ البيانات ، كقد  SPSSكاألسمكب اإلحصائي التحميمي لبناء النمكذج كبرنامج 
استبياف تـ  ُِٓـ اختيار إجراء العينة المكجبة كتـ تطكير استبياف منظـ. مف أصؿ ت

٘ مف معدؿ االستجابة. الختبار المكثكقية تـ إجراء ٗ.َٖاستمارة تمثؿ  ُْٕإرجاع 
ا بتحميؿ االنحدار الختبار الفرضية. ككشفت  اختبار ألفا ، اختبار االرتباط. متبكعن

داللة إحصائية بيف العمميات المعرفية )التشخيص ، النتائج أف العبلقة غير ذات 
االستحكاذ ، التخزيف ، التكزيع( كاإلبداع التنظيمي. إال أف ىناؾ عبلقة ذات داللة 
إحصائية بيف تطبيؽ إدارة المعرفة كاإلبداع التنظيمي. الخبلصة كالتكصيات المقدمة. 

ات المعنية ، كتدريب أكصت الدراسة بضركرة إنشاء كحدة إدارة المعرفة في الشرك
 مكظفييا في مجاؿ المعرفة أمر ال بد منو.

( بعنوان دور الوسيط لالبداع التنظيمي في ٕٕٓٓدراسة حمادو وطيقاني وساوس )
 العالقة بين عمميات ادارة المعرفة واالداء التنظيمي

 تيدؼ ىذه الدراسة الى معرفة دكر الكسيط لئلبداع التنظيمي في العبلقة بيف عمميات
إدارة المعرفة عمى األداء التنظيمي. حيث تعتبر إدارة المعرفة مف التكجيات الحديثة 
في اقتصاديات إدارة االعماؿ. كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة تـ االعتماد عمى المنيج 
الكصفي التحميمي في جمع المعطيات كالبيانات المتعمقة بمكضكع الدراسة. اما الجانب 



 
  

276 
 

بجامعة احمد دراية ادرار عف طريؽ تكزيع استبانة  التطبيقي فقد طبقت الدراسة
صممت لغرض الحصكؿ عمى بيانات الدراسة المطمكبة، حيث تمت معالجتيا 

كباستخداـ  PLSMPباستخداـ منيجية تحميؿ المسار بطريقة المربعات الصغرل 
. تكصمت الدراسة الى اف ىناؾ SPSSبرنامج التحميؿ االحصائي لمعمكـ االجتماعية 

ر غير مباشر لعمميات إدارة المعرفة عمى األداء التنظيمي في ظؿ كجكد االبداع تأثي
التنظيمي ككسيط. كما خمصت بتقديـ تكصيات تيدؼ الى تطبيؽ إدارة المعرفة عمى 

 مستكل جامعة ادرار كاالىتماـ بيا مما يساىـ في الرفع مف مستكل أدائيا.

 فة في القطاع العام الفمسطيني ( بعنوان ادارة المعر ٜٕٔٓدراسة شوممي وعواد )

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدل تطبيؽ إدارة المعرفة في مؤسسات دكلة 
فمسطيف، كقد تكصمت الدراسة الى اف العامميف في السمطة الكطنية بحاجة الى 
دكرات كتحفيز مف اجؿ تطكير معرفتيـ في كيفية تكليد المعرفة كاستخداميا كمف ثـ 

 كاسترجاعيا عند المزكـ.تخزينيا 

 :منيج الدراسة

في ضكء طبيعة الدارسة كالبيانات المراد الحصكؿ عمييا استخدـ الباحث المنيج 
الكصفي التحميمي، فيك المنيج المناسب ليذه الدراسة، كذلؾ ألف المنيج الكصفي 

ذلؾ يدرس العبلقة بيف المتغيرات، كيصؼ درجة العبلقة بيف المتغيرات كصفان كميان، ك 
باستخداـ مقاييس كمية، كمف أغراض المنيج الكصفي كصؼ العبلقات بيف 
المتغيرات، ليذا فقد رأل الباحث أف ىذا المنيج ىك األنسب ليذه الدراسة كيحقؽ 

 أىدافيا بالشكؿ الذم يضمف الدقة كالمكضكعية.
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 :مجتمع وعينة الدراسة

اعية الفمسطينية كالبالغ تككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في الشركات الصن
( مكظؼ كمكظفة، كفؽ إحصائيات الغرفة التجارية كالصناعية في َُِْٖ) عددىـ

(، تككنت عينة الدراسة الفعمية مف ََِِمحافظات شماؿ الضفة الغربية لمعاـ )
( مكظؼ كمكظفة مف العامميف في الشركات الصناعية الفمسطينية ّٕٗ)
(Sakaran,2003كقد تـ اختيارىـ ،)  ،بطريقة العينة القصدية غير االحتمالية

( يبيف خصائص عينة الدراسة كالتكرارات كالنسب المئكية حسب ُكالجدكؿ )
 متغيراتيا.

 تكزيع أفراد عينة الدراسة(  ُالجدكؿ رقـ ) 

 النسبة المئكية )%( التكرار مستكيات المتغير المتغيرات

 

 المؤىؿ العممي

 %ّ.ُِ ُٖ دبمكـ فأقؿ

 %ٗ.ٔٓ ُِٔ بكالكريكس

 %ٔ.ُِ ِٖ ماجستير فأعمى

 %ََُ ّٕٗ المجمكع

 مستكل الكظيفة
 %ٖ.َّ 117 مدير عاـ

 %ٔ.ْٓ 173 رئيس قسـ
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 %ْ.ِّ 89 مكظؼ

 %ََُ ّٕٗ المجمكع

 عدد سنكات الخبرة

 %ٔ.ُٔ ّٔ سنكات ٓأقؿ مف 

 %ٓ.ْْ ُٗٔ سنكات 5-10

 %ٖ.ّٖ ُْٕ سنة َُأكثر مف 

 %ََُ ّٕٗ المجمكع

 

 صدق األداة:

تـ استخراج دالالت الصدؽ الظاىرم لؤلداة عف طريؽ عرضيا عمى مجمكعة مف 
بيدؼ التحقؽ مف مناسبة األداة  لما أعدت مف  المحكميف المتخصصيف في اإلدارة،

أجمو، كسبلمة صياغة الفقرات، كانتماء كؿ منيا لممجاؿ الذم كضعت فيو، كفي 
حيث تكصمت فريؽ البحث ضكء مبلحظات المحكميف تـ إجراء التعديبلت المناسبة. 
 إلى الصياغة النيائية لؤلداة بأقساميا كبصكرتيا الحالية.

 :ثبات األداة

أجؿ قياس مدل ثبات األداة استخدمت الباحث معادلة كركنباخ الفا كمعادلة مف 
 ( يبيف ثبات مقياس األداة:ِجتماف كمعادلة التجزئة النصفية كالجدكؿ )
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 ( يبيف معامبلت ثبات المقياسِجدكؿ)

 الترتيب الثبات عدد العبارات مقياس الثبات

 1 0.76 َّ معادلة ألفا كركنباخ

 2 0.75 َّ التجزئة النصفيةمعادلة 

 3 0.74 َّ معادلة جتماف

( أف معامبلت ثبات األداة كانت مناسبة حيث بمغ معامؿ ِيتضح مف الجدكؿ رقـ )
( ٕٓ.َ( كبمغ )Cronbach's Alpha( حسب معادلة كركنباخ الفا ) ٕٔ.َالثبات )

( حسب معادلة ) ْٕ.َ( كبمغ )Split-Halfحسب معادلة التجزئة النصفية  )
Guttman كىذا يدؿ عمى أف األداة تتمتع بدرجة مقبكلة مف الثبات يمكف االعتماد ،)

عمييا في التطبيؽ النيائي لمدراسة، كىي نسب أعمى مف الحد األدنى المقبكؿ كىك 
%(، كبالتالي ىي نسبة كافية مف الناحية اإلحصائية لبلستمرار في إجراءات َٔ)

كبذلؾ يككف قد تـ التأكد مف صدؽ كثبات استبانة البحث، مما يجعؿ فريؽ البحث، 
 البحث عمى ثقة بصحة اإلستبانة كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج.

 ( (Sample K-S-1سمرنكؼ (-اختبار التكزيع الطبيعي )اختبار ككلمجركؼ

أـ  سمرنكؼ لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي -يستخدـ اختبار ككلمجركؼ 
ال كىك اختبار ضركرم في حالة اختبار الفرضيات ألف معظـ االختبارات المعممية 

 تشترط أف يككف تكزيع البيانات طبيعي.
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سمرنكؼ لمعرفة ىؿ البيانات  -( نتائج اختبار ككلمجركؼّكيكضح جدكؿ رقـ )
الة تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال، كذلؾ لتحديد االختبارات اإلحصائية المناسبة لكؿ ح

اختبارات المعممية( حيث يتبيف أف قيمة مستكل المعنكية لكؿ مف -)اختبارات معممية
( كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع ) َٓ.َمجاالت الدراسة اكبر مف 

 التكزيع الطبيعي كيجب استخداـ االختبارات المعممية:

 (Sample K-Sُ-( اختبار التكزيع الطبيعي )ّجدكؿ رقـ )

 Zقيمة االختبار  عدد الفقرات المجاؿعنكاف  المجاؿ

 1.042 َُ مدخؿ المركزية كالبلمركزية األكؿ

 1.070 َُ مدخؿ مف البيانات إلى إستراتيجية المعرفة الثاني

 1.249 َُ اإلبداع -مدخؿ الرافعة الثالث 

 

 نتائج تحميل فرضيات الدراسة:

إحصائية عمى مستكل  نتائج الفرضية األكلى: ال تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة
( بيف إدارة المعرفة كبيف اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية ≥َٓ.َالداللة )

 الفمسطينية.

( يبيف ْكمف أجؿ اإلجابة عف السؤاؿ تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف كالجدكؿ ) 
 ذلؾ:

05.0.sig
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( نتائج معامؿ ارتباط إدارة المعرفة كبيف اإلبداع التنظيمي في ْجدكؿ )
 لشركات الصناعية الفمسطينية.ا

تطبيؽ رأس المػػػػاؿ 
 الفكػػػػرم

تحػػػقيؽ الميػػػػزة 
 التنافسػػية

معامؿ ارتباط 
 بيرسكف

مستكل 
 الداللة 

 االنحراؼ المتكسط االنحراؼ المتكسط

0.ُٕٔ* 0.00** 4.065
7 

.28180َ 4.0896 .38539
َ 

 (≥َُ.َعند مستكل )( **داؿ إحصائيا ≥َٓ.َ*داؿ إحصائيا عند مستكل )

( كجكد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة ْيتضح مف الجدكؿ )
(َ.َٓ≤ بيف إدارة المعرفة كبيف اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية )

( بينما بمغت ُٕٔ.َالفمسطينية، حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف بينيما )
( كىي أقؿ مف مستكل الداللة ََ.َسكب مف العينة )قيمة مستكل الداللة المح

(، كعميو فقد تـ رفض الفرضية الصفرية، كقد كانت ىذه ≥َٓ.َالمحدد لمدراسة )
العبلقة طردية إيجابية، أم أنو ككمما ازداد إدارة المعرفة ازداد اإلبداع التنظيمي في 

 الشركات الصناعية الفمسطينية.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة نتائج الفرضية الثانية: ال 
(َ.َٓ≤.في مدخؿ المركزية كالبلمركزية ) 
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 One Sample( لممجتمع الكاحد )Tمف اجؿ اختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار )
T test كاستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية )

 (:ٓالبلمركزية، ككانت النتائج كما في الجدكؿ )التقديرية لمدخؿ المركزية ك 

(: نتائج اختبار )ت( كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كالنسب المئكية ٓجدكؿ) 
 لمدخؿ المركزية كالبلمركزية.

سؿ
تسم
ال

 

المتكسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
المئكية 
 التقديرية 

قيمة 
 )ت(

مستكل 
  الداللة 

 الترتيب

الدرجة الكمية لمدخؿ المركزية 
 كالبلمركزية

4.058
2 

.30409
َ 

81.16 41.9
43 

َ.ََ
* 

 

 ( ≥َٓ.َ) *داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة

يتضح أف الدرجة الكمية لمدخؿ المركزية كالبلمركزية كانت مرتفعة جدا حسب رأم 
(، كمستكل داللة َّ.َ( كانحراؼ معيارم )َٔ.ْالمبحكثيف كبمتكسط حسابي كمي )

%(. كيعني ذلؾ رفض الفرضية ُٔ.ُٖ( كبنسبة مئكية تقديرية بمغت )ََ.َ)
 الصفرية.

نتائج الفرضية الثالثة: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
(َ.َٓ≤.في مدخؿ مف البيانات إلى إستراتيجية المعرفة ) 
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 One Sample)لممجتمع الكاحد ) Tمف اجؿ اختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار 
T test  كاستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية

التقديرية لمدخؿ مف البيانات إلى إستراتيجية المعرفة، ككانت النتائج كما في الجدكؿ 
(ٔ:) 

نسب (: نتائج اختبار )ت( كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كالٔجدكؿ) 
 المئكية لمدخؿ مف البيانات إلى إستراتيجية المعرفة. 

سؿ
تسم
ال

 

المتكسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية 

قيمة 
 )ت(

مستكل 
  الداللة 

الدرجة الكمية لمدخؿ مف البيانات 
 إلى إستراتيجية المعرفة

4.0731 .35869َ 81.4
6 

35.8
99 

َ.ََ* 

 ( ≥َٓ.َمستكل الداللة )*داؿ إحصائيا عند 

يتضح أف الدرجة الكمية لمدخؿ مف البيانات إلى إستراتيجية المعرفة كانت مرتفعة 
( كانحراؼ معيارم َٕ.ْجدا حسب رأم المبحكثيف كبمتكسط حسابي كمي )

%(. كيعني ْٔ.ُٖ( كبنسبة مئكية تقديرية بمغت )ََ.َ(، كمستكل داللة )ّٓ.َ)
 ذلؾ رفض الفرضية الصفرية.

نتائج الفرضية الرابعة: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
(َ.َٓ≤في مدخؿ الرافعة )- .اإلبداع 
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 One Sample( لممجتمع الكاحد )Tمف اجؿ اختيار الفرضية تـ استخداـ اختبار )
T test كاستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية )

 ( :ٕاإلبداع، ككانت النتائج كما في الجدكؿ ) -التقديرية لمدخؿ الرافعة

(: نتائج اختبار )ت( كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كالنسب المئكية ٕجدكؿ) 
 اإلبداع.  -لمدخؿ الرافعة

سؿ
تسم
ال

 

المتكسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية 

مستكل  قيمة )ت(
  داللة ال

الدرجة الكمية  لمدخؿ 
 اإلبداع -الرافعة

4.0896 .38539
َ 

81.79 33.761 َ.ََ
* 

 (≥َٓ.َ) *داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة

اإلبداع كانت مرتفعة جدا حسب رأم  -يتضح أف الدرجة الكمية لمدخؿ الرافعة
داللة (، كمستكل ّٖ.َ( كانحراؼ معيارم )َٖ.ْالمبحكثيف كبمتكسط حسابي كمي )

%(. كيعني ذلؾ رفض الفرضية ٕٗ.ُٖ( كبنسبة مئكية تقديرية بمغت )ََ.َ)
 الصفرية.

 نتائج الفرضية الخامسة: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 
(َ.َٓ≤ في أثر إدارة المعرفة في اإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات )

يرات )المؤىؿ العممي، مستكل الكظيفة، عدد سنكات تبعا لمتغ الصناعية الفمسطينية
 الخبرة (.
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 Analysisكالختبار ىذه الفرضية فقد استخدـ الباحث أسمكب تحميؿ التبايف المتعدد 
of Variance ( نتائج تحميؿ التبايف ٗكيبيف الجدكؿ رقـ ) ألثر إدارة المعرفة في

الفمسطينية بحسب متغيرات  اإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات الصناعية
 )المؤىؿ العممي، مستكل الكظيفة، عدد سنكات الخبرة(.

ألثر إدارة المعرفة في اإلبداع التنظيمي لدل ( يبيف نتائج تحميؿ التبايف ٗجدكؿ  )
العامميف في الشركات الصناعية الفمسطينية بحسب متغيرات )المؤىؿ العممي، مستكل 

 الكظيفة، عدد سنكات الخبرة(.

مجمكع مربعات  مصدر التبايف
 SSاالنحرافات

درجات 
 DFالحرية 

متكسط مجمكع مربعات 
 MSاالنحرافات 

قيمة 
 )ؼ(

مستكل 
 الداللة 

 68َ. 383َ. 033َ. 2 065َ. المؤىؿ العممي

مستكل 
 الكظيفة

.137َ 2 .069َ .806َ .45َ 

عدد سنكات 
 الخبرة

.000َ 2 .000َ .001َ .99َ 

الخطأ 
 )البكاقي(

5.098 ِّٕ َ.َُْ   

    ّٖٕ 1117.216 الكمي
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( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب مف العينة عمى متغيرات ٗيتضح مف الجدكؿ )
، ٖٔ.َالمؤىؿ العممي، مستكل الكظيفة، عدد سنكات الخبرة، قد بمغت عمى التكالي )

( ≥َٓ.َ)( كىذه القيـ أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة ٗٗ.َ، ْٓ.َ
أم أننا نقبؿ الفرضية الصفرية عمى ىذه المتغيرات، كيعني ذلؾ عدـ كجكد فركؽ 

في أثر إدارة المعرفة في ( ≥َٓ.َذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة )
اإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات الصناعية الفمسطينية تبعان لمتغيرات 

 عدد سنكات الخبرة.المؤىؿ العممي، مستكل الكظيفة، 

 التي النتائج أىم بعد عرض نتائج تحميل سؤال الدراسة وفرضياتيا، وسيتم عرض
 الدراسة كما يمي: وفقرات تحميل محاور وضحيا والتي الدراسة إلييا توصمت

. تكجد عبلقة بيف إدارة المعرفة كبيف اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية ُ
الفمسطينية، كقد كانت ىذه العبلقة طردية إيجابية، أم أنو كمما ازداد إدارة المعرفة 

 ازداد اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية الفمسطينية. 

دل العامميف في الشركات الصناعية . يكجد أثر إلدارة المعرفة كاإلبداع التنظيمي لِ
الفمسطينية تبعان لمتغير مدخؿ المركزية كالبلمركزية، كيفسر ذلؾ بأف المعرفة تتركز 

 في يد اإلدارة العميا كي تستطيع اتخاذ القرارات اإلستراتيجية، 

. يكجد أثر إلدارة المعرفة كاإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات الصناعية ّ
ينية تبعان لمتغير مدخؿ مف البيانات إلى إستراتيجية المعرفة، كيفسر ذلؾ بأف الفمسط

 المنظمة تساىـ في تحسيف اإلبداع داخؿ الشركة.
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. يكجد أثر إلدارة المعرفة كاإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات الصناعية ْ
يتـ االعتماد بشكؿ  اإلبداع، كيفسر ذلؾ بأنو -الفمسطينية تبعان لمتغير مدخؿ الرافعة

 مباشر عمى مداخؿ اتخاذ القرارات بناء عمى التأكد مف خبلؿ المعرفة المتكفرة

( في أثر ≥َٓ.َال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة ) .ٓ
 إدارة المعرفة في اإلبداع التنظيمي لدل العامميف في الشركات الصناعية الفمسطينية
تبعا لمتغيرات )المؤىؿ العممي، مستكل الكظيفة، عدد سنكات الخبرة(. كيفسر ذلؾ 
بأف جميع أفراد العينة باختبلؼ )المؤىؿ العممي، مستكل الكظيفة، عدد سنكات 
الخبرة( يركف أف ىناؾ أثر إلدارة المعرفة عمى اإلبداع التنظيمي مف خبلؿ عدة 

يتـ تقاسـ المعمكمات المعرفية بيف  مجاالت كمنيا المركزية كالبلمركزية حيث
المكظفيف كؿ حسب احتياجو ليا النجاز الميمات، كما أف المكظفكف في اإلدارات 

 .العميا قادريف عمى طرح مبادرات إلجراءات تحسينات أفضؿ لطرؽ العمؿ

 

 التوصيات:

 :يأتي بما تكصي الدراسة فاف النتائج إلى استنادا

المعرفة باعتبارىا مف المفاىيـ الحديثة التي تحقؽ لممنظمة االىتماـ بمفيكـ إدارة  .ُ
 . إمكانية الميزة التنافسية المػستدامة مف خبلؿ االنجاز الفعاؿ كاألداء المتميز

ضركرة ابتعاد اإلدارة عف أسمكب اإلدارة البيركقراطيػة كتبنػي أنمػاط إدارية تتسـ  .ِ
 .عيف كالباحثيف لتنمية إبداعاتيـبالمركنة كالبلمركزية لتييئة االستقبللية لممبد
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تكجيو مشاركة فرؽ كجماعات العمؿ الداعمة لتكليد رأس ماؿ معرفي جديد في  .ّ
يجاد الحمكؿ الجديدة ليا بصكرة  قضايا كممارسات تسيـ في تعريؼ المشكبلت كا 

 . ابتكاريو مستمرة بيدؼ الكصكؿ إلى حاالت متنكعة مف اإلبداع المنظمي

 كاضحة رؤية ليا يككف كبحيث المعرفة إدارة إلستراتيجية داعمة قيادة كجكد .ْ
 .المعرفة يمتمككف كخبراء مؤىميف أفراد كاختيار المختمفة، المعرفة بأنكاعيا لتشخيص

زيادة اىتماـ الشركات بتكنكلكجيا المعمكمات لتييئة أرضية مناسبة لتنمية اإلبداع  .ٓ
 .كاالبتكار

 :المصادر والمراجع 

كاقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة “(، َُِِاآلغا، ناصر، كأبك الخير، أحمد، )-ُ
جراءات تطكيرىا ، مجمة جامعة األقصى ) سمسمة ”في جامعة القدس المفتكحة كا 

 العمكـ اإلنسانية ( المجمد السادس عشر، العدد األكؿ، غزة، فمسطيف.

دراسة  -داء التنظيمي إدارة المعرفة كأثرىا في األ“( ََِٗالخشالي، شاكر، )-ِ
(، عدد ِٗ، المجمة العربية لئلدارة مجمد )”ميدانية في الػشركات الصناعية األردنية

 (، عماف.ُ)

، ”إدارة اإلبداع كاالبتكار في منظمات األعماؿ“(، َُُِخصاكنة، عاكؼ، )-ّ
 مؤسسة دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

المعرفة التنظيمية، مؤسسة دار الكتب الجامعي، (، إدارة َُِْالسالـ، مؤيد،)-ْ
 بيركت، لبناف.
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 (، إدارة المعرفة، عالـ الكتب الحديث، عماف، األردف.ََِٗلظاىر، نعيـ، )-ٓ

(، الطريؽ إلى اإلبداع كالتميز اإلدارم، مؤسسة الكراؽ َُُِالعتيبي، محمد )-ٔ
 لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

كر إدارة المعرفة  في تنمية المكارد البشرية األكاديمية ( ، دَُُِالعمكؿ، سمر )-ٕ
 فمسطيف. اإلسبلمية، الجامعة ماجستير، في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة، رسالة

 ( إدارة المعرفة، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.َُِٓعمياف، ربحي )-ٖ

مات، المكتب الجامعي (، إدارة المعرفة كتطكير المنظََِْالكبيسي، عامر، )-ٗ
 الحديث، اإلسكندرية، مصر.

(، إدارة المعرفة مدخؿ تطبيقي، مؤسسة األىمية ََِٓكرمالمي، سمطاف، )-َُ
 لمنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف.

بتكار اإلدارم في التنظيـ كالتنسيؽ، دار (، اإلبداع كاالَُِٓ، عبد ا، )مسمـ-ُِ
 .المعتز لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف

(، أثر إدارة المعرفة عمى اإلبداع َُُِمحمد، فبلح، كبشير، عامر )-ُّ
، جامعة سعد دحمب، البميدة، ُ، ع ِالتنظيمي، مجمة االقتصاد كالتنمية البشرية، ـ 

 الجزائر.

( مدل تكافر إدارة المعرفة كأثرىا عمى التطكير التنظيمي ََُِمدا ا، ناجي)-ُْ
ييف في المستشفيات الحككمية في مدينة الرياض في مف كجية نظر العامميف اإلدار 
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المممكة العربية السعكدية، رسالة ماجستير عير منشكرة، كمية إدارة األعماؿ، جامعة 
 مؤتة، الكرؾ، األردف.

( اتجاىات المديريف في مراكز الكزارات األردنية لػدكر ََِٗالمعاني، أيمف، )-ُٓ
، ٓلمجمة األردنية في إدارة األعماؿ، المجمد إدارة المعرفػة فػي األداء الكظيفي، ا

 ، عماف.ّالعدد 

(، إدارة المعرفة المفاىيـ كاالستراتيجيات ََِٖنجـ، عبكد نجـ، )-ُٔ
 كالعمميات، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.
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Abstract 

    This study aimed to find out the effect of public relations publications 

in enhancing the communication message. 

An applied study on the (Al-Nuhoud Crops Market). The researchers 

used the media survey method, the two observation tools, and the 

questionnaire to collect information. And (42) respondents participated in 

the study, out of (140) the size of the sample studied. The study showed 

that the stock exchange relies on public relations publications to deliver 

its communication message to its internal and external audiences, and that 

the content of the communication message does not meet the needs of the 

stock exchange employees to some extent. 

In addition to the general framework of the problem, the study included 

three variables: (Public Relations Publications, Communication Message, 

and Al-Nuhoud Crops Market). At the end of the study, the researchers 

came out with several recommendations, the most important of which are. 

Giving public relations publications on the Stock Exchange more 

attention to gain public opinion and improve its mental image with its 

internal and external audience. In addition to the necessity of diversity in 

the production of public relations publications in terms of form and 

communicative content, to include in addition to the applications 

(newspapers - magazines - posters ...) in order to meet the needs of the 

employees of the Stock Exchange and its clients. 

Key Words: (Public Relations Publications - Communication Letter - 

Al Nuhoud Crops Market Exchange). 
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 خصممال

أثر مطبكعات العبلقات العامة في تعزيز الرسالة  ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة     
 االتصالية.  

منيج  كفكقد استخدـ الباحثدراسة تطبيقية عمى )بكرصة أسكاؽ محصكالت النيكد( 
، كأداتي المبلحظة، كاالستبياف لجمع المعمكمات. كشارؾ في المسح اإلعبلمي

( ىـ حجـ العينة المبحكثة. كأظيرت الدراسة َُْمف جممة ) مبحكثان ( ِْالدراسة )
بكرصة تعتمد عمى مطبكعات العبلقات العامة في تكصيؿ رسالتيا االتصالية الأف 

أف مضمكف الرسالة االتصالية ال يمبي حاجة ، ك لدل جميكرىا الداخمي كالخارجي
مشكمة كقد اشتممت الدراسة عبلكة عمى اإلطار العاـ لم.العامميف بالبكرصة إلى حد ما
كبكرصة ، كالرسالة االتصالية، مطبكعات العبلقات العامةعمى ثبلثة متغيرات كىي:) 

بعدة تكصيات  كف الثبلثة(. كفي نياية الدراسة خرج الباحثأسكاؽ محصكالت النيكد
إعطاء مطبكعات العبلقات العامة بالبكرصة مزيدان مف االىتماـ لكسب الرأم  أىميا.

نية لدل جميكرىا الداخمي، كالخارجي. باإلضافة إلى العاـ كتحسيف صكرتيا الذى
ضركرة التنكع في إنتاج مطبكعات العبلقات العامة مف حيث الشكؿ كالمضمكف 

كالبكسترات  –المجبلت  –االتصالي عمى أف تشمؿ إلى جانب المطبقات )الصحؼ 
 كعمبلؤىا. مبي حاجة العامميف بالبكرصة...( حتى ت

بورصة  -الرسالة االتصالٌة -عات العالقات العامة )مطبوالكممات المفتاحية: 

 .(أسواق محصوالت النهود
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 :المقدمة

قاصرة عمى  مطبكعات العبلقات العامةالرسالة االتصالية التي تحمميا ما عادت 
المكاد اإلعبلمية التي تنتجيا المؤسسة مف أجؿ ربط اإلدارة بجميكرىا الداخمي 
كالخارجي، بؿ ظمت المطبكعات بما تحتكيو مف رسائؿ اتصالية ىي األكثر تأثيران 
عف غيرىا مف كسائؿ االتصاؿ األخرل. كذلؾ لعدة أسباب منيا أف الرسالة 

مف التعرض ليا كقت ما شاء، كحيث ما شاء، االتصالية المطبكعة تٌمكف المتمقي 
التي يريدىا، كبإمكانو أيضان االحتفاظ بيا كأرشيؼ ألطكؿ فترة ممكنة.  ةكبالكيفي

 عكس الكسائؿ االتصالية األخرل، التي تختمؼ خكاصيا عف المطبكعات.
مع تطكر كسائؿ االتصاؿ نكعان ككمان تطكرت أيضان مطبكعات العبلقة العامة،  

المعمكمات الحديثة،  االدكائر التقميدية، إلى الدكائر التقنية، كتكنكلكجي كخرجت مف
بلـز تعريفية ، كمطكيات، كبركشكرات، ككتيبات  حيث أصبحت المطبكعات مف )مى
كممصقات...( كغيرىا مف مطبكعات العبلقات العامة تيطبع إلكتركنيان كبألكاف زاىية، 

لمتعددة، كمكاقع التكاصؿ االجتماعي، كتصميـ فاخر، كمف ثـ تكزع عبر الكسائط ا
كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ الحديث كاسعة االنتشار، لتحقيؽ عنصرم التأثير 
كاإلقناع لدل المتمقييف. كلكف السؤاؿ ىؿ المنظمات بأنكاعيا الحككمية كالخاصة، 
االقتصادية كالتجارية، كغيرىا كاعية كمدركة لدكر الرسائؿ االتصالية التي تحمميا 

لى أم مدل استفادت مؤسسات المجتمع المدني مف م طبكعات العبلقات العامة؟. كا 
مطبكعات العبلقات العامة، في تعزيز خطابيا اإلعبلمي  المكجو لمجتمعيا الداخمي 
أك الخارجي. مف ىنا نبعت فكرة ىذه الدراسة التي تبحث كتنقب في دكائر مطبكعات 
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الة االتصالية لدل الشركات المحمية كالعالمية العبلقات العامة، كأثرىا في تعزيز الرس
 التي تعمؿ في مجاؿ تجارة المحاصيؿ ببكرصة أسكاؽ محصكالت النيكد.   

 :أىمية الدراسة 
تكمف أىمية ىذه الدراسة في ككنيا تدرس كتدقؽ في أىـ عنصر مف عناصر العممية 

كىك مطبكعات  االتصالية في دكائر العبلقات العامة بالمؤسسات االقتصادية، أال
العبلقات العامة. كيعتقد الباحثكف الثبلثة، أف ىذه الدراسة ىي األكلى مف نكعيا التي 
تناقش أبعاد الرسالة االتصالية التي تحمميا مطبكعات العبلقات العامة. ككذلؾ تعتبر 
ىذه الدراسة ذات أىمية لمجتمع الدراسة، كطبلب اإلعبلـ الذم ينتمكف لتخصص 

 مة كاإلعبلف.العبلقات العا
 
 :أىداف الدراسة  

 تيدؼ ىذه الدراسة لآلتي:
معرفة مدل اىتماـ المؤسسات االقتصادية بمطبكعات العبلقات العامة، كدكرىا  .ُ

في تعزيز الرسالة االتصالية ، كخاصة الشركات العاممة في مجاؿ تسكيؽ 
 المحاصيؿ النقدية بمدينة النيكد. 

أسكاؽ محاصيؿ النيكد العالمية بالمطبكعات،  الكقكؼ عمى مدل اىتماـ بكرصة .ِ
في تعزيز رسالتيا   االتصالية مف أجؿ إقناع العمبلء كتحقيؽ الرضا الكظيفي 

 لمعامميف بيا.
كيؼ تكظؼ بكرصة أسكاؽ محصكالت النيكد مطبكعاتيا لمتركيح عف منتجاتيا  .ّ

 كخدماتيا التسكيقية.
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حيث األىمية كالفاعمية تسميط الضكء عمى مطبكعات العبلقات العامة مف  .ْ
 كالتقنية المستخدمة في نقؿ النشاط االتصالي بالمؤسسة. 

  الدراسةمشكمة: 
مف خبلؿ مبلحظة الباحثكف الثبلثة لؤلنشطة االتصالية لدل بكرصة أسكاؽ 
محصكالت النيكد العالمية، كالشركات العاممة في مجاؿ تسكؽ المحاصيؿ، 

العبلقات العامة، خاصة عند افتتاح تبلحظ أف ىنالؾ عدـ اىتماـ بمطبكعات 
المكسـ الجديد لمتسكيؽ مع بداية اإلنتاج الزراعي الذم يشيد إقباالن كاسعان مف 
قبؿ الشركات المحمية كالعالمية مكسميان، مما يشكؿ بعض العقبات التسكيقية مف 
حيث عمميات البيع كالشراء نسبة لعدـ معرفة الزبائف الجدد بمكائح كقكانيف 

مؿ مع البكرصة مف حيث شركط الداللة كالمزايدة داخؿ قاعة التسكيؽ مف التعا
جية كمعرفة المكاعيد كاإلرشادات الفنية عند المخالصة مف جية أخرل. كعميو 

 يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ المحكرم التالي:
ما ىك الدكر الذم تمعبو مطبكعات العبلقات العامة في تعزيز الرسالة  -

 االتصالية لدل بكرصة أسكاؽ محصكالت النيكد.
 كيمكف أف يتفرع مف ىذا السؤاؿ عدة تساؤالت فرعية أىميا: -

كيؼ تكظؼ البكرصة مطبكعات العبلقات العامة لكسب ثقة الجميكر  . أ
 الداخمي كالخارجي في المؤسسة.

ىؿ العاممكف بالبكرصة كعمبلؤىا ليـ القدرة  الثقافية المعرفية الكافية  . ب
عاب دكر الرسالة االتصالية التي تحتكييا مطبكعات العبلقات الستي

 العامة بالمؤسسة.
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 :تساؤالت الدراسة  
إلى أم مدل تستخدـ بكرصة أسكاؽ محصكالت النيكد مطبكعات العبلقات  .ُ

 العامة ضمف رسالتيا االتصالية؟. 
ىؿ الجميكر الداخمي كالخارجي لممؤسسة كاعي كمدرؾ ألىمية  مطبكعات  .ِ

 العبلقات العامة؟.
ما مضمكف الرسالة االتصالية التي تحمميا مطبكعات العبلقات العامة إلقناع  .ّ

 الزبائف؟.
ىؿ لمطبكعات العبلقات العامة دكر في دحض الشائعات كالدفاع عف سمعة  .ْ

 المؤسسة؟.
ىؿ لمطبكعات العبلقات العامة دكر في تعزيز الثقة بيف المؤسسة  .ٓ

 كعمبلؤىا؟.  
  اسة:مصطمحات الدر  

: إجرائيان عرفنا مطبكعات العبلقات العامة بأنيا مطبوعات العالقات العامة -
ىي )المضمكف االتصالي المكتكب الذم تنتجو المؤسسة في شكؿ صحيفة 
أك مجمة أك مطكية أك غيرىا مف أشكاؿ المطبكعات بيدؼ خمؽ نكع مف 

لداخمية أك اإلقناع ككسب الثقة أك مف أجؿ التفاىـ بينيا كبيف جماىيرىا ا
 الخارجية.

: كيقصد بيا تكصيؿ المحتكل اإلعبلمي كالمعمكمات مف الرسالة االتصالية -
القائـ باالتصاؿ إلى المتمقي عبر مختمؼ كسائؿ االتصاؿ الحديثة كالتقميدية. 

 بيدؼ التفاعؿ كاإلقناع ككسب الثقة.
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 يقصد بيا المؤسسة االقتصادية التابعةبورصة أسواق محصوالت النيود:  -
السكداف، كالتي تعمؿ في مجاؿ تنظيـ  –لكزارة المالية بكالية غرب كردفاف 

حركة تجارة المحاصيؿ الزراعية، كفقان لمكائح كالقكانيف المحمية المتعارؼ 
 . عمييا، في عمميات بيع كشراء كمخالصة المحاصيؿ النقدية بمدينة النيكد

 :محددات الدراسة 
محددات كىي: ) اإلطار الزماني كالمكاني تشتمؿ ىذه الدراسة عمى أربعة 

 كالمكضكعي كالبشرم(.
ـ َُِٗفي الفترة مف األكؿ مف نكفمبر : انحصرت الدراسة اإلطار الزماني . أ

ـ كىي فترة بداية تسكيؽ المحاصيؿ الزراعية ََِِكحتى األكؿ مف نكفمبر
 مف كؿ عاـ.

مدينة  بكرصة أسكاؽ محصكالت –كالية غرب كردفاف  :  اإلطار المكاني . ب
 النيكد. 

مطبكعات العبلقات العامة كأثرىا في تعزيز الرسالة : اإلطار الموضوعيج. 
 دراسة تطبيقية عمى )بكرصة أسكاؽ محصكالت النيكد(  االتصالية.

مكظفك بكرصة أسكاؽ محصكالت النيكد، التجار، كالشركات : اإلطار البشري . د
 كالنقدية.العاممة في مجاؿ تسكيؽ المحاصيؿ الزراعية 

 * فرضيات الدراسة.
لمطبكعات العبلقات العامة دكر فاعؿ في تعزيز الرسالة :  الفرضية األولى  -

 .االتصالية
تساعد مطبكعات العبلقات العامة عمى دحض الشائعات : الفرضية الثانية -

 .كتحسيف الصكرة الذىنية لممؤسسة
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العامة في تعزيز الرسالة دكر لمطبكعات العبلقات  :  ال يكجد أمالفرضية الثالثة -
 .االتصالية

قناع الفرضية الرابعة - : تعمؿ مطبكعات العبلقة العامة عمى كسب الثقة كا 
 الجميكر بأىداؼ المؤسسة

 منيج الدراسة. 
 Descriptive) تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الكصفية كفقان لمعطيات المكضكع،

Studies كتحميؿ الكاقع اإلعبلمي ( كقد عرفيا زعمكـ بأنيا )منيج كصؼ
كقد اعتمدت الدراسة عمى منيج  (ِٔ، صفحة ٜٕٓٓعموم، ز) كاالجتماعي(

المسح اإلعبلمي )حيث تسمح النتائج لمباحث بفحص العبلقات المتداخمة بيف 
 المتغيرات. فالبحث المسحي يكثؽ الظركؼ أك االتجاىات الحالية لظاىرة معينة(.

 (ٓٗ، صفحة ٕ٘ٔٓ)عكور، 
 .أدوات الدراسة 

 لغايات الدراسة تـ استخداـ األدكات البحثية التالية: مف أجؿ الكصكؿ
: كيعتبر مف أىـ أدكات البحث العممي التي يتطمبيا المنيج الكصفي، االستبيان .ٔ

كىك عبارة عف أسئمة ذات صمة بمكضكع البحث أك الرسائؿ، يصكغيا الباحث 
ة أك في استمارة تعرؼ باسـ )استمارة االستبياف( بغرض جمع المعمكمات مف عين

ظاىرة الدراسة. )كيعتبر االستبياف أك االستقصاء مف كجية نظر بعض العمماء 
 أداء مبلئمة لمحصكؿ عمى معمكمات أك بيانات أك حقائؽ مرتبطة بكاقع معيف

  .(ٕٔٔ، صفحة ٕٓٔٓ)عبيدات، عدس، و عبد الحق، 
لعينة الدراسة مف خبلؿ حكاس الباحث، سكاء : كىي عبارة عف مراقبة لمالحظةا .ٕ

السمع أك النظر، لمتعرؼ عمى طبيعة تكجياتيـ كتصرفاتيـ.)كيختمؼ الباحثكف 
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في تقسيميـ ألنكاع المبلحظة فمنيـ مف يقٌسميا إلى مباشرة كغير مباشرة، كمنيـ 
مف يقٌسميا إلى مضبكطة كغير مضبكطة، فيما يقٌسميا منيـ ثالث إلى مشاركة 

 .(ٓ٘ٔ، صفحة ٕٛٓٓ)العزاوي،  مشاركة كغير
كفي جميع األحكاؿ تفضؿ طريقة المبلحظة المباشرة في جمع المعمكمات 

ظاىرة اجتماعية  كبخاصة إذا كاف مكضكع الدراسة سمككان إنسانيان معينان أك
 محددة.

 مجتمع الدراسة. 
في إطار محاكلة الكشؼ عما تسعى إليو الدراسة كسعيان لئلجابة عف التساؤالت 

مكظفك بكرصة أسكؽ )ثبلثة مجتمعات ىي: المطركحة فقد تطمبت ىذه الدراسة 
 (.في شركات تسكيؽ المحاصيؿ كتجار المحاصيؿ فمحصكالت النيكد كالعاممك 

 :صكالت النيكد مكظفي بكرصة أسكاؽ محكقع االختيار عمى ) عينة الدراسة
( كعينة كالعامميف بالشركات العاممة في مجاؿ المحاصيؿ كتجار المحاصيؿ

 عمدية تـ اختيارىا قصدان لتمثؿ مجتمع الدراسة.
  :تنقسـ المصادر  التي اعتمدت عمييا الدراسة إلى قسميف مصادر جمع البيانات

 ىما:
كالمراجع، : كتشمؿ الكتب، Secondary sources المصادر الثانوية: . أ

 .كالدكريات، كشبكة اإلنترنت، ككؿ ما لو صمة بمكضكع الدراسة
 (. field study ) الدراسة الميدانية Primary sourcesالمصادر األولية: . ب

 :مطبوعات العالقات العامة ثانيًا: الدراسة النظرية : 
 ما ىية مطبوعات العالقات العامة. -



 
  

311 
 

إجرائيان عرؼ الباحثكف الثبلثة مطبكعات العبلقات العامة بأنيا ىي )المضمكف 
االتصالي المكتكب الذم تنتجو المؤسسة في شكؿ صحيفة أك مجمة أك مطكية أك 
غيرىا مف أشكاؿ المطبكعات بيدؼ خمؽ نكع مف اإلقناع ككسب الثقة أك مف أجؿ 

 جية(. التفاىـ بينيا كبيف جماىيرىا الداخمية أك الخار 
كمف المعمكـ أف مطبكعات العبلقات العامة تعتبر مف أقدـ كأىـ الكسائؿ االتصالية 
 التي تعتمد عمييا المؤسسة في نقؿ األفكار كاإلجراءات كالتكجيات الداخمية اليابطة

كالصاعدة التي تصدر مف اإلدارة العميا إلى المستكيات األدنى في األفرع كاألقساـ 
حيح. كذلؾ بغرض تمكيف الكالء المؤسسي، كتحقيؽ الرضاء المختمفة، كالعكس ص

الكظيفي، كتكطيد الصبلت كالعبلقات األفقية كالرأسية بيف العامميف في المؤسسة 
 كجميكرىا الداخمي كالخارجي.

 :مميزات مطبوعات العالقات العامة -
يا تمتاز مطبكعات العبلقات العامة عف غيرىا مف الكسائؿ االتصالية التي تستخدم 

 المؤسسة في نقؿ سياساتيا كأىدافيا بعدة خصائص أىميا: 
 القدرة العالية عمى مبلئمة كؿ الظركؼ التي تحيط بالبيئة االتصالية لمقارئ.  .1
تمكف القارئ عمى التكيؼ مع مضمكف الرسالة االتصالية كفقان لممعطيات التي  .2

 يريدىا. 
سياسات المؤسسة كأىدافيا التأثير المباشر عمى القارئ ألنيا تشرح كتفسر  .3

كتجسدىا في شكؿ مضاميف اتصالية مصحكبة بالصكر كالكممات كالرسكـ 
 البيانية.

شعاره باالنتماء كالحميمية لممؤسسة. .4  القدرة عمى إقناع المتمقي كا 
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كيرل الدكتكر طمعت عبد الحميد )أف المطبكعات ىي الكسيمة االتصالية الكحيدة   
عمى ظركؼ التعرض لمرسالة كقراءتيا أكثر مف مرة التي تسمح لمفرد بالسيطرة 

)موسى،  كاالحتفاظ بيا كقدرتيا عمى عرض المضمكف كتطكيره بأشكاؿ فنية مختمفة(.
 .(ٕم، صفحة ٕٕٔٓ

 أىداف مطبوعات العالقات العامة: -
العبلقات العامة ال إف األىداؼ التي ينشدىا القائـ باالتصاؿ مف خبلؿ مطبكعات 

تختمؼ كثيران عف أىداؼ المطبكعات العامة كلك أف المطبكعات في العبلقة العامة 
 أىدافيا األساسية تتمخص في اآلتي:

 كسب ثقة الجميكر كتعزيز الرسالة االتصالية إلقناع  المتمقي كالتفاعؿ معو.  .1
تيدؼ مكانة الدفاع عف سمعة المؤسسة كالرد عمى الشائعات المغرضة التي تس  .2

 المؤسسة االقتصادية كاالجتماعية في سكؽ العمؿ. 
المؤسسة الجديدة كعرض القديمة لمجميكر بصكرة مثالية  تالتركيج لمنتجا .3

 كمقنعة. 
 شرح كتفسير جكانب الغمكض التي تكتنؼ الرسالة االتصالية في بعض األحياف. .4
 نظيراتيا.تحسيف الصكرة الذىنية كخمؽ مركز متميز لممؤسسة بيف  .5
كالحكارات التي ييجرييا محرر  تتكفير المعمكمات عف المؤسسة مف خبلؿ المقاءا .6

 مطبكعات العبلقات العامة مع اإلدارة العميا في المؤسسة.
 أقسام مطبوعات العالقات العامة:

 تنقسـ مطبكعات العبلقات العامة إلى قسميف ىما:
 : المطبوعات الداخمية .ُ
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طبكعات العبلقات العامة، كغالبان ما تككف مكجية كىي تمثؿ أكبر نسبة مف م
)موسى، لجميكر المؤسسة الداخمي ) مثؿ العاممكف كالمكظفكف كحممة األسيـ( 

 .(ٕم، صفحة ٕٕٔٓ
أما الرسالة االتصالية التي تحتكييا المطبكعات الداخمية فإنيا تحمؿ في طياتيا  

تثقيفية( بغرض تكجيو الرأم العاـ  –تعميمية  -تكعكية  -مضاميف )إرشادية 
الداخمي نحك أىداؼ المؤسسة كسياساتيا، مف أجؿ كسب كالء العامميف كتعزيز 

 تحقيقيا.القيـ كالمبادئ التي تنشدىا المؤسسة كتسعى ل
 أنواع مطبوعات العالقات العامة الداخمية -

 تشمؿ مطبكعات العبلقات العامة الداخمية عدة أنكاع مف أىميا: 
كىك عبارة عف نشرة إعبلنية تتككف مف أكثر مف صفحة  Brochureبروشور: . أ

( مرتبة بشكؿ أفقي كمقسمة إلى قسميف A4) بمقاس الػفي التصميـ الكاحد، 
 .أقساـ مف أماـ الصفحة كالخمؼمتساكييف أك أربعة 

كىك شكؿ بسيط يعبر عف محتكل الشركة كطبيعة عمميا، كلو : "Logoالشعار " . ب
عف طبيعة كيعبر مف األىمية ما يجعمو أىـ فرع مف فركع التصميـ الجرافيكي 

تجارية أك ثقافية أك كزارة  المؤسسة كيحدد ىكيتيا البصرية سكاء كانتعمؿ 
 .حككمية كغيره

( كأصغر قياس A4كىك متعدد األحجاـ، حجمو المعتاد ): :Posterبوستر  . ج
( كمف حيث الفكرة أنو متعدد األىداؼ، كىك أسرع مادة إعبلنية A5لو ىك )

 .مطبكعة تصؿ فكرتيا لمناس
كىك مككف مف صفحتيف متقابمتيف ليشكؿ ممفان لحفظ األكراؽ  ::Folderفولدر . د

 ( لكؿ صفحة. A4كالمستندات داخمو، كالقياس المعتاد لو ىك)
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ىاـ حدث أك سيحدث،  لشيءكىي رسالة تذكير غير رسمية  المذكرات: ىػ. 
كتستعمؿ المذكرات عمكمان لبلتصاؿ داخؿ الشركة كنادران ما تستعمؿ لبلتصاؿ مع 

 أناس خارج المؤسسة
ليس ليا قياس محدد، كعادةن ما تحتكم  :Greeting Card بطاقة تينئة: . ك

زاىية تشير إلى الفرح كاالبتياج باإلضافة إلى كجكد نص عمى تصميـ ذك ألكاف 
 .بكبلـ جميؿ يعبر عف المناسبة

كىك قطعة صغيرة مف الكرؽ البلصؽ، عادةن ما تحتكم عمى  :Labelليبل:  ز.
م، صفحة ٕٛٓٓ)العربي،  شعار كنص كتابي لمتعريؼ بمنتج أك بشركة معينة.

ٔٗٔ)  
 : المطبوعات الخارجية .ِ
ىذا النكع مف مطبكعات العبلقات العامة يكجو لممستيمكيف الحالييف كالمرتقبيف مف  

الزبائف كقادة الرأم المحمي مف أجؿ خمؽ مجاالت اىتماـ بيف اإلدارة كالجميكر 
م، ٕٕٔٓى، )موس الخارجي لصالح كجكد المنشاة كتطكرىا كتحقيؽ أىدافيا

 .(ٕصفحة 
 أنواع مطبوعات العالقات العامة الخارجية. -

مطبكعات العبلقات العامة الخارجية عف المطبكعات الداخمية مف تختمف  
حيث الشكؿ كاإلخراج كأحيانان المضمكف االتصالي، كلكف يظؿ اليدؼ كاحد ىك 
رفع مكانة المؤسسة كتحسيف سمعتيا كتعزيز رسالتيا االتصالية لكسب ثقة 

مف  الجميكر، كتتككف المطبكعات الخارجية لمعبلقات العامة مف عدة أنكاع
 :أىميا
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فترة زمنية ثابتة متكررة، في  كىي كؿ مطبكع يصدر بشكؿ دكرم منتظـالدوريات  . أ
كتتمتع الدكريات بقدرتيا عمى التأثير في الجميكر سكاء أصدرتيا مؤسسة إنتاجية 

 (ٚٔ، صفحة ٕٕٔٓ)جفافمة،  أك خدمية كىي تنقسـ إلى نكعيف
كتسمى صحؼ العامميف ألنيا تخاطب الجميكر الداخمي  : الداخميةالدوريات   -

 .في المنشأة
كىي الدكريات التي تكجو إلى الجماىير التي تقع خارج : الدوريات الخارجية  -

الجممة كالتجزئة، كىي مف أىـ  ركالمستفيديف كتجانطاؽ المنشأة مثؿ المستيمكيف 
سمعان  الكسائؿ االتصالية التي تتمتع بأىمية كبيرة خصكصان لممنش ت التي تنتج

  .شرح طريقة استخداميا لممستيمؾل تحتاج
ىك بمثابة بركشكر في تككينو لكف بعدد صفحات أكثر،  : Catalogكتالوجال . ب

رىا ككيفية شراء تمؾ كغالبان ما يستعمؿ لمتعريؼ بمنتجات شركة معينة كأسعا
 .المنتجات، أك لئلعبلف عف ميرجاف ثقافي كمكعد الحفبلت

كىي بطاقة تعريؼ بشركة معينة أك شخص Business Card كرت فيزت: . ج
 تحتكم عمى المعمكمات التالية: معيف، كعادةن ما

  .اسـ الشخص أك الشركة  .ُ
  .المسمى الكظيفي .ِ
  .رقـ التمفكف .ّ
  .العنكاف .ْ
 .(E-mailالبريد االلكتركني.)صندكؽ البريد،  .ٓ
 .(Website) مكقع االنترنت.  .ٔ
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سـ، كلكف يجكز استخداـ أم حجـ يراه  ٗ× سـ ٓالحجـ العادم ليا ىك   
 .المصمـ مناسبان 

كىك الصندكؽ المخصص لكضع منتج أك سمعة معينة : Package: البكج . د
م المصنكع داخمو مف أجؿ تحضيره لمتسكيؽ، كالبكجات أنكاع، فيناؾ البكج العاد

 .مف الكرؽ، كىناؾ المصنكع مف مكاد أخرل كالحديد أك الزجاج
كىي تشير إلى نص مطبكع يتككف مف ست صفحات أك أكثر كتنشر : النشراتىا ا 

 لمرة كاحدة كتكزع عمى مجمكعات خاصة لتحقيؽ ىدؼ معيف.
تمثؿ المجبلت أداة قكية لمعبلقات العامة فيي تقدـ : Magazinesالمجالت:  . ج

عمقان أعظـ لمتعامؿ مع كسائؿ اإلعبلـ األخرل، كما تييئ عرضان أكثر حيكية 
كجاذبية، كتمٌكف الكتاب مف تأليؼ رسائؿ لجميكر محدد، كما أف مدة بقائيا 

 كالعينات البشرية. راء مف مختمؼ االتجاىاتأطكؿ كليا قي 
 ثالثًا: الرسالة االتصالية  -
 مفيوم الرسالة االتصالية: -

الرسالة االتصالية في مفيكميا العاـ ىي حمقة الكصؿ التي تربط بيف المرسؿ أك 
القائـ باالتصاؿ كبيف المستقبؿ، كال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ أف تتـ العممية 
االتصالية بدكف رسالة. فيي الركف الثاني في عناصر االتصاؿ الذم يتككف مف ) 

 التأثير(. –رجع الصدل  – الكسيمة –المستقبؿ  –الرسالة  –المرسؿ 
كقد عرؼ الدكتكر عكض إبراىيـ عكض الرسالة االتصالية بأنيا )تعني كضع الفكرة 

، ٜٕٓٓ)عوض،   أك المكضكع أك الحديث في رمكز سكاء لغكية أك غير ذلؾ...(
كقد تشمؿ الرسالة بحسب كجية نظر د. عكض )اإلشارات كالعبلمات  ، (ٖٔصفحة 

اإلشارات المركرية، كالرسالة اإلعبلنية المادة المقدمة عبر أم  كسيمة مف كسائؿ 
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 ةاالتصاؿ المختمفة كىي كؿ ما يؤثر عمى المتمقي مف صكر كرسكـ ككممات مقركء
كفي ذات اإلطار يرل الربيحي أف  (ٖٔ، صفحة ٜٕٓٓ عوض،) أك مسمكعة...(

الرسالة االتصالية )ىي النتاج المادم كالفعمي لممصدر الذم يضع فكرتو في رمكز 
code  معينة، فحينما نتحدث يككف الحديث ىك الرسالة كحينما نكتب فالكتابة ىي

الرسالة، كحينما نرسـ فالرسـ أك الصكرة ىي الرسالة كحينما نمكح بأيدينا فإف حركات 
 . (ٓٗ، صفحة ٖٕٓٓ)عميان و عبد الديس،  أذراعنا ىي الرسالة(
الرسالة االتصالية مف زاكية مطبكعات العبلقات نجد أنيا ال تقؿ إذا نظرنا إلييا 

أىمية عف الرسالة االتصالية في كسائؿ االتصاؿ األخرل، كمع ذلؾ فإف الرسالة 
في المطبكعات ليا خاصيتيا مف حيث الشكؿ كالمضمكف، كالتأثير الداللي  ةاالتصالي

...( حيث أف مطبكعات عمى قراء المطبكع سكاء كاف )مجمة أك جريدة أك مطكية
العبلقات العامة تحمؿ في فحكاىا جممة مف الرسائؿ االتصالية تؤثر بدرجات متفاكتة 
عمى المتمقي حسب قكة المضمكف االتصالي أرادة المرسؿ )القائـ باالتصاؿ(. كمف 
ىذا المنطمؽ نستطيع القكؿ إف مفاىيـ الرسالة االتصالية كمعانييا الداللية في كسائؿ 

، كطرؽ التحرير ىي ذات المفاىيـ ةؿ األخرل ميما اختمفت في الصياغاالتصا
كالمعاني في مطبكعات العبلقات العامة. مف حيث أنيا تشرح كتفسر )مجمكعة مف 
األفكار كالمفاىيـ كالميارات كالمبادئ أك القيـ ذات الرمكز المغكية، لفظية كانت أك 

)غباري و عطية،  ض التأثير فيو.كتابية، يرغب المرسؿ تكجييا إلى المستقبؿ بغر 
   (ٕٚ، صفحة ٜٜٔٔ

 العوامل التي تؤثر عمى  الرسالة االتصالية المطبوعة: -
الرسالة االتصالية المطبكعة تختمؼ عف الرسالة االتصالية المسمكعة أك المرئية 

خصائص المطبكع  أك اإللكتركنية مف حيث الشكؿ أك األسمكب االتصالي أك
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نفسو الذم يشمؿ النكع أك الجكدة أك الصياغة الخبرية أك اإلخراج مما يشكؿ 
عائقان في تكصيؿ مضمكف الرسالة لممتمقي، كبالتالي فإف ىنالؾ عدة عكامؿ تؤثر 
في جكدة الرسالة االتصالية كتقمؿ مف فاعمية المحتكل االتصالي الذم أراده 

 العكامؿ عمى النحك التالي: المرسؿ كيمكف اإلشارة إلى تمؾ
: مف المعركؼ أف مضمكف المحتكل المكتكب في صفحات اإلنقرائية

مطبكعات العبلقات العامة يعتبر ىك جكىر العممية االتصالية، لذا يجب أف 
تتكفر فيو كؿ العكامؿ التي تجعمو سيؿ القراءة مف حيث نكع الخط كحجمو 

المسافات بيف الحركؼ  ةكلكنو، باإلضافة إلى كضكح النصكص كمراعا
كالسطكر، كالكممات. فكمما كانت األحرؼ كالكممات متجاكرة أك متبلصقة مع 

 بعضيا البعض كمما كانت القراءة صعبة كمعقدة لدل القارئ.
: مف أىـ العكامؿ التي تؤثر سمبان عمى فيـ التراكيب المفظية لمكممات والجمل .ُ

العبلقات العامة ىي الجمؿ المعقدة مضمكف الرسالة االتصالية في مطبكعات 
كالكممات الشاذة التي يصعب فيميا عمى القارئ إال بعد تفكير عميؽ، فكمما 
كانت الكممات سيمة كالفعؿ قريب مف الفاعؿ في الجممة الفعمية، كمما كاف 

 ذلؾ سيبلن كميسكران عمى إدراؾ القارئ.
عيا سكاء كاف ذلؾ في : االستخداـ المفرط لؤللكاف في غير مكضاختيار المون .ِ

لكف النص الكتابي أك األرضيات التي تكتب عمييا النصكص، ببل شؾ يخمؽ 
إلى عدـ فيـ المحتكل االتصالي  مذلؾ نكع مف التشكيش عمى القارئ، كيؤد

 بالطريقة التي يريدىا القائـ باالتصاؿ.
نكع الكرؽ أيضان مف العكامؿ التي تؤثر عمى  جماليات ورق الطباعة:  .ّ

الة االتصالية في مطبكعات العبلقات العامة لذا يستحسف أف ييطبع الرس
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الرسالة االتصالية عمى الكرؽ المصقكؿ الفاخر، كبألكاف متناسقة  لمحتك 
 كجميمة، حتى تؤدم دكرىا االتصالي المؤثر عمى جميكر المؤسسة.

 طرق الصياغة وتحرير الرسالة االتصالية المطبوعة: -
ي مطبكعات العبلقات العامة عدة أشكاؿ كقكالب تتخذ الرسالة االتصالية ف

تحريرية مثميا مثؿ الكتابة في كسائؿ االتصاؿ األخرل، كلكف ما يميز صياغة 
القصة الخبرية أك التقرير أك الحكار في مطبكعات العبلقات العامة، إنيا تحتاج 
إلى قكالب أكثر دقة كشمكلية مف حيث تدفؽ المعمكمات كتسمسؿ األفكار بشكؿ 
تدريجي، كيرل الباحثكف الثبلثة أف قالب اليـر المقمكب ىك األفضؿ في صياغة 
كتحرير الرسالة االتصالية ألنو يتيح لمقارم فرص اإلبحار كالتنقؿ بيف أجزاء 
دراؾ المضمكف بصكرة  الرسالة دكف عناء، مما يسيؿ عميو فيـ المحتكل كا 

كما أنو يحتكل عمى مقدمة،  متدرجة تنقمو مف األىـ إلى الميـ إلى األقؿ أىمية،
 كتفاصيؿ، كخاتمة.

 شروط الرسالة االتصالية في مطبوعات العالقات العامة: -
ىنالؾ عدة شركط يجب تكفرىا عند صياغة كتحرير الرسالة االتصالية المطبكعة 

 حتى تككف مفيكمة لدل القارئ أىميا ما يمي:
العيكب كاألخطاء يجب أف تكتب الرسالة االتصالية بمغة رصينة خالية مف  .ُ

 المغكية كاإلمبلئية.
يجب أف تككف لغة الكتابة كاضحة كصريحة تخاطب القارئ مباشرة مف دكف   .ِ

 تحيز.
 المكضكع كمعمكماتو. تأف تزكد القارئ بكافة المعاني  كالمعطيات الكاممة لحيثيا .ّ
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أف تككف مختصرة كمكجزة كعمى الكاتب أك المحرر حذؼ الكممات التي ال  .ْ
 ئ معنى جديد. تضيؼ لمقار 

 رابعًا الدراسة الميدانية: -
 :نبذة تعريفية عن بورصة أسواق محصوالت النيود -

يعتبر سكؽ محصكالت النيكد مف أقدـ أسكاؽ المحاصيؿ في السكداف كأعرقيا حيث 
ـ، كمنذ ذلؾ التاريخ أصبح يشيد تطكرات مضطردة بحسب ما ُُٕٗأنشأ في العاـ 

كالت عمى كجو الخصكص مف تطكرات. كتٌنقؿ يطرأ عمى التجارة عمكمان، كالمحص
السكؽ داخؿ المدينة في أكثر مف مكقع إلى أف استقر في مكقعو الحالي كسط 

المدينة. ثـ تحكؿ إلى بكرصة عالمية عندما تكفرت لو كافة مقكمات العمؿ التجارم 
كالتسكيؽ الحديث مف خبلؿ كجكد البكرصة التي تعمؿ يكميا، حيث تـ  تزكيدىا 

 األجيزة كتـ ربطيا  الكتركنيا بالمجمس السمعي لمصمغ العربي في السكداف.  بأحدث
 أىداف البورصة -

 مف أىـ األىداؼ التجارية التي أنشأت البكرصة مف أجميا ما يمي:
 ترقية السكؽ كجعمو جاذبان لرأس الماؿ الداخمي كاألجنبي. .ُ
 تطكير الخدمات التي تقدـ لمعمبلء كالمشتريف. .ِ
 اإلدارم كتسييؿ عمميات الشراء كتبسيط اإلجراءات.تنظيـ العمؿ  .ّ
)البورصة،  الرقابة كرصد الكميات الكاردة كالصادرة  مف المحاصيؿ. .ْ

 (ٕم، صفحة ٜٕٔٓ
 أقسام البورصة. -
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تتككف البكرصة مف عدة أقساـ تعمؿ جميعيا عمى تسييؿ عمميات البيع كالشراء 
 كىي:لممحاصيؿ 

الميزان اآللي: )الطرناطة(: وىو يعمل بكفاءة عالية حيت يزن العربات   .ٔ
( طن. وقد ساىم ٓٓٔ – ٕٓالثقيمة والخفيفة وبسرعة ودفة. ويراوح وزنو بين ) 

بقدر كبير في تسييل عمميات صادر المحاصيل من النيود إلى  ميناء التصدير 
 بمدينة سواكن شرقي السودان.

اإللكترونية: ىي عبارة عن مركز تكنولوجي متقدم تم تأسيسيا نقطة التجارة  .ٕ
م ضمن برنامج األمم المتحدة والتنمية ) أوتكتاد( لمساعدة صغار ٕٗٓٓفي العام 

المزارعين ورجال اإلعمال والمنتجين والمصدرين وكافة المؤسسات ذات العالقة 
 بتجارة المحاصيل.

محاصيل  مثل الفول السوداني الغربال اآللي: يعمل عمى غربمة وتنقية ال .ٖ
 حب البطيخ والذرة بأنواعيا وفرزىا، وتجييزىا لمصادر

 أنواع المحاصيل التي ترد لمبورصة موسميًا: -
كىك مف أجكد أنكع األصماغ في العالـ حيث ترد كميات  صمغ اليشاب: .ْ

 –غبيش  –عياؿ بخيت  –كبيرة منو إلى البكرصة يكميان مف مناطؽ اإلنتاج )النيكد 
 بندا(  خبلؿ الفترة مف شير نكفمبر كحتى نياية ديسمبر مف كؿ عاـ. كد
: تستقبؿ البكرصة كميات كبيرة مف الفكؿ السكداني يكميان. الفول السوداني .ٓ

البربتي( كىك مف أىـ  -الباربيتكف  -األىالي  -غبيش  -كمف أىـ أنكاعو ) سكدرم
 الصادرات االقتصادية لسكاف منطقة دار حمر.

ىك أحد المحاصيؿ النقدية الميمة حيث يزرع بكميات محدكدة في : الكركدي .ٔ
 معظـ إرجاء دار حمر مقارنة بالمحاصيؿ األخرل. كمف أىـ أنكاعو) الكركدم 
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األبيض كالكركدم األحمر( كيزرع في مناطؽ ريفي النيكد، كالخكم، كخماس، 
 ككبندا، كغبيش. 

يعتمد عمييا سكاف المنطقة : كىك مف محاصيؿ الصادر النقدية التي حب البطيخ .ٕ
كلديو عدة أصناؼ بمدية مثؿ )الكاشير كأبك كاكا( كأخرل محسنة مثؿ 

 )شارليستكف، كأمبلاير ككنقك(.
 تحلٌل الدراسة المٌدانٌة . أ

 ( الجنس 2الجدول )(gender) : 
 النسبة% التكرار (gender)الجنس 

 36 85.7  (male)ذكر 

 6 14.3 (female)أنثى  

 %100 42 اإلجمالً
(  اتضح أن النسبة األكبر من المبحوثٌن هم من فئة 1من خالل الجدول ) -

% فٌما بلغ العنصر النسائً 85.7( فرداً بنسبة 36حٌث بلغ عددهم ) الذكور

% من جملة المبحوثٌن وهذا ٌعنً أن الذكور هم أكثر 14.3بنسبة   6فقط 

 .الفئات اهتمام بالعمل التسوٌقً واإلداري فً أسواق محاصٌل مدٌنة النهود

 ( المستوى التعلٌمً:0الجدول )   Educational level 

 النسبة% التكرار المستوى التعميمي
 28.6 12 ثانوي

 64.3 27 جامعي
 7.1 3 فوق الجامعي

 %100 42 اإلجمالي
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ف حممة م( يكضح  أف الغالبية العظمى مف المبحكثيف ىـ ِ)الجدكؿ رقـ  -
% كيمييـ حممة ّ.ْٔفردان بنسة . ِٕالشيادات الجامعية حيث بمغ عددىـ 

% فيما بمغ عدد حممة ٔ.ِٖفردان بنسبة  ُِالشيادات الثانكية حيث بمغ عددىـ  
. كىذا يؤكد أف العمؿ التجارم ٕ%  بنسبة ّالشيادات فكؽ الجامعية فقط 

كاإلدارم بأسكاؽ المحاصيؿ يعتمد عمى العنصر الجامعي كالشيادات العميا في 
إدارتو ربما لطبيعة اإلجراءات االقتصادية كالحسابية الدقيقة كالمعقدة كمضاربات 

 االسيـ داخؿ قاعة البكرصة.

 ( ٖالجدول رقم )المينة: 

 النسبة% التكرار المهنة

 %31 13 موظف بالبورصة 

 38.1 16 تاجر محاصٌل

 %31 13 موظف بشركة تجارٌة

 %100 42 اإلجمالً

 ( اتضح إف تجار المحاصيؿ ىـ ّمف خبلؿ الجدكؿ رقـ  )ألغمبية بنسبة ضئيمة ا
 ُ.ّٖتاجرا بنسبة   ُٔجدان عف بقية الفئات المينية األخرل حيث بمغ عددىـ 

لكؿ  ُّ% كتساكل مكظفك البكرصة كمكظفك الشركات التجارية في العدد بكاقع 
% لكمييما كىذا مؤشر أف بكرصة المحصكالت تستكعب الميف ُّفئة بنسبة 

 .الثبلثة في عمميات البيع كالشراء كالمخالصة
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 Field study questionsثانيًا: أسئمة الدراسة الميدانية: 
لبورصة أسواق محصوالت النهود مطبوعات تنقل رسالتها (   2الجدول رقم )

 االتصالٌة

 النسبة% التكرار المبحوثٌنآراء 

 83.3 35 نعم

 9.5 4 ال  

 7.1 3 ال أعرف

 %100 42 اإلجمالً
بنعم بأن لبورصة أسواق  وا( اتضح أن الذٌن أجاب4من خالل الجدول رقم )

مبحوثاً بنسبة  35محصوالت النهود مطبوعات تنقل رسالتها االتصالٌة بلع عددهم 

 3% والذٌن أجابوا بأنهم ال ٌعرف بلغ عددهم 9.5بنسبة  4والذٌن أجابوا بال  83.3

فقط وهذه الفرضٌة تؤكد أن بورصة أسواق محصوالت النهود تعتمد على 

ة فً توصٌل رسالتها االتصالٌة لدى جمهورها الداخلً مطبوعات العالقات العام

 والخارجً.   

 ما نوع المطبوع الذي تصدره البورصة(   3الجدول رقم )

 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 4.8 2 مجلة

 16.7 7 صحٌفة

 42.9 18 مطبق

 35.7 15 ىأخر

 %100 42 اإلجمالً
( اتضح أف المطبقات )برشكر( تتصدر المطبكعات ٓمف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) -

% حيث بمغ عدد ٗ.ِْالتي تصدرىا بكرصة أسكاؽ محصكالت النيكد بنسبة 
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مبحكثان كجاءت أحابات )ال أعرؼ( في المرتبة الثانية  ُٖالذيف أشركا إلى ذلؾ 
ت بنسبة إجابا ٕ% كجاءت الصحؼ ثالثان ب ٕ.ّٓمبحكثان بنسبة  ُٓبعدد 
مما يؤكد أف البكرصة تعتمد  ٖ.ْكأخيران المجبلت بإجابتيف فقط بنسبة  ٕ.ُٔ

عمى المطبقات في تكصيؿ رسالتيا االتصالية لمجميكر بنسبة ضئيمة  جدان 
كالدليؿ عمى ذلؾ تقارب النسبة بيف الذيف أجابكا بأخرل كبيف الذيف أحابكا 

 بالمطبقات 
تستخدم بورصة أسواق محصوالت النهود مطبوعات  ( 4الجدول رقم )

 العالقات العامة ضمن رسالتها االتصالٌة من أجل اإلقناع وكسب الثقة. 
 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 50 21 داٌماً 

 45.2 19 أحٌاناً 

 4.8 2 ال تستخدمها مطلقاً 

 % 100 42 اإلجمالً

 

أسواق محصوالت النهود تستخدم ( اتضح أن بورصة 6من خالل الجدول رقم ) -

دائماً مطبوعات العالقات العامة ضمن رسالتها االتصالٌة من أجل اإلقناع وكسب 

%  والذٌن أجابوا 51مبحوثاً بنسبة  21الثقة حٌث بلغ عدد الذٌن أجابوا ب)دائماً( 

والذٌن تفوا استخدام البورصة  45.2مبحوثاً بنسبة  19ب )أحٌاناً( بلغ عددهم 

وهذا ٌعنً أن البورصة تعتمد على المطبوعات فً  4.8بنسبة  2عات فقد للمطبو

 توصٌل رسالتها االتصالٌة
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 ( هل تعبر المطبوعات عن وجهة نظر العاملٌن؟7الجدول رقم ) -

 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 02.2 9 دائماً 

 71.7 12 أحٌاناً 

 2.7 0 ال تعبر مطلقاً 

 % 100 42 اإلجمالً

( اتضح أن  مطبوعات العالقات العامة تعبر فً معظم 7خالل الجدول رقم ) من

 31( ) أحٌانا  عدد الذٌن أجابوا ب غاألحٌان عن وجهة نظر العاملٌن بها حٌث بل

مبحوثٌن بنسبة  9% والذٌن أجابوا ب)دائماً( بلغ عددهم 73.8مبحوثاً بنسبة 

جهة نظرهم بلغ عددهم فقط % والذٌن ٌعتقدون أن المطبوعات ال تعبر عن و21.4

% وهذا ٌؤكد أن مطبوعات العالقات العامة تعبر عن وجهة نظر 4.8بنسبة  2

 العاملٌن بالبورصة.

هل تشعر أن مضمون الرسالة االتصالٌة فً مطبوعات العالقات  (7الجدول رقم )

    العامة ٌلبً حاجة العاملٌن بالبورصة  
 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 12 21 داٌماً 

 20.9 27 أحٌاناً 

 04.0 22 ال تعبر مطلقاً 

 % 100 42 اإلجمالً

مضمكف الرسالة االتصالية في مطبكعات : اتضح أف (ٛمن خالل الجدول رقم ) -
العبلقات العامة  أحيانان يمبي حاجة العامميف بالبكرصة حيث بمغ عدد الذيف 

 ُّأجابكا ب) دائمان( بمغ عددىـ كالذيف  ٗ.ِْمبحكثان بنسبة  ُٖأجابكا بذلؾ 
% كالذيف يعتقدكف أف مضمكف الرسالة االتصالية في ُّمبحكثان بنسبة 

%  كىذه التنحية تؤكد وِ.ِٔمبحكثان بنسبة  ُُالمطبكعات ال يمبي حاجتيـ بمغ 
أف مضمكف الرسالة االتصالية ال يمبي حاجة العامميف بالبكرصة إلى حد ما. 
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بات السمبية كاإلنجابية( ضئيبلن جدا، مما يستكجب إعادة الف الفارؽ بيف )اإلجا
 النظر في مضمكف الرسالة.

مطبوعات العالقات العامة لها أثر مباشر فً زٌادة الوعً   (9الجدول رقم )

 .المعرفً بأهداف البورصة وسٌاساتها

 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 Strongly Agree 03 39.3 موافق بشده 

 Agree 22 11.1 موافق 

 Indifferent 0 2.7 محاٌد  

 Disagree 2 0.2 معارض 

 Strongly معارض بشده 
Disagree  

- - 

 %222 20 اإلجمالً

مطبوعات اتضح أن الذٌن ٌوافقون بشدة على أن  (9من خالل الجدول رقم ) -

العالقات العامة لها أثر مباشر فً زٌادة الوعً المعرفً بأهداف البورصة 

مبحوثاً أجابوا بالموافقة  14و 59.5مبحوثاً بنسبة   25وسٌاساتها. حٌث بلع عددهم 

فقط وقفوا فً جانب الحٌاد فٌما عارض الفكرة واحد فقط وال  2% و33.3بنسبة 

ٌوجد معارض بشدة. وهذه النتٌجة تؤكد أن مطبوعات العالقات العامة لها أثر 

 مباشر فً زٌادة الوعً  بأهداف البورصة.
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استفادت بورصة أسواق محصوالت النهود من مطبوعات  (:22الجدول رقم )

 العالقات العامة فً تعزٌز رسالتها االتصالٌة.

 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 Strongly Agree 29 23.0 موافق بشده 

 Agree 24 17.2 موافق 

 Indifferent 1 7.2 محاٌد  

 Disagree 2 0.2 معارض 

 Strongly معارض بشده 
Disagree  

1 7.2 

 %222 20 اإلجمالً

بكرصة اتضح أف الذيف كيكافقكف بشدة عمى أف  (ٓٔمن خالل الجدول رقم ) -
أسكاؽ محصكالت النيكد استفادت مف مطبكعات العبلقات العامة في تعزيز 

كالذيف يكافقكف بمغ  ِ.ْٓمبحكثان بنسبة  ُٗرسالتيا االتصالية. حيث بمع عددىـ 
كالمعارضكف   ُ.ٕبسنة  ّ% كالذيف يعارضكف فقد ُ.ّٖبنسبة  ُٔعددىـ 

ذه النتيجة تؤكد أف % كىُ.ٕبنسبة  ّكمعارضكف بشدة  ْ.ِكاحد فقط بنسبة 
مطبكعات العبلقات العامة في تعزيز رسالتيا  مفبكرصة أسكاؽ النيكد استفادت 

  .االتصالية
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( إدارة البورصة واعية ومدركة لدور الرسائل االتصالية التي ٔٔالجدول رقم ) -
 تحمميا مطبوعات العالقات العامة.  

 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 Strongly Agree 24 17.2 موافق بشده 

 Agree 29 23.0 موافق 

 Indifferent 2 9.3 محاٌد  

 Disagree 1 7.2 معارض 

 Strongly معارض بشده 
Disagree  

- - 

 %222 20 اإلجمالً

( اتضح أن الذٌن وٌوافقون على أن إدارة البورصة 11من خالل الجدول رقم )

واعٌة ومدركة لدور الرسائل االتصالٌة التً تحملها مطبوعات العالقات العامة. بلغ 

 38.1بنسبة  16ٌلٌهم الذٌن ٌوافقون بشدة حٌث بلع عددهم  45.2بنسبة  19عددهم 

ٌؤكد أن  مبحوثٌن فقط مما 3عارض الفكرة ومبحوثٌن فً جانب الحٌاد  4ووقف 

إدارة البورصة واعٌة ومدركة لدور الرسائل االتصالٌة التً تحملها مطبوعات 

 العالقات العامة.  
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العاممون بالبورصة وعمالؤىا ليم القدرة الثقافية والمعرفية  (:ٕٔالجدول رقم ) -
الكافية الستيعاب دور الرسالة االتصالية التي تحتوييا مطبوعات العالقات 

 .ؤسسةالعامة بالم
 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 Strongly Agree 24 17.2 موافق بشده 

 Agree 27 22.3 موافق 

 Indifferent 1 7.2 محاٌد  

 Disagree 2 9.3 معارض 

 Strongly معارض بشده 
Disagree  

0 2.7 

 %222 20 اإلجمالً

العاممكف اتضح أف الذيف كيكافقكف عمى أف  (ٕٔمن خالل الجدول رقم ) -
بالبكرصة كعمبلؤىا ليـ القدرة الثقافية كالمعرفية الكافية الستيعاب دكر الرسالة 
االتصالية التي تحتكييا مطبكعات العبلقات العامة بالمؤسسة ىـ األغمبية حيث 

% يمييـ الذيف يكافقكف بشدة حيث بمغ ٓ.َْمبحكثان  بنسبة  ُٕبمغ عددىـ 
 ّ% كالمحايدكف ٓ.ٗبنسبة  ْلمعارضكف % كاُ.ّٖمبحكثان بنسبة  ُٔعددىـ 
% كىذه النتيجة تؤكد أف ٖ.ْبنسبة  ِ% كالمعارضكف بشدة  ُ.ٕبنسبة 

العاممكف بالبكرصة كعمبلؤىا ليـ القدرة الثقافية كالمعرفية الكافية الستيعاب دكر 
 الرسالة االتصالية التي تحتكييا مطبكعات العبلقات العامة بالمؤسسة.
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: تمعب مطبوعات العالقات العامة دورًا بارزًا في دحض (ٖٔالجدول رقم ) -
 .الشائعات والدفاع عن سمعة المؤسسة

 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 Strongly Agree 29 23.0 موافق بشده 

 Agree 21 12 موافق 

 Indifferent 3 22.9 محاٌد  

 Disagree 3 22.9 معارض 

 Strongly معارض بشده 
Disagree  

- - 

 %222 20 اإلجمالً

اتضح أف الذيف كيكافقكف بشدة  عمى أف مطبكعات  (ٖٔمن خالل الجدول رقم ) -
العبلقات العامة تمعب دكران بارزان في دحض الشائعات كالدفاع عف سمعة 

 ُّ% يمييـ الذيف يكافقكف ِ.ْٓمبحكثان بنسبة  ُٗالمؤسسة. حيث بمغ عددىـ 
بنسبة  ٓ% كالمعارضكف ٗ.ُُبسنة  ٓ% كالمحايديف ُّمبحكثان بنسبة 

% كال يكجد معارض بشدة. كىذه النتيجة تؤكد أف مطبكعات العبلقات ٗ.ُُ
 العامة تمعب دكران بارزان في دحض الشائعات كالدفاع عف سمعة المؤسسة.
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تمكن القارئ أو المتلقً على مطبوعات العالقات العامة  ( 22الجدول رقم )

 .الرسالة االتصالٌة وفقا  للمعطٌات التً ٌرٌدهاالتكٌف مع مضمون 

 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 Strongly Agree 20 07.4 موافق بشده 

 Agree 29 23.0 موافق 

 Indifferent 7 24.7 محاٌد  

 Disagree 1 7.2 معارض 

 Strongly معارض بشده 
Disagree  

2 0.2 

 % 222 20 اإلجمالً

( اتضح أف الذيف كيكافقكف عمى أف مطبكعات ُْالجدكؿ رقـ )مف خبلؿ  -
العبلقات العامة تمكف القارئ أك المتمقي عمى التكيؼ مع مضمكف الرسالة 

بسنة  ُٗاالتصالية كفقان لممعطيات التي يريدىا ىـ األغمبية حيث بمغ عددىـ 
 ٕ% كالمحايدكف ٔ.ِٖبنسبة  ُِيمييـ الذيف يكافقكف بشدة كعددىـ  ِ.ْٓ
% ْ.ِبنسبة  ُالمعارضكف بشدة   ُ.ٕبنسبة  ّكالمعارضكف  ٕ.ُٔبنسبة 

كىذه النتيجة تؤكد أف مطبكعات العبلقات العامة تمكف القارئ أك المتمقي عمى 
 التكيؼ مع مضمكف الرسالة االتصالية كفقان لممعطيات التي يريدىا. 
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على إقناع المتلقً مطبوعات العالقات العامة لها القدرة  ( 23الجدول رقم )

 وإشعاره باالنتماء والحمٌمٌة للمؤسسة.

 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 Strongly Agree 24 17.2 موافق بشده 

 Agree 29 23.0 موافق 

 Indifferent 2 9.3 محاٌد  

 Disagree 0 2.7 معارض 

 Strongly معارض بشده 
Disagree  

2 0.2 

 %222 20 اإلجمالً

( اتضح أف الذيف كيكافقكف عمى أف مطبكعات ُٓخبلؿ الجدكؿ رقـ )مف  -
شعاره باالنتماء كالحميمية  العبلقات العامة ليا القدرة عمى إقناع المتمقي كا 

 ُٔكالذيف يكافقكف بشدة  ِ.ْٓ ُٗلممؤسسة. ىـ األغمبية حيث بمغ عددىـ  
 %ٖ.ْبنسبة  ِكالمعارضكف  ٓ.ٗبنسبة  ْكالمحايدكف  ُ.ّٖبنسبة 

% كىذه النتيجة تؤكد أف مطبكعات العبلقات ْ.ِبنسبة  ُكالمعارضكف بشدة 
شعاره باالنتماء كالحميمية لممؤسسة.  العامة ليا القدرة عمى إقناع المتمقي كا 
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تحسٌن الصورة الذهنٌة فً  لمطبوعات العالقات العامة دور( 24الجدول رقم )

  .وخلق مركز متمٌز للمؤسسة بٌن نظٌراتها

 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 Strongly Agree 00 30.2 موافق بشده 

 Agree 23 13.7 موافق 

 Indifferent 2 9.3 محاٌد  

 Disagree 2 0.2 معارض 

 Strongly معارض بشده 
Disagree  

- - 

 %222 20 اإلجمالً

لمطبكعات   ( اتضح أف الذيف كيكافقكف بشدة عمى أفُٔمف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) 
تحسيف الصكرة الذىنية كخمؽ مركز متميز لممؤسسة بيف في  العبلقات العامة دكر

 ُٓ% كالذيف يكافقكف   ْ.ِٓبنسبة ِِنظيراتيا ىـ األغمبية حيث بمغ عددىـ 
% كال ْ.ِفقط بنسى  ُ% كالمعارضكف ٓ.ٗبنسبة  ْ% كالمحايدكف ٕ.ّٓبنسبة 

في  لمطبكعات العبلقات العامة دكريكجد معارض بشدة كىذه النتيجة تؤكد أف 
 تحسيف الصكرة الذىنية كخمؽ مركز متميز لممؤسسة بيف نظيراتيا 
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كلما كانت الرسالة االتصالٌة واضحة ومعبرة كلما كان  ( 27الجدول رقم ) 

 .الجمهور واعٌا  ومدرك ألهداف المؤسسة

 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 Strongly Agree 09 49 موافق بشده 

 Agree 20 07.4 موافق 

 Indifferent 2 0.2 محاٌد  

 - - Disagree معارض 

 Strongly معارض بشده 
Disagree  

- - 

 %222 20 اإلجمالً

كمما كانت ( اتضح أف الذيف كيكافقكف بشدة عمى أنو ُٕمف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) -
كاضحة كمعبرة كمما كاف الجميكر كاعيان كمدرؾ ألىداؼ الرسالة االتصالية 

بنسبة  ُِ% كالذيف يكافقكف ٗٔمبحكثان بنسة  ِٗيث بمغ عددىـ حالمؤسسة. 
%  كال يكجد معارض أك معارض بشدة كىذه النتيجة تؤكد بما ال بدع ٔ.ِٖ

مجاالن لمشؾ أنو كمما كانت الرسالة االتصالية كاضحة كمعبرة كمما كاف الجميكر 
 كاعيان كمدرؾ ألىداؼ المؤسسة.
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: تسهم مضامٌن الرسالة االتصالٌة الفاعلة فً حل مشاكل  ( 18الجدول رقم )

 .العاملٌن الخاصة بالعمل

 النسبة% التكرار آراء المبحوثٌن

 Strongly Agree 23 13.7 موافق بشده 

 Agree 02 27.4 موافق 

 Indifferent 2 9.3 محاٌد  

 Disagree 2 0.2 معارض 

 Strongly معارض بشده 
Disagree  

0 2.7 

 %222 20 اإلجمالً

اتضح أف الذيف كيكافقكف عمى أف مضاميف الرسالة  (ٛٔمن خالل الجدول رقم ) -
عددىـ  غمب االتصالية الفاعمة  تسيـ في حؿ مشاكؿ العامميف الخاصة بالعمؿ

% ٕ.ّٓبنسبة  ُٓ% كالذيف يكافقكف بشدة بمغ عددىـ ٔ.ْٕبنسبة  َِ
 ُ% كالمعارضكف ٖ.ْبنسبة  ِ% كالمعارضكف بشدة ْ.ٗبنسبة  ْكالمحايدكف 
%  كىذه الفرضية تؤكد أف مضاميف الرسالة االتصالية الفاعمة  ْ.ِفقط بنسبة 

 تسيـ في حؿ مشاكؿ العامميف الخاصة بالعمؿ.

 :اسةالدر نتائج  . ب

تسيـ في حؿ مشاكؿ  أثبتت الدراسة أف مضاميف الرسالة االتصالية الفاعمة  .ُ
 العامميف الخاصة بالعمؿ.

أنو كمما كانت الرسالة االتصالية كاضحة كمعبرة كمما كاف أثبتت الدراسة  .ِ
 الجميكر كاعيان كمدرؾ ألىداؼ المؤسسة.
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الصكرة الذىنية  أثبتت الدراسة أف لمطبكعات العبلقات العامة دكر في تحسيف .ّ
 كخمؽ مركز متميز لممؤسسة بيف نظيراتيا. 

أف بكرصة أسكاؽ محصكالت النيكد تعتمد عمى مطبكعات  أثبتت الدراسة .ْ
العبلقات العامة في تكصيؿ رسالتيا االتصالية لدل جميكرىا الداخمي 

 .كالخارجي

أف مضمكف الرسالة االتصالية ال يمبي حاجة العامميف أثبتت الدراسة   .ٓ
 بالبكرصة إلى حد ما.

أف العاممكف بالبكرصة كعمبلؤىا ليـ القدرة الثقافية كالمعرفية أثبتت الدراسة  .ٙ
الكافية الستيعاب دكر الرسالة االتصالية التي تحتكييا مطبكعات العبلقات 

 العامة بالمؤسسة.

 .ثالثًا: التوصيات . ج

. توصً الدراسة بضرورة إنشاء قسم خاص بالعالقات العامة حتى ٌضطلع  1

 بدوره فً  تعزٌز الرسالة االتصالٌة داخل وخارج البورصة. 
توصً الدراسة بضرورة إعطاء مطبوعات العالقات العامة بالبورصة مزٌداً  2

من االهتمام لكسب الرأي العام وتحسٌن الصورة الذهنٌة لدى الجمهور 

 الخارجً.الداخلً و
مطوٌات  –مجالت  –توصى الدراسة بضرورة تنوع المطبوعات )صحف   3

مبي حاجة العامميف كي ت...( من حٌث الشكل والمضمون االتصالً  
 كعمبلؤىا. بالبكرصة

 

 



 
  

328 
 

 :قائمة المصادر والمراجع

 المصادر بالغة العربية. -

(. 1)المجلد  أصول الفكر االتصالً اإلسالمً(. 2119. عوض إبراهٌم عوض. )1

 دمشق: دار الفكر.

أم البواقً:  إعداد وإنتاج مواد العالقات العامة.(. 2121. نور الدٌن جفافلة. )2

 جامعة العربً بن مهٌدي.

البحث العلمً لإلعالمٌن... القواعد المنهجٌة (. 2119. خالد زعموم. )3

 النشر.الشارقة : دار الخلٌج للصحافة والطباعة و والتطبٌقات المٌدانٌة.

البحث العلمً (. 2111. ذوقان عبٌدات، عبد الرحمن عدس، و كاٌد عبد الحق. )4

 (. عمان: دار الفكر للطباعة.7)المجلد  مفهومه وأدواته وأساسٌاته

وسائل االتصال (. 2113. ربٌحً مصطفى علٌان، و محمد عبد الدٌس. )5

 عمان: دارصنعاء للنشر والتوزٌع. وتكنولوجٌا التعلٌم.

)المجلد  مقدمة فً منهج البحث العلمً(. 2118رحٌم ٌونس كرو العزاوي. ). 6

 (. عمان: دار دجلة.1

عمان: دار الٌوسف للطباعة  التصمٌم الجرافٌكً.م(. 2118. رمزي العربً. )7

 والنشر.

 مذكرات فً إخراح المجالت المطبوعة.م(. 2121. .طلعت عبد الحمٌد موسى. )8

 غزة: الجامعة اإلسالمٌة.

بٌروت: دار ومكتبة هالل للطباعة  الخبر اإلذاعً.(. 2118. كرم شلبً. )11

 والنشر.

االتصال ووسائله (. 1991. محمد سالمة غباري، و السٌد عبد الحمٌد عطٌة. )11

 القاهرة: المكتب الجامعً الحدٌث.  بٌن النظرٌة والتطبٌق.

عمان: دار  مً.أساسٌات البحث العل(. 2117. منذر عبد الحمٌد الضامن. )12

 الفكر للطباعة.
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 الرسائل العلمٌة والدورٌات: -

(. األنشطة االتصالٌة للعالقات العامة فً البنوك 2115سارة أحمد عكور. ) .1

األردنٌة، دراسة مٌدانٌة على ممارسً العالقات العامة. )كلٌة اإلعالم، المحرر( 

 .41صفحة 

 المواقع اإللكترونٌة" -

م، 2121أبرٌل،  21. تارٌخ االسترداد إي عربًم(. 2121ٌناٌر،  2سجى قوقزة. )

من إي عربً: 

https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%

84%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%

A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D9%85

%D8%A7-%D9%87%D9%88-

%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-

%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-

%D9%85%D8%B7%D8%A8 

 

 


