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 ن نحنم

الهجمة العربية لمعمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية هجمة عمهية الكتركىية هحكهة ، تعىى بىشر 
البحكث كالدراسات ، كهمخصات رسائؿ الهاجستير كالدكتكراي ، كىشر فصكؿ هف الرسائؿ 

كىشر التقارير كالىدكات كالهؤتهرات العمهية ، كالحكارات العمهية ، كهراجعة الكتب ، 
كالمقاءات العمهية في هجاالت العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية بجهيع فركعٍا : التاريخ ، 
كالتربية ، كعمـ االجتهاع ، كالفمسفة ، كاألدياف ، كعمـ الىفس ، كالقاىكف كالعمكـ السياسية ، 

المغة العربية بشرية ، كعمـ الجريهة  كعمـ االىثربكلكجيا، كالعمكـ اإلدارية ، كالتىهية ال
أعضاء الٍيئة  كآدابٍا ،الجغرافيا  اآلثار، اإلعبلـ كالصحافة الهكتبات كالهعمكهات.

 االستشارية.

 . أعضاء الييئة االستشارية لممجمة

       األستاذ الدكتكر الطاٌر حاج الىكر أحهد. دكتكراي في التاريخ الحديث _

 كمية التربية _جاهعة زالىجي، السكداف.    

                  –الدكتكر عبلء الديف أحهد هحهد عمي دكتكراي في الهحاسبة 

 السكداف. –جاهعة كردفاف   

                   الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، دكتكراي في اإلعبلـ كاالتصاؿ _

 جاهعة الىجاح الكطىية، فمسطيف.  

                    أيهف سىد القرالة            األستاذ الدكتكر

 .                                                                       جاهعة اإلسراء األردىية  –عهيد كمية العمكـ التربكية  
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                     .                                                     دكتكراي في األدب االىجميزم   

 .استراليا  –جاهعة هاككيرم  

                األستاذ الدكتكر هحهكد جهاؿ السمخي                             

 .جاهعة البتراء األردىية 

 دكتكراي في أساليب كهىاٌج تدريس التربية اإلسبلهية 

 جاهعة عهاف العربية لمدراسات العميا. 

             مدكف خميؿ الحباشىة           األستاذ الدكتكر خ

 .جاهعة الزيتكىة األردىية  –عهيد شؤكف الطمبة  

 دكتكراي في التاريخ اإلسبلهي 

 الجاهعة األردىية.

 الدكتكري تغريد أبك حهداف                                              

 جاهعة البتراء األردىية  

 طكير هىاٌج كبراهج تربكية لمطفؿ دكتكراي في تربية الطفؿ كت

 بريطاىيا .  –جاهعة ساسكس  

يد                            الدكتكر عارؼ هحهد السٌر

 .أكاديهية األهير الحسيف بف عبداهلل الثاىي لمحهاية الهدىية  
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 دكتكراي في أصكؿ التربية 

 جاهعة عهاف العربية لمدراسات العميا .

                        لجبكر                الدكتكر هحهد عمي فالح ا

 .هحاضر غير هتفرغ / الجاهعات األردىية  

 دكتكراي في القاىكف التجارم 

 هصر .  -جاهعة عيف شهس  

                        الدكتكر عكدي  الغياليف                         

 .هحاضر غير هتفرغ / الجاهعات األردىية   

 ي المغة العربية ) األدب العباسي( دكتكراي ف

 جاهعة العمكـ اإلسبلهية العالهية  .

                                    الدكتكر هحهد  عكدة الحهاد                     
 .الجاهعة اإلسبلهية / هىيسكتا 

 دكتكراي في هىاٌج كطرؽ تدريس الرياضيات 

 جاهعة العمكـ االسبلهية العالهية. 

                                            لة يكسؼ الحهداف                          خك 
 .كزارة التربية  كالتعميـ 

 الدبمكـ العالي في الدراسات التربكية 
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 الجاهعة األردىية . –اإلدارة الهدرسية  

                    خالدة هحهد الجبكر                                       

 .كزارة التربية كالتعميـ  

 دبمكـ اإلدارة الهدرسية التقىية الحديثة 

 الكادر العربي لتطكير كتحديث التعميـ                                     

يد الجٍىي   -رئيس التحرير   الدكتكر عارؼ هحهد السٌر

 ( editor@arabjhs.comايهيؿ التحرير)    -  ََِِّّٕٕٗٔخمكم 

األستاذ الدكتكر الطاٌر حاج الىكر أحهد. دكتكراي في التاريخ الحديث _كمية التربية 
 _جاهعة زالىجي، السكداف.

 .هحكـ كهىدكب الهجمة في السكداف

 .الدكتكر الطاٌر حاج الىكر أحهد

ََُُُِِِِِْٕٗٗٗجاهعة زالىجي، السكداف. ٌاتؼ   

َََُِِّّّْٖٗٓٓ 

َََُُِِّْْٖٗٗٓ 

Eltahir2015@gmail. Com 

الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، دكتكراي في اإلعبلـ كاالتصاؿ _جاهعة الىجاح الكطىية، 
 فمسطيف.

mailto:editor@arabjhs.com
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 .هحكـ كهىدكب الهجمة في فمسطيف

الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، جاهعة الىجاح الكطىية، فمسطيف. ٌاتؼ 
ِّْْٕٗٓٗٗٔٔٔ 

Abed-Kareem Sarhan 

kareem.sarhan@najah.edu 

 أحهد هحهد هفمح . –سكرتير التحرير 

 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :  الخمكم رقـ
 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :     الكاتسب

 ahmed@arabjhs.com :  البريد االلكتركىي
 

 األىداف :

 األٌداؼ التالية : تسعى الهجمة العربية لمعمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية لتحقيؽ - 

ىشر البحكث الهبتكرة التي يقدهٍا الباحثكف في الهجاالت العمهية الهتعمقة  - 
 ،كذلؾ بعد عرضٍا عمى الهحكهيف.  باآلداب كالعمكـ اإلىساىية

بية ، كالهعاٌد العمهية ، ىشر تقارير الىدكات كالهؤتهرات العمهية بالجاهعات العر  -
 البحكث . كهراكز

الثقافة العمهية بيف الباحثيف، كالتكاصؿ العمهي فى هختمؼ هجاالت  تكثيؽ كىشر -
 العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية .

mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
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التعاكف العمهي بيف الهجمة كالباحثيف كالعمهاء العرب في هجاالت تخٌصص  -
 الهجمة.

 تشجيع الباحثيف العرب عمى إىجاز بحكثٍـ الهبتكرة.  -

 :لمعموم اإلنسانية واالجتماعية  شروط نشر األبحاث في المجمة العربية

 يقكـ الباحث بتىسيؽ البحث حسب شركط الهجمة الهذككرة أدىاي. –
يقكـ الباحث بإرساؿ البحث الهىسؽ عمى شكؿ همؼ هايكركسكفت ككرد،  –
 editor@arabjhs.comالبريد اإللكتركىي :  إلى
 حث هكتكبان بمغة سميهة،يجب أف يككف الب –

 يجب أف تككف الهادة الهرسمة لمىشر أصيمة كلـ ترسؿ لمىشر في أم جٍة أخرل. -

 يمتـز الباحث باألصكؿ العمهية الهتعارؼ عميٍا في إعداد ككتابة البحكث . -

يجب إثبات هصادر الهعمكهات كتكثيؽ االقتباس كاحتراـ األهاىة العمهية في  -
 .الهصادراإلحاالت كالهراجع ك 

ـٌ تقكيـ البحث هف هحٌكهيف. –  يت

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

يقكـ الباحث بالتعديبلت الهطمكبة ثـ يتـ هتابعة التعديبلت هف قيؿ لجاف التحكيـ .  –
 هف لجاف التحكيـ . يتـ إرساؿ البحث هع تقرير بقبكؿ البحث بشكؿ ىٍائي

 يتـ إرساؿ خطاب رسهي هف الهجمة بقبكؿ البحث لمىشر.-

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

هيؿ رسهي بإتهاـ عهمية الىشر في حاؿ إكهاؿ كافة يتـ إببلغ الباحث بإي -
ىجاز عهمية الىشر الفعمي في عدد الهجمة.  اإلجراءات السابقة كا 

 كيفية إعداد البحث لمىشر حسب شركط الهجمة العربية لمعمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية
: 

 ٌراعً الباحث ما ٌلً:
 البحث:

 .عنوان البحث : بالغتٌن العربٌة وأنجلٌزٌة  –
اسم الباحث )الباحثٌن(  بالعتٌن العربٌة وأنجلٌزٌة ، الوصف الوظٌفً ،  –

 المؤسسة التً ٌعمل بها ، البرٌد ألكترونً . 
 الملّخص باللغة العربٌة ثم الكلمات المفتاحٌة –

 الملّخص باللغة أنجلٌزٌة ثم الكلمات المفتاحٌة –

العربية لمعموم اإلنسانية محتوى البحث حسب شروط المجمة  ترتيب المحتوى:
المقدمة ،مشكلة الدراسة ،أسئلة الدراسة ، أهمٌة الدراسة ، أهداف  واالجتماعية :

الدراسة ، مصطلحات الدراسة  اْطار النظري والدراسات السابقة ،  منهج 

الدراسة ،  أداة الدراسة ، نتائج الدراسة، ومناقشة النتائج ، التوصٌات ،المصادر 
 والمراجع .

(، بحٌث ٌكون نوع وحجم الخط A4ٌتم تنسٌق الورقة على )قٌاس تنسيق البحث :

 Simplifiedهو  االبحاث بالمغة العربيةنوع الخط فً  –وفق شروط محددة، وهً:

Arabic ٗٔغامق للعناوٌن الفرعٌة،  ٗٔغامق للعنوان الرئٌس،  ٙٔ، حجم الخط 

اِسطر ٌجب أن ٔ تقل  عادي لباقً النصوص وترقٌم الصفحات و المسافة بٌن

 . ٘ٔ.ٔعن 

mailto:editor@arabjhs.com
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، حجـ Times New Romanٌك  األبحاث بالمغة اإلىجميزية في نوع الخط –
عادم لباقي  ُّغاهؽ لمعىاكيف الفرعية،  ُّغاهؽ لمعىكاف الرئيس،  ُْالخط 

 . ُٓ.ُالىصكص كترقيـ الصفحات ك الهسافة بيف األسطر يجب أف ال تقؿ عف 
( صفحة و ذلك ٖٓزٌد عدد صفحات البحث على )أٔ ٌحجم البحث والممخص :

 ٕٓ٘ – ٕٓٓلكً ٔ ٌتم زٌادة رسوم التحكٌم. وٌجب أرفاق ملخص مكون من 

 ٙكلمة باللغتٌن العربٌة وأنجلٌزٌة ، باْضافة إلى كلمات مفتاحٌة ٔ تقل عن 
 .كلمات

وعلى  APA )ٌتم التوثٌق وفقا ِسلوب الجمعٌة اِمرٌكٌة السٌكولوجٌة ) :التوثيق 

النحو التالً داخل البحث إذا كان المرجع كتابا ٌكتب اسم العائلة والسنة ، مثال) 
(.وإذا كان المرجع بحثا فً مجلة علمٌة ٌراعى ما سبق ، أما إذا ٕ٘ٓٓالسرهٌد ، 

كان موقعا على اِنترنت فٌكتب : اسم المؤلف ، عنوان المقال ، السنة ، الموقع ، 
سبة للمصادر والمراجع ، ترد المصادر العربٌة ، ثم المصادر السنة ، التارٌخ ،.بالن

 اِجنبٌة .

تستخدم هوامش الصفحات السفلٌة لذكر أي مٕحظة، أو لتوضٌح أي  اليوامش:

معلومة واردة فً متن البحث، أو للتوثٌق فً بعض اِبحاث ؤ مانع من ذلك ، 

لهوامش توضع فً وتوضع بٌن قوسٌن فً أسفل الصفحة ، أو ٌعمل لها ملحق ل
 نهاٌة البحث . 

 المراجع:

ترتب أرقام المراجع فً قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتٌب  –

 المراجع هجائٌاً فً القائمة حسب اسم المؤلف وفقاً لُتً:
 أ. إذا كان المرجع بحثاً فً دورٌة:

اسم الدورٌة ، رقم ― عنوان البحث،‖اسم الباحث )الباحثٌن( بدءاً باسم العائلة،.  —
 المجلد، رقم العدد، ، سنة النشر.

 ب.إذا كان المرجع كتاباً:
اسم المؤلف )المؤلفٌن( بدءاً باسم العائلة، عنوان الكتاب ، اسم الناشر، سنة  —

 النشر.
 إذا كان المرجع رسالة ماجستٌر أو دكتوراه: جـ.

ٌذكر رسالة ― لدراسة،عنوان ا‖ٌكتب اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة،  —
 ماجستٌر أو دكتوراه ، اسم الجامعة، السنة.

 د.إذا كان المرجع نشرة أو إحصائٌة صادرة عن جهة رسمٌة:
 ٌكتب اسم الجهة، عنوان التقرٌر ، المدٌنة، ، سنة النشر. —
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 هـ.إذا كان المرجع موقع الكترونً:
، الرابط   ٌكتب اسم المؤلف، عنوان الموضوع ، سنة النشر والتارٌخ —

 ألكترونً.
 وقائع المؤتمر:  -و

اسم الباحث )الباحثٌن( بدءاً باسم العائلة، عنوان الدراسة، اسم المؤتمر، رقم  —
 المجلد، سنة النشر.

 دوالر . ٕٓٓدينار أردني ،ما يعادل  ٓٗٔرسوم النشر والتحكيم: 

 تواصل معنا :

جتماعية ، يمكن االتصال مع لمتواصل مع المجمة العربية لمعموم اإلنسانية واال
 :سكرتير التحرير عمى

 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :  الخموي رقم
 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :    الواتسب

 ahmed@arabjhs.com :  البريد االلكتروني
 ةeditor@arabjhs :نية واالجتماعيةأو البريد االلكتروني لممجمة العربية لمعموم اإلنسا

 الهجمة : مميزات 

المجلة العربٌة للعلوم اْنسانٌة وأجتماعٌة عضو فً أكبر قاعدة معلومات عربٌة 
 وهً قاعدة معلومات) دار المنظومة( .

 قاعدة البٌانات التربوٌة العربٌة ) شمعة ( .  
 قاعدة البٌانات العربٌة الرقمٌة " معرفة" .
 منصات .وبحوث ودراسات المجلة تنشر على تلك ال

 Humalndexقائمة الدورٌات المفهرسة فً قاعدة 
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 كممة العدد:

ىٍىئكـ بصدكر العدد السابع هف الهجمة كالذم شٍد تطكيران كبيران في هكاضيعٍا، اشتهمت عمى 
ا في تطكير األداء الهالي  هجاالت هتىكعة، استٍدفت هجاؿ الدراسات الهحاسبية الهالية، كدكٌر

كفر قاعدة بياىات هٍهة لبلسترشاد بٍا في أم كقت كأيضان البىاء عميٍا هها يساعد كالتي يهكف ت
 في اتخاذ قرارات اقتصادية سميهة كتجىب األخطاء.

كالتي تعد ذات داللة تيضيؼ لهجاؿ الدراسات  ،احتكل العدد أيضان جاىبان هف الدراسات المغكية
 عرفة المغكية كليس غاية.كالتي تيعد كسيمة هف كسائؿ اله ،المغكية التطكرية

كها تىكعت بحكث الهجمة  ،اشتهؿ العدد دراسة الكقائع التاريخية في إطار دكلة أك هكاف كاحد
ي فرع هف فركع الجغرافية البشرية ،كأفردت هجاالن لمجغرافية السياسية  كالتي تعالج الىهط ،ٌك

الهجمة لمحكـ الشرعي السياسي الهتصؿ بالسمطة أك بحككهات أك دكؿ. كها تطرقت هكضكعات 
 إضافة إلى تطكير ىظـ الهعمكهات اإلدارية في البىكؾ. ،كالقاىكىي لمعهبلت الحسابية

كالطاقـ الفىي كلكؿ الذيف ساٌهكا ، كفي الختاـ ال يسعىا إال أف ىتقدـ بالشكر لمٍيئة االستشارية 
 في تحكيـ البحكث بالهجمة.

 .هع كؿ الشكر كالتقدير

 ج النور أحمدبروفيسور/ الطاىر حا

 مندوب ومحكم المجمة بالسودان

 eltahir2015@gamil.comإيميل:

 ٖٕٜٓٛٗ٘ٔٔٓ/ٕٜٕٕٜٕٜٚٔٓت: 

ٕٖٖٖٓٔ٘٘ٛٓ 
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 فيرس المحتويات .

رقم  عنوان البحث الباحث
 البحث

د. ياسر تاج السر محمد سند 
. 
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دور  المحاسبة عن التكاليف البيئية في دعم القدرة 
 .فسية)دراسة ميدانية عمى مجموعة جياد الصناعية(التنا

The role of accounting for environmental costs in 
supporting competitiveness (a field study on the 

Giad Industrial Group). 

ٔ- 

 

 

 

 عثهاف طاٌر

 

 المنيج العممي وفكرة التأسيس لممعرفة الموضوعية :

 «كارل بوبر مرتكزًا » 

The scientific method and the idea of establishing 
objective knowledge: 

"Karl Popper Grounded" 

2 

 
 عثمان الطاهر.

 

 في تمييز العمم عن الالعمم 

Distinguishing science from non-science 
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  "دراسة في البعد التاريخي" حركة التعميم اإلسالمي في إفريقيا
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مشاركة االدارة العميا في تطوير نظم المعمومات اإلدارية  وأثرىا 
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The participation of higher management in 

developing managementinformation systems 
and its impact on increasing their conviction in 

theefficiency of systems in Sudanese banks : 
Study of the case of banks operating in the 
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اإلنتقال من موازنة البنود الي موازنة البرامج واألداء 
 وأثرىا عمي  األداء المالي 

والية –دراسة حالة وزارة المالية والقوى العاممة (
 ) الضعين -شرق دارفور

The transition from budgeting items to budgeting 
programs and performance and its impact on 

financial performance 
(A case study of the Ministry of Finance and 
Manpower - East Darfur State - El Daein) 
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competitiveness (a field study on the Giad Industrial Group). 

 

جامعة  –استاذ المحاسبة المشارك  –اعداد د. ياسر تاج السر محمد سند -
 yasirsanad@gmail.com-00249-127455000-النيمين

 ديوان الضرائب -احمد عمي احمد عمي -

                                    



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -15- 

 

 مخص.الم

دكر الهحاسبة عف التكاليؼ البيئية في دعـ القدرة التىافسية.تهثمت هشكمة البحث  تىاكؿ البحث
دؼ الي التعرؼ ٌك التىافسية، القدرة دعـ في  البيئية في هعرفة تاثير الهحاسبة عف التكاليؼ

عمي إهكاىية كفعالية الهحاسبة عف التكاليؼ البيئية كقدرتٍا في دعـ القدرة التىافسية، لتحقيؽ 
ـ اختبار الفرضيات االتية :تكجد  القياس بيف إحصائية داللة ذات عبلقة اٌداؼ البحث ت

 حاإلفصا بيف إحصائية داللة  ذات عبلقة تكجد التىافسية، القدرة كدعـ البيئية لمتكاليؼ الهحاسبي
تكصمت الدراسة الي عدد هف الىتائج اثبتت  التىافسية، القدرة كدعـ البيئية التكاليؼ عف الهحاسبي

ـ في دعـ القدرة  صحة الفرضيات هىٍا القياس كاالفصاح الهحاسبي عف التكاليؼ البيئية ساٌ
ـ ىظاـ الدارة القياس   التىافسية اكصت الدراسة بعدد هف التكصيات هىٍا العهؿ عمي تصهي

البيئي لمهساٌهة في تحديد كقياس كتحميؿ التكاليؼ البيئية هها يكدم الي زيادة  كاالفصاح
 الشفافية في القكائـ الهالية كدعـ قدرتٍا التىافسية.

 التكاليؼ البيئية، القدرة التىافسية، الهحاسبة البيئية. الكممت المفتاحية:
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ABSTRACT. 

The research dealt with the role of accounting for environmental costs in 
supporting competitiveness. The research problem was to know the 
impact of accounting for environmental costs in supporting 
competitiveness.The aim of the research is to identify the possibility and 
effectiveness of accounting for environmental costs in its ability to 
support competitiveness, There is statistically significant relationship 
between the accounting measurement of environmental, costs and  
maximizing the value of the enterprise , There is statistically significant 
relationship between the accounting disclosure of environmental, The 
study relied on the deductive approach, and the inductive approach,and 
the descriptive analytical approach, and the historical method.The study 
recommended a number of recommendations, including working on 
designing:  

Key words :Environmental Costs,Competitiveness, Environmental 
Accounting. 
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 : مقدمة

قد فرض الكاقع االقتصادم الكثير هف التحديات اهاـ الهىتجات السمعية هف حيث 
هدم قدرتٍا عمى هكاجٍة ظركؼ الهىافسة الخارجية باألسكاؽ الداخمية كالخارجية 
عمي حد سكاء، كقد كاجٍت كافة قطاعات الخدهات كعمي رأسٍا قطاع الهىشآت 

هىافسة التي كاجٍتٍا القطاعات األخرل في الصىاعية ىفس التحديات فيها يتعمؽ بال
االقتصاد العالهي، كقد كاف لٍذي التحديات دكران إيجابيان بأف جعمت كافة الهؤسسات 
بأف تعهؿ جاٌدة بكؿ الكسائؿ عمي هكاجٍة الهىافسة التي فرضتٍا الهتغيرات 

هع االقتصادية العالهية الجديدة، هف خبلؿ تخفيض تكاليؼ هىتجاتٍا أك خدهاتٍا 
ضهاف االحتفاظ بتحقيؽ هستكيات الجكدة العالهية الهطمكبة، كأف تسعي جاٌدة 
لتصؿ إلي كضع الصدارة في هجاؿ خفض التكاليؼ الخاصة باإلىتاج أك الخدهات 
لتحقؽ ضهاف االستهرارية في السكؽ العالهي كدعـ القدرة التىافسية، كفي ٌذا اإلطار 

خفض التكاليؼ، هىٍا أسمكب التكاليؼ ظٍرت بعض االستراتيجيات ذات العبلقة ب
عمي أساس الىشاط، كأسمكب التكمفة الهستٍدفة، كيسعى ٌذا البحث إلى هعرفة دكر 

 الهحاسبة عف التكاليؼ البيئية في دعـ القدرة التىافسية.

 مشكمة البحث:

لقد زادت حدة الهىافسة التي كاجٍتٍا الشركات األهريكية هف جاىب الشركات     
خبلؿ العقد األخير هف القرف العشريف كبدايات القرف الحادم كالعشريف، هها  الياباىية

تسبب في تعرض العديد هف الشركات العالهية العهبلقة إلي اإلفبلس ىتيجة عدـ 
القدرة عمي هكاجٍة تمؾ الهىافسة، كقد اىعكس ذلؾ عمي الكظيفة اإلدارية بكافة 
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الحديثة هطالبة بهكاجٍة تمؾ الهتغيرات أبعادٌا كأٌدافٍا، كبالتالي أصبحت اإلدارة 
هف خبلؿ اتخاذ عدد هف اإلجراءات ككضع األٌداؼ االستراتيجية البلزهة لهكاجٍة 
ٌذا التحدم.هع الىجاح الذم حققً استخداـ أسمكب التكمفة الهستٍدفة في هجاؿ 
خفض تكاليؼ اإلىتاج في الشركات الصىاعية اتجٍت األىظار إلي تطبيقً في قطاع 

دهات،ىتيجة التطكرات التكىكلكجية الٍائمة كالهىافسة الشديدة التي سيطرت عمي الخ
ٌذا القطاع خبلؿ الفترة السابقة، فبالرغـ التطكر الكبير في أساليب الهحاسبة اإلدارية 
كهحاسبة التكاليؼ في هجاالت خفض التكمفة كقرارات التسعير، فإىٍا ها زالت قاصرة 

هجاؿ تخفيض الخدهات لجذب عهبلء جدد كالهحافظة  في هكاكبة سكؽ الهىافسة في
 عميٍـ، بىاءن عمي ها سبؽ يهكف صياغة هشكمة البحث في التساؤؿ الرئيسي:

كيتفرع هىً التساؤالت ىل ىنالك تأثير لممحاسبةعنالتكاليفالبيئيةفيدعمالقدرةالتنافسية
 التالية:

 التىافسية؟ القدرة ـكدع البيئية لمتكاليؼ الهحاسبي ها ٌى العبلقة بيف القياس .ُ
 القدرة كدعـ البيئية التكاليؼ عف الهحاسبي ها ٌى العبلقة بيف اإلفصاح .ِ

 التىافسية؟
 أىداف البحث:

ك هحاكلة التعرؼ  يسع ىالباحثاف هف كراء ٌذا البحث إلي تحقيؽ ٌدؼ رئيسي أال ٌك
في  عمى فعالية الهحاسبة عف التكاليؼ البيئية كقدرتٍا في دعـ القدرة التىافسية

 الهىشآت الصىاعية، كها يسعى لتحقيؽ األٌداؼ الفرعية التالية:

 التىافسية. القدرة كدعـ البيئية لمتكاليؼ الهحاسبي دراسة العبلقة بيف القياس .ُ
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 كدعهالقدرة البيئية التكاليؼ عف الهحاسبي اإلفصاح هعرفة العبلقةبيف .ِ
 التىافسية.

 في الهىشآت الصىاعية.الخركج بىتائج كتكصيات قد تفيد هتخذم القرار  .ّ
 أىمية البحث:

 تىبع أٌهية البحث هف ىاحية عمهية كعهمية:     

 االىمية العممية:

اإلضافة الهتكقعة هف البحث لمهكتبات الجاهعية، كفتح آفاؽ جديدة في هجاؿ 
 التىافسية . القدرة البيئية هف خبلؿ ربطٍا بدعـ التكاليؼ الهحاسبةعف

تكمفة الهستٍدفة في قطاع الخدهات، كخاصة خدهات ( هقكهات تطبيؽ أسمكب الُ)
الهجاؿ الصىاعي، كأٌـ الهشكبلت التي تكاجً عهمية التطبيؽ في ٌذا القطاع 

 االقتصادم الحيكم.

( اآلثار اإليجابية التي قد تعكد عمي عهميات التسعير كخفض التكمفة الخاصة ِ)
ئٍا كخاصة في ظؿ بالخدهات الهتعددة التي تقدهٍا الهىشأت الصىاعية لعهبل

 الهىافسة الشديدة.

( إبراز أٌهية دكر الهحاسبة عف التكاليؼ البيئية هف هىظكر استراتيجي لتحسيف ّ)
القدرة التىافسية لمخدهات الهتىكعة التي تقدهٍا الهىشأت الصىاعية في ظؿ بيئة 

 التطكرات التكىكلكجية كالىظاـ العالهي الجديد السائد في الفترة الحالية.

 ضيات البحث:فر 

 لتحقيؽ أٌداؼ البحث، فإىً سكؼ يتهاختبار الفرضيتيف التاليتيف:



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -21- 

 كدعػػـ البيئيػػة لمتكػػاليؼ الهحاسػػبي القيػػاس بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات عبلقػػة ٌىالػػؾ .ُ
 التىافسية. القدرة

 البيئيػػة التكػػاليؼ عػػف الهحاسػبي اإلفصػػاح بػػيف إحصػائية داللػػة ذات عبلقػػة ٌىالػؾ .ِ
 التىافسية. القدرة كدعـ

 مناىج البحث :

يتبع الباحثاف الهىاٌج التالية: الهىٍج التاريخي، الهىٍج االستىباطي، الهىٍج 
 االستقرائي، كالهىٍج الكصفي التحميمي.

 مصادر جمع البيانات :

 الهصادر ثاىكية عف طريؽ الكتب، الدكريات، الرسائؿ العمهية، االىترىت،التقارير. .ُ
 الهصادراالكلية عف طريؽ االستباىة . .ِ

 حدود البحث :
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 ثانيا: الدراسات السابقة 

كع البحث سيتـ استعراض بعد االطبلع عمي الدراسات السابقة ذات السابقة بهكض
ي: الدراسات ذات  العبلقة بهكضكعىا كالتي تهكىا هف الحصكؿ عميٍا ٌك



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -21- 

إلىتحميؿ أساليب الهحاسبة اإلدارية  ٌدفت الدراسةم(: ٕٕٓٓدراسة منصور )
التىافسية الهتغيرة، كتحديد احتياجات التطكير في  الحديثة لهقابمة خصػائص البيئػة

التخطيط االستراتيجي كتحقيؽ ريادة  لتتبلءـ هع هتطمبػاتأساليب الهحاسبة اإلدارية 
الهىشأة في سكؽ الهىتج، كهف أٌـ ها أكصت بً الدراسةالعهؿ عمى تفعيؿ دكر 

ا ىظاها لمهعمكهػات فػيتحقيؽ استراتيجية ً األساليب الحديثة لمهحاسبة اإلدارية باعتباٌر
 القدرة التىافسية لمهىشأة.

هشكمة الدراسة فى هعرفة أثر الهٍارات القيادية في تهثمت (:ٕٙٓٓدراسة ياسين )
لى إبراز أثر الهٍارات  اهتبلؾ عكاهؿ تحقيؽ القدرة التىافسية في البىكؾ األردىية، كا 
القيادية في استخداـ الخبرات األساسية الهتاحة كتحقيؽ قيهة العهؿ كالقياـ بالهسؤكلية 

دفت إلى تحديد الهٍارات كالسمككيا ت األساسية لمقيادة ذات التأثير في االجتهاعية، ٌك
اهتبلؾ عكاهؿ القدرة التىافسية في قطاع البىكؾ األردىية.هف أبرز ىتائج الدراسة، أف 
ٌىاؾ دكر ٌاـ لمهٍارات القيادية في اهتبلؾ عكاهؿ تحقيؽ القدرة التىافسية في قطاع 

ىاؾ عبلقات ار  تباطية ذات البىكؾ األردىية كاىت إيجابية تكافرت بدرجة هرتفعة ٌك
داللة إحصائية بيف التغيرات االجتهاعية كهتغيرات الدراسة، أكصت الدراسة بتحفيز 
العاهميف كاستقطاب الكفاءات كاالحتفاظ بٍـ كتدريبٍـ لخمؽ بيئة هكجٍة ىحك التهيز 
كالهيزة التىافسية، ضركرة التركيز عمى كضع دراسات تٍتـ بتطبيقات كهفاٌيـ القدرة 

 ؽ األٌداؼ الهرجكة هف قبؿ اإلدارات.التىافسية لتحقي

تهثمت هشكمة الدراسة أف هشكبلت التمكث البيئي هف أٌـ م(: ٜٕٓٓدراسة مطاوع )
هشكبلت العصر التي تكاجً كافة الهستكيات الدكلية كاإلقميهية، كبالتالي التأثير عمى 

كاليؼ الهكارد الطبيعية الهتاحة، ٌدفت الدراسة لبياف هدىالحاجة إلى هحاسبة الت
أساليب قياس كتحميؿ عىاصر التكاليؼ البيئية، ثـ بياف دكر أساليب  البيئية، كدراسة

اإلىتاج الهتطكرة فى ظؿ كجكد التكاليؼ البيئية،أكصت الدراسة بعدد هف التكصيات 
هىٍا التركيز عمى بىاء ىهاذج تقمؿ هف التمكث عمى البيئة، إجراء الهزيد هف الدراسات 

 الهحاسبة عف التكاليؼ البيئية.عمى أساليب تطبيؽ 
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ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هحاكلة تقديـ هقترحات لتطكير م(: ٜٕٓٓدراسة سالم )
( التقميدم، كزيادة فعالية ىظاـ إدارة التكمفة في ABCالهشكبلت التي يكاجٍٍا ىظاـ )

الشركات الهطبقة لمهىٍج الهتكاهؿ، كها ٌدفت إلى عرض الهزايا الهتكقعة هف تكاهؿ 
( هع هحاسبة التكاليؼ البييئية، كقد أسفرت ABCاـ التكمفة حسب األىشطة )ىظ

ىتائج الدراسة عف أف تطبيؽ ىظاـ التكمفة حسب األىشطة الهتكاهؿ هع ىظاـ الزهف 
األهثؿ لمتكمفة يعهؿ عمى تحقيؽ أٌداؼ التطكر الهستهر، كها أف تكمفة تطبيؽ 

 كمفة تطبيقٍها.  ىظاهيف لمتكمفة في آف كاحد تدر عائدان يفكؽ ت

: ٌدفت ٌذي الدراسة إلى تحميؿ هشاكؿ كهعكقات م(ٕٓٔٓدراسة عبد الحميم )
التطبيؽ العهمي لىظـ هحاسبة التكاليؼ البيئية كدراسة آليات كخطكات تصهيـ ىظاـ 
لتحميؿ ىظاههحاسبةالتكاليؼ البيئية، كها ٌدفت إلى التقييـ العمهي لمهىافع الهتكقعة 

تكاليؼ البيئية، هف خبلؿ التطبيؽ العهمي عمى قطاع البىكؾ، هف ىظاـ هحاسبة ال
 كبالتحديد عمى أحد فركع البىؾ األٌمي الهصرم. 

تهثمت هشكمة الدراسة فى أف تمكث البيئة هف أٌـ الهشاكؿ م(: ٕٓٔٓدراسة خميل )
التي تكاجً العالـ ٌذا اليكـ ىظران ألثري الصحي عمى العاهميف كأدائٍـ هف ىاحية كعمى 

لهجتهع هف ىاحية ثاىية لذلؾ فإف ىقص تمؾ الهعمكهات ىجـ عىً تبىي قرارات غير ا
 سميهة ساٌهت في تدٌكر حالة البيئة بدالن هف هعالجتٍا.

ٌدفت الدراسة لهعرفة إهكاىية إعداد هعمكهات هحاسبية تعبر عف الهسؤكلية البيئية، 
مكث البيئي بالىسبة كدكر الكحدة االقتصادية في تقميؿ الهخاطر الىاجهة عف الت

لمعاهميف كأفراد الهجتهع كالبيئة، كهدل فاعمية الهعمكهات البيئية كخاصة الهحاسبية 
هىٍا في صىع القرارات التي تعهؿ عمى درء الخطر أك هعالجتً  هف خبلؿ تقديـ 

 الهعمكهات االقتصادية كالهحاسبية البلزهة لذلؾ.
ة تستطيع أف تؤثر في حهاية البيئة صيغت الفرضيات التالية إف الكحدة االقتصادي

 هف خبلؿ اإلفصاح الهحاسبي عف بياىات التمكث البيئي، 
هف أٌـ ىتائج الدراسة إف الهساٌهات الفكرية كالعهمية في هجاؿ الهحاسبة البيئية 
دارة الخطر الزالت قميمة هقارىة بحجـ التحدم كاآلثار الهرتبطة بهكضكع التمكث  كا 

بعدد هف التكصيات هىٍا حهاية كتطكير أصكؿ الكحدة كبها  البيئي، أكصت الدراسة
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يىسجـ هع هتطمبات الحفاظ عمى البيئة كالعاهميف كالهجتهع، تطكير أساليب اتخاذ 
القرار كالتخطيط كتحديد األكلكيات عف طريؽ اإلدراؾ الشاهؿ كالهىظـ ألىشطة 

ات االقتصادية بالتزاـ الكحدة، إصدار القكاىيف كاألىظهة كالتعميهات التي تكجب الكحد
 الهعايير الدكلية ذات العبلقة بحهاية البيئة كالهجتهع هف التمكث.

اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسة السابقة بتىاكؿ الدراسة السابقة  دكر الهحاسبة 
البيئية في إدارة الخطر الىاجـ عف التمكث البيئي كاإلفصاح عىٍا، بيىها تىاكلت 

 كر الهحاسبة عف التكاليؼ البيئية  في دعـ القدرة التىافسية الدراسة الحالية د
ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أٌهية هحاسبة التكاليؼ م(: ٕٔٔٓدراسة عبد اليادي )

البيئية فى تحسيف جكدة الهعمكهات الهحاسبية، هع األخذ فىاإلعتبار اآلثار البيئية 
ء عمى هفٍكـ كطبيعة الهحاسبة عف كاإللتزاهات كالتكاليؼ الهترتبة عميٍا، إلقاء الضك 

التكاليؼ البيئية كأٌهيتٍا، هف أٌـ ىتائج الدراسة يكجد أثر ذك داللة إحصائية لقرارات 
هستخدهى الهعمكهات الهحاسبية فيها يتعمؽ بالتكاليؼ البيئية فى الشركات الصىاعية 

اسبية، الهدرجة فى سكؽ الككيت لؤلكراؽ الهالية فى تحسيف جكدة الهعمكهات الهح
كجكد أثر ذك داللة إحصائية إلجراءات تبكيب التكاليؼ البيئية فى الشركات 
الصىاعية الهدرجة فى سكؽ الككيت لؤلكراؽ الهالية فى تحسيف جكدة الهعمكهات 

 الهحاسبية.
تهثمت هشكمة الدراسة فى تحديد أثر العكاهؿ الحاسهة م(:ٖٕٔٓدراسة ميسر )

اتيجية لمهيزة التىافسية في الشركة العاهة لصىاعة لمجكدة في تحقيؽ األبعاد اإلستر 
األدكية كالهستمزهات الطبية، كتـ تحديد اإلطار العاـ لهشكمة الدراسة في هدل 
استعداد الشركة العاهة لؤلدكية كالهستمزهات الطبية في تحديد اإلطار الخاص 

كهف ثـ تحديد بالعكاهؿ الحاسهة  لمجكدة كاألبعاد اإلستراتيجية لمهيزة التىافسية 
العكاهؿ الحاسهة لمجكدة كاألبعاد اإلستراتيجية لمتهيز، تكصمت الدراسة إلى كجكد 
عبلقات ارتباط هعىكية بيف العكاهؿ الحاسهة لمجكدة كاألبعاد اإلستراتيجية لمهيزة 
التىافسية. كها أكصت الدراسة بضركرة إجراء الشركة تقييـ عادؿ كصادؽ لمهجٍزيف، 

ة لتقييـ األداء لمقادة كالهكظفيف في الشركة، كتبىي ىظاـ شاهؿ ككضع هعايير كفؤ 
 لمتعمـ كالتطكير كالتدريب.
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ٌدفت الدراسة إلى تجىب هعظـ األخطاء التكمفة السابقة م(: ٖٕٔٓدراسة وليد )
فىالىٍج الهستخدـ فىالهىشات، كالذل يتهيز بقدرتً عمى االىدهاج هع الطرؽ 

سبة بطريقة الدعـ أعهاؿ اإلدارة كهٍاـ هختمفة. كههارسات اإلدارة الحديثة الهحا
( كهحاسبة ERPكالتعرؼ عمى أثر التكاهؿ بيف تخطيط هكارد الهؤسسة ىظاـ )

التكاليؼ البيئية، كأىٍا اىعكاسات عمى التكمفة إدارة، أكصت الدراسة بعدد هف 
بيف ىظـ التكصيات هىٍا أٌهية تطبيؽ هحاسبة التكاليؼ البيئية لتحقيؽ التكاهؿ بيىً ك 

 تخطيط الهكارد فى الهشاريع الصىاعية.

ٌدفت الدراسة إلى كضع إطار ىظرم لهفٍكـ التكاليؼ : م(ٕٛٔٓدراسة وفاء )
البيئية، كقياس أداء الهىشأة ىحك ٌدؼ االستداهة هف كجٍة الىظر االقتصادية 

هفاٌيـ كاالجتهاعية كالبيئية. هف ىتائج الدراسة إلى أف التكاليؼ البيئية تعتبر هف ال
التي ىالت كثيران هف االٌتهاـ سكاء هف الىاحية االقتصادية أك البيئية أك االجتهاعية 
هف أجؿ تعظيـ رفاٌية اإلىساف في الكقت الحاضر دكف الهساس بقدرة األجياؿ 
الهقبمة عمى تمبية احتياجاتٍا، كعدـ إظٍار التكاليؼ البيئية في القكائـ الهالية يترتب 

القكائـ الهالية، أكصت الدراسة عمى هعرفة هحاسبة التكاليؼ  عميً عدـ هصداقية
ا فى دعـ القدرة التىافسية.  البيئية كدكٌر

 اإلطار الىظرم لمهحاسبة عف التكاليؼ البيئية 
 أوال: مفيوم البيئة:

كيعرفٍا عمهاء البيئة بأىٍا " الكسط أك الهجاؿ الكائف الذم يعيش فيً اإلىساف بها  -
 (.ََِّعية كبشرية يتأثر بٍا كيؤثر فيٍا.)د. شكقي يضهً هف ظكاٌر طبي

كبالتػالي فػإف تعريػػؼ البيئػة يعتبػػر تعريفػا ىسػبيا يػػرتبط بالشػيء أك الهجػػاؿ الهعىػى بٍػػذا 
التعريػػؼ كالٍػػدؼ الهرجػػك تحقيقػػً هػػف ذلػػؾ، كعمػػي ذلػػؾ يهكػػف لمباحػػث التكصػػؿ إلػػي 

ىسػػاف، بهػػا يحكيػػً تعريػؼ لمبيئػػة كفقػػا لٍػدؼ البحػػث بأىٍػػا الهحػيط الػػذم يعػػيش فيػً اإل
 هف ظكاٌر طبيعية كهادية، هؤثرا فيٍا كهتأثرا بٍا.

 ثانيًا: مفيوم التموث البيئى: 
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كيعرؼ التمكث اىً إفساد الهككىات البيئية حيث تتحكؿ ٌذي الهككىات هف  -
ا في  عىاصر هفيدة إلى عىاصر ضارة )همكثات( هها يفقدٌا الكثير هف دكٌر

ىظاـ أيكمكجي إلى همكثات اذا ها فقدت  صىع الحياة، حيث تتحكؿ عىاصر أم
كثير هف صفاتٍا أك كهياتٍا ) بالزيادة كالىقصاف ( التي خمقت لٍا بحيث تصبح 

 ـ(.ُٖٗٗفي صكرتٍا الجديدة عىصران همكثان لمبيئة.)عبد الٍادم 
بذلؾ فقد اتفؽ العمهاء عمى تعريػؼ تمػكث البيئػة بأىػً يشػهؿ اإلخػبلؿ بػالتكازف الطبيعػي 

 لبيئة الذم يؤثر في حياة الكائىات الحيةلهككىات ا

 مفيوم محاسبة التكاليف البيئية:

يهكف تعريؼ هحاسبة التكاليؼ البيئية بأىٍا هجهكعة عىاصر التكاليؼ الهرتبطة  -
ذات العبلقة برقابة كتحديد كتصحيح تمؾ األخطاء التي تىجـ عف تصرفات 

كالىبات، كذلؾ يشهؿ العكاهؿ كقرارات سمبٌية كهحتهمة عمى حياة اإلىساف كالحيكاف 
 ـ (.َُِٕالهمكثة لمهاء كالٍكاء كالتربة .)عهر 

يرل الباحثاف أف تعريؼ هحاسبة التكاليؼ البيئية يىبغي أف يشهؿ جهيع العىاصر  -
التي كردت في التعاريؼ السابقة، فٍي يهكف أف تعرؼ عمى أىٍا هجهكعة 

ك الىظاـ أك الخدهات، التي التكاليؼ التي تظٍر هع الهىتج، أك هع العهميات، أ
ىشأت هف عبلقاتٍا بىشاطي الكقاية البيئية أك الضرر البيئي، فضبل عف التكاليؼ 
األخرل التي تشهؿ تكاليؼ اإلجراءات الهتخذة أك الهطمكب اتخاذٌا إلداري اآلثار 

 .البيئية التي تترتب عمى ىشاط ها كالهٍهة هف أجؿ اتخاذ قرارات إدارية جيدة
 ياس المحاسبي:مفيوم الق

القياس الهحاسبي ٌك الكحدة  التى يتـ عمى أساسٍاإثبات العهميات الهالية حيث أف  
 الىقكد ٌىأساس التبادؿ كهستكدع القيهة،كيفترض الهحاسب أف قيهً كحدي الىقد تظؿ

 . ثابتة خبلؿ الفترات الهحاسبية
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داث الخارجٌة وٌختص مفهوم أساس القٌاس المحاسبً بتحدٌد اَثار النقدٌة لّح
والداخلٌة القابلة لٓثبات المحاسبً كما ٌحدد هذا المفهوم أساس القٌمة التً ٌجب 

 تسجٌلها وإظهارها فً التقارٌر المحاسبٌة نتٌجة تلك اِحداث. 

 ـ(.ُٗٗٗ) د. عهرك أىمية القياس المحاسبى لمتكاليف البيئية: -
حديثة ىسبيان حيث أف الشركات يشكؿ االٌتهاـ بتحديد كقياس التكاليؼ البيئية ظاٌرة 

كاىت ال تٍتـ بظاٌرة التمكث البيئى كها أىٍا كاىت ال تٍتـ باىبعاثات األدخىة التى 
تمكث الٍكاءأك بتصريؼ الهخمفات فى األىٍار هها يٍدد سبلهة الكائىات الحية التى 
تعيش عمى ضفاؼ تمؾ األىٍار كيرجع عدـ اٌتهاـ الشركات إلى الشعكر السائد لدل 

 الهجتهعات الغربية الهتقدهة بأىٍـ يهتمككف هكارد طبيعية ٌائمة ال تىضب.
بالتالى فبل تكجد هشكمة هف كجكد أراضى غير هستغمة بسبب التمكث البيئى كها أف 
التكاليؼ الهرتفعة إلزالة هظاٌر ٌذا التمكث ال تقىع إدارة الشركات بالقياـ بأىشطة 

زايد ضركرة العيش فىبيئة ىظيفة آهىة كخاصة هع اإلزالة، كتدريجيان بدأ االٌتهاـ بت
ظٍكر بعض القكاىيف الخاصة بحهاية البيئة كهع تزايد أيضا الككارث البيئية بدأ 
دارة التكاليؼ البيئية خصكصان هع  االٌتهاـ يتركز عمى استىباط أساليب لقياس كا 

شطة كالتى تتطمب أف تهارس الشركات أىISO14000ظٍكر هكاصفات جديدة لبليزك
 صديقة لمبيئة فى هختمؼ العهميات اإلىتاجية كالتسكيقية. 

كتتضح أٌهية القياس الهحاسبى لمتكاليؼ البيئية فيها يمى :)عبد العميـ  -
ـ(قياس التكاليؼ البيئية يسٍـ فى تقديـ الهعمكهات البلزهة لتخطيط ََِٓ

 األىشطة بالهشركع عمى أسس كاقعية.
لمهفاضمة بيف تكمفة التمكث كتكمفة هىع التمكث هف إجراء الدراسة الهقارىة البلزهة  -

داخؿ الهشركع ككذلؾ الهفاضمة بيف البدائؿ الهختمفة لتكمفة هىع التمكث كذلؾ . 
اب   ـ(. ُٔٗٗعىاصر قياس التكاليؼ البيئية:)د. عبد الٌك

يتطمب عهمية القياس الهحاسبي لمتكاليؼ البيئية تكافر عدة عىاصر لكي تتـ عهمية 
 يهكىإيضاحٍا عمى الىحك التالي: القياس،

 تحديد األىشطة هحؿ القياس .أ 
 تحديد كحدة القياس .ب 
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 تحديد طرؽ القياس .ج 
المعالجة المحاسبية لمتكاليف البيئية:   

تىقسـ التكاليؼ البيئية إلى تكاليؼ خاصة باألصكؿ الهستخدهة فى العهميات 
 ٍا هحاسبيان كها يمى:اإلىتاجية كالهصركفات التى تستٍمؾ خبلؿ الفترة، كيهكف هعالجت

التكاليؼ الخاصة باألصكؿ الثابتة: لها كاف فى الغالب أف تككف األصكؿ  .أ 
الهستخدهة ٌى هف األصكؿ الهعهرة التى تىتهى إلى األصكؿ الثابتة الهمهكسة 
ا ال  الهستخدهة فى العهميات اإلىتاجية لفترات طكيمة لذلؾ فإف تكمفة عىاصٌر

لثابتة األخرل أل عىد إجراء عهميات القياس تختمؼ عف عهمية قياس األصكؿ ا
 لٍذي األصكؿ )أل يتـ استٍبلكٍا بىفس طريقة استٍبلؾ األصكؿ الثابتة( .

هصركفات الحد هف التمكث:يقصد بٍذي الهصركفات جهيع التكاليؼ الهستىفذة  .ب 
كالتى يتـ خصهٍا هف إيرادات الفترة كتىقسـ هصركفات الحد هف التمكث إلى قسهيف 

 ٌها:
 هصركفات التى تىفؽ هباشرة هف ًقبؿ الكحدة االقتصادية فى هجاؿ الحد هف ال

التمكث كتعتبر جهيع الهصركفات التى أىفقت فى إزالة الىفايات الضارة بالبيئة 
فى فترة هحاسبية هعيىة هف الهصركفات االيراديةالتى تحهؿ عمى حساب 

 األرباح كالخسائر خصهان عمى غير أداة ىفس الفترة. 
 ركفات التى تدفع هف ًقبؿ الكحدة االقتصادية لمجٍات الرسهية الهختصة الهص

 فى هجاؿ الحد هف التمكث. 
 

 العوامل المؤثرة عمى القياس واإلفصاح المحاسبي البيئى:

 العوامل التي تؤثر عمى درجة القياس المحاسبي:
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عػػف ٌىػػاؾ هجهكعػػة هػػف العكاهػػؿ التػػي تػػؤثر عمػػى درجػػة القيػػاس لمهعمكهػػات الهترتبػػة 
ػػػػػػي  ػ ػػػػػػي اآلتػػ ػ ػػػػػؿ فػ ػ ػ ػػػػػذي العكاهػ ػ ػ ػػػػػؿ ٌػ ػ ػ ػػػػػادية كتتهثػ ػ ػ ػػػػػدة االقتصػ ػ ػ ػػػػػة لمكحػ ػ ػ ػػػػػػطة البيئيػ ػ األىشػ

 ـ(.ََِْهحهدالفيكهي)

 عكاهؿ بيئية.. ُ

 . عكاهؿ تتعمؽ بالهعمكهات.ِ

 .عكاهؿ تتعمؽ بالكحدة االقتصادية.ّ

 اتجاىات اإلفصاح عن المعمومات المترتبة عن األنشطة البيئة:

الخصػػكص اف ٌىػػػاؾ ثبلثػػػة اتجاٌػػػات  تبػػيف هػػػف خػػػبلؿ الدراسػػات التػػػي أجريػػػت بٍػػػذا
 لئلفصاح عف البياىات الهترتبة عف األىشطة البيئية لمكحدة ٌي.

 االتجاي األكؿ: الفصؿ بيف التقارير الهالية كالتقارير البيئية 

االتجػػاي الثػػاىي: اإلفصػػاح عػػف الهعمكهػػات الهاليػػة كالهعمكهػػات الهترتبػػة عػػف األىشػػطة 
 لدهجالبيئية في تقرير كاحد "طريقة ا

 االتجاي الثالث: اإلفصاح عف الهعمكهات البيئية فقط

ػػػػتفيديف   بػػػػػػبلغ الهسػػ ػػػػية لىقػػػػػؿ كا  ػػػػة األداة الرئيسػػ ػػػػكائـ الهاليػػ ػػػػارير كالقػ تهثػػػػػؿ التقػػ
ػػا الهحاسػػبة لتقيػػيـ األداء كاتخػػاذ القػػرارات كالكقػػكؼ عمػػى قػػدرة  بالهعمكهػػات التػػي تكفٌر

ألطػػراؼ لمهعمكهػات يتطمػػب الكحػدة لتحقيػؽ أٌػػدافٍا كحتػى يهكػف تمبيػػة احتياجػات ٌػذي ا
 اآلتي:

 أ. أف تككف تمؾ الهعمكهات هبلئهة. 

 ب. أف تككف هفٍكهة هف قبؿ الهستفيديف.

 االفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية:
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( ُفي ىشرتً رقـ )  (FASB )لقد أشار هجمس هعايير الهحاسبة األهريكي
هف الهستثهريف الحالييف  إلي أف الٍدؼ هف القكائـ كالتقارير الهالية ٌك إهداد كؿ

كالهتكقعيف كالدائىيف بالهعمكهات الهفيدة التي تساعدٌـ عمي اتخاذ القرارات الرشيدة 
كبحيث تككف ٌذي الهعمكهات هفٍكهة لهف يستخدهٍا كاف تهد ٌذي القكائـ كالتقارير 

ـ بالهعمكهات عف التدفقات الىقدية كالعائد اله تكقع كبل هف الهستثهريف كالدائىيف كغيٌر
ا،  برزت في  الحصكؿ عمية هف استثهاراتٍـ أك الفكائد عمي أهكالٍـ التي أقرضٌك
اآلكىة األخيرة أٌهية اإلفصاح عف الهعمكهات البيئية كأٌهية السمكؾ البيئي هىاسب 

اب   ـ(ُٔٗٗكذلؾ لؤلسباب التالية: )د. عبد الٌك

كالهعمكهػات  تطكر هعيػار العػرض اإلفصػاح العػاـ عػف طريػؽ التكسػع فػي البياىػات .أ 
التػػي يػػتـ اإلفصػػاح عىٍػػا هػػف حيػػث الشػػكؿ كالهضػػهكف لتشػػهؿ األداء االقتصػػػادم 

 كالبيئي لمهىشأة.
تمبيػػة احتياجػػػات هسػػػتخدهي القػػػكائـ الهاليػػػة هػػػف الهعمكهػػػات البيئيػػػة، حيػػػث قػػػد  .ب 

ـ الشػػركات التػػي ال تفصػػح عػػف أدائٍػػا  يعػػزؼ الهسػػتثهريف عػػف االسػػتثهار فػػي أسػٍػ
ـ الهىشػػأة أك  البيئػي كقػػد يصػؿ األهػػر إلػي تٍديػػد اسػتهرار الهىشػػأة ىتيجػة اىٍيػػار أسٍػ

 هقاطعة الهستٍمكيف لهىتجاتٍا التي تضر البيئة.
 ترشيد القرارات االقتصادية لهستخدهي القكائـ الهالية  .ج 

 مفيوم القدرة التنافسية

تعريؼ التىافسية حسب الهؤسسات:يتهحكر تعريؼ التىافسية لمشركات حكؿ قدرتٍا 
ات الهستٍمكيف الهختمفة، كذلؾ بتكفير سمع كخدهات ذات ىكعية جيدة عمى تمبية رغب

تستطيع هف خبللٍا الىفاذ الى األسكاؽ الدكلية، فالتعريؼ البريطاىي لمتىافسية يىص 
عمى أىٍا : القدرة عمى اىتاج السمع كالخدهات بالىكعية الجيدة كالسعر الهىاسب كفي 
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ذا يعىي تمبية حاجات ال هستٍمكيف بشكؿ أكثر كفاءة هف الهىشأة الكقت الهىاسب ٌك
 األخرل .

أيضان تعىي القدرة عمى تزكيد الهستٍمؾ بهىتجات كخدهات بشكؿ أكثر كفاءة كفعالية 
هف الهىافسيف اآلخريف في السكؽ الدكلية، هها يعىي ىجاحان هستهران لٍذي الهؤسسة 

، كيتـ ذلؾ هف عمى الصعيد العالهي في ظؿ غياب الدعـ كالحهاية هف قبؿ الحككهة
خبلؿ رفع إىتاجية عكاهؿ اإلىتاج الهكظفة في العهمية اإلىتاجية )العهؿ كرأس الهاؿ 

 كالتكىكلكجيا( .

اٌتـ الكتاب كاإلقتصادييف ) ـََُِكديع (: تعريف التنافسية عمى مستوى الدول
ككذلؾ الهىظهات كالٍيئات الدكلية بتعريؼ التىافسية عمى هستكل الدكؿ أكثر هف 

ؼ التىافسية عمى هستكل الهؤسسات كقطاع الىشاط، لذلؾ ىجد أف ٌىاؾ العديد تعري
هف التعاريؼ كتختمؼ حسب الزاكية التي ترل هىٍا التىافسية كسىتطرؽ ألٌـ ٌذي 
التعاريؼ، اهاتعريؼ الهجمس األهريكي لمسياسات التىافسية، فتعرؼ عمى أىٍا قدرة 

سكاؽ العالهية كفي ىفس الكقت تحقيؽ الدكلة عمى اىتاج سمع كخدهات تىافس في األ
 هستكيات هعيشة هطردة في األجؿ الطكيؿ .

ىاؾ فرؽ كاضح بيف هفٍكـ التىافسية كالتىافس حيث أف األكؿ أىمية التنافسية: ٌك
يهكف أف يعرؼ عمى أىً قدرة البمد عمى تصريؼ بضائعً في األسكاؽ الدكلية، فإف 

إلىتاج كالتجارة في البمد الهعىي كبالتالي الثاىي يتهثؿ في الشركط التي يتهكفقٍا ا
تصؼ تمؾ السكؽ الهعىية . لكف كبل الهفٍكهيف هف العىاصر األساسية ألم تحميؿ 
اإلىتاج كالتجارة الدكلية، اها عف التىافسية كالتىهية، فإف الىهك اإلقتصادم كالعدالة 

ـ أكؿ كعالـ اإلجتهاعية كجٍاف لعهمة كاحدة، في ظؿ عالـ هتغير، فبل كجكد لعال
ىها عالـ سريع كعالـ بطئ في زهف اىتقمت فيً التىافسية هف إطار الهكاف  ثالث، كا 
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الى الفضاء التخيمي، حيث ال كجكد لمحدكد السياسية التي يهكف أف تقؼ كحاجز في 
كجً التجارة اإللكتركىية.كفي ظؿ ٌذي التغيرات كاف لزاها أف يعطي القطاع الخاص 

ذا ها جعؿ القطاع الخاص يستثهر كؿ دكر الريادة هع بقاء  الدكلة كداعـ لً، ٌك
طاقاتً لمكصكؿ الى هزيد هف الهعرفة عف حاجات السكؽ ككؿ ها هف شأىً أف يرفع 

 هف إىتاجيتً، كبالتالي فإف التىافسية ٌي اإلىتاجية.

كلتحقيؽ اإلىتقاؿ هف زاكية التابعيف في الهىافسة الى زاكية القائديف البد لمصىاعة هف 
اتباع استراتيجية اىتقالية تعتهد عمى ترجهة الخيارات كالخطط الهتبعة هف قبؿ ٌذي 
الشركات الى عهؿ فكرم، إضافة الى تشغيؿ الكفاءة التشغيمية باإلستغبلالألهثؿ 
لهدخبلت اإلىتاج )العهالة، رأس الهاؿ، الهكاد الخاـ، الطاقة، الهعرفة(، بٍدؼ 

أقؿ تكمفة، كىتيجة لكؿ ذلؾ فإف الشركات الكصكؿ الى هىتج ذك جكدة عالية كب
العاهمة في قطاعات ذات قيهة هضافة عالية كالتي تتهتع بكفاءة عالية تككف رائدة 
في الهىافسة، كلمكصكؿ الى الريادة في الهىافسة فإف اهاـ الشركات عدة خيارات، اها 

جزاء هحددة اتباع الخيار السٍؿ كالههثؿ بتطكير الكفاءة التشغيمية، كهع اختيار ا
ك  كهتهيزة هف طمب السكؽ حيث تكهف الربحية العالية، اها الخيار الصعب ٌك
الهتهثؿ في اىتٍاج استراتيجية جديدة هتهثمة في اإلىتقاؿ ىحك خدهة أجزاء هحددة 
كهتهيزة هف السكؽ كهف ثـ تحسيف الكفاءة التشغيمية، عمهان بأىً كمها تكجٍت 

هتهيزة هف السكؽ كمها زادت ربحيتٍا كاقتربت الشركات ىحك خدهة اجزاء هتخصصة ك 
 هف زاكية القيادة.

يرل الباحثاف أف التىافسية عبارة عف طرح فكرة هف خبلؿ الشراكة الفاعمة 
كالحقيقية بيف الحككهة كالقطاع الخاص. كإلتخاذ القرار الصحيح البد هف آلية تكفؿ 

ألكلية كتحميمٍا كدراستٍا، تحكيؿ الهعمكهات الى هعرفة هف خبلؿ تجهيع الهعمكهات ا
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كهف ثـ كضعٍا في إطار عاـ كهىطقي يسٍؿ إستيعابً كبالتالي استخداهً كهرجع 
يربط اإلستراتيجيات التىهكية الهختمفة بعضٍا البعض، فيتـ تكظيفً لتحسيف هستكل 
القيهة الهضافة، كبالتالي تحسيف تىافسية الدكلة كالىٍكض بإقتصادٌا، كها أف 

عمى خمؽ إطار تىافسي لمتفكير كالتحميؿ ككضع آلية التىهية هف  الهعرفة تساعد
خبلؿ ىشر الهعمكهات كلضهاف كصكؿ الهعرفة الى حيز التىفيذ، كها يرل الباحثاف 
أف التىافسية ال بد هف تحقيقٍا هف خبلؿ االلتزاـ بهعايير جكدة الهىتجات كاتباع ىظـ 

كسبلح تىافسي سكاء في سرعة اىتاج تهكف هف االستفادة هف عاهؿ الكقتكالزهف 
ابتكار هىتجات جديدة أك سرعة التسميـ أك تسميـ الهىتجات في أك قبؿ الكقت الهتفؽ 

  عميً.

 التنافسية: مؤشرات قياس القدره

قد يتطابؽ هفٍكـ التىافسية اذا كاف تحسيف تىافسية الهىشاة اك الصىاعة قد تحقؽ هع 
الهىاسب اف يجرم التحميؿ عمي هستكيات  االحتفاظ بهستكيات التشغيؿ،كلٍذا فاف هف

كيهكف ايضا  ثبلثً: هستكم الهشركع،هستكم الصىاعة كهستكم االقتصاد الكطىي،
اف يضاؼ هستكم التكاهؿ االقتصادم؛ عمى أىً يهكف أف تقاس القدرة التىافسية 

تصهيـ كتصىيع الهىتج، بهعىى أف تصهيـ الهىتج يهثؿ ) ََِِىكير ( بؤشرات هىٍا:
تصهيـ هقارىة بغيري هف الهىتجات الهىافسة، كتتهثؿ األىشطة البلزهة لتهيز أفضؿ 

الهىتج هف حيث التصهيـ في دراسة الهكاصفات التي يتطمبٍا الهستٍمؾ، كتهيز 
الهىتج عف غيري هف الهىتجات الهىافسة كالهفاضمة بيف بدائؿ التصهيـ الهتاحة 

تعتبر جكدة الهىتج العاهؿ  كاختيار أفضمٍا، باإلضافة إلى هؤشر الجكدة حيث
 األساسي لتحقيؽ تهيز الهىتج.

 تتهثؿ في:لممؤسسة: التنافسية عواماللقدرة
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 هكقع الهؤسسة في السكؽ
 هعدؿ ىهك الحصة السكقية

 .الهعرفة: تعبر الهعرفة عف رأس الهاؿ الفكرم الذم يهكف تكظيفً لصالح الهؤسسة 
 الدراسة الهيداىية:

هثؿ هجتهع الدراسة في كؿ هف الهديريف كىكابٍـ كالهراجعيف يتأواًل: مجتمع الدراسة:
 ، كالهحاسبيف في هجهكعة جياد الصىاعية.يفالداخمي

: قػاـ الباحثػاف باختيػار عيىػػة الدراسػة بطريقػة عهديػة بحيػث تشػػهؿ ثانيًا:عينةة الدراسةة
األطػػػراؼ الهعىيػػػة كالهٍتهػػػة بهكضػػػكع الدراسػػػة كبهػػػا يتػػػكافر لٍػػػا هػػػف الخبػػػرة العمهيػػػػة 

( اسػػػػتهارة اسػػػػتبياف عمػػػػى الفئػػػػات َُٓلعهميػػػة، عميػػػػً قػػػػاـ الباحثػػػػاف بتكزيػػػػع عػػػػدد )كا
 %(.ٔٗ( إستباىة بىسبة )ُْْالهستٍدفة الهطمكبة تهاسترداد )

 ثالثًا: تحميل البيانات:

ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيةاس المحاسةبي لمتكةاليف الفرضيةاألولي: 
 البيئيةودعم القدرة التنافسية

 ( التوزيع التكراري لعبارات الفرضية األولئل )جدو

 العبارة

 

 ال أكافؽ هحايد أكافؽ أكافؽ بشدة
ال أكافؽ 
 بشدة

 ىسبة عدد ىسبة عدد ىسبة عدد ىسبة عدد ىسبة عدد

التكافؽ في أٌداؼ 
كاحتياجات األطراؼ 

لهعمكهات التقارير الهتعمقة 
بالتكاليؼ البيئية تزيد هف 

 القدرة التىافسية 

ّٔ 43.8% ٖٔ 47.2% ُِ 8.3% ُ 0.7% َ 0% 
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كجكد أساس سميـ لتكفير 
البياىات كالهعمكهات 

الخاصة باألىشطة البيئية 
يدعـ القدرة التىافسية 

 لمهىشأة

ِٔ 18.1% َُٖ 75% َُ 6.9% َ 0% َ 0% 

ـ ألسس  التطبيؽ السمي
كقكاعد القياس الهحاسبي 

 يدعـ القدرة التىافسية
ّْ 23.6% ٖٔ 59.7% ِْ 16.7% َ 0% َ 0% 

تطبيؽ القياس الهحاسبي 
عف التكمفة البيئية لً دكر 
في تحقيؽ جكدة التقارير 

ـ ذلؾ في دعـ القدرة  كيساٌ
 التىافسية

َٓ 34.7% ِٔ 43.1% َّ 20.8% ِ 1.4% َ 0% 

تطبيؽ أسمكب هحاسبة 
التكمفة البيئة يظٍر كؿ 

البياىات الهٍهة التى تساٌـ 
 في دعـ القدرة التىافسية

ّٗ 64.6% ّٕ 25.7% ٗ 6.3% ٓ 3.5% َ 0% 

استخداـ القياس لمتكمفة 
البيئية األهر الذل يىعكس 
 عمى  دعـ القدرة التىافسية

َُٔ 73.6%  ِٗ 20.1% ٗ 6.3% َ 0% َ 0% 

 ـََِِالهصدر: إعداد الباحثاف هف ىتائج التحميؿ اإلحصائي 
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 ( يتضح اآلتي:ُهف الجدكؿ )

( % بيىهػا بمغػت ىسػبة غيػر ُٗلهكافقيف بشدة لمعبارة األكلػي).بمغت ىسبة الهكافقيف كاُ
( %،اهػػػاأفراد العيىػػػة كالػػػذيف لػػػـ يبػػػدكا إجابػػػات ٕ.َالهػػػكافقيف كغيػػػر الهػػػكافقيف بشػػػدة )

 (%. ّ.ٖهحددة فقد بمغت ىسبتٍـ )

( % بيىهػػا بمغػػت ىسػػبة ٔ.ّٗ.بمغػت ىسػػبة الهػػكافقيف كالهػػكافقيف بشػػدة لمعبػػارة الثاىيػػة)ِ
( %،اهػػاأفراد العيىػػة كالػػذيف لػػـ يبػػدكا إجابػػات َغيػػر الهػػكافقيف بشػػدة )غيػػر الهػػكافقيف ك 

 (%.ٗ.ٔهحددة فقد بمغت ىسبتٍـ )

( % بيىهػػا بمغػػت ىسػػبة ّ.ّٖ.بمغػػت ىسػػبة الهػػكافقيف كالهػػكافقيف بشػػدة لمعبػػارة الثالثػػة)ّ
( %،اهػػاأفراد العيىػػة كالػػذيف لػػـ يبػػدكا إجابػػات َغيػػر الهػػكافقيف كغيػػر الهػػكافقيف بشػػدة )

 (%. ٕ.ُٔفقد بمغت ىسبتٍـ ) هحددة

( % بيىهػا بمغػت ىسػبة ٖ.ٕٕ. بمغت ىسبة الهكافقيف كالهكافقيف بشػدة لمعبػارة الرابعػة )ْ
( %. اهاأفراد العيىػة كالػذيف لػـ يبػدكا إجابػات ْ.ُغير الهكافقيف كغير الهكافقيف بشدة )

 (%.ٖ.َِهحددة فقد بمغت ىسبتٍـ )

( % بيىهػػا بمغػػت ّ.َٗدة لمعبػػارة الخاهسػػة ). بمغػػت ىسػػبة الهػػكافقيف كالهػػكافقيف بشػػٓ
(%. اهػػاأفراد العيىػػة كالػػذيف لػػـ يبػػدكا ٓ.ّىسػػبة غيػػر الهػػكافقيف كغيػػر الهػػكافقيف بشػػدة )

 (%. ّ.ٔإجابات هحددة فقد بمغت ىسبتٍـ )

(% بيىهػػػا بمغػػػت ٕ.ّٗ. بمغػػت ىسػػػبة الهػػػكافقيف كالهػػػكافقيف بشػػػدة لمعبػػػارة السادسػػػة )ٔ
(%. اهػػػاأفراد العيىػػة كالػػػذيف لػػػـ يبػػػدكا َهػػػكافقيف بشػػػدة )ىسػػبة غيػػػر الهػػػكافقيف كغيػػر ال

 (%. ّ.ٔإجابات هحددة فقد بمغت ىسبتٍـ )
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 عةةن المحاسةةبي اإلفصةةاح بةةين إحصةةائية داللةةة ذات عالقةةة الفرضةةيةالثانية: ىنالةةك
 التنافسية القدرة ودعم البيئية التكاليف

 ( التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الثانيةٕجدول )

 العبارة

 

 ال أكافؽ بشدة ال أكافؽ هحايد أكافؽ أكافؽ بشدة

سبة عدد
ى

سبة عدد 
ى

سبة عدد 
ى

سبة عدد 
ى

سبة عدد 
ى

 

اإلفصاح الهحاسبي 
يقػػػػػـك عمػػػػػػى أسػػػػػػاس 
التركيػػػػػػػػػػػػػػػػز القػػػػػػػػػػػػػػػػكائـ 
ٍػػػػػػػػػا  الهاليػػػػػػػػة التػػػػػػػػى ل
هٍهة هعيىة لتعكس 
الهعمكهػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػي 
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة 

 التىافسية

 ِٔ 
43.
1% 

ْٗ 
34
% 

ّّ 
22.9

% 
َ 0% َ 0% 

ـ ا إلفصػػػػػػػػػػػػػػاح يسػػػػػػػػػػػػٍػ
الهحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
تخفيض التبايف في 
ٌػػػداؼ كاحتياجػػػات  أ
األطػراؼ لهعمكهػػات 
التقػارير الهاليػة ههػػا 
يزيػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػدرة 

 التىافسية

ُٗ 
63.
2% 

ُّ 9% ّٔ 25% ْ 
2.8
% 

َ 0% 
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ٌىالػػػؾ تركيػػػز عمػػػى 
تخصػػػػػػػػػػػيص كمػػػػػػػػػػػؼ 
األىشػطة عمػى التػى 
ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ل
بالتكػػػػػػػػاليؼ البيئيػػػػػػػػػة 
كفقػػػػػػػػػػػػػػػػػان لهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػببات 
التكمفػػػػػػػػػػػػػػة لتطػػػػػػػػػػػػػػكير 

 التىافسية القدرة

88 
61.
1% 

ّ 
2.1
% 

ْٔ 
31.9

% 
7 4.9 َ 0% 

االعتهػػػػػػػػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
هعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب 
ٍػػػػػدؼ إلػػػػػى  كاألثػػػػر ي
تحقيػػػػػػؽ أكبػػػػػػر قػػػػػػدر 
هػػػػػػػػػػف العدالػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي 
تخصيص التكاليؼ 
كأكبػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػدر هػػػػػػػػػػػف 
الدقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
التخصػػػػػيص لزيػػػػػادة 

 القدرة التىافسية

َُٖ 
75
% 

ُِ 
14.
6% 

ُٓ 
10.4

% 
َ 0% َ 0% 

يساعد هدخؿ قياس 
فى  التكاليؼ البيئية

تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة 
 التىافسية بالهىشآت

َُِ 
70.
8% 

ِٔ 
18.
1% 

ُْ 
9.7
% 

ِ 
1.4
% 

َ 0% 

 %0 َ.13 19 %25 4.2ّٔ ٔ.57 83اإلفصػػػػػػػػػػػػػػاح يهثػػػػػػػػػػػػػػؿ 
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هصػػػػػػػػدر هعمكهػػػػػػػػػات 
دائػػـػ عػػػف التكػػػػاليؼ 
البيئيػػػػة عمػػػػى يػػػػػؤثر 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة 

 التىافسية إيجابان 

6% % 2% 

 مٕٕٓٓالمصدر: إعداد الباحثان من نتائج التحميل اإلحصائي 

 يتضح: (ِ)هف الجدكؿ 

( % بيىهػا بمغػػت ىسػػبة ُ.ٕٕ.بمغػت ىسػػبة الهػكافقيف كالهػػكافقيف بشػػدة لمعبػارة األكلػػي)ُ
(%. اهػػاأفراد العيىػػة كالػػذيف لػػـ يبػػدكا إجابػػات َغيػػر الهػػكافقيف كغيػػر الهػػكافقيف بشػػدة )

 (%. ٗ.ِِهحددة فقد بمغت ىسبتٍـ )

(% بيىهػػا بمغػػت ىسػػبة ِ.ِٕالثاىيػػة).بمغػػت ىسػػبة الهػػكافقيف كالهػػكافقيف بشػػدة لمعبػػارة ِ
( %. اهاأفراد العيىػة كالػذيف لػـ يبػدكا إجابػات ٖ.ِغير الهكافقيف كغير الهكافقيف بشدة )

 (%.ِٓهحددة فقد بمغت ىسبتٍـ )

(% بيىهػػا بمغػػت ىسػػبة ِ.ّٔ.بمغػػت ىسػػبة الهػػكافقيف كالهكافقػػكف بشػػدة لمعبػػارة الثالثػػة)ّ
(%. اهػاأفراد العيىػة كالػذيف لػـ يبػدكا إجابػات ٗ.ْغير الهكافقيف كغير الهػكافقيف بشػدة )

 (%. ٗ.ُّهحددة فقد بمغت ىسبتٍـ )

(% بيىهػػا بمغػػت ىسػػبة ٔ.ٖٗ. بمغػت ىسػػبة الهػػكافقيف كالهػكافقيف بشػػدة لمعبػػارة الرابعػة)ْ
( %. اهػاأفراد العيىػػة كالػػذيف لػـ يبػػدكا إجابػػات َغيػر الهػػكافقيف كغيػر الهػػكافقيف بشػػدة )

 (%. ْ.َُ)هحددة فقد بمغت ىسبتٍـ 
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( % بيىهػػػا بمغػػػت ٗ.ٖٖ.بمغػػت ىسػػػبة الهػػػكافقيف كالهػػػكافقيف بشػػدة لمعبػػػارة الخاهسػػػة )ٓ
( %. اهػػاأفراد العيىػة كالػػذيف لػـ يبػػدكا ْ.ُىسػبة غيػر الهػػكافقيف كغيػر الهػػكافقيف بشػدة )

 (%. ٕ.ٗإجابات هحددة فقد بمغت ىسبتٍـ )

( % بيىهػػػا بمغػػػت ٖ.ُٔ).بمغػػت ىسػػػبة الهػػػكافقيف كالهػػػكافقيف بشػػػدة لمعبػػػارة السادسػػػة ٔ
(%. اهػاأفراد العيىػة كالػذيف لػـ يبػػدكا ِ.ُّىسػبة غيػر الهػكافقيف كغيػر الهػكافقيف بشػدة )

 (%.  ِٓإجابات هحددة فقد بمغت ىسبتٍـ )

 رابعًا: اختبار الفرضيات:

حيػػث يػػتـ حسػػاب كػػؿ هػػف الكسػػط الحسػػابي كاالىحػػراؼ الهعيػػارم لكػػؿ عبػػارات هحػػكر 
( حيػػػث ّالحسػػػابي لمعبػػػارة بالكسػػػط الفرضػػػي لمدراسػػػة ) الدراسػػػة كيػػػتـ هقارىػػػة الكسػػػط

تتحقػػػؽ الهكافقػػػة عمػػػى الفقػػػػرات إذا كػػػاف الكسػػػط الحسػػػابي لمعبػػػػارة اكبػػػر هػػػف الكسػػػػط 
(، كتتحقػػػػؽ عػػػػدـ الهكافقػػػػة إذا كػػػػاف الكسػػػط الحسػػػػابي أقػػػػؿ هػػػػف الكسػػػػط ّالفرضػػػي )

الفرضػػػي.كفيها يمػػػي جػػػدكؿ يكضػػػح الهتكسػػػط كاالىحػػػراؼ الهعيػػػارم كاألٌهيػػػة الىسػػػبية 
 لمعبارات التي تقيس كترتيبٍا كفقا" إلجابات الهستقصي هىٍـ . 

 لمتكةاليف المحاسةبي القيةاس بةين داللةإحصةائية ذات عالقةة ىنالكالفرضية األولي:
الفرضػػػػية  اإلحصػػػاء الكصػػػػفي لعبػػػارات (ّ)جػػػدكؿ  التنافسية القدرة ودعم البيئية
 األكلي
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التكافؽ في أٌداؼ كاحتياجات األطراؼ لهعمكهات 
التقارير الهتعمقة بالتكاليؼ البيئية تزيد هف القدرة 

 التىافسية 

0.60 4.44 68.3 ِ َ.َ
ََ 

 قبكؿ

كجكد أساس سميـ لتكفير البياىات كالهعمكهات 
رة التىافسية الخاصة باألىشطة البيئية يدعـ القد

 لمهىشأة
0.57 4.50 81.7 ِ 

َ.َ
ََ 

 قبكؿ

التطبيؽ السميـ ألسس كقكاعد القياس الهحاسبي 
 يدعـ القدرة التىافسية

0.68 4.36 43.3 ِ َ.َ
ََ 

 قبكؿ

تطبيؽ القياس الهحاسبي عف التكمفة البيئية لً دكر 
في تحقيؽ جكدة التقارير كيساٌـ ذلؾ في دعـ القدرة 

 التىافسية

0.56 4.66 139.6 ِ َ.َ
ََ 

 قبكؿ

تطبيؽ أسمكب هحاسبة التكمفة البيئة يظٍر كؿ 
 البياىات الهٍهة التى تساٌـ في دعـ القدرة التىافسية

0.59 4.76 240.3 ِ َ.َ
ََ 

 قبكؿ

استخداـ القياس لمتكمفة البيئية األهر الذل يىعكس 
 عمى  دعـ القدرة التىافسية

0.50 4.48 0.3 ّ َ.َ
ََ 

 قبكؿ

    ٔ.ٕٖ ٕٓ.ْ ْٓ.َ ياإلجهال

 الهصدر:إعدادالباحثاف، ىتائج التحميؿ اإلحصائي
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 ( ها يمي:ّيتضح هف الجدكؿ )

( ّٕ.ّ( أكبػػر هػف القيهػة الجدكليػػة )ّ.ٖٔ.بمغػت قيهػة )كػػام تربيع(لمعبػارة األكلػي )ُ
كعميػػً فػػػإف ذلػػػؾ يشػػػير إلػػػى كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف هتكسػػػط العبػػػارة 

ػػػػػط الفْْ.ْ) ػ ػػػػػة )( كالكسػػ ػ ػػػػػػي لمدراسػػ ػػػػػة ّرضػػ ػ ػ ػػػػػة عاليػ ػ ػػػػػكافقيف بدرجػػ ػ ػػػػػالح الهػػ ػ ػ ( كلصػ
 التقاريرالمتعمقةةةةة لمعمومةةةات األطةةةراف واحتياجةةةات أىةةةداف فةةةي العبةةةارة)التوافقعمػػػى

 .التنافسية( القدرة تزيدمن البيئية بالتكاليف

ػػي قيهػػة أكبػػر هػػف القيهػػة الجػػد ٕ.ُٖ. بمغػػت قيهػػة )كػػام تربيع(لمعبػػارة الثاىيػػة )ِ (ٌك
ف ذلؾ يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف هتكسػط ( كعميً فإّٕ.ّكلية )

( كلصػػالح الهػػكافقيف بدرجػػة عاليػػة عمػػى ّ( كالكسػػط الفرضػػي لمدراسػػة )َٓ.ْالعبػػارة )
 البيئيةة باألنشةطة الخاصةة والمعمومةات ت البيانةا لتةوفير سةميم العبارة )وجودأساس

 .لممنشأة( التنافسية القدرة يدعم

ي قيهػة أكبػر هػف القيهػة الجدكليػة ّ.ّْع(لمعبارة الثالثة ). بمغت قيهة )كام تربيّ ( ٌك
(كعميػػً فػػإف ذلػػػؾ يشػػير إلػػػى كجػػكد فػػػركؽ ذات داللػػة إحصػػػائية بػػيف هتكسػػػط ّٕ.ّ)

( كلصػػالح الهػػكافقيف بدرجػػة عاليػػة عمػػى ّ( كالكسػػط الفرضػػي لمدراسػػة )ّٔ.ْالعبػػارة )
 .التنافسية( لقدرةا يدعم المحاسبي وقواعدالقياس ألسس السميم العبارة )التطبيق

ػػػي قيهػػػة أكبػػػر هػػػف القيهػػػػة ٔ.ُّٗ. بمغػػػت قيهػػػة )كػػػام تربيع(لمعبػػػارة الرابعػػػػة )ْ (ٌك
(كعميػػً فػػإف ذلػػؾ يشػػير إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ّٕ.ّالجدكليػػة )

( كلصػالح الهػكافقيف بدرجػة عاليػة ّ( كالكسط الفرضي لمدراسػة )ٔٔ.ْهتكسط العبارة )
 تحقيةق فةي ليةدور البيئيةة التكمفةة عةن المحاسةبي القياس قالعبارة )تطبيجدا عمى 

 .التنافسية( القدرة دعم في ذلك ويساىم التقارير جودة



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -42- 

ػػي قيهػػة أكبػػر هػػف القيهػػػة َ.َِْ. بمغػػت قيهػػة )كػػام تربيع(لمعبػػارة الخاهسػػػة )ٓ ( ٌك
(كعميػػً فػػإف ذلػػؾ يشػػير إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ّٕ.ّالجدكليػػة )

( كلصػالح الهػكافقيف بدرجػة عاليػة ّ( كالكسط الفرضي لمدراسػة )ٕٔ.ْرة )هتكسط العبا
 التةى الميمة البيانات كل يظير البيئة التكمفة محاسبة أسموب العبارة )تطبيقعمى 
 (.القدرةالتنافسية  دعم في تساىم

ػي قيهػة أكبػر هػف القيهػة الجدكليػة ّ.َ. بمغت قيهة )كام تربيع(لمعبارة السادسة )ٔ (ٌك
(كعميػػً فػػإف ذلػػػؾ يشػػير إلػػػى كجػػكد فػػػركؽ ذات داللػػة إحصػػػائية بػػيف هتكسػػػط ْٖ.ٗ)

( كلصػػالح الهػػكافقيف بدرجػػة عاليػػة جػػدا ّ( كالكسػػط الفرضػػي لمدراسػػة )ْٖ.ْالعبػػارة )
 القةةدرة دعةم عمةى يةةنعكس األمرالةذى البيئيةة لمتكمفةة القيةةاس العبةارة )اسةتخدام عمػى

 .التنافسية(

( بهسػتكم ٔ.ٕٖ)فرضةية الدراسةة االولةيبػارات .  بمغت قيهة )كام تربيػع( لجهيػع عٕ
ػػذي القيهػػة أكبػػر هػػف القيهػػة الجدكليػػة )0.000هعىكيػػة ) ( كعميػػً فػػإف ذلػػػؾ ّٕ.ّ( ٌك

( كالكسػػػط ٕٓ.ْيشػػير إلػػػى كجػػػكد فػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػيف هتكسػػػط العبػػػارة )
جميةةةع عبةةةةارات ( كلصػػػالح الهػػػكافقيف بدرجػػػػة عاليػػػة جػػػدا عمػػػى ّالفرضػػػي لمدراسػػػة )

 الدراسة االولي(.فرضية )

 عن المحاسبي اإلفصاح بين إحصائية داللة ذات عالقة الفرضية الثانية:ىنالك
 التنافسية القدرة ودعم البيئية التكاليف
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 الفرضية الثانية اإلحصاء الوصفي لعبارات (ٗ)جدول 
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اإلفصاح الهحاسبي يقكـ عمى أساس التركيز القكائـ 
الهالية التى لٍا هٍهة هعيىة لتعكس الهعمكهات التي 

 تدعـ القدرة التىافسية

0.39 4.81 76.8 ّ َ.ََ
َ 

 قبكؿ

يسٍـ اإلفصاح الهحاسبي في تخفيض التبايف في 
أٌداؼ كاحتياجات األطراؼ لهعمكهات التقارير 

 زيد هف القدرة التىافسيةالهالية هها ي

0.53 4.48 91.2 ّ َ.ََ
َ 

 قبكؿ

ٌىالؾ تركيز عمى تخصيص كمؼ األىشطة عمى 
التى لٍا عبلقة بالتكاليؼ البيئية كفقان لهسببات 

 التكمفة لتطكير القدرة التىافسية

0.49 4.54 ُ.ِ ّ َ.ََ
َ 

 قبكؿ

االعتهاد عمى هعيار السبب كاألثر يٍدؼ إلى 
العدالة في تخصيص التكاليؼ  تحقيؽ أكبر قدر هف

كأكبر قدر هف الدقة في التخصيص لزيادة القدرة 
 التىافسية

0.46 4.70 ُُٓ.ِ ِ َ.ََ
َ 

 قبكؿ

يساعد هدخؿ قياس التكاليؼ البيئية فى تحقيؽ 
 القدرة التىافسية بالهىشآت

0.46 4.68 ِٕ.ّ ِ َ.ََ
ِ 

 قبكؿ
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اإلفصاح يهثؿ هصدر هعمكهات دائـ عف التكاليؼ 
 ية عمى يؤثر عمى القدرة التىافسية إيجابان البيئ

0.49 4.45 ِ.َ ّ َ.ََ
َ 

 قبكؿ

    ٕ.ُٕ ّٔ.ْ ْٔ.َ اإلجهالي

 الهصدر:إعدادالباحثاف، ىتائج التحميؿ اإلحصائي

 ( ها يمي:ْيتضح هف الجدكؿ )

( ْٖ.ٗ( أكبػػر هػف القيهػة الجدكليػػة )ٖ.ٕٔ.بمغػت قيهػة )كػػام تربيع(لمعبػارة األكلػي )ُ
لػػػؾ يشػػػير إلػػػى كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف هتكسػػػط العبػػػارة كعميػػً فػػػإف ذ

( كلصػػػالح الهػػػكافقيف بدرجػػػة عاليػػػة جػػػدا عمػػػى ّ( كالكسػػط الفرضػػػي لمدراسػػػة )ُٖ.ْ)
 ميمةة ليا التى المالية القوائم التركيز أساس عمى يقوم المحاسبي العبارة)اإلفصاح

 (.القدرةالتنافسية تدعم التي المعمومات لتعكس معينة

ػػػي قيهػػػة أكبػػػر هػػػف القيهػػػة ِ.ُٗ. بمغػػػت قيهػػػة )كػػػام تربيػػػع( لمعبػػػارة الثاىيػػػة )ِ ( ٌك
( كعميػػً فػػإف ذلػػؾ يشػػير إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ّٕ.ّالجدكليػػة )

( كلصػالح الهػكافقيف بدرجػة عاليػة ّ( كالكسط الفرضي لمدراسػة )ْٖ.ْهتكسط العبارة )
 أىةةةداف فةةةي التبةةةاين تخفةةةيض فةةةي المحاسةةةبي اإلفصةةةاح العبةةةارة )يسةةةيمجػػػدا عمػػػى 
 .القدرةالتنافسية( يزيدمن مما التقاريرالمالية لمعمومات األطراف واحتياجات

ػي قيهػة أكبػر هػف القيهػة الجدكليػة ِ.ُ. بمغػت قيهػة )كػام تربيع(لمعبػارة الثالثػة )ّ ( ٌك
(كعميػػً فػػإف ذلػػػؾ يشػػير إلػػػى كجػػكد فػػػركؽ ذات داللػػة إحصػػػائية بػػيف هتكسػػػط ْٖ.ٗ)

( كلصػػالح الهػػكافقيف بدرجػػة عاليػػة جػػدا ّ( كالكسػػط الفرضػػي لمدراسػػة )ْٓ.ْالعبػػارة )
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 بالتكةاليف لياعالقةة يالتة األنشةطة كمةف تخصةيص عمةى تركيةز العبارة )ىنالةكعمى 
لمسببات وفقا البيئية  .التنافسية( لتطويرالقدرة التكمفة ًً

ػػػي قيهػػػة أكبػػػر هػػػف القِ.ُُٓ. بمغػػػت قيهػػػة )كػػػام تربيع(لمعبػػػارة الرابعػػػػة )ْ يهػػػػة (ٌك
( كعميػػً فػػإف ذلػػؾ يشػػير إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ْٖ.ٗالجدكليػػة )

( كلصػالح الهػكافقيف بدرجػة عاليػة ّ( كالكسط الفرضي لمدراسػة )َٕ.ْهتكسط العبارة )
 أكبرقةةةدرمن تحقيةةةق إلةةةى واألثرييةةةدف معيارالسةةةبب العبةةةارة )االعتمةةةادعمىجػػدا عمػػػى 

 لزيادةالقةةةةدرة التخصةةةيص فةةةي الدقةةةة منوأكبرقةةةةدر  التكةةةاليف تخصةةةيص فةةةي العدالةةةة
 .التنافسية(

ػػػي قيهػػػة أكبػػػر هػػػف القيهػػػة ّ.ِٕ. بمغػػػت قيهػػػة )كػػػام تربيع(لمعبػػػارة الخاهسػػػة )ٓ ( ٌك
(كعميػػً فػػإف ذلػػؾ يشػػير إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ْٖ.ٗالجدكليػػة )

عاليػة ( كلصػالح الهػكافقيف بدرجػة ّ( كالكسط الفرضي لمدراسػة )ٖٔ.ْهتكسط العبارة )
 القدرةالتنافسةية تحقيةق فةى البيئيةة التكةاليف قيةاس مةدخل العبارة )يسةاعدجدا عمى 
 .بالمنشآت(

ي قيهة أكبر هف القيهة َ.ِ. بمغت قيهة )كام تربيع( لمعبارة السادسة )ٔ ( ٌك
(كعميً فإف ذلؾ يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ْٖ.ٗالجدكلية )

( كلصالح الهكافقيف بدرجة عاليً ّلكسط الفرضي لمدراسة )( كآْ.ْهتكسط العبارة )
 عمى البيئية التكاليف عن دائم مصدرمعمومات يمثل العبارة )اإلفصاح جدا عمى
 .إيجابًا( التنافسية القدرة يؤثرعمى

( بهسػػتكم ٕ.ُٕ)فرضةةية الدراسةةة الثانيةةةلجهيػػع عبػارات ). بمغػت قيهػػة )كػػام تربيػػعٕ
ػ0.000هعىكيػػة ) ػػذي القيهػ ( كعميػػً فػػإف ذلػػػؾ ّٕ.ّة أكبػػر هػػف القيهػػة الجدكليػػة )( ٌك
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( كالكسػػػط ّٔ.ْيشػػير إلػػػى كجػػػكد فػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػيف هتكسػػػط العبػػػارة )
جميةةةع عبةةةةارات ( كلصػػػالح الهػػػكافقيف بدرجػػػػة عاليػػػة جػػػدا عمػػػى ّالفرضػػػي لمدراسػػػة )

 فرضية الدراسة الثانية(.)

 يات الدراسة(ممخص نتائج التحميل اإلحصائي الوصفي لفرض٘جدول )

 عبارات الفرضية
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
قيمة كاي 

 تربيع
مستوي 
 المعنوية

 الداللة

 قبكؿ َََ.َ ٔ.ٕٖ ٕٓ.ْ ْٓ.َ الفرضية األكلى

 قبكؿ َََ.َ ٕ.ُٕ ّٔ.ْ ْٔ.َ الفرضية الثاىية

 ـََِِالهصدر : إعداد الباحثاف هف ىتائج التحميؿ 

 (هايمي:ٓيتضح هف الجدكؿ)

 األولي:الفرضية 

يتضح هف ىتائج التحميؿ أف غالبية أفراد العيىػة الهبحكثػة يكافقػكف عمػى أغمػب العبػارات 
التػػػي تقػػػيس الفرضػػػية األكلػػػي هػػػف خػػػبلؿ عبػػػارات الدراسػػػة كذلػػػؾ هػػػف خػػػبلؿ الكسػػػط 

( حيػػث بمػػو هتكسػػط ّالحسػػابي لجهيػػع العبػػارات اكبػػر هػػف الكسػػط الفرضػػي لمدراسػػة )
( باإلضػػافة إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات ٕٓ.ْعبػػارات )إجابػػات أفػػراد العيىػػة عمػػى جهيػػع ال

داللػة إحصػػائية لجهيػػع عبػارات الفرضػػية حيػػث بمغػت قيهػػة هربػػع كػام لجهيػػع عبػػارات 
( كلصػػالح الهػػكافقيف بدرجػػة عاليػػة جػػػدان َََ.َ( كهسػػتكم هعىكيػػة )ٔ.ٕٖالفرضػػية )

 عمى إجهالي عبارات الفرضية. 
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 بةةين داللةإحصةائية ذات عالقةة لةكىناكههػا تقػدـ يسػتىتج أف فرضػية الدراسػة األكلػي )
هػف صػحتٍا  ( تػـ التحقػؽالتنافسةية القةدرة ودعةم البيئية لمتكاليف المحاسبي القياس

 .في جهيع العبارات التي تقيس الفرضية

 الفرضية الثانية:

يتضػػح هػػػف ىتػػػائج التحميػػػؿ أف غالبيػػػة أفػػػراد العيىػػػة الهبحكثػػػة ال يكافقػػػكف عمػػػى جهيػػػع 
ية الثاىيػػة هػػف خػػبلؿ عبػػارات هحػػاكر الدراسػػة كذلػػؾ هػػف العبػػارات التػػي تقػػيس الفرضػػ

( حيػػث ّخػبلؿ الكسػػط الحسػػابي لجهيػع العبػػارات اكبػػر هػػف الكسػط الفرضػػي لمدراسػػة )
( باإلضػػافة إلػػى كجػػكد ٗٔ.ّبمػػو هتكسػػط إجابػػات أفػػراد العيىػػة عمػػى جهيػػع العبػػارات )

ام فػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية لجهيػػػع عبػػػارات الفرضػػػية حيػػػث بمغػػػت قيهػػػة هربػػػع كػػػ
( كلصػػػػالح الهػػػػكافقيف َََ.َ( كهسػػػػتكم هعىكيػػػػة )ٕ.ُٔلجهيػػػػع عبػػػػارات الفرضػػػػية )

 بدرجة هتكسطة عمى إجهالي عبارات الفرضية. 

 بةةين داللةإحصةائية ذات عالقةةةلةك ىناكههػا تقػدـ يسػػتىتج أف فرضػية الدراسػػة الثاىيػة )
هػػف  تػػـ التحقػػؽ التنافسةةية( القةةدرة ودعةةم البيئيةةة التكةةاليف عةةن المحاسةةبي اإلفصةةاح

 صحتٍا في جهيع العبارات التي تقيس الفرضية.

 اشتهمت عمى الىتائج كالتكصياتالخاتمة: 
هف خبلؿ اإلطار الىظرم كتحميؿ بياىات الدراسة الهيداىية تـ التكصؿ أواًل: النتائج: 

 :إلى الىتائج التالية
 التكافؽ في أٌداؼ كاحتياجات األطراؼ لهعمكهات التقارير الهتعمقة بالتكاليؼ .ُ

البيئية هع كجكد أساس سميـ لتكفير البياىات كالهعمكهات الخاصة باألىشطة 
 البيئية ساٌـ في دعـ القدرة التىافسية لمهىشأة.
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التطبيؽ السميـ ألسس كقكاعد القياس الهحاسبي عف التكمفة البيئية لً دكر في  .ِ
 تحقيؽ جكدة التقارير بها يساٌـ ذلؾ في دعـ القدرة التىافسية.

سبة التكمفة البيئة هع القياس السميـ لمتكمفة البيئية أظٍر البياىات تطبيؽ هحا .ّ
 الهٍهة التى تساٌـ في دعـ القدرة التىافسية.

اإلفصاح الهحاسبي عف الهعمكهات البيئية في القكائـ الهالية عهؿ عمىدعـ  .ْ
 القدرة التىافسية.

ي ساٌـ اإلفصاح الهحاسبي عف الهعمكهات البيئية في تخفيض التبايف ف .ٓ
أٌداؼ كاحتياجات األطراؼ لهعمكهات التقارير الهالية هها زاد هف القدرة 

 التىافسية
 : بىاء عمى ها تـ التكصؿ إليً هف ىتائج يكصي الباحثاف باآلتي:ثانيًا: التوصيات 

 ألىٍا كتحميبلتٍا، التكاليؼ لبياىات أكبر بدرجة االٌتهاـ تكجيً ضركرة .ُ
 في ههيز تىافسي هركز إلى لصىاعيةا الشركات لكصكؿ فعاؿ الهدخؿ تهثؿ

 حاليان. السائدة الهىافسة ظركؼ
اٌهية تطبيؽ الهحاسبة البيئية لضهاف دقة قياس التكاليؼ البيئية لمهىشآت  .ِ

 كجكدة اإلفصاح عىٍا. 
 بالشركات الفعاؿ اإلدارم لمتىظيـ الحاكهة إلجراءات أىتتضهىا ضركرة  .ّ

 الشركة، خطط كضع في إلداريةا كالهحاسبة التكاليؼ أىظهة دكر الصىاعية
 التىفيذ. كهتابعة األٌداؼ، ككضع

العهؿ عمى ىشر الكعي الهحاسبي البيئي كتعريؼ العاهميف باألٌداؼ  .ْ
 االستراتيجية لمهىشآت ككيفية الكصكؿ إلى الهركز التىافسي الهطمكب.

 
 المصادر والمراجع

 الكتب:

البيئية، دار الجاهعة الجديدة، أبك بكر عبد العزيز البىا، الهحاسبة عف التأثيرات  -
 ـ .ََِِاإلسكىدرية، 
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إبراٌيـ العطار، القدرة التىافسية فى قطاعات الصىاعة العربية، )بيركت: دار  -
 ـ( .َََِصفاء لمىشر، 

ابف خمدكف ، هقدهة ابف خمدكف ، تحقيؽ: دكيش الجكيدم،)بيركت: دار الهعارؼ  -
 ـ(.ََِٓلمىشر، 

ة الهحاسبية،  ترجهة كتعريؼ: د. كهاؿ خميفة  أبك زيد، الدكف ٌىدريكسف، الىظري -
 ـ .َُٗٗاإلسكىدرية، هىشأة الهعارؼ لمىشر، 

بدر الشهيسي، تعظيـ قيهة الهىشات كتأثير ذلؾ عمى األسكاؽ الهالية، بيركت،  -
 ـ. ََِٗدار صفاء لمىشر، 

كاهؿ جي ٌكلتف كلسكف، اإلقتصادالجزئى )التطبيقات كالهفاٌيـ(، ترجهة: د.  -
 ـ.ُٕٖٗسمهاف العاىى، دار الهريخ، الرياض، 

ا عمى ٌدؼ تعظيـ قيهة الهىشأة،  - حساـ الديف صبلح هكاكم، الهخاطر كتأثيٌر
 ـ .ََِٓالقاٌرة، هطابع الكفاء لمىشر، 

 الدوريات العممية:

ا في  - هحهكد إبراٌيـ عبد السبلـ،  هتطمبات اإلفصاح العاهة كقياس هدل تكافٌر
ية لمشركات الهساٌهة السعكدية، جاهعة الهمؾ سعكد، الرياض، التقارير الهال

 ـ.ُٗٗٗ
كديع هحهد عدىاف، هحددات القدرة التىافسية لؤلقطار العربية في األسكاؽ   -

 ـ .ََُِيكىيك ُِ-ُٗالدكلية، كرقة عمهية،  هؤتهر القطاع الصىاعي، تكىس، 
هعٍد العربي ىكير طارؽ، دكر الحككهة الداعهة لمتىافسية، حالة هصر، ال  -

 ـ.ََِِلمتخطيط، الككيت 
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هطاكع السيد سعيد، ىهكذج هقترح لتطبيؽ الهحاسبة عف التكاليؼ البيئية فى  -
ر، العدد   ـ.ََِٗ، ُُالهىشآت الصىاعية، هجمة جاهعة األٌز

عبد الٍادم هىصكر الدكسرم، أٌهية هحاسبة التكاليؼ البيئية فى تحسيف جكدة  -
 ـَُُِ، ٖهعة الشرؽ األكسط، العدد الهعمكهات الهحاسبية، هجمة جا

هيسر إبراٌيـ أحهد الجبكرم، أثر تحديد العكاهؿ عمى سهة لمجكدة في تحقيؽ  -
، جاهعة َُِاألبعاد اإلستراتيجية لمقدرة التىافسية،  هجمة تىهية الرافديف، العدد 

 ـ.َُِّبغداد، 
ليؼ د. عهرك حسيف عبد البر، دكر الهحاسب اإلدارىفى قياس كتحميؿ التكا -

البيئية، الهجمة العمهية لكمية اإلدارة كاالقتصاد، جاهعة حمكاف، العدد العاشر، 
 ـ.ُٗٗٗ

عبد العميـ صبحي عبد الحهيد ىايؿ، قياس كتحميؿ فاعمية التكاليؼ البيئية في   -
صىاعة األدكية، رسالة هاجستير غير هىشكرة، هعٍد الدراسات كالبحكث البيئية، 

 ـ، ََِٓجاهعة عيف شهس، 
اب ىصر عمى، أثر القياس كاإلفصاح الهحاسبى عمى أداء الكحدات د - . عبد الٌك

االقتصادية فى هجاؿ هكافحة تمكث البيئة عمى سمكؾ هتخذل قرار االستثهار فى 
دراسة ىظرية تطبيقية، الهجمة العمهية لبلقتصاد كالتجارة، جاهعة عيف  –األسٍـ 

 ـ.ُٔٗٗشهس، العدد الثاىى، 
ك خطة كطىية لمعهؿ البيئي، هجمة الىيؿ )البيئة كالتىهية(، د. شكقي السيد، ىح -

 .ََِّ، ّٖكزارة اإلعبلـ الٍيئة العاهة لبلستعبلهات، العدد
 الرسائل العممية:

سالـ تهاـ الرشيدم، إدارة التكمفة كهىٍج هحاسبي هقترح في ضكء التكاهؿ بيف  -
هىشكرةفى  حساب التكمفة كهحاسبة التكاليؼ البيئية، رسالة دكتكراي غير

 ـ.ََِٗالهحاسبة، جاهعة الزرقاء، 
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هىصكر فكزاف عبد البارل، دكر األساليب الحديثة لمهحاسبة اإلدارية فػي تػدعيـ  -
القدرة التىافسية لمهىشأة، رسالة دكتكراي غير هىشكرة فى الهحاسبة، جاهعة القاٌرة، 

 ـ.ََِِ
ا في اهتبلؾ  - عكاهؿ القدرة  ياسيف كاسب الخرشي، الهٍارات القيادية كأثٌر

التىافسية في البىكؾ األردىية، رسالة دكتكراي غير هىشكرة إدارة األعهاؿ، جاهعة 
 .  ََِٔعهاف، 

عبد الحميـ أحهد كهاؿ الديف، تقييـ هدخؿ هحاسبة التكاليؼ البيئية بالتطبيؽ عمى  -
قسـ االئتهاف بأحد فركع البىؾ األٌمي الهصرم، رسالة دكتكراي غير هىشكرةفى 

 ـ.ََُِسبة، جاهعة القاٌرة، الهحا
خميؿ إبراٌيـ رجب، دكر الهحاسبة البيئية في إدارة الخطر الىاجـ عف التمكث   -

البيئي كاإلفصاح عىٍا، رسالة دكتكراي غير هىشكرة،فى الهحاسبة جاهعة القاٌرة، 
 ـ.ََُِ

كليد أحهد هحهد عمي، أثر التكاهؿ بيف الهحاسبة عف التكاليؼ البيئية كىظاـ   -
ط هكارد الهشركع فى الهؤسسات الصىاعية، رسالة دكتكراي غير هىشكرةفى تخطي

 ـ.َُِّالهحاسبة، جاهعة بكرسعيد، 
كفاء عهر التكـ الحاج، اإلفصاح الهحاسبي عف التكاليؼ البيئية كأثري عمى تقكيـ  -

أداء الهىشآت الصىاعية، رسالة دكتكراي غير هىشكرة فى الهحاسبة، جاهعة 
 ـ.َُِٖالىيميف، 

بد الٍادم أحهد عثهاف القط، قياس تكاليؼ أضرار كهعالجة التمكث الصىاعي ع -
هع التطبيؽ عمى صىاعة الحديد كالصمب، رسالة دكتكراي غير هىشكرةػ، جاهعة 

ر،   ـ.ُٖٗٗاألٌز
ا في تحسيف جكدة   - عهر عبد اهلل احهد حاهد، هحاسبة التكاليؼ البيئية كدكٌر

ر هىشكرة، جاهعة السكداف لمعمكـ كالتكىكلكجيا، التقارير الهالية، رسالة دكتكراي غي
 ـ.َُِٕ
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هحهد الفيكهي هحهد، قراءات في الهشاكؿ الهحاسبية الهعاصرة، اإلسكىدرية،  -
 ـ.ََِْهؤسسة شباب الجاهعة، 
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 المنيج العممي وفكرة التأسيس لممعرفة الموضوعية :

«كارل بوبر مرتكزًا »   

The scientific method and the idea of establishing 

 objective knowledge: "Karl Popper Grounded". 
 

 

الهغرب -عثهاف طاٌر  
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.الممخص   

ٌدفىا في ٌذا العهؿ أف ىشخص بكضكح هكقؼ كارؿ بكبر هف الهىٍج العمهي في صكرتً 
التقميدية، كهحاكالتً في بمكرة تصكر هىٍجي جديد ضدا عمى التقميد الكضعاىي، ككيؼ حاكؿ 

 بىاء هعرفة هكضكعية في هجاؿ الهعرفة العمهية.

 .: الهىٍج العمهي، القابمية لمتكذيب، االستقراء، الفصؿحيةالكممات المفاتي

 

Résumé : 

Notre objectif dans ce travail est de diagnostiquer clairement la position 
de Karl Popper sur la méthode scientifique dans sa forme traditionnelle, 
et ses tentatives de cristalliser une nouvelle conception méthodologique 
contre la tradition positiviste, et comment il a essayé de construire des 
connaissances objectives dans le domaine de la connaissance 
scientifique. 
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 إستهالل.:

( تاريخ الفكر الفمسفي الهعاصر بككىً هف أبرز K.Popperارؿ بكبر عرؼ) ك
الهؤسسيف لمىزعة العقبلىية الىقدية، التي تستٍدفت ركح العالـ الخالص ك هحاكلة 
استبعاد الخطأ، فقد لعبت أفكاري في هجاؿ اإلبستهكلكجيا دكرا ٌاها في تكضيح ك 

إلضافة إلى إىشغالً بقضايا تبسيط اعكض ك أعقد هكضكعات الفزياء الهعاصرة، با
عمهية هٍهة ظمت عالقة ك هستعصية عمى العمهاء لسىكات طكيمة، الشيء الذم 
جعمً يحدث ثكرة بالهفٍكـ الككبرىيكي في هجاؿ فمسفة الهعرفة، ك يعزل ذلؾ الى 
كضعً إلطار ىظرم كهعرفي ك هفٍكهي بالدرجة االكلى، لهبادئ حقؿ البحث العمهي 

 ت بٍا هعظـ الىظريات الفزيائية ك الرياضية في القرف العشريف.الهعاصر، التي جاء

فسح بكبر الهجاؿ هف خبلؿ اعهالً لمىظر الىقدم القائـ عمى تهجيد القيـ الهعرفية ك 
التاريخية الكاسعة لمحقيقة في هجاؿ البحث العمهي،ك كسهت فمسفتً بىقدٌا العىيؼ 

ي العقد الثالث هف القرف العشريف، لمىزعة األهبريقية، التي غزت الساحة العمهية ف
ا العمهية ك الفمسفية، بحجة أف  حيث ذٌب هعاكسا تهاها إلتجٍات ركدٌا، ك ألفكاٌر
ىٍجٍا العمهي غير قادر عمى هد العمـ بأسس صمبة، لٍذا بات هف الضركرم في 
عصرىا ٌذا بمكرة اقتراحات عمهية جديدة تتىاسب ك ركح العمـ الهعاصر كتخدـ فيها 

 هكضكعية الىظريات العمهية. تخدـ

 ها طبيعة الهىٍج العمهي التقميدم؟

 ها ٌي أٌـ اىتقادات بكبر لً؟

 ٌؿ استطاع بكبر بىقدي لهبادئ كأسس الفمسفة الكضعيةالتأسيس لهعرفة هكضكعية؟

 صورة المنيج العممي عند كارل بوبر. 
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ساسية التي تؤسس الحديث عف فمسفة بكبر في الهعرفة، كثيؽ الصمة دائها بافكاري األ
ذا ها سىحاكؿ اإلشتغاؿ عميً في ٌذا العهؿ، حيث ىسعى الى  لهىٍجً العمهي، ٌك
تكضيح طبيعة الهىٍج العمهي في شقً الهعاصر، كالذم يبدأ عادة هف ىقطة ىٍاية 
الهىٍج التقميدم ) اإلستقرائي (، ام اىً يىطمؽ هف تعهيهات غير استقرائية عكس ها 

 جرباىي .درج عميً التقميد الت

تجدر اإلشارة إلى أف صفة التحكؿ ك التغيير التي اضحت تتهيز بٍا حالة القكاىيف 
(، الهعاصرة كعمـ لمهىاٌج Méthodologieالعمهية كحقائقٍا، جعمت ) الهيثكدكلكجيا 

تقؼ عاجزة إف صح التعبير عمى هد العمـ الهعاصر بهىٍج هىاسب يتهاشى ك طبيعة 
احة العمهية، لكف ك عمى الرغـ هف اجهاع العمهاء ) التحكالت التي عرفتٍا الس

(، عمى أحقية الهىٍج اإلستقرائي في تحصيؿ العمـ Positivisteالكضعاىيف 
األهبريقي، إال أف ٌىاؾ فريؽ آخر هف العمهاء ال يتفقكف عمى ترتيب خطكاتً اك لىقؿ 

ص هراحمً الهىٍجية، كيكفي هثاال عمى ذلؾ ها جادت بً أبحاث بكبر بخصك 
)هشكمة اإلستقراء (، حيث اىفرد بتصكراتً ك أبحاثً عف عمهاء عصري في ايجاد حؿ 

 -َُِإىظر عمى سبيؿ الهثاؿ، عبد الىبي هخكخ، دراسات إبستهكلكجية، ص لٍا ) 
َُّ.). 

كثير هف الهىشغميف بهجاؿ فمسفة العمكـ يىكركف أحقية اهتبلؾ الهىٍج لخطكات اك 
اكلىا الفكرة بدقة خرجىا ال هحالة ببسط ىظريات أشبً قكاعد هعيىة، ك اذا ها ىحف تى

ها تككف بالهبتكرة، ألف هسألة خمك الهىٍج العمهي هف القكاعد ٌي هسألة هعقدة ىكعا 
ها ك تثير أكثر هف عبلهة استفٍاـ، لٍذا سىركز عمى ىهكذج الصكرة الهثمى لمهىٍج 

ى الكصكؿ الىحقيقة العمهي هع بكبر، ٌذا الهىٍج الذم هف شأىً أف يساعدىا عم
 الىظريات العمهية .
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يىبىي اىطبلقا هف هرحمتيف » إف العرض الفعمي لتصكر بكبر لمهىٍج العمهي القكيـ 
ها هعا يعبراف عف هكقؼ كاحد، تتهثؿ الهرحمة األكلى، في  أساسييف في فكري، ٌك
رفضً لئلستقراء كهبدأ ك هىٍج، ك الثاىية فتكهف بكضكح في تصكري العمهي ك 

[، ك ُ«]كاعد الهىطقية التي سبؽ ك اقترحٍا كبديؿ لسد ثغرات الهىٍج اإلستقرائي..الق
سبؽ ك أشرىا في عهمىا السابؽ " القابمية لمتكذيب في هكاجٍة التحقؽ التجريبي" 
لبعض أفكاري حكؿ ٌذي الهسألة بكضكح، فٍذي ليست خطكة دخيمة عمى فكري، ألف 

ؽ البحث العمهي(، يجدي يبدأ بهىاقشة الهتتبع ألعهالً خصكصا في كتابً ) هىط
الهىٍج اإلستقرائي ك يىتٍي بىقدي ك تفىيدي هيىزال إياي هىزلة اإلطار أك األسطكرة 
التيهىعت الهعرفة العمهية هف التقدـ ك اىً هحض خرافة، خاصة ك أف الصياغة 
العمهية لٍذا الهىٍج، تبدأ كها ٌك هعركؼ باىتقالً هف عدد هف الهبلحظات اك 

قضايا الجزئية الهفردة التي تعبر بشكؿ هف األشكاؿ عف ىتائج الهبلحظات ك ال
ٌذي الخاصية التي يأخذٌا ٌذا » التجارب الحسية، الى قاىكف عاـ ك شاهؿ، ك 

الهىٍج ٌي التي يعترض عميٍا بكبر بهكقؼ هعاد تهاها، بحيث ال تشكؿ بالىسبة إليً 
ـ ىقدـ فيً ألىفسىا إستدالؿ القضايا  ذا ِ]«الكمية هف القضايا الهغرضة..سكل ٌك [، ٌك

أهر هرفكض هىطقيا،فالسؤاؿ الهطركح ٌىا،ٌك كيؼ يهكف فعبل لهىٍج هبىي عمى 
 الحس ك الهبلحظة العيىية أف يؤسس فعبل لهعرفة حقة ؟.

(،في D.Humeيىبغي اف ىشير الى تأثير ىظريات اإلدراؾ العاـ، ك أراء ) دفيد ٌيكـ 
ك هحاكلة حؿ هشكمة اإلستقراء ك الكقكؼ عمى هراجعة جؿ الدفع بكبر إلى هىاقشة 

الحمكؿ التي قدهت لٍا، ليىتٍي بً الهطاؼ إلى خبلصة هفادٌا أف ٌذي األراء التي 
هٍدت لئلعتقادات في بىاء التكرارات ال يهكف اف تككف صادقة، بؿ إف ها سهاي ٌيكـ 

خاطئيف لمهذٌب ) اإلعتقادات (، اىها ٌك ىاتج عف سكء الفٍـ ك التقدير ال



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -58- 

اإلستقرائي، ك اىطبلقا هف هىاقشتً لٍذي األفكار اىتٍى إلى أف اإلستقراء ال يصمح 
(، فٍك الى جاىب ككىً يفتقد Croyancesالف يقتدل بً كهىٍج في حقؿ العمكـ 

ألساس هىطقي، خاؿو كذلؾ هف الهكضكعية، لٍذا سيعهؿ عمى عمى تأسيس هىٍج 
(، Méthode Déductive de Contrôleلمهراقبة بديؿ سهٍا ) الهىٍج اإلستىباطي

كثهرة بحثية ىاتجة عف أفكاري الهسطرة ضهف هشركعً الىقدم في فمسفة العمكـ، 
هعرضا بذلؾ الهكقؼ الكضعاىي التقميدم، الذم ظؿ هىشدا الى إهكاىية تسكيو صدؽ 
الىظريات العمهية عف طريؽ اإلستقراء التجريبي، بيىها حاكؿ بكبر عقمىة ٌذي 
الىظريات ك اقاهتٍا عمى التكذيب ك التفىيد، الذم يىبىي عمى أسس عقمية قادرة عمى 

 استىباط الحقائؽ العمهية .

 La Logique de la rechercheشكؿ هشركع بكبر ) هىطؽ البحث العمهي
scientifiques ًدعاهة حقيقة هٍد فيٍا لهكقفً التفىيدم، بحيث أكد عمى أٌهيت ،)

كهىً كذلؾ ليبيف ٌفكات الهىٍج اإلستقرائي كعقهً العمهي ك  في الفصؿ في العمـ،
فالهتتبع لفمسفتً عمى اختبلؼ هكضكعاتٍا يذكرؾ بدكف جٍد اف » ضعفً الهىطقي،

هشركعً الهكسكـ بالعقبلىي الىقدم، يىفرد بسهتيف أساسيتف؛ فٍك الى جاىب طابعً 
ي ككىً حدسي إستىباطي... ألىً يرفض السهة [، ّ«]الىقدم، بأحد سهة ثاىية، ٌك

الهىٍجية لئلستقراء ك اىتقد لبىاتً االساسية، ليهٍد بذلؾ لهىٍجً الجديد، كالذم يقكؿ 
ها يهكف اف ىسهيً هىٍج العمـ، يتكقؼ عمى  »عىً في كتابً ) اسطكرة اإلطار(، أف 

الىظاهي هف اخطائىا، عف طريؽ الطرح الجرمء لىظريات أخرل جديدة بكاسطة 
[،ٌذا يعىي في ىظرىا اف الهىٍج ْ«]ك الفحص الىقدم بىظرياتىا...الهىاقشة الىقدية 

الىقدم الذم يرسـ خطكاتً بكبر، يساعد عمى ايضاح ك فٍـ تطكر التطكر السريع 
لمعمـ؛ بهعىى اف هختمؼ الهحاكالت الراهية لحؿ اشكاؿ هعيف، ككؿ الفركض الىظرية 
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ؿ لغة هعيىة، يقكؿ في التي ىعتقد بصحتٍا، يجب اف تككف قابمة الصياغة في شك
هىٍج الهىاقشة الىقدية، ٌك الذم يجعؿ هف الههكف لىا  -هىٍج العمـ »سياؽ أخر: 

أف ىعمكا، ليس فقط عمى اطرىا الهكتسبة هف الثقافة، بؿ ايضا عمى أطرىا الفطرية 
)...(، ك يجعمىا ىعمكا ليس فقط عمى حكاسىا، بؿ ايضا عمى هىحاٌا الغريزم جزئيا 

[، في ٌذا القكؿ ٓ«]العمـ ككىا هف األشياء الهحددة ك خصائصٍا...ىحك اعتبار 
اعبلء هف شأف الهىٍج الىقدم ك تهجيد هكاىتً في العمـ، خاصة كأف بكبر اىطبلقا 
هف هحاكالتً الىقدية استطاع الكصكؿ الى حقائؽ عمهية ظمت همتبسة لسىكات 

 طكيمة.

مؾ الحقيقة، بؿ فقط يتكخاٌا هف ال يهت» يتهيز العمـ الهعاصر بصفة الىسبية، فٍك 
ا، تطكرا قد يأخد خطأ ال ىٍائيا ها  خبلؿ حركية البحث الدائـ عف الحقيقة ك تطكٌر

[، كفي ٌذا تاكيد عمى إصرار بكبر عمى كضع ٔ«]داـ يعتهد عمى الهىٍج الىقدم..
» *ىفسً، كالتي (Rationalismeالعقبلىية قطيعة هع الفٍـ الخاطئ لهفٍكـ ) 

ي اىطبلقا هف قابمية العمكـ التجريبية لمتكذيب، لكي يتهمص هف براثيف تاسست عىد
[، لٍذا كاف الهىٍج العمهي ٕ«]الدكغهائية اك كها يفضؿ تسهيتٍا ) الدككسا (...

عىدي، هىٍجا ال كضعاىيا، قائـ عمى التحميؿ الىقدم الدقيؽ، الذم يجعؿ الىظريات 
الكصكؿ إلى ٌدفً األكؿ الهتهثؿ في  العمهية تحث هجٍر التكذيب، كبالتالي استطاع

هجاكزة الفكر الكضعي، خاصة حكؿ هشكمة ) الفصؿ في العمـ (، ك التأسيس 
لمهعرفة الهكضكعية، لكف ٌىا ىتساءؿ؛ ٌؿ كاىت أفكار بكبر ضدا عف لمكضعاىييف 

 هبىية ؟ ٌؿ استطاع فعبل أف يؤسس لهعرفة هكضكعية؟.

 المعرفة الموضوعية عند كارل بوبر.
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عف العمـ حاجتً الدائهة القكاعد ك لبىات يسترشد بٍا العالـ عىدها يككف  عرؼ
هىٍهكا في البحث اك الكشؼ العمهي، ك بكبر ال يرفض ٌذي العهمية، حيث أسس لها 
اسهاي الهعرفة الهكضكعية، اىطبلقا هف كضعة لهجهكعة هف القكاعد ك الضكابط 

بيؿ الهثاؿ تمؾ القاعدة التي يؤكد الهىٍجية الصارهة لهىٍجً العمهي، ك ىأخد عمى س
فيٍا عمى أف الىظرية العمهية ال تقبؿ التبرير كال التحقؽ، بؿ تهتاز بجهمة خصائص 
اخرل، لكف يبقى اجكدٌا في ىظري ٌي خاصية القابمية لئلختبار ك التي تعتبر 

ا الهكضكعي.  هعياٌر

ز اىساؽ الفكر في ىظر بكبر ىحف في اهس الحاجة لهثؿ ٌذا الهعيار هف اجؿ تجاك 
الكبلسيكي ) التجريبي (، الذم عرؼ بهيمً الى األخد بهعيار التحقؽ التجريبي، 
باإلضافة إلى التىبؤ ك التبرير، بىاء عمى الحاضر، هف اجؿ التىبؤ بها سيقع 
هستقببل، كاىت إشكالية تهييز الهعرفة العمهية هحكرا اساسيا في في ىسؽ بكبر 

لجاىب عىدي يرتبط ىكعا ها بهكضكعية الهعرفة العمهية، الهعرفي، كالحديث عمى ٌذا ا
ٌذي األخيرة شكمت ٌي األخرل ٌاجسا ال يقؿ أٌهية عىدي في هعظـ كتبً، حيث أكد 

 هطكال عمى ضركرتٍا في هيداف فمسفة العمكـ .

(،فىجدي يتىاكلٍا بالهعىى savoirهيز الرجؿ في أبحاثً بيف حهكلتيف لكمهة ) هعرفة 
بٍا هجهكع اإلعتقادات الذاتية؛ بهعىى كؿ ها ىراي اك ىشاٌدي في  الذاتي: كيقصد

ىا، كجبت اإلشارة أىً عىدها ىدعي الهعرفة ك ىؤكد عميٍا، فٍذا يعىي أىً  الكاقع، ٌك
هف الهستحيؿ اف ىككف هخطئيف، لكف هرة اخرل ىؤكد أف عمى أف الهعارؼ التي 

ٍا، ام اىً ال بد هف تكجد في بعد عف اإلحتهاؿ  كفي عرضة لمخطأ هرغكب في
تكسيع دائرة اإلحتهاؿ في هىاقشة قضايا العمـ ك الحاؿ اف الذاتية الهحضة ال 
تساعدىا في بىاء الهعرفة العمهية بشكؿ هكضكعي، ألىً إذا ذٌبىا في طرح الفكرة 
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ا سالفا ستصبح اها ) عائؽ إبستهكلكجي (، بمغة غاستكف  التي درجىا عمى ذكٌر
 سؤاؿ: كيؼ تصبح الذاتية عائقا أهاـ تقدـ البحث العمهي؟.باشبلر، ٌىا، يطرح ال

ىقدـ القىاعة التالية كجكاب عف السؤاؿ السابؽ، كىقكؿ اف ٌذا الىكع هف الهعرفة 
يتككف ك يىبىي اىطبلقا هف اعتقادات شخصية ك قىاعات هعيىة، ٌذي القىاعات ٌي 

ة أك الفمسفية، ك ٌكذا الحاؿ التي تجعؿ هعرفتىا تستىد إلى هيكالتىا ك هرجعياتىا العمهي
بالىسبة ألم باحث كائىا ها كاف، كفي ىظرىا ىرل اف بكبر قد ذٌب في طريؽ 
باشبلر الذم يرل ٌك اآلخر أف الهعرفة التي تتىتج عف ذاتية صهيهة ٌي أقرب ها 
» تككف هف اختصاصات ك اٌتهاهات عمـ الىفس، اها الهعىى الهكضكعي عىد بكبر 

في التهييز، الذم يتككف هف هجهكع األفكار ك الهعطيات العمهية  فٍك الجاىب الثاىي
ك الفمسفية، ك كذا اطركحات الكتب؛ ام الىظر ك الكقكؼ عمى الىظريات الهكتكبة ك 
ك يراٌا هستقمة تهاها في  الهصاغة لغكيا، كالتي تـ عرضٍا لمىقاش بشكؿ كاضح، ٌك

[، كفي ىظرىا ىقكؿ ٖ«]... هكضكعيتٍا عف ام فرد يعرؼ اك يعتقد الىٍا عكس ذلؾ
(، ٌي األكثر هبلئهة لمهعرفة Objectivitéاف طبيعة ٌذي البحكث ) الهكضكعية 

العمهية، ك ذلؾ هف أجؿ الكقكؼ عمى الهضاهيف ك الهحتكيات العمهية ك الهعرفية ك 
ركابطٍا الهىطقية؛ ام أف القضايا الهطركحة لمىقاش في اإلبستهكلكجيا تكلد غالبا 

فة ك هتفردة، اها ىقدا اك بىاء جديدا بصياغة اخرل هخالفة، ك قياس هدل آراء هختم
 هبلءهة الىظرية قيد البحث ك اىعكاسٍا عمى العمـ بعد ها تهة هقارىة ىتائجٍا.

ٌىالؾ فرؽ اف لـ ىقؿ فكارؽ بيف الهضهكف الذاتي لمهعرفة ك الهضهكف الهكضكعي، 
الهضهكف اكثر، هثاؿ  كىأخد عمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر هف اجؿ تقريب

( كها عكلجت في الكاقع العمهي، فىظرياتً G.bachelardابستهكلكجيا )غاستكف 
ٌي هف أبرز األهثمة ك اكضحٍا عمى الهعرفة الهكضكعية، ك هيمً لكتابة هكاقفً اك 
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هىاقشتٍا، ٌك خير دليؿ عمى الهعرفة الذاتية، ألف الفترة التي كتب فيٍا كتبً ك صرح 
تعتبر لحظة الصياغة المغكية، ككأىً بذلؾ يىقمٍا هف هبحث السيككلكجيا  فيٍا بهكاقفً

الى اإلبستهكلكجيا الهكضكعية، كىضيؼ ٌىا، أف السبب الذم جعؿ بكبر يؤكد عمى 
الصياغة المغكية لىظرياتً، ٌك رغبتً في عرضٍا لمىقاش ك الىقد هف اجؿ ابراز 

 هكاقؼ الذكات األخرل حكلٍا.

ىاؾ » بمية الىقد يعتقد بكبر أف القا ٌي التي تهيز الهعرفة الهكضكعية عف الذاتية، ٌك
هبلحظة يدرجٍا بىفسً بحسرة، بحيث اعتبرت بعض البحكث الهعرفية، ك التي تـ 
تأكيمٍا عمى اىٍا ٌي العبلقة الرابطة بيف العقؿ الذاتي ك الهعرفة الهكضكعية، أم 

ذا يعتبر السبب الرئيسي أىٍا ظمت تدكر في فمؾ الهتاٌات الذاتية ك اعتقادا تٍا، ٌك
في جعؿ جٍكدي تتضافر هف اجؿ استئصاؿ األخطاء، هؤكدا عمى عدـ تهاشي 
اإلبستهكلكجيا بٍذي الصكرة، الف هعظـ األبحاث التي تدكر في كىؼ اإلعتقادات 
الذاتية بالىسبة إليً ليست سكل ىقطة سكداء صغيرة عمى رداء ابيض كبير ىاصع 

[، خاصة ك أف الهعرفة باختبلؼ طبائعٍا ك ٗ]رفة ...البياض في عالـ الهع
ذا ها يجعمٍا  تهفصبلتٍا تـ صياغتٍا في قالب لغكم ك قدهت في شكؿ كتابات ٌك
تبلهس الهكضكعية، ك األخيرة ٌي ها يحتاجً العمـ، بصرؼ الىظر عف طبيعتٍا، 

 بيكلكجية...تبقى ىسقا خاليا هف هعرفة الذكات . –اجتهاعية 

 خاتمة:

اجهاؿ الىقاش بككف هكضكعية الهعرفة العمهية ضركرية ك ال غىى عىٍا في يهكف 
الساحة العمهية، الىٍا تترؾ لىا هساحات كاسعة لمىقاش ك األخد ك الرد في هسائؿ 
العمـ، باإلضافة إلى الىقد الذم يقارب اىعكاساتٍا عمى الكاقع اإلبستهكلكجي 

قدـ، لكف سىعكد هف حيث بدأىا الهعاصر، ك جعؿ العمـ يأخد هىاحي اخرل في الت
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في ٌذا العهؿ، ام فيها يخص هىٍج بكبر العمهي، فإذا كاف قد سعى جاٌدا لبىاء 
هعرفة هكضكعية بىقدي لكؿ الهىاٌج السابقة، فٍذا يعىي اىً كاف عمى كعي تاـ باف 
أفكاري اإلبستهكلكجية ستككف هكضكع ىقاش بيف العمهاء، حيث ستكاجً أفكاري كذلؾ 

 يفا هف لدف بعض فبلسفة العمـ .ىقدا عى

 اليوامش :

قاسـ هحهكد، ىظرية الهعرفة في ضكء الهىٍج العمهي عىد كارؿ بكبر،جاهعة  -[ُ]
 ْٕ، ص ُٖٔٗاإلسكىدرية، كمية اآلداب، سىة 

ُِٗالهرجع ىفسً، ص  - [2] 

اب، الهىٍج العمهي بيف بكرس ك كارؿ بكبر، هقاؿ، هجمة تشريف  [3] حساـ عبد الٌك
، ََِْ، سىة ّٔك الدراسات، سمسمة اآلداب ك العمكـ االىساىيً. الهجمد   لمبحكث
 ِّْص 

كارؿ بكبر، أسطكرة اإلطار؛ في دفاع عف العمـ ك العقبلىية، ترجهة، يهىى [4]
 ُِّطريؼ خكلي، الككيت، عالـ الهعرفة، ص 

يقيا ركىي بكفريس، العقبلىية الىقدية عىد كارؿ بكبر، ترجهة، سعيد بكخميط، افر [5]
 ُٖالشرؽ، ص 

هذٌب فمسفي يقبؿ بكاقعية العقؿ اك ىظاـ االفكار اك  *:Rationalismeالعقبلىية  
ىشاط ركحي هستقؿ عف التجربة، اها العقبلىية في العمـ الهعاصر حسب باشبلر 
فٍي عقبلىية هطبقة تىبىي عمى حركة هزدكجة تجهع بيف اإلختبارية ك العقبلىية كها 
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جهع بيف المذة ك االلـ، فاإلختبارية في حاجة إلى أف تفٍـ ك اف اآلهر يتعمؽ بال
 العقبلىية في حاجة إلى أف تطبؽ، ك تىبىي العقبلىية عمى هجهكعة هف القكاعد .

ُٗركىي بكفريس، الهرجع ىفسً،ص  [6] 

، الٍيئة ُيهىى طريؼ الخكلي، فمسفة كارؿ بكبر، هىٍج العمـ هىطؽ العمـ،ط[7]
 ٖٓص  الهصرية العاهة لمكتاب،

 [8]الهرجع ىفسً، ىفس الصفحة

 [9]الهرجع ىفسً 
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 )في تهييز العمـ عف البلعمـ (

Distinguishing science from non-science. 

 

 

الهغرب -عثهاف طاٌر  

 أستاذ هادة الفمسفة



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -66- 

 ممخص:
لؾ سىحاكؿ في ٌذا العهؿ تسميط بعض الضكء عمى أٌـ ىقاط الخبلؼ البكبرم الكضعاىي، كذ

بالكقكؼ عمىهكاىة )هعيار التحقؽ التجريبي(، كصىاعة كضعاىية، ككذا )القابمية لمتكذيب(، 
كهعيار جديد هع بكبر،باإلضافة إلى العهؿ عمى تتبع األفكارالتي ىتجت عف حدة الصراع 
اإلبستهكلكجي الهرتبط بهشكمة )تهييز الهعرفة العمهية(، اك ها يعرؼ بهشكمةالفصؿ، الهشٍكد لٍا 

 كىٍا كاحدة هف أعقد هشكبلت الهعرفة في القرف العشريف.بك

 يهكف صياغة ٌذي اإلشكالية عمى الىحك التالي؛

 ها الذم يسهح لىا يتهييز العمـ عف غيري هف األىساؽ الهعرفية األخرل ؟.

 الكمهات الهفتاحية: التهييز، الكضعاىية، التحقؽ التجريبي، القابمية لمتكديب.

Résumé: 

Dans ce travail, nous tenterons d'éclairer les points les plus importants 
du désaccord poppérien positiviste, en nous positionnant sur le statut de 
(le critère de vérification empirique), en tant qu'industrie positiviste, ainsi 
que (la falsibilité), en tant que nouveau standard avec Popper, en plus 
de travailler à retracer les idées résultant de l'intensité du conflit 
épistémologique. Lié au problème de (la discrimination des 
connaissances scientifiques),(Démartion), ou à ce que l'on appelle le 
problème de la séparation, qui est connu pour être l'un des les 
problèmes de connaissance les plus complexes du XXe siècle.  
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 تقدٌــــــم عام:

إىشغؿ اإلىساف هىذ زهف بعيد، بكيفية إيجاد حمكؿ ىاجعة لهشاكمً الهتعدد،كالتي 
اد ك الهعتقدات إختمفت باختبلؼ الحقب التاريخية ك الهجتهعات ك كذا ذٌىية األفر 

السائدة ، الشيء الذم ساٌـ بشكؿ كبير في تىكع الحمكؿ الهقترحة تهاشيا هع ركح 
كؿ هرحمة تاريخية ، ك عمى الرغـ هف إختبلؼ الظركؼ ك الهعطيات التاريخية ك 
عقمية كؿ هرحمة عمى حدل، فقد سعى العمهاء ك الهفكركف الى كضع قاعدة عاهة ك 

ً في الفصؿ بيف ها ٌك هفيد في هد اإلىساىية بالحمكؿ هعياراأساسيا يعتهدكف عمي
لهشاكمٍا اليكهية ك ها ٌك ثاىكم قابع في القدـ ال أٌهية لً سكل تأخير الحمكؿ  

 كتقدـ الهعرفة اإلىساىية.

ا كفقا لهعيار  هف الهعارؼ التي حضيت باٌتهاـ اإلىساف ك حاكؿ تىظيهٍا ك تهيٌز
ا ، حيث عهؿ عمى كضع ثابت، هعرفتً بقكاىيف الطبيعة الهت حكهة في ظكاٌٌر

هعايير تٍدفممكشؼ عف الهخفي في أعهاؽ الطبيعة بغية التحكـ فيٍا هف خبلؿ 
 هعرفة قكاىيىٍا األساسية .

ٌكذا سيككف الحقؿ العمهي اهاـ تىكع ك تعدد في الهعايير العمهية ، ك لها كاف ٌذا 
فرض عمى العمهاء إعادة الىظر التىكع هرتبطا أشد االرتباط بالعمكـ الطبيعية، فإىً 

في أبحاتٍـ ك هىاٌجٍـ الهتبعة قصد التحميؿ ك التفسير. لقد ذٌب بعضٍـ إلى 
التأكيد عمى أف التجربة بإهكاىٍا اف تشكؿ هعيارا فعميا لمتهييز بيف صحة القكاىيف 
العمهية ك البلعمهية، فيها يذٌب آخركف إلى أف اقتراح الفركض، ك تأييدٌا، ك تىكع 

قائع ك الهعطيات ٌك هعيار صحة ٌذي القكاىيف، ك  يقكؿ طرؼ ثالت اف تهاٌي الك 
الكاقعة العمهية هع خبرة العالـ ك هبلحظتً الحسية قد تهثؿ هعيارا لصدؽ القكاىيف ، 
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في حيف يرل البعض األخر اف صهكد القاىكف العمهي أهاهاإلختبارالعىيؼ، ك عدـ ك 
 قً ك استهراري  .جكد قاىكف آخر افضؿ هىً ٌك هعيار صد

بٍذي الطريقة برزت ك جٍات ىظر عمهية كثيرأكلت اٌتهاها كبيرا بالبحث عف  
 الهعيار العمهي الههيز لمعمـ عف غيري هف األىساؽ الهعرفية األخرل .

لقد كاف لٍذا اإلٌتهاـ الهتزايد هف لدف الباحثيف بالعمـ ، بالو األثر في بركز خبلفات 
لدت عف تضارب في األفكار ك الهكاقؼ حكؿ طبيعة ك صراعات إبستهكلكجية تك 

العقؿ العمهي ىفسً، ك طبيعة الهعرفة العمهية كذلؾ،ك في عصر شحف بشدة 
التأكيبلت اإلديكلكجية، صعيب عمى العمهاء إيجاد طريقة هثمى لتقديـ إجابات ىٍائية 

فبلسفة  ألسئمة العمـ الهطركحة في الساحة . غير أف ٌذي الكضعية الهتأزهةلـ تهىع
العمـ هف الهحاكلة ، لٍذا حهؿ القرف العشريف إجابات جريئة  حكؿ " هاٌية العمـ " ، 
هف جٍة ،ك " الهعيار الههيز لً"، هف جٍة ثاىية . فخرجت الكضعية الهىطقية 
هحاكلة تهيز العمـ عف البلعمـ باإلستىاد الى )هعيار التحقؽ التجريبي(، الذم يؤكد 

ظكاٌر الى الخبرة ك الكاقع ؛ ام إخضاعٍا الى التجربة . عمى ضركرة ارجاع كؿ ال
ا عمها . ك كؿ ها ال  فإذا كاىت ٌذي الظاٌرةقابمة لمتحقؽ التجريبي، جاز لىا أف ىعتبٌر

 يقبؿ التجربة ٌك خارج دائرة العمـ.

(،العمهية باٌتهاـ eieigiLiemP vitisoPحضيت أفكار ) الكضعية الهىطقية 
لتقديس لبعض هبادئٍا هف طرؼ ركادٌا،ك بها أف الحقؿ كاسع، اهتد إلى درجة ا

العمهي ٌك هيداف لمىقد ك الهكضكعية، كاف ال بد هف أف تىاقش أفكار  ٌذا التكجً 
الهعرفي، ك تحظى بالهراجعة،حيثستظٍر هكاقؼ عمهية كصفت بالهتطرفة ك الثائرة، 

لٍا الفمسفة تحهؿ افكارا جريئة جدا كطهكحة ال تقؿ أٌهية عف تمؾ التي أسست 
الكضعية. لقد اىطمقت هجهؿ ٌذي الهكاقؼ الجديدة هف فكرة اف ٌذا الهعيار الذم 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -69- 

(، ال يصمح eifiripmi igi imaifisoPاتخذتً الفمسفة الكضعية )التحقؽ التجريبي
لمتهيز في العمـ، خاصة ك أف الهىٍج الذم ىٍجتً الكضعاىية )اإلستقرائي 

nIiocgiiI هحض خرافة، ك هف أبرز ٌؤالء ىذكر )  (، بات يشكؿ عىد البعض
( فيمسكؼ العمـ الهعركؼ بىزعتً r.eiaaPf ُْٗٗ-َُِٗكارؿ بكبر 

العقمية،الذم خرجت جؿ أبحاتً اإلبستهكلكجية هىاٌضة تهاها ألفكار الىزعة 
الكضعية، كصمت الى حد  اعترافً بتٍافت الفكر الكضعي برهتً.باصها عمى فكرة 

العمـ باعتهاد ها سهاي ) القابمية  جديدة هف شأىٍا الفصؿ في
(، كهعيار اساسي يؤكد عمى هدل قابمية الىظريات العمهية ép peiripmi igiلمتكذيب

 لمتكذيب ك ليسممتحقؽ التجريبي كها درج التقميدالكضعاىي.

 كيؼ هيزت الكضعاىية بيف العمـ كالبلعمـ ؟

 ها هكقؼ فبلسفة العمـ هف هعيار التحقؽ عىد الكضعاىيف ؟

 بأم هعىى يهكف اعتبار القابمية لمتكذيب هعيارا حاسها لمفصؿ في العمـ ؟

 :الكضعية الفمسفة ىشأة

قبؿ الدخكؿ في تفاصيؿ ٌذي اإلشكالية ال بد هف ها ليس هىً بد، ك ها ليس هىً بد 
ٌىا، ٌكصياغة تهٍيد بسيط حكؿ ىشأة الفمسفة الكضعيةك كيؼ أصبحت تهثؿ تيارا 

بً في العمـ ك الفمسفة هع ركاد الكضعاىية الهىطقية فيها بعد  هعرفيا  جارفا، يقتدل
 ضهف التقميد األىجمكساكسكىي .

إف الحديث عف الكضعاىية، ٌك حديث يدفعىا بشكؿ أك بآخر الى الكقكؼ عمى 
التأثير الفمسفي التاريخي، الذم هارستً الفمسفة الكضعية عمى ركاد  )حمقة فيىا 

ePfc P iP ePiIPير فبلسفة التحميؿ فيها بعد، خاصة ) لكدفيىو (، ككذا تأث
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(، بكتابً الشٍير )رسالة هىطقية ُُٓٗ-ُٖٖٗ.v.eiggtPIegPiIفتغىشتايف 
ـ، باإلضافة إلى أعهاؿ الفيمسكؼ األلهاىي )إرىست ُُِٗفمسفية(، الذم ىشر سىة 

 [ُ(. ]ُُٔٗ -ُّٖٖ ifIPeg spcrهاخ 

عهكـ الباحثيف، بالفيمسكؼ الفرىسي ارتبط اسـ الفمسفة الكضعية كها ٌك شائع بيف 
(، ك داع صيتٍا ُٖٖٓ -eotPeg eimagPُٕٖٗالهعركؼ )أكغست ككىت 

اًهي  الفمسفي في العقد األكؿ هف القرف العشريف، الشيء الذم خكؿ لٍا أف تأخذ تىسى
[. ِعديدة ك هختمفة هف قبيؿ ) الذرية الهىطقية، الكضعاىية الهىطقية، حمقة فيىا...(،]

ي الحمقة، كاىت في بداياتٍا اقرب ها تككف بالىادم هف ككىٍا حركة. ك كاىت لككف ٌذ
 تسعى إلى هىاقشة آراء أعضائٍا التي كاىت هتشابٍة ك هشتركة إلى حد كبير.

بعد تكاصؿ المقاءات بيف أعضائٍا  خرجت الكضعاىية بأكجً ىظر عمهية تختصر 
ار فبلسفة أخريف ترككا طهكحات ك تطمعات ركادٌا، هعتهدة في بىائٍا عمى أفك

ـ ) دفيد ٌيكـ  ( ك ُٕٕٔ-m.Homُُُٕبصهتٍـ في الفمسفة التجريبية، كاف أبرٌز
(، لكف هعظـ الباحثيف يؤكدكف عمى تأثير  ككىت،   l.m.mP)جكف ستيكارت هيؿ

تهييز الهعرفة كذلؾ لعدة اعتبارات أٌهٍا عمى كجً الخصكص هعالجتٍئلشكالية)
(، إذ شكمت ٌذي Démartionً ) بهشكمة الفصؿ (،أك ها اصطمح عميالعمهية 

األخيرة كاحدة هف أٌـ هشاغؿ ككىت اإلبستهكلكجية في كتابً الشٍير ) هحاضرات 
ييقًدـ عمى كضع تصىيؼ لتطكر الفكر البشرم،هعتبران   في الفمسفة الكضعية (، حيث سى

رم؛ ام بذلؾ الكصكؿ الى ها سهاي )بالهرحمة الكضعية(،أرقى هستكيات الفكر البش
هفٍكـ العمـ عىد أكغست ككىت يىدرج في »  الهرحمة العمهية، ك ٌىا تحديدا سيككف

ىسبً الفمسفي ضهف تصكر هعرفي عاـ يتهثؿ في قراءة تطكرية هعيارية لصيركرة 
الفكر البشرم، حيث يحتؿ العمـ في ىظري هكقع التتكيج في السياؽ العاـ لٍذا التطكر، 
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ا العقمي، ك ذلؾ بفعؿ  ك يتحدد باعتباري هؤشرا عمى ىضج البشرية ك اكتهاؿ ىهٌك
ا ك اىتقالٍا هف الهرحمة البلٌكتية، حيث كاف التفكير يفسر ظكاٌر الطبيعة  تطكٌر
بعكاهؿ ها كرائية هفارقة لمهعطى الطبيعي، الى الهرحمة الهيتافيزيقية، حيث صار 

ليس بإرجاعٍا الى التفكير في لحظة هراٌقتً يفسر الطبيعة تفسيرا هاٌكيا فمسفيا، 
عمؿ هفارقة، بؿ الى عمؿ هحايثة ك اىتٍاء بالهرحمة الكضعية التي يصؿ فيٍا العقؿ 
البشرم الى هستكل ىضجً حسب ككىت )...(، فيفكر في الهعطى البشرم )...(، 
لهفٍكـ عبلئقي يدرس العبلقات السببية الرابطة بيف الظكاٌر دراسة عمهية ، تخمصي 

[، بٍذا يككف ككىت هف أكائؿ هف ّ]...«هىسكجة في لغة عمهية بً إلى بىاء قكاىيف 
حاكهكا الهيتافزيقا،عمى اعتبار أىٍا هرحمة هف هراحؿ تطكر الفكر البشريكٌلت ك 

 اىتٍى عٍدٌا في صفحات التاريخ البشرم الهطكية .

ساٌهت افكارككىت الى جاىب افكار أخرل فيتشكؿ العهؽ الهعرفي لركاد الكضعاىية 
ة، خاصة الخمفية التجريبية الراهية إلى ىبذ الهيتافزيقا. ك خير دليؿ عمى ذلؾ الهىطقي

 iIsougPها جاء في كتاب دفيد ٌيكـ ) تحقيؽ في الذٌف البشرم 
mofvmPIgPIiPmPIg HompiI ُْٕٖعمى الباحث قبؿ :»  (، حيث كتب يقكؿ

لمزكهية؛أم تصفح أم كتاب أف يتساءؿ، ها إذا كاف ٌذا الكتاب بحث في العبلقات ا
ف لـ يكف ال ٌذا كال  الهىطقية ك الرياضية ؟ أـ أىً هكجً صكب الخبرة الحسية ؟. كا 
ذاؾ كاف ضربا هف الخرافة ؛ أك بهعىى أخر هيتافزيقا، كاجب قبؿ فتح صفحاتً أك 

 [.ٗ«]لهسٍا إلقاؤي في الىار ...

ة الهىطقية ك أشرىا في البداية الى هدل ٌيهىة أفكار فبلسفة التحميؿ عمى الكضعاىي
اخترىا لذلؾ كتاب ) الرسالة (، لككىً الكتاب الذم ىاقش فيً فتغىشتايف فمسفتً ك 

صكب جؿ اٌتهاهً عمى ترسيـ الحدكد بيف العمـ ك الهيتافزيقا بهعىاٌا الضيؽ، »
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كعمى رسـ الحدكد بيف العمـ ك الديف ك ٌك الهىحى الذم سمكً بهعيتً جهاعة فيىا 
لة ) تهيز الهعرفة العمهية (، باٌتهاـ بالغهعً،كسيبحث لٍا [. إذ ستحظىهسأٓ...« ]

عف حؿ ضهف أبحاثً في هيداف فمسفة العمكـ،فبل غرابة إف كجدىاي في رسالتً 
إىىي أعتقد أف الهشكمة »(، يقكؿ :  e.soeePألستاذي ك زهيمً ) برتراىد راسؿ

كير فيً، إستىادا الى األساسية الفمسفة، ٌي التهييز بيف ها يهكف التعبير عىً أك التف
[. ٔ...«.]دعاهات هعيىة، كبيف ها ال يهكف التعبير عىً ك اىها يشار إليً فحسب 

إىهحاكلة تهيز  الهفكر فيً عف الهعبر عىً، عىد فتغىشتايف،ٌي ضهىيا تهييز  بيف 
العمـ ك الهيتافزيقا  بحسباىٍا  ال عمـ، حيث يهكىىا تمخيص فكرتً بشكؿ أدؽ تهاشيا 

في الهعىى، التي تيختصر في ككف القضايا التي لٍا هعىى ٌي  كحدٌا هف   هعىظريتً
ا كاجب أف ىصهت عميً لككىً غير كاضح . بٍذي  تدخؿ ضهف إطار العمهية ك غيٌر
التفرقة ترؾ لمكضعاىيف هعيار الهعىى كحؿ إلشكالية التهيز بيف العمـ كالبلعمـ، 

 خاصة في ظؿ ارتباطً بالتجربة ك الكاقع .

ركاد الكضعاىية الهىطقية عمى هجهكعة هف األفكار ك الهبادئ التي شكمت يتفؽ 
دستكرا أساسيا لقاعدتٍـ الفمسفية ك العمهية، إذ أىً عمى سبيؿ اإلشارة اإلخبلؿ بهبدأ 
كاحد هف ٌذي الهبادئ يكفيمتككف ال كضعاىي غير هرحب بً في الدائرة، كهف بيف 

 ٌذي الهبادئ ىذكر :

 مية :أكال: الفمسفة تحمي

شكؿ كها قمىا سابقا التيار التحميمي احد الركافد األساسية في تشكؿ الفكر الكضعاىي 
ك خصكصا فتغىشتايف، الذم هارس بكتابً الهذككر أىفا تأثيرات قكية عميً كعمى 

ثكرة في الهىٍج ) أسمكب البحث ( » الهىتسبيف لً.فقد اهتاز تيار التحميمية بككىً 
[. ك اتخذ اتباع ٌذا التيار هف ٕ(...«]) هضهكف البحث  كأكثر ثكرية في الهضهكف
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) التحميؿ (، هىٍجا لمكصكؿ الى الحقائؽ، الشيء الذم لـ يهىع الكضعاىية الهىطقية 
هف ىٍج الهىٍج ذاتً، حيث اعتبرتأف الهٍهة  الفعمية لمفمسفة، إف ٌي ارادت أف 

ـ، ٌىا، حيث يؤكد احد تضهف لىفسٍا البقاء، ٌي السير ىحك تحميؿ هىطقي لمغة العم
عدـ اإلىتٍاء الى » (،هحددا هٍهة الفمسفة في e.eAPfالكضعاىييف ) الفرد أير 

قضايا فمسفية هعيىة أك إقاهة ىسؽ فمسفي هتكاهؿ، بؿ تكضيح ك تحميؿ ؛ ام تحميؿ 
العبارات ك األلفاظ التي تستخدهٍا في لغتىا ، ك ىصكغ فيٍا الهشكبلت الفمسفية ك 

[،لتصبح بذلؾ الفمسفة اهاـ هٍهة جديدة تخدـ فيها تخدـ الفكر ٖ...«]قضايا العمكـ 
 الكضعي.

 ثاىيا : الفمسفة عمهية :

ذٌب الكضعاىيكف الهىاطقة الى حصر هٍهة الفمسفة في تحميؿ العبارات ك األلفاظ 
التي ىستخدهٍا في لغتىا، لكىٍـ لـ يقفكا عىد ٌذا الحد، بؿ تجاكزكا ذلؾ الى حد 

التحميؿ عمى العبارات ك القضايا العمهية ال غير، ك بالتالي  حصر ك اقتصار
أصبحت الفمسفة تابعة لمعمـ كهٍهتٍا الهحكرية تحميؿ عباراتً، ليضربكا بهٍة الفمسفة 

فعمى الفمسفة أف تتهسؾ بً »التاريخيةعرض الحائط هع اإلبقاء عمى هكاىة الهىطؽ،
سٍا البقاء، فمٍا سبيؿ كاحد ٌك ك تجعمً شغمٍا الشاغؿ  )...( فإذا ٌي أرادت لىف

 [.ٗ...«]تطبيؽ هىطقٍا عمى العمـ 

 ثالثا: القضايا إهاتحميمية أك تحميمية:

إعتهد الكضعاىيكف كثيرا في أبحاتٍـ عمى التحميؿ الهىطقي لمعمـ، الشيء الذم 
جعمٍـ يقسهكف القضايا إلى ىكعيف؛ قضايا ذات هعىى، كأخرل فارغة هف الهعىى . 

ية أشد ارتباطا ) بالهىطؽ ك الرياضيات (، ك الثاىية تدخؿ عىدٌـ ضهف األكلى تحميم
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ك ٌي الهرتبطة )بالعمكـ الطبيعية (، حيث تقكـ عمى ،ها يعرؼ بالقضايا التركيبية
الخبرة الحسية .ككؿ ها يخرج عف ٌذي القضايا الهذككرة ٌك هيتافزيقا، هستبعدة عف 

 دائرة العمـ .
لكضعاىي الى ترتييب القضايا إلى عمهية ك ال عمهية، بٍذي الطريقة ذٌب التصىيؼ ا

عمى أعتبار اف القضايا التي لٍا هعىى ٌي عمهية ك الفارغة هف الهعىى ٌي ال 
عمهية، ك حؽ اريد بً باطؿ، فأبقكا بذلؾ عمى القضايا العمهية التي هيزكا فيٍا بيف 

 مكـ التجريبية .)التحميمية ك التركيبية (، قضايا العمكـ الصكرية ك قضايا الع
 رابعا: الهيتافزيقا لغك .

ىبذ الهيتافزيقا ٌك هبدأ أساسي داخؿ الىزعات التجريبية، فٍذي السهة تجسدت بشكؿ 
عىيؼ جدا هع ركاد الكضعاىية الهىطقية، إال أىٍا قديهة قدـ الفكر التجربي ىفسً. 

ة ك أف القضايا فٍذا الرفض العىيؼ لمهيتافزيقا كاىسبب ىعثٍـ لٍا بككىٍا لغكا، خاص
الهيتافزيقية بالىسبة لٍـ ليست لٍا القدرة عمى الصهكد اها هعيار التحقؽ الكضعاىي ) 
التجريبي (،* ألف تحميؿ قضاياٌاكاف يفضي بٍـ دائها الى البلهعىى، هها عجؿ 

كؿ هحاكلة عقمية يراد بٍا تجاكز التجربة » بتصىيفٍـ لٍا خارج العمـ . فٍـ يرفضكف 
عرفة هجردة ، يككف قكاهٍا العقؿ كحدي ، كهعىى ذلؾ أىً هف لمكصكؿ الى ه

ـ  –الهستحيؿ عمى اإلطبلؽ  إيجاد أسس عمهية لمهيتافزيقا ألىً إذا –هف كجٍة ىظٌر
كاف الهقصكد بٍا ٌك البحث الذم يتجاكز هكضكعً ىطاؽ الهعطيات الحسية، فإىً 

 [.َُ...«]هف العبث أف ىسهي هثؿ ٌكذا هبحث بالعمـ 
طبلقا هها سبؽ أف ىقكؿ عمى أف الكضعاىييف الهىاطقة، ىٍجكا ىٍج يهكف إى

فتغىشتايف، القاضي بظـ الهيتافزيقا إلى خاىة البلعمـ، ك إعتهدكا باألسهاء عمى 
هعيار التحقؽ التجريبي ككسيمة لتأكيد ىٍجٍـ ٌذا، إذ يكفي ٌا ٌىا، أف ىستشٍد بقكؿ 

في هقالتً )إستبعاد الهيتافزيقا (، s.epfIpaكبير الكضعاىييف ) ركدكلؼ كارىاب 
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التحميؿ »ـ(،حيث قاؿ : ُِّٗهف خبلؿ التحميبللهىطقي لمغة(.الهىشكرةسىة 
الهىطقي لمهيتافزيقا ك هعً كؿ فمسفة لمقيهة ، ككؿ ىظرية هعيارية ، خمص إلى ىتيجة 
سمبية هفادٌا أف القضايا الهزعكهة في ٌذي الهجاالت تخمكا كميا هف الهعىى ، ك هف 

[. ك بالتالي فإف كؿ ها ُُ...«]كاف ال بد هف استبعاد الهيتافزيقا بشكؿ كمي  ٌىا
يقاكـ الهعيار التاريخي لمكضعاىييف في الفصؿ كاجب استبعادي هف البحث العمهي في 

 ىٍاية الهطاؼ 
 

 التحقؽ التجريبي كهعيار لمفصؿ عىد الكضعاىية :
ككىت، ٌك البحث فيتهييز  كاف الشغؿ الشاغؿ لمفمسفة الكضعية هد هرحمة أكغست

الهعرفة العمهية عف باقي األشكاؿ الهعرفية األخرل،فهيزت بيف ىهطيف هف الهعرفة ) 
ال عمهية (، ك جعمت هف التحقؽ التجريبي هعيارا لمفصؿ بيىٍها، هها خكؿ  –عمهية 

لً اإلىفراد بهكاىة ساهية ضهف هشاريعٍا العمهية الكبرل، لككىً شكؿ األساس 
 ذٌبٍـ التجريبي،ك بات يعرؼ بالكضاىية ك تعرؼ بً .الىظرم له

تجدر اإلشارة إلى أف أكؿ هف قاـ بصياغة ٌذا الهعيار كاف الفيمسكؼ) هكريس شبيؾ 
s.er PrP كقد اخدي هف تصكرات فتغىشتايف الفمسفية، ك سيتـ إجهاع جؿ ركاد ،)

العمهية كالبلعمهية، حمقة فيىا فيها بعد عميً ليسىدكا لً هٍهة التهييزفي قضاياٌـ بيف 
تهاشيا هع الطرح القائؿ عىدٌـ بأف هعىى القضية يككف في طريقة تحقيقٍا، أم أىً 
لكي ىحكـ عمى عمهيتٍا يجب اف تككف قابمة لئلختبار في الهقاـ األكؿ؛ بهعىى اف 
ىتحقؽ هىٍا بالتجربة، ك إف حدث ك قاكهت التجربة كلـ تختبر فٍي ال عمـ . ففي 

ـ التجريبي، ىجدٌـ يربطكىً دائها بهدل هطابقة القضية تفسير الكضعاىي يف لهعياٌر
لمكاقع، حيث يسٍؿ الحكـ عميٍا بالصدؽ اك الكذب، فإف ٌي طابقة الكاقع كاىت  
ف خالفتً حكهىا عميٍا بالكذب ألىٍا فارغة هف الهعىى،بٍذي  صادقة ك تحهؿ هعىى، كا 
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هعىى هصىفة ضهف البلعمـ، ك الكيفية أقبمكا عمى كضع كؿ القضايا الخالية هف ال
عمى الىقيض هف ٌذاالصقكا صفة العمهية بكؿ القضايا الحاهمة لمهعىى، ألىً ك بكؿ 

 بساطة يهكىىا التحقؽ هف عمهيتٍا بكاسطة هعيار التحقؽ التجريبي .
ٌذي فقط، بعض الهبلهح البسيطة لهكاىة هعيار التحقؽ التجريبي عىد الكضعاىييف، 

في ىٍاية الهطاؼ بالصكرة الىٍائية لً، بؿ فقط هجرد تهٍيدأكلي ال يهكىٍا أف تهدىا 
حكؿ صكرتً األكلى هع األكائؿ خاصة هع هع شميؾ، الذم اعتبري هعيارا حاسها 
عمى عمهية القضايا اك ال عمهيتٍا، لكف ها يىبغي هعرفتً ٌك اف ٌذا الهعيار قد إتخد 

 بسط .أكجً هتعددة ، سىحاكؿ فيها يمي الحديث عىٍا بشكؿ ه
خمصت الكضعاىية الهىطقية،الى جعؿ هعيار التحقؽ التجريبي فيصبلفي عمهية 
القضايا، لكف ٌذا ال يخفي حدة االختبلؼ بيف ركادٌا في ككف اف هجهؿ القضايا 
ٌي هطابقة بشكؿ دائـ لمكاقع، بؿ عمى العكس تهاها ٌىاؾ قضايا ال تطابؽ الكاقع 

 H.sPicrPImprrٌاىز ريشىباخ  بشكؿ كمي، الشيء الذم جعؿ بعض الركاد)
(،هثبل ،حيث خصص لؤلهر حيزا ٌاها في كتابً )ىشأة الفمسفة ُّٓٗ-ُُٖٗ
(، في الىتائج، فاصبحىا efimpmi igiـ(،بإدخاؿ عىصر) االحتهاؿ ُُٓٗالعمهية 

 بعد ذلؾ اها ىتائج احتهالية قريبة هف الصدؽ ك بعيدة عف ككىٍا يقيف ثابت . 
ف أبرز االسباب التي دفعت بالكضعاىيف الى هراجعة هعيار يرل بعض الباحثيف أف ه

الفصؿ لديٍـ،تتجمى بشكؿ فعمي في صعكبة اخضاع كؿ القضايا العمهية إلى 
االختبار التجريبي،فٍىالؾ قضايا يكتفي العمهاء بالتحقيؽ هىٍا رياضيا،تبعا لٍذا ٌىاؾ 

جد هثبل) أكتك ىيكارت صعكبة في التحقؽ هف كؿ القضايا العمهية بطريقة تجريبية، فى
t.aPe epfg قد ذٌب عكس ها اىتٍى إليً شيخ الكضعاىييف  شميؾ، الذم ،)

أف القضايا العمهية تقارف احياىا بقضايا ههاثمة، ال بالخبرة اك الكاقع،ألف » اعتبر 
الخبرة اك الكاقع اهكر فارغة هف الهعىى كتىتٍي الى الهيتافزيقا، كهف تـ ال بد هف 
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[.بٍذي الكيفية لـ تعد الخبرة ٌي الهحؾ الحقيقي إلختبار عمهية ُِ...«]رفضٍا 
الىظرياتكها تعكدىا، كاىها هقارىتٍا بقضية هشابٍة، لكىها يكسع دائرة الىقاش ٌك 
السؤاؿ األتي : كيؼ يهكف التحقؽ هف القضية التي تكصمىا اليٍا هف خبلؿ الخبرة اك 

ك كيؼ يككف ٌذا الكاقع فارغا هف  الكاقع، دكف اف ىعكد الى الخبرة ك الكاقع ؟.
 الهعىى ك ٌك أساس قياـ القضية ؟.

عهؿ ركدكلؼ كارىاب كثيرا عمى ترهيـ بعض هف ٌذي الثغرات التي اباف عميٍا 
هعيار الفصؿ الكضعاىي، سكاء التي اىتٍى إليٍا الكضعاىييف اىفسٍـ، اك تمؾ التي 

ؽ، فخرج صاحب ) األسس كشفٍا الخصكـ، خاصة ها قدهً كارؿ بكبرفي ذات السيا
الفمسفية لمفزياء (، بىهكذج أخر قسـ فيً التحقؽ إلى ىكعيف. " تحقؽ تجريبي هباشر " 

الذم يهكىىا هف اختبار قضية هعيىة بشكؿ »ك اخر " غير هباشر ". األكؿ ٌك 
هباشر، ك ذلؾ عف طريؽ اإلدراؾ الحسي الحالي ) الحاضر (، هثؿ أرل هربع احهر 

فإذا كىت ارل حاليا هربعا احهر عمى أرض زرقاء ،لتحققت  عمى أرض زرقاء ،
القضية بشكؿ هباشر بٍذي الرؤية، أها إذا كىت ال ارل ذلؾ ،لكاف ذلؾ ذحضا 

[.يسهي كارىاب ٌذي القضايا التي ال يهكف التحقؽ هىٍا بشكؿ ُّ..«.]القضية 
ي تمكالجهؿ التي تؤشر عمى ك  vPe efigici Pهباشر ) بالبركتكككؿ صؼ (، ٌك

ي كذلؾ عبارات ال تحتاج الى تبرير ك  هباشر لمخبرات الهتاحة اك الظكاٌر، ٌك
تخدهىا كاساس لبقية جهؿ العمـ، اها الثاىي ) غير الهباشر (، فٍك أكثر أٌهية عىدي، 
ألىً يخص الىظريات العمهية، ك ٌك االصعب ألف ىتائجً دائها تككف احتهالية، ال 

 ائج التحقؽ الهباشر.تتهتع باليقيف الذم تحظى بً ىت
عرؼ هعيار التحقؽ التجريبي كها قمىا عدة ترهيهات، شكمت عبلهة فارقة في هساري 
العمهي، ك جعمت بعض ركاد الحمقة يىشغمكف بهحاكلة إصبلحً تجىبا لئلىتقادات، 
ذا ها تجمىبكضكح هع بكبر في أبحاثً بشكؿ عاـ ك فكرة )القابمية لمتكذيب(،بكجً  ٌك
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ؿ هكاجٍة حقيقية لهعيار التحقؽ التجريبي، بعد ها كجد ٌذا خاص، التي ستشك
األخير ىفسً يغرؽ في هشاكؿ هىطقية تكاد ال تىتٍي في ظؿ تىاهي ك تطكر الفكر 

 العمهي .
 ىقد بكبر لمىزعة الكضعية

يجهع الكثير هف الباحثيف عمى أف هكاقؼ كارؿ بكبر العمهية، جاءت كرد فعؿ  
ضعية، ك ذلؾ هف خبلؿ إىشغالً بقضايا عمهية كثيرة هباشر عمى أفكار الىزعة الك 

 سبؽ لمفمسفة الكضعية اف اشتغمت عميٍا ضهف أبحاثٍا في هجاؿ فمسفة العمكـ .
-َُِٗسبؽ لي، خبلؿ شتاء (:» يقكؿ بكبر في كتابً ) الهعرفة الهكضكعية 

ـ، اف قهت بصياغة ك حؿ هشكمة الفصؿ بيف العمـ ك البلعمـ، كلـ اكف ُُٗٗ
ا بككىً صالحا لمىشر، غير أىىي ، ك بعد اف قهت بحؿ هشكمة اإلستقراء ، هقتىع

اكتشفت كجكد تداخؿ بيف  ٌاتيف الهشكمتيف؛ ك ٌذا ها جعمىي أكلي أٌهية لهشكمة 
[. يبيف ٌذا القكؿ بشكؿ جمي تركيز بكبر الكبير عمى هراجعة ُْ...«]الفصؿ  

ىشغالً ٌذا كاف هتفاكتا في بعض االفكار األساسية لمفمسفة الكضعية، غير أف إ
الدرجة، ىظرا لمتداخؿ الحاصؿ بيف ٌذي القضايا كها يرل ك ألٌهية بعضٍا عف 

 بعض لديً .
 ىقد بكبر لئلستقراء :

استعهمت الفمسفة الكضعية الهىٍج اإلستقرائي ككسيمة لبمكغ اليقيف العمهي، فهعظـ 
ـ العمهية، ففي ا لكقت الذم طاؿ فيً الىقد ركادٌا اتخدكا هىً أساسا لبىاء أفكاٌر

البكبرم كؿ اىشغاالت الىزعة الكضعية الهعرفية، كاف ال بد الهىٍج اإلستقرائي اف 
يدخؿ ٌك األخر في باب الهساءلة اإلبستهكلكجية هف لدف الرجؿ خاصة ك أف ٌذا 

 الهىٍج يرتبط كثيرا بالهعيار الكضعي في الفصؿ .
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صكصا تمؾ الهسطرة في كتابً ) هىطؽ إف الهتتبع ألعهاؿ بكبر األبستهكلكجية، خ
ـ (، يكشؼ بدكف عىاء حدة الىقد العىيؼ الذم أكالي لمهبادئ ُّْٗالبحث العمهي 

الكضعياىية ك عمى رأسٍا ) الهىٍجاإلستقرائي(،فقد اىبثؽ ٌذا الىقد هف جراء 
اإلستعهاؿ الكضعي لئلستقراءكأداة هىٍجية لتهييز الىسؽ العمهي عف البلعمهي، 

ا  خصكصا ك أف ٌذي الفمسفة قد استمٍهتً كهيراث هعرفي ضارب في القدـ عىد كباٌر
األكائؿ ام هىذ ) التقعيد البيككىي لً(، لكف رغـ ٌذا اإلىشداد اليً ك سمطاف هكاىتً 
في الىزعة التجربية، كاف يىطكم عمى بعض الٍفكات الهىطقية التي اىتبً اليٍا ) دفيد 

ة الهيتافزيقية التي تخكؿ لىا الحكـ عمى جهيع ٌيكـ ( ك الهتهثمة في تمؾ الضهاى
ال يكجد »الحاالت التي كقعت عمى اىٍا ستقع بىفس الكيفية في زهكاف هختمؼ، إذ 

[. رغـ ٌذي الهحاكالت بقية ُٓ...«]أم هبرر حسبً لذلؾ عدا )التكرار ك العادة( 
فمسفة كضعية اإلستقراء هتأزهة ك أبقى ٌيكـ عمى استعهالً، كها أبقت عميً ال

التصكر الٍيكهي لمهعرفة، ال يختمؼ عف التصكر التجرباىي، » الكضعية، خاصة كأف
[. كلربها كاىت ٌذي الترهيهات التي ُٔ...«]بؿ ٌك هحاكلة لدفعً الى هداي األقصى 

كضعٍا ) الحؿ السيككلكجي ك الهىطقي (،سببا كافيا لبكبر كي يضرب بىقدي في 
خرافة، الشيء الذم يعىي اف هحاكالتً في عهؽ الهىٍج الكضعي ك يعتبري هحض 

 صهيهٍاتختمؼ كمية عف تمؾ التي جاء بٍا ٌيكـ اك ٌي ىقد لها اقترحً.
درج التقميد عمى تعريؼ االستقراء،* بككىً اىطبلؽ هف هجهكعة هف الهبلحظات 

إىتقاؿ هف » الجزئية كتعهيهٍا عمى حاالت اخرل بغية صياغة قاىكف كمي، اك لىقؿ 
[. ُٕ«]ئية الى قكاىيف عاهة، اك هف عبارات هفردة إلى أخرل شاهمة...هبلحظات جز 

حيث تظٍر ٌىا، الهشكمة التي سهاٌا ٌيكـ ىفسً ) بفضيحة الفمسفة،فيهىاسبات 
عديدة أطمؽ عميً بكبر اسـ "هشكمة ٌيكـ "(،ك تتهثؿ ٌذي الهشكمة في طرحٍا 

ذم تعتهد عميً في العهمية لهشكمتيف اساسيتيف: األكلى ترتبط فيها ترتبط باألساس ال
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اإلستقرائية التي تأخدىا الى تعهيـ القاىكف، ك الثاىية تطرح هشكمة الضهاىة الهعرفية 
التي قد ىىتقؿ يفضمٍا الى القاىكف؛ ام كيؼ يهكىىا أف ىىتقؿ هف الجزئي الى الكمي ؟ 

 ..هف الحاالت الفردية الى القاىكف الكمي العاـ ؟.
شكمة صاغ هجهكعة هف الحمكؿ التي تكلدت عف اىتقادتً  في اىشغاؿ بكبر بٍذي اله

اإلبستهكلكجية،كالتي ركزتاساسا عمى تفىيدحمي دفيد ٌيكـ ) السيككلكجي 
كالهىطقي(،*حيث رأل أف ٌذا الهىٍج ال يستىد عمى أرضية هىطقية صمبة، لككىً ال 
 يهمؾ خاصية اإلستدالؿ الهىطقي الصحيح، كهف جٍة ها ٌك سيكمكجي، يرىاىً
هكقؼ يؤدم ال هحالة الى الذاتية، حيث ستغيب الهكضكعية الهطمكبة في حقؿ 

 العمكـ التجريبية .
ي )  إىبىى الهىٍج اإلستقرائي في صكرتً ) البيككىية (، عمى قكاعد أساسية ٌك
الهبلحظة، الفرضية، التحقؽ التجريبي، القاىكف(،* لكف ٌذي القكاعد تـ الكقكؼ عميٍا 

اىً هف الهستحيؿ هثبل قياـ هبلحظة هباشرة خالصة اك تجربة هف لدف بكبر ك بيف 
خالصة، رغـ اعترافً بقبكؿ الهبلحظة، كقد جاء ٌذا بعد ايهاف لمكضعاىييف الكبير 
بأٌهية الهبلحظة في جهع الهعطيات العمهية األكلية لبىاء الفركض، اها فيها يخص 

ؽ البحث العمهي(، ك كصؿ التجربة، ىجد بكبر قد تكمـ عىٍا كثيرا في كتابً ) هىط
الى القكؿ بعدـ كجكد تجربة خالية الشكائبالىظرية،أك حتى ) تجربة حاسهة 

iaaifiPIcP. efocip . كها بدا لمفمسفة الكضعية ،) 
لقد شكمت هشكمة اإلستقراء كاحدة هف بيف كبريات هشاكؿ بكبر اإلبستهكلكجية، ك 

بطة بٍا ك بالخمؿ الهعرفي الذم قدـ الرجؿ ضهف أبحاثً الكثير هف األفكار الهرت
احدثً الهىٍج اإلستقرائي،حيث صاغ ضدا عىً هىٍا جديدا سهي )بالهىٍج 

(، الشيء الذم يجعمىا sigriiP miiocgiLP iP eiIgft Pاإلستىباطي لمهراقبة 
ىقكؿ اف ها تضهىتً هكافقً اتجاي ٌذي اإلشكالية كبيرا جدا عمى أف يختصر في 
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مى سبيؿ الهثاؿ، عبد الىبي هخكخ دراسات إبستهكلكجية، صفحات قميمقة،) أىظر ع
 (، لٍذا سىحاكؿ اإلىتقاؿ سريعا الى هكقفً هف هعيار التحقؽ التجريبي .َُُص، 

 
 ىقد بكبر لهعيار التحقؽ التجريبي .

 
شكؿ هعيار التحقؽ التجريبي هبدأ رئيسي في الفمسفة الكضعية، حيث أف كؿ حقيقة 

لهبلحظات ك أف كؿ ها يجكد بً العقؿ في الهعرفة ٌك تركيبية تستهد هف خبلؿ ا
ضرب هف التحميؿ، ك هضهكىً في ىٍاية الهطاؼ ليس بتحميمي، كاذا ها ىحف عدىا 
الى ىظرية الهعىى، فهعركؼ عمى الكضعاىيكف اىشدادٌـ الى فكرة التهييز بيف 

تجربي  القضايا الحاهمة لمهعىى ك الفارغة هف الهعىى، فاالكلى، لٍا هبرر كاقعي
ا في الكاقع الحسي، كيككف بذلؾ  هبىي عمى الحكاس، ك الثاىية ليس لٍا ها يبرٌر
العمـ ٌك كؿ ها يقبؿ التجربة، ك البلعمـ ٌك ها يخالفٍا، فمكي ىؤسس لمهعرفة الحقة 
كاجب عمى كؿ القضايا اف تخضع لمتحقؽ التجريبي، الذم تعدي الكضعاىية هعيارا 

 لمفصؿ في العمـ.
ؿ ٌذي التكطئة اف هعيار التحقؽ التجريبي، شكؿ أساسا قكيها في يبدك هف خبل

أبحاث الكضعاىية الهىطقية، طبعا باإلستىاد الى الهبادئ الهىٍجية لئلستقراء، كفي 
الكقت الذم طاؿ فيً الىقد البكبرم لتصكرات لمكضعاىييف العمهية ) الهىٍج اإلستقرائي 

الكضعاىي، الذم يرتبط في عهقً بالهىٍج (، كاف ال بد لىقدي اف يطاؿ هعيار الفصؿ 
طالها أىي رفضت الهىطؽ اإلستقرائي، فيىبغي أيضا »الهذككر، حيث عبر قائبل: 

[.ك ٌذا راجع لككف الهشكمتيف) ُٖ«]رفض كؿ الهحاكالت لحؿ هشكمة التهيز...
 هشكمة اإلستقراء ك هشكمة الفصؿ (، هرتبطتيف فيها بيىٍـ .
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عمى صاحب ) هىطؽ البحث العمهي (، لهاذا ٌذا الرفض إذا ها ىحف طرحىا السؤاؿ 
العىيؼ لمهىٍج اإلستقرائي رغـ هكاىتً التاريخية في الفمسفة التجريبة ك ايهاف 

الىً ال يزكدىا بعبلهة تهيز هىاسبة » التجرباىيكف بً ؟. لف يتردد في اإلجابة كسيقكؿ:
كدىا " بهعيار هبلئـ الخاصية األهبريقية ) التجريبية (، أك بعبارة ادؽ ال يز 

[. سبؽ كأشرىا في هعرض حديثىا عف هعيار التحقؽ التجريبي الى اىً ُٗ«]لمتهيز...
يجد أصكلً في فكر فتغىشتايف خاصة ىظريتً في الهعىى، ك قد استمٍهتً الفمسفة 
» الكضعية هىٍمتبقي عميًٍ هعيارا في الفصؿ، الشيء الذم دفع بكبر الى القكؿ 

هعيار فتغىشتايف في الهعىى، يتداخؿ هع هعيار اإلستقرائىيف يهكىىا أف ىرل اف 
لمتهييز، إذا ها كضعىا الكمهات " عمهي " اك " هشركع " بدال هف " ذات هعىى " 

ي هطابقتٍـ بيف َِ..«.] [، فالكصعاىيكف حسب بكبر سقطكا في هشكمة عكيصة ٌك
 الهعىى كالعمـ  األهر الذم يزيد هف غهكض الهسألة.

ؽ الذم اقاهتً الفمسفة الكضعية بيف الهعىى ك العمـ، يفضي إلى قبكؿ ٌذا التطاب
صدؽ كؿ القضايا التي لٍا هعىى ك يكذب األخرل، عف طريؽ التحقؽ التجريبي 
الذم يفصؿ في صدؽ القضية، كفي ىفس الكقت ليست لً السمطة الهعرفية عمى 

"ٌي عىد الكضعاىية عمـ، ألف  كؿ الهعادف تتهدد بالحرارةىفيٍا، فهثبل العبارة القائمة " 
ا كاقعي، كبالتالي ٌي ذات هعىى ألىٍا قابمة لمتجربة، لكف هشكمتٍا الكبرل ٌي  هبرٌر

"،  قابمة لمتحقؽ التجريبي، ألف ليست كؿ الهعادف تتهدد بالحرارة ىفيٍا، كأف ىقكؿ " 
كمهة ) ليست(، ضهىيا تستثىي فقط حاالت ك تبقي عمى اخرل، حيث تظٍر ٌىا، 

مة هعيار التحقؽ ك سقكطٍا في ىفس ٌفكات هىٍجً اإلستقرائي، الذم يقضي هشك
 بهبلحظات حاالت جزئية لمحكـ عمى عمى اخرل بالكمية .

مة األكلى أف ٌذا الهعيار يىـ عف اديكلكجية تجرباىية، تطكرت عبر  يبدك هف الٌك
فكرة ٌدـ  هراحؿ الفكر التجربي كىهت بيف ركادي، كذلؾ ها يتجسد عىد كثير هىٍـ في
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الهيتافزيقا ك ىفيٍا هف خاىة الهعرفة، فبل يسعىا اال اف ىقكؿ اف هعيار التحقؽ 
دريعة اتخدتٍا الكضعية إلقصاء الهيتافزيقا، هف حيث ٌك ال »التجريبي ليس سكل 

يكعس في ىظر بكبر اال رغبتٍـ في إداىة الهيتافزيقا ك التخمص هف خياالتٍا 
لهيتافزيقا (، ساٌهت في ظٍكر اىتقادات خطيرة لمفمسفة [، ٌذي الفكرة ) ىقد اُِ...«]

الكضعية، خاصة كأىٍا ربطتٍا بهعيار التحقؽ التجريبي، ٌذا األخير في ىظر بكبر 
فشؿ في كضع تقسيـ بيف األىساؽ الهيتافزيقية ك العمهية، كلً بيف الىسقيف هكاىة » 

ها في العمـ، سٍؿ [، فبدال هف أىيقدـ ٌذا الهعيار فضبل حاسِِ...«]هتساكية 
عمىالهيتافزيقا غزك الحقؿ العمهي، كيضاؼ إلى ٌذا أف استخدهً في هجاؿ الهعرفة 
يؤدم حتها إلى رفض هجاالت هعيىة، كبالهقابؿ االىتصار ألخرل بعيدة كؿ البعد 

اعتبار السحر ك التىجيـ عمهيف،الف اقرارتٍها »عمى أف تككف عمها، فقد يؤدم الى 
يبي، في حيف ستخرج السببية هف دائرة العمـ، الف هعظـ القضايا قابمة لمتحقؽ التجر 

[. ٌذا ىفسً الىقد ِّ«]ال تقبؿ الى حد األف سبب غياب كسائؿ قياس هبلئهة ... 
إف ىقدم لهعيار :» الهكجً هف طرؼ بكبر لهعيار التحقؽ التجريبي، إذ كتب يقكؿ 

ف ها يؤخد عمى الٍدؼ الذم القابمية لمتحقؽ كاف عمى الدكاـ ٌك الصياغة اآلتية؛ إ
يسعى اىصار ٌذا الهبدأ الى تحقيقً، ٌك استخداـ ٌذا الهبدأ كهعيار لف يؤدم الى 
استبعاد القضايا الهيتافزيقية فحسب، بؿ سكؼ يؤدم ايضا الى استبعاد هعظـ 

[، ِْالقضايا العمهية الٍاهة ، ام سكؼ يؤدم الى استبعاد الىظريات العمهية ...]
ذا ها كبالتالي سيا خدىا الى ابعاد التفسير هف خاىة العمـ ام الفركض العمهية، ٌك

يخالؼ خطكات اإلستقراءاىيف الهتبعة في الهىٍج اإلستقرائي، لككف ٌؤالء يؤكدكف 
 «.عمى ضركرة الفرضية في بىاء عمى. اعتبار أىٍا ثاىي خطكات االستقراء..

ي، يبيف خطكرة استعهالً إف ها خمص لً بكبر فيها يتعمؽ بهعيار التحقؽ التجريب
لمتهيز في العمـ، حيث ستصبح ىظريات العمـ التي شكمت ركيزة اساسية في تاريخ 
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ىا، تكهف خطكرة األهر، ألف ٌذا هف شأىً  العمـ ) الىسبية هثبل(،* غير هشركعة، ٌك
 تدهير اسس العمـ األساسية .

تخداـ هعيار التحقؽ سيعكد بكبر في أبحاثً لبيف اف تهيز العمـ عف الهيتافزيقا باس
التجريبي يستىد إلى هرجعية طبيعاىية كها لك كاىت هشكمة في العمـ الطبيعي،فٍدفٍـ 
األساسي لـ يكف التهييز في حد ذاتً، كاىها اسبعاد الهيتافزيقا عف الىسؽ العمهي، 
فبالىسبة لبكبر ال يهكىىا تسكية االهر اال باعتهاد هعياري في التهيز القاضي باخضاع 

ظريات ) لمتكذيب(، حيث يضعٍفي هكاف  هعيار التحقؽ التجريبي، بغية تهييز الى
العمـ عف الهيتافزيقا، فقد  شؽ لىفسً طريقا هخالفا عف الذم سمكتً الكضعاىية ك 
حاكؿ تهييز الىسقيف بٍدؼ ابعاد الهيتافزيقا، فهعياري الجديد كاف ٌدفً  االقراربهكاىتٍا 

ا في سير كتقدـ البحث ا لعمهي، فٍيفي ىظري ، ليست خالية هف الهعىى تهاها ك دكٌر
ذا ها يهيز هكقؼ بكبر عف الكضعاىيف، ألىً عهؿ  كها ترل الفمسفة الكضعية، ٌك

 عمى إعادة الىظر في الهيتافزيقا  رغـ ظٍكر أبحاثً في زهف ٌكجهت فيً بشدة .
في االعتراؼ  رغـ الهكاقؼ العىيفة التي خرجت بفكرة ٌدـ الهيتافزيقا، لـ يتردد بكبر

باٌهيتٍا في هد العمـ بهقدهاتً األكلى، فحتى لك كاىت ٌىاؾ ىظريات هيتافيزيقية 
شكمت عائقا هعرفيا اهاـ تقدـ الهعرفة العمهية، فإف ٌىالؾ قضايا ساٌهت في بمكرة 

ـ استبعادٌا.  تقدهٍا بصكرة ها. كبالتالي ال يحؽ لمكضعاىييف بهعية هعياٌر

يزا ٌاها لفكرة ) القابمية لمتكذيب (، كسيحاكؿ بكؿ سيخصص بكبر ضهف أبحاثً ح
ا سبيؿ هعرفي خكؿ لً اغىاء الىقاش في قضايا  الطرؽ بسط هكقفً حكلٍا، باعتباٌر

 اخرل ال تقؿ أٌهية، هىٍا عمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر ) إشكالية تقدـ الهعرفية(.

 القابمية لمتكذيب  في هكاجٍةالتحقؽ التجريبي :
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يف عهؿ بكبر عمى صياغة هكقفً حكؿ هشكمة الفصؿ باستحضار خبلفا لمكضعاىي
هعياري الجديد ) القابمية لمتكذيب (، ك يهكف اعتبار ٌذا االخير سميؿ هجهكعة هف 
الهبلحظات التي قدهٍا بكبر ضدا التأكيؿ الكضعاىيمهعيار الفصؿ في العمـ،فٍذا 

دة لمكضعاىييف، اضحى الهعيار الذم أسىد لً بكبر هكاىة فريدة ضهف هكافقً الهضا
 يشكؿ بالىسبة إليً عبلهة فارقة لمتهييز في العمـ.

ال احد يشؾ في ٌذا االٌتهاـ الهتزايد هف طرؼ بكبر بالقابمية لمتفىيد، خاصة كأف 
جؿ اعهالً األساسية بدأ بكتابً ) هىطؽ البحث العمهي (، الى الكتاب االخر 

صفحات كثيرة كمٍا تصب حكؿ  الهكسكـ ) بافتراضات ك ابطاالت (، تحتكم عمى
أٌهية ٌذا الهعيار في الفصؿ بيف العمـ كباقي األىساف الهعرفية األخرل، يقكؿ بكبر 

لكي ىصؼ قضية ها اك ىسقا هف قضايا العمـ، يىبغي اف تتعارض ٌذي القضية هع »
ا  [، هها يعىي أف ها يهكف اف ىصفً ِٓ..«.]هبلحظات هحتهمة اك يهكف تصكٌر

هية، ٌي تمؾ التي تقبؿ التكذيب، ك ها عداٌازائفة اك كاذبة،ك صفة بالقضايا العم
التكذيب ٌذي تبيف لىا أف الىظرية ال تقدـ لىا ام شيء، ألف القضايا العمهية ٌي 

الىظرية العمهية ٌي ىسؽ هف القضايا الهىطقية. » قضايا تركيبية، ك في ىفس الكقت
[، ك ها داهت ِٔ...«]الكاقع  ك القضية الهىطقية ٌي عبارة خبرية ؛ تخبرىا عف

كذلؾ فإىٍا في الغالب تتأرجح بيف الصدؽ ك الكذب،باإلستىاد الى الكاقع،فإىٍي 
 طابقتٍصدقت، كلئف خالفتً حكـ عميٍا بالكذب .

سأسهح باف يككف الىسؽ :»قدـ بكبر صياغتً األكلية لهعيار القابمية لمتكذيب بقكلً 
األخير قاببل لئلختبار عف طريؽ الخبرة، ك ٌذي اهبريقيا اك عمهيا فقط، اذا كاف ٌذا 

االعتبارات تقترح عميىا اىً ليست قابمية لمتحقؽ ك اىها قابمية تكذيب الىسؽ ٌي ها 
[.ٌذا يعىي أف ها يهيز الىظريات العمهية ٌي ِٕ«]يهكف اف ىاخدي كهعيار لمتهييز...
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جرت العادة،فاتحا قابميتٍا لمتكذيب، كبالتالي فميست عمهيتٍا في هعزؿ عىً كها 
الفرصة في االختبار كعاهؿ هف شأىً السهاح لٍا بإهكاىية التكذيب، لكف ال يعىي 
ٌذا ال يعىياىٍا عمهية، ألىٍا فقط تسهح بإهكاىية تكذيبٍا، كاىها يجب اف يككف قد تـ 

 [.ِٖ...«]كؿ ىظرية ال تقبؿ التكذيب ىظرية زائفة » تكذيبٍا حتى البلحظة، لتككف 

في ) هىطؽ البحث العمهي (، عمى تقديـ هثاؿ لتعزيز هكقفً حكؿ عهؿ بكبر 
سكؼ تهطر اك ال تهطر ٌىا » العبارات غير العمهية ك قد صاغً عمى الىحك االتي 

غدا، سكؼ لف يىظر اليٍا عمى اىٍا اهبريقية، ألىً ال يهكف رفضٍا ببساطة 
كؼ تهطر ٌىا غدا، س»[. بالهقابؿ يقدـ لىا ىهكذجا لعبارة عمهي فيقكؿ : ِٗ...«]

[، كىفس االهر تقريبا يىطبؽ عف الىظريات َّ...«]سيىظر اليٍا عمى اىا اهبريقيا 
العمهية، حيث قديـ ثمة هف األهثمة عمى ىظريات عمهية ك اخرل غير عمهية ك اخد 
بذلؾ ىظرية ) ايىشتايف (، كهثاؿ قكم لمىظرية العمهية، لككىٍا بالىسبة إليً تستجيب 

ا في بكضكح لمتكذي ب، كقدـ كذلؾ أهثمة لبعض الىظريات غير العمهية، لعؿ ابرٌز
 ىظري ) التحميؿ الىفسي عىد فركيد ك سيككلكجيا ألفرد ادلر ك الهاركسية (.

اف اخضاع ىظرية ها لمتكذيب بالىسبة لبكبر، ها ٌك اال هساءلة ىقدية ألسسٍا 
ٌىالؾ شركط هكضكعية الىظرية، بغية. التأكد هف هدل صحتٍا اك زيفٍا، ك بالتالي 

ا في كؿ هحاكلة لتكذيب ىظرية ها، ك قد رسـ الرجؿ هعالهٍا في  يىبغي استحضاٌر
إىىا ىىاقش الىظرية هىاقشة ىقدية عمى أهؿ استبعاد »ثبلثة أساسية، اكلٍا فكرة االصدؽ

الىظريات الخاطئة، ك ٌك ها يعىي اف فكرة البحث عف الىظريات الصادقة ٌي الفكرة 
[، ك ثاىيٍا فكرة الهحتكل التجريبي ك الهىطقي َّ«]ا...التي تكجٍى
تكجٍىا )...( الى البحث عف الىظريات ذات الهحتكل الهعمكهاتي »لمىظرية،ألىٍا

[. يقصد باالكلى ام الهحتكل التجريبي لمىظرية كهية اك فئة ُّ...«]الضخـ 
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التي التي تتىاقض  القضايا التجريبية التي تهىحٍا الىظرية، أم فئة القضايا التجريبية
"ٌي بالىسبة اليٍمٍا كؿ الغرباف سكداء [، فهثبل العبارة الشٍيرة "ِّهعالىظرية...]

هحتكل تجريبي كبير، الىٍا ال تهىع فقط كجكد غرباف بيضاء ، كلكف غرباف بألكاف 
كتمة » هختمفة ) زرقاء . حهراء. ...(، فيها يقصد بالثاىية ام الهحتكل الهىطقي 

ي ىستدؿ هىٍا، أم فئة هف القضايا التي يهكف اشتقاقٍا هىطقيا هف ىظرية الىتائج الت
 [.ّّ..«.]ها، فكمها زادت ٌذي الفئة كمها كبر هحتكاٌا الهىطقي 

ا حمكؿ  قدـ بكبر عدة خبلصات ىظرية في شكؿ أهثمة ضهف كتابً ) الحياة بأسٌر
ىسبية  –ية لىيكتف لمهشاكؿ (، ليبيف الىظريات ذات الهحتكل الهىطقي، هثؿ ) الجاذب

هيكاىيكا الكـ لببلىؾ (، ك كاىت ثالث شركطً هركزة عمى صدؽ الىظرية  –اىشتايف 
هثمٍا في ذلؾ هثؿ فكرة الصدؽ كهبدا هكجً لىظرة اك »ك االقتراب هف الحقيقة، فٍي

رؤية كاقعية لمعالـ، فٍي ال تفترض اف الكجكد الفعمي ٌك عمى الىحك الذم كصفً 
، كلكىٍا تفترض اف ٌىاؾ كجكدا فعميا ك اىىا يهكف اف ىصؿ اليً ىظرياتىا العمهية

بىظرياتىا التي ٌي افكارىا التي خمقىاٌا إلى كصؼ ىقترب بً هف الفعمية هتى 
[. ٌذي الفكرة ٌي تجسيد لمركح الىسبية ّْ«]استخدهىا هىٍج الهحاكلة ك الخطا...

سعىا عكس ها ساد تاريخ التي طبعت عمـ العصر في القرف العشريف، ألىً لـ يعد بك 
العمـ، التأكد بشكؿ هطمؽ هف صحة الىظريات، بؿ فقط القكؿ بأىٍا ال زالت لـ تكذب 
حتى اآلف، كبٍذا ال يهكىىا الحديث عف حقيقة عمهية هطمقة، ك اىها اقتراب تدريجي 

 هىٍا.

تجدر اإلشارة إلى أف فكرة الهحتكل الهعمكهاتي عىد بكبر تحظى بأٌهية كبرل، حيث 
شكؿ ركيزة كسطى لهعيار القابمية لمتكذيب، ألىً يصعب الحديث عىً دكف ربطً ت

بهحتكل الىظرية الهعمكهاتي، فمك فعمىا ذلؾ، سىجرد الىظرية هف أسٍا الىظرم، ك 
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تتضح هكاىة ٌذا الهحتكل اكثر، في ككىً كمها زاد هحتكل الىظرية الهعمكهاتي زاد 
درجة عمهية عبارة ها، تتىاسب طرديا » ف احتهاؿ كذبٍا، كبالتالي عمهيتٍا، حيث ا

هع درجة قابميتٍا لمتكذيب، فكمها زادت قابمية عبارة ها لمتكذيب، كمها ازدادت درجة 
[، يتضح اذف، اف العبارات العمهية تىفرد بتفاكت همحكظ هف حيث ّٓ..«.]عمهيتٍا 

هرتبطة بالرتبة درجة قابميتٍا لمتكذيب، ك بٍذا تككف عمهية اىتقاد الىظريات العمهية 
االعمى في درجة التكذيب، كيهكف أف ىقدـ لذلؾ ىفس الهثاؿ الهقدـ هف لدف بكبر : " 

( " قابمة لمتكذيب بدرجة عالية " اك " قابمة لئلختبار بدرجة افضؿ "  aأكال: القضية  )
 ( ام : Aهف القضية )

(X)Fsb(A):بالمغة الرهزية، إذ ك فقط، اذا كاىت ٌذي الفئة الهكذبا( ت بالقكة ؿa )
 ( كفئة فرعية تاهة .Aتحتكم عمى فئة الهكذبات ؿ )

( هتطابقة، عىدئذ لٍها ىفس A( ك )aثاىيا: اذا كاىت فئة الهكذبات بالقكة لمقضيتيف )
 Fsb = (y)Fsb(x)درجة القابمية لمتكذيب .

ثالثا: إذا لـ تكف ام هف فئات الهكذبات بالقكة لمقضيتيف تحتكم عمى األخرل كفئة 
 فرعية تاهة، فإف القضيتيف ال تككف لٍها ىفس درجة القابمية لمتكذيب يهكف هقارىتٍا .

(Y)Fsb # (x)Fsb “[36]. 

ٌكذا تككف عمهية هقارىة الىظريات العمهية ك هف تـ اختيار الىظرية األىسب، ام 
الىظرية ذات الهحتكل الهعمكهاتي االكبر، ك التي صهدت اها االختبار لمتكذيب، تتـ 

الستعاىة بفئة الهكذبات الهتضهىة في كؿ ىظرية، حيث تككف الهقارىة كفؽ با
الحاالت الثبلثة التي ذكرىا، ام في حالة كاىت فئة الهكذبات الههكىة)لعبارة 

aigiiIe  ها تتضهف فئة الهكذبات الههكىة لمعبارة االخرل، ام اف الهحتكل)
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(. هف Aكل الهعمكهاتي لمعبارة )( هثبل، اكبر، ك يتضهف الهحتaالهعمكهاتي لمعبارة )
ٌذي الىقطة يهكىىا ايضا أف ىقارف بيف ىظريتي الجاذبية لىيكتف ك الىسبية ألىشتايف، 
ٌىا، ىجد اف الهحتكل األهبريقي ك قكة التفسير الههكىة لىظرية الىسبية اكبر هف 

[... كفي حالة ايضا كاىت فئة هكذبات ّٕهحتكل ىظرية ىيكتف في الجاذبية ]
ارتيف هتساكية، ام أىٍها هتساكيتيف هف حيث الهحتكل الهعمكهاتي، كفي حالة العب

 ثالثة، إذ يستحيؿ فيٍا إجراء هقارىة بيف الىظريتيف إلختبلؼ سياقٍها .

كفقا لهعيار القابمية لمتكذيب، فإف الىظريات العمهية ٌي كحدٌا التي تتصؼ بصفة 
ٍي زائفة في ىٍاية االهر، لٍذا يجب اف القابمية لمتكذيب، اها الىظريات التي تخالفً ف

ال تدعي العمهية، كبىاء عميً فكؿ ىظريةتقبؿ التكذيب ٌي ىظرية عمهية، لكف هاذا لك 
كذبت الىظرية اك فقدت عمهيتٍا بهجرد تكذيبٍا ؟!، الجكاب، طبعا بالىفي، فٍذي 

ى صالحة الىظريات رغـ تكذيبٍا اال اىٍا دائهة االحتفاظ بطابعٍا العمهي، فٍي تبق
عمى الرغـ هف أىٍا غير هقبكلة هف كجٍة ىظر الصدؽ الصاـر الذم يبحث عىً 

 العالـ.

خير تكضيح لها سبؽ ٌك اف ىظرية ىيكتف تـ تكذيبٍا هف طرؼ ىظرية ايىشتايف، 
لكف رغـ ذلؾ ال يهكف تجريدٌا هف خاصيتٍا العمهية، الف الىظرية الجديدة ال تقطع 

ذا ها يضهف السير الهتقدـ لمهعرفة العمهية، ك بالتالي جذريا هع الىظرية السابقة،  ٌك
تككف الىظريات العمهية سائرة ىحك التقدـ، يضاؼ إلى ٌذا أف كؿ تكذيب الحد ىقط 
الىظرية السابقة ٌك تٍديد هباشر لمىظرية الجديدة ك األهر ذاتً يىطبؽ عمى ىظريتي 

ىقطة اك اخرل في هيكاىيكا كؿ تفىيد ل») الجاذبية ك الىسبية (، إذ كها يرل بكبر 
ىيكتف سيهس ىظرية ايىشتايف لمجاذبية، ك ذلؾ االقتراب هيكاىيكا ىيكتف هف ىظرية 

 [.ّٖ...«]ايىشتايف 
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عهؿ بكبر في هىاسبات عديدة عمى تبياف، اف قبكؿ قضايا أساسية هىاقصة لىظرية 
د الىظر ها، ٌك شرط ضركرم في تكذيبٍا، لكىً استدرؾ األهر فيها بعد عىدها اعا

في ٌذي الفكرة، كخمص إلى أىً شرط غير كاؼ لمتكذيب، ألىً ال يكفي استىباط كذب 
ىظرية ها هف قضايا فردية تىاقضٍا ك بالهثؿ ىقكؿ ال يكفي بهجرد اكتشاؼ ك جكد 

كاقعة » ، الىٍا كؿ البجع أبيضبجع اسكد في أستراليا لتفىيد ك تكذيب الفكرة القائمة: 
[، لٍذا يدعك بكبر الى ّٗ«]شاردة ال يهكف استرجاعٍا... تىقمٍا عبارات أساسية

تعزيز ٌذي الكاقعة الشاردة اك لىقؿ الفرض الهستىبط اك الهكذب، بفرض اخر هؤيد 
 اف جاز ذلؾ، ام بآخر يصفٍا، كبالتالي يهكف استىباطٍا هىً .

ا عمى االطبلؽ  تطبيؽ هعيار القابيمة لمتكذيب اهر هحاط بصعكبات عدة، ابرٌز
تعصاء تكذيب الىظرية هف خبلؿ فرض اك حادثة فردية هكذبة. ذلؾ الف العالـ اس

غالبا ها يمجأ إلى إضافة فرض اخر هساعد يرد بً عمى كؿ هحاكلة لمتكذيب، ك 
ا حمكؿ لهشاكؿ (،  لتكضيح ٌذا ىستعيف بهثاؿ كصفً بكبر في كتابً ) الحياة بأسٌر

ك كالتالي عىدها يصاب فرد كاحد فقط : » ك الهتهثؿ في صعكبة تكذيب ىظرية، ٌك
هف اكثر هف هميكف شخص بالجذرم فعىدئذ ال تقكؿ اف الىظرية قد تـ تكذيبٍا، كاىها 
يهكىىا افتراض أف الهادة التي تىاكلٍا الشخص لتطعيهً لـ تكف عمى ها يراـ 

[»...َْ.] 

 الخاتهة:

اختبلفً التاـ  رغـ التغيير القكم الذم احدثً هعيار القابيمة لمتكذيب في الفصؿ، ك
لهعيار التحقؽ التجريبي الكضعاىي،فإىً ٌك األخر لـ يسمـ هف الىقد ك الهساءلة، 
رغـ ها قدهً هف خدهة لحفؿ الهعرفة العمهية، حيث تعددت حكلً الهكاقؼ ك 
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ي الهتعمقة ) بطبيعة  القراءات، خاصة في ظؿ ارتباط ٌذا الهعيار بهشكمة كبرل ٌك
 ها أشرىا سابقا.تقدـ الهعرفة العمهية (، ك

عمى العهكـ يهكىا القكؿ اف أبحاث بكبر في هجاؿ فمسفة العمكـ الٍهت جيبل كبيرا  
هف الباحثيف، ك هٍد الطريؽ أهاـ إبستهكلكجيا تاريخية تؤكد عمى الكعي التاريخي 
لمهعرفة العمهية، كقد برزت ٌذي الىزعة في الىصؼ الثاىي هف القرف الهاضي، 

لبلكضعاىي، الىٍا إبتعدت عف الفكر الهعيارم الصكرم الضيؽ كعرفت بإسـ التكجً ا
 الذم راكهً اصحاب حمقة فيىا.

استفاد ٌذا التكجً كذلؾ هف تاريخ العمكـ كثيرا هف اجؿ فٍـ تحكالت العقمية العمهية، 
األهر الذم سيغىي سجؿ البحث اإلبستهكلكجي الهعاصر، خاصة هع طكهاس ككف 

تكذيب رفضا تاها كخصص لً هكاىة كبيرة ضهف كتابة الذم رفض هعيار القابيمة لم
) بىية الثكرات العمهية(. كي يبرر تصكري لتقدـ الهعرفة العمهية في تعارض تاـ هع 
ذا ها سىحاكؿ اإلشتغاؿ عميً هستقببل كي ىكشؼ خبايا الصراع  كارؿ بكبر، ٌك

 البلكضعاىي حكؿ تقدـ الهعرفة العمهية.

 الٍكاهش :

جابرم، هدخؿ الى فمسفة العمكـ : الجزء االكؿ، بيركت، لبىاف: هحهد عابد ال -[ُ]
 .ِٕهركزدراسات الكحدة العربية، ص 

 [2] -ِٖهحهد عابد الجابرم، الهرجع ىفسً، ص 

قاىكف الحاالت الثبلثة:  - (*) 

 [3] -ّالطيب بكعزة، هقاؿ الفمسفة الكضعية كالديف، هؤهىكف ببل حدكد، ص 
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ؼ خكلي،فمسفة العمـ في القرف العشريف،عالـ دفيد ٌيكـ، ىقبل عف: يهىى طري
َُِ-ُُٗ، بتصرؼ ،ص ُٖٕٗ، يىاير ِْٔالعدد  -الهعرفة،  [4] 

دكىالد جيؿ، فمسفة العمـ في القرف العشريف، ترجهة حسيف عمي، دار التىكير، -[ٓ]
 ّٗ، ص .ََِٗ، ُبيركتمبىاف، ط 

َّٗالهرجع ىفسً، ص  [6] 

ر، هىٍج العمـ، هىطؽ العمـ، الٍيئة يهىى طريؼ خكلي، فمسفة كارؿ بكب -[ٕ]
 .ِّّ، ص، ُٖٗٗالهصرية لمكتاب، هصر، 

ّٓهحهد عابد الجابرم، هدخؿ الى فمسفة العمكـ، ص،  - [8] 

 [9] -ِّْيهىى طريؼ خكلي،فمسفة العمـ في القرف العشريف، ص،

ال -ٌك هعيار استخدهتً الفمسفة الكضعية لمتهييز بيف ىكعيف هف الهعرفة )عمهية
(،بهعىى أف كؿ قضية ٌي قابمة لمتحقؽ التجريبي تعتبر عمها ك ها ال يهكف عمهية

هعيار التحقؽ   VérifiabilitéEmpiriqueالتحقؽ هىً تجريبيا ٌك ال عمـ 
 (*)التجريبي

ِّٖالهرجع ىفسً، ص ،   [10] 

ركدكلؼ كارىاب، ىقبل عف ترجهةعمي حسيف،فمسفة العمـ في القرف العشريف،  -[ُُ]
 .ٕٔ -ٔٔص 

تجدر اإلشارة إلى أف السبب الرئيسي في هراجعة الكضعاىية لهبدأ التحقؽ  -*()
التجريبي، يكهف في صعكبة اخضاع لجؿ الىظريات العمهية إلى التحقؽ التجربي، 

خاصة كأف ٌىالؾ قضايا استعصى عمى العمهاء حمٍا تجريبيا فعادكا لمرياضيات بغية 
 اتبعتٍا.



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -93- 

، فمسفة العمكـ:الهشكبلت الىظرية ك التطبيؽ، هاٌر عبد القادر هحهد عمي -[ُِ]
 ُُٗ، ص، ُٖٗٗدار الهعرفة الجاهعية، 

      Carnap.philosophie and logical santax . P 425،   ىقبل
عف السيد ىفادم، هعيار الصدؽ ك الهعىى في العمكـ الطبيعيً ك االىساىية، 

، ص ُُٗٗ. طهبدأ التحقؽ عىد الكضعية الهىطقية، دار الهعرفة، هصر
َُٖ[13] 

ىكفهبر  ُٕعبد الىبي هخكخ، هشكمة االستقراء لدل كارؿ بكبر، هكقع ثقافات،  -14]
 ُ، ص َُِٕ

 -ٖٗعبد الىبي هخكخ، دراسات إبستهكلكجية،هىشكرات دار األهاف، الرباط ، ص 
[15] 

ٕٗالهرجع ىفسً ، ص - [16] 

في لفظً عرفً باقر صدر في األسس الهىطقية لئلستقراء، بأىً يعكد 
اإلشتقاقي الى المفظ اإلغريقي إباغكجي ام الفعؿ الذم يقكدىا شيئا ها ىحك 
ىقطة هحددة ، كجاء في هعجـ الالىد، بأىً لفظ هف الحياة اليكهية العادية، 

اإلستقراء Inductionلكىً بفعؿ تكسع الحقؿ العمهي اصبح لفظا تقىيا هحضا .
(*) 

 [17]ىفس الهرجع .

يدة سهى بكبر هشكمة اإلستقراء بهشكمة ٌيكـ، لككىً اكؿ هف في هىاسبات عد -)*(
 اىتبً اليٍا في أبحاثً.كهف خبلؿ ٌيكـ قدـ بكبر تصكري الهشكمة.

اىظر، عبد الىبي هخكخ،هشكمة اإلستقراء لدل كارؿ بكبر، ضهف دراسات  -)*(
 ٗٗ-ٖٗإبستهكلكجية ص،
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، كذلؾ ضهف هشركعً يعتبر فراىسيس بيككف اكؿ هف قعد الهىٍج االستقرائي -)*(
الكبير اإلحياء العظيـ، الذم كاف بٍدؼ هف خبللً إلى ابتكار هىٍج يساعد اإلىساف 
عمى تسخير الطبيعة بخدهتً )يهكف العكدة لكتاب الحبيب الشاركىي "فمسفة فراىسيس 

 بيككف " لمهزيد هف التكضيح.

ائي كقد سهاي ) تجدر اإلشارة إلى أف بكبر قدـ هىٍجا جديدا ضدا عف االستقر  -)*(
الهىٍج االستىباطي لمهراقبة ( . اىظر عبد الىبي هخكخ، دراسات إبستهكلكجية ، ص 

َُُ 

كارؿ بكبر، هىطؽ الكشؼ العمهي،ترجهة. هاٌر عبد القادر: دار الىٍضة  -[ُٖ]
 .ٖٖالعربية لمىشر،ص 

ُٖالهرجع ىفسً، ص  [19] 

ّٕىفس الهرجع، ص  [20] 

إلستقراء في إبستهكلكجيا كارؿ بكبر،تقديـ احهد ىعيهة كلد يكسؼ، هشكمة ا -[ُِ]
 ِٗهكساكم:   دار الركافد الثقافية، ابف الىديـ لمىشر ك التكزيع، ص 

ّٕكارؿ بكبر، هىطؽ الكشؼ العمهي، ص   - [22 

عبد الىبي هخكخ، هشكمة الفصؿ بيف بكبر ك الكضعاىية، هختبر التاريخ ك  -[ِّ]
 .ّْ، ص َُِٕ-َُِٔي، ضهف العدد جاهعة شعيب الدكال -العمـ كالهجتهع

K.popper.conjucture and réfutations.P281،[24]  ،ىقبل عف دكىالد جيمز
 ِْفمسفة العمـ في القرف العشريف، ص 

K.Popper,La logique de la découverte scientifique,p.37،  ىقبل عف
َُّعبد الىبي هخكخ، دراسات ابستهكلكجية،ص  [25] 

ُُّالهرجع ىفسً،ص  عبد الىبي هخكخ، [26] 
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ٕٔبكبر، هىطؽ الكشؼ العمهي، ص  [27] 

ّٕعبد الىبي هخكخ،هشكمة الفصؿ بيف بكبر ك الكضعاىية،ص   [28] 

ٕٕبكبر، الهرجع ىفسً، ص [29] 

ا حمكؿ لهشاكؿ، ترجهة بٍاء دركيش، اإلسكىدرية،  -[َّ] كارؿ بكبر، الحياة بأسٌر
ْٖهىشأة الهعارؼ لمىشر كالتكزيع،ص   

جع ىفسً، ىفس الصفحًالهر  - [31] 

ْٗىفس الهرجع، ص - [32] 

ْٖىفس الهرجع،ص  - [33] 

ُٓىفس الهرجع،ص -  [34] 

ّٖهخكخ عبد الىبي، هشكمة الفصؿ،ص  - [35] 

بكبر، هىطؽ الكشؼ العمهي، ص - [36] 

ا حمكؿ لهشاكؿ،ص  - َٓبكبر، الحياة بأسٌر [37] 

ْٔىفس الهرجع، ص  - [38] 

ّٖٓؿ بكبر، هىٍج العمـ، هىطؽ العمـ، ص يهىى طريؼ خكلي، فمسفة كار  -  [39] 

ا حمكؿ لهشاكؿ،ص  . بكبر، الحياة بأسٌر
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 .آراُء اْلَخِميل بن أْحَمد وَأَثرُُه النَّْحويِّ ِمْن ِخالِل ِكَتاب سِّيَبَوْيوِ 

The opinions of Al-Khalil bin Ahmed and his 

grammatical impact through Sibawayh's book. 

 

 

-أستاذ النحو والصرف المشارك -/بخيت عثمان جبارة تقلد
 السودان.-قسم المغة العربية-كمية اآلداب بجامعة الفاشر
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 .ممخص ال                               

ٍبدالرحهف الخميؿ بف أىحهد بف عهرك بف الفراٌيدم البصرم عبقرم هف عباقرة العرب، كال  ٌيًك أىبيكعى
كحديثان، في أىفَّ الخميؿ بف أىحهد ٌك الهؤسس الحقيقي لعمـك العربية، هف ىحك  يختمؼ اثىاف قديهان 

كعركض ، كهعجـ، كها يتصؿ بٍذي العمـك بعدئذ كليس لىا هف تراثً القديـ غير كتبً الهعركؼ 
تىاب لديىا هثؿ : "الجهؿ في الىحك" ك "كتاب الىحك" كلمكقكؼ عمى آرائً كأىثىريي الىٍَّحكمِّ ًهٍف ًخبًلؿ كً 

، كقد قسهت ٌذا البحث، ًإلى عشرة هطالب، كهقدهة كخاتهة كقائهة لمهصادر أىٍرجيكا هها  ًً ٍي يبىكى سِّ
ؿي:عبلقة الىحكييف بآراًء الخميؿ بف أىحهد  يىفع بً الىاس كيهكث في األىرض، الهطمب األىكَّ

لثالث:ٌذا باب البصرم، الهطمب الثاىي:آراءيالخميؿ بف أىحهد هف خبلؿ كتاب سيبكيً.الهطمب ا
هف الفعؿ فيً اآلخر هف األكؿ كيجرم عمى االسـ كها يجرم عمى أىجهعكف، الهطمب الرابع:ٌذا 
باب هف الهصادر جر هجرل الفعؿ الهضارع في عمهً كهعىاي، الهطمب الخاهس:ٌذا باب يحذؼ 

فيً هىً الفعؿ لكثرتً في كبلهٍـ حتى صار بهىزلة الهثؿ،الهطمب السادس:ٌذا باب هايىتصب 
ً األلؼ كالبلـ، الهطمب السابع:ٌذا باب هاجرل هف األسهاء التي لـ تؤخذ  الصؼ ألىً حالكقع في
هف الفعؿ هجرل األسها التي أخذت هف الفعؿ. الهطمب الثاهف: ٌذاباب هايىصب فيً الهصدر 
 الهشبً بً، الهطمب التاسع: ٌذا باب ها يجعؿ هف األسهاء هصدران كا الهصدر الذم فيً األلؼ
كالبلـ ىحك العراؾ،الهطمب العاشر:ٌذا باب ها يختار فيً لرفع كيككف فيً الكجً في جهيع 

 المغات.

Summary.                                   

He is Abu Abd al-Rahman al-Khalil ibn Ahmad ibn Amr ibn al-
Farahidi al-Basri a genius of Arab geniuses, and the old and modern 
two do not differ, in that al-Khalil ibn Ahmad is the true founder of 
Arabic sciences, in terms of terms, presentations, and lexicon, and what 
is related to these sciences after that and we do not have his old 
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heritage except for his books Known to us , such as: “The Sentences in 
Grammar” and “The Book of Grammar”, and to find out his views and its 
grammatical impact through his book Siboye، 

، I have divided this research into ten demands, an introduction, a 
conclusion and a list of sources. Please request from what people 
benefit and stay on the land, the first requirement: the relationship of the 
grammarians to the views of al-Khalil ibn Ahmad al-Basri, the second 
requirement: the views of Khalil bin Ahmed through the book Sibawayh. 
The verb in it is the last from the first and takes place according to the 
noun as it happens to all of them. The fourth requirement: This is a 
chapter from the sources that drags the course of the present verb in its 
knowledge and meaning 

The fifth requirement: This is a chapter from which the verb is omitted 
due to its proliferation in their speech until it has become like a proverb, 
the sixth requirement: This is the chapter on what the row stands for 
because the thousand and the blame fall into it, the seventh 
requirement: This is the chapter on what happened from the nouns that 
were not taken from the verb, the course of nouns that were taken from 
the verb. The eighth requirement: This is the section in which the source 
is similar to it, the ninth requirement: This is the chapter on what makes 
the names a source, the source in which the thousand and the blame 
towards the fight, the tenth requirement: This is the section in which it is 
chosen to raise and be the face in all languages. 
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 هقدهة:

 ، ًبيِّ طىى خيطىكاتو كىاًسعىةو ًبالىٍَّحكالعىرى ،قىٍد خى يدم البىٍصًرمِّ ًٌ د اٍلفىرا ًميؿى بف أٍحهى إفَّ الخى
ًميؿ ا ، ًهٍف آراًء اٍلخى ًً ٍي قىٍد أىٍكثىرى سِّيبىكى . كى جى ىىضي ٍيثي يىٍىقيؿي لىا فىتىًطكَّركى ، حى ًً لىٍَّحكيَّة ًفي ًكتىاًب

مىةي  ٍرحى اىىٍت هى مىة كى ٍرحى اًهمةن، إٍذ أىفَّ ًتٍمؾى الهى ًي ًفي بىٍعًض األىٍحيىاًف أٍبكابان كى ٍى يىٍىقيؿي عى آراءيي، كى
ٍمحيكظىًة، كىاٍلعىهًؿ اٍلدَّؤيكًب  اطىاًت اٍلهى ٌبيىًة، كى الىَّشى ٍيكًض بىاٍلمُّغىًة اٍلعىرى ًميًؿ،   الىُّ ٍبقىًريىًة اٍلخى ًفٍي عى

ًي   ًً تىككىىٍت لى ٍي سِّيبىكى ٍيرهيبىاشر، كى ًً تىأىثيران هيبىاًشران. أىٍكغى ميًؿ، أىٍك يىتأىثري ًب ًف اٍلخى ذى عى ٍـي أىخى كيمُّ كى
ًي  ًلؾى ًكتىابي ميًؿ فىيىٍحكٍِّم ذى ، ًلٍمخى ًً ًت هى بًب هيبلزى يةن فىذَّةن ،ًبسى ةن ًعٍمًهيةن ىىٍحكِّ مىكى ٍبرى  هى ارى عى اٍلذٍِّم صى

ٌٍي  هِّىىة أىٍقكىاؿي اٍلعىرًب، كى هعى ًفيً أىٍقكىاؿ أيٍستىاًذي اٍلهيتىضى السًِّىيف، قيٍرآف اٍلىٍَّحكم اٍلذِّم جى
ٍىا  ًزيرًة اٍلعىربيىًة، كتىفىاًدم أىٍلسيىًت مى ًسعىًة اٍلجى ًعبىارىةيعف ليغىاتو هيىتىًشرةو، هيتىراهيةي األىٍطرىاًؼ عى

ًهيع اٍلمَّدى  تَّى اٍغتىرؼى ًهٍف هيعيًف جى ، حى اًضرو كبادو ٍىا  ًهٍف حى ًٌٍم ثيرًة التَّكاضيع بىٍيفى أى  كى اد، كى
يي ًهف ًعمٍـو  ا ًعٍىدى افان،ًإلٍيٍا هى ية هيضى ا تىىاكؿى اآلراء الىٍَّحكِّ ًً ًحيىهى سِّيبىكٍي ٍىٍجىاء، كى ٍحراء كال الصَّ

ـٍ يىكيفٍ  ، فىم ًبيره ، كاٍسًتٍعداده كى ٍكًضع كىاحدو ًهف  كىاًسعو ٍسأىلًة اٍلكىاًحدة، ًفي هى ًف ا ٍلهى ًي عى ًديثي حى
ييًفرؽي األىٍهًثمةى، ًلتىتًضحى  ٍرحان ًعٍمًهيان، كى ًي شى ٍشرحي ديثى ىىٍثران، كى افى يىٍىثير اٍلحى ا كى ىَّهى ًكتىاًبً. كىا 

ا ؿ ًعىىايىة اٍلعيمهى عى ، اٍلذِّم جى ييدًقؽي األىٍهري ًمؿُّ كى ييحى فىائقىةن ًجٍيبلن اٍلصُّكرةى، كى ًً ًعىىايىة ن يي ًبكتىاب ء بىٍعدى
ٍىارًي  ًً كىاٍسًتٍظ ٍرًح شى ًً كى ًت مىى دِّراسى اًء عى ًً ييٍحظىى ًبإٍقبىاًؿ اٍلعيمهى ٍي ازاؿى ًكتىابي سِّيبىكى هى بىٍعدى ًجيؿ. كى

يي ًهٍف كي  اأيلِّؼى بىٍعدى ثرًة هى مى اٍلرٍُّغـً ًهٍف كى ، كىعى ٍيكى اٍلهىكردي إقباالن، هيٍىقىطعي اٍلىًَّظيري ، فى تبو
بقريًة أيستاذي الخميًؿ  .ككاف ذلؾ هٍف ًخبلؿ عى ًي كلـ تيخمٍؽ ًحدَّتًي ـٍ تىتىغيٍَّر بىٍجتي . فىم اٍلعٍذبي
ًً إذا ركل عٍىً كأىبدل رٍأيان لً اليبدم رأيً إالَّرٍأيً ىىٍحك  كأىثريي الًعٍمًهي اٍلغًزير، فكاف سِّيبكٍي

: قاؿ كقاؿ كغيري، كأى ٍكثريالرِّ  ًً ا قىاؿ سِّيبكٍي اكياًت الىٍَّحكيًة كالمغكية كالصرفية، ككيمَّهى
رَّحى فيً  دي قىٍصدان كاًضحان ،أىهَّا هاصى ا يىقصي يًر أى ٍف يىٍذكرى القىائؿ فًإىَّهى ًي أىكقىاؿ ًهٍف غى "كسأىلتي

ٍا؟ قاؿ ألىفَّ االٍثىىٍيفى  ًميؿى عف ها أىحسف كجٌك ىحف  باٍسًهً فىفي هثؿ قكلً: كسأىٍلتي الخى
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(. اثىيف ِِٓكقد استعهؿ سيبكيً كمهة"زعـ" هاركاي عف شيخً في كتابً)ص -فعمىا
ذى ًعٍمهان غزيران ًهف  كعشريف كخهسهائة، كقد اتضح هف ٌذا البحث، أىفَّ سِّيبكيً أىخى
ؿ ًكتىابً  عى ، األىهر الذِّم جى ٍـً مىى التمقي كالف اؼ عى ًً كأىضى مٍيً ًفي ًكتىاًب ميؿ كىاٍعتهدى عى الخى
حافبلن، بعمـ أستاذي الذم كاىت لً قيهة عمهية عالية، فظمت ٌذي القيهة العمهية 
الهضيئة كالصكرة العاكسة لتراث الخميؿ العمهي ،في كتاب سيبكيً خاصة. كذكركا 

 اهلل. -رحهً -أىٌف اإلجهاع هىعقد عمى أىىًَّ لـ يكف أىحد أعمـ بالىحك هف الخميؿ

يؿ كتمهيذي تككف ذات عرم التىفصـ، ألىفَّ الشيخ أك فَّ العبلقة التي تعقد بيف الخمإ
األىستاذ يعتبر بدالن لكلي األهر. كالسيها إذا كاف التمهيذ في هرحمة تعميهً األىكلى. 
كتمهس هف شيخً العطؼ كالرحهة كالهكدة،خبلفان لمعبكس كالفظاظة كالغمظة كالقسكة 

هحبان لتمهيذي كالتمهيذ التي قد تحصؿ هف اآلخريف في هجاؿ كاحد، كالشيخ يككف 
يبادلً ذلؾ فًإفَّ العبلقة التِّي تىٍستىكثؽي بيىٍها، كتربط كشائج الرغبة القكية، في التعميـ 

 كالتعمـ كقد أىثر الخميؿ تمهيذي سيبكيً تأىثرانطيبان.

كالشؾ أىفَّ العبلقة بيف الخميؿ كسيبكيً ،قد تككىت بيف رحاب العمـ كىهت كاذٌرت في 
الهعرفة، كالصدؽ كالتفت شخصيتا الرجميف في آفاؽ الهحبة كاالحتراـ رياض الفكر ك 

الهتبادؿ ،دكف تىعاؿو أىكتكبر هف العمـ أىكطهع كاستغبلؿ هف الهتعمـ.، ككبلٌها يتصؼ 
بالكرع كالتقكل كالصدؽ كاإًلخبلص، ككثيران هاتمتقي الطبائع الهتشابٍة كاألىهزجة 

اـ كتقدير يدكـ كيكؿ عبر الزهف، ككاىت صمة الهتقاربة لتتحد في كئاـ كهحبة، كاحتر 
سيبكيً قائهة ،عمى الحب الخالص كالرغبة الهتبادلة أىقبؿ سيبكيً يكهان فقاؿ الخميؿ لً 
هرحبان بزائر التيهؿُّ قالكا كهاسهع الخميؿ يقكلٍا لغيري. ككاف سيبكيً إذا ركل عف 

يري كلـ يصرح باسهً ٌك إجبلالن الخميؿ، كبدا لً أىٍف يبدم رٍأيان بعد رٍأيً قاؿ: كقاؿ غ
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لشيخً دكف أىٍف يذكر هع اسهً في هجاؿ العمـ كالهعرفة كأىكثر الركاية عىً في  
، كسأىلتًي أكقاؿ هف غير أٍف يذكر القائؿ فًإفَّ يعىيً سيبكيً. ًً ا قاؿ سِّيبكٍي  اٍلكتاًب، ككيمهى

 

 المبحث األول:

 عالقة النحويين بآراء الخميل بن أحمد 

ٍت قىٍبؿى هدرسة الككفة اٍلىٍَّحكيِّة ًههَّا  ةى البصرة الىٍَّحكيةي، تأىسَّسى ٍدرسى ًً أىفَّ هى ؾَّ ًفي الى شى
، كبعد أىٍف ىضج الىٍَّحكي في هدرسة البصرة، كذلؾ هف عصر أىبي  اـو بحكالي هائة عن

ًليِّ  إلى أىكؿ عصر الخميؿ، ففي ٌذي الهرحمة فقد  –كاضع عمـ الىحك  –األىسكد الدُّؤى
ستٍأثرت البصرة بالىحك العربي، كفي الكقت الذم ىجد فيً الهدرسة الىحكية الككفية ا

اءى قرف هف الزهف  هىصرفة عىً بها شغمٍا هف ركاية األشعار كاألخبار، كالىكادر، ٌز
بيىها اشتغمت خبلؿ ٌذي الحقبة الزهىية طبقتاف هف الىَّحكييف البصرييف بعد أىبي 

لي، كفي تمؾ ا ا بً إال األسكدالدُّؤى َـّ عمهاٌؤ لهدة لـ تعرؼ الككفة شيئان هف الىحك، كال أىل
بعد أف ىضج في هساجد البصرة ،عبر حمقاتٍا إذ كاىت البصرة هىبت الىحك العربي، 
كهىشأ العبقرية العربية، كفي البصرة كضحت هىاٌج الىحك كهسائمً كتشعبت فيً 

 .ٔ()أقكاؿ البصرييف 

تكافػدكف عمػى البصػرة، لطمػب الىحػك كالعربيػة، فعػرؼ فػي كبعد ذلؾ بػدأى عمهػاءي الككفػة ي
خػػذى الرؤاسػػي الىٍَّحػػك هػػف ٕ()حمقاتٍػػا أىبػػكجعفر هحهػػد بػػف الحسػػف الرؤاسػػي ، كبعػػد أىٍف أىخى

شفاي عمهاء البصرة، كخبلؿ حمقاتٍا الهتكافدة رجع إلى الككفة، فالتٌؼ حكلػً طائفػة هػف 

                                                                 

 .َِ، دار الهىار.صُُٗٗ( ىىٍشأىة كتاريخ أىشٍرالىَّحاة،  الشيخ الطىطاكم، ط، ُ)

(ِ.ًً  ( ليقِّب الرؤاسي لكبر رٍأًس
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كأيبكزكريػػا يحيػػى  ٖ()هػػزة الكسػائيطمبػة العمػػـ يتمهػذكف عميػػً، هػىٍـ أبكالحسػػف عمػػي بػف ح
 .ٗ()بف زياد الفىرَّاءى 

ػػذى الرؤاسػػي الىَّحػػك كالعربيػػة هػػف آثػػار الخميػػؿ بػػف أحهػػد الىحكيػػة، ًإٍذ جمػػس ًإلػػى  كقػػد أىخى
حمقتً بعد أىٍف دخؿ البصرة راغبان في تعمـ الىحك، كبعد عكدتػً هػف الصػحراء، كقػد كجػد 

كجػػػدٌا ذات أىٌهيػػة بالغػػػة فػػي ترسػػػيخ  الخميػػؿ قػػد هػػػات، فػػاطمع عمػػػى آثػػاري، كبعػػد أىفٍ 
القكاعد الىَّحكية، أىقدـ عمى اقتىػاء كتػاب سػيبكيً، الهتضػهف آثػار الخميػؿ، كالػذم اكتفػى 

ػيبىكٍيً –بحفظ تبلهيذي، كهػا كرَّثٍػـ إيَّػاي هىػً، حيػثي اهػتؤلى كتػاب تمهيػذي  تَّػى  -سِّ ًبآرائػً حى
ػا فػػي  ٓ()ميػؿقػاؿ القػػدهاء: عقػد سػػيبكيً أبػكاب كتابػػً بمفظػً كلفػػظ الخ ٌػػذا فػي الىحػػك أىهَّ

ؿ  خي ًي أىكَّ حي أىىَّػ ػا يػرجِّ الصرؼ فقد ذكر سػيبكيً لمخميػؿ قػدران ٌػائبلن هػف اآلراء الصػرفية، ًههَّ
ؿي هػف عهػؿ الهيػزاف الصػرفي الهعػركؼ، ًإذ  هف تىكمَـّ في الصرؼ بهسائمً الهتفرعة، كأىكَّ

مـ  –ال ىجد عىد الىحاة  بأىىًَّ سبؽ ًإلى شػيءو ذم بػاؿ  قبمً ها يصمح لبلعتقاد –فيها عي
هػف هباحػػث الصػػرؼ. كبفضػػؿ هػػا أىخػػذي الرؤاسػػي ًهػػٍف ىىٍحػػك هػػف آثػػار الخميػػؿ، تككىػػت 
المبىػات األيكؿ هػف ىحػك الهدرسػة الككفيػة الىحكيػػة، كهػف ثػـ أىخػذ عػف الرؤاسػي الكسػػائي 

زلػة الىحػك كالفراء هف تمؾ اآلثار، كبػدأى بعػد ذلػؾ فػي بىػاء الىٍَّحػك الكػكفي، كارتفػع ًإلػى هى
البصػرم، حتػى كصػؿ إلػى هرحمػة الهىػػاظرات بػيف عمهػاء الهدرسػتيف فيهػا بعػد، كتبػػادؿ 
اآلراء كقػػد احتػػدـ الخػػبلؼ الىحػػكم بػػيف الهدرسػػتيف عمػػى الػػرغـ هػػف أىفَّ الىحػػك البصػػرم 
كػػػاف هتهيػػػزان  عمػػػى الىحػػػك الكػػػكفي فػػػي الهػػػىٍج كاألىسػػػمكب كلكػػػف هٍهػػػا قيػػػؿ فػػػي ٌػػػذا 

                                                                 

 ( سيًئؿى الكسائي عف تمقيبً بالكسائٌي: فقاؿ )ألىىِّي أىحرهتي في كسا(. كقيؿ في السبب غير ٌذا.ّ)

 المقب )ألىىًَّ يفرم الكبلـ( يىظر:  ( لقب الفراء بٍذاْ)

 ، د. جعفر ىايؼ، بيركت.ِٖ( يىظر هكاىة الخميؿ بف أحهد في الىحك، صٓ)
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فيػً، كيخمػك هػػف أىيػة عصػبية هذٌبيػة بػالهعىى الػذم صػػار  الخػبلؼ فإىػً يسػير ال حػدَّة
 .ٔ()ًإليً بعد ذلؾ

ؿَّ عاهؿ الخبلؼ كاف ىاتجان عف أىخذ الىَّحك هف عمهاء آخريف هف البصرة غير  كلىعى
الخميؿ بف أىحهد. كالأىحده يىكر أىفَّ كتاب سيبكيً ظٍر كشٍر في البصرة كالككفة عمى 

، ٕ()رفيعة، فأىثار غيرة العمهاء هف بصرييف كككفييفالسكاء، كتبكأى في القمكب هىزلة 
ك أىهر طبيعي فالغيرة كالتىافس ظاٌرتاف هكجكدتاف في كؿ عصر. كلذلؾ تفسر  ٌك
غيرة الكسائي كالفراء هف كتاب سيبكيً عمى أىساس التىافس العمهي، كتستبعد فكرة 

الَّ فأىمُّ هذٌب دفع ًإلى ادعاء أىىًَّ أىعم ، ككاف ٖ()ـ هف سيبكيًالتعصب الهذٌبي، كا 
ك يقصد أىبكجعفر الرؤاسي أىفَّ سيبكيً حيىها أىلَّؼى  ٗ()سيبكيً يقكؿ: )قاؿ الككفي، ٌك

كتابً لـ يكف الجك حكلً يحهؿ رائحة العصبية الىحكية بيف البمديف، فقد كاف يجهع 
كعب ها ىثري أيستاذي الخميؿ، كالبصريكف كاآلخركف قبمً هف آراء، كلكفَّ الخميؿ قد است

 .(َُ)هف عمكـ العربية الكثير، حتى قيؿ: ًإىًَّ كاف يحفظ ىصؼ المغة

لقد استهد الىحكيكف عمى اختبلؼ طبقاتٍـ كهدارسٍـ الىَّحك هف البصرة كهف عمـ 
الخميؿ الهتهثؿ في كتاب سيبكيً خاصة، ال فرؽ في ذلؾ بيف ككفي كبصرم 

                                                                 

، طػػً الػػراكم بغػػػداد ُِّ، كتػػػاريخ عمػػـك المغػػة العربيػػػة، صٔٔ( هدرسػػة الككفػػة الىحكيػػػة د. هٍػػدم هخزكهػػي صٔ)
 ـ.ُْٗٗ

 .ُّ-ُِكطي،ص ، كيىظر األىشباي كالىظائر، السئٖ( هراتب الىحكييف صٕ)

 ، األىخفش ٌك: سعيد بف هسعدة.َّٓ، صِ( أىىباي الركاة ، لمقفطي جٖ)

 تحقيؽ رضا. ُُٕٗطٍراف  ُٕ( الفٍرست الىديـ صٗ)

 .ٖٔ( هدرسة الككفة صَُ)
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ك هادة عمـ ، ككتاب سيبكيً ٌك قكاـ هدرسة البصرة، كهحك (ُُ)كبغدادم ر ىشاطٍا، ٌك
البصرييف كأىكثر ها جاؤيكا بً أىىٍَّـ كاىكا يزيدكف عميً شرحان كتفسيران، كزيادات أيٍخرل 

 يستدرككف بٍا ها فات سيبكيً، أىك ييؤيدكف بٍا رأيان هف آرائً.

ىً كأىهَّا الككفيكف فميست ًعىىايتٍـ بالكتاب بأىقؿ هف عىاية البصرييف ًإالَّ أىىٍَّـ يقفكف ه
ٍف  في غالب األىحياف هكقؼ الىاقد ككاىكا يستهدكف هىً أىيضان هادة دركسٍـ األيكلى، كا 
ليكف قد تخرجكا بً، كفي  كاىكا يخفكف ذلؾ بدافع هف العصبية، ككاف شيكخٍـ األىكَّ
هقدهتٍـ الكسائي كالفراء، أىهَّا الكسائي فقد درس عمى أىبي الحسف سعيد بف هسعدة 

بعد ذٌاب  -كذلؾ في أىكبر الظف (ُِ)الثالثة في ىحك البصرة )األىخفش( هف الطبقة
طَّأىيي في  األىخفش ًإلى بغداد كاتصالً بالكسائي، كهصاحبتً ًإيَّاي بعد أىٍف ىاظري، كخى
ا الزبيدم في طبقاتً عىد الكبلـ عف  جهيع ها أىجاب لً هف هسائمً في قصة ذكٌر

 .(ُّ)سيبكيً

أىيضان كأفاد هىً، حتى لقد كيجد بعضً تحت كسادتً أىهَّا الفراء فقد درس كتاب سيبكيً 
ُـّ بً  (ُْ)التِّي كاف يجمس عميٍا، كها جاء في حكاية أىبي جعفر الىَّحاس كاألىهير الهيًسم

أىفَّ األىخفش كسيمة الهعرفة لكتاب سيبكيً، كأىفَّ الكسائي كالفراءهف الىحكييف الككفييف 
بغداد طمبان لركاية المغة كسهاعٍا، كأىفَّ الفراء عىدها قرأىي عميً، كأىفَّ الفراء قد سافر ًإلى 

                                                                 

 .ٗٔ( الهصدرالسابؽ، صُُ)

ة األىلبَّاء صْٓ( ىشأة الىحك لمشيخ الطىطاكم ُِ)  .ٗٔ، كهدرسة الككفة صُٖٔ، كيىظر ىٌز

 ، دار الهعارؼ بهصر.ِط َٕ،سيبكيً صُٖٔت الىحكييف كالمغكييف  الزبيدم،ص( طبقاُّ)

ة األلباء، صُْ)  .ْٕ( ىٌز
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ك دليؿ عمى هدل اٌتهاـ الفراء كالكسائي  (ُٓ)تكفي كجد تحت كسادتً كتاب سيبكيً ٌك
بأىٍف يىٍأخذا هف أيصكلً، كالرجكع ًإليً في هسأىلة هف هسائؿ الىَّحك، ألىًَّ الهرجع الهٍـ 

ك الخم –في ذلؾ الهتضهف آراء أيستاذ سيبكيً  يؿ بف أىحهد، كدكف شؾ أىفَّ الفراء ٌك
هف عمهاء الككفة قد استفاد هف آراء الخميؿ، حتى أىلَّؼ في ذلؾ كتابان عرؼ )بهعاىي 
الفراء(، كيقاؿ: ًإفَّ الفراء أىخذ عف يكىس بف حبيب البصرم، كأىىًَّ كاف يبلـز كتاب 

عقؿ أىفَّ شخصان ها تصؿ كيعتز بً، كهها ال شؾ فيً أىىًَّ استفاد هىً كال ي (ُٔ)سيبكيً
ك  بً درجة االعتزاز بكتاب أىٍف يضعً تحت رٍأسً كيكجد بعد كفاتً، كلـ يستفد هىً، ٌك

في  –أىهر هستبعد، فاالحتفاظ بً دليؿ عمى االستفادة كاالطبلع، ألىفَّ ٌؤالء العمهاء 
سِّسي  –تمؾ الحقبة هف الزهف  كف عمى كاىكا ذكم شغؼ كبير بالهادة العمهية، ألىىٍـ يؤى

اوس ألىجيالٍـ التي تٍأتي بعدٌـ كلـ تمٍٍـ هشاغؿ الحياة الهعقدة كها ٌك اآلف.  أىسى
سسي هدرسة الككفة الىحكية، األىهر الذم جعؿ عبلقة  خاصة كأىفَّ الفراء أىحد هيؤى
كطيدة بيف ىحكم الككفة بآراء الخميؿ في كتاب سيبكيً، ككاف يخالؼ الكسائي في 

ا عمى هذٌب سيبكيً فًإىً يعتهد عمى خبلفً، حتى أىلقاب كثير هف هذاٌبً. فًإهَّ 
. كحرص عمى العربية يتهثؿ في اقتىائً كتاب سيبكيً، (ُٕ)اإًلعراب كتسهية الحركؼ

حتى إذا ها سيًئؿ عف هسٍألة ىحكية أىفتى فيٍا سيبكيً برٍأيً، لككف الفراء قد اطمع 
 عميٍا، فيجيب ها صح عىدي عف العرب.

                                                                 

 ، القاٌرة.ُّٗ( هراتب الىحكييف ألىبي الطيب المغكم صُٓ)

 .ٖ،صُ، بيركت، هكتبة عالـ الكتب.جِ( هعاىي القرآف ،لمفراء طُٔ)

 .ُّٗ( هراتب الىحكييف .صُٕ)
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ًي أي  مَّمى : بأىفَّ الفراء كاف يتتبع أىخطاء سيبكيً كلكىتً، فٍك (ُٖ)بكهكسى الحاهضكها عى
أىهر عجيب، فمهاذا يفٍـ هف ذلؾ؟ حتى يقكؿ أيبكهكسى ًإلى ثعمب )ًإىَّها كاف ال 
يفارقً، ألىىًَّ يتتبع خطأي كلكىتً، كلها كرد التحاهؿ عمى العمهاء بٍذي الصكرة خاصة 

بٍا اتٍاـ الحاهض لمفراء. كلـ ىكد ىعثر عمى كأىىًَّ هف الصعب كجكد صكرة يصدؽ 
ذلؾ في كتابً )هعاىي القرآف(، إالَّ إذا كاف الحاهض ًأك غيري قد سهع هف الفراء أىك 
عىً أىىًَّ كاف يتتبع ليكىة سيبكيً، كخطأي، كلـ يثبتً بدليؿ، فمذلؾ أىٍهر آخر، كلكف ربها 

أىصحاب الفضؿ عميً، فكاف يىاقش ألىفَّ الفراء كاف صريحان كصادقان كجريئان حتى هع 
كيخالؼ فيها يراي صحيحان في الهسائؿ الىحكية كالمغكية، فذلؾ جائز، كلكف ٌذا ال 
يعمؿ عمى أىىًَّ تتبع لؤلخطاء، كالىيؿ هف عمهاء عصري هثؿ سيبكيً، كدليؿ عمى ذلؾ 

لؾ خالفٍها فًإفَّ سيبكيً قد أىكرد بكتابً آراءي التي قد خالؼ فيٍا أيستاذي الخميؿ، ككذ
الهٍـ أىفَّ الفراء هف آراء الخميؿ في كتاب سيبكيً كذلؾ في  (ُٗ)تمهيذٌها األىخفش

كقد شهمت ٌذي االستفادة التبكيب  (َِ)تركيزي عمى الكتاب الذم قرأىي عمى األىخفش
كالترتيب كالتعقيد، فمـ يكف ذلؾ هعركفان عىد الفراء فكاف يقترب هف ذلؾ في كتابً 

 )الهعاىي(.

 
                                                                 

حهػد بػػف أحهػػد أيبكهكسػػى الحػػاهض، قػػاؿ الزبيػدم: )كػػاف بارعػػان فػػي المغػػة كالىحػػك ( ٌػك سػػميهاف بػػف هحهػػد بػػف هُٖ)
ىَّهػػا قيػػؿ لػػػً  عمػػى هػػذٌب الكػػكفييف، ككػػاف فػػي المغػػة أىٍبػػرع، ككػػاف ضػػيؽ الصػػدر سػػيء الخمػػؽ، كقػػاؿ ابػػف خمكػػاف، كاً 

الهقتػػػدرم، الحػػاهض، ألىىَّػػً كػػاف لػػً أىخػػبلؽ شرسػػة، فمقػػب الحػػاهض لػػذلؾ. كلهػػا احتضػػر كصػػى بكتبػػً ألىبػػي فاتكػػة 
، تػػكفى فػػي  ، كفيػػات األىعيػػاف البػػف َُٕ، اىظػر طبقػػات الزبيػػدم َّٓبخػبلن بٍػػا أىٍف تصػػير ًإلػػى أىحػػد هػف أىٌػػؿ العمػـػ

 .ُِٓ-ُِْ، صُخمكاف ج

 ( تعٌكد الباحثكف عمى أىىًَّ إذا ذكر األىخفش، دكف اإًلشارة ًإلى األىكبر أىك األىصغر فٍك األىٍكسط.ُٗ)

 .ٔٓـ.صُٖٔٗكقي ضيؼ  ط دار الهعارؼ بهصر ( الهدارس الىحكية، د. شَِ)
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 الخميل بن َأحمد من خالل كتاب سيبويو آراء

 * ىذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجراه وىو باب التعجب.

بد اهلل. زعـ الخميؿ أىىًَّ بهىزلػة قكلػؾ شػيء أىٍحسػف عبػد  قاؿ سيبكيً: كذلؾ: ها أىٍحسفى عى
ذا تهثيؿ كلـ يتكمـ بً  .)ها( شيء في قكلؾ: (ُِ)اهلل، كدخمً هعىى التعجب ٌك

ػف أىٍم: حسػىً، كاصػاري إلػى ها أىحٍ  سىف زيدان، كأىؾ قمت: شيء أىٍحسػفى زيػداى، كهعىػى أىٍحسى
ٌػػذا الحسػػف، كخصػػت )هػػا( بالتعجػػب دكف )شػػيء( ألىفَّ شػػيئان اسػػـ غيػػر هػػبٍـ ك)هػػا( 

فكأىىػً إذا قػػاؿ: هػػا أىحسػف عبػػداهلل فقػد جعػػؿ األىشػػياء  -هبٍهػة كالهتعجػػب هعظػـ لؤلىهػػر
عبػداهلل، فػػبل يصػح ذلػػؾ إاًلَّ بػالمفظ هػػبٍـ كلػك قػػاؿ:  التػي بٍػػا يقػع الحسػػف هتكاهمػة فػػي

فى عبداهلل كاف قد قصر حسىً عمى جٍة دكف ساًئر جٍات الحسف  . (ِِ)شيء أىٍحسى

 ىذا باب فيو االسم عمى اسم تبني

 عميو الفعل مرة ويحمل مرة ُأخرى عمى اسم مبنى عمى الفعل

 قاؿ سيبكيً:

ذا قمػت هػررت بزيػد كعهػران هػػررت بػً  بت ككػاف الكجػػً، ألىىَّػؾ بػدٍأت بالفعػؿ كلػػـ ىصػ–كاً 
ف كػف الفعػؿ ال  تبتدئ اسهان تبىيػً عميػً، كلكىػؾ قمػت فعمػت ثػـ بىيػت عميػً الهفعػكؿ، كاً 

 يصؿ ًإليً بحرؼ اإًلضافة فكأىىؾ قمت:

                                                                 

 .ِٕ،صُـ القاٌرة. جُٖٖٗ(  الكتاب، سيبكيً ،تحقيؽ عبد السبلـ ٌاركف ط الثالثة سىةُِ)
ير الحسػػف عبػػد الهحسػػف سػػػبلف جِِ) ط َُِصُ( كتػػاب الىكػػت فػػي تفسػػير كتػػاب سػػيبكيً، لمشػػىتهرم، تحقيػػؽ:ٌز

لى   كيت.الك -ـ،هىشكرات هعٍد الهخطكطات العربيةُٖٕٗاألكي
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هررت زيدان. كلكال أىىًَّ كذلؾ هػا كػاف كجػً الكػبلـ زيػدان هػررت بػً، كقهػت كعهػران كهػررت 
صػدري، فالصػدر رفػػع فػي هكضػع ىصػب، كقػد عهمػت البػػاء بػً، كىحػك ذلػؾ: حشػهىي ب

. إىَّها ٌي كفى اهلل، كلكىؾ لها ادخمػت  (ِّ) چ يئ  ىئ  مئ   حئ  جئچ ي   كهثمً:
ػذا قػػكؿ الخميػػؿ  ادخمػت البػػاء عهمػػت، كالهكضػع هكضػػع ىصػػب  فػي هعىػػى الىصػػب ٌك

 . (ِْ) رحهً اهلل(

 ىذا باب منا ينصب في اأَللف

زيدان هررت بػً كأىعهػران قمػت أىخػاي، كأىعهػران اشػتريت قاؿ سيبكيً تقكؿ: أىعبداهلل ضربتً، كأى
لً ثكبان ، ففي كؿ ٌذا قد أىضهرت بيف األىلؼ كاالسـ فعبلن ٌذا تفسيري، كهػا فعمػت ذلػؾ 

 :فيها لعبتً في ٌذا األىهر  يغير االستفٍاـ قاؿ جرير

 َأتغمبةةةةةةةةةةةةةةو الفةةةةةةةةةةةةةةةوارس َأم رياحةةةةةةةةةةةةةةةاً 
 

  (ِٓ)عةةةةةةةةدلت بيةةةةةةةةةم طييةةةةةةةةةة الخشةةةةةةةةةاب *
ً الفعؿ أىك عمػى شػيء هػف سػببً ىصػبتً، كتفسػيري ٌػا ٌىػا ٌػك التفسػير فًإذا أىكقعت عمي 

ا أفَّ الىصػػب ٌػػك الػػذم  خى الػػذم فسػػري فػػي االبتػػداء: أىىػػؾ تضػػهرت فعػػبلن ٌػػذا تفسػػيري أؿى
ػػا ٌىػا ههػػف كجػً كاحػػد. كهثػػؿ  ػػا االىتصػاب تػػـ ٌك ػػك حػػٌد الكػبلـ، كأىهَّ يختػار ٌػػا ٌىػا، ٌك

ك هىصكب.ذلؾ أىعبد اهلل كىت هثمً، ألىفَّ كىت فعؿ كا  لهثؿ هضاؼ ًإليً ٌك

                                                                 

 .ٔٗ( سكرة اإلسراء،اآليةِّ)

 .ٜٔ،صٔالكتاب،سيبويو،ج( ِْ)
كثعمبػة ٌكثعمبػػة بػف يربػكع بػف حىظمػػة بػف هالػؾ بػػف زيػد هىػاة بػف تهػػيـ كربػاح هػف يربػػكع  -ٔٔ( ديػكاف جريػر،صِٓ)

-ِِْبػف حىظمػة كطٍيػة بػف هالػؾ بػف حىظمػة، كالخشػػاب قبائػؿ هػف أىبىػاء هالػؾ بػف حىظمػة،حهزة بػف حػػـز ص
طػػً األىدىػػى ًإليػػػً  كتقػػديري إفٍ  ِِٖ ظمهػػت ثعمبػػة عػػدلت بٍػػـػ طٍيػػة أى كىحكذلػػؾ يٍجػػك الفػػرزدؽ هفػػػاخران عميػػً بٌر

 هف تهيـ ألفَّ ثعمبة كرياحان هف يربكع كجرير بف كميب بف يربكع.
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ػػك قػػكؿ  كهثمػػً: أزيػػدان لسػػت هثمػػً، ألىىَّػػً فعػػؿ فصػػار بهىزلػػة قكلػػؾ: أىزيػػدان لقيػػت أىخػػاي ٌك
 . (ِٔ)الخميؿ

ىذا باب من الفعةل يبةدل فيةو اآلخةر مةن اأَلول ويجةري عمةى االسةم كمةا يجةري 
 . (ِٕ) عمى َأْجمُعون

طىً، كضػرب زيػد الظٍػر كالػبطف قاؿ سيبكيً: فالبدؿ أىٍف تقكؿ: ضرب عبداهلل ظٍري كب
ٍف شػػئت  ؿ كالجبػػؿ. كاً  مىا كجبمىػػا كهطرىػػا السػٍػ كقمػػت عهػػرك ظٍػػري كبطىػػً، كهطرىػػا سػٍػ

 كاف عمى االسـ بهىزلة أىجهعيىي تككيدان.

ؿ كالجبػؿ، كقمػت زيػد  ٍف شئت ىصبت تقكؿ: ضيرب زيد الظٍر كالػبطف، كهطرىػا السٍػ كاً 
ؿ ك  الجبػػؿ، كضػرب عمػػى الظٍػػر كالػػبطف. ظٍػري كبطىػػً فػػالهعىى أىىٍَّػػـ هطػركا فػػي السػٍػ

ىَّها هعىاي دخمت في البيت.  كلكىٍـ أىجازكا ٌذا، كها أجازكا قكلٍـ: دخمت البيت كاً 

كلـ يجيزكي في غير السٍؿ كالجبػؿ كالظٍػر كالػبطف كهػا لػـ يجػز دخمػت عبػداهلل، فجػاز 
فػػي ٌػػذي كحػػدي، كهػػا لػػـ يجػػز حػػػذؼ الجػػر إاًلَّ فػػي األىهػػاكف، فػػي هثػػؿ دخمػػت البيػػػت 

. كىظيػػر ٌػػذا أىيضػػان فػػي أىىٍػػـ حػػذفكا حػػرؼ الجػػر لػػيس ًإال قػػكلٍـ  (ِٖ)اختصػػت بٍػػذاك 
 ىبئت زيدان قاؿ ذاؾ، ًإىها يريد عف زيد، أىالى أىفَّ هعىى اأًلكؿ هعىى األىهاكف.

 كزعـ الخميؿ رحهً اهلل أىىٍَّـ يقكلكف:

                                                                 

 .َُِصُ( الكتاب،سيبكيً،جِٔ)
 .ِٕٗصُ( الىكت ،لمشىتهرم،جِٕ)
 .َُٔ-ُٖٓ،صُ( الكتاب،سيبكيً،جِٖ)
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ٍف شػػئت رفعػػت عمػػى البػػدؿ، كعمػػى أىفَّ تعبيػػري بهىز  لػػة ًأجهعػػيف هطرىػا الػػزرع كالضػػرع، كاً 
. أىٍم أىفَّ الخميػػػػؿ يػػػػرل الىصػػػػب عمػػػػى الهفعكليػػػػة، كالرفػػػػع عمػػػػى البدليػػػػة أىك  (ِٗ)تككيػػػػدان 

ذا يهثؿ خبلصة ٌذا الباب.  التككيد، ٌك

 . (َّ) ىذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عممو ومعناه

كتقػػكؿ قػػاؿ سػػيبكيً: كذلػػؾ قكلػػؾ: عجبػػت هػػف ضػػرب زيػػدان )فهعىػػاي أىىَّػػً يضػػرب زيػػدان 
عجبت هف ضرب زيػدان( يكػرر، كهػف ضػرب زيػدي عهػران إذا كػاف ٌػك الفاعػؿ، كأىىَّػً قػاؿ 
ىَّهػػا خػػالؼ ٌػػذا االسػػـ الػػذم  عجبػػت هػػف أىىَّػػً يضػػرب زيػػد عهػػران كيضػػرب عهػػران زيػػد، كاً 
جرل هجرل الفعؿ الهضارع فػي أىفَّ فيػً فػاعبلن كهفعػكالن ألىىػؾ ًإذا قمػت ٌػذا ضػارب فقػد 

ذا قمػت عجبػت هػف ضػرب فًإىػؾ لػـ تػذكر الفاعػؿ، فالهصػدر  جئت بالفاعؿ كذكرتػً، كاً 
ٍف كاف فيً دليؿ عمػى الفاعػؿ "فمػذلؾ احتجػت فيػً ًإلػى فاعػؿ كهفعػكؿ  ليس بالفاعؿ، كاً 
كلـ تحتج حيف قمت: ٌذا ضارب زيدان ًإلى فاعػؿ ظػاٌر ألىىَّػً الهضػهر فػي ضػارب ٌػك 

  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ      ڭ  ۓ   ۓ  ےچ  الفاعػؿ فهثػػؿ جػاء هػػف ٌػذا قكلػػً عػز كجػػؿ:
 . (ُّ)  چ   ۆ

كهف قاؿ، ٌذا الضػارب الرجػؿ لػـ يقػؿ: عجبػت لػً هػف الضػرب الرجػؿ، ألىفَّ الضػارب 
الرجػػؿ هشػػتبً بالحسػػف الكجػػً، ألىىَّػػً كصػػؼ لبلسػػـ كهػػا أىفَّ الحسػػف كصػػؼ كلػػيس ٌػػك 

 بحد الكبلـ هع ذلؾ.

                                                                 

 .َُٔصُ( الكتاب،سيبكيً،جِٗ)
 .ُٖٗ،صُ( الكتاب،سيبكيً جَّ)
 ُٓ-ُْ( سكرة البمد، اآليتاف،ُّ)
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رجػؿ، كهػا كقد يىبغػي فػي قيػاس هػف قػاؿ: الضػارب الرجػؿ أىٍف يقػكؿ: الضػارب أىخػي ال
 . (ِّ)يقكؿ الحسف األىخ، كالحسف كجً األىخ ككاف الخميؿ يراي

كهػػا يػػراي الخميػػؿ ٌػػك الصػػحيح، ألىفَّ )الضػػارب( اسػػـ فاعػػؿ ك)الحسػػف( صػػفة هشػػبٍة، 
ككبلٌهػػا هشػػتقاف بيىهػػا كمهػػة )الضػػرب( فػػي عبػػارة عجبػػت لػػً الضػػرب الرجػػؿ، ٌػػي 

عهالػػً أىقػرب ًإلػى  الصػكاب كبخاصػة ًإذا تػػكفرت هصػدري، كالهصػدر أىقػكل هػف الفعػؿ، كاً 
 فيً شركط اإًلعهاؿ كالتعريؼ هثبلن.

 فقكلؾ: عجبت لً هف الضرب الرجؿ، هشبً قكلؾ عجبت هف ضرب الرجؿ.

ىةةذا بةةاب مةةا يكةةون معطوفةةًا عمةةى الفاعةةل المضةةمر فةةي النيةةة ويكةةون معطوفةةًا عمةةى 
 . (ّّ) المفعول

يَّاؾ ىفسؾ أىٍف تفعؿ كقػاؿ: كلػك قاؿ سيبكيً: كذلؾ قكلؾ: إيَّاؾ أىٍىت ىفسؾ أىٍف تفعؿ، كا ً 
تريػد هػف األىسػد لػـ يجػز كهػا جػاز فػي أىٍف ًإالَّ أىىٍَّػـ عهػكا أف ابػف أىبػي -قمػت إيػاؾ األىسػد

 ًإسحاؽ أىجاز ٌذا البيت في شعر 

 ِإيَّةةةةةةةةةةةةةاك ِإيَّةةةةةةةةةةةةةةاك المةةةةةةةةةةةةةةراء فِ نةةةةةةةةةةةةةةو
 

  (ّْ)ِإلةةةةةى الشةةةةةر دعةةةةةاء ولمشةةةةةر جالةةةةةب *
آخػر فقػاؿ اتػؽ الهػراء كقػاؿ الخميػؿ: لػك أىفَّ  كأىىً قاؿ: ًإيَّاؾ، ثـ أيضهر بعػد ًإيػاؾ فعػبلن  

رجبلن قاؿ: إياؾ ىفسؾ، ثػـ لػـ أىعىفػً، ألىفَّ ٌػذي الكػاؼ هجػركرة كقػاؿ سػيبكيً: كحػدثىي 

                                                                 

 .ّْٖ،صُ( الىكت،لمشىتهرم،جِّ)
،كها فػي الخزاىػةجّّ) ، كالشػاٌد فيػً ىصػػب ْٓٔص ُ( البيػت لمفضػؿ بػف عبػد الػرحهف القرشػي، بقكلػً: البػف القاسـػ

 الهبلجة.الهراء بعد إياؾ هع حذؼ حرؼ العطؼ ضركرة.الهراء الهجادلة كالهخالفة في الكبلـ ك 
 شابة.-،الشكابُِٕٗ( الكتاب،سيبكيً،جّْ)
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يَّػػػا  هػػف ال اتٍػػػـ عػػػف الخميػػػؿ أىىَّػػػً سػػػهع أىعرابيػػػان يقػػػكؿ: ًإذا بمػػػو الرجػػػؿ السػػػتيف فًإيَّػػػاي كا 
 . (ّٓ)الشكاب

 . (ّٔ) الميم حتى صار بمنزلة المثلىذا باب يحذف منو الفعل لكثرتو في ك

  ڄچ  قاؿ سيبكيً: كهها يىتصػب فػي ٌػذا البػاب عمػى ًإضػهار الفعػؿ الهتػركؾ ًإظٍػاري:
 . (ّٕ)  چ ڃ  ڄ

ػك ابػف  ك)كراءؾ أىكسع لؾ( كحسبؾ خيران لؾ، ًإذا كىت تٍأهر. كهف ذلؾ قكؿ الشػاعر ٌك
 : (ّٖ)أىبي ربيعة

 فواعةةةةةةةةد بةةةةةةةةةو نسةةةةةةةةر حتةةةةةةةةةى مالةةةةةةةةةل
 

  (ّٗ)ا َأسةةةةةةةةةةةةةةةةيالَأو الّربةةةةةةةةةةةةةةةةا بينيمةةةةةةةةةةةةةةةة *
ىَّها ىصبت خيران لؾ أىٍف تخرجً هف أىهر كتدخمً في آخر.   كاً 

كقاؿ الخميؿ: كأىىؾ تحهمً عمى ذلؾ الهعىى كأىىؾ قمت: )اىتً( كأىدخػؿ فيهػا ٌػك خيػران:، 
كحػذفكا الفعػؿ لكثػرة اسػتعهالٍـ ًإيَّػاي فػي الكػبلـ، كلعمػـ الهخاطػب أىىَّػً هحهػكؿ عمػى أىهػر 

 ار بدالن هف قكلً: أىٍىت خيران )لؾ(.حيف قاؿ لً: اىتً فص

                                                                 

 .َِٖصُ(  الكتاب،سيبكيً  جّٓ)
 .ُُٕ( سكرة الىساء اآليةّٔ)

ؿ ّٕ) ؿ بًإضػػهار فعػػؿ دؿ عميػػً هػػا قبمػػً تقػػديري ليػػأت أىسػٍػ ( ديػػكاف عهػػر بػػف  أىبػػي ربيعػػة، كالشػػاٌد فيػػً ىصػػب أىسػٍػ
 .ّْٖص ُاألىهريف عميً،الكتاب ج

 .ِْٖصُ( الكتاب، سيبكيً،جّٖ)
 .ْٓ،كديكاف القطاهي،صِْٔ( الخصائص ، البف  جىي،جّٗ)
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كىظيػػر ذلػؾ فػػي الكػػبلـ قكلػً: اىتػػً يػػا فػبلف أهػػران قاصػػدان،  -كأىدخػؿ فيهػػا ٌػػك خيػر لػػؾ
فإىهػا قمػت "اىتػً كٍأًت أهػران ألىىَّػً قػد كثػػر فػي كبلهٍػـ حتػى صػار بهىزلػة الهثػؿ، فحػػذؼ 

بلن كهثؿ ذلؾ قكؿ القطاهي:  . (َْ) كحذفٍـ: ها رأىيت كاليكـ رىجي

 تبتغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو فوافقتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو فكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت
 

  (ُْ)عمةةةةةةى دمةةةةةةو ومصةةةةةةروعو السةةةةةةباعا *
ىَّها ىصب ٌذا، ألىىًَّ حيف قاؿ كافقتً )ك( قاؿ: لف تراٌػا فقػد عمػـ أىفَّ الطيػب كالسػباع   كاً 

قػد دخػػبل فػػي الركايػػة كالهكافقػػة. كأىىٍَّهػػا قػػد اشػتهبل عمػػى هػػا بعػػدٌها فػػي الهعىػػى كهثػػؿ 
 : (ِْ)ذلؾ قكؿ ابف قهيئة

 ىميةةةةةةةةةةةةةاتةةةةةةةةةةةةذكرت أرضةةةةةةةةةةةةًا بيةةةةةةةةةةةةا َأ
 

  (ّْ)َأخواليةةةةةةةةةةةةةةةا فييةةةةةةةةةةةةةةةةا وَأعماميةةةةةةةةةةةةةةةةا *
 . (ْْ) ألىفَّ األىخكاؿ كاألىعهاـ قد دخمكا في التذكر كهثؿ ذلؾ فيها زعـ الخميؿ: 

 إذا تغنةةةةى الحمةةةةام الةةةةورق ىيتجتنةةةةي
 

  (ْٓ)ولةةةةةةةةةو تعربةةةةةةةةةت عنيةةةةةةةةةا ُأم ُعمةةةةةةةةةار *
  

لهػػا قػػاؿ ٌيجىػػي عػػرؼ أىىَّػػً قػػد كػػاف ثػػـ تػػذكر لتػػذكرة  -رحهػػً اهلل –قػػاؿ الخميػػؿ 
ـ كتٍيجً فأىلقى ذلؾ الذم قد عرؼ هىً عمػى أـي غهػار كأىىَّػً قػاؿ ٌيجىػي فػذكرىي الحها

 أـي عهار.

ك قكؿ أىبي عهرك.  كهثؿ ذلؾ أىيضان قكؿ الخميؿ رحهً اهلل ٌك
                                                                 

 .ُِٓصُ،كابف يعيش،جُٕٔ( همحقات ديكاف قيس الرقيا،صَْ)
 .ِٔ( ديكاف عهرك بف قهيئة،صُْ)
 ِْْ،صِ( الخصائص البف جىي،جِْ)
 .ََْ-ّٕٗ،صُ( الكتاب،سيبكيً،جّْ)
 .ُٔ-ُٓ( سكرة العمؽ، اآليتاف،ْْ)
 .َِٗ،صُ( الكتاب،سيبكيً،جْٓ)
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ػػا عهػػران، ألىىَّػػً حػػيف قػػاؿ: ًإالَّ رجػػؿ فٍػػك هػػثهف شػػيئان يسػػأىلً  هَّ ػػا زيػػدو كاً  أىالى رجػػؿ ًإهَّ
 عمً زيدان أك عهران، أىك كفؽ لي زيدان أىك عهران.كيريدي فكأىىًَّ قاؿ: المٍـ اج

ف شػاء اكتفػى فمػف يػذكر الفعػؿ،  ٍف شاء أىظٍري فيً، كفيً جهيع ٌذا الػذم هثػؿ بػً، كا  كاً 
 . (ْٔ)ألىً قد عرؼ أىىًَّ هثهىان سائؿ شيئان كطالبً

 ىذا باب ما ينتصب فيو الصفة، أَلنَّو حال وقع فيو اأَللف والالم

ك قك  . جػرل عمػى قكلػؾ كاحػدان فكاحػدان، كدخمػكا قاؿ سيبكيً: ٌك ؿى ؿ فػاألىكَّ لػؾ: دخمػكا األىكى
 رجبلن رجبل.

ٍف شػئت رفعػػت فقمػػت: دخمػكا األيكؿ فػػاألىكؿ جعمػػً بػدالن كحهمػػً عمػػى الفعػؿ كأىىػػً قػػاؿ  كا 
 . (ْٕ)دخؿ األىكؿ فاألىكؿ

ٍف شػئت قمػت: دخمػػكا رجػؿ فرجػؿ، تجعمػػً بػدالن كهػا قػػاؿ عػز كجػػؿ: ى    ى    ې  ېچ  كا 
 . (ْٖ)   چ

 كقاؿ الخميؿ: أدخمكا األكؿ فاألكؿ كاألكسط كاآلخر ال يككف فيً غيري.

 ىذا باب ما ينتصب عمى ِإضمار الفعل المتروك ِإظياره في غير اأَلمر والنيي

قاؿ سيبكيً: كهها يىتصب في غير األىهر كالىٍي عمى الفعؿ الهتركؾ ًإظٍػاري قكلػؾ يػا 
.حػػذفكا الفعػػؿ لكثػػرة اسػػتعهالٍـ ٌػػذا فػػي الكػػبلـ  (ْٗعمػػًعبػداهلل، كالىػػداء كمػػً كأىهػػا يزيػػد ف

                                                                 

 .ُِٗص ُ،سيبكيً،ج( الكتابْٔ)
 .ِٓٗ( الكتاب،سيبكيً،جْٕ)
 .ّْٕصُ(  الكتاب،سيبكيً،جْٖ)
هػع الٍكاهػػع،جّٖ( ديػكاف طرفػة صْٗ) ، كالمسػاف هػادة"دحف" كأىبكهىػػذ ركىيػة عهػرك بػػف ٌىػد حػيف أىهػػر َُٗصُ،ٌك
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كصار يا بدالن هف المفظ بالفعؿ، كأىىػً قػاؿ: يػا ،أريػد عبػداهلل، فحػذؼ أريػد كهػا يػا بػدالن 
مـ أىىؾ تريدي. كهها يػدؿ أىىػً يىتصػب عمػى الفعػؿ كأىف  -هىٍا. ألىىٍا إذا قمت: يا فبلف عي

ب: يا ًإيػاؾ، ًإىهػا قمػت: يػا أعىػي، كلكػىٍـ )يا( صارت بدالن هف المفظ بالفعؿ، قكؿ العر 
يا كأم بدالن هف المفظ بالفعؿ  حذفكا الفعؿ، كصار يا كا 

أىىًَّ سهع بعض العرب تقكؿ: أىٍىػت. فػزعـ أىٍػـ جعمػكي هكضػع  -رحهً اهلل-كزعـ الخميؿ
ف شئت قمت: )يا( فكاف بهىزلة يا زيد، ثـ تقكؿ: إياؾ أم إياؾ.  الهفرد، كاٍ 

 . (َٓ)في الكجٍيف -رحهً اهلل–خميؿ أىعىي ٌذا قكؿ ال

كهػػف ذلػػؾ قػػكلٍـ هرحبػػان كأٌػػبلنف كأٍف تػػٍأتيىي فأىٌػػؿ الميػػؿ كالىٍػػار، كزعػػـ الخميػػؿ رحهػػً 
هً. فقمػػت: القرطػػاس أىٍم اصػػبت  اهلل، حػػيف هثمػػً، أىىَّػػً بهىزلػػة رجػػؿو رأىيتػػً قػػد سػػدد سػٍػ

رحبػان كأٌػػبلن فقمػت: ه -القػراس. أم أىػت عىػدم ههػػف سيصػيبً إلػى هكػاف أك طالبػػان أهػران 
فحػػذفكا الفعػػؿ لكثػػرة اسػػتعهالٍـ ًإيػػاي، ككأىىػػً صػػار بػػدالن هػػف -أم أىدركػػت ذلػػؾ كأىصػػبت

ٌىًمٍت، كها كاف الحذر بدالن هف احذر. بٍت إياؾ ببلدؾ كأى  رىحي

بلن كبػػؾ أٌػػبلن، فػػإذا قػػاؿ: كبػػؾ كأٌػػبلن، فكأىػػً قػػد لفػػظ  كيقػػكؿ: الػػرادُّ: كبػػؾ كأٌػػبلن كسػٍػ
ذا ق اؿ: كبؾ أٌبلن فٍػك يقػكؿ كلػؾ األىٌػؿ ًإذا كػاف عىػدؾ الرحػب )بهرحبان( بؾ كأٌبلن. كا 

 (ُٓ)كالسعة، فإذا رددت قائهان تقكؿ: أىٍىت عدهي ههف يقاؿ لً ٌذا لك جئتىي

                                                                                                                                                                                          

ف بقتمً كذكر قتمً هف قكهً، تحريضان، لٍـ عمى الهطالبػة بثػأري الشػاٌد ىصػب حىاىيػؾ عمػى الهصػدر الىائػب عػ
 الفعؿ كقد ثىى)حىاىيؾ( إلرادة التكثير ألفَّ الشبً أكالهراتب التكثير.

 ،كىاٌد كمهة حىاّْٗ-ّّّ،صُ(  الكتاب، سيبكيً،جَٓ)
 .ُّٓصُ( الكتاب،سيبكيً،جُٓ)
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ىذا باب ما جرى من األسماء التي لم تؤخذ مةن الفعةل مجةرى اأَلسةماء التةي َأخةذت 
 من الفعل

ىَّهػا ٌػذا أىىػؾ رأيػت رجػبلن فػي حػاؿ قاؿ سيبكيً: كذلؾ قكلػؾ أتهيهػان هػرة كقيسػان أيخػرل كا ً 
تمػػكف كتىقػػؿ، فقمػػت: أىتهيهػػان هػػرة كقيسػػان أيخػػرل كأىىػػؾ قمػػت: أىتحػػكؿ تهيهػػان هػػرة كقيسػػػان 

ا  -رحهػػً اهلل -أيخػػرل.. كزعػػـ الخميػػؿ ػػبلن لػػك قػػاؿ: أىتهيهػػي يريػػد )أىىػػت( كيضػػهٌر جي أىفَّ رى
 . (ِٓ)ألصاب

 الفعل المتروك إِلظيارهىذا باب ما يجئ من المصادر مثنى منصوبًا عمى ِإضمار 

يقػػكؿ سػػيبكيً: كذلػػػؾ قكلػػؾ: حىاىيػػؾ، كأىَّػػػً قػػاؿ تحىىػػان بعػػػد تحػػىف )كأىىػػً يسػػػترحهً، 
ليرحهً، كلكػىٍـ حػذفكا الفعػؿ، ألىىػً صػار بػدالن عىػً. كال يكػكف ٌػذا هثىػى ًإالَّ فػي حػاؿ 

لػػـ  ًإضػافة، كهػا لػـ يكػف سػبحاف اهلل كهعػػاذ اهلل ًإالَّ هضػافان، فحاىيىػؾ ال يتصػرؼ، كهػا
 يتصرؼ سبحاف اهلل كها أىشبً ذلؾ.

ك طرفة بف العبد:  قاؿ الشاعر ٌك

 َأبةةةةا منةةةةةذر َأفنتيةةةةةت فاشةةةةةبق بعضةةةةةنا
 

حنانيةةةةةةك بعةةةةةةض الشةةةةةةةر َأىةةةةةةون مةةةةةةةن  *
  (ّٓ)بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض

 

أىفَّ هعىػى التثىيػة أىىَّػً أىراد بعػد تحػىف كهػا أىىَّػً قػاؿ كمهػا لىػت  -رحهػً اهلل–كزعػـ الخميػؿ 
هكصػكال بػآخر هػف رحهتػؾ. كهثػؿ ذلػؾ لبيػؾ  في رحهة كخير هىؾ فبل يػىقطعف كلػيكف

كسػػعديؾ كسػػهعىا هػػف العػػرب هػػف يقػػكؿ سػػبحا اهلل كحىاىيػػً كأىٌىضػػً قػػاؿ: سػػبحاف اهلل 
 . (ْٓ)كاسترجاعان كها قاؿ: سبحاف كريحاىً يريد: كاسترزاقً

                                                                 

 ُّٓصُ( الكتاب،جِٓ)
 .ٔٗ( سكرة األىعاـ اآلية ّٓ)
 .ُّٔصُ( الكتاب سيبكيً،جْٓ)
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. كبعػػػض  (ٓٓ)كزعػػـ الخميػػؿ أىىَّػػػً تثىيػػة بهىزلػػػة حكاليػػؾ ألىىَّػػػا سػػهعىاٌـ يقكلػػػكف: حىػػاف 
لػب فيجريػً هجػرل أهػػس كغػارؽ كلكػف هكضػعً ىصػب. كحكاليػؾ بهىزلػػة العػرب يقػكؿ: 

 . (ٔٓ)حىاىيؾ

 ىذا باب ما ينصب فيو المصدر المشبو بو

عمػػى ًإضػػهار الفعػػؿ الهتػػركؾ ًإظٍػػاري قػػاؿ سػػيبكيً: كذلػػؾ قكلػػؾ: هػػررت بػػً فػػإذا لػػً 
 كصت حهار. كهررت بً فإذا لً صراخ الثكمى.

اؿ تصػػكيت، كلػػـ تػػرد أىٍف تجعػػؿ اآلخػػر فًإىَّهػػا اىتصػػب ٌػػذا ألىٌىضػػؾ هػػررت بػػً فػػي حػػ
مـ. أىٌىضً كاف ثـ عهػؿ، فصػار  صفة لؤلكؿ كال بدالن هىً. كلكىؾ لها قمت لً صكت عي
ػذا  قكلؾ لػً: لػً صػكت بهىزلػً قكلػؾ فػًإذا ٌػك يصػكت، فحهمػت الثػاىي عمػى الهعىػى ٌك

 (ٕٓ)  چ ڦڤ  ڤ    ڤڤ    ٹچ  شبيً في الىصػب ال فػي الهعىػى لقكلػً تبػارؾ تعػالى:
كحهؿ الثاىي عمى الهعىى فكذلؾ )لً( صكت فكأىىػً قػاؿ: فػًإذا ٌػك يصػكت. )فحهمػً . 

ـ بعد قكلً لً صكت: يصكت صػكت الحهػار أىك بيديػً،  عمى الهعىى فىصبً كأىىٍـ تٌك
 أىك يخرجً صكت حهار، كلكىً حذؼ ٌذا، ألىىً صار )لً صكت( بدالن هىً.

ٍف شػػئت قمػػت لػػً صػػكت صػػكت حهػػار، كلػػً صػػكت خػػكار ثػػ  كر، كذلػػؾ ًإذا جعمتػػً كاً 
ٍف كػاف هعرفػة لػـ يجػز أىٍف يكػكف لػً صػفة  صفة لمصكت. كلػـ تػر فعػبلن كال ًإضػهاري، كاً 
لىكػػرة كهػػا ال يكػػكف حػػاالن، كزعػػػـ الخميػػؿ أىىَّػػً يجػػكز لػػػً صػػكت صػػكت الحهػػار عمػػػى 

أىىَّػػً  -رحهػػً اهلل–الصػفة ألىىَّػػً تشػػبيً، فهػػف جػػاز أىٍف تكصػػؼ الىكػرة بػػً. كزعػػـ الخميػػؿ 

                                                                 

 كؿ. (عبلج، أبي جاء الهصدر كصفان كتككيدان لؤلٓٓ)
 .ّْٔ،صُ( الكتاب،سيبكيً،جٔٓ)
 .ّٖٕ،صُ( الكتاب،سيبكيً،جٕٓ)
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ػذا قبػيح يجكز أى ٍف يقكؿ الرجػؿ: ٌػذا رجػؿ أىخػك زيػد، ًإذا أىردت أىٍف تشػبًٍ بػأىخي زيػد، ٌك
ضعيؼ ال يجكز إالَّ في هكضػع االضػطرار كلػك جػاء ٌػذا لقمػت: ٌػذا قصػير الطكيػؿ، 
تريػػد: هثػػؿ الطكيػػؿ فمػػـ يجػػز ٌػػذا كهػػا قبػػيح أىٍف تكػػكف )الهعرفػػة( حػػاالن لمىكػػرة ًإالَّ فػػي 

ك في الصفة أىقبح أل ىىؾ تػىقص هػا تكمهػت بػً، فمػـ يجاهعػً فػي الحػاؿ، كهػا الشعر. ٌك
 . (ٖٓ)فارقً في الصفة

  (ٗٓ) ىذا باب ما يختار فيو الرفع ِإذا ذكرت المصدر لديو يكون عالجاً 

قػاؿ سػيبكيً: كذلػؾ إذا كػاف اآلخػر ٌػك ٌػك األكؿ كذلػؾ ىحػك قكلػؾ لػً صػكت صػكت 
ىَّهػا ذكػرت الصػكت حسف، ألىىؾ ًإىَّها أىردت الكصػؼ، كأىىػؾ قمػت: لػً صػكت حسػف،  كاً 

تككيػػدان كلػػـ تػػرد أىٍف تحهمػػً عمػػى الفعػػؿ، لهػػا كػػاف صػػفة، ككػػاف اآلخػػر ٌػػك األىكؿ كهػػا 
ف  قمت: ها أىىت إال قائـ كقاعد حهمت األخػر عمػى أىىػت لهػا كػاف اآلخػر ٌػك األىكؿ.. كا 
قمػت لػً صػكت أىيُّهػا صػكت أك هثػؿ صػػكت الحهػار أك لػً صػكت صػكتان حسػىان جػػاز. 

 . (َٔ)-رحهً اهلل-زعـ ذلؾ الخميؿ

 ٌذا باب ها جيعؿ هف األسهاء هصدران كالهضاؼ في الباب الذم يميً:

قاؿ سيبكيً: كذلؾ قكلػؾ هػررت بػً كحػدي، كهػررت بٍػـ كحػدٌـ، كهػررت برجػؿ كحػدي، 
كهثؿ ذلؾ في لغة أىٌػؿ الحجػاز هػر بٍػـ ثبلثػتٍـ، كأىربعػتٍـ، ككػذلؾ ًإلػى العشػرة. كزعػـ 

ذا ىصب ثبلثتٍـ فكأىىػً يقػكؿ: هػررت بٍػؤالء فقػط كلػـ أىجػاكز أىىًَّ إً  -رحهً اهلل–الخميؿ 
ٌػؤالء كهػػا أىىػً إذا قػػاؿ: كحػدي، فًإىهػػا يريػد: هػػررت بػً فقػػط لػـ أىجػػاكزي كأىهػا بىػػكف تهػػيـ 

                                                                 

 .ّٕٔ-ّٕٓ،صُ( الكتاب،سيبكيً،جٖٓ)
 .ّْٖ،صُ( الكتاب، سيبكيً،جٗٓ)
 .ّْٖصُ( الكتاب،سيبكيً،جَٔ)
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ٍف كػػف رفعػػان  ٍف كػػاف ىصػػبان فىصػػبان كاً  فيجركىػػً عمػػى االسػػـ األىكؿ: إف كػػاف جػػران فجػػران كا 
 فرفعان.

فكػأىىٍـ يريػدكف ًأف يعهػكا، كقكلػؾ هػررت بٍػـ كمٍػـ، أىم  كزعػـ الخميػؿ أىفَّ الػذيف يجركىػً
حيػث هثػػؿ ىصػػب كحػدي كخهسػػتٍـ أىىَّػػً  -رحهػػً اهلل –لػـ أىدع هػػىٍـ أحػػدان كزعػـ الخميػػؿ 

 . (ُٔ)كقكلؾ أىفردتٍـ أفرادان فٍذا تهثيؿ، كلكىً لـ يستعهؿ في الكبلـ

 الم نحو العراكىذا باب ما يجعل من اأَلسماء مصدرًا كالمصدر الذي فيو اأَللف وال

ػك قكلػػؾ: هػررت بٍػػـ الجهعػاء الغفيػػر، كالىػاس فيٍػػا الجعهػاء الغفيػػر.  فقػاؿ سػػيبكيً: ٌك
 فٍذا يىتصب كاىتصاب العراؾ.

أىىٍَّػـ أىدخمػكا األىلػؼ كالػبلـ فػي ٌػذا الحػرؼ. كتكمهػكا بػً عمػى  -رحهً اهلل–كزعـ الخميؿ 
ػذا جعػؿ كقكلػؾ هػررت بٍػـ  قاطبػة كهػررت بٍػـ طيػران ىيػة هػا ال تدخمػً األىلػؼ كالػبلـ. ٌك

أم جهيعان، إال أىفَّ ٌذا ىكرة ال يدخمً األىلػؼ كالػبلـ كهىػا أىىَّػً لػيس كػؿ الهصػادر بهىزلػة 
ٍف لـ يػتكمـ بػً. فصػار طيػران كقاطبػة.  العراؾ. كأىىًَّ قاؿ: هررت بٍـ جهيعان فٍذا تهثيؿ كاً 

هػا  بهىزلة سبحاف اهلل فػي بابػً، ألىىػً ال يتصػرؼ كهػا أىىػً طػرا كقاطبػة ال يتصػرفاف. ٌك
في هكضع الهصدر. كال يككىاف هعرفة كلك كػاف صػفة لجريػا عمػى االسػـ أىك بىيػا عمػى 
االبتػػداء فمػػـ يكجػػد ذا فػػي الصػػفة كقػػد رأيىػػا الهصػػادر قػػد صػػىع ذا بٍػػا ألىىٍَّػػا تصػػرؼ 

 . (ِٔ)فتشبً ذلؾ بٍا

 ىذا باب ما ينتصب من المصادر أَلنَّو حال صار فيو المذكور

                                                                 

 .فدك عبيد: أم لً عبيد.ّٕٖ،صُ( الكتاب سيبكيً،جُٔ)
 ّٖٗصُ( الكتاب،سيبكيً،جِٔ)
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ػا عمهػان فعػالـ. كزعػـ الخميػؿ قاؿ سيبكيً: ك   -رحهػً اهلل–ذلػؾ قكلػؾ أىقاسػهىا قسػهيف كأىهَّ
كأدبػان، أم أىىػت الرجػؿ فػي  أىىًَّ بهىزلة قكلؾ: أىىت الرجؿ عمهان كديىػان. كأىىػت الرجػؿ فٍهػا ن
ٌذي الحاؿ. كعهؿ فيً ها قبمً كها بعدي كلـ يحسف في ٌذا الكجً األىلػؼ كالػبلـ كهػا لػـ 

ككػاف فػي هكضػع فاعػؿ حػاالن ككػذلؾ ٌػذا، فاىتصػب الهصػدر،  يحسف فيهػا كػاف حػاالن 
ػا عمهػا كأهػا عمهػان فػبل عمػـ عىػدي. كأهػا عمهػان  ألىىًَّ حاؿ هصير فيً، كهػف ذلػؾ قكلػؾ أهَّ

.كقػػد يرفػع ٌػػذا فػػي لغػة بىػػي تهػػيـ،  (ّٔ)فػبل عهػػؿ كتضػػهر لػً، ألىىػػؾ أىىَّهػػا تعىػي رجػػبلن 
فػإٍف أدخمػت األلػؼ كالػبلـ فعػكٍا، ألىَّػً كالىصب في لغتٍا أىحسف )ألىىٍَّـ يتجٍػكف الحػاؿ( 

 . (ْٔ)ههتىع هف أىٍف يككف حاالن 

 ىذا باب ما يختار فيو لرفع ويكون فيو الوجو في جميع المغات

ػا عبػداف فػذك  (ٓٔ)قاؿ سيبكيً: كذلؾ قكلؾ: أىهَّا العبيد فذك ، كأىهَّ عبيد كأىهَّا العبد فذك عبدو
ىَّهػػا اختيػػر الرفػػع، ألفَّ هػا ذكػػ رت فػػي ٌػػذا ا لبػاب أىسػػهاء كاألسػػهاء ال تجػػرم عبػديف، كاً 

ػا العبػد فػػذك  ػػا العبيػد فػذك عبيػػد، كأىهَّ فَّ قكهػان هػػف العػرب يقكلػكف: أىهَّ هجػرل الهصػادر، كاً 
ك قميؿ خبيػث كذلػؾ أىٍَّػـ شػبٍكي بالهصػدر الرجػؿ  عبد يجركىً هجرل الهصدر سكاء ٌك

ػػذا ال يػػتكمـ بػػً ك  ػػك العبيػػد كالػػدراٌـ أٍم لمعبيػػد كلمػػدراٌـ. ٌك ىَّهػػا كجػػً كصػػكابً الرفػػع. ٌك ا 
قكؿ العرب كأىبػي عهػرك بػف العػبلء كيػكىس، كال أىعمػـ الخميػؿ خالفٍهػا كقػد حهمػكي عمػى 
ػػذا قبػػيح، ألىَّػػؾ لػػك  الهصػػدر فقػػاؿ الىحكيػػكف: أىهػػا العمػػـ كالعبيػػد فػػذك عمػػـ كذك عبيػػد ٌك

                                                                 

 .ُّٗصُ(  الكتاب،سيبكيً،جّٔ)
 .ُّٗ،صُيبكيً،ج( الكتاب،سْٔ)
 .ّٕٖصُ( الكتاب،سيبكيً،جٓٔ)
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هػا ٌػك أىفردتً كاف الرفع الصكاب، فخبث ًإذ أيجػرم غيػر الهصػدر كالهصػدر أىك شػبٍكا ب
ك قكلٍـ:كيؿي كثب  .(ٔٔ)في الرداءة هثمً ٌك

ىذا باب ما ينتصب من اأَلسماء التي ليست بصفة وال مصادر، أَلنو حةال يقةع فيةو 
 اأَلمر

فيىتصب، ألىىً هفعكؿ بػً قػاؿ سػيبكيً: كذلػؾ لقكلػؾ كمهتػً فػاي ًإلػى فػي.. كبايعتػً يػدان 
 . (ٕٔ)ً في ٌذا الحاؿبيد، كأىًَّ قاؿ كمهتً هشافٍة: كبايعتً ىقدان أٍم كمهت

ـ  ـ كيجعػؿ بػػدٌر ػـ، ًإىهػػا يريػد شػاة بػػدٌر كزعػـ الخميػؿ أىىَّػػً يجػكز بعػت الشػػاء شػاءة كدٌر
خبران لمشاة كهارت الكاك بهىزلة الباء في الهعىى كها كىػت فػي قكلػؾ كػؿ رجػؿ كضػيعتً 

 في هعىى.

ـ كهػا  -رحهً اهلل–كزعـ الخميؿ  جػاز لػؾ فػي أىىًَّ يجكز أىٍف تقكؿ بعت الػدار ذراع بػدٌر
ـ. كلػػـ  ـ كبعػػت البئػػر القفيػػزاف بػػدٌر الشػػاء، كزعػػـ أىَّػػً يقػػكؿ: بعػػت دارم الػػذراعاف بػػدٌر
يشبً ٌذا بقكلً: فاي إلى في، ألىف فػي ٌػذا بػاب بهىزلػة الهصػادر التػي تكػكف حػاالن يقػع 
فيٍا اأًلهػر ىحػك قكلػؾ: لقيتػً كفاحػان كىحػك قكلػؾ: أىرسػمٍا الًحػراؾ كفعمػت ذلػؾ طػاقتي. 

صػػدر فػي ٌػذا البػػاب تدخمػً األىلػػؼ كالػبلـ يكػكف هعرفػػة باإًلضػافة. كلػػيس كلػيس كػؿ ه
كػؿ الهصػادر فػي ٌػذا البػاب يكػكف فيٍػا ٌػذا هػا األىسػهاء أىبعػد فمػذلؾ كػاف الػذراع رفعػػان 
ألىىًَّ ال يجكز أىٍف تجعمً هعرفة كتجعمً حػاالن يكػكف فيػً األىهػر كهػا أىىَّػً ال يجػكز لػؾ أىٍف 

لؾ لقيتً قائهان كقاعدان أىٍف تقكؿ لقيتً القائـ كالقاعػد، كال تقػكؿ تدخؿ األىلؼ كالبلـ في قك 
ضػربتً القػائـ فمهػا قػبح ذلػؾ فػي الػذراع جعػػؿ بهىزلػة قكلػؾ لقيتػً يػدي فػكؽ رأسػً كهثػػؿ 

                                                                 

 .ّٖٗصُ( الكتاب،سيبكيً،جٔٔ)
 .ُّٗ،صُ( الكتاب،سيبكيً،جٕٔ)
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ـ ال يكػكف فيػػً الىصػب عمػػى حػاؿ كزعػػـ الخميػؿ  أىفَّ  -رحهػػً اهلل–ذلػؾ بعتػػً ربػح الػػدٌر
هان هحاؿ حتى تقػكؿ: ـ دٌر ـ. ككػذلؾ كجػدىا العػرب  قكلٍـ ربحت الدٌر ـ كالػدٌر فػي الػدٌر

 تقكؿ.

فػإف قػاؿ قائػػؿ: فاحػذؼ حػػرؼ الجػر كاىػػكًي قيػؿ لػً ال يجػػكز ذلػؾ كهػػا ال تقػكؿ هػػررت 
أىخاؾ كأىىت تريد بأىخيؾ فًإٍف قاؿ: ال يجكز حذؼ هف ٌذا قيػؿ لػً فٍػذا ال يقػاؿ أيضػان. 

لرفػػع ألفَّ ٌػػذا ال كمهىػػي يػػدي فػػي يػػدم الرفػػع ال يكػػكف غيػػر ا -رحهػػً اهلل-كقػػاؿ الخميػػؿ
 يككف هف صفة الكبلـ.

إف شػػئت جعمػػت رجعػػت عػػكدؾ بػػديؿ هفعػػكالن بهىزلػػة قكلػػؾ: -رحهػػً اهلل–كقػػاؿ الخميػػؿ 
 . (ٖٔ)رجعت الهاؿ عمى ارددت الهاؿ عمي كأىىً قاؿ: تىبت عكدم عمى بدئي

 المراجع والمصادر:

اهػػػة الكتػػاب، سػػػيبكيً، تحقيػػػؽ عبػػد السػػػبلـ ٌػػػاركف،ط، الٍيئػػة الهصػػػرية الع -ُ
 ـ.ُٕٗٗلمكتاب، القاٌرة،

ير عبػػػػػد  -ِ الىكػػػػت فػػػػي تفسػػػػير كتػػػػػاب سػػػػيبكيً، لؤلعمػػػػـ الشػػػػىتهرم،تحقيؽ،ٌز
 ٌػ.َُْٕالهحسف سمطاف الككيت،

 دكيكاف جرير،ط،دار الكتب العمهية،بيركت،لبىاف،بدكف تاريخ،-ّ

 خزاىة األدب لمخطيب البغدادم ،ط،دار الكتب العمهية، بيركت لبىاف.-ْ

 أىبي ربيعة،ط،بيركت،لبىاف.ديكاف عهر بف  -ٓ

                                                                 

 .ُّٗ،صُ( الكتاب،سيبكيً،جٖٔ)
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 الخصائص البف جىي،ط القاٌرة، الٍيئة الهصرية ،لمكتاب، هصر، القاٌرة.-ٔ

 ديكاف القطاهي ،ط، بغداد،بدكف تاريخ. -ٕ

 الهفصؿ،البف  يعيش،ط،دهشؽ،سكريا، بدكف تاريخ.-ٖ

 ديكاف طرفة بف العبد، ط بغداد،بدكف،تاريخ. -ٗ

 ـ.ُّٖٗرةٌهع الٍكاهع، لمسيكطي، ط، القاٌ-َُ

لسػػػاف العػػػرب، البػػػف هىظػػػكراإًلفريقي الهصػػػرم،ط،دار صػػػادر،بيركت،بدكف -ُُ
 تاريخ.

 ـ.َُٗٗىشأة الىحك كتاريخ أشٍرالىحاة،لمشيخ طىطاكم،ط،دار الهىار،-ُِ

 هكاىة الخميؿ بف أىحهد في الىحك،د،جعفر ىايؼ، بيركت،لبىاف.-ُّ

ػػػػا فػػػػػػي دراسػػػػػػة المغػػػػػػة كالىحػػػػػػك، لمدك-ُْ تكر،هٍػػػػػػدم هدرسػػػػػػة الككفػػػػػػة كهىٍجٍػػ
 ـ.ُٕٖٗالهخزكهي،هكتبة الخاىجي، القاٌرة،ط، الثاىية،

 ـ.ُْٗٗتاريخ عمكـ المغة العربية،طً الراكم،ط،بغداد-ُٓ

ػػػػػػؿ -ُٔ ػػػػػد أبكالفضػػ ػ ػػػػػػؽ هحهػ ػػػػػػب المغكم،تحقيػ ػػػػػػي الطيػػ ػػػػػكييف، ألىبػ ػ ػػػػػػب الىحػ هراتػ
 ٌػ.ُّْٗإبراٌيـ،ط،دار ىٍضة هصر القاٌرة

اف،تحقيؽ،إحسػاف عبػاس،دار كفيات األىعياف كأىىبػاء أىبىػاء الزهػاف، البػف خمك-ُٕ
 ـ.ُٕٕٗصادر،بيركت،

األىشػػػباي كالىظػػػائر فػػػػي الىحك،السػػػيكطي،تحقيؽ هحهػػػػد الفاضػػػمي، الهكتبػػػػة  -ُٖ
 ـ.ُٗٗٗالعصرية،بيركت،
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هحهػد ًإبػػراٌيـ أىبكالفضػػؿ،در ‘ ًإىبػاي الػػركاة عمػػى أىىبػاي الىحػػاة، القفطي،تحقيػػؽ-َِ
 الفكر العربي، القاٌرة،بدكف تاريخ.

 ـ.ُِٖٗبف الىديـ،ط، الرحهاىية القاٌرة،الفٍرست ،ال -ُِ

طبقػػات الىحػػكييف كالمغكييف،الزبيػػدم،تحقيؽ هحهدأىبكالفضػػؿ إبػػراٌيـ، هكتبػػة  -ِِ
 الخاىجي القاٌرة،بدكف تاريخ.

ػػػػارم،تحقيؽ،إبراٌيـ -ِّ ػ ػ ػػػػػف األىىبػػ ػ ػػػػاء، البػ ػ ػ ػػػػػات األيدبػ ػ ػػػػػي طبقػػ ػ ػػػػاء فػ ػ ػ ػػػػة األىلبَّػ ػ ػ ػ ىٌز
 الساهرائي،هكتبة األىىدلس،بغداد العراؽ،بدكف تاريخ.

 هعاىي القرآف ،لمفراء،ط،بيركت،هكتبة عالـ الكتب،بدكف تاريخ. -ِْ
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 حركة التعميم اإلسالمي في إفريقيا
 ""دراسة في البعد التاريخي

 

The Islamic Education Movement 
in Africa "A Study in the Historical 

Dimension" 
 
 

 الطاٌر حاج الىكر احهد د. ابف عهر عهر عبيداهلل               د.
 زالىجي –كمية التربية  –أستاذ هشارؾ كمية اآلداب              أستاذ

 جاهعة إفريقيا العالهية 
 د. هحهد البشير الخميفة                             

 ج إفريقيا العالهية –كمية اآلداب  –رئيس قسـ التاريخ            
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 الممخص.
يـ اإلسبلهي هعاىيٍا الساهية فىشطت هعاىي الحرية كاإلخاء كالعدالة لقد بسطت حركة التعم

كالهساكاة فقاهت الهجتهعات هتهاسكة كعكست فكرة التكاصؿ بيف الشعكب اإلفريقية فقد كاف 
ا كتقدهٍا فبقدر ها تتعمـ  التعميـ كاليزاؿ هصدر عز األهـ كالهجتهعات كأسس سعادتٍا كتحضٌر

ـ أجيالٍ ـ بتعمي ا الصاعدة بقدر ها تحافظ عمى ٌكيتٍا ككجكدٌا كبقائٍا كالعكس صحيح األهـ كتعت
، فها أٌهمت أهة قط تعميـ شبابٍا كاعدادٌـ أعدادا بىاء أصيبل إال اصيبت في صهيهٍا كعاىت 

 ذليمً هٍيىة عمى ٌاهش الحضارات .
 

Abstract. 
       The Islamic education movement has spread its meanings to the 
highest levels. The meanings of freedom, fraternity, justice and equality 
have been activated. The societies have been cohesive and reflected 
the idea of communication among the African peoples. Education has 
always been the source of the unity of nations and societies and the 
basic of their happiness, preparation and progress. And vice versa .. 
What neglected a nation never teach its youth and preparation of the 
preparation of the original structure  but suffered at the core and lived 
humiliated insulting on the margins of civilizations . 
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 اإلطار النظري:
كاىت الطائفة الهسمهة  في إفريقيا ج الصحراء ٌي الفئة الهستىيرة الهتعمهة قبؿ 
هجيء االستعهار األكربي في هىتصؼ القرف التاسع عشر فقد بدأ إىتشار اإلسبلـ 
في ربكع القارة اإلفريقية هىذ القرف الحادم عشر كازدٌرت حكاضر العمـ في القارة في 

رر كصكفاال كههبسا في الشرؽ تجتذب تهكتك كجىي كسكك كتك ككاىك في الغرب ٌك
الطبلب هف أرجاء القارة كيتدفؽ عميٍا العمهاء ، هف أىحاء العالـ اإلسبلهي هها كثؽ 
الصمة بيف الببلد اإلفريقية كالحكاضر اإلسبلهية في الحجاز كهصر كالهغرب 

 كاسطىبكؿ .
 أسباب اختيار البحث

 ريخ اإلسبلهي في إفريقيا .تىاكؿ جاىب هف جكاىب التا
 تكفير هدخؿ لمباحثيف في قضايا التعميـ اإلسبلهي في إفريقيا 

 حدكد البحث :
 الزهاىية : القرف السابع الهيبلدم إلى الكقت الحاضر.

 الهكاىية: إفريقيا ج الصحراء .
 الهكضكعية :دراسة دكر التعميـ اإلسبلهي في التكاصؿ كالصراع في هجتهع إفريقيا.

 ج البحث كأدبياتًهىٍ
كاعتهد في صياغتً عمى الكتب العربية كاألجىبية كالدراسات  –تحميمي  –كةصؼ 

 غر الهىشكرة كالتي ساٌهت في كتابة البحث خاصة كاف باحثيٍا هف عيف الهكاف.
 أسئمة البحث :

 هاٌي الخمفيات الجغرافية لهىطقة البحث ؟ -ُ
 قيا ؟هاٌك البعد التاريخي لمتعميـ اإلسبلهي في إفري -ِ
هاٌي الهعاٌد كالهراكز التي شكمت الخمفية التاريخية لمتعميـ اإلسبلهي في  -ّ

 إفريقيا ؟
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 هاٌي التكترات  األجىبية كالكطىية عمى التعميـ اإلسبلهي في إفريقيا؟ -ْ
 هشكبلت البحث

عدـ تكفر الهصادر كالهراجع ذات الصمة بالهكضكع في هعظـ هكتبات  -ُ
 السكداف .

 هراجع ( الهكصكع غير هىشكرة .هعظـ أدبيات ) هصادر ك  -ِ
 عدـ كجكد التهكيؿ لمبحث العمهي  -ّ

 هقياس كعرض البحث 
تـ استخداـ هقياس الظاٌرة بدال عف الهرحمة الزهىية كتـ عرض البحث في ثبلث 
هستكيات ٌي األسس كاالخبار كالىتائج كيتـ تىاكؿ ظاٌري في كؿ هبحث كأحياىا  

 ـ الجدر الثقافية الهجاكرة ، كالسبلـ.يتـ الخركج عف حدكد الهكضكع كذلؾ لفٍ
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 الهدخؿ 
 خمفية تاريخية عف التعميـ اإلسبلهي في إفريقيا

 الهبحث األكؿ : لهحة عف القارة اإلفريقية
 الهبحث الثاىي : بدايات التعميـ اإلسبلهي في إفريقيا

 الهبحث الثالث : هصطمح التعميـ اإلسبلهي
ر  الهبحث الرابع : أركقة األٌز

ث الخاهس : هعاٌد حضرية في إفريقيا) تهبكتك ، سىكرم ، جاك ، سكتك، الهبح
 هعاٌد قركية كبدكية " شىقيط ، سام ، فكتاتكر ، كالتً 

الهبحث السادس : : األثر االستعهارم كالكطىي عمى التعميـ  اإلسبلهي في 
 إفريقيا

 الهبحث السابع : حركة التعميـ اإلسبلهي كهؤسساتً في إفريقيا 
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 فة إلى المدخل :إضا
 لمحة عن القارة اإلفريقية

% ِِتعد قارة إفريقيا ثاىي قارات العالـ هف حيث الهساحة ، إذ تزيد هساحتٍا عف 
هف هساحة اليابس كقتسـ هساحة القارة عدد هف الكحدات السياسية اإلسبلهية كغير 

 اإلسبلهية .
فريقيا تمى قارة آسيا هباشرة في كثرة السكاف الهسمهيف  بمو سكاف  َُٓٗففي عاـ  كا 

 هميكف هسمـ حسب تقرير ) كسترهاف (. ِْهميكف ىسهة هف بيىٍـ  ُٖٗالقارة 
لقد كاىت ٌىاؾ صبلت بيف شبً الجزيرة العربية كشرؽ إفريقيا  قبؿ اإلسبلـ كقاهت 
هعظـ تمؾ العبلقات عمى تبادؿ التجارة ، ثـ دخؿ اإلسبلـ القارة قبؿ أف يعرؼ العالـ 

لشرؽ كيؼ يدخؿ ٌذي القارة  ، كقاـ اإلسبلـ فيٍا بدكري الحضارم في الغربي أك ا
ا ، كلقد دخؿ اإلسبلـ القارة في عصكري األكلي فٍك أكؿ ديف يدخمٍا  هختمؼ أقطاٌر

 كالعرب الهسمهكف ٌـ أكؿ االقكاـ التي  فتحتٍا كحهمت إليٍا الحضارة اإلىساىية.
زحفً حتى اآلف كلذا يهكف القكؿ  كلـ تتكقؼ حركة اإلسبلـ في إفريقيا كلـ يىحسر

بأف القارة الزالت هف الهىاطؽ التي يتقدـ فيٍا اإلسبلـ بؿ ٌي أٌـ هجاالت إىتشار 
 .(ٗٔ)اإلسبلـ رغـ ها يمقي فيٍا هف عكائؽ 

كالحقيقة العاهة التي اليهكف أف ىغفؿ عىٍا أف اإلسبلـ لً رصيد عددم كبير في 
في ٌذي القارة الىاٌضة قارة الهستقبؿ ليس فقط  إفريقيا فاإلسبلـ في إفريقيا قكل كبرل

هف حيث العكد بؿ هف حيث أثر الهسمهيف البالو في الىشاط الثقافي كاالجتهاعي 
 .(َٕ)كاإلقتصادم في شعكب القارة

                                                                 
سميهاف خاطر ) دكتكر ( اثر الضػكابط الجغرافيػة فػي إىتشػار اإلسػبلـ كتكزيػع أقمياتػً، فػي الهػؤتهر الجغرافػي  (  ٗٔ) 

 ِٕ -ُٓـ ، ص ص ُْٖٗاإلهاـ هحهد بف هسعكد اإلسبلهية ،  ( جاهعةْاإلسبلهي األكؿ  هجمد )
سمهاف عبدالستار خاطر ) بركفيسكر ( الهسمهكف في إفريقيا دراسة إحصػائية فػي الهػؤتهر الػدكلي : اإلسػبلـ  (  َٕ) 

   ُِّـ ، ص ََِٔ( ،  ْفي إفريقيا ج)
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كلذلؾ يقدر اٌتهاـ األهـ بالتعميـ بقدر ها تحافظ عمى ٌكيتٍا ككجكدٌا كبقائٍا 
 .(ُٕ)كالعكس صحيح 
 الهبحث الثاىي

 ات التعميـ اإلسبلهية في إفريقيابداي
كاف التعميـ الذم ىشأ في هصر الفرعكىية قبؿ الهيبلد تعميها فكقيا هىفصبل عف عاهة 
الىاس كذلؾ في ظؿ ىظاـ الطبقات آىذاؾ تحت سيطرة الهمكؾ ككٍىة الهعابد. كلـ 
مٍـ الستيعاب هكضكعات دراسي ة تكف الهدارس آىذاؾ فاعمة في ىشأة التبلهيذ فمـ تٌؤ

عهيقة حيث كاىت  دركس الكٍىة تشكؿ هراف رتيب لمذاكرة ، حيث كاف ذلؾ الىظاـ 
 يركز عمى حفظ ىصكص  كتعاكيذ لطرد  األاركاح الشريرة .

أها التعميـ الذم ىشأ  في ظؿ الحكـ األغريقي الذم استهر ىحك ألؼ سىة تقريبا في 
سهراء كها أف هصر لـ يتهكف هف إحداث أم تغيير  أساسي في جكؼ القارة ال

الهسيحية لـ تفمح في اختراؽ ىطاؽ الصحراء إلى ببلد السكداف الغربي في القىرىيف 
ا في شهاؿ إفريقية هىذ كقت هبكر كعىدها أصبحت المغة  األكؿ كالثاىي رغـ اىتشاٌر
اإلغريقية لغة رسهية في الببلد كاف هعظـ الهكظفيف الذيف فرض عميٍـ تعمهٍا 

داب اإلغريقية بؿ لـ يىالكاحظا هف الحضارة اإلغريقية)( أها اليتذكقكف شيئا هف اآل
إفريقيا جىكب الصحراء قد عرفت في تاريخٍا القديـ هف أىكاع التىشئة كالتعميـ 
التقميدم الذم كاف هرتباطا باعراؼ كتقاليد تمؾ الهجتهعات إال أىً ظؿ هحدكدا في 

عي إلفراد القبيمة الهتهثمة غايتً التربكية هحصكرا في تحقيؽ هطمكب التعايش الجها
جادة بعض الهٍارات الفردية هف صيد  اكا  ا كأسراٌر في ضركرة اإللهاـ  بأساطيٌر
ا، كظؿ األهر ٌكذا حتى شٍدت القارة هيبلد عٍد جديد هف التعميـ  كركض كغيٌر
الهرتبط يقيـ الديف اإلسبلهي فاىداحت هؤسساتً عبر الفيافي كاألحراش حتى كصمت 

اء هف إتصاؿ الشهاؿ بالجىكب كربطت بيف الشرؽ كالغرب في ها قطعتً الصحر 
كحدة كجداىية لـ يسبؽ لٍا هثيؿ حيث اجهعت ٌذي الهؤسسات عمى أداء كظائؼ 

                                                                 
( ُّالبػػديؿ الحضػػػارم ، كتابػػة األهػػػة )قطػػب هصػػػطفي سػػاىك ، الػػػىظـ التعميهيػػة الكافػػػد فػػي إفريقيػػػا قػػراءة فػػػي (  ُٕ) 

   ّٗص  -ٌػُُْٗالهحـر 
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ا باختبلؼ بمداىٍا فالدارة في السىغاؿ تقكـ هقاـ  تربكية هشتركة كأف اختمفت اسهاٌؤ
حضرة في شىقيط الدكش في الصكهاؿ كالخمكة في السكداف ٌي الكتاب في هصر كاله

ذا  ي الحكا عمى الساحؿ الشرقي لمقارة، ٌك عمى الساحؿ الشهالي الغربي  إلفريقيا ٌك
يدؿ عمى كحدة البىية الثقافية لمهجتهعات اإلسبلهية في القارة اإلفريقية كاٌتهاـ 
شعكبٍا بهؤسسات التعميـ اإلسبلهي كالعربي لها اهتازت بً ٌذي الهؤسسات هف 

 .(ِٕ)ية تفرد بٍا التعميـ اإلسبلهي هىاٌج تربكية تعميه
 المبحث الثالث : مصطمح التعميم اإلسالمي

ىها ٌك كؿ الهعرفة  إف تعريؼ التعميـ اإلسبلهي اليعىي بً الدراسات الديىية  فقط كا 
التي تقكد إلى ىهك اإلىساف هاديا كهعىكيا بها يطكر  حياتً كيجعمً إبف عصري كفؽ 

ىظكر اإلسبلهي لمعمـ يىطمؽ هف هضهكف آيات كثيرة الهىظكر اإلسبلهي لمعمـ ، كاله
كأحاديث ىبكية  كآثار إسبلهية ) كابتو فيها أتاؾ اهلل الدار اآلخرة كال تىس ىصيبؾ 

كال تعىى إبتغاء اآلخرة يترؾ الدىيا ككها أف لآلخرة عمكـ ٌي عمكـ  .(ّٕ)هف الدىيا ( 
ي  كذلؾ عمكـ عبادي ، كفي األثر العبادة كذلؾ لمدىيا عمكـ ٌي عمكـ الحياة كالككف ٌك

أطمب العمة كلك في الصيف ، ٌؿ ٌذا يعىي أف عمكـ الديف كاىت في الصيف عمى 
ىها كاف  عٍد الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ أـ ٌك الحث عمى طمب العمـ حيثها كاف كا 
ىافعا ، كفضؿ العمكـ الديىية عمى العمكـ الككىية ٌك قصكر في الىظرية التربكية 

 .(ْٕ)ة بفعؿ الغزك الثقافي كاإلىٍزاـ الحضارم لدل الهسمهيف اإلسبلهي
 كلمتعميـ اإلسبلهي خصائص يتصؼ بٍا هىٍا :

إف التعميـ اإلسبلهي يتصؼ بالشهكؿ فٍك يحكم عمكـ الديف التي تعيف عمى   .ُ
أداء العبادات كالشعائر التعبدية  كيحكم عمكـ الدىيا التي تعيف عمى الحياة 

                                                                 
هٍػدم سػػاتي صػػالح، التعمػػيـ اإلسػػبلهي فػػي إفريقيػا  ، الخصػػائص كاآلثػػار الدعكيػػة ، دراسػػات دعكيػػة العػػدد  (  ِٕ) 

   ُِْ -ُِِـ ، ص ص ُٗٗٗالثاىي ،  يكليك 

 القرآف الكريـ ، سكر   (  ّٕ) 
األٌػػداؼ اإلسػتراتيجية لىشػر التعمػيـ اإلسػبلهي فػػي شػرؽ إفريقيػا ، كرقػة )غيػػر أحهػد عهػر عبيػداهلل ) دكتػكر ( (  ْٕ) 

 ّ-ِ –تىزاىيا) د. ت ( ، ص ص –اركشا  –هىشكرة (  هقدهة لهؤتهؿ التعميـ اإلسبلهي 
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ركز اإليهاف ألف الككف ٌك كتاب اهلل الهرئي بيىها القرآف كها أف عمكـ الككف ت
ٌك كتاب اهلل الهتمك ، فالتكىكلكجيا الهتطكرة جدا كفقً العبادات ٌهاعمـ 

 إسبلهي إذ األهر كمك هلل 
التعميـ اإلسبلهي ال يتغير هىظكري االصكلي كفؽ هتطمبات السكؽ أك خطة  .ِ

ف هىاٌج عمكـ الحياة يهكف أف تىهية  ها كها ٌك حاؿ التعميـ الغربي ، كلك
تتطكر كتتعدؿ كفؽ خطط العصر كهتطمباتً ، فالتعميـ اإلسبلهي يقصد بً 
كجً اهلل كاليقصد بً إىتاج قكة عاهمة  هف ىكع ها تتكافؽ خطة هعيىة لتىهية 

 قكة ها .
يستكعب التعميـ اإلسبلهي كؿ العادات كالتقاليد كالهٍارات التي ال تتعارض  .ّ

 . هع أصكؿ الديف
التعميـ اإلسبلهي ال يمقي شخصية الفرد كذاتيتً كال اسمكب حياتً ها داـ ذلؾ  .ْ

 .(ٕٓ)االسمكب ال يتعارض هع االصكؿ الديىية 
التعميـ اإلسبلهي يحث عمى الخذ باسباب الحياة ) خذكا زيىتكـ  عىد كؿ  .ٓ

كىقد كرد في آلثر : أعهؿ لدىياؾ كأىؾ تعيش أبدا كأعهؿ  .(ٕٔ)هسجد ( 
 ؾ تهكت غدا (.آلخرتؾ كأى

ا لىٍا  .ٔ إف التعميـ اإلسبلهي يحث كيدعك لمهحافظة عمى البيئة بكؿ عىاصٌر
 .(ٕٕ)هسخرة لئلىساف ) كيسخر لكـ ها في االرض جهيعا ( 

كحث عمى استقبللٍا كتىهيتٍا بها يىفع الىاس ) ٌك الذم جعؿ لكـ األرض  .ٕ
ليً الىشكر (   .(ٖٕ)ذلكال فأهشكا في هىاكبٍا  ككمكا هف رزقً كا 

                                                                 
أحهػد عهػر عبيػداهلل ) دكتػكر ( األٌػػداؼ اإلسػتراتيجية لىشػر التعمػيـ اإلسػبلهي فػػي شػرؽ إفريقيػا ، كرقػة )غيػػر (  ٕٓ) 

 ّ-ِ.ص صتىزاىيا) د. ت (–اركشا  –ة (  هقدهة لهؤتهؿ التعميـ اإلسبلهي هىشكر 

 القرآف الكريـ ، سكرة األعراؼ اآلية (  ٕٔ) 
 القرآف الكريـ ، سكرة  الهمؾ اآلية   (  ٕٕ) 

 ْ -ّأحهد عهر ، هصدر سبؽ ذكري ، ص ص  (  ٖٕ) 
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كها هىع الىاس هف الفساد في االرض بعد إصبلحٍا ، فٍك بٍذا يخالؼ  .ٖ
 الهفٍكـ الغربي في التعميـ الذم يسعي لقٍر الطبيعة .

التعميـ اإلسبلهي يسعى لئلعداد العالـ العاهؿ " طبيب " هحاهي ، هعمـ ،  .ٗ
ك عاهؿ بعمهً داعية بعهمً .  كاف أك هزارعا ٌك

اإلسبلهي لهكاكبة العصر يبرز في جكاىب  أها عف القصكر الذم أصاب التعميـ
 عدديدة هىٍا :

غياب التطبيؽ السميـ لئلسبلـ هعىى كهبىي فاإلسبلـ  أصبح في بعض   -ُ
 الهفاٌيـ عبادة كذكر كعزكؼ عف الحياة الدىيا .

ككثير هف الهسمهيف ال يدرككف الحكهة  –عدـ فٍـ الهسمـ لرسالتً في الحياة  -ِ
 هف كراء خمفٍـ .

 كر الحقيقي بيف الهسمهيف بالهعىى الحقيقي لبلخكة اإلسبلهية .اىعداـ الشع -ّ
 الشعكر باالىٍزاـ أهاـ التقدـ التقىي الغربي. -ْ
 الٍكة العهيقة التي تفصؿ بيف قمة الهتعمهيف كالكثرة هف األهييف . -ٓ
الصراع الهرير بيف دعاة  التغريب الذيف يهسككف أسباب السمطة كدعاة  -ٔ

 .(ٕٗ)ربكف بحجة التطرؼ التأصيؿ الذيف كثيرا ها يحا
 

 المبحث الرابع : معاىد التعميم في إفريقيا في العصور الوسطي
 أروقة األزىر:

ر الجاهع كالجاهعة يفد إليً الكثير هف الهسمهيف هف شتى اىحاء العالـ  إف األٌز
ر لـ يحدد الهؤرخكف الفترة التي  ليتزكدكا هف عمكهً . أها عف تاريخ اركقة األٌز

ر الذم بىاي الخمفة بىيت  فيٍا ٌ ذي األركقة بعد السكف الهمحؽ بالجاهع األٌز
الفاطهية ) العزيز باهلل ( كفي العصكر الحديثة تغيرت هعالـ األكرقة ىسبة 

 لمتجددم كالترهيـ الهستعر.

                                                                 
 ـَِ َٔالهؤتهر الدكلي اإلسبلـ في إفريقيا ط (  ٕٗ) 
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ر اجتذب كبار العمهاء كالطبلب هف كؿ فج عهيؽ كقدـ لٍـ العمـ  يركف  إف اإلٌز
بلبً ، فضـ العديد هف األركقة حسب الهىاطؽ تهييزا عىصريا أك طبقيا بيف ط

 كالببلد التي يىتهي إليٍا الطبلب الكافدكف .
ركقا أىشأٌا السبلطيف كاألهراء كالعظهاء كذكك  ِٗلقد بمو عدد ٌذي األأركقة 

اليسار ، خصص هعظهٍا لمطبلب الفقراء كالهىقطعيف لطمب العمـ كهعهٍـ هف 
خصص ألٌؿ هصر خاصة هف طبلب األغراب الذيف ال هأكم لٍـ كبعضٍا 

 .(َٖ)الريؼ الذيف ال سكف لٍـ بالقاٌرة
كلقد تعدد االركقة كذلؾ يدؿ عمى كثرة الببلد اإلسبلهية التي كفد هىٍا طبلب 

يجابيا في الحضارة اإلىساىية . ر عىصر فعاؿ كا  كذا كاف األٌز  العمـ، ٌك
ركاقا  ِٔأها عف عدد األركقة فاختمؼ فيٍا الهؤرخكف ، فبعضٍـ يجعمٍا 

ركاقا ، كأف الهراجع لـ تذكر االركقة حسب األقدهية  ِٗكالبعض اآلخر جعمٍا 
ر شيئا سكم ها كتبً عف  ككذلؾ يـ يذكر لىا العبلهة الهقريزم عف أركقة األٌز
ركاؽ ) الرياقة ( بصدد حديثً عف األهير سكدكب الحاجب كطردي بعض طبلب 

 بٍا الجاهع .ٌذا الكراؽ بسبب ارتكابٍـ بعض الهكبقات ق
كفي هكسكعة العبلهة السفاكم ) الضكء البلهع ألعياف القرف التاسع ( كردت 

ي :  أسهاء االركقة التي كاىت  هكجكدة ٌىاؾ ٌك
ركاؽ الهدرسية الطيبية : ككاف يسكف بً طبلب كشيكخ ٌذي الهدرسة كالتي  -ُ

 ق.ٕٗبىيف سىة 
 ٌػ : ككاف يسكف بً طمبً كشيكخ ٌذي الهدرسة .ْٕركاؽ األفيغاكية عاـ  -ِ
ركاؽ األكراد : كيقيـ بً طبلب الهىطقة الكردية عمى يهيف الداخؿ هف باب   -ّ

 .(ُٖ)الهذيىيف بجكار ركاؽ اليهىية 

                                                                 
 ـََِٔر الدكلي اإلسبلـ في إفريقيا  ط الهؤته(  َٖ) 
ػػػػػر فػػػػػي الهػػػػػؤتهر الػػػػػدكلي  اإلسػػػػػبلـ فػػػػػي إفريقيػػػػػا ج ) (  ُٖ)  ( ُِهجاٌػػػػد تكفيػػػػػؽ  الجىػػػػػدم ) دكتػػػػػكر ( أركقػػػػػة األٌز

 ،    َِ-ُّـ ، ص ََِٔالخرطـك
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ك لطمبة القارة شبً الٍىدية كيقع عمى يهيف الداخؿ هف باب  -ْ ركاؽ الٍىكد: ٌك
ر .الهزيىيف بالجاهع األ  ٌز

ك ألبىاء الكراؽ كيقع أعمى ركاؽ الٍىكد . -ٓ  ركاؽ البقادة : ٌك
ك ألٌؿ برىك كيقع بيف ركاؽ األتراؾ كركاؽ اليهىية . -ٔ  ركاؽ البرىية : ٌك
 ركاؽ اليهىية : ألٌؿ جىكبي ببلد العرب بجكاز ركاؽ البكىيً. -ٕ
 ركاؽ الجبرت : ألٌؿ شاطيء الصكهاؿ كيقع داخؿ ركاؽ الكىية -ٖ
: عمى يسار الداخؿ هف باب الهغاربة ، أىشأت السمطاف ركاؽ األتراؾ  -ٗ

 قابتبام كزاد عميً األهير عبدالرحهف كىغدا.
ك خاص ألبىاء افغاىستاف كخراساف ككاف هكقعً بيف  -َُ ركاؽ السميهاىية : ٌك

 باب الشكاـ كركاؽ الجاكة.
ك هخصص ألٌؿ  -ُُ ركاؽ الجاكة : كاف بيف السميهاىية كركاؽ الشكاـ ٌك

 أىدكىيسيا .
كاؽ السىارية : ألٌؿ طمبة السكداف كها جاكري غربا كهازاؿ ٌذا الركاؽ ر  -ُِ

 هكجكدا حتى اآلف .
ركاؽ الشكاـ : أىشأي السمطاف قابتبام كزاد فيً األهير عثهاف  كتغذا ثـ  -ُّ

 األهير عبدالرحهف كتغدا حتى أصبح هف أكبر ركاؽ الصعايدة .
إلى الهىبر السالؾ هف ركاؽ الحرهيف ) الهكاكية ( : يقع عمى يهيف الذاٌب  -ُْ

باب الصعايدة كيسكىً طبلب هكة كسائر جٍات الحجاز بها فيٍا الهديىة 
ا.  الهىكرة كالطائؼ كغيٌر

 ركاؽ البرابرة : هف شهاؿ الداخؿ هف باب الهقصكرة الشرقي . -ُٓ
ا كيجاكر  -ُٔ ركاؽ دكارىة  صميح : ألٌؿ إقميـ بحيرة تشاد كالتكركر كغيٌر

 ركاؽ الشداقكاة.
ربة : يقع عمى الجاىب الغربي هف صحف الجاهع عمى يهيف ركاؽ الهغا -ُٕ

ك لكؿ ها جاكر ببلد الهغرب العربي )الهغرب،  الداخؿ هف باب الهغاربة ،ٌك
 الجزائر ، تكىس ، ليبيا ، هكريتاىيا (
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رية القىقيائية  كيقيـ بٍذا الركاؽ  -ُٖ رية : ىسبة إلى الهدرسة الجٌك ركاؽ الجٌك
 طمبة ٌذي الهدرسة.

ر ركاؽ ابف ه -ُٗ عهر : يقع عمى يهيف الداخؿ إلى الهيضأة العهكهية لؤلٌز
ك ركاؽ عاـ لجهيع األجىاس  .(ِٖ)ٌك

 
 الهبحث الخاهس : هعٍد حضرية 

ا كهراكز تجارية ىسبة لهكقعٍا  أىشئت ٌذي الهعاٌد في بادمء األهر باعتباٌر
اإلستراتيجي عمى طرؽ القكافؿ التجارية ، ثـ صارت هىارات عمهية رئيسية 

ت بىشر العمـ كالثقافة العربية اإلسبلهية في تمؾ الربكع ككاىت بهثابة هىاٌؿ اشتٍر 
أساسية لمعمـ كالهعرفة كلقد قاهت ٌذي الهراكز أدكارا ثقافية كعمهية ٌاهة كهف 

 أٌهٍا:
 
 تهبكتك : -ُ

تهبكتك  ٌي الهديىة اإلسبلهية التي لـ يعبد فيٍا أحد لغير اهلل ، اسهٍا كأىً 
في عزفً الصحراء كالريح كالفضاء ، كأىً هىحكت هف  إيقاع هكسيقي تشترؾ

األصكات الخرافية الهىبعثة هف كؿ فراغاتٍا البطيئة .. الهتكاسمة .. تكـ .. 
تكـ.. تكـ كيختمط كقع الخطى هع إصطداـ الريح بالهخمكقات الهترقية كراء 
الكثبف يكك ..يككك .. يكك كفي لحظة هستهرة يتكرر )الفيض( هع سككف 

ؼ(.. الشٍقة الهتكهة لتىضـ هع خطى  الىياؽ الهجىحة بايقاع الرتابة : )الكا
تك .. ؾ .. تك .. في دكائر العكاصؼ  الرهمية الهتصمة هع الخطى 

 .(ّٖ)الهستهرة

                                                                 
 ِّهجاٌد ، هصدر سبؽ ذكري ، ص  (  ِٖ) 
قتٍػا  االقتصػادية كالسياسػية باالريػاؽ ترجهػة هارم بير ىياـ هديىة تهكبتك في أكاخػر القػرف التاسػع عشػر كعبل(  ّٖ) 

 ْٗص  ُٗٗٗد. عبدالهكلي صالح الحرير في هجمة البحكث التاريخية العدد األكؿ ليبيا ، يىاير 
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تقع ضدي الهديىة في شهالي هالي كتهثؿ ىقطة التقاء كاهتزاج ثقافي بيف إفريقيا 
الي القرف الخاهس لمٍجرة هثاؿ الصحراء كجىكبٍا ، تأسست ٌذي الهديىة حك 

الحادم عشر لمهيبلد كذلؾ عمى يد قبيمة هقشرف  ، كتعتبر هف اشٍر 
 .(ْٖ)الحكاضر الثقافية في ببلد السكداف الغربي 

أها عف سبب التسهية ، فيقا أىً كاىت ٌىاؾ سيدي هف الطكارؽ أك أهً لٍـ 
رجاؿ كاىت تعيش في الهكقع الحالي لتىكبت ، ككاف اسهٍا ) بكف( ككاف 

قبيمة هشرف الطارقية يتزكلكف في ذلؾ الهكاف في فصؿ الصيؼ كيرتجمكف في 
فصؿ الخريؼ شهالٍا حتى حدكد أركاف ، كعىدها يرتحمكف يرتككف اهتعتٍـ 
الزائدة لديٍا ، لذا سهيت الهديف ) تىبكت ( : ام : ) هكاف أك هأكم بكت ( 

الهكاف أك الهأكم أك حيث لفظ ) تف ( يعىي بمغة الطكارؽ ) التهاشؽ ( : ) 
 .(ٖٓ)الهسكف ( ) كبكت( أسـ الهرأة

كلكف كردت بعض الخبلقات بيف الهصادر كالهراجع التاريخية حكؿ ٌذي 
التسهية ، كأبرز الهصادر التاريخية كتبتٍا ) تىبكت( هثؿ : هحهكد كعت في 
كتابً تاريخ الفتاش . كعبدالرحهف السعدم في تاريخ السكداف كأحهد بابا 

تي في : ىيؿ اإلبتٍاج ككفاية الهحتاج ، بيىها ضبطٍا كؿ هف : الحسف التىبك
ا  الكزاف كابف بطكطة باسـ ) تىبكتك ( أها بعض الهستشرقيف فقد كتبٌك

 tombouctou( هثؿ  كهاس أرىكلد كباثر )تهبكتكTomBouctoبالهيـ)تهبكتك 
 (Timbocutoأك  

بر األحقاب الهختمفة حتى لقد أكسبٍا هكقعٍا دكرا ثقافيا بارزا اضطمعت بً ع
أف الكتاب كالهؤرخيف الذيف كتبكا عىٍا اىعكس في كتاباتٍـ اإلفتخار 

 باإلىتساب إليٍا.

                                                                 
عبػػدالقادر صػػػالح ىكرالػػػديف هديىػػػة تهبكتػػك حاضػػػرة الثقافػػػة العربيػػػة اإلسػػبلهية بغػػػرب إفريقيػػػا ، هجمػػػة البحػػػكث (  ْٖ) 

 ٔٔ - ٔٓ، ص  ََُِ(  سبٍا ، ليبيا، ٓكالدراسات اإلفريقية  ع )
ػػػا الرهػػاؿ ط  (  ٖٓ)  رة تغهٌر ـ ، ص ُٖٔٗبيػػػركت ،  ُراجػػع هحهػػد عبػػػدالرحهف سػػكالهية ) دكتػػػكر (  تهكبتػػك جػػٌك

ّٖ 
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تبرز اٌهيتٍا كهركز ثقافي إال في أكاخر القرف السابع لمٍجرة / الثالث عشر 
لمهيبلد إلى بعد كقكعٍا بيد سبلطيف هالي  كعمى كجً الخصكص هىسا هكسى 

ا بال هساجد كالقصكر كالهدارس كذلؾ بعد عكدتًٍ هف رحمتً الذم عهٌر
 .(ٖٔ)الشٍيرة إلى الحج 

التكجد هادة هصدرية تؤكد اىتظاـ الحياة الثقافية كالتجارية في تىبكت قبؿ ٌذا 
التاريخ كذلؾ ألف اٌهيتٍا خبلؿ القرىيف السادس كالسابع الٍجرييف ، كاىت 

قمصت لصالح تىكبت حيث اىتقؿ تىازعٍا هعٍا هديىة كالتة كلكف أٌهية كالتة ت
الجهيع إلى تىبكت  قميبل قميبل ، كبذا اصبح أهير كالتة فقيرا ال سمطاف لً بؿ 
صار يدفع الخراج لهمؾ تىبكت ، في حيف أف تىبكت أزدٌرت تجاريا صىاعيا، 
كفي أكائؿ القرف العاشر لمٍجرة / السادس عشر لمهيبلد شٍدت تىبكت 

ا الثقافي كخصكصا في ظؿ  ههمكة االسكييف كسبلطيىٍا  تصاعدا في ازدٌاٌر
العظاـ ، بحيث اتخذ هىٍا رجاؿ العمـ كالفكر  كالتجار األثرياء هكطىا لٍـ ، 
ٌاذ األهر جعمٍا تتصؿ ببيئات ثقافية هتىكعة حيث كصؼ ذلؾ الحسف الكزاف 
بقكلً : ) ... كفي تىبكتك عدد كثير هف القضاة كالفقٍاء كاالئهة يدفع  الهمؾ 

ـ جهيعا هرئيا  حسىا ، كيعظـ األدباء كثيرا ، كتباع أيضا هخطكطات إليٍ
 .(ٕٖ)كثيرة  تاتي هف ببلد البربر كتدر أرباحا تفكؽ أباح سائر البضائع 

كىجد أف هراكز العبادة في تىكبت أدت دكرا ثقافيا كتعميهيا ٌاها خبلؿ القرىيف 
 : العاشر كالحادم عشر لمٍجرة كهف أشٍر ٌذي الهراكز اآلتي

 سىكرم أك جاهع سىككرم:-ُ
 ٌىاؾ غهكض حكؿ هف  هؤسس سىكرم كهتى تـ ذلؾ ؟

                                                                 
هىصػكر فػام دكتػػكر  الحيػاة العمهيػة لدكلػػة هػالي فػي عٍػػد السػمطاف هكسػى بػػف أبػي بكػر فػػي حكليػات الجاهعػػة ( ٖٔ) 

 ّٕـ ، ص ُٓٗٗ( ، ُاإلسبلهية بالىيجر ع )
راجػػع قهػػػر الػػديف هحهػػػد فضػػؿ اهلل )دكتػػػكر ( لهحػػة تاريخيػػػة عػػف ههمكػػػة سػػىغام اإلسػػػبلهية فػػي هجمػػػة كميػػػة  (  ٕٖ) 

 كهابعدٌا  ُُِالدعكة اإلسبلهية العدد الرابع ، ليبيا، ص 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -141- 

ٌػ ٖٖٗكلكف يقكؿ هحهكد كعت أف هؤسسً ٌك القاضي العاقب كذلؾ في عاـ 
ـ  عمى أبعاد الكعبة الشريفة ىفسٍا في حيف أف عبدالرحهف  العسدم  ُُٖٓ/ 

ي سيدة تقي ة صاحبة خير يرم أف هؤسسً ٌي: فاطهة بىت أحهد األغبللي ٌك
كسعة.كسبب تسهية ٌذا الهركز بسكىكرم ٌك بأف السيدة فاطهة األغبللية 
كاىت إهرأة تقية فعالة لمخير دكف رياء لذا رفضت أف يطمؽ اسهٍا عمى ٌذا 
الجاهع، كلذا سهي سىككرم التي تعىى السيدة البيضاء بالمٍجة الهحمية 

ى اآلف ، تؤدم فيً  فركض كهازاؿ ٌذا الهركز قائها بتىبكت حت.(ٖٖ)السكداىية
العبادة. كيذكر الباحث الهصرم / أحهد فؤاد أف جاهع سىككرم هكجكد في 
هديىة جىي ، لكف الباحث يؤكد كجكدي بتىبكت كيعكؿ عمى ها كتبً 
عبدالرحهف السعدم الذم ٌك هصدر أساسي عف تاريخ ٌذي الفترة هف تاريخ 

تقؿ الجهيع إلى تىبكت قميبل قميبل ببلد السكداف الغربي الذم يقكؿ : ) ... ثـ اى
حتى استكهمكا فيً كزيادة .. ثـ بىكا الجاهع بحسب اإلهكاف ثـ هسجد سىكرم 

 كذلؾ .. (.
كتحدثىا الهصادر التاريخية أف أكؿ هف تكلى إهاهً جاهع سىككرم ٌك الفقيً 
هحهكد بف عهر أقيت ، ثـ هف بعدي ىجمً الفقيً عبدالرحهف كظؿ بٍا حتى 

 .(ٖٗ) ـُّٗٓعاـ 
 جاك :-ِ

تقع هديىة جاك ضهف الحدكد السياسية الحالية لدكلة هالي كعمى الصفة 
لى الجىكب الشرقي هف  اليسرل لىٍر الىيجر حيث يتصؿ بً كادم تمهسي ، كا 
ي عاصهة سىغي ، أها كككك  تىبكت بحكالي أربعهائة كخهسيف كيمكهترا ، ٌك

 ككاىـ كجاىـ فٍي جهيعا هسهيات لجاك .

                                                                 
ػا الحضػػارم كالثقػافي فػي القػػرف السػادس عشػػ(  ٖٖ)  ر هػاٌر عطيػة شػػعباف دكتػكر جاهعػػاة سػىكرم فػي تهبكتػػك كدكٌر

 كها بعدٌا ُ، ص  ََِِ( جاهعة القاٌرة ِْفي هجمة الدراسات اإلفريقية ع )
عبػػدالعزيز بػػف راشػػػد العبيػػدم دكتػػكر ، هراكػػػز الحضػػارة اإلسػػبلهية فػػػي السػػكداف الغربػػي فػػػي دراسػػات إفريقيػػػة (  ٖٗ) 

   ّٕـ ، ص َُٖٗ(  ٓع)
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قبؿ القرف الخاهس لمٍجرة إلى قبؿ تأسيس –عمى األقؿ  –جاك لقد أىشئت 
ا  ا كهركز حضارم ٌاـ هىذ القرف الخاهس إال أف عصٌر تىبكت ، كرغـ بركٌز
الذٌبي لـ يبرز إال هع بدايات القرف العاشر لمٍجرة ، الذم شٍد ازدٌار ههمكة 

دارية . كلقد  سىغي عمى عٍد األسكييف الذيف اتخذكا هىٍا عاصهة سياسية كا 
ا ىتيجة لهكقعٍا الٍاـ كخصكصا في طريؽ التجارة الرابطة ببلد  جاء ازدٌاٌر

 .(َٗ)السكداف الغربي بهىطقة الشهاؿ اإلفريقي 
لقد تكافد الهسمهكف هبكرا كاستكطىكا هديىة جاك كىشركا فيٍا الثقافة العربية 
اإلسبلهية حيث اسمـ عمى أيديٍـ الهمؾ زاكسي همؾ سىغي كذلؾ حكالي 

ـ ، كلـ تقؼ جٍكد ٌؤالء الفقٍاء بعد إسبلـ همؾ سىغى بؿ اتخذكا هف ََُٗ
هساجد جاك التي اىشئت ٌىاؾ هدارس يحفظكف الىاس القرآف الكريـ. 
كيفقٍكىٍـ في أهكر ديىٍـ كاىتقؿ العديد هىٍـ إلى الهدف األخرل في سىغي ، 

ٍد كشٍدت جاك ازدٌارا هىقطع الىظير هع فترة ازدٌار ههمكة سىغي عمى ع
هها أدم إلى صيو الحياة اإلفريقية بهظاٌر  .(ُٗ)همكٍا األسكيا هحهد الكبير 

ا.  الحضارة اإلسبلهية كاختفاء العادات التقميدية هثؿ عبادة الىار كالسحر كغيٌر
 سكتو:-ّ

هقر الخبلفة اإلسبلهية في شهاؿ ىيجيريا، في القرف التاسع  –صارت صكتك 
لتي جذبت الطبلب هف كافة أىحاء الدكلة عشر الهيبلدم هف أٌـ هدف الدكلة ا

ككاىت الدركس تمقى في الهساجد طكاؿ اليكـ كال تىقطع إال كقت الصبلة كها 

                                                                 
لحديثػػػة ، بحػػػث دبمػػـك عػػػالي فػػػي الدراسػػػات هحهػػد األهػػػيف ٌبلسػػػي ، أٌػـػ الهراكػػػز الثقافيػػػة القديهػػػة فػػي هػػػالي ا(  َٗ) 

 ٕٕـ ، ص ُٓٗٗاإلفريقية غير هىشكر جاهعة إفريقيا العالهية هايك 

رسػالة هقدهػػة  ٌُْْٔػػ /َََُ -ِْٖراجػع هحهػد الفاجػالك ، الحيػاة العمهيػػة فػي دكلػة صػىغام خػػبلؿ الفتػرة  (  ُٗ) 
سػبلهية ، جاهعػة أـ القػرم  كميػة التربيػة كالدراسػات لىيؿ درجة الهاجستير في التاريخ كالحضارة اإلسبلهية كالىظـ اإل

 ّٖ -ّٕـ ص ص ُّٗٗ -ٌػ ُُّْاإلسبلهية ، غير هىشكرة ، 
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كاف بعض االساتذة يدرسكف بالميؿ عمى ىكر الحطب الذم يتبرع بً 
 .(ِٗ)الطبلب(

كأٌـ الهعاٌد الهعركفة في دكلة سكككتك في القرف التاسع عشر هحهد الشيخ 
ك ه ف أكبر الهعاٌد الديىية التي تفرعت هىً عدة فركع ال في هديىة عثهاف ٌك

سكككتك كحدٌا بؿ في جهيع اىحاء الدكلة كلها تكفي الشيخ عثهاف بف فكدم 
ـ قاـ  ابىً هحهد بميك  باإلشراؼ عؿ الهعٍد كلكىً لـ يتهكف هف ُُٕٖعاـ 

شاط ٌذا التدريس فيً ىظرا إلىشغالً باألهكر السياسية في الدكلة كقد أخذ ى
ـ كلـ يأت الىصؼ الثاىي هف ُّٕٖالهعٍد يضعؼ بعد كفاة  هحهد بيمك عاـ 

القرف التاسع عشر حتى صار ٌذا الهعٍد اثرا بهدعيف ىظرا لعدـ اٌتهاـ أهراء 
الهؤهىيف في الدكلةف بالعمـ كظؿ الهعٍد ببل ىشاط فعاؿ قرابة قرف هف الزهاف 

هكم بف أبي بكر في عاـ  عىدها أحياي احد الشيكخ كيدعى عبدالقادر 
ىالؾ هعاٌد أخرم في العاصهة سكككتك كهىٍا هعٍد الشيخ ُِْٗ ()( ٌك

ك أكؿ كزير لمشيخ عثهاف ككذلؾ هحهد الشيخ  هحهد بف جيدادك  بف ليها ٌك
 .(ّٗ)هصطفي صاحب الشيخ ككاتبً كهحهد الشيخ أبي بكر قاضي القضاة

هعٍد كبرا كعٍد التائب كها كجدت عدد هف الهعاٌد في بمدة ) كاىك ( هىٍا 
كقد اعتهدت حركة الجٍاد عمى ازدٌار الحركة العمهية  .(ْٗ)كهعٍد سكابك 

كالدراسة االصمية حيث أف قائد الدكلة كهؤسسٍا كأخيً عبداهلل بف فكدم كابىً 
 .(ٓٗ)هحهد بيمك  فكزعكا كثيراهف الهخطكطات الفكرية 

 هعاٌد قركية كبدكية

                                                                 
( ليبيػػػػا ُراجهػػػع جهيمػػػػة هحهػػػػد التكيىػػػؾ ، ههمكػػػػة سػػػػىغام اإلسػػػبلهية فػػػػي عٍػػػػد األسػػػكيا هحهػػػػد الكبيػػػػر ، ط )(  ِٗ) 

 ـُٖٗٗ

 َُِـ ، ص ُْٖٗالقاٌرة ،  ٕهية في ىيجيرياط عبداهلل عبدالرازؽ ابراٌيـ اإلسبلـ كالحضارة اإلسبل(  ّٗ) 
 َُِ-َُُهرجع سابؽ ص   َُ- ٗسميهاف هكسي اإلسبلـ في بمدة كاىك بىيجيريا في هجمة اإلسبلـ اليـك ع ( ْٗ) 

 ُِّعبداهلل عبدالرازؽ ، هرجع سبؽ ذكري ، ص (  ٓٗ) 
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التي قاهت بأدكار ٌاهة في إىتشار اإلسبلـ  ٌي هىاطؽ األرياؼ شبً البدكية
 -الهراكز الحضرية –كالمغة العربية كلكىٍا لـ تىؿ الشٍرة كالتعريؼ كرصيفاتٍا 

كذلؾ بسبب طابع البداكاة الغالب عمى أٌمٍا ككذلؾ ألف الهىاطؽ الىائية لـ 
ها تكف جاذبة لمهؤرخيف كالرحالة ، كها أف طابع البداكة كاف يهيز حياة أٌمٍا ه

جعمٍـ ال يٍتهكف بتسجيؿ كتكثيؽ تاريخٍا لكف بعد القرف الحادم عشر لمٍجرة 
/ السابع عشر لمهيبلد فقد أخذت الحركة العمهية تتجً هف الهدف إلى البكادم 
كاألرياؼ كذلؾ بسبب التحكالت الجديدة التي شٍدتٍا الهىطقة كأصبحت 

هف سكاف الصحارم  هصالح العمهاء كالفقٍاء أكثر ارتباطا بهصالح العاهة
كاالرياؼ كالبكادم ، كلذلؾ اىتشرت الدراسات اإلساهية خارج الهراكز الحضرية 
حيث ازدٌرت الحياة العمهية في الهراكز القركية كاصبحت األسر العمهية التي 
عرفت بالزكايا كالتي تتككف غالبا  هف أصؿ صىٍاجي تتكلى ىشر الثقافة 

 كالعمكـ.
لثقافي يسير بشكؿ هتدرج هف الهراكز الحضرية إلى كقد صار ٌذا األزدٌار ا

 .(ٔٗ)الهراكز القركية كالبدكية كهف أشٍر تمؾ الهراكز 
 هىطقة شىقيط:-ُ

شىقيط أك شىجيط كاىت تطمؽ عمى قرية هف قرم كالية أدرار الهكريتاىية 
الحالية كهعىاٌا : عيكف الخيؿ ، كيقاؿ اف ٌذي الهىطقة بىيت في أكؿ األهر 

رف الثاىي لمٍجرة ثـ جددت في القرف السابع لمٍجرة / الثالث عشر حكالي الق
لمهيبلد في هكضعٍا الحالي ، ثـ صار ٌذا األسـ عمها عمى القطر كمً الذم 

 .(ٕٗ)يعرؼ أٌمً باسـ الشىاقطة

                                                                 
هػػػػـك راجػػػع جحهػػػاي اهلل كد السػػػالـ دكتػػػكر العمهػػػاء الهكريتػػػاىيكف كاألسػػػتعها(  ٔٗ)  ر الفرىسػػػي هشػػػاغؿ اإلصػػػبلحية ٌك

 ْٔ-ْٓص ص   ََِِ( الرباط ّالىٍضة في هجمة الهغرب اإلفريقي ع )

ط  َُّٕهحهػد الهختػار كلػد السػعد )دكتػكر ( إهػارة الهتػرازة كعبلقتٍػا التجاريػة كالسياسػية هػع الفرىسػييف هػػف  (  ٕٗ) 
( ُة ، جاهعػػة هحهػػد الخػػاهس، الربػػػاط ط)( هعٍػػد الدراسػػػات اإلفريقيػػُ( سمسػػمة بحػػكث كدراسػػات )ُِـ ج ) َُٖٔ
 َْ -ّٗـ ،  ص ََِِ
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 ككمهة شىقيط ترادؼ هكريتاىيا الحالية كلٍا هعىياف :
دت أكلٍػا أىٍػػا هػػرادؼ لمفػػظ هكريتاىيػػا الحاليػػة كثاىيٍػػا أ ىٍػػا أحػػد الهراكزالقركيػػة التػػي شػٍػ

ىٍضػػػة ثقافيػػػة شػػػاهمة كخصكصػػػا هػػػف القػػػرف الحػػػادم عشػػػر لمٍجػػػرة / السػػػابع عشػػػر 
 لمهيبلد.

تقػػػع شػػػىقيط فػػػػي الجػػػزء الشػػػػهالي الغربػػػي هػػػف السػػػػكداف الغربػػػي كتهتػػػػد هػػػف الهحػػػػيط 
األطمسػػي غربػػا حتػػى هىطقػػة أزكد شػػرقا . كقػػد كاىػػت شػػىقيط هكطىػػا لعػػدد كبيػػر هػػػف 

ذاذ كالرجػػاؿ الصػػالحيف هػػف بيػػىٍـ اإلهػػاـ ىاصػػر الػػديف ، صػػاحب الحركػػة العمهػػاء االفػػ
اإلصػػػبلحية فػػػي الىصػػػؼ الثػػػاىي هػػػف القػػػرف الحػػػادم عشػػػر لمٍجػػػرة / السػػػابع عشػػػر 
لمهيبلد، ككذلؾ الفقيً هحهد الهختار بف األعهػش الشػىقيطي أبػرز فقٍػاء شػىقيط خػبلؿ 

كازؿ ( كقػد ألػؼ هؤلفػات قرىً ) .. أكؿ هف أجاد هػف أٌػؿ تمػؾ الػببلد فػي تصػىيؼ الىػ
 عمهية كثيرة في الفقً كعمـ العقائد كالىحك كالىكازؿ أٌكاء ) ىكازؿ ابف األعهش(.

كقد شٍدت هىطقة شىقيط خػبلؿ الىصػؼ الثػاىي هػف القػرف الحػادم عشػر لمٍجػرة حػدثا 
 .(ٖٗ)ثقافيا تهثؿ في اإلىتشار الكاسع لمغة العربية عمى حساب بقية المٍجات الهحمية

 سام :هىطقة -ِ
تقع ٌذي الهىطقة عمػى ىٍػر الىيجػر هػف الجٍػة الجىكبيػة هػف دكلػة الىيجػر ، كلقػد كاىػت 
ا العػالـ الكبيػر /  إلفػا هٍػف جيػك ،  عاهرة بالعديد هف الفقٍاء كالعمهاء كلقد قاـ بتأسيسٍػ
كعمى بعػد حػكالي خهسػيف كيمػكهترا إلػى الجىػكب هػف هديىػة ىيػاهي ، كلقػد ازدٌػرت ٌػذي 

ههمكػػة سػػػىغي اإلسػػػبلهية ، كلعبػػػت دكرا ٌاهػػا فػػػي ىشػػػر اإلسػػػبلـ  الهىطقػػة بعػػػد تفكػػػؾ
كالمغػػػة العربيػػػة فػػػي تمػػػؾ الهىطقػػػة الكاقعػػػة فيٍػػػا ، كلقػػػد اىشػػػئت بٍػػػا هىظهػػػة الهػػػؤتهر 

ـ كالجاهعة اإلسبلهية هها كاف لٍػا دكر ٌػاـ فػي خدهػة أبىػاء ُٖٔٗاإلسبلهي في عاـ 

                                                                 
هحهػكد بػػف هحهػػدف ) دكتػكر( الهحاضػػر الهكريتاىيػػة الجاهعػة البدكيػػة الهشػػتغمة  فػي هجمػػة التػػاريخ العربػػي ع  (  ٖٗ) 

   ُّٔ -ّّٗص . ص  ََِِالهغرب  ِِ
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بجهػع التػراث كالهخطكطػات الهسمهيف في الدكؿ الكاقعػة فػي غػرب إفريقيػا ، كهػا قاهػت 
 .(ٗٗ)كالركاية الشفكية 

هىطقػػة فكتػػاتكر : تقػػع فػػي حػػكض السػػىغاؿ كتهػػد عمػػى ضػػفتيً لتشػػهؿ جػػزءا هػػف -ّ
اراضػػي هكريتاىيػػا كجػػزءا هػػف هػػالي كجػػزءا هػػف السػػىغاؿ كيحػػدٌا الهحػػيط األطمسػػي هػػف 

ػي هػف أقػدـ هىػاطؽ السػكداف الغربػي صػمة باإلسػبلـ إذ يعػكد تػ اريخ الىاحية الغربية ، ٌك
ػك أكؿ أهػراء إهػارة التكػركر  ػا كأرجػابي بػف رابػيف ٌك الدعكة اإلسبلهية بٍا إلى عٍػد اهيٌر
التي عهمت عمػى ىشػر اإلسػبلـ كذلػؾ قبػؿ قيػاـ حركػة الهرابطيػة  كتػرل هصػادر أخػرل 

 أف اإلسبلـ دخؿ فكتاتكر قبؿ ٌذا التاريخ .
ؼ الثػاىي هػف القػرف كقد شٍدت فكتاتكر ىٍضة ثقافية كعمهية زاٌرة كاشتٍرت فػي الىصػ

الحػػادم عشػػر لمٍجػػرة باىٍػػا هػػكطف لمحركػػة اإلسػػبلهية التػػي عرفػػت باسػػـ حركػػة اإلهػػاـ 
 ىاصر الديف .

كلقػػػد ضػػػػهت حكاضػػػػر كقػػػػرل السػػػػكداف الغربػػػػي ىٍضػػػػة ثقافيػػػػة شػػػػاهمة فػػػػي هختمػػػػؼ 
 .(ََُ)الهجاالت
 كالتة :

ا إلػػى القػػرف الحػػادم عشػػر الهػػيبلدم إبػػاف الحركػػة الهرابطيػػة كقػػد  أرتػػبط يرجػػع تأسيسػٍػ
الهعػػركؼ هحميػػا باسػػـ  –تأسػػيس الهديىػػة فػػي الهجػػاؿ الصػػحراكم بالهجهكعػػات الديىيػػة 

ػػذا راجػػع إلػػى ىشػػاطٍـ الهكثػػؼ فػػي هيػػداف التجػػارة كالفبلحػػة هثػػؿ شػػىقيط  الزاكيػػة ، ٌك
ككداف كىيتيت كتجكجة كالىعهة ككمٍا هػدف قديهػة أسسػت عمػى هحػاكر الطػرؽ التجاريػة 

يعكػس هكاىػة كدكر الزكايػا فػي الهجتهػع  البيضػاىي الصرحاكية ككجت بٍا كاحػات ههػا 
ا في التاريخ الهحمي كالٍكم   .(َُُ)كيبيف ظركؼ تأسيس ٌذي الهراكز الحضرية كدكٌر

                                                                 
هػػدارس العربيػة الفرىسػية الحككهيػة فػػي عبػدالهٍيهف هحهػد األهػيف ، هػىٍج الغمػػة العربيػة لهرحمػة االسػاس فػي ال (  ٗٗ) 

   ٓٓـ ، ص ََِّالىيجر ، رسالة هاجستير ) غير هىشكرة ( هعٍد الخرطـك الدكلي لمغة العربية ، ابريؿ 
ػػا فػي هجتهػػع السػكداف الغربػػي ط (  ََُ)  دار السػػكار  ُهطيػر غيػػث أحهػد ) دكتػػكر( الثقافػة العربيػػة اإلسػبلهية كأثٌر

   ُِٔ-ُِٓـ ص . ص ََِٓاإلسبلهي يىاير 
هػػػع تقػػػػديـ   ُٗك ُٖرجػػػاؿ بكبكبريػػػؾ أهمدىيػػػة فػػػػي هجتهػػػع البػػػداكة التػػػػاريخ االجتهػػػاعي لكالتػػػً خػػػػبلؿ اقػػػرىيف (  َُُ) 

   ُِ-ُِـ ، ص . ص ََِِجاهعة هحهد الخاهس الرباط  ُكىشر تاريخ كالتة ، ط 
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إف البعػػد الجٍػػكم اليقتصػػر عمػػى الهحػػيط القريػػب بػػؿ إىػػً يتعػػداي إلػػى هجػػاؿ أكسػػع إذا 
الهتيىػة كالههتػدة أخذىا ىهػكذج عبلقػة كالتػة هػع بػبلد اسػكداف كبحكػـ العبلقػات التجاريػة 

عبػر قػػركف ىجػد أىػػً كػػاف لرجػاؿ العمػػـ كالػػديف دكر هٍػـ فػػي تكطيػػدٌا ، لػـ تكػػف طػػرؽ 
التجػػارة تحهػػؿ السػػمع فقػػط بػػؿ إىٍػػا كاىػػػت قىػػاة لتبػػادؿ ثقػػافي هكثػػؼ ، ككػػاف عمهػػػاء 
الهراكز الحضرية  يجدكف لدل عمهاء كالتة سػىدا هعرفيػا ككػذلؾ همجئػا آهىػا فػي أكقػات 

البعػػد الجٍػػكم البعػد العػػالهي ، فػػالحج كالػرحبلت العمهيػػة كاىػػت الهحػف ، كيضػػاؼ إلػى 
تيح الفرصة لمخركج هف الهحمي إلى الشػهكلي فػي إطػاري اإلسػبلهي العػاـ فهحهػد يحيػي 
الػكاتي فػي رحمتػً الحجازيػة  يهػر بالعديػد هػف الحكاضػر اإلسػبلهية هقيهػا فيٍػا كهحػػاكرا 

ز كسػيعكد بعػد سػفر داـ سػىيىا عمهاءٌا سكاء في الهغرب أك تكىس أك هصػر أك الحجػا
يرة فػػي كالتػػة كهػػػف عمهائٍػػا أحهػػد األهػػيف الشػػػىقيطي  بكتػػب ىفسػػة سػػتثرم هكتبػػػً الشػٍػ
ريػة فػي ربػط الهجتهػػع  كهحهػد أهػيف الشػىقيطي ، أف الهديىػة كعمهائٍػا كػاىكا عكاهػؿ جٌك
كيتػػػػً العربيػػػػة  البػػػدكم البيضػػػػاىي الهتكقػػػػع جغرافيػػػػا عمػػػػى الٍػػػاهش بعهقػػػػً كرجعيتػػػػً ٌك

 .(َُِ)اإلسبلهية
 

 المبحث الخامس: حركة التعميم اإلسالمي ومؤسساتو في إفريقيا اليوم
ـ ٌػك التعمػيـ اإلسػػبلهي الػذم جػػاء َُٖٔالتعمػيـ الػذم كػػاف سػائدا فػي القػػارة قبػؿ عػػاـ 

بػػً الهسػػمهكف الػػذيف أخرجػػكا القػػارة هػػف ظمهػػات الجٍػػؿ إلػػى ىػػكر الحػػؽ ككػػاف التعمػػػيـ 
ىا هتكاهبل.يٍدؼ إلى إعداد الفرد لمحياة الدىيا كاآل  خرة حيث كاف تعميها هتكاٌز

( َُٔٗ – َُٖٔكعىػػػدها اسػػػتكطف الهسػػػتعهر داخػػػػؿ القػػػارة فػػػي القػػػرف الهاضػػػػي ) 
اتجٍػكا لمػػدكر الػذم يمعبػػً الهتعمهػكف الهسػػمهكف فاسػتعاىكا بالكىيسػػة ههػا أدل إلػػى ىكسػػة 

 التعميـ اإلسبلهي كتراجع ىظاـ التعميـ  كتأخر الهسمهكف االفارقة عف الركبط
تقسػػػـ القػػػارة السػػػهراء إلػػػى خهػػػس هىػػػػاطؽ كفقػػػا لكثافػػػة الهسػػػمهيف  كاىتشػػػار التعمػػػػيـ ك 

 اإلسبلهي كهؤسساتً:

                                                                 
 ْٓ-ْْف . ـ ص . ص  (  َُِ) 
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 هىطقة غرب إفريقيا : -ُ
بكركيىافاسػػك كتبمػػو ىسػػبة الهسػػمهيف فػػي ٌػػذي  –غيىيػػا  –غاهبيػػا  –كتشػػهؿ : السػػىغاؿ 
 % كالتعمػػيـ اإلسػبلهي فػػي ٌػػذي الهىطقػة هػػازاؿ يحػتفظ بػػبعض هػػفَٖالػببلد أكثػػر هػف 
 تقاليدي كىظهً.

 هىظة الغرب األكسط-ِ
 -إفريقيػا الكسػطي –سػاحؿ العػاج  –الكهػركف  –الىيجػر  –كتشهؿ ، سيراليكف ، تشاد 

% كرغػػـ َٕالجػابكف ، كىسػػبة الهسػػمهيف فػي الهىطقػػة ال تقػؿ عػػف   –الكىغػك برازافيػػؿ 
إىٍػػػا كاىػػػت تحػػػت ههالػػػؾ إسػػػبلهية إال أف األثػػػر االسػػػتعهارم عميٍػػػا كػػػاف أقػػػكل ههػػػا 

ضػػعؼ التعمػػيـ اإلسػػبلهي ههػػا أدل إلػػى خمػػك الهىطقػػة هػػف هؤسسػػات التصػػكؼ عػػدا أ
ىيجيريػػا التػػي كقفػػت هىفػػردة إذ أف شػػهالٍا هػػازاؿ يحػػتفظ بىظػػاـ التعمػػيـ الغسػػمهي القػػكم 

 .(َُّ)في بىائً كالذم يتدرج حتى التعميـ الجاهعي 
 هىطقة كسط إفريقيا :-ّ

، هػػبلكم ، زهبػابكم كىسػػبة الهسػػمهيف  كتشػهؿ ، الكىغػػك الديهقراطيػػة ، ركاىػدا ، بكرىػػدم
% كال تكجد بٍا هؤسسات تعمػيـ إسػبلهية عريقػة ، كلػـ تكػف هػكطف ِٓفيٍا التزيد عف 

لههالؾ إسبلهية هف قبؿ عػدا أجػزاء هػف الكىغػك كركاىػدا كبكرىػدم التػي كاىػت جػزءا هػف 
سػػمطىة زىجبػػار ككػػػذلؾ هػػبلكم التػػػي كاىػػت ههمكػػػة إسػػبلهية كلكػػػف األثػػر االسػػػتعهارم 

لعىيؼ عمى ٌذي الػببلد حػدا هػف التعمػيـ اإلسػبلهي كحسػر ىشػاطً الػذم لػـ يتحػرؾ هػف ا
 .(َُْ)جديد إال بعد اإلستقبلؿ 
 منطقة جنوب إفريقيا :

                                                                 
ي كهؤسسػاتً فػي إفريقيػا اليػـك كرقػة غيػر هىشػكرة هقدهػة أحهػد عهػر عبيػداهلل ) دكتػكر ( كاقػع التعمػيـ اإلسػبله(  َُّ) 

لكرشػة عهػؿ تطػكير التخطػيط التربػػكم كالهىػاٌج العربيػة فػي هؤسسػػات التعمػيـ اإلسػبلهي فػي إفريقيػػا )د.ف( ص ص 
ُ-ِ   

   ِاحهد عهر ، هرجع سبؽ ذكري ، ص (  َُْ) 
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ػػذي تقػػؿ فيٍػػا  تشػػهؿ اتحػػاد جىػػكب إفريقيػػا ، هكزهبيػػؽ ، ىاهيبيػػا ، بتسػػكاىا كال سػػكتك ٌك
ـ اإلسػػبلهي % كالتعمػػيِٓ% هاعػػدا فػػي هكزهبيػػؽ تصػػؿ إلػػى ُٓىسػػبة الهسػػمهيف عػػف 

 .(َُٓ)في ٌذي الببلد ليس لً جذكر عهيقة 
هىطقة شرؽ إفريقيا : تشهؿ ، الصػكهاؿ ، كيىيػا ، إثيكبيػا ، تىزاىيػا ، يكغىػدا ، كبعػض 

% ََُجػػزر الهحػػػيط الٍىػػػدم ، ىجػػد أف ىسػػػبة الهسػػػمهيف فػػي الصػػػكهاؿ تصػػػؿ إلػػػى 
جيبػػػكتي كتكثػػر بٍػػػا هؤسسػػات التعمػػػيـ اإلسػػػبلهي كلكىٍػػا غيػػػر هتطػػكرة ، كالصػػػكهاؿ ك 

يعتبػراف هػف دكؿ الهىظكهػة العربيػػة أهػا تىزاىيػا كاىػػت فيٍػا دكلػة إسػػبلهية لكػف اهتػد لٍػػا 
% فػػي كػػؿ هػػف  َّْٓٓ% كَٖاألثػػر االسػػتعهارم كىسػػبة الهسػػمهيف بٍػػا أكثػػر هػػف 

% فػي جػزر العفػػر كأقػؿ هػف ذلػػؾ ََُ% فػي إثيكبيػػا، كَٔكيىيػا كيكغىػدا كأكثػػر هػف 
 .(َُٔ)يؿبكثير في هبلقاسي كهكريشص كجزر سيش

 كاقع التعميـ اإلسبلهي :
الحػػػديث عػػػف كاقػػػػع التعمػػػيـ اإلسػػػػبلهي  يػػػدكر حػػػكؿ هحػػػػكريف ٌهػػػا االٌػػػػداؼ كاإلدارة 

 التعميهية .
 أوال: األىداف :

كاىت أكلى أٌداؼ التعمػيـ اإلسػبلهي تسػعى إلػى بىػاء الفػرد الهسػمـ الكاهػؿ ، كلكػف بعػد 
اإلسػػبلهي ، كبالتػػالى تػػػأخرت دخػػكؿ االسػػتعهار كىظػػـ التعمػػػيـ الغربػػي اىحسػػر التعمػػػيـ 

أٌػػداؼ التعمػػيـ اإلسػػػبلهي عػػف الحيػػاة عىػػػدها تػػأخر فٍػػـ الهسػػػمهيف لمعقيػػدة اإلسػػػبلهي 
 كهحرؾ كدافع لحياة الهسمـ كسادت فمسفات التعميـ الغربي بتىاقضاتٍا.

 ثاىيا :
األدارة التعميهيػػػة : الػػػػتعمـ اإلسػػػػبلهي ال يتبػػػػع لمدكلػػػػة كػػػػتعمـ ىظػػػػاهي فػػػػي كػػػػؿ الػػػػدكؿ 

ة ، بػػػؿ لػػػً إدارة خاصػػػة كال تكجػػػد خطػػػة تعميهيػػػة هكحػػػدة فػػػي أم هػػػف الػػػدكؿ اإلفريقيػػػ
دارتً إها:  اإلفريقية كبالتالي ٌك تعميـ شعبي خالص  كا 

 إدارة خاصة لمهجالس الهسمهيف في كؿ بمد-أ
                                                                 

 ف. ـ . (  َُٓ) 

 ّ-ِف. ـ ، ص . ص  (  َُٔ) 
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 إدارة خاصة بكؿ جهعية إسبلهية-ب
ا أفراد كطىيكف أك أجاىب-ج  إدارة خاصة بهدارس يديٌر
 تديٍا جهعيات طكعية أجىبيةإدارة خاصة بهدارس  -د

 .(َُٕ)أها اإلشراؼ الحككهي يكاد يككف هعدكها إال في حاالت خاصة 
 هؤسسات التعميـ اإلسبلهي :

اليتعػػدم هسػػتكل التعمػػيـ اإلسػػبلهي فػػي كػػؿ القػػارة الهرحمػػة اإلعداديػػة عػػدا فػػي هىطقػػة 
 غرب إفريقيا حيث يصؿ بالهستكم الثاىكم كالهؤسسات ٌي أها :

 ية هف الهرحمة اإلبتدائية حتى الثاىكم .هدارس إسبله-أ
 هدارس قرآىية تىتٍي هرحمتٍا بحفظ القرآف كمً أك جز هىً .-ب
 .(َُٖ)خبلكم قرآىية -ج
 

 الهبحث السادس : األثر االستعهارم كالكطىي عمى التعميـ اإلسبلهي في القارة
عبػػر أربػػع عىػػدها ىتتبػػع تػػاريخ التعمػػيـ بصػػكرة عاهػػة فػػي إفريقيػػا يهكػػف القػػكؿ بأىػػً هػػر 

حقػػػب ٌػػػي حقبػػػػة الحضػػػارات اإلفريقيػػػة ثػػػػـ الحقبػػػة اإلسػػػبلهية ثػػػػـ حقبػػػة االسػػػػتعهار 
 كالهسيحية ثـ الحقبة الكطىية إلى هابعد اإلستقبلؿ .

ػػا الكاضػػع عمػػى التعمػػيـ كلٍػػا أٌػػدافٍا الهختمفػػة هػػف  كلكػػؿ حقبػػة هػػف ٌػػذي الحقبػػات أثٌر
 حقبة إلى أخرل.

 أكال: األثر االستعارم :
تعهر إلػى القػارة اإلفريقيػة كبػدأ فػي السػيطرة عميٍػا فػي الىصػؼ الثػاىي عىدها دخؿ الهسػ

هػف القػػرف التاسػػع عشػػر ،  بػدأ يتبػػادؿ األدكار هػػع الكىيسػػة حتػى يحقػػؽ أٌدافػػً، حيػػث 
قاهػػت الكىيسػػة بتهكيػػؿ دراسػػات البعثػػات الكشػػفية التػػي كاىػػت فػػي الظػػاٌر عمهيػػة بػػؿ 

الشػػػركات التجاريػػػة ثػػػـ جػػػاء  تخفػػػض فػػػي جكاىحٍػػػا األٌػػػداؼ اإلسػػػتعهارية ، ثػػػـ تمتٍػػػا

                                                                 
   ّقع التعميـ اإلسبلهي ، هرجع سبؽ ذكري ، ص أحهد عهر عبيداهلل ، كا(  َُٕ) 

 ْف. ـ ،  ص  (  َُٖ) 
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االسػػػتعهار السياسػػػػي كاإلدارم . ثػػػـ قسػػػػهت القػػػارة السػػػػهراء بعػػػد صػػػػراع هريػػػر عمػػػػى 
 الحيازات كاإلحتكارات بيف الدكؿ األكربية )(

كبعػد ذلػؾ بػرز أسػمكب جديػد هػف أسػاليب التبشػير يٍػدؼ إلػى ىشػر الهسػيحية كتىصػير 
تػػرؾ أهػػر التعمػػيـ لمبعثػػات التبشػػيرية  االفارقػػة ، كبعػػد اسػػتقرار األهػػر لػػئلدارات األكربيػػة

كلكػؿ بعثػػة حريػػة االختيػػار لهىطقػػة ىفكذٌػػا كتػػرؾ لٍػػا أهػػر التعمػػيـ كتقػػدير هػػا تػػراي هػػف 
 .(َُٗ)هىاٌج ككسائؿ لتعميـ الهسيحية

فأصػبحت تعػاليـ الهسػيحية ٌػػي الهػىٍج اإلساسػي ككػؿ بعثػػة تعمػـ حسػب هػذٌبا الػػديىي 
ف كػؿ يختػار الهكقػع الػذم يىاسػبً ، ههػا كػاف فالكاثكليػؾ أك اإلىجميكػاف أك البركتسػتا –

لػػذلؾ أثػػر كاضػػح عمػػى الػػببلد  كبعػػد اسػػتقرار السػػمطات االسػػتعهارية خمقػػت ثىائيػػة فػػي 
التعمػػػيـ كذلػػػؾ بأدخػػػاؿ التعمػػػيـ العمهػػػاىي ) تعمػػػيـ ديىػػػي كتعمػػػيـ حكػػػكهي أك عمهػػػاىي ( 

ىػػػت كاىطبػػؽ ٌػػػذا حتػػى عمػػػى الهىػػػاطؽ اإلسػػبلهية التػػػي  سػػػيطر عميٍػػا االسػػػتعهار فكا
 أٌداؼ ٌذا التعميـ :

 ىشر الهسيحية . -ُ
إىتػػزاـ اإلفريقػػي عػػف أصػػػكلً الثقافيػػة كجعمػػً تابعػػػا لثقافػػة الهسػػتعهر كهحاربػػػة  -ِ

 الهدارس كالجهعيات الكطىية.
تػػػدريب االفارقػػػة كتعمػػػيهٍـ الحػػػرؼ شػػػبً الهٍىيػػػة التػػػي تسػػػاعد اإلدارة األكربيػػػة  -ّ

 عمى تسيير دفة الحكـ في الببلد.

هػػدارس هراكػػز لمتحضػػر األكربػػي كذلػػؾ عبػػر الهىػػاٌج كالبػػراهج كاتخػػذ الهسػػتعهر هػػف ال
 .(َُُ)الدراسية التي تخطط في كزارة الهستعهرات 

 ثاىيا : االثر الكطىي :
ف  بعػػد اسػػتقبلؿ الػػببلد اإلفريقيػػة يبػػدك فػػي ثكيػػر هىٍػػا أف االسػػتعهار هػػازاؿ هكجػػكدا كا 

، ألف اساسػػً اختفػى شػكبل كهظٍػرا ، كاكضػح هػا يكػػكف هكجػكدا فػي هؤسسػات التعمػيـ 
                                                                 

ب . س . لكيػػػد ، إفريقيػػػا فػػػي عصػػػػر التحػػػكؿ االجتهػػػاعي )هتػػػرجـ( ترجهػػػػة شػػػكقي  جػػػبلؿ، عػػػالـ الهعرفػػػػة، (  َُٗ) 
   ُِّ، ص  َُٖٗالككيت

)
110

) Yusf Fadl Hassan ,s some Aspects of the Role dislam in African History in Dirast 
Ifriqyya issue no.24,2000 p.25 
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ظٍػػػار هػػػكدتٍـ لمدكلػػػة التػػػي كاىػػػت   األفارقػػػة اىشػػػغمكا بالصػػػراع عمػػػى كراسػػػي الحكػػػـ كا 
تسػػػتعهر ببلدٌػػػـ ، كالهحػػػاكالت  القميمػػػة التػػػي بػػػذلت لتطػػػكير الهؤسسػػػات التعميهيػػػة لػػػـ 
تخػرج عػػف ىطػػاؽ اإلطػػار األكربػػي لمتعمػيـ كالحضػػارة ، كلكػػف أضػػافت بعػػض األٌػػداؼ 

كأف كاىػت هرتبطػة بعجمػة الدكلػة الهسػتعهرة األـ هػف حيػث  التي تخرج هف دائػرة التبعيػة
 اإلهكاىات الهادية ، كلقد برزت أٌداؼ جديدة لمتعميـ هىٍا:

 تىهية الكعي القكهي. -ُ
 التىهية اإلقتصادية. -ِ
 تىهية الكعي السياسي -ّ

ثػـ أخػذت كثيػػر هػف الفئػػات العرقيػة فػػي إفريقيػا تؤسػػس ىظػـ تعميهٍػػا الخاصػة التػػي 
ـ ، فٍىػػػاؾ هػػػدارس الجاليػػػات األكربيػػػة كاآلسػػػيكية كالكىػػػائس ثػػػـ تربطٍػػػا بالدكلػػػة األ

الهدارس الرسهية ، بؿ أف الهػىٍج كالػىظـ التعميهيػة فػي الهػدارس التػي تشػرؼ عمٍيػا 
ادة  –الحككهػػة ارتبطػػت بالىظػػاـ األكربػػي فػػي ىظػػـ اإلهتحاىػػات كالتقػػكيـ  فٍىػػاؾ شػٍػ

ادة غػػػرب إفريقيػػػا   EASCشػػرؽ إفريقيػػػا  ادة   WASCكشػػٍػ جاهعػػػة لىػػػدف  أك شػػٍػ
Lsc.o. or Alevel  ههػا يعكػس لمتبعيػة فػي الهجػاؿ الثقػافي كالتعميهػي كلكػؿ ٌػذا

األثػػر ) الػػكطىي كاالسػػتعهارم ( لػػػـ يتطػػكر التعمػػيـ بالهسػػػتكل الػػذم يػػدفع اإلىسػػػاف 
اإلفريقػػي عػػف الهسػػتكل الػػذم تركػػً فيػػً االسػػتعهار حتػػى فػػي الػػببلد التػػي هػػر عمػػى 

 .(ُُُ)استقبللٍا اكثر هف ثبلثيف عاها 

                                                                 
أحهد عهر عبيداهلل )دكتكر( في التكاهؿ في إفريقيا إهكاىية تكاهؿ هىاٌج التعميـ في إفريقيا ، كرقة )غير (  ُُُ) 

هىشكرة( هقدهة لمهؤتهر العالهي لمدراسات اإلفريقية ، هعٍد الدراسات اإلفريقية كاآلسيكية ، جاهعة الخرطـك ، 
  َُ-ٗـ ، ص ص ُُٗٗ
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 الهصادر

أحهد عهر عبيد ، االاٌداؼ االستراتيجية  لىشر التعميـ االسبلهي في شرؽ افريقيا ،  -
 تىزاىيا .–الهؤتهر االسبلهي اكرسا –كرقة عمهية 

قطب سميهاف عبد الستار خاطر ، الهسمهكف في افريقيا ، دراسة احصائية في الهؤتهر  -
 ـ. ََِٔالدكلي االسبلهي في افريقيا 

ب هصطفي ساىك ، الىظـ التعميهية الكافدة في افريقيا في البديؿ الحضارم ، كتاب قط -
 ق.ُُْٗاالهة 

هٍدم ساتي صالح ، التعميـ االسبلهي في افريقيا  الخصائص كاالثار الدعكية ، هجمة  -
 ـ .ُٓٗٗدراسات العدد الثاىي 

ي بكر ، هىصكر هام ، الحياة العمهية لدكلة هالي في عٍد السمطاف هكسي بف أب -
 .ُٓٗٗالجاهعة االسبلهية الىيجر 

قهر الديف هحهد فضؿ اهلل ، لهحة تاريخية عف ههمكة سىغام االسبلهية . هجمة الدعكة  -
 ـ .ُْٗٗاالسبلهية  العدد الرابع 

هحهد االهيف ٌبلسي ، اٌـ الهراكز الثقافية القديهة في هالي الحديثة  ، بحث دبمـك  -
 ـ .ُٓٗٗاهعة افريقيا العالهية عالي في الدراسات االفريقية  ج

ا الحضارم كالثقافي في القرف  - هاٌر عطية شعباف ، جهاعة شكرم في تهبتكك كدكٌر
 السادس عشر.

قهر هحهد فضؿ اهلل ، لهحة تاريخية عف ههمكة سىغام االسبلهية ، هجمة الدعكة  -
 االسبلهية  العدد الرابع ليبيا .

ضارة في السكداف الغربي ، هجمة دراسات عبد العريز بف راشد العبيدم ، هراكز الح -
 ـ .َُٗٗافريقية العدد الخاهس 
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.....  ََٗ-ِْٖهحهد الفا جالك ، الحياة العمهية في دكلة صىغام خبلؿ الفترة هف  -
رسالة هاجستير غير هىشكرة ، كمية التربية كالدراسات االسبلهية جاهعة اـ القرم 

 ـ.ُّٗٗ
االسبلهية في عٍد االسكيا هحهد الكبير ، الطبعة جهيمة هحهد التكبىك ، ههمكة سىغام  -

 ـ. ُٖٗٗاالكلي ليبيا 
ـ  ُْٖٗعبد االزؽ ابراٌيـ ، االسبلـ كالحضارة االسبلهية في ىيجيريا . الطبعة السابعة  -

. 
سميهاف هكسي . االسبلـ في بمدة كاىك ىيجيريا ، هجمة االسبلـ اليـك العدد التاسع  -

 ـ. ُِٗٗ
، العمهاء الهكريتاىيكف كاالستعهار الفرىسي هشاغؿ االصبلحية  جحهاف اهلل كد السالـ -

هـك الىٍضة ، هجمة الهغرب العربي  االفريقي العربي العدد الثالث .  ٌك
 ـ .ََِِهحهد بف هحهديف ، الهحاضرة الهكريتاىية ، هجمة التاريخ  -
العربية عبد الهٍيهف هحهد االهيف ، هىٍج المغة العربية لهرحمة االساس في الهدارس  -

الفرىسية الحككهية  في الىيجر ، رسالة هاجستير غير هىشكرة  ، هعٍد الخرطـك الدكلي 
 ـ .ََِّلمغة العربية 

ا في هجتهع السكداف  الغربي ، دار  - هطير غيث أحهد ، الثقافة العربية االسبلهية كأثٌر
 ـ. ََِٓالسكار االسبلهي .

عي ) ترجهة ( شكقي جبلؿ ، عالـ ب . س . لكيز، أفريقيا في عصر التحكؿ االجتها -
 ـ . َُٖٗالهعرفة الككيت 

-  
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مشاركة االدارة العميا في تطوير نظم المعمومات اإلدارية  وأثرىا عمي زيادة قناعتيم 
 بكفاءة النظم في البنوك السودانية دراسة حالة البنوك العاممة بوالية الجزيرة

 
The participation of higher management in developing 

managementinformation systems and its impact on 
increasing their conviction in theefficiency of systems in 

Sudanese banks : Study of the case of banks operating in 
the state of the island. 

 
حسف بشير حسف هحهد  استاذ هساعد ىظـ الهعمكهات االدارية جاهعة البطاىة      . ُ

ََُِِّْْْْٖٗٗٓDr.hassanmis@gmail.com 
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 عهر     استاذ ىظـ الهعمكهات     جاهعة افريقيا العالهية .  تاج السر هحهد قسـ السيدّ
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 ممخص.ال                                   
ا عمى  ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دكر االدارة العميا في تطكير ىظـ الهعمكهات اإلدارية كأثٌر

كفاءة أداء الىظـ في البىكؾ السكداىية ، ككذلؾ التعرؼ عمى هفٍـك ىظـ الهعمكهات االدارية. 
ر هشاركة االدارة العميا في تطكير تتهثؿ هشكمة البحث في سؤاؿ رئيسي ها دك  مشكمة الدراسة

ا عمي زيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية. منيج ىظـ الهعمكهات اإلدارية  كأثٌر
استخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفي في تغطية االطار الىظرم كعرض الدراسات السابقة  الدراسة

عىصر حيث تـ  تكزيعٍا عمى  ِّ كالهىٍج التحميمي الهيداىي كذؾ بكاسطة استباىة هككىة هف
عيىة هف البىكؾ العاهمة بكالية الجزيرةبكاسطة بطريقةعشكائية، كقاـ الباحثاف بتحميؿ البياىات 

(، كقد استخدهت األساليب SPSSكهعالجتٍا باستخداـ برىاهج الحـز اإلحصائية الهعركؼ)
جد فركؽ ذات داللة احصائية بيف تك  اىم النتائج.اإلحصائية الكصفية كالتحميمية لهعالجة البياىات

هشاركة االدارة العميا في هرحمة تخطيط ىظـ الهعمكهات اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في 
البىكؾ السكداىية، كها تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة االدارة العميا في هرحمة 

الىظـ في البىكؾ السكداىية، ككذلؾ تكجد  تحميؿ ىظـ الهعمكهات اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة
فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة االدارة العميا في هرحمة تطبيؽ ىظـ الهعمكهات اإلدارية 

ضركرة هشاركة االدارة العميا  اىم التوصياتكزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية. 
ضركرة هشاركة االدارة العميا في تحميؿ لىظـ  في دراسة الجدكم لىظـ الهعمكهات اإلدارية،

 الهعمكهات اإلدارية، ضركرة هشاركة االدارة العميا في تىفيذ لىظـ الهعمكهات اإلدارية.
 االدارة العميا، نظم المعمومات اإلدارية ، كفاءة النظم، البنوك السودنية. الكمهات الهفتاحية:

 
The study aimed to identify the role of higher management in developing 
management information system (MIS) and their impact on the efficiency 
of systems performance in Sudanese banks, as well as to identify the 
concept of (MIS). Study problem The research problem is represented in 
a major question: What is the role of the higher management’s 
participation in developing (MIS) and its impact on increasing their 
conviction in the efficiency of systems in Sudanese banks .Study 
methodology The two researchers used the descriptive approach in 
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covering the theoretical framework and presenting the previous studies 
and the field analytical method. This was done by means of a 
questionnaire consisting of 23 elements, which was distributed to a 
sample of banks operating in the state of Gezira by a random 
manner.The researchers analyzed and processed the data using the 
well-known statistical packages program (SPSS). Descriptive and 
analytical statistical methods were used to process the data.The most 
important results: There are statistically significant differences between 
the participation of senior management in the planning stage of (MIS) 
and their increase in the efficiency of systems in Sudanese banks, and 
there are also statistically significant differences between the 
participation of senior management in the stage of analyzing (MIS)  and 
their increase in their conviction in the efficiency of systems in Sudanese 
banks, as well as There are statistically significant differences between 
the participation of senior management in the stage of implementing 
(MIS) and increasing their conviction in the efficiency of the systems in 
Sudanese banks. The most important recommendations are the need for 
higher management to participate in the feasibility study of (MIS), the 
need for higher management to participate in the analysis of (MIS), the 
need for higher management to participate in implementing (MIS). 
KEYWORD: higher management : managementinformation systems 

:efficiency of systems : Sudanese banks. 
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 : مقدمة
 تغذية عمى الهىظهات قدرة دله هف يىطمؽ كفاعميتٍا الهىظهات تهيز عمى الحكـ أصبح لقد

 بالدقة استراتيجية هعمكهات إىتاج عمى كقدرتٍا البلزهة الصحيحة بالهعمكهات هستكياتٍا جهيع
 أخرل، هىجٍة الصائبة القرارات اتخاذ في القرار هتخذم دعـ في تشترؾ التي الهطمكبيف كالتكقيت

 الراٌف الكقت في كالسيها لديٍا كهاتالهعم ىظـ تطكير عمى الهىظهات التكىكلكجي التقدـ أرغـ لذا
 البحث ٌذا فإفَّ  كهىٍىا )الياسرم،د.ت( . الحياة هجاالت كافة في الهتسارعة لمتغييرات استجابة

ا عمى تطكير  هشكمة لهعالجة يأتي هشاركة االدارة العميا في تطكير ىظـ الهعمكهات اإلدارية كأثٌر
 الىظـ كاعتهاٌا في البىكؾ السكداىية.

 
 :البحث  مشكمة

تتهثؿ هشكمة البحث في سؤاؿ رئيسي ها دكر هشاركة االدارة العميا في تطكير ىظـ الهعمكهات 
ا عمي زيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية. كتتفرع هىً االسئمة االتية  اإلدارية  كأثٌر

عمي زيادة قىاعتٍـ ها أثر هشاركة االدارة العميا في هرحمة تخطيط ىظـ الهعمكهات اإلدارية   .ُ
 بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية

ها أثر هشاركة االدارة العميا في هرحمة تحميؿ ىظـ الهعمكهات اإلدارية عمي زيادة قىاعتٍـ بكفاءة  .ِ
 الىظـ في البىكؾ السكداىية

فاءة ها أثر هشاركة االدارة العميا في هرحمة تصهيـ ىظـ الهعمكهات اإلدارية عمي زيادة قىاعتٍـ بك .ّ
 الىظـ في البىكؾ السكداىية

ها أثر هشاركة االدارة العميا في هرحمة تىفيذ ىظـ الهعمكهات اإلدارية عمي زيادة قىاعتٍـ بكفاءة  .ْ
 الىظـ في البىكؾ السكداىية

ها أثر هشاركة االدارة العميا في هرحمة تقييـ ىظـ الهعمكهات اإلدارية عمي زيادة قىاعتٍـ بكفاءة  .ٓ
 السكداىية الىظـ في البىكؾ
 :يٍدؼ البحث الى هعرفة االتي   اىداف البحث

 التعرؼ عمى هفٍـك ىظـ الهعمكهات االدارية. .ُ
ا عمى كفاءة أداء  .ِ التعرؼ عمى دكر االدارة العميا في تطكير ىظـ الهعمكهات اإلدارية كأثٌر

 الىظـ في البىكؾ السكداىية.
ىظـ الهعمكهات اإلدارية عمي زيادة  التعرؼ عمى أثر هشاركة االدارة العميا في هرحمة تخطيط .ّ

 قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية.
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التعرؼ عمى أثر هشاركة االدارة العميا في هرحمة تحميؿ ىظـ الهعمكهات اإلدارية عمي زيادة  .ْ
 قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية.

ظـ الهعمكهات اإلدارية عمي زيادة التعرؼ عمى أثر هشاركة االدارة العميا في هرحمة تصهيـ ى .ٓ
 قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية.

التعرؼ عمى أثر هشاركة االدارة العميا في هرحمة تطبيؽ ىظـ الهعمكهات اإلدارية عمي زيادة  .ٔ
 قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية.

الهعمكهات اإلدارية عمي زيادة  التعرؼ عمى أثر هشاركة االدارة العميا في هرحمة تقييـ ىظـ .ٕ
 قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية.

تقديـ التكصيات التي يهكف اف تساٌـ في تفعيؿ دكر االدارة العميا في تطكير ىظـ الهعمكهات  .ٖ
 اإلدارية في البىكؾ السكداىية. 

 :اىمية الدراسة 
ا  تىبع اٌهية الدراسة هف أٌهية هشاركة االدارة العميا في تطكير ىظـ الهعمكهات اإلدارية كاثٌر

ا كفقان لهتطمبات الهستخدهيف في البىكؾ  ا تـ تطكيٌر عمي جكدة اداء ىظـ الهعمكهات باعتباٌر
 السكداىية.

 :فروض البحث
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة االدارة العميا في هرحمة تخطيط ىظـ الهعمكهات  .ُ

 ءة الىظـ في البىكؾ السكداىية .اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفا
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة االدارة العميا في هرحمة تحميؿ ىظـ الهعمكهات  .ِ

 اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية.
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة االدارة العميا في هرحمة تصهيـ ىظـ الهعمكهات  .ّ
 إلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية.ا
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة االدارة العميا في هرحمة تطبيؽ ىظـ الهعمكهات  .ْ

 اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية.
رحمة تقييـ ىظـ الهعمكهات تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة االدارة العميا في ه .ٓ

 اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية.
 

 .االطار النظري
 تعريف المعمومات: 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -159- 

 خاصا هعىا تعطي بحيث هىاسبة تكليفة بطريقة كالهىسقة الهىظهة البياىات هف هجهكعة ٌي
 الى الكصكؿ في هىٍا فادةاالست هف االىساف تهكف كالهفاٌيـ، األفكار هتجاىسة هف كتركيبة
 (ََُِكاكتشافٍا.)عمياف كالساهرئ، الهعرفة

 تعريف النظام:
 ظؿ في هتكاهؿ ىحك عمى ا، تعهؿٍبعض هتداخمة هع عبلقات ذات الهككىات هف بأىً هجهكعة

 همياتبع كتقـك هدخبلت تقبؿ ذلؾ كفي سبيؿ ها، بيئة في هشترؾ دؼھ لتحقيؽ ، هعيىة قيكد
 (ََِٕهرتدة.)طة، هدخبلت باستقباؿ حهخرجات، كتسه كتىتج

 :تعريف نظمالمعمومات اإلدارية
تكاهؿ  عف ىظاها )ىظاـ( يعبر أىً كها الهىظهات، في اآللي الحاسب تطبيقات أحد كھ      
 (ُٓٗٗالهختمفة.)عبدالٍادم كالبكرم، الكظيفية الهعمكهات ىظـ

 نظم المعلومات المحوسبة:  تطورات 
)الخمسٌنٌات والستٌنات(: نظم تشغٌل البٌانات إلكترونٌا تقوم مرحلة تشغٌل البٌانات 

 بتشغٌل المعامٕت وحفظ السجٕت المحاسبٌة التقلٌدٌة.

ـ الهعمكهات :()الستٌنات والسبعٌنات  مرحلة التقارٌر اْدارٌة تقارٌر  اْدارٌة توفرىظ

 إدارٌة ذات صٌغة محددة مسبقا لتدعٌم اتخاد القرار.

مرحلة تدعٌم القرارات )السبعٌنات والثمانٌنات(: نظم دعم القرار توفر تدعٌم 
 تفاعلً محدد لغرض خدمة عملٌة اتخاد القرار.

مرحلة النظم أستراتٌجٌة )الثمانٌنات والتسعٌنات(: تساند تقدٌم سلع وخدمات 
 ة التنافسٌةلتحقٌق المٌز

مرحلة اِعمال والتجار اْلكترونٌة )التسعٌنات حتىاَن(: تستند على اْنترنٌت 

  (2ٕٓٓوأنترانتواْكسترانت وغٌرها من الشبكات.)الكردٌو العبد،

 المحوسبة:  نظم المعموماتأىمية  
 تثمار المورد المعلوماتً فً المنظمة والسٌطرة على كافة المعلوماتاس

 اِطراف المنتجة بوحدة اِمر فً المنظمة  ربط جمٌع

القدرة على تبادل وتشاطر المعلومات والتحاور عبر أتصال والشبكات داخل 

 المنظمة أو خارجها
مع توفٌر إمكانٌة  حفظ وخزن جمٌع المعلومات التً تتعامل بها المنظمة ومعالجتها

 استرجاعها
 (ََِْإصدار هختمؼ التقارير الدقيقة بأشكالٍا الهتىكعة في الكقت الهىاسب.)السهرائي، -

 مراحل تطوير نظام المعمومات االدارية 
 (ُْٗٗتهر عهمية تطكير الىظـ بهجهكعة هف الهراحؿ )هىدكرة كدركيش،

http://kenanaonline.com/users/ticbiblio/tags/39687/posts
http://kenanaonline.com/users/ticbiblio/tags/39687/posts
http://kenanaonline.com/users/ticbiblio/tags/39687/posts
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طكة أساسية هٍهة ٌي ) تعريؼ كتحديد : تبدأ هرحمة تطكير الىظـ بختعريف وتحديد المشكمة -
الهشكمة(. كيعتبر الٍدؼ الرئيسي لٍذي الهرحمة ٌك تحديد الهشكمة كهجاؿ الدراسة الخاص بٍا ، 

 كتحديد أٌهيتٍا كطبيعتٍا .
: بعد تعريؼ كتحديد الهشكمة الهطمكب حمٍا بكاسطة ىظـ الهعمكهات ، تبدأ دراسة الجدوى-

 ىظـ الهعمكهات .عهمية دراسة الجدكل هف تطكير 
: تعىى هرحمة تحميؿ ىظاـ الهعمكهات بدراسة احتياجات الهستخدهيف هف تحميل النظام -

 الهعمكهات بٍدؼ كضع هكاصفات لمىظاـ بحيث يمبي ٌذي االحتياجات . 
: الهقصكد بعهمية التصهيـ العاـ لمىظاـ ٌك ترتيب العىاصر التصميم العام لمنظام وتقويمو -

 كجعمٍا تعهؿ بطريقة هتكاهمة لتحقيؽ األٌداؼ الخاصة بالىظاـ .  الهختمفة لمىظاـ
: بعد االىتٍاء هف هراحؿ تحميؿ كتصهيـ ىظـ الهعمكهات ، تبدأ توثيق مستند المواصفات -

هراحؿ بىاء ٌذي الىظـ. كفي العادة تتكلى ٌذي الهسؤكلية شركات هتخصصة بتكريد األجٍزة 
 ية . كالبراهج كتطكير البرهجيات التطبيق

: لضهاف ىجاح هشركع تطكير ىظـ الهعمكهات ، فاىً يىبغي اتباع إجراءات اختيار المقاول -
 .أسمكب عمهي دقيؽ في اختيار الهقاكؿ الذم سيىفذ الهشركع . 

: تتضهف ٌذي الهرحمة كتابة البراهج البلزهة كالتي تشهؿ عهمية البرهجة بناء وتنفيذ النظام -
 تمبي الهتطمبات الهختمفة لمىظاـ .لبىاء براهج الحاسب التي 

دارة النظام:  - دارة الىظاـ التحكؿ الفعمي هف تشغيل وصيانة وا  يتـ في هرحمة تشغيؿ كصياىة كا 
الىظاـ القديـ الى استخداـ ىظاـ الهعمكهات الهطكر. كتستهر ٌىا عهميات التدريب لمهستخدهيف ، 

 . كيجرم كضع تىظيهات االستخداـ كالتشغيؿ
ـ التحكيؿ هف الىظاـ القديـ الى الىظاـ الجديد بإتباع طرؽ  الى النظام الجديد: التحويل - عادة يت

 (ُْٗٗالتحكيؿ التالية )هىدكرة ك دركيش،
 كيتـ فيً التحكيؿ الى الىظاـ الجديد هباشرة هع عدـ استهرار الىظاـ القديـ  :التحكيؿ الهباشر

 . 
 لىظاهيف القديـ كالجديد هعا في كقت كاحد كفي ٌذي الطريقة يعهؿ كبل ا :التحكيؿ الهتكازم

 كلفترة زهىية هحددة .
  كيتـ فيٍا تىفيذ الىظاـ داخؿ الهىشأة عمى أساس تدريجي .  :التحكيؿ الهتدرج 
  هتابعة تقكيـ الىظاـ: تعتبر الهتابعة كالتقكيـ هف العهميات الٍاهة لضهاف تىفيذ هشركع

 لعىاصر البلزهة ىحك تخطيط افضؿ لً . تطكير ىظـ الهعمكهات بكفاءة تاهة كلتكفير ا
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 (ٜٕٓٓمداخل تطوير نظم المعمومات :)ياسين،
تستخدـ هىٍجيات عديدة في عهمية تطكير الىظـ كتتىكع ٌذي الهىٍجيات بيف الهعقدة كالهكمفة 
لمكقت كالهاؿ بها تتطمبً هف فرؽ هف الهحمميف كالهبرهجيف كالهراجعيف، كبيف هىٍجيات تعتهد 

ـ ىفسً في اقتىاء كتطكير ىهاذج عهؿ خاصة باستخداـ الحـز البرهجية الهكتبية عمى الهستخد
سٍمة االستخداـ كالهكجٍة لٍذا الهستخدـ كالتي أصبحت تساعدي في تسيير أعهالً دكف إىتظار 
ً بعض الهىظهات إلى اقتىاء برهجيات ىظـ الهعمكهات  ـ . حيث تتج حمكؿ هحممي كهبرهجي الىظ

خبلؿ حـز بارهج التطبيقات التي تقدهٍا شركات البرهجيات الكبرل  عبر تطكير ىظهٍا هف
كالهتخصصة في إيجاد الحمكؿ لتطكير ىظـ الهعمكهات الهختمفة في كافة الهياديف، كلكف ذلؾ 

ويمكن يقع تحت قائهة هف الهعايير لمهفاضمة بيف حـز  براهج التطبيقات عىد االختيار كالشراء. 
 لنظم :تصنيف اىم معايير تطوير ا

:حيث يتساءؿ عف الكظائؼ الهطمكبة هف البرىاهج التكاليؼ اإلضافية  معيار الوظيفة -
 الهطمكبة، كيؼ سيساعد اإلدارة في تمبية احتياجاتٍا.

:كيتساءؿ إلى أم درجة يهكف تعديؿ كتغيير برىاهج التطبيؽ إهكاىات في معيار المرونة -
 كالتكافؽ هع برهجيات أخرل.الهستقبؿ، ٌؿ يهكف تحقيؽ التعاضد كاالتصاؿ 

:كيتساءؿ حكؿ الكفاءة التي سيجىيٍا الهستفيد، سٍكلة معيار الصداقة وسيولة االستخدام -
 كبساطة البرىاهج، ككجكد تسٍيبلت الهساعدة.

: حيث يجرم هقارىة التكاليؼ الهىظكرة كغير الهىظكرة هع العائد الهتحقؽ معيار العائد والتكمفة -
 ٌذا الىظاـ الجديد.هف جراء استخداـ 

 هع الهككىات الهادية الحالية لىظـ الهعمكهات معيار التوافق -
 :المسئوليةاتجاىنظمالمعموماتاإلدارية

 عف استخداـ هسئكؿ فٍك اإلدارم، الهعمكهات ىظاـ عف كاهمة هسئكلية هسئكؿ يككف الهدير
 يىشأ ىظاـ اعىده هٍىييفي يىف كهساعد الهعمكهات كىفي الهتخصص يعهؿ ٌك ٌكتطكير
 تىفيذي الهختصيف أثىاء يتابع كثـ الىظاـ، حياة دكرة يخطط الهدير أف يجعؿ إدارم، هعمكهات
 الهكارد يراقب الهدير أف يجب اإلدارم الهعمكهات ىظاـ تىفيذ هف االىتٍاء كبعد الجديد لمىظاـ
 ٌذا اتجاي بٍا تقـك تيال الهٍاـ هف العديد فمئلدارة .بٍا الهسهكح حدكد في الىظاـ أداء عمى لمحفظ
ى: )عبكد كالصكصاع، الىظاـ  (ٌََِٖك

ك لئلدارة األكلى الهسئكلية التخطيط يعتبر :التخطيط -  بٍا، فٍذي تقـك التي الهٍاـ أٌـ هف ٌك
األٌداؼ  ٌذي البلزهيف لتحقيؽ األفراد كتحديد الهدير قبؿ هف الهىظهة أٌداؼ فٍـ تتطمب العهمية
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تساعد  األهكر فٍذي األداء، لقياس جكدة هحددة هعايير ككضع ٍٍـ،كتكجيـ تىظيهٍ إلى باإلضافة
 .هىاسبة قاهت بصكرة أىٍا لك لمهىظهة القرارات أفضؿ اتخاذ عهمية

ك أال اإلدارية الهعمكهات ىظـ في ٌاـ دكر كلئلدارة :القرارات صنع -  استخداـ الحاسكب ٌك
 التخطيط عهمية اإللكتركىية في اتالحاسب استخداـ عمى الهعتهدة الىظـ تطكير عهمية في كأداة

ذا القرار، كصىع  هعمكهات تىتج حتى الىظـ، عهمية تطكير في لئلدارة الفعالة الهشاركة يتطمب ٌك
ذا لقرارات صىعا لعهمية كهطمكبة هىاسبة  اتخاذ عهمية في األفراد دكر يمغى ال الصائبة، ٌك

 عمى هساعدة أداة سكل اآللية حاسباتكهاال صىع القرارات بعهمية يقكهكف الذيف فٍـ القرارات،
 .ذلؾ
 كقكع أخطاء حيف الكاهمة الهسئكلية تتحهؿ لتي فٍيا اإلدارة عاتؽ عمى تقع :المسئولية تحمل -
 .ٌذا الىظاـ لتطكر كهتابعتٍا كتخطيطٍا اإلدارة عمى يتكقؼ كفشمًً فىجاح الىظاـ؛ في

 :اإلدارية المعمومات نظم فشل أو نجاح عوامل
 فشؿ ىظاـ أك ىجاح تبرير في عميً اإلسىاد يهكف كحيد عاهؿ ٌىاؾ بأف قكؿال الصعب هف

 سكاء ىظاـ لمهعمكهات أم تىفيذ عكائد إلى أشارت الصمة ذات الدراسات هعظـ كلكف الهعمكهات،
ى:)اآلغا، العكاهؿ هف عدد عمى تتكقؼ إيجابية أك سمبية كاىت   (ٌََِْك

 هستخدهيً، فإذا عمى الهعمكهات ىظاـ فشؿ كأ ىجاح كبير حد إلى : يتكقؼالنظام مستخدم -
 ٌذي في فهف الهتكقع ، البداية هىذ تصهيهً عهمية في صكرة بأم هشاركان  الىظاـ هستخدـ كاف

 .هستخدهيً أفضؿ بهتطمبات ىحك عمى سيبقى حيث الىظاـ، اتىجاح احتهاؿ تزايد الحالة
 قبؿ اإلدارة هف دعهً يتـ حيف الهعمكهات ىظاـ تىفيذ ىجاح احتهاالت : تتزايداإلدارة دعم -

 عىدها فشؿ الىظاـ يتكقع الهقابؿ كفى ، بالهىظهة األخرل اإلدارية كهختمؼ الهستكيات العميا
 .لمتغير حادة تىظيهً بهقاكهة يكاجً
 كؿ الهعمكهات كبيف ىظاـ تطبيؽ ىجاح بيف عكسية عبلقة تكجد  :والمخاطرة التعقد مستوى -
 ىظاـ درجة تعقد ارتفعت فكمها تىفيذي، تكتىؼ التي اطرةالهخ كدرجة ، التعقد هستكل هف

 كهف استيعابً، هستخدهيً عمى قدرة لعدـ تطبيقً ىجاح احتهاالت بالتبعية اىخفضت الهعمكهات
 بالتبعية اىخفضت تطبيؽ الىظاـ، هف الهتكقعة الهخاطرة درجة ارتفعت كمها ، ثاىية ىاحية

 .ٌذاالتطبيؽ العمياهف لتخكؼ اإلدارة لهىظهةا في الىظاـ بتىفيذ قرار اتخاذ احتهاالت
 كفاءة عهمية هدل عمى الهعمكهات ىظاـ تىفيذ فشؿ أك ىجاح يتكقؼ  :التنفيذ عممية إدارة -

 ىظاـ ىجاح تطبيؽ احتهاالت تزايدت أكبر كدراية بعىاية العهمية ٌذي أديرت فكمها التىفيذ،
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 عف فضبلن  الىظاـ، إال فشؿ التىفيذ لعهمية يدةج الغير اإلدارة هف اليتكقع الهقابؿ كفى الهعمكهات،
 .الهٍدر كالجٍد التكمفة

 الدراسات السابقة
تطَير ىظن الهعمَهات الهحاسبية ؿ الهحاسبيو في هراحكة هشاردراسة بعىكاف أثر  -

الهساٌهة العاهة الهدرجة بسَق فمسطيو كات في الشرداء الهالي تحسيو األعمى الهحَسبة 
 (َُِّصي ك هقداد،كراؽ الهالية)البحيلؤل

تطَير ىظن الهعمَهات ؿ الهحاسبيو في هراحكة هشارأثر ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة     
كراؽ الهالية عمى الهساٌهة العاهة الهدرجة بسَق فمسطيو لؤلكات الهحاسبية الهحَسبة في الشر

الهىٍج  تن استخدانسة ، تحقيق أٌداف الدراؿ َهو أجركات. لتمك الشداء الهالي تحسيو األ
َ الدراسة، لجهع البياىات األَلية الهتعمقة بهَضَع استباىة تن استخدان حيث الَصفي التحميمي 
َ لؤلكراؽ الهالية. الهدرجة في سَق فمسطيو كات هو الشركة ( شرّٓعمى )طبقت الدراسة 

هد تَصمت الدراسة إلى هجهَعة هو الىتائج هىٍا أو  استخدان ىظن الهعمَهات الهحاسبية الهعت
لمهحاسبيو في هشاركة إلى  َجَد عمى االداء الهالي لمشركات، باإلضافة عمى  الحاسَب يَثر 

الهختمفة هجتهعة لتطَير  ىظن الهعمَهات الهحاسبية الهحَسبة َذلك عمى الرغن هو ؿ الهراح
عو ، هٍارات َخبرات الهحاسبيو تطكير ضرَرة بضركرة َجَد هعَقات. أَصت الدراسة  

الهالية بالشركات، كذلؾ َدَرات تدريبية لهَظفي اإلدارات ؿ ََرش عهلقاءات طريق تىظين 
 الهحكسبة.في تطَير ىظن الهعمَهات الهحاسبية ضركرة هشاركة الهاحسبيف 

 دراسة بعنوان دور شبكات نظم المعمومات ودعم اإلدارة العميا في تحسين وتطوير األداء -
  (ٕٚٓٓ)العزام، في وزارة المالية في األردن.

 التطكير عهمية في العميا اإلدارة كدعـ الهعمكهات ىظـ دكر إلى التعرؼ إلى الدراسة ٌدفت -
 العبلقات إلى التعرؼ إلى تٍدؼ الدراسة ٌذي فإف ذلؾ إلى ،باإلضافة لؤلداء  الهستهرة كالتحسيف
 عهمية كتعزل .كهركىتٍا الهعمكهات ىظـ شبكات الهتهثمة بترابط الدراسة هتغيرات بيف اإلحصائية

ؿ كالعهر ؛الجىس الشخصية الهتغيرات  إلى األداء كتحسيف تطكير في العميا اإلدارة دعـ  كالهٌؤ
 إلى تٍدؼ الدراسة ككذلؾ .الحاسكب دكرات كعدد الخدهة كهدة الكظيفي كالهستكل العمهي
 هف عدد بتكزيع الباحثاف قاـ كقد  .السابقة األربعة الدراسة هتغيرات بيف العبلقة هدل إلى التعرؼ

 التحميؿ لغايات صالحة كاىت استباىات 105 جهعهت حيث الدراسة هجتهع االستباىات عمى
 .عميٍا الحصكؿ تـ التي اإلجابات لتحميؿ حزهة كذلؾ باستخداـ لباحثاف كقاها اإلحصائي،

SPSS PC+   ا هف كاف الىتائج هف عددنا الدراسة أظٍرت كقد  اإلحصائي التحميؿ  عدـ أبرٌز
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 أظٍرت بيىها األداء، كتحسيف الهعمكهات كتطكير ىظـ شبكات ترابط بيف إحصائية قةعبل كجكد
 كتطكير اإلدارة العميا كدعـ الهعمكهات ىظـ شبكات هركىة بيف إحصائية عبلقة كجكد الدراسة
 الهعمكهات ىظـ شبكات ترابط بيف إحصائية عبلقة كجكد عدـ الدراسة كأظٍرت  .األداء كتحسيف
 األقساـ بيف الهعمكهات شبكات ترابط تفعيؿ عمى العهؿ التكصيات أبرز هف افكك .كهركىتٍا
 هف الدقيقة، الهعمكهات لتكفير الفعالة؛ االتصاالت كىكع هف العبلقة ذات كالهؤسسات كالدكائر

 كتفعيؿ تىقية عمى ككذلؾ العهؿ .الحككهي القطاع في األداء هستكيات رفع عمى العهؿ اجؿ
ؿ، هف لمحد هكظفيفلم الثقافية البيئة الهستهرفي  كالتطكير التحسيف عهميات هع كاالىسجاـ التٌر
 .األداء
دراسة بعوان العوامل المؤثرة في مستوى نجاح نظم المعمومات في القطاع الصحي في  -

ٌدفت الدراسة الى هعرفة العكاهؿ الهؤثرة في هستكل  (،Coombs, Doherty,1999بريطانيا)
لقطاع الصحي في بريطاىيا ، كأظٍرت الدراسة كجكد عبلقة إحصائية ىجاح ىظـ الهعمكهات في ا

( بيف هستكيات التطبيؽ األفضؿ لىظـ الهعمكهات كهستكيات الىجاح،  َُ.َعىد هستكل ) 
ا كجكد عبلقة احصائية عىد هستكل ) ( بيف هستكيات دعـ الهكظفيف كاإلدارة َُ.َكأظٍرت أيضن

حسيف األداء، كذلؾ أظٍرت عبلقة إحصائية عىد هستكل خبلؿ هرحمة التىفيذ هف اجؿ الىجاح كت
( بيف البراهج التدريبية كالحاجة لهٍارات هتخصصة في إدارة كتىفيذ براهج ىظـ  َٓ.َ) 

الهعمكهات، كذلؾ أظٍرت كجكد عبلقة بيف الثقافة الىظهية هف جٍة كتهكيف الهستخدهيف لىظـ 
 هات هف جٍة ثاىية.الهعمكهات كىجاح تطكير كتىفيذ براهج ىظـ الهعمك 

 الدراسة الميدانية 
 منيجية :

استخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفي في تغطية االطار الىظرم كعرض الدراسات السابقة كالهىٍج 
عىصر حيث تـ  تكزيعٍا عمى عيىة هف  17التحميمي الهيداىي كذؾ بكاسطة استباىة هككىة هف 
ائية، كقاـ الباحثاف بتحميؿ البياىات كهعالجتٍا البىكؾ العاهمة بكالية الجزيرةبكاسطة بطريقةعشك 
(، كقد استخدهت األساليب اإلحصائية SPSSباستخداـ برىاهج الحـز اإلحصائية الهعركؼ)

الكصفية كالتحميمية لهعالجة البياىات، فهثبلن استخدهت التكرارات كالىسب الهئكية لكصؼ عيىة 
حرافات الهعيارية لهعرفة اتجاٌات أفراد العيىة الدراسة، كتـ استخراج الهتكسطات الحسابية كاالى

( حيث تـ االعتهاد T-Testحكؿ األبعاد الرئيسية لمدراسة بشكؿ عاـ . كها تـ استخداـ اختبار )
( كالذم يهثؿ درجة هكافقة هتكسطة لٍذي العكاهؿ كهقارىتً هع هتكسط ّعمى الكسط الفرضي )

 تجاٌات عيىة الدراسة حكؿ هجاالت الدراسة  .إجابات العيىة الختبار الفرضيات الهتعمقة با
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 مجتمع وعينة الدراسة: 
يهثؿ هجتهع الدراسة بعض الهصارؼ العاهمة في كالية الجزيرة ، كقد تـ اختيار ٌذا الهجتهع هف 
قبؿ الباحثاف ألٌهيةىظـ الهعمكهات االدارية في تطكير الهؤسسات الهصرفية. كاشتهمت عيىة 

 تية:الدراسة عمى الهصارؼ اال
 ( يهثؿ عيىة الدراسةِجدكؿ رقـ )

عدد االستبانات  اسم المؤسسة
 الموزعة

عدد االستبانات 
 المستممة

نسبة 
 االستجابة

 %ٓٛ ٗ ٘ بنك فيصل االسالمي السوداني ٔ.
 %ٓٓٔ ٘ ٘ بنك الزراعي السوداني ٕ.
 %ٓٛ ٗ ٘ بنك البركة السوداني ٖ.
 %ٓٓٔ ٗ ٗ البنك السوداني الفرنسي ٗ.
 %ٓٓٔ ٘ ٘ لسودانيالبنك السعودي ا ٘.
 %ٓٓٔ ٖ ٖ مصرف المزارع التجاري ٙ.
 %ٓٛ ٗ ٘ بنك االسرة ٚ.
 %ٓٛ ٗ ٘ مصرف االدخار والتنمية االجتماعية ٛ.
 %ٓٛ ٗ ٘ بنك الخرطوم ٜ.

 %ٓٓٔ ٖ ٖ البنك االسالمي السوداني .ٓٔ
 %ٜٓ ٓٗ ٘ٗ المجموع

 م( ٕٕٔٓباحثان من الدراسة الميدانية )المصدر: ال
 قيمة الثبات: 
 ( قيهة هعاهؿ الثبات لهتغيرات الدراسةُجدكؿ رقـ )

 البيان عدد العبارات ألفا كرونباخ معامل
 معامل الثبات الكمي 17 78.

 م( ٕٕٔٓالمصدر: الباحثان من المسح الميداني )
داخمي لقياس هعاهؿ الثبات ألداة الدراسة ( ىتائج طريقة االتساؽ الُيكضح الجدكؿ رقـ )    

كيدؿ ذلؾ عمى أفَّ  78.االستبياف كيتضح هف الجدكؿ أف قيهة هعاهؿ ألفا كركىباخ بمغت 
االستباىة الهصههة بكاسطة الباحثاف إذا طبقت عمى فرد أك عمى هجهكعة هف األفراد عدة هرات 

 ستباىة الدراسة يهكف كصفٍا بأىٍا ثابتة.فإىٍا ستعطي ىفس الىتائج أك التقديرات، كبالتالي فإف ا
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. هصادر جهع بياىات الدراسة: يحتاج الباحثاف إلي البياىات الهختمفة إلتهاـ بحثً، كالبد أف ّ.ْ
يختار األدكات الهىاسبة لجهع البياىات سكاء إف كاىت ثاىكية أك أكلية، عمهان أىً يكجد العديد هف 

تار هىٍا ها يىاسب بحثً، ك عميً قد قسهت الهصادر أدكات جهع البياىات كالتي يهكف أف يخ
 التي يتـ الحصكؿ هىٍا عمى بياىات البحث إلي ىكعيف ٌها: 

. الهصادر الثاىكية : يتـ الحصكؿ عمى الهصادر الثاىكية لمبحث هف خبلؿ جهع ّ.ْ.ُ
تبط بهكضكع الهعمكهات الهتعمقة بالجاىب الىظرم هف الهصادر العربية كاألجىبية الهتاحة كالتي تر 

الدراسة هف الكتب كالهراجع كالدكريات كهكاقع الشبكة العىكبكتية كالرسائؿ الجاهعية ك الهجبلت 
 العمهية ذات الصمة

الهصادر األكلية : تـ الحصكؿ عمى البياىات األكلية هف خبلؿ البحث في الجاىب  ّ.ْ.ِ
كتـ تفريقٍا كتحميمٍا  الهيداىي، كتـ حصر كتجهيع البياىات البلزهة عف هكضكع الدراسة،

كتـ  Statistical  Package  For  Social  Science) باستخداـ البرىاهج اإلحصائي )
 استخداـ االختبارات اإلحصائية الهىاسبة.

 . الخصائص األساسية لعيىة الدراسة :ّ.ٓ
 . تكزيع العيىة حسب العهر: ّ.ٓ.ُ

 ىة كفؽ هتغير العهر.( التكزيع التكرارم ألفراد العيّيكضح الجدكؿ رقـ )
 (  التكزيع التكرارم الىسبي لمعيىة حسب العهر ّجدكؿ )
 النسبة المئوية  التكرارات العمر 

 %22 9 ٖٓاقل من 
ٖٓ - ٗٓ  22 56% 

 %22 9 ٓٗاكبر من 
 %100 40 المجموع

 م( ٕٕٔٓالمصدر: الباحثان من المسح الميداني)
( سىة َْ - َّالعيىة ٌـ هف الفئة العهرية هف )( أف غالبية إفراد ّيتضح هف الجدكؿ رقـ)

% ، كأخيران  ِِ( سىة بىسبة بمغت  َْ%، ثـ تميٍا الفئة العهرية )اكبر هف ٔٓبىسبة بمغت 
% . ك يستىتج الباحثاف أف ٌىالؾ تبلحؽ بيف ِِ( سىة بىسبة بمغت َّالفئة العهرية )اقؿ هف 

هصارؼ عمى االحتفاظ بالثقافة التىظيهية كتكارث الفئات العهرية لعيىة الدراسة هها يعىي قدرة ال
 الهعرفة الهىتجة عبر الزهف.
 تكزيع العيىة حسب الىكع:
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 ( التكزيع التكرارم ألفراد العيىة كفؽ هتغير الىكع.ْيكضح الجدكؿ رقـ )
 (  التكزيع التكرارم الىسبي لمعيىة حسب الىكع ْجدكؿ )
 النسبة المئوية  التكرارات  النوع 
 %52 21 ذكر
 %48 19 أنثى

 %100 40 المجموع
 م( ٕٕٔٓالمصدر: الباحثان من المسح الميداني)

ى ِٓ( إلي أف ٌىالؾ تفاكت بيف الفئتيف حيث بمغت ىسبة الذككر ْيشير الجدكؿ رقـ ) %  ٌك
% . كيرجح الباحثاف التفاكت إلى طبيعة العهؿ ْٖالىسبة الكبرل بيىها بمغت ىسبة اإلىاث 

يحتاج الى افراد لديٍـ القدرة عمى تحهؿ ضغكط العهؿ ، كالتي تتكفر في الذككر الهصرفي الذم 
 أكثر هىٍا في اإلىاث.  

 تكزيع العيىة حسب سىكات الخبرة 
 ( التكزيع التكرارم ألفراد العيىة كفؽ سىكات الخبرةٓيكضح الجدكؿ رقـ )

 (  التكزيع التكرارم الىسبي لمعيىة حسب سىكات الخبرة ٓجدكؿ )
 النسبة المئوية التكرارات وات الخبرةسن

 %ٓٗ ٙٔ ٓٔأقل من 
 %ٛٗ ٜٔ ٕٓالي  ٓٔمن 

 %ٕٔ ٘ ٕٓاكثر من 
 %ٓٓٔ 40 المجموع

 م( ٕٕٔٓالمصدر: الباحثان من المسح الميداني)
سىكات بىسبة  َُ( أف غالبية عيىة الدراسة لٍـ سىكات خبرة أقؿ هف ٓيشير الجدكؿ رقـ )

% ، كاخيران ْٖ( سىة بىسبة بمغت َِإلى  َُالذيف لديٍـ خبرة هف )%، ثـ يميٍـ األفراد َْ
%.  يتضح لمباحث هف هتغير سىكات ُِسىة بمغت ىسبتٍـ  َِالذيف لديٍـ خبر أكثر هف 

% هها َٔسىكات بىسبة بمغت  10الخبرة أف غالبية أفراد العيىة الدراسة لٍـ خبرات  أكثر هف 
 أٌداؼ الدراسة.  يدؿ عمي اعتهاد عمي أرائٍـ في تحقيؽ

ؿ العمهي:ّ.ٓ.ْ  . تكزيع العيىة حسب الهٌؤ
ؿ العمهئيكضح الجدكؿ رقـ )  ( التكزيع التكرارم ألفراد العيىة كفؽ هتغير الهٌؤ

ؿ العمهئجدكؿ )  (  التكزيع التكرارم الىسبي لمعيىة حسب الهٌؤ
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 النسبة المئوية  التكرارات المؤىل العممي
 %ٖٙ ٕ٘ بكالوريوس 

 %٘ٔ ٙ عاليدبموم 
 %ٕٕ ٜ ماجستير
 %ٓٓٔ ٓٗ المجموع

 م( ٕٕٔٓالمصدر: الباحثان من المسح الميداني)
ؿ العمهي البكالكريكس بىسبة ٔيشير الجدكؿ رقـ) ( غالبية أفراد عيىة الدراسة ٌـ هف حهمت الهٌؤ

ي %، بعد ذلؾ تمتٍا درجة الدبمـك العالِِ%،ثـ تمتٍا درجة الهاجستير بىسبة بمغت ّٔبمغت 
 %.ُٓبىسبة 

يستىتج الباحثاف أف عيىة الدراسة هف حهمة الدرجات الجاهعية كها فكقٍا هها يعىي زيادة الكفاءة  
 في إجابات أسئمة الدراسة.

 . تكزيع العيىة حسب الهركز الكظيفي  ّ.ٓ.ٔ
 (: التكزيع التكرارم الىسبي لمعيىة حسب الهركز الكظيفيٕجدكؿ رقـ)

 النسبة ت التكرارا المركز الوظيفي
 %ٕ٘ ٓٔ مدير فرع

 %ٕٓ ٛ نائب المدير 
 %٘٘ ٕٕ مدير قسم
 %100 40 المجموع

 م( ٕٕٔٓالمصدر: الباحثان من نتائج المسح الميداني،  )
( أف غالبية أفراد عيىة الدراسة  ٌـ هف فئة رؤساء االقساـ بىسبة ٕيظٍر الجدكؿ رقـ )   
%، ثـ يميٍـ الذيف ِٓغمكف هىصب الهدير  بىسبة %، ثـ يأتي في الهرتبة الثاىي الذيف يشٓٓ

%. كيتضح لمباحث أف هعظـ أفراد عيىة الدراسة َِيشغمكف  هىصب ىائب الهدير بىسبة 
هٍتهيف بهكضكع الدراسة بحكـ هكقعٍـ الكظيفي، هها يدؿ عمي صدؽ االستباىة في تحقيؽ 

 أٌداؼ الدراسة.
 اختبار الفرضية األولى
: توجد فروق ذات داللة احصائية بين مشاركة االدارة العميا في مرحمة اختبار الفرضية األولى

 تخطيط نظم المعمومات اإلدارية وزيادة قناعتيم بكفاءة النظم في البنوك السودانية 
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( لمعيىة الكاحدة تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة t( ىتائج اختبار)ٖجدكؿ رقـ )
ىظـ الهعمكهات اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ االدارة العميا في هرحمة تخطيط 

 السكداىية
الوسط  الموضوع

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات  (t)قيمة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

المساىمة في دراسة الجدوى الفنيةيزيد  ٔ.
 جودةالنظام مما ينعكس عمي كفاءة النظام

4.2 .706 11.930 48 .000 

ىمة دراسة الجدوى االقتصادية تقمل المسا ٕ.
تكاليف النظام وميزانيتو مما ينعكس عمي كفاءة 

 النظام
4.0 .762 8.804 48 .000 

المساىمة في الجدوى االمنية تقوي امنية  ٖ.
 000. 48 8.176 786. 3.9 النظام مما ينعكس عمي كفاءة النظام

 (ٕٕٔٓالمصدر اعداد الباحثان من واقع الدراسة الميدانية )
 %.٘معنوية تحت مستوى 

( أف القيهة االحتهالية لكؿ عىاصر دكر هشاركة االدارة العميا في ٖيبلحظ هف الجدكؿ رقـ )
هرحمة تخطيط ىظـ الهعمكهات اإلدارية في زيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية أقؿ 

ة بيف الكسط الحسابي % هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيٓهف هستكل الهعىكية 
. كهف ٌذي الىتيجة ىستىتج  أف هشاركة االدارة العميا  ّلكؿ عبارة  عمى حدا كالهتكسط الفرضي 

في هرحمة تخطيط ىظـ الهعمكهات اإلدارية يزيد هف قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ، هتهثؿ في 
كفاءة الىظاـ  الخصائص؛ الهساٌهة في دراسة الجدكل الفىية يزيد جكدة الىظاـ هها يىعكس عمي

(، الهساٌهة دراسة الجدكل االقتصادية تقمؿ تكاليؼ الىظاـ كهيزاىيتً هها ِ.ْبهتكسط حسابي )
(، الهساٌهة في الجدكل االهىية  تقكم اهىية َ.ْيىعكس عمي كفاءة الىظاـ بهتكسط حسابي )

 (.ٗ.ّالىظاـ هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ بهتكسط حسابي )
ية: توجد فروق ذات داللة احصائية بين مشاركة االدارة العميا في مرحمة اختبار الفرضية الثان

 تحميل نظم المعمومات اإلدارية وزيادة قناعتيم بكفاءة النظم في البنوك السودانية 
( لمعيىة الكاحدة تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة t( ىتائج اختبار)ٗجدكؿ رقـ )

ؿ ىظـ الهعمكهات اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ االدارة العميا في هرحمة تحمي
 السكداىية



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -171- 

الوسط  الموضوع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  (t)قيمة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

المساىمة في تحميل المدخالت يسيل عممية  ٔ.
 000. 48 11.268 672. 4.1 االدخال مما ينعكس عمي كفاءة النظام

اىمة  في تحميل المخرجات يوفر مخرجات المس ٕ.
بالمحتوى المناسب مما ينعكس عمي كفاءة 

 النظام
4.0 .775 8.481 48 .000 

المساىمة في تحميل المخرجات يوفر مخرجات  ٖ.
في زمن المناسب مما ينعكس عمي كفاءة 

 النظام
4.0 .571 11.250 48 .000 

المساىمة  في تحميل المخرجات يوفر مخرجات  ٗ.
 000. 48 13.371 556. 4.1 المناسب مما ينعكس عمي كفاءة النظام بالشكل

المساىمة في تحميل االمنية يقوي امنية النظام  ٘.
 000. 48 6.013 950. 3.8 مما ينعكس عمي كفاءة النظام

 (ٕٕٔٓالمصدر اعداد الباحثان من واقع الدراسة الميدانية )
 %.٘معنوية تحت مستوى 

أف القيهة االحتهالية لكؿ عىاصر دكرهشاركة االدارة العميا في هرحمة ( ٗيبلحظ هف الجدكؿ رقـ )
تحميؿ ىظـ الهعمكهات اإلدارية في زيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية أقؿ هف 

% هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الكسط الحسابي لكؿ ٓهستكل الهعىكية 
.  كهف ٌذي الىتيجة ىستىتج  أف هشاركة االدارة العميا في ّلفرضي عبارة  عمى حدا كالهتكسط ا

هرحمة تحميؿ ىظـ الهعمكهات اإلدارية  يزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية هتهثؿ 
في الخصائص؛ الهساٌهة في تحميؿ الهدخبلت يسٍؿ عهمية االدخاؿ هها يىعكس عمي كفاءة 

الهساٌهة  في تحميؿ الهخرجات يكفر هخرجات بالشكؿ الهىاسب (،ُ.ْالىظاـ بهتكسط حسابي )
(، الهساٌهة  في تحميؿ الهخرجات يكفر ُ.ْهها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ بهتكسط حسابي )

(،الهساٌهة َ.ْهخرجات بالهحتكل الهىاسب هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ بهتكسط حسابي )
سب هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ في تحميؿ الهخرجات يكفر هخرجات في زهف الهىا

(،الهساٌهة في تحميؿ االهىية  يقكم اهىية الىظاـ هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ بهتكسط َ.ْ)
 (.ٖ.ّحسابي )
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اختبار الفرضية  الثالثة: توجد فروق ذات داللة احصائية بين مشاركة االدارة العميا في مرحمة 
 تيم بكفاءة النظم في البنوك السودانية تصميم نظم المعمومات اإلدارية وزيادة قناع

( لمعيىة الكاحدة تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة t( ىتائج اختبار)َُجدكؿ رقـ )    
االدارة العميا في هرحمة تصهيـ ىظـ الهعمكهات اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ 

 السكداىية
الوسط  الموضوع

 الحسابي
ف االنحرا

 المعياري
قيمة 

(t) 
درجات 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

المساىمة في وضع قاموس البيانات يسيل عممية  ٔ.
 توثيق النظام مما ينعكس عمى كفاءة النظام .

3.7 .801 5.888 48 .000 

.المساىمة في تصميمشاشاتاالدخال يزيد من جودة ٕ
 تصميم الشاشات مما ينعكس عمي كفاءة النظام

3.7 1.032 4.431 48 .000 

.المساىمة في تصميمالمخرجات يزيد من جودة ٖ
 000. 48 9.154 702. 3.9 التقارير مما ينعكس عمي كفاءة النظام

 (ٕٕٔٓالمصدر اعداد الباحثان من واقع الدراسة الميدانية )
 %.٘معنوية تحت مستوى 

الدارة العميا في هرحمة ( أف القيهة االحتهالية لكؿ عىاصر هشاركة اَُيبلحظ هف الجدكؿ رقـ )
ـ الهعمكهات اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية أقؿ هف هستكل  تصهيـ ىظ

% هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الكسط الحسابي لكؿ عبارة  ٓالهعىكية 
االدارة العميا في هرحمة  .  كهف ٌذي الىتيجة ىستىتج  أف هشاركة ّعمى حدا كالهتكسط الفرضي 

ـ هتهثؿ في الخصائص؛ الهساٌهة في  ـ الهعمكهات اإلدارية يزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظ تصهيـ ىظ
تصهيـ الهخرجات يزيد هف جكدة التقارير هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ بهتكسط حسابي 

ىعكس عمى كفاءة (. الهساٌهة في كضع قاهكس البياىات يسٍؿ عهمية تكثيؽ الىظاـ هها يٗ.ّ)
(. الهساٌهة في تصهيـ شاشات االدخاؿ يزيد هف جكدة تصهيـ ٕ.ّالىظاـ بهتكسط حسابي )

 (.ٕ.ّالشاشات هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ بهتكسط حسابي )
اختبار الفرضية الرابعة: توجد فروق ذات داللة احصائية بين مشاركة االدارة العميا في مرحمة 

 إلدارية وزيادة قناعتيم بكفاءة النظم في البنوك السودانية تطبيق نظم المعمومات ا
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( لمعيىة الكاحدة تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة t( ىتائج اختبار)11جدكؿ رقـ )
االدارة العميا في هرحمة تطبيؽ ىظـ الهعمكهات اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ 

 السكداىية
الوسط  الموضوع

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات  (t)قيمة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

.المساىمة فيوضعآليةالعممعمىالنظام ٔ
الجديد يسيل التطبيق مما ينعكس 

 عمى اعتمادية النظام.
4.0 .644 10.423 48 .000 

. المساىمة فيوضع خطة التحول ٕ
لمنظام الجديد يسيل عممية التحول 

 مادية النظام عندِ مما ينعكس عمى اعت
4.1 .556 13.371 48 .000 

. التدريب عمى النظام يزيد منالقدرات ٖ
 000. 48 19.596 408. 4.1 مما ينعكس عمى اعتمادية النظام.

 (ٕٕٔٓالمصدر اعداد الباحثان من واقع الدراسة الميدانية )
 %.٘معنوية تحت مستوى 

ة لكؿ عىاصر هشاركة االدارة العميا في هرحمة ( أف القيهة االحتهاليُُيبلحظ هف الجدكؿ رقـ )
تطبيؽ ىظـ الهعمكهات اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية أقؿ هف هستكل 

% هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الكسط الحسابي لكؿ عبارة  ٓالهعىكية 
جة ىستىتج  أف هشاركة االدارة العميا في هرحمة .  كهف ٌذي الىتي ّعمى حدا كالهتكسط الفرضي 

تطبيؽ ىظـ الهعمكهات اإلدارية  يزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ، هتهثؿ في الخصائص؛ الهساٌهة 
في كضع خطة التحكؿ لمىظاـ الجديد يسٍؿ عهمية التحكؿ هها يىعكس عمى اعتهادية الىظاـ 

ف القدرات هها يىعكس عمى اعتهادية الىظاـ (، التدريب عمى الىظاـ يزيد هُ.ْبهتكسط حسابي )
(، الهساٌهة في كضع آلية العهؿ عمى الىظاـ الجديد يسٍؿ التطبيؽ هها ُ.ْبهتكسط حسابي )

 (.َ.ْيىعكس عمى اعتهادية الىظاـ بهتكسط حسابي )
اختبار الفرضية الخامسة: توجد فروق ذات داللة احصائية بين مشاركة االدارة العميا في 

 قييم نظم المعمومات اإلدارية وزيادة قناعتيم بكفاءة النظم في البنوك السودانية مرحمة ت
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( لمعيىة الكاحدة تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة t( ىتائج اختبار)ُِجدكؿ رقـ )
االدارة العميا في هرحمة تقييـ ىظـ الهعمكهات اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ 

 داىيةالسك 
الوسط  الموضوع

الحسا
 بي

االنح
راف 
المع
 ياري

درجات  (t)قيمة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

.المساىمة في فحص النظام يمكن منالتحقق من تنفيذ ٔ
 المتطمبات مما ينعكس عمي كفاءة النظام

4.0 .62
6 

10.49
6 

48 .000 

.المساىمة في المراجعة الدورية يودي الى تطوير النظام ٕ
 عكس عمي كفاءة النظاممما ين

4.0 .55
9 

12.27
5 

48 .000 

.المساىمة في تقييم النظام توفير تغذية مرتجعة لمنظام ٖ
 4.0 مما ينعكس عمي كفاءة النظام

.61
1 

10.98
9 48 .000 

 (ٕٕٔٓالمصدر اعداد الباحثان من واقع الدراسة الميدانية )
 %.٘معنوية تحت مستوى 

لقيهة االحتهالية لكؿ عىاصر هشاركة االدارة العميا في هرحمة ( أف اُِيبلحظ هف الجدكؿ رقـ )
تقييـ ىظـ الهعمكهات اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية أقؿ هف هستكل 

% هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الكسط الحسابي لكؿ عبارة  ٓالهعىكية 
كهف ٌذي الىتيجة ىستىتج  أف هشاركة االدارة العميا في هرحمة   . ّعمى حدا كالهتكسط الفرضي 

ـ الهعمكهات اإلدارية  يزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ، هتهثؿ في الخصائص؛ الهساٌهة في  ـ ىظ تقيي
فحص الىظاـ يهكف هف التحقؽ هف تىفيذ الهتطمبات هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ بهتكسط 

راجعة الدكرية يكدم الى تطكير الىظاـ هها يىعكس عمي كفاءة (، الهساٌهة في الهَ.ْحسابي )
(، الهساٌهة في تقييـ الىظاـ تكفير تغذية هرتجعة لمىظاـ هها َ.ْالىظاـ بهتكسط حسابي )

 (.َ.ْيىعكس عمي كفاءة الىظاـ بهتكسط حسابي )
 :النتائج

يط ىظـ الهعمكهات تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة االدارة العميا في هرحمة تخط .ُ
 اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية 

 .الهساٌهة في دراسة الجدكل الفىية يزيد جكدة الىظاـ هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ 
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  الهساٌهة دراسة الجدكل االقتصادية تقمؿ تكاليؼ الىظاـ كهيزاىيتً هها يىعكس عمي كفاءة
 الىظاـ.

 جدكل االهىية  تقكم اهىية الىظاـ هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ.الهساٌهة في ال 
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة االدارة العميا في هرحمة تحميؿ ىظـ الهعمكهات  .ِ

 اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية 
 عمي كفاءة الىظاـ. الهساٌهة في تحميؿ الهدخبلت يسٍؿ عهمية االدخاؿ هها يىعكس 
 .الهساٌهة  في تحميؿ الهخرجات يكفر هخرجات بالشكؿ الهىاسب هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ 
  الهساٌهة  في تحميؿ الهخرجات يكفر هخرجات بالهحتكل الهىاسب هها يىعكس عمي كفاءة

 الىظاـ.
 فاءة الىظاـ.الهساٌهة في تحميؿ الهخرجات يكفر هخرجات في زهف الهىاسب هها يىعكس عمي ك 
 . الهساٌهة في تحميؿ االهىية  يقكم اهىية الىظاـ هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ 
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة االدارة العميا في هرحمة تصهيـ ىظـ الهعمكهات  .ّ

 اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية 
 زيد هف جكدة التقارير هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ.الهساٌهة في تصهيـ الهخرجات ي 
  .الهساٌهة في كضع قاهكس البياىات يسٍؿ عهمية تكثيؽ الىظاـ هها يىعكس عمى كفاءة الىظاـ 
  الهساٌهة في تصهيـ شاشات االدخاؿ يزيد هف جكدة تصهيـ الشاشات هها يىعكس عمي كفاءة

 الىظاـ.
كة االدارة العميا في هرحمة تطبيؽ ىظـ الهعمكهات تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشار  .ْ

 اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية 
  الهساٌهة في كضع خطة التحكؿ لمىظاـ الجديد يسٍؿ عهمية التحكؿ هها يىعكس عمى

 اعتهادية الىظاـ.
 ظاـ.التدريب عمى الىظاـ يزيد هف القدرات هها يىعكس عمى اعتهادية الى 
  الهساٌهة في كضع آلية العهؿ عمى الىظاـ الجديد يسٍؿ التطبيؽ هها يىعكس عمى اعتهادية

 الىظاـ.
. تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف هشاركة االدارة العميا في هرحمة تقييـ ىظـ الهعمكهات ٓ

 اإلدارية كزيادة قىاعتٍـ بكفاءة الىظـ في البىكؾ السكداىية 
 ىظاـ يهكف هف التحقؽ هف تىفيذ الهتطمبات هها يىعكس عمي كفاءة الهساٌهة في فحص ال

 الىظاـ.
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 .الهساٌهة في الهراجعة الدكرية يكدم الى تطكير الىظاـ هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ 
 .الهساٌهة في تقييـ الىظاـ تكفير تغذية هرتجعة لمىظاـ هها يىعكس عمي كفاءة الىظاـ 

 التوصيات
 لعميا في دراسة الجدكم لىظـ الهعمكهات اإلدارية.ضركرة هشاركة االدارة ا .ُ
 ضركرة هشاركة االدارة العميا في تحميؿ لىظـ الهعمكهات اإلدارية. .ِ
 ضركرة هشاركة االدارة العميا في تصهيـ لىظـ الهعمكهات اإلدارية. .ّ
 ضركرة هشاركة االدارة العميا في تىفيذ لىظـ الهعمكهات اإلدارية. .ْ
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ا في تحقيؽ األداء  .ٖ الياسرم، أكـر ك هرداف، ىكرس، د.ت، ىظـ الهعمكهات الستراتيجية كدكٌر
جمد الهتهيز دراسة تطبيقية في عيىة هف الهصارؼ االٌمية العراقية، هجمة اإلدارة كاألقتصاد، اله

 .ُِ، العدد ّ
،  أساسٌات نظم المعلومات اْدارٌة وتكنولوجٌا 3ٌٕٓٓاسـٌن، سعد غالب،

 .المعلومات،عمان، دار المناهج
Coombs, C. R., Doherty, N. F. and Loan-Clarke, J. 1999. Factors 
Affecting the Level of Success of Community Information 
Systems, Journal of Management in Medicine, 13 (3): 142-15 
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 الممخص.                                                 

ً حرز  ً التي أشار اإلهاـ الشاطبي إلى ضعفٍا في هىظكهت ٌدفت ٌذي الدراسة جهع األكج
األهاىي ككجً التٍاىي، الهكسكهة بالشاطبية، بغية الكقكؼ عمى ٌذي األكجً، كدراستٍا لهعرفة 

يؼ هىٍا عٌمة ضعفٍا، كهكقؼ الهحققيف هف عمهاء القراءات هف ٌذي األكجً، كها ٌك الضع
كالصحيح، كالشؾ أٌف لذلؾ أثر في تحقيؽ ٌذي الهىظكهة، كتكضيح ها ذكري الىاظـ فيٍا هف أكجً 

 االختبلؼ عىد القارئ الكاحد.

اتبع الباحث الهىٍج االستقرائي، كالهىٍج الكصفي، كاشتهؿ البحث عمى: هقدهة، كثبلثة هباحث، 
ـ البحث بخاتهة كاف هف ىتائجٍا:  ة بالىكف في قكلً تعالى: }كلىجزيف الذيف{ صحة كجً القراءكخت

ً تعالى: }أف رءاي استغىى{ عف قىبمكها بيف  عف ابف ذككاف، كصحة ركاية حذؼ الٍهزة في قكل
 ذلؾ الهحققكف.

كأكصى الباحث بدراسة هىظكهة الشاطبية لبلستفادة هىٍا في الجكاىب العمهية التي حكتٍا، 
ا لتعـ فائدتٍا. كتشجيع البحكث العمهية التي تعىى بجاىب  القراءات، كىشٌر

 كممات مفتاحية:

 األكجً، الركايات، القراءات، االختبلفات، الشاطبي، الشاطبية
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Abstract. 

     This study aimed to collect the aspects that imam Al-shatibi pointed 

out to be weak in his system .the facts , and what is weak and correct , 

and there is no doubt  that this has impact on the realization of this system 

, and to clarify what the organizer mentioned about the difference among 

one reader . the followed the inductive approach and descriptive method , 

and the research in chided an , an introduction and the research 

consolation one of result was , the correction of the reading faces in the 

run in almighty saying , let us verify those  on the authority of the Thwan 

and the veracity of the deletion of in the Hamzh in of Almighty saying : 

that in vision dispense with your Among that the investigation the 

researcher recommended studding Shatibya to benefit from scientific 

which included and encourage scientific which included  and encores 

scientific research which concern reading .           

Key words: 
Faceted, novels, redings, Differences, Shatby, chatbiyeh. 
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 بسـ اهلل الرحهف الرحيـ

 مقدمة: 

الحهد هلل الذم اختص ٌذي األهة بإرساؿ خير رسمً، كشرفٍا بإىزاؿ أفضؿ كتبً، ثـ 
بً، كهف تبعٍـ الصبلة، كالسبلـ عمى سيدىا هحهد الرحهة الهٍداة، كعمى آلً، كصح

 بإحساف إلى يكـ الديف. 

فإف ٌذا البحث عبارة عف جهع كدراسة لؤلكجً التي أشار اإلهاـ الشاطبي إلى 
ضعفٍا، في كتابً حرز األهاىي ككجً التٍاىي في القراءات السبع الهشٍكرة 

ا، كهعرفة عمة ضعفٍا، كالكقكؼ عمى رأم الهحققيف هف  بالشاطبية، بغية حصٌر
ات في ضعفٍا؛ ليككف ذلؾ عكىان لمدارس في فٍـ الهىظكهة، كاإلسٍاـ عمهاء القراء

 في تكضيح هعىاٌا. 

 مشكمة البحث:

هشكمة البحث: األكجً التي أشار اإلهاـ الشاطبي إلى ضعفٍا هف خبلؿ هىظكهتً 
 الهكسكهة بالشاطبية.

أها حدكد الهشكمة فٍي سبب كعمة ضعؼ ٌذي األكجً، كها ٌك الضعيؼ هىٍا 
 حسب رأم الهحققيف هف عمهاء القراءات. كالصحيح

 أسئمة البحث:

 يجيب ٌذا البحث عف السؤاؿ اآلتي: 

ها ٌي األكجً التي أشار اإلهاـ الشاطبي إلى ضعفٍا هف خبلؿ هىظكهتً الهكسكهة 
 بالشاطبية؟
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 ؟ كيتفرع عف ٌذا السؤاؿ األسئمة التالية: 

 هف ٌك اإلهاـ الشاطبي ؟

 ار اإلهاـ الشاطبي إلى ضعفٍا في األصكؿ؟ها ٌيها ٌي األكجً التي أش

 ها ٌي ها ٌي األكجً التي أشار اإلهاـ الشاطبي إلى ضعفٍا في الفرش؟

 ها الفكائد كالىتائج هف ٌذي الدراسة؟

 أىداف البحث:

يٍدؼ ٌذا البحث إلى جهع كدراسة األكجً التي أشار اإلهاـ الشاطبي إلى هف    
 كيهكف تمخيص أٌدافً في الىقاط اآلتية:  خبلؿ هىظكهتً الهكسكهة بالشاطبية،

جهع كدراسة األكجً التي أشار اإلهاـ الشاطبي إلى هف خبلؿ هىظكهتً  -ُ
 الهكسكهة بالشاطبية.

 الكقكؼ عمى رأم الهحققيف هف عمهاء القراءات في ضعؼ ٌذي األكجً. -ِ
 استخبلص الىتائج كالفكائد هف ٌذي الدراسة؛ لئلفادة هىٍا. -ّ

 أىمية البحث:

 أٌهية البحث في الىقاط اآلتية:  تتمخص

جهع كدراسة األكجً التي أشار اإلهاـ الشاطبي إلى ضعفٍا يساعد الباحثيف  -ُ
 في الكقكؼ عميٍا.

هعرفة رأم الهحققيف هف عمهاء القراءات في ضعؼ ٌذي األكجً هف خبللً  -ِ
 يتضح هاٌك الضعيؼ هىٍا كها ٌك الصحيح 

مى اإلهاـ الشاطبي في ها أشار يسٍـ البحث في بياف ها استدركً الشراح ع -ّ
 إلى ضعفً هف أكجً القراءات.
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 أسباب اختيار البحث:

 كتتخمص في الىقاط اآلتية :

ا أٌـ الكتب التي يعتهد عميٍا طبلب  -ُ أٌهية هىظكهة الشاطبية باعتباٌر
 القراءات في دراسة القراءات السبع.

فٍا لمكقكؼ الرغبة في دراسة األكجً التي ًأشار اإلهاـ الشاطبي إلى ضع  -ِ
 عمى حقيقة ضعفٍا.

حصر األكجً الضعيفة كهعرفتٍا ليتجىب القراءة بٍا أك ىسبتٍا إلى قارئ أك   -ّ
 راك هف العشرة.

 منيج البحث:

 أواًل: المنيج العممي:

يقكـ ٌذا البحث بجهع كدراسة األكجً التي أشار اإلهاـ الشاطبي إلى هف خبلؿ 
غية الكصكؿ إلى الىتائج كالفكائد هف ٌذي هىظكهتً الهكسكهة بالشاطبية، كدراستٍا ب

 الدراسة، كقد اتبع الباحث فيً هايمي:

 كتابة اٌَات القرآنٌة بالرسم العثمانً وفق رواٌة حفص عن عاصم. 
 ذكر كٕم الشاطبً نصاً من الشاطبٌة مع ضبط اِبٌات بالشكل وترقٌمها. 

 الضعف.شرح كل بٌت وتحدٌد سبب الضعف فً كل وجه ثم مناقشة سبب 
 التوثٌق من المصادر والمراجع فً الهامش. 
تذٌٌل البحث بفهرس لٌُات وفهرس ِبٌات الشاطبٌة وفهرس للمصادر والمراجع  

 وفهرس للموضوعات. 

 ثانيًا: المنيج العممي: 

 -اشتهؿ البحث عمى هقدهة كثبلثة هباحث كخاتهة تفاصيمٍا كها يمي :

 كأٌدافً، كأساب اختياري، كهىٍجً. هقدهة : كاشتهمت عمى أٌهية الهكضكع،
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 الهبحث األكؿ: كجاء بعىكاف: ترجهة هكجزة لئلهاـ الشاطبي، كفيً خهسة هطالب.

الهبحث الثاىي : كعىكاىً: األكجً التي أشار اإلهاـ الشاطبي إلى ضعفٍا في 
 األصكؿ، كفيً ستة هطالب.

بي إلى ضعفٍا في الهبحث الثالث: ككاف بعىكاف: األكجً التي أشار اإلهاـ الشاط
 الفرش، كفيً ستة هطالب.

 الخاتهة: كشهمت الىتائج كالتكصيات.

 حدود البحث:

 هتف حرز األهاىي ككجً التٍاىي الهشٍكر بالشاطبية لئلهاـ الشاطبي.

 المبحث األول.                             

 ترجمة موجزة لإلمام الشاطبي.                      

 سمو ونسبو ونسبتو.المطمب األول: ا

ٌك القاسـ بف ًفيرُّي بف خمؼ بف أحهد الشاطبي الرعيىي الضرير، كىيتً أبك القاسـ، 
 كأبك هحهد.

ك ًفيرُّي بكسر الفاء بعدٌا ياء ساكىة ثـ راء هشددة هضهكهة بعدٌا ٌاء، كهعىاي بمغة 
 ( َِ/ِق ّّٖعجـ األىدلس: الحديد.)ابف الجزرم 

ح العػيف الهٍهمػػة، كسػككف اليػػاء الهثىػاة هػػف تحتٍػا، كبعػػدٌا كالٌرعيىػي: بضػػـ الػراء، كفػػت
ك أحد أقياؿ اليهف، ىسب إليً خمؽ كثير.  ىكف، ٌذي الىسبة إلى ذم رعيف، ٌك
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كالشػػػاطبي: بفػػػتح الشػػػيف الهعجهػػػة، كبعػػػد األلػػػؼ طػػػاء هكسػػػكرة هٍهمػػػة، كبعػػػدٌا بػػػاء 
ػي هديىػة كبيػرة ذات قمعػة حصػيىة بشػر  ؽ األىػدلس، هكحدة، ٌذي الىسػبة إلػى شػاطبة، ٌك

ر  خػػرج هىٍػػا جهاعػػة هػػف العمهػػاء، اسػػتكلى عميٍػػا الفػػرىج فػػي العشػػر األخيػػر هػػف شػٍػ
 (.ُٕ/ْق ُٖٔرهضاف، سىة خهس كأربعيف كستهائة )ابف خمكاف 

 

 المطمب الثاني: نشأتو وحياتو العممية.

كلد اإلهاـ الشاطبي في آخر سىة ثهاف كثبلثػيف كخهسػهائة بشػاطبة هػف األىػدلس، كقػرأ 
لقػراءات كأتقىٍػا عمػػى أبػي عبػد اهلل هحهػػد بػف أبػي العػاص الىفػػزم، ثػـ رحػؿ إلػػى ببمػدي ا

بمىسػية بػالقرب هػف بمدي،فأخػذ عػف عمهائٍػا عمػـ القػراءات، كالحػديث، كالتفسػير، كالمغػة، 
 كاألدب.

ثػػـ رحػػؿ لمحػػج فسػػهع هػػف أبػػي طػػاٌر السػػمفي باإلسػػكىدرية كغيػػري، كلهػػا دخػػؿ هصػػر 
، كأىزلػػػً بهدرسػػتً التػػػي بىاٌػػا بػػػدرب الهمكخيػػػة أكرهػػً القاضػػػي الفاضػػؿ كعػػػرؼ هقػػداري

داخػؿ القػػاٌرة، كجعمػػً شػيخٍا، كعظهػػً تعظيهػػان كثيػػرنا، كىظػـ قصػػيدتيً البلهيػػة كالرائيػػة 
بٍػػا، كجمػػس لئلقراء،فقصػػػدي الخبلئػػؽ هػػػف األقطػػار، ثػػـ إٌىػػػً لهػػا فػػػتح الهمػػؾ الىاصػػػر 

، ثػـ رجػع صبلح الػديف يكسػؼ بيػت الهقػدس تكجػً فػزاري سػىة تسػع كثهػاىيف كخهسػهائة
 (.َِ/ِق ّّٖفأقاـ بالهدرسة الفاضمية يقرئ حتى تكفي )ابف الجزرم 

قػػاؿ أبػػك شػػاهة: أخبرىػػا السػػخاكم: أف سػػبب اىتقػػاؿ الشػػاطبي هػػف بمػػدي أىػػً أريػػد عمػػى 
الخطابة، فاحتج بالحج، كترؾ بمدي، كلـ يعد إليً تكرعا ههػا كػاىكا يمزهػكف الخطبػاء هػف 

ػػا سػػائ ـ األهػػراء بأكصػػاؼ لػـ يٌر غة، كصػبر عمػػى فقػػر شػديد، كزار بيػػت الهقػػدس ذكػٌر
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سىة سبع كثهاىيف كخهس هائة.كتكفي بهصػر فػي الثػاهف كالعشػريف هػف جهػادل اآلخػرة 
 (.َُْ/ُٓ ْٖٕسىة تسعيف كخهس هائة )الذٌبي 

 

 المطمب الثالث: مكانتو العممية وأقوال العمماء فيو.

كريف، الػذ هكا فػي عمػـ القػراءات اإلهػاـ الشػاطبي هػف أئهػة القػراءات الكبػار الهشٍػ يف أسٍػ
ك هف كبار عمهاء القػرف السػادس، كرغػـ اشػتٍاري بعمػـ القػراءات، فٍػك  بىصيب كافر، ٌك
يعتبػر إهاهػػان فػي التفسػػير كالحػديث كالفقػػً كالمغػة كاألدب فقػػد عػٌدي الػػداكدم فػي طبقػػات 
الهفسػػػريف، كالحػػػافظ الػػػذٌبي فػػػي طبقػػػات الحفػػػاظ هػػػف رجػػػاؿ الحػػػديث، كالسػػػبكي فػػػي 

بة فػػي طبقػػات الشػػافعية،كابف فرحػػكف فػػي الػػديباج طبقػػات ا لشػػافعية، كابػػف قاضػػي شػٍػ
الهػػذٌب فػػػي هعرفػػة أعيػػػاف عمهػػػاء الهػػذٌب الهالكي،كالسػػػيكطي فػػػي بغيػػة الكعػػػاة فػػػي 
طبقػات المغػػكييف كالىحاة،كيػػاقكت الحهػػكم فػػي هعجػـ األدبػػاء، كهػػا ذلػػؾ إال دليػػؿ عمػػى 

 سعة فٍهً كغزارة عمهً.

ػا كبيػرنا أعجكبػة فػي الػذكاء، كثيػر الفىػكف، آيػة هػف آيػات قاؿ ابف الجزرم: )ككػاف إها هن
ػا  ػا فػي المغػة، رأسن ػا لمحػديث، بصػيرنا بالعربيػة، إهاهن اهلل تعالى، غاية في القراءات، حافظن
ػػػد، كالكاليػػػة، كالعبػػػادة، كاالىقطػػػاع، كالكشػػػؼ، شػػػافعي الهػػػػذٌب،  فػػػي األدب، هػػػع الٌز

ػا عمػى السػػىة()ابف الجػزرم  اؿ الػذٌبي: )ككػػاف يتكقػد ذكػػاء، ( ،كقػػَِ/ِق ّّٖهكاظبن
لػػً البػػػاع األطػػكؿ فػػػي فػػف القػػػراءات، كالرسػػـ، كالىحػػػك، كالفقػػً، كالحػػػديث، كلػػً الػػػىظـ 

( كقػػػػاؿ ابػػػػف َُْ/ُٓ ْٖٕالرائػػػؽ، هػػػػع الػػػكرع، كالتقػػػػكل، كالتألػػػػً، كالكقار()الػػػذٌبي 
فرحػكف: )ككػاف عالهػػان بكتػاب اهلل تعػػالى قػراءة كتفسػيران، كبحػػديث رسػكؿ اهلل صػػمى اهلل 
عميػػً كسػػمـ، هبػػرزان فيػػً، ككػػاف إذا قػػرأ عميػػً صػػحيح البخػػارم كهسػػمـ كالهكطػػأ يصػػحح 
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الىسػخ هػف حفظػػً، كيهمػي الىكػت عمػػى الهكاضػع الهحتػاج إليٍا،ككػػاف أكحػد أٌػؿ زهاىػػً 
في عمـ الىحك، كالمغة، عارفان بعمـ الرؤيا، حسػف الهقاصػد، هخمصػان فيهػا يقػكؿ كيفعػؿ( 

ػػذي بعػػض ُْٗ/ِ ٕٗٗ)ابػف فرحػػكف  أقػػكاؿ العمهػاء فيػػً، دالػػة عمػػى عظػػيـ عمهػػً ( ٌك
دي.  ككرعً كتقكاي كٌز

 

 المطمب الرابع: شيوخو وتالميذه: 

أكالن( شيكخً:  قرأ عمى أبػي الحسػف بػف ٌػذيؿ، كأبػي الحسػف بػف الىعهػة، كأبػي عبػد اهلل 
بف سعادة، كأبي هحهد بف عاشر، كأبي عبد اهلل هحهد بف عبػد الػرحيـ، كعمػيـ بػف عبػد 

(كأبػػي عبػػػد اهلل هحهػػد بػػػف أبػػػي ُِّ  ْٖٕي عبػػد اهلل بػػػف حهيد)الػػػذٌبي العزيػػز، كأبػػػ
العػاص الىفػػزم، كعػػف أبػػي هحهػد عبػػد اهلل بػػف أبػػي جعفػر الهرسػػي، كعػػف أبػػي العبػػاس 
بف طرازهيؿ، كعف أبي الحسف عمػيـ بػف ٌػاىئ العهػرم، كأبػي الحسػف بػف الىعهػة، كعػف 

ي باإلسػػكىدرية كغيػػري أبػػي القاسػػـ حبػػيش، ثػػـ رحػػؿ لمحػػج فسػػهع هػػف أبػػي طػػاٌر السػػمف
 (.َِ/ِق ّّٖ)ابف الجزرم 

ثاىيػػان( تبلهيػػذي: عػػرض عميػػً القػػراءات: أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف هحهػػد بػػف عبػػد الصػػهد 
ك أجٌؿ أصػحابً، كأبػك عبػد اهلل هحهػد بػف عهػر القرطبػي، كالسػديد عيسػى  السخاكم، ٌك
ري،  بػف هكػػي، كهرتضػى بػػف جهاعػػة بػف عبػػاد، كالكهػاؿ عمػػي بػػف شػجاع الضػػرير صػٍػ

الػزيف هحهػد بػف عهػر الكػػردم، كأبػك القاسػـ عبػد الػػرحهف بػف سػعيد الشػافعي، كعيسػػى ك 
بػف يكسػػؼ بػػف إسػهاعيؿ الهقدسػػي شػػيخ الفاسػي، كيكسػػؼ بػػف أبػي جعفػػر األىصػػارم، 
ػػؤالء  كعمػػي بػػف هحهػػد بػػف هكسػػى التجيبػػي، كعبػػد الػػرحهف بػػف إسػػهاعيؿ التكىسػػي، ٌك

يػػً بعػػض القػػراءات، كسػػهع عميػػً كٌهمػػكا عميػػً القػػراءات كقػػرءكا عميػػً القصػػيد، كقػػرأ عم
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القصيد: اإلهاـ أبك عهرك عثهػاف بػف عهػر بػف الحاجػب، كالشػيخ أبػك الحسػف عمػي بػف 
ٌبة اهلل بف الجهيزم، كأبك بكر هحهد بف كضاح المخهي، كعبػد اهلل بػف هحهػد بػف عبػد 
ػػك آخػػر أصػػحابً هكتنػػا، ككلػػدي الجهػػاؿ أبػػك عبػػد اهلل هحهػػد بػػف  الػػكارث بػػف األزرؽ، ٌك

ق ّّٖكجػػػد سػػهاعً بالقصػػػيد إلػػػى سػػكرة "ص" فركاٌػػػا كػػذلؾ )ابػػػف الجػػػزرم  القاسػػـ،
ِ/َِ.) 

 

 المطمب الخامس: آثاره العممية ومؤلفاتو.

كر  هػف هؤلفاتػػً كآثػػاري العمهيػػة: حػػرز األهػػاىي ككجػػً التٍػػاىي فػػي القػػرءات السػػبع الهشػٍػ
ي قصػيدة رائيػة فػي عمػـ رسػـ  بالشاطبية، كعقيمة أتراب القصائد في أسىى الهقاصد، ٌك

الهصػػحؼ، ىظػػـ فيٍػػا كتػػاب الهقىػػع ألبػػي عهػػرك الػػداىي كزاد عميػػً، كىظػػـ فػػي كتػػاب 
التهٍيػػد البػػػف عبػػػد البػػػر قصػػػيدة داليػػػة فػػػي خهسػػػهائة بيػػػت، كقصػػػائد فػػػي أىػػػكاع هػػػف 
ػي عشػرة أبيػات،  الهكاعظ، كأبيات في الرد عمى لغػز الحصػرم فػي كمهػة )سػكءات(، ٌك

ة فػػي ظػاءات القػػرآف الكػػريـ )السػػخاكم كأبيػات الهيػػة فػػي هكاىػػع الصػرؼ، كأبيػػات هيهيػػ
 (.ُِ/ُق ّْٔ

 المبحث الثاني

 األوجو التي أشار اإلمام الشاطي إلى ضعفيا في األصول

ػػػػكٌيـآحػػػػرؼ )آؿ لػػػكط( هػػػػف قػػػكؿ اهلل تعػػػػالى:  ًإالَّ  المطمةةةب األول:  ؿى ليػػػكطو ًإىَّػػػػا لىهيىىجُّ
ًعيفى ﴾]الحجر:  ا هف اآليات.ٗٓأىجهى  [ كىحٌك

 ي:قاؿ اإلهاـ  الشاطب
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ػٍف تىىىبَّػبلى  – ُِٔ دَّي هى كؼو رى ػري ًً   قىًميػؿى حي ٍكًىػ آؿى ليػكطو ًلكى ٍىػاري قىػٍكهو ٍظ  كىاً 

حَّ الىٍعتىبلى  - ُِٕ ًً ًإذىا صى ره ًبًإٍعبلىًؿ ثىاًىي ًٍ جَّ هيٍظ لىٍك حى ا كى ٍيدن  ًبًإٍدغاىـً لىؾى كى

 (ُُق  َٗٓ)الشاطبي 

هبيىػان أٌىالسكسػػي يػدغـ الحػػرؼ األكؿ تكمػـ عػف إدغػػاـ الهتهػاثميف هػػف كمهتػيف لمسكسػػي، 
فػػػي الحػػػرؼ الثػػػاىي هىػػػالحرفيف الهتهػػػاثميف فػػػي كمهتػػػيف،ثـ بػػػٌيف أٌف بعػػػض الػػػركاة عػػػف 
السكسػي أظٍػػركا الػبلـ فػػي كمهػة )آؿ لكط(،كالهقصػػكد بػػالقكـ فػي كبلهػػً أبػك بكػػر ابػػف 

(،كاحتجػكا لئلظٍػار بقمػة حػركؼ ُُٕ/ِق َٕٓهجاٌد كغيري هف البغػدادييف)الهالقي، 
كمهة، هعتبريف أٌىٍػا تتكػكف هػف األلػؼ كالػبلـ، غيػر أٌف اإلهػاـ الشػاطبي ىقػؿ عىػبعض ال

األئهةرد ٌذا الكجػً، هؤيػدان ٌػذا الػرأم، كيعىػي بػً اإلهػاـ الػداىي فػي كتابػً التيسػير )أبػك 
 (.ّٖق ٓٔٔشاهة 

ػػك اتفػػػاؽ الػػركاة عمػػػى إدغػػػاـ  ثػػـ بػػػيف سػػبب رد كجػػػً اإلظٍػػار فػػػي كمهػػػة )آؿ لكط(،ٌك
اؼ في قكلػً: )لػؾ كيػدان( هػع قمػة حركفػً، فمػك كاىػت قمػة الحػركؼ تهىػع الكاؼ في الك

هف اإلدغاـ، لكاف هىػع اإلدغػاـ فػي )لػؾ كيػدا( أكلػى هػف هىػع اإلدغػاـ فػي )آؿ لػكط(، 
فكمهػػة )لػػؾ( هككىػػة هػػف حػػرفيف أٌهػػا كمهػػة )آؿ( فٍػػي فػػي حقيقتٍػػا هككىػػة هػػف ثبلثػػة 

بػاإلعبلؿ، فأصػبحت حػرؼ هػد،  أحرؼ، ألٌف أصمٍا هف ٌهزتيف تغيرت، الٍهزة الثاىيػة
كفػػػي ذلػػػؾ دليػػػؿ عمػػػى أٌف قمػػػة الحػػػركؼ ال دخػػػؿ لٍػػػا فػػػي هىػػػع اإلدغػػػاـ )القاضػػػي، 

 (.ٔٓق َُّْ

كالصػػحيح الهقػػركء بػػً لمسكسػػي هػػف طريػػؽ الشػػاطبية كالتيسػػير، ٌػػك إدغػػاـ الػػبلـ فػػي 
الػبلـ فػػي كمهػة )آؿ لػػكط(، كأٌهػا اإلظٍػػار فإٌىهػا ٌػػك هػف طريػػؽ ابػف هجاٌػػد كغيػري هػػف 

دييف، كالشػػػاطبي هشػػػى عمػػػى طريػػػؽ التيسػػػير، كاألصػػػؿ أٌف السكسػػػي يػػػدغـ هػػػف البغػػػدا
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الهتهػاثميف فػي كمهتػيف الحػرؼ األكؿ فػي الثػاىي حسػب قاعدتػً فػي ذلػؾ، كلػـ يػرد عىػػً 
 استثىاء ٌذا الهكضع هف اإلدغاـ فبقي عمى أصمً في اإلدغاـ.

 

ػرىبى  المطمب الثاني: ضى ًي كاك )ٌك( الهضهكـ ٌاؤي هثػؿ قكلػً تعالى: كى ػثىبل ٱلمَّػ مىػيفً  هى  رَّجي
ا   ٌيهى ػدي قػًدري  أىحى ـي الى يى ػ مىػػى   أىبكى مىػى عى ػػؿل عى ٌيػكى كى ػيء كى ػك  شى ػأًت  يالى هى ُّ الى يى ٍػػ ػا ييكىجِّ يػرو  أىيىىهى ػػؿ ًبخى  ٌى

ف يىأهير هى ٌيكى كى مىى يىستىًكم  ٌيكى عى ط ًبٱلعىدًؿ كى  [ٕٔهُّستىًقيـ ﴾]الىحؿ:  ًصرى 

 قاؿ اإلهاـ الشاطبي:

كىاكى  - ُِٗ مَّبلى كى ػدِّ عى ػٍر فىًباٍلهى ًٍ ٍف ييٍظ هى ـٍ كى ػٍف      فىأىٍدًغػ ٍيكَّ هى كى ٌىاءن ى ٍضهػكـً   ٌيكى اٍلهى

كَّالى – َُّ دِّ عى مىى اٍلهى ٍف عى ػػػػكىيي  كىالى فىٍرؽى ييٍىًجي هى ػ ىىٍحػ هيكيي كى يىٍأًتيى يىٍكههأىٍدغى  كى

 ( ُُق  َٗٓ)الشاطبي 

 –حهػػً اهلل  –ف هػف كمهػػة لمسكسػي بػػٌيف فػي سػػياؽ حػديث الىػػاظـ عػف إدغػػاـ الهتهػػاثمي
أٌف بعػػض الػػركاة عػػف السكسػػي أظٍػػركا الػػكاك عىػػد الػػكاك فػػي كاك ٌػػك الهضػػهكـ الٍػػاء 
ىحػك: )ٌػك كهػػف(، كسػبب اإلظٍػار عىػػدٌـ أٌف اإلدغػاـ يمػـز هىػػً إسػكاف الحػػرؼ األكؿ 
ذا سػػكىت الػػػكاك الهضػػػهكـ هػػػا قبمٍػػا أصػػػبحت حػػػرؼ هػػػد،  هػػف الحػػػرفيف الهػػػدغهيف، كا 

د ال يػػدغـ باإلجهػػاع؛ ألف إدغاهػػً يػؤدم إلػػى حذفػػً، فاإلظٍػػار ٌىػػا عىػػدٌـ كحػرؼ الهػػ
(، كيقصػػد الىػػاظـ بقكلػػً: )كهػػف يظٍػػر( ابػػف ّٕق َُٖأكلػػى كأرجػػح )ابػػف القاصػػح 

 (.َٗٓق ّْٔهجاٌد كغيري هف البغدادييف )السخاكم 

ػي إجهػاع الػركاة عػف  لكف الىاظـ رد كجً اإلظٍػار فػي ٌػذا الهكضػع هبيىػان عمػة ردي، ٌك
لسكسي عمى إدغاـ الياء في الياء هف قكلػً تعػالى: )يػأتي يػكـ(، كالعمػة ٌىػا ٌػي ىفػس ا
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العمة في )ٌك كهف(، فإذا ادغهت اليا في الياء، فبلبد هف إسكاف اليػاء األكلػى، كبػذلؾ 
تصػػبح حػػرؼ هػػد ألٌىٍػػا سػػاكىة هكسػػكر هػػا قبمٍػػا، فػػبل فػػرؽ بػػيف )يػػأتي يػػكـ(، ك)ٌػػك 

 (.ٖٓق َُّْدة ٌىاؾ )القاضي كهف(، فالعمة الهكجكدة ٌىا هكجك 

هػػد تقػػديرم ال ثبػػكت لػػً،بخبلؼ الهػػد فػػي هثػػؿ  كالهػػد فػػي )يػػأتي يػػكـ( الهضػػهكـ ٌاٌؤ
)الذيف آهىكا كعهمكا( فإف الهد هحقؽ، فبل يمـز هف هىػع اإلدغػاـ حيػث كػاف الهػد هحققػا 

 (.ٖٔق  ٓٔٔأف يهتىع أيضان إذا كاف الهد هقدرا )أبك شاهة 

خبلؼ بيف ركاة السكسي فػي كاك )ٌػك( الهضػهكـ الٍػاء بػيف  كهها تقدـ يتبيف أٌف ٌىاؾ
ػػذا ٌػػك الصػػحيح  اإلظٍػػار كاإلدغػػاـ، كرجػػح الىػػاظـ اإلدغػػاـ لضػػعؼ عمػػة اإلظٍػػار، ٌك
ألف األصؿ في ركاية السكسي ٌي: أٌىً إذا كجد حػرفيف هتهػاثميف فإٌىػً يػدغـ األكؿ فػي 

 قى عمى األصؿ.الثاىي إال ها استثىي، كلـ يرد في ٌذا الهكضع استثىاء فيب

قػػاؿ ابػػف الجػػزرم: )كالصػػكاب هػػا عميػػً إجهػػاع أٌػػؿ األداء هػػف إدغػػاـ البػػاب كمػػً هػػف 
 (ِْٖ/ُق ّّٖغير فرؽ كاهلل أعمـ.( )ابف الجزرم 

 

ًي المطمب الثالث:  ػ ػف أيكًتػيى ًكتى بى ػا هى ًً ۥ حرؼ )كتابيً إىي( هف قكؿ اهلل تعػالى:  فىأىهَّ  ۦًبيىًهيًىػ
ـ ا ؤي ٌى اًبيىً﴾]الحاقة:  ؽو ًكتى ًبيىً ًإىِّي ظىىىىتي أىىِّي هيبلى   ٱقرىءيكاٍ  فىيىقيكؿي   [َِ-ًُٗحسى

 قاؿ اإلهاـ الشاطبي:

حُّ تىقىبَّبلى  - ِّْ ٍف كىٍرشو أىصى ًٍ ًبااًلٍسكاًف عى ًكتىاًبيى ٍف ىىاًفعو كى ا عى ىٍقؿي ًردن  كى

 (ُٗ َٗٓ)الشاطبي 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -191- 

جػػً إسػػكاف الٍػػاء فػػي يقصػػد الىػػاظـ قػػكؿ اهلل تعػػالى: )كتابيػػً إىػػي ظىىػػت(، فأفػػاد أٌف ك 
)كتابيً( أصح ركاية هف ىقؿ حركة ٌهزة )إىي( إلػى الٍػاء فػي )كتابيػً(؛ألف ٌػذي الٍػاء 
ٌػاء سػكت، كحكهٍػا السػككف،فبل تحػرؾ إال فػػي ضػركرة الشػعر، كأيضػان فإٌىٍػا ال تثبػػت 
إال في الكقؼ، فإذا خكلؼ األصؿ فأثبتت في الكصػؿ إجػراءن لػً هجػرل الكقػؼ؛ ألجػؿ 

ػك تحريكٍػا ثباتٍا في خط  الهصحؼ، فبل يىبغي أف يخػالؼ األصػؿ هػف كجػً آخػر، ٌك
 (.ُٓٔق ٓٔٔفتجتهع في حرؼ كاحد هخالفتاف )أبكشاهة 

كيفٍـ هف قكؿ الىاظـ )أصح تقببل(، أف ركاية الىقؿ عف كرش أضػعؼ عىػدي ألٌف ضػد 
الصحيح الضعيؼ، كسػبب ضػعؼ كجػً الىقػؿ هػا تقػدـ هػف أٌف الٍػاء ال تحػرؾ إال فػي 

 شعر. ضركرة ال

تبيف هها سػبؽ أف لػكرش كجٍػاف فػي )كتابيػً إىػي( ٌهػا: إسػكاف الٍػاء، كتحقيػؽ الٍهػز 
كاآلخػر: الىقػؿ، ككجػً إسػػكاف الٍػاء كتحقيػؽ الٍهػز ٌػػك األرجػح؛ ألىػً ركايػة الجهٍػػكر، 
ػك الكجػً الهػذككر فػي التيسػير، كلػـ يػػذكر فيػً غيػري قػاؿ الػداىي: )كىاٍسػتثىى اصػػحاب  ٌك

ٌيػكى قىٍكلػً }ًكتىابيػً ًإىِّػي ظىىىٍىػت{،  أبي يىٍعقيكب عىف كرش هف ا ًفػي الحاقػة كى ًلؾ حرفػان كىاًحػدن ذى
ػػػرىاد اٍلقطػػع كاالسػػػتيىاؼ( )الػػػداىي  ٌىا عمػػى هي ٍىػػػاء، كحققػػكي اٍلٍهػػػزىة بٍعػػػد ق ْْْفسػػكىكا اٍل

 (، كألف كجً الىقؿ فيً هخالفة لمغة العربية بخبلؼ إسكاف الٍاء.ّٔ

 

ػىيٍقًرئيؾ( كالٍهػزة الهكسػكرة بعػد ضػـ الٍهزة الهضهكهة بعد كالمطمب الرابع: سر ىحك: )سى
لىكديًخمىػت ميكا( هثػؿ قكلػً تعػالى:  كى ػئى ـ ىحػك: )سي ًٍ مىػي ػف عى ػةى  هِّ ػًئميكٍا ٱلًفتىى َـّ سي ػا ثيػ ػػا  أىقطىاًرٌى ألى تىكٌى

ٍىا  ًإالَّ يىًسيرا  ا تىمىبَّثيكٍا ًب هى  [ُْ﴾ ]األحزاب: ُْكى

 قاؿ اإلهاـ الشاطبي:
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قىٍكًلؾى أىٍىبً  – ِْْ ِّبلى كى طِّ كافى هيسى ًي ًبالخى ٍكا أىىَّ كى ػػػػٍد  رى ػ ػ ػ قػىػ ٍيـي كى ػػػ ػ ىىبٍِّئػ ٍيـٍ كى  ٍئػػػ

ِـّ أىٍبدىالى  - ِْٓ ٍسًر كالضَّ ًي كىاالىٍخفىشي بىٍعدى اٍلكى ٍسهى ٍذًؼ رى ًمي كاٍلكىاًك كىالحى  فىًفي اٍليىا يى

كىى فً  - ِْٔ ٍف ... حى هى ًً كى ٍكًس ًي اٍلكىاكي في عى ٍى بلًبيىاءو كىعى اٍلكىاًك أىٍعضى كى اٍليىا كى ا كى هى ًٍ  ي

 (َِق َٗٓ)الشاطبي

بعػد هػا بػيف الىػاظـ هػذٌب اإلهػاـ حهػزة فػي الكقػؼ عمػى الٍهػزة حسػب الرسػـ، أفػػاد أٌف 
ػىيٍقًرئيؾ(،  األخفش كاف يبدؿ الٍهز الهضهكـ إذا كقػع بعػد كسػر يػاءان خالصػة، ىحػك: )سى

ػػك كيبػدؿ الٍهػزة الهكسػكرة بعػد ضػـ كاكان خالصػة،ىحك:  ػًئميكا(، ثػـ بػٌيف كجٍػان آخػر: ٌك )سي
يؿ الٍهػزة الهكسػػكرة بعػػد  يؿ الٍهػػزة الهضػػهكهة بعػد الكسػػر بيىٍػػا كبػيف اليػػاء، كتسػٍػ تسٍػ
ضـ بيىٍا كبيف الكاك،أم تسٍؿ كؿ كاحدة هىٍها بيىٍا كبيف حػرؼ هػف جػىس حركػة هػا 

ق َُّْقبمٍا، ال هف جىس حركتٍا،هبيىان غمػط ٌػذا الهػذٌب، كعػدـ صػحتً )القاضػي 
ٗٗ.) 

كالسبب في ضػعؼ ٌػذا الكجػً ٌػك حصػكؿ الهشػقة فػي ىطػؽ الكمهػة؛ لكجػكد الصػعكبة 
ػػذا السػػبب يسػػتىبط هػػف قػػكؿ الىػػاظـ:  يؿ الٍهػػزة هػػف جػػىس حركػػة هػػا قبمٍػػا، ٌك فػي تسػٍػ
، أم جاءبخصػػمة  )أعضػبل(، كالهعضػػؿ األهػػر الشػديد هػػف قػػكلٍـ: جػاءى فػػبلفي بهيٍعًضػػمىةو

عػػػؿ الٍهػػػزة بيىٍػػا كبػػػيف حركػػػة هػػػا قبمٍػػػا، (، ألٌىػػػً جِْٓ/ُق ِّٖشػػديدة )األىبػػػارم 
 (.ْٗق ٔٓٔكالقياس أف تجعؿ بيىٍا كبيف حرؼ حركتٍا )شعمة 

كبهػػػا أٌف ٌػػػذا الكجػػػً هخػػػالؼ لمقيػػػاس الصػػػحيح، كفيػػػً هشػػػقة فػػػي الىطػػػؽ تتىػػػافى هػػػع 
السٍكلة كاليسر الذم تهيز بً القػرآف الكػريـ، فػبل شػؾ أٌىػً كجػً ضػعيؼ هػردكد خاصػة 

 ركاية صحيحة.كأىً لـ يثبت عف حهزة ب
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ىيػػكٍا المطمةةب الخةةامس:  ا لىقيػػكٍا ٱلَّػػًذيفى ءىاهى ذى حػػرؼ )هسػػتٍزءكف( هػػف قػػكؿ اهلل تعػػالى:  كىاً 
مىك ا خى ذى ىَّا كىاً  ـ ًإلىى   اقىاليك ٍا ءىاهى ًٍ ًطيًى يى  ﴾]البقر  شى ا ىىحفي هيستىًٍزءيكفى عىكيـ ًإىَّهى  [ُْ: ةقىاليك ٍا ًإىَّا هى

 قاؿ اإلهاـ الشاطبي:

ٍهسٍ  - ِْٕ ٍسره قىٍبؿي ًقيؿى كىأيٍخًهبلن كى كى ـل كى ضى ىىٍحكييي  كى ًً كى ٍذؼي ًفي ًٍٍزءيكفى اٍلحى  تى

 (َِق َٗٓ)الشاطبي 

إذا كقػػؼ حهػػزة عمػػى هػػا لػػيس لٍهزتػػً صػػكرة، ىحػػك: )هسػػتٍزءكف(، فإىػػً يقػػؼ بحػػذؼ 
ػػذا ههػػا زادتػً الشػػاطبية عمػػى  ىػا أراد الىػػاظـ أف يبػػيف حركػة هػػا قبػػؿ الٍهػز، ٌك الٍهزة،ٌك

ك بيػاف حركػة الحػرؼ الػذم قبػؿ الٍهػز بعػد حػذؼ الٍهػز، فبػٌيف أٌف الحػرؼ التيسير،  ٌك
ػك كسػر  كف(، ثػـ بػيف كجٍػان آخػر ٌك الذم قبؿ الٍهز يضـ بعد الحػذؼ فتصػبح )هسػتٍزي
الحػػرؼ الػػذم قبػػؿ الٍهػػزة بعػػد حػػذفٍا، كبػػيف أٌىػػً كجػػً خاهػػؿ، أم: سػػاقط فػػبل يقػػرأ بػػً 

 (.ٖٗق َُٖلحهزة )ابف القاصح 

ا الكجػػػً هخالفتػػً لقكاعػػد المغػػػة العربيػػة، فمػػػيس فػػي العربيػػػة كاك كالعمػػة فػػي ضػػػعؼ ٌػػذ
( إضػػافة إلػى عػػدـ التىاسػػب بػيف الػػكاك كالكسػػر، ْٗق ٔٓٔسػاكىة قبمٍػػا كسػرة )شػػعمة 

 كثقؿ الىطؽ بالكمهة.

كعمى ضكء ها سبؽ يتضػح أٌف ٌػذا الكجػً ضػعيؼ هػف حيػث المغػة، كهػف حيػث الىقػؿ 
ا الػػذم أشػػار إليػػً الشػػاطبي باإلخهػػاؿ ال فمػػذا ضػػعفً الىػػاظـ، قػػاؿ ابػػف الجػػزرم: )فٍػػذ

 (ْْْ/ُق ّّٖيصح ركاية كال قياسان، كاهلل أعمـ(.)ابف الجزرم 
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 الركـ في باب كقؼ حهزة عمى الٍهز.المطمب السادس: 

 قاؿ اإلهاـ الشاطبي:

ػذَّ  - ِّٓ ٍفتيكحػان فىقىٍد شى ؽى هى ًي  كىأٍلحى ػ ٍحضػان سيكيكىى تدَّ هى ـٍ كىاعى ـٍ يىري ٍف لى هى  هيكغًػبلى كى

 (ُِق َٗٓ)الشاطبي 

أم هف ترؾ الركـ في كقؼ حهزة فيها يجكز فيً الركـ، كاكتفػى فقػط بػالكقؼ بالسػككف 
الهحض، كألحؽ الحػرؼ الهضػهكـ كالهكسػكر بػالهفتكح فػي عػدـ جػكاز الػركـ كاإلشػهاـ، 

 (ِِْ/ُق ُّٖفإف هذٌبً هذٌب شاذ كهكغؿ في الشذكذ.)السخاكم 

ا اشػتٍر عىػد القػراء هػف أٌف هػذٌب حهػزة الػركـ إذا كقػؼ كسبب شذكذ ٌذا الكجً ٌك هػ
 (.ُُٖق ٓٔٔعمى الٍهز،إال فيها ثبت استثىاؤي )أبك شاهة 

 كيكفي شذكذ ٌذا الكجً كعدـ اشتٍاري دليبلن عمى ردي كفسادي.

 

 المبحث الثالث

 األوجو التي أشار اإلمام الشاطي إلى ضعفيا في الفرش

 

ػػـ تىسػػتىًغيثيكفى  قػػكؿ اهلل تعػػالى:  ًإذحػػرؼ )هػػردفيف( هػػف المطمةةب األول:  بَّكي ابى  رى  فىٱسػػتىجى
بلى    لىكيـ أىىِّي هيًهدُّكيـ ًبأىلؼ ةً هِّفى ٱلهى  [ٗهيرًدًفيفى ﴾]األىفاؿ:  ًئكى

 قاؿ اإلهاـ الشاطبي:
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ػكَّ  - ُْٕ لىٍيسى هيعى ٍف قيٍىبيػؿو ييػٍركىل كى ٍفتىػحي  ىىاًفػعه     كىعى ًفي هيٍرًدًفيػفى  الػدَّاؿى  يى  الى كى

 (ٔٓق َٗٓ)الشاطبي 

أم  قػػرأ ىػػافع فػػتح الػػداؿ فػػي )هػػردفيف(،كركل ابػػف هجاٌػػد أٌىقىبػػؿ قػػرأ هثػػؿ ىػػافع بفػػتح 
الداؿ، كضعؼ الىاظـ ٌذي الركاية التي ركيت عػف قىبػؿ، حيػث بػٌيف أٌىػً كجػً ال يعػكؿ 

 (.َُّ/ِق ُّٖعميً)السخاكم 

ة ٌػذا الكجػً عػف كسبب ضعؼ ٌػذا الكجػً، ٌػك هػا صػرح بػً ابػف هجاٌػد هػف أٌف ركايػ
 (.ّْٖق ّّٖقىبؿ هف طريقً كٌٍـ )ابف الجزرم 

كبهػا أٌف ركايػة فػتح الػداؿ فػي )هػردفيف( عػػف قىبػؿ جػاءت هػف ركايػة ابػف هجاٌػد، كقػػد 
صرح ابف هجاٌػد بػأٌف ٌػذي الركايػة عىػً كٌٍـ،فػذلؾ يػدؿ عمػى ضػعؼ ركايػة ٌػذا الكجػً 

 اطبية.عف قىبؿ، فبل يقرأ لً بٍذا الكجً هف طريؽ التيسير كالش

قاؿ ابف القاصح: )كقد ثبت الفتح عف قىبؿ هف طريؽ العبػاس، كأبػي عػكف هػف طريػؽ 
، كاألكلػػى أف ال يقػرأ هػػف طريػػؽ القصػػيد لقىبػؿ بػػالفتح كهػػا حكػػي  األٌػكازم، كأبػػي الكػػـر

( كقػد بػيف ابػف الجػزرم عػدـ ِّّق َُٖعف ابف هجاٌد في التيسير(، )ابف القاصح 
أٌف ابػف هجاٌػػد كػاف يقػرأ لقىبػؿ بكسػر الػداؿ كبػً قػػرأ صػحة ٌػذا الكجػً عػف قىبػؿ هبيىػان 

 (.ِٕٓ/ِق ّّٖالداىي كعميً أٌؿ األداء )ابف الجزرم 

 

ػػا  المطمةةب الثةةاني:  يىى ًً أىف  ًإلىػػى حػػرؼ )تبػػكءا( هػػف قػػكؿ اهلل تعػػالى:  كىأىكحى ػػى  كىأىًخيػػ هيكسى
ػػػا ػػػكَّءىا ًلقىكًهكيهى ميػػػكاٍ  ابيييكتػػػ ًبًهصػػػر تىبى ػػػػؤًهًىيفى ًقبمىػػػة كى  بيييػػػػكتىكيـ كىٱجعى ػػػًر ٱلهي بىشِّ ةى كى ػػػمىك  ػػػكٍا ٱلصَّ أىًقيهي

 [ٕٖ﴾]يكىس: 
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 قاؿ اإلهاـ الشاطبي: 

ػبلى  - ُٕٓ ـٍ  يىًصحَّ  فىييٍحهى ٍفصو لى ٍقًؼ حى ػكَّءا ًبيىا كى ٍكـه  تىبى  هىعى اٍلهػدِّ قىٍطعي السٍِّحًر حي

 (ٗٓق َٗٓ)الشاطبي 

ٍيىػػا ًإلػػى هيكسػػى أخبػػر الىػػاظـ أٌىػػً ركم عػػف حفػػص فػػي الكقػػؼ عمػػى قكلػػً تعالى:}كى  أىٍكحى
ًً أىٍف تىبىكَّءا{،أٌىً يقؼ بياء هفتكحة هكاف الٍهزة فتىطؽ)تبكيا(،لكٌىػً بػٌيف عػدـ صػحة  كىأىًخي

 (.ّْٓق ٌَُٖذا الكجً عف حفص )ابف القاصح 

كعمػػة ضػػعؼ ٌػػذي القػػراءة، ٌػػك ضػػعؼ ركايتٍػػا عػػف حفػػص، كهخالفتٍػػا لقكاعػػد المغػػة 
 (.َُٓق ٓٔٔالٍهز)أبكشاهة العربية؛ ألٌىً ليس عمى قياس تسٍيؿ 

كضػػعؼ الركاية،كهخالفػػة قكاعػػد المغػػة العربيػػة، ههػػا تػػرد بػػً القػػراءة، كتعتبػػر فػػي عػػداد 
 القراءات الشاذة.

 

قيػكؿي المطمب الثالث:  يى ـ كى ًٍ ػًة ييخػًزي هى ػكـى ٱلًقيى  َـّ يى ( هػف قػكؿ اهلل تعػالى:  ثيػ اًئيى كى حرؼ )شيرى
ػ ا ًءمى ٱلَّػًذيفى كيىػػتـي تيشى   كى ػرى ـ قىػػاؿى ٱلَّػًذيفى أيكتيػكٍا ٱلًعمػػـى ًإفَّ ٱلًخػزمى  كفى اقُّ أىيػفى شي ًٍ ػكـى  ًفػي ػػك ءى  ٱليى كىٱلسُّ

ًفًريفى ﴾ ]الىحؿ:  مىى ٱلكى   [ِٕعى

 قاؿ اإلهاـ الشاطبي: 

ٍىبلى  - َٖٖ ٌىٍم ٍىٍهًز  اًئيى اٍلخيٍمؼي ًفي اٍل كى ًفي شيرى اًصـه  كى حَّ يىٍدعيكفى عى ييٍىًبتي ىيكفه صى  كى

 [ ْٔق َٗٓ]الشاطبي 
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{، فػػركم عىػػً حػػذؼ الٍهػػز  كاًئيى الَّػػًذيفى ػػرى اختمػػؼ عػػف البػػزم فػػي قكلػػً تعػػالى: }أىٍيػػفى شي
كالىطػػؽ بيػػاء هفتكحػػة بعػػد األلػػؼ، كركم عىػػً إثبػػات الٍهػػز كقػػراءة غيػػري هػػف القػػراء، 
كالكجػً األكؿ ضػػعيؼ ال يقػػرأ بػً، كأشػػار الىػػاظـ إلػػى ضػعفً بقكلػػً )ٌمٍػػبل( )القاضػػي 

 (َّٓق َُّْ

قػػراءة هػف جٍتػػيف: أٌف ٌػػذي الركايػة لػػـ تػرد عػػف البػزم هػػف طريػػؽ كسػبب ضػػعؼ ٌػذي ال
ػػػي هخالفػػػػة لقكاعػػػد المغػػػػة العربيػػػة ألٌف  قصػػػػر  التيسػػػير كال هػػػػف طريػػػؽ الشػػػػاطبية، ٌك

 (ٕٓٓق ٓٔٔالههدكد ضعيؼ ال يجيزي الىحكيكف إال في ضركرة الشعر )أبكشاهة 

ؽ الهتقدهػة، ال هػف قاؿ في الىشر: )كالحػؽ أٌف ٌػذي القػراءة ثبتػت عػف البػزم هػف الطػر  
 (َّّ/ِق ّّٖطرؽ التيسير، كال الشاطبية، كال هف طرقىا( )ابف الجزرم 

كيستىتج ههػا تقػدـ أف ركايػة حػذؼ الٍهػز فػي )شػركائي(، ثابتػة عػف البػزم لكٌىٍػا ثبتػت 
هػػف طػػػرؽ أخػػػرل، كلػػـ تثبػػػت هػػػف طريػػؽ التيسػػػير، كال هػػػف طريػػؽ الشػػػاطبية، كال هػػػف 

م هػف طريػؽ الشػاطبية كالتيسػير، كال هػف طريػؽ الىشػر، طريؽ الىشر، فػبل يقػرأ بٍػا لمبػز 
لعػػػدـ ثبكتٍػػػا هػػػف ٌػػػذي الطػػػرؽ، كبهػػػا أٌف ٌػػػذي الركايػػػة لػػػـ تثبػػػت هػػػف طريػػػؽ القػػػراءات 
الصػػغرل كال هػػف طريػػؽ القػػراءات العشػػر، كالعمهػػاء هجهعػػكف عمػػى أٌف هػػا كراء العشػػر 

ذكذ ٌػػذي فػػذلؾ يػػدؿ عمػػى شػػ -ألىٍػػـ حصػػركا القػػراءات العشػػر الهتػػكاترة  -فٍػػك شػػاذ 
 القراءة، خاصة كأىٍا هخالفة لمقياس المغكم.

 

ػا ًعىػدى المطمب الرابع:  هى كيـ يىىفىػدي كى ػا ًعىػدى حرؼ )كلىجزيف الذيف( هف قكؿ اهلل تعالى:  هى
لىىىجًزيىفَّ  ٱلمًًَّ بىاؽ ك اٍ  ٱلًَّذيفى  كى بىري ٌيـ صى ميكفى ﴾]الىحؿ:  أىجرى اىيكٍا يىعهى ا كى ًف هى  [ًٔٗبأىحسى

 الشاطبي:قاؿ اإلهاـ  
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ًً ىيكِّالى  - ُّٖ اًعي ػػػػًزيىفَّ الًَّذيفى الىُّكفي دى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىىٍجػ اًئعه كى ًي ذى اىي ـي ًإٍسكى ظىٍعًىكي  كى

َّبلى  - ُْٖ كىل الىَّقَّاشي ىيكىان هيكى ًي رى ٍى ًي ىىصَّ االٍخفىشي يىاءىيي كىعى ٍى مىٍكتي كىعى  هى

 (ْٔق َٗٓ)الشاطبي 

قكلً تعالى: }كلىجزيف الذيف{، ركاية بالياء ىٌص كردت ركايتاف عف ابف ذككاف في 
ك هف تبلهيذ ابف ذككاف، كركاية بالىكف كركاٌا  عميٍا األخفش ٌاركف بف هكسى، ٌك
الىقاش هحهد بف الحسف البغدادم الهفسر عف األخفش، كأشار الىاظـ إلى ضعؼ 

ؿ بهعىى الغمط، كيفيد بل( هف الٌك ذلؾ أٌف  ٌذي الركاية عف ابف ذككاف بقكلً: )هٌك
ـ في ٌذي الركاية عف األخفش؛ ألٌف األخفش ىص في كتابً عمى القراءة  الىقاش كًٌ
بالىكف البف ذككاف في }كلىجزيف الذيف{، فتككف قراءة ابف ذككاف بالياء فقط )شعمة 

 (.ِِٖق ٓٔٔ

كسبب ضعؼ ٌذي الركاية عف ابف ذككاف، ضعؼ ركاية الىقاش ألٌىً ضعيؼ عىد 
 (َٔٓق ٔٓٔأقكل هىً في الركاية )أبكشاهة  أٌؿ الىقؿ، كاألخفش

يتضح هها سبؽ أف القراءة بالىكف ال تصح عف ابف ذككاف؛ لضعؼ هف ركاٌا عىً، 
شاـ هف طريؽ العراقييف، كاالقتصار  لكف صٌحت الركاية بالىكف عف ابف ذككاف، ٌك

عمى ركاية الياء إٌىها ٌك هف طريؽ الهغاربة، فيتحصؿ هف ذلؾ أٌف البف ذككاف 
ك  ك هف ركاية الهغاربة، كآخر بالىكف ٌك شاـ في }لىجزيف{ كجٍاف: كجً بالياء ٌك ٌك

 هف ركاية العراقييف.

قاؿ ابف الجزرم: )كال شؾ في صحة الىكف عف ٌشاـ كابف ذككاف جهيعان، هف طرؽ 
العراقييف قاطبة، فقد قطع بذلؾ عىٍها الحافظ الكبير أبك العبلء الٍهداىي كها ركاي 

قة، ىعـ ىص الهغاربة قاطبة هف جهيع طرقٍـ عف ٌشاـ كابف ذككاف سائر الهشار 
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جهيعان بالباء كجٍا كاحدا، ككذا ٌك في العىكاف كالهجتبى لعبد الجبار كاإلرشاد 
 (َّٓ/ِق ّّٖكالتذكرة، البف غمبكف، كبذلؾ قرأ الباقكف.( )ابف الجزرم 

 

ػمالمطمب الخامس:  ـحرؼ )ىحسات( هف قكؿ اهلل تعػالى:  فىأىرسى ًٍ مىي ػراا ًريحػ ىىاعى رصى  صى
ػات  ًفػي  أىيَّػاـ ٍـي  ىًَّحسى ةً   لِّىيػًذيقى ػك  يى ػػذىابى ٱلًخػزًم ًفػي ٱلحى ػذىابي ٱأل ًخػرىةً  عى لىعى ٌيػػـ  أىخػزىل   ٱلػػدُّىيىا كى كى

كفى ﴾]فصمت:  ري  [ُٔالى ييىصى

  قاؿ اإلهاـ الشاطبي:

قىٍكؿي  هي  - َُُٓ كاى    كى ٍسرييي ذى ًً كى اتو ًب افي ىىٍحسى ٍسكى  ًهيًؿ السِّيًف  ًلمٍَّيًث  أيٍخًهػبلى كىاً 

 (ُٖق َٗٓ)الشاطبي 

{ بكسػػر إسػػكاىالحاء،  يػػأَّاـو ىىًحسػػاتو أخبػػر أٌف الكػػكفييف، كابػػف عػػاهر قرءكاقكلػػً تعػػالى: }ى
فتعيف لمباقيف القراءة بإسكاىٍا، ثػـ أخبػر أٌف قػكؿ هػف قػاؿ بإهالػة السػيف هػف }ىحسػات{ 

ػػك أبػػك الحػػارث الػػراكم عػػف الكسػػائ -لميػػث  قػػكؿ هخهػػؿ، أم هتػػركؾ لػػـ يقػػرءكا  -ي ٌك
 (ِّْق َُٖبً.)ابف القاصح 

ػف أبػي  ػف أصػحابً، عى ر، عى ًٌ ػا ػف أبػي طى كسبب ضعؼ ٌذي الركاية، أٌف ركايةاٍلفىاًرًسػي عى
اًرث إهالة فىٍتحة السِّيف كٌٍـ، كها صػرح بػذلؾ الػداىي، كابػف الجػزرم )الػداىي  ق ْْْاٍلحى

ُّٗ.) 

ة السػػػيف فػػػي }ىحسػػات{، ركايػػػة ضػػعيفة عػػػف أبػػػي فيتحصػػؿ ههػػػا تقػػدـ أٌف ركايػػػة إهالػػ
ػػػـ فػػػي الركايػػػة، فٍػػػي ليسػػت هػػػف طريػػػؽ الشػػػاطبية، كال هػػػف طريػػػؽ  الحػػارث؛ ألٌىٍػػػا كٌٍ

 التيسير، كال هف طرؽ الىشر.
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﴾ ]العمؽ: آحرؼ )أف رآي( هف قكؿ اهلل تعالى:  أىف رَّ المطمب السادس:   [ٕيي ٱستىغىىى  

 قاؿ اإلهاـ الشاطبي:

ٍف قي  - ُُُٓ ػبلى كىعى ًً  هيتىعىهِّ ػٍذ  ًبػ ـٍ  يىٍأخي لىػ ًد  رىآيي  كى ًٌ كىل اٍبفي هيجاى  ٍىبيؿو قىٍصران رى

 (ٖٗق َٗٓ)الشاطبي 

ركل ابف هجاٌد عف قىبؿ قصر ٌهزة }أف رأي استغىى{، بسكرة العمؽ، كالهراد 
بالقصر: حذؼ األلؼ التي بعد الٍهزة، كقرأ غيري بإثبات األلؼ بعد الٍهزة، ثـ أفاد 

بف هجاٌد ركل القصر عف قىبؿ، كلكف لـ يعهؿ بً، كلـ يقرئ بً غيري، أٌف ا
 ( فٍك كجً هردكد عىد ابف هجاٌد.َّٖق َُّْ)القاضي 

كسبب رد كجً قصر الٍهزة ٌك أٌف ابف هجاٌد عٌد ٌذي القراءة غمطان، حيث قاؿ في 
ا قىرىأت عمى قىبؿ }أىف رىآيي{ ًبغىيٍ  ر ألؼ بعد اٍلٍهزىة، كتاب السبعة: )قىرىأى اٍبف كثير ًفيهى

ٌيكى غمط أًلىٌف رءاي هثؿ رعاي ههاال كىغير ههاؿ( )ابف هجاٌد  ق ِّْكزف رعً، كى
ف جاء ىحكي ففي ضركرة ِٗٔ ( إضافة إلى ضعؼ ٌذا الحذؼ في العربية؛ ألٌىً كا 

ا عمى ألسىتٍـ،فبل يجكز القياس  شعر أك ها يجرم هجرل ذلؾ هف كمهة كثر دكٌر
 (ِٕٕق ٓٔٔعمى ذلؾ)أبك شاهة 

كيظٍر هها تقدـ ضعؼ كجً القصر عف قىبؿ، كلكف الصحيح كالذم عميً 
الهحققكف، ٌك صحة كجً قصر الٍهزة عف قىبؿ، كها حكاي ابف هجاٌد هف ضعؼ 

ٌذي القراءة، قد ردي عميً أئهة القراءات كأىكركا عميً ذلؾ، فبل يمـز هف ضعؼ القراءة 
في غيث الىفع: )كال كجً لتضعيفً فإٌىً  في العربية ردٌا إذا صحت الركاية بٍا، جاء



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -211- 

صحيح ثابت قطع بً الداىي في التيسير كغيري، كقرأ بً غير كاحد عمى ابف هجاٌد 
ىفسً كصالح الهؤدب، كبكار بف أحهد،كالهطكعي،كالشىبكذم،كعبد اهلل بف اليسع 

(، كجـز ابف الجزرم َْٔق ُُُٖاألىطاكي، كزيد بف أبي ببلؿ( )الصفاقسي 
الكجً في كتابً الىشر حيث قاؿ: )كال شؾ أف القصر أثبت كأصح عىً  بصحة ٌذا

هف طريؽ األداء، كالهد أقكل هف طريؽ الىص، كبٍها آخذ هف طريقً جهعان بيف 
الىص كاألداء، كهف زعـ أف ابف هجاٌد لـ يأخذ بالقصر، فقد أبعد في الغاية، 

ة كجً القصر عف (، كبذلؾ يعمـ صحَِْ/ِق ّّٖكخالؼ الركاية( )ابف الجزرم 
قىبؿ هف طريؽ التيسير كالشاطبية كطرؽ الىشر، كفٌصؿ ابف الجزرم طرؽ الركاية 

عف قىبؿ فقاؿ: )إف أخذ عف قىبؿ بغير طريؽ ابف هجاٌد كالزيىبي كابف شىبكذ كأبي 
ف أخذ عىً بطريؽ الزيىبي فبالهد  ها فبالقصر كجٍان كاحدان ببل ريب، كا  ربيعة كغيٌر

ها صحيحاف عىً كالجهاعة كجٍان كا ف أخذ بطريؽ ابف هجاٌد فبالكجٍيف، ٌك حدان، كا 
ها()البىا   (.ُٗٓق ُُُٕفي الكافي كتمخيص ابف بميهة كغيٌر

 الخاتمة

 أكالن( الىتائج:

 تكصؿ الباحث هف خبلؿ البحث إلى الىتائج التالية:

 بلغ عدد اِوجه التً أشار إلى ضعفها اْمام الشاطبً فً ٔمٌتهاثنا عشر وجهاً،

 منها ستة أوجه ذكرها فً اِصول، وستة أوجه أخرى ذكرها فً الفرش.
فً قوله تعالى: }ولنجزٌن الذٌن{ تبٌن صحة وجه القراءة بالنون عن ابن ذكوان،  

 وعدم ضعفها كما بٌن ذلك المحققون.
رواٌة حذف الهمزة فً قوله تعالى: }أن رءاه استغنى{،رواٌة صحٌحة عن قنبل  

 .كما ذكر المحققون
لم ٌبٌن علّة ضعف هذه اِوجه التً أشار إلى  -رحمه هللا –أن اْمام الشاطبًٌ

ضعفها إٔ فً وجهٌن فقط هما: وجه إظهار }آل لوط{، واَخر وجه إظهار واو 
 هو المضموم هاؤه.



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -212- 

أن هناك أوجهاً ورواٌات ضعٌفة نسبت إلى اِئمة أصحاب القراءات العشر  
ٌّن ضعفه ا المحققون من علماء القراءات كالشاطبً وابن المتواترة ورواتهم، ب

 الجزري والدانً.

 ثاىيا( التكصيات:

يكصي الباحث باالستفادة هف هىظكهة الشاطبية، كدراستٍا كفؽ الهىٍج العمهي، حتى 
تتـ االستفادة هىٍا عمى أكسع الكجكي، فإىٍا تحهؿ بيف طياتٍا الكثير هها يصمح 

 لمدراسة كالبحث العمهي.

 والمصادر والمراجع:اليوامش 

ابف الجزرم، غاية الىٍاية في طبقات القراء، شهس الديف أبك الخير ابف  .ُ
ٌػ(، هكتبة ابف تيهية، ّّٖالجزرم، هحهد بف هحهد بف يكسؼ )الهتكفى: 

 ٌػ ج. برجستراسر.ُُّٓعىي بىشري ألكؿ هرة عاـ 
ديف أحهد ابف خمكاف، كفيات األعياف كأىباء أبىاء الزهاف، أبك العباس شهس ال .ِ

بف هحهد بف إبراٌيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرهكي اإلربمي )الهتكفى: 
بيركت، الطبعة األكلى  –ٌػ(،  تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر ُٖٔ

 ـ.ُُٕٗ
 (َِ/ِابف الجزرم، غاية الىٍاية في طبقات القراء ) .ّ
الذٌبي، سير أعبلـ الىببلء، شهس الديف أبك عبد اهلل هحهد بف أحهد بف  .ْ

القاٌرة، الطبعة  -ٌػ(، دار الحديثْٖٕعثهاف بف قىاٍيهاز الذٌبي )الهتكفى: 
 ـ.ََِٔ-ٌػُِْٕ

 (َِ/ِابف الجزرم، غاية الىٍاية في طبقات القراء ) .ٓ
 (َُْ/ُٓالذٌبي، سير أعبلـ الىببلء، ) .ٔ
ابف فرحكف، الديباج الهذٌب في هعرفة أعياف عمهاء الهذٌب، إبراٌيـ بف  .ٕ

اف الديف اليعهرم )الهتكفى: عمي بف هحهد، ابف فرحك  ٌػ(، تحقيؽ ٕٗٗف، بٌر
كتعميؽ: الدكتكر هحهد األحهدم أبك الىكر، دار التراث لمطبع كالىشر، 
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 القاٌرة.
الذهبً، معرفة القراء الكبار على الطبقات واِعصار، شمس الدٌن أبو عبد هللا 

ماز الذهبً )المتوفى:  ٌْ الكتب العلمٌة،  هـ(، دار1ٗ2محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا
 م.331ٔ -هـ 1ٔٗٔالطبعة اِولى 

 (َِ/ِابف الجزرم، غاية الىٍاية في طبقات القراء ) .ٖ
 (َِ/ِابف الجزرم،غاية الىٍاية في طبقات القراء ) .ٗ

السخاكم، فتح الكصيد في شرح القصيد، عمـ الديف أبك الحسف عمي بف  .َُ
شرؼ، دار  ق، تحقيؽ: جهاؿ الديف هحهدّْٔهحهد السخاكم الهتكفى سىة 

 ـ.ََِْ، ُِْٓطىطا، الطبعة األكلى،  –الصحابة لمتراث 
 [ٗٓ]الًحجر:  .ُُ

ه بن أحمد  الشاطبً، حرز اِمانً ووجه التهانً فً القراءات السبع، قاسم بن فٌرُّ
الرعٌنً الشاطبً اِندلسً )المتوفى سنة خمسائة وتسعٌن هجرٌة(، تصحٌح: علً 

لبنان، الطبعة  –بٌروت  –ات القرآنٌة بن سعد الغامدي، دار الغوثانً للدراس
 م.ٕٗٔٓه/ ٖ٘ٗٔاِولى 

المالقً، الدر النثٌر والعذب النمٌرفً شرح مشكٕت وحل مقفٕت اشتمل علٌها 
كتاب التٌسٌر ِبً عمروالدانً، عبد الواحد بن محمد بن علً بن أبً السداد 

 أحمد المقر ، هـ(، تحقٌق ودراسة: أحمد عبد هللا 1ٓ٘اِموي المالقً )المتوفى: 

 م.33ٓٔهـ /  ٔٔٗٔجدة  –دار الفنون للطباعة والنشر 
أبو شامة، إبراز المعانً من حرز اِمانً فً القراءات السبع،أبو القاسم شهاب 

الدٌن عبد الرحمن بن إسماعٌل بن إبراهٌم المقدسً الدمشقً المعروف بأبً شامة 
محمد جادو، مطابع الجامعة  هـ(، تحقٌق: محمود بن عبد الخالق٘ٙٙ)المتوفى: 

 اْسٕمٌة بالمدٌنة المنورة )ت د( .
القاضً، الوافً فً شرح الشاطبٌة فً القراءات السبع،عبد الفتاح بن عبد الغنً بن 

هـ ، مكتبة السوادي للتوزٌع، الطبعة: الرابعة، ٖٓٗٔمحمد القاضً )المتوفى: 
 م .33ٕٔ -هـ  ٕٔٗٔ

 [ٕٔ]الىحؿ: .ُِ
 (ًٔٔ ووجه التهانً فً القراءات السبع )ص: الشاطبً، حرز اِمان

ابف القاصح، سراج القارئ الهبتدم كتذكار الهقرئ الهىتٍي، أبك القاسـ )أك  .ُّ
أبك البقاء( عمي بف عثهاف بف هحهد بف أحهد بف الحسف الهعركؼ بابف 

ٌػ(، َُٖالقاصح العذرم البغدادم ثـ الهصرم الشافعي الهقرئ )الهتكفى: 
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 –ئ الهصرية: عمي الضباع، هطبعة هصطفى البابي الحمبي راجعً شيخ الهقار 
 ـ. ُْٓٗ -ٌػ  ُّّٕهصر، الطبعة الثالثة، 

(، عمي بف هحهد بف َٗٓالسخاكم، جهاؿ القراء ككهاؿ اإلقراء، )ص:  .ُْ
عبد الصهد الٍهداىي الهصرم الشافعي، أبك الحسف، عمـ الديف السخاكم 

عبد الدايـ سيؼ القاضي، ٌػ(، دراسة كتحقيؽ: عبد الحؽ ّْٔ)الهتكفى: 
 ـ. ُٗٗٗ -ٌػ  ُُْٗبيركت، الطبعة: األكلى،  –هؤسسة الكتب الثقافية 

 (.ٖٓالقاضي، الكافي في شرح الشاطبية )ص:  .ُٓ
 (2ٙأبو شامة، إبراز المعانً من حرز اِمانً )ص: 

ابن الجري، النشر فً القراءات العشر،شمس الدٌن أبو الخٌر ابن الجزري، محمد 
هـ(، تحقٌق: علً محمد الضباع )المتوفى  2ٌٖٖوسف )المتوفى :  بن محمد بن

 هـ(، المطبعة التجارٌة الكبرى ]تصوٌر دار الكتاب العلمٌة[ )ت د(. 2ٖٓٔ

 [َِ-ُٗ]الحاقة: .ُٔ
 (ُٗلشاطبي، حرز األهاىي ككجً التٍاىي في القراءات السبع )ص: اا .ُٕ

 (٘ٙٔأبو شامة، إبراز المعانً من حرز اِمانً )ص: 
، التٌسٌر فً القراءات السبع، عثمان بن سعٌد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدانً

بٌروت،  –هـ(، تحقٌق: أوتوترٌزل، دار الكتاب العربً ٗٗٗالدانً )المتوفى: 

 م.32ٗٔهـ/ ٗٓٗٔالطبعة الثانٌة، 

 [ُْ]األحزاب: .ُٖ
 (ٕٓابن الجزري، حرز اِمانً ووجه التهانً فً القراءات السبع، )ص: 

 (ٗٗكافي في شرح الشاطبية )صالقاضي، ال .ُٗ
اِنباري، الزاهر فً معانً كلمات الناس،حمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو 

 –هـ(، تحقٌق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 2ٕٖبكر اِنباري )المتوفى: 
 33ٕٔ-هـ  ٕٔٗٔبٌروت، الطبعة اِولى، 

بف هحهد بف أحهد شعمة، كىز الهعاىي شرح حرز األهاىي، هحهد بف أحهد  .َِ
بف الحسيف الهكصمي الهعركؼ بشعمة، تحقيؽ: الشيخ زكريا عهيرات، دار 

 ـ. ََِٗبيركت لبىاف، الطبعة الثاىية  –الكتب العمهية 
 [ٗٔ]البقرة:

 (َِالشاطبي، حرز األهاىي ككجً التٍاىي في القراءات السبع )ص:  .ُِ
 (23ً )ص: ابن القاصح، سراج القار  المبتدي وتذكار المقر  المنته
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 ْٗشعمة، كىز الهعاىي شرح حرز األهاىي، ص .ِِ
 (ْْْ/ ُابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر ) .ِّ
 (ُِالشاطبي، حرز األهاىي ككجً التٍاىي في القراءات السبع )ص:  .ِْ
 (.ِِْ/ُالسخاكم، فتح الكصيد في شرح القصيد، ) .ِٓ
 (.ُُٖأبك شاهة، إبراز الهعاىي هف حرز األهاىي )ص:  .ِٔ
 [ 3]اِنفال:

 (ٔٓالشاطبي، حرز األهاىي ككجً التٍاىي في القراءات السبع )ص:  .ِٕ
 َُّ/ِالسخاكم، فتح الكصيد في شرح القصيد  .ِٖ
ابف الجزرم، تحبير التيسير في القراءات العشر، شهس الديف أبك الخير  .ِٗ

ٌػ(، تحقيؽ: د. أحهد ّّٖابف الجزرم، هحهد بف هحهد بف يكسؼ )الهتكفى: 
 -ٌػ ُُِْاألردف / عهاف، الطبعة األكلى،  -الفرقاف  هحهد هفمح القضاة، دار

 ـ.َََِ
 (ٖٖٕابن القاصح، سراج القار  المبتدي وتذكار المقر  المنتهً )ص: 

 ِٕٓ/ِابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر البف الجزرم  .َّ
 [ٕٖ]يكىس: .ُّ
 (ٗٓالشاطبي، حرز األهاىي ككجً التٍاىي في القراءات السبع )ص:  .ِّ

 (ٕ٘ٗسراج القار  المبتدي وتذكار المقر  المنتهً )ص: ابن القاصح، 
 (ٓٔ٘أبو شامة، إبراز المعانً من حرز اِمانً )ص: 

 [1ٕ]النحل:

 (ْٔالشاطبي، حرز األهاىي ككجً التٍاىي في القراءات السبع )ص:  .ّّ
 (ٖ٘ٓالقاضً، الوافً فً شرح الشاطبٌة )ص: 

 (1٘٘أبو شامة، إبراز المعانً من حرز اِمانً )ص: 
 (ٖٖٓ/ ٕابن الجزري، النشر فً القراءات العشر )

 [ٔٗ]الىحؿ: .ّْ
 (ٗٙالشاطبً، حرز اِمانً ووجه التهانً فً القراءات السبع )ص: 

 ( ِِٖشعمة، كىز الهعاىي في شرح حرز األهاىي )ص .ّٓ
 (.ٓٙ٘أبو شامة، إبراز المعانً من حرز اِمانً )ص: 

 (َّٓ/ ِابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر ) .ّٔ
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مىت: .ّٕ  [ُٔ]فيصِّ
 (ُٖالشاطبي، حرز األهاىي ككجً التٍاىي في القراءات السبع )ص:  .ّٖ

 (ٕٖٗابن القاصح، سراج القار  المبتدي وتذكار المقر  المنتهً )ص: 

 (.ُّٗالداىي، التيسير في القراءات السبع، )ص:  .ّٗ
 [ٕ]العمؽ: .َْ
 (ٖٗالشاطبي، حرز األهاىي ككجً التٍاىي في القراءات السبع )ص:  .ُْ

 (2ٖٓاضً، الوافً فً شرح الشاطبٌة )ص: الق
ابن مجاهد، السبعة فً القراءات، أحمد بن موسى بن العباس التمٌمً، أبو بكر بن 

مصر،  –هـ(، تحقٌق: شوقً ضٌف، دار المعارف ٕٖٗمجاهد البغدادي )المتوفى: 
 هـ.ٓٓٗٔالطبعة الثانٌة، 

 (1ٕ1أبو شامة، إبراز المعانً من حرز اِمانً )ص: 
اقسً، غٌث النفع فً القراءات السبع، علً بن محمد بن سالم، أبو الحسن الصف

هـ(، تحقٌق: أحمد محمود عبد 2ٔٔٔالنوري الصفاقسً المقر  المالكً )المتوفى: 
 -هـ  ٕ٘ٗٔبٌروت، الطبعة اِولى،  –السمٌع الشافعً الحفٌان، دار الكتب العلمٌة 

 .م ٕٗٓٓ

 (.َِْ/ ِر )ابف الجزرم، الىشر في القراءات العش .ِْ
البنا، إتحاف فضٕء البشر فً القراءات اِربعة عشر، حمد بن محمد بن أحمد بن 

، شهاب الدٌن الشهٌر بالبناء )المتوفى:  ًّ هـ(، تحقٌق: أنس 1ٔٔٔعبد الغنً الدمٌاط
 هـ.1ٕٗٔ -م ٕٙٓٓلبنان، الطبعة: الثالثة،  –مهرة، دار الكتب العلمٌة 
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نود الي موازنة البرامج واألداء وأثرىا عمي  اإلنتقال من موازنة الب
 األداء المالي

 -والية شرق دارفور–دراسة حالة وزارة المالية والقوى العاممة (
 ) الضعين

جاهعة  -أستاذ الهحاسبة الهشارؾ -.د.الٍادم آدـ هحهد إبراٌيـ أ
 . قسـ الهحاسبة –كمية التجارة  –الىيميف 

 

جاهعة  –لهحاسبة الهساعد استاذ ا –د. حسف عكض حسف خالد 
 . قسـ الهحاسبة –كمية التجارة  –الىيميف 

 

 قسـ الهحاسبة –طالب دكتكراة  –أ.ىصر الديف عمي عبد الكاحد أحهد 
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 مخص.الم

تهثمت هشكمة البحث في ٌؿ ٌىالؾ إتباع لمهىٍج العمهي السميـ في تىفيذ هكازىة البراهج 
ي الحككهي،هف خبلؿ هعرفة ها هدىالهكاكبة كاألداء لرفع كفاءة كتحسيف األداء الهال

لمتطكرات الحديثة في تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء بىاءان عمى التكقعات لفعالية الظركؼ 
الهحيطة  لمرقابة اإلدارية عمي الهصركفات الحككهيةكالتخطيط الجيد لئلىتقاؿ هف هكازىة 

دارية لتقكيـ االداء الهالي، ٌدفالبحث البىكد الي هكازىة البراهج كاألداء في دعـ الرقابة اإل
الي التعرؼ السميـ عمى تىفيذ هكازىة البراهج كاألداء لرفع كفاءة كتحسيف األداء الهالي 
الحككهي، كتىفيذ التخطيط الجيد لئلىتقاؿ هف هكازىة البىكد الي هكازىة البراهج كاألداء في 

البحث الهىٍج الكصفي التحميمي دعـ الرقابة الهحاسبية لتقكيـ األداء الهالي، أتبع 
كتكصؿ البحث الي عدد هف  (SPSS)بإستخداـ الحزهة اإلحصائية لمعمـك االجتهاعية 

الىتائج هىٍاساٌـ اإلىتقاؿ هف هكازىة البىكد الى هكازىة البراهج كاألداء في تقكيـ األداء 
عدة تكصيات الهالي في كزارة الهالية كالقكل العاهمة كالية شرؽ دارفكر، كضع البحث 

هىٍا إحكاـ الرقابة اإلدارية كالهحاسبية عمى كحدات األداء كهراكز الهسؤكلية في الكزارة، 
تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء لهتابعة تحقيؽ األٌداؼ الهرسكهة لتمبية إحتياجات 

 الهجتهع.

د، هكازىة : اإلىتقاؿ ، الرقابة ، اإلدارية ، الهحاسبية ، هكازىة البىك الكممات المفتاحية
 البراهج كاالداء، تقكيـ األداء الهالي.

Abstract . 

The problem of the research was, is there a sound scientific 

approach in implementing the program budget and performance 

to raise the efficiency and improve government financial 

performance, by knowing the extent to which it keeps pace with 

recent developments in the application of program budget and 

performance based on expectations for the effectiveness of the 
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surrounding conditions for administrative control over 

government expenditures, and good planning for the transition 

from Budgeting items to budgeting programs and performance in 

support of administrative oversight to evaluate financial 

performance. The research aimed to properly identify the 

implementation of program and performance budgets to raise 

efficiency and improve government financial performance, and 

implement good planning to move from item budgets to program 

budgets and performance in support of administrative control to 

evaluate financial performance. The research followed the 

descriptive analytical approach using the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) and the research reached a number of 

results, including the transition from item budgeting to program 

and performance budgeting in evaluating financial performance 

in the Ministry of Finance and Manpower in East Darfur State, 

and the research made several recommendations, including the 

tightening of administrative control. The performance units and 

responsibility centers in the ministry must implement the 

program budget and A disease to pursue the achievement of the 

set goals to meet the needs of society. 

 Keywords: balancing items, balancing programs and 

performance, evaluating financial performance 

 

 

 المحور االول: اإلطار المنيجي: 

 تمييد:

ألعداد هكزاىة هالية تتضهف جهيع الىفقات التي  تعتبر هكزاىة البراهج كاألداء ىظاها
يتعيف أف تخصص لكؿ سىة هالية جديدة .تبدا  عهمية إعداد  هكازىة البراهج كاألداء 
هف كؿ كظيفة داخؿ الكحدة الحككهية كتحمؿ كفقا إلحتياجاتٍا كتكاليفٍا، ثـ يتـ إعداد 
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ى زيادة الهكزاىة أك الهكزاىة عمى أساس هتطمبات الهرحمة القادهة دكف الىظر ال
ىقصاىٍا عف سابقتٍا، تساعد هكازىة البراهج كاألداء عمى تخفيض التكاليؼ هف خبلؿ 

كالذم يهيؿ عادة إلى تجىب الزيادة أك الىقصاف الحاصؿ في هكزاىة الفترة السابقة
إحداث زيادة هستهرة كهتطردة في الهكازىة سىة بعد اخرم كهف ثـ تتضخـ أرقاـ 

تىبع بصكرة حقيقية هف إحتياجات الكحدات الحككهية الهختمفة كذلؾ  الهكازىة كالتي
بسبب إعتهاد األسمكب التقميدم عمى الهعيار التاريخي كالتفاكض الهضىي في 
تخصيص الىفقات العاهة لمكحدات الحككهية األهر الذم يجعؿ التىفيذ تصاحبً بعض 

ظؿ هحدكدية الهكارد، كعدـ  التحديات كالتي تتهثؿ في الهبالغة في تقدير الىفقات في
فتعد هراعاة أكلكيات البراهج الكطىية في التخصيص كربطٍا بالىتائج الهستٍدؼ 

عهمية تقكيـ األداء الحككهي إحدل كسائؿ اإلدارة الفعالة لمتحقؽ هف هدل ىجاح 
األٌداؼ الهخططة لمكحدة كأداة لمكشؼ عف اإلىحرافات كردٌا لمجٍات الهسئكلة 

ة هبلزهة لىشاط الكحدة لكىٍا تكشؼ عف ىسبة الهتحقؽ هف األٌداؼ عىٍا، فٍي عهمي
ا، فيتأثر بهكجبٍا هستكل األداء الذم قطعتً  الهخططة كالهتاحة كالهعيارية كغيٌر
الكحدة كها تتأثر كفاءة إستخداـ الهكراد الهتاحة لمكحدة في الكصكؿ الى الهستكيات 

 الهطمكبة هف اإلىتاج. 

 مشكمة البحث:    

  إستهرارية إتباع أسمكب هكزاىة البىكد يؤدم الى عدـ ربط عهمية التخطيط بالرقابة  أف  
هها يعكس هشاكؿ عديدة تتهثؿ في ضعؼ كفاءة األداء الهالي حيث يعتبر األداء الهالي 
بالكحدات الحككهية الهرآي التى تعكس هشاكؿ تتهثؿ في ضعؼ الرقابة عمى كفاءة األداء 

هكراد كاإلىفاؽ غير الرشيد كهف ٌىا يبرز السؤاؿ الرئيسي لئلىتقاؿ الهالي كسكء تكزيع ال
ا عمي األداء الهالي كتتفرع هىً   هف هكازىة البىكد الي هكازىة البراهج كاألداء كأثٌر

 االسئمة الفرعية التالية:
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ٌؿ ٌىاؾ إتباع لمهىٍج العمهي السميـ في تىفيذ هكازىة الكحدات  .ُ
 الحككهي ؟ الحككهيةلتحسيف األداء الهالي

ٌؿ ٌىاؾ هكاكبة لمتطكرات الحديثة في تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء  .ِ
الظروف المحٌطة  للرقابة اْدارٌة والمحاسبٌة علً  لفعالية بىاءان عمى التكقعات

 ؟ المصروفات الحكومٌة
ٌؿ ٌىاؾ تحفيز ضهف التخطيط الجيد لئلىتقاؿ هف هكازىة البىكد الي  ٖ.

 في دعـ الرقابة اإلدارية كالهحاسبية لتقكيـ األداء الهالي ؟ هكازىة البراهج كاألداء
ها هساٌهة تطبيؽ أسمكب هكازىة البراهج كاألداء في زيادة كفاءة  .ْ

 الهؤشرات الهالية كتحميؿ اإلتجاٌات لتقكيـ األداء الهالي بالكحدات الحككهية؟

 أىمية البحث:

 تىبع أٌهية البحث هف اآلتي:

ٌذي الدراسة التطكارات الحديثة في هجاؿ األبحاث التي تساير  األىمية العممية:
تركز عمى أسمكب هكزاىة البراهج كاألداء كذلؾ لزيادة  كفاءة األداء الهالي ، تىبع 
أٌهية ٌذي الدراسة هف أٌهية الهكزاىة العاهة في الرقابة عمي الهصركفات 

فٍا الهعمىة ، الحككهية ، فٍي أداة ترجهة لسياسات الدكلة الكمية كتىفيذ أٌدا
فالهكزاىة ٌي أداة لمتخطيط كالتىفيذ كالرقابة عمي الهصركفات الحككهية كالتحميؿ 
ألىشطة كبراهج الحككهة كذلؾ لتحقيؽ الكفاءة كالفاعمية في األداء كاإلدارم 

 كالهالي لمحككهة.

تقكيـ األداء الهالي في الكحدات الحككهية هف خبلؿ اإلىتقاؿ  األىمية العممية:
هكازىة البىكد إلى هكزاىة البراهج كاألداء هع هعرفة إهكاىية تطبيؽ هكزاىة هف  

البراهج كاألداء في الكحدات لتحقيؽ هستٍدفات التىهية لمهجتهع السكداىي في 
تقكيـ األداء الهالي، تقديـ الهعمكهات لمقائهيف عمى هٍىة الهحاسبة كالهراجعة 

بلزهة لتفعيؿ هكزاىة البراهج كاألداء كالتي تساعدٌـ في بىاء كتطكير الهعايير ال
 لمرقابة عمي األداء الهالي.
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 أىداف البحث:

 يٍدؼ البحث الى اآلتي:

تكضيح عهمية تىفيذ هكازىة البراهج كاألداءلتحسيف األداء الهالي  .ُ
 الحككهي.

التعرؼ عمى خطةاإلىتقاؿ هف هكازىة البىكد الي هكازىة البراهج كاألداء  .ِ
 ية كالهحاسبية  لتقكيـ األداء الهالي.في دعـ الرقابة األدار 

التعرؼ عمى هساٌهة تطبيؽ أسمكب هكازىة البراهج كاألداء في زيادة  .ّ
كفاءة الهؤشرات الهالية كتحميؿ اإلتجاٌات لتقكيـ األداء الهالي بالكحدات 

 الحككهية.
تكضيح هدىالهكاكبة لمتطكرات الحديثة في تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء  .ْ

الظروف المحٌطة  للرقابة اْدارٌة علً  لفعالية التكقعات بىاءان عمى

 المصروفات الحكومٌة.
 فرضيات البحث:

إتباع الهىٍج العمهي السميـ في إعداد الهكازىة في تحسيف : يؤثر الفرضية االولى
 .األداء الهالي الحككهي

ج هكاكبة لمتطكرات الحديثة في تطبيؽ هكازىة البراه:تساٌهالالفرضية الثانية
الظروف المحٌطة  للرقابة اْدارٌة علً  لفعالية كاألداء بىاءان عمى التكقعات

 المصروفات الحكومٌة.

يساٌهالتخطيط الجيد لئلىتقاؿ هف هكازىة البىكد الي هكازىة الفرضية الثالثة: 
 البراهج كاألداء في دعـ الرقابة االدارية كالهحاسبية لتقكيـ األداء الهالي.

تطبيؽ أسمكب هكازىة البراهج كاألداء يساٌـ في زيادة كفاءة :الفرضية الرابعة
 الهؤشرات الهالية كتحميؿ اإلتجاٌات لتقكيـ األداء الهالي بالكحدات الحككهية.

 منيجية البحث:
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 استخداـ الباحث الهىاٌج التالية:

 : لتحديد هحاكر البحث ككضع الفرضيات.المنيج االستنباطي

 الفرضيات. : إلختبارالمنيج االستقرائي

 : إلستعراض الدراسات السابقة كاإلطار الىظرم.المنيج التاريخي

: لتحديد الطرؽ كاألساليب التي يتـ بٍا إعداد كتطبيؽ الهكازىات المنيج الوصفي
 التقديرية.

 حدود البحث:

 كالية شرؽ دارفكر -كزارة الهالية كالقكل العاهمةالحدود المكانية:  

 ـَُِِالحدود الزمانية: 

 صادر وادوات جمع البيانات:م

: القكائـ الهالية لكزارة الهالية كالية شرؽ دارفكر)الضعيف( ككثيقة المصادر األولية
 ـ.َُِِالهكازىة العاهً 

: الكتب، الهجبلت، الدكريات، الرسائؿ الجاهعية، اإلىترىت، المصادر الثانوية
 كالقكاىيف ذات الصمة بهكضكع البحث. 

 سات السابقة:المحور الثاني: الدرا

 م(:ٕٓٔٓدراسة: سموى ، )

تهثمت هشكمة الدراسة في أف هكاكبة الهىشآت التجارية هع هتغيرات البيئة 
الخارجية أدل إلى الصعكبة في تغيير الكثير هف الجكاىب الهختمفة بالهىشآت 
ف استخداـ هتغير البيئة الخارجية يحتاج إلى أىكاع هف الرقابة  التجارية، كا 
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ا يتطمب الكفاءة كأساليب الت غيير في ظؿ كجكد البيئة الخارجية كسرعة تغييٌر
 كالفعالية هف قبؿ األفراد داخؿ الهىشآت التجارية. 

ٌدفت الدراسة إلى هعرفة إستخداـ هتغيرات البيئة الخارجية عمى أداء العاهميف 
يجاد الكسائؿ الحديثة لتطكير ىظاـ تقسيـ األداء الداخمي لمهىشأة،  بالهىشأة كا 
كترقية كتأٌيؿ العاهميف لهكاكبة تمؾ الهتغيرات التي تطرأ عمى البيئة كسرعاف 
ا، لتحقيؽ أٌداؼ الدراسة تـ اختبار الفرضيات التالية: البيئة الخارجية  تغيٌر
لشركة داؿ تحسف كضع الهىشأة هف حيث الهعمكهات كرفع هٍارات العاهميف كها 

ئة الخارجية يساعد في تفعيؿ أىظهة تحسف هستكل أدائٍـ. اإلٌتهاـ بهتغيرات البي
الرقابة الداخمية كالضبط الداخمي لمهىشأة، في ظؿ التغيرات التي تطرأ عمى البيئة 
الخارجية تسعى الهىشأة جاٌدة لمهكاكبة هع تمؾ الهتغيرات إذا كاف ٌىالؾ هىشآت 
ههاثمة لٍا. تكصمت الدراسة إلى هجهكعة هف الىتائج هىٍا ها يمي: البيئة 

رجية سريعة التغير فيصعب التىبؤ بهتغيراتٍا. تقييـ العاهميف يؤدم إلى رفع الخا
كفاءتٍـ كهٍاراتٍـ كهف ثـ رفع كفاءة الهىشأة ككؿ. التحميؿ البيئي لمشركة يغطي 
ي األكثر كفاءة  التغيرات الحالية كالهستقبمية. الهىشأة التي تتهتع باإلستقبللية ٌك

 كفاعمية إلى األداء.

 :(ٕٙٔٓن ، وجوان )دراسة: سمما

تهثمت هشكمة الدراسة في أف عهمية الرقابة عمى اإلىفاؽ الحككهي تأتي بأٌهية 
رتباط اإلىفاؽ الحككهي بصكرة  كبيرة لؤلسباب هىٍا ضخاهة اإلىفاؽ الحككهي كا 
أساسية بالخدهات الهقدهة لمهجتهع ، ككذلؾ إعتبار الرقابة هىظـ فاعؿ ألم 

اعات اإلقتصادية هها يؤدم الي عشكائية تذبذبات تحصؿ في أم هف القط
باإلىفاؽ كعدـ إرتباط اإلىفاؽ باألٌداؼ ، عدـ األخذ باإلعتبار العبلقة بيف التقدـ 
باإلىجاز عمى هر الزهف كبيف حجـ االىفاؽ الهتراكـ لتحقيؽ ٌدؼ هكحد، ٌدفت 

اؽ الدراسة إلى بياف دكر هكازىة البراهج كاألداء في تعزيز الرقابة عمى اإلىف
الحككهي فضبلن  عف هساعدتٍا في التحديد الدقيقممتقديرات، تكصمت الدراسة إلى 
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عدة ىتائج أٌهٍا: اف أسمكب هكازىة البراهج كاألداء يقـك عمى أساس إعادة تبكيب 
الىفقات العاهة بحيث تظٍر ها تىجزي الكحدات الحككهية هف أعهاؿ كها تقـك بً 

ليؼ هها يؤدم بالتالي إلى تخفيض هف أىشطة كذلؾ هف خبلؿ تحديد التكا
الىفقات ككذلؾ تساعد عمى إتهاـ عهمية الرقابة الفعالة كاإلٌتهاـ بها تـ إىجازي ، 
أكصت الدراسة بضركرة تبىى تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء هف قبؿ كزارة الهالية ػ 

مى أسس دائرة الهحاسبة العاهة في إعداد الهكازىة العاهة لمدكلة كذلؾ إلستىادٌا ع
عمهية كعهمية في إعداد التقديرات هها يحقؽ أٌدؼ البراهج الهستقبمية كفرض 

 الرقابة عمى اإلىفاؽ الحككهي.

 م( ٕٛٔٓدراسة: الفسفوس وجبر، )

تهثمت هشكمة الدراسة في ٌؿ تحقؽ هكازىة البىكد األٌداؼ الهرجكي لدم كزارة 
رقابة عمي األداء في كزارة التعميـ العالي؟ٌؿ تساعد هكازىة البىكد في تحقيؽ ال

التعميـ العالي؟ ٌؿ يساٌـ تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء )ربط تقديرات الهكازىة 
باألىشطة كالبراهج( في تطكير عهمية الرقابة عمي األداء؟ هاٌي هتطمبات ىجاح 
تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء في كزارة التعميـ العالي األردىية؟تٍدؼ ٌذي الدراسة 

التعرؼ عمي أسمكب إعداد هكازىة البراهج كاألداء بأبعادي الهختمفة،التعرؼ  الي
عمي آليات إعداد الهكازىة العاهة لمدكلة في الههمكة األردىية الٍاشهية  كالتطكر 
الذم حصؿ في ٌذي اآلليات إبتدءان هف هكازىة البىكد التقميدية، الي تبىي هفٍـك 

ـ، كاىتٍاءان بالهكازىة الهكجًٍ بالىاتج التي ُٓٗٗهكازىة البراهج كاألداء في العاـ 
ـ،  تحديد اإليجابيات الهتحققة هف تطبيؽ َُِِظٍرت في السطح في العاـ 

هكازىة البىكد في كزارة التعميـ العالي األردىية.تكصؿ البحث الي عدد هف الىتائج 
عميـ العالي أٌهٍا تحديد هتطمبات ىجاح تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء في كزارة الت

األردىية، تحديد الصعكبات التي تكاجً تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء في كزارة 
ـ العالي األردىية، تحديد السمبيات الىاتجة عف تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء  التعمي
في كزارة التعميـ العالي األردىية.تكصيات الدراسة  أٌهٍايجب أف يتـ العهؿ عمي 
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براهج كاألداء بشكؿ هتكاهؿ، بحيث يتـ تحديد هؤشرات أداء فعالً تطبيؽ هكازىة ال
عمي هستكم البراهج كالهشاريع كاألىشطة هها ييهكف هف قياس ىتائج الهخرجات 
بشكؿ حقيقي، يجب عهؿ دراسات أخرم تفصيمية لمبحث في طبيعة الهعكقات 

م تبحث في التي تكاجً تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء في األردف، كدراسات أخر 
ا لتطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء،  يجب عمي كزارة  طبيعة الهتطمبات البلـز تكفٌر
ا بشكؿ  التعميـ العالي أف تحدد إسترتيجية كاضحة لعهمٍا، كأف التقـك بتغييٌر
هستهر، هها ييهكف هف كضع هؤشرات فعالً لقياس األداء، عمي هستكم البراهج 

 كالهشاريع كاألىشطة.

 (:ٕٛٔٓسر ، ومحمد، )دراسة: يا

تهثمت هشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي ها أثر تطبيؽ هكازىة البراهج 
كاألداء عمى كتطكير كتحسيف جكدة األداء بأجٍزة الدكلة. كتفرعت هىً التساؤالت 
التالية ها ٌي هقكهات هكازىة البراهج كاألداء في الهؤسسات الحككهية التي تعيؽ 

لجكدة بقسـ الشؤكف اإلدارية؟ها ٌك إسمكب تطكير كتقكيـ األداء هستكيالتحسيف كا
في أجٍزة الدكلة الذم يحقؽ أعمي هستكم جكدة ههكف كيعالج اإلىحرافات؟ ها 
أثر تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء عمى تطكير األداء بأجٍزة الدكلة كالتحسيف 

ـ الهستهر؟  ٌدفت الدراسة إلى هعرفة دكر هكازىة البراهج كاأل داء في تطكير كتقكي
األداء بأجٍزة الدكلة هف كجٍة ىظر العاهميف بالشؤكف اإلدارية بكازرة الداخمية 
جراءاتٍا تـ استخداـ الهىٍج الهسحي  السكداىية، لتحقيؽ أٌداؼ الدراسة كا 
الكصفي، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عيىة عشكائيةبسيطة هف العاهميف بالشؤكف 

عتهد الباحث  في جهع البياىات عمى اإلستباىة التي تـ إخضاعٍا اإلدارية ،كا 
لهقاييس الصدؽ كالثبات، كهف أٌـ الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة أف ٌىالؾ 
ضعؼ في هستكم الهتابعة هف اإلدارت العميا لتىفيذ هكازىة البراهج 

ثىاء كاألداء،باإلضافة إلي غياب التىسيؽ بيف اإلدارات الهختمفة في تىفيذ الهكازىة أ
العاـ الهالي ، ككها أظٍرت الىتائج أف ٌىالؾ ضعؼ في تكفر فرص التدريب 
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لئلدارييف بالشؤكىاإلدارية، أكصت الدراسة باإلٌتهاـ بتدريب كتطكير الكادر 
اإلدارم رفع كفاءتٍالعهمية كاإلدارية كبالتالي يساعد في تىفيذ إعداد الهكازىة كفؽ 

هها يعهؿ عمي تحسيف جكدة تىفيذ هكازىة  الهعايير التي تضعٍا اإلدارة العميا
البراهج كأدائٍا. تفعيؿ قكاىيف الرقابة اإلدارية عىد تىفيذ الهكازىة السىكية يساعد 
عمي اكتشاؼ األخطاء كتصحيح االىحرافات كتحسيف جكدة إعداد الهكازىة بصكرة 

 هستهرة.

 :م( ٕٛٔٓدراسة : طو ودفع اهلل، )

ؿ الرئيسي كاألسئمة الفرعية التالية ها أثر تطبيؽ تتمخص هشكمة الدراسة في السؤا
هكازىة البراهج كاألداء عمي تطكير كتحسيف جكدة األداء بأجٍزة الدكلة "، هاٌي 
هقكهات هكازىة البراهج كاألداء في الهؤسسات الحككهية التي تعيؽ هستكم 

ء في التحسيف كالجكدة بقسـ الشئكف اإلدارية؟ هاٌك أسمكب تطكير كتقكيـ األدا
أجٍزة الدكلة الذم يحقؽ أعمي هستكم جكدة ههكف كيعالج اإلىحرافات؟يٍدؼ 
البحث الي التعرؼ عمي هدم إهكاىية تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء في كزارة 
الداخمية السكداىية، كفؽ الجكدة كالتحسيف الهستهر كهعرفة تأثير ذلؾ عمي رفع 

ٌدر الهكارد العاهً، هدم تطبيؽ هكازىة  اإلىتاجية كترشيد اإلىفاؽ العاـ، كالحد هف
البراهج كاألداء في الشئكف اإلدارية بكزارة الداخمية، تحسيف أسمكب تطكير كتقكيـ 
األداء في الشئكف اإلدارية بكزارة الداخمية، تحديد األىشطة كالبراهج كفقان 
لمهستكيات التي تعهؿ عمي تحسيف الجكدة الهستهر.تكصؿ البحث الي عدد هف  

لىتائج هىٍا اإلٌتهاـ بتدريب الكادر البشرم يعهؿ عمي رفع كفاءتً العهمية ا
كاإلدارية هها يجعمً قادران عمي إعداد كتىفيذ الهكازىة كفؽ الهعايير التي تضعٍا 
اإلدارة العميا.أٌـ التكصيات التي تكصمت إليٍا الدراسةعمي اإلدارة العميا هتابعة 

ف هف التعرؼ عمي األخطاء التي تؤثر عمي أداء تىفيذ الهكازىة السىكية حتي تتهك
الهكازىة هها يساٌـ في تحسيف جكدة األداء، اإلعتهاد عمي هعمكهات تحميؿ 
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هكازىة البراهج الهىفذي يساعد هتخذم القرارات في إتخاذ القرارات السميهة هها يدؿ 
 عمي تحسيف جكدة تىفيذ الهكازىة السىكية بإستهرار.

 ار النظري:المحور الثالث: اإلط

 مفيوم موازنة البرامج واألداء: 

هكازىة البراهج كاألداء هاٌي إال تبكيب حديث لحسابات الهكازىة يعطي األٌهية   
كالتركيز عمي البراهج الحككهية كهاتقـك بً هف أعهاؿ أم أىٍا تركز عمي الٍدؼ 

هف ذاتً كليس عمي كسائؿ تحقيؽ ٌذا الٍدؼ كتحديد هدم اإلىجاز الذم يتحقؽ 
ٌذا البراهج. كيىصب إٌتهاـ الهكازىة عمي قياس التكاليؼ اإلجهالية بغض الىظر 

 (ُّٓـ، صَُِْعف الكحدات الهىفذي لمبراهج . )عبد الهٍدم،

كيتـ تقسيـ الهكازىة الي هكازىات فرعية عمي هستكم الكزارات أك الٍيئات ثـ الي 
غر حجهان، كفي الىٍاية براهج رئيسية كفرعية عمي هستكم الكحدات اإلدارية األص

 يتـ تقسيـ البراهج الي هجهكعة هف األىشطة التي تترجـ الي كحدات أداء.

 كهف التعريفات التي تكضح الهفٍـك هىٍا:

الىظاـ الذم يحدد األهكاؿ التي تطمب لتحقيؽ الغرض كاألٌداؼ، كتكاليؼ  
تي يتـ البراهج كاألىشطة الهرتبطة بٍا لتحقيؽ تمؾ األٌداؼ، كالهخرجات ال

 أىتاجٍا أك الخدهات التي ستقدـ في إطار كؿ براهج".

أف هكازىة البراهج كاألداء ٌي خطة تكضح األٌداؼ الهحددي لمكحدات هعبران "
ـ تبكيب الهكازىة حسب  عىٍا في شكؿ براهج كهشركعات هحددي فطبقان لمبرىاهج يت

ً كيجكز أف الكظائؼ األساسية لمكحدات ثـ تحديد البراهج الهدرجة تحت كؿ ك  ظيف
تىفذ الكزاري أكثر هف برىاهج كها يجكز أف تىفذ أكثر هف إدارة برىاهجان كاحدان، ثـ 
ـ التبكيب طبقان لطبيعة الىفقة أم عىد التىفيذ البد هف تهكيؿ البراهج كعميً تدرج  يت

 (  ِٗـ، صََِٕإعتهادات كؿ برىاهج طبقان لطبيعتٍا. "  )سمكل حسف، 
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 لبرامج واألداء:ثانيا:أىمية موازنة ا

إف هكازىة البراهج كاألداء ذات أٌهية قصكم بالىسبة لمتخطيط القكهي ألىٍا تمتقي 
 ,:U-N Inter- Regional)(هعً عمي ىفس الطريؽ كتحقؽ هعً ذات األٌداؼ

1964,p12 

فمتخطيط القكهي يٍدؼ الي حصر الهكارد كتكجيٍٍا الكجًٍ التي تحقؽ أقصي 
عف طريؽ تحديد العديد هف البراهج هع تكزيعٍا عمي  إستفادة ههكىة هىٍا، كذلؾ

العديد هف القطاعات كتحديد الهدخبلت العيىية لٍذا البراهج كالهشركعات كذلؾ 
بالهقارىة بالىتائج الهستٍدفة الي تحقيؽ ربط هابيف تكمفة ٌذي الهشركعات كالعائد 

 هىٍا.

 ر التالية:كها يهكف تحديد أٌهية هكازىة البراهج كاألداء في العىاص

ا هف ُ . إف هكازىة البراهج كاألداء تزخر بالكثير هف الهزايا التي التتكافر في غيٌر
 (ُٖـ، ص َُِِالهكازىات كهف أبرز تمؾ الهزايا: ) عبد العزيز هحارب،

 أ. تحديد رؤية كهٍهة كأٌداؼ الهىظهة التي تسعي لتحقيقٍا. 

 ب. ربط الىتائج الهتكقعة برسالة كأٌداؼ الهىظهة.

ت. تساعد هكازىة البراهج كاألداء في تقكية كتعذيذ هبادئ اإلدارة الهالية في 
القطاع الحككهي ، كبالتالي تٍدؼ الي تطكير كيفية تكزيع الهكارد الهالية الهتاحة 
دارتٍا كتحسيف أداء الخدهات الحككهية الهقدهة. ) عبد العزيز  كا 

 (ِّـ، ص َُِِهحارب،

داء هاذا تـ هف أعهاؿ أك خدهات خبلؿ السىة ث. تكضح هكازىة البراهج كاأل
 الهالية السابقة كتكمفة كؿ براهج أك هشركع.

ىها تىصب عمي هتطمبات ِ .إف جؿ عيكبٍا التعكد الي الىهكزج في حد ذاتً كا 
تىفيذٌا هثؿ صعكبة تحديد األٌداؼ لجهيع األجٍزي الحككهية تحديدان دقيقان، 
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ذي العكائؽ يهكف التغمب عميٍا بعدة كصعكبة تحديد عكائد بعض البراهج ٌك
جراء الدراسات الكافية  كسائؿ عمي سبيؿ الهثاؿ هف خبلؿ رفع هستكم التخطيط كا 

 لمبراهج الحككهية.

. تكصي الٍيئات كالهىظهات الدكلية الهتخصصة هثؿ البىؾ الدكلي كهىظهة ّ
 األهـ الهتحدة تبىي هكازىة البراهج كاألداء.

عمي ىطاؽ كاسع في كثير هف دكؿ العالـ كقد بدأت . ٌذي الهكازىة هطبقة ْ
هؤخران دكؿ في تطبيقٍا بشكؿ هتدرج عمي سبيؿ الهثاؿ: اإلهارات العربية 

 الهتحدة، الككيت  هصر، األردف. 

هف ذلؾ يتضح لمباحثكف اف تبىي ٌذا الىكع هف الهكازىات يتىاسب هع التطكرات 
تصادم األهر الذم يتطمب التي تشٍدٌا الهىشات كخصكصان في الهجاؿ اإلق

ستبدالٍا باساليب تساعد عمي  تطكير األساليب كالسياسات اإلدارية كالهالية كا 
 تطكير الىهك اإلقتصادم.

 ثالثًا:أىداف موازنة البرامج واألداء :

تٍدؼ هكازىة البراهج كاألداء الي تحقيؽ عدة أٌداؼ أٌهٍا هايمي: ) عبد العزيز 
 (ِٓـ، ص َُِِهحارب،

ـ هدم هبلئهة البراهج كأكلكياتً كفقان لمظركؼ الراٌىة ، كالتأكد هف أف . تقييُ
ىتائج البراهج تتحقؽ أٌدافً الهعمىة، كبحث كجكد كسائؿ أك طرؽ أخرم لتحقيؽ 
أٌداؼ البرىاهج ، كتقييـ إهكاىية إىشاء براهج جديدة أك التكسع في البراهج 

 الحالية.

الدائرة الحككهية، عف طريؽ البراهج  . ربط تخصيصات اإلىفاؽ الهقدرة بأٌداؼِ
 الهخططة لتحقيؽ ٌذي األٌداؼ.
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. ربط اإلىفاؽ الفعمي بالهستكيات اإلدارية الهختمفة الهسئكلة عف هراكز اإلىفاؽ ّ
 الهختمفة كطبقان لمصبلحيات الهقررة.

. زيادة الدقة في تقديرات الهكازىة عف طريؽ تفعيؿ عىاصر اإلىفاؽ بدقة، ْ
 ياجات لكؿ برىاهج بدالن هف كضع تقدير أجهالي لمبىكد.كتقدير اإلحت

هف ذلؾ يتضح أف تىهية الشعكر بالهسئكلية لدم الهستكيات اإلدارية الهختمفة 
كحسف إستخداـ الهكارد الهخصصة كتأكيد أٌهية هثالية اإلىفاؽ كتقييـ اإلىجاز 

 يساٌـ في تقكيـ االداء الهالي بالهىشات الحككهية.

 : الداءالمالىرابعًا: مفيوما

ستخداـ الهالى التقييـ )عهمية بأىً عرؼ  تكضح بصكرة الهىشأي ىشاطات اكجً كا 
 الىتائج قياس هع الهكضكعة الخطط عف كاالىحرافات العقمية التىفيذ كحدات
ظٍار  داخؿ هف الهختمفة الهالية الهستكيات ىشاط كتقييـ كالهعكقات الهشكبلت كا 
 العقمية كالبياىات الهخطط هع العقمية البياىات هقارىة طريؽ عف الكاحدة اإلدارة
 (ّـ،صَُُِالسابقة( ) هحهكد هحهد،  السىكات بياىات هع

 هعرفة بقصد سمطة أعمي قبؿ هف كهراجعة إشراؼ )عهمية باىً ايضآ كعرؼ
 كفقآ تستخدـ الهىظهة داخؿ الهتاحة الهكارد اف هف كالتأكد األعهاؿ سير كيفية
 (ْٖـ،صَُِْالديف عبد الكريـ، الهكضكعية( )عهاد لمخطة

 التى اإلتجاٌات كتحديد اآلف الهؤسسة لكضع كصؼ ) باىً ايضآ كهاعرؼ
 الهكجكدات اإليرادات، الهبيعات، دراسة خبلؿ هف إليً لمكصكؿ استخدهتٍا
 (1ٗم،صٕ٘ٔٓ)مكً معاوٌة، الثركة( كصافى الهطمكبة

 لتحكيؿ صصةهتخ جٍكد فى يهثؿ هحدد ىشاط عف عبارة) بأىً كذلؾ كعرؼ
 هعمكهات ظؿ فى هعيىة آطريقة هستخدـ خاصة ادكات بهعاكىة هعيىة خاهات
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 ٌدؼ تحقيؽ أجؿ هف تتىظيهية كحدا فى العاهميف بأداء هىتجات لتقكيـ خاصة
 (ُٖٖـ، صَََِ()السيد فرقاف، هىشكد

 باإلستىاد ىسببسيطة أستخداـ عمى يركز أىً حيث العهؿ األداء هآضيؽ فٍك يعدـ
)محمد  مهؤسسةل اإلقتصادية األٌداؼ إىجاز تعكس أىٍا يفترض هالية اتالىهؤشر 

 (2ٖم،صٕ٘ٔٓمصطفى، 

 طبقآ العاهميف األفراد أداء قياس بهكجبٍا يتـ التى العهمية) بأىً أخر كاتب كعرفً
 كهدل كأدائً كسمككً لمفرد الفعمى اإلىجاز ضكء فى الكظيفة ككاجبات لهٍاـ

 هعالجة لغرض يقدهً الذل اإلىجاز كهستكل ًأدائ كتطكير لتحسيف أستعدادي
القكة( )تكفيؽ  جكاىب كتعزيز كتدعيـ الخمؿ الضعفك جكاىب
 (ٗـ،صََِّهحهد،

 فٍك لذا الىتحقيقٍا الىظاـ يسعى التى كاألٌداؼ الهخرجات ) بأىً أيضآ كعرؼ
 كجٍا هيربطبيىأ فٍك أىٍـ لتحقيقٍا أم اللبلزهة هف األٌداؼ كالكسائ كبل يعكس
الهىظهة(  داخؿ تحقيقيٍا إلى األىشطة ٌذي التىتسعى األٌداؼ كبيف طلىشا

 (ّْـ،صَُِْ)هصعب عصهت،

 فى ىتائج هف إليً هاتكصمت ضكء فى الهصمحة أىشطة تقييـ ) بأىً كذلؾ كعرؼ
 ٌذي في الهؤثرة العكاهؿ عمى التعرؼ بٍدؼ كذلؾ الهعيىة الهالية الفترة ىٍاية

 الىتائج(

 كاألساليب الطرؽ هف عدد كبأستخداـ لمهىشأة الهالية لحالةا دراسة ) بأىً كيعرؼ
 تهب الهالىيً ألداء االأىا ككؿ األداء لقيـ كهفٍـك كالهؤشرات،

 (ّـ،صَُُِدراسةالهؤشراتالهاليةفقط() هحهكد هحهد، 

هف ذلؾ يتضح أف األداء الهالي ٌك دراسة لؤلساليب الهالية التي تتبع في 
الرياضية كالهكازىات التخطيطية كاألساليب  الهىشات باستخداـ األساليب
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اإلحصائية كذؾ بٍدؼ تكضيح هدل تىفيذ الخطط كالسياسات اإلدارية خبلؿ فترة 
 زهىية هعيف كهساعدة اإلدارة لمقياـ بكظائفٍا الهختمفة.

  : خامسًا: أىميةاألداءالمالي

 اآلتي: في األداءالهالي أٌهية تتهثؿ

 عمى الهبذكلة الجٍكد ىخبلؿ يٍاـ ئلؿلتكص يتها ائجالتى اللىت تحمي .ُ
ذا الهىشأة فى اإلدارية الهسؤكليات هختمؼ  . الكمية الرقابة هف هٍـ جزء ٌك

 أٌداؼ تحديد عمى لكقكؼ بغرضا الهىشأة لٍا التىتتعرض الهشكمة تحديد .ِ
 في اإلدارة كترشيد استخداـ افضؿ الهتاحة الهكارد إستخداـ الفى األعـ كحدكد

 (ّٗـ، صَُِٓ)هحهد هصطفى، .تقبميةالهس إعدادالخطط

 اآلتي: في تتهثؿ الهالي األداء ٌهية أخرا ىكاتب كير

 . أٌدافٍا كتحقيؽ لهكاصمة سعيٍا خبلؿ هف الهىشاءة ىجاح آلهدل هقياس يكفر

 كؿ اشتهؿ عمي فٍك ثـ هف كالفعالية الكفاءة بيف يجهع هركب هقياس فالىجاح
 .بالعهؿ كاالستقرار البقاء بهكاصمة صاديةاالقت الكحدة األداء، تعزيز فى هىٍها

 (ّٔـ،صَُِْ)هصعب عصهت،

 اآلتي: في تتهثؿ الهالي األداء أٌهية أخراف يرل كها

 عمى كالتعرؼ الهىشأة اٌداؼ كتحقيؽ قياس فى تستخدـ كبياىات هعمكهات يكفر
)ٌشاـ فيصؿ، .كهستقبمٍا كىجاحٍا الهىشأة هسيرة كتحديد فيٍا األداء اتجاٌات
 (ّـ، صَُُِ

  :اآلتي في تتهثؿ الهالي األداء أٌهية أف اخر كاتب كيرل

 الىتائج هقارىة خبلؿ هف الهخططة األٌداؼ تىفيذ عمى يهبيف قدرة البىكؾ .ُ
 الهعالجات راح اتكاقت اإلىحراؼ عف كالكشؼ هىٍا الهستٍدؼ هع الهتحققة
  .العهؿ فى اإلستهرار يعزز هها لٍا البلزهة
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 خبلؿ هف اكذلؾ هسيرتً فى لهىشأة حققتٍا الذل التطكر عف الكشؼ .ِ
  . أخر هدىؿ هف زهىيآ الفعمى األداء ىتائج هتابعة

 الهتاحة الهكارد كأستخداـ تخصيص كفاءة الهالى األداء تحسيف يحقؽ .ّ
 (ٖـ، صَُُِ)زاٌر صبيح، .  لمهىشأة

 :فى تتهثؿ الهالى األداء أٌهية أف اخر كاتب كيرل

 اإلقتصادية التىهية عهمية فى الشركة إسٍاـ هدل عف تكشؼ .ُ
  .تكمفة بأقؿ العكائد هف قدر أكبر تحقيؽ خبلؿ هف كاإلجتهاعية

 هستكل كقياس السيكلة تكفر هف التأكد فى الهالى األداء تقييـ يساعد .ِ
 (ُْـ، ص َُُِ)زاٌر صبيح،  . كالتهكيؿ اإلستثهار قرارت ظؿ فى الربحية

ير الهعمكهات البلزهة التي تفيد يضيح هف ذلؾ اف اٌهية األداء الهالي ٌي تكف
اإلدارة في القياـ بكظائفٍا الهختمفة كذلؾ هف خبلؿ تحميؿ البيىات الهالية خبلؿ 

 فترة زهىية هعيىة.

  : سادسًا: أىدافاالداءالمالى

 :أىأٌدافاألداءالهالى هتعددي ىذكر هىٍا

 تحقيؽ لهكاصمة سعيٍا خبلؿ هف الهىشأة ىجاح لهدل هقياس يكفر .ُ
  .أٌدافٍا

ذي الهحددة، األٌداؼ تحقيؽ الى يؤدل األداء تحسيف .ِ  أف أها األٌداؼ ٌك
 .أجتهاعية أك إقتصادية أٌداؼ تككف

 كتحديد كالكفاءت العىاصر كشؼ الى يؤدل األداء تحسيف أف .ّ
  .بأدائٍا الىٍكض أػجؿ هف الىهساعدة تحتاج العىاصرالتى

 : احثاخرأىٍاتتهثمفىاآلتى كيرىب

 الكسطى كاإلدارة الدىيا اإلدارية الهستكيات ؼلهختم هعمكهات يكفر .ُ
 أتخاذ يتـ ضكئٍا عمى كالتى كالرقابة التخطيط ألغراض الهىشأة فى العميا كاإلدارة
  .السميـ القرار



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                  املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية     

  Scientifice electronic Journal                                                         مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الجزء ألاول  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 -225- 

 سكء أكأل أفضؿ ىحك عمى هسيرتٍا فى لهىشأة حققتٍا الذل التطكر بياف .ِ
 خهخرل هدٌؤل هف ىشأةاله فى زهاىية لؤلداء، الفعمى التىفيذ ىتائج طريؽ عف كذلؾ

ذا الههاثمة لمهىشأة بالىسبة كهكاىية  هختمفة زهاىية فترات بيف تعاكف عىدي يعىى ٌك
 (ْٗـ، صَُُِ)كالء بٍراـ ، .

 األتى: فى تتهثؿ الهالى األداء أٌداؼ أخر كاتب كيرل

ذا الهختمفة اإلدارات أقساـ بيف الهىافسة أىكاع هف ىكع يعد  الهىشأة يدفع بدكري ٌك
 كزيادة الهىشأة تطكر التى تؤدل الهىافسة ٌذي كبالتالى أدائٍا هستكل يفلتحس
 (ُٖـ،صَُُِ)ٌشاـ فيصؿ، .عميً كاىت هها أدائٍا

 كهالخصٍاكاتباخرفىاآلتي:

  . لمهىشأة الهالى الكضع هعرفة .ُ

  . لمهشركع الهكتسبة القدرة عمى الحكـ .ِ

  . الهىشأة فى كالتشغيؿ كفاءةاألداءالهالى عمى الحكـ .ّ

  . كالطكيؿ القصير الهدل فى ديكىٍاكالتزاهاتٍا سداد قدرةالهىشأةعمى ييـتق .ْ

حكاـ الهستقبمية الخطط كضع .ٓ  )ياسي صبلح . الداخمية الرقابة كا 
 (ِٕـ، صَََِ،

يضح هف ذلؾ أف أٌداؼ األداء الهالي ٌي إحكاـ الرقابة اإلدارية كالهحاسبية 
دارة بالخطط كالسياسات عمى عهمية التحصيؿ كالصرؼ كهعرفة هدل التزاـ اإل

 الهكضكعة.

 الدراسة الميدنية:

يستعرض الباحث دراسة بعىكاف: اإلىتقاؿ هف هكازىة البىكد الي هكازىة البراهج 
ا عمي األداء الهاليدراسة تطبيقة عمى كزارة الهالية كالقكل العاهمةكالية  كاألداء كأثٌر

ي شرؽ دارفكر، حيث تـ اختيار عيىة عشكائية هف بيف قطا عات كزارة الهالية ٌك
كزارة الصحة كالرعاية اإلجتهاعية بكالية شرؽ دارفكر، كتـ اجراء هقارىة بيف 
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هكازىة البىكد كهكازىة البراهج كاألداء لكزارة الصحة كالرعاية اإلجتهاعية لمعاـ 
 ـ .َُِِالهالي 

 اواًل : موازنة البنود لإلدارات أعاله :

 ٕ-ٕ. شراء السمع والخدمات ٔ

 (1ول )الجد

 يوضح شراء السلع والخدمات:

الكود حسب 
 GFSنظام 

 المبمغ البند

 ْٗٔ.َْٕ.ُ كٍرباء كهياي  ُ-ِ-ِ
 ْٕٔ.ِٕٕ.ُ كقكد كذيكت كشحـك ِ-ِ-ِ
إتصاالت سمكية  ّ-ِ-ِ

 كالسمكية  
ُِّ.ْٕٓ 

كتب كهطبكعات  ْ-ِ-ِ
 كقرطاسية  

َٔٓ.َََ 

 َََ.َّٓ خدهات أخرم   ٓ-ِ-ِ
 َََ.َََ.ُ  غزاءات كهؤف  ٔ-ِ-ِ
 َََ.َٖٗ سمع أخرم   ٕ-ِ-ِ
 ِْٕ.ِّٕ هصركفات بىكية  ٖ-ِ-ِ
 َََ.َُٔ.ُ إيجار عقارات  ٗ-ِ-ِ
 ُٕٔ.ْٕٓ أراىيؾ هالية  َُ-ِ-ِ
 َََ.َٕٓ الىقؿ كالتأهيف  ُُ-ِ-ِ
 َِِ.ْْٕ صياىة أصكؿ هىتجً  ُِ-ِ-ِ
 ِّّ.ُْٗ خبراء كهستشاريف  ُّ-ِ-ِ
 ََٓ.ِٓٔ.ُ هصركفات التدريب  ُْ-ِ-ِ
 ِٕٔ.َِٖ.ُ صياىة الهباىي  ُٓ-ِ-ِ
 ٜٜٜ.ٕٓٛ.ٖٔ الجممة  

لهصدر: هف إعداد الباحثكف باإلعتهاد عمي بياىات هتحصؿ عميٍا هف ا                                
 ـ.َُِِكزارة الهالية، 
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 ٔ-ٕ.تعويضات العاممينٕ     

 (ٕالجدول )

 يوضح تعويات العاممين:

الكود حسب 
 GFSنظام 

 المبمغ البند

هرتبات  ُ-ُ-ِ
 كأجكر 

ُٔ.ُْٔ.ُْٓ 

حكافز  ُ-ُ-ُ-ِ
 كهكافئآت

ٗ.َِْ.ُِِ 

 ُٖٕ.ُْٗ.ْ بدؿ لبس  ُ-ُ-ُ-ِ
ِ-ُ-ُ-ُ-
ُ 

 ُٕٕ.ُٖٖ.ْ بديؿ ىقدم

ٛ.ٖٔٚ.ٖ٘ الجهمة  ٙٗ 
 ـ.َُِِلهصدر: هف إعداد الباحثكف باإلعتهاد عمي بياىات هتحصؿ عميٍا هف كزارة الهالية، ا

 

 ٕ-ٚصول غير مالية . إقتناء أٖ

 (ٖالجدول )

 يوضح اقتناء اصول غير مالية:

الكود حسب 
 GFSنظام 

 المبمغ البند

 ُٕٓ.ُْٔ.َُ هركز صحي  ٕصياىة  ُ-ِ-ٕ
 ّّْ.ٖٔٗ.ُِ شراء أجٍزي كهعدات  ِ-ِ-ٕ
 َََ.ََٗ أثاثات هكتبية  ّ-ِ-ٕ
 َََ.ََٓ أجٍزي حاسكب  ْ-ِ-ٕ
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 َََ.َُٓ أدكات سبلهة   ٓ-ِ-ٕ
تكهمة بىاء حكادث  ٔ-ِ-ٕ

 هستشفي الضعيف 
ِٓ.َََ.َََ 

تكهمة بىاء بىؾ الدـ  ٕ-ِ-ٕ
 الضعيف 

ٗ.َِْ.ّّٗ 

 َِٓ.ََِ.ّ تكهمة هستشفي هٍاجرية  ٖ-ِ-ٕ
 ُٕٓ.ْٓٓ.ّ تكهمة هستشفي أبك جابري  ٗ-ِ-ٕ
 َََ.ِٓٗ.ُُ تكهمة هستشفي شعيرية  َُ-ِ-ٕ
تأٌيؿ هركزاألطراؼ  ُُ-ِ-ٕ

 الصىاعية الضعيف 
ّ.َََ.َََ 

 َََ.ََٓ تكفيركسائؿ تدريب هختمفة   ُِ-ِ-ٕ
 َٓٔ.ّٗٓ تكفير هكاد بىاء هخيهات  ُّ-ِ-ٕ

 ٜٙٛ.ٖٗٗ.ٔٛ الجممة  

 ـ.َُِِلهصدر: هف إعداد الباحثكف باإلعتهاد عمي بياىات هتحصؿ عميٍا هف كزارة الهالية، ا

 البنود .نموذج جزئي لموازنة وزارة الصحة والرعاية اإلجتماعية وفق موازنةٗ

 (ٗالجدول )

يوضح نموذج جزئي لموازنة وزارة الصحة والرعاية االجتماعية وفق موازنة 
 البنود:

 البيان المبمغ البيان المبمغ
إستخداـ سمع  ٗٗٗ.َِٖ.ُّ

 كخدهات 
إجهالي  

 اإليرادات 
تعكيضات  ْٖٔ.ُّٕ.ّٓ

 العاهميف 
 ذاتية        ُّْ.ُْٕ.ّْ

صافي حساب  ٖٔٗ.ّْْ.ُٖ
  التشغيؿ

 إتحادية  َِٓ.ْٓٗ.ُْ

إقتىاء أصكؿ  ٖٔٗ.ّْْ.ُٖ
 غير هالية 

ُٖ.َْٗ.َِْ      
 هىظهات 

ٖٔٓ.ٜٙٓ.ٜٚ٘  ٖٔٓ.ٜٙٓ.ٜٚ٘  
 ـ.َُِِلهصدر: هف إعداد الباحثكف باإلعتهاد عمي بياىات هتحصؿ عميٍا هف كزارة الهالية، ا

 م ٕٕٔٓمقترحات موازنة البرامج واألداء لمعام ثانيًا: 
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إدارة عاهة  ِٔحة كالرعاية اإلجتهاعية بكالية شرؽ دارفكر تتككف هف كزارة الص  
كؿ إدارة تهثؿ برىاهج حسب تبكيب هكازىة البراهج كاألداء ثـ قسهت البراهج الي 
هشركعات لكؿ هشركع أكثر هف ٌدؼ ىكعي ككهي )أىشطة( تتكاءـ ٌذي 

 هكازىة الكزارة ككؿ.الهىظكهة لتككف برىاهج اإلدارة الهعىية كالبراهج هجتهعة تككف 

 (٘نموذج لبرامج موازنة الوحدةالجدول ) ٔ.
يوضح نموذج لموازنة البرامج واألداء لوحدة الرعاية اإلجتماعية مركز األطراف 

 الصناعية:
 

 إقتناء األصول 
 غير المالية

 مصروفات
عدا ت . 

 العاممين

 تعويضات 
 العاممين 

 مصادر
 التمويل

 مؤشرات التكمفة الكمية 
 القياس

األىداف 
 الكمية

 )األنشطة(

األىداف 
 النوعية

 

البرنامج 
(ٔ) 

 م

 ٔتاىيل  ٓٓٓ.ٜٓ٘.ٖ منظمات ٓٓٓ.ٓٓٙ ٓٓٓ.ٖٓ٘ ٓٓٓ.ٓٓٓ.ٖ
 مركز

تأىيل 
 المركز

ٔ-ٔ-
ٔ 

التأىيل 
 الحركي  

إسم 
 البرنامج
االطراف 

 الصناعية  
والعالج 
 الطبيعي 
المشروع 

(ٔ) 
 

التاىيل 
 والتدريب

 
 
 
 
 

P1 
عدد  ٓٓٓ.ٓٗٔ.ٔ منظمات  ٓٓٓ.ٓٓٙ ٓٓٓ.ٓٗ٘ -        

 المعاقين
حصر 

 المعاقين  
ٔ-ٔ-
اعادة  ٕ

تاىيل 
 المعاقين  

تدريب  ٕ٘ٓ.ٜٗٓ منظمات  ٕ٘ٓ.ٖٗ٘ ٓٓٓ.ٓ٘ ٓٓٓ.ٓٓ٘
ٔٓٓ 
 عامل 

رفع قدرات 
 العاممين 

ٔ-ٔ-
ٖ  

تنظيم 
العمل 
 باالدارة 

-ٕ-ٔ مخيم   ٕ مخيم  ٕ ٘ٙٙ.ٖٚ٘.ٔ منظمات ٓٓٙ.ٜٛ٘ ٓٓٓ.ٓ٘ ٘ٙٓ.ٜٖ٘
ٔ 

توعية 
المعاقين 
 ودمجيم 

 
المشروع 

(ٕ) 
اقامة 

 المخيمات 
 الجممة    ٜٓٙ.ٖٔ٘.ٚ  ٓٓٙ.ٜٛٚ.ٔ ٓٓٓ.ٓٔٙ ٘ٙٓ.ٜٖٓ.ٗ

 ـ.َُِِالهصدر: هف إعداد الباحثكف باإلعتهاد عمي بياىات هتحصؿ عميٍا هف كزارة الهالية، 
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 (ٙاالدارة التنفيذية:الجدول ) ٕ.
 حدة الرعاية االجتماعية:يوضح نموذج لموازنة البرامج واألداء لو 

 

إقتناء 
 األصول 

غير 
 المالية

 مصروفات
عدا ت . 

 العاممين

 تعويضات 
 العاممين 

 مصادر
 التمويل

 مؤشرات التكمفة الكمية 
 القياس

 األىداف الكمية
 )األنشطة(

 (ٔ(البرنامج األىداف النوعية
 

 م

       
-    

تحصيل االيرادات  %ٜٓةزيادة بنسب ٘ٓٔ.ٛ٘ٔ.ٓٔ والئي ٘ٓٔ.ٛٓٓ.ٜ ٓٓٓ.ٓ٘ٔ.ٔ
 الذاتيو

زيادة الحصيمو  ٔ-ٔ
 االيراديو

 إسم البرنامج
 االداري

 
المشروع 

(ٔ) 
 التحصيل 

 
 
 
 
 

P1 

       
- 

 تنظيم الكادر البشري  ٕ-ٔ تدريب العاممين  دورات تدريبيو ٙ ٓٓٓ.ٓ٘ٔ.ٔ والئي -        ٓٓٓ.ٓ٘ٔ.ٔ

       
- 

 اعداد التقارير المالية  ٖ-ٔ تقاير في السنة  ٗ تقرير  ٗ ٓٓٓ.ٓٓٔ.ٔ والئي -        ٓٓٓ.ٓٓٔ.ٔ

       
- 
 

ٙٓٓ.ٓٓٓ ٜ.ٓٓٛ.ٔٓ٘ 
 

اعداد كشوفات  صرف المرتبات ٘ٓٔ.ٛٓٙ.ٜ والئي
 المرتبات

صرف استحقاقات  ٔ-ٕ-ٔ
 العاممين 

  

المشروع 
(ٕ) 

 الصرف عمى 
 الموازنة

       
- 

التقارير المالية    شيري تقرير ٕٔ ٓٓٓ.ٓٓٓ.ٕ والئي ٓٓٓ.ٓٓ٘ ٓٓٓ.ٓٓ٘.ٔ
 الشيريو

تجويد االداء  ٔ-ٖ-ٔ
 المالي 

المشروع 
(ٖ) 

التقارير 
 المالية 

 
 
 

       
- 

 ٖحساب ختامي  ٗٓٔ.ٛٓٙ.ٜ والئي ٗٓٔ.ٛٓٓ.ٜ ٓٓٓ.ٓٓٙ
 شيور 

اعداد الحساب 
 الختامي 

معرفة المركز  ٕ-ٖ-ٔ
 المالي 

 
 

        
- 

متابعة مراقبة  االداء العامنسبة  ٓٓٓ.ٓٓٙ والئي ٓٓٓ.ٕٓٓ ٓٓٓ.ٓٓٗ
 العاممين

تييئة بيئة    ٔ-ٗ-ٔ
 العمل 

المشروع 
(ٗ) 

االشراف 
 االداري 

 

  الجممة     ٗٔٔ.ٕٕٗ.ٖٗ  ٖٗٔ.ٕٗٚ.ٕٚ ٓٓٓ.ٓٓ٘.ٙ 

 ـ.َُِِالهصدر: هف إعداد الباحثكف باإلعتهاد عمي بياىات هتحصؿ عميٍا هف كزارة الهالية، 

 (ٚجيةالجدول )الرعاية الصحية األساسية والعال.ٖ

يوضح نموذج لموازنة البرامج واالداء لوحدة الرعاية االجتماعية الرعاية 
 الصحية االساسية والعالجية:

 إقتناء
 األصول

 غير المالية

 استخدام سمع
 وخدمات 

 مصروفات
عدا ت . 

 العاممين

 تعويضات
 العاممين

 مصادر
 التمويل

مؤشرات  التكمفة الكمية
 القياس

األىداف 
 ألنشطة(الكمية)ا

  األىداف النوعية
 (ٔالبرنامج)

 م

 
إسم 

 البرنامج
التخطيط 
 والتنمية

 
 
 
 
 

تكممة   ٜٙٛ.ٛٚٗ.ٔٔ منظمات  ٘٘ٔ.ٖٕٓ.ٔ -          ٜٜٜ.ٖٛ ٘ٔٚ.ٙٔٗ.ٓٔ
وحدة  ٚ

 ومركز

تكممة صيانة  
 المراكز 

الصحية  
 والوحدات

التوسع  ٔ-ٔ
 في 

 تغطية الخدمات 
 الصحية 
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 ٚتزويد ٖٖٗ.ٜٙٛ.ٕٔ منظمات -       -          ٖٖٗ.ٜٙٛ.ٕٔ
وحدات 
 صحية

 بأجيزه 

تقديم الخدمات 
 الصحية  

 تييئة البيئة ٕ-ٔ
 العالجية  

 والسياسات  
المشروع 

(ٔ) 
خدمات 
 الرعاية 
الصحية 

 االساسية 
 والعالجية

 
 

P1 

زيادة  ٗ٘ٔ.ٜ٘ٙ.٘ منظمات 965.154 ٓٓٓ.ٓٓٔ.ٕ ٓٓٓ.ٜٓٓ.ٕ           -    
نسبة 

 الداء ا

ورشة  ٖٓعمل 
 تدريبيو

رفع قدرات   ٔ-ٕ-ٔ
 العاممين 

المشروع 
(ٕ) 

تنمية وبناء 
 قدرات 

العاممين 
 في القطاع 

 الصحي
 ٕٔ ٓٓٓ.ٓ٘ٗ منظمات  -       ٓٓٓ.ٕٓٔ ٓٓٓ.ٖٖٓ -       

 اجتماع 
ترقية  نظام 

 المعمومات
 

تقوية نظام  ٔ-ٖ-ٔ
 المعمومات 

المشروع 
(ٖ) 

 جودة نظام
 المعمومات 

 الصحية 
 

الترقيات  ٗ٘ٔ.ٕٚٓ.ٕ منظمات ٗ٘ٔ.ٜ٘ٙ ٓٓٓ.ٛٓٔ ٓٓٓ.ٜٜ ٓٓٓ.ٜٓٓ
– 

 تعيينات

ىيكمة الكوادر 
 بادارة النظام 

رفع كفاءة    ٕ-ٖ-ٔ
 النظام 
 الصحي 

جياز  ٕ ٓٓٓ.ٓٓ٘ منظمات  -      -          -       ٓٓٓ.ٓٓ٘
 حاسوب

ترقية النظام 
 الرقمي  

ادخال  ٖ-ٖ-ٔ
 اجيزه حاسوب

 
 ٗ  ٓٓٓ.ٕٓٔ منظمات -        ٓٓٓ.ٓٛ ٓٓٓ.ٖٓٔ -     

 اجتماع 
اجتماعات  

 لمناقشة االداء
تدريب  ٗ-ٖ-ٔ

 عاممين
 

توافر  ٗ٘ٔ.ٕٛٔ.ٔ منظمات  ٗ٘ٔ.ٜ٘ٙ ٓٓٓ.ٗٛ ٓٓٓ.ٜٔ ٓٓٓ.ٓ٘ٔ
كادر 
صحي 
 معافي  

 

تقديم خدمات 
 جيده  

 المحافظة  ٔ-ٗ-ٔ
 عمى سالمة 

 الكوادر الصحية 

المشروع 
(ٗ) 

 جودة
 وترقية 
العمل 

بالقطاع 
 الصحي

تمكمة  ٗ٘ٔ.ٜ٘ٙ.ٕ٘ منظمات ٗ٘ٔ.ٜ٘ٙ -       -    ٓٓٓ.ٕ٘
 الحوداث 

تقديم خدمات 
 شاممة  

التوسع فى  ٔ-٘-ٔ
 التغطية 

المشروع 
(٘ ) 

الخدمات 
 العالجية 

 

تقديم  ٚٗ٘.ٚٓٓ.ٓٔ منظمات  ٗ٘ٔ.ٜ٘ٙ -        -     ٖٜٖ.ٕٗٓ.ٜ
خدمات 
جيده 

 ومتكاممة 

نك الدم تكممة ب
 عديمو  –

تييئة  ٕ-٘-ٔ
 البيئة  العالجيو

تكممة  م  ٘ٚٔ.٘ٗ٘.ٖ منظمات  -        -       -   ٘ٚٔ.٘ٗ٘.ٖ
ابو  –

 جابره

تكممة عنبر م 
 ابو جابره

تييئة   ٖ-٘-ٔ
 البيئة  العالجيو

ٖ.ٕٓٓ.ٕٓ٘        -        -        -  
 االتحادية 

تكممة  م  ٕ٘ٓ.ٕٓٓ.ٖ
 مياجريو

م .   تكممة
 مياجرية 

تييئة  ٗ-٘-ٔ
 البيئة  العالجيو

تكممة   ٓٓٓ.ٕٜ٘.ٔٔ االتحادية  -        -        -        ٓٓٓ.ٕٜ٘.ٔٔ
 -م

 شعيريو 

 –تكممة م 
 شعيريو 

تييئة  ٘-٘-ٔ
 البيئة  العالجيو

  الجممةةةو    ٜٓٔ.ٗٙٛ.ٜٓ  ٜٚٓ.ٙ٘ٚ.ٙ ٓٓٓ.ٖٚٛ.ٕ ٓٓٓ.ٙٚٛ.ٖ ٖٔٛ.ٜٖ٘.ٚٚ
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 ـ.َُِِداد الباحثكف باإلعتهاد عمي بياىات هتحصؿ عميٍا هف كزارة الهالية، الهصدر: هف إع

 تحميل الموازنتين :: ثالثاً 

عند مقارنة بيانات موازنة البنود وموازنة البرامج واألداء لوزارة الصحة والرعاية 
( و ٘محسب الدراسة تم أخذ الجدولين رقم )ٕٕٔٓاإلجتماعية لمعام المالي 

 ج يتضح اآلتي :( كنموذٙرقم )

برىاهج األطراؼ الصىاعية كالعبلج الطبيعي الهيعد كفؽ  (٘في الجدول رقم )-
 ً التأٌيؿ كالتدريب لؤلشخاص ٔ -ٔ-ٔالمشروع هىٍج هكازىة البراهج كاألداء  في

كسيمة تحقيؽ الٍدؼ تأٌيؿ هركز  –الٍدؼ إعادة تأٌيؿ الهعاقيف  –ذكم اإلعاقة 
تتضهف التكاليؼ الثابتة  َََ.َٓٗ.ّالكمية التكمفة  –األطراؼ الصىاعية 

هؤشر القياس تأٌيؿ الهركزبيىها البياىات الهيعدي كفؽ هىٍج هكازىة  -كالهتغيري 
ىجد أف األٌداؼ غير كاضحة (ٖ(، )ٕ(، )ٔ)البىكد الهبيف  في الجداكؿ باألرقاـ 

يجعؿ  كغير هحددي كليست ٌىالؾ فصؿ بيف التكاليؼ الثابتة كالهتغيرة األهر الذم
 التخصيص غير عادؿ كيتىافي هع الهبادئ الهحاسبية الهتعارؼ عميٍا.

الٍدؼ تذكيد الهعاقيف بأطراؼ  –إعادة تأٌيؿ الهعاقيف  ٕ-ٔ-ٔالمشروع 
التكمفة الكمية  –كسيمة تحقيؽ الٍدؼ حصر الهعاقيف تكطئة لتأٌيمٍـ  –صىاعية 

لبياىات الهيعدي كفؽ هؤشر القياس هعرفة عدد الهعاقيف بيىها ا -  َََ.َُْ.ُ
ٌىالؾ (ٗ( و )ٖ) هىٍج هكازىة البىكد الهبيف في جداكؿ هكازىة البىكد هف الجدكؿ

دهج لتكاليؼ الهشركعات فيها بيىٍا حيث التستطيع اإلدارة هعرفة هدم جدكم 
تىفيذ الهشركع إذا طبقت قاعدة التكمفة كالعائد كها التكجد أم هؤشرات لقياس 

 ة لتبرير جدكم اإلىفاؽ كتتبع أثري.األداء في ىٍاية الفتر 

كسيمة  -الٍدؼ رفع قدرات العاهميف –تىظيـ العهؿ باإلدارة  ٖ-ٔ-ٔالمشروع 
هؤشر القياس  َِٓ.َْٗعاهؿ التكمفة الكمية   ََُتحقيؽ الٍدؼ تدريب 
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عاهؿ بيىها البياىات الهيعدي كفؽ هىٍج هكازىة البىكد التسهح بخمؽ  ََُتدريب 
 لقياس أثر اإلىفاؽ كتحقيؽ أٌداؼ الكزارة. هراكز ككحدات أداء

الٍدؼ خمؽ هعاؽ  –تكعية الهعاقيف كدهجٍـ في الهجتهع ٗ-ٔ-ٔالمشروع 
 –كسيمة تحقيؽ الٍدؼ التكعية الثقافية كاإلجتهاعية عبر الهخيهات  -غير قاصر

هخيـ بالكالية  ِهؤشر القياس التأكد هف إقاهة  – ٓٔٔ.ّٕٓ.ُالتكمفة الكمية 
خبلؿ السىة الهالية بيىها البياىات الهيعدي كفؽ هىٍج هكازىة البىكد إذا  كالهحميات

الىستطيع أف ىحدد تكمفة ٌذا الهشركع األهر  (ٗ( و )ٖ)ىظرىا الي الجداكؿ هف 
الذم يجعؿ الصرؼ غير هحدد كيشهؿ كؿ أىشطة الكزارة هها يجعؿ ذلؾ هدعاة 

 لمفساد الهالي كاإلدارم.

( التخطيط كالتىهية كالسياسات كخدهات الرعاية ُج)برىاه (ٖفي الجدول رقم )
الٍدؼ  –لتكسع في تغطية الخدهات أ-ٔالمشروع الصحية األساسية كالعبلجية 

هركز  ٕكسيمة تحقيؽ الٍدؼ صياىة  –تكهمة صياىة الهراكز الصحية كالكحدات 
كحدة  ٕهؤشر القياس تكهمة  – ٖٗٔ.ْٖٕ.ُُالتكمفة الكمية  –ككخدة صحية 

كالتي (ٚ) -(ٗبيىها البياىات الهيعدة كفؽ هكازىة البىكد حسب الجداكؿ هف )كهركز 
تتعمؽ ببىد إقتىاء األصكؿ غير الهالية فإف ٌذا الهىٍج ليست لدية القدرة عمي 
الفصؿ بيف الهصركفات الجارية كالرأسهالية فيها يتعمؽ ببىكد إقتىاء األصكؿ غير 

ستخداـ السمع كالخدهات كها أف ٌذا الهىٍج غير قادر عمي ضبط  الهالية كا 
الصرؼ في حدكد الهشركعات التي تـ إجازتٍا هف قبؿ السمطات األهر الذم 

 اليضع إعتباران لهراكز الهسئكلية لهتابعة الهخرجات.

كسيمة تحقيؽ  –الٍدؼ تقديـ خدهات صحية جيدي  –تٍيئة البيئة الصحية ِ-ُ
 ّّْ.ٖٔٗ.ُِكمفة الكمية  الت –الٍدؼ تزكيد الهراكز الصحية بأجٍزي طبية 

هركز بأجٍزي طبية بيىها البياىات الهيعدي كفؽ هىٍج هكازىة  ٕهؤشر القياس تزكيد 
كالتي تتعمؽ بإقتىاء األصكؿ غير الهالية  (ٚ) -(ٗ)البىكد حسب الجداكؿ هف 
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فإف تكمفتٍا غير هخصصة لكؿ برىاهج عمي حدي بؿ يتـ الصرؼ عميٍا دكف 
لكؿ هشركع هف األصكؿ غير الهالية األهر الذم يجعؿ تحديد الحاجة األساسية 

اإلىفاؽ غير ذم جدكم كال ٌدؼ لً كها أف إستخداـ األساس الىقدم لمقياس 
الهحاسبي ليست لً القدرة عمي اإلفصاح عف قيهة األصكؿ كرغـ الدائىيف حتي 

ا الهالي.  تستطيع الكزارة هعرفة هركٌز

 في القطاع الصحي  تنمية وبناء قدرات العاممين ٕالمشروع 

كسيمة تحقيؽ  –الٍدؼ تىهية كتطكير األداء  –رفع قدرات العاهميف  ُ-ِ-ُ
 َّهؤشر القياس عهؿ  – ُْٓ.ٓٔٗ.ٓالتكمفة الكمية  –الٍدؼ تدريب العاهميف 

-(ٗ)كرشة تدريبية بيىها البياىات الهيعدي كفؽ هىٍج البىكد حسب الجداكؿ هف 
يف ىجد أف الٍدؼ هف اإلىفاؽ غير كاضح كفيها يتعمؽ بتعكيضات العاهم (ٙ)

 كليست ٌىالؾ هؤشرات لقياس األداء.

 جودة نظام المعمومات الصحية  ٖالمشروع 

 –الٍدؼ ترقية ىظاـ الهعمكهات  –تقكية تظاـ الهعمكهات الصحية ٔ-ٖ-ٔ
هؤشر  – َََ.َْٓالتكمفة الكمية –كسيمة تحقيؽ الٍدؼ إجتهاعات شٍرية 

لسىة بيىها البياىات الهنعدة كفؽ هىٍج هكازىة البىكد أجتهاع في ا ُِالقياس 
( ال تكضح الٍدؼ هف اإلىفاؽ كالكسائؿ تحقيقً هها ٔ)-(ْحسب الجداكؿ هف )

 يجعؿ اإلىفاؽ غيرهبرر.

كسيمة  –الٍدؼ تقكية الىظاـ الصحي  –رفع كفاءة  الىظاـ الصحي ٕ-ٖ-ٔ
 تحقيؽ الٍدؼ التعييىات كالترقيات 

هؤشر القياس التعييىات كالترقيات بيىها البياىات  -ُْٓ.َِٕ.ِالتكمفة الكمية 
تفتقر الي الشفافية في  (ٙ)–( ٗ)الهعدة كفؽ هكازىة البىكد حسب الجداكؿ هف 
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تقدير الىفقات التي يهكف هف خبللٍا تىفيذ البىكد األهر الذم يجعؿ الرقابة 
 الهحاسبية كاإلدارية هىعدهً. 

كسيمة تحقيؽ  –ؼ ترقية الىظاـ الرقهي الٍد –إدخاؿ أجٍزي حاسكب  ّ-ّ-ُ
هؤشر القياس إدخاؿ  – َََ.ََٓالٍدؼ شراء أجٍزة حاسكب التكمفة الكمية 

جٍاز حاسكب بيىها البياىات الهنعدي كفؽ هكازىة البىكد في الجداكؿ هف  ِعدد 
ال يتـ تحديد الٍدؼ هف اإلىفاؽ سكم ذكر إقتىاء أصكؿ غير هالية ( ٙ)–( ٗ)

 الحاجة األساسية لتحقيؽ الكفاءة كالفاعمية في اإلىفاؽ.هع عدـ تحديد 

كسيمة تحقيؽ  -الٍدؼ رفع كفاءة أداء العاهميف –تدريب عاهميف  ْ -ّ-ُ
 ْهؤشر القياس  – َََ.َُِالٍدؼ إجتهاعات لهىاقشة األداء التكمفة الكمية 

 إجتهاعات خبلؿ السىً بيىها البياىات الهيعدي كفؽ هىٍج هكازىة البىكد حسب
فإىٍا تحتكم عمي هجهؿ اإلىفاؽ دكف تفصيؿ يكضح ( ٙ)-(ٗ)الجداكؿ هف 

ـ تخصيص اإلعتهادات ككسائؿ تحقيؽ الٍدؼ كهؤشرات  الٍدؼ  الذم هف أجمً ت
 القياس هها يجعؿ اإلىفاؽ غير هبرر.

 ترقية العمل بالقطاع الصحي  ٗالمشروع 

 –خدهات جيدي الٍدؼ تقديـ  –الهحافظة عمي سبلهة الككادر الصحية ٔ -ٗ-ٔ
جراءات السبلهة الصحية  التكمفة  –كسيمة تحقيؽ الٍدؼ اإللتزاـ بقكاىييف كا 

هؤشر القياس تكافر كادر صحي هعافي بيىها البياىات الهنعدي  ُْٓ.ُِٖ.ُالكمية
التظٍر فيً أٌداؼ ( ٙ) -(ٗ)كفؽ هىٍج هكازىة البىكد حسب الجداكؿ هف 

ت بىصيبٍا العادؿ هف التكاليؼ هها اإلىفاؽ بصكري يتـ فيٍا تحهيؿ الهشركعا
 يحدث ذلؾ خمبلن في الهبادئي الهحاسبية.

 الخدهات العبلجية  ٓالهشركع 
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كسيمة تحقيؽ  –الٍدؼ تقديـ خدهات شاهمة  –التكسع في التغطية  ٔ-٘-ٔ
هؤشر  -ُْٓ.ٓٔٗ.ِٓالتكمفة الكمية  -الٍدؼ تكهمة حكادث هستشفي الضعيف

ها البياىات الهيعدي كفؽ هىٍج هكازىة البىكد حسب القياس تكهمة بىاء الحكادث في
ىجدٌا تفتقر الي دراسات الجدكم التي تصاحب ( ٙ) -(ٗ) الجداكؿ هف

الهشركعات كجداكؿ الكهيات التي تؤكد جكدة التىفيذ حسب الهكاصفات الهطمكبة 
كعدـ كجكد إجراءات لمشراء كالتعاقد حسب القكاىييف  هها يفتح شرفة لمفساد 

 كاإلدارم.الهالي 

كسيمة  –الٍدؼ تقديـ خدهات جيدي كهتكاهمة  –تٍيئة البيئة العبلجية  ٕ-٘-ٔ
هؤشر  -ْٕٓ.ََٕ.َُالتكمفة الكمية  –تحقيؽ الٍدؼ تكهمة بىؾ الدـ )عديمً(

القياس تكهمة بىؾ الدـ بيىها البياىات الهعدي كفؽ هىٍج هكازىة البىكد حسب 
ٌداؼ الكهية بشكؿ يضهف صحة التظٍر بٍا قيهة األ( ٙ)-(ٗ)الجداكؿ هف

 التقدير كسبلهة الهكاد هها يجعؿ التىفيذ يصعب قياسً كتتبع أثري .

كسيمة  –الٍدؼ تقديـ خدهات جيدي كهتكاهمة  –تٍيئة البيئة العبلجية  ٖ-٘-ٔ
هؤشر -ُٕٓ.ْٓٓ.ّالتكمفة الكمية  –تحقيؽ الٍدؼ تكهمة هستشفي )أبك جابري( 

بيىها البياىات التي تـ إعدادٌا كفؽ هكازىة البىكد  القياس تكهمة الهستشفي القائـ
تشير الي أف أٌداؼ اإلىفاؽ يكتىفٍا الغهكض  (ٙ) -(ٗ)حسب الجداكؿ هف 

األهر الذم يجعؿ القائهيف عمي أهر الهكازىة يٍتهكف فقط بالهدخبلت كاليكلكف 
إٌتهاهان بالهخرجات كيٍتهكف فقط بضبط اإلىفاؽ في حدكد اإلعتهادات دكف 

 ىظر الي هاتـ تحقيقً هف أٌداؼ.ال

كسيمة تحقيؽ  –الٍدؼ تقديـ خدهات هتكاهمة  –تٍيئة البيئة العبلجية  ٗ-٘-ٔ
هؤشر القياس  -َِٓ.ََِ.ّالٍدؼ تكهمة هستشفي )هٍاجرية( التكمفة الكمية

تكهمة الهستشفي القائـ بيىها البياىات الهعدي كفؽ هكازىة البىكد حسب الجداكؿ هف 
الي أف ٌىالؾ عدـ تقدير جيد لمتكمفة الحقيقية لتكهمة الهستشفي تشير  (٘)-(ٗ)
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كفؽ دراسات الجدكم ، كها اليسهح ٌذا التخطيط قصير األجؿ بالهركىة 
الهىاسبة لتكهمة ٌذي الهشركعات في حالة حدكث خمؿ في التهكيؿ هها يجعؿ ٌذا 

 اإلىفاؽ ال جدكم هىً.

كسيمة تحقيؽ  –خدهات هتكاهمة  الٍدؼ تقديـ –تٍيئة البيئة العبلجية  ٘-٘-ٔ
 الٍدؼ تكهمة هستشفي )شعيرية(

هؤشر القياس تكهمة الهستشفي بيىها البياىات التي  َََ.ِٓٗ.ُُالتكمفة الكمية 
تعتبر بياىات ( ٙ)-(ٗ)أيعدت كفؽ هىٍج هكازىة البىكد حسب الجداكؿ هف 

أسباب  ىاقصة الجدكم هف اإلىفاؽ كفقان لٍا طالها ليست ٌىالؾ أٌداؼ تبرر
 اإلىفاؽ كجدكاي .

 ثالثًا: مناقشة النتائج:

( والًمعده بمنيج موازنة البنود ف نو يتضح ٙ) –( ٗحسبتحميل الجداول من )
 :  اآلتي

. ال تكجد أٌداؼ كهية كىكعية قابمة لمقياس تيهكف العاهميف هف هتابعة تحقيؽ ُ
 أٌداؼ الكزارة.

ي الهشركعات لضبط اإلىفاؽ في . ال تكجد هؤشرات لقياس أثر اإلىفاؽ عمي ٌذِ
 حدكد اإلعتهادات الهخصصة لذلؾ.

. ال تكجد كحدات أداء هسئكلة عف تحقيؽ أٌداؼ الهشركع كتتبع أثر اإلىفاؽ ّ
 عميً.

.التكجد هراكزهسؤكلية لديٍا الهقدري عمي إتخاذ قرارات تيهكف هف ضبط األداء ْ
 كتحقيؽ أٌداؼ الكزارة بكفاءة كفعالية.
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إهكاىية إلستخداـ هحاسبة التكاليؼ لتحهيؿ كؿ هشركع ىصيبً  . ليس ٌىالؾٓ
هف التكاليؼ الثابتة كالهتغيري ، كها اليهكف الفصؿ بيف الهصركفات الجارية 
كالرأسهالية األهر الذم يجعؿ التخصيص غير عادؿ كال يتسؽ هع الهبادئ 

 الهحاسبية.

ر جدكم اإلىفاؽ . عدـ تحهيؿ أم هشركع بىصيبً العادؿ هف التكاليؼ اليبر ٔ
 كيككف هدعاي لمفساد الهالي كاإلدارم.

. هكازىة البىكد التهكف الهحاسبيف هف تطبيؽ الرقابة الهحاسبية كاإلدارية ٕ
 إلعتهادٌا عمي األساس الىقدم.

. عدـ إتباع أساس اإلستحقاؽ الهحاسبي في هكازىة البىكد ال ييهكف الكزارة هف ٖ
ا الهالي كقيهة الدائ  ىيف.هعرفة هركٌز

. هكازىة البىكد التتيح إهكاىية ضبط اإلىفاؽ في حدكد اإلعتهادات الهخصصة ٗ
 األهر الذم يجعؿ عجز الهكازىة حاضران.

. تفتقر هكازىة البىكد الي تحديد أٌداؼ الكزارة بصكرة تيهكف هف إتخاذ َُ
 القرارات. 

داء فإىً كالهنعدي بهىٍج هكازىة البراهج كاأل (ٖ)ك (ٔ)حسب تحميؿ الجداكؿ هف 
 يتضح اآلتي :

 إعتهدت البياىات أعبلي كالهعدة كفؽ أسمكب البراهج كاألداء عمي اآلتي :

. حددت الكزارة أٌدافٍا كفؽ الخطة العاهة لمكالية تتضهف الرؤية كالرسالة َُ
 كاألٌداؼ الرئيسية كالفرعية كالىكعية كالكهية.

 .smartمهية.. حددت الكزارة أٌداؼ الهشركعات كضبطٍا بطريقة عُُ
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. تـ حساب تكمفة الهشركعات كفؽ دراسات الجدكم الهعدة هف بيكت خبري ُِ
بإستخداـ هحاسبة التكاليؼ ليشهؿ ذلؾ حساب التكاليؼ الثابتة كالهتغيرة هع 

 الفصؿ بيف الهصركفات الجارية كالرأسهالية.

ـ تحديد هراكز لمهسئكلية لكؿ هشركع لهتابعة أثر اإلىفاؽ هع هىح الُّ هسئكليف .ت
 سمطة إتخاذ القرار في إطار تىفيذ الهشركعات كفؽ الخطة العاهً.

.  تـ تحديد كحدات األداء في كؿ هشركع لتتبع األداء ككىً يسير حسب ها ُْ
 خطط لً.

 . تـ إستخداـ أساس اإلستحقاؽ الهحاسبي .ُٓ

.  تـ تحديد هؤشرات القياس بشكؿ دقيؽ لهتابعة الهخرجات التي تحقؽ ُٔ
 الهشركعات. أٌداؼ

. تـ كضع اإلجراءات كالقكاعد التي تمـز كحدات األداء اإللتزاـ بالتهكيؿ ُٕ
 الهخصص لمهشركع فقط .

. تـ تحهيؿ أم هشركع بىصيبً العادؿ هف التكاليؼ سكاء كاىت تعكيضات ُٖ
 عاهميف أك إستخداـ سمع كخدهات أك إقتىاء أصكؿ غير هالية.

الرقابة الهحاسبية كالرقابة اإلدارة عبر تطبيؽ . تفعيؿ الدكر الرقابي بزيادة ُٗ
 هىٍج البراهج كاألداء.

 أواًل: النتائج:

 من خالل الدراسة التطبيقية توصل الباحث الي عدة نتائج منيا:

اثر إتباع لمهىٍج العمهي السميـ في تىفيذ هكازىة البىكد في تحسيف االداء  .ُ
 .ة كالية شرؽ دارفكرالهالي الحككهي في كزارة الهالية كالقكل العاهم
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هككبة لمتطكرات الحديثة في تطبيؽ هكازىة البراهج كاالداء بىاء عمى ساٌه .ِ
الظروف المحٌطة  للرقابة أدارٌة علً المصروفات  لفعالية التكقعات

 .في كزارة الهالية كالقكل العاهمة كالية شرؽ دارفكرالحكومٌة
ازىة البراهج كاالداء التخطيط الجيد لبلىتقاؿ هف هكازىة البىكد الي هك  .ّ

ـ االداء الهاليفي كزارة الهالية كالقكل العاهمة  ساٌـ في دعـ الرقابة االدارية لتقكي
 .كالية شرؽ دارفكر

تطبيؽ أسمكب هكازىة البراهج كاألداء يساٌـ في زيادة كفاءة الهؤشرات  ٗ.
 في كزارةالهالية كتحميؿ اإلتجاٌات لتقكيـ األداء الهالي بالكحدات الحككهية

 الهالية كالقكل العاهمة كالية شرؽ دارفكر.
 ثانيًا: التوصيات:

 بناءًا عمي ىذه النتائج السابقة يوصي الباحث باالتي:

 إحكاـ الرقابة اإلدارية عمى كحدات األداء كهراكز الهسؤكلية في الكزارة .ُ
تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء لهتابعة تحقيؽ األٌداؼ الهرسكهة لتمبية  .ِ

 لهجتهع.إحتياجات ا
ـ كجكاىب القكة كالضعؼ. .ّ  تزكيد الكحدة الحككهية بىتائج التقكي

 العهؿ عمي ضبط اإلىفاؽ في حدكد اإلعتهادات بالهكازىة. .ْ

الرقابة البد هف ضهاف سبلهة الهعمكهات الهالية كالهحاسبية  إلحكاه .ٓ
 الهحاسبية.

ـ بها يتىاسب هع ط .ٔ بيعة إختيار الهعايير القياسية الهىاسبة لعهمية التقكي
 الىشاط.

ترسيخ هبدأ الشفافية ك زيادة اإلٌتهاـ بتطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء .ٕ
ـ الهالية.  كاإلفصاح في القكائ

 قائمة المراجع والمصادر:

 (ََِّتكفيقهحهدعبدالهحسف،تقييهاالداء،)القاٌرة: دارالىٍضةالعربيةلمىشر .ُ
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بإستخداـ زاٌر صبيح، تقييـ االداء الهالي لمبىكؾ االسبلهية التقميدية .ِ
الهؤشرات ، جاهعة اهدرهاف االسبلهية، كمية الدراسات العميا، قسـ الهحاسبة، 

 ـ(َُُِبحث لىيؿ درجة الهاجستير غيرهىشكة، 
( أىهكزج هقترح َُِٕالسعبرم ، ابراٌيـ عيد ك كاظـ ، كالء هعيف ) .ّ

الهجمد  –ـ َُِٕلسىة  ُبحث تطبيقي العدد  –لتطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء 
مجمة القادسية لمعموم ، دكريً عمهية فصميً هحكهً ، جاهعة القادسية ،  ُٗ

، دهشؽ ، الجهٍكرية العربية  َُٗ – َُٖ، ص ص  اإلدارية واإلقتصادية
 السكرية .

موازنة البرامج واألداء سمهاف حسيف عبد اهلل ،كجكاف جاسـ خضير،  .ْ
ة الهثىى ، كمية بغداد: جاهع(،وسيمة لتعزيز الرقابة في الوحدات الحكومية 

 ِِالعمـك االقتصادية كاإلدارية ، هجمة كمية العمـك اإلدارية كاالقتصادية ، الهجمد
 ـ(َُِٔ، ٖٗ، العدد 

سمـك ، حسف ك الهٍايىي  هحهد،  الهكازىة العاهة لمدكلة بيف اإلعداد  .ٓ
، العدد كالتىفيذ كالرقابة : دراسة هيداىية لمهكازىة العراقية ، هجمة اإلدارة كاإلقتصاد 

 (ََِٕالرابع كالستكف ،

 دارالهريخممىشر، : السيدفرقاىجهعة،االداءالهاليمهىظهاتاالعهاؿ،)الرياض .ٔ

2000  ) 
( هكازىة البراهج َُِٖطً ، ياسر هحهد ك أحهد ، هحهد دفع اهلل ) .ٕ

ا في تحسيف الجكدة الهستهر في الهؤسسات العاهة ،  مجمة كاألداء كدكٌر
 ـ .َُِٖ/ٗ/ُٓ( ُ-ْٔ( ، )ع ُِىيميف )هج جاهعة ال –الدراسات العميا

، العدد  مجمة المال والتجارةعبد العزيزهحارب ، هكازىة البراهج كاألداء ،  .ٖ
 القاٌرة  –ـ ، هيداف التحرير َُِِىكفهبر  -ِّٓ

( إهكاىية إستخداـ هكازىة َُِْعبد الهٍدم عباس كبٍاء الديف فريد ) .ٗ
لمحككهة الهحمية في هحافظة البصرة   البراهج كاألداء في الهشاريع اإلستثهارية

، العدد الخاهس كالثبلثكف /الهجمد التاسع ، جاهعة مجمة العموم اإلقتصادية 
 قسـ الهحاسبة  –البصرة ،  كمية اإلدارة كاإلقتصاد 

عهادالديىعبدالكريـ،اثرالهراجعةالداخميةفيتقكيهاالداءالهالي،بحثبكبلريكسغيره .َُ
 ـَُِْىمكجيا،ىشكر،جاهعةالسكداىممعمكهكالتك
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عهار ، حسيف حسف، إدارة شئكف الهكظفيف ، هعٍد اإلدارة العاهً  .ُُ
 ـَُِٓ،

اطار مقترح العداد وتطبيق موزانة البرامج فريد أحهد عبد الحافظ ، .ُِ
)غزة : الجاهعة االسبلهية ، عهادة الدراسات العميا ، رسالة واالداء في فمسطين

 ـ(ََِٓدكتكراي غير هىشكرة ، 
اإللً فراج ، إستخداـ هدخؿ التحميؿ الكظيفي لبلىشطة الميثي ، عبد  .ُّ

كالتقكيـ الهتكازف لؤلداء لتفعيؿ تطبيؽ هكازىة البراهج كاألداء كدعـ البلهركزية 
المجمو الهالية في إدارة الكحدات الحككهية الهحمية . دراسة تحميمية هيداىية ، 

كمية التجارة ، هصر ، جاهعة عيف شهس ،   ْ، العدد العممية لإلقتصاد والتجارة
 ـَُِٔ، 

الهجتبي ، هحهد الهعتز كأ. عبد الهىعـ ، أساهً عبد القادر، أثر تطبيؽ  .ُْ
مجمة هعايير الهراجعة الداخمية الدكلية عمي تقكيـ األداء الهالي كاإلدارم ، 

 ـ(َُِٖ،  ّ-ّٗ، العدد  َُجاهعة الىيميف ، الهجمد  – الدراسات العميا
لهراجعة الداخمية في تقييـ االداء الهالي هحهد هصطفى السيد، دكر ا .ُٓ

لمبىكؾ التجارية، )جاهعة السكداف لمعمـك كالتكىكلكجيا، كمية الدراسات العميا، قسـ 
 ّٗـ(،صَُِٓالهحاسبة،رسالة هاجستير غير هىشكرة، 

 االداء تقييـ في الداخمية الهراجعة دكر ، عبدالجميؿ السيد هصطفي هحهد .ُٔ
 جاهعة االدارية، كميةالعمـك هىشكر، سغير بكبلريك بحث التجارية، لمبىكؾ الهالي،
 ( 2015 كالتقاىة، العمـك
 )عهاف الشركات اسٍـ عكائد عمي كاثري هحهكدهحهدالخطيب،االداءالهالي .ُٕ

 (  2011لمىشر، الحاهد دار :
 االداء جكدة في الهحاسبية الهعمكهات دكر ، خضر عصهت هصعب .ُٖ

 العمـك كمية هىشكر، بكبلريكسغير بحث السكداف، في الهساٌهة لشركات الهالي
 ( 2014 كالتقاىة، االدارية،جاهعةالعمـك

 كفعالية كفاءة في الهحاسبية الهعمكهات ىظـ ،دكر قىدكؿ هعاكية هكي .ُٗ
 العمـك ،جاهعة االدارية العمـك هىشكر،كمية بكبلريكسغير ،بحث الهالي األداء

 (2015 كالتقاىة،
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لهالي لقطاع الهقاكالت عمي أساس ٌشاـ فيصؿ جعفر ، تقكيـ االداء ا .َِ
الجكدة الشاهمة ، )جاهعة العمـك كالتقاىً، كمية العمـك االدارية، بحث لىيؿ درجة 

 ـ(َُُِالبكبلريكس ، غير هىشكة، 
كالء بٍراـ حهدكبد، دكر ىظـ الهعمكهات الهحاسبية في رفع كفاءة االداء  .ُِ

لدراسات التجاية، بحث الهالي ، جاهعة السكداف لمعمـك كالتكىكلكجيا، كمية ا
 ـ(،َُُِتكهيمي لىيؿ درجً البكبلريكس في الهحاسبة غير هىشكة، 

موازنة البرامج واألداء ياسر هحهد طً بدرم ، كهحهد دفع اهلل أحهد ،  .ِِ
ودورىا في تحسين الجودة المستمرفي المؤسسات العامة من وجية نظر 

ـك : جاهعة الىيميف ، كمية الخرط(،  العاممين بالشؤون اإلدارية بوزارة الداخمية
،  ُ-ْٔ، العدد ُِالدراسات العميا ، هجمة كمية الدراسات العميا ، الهجمد 

 ـ(َُِٖ
اب، دكر الهراجعة االلكتركىية في تقكيـ االداء   .ِّ ياسيف صبلح عبد الٌك

الهصارؼ السكداىية ، )جاهعة العمـك كالتقاىً ، كمية العمـك االداية، بحث  
 ـ(ََِالبكبلريكس ، غير هىشكرة، تكهيمي لىيؿ درجً 

 

 


