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 مف نحف

المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية مجمة عممية الكتركنية محكمة ، تعنى بنشر 
البحكث كالدراسات ، كممخصات رسائؿ الماجستير كالدكتكراه ، كنشر فصكؿ مف الرسائؿ 

ب ، كنشر التقارير كالندكات كالمؤتمرات العممية ، كالحكارات العممية ، كمراجعة الكت
كالمقاءات العممية في مجاالت العمـك اإلنسانية كاالجتماعية بجميع فركعيا : التاريخ ، 

كالتربية ، كعمـ االجتماع ، كالفمسفة ، كاألدياف ، كعمـ النفس ، كالقانكف كالعمـك السياسية ، 
المغة العربية ة البشرية ، كعمـ الجريمة  كعمـ االنثربكلكجيا، كالعمـك اإلدارية ، كالتنمي

أعضاء الييئة  كآدابيا ،الجغرافيا  اآلثار، اإلعبلـ كالصحافة المكتبات كالمعمكمات.
 االستشارية.

 . أعضاء الييئة االستشارية لممجمة

_________________________________________________ 

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

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

 .السكداف  - الدكتكر عبلء الديف احمد محمد عمي _ جامعة كردفاف

 جامعة اإلسراء األردنية  –ة   عميد كمية العمـك التربكية األستاذ الدكتكر أيمف سند القرال

 دكتكراه في األدب االنجميزم 
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 استراليا  –جامعة ماككيرم  

 األستاذ الدكتكر محمكد جماؿ السمخي                             جامعة البتراء األردنية 

 دكتكراه في أساليب كمناىج تدريس التربية اإلسبلمية 

 اف العربية لمدراسات العميا.جامعة عم 

 جامعة الزيتكنة األردنية  –األستاذ الدكتكر خمدكف خميؿ الحباشنة      عميد شؤكف الطمبة 

 دكتكراه في التاريخ اإلسبلمي 

 الجامعة األردنية.

 الدكتكره تغريد أبك حمداف                                     جامعة البتراء األردنية 

 تربية الطفؿ كتطكير مناىج كبرامج تربكية لمطفؿ دكتكراه في 

 بريطانيا .  –جامعة ساسكس  

 الدكتكر عارؼ محمد السرىيد   أكاديمية األمير الحسيف بف عبداهلل الثاني لمحماية المدنية 

 دكتكراه في أصكؿ التربية 

 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا .

 محاضر غير متفرغ / الجامعات األردنية           الدكتكر محمد عمي فالح الجبكر       

 دكتكراه في القانكف التجارم 

 مصر .  -جامعة عيف شمس  
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 الدكتكر عكده  الغياليف                       محاضر غير متفرغ / الجامعات األردنية 

 دكتكراه في المغة العربية ) األدب العباسي( 

 . جامعة العمـك اإلسبلمية العالمية 

 الدكتكر محمد  عكدة الحماد                     الجامعة اإلسبلمية / منيسكتا 

 دكتكراه في مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات 

 جامعة العمـك االسبلمية العالمية. 

 خكلة يكسؼ الحمداف                            كزارة التربية  كالتعميـ 

  الدبمـك العالي في الدراسات التربكية

 الجامعة األردنية . –اإلدارة المدرسية  

 خالدة محمد الجبكر                                         كزارة التربية كالتعميـ 

 دبمـك اإلدارة المدرسية التقنية الحديثة 

 الكادر العربي لتطكير كتحديث التعميـ                                     

 كتكر عارؼ محمد السرىيد الجينيالد   -رئيس التحرير 

 ( editor@arabjhs.comايميؿ التحرير)    -  ََِِّّٕٕٗٔخمكم 

 

mailto:editor@arabjhs.com
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األستاذ الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد. دكتكراه في التاريخ الحديث _كمية التربية 
 _جامعة زالنجي، السكداف.

لسكدافمحكـ كمندكب المجمة في ا . 

 .الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد

ََُُُِِِِِْٕٗٗٗجامعة زالنجي، السكداف. ىاتؼ   

َََُِِّّّْٖٗٓٓ 

َََُُِِّْْٖٗٗٓ 

Eltahir2015@gmail. Com 

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

 .محكـ كمندكب المجمة في فمسطيف

ر عبدالكريـ سرحاف، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف. ىاتؼ الدكتك 
ِّْْٕٗٓٗٗٔٔٔ 

Abed-Kareem Sarhan 

kareem.sarhan@najah.edu 

 أحمد محمد مفمح . –سكرتير التحرير 
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 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :  الخمكم رقـ
 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :     الكاتسب

 ahmed@arabjhs.com :  البريد االلكتركني
 

 األىداؼ :

 تسعى المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية لتحقيؽ األىداؼ التالية : - 

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

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

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

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

 تشجيع الباحثيف العرب عمى إنجاز بحكثيـ المبتكرة.  -

 :شروط نشر األبحاث في المجمة العربية لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية 

 يقكـ الباحث بتنسيؽ البحث حسب شركط المجمة المذككرة أدناه. –
يقـك الباحث بإرساؿ البحث المنسؽ عمى شكؿ ممؼ مايكركسكفت ككرد،  –
 editor@arabjhs.comاإللكتركني :  البريد إلى
 يجب أف يككف البحث مكتكبان بمغة سميمة، –

mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:editor@arabjhs.com
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 يجب أف تككف المادة المرسمة لمنشر أصيمة كلـ ترسؿ لمنشر في أم جية أخرل. -

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

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

ـٌ تقكيـ البحث مف محٌكميف. –  يت

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

ـ يتـ متابعة التعديبلت مف قيؿ لجاف التحكيـ . يقـك الباحث بالتعديبلت المطمكبة ث –
 يتـ إرساؿ البحث مع تقرير بقبكؿ البحث بشكؿ نيائي مف لجاف التحكيـ .

 يتـ إرساؿ خطاب رسمي مف المجمة بقبكؿ البحث لمنشر.-

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

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

 سانية كاالجتماعيةكيفية إعداد البحث لمنشر حسب شركط المجمة العربية لمعمـك اإلن
: 

 يراعي الباحث ما يمي:
 البحث:

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

mailto:editor@arabjhs.com
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 بيا ، البريد االلكتركني . 
 الممٌخص بالمغة العربية ثـ الكممات المفتاحية –
 الممٌخص بالمغة االنجميزية ثـ الكممات المفتاحية –

محتكل البحث حسب شركط المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية  ترتيب المحتكل:
المقدمة ،مشكمة الدراسة ،أسئمة الدراسة ، أىمية الدراسة ، أىداؼ الدراسة ،  كاالجتماعية :

نيج الدراسة ،  أداة الدراسة ، نتائج مصطمحات الدراسة  اإلطار النظرم كالدراسات السابقة ،  م
 الدراسة، كمناقشة النتائج ، التكصيات ،المصادر كالمراجع .

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

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

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

 . ُٓ.ُالنصكص كترقيـ الصفحات ك المسافة بيف األسطر يجب أف ال تقؿ عف 
( صفحة ك ذلؾ لكي ال يتـ َّأال يزيد عدد صفحات البحث عمى )حجـ البحث كالممخص :

كممة بالمغتيف العربية  َِٓ – ََِزيادة رسـك التحكيـ. كيجب أرفاؽ ممخص مككف مف 
 .كممات ٔحية ال تقؿ عف كاالنجميزية ، باإلضافة إلى كممات مفتا

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

قعا عمى األنترنت فيكتب : اسـ المرجع بحثا في مجمة عممية يراعى ما سبؽ ، أما إذا كاف مك 
المؤلؼ ، عنكاف المقاؿ ، السنة ، المكقع ، السنة ، التاريخ ،.بالنسبة لممصادر كالمراجع ، ترد 

 المصادر العربية ، ثـ المصادر األجنبية .
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تستخدـ ىكامش الصفحات السفمية لذكر أم مبلحظة، أك لتكضيح أم معمكمة كاردة  اليكامش:
لمتكثيؽ في بعض األبحاث كال مانع مف ذلؾ ، كتكضع بيف قكسيف في أسفؿ في متف البحث، أك 

 الصفحة ، أك يعمؿ ليا ممحؽ لميكامش تكضع في نياية البحث . 
 المراجع:

ترتب أرقاـ المراجع في قائمة المراجع بالتسمسؿ، كذلؾ بعد مراعاة ترتيب المراجع ىجائيان في  –
 القائمة حسب اسـ المؤلؼ كفقان لآلتي:

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

 العدد، ، سنة النشر.
 ب.إذا كاف المرجع كتابان:

 اسـ المؤلؼ )المؤلفيف( بدءان باسـ العائمة، عنكاف الكتاب ، اسـ الناشر، سنة النشر. —
 ذا كاف المرجع رسالة ماجستير أك دكتكراه:إ جػ.
يذكر رسالة ماجستير أك “ عنكاف الدراسة،”يكتب اسـ صاحب الرسالة بدءان باسـ العائمة،  —

 دكتكراه ، اسـ الجامعة، السنة.
 د.إذا كاف المرجع نشرة أك إحصائية صادرة عف جية رسمية:

 لنشر.يكتب اسـ الجية، عنكاف التقرير ، المدينة، ، سنة ا —
 ىػ.إذا كاف المرجع مكقع الكتركني:

 يكتب اسـ المؤلؼ، عنكاف المكضكع ، سنة النشر كالتاريخ  ، الرابط االلكتركني. —
 كقائع المؤتمر:  -ك
اسـ الباحث )الباحثيف( بدءان باسـ العائمة، عنكاف الدراسة، اسـ المؤتمر، رقـ المجمد، سنة  —

 النشر.

 دكالر . ََِنار أردني ،ما يعادؿ دي َُْرسـك النشر كالتحكيـ: 

 تكاصؿ معنا :
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لمتكاصؿ مع المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، يمكف االتصاؿ مع 
 :سكرتير التحرير عمى

 ََُِِٕٕٗٔٗٔٗ :  الخمكم رقـ
 ََُِِٕٕٗٔٗٔٗ :    الكاتسب

 d@arabjhs.comahme :  البريد االلكتركني
أك البريد االلكتركني لممجمة العربية لمعمـك اإلنسانية 

 ةeditor@arabjhs :كاالجتماعية

 مميزات المجمة : 

المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية عضك في أكبر قاعدة معمكمات عربية كىي قاعدة 
 معمكمات) دار المنظكمة( .

 ية ) شمعة ( .قاعدة البيانات التربكية العرب  
 قاعدة البيانات العربية الرقمية " معرفة" .

 كبحكث كدراسات المجمة تنشر عمى تمؾ المنصات .
 Humalndexقائمة الدكريات المفيرسة في قاعدة 

 
 

              
 كممة العدد:

نينئكـ بصدكر العدد السابع مف المجمة كالذم شيد تطكيران كبيران في مكاضيعيا، اشتممت عمى 
مجاالت متنكعة، استيدفت مجاؿ الدراسات المحاسبية المالية، كدكرىا في تطكير األداء المالي 
كالتي يمكف تكفر قاعدة بيانات ميمة لبلسترشاد بيا في أم كقت كأيضان البناء عمييا مما يساعد 

 في اتخاذ قرارات اقتصادية سميمة كتجنب األخطاء.

mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
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المغكية، كالتي تعد ذات داللة تيضيؼ لمجاؿ الدراسات  احتكل العدد أيضان جانبان مف الدراسات
 المغكية التطكرية، كالتي تيعد كسيمة مف كسائؿ المعرفة المغكية كليس غاية.

اشتمؿ العدد دراسة الكقائع التاريخية في إطار دكلة أك مكاف كاحد، كما تنكعت بحكث المجمة 
الجغرافية البشرية ،كالتي تعالج النمط  كأفردت مجاالن لمجغرافية السياسية ،كىي فرع مف فركع

السياسي المتصؿ بالسمطة أك بحككمات أك دكؿ. كما تطرقت مكضكعات المجمة لمحكـ الشرعي 
 كالقانكني لمعمبلت الحسابية، إضافة إلى تطكير نظـ المعمكمات اإلدارية في البنكؾ.

كالطاقـ الفني كلكؿ الذيف ساىمكا كفي الختاـ ال يسعنا إال أف نتقدـ بالشكر لمييئة االستشارية ، 
 في تحكيـ البحكث بالمجمة.

 مع كؿ الشكر كالتقدير.

 

 بروفيسور/ الطاىر حاج النور أحمد

 مندوب ومحكـ المجمة بالسوداف

 eltahir2015@gamil.comإيميؿ:

 ٖٕٜٓٛٗ٘ٔٔٓ/ٕٜٕٕٜٕٜٚٔٓت: 

ٕٖٖٖٓٔ٘٘ٛٓ 
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 س المحتوياتفير                                        
رقـ 
 الباحث عنواف البحث البحث

اإلفصاح لؤلصكؿ غير المممكسة كأثرىا ك القياس  ٔ
دراسة ميدانية عمى -عمى جكدة التقارير المالية 

 عينة مف المصارؼ السكدانية بكالية الخرطـك
اإلفصاح لألصوؿ غير الممموسة و القياس 

دراسة -وأثرىا عمى جودة التقارير المالية 
عمى عينة مف المصارؼ السودانية  ميدانية

 بوالية الخرطوـ
Measurement and disclosure of 

intangible assets and their 
impact on the quality of 

financial reports - A field study 
on a sample of Sudanese 

banks in the state of Khartoum. 
 

 محمدعظيـ اماـ الديف الجيمي محمد 
كتكر عبد الرحمف عبد اهلل عبد الد

 الرحمف عبد اهلل 
 

تطبيؽ معايير أوكسمي _سابينز يسيـ في  ٕ
فاعمية المراجعة الداخمية لمحد مف الفسادالمالي 

دراسةميدانية عمى الوحدات الحكومية بوالية (
 .)الجزيرة

Application of Sarbanes-Oxley 
standards contributes to effective 
Internal audit to reduce financial 
corruption: Afield study on 
governmental units Algezira state. 

 د. عمي خميفة الشيخ عبداهلل
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التكييؼ الفقيي والقانوني والحكـ الشرعي  ٖ

لمعمالت الرقمية وأثره عمى االلتزامات 
 دراسة مقارنة. -التعاقدية

Jurisprudential and legal 
adaptation and the legal ruling 

of digital currencies and its 
impact on contractual 

obligations - a comparative 
study 

 الدكتكر عثماف محمد النظيؼ محمد

فاعمية التعميـ عف بعد في " ٗ
تعميـ ميارات القراءة 

والكتابة لمصفوؼ الثالثة 
األولى في ظؿ جائحة 
كورونا مف وجية نظر 

عممي الصؼ في محافظة م
 ."الزرقاء

Effectiveness of distance education 
in teaching reading and writing 

skills for the first three grades in 
light of the Corona pandemic from 

the point of view of classroom 

 حناف خميؿ محمد الحميدم.
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teachers in Zarqa Governorate 

 القراءة العميقة )اقرأ(. ٘
Research Title: Deep Reading 

(Read) 

الدكتكر أشرؼ عبد الرحيـ حسيف أبك 
 سبيت
 

اآلراء النحوية في تغيير قواعد  ٙ
 .المغة في الشعر العربي

Grammatical opinions 
on changing the rules of 

language in Arabic poetry.  

 ة.د. ببلؿ محمد حامد الخكالد

 دراسة تحميمية -االمطار في السوداف ٚ
Rainfall in Sudan - an 

analytical study 

الدكتكر إبراىيـ عبد المطيؼ عبد 
 المطمب خكجمي

صاـ الديف مصطفي محمد الدكتكر ع
 كداعة اهلل

أثر ممارسة استراتيجيات ريادة األعماؿ عمى  ٛ
 أىداؼ المشروعات الصغيرة 

 األبيض( -ء بنؾ األسرة)دراسة ميدانية عمى عمال
The Impact of Entrepreneurial 

Strategies on Small Enterprises Goals 
 (Field Study on Family Bank Clients) 

 د. عبد العزيز حسف عبد العزيز آدـ
 

 د. منتصر اليادم مالؾ بخيت
 د. عبلء الديف أحمد محمد عمي

 

 ابو العباس المبرد وموقفو مف القياس  ٜ
 النحوي مف خالؿ كتابو " المقتضب"

 -د/ بخيت عثماف جبارة تقؿ
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Abu Al-Abbas Al-Mubarad and his 
position on the grammatical analogy 

through his book “Al Muqtadis. 

درجة تضميف مفاىيـ المواطنة في كتاب  ٓٔ
 المغة العربية لمصؼ الثامف  

The extent of embedding 
citizenship concepts through  

the Arabic language curriculum 
of eighth grade 

 رحمة ىالؿ الجبور
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-اإلفصاح لألصوؿ غير الممموسة وأثرىا عمى جودة التقارير المالية و القياس  
 دراسة ميدانية عمى عينة مف المصارؼ السودانية بوالية الخرطوـ

 
Measurement and disclosure of intangible assets and their 
impact on the quality of financial reports - A field study on 

a sample of Sudanese banks in the state of Khartoum. 
 
 

 

 قسى انًحاسبت –جايؼت اننيهين  –طانب دكتوراه  -يحًذػظيى اياو انذين انجيهي يحًذ

جايؼو  –أستار انًحاسبو انًشارك  –هللا ػبذ انرحًن ػبذ هللا د/ ػبذ انرحًن ػبذ 

 اننيهين
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 الممخص.                                    
ىدفت الدراسة الي تحديد مدل أثر القياس كاإلفصاح لؤلصكؿ غير المممكسة عمى درجة 

معمكمات التقارير  المكثكقية لمعمكمات التقارير المالية، كبياف اثر ذلؾ عمى درجة مبلءمة
المالية، ككذلؾ معرفة مدل اىتماـ المصارؼ بالقياس كاإلفصاح لؤلصكؿ غير المممكسة في 
قابمية التقارير المالية لممقارنة.  تمثؿ مجتمع كعينة الدراسة في العامميف بالمصارؼ 

. إستخدمت الدراسة أداة اإلستبانة لجمع البيانات. إعتمد ت الدراسة السكدانية بكالية الخرطـك
عمى المنيج الكصفي لدراسة القياس كاالفصاح لؤلصكؿ غير المممكسة أثرىا عمى جكدة 
التقارير المالية. تكصمت الدراسة الي أف القياس كاالفصاح لؤلصكؿ غير المممكسة لو أثر 

القياس كاالفصاح كبيرفي مساعدة مستخدمي التقارير المالية عمى تقدير قيمة المصرؼ، 
. أكصت الدراسة في مكثكقية التقارير المالية  ساىـ ؤلصكؿ غير المممكسةالمحاسبي ل

بضركرة االىتماـ باألصكؿ غير المممكسة في المصارؼ لما ليا مف أىمية في تحسيف جكدة 
 التقارير المالية.
 األصكؿ غير المممكسة، التقارير المالية، الخصائص الرئيسية.الكممات المفتاحية: 

 
Abstract. 

The study aimed to determine the extent of the impact of measurement 
and disclosure of intangible assets on the degree of reliability of financial 
reporting information, and its effect on the degree of relevance of 
financial reporting information, as well as knowing the extent of banks 
’interest in measuring and disclosing intangible assets on the 
comparability of financial reports. The study population and sample are 
represented in the Sudanese banking workers in Khartoum State. The 
study used a questionnaire tool to collect data. The study relied on the 
descriptive approach to study the measurement and disclosure of 
intangible assets and their impact on the quality of financial reports. The 
study found that the measurement and disclosure of intangible assets 
has a significant impact in helping the users of financial reports to 
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estimate the value of the bank. The measurement and accounting 
disclosure of intangible assets contributed to the reliability of the 
financial reports. The study recommended the need to pay attention to 
the intangible assets in banks because of their importance in improving 
the quality of financial reports. 
Keywords: intangible assets, financial reporting, key characteristics.  
 

 مقدمة:
يعتمػػػد بشػػػكؿ عمػػػاؿ فػػػي النصػػػؼ األكؿ مػػػف القػػػرف الماضػػػي كػػػاف نجػػػاح منظمػػػات األ

رئيسػػػػي عمػػػػى مػػػػا تمتمكػػػػو مػػػػف مكجػػػػكدات مممكسػػػػة، اذ كػػػػاف النشػػػػاط االقتصػػػػاد ليػػػػذه 
المنظمػػات يتمثػػؿ بإنتػػاج ىػػذه المكجػػكدات ككػػذلؾ حجػػـ المصػػانع كاالعػػداد الكبيػػر مػػف 
األيػػػدم العاممػػػة، اال اف ىػػػذا الكضػػػع بػػػدأ يقخػػػذ باالنحسػػػار، فقػػػد أصػػػبحت المكجػػػكدات 

عمػػاؿ. تنبػػع تطػػكير العديػػد مػػف منظمػػات األنجػػاح ك غيػػر المممكسػػة ىػػي األسػػاس فػػي 
أىميػػػة التقػػػارير الماليػػػة مػػػف تعػػػاظـ دكرىػػػا البػػػالا فػػػي تػػػكفير المعمكمػػػات الماليػػػة كغيػػػر 
المالية لمستخدمي تمػؾ التقػارير )مسػتثمركف حػاليكف كمرتقبػكف، المقرضػكف، المحممػكف 

يف كغيػػرىـ(. ، كقػػػد احتمػػت األصػػػكؿ غيػػر المممكسػػػة أىميػػة خاصػػػة مػػف جانػػػب البػػػاحث
 كالمنظمات المينية في مجاؿ الفكر المحاسبي.

لذلؾ يقتي ىذا البحث لدراسة القياس كاإلفصاح لؤلصكؿ غير المممكسة كمساىماتيا 
في جكدة التقارير المالية بالمصارؼ السكدانية بيدؼ تقديـ بعض النتائج التي تفيد 

 في تعزيز الثقة في القكائـ المالية.
 مشكمة البحث:
مممكسة بعناصرىا المختمفة أصبحت مف المحددات الكاجب أخذىا في إف األصكؿ ال

االعتبار عند تحديد القيمة الحقيقية لمشركة كتقييـ أدائيا االقتصادم الذم يؤثر 
مف حيث المكثكقية كالمبلءمة كقابميتيا لممقارنة، كبالتالي  بالنسبة عمى تقاريرىا المالية

 تية:تـ صياغة مشكمة البحث في التساؤالت اآل
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  ىؿ يؤثر القياس كاإلفصاح عف األصكؿ غير المممكسة عمى درجة المكثكقية
 لمعمكمات التقارير المالية؟

  ىؿ يؤثر القياس كاإلفصاح عف األصكؿ غير المممكسة عمى درجة المبلءمة
 لمعمكمات التقارير المالية؟

 أىداؼ البحث:
 لى تحقيؽ األىداؼ اآلتيو:إتسعى الدراسة 

   اإلفصاح عف األصكؿ غير المممكسة عمى درجة المكثكقية أثر القياس ك
 لمعمكمات التقارير المالية.

   أثر القياس كاإلفصاح عف األصكؿ غير المممكسة عمى درجة المبلءمة
 لمعمكمات التقارير المالية.

 أىمية البحث:
رتفاء لؤلصكؿ غير المممكسة مما يؤدم لئلتتمثؿ أىمية ىذه الكرقة في كضع إطار 

ة التقارير المالية في ظؿ التغيرات الحديثة، كما ترجع أىمية الدراسة إلى انيا بجكد
 تعتبر مساىمة في التقىيؿ العممي لممحاسبة عف األصكؿ غير المممكسة.

 فرضيات البحث:
الفرضيات عمى النحك  ةكمة كاليدؼ مف الدراسة يمكف صياغفى ضكء عرض المش

 التالى:
ذات داللة احصائية بيف القياس المحاسبي لؤلصكؿ الفرضية األكلى:" ىناؾ عبلقة 

 ".مكثكقية التقارير المالية ك  غير المممكسة
حصائية بيف القياس المحاسبي لؤلصكؿ إعبلقة ذات داللة الفرضية الثانية :" ىناؾ 

 مبلءمة التقارير المالية".ك  غير المممكسة
إلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ حصائية بيف اأالثالثة:" ىناؾ عبلقة ذات داللة الفرضية 

 مكثكقية التقارير المالية "ك  غير المممكسة
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حصائية بيف اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ أالرابعة:" ىناؾ عبلقة ذات داللة الفرضية 
 "مبلءمة التقارير المالية ك  غير المممكسة

 
 منيجية البحث:

س كاإلفصاح تبع الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي لجمع المعمكمات عف القياا
لؤلصكؿ غير المممكسة، كجكدة التقارير المالية، كفيـ العبلقة بيف متغيرات الدراسة 
كتحميميا بالطرؽ اإلحصائية. كتـ جمع البيانات األكلية  بإستخداـ اإلستبانة لمعامميف 

فيى  ةـ، اما المصادر الثانكيََِِعاـ  بالمصارؼ السكدانية بكالية الخرطكـ فى
 .ةرات العمميو كالمكاقع االلكتركنيؿ الجامعية كالدكريات العممية كالمؤتمالكتب كالرسائ

 :ةالمحور الثاني : الدراسات السابق
 ىنالؾ العديد مف الدراسات التى ليا عبلقة بمكضكع الدراسة يتـ عرضيا كاآلتى:

 :ـ(ٕٕٔٓدراسة: عبدالوىاب المطارنة،)
سة كمعرفة العبلقة بيف اإلفصاح ىدفت الدراسة إلى قياس االستثمارات غير المممك 

عف االستثمارات ككمفة رأس الماؿ في الشركات الصناعية. تكصمت الدراسة إلى أف 
مستكل اإلفصاح عف ىذه االستثمارات متدت، كأف أثر اإلفصاح عف االستثمار في 
البحث كالتطكير ليس لو أثر ذك داللة إحصائية في تكمفة رأس الماؿ. أكصت 

تحديث التشريعات كالقكانيف المنظمة لعممية اإلفصاح عف  الدراسة بضركرة
االستثمارات غير المممكسة الصادرة عف الجيات الرقابية الرسمية، كالتعاكف مع 
منظمات كشركات أخرل خاصة في مجاؿ البحث كالتطكير ألف التعاكف في ىذا 

ادؿ المجاؿ يؤدم إلى خفض الكمفة باإلضافة إلى إغناء المعرفة مف خبلؿ تب
 الخبرات.

 :ـ(ٕ٘ٔٓدراسة: جميؿ حسف النجار، )
ىدفت الدراسة إلى اختيار أثر االستثمار في األصكؿ غير المممكسة لدل الشركات 
المساىمة العامة الفمسطينية عمى األداء المالي ليذه الشركات اعتمادان عمى المقاييس 
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ف األصكؿ. تكصمت المحاسبية مثؿ نسبة التداكؿ، العائد عمى األصكؿ، كمعدؿ دكرا
الدراسة الي أف زيادة االستثمار في األصكؿ غير المممكسة مف قبؿ الشركات 
المساىمة العامة ترافؽ بتراجع نسبة المديكنية مما يشير إلى تمكيؿ الجزء األكبر عف 
تكاليؼ تمؾ االستثمارات مف أمكاؿ الممكية كأىميا األرباح المحتجزة كاالحتياطيات. 

ضركرة تدعيـ المركز المالي كمف ثـ زيادة القيمة السكقية مف أكصت الدراسة ب
الضركرم أف تيتـ إدارة الشركات بالقطاع االستثمارم بتخصيص جزء مف 

 استثماراتيا ضمف األصكؿ غير المممكسة كخاصة رأس الماؿ الفكرم.
 :ـ(ٕٛٔٓدراسة:ىيثـ عمي )

ارير المالية مف كجية ىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى مدم تكفر اإلفصاح في التق
نظر المستفيديف منيا، كمعرفة مدم انسجاـ بيانات التقارير المالية لممصارؼ مع 

فصاح. تكصمت الدراسة إلى إفصاح التقارير عمى نيف المتعمقة باإلالتشريعات كالقكا
المعمكمات الكاردة بالتقارير المالية يساعد في كفاءتيا، تطبيؽ اإلفصاح بالتقارير 

ستخدمي القكائـ المالية في اتخاذ قرارات مالية صائبة. أكصت الدراسة يساعد م
بضركرة االلتزاـ بتطبيؽ المعايير المحاسبية مف قبؿ معدم القكائـ المالية ، نشر 

ثيرىا قيؼ بقيمة المعمكمات المحاسبية كتالكعي المحاسبي في األكساط المختمفة كالتعر 
 عمى األنشطة االقتصادية.

 (UsdiSuryana, 2018دراسة )
دراسة تقثير دكر المراجعة الداخمية عمى جكدة التقارير المالية في  ليإىدفت الدراسة 

المصارؼ المدرجة في بكرصة اندكنيسيا. تكصمت الدراسة إلي أف ىناؾ دكرنا ىامنا 
لممراجعة الداخمية لجكدة التقارير المالية كيمكف تحقيؽ جكدة تقارير مالية أعمى إذا 

 ىداؼ ، كاإلدارة ، كنطاؽ العمؿ المراجعة الداخمي دكر في إنجاز كفيـ األ كاف لدكر
حسيف ضركرة تكتطبيؽ المبادئ كتنفيذ كظيفة المراجعة الداخمية ، أكصت الدراسة ب

كفاءة مكظفي المراجعة الداخمية مف خبلؿ المشاركة في التدريب الداخمي أك التدريب 
 الخارجي .
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الدراسات السابقة فى مكضكع البحث أف ىنالؾ العديد يتضح لمباحثاف مف استعراض 
تتـ دراسات لـ  مصكؿ غير المممكسة  فى الكقت الذاأل مف الدراسات تناكلت آثار

فصاح عنيا في مستكل الخصائص النكعية المطمكبة فى التقارير كافية لمقياس كاإل
 المالية كمدل تقثيرىا عمى ىذه الخصائص.

 لنظريالمحور الثالث : اإلطار ا
 اواًل / القياس واالفصاح المحاسبي لألصوؿ غير الممموسة

 / القياس المحاسبي لألصوؿ غير الممموسةٔ
 أ: مفيوـ القياس المحاسبي:
نو" قرف األعداد باألشياء لمتعبير عف خكاصيا بناء عمى قعرؼ القياس المحاسبي ب

ـ، ََِْقيب، قكاعد طبيعة يتـ اكتشافيا بطريقة مباشرة أك غير مباشرة"،)الن
نو" قرف األعداد بقحداث المنشاة الماضية ق(، كما عرؼ القياس المحاسبي بِّٔص

كالجارية كالمستقبمية كذلؾ بناء عمى مبلحظات ماضية أك جارية كبمكجب قكاعد 
(، كذلؾ يرل كاتب أخر" أف القياس المحاسبي ُّْ، ص ََُِمحددة")مطر، 

ادية لممنظمة لمتعبير عف نتائج ىذا ينصرؼ إلى القياس الكمي لؤلنشطة االقتص
 (.َُِـ، ص ََُِالقياس في صكرة كحدات نقدية" )شميدة، 

 ب: أىمية القياس المحاسبي:  
 تي:تتضح أىيمو القياس مف خبلؿ اآل

يؤدم القياس المحاسبي دكران ميمان في تحديد محتكل كأساليب إعداد كعرض  -ُ
التي تتـ في منشآت  ختمفةالبيانات الخاصة بتمؾ األنشطة االقتصادية الم

يمكف استخداميا في اتخاذ العديد مف القرارات اإلدارية ي كالت األعماؿ
 (.ُٔـ، ص َُِِالمختمفة )محمد، 

يعد أداء مف أدكات المحافظة عمى رأس الماؿ الفكرم ألنو يحدد نقاط  -ِ
الضعؼ كالقكه في أدائيـ مما يسيـ في كضع خطط لتنشيط أدائيـ كتطكير 

 (.ّٕـ، ص َُُِكحماية خبراتيـ مف النقاد )فضؿ، كفاياتيـ 
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 ج: أىداؼ القياس المحاسبي:
كمف اىـ ىذه ، يسعى القياس المحاسبي إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ

 : األىداؼ
قياس المكارد المختمفة التي تقع في حيازة الكحدة االقتصادية كما يطران عمى ىذه   .1

 (.ُِـ، ص ََِّ)مرعي، بدكم،  المكارد مف تغيرات بيف الفترة كاألخرل
تكصيؿ المعمكمات التي تعبر تعبيران سميمان عف ظاىرة معينة إلى ذكم المصالح  .2

ـ، َُِّفي المنشاة حتى يستطيعكف الكصكؿ إلى نتائج مكضكعية )عثماف، 
 (.ِِص 

 / اإلفصاح المحاسبي لألصوؿ غير الممموسةٕ
 أ:  مفيـو اإلفصاح المحاسبي:

ضركرة شمكؿ القكائـ المالية عمى جميع المعمكمات الضركرية عرؼ اإلفصاح بقنو 
البلزمة إلعطاء القارئ صكرة صحيحة ككاضحة لنتيجة أعماؿ المشركع كمركزه 

 (.َْٓـ، ص ََِٓالمالي )لطفي، 
"قكؿ الشيئ مما يشكبو" كمنو فصح الرجؿ جادت لغتو كأفصح تكمـ نة قكما عرؼ ب

عرؼ اإلفصاح المحاسبي )أنو تقديـ  كما(. ُّـ، ص ََِٓالعربية )الطيب، 
مكف كصحيح كمبلئـ لمساعدتيـ لممعمكمات كالبيانات إلى المستخدميف  بشكؿ مض

تخاذ القرارات لذلؾ فيك يشمؿ المستخدميف الداخمييف كالخارجييف في آف كاحد( اعمى 
 (. َٓ، ص َُٗٗ)رضكاف، 

ائمة الميزانية م كقكما عرؼ أيضان )الكشؼ عف البيانات الخاصة بالتقدير السنك 
 (. ُٗٗـ، ص ُْٗٗستخدامات كمصادر األمكاؿ( )القاضي، كالدخؿ كقائمة اال

 ج: أىمية اإلفصاح المحاسبي:
 :اآلتي المحاسبيب اإلفصاح أىمية تتمثؿ
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 المناخ المستخدميف لكافة تكفر مالية كغير  المعمكماتمالية إلى الحاجة زيادة .ُ
ـ، ص ََِٓالمستثمريف )مختار،  بيف ؤالتكاف القرار كتحقيؽ التخاذ الجيد
ُّ.) 

 اإلفصاحر تطك  مكاكبةى لمساعدتياعم دقيقة مالية لبيانات النامية الدكؿ حاجة .ِ
 التقدـ نحك أكثرمصداقية،كدفعا بصكرة الدكؿ المتقدمة في

 (.Suwaidan, 2000, P. 467االقتصادم)
 د: أىداؼ اإلفصاح المحاسبي:  

 يحققيا اإلفصاح المحاسبي منيا ما يمي : ىنالؾ العديد مف األىداؼ التي
 يتطرأي الت كالتغيرات المالية القكائـ خبلؿ مف لممنشقة المالي الكضع التعبيرعف .ُ

المعمكمات  في النكعية الخصائص كتكفير الدكلية بتطبيؽ المعايير عمييا
 (.ّْٕـ، ص َُُِ)الناغي، 

ـ، َََِد، لممستخدميف )حامي فني،لفظي،كسمككل بمستك  معمكمة تكصيؿ .ٕ
 (.َٖص 

 /  األصوؿ غير الممموسةٖ
 أ: مفيوـ األصوؿ غير الممموسة:

( األصؿ غير IASBـ ُٖٗٗ( لسنة )ّٖيعرؼ معيار المحاسبة الدكلية رقـ )
المممكس بقنو أصؿ غير نقدم قابؿ لمتحديد ليس لو كجكد مالي، أك األغراض 

بقة )عمى سبيؿ المثاؿ اإلدارية كىك مكرد تتحكـ فيو المنشقة كنتيجة ألحداث سا
الشراء أك التككيف الذاتي(، كيتكقع منو منافع اقتصادية في المستقبؿ )تدفقات نقدية 

(. كما عرفيا آخر بقنيا عبارة عف َُٖـ، ص ََِٔأك أصكؿ أخرل( )أحمد، 
الحقكؽ كاالمتيازات كالمزايا التنافسية الناتجة عف تكمفة أصكؿ طكيمة األجؿ، كالتي ال 

(. كعرفت ْٕـ، ص ََِٔكؿ أصكؿ أك ثركات مالية )الشرقاكم، تككف في ش
أيضان: بانو أصكؿ رأسمالية ليس ليا كجكد مادم، تعتمد قيمتيا عمى الحقكؽ كالمنافع 

 (.َّٗـ، ص ََُِالتي تمنحيا لممالؾ )شدكيدر كآخركف، 
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 ب: أىمية األصوؿ غير الممموسة:
عايير المحاسبة الدكلية تذكر أىمية األصكؿ غير المممكسة مف قبؿ مجمس م

(IASB( في معيار المحاسبة الدكلي رقـ )ّٖ الصادر عاـ )َُِِ ـ بقنيا تمثؿ
مصدران ميمان لمميزة التنافسية لممنشقة، إذ أنيا تمكف المنشقة مف خمؽ القيمة كالذم 
يقكد بالنتيجة إلى تحسيف المكقؼ التنافسي ليا، كبالتالي فإف تمؾ األصكؿ أصبحت 

عاليان جدان مف القيمة اإلجمالية لعدد مف منظمات األعماؿ تصؿ إلى  تمثؿ نسبة
%( مف إجمالي القيمة السكقية ليذه المنظمات، فإذا كانت األصكؿ المادية َٗ)

جراءات محاسبية كتعيد  المممكسة تحكميا أساس كنظريات كتضبطيا سجبلت كا 
صكؿ غي المادية التي تقييميا سنكيان معايير محددة فكيؼ يككف األمر بالنسبة لؤل

تتصؼ بقنيا غير مممكسة، مما يجيؿ مف الصعب تطبيؽ النظريات كاألسس 
كاإلجراءات المحاسبية عمييا. بالتالي فإف األصكؿ غير المممكسة تمثؿ عامبلن إيجابي 
مف عكامؿ تحسيف كدعـ الميزة التنافسية أم انيما كمما زادت كاف ذلؾ أفضؿ 

مف النكع الذم يعد مصدر نجاح لؤلعماؿ عمى  لممشركع، كلكف يجب أف تككف
 (.َِـ، ص َُِْالمدل الطكيؿ )تكفيؽ، 

 و: أنواع األصوؿ غير الممموسة المعتادة:
ىي أقؿ أنكاع األصكؿ سيكلة كالقاعدة العامة أف : Good Will. شيرة المحؿ ٔ

مف الشيرة ال تظير في الدفاتر كقصؿ مف األصكؿ إال إذا اشتريت مف الغير كدفع ث
فييا، كتؤيد ىيئة المبادئ المحاسبية في أمريكا ىذا الرأم. كيجب استيبلؾ الشير 
خبلؿ فترة االنتفاح بيا بطريقة منظمة بتحميؿ حساب األرباح كالخسائر سنكيان بمبما 
مقابؿ استيبلؾ الشيرة بشرط اال تزيد فترة  استيبلؾ الشيرة عمى أربعيف عامان، كال 

يد لحساب الشير إال إذا كاف ىناؾ كتؾ أف الشيرة كما يجب السماح ببقاء أم رص
 (.ُٖٓـ، ص ََِٗزالت مكجكدة )خضير، 

العبلمة التجارية، : Trademarks. العالمات التجارية واألسماء التجارية ٕ
كاألسماء التجارية، كاالسرار الصناعية كاألشكاؿ المميزة األخرل ىك كسائؿ ميمة 
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يز منتجات المشركع بيذه الطريقة يككف لو قيمة الحصكؿ عمى رضا العمبلء، كتتم
تنبع مف قدرة المشركع عمى بيع منتجاتو بكميات أكبر كيسعى أعمى مف المنتجات 

 األخرل التي ليس ليا أسـ أك عبلمة تجارية.
براءة االختراع تككف حقكؽ شاممة تصدر عف : Patents. براءات االختراع ٖ

مية تمنح الشركات حقكؽ التصنيع، بيع، أك مديرية المكاصفات كالمقاييس الحكك 
سنة مف تاريخ اصدارىا، كال يمكف تجديدىا، كلكف  َِالرقابة عمى االختراع لتفرة 

يمكف تمديد الفترة القانكنية ليا، عف طريؽ الحصكؿ عمى براءة اختراع جديدة 
بلؿ تتضمف تحسيف أك تغيير التصاميـ األساسية يجب استنزاؼ كمفة باءة االختراع خ

ـ، ََِٗسنة أك عمرىا اإلنتاجي أييما أقصر التقادـ )الصفاء،  َِالعمر القانكني 
 (.ِٖٗص 
 Creationبايجاد  R&Dتتمثؿ عممية البحث كالتطكير . نفقات البحث والتطوير: ٗ
أك تطكير تكنكلكجيا قائمة أك إيجاد تكنكلكجيا جديدة التي مف شقنيا أف تقدـ لمكحدة  

نافسية في مجاؿ األعماؿ كالصناعة، فالبحث ىك التحقؽ األصؿ االقتصادية ميزة ت
كالمخطط لو الذم يجرم مع احتماؿ الحصكؿ عمى جديد أك معرفة تكنكلكجيا جديدة، 
أما التطكير فيك تطبيؽ لمبحكث المنجزة أك المعارؼ األخرل، لمتخطيط كالتصميـ 

 (.ْٓـ، ص َُِّإلنتاج مكاد جديد أك محسنة بشكؿ كبير )النميمي، السعد، 
 ثانيًا/ جودة التقارير المالية.

 أ. مفيوـ جودة التقارير المالية:
عرفت جكدة التقارير المالية بانيا مدل تقديـ التقارير المالية لمعمكمات حقيقة كعادلة 

ـ، ص َُِّحكؿ األداء االقتصادم لمشركة، كالكضع المالي بيا )كيبلف، 
بانيا ما تتمتع بو المعمكمات المحاسبية مف (.كتعرؼ جكدة التقارير المالية ُْٕٓ

ـ، َُِّمصداقية كما تحققو مف منفعتو لممستخدميف كخمكىا مف التحريفات )عامر، 
 (.َّٖص 
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يرل البعض بانيا المقدار الذم تتمتع بو ىذه المعمكمات مف مصداقية، كما تحتكيو 
في ضكء  مف منفعة لممستخدميف كأف تخمك مف التحريفات كالتضميؿ، كأف تعد

مجمكعة مف المعايير القانكنية كالرقابية كالمينية كالفنية بما يساعد عمى تحقيؽ 
 (.ِٓـ، ص َُُِاليدؼ مف استخداميا )أحمد، 

 ب. أىمية جودة التقارير المالية:
 تتمثؿ أىمية جكدة التقارير المالية في اآلتي:

المحيط  تساعد عمى تخفيض تكمفة رأس الماؿ عف طريؽ تخفيض عدـ التقكد .ُ
 (.ّٕـ، ص َُِْبمخاطر كعكائد االستثمارات )عمي، 

كما انيا ستؤثر إيجابان عمى قرارات المستثمريف المتعمقة بفتح استثماراتيـ في  .ِ
مجاالت االستثمار المختمفة، كفي االقتراض، كفي تكزيع مكاردىـ المتاحة، 

ـ، َُِِد، بما يؤدم في النياية إلى زيادة الكفاءة العامة لمسكؽ )عبد السي
 (.ِْٕص 

 ج. خصائص جودة التقارير المالية:
 . المالئمة: ٔ

حتى تككف المعمكمات مفيدة فإنو يجب أف تككف مبلئمة لحاجات متخذم القرارات 
كتؤثر عمى القرارات االقتصادية لممستخدميف بمساعدتيـ في تقييـ األحداث الماضية 

يقصد بيا أف تككف (، ك ُْٖٗـ، ص َُِِكالحاضرة كالمستقبمية )مرعي، 
ـ، ص َُُِلممعمكمات قدرة عمى التغيير أك التقثير في قرارات المستخدميف )رزؽ، 

ٖٔ.) 
 لكي تتحقؽ المبلئمة يجب أف يتكافر فييا ثبلثة خصائص كىي:

 .أ. القدرة عمى التنبؤ
 .ب. التغذية العكسية
 .ج. التوقيت المناسب

 الموثوقية(:. إمكانية االعتماد عمى المعمومات المالية )ٕ
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لكي تتحقؽ الثقة بالمعمكمات المحاسبية يمـز أف تككف المعمكمات قابمة لئلثبات، كانو 
باإلمكاف التحقؽ مف سبلمتيا كىك ما يتطمب االلتزاـ بقكبر قدر ممكف مف الحياد في 
القياس كاإلفصاح، كىذا يعني أف تككف ىذه المعمكمات ذات دقة عالية، كتعني 

عمى اعتماد المعمكمات المحاسبية كالمالية مف قبؿ مستخدمي ىذه المكثكقية القدرة 
 (َٖٔـ، ص َُِّالمعمكمات بققؿ درجة ممكنة مف الخكؼ )المطارنة، 

كألجؿ تحقيؽ صفة االعتماد كالمكثكقية في المعمكمات المحاسبية يجب أف تتكفر 
 (:ِٓٗـ، ص َُُِالصفات النكعية الفرعية التالية )سبلمة، 

 لمتحقؽ أ. القابمية
 .ب. الموضوعية

 .ج. العرض السميـ لممعمومة
 .د. القابمية لممقارنة
 .ىػ. األىمية النسبية

 فصاح لألصوؿ غير الممموسة عمى موثوقية التقارير المالية :اثر القياس واإل
فصاح لؤلصكؿ غير المممكسة يترتب عمييا منافع مف أىميا )عبد القياس كاإل 

 (:ِِٖـ، ص َُِْالقكم، 
حياد في القياس كاإلفصاح يحقؽ مف سبلمة المعمكمات المالية كيجعميا ال  .ُ

 ذات دقة عالية،
تحقيؽ رقابة فعالة عمى األصكؿ غير المممكسة لغرض زيادة قيمتيا  .ِ

 كزيادة كفاءة إعداد التقارير المالية.
 المساىمة في تحديد الفركؽ بيف القيمة السكقية لممنشقة كالقيمة الدفترية. .ّ

 واالفصاح لألصوؿ غير الممموسة عمي مالءمة التقارير المالية : اثر القياس
ف عدـ تكافر المعمكمات المبلءمة عف األصكؿ غير المممكسة لبلستخداـ إ .ُ

الداخمي قد ينتج عنو عدـ قدرة منشقة األعماؿ عمى استغبلؿ الكثير مف 
 (.ُّٓـ، ص َُِّالفرص المتاحة أماميا )إبراىيـ، 
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ة ككاضحة عف ما تمتمكو منشآت األعماؿ مف الحصكؿ عمى رؤية كامم .ِ
أصكؿ غير المممكسة كتحديد قيمتيا بما يساعد المستخدميف في اتخاذ 

 القرارات الرشيدة.
القدرة عمى االستمرار في الرقابة عمى قيمة ىذه األصكؿ، كالعمؿ عمى تنميتيا  .ّ

دارتيا بكفاءة كفاعمية)إبراىيـ،   (.ُّّـ، ص َُِّكا 
 دراسة الميدانيةالمحور الرابع: ال

 أ. وصؼ مجتمع وعينة الدراسة : 
 مجتمع الدراسة .ٔ

ييقصد بمجتمع الدراسة المجمكعة الكمية مف العناصر التي يسعى الباحث أف يعمـ 
عمييا النتائج ذات العبلقة بالمشكمة المدركسة حيث يتمثؿ مجتمع الدراسة في 

 العامميف بالمصارؼ السكدانية بكالية الخرطكـ.
 راسة وخصائصيا : عينة الد .ٕ

كتـ إختيار مفردات عينة البحث بطريقة العينة العشكائية،  حيث تـ تكزيع عدد 
 التحميؿ كاآلتي: يستخداميا فاستبانة تـ ا( ََِستبانة ، كتـ إرجاع )ا( َِِ)

 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة .ٖ

َـّ تفريا البيا نات التي تَـّ جمعيا مف قاـ الباحث بترميز أسئمة االستبانة كمف ث
خبلؿ االستبيانات كذلؾ باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 

(SPSS )Statistical Package for Social Sciences" كمف ثَـّ تحميميا مف "
خبلؿ مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة البيانات كنكع متغيرات 

داؼ البحث كاختبار فركض الدراسة، كلقد تَـّ استخداـ األدكات الدراسة،  لتحقيؽ أى
 اإلحصائية التالية: 
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(  ألسئمة االستبانة المككنة مف جميع Reliability Testإجراء اختبار الثبات ) .1
( كيعد المقياس Cronbach,s Alphaالبيانات  باستخداـ "معامؿ إلفا كركنباخ" )

 %(.َٔركنباخ عف )جيدا كمبلئما إذا زادت قيمة ألفا ك
أساليب اإلحصاء الكصفي: كذلؾ لكصؼ خصائص مفردات عينة الدراسة مف  .2

خبلؿ عمؿ جداكؿ تكرارية تشمؿ التكرارات كالنسب المئكية كالرسكمات البيانية 
لمتغيرات )المؤىؿ العممي، التخصص العممي، المسمي الكظيفي، سنكات الخبرة(، 

لعينة بالنسبة لكؿ متغير عمى حدم، لمتعرؼ عمى االتجاه العاـ لمفردات ا
كاالنحراؼ المعيارم لتحديد مقدار التشتت في إجابات المبحكثيف لكؿ عبارة عف 
المتكسط الحسابي إلجابات العينة باستخداـ مقياس لديكارت الخماسي لقياس 

 اتجاه آراء المستجيبيف.
ت ىذه أساليب اإلحصاء أالستداللية: كذلؾ الختبار فركض الدراسة، كتمثم .3

 أسمكب االنحدار الخطي. –األساليب في استخداـ 
 

 (ٔ)جدوؿ 
 التوزيع التكراري والنسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة

 النسبة% العدد البياف
 المؤىؿ العممي

 %ٓ.ِٓ َُٓ بكالكريكس
 %ِِ ْْ دبمـك عالي
 %ٓ.ُٗ ّٗ ماجستير
 %ٓ.ْ ٗ دكتكراه
 %ٓ.ُ ّ أخرل

 التخصص العممي
 %ٓ.ُْ ّٖ اسبةالمح
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نظـ معمكمات 
 %ٓ.َُ ُِ محاسبية

 %ٓ.ِّ ْٕ اقتصاد
 %ٓ.َُ ُِ ادارة اعماؿ

دراسات مالية 
 كمصرفية

ِْ ُِ% 

 %ِ ْ أخرل
 المسمى الوظيفي سنوات الخبرة

 %ُْ ِٖ مكظؼ استثمار
 %ٓ.ِ ٓ نائب مدير
 %ِٕ ْٓ مراجع داخمي
 %ٓ.ْٖ ٕٗ محاسب مالي

 %ٖ ُٔ أخرل
 ةسنوات الخبر 
 %ّّ ٔٔ سنكات ٓاقؿ مف 
 َُكاقؿ  ٓمف 

 %ُِ ِْ سنكات

كاقؿ َُمف 
 %ٓ.ُُ ِّ سنةُٓمف

كاقؿ ُٓمف 
 سنةَِمف

ّٔ ُٖ% 

 %ٓ.ُٔ ّّ سنة فآكثر َِ
 ـ .ََِِ: إعداد الباحثاف ، الدراسة الميدانية، المصدر

 اختبار البيانات األساسية:
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 ثانيًا: تحميؿ بيانات االستبانة:
 القياسواإلفصاح المحاسبي لألصوؿ غير الممموسة ""  المحور االوؿ:

 البعد االوؿ: " القياس المحاسبي لألصوؿ غير الممموسة "
 (ٕالجدوؿ )

 وؿ:د عينة الدراسة لعبارات البعد األ حصاء الوصفي إلجابات أفرااإل

سيط العبارات ت
الو

واؿ 
لمن

ا
 

ري
عيا
الم
ؼ 

حرا
االن

 

سير
التف

يب 
لتر

ا
 

المممكسػػػة صػػػكؿ غيػػػر األيػػػتـ تسػػػجيؿ  ُ
بمقػػػػػػػػػػدار تكمفتيػػػػػػػػػػا مخصػػػػػػػػػػكمان منيػػػػػػػػػػا 

 االطفاء.

عالية  ُْ.ُ ٓ َُ.ْ
 جدا

ٔ 

نرسػػػػػػػػػمؿ تكػػػػػػػػػاليؼ التطػػػػػػػػػكير عنػػػػػػػػػدما  ِ
 تستكفي شركط الرسممة  

 ٖ عالية  ْٕ.ُ ْ ِٔ.ّ

صػػػػػػػػػكؿ غيػػػػػػػػػر المممكسػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػمؿ األ ّ
البرنػػػػػامج المحاسػػػػػبي االلكتركنػػػػػي فػػػػػي 

 المصرؼ .

عالية  ُّ.ُ ٓ ُِ.ْ
 جدا

ِ 

لمممكسػػػة بػػػالفرؽ تقػػػيـ االصػػػكؿ غيػػػر ا ْ
بػػيف السػػكقية كالدفتريػػة بكاسػػطة شػػركة 

 تقيـ االصكؿ الثابتو.

عالية  ُٔ.ُ ٓ ُُ.ْ
 جدا

ْ 

تحديػػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػػر االنتػػػػػػػػػػاجي لػػػػػػػػػػبعض  ٓ
االصػػكؿ غيػػر المممكسػػة يسػػيؿ عمميػػة 

 قياسيا 

 ٕ عالية  ِْ.ُ ْ ُٗ.ّ

 ّعالية  ُٕ.ُ ٓ ُّ.ْصػػكؿ تكجػػد نمػػاذج رياضػػية لقيػػاس األ ٔ



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 32 

 جدا غير المممكسة
غيػػر  سػػكاؽ النشػػطة لبلصػػؿتسػػاعد األ ٕ

 نتاجي المممكسة عمى تحديد عمره اإل
عالية  ِّ.ُ ٓ َٓ.ْ

 جدا
ٓ 

نقػػػػػػـك بتحديػػػػػػد تكمفػػػػػػة األصػػػػػػؿ بشػػػػػػكؿ  ٖ
مكثػػػكؽ فػػػي المصػػػرؼ بعػػػد االعتػػػراؼ 

 بو

عالية  ِْ.ُ ٓ ِْ.ْ
 جدا

ُ 

 ـ .ََِِ: إعداد الباحثاف ، الدراسة الميدانية، المصدر
حظ أف اإلحصاءات الكصفية لمعبارات البعد االكؿ ( نبلْ/ّ/ٗمف خبلؿ الجدكؿ )

فاف األكساط الحسابية " القياس المحاسبي لألصوؿ غير الممموسة التي تنص عمى"
( ْٕ.ُ – ُْ.ُ.َ( كاالنحراؼ المعيارم )ِْ.ْ-ِٔ.ّلو تقع في المدل مابيف )
رت ( لجميع العبارات كحسب المقياس الخماسي ليكٓ - ْكالمنكاؿ يقع في المدل )

 فاف إجابات المبحكثيف ىي المكافقة.
 البعد الثاني: اإلفصاح المحاسبي لألصوؿ غير الممموسة:

 ( ٖالجدوؿ )
 حصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الثاني:اإل

 العبارات ت
الوسي
 ط 

االنحراؼ  المنواؿ
 المعياري

 الترتيب التفسير

 سة كمجمكعة فيصكؿ غير المممك األيتـ إدارج  ُ
 قائمة المركز المالي

عالية  ُٕ.ُ ٓ ُُ.ْ
 جدا

ٓ 

 تظير االيضاحات المرفقة بالقكائـ ك التقارير المالية ِ
 صكؿ غير المممكسة معمكمات تفصيمية عف األ 

 بالمصرؼ

عالية  ِٗ.ُ ٓ َِ.ْ
 جدا

ٕ 

 صكؿ غير المممكسةفصاح عف رسممة االيتـ اإل ّ
 اضيةبطريقة غير مباشرة بنماذج ري

عالية  ُٔ.ُ ٓ ُٗ.ْ
 جدا

ّ 
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يتـ االفصاح عف طرؽ االطفاء المستخدمة  ْ
 ذات العمر المحدد لبلصكؿ

عالية  ُٗ.ُ ٓ َُ.ْ
 جدا

ٔ 

نعترؼ باالصؿ غير المممكس عندما تتكلد  ٓ
 تدفقات نقدية الكثر مف سنة منة

عالية  َِ.ُ ٓ ّّ.ْ
 جدا

ُ 

صكؿ غير المممكسة عمي نقكـ باطفاء اإل ٔ
 فضؿ تقدير لعمرىا النافعا  مدم

عالية  ُِ.ُ ٓ َِ.ْ
 جدا

ِ 

صكؿ فصاح عف المعمكمات المتعمقة باإلاإل ٕ
غير المممكسة سكاء كانت مالية اك غير 

دكران ىامان في تحسيف التقارير  مالية تمعب 
 المالية

عالية  َٖ.ُ ٓ ُٖ.ْ
 جدا

ْ 

 ـ .ََِِ: إعداد الباحثاف ، الدراسة الميدانية، المصدر
( يبلحظ الباحث أف اإلحصاءات الكصفية لمعبارات ْ/ّ/ُِبلؿ الجدكؿ )مف خ

" فاف  اإلفصاح المحاسبي لألصوؿ غير الممموسةالبعد الثاني التي ينص عمى" 
( كاالنحراؼ ٓ( كالمنكاؿ )ّّ.ْ-َِ.ْكساط الحسابي لو تقع في المدم ما بيف )األ

لعبارات كحسب المقياس ( لجميع اِٗ.ُ – َِ.ُالمعيارم يقع في المدل مابيف )
 الخماسي ليكرت فاف إجابات المبحكثيف ىي المكافقة.

 المحور الثاني: جودة التقارير المالية لممصرؼ:
 البعد االوؿ: " موثوقية التقارير المالية "
 (ٗ/ٖ/٘ٔالجدوؿ )

 وؿ:ينة الدراسة عمى عبارات البعد األ حصاء الوصفي إلجابات أفراد عاإل

الوسي العبارات ت
 ط

االنحراؼ  المنواؿ
 المعياري

 الترتيب التفسير

معمكمػػات التقػػارير الماليػػة خاليػػة مػػف  ُ
 التحيز

عالية  ِْ.ُ ٓ َّ.ْ
 جدا

ٓ 
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خمػػػك معمكمػػػات التقػػػارير الماليػػػة مػػػف  ِ
 األخطاء الجكىرية

عالية  ُٔ.ُ ٓ ُٔ.ْ
 جدا

ّ 

صػػػػػػػدؽ تمثيػػػػػػػؿ معمكمػػػػػػػات التقػػػػػػػارير  ّ
 الماليةكاألحداث التي تعبرعنيا

عالية  ُّ.ُ ٓ ُِ.ْ
 جدا

ْ 

كػػػؿ المعمكمػػػات المسػػػجمو فػػػي القػػػكائـ  ْ
 المالية ليا مايثبتيا مف مستندات . 

عالية  َٕ.ُ ٓ ُٔ.ْ
 جدا

ِ 

معمكمػػػػػػات التقػػػػػػارير الماليػػػػػػة تسػػػػػػاعد  ٓ
متخػػػػػػػػػػذم القػػػػػػػػػػرار عمػػػػػػػػػػي  مراجعػػػػػػػػػػة 
 كفحص البنكد الميمو بالمصرؼ. 

عالية  َٓ.ُ ٓ ِِ.ْ
 جدا

ُ 

 ـ .ََِِميدانية، : إعداد الباحثاف ، الدراسة الالمصدر
( نبلحظ أف اإلحصاءات الكصفية لمعبارات االبعد التي ْ/ّ/ُٓمف الجدكؿ رقـ )

فاف االكساط الحسابية لو تقع في المدل ما  "موثوقية التقارير المالية "  تنص عمى
 َٕ.ُ( االنحراؼ المعيارم يقع في المدل مابيف )ٓ( كالمنكاؿ )ِِ.ْ-َّ.ْبيف )

رات كحسب المقياس الخماسي ليكرت فاف إجابات المبحكثيف ( لجميع العباِْ.ُ –
 ىي  المكافقة .

 البعد الثاني: " مالءمة التقارير المالية "
 (ٗ/ٖ/٘ٔالجدوؿ )

 حصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات البعد الثاني:اإل

 العبارات ت
المنوا الوسيط

 ؿ
االنحرا
ؼ 

 المعياري

التفس
 ير

الترتي
 ب

تـ اإلفصاح عف معمكمات التقارير ي ُ
 الماليةفي الكقت المناسب

عالية  ُٗ.ُ ٓ ُٔ.ْ
 جدا

ٔ 

 ْ عالية  ٔٗ.َ ٓ ِٖ.ْمناسػػػػػػػبة معمكمػػػػػػػات التقػػػػػػػارير المالية ِ
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 الستخدامات متخذ القرار
معمكمػػػػات التقػػػػارير الماليػػػػةتقمؿ مػػػػف  ّ

البػػػػػػػدائؿ المتاحػػػػػػػة كالمسػػػػػػػاىمة فػػػػػػػي 
 تحديد البديؿ األمثؿ

ية عال َٗ.ُ ٓ ُٗ.ْ
 جدا

ٓ 

 معمكمػػػػػػػات التقػػػػػػػارير الماليػػػػػػػة تػػػػػػػكفر ْ
منفعػػػػػة كقػػػػػدرتيا فػػػػػي عمميػػػػػة اتخػػػػػاذ 

 القرارات 

 ُ عالية ّٗ.َ ٓ ّّ.ْ

المعمكمػػات المقدمػػة ليػػا قػػدرة تنبؤيػػو  ٓ
 بالمستقبؿ  

 ِ عالية  ٕٗ.َ ٓ ِّ.ْ

المعمكمػػػػػػػػػػػػػات المقدمػػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػػتخدـ  ٔ
 لمراجعة القرارات السابقة 

عالية  ٓٗ.َ ٓ ِٗ.ْ
 جدا

ّ 

 ـََِِ: إعداد الباحث مف الدراسة الميدانية، المصدر
( نبلحظ أف اإلحصاءات الكصفية لمعبارات البعد الثالث ْ/ّ/ُٓمف الجدكؿ رقـ )
فاف االكساط الحسابية لو تقع في المدل  " مالءمة التقارير المالية"  التي تنص عمى

مابيف ( االنحراؼ المعيارم يقع في المدل ٓ( كالمنكاؿ )ُّ.ْ-ُٔ.ْما بيف )
( لجميع العبارات كحسب المقياس الخماسي ليكرت فاف إجابات ُٗ.ُ – ّٗ.َ)

 المبحكثيف ىي  المكافقة .
 إختبار الفرضية األولى:  .ٔ
تنص الفرضية األكلى مف فرضيات الدراسة عمى اآلتي:" ىناؾ عبلقة ذات داللة  

 "رير المالية مكثكقية التقاك  احصائية بيف القياس المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة
تيدؼ ىذه الفرضية إلى بياف اثر القياس المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسةفي 
مكثكقية التقارير المالية، كلمتقكد مف صحة الفرضية سيتـ إستخداـ اسمكب االنحدار 
الخطي البسيط في بناء النمكذج حيث تـ تحديد القياس المحاسبي لؤلصكؿ غير 
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مكثكقية التقارير المالية كمتغير تابع ممثؿ ك ( xُ) المممكسةكمتغير مستقؿ ممثؿ بػ
 ( كذلؾ كما في الجدكؿ اآلتي: yبػ  )

 ( ٗ/ٖ/ٖٕالجدوؿ )
 نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط لقياس الفرضية االولى.

معامالت  
 االنحدار

القيمة االحتمالية  (tأختبار )
(Sig) 

التفسي
 ر

 معنكية َََ.َ ِّّ.ْ َّٕ.ُ 

 معنكية َََ.َ ُٕٕ.َ َُٖ.َ 
  َٖ.َ (معامالالرتباط )
  َٕ.َ (معاماللتحديد )
 النمكذج معنكم َُٕ.ْٓٓ (أختيار  )

Y=1.730+0.810x 
 ـ .ََِِ: إعداد الباحثاف ، الدراسة الميدانية، المصدر

( قد أظيرت نتائج التقدير كجكد ارتباط قكم ْ/ّ/ِّيتضح لمباحث مف الجدكؿ )
كمتغير مستقؿ ك مكثكقية التقارير  حاسبي لؤلصكؿ غير المممكسةبيف القياس الم

(، ك بمغت قيمة َٖ.َكمتغير تابع، حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط البسيط ) المالية
القياس المحاسبي لؤلصكؿ  (، ىذه القيمة تدؿ عمى افَٕ.َ( )معامؿ التحديد )
التقارير المالية )المتغير %( في مكثكقية َٕكمتغير مستقؿ تؤثر بػ ) غير المممكسة

( َُٕ.ْٓٓ( )Fالتابع(، ك نمكذج االنحدار البسيط معنكم حيث بمغت قيمة أختبار )
القياس المحاسبي  ، كمتكسط اثرِّّ.ْ(، كَََ.َكىي دالة عف مستكل داللة )

: كتعني ُٕٕ.َ( مرة، ْفي مكثكقية التقارير المالية يساكم ) لؤلصكؿ غير المممكسة
ب  يساىـ في مكثكقية التقارير المالية محاسبي لؤلصكؿ غير المممكسةأف القياس ال

ٕٕ.% 
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مما تقدـ يستنتج الباحث أف فرضية الدراسة األكلي كالتي نصت عمى: " ىناؾ عبلقة 
ك مكثكقية  ذات داللة احصائية بيف القياس المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة

 التقارير المالية " قد تحققت.
 لثانية: إختبار الفرضية ا .ٕ
تنص الفرضية الثانية مف فرضيات الدراسة عمى اآلتي:" ىناؾ عبلقة ذات داللة  

 مبلءمة التقارير المالية".ك  احصائية بيف القياس المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة
فى  تيدؼ ىذه الفرضية إلى بياف اثر القياس المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة

د مف صحة الفرضية سيتـ استخداـ اسمكب االنحدار مبلءمة التقارير المالية كلمتقك
 الخطي البسيط في بناء النمكذج حيث أف القياس المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة

( yكمتغير تابع ممثؿ بػ ) مبلءمة التقارير الماليةك ( xِكمتغير مستقؿ ممثؿ بػ )
 كذلؾ كما في الجدكؿ اآلتي:

 (ٗ/ٖ/ٕٗالجدوؿ )
 الخطي البسيط لقياس الفرضية الثانية: نتائج تحميؿ االنحدار 
معامالت  

 االنحدار
القيمة االحتمالية  (tأختبار )

(Sig) 
التفس
 ير

 معنكية َََ.َ َُْ.ٓ َٖٗ.ِ 

 معنكية َََ.َ ِْٖ.َ ِٖٕ.َ 
  ّٗ.َ (معامالالرتباط )
  ٗٔ.َ (معاماللتحديد )
 النمكذج معنكم َُّ.ٓٔٓ (أختيار  )

Y=2.809+0.782x 
 ـ .ََِِ: إعداد الباحثاف ، الدراسة الميدانية، لمصدرا

( قد أظيرت نتائج التقدير كجكد ارتباط طردم ْ/ّ/ِْيتضح لمباحث مف الجدكؿ )
مبلءمة ك كمتغير مستقؿ  قكم بيف القياس المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة
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(، ّٗ.َالتقارير المالية كمتغير تابع، حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط البسيط )
(، ىذه القيمة تدؿ عمى اف القياس ٗٔ.َ( )كبمغت قيمة معامؿ التحديد )

%( في مبلءمة ٗٔكمتغير مستقؿ تؤثر بػ ) المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة
التقارير المالية )المتغير التابع(، كنمكذج االنحدار البسيط معنكم حيث بمغت قيمة 

، َُْ.ٓ(، كَََ.َلة )( كىي دالة عف مستكل دالَُّ.ٓٔٓ()Fأختبار )
في مبلءمة التقارير المالية  متكسط اثرالقياس المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة

 القياس المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسةاف  ، كتعنيِْٖ.َ.َ( مره، ٓيساكم )
 %.ْٖب  مبلءمة التقارير المالية ييساىـ ف

عمى أف: " ىناؾ صت مما تقدـ يستنتج الباحث أف فرضية الدراسة الثانية كالتي ن
ك مبلئمة  حصائية بيف القياس المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسةإعبلقة ذات داللة 

 " قد تحققت.التقارير المالية
 إختبار الفرضية الثالثة:  .ٖ
تنص الفرضية الرابعة مف فرضيات الدراسة عمى اآلتي:" ىناؾ عبلقة ذات داللة  

مكثكقية التقارير المالية ك  المممكسةاحصائية بيف اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير 
." 

تيدؼ ىذه الفرضية إلى بياف اثر اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسةفى 
مكثكقية التقارير المالية ، كلمتقكد مف صحة الفرضية سيتـ استخداـ اسمكب االنحدار 
الخطي البسيط في بناء النمكذج حيث أف اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير 

كمتغير تابع ممثؿ  مكثكقية التقارير الماليةك ( xِكمتغير مستقؿ ممثؿ بػ ) سةالمممك 
 ( كذلؾ كما في الجدكؿ اآلتي:yبػ )

 ( ٗ/ٖ/ٕٗالجدوؿ )
 نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط لقياس الفرضية الثالثة: 
معامالت  

 االنحدار
القيمة  (tأختبار )

 ((Sigاالحتمالية
التفس
 ير
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 معنكية َََ.َ ْٗٓ.ْ َُُ.ُ 

 معنكية َََ.َ ُِٔ.َ ٓٗٗ.َ 

معامالالرتباط 
() 

َ.ٗٓ  

معاماللتحديد 
() 

َ.ُٗ  

 النمكذج معنكم ْٖٓ.ْٖٕ (أختيار  )
Y=1.011+0.995x 

 ـ .ََِِ: إعداد الباحثاف ، الدراسة الميدانية، المصدر
باط طردم ( قد أظيرت نتائج التقدير كجكد ارتْ/ّ/ِْيتضح لمباحث مف الجدكؿ )

مكثكقية ك كمتغير مستقؿ  قكم بيف اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة
(، ٓٗ.َالتقارير المالية كمتغير تابع، حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط البسيط )

(، ىذه القيمة تدؿ عمى اف اإلفصاح ُٗ.َ( )كبمغت قيمة معامؿ التحديد )
مكثكقية  %( فيُٗقؿ تؤثر بػ )كمتغير مست المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة

التقارير المالية )المتغير التابع(، كنمكذج االنحدار البسيط معنكم حيث بمغت قيمة 
، ْٗٓ.ْ(، كَََ.َ( كىي دالة عف مستكل داللة )ْٖٓ.ْٖٕ()Fأختبار )

في مكثكقية التقارير المالية  متكسط اثر اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة
 اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسةاف  ، كتعنئُِ.َ ( مره،ْيساكم )

 %.ُٔب يساىـ فى مكثكقية التقارير المالية 
عمى أف: " ىناؾ مما تقدـ يستنتج الباحث أف فرضية الدراسة الرابعة كالتي نصت 

ك  حصائية بيف اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسةإعبلقة ذات داللة 
 لية " قد تحققت.مكثكقية التقارير الما

 إختبار الفرضية الرابعة:  .ٗ
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تنص الفرضية الخامسة مف فرضيات الدراسة عمى اآلتي:" ىناؾ عبلقة ذات داللة  
مبلءمة التقارير المالية ك  احصائية بيف اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة

" 
في  تيدؼ ىذه الفرضية إلى بياف اثر اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة

مبلءمة التقارير المالية ، كلمتقكد مف صحة الفرضية سيتـ إستخداـ اسمكب االنحدار 
الخطي البسيط في بناء النمكذج حيث تـ تحديد اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير 

مبلءمة التقارير المالية كمتغير تابع ممثؿ ك ( xُكمتغير مستقؿ ممثؿ بػ ) المممكسة
 اآلتي: ( كذلؾ كما في الجدكؿ yبػ  )

 ( ٗ/ٖ/ٖٕالجدوؿ )
 نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط لقياس الفرضية الرابعة:

معامالت  
 االنحدار

أختبار 
(t) 

القيمة 
 ((Sigاالحتمالية

التفسي
 ر

 معنكية َََ.َ ُٖٓ.ُُ ُِّ.ُ 

 معنكية َََ.َ َّْ.َ ّٕٔ.َ 
  ٓٔ.َ (معامالالرتباط )
  ِْ.َ (معاماللتحديد )

 النمكذج معنكم َٕٗ.ِْٓ () أختيار 
Y=1.231+0.763x 

 ـ .ََِِ: إعداد الباحثاف ، الدراسة الميدانية، المصدر
( قد أظيرت نتائج التقدير كجكد ارتباط قكم ْ/ّ/ِّيتضح لمباحث مف الجدكؿ )

كمتغير مستقؿ كمبلءمة التقارير  بيف اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة
(، ك بمغت قيمة ٓٔ.َ، حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط البسيط )المالية كمتغير تابع
اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ  (، ىذه القيمة تدؿ عمى افِْ.َ( )معامؿ التحديد )
%( في مبلءمة التقارير المالية )المتغير ِْكمتغير مستقؿ تؤثر بػ ) غير المممكسة
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( َٕٗ.ِْٓ( )Fة أختبار )التابع(، ك نمكذج االنحدار البسيط معنكم حيث بمغت قيم
، كمتكسط اثر اإلفصاح ُٖٓ.ُُ(، كَََ.َكىي دالة عف مستكل داللة )
( مرة، ُُفي مبلءمة التقارير المالية يساكم ) المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة

تساىـ في مبلءمة  : كتعني أف اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسةَّْ.َ
 %.ّْب التقارير المالية 

صت عمى: " ىناؾ عبلقة ـ يستنتج الباحث أف فرضية الدراسة الرابعة كالتي نمما تقد
ك مبلءمة  حصائية بيف اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسةإذات داللة 

 التقارير المالية " قد تحققت.
 المحور الخامس : الخاتمة 

 أواًل : النتائج :
 ا :مف خبلؿ الدراسة تكصؿ الباحثاف إلي عدة نتائج مني

في مكثكقية التقارير المالية  ساىـ القياس المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة  .ُ
. 
 ساىـ فى مبلءمة التقارير المالية القياس المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة .ِ
 فى قابمية التقارير لممقارنة ساىـ اإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة .ّ
المممكسة سكاء كانت مالية صكؿ غير فصاح عف المعمكمات المتعمقة باألاإل .ْ

 اك غير مالية لعبت دكران ىامان في تحسيف التقارير المالية .
فصاح عف األصكؿ غير المممكسة لو أثر كبيرة في مساعدة القياس اإل .ٓ

 مستخدمي التقارير المالية عمى تقدير قيمة المصرؼ.
ير فصاح لؤلصكؿ غير المممكسة ساعد عمي درجة مكثكقية التقار القياس كاإل .ٔ

 المالية مف خبلؿ 
 خمك المعمكمات المالية مف التحيز الشخصي  - أ
 ضبط المعمكمات المالية كخمكىا مف األخطاء الجكىرية - ب

 ثانيًا : التوصيات :
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 كصي الباحثاف باآلتي :أبناءن عمي ىذه النتائج 
فصػػػػػاح المحاسػػػػػبي لؤلصػػػػػكؿ غيػػػػػر المممكسػػػػػة فػػػػػي كافػػػػػة ضػػػػػركرة القيػػػػػاس كاإل .ُ

 ؿ قابمية التقارير المالية لممقارنةلتسييالسكدانية  المصارؼ
يسػاىـ ل ضركرة االىتماـ بالقياس كاإلفصاح المحاسبي لؤلصكؿ غير المممكسة .ِ

 مكثكقية التقارير المالية يف
ضركرة االىتماـ باألصكؿ غير المممكسة في المصارؼ لما ليا مف أىمية في  .ّ

 تحسيف جكدة التقارير المالية كزيادة التنافس بيف المصارؼ.
ادة اىتماـ اإلدارة العميا بالمصرؼ عمى عمؿ تقارير مفصمة عف األصكؿ زي .ْ

 غير المممكسة مما يساىـ في إضافة قيمة لممصرؼ.
 قائمة المراجع:

 المراجع بالمغة العربية:
اإلفصاح عف االستثمارات غير الممموسة ـ، َُِِالمطارنة، عبد الكىاب،  .ُ

، األردف: جامعة ية األردنيةوأثره عمى كمفة رأس الماؿ في الشركات الصناع
الزرقاء، كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية، مجمة الزرقاء لمبحكث كالدراسات 

 .ِ، العدد ُِاإلنسانية، المجمد 
أثر كؿ مف االستثمار في األصوؿ غير ـ، َُِٓالنجار، جميؿ حسف،  .ِ

الممموسة واألداء المالي والسياسي والمالي عمى القيمة السوقية لمشركات 
، فمسطيف: جامعة القدس المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف

دارة األعماؿ،  المفتكحة، كمية العمـك اإلدارية كاالقتصادية، المجمة األردنية كا 
 .ُّ، العدد ُّالمجمد 

، )القاىرة: الشركة العربية المتحدة نظرية المحاسبةـ ، ََُِمطر، محمد،  .ّ
 لمتسكؽ كالتكريدات(.
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استخداـ معمومات المحاسبة البيئية ـ ، ََُِس عبد السبلـ، شميدة، خمي .ْ
، )الخرطكـ: جامعة النيميف، في تقويـ األداء وترشيد عممية اتخاذ القرارات

 كمية الدارسات العميا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشكرة(.
المحاسبة االجتماعية بيف النظرية ـ ، ََِٕبدكم، محمد عباس،  .ٓ

 سكندرية: دار المكتب الجامعي الحديث(.، )اإلوالتطبيؽ
أثر القياس واإلفصاح المحاسبي ـ ، َُِِمحمد، عكض عمر العكض،  .ٔ

: جامعة النيميف، كمية عف األداء البيئي عمى القوائـ المالية ، )الخرطـك
 الدراسات العمياء، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشكرة(.

اإلفصاح عف تكمفة رأس الماؿ دور القياس و ، ـَُُِ، صبرم أحمد ،فضؿ .ٕ
: جامعة النيميف، كمية الفكري عمى معمومات التقارير المالية ، )الخرطـك

 الدراسات العمياء، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشكرة(.
مقدمة في أصوؿ ـ،  ََِّمرعي، عبد الحي كبدكم، محمد عباس،  .ٖ

 ة(.، )اإلسكندرية: دار الجامعية الجديدالمحاسبة المالية
القياس واالفصاح المحاسبي لممسؤلية ـ ، َُِّعثماف، رانية نكر الديف،  .ٗ

: جامعة النيميف، كمية االجتماعية وأثره عمى التقارير المالية ، )الخرطـك
 الدراسات العمياء، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشكرة(.

ماف: ، )عمقدمة في نظرية المحاسبةـ،  ََِْالنقيب، كماؿ عبد العزيز،  .َُ
 دار كائؿ لمنشر كالطباعة(.

نظرية المحاسبة منظور التوافؽ ـ، ََِٓلطفي، أميف السيد أحمد،  .ُُ
 ، )اإلسكندرية: الدار الجامعية(.الدولي

دور اإلفصاح المحاسب في ـ ، ََِٓالطيب، أبكبكر عبدالباقي محمد،  .ُِ
: جامعة النيميف ،كمية (، تصنيؼ فجوة التوقعات في المراجعة الخرطـك

 اسات العميا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشكرة(.الدر 
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)حمب: منشرات  نظرية المحاسبةـ، َُٗٗرضكاف، حمكه حناف محمد،  .ُّ
 جامعة حمب(.

 نظرية المحاسبةـ، ُْٗٗحمداف، مقمكف تكفيؽ، كالقاضي، حسيف،  .ُْ
 )دمشؽ: مطبعة جامعة دمشؽ(.

التجارية في ظؿ تقييـ اإلفصاح في البنوؾ ـ، ََِٓمختار، إكرامي سعيد،  .ُٓ
دراسة  -معايير المحاسبة الدولية والمصرية ومتطمبات البنؾ المركزي

، )اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، كمية التجارة، رسالة ماجستير غير تطبيقية
 منشكرة(.

، إطار عاـ لممراجعة االجتماعيةـ، َََِحامد، محجكب عبد اهلل، ،  .ُٔ
مية العمـك اإلدارية ، رسالة ماجستير )امدرماف: جامعة امدرماف اإلسبلمية، ك

 غير منشكرة(.
ـ، َُِّالنميمي، عباس حميد يحيى، كالسعد، عبد الحسيف تكفيؽ شمبي،  .ُٕ

، األصوؿ غير الممموسة المكونة داخميًا ومتطمبات اإلبالغ المالي عنيا
 (.َُ، العدد ٓ)بغداد: كمية االقتصاد كاإلدارة، مجمة نصؼ سنكية، المجمد 

المحاسبة عف األصوؿ غير الممموسة ـ، ََِٔد جمعة، أحمد، أحم .ُٖ
، )القاىرة: دراسة نظرية وتطبيقية –كمدخؿ لزيادة فعالية التقارير المالية 

دارة األعماؿ، رسالة دكتكراه الفمسفة في  جامعة حمكاف، كمية التجارة كا 
 المحاسبة(.

طرؽ قياس األصوؿ غير ـ، َُِْعبد القكم، أحمد حممي عبد السيد،  .ُٗ
، )القاىرة: جامعة حمكاف، كمية التجارة لممموسة في ظؿ االقتصاد الجديدا

دارة األعماؿ، المجمة العممية لمبحكث كالدراسات التجارية، المجمد  ، العدد ٖكا 
 (.ُ، العدد ِٖ

األصوؿ العممية والعممية لممحاسبة ـ، ََِٔالشرقاكم، مسعد محمكد،  .َِ
 التجارة(.  ، )القاىرة: جامعة المنصكرة، كميةالمالية
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المراجعة المفاىيـ والمعايير ـ، ََِٗخصير، مصطفى عيسى،  .ُِ
 )الرياض: إدارة النشر العممي كالمطابع(.  واإلجراءات،

، )األردف: جامعة مبادئ المحاسبة الماليةـ، ََِٗالصفاء، ىادم رضا،  .ِِ
 (.ُالزيتكنة األردنية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع

، تعريب خالد عمى نظرية المحاسبةـ، ََُِشدكيدر، ريتشارد، كآخركف،  .ِّ
 أحمد كاجيجي، )الرياض: دار المريخ(.

طرؽ القياس المحاسبي وأثرىا عمى ـ، َُِِمرعي، أحمد ىريدم محمد،  .ِْ
)القاىرة: جامعة عيف شمس، كمية التجارة، المجمة  جودة التقارير المالية،

 (. ْ، العدد ّالعممية لبلقتصاد كالتجارة، المجمد 
الموجودات غر الممموسة واالعتراؼ ـ، َُِْفاركؽ عبد الحميـ،  تكفيؽ، .ِٓ

، )العراؽ: مجمة تصدر IAS( ٖٛبيا في ظؿ معيار المحاسبة الدولي رقـ )
 (. ُعف الجمعية العراقية لممحاسبة القانكني، العدد 

إطار مقترح لتحقيؽ الجودة ـ، َُِِعامر، دعاء عبد الكىاب عبد اهلل،  .ِٔ
مف خالؿ تفعيؿ ىيكؿ الرقابة الداخمية طبقًا لممتطمبات  في التقارير المالية

)القاىرة: جامعة عيف شمس، كمية التجارة، مجمة الفكر المحاسبي،  الحديثة،
 (. ّالعدد 

أثر القدرة المالية لدى أعضاء لجاف المراجعة ـ، َُِِعبد السيد، زكريا،  .ِٕ
ة التجارة، مجمة )القاىرة: جامعة عيف شمس، كمي عمى جودة التقارير المالية،

 (ْالفكر المحاسبي، العدد 
دور أخالقيات مينة التدقيؽ في اكتشاؼ ـ، َُِّالمطارنة، زيادة سميماف،  .ِٖ

)األردف:  أساليب المحاسبة اإلبداعية وأثر ذلؾ عمى جودة التقارير المالية،
جامعة الزيتكنة األردنية، كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية، المؤتمر العممي 

 ي السنكم الثاني عشر لؤلعماؿ(.الدكل
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دور لجاف المراجعة كأحد دعائـ ـ َُُِأحمد، سامح محمد رضا رياض،  .ِٗ
)األردف: الجامعة األردني،  الحوكمة في تحسيف جودة التقارير المالية،

 (.ُ، العدد ٕالمجمة األردنية في إدارة األعماؿ، المجمد 
يـ مستوى جودة مؤشر مقترح لقياس وتقيـ، َُُِسبلمة، صبلح حسف،  .َّ

، )القاىرة: جامعة عيف شمس، كمية التجارة، مجمة الفكر التقارير المالي
 (.ِ، العدد ِالمحاسبي، المجمد 

أثر تطبيؽ مبادئ حوكمة ـ، َُِّكيبلف، معتز عبد الحميد عمي،  .ُّ
الشركات عمى جودة التقارير المالية المنشورة لمشركات المسجمة بسوؽ 

)القاىرة: جامعة عيف شمس، كمية التجارة، المجمة ، األوراؽ المالية الميبي
 (. ِ، العدد ّالعممية لبلقتصاد كالتجارة، المجمد 

أثر اإلفصاح عف المعمومات ـ، َُُِرزؽ، ىبو عبد العاطي محمد،  .ِّ
)القاىرة: جامعة حمكاف، كمية التجارة  القطاعية عمى جودة التقارير المالية،

دارة األعماؿ، رسالة ماجستير في  المحاسبة(.  كا 
قواعد حوكمة الشركات ودورىا في ـ، َُِْعمي، عبداهلل حسف أحمد،  .ّّ

)الخرطكـ: جامعة النيميف، كمية الدراسات العميا،  زيادة جودة التقارير المالية،
 رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشكرة(. 

 المراجع بالمغة اإلنجميزية:
1. Suryana, Usdi, 2018, “The Role of the Internal Audits to 

the Quality of Financial Reporting (Survey of the Banks 
are Listed on the Indonesia Stock Exchange)” , journal 
of Reports on Economics and Finance, Vol. 4, , No. 1. 

2. Suwaidan, and, et.al., 2000, An Empirical of the 
Examination of the Relationship between Increased 
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Disclosure in Industrial Corporate Annul Reports and Risk, 
Dirastat, Administrative Sciences, Vol. 27 ,No. 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 48 

 
 
 
 

حد مف اخمية لمتطبيؽ معايير أوكسمي _سابينز يسيـ في فاعمية المراجعة الد
 .)ميدانية عمى الوحدات الحكومية بوالية الجزيرةدراسة( الماليالفساد

Application of Sarbanes-Oxley standards contributes to effective 
Internal audit to reduce financial corruption: Afield study on 

governmental units Algezira state. 
 

 عمي خميفة الشيخ عبداهلل .د
 مدير عاـ ديكاف المراجعة الداخمية بكالية الجزيرة

 محاسب كمراجع معتمد 
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 الممخص .
عممت الدراسة عمى االستفادة مف تطبيؽ معايير أككسمي _ ساربينز كمدل اسياميا في فاعمية  

دكرىا تعمؿ عمى الحد مف الفساد المالي، كتمثمت المشكمة في إف الفساد المراجعة الداخمية كالتي ب
المالي ييدر المكارد المالية كينعكس ذلؾ سمبان عمى التنمية كالتي تككف ىي عرضة لعمميات فساد 
دارتيا بكاسطة الدكلة مما يستدعي تفعيؿ العمؿ  اكبر يتجسد في المشاريع التي يتـ إنشاؤىا كا 

دكر تطبيؽ معايير عمى في المراجعة الداخمية، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ  الرقابي المتمثؿ
أككسمي _ ساربينز عمى فاعمية المراجعة الداخمية بما يحقؽ الحد مف الفساد المالي في الكحدات 
الحككمية بكالية الجزيرة، لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اختبار عدد مف الفرضيات حيث انتيجت 

كصفي التحميمي كاالستبانة لجمع بيانات الدراسة الميدانية، تـ التكصؿ إلى عدد الدراسة المنيج ال
تطبيؽ معايير أككسمي _ ساربينز يسيـ في فاعمية المراجعة الداخمية، ككذلؾ أف مف النتائج منيا 

يسيـ مف خبلؿ فاعمية المراجعة الداخمية في الحد مف الفساد المالي. كجاءت التكصيات منيا 
حدات الحككمية بتبني تطبيؽ معايير أككسمي _ ساربينز لتحقيؽ فاعمية المراجعة الداخمية إلزاـ الك 

 لمحد مف الفساد المالي.
 معايير أككسمي _ سابينز، فاعمية المراجعة الداخمية ك الفساد المالي. الكممات المفتاحية:

 
 

Abstract. 
The study worked on benefiting from the implementation of the 
Sarbanes - Oxley standards and the extent of its contribution to the 
effectiveness of the internal audit, which in turn works to reduce financial 
corruption, and the problem was that financial corruption wastes financial 
resources and this is reflected negatively on development, which is 
subject to greater corruption operations embodied in the projects that 
take place.  It was created and managed by the state, which calls for 
activating the supervisory work represented in the internal audit. The 
study aimed to identify on the application of the Sarbanes - Oxley 
standards on the effectiveness of internal auditing in order to achieve 
the reduction of financial corruption in government units in Algezirastate 
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 to achieve the objectives of the study. Analytical descriptive and 
questionnaire to collect field study data, a number of results were 
reached, including the application of Sarbanes - Oxley standards, which 
contributes to the effectiveness of internal audit, as well as contributes 
through the effectiveness of internal audit in reducing financial 
corruption.  The recommendations included obligating government units 
to adopt the application of the Sarbanes - Oxley standards to achieve 

the effectiveness of internal auditing to reduce financial corruption. 
Key words: Sarbanes - Oxley standards, Effectiveness of the internal 
audit andfinancial corruption.  

 المبحث األوؿ
 اإلطار المنيجي

 مقدمة:  ٔ.ٔ
يكاجو القطاع العاـ كالقطاع الخاص عمميات فساد بشكؿ كبير مما لو االثر      

السمبي عمى القطاعيف، مع تضرر المجتمع بشكؿ عاـ كالمستثمريف كالمستفيديف 
اآلخريف بشكؿ خاص، ككؿ ذلؾ سببو ضعؼ األطر الرقابية، كالتنظيمية، كالسمكؾ 

غير سكم، كعدـ كفاءة كنزاىة بعض مف يتكلى إدارة العمؿ، كغياب المساءلة، ال
كالتداخبلت التنظيمية، كالتدخبلت السياسية، كضعؼ الركح الكطنية مما يسيؿ 
استباحة الماؿ العاـ. كلمحد مف ذلؾ كاف حتمان عمى القطاعيف العاـ كالخاص مف 

د بالمؤسسات كالمستفيديف في آف ايجاد حمكؿ تسيـ في تدارؾ المشكمة التي قد تقع
كاحد. كنتيجة لذلؾ كفضائح الفساد المالي لشركتي إنركنك، ككلد ككـ التي ىزت 
الكسط االمريكي مما جعؿ أمريكا تقدـ قانكف أككسمي _ ساربينز الذم لخص حؿ 
المشكمة مستقببلن في ثبلث جكانب ادارية كمالية كرقابية، حيث تقدـ التقارير المالية 

عة بإقرارات مف االدارة التنفيذية كالمالية تؤكد سبلمة تمؾ القكائـ المالية كالرقابة مشفك 
الداخمية، مع تككيد المراجع الخارجي عمى ما جاء بالتقارير كاإلقرارات مف سبلمة أك 
نفييا. فالرقابة الداخمية كجدت حظيا لدل المشرع لمقانكف مما يقكد إلى دكر المراجعة 
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جب أف يككف فاعؿ ألنيا مبدأ مف مبادئ الرقابة الداخمية كاحد الداخمية الذم ي
الركائز التي تسيـ في معالجة الخمؿ الذم يحدث في الرقابة الداخمية في اطار 
السياسات أك الخطط ككذلؾ االجراءات كاعتماد المراجع الخارجي عمى تقاريرىا 

ه الجكانب مجتمعة تسيـ كمبلحظاتيا إلضفاء المصداقية لرأيو في القكائـ المالية ىذ
في زيادة الثقة في التقارير المالية لدل المستفيديف منيا مما يعني خمكىا مف عمميات 

 الفساد المالي ذات األىمية النسبية.
 مشكمة الدراسة:  ٕ.ٔ
إف الفساد المالي ييدر المكارد المالية كينعكس ذلؾ سمبان عمى التنمية كالتي       

دارتيا تككف ىي عرضة لعمميات فسا د اكبر يتجسد في المشاريع التي يتـ إنشاؤىا كا 
بكاسطة الدكلة مما يستدعي تفعيؿ العمؿ الرقابي متمثؿ في المراجعة الداخمية 
باالستفادة مف تطبيؽ معايير أككسمي _ ساربينز كيقكد ذلؾ إلى تمخيص 

اعمية المشكمةبطرح التساؤؿ الرئيسي: ىؿ تطبيؽ معايير أككسمي _ساربينزيسيـ في ف
 المراجعة الداخمية لمحد مف الفساد المالي؟.

ىؿ تكجد عبلقة بيف تطبيؽ معايير أككسمي _ ساربينز كتعزيز فاعمية المراجعة  -ُ
 الداخمية؟

 ىؿ تكجد عبلقة بيف تطبيؽ معايير أككسمي _ ساربينز كالحد الفساد المالي؟ -ِ
 مف الفساد المالي؟ىؿ تكجد عبلقة بيف فاعمية المراجعة الداخمية كالحد  -ّ

 أىمية الدراسة:  ٖ.ٔ
تقتي األىمية العممية ليذه الدراسة أنيا تسيـ في تكفير األطر العممية كالمنيجية   

لمعايير أككسمي _ ساربينز كفاعمية المراجعة الداخمية كحد مف الفساد المالي. كما 
ثرىا عمى تقتي األىمية العممية مف االىتماـ بتطبيؽ معايير أككسمي _ ساربين ز كا 

 فاعمية المراجعة الداخمية بغرض الحد مف الفساد المالي. 
 ىدفت الدراسة إلى ما يمي: أىداؼ الدراسة: ٗ.ٔ
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التعرؼ عمى دكر تطبيؽ معايير أككسمي _ ساربينز في تعزيز فاعمية المراجعة  -ُ 
 الداخمية.

د التعرؼ عمى دكر تطبيؽ معايير أككسمي _ ساربينز في الحد مف الفسا -ِ 
 .المالي

 التعرؼ عمى دكر فاعمية المراجعة الداخمية في الحد مف الفساد المالي. -ّ 
 فرضيات الدراسة: ٘.ٔ

الفرضية الرئيسة ىي: تطبيؽ معايير أككسمي _ ساربينز يسيـ في فاعمية المراجعة 
الداخمية لمحد مف الفساد المالي في الكحدات الحككمية بكالية الجزيرة. كمف ثـ تفرعت 

 يا الفرضيات التالية:عن
الفرضية األكلى: تطبيؽ معايير أككسمي _ ساربينز يعزز فاعمية المراجعة الداخمية 

 في الكحدات الحككمية بكالية الجزيرة.
الفرضية الثانية: تطبيؽ معايير أككسمي _ ساربينز يسيـ في الحد مف الفساد المالي 

 في الكحدات الحككمية بكالية الجزيرة.
ثالثة: تسيـ فاعمية المراجعة الداخمية في الحد مف الفساد المالي في الفرضية ال

 الكحدات الحككمية بكالية الجزيرة.
 ( أنمكذج الدراسةُالشكؿ )                                       

 
 
 

 ـ.َُِِإعداد الباحث، 
 
 
 الدراسات السابقة: ٔ-ٙ

 معاكيير أككسمي _ ساربينز

 

 فاعمية المراجعة الداخمية

 الفساد المالي
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 ُ(Georgios.et, all , 2011)دراسة  -
عمى جكدة  Sarbanes – Oxley(sox)ه الدراسة في تقثير قانكف تبحث ىذ

البيانات المحاسبية كىدفت إلى معرفة التقثير طكيؿ المدم لقانكف 
ساربينز عمى جكدة البيانات المحاسبية كعممت الدراسة عمى التمييز _أككسمي

 بيف الشركات القائمة عمى التكنمكجيا كالشركات غير القائمة عمى التكنمكجيا
كعينة لمدراسة، كتـ استخداـ تدابير اإلدارة كالمحافظة كالقيمة ذات الصمة مف 

عمى جكدة البيانات المالية. كمف النتائج التي  (Sox)أجؿ فحص تقثير 
تكصمت ليا الدراسة زيادة كبيرة في االرباح كمعايير مبلءمة القيمة، سجمت 

إدارة االرباح، كمف  الشركات القائمة عمى التكنمكجيا نتائج أسكأ في قياس
، كتحسيف أداء إدارة  (Sox)التكصيات أف تمتـز الشركات بتطبيؽ قانكف 

 األرباح في شركات  التكنمكجيا.
 ِـ(َُِٓدراسة ) محمد كعبدالرضا،  -

تناكلت الدراسة تقكيـ فاعمية الرقابة عمى أداء الحككمات المحمية في ضكء  
راسة في اليدر كالتبلعب في كتمثمت مشكمو الد  SOXبعض متطمبات قانكف 

الماؿ العاـ عند تنفيذ المكازنات مما يتطمب تحسيف كتفعيؿ إجراءات الرقابة 
مف قبؿ الجيات المختمفة المعنية. كىدفت الدراسة عمى محاكلة الربط بيف ما 

جراءات الرقابة عمى الماؿ العاـ المتبعة بغرض   SOXجاء بو قانكف  كا 
. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  (sox)ديثة في القانكفاالستفادة مف االساليب الح

كاختبار فرضياتيا تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كاالستنباطي 

                                                           
ُ Georgios Georgakopoulos, loannis S otiropoulos, Konstantinos Z. Vasileiou, “ The 

Sarbanes _  Oxely  Act and Accounting Quality: A comprehensive Examination “,  
Internal Journal of Economics and Finance, Vol. 3, No. 5, October 2011. Pp49-64. 

محمد حمك داكد الخرساف  كعبدالرضا حسف سعكد، " تقكيـ فاعمية الرقابة عمى أداء الحككمات المحمية في   ِ
) دراسة تطبيقية في عينة مف المحافظات العراقية (، مجمة القادسية لمعمـك   SOXضكء بعض متطمبات قانكف  
 .َِّ – ُِٖـ. ص ص َُِٔ، ّ، العدد. ُٖاإلدارية كاالقتصادية، المجمد. 
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كاالستبانة لجمع البيانات مف العينة. كتكصمت الدراسة الى عدد مف النتائج 
فإف ىناؾ ضعؼ في استقبللية المراجع  SOXمنيا كفقان لما جاء بو قانكف 

كجكد مجمس يكفر اشراؼ مستقؿ عمى عمؿ مراقب الحسابات  الداخمي، عدـ
الخارجي المتمثؿ بمكظفي ديكاف الحسابات. كجاءت التكصيات منيا إعادة 
النظر في االرتباط اإلدارم لممراجع الداخمي ليرتبط بقعمى سمطة لتكفير 
االستقبللية لعممو، كجكد لجنة أك مجمس مف ذكم االختصاص كذات 

ؽ االشراؼ الميني المكضكعي عمي مراقب الحسابات استقبللية لتحقي
 الخارجي.

 
 ّـ(َُِٔدراسة ) عادؿ،  -

تناكلت الدراسة دكر المراجعة الداخمية في رفع كفاءة األداء المالي   
كالمحاسبي لقطاع التقميف، كتمثمت مشكمة الدراسة في أف ىناؾ غياب شبو 

نية كالسعكدية، كىدفت كامؿ ألنظمة المراجعة الداخمية في الشركات السكدا
الدراسة إلى بياف دكر المراجع الداخمي، في مراجعة أنظمة الجكدة كقحد أىـ 
المياـ الحديثة التي أككمت اليو، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاختبار الفرضيات 
اتبعت المنيج االستنباطي، االستقرائي، كالكصفي التحميمي كاالستبانة لجمع 

ائج منيا عدـ كجكد فريؽ مختص في عممية البيانات. كتكصمت لعدة نت
المراجعة كتطبيؽ القكانيف كالمكائح، عدـ كجكد تخطيط عممية المراجعة بصكرة 
عممية كعممية. كأكصت الدراسة بتكصيات منيا ضركرة فصؿ إدارة المراجعة 
الداخمية عف اإلدارة العميا، كضع برنامج لعممية التخطيط عمى المراجعة 

 عممية لعممية المراجعة كااللتزاـ بتنفيذىا. الداخمية بصكرة 

                                                           
عادؿ حسف محمد الشيخ، " دكر المراجعة الداخمية في رفع كفاءة األداء المالي كالمحاسبي لقطاع التقميف:  ّ

عينة مف شركات التقميف بجميكرية السكداف كالمممكة العربية السعكدية، جامعة السكداف  دراسة ميدانية عمى
 .ُِٔ -ُـ، ص ص َُِٔلمعمـك كالتكنمكجيا، 
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 ْـ(َُِٖدراسة )آالء كثابت،  -
كأثره في تعزيز الرقابة الداخمية لمحد مف  SOXتناكلت الدراسة تبني قانكف 

الفساد المالي. كتمثمت مشكمة الدراسة في كجكد الرقابة الداخمية في الشركات 
د المالي. كىدفت الدراسة الصغيرة كالمتكسطة مف أىـ الطرؽ لمكافحة الفسا

في تعزيز الرقابة الداخمية (Sarbanes- Oxley)لمعرفو أثر تنبي قانكف 
لمحد مف ظاىرة الفساد المالي كسبؿ تبنية مع تحديد السمبيات كااليجابيات. 
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاختبار فرضياتيا تـ استخداـ االستبانة لجمع البيانات 

. تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا تبني قانكف كالتحميؿ الكصفي لتحميميا
SOX   سيؤدم إلى الحد مف الفساد المالي بسبب تعزيز إطار الرقابة

بشكؿ صحيح سيؤدم إلى خمؽ رقابة داخمية  SOXالداخمية، تبني قانكف 
 كفؤة سيحد مف الفساد المالي.

 ٓـ(َُِٗدراسة )سعكد كآخركف،  -
لفساد المالي كاالدارم كأساليب المعالجة، تناكلت الدراسة ظاىرة ىيكمية ا  

فخمصت الى أف المشكمة تفشي ظاىرة الفساد كاستحكاميا في القطاعات. 
كىدفت الدراسة الى التعرؼ عمي مفاىيـ الفساد كاعطاء حمكؿ كمعالجات 
مقترحة لظاىرة الفساد، استخدمت الدراسة لتحقيؽ أىدافيا التحميؿ الكصفي 

سة الى مجمكعة مف االستنتاجات كالتكصيات، كاف كالتاريخي كخمصت الدرا
دارم فعاؿ يقخذ في باالعتبار جميع  أبرزىا يتمثؿ في تطبيؽ نظاـ مالي كا 
المبادئ التي تنص عمييا الحككمة كبما يحقؽ األداء األفضؿ لمؤسسات 

                                                           
كأثره في تقرير الرقابة الداخمية لمحد مف الفساد  SOXآالء عبدالكاحد ذنكف كثابت حساف ثابت، " تبني قانكف   ْ

(، العدد )خاص(، ُالمحكر المحاسبي، المجمد ) –قتصادية مـك اإلدارية كاالمجمة تكريت لمع المالي في العراؽ،
 . ِٔٗ -ِّٖـ، ص ص َُِٖ

لمالي كاإلدارم سعكد جابر مشككر، عمي عباس كريـ ككعد ىادم عبدالحساني، " ظاىرة ىيكمية الفساد ا ٓ
. ِٓ -ُـ، ص ص َُِٗالمؤسسات الحككمية العراقية أنمكذج(، ) كأساليب المعالجة

https://www.researchgate.net/publication/332571032 

https://www.researchgate.net/publication/332571032
https://www.researchgate.net/publication/332571032
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الدكلة. كجاءت أىـ التكصيات التي تضمنت تطبيؽ أنظمة الحككمة كالحككمة 
نشاء قاعدة معمكماتية عالية اإللكتركنية لمح فاظ عمى المؤسسات الحككمية كا 

 المستكل.
يمكف القكؿ أف ىذه الدراسة تختمؼ عف الدراسات السابقة في ككنيا حاكلت  

الربط بيف المتغيرات المتمثمة في معايير أككسمي _ ساربينز مع فاعمية 
ة بينما تتفؽ مع المراجعة الداخمية كالحد مف الفساد المالي كمكاف كزمف الدراس
 بعض الدراسات في أخذ المتغيرات كؿ في مكاضع مختمفة.

 المبحث الثاني
 معايير أوكسمي _ساربينز والمراجعة الداخمية

 :Sarbanes-Oxleyأواًل: أوكسمي _ ساربينز
: ىك قانكف أمريكي يكجب عمى Sarbanes-Oxleyمفيـك أككسمي _ساربينزُ.ُ

ات المالية مف خبلؿ أنظمة الرقابة الشركات أف تضمف كتعتمد المعمكم
صبلح قانكف حماية  الداخمية،كالمعركؼ أيضان باسـ " الشركة العامة لممحاسبة كا 
المستثمر" في مجمس الشيكخ " كمساءلة الشركات كالمراجعة كقانكف المسؤكلية 

 CFOكمدير القطاع المالي  CEOحسب القانكف فإنو سيتـ تحميؿ الرئيس التنفيذم “
شخصية عف إعبلف بيانات خاطئة. كقد جاء ىذا القانكف أثر تداعيات  مسؤكلية

.كقد ٔالمخالفات المالية الجسيمة التي أدت إلى انييار شركتي إنركنك، ككلد ككـ
ـ، ككضع معايير جديدة أك محسنة لجميع الشركات األمريكية ََِِصدر في يكليك 

دارتيا كالمحاسبة العامة، كتنسب أسمو إلى مقدمو ا لسناتكر األمريكي )بكؿ كا 
 .(R-OH)كالممثؿ األمريكي أككسمي(D-MD)ساربينز( 

 ٕ:(SOX)مككنات اككسمي _ساربينزِ.ُ

                                                           
6https://ar.wikipedia.org. 

7James, S. Turly and Steve, Howe, The Sarbanes – Oxley Act at 10 Enhancing the 
reliability of financial reporting and audit quality, https://www.ey.com. 

https://ar.wikipedia.org/
https://www.ey.com/
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 كضع اشراؼ مستقؿ عمى المراجعة في الشركات العامة مف خبلؿ: -ُ
 . PCAOBتقسيس مجمس اشراؼ محاسبي عمى الشركات العامة  -
 سمطة التفتيش كالتنفيذ ككضع المعايير. PCAOBمنح  -
 كحككمة الشركات كذلؾ مف خبلؿ:  عزيز لجاف المراجعةت -ِ
 كحككمة الشركات المساىمة عف اإلدارة. استقبللية لجاف المراجعة -
دارة ىي المسؤكلة المباشرة عف التعييف لجاف المراجعة المستقمة كليس اإل -

 كالمكافآت كاإلشراؼ عمى المدقؽ الخارجي.
 ألقؿ شخص كاحد كخبير مالي.اإلفصاح فيما إذا كانت المجنة تتضمف عمى ا -
 تعزيز الشفافية كالمسؤكلية التنفيذية كحماية المستثمر كذلؾ مف خبلؿ: -ّ
افصاح شركات المراجعة عف المعمكمات حكؿ عممياتيا لممرة األكلى متضمنة  -

 ألسماء العمبلء كاألجكر كنكعية اإلجراءات الرقابية المتبعة.
عمى التقارير المالية  CFOي كالمسؤكؿ المالCEOتكقيع الرئيس التنفيذم  -

 لتقكيد خمكىا مف الغش كالتبلعب.
الحظر عمى مكظفي الشركات كالمديريف مف استخداـ طرائؽ احتيالية لتضميؿ  -

 المدققيف.
تكفير حماية لممبمغيف الذيف تكظفيـ الشركات العامة لمتبميا عف أم مخالفات  -

 في التقارير المحاسبية كالرقابة الداخمية.
مف قبؿ اإلدارة لقياس فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية عمى اإلببلغ  كضع تقييـ -

 المالي كمراجعي الحسابات.
يحتكم عمى صناديؽ أمكاؿ SECكضع برنامج في ىيئة االكراؽ المالية  -

لزيادة األمكاؿ المتاحة لتعكيض ضحايا االحتياؿ في FairFundsعادلة 
 األكراؽ المالية.

 ؾ مف خبلؿ:تعزيز استقبللية المراجع كذل -ْ
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الحظر عمى شركات المراجعة مف القياـ بقعماؿ غير المراجعة لمشركات التي  -
 يتـ مراجعتيا.

كجكد لجنة مراجعة لممصداقة المسبقة عمى كؿ االعماؿ المراجعة كغير  -
 المراجعة.

اف تككف ىناؾ مناكبة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي كؿ خمس سنكات  -
 بدالن مف سبع سنكات.

يتضمف ىذا القانكف جممة مف االىداؼ الداعية :SOXؼ أككسمي _ساربينزاىداّ.ُ
إلى النيكض بالبيئة المحاسبية كاكتساب الثقة لدل المستثمريف كالدكائر الضريبة 

كقد جاءت أىداؼ كمتطمبات ىذا  .كغيرىـ مف اصحاب المصالح كالجيات األخرل
لمشتركة التي أصدرتيا المنظمات القانكف متفقة تمامان مع التقارير كاألطر الرقابية ا

 ٖالمينية الدكلية كالتي تتضمف اآلتي:
الشفافية في تقديـ المعمكمات المالية، كتتحقؽ تمؾ الشفافية بدراسة القكائـ  -

المالية قبؿ اعتمادىا كنشرىا بغرض التكصؿ إلى قناعة بانيا ال تتضمف أم 
المعمكمات ذات عبارات أك بيانات غير صحيحة كأف تككف تمؾ البيانات ك 

أىمية نسبية، كالتقكد منو أنو لـ يحذؼ مف تمؾ القكائـ أم بيانات أك 
كأيضان كضكح  ٗمعمكمات أك مبالا مف شقنيا جعؿ ىذه القكائـ مضممة

التشريعات كسيكلة فميميا، كاستقرارىا كانسجاميا مع بعضيا كذات 
القتصادية مكضكعية، كسبللة لغتيا، كمركنتيا كتطكرىا كفقان لمتغيرات ا

كاالجتماعية كاإلدارية، كبما يتناسب مع ركح العصر، باإلضافة إلى تبسيط 
اإلجراءات كنشر المعمكمات كاإلفصاح عنيا كسيكلة الكصكؿ الييا بحيث 

 تككف متاحة لمجميع.
                                                           

8 Kate Litvak , The effect of the Sarbanes Oxley Act on non USA 2007. P8. 
9 Coates, Johnc. And Srinivasan, Suraj, Sox alter ten years a mlti disciplinary, 

Accounting Horizons American Accounting Association Auditing  , vol(28), No(3), 
2014, p29. 
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التحقؽ مف صحة ككفاءة نظاـ الرقابة الداخمية في الشركة كمدل فاعميتيا في  -
ألخطاء المحاسبية حاؿ حدكثيا، كالتحقؽ مف منع عمميات الغش كاكتشاؼ ا

قدرة الشركة عمى القياـ بتنفيذ األنشطة الرقابية بطريقة تمكف مف التقكد مف 
 .َُكجكدة التنفيذ لتمؾ األنشطة كالثبات عمى ذلؾ

دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناىا الشركة كمبلحظة أم تغيير في ىذه  -
بلءمة ىذه السياسات لطبيعة عمؿ الشركة السياسة المتبعة، كمبلحظة مدل م

 كأثرىا عمى المركز المالي كنتائج األعماؿ.
كاإلشراؼ عمى عمميات التقصي كالبحث عف عمميات الغش كاألخطاء التي  -

 .مف شقنيا أف تحدث في الشركة
دراسة التقارير كالمبلحظات التي يقدميا المحاسب القانكني كاألخذ باآلراء  -

 الكاردة فييا.
حقؽ مف استقبللية المراجعيف الداخمييف كرفع كفاءتيـ ككضع نظاـ الت -

المراجعة الداخمية في الشركة كنطاؽ الفحص كالتقارير الصادرة عنيا، كتقديـ 
 االقتراحات التي مف شقنيا تقكيد تمؾ االستقبللية.

اتخاذ التدابير البلزمة في حالة مخالفة إحدل المؤسسات لمقكانيف كالقكاعد  -
ة، حيث تفرض اشد العقكبات عمى المديريف كالرؤساء كتفرض كاألنظم

 .ُُاجراءات صارمة عمى جميع الخدمات المقدمة مف المراجعيف
تقديـ اقتراحات مف شقنيا تقكيد استقبللية المراجعيف الداخمييف كالرفع مف  -

 .ُِكفاءة ما يقكمكف بو مف أعماؿ

                                                           
كأثرىا عمى أمف المعمكمات، دراسة تطبيقية عمى  Soxرشا الغكؿ، متطمبات الرقابة الداخمية في ضكء قانكف 10

 .ّٕـ، صَُِّة الكفاء القانكنية، ، مكتباإلسكندرية ،اإلداريةأكاديمية السادات لمعمـك 
11Tackett, J. Sarbanes Oxley and Audit failure, a critical examination managerial 

erudition, Journal, 2004, p6. 

12Coates, John c, The Goals and promise of the Sarbanes –Oxley Act, Journal of 
Economic perspectivevol(21),No(1), 2007, p96.  
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المعايير كما  جاءت ىذه:Sabanes-Oxleyمعايير أككسمي _ ساربينز ْ.ُ
 :ٖٔيمي

 Public Company Accounting:مجمس مراقبة حسابات المؤسسة -ُ
Oversight Board يشكؿ مجمس لمراقبة حسابات الشركات العامة مف أجؿ

تكفير رقابة مستقمة عمى مكاتب مراجعي الحسابات كتحديد اإلجراءات 
العتماد عمى المحددة لبللتزاـ بضكابط السمكؾ الميني، كذلؾ  يعزز امكانية ا

الخدمات التي تقدميا مكاتب المراجعيف الخارجييف عند انتدابيـ لمراجعة 
 .الدكائر الحككمية عند الحاجة لذلؾ

كضع المعايير Auditor Independence: استقبللية مراجع الحسابات -ِ
الستقبللية مراجع الحسابات كالقكاعد االخبلقية لمينة المراجع لما ليا مف أثر 

كمكثكقية التقارير المالية كالمعمكمات المصرح عنيا، كأف تمؾ  عمى شفافية
االستقبللية سكؼ يتـ االستفادة منيا بشكؿ كبير فيالتحقؽ مف سبلمة 
اجراءات تنفيذ المكازنة مف قبؿ الحككمات المحمية عند الطمب مف جية 

 مستقمة كمحايدة مف التحقؽ مف ذلؾ.
تركز عمى تحديد Corporate Responsibility: مسؤكلية المؤسسات -ّ

مسؤكلية مكظفي الشركات مف دقة البيانات المعركضة بالتقارير المالية، كفي 
ىذا المدخؿ أىمية كبيرة عند تطبيؽ متابعة تنفيذ المكازنة مف قبؿ المكظفيف 
العمكمييف ألف التزاـ المكظفيف بتمؾ المسؤكليات سكؼ يككف رادعان ليـ بعدـ 

ف جانب كعامؿ معزز لمثقة في القكائـ مف جية التضميؿ في تمؾ القكائـ م
 أخرل.

 Enhanced Financial: تعزيز اإلفصاح عف البيانات المالية -ْ
Discloses يصؼ شركط اإلفصاح عف المعامبلت المالية بما في تمؾ

األحداث التي يجب اإلفصاح عنيا خارج الميزانية باإليضاحات، كأثرىا عمى 
                                                           

13Public Law 107-204- 107th Congress, Sarbanes- Oxley, July 30, 2002, p745. 
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تطمب تقديـ التقارير في الكقت المناسب لمتغيرات المعامبلت المالية، كما أنو ي
 في الكضع المالي، كذلؾ يتطمب اآلتي:

  جراءات ايضاح بقف اإلدارة مسؤكلة عف كضع ىيكؿ لمرقابة الداخمية كا 
 تطبيقيا.

 .تقييـ لفاعمية ضكابط الرقابة الداخمية لمتقرير المالي في نياية السنة المالية 
 الشركة بالتصديؽ عمى تقرير تقييـ اإلدارة  تقديـ تقرير مف مراجع حسابات

 لمرقابة الداخمية.
كضع إجراءات Analyst Conflicts of Interest: تحميؿ تعارض المصالح -ٓ

ىادفة إلى المساعدة في استعادة الثقة لدل مستعممي التقارير المالية كتحدد 
عارض قكاعد السمكؾ اإللزامي لمحممي األكراؽ المالية في الكشؼ إليضاح الت

في المصالح بيف اإلدارة كالمالكيف كاألطراؼ األخرل، كأىمية ذلؾ تككف 
بالنسبة لمجيات المنفذة لممكازنة كالجيات التي تراقب ذلؾ التنفيذ كالتي ينبغي 

 ليا مراعاة مصالح األطراؼ المختمفة.
 Commission Resources and: مكارد كسمطة المجنة -ٔ

Authorityجنة مراقبة عمميات البكرصة لغرض إعطاء الحؽ كالسمطة لم
الرقابة عمى األكراؽ المالية في التعامؿ مع المحمميف المالييف كيضع قيكد تحد 

 مف ممارسة المينييف بصفة كسيط أك مستشار أك تاجر.
:يخاطب مراجع الحسابات القائـ Studies and Reportsالدراسات كالتقارير -ٕ

كيقدـ مختمؼ الدراسات  بالعمؿ ضمف لجنة مراقبة عمميات البكرصة
 االستشارية.

 Corporate and Criminal: االحتياؿ كالمساءلة الجنائية لممؤسسات -ٖ
Fraud Accountability كصؼ العقكبات الجنائية لمتزكير كالتبلعب

بحسابات الشركة أك إتبلؼ أك تغيير السجبلت المالية التي يجب عرضيا في 
 كقكة كاإلرشاد. التحقيقات مع تكفير الحماية لممبمغيف
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 White-Collar Crime Penaltyالعقكبة عمى جرائـ المديريف  -ٗ
Enhancements ىذا الجانب يتناكؿ زيادة العقكبات عمى اإلدارات العميا:

بعد تصنيؼ المديريف كفؽ المستكيات الكظيفية كفرض أقكل األحكاـ كالمبادئ 
ات كيكصؼ بقنو جريمة التكجييية في حالة عدـ اعتماد التقارير المالية لمشرك

جنائية، كليذا الجانب أىمية في التزاـ الكحدات الحككمية التي يطبؽ فييا 
بعدـ استغبلؿ االدارات العميا لنفكذىا في التبلعب باألمكاؿ العامة  soxقانكف 

أك سكء التنفيذ لممكازنة كضعؼ المتابعة كاإلشراؼ مف قبؿ اإلدارات العميا 
 ياع االمكاؿ العامة.األمر الذم يترتب عميو ض

يختص Corporate Tax Returns: اإلقرارات الضريبية لممؤسسات -َُ
بإجراءات اعتماد اإلقرارات الضريبية مف مراجعي الحسابات، كما يتضمف اإلشارة 
إلى ضركرة التكقيع مف قبؿ الرئيس التنفيذم  لمشركة عمى اإلقرار الضريبي، كمف 

الخاضعة لمتحاسب الضريبي، ككذلؾ يمكف الكاضح جدان أىمية ذلؾ لمكحدات 
االستفادة مف تنفيذ المكازنة مف خبلؿ متابعة الكحدات عند قياميا بإرساؿ نسخ مف 
حالة مشاريع تنفيذ المكازنة لمدكائر الضريبية  التعيدات كالتصاريح كمبالا المقاكالت كا 

 المختصة بيدؼ المحافظة عمى األمكاؿ العامة كمنع التيرب الضريبي.
 Corporate Fraud and: الغش كالتبلعب في سجبلت الشركة -ُُ

Accountability كيحدد الطرؽ المتبعة التي تقـك بيا الشركات في الغش كالتبلعب
كفؽ سجبلت كتطبيقات تتضمف أبعاد إجرامية كلتمؾ الجرائـ عقكبات محددة، كمما ال 

ف لدل اإلدارات العميا كلدل شؾ فيو ذلؾ يحقؽ أثران ايجابيان في خمؽ نكع مف االطمئنا
ييتـ  soxجيات اإلشراؼ كالرقابة المختمفة عندما يتكفر لدييا اليقيف بقف قانكف 

 .ُْبفرض تمؾ العقكبات
 عمى المراجعة بصكرة عامة يتمثؿ في: soxتقثير قانكف ٓ.ُ
 يعزز الرقابة عمى مكاتب المراجعة كمنع حاالت التكاطؤ مع إدارات الشركات. -ُ

                                                           
 .ِِٓ-ِِّـ. ص ص َُِٔمرجع سابؽ ، كآخركفمحمد حمك 14
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ر في حالة عدـ اكتشاؼ االختبلسات كالمخالفات في الكقت يقمؿ المخاط -ِ
 المناسب.

 تخفيض حجـ كحاالت المخالفات المالية. -ّ
أداة لمتكازف في العبلقة بيف مراجع الحسابات كاإلدارة العميا كلجاف المراجعة  -ْ

 في الشركات.
ف يرل الباحث أف معايير أككسمي _ساربينز تقمؿ فجكة التكقعات بيف المستفيدي    

مف تقارير المراجع الخارجي كالداخمي كذلؾ مف خبلؿ كضع الضكابط التي تحدد 
كتحكـ نكعية التقارير كجكدتيا كالقيمة الجكىرية لممعمكمات المضمنة فييا 

كمدل سبلمة الرقابة الداخمية مما يعزز ثقة المستفيديف مف تمؾ  كمكضكعيتيا
 التقارير.

 ثانيًا: المراجعة الداخمية:
ـ المراجعة الداخمية:إف التكسع الكبير في االنشطة االقتصادية كازدياد مفيك  ُ.ِ

حجـ المنشآت كانتشارىا جغرافيان، اضافة الى ذلؾ انفصاؿ الممكية عف االدارة، كؿ 
ذلؾ زاد مف أىمية الدكر الذم تمعبو المراجعة في عممية الضبط المالي ليذه 

 .ُٓاالنشطة
لمنشقة كالعامميف فييا، فيقدـ المراجع الداخمي تعمؿ المراجعة الداخمية عمى خدمة ا

المشكرة كالتكصيات عف األنشطة التي يتـ مراجعتيا بغرض تفعيؿ كتطكير العمؿ 
فييا، حيث جاء في القائمة المعدلة لمسؤكليات المراجع الداخمي الصادرة عف معيد 

ى إنيا " ـ، فقد عرؼ المراجعة الداخمية عمََِّعاـ  (IIA)المراجعيف الداخمييف 
نشاط تككيدم كاستشارم مستقؿ كمكضكعي صمـ إلضافة قيمة كتطكير عمميات 
اإلدارة، كذلؾ لمساعدتيا إلنجاز أىدافيا بطريقة منيجية منظمة، لتقييـ كتطكير 

                                                           
خمؼ اهلل عبداهلل الكردات، " التدقيؽ الداخمي في اطار حككمة الشركات "، المؤتمر العربي االكؿ حكؿ التدقيؽ 15

 .ِٖـ، صََِٓحككمة المؤسسي، القاىرة، مصر، سبتمبر الداخمي في اطار ال
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عمى المراجعيف الداخمييف ُٔ.كاإلجراءات المؤسسية" كضكابطيا فعالية إدارة مخاطرىا
مرتبطة بإدارة المخاطر كاالجراءات التحكيمية في أف يقخذكا في االعتبار القضايا ال

تحكيمية ىي " مجمكعة القكاعد جراءات النشقة عند ادائيـ لمياميـ، فإف اإلانشطة الم
ساليب التي تتبع لتحكؿ دكف الفساد أك أف يحصؿ أم شخص عمى مكتسبات كاألل

ان الرتباطيا ." إف كظيفة المراجعة الداخمية تعتبر عممية سمككية نظر ُٕليس مف حقو"
بالسمكؾ كالتصرؼ االنساني حيث أف طرفييا المراجع كالخاضع لممراجعة فيـ أفراد 
مف البشر، كما أنيا سمككية أيضان الف ىدفيا التقثير في السمكؾ أك التصرؼ عف 
طريؽ خضكع االفراد أك تصرفاتيـ لمفحص كالتقييـ، كمف ىنا فاف نجاح عممية 

ماـ بخصائص العمؿ الذم تتـ مراجعتو فحسب، بؿ المراجعة ال يتكقؼ عمى االىت
 .ُٖخصائص االفراد الذيف يقكمكف بتنفيذ ىذا العمؿ"

المراجعة الداخمية في القطاع الحككمي: إف كظيفة المراجعة الداخمية في 2.2  
 القطاع الحككمي تكفر نكعيف مف الخدمات كىي:

لكظيفة  : كتمثؿ الدكر األساسيAssurance Serviceخدمة التككيد:  -
المراجعة الداخمية في الكحدات الحككمية. كيتطمب ىذا الدكر مف المراجع 
الداخمي التقييـ المكضكعي لؤلدلة بيدؼ تقديـ رأم مستقؿ، أك استنتاج 
بخصكص الكحدة أك العممية أك الكظيفة أك غيرىا مف المجاالت محؿ 

 المخاطر رةالمراجعة، ىذا باإلضافة إلى التقييـ المكضكعي المستقؿ إلدا
كنظـ الرقابة كالحككمة داخؿ الكحدة أك المؤسسة الحككمية. كتتحدد طبيعة 
كنطاؽ ىذه الخدمات كفقان لما يحدده المراجع الداخمي بناءن طمب أك تكميؼ 

 إدارة الكحدة.
                                                           

16IIA, “ International Standards for The professional Practice of Internal Auditing”, 
Journal Auditor. 

دالؿ الكخف، " المحاسبة كتحديات العكلمة، معايير التدقيؽ الداخمية " المؤتمر العممي الميني الرابع   ّ
 .ْـ، صََِِسبتمبر  ِٓ-ِْققي الحسابات القانكنييف األردنييف، عماف، األردف، مف جمعية مد

 .ِٖـ، صََِٓخمؼ اهلل،المرجع السابؽ،  سبتمبر 18
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: كىي خدمات ذات طابع Consultancy Servicesالخدمات االستشارية:  -
ناءن عمى طمب محدد مف اإلدارة. كيتـ استشارم، يقدميا المراجع الداخمي ب

تحديد طبيعة كمجاؿ كنطاؽ الخدمات االستشارية كفقان لبلتفاؽ مع اإلدارة. 
كعادة ما تيدؼ الخدمات االستشاريةإلى تقديـ النصح لئلدارةألغراض 
مساعدتيا في تحسيف عمميات إدارة المخاطركالرقابةكالحككمة كاتخاذ القرارات 

لداخمي لخدمات االستشارات يجب أف يحافظ عمى كعند أداء المراجع ا
 مكضكعيتو.

 يتضح مف تعريؼ المراجعة الداخمية ما يمي:        
  المراجعة الداخمية في الكحدة الحككمية ىي كظيفة مستقمة تقدـ خدمات

 تككيدية كاستشارية مع التركيز عمى مكضكعيتيا.
 إدارة الكحدة الحككمية  تكفر أنشطة المراجعة الداخمية نتائج كتكصيات تساعد

 عمى اتخاذ القرارات كتحسيف جكدة االداء االدارم.
  إف القيمة المضافة لنشاط المراجعة الداخمية تتضح مف خبلؿ قدرتيا عمى

دارة المخاطر، كتحسيف عمميات الحككمة  تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية، كا 
 بالكحدة.

 ضافة لممراجعة الداخمية مف المراجع الداخمي ىك الداعـ كالمركج لمقيمة الم
خبلؿ تحسيف عمميات الكحدة، كخمؽ الفرص، كضماف الشفافية، كزيادة كعي 

 .ُٗاإلدارة العميا كالعامميف بالكحدة الحككمية بدكر المراجعة الداخمية بيا
العكامؿ المؤثرة عمى فاعمية المراجعة الداخمية في القطاع الحككمي: إف تزايد 2.3 

ة الداخمية في القطاع الحككمي ناتج مف دكرىا في تدعيـ ادارة االىتماـ بالمراجع
الماؿ العاـ، كالشفافية، كالمساءلة، كمحاربة الفساد. مما يجعؿ ضركرة أف تككف 
فاعمة فتجسدت فاعميتيا عند البعض في المؤىبلت العممية، كالشيادات المينية، 

                                                           
ُٗPopescu, M. and Vasile, E.” Internal Auditing Value added Concept “, Internal 

Auditing and Risk management, June Vol(2), No(22),َُُِ, pp58-64. 
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لمعرفة بعمميات الكحدة، كالخبرة، كالتدريب، كحجـ قسـ المراجعة، كحجـ العمؿ، كا
كاالستقبلؿ التنظيمي، كعدـ االشتراؾ في أعماؿ تنفيذية، ككجكد دليؿ لممراجعة 

 .َِالداخمية
لكي تككف كظيفة المراجعة الداخمية فعالة، يجب أف يتسـ المراجع الداخمي 

 بالخصائص التالية:
عممو دكف االستقبللية:  يككف المراجع الداخمي مستقبلن  عندما يمكف القياـ ب -

خكؼ مف حدكث أم تداعيات ال مبرر ليا، باإلضافة الى قدرتو لمكصكؿ 
 غير المقيد ألعمى المستكيات االدارية في الكحدة.

المكضكعية: يجب عمى المراجع الداخمي تقديـ االستنتاجات بدكف التقثر  -
بالمشاعر أك اآلراء الشخصية أك المعتقدات السياسيةأكاالجتماعية التي تنجـ 

العبلقات أك الكالء لمجمكعة معينة. كمف ثـ يقع عمى عاتؽ المراجع  عف
الداخمي تحقيؽ المكضكعية، مف خبلؿ قدرتو عمى جمع االدلة كتقييميا 

 بصكرة انتقادية كمكضكعية.
الشؾ الميني: أف يحافظ المراجع الداخمي عمى حالة الشؾ الميني، كالتي  -

دمة كمف اقتناعو بصحتيا. كيجب تتطمب تحديد مكقؼ المراجع مف األدلة المق
عميو أف يبذؿ العناية المينية الكافية، مع االىتماـ بقضايا األىمية النسبية 
كالمخاطر، كفاية كسبلمة نظـ الرقابة الداخمية، كتقييـ المكاقؼ التي تشير الى 

 أكضاع غير قانكنية.
ارجييف المقدرة االبتكارية: تزداد تكقعات أصحاب المصالح الداخمييف كالخ -

بشقف مقدرة المراجع الداخمي عمى اضافة قيمة لمكحدة، كبالتالي يجب عمى 
المراجع أف يككف لدية القدرة االبتكارية لمكاكبة تطكرات العصر، كذلؾ مف 

                                                           
ـ(، جكدة انشطة المراجعة الداخمية كدكرىا في الحد مف ممارسات َُُِالرفاعي ابراىيـ مبارؾ )20

إدارة االرباح: دراسة تطبيقية عمى البيئة السعكدية، مجمة العمـك االدارية العمـك االدارية، جامعة الممؾ 
 .َِِ-ُٗٔص صـ. 2011 (،ِ( العدد)ِِسعكد، الرياض، السعكدية، المجمد)
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خبلؿ التعميـ المستمر كتحسيف أدائو الميني حتي يستطيع المراجع الداخمي 
دة، كمف ثـ تقديـ تكصيات مكاكبة أحدث التقنيات كالقضايا التي تكاجو الكح

 .ُِبطرؽ جديدة كمبتكرة لممارسة االعماؿ كالتركيز عمى إضافة قيمة لمكحدة
 فاعمية المراجعة الداخميةتسيـ في تحسيف العمميات التالية:2.4 
عمميات التعمـ: تسيـ المراجعة الداخمية الفعالة في تعميـ أفراد الكحدة كيفية  -

 أداء كظائفيـ بصكرة أفضؿ.
ت التحفيز: تساعد فعالية المراجعة الداخمية في تحسيف أداء الكحدة عمميا -

كذلؾ مف خبلؿ منع كاكتشاؼ حاالت القصكر أك المخالفات، مما يحفز أفراد 
الكحدة عمى األداء بصكرة سميمة في ظؿ خضكعيـ لمفحص كالتقييـ بكاسطة 

 كظيفة المراجعة الداخمية.
مية الفعالة كالقادرة عمى كشؼ عمى عمميات الردع:إف كظيفة المراجعة الداخ -

 أكجو القصكر كالمخالفات مع تشجيع األفراد عمى االلتزاـ بالمعايير.
تحسيف العمميات: فعالية المراجعة الداخمية تزيد مف كضع االمكر في نصابيا  -

الصحيح، كمف ثـ يقـك أفراد الكحدة بقداء مياميـ بصكرة صحيحة، باإلضافة 
عمميات مف خبلؿ الحككمة، كادارة المخاطر.  كلكي إلى دكرىا في تحسيف ال

تككف كظيفة المراجعة الداخمية فعالو، يجب عمى المراجع الداخمي تطكير 
 ككضع جكانب لكؿ عممية مراجعة يقكـ بيا، كالتي تشمؿ:

تحديد المعايير التي يجب استخداميا مف قبؿ المراجع الداخمي ألداء عممية  -
 ـ الرقابة الداخمية.المراجعة، بما في ذلؾ تقيي

الكضع الحالي: تحديد ما ىك مكجكد فعبلن بالنسبة لمنشاط محؿ المراجعة، مع  -
 تكثيؽ الكضع الحالي أثناء عممية المراجعة.

                                                           
ُِHanncox, D. "The auditing Function in Government ", Internal and Performance 

Auditing, 2014. https://davehancox.com/the-auditing-function-in-government/ 
 

https://davehancox.com/the-auditing-function-in-government/
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األثر: أف يقكـ المراجع الداخمي بتحديد النتائج أك األثر المترتب عمى الفرؽ  -
ىك كائف فعبلن( بيف المعيار )ما يجب أف يككف عميو( كالكضع الحالي )ما 

بالنسبة لؤلنشطة محؿ المراجعة، مع تحديد إذا كانت ىناؾ حكجو التخاذ 
 إجراءات تصحيحية.

السبب: عمى المراجع الداخمي تحديد السبب عف اختبلؼ الكضع الحالي عف  -
المعيار، بدكف فيـ كتحديد السبب ال يستطيع المراجع الداخمي تقديـ تكصيات 

 مفيدة.
اجع الداخمي تقديـ تكصيات باإلجراءات البلزمة لتصحيح التكصية: عمى المر  -

 الكضع الحالي حتى تقابؿ المعايير بالنسبة لؤلنشطة الخاضعة لممراجعة.
الكفاءة المينية لممراجع الداخمي: التي تتمثؿ في المعرفة كالميارة، كالكفاءة  -

 البلزمة لمقياـ بقعماؿ المراجعة بشكؿ سميـ.
خمية: تقاس مف خبلؿ تطبيؽ المعايير المينية الدكلية جكدة أداء المراجعة الدا -

لممراجعة الداخمية، كدقة ككفاءة برامج المراجعة كنطاؽ المراجعة، كالتخطيط 
لعممية المراجعة، كتكثيؽ كجمع أدلة المراجعة الداخمية، كتكصيؿ النتائج، 

 كمتابعة تنفيذ التكصيات، كتقييـ عمميات المخاطر كالرقابة كالحككمة.
الغرض كالسمطة  -َََُعـ اإلدارة العميا لممراجعة الداخمية: نص المعيار )د -

كالمسؤكلية( عمى أف تككف المكافقة النيائية عمى ميثاؽ المراجعة الداخمية 
الذم يحدد أغراض كسمطات كمسؤكليات نطاؽ نشاط المراجعة الداخمية مف 

التبميا  -ََِِ)مسؤكلية اإلدارة العميا كمجمس اإلدارة، كجاء في المعيار
كالمكافقة( أف يبما مدير المراجعة الداخمية اإلدارة العميا كمجمس اإلدارة بخطط 

 . ِِكنشاط المراجعة كاالحتياجات مف المكارد لتنفيذىا

                                                           
ِِAlzeban, A. and Sawan, N. “ The role of internal audit function in public Sector 

context  in Saudi Arabia " , African Journal of Business Management , vol. (7( No(6), 
2013, pp443-454. 
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يرل الباحث إف المراجعة الداخمية ذات الكفاءة كالفاعمية ىي التي يككف       
مية، كتجد الدعـ السياسي كالمؤسسي عناصرىا عمى مستكل مف المعرفة العممية كالعم

مف االدارات العميا مما يسيـ في استقبلليتيا كتنفيذ تكصياتيا كاالىتماـ بمبلحظاتيا 
 كاستشاراتيا تمؾ التي تضيؼ قيمة لممنشقة.

الفساد المالي: عرؼ البنؾ الدكلي الفساد بقنو: إساءة استعماؿ الكظيفة العامة 2.5 
منظمة الشفافية الدكلية ذكرت أنو تحريؼ لسمطة ما . اما ِّلتحقيؽ الكسب الخاص

لخدمة مصالح خاصة سكاء تعمؽ االمر بسمطة سياسية اـ بسمطة قضائية أك 
 .ِْادارية
العكامؿ التي تسيـ في محاربة الفساد المالي: لمتصدم لمفساد المالي ضركرة 2.6 

بيؿ التخمص مف كجكد ارادة صادقة مقركنة بفعؿ جاد مف قبؿ الدكلة، كعمييا في الس
 أشكاؿ الفساد العمؿ عمى تحقيؽ النقاط التالية:

  اختيار العناصر المخمصة كالكفؤة لتكلي إدارة المشركعات ذات األثر
 االقتصادم.

  اعتماد الشفافية في التعامؿ مع مكضكع الفساد كالمفسديف كالكشؼ عنيـ
 كمساءلتيـ.

 لكفؤة كالشجاعة كالنزيية إلدارة زيادة فعالية االجيزة الرقابية كاختيار العناصر ا
 تمؾ االجيزة.

 .اشاعة ثقافة محاربة الفساد كالمفسديف بيف اكساط المجتمع 
  تفعيؿ دكر المؤسسات االعبلمية في الكشؼ عف مكاطف الفساد كالعمؿ عمى

 متابعة ما تنشره  بخصكص الفساد.
 .نشر ثقافة احتراـ الماؿ العاـ كاعتبار ذلؾ مف ضركرات الحياة 

                                                           
 .ّٔـ، صََِْ(، َّٗ، مجمة المستقبؿ العربي، العدد )" معاييرهك مفيـك الفساد " محمد عبدالفضيؿ،  ِّ
منظمة الشفافية الدكلية، نظاـ النزاىة العربي في مكاجية الفساد، كتاب المرجعية، المركز المبناني لمدراسات،  ِْ

 .ِّـ، صََِٓ
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 دار القكانيف كالمكائح كالتعميمات التي ال قبؿ أم تفسير أك تقكيؿ يشجع اص
 عمى التبلعب أك التيرب مف المسؤكلية.

  تفعيؿ الدكر الذم يمكف اف تمعبو منظمات المجتمع المدني في مراقبة ككشؼ
 عمميات الفساد كالجيات التي تقؼ كراءه.

 رامج التكعية تحصيف النظاـ القيمي لممجتمع كذلؾ مف خبلؿ عمؿ ب
 االجتماعية كبناء السمككيات االيجابية كاالخبلقيات السميمة.

  االستفادة مف الجيكد الدكلية في محاربة الفساد كالمتمثمة باالتفاقية الدكلية
ـ كقرارات المجمس االقتصادم كاالجتماعي التابع ََِّلمحاربة الفساد لعاـ 

التجارة الدكلية كمنظمة التعاكف لؤلمـ المتحدة، كصندكؽ النقد الدكلي كمنظمة 
 . ِٓاالقتصادم كاالجتماعي كمنتدل دافكس كمنظمة الشفافية الدكلية

يمكف القكؿ أف كضع منيج عممي تحكمي في المؤسسات يقـك كيقيـ أداء العمميات 
قبميا كبعدىا مع كضع سياسات الستخداـ االمكاؿ العامة بعيد عف التحيز كالتدخبلت 

 محاربة الفساد. السياسية يسيـ في 
 المبحث الثالث
 الدراسة الميدانية

 :أواًل: منيجية البحث
اعتمدالبحث عمى المنيج التاريخي، كالمنيج االستنباطي، كالمنيج االستقرائي،    

 كالمنيج الكصفي التحميمي لتحميؿ البيانات التي تـ التكصؿ إلييا.
 ثانيًا:مصادر بيانات البحث:

 طريؽ أداة االستبانة.المصادر األكلية:عف  ُ.ُ
المصادر الثانكية: تمالحصكلعمييامف الكتب كالمجبلت العممية كالرسائؿ  ِ.ِ

 الجامعية كالمؤتمرات كالكثائؽ كالتقارير.
                                                           

مدرس عمي سكر عبكد، تحميؿ صكر كاسباب الفساد المالي كاالدارم: دراسة استطبلعية لعينة مختارة في  ِٓ
 .ُِٔـ صََُِ(، ُ(، العدد)ُِرية كاالقتصادية، المجمد)محافظة الديكانية، مجمة القادسية لمعمـك االدا
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 ثالثًا: وصؼ مجتمع وعينة الدراسة:
مجتمع الدراسة: يتككف مجتمع الدراسة مف العامميف باإلدارات المالية الممثميف   ُ.ّ

كالمحاسبيف، كالمراجعيف الداخمييف كالمراجعيف الخارجييف كالمديريف  في: المديريف،
 المالييف العامميف بالكحدات الحككمية التابعة لكالية الجزيرة.

( استبانة عمى أفراد مجتمع الدراسة تحصؿ الباحث منيا عمى ََُكزعت ) ِ.ّ
 % كتعتبر نسبة عالية. ُٗ( استبانة بنسبة ُٗ)

 ت:رابعًا:تحميؿ البيانا
تناكؿ الباحث في ىذا المبحث تحميؿ البيانات في قسميف، القسـ األكؿ تحميؿ  

البيانات المتمثمة في كؿ مف العمر، التخصص العممي، المؤىؿ العممي، سنكات 
الخبرة كالمسمى الكظيفي كفي القسـ الثاني تحميؿ الفرضيات المتمثمو في أسئمة 

فية لفرضيات الدراسة الثبلث كذلؾ عمى االستبانة عف طريؽ النسب كالتكرارات الكص
 :النحك التالي

 :القسـ األوؿ:  تحميؿ البيانات
 (.ٓإلى  ُتحميؿ البيانات الشخصية: كفقان لمجداكؿ المرقمة مف ) ُ.ْ

 (  تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان لمعمرُالجدكؿ رقـ )
 العمر التكرار النسبة
 سنة َْسنة كأقؿ مف  َّ ٗ %ٗ.ٗ

 سنة َٓسنة كأقؿ مف  َْ ْْ %ّ.ْٖ
 سنة فقكثر َٓ 3ٖ ٖ.ُْ
 المجمكع ُٗ %ََُ

 ـ.َُِِالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية، 
سنة  َٓسنة كأقؿ مف  َْ( قد بيف أف أعمار عينة البحث التي ىي ُالجكؿ رقـ )

ما %( مِٖسنة فقكثر مثمت معظـ نسب عينة البحث بإجمالي نسبة ) َٓككذلؾ 
مكانية فيميا كاجابتيا عمى عبارات الفرضيات.  يدؿ عمى نضج العينة كا 
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 (  تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان لمتخصص العمميِالجدكؿ رقـ )
 التخصص العممي التكرار النسبة
 محاسبة  ٔٔ %ٓ.ِٕ
 اقتصاد ُٔ %ٔ.ُٕ
 إدارة أعماؿ ْ %ْ.ْ
 محاسبة تكاليؼ ُ %ُ.ُ
 أخرل ْ %ْ.ْ
 المجمكع ُٗ %ََُ

 ـ.َُِِالمصدر: الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية،
( يكضح المحاسبة كاالقتصاد أعمى نسب عينة البحث كجاءت عمى ِالجدكؿ رقـ )

 %( مما يدلؿ عمى فيـ العينة لعبارات الفرضيات.ٔ.ُٕ%( ك)ٓ.ِٕالتكالي )
 (  تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان لممؤىؿ العمميّالجدكؿ  رقـ )

 المؤىؿ العممي التكرار النسبة
 بكالكريكس ْٔ %ّ.َٕ
 دبمـك عالي ٖ %ٖ.ٖ

 ماجستير ُْ %ْ.ُٓ
 دكتكراه 5 %ٓ.ٓ
 أخرل 0 َ

 المجمكع ُٗ %ََُ
 ـ.َُِِالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية، 

الي ( جاء فيو أف حممة البكالكريكس كالماجستير نسبيـ عمى التك ّالجدكؿ رقـ )
%( مما يؤكد أف الكحدات الحككمية تعتمد عمى خريجي ْ.ُٓ%( ك)ّ.َٕ)

الجامعات ألداء األعماؿ كتقديـ الخدمات ككذلؾ فيـ عينة البحث لعبارات 
 الفرضياًت.
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 (  تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان لعدد سنكات الخبرةْالجدكؿ رقـ )
 عدد سنكات الخبرة التكرار النسبة
 سنكات َُأقؿ مف  ّ %ّ.ّ
 ُٓسنكات كأقؿ مف  َُ ٖ %ٖ.ٖ

 سنة َِسنة كأقؿ مف  ُٓ ْْ %ْ.ْٖ
 سنة فقكثر َِ ّٔ %ٓ.ّٗ
 المجمكع ُٗ %ََُ

 ـ.َُِِالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية، 
 َِسنة ك َِسنة كأقؿ مف  ُٓ( بيف أف سنكات الخبرة التي مف ْالجدكؿ رقـ )

%( مما يؤكد فيـ عينة ٓ.ّٗ%( ك)ْ.ْٖعمى التكالي ) سنة فقكثر جاءت نسبيا
 البحث لعبارات الفرضيات. 

 (  تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان لممسمى الكظيفيٓالجدكؿ رقـ )
 المسمى الكظيفي التكرار النسبة
 محاسب ِٕ %ٕ.ِٗ
 مراجع خارجي ٖ %ٖ.ٖ

 مراجع داخمي ّٖ %ٕ.ُْ
 مالي ُُ %ُ.ُِ
 أخرل ٕ %ٕ.ٕ
 المجمكع ُٗ %ََُ

 ـ.َُِِالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية، 
( أف المراجعيف الداخمييف كالمحاسبيف أعمى نسب عمى ٓيتضح مف الجدكؿ رقـ )

%( مف العينة مما ٕ.ٕ%(، كأخرل أقؿ النسب مثمت)ٕ.ِٗ%( ك)ٕ.ُْالتكالي )
 يعني فيمعينة البحث لعبارات الفرضيات.

 ر عبارات الفرضيات:خامسًا:اختبا
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الفرضية األكلي: تكجد عبلقة بيف تطبيؽ معايير أككسمي_ ساربينز كتعزيز فاعمية 
 المراجعة الداخمية في الكحدات الحككمية بكالية الجزيرة.

 ( استجابة أفراد عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالفرضية األكلىٔالجدكؿ رقـ )

التكرار  العبارة        ت 
 نسبكال

 درجة المكافقة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

االتجاه 
 العاـ

أكافؽ  الترتيب
 بشدة

ال  محايد أكافؽ
 أكافؽ

ال 
أكافؽ 
 بشدة

1 

كجكد مجمس 
لمراقبة 

الحسابات يعزز 
فاعمية المراجعة 

 الداخمية.

 0 2 2 27 60 ؾ

ْ.ٓٗ َ.ْٔٗ 
المكافقة 

 ٔ بشدة
% 65.9 29.7 2.2 2.2 0 

2 

كضع معايير 
الستقبللية 

المراجع يسيـ 
في فاعمية 
المراجعة 
 الداخمية.

    23 68 ؾ

ْ.ٕٓ َ.ّْٕ 
المكافقة 

 بشدة

ِ 

% 74.7 25.3    

3 

مسؤكلية مكظفي 
الحسابات عف 
دقة التقارير 
المالية يحسف 

فاعمية المراجعة 
 الداخمية

 َ 2 2 29 58 ؾ

 المكافقة  ِٓٔ.َ ٕٓ.ْ

ٖ 

% 63.7 31.9 2.2 2.2 َ 
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4 

االفصاح الكافي 
عف البيانات 
المالية يتطمب 

فاعمية المراجعة 
 الداخمية.

 َ 0 6 33 52 ؾ

ْ.ُٓ َ.ُِٔ 
المكافقة 

 بشدة

َُ 

% 57.1 36.3 6.6 0 َ 

5 

مراعاة مصالح 
االطراؼ 

المختمفة عند 
إعداد البيانات 
المالية يتطمب 
مراجعة داخمية 

 فاعمة.

 0 ّ 5 28 55 ؾ

المكافقة  ُٕٓ.َ ْٖ.ْ
 بشدة

ُُ 

% 60.9 30.8 5.5 3.3 0 

6 

تكفير مكارد 
كسمطة لمجنة 

مراقبة العمميات 
المالية يعزز 

فاعمية المراجعة 
 الداخمية.

 َ 0 2 33 56 ؾ

المكافقة  ّٕٓ.َ ٗٓ.ْ
 بشدة

ٕ 
% 61.5 36.3 2.2 0 َ 

ٕ 

االستشارات 
كالدراسات التي 
يقدميا المراجع 

لخارجي تزيد ا
االىتماـ بفاعمية 

المراجعة 

 َ ّ 7 25 56 ؾ

المكافقة  َّٔ.ُ َٔ.ْ
 بشدة

ٓ 
% 61.5 27.5 7.7 3.3 َ 
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 الداخمية.

ٖ 

كضع عقكبات 
جنائية لمتزكير 

كالتبلعب 
بالحسابات 

ينعكس ايجابان 
عمى فاعمية 
المراجعة 
 الداخمية.

 َ 1 2 20 68 ؾ

ْ.َٕ َ.ٕٓٔ 
المكافقة 

 ّ بشدة
% 74.7 22.0 2.2 1.1 َ 

ٗ 

تعزيز العقكبة 
عمى جرائـ 
المديريف 
التنفيذييف 

كالمالييف يزيد 
مف االىتماـ 

بفاعمية المراجعة 
 الداخمية.

 َ 0 5 20 66 ؾ

المكافقة  ٖٕٓ.َ ٕٔ.ْ
 بشدة

ْ 
% 72.5 22.0 5.5 0 َ 

َُ 

اعتماد المديريف 
التنفيذييف 
االقرارات 

الضريبية بثقة 
اجعة يتطمب مر 

 داخمية فاعمة.

 َ ِ 4 27 58 ؾ

المكافقة  ٕٖٔ.َ ٓٓ.ْ
 بشدة

ٗ 
% 63.7 29.7 4.4 2.2 َ 

 ُالمكافقة  ِٖٓ.َ ُٗ.ْ 0 َ 0 8 83 ؾلمحد مف الغش  ُُ
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كالتبلعب البد لو 
مف مراجعة 
 داخمية فاعمة.

% 91.2 8.8 0 َ 0 
 بشدة

 المكافقة بشدة ّٔ.ْ المتكسط الحسابي العاـ
 ـ.َُِِمصدر: إعداد مف بيانات الدراسة الميدانية،ال

( أف االتجاه العاـ المكافقة بشدة عمى عبارات الفرضية ٔيتضح لمباحث مف الجدكؿ )
( كأنقفراد عينة الدراسة جاءت عباراتيـ مرتبة حسب الكسط الحسابي ّٔ.ْبنسبة )

 كاالنحراؼ المعيارم كاآلتي: 
 (.ُٗ.ْمراجعة داخمية فاعمة ) لمحد مف الغش كالتبلعب البد مف -ُ
 (.ٕٓ.ْكضع معايير الستقبللية المراجع يسيـ في فاعمية المراجعة الداخمية ) -ِ
كضع عقكبات جنائية لمتزكير كالتبلعب بالحسابات ينعكس ايجابان عمى فاعمية  -ّ

 (. َٕ.ْالمراجعة الداخمية )
ييف يزيد مف االىتماـ بفاعمية تعزيز العقكبة عمى جرائـ المديريف التنفيذييف كالمال -ْ

 (. ٕٔ.ْالمراجعة الداخمية )
االستشارات كالدراسات التي يقدميا المراجع الخارجي تزيد االىتماـ بفاعمية  -ٓ

 (. َٔ.ْالمراجعة الداخمية )
 (. ٗٓ.ْكجكد مجمس لمراقبة الحسابات يعزز فاعمية المراجعة الداخمية) -ٔ
بة العمميات المالية يعزز فاعمية المراجعة الداخمية تكفير مكارد كسمطة لمجنة مراق -ٕ
(ْ.ٓٗ .) 
مسؤكلية مكظفي الحسابات عف دقة التقارير المالية يحسف فاعمية المراجعة  -ٖ

 (. ٕٓ.ْالداخمية )
اعتماد المديريف التنفيذييف االقرارات الضريبية بثقة يتطمب مراجعة داخمية فاعمة  -ٗ
(ْ.ٓٓ .) 

 (.ُٓ.ْعف البيانات المالية يتطمب فاعمية المراجعة الداخمية)االفصاح الكافي  -َُ
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مراعاة مصالح االطراؼ المختمفة عند إعداد البيانات المالية يتطمب مراجعة  -ُُ
 (.ْٖ.ْداخمية فاعمة )

الفرضية الثانية: تكجد عبلقة بيف تطبيؽ معايير أككسمي _ساربينز كالحد مف الفساد 
 بكالية الجزيرة. المالي في الكحدات الحككمية

 
 ( استجابة أفراد عينة الدراسة عمى عبارات الفرضية الثانية.ٕالجدكؿ رقـ )

 
 ت

 العبارة       

التكرا
ر 

كالنس
 ب

المتك  درجة المكافقة
سط 
الحسا
 بي

االنحرا
ؼ 

المعيار 
 م

االتجاه 
 العاـ

الترتي
أكافؽ  ب

 بشدة
محا أكافؽ

 يد
ال 

 أكافؽ

ال 
أكافؽ 
 بشدة

1 

س كجكد مجم
لمراقبة الحسابات 
يحد مف الفساد 

 المالي

 َ 0 0 21 70 ؾ

4.77 َ.
424 

المكاف
قة 
 بشدة

3 
% 76.

9 
23.

1 
0 0 0 

2 

كضع معايير 
الستقبللية 

المراجع تسيـ 
في الحد مف 
 الفساد المالي.

 0 0 0 23 68 ؾ

4.75 َ.
470 

المكاف
قة 
 بشدة

4 

% 74.
7 

25.
3 

0 0 َ 

3 

مسؤكلية مكظفي 
سابات عف الح

دقة التقارير 
المالية تقمؿ مف 
 الفساد المالي.

 َ 0 0 26 65 ؾ

4.71 َ.
452 

المكاف
 قة 

5 

% 
71.

4 
28.

6 0 0 َ 
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4 

االفصاح الكافي 
عف البيانات 
المالية يحكؿ 
دكف الفساد 

 المالي.

 َ 0 0 33 58 ؾ

4.63 
َ.

483 

المكاف
قة 
 بشدة

8 

% 63.
7 

36.
3 

0 0 َ 

5 

لح مراعاة مصا
األطراؼ 

المختمفة عند 
إعداد البيانات 

المالية يسيـ في 
الحد مف الفساد 

 المالي.

 0 0 0 29 62 ؾ

4.66 َ.
469 

المكاف
قة 
 بشدة

6 

% 68.
1 

31.
9 

0 0 0 

6 

تكفير مكارد 
كسمطة لمجنة 

مراقبة العمميات 
المالية يمنع كقكع 

 الفساد المالي.

 َ 00  35 56 ؾ

4.62 
َ.

489 

المكاف
قة 
 دةبش

9 
% 

61.
5 

38.
5 0 0 َ 

ٕ 

االستشارات 
كالدراسات التي 
يقدميا المراجع 
تؤثر ايجابان في 
الحد مف الفساد 

 المالي.

 َ 0 0 32 59 ؾ

4.65 َ.
480 

المكاف
قة 
 بشدة

7 
% 

64.
8 

35.
2 0 0 َ 

 1المكاف.َ 4.85 َ 0 0 14 77 ؾكضع عقكبات  ٖ
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جنائية لمتزكير 
كالتبلعب 

بالحسابات يحكؿ 
دكف كقكع الفساد 

 المالي.

% 
84.

6 
15
4 0 0 َ 

قة  363
 بشدة

ٗ 

العقكبة عمى 
جرائـ المديريف 

التنفيذييف 
كالمالييف تحد مف 

 الفساد المالي.

 َ   19 72 ؾ

4.79 َ.
408 

المكاف
قة 
 بشدة

2 
% 

79.
1 

20.
9 

0 0 َ 

ُ
َ 

اعتماد المديريف 
التنفيذييف 
االقرارات 

 الضريبية يسيـ
في منع الفساد 

 المالي.

 َ 0 0 54 37 ؾ

4.41 َ.
494 

المكاف
قة 
 بشدة

10 
% 40.

7 
59.

3 
0 0 َ 

 المكافقة بشدة 68.ْ المتكسط الحسابي العاـ
 ـ.َُِِالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية،

الفرضية  ( أف االتجاه العاـ المكافقة بشدة عمى عباراتٕتبيف لمباحث مف الجدكؿ )
( كأف أفراد عينة الدراسة جاءت عباراتيـ مرتبة حسب الكسط الحسابي ٖٔ.ْبنسبة )

 -ُكاالنحراؼ المعيارم كاالتي: 
كضع عقكبات جنائية لمتزكير كالتبلعب بالحسابات يحكؿ دكف كقكع الفساد  -ُ

 (.ٖٓ.ْالمالي)
 (.ٕٗ.ْفساد المالي )العقكبة عمى جرائـ المديريف التنفيذييف كالمالييف تحد مف ال -ِ
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 (. ٕٕ.ْكجكد مجمس لمراقبة الحسابات يحد مف الفساد المالي )-ّ
(. ٕٓ.ْكضع معايير الستقبللية المراجع تسيـ في الحد مف الفساد المالي)  -ْ
  
مسؤكلية مكظفي الحسابات عف دقة التقارير المالية تقمؿ مف الفساد  -ٓ 

 (. ُٕ.ْالمالي)
ؼ المختمفة عند إعداد البيانات المالية يسيـ في الحد مف مراعاة مصالح األطرا  -ٔ

 (. ٔٔ.ْالفساد المالي)
االستشارات كالدراسات التي يقدميا المراجع تؤثر ايجابان في الحد مف الفساد -ٕ

 (. ٓٔ.ْالمالي)
 (. ّٔ.ْاالفصاح الكافي عف البيانات المالية يحكؿ دكف الفساد المالي)-ٖ
مجنة مراقبة العمميات المالية يمنع كقكع الفساد تكفير مكارد كسمطة ل -ٗ 

 (. ِٔ.ْالمالي)
اعتماد المديريف التنفيذييف االقرارات الضريبية يسيـ في منع الفساد  -َُ 

 (.ُْ.ْالمالي)
الفرضية الثالثة: تكجد عبلقة بيف فاعمية المراجعة الداخمية كالحد مف الفساد المالي 

 يرة.في الكحدات الحككمية بكالية الجز 
 

 ( استجابة أفراد عينة الدراسة عمى عبارات الفرضية الثالثة.ٖالجدكؿ رقـ )

التكرار  العبارة        ت 
 كالنسب

 درجة المكافقة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

االتجاه 
 العاـ

أكافؽ  الترتيب
 محايد أكافؽ بشدة

ال 
 أكافؽ

ال 
أكافؽ 
 بشدة

استقبللية  1
داخمي المراجع ال

 َ 2 2 27 60 ؾ
المكافقة  0.649 4.59

 بشدة
7 

% 63.9 29.7 2.2 2.2 َ 
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تسيـ في الحد 
مف الفساد 

 المالي.

2 

تكافر 
المكضكعية في 
عمؿ المراجع 
الداخمي يقمؿ 
مف فرص 

 الفساد المالي.

 َ 0 0 23 68 ؾ

4.75 0.437 
المكافقة 

 بشدة

2 

% 74.7 25.3 0 0 َ 

3 

 بذؿ المراجع
الداخمي لمعناية 
المينية الكافية 
يحد مف الفساد 

 المالي.

 َ 2 2 29 58 ؾ

4.57 0.652 
المكافقة 

 بشدة

9 

% 63.7 31.9 2.2 2.2 َ 

4 

مف عكامؿ الحد 
مف الفساد 
المالي تمتع 

المراجع الداخمي 
 بالكفاءة.

 َ 0 6 33 52 ؾ

المكافقة  0.621 4.51
 بشدة

11 

% 57.1 36.3 6.6 0 َ 

5 

تعميـ كتدريب 
المراجع الداخمي 
يسيـ في كشؼ 
عمميات الفساد 

 المالي. 

 0 3 5 28 55 ؾ

المكافقة  0.751 4.48
 بشدة

12 

% 60.4 30.8 5.5 3.3 0 
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6 

كجكد المراجعة 
الداخمية يحفز 
المكظفيف عمى 
األداء الجيد 
الذم يحد مف 
 الفساد المالي.

 َ 0 2 33 56 ؾ

قة المكاف 0.537 4.59
 بشدة

8 
% 61.5 36.3 2.2 0 َ 

ٕ 

مف أسباب الحد 
مف الفساد 

المالي إمكانية 
كشؼ المراجع 

الداخمي 
لممخالفات 

 المالية.

 َ 3 7 25 52 ؾ

المكافقة  1.063 4.60
 بشدة

6 
% 57.1 27.5 7.7 3.3 َ 

ٖ 

يسيـ في كشؼ 
الفساد المالي 
التخطيط الجيد 
لعممية المراجعة 

 الداخمية.

 َ 1 2 20 68 ؾ

4.70 0.568 
المكافقة 

 3 بشدة
% 74.7 220 2.2 1.1 َ 

ٗ 

تكثيؽ أنشطة 
المراجعة 

الداخمية يسيـ 
في كشؼ 

معامبلت الفساد 
 المالي.

 َ 0 5 20 66 ؾ

المكافقة  0.578 4.67
 بشدة

5 
% 72.5 22.0 5.5 0 َ 
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َُ 

يحد مف الفساد 
المالي تقديـ 

المراجع الداخمي 
اءات إجر 

تصحيحية عمى 
 النظاـ المالي.

 َ 2 4 27 58 ؾ

المكافقة  0.687 4.55
 بشدة

10 
% 63.7 29.7 4.4 2.2 َ 

ُُ 

االلتزاـ بمعايير 
المراجعة 

الداخمية يحد 
مف الفساد 

 المالي.

 0   8 83 ؾ

المكافقة  0.285 4.91
 بشدة

1 
% 91.2 8.8   0 

ُِ 

دعـ القيادة 
العميا لممراجعة 
الداخمية يسيـ 
في محاربة 

 الفساد المالي.

 َ   28 63 ؾ

4.69 0.464 
المكافقة 

 4 بشدة
% 69.2 30.8   َ 

 المكافقة بشدة ّٔ.ْ المتكسط الحسابي العاـ
 ـ.َُِِالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية،

عمى عبارات الفرضية  ( أف االتجاه العاـ المكافقة بشدةٖيتضح لمباحث مف الجدكؿ )
( كأف أفراد عينة الدراسة جاءت عباراتيـ مرتبة حسب الكسط الحسابي ّٔ.ْبنسبة )

 كاالنحراؼ المعيارم كاالتي: 
 (.ُٗ.ْااللتزاـ بمعايير المراجعة الداخمية يحد مف الفساد المالي) -ُ
تكافر المكضكعية في عمؿ المراجع الداخمي يقمؿ مف فرص الفساد المالي  -ِ
(ْ.ٕٓ.) 
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 (. َٕ.ْيسيـ في كشؼ الفساد المالي التخطيط الجيد لعممية المراجعة الداخمية ) -ّ
 (. ٗٔ.ْدعـ القيادة العميا لممراجعة الداخمية يسيـ في محاربة الفساد المالي ) -ْ
تكثيؽ أنشطة المراجعة الداخمية يسيـ في كشؼ معامبلت الفساد المالي  -ٓ
(ْ.ٕٔ .) 
ف الفساد المالي إمكانية كشؼ المراجع الداخمي لممخالفات مف أسباب الحد م-ٔ

 (. َٔ.ْالمالية )
 (. ٗٓ.ْاستقبللية المراجع الداخمي تسيـ في الحد مف الفساد المالي ) -ٕ
كجكد المراجعة الداخمية يحفز المكظفيف عمى األداء الجيد الذم يحد مف الفساد  -ٖ

 (. ٗٓ.ْالمالي )
 (. ٕٓ.ْناية المينية الكافية يحد مف الفساد المالي)بذؿ المراجع الداخمي لمع-ٗ

يحد مف الفساد المالي تقديـ المراجع الداخمي إجراءات تصحيحية عمى النظاـ  -َُ
 (.ٓٓ.ْالمالي)

 (.ُٓ.ْمف عكامؿ الحد مف الفساد المالي تمتع المراجع الداخمي بالكفاءة ) -ُُ
عمميات الفساد المالي تعميـ كتدريب المراجع الداخمي يسيـ في كشؼ  -ُِ
(ْ.ْٖ.) 

( لمفركؽ لمتقكدمف أنتطبيؽ معايير أككسمي _ سابينز يسيـ في t(اختبار )ٗالجدكؿ )
 فاعمية المراجعة الداخمية لمحد مف الفساد المالي في الكحدات الحككمية.

  (P.value)االحتماؿ المتكسط المحسكبة tقيمة  درجات الحرية

َٗ ْٓ.ٖٗٓ 4.ٔٓ 0.000 

 ـ.َُِِدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية،المص
( كىي أقؿ مف 0.000( أف قيمة الداللة تساكم )ٗيتضح لمباحث مف الجدكؿ )

(، كبالتالي فإننا نقبؿ الفرض القائؿ بقنو تكجد فركؽ ذات 0.05مستكل المعنكية )
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ة المراجعة داللة معنكية تؤكد انتطبيؽ معايير أككسمي _ سابينز يسيـ في فاعمي
 الداخمية لمحد مف الفساد المالي في الكحدات الحككمية.

 الخاتمة
 النتائج والتوصيات

مف خبلؿ الدراسات النظرية لمعايير أككسمي _ سابينز ، كفاعمية  أواًل: النتائج:
المراجعة الداخمية كالفساد المالي كبيانات الدراسة الميدانية التي تمت في الكحدات 

 ية الجزيرة يستخمص الباحث النتائج التالية:الحككمية بكال
أف معايير أككسمي _ ساربينز تسيـ في زيادة فاعمية الرقابة الداخمية بشكؿ  -ُ

عاـ كالمراجعة الداخمية مما يؤدم الى الحد مف الفساد المالي بالكحدات 
 الحككمية بكالية الجزيرة.

الكحدات  لمحد مف الغش كالتبلعب البد مف مراجعة داخمية فاعمة في -ِ
 الحككمية.

كضع عقكبات جنائية لمتزكير كالتبلعب بالحسابات ينعكس ايجابان عمى  -ّ
 فاعمية المراجعة الداخمية.

تعزيز العقكبة عمى جرائـ المديريف التنفيذييف كالمالييف يزيد مف االىتماـ  -ْ
 بفاعمية المراجعة الداخمية.

دكف كقكع الفساد كضع عقكبات جنائية لمتزكير كالتبلعب بالحسابات يحكؿ  -ٓ
 المالي.

 كجكد مجمس لمراقبة الحسابات يحد مف الفساد المالي. -ٔ
 دعـ القيادة العميا لممراجعة الداخمية يسيـ في محاربة الفساد المالي. -ٕ
يحد مف الفساد المالي تقديـ المراجع الداخمي إجراءات تصحيحية عمى النظاـ  -ٖ

  المالي.
 ي يقمؿ مف فرص الفساد المالي.تكافر المكضكعية في عمؿ المراجع الداخم -ٗ
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 كفقان لمنتائج جاءت تكصيات الباحث فيما يمي: ثانيًا: التوصيات:

إلزاـ الكحدات الحككمية بتبني تطبيؽ معايير أككسمي _ ساربينز لتحقيؽ  -ُ
 فاعمية المراجعة الداخمية لمحد مف الفساد المالي في الكحدات الحككمية.

بالقكانيف لتصبح رادعة كدقيقة في تفصيؿ ضركرة مراجعة العقكبات الكاردة  -ِ
 جرائـ الفساد المالي.

أف تجد المراجعة الداخمية الدعـ مف القادة العميا كالسياسية مما يسيـ في  -ّ
 فاعمتييا كالتي تنعكس في الحد مف الفساد المالي في الكحدات الحككمية.

لنظاـ أف تقدـ المراجع الداخمي إجراءات تصحيحية ذات طبيعة نقدية عف ا -ْ
 المالي مما يسيـ في سد الثغرات المكجكدة فيو.

أف يتـ إلزاـ الكحدات بإنشاء مجالس لمراقبة الحسابات ذلؾ يسيـ في كضع  -ٓ
الخبرات كالمعارؼ في إطار كاحد يسيـ في فاعمية المراجعة الداخمية مما يحد 

 مف الفساد المالي.
الداخمية كالقكانيف كالمكائح عمى المراجعيف الداخمييف اإللتزاـ بمعايير المراجعة  -ٔ

 التي تنظـ عمؿ المراجعة الداخمية.
أف يتـ تدريب المراجعيف الداخميف عمى معايير أككسمي _ ساربينز كعكامؿ  -ٕ

 كطرؽ الفساد لمراقبتيا ككضعيا ضمف خطط كبرامج المراجعة الداخمية.
 المصادر والمراجع العربية:

مراجعة الداخمية كدكرىا في الحد مف الرفاعي ابراىيـ مبارؾ، " جكدة انشطة ال-
ممارسات إدارة االرباح: دراسة تطبيقية عمى البيئة السعكدية "، مجمة العمـك االدارية 

(، ِ( العدد)ِِالعمـك االدارية، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، السعكدية، المجمد)
 ـ.َُُِ
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ره في تقرير كأث SOXآالء عبدالكاحد ذنكف كثابت حساف ثابت، " تبني قانكف   -
الرقابة الداخمية لمحد مف الفساد المالي في العراؽ، مجمة تكريت لمعمـك اإلدارية 

 ـ.َُِٖ(، العدد )خاص(، ُالمحكر المحاسبي، المجمد ) –كاإلقتصادية 
دالؿ الكخف، " المحاسبة كتحديات العكلمة، معايير التدقيؽ الداخمية " المؤتمر -

ققي الحسابات القانكنييف األردنييف، عماف، العممي الميني الرابع جمعية مد
 ـ.ََِِسبتمبر  ِٓ-ِْاألردف، مف 

مدرس عمي سكر عبكد، تحميؿ صكر كاسباب الفساد المالي كاالدارم: دراسة  -
استطبلعية لعينة مختارة في محافظة الديكانية، مجمة القادسية لمعمـك االدارية 

 ـ ََُِ(، ُ(، العدد)ُِكاالقتصادية، المجمد)
محمد حمك داكد الخرساف  كعبدالرضا حسف سعكد، " تقكيـ فاعمية الرقابة عمى  -

) دراسة تطبيقية في SOXأداء الحككمات المحمية في ضكء بعض متطمبات قانكف  
عينة مف المحافظات العراقية (، مجمة القادسية لمعمـك اإلدارية كاالقتصادية، المجمد. 

 ـ. َُِٔ، 3، العدد.ُٖ
فضيؿ، " مفيكـ الفساد معاييره "، مجمة المستقبؿ العربي، العدد محمد عبدال -
 ـ.ََِْ(، َّٗ)
سعكد جابر مشككر، عمي عباس كريـ ككعد ىادم عبدالحساني، " ظاىرة ىيكمية  -

الفساد المالي كاإلدارم كأساليب المعالجة ) المؤسسات الحككمية العراقية أنمكذج(، 
 ـ.َُِٗ

ر المراجعة الداخمية في رفع كفاءة األداء المالي عادؿ حسف محمد الشيخ، " دك  -
كالمحاسبي لقطاع التقميف: دراسة ميدانية عمى عينة مف شركات التقميف بجميكرية 

السكداف كالمممكة العربية السعكدية، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنمكجيا، 
 https://www.researchgate.net/publication/332571032ـ.َُِٔ

https://www.researchgate.net/publication/332571032
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كأثرىا عمى أمف  Soxمتطمبات الرقابة الداخمية في ضكء قانكف “رشا الغكؿ، -
، اإلسكندرية،  “ المعمكمات، دراسة تطبيقية عمى أكاديمية السادات لمعمـك اإلدارية

 ـ.َُِّمكتبة الكفاء القانكنية، 
لكردات، " التدقيؽ الداخمي في اطار حككمة الشركات "، المؤتمر خمؼ اهلل عبداهلل ا-

العربي االكؿ حكؿ التدقيؽ الداخمي في اطار الحككمة المؤسسي، القاىرة، مصر، 
 ـ.ََِٓسبتمبر 

، كتاب  “ نظاـ النزاىة العربي في مكاجية الفساد“ منظمة الشفافية الدكلية،  -
 ـ.ََِٓالمرجعية، المركز المبناني لمدراسات، 
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التكييؼ الفقيي والقانوني والحكـ الشرعي لمعمالت الرقمية وأثره عمى االلتزامات 
 .دراسة مقارنة -التعاقدية

Jurisprudential and legal adaptation and the legal ruling of 
digital currencies and its impact on contractual obligations 
- a comparative study 
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 الممخص.                                     
جاء ىذا البحث بعنكاف: التكييؼ الفقيي كالقانكني كالحكـ الشرعي لمعمبلت الرقمية كأثره عمى 

يتككف ىذا البحث مف مقدمة كثبلثة مباحث كخاتمة حكت ،دراسة مقارنة -االلتزامات التعاقدية 
ت الرقمية المشفرة،كقصر أىـ النتائج كالتكصيات، كقد تناكؿ الباحث في ىذا البحث مفيكـ العمبل

األمر عمى عممة )البتككيف( باعتبارىا أشير تمؾ العمبلت كتناكؿ تعريفيا كنشقتيا كخصائصيا 
كسماتيا العامة كجزئياتيا ككيفية الحصكؿ عمييا كحفظيا ،كالفرؽ بينيا كبيف العممة الطبيعية  

ا الشرعي كأثر ذلؾ عمى االلتزامات كاالعتراؼ بيا كالتعامؿ فييا كتكييفيا الفقيي كالقانكني كحكمي
التعاقدية،إيراد فتاكل كآراء الفقياء المعاصريف حكؿ تكييفيا الفقيي كالقانكني كحكميا الشرعي 
كمناقشة تمؾ الفتاكل كاآلراء كترجيح ما يغمب عمى الظف أنو الراجح كختـ البحث بقىـ النتائج 

 كالتكصيات.

 ككيف،تكييؼ كأحكاـ.العمبلت،الرقمية بت:المفتاحية الكممات

Abstract. 
This research came under the title: Jurisprudence and Legal Adaptation 
and the Shariah Judgment of Digital Currencie And its impact on 
contractual obligations - a comparative study 
This research consists of an introduction, three sections and a 
conclusion where the most important findings and recommendations. 
The natural currency, its recognition, dealing with it, its jurisprudential 
and legal adaptation and its legal ruling and its impact on contractual 
obligations, the presentation of fatwas and the opinions of contemporary 
jurists about its jurisprudential and legal adaptation and its legal ruling, 
the discussion of those fatwas and opinions, and the weighting of what 
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is most likely to be believed to be the most correct, and the research is 
concluded with the most important results and recommendations. 
Keywords: currencies, digital bitcoin, adaptation and provisions.
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 .مقدمة
الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل كعمى آلو كصحبو كمف كااله كبعد، مما 

صالحة لكؿ زماف كمكاف كتشمؿ جميع مناحي الشؾ فيو أف الشريعة اإلسبلمية 
الحياة ، كتجدر اإلشارة إلى أف الرسكؿ الكريـ صؿ اهلل عميو كسمـ عندما بعث كجد 
في مجتمعو مجمكعة مف المعامبلت يفعميا الناس فقنكر بعضيا كمعاممة الميسر 

ع ة البيع.كقد أدخمت في المجتمكعدؿ في بعضيا كمعاممة الرىف كأقر بعضيا كمعامم
سبلمي معامبلت ألقكاـ آخريف فكؿ معاممة ال تخالؼ ركح الشريعة تمقاىا رسكؿ اإل

اهلل صؿ اهلل عميو كسمـ بالقبكؿ، كقد استحدثت معامبلت كثيرة في صدر اإلسبلـ 
ككيفيا فقياء الشريعة كجعمكا ليا أحكاما كأبانكا الجائز منيا كالممنكع كالذم يحتاج 

ا جعمكا لو ضكابط كشرائط فينالؾ معامبلت كثيرة لضكابط كشرائط حتى يككف مباح
قديما كحديثا كمف أمثمة ذلؾ الصرؼ كالسفتجة كالكمبيالة كالشيؾ كالمعامبلت 
االلكتركنية المعاصرة كالبيع االلكتركني كالصرؼ االلكتركني كالككالة االلكتركنية 

د جاءت بعض كالحكالة االلكتركنية كالكديعة االلكتركنية كالقرض االلكتركني،كق
التشريعات السكدانية المعاصرة منظمة ليذه المعامبلت كقانكف المعامبلت االلكتركنية 

ـ ، كالذم يتتبع المعامبلت بيف الناس عند الحديث عف أنكاع النقكد ََِٕلعاـ 
يجدىا مرت بمراحؿ  متعددة كاتخذت عدة أشكاؿ فبدأت بالمقايضة سمعة بسمعة ثـ 

الثمينة كالنحاس كغيره ثـ انتقمت إلى معدني الذىب كالفضة  انتقمت إلى المعادف غير
كاآلف .ثـ تطكرت إلى النقكد الكرقية كالمعدنية ثـ النقكد المصرفية كااللكتركنية 

ظيرت عممة جديدة عرفت بالعممة الرقمية المشفرة كأشيرىا عممة البيتككيف، كالشؾ 
عي كسالفاتيا مف العمبلت كقانكني كحكـ شر   أف ىذه العممة يحتاج لتكييؼ فقيي
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فيذا كاف محفزا لكتابة ىذا البحث كالذم جاء بعنكاف:)التكييؼ الفقيي كالقانكني 
 كالحكـ الشرعي لمعمبلت الرقمية كأثره عمى االلتزامات التعاقدية( 

 أىمية البحث : 

تكمف أىمية البحث في أنيا تعرؼ بنازلة تحتاج إلى دراسة لتكييفيا كبياف حكميا 
لعمبلت الرقمية المشفرة كتخصص ىذه الدراسة لعممة البيتككيف نشقتيا كىي ا

كتطكرىا كتكييفيا الفقيي كالقانكني كحكميا الشرعي كالقانكني كأثر ذلؾ عمى 
 االلتزامات التعاقدية .

 أىداؼ البحث : 

ييدؼ البحث لمتعرؼ عمى العمبلت الرقمية المشفرة كدراسة عممة البيتككيف سماتيا 
 ككيفية التعامؿ بيا كتكييفيا الفقيي كالقانكني كحكميا الشرعي كالقانكني. كخصائصيا

 أسئمة البحث :

 /ىؿ يكجد تعريؼ ليذه العممة؟ِ/ ما ىي العممة الرقمية المشفرة البيتككيف؟   ُ

/كمتى تـ ٓ/ متى نشقت ىذه العممة ْ/ كىؿ ىنالؾ عمبلت رقمية مشفرة غيرىا ّ
/ ٕيفيا الفقيي كالقانكني كما حكميا الشرعي كالقانكني./ كما ىك تكئأكؿ تعامؿ فييا

 ىؿ نحتاج لبياف حكـ النكازؿ الحادثة. 

 حدود البحث: 

ـ فكرة البتككيف ك نشقتيا كتطكرىا كخصائصيا كسماتيا ََِِ –ـ ََِٕمف عاـ 
 كتعامبلتيا كيكييفيا كحكميا.
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 منيج البحث: 

المنيج التحميمي كاالستنباطي كالمنيج اتبع الباحث في ىذا البحث المنيج االستقرائي ك 
  الكصفي كالمنيج المقارف.كفي سبيؿ الحصكؿ عمى معمكمات البحث قاـ باآلتي:

 .عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا-ِجمع المادة العممية مف مظانيا -ُ

كضع مصادر كمراجع -ْتخريج األحاديث كاآلثار مف مظانيا،كبياف الحكـ عمييا -ّ
 لدراسة.البحث في صمب ا

 الدراسات السابقة :

بعد البحث في المكتبات كالمكاقع االسفيرية لـ أعثر عمى مؤلؼ أك بحث بيذا 
التكييؼ الفقيي والقانوني والحكـ الشرعي لمعمالت الرقمية وأثره عمى العنكاف:

اء كلكني كقفت عمى فتاكل  لبعض رئاسات كدكر كدكائر اإلفتااللتزامات التعاقدية 
سبلمية،كفتكل رئاسة الشؤكف الدينية بدكلة تركيا كالتي قالت: "أف د اإلفي بعض الببل

التعامؿ في البتككيف غير مناسب دينيا ،كال يجكز شرعا نظرا ألنيا يحيط بيا شيء 
(،كفتكل دار اإلفتاء الفمسطينية الصادرة بتاريخ ِٔمف الغمكض في التعامبلت".)

اء األعمى تحريـ تعديف ـ كفحكاىا يقكؿ: "يرل مجمس اإلفتَُِٕ/ُِ/ُْ
ديسمبر  ِٖ( كفتكل دار اإلفتاء المصرية الصادرة بتاريخ ِٕالبتككيف")
ـ،بمكقع دار اإلفتاء المصرية كفحكاىا "إف التعامؿ بالبيتككيف ال يجكز كذلؾ َُِٕ

لعدـ اعتبار ىذه العممة كسيطا مقبكال لمتبادؿ مف الجيات المختصة كبسبب الضرر 
التجاىؿ كالعش في صرفيا كمعيارىا كقيميا كمخاطرىا  الناشئ عف التعامؿ مف

                                                           

 https://bit.ly/2UibK1fادلنشور على صفحات االنرتنيت الرابط   2( نقال عن بيان منتدى االقتصاد اإلسالمي ص ٕٙ)
 WWW.DARIFTA.ORG( موقع دار اإلفتاء الفلسطينية على االنرتنيت  ٕٚ)
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العالية عمى األفراد كالدكؿ". كفتكل دار األكقاؼ كالعمؿ الخير بدبي، رقـ 
ـ، كالفتكل منشكرة عمى مكقع الييئة َُِٖ/ُ/َّ، تاريخ الفتكل َّْٖٗالفتكل:

ظر إلى العامة لمشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ بدكلة اإلمارات،كفحكاىا يقكؿ: "بالن
كضعيا الحالي أم: )البيتككيف( ال تتكفر فييا المكاصفات البلزمة لجعميا عممة قابمة 
لمتداكؿ، عمى نحك ما تتداكؿ بو العمبلت المعتمدة في جميع أنحاء العالـ. كما أنو ال 
تتكفر فييا الشرائط البلزمة شرعان، العتبارىا سمعة تجرل المقايضة بيا مع سمع 

 أخرل".

حظ أف كؿ تمؾ الفتاكل قالت بالمنع أك بحريـ التعامؿ في العمبلت الرقمية فمف المبل
المشفرة، أما البحكث فينالؾ بحكث صغيرة تناكلت بعض الجكانب منيا مثبل بحث 

األحكاـ الفقيية المتعمقة بالعمبلت اإللكتركنية لمباحث الدكتكر عبد اهلل بف  بعنكاف:
حث قيـ تكصؿ الباحث فيو لعدة نتائج لكف ، كىك ب(ِٖ)محمد بف عبد الكىاب العقيؿ

لـ يتطرؽ لمتكييؼ الفقيي كالقانكني كالحكـ الشرعي كالقانكني ليذه العمبلت،ككذلؾ لـ 
يتطرؽ ألثر ذلؾ عمى االلتزامات التعاقدية،كىنالؾ بحث ثاف بعنكاف:النقكد االفتراضية 

( كىي دراسة ِٗكت)مفيكميا كأنكاعيا كآثارىا االقتصادية لمدكتكر عبد اهلل الباح
اقتصادية قيمة في مجاؿ الباحث كلـ تتطرؽ لمتكييؼ الفقيي كالقانكني كالحكـ 

 الشرعي لتمؾ العمبلت.

تكييفو الفقيي كحكـ التعامؿ فيو شرعا لمباحث: -كبحث ثالث بعنكاف: البتككيف ماىيتو
 أكقر ايبسي  عدناف الغكؿ تكصؿ الباحث مف خبلؿ بحثو لعدة نتائج أىميا حرمة

                                                           

باجلامعة االسالمية منشور يف رللة عمادة البحث العلمي االلكرتونية  باجلامعة االسالمية بادلدينة ( األستاذ بقسم الفقو بكلية الشريعة  ٕٛ)
 http://iefpedia.com/arab/?p=40125ادلنورة. على الرابط 

د والتجارة جبامعة رك يف  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جبامعة زلمد بن سعود االسالمية البحث منشور يف رللة االقتصاا( أستاذ مش ٜٕ)
 http://iefpedia.com/arab/?p=40014م  منشور على الرابط  ٕٚٔٓ/ٔ/ٔعني مشس بتاريخ 
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( كبحث رابع بعنكاف: َّالتعامؿ بعممة البتككيف في كضعيا كنظاميا الحالي")
 (ُّ)التقصيؿ الفقيي لمعمبلت الرقمية البتككيف نمكذجا،لمدكتكر غساف محمد الشيخ

كىي دراسة مشرفة كمميزة كىك بحث أصؿ فيو الباحث لمعمبلت الرقمية كخص 
البتككيف في كضعيا الحالي  البتككيف تكصؿ مف خبللو إلى نتيجتيف األكلى حرمة

كشركطيا كنظاميا كالثانية ال بد أف تككف ىنالؾ عممة الكتركنية في المستقبؿ، أما 
ىذا البحث فقد تميز عف سابقاتو بقمكر كىي:أنو كيؼ تمؾ العمبلت تكييفا دقيقا في 

ممة الفقو االسبلمي كالقانكف كبيف حكميا الشرعي كالقانكني بالتفريؽ بيف معاممتيف معا
ليست ليا ضكابط كال شرائط كىذه محرمة شرعا كممنكعة قانكنا كأخرل ذات ضكابط 

 كشرائط كىذه ببل شؾ مباحة شرعا كمقذكف فييا قانكنا.

اشتمؿ البحث عمى مقدمة كثبلثة مباحث كخاتمة حكت أىـ النتائج :خطة البحث
 كالتكصيات.

 ىيكؿ البحث:

المبحث األكؿ بعنكاف مفيـك البيتككيف يتككف البحث مف مقدمة كثبلثة مباحث: جاء 
المبحث الثاني تحت عنكاف  كنشقتيا كتطكرىا كخصائصيا كسماتيا كبدائميا،كجاء 

الحصكؿ عمى البتككيف كحفظيا كقبكليا كسعرىا كتطبيقاتيا كاالعتراؼ بيا، كجاء 
                                                           

/ ٘/ٕٙحبث منشور بتاريخ -تكييفو الفقهي وحكم التعامل فيو شرعا-( أوقر ايبسي  عدنان الغول، حبث بعنوان البتكوين ماىيتو ٖٓ)
 جامعة  جيموشان كابول.Issn:2146-7900 م يف رللة كلية البحى حملكمة بالرقم الدويلٜٕٔٓ

( أستاذ الفقو االسالمي وأصولو قسم اللغة العربية والدراسات االسالمية جبامعة عجمان بدولة اإلمارات العربية ادلتحدة  منشور يف   ٖٔ)
نوان ادلؤمتر العمالت االفرتاضية ، ع٘ٔص   كتاب وقائع ادلؤمتر الدويل اخلامس عشر لكلية الشريعة والدراسات االسالمية جامعة الشارقة

م منشور على الرابط ٜٕٔٓأبريل  ٚٔو  ٙٔيف ادليزان  تاريخ ادلؤمتر 
http://www.sharjah.ac.ae/ar/Media/Conferences/Vce2019/Pages/default.aspx 
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المبحث الثالث:بعنكاف:التكييؼ الفقيي كالقانكني لمعمبلت الرقمية كأثره عمى 
لتزامات التعاقدية،كختـ البحث بقىـ النتائج كالتكصيات ثـ جاءت قائمة المصادر اال

 كالمراجع.

 المبحث األوؿ: مفيـو البيتكويف ونشأتيا وتطورىا وخصائصيا وسماتيا وبدائميا:

  المطمب األوؿ: معمومات عامة عف البيتكويف:

 الفرع األكؿ:مصطمحات البحث:

كبياف انتمائيا إلى أصؿ معيف تحرير المسقلة التكييؼ الفقيي كالقانكني:يعني  ( أ)
ألجؿ نسبتيا ألحد مكضكعات الفقو أك القانكف التي تـ الحكـ  ( ِّ)معتبر
 عمييا.

 (ّّأجرة العمؿ كالنقد)العمبلت الرقمية:العمبلت جمع عممة كىي تعني  ( ب)
عممة ليس ليا كجكد فيزيائي كالنقكد الكرقية الرقمية: نسبة لؤلرقاـ كىي  ( ت)

مة افتراضية بالكامؿ كىي عبارة عف أرقاـ تظيرىا المحافظ إنما ىي عم
 (ّْااللكتركنية الخاصة بيا.)

 الفرع الثاني:مفيـو المصطمح:

                                                           

لمطبوع ،مأخوذ من ادلكتبة مصدر الكتاب : موقع يعسوب،وىو موافق ل-،ٖٗٔص  ٔمعجم لغة الفقهاء جرلموعة من الفقهاء: (  ٕٖ)
 الشاملة االلكرتونية.

 
 حتقيق :-دار الدعوة دار النشر :،ٕٛٙص  ٕادلعجم الوسيط ـ ج  إبراىيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ زلمد النجار(  ٖٖ)

 رلمع اللغة العربية.
(ٖٗ ) www.historyofbitcoin.org 
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مصطمح بتككيف يطمؽ عمى العممة الرقمية المشفرة التي تصنع عبر شبكة االنترنيت 
 كيتـ التعامؿ بيا عبر الشبكة نفسيا.

 ؽ:الفرع الثالث:التعريؼ والمقارنة والفوار

)مجيكلة  عممة معماةىي  (Bitcoin) :( باإلنجميزية) التعريؼ :بيتكويف ( أ)
 (ّٓعالمي.) كىي نظاـ دفع المصدر(

  :المقارنة والفوارؽ ( ب)

أك  الدكالريمكف مقارنة العممة الرقمية المشفرة البتككيف بالعمبلت األخرل مثؿ 
 ، لكف مع عدة فكارؽ أساسية، أبرزىا سبعة فكارؽ كىي:اليكرك

 بشكؿ كامؿ ة إلكتركنيةعممأف ىذه العممة ىي  -ُ
 فقط. اإلنترنتيتـ تداكليا عبر   -ِ
 .ال كجكد فيزيائي ليا  -ّ
 المركزية  عممة رقميةىي أكؿ  -ْ
 ىي نظاـ يعمؿ دكف مستكدع مركزم)بنؾ مركزم( أك مدير كاحد. -ٓ
تقؼ  ىيئة تنظيمية مركزيةىي تختمؼ عف العمبلت التقميدية بعدـ كجكد  -ٔ

 خمفيا. 

                                                           

ى االنرتنيت: ( صفحة  ىيئة اإلذاعة الربيطانية عل ٖ٘)
https://www.skynewsarabia.com(2)http://www.bbc.com/arabic/business-

42281544   
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
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ٕ-
بيف المستخدميف مباشرة دكف كسيط مف خبلؿ  الند لمندتتـ المعامبلت بشبكة  

 (ّٔ).التشفيراستخداـ 

 الفرع الرابع:كيفية فحص البتكويف:

دفتر الشبكة كتسجيميا في  عيقديتـ التحقؽ مف ىذه العمبلت بفحصيا عف طريؽ  
  .سمسمة الكتؿعاـ يسمى  مكزع حسابات

 الفرع الخامس: الفكرة والتأسيس:

 )أ(: الفكرة:

فكرة بيتككيف لممرة  ساتكشي ناكامكتكطرح شخص أطمؽ عمى نفسو االسـ الرمزم 
مد ـ، ككصفيا بقنيا نظاـ نقدم إلكتركني يعتََِٖاألكلى في كرقة بحثية في عاـ 

( كىك (Peer-to-Peer (باإلنجميزية) الند لمندفي التعامبلت المالية عمى مبدأ 
 كالتكرنت) مصطمح تقني يعني التعامؿ المباشر بيف مستخدـ كآخر دكف كجكد كسيط

(ّٕ) 
 اليدؼ: )ب(

يقكؿ القائمكف عمى بيتككيف إف اليدؼ مف ىذه العممة التي طرحت لمتداكؿ لممرة 
ـ ىك تغيير االقتصاد العالمي بنفس الطريقة التي غيرت بيا ََِٗاألكلى سنة 

 (ّٖشبكات االنترنيت أساليب النشر.)
                                                           

-https://www.skynewsarabia.com(2)http://www.bbc.com/arabic/business صفحة  ىيئة اإلذاعة الربيطانية على االنرتنيت:( 36)

42281544   

 -www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is على  الصفحة(  37)

  www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is-https://bitcoinnewsarabia.com/who( على  الصفحة والرابط ٗٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_(%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%8A_%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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 )ج( تاريخ االختراع:
 ساتكشيأك مجمكعة مف الناس عرؼ باسـ اخترع البيتككيف شخص غير معركؼ 

مفتكح كأيصًدر كبرنامج  ـ ََِٕظير الحديث عنيا ألكؿ في العاـ  ناكامكتك
  (ّٗ)ـ.ََِٗ( يناير ّفي ) المصدر

كىك الجيد التقني المعقد الذم  التعديفعرؼ باسـ يتـ إنشاء البيتككيف مكافقة لعممية ت
يحتاج لممزيد مف الكقت كالجيد الذىني كالبدني مع استخداـ االنترنيت كالحكاسيب 

 ف استبداليا بعمبلت كمنتجات كخدمات أخرل. كيمك كالكيرباء.

 التطور::الفرع السادس

تاجر كبائع البيتككيف كعممة  َََ,ََُـ اعتمد أكثر مف َُِٓاعتبارا مف فبراير 
 لمدفع.

أنو ىك ساتكشي  كريا رايتـ، أعمف رجؿ األعماؿ األسترالي َُِٔكفي عاـ 
 .ناكامكتك مقدما دليبل تقنيا عمى ذلؾ كلكف تـ كشؼ زيؼ أدٌلتو بسيكلة

كتشير تقديرات البحكث التي تنتجيا جامعة كامبريدج )بالمممكة المتحدة( إلى أنو في 
تعمؿ محفظة لعممة مميكف مستخدـ يس ٖ.ٓإلى  ٗ.ِ، ىناؾ ما بيف َُِٕعاـ 

 (َْ)رقمية، كمعظميـ يستخدمكف البيتككيف

 المطمب الثاني: السمات العامة لمبيتكويف:

                                                           

 ( المصدر السابق. 39)
40)  )www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%8A_%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%8A_%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86#تعدين_العملة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%BA_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA
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 السمة األولى: البتكويف عممة معّماة )مشفرة(

كييقصد بذلؾ أنيا   (cryptocurrency ):باإلنجميزية) معٌماةتيعتبر بيتككيف عيممة 
كما أنيا تيعتبر أيضا  تعتمد بشكؿ أساس عمى مبادئ التشفير في جميع جكانبيا،

العيممة األكلى مف نكعيا كاألكثر شيرة كانتشارنا لكف رغـ ذلؾ ليست العيممة التشفيرية 
( عيممة  َٔالكحيدة المكجكدة عمى شبكة اإلنترنت حالينا. حيث يتكفر ما يزيد عف )

تشفيرية ميختمفة منيا ست عيمبلت ييمكف كصفيا بالرئيسة.
(ُْ) 

 ة ال مركزية:السمة الثانية:ىي عمم

البيتككيف عممة رقمية ذات ىكية مجيكلة، حيث أف عممية التحكيؿ عبرىا تتطمب فقط 
 سمسمة الكتؿمعرفة رقـ محفظة الشخص المحكؿ إليو كيتـ تخزيف عممية التحكيؿ في 

برقـ تسمسمي خاص كال يتضمف ىذا اسـ المرسؿ أك المتمقي أك أم بيانات أخرل 
خاصة بيما، مما يجعؿ منيا فكرة رائجة لدل كؿ مف المدافعيف عف الخصكصية، أك 

  بائعي البضائع غير المشركعة )مثؿ المخدرات( عبر اإلنترنت عمى حد سكاء.

-Peer :باإلنجميزية) الند لمندمى التعامبلت المالية كتستخدـ شبكة تقـك بيتككيف ع
to-Peer)  كالتشفير بيف شخصيف مباشرة دكف كجكد ىيئة  كالتكقيع اإللكتركني

ىذه التعامبلت، حيث تذىب النقكد مف حساب مستخدـ إلى آخر بشكؿ كسيطة تنظـ 
كدكف  (لممعدنيفباستثناء رسـك الشبكة التي تدفع )فكرم كدكف كجكد أم رسـك تحكيؿ 

 (ِْ )المركر عبر أم مصارؼ أك أم جيات كسيطة مف أم نكع كاف 

                                                           

(ٗٔ )  www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is 
(ٕٗ )  www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86#.D8.AA.D8.B9.D8.AF.D9.8A.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.85.D9.84.D8.A9
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تتكفر العممة عمى مستكل العالـ كال تحتاج لمتطمبات أك أشياء معقدة الستخداميا. 
اـ عند الحصكؿ عمى العممة يتـ تخزينيا في محفظة الكتركنية. كمف الممكف استخد

ىذه العممة في أشياء كثيرة منيا شراء الكتب كاليدايا أك األشياء المتاح شرائيا عف 
  .طريؽ االنترنت كتحكيميا لعمبلت أخرل مثؿ الدكالر أك اليكرك

 السمة الثالثة: يتـ التأكد مف عممية التحويؿ عبر سمسمة الُكتؿ )السجؿ الموحد(:

بيتككيف باالحتفاظ بسجؿ حسابات لضماف صٌحة عمميات التحكيؿ، يقـك نظاـ ال
تيسجؿ فيو جميع اإلجراءات التي تتـ عمى الشبكة ييطمؽ عميو اسـ سمسمة الكيتؿ 

تتشارؾ جميع العيقد المتكاجدة عمى شبكة البيتككيف  . (block chain ):باإلنجميزية
ىذا السجؿ عبر نظاـ يعتمد عمى بركتكككؿ ًبتكيكًيف.)قانكف بتككيف المتعارؼ عميو( 
تحتكم سمسمة الكيتؿ عمى جميع اإلجراءات التي تمت باستخداـ ًبتكيكًيف، كىك ما 

الذم يممكو كؿ عنكاف )أم حساب( عمى ىذه الشبكة.  ييمكف مف معرفة الرصيد
كييطمؽ عمى ىذا اإلجراء كصؼ السمسمة لمترابط المتكاجد ما بيف الكيتؿ، حيث تحتكم 
كؿ كيتمة عمى رقـ الكيتمة التي تسبقيا كيتكاصؿ األمر إلى نياية الكصكؿ إلى الكيتمة 

 genesis ):اإلنجميزيةب "مة(األكلى التي ييطمؽ عمييا اسـ "كتمة التككيف)أرقاـ مسمس
block)  .  مركر تككيف السمسمة بيذه الطريقة يجعؿ مف ميمة تغيير أم كيتمة بعد

ميدة ميعينة عمى إنشائيا في غاية الصعكبة، حيث أف تغيير أم كيتمة يتطمب تغيير 
كؿ الكيتؿ التي تمييا بسبب الحاجة إلى إعادة حساب رقـ كؿ كيتمة لتحديث قيمة رقـ 

 الكيتمة السابقة فييا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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كىذه الخاصية ىي ما يجعؿ مف ميشكؿ اإلنفاؽ الميتكرر لنفس العيمبلت في غاية 
ًيف، بؿ كييمكف اعتبار سمسمة الكيتؿ العمكد الفقرم الذم ال ييمكف الصعك  بة عمى ًبتككي

ًيف الكقكؼ مف دكنو.) لعيممة ًبتككي
ّْ) 

 السمة الرابعة: سرية عممة البيتكويف:

تتمتع عممة البيتككيف بقدر عاؿو مف السرية. مبدئيا األمر صحيح، حيث أف كؿ ما 
آخر ىك عنكانو فقط. لكف بحكـ أنو يتـ  تحتاجو إلرساؿ بعض البيتككينات لشخص

تسجيؿ كؿ عممية تحكيؿ في سجؿ بيتككيف فإنو بالرغـ مف عدـ معرفتؾ ليكية مالؾ 
أم عينكاف إال أنو بمقدكرؾ أف تعرؼ كـ عدد البيتككينات التي في حكزتو كما ىي 

كو العناكيف التي أرسمت بيتككينات إليو. إف قاـ أحدىـ باإلعبلف صراحة عف امتبل
لعناكيف بيتككيف ميعينة فإنو سييصبح بإمكانؾ معرفة ما ىي العناكيف التي قامت 
بإرساؿ بيتككينات إليو كما ىي العناكيف التي أرسؿ إلييا بيتككينات. الكشؼ عف 
عنكاف البيتككيف الخاص بؾ ليس ميستبعدا، حيث أنؾ ستحتاج إلى إعطائو لغيرؾ 

كليذا فيينصح باستخداـ  .عض الماؿ إليوفي حاؿ ما إذا احتجت أف يرسمكا لؾ ب
عناكيف ميختمفة لعمميات تحكيؿ ميختمفة لمحفاظ عمى ميستكل ميعيف مف المجيكلية، 

مف الناحية التقنية يبقى تتبع رغـ ذلؾ ىناؾ الكثيركف ممف ال يقكمكف بذلؾ. 
، حيث يكفي تتبع مصدر بعض العمميات المشبوىة عمى شبكة بيتكويف ُممكنا

التحكيؿ إلى غاية كصكليا إلى عنكاف معركفة ىكية صاحبو، كحينيا يكفي عمميات 
القياـ بعمميات تحقيؽ عكسية إلى غاية الكصكؿ إلى صاحب الحساب المشبكه. 
صحيح بقف كـ البيانات الميتعمقة بجميع عمميات التحكيؿ ضخـ، إال أف قكة 

                                                           

(ٖٗ)  www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is 
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مكانية تتبع ىذه العمميات كار  بؿ وُيمكف الجـز دة جدا، الحكاسيب في تزايد ميستمر كا 
بأف تتبع عمميات سرقة البيتكوينات أسيؿ بكثير مف تتبع سرقة األمواؿ عمى 

 (ْْ). ىيئتيا الورقية

 Bitcoin)     مكف إخفاء ىكية مستخدمي البتككيفالسمة الخامسة:ال ي
anonymity) 

يـ مف في الكقت الحالي ال يممؾ مالكك عمبلت بيتككيف خيارات كثيرة إلنفاؽ أمكال
خبلليا، كىك ما يدفع بعضيـ إلى استبداليا مقابؿ العمبلت التقميدية. إذ  يتـ ذلؾ 
عادة عبر منصات خاصة بذلؾ حيث يتـ استبداؿ البيتككينات مع ميستخدميف آخريف 

 (ْٓ)ليا ،فسرعاف ما تنكشؼ ىكية مستخدـ حساب البتككيف بعد عممية التحكيؿ.

 واؿ المسروقة مف حساب البتكويف:السمة السادسة: إمكانية تتبع األم

 ىؿ يمكف معرفة ىكية صاحب حساب بتككيف؟

نعـ فمتى ما رغبت الحككمات في معرفة ىكيات أصحاب بعض الحسابات فما عمييا 
سكل أف تقكـ بتقنيف عمميات التحكيؿ بدؿ منعيا، حيث سيصبح باإلمكاف معرفة اسـ 

زتو مقابؿ عمبلت تقميدية، صاحب كؿ حساب بمجرد أف يرغب في استبداؿ ما بحك 
 (.ْٔ.) كىك ما ييمثؿ نقطة انطبلؽ لتتبع األمكاؿ المسركقة

 المطمب الثالث: الفروؽ بيف البيتكويف وغيرىا مف العمالت الرقمية البديمة وبيانيا:

                                                           

((ٗٗ  www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is 
(ٗ٘)www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is   

(ٗٙ) www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is   



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 117 

فالبيتككيف ليست العممة االفتراضية عمالت رقمية بديمة بخالؼ البتكويف، ىنالؾ 
فقد برزت بفضؿ نجاحات  .في األسكاؽ االفتراضية الكحيدة المتكاجدة حالينا

أكالعمبلت االفتراضية البديمة  "altcoins"البيتككيف، مجمكعة متنكعة مف ما يسمى ب
 ذات قيمة جيدة في األسكاؽ.

 الفركؽ بيف البيتككيف كالعمبلت االفتراضية األخرل: :الفرع األكؿ

األصعب في -ُىي: البتككيف أىـ الفركؽ بيف البيتككيف كىذه العمبلت البديمة 
كاألكثر غبلءن بينما العمبلت البديمة يمكف الحصكؿ عمييا عادةن بطريقة -ِالتعديف 

أسيؿ كأرخص، كيمكف أف يككف سعرىا أكثر ثباتنا مف سعر البتككيف ذات السعر 
المتقمب، كما أٌف الكثير مف ىذه العمبلت تـ إنشاؤىا لتبلفي المشاكؿ الحاصمة في 

 .كيفنظاـ بتك

  :الفرع الثاني:قائمة بست عمبلت رقمية بديمة

إذا كاف البيتككيف ىك الذىب فاف البليتككيف ىك الفضة، كما يقكؿ  : اليتكويف-ٔ
شعبيو زائدة في المدة االخيرة. تستند اليت ككيف عمى  اليتككيفالجميع. شيدت عممة 

بركتكككؿ بيتككيف كلكف خبلفا لمبيتككيف، فمقد صممت البليتككيف لجعؿ عممية 
  .ة كىي أسرع في المعامبلت مف البيتككيفالتنقيب رخيصة نسبيا كسيم

كتحكم صكرة كمب في شعارىا كمف  ةعممة الكمب اإللكتركنيكتعني  : دوجيكويف-ٕ
  .أىـ ميزاتيا سرعة إنتاج العممة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
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راضية مشفرة رقمية تستند إلى ككد المصدر المفتكح كعمى عممة افت نوفاكويف-ٖ
بركتكككؿ االنترنت الند لمند. تختمؼ عف معظـ العمبلت الرقمية البديمة لمبيتككيف 
ككنيا تدمج برامج الحماية داخؿ نكاة العممة، كالتي تردع االعتداء مف قبؿ مجمكعات 

 التنقيب. 

يف كىذا يعني أف النيمككيف ستككف مميكف ىك مجمكع عممة النيمكك  : نيمكويف-ٗ
نادرة نسبيا، بالضبط نفس مستكل ندرة البيتككيف. ىذا كتساعد النيمككيف عمى إنشاء 
اإلنترنت الغير خاضعة لمرقابة، كتنكر السيطرة الحككمية. كىي منصة متعددة 
االستخدامات يمكف استخداميا لنظاـ أسماء النطاقات الغير مركزم كالغير منظـ، 

مف اإلنترنت الخاصة بيا. كيمكف أيضا أف تستخدـ إلرساؿ الرسائؿ، نكع 
  .كالتصكيت، كنظاـ تسجيؿ الدخكؿ

ىي عممة أخرل مف مبدأ العممة االفتراضية المشفرة الرقمية كمثؿ  : بيركويف-٘
البيتككيف فاف البيرككيف تستند إلى برتككؿ االنترنت الند لمند، تقدـ البيرككيف زيادة في 

لتنقيب، ككذلؾ في تحسيف األمف كالضمانات لتجنب سكء المعاممة مف قبؿ كفاءة ا
مجمكعة التنقيب. لدل البيرككيف قيمة سكقية تعتبر الرابعة بيف العمبلت االفتراضية 

  .البديمة

ىي أيضان عممة افتراضية رقمية مشفرة مثميا مثؿ البليتككيف، تقكـ  : فزركويف-ٙ
األحياف. كخبلفا لبعض العمبلت الرقمية  بضبط صعكبة التنقيب في كثير مف
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األخرل، فاف الفزرككيف يتـ تحديثيا بانتظاـ لدمج الميزات كالتحسينات الجديدة، بما 
 (ْٕ)في ذلؾ الحماية مف سكء المعاممة كالتفرع عف طريؽ التنقيب الجماعي.

ييمكف كذلؾ اعتمادنا عمى عدد الميستخدميف كبنية كؿ شبكة، إضافة إلى األماكف التي 
 استبداؿ كشراء ىذه العيمبلت التشفيرية ميقابؿ عيمبلت أخرل. 

كلمعمـ فإف جميع العيمبلت الرقمية التشفيرية الحالية مبنية عمى مبدأ عمؿ عيممة 
فإنو  مفتكحة المصدر، كبما أف عيممة بيتككيف  Ripple بيتككيف نفسيا باستثناء عيممة

دخاؿ بعض التعديبلت عمييا كمف ثـ إطبلؽ عيممة جديدة.  مف الميمكف استنساخيا كا 
( 

ْٖ) 

المبحث الثاني: الحصوؿ عمى البتكويف وحفظيا وقبوليا وسعرىا وتطبيقاتيا 
 واالعتراؼ بيا:

 كيفية الحصكؿ عمى البيتككيف كحفظيا:المطمب األكؿ:

 الفرع األكؿ: كيفية الحصكؿ عمى البيتككيف:

مف أنجع الحمكؿ لمتنقيب عف البتككيف، ك التي يمكف استخداميا في التعديف عف 
البتككيف ما بعرؼ بالتعديف السحابي، كالتعديف السحابي يتمثؿ ببساطة في أف 

( كىك أف  (Pool :)باالنجميزيةشركات متخصصة في المجاؿ كتسمى بالمسبح 
يجتمع مجمكعة مف األشخاص ليـ نفس اليدؼ كؿ يدفع نسبة مف الماؿ عبارة عف 
استثمار عمى صيغة المشاركة كعند الحصكؿ عمى البيتككيف كتحقيؽ الربح يتـ تقسيـ 

                                                           

(47) www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is   

(ٗٛ ) www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
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كىذا يعني أف البيتككيف عبارة  كؿ شريؾ..األرباح عمى حسب النسبة التي كضعيا
 الحصكؿ عمييا بطرؽ التمميؾ المعمكمة. عف سمعة يتـ

 الفرع الثاني: كيفية حفظ البتككيف:

تحفط البتككيف في محفظة بتككيف الشخصية،كمحفظة بيتككيف تعتبر مثؿ الحساب 
البنكي شخصي كسرم كآمف كيختمؼ حسب البنؾ كلكف اليدؼ كاحد كىك حفظ 

مف مجمكعة مشفرة  الرصيد الشخصي مف عممة البتككيف، كيتككف عنكاف المحفظة
مككنة مف حركؼ كأرقاـ كذلؾ لتستقبؿ عمييا عممة البتككيف عند شراء ىذه 
العممة،كيمكف  نقؿ عممة البتككيف كحفظيا في األقراص الصمبة لكف ألجؿ حمايتيا 
يجب عدـ تكصيؿ القرص الصمب بحاسب آلي متصؿ باالنترنيت، كىذا ما يعرؼ 

قد أصبحت بعض المصارؼ تكفر خزانات مف بخزانة العمبلت الرقمية المشفرة ك 
المشفرة كمف تمؾ المصارؼ .أقراص صمة ألجؿ تخزيف كحفظ العمبلت الرقمية

 ( ْٗ)مصرؼ البحريف الشامؿ.

 الفرع الثالث:قبكؿ بيتككيف:

رغـ كجكد مجمكعة محدكدة نسبيا مف المكاقع التي تقبؿ دفعات بيتككيف لقاء 
تعامؿ بالعمبلت التقميدية، فإف بيتككيف مدعكمة مف منتجاتيا، مقارنةن بالمكاقع التي ت

مجمكعة متزايدة مف المكاقع، مف بينيا شركات كمكاقع كبيرة كمتنكعة، مثؿ مكاقع بيع 

                                                           
ٜٗ)  )www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is   
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خدمات االستضافة كحجز أسماء النطاؽ كالشبكات االجتماعية كمكاقع الفيديك 
 (َٓ )كالمكسيقى كالمكاقع المتنكعة التي تبيع مختمؼ أنكاع المنتجات 

كباإلضافة إلى شراء المنتجات، يستطيع المستخدـ تبديؿ بيتككيف المكجكدة لديو 
بعمبلت أخرل حقيقية. كعممية التبديؿ ىذه تتـ بيف المستخدميف أنفسيـ الراغبيف ببيع 
بيتككيف كشراء عمبلت حقيقية مقابميا أك العكس.كنتيجةن لذلؾ تمتمؾ بيتككيف سعر 

دكالر بعد  ََََِسعر إلى تصاعد، إذ كصؿ إلى صرؼ خاصا بيا، كيتجو ىذا ال
 (ُٓ)أف كانت تعادؿ بضعة دكالرات فقط قبؿ بضعة سنكات.

  المطمب الثاني:سعر البيتككيف كتطبيقاتيا:

 أكال:سعر البيتككيف:

سعر البيتككيف غير مستقر كمف الميحتمؿ جدا أف تككف سمعت بقخبار تجاكز 
زكال. فيناؾ مف يعتقد بقف ىذا السعر دكالر صعكدا أك ن َََُُبيتككيف لحاجز 

ميبالا فيو، لكف ىناؾ كثيركف يعتقدكف بقف ىذا السعر ال ييعطي لمبيتككيف حقو. مف 
بيف األسباب التي تدفع إلى اعتقاد ذلؾ ىك ككف البيتككيف عممة تحتاج إلى قدر 
كبير مف الكيرباء إلنتاجيا كييفترض أف يككف سعرىا عمى األقؿ ميقاربا لسعر 
الكيرباء التي تـ استيبلكيا إلنتاجيا أك أعمى بقميؿ بحكـ قياـ المينقبيف بدكر حيكم 

بإمكاننا معرفة  .لشبكة بيتككيف، كبالتالي يجب أف يككف ىناؾ ما يدفعيـ لمقياـ بذلؾ
ما يربحو المنقبكف مف العمميات التي يقكمكف بيا بشكؿ دقيؽ، حيث ىناؾ مكاقع 

لكف ييمكف التحقؽ مف ذلؾ عبر تحميؿ سجؿ حسابات  تنشر ىذه اإلحصاءات جاىزة،
                                                           

(٘ٓ)  www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is   
 ادلصدر السابق (ٔ٘)
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بيتككيف أيضا. كفي إحدل المرات تـ تتبع أعماؿ المنقبيف باالطبلع عمى سجؿ 
 ِْخبلؿ ػ ّٖٔ,ِٓٗ,ّحسابات بتككيف كثبت جميا أف استطاع المينقبكف تحقيؽ $

ى ساعة فقد يبدك ىذا المبما ضخما، لكف القياـ بعمميات التنقيب تمؾ يحتاج إل
جيجا ىاش /الثانية كىك أيضا رقـ كبير جدا كيحتاج إلى قدر ضخـ  ٖٕٓ,ّٖٖ,ُُ

مف الكيرباء لمقياـ بذلؾ. إذ ليس مف السيؿ معرفة تكمفة القياـ بذلؾ لكف ييمكف القياـ 
  .ببعض الحسابات التي ستعطينا فيما تقريبيا لمكضع

 Radeon 5870 يالنفرض بقف أغمب المينقبيف يستخدمكف أجيزة تقارب في كفاءت
video card  .كالتي يتـ اعتبارىا كإحدل أعمى البطاقات مردكدية عمى ىذا المكقع
ميجا ىاش في الثانية كتيكمؼ حكالي  َِْأف تينفذ  Radeon 5870 بإمكاف بطاقة

دكالر لميـك الكاحد إف تـ استخداميا عمى جياز يحتكم بطاقتيف مف نفس النكع  ِ.ُ
أيف ييمكف القكؿ بقف سعر الكيرباء رخيص نسبيا. لمكصكؿ إلى في الكاليات الميتحدة 

جياز بتكمفة  ٖٖٗ,ُْٔ,ُْالنتيجة آنفة الذكر نحتاج إلى استخداـ 
يكميا لممينقبيف. َُْ,َِٕ,ُّكىك ما ييمثؿ خسارة تيقدر بػ $ ٕٕٖ,ٕٗٗ,ُٔ$

( ِٓ) 

ف أغمب المينقبيف ال يستخدمكف بطاقات رسكمية بؿ أجيزة خاصة بالتنقيب، لك
ستحتاج ىذه األجيزة أف تقدـ أضعاؼ نتائج البطاقات الرسكمية لتصبح مينة التنقيب 

  .ىذه ميربحة

الجدير بالذكر بقف بعض المكاقع كانت تنشر سابقا تقديرا لمقدار الخسارة/ الربح الذم 
ييسجمو المنقبكف لكف يبدك بقنيـ تكقفكا عف القياـ بذلؾ ألسباب نجيميا. قد يعتقد 

نو لـ يكف باإلمكاف إعطاء تقدير دقيؽ لمقدار الخسارة أك الربح الذم البعض بق
                                                           

(ٕ٘)  www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is   
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إال أنو مف الميمكف جدا أنو تـ التخمص  .ييسجمو المنقبكف، كلذلؾ تـ التخمص مف ذلؾ
  .مف ذلؾ لكيبل يتـ تنفير المينقبيف مف عمميات التنقيب

عميو أف يككف،  مف منظكر المنقبيف فإف سعر البيتككيف الحالي أقؿ بكثير مما يجب
كليذا ستجد أنو ال رغبة لدييـ في بيع العيمبلت التي بحكزتيـ بقسعار مينخفضة ألنيـ 
قد استخدمكا كميات ىائمة مف الكيرباء إلنتاجيا، إضافة إلى االستثمار في عتاد 
خاص لمقياـ بذلؾ. الكضع سيزداد سكءا بالنسبة إلييـ ما لـ ينخفض عدد المينقبيف 

حيث أف عدد العيمبلت التي سيتـ إنتاجيا ستنخفض إلى النصؼ كؿ بشكؿ ميعتبر، 
سنكات. في المقابؿ، تـ إنتاج كميات كبيرة مف البيتككينات بشكؿ رخيص جدا في  ْ

 hardness ”الصعكبة“بدايات العيممة لما كاف عدد المينقبيف قميبل كلما كاف عامؿ 
مر خمؽ حالة مف عدـ التكازف منخفضا جدا، كبالتالي حاجة إلى كيرباء أقؿ، ىذا األ

داخؿ شبكة العيممة، حيث بإمكاف أصحاب البيتككينات القديمة بيع عيمبلتيـ دكف 
  .تسجيؿ خسائر ميقارنة بمف انضمكا إلى جبية المينقبيف مؤخرا

 ثانيا: تطبيؽ بتكويف:

 Electrum الشكؿ التالي يبيف تطبيقات بيتككيف: كىك إحدل كاجيات تطبيؽ

 

كىك تسمح تطبيقات بيتككيف كالتي ييطمؽ عمييا أحيانا اسـ عميؿ بيتككيف 
لمميستخدميف بالتعامؿ مع شبكة بيتككيف. في شكمو القاعدم يسمح التطبيؽ بتكليد 

التصاؿ بشبكة الند لمند الخاص بالعيممة. تـ إطبلؽ كحفظ مفاتيح خاصة بالميستخدـ كا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Electrum_Bitcoin_Wallet.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Electrum_Bitcoin_Wallet.png
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مف طرؼ ساتكشي ناكامكتك ميؤسس عيممة بيتككيف  ََِٗأكؿ تطبيؽ بيتككيف سنة 
كالذم ييطمؽ عميو عادة اسـ -كتطبيؽ مجاني كمفتكح المصدر. ييستخدـ ىذا التطبيؽ 

كتركنية كمحفظة عمى الحكاسيب الشخصية لمقياـ بعمميات دفع إل -تطبيؽ ساتكشي
 أك كخادـك الستقباؿ تمؾ المدفكعات كلخدمات أخرل ميتعمقة بالدفع. أما تطبيؽ

Bitcoin-Qt   فيتـ اعتباره كتطبيؽ مرجعي بحكـ أنو ييمثؿ اآللية التي يعمؿ مف
لدل القياـ  .خبلليا بركتكككؿ بيتككيف كييعتبر مثاال ييحتذل بو لغيره مف التطبيقات

يكاتؼ الذكية فإنو عادة ما يتـ استخداـ تطبيقات بيتككيف بعمميات شراء باستخداـ ال
كما تتكفر حاليا  .لتسييؿ ميمة التحكيؿ كالدفع QR codes تقـك بتكليد أك قراءة

عدة تطبيقات تعمؿ كخكاديـ تقكـ بتقكيد اإلجراءات التي تتـ عمى الشبكة كتقـك 
 (ّٓ )بإضافتيا كتمة تحكيبلت.

 كويف:ثالثا::االعتراؼ الدولي بالبت

تعد ألمانيا أكؿ دكلة اعترفت رسميا بعممة بيتككيف بقنيا نكع مف النقكد اإللكتركنية، 
كبيذا اعتبرت الحككمة األلمانية أنيا تستطيع فرض الضريبة عمى األرباح التي 
تحققيا الشركات التي تتعامؿ بػ"بيتككيف"، في حيف تبقى المعامبلت المالية الفردية 

ـ كافؽ اإلتحاد األكربي عمى ترخيص بنؾ َُِِفي عاـ ك  .معفية مف الضرائب
ـ اعتبر القضاء في كالية َُِّألكؿ مؤسسة صرؼ أكربية لعممة البتككيف كفي عاـ 

تكساس األمريكية عممة البتككيف ماال يمكف االستثمار فيو كأكؿ جياز صراؼ آلي تـ 
 (ْٓ)شرائيا.إنشاؤه في كالية سانديغك األمريكية مف أجؿ صرفيا بالدكالر أك 

                                                           

 (ٖ٘  )http://www.bbc.com/arabic/business-42281544 
(٘ٗ )  https://www.skynewsarabia.com 
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 رابعا:الدفع بواسطة بيتكويف:

يعتبر الدفع بكاسطة بيتككيف أسيؿ مف الدفع بكاسطة بطاقات االئتماف المصرفية، 
 كيمكف قبكلو دكف الحاجة لكجكد حساب بنكي لمتاجر. 

كأف مدفكعات بيتككيف تتـ مف خبلؿ برنامج لمحفظة بيتككيف، إما مف خبلؿ 
كي، عف طريؽ إدخاؿ عنكاف المستمـ كالمبما الحاسكب الشخصي أك الياتؼ الذ

رسالو.  المدفكع كا 

 افتتاح أوؿ صراؼ آلي لمبيتكويف في العالـ: ( أ)

في العالـ لعممة بيتككيف في مقيى  (ATM) تـ تدشيف أكؿ جياز صراؼ آلي
إسبريسك في مدينة فانككفر بإقميـ "بريتيش ككلكمبيا" الكندم بتاريخ  

 بو أرقاـ شحف الرصيد.ـ كطريقة صرفيا تش.َُِّ/َُ/َّ

 عقد أوؿ صفقة شراء بواسطة بتكويف: ( ب)

تـ عقد أكؿ صفقة شراء بكاسطة بتككيف، كانت مقابؿ قطعتاف بيتزا، حينما قاـ مبرمج 
يدعى الزلك ىانيتش بنشر نقاش عمى منتدل بتككيف يطمب فيو شراء قطعتيف بيتزا 

أعكاـ عمى  ٕبعد  ،ََُِمايك  ُٖبتككيف بتاريخ  َََ,َُكبيرتا الحجـ مقابؿ 
بتككيف التي تـ دفعيا مقابؿ قطعتا البيتزا  َََ,َُتمؾ الصفقة تجاكزت قيمة الػ 

$20,509,958.  

 الفرع الثاني:بيتكويف والعالـ العربي:
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مقارنة بقجزاء أخرل مف العالـ بدأت الدكؿ العربية في كقت متقخر نسبيان باستخداـ 
ألكؿ مرة في األردف في مقيى لمشام في بيتككيف حيث أعمف عف قبكؿ ىذه العممة 

سكؽ العاصمة عماف. كتمى ذلؾ مطعـ بيتزا كصراؼ آلي في دبي كما أصبح 
ط  كدكلة الككيت كىذه األسكاؽ تقبؿ مف أكائؿ األسكاؽ في الشرؽ األكس السفير

  (ٓٓ)البيتككيف في تعامبلتيا.

أما بالنسبة لمعممة االلكتركنية البتككيف في المشيد اإلعبلمي العربي فقد بدأت مؤخران 
  (ٔٓ)فقرات إخبارية تتحدث عنيا كلكف بشكؿ طفيؼ.

لتزامات المبحث الثالث:التكييؼ الفقيي والقانوني لمعمالت الرقمية وأثره عمى اال 
 التعاقدية:

 التأصيؿ الشرعي الستخداـ التقنية عند المسمميف ونماذج مف ذلؾ: المطمب األوؿ:
أباحت الشريعة االسبلمية لممسمميف استخدـ التقنية التي لـ تكف معركفة عندىـ في 
ليؾ بعض  جزيرة العرب فعبرت السنة القكلية كالفعمية كالتقريرية عمى مشركعية ذلؾ كا 

 النماذج
 أوال:استخداـ تقنية المنبر:

"كممة منبر مف لغة الحبشة )كنبر( بمعنى كرسي أم سدة كبيرة لكرسي الممؾ أم 
رئيس الديكاف ثـ حكلت الكاك إلى ميـ فقصبحت )منبر( كىي ال تزاؿ مستعممة في 

                                                           

(٘٘ ) www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is   
(٘ٙ)  www.bitcoin.org/bitcoin.pdfnakamoto-satoshi-is   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
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ليؾ أدلة استخداـ التقنية مف السنة،أكرد ٕٓلغة األحباش إلى يكمنا ىذا")  الدارمي( كا 
 عف بريدة عف أبيو:  سننوفي 

ا» ...  ٍيدىةى ، عىٍف أىًبيًو قىاؿى : كىافى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو صى دَّثىًني اٍبفي بيرى يَّافى ،حى ًلحي ٍبفي حى
ًفرى لىوي  مىٍيًو ًقيىاميوي فىقيًتيى ًبًجٍذًع نىٍخمىةو فىحي ـى فىكىافى يىشيؽُّ عى ـى فىقىطىاؿى اٍلًقيىا كسمـ ًإذىا خىطىبى قىا

ٍنًبًو قىاًئمنا ـى ًإلىى جى ًلمنًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ فىكىافى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ ًإذىا  كىأيًقي
ًدينىةى فى  دى اٍلمى مىٍيًو فىبىصيرى ًبًو رىجيؿه كىافى كىرى مىٍيًو ، اٍستىنىدى ًإلىٍيًو فىاتَّكىقى عى ـي عى رىآهي خىطىبى فىطىاؿى اٍلًقيىا

ٍنًب ذىًلؾى اٍلًجٍذًع ، فىقىاؿى  ا ًإلىى جى ديًني قىاًئمن مَّدنا يىٍحمى ـي أىفَّ ميحى ًلمىٍف يىًميًو ًمفى النَّاًس: لىٍك أىٍعمى
ٍف شىاءى  مىسى مىا شىاءى ، كىاً  مىٍيًو ، فىًإٍف شىاءى جى نىٍعتي لىوي مىٍجًمسنا يىقيكـي عى ًفي شىٍيءو يىٍرفيؽي ًبًو لىصى

ـى ، كًني ًبًو فىقىتىٍكهي ًبًو ، فىقىمىرىهي أىٍف فىبىمىاى ذىًلؾى النًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ فىقىاؿى : اٍئتي  قىا
دى النًَّبيُّ  ًدينىًة ، فىكىجى يىٍصنىعى لىوي ىىًذًه اٍلمىرىاًقيى الثَّبلىثى ، أىًك األىٍربىعى ، ًىيى اآلفى ًفي ًمٍنبىًر اٍلمى

ةن ، فىمىمَّا فىارىؽى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ  اٍلًجٍذعى ، صمى اهلل عميو كسمـ ًفي ذىًلؾى رىاحى
قىوي النًَّبيُّ  ا تىًحفُّ النَّاقىةي ًحيفى فىارى فَّ كىمى ًزعى اٍلًجٍذعي ، فىحى ًنعىٍت لىوي جى دى ًإلىى ىىًذًه الًَّتي صي كىعىمى
ٍيدىةى ، عىٍف أىًبيًو ؛ أىفَّ النًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ  ـى اٍبفي بيرى صمى اهلل عميو كسمـ ، فىزىعى

ًنيفى  قىاؿى : اٍختىٍر أىٍف أىٍغًرسىؾى ًفي ًحيفى سىًمعى حى مىٍيًو ، كى عى يىدىهي عى عى ًإلىٍيًو ، فىكىضى اٍلًجٍذًع ، رىجى
نًَّة فىتىٍشرىبى ًمٍف  ٍف ًشٍئتى أىٍف أىٍغًرسىؾى ًفي اٍلجى ا كيٍنتى كىاً  اٍلمىكىاًف الًَّذم كيٍنتى ًفيًو ، فىتىكيكفى كىمى

ـى أىٍنيىاًرىىا كىعيييكًنيىا فىيىٍحسيفى نىٍبتي  نىٍخًمؾى فىعىٍمتي ، فىزىعى ًتؾى كى تيٍثًمرى فىيىٍقكيؿى أىٍكًليىاءي اهلًل ًمٍف ثىمىرى ؾى كى
تىٍيًف فىسيًئؿى  ـٍ قىٍد فىعىٍمتي مىرَّ أىنَّوي سىًمعى ًمفى النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ كىىيكى يىقيكؿي لىوي : نىعى

نًَّة" النًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ فىقىاؿى : اٍختىارى أىفٍ   (ٖٓ)أىٍغًرسىوي ًفي اٍلجى

                                                           

 ، الطبعة والطابع وسنة النشر بدون.ٜٕ٘مناذج يف تشكيل العمارة ادلدنية  ص  -لفن ادلعماري االسالمي( عمروا إمساعيل، ا ٚ٘)
، مسند الدارمي ادلعروف بسنن الدارمي، ج ٛ٘) ارِِميَّ ٍد َعْبِد اهلِل ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن بن الفضل الدَّ غين، ٛٚٔص  ٔ( ابو زُلَمَّ

ُ
، طبعة دار ادل

 .رقمها وتأرخيها بدون
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A
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 ثانيا:استخداـ تقنية الخاتـ:
كاف نظاـ الخاتـ معركؼ عند الرـك كعرضت فكرتو عمى النبي صؿ اهلل عميو كسمـ 

مَّاده  -فقبميا كضرب لو خاتـ دَّثىنىا حى دَّثىنىا ميسىدَّده ، حى أخرج البخارم في صحيحو قاؿ: حى
يى  ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف صي ٍف عى ٍنوي ، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل ، عى اًلؾو ، رىًضيى المَّوي عى ٍف أىنىًس ٍبًف مى ٍيبو ، عى

قىاؿى ًإنّْي  مَّده رىسيكؿي اهلًل كى نىقىشى ًفيًو ميحى ةو كى ا ًمٍف ًفضَّ اتىمن ذى خى صمى اهلل عميو كسمـ اتَّخى
مَّده رىسيكؿي اهلًل  نىقىٍشتي ًفيًو ميحى ًرؽو كى ا ًمٍف كى اتىمن ٍذتي خى مىى نىٍقًشًو.اتَّخى ده عى  (ٗٓ)فىبلى يىٍنقيشىفَّ أىحى

 ثالثا:استخداـ تقنية الخندؽ:
كاف أىؿ الجزيرة العربية ال يعرفكف الخندؽ بؿ يعرفو الفرس فقشار بو سمماف 

َعِف  الفارسي فقبمو النبي صؿ اهلل عميو كسمـ كشارؾ في حفره بنفسو، أخرج البخارم
َقاَؿ: "َرَأْيُت النَِّبيَّ صمى اهلل عميو وسمـ َيْوـَ اْلَخْنَدِؽ َوُىَو  اْلَبَراِء ، َرِضَي المَُّو َعْنُو ،

َيْنُقُؿ التَُّراَب َحتَّى َواَرى التَُّراُب َشَعَر َصْدرِِه ، َوَكاَف َرُجاًل َكِثيَر الشََّعِر َوْىَو َيْرَتِجُز 
َـّ َلْواَل َأْنَت َما اْىَتَدْيَنا*، َواَل َتَصدَّْقَنا َواَل َصمَّْيَنا* َفَأْنِزَلْف َسِكيَنًة ِبَرَجِز َعْبِد اهلِل: المَُّي

ـَ ِإْف اَلَقْيَنا* ِإفَّ اأَلْعَداَء َقْد َبَغْوا َعَمْيَنا* ِإَذا َأَراُدوا ِفْتَنًة َأَبْينَ   (ٓٙا.)َعَمْيَنا* َوَثبِِّت اأَلْقَدا
 لبتكويف:المطمب الثاني:التكييؼ الفقيي والقانوني لمعمالت الرقمية المشفرة  ا

 الفرع األوؿ: التكييؼ الفقيي لمعمالت الرقمية المشفرة )البتكويف(

ألف ، يمكف التعرؼ عمى التكييؼ الفقيي لمبتككيف عف طريؽ كيفية الحصكؿ عمييا
حيث يتـ الحصكؿ عمى البتككيف عف طريؽ  الحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره،

                                                           

اجلامع -ىـ( أخرجو البخاري يف صحيحو ٕٙ٘( البخاري، زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغرية البخاري، أبو عبد اهلل )ادلتوىف :  ٜ٘)
 م.ٜٚٛٔ –ه ٚٓٗٔالقاىرة،الطبعة : األوىل ،  –، الناشر : دار الشعب ٖٕٓص  ٚالصحيح ج 

اجلامع -ىـ( أخرجو البخاري يف صحيحو ٕٙ٘ة البخاري، أبو عبد اهلل )ادلتوىف : ( البخاري، زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغري   ٓٙ)
 ، مصدر سابق.ٛٚص  ٗالصحيح ج 
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استخراجيا كتنقيبيا، كلتبسيط  تعدينيا )أم صناعتيا( ،كيقصد بتعديف البتككيف ىك
المفيـك فالعممية تشبو استخراج الذىب، فالذىب يتطمب استخراجو مف باطف األرض 
معدات معينة مخصصة لذلؾ الغرض كجيد كبير، فاألمر مشابو لتعديف البتككيف 
فيك يتطمب معدات كبرامج مخصصة تقـك بفؾ الشفرات كالعمميات الحسابية المعقدة، 

مجانية عمى االنترنت تستطيع تعديف البيتككيف اآلف عمى جيازؾ كلكف  ىذه البرامج
لؤلسؼ جيازؾ ميما كانت قكتو لف يستحمؿ الضغط الكيربائي اليائؿ كسيصاب 

 بالتمؼ، أضؼ إلى ذلؾ فاتكرة الكيرباء التي تصرفيا.

 كالتنقيب عف البيتككيف يفرض مجمكعة مف األسئمة كىي:

 يتككيف( ماؿ متقكـ شرعا؟ىؿ العمبلت الرقمية )الب -ُ

 ىؿ البيتككيف سمعة أـ أف البيتككيف عممة؟-ِ

 ىؿ ىي نقد تقخذ أحكاـ النقكد؟-ّ

ترل أكثر المفتيف المعاصريف أف العمبلت الرقمية ليست ماال متقكما كال سمعة 
 ألسباب خمسة 

 السبب األكؿ: أنيا أرقاـ افتراضية غير مممكسة، كليست سمعة كال نقدا.

القبكؿ العاـ -ُالثاني: أنيا لـ تجتمع فييا خصائص النقد كىما خصيصتاف كالسبب  
 كاالستقرار النسبي.-ِ
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مخزكف لمقيـ -ُالسبب الثالث:أنيا نفتقد لكظائؼ النقكد  ككظائؼ النقكد أربعة كىي: 
 كسيمة لممدفكعات.-ْكمقياس لمقيمة -ّكثيقة لمتبادؿ  -ِ

ية ليست قيميا الذاتية في العمبلت الرقمية كالسبب الرابع: أف المحدد لمعمبلت الرقم
كما ىك الحاؿ في الذىب كالفضة كال قكة االقتصاد كالنقكد الكرقية كاألسيـ المصرفية 
نما حركة السكؽ القائمة عمى عكامؿ العرض كالطمب كىذا غير مقبكؿ. كالسبب  كا 
كد الخامس جيالة مصدر ىذه العمبلت الرقمية كينتج عف ىذه الجيالة عدـ كج

تشريعات منظمة ليا كال أنظمة رقابية عمييا كال سمطة مركزية قيمة عمييا، كليذه 
 األسباب الخمسة سالفة الذكر

 (ُٔ)كغيرىا يرل ىؤالء العمماء أف العمبلت الرقمية المشفرة ليست نفدا كال سمعة .

 مناقشة تمؾ األسباب والرد عمييا:

، كليست سمعة كال نقدا.كىذا مردكد السبب األكؿ: أنيا أرقاـ افتراضية غير مممكسة
عميو بقف أكثر المعامبلت االلكتركنية أرقاـ افتراضية كليست مممكسة كتنطبؽ عمييا 

فمف خبلؿ تتبع كقائع صناعة البيتككيف كالتعامؿ فييا  نظرية القبض الحكمي،
 نستطيع تكييفيا، فمك قمنا أف البيتككيف سمعة فإف لمسمع سمات عامة تعرؼ بيا  أما
سماتيا العامة فيي ككنيا استيبلكية أك استعماليو  لبلنتفاع بيا،كىذا لـ نجده في 
العمبلت الرقمية كبيذا نجـز القكؿ أنيا ليست سمعة.، أما ككنيا ليست نقدا فيذا 
صحيح ألف كممة النقد مف نقد أم قبض قبضا حقيقيا كىك ماال يتكفر في العمبلت 

                                                           

 مصدر سابق.-تكييفو الفقهي وحكم التعامل فيو شرعا-( أوقر ايبسي  عدنان الغول، حبث بعنوان البتكوين ماىيتو ٔٙ)
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ألف بيا سمات العمبلت العامة نيا عممة الرقمية، كعميو فيي ليست نقد كلك
  كخصائصيا ككظائفيا.

القبكؿ العاـ -ُكالسبب الثاني: أنيا لـ تجتمع فييا خصائص النقد كىما خصيصتاف  
 كاالستقرار النسبي.-ِ

ف كانت لـ تجتمع فييا خصائص النقد الحقيقي إال أنيا  كىذا القكؿ محؿ نظر ألنيا كا 
كمي كىك يقـك مقاـ النقد الحقيقي، فخصائص النقكد تجتمع فييا خصائص النقد الح

ال حد ليا سكل قبكليا كثقة الناس فييا كاالطمئناف ليا كىذا متحقؽ بكاقع المعامبلت 
في العمبلت الرقمية ، أما االستقرار النسبي فيجاب عميو بقف عكامؿ العرض كالطمب 

الرقمية خاصة بعد  ىي التي تساىـ في االستقرار النسبي كىذا حاصؿ في العمبلت
انتشارىا كتعرؼ الناس عمييا كالكقكؼ عمى فكائدىا كالتي تتمثؿ في أف حامميا ال 
يتعرض لمخاطر االعتداء عميو بغرض أخذىا كما ىك الحاؿ في العمبلت الكرقية 

 )النقكد(.

السبب الثالث:عدـ كجكد ضامف ليا فيذا صحيح ألف مصدر منتجيا مجيكؿ أما 
فميا جية إصدار كجية ضماف، فحقيقة ليست ليا جية إصدار العمبلت الكرقية 

معمكمة يمكف الرجكع إلييا كليست ليا جية ضماف كلكف عدـ كجكد الضماف في 
العمبلت الرقمية تمت معالجتو بعدـ إمكانية تزكيرىا فيستحيؿ تزكير العمبلت الرقمية 

 كيستحيؿ انتحاؿ شخصية مالكيا.

مبلت الرقمية ليست قيميا الذاتية في العمبلت الرقمية كالسبب الرابع: أف المحدد لمع
كما ىك الحاؿ في الذىب كالفضة كال قكة االقتصاد كالنقكد الكرقية كاألسيـ المصرفية 
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نما حركة السكؽ القائمة عمى عكامؿ العرض كالطمب كىذا غير مقبكؿ. كليذا  كا 
كؽ كعكامؿ العرض مردكد عميو بككف أف المحدد لقيمة العمبلت الرقمية حركة الس

كالطمب، كىذا في الكاقع غير مؤثر ألنو يتـ أيضا في العمبلت  الكرقية كالمصرفية، 
فكما يتـ  إكساب العمبلت الكرقية  كالمصرفية ثقة بكاقع التعامؿ كقكة القانكف يمكف 

 إكساب العمبلت الرقمية تمؾ الثقة.

عف ىذه الجيالة عدـ  كالسبب الخامس: جيالة مصدر ىذه العمبلت الرقمية كينتج
كجكد تشريعات منظمة ليا كال أنظمة رقابية عمييا كال سمطة مركزية قيمة عمييا، فيذه 

 تقنية السجؿ الموحداستعيض عنيا بتطبيؽ 

أما عدـ كجكد تشريعات أك قكانيف أك أنظمة حقكؽ أك أنظمة رقابية فيذه تعالج 
 باالعتراؼ بالعمبلت الرقمية كالتقنيف ليا.

 ة:النتيج

أف لمعمبلت بكجو عاـ سمات عامة كخصائص ككظائؼ أما سمات العمبلت العامة  
كمستكدعان لمثركة،كبيا لمقيـ  أثمانا لمسمع كالخدمات كقيما لممتمفات كمقياسا فيي: أنيا 

( كىذه السمات كميا نجدىا في العمبلت الرقمية المشفرة ِٔاإلبراء العاـ لمذمة.)
ات العمبلت النقدية كالمصرفية المعركفة عند البيتككيف فيي إذف تتصؼ بصف

كأما خصائص العمبلت فيي القبكؿ العاـ كاالستقرار النسبي،ككمتا  العمماء،
الخاصيتيف مكجكدتيف في العمبلت الرقمية المشفرة، كأما كظائؼ العمبلت فيي: 

                                                           

 ٔ.ادلصدر ادلكتبة الشاملة.ورلوعة مؤلفني: القضايا االقتصادية جٙ٘ص ٘ادلفصل يف أحكام الربا ج-علي بن نايف الشحود(  ٕٙ)
 . ادلصدر ادلكتبة الشاملة.ٕٚٚص
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ظائؼ مخزكف لمقيـ ككثيقة لمتبادؿ كمقياس لمقيمة ككسيمة لممدفكعات كبالنظر ليذه الك 
نجدىا تنطبؽ تماما عمى العمبلت الرقمية المشفرة كبيذا نجـز بالقكؿ بقنيا عممة تقـك 
مقاـ النقد حكما كىذا يعني أف البتككيف عبارة عف نقد حكمي متمثبل في عممة رقمية 
تتـ صناعتيا بطرؽ تقنية معقدة.كليذا يتـ تكييفيا الفقيي ككنيا نفد كالشراء بيا يقخذ 

 اللكتركني كاستبداليا بعمبلت أخرل يقخذ حكـ الصرؼ االلكتركني.أحكاـ البيع ا

والخالصة أف العمالت الرقمية المشفرة البيتكويف تمحؽ بالنقد الحكمي  الذي تجري 
  عميو أحكاـ النقود.

 الفرع الثاني:التكييؼ والحكـ القانوني لمعمالت الرقمية المشفرة البتكويف:

يمية كالكطنية كالتطبيقات الكاقعية كاألحكاـ كالسكابؽ جاءت التشريعات الدكلية كاإلقم
السككت عنيا  -ُالقضائية متباينة بخصكص العمبلت الرقمية المشفرة البتككيف بيف:
السماح بيا دكف -ِدكف منعيا الذم يقخذ حكـ األصؿ كىك اإلباحة كالمشركعية 

دكف التقنيف  حظرىا-ْالسماح بيا كالتقنيف لمشركعيتيا -ّالتقنيف لمشركعيتيا 
حظرىا كالتقنيف لمنعيا  كىذه خمسة أقساـ تقسـ عمييا المجتمع الدكلي -ٓلمنعيا 

حكؿ التعامؿ في العمبلت الرقمية المشفرة البتككيف،فقكثر دكؿ العالـ سكتت 
حككماتيا عنيا كتعاممت بيا باعتبارىا عممة كتقخذ أحكاـ العمبلت التقميدية أك 

يفاء الحقكؽ كبعض الحككمات سمحت بيا كلـ تقنف ليا العمبلت االئتمانية في است
كالنكع الثالث حككمات سمحت بيا كقننت ليا كالنكع الرابع حككمات منعتيا كلـ تقنف 
ليا كالنكع الخامس حككمات منعتيا كقننت ليا،كعميو يظير مف خبلؿ ىذه التقسيمات 

تقخذ تكييؼ كحكـ  أف التكييؼ كالحكـ القانكني لمعمبلت الرقمية ككنيا معامبلت
المعاممة العادية أك المعاممة االلكتركنية،في األداء كالقضاء كالكفاء ،كقد نصت 
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التشريعات عمى أف المعامبلت االلكتركنية تقخذ أحكاـ المعامبلت العادية جاء في 
ـ تحت عنكاف: ََِٕالفصؿ الرابع مف قانكف المعامبلت االلكتركنية السكداني لسنة 

قكليا:) ال ينكر األثر القانكني  -ُي لمسجبلت االلكتركنية المادة  األثر القانكن
مكاف العمؿ  لممعمكمات الكاردة في السجبلت االلكتركنية مف حيث صحتيا كا 
بمقتضاىا لمجرد كركدىا كميا أك جزئيا في شكؿ سجؿ الكتركني أك اإلشارة إلييا في 

ة كبحكـ عمييا بنفس تكييفيا كىذا النص يكيؼ المعامبلت اإللكتركني (ّٔ)ىذا السجؿ(
 كحكميا القانكني في المعامبلت غير االلكتركنية )العادية(.

 أما األحكاـ والسوابؽ القضائية:

حكـ أحد قضاة ىنالؾ حكماف أك سابقتاف في ىذا الخصكص، السابقة األكلى: 
ىي ـ بقف بيتككيف َُِّالمحكمة الفدرالية في الكاليات المتحدة األميريكية  في سنة 

كعمى الرغـ مف ( ْٔ)عممة كنكع مف أنكاع النقد، كيمكف أف تخضع لمتنظيـ الحككمي 
الكاليات المتحدة لـ تعترؼ بالعممة رسميا بعد.بؿ يرل الكثيركف المذككر إال أف الحكـ 

أف االعتراؼ الرسمي يحمؿ جانبا إيجابيا، كىك إعطاء العممة المزيد مف المشركعية، 
ذا قد يفتح الباب إلى مزيد مف تنظيـ العممة كربطيا في حيف يرل البعض أف ى

بالحككمات، كىذا يتعارض مع إحدل ميزات بيتككيف كعممة غير خاضعة ألم جية. 
(ٔٓ) 

                                                           

م منشور على صفحة بنك السودان ادلركزي االلكرتونية  ٕٚٓٓ( قانون ادلعامالت االلكرتونية )السوداين( لسنة  ٖٙ)
WWW.Cbos.gov.sd  

 صباحا. ٜم الساعة ٕٕٔٓمارس -ٔان بيتكوين تاريخ الدخول على الصفحة  ( صفحة ويكيبيديا االلكرتونية مقال بعنو  ٗٙ)
 ( صفحة ويكيبيديا االلكرتونية ادلصدر السابق. ٘ٙ)
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، قضت محكمة العدؿ في االتحاد األكركبي بقف َُِٓالسابقة الثانية:في أكتكبر 
عفى مف ضريبة "تبادؿ العمبلت التقميدية بكحدات العممة االفتراضية" بيتككيف "م

القيمة المضافة" كأنو "يجب عمى الدكؿ األعضاء أف تعفي، في جممة أمكر، 
المعامبلت المتعمقة بالعممة، األكراؽ النقدية كالقطع النقدية المستخدمة في المناقصة 
القانكنية "، مما يجعؿ بيتككيف عممة بدال مف ككنيا سمعة. ككفؽ قضاء المحكمة ال 

البيتككيف ينبغي أف يعامؿ ككسيمة لمدفع.أما بخصكص  ينبغي فرض ضريبة ألف
التشريع في ىذا الخصكص فاإلتحاد األكربي لـ يصدر أم تشريع محدد يتعمؽ 
بكضع البتككيف كعممة، كلكنو سمح بالتعامؿ فييا ككسيمة دفع  كأعفى عمميات 

 االستيفاء بيا مف ضريبة القيمة المضافة عمى السمع كالخدمات .

قيا فتباينت دكؿ القارة السمراء بيف مانع كمجكز لمتعامؿ في العممة الرقمية أما في أفري
البتككيف ففي الجزائر كاف التعامؿ في البيتككيف في بادئ األمر قانكني، كلكف كفقا 

عف الجريدة الرسمية لقرارات  َُِٕديسمبر  ِٖلمقرار الحككمي الصادر بتاريخ 
: "يمنع شراء  ُُٕة فنصت المادة الحككمة المصادؽ عمييا مف طرؼ الحككم

)المادة  َُِٖككفقا لقانكف المالية الجديد لعاـ  "العممة االفتراضية كبيعيا كحيازتيا
مف القانكف( فإف مخالفي ىذا األمر يعاقبكف كفؽ القكانيف السارية المفعكؿ،  ُُّ

سمح بيا ( أما في بقية األقطار األفريقية فتٔٔمف قانكف المالية،) ُُٕككفؽ المادة 
 غير أنيا لـ تقنف ليا بعد.

فينالؾ دكؿ سكتت عنيا كلـ تمنعيا كىي أكثر الدكؿ كدكؿ سمحت بيا كلـ تقنف ليا 
-ّكالسكيد -ِألمانيا -ُكىي أيضا كثيرة  كدكؿ سمحت بيا كقننت ليا كىي: 

                                                           

(
66

 اجلزائرية العدد وتارخيو بدون.   جريدة ىافينغتون بوست(  
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سرائيؿ،كدكؿ منعتيا كقننت منعيا كىي:  ككادكر -ِبكليفيا -ُكا  كقيرغيستاف  -ّكا 
ك الجزائر. كسيضع الباحث جدكال تفصيميا يكضح -ٔكنيباؿ -ٓديش كبنغبل-ْ

  (ٕٔ)مكقؼ قارات العالـ كالدكؿ مف العمبلت الرقمية المشفرة البيتككيف.

ىذا الجدوؿ يوضح موقؼ قارات العالـ الخمس  والدوؿ مف العمالت الرقمية 
   المشفرة البيتكويف:

الكضع  الدكلة السماح القارة
 القانكني

 تكييفيا
 القانكني

مقنف ليا في  كؿ دكؿ القارة مسمكح بيا كقانكنية أكربا
 بعضيا

 عممة

كؿ الدكؿ عدا بكلندا  مسمكح بيا كقانكنية أميركا
ككادكر  كا 

قيؿ عممة  غير مقنف ليا
 كسمعة

الغالبية عدا ثبلث دكؿ  مسمكح بيا كقانكنية آسيا
 قيرغيستاف+بنقبلديش+نيباؿ

 عممة غير مقنف ليا

 عممة غير مقنف ليا الغالبية عدا الجزائر مسمكح بيا كقانكنية أفريقيا

 عممة غير مقنف ليا كؿ دكؿ القارة مسمكح بيا كقانكنية أستراليا

 
                                                           

 .( موقع ويكيبيديا ادلوسعة احلرة ،مقال بعنوان: قانونية بيتكوين حسب البلد أو اإلقليم ٚٙ)
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 المطمب الثالث: الحكـ الشرعي والقانوني عمى العممة الرقمية المشفرة البيتكويف:

 عييـ:الفرع األوؿ: القائموف بحرمة العمالت الرقمية المشفرة والرد 

التي تقكؿ إذا كاف التعامؿ في البيتككيف ألجؿ شراء  (ٖٔ)صدرت بعض الفتاكل 
السمع كالخدمات أك تحكيميا لعمبلت أخرل )صرفا( فتقكؿ أكثر الفتاكل بالتحريـ 

 كذلؾ ألربعة أسباب:

نما ىي أرقاـ تتـ فييا -ُ السبب األكؿ: أف العمبلت الرقمية ليست نقدا كال سمعة كا 
المجازفات، ك ىذا الكبلـ فيو نظر كذلؾ ألف العمبلت الرقمية ىي المضاربات ك 

ليست سمع كلكنيا عمبلت كتعتبر نقدا حكما كبالتالي تجرم فييا أحكاـ النقكد كما 
جرت أحكاـ النقكد عمى العمبلت االئتمانية المصرفية، كلكف ىذه األحكاـ تحتاج 

 قمية المشفرة  أحكاـ النقكد.لضكابط كشرائط متى ما تكفرت أجريت عمى العمبلت الر 

                                                           

( فتوى رئاسة الشؤون الدينية بدولة تركيا واليت قالت بأن التعامل يف البتكوين ال جيوز شرعا نظرا ألهنا حييط هبا شيء من الغموض يف  ٛٙ) 
م وفحواىا يقول: ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٗٔالتعامالت. صفحة جريدة زمان الرتكية على االنرتنيت ، وفتوى دار اإلفتاء الفلسطينية الصادرة بتاريخ 

م مبوقع دار اإلفتاء ادلصرية ٕٚٔٓديسمرب  ٕٛلس اإلفتاء األعلى حتر م تعدين البتكوين، وفتوى دار اإلفتاء ادلصرية الصادرة بتاريخ يرى رل
وفحواىا إن التعامل بالبيتكوين ال جيوز وذلك لعدم اعتبار ىذه العملة وسيطا مقبوال للتبادل من اجلهات ادلختصة وبسبب الضرر الناشئ 

مل من التجاىل والعش يف صرفها ومعيارىا وقيمها وسلاطرىا العالية على األفراد والدول،وفتوى دار األوقاف والعمل اخلري بديب، عن التعا
م، والفتوى منشورة على موقع اذليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة ٕٛٔٓ/ٔ/ٖٓ، تاريخ الفتوى ٖٜٗٓٛرقم الفتوى:

البيتكوين( ال تتوفر فيها ادلواصفات الالزمة جلعلها عملة قابلة للتداول، على حنو ) :لنظر إىل وضعها احلايل أيوفحواىا يقول: با،اإلمارات
هبا مع  ما تتداول بو العمالت ادلعتمدة يف مجيع أحناء العامل. كما أنو ال تتوفر فيها الشرائط الالزمة شرعاً، العتبارىا سلعة جترى ادلقايضة

 سلع أخرى.
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السبب الثاني: أف التعامؿ في العمبلت الرقمية فيو جيالة فاحشة، ألف مصدر -ِ
العممة الرقمية مجيكؿ كغير معركؼ ككذلؾ الذم يشترم منو أك يبيع لو غير 
معركؼ، فالمتداكلكف يعيشكف في عالـ افتراضي كىذا يؤثر عمى البيع لمجيالة 

ف أسباب التحريـ، فيك مف باب بيع ا الغرر كالجيالة كبيع الفاحشة، كىك سبب م
أف النبي صمى اهلل عميو ك سمـ نيى عف  الغرر كالمجيكؿ منيي عنو، كدليؿ النيي

كىذا الكبلـ مطمؽ كغير صحيح  بالجممة فالعمبلت الرقمية المشفرة ( ٗٔبيع الغرر .)
باحة ألف القاعدة مجيكلة المصدر غير مجيكلة الكجكد كما جيؿ أصمو فحكمو اإل

تقكؿ الحبلؿ ما جيؿ أصمو ،كفي تقدير الباحث أف ىذا الكبلـ غير صحيح ألجؿ 
أف ىذه التقنية االلكتركنية تحدد المصدر كالبائع كالمشترم مف خبلؿ الحساب الذم 
تشترم منو أك تبيع لو تمؾ العممة الرقمية كما لك أنؾ تتصؿ عمى شخص ما عبر 

ؼ عمى أم رقـ تتصؿ كعمى مف تتصؿ كمع مف تتكمـ الياتؼ فبل شؾ أنؾ تعر 
 كعميو تككف انتفت الجيالة الفاحشة كاليسيرة.

السبب الثالث: أف العمبلت الرقمية المشفرة ذريعة لجرائـ غسيؿ األمكاؿ كتجارة  -ّ
المخدرات كالتيرب الضريبي، كىذا السبب ليس كاؼ لتحريـ تمؾ العمبلت الرقمية 

نما ىك محفز لفرض ا لتشريعات الكطنية كالنظـ الرقابية كاإلجراءات البلزمة لمنع كا 
تمؾ الممارسات الممنكعة كبالتالي يجب السعي في إيجاد الحؿ كالبديؿ كليس المنع 
كالعكيؿ، ثـ إف الذريعة لجرائـ غسيؿ األمكاؿ كتجارة المخدرات كالتيرب الضريبي قد 

                                                           

مصنف عبد  (ٚٓ٘ٗٔ)أخرجه عبد الرزاق فً مصنفه حدٌث رقم  بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين أبو(  69)
حتقيق : -هٖٓٗٔالطبعة الثانية ، -بريوت –الناشر : ادلكتب اإلسالمي  ،ٛٓٔ ص ٛ ج الرزاق

 .قال الشيخ األلباين : صحيح وحكم احلديث:.حبيب الرمحن األعظمي
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فيؿ حدكث ذلؾ يعد سبب كاؼ تحدث في التمكيؿ بالعممة الكرقية أك االئتمانية 
قاؿ العمماء رحميـ اهلل كىـ يفصمكف  إللغاء النقكد االئتمانية أك الكرقية! ببل شؾ ال.

في المحرمات: )كيدخؿ في ىذا الباب )أم باب الحراـ( المكاس كالخائف كالسارؽ 
كآكؿ الربا كمككمو كآكؿ ماؿ اليتيـ كشاىد الزكر، كمف استعار شيئا فجحده كآكؿ 

شكة كمنقص الكيؿ كالكزف، كمف باع شيئا فيو عيب فغطاه، كالمقامر كالساحر الر 
(. كما َٕكالمنجـ كالمصكر كالزانية كالنائحة، كالدالؿ إذا أخذ أجرتو بغير إذف البائع()

سكل ذلؾ فيك حبلؿ مثؿ أكؿ الطيبات مف الزركع كالثمار كبييمة األنعاـ، كشرب 
وغيرىما مما أحؿ اهلل يو مف القطف كالصكؼ األشربة الطيبة، كلباس ما يحتاج إل

أك ميراث أك ىبة أك غنيمة، فالحبلؿ  ورسولو إذا كاف اكتسابو بعقد صحيح كالبيع
كرسكلو، كالحراـ ما حرمو اهلل كرسكلو، كقد  كالحبلؿ ما أحمو اهللبيف كالحراـ بيف، 

حسا نا إلينا، كقد أنزؿ أحؿ اهلل لنا الطيبات النافعة كحـر الخبائث الضارة رحمة بنا كا 
اهلل عمى نبيو الكتاب كبيف فيو لؤلمة ما تحتاج إليو مف حبلؿ كحراـ. كما قاؿ تعالى: 

مىٍيؾى اٍلًكتىابى ًتٍبيىاننا لّْكيؿّْ شىٍيءو {) ٍلنىا عى نىزَّ } كى
صمى اهلل عميو  -( كما قبض رسكؿ اهلل ُٕ

ـٍ حتى أكمؿ اهلل لو كألمتو الديف كما قاؿ تعالى: } الٍ  -كسمـ  ـٍ ًدينىكي ٍمتي لىكي يىٍكـى أىٍكمى
ـى ًديننا {) ـي اإًلٍسبلى ًضيتي لىكي رى ـٍ ًنٍعمىًتي كى مىٍيكي كىأىٍتمىٍمتي عى

( فما ترؾ اهلل كرسكلو حبلالن إال ِٕ
ا إال مبيننا. فممو الحمد عمى ذلؾ.) مبيننا كال حرامن

( كصمى اهلل عمى محمد كعمى آلو  ّٕ
 كصحبو كسمـ.

                                                           

،  ٜ٘جامع العلوم واحلكم ص  أمحد بن رجب السالمي البغدادي مث الدمشقي، أبو الفرج، زين الدينعبد الرمحن بن ( ابن رجب  ٓٚ)
 .ٚٔٔىـ وكتاب الكبائر للذىيب ص ٕٖٛٔالطبعة الثالثة ادلطبعة احللبية سنة الطبع 

 
 .ٜٛسورة النحل آية (  ٔٚ)
 .ٖسورة ادلائدة آية (  ٕٚ)
 .،مصدر الكتاب ادلكتبة الشاملةٕٔص  ٔأحكام الفقو اإلسالمي جمن  -عبد اهلل بن جار اهلل آل جار اهلل(  ٖٚ)
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مخاطر العمبلت الرقمية المشفرة:المتمثمة في مخاطر السرقة  السبب الرابع: ارتفاع
 كتقمبات األسعار كالغرر

كيجاب عنو بقف ىذه المخاطر مكجكدة في العمبلت الكرقية كاالئتمانية المصرفية،  
ككذلؾ التقمبات في األسعار كالمجازفات كالمخاطر كالسرقة أك الخطق فيمكف عبلج 

عمبلت الرقمية المشفرة البيتككيف.كلك قالكا أف المخاطر ذلؾ تقنيا إذا تـ التعامؿ بال
في التعامؿ بالعممة الرقمية المشفرة  سبب لضياع العمبلت بسبب إلغاء التطبيؽ، 
فيجاب عنو بقف مخاطر السرقة متكقعة في العمبلت الكرقية أما إلغاء التطبيؽ فيمكف 

مبات في األسعار فيذا يجاب تداركو بنظاـ تقميني كمعالج مف خبلؿ التقنية، أما التق
عنو بقنو إذا حدث استقرار في االقتصاد كزادت الحاجة لمعمبلت الرقمية ألجؿ تجنب 
المخاطر فعندئذ يككف القكؿ بجكاز ىذه العمبلت الرقمية المشفرة عمى األظير 
كاألرجح  كذلؾ باتباع األصؿ مما شرع اهلل لعباده. فإمكانية عبلج تمؾ المخاطر 

كابط كشرائط العمبلت الرقمية المشفرة البيتككيف التي ذكرىا العمماء ألجؿ يسكقنا لض
 الخركج مف الخبلؼ الذم كاف سببو الجيالة كالذرائع  كالمخاطر.

الفرع الثاني: القائموف بمشروعية التعامؿ في العمالت الرقمية المشفرة بضوابط 
 وشرائط:

 ؿ صحتيا:أوال: إثبات الضوابط والشرائط في المعامالت ألج

قامة المؤتمرات أف التعامؿ في العمبلت الرقمية  ترل ثمة مف أىؿ العمـ بعد البحث كا 
المشفرة جائز بضكابط كشرائط ، كفكرة الضكابط كالشرائط لممعامبلت ليا أصؿ في 
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الشرع فقد بعث النبي الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ كجد عدة معامبلت منيا ما أقره 
ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى  ا ألغاه كحرمو كالربا، قاؿ اهلل تعالى:)...كأبقاه كالبيع كمنيا م ـى  كىأىحى رَّ كىحى

بىا كمنيا ما أقره بعد أف جعؿ لو ضكابط كشرائط كمعاممة السمـ كالرىف ،  (ْٕ)...(الرّْ
ؿو مُّسىمِّ  ايىنتـي ًبدىٍيفو ًإلىى أىجى ٍليىٍكتيب قاؿ اهلل تعالى:) يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا ًإذىا تىدى ى فىاٍكتيبيكهي كى

ٍلييٍمًمًؿ الًَّذم  مَّمىوي المَّوي فىٍميىٍكتيٍب كى ـٍ كىاًتبه ًباٍلعىٍدًؿ كىالى يىٍقبى كىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى كىمىا عى مىٍيًو بٍَّينىكي عى
مىٍيوً  ٍس ًمٍنوي شىٍيئنا فىإف كىافى الًَّذم عى بَّوي كىالى يىٍبخى ٍليىتًَّؽ المَّوى رى ؽُّ كى ًعيفنا  اٍلحى ؽُّ سىًفيينا أىٍك ضى اٍلحى

ـٍ فىًإف لَّ  اًلكي ًليُّوي ًباٍلعىٍدًؿ كىاٍستىٍشًيديكٍا شىًييدىٍيًف مف رّْجى ـٍ أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىف ييًمؿَّ ىيكى فىٍمييٍمًمٍؿ كى
مىٍيًف فىرىجيؿه  ٍكفى ًمفى الشُّيىدىاء أىف تىًضؿَّ إٍ  يىكيكنىا رىجي ا فىتيذىكّْرى كىاٍمرىأىتىاًف ًممَّف تىٍرضى ٍحدىاىيمى

ًبيرنا  ًغيرنا أىك كى ا ديعيكٍا كىالى تىٍسقىميٍكٍا أىف تىٍكتيبيٍكهي صى ا األيٍخرىل كىالى يىٍقبى الشُّيىدىاء ًإذىا مى ًإٍحدىاىيمى
ـٍ أىٍقسىطي ًعندى المًَّو كىأىٍقكـي ًلمشَّيىادىًة كىأىٍدنىى أىالَّ تىٍرتىابيكٍا ًإالَّ أى  ًمًو ذىًلكي ارىةن ًإلىى أىجى ف تىكيكفى ًتجى

نىاحه أىالَّ تىٍكتيبيكىىا كىأىٍشًيديٍكٍا ًإذىا تىبىايىٍعتيـٍ كىالى يي  ـٍ جي مىٍيكي ـٍ فىمىٍيسى عى كنىيىا بىٍينىكي اًضرىةن تيًديري آرَّ حى ضى
ـي ا ييعىمّْميكي ـٍ كىاتَّقيكٍا المَّوى كى ف تىٍفعىميكٍا فىًإنَّوي فيسيكؽه ًبكي لمَّوي كىالمَّوي ًبكيؿّْ شىٍيءو كىاًتبه كىالى شىًييده كىاً 

ًميـه() عى
مىيد ، كىابف  ( فيذه اآلية تتكمـ عف ضكابط كشرائط السمـٕٓ ،أخرج عىبد بف حي

ًرير ، كىابف أبي حاتـ كالبييقي عف ابف عباس في قكلو }يا أييا الذيف آمنكا إذا  جى
.تداينتـ بديف{ قاؿ : نزلت في السمـ في الحنطة في كيؿ معمـك إلى أجؿ م ( ٕٔ)عمـك

كأخرج البخارم كمسمـ كأبك داكد كالترمذم كالنسائي ، كىابف ماجة كالبييقي عف ابف 
عباس قاؿ : قدـ النًَّبٌي صمى اهلل عميو كسمـ المدينة كىـ يسمفكف في الثمار السنتيف 

(. ( ٕٕكالثبلث فقاؿ مف أسمؼ فميسمؼ في كيؿ معمكـ ككزف معمـك إلى أجؿ معمـك

                                                           

 .ٕ٘ٚ( سورة البقرة آية  ٗٚ)
  ٕٕٛ( سورة البقرة آية  ٘ٚ)
 .مرجع سابق.ٕٜٖص  ٖالدر ادلنثور يف التفسري بادلاثور ج  ىـ (ٜٔٔعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ت : ) (  ٙٚ)
 ( متفق عليو ٚٚ)
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ف  كقاؿ تعالى: ةه...()كىاً  ـٍ تىًجديكٍا كىاًتبنا فىًرىىافه مٍَّقبيكضى لى مىى سىفىرو كى كينتيـٍ عى
ىذه اآلية  (ٖٕ)

تنظـ ضكابط كشرائط الرىف في السفر كجاءت السنة بتنظيـ ضكابط كشرائط الرىف 
فّْيى في الحضر  أخرج البخارم في صحيحة  ٍنيىا ، قىالىٍت تيكي اًئشىةى ، رىًضيى المَّوي عى عىٍف عى

ا ًمٍف  رىسيكؿي  اعن ًدٍرعيوي مىٍرىيكنىةه ًعٍندى يىييكًدمٍّ ًبثىبلىًثيفى صى اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ كى
. كقد كضعت السنة المطيرة قكاعد كشرائط التعامؿ في الرىف قاؿ صؿ اهلل  (ٕٗ)شىًعيرو

)الظير يركب بنفقتو إذا كاف مرىكنا،كعمي الذم يركب كيشرب النفقة( عميو كسمـ:
هلل عميو كسمـ:)ال يغمؽ الرىف  مف صاحبو الذم رىنو كعميو كقاؿ صمى ا(َٖ)

 (ُٖ)غرمو(
 ثانيا: ضوابط وشرائط التعامؿ في العمالت الرقمية المشفرة البتكويف.

إليؾ الضكابط كالشرائط التي كضعيا الفقياء إلباحة التعامؿ  في العمبلت الرقمية 
 المشفرة البيتككيف.

لرقمية المشفرة ألجؿ بياف حكميا الشرعي كضع باستقراء كقائع معامبلت العمبلت ا
الفقياء مجمكعة مف الضكابط كالشرائط لصحة المعامبلت في العمبلت الرقمية 
 المشفرة البيتككيف متى ما تكفرت ىذه الشرائط كالضكابط صار الحكـ عمييا اإلباحة.

 الضوابط: )أ(:
                                                           

 .ٖٕٛ( سورة البقرة آية  ٛٚ)
البخاري: زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغرية البخاري، أبو عبد اهلل )ادلتوىف :  (ٜٕٙٔ)( أخرجو البخاري يف صحيحو برقم  ٜٚ)

 مٜٚٛٔ – ٚٓٗٔاألوىل ،  الطبعة : القاىرة –دار الشعب  -ىـ( اجلامع الصحيحٕٙ٘
 

،حتقيـــــق ٛٛٛصٖادلختصـــــر لامـــــام البخـــــارى ج (،أنظراجلـــــامع الصـــــحيحٖٕٙٚرواه البخـــــارى ىف صـــــحيحو بـــــرقم)احلـــــديث  (  ٓٛ)
 م.ٜٚٛٔىـٚٓٗٔسنة النشر ةالثالث ةللنشراليمامو الطبع ين كثريا الدكتورمصطفى ديب البغا الصادرعن دار

 

(
81

 نيل األوطار يف الشوكاين ،وأورده ٜ٘صٖج يالشافع مسند حسن متصل أنظر وقال ىذا إسنادين قط والدار يرواه الشافعاحلديث (  
 . قطين والدار ينسبو للشافعو  ٚٔٔصٖج



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 133 

رقمية االفتراضية كضع العمماء المعاصركف ضكابط لصحة التعامؿ في العمبلت ال
 المشفرة عرفت باالستقراء انحصرت في ثبلثة ضكابط كىي:

 الضابط األكؿ:أف يككف التعامؿ في العمبلت الرقمية المشفرة معمـك المصدر.

 الضابط الثاني:أف يتـ االعتراؼ بالعمبلت الرقمية مف قبؿ السمطات.

مبلت الرقمية المشفرة الضابط الثالث:أف تسف تشريعات كضكابط تنظـ التعامؿ في الع
 (ِٖ)البيتككيف.

كبالنظر لكاقع التعامؿ الدكلي في البتككيف كتطبيؽ كاقع التعامبلت عمى ىذه 
الضكابط الثبلثة يجد الباحث أف الضابط األكؿ: كىك  أف يككف التعامؿ في العمبلت 
الرقمية المشفرة معمـك المصدر متكفر في جميع التعامبلت في العمبلت الرقمية  

 لمشفرة البتككيف.ا

أما الضابط الثاني كىك: أف يتـ االعتراؼ بالعمبلت الرقمية المشفرة مف قبؿ 
ف لـ يفصح عنو فيك  السمطات.فيذا متكفر في السكاد األعظـ مف دكؿ العالـ كا 

 مسمكح بو.

أما الضابط الثالث: كىك أف تسف تشريعات كضكابط تنظـ التعامؿ في العمبلت 
 يتككيفالرقمية المشفرة الب

                                                           

، الذي انعقد يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة  جبامعة الشارقة كلية ٜٜٚص  –( كتاب وقائع مؤمتر العمالت االفرتاضية يف ادليزان  ٕٛ)
 م.ٜٕٔٓأبريل  ٚٔ-ٙٔالشريعة والدراسات االسالمية ادلنعقد يف الفرتة من 
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سرائيؿ، كقد تدعك الحاجة بقية دكؿ  فيذا مكجكد في بعض الدكؿ كقلمانيا كالسكيد كا 
العالـ في المستقبؿ القريب إلى سف تشريعات تنظـ التعامؿ في العمبلت الرقمية 
المشفرة بيتككيف طاؿ الزماف أـ قصر ألف التشريعات تدعكا ليا الحاجة كاآلف ظيرت 

تشريعات ألف التعامؿ في العمبلت الرقمية المشفرة الحاجة الماسة لسف تمؾ ال
 البتككيف أصبح كاقعا ال مفر منو.

 -)ب( : الشرائط:

كضع العمماء المعاصريف شركطا لصحة التعامؿ في العمبلت الرقمية االفتراضية 
 -المشفرة حصرىا الباحث في عشرة شركط كىي:

يا االلتزاـ بالضكابط أف تصدر البنكؾ المركزية عمبلت رقمية مشفرة يراعى في -ُ
 الشرعية كالقانكنية.

أف تسف تشريعات لمعمبلت الرقمية تحمي المصالح كتجـر  كتعاقب عمى  -ِ
 االستخداـ غير المشركع لمعمبلت الرقمية المشفرة.

أف تقـك البنكؾ المركزية بكضع لكائح منظمة لمتعامؿ في العمبلت الرقمية  -ّ
 المشفرة

كالدكلية ألجؿ بسط الرقابة عمى العمبلت تفعيؿ دكر التشريعات اإلقميمية  -ْ
 الرقمية المشفرة قبؿ إصدارىا كأثناء تداكليا.

نشر ثقافة التعامؿ مع العمبلت الرقمية االفتراضية المشفرة مف خبلؿ  -ٓ
 المنصات التقنية كاإلعبلمية

التنسيؽ الدكلي بيف الدكؿ ألجؿ الرقابة عمى التعامؿ في العمبلت الرقمية  -ٔ
 كيف.المشفرة البيتك
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تعزيز البنيات التقنية لدل الدكؿ الستيعاب التعامؿ في العمبلت الرقمية  -ٕ
 المشفرة.

 حصر إصدار العمبلت الرقمية المشفرة في البنكؾ المركزية. -ٖ
كضع ضكابط محاسبية لمشركات المالية التي تقـك بعمميات العمبلت الرقمية  -ٗ

 المشفرة.
طر العمبلت الرقمية كضع ضكابط تقنية كقانكنية كمحاسبية لتجنب مخا -َُ

 (ّٖ)المشفرة.

متى ما تكفرت ىذه الضكابط كالشرائط في أم قطر صار الحكـ في التعامؿ 
بالعمبلت الرقمية المشفرة البيتككيف مشركع كجائز شرعا، باألدلة النقمية كالعقمية 

قاؿ اهلل ،كىذا الذم عميو األدلة مف الكتاب كالسنة أما الدليؿ مف الكتاب 
ًميعنا {)تعالى:}ىيكى  ا ًفي اأٍلىٍرًض جى ـٍ مى مىؽى لىكي الًَّذم خى

أم : ألجمكـ ، فبعضو  (ْٖ
قاؿ المفسركف : أم : ىك الذم خمؽ ألجمكـ  (ٖٓ).لبلعتبار  لبلنتفاع ، كبعضو

جميع ما في األرض ؛ لتنتفعكا بو في دنياكـ بالذات أك بالكاسطة كفي دينكـ 
سىخَّ ( ٖٔ)باالعتبار كاالستدالؿ. ا ًفي كقاؿ تعالى:)كى مى ا ًفي السَّمىاكىاًت كى ـٍ مى رى لىكي
ًميعنا ًمٍنوي() ـى ًزينىةى اهلًل الًَّتي أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه ٕٖاأٍلىٍرًض جى رَّ ( كقاؿ تعالى:)قيٍؿ مىٍف حى

يىاًة الدٍُّنيىا... نيكا ًفي اٍلحى ٍزًؽ قيٍؿ ًىيى ًلمًَّذيًف آمى كقد استدؿ كثير  (ٖٖ)(كىالطَّيّْبىاًت ًمفى الرّْ
                                                           

 ، مصدر سابق.ٜٜٚص  –فرتاضية يف ادليزان ( كتاب وقائع مؤمتر العمالت اال ٖٛ)
 .ٜٕسورة البقرة اآلية (  ٗٛ)
 .ٓٗص  ٔزاد ادلسري يف علم التفسري ح -ىـ(ٜٚ٘مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن زلمد اجلوزي )ادلتوىف : (  ٘ٛ)
 
 ، .ٕٕٗص  ٗأحباث ىيئة كبار العلماء ج-ىيئة كبار العلماء بادلملكة العربية السعودية ( ٙٛ)
 .ٖٔ( سورة اجلاثية اآلية  ٚٛ)
 .ٖٙ( سورة األعراف اآلية  ٛٛ)
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كالدليؿ مف السنة  ف أىؿ السنة باآلية عمى أف األصؿ في األشياء اإلباحة،م
)فعف أبي الدرداء أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ : )) ما أحؿ اهلل في 

قاؿ  (ٖٗكتابو فيك حبلؿ ، كما حـر فيك حراـ ، كما سكت عنو فيك عفك ((.)
القطعي عمى القاعدة  صاحب تفسير المنار  : إف ىذه الجممة ىي نص الدليؿ

قاعدة األصؿ ( كَٗ)المعركفة عند الفقياء : ) إف األصؿ في األشياء اإلباحة ( .
في األشياء اإلباحة حتى يدؿ الدليؿ عمى التحريـ  قاؿ السيكطي الشافعي ىذا 
مذىبنا كعند أبي حنيفة األصؿ فييا التحريـ حتى يدؿ الدليؿ عمى اإلباحة كيظير 

أم األصؿ في أشياء اإلباحة، ( ُٗ)ككت عنو كيعضد األكؿأثر الخبلؼ في المس
قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: ))ما أحؿ اهلل فيك حبلؿ كما حـر فيك حراـ كما سكت 

كركل  (ِٗ)عنو فيك عفك فاقبمكا مف اهلل عافيتو فإف اهلل لـ يكف لينسى شيئا ((
كىا كنيى الطبراني أيضا مف حديث أبي ثعمبة ))إف اهلل فرض فرائض فبل تضيع

عف أشياء فبل تنتيككىا كحد حدكدا فبل تعتدكىا كسكت عف أشياء مف غير نسياف 
( كفي لفظ كسكت عف كثير مف غير نسياف فبل تتكمفكىا ّٗفبل تبحثكا عنيا(( )

رحمة لكـ فاقبمكىا، كركل الترمذم كابف ماجو مف حديث سمماف أنو صمى اهلل 
فقاؿ:)الحبلؿ ما أحؿ اهلل في كتابو عميو كسمـ سئؿ عف الجبف كالسمف كالفراء 

                                                           

 ( ٗٔ( وحسنو األلباين يف غاية ادلرام )  ٖ٘ٚصٕأخرجو احلاكم ج (  ٜٛ)
 م ٜٜٓٔسنة النشر : -ىـ(تفسري ادلنار الناشر : اذليئة ادلصرية العامة للكتابٖٗ٘ٔزلمد رشيد بن علي رضا )ادلتوىف : (  ٜٓ)
الناشر : دار الكتب العلمية سنة النشر :  ،ٓٙص ٕاألشباه والنظائر ج -ٜٔٔبكر السيوطي ـ سنة الوفاة  عبد الرمحن بن أيب(  ٜٔ)

 .مكان النشر : بريوت -ه.ٖٓٗٔ
أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار ÷ ،والطرباين من حديث أيب الدرداء بسند حسنٚٛٓٗأخرجو البزار  حديث رقم (  ٕٜ)

 . ٕٙص  ٓٔسند البزار ) ادلطبوع باسم البحر الزخار  جىـ م ٕٜٕ ادلتوىف :
 

طبعة مؤسسة  ،ٖٖٙص  ٘سنن الدار قطين ج  -[ٖ٘ٛ - ٖٙٓاحلسن علي بن عمر الدار قطين ] ابو( أحرجو الدار قطين يف سننو  ٖٜ)
 الرسالة.
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كلمحديث  (ْٗ)كالحراـ ما حـر اهلل في كتابو كما سكت عنو فيك مما عفا عنو( 
 طرؽ أخرل.

ىذا األصؿ يتبعو أف تككف معامبلت الناس فيما خمقو اهلل لمنفعتيـ مباحة إال ما كرد 
تاب فبمقتضى األدلة الشرعية مف الك (ٓٗ)فيو دليؿ بخصكصو يقتضي غير ذلؾ 

كالسنة كىذه القاعدة تككف العمبلت الرقمية المشفرة البيتككيف حبلؿ مباح كجائزة 
 شرعا.

 الخبلصة:
حكـ العمبلت الرقمية المشفرة البيتككيف إذا تكفرت في المعاممة ضكابطيا كشرائطيا 
فيي مشركعة كتعامؿ في المباح كحكميا القانكني إذا تكفرت شركطيا كذلؾ حكميا 

 لتعامؿ في المسمكح فيو.المشركعية كا

المطمب الرابع: أثر التكييؼ الفقيي والحكـ الشرعي لمعمالت الرقمية عمى 
 االلتزامات التعاقدية:

إذا تـ لحكـ عمى العمبلت الرقمية المشفرة باإلباحة أك المنع فميذا الحكـ أثر عمى 
ء جميع الحقكؽ صحة االلتزامات التعاقدية أك بطبلنيا، فإذا حكـ باإلباحة يتـ استيفا
ذا حكـ عمييا بالحرمة أك البطبلف، "ظير أثر ذلؾ بقف  ال يترتب عمى المالية كا 

المحـر أك الباطؿ أم أثر أصبلن، فيك كالمعدـك سكاء، فبل تنتقؿ الممكية في 
                                                           

 ،ٕٕٓص ٗح سنن الرتمذي جاجلامع الصحي (ٕٙٚٔسنن الرتمذي حديث رقم )زلمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي،(  94)
 .حتقيق : أمحد زلمد شاكر وآخرون -بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  :الناشر 

 
 

 . مصدر سابق..ٕٕٗص  ٗأحباث ىيئة كبار العلماء ج-ىيئة كبار العلماء بادلملكة العربية السعودية(  ٜ٘)
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العكضيف في عقد البيع مثبلن، كال يترتب عمى الزكاج الباطؿ حؿ االستمتاع كالنفقة 
 .(ٔٗ)كالتكارث"

مـز تكفير ضكابط كشرائط المعاالت في العمبلت الرقمية المشفرة البتككيف كعميو ي
براء الذمـ في االلتزامات  حتى يككف ليا أثر إيجابي باستيفاء الحقكؽ في العقكد كا 
التعاقدية، كليذا يمـز إعماؿ العقكد كليس إىماليا أك منعيا متى ما تطمبت ضكابط أك 

لتصح العقكد كيظير أثرىا باستيفاء الحقكؽ  شرائط يجب تكفير الضكابط كالشرائط
 كبراءة الذمـ.

 الخاتمة:

بعد الفراغ مف كتابة ىذا البحث تكصؿ الباحث لنتائج كثيرة أىميا أجمميا في النقاط 
 اآلتية:

تعد العمبلت الرقمية مف التقنية كاستخداـ التقنية مشركع لو تقصيؿ شرعي إذا أوال:
 خضع لمضكابط الشرعية

مبلت الرقمية المشفرة كثيرة أشيرىا البتككيف التي يتـ إنتاجيا الكتركنيا العثانيا:
 كالتعامؿ فييا كذلؾ

                                                           

 دمشق -سوريَّة  -الناشر : دار الفكر  ،ٕٖٙص ٗج-الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَُّتوُ  -أ.د. َوْىَبة الزَُّحْيِليّ (  96)
 .الطبعة : الطَّبعة الرَّابعة ادلنقَّحة ادلعدَّلة
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عمى الرغـ مف أف العمبلت الرقمية المشفرة صارت كاقعا في حياة الناس كلـ  ثالثا:
ككادكر كقيرغيستاف  تمتع التعامؿ بيا إال ست دكؿ في العالـ كىي: بكلندا كا 

 زائر،  إال أف ىنالؾ قصكر في التشريع ألجؿ تنظيميا.كبنغبلديش كنيباؿ كالج

كيؼ الفقياء المعاصريف العمبلت الرقمية ككنيا عممة الكتركنية تقخذ حكـ  رابعا:
النقكد لكف ليصح التعامؿ بيا تحتاج لضكابط حصرت في ثبلثة ضكابط كشرائط 

 حصرت في عشرة شرائط.

باحث أنيا ال يمكف الجـز بحرمتيا أك بالنظر لطبيعة العمبلت الرقمية يجد ال خامسا:
إباحتيا كلكف تككف مباحة بضكابطيا كشرائطيا التي كضعيا الفقياء كتككف محظكرة 

 إذا خمت مف تمؾ الضكابط كالشرائط.

 التوصيات:

أكصي المجتمع الدكلي أف يعترؼ بالعمبلت الرقمية  المشفرة كيسعى لتنظيميا -ُ
 ككضع تشريعات ليا.

اإلقميمي أف يتكاتؼ كتتضافر جيكده لتنظيـ التعامؿ في  أكصي المجتمع-ِ
 العمبلت الرقمية كفؽ القانكف.

أكصي حككمات األقطار خاصة العربية كاإلسبلمية بسف تشريعات لمعمبلت -ّ
 الرقمية ال تخالؼ أحكاـ الشريعة االسبلمية.

 المصادر والمراجع:
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 أكال:*القرآف الكريـ كتفسيره.

 كتب التفسير:
لجكزم:جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى : ابف ا-ُ

 َُْْ -بيركت  -زاد المسير في عمـ التفسير طبعة المكتب اإلسبلمي  -ىػ(ٕٗٓ
 ق
ىػ(تفسير المنار الناشر : الييئة ُّْٓمحمد رشيد بف عمي رضا )المتكفى : -ِ

 ـ َُٗٗسنة النشر : -المصرية العامة لمكتاب
 سنة:ثانيا:كتب ال

البخارم، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل -ّ
القاىرة،الطبعة : األكلى  –ىػ( الجامع الصحيح الناشر : دار الشعب ِٔٓ)المتكفى : 

 ـ.ُٕٖٗ –ق َُْٕ، 
ىػ، السنف ْٖٓالبييقي:ابك بكر أحمد بف الحسيف بف عمى البييقي المتكفى سنة -ْ

 ىػُُّْعف دار المعرفة بيركت لبناف رقـ الطبعة بدكف تاريخيا الكبرل الصادر

كاإلماـ -الترمذم:ابك عيسى محمد بف عيسى بف سكره الضحاؾ السممي الترمذم -ٓ
أبك العمى محمد المبارؾ فكرم،جامع الترمذم مع تحفة األحكذم الصادر عف دار 

 الفكر لمطباعة كالنشر بيركت رقـ الطبعة كتاريخيا بدكف.

، مسند الدارمي  -ٔ ًف بف الفضؿ الدَّاًرًميَّ ٍبًد الرٍَّحمى ٍبًد اهلًل ٍبًف عى مَّدو عى الدارمي:ابك ميحى
 المعركؼ بسنف الدارمي،طبعة دار الميغني، رقميا كتقريخيا بدكف.

[.مسند َِْ - َُٓالشافعي:محمد بف إدريس أبك عبد اهلل الشافعي.] -ٕ
 بيركت. -الشافعي.الناشر : دار الكتب العممية 
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ابف ماجة:ابك عبد اهلل بف محمد بف يزيد القزكيني الشيير بابف ماجو المتكفى -ٖ
ىػ،سنف ابف ماجو الصادر عف دار الحديث لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت ِٕٓسنة

 لبناف رقـ الطبعة كتاريخيا بدكف.

الناشر : دار -صحيح مسمـ-مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم-ٗ
 تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي -بيركت –إحياء التراث العربي 

 ثالثا:كتب الفقو:
عبد الرحمف بف أحمد بف رجب السبلمي البغدادم ثـ الدمشقي، أبك ابف رجب -َُ

، الطبعة الثالثة المطبعة الحمبية سنة  ٗٓجامع العمـك كالحكـ ص  الفرج، زيف الديف
 ىػ ُِّٖالطبع 
األشباه  -ُُٗمف بف أبي بكر السيكطي ػ سنة الكفاة عبد الرحالسيكطي:-ُُ

مكاف  -ق.َُّْ، الناشر : دار الكتب العممية سنة النشر : َٔص ِكالنظائر ج
 النشر : بيركت.

مف أحكاـ الفقو اإلسبلمي ،مصدر الكتاب  -عبد اهلل بف جار اهلل آؿ جار اهلل-ُِ
 المكتبة الشاممة.

حكاـ الربا.المصدر المكتبة المفصؿ في أ-عمي بف نايؼ الشحكد-ُّ
 الشاممة.كمجكعة مؤلفيف: القضايا االقتصادية المصدر المكتبة الشاممة.

ٍيًميٌ  -ُْ  –سكريَّة  -الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلَّتيوي ، الناشر : دار الفكر  -أ.د. كىٍىبىة الزُّحى
 دمشؽ الطبعة : الطَّبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة.تاريخيا بدكف.

 ابعا:الفتاوى:ر 
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صفحة جريدة زماف التركية عمى  -فتكل رئاسة الشؤكف الدينية بدكلة تركيا -ُٓ
 االنترنيت .

 ـ َُِٕ/ُِ/ُْفتكل دار اإلفتاء الفمسطينية الصادرة بتاريخ -ُٔ

ـ بمكقع دار َُِٕديسمبر  ِٖفتكل دار اإلفتاء المصرية الصادرة بتاريخ -ُٕ
 اإلفتاء المصرية 

، تاريخ الفتكل َّْٖٗكقاؼ كالعمؿ الخير بدبي، رقـ الفتكل:فتكل دار األ-ُٖ
ـ، الفتكل منشكرة عمى مكقع الييئة العامة لمشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ َُِٖ/ُ/َّ

 بدكلة اإلمارات

 خامسا:البحوث:

تكييفو الفقيي كحكـ -أكقر ايبسي  عدناف الغكؿ، بحث بعنكاف البتككيف ماىيتو -ُٗ
ـ في مجمة كمية البحى َُِٗ/ ٓ/ِٔمنشكر بتاريخ بحث -التعامؿ فيو شرعا

 جامعة  جيمكشاف كابكؿIssn:2146-7900لمحكمة بالرقـ الدكلي 

الدكتكر عبد اهلل الباحكت:بحث ثاف بعنكاف:النقكد االفتراضية مفيكميا كأنكاعيا --َِ
كآثارىا االقتصادية منشكر في مجمة االقتصاد كالتجارة بجامعة عيف شمس بتاريخ 

 http://iefpedia.com/arab/?p=40014ـ  منشكر عمى الرابط  َُِٕ/ُ/ُ
األحكاـ  الدكتكر عبد اهلل بف محمد بف عبد الكىاب العقيؿ،بحث بعنكاف: -ُِ 

الفقيية المتعمقة بالعمبلت اإللكتركنية. منشكر في مجمة عمادة البحث العممي 
الرابط االلكتركنية  بالجامعة االسبلمية بالمدينة المنكرة. عمى 

http://iefpedia.com/arab/?p=40125 
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الدكتكر غساف محمد الشيخ بحث بعنكاف:بالتقصيؿ الفقيي لمعمبلت الرقمية -ِِ
البتككيف نمكذجا،منشكر في كتاب كقائع المؤتمر الدكلي الخامس عشر لكمية الشريعة 

اضية ، عنكاف المؤتمر العمبلت االفتر ُٓكالدراسات االسبلمية جامعة الشارقة  ص 
ـ منشكر عمى الرابط َُِٗأبريؿ  ُٕك  ُٔفي الميزاف  تاريخ المؤتمر 

http://www.sharjah.ac.ae/ar/Media/Conferences/Vce2019/Page
s/default.aspx 

الذم انعقد في دكلة –كتاب كقائع مؤتمر العمبلت االفتراضية في الميزاف  -ِّ
ة الشريعة كالدراسات االسبلمية المنعقد اإلمارات العربية المتحدة  بجامعة الشارقة كمي

 ـ.َُِٗأبريؿ  ُٕ-ُٔفي الفترة مف 

 أبحاث ىيئة كبار العمماء-ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية-ِْ

 سادسا:مصادر القانوف  وأخرى:
بياف منتدل االقتصاد اإلسبلمي المنشكر عمى صفحات االنترنيت الرابط  -ِٓ

https://bit.ly/2UibK1f 
نماذج في تشكيؿ العمارة المدنية   -عمركا إسماعيؿ، الفف المعمارم االسبلمي -ِٕ

 ، الطبعة كالطابع كسنة النشر بدكف.
ـ منشكر عمى صفحة بنؾ ََِٕقانكف المعامبلت االلكتركنية )السكداني( لسنة -ِٖ

  WWW.Cbos.gov.sdالسكداف المركزم االلكتركنية  
 

 سابعا:المعاجـ المغوية:
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المعجـ  إبراىيـ مصطفى ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ محمد النجار -ِٖ
 مجمع المغة العربية. تحقيؽ :-دار الدعكة دار النشر :الكسيط ػ ،

مصدر الكتاب : مكقع يعسكب،كىك -مجمكعة مف الفقياء:معجـ لغة الفقياء ،-ِٗ
 مكافؽ لممطبكع ،مقخكذ مف المكتبة الشاممة االلكتركنية.

 نا:المراجع بالمغات األخرى:ثام

َّ-- Assessing the Differences in Bitcoin & Other 
Cryptocurrency Legality Across National Jurisdictions Social 
Science Research Network (SSRN). Accessed 25 September 

  .كام باؾ مشيفعمى مكقع  َُِٖيكنيك  ّبتاريخ  نسخة محفكظة .2017
ُّ--"Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions". loc.gov. 

The Law Library of Congress, Global Legal Research Center. 
  .ـَُِٗيكنيك  ِْفي  األصؿمؤرشؼ مف  .2014

ِّ--"The exchange of traditional currencies for units of the 
'bitcoin' virtual currency is exempt from VAT" (PDF). Court of 

Justice of the European Union.  األصؿمؤرشؼ مف (PDF)  ِٓفي 
 :Bitcoin currency exchange not liable for VAT taxes"-َُِٗيكنيك 

top EU court". Reuters. 22 October 2015.  في  األصؿمؤرشؼ مف
  َُِٓأكتكبر  ِٓ

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3042248
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3042248
https://web.archive.org/web/20180603000413/https:/papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3042248
https://web.archive.org/web/20180603000413/https:/papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3042248
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://web.archive.org/web/20190624142501/http:/www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/
https://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/
https://web.archive.org/web/20190625210711/https:/curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf
https://web.archive.org/web/20190625210711/https:/curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf
https://web.archive.org/web/20151025122026/http:/www.reuters.com:80/article/2015/10/22/us-bitcoin-tax-eu-idUSKCN0SG0X920151022?
https://web.archive.org/web/20151025122026/http:/www.reuters.com:80/article/2015/10/22/us-bitcoin-tax-eu-idUSKCN0SG0X920151022?
https://www.reuters.com/article/us-bitcoin-tax-eu/bitcoin-currency-exchange-not-liable-for-vat-taxes-top-eu-court-idUSKCN0SG0X920151022
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ّّ--  Bodoni, Stephanie; Thomson, Amy (22 October 2015). 
"EU's Top Court Rules That Bitcoin Exchange Is Tax-Free". 

Bloomberg Business. Bloomberg.  نكفمبر  ُْفي  األصؿمؤرشؼ مف
 ـَُِٖ

ّْ--  European Central Bank (October 2012). Virtual Currency 
Schemes (PDF). Frankfurt am Main: European Central Bank. 

ISBN 978-92-899-0862-7.  األصؿمؤرشؼ مف (PDF)  نكفمبر  ٔفي
 ـَُِٗ

ّٓ--  Szczepański, Marcin (November 2014). "Bitcoin: Market, 
economics and regulation" (PDF). European Parliamentary 
Research Service. Annex B: Bitcoin regulation or plans therefor 

in selected countries. Members' Research Service. صفحة ٗ .
  ـَُِٗيكنيك  َّفي  (PDF) األصؿمف مؤرشؼ 

ّٔ-"EBA Opinion on 'virtual currencies" (PDF). European 
Banking Authority. 4 July 2014. األصؿ. مؤرشؼ مف ْٔ صفحة (pdf) 

  .َُِٗيكنيك  ِٖفي 

ّٕ-MEPs call for virtual currency watchdog to combat money 
laundering and terrorism | News | European Parliament  نسخة

  .كام باؾ مشيفعمى مكقع  َُِٕمايك  18 محفكظة

https://web.archive.org/web/20181114224101/https:/www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-22/bitcoin-virtual-currency-exchange-is-tax-free-eu-court-says-ig21wzcd
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-22/bitcoin-virtual-currency-exchange-is-tax-free-eu-court-says-ig21wzcd
https://web.archive.org/web/20191106022000/https:/www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
https://web.archive.org/web/20191106022000/https:/www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-92-899-0862-7
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
https://web.archive.org/web/20190630225151/http:/www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/LDM_BRI(2014)140793_REV1_EN.pdf
https://web.archive.org/web/20190630225151/http:/www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/LDM_BRI(2014)140793_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/LDM_BRI(2014)140793_REV1_EN.pdf
https://web.archive.org/web/20190628011310/https:/eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
https://web.archive.org/web/20170518055820/http:/www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
https://web.archive.org/web/20170518055820/http:/www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
https://web.archive.org/web/20170518055820/http:/www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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ّٖ--European Union Adopts Tighter Bitcoin Controls Amid 
Terrorism Crackdown - CoinDesk عمى  َُِٕمايك  18 نسخة محفكظة

  .كام باؾ مشيفمكقع 

ّٗ--The European Union Wants to Identify Bitcoin Users  مكقع
  .كام باؾ مشيف

َْ--"Guidance for a Risk-Based Approach: Prepaid Cards, 
Mobile Payments and Internet-based Payment Services" 
(PDF). Guidance for a risk-based approach. Paris: Financial 

Action Task Force (FATF). June 2013. مؤرشؼ مف ْٕ صفحة .
  .(PDF) األصؿ

ُْ-  Zitouni, Aymen (26 October 2017). "PLF 2018: L'Algérie 
veut interdire le Bitcoin et les autres crypto-monnaies". 

Huffington Post.  

ِْ-.  Bitcoin: MTDS adopte le paiement par crypto-monnaie 
de ses services au Maroc - H24info  

ّْ-.Office des Changes | Maroc  

ْْ-
.https://web.archive.org/web/20180516203841/http://www.am
mc.ma/sites/default/files/communique%20monnaies%20virtuell

http://www.coindesk.com/european-union-proposes-tighter-bitcoin-controls-panama-papers-response/
http://www.coindesk.com/european-union-proposes-tighter-bitcoin-controls-panama-papers-response/
https://web.archive.org/web/20170518061451/http:/www.coindesk.com/european-union-proposes-tighter-bitcoin-controls-panama-papers-response/
https://web.archive.org/web/20170518061451/http:/www.coindesk.com/european-union-proposes-tighter-bitcoin-controls-panama-papers-response/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://www.cryptocoinsnews.com/the-european-union-wants-to-identify-bitcoin-users/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://web.archive.org/web/20180619181612/http:/www.fatf-gafi.org:80/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf
https://web.archive.org/web/20180619181612/http:/www.fatf-gafi.org:80/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf
https://web.archive.org/web/20180814165945/https:/www.huffpostmaghreb.com/2017/10/26/algerie-interdiction-bitc_n_18384452.html
https://web.archive.org/web/20180814165945/https:/www.huffpostmaghreb.com/2017/10/26/algerie-interdiction-bitc_n_18384452.html
https://www.h24info.ma/economie/bitcoin-mtds-adopte-paiement-crypto-monnaie-de-services-maroc/
https://www.h24info.ma/economie/bitcoin-mtds-adopte-paiement-crypto-monnaie-de-services-maroc/
http://www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/actualites/communiqu%C3%A9%20monnaies%20virtuelles.pdf
https://web.archive.org/web/20180516203841/http:/www.ammc.ma/sites/default/files/communique%20monnaies%20virtuelles%20FR_
https://web.archive.org/web/20180516203841/http:/www.ammc.ma/sites/default/files/communique%20monnaies%20virtuelles%20FR_
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es%20FR_16-
http://www.pam.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9

%88%D9%8A%D9%86-
%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-
%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9  كام باؾ مشيفمكقع. 

ْٓ.  Central Bank of Nigeria bans transaction in bitcoins, 
onecoin, others ▷  NAIJA.NG كام باؾ مشيفمكقع   نسخة محفكظة  

ْٔ.  Central Bank of Nigeria Says ‘We Can’t Stop Bitcoin’ – 
Bitcoin- News   كام باؾ مشيفمكقع.  

ْٕ-.  Why Nigeria has not adopted Bitcoin technology – CBN | 
TODAY.NG كام باؾ مشيفعمى مكقع  َُِٕأغسطس  26 نسخة محفكظة.  

ْٖ-.  "Position Paper on Virtual Currencies" (PDF). South 
African Reserve Bank.  األصؿمؤرشؼ مف (PDF)  ديسمبر  ِِفي

 ـ .َُِٖ

ْٗ-
https://web.archive.org/web/20190528164241/https://www.jor

adp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017076.pdf. 

https://web.archive.org/web/20180516203841/http:/www.ammc.ma/sites/default/files/communique%20monnaies%20virtuelles%20FR_
http://www.pam.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://www.pam.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://www.pam.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://www.pam.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://www.pam.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://www.pam.ma/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://www.naij.com/1083244-central-bank-nigeria-bans-transaction-bitcoins-onecoin-others.html
https://www.naij.com/1083244-central-bank-nigeria-bans-transaction-bitcoins-onecoin-others.html
https://web.archive.org/web/20170912021520/https:/www.naij.com/1083244-central-bank-nigeria-bans-transaction-bitcoins-onecoin-others.html
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في تعميـ ميارات القراءة والكتابة لمصفوؼ  فاعمية التعميـ عف بعد"
مف وجية نظر معممي  الثالثة األولى في ظؿ جائحة كورونا

 ."الصؼ في محافظة الزرقاء

 

Effectiveness of distance education in teaching 
reading and writing skills for the first three 

grades in light of the Corona pandemic from 
the point of view of classroom teachers in 

Zarqa Governorate. 

 

 

 .حناف خميؿ محمد الحميدي
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 .الممخص

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف فاعميػػػة التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد فػػػي ظػػػؿ انتشػػػار فيػػػركس  
لػػى ميػػارات القػػراءة كالكتابػػة مػػف كجيػػة نظػػر معممػػي ككركنػػا فػػي تعمػػيـ طمبػػة الصػػفكؼ الثبلثػػة األك 

الصؼ في محافظػة الزرقػاء، كاعتمػدت ىػذه الدراسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي، الػذم يعتمػد عمػى 
جمػػع البيانػػات مػػف عينػػة الدراسػػة مػػف معممػػي الصػػؼ فػػي محافظػػة العاصػػمة باسػػتخداـ االسػػتبانة 

لصؼ في محافظة العاصمة كبينػت نتػائج ( مف معممي آَالمعدة لذلؾ كتككنت ىذه العينة مف )
الدراسػػة تقيػػيـ ػفاعمية التعمػػيـ عػػف بعػػد فػػي ظػػؿ انتشػػار فيػػركس ككركنػػا مػػف كجيػػة نظػػر معممػػي 

( بدرجػػػة متكسػػػطة، كأف ٕٓ.َ( بػػػانحراؼ معيػػػارم )ْٓ.ِالصػػػؼ فػػػي محافظػػػة الزرقػػػاء قػػػد بمػػػا )
ف كانػػػت ذات مسػػػتكل غيػػػر مرت فػػػع إال أف لػػػو جميػػػع المجػػػاالت جػػػاءت بدرجػػػة متكسػػػطة، كىػػػذا كا 

مبػػػررات كدكاعػػػي ليػػػا كلكػػػف األىػػػـ مػػػف ذلػػػؾ الضػػػرر البػػػالا الػػػذم كقػػػع ببلشػػػؾ عمػػػى أبنائنػػػا طمبػػػة 
الصػػفكؼ األكلػػى كانعكاسػػاتو السػػمبية عمػػى مسػػتكل امػػتبلكيـ لميػػارات القػػراء كالكتابػػة، األمػػر الػػذم 

يجػػػاد الخطػػػط  يتطمػػػب مػػػف الجيػػػات التربكيػػػة فػػػي األردف التفكيػػػر جػػػديان عػػػف تطػػػكير ىػػػذا الػػػنمط كا 
 كاإلستراتيجيات ألكقات الطكائ.

 التعميـ عف بعد، فيركس ككركنا، معممك الصؼ.الكممات المفتاحية: 

Abstract 

This study aimed to reveal the effectiveness of distance education in 

light of the spread of the Corona virus in teaching the first three grades 

students reading and writing skills from the point of view of classroom 

teachers in theZarqa Governorate. class in the Capital Governorate 

using the questionnaire prepared for this purpose. This sample 

consisted of (50) classroom teachers in the Capital Governorate,The 

results of the study showed the evaluation of the effectiveness of 
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distance education in light of the spread of the Corona virus from the 

point of view of classroom teachers in the Capital Governorate, which 

amounted to (2.45) with a standard deviation of (0.57) with a medium 

degree, and that all fields came to a medium degree, and this, although 

it was of a not high level, but It has justifications and motives for it, but 

most importantly, the serious harm that undoubtedly occurred to our 

children in the first grades and its negative repercussions on the level of 

their possession of reading and writing skills, which requires educational 

authorities in Jordan to think seriously about developing this pattern and 

finding plans and strategies for times of crisis. 

Key words:Distance education, coronavirus, classroom teachers. 

 المقدمة:

أصػػاب فػػايركس ككركنػػا  فػػي اآلكنػػة األخيػػرة أعػػدادا ىائمػػة مػػف البشػػر ، حيػػث ظيػػرت 
آثػػاره عمػػى معظػػـ دكؿ العػػالـ، األمػػر الػػذم اسػػتنفر المجتمػػع الػػدكلي كاضػػطرىا التخػػاذ 

ئية كالعبلجية لمحاكلة السػيطرة عمػى ىػذا المػرض كالحيمكلػة العديد مف اإلجراءات الكقا
دكف تفشػػيو كعمػػى الػػرغـ مػػف الجيػػكد المبذكلػػة إال أف النتػػائج كانػػت كخيمػػة عمػػى كافػػة 
الصعد، كقد انتشر فايركس ككركنا فػي العػالـ بقسػره حاصػدان أركاح اآلالؼ مػف البشػر 

ر؛ كممػػا سػػاىـ فػي انتقالػػو بػػيف إذ بػات ىػػذا االنتشػار كالنػػار فػػي اليشػيـ ال تبقػػي كال تػذ
األشػخاص المخالطػػة مػػع المصػػابيف بػػو نظػػران أف الفػػرد ال يمكنػػو أف يعػػيش بمعػػزؿ عػػف 
محيطػػػو كمػػػا أف الجماعػػػة ال غنػػػى ليػػػا عػػػف المجتمػػػع، لػػػذلؾ سػػػعت الػػػدكؿ إلػػػى عػػػزؿ 
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األشخاص المصابيف مستخدمة ما تممكو مف كسائؿ الضبط اإلدارم؛ إمػا فػي منػازليـ 
نقاذ المجتمػع فػي أك في مراكز صحي ة متخصصة لمحاكلة إنقاذ الشخص المصاب، كا 

 )ََِِآف كاحد)ابك حجيمو ،

 :مشكمة الدراسة

ا فػػػي مختمػػػؼ عانػػػت المجتمعػػػات فػػػي جميػػػع العػػػالـ مػػػف تبعػػػات انتشػػػار فيػػػركس ككركنػػػ
قتصػػػادية كالتربكيػػػة كغيرىػػػا ، كتكقفػػػت قطاعػػػات كاسػػػعة إال أنيػػػا الجكانػػػب الحياتيػػػة كاال
لكيفيػػة التعامػػؿ مػػع الكضػػع القػػائـ كمنيػػا المجػػاؿ التعميمػػي ، حيػػث سػػرعاف مػػا تػػداركت 

كاف البديؿ المتعػارؼ عميػو ىػك التعمػيـ عػف بعػد ،كلعػؿ مػف أكبػر المسػتكيات التعميميػة 
التي تقثرت ىي فئة طمبػة الصػفكؼ الثبلثػة األكلى،كباعتبػار أنيػـ فػي مرحمػة التقسػيس 

عمييػػا فػػي مختمػػؼ المػػكاد التػػي تػػدرس السػػيما فػػي جانػػب القػػراءة كالكتابػػة كالتػػي يعتمػػد 
بالمغة المعتمدة كىي المغة العربية ، كمف ىنا تتبمكر فكػرة مشػكمة الدراسػة كىػي البحػث 
عػػف مػػدل فاعميػػة التعمػػيـ عػػف بعػػد فػػي تعمػػيـ الصػػفكؼ الثبلثػػة األكلػػى لميػػارات القػػراءة 

بحػث فػي كالكتابة ، كذلؾ بعد عاـ مف تعطؿ التعميـ الكجاىي ، فكاف مف الضػركرم ال
مدل تحقيؽ التعميـ عػف بعػد غايتػو مػف تػكفير كتحقيػؽ اإللمػاـ مػف طمبػة ىػذا المسػتكل 

 التعميمي لميارات القراءة كالكتابة.

 سئمة الدراسة:أ

 التالي:الرئيسي تسعى الدراسة لئلجابة عف السؤاؿ 

  ما مدى فاعميػة التعمػيـ عػف بعػد فػي ظػؿ انتشػار فيػروس كورونػا فػي تعمػيـ
ة والكتابػػة لمصػػفوؼ الثالثػػة األولػػى مػػف وجيػػة نظػػر معممػػي ميػػارات القػػراء

 محافظة الزرقاء؟  الصؼ  في

 :كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية اآلتية
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الصػػػفكؼ الثبلثػػػة  لتعمػػػيـ طمبػػػة مػػػا مسػػػتكل اسػػػتمرارية عمميػػػة التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد .ُ
 األكلى ميارات القراءة كالكتابة؟

لتعمػػيـ طمبػػة الصػػفكؼ الثبلثػػة  عمػػيـ عػػف بعػػدصػػعكبات اسػػتخداـ الت مسػػتكل مػػا .ِ
 األكلى ميارات القراءة كالكتابة في مدارس محافظة الزرقاء ؟

لتعمػػيـ طمبػػة الصػػفكؼ  مػػا مسػػتكل تفاعػػؿ معممػػي الصػػؼ مػػع التعمػػيـ عػػف بعػػد .ّ
 مدارس محافظة الزرقاء؟ في الثبلثة األكلى ميارات القراءة كالكتابة

مػدارس محافظػة الزرقػاء مػف  عف بعد  فػيما مستكل تفاعؿ الطمبة مع التعميـ  .ْ
 كجية نظر معممي الصؼ؟

 

 :أىداؼ الدراسة

تيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف فاعميػػة التعمػػيـ عػػف بعػػد فػػي ظػػؿ انتشػػار فيػػركس 
ككركنا في تعميـ طمبة الصفكؼ الثبلثة األكلى ميارات القراءة كالكتابة مف كجية نظػر 

 معممي الصؼ في محافظة الزرقاء.

تيدؼ إلى قياس مسػتكل اسػتمرارية عمميػة التعمػيـ عػف بعػد، كالكشػؼ عػف مسػتكل كما 
معيقػات اسػتخداـ التعمػيـ عػف بعػد، كمسػػتكل تفاعػؿ الطمبػة كمعممػك الصػؼ مػع التعمػػيـ 

 عف بعد في محافظة الزرقاء".

 أىمية الدراسة:

 تظير أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:

 األىمية النظرية:
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مسػػػػتكل فاعميػػػػة التعمػػػػيـ عػػػػف بعػػػػد فػػػػي تعمػػػػيـ ميػػػػارات القػػػػراءة تتقمػػػػؿ الباحثػػػػة أف تبػػػػيف 
كالكتابػػػة لمصػػػفكؼ الثبلثػػػة األكلػػػى ،السػػػيما كأف مثػػػؿ ىػػػذا الكبػػػاء يػػػقتي عبػػػر مكجػػػات 
متكررة كحتى نبني نيجػا سػميما لمتعامػؿ مػع مثػؿ ىػذه الظػركؼ ، األمػر الػذم يصػعب 

 ترؾ مثؿ ىذه الفئة كىـ في مرحمة التقسيس.

 :األىمية العممية

كس مثؿ ىذه الدراسة جكانب القكة أك الضعؼ في التعمػيـ عػف بعػد لطمبػة الصػفكؼ تع
الثبلثػػة األكلػػى لػػتعمـ ميػػارات القػػراءة كالكتابػػة كالتػػي يستشػػعر بيػػا معممػػك الصػػؼ كىػػـ 
المعنيكف بتدريس الصفكؼ الثبلثة األكلػى ، كمػف ثػـ يمكػف لصػناع القػرار فػي الميػداف 

ميـ ىذه الفئة مف الطمبة كبناء خطػط تربكيػة لمجػاراة التربكم مف اتخاذ استراتيجيات لتع
ىذه الجائحة كالتقميؿ مف آثارىػا عمػى مسػتكل الطمبػة فػي تعمػـ ميػارات القػراءة كالكتابػة 

 كأم حدث طارئ مستقببلن. 

 :المصطمحات اإلجرائية لمدراسة

 الفاعمية: 
( كعرفػت ُّٖٗأف الفاعمية تعني : الكصػكؿ إلػى األىػداؼ كالنتػائج المتكقعػة)المنيؼ،

الفاعميػػػػة أيضػػػػا أنيػػػػا مػػػػدل صػػػػبلحية العناصػػػػر المسػػػػتخدمة لمحصػػػػكؿ عمػػػػى النتػػػػائج 
 (ُْٗٗالمطمكبة)بدكم، 

 التعميـ عف بعد: 
( أنػػػو نظػػػاـ يسػػػمح بإمكانيػػػة نقػػػؿ كتكصػػػيؿ المػػػادة العمميػػػة عبػػػر ََِِعرفػػػو )محمػػػد،

كسائؿ متعددة دكف حاجة الطالب الحضكر إلى قاعات الدرس بشػكؿ منػتظـ فالطالػب 
 ىك المسؤكؿ عف تعميـ نفسو

نػػكع مػػف التعمػػيـ يكػػكف فيػػو الطالػػب بمعػػزؿ عػػف معممػػو  ( أنػػوََِِكعرفػػو )مقػػدادم، 
كفػػػػي أم كقػػػػت يريػػػػد كيسػػػػتخدـ الكسػػػػائط التكنكلكجيػػػػة كالقنػػػػكات التمفزيكنيػػػػة كالمنصػػػػات 
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اإللكتركنيػػػػة الشػػػػاممة لكػػػػؿ المنػػػػاىج التعميميػػػػة كالمراحػػػػؿ الدراسػػػػية كالتػػػػي أعػػػػدتيا كزراه 
 كالتعميـ األردنية الستمرار العممية التعميمية في ضكء أزمة ككرنا كمستجداتيا. التربية

 (:19-فيروس كورونا )كوقيد 
(ىػػك فيركسػػات ككركنػػا ىػػي مجمكعػػة كبيػػرة مػػف الفيركسػػات ََِِعرفػػو )الػػدعجاني، 

التي يمكف أف تصيب الحيكانات كالبشر عمى حػد سػكاء، حيػث تسػبب أمػراض الجيػاز 
 تي تككف خفيفة مثؿ نزالت البرد أك شديدة مثؿ االلتياب الرئكم.التنفس م، سكاء ال

 ميارات القراءة والكتابة 

( فقالت:ميػػارات القراءة:كىػػي قػػدرة الطالػػب عمػػى إكمػػاؿ الكممػػة َُِْعرفتيما)نصػػر،
كاختيػػار شػػكؿ الحػػرؼ المناسػػب ككصػػؿ المقػػاطع كتكظيػػؼ األسػػماء  بػػالحرؼ النػػاقص

ع كاسػػػػػتخداـ أدكات االسػػػػػتفياـ كاسػػػػػتخراجيا كحػػػػػؿ كالتمييػػػػػز بػػػػػيف المفردكالمثنػػػػػى كالجمػػػػػ
فيػػي تكػػكيف كممػػات ليػػا معنػػػى  جديػػدة  كأمػػا ميػػػارات الكتابػػة الكممػػات ثػػـ يكػػكف كممػػة
كمػاؿ العبػارات كترتيػب الكممػات كترتيػب  بداللة الصكرة كتككيف كممات مػف الحػركؼ كا 
 الصكرة بجمؿ مفيدة ككتابة ما يممى عميو غيبا. الجمؿ كالتعبير عف

 : الثالثة األساسية األولى وؼالصف 

حسب أنظمة كزارة التربية كالتعميـ األردنية، تعرفيػا الباحثػة بقنيػا إحػدل مراحػؿ التعمػيـ 
العػػػاـ فػػػي المػػػدارس األردنيػػػة التػػػي تضػػػـ الصػػػفكؼ مػػػف األكؿ األساسػػػي إلػػػى الثالػػػث 

 األساسي.

 حدود الدراسة:

  يمكف تعميـ نتائج ىذه الدراسة في ضكء الحدكد اآلتية:

 ( مف معممي كمعممات الصؼ.َٓكتمثؿ عينة الدراسة كىـ )الحد البشري: .ُ

 تـ تنفيذ ىذه الدراسة في مدارس محافظة الزرقاء.الحد المكاني: .ِ
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-2020: تـ تنفيذ ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي )الحد الزماني .ّ
2021.) 

بعػػد فػػي ظػػؿ : ركػػزت ىػػذه الدراسػػة عمػػى "فاعميػػة التعمػػيـ عػػف الحػػد الموضػػوعي .ْ
انتشػػػار فيػػػركس ككركنػػػا فػػػي تعمػػػيـ ميػػػارات القػػػراءة كالكتابػػػة لمصػػػفكؼ الثبلثػػػة 

 األكلى مف كجية نظر معممي الصؼ في محافظة الزرقاء.

 محددات الدراسة:

محدكدية المراجع التي تناكلت فاعمية التعمػيـ عػف بعػد فػي ظػؿ انتشػار فيػركس  .ُ
كؼ الثبلثػػة األكلػػى مػػف كجيػػة ككركنػػا فػػي تعمػػيـ ميػػارات القػػراءة كالكتابػػة لمصػػف

 .نظر معممي الصؼ في محافظة الزرقاء""
نظػػػػرا لتعطػػػػؿ التعمػػػػيـ الكجػػػػاىي كعػػػػدـ إمكانيػػػػة الكصػػػػكؿ إلػػػػى عينػػػػة عشػػػػكائية  .ِ

 .متنكعةنظران لمكضع الكبائي

 اإلطار النظري:

 أوال: التعميـ عف بعد 

ك تعددت مصطمحات التربكيكف لمتعميـ عف بعد ، في مفيوـ التعميـ عف بعد :
كثيران ما يعرؼ بالتعميـ بالمراسمة ، أك التعميـ المفتكح ، أك التعميـ المكزع ، كما أف 
ىناؾ تعبيرات أخرل متعددة ، منيا الدراسة المنزلية ، كالدراسة المستقمة ، كالدراسة 
مف الخارج ، كغيرىا ،كيعرؼ أحمد محمد سالـ التعميـ عف بعد بقنو:ذلؾ النكع أك 

ـ الذم يقدـ فرص تعميمية كتدريبية إلى المتعمـ دكف إشراؼ مباشر النظاـ مف التعمي
يعيقو  مف المعمـ كدكف التزاـ بكقت كمكاف محدد لمف لـ يستطع استكماؿ الدراسة أك

عف االنتظاـ في التعميـ النظامي كيعتبر بديبلن لمتعميـ التقميدم أك مكمبلن  العمؿ
إعداد المكاد التعميمية كاألدكات  لو،كيتـ تحت إشراؼ مؤسسة تعميمية مسئكلة عف

عمى كسائط تكنكلكجية عديدة مثؿ  البلزمة لمتعمـ الفردم اعتمادان 
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الياتؼ،الراديك،الفاكس،التمكس،التمفزيكف، الكمبيكتر ، اإلنترنت ، الفيديك التفاعمي 
التي يمكف أف تساعد في االتصاؿ ذك االتجاىيف بيف المتعمـ كعضك ىيئة التدريس ) 

 (  ُّٖ، ص : ََُِسالـ ، 

تصاالت مف أجيزة أنو دمج تكنكلكجيا المعمكمات كاالكعرؼ التعميـ عف بعد 
رتقاء ية التعميمية كالتعممية، بيدؼ االالعمم شبكة اإلنترنت كبرمجياتيا كخدماتيا في

بيا كتحسيف إجراءاتيا ك مخرجاتيا، كدعـ تعمـ الطالب، كبناء قنكات تكاصؿ فعالة 
ؼ ذات العبلقة بالعممية التعميمية كىك تعميـ يتـ عف طريؽ بيف مختمؼ األطرا

استخداـ اإلنترنت كأجيزة الكمبيكتر، كذلؾ لنقؿ الميارات كالمعرفة إلى الطالب،كىك 
يشمؿ أساليب الدراسة كافة، ككؿ المراحؿ التعميمية، كيمكف تكظيفو عف بعد، محققا 

القاعات التدريسية  المركنة في الزماف كالمكاف، كما يمكف تكظيفو داخؿ
 (.َُٖ-َُٕ،  صصَُِٗأيضا)حناكم، 

ًمًو بدال مف  كبعبارة أخرل ىك عمميَّة نقؿ المعرفة إلى المتعمـ في مىكًقع إقامىًتو أك عىمى
بًني عمى أساس إيصاؿ المعرفة  انًتقاًلًو إلى المىكًقع المىكاًني لممؤسَّسة التَّعميميَّة، كىك مى

عميميَّة إلى الميتعمّْـ عبرى أساليب ككسائؿ تقًنيَّة متعدّْدة كميختىًمفة كالمىيارات كالمىكاٌد التَّ 
يثي يككفي بعيدنا أك مينفًصبلن عف ميعىمًّْمًو، أك القائـ عمى العمميَّة التَّعميميَّة، ألجًؿ ذلؾى  ًبحى

فىيًف ًبما يي  حاكي ااًلتّْصاؿى نقكـي ًباسًتخداـ التّْكنكلكًجيا ًلمىؿًء الفىجكة بىيفى كيؿٍّ ًمفى الطَّرى
ـي عف بيعد ما ىك إاٌل تىفاعيبلت تىعميًميَّة  كىجينا ًلكىجوو بىيفى الميعىمّْـ كالميتىعىمّْـ، إذف، التَّعمي
يككفي فييا الميعىمّْـ كالميتىعىمّْـ مينفىًصمىيًف عف بىعًضًيما زماًنيِّا أك مكاًنيِّا أك ًكبلىيما 

 (ُْ، صََِِمىعنا)منظمة اليكنسكك، 

عرفتو الباحثة أنو : النظاـ الذم يستطيع مف خبللو الفرد الحصكؿ عمى العمـ  كلقد
كالمعرفة حسب المكاف كالزماف المناسب لو ، بما يتكافؽ مع ظركفو الخاصة بو ، 

 بحيث ييدؼ إلى تحقيؽ غاياتو المنشكدة .
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ـ لعؿ مف المبررات التي دعت الدكؿ لؤلخذ بنظاـ التعمي مبررات التعميـ عف بعد :
عف بعد ، كبخاصة في ظؿ ظيكر الشبكة العنكبكتية ) اإلنترنت ( لتطكير التعميـ 

 الجامعي يككف في التالي :

مبررات اجتماعية كثقافية ، تتمثؿ في انتشار التعميـ كزيادة القدرة عمى استيعاب  .ُ
التغيرات االجتماعية كالثقافية كالتكنكلكجية ، كمحك األمية التقميدية كالثقافية 

 حضارية كالمعمكماتية.كال
مبررات اقتصادية ، تتمثؿ في تقديـ الخدمة التعميمية لشرائح المحركميف مف  .ِ

التعميـ في المجتمع عمى اعتبار إف التعميـ عف بعد ثبت انخفاض كمفتو كخاصة 
 مع زيادة كمفة التعميـ النظامي .

ذ في مبررات نفسية كصحية ، تتمثؿ في أف التعميـ عف بعد يقدـ برامج تقخ .ّ
حسبانيا مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف ، كيعمؿ عمى إعادة الثقة لممتعمميف 
بقدرتيـ عمى متابعة التعمـ كخاصة المرضى كالمعاقيف ككبار السف )اسماعيؿ 

،ََِٗ) 

تنبع أىمية التعميـ عف بعد مف كاقع ما يحقؽ مف حاجات أىمية التعميـ عف بعد :
 كمنيا :

 زايد مف فئات المجتمع عمى التعميـ .تمبية الطمب المت .ُ
الزيادة السكانية كما يرتبط بيا مف زيادة أعداد المتعمميف كالرغبة في تعدد أشكاؿ  .ِ

 دراستيـ .
ضركرة التكافؽ مع التطكر اليائؿ في تكنكلكجيا المعرفة كالتقنيات الجديدة ،  .ّ

 ميـ .كالتغير المستمر  كمبلحقة االكتشافات الجديدة في تكنكلكجيا التع
عادة تدريبيـ. .ْ  ضركرة متابعة الحراؾ الميني في المجتمع مف تنمية العامميف كا 
تزايد اإلنفاؽ عمى التعميـ مما يتطمب كجكد نمط جديد مف التعميـ تككف تكمفتو أقؿ  .ٓ

 مف التعميـ التقميدم .
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 التكاصؿ مع المجتمع ، بمعنى تفعيؿ خدمة المجتمع في مجاؿ التدريب كالتعميـ . .ٔ
ـ في محك األمية كتعميـ الكبار كالفتيات في العالـ العربي . )القحطاني، اإلسيا .ٕ

 (ٖٔق، صُُّْ

 تتضح لنا أىداؼ التعميـ عف بعد مف خبلؿ ما يمي :أىداؼ التعميـ عف بعد :

تقديـ الخدمات التعميمية لمف فاتيـ فرص التعميـ ؛ كذلؾ ألف التعميـ عف بعد يعيد  .ُ
في التعميـ نظران لما يتمتع بو مف مركنة كأنظمة  األمؿ لدل الكثيريف ممف يرغبكف

 تعميمية تسمح ليـ بالتعمـ إلى جانب قياميـ بالميف كاألعماؿ التي يمارسكنيا .
تقديـ البرامج الثقافية التعميمية ؛ يقدـ التعميـ عف بعد لشرائح كاسعة مف أبناء  .ِ

ف طريؽ كسائؿ المجتمع ، كالتربية المستمرة أك التعميـ مدل الحياة ، كذلؾ ع
 التقنية المختمفة كالتمفاز كاإلنترنت كاإلذاعة كغيرىا .

تعميـ المرأة ؛ فمف الكاضح أف بعض الدكؿ النامية ال تشجع كثيران تعميـ المرأة ،  .ّ
فالتعميـ عف بعد يزيؿ معكقات خركجيا مف البيت كيصبح ىك األسمكب األمثؿ 

 إلزاحة ىذه المعكقات .
كتعميـ الكبار؛ إف العديد مف األمييف ككبار السف ال اإلسياـ في محك األمية  .ْ

يتمكنكف مف االلتحاؽ بالدراسة بالرغـ مف رغبتيـ في ذلؾ بسبب المعيقات 
الجغرافية كاالجتماعية كاالقتصادية كغيرىا ، كأف التعميـ عف بعد يقدـ ليـ الحؿ 

 األمثؿ إلزالة ىذه الصعكبات .
كلكجية ؛ فقد شيد القرف الماضي كسيشيد ىذا المزيد مف التطكرات المعرفية كالتكن .ٓ

القرف المزيد مف التطكرات المعرفية كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي كأصبح مف 
الصعكبة مبلحقة ىذه التطكرات باألساليب التقميدية في التعميـ التي تعتمد عمى 

 حفظ الحقائؽ كاستظيارىا عند االمتحاف .
إف التعميـ عف بعد ىك تعميـ جماىيريان نظران مراعاة ظركؼ الدارسيف التعميمية ؛  .ٔ

لما يكفره مف إمكانات كبيرة لمراعاة ظركؼ المتعمميف كيتضح لنا مما سبؽ أف 
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التعميـ عف بعد يتيح الفرصة لمجميع لمتزكد بالمعرفة ميما كانت ظركفو ، ككقف 
 (ٗٔ،صََِِشعاره باختصار " التعميـ مفتكح لمجميع )القطاميف، 

 كمف أىـ مميزات التعميـ عف بعد : ميـ عف بعد :مميزات التع

 المركنة ؛ يتيح لمدارس خيار المشاركة حسب الرغبة . .ُ
التقثير كالفاعمية ؛ أثبتت البحكث التي أجريت عمى نظاـ التعمـ عف بعد أنو يكازم  .ِ

أك يفكؽ في التقثير كالفاعمية نظاـ التعميـ التقميدم كذلؾ عندما تستخدـ ىذه 
 اءة .التقنيات بكف

 قمة التكاليؼ ؛ الكثير مف أشكاؿ التعمـ عف بعد ال تكمؼ الكثير مف الماؿ . .ّ
 تخطي الحكاجز ؛ ال يرتبط التعميـ عف بعد بمكاف كزماف محدد . .ْ

 يتككف التعميـ عف بعد مف ثبلث عناصر كىي :عناصر التعميـ عف بعد :

 مقررات الدراسية .: المتعمـ كالمعمـ كالتقنيات كالمكاد التعميمية كال المدخالت .ُ
سمسمة التفاعبلت بيف المدخبلت مف أجؿ بمكغ أىداؼ التعميـ عف بعد  العمميات : .ِ

. 
: نمك المتعمـ مف كافة الجكانب المعرفية كاالنفعالية كالنفسية كالحركية المخرجات  .ّ

. 

ىناؾ العديد مف الخصائص لمتعميـ عف بعد كمف أىميا خصائص التعميـ عف بعد :
 ما يمي :

 رر الكامؿ مف العقبات كالشركط التي يفرضيا النظاـ التقميدم .التح .ُ
 تكفير تعاكف ثنائي كجماعي االتجاه بيف المعمـ كالمتعمـ كالمتعمميف . .ِ
 اعتماد أسمكب خاص في إعداد المادة التعميمية المناسبة ليذا النكع مف التعميـ . .ّ
عف بعد) دركيش، تكفير كسائط نقؿ المعمكمات لنقؿ المحتكل التعميمي لمطبلب  .ْ

 (ّٗ،صََِٗ
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تتميز مؤسسات التعميـ عف بعد بمجمكعة مف المبادئ ، مبادئ التعميـ عف بعد :
 كمنيا ما يمي :

مبدأ تفريد التعميـ : أم أف العممية التعميمية يجب أف تصـ بطريقة تكافؽ  .ُ
 استعدادات الفرد كقدراتو كميكلو كاتجاىاتو كسرعتو في التعمـ 

لعممية تعممو : أم إف المتعمـ يقبؿ عمى عممية التعمـ بدافع مبدأ ضبط المتعمـ  .ِ
 ذاتي كبرغبة حقيقية في التعمـ .

مبدأ التعميـ المستمر : أم أف التعميـ عممية مستمرة مدل الحياة فقد يرغب  .ّ
اإلنساف في تنمية نفسو مينيان أك عمميان أك ثقافيان ، كال بد مف إعطائو الفرصة لكي 

 قت كأم مكاف .يحقؽ ذلؾ ، في أم ك 
مبدأ التعمـ الذاتي : أم أف يتعمـ المتعمـ بمفرده معتمدان عمى ذاتو في أغمب  .ْ

 األحياف .
مبدأ ديمقراطية التعميـ : بمعنى أف التعميـ حؽ لكؿ فرد مف أفراد المجتمع بغض  .ٓ

 (َُِِالنظر عف لكنو كجنسو كعرقو كدينو كظركفو كعمره )الفار، 

ا ال شؾ فيو أف لكؿ نظاـ كجياف ، أحدىما إيجابي ، إف ممعيوب التعميـ عف بعد :
كاألخر سمبي ، كبالرغـ مف االيجابيات العديدة لمتعميـ عف بعد إال أف ىناؾ الكجو 
الثاني السمبي ، كمنيا أف البعد التربكم يكاد يككف غائبان في معظـ جكانب التعميـ عف 

الجكانب الفنية المطمكبة في بعد كيحتاج منا إلى دراسة تربكية متخصصة متكافقة مع 
ىذا النكع مف التعميـ ، ككضع الحمكؿ ليا حتى نضمف بإذف اهلل مخرجات تعميمية 
أفضؿ  حيث أف مف أفضؿ أنكاع التعميـ ما كاف فيو عبلقة مباشرة بيف المعمـ 

 كالمتعمـ بحيث تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ التربكية كالتعميمية .

عممية تفاعؿ الطبلب لمتعميـ عف بعد: ميـ عف بعد: متابعة تفاعؿ الطالب في التع
ىي عممية تبادؿ المعمكمات بيف األفراد في بيئة التعمـ عف بعد كيكمف اليدؼ مف 
الحرص عمى تعزيز التفاعؿ في التعمـ عف بعد لنكفر بيئة تعميمية تحكؿ األىداؼ 
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التعميمي المقدـ  التعميمية ألفعاؿ ميمة كسمككيات يقـك بيا الطالب ك ليككف المحتكل
ذك معنى كييـ الطالب كحيث القرارات التي يتخذىا الطالب أثناء التعمـ ليا عكاقب 
كتبعات كاضحة تساعده عمى التعمـ كيعد التفاعؿ بيف المعمـ كالطالب ىك التفاعؿ 
األىـ في نظر الطالب خصكصان حيف يتعمؽ بحؿ الكاجبات كالمياـ المطمكبة، كيرل 

لتعمـ عف بيعد فرصة لتطكيرىا كاستغبلليا بالشكؿ األمثؿ، فيما بعد خبراء في عممية ا
أزمة تفشي فيركس ككركنا المستجد التي تجتاح العالـ بقسره. كالتعٌمـ عف ٌبعد، يعد 
جزءنا أساسيا مف منظكمة العممٌية التعميمية لدل طمبة المدارس كالجامعات، ممف 

ارية العمؿ بيا، كضماف نجاحيا كاصمكا التعمـ دكف انقطاع، داعيف إلى استمر 
بتسخير الخبرات العممية في إيحاد كتطكير منصات لمتعمـ عمى المدل البعيد. 
كبخصكص إمكانية الكصكؿ إلى المادة كتكفر المعمكمات الكافية كالقدرة عمى الفيـ 
كتطكير الميارات كالقدرة عمى االستفسار عف أم تساؤالت، كما إذا ىنالؾ مشاكؿ 

نية كتعميمية. فيي تجربة غنية، كيجب العمؿ عمييا في المستقبؿ، في كمعكقات ف
ظؿ تفاعؿ العديد مع الطمبة مع ىذه المنظكمة اإللكتركنية. حيث كجد في التعميـ 
عف بيعد، مجاال لمتعمـ كالتكيؼ خارج أسكار الجامعة، كما أسيمت في تقريب 

امات المركرية، ككسيمة المفاىيـ، كتكفير الكقت الضائع في المكاصبلت كاالزدح
تفاعمية، كفرصة لئلجابة عف أية تساؤالت في أم كقت، مطالبيف باستمراريتيا، فمف 

 (ْٔق، صُِْٗالضركرم تعزيز المنظكمة التعميمية اإللكتركنية.)الخصيفاف، 

كاالستمرار بيذا النيج التعميمي إلى ما بعد األزمة، كالعمؿ عمى إزالة المعيقات، 
الطمبة كالمعمميف بمحاضراتيـ، عمى أف ال تتعارض أكقات المحاضرات بتشديد التزاـ 

، إف التعميـ عف بيعد قد  عطائيـ حقيـ في التعميـ عف بيعد بشكؿ كاؼو فيما بينيا، كا 
يككف أفضؿ مف كجكد الطمبة بالغرؼ الصفية، كىي تصمح لطالب كاحد أك اثنيف 

اطنيف مع متابعة األىؿ ليـ. كال عمى األكثر، كتتفاكت حسب اإلمكانيات المادية لممك 
شؾ أف الظرؼ أعطى الفرصة إلظيار الطاقات، كبالرغـ مف أف اضطرابان حصؿ 
لمعممية التعميمية، إال أف التعميـ في حقيقتو ىك إعداد األفراد لتحديات الحياة إلى عالـ 
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يير ثقافة ما بعد الككركنا، كمف ذلؾ إعادة النظر في البنية التحتية ألنظمة التعميـ كتغ
التعميـ. فمف الضركرم تعزيز التعميـ عف بعد، كعقد دكرات تدريبية كتكفير أجيزة 
حاسكبية حديثة لدل العديد مف الجامعات، كخدمات إنترنت أكثر سرعة، يتـ تزكيدىا 
بقسعار مخفضة لمطمبة، مشيريف إلى أف األزمة، تعد فرصة إلثبات فائدة التعمـ عف 

عادة النظر في  آليات التعميـ، كاالندماج مع المتغيرات التكنكلكجية المتسارعة. بعد، كا 
 (.ََِِ)دركزة 

فقد دخمنا تجربة جديدة لـ يكف البعض مستعدان ليا، كمف الميـ  االلتزاـ بمتابعة 
المكاد الدراسية كالمساقات عبر المنصات التعميمية لما ليا مف فائدة لمصمحة 

مكاف تطبيقو لعدد قميؿ مف الطمبة مع تكفير البنية الطالب. كىذا النكع مف التعميـ باإل
التحتية المناسبة، مبينان أف تسجيؿ المحاضرات كتحميمو عمى المنصة يحقؽ أىدافا 
نما حبلن ألزمة، مشيران إلى أف حمكؿ  مناسبة لمتعمـ. كالتعمـ عف بيعد لـ يكف خياران كا 

ك فمسفة متكاممة تحتاج إلى بيئة األزمة قد ال تككف مثالية. كىذا النكع مف التعميـ، ى
كآليات كأدكات كاستراتيجيات مناسبة، بعيدا عف التمقيف، كلنجاح التجربة، ال بد  كثقافة 

مف تعزيز لغتو الجسدية في شرح المكاد، كتزكيده باإلمكانات كالكسائؿ التعميمية 
بالشكؿ  المناسبة خبلؿ ىذه التقنية، ليتمكف مف إيصاؿ الحدث الحقيقي أك معمكمتو

ف نجاحيا يعتمد عمى عكامؿ عدة منيا  المطمكب. كىذه التجربة فيرضت عمينا، كا 
استعداد أطراؼ العممية التعميمية كاألىؿ كتكفر اإلنترنت كأجيزة الكمبيكتر ، مشيرا 
إلى أنو باإلمكاف االستفادة مف ىذه التجربة لما بعد األزمة، كتعميـ دامج، مساند 

جاح التجربة ال بد مف عدالة الكصكؿ إلى التعمـ عف بعد بيف لمتعميـ التقميدم. كلن
. كفي حاؿ كجكد المعمـ المتدرب، كاإلدارة  الطمبة جمعيا لبلستفادة منيا بالشكؿ البلـز
المرنة كاألجيزة التكنكلكجية، كاقتناع األسرة بؿ كاقتناع جميع أطراؼ العممية 

يجاد بيئة مناسبة، فإنو مف الممكف االستفادة مف ذلؾ األمر في تحقيؽ  التعميمية، كا 
اليدؼ المنشكد، مبينا أف ىذا النكع مف التعميـ يمكف أف يسد فراغا بسيطا إذا ما 

 (ََِٔكضعت لو خطة طكارئ حكيمة في ىذه المرحمة الصعبة. )سالـ ، 
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 ثانيا: فيروس كورونا

" )عربينػػػػػػػا: فيركسػػػػػػػككركنا. coronavirusكييشتقاسػػػػػػػـ "تعريػػػػػػػؼ فيػػػػػػػروس كورونػػػػػػػا :
 السػػـا ييشػػير اليالػػة،حيثي  أك التػػاج ( كتعنػػيcorona( مػػف )بالبلتينيػػة: CoVاختصػػارنا

 المجيػػػػر عبػػػػر يظيػػػػر الفيػػػػركس )الفريكنػػػػات( كالػػػػذم لجزيئػػػػات المميػػػػز المظيػػػػر  إلػػػػى
 تػاج ىشػكؿ ىعمػ ييظيرىػا ممػا السػطحية، البػركزات مػف خيمػبلن  تمتمػؾ حيث اإللكتركني،

 عمػػكاف : يكػػكف عبػػدالمعطي كتكر عبػػدالعزيزالشمسػػية حيػػث يقػػكؿ الػػد اليالػػة أك الممػػؾ
الفيركسات التاجيػة .  مف جديدة سبللة ينشقعف ( عندماCoVجديدان ) التاجي الفيركس
ألكؿ  ظيػػػػػر الجديدالػػػػػذم التػػػػػاجي الفيػػػػػركس عػػػػػف النػػػػػاجـ المػػػػػرض عمػػػػػى أيطمػػػػػؽ لػػػػػذلؾ

-COVID) َُِٗالتػػاجي  الفيػػركس كبػاء أك مػػرض فػػي مػرة» ككىػػاف « بالصيناسػـ 
كممػة  مػف حػرفيف أكؿ ىما” CO“كالتالي :  مشتؽ لممرض اإلنجميزم سـكاال —( 19

ىػػك ” D“( ،ك virusفيػػركس ) كممػػة مػػف حػػرفيف أكؿ ىمػػا” VI“( ،ك coronaككركنػػا )
 سػابقا المػرض ىػذا عمػى (. كأيطمػؽdiseaseباإلنجميزيػة ) مػرض كممػة مف حرؼ أكؿ

اسػػػػـ   فػػػػإف كبالتػػػػالي -nCoV"َُِٗأك " novel  coronavirus" َُِٗ“ ًن
 التػػي نفسػيا الفيركسػػات بعائمػة يػػرتبط جديػد فيػػركس ىػك―  ُٗ -ككفيػػد 2019فيػركس
الكخيمة)سػارز(  الحػادة التنفسػية المتبلزمػة‹يتسػبب بمػرض  الػذم الفيػركس إلييا ينتمي
 مػرض ىػك ُٗ-ككفيػد ( كمػرضَُْ،صََِِالعػادم)عمكاف،  الزكاـ أنكاع كبعض
 أم ىنػاؾ يكػف ككركنػا. كلػـ فيركسػات سػبللة مػف اكتشافو تـ فيركس آخر سببو معدم
 فػي الصػينية ككىػاف مدينة في تفشيو بدء قبؿ كمرضو الجديد الفيركس ىذا بكجكد عمـ

 العديػد عمى تؤثر جائحة إلى اآلف ُٗ-ككفيد تحٌكؿ . كقدَُِٗكانكناألكؿ/ ديسمبر 
 (  ََِِالعالـ )كزارةالصحةاالردنية ،  بمداف مف

أنػػػػػو ًجدالميسػػػػػػت ككركنػػػػػا حيػػػػػث يعػػػػػرؼ فىيػػػػػركس جديػػػػػػده  الفىيركسػػػػػات مػػػػػف نػػػػػكعه  ًٌ ًً 
لممرضػػػػػى التَّنٌفسػػػػػي ييصػػػػػيبي الًجيػػػػػاز نكعػػػػػو مػػػػػف ، ًبالتيػػػػػابو  المصػػػػػابيف ًٌ  كىػػػػػـك رئػػػػػكمٍّ

فػػػػػػي ظيىػػػػػػر اآلف ، السَّػػػػػػبب إلػػػػػػى جيػػػػػػكؿي  ػػػػػػينٌية« كيكىػػػػػػاف »مدينػػػػػػة  ًى  أكاًخػػػػػػر فػػػػػػي الصّْ
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فػػػػػػػػي   َُِٗالعػػػػػػػػاـ  لىٍجنػػػػػػػػة ـ،أطمقىػػػػػػػػت ََِِشػػػػػػػػباطفبراير عػػػػػػػػاـ  ٖـ. كى ػػػػػػػػٌحة ًٍ  الصّْ
ػػػػػػيف فػػػػػػي الكطنٌيػػػػػػة  أك« الميسػػػػػػتًجٌد  ككركنػػػػػػا فىيػػػػػػركس»تسػػػػػػًميىة  الشَّػػػػػػعبٌية جميكرٌيػػػػػػة الصّْ
ئػػػػػػػػكمٌ  عمػػػػػػػػى االلتيػػػػػػػػاب الجديػػػػػػػػد  ثػػػػػػػػـٌ  ككركنػػػػػػػػا، ًبفىيػػػػػػػػركس اإلصػػػػػػػػابة عػػػػػػػػف النَّػػػػػػػػاًجـ الرّْ
غيَّػػػػػػػرىت فػػػػػػػي  ًى سػػػػػػػمي االسػػػػػػػـ فبرايػػػػػػػر شػػػػػػػباط ًٍِِ لممػػػػػػػرض اإلنجميػػػػػػػزٌم الرَّ  النَّػػػػػػػاًجـ ًٌ

ػػػػػػدتي  أف ،قبػػػػػػؿCOVID-19فىيػػػػػػركس ككركناالجديػػػػػػدإلى عػػػػػف رسػػػػػػمٌيان  التَّسػػػػػػمٌية ىػػػػػػًذه عتمى
ػػػػػػػٌحة ًقبىػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ػػػػػػػينٌي  بًقيىاالسػػػػػػػـ ًحػػػػػػػيف فبراير،فػػػػػػػي ُُفػػػػػػػي  العالمٌيػػػػػػػة مينظَّمةالصّْ الصّْ
 مػػػػػف مجمكعػػػػػةه  ( ككىػػػػػي (Mayo Clinic,2020تغييػػػػػر بػػػػػبل الفىيػػػػػركس ليػػػػػذا

 الطيكر.  ياتك المثدم أمراضن  تيسبب الفيركسات

 تتضػػػػػػمف كالتػػػػػػي يالتنفسػػػػػػ الجيػػػػػػاز فػػػػػػي عػػػػػػدكل البشػػػػػػر فػػػػػػي الفيػػػػػػركس ييسػػػػػػبب
مػػػػػا كعػػػػػادة الزكػػػػػاـ  التنفسػػػػػية المتبلزمػػػػػة مثػػػػػؿ قاتمػػػػػةن  مػػػػػاتككف كنػػػػػادرنا طفيفػػػػػةن، تكػػػػػكف ًن
 الجديػػػػػػػد ككركنػػػػػػػا كفيػػػػػػػركس التنفسػػػػػػػية األكسػػػػػػػط الشػػػػػػػرؽ كمتبلزمػػػػػػػة الكخيمػػػػػػػة الحػػػػػػػادة
 فػػػػػػي إسػػػػػػياالن  تيسػػػػػػبب . قػػػػػػدَِ-َُِٗككركناالجديػػػػػػد  فيػػػػػػركس فشػػػػػػي سػػػػػػببت الػػػػػػذم

ػػػػػػػا سػػػػػػػببتي  فقػػػػػػػد الػػػػػػػدجاج فػػػػػػػي كالخنازير،أمػػػػػػػا األبقػػػػػػػار  التنفسػػػػػػػيا الجيػػػػػػػاز فػػػػػػػي أمراضن
  لعمكم. 

فيركسػػػػػػية مضػػػػػػادات أك لقاحػػػػػػاتو  تكجػػػػػػدال  العػػػػػػبلج أك لمكقايػػػػػػة عمييػػػػػػا مكافػػػػػػؽه  ًه
 (  ََِِالرقمي، الفيركسات.)المستقبؿ ىذه مف

 كأكؿ ،َُٔٗعقػػػػػػد  فػػػػػػي ككركنػػػػػػا فيركسػػػػػػات اكتيًشػػػػػػفتطبيعػػػػػػة فيػػػػػػروس كورونػػػػػػا :
 الػػػػػػػدجاج فػػػػػػػي عػػػػػػػدمالم القصػػػػػػػبات التيػػػػػػػاب فيػػػػػػػركس كانػػػػػػػت المكتشػػػػػػػفة الفيركسػػػػػػػات
 ككركنػػػػػا فيػػػػػركس سيػػػػػميا بالزكػػػػػاـ مصػػػػػابيف بشػػػػػر لمرضػػػػػى أنػػػػػؼ انمنجكفػػػػػاؿ كفيػػػػػركس
 تػػػػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػػػيف ذلػػػػػػػػػػػؾ . منػػػػػػػػػػػذOC43البشػػػػػػػػػػػرم ككركنػػػػػػػػػػػا كفيػػػػػػػػػػػركس Eِِٗالبشػػػػػػػػػػػرم 

سػػػػنة  سػػػػارس ككركنػػػػا ذلػػػػؾ: فيػػػػركس فػػػػي بمػػػػا العائمػػػػة ىػػػػذه مػػػػف أخػػػػرل تحديدعناصػػػػر
 ككركنػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػركس ،ََِْسػػػػػػػػػنة  NL63 ككركناالبشػػػػػػػػػرم فيػػػػػػػػػركس ،ََِّ
 كفيػػػػػركس ،َُِِسػػػػػنة  ميػػػػػرس ككركنػػػػػا ،فيػػػػػركسََِٓسػػػػػنة  HKU1رمالبشػػػػػ
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 إحػػػػػػػػداث فػػػػػػػي دكر ليػػػػػػػا الفيركسػػػػػػػات ىػػػػػػػذه كمعظػػػػػػػـ ،nCoV-َُِٗككركناالجديػػػػػػػد 
المػػػػػػكت. )كزارةالصػػػػػػحةاالردنية  إلػػػػػػى تػػػػػػؤدم كقػػػػػػد بػػػػػػؿ خطيػػػػػػرة تنفسػػػػػػي جيػػػػػػاز عػػػػػػدكل

( كعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف ذلػػػػؾ ثػػػػارت ضػػػػجة كبيػػػػرة جػػػػدا عمػػػػى المسػػػػتكل العػػػػالمي ََِِ،
 أكثػػػػر لمنازعػػػػات سياسػػػػية ، كلػػػػيس ا كأنيػػػػا مػػػػؤامرة  كأنػػػػو صػػػػنعحػػػػكؿ جائحػػػػة ككركنػػػػ

 التقميػػػػػدم اإلعػػػػػبلـ كسػػػػػائؿ بيػػػػػا تعػػػػػج التػػػػػي لمػػػػػؤامرةا نظريػػػػػات مػػػػػف ىػػػػػذا عمػػػػػى تمثػػػػيبلن 
 بفيػػػػػػػػػػػػركس اليػػػػػػػػػػػػـك عالمينػػػػػػػػػػػػا " المعػػػػػػػػػػػػركؼُٗفيػػػػػػػػػػػػركس "ككفيػػػػػػػػػػػػد  بشػػػػػػػػػػػػقف كالجديػػػػػػػػػػػػد

 الػػػػػػػذم الكبػػػػػػػاء ىػػػػػػػذا حػػػػػػػكؿ ( كنستحضػػػػػػػرٓ، صََِِ. )العمػػػػػػػر،  ككركناالمسػػػػػػػتجد
، العػػػػالـ يخيػػػػؼ  المعديػػػػة ألمػػػػراض كخبيػػػػرا المػػػػاليزم الفيركسػػػػات عػػػػالـ قالػػػػو مػػػػا اليػػػػـك

 تسػػػػػػتند (: " الThe Lancetالطبيػػػػػػة "ذاالنسػػػػػػيت" ) المجمػػػػػػة مكقػػػػػػع المسػػػػػػايكيتؿ
 حقػػػػػػػػػػائؽ إلػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػتجد ككركنػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػركس مصػػػػػػػػػػدر بشػػػػػػػػػػقف المػػػػػػػػػػؤامرة نظريػػػػػػػػػػات

 (  ََِِعممية".)منظمةالصحةالعالمية،

 ثالثا: تعميـ ميارة القراءة والكتابة

 التنفيذ، متناىية في محدػدة كبدقػة بكيفيػة ميمػة إنجػاز مػف التمكػفعريؼ الميارة:ت
 كاإلجراءات كباألساليب مقنعة بصكرة معيف نشاط أك ما ميمة أنيا أداء كعرفت
 (.ُِّ، ََِِ)البمكشيكالمعمرم صحيحة كبطريقة المبلئمة

 أىمية ميارات القراءة والكتابة:

تكمػػػف فػػػي أىميػػػة المرحمػػػة ذاتيػػػا، باعتبارىػػػا جػػػزءا مػػػف سمسػػػمة  فقىميػػػة القػػػراءة كالكتابػػػة
متتابعػػػة مػػػف المراحػػػؿ، السػػػابؽ منيػػػا يييػػػئ لبلحػػػؽ، كالمعممػػػكف معنيػػػكف بػػػإدراؾ ىػػػذه 
األىميػػػة، لمراعاتيػػػا فػػػي تػػػدريس القػػػراءة كالكتابػػػة، حيػػػث تعػػػد ىػػػذه العمميػػػة، ىػػػي تعمػػػيـ 

نمػػػػا أصػػػػبحت عبػػػػارة عػػػػف "مجمك  عػػػػة متقدمػػػػة مػػػػف التمميػػػػذ كيػػػػؼ يقػػػػرأ ككيػػػػؼ يكتػػػػب، كا 
المعارؼ، كالميارات، كاالستراتيجيات التي تنشئ كتييئ األفراد لكافػة مجػاالت الحيػاة، 
دراؾ ذلؾ  براز أىمية القراءة، كا  كما أف المناىج بدكرىا معنية بمراعاة ىذه الميارات، كا 
فػػي صػػياغتيا، لتحقػػؽ بػػذلؾ غايػػة التربيػػة الحديثػػة، كىػػي ربػػط التعمػػيـ بػػالكاقع كالحيػػاة، 
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كؿ مف القػراءة كالكتابػة كظػائؼ منفصػمة، تؤدييػا فػي حيػاة المػتعمـ، قػد تميػز إحػداىا كل
عػػػف األخػػػرل، فػػػالقراءة ىػػػي المفتػػػاح الػػػذم يػػػدخؿ بكسػػػاطتو أم شػػػخص إلػػػى مجػػػاالت 
العمػػـك المختمفػػة، كربمػػا أدل جيػػؿ المػػرء بػػالقراءة أك ضػػعفو فييػػا، إلػػى فشػػمو فػػي تمقػػي 

، كمف ثـ فشمو في الحياة)أبك مغ (، كمػا أف لمقػراءة كظػائؼ ُٔ، صُٗٗٗمػي، العمـك
 نفسية، كاجتماعية، ميمة في حياة المتعمـ، تتمثؿ في اآلتي :

تشبع حاجات نفسية كثيرة لدل الفرد، كالحاجة لبلتصػاؿ بػاآلخريف كمشػاركتيـ فػي  .ُ
فكػػػرىـ كمشػػػاعرىـ، كالحاجػػػة لبلسػػػتقبلؿ، إذ تمكنػػػو مػػػف االعتمػػػاد عمػػػى نفسػػػو فػػػي 

بلؿ في ذلؾ عف كالديػو كمدرسػيو، كمػا تشػبع حاجتػو إلػى تحصيؿ المعرفة، كاالستق
 االكتشاؼ كمعرفة عكالـ كانت مجيكلة أماـ ناظره، كحقائؽ كانت غير معمكمة.

تساعد القراءة اإلنساف عمى التكيؼ النفسي، إذ يمكػف أف تكػكف ممجػق لمتنفػيس عػف  .ِ
يد، بعػػػض الضػػػغكط النفسػػػية، فػػػالقراءة تخمػػػص الفػػػرد مػػػف عنػػػاء االنفعػػػاالت. )السػػػ

 (ِّّ -ُّّ، صصُٔٗٗ
تسػػاعد القػػراءة عمػػى تنميػػة ميػػكؿ الفػػرد كاىتماماتػػو، كاالسػػتفادة مػػف أكقػػات الفػػراغ،  .ّ

 كاالستمتاع بيا.
كلمكتابة أىمية كبيرة في حياة المتعمـ، فيي كسيمتو في التعبير عف فكره كمشػاعره،  .ْ

بػػة فػػي كىػػي مكػػكف أساسػػي مػػف مككنػػات المعرفػػة التكامميػػة الكظيفيػػة لمقػػراءة كالكتا
النظػػاـ المعاصػػر، كمػػف جكانػػب الكظيفيػػة، أنيػػا اعتبػػرت مظيػػرا مػػف مظػػاىر النمػػك 
السػػميـ، كأداة ميمػػة لمصػػحة العقميػػة، كليػػذا اتخػػػذ منيػػا عمػػـ الػػنفس كسػػيمة لمعػػػبلج 
النفسػػػي، فحػػػيف تفصػػػح الػػػذات عػػػف مكنكناتيػػػا كمشػػػكبلتيا النفسػػػية، تنمػػػك كتتحسػػػف 

ىػذه المشػكبلت يخرجيػا مػف نطػاؽ  الصحة العقمية، كحتػى الجسػمية، كالتعبيػر عػف
 الكبت، كيسيـ في تنمية القدرة عمى التحمؿ، كمكاجية مشكبلت نفسة أخرل.

كلمكتابة قيمة تربكيػة فػي تعمػـ التمميػذ، حيػث إنيػا تثيػر قدراتػو العقميػة كتنمييػا، كتعطػي 
تيػػب التبلميػػذ المجػػاؿ لمتفكيػػر، كالتػػدبر، كمػػف ثػػـ اختيػػار التراكيػػب، كانتقػػاء األلفػػاظ، كتر 
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الفكػػػػر، إضػػػػافة إلػػػػى تنسػػػػيؽ األسػػػػمكب، كجػػػػكدة الصػػػػياغة، كغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف الميػػػػارات 
كالقػػدرات، التػػي يسػػيـ التعبيػػر فػػي إبرازىػػا، كيعػػد دافعػػا كمثيػػرا ليػػا، إضػػافة إلػػى قيمتػػو 
الفنيػة، المتمثمػػة فػػي تمكػػيف التمميػػذ مػػف إنشػاء المقػػاالت، ككتابػػة الرسػػائؿ، كتػػدكيف فكػػر 

و، حيثمػػػػا فرضػػػػت عميػػػػو أم مناسػػػػبة، كذلػػػػؾ بقسػػػػمكب الكاتػػػػب، كخػػػػكاطره، كمبلحظاتػػػػ
صػػحيح كاضػػح مػػؤثر، ينػػتج عنػػو مسػػايرة القػػارئيف لكتاباتػػو، كمتابعتيػػا بشػػكؽ، كمػػف ثػػـ 

(، ُّٔ، صُٗٗٗالتػػػػػقثر بعكاطفػػػػػو، كالشػػػػػعكر بالقيمػػػػػة الفنيػػػػػة ليػػػػػذه الكتابات)البجػػػػػة،
ك مغمػػػي، اط اآلتيػػة )أبػػقػػكيمكػػف إجمػػاؿ أبػػرز كظػػائؼ الكتابػػة كالتعبيػػر الكتػػابي فػػي الن

 (ّٓ -ِٓ، صص ُٗٗٗ

إف التعبيػػػػر طريقػػػػة اتصػػػػاؿ الفػػػػرد بغيػػػػره، كأداة فاعمػػػػة لتقكيػػػػة الػػػػركابط االجتماعيػػػػة  .ُ
 كالفكرية بيف األفراد كالجماعات، كما أنو أداة لمتعمـ كالتعميـ.

أف التعبير غاية في دراسات المغة، في حيف أف فركع المغة األخرل كالقراءة،  .ِ
، كالمحفكظات، كالقكاعد كميا كسائؿ تسيـ في كالخط، كاإلمبلء، كالنصكص

 تمكيف الطالب مف التعبير الكاضح.
أنو يساعد عمى حؿ المشكبلت الفردية كاالجتماعية، عف طريؽ تبادؿ اآلراء  .ّ

 كمناقشتيا.
أف الفشؿ فيو يؤدم إلى االضطراب، كفقداف الثقة بالنفس، كتقخر النمك  .ْ

 االجتماعي كالفكرم.
عبير، يؤدم إلى اإلخفاؽ في تحقيؽ األىداؼ، كقد يكصؿ أف عدـ الدقة في الت .ٓ

إلى عكس المطمكب، ككثيرا ما يككف لدقة التعبير دخؿ في مقاييس الكفاءة 
 كالنجاح في العمؿ.

تسػػتند أىػػداؼ تػػػدريس القػػراءة كالكتابػػة، إلػػػى ميػػػارات القػػراءة والكتابػػػة: أىػػداؼ تعمػػيـ
لمغػػكم األبػػرز فييػػا؛ الرتباطيػػا الكثيػػؽ األىػػداؼ العامػػة لتػػدريس المغػػة؛ باعتبارىػػا الفػػف ا
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بحيػػػػاة المػػػػتعمـ كممارسػػػػتو، عمػػػػى اخػػػػتبلؼ المراحػػػػؿ الدراسػػػػية كالعمريػػػػة، فػػػػي المدرسػػػػة 
 كخارجيا، كما يقع عمى حاليا فيـ بقية المكاد الدراسية األخرل كاستيعابيا.

فػػػي اكتسػػػاب المتعممػػػيف كتزكيػػػدىـ بالميػػػارات  -بصػػػفة عامػػػة –كتتمثػػػؿ أىػػػداؼ المغػػػة 
سػػية فػػي الفنػػكف المغكيػػة المختمفػػة: قػػراءة ككتابػػة، تحػػدثا كاسػػتماعا، بحيػػث تتػػدرج األسا

إلػػػػى  -فػػػػي النيايػػػػة -ىػػػػذه الميػػػػارات عمػػػػى امتػػػػداد المراحػػػػؿ التعميميػػػػة؛ ليصػػػػؿ المػػػػتعمـ
مستكل لغكم، يمكنو مف استخداـ ىذه المغػة اسػتخداما ناجحػا فػي االتصػاؿ بػاآلخريف، 

، يضػػيؼ عمقػػا كثػػراء كتنكعػػا لنمػػك شخصػػيتو كمػػا أف تمكػػف المػػتعمـ مػػف ىػػذه الميػػارات
 كتكامميا.

كتػػرتبط ىػػذه األىػػداؼ بالمراحػػؿ التعميميػػة، كتتػػكزع عمييػػا بصػػكرة تكامميػػة بنائيػػة، حيػػث 
تتركػػز أىػػداؼ المرحمػػة األكلػػى عمػػى الميػػارات المغكيػػة األساسػػية، المتمثمػػة فػػي "تكػػكيف 

ث كاالسػػػتماع، كتكػػػكيف تػػػآزر معقػػػكؿ كمقبػػػكؿ بػػػيف اليػػػد كالعػػػيف، كتنميػػػة ميػػػارات التحػػػد
االتجاىػػات الصػػحيحة نحػػك كصػػؼ الكاقػػع صػػكتا ككتابػػة، كتعكيػػد التبلميػػذ التػػدقيؽ فػػي 
كسػػػػاب التبلميػػػػذ قامكسػػػػا ثريػػػػا مػػػػف الكممػػػػات  البيئػػػػة التػػػػي تحػػػػيط أقػػػػكاليـ كتحػػػػدثيـ، كا 
كالتراكيػػب المشػػتقة مػػف البيئػػة، ككثػػرة المكاقػػؼ، كمختمػػؼ الخبػػرات التػػي يجػػب أف تػػكفر 

 (.ْٔ، صُٕٗٗـ معاني المغة )عصر، ليـ لتككف لديي

كبعػػػد اكتسػػػاب الطفػػػؿ أساسػػػيات المغػػػة، يبػػػدأ التركيػػػز عمػػػى الميػػػارات كالقػػػدرات األكثػػػر 
تقػػدما، كالسػػيما فػػي القػػراءة كالكتابػػة؛ حيػػث يتطمػػب ىػػذيف الفنػػيف ميػػارات عقميػػة عميػػا، 
ء تقػػػـك عمػػػى فيػػػـ المقػػػركء كاإلحاطػػػة بجكانبػػػو، ككػػػذلؾ اسػػػتخداـ ميػػػارات التفكيػػػر أثنػػػا

عممية الكتابة، إضافة إلى ما يحتاجو التعبير عف العكاطؼ كالمشاعر مف قدرتػو عمػى 
إدراؾ الػػػػذات؛ فػػػػالتعبير ال يكػػػػكف حيػػػػا إال بقػػػػدر مػػػػا يثيػػػػر فػػػػي الػػػػنفس مػػػػف أحاسػػػػيس، 
كذكريػػػات كمشػػػاعر، كالتعبيػػػر الػػػذم يسػػػتعممو التمميػػػذ، كال يقابػػػؿ فػػػي ذىنػػػو معنػػػى، ىػػػك 

، ََِٓيمتػػػو الببلغيػػػة فػػػي ذاتػػػو )الياشػػػمي، صػػػيغة ميتػػػة بالنسػػػبة إليػػػو ميمػػػا تكػػػف ق
 (ِِص



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 171 

كعمكمان فإف أىػداؼ تػدريس القػراءة كالكتابػة مشػتقة مػف األىػداؼ العامػة لتػدريس المغػة 
العربية، كخاصة فيما يرتبط باألداء القرائي جيرا كصمتا، كبػاألداء الكتػابي؛ مػف حيػث 

الخاصػػة بتػػدريس مضػػمكف الكتابػػة كأسػػمكبيا كشػػكميا، كيمكػػف تمخػػيص أبػػرز األىػػداؼ 
ميػػػارات القػػػراءة كالكتابػػػة فػػػي مرحمػػػة تعمػػػيـ الصػػػفكؼ األساسػػػية األكلػػػى، عمػػػى النحػػػك 

 التالي: 

ينطػػػؽ فػػػي القػػػراءة الجيريػػػة؛ ليحقػػػؽ حسػػػف األداء، كمراعػػػاة التػػػرقيـ، كالسػػػرعة  .ُ
 المبلئمة.

 يقر قراءة صامتة سميمة، بسرعة مناسبة، مع فيـ المقركء جيدا. .ِ
 بيا ضبطا سميما.يضبط الكممات التي يتحدث  .ّ
 يميز بيف الرئيس كالثانكم فيما يسمع أك يقرأ. .ْ
 يعرؼ آداب الحديث كالحكار كالمناظرة. .ٓ
 تزداد معارفو كمعمكماتو العامة في المجاالت المختمفة. .ٔ
يكتسب الميارات األساسية في جمع المعمكمات، كاستخداـ المراجع كبطاقات  .ٕ

 المكتبة.
 كمجتمعو المدرسي. يناقش كيحاكر حكؿ ما يتصؿ بحاجاتو .ٖ
 يعبر عف نفسو كحاجاتو بتراكيب لغكية مترابطة. .ٗ

يعبر كتابيا عف نفسو في مجاالت الحياة المختمفة، مراعيا المعنى  .َُ
 ككضكحو، كترابط الجمؿ.

 يمخص ما يقرؤه أك يسمعو بدقة. .ُُ
 يعرؼ قكاعد الكتابة كاإلمبلء كالترقيـ. .ُِ
ىكاياتو األدبية كالمغكية، يميؿ إلى الكتابة كالقراءة الذاتية في ممارسة  .ُّ

 كيقبؿ  عمى المشاركة كاالندماج في األنشطة المغكية.
يتذكؽ جماؿ األسمكب فيما يقرأ مف القرآف الكريـ، كالحديث، كالشعر،  .ُْ

 كالنثر الفني.
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يحب لغتو كيعتز بيا كيعتز بحضارة أمتو العربية كاإلسبلمية.)صكماف  .ُٓ
 (ْٕٗ، صَُِْ، 

ة لمجكانب المعرفية، كالميارية، كالكجدانية؛ حيث ينبغػي كقد جاءت ىذه األىداؼ شامم
مراعاة ىذه األىداؼ، عند بناء أك تطبيؽ البرامج التعميمية؛ لتحقيؽ الغاية مػف تػدريس 
القػػػراءة كالكتابػػػة، كالكصػػػكؿ بػػػالمتعمميف إلػػػى درجػػػة مػػػف الكفػػػاءة، تضػػػمف ليػػػـ النجػػػاح 

لدراسػػة، كخػػبلؿ الفتػػرة التػػي بػػدأ كالتفػػكؽ، كربػػط ىػػذه الكفػػاءة بشػػتى مجػػاالت الحيػػاة أك ا
انتشػػػار فيػػػركس ككركنػػػا ال بػػػد مػػػف االسػػػتمرارية بػػػالتركيز عمػػػى تعمػػػيـ ميػػػارات القػػػراءة 
كالكتابػػة لمصػػفكؽ الثبلثػػة األكلػػى حيػػث فػػرض ىػػذا الكبػػاء كاقعػػا كػػاف البػػد مػػف التعامػػؿ 

مػة، معو يتـ اعتمادىا تقػـك أساسػان عمػى اسػتغبلؿ التقنيػات بإيجػاد أسػاليب تعميميػة داع
تعػزز ميػػارة الكتابػة كالقػػراءة لػدل الطمبػػة كتحديػدان فػػي ىػذه المراحػػؿ الػدنيا، كميمػػا يكػػف 
مف محاكالت فيقتصػر كاقػع التعمػيـ عػف بعػد ليػذه الفئػة عمػى إرسػاؿ كاجبػات كتابيػة أك 

باالعتماد عمى ما يجاب خبلؿ متابعػة الكاجبػات ،  حتى لمقراءة كمتابعة أشبو ما تككف
ر الكػػافي لممتابعػػة نظػػرا لطبيعػػة التعمػػيـ عػػف بعػػد الػػذم يتطمػػب تػػكافر إال أنػػو لػػيس بالقػػد

الطالػػػب كالمعمػػػـ فػػػي كقػػػت كاحػػػد عمػػػى المنصػػػة التعميميػػػة كحيػػػث أف ىنػػػاؾ قيػػػكد بػػػيف 
الطالػػػب كمعمػػػـ الصػػػؼ كىػػػي قيػػػكد تحػػػد مػػػف التكاصػػػؿ المباشػػػر بػػػيف الطالػػػب كمعممػػػة 

الكضػػع القػػائـ  األكبػػر عمػػى ذكم الطػػبلب كيمكػػف تػػدارؾ ءكػػاف العػػبالصػػؼ كمػػف ىنػػا 
بمزيػػػد مػػػف التعػػػاكف بػػػيف ذكم الطالػػػب كمعممػػػة الصػػػؼ كمتابعػػػة إنجػػػاز الكاجبػػػات لكػػػف 
تبقػػى الفاعميػػة بنظػػر الباحثػػة ليسػػت كػػالتعميـ الكجػػاىي حيػػث أف العػػالـ االفتراضػػي فػػٌرغ 
الطالب مف كجكد حصيمة لغكية لديو، كترل أف القراءة تعزز الحصيمة المغكية كابتكار 

ميمية محفزة كعػف تجربػة خاصػة فػإف كتابػة الرسػائؿ كسػيمة تقػكم ىػذه كسائؿ كآليات تع
 النقاط، كتحقؽ الفائدة المرجكة.

 القراءة والكتابة لمصفوؼ الثالثة األولى: في األساسية الميارات

 القراءة: في األساسية أوال:الميارات
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 الحركؼ قراءة كنطؽ الحركؼ بيف التمييز األوؿ : لمصؼ القراءة ميارات .ُ
الفيـ  مع الجممة أك التركيب أك الكممة كسككنيا كقراءة االثبلث اتوبحرك

 أك حركؼ عدة مف كممة إلىكممات. تركيب كالجممة حركؼ إلى الكممة كتحميؿ
قراءة.  الثبلثة التنكيف أشكاؿ بيف كممات كالتمييز عدة مف جممة تركيب
 القراءة في لتمييزبالكاك كا كالمد بالياء المد ك باأللؼ المد بيف نطقا كالتمييز

 ك)أؿ( القمرية. بيف )أؿ( الشمسية
مرتبة  بحركاتيا اليجائية الحركؼ جميع قراءة الثاني: لمصؼ القراءة ميارات .ٕ

 المتشابية. كقراءة األصكات بيف نطقا بحركاتيا كالتفريؽ الكممات .كقراءة
 القرآف مف قصيرة نصكص . كقراءة سميمة قراءة كممات عدة مف مككنة جممة

 مكتمؿ مكضكع مضبكطة  كقراءة األناشيد أك الشريؼ الحديث أك لكريـا
( ٘، صٕٓٔٓ)الرقب، المدلكؿ  فيـ مع كممة أربعيف إلى ثبلثيف مف مككف

 (ٕٛٔٓدلياللمعمـ، -)وزارةالتربيةوالتعميـك
 مناسبة القراءة ) المكضكعاتمكتممة( بسرعة الثالث: لمصؼ القراءة ميارات .ّ

 حركؼ لجميع الصحيح بالضبط صامتو كالقراءة أك جيرية قراءة تردد دكف
 أثناء المعنى .كتمثيؿ كالتضعيؼ )الشدة( تنكيف المدكاؿ مراعاة مع الكممة؛
خراج مكاضعيما في الكصؿ أك كالكقكؼ الصكت؛ بتمكيف القراءة  الصحيحة. كا 

 في المتشابية الحركؼ بيف كالتفريؽ ؛ الصحيحة مخارجيا مف الحركؼ
 المفردات . معنى كتحديد األفكار؛ استخبلص ؛ك يقرأ ما ىمعن النطؽ. كفيـ

 (َُِٖدليؿ المعمـ ، -.)كزارة التربية كالتعميـ السياؽ خبلؿ مف

 الكتابة: في األساسية ثانيا: الميارات

 كتابة المختمفة بقشكاليا منفردة كتابةالحركؼ األوؿ: لمصؼ الكتابة ميارات .ُ
 كتابة الكممة مف المختمفة اكأكضاعي بقشكاليا صحيحة. ككتابةالحركؼ

 صحيح. ككتابة بشكؿ نسخان  كممات منعدة مككنة جممة صحيحة. ككتابة
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 تحتكم كممات ككتابة  حجبيا. ثـ لييا النظرا   بعد كممات عدة مفة مككن جممة
 الثبلثة. كالتفريؽ بقنكاعوف تنكيلا عمى تتحتكم كمما المد. ككتابة حركؼ عمى
المعمـ،  دليؿ-كالتعميـ .)كزارةالتربية أؿ( القمريةك)  بيف) أؿ( الشمسية كتابة

َُِٖ) 
الثبلث.  بحركاتيا مفردة اليجائية كتابةالحركؼ الثاني: لمصؼ الكتابة ميارات .ِ

 كتابة الكممة مف المختمفة كأكضاعيا بقشكاليا اليجائية الحركؼ ككتابة
 ركؼح عمى تحتكم كممات الثبلث. ككتابة بقنكاعو التنكيف ككتابة  صحيحة.

 كتاء مفتكحة بتاء مختكمة كممات ككتابة  كالحركة. المد بيف المد كالتفريؽ
 . ك) أؿ( القمرية بيف ) أؿ( الشمسية كتابة سميمة. كالتفريؽ كتابة مربكطة
حجبيا  ثـ إلييا النظر كممة _ بعد عشريف عمى تحتكم جمؿ عدة ككتابة
 خطا. دكف اختباريان  كممات عشر صحيحة. ككتابة _كتابة

صحيحة  كتابة الثبلثة بقشكالو التنكيف كتابة الثالث: لمصؼ الكتابة ميارات .ّ
 مع بقشكالو المد كالياء .ككتابة كالمربكطة المفتكحة التاءٍ  كتابة بيف .كالتفريؽ
 التي الكممات كبيف الفتح التنكيف كتابة بيف كالتفريؽ الحركة كبيف بينو التفريؽ
صحيحة  كتابة مشددة كممات حقيا. ككتابةتم ال التي كالكممات األلؼ تمحقيا
 التي الكممات النطؽ ككتابة في المتشابية الحركؼ بيف الكتابة في كالتمييز
 كالكاك باأللؼ مختكمة كممات صحيحة. ككتابة كتابة شمسية الـ عمى تحتكم
 (َُِٖدليبللمعمـ، -)كزارةالتربيةكالتعميـ كالياء.

 فاعؿ الطالب مع التعميـ عف بعد :الصؼ في تعزيز ت رابعا: أدوار معممي

التخصص: المدرس الجيد ىك األستاذ الذم يتمتع بالكثير مف المعارؼ  .ُ
كالمعمكمات التي تتعمؽ بالمجاؿ الذم يدرسو. مما ال غنى عنو أف يتمتع المدرس 
بالخبرة كالمعرفة المعمقة، فيذا يساعده عمى تقديـ اإلجابة الدقيقة كالشافية عمى 

ألسئمة التي قد تظير لدل الطبلب. كعندما يككف المدرس عف بعد كؿ سؤاؿ مف ا



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 175 

متخصصان في المجاؿ الذم يدرسو، يمكنو إبداع أفضؿ األساليب كالطرؽ التي 
تساعده عمى تطكير كسائؿ أحدث لنشر المعرفة، أك محاكلة شرح الفكرة ذاتيا 

ؿ تساعده لكف بعدة طرؽ ك باستخداـ عدة تقنيات ألف خبرتو الكاسعة في المجا
عمى التققمـ مع جميع الظركؼ كاألكضاع التي يمر بيا، كفي جميع األحكاؿ 

 ( ََِٓيستمر في ككنو مفيدان جدان كمعينان لمطالب. ) سبلمة كالدايؿ ، 
اإلدارة البشرية أك إدارة الطبلب: مف إحدل ميارات التدريس عف بعد التي يجب  .ِ

اذ قادران عمى التعامؿ مع الطبلب عمى المدرس أف يتمتع بيا ىي: أف يككف األست
كقيادتيـ في مشكارىـ التعميمي بكؿ احترافية. كفي المحصمة، التعميـ يعني قيادة 
عقكؿ كبذكر سكؼ تقتي بثمار جيدة عندما تتـ رعايتيا كما يجب، كليذا مف 
دارة مكاىبيـ كقدراتيـ كطاقاتيـ،  الميـ أف يككف المدرس قادران عمى إدارة طبلبو كا 

اع األساليب الحكيمة كالعصرية. كمما ال غنى عنو أف يككف المدرس أك باتب
االستاذ قادران عمى التحكـ بسمككو كدرات فعمو، كيتمتع بالصبر في اإلجابة عمى 
جميع التساؤالت التي تقتي مف جانب الطبلب، ألف مثؿ ىذا السمكؾ ىك الذم 

اؤؿ لدييـ، كعندىا يفسح المجاؿ لمطبلب بالرغبة في العثكر عمى حؿ لكؿ تس
يتحكؿ المدرس إلى عضك فعاؿ في عممية التعمـ. كما أنو يصبح أكثر قربان مف 
 قمكب الطبلب، يثقكف بو. بيذا يمكف لممدرس أف يدير شؤكف طبلبو بفعالية أكبر.

الثقة بالنفس: فيمثؿ المدرس اكف اليف مرجعان ىامان لمطبلب في التعمـ، ليذا  .ّ
مكف مف نشر جك مف الثقة بيف الطبلب ك إلياميـ السبب، مف الجكىرم أف يت

نتاجية. كعندما  عمى ذلؾ، مما يجعؿ العبلقة بينو كبينيـ عبلقة رائعة، سميمة كا 
يككف المدرس كاثقان مف نفسو، يساعد الطبلب عمى التطبع بطبعو، ككنتيجة عمى 

 ذلؾ، يتعامؿ الطبلب مع المادة التعميمية بثقة أيضان.
إتقاف المغة العربية، كفي بعض المكاقؼ المغة االنجميزية، ىك  المغة الجيدة: إف .ْ

أمر أساسي كال غنى عنو لممدرس عف بعد إذا كاف يفكر في تكسيع دركسو عمى 
ف العمؿ في حقؿ التعميـ لكحده  االنترنت ككسب طبلب مف جميع أنحاء العالـ. كا 
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سمكب جيد جدان يتطمب أف يتمتع الشخص بقدرة عمى التعبير كالكتابة كالشرح بق
ككاضح كسمس، كمف الضركرم أف يتقف المدرس الكتابة باألسمكب الصحيح الذم 
يراعي قكاعد النحك كالصرؼ، تجنب األخطاء اإلمبلئية، كخصكصان عند كضع 
التماريف كاالختبارات. كاريد التدريس عف بعد كىناؾ تفكير في إعداد مكاد تعميمية 

، َُُِعرفة إلى ربح. ) يكنس، كتحكيؿ الم eBooksرقمية عمى شكؿ 
 (ٖٓص

التعمـ المتكاصؿ: مما ال شؾ فيو أف المدرس ىك المثؿ األعمى لمطالب في  .ٓ
البحث عف مناىؿ العمـ كالمعرفة المتكاصمة، صحيح؟ كليذا السبب، كاحدة مف 
أىـ ميارات التدريس عف بعد التي يجب عميؾ التحمي بيا ىي عشقؾ لمتعمـ 

الميداف التعميمي. خصكصان في عصر التقنية، كالتي كمكاكبة المستجدات في 
تقتي لنا بالكثير مف المستجدات كالعمـك يكمان بعد يكـ، فإذا لـ يطالع األستاذ 
باستمرار، قد يتعرض لمخاطر أف تيصاب معمكماتو بالًقدىـ، ككنتيجة عمى ذلؾ، 

يمكف  لف يقدـ المعمكمات العصرية كالحديثة لمدارسيف. كمع كجكد االنترنت،
لممدرس البحث عف مراجع كثيرة كتكسيع آفاؽ التعمـ، بدالن مف االعتماد فقط عمى 
المراجع التقميدية في المعارؼ، حتى طريقة تدريسو تختمؼ عندىا، كيشعر 
الطبلب بمتعة أكبر في الدراسة معو، ألنيـ يشعركف أف األستاذ يقتييـ بطرائؽ 

ؿ كاحد قديـ. كتنطبؽ ىذه النصيحة جديدة كمناىج مطكرة، كال يعتمد عمى مكدي
عمى كؿ رائد أعماؿ يعشؽ ما يقـك بو كيريد الكصكؿ إلى نجاحات باىرة في 

 (ََِٗميداف عممو. )شحاتو ، 
القدرة عمى اإلصغاء الجيد: إف المدرس الجيد ىك األستاذ الذم يصغي بعمؽ لما  .ٔ

لحقيقة التي يقكلو الطالب ليعرؼ كيؼ يجيب. مف ناحية أخرل، يجب أال ننسى ا
تقكؿ لنا أنو باإلصغاء الجيد نتعمـ جيدان، فالعبرة في اإلصغاء العميؽ ال في 
الكبلـ. كنحف نعمـ أف شرح المدرس لممعمكمات ىك أمر أساسي كال بد منو لنقؿ 
المعرفة، لكف االستماع كاإلنصات بانتباه ىك أىـ ألف ىذه الخطكة بالذات ىي 
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األفضؿ لنشر ىذه المعرفة بناءن عمى خصائص  التي ستقكد المدرس إلى الطريقة
الطالب كحاجاتو التي يعبر عنيا. أحيانان اإلصغاء بحذر يختصر الكثير مف 
الكقت كالجيد، كيفسح مجاالن لعبلقة أفضؿ كأكثر انسيابية بيف الطالب كالمعمـ، 
خصكصان في أسمكب الدراسة عف بعد، حيث ال يكجد تكاصؿ شخصي مباشر 

الطبلب. في مثؿ ىذه الظركؼ يغدك االستماع الجيد أمران ال غنى بيف المدرس ك 
 (ّٗ، ص ََِِعنو لنجاح العممية التعميمية. ) البغدادم ، 

مكانية قراءة  .ٕ تكسيع معارؼ الطالب: كما ذكرنا، مع كجكد الكثير مف المراجع كا 
كثائؽ ككتب مف مختمؼ أنحاء العالـ، يككف أماـ الطالب فرصة حقيقية لتكسيع 

عارفيـ كمداركيـ، كالحصكؿ عمى معرفة أكثر جكدة تقيدىـ خبلؿ مسيرتيـ في م
الحياة، ىذا كمو ممكف بفضؿ أسمكب التدريس عف بعد الذم يعتمد عمى 
االنترنت.كالمدرس الخبير ىك األستاذ الذم ينصح بكتاب آخر، مرجع ىاـ 

ذ الذم كمكثكؽ بو أك حتى ببساطة مكقع كيب أك مكسكعة اكنبليف، ىك األستا
يكصي بإجراء تماريف أك اختبارات مف نكع خاص، أك حتى يرشد إلى االلتحاؽ 
بدكرة اضافية تزيد مف معارؼ الطالب كتقتي بنتائج أفضؿ. كعندما تنصح 
بكسائؿ كطرؽ تساعد الطبلب عمى زيادة معارفيـ فإنؾ تؤكد ليـ أنؾ مدرس لو 

شراء دكرات أخرل منؾ  خبرة كمتمكف، كىذا ما يحمؿ الطبلب عمى التفكير في
أك الدراسة معؾ في فرص أخرل كبيذا تكسب كالء الطالب ألنو يشعر بالفعؿ 
أنؾ تساعده عمى التقدـ عمميان كمعرفيان كتحؿ لو جميع مشاكمو. ) عبد الحميد 

،ََِٓ) 

 الدراسات السابقة:

ف ظيػػرت العديػػد مػػف الدراسػػات المتسػػارعة فػػي معالجػػة القضػػية األبػػرز كىػػي التعمػػيـ عػػ
 بعد زمنيا:
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دراسة التي ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية بيئة التعمـ (Aljaser,2019أجرى )
اإللكتركني في تطكير التحصيؿ األكاديمي االتجاه نحك تعمـ المغة اإلنجميزية لدل 
عداد  طبلب الصؼ الخامس االبتدائي. حيث تـ تصميـ بيئة التعمـ اإللكتركني كا 

ه نحك تعمـ المغة اإلنجميزية، كتـ تطبيؽ المنيج شبو اختبار كمقياس لتقييـ االتجا
التجريبي عمى عينة مف طبلب الصؼ الخامس، مقسمة إلى مجمكعة ضابطة تدرس 
مف خبلؿ الطريقة التقميدية، كمجمكعة تجريبية تدرس مف خبلؿ بيئة التعمـ 
اإللكتركني. كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح 

مكعة التجريبية في كؿ مف اختبار ما بعد التحصيؿ كمقياس االتجاه نحك تعمـ المج
 المغة اإلنجميزية.

ىدفت إلى نمذجة تفاعؿ التعمـ اإللكتركني ( Bashir,2019)كفي دراسة أجراىا 
كرضا المتعمـ كثبات التعمـ المستمر في مؤسسات التعميـ العالي األكغندية، كاعتمدت 

يج المسحي، كدرست فاعمية التعمـ اإللكتركني التي تـ ربطيا ىذه الدراسة عمى المن
برضا المتعمـ كنيات التعمـ المستمر، كتـ جمع البيانات باستخداـ استبياف مككف مف 

ا. كشؼ النتائج أف تفاعؿ التعمـ اإللكتركني  ِِّفقرة، كتـ تطبيقو عمى  ِٖ متعممن
كتفاعؿ التغذية الراجعة،  يتقلؼ مف ىيكؿ ثبلثي العكامؿ: كىك كاجية المتعمـ،

 باإلضافة إلى محتكل التعمـ. 

دراسػة ىػدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى كاقػع الػتعمـ عػف ( ٕٕٓٓ)الممكاوي، كأجرت 
مف كجية نظر أكلياء األمػكر فػي ”ُٗككفيد“بعد كتحدياتو خبلؿ جائحة فيركس ككركنا

حميمػػي ، كتػػـ جمػػع محافظػػة إربػػد فػػي األردف، كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي الت
كلػي  ُٓمػف أكليػاء األمػكر، مػنيـ  ُّٓالمعمكمػات مػف خػبلؿ اسػتبانة، بمغػت عينتيػا 

فقرة مكزعة عمػى مجػاليف: كاقػع الػتعمـ  َِكلية أمر، كتككنت االستبانة مف  ْٖأمر ك
مػػػف كجيػػػة نظػػػر أكليػػػاء ”ُٗككفيػػػد“عػػػف بعػػػد كتحدياتػػػو خػػػبلؿ جائحػػػة فيػػػركس ككركنػػػا

ي األردف، كالمجػػاؿ الثػػاني آليػػات مكاجيػػة تحػػديات الػػتعمـ األمػػكر فػػي محافظػػة إربػػد، فػػ



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 179 

مػػف كجيػػة نظػػر أكليػػاء األمػػكر فػػي ”ُٗككفيػػد“عػػف بعػػد خػػبلؿ جائحػػة فيػػركس ككركنػػا
كتكصػمت الدراسػة إلػى العديػد مػف النتػائج، كمنيػا: أف كاقػع  .محافظة إربػد، فػي األردف

كجية نظػر أكليػاء "مف  ُٗالتعمـ عف بعد كتحدياتو خبلؿ جائحة فيركس ككركنا"ككفيد
 -األمكر في محافظة إربػد، فػي األردف جػاءت بدرجػة متكسػطة، كجػاء مجػاؿ الدراسػة 

مػف كجيػة نظػر ”ُٗككفيػد“كاقع التعمـ عػف بعػد كتحدياتػو خػبلؿ جائحػة فيػركس ككركنػا
أكليػػػاء األمػػػكر فػػػي محافظػػػة إربػػػد، فػػػي األردف بدرجػػػة متكسػػػطة، أمػػػا المجػػػاؿ الثػػػاني، 

عمـ عػػف بعػػػد خػػبلؿ جائحػػػة فيػػركس ، كمػػػا ال تكجػػد فػػػركؽ آليػػات مكاجيػػػة تحػػديات الػػػت
  =αذات داللػػػة إحصػػػائية تبعػػػا لمتغيػػػر صػػػفة كلػػػي األمػػػر عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة

لممجاالت كاألداة ككؿ بيف ن المتكسػطات الحسػابية لكاقػع الػتعمـ عػف بعػد كتحدياتػو 5.,.
 ظة إربدمف كجية نظر أكلياء األمكر في محاف”ُٗككفيد“خبلؿ جائحة فيركس ككركنا

كبنػػاء عمػػى نتػػائج الدراسػػة، كضػػع العديػػد مػػف التكصػػيات؛ منيػػا ضػػركرة تفعيػػؿ نمػػط  .
الػػػػتعمـ عػػػػف بعػػػػد كمياراتػػػػو كمسػػػػتمزماتو بالتنسػػػػيؽ بػػػػيف كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ كاإلدارات 
المدرسػػية فػػي القطػػاع الحكػػكمي كالخػػاص إلنجاحػػو، كتػػدريب المعممػػيف عمػػى فػػي كػػػؿ 

عمػػى نظػػاـ الػػتعمـ عػػف بعػػد عػػف طريػػؽ الػػدكرات ليكػػكف  الظػػركؼ العاديػػة كاالسػػتثنائية
 جاىزا.

بدراسػػةىدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى كاقػػع تكظيػػؼ التعمػػيـ  (ٕٕٓٓ)الشػػديفات، كقامػػت 
عػػػف بعػػػد بسػػػب مػػػرض ككركنػػػا فػػػي مػػػدارس قصػػػبة المفػػػرؽ مػػػف كجيػػػة نظػػػر مػػػديرم 
ر المػػدارس فييػػا كلتحقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة، تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي حيػػث تػػـ تطػػكي

فقػػرة،  َِاسػػتبانة مككنػػة مػػف ثبلثػػة مجػػاالت )المعرفػػي، كالميػػارم، كالتقػػكيمي( بكاقػػع 
كتػػـ التقكػػد مػػف صػػدقيا كثباتيػػا، كمػػف ثػػـ تػػـ تكزيعيػػا عمػػى عينػػة الدراسػػة المككنػػة مػػف 

مديرا كمديرة في مدارس قصبة المفػرؽ كأظيػرت نتػائج الدراسػة أف كاقػع تكظيػؼ  ُْٓ
مف كجية نظر مديرم مدارس قصبة المفرؽ جػاء التعميـ عف بعد بسب مرض ككركنا 

(كمػػػا أظيػػػرت النتػػػائج كجػػػكد فػػػركؽ ذات 2.49بدرجػػػة متكسػػػطة، كبمتكسػػػط حسػػػابي )
داللػػػة إحصػػػائية فػػػي تقػػػدم أفػػػراد عينػػػة الدارسػػػة لكاقػػػع تكظيػػػؼ التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد بسػػػب 
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مرضػػككركنا مػػف كجيػػة نظػػر مػػديرم مػػدارس قصػػبة المفػػرؽ تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس كذلػػؾ 
ناث، كعػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي تقػدم أفػراد عينػة الدارسػة لصالح اإل

لكاقع تكظيؼ التعميـ عف بعد بسب مرضككركنا مف كجية نظر مػديرم مػدارس قصػبة 
المفػػػػرؽ تبعػػػػالمتغير المرحمػػػػة الدراسػػػػية. كفػػػػي ضػػػػكء نتػػػػائج الدراسػػػػة أكصػػػػت الباحثػػػػة 

كالػػكرش التدريبيػػة المتخصصػػة  بضػػركرة عقػػد كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ لمزيػػد مػػف الػػدكرات
في مجاؿ التعميـ عف بعد فػي العمميػة التعميميػة لممعممػيف كاإلداريػيف، كتطػكير كتػدريب 

 الطمبة عمى ميارات التكنكلكجيا الحديثة.

ىدفت إلى معرفة خطة  (Draissi, Yong, 2020)كفي دراسة جراىا كؿ مف 
بعد في الجامعات  كتنفيذ التعميـ عف COVID-19االستجابة لتفشي مرض ))

المغربية، في ىذه الدراسة قاـ الباحثكف بفحص كثائؽ مختمفة تتككف مف مقاالت 
إخبارية خاصة بالصحؼ اليكمية كالتقارير كاإلشعارات مف مكقع الجامعات. 
استخدمت الدراسة منيج تحميؿ المحتكل، كأشارت نتائج الدراسة أف األمر المقمؽ ىك 

الجامعات لمكاصمة التغمب عمى الصعكبات التي يتحدل  COVID-19أف جائحة 
تكاجو كؿ مف الطبلب كاألساتذة، كاالستثمار في البحث العممي كجيكدىا المستمرة 
الكتشاؼ لقاح. كاستندت أساليب التدريس الجديدة إلى زيادة االستقبللية لمطالب، 
ف ككانت الكاجبات اإلضافية المخصصة لؤلساتذة لمحفاظ عمى زخـ أعماليـ م

المنزؿ، كتكفير حرية الكصكؿ إلى عدد قميؿ مف منصات التعمـ اإللكتركني المدفكعة 
 أك قكاعد بيانات.

بدراسة ىدفت إلى معرفة تقثير إغبلؽ الجامعات بسبب  (Sahu,2020)كقاـ 
( عمى التعميـ كالصحة العقمية لمطبلب كىيئة COVID-19فيركس ككركنا )

( كقد COVID-19ة الفيركس التاجي الجديد )التدريس، فقد نشق في ككىاف الصيني
انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالـ، كبذلؾ قاـ عدد كبير مف الجامعات بتقجيؿ أك 
إلغاء جميع األنشطة الجامعية، كاتخذت الجامعات تدابير مكثفة لحماية جميع 
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الطبلب كالمكظفيف مف المرض شديد العدكل، قاـ أعضاء ىيئة التدريس باالنتقاؿ 
إلى نظاـ التدريس اإللكتركني، كيسمط البحث الضكء عمى التقثير المحتمؿ النتشار 

COVID-19  عمى التعميـ كالصحة النفسية لمطبلب، كقد أظيرت نتائج الدراسة أنو
عمى الجامعات تنفيذ القكانيف إلبطاء انتشار الفيركس، كيجب أف يتمقى الطبلب 

يد اإللكتركني، كيجب أف تككف صحة كالمكظفكف معمكمات منتظمة مف خبلؿ البر 
كسبلمة الطبلب كالمكظفيف عمى رأس األكلكيات، كيجب أف تككف خدمات االستشارة 
متاحة لدعـ الصحة العقمية لمطبلب، كأيضا عمى السمطات تحمؿ مسؤكلية ضماف 
الغذاء كالسكف لمطبلب الدكلييف، كعمى أعضاء ىيئة التدريس االىتماـ بالتكنكلكجيا 

.بشكؿ د  قيؽ لجعؿ تجارب الطمبة مع التعمـ غنينا كفعاالن

بدراسة كصفية ىدفت إلى تكضيح طرؽ تقثير جائحة ( Yulia,2020) كقاـ 
ككركنا عمى إعادة تشكيؿ التعميـ في اندكنيسيا، حيث شرحت أنكاع كاستراتيجيات 
التعمـ التي يستخدميا المدرسكف في العالـ عبر االنترنت بسبب إغبلؽ الجامعات 
لمحد مف انتشار فيركس ككركنا الكبائي، كما كضحت الدراسة مزايا كفعالية استخداـ 
التعمـ مف خبلؿ االنترنت، حيث خمصت الدراسة الى أف ىناؾ سرعة عالية لتقثير 
كباء ككركنا عمى نظاـ التعميـ، حيث تراجع أسمكب التعميـ التقميدم لينتشر بدال منو 

يدعـ التعمـ مف المنزؿ كبالتالي يقمؿ اختبلط األفراد  التعمـ مف خبلؿ االنترنت لككنو
ببعضيـ، كيقمؿ انتشار الفيركس، كأثبتت الدراسة أىمية استخداـ االستراتيجيات 

 المختمفة لزيادة سبلسة كتحسيف التعميـ مف خبلؿ االنترنت.

ىدفت إلى دراسة  (Basilaia, Kvavadze, 2020)كفي دراسة أجراىا 
التعميـ في المدراس إلى التعمـ عبر االنترنت خبلؿ انتشار كباء  تجربة االنتقاؿ مف

فيركس ككركنا في جكرجيا، حيث اسندت عمى إحصائيات األسبكع األكؿ مف عممية 
التدريس في إحدل المدارس الخاصة كتجربتيا في االنتقاؿ مف التعميـ كجيان لكجو إلى 

بمناقشة نتائج التعميـ عبر التعميـ اإللكتركني خبلؿ جائحة ككركنا، حيث قامت 
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في العممية التعميمية، كاستنادا  Gsuiteك EduPageاإلنترنت كتـ استخداـ منصتي 
الى إحصائيات األسبكع األكؿ مف عممية التدريس عبر اإلنترنت تكصؿ الباحثاف الى 
 أف االنتقاؿ بيف التعميـ التقميدم كالتعميـ عبر االنترنت كاف ناجحا، كيمكف االستفادة
دارة المدرسة في فترة ما بعد  مف النظاـ كالميارات التي اكتسبيا المعممكف كالطبلب كا 
الكباء في حاالت مختمفة مثؿ ذكم االحتياجات الخاصة الذيف ىـ بحاجة لساعات 
اضافية، أك مف خبلؿ زيادة فاعمية التدريس الجماعي أك زيادة االستقبللية لدل 

 .الطالب كالحصكؿ عمى ميارات جديدة

دراسة  (Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020)كأجرل 
ىدفت إلى الكشؼ عف الفرؽ بيف التدريس عف بعد في حاالت الطكارئ كالتعميـ عبر 
االنترنت، حيث قاـ الباحثكف بتصميـ نمكذج مككف مف شركط تقييـ كمجمكعة مف 

ت الطكارئ، كقياس األسئمة التي يمكف مف خبلليا تقييـ التدريس عف بعد في حاال
مدل نجاح تجارب التعميـ عف بعد عبر االنترنت، كخمصت الدراسة إلى اختبلؼ 
تجارب التعمـ عبر اإلنترنت عف التعمـ في حاالت الطكارئ مف حيث جكدة التخطيط، 
كمف حيث الدكرات المقدمة عبر اإلنترنت استجابة ألزمة أك كارثة، كيجب عمى 

 .COVID-19مؿ عمى الحفاظ عمى التعميـ أثناء جائحة الكميات كالجامعات التي تع

بدراسة ىدفت  (Favale, Soro, Trevisan, Drago, Mellia, 2020)كقاـ 
الى تحميؿ تقثير تطبيؽ اإلغبلؽ عمى حركة المركر في الحـر الجامعي كالتعمـ 

ككيفية تغيير الكباء لحركة المركر داخؿ  COVID-19اإللكتركني أثناء جائحة 
، كالتعاكف في استخداـ المنصات الخاصة Politecnico di Torinoـ الجامعيالحر 

بالتعمـ عف بعد، كتبني التدريس عف بعد باإلضافة لمبحث عف التغييرات غير 
المرغكب فييا في حركة المركر )الضارة(. كأشارت النتائج بعد تحميؿ التغييرات التي 

تعامؿ مع الحاجة المفاجئة، كأف تمت دراستيا إلى إثبات قدرة االنترنت عمى ال
منصات العمؿ عف بعد كالتعميـ اإللكتركني كالتعاكف عبر االنترنت ىي حؿ قابؿ 
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، كسيكلة COVID-19لمتطبيؽ لمتعامؿ مع سياسة التباعد االجتماعي أثناء جائحة 
 السيطرة عمى حركة المركر في الحـر الجامعي عند اعتماد التعميـ اإللكتركني.

 ى الدراسات السابقةالتعميؽ عم

تناكلت ىذه الدراسػات جػكاني متنكعػة مػف التعمػيـ عػف بعػد كذلػؾ خػبلؿ جائحػة ككركنػا 
كىذا ماتتشابو بو ىذه مع دراستي عبلكة تناكليا لجانب تقيػيـ اسػتخداـ التعمػيـ عػف بعػد 
كالذم يعد مدخبل لدراستنا حيث أننا في دراستنا نتميز عنيا بإعطاء نتيجػة ىػذا التقيػيـ 

ك الفاعمية، فكؿ الدراسات باعتبار أف التعميـ عف بعد تجربػة جديػدة فسػعت مختمػؼ كى
الدراسات كالمختبرات البحثية إلى النظر بتقمؿ كعف كثير لمدل نجاح التجربة التي لػـ 

 يكف باإلمكاف غيرىا.

 الطريقة واالجراءات:

دكات يتنػػاكؿ ىػػذا الجػػزء كصػػؼ منيجيػػة الدراسػػة،كأفرادىا، كمػػا يتنػػاكؿ كصػػفا أل
جراءاتيا كالمعالجة اإلحصائية التي استخدمت فييا.  الدراسة كا 

اعتمػػدت ىػػذه الدراسػػة فػػي إجراءاتيػػا عمػػى المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، مػػنيج الدراسػػة:
معممػػي كمعممػػات الصػػؼ فػػي الػػذم يعتمػػد عمػػى جمػػع البيانػػات مػػف عينػػة الدراسػػة مػػف 

، كدراسػة اسػتجابات ه الدراسػةباستخداـ االسػتبانة المعػدة ألغػراض ىػذ محافظة الزرقاء
 معممي كمعممات الصؼ في محافظة الزرقاء كتحميميا.

( مػف معممػي الصػؼ فػي 50تـ تنفيذ ىذه الدراسة عمػى عينػة مككنػة مػف ):فراد العينةأ
محافظػػة لزرقػػاء، حيػػث تػػـ اختيػػار عينػػة الدراسػػة بطريقػػة عشػػكائية مػػف مجتمػػع الدراسػػة 

-2020ظةالزرقاءفي الفصػؿ الثػاني لعػاـ( معممي الصؼ في محافَّّالمككف مف )
2021. 
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لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ ىػػػذه الدراسػػػة، قامػػػت الباحثػػػة ببنػػػاء اسػػػتبانة مككنػػػة مػػػف أداة الدراسػػػة:
( فقرة، كتـ تكجيييا لممعمميف كالمعممات الصؼ في محافظة الزرقاءالذيف مارسػكا َْ)

ف مػػف خػػبلؿ التعمػيـ عػػف بعػػد خػػبلؿ أزمػػة انتشػػار فيػػركس ككركنػػا، كتػػـ تطػػكير االسػػتبيا
كدراسػػػة  (Yulia,2020)االطػػػبلع عمػػػى دراسػػػات تناكلػػػت التعمػػػيـ اإللكتركنػػػي كدراسػػػة 

(Basilaia, Kvavadze, 2020) ، كمػا اسػتفادت الباحثػة مػف المقػاييس المسػتخدمة
فػػي الدراسػػات السػػابقة، كاختػػارت بعػػض الفقػػرات كأعػػادت صػػياغتيا، كصػػاغت بعػػض 

، كقػػػد تككنػػػت دييا عػػػف الػػػتعمـ عػػػف بعػػػدالفقػػػرات فػػػي ضػػػكء األدب النظػػػرم المتشػػػكؿ لػػػ
، 5( فقػػػرة يقابميػػػا تػػػدريج خماسػػػي )أكافػػػؽ بشػػػدة َْاالسػػػتبانة بصػػػكرتيا النيائيػػػة مػػػف )

( كتكزعػت فقػرات االسػتبانة عمػى 1، ال أكافػؽ بشػدة 2، ال أكافؽ 3، محايد 4أكافؽ 
 أربعة مجاالت ىي:

 ( فقرة.14استمرارية التعميـ عف بعد: تضمف ىذا المجاؿ ) .ُ
 ( فقرات.10ات التعميـ عف بعد : تضمف ىذا المجاؿ )معيق .ِ
 ( فقرات.10تفاعؿ المعمميف مع التعميـ عف بعد : تضمف ىذا المجاؿ ) .ّ
 ( فقرات.6تفاعؿ الطمبة مع التعميـ عف بعد : تضمف ىذا المجاؿ ) .ْ

جػرل عػرض االسػتبانة بصػكرتيا األكليػة عمػى سػبعة محكمػيف مػف صدؽ أداة الدراسة:
ختصػػاص فػػي ميػػداف البحػػث العممػػي كالتػػدريس فػػي كػػؿ مػػف الجامعػػات ذكم الخبػػرة كاال

األردنية كالخبراء التربكييف في كزارة التربية كالتعميـ األردنية كذلؾ بيػدؼ تحكػيـ فقػرات 
االسػػتبانة، كمعرفػػة مػػدل كضػػكح فقراتيػػا كشػػمكليتيا لكافػػة جكانػػب التعمػػيـ عػػف بعػػد فػػي 

كمعممػات الصػؼ، ككػذلؾ مبلئمػة ظؿ انتشار فيػركس ككركنػا مػف كجيػة نظػر معممػي 
بػػػػػداء الػػػػػرأم فػػػػػي طريقػػػػػة تصػػػػػحيح االسػػػػػتبانة، كقػػػػػد تركػػػػػزت آراء  صػػػػػياغة الفقػػػػػرات، كا 
المحكمػػػػيف عمػػػػى إعػػػػادة الصػػػػياغة المغكيػػػػة لػػػػبعض الفقػػػػرات، كقامػػػػت الباحثػػػػة بتعػػػػديؿ 

 .االستبانة في ضكء آراء المحكميف
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سػػتطبلعية مػػف غيػػر جػػرل تطبيػػؽ االسػػتبانة إلكتركنيػػانعمى عينػػة اثبػػات أداة الدراسػػة:
( معمػػػػػػـ صػػػػػػؼ، كتػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػار كركنبػػػػػػاخ 20عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مككنػػػػػػة مػػػػػػف )

( الختبار ثبات االسػتبانة، كقػد بمػا معػدؿ ثبػات االسػتبانة (Cronbach’s Alphaالفا
( ك 0.895(، كقػػػد تراكحػػػت قػػػيـ معػػػامبلت الثبػػػات لمحػػػاكر االسػػػتبانة بػػػيف )0.804)
(0.731.) 

البيانات باستخداـ أداة الدراسة كىي االستبانة، كمف ثـ  تـ جمعالتحميؿ االحصائي:
دخاليا إلى البرنامج االحصائي Excelتفريغيا في ممؼ إكسؿ ) (، كتنظيميا كا 

(SPSS لتحميؿ بيانات الدراسة بعد ترميز اإلجابات. حيث تـ استخداـ اإلحصاء )
 الكصفي لحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية.

 تحكيؿ فئات التدريج الخماسي إلى تدريج ثبلثي كما يمي: كما تـ

(5-1) =4  

4/3   1.33 

 حيث استخدمت ىذه القيمة لتحديد طكؿ فترة التدريج كما يمي:

 ضعيفة 2.33 –1

 متكسطة 3.67–2.34

 كبيرة5.00–3.68

 جرل عرض النتائج كتحميميا في ضكء تسمسؿ أسئمة الدراسة كما يمي:النتائج: 

االسػػػػتبانة جػػػػرل حسػػػػاب المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات المعياريػػػػة  لتحميػػػػؿ ىػػػػذه
 لمجاالتيا األربع، ككانت النتائج كما يمي:
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استبانة التعميـ عف ٔجدوؿ 
 بعد

الرت
 العدد المجاؿ بة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

1 
التعمػػػػيـ عػػػػف بعػػػػدفي ظػػػػؿ اسػػػػتمرارية 

 انتشار كورونا
 متوسطة 0.90 2.55 50

2 
تفاعػػؿ الطمبػػة مػػع التعمػػيـ عػػف بعػػدفي 

 متوسطة 0.82 2.47 50 ظؿ التعميـ اإللكتروني

3 
تفاعػػؿ معممػػي الصػػؼ مػػع التعمػػيـ عػػف 

 بعد في ظؿ ازمة كورونا
 متوسطة 0.67 2.43 50

 متوسطة 0.34 2.35 50 معيقات التعميـ عف بعد 4

 
اعمية التعميـ عف بعػد فػي ظػؿ انتشػار ف

فيروس كورونا مف وجيػة نظػر معممػي 
 الصؼ 

 متوسطة 0.57 2.45 50

( أف المتكسط الحسػابي لػػفاعمية التعمػيـ عػف بعػد فػي ظػؿ ُيتبيف مف الجدكؿ )
( بػػػانحراؼ 2.45انتشػػػار فيػػػركس ككركنػػػا مػػػف كجيػػػة نظػػػر معممػػػي الصػػػؼ قػػػد بمػػػا )

مجػػػػاؿ "اسػػػػتمرارية التعمػػػػيـ عػػػػف بعػػػػد فػػػػي ظػػػػؿ  ( بدرجػػػػة متكسػػػػطة، كأف0.57معيػػػػارم)
( بدرجػػػػػة 0.90( كانحػػػػػراؼ معيػػػػػارم)2.55انتشػػػػػار ككركنػػػػػا" كػػػػػاف بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي)

( 2.47متكسػػػطة، يميػػػو مجػػػاؿ "تفاعػػػؿ الطمبػػػة مػػػع التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد" بمتكسػػػط حسػػػابي)
( بدرجػة متكسػطة أيضػا، فػي حػيف جػاء مجػاؿ "تفاعػؿ معممػي 0.82كانحراؼ معيارم)
( كانحػراؼ 2.43ـ عف بعػد فػي ظػؿ أزمػة ككركنػا" بمتكسػط حسػابي )الصؼ مع التعمي

( بدرجة متكسطة، كأخيران جاء مجاؿ "معيقػات التعمػيـ عػف بعػد بمتكسػط 0.67معيارم)
 (.0.34( كانحراؼ معيارم)2.35حسابي)
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نتػػائج السػػؤاؿ األوؿ: "مػػا مسػػتوى اسػػتمرارية عمميػػة التعمػػيـ عػػف بعػػد لتعمػػيـ طمبػػة 
 لى ميارات القراءة والكتابة؟"الصفوؼ الثالثة األو 

قامػػػت الباحثػػػة باسػػػتخبلص المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة لمجػػػاؿ  
 استمرارية عممية التعميـ عف بعد كما يمي:

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ"مستوى 2جدوؿ
لثالثة األولى ميارات استمرارية عممية التعميـ عف بعد لتعميـ طمبة الصفوؼ ا

 القراءة والكتابة"

الرت
 بة

المتوسط  العدد المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

1 

تـ تدريب الطمبة مف قبؿ المدرسة عمػى 
اسػػػتخداـ التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد مػػػف خػػػالؿ 
اعطػػػائيـ درس القػػػراءة والكتابػػػة خػػػالؿ 

 الجائحة

 متوسطة 1.35 3.22 50

ٕ 
تعمػػيـ عػػف بعػػد التقنيػػات المتبعػػة فػػي ال

 متوسطة 1.44 3.16 50 فعالة وتغطي كافة جوانب المنياج

ٖ 
ىنػػاؾ سالسػػة فػػي االنتقػػاؿ مػػف التعمػػيـ 
التقميػػدي إلػػى التعمػػيـ عػػف بعػػد فػػي ظػػؿ 

 أزمة كورونا
 متوسطة 1.39 3.04 50

ٗ 
أشعر بالرضا عف استخداـ نظاـ التعميـ 
عف بعد كبديؿ عف نظاـ التعميـ 

 روناالوجاىي في ظؿ ازمة كو 
 متوسطة 1.44 2.83 50

٘ 
ارساؿ واستالـ المواد التعميمية عف بعد 

 كاف دوف عوائؽ فنية
 متوسطة 1.55 2.70 50
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الرت
 بة

 العدد المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

ٙ 

توفر وزارة التربية والتعميـ دورات 
إلكترونية ارشادية تدريبية توضح الية 
استخداـ نظاـ التعميـ عف بعد لمعممي 

 الصؼ أثناء أزمة كورونا

 متوسطة 1.39 2.64 50

ٚ 
يمتمؾ معممو الصؼ ميارات كافية 
نتاج محتوى الكتروني فعاؿ  لتصميـ وا 

 متوسطة 1.41 2.62 50

ٛ 
تصميـ الموقع الذي وفرتو وزارة التربية 
لمتعميـ عف بعد تسيؿ عرض المادة 

 بطريقة شيقة 
 متوسطة 1.40 2.50 50

9 
نظاـ التعميـ عف بعد يوفر تواصال 

ميمي مباشرا بيف مكونات النظاـ التع
 )االدارة، المدرس، الطالب(

 ضعيفة 1.34 2.28 50

ٔٓ 
توفر وزارة التربية والتعميـ  دعـ فني 
مالئـ لتسييؿ توظيؼ التكنولوجيا في 

 المادة التعميمية
50 2.26 1.35 

 ضعيفة

11 
تساىـ تقنية التعميـ عف بعد بفاعمية 
في استمرارية ونجاح العممية التعميمية 

 في ظؿ أزمة كورونا
50 2.18 1.33 

 ضعيفة

ٕٔ 
الدعـ الموجستي منوزارة التربية 
والتعميـ  متوفر لمتابعة العممية 

 التعميمية.
50 2.16 1.33 

 ضعيفة

 ضعيفة 1.35 2.08 50تمتوفير دليؿ الستخداـ الموقع الخاص  ٖٔ
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الرت
 بة

 العدد المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 بالمادة التعميمية لمطمبة.

ٔٗ 
تقوموزارة التربية والتعميـ بتقييـ مستمر 

 عف بعد آللية التدريس
 ضعيفة 1.24 2.08 50

استمرارية التعميـ عف بعد فػي ظػؿ انتشػار  ( أف فقرات مجاؿ"ِيتبيف مف الجدكؿ )
" قد تراكحت بيف درجػة ضػعيفة كدرجػة متكسػطة، فقػد جػاءت الفقػرة " تػـ تػدريب ككركنا

الطمبػػػة مػػػف قبػػػؿ المدرسػػػة عمػػػى اسػػػتخداـ التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد مػػػف خػػػبلؿ اعطػػػائيـ درس 
( ِِ.ّتابػػة خػػبلؿ الجائحػػة" فػػي المرتبػػة األكلػػى بمتكسػػط حسػػابي مقػػداره )القػػراءة كالك

( بدرجػة متكسػطة، كجػاءت الفقػرة " تقػـك كزارة التربيػة ّٓ.ُكبانحراؼ معيارم مقداره )
كالتعميـ بتقييـ مستمر آللية التدريس عف بعد" تـ تكفير دليؿ الستخداـ المكقع الخػاص 

( َٖ.ِتبػػػػػة األخيػػػػػرة بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي مقػػػػػداره )بالمػػػػػادة التعميميػػػػػة لمطمبػػػػػة " فػػػػػي المر 
 ( عمى التكالي بدرجة متكسطة.ّٓ.ُ( )ِْ.ُكبانحراؼ معيارم مقداره )

نتائج السػؤاؿ الثػاني: "مػا مسػتوى صػعوبات اسػتخداـ التعمػيـ عػف بعػد لتعمػيـ طمبػة 
 الصفوؼ الثالثة األولى ميارات القراءة والكتابة في مدارس محافظة الزرقاء؟"

احثػػػة باسػػػتخبلص المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة لمجػػػاؿ قامػػػت الب 
 معيقاف استخداـ التعميـ عف بعدلمصفكؼ الثبلثة األكلى كما يمي:

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجاؿ الثاني" ٖجدوؿ )
 صعوبات التعميـ عف بعد "

الرت
 بة

 العدد المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 0.93 3.90 50يتناسػػب نظػػاـ التعمػػيـ عػػف بعػػدمع نػػوع  1
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الرت
 بة

 العدد المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

 الدرجة

 المواد عمى شقييا النظري والعممي

ٕ 
جميػػػػع معممػػػػي الصػػػػؼ لػػػػدييـ الخبػػػػرة 
والميػػارات الكافيػػة والمناسػػبة السػػتخداـ 

 الحاسوب واالنترنت
 متوسطة 1.09 3.30 50

ٖ 
سػػػػػرعة االنترنػػػػػت مناسػػػػػبة وأسػػػػػتطيع 

 درس دوف أي انقطاع اعطاء أي
 متوسطة 1.47 3.20 50

ٗ 
عػػداد معممػػي  تػػـ عقػػد دورات تدريبيػػة وا 
الصؼ قبؿ أزمة كورونا آلليػة اسػتخداـ 

 التعميـ عف بعد
 متوسطة 1.48 2.62 50

٘ 
يحػػدث انقطػػاع لمتيػػار الكيربػػائي أثنػػاء 

 قيامؾ بالعممية التعميمية
 متوسطة 1.34 2.42 50

ٙ 

مباشر بػيف ىناؾ صعوبة في التواصؿ ال
معممػػػي الصػػػؼ والطمبػػػة )حيػػػث يمكػػػف 
تبػػػػػػػادؿ األفكػػػػػػػار واآلراء مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 

 المواجية الشخصية(

50 1.74 1.04 

 ضعيفة

ٚ 
تواجو معممي الصؼ مشػاكؿ فػي إعػداد 

 الدروس المصورة
50 1.70 0.95 

 ضعيفة

ٛ 
ىنػػاؾ صػػعوبة لػػدى معممػػي الصػػؼ فػػي 
متابعػػػػة األعػػػػداد الكبيػػػػرة لمطمبػػػػة عبػػػػر 

 ف بعد المتاحةأدوات التعميـ ع
 ضعيفة 0.98 1.60 50

ٜ 
يواجػػػو الطالػػػب مشػػػاكؿ ومعوقػػػات عنػػػد 

 0.83 1.54 50 دراسة المادة إلكترونياً 
 ضعيفة
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الرت
 بة

 العدد المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

 الدرجة

10 
تأثر تفاعؿ الطمبػة مػع التعمػيـ عػف بعػد 
والدروس بسبب ظروؼ معيشية صػعبة 

 او خاصة
50 1.52 0.78 

 ضعيفة

" قػػػد تراكحػػػت بػػػيف عػػػف بعػػػدصػػػعكبات الػػػتعمـ ( أف فقػػػرات مجاؿ"ّيتبػػػيف مػػػف الجػػػدكؿ )
درجة ضعيفة كدرجة كبيرة، فقد جاءت الفقػرة " يتناسػب نظػاـ التعمػيـ عػف بعػد مػع نػكع 
المػػػػكاد عمػػػػى شػػػػقييا النظػػػػرم كالعممػػػػي" فػػػػي المرتبػػػػة األكلػػػػى بمتكسػػػػط حسػػػػابي مقػػػػداره 

( بدرجة كبيػرة، كجػاءت الفقػرة " تػقثر تفاعػؿ ّٗ.َ( كبانحراؼ معيارم مقداره )َٗ.ّ)
لتعمػػيـ عػػف بعػػد كالػػدركس بسػػبب ظػػركؼ معيشػػية صػػعبة اك خاصػػة " فػػي الطمبػػة مػػع ا

( ٖٕ.َ( كبػػػانحراؼ معيػػػارم مقػػػداره )ِٓ.ُالمرتبػػػة األخيػػػرة بمتكسػػػط حسػػػابي مقػػػداره )
 بدرجة متكسطة.

نتػػائج السػػؤاؿ الثالث:مػػا مسػػتوى تفاعػػؿ معممػػي الصػػؼ مػػع التعمػػيـ عػػف بعػػد لتعمػػيـ 
والكتابػػػة  فػػػي مػػػدارس محافظػػػة  طمبػػػة الصػػػفوؼ الثالثػػػة األولػػػى ميػػػارات القػػػراءة

 الزرقاء؟

قامػػػت الباحثػػػة باسػػػتخبلص المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة لمجػػػاؿ 
 تفاعؿ معممي الصؼ مع التعميـ عف بعد في محافظة الزرقاء كما يمي:

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجاؿ الثالث" ٗجدوؿ 
 ع التعميـ عف بعد في ظؿ ازمة كورونا "تفاعؿ معممي الصؼ م

الرت
 العدد المجاؿ بة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 1.12 3.74 50أعتقػػػد اف االختبػػػارات عػػػف بعػػػد وسػػػيمة  ٔ
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الرت
 بة

 العدد المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 مناسبة لتقييـ تحصيؿ الطمبة

ٕ 
الػػػتعممعف بعػػػد أكثػػػر فاعميػػػة مػػػف حيػػػث 
اسػػػػػتغالؿ الوقػػػػػت أكثػػػػػر مػػػػػف التعمػػػػػيـ 

 التقميدي
 متوسطة 1.32 3.42 50

ٖ 
ىناؾ مصداقية عاليػة فػي تقيػيـ الطمبػة 

 مف خالؿ نظاـ التعميـ عف بعد
 متوسطة 1.41 3.20 50

ٗ 
يشعر معممػو الصػؼ بالرضػا عػف نظػاـ 

 التعميـ  عف بعد
 متوسطة 1.44 2.92 50

٘ 
أسػػػاليب التقيػػػيـ المتبعػػػة مناسػػػبة وتػػػتـ 

 بطرؽ متنوعة
 متوسطة 1.48 2.60 50

ٙ 
الطالػػب بشػػكؿ مسػػتمر اثنػػاء  يػػتـ تقيػػيـ

 ضعيفة 1.28 1.90 50 عممية التعميـ عف بعد

ٚ 
يػػػػتـ إرفػػػػاؽ المػػػػادة التعميميػػػػة لمطمبػػػػة 

 بسيولة ويسر
 ضعيفة 1.21 1.78 50

ٛ 
يجيػػػػب معمػػػػـ الصػػػػػؼ بسػػػػيولة عمػػػػػى 
استفسػػارات الطمبػػة عػػف المػػادة العمميػػة 

 المرفقة
 ضعيفة 1.13 1.76 50

9 
د بنػاء انت ممتػـز بنظػاـ التعمػيـ عػف بعػ

 ضعيفة 0.64 1.48 50 عمى خطة وزارة التربية

10 
يشتمؿ المحتوى التعميمػي عمػى تمػاريف 

 وواجبات تساعد عمى التعمـ
 ضعيفة 0.93 1.46 50
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 معممػػي الصػػفمع التعمػػيـ عػػف بعػػدتفاعػػؿ  ( أف فقػػرات مجػػاؿ"ْيتبػػيف مػػف الجػػدكؿ )
ة، فقػد جػاءت الفقػرة " قد تراكحت بيف درجػة ضػعيفة كدرجػة كبيػر في ظؿ انتشار ككركنا

"أعتقػػػد اف االختبػػػػارات عػػػػف بعػػػػد كسػػػػيمة مناسػػػبة لتقيػػػػيـ تحصػػػػيؿ الطمبػػػػة" فػػػػي المرتبػػػػة 
( بدرجػػػة ُِ.ُ( كبػػػانحراؼ معيػػػارم مقػػػداره )ْٕ.ّاألكلػػػى بمتكسػػػط حسػػػابي مقػػػداره )

كبيػػرة، كجػػاءت الفقػػرة "يشػػتمؿ المحتػػكل التعميمػػي عمػػى تمػػاريف ككاجبػػات تسػػاعد عمػػى 
( كبػانحراؼ معيػارم مقػداره ْٔ.ُألخيرة بمتكسط حسػابي مقػداره )التعمـ " في المرتبة ا

 ( بدرجة ضعيفة.ّٗ.َ)

نتػػائج السػػؤاؿ الرابػػع: "مػػا مسػػتوى تفاعػػؿ الطمبػػة مػػع التعمػػيـ عػػف بعػػد  فػػي مػػدارس 
 محافظة الزرقاء مف وجية نظر معممي الصؼ؟

 قامػػػت الباحثػػػة باسػػػتخبلص المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة لمجػػػاؿ
 تفاعؿ الطمبة مع التعميـ عف بعد مف كجية نظر معممي الصؼ كما يمي:

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ" تفاعؿ الطمبة ٘جدوؿ 
 عف بعد في ظؿ في ظؿ أزمة كورونا" مع التعميـ

الرت
 بة

 العدد المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

3 
ا عف مدى اسػتفادة الطمبػة أشعر بالرض

 مف التعميـ عف بعد
 متوسطة 1.30 3.32 50

1 
يتفاعؿ الطمبة مع نظاـ التعميـ عف بعػد 

 بشكؿ مستمر
 متوسطة 1.46 3.20 50

6 
يساعد أسػموب التعمػيـ عػف بعػدفي فيػـ 

 متوسطة 1.35 2.92 50 المادة العممية بشكؿ واضح وسمس

 ضعيفة 1.45 2.26 50عػػػرض المػػػادة الكترونيػػػا يػػػزود الطالػػػب  4
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 ميارات اضافيةب

2 
يسػػػػتطيع الطالػػػػب طػػػػرح أي تسػػػػاؤالت 

 واستفسارات مف خالؿ التعمـ عف بعد
 ضعيفة 1.15 1.76 50

5 
يتػػػيح نظػػػاـ التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد  لمطالػػػب 

 الوصوؿ لممادة التعميمية في أي وقت
 ضعيفة 0.75 1.36 50

فػػي  ع التعمػيـ اإللكتركنػيمػػتفاعػؿ الطمبػة  ( أف فقػػرات مجػاؿ"ٓيتبػيف مػف الجػدكؿ )
" قد تراكحت بػيف درجػة ضػعيفة كدرجػة متكسػطة، فقػد جػاءت الفقػرة ظؿ انتشار ككركنا

"أشػػػعر بالرضػػػا عػػػف مػػػدل اسػػػتفادة الطمبػػػة مػػػف التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد " فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى 
( بدرجػػة متكسػػطة، َّ.ُ( كبػػانحراؼ معيػػارم مقػػداره )ِّ.ّبمتكسػػط حسػػابي مقػػداره )

يتيح نظػاـ التعمػيـ عػف بعػد  لمطالػب الكصػكؿ لممػادة التعميميػة فػي أم كجاءت الفقرة " 
( كبػػانحراؼ معيػػارم مقػػداره ّٔ.ُكقػػت" فػػي المرتبػػة األخيػػرة بمتكسػػط حسػػابي مقػػداره )

 ( بدرجة ضعيفة.ٕٓ.َ)

 مناقشة النتائج والتوصيات:

 تمت مناقشة النتائج في ضكء تسمسؿ أسئمة الدراسة كما يمي: 

لمتكسط الحسػابي لػػفاعمية التعمػيـ عػف بعػد فػي ظػؿ انتشػار فيػركس كشفت النتائج أف ا
( بػانحراؼ 2.45ككركنا مف كجية نظر معممػي الصػؼ فػي محافظػة الزرقػاء قػد بمػا )

 ( بدرجة متكسطة، كأف جميع المجاالت جاءت بدرجة متكسطة.0.57معيارم )

مـ كجيػان لكجػو كتعزل ىػذه النتػائج إلػى أف جميػع مػدارس محافظػة الزرقػاء  تعتمػد الػتع 
فػػػي غيػػػر ىػػػذه الجائحػػػة ، كلػػػـ يكػػػف فػػػي خططيػػػا اعتمػػػاد التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد، لػػػذلؾ فقػػػد 
تحكلت بشكؿ مفاجئ إلى التعميـ عف بعد، كىذا ما يقمؿ مف خبراتيػا فػي ىػذا المجػاؿ، 

 كيجعؿ ىذا النكع مف التعميـ مستجدان يحتاج لممارسة لتحسيف مستكاه. 
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تعمػػػػيـ عػػػػف بعػػػػد  يتطمػػػػب كجػػػػكد بنيػػػػة تحتيػػػػة مػػػػف كمػػػػا تعػػػػزل ىػػػػذه النتيجػػػػة إلػػػػى أف ال 
حكاسػػيب كىكاتػػؼ كبرمجيػػات مجربػػة كمعتمػػدة فػػي التعمػػيـ، كشػػراء بػػرامج خاصػػة بػػكزارة 
التربية كالتعميـ لضماف اشتراؾ أكبر عدد مف الطمبة في التعمػيـ عػف بعػد، كألف التعمػيـ 

ككركنػا فقػد  عف بعػد فيػرض عمػى المممكػة األردنيػة الياشػمية بشػكؿ مفاجئنتيجػة جائحػة
كػػػاف معممػػػك الصػػػؼ يتكاصػػػمكف مػػػع الطمبػػػة ضػػػمف اإلمكانػػػات المتاحػػػة كىػػػي إمكانػػػات 

 ضعيفة كلـ ييحسب ليا حساب.

كما أف التعميـ عف بعد يتطمػب تضػافر جيػكد حككميػة كخاصػة، كقػد كاجيػت مػدارس  
المممكػػػػة األردنيػػػػة الياشػػػػمية" قػػػػرارات حككميػػػػة كغيرىػػػػا مػػػػف الػػػػكزارات دكف تػػػػكفير دعػػػػـ 

ار عممية التعميـ، إضافة إلى ذلؾ فإف معممك الصؼ" لػـ يتمقػكا التػدريب الكػافي الستمر 
 لقيادة عممية التعميـ عف بعد في األزمات.

التػي  (Draissi, Yong, 2020)كتتشابو نتائج ىذا السؤاؿ مع نتائج دراسة كؿ مف  
كتنفيػػػػذ التعمػػػػيـ عػػػػف بعػػػػد فػػػػي  COVID-19)كشػػػػفت أف االسػػػػتجابة لتفشػػػػي مػػػػرض )

عات المغربية كاف يكاجو بعض الصعكبات كالتحديات لكػؿ مػف المعمػـ كالطالػب. الجام
جائحػػة ككركنػػا أثػػرت عمػػى إعػػادة تشػػكيؿ التػػي كشػػفت أف  (Yulia,2020)كدراسػػة 

التعميـ في أندكنيسيا، حيث تراجع أسػمكب التعمػيـ التقميػدم لينتشػر بػدال منػو الػتعمـ مػف 
زؿ كبالتػالي يقمػؿ اخػتبلط األفػراد ببعضػيـ، خبلؿ االنترنت لككنػو يػدعـ الػتعمـ مػف المنػ

التػي كشػفت أف (Basilaia, Kvavadze, 2020)كيقمػؿ انتشػار الفيػركس، كدراسػة 
تجربػػة االنتقػػاؿ مػػف التعمػػيـ فػػي المػػدراس إلػػى الػػتعمـ عبػػر االنترنػػت خػػبلؿ انتشػػار كبػػاء 

التػػي فيػركس ككركنػا فػػي جكرجيػا كػاف ناجحػػا، كيمكػف االسػتفادة مػػف النظػاـ كالميػارات 
دارة المدرسػة فػي فتػرة مػا بعػد الكبػاء فػي حػاالت مختمفػة  اكتسبيا المعممكف كالطػبلب كا 
مثؿ ذكم االحتياجات الخاصػة الػذيف ىػـ بحاجػة لسػاعات اضػافية، أكمػف خػبلؿ زيػادة 
فاعميػػة التػػدريس الجمػػاعي أك زيػػادة االسػػتقبللية لػػدل الطالػػب كالحصػػكؿ عمػػى ميػػارات 

 جديدة. 
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مػػا مسػػتوى اسػػتمرارية عمميػػة التعمػػيـ عػػف بعػػد لتعمػػيـ طمبػػة نتػػائج السػػؤاؿ األوؿ:
 الصفوؼ الثالثة األولى ميارات القراءة والكتابة في محافظة الزرقاء؟"

مجاؿ استمرارية عممية التعمػيـ عػف بعػد لتعمػيـ طمبػة أشارت نتائج ىذا السؤاؿ إلى أف  
كػػػاف متكسػػػطان، رقاءالصػػفكؼ الثبلثػػػة األكلػػػى ميػػارات القػػػراءة كالكتابػػػة فػػي محافظػػػة الز 

كتعػػزل ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف جميػػع المػػدارس قػػد تفاجػػقت بقػػرار حكػػكمي بػػإغبلؽ ىػػذه 
المدارس كمنع التػدريس كجيػان لكجػو، دكف أف يكػكف ىنػاؾ تػدريب مسػبؽ كتنميػة مينيػة 
لمعممػػػي الصػػػؼ حػػػكؿ تكظيػػػؼ التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد  فػػػي عمميػػػة التعمػػػيـ كالػػػتعمـ، كمػػػا اف 

 ا عمى التعميـ عف بعد.الطمبة أنفسيـ لـ يتدربك 

كقد تعزل ىذه النتيجة إلىعدـ اعتماد كزارة التربية كالتعمػيـ  لبرمجيػات مسػبقة كمكثكقػة  
لتكظيفيا في التعميـ عػف بعػد، األمػر الػذم جعػؿ بعػض معممػي الصػؼ يتكاصػمكف مػع 
الطمبػػة عبػػر كسػػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي، كىػػػي بػػرامج غيػػر متخصصػػػة لمتعمػػيـ عػػػف 

عػػض الطمبػػة كمعممػػي الصػػؼ ال يثقػػكف بنتػػائج االختبػػارات اإللكتركنيػػة، بعػػد، كمػػا أف ب
ممػػػا جعميػػػـ ال يقخػػػذكف التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد عمػػػى محمػػػؿ الجػػػد، كقػػػد تعػػػزك الباحثػػػة ىػػػذه 
النتيجػػػػػة إلػػػػػى أف القػػػػػرارات الحككميػػػػػة جػػػػػاءت سػػػػػريعة جػػػػػدا، ممػػػػػا جعػػػػػؿ كزارة التربيػػػػػة 

مرت نتائج الفصػؿ الثػاني فػي كالتعميمتتركىمدل في التعامؿ مع جائحة ككركنا، فقد است
ضػػػبابية لمػػػدة طكيمػػػة، كلػػػـ يعػػػرؼ معممػػػك الصػػػؼ أكالطمبػػػة مصػػػير ىػػػذا الفصػػػؿ، ىػػػؿ 
سػػػييعاد أـ سػػػيمغى أـ سيحسػػػب التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد  كػػػتعمـ رسػػػمي كتعتمػػػد نتائجػػػو، كىػػػي 
امػػػكر جعمػػػت بعػػػض الطمبػػػة يتكقػػػؼ عػػػف متابعػػػة التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد ثػػػـ يعػػػكد لمػػػتعمـ ثػػػـ 

 يتكقؼ.

ثاني:ما مستوى صعوبات اسػتخداـ التعمػيـ عػف بعػد لتعمػيـ طمبػة نتائج السؤاؿ ال
 الصفوؼ الثالثة األولى ميارات القراءة والكتابة في مدارس محافظة الزرقاء ؟"

أشػارت نتػائج ىػذا السػؤاؿ إلػى كجػػكد صػعكبات بدرجػة كبيػرة كمتكسػطة كضػعيفة تعيػػؽ 
 استخداـ التعميـ عف بعد في مدارس محافظة الزرقاء.
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ه النتيجػػة إلػػػى عػػدـ كجػػػكد برمجيػػات تعميميػػػة معتمػػدة مسػػػبقان فػػي المػػػدارس، كتعػػزل ىػػػذ
األمػر الػػذم جعػػؿ الطمبػػة يتقػػدمكف فػػي الجكانػب النظريػػة، فػػي حػػيف كجػػدكا صػػعكبة فػػي 

 التعمـ عف بعد في الجكانب العممية.

كما تعزل ىذه النتيجػة إلػى أف الكػادر التعميمػي لمعممػي الصػؼ فػي محافظػة الزرقػاء  
لتعمػػيـ كجيػػا لكجػػو، فػػي حػػيف يتطمػػب التعمػػيـ عػػف بعػػد  كفايػػات التكاصػػؿ مػػدرب عمػػى ا

عف بعد ككفايات حاسكبية، كىي كفايات لـ يتػدرب عمييػا معممػك الصػؼ فػي محافظػة 
الزرقاء األمر الذم أكجد صعكبات في فيػـ الرسػائؿ كالتعميمػات مػف أكؿ مػرة، كمػا أف 

 كاليكاتؼ الذكية.بعض معممي الصؼ غير مدرب عمى التعامؿ مع الحاسكب 

كتعزل ىذه النتيجػة إلػى أف سػرعة االنترنػت غيػر مناسػبة فػي بعػض المنػاطؽ، األمػر  
الػػػػذم أكجػػػػد تفاكتػػػػا فػػػػي اسػػػػتقباؿ المعمكمػػػػات كتبادليػػػػا، إضػػػػافة إلػػػػى إمكانيػػػػة حػػػػدكث 

 انقطاعات في التيار الكيربائي في محافظة الزرقاء خبلؿ أزمة ككركنا.

ميـ عف بعد ىك مستجد تربكم فرضتو جائحػة ككركنػا، كتعزل ىذه النتيجة إلى أف التع 
ككؿ مستجد يكاجو صعكبة في البداية، ثـ تقتي الخبرة الحقا لتزيؿ كثير مػف المعيقػات 

 كتكيؼ التعميـ عف بعد بما يتناسب مع ظركؼ بيئة التعمـ في محافظة الزرقاء.

التػي  (Draissi, Yong, 2020)كتتشابو نتائج ىذا السؤاؿ مع نتائج دراسة كؿ مف  
كتنفيػػػػذ التعمػػػػيـ عػػػػف بعػػػػد فػػػػي  COVID-19)كشػػػػفت أف االسػػػػتجابة لتفشػػػػي مػػػػرض )

 الجامعات المغربية كاف يكاجو بعض الصعكبات كالتحديات لكؿ مف المعمـ كالطالب.

نتائج السؤاؿ الثالث: مػا مسػتوى تفاعػؿ معممػي الصػؼ مػع التعمػيـ عػف بعػد لتعمػيـ 
القػػػراءة والكتابػػػة  فػػػي مػػػدارس محافظػػػة  طمبػػػة الصػػػفوؼ الثالثػػػة األولػػػى ميػػػارات

 الزرقاء؟

كشفت نتائج ىذا السؤاؿ أف مسػتكل تفاعػؿ معممػي الصػؼ مػع التعمػيـ عػف بعػد لتعمػيـ 
 طمبػػة الصػػفكؼ الثبلثػػة األكلػػى ميػػارات القػػراءة كالكتابػػة  فػػي مػػدارس محافظػػة الزرقػػاء
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ع التعمػيـ معممي الصػؼ مػفي ظؿ انتشار ككركنا قد جاء بدرجة متكسطة، كأف تفاعؿ 
عػف بعػد فػي مػدارس محافظػة الزرقػاء يتسػـ بقنػو يػدكر بػيف درجتػي المتكسطكالضػػعيؼ 

 في كثير مف األنشطة.

كتعزل ىذه النتيجة إلى ضعؼ تفاعؿ معممي الصؼ في محافظػة الزرقػاء مػع انشػطة 
التقػػػكيـ، فمعممػػػك الصػػػؼ ال تتػػػكافر لػػػدييـ بػػػرامج متخصصػػػة فػػػي ضػػػبط تنفيػػػذ الطمبػػػة 

 لبلختبارات.

أف تفاعػػػؿ معممػػػي الصػػػؼ فػػػي محافظػػػة الزرقػػػاء محكػػػـك باسػػػتمرار تػػػكافر خدمػػػة  كمػػػا
االنترنػػت، كىػػي خدمػػة متقطعػػة تجعػػؿ معممػػي الصػػؼ يتكقػػؼ عػػف التفاعػػؿ مػػع الطمبػػة 
فػػي حػػاؿ تكقػػؼ الخدمػػة، أك تحػػد مػػف قدرتػػو عمػػى االسػػتجابة بسػػيكلة عمػػى استفسػػارات 

فػػػي محافظػػػة الزرقػػػاءعمى الطمبػػػة عػػػف المػػػادة التعميميػػػة، كمػػػا أف قػػػدرة معممػػػي الصػػػؼ 
ارفػػػػاؽ المػػػػكاد التعميميػػػػة محػػػػدكدة بسػػػػبب تػػػػدني مسػػػػتكيات رفػػػػع الممفػػػػات فػػػػي خػػػػدمات 

 االنترنت كالممفات المرفقة عمى منصة درسؾ محدكدة الحجـ لتحميؿ المرفقات.

كما تعزل ىذه النتيجة إلى أف العمؿ عمى التعميـ عف بعد مف قبؿ معممي الصػؼ فػي 
ؿ مفػػػاجئ، األمػػػر الػػػذم جعميػػػـ يرسػػػمكف معمكمػػػات مركػػػزة محافظػػػة الزرقػػػاء جػػػاء بشػػػك

كعميقة، كتجنب التفصيبلت، كالتماريف كالكاجبات مما جعؿ المػكاد التعميميػة جافػة فػي 
 بعض األحياف كمممة لمطمبة.

 ,Basilaia, Kvavadze)كتتشػػابو نتػػائج ىػػذا السػػؤاؿ مػػع نتػػائج دراسػػة كػػؿ مػػف  
لتعمػػػػيـ فػػػػي المػػػػدراس إلػػػػى الػػػػتعمـ عبػػػػر تجربػػػػة االنتقػػػػاؿ مػػػػف االتػػػػي كشػػػػفت أف (2020

االنترنت خبلؿ انتشار كباء فيركس ككركنا في جكرجيػا كػاف ناجحػا، كيمكػف االسػتفادة 
دارة المدرسػة فػي فتػرة مػا بعػد  مف النظاـ كالميارات التي اكتسبيا المعممكف كالطبلب كا 

عات الكبػػاء فػػي حػػاالت مختمفػػة مثػػؿ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة الػػذيف ىػػـ بحاجػػة لسػػا
اضػػػافية، أك مػػػػف خػػػبلؿ زيػػػػادة فاعميػػػة التػػػػدريس الجمػػػاعي أك زيػػػػادة االسػػػتقبللية لػػػػدل 

 الطالب كالحصكؿ عمى ميارات جديدة. 
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نتػػائج السػػؤاؿ الرابػػع: مػػا مسػػتوى تفاعػػؿ الطمبػػة مػػع التعمػػيـ عػػف بعػػد  فػػي مػػدارس 
 محافظة الزرقاء مف وجية نظر معممي الصؼ؟

فػػي ظػػؿ مػػع التعمػػيـ عػػف بعػػد تفاعػػؿ الطمبػػة أشػػارت نتػػائج ىػػذا السػػؤاؿ إلػػى أف مجػػاؿ 
جاءبدرجة متكسطة، كأف تفاعميـ كػاف يتػراكح مػا بػيف متكسػط كضػعيؼ  انتشار ككركنا

 في بعض أنشطة التعميـ عف بعد.

كتعػػزل ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى أف طمبػػػة الصػػػفكؼ األكلػػػى فػػػي محافظػػػة الزرقػػػاء لػػػـ يعتػػػادكا 
التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد بشػػػكؿ مفػػػاجئ التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد، فقػػػد فرضػػػت عمػػػييـ جائحػػػة ككركنػػػا 

كدكف تػػدريب مسػػبؽ ، كقػػد حػػاكؿ ذكييػػـ التكاصػػؿ مػػع معممػػييـ معممػػي الصػػؼ، كىػػـ 
كذكييـ أيضان غير مدربيف عمى التعميـ عف بعد، مما جعؿ التفاعؿ بيػنيـ كبػيف التعمػيـ 

 عف بعد متكسطان كضعيفا في بعض األنشطة.

كدركس محكسػػػبة معػػػدة مسػػػبقا كمػػػا أف مػػػدارس محافظػػػة الزرقػػػاء ال تمتمػػػؾ برمجيػػػات 
لتكظيفيا في حاالت الطكارئ، األمر الذم جعؿ معممي الصؼ يرسمكف لمطمبة دركسػا 
تحقػػػؽ جػػػزء مػػػف المقػػػررات مػػػف المػػػادة المقػػػررة لمقػػػراءة أك الكتابػػػة، كأحيانػػػا دركسػػػا ال 
تتضمف أنشطة تفاعمية، مما جعػؿ الطمبػة متمقػيف فقػط، يقػرأكف كيجيبػكف عػف األسػئمة؛ 

 ىـ التفاعؿ مع التعميـ عف بعد.مما أفقد

( Wordك) (PDFكمػػػػػا أف اعتمػػػػػاد معممػػػػػي الصػػػػػؼ عمػػػػػى إرسػػػػػاؿ دركس مػػػػػف نػػػػػكع )
كالطمب مف الطالب قػراءة المحتػكل التعميمػي يقمػؿ مػف قػدرة الطمبػة عنػد عػدـ اسػتيعابو 

ف كاف بمساعدة ذكيو عمػى  طػرح أم تسػاؤالت كاستفسػارات مػف خػبلؿ الػتعمـ عػف أك كا 
 بعد.

لؾ فإف معممي الصؼ في مدارس محافظة الزرقاءيحتاجكف تدريب كػاؼ إضافة إلى ذ
ليختػػػػػاركا البرمجيػػػػػة المناسػػػػػبة التػػػػػي تضػػػػػمف تفاعػػػػػؿ الطمبػػػػػة مػػػػػع المحتػػػػػكل التعميمػػػػػي، 

 كالكصكؿ إليو في أم كقت يشاء.
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 التوصيات:

استثمار التكجييات اإليجابية لمطمبة كالمعمميف نحك التعميـ عف بعد، ككضع  .ُ
عطاء دكرات تدريبية في مجاؿ خطط كبرامج لبلستف ادة مف ىذه التكجييات، كا 

 التعميـ عف بعد لكؿ مف الطمبة كالمعمميف.
تدريب كتشجيع المعمميف عمى االتصاؿ بالطمبة مف خبلؿ الصفحات  .ِ

اإللكتركنية كالبريد اإللكتركني، نظرا أف كثير مف الطمبة لدييـ خدمة اإلنترنت 
 في البيكت.

مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ بإدخاؿ أسمكب التعميـ عف تقكيد ضركرة االىتماـ  .ّ
بعد في التعميـ المدرسي، كالقياـ بنشر الثقافة اإللكتركنية بيف الطمبة لتحقيؽ 

 أكبر قدر مف التفاعؿ مع ىذا النكع مف التعميـ.
تكفير بنية تعميمية مبلئمة لتطبيؽ التعميـ عف بعد في مدارس المممكة كافة  .ْ

زالة كافة  المعكقات البشرية كالمادية كالفنية التي تحكؿ دكف انتشاره في كا 
 النظاـ التعميمي بمختمؼ المراحؿ كالمجاالت. 

تتمنى الباحثة عمى كزارة التربية كالتعميـ ككميات العمـك التربكية القياـ بإجراء  .ٓ
المزيد مف الدراسات كالبحكث لمعرفة مدل فاعمية التعميـ عف بعد في ظؿ 

قاسية كعقد المؤتمرات كالندكات مف أجؿ تطكير التعميـ عف بعد كجكد ظركؼ 
 كالنيكض بو.

ضركرة قياـ مدارس كزارة التربية كالتعميـ بطرح مكاد تكسب الطالب ميارات  .ٔ
كتقنيات التعميـ عف بعد مف أجؿ تسييؿ عممية التفاعؿ كاالستفادة مف قبؿ 

 الطمبة مع المكاد التعميمية المعركضة إلكتركنيا.

 :مراجعال
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ـ التعميـ اإللكتركني مف التطبيؽ إلى االحتراؼ ََِٗاسماعيؿ ،الغريب زاىر .ُ
 كالجكدة، الطبعة األكلى ، عالـ الكتب ، القاىرة 

( معجـ مصطمحات العمـك اإلدارية: مع التعريفات ُْٗٗبدكم أحمد زكي ) .ِ
عربي(دار الكتاب المبناني لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -فرنسي  -)إنجميزم 

 يركت.ب
( ََِِالبمكشيجميمةكالمعمرم،سيؼ ) .ّ

مياراتاالقتصادالمعرفيالميتكٌقعيتضمينيامستقببلفيالتعميمالمدرسيبسمطنةعيماف:  
 ُْدراسةعمميةبقسمكبدلفيمجمةالدراساتالتربكيةكالنفسيةجامعةالسمطانقابكسالمجمد 

 ِالعدد 
لفكر كالتعمـ ، دار ا-ُٓتكنكلكجيا التعميـ   ََِِالبغدادم محمد رضا  .ْ

 ِالعربي القاىرة ط
ترسف، إيماف محمد أىمية استخداـ مكاقع تعميـ المغة االنجميزية عمى شبكة  .ٓ

االنترنت في تحسيف ميارة االستماع كالتحدث مف كجية نظر معممات 
كمشرفات المرحمة الثانكية بمدينة جدة، رسالة الماجستير في المناىج كطرؽ 

 قرل، تدريس المغة االنجميزية، جامعة أـ ال
ىػ  أثر استخداـ التعميـ عف بعد باستخداـ ُِْٗالخصيفاف ، أميرة جميؿ  .ٔ

( عمى تحصيؿ َُُالحاسب اآللي في تدريس مقرر المغة اإلنجميزية )
الطالبات بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة ، رسالة دكتكراه ، جامعة أـ القرل ، 

 كمية التربية لمبنات ، قسـ التربية كعمـ النفس 
سمسمة -المغات األجنبية تعميميا كتعممياَُٗٗ، نايؼ عمي حجاج ،  خرما  .ٕ

 كتب شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، عالـ المعرفة، 
 -مبرراتو -مميزاتو–التعميـ اإللكتركني فمسفتو ََِٗدركيش ، إيياب  .ٖ

تكزيع إمكانية تطبيقو ،الطبعة األكلى ،دار السحاب لمنشر كال -متطمباتو
 ،القاىرة  .
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النظرية في التدريس كترجمتيا عمميا  عماف  دار ََِِدركزة أفناف نظير  .ٗ
 الشركؽ.

(اإلدارة : المفاىيـ ػ األسس ػ المياـ ) ُّٖٗالمنيؼ إبراىيـ عبداهلل ) .َُ
 الرياض : دار العمـك لمطباعة كالنشر .

(أىمية التعميـ عف بعد في ظؿ تفشي فيركس ََِِزايد محمد  ) .ُُ
لسنة  ْالعدد  ٗا مجمة االجتياد لمدراسات القانكنية كاإلقتصادية المجمد ككركن
ََِِ  

(  المسؤكلية الجنائية الناشئة عف ََِِالدعجاني حمكد بف محسف) .ُِ
دراسة فقيية مجٌمة  COVID-19العدكل بجائحة فيركس ككركنا المستجد  

 ُِص الجزء األكؿ – ُّٗالعدد  –الجامعة اإلسبلمٌية لمعمكـ الشرعية 
( فاعمية استخداـ إستراتيجية التعميـ المتمايز َُِْنصرميا سبلمة) .ُّ

في تنمية مياراتي القراءةكالكتابة لدل تبلميذ الصؼ الثاني االبتدائي في مقرر 
 ٔص َُِْغػزة   –المغة العربية الجامعػة اإلسبلمية 

حناكم ، مجدم "محمد رشيد"جاىزية معممي المرحمة األساسيةاألكلى  .ُْ
دارس الحككمية في مديرية تربية نابمسمتكظيؼ التعمـ اإللكتركني في الم

 "الكفايات كاالتجاىات كالمعيقات"
 ٓنجـ ركاف نضالمجمة الجامعة العربية األمريكية لمبحكث، مجمد  .ُٓ

  َُِٗلسنة   ِ،العدد 
، تنفيذ منظمة اليكنسكك ”التَّعميـ عف بيعد مفيكميوي، أدكاتيوي كاستراتيًجٌياتيوي  .ُٔ

 .ُْالممؾ سمماف لئلغاثة كاألعماؿ اإلنسانيَّة، الصفحة كمركز 
سميح أبك مغمي، األساليب الحديثة لتدريس المغة العربية، عماف: دار  .ُٕ

 ُٔـ، صُٗٗٗمجدالكم، 
محمكد أحمد السيد، في طرائؽ تدريس المغة العربية، منشكرات جامعة  .ُٖ

 ـ.ُٔٗٗدمشؽ، 
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 في الكتابة اتميار  ( تقكيـََُِعبدالرحمف ) محمد سعيد الرقب، .ُٗ
 كالتعميـ عماف األردف. األكلى، كزارةالتربية الثبلثة لمصفكؼ العربية المغة

عبدالفتاح حسف البجة، أصكؿ تدريس المغة العربية بيف النظرية  .َِ
 ـ.ُٗٗٗكالتطبيؽ )المرحمة األساسية العميا(، عماف: دار الفكر، 

البتدائية، حسني عبدالبارم عصر، تعميـ المغة العربية في المرحمة ا .ُِ
 ـ،ُٕٗٗالدار الجامعية لمطبع كالنشر، اسكندرية، 

الياشمي، عبد الرحمف عبد التعبير فمسفتو كاقعو، كأساليب تصحيحو،  .ِِ
 ـ،ََِٓدار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 

منيرة عبد الكريـ الشديفات "كاقع تكظيؼ التعميـ عف بعد بسب مرض  .ِّ
مف كجية نظر مديرم المدارس فييا" العدد  ككركنا في مدارس قصبة المفرؽ
المجمة العربية لمنشر  ََِِ –ايار  – ِالتاسع عشر تاريخ اإلصدار: 

 العممي
سعاد فايز أحمد ممكاكيالتعمـ عف بعد كاقع كتحديات مف كجية نظر  .ِْ

في محافظة إربد في 19أكلياء األمكر خبلؿ جائحة فيركس ككركنا ككفيد 
ية الشاممة متعددة التخصصات العدد الثالث كالعشريف األردف المجمة اإللكتركن

 ََِِ( ْشير )
 ،التعريفات دار الكتب العممية بيركت.ُِٗٗالجرجاني،عمي  .ِٓ
كسائؿ كتكنكلكجيا التعميـ ،  مكتبة الرشد  ََُِسالـ ، أحمد محمد  .ِٔ

 الرياض ، الطبعة الثالثة  –
فتراضية ىػ كاقع استخداـ الفصكؿ االُُّْالقحطاني ، ابتساـ سعيد  .ِٕ

في برنامج التعميـ عف بعد مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 
الممؾ عبدالعزيز بمدينة جدة ، دراسة مقدمة كمتطمب تكميمي لنيؿ درجة 
الماجستير في المناىج كالكسائؿ التعميمية ، جامعة أـ القرل ، كمية التربية ، 

 قسـ المناىج كطرؽ التدريس ، 
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ت الطمبة نحك المغة االنجميزية كعبلقتيا معركؼ سعاد اتجاىا .ِٖ
بالتحصيؿ لدل الجنسيف في ضكء أنماط اإلدارة الصفية السائدة،دراسة ميدانية 
عمى عينة مف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم في ثانكيات دمشؽ الرسمية 

  ّْ،صَُِِ، ِٔ،مجمد ِ+ُكالخاصة، مجمة جامعة دمشؽ، العدد 
راءة كالكتابة لممبتدئيف ، ( طرؽ تعميـ القََِٓغافر مصطفى ) .ِٗ

 كميارات التعمـ، دار السبلـ لمنشر، األردف.
( اإلدارة االستراتيجية: حاالت كنماذج ََِِالقطاميف، أحمد) .َّ

 تطبيقية، عماف: دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع.
ُّ.  
تربكيات تكنكلكجيا القرف الحادم َُِِالفار، إبراىيـ عبدالككيؿ  .ِّ

 كالعشريف تكنكلكجيا كيب 
مدخؿ إلى تكنكلكجيا التعميـ ،  ََِٓة ، عبدالحافظ سعد الدايؿ سبلم .ّّ

 الرياض: دار الخريجي
" رؤية  Mobile Learningالتعمػـ الجػكاؿ  ََِٔسالـ،أحمػػػد محمػد   .ّْ

جديدة لمتعمـ باستخداـ التقنيات البلسمكية. كمية التربية لمبنات بالرياض / 
تمر العممي الثامف عشر لمجمعية األقساـ األدبية،، كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤ 

، مكقع ََِٔيكليك ِٔ -ِٓالمصرية لممناىج كطرؽ التدريس في الفترة مف 
 تكنكلكجيا التعميـ

( المؤسسات الجامعية ، منظكمة التعميـ ََِٓمحمد عبد الحميد )  .ّٓ
 ، عالـ الكتب ُعبر الشبكات ، ط

اؽ ـ( التعميـ اإللكتركني كتحرير العقؿ آفََِٗشحاتو ، حسف ) .ّٔ
 كتقنيات جديدة لمتعميـ ،الطبعة األكلى ،دار العالـ العربي، القاىرة .

( ََِِمقداديحمداحمد ") .ّٕ
تصكراتطمبةالمرحمةالثانكيةفيالمدارسالحككميةفياألردنبلستخدامالتعميمعنبعدفيظؤل
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 –أيار  – ِزمةككركناكمستجداتيا" المجمةالعربيةلمنشرالعمميالعددالتاسععشر
 ISSN: 2663-5798 www.ajsp.netـ ََِِ

الفاركؽ،عمرمشكبلتالقراءةكميارةفيالمغةاالنجميزيةبيناألسبابكالعبلج،الجم .ّٖ
،تار www.wata.cc/site/researchesعيةالدكليةلممترجمينكالمغكيينالعرب،

 .َُِّأكتكبر  ِٗيخالدخكؿ 
التعميـ بالمحمكؿ صيغة جديدة لمتعميـ  َُُِيكنس، مجدم محمد  .ّٗ

 مجمة الجالية لكؿ المصرييف بالخارج .عف بعد ) الجزء الثاني( ،

 المراجع األجنبية:

Aljaser, A. M. (2019). The effectiveness of e-learning 
environment in developing academic achievement and the 
attitude to learn English among primary students. Turkish 
Online Journal of Distance Education-TOJDE, 20(2), 176-
194. 
Bashir, K. (2019). Modeling E-learning interactivity, learner 
satisfaction and continuance learning Intention in Ugandan 
higher learning institutions.International Journal of Education 
and Development using Information and Communication 
Technology. 
Basilaia, G., &Kvavadze, D. (2020).Transition to Online 
Education in Schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus 
(COVID-19) Pandemic in Georgia.Pedagogical Research, 
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5(4), em0060. https://doi.org/10.29333/pr/7937 Retrieved, 
27/5/2020. 
Yulia, H. (2020). Online Learning to Prevent the Spread of 
Pandemic Corona Virus in Indonesia.ETERNAL (English 
Teaching Journal).11(1(. 
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 .الممخص                                       
ب  العميقة،كليس عمى أنكاع القراءة،كتربط معنى التكميؼ عمى القراءة إف ىذه الدراسة تركز

 القراءة،كنتناكؿ في بحثنا كلكؿ مف أراد -صمى اهلل عميو كسمـ–في القرآف الكريـ لمنبي  القراءة
 ذلؾ الطريؽ نحك المفسريف،كفتح لنا لقمـ مف خبلؿ آراءا مقصكد مف الفعؿ)اقرأ(،كعبلقتو بذكر

عبلقة  النص،كتناكلت الدراسة مف اإلنساف؛ليصؿ إلى حقيقة المطمكبة العميقة: كىي القراءة صفة
كالعميقة؛لنصؿ إلى  الناضجة الصكرة بالقراءة، كالداللة بالقراءة، كالتطبيؽ العممي حكؿ القراءة

 المجتمع اإلنساني،كتحدد مدل تحقؽ الفيـ مف خبلؿ القراءة بناءنتائج تحدد أىمية القراءة في 
العميقة،كالتي تصؿ إلى الكشؼ عف النص كارتباطاتو الخارجية،حتى نصؿ إلى الفكرالذم يبني 

اإلنساني خمؽ  يقخذ كؿ النصكص عمى عمتيا،فالفكر جديدة،كال عمى الكتاب الذم يقرؤه فكرة
 كالفيـ. لمتدبر

Abstract  

This study focuses on deep reading, not on the types of reading, 
and links the meaning of the assignment to read in the Noble 
Qur’an for the Prophet - may God’s prayers and peace be upon 
him - and for everyone who wanted to read. Towards the quality of 
deep reading: which is required of the human being; To reach the 
truth of the text, the study dealt with the relationship of the image 
to reading, the significance of reading, and the practical application 
of mature and deep reading; Let us reach results that determine the 
importance of reading in building human society, and determine 
the extent to which understanding is achieved through deep 
reading, which reaches the disclosure of the text and its external 
connections, until we reach the thought that builds on the book 
that is read by a new idea, and does not take all texts on their 
cause. Human beings are created for contemplation and 
understanding. 
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 :المقدمة    

إٌف القراءة مفتاح مف مفاتيح العمـ،كالتعمـ، كالمعرفة، كالٌشخص القارئ ىك الٌشخص القادر عمى 
 مكاكبة الفكر المتنكع كالمتعدد، فالقارئ يقرأ الفكر كال يقرأ الصفحات.

ي كالقراءة تبدأ مع اإلنساف مف الصغر، حيث يبدأ حبُّو لمقراءة منذأكؿ استفساراتو عف األفكار الت
تحمميا الكممات، كقد يستخدـ ىؤالء األطفاؿ أفكاران في قكالب لغكية مقبكلة، كالكاقع أف الذخيرة 
المغكية لدييـ تفكؽ مستكل المغة المكتكبة التي سكؼ يقابمكنيا في كتب القراءة األكلى، كدائمان 

 (ٕٗ)تجدىـ يحاكلكف الكشؼ عف العبلقة بيف الكممات، كبيف الكممات كأصكاتيا كمعناىا
كىذه االستعدادات مع الميارات األساسية، كالبيئة الفكرٌية التي تحيط بالطفؿ ىي التي تقكد ىذا 

 القارئ المستقبميإلى القراءة العميقة كالقراءة الناقدة.
ليست القراءة فقط إتقاف ميارة رصؼ الكممات، ك ميارة النطؽ، لك كجد شخص يقرأي بمساف يتمعثـ 

حركؼ، أك يعاني مف أمراض النطؽ، ىذا ال يعني أٌنو ال يقرأ، فالقراءة أك ال يحسف نطؽ بعض ال
كمياراتيا تككف في خدمة الٌنص،أم ىي األداة التي ييكشؼ بيا عما في الٌنص المقركء مف 

 .المعاني البعيدة كالقريبة
بكؿ  مثاؿ آخر: قد تجد مف القيٌراء مف كصؿ إلى الٌشيرة العالمٌية في إجادة القراءة كالتبلكة

 كالتحميؿ، مياراتيا، كلكف إذا قارٌنا قراءتو بقراءة المفسر المتقف التي تعتمد عمى الفيـ كاالستقراء
نجد أف قراءة المفسر أجكد كأبعد عمقان، فقد يككف المستمع أكسع فيمان لمنص مف القارئ، فكمنا 

الرازم، كالزمخشرم، يقرأ القرآف، كلكف ال نصؿ إلى الحقائؽ التي كصؿ إلييا عمماء التفسير ك
 كأبك حياف.

كالقدرة عمى تفسير ما نقرأي تكاصؿ نمكىا في كؿ مرحمة مف مراحؿ القراءة، ككؿ كتاب يحسف 
 المرء قراءتو، كيفسره تفسيران سميمان يكسبو خبرة جديدة تعينو عمى ما يقرأ بعد ذلؾ مف كتب.

مبنيّّ عمى الكعي كالفكر الذم كاف كالقدرة التفسيرية بشكؿ عاـ لما يقرأه القارئ يككف أساسيا 
 (ٖٗ)يعايشو القارئ منذ الطفكلة

 القراءة قسميا الدارسكف إلى:

                                                           
 .354.مارٌون مونرو، تعلٌم القراءة والكتابة، ترجمة: سامً ناشد، ص97
 .354.المصدر السابق، ص98
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دراؾ أشكاليا، ك النطؽ بيا، أم القدرة عمى  عممية عقمية تقكـ عمى رؤية الرمكز المكتكبة، كا 
 التعرؼ عمى الرمكز المكتكبة كالنطؽ بيا.

ا بحيث يدلؿ لمقارئ عمى رضاه، أك إعجابو، أك عممية فيـ كتفاعؿ مع المادة المقركءة كنقدى
 غضبو، أك غير ذلؾ، مف مؤشرات التفاعؿ حياؿ المقركء.

القدرة عمى حؿ الرمكز، كفيميا، كالتفاعؿ معيا، كاستثمار المقركء في حؿ المشكبلت، كاكتساب 
 .(ٗٗ)الخبرة القرائية مما يصنع سمكؾ لمقارئ
اءة العميقة، كالتي ىي الكاشفة عف أسرار النص، كمف أىـ كقد يقكدنا ىذا كمو إلى ما يسمى بالقر 

: كىي القراءة القائمة عمى الفيـ كاالستيعاب، فيي (ََُ)أدكات القراءة العميقة القراءة االستيعابية
 تحٌسف فيـ القارئ كترتقي بو نحك أيفؽ الكتاب كالمؤلؼ.

؟ -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي  حيث سنبدأ في بحثنا ىذا بمعنى القراءة كأبعادىا، ككيؼ أمر بيا
لنقؼ عمى سٌر األمر بالقراءة، كما ىي القراءة التي أمرٍت بيا ىذه األمة؟ كالكشؼ عف القراءة 
التي تزيؿ الغمكض عف الفكر اإلنساني، كمدل ارتباط ىذه القراءة بالصكرة الذىنية، كعرضنا 

العمؽ؛ لنصؿ إلى ماىيةىدؼ بعض آراء العمماء في معنى التكميؼ بالقراءة مف خبلؿ سكرة 
القراءة العميقة، كربطنا بيف القراءة الداللة بشكؿ مبسط يخدـ البحث ثـ عضنا تطبيقان عمميان 
لفركؽ القراءة عند القٌراء، كما نريد أف نشير إليو في البحث أٌف القراءة ليست ىي ميارات القراءة 

قراءة، كالجمؿ كالنصكص، بؿ ىي أدكات القراءة األلفبائية، ك تعمَّـ الحركؼ،كبناء الكممات كتابةن ك 
 الكاشفة عف النص كالقراءة العميقة، ك قراءة ما خمؼ الٌسطكر.

 

 معنى الفعؿ )اقرأ(:

نما قيًدـ عمى ما ىك أبٍسطي منو لشرفو"  قىرأ "القرآف التنزيؿ العزيز، كا 

ٍمعو كقراءتو )فىًإذىا قاؿ تعالى:  كالقرآف معنى الجمع، كسمي قرأنان؛ ألنو يجمع السُّكر، جى
 أم قراءىتو، أم تفيمو بالتحميؿ كالفحص(َُُ) )قيٍرآنىوي  فىاتًَّبعٍ قىرىٍأنىاهي 

                                                           
 .33.جابر، محاضرات فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة، ص99

 .63، قراءة القراءة، ص.الحمود، فهد بن صالح100
 .18.سورة القٌامة، 101
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 .(َُِ): فإذا بيٌناه لؾ بالقراءة فاعمؿ بما بيناه لؾ-رضي اهلل عنو-قاؿ ابف عباس 

قرأت الشيء قرأنان: جمعتيو، كضممت بعضو إلى بعض، كمنو قكليـ: ما قرأت ىذه 
، كما قرأٍت جنينان قٌط، أم لـ يضطـ رحميا عمى كلد، كأنشد )ًىجاف الناقة سمى قطٌ 

 الٌمكف لـ تقرأ جنينان(.

كىذا يجعمنا نفيـ أبعادمعنى القراءة: كىي اإلحاطة فشرط تحقؽ الفائدة اإلحاطة بالشيء، فالجنيف 
 محاط بالرحـ كتحقؽ حياتو تككف بإحاطة الرحـ لو.

مفظ كالقراءة عمى قكاعد العربيةكاألحكاـ، كليذا يقاؿ كيجكز أف يككف معنى القراءةإتقانال
قىرىأة كقارئيف فؤلناقرألمقرآف،كرجؿ قارئه، كقكـ قٌراء، كى
(َُّ). 

 .(َُْ)قاؿ:قرأ كاقتراء بمعنى، بمنزلة عبل ًمرنة كاستعبلء، كصحيفة مقركءة 
الفراء فيما  تذىب القراءة عند عمماء العربية، كعمماء المساف،أبعدي مف معنى الجمع كما جاء عف

نقمو ابف منظكر، يقاؿ:"رجؿ قيٌراء، امرأة قٌراءة، كتقٌرأ تفٌقو، كتقٌرأ تنٌسؾ، كيقاؿ: قرأت أم صرت 
 قارئان ناسكان، كتقٌرأتي تقٌرؤكا في ىذا المعنى.

 (.َُٓ)كقاؿ بعضيـ: قرأت تفٌقيتي 
 فالفقو معناه الفيـ العميؽ المستقر في قريحة القارئ.

البف عباس  -صمى اهلل عميو كسمـ-شيء، كالفيـ لو، كدعا النبي فقو: "الفقو العمـ بال
 .(َُٔ) قائبلن:)الميٌمعممو الديف كفٌقيو في التقكيؿ(أيفيمو تقكيمو كمعناه.."

 كىذا يخرج عف معنى الجمع إلى معنى الفقو كالفيـ العميؽ الذم تصنعو القراءة العميقة. 
 ، قاؿ تعإلى:-صمى اهلل عميو كسمـ-ي كىذا يذىب إلى معنى القراءة التي أمر بيا النب

مىؽى ) بّْؾى الًَّذم خى مىؽو )ُ)اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإٍلً ـي )ِ( خى بُّؾى اأٍلىٍكرى مَّـى ًباٍلقىمىـً ّ( اٍقرىٍأ كىرى ( الًَّذم عى
ـٍ )ْ) ـٍ يىٍعمى ا لى ٍنسىافى مى مَّـى اإٍلً  (َُٕ)((ٓ( عى

                                                           
 ، دار إحٌاء التراث العربً، مؤسسة التارٌخ العربً.11.ابن منظور، لسان العرب، مادة )قرأ(، ج102
 .المصدر السابق، مادة قرأ.103
 .المصدر السابق، مادة )اقرأ(.104
 .المصدر السابق، مادة )قرأ(.105
 .174الجرجانً، التعرٌفات، ص. 106
 .5-1علق، .سورة ال107
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ـٌ بالعمـ، فشرط القراءة العمـ كليس الٌتسمى، كربط ذلؾ بالقمـ نبلحظ تكرار القراءة كربطيا ب الخمؽ ث
تثبيت لمعمـ، فكشؼ حقائؽ القرآف تككف بالقراءة، كالتبلكة، كاالستماع، فقبعاد القراءة عميقة جداي، 
كىذا أمره جعمنا نذىب في بحثنا إلي معنى القراءة الكمي كليس الميارة، بؿ إلى اليدؼ مف القراءة 

يا سبيبلن لميداية، حيث جاء في المساف: "أقرأتي الحاجةإذا تقخرت كأقرأت النجكـ إذا كجعم
 (.َُٖ)غابت"

 كىنا إشارةإلى العمؽ الذم تصؿ إليو القراءة في األفياـ.
 

 أكؿ ما نزؿ مف القرآف:
إف الدليؿ عمى أف شقف القراءة عظيـ، كشقف المقركء عظيـ،كشقف ىذا التكميؼ عظيـ، أف العمماء 

ف ليـ آراء في أكؿ ما نزؿ مف القرآف ككاف اتفاؽ الجميكر عمى أنيا سكرة العمؽ يقرأ كىك كا
مف الكحي  -صمى اهلل عميو كسمـ-القكؿ األكؿ، عف عائشة، قالت:" أكؿ ما بيدئ بو رسكؿ اهلل 

، فكاف ال يرل رؤيا إال جاءت مثؿ فمؽ الصبح، ثـ حبب إليو الخبلء،  الرؤيا الصادقة في النـك
فقمت ما أنا  -صمى اهلل عميو كسمـ–اف يقتي حراء فجاءه الممؾ فيو فقاؿ: اقرأ، قاؿ رسكؿ اهلل فك

بقارئ فغطني الثانية حتى بما مني الجيد، ثـ أرسمني فقاؿ: اقرأ، فقمت: ما أنا بقارئ فغطنى 
مىؽى الثالثة حتى بما مني الجيد، ثـ أرسمني، فقاؿ: بّْؾى الًَّذم خى ٍنسىافى ًمٍف ُ) )اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى مىؽى اإٍلً ( خى

مىؽو ) ـي )ِعى بُّؾى اأٍلىٍكرى مَّـى ًباٍلقىمىـً )ّ( اٍقرىٍأ كىرى ـٍ )ْ( الًَّذم عى ـٍ يىٍعمى ا لى ٍنسىافى مى مَّـى اإٍلً فرجع بيا ((ٓ( عى
 ترجؼ بكادره...(" -صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل 

قالت: أكؿ  -رضي اهلل عنيا-عائشة  أخرجو الحاكـ في المستدرؾ، كالبييقي في الدالئؿ، عف
 .(.َُٗ)سكرة نزلت في القرآف اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ

حيث ركل الشيخاف عف أبي سممة بف عبد  (، َُُ)((ُ)يىا أىيُّيىا اٍلميدَّثّْري )كالقكؿ الثاني: أكؿ ما نزؿ 
 .(.ُُُ)((ُدَّثّْري ))يىا أىيُّيىا اٍلمي الرحمف قاؿ سقلت جابر بف عبد اهلل أم القرآف أنزؿ قبؿ، قاؿ:

القكؿ الثالث سكرة الفاتحة ىيقكؿ سكرة، كذىب أكثر المفسريف إلى أٌف فاتحة الكتاب ىي أكؿ ما 
 نزؿ، كيقكؿ ابف حجر: ىذا قكؿ بعض العمماء.

                                                           
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة اقرأ.108
 .14.السٌوطً، اإلتقان فً علوم القرآن،ص109
 .1.سورة المدثر، 110
 .15.السٌوطً، اإلتقان فً علوم القرآن، ص111
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ىي أكؿ ما نزؿ مف القرآف، كأكؿ )بسـ اهلل الرحمف الرحيـ(القكؿ الرابع: أف البسممة 
 .(.ُُِ)سكرة اقرأ

دىا السيكطي في كتاب اإلتقاف مفصمة،ذكرنا منيا ما يخدـ بحثنا المبسط ىذا، كما كىذه اآلراءأكر 
ييمنا في ىذا البحث أف القراءة ربطت بالتكميؼ، كنبلحظ ذلؾ في سرد نزكؿ الكحي، كطمب 

كأف األمر كانحمبلنقدرعمى حممو كعمى تقدية القراءة لو  -صمى اهلل عميو كسمـ-القراءة مف النبي 
فيـ معانيو، كىذا يمفت انتباىنا إلى مدل أىمية الفيـ كالعقؿ في تناكؿ آياتو  كألمتو كعمى
 كمعايشتيا.

 أبعاد األمر بالقراءة)اقرأ(:
كفي اآلية "اقرأ..." لمشيخ الشعراكم رأمه يستند لما جاء عف العمماء في التفسير، يقكؿ: "اقرأ  

-ليقرأه، كلكف رسكؿ اهلل  شيءه مكتكب أمامو لشيء يقرأه،أك إٌما حافظان  تتطمب أف يككف اإلنساف
 أمامو كتاب ليقرأ منو، كحتى لك كقف لشيء يقرؤه، كما كاف ما كاف حافظان  -صمى اهلل عميو كسمـ

 أمامو كتاب فيك أمي ال يقرأ كال يكتب
ما أنا بقارئقم سيجعمؾ اهلل تقرأ  -صمى اهلل عميو كسمـ-كتردد القكؿ ثبلث مرات اقرأ، كيرد النبي 

اتقرأه كأنت  الناس ما يعجز عمماء الدنيا، كحضارات الدنيا، عمى أنيقتكا بمثمو، كسيككف ـعمى 
 (.ُُّ)إعجازان  النبي األمي

نعـ كبلـ الشيخ ىنا مقنعه صحيح، كلكف معنى القراءة يكجو لنا أيضان ككسيمة كشؼ كىداية، 
ؿ قراءه عميقة ترتقي مرة كالقراءة يجب أف تصؿ بنا إلى الفيـ العميؽ الذم لف يتحقؽ إال مف خبل

 بالقارئ. تمك المرة
 (ُُْ) بتسبيح ربؾ،أك مفتتحان باسـ ربؾ.. القرآف مبتدئان  المعنى اقرأ كقيؿ
مَّـى اٍلقيٍرآفى )ُ)الرٍَّحمىفي )بتكفيؽ ربؾ، كدليمو قكلو تعالى:  أم ٍنسىافى )ِ( عى مىؽى اإٍلً ككقف  (ُُٓ)((ّ( خى

أك التبلكة فقط، بؿ قراءة العمـ  يس القراءة ىنا مجرد الحفظالقرآف، كل لفتح أسرار القراءة ىي شرطه 

                                                           
 .15.المصدر السابق، ص112
ة ص ، األزهر، مجمع البحوث اإلسالمٌة، اإلدارة العام -1.الشعراوي، محمد متولً ، تفسٌر القرآن، ج113

 .1/، ط1991للبحوث والتألٌف، 
 م.1992، دار الفكر للطباعة، 506، ص10. أبو حٌان ،محمد بن ٌوسف، البحر المحٌط فً التفسٌر، ج114
 .3-1.سورة الرحمن، 115
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ميكفى الذم يحققو الفيـ، قاؿ تعالى:  ـٍ تيٍرحى ذىا قيًرئى اٍلقيٍرآفي فىاٍستىًمعيكا لىوي كىأىٍنًصتيكا لىعىمَّكي )كىاً 
(َِْ))(ُُٔ.) 

 لقمـ كالقراءةيقشع بيا الظبلـ،فا أمر في غاية الدىشة ككقنيما كسيمة كالربط بيف الخط كالقراءة
، بقف القراءة بداية الفيـ (ُُٕ) الكتساب العمـ،أال يشعرؾ قكلو تعالى:)اقرأ باسـ ربؾ...( أداتاف

 كالفتح كالفحص فالباء أفادت معنى البداية.
 (.ُُٖ)تقنيسان،أم تقكيدان امض لما أمرت" يقكؿ أبك حياف:"جاء األمر ثانيان 

مَّـى ًباٍلقىمىـً )بالقراءة؛ ألنفي قكلو سبحانو:) بؿ التكرار في نظرنا يذىب إلى تقكيد البداية ( ْالًَّذم عى
ـٍ ) ـٍ يىٍعمى ا لى ٍنسىافى مى مَّـى اإٍلً بالقراءة معناه اإلحاطة بما تجيؿ، كالعكف  األمر دليؿه عمى  أفٌ (،ُُٗ)((ٓعى

اءة كميارة، كالثقافة تككف بالقدرة عمى اإلفصاح، كليس القر  القراءة كانت أداة مف اهلل، حيث إف
 فكاف النبي أفصح الناطقيف في عصره.

أم اكتساب المعرفة الجديدة لكؿ البشرية.كمف (َُِ)"فيك باب اكتساب العمـك بعد الجيؿ بيا"
بالذكر كالكتاب كالفرقاف كميا ألفاظ  العجب أيسمى القرآف بالكتاب، كالكتاب بالقرآف، فقد سمي

داللة عمى ارتباط الكتابة بالقراءة؛ لكي تككف تعطي لمقرآف صفاتو الجامعة،)فالكتاب كالقرآف( فيو 
فياـ العقكؿ، فقاؿ سبحانو  الكتابة منطقيو،فيي مقركءة، كالقرآف قرآف لشدة منطقيتو، كا 

ككنو متمكان  ، ركعي في تسميتو قرآنان (ُِِ))سىًمٍعنىا قيٍرآننا(، كقاؿ: (ُُِ))سىًمٍعنىا ًكتىابنا(كتعالى:
ككنو مدكنان باألقبلـ، كفي تسميتو بيذيف االسميف إشارة  باأللسف، ككما ركعي في تسميتو كتابان 

كممو كتاب تعني جمع األشياء،"الكتيبة ف(ُِّ)إلى أنو يجب حفظو في الصدكر كالسطكر جميعان 
 .(ُِْ)مف المجمكعة كما أف في صكره القراءة معنى الجمع، فالكاتب يجمع،كالقارئ يجمع"

                                                           
 .204.سورة األعراف،116
 .1.سورة العلق، 117
 .507،ص10.أبو حٌان، البحر المحٌط،ج118
 .5-4.سورة العلق،119
 .508، ص10، ج. أبو حٌان، التفسٌر المحٌط120
 .30.سورة األحقاف،121
 .1.سورة الجن، 122
 21، ونقله قطان، مناع فً كتابه علوم القرآن، ص13.  دراز، محمد عبد هللا، النبأ العظٌم، ص123
 30-29.المهند، القرآن وأوهام القراءة، ص124



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 215 

 كاف عصر التدكيف بعد نظـ الشعر، كالذم كافكبدييي أف الكبلـ سبؽ الكتابة في العربية،  
أك  أسبؽ مف الصكرة المكتكبة يتداكؿ مشافية، كلذلؾ كانت الصكرة المسمكعة لمغة العربية

المقركءة.فالكتابة تطكرت مف صكرةإلىصكرة ما قبؿ النقط، كما بعد النقط كالضبط كغيره مف 
 خطكط.

ئؿ القضائية، كالديكانية، كتاريخ الفتكحات، بعد كنذكر ىنا كتابة الكحي، كتدكيف السيرة، كالرسا
 (ُِٓ)الحفظ في الصدكر

لممقركء كالميتٌكمـ مما يجعميا المغة  ، كالمكتكب تقريخه (ُِٔ) كليذا قالكا:)اكتب كما تتكمـ( 
، إف الصكرة البصرية، كالسمعية، مرتبطة مع بعضيا البعض؛ لبناء الصكرة الذىنية (ُِٕ)الباقية

  .(ُِٖ)ة المقركءة في الدماغنتاج المغ التي تخرج
تقتي مباطنة ألشكاؿ إيقاعية  صكرة الكبلـ الناجمة عف اتساؽ أكضاعو المغكية،بحيث الشعر مثبلن 

جميمة كمحققة في بعض الممحات المتخيمة كقنيا مرئية، غير أنكثافة حضكر الصكرة في العصر 
مت نجد لو فكره يفيميا الحظنا المشيد الصا ، كليست كؿ صكرة مقركءة لك(ُِٗ)الحديث كبيرة

قد تذىب إلى ما كراء المشيد، ككراء  المشاىد، ككقنو يقرأ قراءة بصرية جعمتو يككف فكرة كاسعة
 الرمز، كليذا فالقارئ يفيـ النص حسب أبعاده كحكاسو القرائية، كليس مجرد إتقاف لميارة القراءة.

"النحك صناعو عممية ينظر ليا كيكرد القدماء عبلقة النظـ بالصكرة، حيث جاء في االقتراح:
أصحابيا في ألفاظ العرب مف جية ما يتقلؼ، بحسب استعماليـ لتعرؼ النسبة بيف طبيعة النظـ 

 (َُّ)فيتكصؿ بإحداىما إلى األخرل" المعنى كصكرة
أأك المحف في  أداء األلفاظ العربية منفردة، كمجتمعة،ليتحرز عف الخط يعرؼ بو كيفية عمـ القراءة
عمـ القراءة: تقكيـ المساف، كتدريب المتحدثيف  فيك عمـ بقصكؿ كقكاعد تتحقؽ بو،كفائدةالقراءة، 

بالعربية، كفؽ الييئات الصكتية كالنطقية الحديثة التي تكمـ بيا العرب،فاألصكؿ التي تنبني عمييا 
 (.ُُّ)القراءة قكاعدية السماع كالقياس

                                                           
 .28.المهند، القرآن وأوهام القراءة ص125
 .415الثٌن من القرآن الكرٌم، ص.أبو اسبٌت، أشرف، لسانٌات النص فً الجزء الث126
 .30. المصدر السابق، ص127
 .17.فضل ،صالح، سلسلة النقد العربً، ص128
 .37.المصدر السابق نفسه، ص129
 .37.السٌوطً، االقتراح، ص130
 .32.حسنً عبد الجلٌل، علم قراءة اللغة، ص131
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المفظ كالنطؽ مف  لتجكيد ىك براءةكعمى ىذا المفيكـ جاء معنى التجكيد في القراءة، كا
، ىك المفيكـ التعميمي لمقراءة، كىك ضركرم، كلكنو ال يكفي لتحقيؽ  (ُِّ)الرداءة كىذا المفيـك

أكسع مف ىذا المعنى، كىي عبلقة يقيميا القارئ مع النص بؿ  معنى القراءة،كالقراءة العميقة
كح أك الحكار المفتكح، كىذا ما عبر الحكار العميؽ يسمييا بعض العمماء الغربييف العمؿ المفت

( في استراتيجيات القراءة التقصيؿ كاإلجراء umbetro ecoعنو العالـ اإليطالي )إمبرتك إيكك)
 النقدم

، كفي نظرنا ىذا يحدده قدرة القارئ (ُّّ)قرائية كالتفاعؿ بيف القارئ كالنص ينتج عنو استجابة
لمنص الكاحد، فالنبي  راءة تختمؼ في درجة الفيـعمى إنتاج التصكر الذىني العميؽ لممقركء،فالق

أعمـ مف  لمنص القرآني، كالصحابة أعمؽ مف فيـ الصحابة فيمو -عميو الصبلة كالسبلـ-
غيرىـ،فالمفسركف كىكذا درجة تعمكىا درجة، كقد يككف الناقد المبدع أقرأ لمشعر مف الشاعر، كقد 

بالمقركء كفقان  و استراتيجياتو القرائية لئلحاطةمف المجكد،فكؿ قارئ ل لمقرآف يككف المفسر أقرأ
نما فكرة نكعية، فحجـ النص (ُّْ)لثقافتو كقدرتو ككعيو ، كالنص ليس كمان مف الكممات كالجمؿ، كا 

ال يحدد نصية النص، فاآلية قد تمثؿ نصان، كالبيت الكاحد قد يمثؿ نصان يتفاكت في تمقيو 
 .(ُّٓ)المتمقكف كالقرُّاء

لمبدع،أك الشاعر،أثره في النص،فبعد أفقو قد يحدد نكعية القارئ، يقكؿ كلصاحب النص،أك ا
أف يبدع كيبدم في اختراع الصكر، كيعيد كيصادؼ  إلى الجرجاني:"كىناؾ يجد الشاعر سبيبلن 

 (.ُّٔ)مضطران كيؼ شاء كاسعان كمددان مف المعاني متتابعان"

 كليذا بعض الشعراء يحتاج إلى نكع خاص مف القراءة. 
 لمقاصد اآلية قد يمفت انتباىؾ إلى عمؽ أبعد مف المعتاد. سريف قراءة تعطيؾ أبعادان كلممف

فمثبلن: قكؿ ابف األثير الذم ناقشو الدكتكر قطكس في استراتيجيات القراءة مف خبلؿ تفسيره لقكلو 
ًلؤٍلىٍرًض اٍئتً )تعالى: افه فىقىاؿى لىيىا كى اًء كىًىيى ديخى ا أىٍك كىٍرىنا قىالىتىا أىتىٍينىا ثيَـّ اٍستىكىل ًإلىى السَّمى يىا طىٍكعن

                                                           
 .34.المصدر السابق، ص132
 .13.بسام قطوس، استراتٌجٌات قراءة التأصٌل، ص133
 .13مصدر السابق، ص.ال134
 .1.سورة العلق، 135
 .251-250.الزمخشري، أسرار البالغة، ص136
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) حيث يقكؿ ابف األثير:إف نسبة القكؿ إلى السماء كاألرض مف باب التكسع؛ ألنيا  (ُّٕ)طىاًئًعيفى
 (ُّٖ)جماده كالنطؽ لئلنساف كال عبلقة بيف الجماد كمف يسمع

، كليس بالصكرة ال نقكؿ:إف معنى اآلية فيو أبعاد تي يدركيا العقؿ مف أخرل فاإلتياف ىنا حقيقيه
االنصياع ألمر اهلل، كالمجاز ىنا يظير في بسط قدرة اهلل عمى ىذا الككف، كليس عمى السماء 
كاألرض فقط، فالككف جماد بعضو بالنسبة لنا، كلكنو منصاع هلل سامع لما يقمره بو،كليس 

 .االستعماؿ فقط لمتكسع المغكم
 عناصر القراءة العميقة:
 صيا في اآلتي:كىي ثبلثة عناصر نمخ

استراتيجيات القراءة: كىي اإلجراءات كالٌنظـ التي يقكـ بيا القارئ لمكشؼ عف المنحنى  -ُ
 المعرفي كالثقافي داخؿ النص كما فيو مف عبلقات.

 القراءة الثقافية: كىي القراءة التي تفسّْر النص في ضكء الثقافة،أم حسب كعي القارئ. -ِ
صرؼ، كال تذىب  أدبية : كىي القراءة التي تحبس نفسيا في أبعاد_ القراءة األدبية كالجماليةّ

خارج النص، كتفسره في حد ذاتو مما يجعميا تغمؽ النص عمى معاييره كأبعاده كالرصيد الجمالي 
 (.ُّٗ)ىك اليدؼ

فالقراءة كسيمة الكصؿ إلى طريؽ المعرفة المقصكد "الفيـ كاالستيعاب القرائي أداة ميمة في 
 أك تكىينان كتفنيدان،فالكتابة تجسيد ص كالتقثر بو مكافقة كمعارضة كانتقادان كتقكيةي لمن االستجابة

حقيقي ككاقعي لمدل امتبلؾ الكفاية المغكية، كالمعجمية، كالصرفية، كالنحكية، كاألسمكبية، 
 .(َُْ)ككفايات رسـ الحركؼ، ككفايات الخطاب"

ة، فالقراءة ذات أبعاد مف أىميا كالمقصكد في بحثنا القراءة الناضجة، كالقراءة العميق
بعديف: البعد التقني: كىي ما يتعمؽ بإتقاف القراءة كميارة تعميمية، كأداة لمتعميـ، 
كقراءة الطبلب في المراحؿ االبتدائية، حيث يبدأ بقراءة النص كممة كممة، كمف خبلؿ 

 تركيب الحركؼ، كيتسمسؿ حتى يتقف ثـ إلى مراحؿ التمريف عمى ما يقتي:

                                                           
 .11.سورة فصلت، 137
 .82-78،ص2.الحوفً، أحمد ، وبدر طبانة، ج138
 .11-9.عبد الفتاح، قراءة النص، ص139
 .6.هٌئة التدرٌس، قراءة وكتابة، ص140
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فيـ معاني الكممات الصعبة، كالتراكيب، كالجمؿ الظاىرة، كالمعاني البعيدة الفيـ،  _ُ
 كالمقارنة بيف األفكار كالتعميؿ.

)بنية النص( كالقيـ االتصالية في الجمؿ، العبلقات  _ فيـ العبلقات داخؿ النص،ِ
 بيف أجزاء النص مف خبلؿ التماسؾ النصي كالتماسؾ المعجمي.

ساسية في النص: تمييز األفكار األساسية عف األفكار الفرعية، _ فيـ النقاط األّ
ككذلؾ تمييز طرؽ الجدؿ في النصكص كالطريقة التي يطرح بيا الكاتب األفكار 

 كيدعميا أك يدحضيا.
_ القراءة بفاعمية مسح النصكص كفصكؿ الكتب، كتقطيع النص مف أجؿ الكصكؿ ْ

  .(ُُْ)سريعةإلى معمكمة معينة، ككذلؾ تعمـ القراءة ال
التعممية البسيطة، كميارة لمكصكؿ إلى المقصكد   كىذه النقاط قدمت لنا عمـك القراءة

كىذه ميارة تحتاج إلى الصقؿ كصكالن إلى ما يعرؼ بالقراءة الناضجة كالتي يمكف 
 كصفيا مف زاكيتيف:

األكلى: بقنيا النشاط العقمي المركب الذم يتضمف عدة أنشطة فرعية، كالتي يجب 
مى القارئ أف يجيدىا ألداء عممية القراءة، كالكشؼ عف التفاعؿ بيف القارئ كالنص ع

 .في كجكد سياؽ لغكم مكقفي لعممية القراءة
الثانية: النظر إلى القراءة الناضجة كميارة كمية، تتضمف مجمكعة مف الميارات 

ألكلى: العممية الفرعية التي يجب أف يتعمميا القارئ؛ ألداء عممية القراءة، فالزاكية ا
العقمية مع اإلدراؾ كالفيـ، كالثانية: تتمثؿ في المكتسب مف القراءة مف خبلؿ الترميز، 
كفيـ المفردات، كالجمؿ، كالفقرات، كالفيـ الكمي لمنص، كىذه النظرة العميقة إلى 

 .(ُِْ)النص كنية كاحدة
ارات ( بقنيا تمؾ القراءة التي تنتج عمى أساس اختيDunn_ 1996)  كيعرفيا

لميكلو، فيقرأ في أكقات فراغو مكادان قرائية متنكعة كبسرعة مبلئمة   القارئ، كتبعان 

                                                           
 .13-12.السٌد محمد صالح، مهارات القراءة، ص141
 ..113القراءة النضجة، ص .خالد سمٌر زاٌد،142
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تتناسب مع ىدفو القرائي مما يزيد مف مساحة مفرداتو كفيمة لمنص، كتمتعو بو، مما 
 .(ُّْ)يجعمو يكرر الفعؿ القرائي مع مكاد قرائية أخرل

يادفة، كليست القراءة البسيطة كىذا التعريؼ يممح إلى أف المقصكد ىي القراءة ال
 التعميمية.

كمف العمماء مف ذىب بيا إلى القراءة الناقدة، كىذه أبعد مف الناضجة، يقكؿ حمداف: 
القراءة العميا: ىي عممية الفحص الناقد التي تنتج لمقارئ فرصة اكتشاؼ األفكار، 

 .(ُْْ)كالعبلقات، كتككيف تصكرات حكؿ النص كأعماقو الناضجة
كتكر خالد سمير زايد: أف القراءة الناقدة: ىي أحد مستكيات القراءة كيرل الد

 (ُْٓ)الناضجة، كىذا فيو نظر؛ ألف النقد ىك كسيمة القراءة
كيقكؿ السيد سميماف: "إف القراءة الناضجة عممية بنائية، كىك محؽ فقراءة نص 

 .(ُْٔ)إذا كانت القراءة عميقة ناضجة" خارجي تصنع عند القارئ نصان داخميان 
كيجب أف يخرج المتعمـ القارئ مف مجرد الفيـ مف خبلؿ معجمات المعاني كاأللفاظ، 

معجمات األلفاظ إلى الكشؼ عف لفظة مفردة، كضبطيا الصحيح،  حيث تيدؼ
كاشتقاقيا عمى طرقيا المختمفة، مثؿ: الطرؽ الصكتية، كمعجـ العيف، كالترتيب 

 األبجدم، مثؿ: المساف كغيرىا
الذاتي السّْياقي، يجب أف ينمي القارئ لديو ىذا المعجـ الداخمي،  مع إغفاؿ المعجـ

 .كميارة الكشؼ عف المعنى مف خبلؿ الٌسياؽ مع االستدالؿ بالمعجـ القرائي
 أبعاد القراءة عند القدماء العرب:

فالقراءة عند الجاحظ: ىي أف يفصح البياف عف عمؽ الداللة في النفس، أك الداللة 
"الداللة الظاىرة عمى المعنى الخفي ىك البياف الذم سمعت، كبذلؾ المنطكقة. يقكؿ: 

 (.ُْٕ)"تفاخرت العرب كتفاضمت العجـ
                                                           

 .114.خالد سمٌر زاٌد، القراءة النضجة، ص143
 .114.المصدر السابق، ص144
 .114.المصدر السابق، ص145
 .115-114.المصدر السابق، ص146
 .75ص-1.الجاحظ، البٌان والتبٌٌن، ج147
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فاليدؼ عنده كشؼ المكنكف القرائي، كليس مجرد السرد المساني، أك االستقباؿ 
فيقكؿ: "البياف اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى، كىتؾ الحجاب ،السمعي

الٌسامع إلى حقيقتو، كييجـ عمى محصكلو، كائنان ما كاف  دكف الٌضمير، حتى يفضي
ذلؾ البياف مدار األمر كالغاية التي يجرم إلييا القائؿ كالٌسامع إنما ىك الفيـ 

 (.ُْٖ)كاإلفياـ"
 

التكاصؿ الحقيقي بيف القائؿ كالٌسامع،  ىنا يصؿ الجاحظ إلى اليدؼ القرائي: كىك 
 .صؿ إلى الفيـ لكؿ خفايا المقركءكالمقركء، يؤدم ىذا الٌتكا  أك القارئ

 :معنى القراءة عند الرازي
  القراءة مف خبلؿ تفسيره لسكرة اقرأ،  يذىب الرازم إلى أبعاد إبداعية كعميقة لمعنى 

  حيث يقتي كبلمو في نقؿ معنييف لكممة اقرأ
 األكؿ: )أذكر( فيقكؿ: ىذا المعنى ضعيؼ؛ ألف النبي ذاكران هلل ذلؾ مف خبلؿ خمكاتو

  في الغار
َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع كالثاني: اقرأ القرآف، كىك األمر بالقراءة كاستدؿ بقكلو تعالى:)

)َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَمى النَّاِس َعَمى ُمْكٍث َوَنزَّْلَناُه . كبقكلو تعالى:  (ُْٗ)ُقْرآَنُو(
 .(َُٓ)َتْنِزياًل(

لى معايشة القرآف، كالكشؼ عما في نصكصو في اآلية إشارة إلى طريقة ا  لقراءة، كا 
مف عمؽ، كالتقدير اقرأ القرآف بسـ اهلل، كيككف بسـ ربؾ في محؿ الحاؿ، كالثاني: 

 اقرأ القرآف مستعينان باهلل
  (ُُٓ)كالثالث: أم اجعؿ فعؿ القراءة هلل.

                                                           
 .76ص-1.الجاحظ، البٌان والتبٌٌن،ج148
 .18سورة القٌامة، .149
 .106سورة اإلسراء، .150
 .18-17ص-6التفسٌر الكبٌر،ج .الرازي،151
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ـَ ٖأْلَْكَرـُ ))اْقَرْأ َوَربَُّؾ اكلمرازم رأم في تكرار الفعؿ اقرأ في قكلو تعالى:  ( الَِّذي َعمَّ
، أم (ُّٓ)يقكؿ: اقرأ لنفسؾ تحقؽ في األكلى، كفي الثانية لمتبميا.(ُِٓ)((ِٗباْلَقَمـِ )

 األكلى: لمتعمـ، كالثانية: التعميـ
ـْ   كفى القمـ تنبيو لشرؼ الكتابة كفضميا، كليذا قاؿ تعالى: ْنَساَف َما َل ـَ اإلِْ )َعمَّ

) ـْ َيْعَم
  )عمـ بالقمـ( أم الخط بالقمـ.بياف لقكلو  ،(ُْٓ)

ككذلؾ قد يذىب بنا المعنى إلى أف القمـ يثبت ما تقرأه، كيثبت ما تكتبو، كىذا دليؿ 
  عمى أف ىدؼ القراءة كالكتابة الكشؼ كالفيـ كليس الحفظ كمجرد التدكيف.

(كفي قكلو تعالى:  ـْ ـْ َيْعَم ْنَساَف َما َل ـَ اإلِْ ، كفي (ُٓٓ)ارئان يعممؾ القراءة كلـ تكف ق)َعمَّ
عمؽ، أم ستكشؼ المكنكف المخفي، فالقراءة المطمكب چ ک  ک   گ  گ  چ قكلو:

تعمميا ىنا ليست القراءة كمياراتيا بؿ المرحمة األعمؽ: كىي مرحمة ما بعد الميارة، 
كىي مرحمة الفيـ العميؽ بقف اكتساب الميارة قد تككف مشتركة بيف المتعمميف، أما 

أعمؽ األفياـ لمقرآف -صمى اهلل عميو كسمـ-العمؽ، فكاف النبي الفيـ فيتفاكت حسب 
ليقـك بدكره حامبلن ليذه  -سبحانو كتعالى-تكلى تعميمو ىك اهلل   الكريـ؛ ألف مف

 .الرسالة كتعميـ األمة اإلسبلمية
كيرل الزمخشرم: أم اقرأ مفتتحان باسـ ربؾ، قؿ بسـ اهلل، ثـ اقرأ باسـ ربؾ الذم 

  .(ُٕٓ)تنزيؿ إليؾ ىك أشرؼ ما عمى األرضألف ال ؛(ُٔٓ)خمؽ
كىذا يشير إلى عظـ القراءة في الكشؼ عف أسرار التكحيد كتعممو، كيربط الزمخشرم 

ـَ اْلُقْرآَف )ٔ)الرَّْحَمُف )ذلؾ في كشافو، بقكلو تعالى:  ْنَساَف )ٕ( َعمَّ ( ٖ( َخَمَؽ اإلِْ
و كألمتو مرتبط بالميارة المكىكبة ليذا إف تعميـ القرآف لنبي ، أم(ُٖٓ)((َٗعمََّمُو اْلَبَياَف )

                                                           
 .4-3سورة العلق، .152
 .18ص-16.المصدر السابق، ج153

 
 .5.سورة العلق، 154
 ..804.البٌضاوي، أنوار التنزٌل،ص155
 .766ص-4.الزمخشري، الكشاف، ج156
 .767ص-4.المصدر السابق نفسه، ج157
 47-1، .سورة الرحمن158
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اإلنساف مف بياف كقدرة عمى الكشؼ عف أسراره مف خبلؿ القراءة العميقة، فكممة 
البياف تعني الكشؼ كالتدقيؽ كما أف الزمخشرم استدؿ عمى عظمة القمـ كأثره في 

،التعميـ بقكلو تعالى:  ـَ ِباْلَقَمـِ ْنَساَف مَ الَِّذي َعمَّ ـَ اإلِْ ـْ َعمَّ ـْ َيْعَم ا َل
كيقكؿ: ىذا دليؿ  (ُٗٓ)

عمى عظـ أمر القمـ كالخط، كلكننا نرل أف الربط بيف القمـ كالقرآف كالكتابة شيء 
كمي، يعني القراءة بالنظر، كالمساف، كالفكر، كالكتابة، ما ىي إال أدكات لقراءة النص 

خراجو لمف يقرأه.  كا 

 
، كجعؿ القمـ ىك المفرؽ بيف (َُٔ)كيذىب النسفي مذىب الزمخشرم في تفسير القراءة
كىذه اآلية نزلت )َأْف َرآُه اْسَتْغَنى(الجيؿ كالتعميـ، كلكنو يعكد إلى تفسير قكلو تعالى: 

المفسركف أف االستغناء ىك سبب جيمو كليس عدـ معرفتو   في أبي جيؿ، حيث رأل
ال النسفي في الكتابة كالقراءة، فيك يقرأ كيكتب كىذا أمر لـ يركز عميو الزمخشرم ك 

نما انشغاؿ فؤاده بالسمطاف عف  كأكثر المفسريف؛ ألف االستغناء ىنا ليس جيبلن، كا 
الحؽ الذم يعممو في سريرتو، كالدليؿ قكلو تعالى: ) إف إلى ربؾ الرجعى( فالمعنى 
العميؽ لمقراءة مدل تكصيميا لمقارئ إلى الحقيقة كىي في القرآف التكحيد، كالذم 

دم بو اإلنساف، كنبلحظ ممحظان خطيران كىك أف أبا جيؿ كاف شرطو النية، حتى ييت
كغيره مف الذيف تجاىمكا كجيمكا فقراءتيـ لـ تكصميـ لمحقيقة؛ ألنيا ليست القراءة 

  المطمكبة.
الذم غطي الحقائؽ،  (ُُٔ)كىذا ما دفع أبا حياف لجعؿ أبا جيؿ الطاغية المستغنى

اآليات، كما تميز بو أبك حياف في فيذا معنى جيمو فطغيانو جعمو ال يرل حقيقة 

                                                           
 .5-4.سورة العلق، 159
 .821ص-2.النسفً،مدارك التنزٌل، ج160
 .488ص – 8أبو حٌان، التفسٌر المحٌط،ج.161
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نظرنا جعؿ القراءة عامة لكؿ القرآف، كاالفتتاح بسـ اهلل اقرأ ما أنزؿ عميؾ مف القرآف 
 .(ُِٔ)مفتتحان باسـ ربؾ

كيرل في خطاب اهلل بكممة الرب لنبيو؛ ليقرب لنا تربيتو لعباده، كرحمتو، كمراعاة 
  ، كليذا ال يستغني إال جاىؿ.(ُّٔ)مصمحتيـ

لؾ رب غيره، ثـ كصؼ نفسو سبحانو بالخالؽ لكؿ شيء كلئلنساف عمى كجو فميس 
 الخصكص ليخالؼ ما اعتبرتيـ الجاىمية مف أرباب متعددة دكف فائدة.

ككبلـ أبي حياف يجعؿ القراءة كالفيـ ىدفان مف أىداؼ حياة اإلنساف كىي تفرؽ بيف 
ط القراءة بالفيـ، كىذا ما الجيؿ كالعمـ، حيث جعؿ التعميـ بالقمـ مف خبلؿ الخط، كرب

 ندعيو في بحثنا ىذا
اليدؼ مف القراءة الفيـ بعمقؾ المعرفي كالفكرم حتى تتحقؽ الفائدة قراءة الكشؼ 

  المستمر.
كيبلحظ كؿ المفسريف يعدُّكف مفعكؿ اقرأ مصدران محذكفان، كىذا يؤكد أف القراءة مطمب 

 ف القراءة العميقة.عاـ كاجب لتنمية الفكر كاإلنساف، كىذا ما ينتج ع
اليدؼ مف قراءة القرآف أمرعظيـ مف جكانبو تعمـ مسارالحياة كالتذكرة كالخشية بعيدان 

 عف الشقاء حيث صدؽ مف قاؿ: اقرأ كارتؽ.
( ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْف َيْخَشى ٕ( َما َأْنَزْلَنا َعَمْيَؾ اْلُقْرآَف ِلَتْشَقى )ٔ)طو )قاؿ تعالى:  
-ذكرة لمف يخشى، فميس القرآف كسيمة لفرض الشقاء عف النبي أم لكف ت (ُْٔ)((ٖ)

، كبكيفية فيمو، كالتمعف (ُٓٔ)، كلكنو كسيمة لمتذكير بتقكل اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ
فيو، كدليؿ ذلؾ ربطو بكممة التذكرة بعد نفي الشقاء، فقراءة القرآف جزء منيا التعبد، 

كالذم سيكصمؾ إلى النعيـ الفكرم كلكف القراءة العميقة حسب مستكل فكر القارئ 
 الذم ينفي شقاء الفؾ

                                                           
 .489-488ص -8.المصدر السابق، ج162
 489ص -8.المصدر السابق، ج163
 .3-1، .سورة طه164
 .13.تمام، حسان ، الفكر اللغوي، ص165
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 قراءة الصورة المنبعثة مف النص:
إلى شعر،  إفَّ القراءة تعتمد الحكاس المتعددة في جسـ اإلنساف، مثبلن عندما تستمع

أك أغنية، أك تشاىد مسرحان صامتان أك ناطقان فقنت تقرأ أبعاد ىذا المسمكع أك 
الكممات كالجمؿ كالنصكص، كليس فقط مف خبلؿ ترابط  الميشىاىد، ككذلؾ قراءة

الحركؼ كالكممات كالجمؿ، بؿ الصكرة التي تنقميا ىذه األدكات إلى ذىف المتكمـ أك 
القارئ،"تعكدنا في األدبيات العربية أف نفيـ مف كممة الصكرة داللتيا الحقيقية 

ما ىي المتخيؿ الذىني كالمجازية في اآلف ذاتو، فيي الشكؿ البصرم المتعيف بمقدار 
الصكرة الشعرية مثبلن تقؼ عمى نفس   العبارات المغكية، بحيث أصبحت  الذم تثيره

 (.ُٔٔ)"مستكل صكرة الغبلؼ
كالنص المرئي تمثيؿ لمكاقع مف جانب، كمف جانب آخرينتج كاقعان جديدان مف حيث 

داـ التقديـ الزماف كالمكاف، كىذا ألف النص ينماز بالحركة كاإليقاع الخاص،كاستخ
كالتقخير كاإليجاز كالبطء كالمجاز يجعمو قادرا عمى صناعة الفكرة الذىنية 

 .(ُٕٔ)المتصكرة
قراءة المفظ كالمعنى أمر يريد دربة حتى يستطيع القارئ تدريب نفسو عمى قراءة 
المعاني مف خبلؿ األلفاظ في جمؿ كفي نص متماسؾ، يصنع لدل القارئ فكرة 

 .ط بوعميقة عف النص كما يحي
كالعبلقة تبدأ مف عبلقة الصكت بداللتو، فميس لمصكت داللةه مستقمة عف معنى 
الكممة، كعف معنى الجممة، كعف معنى النص، في المراحؿ المتقدمة مف القراءة، 

إف معنى   يقكؿ حساف تماـ: "ليس لمصكت المغكم في ذاتو داللة فبل يقاؿ مثبلن:
 (ُٖٔ)، كىك يختمؼ عف مدلكؿ الكاؼ"القاؼ يثير في النفس الشجاعة كالعزة

                                                           
 11ص-1. صالح، القراءة وأشكال التخٌل، ج166
 17ص-2.المصدر السابق، ج167
 .12.تمام، حسان، الفكر اللغوي، ص168
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كمف ىنا نفيـ عمؽ داللة الكممات عمى أبعاد خارج حدكد النص ال يدركيا إال 
المتمعف الذم يتقف استخداـ أدكات القراءة، كالرساـ الذم يتقف لكحتو؛ ليعطيؾ 

  المعنى البعيد لمكحة، كيفيميا القارئ حسب قدرتو عمى تذكؽ النص ك فيـ أبعاده.
ة العميقة ستعطي القارئ القدرة عمى التخيؿ،كالذم ىك مشترؾ بيف العقبلء، فالقراء

كلكنيـ يتفاكتكف فيو مف خبلؿ تفاكت قراءتيـ العميقة، فالقراءة تذىب عندىـ أبعد مف 
 .القراءة البصرية أك النطقية

 :الفاعميات العقمية التي يعتمد عمييا الفيـ
 لعقؿ ىي:لمفيـ نظرة فمسفية تعتمد عمى فاعميات ا 
يزكده بالغذاء، كاألككسجيف، كالعناصر األخرل، كيديـ عمؿ الجياز   _جسـ فاعؿ،ُ

 .العصبي
 _ دماغ فعاؿ مجيز بآلية المناسبة لمعالجة المعمكمات الداخمية كالخارجية.ِ
 ._ مستقببلت حسية تجيز المعمكماتّ
 ._ أعضاء التعبير عف مظاىر الفاعميات المخيةْ

بتفاكت اإلحساس كاالستقباؿ كدرجة الشعكر، فكظائؼ العقؿ ىي فالقراء يتفاكتكف 
التي تحدد ىيئتو كىي: اإلدراؾ، كاالستقباؿ الحسي، كالتفسير، كالحزف، كاالسترجاع 
لكؿ مف المحفزات الداخمية كالخارجية، مف خبلؿ عمميات الكعي كالتفكير كالتذكير 

 .(ُٗٔ)كالرغبة كاإلدراؾ كاالنفعاؿ
 

مى الفيـ الدقيؽ مرتبط بخمؿ في النقاط األربعة مف حيث الٌنظرة إٌف عدـ القدرة ع
الفمسفية، فإدراؾ الٌشخص األمي يختمؼ عف إدراؾ المبصر كاألعمى، حيث إٌف 
األدكات كعدـ القدرة عمى فيـ المغة المكتكبة مف الٌشخص األمي يمثؿ نقصان في 

يفرة، أك ترجمة الرمكز، البرنامج البصرم؛ لعدـ اكتساب آليات الٌتشفير عمى فؾ الشٌ 
كليذا أثره الٌتشريحي كالكظيفي، لنقخذ مثبلن األلكاف: فحاسة البصر تظير األشياء 

                                                           
 .62قدمة فً فلسفة المعرفة، ص. حماش/ محمد، م169
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ممكنة مف األحمر إلى البنفسجي، كالحقيقة أف ظيكر اإلحساس بالمكف في سمسمة 
 (َُٕ)التطكر األحيائي تعتبر تقدمانحديثان في كظيفة اإلبصار

س في نظرنا، ىي أدكاتاإلدراؾ كالفيـ كالقراءة، كقكة ىذه الحكاس فالعيف كالمساف كاألذف كاإلحسا
 يكمف في مجاؿ استخداـ القراء ليا لمكشؼ عف النص.

 أنظمة القراءة العميقة:
 إف لمقراءة العميقة ثبلث أنظمة يجب أف تحيط بيا: . 

 النظاـ المساني: األلفاظ، الٌدكاؿ.
 النظاـ الداللي: المعنى، المدلكالت.

 .(ُُٕ)الماكرائي، معنى المعنى، المدلكالت الثانية النظاـ
فالنظاـ األكؿ كالثاني، يتبلزماف في أثناء القراءة، أما النظاـ الثالث ىك البنية العميقة التي 

كىك المعنى الذم يحتاج إلى  (ُِٕ)قصدىا العمماء، كسماىا الجرجاني "المجاز كمعنى المعنى"
 تقكيؿ أحيانا خارج النص.

 المقركءة كأقساميا:ألفاظ المغة 
كضع العرب ألفاظان معينة لمداللة عمى معاف معينة، فكاف المفظ ىك الداؿ عمى المعنى، ككاف 
المعنى ىك المدلكؿ عميو بالمفظ، كليذا كانت أبحاث عف األلفاظ كالمعاني، كأبحاث عف المعاني 

 كحدىا، كمف ىنا كانت األلفاظ المكضكعة ثبلثة أقساـ:
 ده عمى المفظ.األكؿ: الداؿ كح

 كالمعنى.  الثاني: الداؿ كالمدلكؿ، أم المفظ 
 .(ُّٕ)الثالث: المدلكؿ أم المعنى كحده

  
 :(ٗٚٔ)أمثمة عمى عالقة الداللة في البنية السطحية والبنية العميقة

 أكـر اهلل الرجؿ

                                                           
 63. حماش، مقدمة فً فلسفة المعرفة، ص170
 ..39.سالم، محمد، مملكة النص التحلٌل الّسٌمٌائً للنقد البالغً، الجرجانً نموذجاً، ص171
 ..208الجرجانً، أسرار البالغة، ص.172
 .44.الّشواف، محمد، تهافت القراءة المعاصرة، ص173
 .44.سالم، محمد، مملكة النص، ص174
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  البنية العميقة بنية سطحية داؿ كمدلكؿ              

 
 درجةه بيف الناس    أعطاه اهلل كؿَّ خير   

    ماؿ كغنى، كبعد عف الفقر
 شيرة      
 
 عمـ      
 

 أحيا اهلل زيدان 
 
 
 البنية العميقة البنية السطحية  

 اإلحياء     اإلحياء الحقيقي
        
 مجازم، رزؽ، منحة، خير..إلخ      
 

 ـ كؿ أجزاء النص.ففيـ الداللة المتعددة مف ألفاظ كأصكات تفتح الطريؽ لمقارئ لفي
 يقكؿ كماؿ بشر:

إٌف استخداـ األصكات بالٌطريقة الٌصحيحة لكي تصؿ إلى المعنى الٌصحيح، كيككف ذلؾ مف 
في  خبلؿ اإلدراؾ التاـ لقيمتيا ككظيفتيا كالخكاص الٌصكتية لمكبلـ المنطكؽ، تمثؿ عامبلن أساسيان 

اع كالمكسيقى كالنبر، فكؿ ىذه بياف المعاني، كالكشؼ عف دقائقيا، كيضيؼ إلى ذلؾ اإليق
 .(ُٕٓ)المؤثرات تبني المعنى العميؽ عند القارئ

                                                           
 ..197-196.بشر، كمال، علم اللغة العام واألصوات، ص175
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إفَّ الٌسامع أك القارئ حيف يمارس القراءة يعتمد عمى أمريف بنية داخمية كىي كسائؿ المغة،كبنية 
ليتحقؽ المعنى المقصكد في ذىف القارئ، (.ُٕٔ)خارجية تراعي المقاـ كالمحيط الذم يعيش فيو

 مدل الترابط، كمدل االتساؽ الداللي في ثبلثة أبعاد: الداللة كالمعاني، كالنحك يجب أف يدرؾ
كالمعجـ )األشكاؿ(،كالٌصكت كالكتابة )الٌتعبير(، يعني ىذا الٌتصكر أف المعاني تتحقؽ في 
أشكاؿ، كاألشكاؿ تتحقؽ كتعابير، تنتقؿ المعاني إلى كممات، كالكممات إلى أصكات أك 

 بداللة األلفاظ كأثر المعاني.  قاىا القارئ بالٌشكؿ الٌصحيح يجب أف يحيط، كلكي يتم(ُٕٕ)كتابة
 أثر أسمكب الكاتب كالمتمقي عمى الفيـ:

 يمكف أف نمخصيا مف خبلؿ نقاط يعرضيا الدكتكر سعيد البحيرم في كتابو دراسات لغكية:
راتو المعينة، كذلؾ األسمكب ظاىرة فردية، أم تميز اإلنساف بكصفو فردان لو أسمكبو الخاص كتعبي

 أك الكبلـ. يحكمو مقياس األداء
 القارئ ىك الذم يحدد أسمكب الكاتب مف خبلؿ فيمو.

تقثير المؤلؼ عمى القارئ، كالذم ييدؼ إلى غرض كقصد معيف، مف خبلؿ كتابو أك 
 .(ُٖٕ)مقالتو

مفيـ العميؽ كىذا ل كالحقيقة التي يجب أٍف نعمميا أٌف القارئ لعدة أساليب تجعمو يبني لنفسو أسمكبا
ينتج عف القراءة العميقة التي ال يمكف أف تككف إال بامتبلؾ ميارات المغة الظاىرة كالباطنة، 
كتكظيفيا تكظيفان جيدان يفتح النصكص المغمقة أماـ القارئ، فالتفاكت في العمـ بيف العمماء 

عمقيـ في الكقكؼ عمى  كالٌدارسيف كالكتاب كاألدباء كالمفكريف كالفبلسفة تعكد إلى مدل درجة
 المعاني داخؿ الٌنصكص كما كراء الٌنصكص.

 
 تطبيؽ عممي:

مقارنة بيف القراءة عمى المتنافسيف في القراءة، في ىذه المسابقة نحاكؿ أف نممح الفركؽ عند 
 الطبلب مف خبلؿ تحديد الفكارؽ في عمؽ القراءة لدل القراء.

 لياشمي اإلعدادية الثانية:عينة مف طالب الصؼ العاشر مف مدرسة ذكور ا

                                                           
 .14.خطابً، محمد، لسانٌات النص، ص176
 .15. المصدر السابق، ص177
 .22.بحٌري، سعٌد حسن، دراسات لغوٌة تطبٌقٌة فً العالقة بٌن البنٌة والداللة، ص178
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طريقة القراءة  التركيز اسـ الطالب
 ووصفيا

النقد لمكتاب  ما وراء النص
 والرأي

حسيف أيمف 
 حسيف

 يركزعمى ألفكار
الرئيسة،  

 ويمخص
 النص

قراءة عامة 
يتخمميا 

فواصمغير 
 متصمة

يستفسر عف 
 المعاني

ينظر إلى ما 
وراء النص مف 

 خالؿ 
 االستنتاج

قد ال ييتـ بالن
يضع رأيو 

 بصراحة

آدـ طارؽ 
 صوالحة

 يناقش الفكرة ،
 ويمخص النص

 

يقسـ الكتاب إلى 
مفاصؿ يضع 
عمى كؿ مفصؿ 

 فكرة

يضع إضافة 
خيالية أو خاتمة 
غير متوقعة 

 لقصة

ينظر إلى 
سمبيات الكتاب 

يجابياتو  وا 

 يركز عمى جزء  محمد وليد الرفاتي
دوف آخر وعمى 

 الفكرة

يقرأ بعمـو ثـ 
ي يمخصو ف

 صفحات

يمتـز بما في 
 النص

 يذكر اإليجابيات

إسحاؽ عبد 
 الرحمف عودة

يركز عمى 
المفيـو العاـ 

 والجانب الروائي

قراءة مبسطة، 
يفيـ األفكار 

 القريبة

ال ينظر إلى ما 
 وراء النص

يذكر اإليجابيات 
 ، قد يعطي رأيو

يركز عمى الفكرة  محمد فيد صالح
الرئيسة لكؿ 

 موضوع

اء يقرأ بشكؿ أجز 
 يربط بينيا

ال ييتـ بما وراء 
النص، يعالج 
النص مف 

 الداخؿ

يعطي رأيو 
 بصراحة

محمد يزف أبو 
 الييجاء

ينظر إلى النص  قراءة فاحص
 نظرة ناقدة

يخرج إلى ما 
وراء النص ولو 

 فكرة خاصة

يذكر السمبيات 
 ولو رأي خاص

ال يقتنع بفكرة يالحظ أبعاد ما سريع في حكمو قراءة األفكار عبد الرحمف فوزي 
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 الكاتب ولو رأي يقرأ ط بالكتابيحي األساسية ىميؿ
يوسؼ جماؿ 

 الديب
يناقش األفكار 
 الرئيسة والفرعية

بطيء في 
القراءة، ينظر 
إلى المعنى 

 البعيد

يخرج خارج 
النص مع 
سيطرتو عمى 

 النص

يذكر سمبيات 
يجابياتو  الكتاب وا 

محمود كماؿ 
 سرية

يقرأ كؿ النص وال 
 وتيف ينضبط بالر 

يمخص نصًا مف 
 النص

يخرج خارج 
 النص

يذكر اإليجابيات 
 والسمبيات

يركز عمى الجانب  عمر مازف تصمؽ
 الوجداني

يمخص كؿ 
 األفكار

لو أيعاد تخدـ 
 النص

 يذكر السمبيات

 
 

 :الخاتمة
كىك أمر مكٌجو لؤلمة كلكٌؿ مف أراد أٍف يقرأ  -عميو الصبلة كالسبلـ-إٌف األمر بالقراءة لمنبي 

 القرآف قراءة المتفكر.
 اقرأ يعطيؾ إشارة إلى أٌف القراءة تبني فكر مجتمع.

القراءة ليست تعميـ الميارات القرائية بؿ ىي أدكات تسعى بؾ إلى كشؼ الحقائؽ النصية البعيدة 
 كالقريبة.

 عة.القراءة العميقة أساسية في تعمـ القرآف الكريـ كفيـ أحكامو كتشريعاتو كقصصو كأبعاده المتنك 
 القراءة العميقة تعد اليدؼ الذم يحقؽ الفيـ.
 إٌف القراءة مصمحة عامة لكٌؿ بني البشر.

 القراءة العميقة مطمب يجعمؾ تحيط بالنص مف الداخؿ كمف الخارج
القراءات العميقة تفرض عمى القارئ اإلحاطة بعمـك المغة بقدر المستطاع مف نحك كصكت كداللة 

 كببلغة كمعاجـ
 لجيدة ىي التي تمنح القارئ نصا جديدا يبنيو مف خبلؿ ما يقرأ مف نصكصإف النصكص ا

 القراءة العميقة ىدؼ عند أصحاب الفكر.َُ
 لمقراءة بقبعاد جديدة تجعميا كاشفة لكٌؿ غمكض يحيط بالنص.  يجب أف يينظر.ُُ
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ءة، كطريقة التطبيؽ العممي كالمفارقة بيف القٌراء كشؼ لنا عف التفكت بينيـ في أسمكب القرا.ُِ
 استقراء النصكص كتحمييا.

 
 :المصادر كالمراجع

 القرآف الكريـ.
، المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، تحقيؽ: الحكفي، أحمد، كبدر ُٕٕٗابف األثير،

 طبانة،دار النيضة لمطباعة كالنشر.
ر مجمع الفقو ابف القيـ، أبك عبد اهلل محمد، بدائع الفكائد، تحقيؽ: عمي بف محمد العمراف، نش

 اإلسبلمي، جدة.
، لساف العرب، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة ُٗٗٗابف منظكر، أبك الفضؿ جماؿ الديف،

 التاريخ العربي، بيركت، لبناف.
 ، البحر المحيط في التفسير، دار الفكر لمطباعة.ُِٗٗأبك حياف، محمد بف يكسؼ،

مف القرآف الكريـ )  َّت النص في الجزء ، لسانياَُِٗأبك سبيت، أشرؼ عبد الرحيـ حسيف، 
 ،دار جميس الزماف، عماف، األردف.ُدراسة كصفية تحميمية(، ط

، مكتبة ُـ، دراسات لغكية تطبيقية في العبلقة بيف البنية كالداللة، طُٗٗٗبحيرم، سعيد حسف، 
 زىراء الشرؽ، القاىرة.
 ار المعارؼ، بمصر.، دُـ،عمـ المغة العاـ األصكات، ط َُٖٗبشر، كماؿ محمكد،

 البيضاكم، ناصر الديف سعيد، أنكار التنزيؿ كأسرار التقكيؿ، دار الفكر، بيركت.
 ،القاىرة.ُ، الفكر المغكم الجديد، طَُُِتماـ، حساف، 
 ، مطبعة الزرقاء الحديثة.ُ،محاضرات في أساليب تدريس المغة العربية،طُّٖٗجابر، كليد 

،البياف كالتبييف، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف، مكتبة ُٖٗٗالجاحظ، أبك عثماف عمرك بف بحر، 
 الخانجي.

 ، دار الكتب العممية بيركت، لبناف.ُ، التعريفات، طُّٖٗالجرجاني، الشريؼ عمي بف محمد،
  ، أسرار الببلغة، تحقيؽ: محمد عبد المنعـ عبد العزيز شرؼ،ُُٗٗالجرجاني، عبد القاىر،

 ، دار الجيؿ، بيركت.ُط
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، طبع كنشر المجمع العممي، ُ، مقدمة في فمسفة المعرفة، طََِٓد محمكد،حماش، محم
 بغداد.

 ،مكتبة العبيكاف لمنشر كالتكزيع، الرياض.ّ، قراءة القراءة، طََِٗالحمكد، فيد بف صالح،
ـ،  لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، المركز الثقافي العربي، ََِٔخطابي، محمد،
 الدار البيضاء.

 ،النبق العظيـ نظرات جديدة في القرآف الكريـ، دار القمـ الككيتََِٖعبد اهلل محمد،دراز 
  ، دار الفكر، بيركت لبناف.ِ، التفسير الكبير، طُٓٗٗالرازم، محمد فخر الديف،

، ُ، القراءة الناضجة في المرحمة الثانكية طبيعتيا كتقكيـ كمياراتيا، طَُِٓزايد، خالد سمير،
 بية.دار اآلفاؽ العر 

 ، دار المسيرة.ُٕٕٗالزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمر، أساس الببلغة، 
، ُ، مممكو النص كالتحميؿ السيميائي لمنقد الببلغي الجرجاني نمكذجان، طََِٕسالـ، محمد، 

 عالـ الكتب الحديث.
 اىرة.، دار الفكر العربي، القُ، سيككلكجيو المغة كالطفؿ، طََِّسميماف، السيد عبد الحميد،

، دار البيركتي، ََِٖ_ ِالسيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف، االقتراح في أصكؿ النحك، ط
 دمشؽ.

، دار الكتب العممية ُ،اإلتقاف في عمكـ القرآف، طََِْالسيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف،
 بيركت لبناف

مية، اإلدارة ،األزىر مجمع البحكث اإلسبلُـ، تفسير القرآف، طُُٗٗالشعراكم، محمد متكلي،
 العامة لمبحكث كالتقليؼ.

 ـ، تيافت القراءة المعاصرة،الشكاؼ لمنشر كالدراسات.ُّٗٗالشكاؼ، منير محمد طاىر،
 ، مؤسسة حكرس الدكلية.ُ،ميارات القراءة، طَُِّصبرا،أحمد السيد محمد،

بناني، ، دار الكتاب المصرم، القاىرة، دار الكتاب المََِٕصكرة القراءة كأشكاؿ التخيؿ، 
 بيركت.

 ، دار البشير لمتكزيع، عماف، األردف.ُـ، القرآف كأكىاـ القراءة المعاصرة، طُْٗٗعفانة جكاد،
 ، رؤية لمنشر كالتكزيع.ُط  ، سمسمو النقد العربي قراءة الصكرة،َُِْفضؿ، صبلح،
 ، مؤسسة الرسالة بيركت، لبناف.ّٓـ، مباحث في عمـك القرآف، طُٖٗٗالقطاف، مناع، 
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 ، استراتيجيات القراءة التفاصيؿ كاإلجراء النقدم،دار عالـ الكتب.ََِٓس، بساـ،قطك 
 ،  دار المعارؼ، مصر.ّ، تعميـ القراءة كالكتابة، ترجمة: سامي ناشد، طُٖٖٗمكنرك، ماريكف،

 ، طبعة كنكز المعرفة.ُىيئة التدريس في قسـ المغة العربية، جامعو البتراء، قراءة كتاب، ط
، الصحكة ُ، عمـ قراءة المغة األصكؿ كالقكاعد كالطرؽ، طََُِعبد الجميؿ،يكسؼ، حسني 
 لمنشر كالتكزيع.

، قراءة النص كسؤاؿ ثقافة ككعي القارئ بتحكالت المعنى، ََِٗيكسؼ، عبد الفتاح أحمد،
 ،الرياض، جدارا لمكتاب العالمي، عالـ الكتب الحديث.ُط
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 .الممخص                               

ىذه الدارسة لتبيف اآلراء النحكية في تغيير قكاعد المغة كالنحك في الشعر العربي ، درستي جاءت 
َـّ فييا مفيكـ تبدؿ المغة كعبلقتو بالقكاعد النحكية ، كجيكد العمماء  في دراسة ىذه المسقلة، ث

استقصيت فيو أقكاؿ العمماء ، كأسباب المجكء إلى استخداـ مصطمح التبدؿ النحكم في الشعر ، 
كخمصت الدراسة إلى أفَّ ىناؾ مف تكسَّع في حصر ىذا المفيكـ ، ككاف مصدران رئيسان لمف جاء 

بلقة التبدؿ النحكم في الشعر بعده مف مف خبلؿ تحديد الحاجة المغكية لو، كبيَّنت الدراسة ع
كالتبدؿ بالتطكُّر كالتجدد المغكم، كأىـ األسباب التي أدَّت إلى استعماليا ، كما بينت أقكاؿ بعض 

  العمماء في أنو ال ضركرة لمضركرة كال أىمية لذلؾ.

 

 اآلراء ، النحكية ، الشعر العربي ، التطكر المغكم .كممات مفتاحية : 

 

Summary 

This is a study of grammatical opinions in poetic necessity, in which I 
studied the concept of poetic necessity and its relationship to grammar 
rules, and the efforts of scholars in studying this issue, and then 
investigated the sayings of scholars, and the reasons for resorting to the 
use of the term poetic necessity, and the study concluded that there are 
those who expanded to limit this concept And it was a main source for 
those who came after him by determining the linguistic need for it, and 
the study showed the relationship of poetic necessity to linguistic 
development and renewal, and the most important reasons that led to its 
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use, as the sayings of some scholars have shown that there is no 
necessity. 

 

Keywords: opinions, necessity, grammar, poetry, linguistic development. 

 .المقدمة

جاء مصطمح تبدؿ القاعدة النحكية في الشعر كمصطمح يطمقو النحاة كالنقاد العرب 
القدماء عمى عديد مف الظكاىر المغكية المختمفة، التي نجدىا مبثكثة في أبكاب النحك 
كالصرؼ معا، كنجدىا كذلؾ في كتب النقد األدبي القديـ. فقد ظف النحاة كالنقاد أف 

ئاف إلى ارتكاب ما ىك غير مقلكؼ في النظاـ المغكم ف كالقافية في الشعر يمجً الكز 
(ُٕٗ) . 

كقد اختمؼ النحاة في تحديد ىذا المفيـك اختبلفا كبيران، فمنيـ مف يرل إطبلقيا عمى كؿ 
، كمنيـ مف يرل أنيا ما (َُٖ)ما جاء في الشعر، سكاء أكاف لمشاعر منو حاجة أـ ال 

. كمنيـ مف يرل أف ال (ُُٖ)ارا، بحيث ال يككف عنو حاجة يضطر الشاعر إليو اضطر 
كىذا ما  (ُِٖ)معنى لقكؿ مف يقكؿ: إف لمشاعر عند األىمية أف يقتي شعره بما ال يجكز 

 سنكضحو فيما يمي: 

 كسقعرض في ىذه الدراسة لما يمي: 

مفيـك التبدؿ النحكم في الشعر عند كؿ مف ، ابف زنجمة كالزمخشرم   (ُ)
                                                           

 ( . 5 لغة الشعر دراسة فً التبدل النحوي فً الشعر الشعرٌة ،)صعبداللطٌف ، ( 179)

والمندوحية السيعة والفسيحة والميراد اتسياع األمير أميام الشياعر بحٌيث  5لوسيً/ ( رأي الجمهور انظر الضرائر لآل180)
 . 917/ 2والمعجم الوسٌط  4380/ 6ٌتمكن من الفرار من الوقوع فً التبدل النحوي فً الشعر انظر اللسان ) ن د ح ( 

 . 46( رأي ابن آجروم انظر االقتراح/ 181)
 . 468رأي الكسائً الصاحبً ( 182)
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 كالجكىرم 
 لكسائي في التبدؿ النحكم في الشعر. رأم ا (ِ)
(ّ)  .  مفيكـ التبدؿ النحكم في الشعر عند ابف آجرـك
 التبدؿ النحكم في الشعر بيف المدرستيف ، البصرة كالككفة.  (ْ)
 الخبلصة كالنتائج.  (ٓ)

 

 

 .مفيـو التبدؿ النحوي في الشعر عند النحاة             

 الرأي األوؿ

ؿ النحكم في الشعر عند الزمخشرم، فمنيـ مف اختمؼ النحاة في تحديد مفيـك التبد
يقكؿ إنو يرل رأم الجميكر في التبدؿ النحكم في الشعر، كمنيـ مف يقكؿ: إف ظاىر 

كىك إماـ  (ُّٖ)قكلو في التبدؿ النحكم في الشعر أنيا ما ليس لمشاعر عنو مندكحة 
ؿ كؿ كالسر في ىذا االختبلؼ كاالضطراب يرجع إلى تحمي (ُْٖ)ابف آجركـ في ذلؾ 

 منيما لكبلـ الزمخشرم كسقكضح رؤية كؿ منيما: 

 أوال: فريؽ يرى رأي الزمخشري موافؽ لرأي الجميور 

صرح الزمخشرم برأيو في تبدؿ القاعدة النحكية في الشعر  في أكؿ باب عرض فيو 
فصدره بقكلو: "اعمـ  (ُٖٓ)ليذه التبدؿ النحكم في الشعر كىك )باب ما يحتمؿ الشعر(

الشعر ما ال يجكز في الكبلـ، مف صرؼ ما ال ينصرؼ يشبيكنو بما أنو يجكز في 

                                                           
 (. 35( حسن ، الزمخشري والتبدل النحوي فً الشعر الشعرٌة )ص 183)
 (.  90(عبداللطٌف ، لغة الشعر دراسة فً التبدل النحوي فً الشعر الشعرٌة ) ص 184)
 بوالق.  1/8( الزمخشري 185)
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. فنجد أف الزمخشرم لـ يقيد (ُٖٔ)ينصرؼ مف األسماء ألنيا أسماء كما أنيا أسماء"
 ىذا الجكاز المخصكص بالشعر بشرط أال يككف لمشاعر عنو مندكحة. 

لشعر كذكر في مكضع آخر في الكتاب ما يؤيد ذلؾ حيث قاؿ: " كما يجكز في ا
 . (ُٕٖ)أكثر مف أف أذكره لؾ ىينا " 

"كقد جاء ) سبحاف ( منكنا مفردا في  (ُٖٖ)" كقد جاء في الشعر بعض ىذا منكنا "  
  (ُٖٗ)الشعر " 

 . (َُٗ)كرة في الشعر" ن"كقد يجكز حذؼ )يا( مف ال

ىذه ىي بعض العبارات التي كاف يطمقيا الزمخشرم عف التبدؿ النحكم في الشعر 
في الشعر" "كيجكز في الشعر" أما لفظ التبدؿ النحكم في الشعر كبمفظ " قد جاء 

 صريحا فنكاد نجده معدكما في كتابو. 

فإذا انتقمنا إلى الشكاىد كجدناه يستشيد عمى الفصؿ بيف "كـ" الخبرية كما أضيفت 
 إليو بالجار كالمجركر لمضركرة بقكؿ الشاعر: 

اًجبً  ًدفىاعى  كىال األىًميرً  بىابى         كىاًرىان   ًإالَّ   قىٍكـً   يىا أىٍشتىًيي ال  الحى
 كقد بيف الزمخشرم أنو يجكز في ) الحاجب ( أكجو ثبلثة: 

الرفع عمى أف يجعؿ )كـ( ظرفا كيككف لتكثير المرار كترفع المقرؼ باالبتداء  أوال:
 كما بعده الخبر، كالتقدير: كـ مرة مقرؼ ناؿ العبل. 

                                                           
 . المصدر السابق نفسه( 186)
 . 1/13المصدر السابق  (187)
 . 1/106المصدر السابق  (188)
 . 1/164المصدر السابق  (189)
 . 1/325المصدر السابق  (190)
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 لفصؿ بينو كبيف كـ في الجر. النصب عمى التمييز لقبح ا ثانيا:

)كـ( كما عممت فيو بالمجركر ضركرة،  بيف الجر عمى أنو أجاز الفصؿ ثالثا:
كمكضع )كـ( رفع باالبتداء كالتقدير كثير مف المقرفيف ناؿ العبل بجكد فالزمخشرم 
قاؿ: "كقد يجكز في الشعر " أم أجاز الجر في البيت لمضركرة مع أنو يستطيع 

الرفع أك بالنصب، في ىذا دليؿ عمى عدـ اشتراطو في التبدؿ النحكم الفرار منيا ب
في الشعر مف عدـ كجكد مندكحة لمشاعر عف الكقكع فييا، كلك اشترط ذلؾ المتنع 

 . (ُُٗ)عنده الجر كما لجق لبلضطرار 

كيؤيد ىذا الرأم ابف عصفكر حيث قاؿ: " اعمـ أف الشعر لما كاف كبلما مكزكنا 
كالنقص منو عف صحة الكزف كيحيمو عف طريؽ الشعر، أجاز  يخرجو الزيادة فيو

العرب فيو ما ال يجكز في الكبلـ، اضطركا إلى ذلؾ أكلـ يضطركا إليو ألنو مكضع 
 . (ُِٗ)ألفت فيو الضرائر 

ثانيا: فريؽ يرى أف التبدؿ النحوي في الشعر عند الزمخشري ما ليس لمشاعر 
 عنو حاجة 

مف خبلؿ كبلـ الزمخشرم أيضا كتعبيره عف تبدؿ  إف ىذا الفريؽ حدد ىذا المعنى
القاعدة النحكية في الشعر  بمفظ ) االضطرار ( فيقكؿ مثبل: " فإف اضطر شاعر 
فقدـ االسـ كقد أكقع الفعؿ عمى شيء مف سببو لـ يكف حد اإلعراب إال النصب " 

(ُّٗ). 

 ي: " كزعـ عيسى أف بعض العرب ينشد ىذا البيت ألبي األسكد الدؤل وقاؿ:
                                                           

 (.   35( الزمخشري والتبدل النحوي فً الشعر الشعرٌة)ص 191)
 (. 13( ابن عصفور ، ضرائر الشعر )ص 192)
 . 1/51( الكتاب 193)
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 بىاًرييىا  القىٍكسى   كىأىٍعطً   تيٍفًسدىٍنيىا ال        تيٍحًسنييىا لىٍستى  بىٍريان  اٍلقىٍكسً  بىاًرمى  
 
 

لـ يحذؼ التنكيف استخفافا ليعاقب المجركر، كلكنو حذفو اللتقاء الساكنيف، كما قاؿ: 
، كىذا  اضطرار  . (ُْٗ)…" رمى القـك

ـٍ تيٍنصىب في مكضع النصب إذا كاف " كسقلت الخميؿ عف الياءات لً  وقاؿ أيضا: ـى لى
األكؿ مضافا كذلؾ قكلؾ: رأيت معًد يىٍكرب، كاحتممكا أيادم سبنا، فقاؿ: شبيكا ىذه 
ٍكىا مف النصب أيضا،  كىا مف الرفع كالجر كما عرَّ الياءات بقلؼ مثنى حيث عىرَّ

قؽفقالت الشعراء حيث اضطيٌركا ) كىك رؤبة (: سىكَّل مىسىاًحيًيفَّ تىقٍ   .(ُٓٗ) طيطى الحي

فإننا نجد أف لفظ "اضطيٌر" ك "اضطرارا" كثير في كتاب الزمخشرم كمف ىنا حدد 
العمماء تعريؼ التبدؿ النحكم في الشعر عند الزمخشرم بقنو ما ال مندكحة لمشاعر 
عنو مف ىؤالء الصفار الفقيو في شرحو لمكتاب يحدد رأم الزمخشرم في ضركرة 

دؿ النحكم في الشعر أف يجكز لمشاعر ما ال يجكز لو في الشعر فقاؿ: ) جعؿ التب
الكبلـ بشرط أف يضطر إلى ذلؾ، كال يجد منو بدا، كأف يككف في ذلؾ رد فرع إلى 

 . (ُٔٗ)أصؿ أك تشبيو غير جائز بجائز كيقكؿ: كىذا ىك الظاىر مف كبلـ الزمخشرم 

ي الكبلـ عند ككذلؾ أبك حياف، إذ يقكؿ: "يجكز لمشاعر في الشعر ما ال يجكز ف
الزمخشرم بشرط االضطرار إليو، كرد فرع إلى أصؿ، كتشبيو غير جائز بجائز" 

                                                           
 .  2/55( الكتاب 194)
 ( سٌأتً تخرٌجه الحقا.195)
نقيال عين شيرح كتياب الزمخشيري للصيفار الفقٌيه  92الشيعر الشيعرٌة ص  ( انظر لغة الشعر دراسة فً التبدل النحوي ف196ً)

 .  21ورقة 



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 241 

(ُٕٗ) . 

كلعؿ ما أكد ىذا االتجاه لدييـ قكلو: " كال يحسف في الكبلـ أف تجعؿ الفعؿ مبنيا 
عمى االسـ كال تذكر عبلمة إضمار األكؿ حتى تىٍخريجى مف لفظ اإلعماؿ في األكؿ 

ـ عميو كتشغمو بغير األكؿ حتى يمتنع أف يككف يعمؿ فيو كلكنو كمف حاؿ بناء االس
 . "قد يجكز في الشعر كىك ضعيؼ في الكبلـ

 

، كىك بمنزلتو في غير الشعر؛ ألف النصب ال يى  كال ييًخؿُّ بو  تى يٍ البى  ري سً كٍ فيذا ضعيؼه
 . (ُٖٗ)كعو ني صٍ مى  رى يٍ غى  وي مُّ كي  اؿى قى  وي نَّ قىكى ، كى اءً اليى  ارً يى ظٍ إً  ؾي رٍ تى 

كقكؿ الزمخشرم تعقيبا عمى بيت أبي النجـ السابؽ: " فيذا ضعيؼ كىك بمنزلتو في 
غير الشعر " يتعارض تماما مع االتجاه األكؿ في مكقفو مف تبدؿ القاعدة النحكية 

في البيت ال يعد ضركرة لتمكنو مف النصب دكف  و"مُّ "كُ في الشعر  ألف رفع الشاعر 
 أنو جائز بقبح أك ضعؼ شعرنا كنثرنا. كسر لمبيت أك إخبلؿ بالمعنى فيك 

كىذا التعارض ليس مقصكرا في )الكتاب( عمى قضية )تبدؿ القاعدة النحكية في 
الشعر ( بؿ العبارات التي ظاىرىا التناقض كالتعارض كثيرة في كتاب الزمخشرم 
مما أكقع العمماء بعده في اضطراب كاختبلؼ في بياف مراده، كالتكفيؽ بيف 

 . (ُٗٗ)ع ما بينيما مف تعارضنصكصو، كدف

 

                                                           
 . 5/2377( ارتشاف الضرب 197)
 . 44، 1/43( الكتاب 198)
 . 41والزمخشري والتبدل النحوي فً الشعر الشعرٌة إلبراهٌم حسن/  18( انظر فهارس عضٌمه 199)
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 الرأي الثاني

جاء مفيـك التبدؿ النحكم في الشعر عند الجكىرم مف خبلؿ كتابو الخصائص أنو 
مكافؽ لرأم الجميكر بؿ يعد إماـ رأييـ فيرل أف التبدؿ النحكم في الشعر ما كقع في 

فقاؿ عف الشعر مما ال يجكز نظيره في النثر سكاء أكاف لمشاعر عنو مندكحة أـ ال 
الشعر مكضع اضطرار، كمكقؼ اعتذار ككثيرا ما يحرؼ فيو الكمـ عف "الشعر: 

أبنيتو، كتحاؿ فيو الميثيؿ عف أكضاع ًصيىًغيا، ألجمو 
 ؛ أال ترل قكلو: (ََِ)

ٍنػًزؿو  ـً   كىقىفَّ فيتىاتى الًعٍيًف ًفي كيؿّْ مى طَّػ ـٍ ييحى بُّ الفىنىا لى ٍلفى ًبًو حى  نىػزى

ػارً  ػػٍدًجػػفو مػٍف كػؿّْ سى يىػػة و كغػػادو مي ػػيىػػا   كعػشػػيَّػة و مػػتػػجػػاكبو إٍرزامي

 يريد عطية، كقالت امرأة ترثي ابنا ليا يقاؿ لو: حازكؽ: 

أف العرب يرتكبكف التبدؿ النحكم في الشعر مع قدرتيـ عمى تركيا،  ويرى الجوىري
كال يمنعؾ قيكَّةى "اؿ: كدليؿ ذلؾ إجازتيـ لؤلضعؼ فيما يحتمؿ كجييف أك أكثر حيث ق

القىًكمّْ مف إجازة الضعيؼ أيضا؛ فإف العرب تفعؿ ذلؾ؛ تقنيسا لؾ بإجازة الكجو 
يىرحيب بو خناقؾ إذا لـ تجد كجيا غيره، فتقكؿ: إذا  األضعؼ، لتصح بو طريقؾ، كى
أجازكا نحك ىذا كمنو بيٌد كعنو مندكحة، فما ظنؾ بيـ إذا لـ يجدكا منو بدال، كال عنو 

ال؛ أال تراىـ كيؼ يدخمكف تحت قبح التبدؿ النحكم في الشعر مع قدرتيـ عمى معد
 . (َُِ)تركيا؛ ليًعٌدكىا لكقت الحاجة إلييا

فبل تراه كيؼ دخؿ تحت ضركرة الرفع، كلك نصب لحفظ الكزف كحمى جانب 
 اإلعراب مف الضعؼ. ككذلؾ قكلو: 

                                                           
 . 3/191( الخصائص 200)
 . 63، 3/62( الخصائص 201)
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كزنا، كأىًمفى التبدؿ  كذا الركاية بصرؼ )دعد( األكلى، كلك لـ يصرفيا لما كسر
عَّؼ إحدل المغتيف.   النحكم في الشعر أك ضى

ىكذا أنشده: عمى معاًرمى بإجراء المعتؿ ميجرم الصحيح ضركرة، كلك أنشد عمى 
 . (َِِ)معارو فاخرات لما كسر كزنا كال احتمؿ ضركرة 

ه فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثؿ ىذ"كال يكتفي أبك الفتح الجكىرم بيذا بؿ قاؿ: 
ًشمو   (َِّ)الضركرات عمى قيٍبًحيىا، كانخراؽ األصكؿ بيا، فاعمـ أف ذلؾ عمى ما جى

ٍكره كتعسفو فإنو مف كجو آخر مؤًذفه بصيالو كتخمطو  ف دؿ مف كجو عمى جى منو كا 
كليس بقاطع دليؿ عمى ضعؼ لغتو كال قصكره عف اختيار الكجو الناطؽ  (َِْ)

ًشمىو … بفصاحتو ًشـ ما جى عمى عممو بما يعًقبي اقتحاـ مثمو، إدالال ثـ يقكؿ: لكنو جى
 . (َِٓ)"بقكة طىٍبًعًو، كداللة عمى شيامة نفسو

سيفيكر مراده لـ " وقاؿ أيضا: كأف الشاعر إذا أكرد منو شيئا فكقنو ألنسو بعمـ غرضو كى
ًشـ إال أىمىمنا  ، كافؽ بذلؾ قاببل لو، أك صادؼ غير آنسو بو (َِٔ)يرتكب صعبا، كال جى

 . (َِٕ)"استرسؿ كاثقا، كبنى األمر عمى أف ليس  ممتبسا إال أنو ىك قد

ذا كاف الجكىرم كما قمنا ممثبل لمذىب الجميكر في رأيو في التبدؿ النحكم في  كا 
الشعر كيعد مف ركاد ىذا المذىب إال أنو قد يخالفيـ في مكضع عده الجميع ضركرة 

 كذلؾ في جكاز تقدـ الفاعؿ الممتبس بضمير المفعكؿ  (َِٖ)

                                                           
 . 63، 3/62ئص اللجوهري ( الخصا202)
 . 1/629( جشم: تكلفه على مشقة اللسان 203)
َط: تلطم اللسان 204)  . 2/1268( التخمط: األخذ والقهر بغلبة وقٌل: تخمَّ
 . 394/ 2( الخصائص 205)
 . 1/132( أََمًما: قصدا اللسان 206)
 . 395، 2/394( الخصائص 207)
 . 2/59واألشمونً  2/104وم انظر ابن عقٌل وابن آجر ً( عدا األخفش، عبد هللا الطوال، والرض208)
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ىرم يرل أنو بناء عمى أف تقدـ المفعكؿ بو في القرآف كفصيح الكبلـ متعالـ فالجك 
. كىك (َِٗ)غير مستنكر فمما كثر كشاع تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ كاف المكضع لو 

إف تقدـ المفعكؿ عمى الفاعؿ قسـ "ىنا تابع ألستاذه الفارسي الذم ينقؿ عنو قكلو: 
كلذا قاؿ: كقنو قاؿ: جزم عدم  (َُِ)"ائـ برأسوقائـ برأسو، كما أف تقدـ الفاعؿ قسـ ق

بف حاتـ رٌبو، ثـ قدـ الفاعؿ عمى أنو قدره مقدما عميو مفعكلو فجاز ذلؾ كال تستنكر 
عميؾ، فإنو مما تتقبمو ىذه المغة، كال تعافو، كال  ىىذا الذم صكرتو لؾ، كال يخف

 . (ُُِ) تتبشعو

 الرأي الثالث

ىػ( مف ضرائر ّٓٗكقؼ أحمد بف فارس )جاء الرأم الثالث متمثبل باختبلؼ م
الشعر عف مكقؼ النحكييف جميعيـ؛ إذ ال يكاد يعترؼ بما يسميو النحاة ضركرة، 
. فإف لـ  فيتعٌيف عمى الشاعر أف يقكؿ بما لو كجو في العربية، كال ضركرة فيو حينئذو

لمتكمؼ يؾ ثمت كجو منيا ريدَّ كسٌمي باسمو الحقيقي كىك الغمط أك الخطق، كال داعي 
 كاصطناع الحيؿ لمتخريج.

يقػػكؿ الكسػػائي: كالشػػعر ديػػكاف العػػرب، كبػػو حفظػػت األنسػػاب، كعرفػػت المػػآثر، كمنػػو 
تعممػػت المغػػة. كىػػك حجػػة فيمػػا أشػػكؿ مػػف غريػػب كتػػاب اهلل جػػؿ ثنػػاؤه، كغريػػب حػػديث 

 -رحميػـ اهلل–رسكؿ اهلل صمى اهلل تعالى عميو كآلو كسػمـ، كحػديث صػحابتو كالتػابعيف 
 شاعر أشعر كشعر أحمى كأظرؼ.  كقد يككف

كالشػػعراء أمػػراء الكػػبلـ، يقصػػركف الممػػدكد، كال يمػػدكف المقصػػكر، كيقػػدمكف كيػػؤخركف، 

                                                           
 . 1/298( الخصائص 209)
 . 1/296( الخصائص 210)
 . 1/298 المصدر السابق( 211)
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كف كيستعيركف.   كيكمئكف كيشيركف، كيختمسكف، كييًعيري

 فقما لحف في إعراب أك إزالة كممة عف نيج صكاب فميس ليـ ذلؾ. 

ـٍ يىٍقًتيؾى كىاألى   . (ُِِ)ٍنبىاءي تىٍنًمي كال معنى لقكؿ مف قاؿ: أىلى

فكمو غمط كخطق. كما جعؿ اهلل الشعراء معصكميف يكقٍَّكف الخطق كالغمط، فما صح 
 . (ُِّ)مف شعرىـ فمقبكؿ، كما أبتو العربية كأصكليا فمردكد 

نما الشعر  فالكسائي يتضح مف كالمو أنو ليست ىناؾ ضرورة في الشعر مطمقا، وا 
 : قسميفسـ إلى الذي أطمؽ عميو النحاة ضرورة فينق

قسـ يباح لمشعراء دكف غيرىـ كىذا يتضح مف قكلو: كالشعراء أمراء الكبلـ،  (ُ)
يقصركف الممدكد كال يمدكف المقصكر، كيقدمكف كيؤخركف، كيكمئكف كيشيركف، 
كيختمسكف، كيعيركف كيستعيركف، فقما لحف في إعراب أك إزالة كممة عف نيج صكاب 

 فميس ليـ ذلؾ. 
غمط حيث قاؿ: كال معنى لقكؿ مف يقكؿ: إف الشاعر  قسـ يعده خطق أك  (ِ)

 عند التبدؿ النحكم في الشعر يقتي في شعره بما ال يجكز. 
وىذا ما يميؿ إليو الباحث إذ إف الشاعر يتكؿ بمساف قومو وحالو، وما يقولو مف 
شعر ىو انعكاس عفوي لمغتو التي يتكمـ بيا فال يجوز أف نقوؿ أنو اضطر ألف 

ذا في الشعر فيو يقوؿ ما تحتـ عميو لغتو قولو فال ضرورة فيما يقوؿ كذا وك
 يقوؿ؛ ألنيا لغتو .

                                                           
البٌييت ميين بحيير الييوافر وقائلييه قييٌس بيين زهٌيير   105، 10/104وشييرح المفصييل البيين زنجليية/  467( الصيياحبً/ 212)

وٌكنى أبيا هنيد، خطبيه غٌير قلٌلية، وشيعرف جٌيد فحيل العبسً وهو قٌس بن زهٌر بن جذٌمة بن رواحة العبسً أمٌر عبس 
اداا    ااال وتمامييه:   206/ 5وٌضييرب بدهائييه المثييل. األعييالم  ِ  بن اان  2/59، 1/15. وانظيير البٌييت فييً الكتيياب بمااال ت ااب ونب 

 .  1/333والخصائص  1/67والمحتسب  262المسائل العسكرٌة/ 523والنوادر 
 . 469،  468، 467( الصاحبً 213)
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 الرأي الرابع

تمثؿ ىذا الرأم مف خبلؿ قكؿ ابف آجركـ: أف التبدؿ النحكم في الشعر ما ليس 
مف  ةه قَّ تى شٍ التبدؿ النحكم في الشعر مي  فَّ ى أى مى ا عى ، اعتمادن (ُِْ)لمشاعر عنو مندكحة

 . (ُِٓ)ك الضيؽكى رً رى الضَّ 

 : (ُِٔ)فقكؿ ذم الخرؽ الطيكم

ـَ َناِطًقا       إلى َربَِّنا َصوُت الحماِر الُيَجدَُّع   (ٕٚٔ)يقوؿ الَخَنى َوَأْبَغُض الُعْج

فيو ضركرة عند الجميكر، كىك إدخاؿ "اؿ" المكصكلة عمى صريح الفعؿ المضارع 
ك شاذ قبيح ال يجيء لمشابيتو السـ المفعكؿ، كذلؾ ال يجكز عندىـ في النثر؛ إذ ى

 . (ُِٖ)إال في ضركرة 

ذىب ابف آجرـك إلى أف كصؿ "اؿ" بالمضارع كغيره جائز اختيارا  رأي ابف آجروـ:
كلكنو قميؿ، كقد صرح بو في شرح التسييؿ فقاؿ: "كعندم أف مثؿ ىذا غير 
مخصكص بالتبدؿ النحكم في الشعر؛ لتمكف قائؿ البيت مف أف يقكؿ: إلى ربنا 

اختيار كليس  -ىنا–فابف آجركـ يرل أف إدخاؿ "اؿ"  (ُِٗ)يجدع  صكت الحمار
ضركرة، إذ لمشاعر عنو مندكحة كسعة، لتمكنو مف أف يقكؿ: صكت الحمار يجدع، 

                                                           

 . 5لوسً/هارون والضرائر لآل 33، 1/31زانة األدب ( انظر خ214)

 . 4/2574( اللسان )ض ر ر( 215)

 .  51ص  ( القائل سبقت ترجمته216)

  . 447ص  ( البٌت سٌأتً تخرٌجه217)

 .1/31( الخزانة 218)

 هارون. 1/33والخزانة  1/201( شرح التسهٌل 219)
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دكف إخبلؿ بالكزف أك المعنى. كقاؿ: فإذ لـ يفعمكا ذلؾ مع استطاعتو ففي ذلؾ 
 .  (َِِ)إشعار باالختيار كعدـ االضطرار 

ساد، العتماده عمى مجرد التفسير المغكم البحت لمعنى التبدؿ كىذا المذىب ظاىر الف
النحكم في الشعر، دكف مراعاة لطبيعة الشعر، كدكف نظر إلى أف الشعر لغة 
العكاطؼ كالكجداف، كرب كممة يراىا الشاعر مفعمة بالمعاني التي تجيش في صدره، 

سنف الكبلـ كقكاعد صادقة في التعبير عنيا كال يرل ذلؾ في مرادفاتيا مما يساير 
النحاة، كقاؿ أبك حياف: "لـ يفيـ ابف آجرـك معنى قكؿ النحكييف في ضركرة الشعر 
فقاؿ في غير مكضع ليس ىذا البيت بضركرة ألف قائمو متمكف مف أف يقكؿ كذا، 
ففيـ أف التبدؿ النحكم في الشعر في اصطبلحيـ ىك اإللجاء إلى الشيء يقاؿ: إنيـ 

إذ يمكف أف يقكؿ كذا، فعمى زعمو ال تكجد ضركرة أصبل ألنو ما ال يمجئكف إلى ذلؾ 
نما يعنكف  مف ضركرة إال كيمكف إزالتيا كنظـ تركيب آخر غير ذلؾ الترتيب، كا 
بالتبدؿ النحكم في الشعر أف ذلؾ مف تراكيبيـ الكاقعة في الشعر المختصة بو، كال 

نما يستعممكف ذلؾ في الشعر خاص ة دكف الكبلـ، كال يعني يقع في كبلميـ النثر كا 
نما يعنكف  النحكيكف بالتبدؿ النحكم في الشعر أنو ال مندكحة عف النطؽ بيذا المفظ كا 
ال كاف ال يكجد ضركرة ألنو ما مف لفظ إال كيمكف الشاعر أف يغيره  ما ذكرناه كا 

(ُِِ) . 

 وقد ذكر البييقي نقال عف اآللوسي فساد رأي ابف آجروـ مف وجوه: 

النحاة عمى عدـ اعتبار ىذا المنػزع كعمى إىمالو في النظر القياسي إجماع  أحدىا:
 جممة، كلك كاف معتبرا لنبيكا عميو. 

                                                           

 .1/201( شرح التسهٌل 220)
 هارون ما ٌشبه ذلك.  1/33دب ( وخزانة األ6لوسً )( الضرائر لآل221)
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أف التبدؿ النحكم في الشعر عند النحاة ليس معناىا أنو ال يمكف في  الثاني:
المكضع غير ما ذكر؛ إذ ما مف ضركرة إال كيمكف أف يعكض مف لفظيا غيره كال 

لضركرة العقؿ، ىذه الراء في كبلـ العرب مف الشياع في  ينكر ىذا إال جاحد
االستعماؿ بمكاف ال يجيؿ، كال تكاد تنطؽ بجممتيف تعرياف عنيا، كقد ىجرىا كاصؿ 
ابف عطاء لمكاف لثغتو فييا، حتى كاف يناظر الخصـك كيخطب عمى المنبر فبل 

في أف يسمع في نطقو راء، فكاف إحدل األعاجيب حتى صار مثبل، كال مرية 
ذا كصؿ األمر إلى  اجتناب تبدؿ القاعدة النحكية في الشعر  أسيؿ مف ىذا بكثير، كا 
نما معنى  ىذا الحد أىٌدل أف ال ضركرة في شعر عربي، كذلؾ خبلؼ اإلجماع، كا 
التبدؿ النحكم في الشعر أف الشاعر قد ال يخطر ببالو إال لفظة ما تضمنتو ضركرة 

يادة أك نقص أك غير ذلؾ، بحيث قد يتنبو غيره النطؽ بو في ذلؾ المكضع، إلى ز 
 إلى أف يحتاؿ في شيء يزيؿ تمؾ التبدؿ النحكم في الشعر. 

أنو قد يككف لممعنى عبارتاف أك أكثر، كاحدة يمـز فييا ضركرة إال أنيا  الثالث:
مطابقة لمقتضى الحاؿ، كال شؾ أنيـ في ىذه الحاؿ يرجعكف إلى التبدؿ النحكم في 

ذا ظير لنا في مكضع  الشعر، ألف اعتناءىـ بالمعني أشد مف اعتنائيـ باأللفاظ، كا 
 أف ما ال ضركرة فيو يصمح ىنالؾ فمف أيف يعمـ أنو مطابؽ لمقتضى الحاؿ ؟! 

أف العرب قد تقبى الكبلـ القياسي لعارض زحاؼ، فتستطيب المزاحؼ دكف  الرابع:
 . (ِِِ) غيره أك بالعكس، فتركب التبدؿ النحكم في الشعر لذلؾ

 

                                                           
والزمخشيري والتبيدل النحيوي فيً الشيعر الشيعرٌة د/ إبيراهٌم  5لوسيً/هارون والضرائر لآل 1/33( خزانة األدب 222)

 وما بعدها.  33حسن/
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 الخالصة والنتائج

بعد ىذه الرحمة في مفيـك التبدؿ النحكم في الشعر عند العمماء يتبيف لنا أف لمعمماء 
 في مفيـك التبدؿ النحكم في الشعر مذىباف: 

مذىب الجميكر. أف التبدؿ النحكم في الشعر ما كقع في الشعر مما ال يجكز  األوؿ:
كيمثؿ ىذا الرأم الجكىرم  (ِِّ)و مندكحة أـ ال نظيره في النثر سكاء أكاف لمشاعر عن

كيقكؿ األعمـ: كالشعر مكضع "الجكىرم كما أكضحنا كابف عصفكر حيث قاؿ: 
ضركرة، يحتمؿ فيو كضع الشيء في غير مكضعو دكف إحراز فائدة كال تحصيؿ 

كالعبلمة الرضي الذم يقكؿ عنو البييقي  (ِِْ)معنى كتحصينو فكيؼ مع كجكد ذلؾ 
ب الشارح المحقؽ في التبدؿ النحكم في الشعر ىك المذىب "كاعمـ أف صريح مذى

 ،، كأبك حياف، كابف ىشاـ(ِِٓ)الثاني، كىك ما كقع في الشعر، كىك مذىب الجميكر" 
كمف المتقخريف البييقي الذم يقكؿ كالصحيح تفسيرىا )التبدؿ النحكم في الشعر( بما 

 . (ِِٔ)" كقع في الشعر دكف النثر، سكاء كاف عنو أىمية أك ال

كالرأم في ىذه المسقلة يظير  في التعقيب عمى مخالفة ابف آجركـ لمجميكر إذ 
كالحؽ قكؿ الجميكر: ما لـ يسمع في غير الشعر إذ ما قالو يسد باب التبدؿ "يقكؿ: 

النحكم في الشعر فإف الشعراء أمراء الكبلـ قؿ أف يعجزىـ شيء عمى أنو ال يمـز 
 . (ِِٕ)" مختمفةالشاعر كقت الشعر استحضار تراكيب 

                                                           
 . 5لوسً /( الضرائر لآل223)
 بوالق.   1/29( الكتاب 224)
 .1/42( خزانة األدب 225)
 .1/40 المصدر السابق( 226)
 . 1/48ٌر عل المغنً ( حاشٌة األم227)
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ىك رأم بف فارس الذم يؤكد أف الشاعر ىك كليد لغتو كما يقع فيو في الرأي الثاني:
شعره ىك عبارة عف لغو كال يكجد ضركرة في الشعر إنما ىي عبارة عف لغو أك خطق 

 كىذا ما أميؿ إليو.. كقع بو الشاعر

ما ليس لمشاعر : كىك مذىب ابف آجرـك أف التبدؿ النحكم في الشعر الرأي الثالث
عنو مندكحة اعتمادا عمى أف التبدؿ النحكم في الشعر مشتقة مف الضرر، كىك 

 . (ِِٖ)النازؿ الذم ال مدفع لو

كالحؽ أف ابف آجرـك كاف يضع في اعتباره الميجات المختمفة، كالقراءات القرآنية 
رة، لـ كالحديث النبكم فإذا كرد فييا شيء، قاؿ النحاة عف نظيره في الشعر إنو ضرك 

يعده ىك كذلؾ، بؿ ييرجع كؿ ظاىرة إلى أصميا، كأحيانا ينص عمى أنيا ليجة قبيمة 
 . (ِِٗ)معينة كضركرة عند غيرىـ

الداعي إلى جواز ما ال يجوز  وزف الشعر أف حفظ وفي النياية نالحظ
ىو األكثر عمى ما ىو في الشعر المنسوب كضرورة لمشعر ، جممتيا  النثر في

سكاف وتحريؾ صرؼ ثـ و  ومنع صرؼ قطع ووصؿ وتخفيؼ وتشديد مد وقصر وا 
فالقطع ىو في اليمزة الوصمية فإف األصؿ فيو الوصؿ بما قبمو وقد يقطع  ".تعديد

في الشعر كما في ىمزة باب االفتعاؿ وغيره والوصؿ كما في اليمزة القطعية فإف 
شعر كما في ىمزة باب اإلفعاؿ. األصؿ فيو القطع عما قبمو وقد يوصؿ في ال

والتخفيؼ كما في الحرؼ المشدد. والتشديد في الحرؼ المخفؼ. والمد في األلؼ 
المقصورة. والقصر في األلؼ الممدودة. واإلسكاف في المتحرؾ. والتحريؾ في 

  .الساكف. ومنع الصرؼ في المنصرؼ. والصرؼ في غير المنصرؼ

                                                           
 .  31( الزمخشري والتبدل النحوي فً الشعر الشعرٌة/ 228)
 . 97( انظر لغة الشعر دراسة فً التبدل النحوي فً الشعر الشعرٌة /229)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81
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الشعر فيما يخص موضوع الضرورة الشعرية، ولعؿ ىذا  وىنالؾ لبس يقع فيو كثير مف دارسي
المبس سببو المقولة الشائعة "يحؽ لمشاعر ما ال يحؽ لغيره"، والباحث يجد أف ىذه الرخصة 
تكوف فقط في باب الضرورة الشعرية، بمعنى آخر ال يحؽ لمشاعر أف يخالؼ النحو والصرؼ 

وغيره مف النحوييف إلى الضرورة  سيبويو تطرؽوالعروض مستشيًدا بيذه المقولة، وقد 
 .الشعرية وفصموىا وحددوا الحاالت التي يحؽ فييا لمشاعر ما يحؽ لغيره

 :المصادر والمراجع بالمغة العربية

 القرآف الكريـ. -
ق( النشر في القراءات العشر ، قدـ لو محمد الضباع، َُّٖابف الجزرم ،) -

 بيركت. –، دار الكتب العممية ُط
 القاىرة. –ق( لساف العرب دار المعارؼ ُُٕابف منظكر ،) -
 –ق( شرح المفصؿ البف زنجمة، دار الطباعة المنيرية ّْٔابف زنجمة ، ) -

 القاىرة.
طي، كالبجاكم، كأبي أبك الفضؿ ، جاد المكلى ، البجاكم ، المزىر ، السيك  -

 الفضؿ، دار إحياء الكتب بالقاىرة.
، دار الفكر ِ( ، بغية الكعاة لمسيكطي، ط  ُٕٗٗأبي الفضؿ ، محمد ) -

ُٕٗٗ. 
األفغاني ، ت سعيد ، )ببل تاريخ( اإلغراب في جدؿ اإلعراب ألبي البركات  -

 األنبارم.
األنبارم، ( ، لمع األدلة في أصكؿ النحك البف ُٕٓٗاألفغاني ، سعيد ، ) -

 جامعة دمشؽ.
( ، الدراسات المغكية عند العرب حتى َُٖٗآؿ ياسيف ، محمد حسيف ، ) -

 .ُنياية القرف الثالث اليجرم، كمية دار مكتبة الحياة، بيركت لبنانف ط
البيطار ، محمد بيجت ،)ببل تاريخ( أسرار العربية ألبي البركات األنبارم،  -

 مطبكعات المجمع العممي بدمشؽ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
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اني ، خير ، مسائؿ خبلفية في النحكألبي البقاء العكبرم ، منشكرات دار الحمك  -
 المقمكف لمتراث، دمشؽ.

( ، طبقات النحكييف المغكييف، تحقيؽ ُْٖٗالزبيدم ، محمد بف حسف ، ) -
 محمد أبي الفضؿ، دار المعارؼ بمصر.

 ُ( أبك البركات األنبارم كدراساتو النحكية، طُٕٓٗالسامرائي ، فاضؿ ، ) -
 بغداد. -ار الرسالةد

ق( ، ىمع اليكامع مع شرح جمع الجكامع لمسيكطي، ُِّٕالسيكطي ، ) -
 مصر، كتحقيؽ د: عبد الحميد ىنداكم، المكتبة التكفيقية.

( ، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ألبي البقاء ََُِطميمات ، مختار ، ) -
 دمشؽ. –بيركت  -العكبرم، ط دار الفكر

( االقتراح في عمـ أصكؿ النحك لمسيكطي، ط ََُِعبدالفتاح ، حمدم ) -
 المكتبة األزىرية. -مكتبة المجمد العربي

(، التبييف عف مذاىب النحكييف البصرييف َََِالعثيميف ، عبدالرحمف ، ) -
 .ُكالككفييف ألبي البقاء العكبرم، مكتبة العبيكاف، السعكدية، ط

ة دكتكراه، ط الدار عمكش ، جميؿ ، ابف األنبارم كجيكده في النحك، رسال -
 ليبيا. -العربية : تكنس

( ، شرح الرضي عمى الكافية، منشكرات ُٕٖٗعمر ، يكسؼ حسف ، ) -
 ليبيا. -جامعة قار يكنس

( ، ديكاف زىير بف أبي سممى، بشرح األعمـ ، ُٖٔٗقباكة ، فخر الديف ، ) -
 دار بيركت لمطباعة كالنشر.

سائؿ الخبلؼ بيف ( ، اإلنصاؼ في م ُُٔٗمحي الديف ، محمد ، ) -
مصر،  –النحكييف البصرييف كالككفييف البف األنبارم، المكتبة التجارية 

ُُٗٔ. 
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( ، شرح األشمكني، دار إحياء الكتب العربية ُٖٗٗمحي الديف ، محمد ، ) -
 ، دار الكتب العممية.ُالقاىرة، ط –

 ق( الكتاب اللزمخشرم،  ط بكالؽ.ُُّٕىاركف ، عبدالسبلـ ، ) -
( ، خزانة األدب عبد القادر البييقي، ط ُٖٔٗالسبلـ ، )ىاركف ، عبد -

 القاىرة.    -بكالؽ
 :المصادر والمراجع بالمغة األجنبية -

The Holy Quran. 

- Ibn al-Jazari, (1380 AH) published in the Ten Readings, 
presented to him by Muhammad al-Dabaa, 1st Edition, Dar al-
Kutub al-Ilmiyya - Beirut. 

- Ibn Manzur, (711 AH) Lisan Al Arab, Dar Al Maaref - Cairo. 

- Ibn Yaish, (643 AH) Explanation of the Mufassal by Ibn 
Yaish, Al-Muniria Printing House - Cairo. 

- Abu Al-Fadl, Gad Al-Mawla, Al-Bjawi, Al-Mizhar, Al-Suyuti, 
Al-Bajjawi, and Abi Al-Fadl, House of Revival of Books in 
Cairo. 

- Abi Al-Fadl, Muhammad (1979), Faqih Al-Wa’ah Al-Suyuti, 
2nd Edition, Dar Al-Fikr  
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- Al-Afghani, T. Saeed, (no history) The strangeness in the 
controversy of syntax by Abu Al-Barakat Al-Anbari. 

- Al-Afghani, Saeed, (1975), with the evidence in the origins 
of grammar by Ibn Al-Anbari, Damascus University. 

 

- Al-Yassin, Muhammad Hussein, (1980), Linguistic studies 
among the Arabs until the end of the third century AH, College 
of Dar Al-Hayat Library, Beirut, Lebanon, 1st edition. 

- Al-Bitar, Muhammad Bahjat, (no date) Asrar Al-Arabiya by 
Abu Al-Barakat Al-Anbari, Publications of the Scientific 
Academy in Damascus. 

- Al-Halawani, Khair, Controversial Issues in Grammar, by Abu 
Al-Baqa Al-Akbari, Dar Al-Mamoun Heritage Publications, 
Damascus. 

- Al-Zubaidi, Muhammad bin Hassan, (1984), The Layers of 
Linguists, Investigated by Muhammad Abi Al-Fadl, Dar Al-
Maaref, Egypt. 
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- Al-Samarrai, Fadel, (1975) Abu Al-Barakat Al-Anbari and 
his Grammatical Studies, 1st Edition, Dar Al-Resala - 
Baghdad. 

- Al-Suyuti, (1327 AH), compilation of mosques with an 
explanation of the collection of mosques by Al-Suyuti, Egypt, 
investigated by: Abdel Hamid Hindawi, Al Tawfiqia Library. 

 

- Tulaimat, Mukhtar, (2001), Al-Labbaf fi Al-Illas Al-Busain wa 
Al-Arab, by Abu Al-Baqa Al-Akbari, Dar Al-Fikr, Beirut – 
Damascus. 

- Abdel-Fattah, Hamdi (2001) The Proposal in the Origins of 
Syntax by Al-Suyuti, I. The Arabic Volume Library - Al-Azhar 
Library. 

- Al-Uthaimin, Abdul-Rahman, (2000), Explaining the 
Doctrines of the Basrian and Kufian Grammarians by Abu Al-
Tikha Al-Akbari, Al-Obeikan Library, Saudi Arabia, ed. 

- Alloush, Jamil, Ibn Al-Anbari and his efforts in grammar, PhD 
thesis, Al-Dar Al-Arabiya: Tunisia - Libya. 
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- Omar, Youssef Hassan, (1987), Sharh Al-Radhi Ali Al-
Kafiyyah, Qar Yunis University Publications – Libya. 

- Qabawah, Fakhr Al-Din, (1986), Diwan Zuhair bin Abi 
Salma, with the explanation of the most famous, Beirut House 
for Printing and Publishing. 

- Muhyi Al-Din, Muhammad, (1961), Equity in matters of 
disagreement between the Basri and Kufic grammarians, by Ibn 
Al-Anbari, Al-Tijaria Library - Egypt, 1961. 

 

- Mohieddin, Muhammad, (1998), Sharh Al-Ashmouni, House 
of Revival of Arab Books - Cairo, 1st Edition, Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya. 

- Harun, Abd al-Salam, (1317 AH) the book by Sibawayh, I. 
Bulaq. 

- Haroun, Abd al-Salam, (1986), the Treasury of Literature, 
Abd al-Qadir al-Baghdadi, Bulaq, Cairo. 
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 الملخص.                                                

 

دراسة تحميمية الي معرفة االمطار مف خبلؿ )تكزيعيا  -ىدفت دراسة االمطار في السكداف
الجغرافي، استخداماتيا، خصائصيا ، دكر المظاىر العمرانية فييا ،العكامؿ المساعدة في عممية 

مطار( كبحكـ الدراسة بكصفيا تحميمية سقكط االمطار في السكداف، معدالت كمقاييس ىطكؿ اال
كضعت عدة أسئمة فحكاىا ماىي العكامؿ الطبيعية كالبشرية المؤثرة في االمطار في السكداف 
ككذلؾ كماىي الماآلت المستقبمية لؤلمطار في السكداف في ظؿ التغييرات المناخية كلتحقيقيا 

ي الدراسات العالمية مثؿ منيج اعتمدت الدراسة عمي عدد مف المناىج العممية المستخدمة ف
المنظكمة الجغرافية كالمنيج ألسببي ألتقثيرم كالمنيج الكصفي التحميمي باإلضافة الي طرؽ جمع 
معمكمات تضمنت أدكات كسائؿ متعددة منيا المبلحظة كالمقالة في شكؿ مجمكعات بؤرية 

مراجع كالبحكث الجامعية )المجمكعات النقاشية( كلجمع المعمكمات األكلية تمت االستعانة بال
كمصادر ثانكية كتماشيا مع ذلؾ تمت االستعانة بإطار مفاىيمي مكازم ألىداؼ الدراسة كلو 
عبلقة كبيرة بقسئمة الدراسة كتكصمت الدراسة الي نتائج مفادىا إف السكداف فقداف السكداف 

ـ( َُُِعاـ )الكميات الكبيرة مف التياطؿ المطرم بسبب دكلة انفصاؿ جنكب السكداف في 
كالتي كانت تتدرج االمطار حسب تدرج الرياح الرطبة مف الجنكب الي الشماؿ فاإلمطار غزيرة 

ممـ في طكؿ مدة تساقطيا التي تصؿ الي تسعة َََُفي الجنكب حيث تزداد كميتيا عف 
ممـ كاإلمطار ىي الظاىرة األكثر تقثيرا قبؿ ٕٓبينما يصؿ أقصي الشماؿ اقؿ مف  ؛أشير

دكلة جنكب السكداف كختمت الدراسة بعدد مف التكصيات التي تتمثؿ في اآلتي: يجب  انفصاؿ
الحفاظ عمي خصائص كمميزات الغبلؼ الجكم كضامف رئيس الستمرار الحياة عمى ظير 

 الكككب كاستخداـ تقانة حصاد كنثر المياه )الحفائر، السدكد، أشجار ألتبمدم، الفكلة، الرىيد(.
 

 انًاآلث انًستقبهيت -يربط ػجيم -ينازل انًطر -انذورة انًائيت -يطاراأل:الكلمات المفتاحية 

 

 

Abstract 
The study of rains in Sudan - an analytical study aimed at knowing the rains 
through (their geographical distribution, their uses, their characteristics, the role of 
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urban features in them, the factors assisting in the process of rainfall in Sudan, the 
rates and measures of precipitation) and by virtue of the study as an analytical 
formulation of several questions whose content are what are the factors Natural and 
human influencing rains in Sudan, as well as what are the future properties of rains 
in Sudan in light of climate changes. To achieve them, the study relied on a number 
of scientific methods used in global studies, such as the geographic system 
approach, the causal and causal approach, the descriptive and analytical approach 
in addition to methods of collecting information that included multiple tools, including 
Observation and article in the form of focus groups (discussion groups). To collect 
primary information, university references and research were used as secondary 
sources. In line with this, a conceptual framework parallel to the objectives of the 
study was used and has a great relationship with the study questions. The study 
reached conclusions that Sudan lost large quantities of rain precipitation due to The 
secession of southern Sudan in the year (2011 AD) which The rain was gradual 
according to the gradation of the humid winds from the south to the north, as the 
rains were heavy in the south, with more than 1000 mm of rain in the length of its 
fallout period, which reached nine months. While the far north reaches less than 75 
mm and rain is the most influential phenomenon before the secession of the State of 
South Sudan, the study concluded with a number of recommendations, which are 
represented in the following: The characteristics and features of the atmosphere 
must be preserved as a main guarantor for the continuation of life on the back of the 
planet and the use of water harvesting and scattering technology (hafirs) , Dams, 
palmyra trees, fola, raheed).  

 
Key words: rain - the water cycle - rain houses - Ajil stall - future 
properties 
 

 

 

 
 المحور األوؿ: أساسيات الدراسة 
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 مقدمة:
يتدرج مناخ السكداف مف مناخ شبو صحراكم جاؼ شماؿ الببلد الي مناخ كسافنا 

( ممـ َََُ –مطار، كتتراكح االمطار السنكية بيف )الصفر فقيرة متكسطة اال
متدرجة مف الشماؿ الي الجنكب بينما تتراكح االمطار في كسط السكداف ما بيف 

( ممـ، كمكسـ االمطار في السكداف لو خصكصية خاصة ألصحاب َََُػػػ  ََٓ)
نماط الزراعة نظـ االقتصاد التقميدم )زراعي ،رعي( كما ليا ادكار أخرم في تحديد أ

ف كقكع السكداف ضمف نطاقات  –ككذلؾ استخدامات األراضي )زراعية  رعكية( كا 
مناخية متعددة أتاح الفرصة لؤلمطار إف تككف في حالة تبايف في التكزيع المطرم 
ليا داخؿ السكداف ىنالؾ عدـ انتظاـ في عمميات ىطكؿ االمطار مف حيث الكمية 

حاكؿ الدراسة معرفة االمطار في السكداف مف كىي تختمؼ مف فصؿ لؤلخر كلذا ت
خبلؿ )التكزيع الجغرافي ليا، استخداماتيا، خصائصيا، دكر المظاىر العمرانية فييا 

 تعد االمطار مصدرا ىاما كأساسيا لتغذية المياه )السطحية كالجكفية(
 مشكمة الدراسة:

جنكب  يقع السكداف ضمف نطاؽ حزاـ الساحؿ اإلفريقي الذم يمتد عرضا   
( درجة شماال كمف المحيط األطمسي ّٓ،ُٓالصحراء الكبرل بيف دائرتي عرض )

غربا الي البحر االحمر شرقا كىك جزء مف األراضي الجافة في العالـ تشكؿ 
%مف مساحة اليابسة كتقع غالبتيا في إفريقيا كىذا الحزاـ يتميز بنكبات الجفاؼ ّّ

لؾ الي قمة االمطار في ىذا النطاؽ كاىـ المتكررة كيطمؽ عميو حزاـ العطش كيعزم ذ
مبلمح ىذا النطاؽ ىك انتشار عمي امتداده كىنالؾ عكامؿ مساىمة أدت الي انتشاره 

% كمف ىنا جاءت ٕٓقمة اك تذبذب االمطار كيغطي مساحة الصحراكية حكالي 
فكرة دراسة االمطار في السكداف مف حيث كمية التساقط كاالستخدامات كالعكامؿ 

 رة فيو الخ.المؤث
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 فرضيات الدراسة:
لؤلمطار عبلقات ارتباطيو ) طردية ، عكسية( بنظـ االقتصاد التقميدم  -ُ

 بالسكداف.
 تتقثر االمطار في السكداف بعدة عكامؿ طبيعية كبشرية. -ِ
لؤلمطار في السكداف استخدامات متعددة كادكار بيئية متمثمة في المحافظة عمي    -ُ

 كلكجي مثؿ انجراؼ التربة مف تعزيز الغطاء النباتي . المككف البيئي كااليك
لؤلمطار في السكداف ادكار اقتصادية متمثمة في نظـ االقتصاد التقميدم  -ِ   

 الرعي( –)الزراعة 
 أىداؼ الدراسة:

 معرفة أىـ العكامؿ الطبيعية كالبشرية المكثرة في األمطار بالسكداف. -ُ
الجغرافي ليا، استخداماتيا، خصائصيا، دكر  معرفة االمطار مف حيث )التكزيع -ِ

 المظاىر العمرانية فييا(
 األسئمة التي تجيب عمييا الدراسة:

 ماىي المؤثرات الطبيعية كالبشرية المؤثرة في االمطار في السكداف. -ُ
 ماىي الماآلت المستقبمية لؤلمطار في السكداف في ظؿ التغييرات المناخية -ِ

 أىمية الدراسة:
 لدراسة:حدود ا

 ـ(ٕٕٓٓـ ػػػػ ٕٓٓٓالحدود الزمانية: مف )   
: جميكرية السكداف بحدكده اإلدارية المعركفة  جغرافيا الحدود المكانية

 ـ ُّٗٗكفمكيا.كالتقسيـ  اإلدارم الداخمي حسب لكائح ديكاف الحكـ االتحادم لمعاـ 
جغرافية  االمطار في السكداف دراسة كصفية تقع ضمف دراساتالحدود الموضوعية:

 المناخ
 المناىج العممية المستخدمة في الدراسة :

 منيج المنظومة الجغرافية:  -ٔ     



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 263 

ـ( ىذه المنظكمة الجغرافية كالتي تعني بدراسة المبادم التي ََِٓلقد تناكؿ الطيب) 
تحكـ مختمؼ التغيرات التي تحدث في مككنات البيئة الطبيعية،  كالتكزيع المكاني 

الطبيعية كمكازنة بالتكزيع المكاني لمسكاف ، كطبيعية ككثافة ىذه ليذه المككنات 
األنشطة عمي مختمؼ مككنات البيئة الطبيعية ، كمجمؿ الظركؼ التي تحكـ حياة 
المجتمعات البشرية ،كما طرأ عمي ىذه الظركؼ مف تغيرات كما تحدثو التغيرات مف 

 تقثيرات. 
 
 المنيج ألسببي التاثيري: -ٕ
صكرة متطكرة مف المنيج االيككلكجي القديـ الذم كاف  يبرز العبلقة بيف المنيج ىك  

ـ( كيستفاد مف ىذا المنيج في َُِٓـ( نقبلمف نكفؿ )ََِٓاإلنساف كالبيئة خطاب)
تكضيح أسباب التاتيرات البشرية كيعقب تقثيراتيا عمي األكساط الطبيعية باإلضافة 

البشرم في الكسط الطبيعي كمردكد  الي رصد نقاط التحكؿ الناجمة عف االستخداـ
 ذلؾ االستخداـ عمي النظاـ البيئي الطبيعي.

 المنيج الوصفي التحميمي : -ٖ
ـ( إف المنيج الكصفي التحميمي يستخدـ لمتحقيؽ مف فرضيات َََِذكر إبراىيـ ) 

الدراسة ألنو يتناكؿ الظكاىر كما ىي في الكاقع كيساعد في الكصكؿ لمنتائج المرجكة 
ؿ الكصؼ كالتحميؿ لمظركؼ كالشركط المحيطة لعممية االمطار كمحدداتيا مف خبل

 باألكساط الطبيعية في السكداف.
 مصادر جمع البيانات:

تـ إجراء عدة مقاببلت مع بعض األشخاص المعنييف باألمر في مجتمع الدراسة    
السف الذيف باإلضافة المجمكعات البؤرية كالتي يقصد بيا التفكير بعقؿ جمعي مع كبار 
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كانكا شاىديف عمي العصر كاإلحداث مف خبلؿ المناقشة كالتعميؽ في حمقات نقاشية 
مخططة كمنظمة عف مكضكع الدراسة ذك الطبيعية النكعية كيتـ خبلليا إجراء مجمكعة 
مف التفاعبلت البينية بيف جميع األعضاء المشاركيف في المناقشة تحت قيادة باحث 

دقيقة َُِػػ َٗفاعؿ كالنقاش كتستمر الحمقة النقاشة مف رئيسي يقـك بتنظيـ الت
ـ( . تـ التقاء مع تمؾ المجمكعات في َُِٕـ( كذلؾ نقبلمف )الشيخ،َُِٓ)العامرم 

أماكف التجمعات ليـ متمثمة في )المزارعيف كالرعاة( كذلؾ لبللتصاؽ المباشر بحركة 
  ومف مزايا المجموعة البؤرية انيا:االمطار في السكداف 

 تكفر تفاصيؿ أدؽ مف ما يكفرىا المسح الميداني. -ُ
 تساعد عمي الفيـ العميؽ لممكضكع أك المشكمة -ِ
تتسـ بمركنتيا التي تسمح ببحث مكاضيع غير متكقعة اك لتكضيح  األسباب في  -ّ

 مكضكعات فرعية. 
 أسمكبيا سيؿ الفيـ كتتمتع نتائجيا بالمصداقية. -ْ
ء الجماعات المستفيدة مف البرامج التي تكاجو المشكمة تعد أسمكبا ميما لفيـ أرا -ٓ

 )المبحكثة( كما تسيـ في الحؿ المشكمة بالمشاركة المجتمعية. 
تفيد في تقكيـ السياسيات الشعبية كتعد طريقة فعالة في التزكيد بتغذية راجعة  -ٔ

بعة مباشرة كمف ثـ تنقؿ االنطباعات الشعبية عمي نحك فعاؿ تـ إجراء عدد حكالي س
 جمسات مناقشة. 

كما اعتمد الباحث عمي البيانات كاإلحصاءات المطمكبة لمدراسة مف عدة مصادر 
فرضتيا الدراسة مثؿ  الكتب المنيجية الجغرافية كالتقارير كالنشرات العممية التي 

 ذات الصمة بمكضكع الدراسة. صدرت مف جيات ذات الصمة
 ع الدراسة:المحور الثاني : المفاىيـ ذات الصمة بموضو 

 المطر:
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كىك مف أىـ مظاىر التكاثؼ الذم يتحكؿ بمقتضاه بخار الماء إلى قطرات مف الماء 
ال يستطيع اليكاء حمميا فتسقط عمى ىيئة مطر في الجيات الدافئة أك ثمج في 
الجيات الباردة فيك يشمؿ عممية تساقط المياه مف السحب في كمتا حالتييا )صمب 

( كليذا السبب استخدمت كممة El-tom 1975سائؿ( اذان فيك أشمؿ )
(precipitation( بدال عف المطر )pain fall عبد الفاضؿ كحسف( )َُِٗ )

لئلشارة ليذه المرحمة النيمة مف الدكرة المائية )تبحر،تكاثؼ ثـ تساقط( كتتككف مف 
سرب األمطار المتساقطة بكثرة األنيار كالبحيرات العذبة، كػما أف جزءن مف مياىيا يت

في مساـ األرض مككنان العيكف كاآلبار، كجزءنا منو يتبخر كيصعد إلى الجك. 
كاألمطار ىي مصدر الماء العذب البلـز لمحياة عمى األرض )عبد الفاضؿ 

ـ( كتماشيان مع ذلؾ فاف ىنالؾ عبلقة ارتباطيو في السكداف كىطكؿ َُِٗكحسف،
كدة بالقرب مف خط االستكاء كىي المنطقة المكج ITCZ)االمطار المعركفة بنطاؽ )

حيث التقاء الرياحيف)التجارية الجنكبية الشرقية الرطبة كالتجارية الشمالية الشرقية 
الجافة( في شيرم )مارس كسبتمبر( مف كؿ عاـ كىذا في فصؿ الصيؼ عدا منطقة 

 ساحؿ البحر االحمر في فصؿ الشتاء.

  األمطار :
ؽ ىك سقكط بخار الماء الذم يتكاثؼ في رغـ أف المقصكد بالمطر بمعناه الضي    

أعالي الجك نحك األرض عمى شكؿ نقط مائية فإف اإلحصائيات المختمفة التي 
تنشرىا محطات األرصاد الجكم عف األمطار ال تدؿ غالبان عمى ما يسقط مف بخار 
الماء المتكاثؼ بيذه الصكرة  كحدىا ، إذ أنيا تشمؿ كذلؾ كؿ أشكاؿ التساقط 

أم  Precipitationميا الثمج كالبرد كليذا السبب نجد استخداـ كممة الصمب كأى
 ـ(َُِٗ(.)عبد الفاضؿ كحسف،Rain) fullالتساقط بدالن مف كممة المطر 

 الدورة المائية:
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ـ( كالتي تشمؿ الدكرة المائية عمي عدة عمميات متكاممة ََِٓالتي تناكليا)التكـ،
كمو السائؿ الطبيعي ىي التبخر كالتكاثؼ كمتتابعة بمقتضاىا يتحكؿ الماء في الي ش

 كالتساقط كىي دائرة مستمرة. 
 أوال:التبخر:

يستمد الغبلؼ الجكم رطكبتو عف طريؽ التبخر مف المسطحات المائية كالتربة     
ككذلؾ عف طريؽ النتح بكاسطة النباتات كنسبة بخار الماء في الجك ليست ثابتة 

حجـ الكمي لمغبلؼ الجكم كيعكد السبب في %( مف الٓفيي تتراكح بيف )صفر ػػ 
ذلؾ الي تكفر بخار الماء، عممية التبخر ال تطاؿ إال المياه العذبة فقط كتتطمب 

 التبخر ظركفا معينة كذات طبيعة محمية متغيرة مثؿ:
 كجكد مصادر لبخار الماء. -ُ
حتاج كجكد طاقة حرارتو كافية لتحكيؿ الماء مف شكمو السائؿ الي شكؿ غازم ي -ِ

( calories( سعر حرارم )َٔٓالغراـ الكاحد مف الماء ليتحكؿ الى غاز الى )
(Adam 2005.) 
 كجكد ىكاء جاؼ اك شبو جاؼ فكؽ مصادر الماء. -ّ

 ثانيا: التكاثؼ:
تبدأ عممية التكاثؼ عادة حكؿ ذرات صمبة دقيقة قد تككف ذرات غبار اك ذرات  -ُ

يا نباتية اك ربما ذرات ناتجة عف دخاف اك ذرات ممح اك ذرات مستمدة مف بقا
احتراؽ الشيب كالنيازؾ داخؿ الغبلؼ الجكم لؤلرض فقد اتضح بالتجربة العممية 
إف التكاثؼ ال يحدث في اليكاء النظيؼ الخالي مف الشكائب اك المكاد العالقة 
كلحسف الحظ فاف الذرات البلزمة لتككف الحبيبات المائية متكفرة داخؿ الغبلؼ 

ميات ىائمة كليذا فاف عممية التكاثؼ ال تكاجو بنقص اك عجز مف ىذه الجكم بك
الناحية ابدآ، كليذا فيي تحدث كمما تكفرت كميات مف بخار الماء يعجز اليكاء 
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( كققصى saturationعف حمميا في شكميا الغازم ام ما يعرؼ بحالة التشبع )
رجة الحرارة الحالية حد لتحمؿ اليكاء حمؿ بخار الماء في حالتو الغازية عند د

(dew point كبتالي ام زيادة في في بخار الماء أك إم إنحفاض في درجة )
حرارة اليكاء يتخمص اليكاء مف الحمكلة الذائدة مف بخار الماء في شكؿ 

 (ُٖٔٗتكاثؼ.)التكـ 
 ـ(عكامؿ تكاثؼ بخار الماء :َُِٗكما أضاؼ)عبد الفاضؿ كحسف،
 انخفاض الحرارة ألم سبب مف األسباب اآلتية: العامؿ األساسي في التكاثؼ ىك 

 ارتفاع اليكاء إلى طبقات الجك العالية الباردة.  -ُ
 انتقاؿ اليكاء الرطب مف جيات دافئة إلى جيات باردة.  -ِ
 كجكد ذرات مف الغبار في الجك يتكاثؼ بخار الماء حكليا. -ّ
تيا  كىذه البركدة إشعاع سطح األرض لحرارتيا ليبلن حتى تنخفض درجة حرار  -ْ

 تؤثر في اليكاء المبلصقة ليا فيتكاثؼ . 
 :ثالثا: التساقط  

لقد اختمفت اآلراء في كيفية حدكث التساقط مف السحب الممطرة ، فمف المبلحظ     
إف الكثير مف السحب يتككف كيتجمع في األفؽ كلكف ألتحدث إمطار رغـ ما يبدك 

ة مائية كبيرة ، كىذا يعني إف ىناؾ عمي تمؾ السحب مف نضج مظيرم كمف حمكل
شركطاي معينة يجب تكفرىا قبؿ حدكث التساقط مف السحب كيركم 

أف التساقط ال يحدث أذا أصبحت السحب الممطرة مككنة كميا  Bergeron)بيرقركف)
مف الجزئيات الثمجية كيعتقد إف تحكؿ السحب أمر ضركرم يحب إف يسبؽ عممية 

ـ في تمؾ المناطؽ االستكائية كالمدارية الحارة، كعمية فاف التساقط في كؿ إنحاء العال
يرم إف كؿ السحب الممطرة تتككف في كسط حرارم يقؿ عف  Bergeron)بيرقركف)

ـ( يحدث التكاثؼ َُِٗمستكم درجة التجمد اك الصفر المئكم)عبد الفاضؿ كحسف،
ةن مف في مظيريف أحدىـ في الجزء المبلصؽ اك الذل يعمكل سطح االرض مباشر 



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 268 

طبقة التربكسفير في شكؿ ضباب ، ندل، صقيع، جميد( كالثاني في شكؿ سحب في 
األجكاء العميا منيا. كتعتبر السحب المصدر األساسي لؤلمطار لذا تختمؼ األمطار 
ك احتماالت ىطكليا باختبلؼ نكعية السحب. كىؿ مف السائؿ التي ترتبط كيعتمد 

 صة عف المزارعيف.عمييا في عممية التنبكء باإلمطار، خا
 

 ( الدورة المائيةٔالشكؿ)

 ـََِِالمصدر:احمد،إبراىيـ،
 -العوامؿ المؤثرة عمى األمطار:

ىناؾ عكامؿ عدة تتحكـ في كمية كتكعية األمطار فتختمؼ مف مكاف عف اآلخر 
 -مثؿ:
المكقع الجغرافي: فتختمؼ حسب خطكط العرض كأيضا حسب الكقكع غرب أك  -ُ

 شرؽ القارات.
لتيارات البحرية: التي تمثؿ عامؿ إضافة كبيرة لعمميات التبخر في الظركؼ ا -ِ

 العادية أك الظركؼ االستثنائية مثؿ ظاىرة النينك.
التضاريس: الني تحجب اليكاء الرطب فنككف كاجيات أمطار غزيرة ك ظؿ مطر  -ّ

 معدـ المطر.
 المنخفضات الجكية خاصة في المناطؽ المعتدلة. -ْ
 حرارةدرجات ال -ٓ
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 خصائص ىطوؿ االمطار:
تنعكس عكامؿ تككيف السحب ك العكامؿ المؤثرة عمى  -خصائص ىطكؿ األمطار:

األمطار عمى ىطكؿ األمطار كنكعيتو يشكؿ كبير لتبرز بعض الخصائص العامة. 
كالتي بالطبع تنعكس عمى العكامؿ االخرم التي تؤثر فييا االمطار سكء كانت 

 حتى سياسية كمف أىـ ىذه الخصائص. اقتصادية أك اجتماعية  أك
التكزيع الجغرافي: ال تستقبؿ كؿ مناطؽ العالـ إمطار يشكؿ متساكم بؿ ىناؾ  -ُ

تبايف كاضح ال يقتصر عمى الكمية بؿ يمتد الي نكعية المطر كعمكما يتبايف المعدؿ 
ممـ الي مناطؽ تكاد تنعدـ فييا األمطار ََُٓالسنكم لميطكؿ مف أكثر مف 

سنتمتر. كفييا يمكف تميز ثبلث أقاليـ رئيسية لممطر. األكؿ ََُسنكم بمتكسط 
قميـ شرؽ القارات ك االقاليـ  أقاليـ كثيفة كالكثير االمطار مثؿ اإلقميـ اإلسنكائي كا 

( شماال. أما اإلقميـ الثاني فيك الذم يستقبؿ إمطار َٓالى  َْالعركض الكسطى )
( شماؿ خط َْالى َّالعركض العميا ) متكسطة مثؿ إقميـ البحر األبيض كأقاليـ

درجة شماال. إما األقاليـ الثالثة فيي األقاليـ الحافة مثؿ  ٓٓاالستكاء كاألقاليـ الباردة 
 الصحارم.

المكسـ: تستقبؿ بعض الناطؽ أمطار صيفية البض األخر أمطار شتكية كأخر  -ِ
كىي مف  في الخريؼ أك الربيع كبعض ىؿ إمطارىا طكؿ العاـ كأخر مكسميف

( ُّالعكامؿ المؤثرة في القيمة الفعمية لؤلمطار كعميو تـ تصنيؼ عدد ػكثر مف )
 ( مكاقع االمطار حسب آلية رفع اليكاء.ُنظامان مطريا عالميان جدكؿ)

 
 

 ( ػمكاقع االمطار حسب آلية رفع اليكاء.ُجدكؿ)
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 نكع المطر
آلية رفع 
 اليكاء

 أىـ الخصائص
ي أىـ مناطؽ اليطكؿ عالميا كف

 السكداف

األمطار 
 التصاعدية

ارتفاع درجات 
 الحرارة

كثافة اليطكؿ كقصير حدة 
اليطكؿ عبارة عف زخات 
عنيفة ككثيفة لمدة قصيرة 

 ثـ تنقشع تماما

 إما في السودافاالستكائية كالمدارية 
 األجزاء الجنوبية والوسطي

االمطار 
 التضاريسية

المرتفعات 
كالسبلسؿ 
 الجبمية

حدة تككف مف كاحة كا
كيككف الجزء األخر في 

 ظؿ المطر

مناطؽ المرتفعات كاليضاب 
إما في السوداف كسكاحؿ القارات 

األجزاء سال سؿ البحر االحمر 
 ومرتفعات جيؿ مره 

االمطار 
اإلعصارية اك 

 الجبيية

الجبيات 
 اليكائية

انخفاض كثافة اليطكؿ 
كطكؿ مدة اليطكؿ تصؿ 
الي أكثر مف يكميف بعض 

 األحياف

إما في طؽ المعتدلة كالباردة المنا
السوداف في األجزاء المرتفغة مف 

 أواسط السوداف

(  ـَُِِـ( بتصريؼ الباحثيفُٖٔٗالمصدر: مستقاة مف التـك

ـ(  تكثر خصائص ىطكؿ االمطار بشكؿ رئيسي عمي َُُِكأضاؼ)الحسف، 
 ي: معدالت االتشاح كبالتالي عمي كمية المياه المحجكزة كمف أىـ تمؾ الخصائص ى

 كمية المياه الياطؿ: -ٔ
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كمما ذادت كمية اليطكؿ المطرم تزداد رطكبة التربة كيمكف اف تتحكؿ فيما بعد الي 
 مياه مخزنة.

 شدة ىطوؿ المطر: -ٕ
يقصد بيا كمية اليطؿ المطرم في مدة معينة كتقاس بالمميمتر ماء لكؿ ساعة كذلؾ 

مة في البداية ثـ تزداد مع الزمف خبلؿ فترة زمنية معينة كعادة ماتككف شدة اليطؿ قمي
فإذا تجاكزت شدة اليطؿ معدؿ الترشيح فاف ذلؾ يزيد مف إمكانية حصاد المياه 

 ـ( َُُِكالفيضانات )الحسف، 
 المحور الثالث: جغرافية منطقة الدراسة:

 الموقع الجغرافي لمسوداف: 
عمي البحر يقع السكداف في الجزء الشمالي الشرقي مف القارة  اإلفريقية كيطؿ 

االحمر كالنيؿ كىك األكثر بركزا في جغرافية حيث يشكؿ حكض نير النيؿ 
 %مف مساحتو.ْ.ٕٔ

ش َٖ.ِّدائرة العرض:   ّْ.ّٖؽ  ْٗ.ُِخط الطكؿ :    اإلحداثيات:
 شْٓ.ٖ

عالميا،كالثاني إفريقيا، ُٔ(كيعد ِكمـَََ.ُِٖٖتبما مساحة السكداف ) المساحة:
( ِكمـُّٖ.ُِٗ( كمساحة البحر)ِكمـُٕٖ.ِٕٓ.ُ)كالثالث عربيا. كمساحة البر

 كمـ(.ِٕٖكيبما طكؿ الساحؿ )
ـ( الصادر مف الجياز المركزم لئلحصاء يبما تعداد ََِٖ: حسب تعداد) السكاف

(ألؼ نسمة ،كتعداد السكاف مقارنة بدكؿ العالـ في ِٓٔ.ُْٗ.ّّالسكاف حكالي)
(إفريقيا. كالزيادة السكانية بيف ٗك)(عربيا  ّ(عالميا  كاؿ)ّٓالترتيب في الرتبة رقـ )

 ـ( ََِٖ-ُّٗٗإحصاء )
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ىنالؾ عدة عكامؿ أثرت بشكؿ مباشر اك غير مباشر في تككيف األكساط الطبيعية 
 ـ( َُِٔفي السكداف كىي متمثمة في اآلتي: كما ذكرىا)عبد الجميؿ،

تقع أكثر  -المكقع الفمكي: كنجد اف ىنالؾ اثقر مترتبة عمي المكقع  -ُ
 % مف أراضي السكداف في حزاـ األراضي الجافة كشبة الجافة . َٓمف 

يقع السكداف ضمف إقميـ الساحؿ األفريقي الذم يمتد مف غرب أفريقيا حتى شرقيا  -
كمـ جنكب الصحراء  ََٓكمـ كعرض يصؿ إلى حكالي  َََٕبطكؿ يقدر بحكالي 

ممـ  ََٕ – ََٓممـ شماالن ك  ََُالكبرل ، أم ينحصر بيف خطى تساكم المطر 
 جنكبان .

يقع ثمث مف أراضي السكداف في )حزاـ العطش( الذم يمتد مف الشرؽ إلى الغرب  -
درجة( شماؿ. حيث تشكؿ األمطار المصدر الرئيسي  ُٔ – ُُبيف دائرتي عرض )

 لممياه 
شيد إقميـ الساحؿ األفريقي جممة مف التغيرات المناخية في العقدييف األخرييف مف  -

ي ، أثر ذلؾ في التكازف البيئي مف ناحية ، كفي التركيب االقتصادم القرف الماض
 كاالجتماعي لمسكاف مف الجانب اآلخر ، 

عانى إقميـ الساحؿ اإلفريقي مف مشكمة التصحر كالتدىكر البيئي كنكبات الجفاؼ  - 
 المتكررة..

 يعاني السكداف مف عجز مائي )الفرؽ بيف معدؿ التساقط كمعدؿ التبخر( حيث -
يبما أدنى مستكياتو عمى حدكد السكداف الجنكبية كيزداد تدريجيان في اتجاه الشماؿ 

ممـ في السنة ؛ مما يؤثر عمى  َُٕٓكالشماؿ الشرقي حيث يصؿ إلى أكثر مف 
اإلنتاج الزراعي المطرم كالذم يعتمد عميو معظـ سكاف السكداف ككذلؾ يؤثر عمى 

 المراعي الطبيعية .
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حزاـ الجراد الصحراكم الذم يمتد غربان مف المحيط األطمسي يقع السكداف ضمف  -
 حتى ساحؿ البحر األحمر مما يشكؿ خطران دائمان عمى اإلنتاج الزراعي .

المكقع الفمكي لمسكداف أتاح الفرصة لكجكد عدد مف المناخات ، كىذا التعدد  -
كع في تربية المناخي ساعد في إمكانية إنتاج العديد مف المحاصيؿ الزراعية كالتن

 الحيكاف.
تكطف العديد مف أمراض المناطؽ الحارة في السكداف ) المبل ريا ، البميارسيا ،  -

 الحصبة ، التياب السحائي ، إضافة لضربات الشمس( . 
عدـ كجكد مسطحات مائية أك بحرية في الداخؿ تعمؿ عمى تمطيؼ درجة الحرارة ، 

محدكد كيعد مناخ السكداف صحراكم  عدا البحر األحمر كنير النيؿ ، كتقثيرىما
كشبة صحراكم جاؼ في أقصي الشماؿ )الكالية الشمالية /شماؿ كردفاف/كشماؿ 
دارفكر( شبو الصحراكم الي ماطر في األكاسط كالجنكب كمناخ البحر األبيض 
المتكسط في المناطؽ الشرقية .  كيتمتع السكداف بتنكع مناخي جيد كذلؾ لكبر 

تتراكح معدالت األمطار في السكداف عمي التنكع المحصكلي ك مساحتو مما يساعد 
ممـ/السنة عمى الحدكد الجنكبية  َٖٖممـ/ السنة في الشماؿ الجاؼ ك  ِٓبيف 

ـ إف Omer،2010أكرد  لمسكداف، كتعد االمطار العامؿ الحاسـ ففي في السكداف:
تقثر المناخ في يالسكداف يقع في المنطقة المدارية كتنكع فيو االقاليـ المناخية 

 ( يكضح ذلؾ.ِكالجدكؿ)السكداف بعكامؿ مختمفة منيا كتعد االمطار عامبل حاسما 
 ( النطاقات المناخية بالسكدافِالجدكؿ )

األمطار  المساحة المكقع الجغرافي النطاؽ
 ممـ/السنة

 الخصائص

 الصحراكم
شماؿ دائرة العرض 

ُٔ 
 نادرة %ّٖ

انحسار النشاط الزراعي اال 
 بي النيؿعمي جان
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 ََّ-ٕٓ %ِٕ ُٔػػػػػػػػػػػػػػػ ُْ شبو الصحراكم
انحسار النشاط الزراعي اال 

 عمي جانبي النيؿ
السافنا خفيفة 

 األمطار
 ََْ-ََّ %ُٕ ُْػػػػػػػػػػػػػػػػ ُِ

يمارس الزراعة اإللية 
 كالتقميدية

السافنا متكسطة 
 األمطار

 َٖٖ-ََْ %ٓ.ُٕ ُِػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َُ
زراعة اإللية يمارس ال

 كالتقميدية
مناخ البحر 

 األبيض المتكسط
شريط البحر االحمر 

 +جبؿ مرة
 االمطار شتكية %َٓ

مناخ انتقالي بيف المعتدؿ 
 كالمناخ شبو المدارم

  Omer ََُِالمصدر:  
تتدرج االمطار حسب تدرج الرياح الرطبة مف الجنكب الي الشماؿ فاإلمطار غزيرة 

ممـ في طكؿ مدة تساقطيا التي تصؿ الي َََُميتيا عف في الجنكب حيث تزداد ك
ممـ كاإلمطار ىي الظاىرة األكثر ٕٓتسعة أشير بنيما يصؿ أقصي الشماؿ اقؿ مف 

تقثيرا كالتي تتميز باالتي كىذا المعمكمات قبؿ انفصاؿ دكلة جنكب السكداف في عاـ  
 ـ(َُُِ)
 طبيعة المكسـ  -ُ
( يكضح تقديرات ّية ليبكب الرياح ك جدكؿ )البساطة كالتدرج كىك نتيجة حتم -ِ

( كذلؾ تكضح خطكط المطر ُمياه االمطار )مميار متر مكعب( كالخريطة )
 التساكم في السكداف

 ( تقديرات مياه االمطار )مميار متر مكعب(ّجدكؿ )

 النسبة المئوية % كمية االمطار بممـ معدؿ ىطوؿ االمطار

 %ٖ.ّ ٕ.ُْ ممـََُاقؿ مف 
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 ـََِٓالمصدر:عبد اهلل ،     

 ـ2012لمسكداف المتساكم المطر خطكط (ُ) الخريطة

 
 ، مـ 2012 الجكم، لؤلرصاد العامة الييئة لمسكداف، الرقمية الخريطة المصدر
 كردفاف، نقبل مف عبد الرحمف  د. ت غرب بجامعة الجغرافية المعمكمات نظـ مركز

 ـ(َُِٗالتي تناكليا )كداعة اهلل،مممح عف مناخ السوداف: 
 يتأثر مناخ السوداف :  

 %َ.ٕ ٓ.ٕٔ ممـََّػػػػػػ  َُُ( اقؿ )مف

 %ِ.ُٖ ٓ.ُٗٗ ممـََٔػػػػػػ  َُّاقؿ )مف( 

 %ٗ.ِّ ُ.ُِٔ ممـَََُػػػػػػ   َُٔاقؿ)مف( 

 %ََُ ّ.َُْٗ ممـََُُأكثر مف 
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.األحكاؿ المناخية فكؽ القارة اإلفريقية كالتطكرات التي تحدث فكؽ ُ
ألطمسي كاليندم. )مراكز الضغط الجكم الدائـ فكؽ جزر المحيطيف ا

االكزكر، جنكب المحيط األطمسي، مرتفع المحيط اليندم، مرتفع كسط 
 الصحراء الجكم، مرتفع جنكب الجزيرة العربية(

.بعض العكامؿ المتصمة بمكقعو كطبيعة سطحو. ) المدارم، التضاريس، ِ
 البعد القارم ، االمتداد الطكلي(.

 
 :اؿ المناخيةاألحو 
 مثمو كمثؿ معظـ المناطؽ المدارية يبرز فصميف لمسنة الصيؼ كالشتاء    

 شتاًء:  
تنامي مراكز الضغط العالي في جزر  -الرياح كالضغط الجكم كاإلمطار:  

األكزكر كالصحراء الكبرل كالجزيرة العربية لمتضامف مع المركز المرتفع في 
لية الشرقية الجافة الباردة. كالرياح الجنكبية منطقة البمقاف فتنشط الرياح الشما

كجنكبية غربية مف منطقة مركز ضغط جنكب الجزيرة العربية تعترضيا مرتفعات 
البحر االحمر كتحدد أثيرىا في االمطار الشتكية عمى الساحؿ. كىي االمطار 

 الكحيدة في فصؿ الشتاء الجاؼ .
في °( ٗ.ُٓكسط درجة حرارة)يعتبر فصؿ الشتاء الفصؿ األبرد بمت -الحرارة:

 في جنكب الببلد.°( ٖ.ِٖشماؿ الببلد متكسط ال يتجاكز )
 صيفا:

تتغير األحكاؿ بالنسبة لمراكز الضغط  -الرياح كالضغط الجكم كاإلمطار:  
الجكم الدائمة فكؽ البر اإلفريقي كالمحيطيف اليندم كاألطمسي فيستقبؿ الببلد 
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مطار. يشيد شير مايك كيكنيك رياح محمية رياح جنكبية غربية رطبة مسببة لؤل
 مثيرة لمغبار.

 الحرارة:
باألبيض  °( ّٗتصؿ درجات الحرارة الى أعمى معدالتيا في شيرم مايك  )  

بمدينة عطبرة. كما يصؿ المدم °( ٗ.ِْكمتكسط يكمي ك في شير يكنيك )
 في كسط السكداف.°( ُٕاليكمي لمحرارة اعمي مستكل لو في ىذا الفصؿ )

ممـ في أقصي الشماؿ الي أكثر مف ٕٓتبايف معدؿ تكزيع االمطار مف اقؿ ت
ممـ في أقصي الجنكب، كىذا التكزيع اكجد نظـ بيئية كنطاقات ايككلكجية َََُ

كمكارد متعددة كمتنكعة في النظـ االيككلكجية الجافة كشبو الجافة كتكجد ىذه 
حة الكمية أم ما % مف المسآَالمناطؽ في شماؿ  كأكسط السكداف كتمثؿ 

 مميكف فداف .ُِٓيقارب
نظاـ السافنا الطينية مف خصائص ىذا النظاـ قمة االمطار كما نجد إف التربة الطينة 

 مميكف ىكتار .ُِ%مف مساحة القطر الكمية أم حكالي ٓىي الطاغية كتمثؿ 
يمثؿ نظاـ السافنا الرممية االمطار في ىذا النظاـ قميمة كتسكد فيو التربة الرممية ك 

(  ْـ(. كجدكؿ ) َُُِمميكف ىكتار جعفر،)ٓ%مف المساحة الكمية أم حكالي ّ
 يكضح النظـ البيئية في السكداف 
 ( النظـ البيئية في السودافٗجدوؿ ) 

 النظـ البيئية الرقـ
المساحة بالفداف 

 )مميوف(
النسبة المئوية مف 
 إجمالي المساحة

 %ُ.َّ ُ.ُٕ البيئة الصحراكية ُ
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 %ّ.ُٗ ٕ.ُُٓ صحراكمشبة ال ِ

ّ 
مناطؽ السافنا خفيفة االمطار باألراضي 

 الرممية
ٕٕ.ٔ ُّ% 

ْ 
مناطؽ السافنا خفيفة االمطار باألراضي 

 الطينية
ٖٓ.ٖ ُْ.ّ% 

 %ٓ.ُّ َ.ُٖ مناطؽ السافنا مرتفعة االمطار ٓ

 %ٓ.ٗ ٕ.ٕٓ منطقة الفيضانات كالسدكد ٔ

 %ّ.َ ٓ.ُ المناطؽ الجبمية ٕ

 %ََُ ََ.َََ.َََ.ٔ المجمكع ٖ

 ـََِٓالمصدر: عبد اهلل ،     
 األقاليـ المناخية في السوداف حسب نظاـ كوبف : 

شماالن ، كىذا  ُٓدرجة – َُيقع في كسط السكداف بيف دائرتي العرض  -
اإلقميـ جاؼ كيككف حاران طكاؿ العاـ، كىك شبة صحراكم ، يمتاز بعجز نسبي 

 في المياه .
ا نجده في منطقة جباؿ النكبة التي تؤىميا تضاريسيا االستثناء الكحيد ىن   -

لتككف أكثر مطران مف السيكؿ التي حكليا ، لذلؾ يككف مناخيا شبيو إلى حد 
ما بمناخ المنطقة الجنكبية )دكلة جنكب السكداف( ، أم مناخ جباؿ النكبة 
يككف استكائيان ، كذا أمطار صيفية ، كبذلؾ تختمؼ عف المناخ الجاؼ كشبو 

 صحراكم الذم يميز أكاسط السكداف .ال
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درجة شماالن ، ك حتى  ُٓالمنطقة التي تقع إلى الشماؿ مف دائرة العرض  -
حدكد السكداف الشمالية ، تكهكف إقميمان مناخيان كاحدان ، يمكف تسميتو حسب 
نظاـ ككيف باإلقميـ الجاؼ الصحراكم الحار . ىذا اإلقميـ يمتاز بعجز مائي 

يو إال النباتات المييقة طبيعيان لمقاكمة الجفاؼ ، درجة الحرارة دائـ ، ال تنمك ف
 ُٖفيو تككف عالية دائمان ؛ إذ أف معدالت الحرارة الشيرية تككف أكثر مف 

 درجة مئكية حتى في أبرد شيكر السنة 
األجزاء الجنكبية مف منطقة البحر االحمر التي تقع ضمف نطاؽ اإلقميـ  -

ية كالطبيعية تجعميا اقؿ جفافان مف منطقة السابؽ فإف ظركفو التضاريس
السكداف الشمالية المجاكرة ليا ؛ كلذا يمكف اعتباره إقميمان مناخيان قائمان بذاتو 

 )إقميـ معتدؿ( .
إما االمطار فيناؾ اختبلؼ بيف الشماؿ كالجنكب في كميتيا كفترة ىطكليا  -

يسكد الجفاؼ شماال يندر سقكط االمطار ك َِفالي الشماؿ مف دائرة العرض 
ككمما اتجينا جنكبا تزداد االمطار في الكمية كيزداد مكسـ االمطار في 
اليطكؿ كيبما طكؿ مكسـ االمطار في الخرطكـ ثبلثة أشير مف أكاخر يكليك 

 الي أكاخر سبتمبر كتسقط معظـ الكمية في شير أغسطس.  
يا ـ( ترتبط إمطار السكداف بظاىرة جكية يطمؽ عميَُِٕكأضاؼ )أبكر،  -

اسـ الفاصؿ المدارم اك منطقة االلتقاء الرياح المدارية كىي ظاىرة صيفية مما 
حتـ انحصار إمطار السكداف في فصؿ الصيؼ كبسنتي مف ذلؾ ساحؿ البحر 
االحمر الذم يخضع لظركؼ جكية مختمفة تجعؿ سيمو الساحمي ذا إمطار 

كسـ قادرة عمي شتكية بينما تجعؿ قمـ االمطار ىناؾ ذات إمطار تباينيو الم
مطار  استقباؿ إمطار شتكية تمثؿ امتدادا طبيعيا إلمطار السيؿ الساحمي كا 
صيفية التختمؼ طبيعتيا عف إمطار الداخؿ السكداني الرتباطيا  بنشاط 
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العامؿ المدارم الذم يسكد أجكاء السكداف خبلؿ أشير الصيؼ كيختفي تماما 
 خبلؿ أشير الشتاء.

 خية( االقاليـ المنإخريطة )

 
 ـَُِٔالمصدر:   أطمس السكداف كالعالـ ، 

 
 

  أسباب سقوط المطر:
تسقط األمطار نتيجة النخفاض درجة حرارة اليكاء المحمؿ ببخار الماء في طبقات 
الجك العميا إلى ما دكف نقطة الندل ألف ىذا االنخفاض يؤدم إلى تكاثؼ البخار 

تي تبقى سابحة في الجك حتى عمى شكؿ ذرات مائية صغيرة تتككف منيا السحب ال
إذا ما كصمت إلى مناطؽ أك مستكيات أشد بركدة مف المناطؽ أك المستكيات التي 
أتت منيا بدأت ىذه الذرات الصغيرة في التجمع بعضيا مع بعض فتككف منيا نقط 
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كبيرة نسبيان تبدأ في السقكط نحك األرض مككنة المطر المعركؼ الذم يختمؼ في 
لى آخر كمف مكاف إلى آخر تبعان لعكامؿ كثيرة كمعنى ذلؾ أف غزارتو مف كقت إ

 ىناؾ شرطيف رئيسيف لسقكط األمطار .
أف يككف اليكاء محمؿ بكمية مناسبة مف بخار الماء : فكمما زادت ىذه الكمية  -ُ

 يساعد ذلؾ عمى كثرة المطر .
ف أف يرتفع ىذا اليكاء إلى أعمى الجك حتى تنخفض درجة حرارتو إلى ما دك  -ِ

نقطة الندل أك عند اتجاىو مف منطقة دافئة إلى منطقة باردة )عبد الفاضؿ 
 ـ(.َُِٗكحسف،

 المحور الرابع: األمطار في السوداف :
ـ ( ىي مف النكع َُِٔاالمطار في السكداف كما التي أكردىا )عبد الجميؿ ،

 . التصاعدم أما في البحر األحمر كجباؿ النكبة كجبؿ مرة مف النكع التضاريسي
 مصادر بخار الماء تقع خارج السكداف عند المحيط األطمسي كالمحيط اليندم .

 االتجاه العاـ لمرياح شمالية شرقية )مف أكتكبر إلى ابريؿ( . -
 االتجاه العاـ لمرياح جنكبية غربية )مف مايك إلى سبتمبر( . -
يرتبط سقكط األمطار بحركة الفاصؿ المدارم )كىك منطقة التقاء الرياح  -

دارية . ك الحد الفاصؿ بيف الرياح الشمالية الشرقية الجافة ، كالرياح الم
كىك منطقة التقاء الرياح المدارية( ، يتحرؾ الفاصؿ  –الجنكبية الغربية الرطبة 

المدارم مف أقصى الحدكد الجنكبية لمسكداف في يناير ، كيصؿ أقصى مكقع 
 ناحية الشماؿ خبلؿ شير أغسطس .

 ُٕغربية تبدأ مف أبريؿ كتغطي السكداف حتى خط عرض الرياح الجنكبية ال -
درجة في نياية أغسطس ، كتيب أجزاء منيا مف المحيط األطمسي )ساحؿ 
غينيا( . كما تيب أخرل مف المحيط اليندم كتنحرؼ تجاه المحيط األطمسي ، 
كىي تنحرؼ إلى اليميف عند خميج غينيا كتصبح رياحان جنكبية غربية بسب 

ألرض حكؿ محكرىا )القكة الكاركلية لؤلرض( ، ىذه  الرياح سرعة دكراف ا
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تحمؿ كميات ىائمة مف بخار الماء كلكنيا تفقده بطكؿ المسافة حيث تقؿ 
 متكسطات األمطار كمما اتجينا شماالن.

 :مياه األمطار
يقع السكداف في حزاـ األراضي الجافة كشبو الجافة قبؿ االنفصاؿ كاف السكداف 

مميار  ََٖ، كاف نصيب الجنكب منيا ّمميار متر َُّٗجمالي يتمقى أمطارا بإ
مميار  ِّٗ%. اآلف بعد االنفصاؿ نصيب السكداف األمطار ٕٓمكعب بنسبة 

 ( تقسيـ النطاقات المناخية في السكداف يكضح ذلؾٓ. كالجدكؿ)ّمتر
 َٖٖممـ/ السنة في الشماؿ الجاؼ ك  ِٓتتراكح معدالت األمطار في السكداف بيف 

، كيمكف تقسيـ النطاقات المناخية في  /السنة عمى الحدكد الجنكبية لمسكدافممـ
 السكداف إلى اآلتي:

 ( تقسيـ النطاقات المناخية في السكدافٓالجدكؿ)
 األمطار المساحة المكقع الجغرافي)دائرة لعرض( النطاؽ

 نادرة %ّٖ ُٔشماؿ دائرة العرض  الصحراكم
 ممـ/السنة ََّ-ٕٓ %ِٕ ُٔ-ُْ شبو الصحراكم

 ممـ ََْ-ََّ %ُٕ ُْ-ُِ السافنا خفيفة األمطار
 ممـ َٖٖ-ََْ %ُٖ ُِ-َُ السافنا متكسطة األمطار

 ـَُِٔعبد الجميؿ ، المصدر:
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 العوامؿ المؤثرة عمى األمطار في السوداف:
أشير في  ٗ: بسبب سطكع الشمس الطكيؿ الذم يستمر ألكثر مف التبخر .ُ

 ْٓة التي تصؿ في بعض المناطؽ ألكثر مف السنة كارتفاع درجات الحرار 
 ُٓدرجة مئكية، كما أف معدؿ التبخر في بعض المناطؽ يصؿ إلى 

.  ممـ/اليـك
ف ٓٔكقكع  .ِ % مف أراضي السكداف في األراضي الجافة كشبو الجافة، كا 

 األمطار متذبذبة مف عاـ آلخر مما يؤثر عمى كمياتيا كيؤدم إلى الجفاؼ.
 ثبلث أشير )يكليك، أغسطس، سبتمبر(. % مف األمطار تيطؿ فيٓٔ

 طبيعية االمطار:
في نياية شير مارس تبدءا الرياح الغربية في التقدـ شمبل كتصؿ الي شماؿ 
السكداف في بداية شير سبتمبر كتكجد الرياح الجنكبية الغربية الرطبة في سماء 

رة ، السكداف ابتداء مف شير مارس كحتي شير نكفمبر تقريبا ،كطكؿ ىذه الفت
طكؿ ىذه الفترة تمقي مقدمة الرياح الجنكبية الغربية بمقدمة الرياح الشمالية الشرقية 

(  ) ITCZفي منطقة لقاء عريضة يطمؽ عمييا اسـ منطقة التقاء الرياح المدارية )
 سيماف،دكف تاريخ(

كىذه الرياح الجنكبية الغربية تيب مف المحيط األطمسي مف فكؽ خميج غينيا تيب 
نكبية شرقية مف فكؽ المحيط اليندم لكنيا عندما تعبر خط االستكاء تغير رياح ج

اتجاىيا الي الجنكب الغربي بفعؿ دكراف األرض حك محكرىا كتحمؿ كميات كبيرة 
مف بخار الماء معيا كتسير ىذه الرياح المشبعة بالرطكبة الي إف تتجو الي 

كجكد جباؿ عالية  السكداف كيساعد حمي حمؿ كميات كبيرة مف االمطار عدـ
كتضاريس تعكؽ ىذه الرياح،ثـ بعد ذلؾ تقتي مرحمة الرفع ألعمي ، الرفع 
التضاريسي يمكف حدكثو في المناطؽ الجبمية مف السكداف خاصة جباؿ البحر 
االحمر كجبؿ مرة كجباؿ النكبة ،فيي تعترض الرياح الجنكبية الغربية المشبعة 

األطمسي كاليندم كخميج غينيا كلكف جباؿ  ببخار الماء القادـ مف فكؽ المحيطيف
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البحر االحمر مف ناحية الغربية تعترض الرياح الجنكبية الغربية في الصيؼ إما 
في الشتاء تعترض الرياح الشمالية الشرقية التي تعتبر البحر االحمر كتحمؿ بخار 
ء الماء كتصطدـ بجباؿ البحر االحمر المكاجية لمساحؿ السكداني فيرتفع اليكا

ألعمي كيبرد كتسقط االمطار الشتكية كلكف نسبة المناطؽ الجبمية الثبلثة ألتزيد 
%مف مساحة السكداف الكمية)ممحكظة ىذه النسبة فبؿ ّمساحتيا مجتمعة عف 

ـ( فاف الرفع التضاريسي التعتبر َُُِانفصاؿ دكلة جنكب السكداف في العاـ ،
لجكانب المكاجية لمرياح كتقؿ في ذك أىمية عامة لمقطر ككؿ كتزداد االمطار في ا

 الجكانب االخرم)سيماف،دكف تاريخ(
 إما الرفع الجبيي:

فيحدث في منطقة البحر االحمر خبلؿ فؿ الشتاء حيث يككف االقميـ خبللو تحت 
ثاثير مرتفع الصحراء الجكم غربا ، كمرتفع الجزيرة العربية شرقا  تكدم طبيعة 

عات الجكية كاندفاع كتميا اليكائية مضادة سير الرياح المتجية مف ىذه المرتف
تقريبا الي تككيف جبية لقاء كحدكث الرفع الجبيي المحمي،مع ازدياد احتماالتو 
كمما ازدادات الفركؽ الحرارية بيف ىاتيف الكتمتيف،باإلضافة الي عدـ كجكد 
احتماالت الرفع الجبيي في السكداف خارج نطاؽ البحر االحمر)سيماف،دكف 

 تاريخ(
 الرفع التصاعدي:

فيك السائد في السكداف كالمسبب لؤلمطار،حيث يكدم ارتفاع درجة الحرارة خبلؿ 
فصمي الصيؼ كالخريؼ الي ارتفاع درجة حرارة سطح األرض كبالتالي صعكد 
اليكاء ثـ بركدتو ثـ سقكط االمطار تبعا لحركة الشمس الظاىرية لتحرؾ جبية 

درجة شماال بصكرة تنشط َِاؿ حتي خط عرض التقاء الرياح المدارية ناحية الشم
معيا التيارات التصاعدية، كذلؾ يساعد عمي حدكث النشاط التصاعدم لميكاء 
كنتيجة لذلؾ تحدث تقمبات الجك مف ارتفاع درجة الحرارة مما يدعـ دكر الحركات 
التصاعدية لميكاء في كافة إنحاء السكداف كيعطييا أىمية مف خبلؿ دكرىا الذم 
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مف رفع الرياح الجنكبية الغربية الرطبة الي طبقات الجك العميا كزيادة  يكنيا
احتماالت التكثيؼ كنبلحظ اف عممية التساقط مف الرياح الجنكبية الغربية فكؽ 
النيؿ األبيض يككف قميبل الف الرياح تككف قد أسقطت كؿ ما تحممو غي الغرب 

رابات في غرب اليضبة إما في الشرؽ تككف االمطار نتيجة لمعكاصؼ كاالضط
اإلثيكبية مما يكدم الي سقكط االمطار بغزارة في الجزء الشرقي مف السكداف 

    وىنالؾ عدة أشياء توثر في إمطار السوداف:
 منطقة جبية االلتقاء المدارية -ُ

 التضاريس -ِ       
 الرياح المكسمية  -ّ      
 االضطرابات العاصفة ) سيماف،دكف تاريخ( -ْ
  ئص والتوزيع الموسمي لمتساقط المطري:الخصا

ـ( حيث إف كمية التساقط التي تحدث فكؽ مكاف معيف ََِٓالتي تناكليا)التكـ،
عمي مدم عاـ كامؿ بصرؼ النظر عف الفترة الزمنية التي يحدث فييا تمؾ 
التساقطات، فمقد يككف التساقط أحيانا مكزعا تكزيعا متساكيا عمي كؿ شيكر السنة 

أحياف أخرم كقد يككف محكرا في فصؿ معيف كحتي تككف االمطار بعض بينما في 
األماكف في فصؿ الصيؼ اك الشتاء اك الربيع اك الخريؼ اك ربما تحدث االمطار 
خبلؿ فصميف متتالييف اك خبلؿ فصميف منفصميف قبؿ ىذه االختبلفات الزمنية تسمي 

حركة الشمس الظاىرية ما  )نظاـ المطر اك نظاـ التساقط( كتتحكـ فييا بشكؿ رئيس
يتبعيا مف تغييرات في تكزيع الطاقة الشمسية فكؽ إنحاء العالـ المختمفة كما يترتب 
عمي ذلؾ مف تغيرات طبيعية كتكزيع مراكز الضغط الجكم المختمفة فمثؿ ىذه 
التغيرات تكثر شكؿ مباشر عمي إمكانيات التساقط ، فالتساقط يحدث عندما يككف 

لشمسية كتكزيع مراكز الضغط الجكم يسمحاف بإنتاج كميات مقبكلة تكزيع الطاقة ا
مف بخار الماء كيكفر إف الكسائؿ البلزمة لرفع تمؾ السحب الي طبقات الجك لتكاثؼ 
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فتككف السحب كمف ثـ تحدث عممية التساقط كتقـك تكافر الطاقة الكسائؿ البلزمة ال 
 يحدث تساقط بؿ يسكد الجفاؼ. 

العاـ لمعدالت االمطار السنكية بعض االضطرابات كاالنحرافات  كيبلحظ في التكزيع
في مناطؽ جبؿ مرة كجباؿ النكبة كجباؿ البحر االحمر كىذه االنحرافات تعزم الي 
األثر التضاريسي المحمي لتمؾ الجباؿ كالتي تسمي باإلمطار التضاريسية عند تمؾ 

االمطار ىناؾ مقارنة الحكاؼ الجبمية مما ينعكس في ارتفاع نسبي في معدالت 
بالحكاؼ لتمؾ الجباؿ التي تقع فيما يسمي بظؿ المطر كالتي تنخفض فييا إمكانات 

( ّالتياطؿ بشكؿ ممحكظ  )التيامي،د،ت(كبالنظر الي األرقاـ الكاردة  في الخريطة )
ـ( الي تبايف االمطار مف نطاؽ مناخي الي أخر مما َُِْنجد كما ذكر )مندكر،

معدالت االمطار السنكية المكسمية فضبل عؿ تبايف االمطار في  انعكس عمي تبايف
النطاؽ المناخي الكاحد بؿ في الجزء مف المنطقة الكاحدة كبصيغة عامة تنخفض 
معدالت االمطار السنكية في السكداف باالتجاه مف الجنكب الي الشماؿ كىذا مما 

ر المائية كخاصة انعكس عمي إشكاليات األنشطة االقتصادية المتعمقة بالمصاد
االمطار ككمية االحتياج الفعمي كؿ القطاعات االقتصادية التقميدية )الزراعية 

 كالحيكانية(.
 ( التكزيع المطر السنكمّخريطة)
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 ـَُِٔالمصدر: أطمس السكداف كالعالـ ، 
 خصائص االمطار في السوداف:

مطار الظاىرة خصائص االمطار في السكداف التي تناكليا )التيامي،د،ت( تعد اال
المناخية األكثر تقثيرا بالنسبة لئلنساف في السكداف بؿ ىي المتحكـ الرئيسي في 
تحديد سبؿ كسب العيش كتنظيـ استخداـ األرض في مناطؽ السكداف المختمفة مما 

 يجعؿ الزراعة كالرعي كاىـ األنشطة االقتصادية بالببلد.
ة صارمة جعمت المياه نفسيا تبيع كتتميز االمطار في معظـ السكداف بطبيعية مكسمي

 نطاقا مكسميا إال في نطاؽ ضيؼ عمي جانبي النيؿ كفركعو الرئيسية.
كالصكرة العامة لتكزيع معدالت االمطار فكؽ السكداف تتميز بالبساطة كالتدرج نتيجة 
لمطبيعية السيمية كخمك الببلد مف السبلسؿ جبمية كالتدرج ىك نتيجة مباشرة لحقيقة 

 لرطبة المحدثة االمطار في السكداف. الرياح ا
ككما إف اتساع الببلد تفقد االمطار حمكلتيا تدريجيا بسبب االبتعاد التدريجي عف 
مصادر المياه ذلؾ البخار خميج غينيا كاليضبة االستكائية مف ناحية ككذلؾ بسبب 
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ماتفقده مف مياه عبر عمميات التياطؿ الطبيعي خبلؿ مسيرتيا الطكيمة داخؿ 
سكداف كليذه األسباب مجتمعة يقؿ معدالت االمطار تدريجيا كمما ابتعدنا عف ال

 حدكد السكداف الجنكبية كالجنكبية الغربية في تدرج شبو عركضي
كترتبط إمطار السكداف أيضا بظاىرة جكية يطمؽ عمييا اسـ العامؿ المدارم اك 

طار السكداف صيفية منطقة التقاء الرياح المدارية كىي ظاىرة صيفية كليذه نجد إم
عد ساحؿ البحر االحمر الذم يخضع لظركؼ جكية مختمفة تجعؿ سيمو الساحمي 
ذك إمطار شتكية بينما قمـ الجباؿ ىنالؾ ذات إمطار شتكية ثنائية المكسـ تمثؿ 
مطار صيفية ال تختمؼ في طبيعتيا عف  امتداد ا طبيعيا إلمطار السيؿ الساحمي ، كا 

 ( I.T.C.Zرتباطيا بنشاط العامؿ المدارم )إمطار الداخؿ السكداني ال
: التي تتميز خصائص إمطار الصحاريـ( ُٗٗٗكتماشيا مع ذلؾ أضاؼ )صالح،

 بعدد مف الخصائص التي تبدك مؤشراتيا متمثمة في األتي:
 ( بكصات.َُألتزيد كمية سقكط إمطارىا في معظـ األحياف عف ) -ُ
 عدـ انتظاميا مف حيث التياطؿ -ِ
 تسقط في شكؿ زخات قصيرة كسريعة.انيا  -ّ
 تعد شديدة التركيز في بعض األحياف. -ْ
 تغطي مساحات صغيرة. Spots) كما انيا تسقط في شكؿ بقع ) -ٓ

 كترجع الخصائص السابقة في كمية االمطار الساقطة نفسيا الي عدة أسباب كىي:
 اختبلؼ الظركؼ المسببة لكجكدىا -ُ
 فييا العكامؿ المختمفة المؤثرة  -ِ
كجكد بعض الخصائص الداخمية لمخمية  مثؿ درجة حرارة اليكاء ك سرعة الرياح  -ّ

 كاختبلؼ السطح الساقطة عميو.  
 منازؿ عيف المطر:

تتعد المسميات المحمية لؤلمطار كسط البيئات المحمية الريفية في السكداف كىي    
ببداية كنياية مكسـ االمطار  نابعة مف المعرفة المحمية لتمؾ البيئات كليا دالالت تبدأ
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 –كالبخات  –كايضا معرفة كمية ىطكؿ االمطار كمف تمؾ المسميات )مطر الرشاش 
الضراع كأخيرا الدرت الذم يعد نياية الخريؼ( ككؿ ىذه العينات مرتبطة ارتباطا 
كثيقا بمكاقيت الزراعة بداية مف رمي البذكر كحتي الحصاد، إما فترات العينات في 

( منازؿ عيف الخريؼ ٔ( يـك كالجدكؿ )ُّ( يكما ككؿ عينة تحدد ب)ُٗ)مجمميا 
 كصفاتيا المميزة في السكداف.

 ( عينات المطر في السكدافِالشكؿ )

 
 ـََِِالمصدر:مصطفي،

 
 ( منازؿ عيف الخريؼ كصفاتيا المميزةٔالجدكؿ )

 المنزلة
 الفترة

 الخػػصائػص
 النياية البداية

تمثؿ البداية الجادة لمخريؼ ، كتتميز بكثافة التساقط كتقارب    
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 النترة

 
ِّ-ٕ 

 

 
ْ-ٖ 

األياـ الممطرة ، كلذلؾ يعتقد أف الشقكؽ االرضية اذا لـ 
تختفي في ىذه المنزلة تككف تباشير الخريؼ غير مطمئنة ، 
كتمثؿ ىذه المنزلة بداية الزراعة ، كفي بعض المكاسـ الجيدة 

 .االمطار تبدأ الزراعة قبؿ النترة

 
 

 الطرفة

 
ٓ-ٖ 

ُٕ-ٖ 

بدخكليا تككف الزراعة في مرحمة االنبات ) النمك الخضرم( 
كأىـ ما تتميز ىك استمرار ساعات التساقط فيي عكس 

)النترة ( كتككف كثافة التساقط قميمة كلكنو يستمر لفترة زمنية 
أطكؿ كلذلؾ تعرؼ ) بالطرفة البكايو ( فيي بذلؾ أفيد 

 رب خبلؿ التربة بدرجة عالية.لممحاصيؿ ألف المياه تتس

 
 الجبية

 
ُٖ-ٖ 

 
َّ-ٖ 

تقؿ فييا االياـ الممطرة ، كلكف تزداد كثافة التساقط كلذلؾ 
تجرم االكدية كتككف االرض قد غطيت بالحشائش لذلؾ يقاؿ 

 )ما امتؤل كاد مف الجبية إال امتؤل عشب (
 

 الخرساف
 
ُّ-ٖ 

 
ُِ-ٗ 

ا األياـ الممطرة ، كفييا تككف الذرة في مرحمة المبنة ، تقؿ فيي
 تنخفض درجة الحرارة ليبلن كيككف النيار حاران 

 يعتبر بمثابة إعبلف عف انصراؼ الخريؼ ٗ-ِٓ ٗ-ُّ الصرفو

 
 العكاء

 
ِٔ-ٗ 

 
ٖ-َُ 

يقاؿ في ) العكاء يصيب اليكاء ( حيث تتكاصؿ درجات 
ذا تقخرت الزراعة إلى ما بعد  الحرارة في االنخفاض ، كا 

كاجو في ىذه المنزلة باآلفات، أما االمطار الطرفة سكؼ ت
 فيي نادرة فتككف مصاحبة بالصكاعؽ.

 
 السماؾ

 
ٗ-َُ 

 
ُِ-
َُ 

تككف الذرة في مرحمة الحصاد كلذلؾ يقاؿ في السماؾ ) 
 امسؾ ماءؾ في سماءؾ لعدـ حاجة الزراعة لمماء (

 ـََِِالمصدر: العمؿ الميداني، + مقاببلت كبار السف كمجكعات بؤرية



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 291 

رتبط سقكط األمطار بحركة جبية التقاء التيارات )الفاصؿ المدارل( الذم يبدأ ي
تحركو مف أقصي جنكب الببلد في يناير كيصؿ أقصي مكقع ناحية الشماؿ عند خط 

( شماؿ خبلؿ أغسطس لذلؾ تنحصر األمطار خبلؿ الفترة مف يكليك  ٍ ُٕالعرض) 
% مف ىطكؿ َٗسبتمبر( يتركز  –ـ( كىذه الفكرة )يكليك ُْٕٗإلي سبتمبر،)التكـ ،

األمطار. كمنذ الستينات سادت فترة جفاؼ عاني منيا السكداف مثؿ كافة دكؿ 
الساحؿ األفريقي، كاستمر االنخفاض حني التسعينات. كالمتكسط السنكم لؤلمطار 

( ممـ، يميو ُْٓـ( )ُٖٖٗ( ممـ كقد سجؿ أعمي معدؿ لؤلمطار في عاـ )َُٓ)
( ممـ كتميزت األعكاـ ُُٖـ( )َََِـ كفى عاـ )( ممَُْـ( )ُْٗٗعاـ )

 ـ( بالجفاؼَُٗٗ، ُْٖٗ)
 معدالت ومقاييس ىطوؿ االمطار:

تختمؼ معدالت كمقاييس ىطكؿ االمطار مف منطقة الي أخرم باختبلؼ المكقع 
الجغرافي،كتسقط االمطار صيفا في معظـ إنحاء الببلد في الفترة مف مايك الي 

المطار في مابيف شيرم يكليك كاغسطس كسبتمبر إما % مف اَٖسبتمبر كما تسقط 
االمطار الشتكية فتككف في منطقة البحر االحمر حيث يسكد مناخ البحر األبيض 

 َُٕٗ( يكضح متكسط كمية االمطار الفصمية كنسبتيا لمفترة ٕالمتكسط كجدكؿ)
 ـ.َََِػػ

ة كيبدءا ىطكؿ االمطار في الصيؼ مف شير مايك في أقصي الجنكب اليضب
اإلثيكبية كالتي تعد ىي المصدر الرئيسي لفيضاف النيؿ األزرؽ حيث يشكؿ ىك 

% مف إيرادات مياه الفيضاف بينما يشكؿ النيؿ األبيض كرافده ٖٓركافده حكالي 
% مف الكمية المتبقية،كتقؿ معدالت االمطار في السكداف كمما اتجينا شمبل كما ُٓ

األكؿ مف فصؿ الخريؼ تبدءا االمطار  تختمؼ أيضا مكاعيد ىطكليا فمنذ األسبكع
في أكاسط السكداف،كيتزامف ىطكؿ االمطار العالية في كسط السكداف مع ارتفاع 
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مناسيب النيؿ الناتجة عف ىطكؿ االمطار في اليضبة اإلثيكبية،فيرتفع منسكب النيؿ 
بصكرة غير متكقعة مما سبب فيضانات تغمر المناطؽ المتاخمة لمنيؿ كالمناطؽ 

مي مف نير النيؿ بما تعرؼ بحـر النيؿ كيشمؿ مناطؽ سكنية قائمة عمي ضفاؼ االع
 ـ(.   َُِٕاألنيار)عبد اهلل،
 ـَََِػػ َُٕٗ( متكسط كمية االمطار الفصمية كنسبتيا لمفترة ٕجدكؿ)

 المحطات

 المتغػػػػػػػػػيرات

متوسط كمية 
 االمطار السنوية

متوسط فصؿ 
 الشتاء البارد

نسبة 
إمطار 
فصؿ 

 لشتاء %ا

متوسط 
فصؿ 
الصيؼ 
 الحار

نسبة إمطار 
فصؿ 
الصيؼ 
 الحار%

متوسط 
إمطار فصؿ 

 الخريؼ

نسبة إمطار 
فصؿ 

 الخريؼ %

 ٓٓٔ ٔ ٓ ٓ ٓ ٓ ٔ وادي حمفا

 ٜ.ٙ٘ ٗٚ ٖ ٗ ٓٗ ٔ٘ ٖٔ طوكر

 ٛ.ٓٔ ٜٔ ٕ.ٕ ٗ ٛ.ٙٛ ٕ٘ٔ ٘ٚٔ بور تسوداف

 ٓٓٔ ٕٔ ٓ ٓ ٓ ٓ ٖٔ ابوحمد

 ٜٙ ٜ٘ ٕ.ٖ ٕ ٓ ٓ ٔٙ عطبرة

 ٛ.ٜٙ ٙ٘ٔ ٗ.ٕ ٗ ٔ ٔ ٔٙٔ ـوالخرط

 ٕ.ٜ٘ ٕٓٗ ٖ.ٗ ٔٔ ٙ.ٓ ٔ ٕٕ٘ كسال

 ٛ.ٕٜ ٕ٘ٛ ٛ.ٗ ٘ٔ ٖ.ٓ ٕ ٖٚٓ مدني

 ٖ.ٜ٘ ٘ٚ٘ ٔ.ٗ ٕ٘ ٗ.ٓ ٖ ٖٓٙ القضارؼ
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 ٗ.ٜٚ ٖٕٔ ٘.ٕ ٙ ٓ ٓ ٖٕٚ الدويـ

 ٜ٘ ٓٓٗ ٜ.ٗ ٕٔ ٓ ٓ ٕٔٗ سنار

 ٔ.ٜ٘ ٖٖ٘ ٕ.ٗ ٘ٔ ٓ ٓ ٕٖ٘ كوستي

 ٕ.ٜٚ ٜٖٓ ٛ.ٕ ٜ ٓ ٓ ٖٛٔ االبيض

 ٚ.ٜٗ ٖٙٚ ٕ.٘ ٕٔ ٓ ٓ ٜٖٚ نياال

 ٛ.ٜٛ ٙٔ٘ ٜ.ٓ ٘ ٓ ٓ ٕٕ٘ الجنية

 ٚ.ٜ٘ ٕٗٓ ٖ.ٗ ٜ ٓ ٓ ٖٕٔ الفاشر

 المصدر: سمياف،د،ت
 العوامؿ المساعدة في عممية سقوط االمطار في السوداف: 

تتعدد العكامؿ المساعدة في عممية سقكط االمطار في السكداف كنجده متمثمة في 
 عامميف اسياسيف ىما 

 لشمس          تعامد ا -ُ
 ىبكب كنكعية الرياح -ِ 

فمثبل الجزء الشماؿ الشرقي مف شماؿ شرؽ السكداف نجد اف الرياح   
كالشمالية الشرقية كالجنكبية الشرقية التي تشبع ببخار الماء كاصطداميا بتبلؿ 
البحر االحمر ساىـ في سقكط االمطار شتاء.كمؿ تنعدـ االمطار في شماؿ 

 فصؿ الشتاءككسط السكداف خبلؿ 
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كما يكجد في الجنكب نتيجة لتعامد الشمس عمي جنكب السكداف خبلؿ شير  
ابريؿ كىبكب الرياح الجنكبية كالجنكبية الغربية الي ساىـ في سقكط االمطار 

 صيفا. 
إما خريفا فيككف نتيجة لتكغؿ الرياح الجنكبية الغربية عمي كؿ السكداف كبذلؾ  

تفع كمية ىطكؿ االمطار خبلؿ فصؿ تسقط االمطار عمي كؿ أجزائو كتر 
الخريؼ بسبب تعامد الشمس عمي كسط كشماؿ السكداف خبلؿ فصؿ الخريؼ 

 كىبكب الرياح الجنكبية الغربية المحممة ببخار الماء)سمياف،د،ت(
 أوقات سقوط االمطار في السوداف:

ة اف معظـ أكقات سقكط االمطار في السكداف تسقط ليبل نسبة ألنيا إمطار تصاعدي
في كؿ المنطقة المدارية كتنشط عممية الرفع التصاعدم في فترة الظييرة بينما تنشط 
عممية التكاثؼ في الطبقات العميا في فترة ما بعد الظييرة اك عند غركب الشمس 
كذلؾ مرده لبلنخفاض  الطبيعي لدرجة الحرارة فضبل عف التبريد الذاتي لمغبلؼ 

 الجكم.
 

 :استخداـ مياه االمطار
عد االمطار المصدر الرئيسي لممياه السطحية في السكداف كالتي تتمثؿ في مياه ت 

الكدياف المكسمية كالخيراف كالبرؾ كالحفائر كتستخدـ تمؾ المياه عبر أماكف تخزينيا 
في الطبيعة في عمميات شرب اإلنساف كالحيكاف كرم المحاصيؿ كتماشيا مع ذلؾ 

ه الجكفية في السكداف كلكف تكجد مشكبلت في تعد ىذه المياه المغذم الرئيسي لمميا
 أماكف تخزيف مياه االمطار في الطبيعة كالتي تتمثؿ في اآلتي:

 انيا مكشكفة مما يعرضيا لكافة أنكاع التمكث. -ُ
 إىدار المياه مف خبلؿ عممية التبخر نتيجة لسطكع الشمسي.  -ِ
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السنة عمى المحاصيؿ كتؤثر األمطار حسب الكمية كالمكسمية كتكزيعيا عمى مدار 
فقم زيادة أك نقصاف في كمية المياه البلزمة لنمك المحصكؿ تؤثر في إنتاجيتو ) 
تذبذب كمية األمطار بيف القمة  كالكثرة( كما تظير آثار االمطار في مراحؿ النمك 

 النباتي
 دور المشروعات المائية في االمطار:

ي عمميات التغذية المباشرة ساىمت المشركعات المائية في السكداف )السدكد( ف
لمسحب بمساعدة الحرارة كالسطكع الشمسي الذم يسارع في عمميات التبخر المائي 
مف تمؾ المسطحات.كما ساىمت تمؾ المشركعات المائية في عمميات تسريع اليطكؿ 
المبكر لؤلمطار في مكسميا في السكداف.كما ساىمت تمؾ المشركعات المائية في 

يطكؿ المطرم في المناطؽ المجاكرة لتمؾ المشركعات المائية في زيادة أمد مدة ال
 ( التكزيع الجغرافي لممشركعات المائية في السكداف.ْالسكداف كخريطة )

 ( التكزيع الجغرافي لممشركعات المائية في السكدافْخريطة )

 
 ـَُِٖالمصدر:مكقع اسكام نيكز اإلخبارية 
 لكمية االمطار:  الفرؽ بيف القيمة الفعمية لألمطار وا
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  ، الفرؽ بيف القيمة الفعمية لؤلمطار كالكمية االمطار كالتي تناكليا )التـك
ـ( كىي التي تعتبر إف االمطار اك التساقط مف أىـ العناصر المناخية فيما ََِْ

يتعمؽ بتكزيع النباتات الطبيعية في العالـ فالحياة النباتية عمكما تستحيؿ بدكف تكافر 
 نبات مف ماء عمما باف لمماء ثبلث كظائؼ رئيسية ممثمة في اآلتي:ما يحتاجو ال

% مف الكزف الكمي َٗيدخؿ في تككيف خبليا النبات كقد يككف أكثر مف  -ُ
 لمنبات.
 ينقؿ المكاد الغذائية مف التربة الي أجزاء النباتات المختمفة. -ِ
عمي سطح يعمؿ كضابط اك منظـ لحرارة النبات كذلؾ عف طريؽ ألتنح مف  -ّ

 النباتات.
كىنالؾ عكامؿ أخرم تتدخؿ بدكرىا في ىذا األمر كعامؿ التبخر الذم يكدم الي 
ضياع جزء مف الماء المتساقط مف السحب كمف ىنا يظير لنا مفيكـ القيمة الفعمية 
لؤلمطار كليس الكمية االمطار كالقيمة الفعمية لؤلمطار ترمز الي العبلقة بيف عممية 

ية كعمميتي التبخر كالنتح مف ناحية أخرم، اك بمعني أخر فإنيا التساقط مف ناح
ترمز الي التكازف المائي في البيئة فاف ىطكؿ كمية مف االمطار في مكاف معيف 
اليعني بالضركرة إف كؿ تمؾ الكمية ستككف في متناكؿ النبات لبلستفادة منيا في 

 يتي التبخر كالنتح عممية النمك ، فاف جزءا مف ىذه االمطار قد يتعرض لعمم
 الظواىر ذات العالقة بيطوؿ اإلمطار:

ـ( مف ََِٖىنالؾ عدة ظكاىر ذات عبلقة بيطكؿ االمطار كالتي تناكليا )عبد اهلل،
المعركؼ إف أسباب ىطكؿ االمطار ىي ظيكر السحب في السماء ، كلكف البيئات 

التيطؿ منيا المحمية فرضت عمي اإلنساف الريؼ معرفة السحب التي تيبط كالتي 
 االمطار كمف أىـ الظكاىر معرفتيـ بيا ىي:

 أوال: مربط العجيؿ ظاىرة:
مربط العجيؿ مف المصطمحات الشعبية التي تستخدـ في المناطؽ الريفية كىي تعني 
)الحدث كاقع ال محاؿ( كقكرنت بمربط العجيؿ ،الف العجؿ ميما انفمت مف المربط 
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ي السكداف كما إنيا غير شائعة في كؿ فيك مربكط ،كيختمؼ مف مجتمع آلخر ف
السكداف كىذا المثؿ ارتبط بيطكؿ االمطار كخاصة في شيرم )يكنيك كيكليك( كما 
ىك معركؼ إف مكاطف الريؼ السكداني لو ارتباط بالبيئة كيفسر ظكاىره كلو معرفة 
 بعمـ التنجيـ الذم غالبا ما يصدؽ ، فالسحابة ال تعرؼ ماىي نتائج تراكميا كمكعد
ىطكليا إال إذا كاف في شكؿ مربط العجيؿ مف المكقع كالشكؿ كالمكف فالمكقع يجب 
إف تككف اتجاه الشماؿ الشرقي كلكنيا شديدة السكاد محاط بشريط ابيض في شكؿ 
كركم غير منتظـ ، إما برقيا فيك يكمض بشدة في منتيتيا يكاد سناه يخطؼ 

بصكت المدفع ليس لو صدم اإلبصار كالقمكب معا إما صكت رعدىا فيك أشبو 
كبقية السحب، كيعتقد المنجميف اف سحابة مربط العجيؿ ال تسبب خسائر في 
األركاح كرعدىا مرعب كمفزع كلفظ مربط العجيؿ يكجد في معظـ مناطؽ الريؼ 
السكداني كيبدك إف السبب الذم يكدم الي حتمية نزكؿ إمطار مربط العجيؿ ىك 

ح الباكر حركة نشطة لمرياح المكسمية الجنكبية حركة الرياح ،فنبلحظ في الصبا
الرطبة التي تحمؿ معيا ذرات المياه ثـ تقؿ سرعتيا مع ارتفاع درجات الحرارة 
فتصعدت ذرات المياه الي األعمى لتبدأ عممية التكاثؼ ، ثـ تنخفض اثر حركة 
الرياح عند منتصؼ النيار بسبب انخفاض الضغط الجكم كتتجمع السحب عند 

رة كتيطؿ بعدىا االمطار كفي ىذه اإلثناء تنشط الرياح الشمالية الشرقية مما الظيي
يعمؿ عمي دفع السحب الي االتجاه الجنكبي الغربي كبسبب انخفاض الضغط الجكم 
االستكائي كبالتالي دائما السحب التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي )مربط العجيؿ( 

( يكضح مراحؿ تككيف ّؿ إمطارىا كالشكؿ )تذىب في االتجاه الجنكبي الغربي كتيط
 مربط العجيؿ.   

 ( ظاىرة مربط العجيؿّالشكؿ)
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 ـ.ََِٖالمصدر:عبد اهلل،
 ثانيا: قوس قزح:

قكس قزح ىك ظاىرة طبيعية تظير عند تعكس األشعة الساقطة عمي بخار الماء في 
عيف يعتقدكف انو الفترة المسائية قبؿ الغركب كىك ظاىرة طبيعية عادية إال إف المزار 

ذا  مف الظكاىر التي تعمؿ عمي عدـ اليطكؿ أم انيا تعمؿ عمي تشتت االمطار كا 
كاف السحابة التي تككف في مربط العجيؿ تقكيدا لميطكؿ إال إف سحابة قكس قزح 
تقكيدا لعدـ اليطكؿ حيث ينظركف إليو نظرة تشاـؤ مما يقكمكف ببعض االسبار لطرد 

قزح ظاىرة طبيعية تظير عندما تككف السحب خفيفة  قكس قزح كلكف ظاىرة قكس
ذا ىطمت تككف في شكؿ رزازات بسيطة مما يككد ذلؾ عدـ  التيطؿ أصبل ، كا 
نما تظير عندما تككف  ظيكر تمؾ السحب الداكنة اك عندما تككف األشعة عمكدية  كا 

 ـ(.ََِٖأشعة مائمة كسحب خفيفة )عبد اهلل،
 : ثالثا:البرؽ ألعبادي

كاىر ناتجة عف العكاصؼ كالبرؽ العبادم ىك في الغالب األعـ مؤشر البركؽ ظ
صادؽ لقرب ىطكؿ االمطار الغزيرة مف السحب القادمة مف جية الشرؽ اك الشماؿ 

 الشرقي محمكلة عمي الرياح الشرقية)التيامي،د،ت( 
 :الماآلت المستقبمية لألمطار في السوداف
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ية لمتغير المناخي التابعة لؤلمـ المتحدة في لقد إشارة دراسة قامت بيا المجنة الحككم
ـ الي إسياـ السكداف في المحصمة العالمية النبعاث غازات االحتباس ََِٕعاـ 

 الحرارم كلقد أظيرت الدراسة النتائج المتكقعة التالية: 
ـ( سكؼ يحدث التغير في ََِٔ -َُِّالحرارة: فاف درجات الحرارة لعاـ ) -ُ

 -ُ.ُ(درجة مئكية في أغسطس مف كؿ عاـ ك)ُ.ّ -ٓ.ُع )درجات الحرارة بارتفا
 ( درجة مئكية في يناير.ِ.ُ
االمطار: فسكؼ يحدث انحراؼ عف متكسط )انخفاض( المتكقع في المتكسط -ِ

 ـ(.ََِٗ( ممـ في الشير خبلؿ مكسـ االمطار )عبد السبلـ،َٔبحكالي)
مبكرة لمخريؼ كالنياية كتسببت التغيرات المناخية في تذبذب االمطار كالبداية ال 

المبكرة مما أثر عمي مكاعيد الزراعة كأدل إلى قصر طكؿ المكاسـ الزراعية بالسكداف 
 . كبالتالي التدني في االنتاج اإلنتاجية . 

كما تبلحظ طكؿ فترات اليطكؿ خاصة في شير أغسطس كىي مرحمة النمك 
شار كاسع لحشيشو الخضرم كبدأت اإلزىار ، كما إف ىذا اليطكؿ يؤدم الي انت

 البكده التي تفتؾ بالمحصكؿ . 
فنجد إف التغيرات المناخية سترفع نسب األمراض كاآلفات التي تصيب النبات ، 
كستسيـ بخفض كميات المياه المتاحة لمزراعة كستؤدم أيضا الي تردم نكعية 
و المياه كتزيد الضغط عمى مصادر المياه كعمكما تعتبر  أىـ الميددات التي تجاب

القطاع الزراعي بالسكداف تتمثؿ في التحكالت المناخية التي أثرت عمى التكازف 
 البيئي كمعدالت ىطكؿ األمطار، كتدىكر المكارد الطبيعية.

 األمراض الناتجة عف األمطار:
إف األنيار في فترة فيضاناتيا تقتي بكمية مف األمراض الكبائية  الفصمية      

كدم  ظيكر بعض األمراض كأف انعداـ كجكد النظـ الناتجة عف الفيضاف التي ت
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الصحية المبلزمة لمكافحة تمؾ األكبئة  إال أف ىناؾ بعض األمراض التي تظير 
أثناء الفيضاف كذلؾ بسبب رككد المياه الذم يكدم تكالد البعكض فييا لعدـ كجكد 
 مصارؼ  تصريؼ مياه األمطار كانتشارىا  لو عبلقة بالمياه، كقد تمثمت في
اإلسياالت  كالدسنتاريا كما يكجد ارتفاع بواإلصابة بقمراض العيكف نتيجة لتكالد 
الذباب بسبب تراكـ المياه كالفضبلت أيضا  ككذلؾ االستخداـ المكثؼ لممبيدات لرش 
الحشرات كالبعكض أثناء الفيضاف ، كأما اإلسياالت فربما يككف سببيا تعدد مصادر 

المبل ريا بالمنطقة نتيجة لمحالة القتصادية لمسكاف  المياه كمف األمراض المستكطنة
الفقر( كما ينجـ عنيا عمى مستكل معيشي كغذائي، فالضعؼ الجسدم يجعؿ 
اإلنساف أكثر عرضة لؤلمراض ىذا باإلضافة إلى ازدياد معدؿ انتشارىا في فترة 
الخريؼ كالفيضاف. كبسبب البعكض ككذلؾ تمكث األطعمة  كالمقككالت خاصة 

ر كالفاكية الذباب كالحشرات الناقمة لؤلمراض ذات البعد التمكثي مما يكدم الي  الخض
ارتفاع  نسبة الدستناريا  بمدينة كسبل خصكصا ثـ تقتي أمراض الجياز التنفسي 
كالعيكف  اإلسياالت  كالتيفكئيد  عمى التكالي كىي أمراض ليا عبلقة بالمياه، فالكعي 

 ابة بيذه اإلمراض .الصحي يسيـ في التقميؿ مف اإلص
 األسئمة التي تجيب عمييا الدراسة:  عمي ضكء تمؾ األسئمة؟

 ماىي المؤثرات الطبيعية كالبشرية المؤثرة في االمطار في السكداف. -ُ
 أكال:المؤثرات الطبيعية الي تبدك مؤشراتيا:

 الظركؼ المناخية كعناصرىا -ُ
ا بسبب االبتعاد التدريجي عف إف اتساع الببلد تفقد االمطار حمكلتيا تدريجي -ِ

 مصادر المياه ذلؾ البخار القادـ مف خميج غينيا كاليضبة االستكائية.
 ثانيا:المؤثرات البشرية التي تبدو مؤشراتيا:

 المراكز العمرانية كالخزانات كالسدكد -ُ
 ماىي الماآلت المستقبمية لؤلمطار في السكداف في ظؿ التغييرات المناخية -ِ 
 ات المناخيةالتغير  -ُ
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 العكامؿ المؤثرة عمى األمطار في السكداف -ِ
يعاني السكداف مف عجز مائي )الفرؽ بيف معدؿ التساقط كمعدؿ التبخر( حيث  -ّ 

يبما أدنى مستكياتو عمى حدكد السكداف الجنكبية كيزداد تدريجيان في اتجاه الشماؿ 
؛ مما يؤثر عمى  ممـ في السنة َُٕٓكالشماؿ  الشرقي حيث يصؿ إلى أكثر مف 

اإلنتاج الزراعي المطرم كالذم يعتمد عميو معظـ سكاف السكداف ككذلؾ يؤثر عمى 
 المراعي الطبيعية.

 :النتائج
تظير أىمية االمطار كمككف اقتصادم في أنو محدد كمككف رئيسي لمعظـ  •

  مككنات النظـ االقتصادية لمزراعة كالرعي كالبيئية كالنظـ الحياتية األخرل.
المناخات بالسكداف يشكؿ ميزة تفضيمية نسبية يمكف اف تمثؿ مصدر قكة  تنكع •

 كصماـ أماف كأمف خبلؿ التنكع في المردكد االقتصادم
المكقع السكداف يقع ضمف  الماآلت كالرىانات المستقبمية المتكقعة لمتغيرات  •

  المناخية عمي مستكيات الطبيعية البشرية
رطبة مف الجنكب الي الشماؿ فاإلمطار تتدرج االمطار حسب تدرج الرياح ال •

ممـ في طكؿ مدة تساقطيا َََُغزيرة في الجنكب حيث تزداد كميتيا عف 
ممـ ٕٓالتي تصؿ الي تسعة أشير بنيما يصؿ أقصي الشماؿ اقؿ مف 

 كاإلمطار
 التوصيات: 

 إنشاء كحدة إدارة متكاممة لممكارد المائية في السكداف .ُ
اه: )الحفائر، السدكد، أشجار التبمدم، الفكلة، استخداـ تقانة حصاد كنثر المي .ِ

 الرىيد(.
 محاكلة التقميؿ مف اليدر المائي بزراعة أشجار كمصدات مائية .ّ
 زيادة كفاءة االستخداـ المائي لؤلمطار باستخداـ تقانة النثر المائي .ْ
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 المحافظة عمي المياه االمطار مف إشكاؿ التمكث المائي .ٓ
كمبدأ ثقافي( كالترشيد)مبدأ سمككي( في ألبد مف تطبيؽ منظكمة اإلرشاد) .ٔ

 االستيبلؾ المائي المحصكد بكافة إشكالو المختمفة في السكداف.
يجب الحفاظ عمي خصائص كمميزات االمطار مف خبلؿ الدكرة المائية   .ٕ

 كضامف رئيسي الستمرار الحياة في السكداف 
يات البد مف عمؿ دراسات متعمقة حكؿ االمطار مف حيث )الخصائص كالكم .ٖ

اليطكؿ كأسباب التغيرات التي طرأت عمييا استخداماتيا ميدداتيا  كماآلتيا 
 المستقبمية(

 المراجع:
ـ( : أسس البحث العممي إلعداد الرسائؿ َََِإبراىيـ . مركاف عبد المجيد ) -ُ

 مؤسسة الكراؽ . عماف . األردف ُالجامعية،ط
محاضرات بقسـ الجغرافيا ـ(: المناخ في السكداف ، َُِٕأبكر،نجـ الديف ،) -ِ

 ،كمية اآلداب ،جامعة البحر االحمر، بكر تسكداف، السكداف.
ـ(: ََِِاحمد،إبراىيـ، عصاـ محمد عبد الماجد، عباس عبد اهلل،) -ّ

الييدركلكجيا، دار جامعة السكداف لمنشر كالطباعة كالتكزيع،الطبعة 
 األكلي،الخرطكـ،السكداف.

ـ(:المركز القكمي لممناىج كالبحث َُِٔأطمس السكداف كالعالـ،)  -ْ
 التربكم،الطبعة األكلي، بخت الرضا، الدكيـ ، السكداف. 

التيامي، ياسر عبدالمحكد حامد،)د ت(:جغرافية السكداف، كتاب منيجي، كمية   -ٓ
 اآلداب كالعمـك اإلنسانية، جامعة البحر االحمر،بكر تسكداف، السكداف.
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س الجغرافيا الطبيعية، منشكرات جامعة ـ(:أسََِْالتـك ، ميدم أميف ) -ٔ
(، برنامج التربية، الطبعة َُّالسكداف المفتكحة، رقـ المقرر كرقمو )جا 

 األكلي،الخرطكـ،السكداف.
ـ(: المناخ، منشكرات جامعة السكداف المفتكحة،الطبعة ََِٓالتكـ،ميدم أميف،) -ٕ

، السكداف. (،الخُُِاألكلي، برنامج التربية ، رمز المقرر كرقمو جا )  رطـك
،ميدم أميف،) ـ(: مبادم الخغرافية المناخية ،دار جامعة الخرطـك ُٖٔٗالتـك

 لمطباعة ، الخرطـك ، السكداف 
ـ(: السيكؿ في الصحارم نظريا كعمميا، دار الكتاب ُٗٗٗصالح ، احمد سالـ ) -ٖ

 الحديث،القاىرة،مصر
،منشكرات جامعة  ـ( :مبادم عمـ الجغرافيآََِالطيب ،جبلؿ الديف ،) -ٗ 

، السكداف  السكداف المفتكحة ،الخرطـك
ـ( :مجمكعة محاضرات في مقرر جغرافية َُِٔعبد الجميؿ ،عمر محمد ،) -َُ

السكداف ، كحدة المكارد المائية، جامعة كسبل، كمية التربية، قسـ الجغرافيا كالتاريخ. 
 كالية كسبل ،السكداف.

د،ت(:: تصنيؼ التربة الزراعية بحض عبد الرحمف ،صديؽ نكريف كآخركف )  -ُُ
كادم كتـ كآثره في التنمية الزراعية المستدامة باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية 

 ،السكداف شماؿ دارفكر.
ـ(: المناخ َُِٗعبد الفاضؿ ،حسف، فاطمة الجنيد حسف، مي مقمكف عمي،) -ُِ

مكارد الطبيعية ، كزارة الزراعي، كتاب منيجي ، جامعة بخت الرضا ،كمية الزراعة كال
،الخرطـك ، ٖٕٗ-ِْٗٗٗ-ْٓ- -ََِالتعميـ العالي كالبحث العممي، ردمؾ 

 السكداف.
ـ(: الدراسات السكدانية ، مطمكب جامعي ، ََِٓعبد اهلل ، محمد كباشي ، ) -ُّ

، الخرطـك ،السكداف.  منشكرات جامعة الخرطـك ، مطبعة جامعة الخرطـك
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ـ(:استراتيجيات تكيؼ زراعة المحاصيؿ ََِٖمد، )عبد اهلل عكض بابكر مح -ُْ
بكالية شماؿ دارفكر ،حالة محمية الفاشر، جامعة الخرطـك ،كمية الدراسات 

،السكداف.  العميا،الخرطـك
ـ( :الجغرافيا كالدراسات البيئية، الطبعة األكلي ََُِكزارة التربية كالتعميـ ، ) -ُٓ

الصؼ الثاني ،كحدة جغرافية السكداف  ،المركز القكمي لممناىج كالبحث التربكم ،
 بخت الرضا،السكداف.
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4- Omer, A.: (2010) Water Resources Management and 
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ـ(:مركنة النظـ المحمية في التكيؼ مع الجفاؼ َُِٕ.الشيخ، احمد حسف الشيخ،)ُ
ـ َُِٕفي كالية شماؿ كردفاف ،مجمة جامعة بخت الرضا ،العدد العشريف ابريؿ 

 ـ ،السكداف ،الدكئِػػػػ ُُ،ص ص 
ـ(: دكر المجتمع المحمي في االستعداد َُِٕعبد اهلل، تقكم ابكبكر محمد)-ِ 

لمتخفيؼ مف ككارث السيكؿ كالفيضانات،دراسة حالة منطقة مرابيع الشريؼ(،رسالة 
ماجستير غير منشكرة، جامعة الرباط،كمية الدراسات العميا،كمية الدراسات البيئية 

دارة الككارث،قسـ إدارة  ،السكداف.كا   الككارث كاألزمات،الخرطـك
سمياف، ممدكح إماـ عبد الحميـ )د،ت(: االمطار كأثرىا عمي النقؿ المائي في  -ّ

 باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية.–السكداف 
ـ(: حصاد المياه في السكداف،كرقة بحثية مقدمة َُُِالحسف، عبد الرحمف،)-ْ

ستدامة نحك تحقيؽ األمف الغذائي،جامعة محمد لممتقي اقتصاديات المياه كالتنمية الم
 خضير ،بسكرة،الجزائر.

ـ(:اآلثار البيئية كالصحية المتكقعة ََِٗ.عبد السبلـ،عبدااللو محمد الحسف،)ٓ
لظاىرة التغيرات المناخية في السكداف،مجمة أسيكط لمدراسات البيئية،العدد الثالث 

 سيكط،مصر.(،أُْٖػػ ُّٓص ) -ـ، صََِٗكالثبلثكف، يناير ،
ـ(: تغير االمطار في منابع النيؿ كأثره في َُِْ.مندكر، سعد بف سبلمة مسعد،)ٔ

االحتياجات المائية لجميكرية مصر العربية ، بحكث جغرافية ، سمسمة محكمة دكرية 
(، جامعة الممؾ سعكد الرياض، َُْتصدرىا الجمعية الجغرافية السعكدية ،الرقـ )

 السعكدية.
ـ( :التقكيـ البيئي التنمكم لجزيرة كراؽ َُِٓر عبد القكم ،).نكفؿ ،رشا صابٕ

الحضر )دراسة جغرافية ( رسالة دكتكراه غير منشكرة ، كمية اآلداب قسـ الجغرافيا ، 
 جامعة المنكفية ، المنكفية ،مصر.
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ـ(: مفاىيـ عامة عف عمـ المناخ، َُِٗ.كداعة اهلل، عصاـ الديف مصطفي محمد)ٖ
امف، الجمعية السكدانية لحماية البيئة فرع كسبل،كرقة عممية، قاعة المنتدل البيئي الث

 الغابات لممؤتمرات، كسبل، السكداف
ـ(: خرائط لمسدكد في السكداف، كقت الزيارة َُِٖ. مكقع اسكام نيكز اإلخبارية،)ٗ

 ـ اليكـ االثنيف. اإلمارات، ابكظبي.َُِٗ/ِ/ِٓالساعة الثانية  ظيرا بتاريخ 
ـ(: المعارؼ البيئية المحمية في ََِِؿ محمد، )مصطفي، طبل -َُ

السكداف)عينات المطر(مجمة السمبرية ،العدد األكؿ، مجمة ربع سنكية ،تصدر عف 
 مركز معتصـ نمر لمثقافة البيئية ، الخرطكـ،السكداف
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 مخص.الم
بعادىا ىدفت الدراسة إلى قياس األثر المباشر لممارسة استراتيجيات ريادة األعماؿ بق     

البقاء  -كقبكؿ المخاطر( عمى المشركعات الصغيرة بقبعادىا )تحقيؽ الربحية -)اإلبداع كاإلبتكار
كاالستمرارية(، دراسة حالة عمبلء بنؾ األسرة في قطاعٌي الصناعة كاألسرة المنتجة، تمثمت 

ؼ مشكمة الدراسة في سؤاؿ رئيس: ما أثر ممارسة استراتيجيات ريادة األعماؿ عمى أىدا
المشركعات الصغيرة. بنيت الدراسة عمى عدة فرضيات منيا أف ىناؾ عبلقة ايجابية بيف 
استراتيجيات ريادة األعماؿ بقبعادىا )استرتيجيات اإلبداع كاإلبتكار، كاستراتيجية قبكؿ المخاطر( 
عمى أىداؼ المشركعات الصغيرة بقبعادىا )الربحية، االستمرارية(. استخدمت الدراسة المنيج 
الكصفي التحميمي. تـ استخداـ اسمكب المسح الشامممجميع مفردات مجتمع الدراسة البالا 

(. تكصمت الدراسة إلى أنو تكجد عبلقة إيجابية بيف ممارسة استراتيجيات ريادة ََُعددىـ)
(. كأيضان 013.( عند مستكل المعنكية )2.523األعماؿ كتحقيؽ الربحية حيث بمغت قيمة بيتا )

حيث بمغت قيمة بيتا ، إيجابية بيف ممارسة استراتيجيات ريادة األعماؿ كاالستمرارية تكجد عبلقة
( خمصت الدراسة إلى استراتيجيات ريادة بقبعادىا 000.( عند مستكل المعنكية )4.382)

المختمفة تؤثر ايجابي معنكم عمى أىداؼ المشركعات الصغيرة، أكصت الدراسة بزيادة االىتماـ 
 تكار كذلؾ لتكسيع المشركعات كالدخكؿ في أسكاؽ جديدة.باإلبداع كاالب

 -المخاطرة –المشركعات الصغيرة  –اإلبتكار  -االبداع  -ريادة األعماؿ الكممات المفتاحية: 
 البقاء كاالستمرارية

Abstract 
The study aimed to measure the direct impact of practicing 
entrepreneurship strategies in its dimensions (creativity and innovation - 
and accepting risks) on small enterprises in their dimensions (achieving 
profitability - survival and continuity), studying the case of family bank 
clients in the industrial and productive family sectors. The study problem 
was a major question: What is the impact Practice entrepreneurship 
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strategies on small business goals. The study is based on several 
hypotheses, including that there is a positive relationship between 
entrepreneurship strategies in its dimensions (creativity and innovation 
strategies, risk acceptance strategy) on the goals of small enterprises in 
their dimensions (profitability, continuity). The study used the descriptive 
and analytical approach. A comprehensive survey method was used for 
all the items of the study population (100). The study found that there is 
a positive relationship between practicing entrepreneurial strategies and 
achieving profitability, as the value of beta was (2.523) at the level of 
significance (.013). Also, there is a positive relationship between the 
practice of entrepreneurship strategies and continuity, as the value of a 
beta (4,382) at the level of significance (.000) The study concluded with 
entrepreneurship strategies with different dimensions that positively 
affect the goals of small enterprises, and the study recommended 
increasing interest in creativity and innovation in order to expand 
projects and enter in new markets. 

Key words: Entrepreneurship - creativity - innovation - small 
enterprises - risk - survival and continuity. 

 مقدمة:  
يتطمب إستمرار التقدـ العممي كالتطكر التقني الذم حققتو البشرية في مختمؼ 
المجاالت النظرة المتجددة لؤلشياءكتكليد األفكار الجديدة كتشجع اإلبتكار كاإلبداع 
خاصة في الدكؿ النامية التى تسعى جاىدة إلى المحاؽ بركب الحضارة  لذلؾ يؤكد 

أف العصر الحديث كما يتضمنو مف ظركؼ كسمات جعؿ المجكء إلى البعض عمى 
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الريادة في األعماؿ كسيمة لتحقيؽ اإلبتكار كاإلبداع مكاجية المخاطر، كريادة 
األعماؿ تكمف في اإلستعداد إلدارة كتطكير المشركعات الصغيرة بالتزامف مع التقثر 

رىا، كمفيكميا، كأىميتيا، بالمخاطر بيدؼ الكصكؿ إلى الربحية كاإلستمرارية كتطك 
دارة المشركعات بشكؿ  كخصائصيا.تشير ريادة األعماؿ بصفة عامة إلى الحيكية كا 
مبتكر يكفؿ نجاحيا كتطكرىا بسرعة مف خبلؿ مجمكعة اإلجراءات التي ترتكز عمى 
مبادئ متطكرة تستخدـ المخاطرة المحسكبة كرأس الماؿ الجرئ في تطكير مجاالت 

تحداث مجاالت عمؿ مبتكرة كتجد تسكيقامتميزان كمف ثـ تفرض عمؿ قديمة، أك إس
عمى السكؽ إستيعاب منتجاتيا كخدماتيا بحيث تحقؽ أرباحا" كافية لمد جذكرىا 
ثبات كجكدىا كقدرتيا عمى الصمكد كالمنافسة في فترة زمنية كجيزة.إف إنتشار ريادة  كا 

ت الصغيرة مف األعماؿ كقسمكب متطكر يسعى لضماف نجاح أىداؼ المشركعا
خبلؿ ربطيا بفاعمية األسكاؽ كمناطؽ التكزيع كاإلنتاج. يحتـ كجكد جمعيات مينية 
كعممية لتنظيـ مبادئ ريادة األعماؿ كدعـ تكجيات ركاد األعماؿ كمنحيـ الخمفية 

 العممية كالثقافية التي تساعدىـ عمى حسف ريادة أعماليـ.
 مشكمة الدراسة: 

 لسؤاؿ المحوري التالي:تتمثؿ مشكمة الدراسة في ا
 -ما أثر ممارسة إستراتيجيات ريادة األعماؿ بقبعادىا )إستراتيجيات اإلبداع كاالبتكار

البقاء -استراتيجية قبكؿ المخاطر( عمى المشرعات الصغيرة بقبعادىا )الربحية
 كاالستمرارية( تساؤالت.

 الصغيرة. / ما  أثر إستراتيجية اإلبداع كاإلبتكار عمى ربحية المشركعاتُ
ستمرارية المشركعات ِ / كيؼ تؤثر استرتيجية اإلبداع كاإلبتكار عمى بقاء كا 

 الصغيرة.
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 / ما أثر استرتيجية قبكؿ المخاطر عمى ربحية المشركعات الصغيرة.ّ
 / ما ىك أثر استرتيجية قبكؿ المخاطر عمى بقاء كاستمرارية المشركعات الصغيرة.ْ

 لى:أىمية الدراسة: تنقسـ أىميتيا إ
تتضح أىمية ىذه الدراسة مف حيكية المكضكع الذم تتناكلو  / األىمية النظرية:ٔ

كىك أثر إستراتيجيات ريادة األعماؿ عمى المشركعات الصغيرة، كما تكمف أىميتيا 
مف ككنيا تدرس إستراتيجيات كأبعاد الريادة كالمشركعات الصغيرة كالتي تفيد الباحثيف 

بة الجامعية بالمادة التعمقة بمجاؿ الدراسة، كتبرز فيما في ىذا المجاؿ كتثرم المكت
 تمثمو مف تمؾ المشركعات بتشجيع اإلبتكار كاإلبداع لزيادة الربحية كاإلستمرارية. 

: تبرز األىمية التطبيقية ليذه الدراسة في النتائج التى سكؼ ألىمية العمميةا/ ٕ
كأصحاب المشركعات مف  تصؿ إلييا، كالتي قد تساعد متخذم القرار في البنكؾ

تبني القرار الصائب لتحقيؽ الربحية كلضماف بقائيا كاستمرارية ىذه  المشركعات 
 الصغيرة. 

 أىداؼ الدراسة:
اليدؼ الرئيس لمدراسة ىك: التعرؼ عمى أثر ممارسة إستراتيجيات ريادة األعماؿ 

ء بنؾ عمى المشركعات الصغيرة في قطاع األسر المنتجة كقطاع الصناعة لعمبل
 السكداف. –كالية شماؿ كردفاف -األسرة بمدينة األبيض

/ التعرؼ عمى أثر ممارسة إستراتيجيات اإلبداع كاإلبتكار عمى الربحية في القطاع ُ
 الصناعي كقطاع األسر المنتجة لعمبلء بنؾ األسرة فرع مدينة األبيض.

ة في القطاع / تكضيح أثر استراتيجية قبكؿ المخاطر عمى البقاء كاالستمراريِ
 الصناعي كقطاع األسر المنتجة لعمبلء بنؾ األسرة فرع مدينة األبيض.
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/ دراسة أثر إستراتيجيات اإلبداع كاإلبتكار عمى الربحية في القطاع الصناعي ّ
 كقطاع األسر المنتجة لعمبلء بنؾ األسرة فرع مدينة األبيض.

ستمرارية في القطاع الصناعي / بياف أثر استراتيجية قبكؿ المخاطر عمى البقاء كاالْ
 كقطاع األسر المنتجة لعمبلء بنؾ األسرة فرع مدينة األبيض.

 بنيت الدراسة عمى فرضية رئيسية ىي:فرضيات الدراسة: 
تكجد عبلقة بيف ممارسة إستراتيجيات ريادة األعماؿ كالمشركعات الصغيرة كتتفرعت 

 منيا الفرضيات التالية:
إستراتيجية اإلبداع كاإلبتكار عمى الربحية في القطاع / تكجد عبلقة بيف ممارسة ُ

 الصناعي كقطاع األسر المنتجة لعمبلء بنؾ األسرة فرع األبيض.
/ ال تكجد عبلقة بيف ممارسة إستراتيجية اإلبداع كاإلبتكار عمى البقاء كاالستمرارية ِ

 . في القطاع الصناعي كقطاع األسر المنتجة لعمبلء بنؾ األسرة فرع األبيض
/ تؤثر ممارسة استراتيجية قبكؿ المخاطر عمى الربحية في القطاع الصناعي ّ

 كقطاع األسر المنتجة لعمبلء بنؾ األسرة فرع األبيض.
/ ال تؤثر ممارسة استراتيجية قبكؿ المخاطر عمى البقاء كاالستمرارية في القطاع ْ

 الصناعي كقطاع األسر المنتجة لعمبلء بنؾ األسرة فرع األبيض.
 مجتمع وعينة الدراسة:

يتككف مجتمع الدراسة مف عمبلء بنؾ األسرة فرع مدينة األبيض، فيما تتمثؿ عينة 
 الدراسة في عمبلء التمكيؿ في قطاع الصناعة كقطاع األسر المنتجة. 

 أتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كمنيج دراسة الحالة.منيجية الدراسة:
 مصادر جمع البيانات:

 ر األكلية: تتمثؿ في اإلستبياف كقداء لجمع البيانات عف عينة الدراسة.المصاد
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 المصادر الثانكية: الكتب كالمراجع، كاألكراؽ العممية، كمكاقع اإلنترنت.
 مدينة األبيض. –مكانية: بنؾ األسرة  -ـَُِِزمانية : حدود الدراسة:
المستقؿ تـ تككيف نمكذج فرضي لمدراسة يتضمف المتغير نموذج الدراسة:

إستراتيجيات ريادة األعماؿ كالمتغير التابع المشركعات الصغيرة كالذم يكضحو 
 (ُالشكؿ )

 (ٔالشكؿ يوضح نموذج الدراسة )
 
 
 

 
 

 ـَُِِالمصدر : إعداد الباحثكف 
 اإلطار المفاىيمي

 مفيـو ريادة األعماؿ:
ستغبلؿ جمعت التعريفات الحديثة بيف إتجاىات اإلبداع كاإلبتكار كتحمؿ المخ اطرة كا 

فرص الربح حيث عرؼ اإلتحاد األكربي الريادة عمى أنيا األفكار كالطرؽ التي تمكف 
مف خمؽ كتطكير نشاط ما عف طريؽ مزج المخاطرة كاإلبداع كاإلبتكار كالفاعمية 

 كذلؾ ضمف مؤسسة جديدة أك قائمة.
جات محددة / ريادة األعماؿ: ىي ممارسة نشاط إلستثمار فرصة قائمة تمبي إحتياُ

 مف خبلؿ إنشاء منشقة كتشغيميا بقسمكب إبداعي.

 المتغٌر المستقل
 إستراتيجياث ريادة األػًال

انًتغير انتابغ                           

 انًشروػاث انصغيرة

 

 

 .إستراتيجيت اإلبذاع واإلبتكار1

 

 .إستراتيجياث قبول  انًخاطرة2

ا .1

 نربحيت

 

 انبقاء واإلستًراريت .2
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/ ممارسة نشاط في ظركؼ عدـ التقكد كالمخاطرة بقسمكب إبداعي يحقؽ الربح ِ
 كالنمك.

/ مكاجية محسكبة لممخاطر مف خبلؿ التخطيط كالمعرفة عف السكؽ كالمكارد ّ
 لتحقيؽ النجاح كاألرباح.

ة نشاط يتطمب اإلبداع كالمخاطرة بما يحقؽ / كظيؼ مجمكعة مف الميارات لممارسْ
 قيمة مضافة.

/ األفكار كالطرؽ التي تمكف مف خمؽ كتطكير نشاط ما عف طريؽ مزج المخاطرة ٓ
 كاإلبداع كاإلبتكار في األعماؿ مف خبلؿ مؤسسة قائمة أكجديدة.

 / إنشاء عمؿ حر يتسـ باإلبداع كيتصؼ بالمخاطرة.ٔ
 
 

 أىمية ريادة األعماؿ:
أىمية الريادة إلى أنيا كسيمة لتصحيح مسار المشركعات الصغيرة كغالبية ىذه  تعزل

المشركعات التقكل عمى الصمكد كالمنافسة إذا لـ تكف ىناؾ يد خبيرة تستغؿ الفرص 
كتتبلفى التيديدات كتبحث عف فرص لمتكسع كاإلنتشار بطرؽ مبتكرة كمنتجات غير 

مف مكاجية النفقات كالتكسع كاإلنتشار  تقميدية لتحقيؽ ربح يمكف ىذه المشركعات
كالصمكد في كجو المنافسة. كتساىـ ريادة األعماؿ بجممة مف المنافع أىميا: 

 (.َََِ)السكارنة،
/ خمؽ الثركة مف خبلؿ تكفير منتجات )سمع كخدمات( متفكقة لتمبية حاجات ُ

 كاجد فييا.متقدمة لمزبائف، كمف ثـ تكسع كنمك المنظمات كتطكير المناطؽ التي تت
 / إيجاد أعماؿ كأنشطة إقتصادية جديدة تكفر فرص عمؿ كتخمؽ أسكاؽ جديدة.ِ
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 / تحسيف الدخؿ الكطني كحجـ التصدير عف طريؽ معدؿ نمك إقتصادم مرتفع.ّ
 / تفعيؿ عكامؿ اإلنتاج مف خبلؿ إستثمار القابميات الريادية في المجتمع .ْ
 فضؿ الميارات./ تعزيز بيئة ذات إنجاز متفكؽ لتحفيز أٓ
/ تحقيؽ رضا ككالء زبكف متفكؽ بإمتبلؾ المركنة اإلستراتيجية البلزمة كتشجيع ٔ

 اإلبتكار.
 / تعزيز سمعة األعماؿ مف خبلؿ اإلستقامة كالمسؤكلية.ٕ

 إستراتيجيات ريادة األعماؿ:
لمريادة العديد مف اإلستراتيجيات المرتبطة ببعضيا كالتي تشكؿ كؿ كاحدة منيا حمقة 

ساسية مف حمقات الريادة كالتي تضـ مجمكعة مف العناصر كالركائز المطمكبة أ
 (.ََِِإلنجاح عممية الريادةكفيما يمي ىذه اإلستراتيجيات)أبك ناعـ 

 / اإلبداع: ٔ
ال يمكف لممؤسسات الصغيرة أف تزدىر إال في مجتمع تتكفر فيو ركح الريادة كحب 

عماؿ أصحاب المكاىب اإلدارية الخاصة العمؿ الحر، كتكاجد مجمكعة مف رجاؿ األ
كفيـ آليات التنافس في السكؽ ، مف ذكم اإلستعداد لممخاطرة كتبني األفكار الجديدة

العالمي. كمف أجؿ تطكير الركح اإلبداعية كاألفكار اإلبداعية لدل أصحاب الميارات 
الفني يجب تكافر ركح اإلبداع كاإلبتكار، ككجكد بحث عممي، ككجكد آليات الدعـ 

 المتخصص كرؤس األمكاؿ كآليات التمكيؿ المناسبة.
 

 مفيـو اإلبداع:
يعتبر اإلقتصادم )شكمبيتر( أكؿ مف ركز عمى اإلبداع في اإلقتصاد مف خبلؿ 
كتابة )نظرية التطكر اإلقتصادم( حيث عرؼ مصطمح اإلبداع بقنو: الحصيمة 
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إلى تغيير مككنات المنتج  الناتجة عف إبتكار طريقة أك نظاـ جديد في اإلنتاج يؤدم
 (.َُِْككيفية تصميمو. )الشمبي،

 / اإلبتكار:ٕ
يرل البعض أف اإلبتكار يتمثؿ في التكصؿ إلى حؿ مشكمة ما أك إلى فكرة ما، كليذا 
فإف اإلبتكار ىك الجزء المرتبط بالفكرة الجديدة في حيف أف اإلبداع ىك الجزء 

 (.ََُِف الفكرة إلى  المنتج. )ببلؿ،المممكس  كالمرتبط بالتنفيذ أك التحكيؿ م
عرفت منظمة التعاكف اإلقتصادية اإلبتكار بقنو: مجمكع الخطكات العممية كالفنية 
كالمالية البلزمة لنجاح تطكيركتسكيؽ منتجات صناعية جديدة أك محسنة كاإلستخداـ 
ة التجارم ألساليب أك معدات جديدة أك محسنة، أك بادخاؿ طريقة جديدة في الخدم

اإلجتماعية كليس البحث كالتطكير إال خطكة كاحدة مف ىذه الخطكات. كاإلبتكار ىك 
أساس اإلبداع فمف الضركرم تنمية عمميات كؿ منيما في المنظمات لتصبح ضمف 
ستراتيجيتيا بصفة دائمة كمستمرة. كيعني الكصكؿ إلى فكرة جديدة ترتبط  ثقافتيا كا 

ية، فاإلبتكار جزء مرتبط بالفكرة الجديدة، بالتقنية كتؤثر في المؤسسات المجتمع
كالمنظمة اإلبتكارية ىي التي تقدـ خدمات أك منتجات جديدة ذات قيمة في الخدمات 
كاألفكار كاإلجراءات كالعمميات مف خبلؿ تضافر جيكد العامميف لمتعبير عف السمكؾ 

 اإلبتكارم في إيجاد ىذه المنتجات كالخدمات المتطكرة.
  / المخاطرة :ٖ

تعتبر عممية تقدير الخطر المرتبط باإلبداع كاإلبتكار إختيار أمثؿ لمكصكؿ إلى 
الريادة يعني إمكانية نجاح عممية اإلبداع أكفشميا بكجكد مخاطر. كالمخاطرة ىي أف 
يجازؼ الريادم بطرح منتجات جديدة بغض النظر عف مخاطر المنافسة في 
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بار مع إمكانية التعرض لخسارة. األسكاؽ، فالمخاطرة مايتـ أخذه بعيف اإلعت
 (.ََِْ)الحناكم،

 مفيـو المشروعات الصغيرة:
تباينت آراء المختصيف حكؿ تحديد مفيكـ دقيؽ كشامؿ لممشركعات الصغيرة تميزان 
ليا عف المشركعات اآلخرل عمى الرغـ مف أف مفيـك المشركعات تحكمو معايير 

قنيات المستخدمة في اإلنتاج كغيرىا، عدة أىميا حجـ العمالة كرأس الماؿ كنكعية الت
في حكـ المؤكد أنو ال يمكف التكصؿ إلى تعريؼ محدد كمكحد لممشركعات الصغيرة ك 

ىذا باإلضافة إلى أف كممة "صغيرة" ك"متكسطة" ىي كممات ليا مفاىيـ نسبية تختمؼ 
رل كمف قطاع آلخر حتى في داخؿ الدكلة، كذلؾ اإلختبلؼ حسب مف دكلة إلى أخ

 اآلتي: 
 / إختبلؼ درجة النمك اإلقتصادم .ُ
 / مستكل التطكر التكنكلكجي .ِ
 / إختبلؼ القطاع اإلقتصادم.ّ
 / عدد المعايير المستخدمة في التعريؼ.ْ
 / إختبلؼ الغرض مف التعريؼ.ٓ

 الصغيرة  كتنسب إلى جيات مختمفة منيا: لقد تعددت المفاىيـ كالتعاريؼ لممشاريع
/ حدد القانكف في الجميكرية السكرية العربية أف المشركعات الصغيرة بقنيا تمؾ ُ

التي يعمؿ بيا تسعة أشخاص أك أقؿ. كما عرؼ المشركع الصغير في الياباف عمى 
 عامؿ إذا كاف المشركع في في ََّأنو أم مشركع يبما فيو أك يقؿ عدد العامميف 

 عامؿ إذا كاف المشركع في قطاع الخدمات. ََُالقطاع الصناعي، ك
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/ أما منظمة العمؿ الدكلية فقد عرفت المشركعات الصغيرة بقنيا كحدات صغيرة ِ
الحجـ تنتج كتكزع سمعان كخدمات كتتقلؼ مف منتجيف مستقميف يعممكف لحسابيـ 

تمد عمى العمؿ مف الخاص في المناطؽ الحضرية مف البمداف النامية، كبعضيا يع
داخؿ العائمة كبعضيا اآلخر يستقجر عماالن كحرفييف كمعظميا يعمؿ برأس ماؿ ثابت 

 صغير أك ربما بدكف رأس ماؿ ثابت.
/ كأشارت إحدل الدراسات الصادرة عف معيد كالية جكرجيا بقف ىناؾ أكثر مف ّ
( دكلة، ٕٓ( في )َُِٖ، خربكطمي( تعريفانلممشركعات الصغيرة كالمتكسطة )ٓٓ)

كيتـ تعريؼ المنشآت الصغيرة كالمتكسطة إعتمادان عمى مجمكعة مف المعايير منيا 
أكخميط مف المعياريف معان، كىناؾ تعريفات أخرل تقـك ، حجمرأسالماؿ، عدد العماؿ

عمى إستخداـ حجـ المبيعات أكمعايير آخرل. فالبنؾ الدكلي عمى سبيؿ المثاؿ يعرؼ 
اـ معيار عدد العماؿ كالذم يعتبر معياران مبدئيان، كتعتبر المشركعات الصغيرة بإستخد

عامبلن، كىناؾ العديد مف دكؿ العالـ  َٓالمنشقة صغيرة إذا كانت تكظؼ أقؿ مف 
التي تستخدـ ىذا المعيار لتعريؼ المنشآت الصغيرة، ففي الكاليات المتحدة األمريكية 

يطاليا كفرنسا تعتبر المنشقة صغيرة إذا  عامؿ،  ََٓكانت تكظؼ حتى المتحدة كا 
عامبلن، في حيف أنيا في  ٗٗعامؿ، في كندا كاستراليا حتى  ََِفي السكيد لغاية 

عامبلن.إف إستخداـ عدد العماؿ كمعيار  َٓالدنمارؾ ىي المنشات التي تكظؼ لغاية 
 لتعريؼ المنشآت الصغيرة يمتاز بعدد مف المزايا منيا:

 عات كالدكؿ./ يسيؿ عممية المقارنة بيف القطاُ
ختبلفيا ِ / مقياس كمعيار ثابت كمكحد، خصكصان أنو ال يرتبط بتغيرات األسعار كا 

 مباشرة كتغيرات أسعار الصرؼ.
 / مف السيكلة جمع المعمكمات حكؿ ىذا المعيار. ّ
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كىناؾ دكؿ أخرل تستخدـ حجـ رأس الماؿ لتعريؼ المشركع الصغير، مما يؤدم إلى 
لدكؿ إلختبلؼ أسعار صرؼ العمبلت. كىنالؾ تعاريؼ صعكبة المقارنة بيف ىذه ا

 متعددة لممشركع الصغير منيا:
/ تعرؼ منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية "يكنيدك" المشركعات الصغيرة ُ

بقنيا" تمؾ المشركعات التي يديرىا مالؾ كاحد كيتكفؿ بكامؿ المسئكلية بقبعادىا 
رة األجؿ )التكتيكية( كما يتراكح عدد العامميف الطكيمة األجؿ )اإلستراتيجية( كالقصي

 عامبلن. َٓ -َُفييا مابيف 
/ كقامت ىيئة المشركعات الصغيرة بتعريؼ المشركع الصغير عمى أنو : شركة تتـ ِ

دارتيا بشكؿ مستقؿ كىي غير مسيطرة في مجاؿ عمميا كغالبان ما تككف  ممكيتيا كا 
ة كعدد العامميف بالمقارنة بالشركات صغيرة الحجـ فيما يتعمؽ بالمبيعات السنكي

 اآلخرل في الصناعة. 
/ ثـ أف المشركع الصغير ىك الشركة أك المنشقة التي تمكؿ كتدار ذاتيان مف ّ

أصحابيا، كتقـك عمى حجـ عمالة قميؿ كتتصؼ بالشخصية، كتتككف مف كحدات 
تعمؿ بو،  إدارية أساسية غير متطكرة كتشكؿ حيزان صغيران في قطاع اإلنتاج الذم

كتقدـ خدمات لممنطقة التي تكجد فييا. جميع التعريفات السابقة تغطي عدة زكايا 
 (.ََِٔأىميا: ) عبدالفتاح،

 / مف حيث خصائص المشركع عمي أنيا:ٔ
 حجميا صغير بالنسبة لممشركعات التابعة لمقطاع الذم تنتمي إليو. -أ
مكعة محددة أم عمى التمكيؿ يتـ تقميف رأس ماليا مف خبلؿ المالؾ الفرد أكمج -ب

 الذاتي غالبان.
 يقكـ المالؾ بإدارة المشركع مباشرةن. -ج
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يعمؿ المشركع في منطقة محددة كما أف نطاؽ عممياتو كنشاطاتو محددة في  -د 
 الغالب.

/ مف حيث عدد العالمميف: ىنالؾ مف يرل أف المشركع الصغير يعمؿ بو حكالي: ٕ
 َٓ-ُفرد، كمنيـ مف يرل أف الصغير مابيف  ََُأفراد بينما في المتكسط َُ

 فرد. ََِكمازاد يعتبر متكسطان حتى
/ مف حيث رأس الماؿ: كىك معيار مضمؿ حيث اليعكس ىذا المعيار حجـ ٖ

 األعماؿ تمامان كالذم قد يككف ضخمان في بعض المشركعات.
يدكم مف حيث المستكم التكنكلكجي: قد يعتمد المشركع الصغير عمى العمؿ ال /ٗ

 بدرجة أكبر حيث ينخفض عدد العامميف بإزدياد التكنكلكجيا المستخدمة.
 أنواع المشروعات الصغيرة:

/ المشركعات محدكدة الحجـ:كغالبان ماتككف ىذه المشركعات في شكؿ منظمات ُ
التكجد إمكانية إلنمائيا في المستقبؿ مثؿ بائع الزىكر، كمحبلت الكافتريا 

ذه الحالة فإف مالؾ المشركع قد يككف راضيان بمستكل كحجـ الصغيرة)المقاىي( كفي ى
 األعماؿ التي يدرىا المشركع كيكفر لو في نفس الكقت دخؿ مرضي مف كجية نظره.

/ المشركعات ذات النمك السريع:كتتميز ىذه المشركعات بتكافر إمكانيات النمك ِ
لمالية لماكو، كلكف لدل المشركع ، يبدأ المشركع عادةن بحجـ صغير يعكس المقدرة ا

 مع إحتماؿ أف يتكسع المشركع مستقببلن.
كتيدؼ ىذه المنظمات إلى النمك السريع كغالبان مايقـك بإدارتيا فريؽ مف المديريف 
 يمكنيـ الحصكؿ عمى رأسماؿ يسمح بتقديـ المنتجات أك الخدمات الجديدة لؤلسكاؽ.

 أنواع المشروعات الصغيرة مف حيثالنشاط:
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أساسيا التحكيمبمعني تحكيؿ المادة الخاـ إلى منتج نيائي أك كسيط :إنتاجية/ ُ
كالقيمة المضافة بمعنى زيادة قيمةالمخرجات )الناتج( عف المدخبلت )عناصر 

  .اإلنتاج( كالتماثؿ بمعنى تطابؽ كؿ مكاصفاتالكحدات المنتجة
ال يستطيع أساسيا القيامنيابة عف العميؿ بخدمة كاف سيقـك بيا بنفسو أك :/ خدميةِ

  .القياـ بيا بنفسو
أساسيا شراء ك بيعكتكزيع سمعة مصنعة أك عدة سمع مختمفة، اعادة :/ تجاريةّ

 (.استثمار الربح )الفرؽ بيف سعر الشراءكالبيع
 الدراسات السابقة

 ـ.ٕٙٓٓ/ دراسة بالؿ خمؼ السكارنة ٔ
ية المشاريع تمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ اآلتي: ماىك دكر الريادة في  فاعم

الصغيرة. ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيـك المشاريع الصغيرة كأىميتيا، 
كالتعرؼ عمى مفيـك الريادة كخصائصيا. إفترضت الدراسة أف ىنالؾ عبلقة بيف 
المشاريع الصغيرة كالريادة، كلمريادة دكر ىاـ في تطكير المشارع الصغيرة بحيث 

تخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. تكصمت يككف ليا إستمرارية كديمكمة. إس
الدراسة إلى مجمكعة نتائج أىميا أف المالؾ لممشركع الصغيرة حتى يككف رياديا" البد 
أف يتمتع بخصائص كصفات تمنكنو مف إدراة مشركعو، أف المشاريع الصغيرة حتى 

ء كالنجاح. تككف ريادية البد مف كجكد مراحؿ معينة تمكنيا مف اإلستمرار كالبقا
أكصت الدراسة بالعمؿ عمى إجراءات دراسات الجدكل اإلقتصادية كالتقييـ المالى 
عطاء فرص أكثر لذكم األفكار  لممشركع في تكفير الضماف حتى تصبح ريادية، كا 

 اإلبداعية كاإلبتكارية بتكفير الدعـ المالي بعد دراسة مشاريعيـ. 
 ـ.ٖٕٔٓدراسة: ياسر سالـ المري /ٕ
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مشكمة الدراسة في السؤاؿ: ماىك دكر ريادة األعماؿ الصغيرة في الحد  إنحصرت 
مف البطالة. ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المعكقات التي تحد مف دكر ريادة 
األعماؿ الصغيرة في مكاجية البطالة، كالتعرؼ عمى سبؿ التغمب عمى المعكقات 

لبطالة. إتبعت الدراسة المنيج التي تحد مف دكر ريادة األعماؿ الصغيرة في مكاجية ا
الكصفي التحميمي بإستخداـ اإلستبانة كقداة لجمع البيانات. تكصمت الدراسة إلى أىـ 
النتائج التالية أف المعكقات الميمة التى تحد مف دكر ريادة األعماؿ الصغيرة في 
مكاجية البطالة ىي تعرض ركاد األعماؿ لضغكط عمؿ شديدة خصكصا" في مرحمة 

يس، أف سبؿ التغمب عمى المعكقات ىي زيادة الكعي بقىمية ريادة األعماؿ التقس
كساب ركاد األعماؿ الخبرة البلزمة لتشغيؿ مشركعاتيـ. أكصت الدراسة بالحرص  كا 
عمى إختيار المشركع الريادم الذم يتناسب مع ميارات كقدرات رائد األعماؿ، 

 األكلى لمتقسيس.     كتكاصؿ الدعـ لممشركع الريادم الصغير مف السنكات
 . ـٕٗٔٓ/ دراسة: بسمة فتحي عوض برىـو ٖ

تمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ اآلتي: ىؿ تساىـ حاضنات األعماؿ كالتكنكلكجيا 
في حؿ مشكمة البطالة لرياديي األعماؿ. ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر 

العبلقة بيف  حاضنات األعماؿ في ككنيا آداة لحؿ مشكمة البطالة، كتكضيح
حاضنات األعماؿ كالتكنكلكجيا كفرص نجاح المشركعات لتشغيؿ أيدم عاممة أثناء 
كبعد فترة إحتضاف المشركعات الصغيرة. لتحقيؽ أغراض الدراسة تـ إستخداـ المنيج 
الكصفي التحميمي. كتمثمت أىـ نتائج الدراسة في: تزداد نسبة نجاح المشركعات 

دمة ليا مف قبؿ حاضنة األعماؿ مما يؤدم إلى زيادة بزيادة نسبة الخدمات المق
فرص العمؿ، تمثؿ حاضنات األعماؿ برنامج تنمكم يساعد في تنكيع النشاط 
اإلقتصادم عف طريؽ تشجيع كدعـ كتنمية األعماؿ الجديدة مف خبلؿ تكفير بيئة 



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 323 

عمؿ مناسبة خبلؿ السنكات األكلى مف عمر المشركع الريادم ثـ تتحكؿ الحاضنة 
بعبلقتيا مع المشركع كمبادر جديد أك منافس في السكؽ. كمف أىـ التكصيات 
ضركرة التكسع في تقديـ الخدمات مف قبؿ حاضنات األعماؿ لممشاريع المحتضنة 
كذلؾ لحاجة المشركع ليا بإعتبارىا األسباب الرئيسية التي تؤدم إلى نجاحو، العمؿ 

ماؿ كتسييؿ برامج التمكيؿ عمى تخصيص دعـ مف قبؿ الحككمة لحاضنات األع
 لممشاريع الصغيرة.

 .ـٕٙٓٓ/ دراسة: بياف حرب ٗ
تمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي: ما مستكل كفاءة عمؿ المشركعات 
الصغيرة، كىؿ تمبي الطمكح أـ أف ىناؾ ما يمكف تقديمو إلقتصاد تطمح إدارتو في 

ف كاقع المشركعات مف خبلؿ إزالة العكائؽ كالصعكبات. ىدفت الدراسة إلى تحسي
التركيز عمى إيجاد أسمكب مبلئـ إلدارتيا كرعايتيا كالتعرؼ عمى المعكقات التي 
فترضت الدراسة أف ىناؾ  تحكؿ دكف مساىمتيا البلزمة في تنمية اإلقتصاد. كا 
مجمكعة مف المعكقات أماـ مقدرة المشركعات الصغيرة التي تحكؿ دكف تحقيؽ 

تيا، إف تنشيط ىذه المشركعات كتقكيتيا سكؼ يككف عمى أىدافيا كتحد مف كفاء
حساب إمكانيات المشركعات الكبيرة. كاتبعت الدراسة العمؿ الميداني عف طريؽ 
المقابمة مع المعنييف في الجيات المختصة في مجاؿ المشركعات الصغيرة. تكصمت 

شركعات الدراسة لنتائج منيا: تبيف أف ىنالؾ معكقات كصعكبات تحكؿ أماـ الم
الصغيرة في أداء دكرىا التنمكم كما ىك متكقع كمف ىذه المعكقات، معكقات قانكينة، 
مالية، كتسكيقية. أكصت الدراسة بضركرة كجكد مرجعية كاحدة لئلشراؼ عمى 

 المشركعات الصغيرة، ككضع برامج تدريبية لمقائميف عمى المشركعات الصغيرة.
  .ـٕٕٔٓ/ دراسة: خميؿ أحمد النمروطي ٘
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بطالة الخريجيف كدكر المشاريع الصغيرة في عبلجيا تمثمت مشكمة الدراسة في ماىك 
دكر المشركعات الصغيرة في الحد مف بطالة الخريجيف. ىدفت الدراسة إلى بياف أىـ 
المشكبلت كالعقبات التي تكاجو المشركعات الصغيرة، تقديـ مجمكعة مف المقترحات 

دكر المشركعات الصغيرة. إفترضت الدراسة أف كالحمكؿ الممكنة لتطكير كتفعيؿ 
المشركعات الصغيرة تساىـ في خمؽ فرص عمؿ جديدة كبالتالي تخفض مف نسبة 
البطالة. تقـك ىذه الدراسة عمى عمى المنيج اإلستنباطي اإلستنباطي كأداتو التحميؿ 
اإلحصائي. تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: المشركعات الصغيرة ىي أحد 

لحمكؿ لبطالة الخريجيف، مزيد مف المشركعات الصغيرة في القطاعات األقؿ نمكا" ا
يعني مزيد مف النمك المتكازف. أكصت الدراسة بكضع إستراتيجيات كخطط طكيمة 
األجؿ بيدؼ تنمية ىذه المشركعات بما يحقؽ ترابط بينيا كبيف المشركعات الكبرل، 

يرة كزيادة التسييبلت الممنكحة لتمؾ زيادة دكر مؤسسات اإلقراض لممشاريع الصغ
 المشركعات.

 وصؼ مجتمع وعينة الدراسة:
 / مجتمع الدراسة: ٔ

يقصد بمجتمع الدراسة المجمكعة الكمية مف العناصر التي يسعي الباحث اف يعمـ 
عمييا النتائج ذات العبلقة بالمشكمة المدركسة، كيتككف مجتمع الدراسة مف حاضنة 

 اع الصناعي ببنؾ االسرة فرع االبيض.االسر المنتجة كالقط
 / عينة الدراسة:ٕ

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

 عمىعينة غير احتمالية )عينة ميسرة(.
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 أداة الدراسة:
ستبانة كتعتبر احد الكسائؿ المستخدمة لجمع البيانات الميدانية كتتميز تـ تصميـ اال

بإمكانية جمع البيانات مف مفردات متعددة مف عينة الدراسة، كاعتمدت الباحثكف في 
تصميميا لبلستبانة عمي األدبيات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة كاالطبلع عمي 

الميزة التننافسية، حيث احتكت االستبانة عمي ما كتب في استراتيجيات ريادة األعماؿ 
قسميف األكؿ البيانات الديمكغرافية كالثاني قياس متغيرات الدراسة، حيث صممت 
االستبانة كفؽ مقياس ليكرت المتدرج كالذم يتككف مف خمسة مستكيات عمى النحك 

إعطاء التالي " أكافؽ بشدة، أكافؽ، محايد، ال أكافؽ، ال أكافؽ بشدة " حيث تـ 
( ْ( يقابؿ أكافؽ بشدة، الرقـ )ٓاألكزاف في عممية التحميؿ عمي النحك التالي: الرقـ )

( يقابؿ ال ُ( يقابؿ ال أكافؽ، الرقـ )ِ( يقابؿ محايد، الرقـ )ّيقابؿ أكافؽ، الرقـ )
 يكضح ذلؾ.( ادناهٔ.ٔ.ٖ)أكافؽ بشدة،كالجدكؿ رقـ

 :( يوضح درجات مقياس ليكرت الخماسئجدوؿ رقـ )
أوافؽ  االستجابة

 بشدة
ال  محايد أوافؽ

 أوافؽ
ال أوفؽ 
 بشدة

 ُ ِ ّ ْ ٓ الدرجة

 ـَُِِالمصدر:إعداد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية 
 كقد تـ تصحيح المقياس المستخدـ في الدراسة كاآلتي:

الدرجة الكمية لممقياس ىي مجمكع درجات المفردة عمى العبارات 
(1+2+3+4+5)=15 :(15/5)=3 
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 تمثؿ الكسط الفرضي، كعميو كمما زاد متكسط العبارة عف الكسط الفرضي (3)إذ أف 
دؿ ذلؾ عمى مكافقة أفراد العينة عمى العبارة، أما إذا أنخفض متكسط العبارة  (3)

 دؿ ذلؾ عمى عدـ مكافقة أفراد العينة عمى العبارة. (3)   عف الكسط الفرضي
 وصؼ اداة الدراسة:

راسة عمى جمع بياناتيا عمى االستبانة، حيث تـ اعدادىا في صكرتيا اعتمدت الد
االكلية ثـ عرضيا عمى بعض األكاديمييف كمف ثـ مراجعتيا كتعديميا كفقان الراء 
المحكميف الذيف عيرضت عمييـ، كاشتممت االستبانة عمي خطاب مكجو لممستجيبيف 

 يف ىما:يبيف عنكاف الدراسة كاليدؼ منيا، حيث احتكت عمى قسم
 القسـ االكؿ: البيانات الشخصية:

حيث اشتمؿ عمى البيانات الديمكغرافية كىي البيانات الشخصية مف حيث النكع، 
العيمر، المسمى الكظيفي، سنكات الخبرة، المستكل التعميمي، كاخيران نكع قطاع 

 التمكيؿ.
 كالقسـ الثاني: متغيرات الدراسة:

ؿ ريادة األعماؿ كيمثمو بيعديف ىما )اإلبداع حيث اشتمؿ عمىمحكريف، المحكر األك 
كاالبتكار، المخاطرة(، المحكر الثاني المشركعات الصغيرة كيمثمو بيعديف ىما 

 )االستمرارية، الربحية(.
 صدؽ أداة الدراسة:

لمتقكد مف صبلحية أداة الدراسة تـ استخداـ كؿ مف اختبارات الصدؽ كالثبات كيقصد 
ياس قدرة األداة عمى قياس ما صممت مف أجمو كبناء بصدؽ أك صبلحية أداة الق

عمى نظرية القياس الصحيح تعني الصبلحية التامة خمك األداة مف أخطاء القياس 
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سكاء كانت عشكائية أك منتظمة، كقد اعتمدت الدراسة في قياس صدؽ أداة الدراسة 
 عمى االتي:

 الصدؽ الظاىري )صدؽ المحتوى(:
داد الصيغة األكلية لمقياس الدراسة كحتى يتـ التحقؽ مف بعد أف تـ االنتياء مف إع

صدؽ محتكل أداة الدراسة كالتقكد مف أنيا تخدـ أىداؼ الدراسة  تـ عرضيا عمى 
مجمكعة مف المحكميف المختصيف  في مجاؿ المحاسبة، كقد طمب مف المحكميف 

كع محتكاىا إبداء أراءىـ حكؿ أداة الدراسة كمدل صبلحية العبارات كشمكليتيا كتن
كتقكيـ مستكل الصياغة المغكية أك أية مبلحظات يركنيا مناسبة، كبعد أف تـ 
جراء  استرجاع االستبياف مف جميع الخبراء تـ تحميؿ مبلحظاتيـ كاألخذ بيا كا 
التعديبلت التي اقترحت، مثؿ تعديؿ محتكل بعض الفقرات، كتعديؿ بعض الفقرات 

ات كتصحيح أخطاء الصياغة المغكية  لتصبح أكثر مبلئمة، كحذؼ بعض الفقر 
جراء التعديبلت المشار إلييا بمثابة الصدؽ  كيعتبر األخذ بمبلحظات المحكميف كا 
الظاىرم  كصدؽ المحتكل لؤلداة  كبالتالي فقف األداة أصبحت صالحة لقياس ما 

 (.ُكضعت لو، كبذلؾ تَـّ تصميـ االستبانة في صكرتيا النيائية  انظر ممحؽ رقـ )
 ساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:األ

( ِّاصدار ) SPSS)تـ استخداـ برنامج الحـز االحصائية لمعمـك االجتماعية )
 كمف خبللو تـ استخداـ األساليب االحصائية التالية:

 / أساليب اإلحصاء الكصفي: ُ
 التكرارات، النسب المئكية، كاألكساط الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، لكصؼ

 استجابة مفردات العينة نحك متغيرات الدراسة. 
 /أساليب اإلحصاء التحميمي:ِ
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أ/التحميؿ العاممي االستكشافي: لقياس االختبلفات بيف العبارات التي تقيس كؿ متغير 
 مف متغيرات الدراسة.

ب/ارتباط بيرسكف: لمعرفة قكة العبلقة بيف المتغيرات التي يتـ فحصيا، كالتي تعكس 
 تباط بيف المتغيرات مف جية كبيف بنكد المتغير الكاحد مف جية اخرم.قكة االر 

 ج/تحديد االنحدار: كذلؾ لمعرفة التقثير بيف المتغيرات.
 تنظيؼ البيانات: 

إف فقداف العديد مف البيانات أم تركيا دكف إجابة مف قبؿ / البيانات المفقودة:  ُ
في بعض األحياف تحيز المستجيب المبحكث تكلد العديد مف المشكبلت أم أنيا تمثؿ 

تجاه السؤاؿ المحدد أك نسياف المستجيب لذلؾ السؤاؿ، كاذا ترؾ المستجيب جزءان كبيران 
%( يمكف قبكلو مع المعالجة كاذا زاد عف ِٓمف االستقصاء دكف إجابة أم نسبة )

، ََِٗ%( يجب استبعاد االستبياف باعتباره غير صالح لمتحميؿ) سكاراف، ِٓ)
، كعميو تتـ المعالجة بالنسبة لمبيانات الشخصية عف طريؽ الكسط الفرضي  (ّّْص

أم القيمة المتكسطة في المقياس المتدرج، أما اسئمة متغيرات الدراسة تتـ المعالجة فييا 
 ِباستخداـ الكسط الحسابي.

إف إعطاء المستجيب إجابة كاحدة لكؿ فقرات االستبياف قد / اإلجابات المتماثمة: ِ
ذلؾ عدـ اىتماـ المستجيب لتمؾ األسئمة كخاصة إذا كانت ىنالؾ أسئمة عكسية  يعني

في االستبياف إذ يستحيؿ إعطاءىا نفس اإلجابة لذلؾ يجب أف يككف ىنالؾ تشتت في 
إجابة المستجيبيف أم أال يككف ىنالؾ تجانس تاـ لتمؾ اإلجابات كيتـ التعرؼ عمى ىذا 

لئلجابات فإذا كاف ىنالؾ انحراؼ معيارم عالي  مف خبلؿ احتساب االنحراؼ المعيارم
 يعني أف ىنالؾ تشتت في اإلجابات كالعكس صحيح.



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 329 

تـ جمع البيانات مف الميداف عف طريؽ االستبانة المكجو معدؿ استجابات العينة: 
لعينة الدراسة المتمثمة في حاضنة االسر المنتجة كالقطاع الصناعي ببنؾ االسرة فرع 

( استبانة مف جممة ََُ( استبانة، كتـ استرداد )ََُكزيع )االبيض، حيث تـ ت
%( حيث تـ َ( استبانة بنسبة )َ%( كلـ تسترد )ََُاالستبانات المكزعة بنسبة )

عمؿ تنظيؼ لمبيانات كعميو تـ إعداد ممخص لكؿ عمميات تنظيؼ البيانات ككذلؾ 
 ( ادناه.ِ.ُ.ّمعدؿ االستجابة كما في الجدكؿ رقـ )

 ( يوضح تنظيؼ البيانات ونسبة االستجابةٕجدوؿ رقـ )
الػنسػبػة  العدد الػبػيػاف

% 

 100% ََُ االستبيانات المكزعة   

 %ََُ ََُ االستبيانات المستردة  

 %َ َ االستبيانات التي لـ تسترد  

االستبيانات الغير صالحة   
 لمتحميؿ

َ َ% 

 %ٓٓٔ ٓٓٔ االستبيانات الصالحة لمتحميؿ

 ـَُِِد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية المصدر:إعدا
( استبانة، حيث بما ََُ( أعبله انو تـ تكزيع عدد )ِ.ُ.ّيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

%(، مف إجمالي االستبيانات ََُ( استبانة بنسبة )ََُعدد االستبيانات المستردة )
(، بينما بما عدد %َ( استبانة بنسبة )َالمكزعة، كبمغت االستبيانات التي لـ تسترد )
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%(، أما عدد االستبيانات َ( استبانة بنسبة )َاالستبيانات الغير صالحة لمتحميؿ )
%( مف إجمالي االستبيانات ََُ( استبانة  بنسبة )ََُالصالحة لمتحميؿ بما )

المكزعة كالمستممة كىي نسبة تعتبر كبيرة في البحكث الكصفية التي تعتمد عمي قكائـ 
تبيانات كتعكس مدل استجابة المبحكثيف كمدل كضكح عبارات األسئمة أك االس

 االستبياف المستخدـ في جمع بيانات الدراسة الميدانية. 
 التحميؿ الوصفي لممتغيرات الديموغرافية:

احتكت البيانات الشخصية عمي ستة عناصر ىي النكع، العمر، المسمى الكظيفي، 
 التمكيؿ.سنكات الخبرة، المستكل التعميمي، نكع قطاع 

 ( يبيف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة:ٖجدوؿ رقـ )
 النسبة العدد بياف المتغير

 ذكر النوع

 أنثى

61 

ّٗ 

ُٔ% 

ّٗ% 

 %ٓٓٔ ٓٓٔ  المجموع

( اعبله كالذم يكضح تكزيع مفردات العينة حسب ّيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
العينة حسب النكع حيث  الخصائص الديمكغرافية، كقد اظير التحميؿ  تكزيع مفردات

 .%(ّٗ%( كنسبة االناث)ُٔبمغت نسبة الذككر )
 ( يبيف متغير العمرٗجدوؿ رقـ )

 النسبة العدد بياف المتغير

 %ِّ ِّ سنة فققؿ َّ العمر
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 سنة َْإلى  ُّمف

 سنة َٓإلى  ُْمف 

 سف فقكثر َٓ

ْْ 

ِْ 

ٗ 

ْْ% 

ِْ% 

ٗ% 

 %ٓٓٔ ٓٓٔ  المجموع

 َْإلي  ُّبله يكضح العمرحيث شكمت الفئة مف ( أعْيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
سنة نسبة  َٓإلي ُْ%(، كىي اكبر نسبة، بينما شكمت الفئة  مفْْسنة نسبة )

سنة  َٓ%(، كأخيرا الفئة ِّسنة فققؿ بمغت نسبة ) َّ%(، كالفئة ِْبمغت )
 %(ٗفقكثر بمغت نسبة )

 ( يبيف متغير المسمى الوظيفي٘جدوؿ رقـ )
 النسبة دالعد بياف المتغير

المسمى 
 الوظيفي

 مكظؼ

 ميني

 متقاعد

 ربة منزؿ

 خريج

 اخرل

ّٖ 

ُِ 

ُْ 

ُْ 

ٖ 

ٓ 

ّٖ% 

ُِ% 

ُْ% 

ُْ% 

ٖ% 

ٓ% 

 %ٓٓٔ ٓٓٔ  المجموع
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( أعبله يكضحمتغير المسمى الكظيفي فقد بمغت نسبة ٓيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
اعديف %(، ثـ المتقُِ%(، كتشكؿ اكبر نسبة يمييا المينييف بنسبة )ّٖالمكظفيف )
%(،ثـ ٖ%(،ثـ الخريجكف بنسبة )ُْ%(،ثـ ربات المنازؿ بنسبة )ُْبنسبة )

 %(،ٓمسميات اخرل بنسبة )
 ( يبيف متغير سنوات الخبرةٙجدوؿ رقـ )

 النسبة العدد بياف المتغير

سنوات 
 الخبرة

 سنكات ٓاقؿ مف 

 سنكات َُالي  ٓ

 سنة ُٓالي  ُُ

 سنة فقكثر َِ

ٓٔ 

ُٗ 

ُِ 

ُّ 

ٓٔ% 

ُٗ% 

ُِ% 

ُّ% 

 %ٓٓٔ ٓٓٔ  المجموع

( أعبله يكضحمتغير سنكات الخبرة  فقد بمغتالفئة أقؿ مف ٔيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
%(، ُٗسنكات بنسبة ) َُإلي  ٓ%(، كتشكؿ أكبر نسبة يمييا ٔٓسنكات نسبة ) ٓ
 %(.ُّسنة فقكثر بنسبة ) َِ%(، ثـ ُِسنة بنسبة ) ُٓإلي  ُُثـ 

 ى التعميمي( يبيف متغير المستو ٚجدوؿ رقـ )
 النسبة العدد بياف المتغير

المستوى 
 التعميمي

 أساس

 ثانكم

ُُ 

ٗ 

ُُ% 

ٗ% 
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 دبمـك

 ميني

 جامعي

فكؽ 
 الجامعي

 أخرل

ُِ 

َُ 

َْ 

ٕ 

ِ 

ُِ% 

َُ% 

َْ% 

ٕ% 

ِ% 

 %ٓٓٔ ٓٓٔ  المجموع

( أعبله يكضحمتغير المستكل التعميمي فقد بما ٕيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
%(، ثـ أساس بنسبة ُِيو دبمكـ بنسبة )%(، ثـ يمَْمستكىجامعي نسبة )

%(،ثـ فكؽ الجامعي بنسبة ٗ%(،ثـ ثانكم بنسبة )َُ%(، ثـ ميني بنسبة )ُُ)
 %(،ِ%(، كأخيران مستكيات اخرل بنسبة )ٕ)

 ( يبيف متغير نوع قطاع التمويؿٛجدوؿ رقـ )
 النسبة العدد بياف المتغير

نوع قطاع 
 التمويؿ

قطاع 
 صناعي

أسر 
 منتجة

حرفي 

ِِ 

ُْ 

ُٓ 

َّ 

ِِ% 

ُْ% 

ُٓ% 

َّ% 



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 334 

 ينيكم

 تجارم

 حيكاني

 أخرل 

ُّ 

ٔ 

ُّ% 

ٔ% 

 %ٓٓٔ ٓٓٔ  المجموع

( أعبله يكضحمتغير نكع قطاع التمكيؿ فقد بمغالقطاع ٖيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
%(، كتشكؿ اكبر نسبة، يمييا القطاع الصناعي حيث بمغت نسبة َّالتجارم نسبة )

%(، كيمييا قطاع االسر ُٓكالحرفي نسبة )%(، بينما بمغالقطاع الميني ِِ)
%(، كأخيران ُّ%(، كيمييا القطاع الحيكاني بنسبة )ُْالمنتجة حيث بمغت  نسبتو )

 %(ٔقطاعات أخرل  بنسبة )
 التحميؿ العاممي االستكشافي:

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

كالختبار االختبلفات بيف العبارات التي تقيس كؿ متغير العكامؿ التي تصفالمتغيرات 
مف متغيرات الدراسة، حيث تقكـ عممية التحميؿ العاممي بتكزيع عبارات االستبانة 

عبارات التي تقيس كؿ متغير عمى عمى متغيرات معيارية يتـ فرضيا كتكزع عمييا ال
حسب انحرافيا عف الكسط الحسابي كتككف العبلقة بيف المتغيرات داخؿ العامؿ 
الكاحد أقكل مف العبلقة مع المتغيرات في العكامؿ األخرل، كتحقؽ طريقة التبايف 

لتدكير المحاكر عمكديان ذلؾ اليدؼ عمى نحك كبير كيمكف   Varimaxاألقصى 
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عمى   loadingمتغير ما ينتمي إلى مككف معيف مف خبلؿ تحميموالحكـ عمى أف 
 ذلؾ العامؿ ككمما زادت القيمة المطمقة لمتحميؿ زادت المعنكية اإلحصائية.

( التي تتمثؿ في النقاط ,Churchillُٕٗٗ. ْٔ (كبمراعاة الشركط التي حددىا
 التالية:

 مصفكفة الدكراف./ كجكد عدد كافي مف االرتباطات ذات داللة إحصائية في ُ
 % لتناسب العينة.َٔ( عف KMO/ أال تقؿ قيمة )ِ
 ( عف الكاحد.Bartlett's Test of Sphericity/ أال تقؿ قيمة اختبار )ّ
 %،َٓ( لمبنكد أكثر مف Communities/ أف تككف قيمة االشتراكات األكلية )ْ

(Gaskination,s 2018 ). 
اة عدـ كجكد قيـ متقاطعة تزيد عف %، مع مراعَٓ/ أال يقؿ تشبع العامؿ عف ٓ

 % في العكامؿ األخرل.َٓ
 (عف الكاحد.Eigen values/ أال تقؿ قيـ الجذكر الكامنة )ٔ

أم كجكد عدد كافي مف االرتباطات ذات داللة إحصائية في مصفكفة الدكراف، كأف 
%، تناسب العينة، كاف ال تقؿ قيمة اختبار َٔ.َعف  KMOال تقؿ قيمة 

Bartlett’s Test of Sphericity  عف الكاحد صحيح، كاف تككف االشتراكات
%، كاف ال يقؿ تشبع العامؿ َٓ.َلمبنكد أكثر مف  communitiesاألكلية 

% في العكامؿ األخرل، َٓ% مع مراعاة عدـ كجكد قيـ متقاطعة تزيد عف َٓ.َعف
 كاف ال تقؿ قيـ الجزر الكامف عف الكاحد.

 ممتغير المستقؿ ريادة األعماؿ:التحميؿ العاممياالستكشافي ل
( في إجراء عممية SPSSتـ استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )

التحميؿ العاممي االستكشافي لمنمكذج حيث تـ إعطاء كؿ عبارة مف العبارات التي 



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 336 

( نتائج عممية ْ.ُ.ّاستخدمت لقياس كؿ متغيرات االستبانة، كيكضح الجدكؿ )
لعاممي االستكشافي لممتغير المككف مف عدد مف العبارات )العدد الكمي التحميؿ ا
( يوضح التحميؿ العاممي االستكشافي لممتغير ٜالجدوؿ )عبارة(.ُٓلمعبارات 

 المستقؿ ريادة األعماؿ:
 ٕ ٔ العبارة المتغيرات

  A1 .515 اإلبداع واالبتكار

A2 .502  

A3 .688  

A5 .517  

A7 .543  

 A8 .688  

 B1  .729 المخاطرة

B3  .749 

B4  .715 

B5  .767 

 B6  .787 

 B7  .775 
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KMO .708 
 567.319 الجذر الكامف
 81.935 نسبة التبايف

 ـَُِِالمصدر:إعداد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية 
ات ( انيتـ تككيف مصفكفة التدكير بيف المتغير ْ.ُ.ّيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

األصمية في الدراسة لممتغير المستقؿ ريادة األعماؿ كالمككف مف محكريف مع بعضيا 
( أم َٓ.َ( عبارة كتـ استخداـ نقطة حذؼ بمقدار )ُٓالبعض كعدد عباراتيما )

( كحيث أف قيـ االشتراكات َٓ.َبمراعاة عدـ كجكد قيـ متقاطعة تزيد عف قيمة )
ال تقؿ  KMO( كقيمة َٓ.َال تقؿ عف) (  كالتشبعاتَٓ.َاألكلية ال تقؿ عف )

( لممتغيرات كقيمة الجزر الكامنة ال تقؿ عف الكاحد الصحيح ككما تـ َٔ.َعف )
حذؼ العبارات التي يكجد بيا تقاطعات، حيث تـ التكصؿ إلى محكريف ىما اإلبداع 

( عبارات، مف جميع ٔ( عبارات، المخاطرة كعدد عباراتو )ٔكاالبتكار كعدد عباراتو )
%( مف التبايف لكؿ لمعبارات، 81.935العبارات كتفسر تمؾ المككنات مجتمعة )

%( ك التي تعتبر جيدة في البحكث االجتماعية كفقا َٔ.َكىى نسبة تزيد عف )
(Hair,J.F 1998 p10) 

لتحميؿ المتغيرات  varimaxكما تـ تدكير العكامؿ بقحد طرؽ التدكير المتعامد كىي
باطا بيا كبحيث تككف العكامؿ مستقمة عف بعضيا تماما كلقد عمى العكامؿ األكثر ارت

بالشكؿ   rotated Component matrixاظير التحميؿ مصفكفة العكامؿ المدارة 
 (.ّفي الممحؽ رقـ) spss(أعبلىنتائج تحميؿ ْ.ُ.ّالمكضح في الجدكؿ رقـ )

مة ليا ( يوضح مضموف العبارات في االستبياف والمتغيرات المقابٓٔجدوؿ رقـ )
 في التحميؿ العاممي لممتغير المستقؿ ريادة األعماؿ:
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 الحالة المتغير مضموف العبارة في االستبياف

لئلبداع كاالبتكار دكر ىاـ عمى المستكل الشخصي كاالجتماعي في العمؿ 
 الخاص

A1 لـ تحذؼ 

االبداع كاالبتكار يجعبلف لصاحب العمؿ مطمؽ الحرية في اختيار نكع 
 عممو

A2 تحذؼ لـ 

 لـ تحذؼ A3 االبداع كاالبتكار يخمقاف أفكار جديدة في سكؽ العمؿ

 حذفت A4 يقـك االبداع كاالبتكار بتحكيؿ األفكار الي منتجات تخمؽ ثركة

يحقؽ االبداع لؤلفراد عند انشاء العمؿ الخاص بمكغ قدر أكبر مف 
 االستقبللية فيما يريد الشخص تحقيقو

A5 لـ تحذؼ 

بتكاريساعداف أصحاب المشركعات الصغيرة في تحقيؽ الريادة االبداع كاال
 في مجاؿ المشركع

A6 حذفت 

ريادة األعماؿ تمكف مف االبداع كاالبتكار بخمؽ منتجات لمدخكؿ في أسكاؽ 
 جديدة

A7 لـ تحذؼ 

تمكف الريادة مف تكظيؼ مجمكعة مف الميارات لممارسة نشاط يتطمب 
 رداالبداع بما يحقؽ قيمة مضافة لمف

A8 لـ تحذؼ 

 لـ تحذؼ B1 تنمي ريادة األعماؿ ركح المخاطرة لدل أصحاب المشركعات الصغيرة

 حذفت B2 تعني المخاطرة في العمؿ عدـ الخكؼ مف الفشؿ كتجاىؿ أفكار االخريف
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 لـ تحذؼ B3 تقكد الريادة الي امتبلؾ األعماؿ مع اقؿ قدر مف تحمؿ المخاطر

لبدء بالعمؿ أكثر مف غيرىـ كىـ أكثر ثقة في يدرس الرياديكف الكضع قبؿ ا
 القرارات التي يتخذكنيا مف المديريف في المنظمات الكبرل

B4 لـ تحذؼ 

 لـ تحذؼ B5 يعد غياب التنبؤ بالتحديات أحد أساليب تحمؿ المخاطرة بالمشركع

 لـ تحذؼ B6 البدء بفكرة ريادية دكف دراسة جدكاىا يعرض المشركع لمضياع

 لـ تحذؼ B7 ار ريادية تناسب المخاطر التي تكاجو المشركعتكجد أفك

 ـَُِِالمصدر:إعداد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية 
( بعد إجراء عممية التحميؿ العاممي لممتغير المستقؿ ٓ.ُ.ّتبيف مف الجدكؿ رقـ )

، (A4,A6)ريادة األعماؿ لممحكر االكؿ االبداع كاالبتكار تـ حذؼ العبارات
، أما المحكر الثاني المخاطرة تـ (A1,A2,A3,A5,A7,A8)قصبحتمثمو العباراتف

 .(B1,B3,B4,B5,B6,B7)، فاصبح تمثمو العبارات(B2)حذؼ العبارة
 :المشروعات الصغيرةالتحميؿ العاممى االستكشافي لممتغير التابع

ممتغير ( ادناه نتائج عممية التحميؿ العاممياالستكشافي لٔ.ُ.ّيكضح الجدكؿ رقـ )
 عبارة(.ُِالتابع المككف مف عدد مف العبارات )العدد الكمي لمعبارات 

( يوضح التحميؿ العاممي االستكشافي لممتغير التابع المشروعات ٔٔالجدوؿ )
 الصغيرة:

 ٕ ٔ العبارة المتغيرات
  C2 .859 االستمرارية
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C3 .949  

C5 .801  

C6 .950  

 D1  .977 الربحية

D2  .652 

D3  .968 

D4  .749 

D5  .926 

KMO .791 
 479.160 الجذر الكامف
 76.970 نسبة التبايف

 ـَُِِالمصدر:إعداد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية 
(انو تـ تككيف مصفكفة التدكير بيف المتغيرات األصمية ُُيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

كريف مع بعضيا البعض كعدد عباراتيا في الدراسة لممتغير التابع كالمككف مف مح
( أم بمراعاة عدـ كجكد قيـ َٓ.َ( عبارة كتـ استخداـ نقطة حذؼ بمقدار ) ُِ)

( كحيث أف قيـ االشتراكات األكلية ال تقؿ عف َٓ.َمتقاطعة تزيد عف قيمة )
( َٔ.َال تقؿ عف ) KMO( كقيمة َٓ.َ(  كالتشبعات ال تقؿ عف)َٓ.َ)

الكامنة ال تقؿ عف الكاحد الصحيح ككما تـ حذؼ العبارات  لممتغيرات كقيمة الجزر
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التي يكجد بيا تقاطعات، حيث تـ التكصؿ إلى محكريف ىمااالستمرارية كعدد عباراتو 
( عبارات، مف جميع العبارات كتفسر تمؾ ٓ( عبارات، الربحية كعدد عبارتو )ْ)

نسبة تزيد عف %( مف التبايف لكؿ لمعبارات، كىى 76.970المككنات مجتمعة )
 ,Hair,J.F, at all%( ك التي تعتبر جيدة في البحكث االجتماعية كفقا )َٔ.َ)

1998)i كما تـ تدكير العكامؿ بقحد طرؽ التدكير المتعامد كىى ،varimax  لتحميؿ
المتغيرات عمى العكامؿ األكثر ارتباطا بيا كبحيث تككف العكامؿ مستقمة عف بعضيا 

 rotated Component matrixؿ مصفكفة العكامؿ المدارة تماما كلقد اظير التحمي
 (.ّفي الممحؽ رقـ ) spss( كنتائج تحميؿ ُُبالشكؿ المكضح في الجدكؿ رقـ ) 

(مضموف العبارات في االستبياف والمتغيرات المقابمة ليا في ٕٔجدوؿ رقـ )
 التحميؿ العاممي لممتغير التابع المشروعات الصغيرة:

 الحالة المتغير االستبيافمضموف العبارة في 

تساىـ المشركعات الصغيرة في خمؽ فرص جديدة لتكفير 
 دخؿ ثابت لفترة طكيمة

C1 حذفت 

تعطي المشركعات الصغيرة جزء كبير مف احتياجات السكؽ 
 المحمي فتزيد دخؿ الفرد

C2 لـ تحذؼ 

المشركعات الصغيرة كاحدة مف أدكات التنمية االقتصادية 
 ي تحقؽ االستمراريةكاالجتماعية الت

C3 لـ تحذؼ 

استمرار المشركعات الصغيرة يساىـ في زيادة االستثمارات 
 الكطنية

C4 حذفت 
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تساىـ المشركعات الصغيرة في تنمية المكاىب كاالبتكارات 
 في المدل الطكيؿ

C5 لـ تحذؼ 

المشركعات الصغيرة تمكف مف سرعة تغيير اإلنتاج حسب 
 مراريةمتطمبات السكؽ لضماف االست

C6 لـ تحذؼ 

تعتبر المركنة في المشركعات الصغيرة أحد عناصر 
 استمراريتيا

C7 حذفت 

ال تحتاج المشركعات الصغيرة الي راس ماؿ كبير لتكفير 
 العائد المعقكؿ

D1 لـ تحذؼ 

تتحقؽ الربحية بإمكانية تنفيذ المشركعات الصغيرة كاالستفادة 
 مف راس الماؿ بزيادة االنتاج

D2 حذؼلـ ت 

درجة المخاطرة في المشركعات الصغيرة ليست مرتفعة مقارنة 
 مع المشركعات الكبيرة

D3 لـ تحذؼ 

يتـ تحقيؽ النمك كزيادة الربحية بدرجة عالية في المشركعات 
 الصغيرة

D4 لـ تحذؼ 

يمكف زيادة دخؿ الفرد مف خبلؿ تنكع كتعدد المشركعات 
 الصغيرة

D5 لـ تحذؼ 

 ـَُِِثكف مف بيانات الدراسة الميدانية المصدر:إعداد الباح
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( أعبله بعد إجراء عممية التحميؿ العاممي لممتغير التابع ُِتبيف مف الجدكؿ رقـ )
، (C1,C4,C7)المشركعات الصغيرة لممحكر االكؿ االستمرارية تـ حذؼ العبارات

، أما المحكر الثاني الربحيةلـ يتـ حذؼ  (C2,C3,C5,C6)فقصبحتمثمو العبارات
 . (D1,D2,D3,D4,D5)أم عبارة منو، فاصبح تمثمو العبارات

 تحميؿ االعتمادية:
إلى  َيستخدـ تحميؿ االعتمادية لمعثكر عمى االتساؽ الداخمي لمبيانات كيتراكح مف ) 

(، تـ احتساب قيمة )ألفاكرنباخ( لمعثكر عمى اتساؽ البيانات الداخمي، إذا كانت قيـ ُ
( يعتبر االتساؽ الداخمي لممتغيرات كبير، كالتخاذ قرار ُمعامؿ ألفاكرنباخ أقرب إلي)

بشقف قيمة الفاكرنباخ المطمكبة يتكقؼ ذلؾ عمى الغرض مف البحث ففي المراحؿ 
( إلى أف المصداقية مف Nunnally,1967األكلى مف البحكث األساسية تشير )

ؼ، كربما تككف إسرا َٖ.َتكفي كأف زيادة المصداقية ألكثر مف  َٔ.َ-َٓ.َ
، َٕ.َاقترح أف قيمة ألفاكرنباخ يجب أف تككف أكثر مف  (Hair et al, 2010)أما

ا في األدب َٓ.َكمع ذلكيعتبر ألفاكرنباخ مف   ,Bowling)فما فكؽ مقبكلة أيضن
 Cronbach’s( يكضح نتائج اختبار الفاكرنباخ )ُِ،كالجدكؿ رقـ )(2009
alpha.بعد إجراء التحميؿ العاممي ) 

معامؿ االعتمادية ألفاكرنباخ لمتغيرات الدراسة بعد التحميؿ العاممي (ٖٔالجدوؿ )
 االستكشافي:

عدد  المتغيرات اسـ المتغير
 العبارات

Cronbach 
alpha 

االبداع المتغير 
 كاالبتكار

ٔ .777 
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 المستقؿ:
 ريادة األعماؿ

 786. ٔ المخاطرة

المتغير 
 التابع:

المشروعات 
 الصغيرة

 806. ْ االستمرارية
 825. ٓ الربحية

 ـَُِِالمصدر:إعداد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية 
 متوسطات وانحرافات متغيرات الدراسة:

 (يوضح الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتغيرات الدراسة.ٗٔجدوؿ رقـ )
الوسط  المتغيرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 71746. 4.4800 االبداع واالبتكار

 88740. 4.0200 مخاطرةال

 92660. 3.9000 االستمرارية

 98857. 4.2500 الربحية

 ـَُِِإعداد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية  المصدر:
( أف ُْتظير نتائج التحميؿ اإلحصائي الكصفي لمتغيرات الدراسة في الجدكؿ رقـ )

تي تقيس متغيرات الدراسة اتجاىات عينة الدراسة كانت ايجابية نحك اغمب الفقرات ال
ك يكضح ذلؾ الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ألبعاد الدراسة، كيبلحظ مف 
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الجدكؿ أف الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممتغير المستقؿ، حيث مثؿ محكر 
، كاالنحراؼ 4.4800االبداع كاالبتكار اكبر متكسط كبما )الكسط الحسابي  

، 4.0200يو محكر المخاطرة حيث بما )الكسط الحسابي  (، كيم71746.المعيارم 
(، كيبلحظ أف الكسط الحسابي لمتغيرات الدراسة اكبر 88740.كاالنحراؼ المعيارم 

مف الكسط الفرضي المستخدـ في برنامج التحميؿ اإلحصائي )كاالنحراؼ المعيارم 
، كيشير ذلؾ مما يشير إلي قكة متغيرات الدراسة 3)اقؿ مف نصؼ المتكسط الحسابي

إلي أف المستقصييف يركزكف بشكؿ أكبر عمى محكر االبداع كاالبتكارمف حيث 
األكساط الحسابية، كمف جانب آخر يمكف ترتيب ىذه االىتمامات لمعينة كما يمي: 
االبداع كاالبتكار، ثـ المخاطرة. أما المتغير التابع، فمحكر الربحية بما )الكسط 

( كيمثؿ اكبر متكسط، يميو 98857.المعيارم  ، كاالنحراؼ4.2500الحسابي  
، كاالنحراؼ 3.9000محكر االستمرارية حيث بما )الكسط الحسابي  

(، كيبلحظ أف الكسط الحسابي لمتغيرات الدراسة اكبر مف الكسط 92660.المعيارم 
الفرضي المستخدـ في برنامج التحميؿ اإلحصائي )كاالنحراؼ المعيارم اقؿ مف 

مما يشير إلي قكة متغيرات الدراسة، كيشير ذلؾ إلي أف  3)لحسابينصؼ المتكسط ا
المستقصييف يركزكف بشكؿ أكبر عمى محكر الربحية مف حيث األكساط الحسابية، 
 كمف جانب آخر يمكف ترتيب ىذه االىتمامات لمعينة كما يمي: الربحية، االستمرارية.

 االرتباطات بيف متغيرات الدراسة:
اطات عمى بيانات الدراسة الميدانية لمكقكؼ عمى الصكرة المبدئية يجرم تحميؿ االرتب

لبلرتباطات البينية بيف متغيرات الدراسة، فكمما كانت درجة االرتباط قريبة مف الكاحد 
الصحيح فاف ذلؾ يعنى أف االرتباط قكيان بيف المتغيريف ككمما قمت درجة االرتباط 

المتغيريف كقد تككف العبلقة طردية أك  عف الكاحد الصحيح كمما ضعفت العبلقة بيف
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عكسية، كبشكؿ عاـ تعتبر العبلقة ضعيفة إذا كانت قيمة معامؿ االرتباط اقؿ 
( َّ.َ(، كيمكف اعتبارىا متكسطة إذا تراكحت قيمة معامؿ االرتباط بيف )َّ.َمف)

( َٕ.َ(، ك تعتبر العبلقة قكية إذا كاف معامؿ االرتباط أكثر مف )َٕ.َإلى )
 ( أدناه يكضح االرتباطات بيف متغيرات الدراسة. ُٓكؿ رقـ )الجد

 (االرتباطات بيف متغيرات الدراسة٘ٔجدوؿ رقـ )
Person's Correlation Coefficient for All Variables 

الربح
 ية

االستمرا
 رية

االبداع  المخاطرة
 واالبتكار

 المتغيرات

االبداع  1   
 واالبتكار

 المخاطرة 196. 1  
االستمراري 042.- *235. 1 

 ة
 الربحية 087. 173. *197. 1
 ـَُِِالمصدر:إعداد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية 

( أعبله إف االرتباط بيف محكر المتغير المستقؿ االبداع ُٓيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
ة كاالبتكار يرتبط ايجابيا كبصكرة معنكية ضعيفة مع محكر المخاطرة حيث كانت قيم

(، كما لو عبلقة ارتباط سمبيبصكرة معنكيةضعيفة مع المتغير 196.االرتباط  )
(، ك نجد أف لو عبلقة ارتباط 042.-التابع االستمرارية حيث كانت قيمة االرتباط  )

(، أما  المخاطرة 087.معنكم ضعيؼ مع محكر الربحيةككانت قيمة االرتباط  )
المتغير التابع االستمرارية حيث كانت قيمة يرتبط ايجابيا كبصكرة معنكية ضعيفة مع 
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(، كما نجد أف لو عبلقة ارتباط معنكم ضعيؼ مع الربحية *235.االرتباط  )
(، أما  المتغير التابعاالستمرارية لو عبلقة ارتباط  173.ككانت قيمة االرتباط  )

ايجابية كبصكرة معنكية ضعيفة مع محكر الربحية حيث كانت قيمة االرتباط 
( .197*.) 

 اختبار الفرضيات
تناقش ىذه الجزئية نتائج اختبارات فرضيات الدراسة بعد التحميؿ العاممي تمييد:

( فرضية متعمقة بالعبلقة بيف ْلمبيانات حيث يتناكؿ ىذا الجزء اختبار عدد )
المتغيرات المتبقية بعد إجراء التحميؿ العامميكاالعتمادية، كما ىك مكضح في جزئية 

إلحصائية المستخدمة في الدراسة، لقد تـ استخداـ اختبار تحميؿ االنحدار األساليب ا
أبعاد المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات المتعدد كالذم ييدؼ إلى التعرؼ عمى تقثير 

 التابعة. 
ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االبداع كاالبتكار اختبار الفرضية األولى: 

 :كاالستمرارية
 (يوضح نتائج اختبار الفرضية األولي:16جدوؿ رقـ )

 االستمرارية المتغيرات

Beta Sig 

 000. 4.437 االبداع واالبتكار

R  .251a 

R Square .063 
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Adjusted R Square .044 

F change 3.272 

 ـَُِِالمصدر:إعداد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية 
ؿ االنحدار المتعدد لمتعرؼ عمى أثر االبداع الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحمي

كاالبتكارعمىاالستمرارية، كمف خبلؿ تحميؿ االنحدار تـ التكصؿ إلى أنو تكجد عبلقة 
( كمستكل 4.437إيجابية بيف االبداع كاالبتكاركاالستمراريةحيث بمغت قيمة بيتا )

المعتمد  ككانت قيمة مستكل الداللة اقؿ مف مستكل الداللة( 000.المعنكية )
إلي أف نمكذج االنحدار ذك داللة F كقد أشار اختبار .( في ىذه الدراسةَٓ.َ)

( sig =.000( بمستكل داللة )3.272المحسكبة ) Fإحصائية، حيث بمغت قيمة 
(، أما القابمية التفسيرية َٓ.َكىي اقؿ مف مستكل الداللة المعتمد في ىذه الدراسة )

( مما يشير إلى 251.( فقد بمغت )Rعامؿ التحديد )لنمكذج االنحدار كالمتمثمة في م
% ٕٓ% تقريبان مف التغيرات في االبداع كاالبتكارتفسرىااالستمرارية كتبقىِٓأف

 تفسرىا عكامؿ أخرل. 
ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االبداع كاالبتكار اختبار الفرضية الثانية: 

 :كالربحية
 لفرضية الثانية:(يوضح نتائج اختبار اٚٔجدوؿ رقـ )

 :الربحية المتغيرات

Beta Sig 

 013. 2.523 االبداع واالبتكار
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R  .251a 

R Square .063 

Adjusted R 
Square 

.044 

F change 3.272 

 ـَُِِالمصدر:إعداد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية 
رؼ عمى أثر االبداع الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد لمتع

كاالبتكار عمى الربحية، كمف خبلؿ تحميؿ االنحدار تـ التكصؿ إلى أنو تكجد عبلقة 
( كمستكل 2.523إيجابية بيف االبداع كاالبتكار كالربحية حيث بمغت قيمة بيتا )

ككانت قيمة مستكل الداللة اقؿ مف مستكل الداللة المعتمد ( 013.المعنكية )
إلي أف نمكذج االنحدار ذك داللة F كقد أشار اختبار .اسة( في ىذه الدر َٓ.َ)

( sig =.000( بمستكل داللة )3.272المحسكبة ) Fإحصائية، حيث بمغت قيمة 
(، أما القابمية التفسيرية َٓ.َكىي اقؿ مف مستكل الداللة المعتمد في ىذه الدراسة )

( مما يشير إلى 251.( فقد بمغت )Rلنمكذج االنحدار كالمتمثمة في معامؿ التحديد )
% تفسرىا ٕٓ% تقريبان مف التغيرات في االبداع كاالبتكارتفسرىاالربحية كتبقىِٓأف

 عكامؿ أخرل. 
ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المخاطرة اختبار الفرضية الثالثة: 

 :كاالستمرارية
 (يوضح نتائج اختبار الفرضية الثالثة:18جدوؿ رقـ )
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 ةاالستمراري المتغيرات

Beta Sig 

 000. 4.382 المخاطرة

R  .181a 

R Square .033 

Adjusted R 
Square 

.013 

F change 1.645 

 ـَُِِالمصدر:إعداد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية 
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد لمتعرؼ عمى أثر المخاطرة 

بلؿ تحميؿ االنحدار تـ التكصؿ إلى أنو تكجد عبلقة عمى االستمرارية، كمف خ
( كمستكل 4.382حيث بمغت قيمة بيتا )، إيجابية بيف المخاطرة كاالستمرارية

ككانت قيمة مستكل الداللة اقؿ مف مستكل الداللة المعتمد ( 000.المعنكية )
ة إلي أف نمكذج االنحدار ذك داللF كقد أشار اختبار .( في ىذه الدراسةَٓ.َ)

( sig =.000( بمستكل داللة )1.645المحسكبة ) Fإحصائية، حيث بمغت قيمة 
(، أما القابمية التفسيرية َٓ.َكىي اقؿ مف مستكل الداللة المعتمد في ىذه الدراسة )

( مما يشير إلى 181.( فقد بمغت )Rلنمكذج االنحدار كالمتمثمة في معامؿ التحديد)
% تفسرىا ِٖطرةتفسرىااالستمرارية كتبقى % تقريبا مف التغيرات في المخاُٖأف

 عكامؿ أخرل.
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 :ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المخاطرة كالربحيةاختبار الفرضية الرابعة: 
 (يوضح نتائج اختبار الفرضية الرابعة:ٜٔجدوؿ رقـ )

 الربحية المتغيرات

Beta Sig 

 115. 1.592 المخاطرة

R  .181a 

R Square .033 

Adjusted R 
Square 

.013 

F change 1.645 

 ـَُِِالمصدر:إعداد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية 
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد لمتعرؼ عمى أثر المخاطرة 
عمى الربحية، كمف خبلؿ تحميؿ االنحدار تـ التكصؿ إلى أنو تكجد عبلقة إيجابية 

( 115.( كمستكل المعنكية )1.592حيث بمغت قيمة بيتا )، الربحيةبيف المخاطرة ك 
 .( في ىذه الدراسةَٓ.َككانت قيمة مستكل الداللة اقؿ مف مستكل الداللة المعتمد )

 Fإلي أف نمكذج االنحدار ذك داللة إحصائية، حيث بمغت قيمة F كقد أشار اختبار
قؿ مف مستكل الداللة ( كىي اsig =.000( بمستكل داللة )1.645المحسكبة )

(، أما القابمية التفسيرية لنمكذج االنحدار كالمتمثمة َٓ.َالمعتمد في ىذه الدراسة )
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% تقريبا مف ُٖ( مما يشير إلى أف181.( فقد بمغت )Rفي معامؿ التحديد)
 % تفسرىا عكامؿ أخرل.ِٖالتغيرات في المخاطرةتفسرىاالربحية كتبقى

 ت الدراسة حسب تحميؿ االنحدار المتعدد:(يوضح نتائج فرضيإٓجدوؿ رقـ )
حالة  الفرضية الرقـ

 اإلثبات

 ديعمت ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االبداع كاالبتكار كاالستمرارية. ٔ

 ديعمت ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االبداع كاالبتكار كالربحية. ٕ

 ديعمت الستمرارية.ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المخاطرة كا ٖ

 ديعمت ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المخاطرة كالربحية. ٗ

 ـَُِِالمصدر:إعداد الباحثكف مف بيانات الدراسة الميدانية 
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 أواًل النتائج:
/ لئلبداع كاالبتكار دكر ىاـ عمى المستكل الشخصي كاالجتماعي في العمؿ ُ

 الخاص.
 كار جديدة في سكؽ العمؿ./ االبداع كاالبتكار خمقاف أفِ
 / حقؽ االبداع قدر أكبر مف االستقبللية لؤلشخاص في العمؿ الخاص.ّ
 / مكنتريادة األعماؿ مف االبداع كاالبتكار بخمؽ منتجات لمدخكؿ في أسكاؽ جديدة.ْ
/ مكنت الريادة مف تكظيؼ مجمكعة مف الميارات لممارسة نشاط يتطمب االبداع ٓ

 فرد.بما حقؽ قيمة مضافة لم
 / نمت ريادة األعماؿ ركح المخاطرة لدل أصحاب المشركعات الصغيرة.ٔ
 / قادت الريادة الي امتبلؾ األعماؿ مع اقؿ قدر مف تحمؿ المخاطر.ٕ
 / البدء بفكرة ريادية دكف دراسة جدكاىا يعرض المشركع لمضياع.ٖ
/ساىمت المشركعات الصغيرة في خمؽ فرص جديدة لتكفير دخؿ ثابت لفترة ٗ

 طكيمة.
/غطت المشركعات الصغيرة جزء كبير مف احتياجات السكؽ المحمي فزادت دخؿ َُ

 الفرد.
 /استمرار المشركعات الصغيرة ساىـ في زيادة االستثمارات الكطنية.ُُ
/ ساىمت المشركعات الصغيرة في تنمية المكاىب كاالبتكارات في المدل ُِ

 الطكيؿ.
غيير اإلنتاج حسب متطمبات السكؽ /مكنت المشركعات الصغيرة مف سرعة تُّ

 لضماف االستمرارية.
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/درجة المخاطرة في المشركعات الصغيرة ليست مرتفعة مقارنة مع المشركعات ُْ
 الكبيرة.

 / المشركعات الصغيرة حققت النمك كزيادة الربحية بدرجة عالية.ُٓ
 ثانيًا: التوصيات:

 الحديثة. / االىتماـ بريادة األعماؿ باعتبارىا مف المفاىيـُ
/ زيادة االىتماـ باإلبداع كاالبتكار كذلؾ لتكسيع المشركعات كالدخكؿ في أسكاؽ ِ

 جديدة.
 / االىتماـ بريادة األعماؿ كذلؾ لتقميؿ المخاطر.ّ
 / ضركرة كضع دراسة جدكل لممشركعات المبنية عمى أفكار ريادية.ْ
 ة الدخكؿ./ االىتماـ بالمشركعات الصغيرة كذلؾ لخمؽ فرص أكبر لزيادٓ
 / زيادة االىتماـ بالمشركعات الصغيرة لممساىمة في زيادة االستثمارات الكطنية.ٔ
 / االىتماـ بالمشركعات الصغيرة بما يحقؽ النمك كزيادة الربحية.ٕ

 المراجع:
 المراجع بالمغة العربيةأكالن: 
درية، / أبكبكر كمصطفى محمكد، أخبلقيات كقيـ األعماؿ، الدار الجامعية، اإلسكنُ

 ـََُِ
 .َُُِاألردف:/ أحمد المعاني كآخركف ، قضايا معاصرة، دار كائؿ لمنشر ِ
دارة األعماؿ ّ / النجار، فايز جمعة صالح، العمي، عبدالستار محمد، الريادة كا 

 ـََِٔالصغيرة، عماف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع ، الطبعة األكلى، 
ؿ إستراتيجي( دار المنيج لمنشر / إلياـ فخرم، التسكيؽ في المشركعات )مدخْ

 ـ ََِٗكالتكزيع، األردف، 
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/ إيماف صالح عبدالفتاح، ندكة تطكير إدارة المشركعات، المنظمة العربية لمتنمية ٓ
 .ََِٔ/ٗ/ُْ-َُاإلدارية، القاىرة

/ بركدم نعيمة: التحديات التي تكاجو المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الدكؿ ٔ
يؼ مع المستجدات العالمية، الممتقى الدكلي حكؿ متطمبات العربية كمتطمبات التك

 ُٖ،ُٕتقىيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الدكؿ العربية، جامعة الشمؼ، 
 ـ. ََِٔأبريؿ 

دارة منظمات األعماؿ، الطبعة األكلى، دار ٕ / ببلؿ خمؼ السكارنة ، الريادة كا 
 ـ.ََُِالمسيرة لمنشر كالتكزيع ، األردف 

بركبي، مذكرة ماجستير: دكر اإلبداع كاإلبتكار في إبراز الميزة التنافسية.  / سميةٖ
 جامعة سطيؼ. ََُِ

/ صديقي مسعكد كمرزكقي مرزكقي، التفكير اإلبداعي لئلدارة كالتغيير في ٗ
المنظمة، ممتقى كطني حكؿ إستراتيجية التنظيـ كمرافقة الـ.ص.ـ في الجزائر، 

 .َُِٓجامعة كرقمة
دارة المشركعات الصغيرة، الجامعة / عامر خر َُ بكطمي: ريادة األعماؿ كا 

 ـ.َُِٖاإلفتراضية السكرية، الجميكرية العربية السكرية 
/ عبدالحميد مصطفى ابكناعـ: إدارة المشركعات الصغيرة: دار الفجز لمنشر ُُ

 . ََِِكالتكزيع  
تبة حامد، / كاسر نصر المنصكر كآخريف، إدارة المشركعات الصغيرة، دار كمكُِ

 ـ.ََِٖـ، ُُٕٔعماف: ص
/ محمد صالح الحناكم، محمد فريد الصحف كآخركف، مقدمة في األعماؿ في ُّ

 ـ.ََِْعصر التكنكلكجيا، كمية التجارة، جامعة اإلسكندرية، الدار الجامعية، 
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دارة المشركعات الصغيرة، دار أسامة ُْ / مصطفى يكسؼ كافي: ريادة األعماؿ كا 
 ـََُِعماف، الطبعة األكلى. -ألردفلمنشركالتكزيع،ا

/ نبيؿ جكاد، إدارة كتنمية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، المؤسسة الجامعية ُٓ
 ـ.ََِٕلمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت 

/ نبيؿ محمد الشمبي، دكر المشركعات الصغيرة في دعـ اإلبداع العربي، مجمة ُٔ
 ـ.ََِْارات العربية المتحدة،، جامعة دبي، األمٕٗآفاؽ إقتصادية، العدد

/ بسمة فتحي، دكر حاضنات األعماؿ كالتكنكلكجيا في حؿ مشكمة البطالة ُٕ
 لريادم األعماؿ، رسالة ماجستير، منشكرة، الجامعة االسبلمية.

/ بطاش كآخركف دكر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في التنمية اإلقتصادية، ُٖ
 ـ َُِْ

دارة منظمات األعماؿ، الطبعة األكلى، دار / ببلؿ خمؼ السكارنة، الر ُٗ يادة كا 
 .ََُِالمسيرة لمنشر كالتكزيع، األردف 

/ بياف حرب، دكر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في التنمية اإلقتصادية، َِ
 ـ. ََِٔرسالة ما جستير منشكرة، 

تكراه، / ياسر سالـ، ريادة األعماؿ الصغيرة كدكرىا في الحد مف البطالة، رسالة دكُِ
 ـَُِّالرياض، 

/ الكادم، محمكد حسيف ، المشركعات الصغيرة : ماىيتيا كالتحديات الذاتية مع ِِ
 ُ، عِٓإشارة خاصة لدكرىا في التنمية في األردف، المجمة العربية لئلدارة، مجمد

 ـ.ََِٓيكنيك)حزيراف(، 
يؽ في إلياـ فخرم، التسك  َُِِٓسبتمبر َْ/ مجمة دفاتر بكادكس العدد رقـ ِّ

 ـ.ََِٗالمشركعات )مدخؿ إستراتيجي( دار المنيج لمنشر كالتكزيع، األردف، 
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 العباس المبرد وموقفو مف القياس  النحوي مف خالؿ كتابو " المقتضب"ابو 

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 

Abu Al-Abbas Al-Mubarad and his position on the grammatical analogy 
through his book “Al Muqtadis. 

 

جامعة -بكمية اآلداب-المشارؾ  -أستاذ النحك كالصرؼ -د/ بخيت عثماف جبارة تقؿ
 كالية شماؿ دارفكر. -الفاشر. السكداف
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 .الممخص                                      

فيذا البحث في القياس النحكم، عند عالـ مف عمماء العربية الذيف ترأسكا مدرسة البصرة أال 
ىػ( كبالتحديد في كتابو المقتضب. غايتو بياف العبلقة بيف مصطمح القياس، ِٖٓكىكالمبرد)ت

ثراأللفاظ كبعض التراكيب النحكية التقعيدية مع مبلءمتيا المعنى، كىذه المفظة"القياس" مف أك
دكرنان عمى ألسنة النحاة كاستعماالن في مصنفاتيـ النحكية كليس البحث بصدد دراسة إحصائيةليذه 
نما ىكبياف األثر الميـ كالفاعؿ ليذه المفظة فكثيران ماترد بصيغة:" كالقياس كالقكؿ  المفظة، كا 

يف، كيسبؽ ىذيف المختار" عند المبرد،كاقتضت منيجية البحث أف  تقسـ ىذا البحث عمى محكر 
المحكريف،تمييد  كمقدمةكتتمكىما خاتمة، كثبت بالمصادر كالمراجع،المحكر األكؿ: القياس في 
النحك العربي. المحكر الثاني: ظاىرة رد الركايات عند المبرد في القياس النحكم. كاتبعت في 

 ىذاالبحث المنيج الكصفي التحميمي.

Abstract . 

 This research is in grammatical analogy, according to one of the 
Arabic scholars who headed the Basra School, namely Al-Mubarad 
(T. 285 H), specifically in his book Al-Mugtadab. Its purpose is to 
explain the relationship between the term analogy, and some 
grammatical structures, with its appropriateness to the meaning. And 
the chosen saying “at Al-Mubarad, and the methodology of the 
research required that this research be divided into two axes, and 
these two axes are preceded by a preface and an introduction, 
followed by a conclusion, and proven with sources and references, 
the first axis: analogy in Arabic grammar. The second axis: the 
phenomenon of replying narrations at Al-Mubarad in grammatical 
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measurement. In this research, the researcher  followed the 
descriptive analytical method.  

 تمييد: 

ربما يككف مف المفيد القكؿ أكالن بقفَّ فكرة ىذا البحث عندم تعكد في بدايتيا إلى  
سنكات خمت يـك كنت طالبان في الجامعة اإلسبلمية. فكنت أكاجو فيما رجعت إليو 

ق ( ّٖٓمف مصادر كمنيا " المقتضب كالكامؿ "مكاقؼ صريحة لدل  المبرد ) ت 
نقض أشعار الشعراء حيف تتعارض مع قياسو كقياس صحبو في رد ركايات  القـك ك 

البصرييف ، كلك انتيى بو ذلؾ أحيانا إلى مكقؼ المناىض لسيبكيو أك غيره مف أئمة 
 البصرييف.

كانت ىذه المكافؽ صريحة كبارزة في فكر المبرد كتراثو النحكم ككانت صراحتيا 
جة النحكم ، كتشير انتباه ككضكحيا مف القكة بحيث باتت معيا سمة متميزة في مني

الدراس كالمتتبع بؿ استغرابو أيضا كقد أثار غير مرة كاحدا مف رؤكس مدرسة القياس 
ىػ( فمـ يخؼ ضيقو كتبرمو بمكاقؼ أبي العباس ىذه ِّٗىكأبكالفتح بف جني)ت

كاتيمو بالتحكـ عمى السماع بالشيكة المجردة مف اإلنصاؼ فظمـ نفسو المف جعمو 
قائما عمى تمييد  -الذم اعتمد عمى المنيج الكصفي -البحث خصمو.كجاء ىذا

كمقدمة محكريف ، المحكر األكؿ :القياس  في النحك العربي، في حيف تناكؿ المحكر 
 الثاني،ظاىرة ردالركيات عند المبرد.في القياس النحكم

 المقدمة:  المبٌرد حياتو :

كنشق بالبصرة،حكالي سنة المبرد اسمو :ىك محمد بف يزيد بف عبد األكبر،كلد   -
عشرة كمائتيف، ككانت كفاتو ببغد سنة خمس كثمانيف بعد المائتيف، نزؿ المبرد بغداد 
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ليو انتيت رياسة العمـ بعد  طبقة  ككاف إماـ كشيخ أىؿ النحك، كالمغة في البصرة، كا 
ىػ( كأبي عثماف المازني، كتمقى العمـ عف شيكخ عصره فبدأ ِِٓأبي عمر الجرمي)

ىػ( كأخذ العمـ ِْٖىػ( كختمو عمى المازني)تِِٓة كتاب سيبكيو عمى الجرمي)بقراء
ىػ( كأبي حاتـ ِْٗعف جماعة منيـ المازني، كالزيادم)

 ـ،القاىرة"ََِٗالسَّجستاني."الحمكم،

 منيجو النحكم:

كاف لممبرد مجالس كمناظرات مع بعض النحاة، أشيرىا مع ثعمب،كلقد اعتمد 
عصره في تقصيؿ قكاعد  النحك ككضع أسسو عمى السماع كغيره مف عمماء -المبرد

كالقياس، كالتعميؿ،فالسماع عندىـ يعني النقؿ المباشر عف القراء كالركاة، ككاف المبر 
د يحتكـ إلى القياس، كلكنو لـ يكف يقدمو عف العرب، حيث يرفض ما كرد عف 

فكاىيـ، كلكف حيف التكجد ألسنتيـ  فقد كاف يردُّ ما يخالؼ الكثرة الكثيرة الدائرة في أ
ذا كتاب )المقتضب فإننا نجد يجمع بيف دفتيو  ىذه الكثرة  يفسح المجاؿ لمقياس.كا 

 ـ، القاىرة"ُِٗٗشكاىد متنكعة بيف السماع كالقياس في مكقفو النحكم."الراجحي،

 المحكر األكؿ: القياس في النحك العربي.

كاف نحكان تعميميان يمثؿ استجابة اليختمؼ اثناف عمى أفَّ النحك العربي،حينما نشق 
لحاجات أبناء الديف الجديد، مف غير العرب كمف بعض العرب الذيف اضطربت 
سبلئقيـ كباتكا غير قادريف عمى إعراب لغتيـ، بعد أف أثبتت األسباب بينيـ كبيف 
بيئات النقاء المغكم في أعماؽ جزيرتيـ المتسعة األرجاء كبعد أف استقركا ككلد ليـ 

 مصار تضـ أقكاما شتى مف أىالي البمداف المفتكحة خارج ببلد العرب.في أ
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كاف ىؤالء الناس يتعممكف العربية ، مف خبلؿ النصكص الفصيحة الممثمة في كبلـ 
اهلل ككبلـ العرب الفصحاء شعران أكنثران" الجاحظ ، البياف كالتبيف بدكف تاريخ 

نسابيا، ككاف ليذه الميمة شيكخ "مايستدعي ذلؾ مف ركاية أخبار العرب كأياميا كأ
كمؤدبكف يؤدكنيا مف أمثاؿ أبي األسكد الذم نقؿ عف" أنو كاف يعمـ العربية"أبكالطيب 

ـ ، القاىرة"كلـ تكف العربية يكمذاؾ نحكان كالصرفان، بؿ كانت نصكصان ُْٗٗالمغكم ،
نما كاف الناس يتفاضمكف يكميا في معرفة الغريب "أبك تحتكم الفصيح كالغريب ، كا 

ـ "كىذه أيضا كانت حاؿ طبقات مف العمماء بعد أبي  األسكد ُْٗٗالطيب المغكم 
مف أمثاؿ عنبسة بف معداف الفيؿ كعبد الرحمف بف ىيرمز كيحيى بف يعمر كنصر بف 
عاصـ كأبي عمركبف العبلء كغيرىـ ممف أخذ عنيـ كبلـ العرب كخطبيـ كأشعارىـ 

متقخريف مف طبقة الجاحظ كغيره،فجمعكىا مدكنة في صحائؼ متفرقة كقعت بقيدم ال
 لنا فيماخمفكا مف مصنفات.

كظمت حاؿ عمماء المغة عمي ىذه الشاكمة حتي كاف عبداهلل بف أبي إسحاؽ 
الحضرمي الذم أرسي دعائـ النحك بمفيكمو الدقيؽ حيف تجرد القياس فاتسع فيو ، 

 ـ، القاىرة"ُٓٓٗككاف أكؿ مف "بعج النحك كمد القياس كبسط العمؿ"الزبيدم،

كمنذ ذلؾ الحيف ترعرع النحك العربي في ظؿ القياس العقمي كاقتراف بو فاستنبطت 
قكاعده كمدت فركعة لتككف أداة تعميمية بيف أيدم األجياؿ التي نيضت بقعباء التقدـ 
الفكرم كالحضارم الشامؿ كما يقتضيو مف إدارة مرافؽ الدكلة الجديدة كتنظيماتيا 

 بعد اتماـ عممية تعريب الدكاكيف في العراؽ كالشاـ كغيرىما . المختمفة كبخاصة

كلعؿ مف نافمة القكؿ اإلشارة إلي أف عبداهلل ابف إ سحؽ الحضرمي كغيره مف النحاة 
الذيف خمفكه في متابعة المسيرة النحكية مثؿ عيسي بف عمر كأبي الخطاب األخفش 
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عمـ الكبلـ أك الدارسيف لو ، كىك كالخميؿ بف ابف أحمد كغيرىـ كانكا مف المشتغميف ب
عمى المنطؽ األرسطي العقمي المجرد ، حيث كاف  –كما ىك معمـك  –يقـك في بنائو 

ذلؾ سببا في إلقاء ظمو عمى الدرس النحكم فصارت أسسو كمقكالتو ركائزكاضحة في 
 الفكر النحكم عند العرب.

مف أركاف أصكليـ في  كالقياس الذم استعاف بو الفقياء أيضا كجعمكه ركنا بارزا
استنباط الحكـ الشرعي استعاف بو النحكيكف بعد ذلؾ كجعمكه ركنا بارزا أيضا في 
أصكليـ التي بنكا عمييا عممية استبناط األحكاـ النحكية ، كىك كاحد مف أصكليـ 

 االستداللية الثبلثة : القياس كالسماع كاستصحاب الحاؿ.

عد أخطر األصكؿ الثبلثة شقنان حيث اىتـ كلعؿ القياس عند النحكييف صار فيما ب
حؽ قرينو السماع لدل جماعة كثيرة مف النحكييف أمثاؿ المبرد الذم سنعرض لطائفة 

ق (  الذم أثر عنو قكلو ّٕٕمف مكافقة في ىذا الشقف كأبي عمي الفارسي )ت 
"أخطئ" في خمسيف مسقلة في المغة كال أخطئ في كاحدة مف القياس كتمميذه "بف 

ىػ( الذم يحتذم حذك شيخو الفارسي قائبل : إف مسقلة  ِّٗـ القاىرة)تََُٗ، جني
كاحدة مف القياس أنبؿ كأنبو مف كتاب لغة عند عيكف الناس "الزجاجي،بدكف تاريخ" 

ىػ( الذم تقثر الفارسي في كثير مف مكاقفو ٗٔٔكابف عصفكر اإلشبيمي )ت
 كاختياراتو " الحمكم"

صكؿ الثبلثة التي يستدؿ بيا في صناعة اإلعراب كالحؽ أف ىذ ا األصؿ مف األ
يتفؽ في اعتماده أصحاب المذاىب النحكية عامة ، فالكسائي شيخ الككفييف ىك 

 الذم يعزل إليو البيت : 

 انما النحك قياس يتبع
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 ىػ القاىرة"ُِٓٓكبو في كؿ أمر ينتفع " الحمكم،

رفضو بؿ ينبعث حكؿ  كالخبلؼ بيف المدرستيف ال ينبعث حكؿ اعتماد القياس أك
تجكيز صكر مف اإلعراب كالتعبير المغكم قاسيا الككفيكف عمى شكاىد مف كبلـ 

ـ القاىرة "ثـ لـ يشاءكا بعد ُِٗٗالعرب كقعت إلييـ كأخطقىا البصريكف"الراجحي"،
ـ"أكؿ األمر ثـ لنزعة منيجية بعد ذلؾ  تمخضت ُِٔٗذلؾ لنزعة إقميمة "الزجاجي،

 كيتيف .عف ظيكر مدرستيف  نح

نكاره في النحك ال يتحقؽ كما  فالقياس إذف ركيزة ميمة في عممية البناء النحكم ، كا 
ىػ (  ألف النحك كمو قياس ٕٓٓيقكؿ النحكم األصكلي أبك البركات األنبارم |)ت 

كليذا قيؿ في حده : النحك عمـ بالمقياس المستنبطة مف استقراء كبلـ العرب فمف 
نحك ، كالنعمـ أحدان مف العمماء أنكره لثبكتو بالدالئؿ القاطعة أنكر القياس فقد أنكر ال

ـ،دمشؽ" كالسؤاؿ الذم يشخص أمامنا ُٕٓٗكالبراىيف الساطعة "ابف األنبارم،
 اآلف:ماىي آفاؽ القياس النحكم عند المبرد، كأيف ترسـ حدكده؟

لنحكم عند الذم يتبادر الذم إلى الذىف في ىذا المقامقمامنا ىك : أف حدكد القياس ا
المبرد يفترض أف ال تتجاكز حدكد القياس البصرم ، أليس ىك إماـ البصرييف في 
ليو انتيت زعامة النحك ، ألـ يكف ىك الذم كقؼ في بغداد ندا خطيرا لشيخ  عصره كا 

ىػ" فبلبد أف يككف قياسو إذف قياس أصحابو ُِٗالككفييف آنذاكقبي العباس ثعمب )ت
ف إال بالفصيح " المنقكؿ النقؿ الصحيح الخارج عف حد البصرييف الذيف ال يعتمدك 

ـ"  كيقكم ذلؾ انيـ نقمكا عف المبرد قكلو : ُٔٓٗالقمة الي حد الكثرة "ابف األنبارم،
إذا جعمت النكادر كالشكاذ غرضؾ كاعتمدت عمييا في مقاييسؾ كثرت زالتؾ 
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حيح كالقياس ـ،حيدرأباد" كجاء في المقتضب أ"يضا : السماع الصُٓٗٗ"السيكطي ،
 المطرد ال تعترض عميو الركاية الشاذة "   .

كيقكؿ أيضا مكافؽ كجدناىا عند المبرد ىي مف الكضكح كاإلثارة بحيث لـ ينتج مف 
التعرض ليا حتي أئمة البصرييف أنفسيـ ، بؿ يمكف القكؿ دكف تكرط في المبالغة 

 أنيا تشكؿ في نحك المبرد ما يمكف تسميتو:

 ظاىرة رد الركايات  عند المبرد.المحكر الثاني :

كىذه تتجمي في فكر المبرد بقكثر مما تتجمي عند أم بصرم سكاه ، كىك فيما يخيؿ 
إلى تكرط في التكغؿ بعيدا في ىذا الشقف نبالا في رد فيض مف المركيات تمسكا 
بقياس عقده البصريكف عمي استقراء ناقص ، فإف أعجزه رد الركاية المكثقة لجقإلي 

 ميا عمي صكرة ال تبرأمف  التفاىت كالتنجك مف الكقكع في المفارقة .تقكي

 فمف مكاقفو الممثمةالتجاىو ىذا:

/ إنو يرىف قكليـ : لكالؾ كلكالم كاللكه لحف كالمعركؼ أف لكال أداة شرط تفترف ُ
باسـ أك الخفض أك بضمير رفع ، فإذا اتصمت بضمائر النصب أك الخفض في مثؿ 

ىػ، ُِٖٓلكالؾ كلكاله فيي عند سيبكيو حرؼ جر "المبرد،قكليـ :  لكالم ك 
القاىرة""كعند األخفش أنيا عمى بابيا كأف ذلؾ مما كقع فيو ضمير الخفض المتصؿ 
مكقع ضمير الرفع الخفض المتصؿ فيما حكي مف قكليـ : ما أنا كانت كال أنت 

 كانا.
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ؽ في ىذا كلكنو كالمبرد يرد أف لكال التجر الظاىر فيكؼ تجر المضمر ؟ كىكمح
أنمكالؾ كلكاله لحف، كأف قكؿ يزيد بف الحكـ الثقفي معاتبا ابف  –كما قدمنا  –يرل

 عمو في قصيدة :

 ككـ مكطف لكالم طحت كما ىكل ** باجرامو في قنة النيؽ منيكم

فييا لحف كثير غير ىذ، –كما يزعـ  –لحف ال ينبغي أف يحتج بو ، كالقصيدة 
ؿ في الكامؿ :كالذم أقكلو : إف ىذا خطق اليصمح إالأف ـ"قاََِْسيبكيو،القاىرة،

". قاؿ مف  ُّتقكؿ لك ال أنت ، كما قاؿ اهلل عز كجؿ "لك ال أنت لكنا مؤمنيف. سبق
 خالفنا فيك البد يزعـ أف الذم قمناه أجكد . كيدعى الكجو االخر فيجيزه عمى بعده."

نحكيكف عنيـ فقنشد الفراء كما عده المبرد ىنا خطق كرده عمى العرب لغة حكاىا ال
 مما ينسب إلى عمر ك بف العاص يخاطب معاكية .

ـ ُٓٓٗأتطمع فينا مف أرؽ دماءنا **  كلكالؾ لـ يعرض الحسابنا حسف المبرد،ا
 القاىرة"

 كأنشدأيضا مما ينسب البف أبي ربيعة 

 أك مت بعينيا مف اليكدج 

 ـ القاىرة"ََِٖلكالؾ ىذا العاـ لـ أحجج "الفراء،

 نشد غيره : لككـ  ساغ لحمي عندىا كدـ كأ

 كأ نشدكا : لكاله ما قمت لدم الدراىـ 

 ـ،بيركت لبناف"ََِٔكأنشدكا : كلكليـ لكنت كحكت بحر. "السيكطي،
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 كأنشد المبرد نفسو في الكامؿ:

 كيـك يجئ تبلفيتو ** كلكالؾ ال صطمـ العسكر"

أبا عمر ) الجرمي (  فيما نقؿ عنو ابف النحاس كحديث أف –كلكنو أيضا يقكؿ 
اجتيد في طمب مثؿ لكالؾ كلكالم بينا يصدفو اك كبلما ماثكرا عف العرب فمـ يجده 

مدفكع لـ يقت عف ثقة كيزيد بف الحكـ ليس بالفصيح  –قاؿ : كىك أم لكالؾ كلكالم 
 ـ"ََِْكقاؿ : إذا نظرت إلى القصيدة رأيت الخطق فييا فاحشا ،ا"لمبرد،

صدقو الجرمي كيعتد بو إذا كانت ىذه النصكص ال تكفيو كال كال ندرم أم الكبلـ ي
تكفي المبرد مف بعده ليكفنا بصحة ما جاء فييا كىؿ يصح في مذىب النحك أف 
ترفض كؿ ىذه النصكص كترد ىذه المركيات خضكعا لقاعدة بنيت عمى استقراء 

ي قبكؿ ناقص لـ يستكؼ تعبيرات العرب عامة . ألـ يكف األخفش أسمـ مكقفا منو ف
ما يخالؼ مقاييسو أك لـ يكف سيبكيو أشد تحرجا في التصدم ليذه العبارات 
كتخطيء أصحابيا فقثر تكجييا كجية أخرم تنال بيا عف الحكـ عمييا بالمحف ؟ 
يقكؿ أبك البركات األنبارم : "كأما إنكار أبي العباس المبردجكازه فبلكجو لو ألنو قد 

 ـ، القاىرة"ُٓٓٗىـ ."ابف األنبارم،جاء ذلؾ كثيرا في كبلميـ كأشعار 

أنو عمىقم حاؿ مكقؼ كاف المبرد حريا بقف يعدؿ عنو لما تكاتر سماعة عف العرب 
 مما ال يمكف  الطعف في صحتو ، فالمغة أكسع مف أف تحدىا الحدكد الضيقة .

قررر سبيكيو كجميكر النحكيف أف االسـ يرخـ في غير النداء عند الضركرة  -ِ
رد ذلؾ كقصر الترخيـ عمى لغة مف لـ ينك خاصة كدليمو أف ذلؾ حذؼ كيككف المب

مف األسماء نحك يد كدـ ، كىذا النكع إنما يككف إعرابو في الحرؼ الذم يمي 
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المحذكؼ كال ينتظر غيره كالحجة لسبيكيو أف ىذا الحذؼ مشبو بالنداء فجاز فيو 
الترخيـ فيو أم فيما زاد عمي ماجاز في النداء . كالدليؿ عمى ذلؾ أنو يككف فيما كاف 

 الثبلثي . كشاىد قكؿ الشاعر:

 إف ابف حارث اف اشتؽ لرؤيتو ** اك امتدحو فإف الناس قد عممكا

 كجاء في شعر جرير :أال أضحت حباكـ رماما ** كأضحت منؾ شاسعة أماما

 كيرد المبرد ىذه الركاية كيزعـ أف صكابيا : 

 ـ"ََِٔد رخـ في النداء "سيبكيو،كما عيدم كعيدؾ يا أماما ** فيككف ق

 كحيف يكاجو بقكؿ زىير :

 خذكا حظكـ يا آؿ عكـر كاذكركا ***  أكاصرنا كالرحـ بالغيب تذكر 

نما ىكممنكع مف  يعجزه رد الركاية فيقر إلى التقكيؿ ليدعي اف عكـر ليس مرخما كا 
 ـ القاىرة"ُٕٕٗالصرؼ عمى معني القبيمة ."البغدادم،

 ابف احمر :كحيف يكاجو بقكؿ 

 أبك حنشى يؤرقنا كطمؽ ** كعباد كآكنو أثاال

يجعؿ أثالة معطكؼ عمى ضمير المنصكب في كيؤرقنا أم أف أباحنش كطمقا كعبادا 
م ؤرقكف الشاعر كيؤرقكف معو أثاؿ . فاأاؿ مؤرؽ ال مرؤؽ "الزجاجي "مع أف سياؽ 

م رخـ لمضركرة، فحذفت الحادثة ال يؤيد ىذا التغير فيؤالء النفر بما فييـ أثالة الذ
فتاؤه ىمككا جمعيا فبكاىـ الشاعر بقبيات معركفة كقيؿ فارقكه كليس بالمبرد حاجة الي 
ىذا التقكيؿ لبعيد فيجعؿ أثالةحبا بعد أف تكفاه اهلل أليست ىذه مفارقة جرىا عميو 
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ال فما العبلقة  تثبت بقياس عقمي مبني عمي استقراء ناقص كمبدأ ذىني مجرد ، كا 
يد كدـ كنحكىا مما استقر عمى صكرة كاحدة كاألسماء التي ترخـ لمضركرة كلـ  بيف 

ال يككف كبلـ العرب المرجع في بناء القاعدة ال القيـ العقمية المجردة مما يخمؽ مكقفا 
 ترفضمعو أساليب كتعبيرات فصيحة ػك تؤكؿ بما يفسد معناىا كسبلمتيا.

عميما ، كاستشيد لذلؾ بقكؿ أحدىـ ذىب سيبكيو إلى صحة إعماؿ فعؿ كفعيؿ ف -ّ
 : حذر أمكرا ال تضير كآمف ** ماليس منجية مف األقدار 

 كيؤيده قكؿ زيد الخيؿ الطائي:

 أتاني أنيـ مؤقكف عرضي ** حجاش الكرمميف ليا فديد

 كقكؿ ساعدة بف جؤية في كصؼ حمر كحشية حتي شآىا كميؿ مكىنا عمؿ 

 باتت أيضا في كصؼ أتاف كحشية 

 حؿ شنج عضادة سمحج   ** براتو ندب ليا ككمكـأك مس

كالمبرد يمنع إعماؿ ذلؾ بحجة أف فعيبل اسـ فاعؿ مف فعؿ كفعؿ ال يتعدل فكذلؾ 
ما اشتؽ منو ككذلؾ فعؿ اسـ فاعؿ مف فعؿ الذم ال يتعدل فيك إذف كفعمو ال 

 يتعدل.

نكارىا أك بتقكي –كعادتو  –كيكاجو جممة الشكاىد ىذه  ميا اليخمك مف برد الركاية كا 
التيافت فيك ينقؿ عف المازني بق ف يحي البلحقي أخبره أف سبيكيو سقلو ىؿ يحفظ 
بيتا في إعماؿ فعؿ ، فكضع لو ىذا البيت : حذر أمكرا . قاؿ فالبيت مصنكع كقاؿ 



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 371 

نما القياس الحاكـ عمي ما يجيء مف  في المقتضب كىذا بيت مصنكع محدث ، كا 
 ىذا الضرب كغيره .

صحة ىذا القياس الذم تمسؾ بو المبرد فطعف في ركاية غيره ، فالفعؿ  كال ندرم
حذر ياتي الزما كمتعديا فمف تعديتو قكلو تعالي : "يحذر المنافقكف أف تنزؿ عمييـ 

"كقكلو تعالي : "فميحذر الذيف يخالفكف عف  ْٔسكرة  تنبئيـ بما في قمكبيـ ". التكبة 
لة تعالي : "كنرم فرعكف كىاماف كجنكدىما "كقك  ّٔأمره أف تصيبيـ فتنة . النكر 
" . أم يحذركنو ، فحذؼ العائد . كقكلو تعالي :"  ٔمنيـ ما كانكا يحذركف القصص 

." كغيرىا مف المكاضع التي  ِّٓكاعممكا اف اهلل يعمـ ما في انفسكـ فاحذكره . البقرة 
ذا أبينا قبكؿ بيت ال بلحقي فماذا نفعؿ تجاكزت فييا حذر فاعميا ؟عمى المفعكؿ .  كا 

بقكؿ زيد الخيؿ ؟ كعند المبرد في مكاجية بيت لبيد تقكيؿ اليخمك مف  مفارقة 
مضحكة فيك يرىقف عضادة منصكب عمي الظرفية ، الينكر أف تعمؿ فييا ىذه 

 األمثمة ) الصيا ( إذ قد تعمؿ فييا ركائح االفعاؿ ."

ائح األفعاؿ ىذه تطالعنا كبيذه المفارقةأيضا كجو بيت ساعدة بف جؤية كحكاية رك 
 أيضا عند النحاة في تفسير النصب في قكؿ أبي المنياؿ:

 أنا أبك المنياؿ بعض األحياف 

 كقكؿ عبيداهلل بف ماكية : انا ابف ماكية إذ جد النقر.

كقكؿ العرب: الميمة اليبلؿ ، كالتمر شير فاجر  ، كسكاىما كحيف أعيا النحكييف 
ذفي  البيتيف ، كالميؿ كشير في المثاليف قالكا : إنيا ايجاد عامؿ لنصب بعض كا 

 ظركؼ كالظركؼ  تعمؿ فييا  ركائح األفعاؿ.
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كلعؿ النحك كالمغة ال يضاراف لك تحرر القـك مف عقدة العامؿ ىذه كحرركا المغة منيا 
فققركا بقف ظاىرةالنصب ال تحتاج عامؿ يفسرىا ، كأف الرفع كالخفض ىي عبلمات 

 تكابعيا كليستا نمرتيف لعكامؿ لفظية أك معنكية .لئلسناد كاإلضافة ك 

حاجة إلى رد كبلـ العرب أك تقكيمو عمى النحك  –لك فطف الي ىذا  –ما كاف بالمبرد 
المضطرب ، كال كاف بو حاجة أيضا إلى الطعف في تثبيت سبيكيو كالتشكيؾ فييا 

خرم عنيـ . يقكؿ فيما أجا زه مما استند فيو إلى كبلـ العرب كايدتو فيو النقكؿ األ
ابف عصفكر ، كىذا الذم ذكره بك العباس المبرد ال يمتفت إليو ألف سيبكية ذكر 
البيت كلـ يذكر أف البلحقي ىك الذم أنشده ، كسيبكيو رحمو اهلل حفظ لما يركيو مف 
أف ينقمو عف غير ثقة ، فبل يطعف في ركايتو بقكؿ مف اقر عمى نفسو بالكذب كقاؿ 

مكسي : كيؼ يجكز ىذا عمي سيبكيو كىك المشيكر في دينة  أبكنصر ىاركف بف
نما  كعممو كعقمو كأخذه عف الثقات  الذم الاختبلؼ في عمميـ  كصحة نقميـ ، كا 

 أرادالمبلحقي بقكلو : فكضت لو ىذا البيت فركيتو لو" .

جكز الككفيكف ترؾ صرؼ ما ينصرؼ في ضركرة الشعر ، كلكثرة ما كرد في  -ْ
العرب كافقيـ عمى جكازه جماعة مف البصريف منيـ األخفش  كأبك  ىذا الباب عف 

عمي الفارسي القياسي المعركؼ كأبك القاسـ بف برىاف كأبك البركات االنبارم صاحب 
اإلنصاؼ . قاؿ األنبارم كالذم أذىب إليو في ىذه المسقلة مذىب الككفييف لكثرة 

 اس."ابف األنبارم،النقؿ الذم خرج عف  حكـ الشذكذ  ال لقكتو في القي

كقد أكرد األنبارم  مف شكاىد الككفييف طائفة جاز ت  ستة عشر  شاىدا  كليذا 
كافؽ الككفييف جماعة المتق خريف كمنيـ ابف مالؾ كابف ىشاـ كابف عقيؿ كأبك حياف  
كالسيكطي  كالبغدادم عبد القادر كغيرىـ . كلما تقدـ  مف كثرة النصكص المؤيدة  
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كاف  أبكبكر بف السراج البصرم تمميذ المبرد يقكؿ : لك صحت  لمذىب الككفييف
 الركاية في ترؾ صرؼ ما ينصرؼ لـ يكف بق بعد مف قكليـ :

فيبناه يثرم رحمة قاؿ قائؿ ** لمف جمؿ رخك المبلط نجيب "المبرد، المقتضب بدكف 
 تاريخ"

الساكف  كىك يريد أف الضركرة إذا كانت مسكغا لحذؼ المتحرؾ فيي بحذؼ التنكيف
 أكلى كىذه حجة قياسية تضاؼ إلى حجة السماع الكثير .

كالذم احتج بو البصريكف لمنع ذلؾ كتثبت بو المبرد ىك أف األصؿ في األسماء 
الصرؼ ، فتركو يؤدم إلى رد االسـ عف األصؿ إلى غير أصؿ ، كيؤدم إلى أف 

ف اضطر ) الشاعر ( إلى ترصرؼ يمتبس ما ينصرؼ بما ال ينصرؼ" قاؿ المبر: " كا 
نما يجكز فييا أف  ماالينصرؼ لـ يحز لو ذلؾ، كذلؾ ألف الضركرة التجكز المحف كا 

 ترد الشيء إلى ماكاف لو قبؿ دخكؿ العمة"المبرد"

كىذه الحجة التي تمسؾ بيا القـك كفييـ المبرد  ىي كما ترم  حجة عقمية افتراضية 
مما سمكه تنكيف التمكيف " صرفة فالتنكيف الذم ىك الصرؼ ليس أصبل في األسماء 

ىػ فإف ُٖٓكما يقكؿ السييمي ت  –فميس دخكؿ التنكيف في األسماء عبلمة لمتمكف 
العرب ال  تريدأف تشعر المخاطب بتمكف اسـ كال أيضا ) كذاا( التمكف معني تحتاج 
الي بيانو كاعبلـ المخاطب بو ، كالأ يضا قرطعبة كىديد  كدرداقس كىي كميا  

تمنكنا في الكبلـ مف أحمر  كأشعر بيضاء  كحسناء   ، بؿ  ىك   منصرفة بقكثر
 أكثر تمكنا في الكبلـ  كىـ لو أكثر استعمبل "السييمي ،القاىرة،بدكف تاريخ"
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فالتنكيف عبلمة لبلنفعاؿ كليس لمتمكف  ، فيـ ينكنكف حيف يريدكف فصؿ االسـ عما 
نما نكنت بعض بعده  ، ك ىك  في األصؿ عبلمة تنكير "مصطفى، القاىرة ،" كا 

األعبلـ ألنيا منقكلة عف أصكؿ منكرة كليذا لـ  ينكف العمـ المرتجؿ كال العمـ 
 األعجمي كال العمـ المنقكؿ عف فعؿ كنحكه ألنو نقؿ عف  أصؿ غير منكف .

نما ىك  يقكؿ ؿ السييمي  : كمما يدؿ عمىقف  التنكيف ليس ىك عبلمة لمتمكف كا 
ينئذك يكمئذ ، فنكنكا لما أرادكا فصؿ إذ عف الجممة عبلمة لبلنفصاؿ  قكليـ :  ح

كترككا التنكيف حيف قالكا : إذ زيد قائـ لما أضافكا الظرؼ إلى الجممة ، كليس في 
الدنيا  اسـ اقؿ تمكنا مف إذ كال أشبو منيا بالحرؼ كقد تككف حرفا  محضا بمعنىقف 

. كىي  ىنا  ّٔلزخرؼ "في نحك قكلو تعالي: "كلف ينفعكـ ل  اليـك إذ ظممتـ ." ا
كذلؾ في مذىب سيبكية . قاؿ : كمما يدلؾ عمىقنيا عبلمة فصؿ سقكطيا في الكقؼ 
إذ السككت مغف عنيا كأقكل في الداللة عمى فصؿ االسـ  منيا "السييمي، 

 القاىرة،بدكف تاريخ"

استشيدكا الككفيكف لصحة مذىبيـ في جممة ما  استشيدكا بو قكؿ العباس بف 
 ممي . مرداس الس

 كما كاف حصف كال حسابس ** يفكقاف مرداس في مجتمع .

فمنع صرؼ مرداس كىك منصرؼ ، لضركرة الشعر كلكف المبرد ال يريد التخمي عف 
مكقفو القياسي العقمي االفتراضي فرد  ىذه الركاية بدعكىقف الركاية في األصؿ : 

األفغاني،دمشؽ بدكف يفكقاف شيخي ، باإلفراد أك التثنية . كيريد بشيخييقبكية "
تاريخ"يعمؽ ابف مالؾ في شرح التسييؿ عمى ىذا المكقؼ قائبل : كلممبرد إقداـ في رد 
ما لـ يرد مع أف البيت  بذكر مرداس ثابت بنقؿ العدؿ عف العدؿ في صحيح 
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البخارم كمسمـ كذكر شيخي  ال يعرؼ لو سند صحيح كال سبب يدنيو مف التسكية 
 ادم"فكيؼ مف الترجيح "البغد

كيذكر ىنا أف المبرد لـ يخترع ىذه الراكاية فالرجؿ ال يؤتى مف امانتو في النقؿ بؿ 
ىي  ركاية  كردت في السيرة النبكية"ابف ىشاـ، البابي الحمبي، القاىرة،بدكف تاريخ" 

كما يركل  –كلكف المـك  يتجو إليو في رد ركاية صحيحة مع أنو حكي عف العرب 
سبلـ عميكـ . بدكف تنكيف ألف المفظة كما يرل كثرت   –ابف جني في سر الصناعة 

في كبلميـ  فحذؼ تنكييا تخفيفا كما خففكا لـ  يؾ  كال تبؾ كال أدر 
ـ بيركت لبناف"فإذا كاف ترؾ التنكيف يقع في كبلميـ  لمتخفيؼ فيبل ََِٔ"البغدادم،

 جاز كقكعو في أشعارىـ لمغرض نفسو كىي مكضع ضركرة ؟ 

لمبرد أف يسمـ ىنا بما قاؿ بو الككفيكف ما دامت شكاىده مف الكثر ة كاف األكلى  با
بحيث ال يصح تجاىميا ككاف في مكافقتو الككفييف عمى  صحة كقكع مف البتداء 
الغاية في الزماف بعد أف  تعددت شكاىدىا  أصح مكقفا مما ىك عميو ىنا  عمى 

نكه عمي استقراء ناقص الرغـ  مف رفض البصرييف قبكؿ ذلؾ خضكعا  لمذىب فييا ب
كرد في كتاب سيبكيو  ، ككاف تعدد األمثمة  التي  جاءت مف ذلؾ دافعا لكحد مف 
أئمة القياس ىك  أبك عمي الفارسي ألف يتكقؼ قائبل :  ينبغي أف  ينظر  فيما جاء 

ف  لـ  يكثر تؤكؿ "السيكطي، القاىرة،  مف ىذا فإف كثر قيس  عميو كا 

تسكيف آخر المعرب مف األسماء كاألفعاؿ لضركرة الشعر أجاز  النحكيكف عامة  -ٓ
 كأكردكا في ذلؾ جممة مف الشكاىد منيا قكؿ جرير: 

 سيركا بني العـ فاألىكاز منزلكـ** كنير تيرل فما تعرفكـ العرب
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 كقكؿ األ فيشر األسدم :

 رحت كفي رجميؾ ما فييما * كقد بدأىنؾ المئزر 

 كقاؿ الراعي: 

 لكـ نسبا تابى قضاعة أف تعرؼ

 كأبنانزار فقنتـ بيضة البمد

 كقكؿ أبي داكد:

 فقبمكني بينكـ لعمي** اصالحكـ كاستدرج لكيا "ابف جني،"

 كغيرىا كثير كلعؿ أكثرىا شيرة قكؿ امرئ القيس: 

 فاليـك اشرب غير مستحقب ** إنما مف اهلل كال كأغؿ .

ة ، كمثؿ بؿ  كرد شيء  مف ذلؾ في بعض  القراءات كىي ليست مكضع ضركر 
" كحكاية ْٓ"كفتكبكا إلى بارئكـ . البقرة  ٕٔقراءة أبي عمرك :"إف اهلل يقمركـ . البقرة 

" كىي  فيما ينتقؿ ابف جني  لغة  َٖأبي زيد : "بمى كرسمنا لدييـ  يكتبكف "الزخرؼ 
 ـ"ََِٗلتىميـ "ابف جني"القاىرة،

المبرد عمىكثرتو كتعدد كلكف لـ يقع القبكؿ عند  المبرد لـ يقع مكقع القبكؿ عند 
شكاىده فقنكره كرد شكاىده كادعىقف الركاية في شعر امرئ القيس : فاليـك أسقي 
....المبرد، الكامؿ"كال شاىد فييا . كىي فيما يبدكأيضا  ركاية األصممي  في الديكاف 
كال يخفى ما كاف األصمعي  يفعميفي مثؿ ىذه المكاضع حرصان عمى طرد القكاعد 

 .اإلعرابية 
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كالمـك يتجة  لممبرد في إنكار ق الركاية األكلي  كاعتراضو عمييا ، كعمييا فيؿ كاف 
بو حاجة  إلي ذلؾ مع ىذه الكثرة مف الشكاىد المماثمة لما كرد في شعر امرئ القيس  
لمجرد قياس رسمو النحاة  كاقتضت الضركرة غيره .  كأف غزارة  األمثمة التي كردت 

صرم ابف جني يقره عمى أنو ظاىرة لغكية في الشعر كالنثر فيو  جعمت القياسي الب
نكارىا كتجاىميا  لـ أراد ذلؾ  بؿ كجو لكمو  إلى  المبرد قائبل :  أحيانا  ال يتييق كا 
اعتراض  ابي العباس في ىذا المكضع انما ىك رد لمركاية كتحكـ عمي السماع 

ابف جني" كقاؿ في بالشيكة ، مجردة مف النصفة كنفسو ظمـ المف جعمو خصمو "
المحتسب : كاما اعتراض أبي العباس ىنا عمىالكتاب ) كتاب سيبكيو ( قائما ىك 
عمى العرب ال عمى صاحب الكتاب . ألنو حكاه كما سمعو كال يمكف في الكزف 
أيضا غيره . كقكؿ أبي العباس :  إنما الركاية فاليـك فاشرب ، فكانو قاؿ لسيبكيو : 

ذا بما األمر ىذا الحد مف العرؼ كذبت عمى العرب كلـ ت سمع ما حكيتو عنيـ ، كا 
فقد سقطت كمغة القكؿ معو . ككذلؾ إنكاره عميو أيضا قكؿ الشاعر : كقد بدأمنؾ 

 مف المئزر .

فقاؿ : انما الركاية كقد بدا ذاؾ مف المئزر كما أطيب العرس كلك ال النفقة ككذلؾ 
 االعتراض عميو في انشاده قكلو : 

 ـ"ََِٔ في الغكاني ىؿ && يصبحف اال ليف مطمب "سيبكيو،البارؾ اهلل

كقكؿ األصمعي : في الغكاني ما يريد : في الغكانيقما ،كيخفؼ اليمزة ، كقكؿ غيره  
في الغكاف أما، كلككاف إلى الناس تخير ما يحتممو المكضع كالتسبب اليو رأم برد 

الجماعة بو كأكصؿ إلى المراد أقـك مف –سيبكية  –الركاية أك تجكيزىا ( لكاف الرجؿ 
 منو كأنفى لشغب الزيا كاالضطراب عنو "ابف جني"
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كال يخفي ما في ابف جني ىنا مف السبلمة فيك لـ يشقأف يتحمؿ لتقكيؿ الركايات بعد 
اف رأل اطرادىا كلـ يحاكؿ ردىا كما فعؿ المبرد  كاالصمعي  أيضا رغبة في طرد 

كءا نقضيا كلك كاف ذلؾ لضركرة شعرية ، ككاف الباب كالرضكخ لقاعدة أقرت كلـ يشا
 قكانيف الكبلـ تطرد في الشعر كالنثر عمي حد سكاء.

أجمع النحاة عمىقف ىناؾ أفعبل في المغة مسمكعة ، تتعدل بحرؼ الجر تارة  -ٔ
كبنفسيا تارة أخرل ، كىي مسمكعة تحفظ كال يقاس عمييا  مثؿ اختاركا ستغفر 

 كأمر كأركدكافي ىذا جممة شكاىد"الزجاجي"كسمى ككنى كدعا بمعني سعي 

كاشترطكا لصحة ذلؾ تعيف مكضع الحذؼ كالمحذكؼ الذم ىك حرؼ الجر . ككردت 
أفعاؿ أخرل جرت ىذا المجرل فعدىا بعضيـ ضركرة كركاىا اآلخركف شاذة ألنيا 
كردت في النثر أيضا.ككاضح اف كثرتيا ال تسمح بكضعيا في صؼ الشاذ الف 

 مفردا كىذىمتعددة ،فمف ذلؾ ما ينسب لعركة بف حزاـ : الشاذ ما جاء 

 نحف فتبدم ما بيا مف صبابة && كأخفي الذم لك ال االسي لقضائي 

 يريد : لقضي عمي فعد بنفسيا "المبرد،بدكف تاريخ"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 كقاؿ النابغة :                                                                                    

 حيث كاف العائدات فرشنني&&حراسا بو يعمي فراشي كيقتب

 ـ،بغداد"ُٖٔٗابف السكيت،ام فرشف لي "

 كيكما شيدناه سميما كعامرا && قيبل سكل الطعف النياؿ نكافمو 

 ـ"ََِٔيريد : شيدنا فيو سميما كعامرا "سيبكيو،
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كقاؿ تعالي : "كاذا كالكىـ أك كزنكىـ  يخسركف المطففيف " أم كالكاليـ أككزنكاليـ ، 
 ا  أم ما أذكؽ فييف "المبرد"كقالت العرب : قمت ثبلثا ما أذكقيف طعاما كال شراب

قاؿ جرير: تمركف الديار كلـ تعكجكا && كبلمكـ عمي إذف حراـ"ابف ىشاـ 
 ـ،دمشؽ"ََِٖ،

كالمبرد عمي نقمو لكثير مف ىذه األمثمة في كتابو الكامؿ كعقدىميا بابا سماه : 
 االستعانة في الكبلـ : يتكقؼ عند بيت جرير قائبل : قرات عمى عمارة بف عقيؿ بف
ببلؿ بف جرير : مررتـ بالديار كلـ تعكجكا "المبرد،الكامؿ"كعقب تمميذه األخفش 
الصغير عمى كبلمو ىذا فقاؿ فيذا يدلؾ عمىقف الركاية مغيرة كقاؿ معمقا : فقما قكؿ 

 كىك جرير كأنشد أىؿ الككفة لو كىك قكلو: –الشاعر 

 تمركف الديار كلـ تعكجكا &&كبلمكـ عمي إذف حراـ

يـ  لو: أتمضكف الديار فميسا بشئ لما ذكرت لؾ . كالسماع الصحيح كراية بعض
 كالقياس المطرد ال تعترض عميو الركاية الشاذ"المبرد،الكامؿ بدكف تاريخ"

 يذكر أف ركاية الديكاف : أتمكضكف الرسـك كال تحيى .

كعمي فرض كقكع تغيير الركاية التي يتيـ بيا ؟اىؿ الككفة كجاء ما يشبييا في 
ذا الدي كاف اال يصح أف تككف حجة ما داـ الذيف رككىا مف فصحاء األعراب الركاة كا 

كانت ركية عمارة بف عقيؿ : مررتـ بالديار ، فإف ركاية غيره تمركف الديار أك 
أتمضكف الديار ، كال مبرر لمطعف فييا لمجرد أنيا ركاية أىؿ الككفة ، كلماذ نقبؿ 

"كالكىـ "، كنرفض تمركف الديار ، كما كجو  قكليـ : ماأذكقيف طعما كقكؿ تعالى :
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الشذكذ في ذلؾ ؟ اليس األمر أدخؿ في باب التزمت كالتعصب منو في باب البحث 
 المغكم؟ 

يقكؿ سبيكيو : كمف العرب مف يقكؿ : اهلل أل فعمف : كذلؾ أنو ارادحرؼ الجر  -ٕ
حذؼ رب . كقاؿ أياه نكل فجاز حيث كثير في كبلميـ كحذفكه تخفيفا كىـ ينكنو كما 

كحذفكا الكاك كما حذفكا البلميف مف قكليـ : ال أبكؾ "المبرد، الكامؿ، القاىرة بدكف 
 تاريخ"

ككاضح مف كبلـ سيبكيو أف ىذا أسمكب مف اساليب العرب يعمدكف فيو الي حذؼ 
الحرؼ تخفيفاعمىقنفسيـ كما فعمكا في الترخيـ حيث حذفكا آخر االسـ في النداء 

 النداء اضطرارا كما مربنا . كحذفكا في غير

 كفي كبلـ العرب مف الشكاىد مما لـ يركه سيبكيو قكؿ الشاعر: 

 إذا قيؿ أمُّ الناس شر قبيمة &&أشارت كميب باألكؼ األصابع

 كقكؿ اآلخر :

 أكؿ امرئ تحسبيف امرءا && كنار تكقد بالميؿ نارا 

ذا كاف ىذا مف الضركرة فإف ما ركم عف ركية أنو كا يسق ؿ : كيؼ أصبحت ؟ كا 
فيجيب خير عافاؾ اهلل ، ليس مف باب الضركرة ، بؿ ىك مف التخفؼ في الكبلـ ، 
كاف المستغني عنو ىنا حرؼ كاحد كىذه مسقلة معركفة عف العرب فيـ ميالكف إلى 

 االختصار في كبلميـ كبخاصة في حكارىـ اليكمي.
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قكؿ : اهلل ألفعمفَّ يريد كالمبرد يركم ذلؾ عنيـ فيقكؿ : كاعمـ أف مف العرب مف ي
الكاك فيخذفيا كبعقب عمي ما ينقمو عنيـ : كليس ىذا بجيد في القياس كال معركؼ 
نما في المغة كال جائز عند كثير مف النحكييف ،  قائبل : كليس ىذا بجيد النحكييف كا 
نما ذكرناه ألنو شيء قد قيؿ كليس بجائز عندم : ألفَّ حرؼ الجر ال يحذؼ  كا 

 ـ،القاىرة"ُٕٕٗبعكض."المبرد، المقتضب،  كيعمؿ إالَّ 

كالغريب في األمر أفَّ المبرد عمى الرغـ مف إقراره باف ىذا الكبلـ منقكؿ عف العرب 
ذا لـ يكف  يرىقنو ليس ىذا بجيد في القياس  كالجائز عند كثير مف النحكييف،  كا 

كؼ الجر العرب ىك أساس القياس فمف يككف إذف ؟ أليست مقالة النحاة بقف  حر 
عكامؿ ضعيفة قبل ينبغي أف تحذؼ كيبقي عمميا ىي ضرب مف الغرض المجرد . 
كمع تسميمنا بقف  ىذا األسمكب كرد قميبلإال أنو ليس ألحد الحكـ عميو بعدـ الجكدة 

 أك الجكاز .

إف المتتبع لمثؿ ىذه  المكاقؼ عندالمبرد يكاد ينتيي إلى نتيجة مؤداىا أف المبرد ال 
ر الكثير الشائع كال يقر المطرد مف الكبلـ مما ال تعترض عميو ركاية يقيس عمى غي

شاىد أك شاىديف أك أكثر مف ذلؾ أحيانا ما دامت ىذه الكثرة ال ترقى بو إلى مستكل 
االطراد كالشيكع كقد ال يشفع لو اطراده إف خالؼ مقياس البصرييف العقمية فيمنعة 

قميا عنو مبالغا مف أقكاؿ صريحة في ذلؾ المبرد  كيرده ، بعزز ىذا االقتناع ما ن
 تدعـ مكافقة العممية في ىذا الشقف .

كلكف ىذه النتيجة التي تكحي بيا جممة المكافؽ المتقدمة ىؿ ىي الكجو الكحيد 
لمقياس النحكم عند المبرد كمنيجو فيو ، ىؿ ىناؾ ما يناقض اتجاىو السالؼ كيقؼ 

 نقيضا لمذىبو القياسي ىذا ؟
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د ىنا جممة مف المكافؽ كاآلراء التي تقؼ في مكاجية ؟ آرائو كمكاقفو إنناـ سنكر 
السابقة التي نقمنيا كىي ، فيما أعتقد كستقدـ لنا الجكاب عف ىذا التساؤؿ الذم يشيره 

 كحينما كاجيكا قكؿ جرير في الذم يثيره امامنا  في سياؽ البحث كمجراه.

ؿ نعـ كبئس كتميز ق، كحجتيـ أف / منع سيبكيو كجميكر النحكييف الجمع بيف فاعُ
المقصكد مف المنصكب الداللة عمي الجنس كأف فاعؿ نعـ داؿ عمى الجنس فقحدىما 
يكفي عف اآلخر ، لذا منعكا الجميع بينيما ، كحينما كاجيكا قكؿ جرير في عمر بف 

 عبدالعزيز :

 تزكد مثؿ زاد أبيؾ فينا &&فنعـ الزاد أبيؾ زادا 

ؿ لتزكد كما في الخصائص أك أف يككف زادا مصدرا مؤكدا تقكلكه بقف زادا مفعك 
كأصمو تزكدا كىك قكؿ الفراء أك أف يككف زادا تميزا لقكلو : مثؿ زاد أبيؾ ، كما يقاؿ 

 : لي مثمو رجبل.

كال يخفي ما في ىذه التقكيبلت مف اشتطاط يذىب بمعنى البيت بعيدا عما أراده 
أف ابف السراج كاف أكثر دقة مف القـك حيف الشاعر كعما يفيـ منو السامع ، كيظير 

قرر أف ذلؾ ضركرة ، كأف ما يثبت لمضركرة يتقدر بقدر الضركرة كال يجعؿ قياس 
فيجنبنا بذلؾ تحمؿ القـك كتكمفيـ . كيذكر أف البغدادم أكرد نظائر كثيرة ليذا البيت 

 في الخزانة "البغدادم"

لنحكيييف فقباح ذلؾ عمىقنو باب كلممبرد في ىذه المسقلة رأم خالؼ بو جميكر ا
التككيد . قاؿ كاعمـ أنؾ إذا قمت : نعـ الرجؿ رجبل زيد ، فقكلؾ رجبل، تككيد ألنو 
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نما ىذا بمنزلو قكلؾ : عندم مف الدراىـ عشركف  مستغني عنو بذكر الرجؿ أكال ، كا 
 "درىما ، إنما ذكرت الدرىـ تككيدا لك  تذكره لـ تحتج إليو . "المبرد، المقتضب

فيك يجيز ىنا مارفضو النحكييف كتقرلكه أك جعمكه مف باب الضرائر . كىذا مكقؼ 
 غريب عف مكافقو السابقة .

يقرر المبرد أنَّقفعؿ التفضيؿ الذم يخرج عف الكصؼ إلى االسمية يجرم مجرل  -ِ
األسماء الكاردة عمى كزنو في جمعة عؿ كزف أفاعؿ كتقتيتو عمي كزف فعمى ، كذلؾ 

ر : األصاغر كالصغرل ا،ألكبر ، األكابر كالكبرل كقاؿ في جميع أحمر نحك األصغ
 ـ،بيركت لبناف"ََِٗ: األحامر "المبرد،

كالكاضح أنو يتسع ىنا في القياس عمي أمثمة قميمة محدكدة كالنحكييف يقركرف أف 
المسقلة ال يستغني فييا عف السماع عند جميع ىذا الكصؼ أك تقنيثو فاألشراؼ 

ـ يجمعيما أحد عمى األشارؼ كاألظارؼ ، ككذلؾ األطراش كاألظراؼ ل
 ـ"ََِٗكاألعمى"المبرد،

فتقرير ىذه المسقلة عمىقنيا مف المسائؿ القياسية الىيستخدـ ىنا كالدعكة فييا إلى 
القياس تسامح مف المبرد في مسقلة ليس الحكـ فييا لمقياس كحده بؿ البد مف تكفر 

 السماع .

امؿ أفَّ فعؿ في سب الذككر مقيس ، قاؿ : فإذا أريد أريد بو يقرر المبرد في الك -ّ
مذىب المعرفة جاز أف تبنيو في النداء مف كؿ فعؿ ألف المنادل مشار إليو ، كذلؾ 

ـ" كالمعركؼ أف فعؿ ََِٗقكلؾ :يافسؽ كيا خبث تريد : يا فاسؽ كياخبيث "المبرد،
 يا "الزجاجي،بدكف تاريخ"معدكؿ عف فاعؿ ،ك النحكيكف يركف أنو سماعي كليس قياس
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 قاؿ ابف مالؾ :

 كشاع في سب الذككر فعؿ && كال تقس كجرفي الشعر قؿ 

كلكف المبرد يجيز قياسو ىنا مع أف المسمكع كثيرة كما كرد في مسقلة منع االسـ 
المنصرؼ مف الصرؼ لمضركرة الشعرية ، كذلؾ خضكعا لمبدأ عقمي افترضو 

أف ابف عصفكر ، كىك مف بقية القياسييف  النحكيكف في االسـ المعرب كيذكر
 ـ".ََِٗالمتزمتيف تابعو عمي القكؿ بقياسو ىذه الصغية "المبرد،

يذىب المبرد إلى أفَّ مف تككف لمعاقؿ كىي تقتي اسـ استفياـ كاسـ شرط كاسـ  -ْ
مكصكؿ كنكرة كتمزميا الصمة حيف تككف مكصكلة كيمزميا النعت حيف تككف نكرة 

ثؿ لمجيئيا نكرىةبقكلنا : مركت بمف صالح البياميا . كيم
 ـ"ََِٗ."المبرد،المقتضب،

كال ندرم أم قكـ مف العرب يقكلكف : مررت بمف صالح أم برجؿ صالح أف ىذا 
كبلـ لـ يرد في شعر كال في نثر كال في قرآف . كالذم دعا المبرد إلى ىذا متابعة 

 :  سيبكيو في تكجيو بيت ينسب لعمرك ابف قيمئو يقكؿ فيو

 يارب مف يبغض أذكادنا && رحف عمي بغضائو كاغتديف 

فذىب سيبكيو إلى أف مف ىنا نكرةلكقكعيا بعد رب المختصة بالدخكؿ عمي النكرات 
 ـ،ََِٔ، كىي مكصكفيةبالجممة ىنا "سيبكيو"

 ككذلؾ ىك في قكؿ االخر:

 اال رب مف تفشو لؾ ناصح && كمؤتمف بالغيب غير اميف 
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 كقكؿ االخر 

 مف قمبي لو اهلل ناصح && كمف ىك عندم في الظباء السكائح االرب 

 كعمي ىذا افترضكا صحة قكليـ : مررت بمف صالح.

كالحؽ أفَّ ىذا القياس غيرمتجو فاستخداـ مف في األبيات مع رب يعطييا عمكمية 
ىي تمؾ التي في االسـ المكصكؿ قبؿ أف يتحدد بصمتو التي تكضح المراد بو مف 

رىـ . كقكليـ رب مف يبغض اذكدانا ، أك رب مف تغتشو لؾ ناصح ، العقبلء أك غي
ال يريدكف بو إنسانا بعينو كىك يبرر اقترانو برب كىي ال تقترف بغير النكرات ، أما 
قكليـ : مررت بمف صالح ، فميس مف ىذا الباب، ألنو اليريد إنسانان معينان كقرينة 

 ذلؾ استخداـ الفعؿ الماضي معو .

 ب يقتضي أف يقاؿ : بمف ىك صالح ػ عمىقنو مكصكؿ .ككاف الصكا

كالظاىر أف قكؿ الخميؿ : إف نشئت جعمت مف في قكلؾ : ىذا مف أعرؼ منطمقا 
بمنزلة أنساف كجعمت ما في قكلؾ : ىذا ما عندم مينيان ، بمنزلة شيء  نكرتيف 

 فترفع منطمقا كمينيا قياس عمى قكؿ حساف بف ثابت : 

 ـ"ََِٔف غيرنا && حب النبي  صمىمحمد أبانا "سيبكيو"فكفى بنا فضبل عمى م

أف ذلؾ ىك الذم أكىـ سيبكيو بصحة قكلنا مررت بمف صالح كاحتذاه في ذلؾ المبرد 
كالحؽ أف ما مثؿ بو الخميؿ كما استشيد بو غير ما مثؿ بو سيبكيو كالمبرد مف بعده 

صالح كال يخفىقف ما  قياسا عمى شكاىد ال يصمح أف تككف مبررا لقكلنا : مررت بمف
جاء في كبلىما تنظير غير دقيؽ ، فميس قكؿ العرب : رب مف يبغض أذكادنا مثؿ 

 قكلنا مررت بمف صالح . كأف ذلؾ اتساع في القياس في غير محمو.
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يبدؿ المبرد كمف تابعو مف النحكييف النكرة مف المعرفة ممثبل لذلؾ بقكلو : مرت  -ٓ
ـ""فيك يضع الرجؿ في مكضع زيد ألنو ََِٗب،بزيد رجؿ صالح "المبرد،المقتض

ىك في المعنى كينظر لو بقكلو تعالي : "لنسفعا بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة 
 "ُٕ".سكرة العمؽ،

كالكاضح أف التنظير ىنا غيردقيؽ فالناصية اسـ جنس ال يرد بو ناصية دكف أخرل ، 
ديدا كىك ما يكمي كأبدؿ منيا اسـ جنس آخر مخصص بالكصؼ ، فافاد الكصؼ تح

إليو البدؿ في العمكـ كليس كذلؾ المثاؿ الذم مثؿ بو البرد فميس فيو شيء مف ذلؾ 
فيك يدؿ اسـ جنس نكرة باسـ عمى معرفة كليس ىذا ىك في ايراده كالمعارؼ أيضا 
التستكم في التعريؼ فالعمـ أكثر تعريفا مف المحمي باؿ كما يجكز في المحمي باؿ 

كيبلحظ أفَّ ابف جني ترؾ لنا  –ال يشتطر أف يجكز في العمـ  –كىي ىنا لمجنس 
الخيار في نصب رجؿ عمى الحاؿ كىك أمر مقبكؿ أك خفضو عمى البدؿ كىكذلؾ 

 تابع لممبرد "ابف جني، الخصائص بدكف تاريخ"

ىذه ىي بعض المكاقؼ التي نرل فييا المبرد يتسع في القياس عمي ظكاىر يسيرة 
ف شؾ تقؼ نقيضا لمكاقفو المتقدمو التي رأيناه فييا متزمتا كأمثمة قميمة كىي بدك 

متشددا في قياسو كيتجاىؿ استعماالت كثيرة كظكاىر لغكية كاسعة خشيةأ ف ينحرؼ 
قياسو الذم أقره فييا كأقره صحبة البصريكف كبنكه عؿ أسس عقمية صرفو قبؿ أف 

صا  مف المبرد لمبدأ تككف اساسا سماعية كاقعية . فماذا يعني ذلؾ ؟ ىؿ يعني اخبل
خبلصالمكقؼ يتخذه كاليرد أف يتراجع عنو بغض النظر عف كثرة ما  الكثرة كالشيكع أكا 

 يستند إليو أك قمتو ، سكاء كاف ذلؾ في مكقؼ  اإلفراد أـ في مكقؼ الرفض.
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مما ال شؾ فيو أننا نخرج بعد ىذه الجكلة في مكاقؼ المبرد إلى نتيجة مؤداىا أف 
س مبنيا بالضركرة عمى كثيرة كالشيكع كما تكحي بذلؾ مكافقو في رد قياس المبرد لي

الركايات كتقكيميا بؿ قد يقيس عمى ظكاىر قميمة كأمثمة يسيرة كاألمر بالنسبة لو يككف 
أحيانا مكقفا يقره كال يريد أف يتراجع عنو كما ىك األمر بالنسبة لكثير مف المكافؽ 

كجاء مف المسمكع الكثير مما يخالفيا كلكنيـ  البصرية التي بنيت عمى استقراء ناقص
 لـ يشاءكا أف يتراجعكا عف مكقؼ انتيكا مف إقراره أك أقراه أسبلفيـ قبميـ .

كلعمنا ىنا الترل مبالغة في كصؼ ابف كالد لممبرد بقنو رجؿ يجعؿ كبلمو في النحك 
" كلعؿ أصبل ككبلـ العرب فرعا فاستجاز أف يخطئيا إذا تكممت بفرع يخالؼ أصمو

صكرة القياس في منيج المبرد تككف أكثر اكتماال حيف نسكؽ ىذيف المثاليف مف 
 أقيسةالمبرد مما يمكف درجة دكف تردد في باب القياس العقمي. 

 الخاتمة كالنتائج:

يقيس المبرد حذؼ النكف في : ىؿ تضربف كىؿ تضرباف عمى حذفيا عند  -ُ
ي الكاحد عبلمة نصب كعبلمة النصب في األفعاؿ الخمسة ، كما أف الفتحة ف

 بناء عند التككيد

كسيبكية يعمؿ الظاىرة بكراىة اجتماع النكنات " كىك تعميؿ صكتي كاقعي ال 
يحتاج إلى ربط ظاىرة اإلعراب في الفعؿ المضارع بظاىرة البناء حيف تتصؿ بو 
نكف التككيد كما تظير الفتحة عمى الفعؿ المضارع في حالتي النصب كالبناء عند 

 االتصاؿ بنكف التككيد.
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يشبو المبرد استكاء الجر كالنصب في التثية كالجمع باستكائيما أنيما  في  -ِ
الكناية) الضمير(تقكؿ مررت بؾ كرأيتؾ ، كاستكاؤىما أنيما مفعكالف  ألف 
معنى قكلؾ مررت بزيد أم فعمت ىذا بو فعمى ىذا تجرم التثنيةكالجمع في 

تفسير غريب فإنو إف دؿ عمى قكة  المذكر كالمؤنث مف األسماء  كىذا
مبلحظة فإنو يدؿ عؿ خياؿ بعيد أيضا فمماذا ال يستكم الرفع كالنصب كالجر 
في التثنية كفي الجمع كما استكل ذلؾ في الضمير )أنا( الذم يصمح لمرفع 
كلمنصب كلمجر كما يقرر ابف مالؾ في ألفيتو كلماذا ال يككف الخكؼ مف 

نصب الجمع باأللؼ كما يقتضي األصؿ  ككما ىك التباس المثني بالجمع لك 
معركؼ في األسما ء الستة ىك الذم جعميـ يعدلكف عف نصبو باأللؼ بعد 
أف خصكا بيا المثنى في حالة الرفع كىي ليست مف الرفع كلكف لكي يميزكه 
عف الجمع المرفكع بالكاك كمف ثـ كاف نصب الجمع كخفضو بالياء فقط ، 

 بخفض بالياء فقط بعد أف خص األلؼ بالرفع.ككذلؾ المثني ينصب ك 
؟إف ىذه المقاييس الذىنية التي تفصح عف فطنة المبرد كبعد تصكره تشكؿ  -ّ

مظيرا مف مظاىر قياسو العقمي كلكنيا التفسر لنا ظكاىر المغة تفسيرا كاقعيا 
يسند إلى الكصؼ االستقرائي ليذا الظكاىر كتفسيرىا بمكجب ما تقتضيو 

 ية كالداللية التي تحكـ الكبلـ العربي كتحكـ كؿ كبلـ سكاه.القكانيف الصكت
كقد يككف مف تمتة الحديث عف القياس في منيج المبرد التعرض لمكقفو مف 
القراءات الكاقع أف مكقؼ المبرد في ىذا المجاؿ يمثؿ امتدادا لمكقؼ النحاة 

متبعة كما  القياسييف مف القراء فعمى الرغـ مف معرفة النحاة بقف القراءة سنة
قررشيخيـ سبيكيو كأف القياس النحكم ال مدخؿ لو في ىذا األمر إالأنيـ 
سمحكا ألنفسيـ بتكىيف القراء كتضعيفيـ كالطعف في سبلمة لغتيـ ، كالمبرد 
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في ىذا األمر تابع لشيخة المازني الذم كاف شديد الجرأة عمى القراء  كالحكـ 
النحكييف كقد تعقب الشيخ  بتمحينيـ ما دامت قراءاتيـ مخالفة لقياس

عبدالخالؽ عضمية مكاقؼ المبرد مف القراء كالقراءات المخالفة لمقياس النحكم 
في مقدمة تحقيقو لممقتضب كال نريد إعادة تقييد ىذه المكاقؼ ىنا ، يمثؿ 
امتدادا لمكقفو القياسي مف كبلـ العرب في شعرىـ كنثرىـ مماأفضنا فيو القكؿ 

 . في الصفحات المتقدمة

كعسي أف تككف بيذا الجيد اليسير قد ألقينا مزيدان مف الضكء عمى مكقؼ المبرد 
في القياس النحكم األمر الذم يساعد عمى تككيف صكرة كاضحة عف منيج 

 المبرد النحكم عامة .

 

 ىوامش البحث ومصادره.

يتضح ذلؾ بصكرة خاصة في قصة تعمـ الكسائي كسيبكيو لمنحك فقد كاف  -ُ
في المحف بمحضر مف الفصحاء كالدارسيف سببا في إقباليما  كقكع كؿ منيا

عمى ذلؾ كما أف مايركل عف سعد الفارسي معاصر أبي األسكد مف أنو لـ 
يفرؽ بيف صالح ظالع فجعؿ الثانية مكاف األكلى كما قيؿ مف أنَّقبااألسكد فكر 

المحف في عمؿ شيء إلخكانو المكالي أبناء الديف الجديد يقييـ مف الكقكع في 
، أف ذلؾ كاف سببا أيضا ، بضاؼ إلى ذلؾ كقكع آؿ زياد أنفسيـ كبعض 

 بني أميو في المحف كىـ في الطبقة األكلي مف المجتمع آنذاؾ .
جاء في البياف كالتبيف لمجاحظ أف عتبة بف أبي سفياف أكصي عبد الصمت  -ِ

ف مؤدب أكالده قائبل : عمميـ كتاب اهلل ... ثـ ركىـ مف الشعر أعفو كم
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الحديث أشرفو .. كعمميـ سير الحكماء كأخبلؽ األدباء كلـ يكف فيما أكصاه 
 .ِط ّٕ/ُتعميميـ النحك فيك لـ يكف مكجكدة بعد 

 ـ.ُْٓٗ،طالقاىرة  ٖمراتب النحكيف ألبي  الطيب المغكم ص -ّ

 

زعمكا أٌنضقبا األسكد كاف يجيب في كؿ المغة كأنو اعترض عؿ مفردة كردت  -ْ
تعمـ عنو كلـ يكف سمعيا قبؿ فقاؿ لو : ال خير لؾ عمي لساف غبلـ كاف ي

 ٗفيما لـ يبمغني منيا ) أم العربية (المصدرالسابؽ ص:
/ ِـ. كأنباه الراكة لمقفظي ُْٓٗ،طالقاىرة  ِٓطبقات الزبيدم ، ص -ٓ

 ـ .القاىرة  ُّٓٗط  َُٓص،
 ـ.ُٓٓٗ، ط القاىرة،ٖٖ،صِ( الخصائص ،ٕ) -ٔ
 .ُٗٗكر ،ص،انظر مقدمة شرح جمؿ الزجاجي البف عصف -ٕ
 ىػُِٓٓـ .دار المامكف ُُٗ،ص ُِمعجـ األدباء لياقكت الحمكم،ج -ٖ
مف ذلؾ جكاز تككيد النكرة المحدكدة مثؿ يكـ شير كحكؿ  كجكاز منع  -ٗ

ضافة حيث إلى المفردادت في مذىب  المتصرؼ  مف الصرؼ لمضركرة كا 
الكسائي كمد المقصكر لمضركرة كمجئ مف البتداء الزمف كنحكه مما أباه 

لبصريكف  ككاف مكضعا لمخبلؼ مع كثيرة الشكاىد  أحيانا كتفاصيمو في ا
 االنصاؼ لؤل نبارم .

يتضح ذلؾ في مكقؼ اإلثارة الذم كجو بو الكسائي في مجمس يكنس  -َُ
كلـ يكف قد عرؼ  –بعد عكدتو مف البادية كذلؾ ليستزيد مف عمـ الخميؿ 

فدلو الناس عمي يكمذاؾ عمىقنو صاحب مذىب نحكم فكجد الخميؿ قد تكفي 
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يكنس ككاف يكنس قد اعترض عمى ما كجو الي الكسائي ) جميسو كمؤدب 
أكالد أمير المؤمنيف ( كيتضح ذلؾ أيضا في مكاجيو سيبكيو حينما قدـ بغداد 
طمعا في نيؿ الحظكة لدل الممكؾ كالخمفاء فقد دبر لو الكسائي باالستعانو 

عممية قعطا ، فكاف ليـ ما أرادكا بتبلميذ لقاء ليس ىدفو البحث عف الحقيقة ال
كحاكلكىا مع األخفش فقبطؿ تدبيرىـ ثـ اضطرك إلى األخذ عنو سرا لقاء ثمف 

 ـ.ُِٔٗط الككيت ، ِْْ، ٖ،ينظر مجالس العمماء لمزجاجي ص
 ـ.ُٕٓٗط دمشؽ  ٓٗلمع األدلة لؤلنبارم ص -ُُ
 .ْٓالمصدر السابؽ ،ص  -ُِ
 .ط حيدر أباد ْٗ.ص،ّاألشباه كالنظائر لمسيكطي  -ُّ
ق كيبلحظ أف مفيـك الشذكذ ىنا ال ُِٖٓط القاىرة ّْ/ُالمقتضب  -ُْ

يعني بالضركرة شذكذا حقيقا بؿ ىك أمر نسبي لدل المبرد كما سترل في 
 سياؽ البحث

 ،ط بكالؽِِٗ،صُج -ُٓ
 .َّْ،صِ،خزانة  األدب،جَِّ،ص ،ُشرح جمؿ الزجاجي ج -ُٔ
 –القاىرة  –،ط دار نيضة مصر ّْٓ،ص ّالكامؿ  لممبرد، ج، -ُٕ

 .ّٕ/ّقتضب كالم
 ،  َِّ/ُالقاىرة كشرح الجمؿ  ُِّ، صُمعاني القراف لمفراء،ج -ُٖ
 ط القاىرة . ِّ،صِىمع اليكامع ، -ُٗ
 ،ط،دار نيضة مصر.ِْٓ،صّالكامؿ ،ج -َِ
 ـ،ُٓٓٗالقاىرة  ِط ٕٗاإلنصاؼ . مسقلة  -ُِ
 ،ِّْ،ص،ِالخزانة،ج -ِِ
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 .ِِْ،صُالكتاب،ج -ِّ
 كأماني ِْٔ/ِكشرح الجمؿ  ِِٖ/ْالعتيني عمى ىامش الخزانة  -ِْ

 َِٓكالديكاف  ُِٔ/ُالشجرم ط حيدر اباد 
كانظر  ُِْكالديكاف  ُِٔ/ُكاماني الشجرم  ِْٔ/ِشرح الجمؿ  -ِٓ

 ّّْ/ُالكتاب 
 .ِْٔ،  ٓٗ/ِشرج الجمؿ  -ِٔ
 ٖٓ/ُالكتاب  -ِٕ
كالخزانة  ُُٕ/ِكانظر المقتضب  ٖٓ/ُحاشية االعمـ عمى الكتاب  -ِٖ

ّ/ْٓٔ . 
 .ُُٕ/ِالمقتضب  -ِٗ
 .ٖٓ/ُكحاشية الكتاب  ُُٔ/ِالمقتضب  -َّ
 .َْٖشرح الجمؿ  -ُّ
 .ْٕٓ/ّالخزانة  -ِّ
 .َٕاالنصاؼ : مسقلة  ِٔ(ّٓ) -ّّ
 .ِّٓ/ّالمقتضب  -ّْ
 ط القاىرة. ِٓأماني السيمي  -ّٓ
إلى مثؿ ذلؾ أيضا ذىب األستاذ إبراىيـ مصطفي في كتاب  -ّٔ

 أحياالنحك.
 ـَُٕٗط القاىرة ِٔاماني السييمي ص  -ّٕ
ـ ص كشرح ُٖٓٗالتكجيو لمرماني بتحقيؽ سعيد األفغاني ط دمشؽ  -ّٖ

 .ّٖالديكاف  ٕ/ُكالخزانة  ِْٔ/ِؿ الجم
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 .ُٕ/ُالخزانة  -ّٗ
 القاىرة . –ط البابي الحمبي  ْْٗ/ِسيرة ابف ىشاـ  -َْ
 .ُٕ/ُالخزانة  -ُْ
كشكاىد  ُُ/ٖكانظر ابف يعيش ط المنبرية  ّْٓ/ِشرح الجمؿ  -ِْ

ط  ّْ/ِط دمشؽ كىمع اليكامع  ِّٓكالمغني  ُِٗالتكضيح البف مالؾ 
 ىػ.ُِّٕالقاىرة 

كالمحتسب البف  َّْ،  ُّٕ/ِفي الخصائص انظر تفاصيؿ ذلؾ  -ّْ
 .َُٗ/ُجني ؟أيضا 

 .ُِٖٔ، ط القاىرة َُٗ/ُالمحتسب  -ْْ
 .ِْْ/ُالكامؿ  -ْٓ
صبلح  ِٕٗ/ّكانظر اأضا الكتاب  َِْ/ِ،  ٕٓ/ُالخصائص  -ْٔ كا 

 ٖٔ/ُـ  ُٗٔٗكالحجة لمفارسي ط القاىرة  ِْٓالمنطؽ البف السكيت 
أبي الفضؿ إبراىيـ  كالديكاف بتحقيؽ َّٓ/ّكالخزانة  ِْٕكشرح الجمؿ 

 ـ .ُٗٔٗدار المعارؼ  ِط  ُِِ
 .ٗٓ/ِالكتاب  -ْٕ
 .َُُ/ُالمحتسب  -ْٖ
 ُِٓ، ْٓكاالقتساب الميطيكس  ُٕٖ/ُانظرىا في شرح الجمؿ  -ْٗ

كالمفصؿ  ْٖٔ/ُكالخزانة ِْٕكالخصائص  ُِٓ/ُكالكامؿ  ُٕ/ُكالكتاب 
 .ُِٔكابيات المعاني  ُُٔ/ٓكالحيكاف  ُِٓ

 ،  ّّ/ُالكامؿ  -َٓ
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الديكاف بتحقيؽ د. شكرم فصيؿ  ُٖٖ/ُرح الجمؿ ش َْٔالمغني  -ُٓ
 ـ.ُٖٔٗبيركت  ْٔفصؿ  ْٔ

 .ّّ/ُالكامؿ  َٔ/ُالكتاب  -ِٓ
 .ّّ/ُالكامؿ  -ّٓ
 .ُِٓالديكاف ط الصاكم  ُٕٔ/ِكالخزانة  َُٕالمغني  -ْٓ
 .ّْ/ُالكامؿ  -ٓٓ
 .ّْ/ُالكامؿ  -ٔٓ
 .ُْْ/ِالكتاب  -ٕٓ
 .ِّٔ/ِالمقتصب  -ٖٓ
 ّٓٗ،  ِٖ/ُكالخصائص  ََِ/ُكانظر الكتاب  َُُ/ْالخزانة  -ٗٓ

 .ُِّ/ٕكابف يعيش 
 .َُٓ/ِالمقتضب  -َٔ
 .ٕٔ/ّ، ُِٔ/ِالمقتضب  -ُٔ
 . ُٓٓ/ِكشرح الكافية المرضي  َُْ/ِالتصريح لبلزىرم  -ِٔ
 .ََِ/ّالكامؿ  -ّٔ
 .ِٖ/ِشرح  الجمؿ   -ْٔ
 .ُْ/ُالمقتضب  -ٓٔ
 .ّٗٔ/ُالكتاب   -ٔٔ
 .ّٗٔ/ُالكتاب   -ٕٔ
 .ِٕ/ُالمقتضب  -ٖٔ
 .ُٓٔ/ُالخصائص  -ٗٔ
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 ،َُٗمقدمة المقتضب  -َٕ
 .َِ/ّالمقتضب  -ُٕ
 .ُْٓ/ِالكتاب   -ِٕ
 . ٕ/ُالمقتضب  -ّٕ
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 درجة تضمين مفاهيم المواطنة

 صف الثامنفي كتاب اللغة العربية لل

 

The extent of embedding citizenship 

concepts through  the Arabic language 

curriculum of eighth grade 

 

  

 رحمة هالل اوجبنر 

  

ن ارة اوترب ة  

ناوتعل م / ترب ة 

  وناء اومن ر

م  رة م رسة 

 ثالان ة 
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 الممخص 

ىدفت الد ارسة الى معرفة درجة تضميف مفاىيـ المكاطنة في كتاب المغة العربية  

لمصؼ لثامف االساسي كقد تضمنت الد ارسة اثناعشر مفيـك مف مفاىيـ المكاطنة 

كتـ اختيار معامؿ االرتباط "ىكليستي" لقياس معامؿ الثبا ت حيث بمغت نسبة معامؿ 

 بات لتحميؿ الباحثة األكؿ كالثاني الث

) في حيف بمغت نسبة معامؿ الثبات لتحميؿ الباحثة كتحميؿ المحمؿ الثاني 91،0(

 ) كاعتبرت ىذه المفاىيـ كافية لتحقيؽ أغ ارض الد ارسة. 88،0(

كتككنت الد ارسة مف سؤاؿ كحيد كىك:ما  درجة تضميف مفاىيـ المكاطنة في كتاب 

ؼ لثامف االساسي في األردف ؟ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحميؿ المغة العربية  لمص

محتكل كتا ب المغة العربي ة  لمصؼ الثامف االساسي في األردف كفؽ مجاؿ الد 

ارسة كىك: المجاؿ المتعمؽ بمفاىي ـ المكاطنة ، كتـ حصر تؾ ارارت كاستخ ارج 

 مصؼ الثامف. النسب المئكية لكؿ مفيـك مف مفاىيـ المكاطنة في كتا ب  ل

كقد اشارة نتائج الد ارسة الى اف مفاىيـ (العدالة كالتكافؿ، كحب العمؿ) حظي ت 

) ، أما أدنى   15.2، 47.9عمى أعمى تؾ ارر، حيث نالت النسب المئكية اآلتية( 

تؾ ارارت فكانت (الكالء، حب الكطف، االخبلص، االيثار، كيفية التعامؿ مع 

 ).  2.2مينيا( االخريف)، حيث بمغت نسبة تض
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كما اشارة ت كصيات الد ارسة الى التاكيد عمى تضميف مفاىيـ المكاطنة في كتب 

المغة العربية بشكؿ اكبر كاىمية تزكيد كتب المغة العربية باالنشطة كالتدريبات التي 

 تساعد عمى تنمية مفاىيـ المكاطنة لدل الطمبة.  

 

لفصؿ األوؿ  ا

 خمفية الدارسة 

 المقدمة 
المكاطنة احد القضايا التي تيتـ بمعالجة أبعػاد التنميػة اإلنسانية أك البشػرية  تعتبر

كمشاريع اإلصبلح كالتطكير الشاممة بشكؿ عامة كالمكاطنة بمفيكميا الكاسع 
تعني العبلقة بيف المكاطف اك الفر د كالدكلة التي يقيـ عمييا بشكؿ ثابت كيرتبط 

، كيعد ازدياد الشعكر بالمكاطنة مف التكجيات بيا جا ارفيان كتاريخيػان كثقافيػان 
المدنية األساسية التي مف أىـ مؤش ارتيا المكقؼ مف احت اـر القانكف كالنظاـ 
العاـ، كالمكقؼ مف ضماف الحريات الفرديػة كاحتػ اـر حقػكؽ اإلنساف، كالتسامح 

األساسية كقبكؿ اآلخر كحرية التعبير كغيرىا مف المؤش ارت التػي تمثػؿ القػيـ 
لممكاطنة، ميما اختمفت المنطمقات الفكرية كالمرجعيات الفمسفية ليذا المجتمع أك 

  ( 2007ذاؾ )فكزم، 

اف الدكلة االردنية تيتـ بكؿ ما يخص بما يتعمؽ بيكية الدكلة  كارثيا التاريخي 
كالقكمي كالحظرم مف خبل ؿ المقرار ت كالمناىج الد ارسية التي تقدـ صكرة عف 

ف مف خبلؿ ىذه المقرارت كالمناىج الد ارسية التي تدرس لمطمبة في ـ جاؿ االرد
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التعميـ ماقبؿ الجامعة كالتعميـ العالي ايضا .كلقد جاءت االىداؼ العامة لمتربية 
كالتعميـ في المممكة االردنية الياشمية  مف خبلؿ كازرة التربية كالتعميـ كالتعميـ 

مؤسسات التعميمية بضركرة غرس القيـ العالي لتؤكد عمى دكر المناىج كال
الكطنية ممثمو  بالكالء كاالنتماء ليذا الكطف عند الطمبة كبما يساىـ في ايجاد 

 . (2005الشرقاكم ، )اؼ اردا غيكريف  كصالحيف كمنتميف لمكطف كقيادتو. 

حيث اف االىتماـ في تنمية قيـ المكاطنة في المجتمع يقتي مف خبلؿ تنمية  
ة مستكياتيـ كجعميـ اؼ ار د فاعميف في المجتمع كىذا يتطمب تقييـ الطمبة بكاف

الخطط الد ارسية لمطمبة بما يساعد عمى تقييـ سمككيـ الكطني كتعكيدىـ عمى 
المشاركة في االنشطة الكطنية الداعمة لعممية التنمية كتعزيز معرفتيـ بالقكانيف 

المجتمع كالعمؿ عمى كاالنظمة كعمؿ المؤسسات الحككمية ك دكرىا في خدمة 
تنمية العالقات االجتماعية بيف الطمبة كالمجتمع كالنظاـ السياسي مف خبلؿ 

 (   2014السميـ،)المكاقؼ االجتماعية التي يكاجيكنيا الطمبة في حياتيـ اليكمية 

كعميو فقف تدريس مساؽ المغة العربية في المدارس قد يسيـ بشكؿ كبير في 
ة الصالحة، ككذلؾ االمر في تنمية حب الكطف في تعزيز كتنمية ركح المكاطن

نفكسيـ أيضا. كأف إيجاد المكاطنة الصالحة التي تؤمف مف خبلؿ غرس مفردات 
قيـ المكاطنة في المقرارت  كالمناىج الد ارسية كخصكصا المغة العربية كغيرىا 

 لغرض تنشئة جيؿ جدم د. 

ىذه الد ارسة إلى  ىدفت (2012)مف ىذا الصدد في د ارسة سركر كالعاـز 
الكشؼ عف دكر مناىج التربية اإلسبلمية المطكرة في تنمية قيـ المكاطنة 

الصالحة لدل طبلب المرحمة األساسية العميا مف كجية نظر المعمميف في تربية 
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اربد الثالثة، كذلؾ عف طريؽ اإلجابة عف سؤاؿ الد ارسة الرئيس اآلتي :ما دكر 
طكرة في تنمية قيـ المكاطنة الصالحة لدل طبلب مناىج التربية اإلسبلمية الم

المرحمة األساسية العميا مف كجية نظر المعمميف في تربية اربد الثالثة؟ تككنت 
معممان كمعممة، كأظيرت النتائج أف درجة تنمية منياج ( 55 )عينة الد ارسة مف

اربد التربية اإلسبلمية في المرحمة األساسية مف كجية نظر المعمميف بتربية 
،كما أظيرت نتائج ( 36.3 )الثالثة كانت متكسطة حيث بما المتكسط الحسابي

الد ارسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لممؤىؿ العممي كسنكات الخبرة. 
كأكصى الباحثاف بضركرة ترسيخ قيـ المكاطنة الصالحة كالسعي لتعزيزىا في 

سبلمية ككذلؾ االستفادة نفكس الطبلب مف خبلؿ مكضكعات مناىج التربية اإل
 مف الخب ارت الجامعية في ىذا المجاؿ. 

د ارسة ىدفت الى" التعرؼ إلى دكر  ( 2014)كمف فقد اجرل الحيارم كالعقيؿ 
الجامعات االردني ة في تدعيـ قيـ المكاطنة مف كجية نظر أعضاء ىيئة 

( كقد أجرل ىكمانا كآخركف  371 )التدريس. كتككنت عينة الد ارسة مف 
( د ارسة ىدفت إلى تقييـ البيئة المدرسية المبلئمة لتربية المكاطنة، 2007

كالتحقؽ مف العالقة بيف الخصائص التي تعزز البيئة المدرسية المناسبة لتربية 
المكاطنة، كاستندت الد ارسة إلى التحميؿ المنيجي الكصفي، كتكصمت إلى جممة 

ة السميمة إجماع كافة أعضاء مف النتائج مف أىميا: تتطمب تربية المكاطن
المجتمع المدرسي عمى فمسفة التعميـ كما يترتب عمييا مف تحقؽ أليداؼ التربية 
الكطنية، كضركرة االلماـ بالمعرفة المتعمقة  باالمكر الكطنية كبالتالي تعزيز اؿ 
المختمفة سكاء كانت  تعميمية أـ تشاركية، باالضافة إلى أف الخب ارت التعاكنية 

في قياـ ا العماؿ بالعمؿ كفريؽ كاحد، حيث إف البيئة التعاكنية تساعد  تسيـ
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المعمميف في االشت ارؾ معا ضمف بيئة داعمة تساعدىـ في زيادة تحقؽ 
 االىداؼ المنشكدة كتزيد مف الحصيمة المعرفية لمطمبة. 

  

 مشكمة الدارسة 
نيا تعمؿ عمى يمثؿ مفيـك المكاطنة اىمية نكعية داخؿ كتب المغة العربية ال

تكعية الطمبة كمف خبلؿ الد ارسات السابقة كاالطبلع عمى الكتب كالـ ارجع تبيف 
لمباحثة عدـ كجكد د ارسات تناكلة مفاىيـ المكاطف ة في كت ب المغة العربية 

مما جعؿ الباحثة الى الكشؼ عف مدل تكفر مفاىي ـ المكاطنة في منياج المغة 
في االردف،كمف ىنا فاف مشكمة البحث تتمثؿ  العربية لمصؼ الثاـ ف االساسي

في درجة تضميف مفاىيـ المكاطنة في كتاب المغة العربية  لمصؼ الثامف في 
 االردف. 

 لذا جاءت ىذه الد ارسة لتجيب عف السؤاؿ التالي:  

ما درجة تضميف مفاىيـ المكاطنة في كتاب المغة العربي ة  لمصؼ الثامف 

 ة الدارسة ؟ اىمي االساسي في االردف

تكمف االىمية النظرية في االسياـ في تطكير كتاب المغة العربية  لمصؼ الثاـ ف 
االساسي تماشيا مع خطة التطكير التربكم كتحسيف عممية التعميـ مف خبلؿ 
تحديد مفاىيـ المكاطنة الـ ارد تعميميا كيمكف اف تفيد الد ارسة الحالية الباحثيف 

طنة التي تضمنتيا الد ارسة كما يمكف اف تثرم ىذه مف خبلؿ قائمة مفاىيـ المكا
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الد ارسة مكتبة االبحاث التربكية التي تيت ـ بدرجة تضميف مفاىيـ المكاطنة في 
  كتب المغة العربية. 

تكمف اىمية الد ارسة العممية في انيا قد تفيد القائميف عمى تطكير كتاب المغة 
ة بمفاىيـ المكاطنة البلـز تضمينيا العربية لمصؼ الثامف االساسي مف خبلؿ قائم

في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف االساسي المؤمؿ اف تساعد نتائج ق ذه الد 
ارسة المعمميف في معرفة مفاىيـ المكطنة المتضمنة في كتاب المغة العربية 

  لمطمبة. لمصؼ الثامف االساسي التي ينبغي تدريسيا

 اىداؼ الدارسة 
التعرؼ عمى درجة تضميف مفاىيـ المكاطنة في كتاب المغة  تيدؼ الد ارسة الى

 العربية  لمصؼ الثامف.  

 التعريفات االجارئية 
 تعريؼ المواطنة 

عمى انيا تمتع الشخص بحقكؽ ككاجبات كممارسات  (2007  )يعرفيا فكزم
في بقعة جا ارفية معينة ليا حدكد محددة تعرؼ في الكقت اؿ ارىف بالدكلة 

 ديثة التي تستند الى حكـ القانكف.  القكمية الح

كتعرفيا الباحثة بقنيا مجمكعة القيـ االخبلقية كاالجتماعية كالسياسية ك االؽ 
تصادية التي تعكس انتماء الطمبة لدكلتيـ كمدل كعييـ بالحقكؽ كالكاجبات 

 داخؿ المجتمع.  

 قيـ المواطنة 
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ح الذم يؤمف بالديمؽ ىي مجمكعة مف المعايير الخاصة بإعداد المكاطف الصال
ارطية، كالشكرل، كاحت اـر اؿ أرم االخر بقنيا مجمكعة مف القيـ التي تتضمف 

كتاب   (2013الخكالدة، )الكالء  ككااللت اـز ب االنتماء لمكطف كالدفاع عنو 
 المغة العربية 

ىك كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف االعدادم مف قبؿ كازرة التربية كالتعميـ في 
 ـ.  2020 -2019ردف لمعاـ اال

 حدكد الدارسة 

اقتصرت الد ارسة الحالية عمى درجة تضميف مفاىيـ المكاطنة في كتاب 
 ـ.  2020 -2019المغة العربية  لمصؼ الثامف لمعاـ الد ارسي 

 الفصؿ الثاني 

 اإلطار النظري والدارسات السابقة اإلطار النظري  

 مفيكـ المكاطنة 

طف التي تحدد حقكقو ككاجباتو الكطنية، كتتميز بكالء خاص المكاطنة صفة المكا
لممكاطف تجاه بمده كخدمتيا في اكقات السمـ كالحرب كالتعاكف مع المكاطنيف 

 االخريف في تحقيؽ االىداؼ القكمية. 

كينشؽ مصطمح المكاطنة لغكيا مف الكطف، كالكطف في عمـ البيئة ىك الكسط  
كالذم يناسب نمط حياتيـ، كالمكطف يعني الذم تحتمو الجماعة االنسانية 

المساحة المسككنة،كىك امر ال يعنيو طبيعة الكسط، كلذلؾ يمكف لكممة المكطف 



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 414 

اف تعنى طريقة السكف اك طريقة احتبلؿ المكقع الخاص، كانماط النشاط التي 
   (23، ص2012الخكلي،)تعكد اليو

كاالرتباط بالكطف  فالمكاطنة ىي حب الكطف في إشارة كاضحة لمشاعر الحب 
كما ينبثؽ عنيا مف استجابات عافية فالمكاطنة ىي صفة المكاطف التي تحدد 
حقكقو ككاجباتو الكطنية، كىذا مف خاالالتربية الكطنية، كما تتميز بنكع مف 
الكاؿء لممكاطف لكط نو كخدمتو لو، في أكقات السمـ كالحرب كالتعاكف مع 

المؤسساتي كالفردم كالرسمي ،التطكعي في المكاطنيف اآلخريف عف طريؽ العمؿ 
تحقيؽ األيداؼ التي يصبك ليا الجميع كتكحد مف أجميا الجيكد كترسـ الخطط 

  (95، ص 2012كنزة، )كتكضع المكازنات 

كتعرؼ دائرة المعارؼ البريطانية المكاطنة عمى انو ا عبلقة بيف فرد كدكلة كما  
كاطنة مرتبة مف الحرية مع ما يحددىا قانكف تمكالدكلة، متضمنة ىذه الم

 (المكاطنة)يصاحبيا مف مسؤكليات ، كيعرؼ قامكس المصطمحات السياسية 
بقنيا :مكانة أك عالقة اجتماعية تقـك بيف الفرد كالدكلة، كمف خالؿ ىذه العالقة 

يقدـ الطرؼ األكؿ الكالء، كيتكلى الطرؼ الثاني الحماية، كتتحدد ىذه العالقة بيف 
لة عف طريؽ القانكف. كينظر إلييا فتحي ىبلؿ كآخركف مف منظكر الفرد كالدك 

نفسي بقنيا الشعكر با النتماء كالكالء لمكطف كلمقيادة السياسية التي ىي مصدر 
سيد، )اإلشباع لمحاجا ت األساسية، كحماية الذات مف األخطار المصيرية

 . (87، ص2011

لسياسي الحديث ىك مفيكـ يتضح مماسبؽ بقف مبدأ المكاطنة استقر في الفكر ا
شامؿ لو عدَّة أبعاد متنكعة، منيا ما ىك مادم قانكني، كمنيا ما ىك ثقافي 
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سمككي، كمنيا أيضان ما ىك كسيمة أك ىك غاية يمكف بمكغيا تدريجان، كلذلؾ إف 
نكعيَّة المكاطنة في دكلة ما تتقثر بعدة عكامؿ منيا القانكف الكطني كالنضج 

ارم. كبعقائد المجتمعات كبقيـ الحضا ارت، كمف ىنا السياسي كالرقي الحض
  يصعب كجكد تعريؼ جامع كثابت لمبدأ المكاطنة.

 أبعاد المكاطنة  

مفيكـ المكاطنة لو أبعاد متعددة، تختمؼ تبعان لؿ ازكية التي يتـ تناكلو منيا، 
 كمػف ىذه األبعاد مايمي: 

ريان في نكعية المكاطف الذم تمثؿ المعرفة عنص انر جكىالبعد المعرفي الثقافي: 
تسعى إليػو مؤسػسات المجتمع، كال يعني ذلؾ بقف الفرد األمي ليس مكاطنان يتحمػؿ 

مػسئكلياتو كيػديف بالكالء لمكطف،  كانما المعرفة كسيمة تتكفر لممكاطف ككفاءاتو 
  مع  الناس  ثقافة  مف  التػي يحتاجيا، كما أف التربية الكطنية تنطمؽ

  (. 9ص  ،2010 ، جاردات)  االعتبػار الخصكصيات الثقافية لممجتمع األخذ فػي

يتداخؿ مفيـك القيـ مع مفيـك الثقافة إلى حد كبير، فالقيـ ناشئة أساسا 
االجتماعية لمفرد، لذلؾ يرل عمماء االجتماع أف الثقافة تضـ كافة جكانب الحياة 

يشترؾ أعضاء المجتمع بعناصر اإلنسانية التي يكتسبيا اإلنساف بالتعمـ بالكارثة، ك 
الثقافة تمؾ التي تتيح ليـ مجبلت التعاكف كالتكاصؿ ،كتتقلؼ ثقافة المجتمع مف 

جكانب مضمرة غير عيانية مثؿ :المعتقدات ،كال ارء، كالقيـ التي تشكؿ 
المضمكف الجكىرم لمثقافة، كمف جكانب عيانية مممكسة مثؿ االشياء كالرمكز، أك 

   (82، ص 2005غدنز ، د ىذا المضمكف)الثقاؼ ة التي تجس
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كيقصد بو الكفاءة االجتماعية في التعايش مع اآلخريف كالعمؿ البعد االجتماعي: 
  (. 44، ص2012االسمرم،)معيـ

يتمثؿ البعد الديني في االعتماد عمى تعميؽ القيـ الدينية األصيمة  البعد الديني:
ى احت اـر دينػو كاكتػسابو في نفكس األطفاؿ منذ الصغر، كتعكم د الطفؿ عم

اإليمػاف بػااهلل كبػالقيـ كالمبادئ، كمف بيف القيـ التي يجب أف تغرس في نفكس 
أطفالنا كالتي مف الممكف أف يككف ليا أثر إيجابي بالا في خمؽ دكافع طيبة 
تساعد عمػى تنميػة المجتمػع االنتماء، التعاكف، التسامح، المساكاة ،الطاعة، 

 (. 2004العطار،)شكرلالحريػة، الػ

كىك اإلطار المادم كاإلنساني الذم يعيش فيو المكاطف، أم البيئة البعد المكاني: 
المحمية التي يتعمـ فييا كيتعامؿ مع أؼ اردىا كال يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ 

المعارؼ كالمكاعظ في غرفة الصؼ ،بؿ البد مف المشاركة التي تحصؿ في البيئة 
   (54، ص2012الخكلي،)ػي العمؿ البيئيالمحمية كالت طػكع ف

كيقصد بو تنمية كغرس انتماء األطفاؿ لثقافاتيـ كلمجتمعيـ البعد االنتمائي: 
كلكطنيـ، كيشتمؿ البعد االنتمائي عمى قيـ ميمة تتمثؿ في قيمة محبة الفرد 

مجتمعو كحرصو عميػ ق كتفاعمو مع جميع أؼ ارده، كما تعد طاعة كاله األمر 
حكليـ جزءان ـ ىمػان لتحقيؽ االنتماء الكطني، كتحقيقان لتماسؾ المجتمع،  كااللتفاؼ

، 2012االسمرم، )رفاىيتو كنجاحو في تحقيؽ أمنو كنجاح خطط التنمية كتحقيؽ
 .   (44ص
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 قيـ المكاطنة  

 (: 11، ص2010الدير،)مف قيـ المواطنة ما يمي

 يؼ كؿ فرد بحقو. كتعني التساكم في الحقكؽ بيف االؼ ارد كتعر  المساواة:

كتعني استكعاب كاحت اـر جميع الثقافات كالعادات  احتاـر االخالؼ الثقافي:
 كالتقاليف عمى اختبلفيا. 

 كتعف كؿ فرد حر في التفكير كالمعتقد ككالحديث.  الحرية:

 تعني كؿ فرد مف حقو اعيش بسبلـ دكف عنؼ.  السالـ: 

 تخاذ الؽ ارر كبناء المجتمع.  كتعني الديمؽ ارطية في االقانوف واالوامر: 

 (43،  ص2011الخكلي،)اىداؼ المواطنة 

العمؿ عمى تعزيز االنتماء لمكطف كخدمتو كا لدفاع عنو ،كالػسعي مػف أجػؿ  -ُ

العيش المشترؾ مع الشريؾ االجتماعي الذم يتقاسـ الحياة مع اآلخػريف فػي 

 الكطف.  

 اؼ ارد المجتمع.   تنمية قيـ الكالء كاالنتماء كتعزيزىا لدل جميع -ِ

المساىمة في تشكيؿ شخصية المكاطف كاليكية الجماعية لمكطف، كدعـ قدرة  -ّ

 األؼ ارد عمى التعامؿ مع األزما ت.  
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الكصكؿ إلى درجة المساكاة الكاممة بيف جميع اؼ ارد المجتمع في الكاجبات  -ْ
 كالحقكؽ.  

لمػكاطف مػف العمؿ عمى ضماف استـ ارر الدكلة كالمجتمع مف خبلؿ تمكيف ا -ٓ

 حقكقو كالدكلة مف حقكقيا، كالعمؿ مف أجؿ رفعة الكطف كتقدمو كنمائو.  

  المكاطنة  كالتربية 
اف المكاطنة ينظر ليا عمى أنيا ىدؼ لمنظاـ المدرسي بقكممو ،فإف كظيفة  

المدرسة ىي إعداد الطمبة لرت ب المكاطنة المختمفة مف ككف اف المكاطنة  كقيـ 
ككمما تـ تكعي ة الطمبة بالمكاطنة كادكارىا ازدت فرص  تقتي بالممارسة،

  (47، ص2014المعرم، )مشاركتيـ في شؤكف كطنيـ

إف قياـ الدكلة عمى اسا س المكاطنة ىك أكبر ضماف المنيا كاستؽ ارره ا  
كتقدميا ، حيث يشع ر اؼ ارد المجتمع بالمساكاة كبنفس المكانو ، كأف 

عمييا ىي نتيجة لعضكيتيـ في جماعة  المشاركات كالفرص التي يحصمكف
كطنية كقد ارت ك، كليست نتيجة لمكانة عشائرية أك مرتبة اجتماعية، كىك ما 

 (42المرجع السابؽ، ص)يس اىـ في االنتماء إلى الكطف 

لقد قامت الينسكك بعمؿ تقسيسي لتكضيح االسس المفاىيمية لمتربية عمى 
رشادات البرنامجية ، كتـ تطكير ىذه المكاطنة العالمية كتكفير السياسات كاإل

الكثيقة كاستجابة الحتياجات الدكؿ األعضاء إلى تكجيو شامؿ حكؿ دمج التربية 
عمى المكاطنة العالمية في أنظمتيا التعميمية ، كما تعرض اقت ارحات لترجمة 



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 419 

مفاىيـ التربية عمى المكاطنة العالمية إلى مكاضيع كأىداؼ تعممية عممية ـك 
 ؤلعمار بطريقة تسمح بمكاءمتيا مع السياقات المحمية. ارعية ل

تعتبر ىذه الكثيقة ميمة جدا كتشكؿ مرجعا اساسي ا لمتربكييف كالمربييف       
 باالضافة الى مؤلفي كمطكرم المناىج الد ارسية كالمدربيف  كصانعي السياسات

 (. 2012طكيؿ، )

سكك العممية التعميمية منذ كمف اجؿ دعـ كتنمية المكاطنة كتعزيزىا جعمت الين
مف اىـ اكلكياتيا حيث ت شتمؿ التربية عمى المكاطنة العالمية  2012عاـ 

 (2015العدكاف، )بثبلث مجاال ت كىي:  عاطفية، معرفية، سمككية

في المجاؿ العاطفي، يتـ اختبار المتعممكف شعكر االنتماء لبلنسانية المشتركة ، 
رتكزة عمى حقكؽ اإلنساف، يطكر المتعممكف كيتقاسمكف القيمكالمسؤكليات الم

 مكاقؼ التضامف، كالتعاطؼ، كاحت ارماالختبلفا ت كالتنكع. 

كفي المجاؿ المعرفي يتـ اكتساب المتعممكف لممعرفة كفيـ القضايا في الستكيا   
ت المحمية كالكطنية كالعالمية، كالت اربط كالتداخؿ بيف مختمؼ البمداف 

 التفكير كالتحميؿ النقدم.   كالسكاف،حيث يتـ تطكير

أما المجاؿ السمككي، فإف المتعممكف يعممكا بمسؤلية  كفاعمية عمى المستكيات    
المحمية كالكطنية كالعالمية مف أجؿ بناء عالـ أكثر سبلما كاستدامة ،حيث يطكر 

 المتعممكف االستعدادا ت  كالحكافز التخاذ اإلج ارءات االـز اتخاذىا. 

في تكريس الحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  دور المواطنة
  والثقافية
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تع د المشاركة في الحياة الثقافية  كالسياسية مف حقكؽ اإلنساف األساسية 
المعترؼ فييا في الكثير مف المعاىدات الدكلية لحقكؽ اإلنساف بدء مف اإلعبلف 

في المشاركة في الحككمة  العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم يف ص عمى حؽ الفرد
،كحقو في المشاركة في كاالنتخابات ،  كحقو في المشاركة في الحياة الثقافية ، 
لممجتمع،  كالمشاركة في التجمع السممي،  كحقو في تككيف الجمعيات، كالحؽ 
في االنضماـ إلى النقابات العمالية كغيرىا. كما أف المشاركة تعتبر مبدأ أساسي 

 داكشرط أساسي لممكاطنة الديمقارطية الفعالة لجميع االفر  لحقكؽ اإلنساف،
 (. 27اإلعبلف العالمي لحقكؽ االانساف، المادة )

اف ممارسة المكاطنة تمعب دكر فعاال في المجتمع ، كىذه الممارسة قد تككف 
فعالة فياالحياء التي يعيش فييا االؼ ارد ، أك في مجمكعة اجتماعية رسمية أك 

الدكلة أكفي العالـ ككؿ. ك يعني مفيكـ المكاطنة النشطة العمؿ  غير رسمية، في
 مف أجؿ تحسيف المجتمع مف خبلؿ المشاركة في تحسيف حياة جميع أؼ ارده. 

كالمكاطنة الديمؽ ارطية مفيكـ ذك صمة كثيقة، كيؤكد االعتقاد بقنو ينبغي أف   
كاحت اـر ؾ ارمة  تستند المكاطنة إلى المبادئ الديمؽ ارطية، كقيـ كالتعددية

 اإلنساف، كسيادة القانكف. 

فالمكاطنة عبارة عف منظكمة تتحقؽ فييا أربعة أبعاد: نظاـ الحقكؽ كيتضمف 
مجمكعة الحقكؽ السياسية كاالقتصادية كالثقافية، كاالجتماعية التي يجب أف 

 يتمتع بيا المكاطنكف. 
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االنتماء االجتماعي كالثقافي  

السياسية  كالعابر لمحدكد المشاركة

 كالكطنية كالمدنية. 

  (46، ص2014المعرم،)اليكية الكطنية التي تضـ عناصر مادية كمعنكية متعددة

إف جميع ىذه األبعاد قد اكدت عمييا جميع المكاثيؽ الدكلية ، فتقسست في 
اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،ككثؽ ت في ميثاؽ األمـ المتحدة، كأخذ ت 

العيديف الدكلييف لمحقكؽ، فعمى سبيؿ المثاؿ نصت المادة  الطابع اإلؿ ازمي في
تتعيد كؿ دكلة “الثانية مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى أنو: 

طرؼ في ىذا العيد باحت اـر الحقكؽ المعترؼ بيا فيو كبكفالة ىذه الحقكؽ 
أم تمييز  لجميع األؼ ارد المكجكديف في إقميميا كالداخميف في كاليتيا، دكف

بسبب العرؽ، أك المكف أك الجنس، أك المغة أك الديف، أك اؿ أرم السياسي، أك 
غير السياسي، أك األصؿ القكمي، أك االجتماعي، أك الث ركة أك النسب أك غير 

   (19/02العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، )ذلؾ مف األسبا ب 

القتصادية كاالجتماعية كالثقافية، اعتمد مف أما نصكص "العيد الدكلي لمحقكؽ ا
كانكف /  16) المؤرخ في 21-ألؼ ( د 2200طرفالجمعية العامة بؽ ارر 

"فقد أكردتيذه الحقكؽ بنكع مف التفصيؿ كالتصنيؼ في الجزء  1966ديسمبر 
الثالث بدء مف المادة السادسة كما بعدىا، ك ىذا مف أجؿ إعطاء ىذه لحقكؽ 

كاحاطتيا بسياج مف الضمانات المتمثمة في الشركط كالقيكد   الصبغة الدكلية،
 المحددة في ىذا العو د. 
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 الدارسات السابقة 

 .  (2018)دارسة الزبوف واخروف

ىدفت الد ارسة التعرؼ عمى دكر مادة الثقافة الكطني ة في تنمية كتعزيز قيـ  
استخداـ المنيج  المكاطنة لدل طمب ة الجامعا ت ، كلتحقيؽ ىد ؼ الد ارسة تـ

 2018الكصفي التحميمي لمبلئمتو الد ارسة ، كتكزيع استبانة عمى عينة بما ت 
طالبنا كطالبة مف ) 745.كؽ د تكصؿ ت الد ارسة إلى أف دكر مادة الثقافة / 

(الكطنية في تنمي ة كتعزيز  2017طمب ة الجامعة األردنية لمعا ـ الد ارسي 
درجة مرتفعة جدنا ، كما ال تكج د فركؽ ذا ت المكاطنة لدل الطمبة جاء ب قيـ

،  صمة داللة إحصائية تعزل لمتغير) الجنس، نكع الكمية، كدخؿ األسرة الشيرم(
ككاف ىناؾ فركؽ ذات صمة داللة إحصائية تعزل لمتغير السنة الد ارسية 
لصالح طمبة السنة الد ارسية الثانية. كأكص ت الد ارس ة بزيادة كتنكيع الب 

المكاطنة كتزم د ـ ف مشاعر قيـاألنشطة كالفعاليا ت اليادفة التي تعزز ارمج ك 
الكالء لدل الطمبة ،  كأف تحر ص إدارة الجامعة عمى تقديـ الدعـ كالمساندة 
لكافة الطمب ة المستجديف ،  كانشاء ـ اركز لخبرة الستقباليـ كحسف تكجيييـ ، 

لبلرتقاء بقي ـ المكاطنة لدل ككضع خطة است ارتيجية تتبناه ا إلدارة الجامعة 
 الطبل ب كتنمية الشعكر بالمسؤكلية األخبلقية تجا ق المجتمع لدييـ. 
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   (2003)دارسة كاظـ

ىدفت الد ارسة إلى تعرؼ قيـ المكاطنػة الصػالحة فػي محتكل كتب المكاد 
االجتماعية بالحمقة األكلى في التعميـ االبتدائي، في مممكة البحريف. كشمؿ 

 (2001/2002 )مجتمع الد ارسة كتب المكاد االجتماعية المقررة لمعاـ الد ارسػي
 ـ. كاسػتخدـ كاظـ أسمكب تحميؿ المحتكل. ك تكصؿ مف خبلليا لمنتائج اآلتية:  

قمة قيـ المكاطنة الصالحة المتضمنة في محتكل كتب المكاد االجتماعية المقػررة 
 ؽ كالكفاء كاإلخبلص كالثقة بالنفس. مثػؿ :الحرية كاألمانة كالتسامح كالصد

 التركيز عمى بعض قيـ المكاطنة الصالحة دكف القيـ األخرل .  

تفاكت النسب بيف قيـ المكاطنة الصالحة التي تناكليا، حيث يكجد تبايف بيف  
 نسب القيـ في الكتاب الكاحد، كفي الكتب الثبلثة مجتمعة أيض ان. 

الحة كحب الكطف كالرحمة كالعدالة تدني نسب بعض قيـ المكاطنة الص 
كاالعتماد عمى النفس كحسف الجكار كاالحت اـر كالشجاعة. كتشير النتائج كذلؾ 

  إلى كجكد نكع مػف عػدـ االت ازف في تكزيع قيـ المكاطنة الصالحة.

 . (2016)دارسة النمر
ىدؼ ت الد ارسة إلى تعرؼ قيـ المكاطنة البلـز تضمينيا بمناىج الرياضيات 
بالمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظر معممي كمشرفي 
الرياضيات بالمرحمة االبتدائية كمف ثـ مدل تضميف تمؾ القيـ بكتب الرياضيات 
بالمرحمة االبتدائية؛ كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بإعداد استبانة تضمنت قيـ 

بالمرحمة االبتدائية مكزعة عمى أربعة  المكاطنة البلـز تضمينيا بكتب الرياضيات
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قيـ  -قيـ المكاطنة االقتصادية  -مجاالت رئيسة ىي: قيـ المكاطنة االجتماعية
) قيمة مف قيـ  35تضمنت( )مجاؿ قيـ المكاطنة الدينية  -المكاطنة السياسية 

. كبعد التقؾ د مف صبلحية اداة البحث مف خبلؿ عرضيا عمى (المكاطنة
ء متخصصيف، كحساب نسب االتفاؽ بينيـ، قاـ الباحث بتحميؿ محكميف كخب ار 

ىػ  1435-1436كتاب الرياضيات بالصؼ السادس االبتدائي لمعاـ الد ارسي 
في ضكء القائمة الناتجة عف أداة البحث، كحساب التؾ ارارت كالنسب المئكية 

تمثمت لتضميف قيـ المكاطنة بالكتاب كرتبة كؿ قيمة بيف القيـ المتضمنة. كقد 
النتائج في ترتيب مجاالت قيـ المكاطنة مف حيث تضمينيا لمقيـ الفرعية، ككذلؾ 
ترتيب القيـ الفرعية مف حيث النسب المئكية لمتؾ ارر، كما أظيرت النتائج تكزيع 
تؾ ارارت قيـ المكاطنة عمى كحدات كتب الرياضيات بالصؼ السادس االبتدائي 

ء تمؾ النتائج تـ تقديـ بعض ق. كفي ضك 1435-1436لمعاـ الد ارسي 
التكصيات المتعمقة بإعادة صياغة مقرارت الرياضيات في المرحمة االبتدائية 
بالمممكة العربية السعكدية في ضكء تعزيز قيـ المكاطنة لدل الطبلب، كما تـ 
تقديـ تكصيات تتعمؽ بإعداد معمـ الرياضيات كالب ارمج التدريبية المقدمة لو بما 

كع مف القيـ، كما قدـ الباحث مجمكعة مف المقترحات الخاصة يعزز ىذا الن
  بتقديـ بحكث كد ارسات مرتبطة بقيـ المكاطنة.

 (2013)دارسة الكندري والعازمي
ىدؼ ت ىذه الد ارسة إلى تعرؼ قي ـ المكاطنة المتضمف ة بكت ب التربية 

اـ الباحثاف اإلسبلمي ة لمرحمة التعميـ الثانكم المكح د بدكلة الككيت، كؽ د ق
بتصميـ استبانة لقي ـ المكاطنة مكزع ة عمى ثبلثة مجاال ت تتضمف ىذه القي ـ 
كىي القيـ السياسية، كالقيـ االجتماعية، كالقيـ االقتصادية، كؽ د تكصؿ ت الد 
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ارسة إلى أف كت ب مجتمع الد ارسة ؽ د تضمف ت جميع قيـ المكاطنة 
مر ة كما تكصؿ ت إلى اكثر القيـ  ( 199 )المتضمنة باالستبانة بتؾ ارر بما 

( مرة مف  101المتضمنة بالكت ب ق م قيـ المكاطف ة االجتماعية بتؾ ارر ) 
( مرة، كأخ  60اجمالي التؾ ارارت، تمتيا قيـ المكاطنة االقتصادية بتؾ ارر ) 

 ( مرة.  38يرآ قيـ المكاطنة السياسية بتؾ ارر ) 
 

   (2011)دارسة مرتجى والرنتيسي

ؼ ت ىذه الد ارسة إلى تحدم د مدل تكافر قيـ المكاطنة بمحتكل مناىج ىد
التربية الميدانية لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع األساسي بالمدارس الفمسطينية، 
كؽ د قاـ الباحثاف بإعدا د قائمة بقيـ المكاطنة المناسبة لتمؾ المناىج، كمف ثـ 

القائمة كتحديد مدل تكافر ىذه القيـ قاـ الباحثاف بتقييـ المناىج في ضكء تمؾ 
بالمحتكل، كؽ د تكصؿ ت الد ارسة الى تدني ـ ارعاة مناىج التربية الميدانية 
لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع األساسي بالمدارس الفمسطينية لقيـ المكاطنة، 
كعد ـ التكازف في تكزيعيا حي ث كاف ت حقكؽ اإلنساف كالقيـ السياسية 

االجتماعية أعمى القيـ، بينما كاف الكعى البيئي كالكحدة الكطنية كالمسؤكلية 
كاالنفتاح عمى الثقافا ت األخرل اقؿ القيـ تضمف ا بالرغـ مف أىميتيا، كؽ د 
أكص ت الد ارسة بضركرة تضميف محتكل مناىج التربية الميدانية لمصفكؼ 

المكاطنة، كالتكازف  السابع كالثامف كالتاسع األساس م بالمدارس الفمسطيني ة بقيـ
في تضمينيا، كتدرم ب معممي التربية الميدانية عؿ ل اث ارء المناىج بقيـ 

 المكاطف ة كترجمتيا إلى سمككيا ت كقيـ في نفكس الطبل ب. 
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 التعقيب عمى الدارسات السابقة 
تـ استع ارض خمس د ارسات سابقة مف د ارسات محكمة كلؽ د تطرقة الد 

ي استعرضتيا الباحثة عمى أىمية تضميف قيـ المكاطف ة ارسات السابقة الت
ت عمى كجك د قصك ر في ارسية، كما أكد ت بع ض الد ارسا بالمناىج الد

تضميف مفاىيـ المكاطنة بالمناه ج الد ارسية كعدـ التكازف في تكزيعيا كما في 
ىيـ ت متنكعة لمفات الدارسات السابقة تصنيفادارسة مرتجى كالرتيسي، كتضمن

ثو في إعداده لقائمة مفاىيـ المكاطنة الخاصة بيذه المكاطنة استفات منيا الباح
الد ارسة، كما تـ االستفادة مف الدارسا ت السابقة في إعدا د اإلطار النظرم  

 كاعدا د أداة الد ارسة كتحميؿ كتفسير النتائج. 
حؿ التحميؿ اختمفت الدارسة الحالية مع الدارسات السابقة في المنيج كالمحتكل م

ككذلؾ في المفاىيـ التي تـ بح ث درجة تضمينيا بالمحتكل، كما اختمفت مع 
 فية كالزمنية الخاصة بالد ارسة. ار د المكضكعية كالجغتمؾ الدارسات في الحدك 
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الفصؿ الثالث 

الطريقة 

  واإلجارءات

 :منيج الدارسة 
كاستخداـ أسمكب تحميؿ اتبعت ىذه الد ارسة المنيج الكصفي التحميمي، 

المحتكل، لككنو أنسب األساليب كأكثرىا مبلءمة ليدؼ الد ارسة، كذلؾ لتقصي 

 مفاىيـ المكاطنة في كتا ب المغة العربية  لمصؼ الثامف االساسي في األردف. 

 :مجتمع الدارسة كعينتيا 
ي تقلفت مجتمع الد ارسة كعينتيا مف كتب المغة العربية  لمصؼ الثامف االساس

 ،مكزع حسب الجدكؿ التالي: 2020 - 2019في األردف،لمعاـ 

  (1)جدكؿ رقـ
 تكزيع الكتاب حسب الفصؿ كعدد الكحدات كدركس كؿ كحدة. 

عدد  الطبعة
 الكحدات

الفصؿ 
 الدارسي

 الصؼ الد ارسي

 الثامف االكؿ 8 2018

 الثاني 8 2019
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  :أداة الدارسة
لد ارسة في قائمة تضمنت اىـ مفاىيـ لتحميؿ محتكل الكتا ب تمثمت أداة ا 

المكاطف ة التي ينبغي اف تضمينيا في كتب المغة العربية، كقد تككنت القائمة 
مف اثناعشر مف مفاىيـ المكاطنة ، كقد اتبعت الباحثة الخطكات اآلتية في إعداد 

 ىذه األداة. 

 الرجكع إلى بعض المصادر كالـ ارجع المتخصصة  كتـ التكصؿ إلى قائمة
 مفاىيـ خاصة بالمكاطنة لطمبة المرحمة األساسية العميا في األردف.  

  :صدؽ اداة الدارسة
لمتقكد مف صدؽ االداة كمدل تكافقيا مع اليدؼ اؿ ذم اعدت مف اجمو، تـ 
عرضيا عمى محمكعة مف المحكميف المخت صيف في كازرة التربية كالتعميـ، ك 

الكاردة في بطاقة التحميؿ.الى جانب ذلؾ البداء اؿ أرم حكؿ مفاىيـ المكطنة 
السبلمة المغكية، كما يركنو مناسب. كبعد االنتياء مف القائمة تـ تحكيميا الى 
بطاقة تحميؿ تككنت اثنا عشر مفيـك مف اىـ مفاىيـ المكاطف ة كىي: الكالء ، 

ـ اكلى االمر كالعمؿ اب الكطف،احتر ااالنتماء ،حب الكطف، الدفاع عف تر 
حب العمؿ، الصدؽ كاالمانة، العدالة  االخبلص، االيثار، التضحية، بتكجيياتيـ،

 كالتكافؿ، كيفية التعامؿ مع االخريف.  

 : ثبات اداة الدارسة  
لمتقكد مف ثبات األداة قامت الباحثة بما يقتي :تحميؿ كتاب المغة العربية لمصؼ 

شير الثامف االساس م في األردف مكضكع الد ارسة مرتيف يفصؿ بينيما 
كىي جممة أك عبارة تتضمف الفكرة التي يدكر  (الفقرة)كحدة التحميؿ  مستخدمة
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كث ر فاعمية ، كبخاصة حكليا مكضكع التحميؿ، كىي مف كحدات التحميؿ األ
 ب. تحميؿ الكت

   Holsti, 1969:140 ).)تـ حساب معامؿ الثبات مف خبلؿ المعادلة اآلتية: 

     االتفاؽ مرا ت عدد                                    

   100  ______________________________×  االتفاؽ مؤشر

  االختبلؼ مرا ت عد د+ االتفاؽ مرا ت عد د    

في حيف  (91،0)حيث بمغت نسبة معامؿ الثبات لتحميؿ الباحثة األكؿ كالثاني 
كاعتبرت (88،0)بمغت نسبة معامؿ الثبات لتحميؿ الباحثة كتحميؿ المحمؿ الثاني 

 ىذه المفاىيـ كافية لتحقيؽ أغارض الدارسة. 

 

 : االساليب اإلحصائية المستخدمة
استخدمت الد ارسة بعض اإلج ارءات اإلحصائية البسيطة كالتؾ ارارت كالنسب 

المئكية لكؿ مفيـك مف مفاىيـ المكاطنة في كتاب كتب المغة العربية  لمصؼ 
  الثامف االساسي في األردف.

 



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

  Scientifice electronic Journal                                                     مجلة علمية إلكترونية محكمة       

  www.arabjhs.com                                                                   0202حزيران  -الثالثالجزء  -العدد السابع 

ISSN: 2709-5312 

 

 421 

ؿ االربع  الفص

نتائج الدارسة 

 ومناقشتيا 

 : نتائج الدارسة كمناقشتيا
النتائج المتعمقة بسؤاؿ الد ارسة: ما  درجة تضميف مفاىيـ المكاطنة في كتاب 
المغة العربية  لمصؼ لثامف االساسي في األردف ؟ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 

اؿ في األردف كفؽ مجتحميؿ محتكل كتاب المغة العربية  لمصؼ الثامف االساسي 
 المجاالتؾ مالدارسة كىك: المجاؿ المتعمؽ بمفاىيـ المكاطنة، كتـ حصر ت

ب  لمصؼ مفيـك مف مفاىيـ المكاطنة في كتاج النسب المئكية لكؿ اكاستخر 
 الثامف. 

   (2)جدوؿ رقـ

جدكؿ التكرارات كالنسب المئكية التي حازتيا مفاىيـ المكطنة في كتاب المغة العربية   
 لمصؼ الثامف األساس م 

تنمية قيـ المواطنة في   ر اتكر   النسبة 
 الكتاب 

 الوالء  1  2.2  

 االنتماء  2  4.3  

 حب الوطف  1  2.2  
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  4. 
3 

 الدفاع عف تراب الوطف  2 

  6.5   
3 

احتراـ اولى االمر 
 والعمؿ بتوجيياتيـ 

  2.2   
1 

 االخالص 

  2.2   
1 

 االيثار  

  4.3   
2 

 التضحية 

  15.2   
7 

 حب العمؿ 

  6.5   
3 

 الصدؽ واالمانة 

  47.9   
22 

 العدالة  والتكافؿ 

  2.2   
1 

 كيفية التعامؿ مع االخريف 

  % 
100  

  
46 

 المجموع 

يبيف لنا الجدكؿ أف درجة تضميف مفاىيـ المكاطنة في كتاب المغة العربية  
فاىيـ المكاطنة جاء عمى النحك اآلتي :لقد لمصؼ لثامف االساسي في األردف لم
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ار، حيث نالت ر ، عمى أعمى تك(العدالة كالتكافؿ، كحب العمؿ )حظيت مفاىيـ
الكالء، حب )ارات فكانتر ، أما أدنى تك (  15.2، 47.9 )النسب المئكية اآلتية

، حيث بمغت نسبة (الكطف، االخبلص، االيثار، كيفية التعامؿ مع االخريف
 .  (2.2 )تضمينيا

كربما يرجع السبب في أف العدالة كالتكافؿ كحب العمؿ احتمتا المرتبة األكلى في 
الكتا ب، العتقاد مؤلفي ىذه الكتب اـ العدالة كالكفالة كحب العمؿ مف أىـ 
ضركريات المغة العربية ليؤالء األطفاؿ مف خبلؿ تكعيتيـ مبؾ ار، فجاء التركيز 

ا عندىـ حتى تشكؿ لدييـ كعيا مجتمعيا لمحياة عمييا بدرجة عالية كذلؾ لترسيخي
ككيفية المضي قدما فييا، كبالتالي لما سيككف ليا مف أىمية في المستقبؿ كيعكد 
السبب ايضا إلى إيماف مخططي كمؤلفي مناىج المغة العربية ، بقف كجكد ىذه 
المفاىيـ يقكد بالنياية إلى إيجاد المكاطف الصالح الكاعي لمشكبلت بيئتو 

مجتمعو، كالممتـز بقكانيف الحياة االجتماعية لما فيو مف تحقيؽ سعادة ىذا ك 
 اإلنساف. 

   

 :التوصيات 
 في ضكء ما تكصمت اليو الد ارسة فاف الباحثة تكصي بمايمي:  

التاكيد عمى تضميف مفاىيـ المكاطنة في كتب المغة العربية بشكؿ  -ُ
 اكبر. 
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كالتدريبات التي تساعد عمى  اىمية تزكيد كتب المغة العربية باالنشطة -ِ

 تنمية مفاىيـ المكاطنة لدل الطمبة. 

اىمية ادخاؿ دركس باكمميا عف تنمية مفاىيـ المكاطنة كتضـ جميع  -ّ

 عناص المكاطنة بما اليقؿ عنصر عف االخر اىمية.  

 :المصادر والمارجع المارجع العربية 

، بيركت ، ابف منظكر ، جماؿ الديف محمد ، لساف العرب ، دار صادر  .ُ
1968    . 

، دكر مناىج التربية اإلسبلمية المطكرة (2012)اـ محمدز سركر ،فاطمة كالع .ِ

في تنمية قيـ المكاطنة الصالحة لدل طبلب المرحمة األساسية العميا مف 

كجية نظر المعمميف في تربية اربد الثالثة، دارسات، العمـك التربكية، المجمد 

 ربد ،األردف. ،جامعة اليرمكؾ، إ 2،العدد  39

، تنمية المفاىيـ االجتماعية كاألخبلقية  (ـَُُِ)العناني، حناف عبد الحميد  .ّ

 كالدينية في الطفكلة المبكرة . عماف . دار الفكر. 

 االكلى، الطبعة كالمكاطنة،  ،التعميـ(2012) مصطفى  الخكلي ،ىديؿ .ْ

 مصر.   –القاىرة  االكاديمية، المكتبة 
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تقكيـ طمبة الجامعات االردنية لدكر عضك ىيئة ، ( 2014)السميـ،باسـ  .ٓ

التدريس في إكسابيـ ثقافة الديمؽ ارطية كقيـ المكاطنة العالمية، مجمة البحث 

 . (315)العممي في التربية 

،المكاطنة  كاشكاليتيا في ظؿ الدكلة ( 2011)عبد المطيؼ، سامر مؤيد .ٔ

 اإلسالمية، مجمة الت ارث، العدد السابع. 

، مركز القاىرة لد ارسات حقكؽ 1، المكاطنة،  ط(2007)فكزم،سامح .ٕ

 االنساف، القاىرة،مصر.  

مػع مػدخالت )، ،عمػـ اإلجتمػاع (2005)غدنز، أنتػكني، ك بيردسػاؿ، كػاريف .ٖ
 .(عربيػة

 ترجمػة كتقػديـ فػايز الصباغ، بيركت: مؤسسة ترجماف، المنظمة العربية لمترجمة. 

 المارجع االجنبية 

.1 Homana, Gary; Barber, Carolyn and Torney-Purta, 
Judith.(2006).  

Assessing School Citizenship Education Climate: 

Implications for the Social Studies. Circle Working 

Paper (48): the Center for Information & Research on 

Civic Learning & Engagement,  
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University of Maryland  

.2 Holsti, Ole R.Content analysis for the social sciences and 

humanities. Reading, Mass., Addison-Wesley Pub. Co. 

(1969)  

 :الرسائؿ والدوريات

، قيـ المكاطنة كعبلقتيا بالنشاط االجتماعي (2012)االسمرم، خالد .ُ

، رسالة (بشرؽ الرياض دارسة ميدانية عمى طبلب المرحمة الثانكية)المدرسي

 ماجستير منشكرة، كمية الد ارسات العميا، جامعة نايؼ العربية لمعمـك االمنية.  

ادات ، أنك محمد يكسؼ ، تطكير مقياس سمكؾ المكاطنة لدل طمبة المرحمة ر ج .ِ

 . 2010الثانكية، رسالة دكتكارة ،كمية التربية ، جامعة اليرمكؾ ، إربد ، 

، دكر الجامعات االردنية في تدعيـ قيـ ( 2014 )حالعقيؿ، عمي كالحيارم، .ّ

المكاطنة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، المجمة االردنية في العمـك 

 .  4،عدد  10التربكية، مجمد 

. " دكر األسرة كرياض األطفاؿ في تنمية قيـ  (َُِٕ )العطار، محمد محمكد  .ْ

ػي المممكػة العربيػة السعكدية . المكاطنة لدل األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة ف

 .   (ُُ) (ِ)مجمة جامعة الباحة لمعمـك اإلنسانية
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، دكر عضك ىيئة التدريس في الجامعات االردنية في تنمية (2013)الخكالدة، ت .ٓ

 40قيـ المكاطنة مف كجية نظر الطمبة، مجمة د ارسات، الجامعة االردنية، جمد 

 .   3،ممحؽ 

، فاعمية كحدة مقترحة عف الفمسفات الشرقية (2011 )سيد،ايماف مصطفى مكسى .ٔ

القديمة في تنمية قيـ االنتماء كالمكاطنة لدل طبلب الصؼ االكؿ الثانكم، ارلة 

 ماجستير، معيد الد ارسات التربكم، جامعة القاىرة.  

، مدل تضميف قيـ المكاطنة بكتب الرياضيات ( 2016) رعبدالقاد د ـمح ،رالنم .ٕ
كمية  -في المرحمة اإلبتدائية بالمممكة العربية السعكدية، جامعة عيف شمس 

 مصر.  ،ةالتربكي ـالعمك  يف ةالتربي ةيكم ةمجم التربية،
دكر االذاعػة المحميػة فػي نشػر ثقافػة المكاطنػة لػدل المػ  ( 2012)كنػزة، عيشػكر .ٖ

ارة الج زائريػة العاممػة. مػذكرة ماجسػتير فػي االعػبلـ ك ا التصػاؿ،جامعػة بسػكرة، 

 كميػة العمػـك االنسػانية ك االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع. الج ازئر. 

. قيـ المكاطنة الصالحة في محتكل كتب المكاد 2003))يكاظـ، محمد عم .ٗ

االجتماعية بالحمقة األكلى في التعميـ االبتدائي بمممكة البحريف د ارسة تحميمية. 

 . (  3 )، العدد( 4)مجمة العمـك التربكية كالنفسية، المجمد

، التربية مف أجؿ المكاطنة في دكؿ مجمس التعاكف (2014)المعرم، سيؼ  .َُ
 خميج العربية لدكؿ ال

http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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 ، الكاقع كالتحديات، جامعة السمطاف قابكس، رؤل است ارتيجية. 

، التعميـ مف أجؿ المكاطنة العالمية، إطار عمؿ (2013)طكيؿ ،صبحي  .ُُ

مطركح لمتداكؿ، منظمة المـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة، بحث كنظرة استش 

 ارفية ، اليكنيسكك. 

، فضية محمكد بني مصطفى، أثر (2015)العدكاف ،زيد سميماف محمد  .ُِ

برنامج تدريبي قي تنمية مبادئ المكاطنة العالمية لدم معممي التاريخ في األردف، 

 . 1، العد د42د ارسات العمـك التربكية، المجمد 

( تقييـ محتكل مناىج 2011مرتجى، زكي رمزم، ا كلرنتيسي، محمكد محمد ) .ُّ

كالتاسع األساسي في ضكء قيـ المكاطنة  التربية المدنية لمصفكؼ السابع كالثامف

 .مجمة الجامع ة اإلسبلمية .

 .  195-161ص   (2( ، العد د) 19سمسمة الد ارسا ت اإلنسانية، المجؿ د ) 

 ( قيـ المكاطنة في كتب2013الكندرم، كمثـك محمد، كالعازمي، مزنة سع د ) .ُْ

جامعة أـ القرل لمعمـك التربية اإلسبلمية بالمرحمة الثانكية بدكلة الككيت، مجمة 

 (العد د  5التربكية كالنفسية، المجمد ) 

  310-372( ص 1) 

 . 27اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، المادة  .ُٓ
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مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ،اعتمد   19/02المادة  .ُٔ

كانكف / ديسمبر  16المؤرخ في  (21-د )ألؼ  2200ار الجمعية العامة ر بق

1966 . 

العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، اعتمد مف طرؼ  .ُٕ
 ار ر الجمعية العامة بق

  1966كانكف / ديسمبر  16المؤرخ في  (21-د )ألؼ  2200

                                                           
 


