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 مجلةالرؤية ورسالة وأهداف 
 

 رؤية المجلة:     
 . الدولية الريادة في نشر الدراسات والبحوث المحكَّمة، عمى وَفق معايير النشر      

 

 رسالة المجلة: 
، واتباع م اإلنسانية والتطبيقية المختمفةوالبحوث المحكَّمة في العمو تسعى المجمة لنشر الدراسات       

 . لإلنسانية ؛ إثراءً  لممعرفة، وخدمة ً في التحكيم والنشر العممي المنهجية األصيمة
 

 أهداف المجلة: 
 . الت العموم اإلنسانية والتطبيقيةتوفير وعاء بحثي لخدمة الباحثين في مختمف مجا  -
 المحكَّمة.   ، من خالل نشر البحوث الرصينةعمميةإثراء المعرفة ال  -
 . الت العموم اإلنسانية والتطبيقية؛ لنشر البحوث والدراسات في مختمف مجاوالدارسينإتاحة الفرصة لمباحثين   -

، والمحافظة عمى قيمه األصيمة.  في خدمة المجتمع، وحل مشكالتهم ُتْسهِ نشر البحوث والدراسات التي    

 

 اآلراء الواردة في المقاالت واألوراق المنشورة في 
 هذه المجلة ال تمثل بالضرورة وجهات نظر المجلة



 التطبيقية و النشر في مجمة الريان لمعموم اإلنسانية  قواعد
 

 أواًل: القواعد العامة لمنشر
 تتوافر فييا الشروط اآلتية: عمى أنالتطبيقية و  لعموم اإلنسانيةابالمغتين العربية واإلنجميزية، في المكتوبة  البحوثُيقبل لمنشر    

 وتتوافر فيو شروط البحث العممي المعتمد عمى المنيجية المتعارف عمييا في كتابة البحوث العممية. أن يكون البحث أصيًل   -1

ذا ُقبل لمنشر  . أو موجًزا، كامًل أخرى نشر لمنشر في أي جية اقدمً مقد سبق نشره أو  يكون البحثُ  ألا   -2 بنشره  ل ُيسمحوا 

 في أي جية أخرى ولو بمغة أخرى إل بموافقة خطية من رئيس ىيئة التحرير.

اآللي  عمى الحاسب اومطبوعً  –إن وجدت  -األشكال وضوح دقة الحروف و  ابمغة سميمة مراعيً  االبحث مكتوبً أن يكون   -3

( بين األسطر. 1,15( بمسافة )14بحجم ) (Traditional Arabic) : المغة العربية بنوع خطMicrosoft wordعمى برنامج 

عمى ورق عمى وجو واحد، ( بين األسطر، 1,15( بمسافة )12( بحجم )Times New Roman) والمغة اإلنجميزية بنوع خط

صفحة متضمنة ( 33) أل يزيد عدد صفحات البحث عنسم( عمى جانبي الورقة، و  3مع ترك ىامش بنحو ) A4)مقاس )

بما في ذلك األشكال والجداول والصور والملحق وقائمة  ترقم جميع صفحات البحث ترقيًما تسمسمًيا، عمى أن اليوامش والمراجع

 ويحق لييئة تحرير المجمة النظر في بعض البحوث الواردة متجاوزًة ىذا الحّد بحسب طبيعة البحث وآلياتو. .المراجع

 المصادر والمراجع وتثبيتيا كاآلتي:  بدقة التوثيق وحسن استخدام اأن يكون البحث ممتزمً   -4

، ُتعتمد فييا األصول المتعارف عمييا بحيث تتضمن: اسم آليًّا متسمسًل مرّقمة ترقيًما في نياية البحث يوامش ال ُتوضع -أ

الدوريات المؤلف، عنوان الكتاب أو المقال، جية النشر، مكان النشر، سنة النشر، الجزء والصفحة. وفي حالة الرجوع إلى 

 يكون التوثيق عمى النحو اآلتي: اسم المؤلف، عنوان البحث، اسم الدورية، المجمد، العدد، السنة، الصفحة.

، مصوغة بحسب المتعارف عميو في البحث العممي، وفي في نياية البحث بعد اليوامشالمصادر والمراجع قائمة وضع تُ  -ب

 . عدادىا الترتيب األلفبائيمنفصمة عن قائمة المصادر العربية، ُيراعى في إحالة وجود مصادر بمغة أجنبية تضاف قائمة بيا 

 ثانًيا: إجراءات النشر:
يفيد بأن بحثو عمل أصيل لو ولم يسبق نشره ولن يقدم لغرض النشر في أي جية عممية  ايقدم الباحث لممجمة إقراًرا خطيًّ  -1

 .أخرى )وفق النموذج اُلمعّد لذلك(
إلى عنوان المجمة  ( وذلكCDالمقدم لمنشر من أصل وثلث نسخ ورقية، ونسخة إلكترونية عمى قرص مدمج )ُيسمم البحث  -2

 .العنوان، وجية العمل، ورقم ىاتفو، وعنوان بريده اإللكترونيو  ،ولقبو العممي ،بحيث يظير في غلف البحث اسم الباحث
 ويرفق بو إشعار التسديد لمبمغ رسوم النشر.



 ث نسخة مختصرة من سيرتو الذاتية إذا تعامل مع المجمة لممرة األولى. يرفق الباح -3

 لكل ممخص.كممة(  153 -133) نحوفي  اإلنجميزيةو العربية بالمغتين  انيرفق بالبحث ممخص -4

 لييئة تحرير المجمة الحق أن تطمب إجراء تعديلت يسيرة أو شاممة عمى البحث قبل إجازتو لمنشر. -5

 بتاريخ تسمُّم بحثو، وتقوم ىيئة التحرير باستكمال إجراءات التحكيم. يخطر الباحث -6

قبولو لمنشر بعد عرضو عمى محكمين من ذوي الكفاءة والختصاص خلل ثلثة  عدم أوالبحث قبول يخطر الباحث بقرار  -7

 البحث. تسمُّمتاريخ  مناألكثر  أشيرفي

، قبل النشر ترسل الملحظات إلى الباحث إلجراء التعديلت اللزمةمن المحكمين أو تعديلت ات إضاففي حالة ورود  -8

 .أسبوعان منذ تسمُّم الباحث ملحظات المحكمينخلل مدة أقصاىا  البحث بعد إجراء التعديلت المطموبة اديععمى أن 
 

 ثالثًا: أحكام عامة:

 أصحابيا. البحوث التي تخالف قواعد النشر وشروطو ل ُينظر فييا ول تعاد إلى -1

 المجمة غير ممزمة بإعادة البحوث إلى أصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -2

 ، ول يجوز نشر جزء منيا دون الحصول عمى موافقة خطّية من رئيس ىيئة تحرير المجمة.تؤول جميع حقوق النشر لممجمة -3

 لضرورة عن وجية نظر المجمة أو الجامعة.تعبر البحوث المقدمة لمنشر بالمجمة عن آراء أصحابيا فقط، ول تعبر با -4

ألف لاير  ( عشرون23333ه )قدرُ  اابل النشر في المجمة مبمًغا نقديًّ يان مقيدفع الباحث من غير الييئة التدريسية بجامعة الر  -5

مائة ( 153ويدفع الباحث من خارج الجميورية ) (.254338674)ُتودع لدى شركة العمقي لمصرافة في حساب رقم يمني، 

 .اا أمريكيًّ وخمسين دولرً 

 ( المذكورة أنًفا.ا ثالثً ( من البند )  5كورة في الفقرة ) عند اإلعتذار عن عدم النشر ل تعاد الرسوم المذ -6

 والتطبيقية عمى عنوان المجمة: اإلنسانية لمعموم الريان توّجو المراسلت والبحوث باسم رئيس تحرير مجمة -7

.            د. عمي ىود باعباد لممؤتمراتأ. أمام قاعة  اإلنشاءات، -فوة  -المكل  –محافظة حضرموت  –الجميورية اليمنية 

 .  ويمكن أن ترسل البحوث عمى البريد اإللكتروني لممجمة: (339675362943)ىاتف: 

alrayan-journal@alrayan-university.edu.ye 
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 م 2019 ديسمرب ،(2) العدد ،الثاني، اجمللد جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 ؟الزيادة على أقل ما ينطلق عليو االسم ىل توصف بالوجوب قاعدة:
 (لمسائِل كتاِب الطهارةِ  تطبيقيَّةٌ  تأصيليَّةٌ  دراسةٌ )

 *د. خالد بن مصطفى بن إمساعيل السليماين
 

 صملخال
س  ىل تصف  تل  الزيادة قاعدة الزيادة على أقل ما ينطلق عليو اال برازإتستهدؼ ىذه الدراسة 

يف  -رمحة ا عليه -؟ دلا ذلذه القاعدة من أثٍر يف اخلبلؼ الفقهي، إذ من أسباب اختبلؼ الفقهاء بالصجصب
ذه تقرير ادلسائِل؛ اخلبلؼ يف بعض القصاعد األفصلية والفقهية، مث يَبتب على ذل  اخلبلؼ يف تطبيقات ى

 القاعدة.
وقد اندرجت فروٌع فقهية متعددٌة ٙبت ِظلّْ ىذه القاعدة، وتناولت يف ىذه الدراسة ما يندرج ٙبت 
ىذه القاعدة من مسائل فقهية متعلقة بكتاب الطهارة، وىي مخُس مسائل، ودرستها دراسة تأفيلية تطبيقية، 

 -رمحة ا عليه -دة، وسبٌب الختبلؼ العلماء فكاف ذلذه القاعدة أثٌر كبٌّب يف ٚبريج تل  الفروع على القاع
 فيها.

فل تعبّبى  ذلذه القاعدة إىل وقد اختلفت عبارة الفقهاء واألفصليْب يف التعبّب ّٔذه القاعدة، حٌب و  
إطبلقاٍت، فكاف للجانب اللغصي أثٌر يف بعض اإلطبلقاِت، ولصنعة الفقو وأفصلو أثٌر آخر يف إطبلقاٍت  عةسب

 أخرى.

    :المقدمة
يِن َولِيُْنِرُزوا قَْىَههُْن إَِذا َزَجُعىا ﴿ احلمد  القائل:      إِلَْيِهْن لََعلَّهُْن  فَلَْىََل نَفََس ِهْن ُكلِّ فِْسقٍَة ِهْنهُْن طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُىا فِي الدِّ

(1)﴾يَْحَرُزونَ 
رًا يُػَفقّْْهُو يف والصبلة والسبلـ على النيب ادلصطفى والرسصؿ آّتىب  ، القائل: "َمْن يُرِِد اللَُّو ِبِو َخيػْ

يِن"  ، أما بعد:(2)الدّْ

فقد خرَّج الفقهاء رمحة ا عليه  أقصاذل  ِوْفَق قصاعَد مبنية، وأَُسٍس مرعية، فكاف ٚبرجيه  للمسائل الفقهية      
٘باذّٔا فنُّ الفقو وأفصلو، قاعدة: أقل ما  ا، ومن تل  القصاعد الٍبا، وبناؤى  الفرَع على األفِل ثابتً منضبطً 

 ينطلق عليو االس ، فكاف اختيار ىذه القاعدة للبحث.
 

 

 

 

 

 
 قس  الدراسات اإلسبلمية، كلية الَببية، جامعة إقلي  سبأ. ساعد،الفقو ادلأستاذ * 
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  م2019 ديسمرب ،(2الثاني، العدد )، اجمللد جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 السليماين د. خالد بن مصطفى ...الزيادة على أقل ما ينطلق عليو االس  

 أسباب اختيار:
وأفردىا بالبحث والدراسة التأفيلية، نظرًا ألين مل أطلع حسب علمي على من كتب حصؿ ىذه القاعدة،      

 مث مجع الفروع الفقهية ادلخرَّجة عليها، وإف كانت ىذه الفروع منثصرة يف كتب الفقهاء.
 أىمية الموضوع:

 :أيتتظهر أمهية ادلصضصع فيما ي     
 ربطو الفروع الفقهية بأفصذلا. -1
 يف أبصاٍب فقهية شٌب، فجمع ىذه عكثرة الفروع الفقهية ادلندرجة ٙبتها، حيُث إهنا قاعدة ذلا فرو  -2

 ادلسائل يف َنْظٍ  واحٍد يُسهّْل على الباحث الصفصؿ إليها.
 بياف مأخذ الفقهاء وسبب اختبلفه  يف ىذه ادلسائل، فلهذه القاعدة أثٌر كبٌّب يف اختبلفه  يف -3

 ادلسائل ادلندرجة ٙبتها.
 موضوع البحث: 

االس  ىل تصف  بالصجصب، ومجع ادلسائل الفقهية ادلندرجة قاعدة: الزيادة على أقل ما ينطلق عليو      
 ٙبتها، مع بياف وجو ٚبريج العلماء ذلذا الفرع ٙبت تل  القاعدة.

قاعدة : الزيادة على أقل ما ينطلق عليو االس  ىل تصف  بالصجصب، دراسًة تأفيليًَّة تطبيقيًَّة  حدود البحث:
 دلسائِل كتاِب الطهارِة.

اتبعت ادلنهج االستقرائي التحليلي، فحاولت البحث يف كتب الفقو وأفصلو، وشروح احلديث  منهج البحث:
 الستقراء كبلـ العلماء حصؿ ىذه القاعدة، ومجع ادلسائل الفقهية ادلخرَّجة عليها.

 وكاف عملي يف البحث على النحص اآليت:
 بيػَّْنُت معاين ادلفردات الغامضة للقاعدة األفصلية. -1
 القاعدة األفصلية من كتب األفصؿ، وذكرت اخلبلؼ فيها.وثَّقُت  -2
 التزمت يف تبصيب ادلسائل الفقهية ٗبا ىص مشهصٌر يف كتب الفقهاء، وفًقا للمصضصعات الفقهية.  -3
درسُت الفروع الفقهية ادلخرَّجة على ىذه القاعدة دراسًة مل أجنح فيها إىل التطصيِل؛ ألف اذلدؼ من  -4

 الفقهاِء لتل  ادلسألة ٙبت القاعدة، إذ ليس اذلدؼ من الدراسة استيعابتل  الدراسة بياف ٚبريج 
 أقصاؿ الفقهاء وأدلته  يف ادلسألة.

 التزمت يف فياغة الفرع الفقهي ادلخرَّج على القاعدة األفصلية ٗبا ىص مشهصر يف كتب الفقهاء غالًبا. -5
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 كتابتها بالرس  العثماين.عزوت اآليات القرآنية الكرمية إىل سصرىا، مع بياف رق  اآلية، و  -6
خرَّْجُت األحاديث النبصية الشريفة؛ فإف كاف احلديث يف الصحيحْب أو أحدمها خرجتو منهما دوف  -7

غّبمها، وإال خرَّجتو من السنن األربع غالًبا، فإف مل يكن فيها، أخرجو من بقية كتب احلديث 
 .اوضعفً باختصار يف بياف حالو فحًة األخرى، مع ذكر كبلـ أىل العل  

 وثػَّْقُت النقصؿ واألقصاؿ من مصادرىا ادلعتمدة. -8
 ترمجُت باختصار لؤلعبلـ غّب ادلشهصرين الصارد ذكرى  يف البحث. -9

 فسرت الكلمات الغريبة وادلصطلحات العلمية عند احلاجة إىل ذل . -10    

 خطة البحث:
 .ثبلثة مباحث، وخاٛبةيتكصف البحث من: مقدمة، و 

 فتشتمل على اآليت:أما ادلقدمة، 
 أسباب اختيار ادلصضصع. -1
 أمهية ادلصضصع. -2
 مصضصع البحث. -3
 حدود البحث. -4
 منهج البحث. -5
  خطة البحث. -6

 المبحث األول: التعريف بمصطلحات البحث، وفيو مطلبان:
 :المطلب األول: تعريف القواعد األصولية

 باعتبارين:لقد ذكر علماُء األفصؿ رمحة ا عليه  تعري  القصاعد األفصلية 
 االعتباُر األوؿ: تعريفها باعتبار مفرداهتا، أي: باعتبارىا مركًَّبا إضافيِّا، فعرَّفصا القصاعد مث عرَّفصا األفصؿ.     
ؤّذا ادلعُب ورد  (3)مجع قاعدة، والقاعدة لغة: األساس، فقصاعد البيت أساسو،أما القصاعد يف اللغة: فهي      

(4) ﴾َوإِْذ يَْسفَُع إِْبَساِهيُن اْلقََىاِعَد ِهَن اْلبَْيتِ  ﴿ قصلو تعاىل:
.    

 .(5): األمر الكلي الذي ينطبق عليو جزئيات كثّبة يُفه  أحكامها منهافهي فطبلحيف االالقاعدة أما و      
 .(6)أيًضا بأهنا: قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتاالقاعدة يف االفطبلِح  ُعرَّْفتِ كما      
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مجع أفل، وىص أسفل الشيء، وىص ما يبُب عليو غّبه، كأفل احلائط يف اللغة فهي: األفصؿ وأما      
 أساسو، وأفل الشجرة: جذورىا.

 ، منها:          لو معاينَ فذكر العلماُء يف االفطبلح أما األفصؿ و      
 الصصرة ادلقيس عليها، مثالو: أفُل قياس النبيذ اخلمر. -1
 : األفل يف ىذه ادلسألة: الكتاب والسنة واإلمجاع.الدليل، فيقاؿ -2
 القاعدة ادلستمرة، كقصذل : "إباحة ادليتة للمضطر على خبلؼ األفل". -3
 .(7)استمرار احلك  السابق، كقصذل : "األفل بقاء ما كاف على ما كاف" -4

 :أي: مركًَّبا، فذكروا بأهنا ،لقًبا على ىذا الفنوأما االعتباُر الثاين لتعري  القصاعد األفصلية فباعتبارىا    
 .القصاعد الٍب يتصفل ّٔا إىل استنباط األحكاـ الشرعية من األدلة

ـُ الفرِؽ       تعري  القصاعد و بْب تعري  أفصؿ الفقو ومن خبلؿ ىذا التعريِ  يتضُح للقارئ الكرمي عد
 .(8) ، وإف اختلفت ألفاُظ مفرداهتاوأهنا ألفاٌظ مَبادفة، يُطلُق تعري  كّل واحٍد منهما على اآلخراألفصلية، 

، أف اختبلَؼ علماِء األفصؿ لتعري  أفصؿ الفقو راجٌع إىل نصِع       وشلا ٘بدُر اإلشارُة إليو يف ىذا ادلقاـِ
 التعريِ  الذي عرَّفصا بو أفصؿ الفقو، فمنه  من عرََّفو ٗبعناه الصففي، ومنه  من عرَّفو ٗبعناه االمسي.

 .(9)، وكيفية االستفادة منها، وحاؿ ادلستفيد: معرفة دالئل الفقو إمجااًل قاؿ ىص بادلعُب الصففيفمن عرَّفو      
 .(10): القصاعد الٍب يتصفل ّٔا إىل استنباط األحكاـ الشرعية من األدلةقاؿ ىص بادلعُب االمسيومن عرَّفو      
اجلصىري بْب الفريقْب يَبكز يف أف أفصؿ االختبلؼ ومن خبلؿ ىذا االختبلؼ بْب التعريفْب يظهر أف      

(؟  الفقو ىل يعِب العل  الذي يتصفل بو إىل زلتصاه؟ أـ ىص نفس اتصى )ادلعلـص
وعلى  (11)ورغ  أف األفصليْب يعتربوف ادلعنيْب فحيحْب؛ ألف أمساء العلـص تطلق على اإلدراكات،     

التعري  بادلعلـص أقرب إىل ادلعُب اللغصي لؤلفصؿ الذي عرفناه أنو ما ينبِب عليو  فإفَّ  (12)متعلقات اإلدراكات،
غّبه، فالقصاعد أو األدلة الٍب ينبِب عليها الفقو؛ أقرب إىل ادلدلصؿ اللغصي لكلمة األفصؿ، إضافة إىل أف إضافة 

 .(13)فقيو يف استنتاج األحكاـاألفصؿ إىل الفقو يفيد بأف ادلراد ّٔا القصاعد واألدلة الٍب يستند إليها ال
 :المطلب الثاني: تعريف التطبيقات الفقهية

 لقد ذكر العلماُء رمحة ا عليه  تعري  التطبيقات الفقهية باعتبارين:
 االعتباُر األوؿ: تعريفها باعتبار مفرداهتا، أي: باعتبارىا مركًَّبا إضافيِّا، فعرَّفصا التطبيقات مث عرَّفصا الفقو.     
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مجع تطبيق، من طبََّق يُطبّْق، تطبيًقا، فهص ُمطبّْق، وادلفعصؿ ُمطبَّق، وتطبيق أما التطبيقات يف اللغة فإهنا:      
 .(14)ا لو، ٕبيث يصدؽ ىص عليوالشيء على الشيء: جعلو مطابقً 

ثلو قاؿ ابن فارس: "الطاء والباء والقاؼ أفٌل فحيٌح واحد، وىص يدؿُّ على وضع شيء مبسصط على مِ      
حٌب يُغطَّْيو، من ذل  الطََّبق، تقصؿ: أطبْقت الشيَء على الشيء، فاألوؿ طََبٌق للثاين؛ وقد تطابَػَقا، ومن ىذا 

قً  قصذل : أطَبَق الناُس على كذا، كأفَّ أقصاذل  تساَوتْ   .(15)لآلخر َلَصلح" احٌب لص ُفيػَّْر أحُدمها ِطبػْ
 .(16)ادلسائل والقضايا لقاعدة علميَّة، أو قانصنية، أو ضلصيّة إخضاع وأما التطبيقات يف االفطبلِح فهي:     
الفهُ ، ِمْن )َفِقَو( ِبَكْسِر َعْيِنِو، فإف فار اْلِفْقُو َسِجيًَّة لو، قيل: )فَػُقَو(  وأما الفقو يف اللغة فهص:     

َها  .(17)ِبَضمّْ
ْرِعيَِّة اْلَعَمِليَِّة اْلُمْكَتَسُب ِمْن أَِدلَِّتَها التػَّْفِصيلِيَّةِ  وأما الفقو يف االفطبلِح فهص:       .(18)اْلِعْلُ  بِاأْلَْحَكاـِ الشَّ
، أي: مركًَّبا، فمن خبلؿ لقًبا على ىذا الفنوأما االعتباُر الثاين لتعري  التطبيقات الفقهية فباعتبارىا      

    ا: إخضاُع ادلسائل الفقهية للقصاعد األفصلية بطريق القياس تعريِ  التطبيقات يف االفطبلح قد نقصؿ بأهن
 .(19)التََّبع أو
 للقاعدة:الدراسة التأصيلية مبحث الثاني: ال

 :الزيادة على أقل ما ينطلق عليو االسم بالوجوبىل توصُف  األول: المطلب
 عليه  يف ىذه ادلسألة من اجلانب كبلـ العلماء رمحة اإف الناظر يف كتب أفصؿ الفقو وفروعو جيُد أف       

، وقد تشُّب بعضها  التأفيلي قليٌل جًدا، بل أكثر كتب األفصؿ والفقو تتكل  عن القاعدة من جانٍب تطبيقيٍّ
 إىل اخلبلؼ دوف تصسٍُّع، لذا فقد ذكرُت ما وقفت عليو من خبلٍؼ للعلماء عن ىذه القاعدة.

ٍ، من العلماء رمحة ا عليه  يففقد اختل         الزيادة على أقل ما ينطلق عليو االس  فيما ال يتقدر ٗبعْبَّ
 منو، ىل تصف  الزيادة بالصجصب أـ ال؟ على قصلْب: (21)الصاجب (20)زائٍد ميكن انفكاؾ

 (23)وبعض ادلالكية، (22)إذ ليس بعضها أوىل من بعض، وىص قصؿ بعض احلنفية، ؛هنا واجبةإ القول األول:
 .(25)وبعض احلنابلة (24)وبعض الشافعية،

ألنو جيصز تركها، فدؿ على عدـ وجصّٔا، وىص قصؿ مجهصر األفصليْب من  ؛هنا غّب واجبةإ القول الثاني:
 .(29)واحلنابلة (28)والشافعية، (27)وادلالكية، (26)احلنفية،
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 إطالقات العلماء للقاعدة:المطلب الثاني: 
التعبّب عن ىذه القاعدة، حٌب إهنا ذُِكَرْت اختلفصا يف إف الناظر يف كبلـِ العلماِء عن ىذه القاعدة جيُد أهن  قد 

 بسبعة إطبلقات بعضها قريٌب من اآلخر، وىي على النحص اآليت:
 .(30)أقل ما ينطلق عليو االس  اإلطالؽ األول:     

 .(31)س  فيما ال يتقدر ٗبعْبأقل ما ينطلق عليو اال اإلطالؽ الثاني:     

 .(32)الزيادة على أقل ما ينطلق عليو االس  ىل تصف  بالصجصب اإلطالؽ الثالث:     

 .(33)ىل العربة بأوائل األمساِء أو أواخرىا اإلطالؽ الرابع:     
 .(34)الصاجُب الذي ال يتقدر بقدٍر، ىل تصف  الزيادة بالصجصب اإلطالؽ الخامس:     

 .(35)القدر الزائد على الصاجب الذي ال يتقدر بقدر السادس: اإلطالؽ     

     أوؿ ذل  االس  والباقي ساقط،  األمر ادلعلق على االس  يقتضي االقتصار على اإلطالؽ السابع:     
 .(36)يقتضي استيعاب ذل  االس  أو

 : عالقة ىذه القاعدة بقاعدة األخذ بأقل ما قيل:الثالث المطلب
ىذه القاعدة وذكروا قاعدًة أخرى ذلا وجُو َشَبٍو ّٔا يف الظاىر وىي قاعدة: ذكر علماُء أفصؿ الفقو لقد      

والذي يظهر  (38)وامتنع البعض،  (37)خبلٍؼ بينه ، فأخذ ّٔا البعض، األخذ بأقلّْ ما قيل، وىذه القاعدة زللُّ 
ل البحث؛ ألف قاعدة األخذ بأقل ما قيل زللُّها يل والعل  عند ا تعاىل أنو ال عبلقة ذلذه القاعدة بقاعدتنا زل

األخذ باجلزء ادلتفق عليو بْب العلماء يف ادلسألة ادلختل  فيها، ٖببلؼ ىذه ادلسألة فإف الكبلـ فيها لو تعلٌُّق 
باجلانب اللغصي، وىص إطبلؽ االس  ىل يشمل الكل أـ يؤخذ فيو بأقل ما ينطلق عليو مسمى ذل  االس ، 

 وا أعل .
من خبلؿ عرض األقصاؿ يف ادلسألة يظهر أف مجهصر األفصليْب من فقهاء ادلذاىب األربعة يقصلصف ولذا ف     

بعدـ وجصب الزائد على أقل ما ينطلق عليو االس ؛ مع أف مجهصر فقهاء تل  ادلذاىب يقصلصف يف كثّب من 
عليو االس ، باستثناء فقهاء الشافعية  ادلسائل ٖببلؼ ما قرره األفصليصف، فنجدى  يصجبصف استيعاب ما ينطلق

 فقد طردوا أفله  يف الغالب، وأفبح القصؿ بأقل ما ينطلق عليو االس  مِسًَة للشافعية.
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 الثالث: الدراسة التطبيقية للقاعدة: المبحث
ة أدرجها العلماُء ضمن ىذه       من خبلؿ البحث يف تطبيقات ىذه القاعدة؛ وجدُت مسائل فرعية ِعدَّ

القاعدة وخرَّجصىا عليها، وقد مت اختيار ادلسائل الفقهية يف كتاب الطهارة للدراسة يف ىذا البحث، وقد بلغت 
 مخس مسائل، وسيت  ذكرىا يف مخسة مطالب، وىي على النحص اآليت:

 األول: القدر الواجب مسحو من الرأس: طلبالم
لقد ذكر العلماء يف ىذه ادلسألة مصضع اتفاٍؽ، ومصضع اختبلٍؼ، ولتحرير زللّْ النزاِع سنذكر مصاطن      

 االتفاؽ مث االختبلؼ، فأمجعصا على اآليت:
 .(39)على وجصب مسح الرأِس؛ ألف مسحو فرٌض من فروض الصضصء -1
 .(40)فأقبل وأدبر؛ أنو قد أدى ما عليوعلى أف من مسح مجيع رأسو  -2
 (41)أقصاؿ:مخسة واختلفصا يف القدر الصاجب مسحو يف الرأس على      

، وادلشهصر من (43)واختيار ادلزين من الشافعية (42)جيُب مسح مجيع الرأس، وىص مذىب ادلالكية، القول األول:
 .(44)مذىب احلنابلة
ُر ادلسُح بثبلِث أف القول الثاني:  .(45)ابع اليد، وىص مذىب احلنفيةيُػَقدَّ
 .(46)يكفي مسح مقدار النافية، وىص قصؿ للحنفية القول الثالث:
 .(47)يكفي مسح مقدار ربع الرأس، وىص قصؿ للحنفية القول الرابع:

 .(48)جيُب مسح أقل ما يتناولو اس  ادلسح، ولص شعرة، وىص مذىب الشافعية القول الخامس:
  األدلة:

 بوجوب مسح جميع الرأس بالكتاب والسنة والمعقول:استدل القائلون 
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّاَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق ﴿ ، فقصلو تعاىل:أما الكتاب

 .(49)﴾َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكمْ 
 وجو الداللة من وجهْب:

ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة ىص مجيع الرأس، فيقتضي ذل  وجصب مسح مجيع أف ا  -1
 .(50)الرأس، ألف الرأس اسٌ  لكلو

فُىا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيقِ  ﴿قىله تعالى:  أف حرؼ الباِء يقتضي إلصاؽ الفعل بادلفعصؿ، كما يف -2 فالباُء  ،﴾َوْليَطَّىَّ
 .(51)ببعضو، فكذل  يف مسح الرأس ال جُيزئ مسح بعضوتفيُد اإللصاَؽ؛ ألنو ال جيصُز الطصاؼ 
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رضي ا عنو أََتْسَتِطيُع َأْف تُرَِيِِب، َكْيَ  َكاَف َرُسصُؿ اللَِّو َفلَّى  فقد سأؿ رجٌل َعْبَد اللَِّو ْبِن زَْيدَ  وأما السنة     
نَػَعْ ، َفَدَعا ٗبَاٍء، َفَأفْػرََغ َعَلى يََدْيِو فَػَغَسَل َمرَّتَػْْبِ، مثَّ َمْضَمَض  اُ َعَلْيِو َوَسلََّ  يَػتَػَصضَُّأ؟ فَػَقاَؿ َعْبُد اللَِّو ْبُن زَْيٍد:

َبلَ َواْستَػْنثَػَر َثبلَثًا، مثَّ َغَسَل َوْجَهُو َثبلَثًا، مثَّ َغَسَل يََدْيِو َمرَّتَػْْبِ َمرَّتَػْْبِ ِإىَل ادلِْرفَػَقْْبِ، مثَّ  َِِّٔما   َمَسَح رَْأَسُو بَِيَدْيِو، فََأقػْ
 
َ
 .(52)َكاِف الَِّذي بََدأَ ِمْنُو، مثَّ َغَسَل رِْجَلْيوِ َوأَْدبَػَر، بََدأَ ٗبَُقدَّـِ رَْأِسِو َحٌبَّ َذَىَب َِِّٔما ِإىَل قَػَفاُه، مثَّ َردَّمُهَا ِإىَل ادل

، وإذا فعلو رسصؿ ا ﴾بُِسُءوِسُكنْ َواْهَسُحىا  ﴿ وجو الداللة: أف ىذا احلديث بياٌف دلا أمجل يف آية ادلائدة:     
ألف ا أمر ٗبسح الرأس، وفعلو النيب فلى  ؛فلى ا عليو وسل  بيانًا ّٓمل واجب؛ كاف مسحو كلو واجًبا

 .(53)ا عليو وسل  امتثااًل لؤلمِر، وتفسّبًا للمجملِ 
 فمن وجهْب: وأما المعقول،

جيُب مسُح مجيع الصجو يف التيم ؛ جيب مسح مجيع القياس على مسح مجيع الصجو يف التيم ، فكما  -1
فَػَلْم َتِجُدوا َماًء  ﴿ قصلو تعاىل: الرأس يف الصضصء، ألف العامل واحٌد يف ادلصضعْب، وىص ادلسح كما يف

 .(55) ﴾َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكمْ  ﴿ وقصلو: (54)،﴾فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكمْ 

ال تؤدى إال بيقْب، واليقْب ما أمجعصا عليو من مسح مجيع الرأس، فقد أمجع العلماء على  الفرائضأف   -2
  .(56)أف من مسح مجيع رأسو فقد أحسن، وفعلو أكمل

 واستدل القائلون بجواز مسح البعض بالكتاب والسنة والمعقول:
 .﴾َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكمْ  ﴿ : فقصلو تعاىل:أما الكتاب

وجو الداللة: أف الباَء تفيُد التبعيَض، ألف العرب ال تُدخل يف الكبلـ حرًفا زائًدا إال لفائدة، والفائدة إما 
لئللصاؽ يف ادلصضع الذي ال يصح الكبلـ ٕبذفها، أو للتبعيض يف ادلصضع الذي يصح الكبلـ ٕبذفها، فلص 

 .(57)ا على التبعيض، وكما يقاؿ: كتبُت بالقلِ ، أي: ببعضوقاؿ ا: "َواْمَسُحصا ُرُؤوَسُكْ " َفُلَح، فدؿ دخصذل
     إذ ادلسح  ؛واستدؿ احلنفية على تقدير ادلسح بثبلثة أفابع بادلعقصؿ: وذل  أف األمر بادلسح يقتضي آلة

ال يكصف إال بآلة، وآلة ادلسح ىي أفابع اليد عادة، وثبلث أفابع اليد أكثر األفابع، ولؤلكثر حك  الكل، 
 .(58)ر كأنو نص على الثبلث وقاؿ: " وامسحصا برءوسك  بثبلث أفابع أيديك "فصا

واستدؿ بعض احلنفية على االقتصار على النافية بالسنة، فعن اْلُمِغّبَِة ْبِن ُشْعَبَة رضي ا عنو قَاَؿ: َٚبَلََّ  
اَجَتُو َقاَؿ: "أََمَعَ  َماٌء"؟ َفأَتَػْيُتُو ٗبَْطَهرٍَة فَػَغَسَل  َرُسصُؿ اللَِّو فلى ا عليو وسل  َوَٚبَلَّْفُت َمَعُو، فَػَلمَّا َقَضى حَ 

ِة َوأَْلَقى اجْلُبََّة َعَلى َمْنِكبَػْيِو َكفَّْيِو َوَوْجَهُو، مثَّ َذَىَب ََيِْسُر َعْن ِذرَاَعْيِو َفَضاَؽ ُك ُّ اجْلُبَِّة، فََأْخرََج يََدُه ِمْن َٙبِْت اجْلُبَّ 
 .(59) ، َوَمَسَح بَِناِفَيِتِو َوَعَلى اْلِعَماَمِة ..."َوَغَسَل ِذرَاَعْيوِ 
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 .(60)وجو الداللة: أف ا أمر ٗبسِح الرأس، فصار فعلو فلى ا عليو وسل  بيانًا ّٓمل اآلية
 واستدؿ بعض احلنفية على تقدير ادلسح بالربع بادلعقصؿ، وذل  من وجهْب:

ُر بربع الرأس، ألف الرأس ناِفَيٌة، (61)أف النيب فلى ا عليو وسل  مسح على نافيتو -1 ، والنافية تُقدَّ
 .(64()63)، وفصداف(62)وقَذاؿٌ 

أف الربع قد ظهر اعتباره يف كثٍّب من األحكاـ، منها: أف ارـَ َِيلُّ ٕبلق ربع رأسو وال َيل بدونو -2
(65). 

 واستدؿ الشافعية على جصاز االقتصار على شعرٍة بالسنة وادلعقصؿ:
 يث ادلغّبة ادلتقدـ، ووجو الداللة من وجهْب:أما السنة: فحد

أنو أبطَل قصَؿ من أوجب مسح الكلّْ، إذ لص كاف مسح الكلّْ واجًبا؛ دلا اكتفى ٗبسح بعضو، فدؿَّ  - أ
على أف الصاجَب مسح بعضو، وىص أقلُّ ما يُطلُق عليو اسُ  مسٍح، أما ادلستحب: فهص أف ميسح 

 مجيعو.
َر مسحو ب - ب  .(66)الربِع؛ ألف النافية ما بْب النزعتْب، وىص ما دوف الربعأنو أبطل قصؿ من قدَّ

 .(67)وأما ادلعقصؿ: فإف األمر بادلسح يقع على القليل والكثّب، وىذا أقل ما يتناولو االس 
ىل العربة بأوائل األمساِء أو بأواخرىا، فمن أوجب مسح مجيع الرأِس؛ قاؿ العربُة بأواخر  سبب الخالؼ:

 .(68)مجيع الرأس، ومن أوجب مسح البعِض؛ قاؿ العربُة بأوائل األمساءِ  األمساِء، وىص مسح
والعل  عند -بعد ذكر أقصاؿ الفقهاء رمحة ا عليه ، وبياف ما استدؿ بو كل قصؿ، فإف الذي يَبجح  الترجيح:
 ىص القصؿ بصجصب مسح مجيع الرأِس ألمصر: -ا تعاىل

عليو وسل  ذكر أنو مسح رأسو، وإطبلؽ االس  يقتضي أف كلَّ من ذكر وضصَء النيب فلى ا  -1
 مسح مجيع الرأِس.

 قصة أدلة ىذا القصؿ من حيث األثر والنظر. -2
 أنو األحصط، والصاجب يف العبادات أف تبُب على اليقْب. -3

، ألف لو َسَلًفا وحجة، وإف كاف القصؿ وفبلتو من اقتصر على البعضِ  ذل  فبل َُيك  ببطبلف طهارةومع 
 باالقتصار على مسح شعرٍة أبعد من غّبه؛ ألف من مسح شعرًة ُيستبعد أف ُيسمى ماسًحا، وا أعل .

 الثاني: ىل يجب غسل جميع الذكر من المذي: طلبالم
 .(69)عِ اْلَمْذُي أو اْلَمِذيُّ ىص: ادلاُء اللَّزِج الَِّذي ََيْرُج ِمَن الذَّكر ِعْنَد ُمبلَعبة النَّْساِء، أو تذكُِّر اجلما 
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 ٙبرير زلل النزاع:
أمجع العلماء على أفَّ خروج ادلذي مصجٌب للصضصء إذا كاف خروجو على الصجو ادلعتاد، وأنو ال يصجُب      

 .(70)الغسَل، فإف كاف خروجو على ففة غّب معتادٍة كمرٍض وَسَلٍس؛ فيكصف حكمو حك  سلس البصؿ
منو. واجلمهصر على أنو جيُب غسل ادلذي، وال يكفي  وأمجعصا على صلاسة ادلذي، لؤلمر بغسل الذكر     

 .(71)نضحو بغّب غسل، خبلفًا ألمحَد فقد قاؿ ٔبصاز النضح
 :ثبلثة أقصاؿيف معُب األمر بغسل الذكر من ادلذي على  صاواختلف     

 .(73)وىص رواية عن أمحد (72)يصجُب غسَل مجيع الذكر، وبو قاؿ ادلالكية، القول األول:
 ، ورواية عن أمحد ىي ادلذىب(74)يصجُب غسَل الذكر مع األنثيْب، وىص مذىب احلنفية الثاني:القول 
 .(75)عند أفحابو

قاؿ  الستنجاُء والصضصء، وبوا أي: غسَل ادلصضع الذي أفابو فقط،يصجُب  القول الثالث:
 .(77)وىص رواية عن أمحد (76)الشافعية،

 األدلة:
 وجوب غسل جميع الذكر بالسنة والمعقول:ن بو استدل أصحاب القول األول القائل

اًء وَُكْنُت َأْسَتْحيِ  ي ا عنو َقاَؿ: ُكْنُت َرُجبًل فحديث َعِلىٍّ رض أما السنة:      َأْف َأْسَأَؿ النَّيبَّ فلى ا  يَمذَّ
 .(78)عليو وسل  ِلَمَكاِف ابْػَنِتِو، َفَأَمْرُت اْلِمْقَداَد ْبَن اأَلْسَصِد َفَسأََلُو، فَػَقاَؿ: "يَػْغِسُل ذََكرَُه َويَػتَػَصضَُّأ"

َغْسل وجو الداللة: أف النيب فلى ا عليو وسل  أمر بغسل الذكر، وإطبلؽ لفظ: "ذكره" ظاىٌر يف      
 .(79)مجيعو؛ ألف العربة بأواخر األمساِء ال بأوائلها

ونصقش: بأف الصاجب غسُل زلل اخلارج، وإمنا ىص من باب إطبلِؽ اسِ  الكِل على البعض، والقرينُة ما      
 .(80)ُعِلَ  من قصاعد الشرِع، كما أمر بقطع األيدي، وُقِطَعْت من الك 

 .(81)الشهصِة، فأوجب ُغْسبًل زائًدا على مصجب البصؿ، كادلِبفؤلنو خارٌج بسبب  وأما المعقول:
 إذ لص كاف كادلِب ألوجب غسل مجيع البدف، وا أعل . ؛وشلكن جُياُب عليو بأف قياٌس مع الفارؽِ 

 ن بوجوب غسل الذكر مع األنثيين، بالسنة، وذلك من وجهين:و استدل أصحاب القول الثاني القائلو 
اًء وَُكْنتُ  حديث َعِلىٍّ رضي ا -1 َأْف َأْسَأَؿ النَّيبَّ َفلَّى اللَُّو َعَلْيِو  َأْسَتْحِييْ  عنو َقاَؿ: ُكْنُت َرُجبًل َمذَّ

 . (82)َوَسلََّ  ِلَمَكاِف ابْػَنِتِو، فََأَمْرُت اْلِمْقَداَد َفَسأََلُو فَػَقاَؿ: "يَػْغِسُل ذََكرَُه َوأُنْػثَػيَػْيِو َويَػتَػَصضَّأُ"
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ْبِن َسْعٍد األنصاري َرِضَي اللَُّو َعْنُو َقاَؿ: َسأَْلُت َرُسصَؿ اللَِّو َفلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّ  عمَّا حديث َعْبِد اللَِّو  -2
يُصجُب الغسَل، وعن ادلاِء يكصف بعد ادلاِء، فقاؿ: "ذاَؾ ادلذُي، وَُكلُّ َفْحٍل مُيِْذي، فَػتَػْغِسُل ِمْن َذِلَ  

 .(83)ْأ ُوُضصَءَؾ لِلصَّبَلِة"فَػْرَجَ  َوأُنْػثَػيَػْيَ ، َوتَػَصضَّ 
 .(84)وجو الداللة: أف النيب فلى ا عليو وسل  أمر بغسل الذكر واألنثيْب، وذل  يصجُب غسل مجيع الذكر

 .(85)ونصقش: بأف ذل  زلمصٌؿ على االستحباِب، الحتماؿ إفابة ذل 
دون جميع الذكر ن بوجوب االستنجاء وغسل موضع المذي و استدل أصحاب القول الثالث القائلو 

 بالسنة والمعقول:
 أما السنة فمن وجهْب:

اللَِّو  َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اأْلَْسَصِد رضي ا عنو، أَفَّ َعِليَّ ْبَن َأِب طَاِلٍب رضي ا عنو أََمرَُه أَْف َيْسَأَؿ َرُسصؿَ  -1
ِلِو َفَخرََج ِمْنُو اْلَمْذُي َماَذا َعَلْيِو؟ َفِإْف ِعْنِدي ابْػَنَتُو َوأَنَا َفلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّ  َعِن الرَُّجِل ِإَذا َدنَا ِمْن أَىْ 

ا َوَجَد َأَحدُُكْ  َأْسَتْحِيي َأْف َأْسأََلُو، َقاَؿ اْلِمْقَداُد: َفَسأَْلُت َرُسصَؿ اللَِّو َفلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّ ، فَػَقاَؿ: "ِإذَ 
 .(86)َوْلَيتَػَصضَّْأ ُوُضصَءُه لِلصَّبَلِة" َذِلَ  فَػْليَػْنَضْح فَػْرَجُو،

ًة، وُكْنت أُْكِثُر ِمَن ااِلْغِتَساِؿ،  -2 حديث سهل بن ُحنَػْيٍ  رضي ا عنو قاؿ: ُكْنت أَْلَقى ِمْن اْلَمْذِي ِشدَّ
َا جُيْزِي  . (87)  ِمْن َذِلَ  اْلُصُضصُء"َفَسأَْلُت َرُسصَؿ اللَِّو َفلَّى اللَُّو َعلَْيِو َوَسلََّ  َعْن َذِلَ ، فَػَقاَؿ: "إمنَّ

وجو الداللة: أف أمره فلى ا عليو وسل  بالصضصِء فريٌح يف حصصِؿ اإلجزاِء بو، وذل  لداللتو على أقل ما 
 .(88)ينطلق عليو االس ، فصجب تقدميو والعمل بو

 .(90( )89)فؤلنو خارٌِج ال يُصِجُب االغتساَؿ، فأشبو اْلَصْديَ  وأما المعقول:     
اختل  العلماُء يف ىذه ادلسألة نظرًا الختبلؼ األحاديث الصاردة يف ىذه ادلسألة،  سبب الخالؼ:     

والختبلفه  أيًضا فيما ىص الصاجب يف الزائد الذي ال يتقدر بقدٍر؛ ىل األخذ بأوائل األمساء أو بأواخرىا، فمن 
ا ينطلق عليو االس ، ومن رأى األخَذ بأوائل رأى األخَذ بأواخِر األمساِء؛ قاؿ بغسل الذكر كلو؛ ألنو أكثر م

 .(91)األمساِء؛ قاؿ بغسل مصضع األذى فقط، ألنو أقل ما ينطلق عليو االس ، قياًسا على البصؿ
بعد ذكر أقصاؿ العلماء رمحة ا عليه ، وبياف ما استدؿ بو كل قصؿ، فإف القصؿ الراجح والعل   الترجيح:     

غّب  بصجصب غسل مصضع األذى من الذكر، شريطة عدـ انتشار ذل  األذى يفعند ا تعاىل ىص القصؿ 
 يف ذل  غسل مجيع الذكِر؛ خروًجا من اخلبلِؼ. مصضعو للنص، وإف كاف األحصط
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 الثالث: التراب الذي يصحُّ تطهيُر اإلناِء بو: المطلب
 ، ومن األدلة على ذل :لكلب فيوعند ولصغ القد جعلت الشريعة اإلسبلمية الَباب من وسائل تطهّب اإلناِء 

حديث أِب ىريرة رضي ا عنو، قاؿ: قاؿ رسصؿ ا فلى ا عليو وسل : "طُُهصُر إِنَاِء َأَحدُِكْ  ِإَذا  -1
 .(92)َوَلَغ ِفيِو اْلَكْلُب أَْف يَػْغِسَلُو َسْبَع َمرَّاٍت أُواَلُىنَّ بِالتػُّرَاِب"

 فلى ا عليو وسل  قاؿ: "ِإَذا َشِرَب الَكْلُب يف إِنَاِء حديث أِب ىريرة رضي ا عنو أف رسصؿ ا -2
ًعا" َأَحدُِكْ  فَػْليَػْغِسْلُو َسبػْ
(93). 

أو مسًنا، فلصال أنو صلس  مر بإراقة ما فيو، وقد يكصف عسبًل جو الداللة: أف النيب فلى ا عليو وسل  أو و      
 .(94)الذات والسؤر؛ دلا أمر بإراقة سؤره، ألنو من إضاعة ادلاؿ

وقبل البدء بعرض كبلـ الفقهاء رمحة ا عليه  يف ذكر القدر الصاجب من الَباب، َيُسُن بنا ذِْكُر      
 مسألتْب يَبتب عليهما التطبيق الفقهي للمسألة ادلندرجة ٙبت ىذه القاعدة.

 ىل الكلُب نجٌس أو طاىٌر؟: األولىسألة الم
 يف صلاسة عْب الكلب على قصلْب:رمحة ا عليه  اختل  الفقهاء       
  (96)والشافعية، (95)ولصغ الكلب يف اإلناِء يُنجسو، وبو قاؿ احلنفية، أفَّ الكلب صلٌس، و القول األول:     
 .(97)واحلنابلة     
 ، واألمر بالغسل تعبدي، وىص قصؿٌ ولصغ الكلب يف اإلناِء ال يُنجسو طاىٌر، وأف الكلب  القول الثاني:     

 .(99)وبو قاؿ ادلالكية (98)لبعض احلنفية،
من أى ّْ ما استدؿ بو أفحاب القصؿ األوؿ القائلصف بنجاسة عْب الكلب ما سبق ذكره من األحاديث، و 

ًعا".ومنها حديث: "ِإَذا َشِرَب الَكْلُب يف إِنَاِء   َأَحدُِكْ  فَػْليَػْغِسْلُو َسبػْ
 ومن أى  ما استدؿ بو أفحاب القصؿ الثاين القائلصف بطهارة عْب الكلب ما يأيت:

ا َأْمَسْكَن َعَلْيُكمْ  ﴿ قصلو تعاىل:  -1  . (100) ﴾َفُكُلوا ِممَّ

 .(101)وجو الداللة: أنو لص كاف صلس العْب؛ لنجس فيده ٗبماستو
 مائٍع حٌب يُنجسو كلو. وقد جُياُب عنو بأف الصيد غّبُ 

حديث أِب سعيد اخلدري رضي ا عنو أف النيب فلى ا عليو وسل  ُسِئَل َعِن احْلَِياِض الٍَِّب بَػْْبَ  -2
َها، فَػَقاَؿ: "ذلَا َما مَحََلتْ  َة َواْلَمِديَنِة َترُِدَىا اْلِكبَلُب َوالسَّْباُع واحْلُُمُر، َوَعِن اْلطََّهارَِة ِمنػْ  يِف َمكَّ

 .(102)ُطصهِنَا، َولََنا َما َغبَػَر َطُهصٌر"بُ 
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 ؟كيفية تطهير األواني من ولوغ الكلب :الثانيةالمسألة 
 الكلب يف كيفية تطهّب األواين من ولصغو على قصلْب:عْب اختل  القائلصف بنجاسة 

 .(104)ووجٌو للحنابلة (103)ال بد من الَباب، وال يقـص غّبه مقامو، وىص مذىب الشافعية، القول األول:

والصابصف وغّبمها من ادلنظفات مقاـ الَباب، وىص اختياُر ادلزين من  (105)افُ نَ شْ قصـُ األَ ت القول الثاني:
 .(108)وىص ادلذىب (107)،ووجٌو للحنابلة (106)الشافعية،

 ومن أى  ما استدؿ بو أفحاب القصؿ األوؿ القائلصف بصجصب التطهّب بالَباب ما يأيت:
على ادلاء والَباب، فلما مل يق  غُّب ادلاء مقاـ ادلاء؛ مل يق  غّب الَباب مقاـ  أنو قد نص يف الصلصغ -1

 الَباب.
أف النص على الَباب يف الصلصغ كالنص على الَباب يف التيم ، فلما مل يق  غّب الَباب مقاـ الَباب  -2

 . (109)يف التيم ؛ مل يق  غّب الَباب مقاـ الَباب يف الصلصغ
 .(110)ديّّ، فبل جيصُز القياُس فيوأف األمَر بالَباِب تعب -3

 من أى  ما استدؿ بو أفحاب القصؿ الثاين القائلصف بأف غّب الَباب يقـص مقامو يف التطهّب ما يأيت:و 
أف ما ُنصَّ عليو من اجلامدات يف إزالة األصلاس، فغّبه من اجلامدات إذا ساواه يف عملو ساواه يف  -1

 يف االستنجاء.ا على ما قاـ مقاـ األحجار حكمو، قياسً 
أف الَباب يف الصلصغ مأمصر بو على طريق ادلعاونة يف اإلنقاء، وإمنا ادلنصصص ادلاء، فما كاف أبلغ من  -2

 .(111)الَباب يف اإلنقاء؛ كاف أحق يف االستعماؿ
ة وبعد ذكر كبلـ الفقهاء رمحة ا عليه  يف ادلسألتْب السابقتْب، فقد حاف ذكر ادلسألة الفقهية ادلندرج     

وى  -ٙبت ىذه القاعدة، وذل  أف من ذىب إىل صلاسة عْب الكلب واشَبط لتطهّب اإلناء من ولصغو الَباَب 
 فقد اختلفصا يف القدر الصاجب من ذل  الَباب ادلشَبط يف التطهّب على قصلْب: -الشافعية

ُر ادلاَء، ويصُل بصاسطتو جلميع أجزاءِ  القول األول: ال، سصاٌء ذرَّ الَباَب يف اإلناِء  الصاجب من الَباب ما يَُكدّْ
 .(112)قبل الغسل، أو كاف الَباُب رطًبا، وىص مذىب الشافعية

 .(113)يكفي أقل ما ينطلق عليو اسُ  تراٍب، وىص قصؿ بعض الشافعية القول الثاني:

يق األوؿ أكثر فتبْب أف منشأ اخلبلؼ بْب القصلْب يف ىذه ادلسألة عائٌد إىل تل  القاعدة، حيث راعى الفر      
ُر ادلاَء، ويف ىذا إشارٌة إىل أف الذي يكدر ادلاَء ٕبسب اإلناِء،  ما ينطلق عليو االس ، فاشَبط تطهّبه ٗبا يُكدّْ

 فإف الذي يكدر ادلاَء يف اإلناِء الصغّب ليس كالذي يكدر ادلاء يف اإلناِء الكبّب.
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من الَباب يف إناِء كبّبة أو  قليبلٌ  عَ ضِ وعليو فلص وُ وراعى الفريق اآلخر أقل ما ينطلق عليو اسُ  تراٍب،      
 تطهّبه، وا أعل .راد فغٍّب؛ فحَّ التطهُّب بو، دونة مراعاة لئلناء ادل

ؿ العلماء رمحة ا عليه ، فإف القصؿ الذي يظهر ترجيحو والعل  عند ا تعاىل ىص ابعد ذكر أقص  الترجيح:
ُر ادلاَء.القصؿ األوؿ القائل بصجصب تراٍب   يُكدّْ

 وقد ُيستدؿ ذلذا القصؿ بالسنة، وذل  من وجهْب:
 حديث أِب ىريرة السابق: "ُطُهصُر إِنَاِء َأَحدُِكْ  ِإَذا َوَلَغ ِفيِو اْلَكْلُب َأْف يَػْغِسَلُو َسْبَع َمرَّاٍت أُواَلُىنَّ  -1

 بِالتػُّرَاِب".
ا عليو وسل  قاؿ: "ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب يف  حديث عبد ا بن ُمَغفَّل رضي ا عنو أف رسصؿ ا فلى -2

 .(114)اإِلنَاِء َفاْغِسُلصُه َسْبَع َمرَّاٍت َوَعفُّْروُه الثَّاِمَنَة يف التػُّرَاِب"
 وىي أف ادلقصصد ىص الَباُب ادلؤثر يف ادلاِء، ال أقل ما يُطلق عليو االس .ووجو الداللة من احلديثْب ظاىرة، 

 صفة مسح اليد في التيمم: الرابع: طلبالم
على أربعة ىل ىي إىل الكصع أو ادلرفق؟  ،رمحة ا عليه  يف ففة مسح اليد يف التيم  فقهاءاختل  ال     
 (115)أقصاؿ:
 (116)ضربٌة للصجو، وضربٌة لليدين إىل ادلرفقْب، وىذا مذىب احلنفية :التيم  ضربتاف القول األول:     

 .(119)واحلنابلة (118)ة، وقصٌؿ للمالكي(117)والشافعية
 ،(120)التيم  ضربتاف، ضربٌة للصجو، وضربة لليدين إىل الكفْب، وىص ادلشهصر عند ادلالكية القول الثاني:     
 .(121)للشافعية وقصؿٌ 
 .(122)التيم  ضربٌة واحدة، للصجو والكفْب، وىص ادلشهصر عند احلنابلة القول الثالث:     
 .(123)واحدٌة ميسح ّٔا وجهو ويديو إىل ادلنكبْب )اآلباط(، وبو قاؿ الزىريالتيم  ضربٌة  القول الرابع:     

 األدلة:
ن بأن التيمم ضربتان، ضربٌة للوجو، وضربٌة لليدين إلى المرفقين و استدل أصحاب القول األول القائل

 بالكتاب والسنة والمعقول:
 .(124) ﴾َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنوُ فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا  ﴿ فقصلو تعاىل: أما الكتاب:

وجو الداللة: أف ا سبحانو وتعاىل أمر ٗبسح اليِد، فبل جيصُز تقييدىا إال بدليٍل، وقد قاـ دليل التقييد      
 .(125)بَدؿبادلرفق، حيث ُجعلت ادلرافق غاية لؤلمر بالغسل يف الصضصء، والتيم  بدٌؿ منو، والبدُؿ ال َُياِلُ  ادل
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 فمن وجصه، منها: وأما السنة
ِو، حديث َجاِبٍر رضي ا عنو َعِن النَّيبّْ َفلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّ  َقاَؿ: "التػََّيمُُّ  َضْربَػَتاِف: َضْربٌَة لِْلَصجْ  -1

 .(126)َوَضْربٌَة لِْلَيَدْيِن ِإىَل اْلِمْرفَػَقْْبِ"
إىل ابن عباس رضي ا عنهما، فقضى ابن عمَر عن نافع قاؿ: انطلقت مع ابن عمر يف حاجة  -2

ِمَن  حاجَتُو، فكاف من حديثو يصمئذ أف قاؿ: َمرَّ َرُجٌل على رسصؿ ا فلى ا عليو وسل  يف ِسكَّةٍ 
يف  ا َكاَد الرَُّجُل أف يَػتَػَصاَرىالسَّْكِ  وقد خرج من غائط أو بصٍؿ فسلَّ  عليو فل  يُردَّ عليو، حٌب إذ

 َردَّ  َرى َفَمَسَح ِذرَاَعْيِو، مثَّ ، َضَرَب بَِيَدْيِو َعَلى احْلَاِئِط َوَمَسَح ّٔما َوْجَهُو، مثَّ َضَرَب َضْربًَة أُخْ السّْكَّةِ 
ـَ ِإالَّ َأينّْ ملَْ َأُكْن َعلَ  ـَ، َوَقاَؿ: "إِنَُّو ملَْ مَيْنَػْعِِب أَْف أَُردَّ َعَلْيَ  السَّبَل  .(127)ْهٍر"ى طُ َعَلى الرَُّجِل السَّبَل

 افقياس مسح اليدين يف التيم  على الصجو، ألف التيم  بدٌؿ عن الصضصء، فكاف حدُّمه وأما المعقول:     
 .(128)فيهما واحًدا، كالصجوِ 

 ضربٌة للوجو، وضربة لليدين إلى الكفين :ن بأن التيمم ضربتانو واستدل أصحاب القول الثاني القائل     
ٗبسح اليد، فل  جيب ّٔذا اخلطاب إال أقل ما يقع عليو اس  اليد، ألنو يقٌْب، وما أف ا أمر وذل   بالمعقول،

 .(129)عداه ش ، والفرائض ال ٘بب إال بيقْب
 ن بأن التيمم ضربٌة واحدة للوجو والكفين بالكتاب والسنة:و استدل أصحاب القول الثالث القائلو 

 .﴾َوأَْيِديُكنْ فَاْهَسُحىا بُِىُجىِهُكْن  ﴿ فقصلو تعاىل: أما الكتاب
وجو الداللة: أف ىذا ُحكٌ  ُعلَّْق على مطلِق اليدين، فبل يتناوؿ الذراعْب، قياًسا على حدّْ السرقة فإنو      
ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَػُهَما ﴿ بالكفْب، مع أف األيدي يف قصلو تعاىل: يف السنة يَّدٌ قَ مُ   (130) ﴾َوالسَّاِرُؽ َوالسَّ

 .(131)مطلقة
فحديث عمار بن ياسر رضي ا عنو قاؿ: بَػَعَثِِب َرُسصُؿ اللَِّو فلى ا عليو وسل  يف َحاَجٍة  وأما السنة:     

ابَُّة، مثَّ أَتَػْيُت النَّيبَّ فلى   ا عليو وسل  َفذََكْرتُ َفَأْجَنْبُت فَػَلْ  َأِجِد اْلَماَء، فَػَتَمرَّْغُت يف الصَِّعيِد َكَما َٛبَرَُّغ الدَّ
َا َكاَف َيْكِفيَ  أَْف تَػُقصَؿ بَِيَدْيَ  َىَكَذا". مثَّ َضَرَب بَِيَدْيِو اأَلْرَض َضْربًَة وَ  اِحَدًة مثَّ َمَسَح َذِلَ  َلُو، فَػَقاَؿ: "ِإمنَّ

 .(132)الشَّْماَؿ َعَلى اْلَيِمِْب َوظَاِىَر َكفَّْيِو َوْجَهوُ 
 واحدة، وأنو يف اليدين إىل الكفْب. ووجو الداللة من احلديث فرَية، وىي أف ادلسح ضربة

ن بأن التيمم ضربٌة واحدٌة يمسح بها وجهو ويديو إلى المنكبين و استدل أصحاب القول الرابع القائلو 
 بالكتاب والسنة:
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 .﴾فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكمْ  ﴿ أما الكتاب فقصلو تعاىل:     
 ووجو الداللة من وجهْب:

 بادلسح مطلًقا عن شرط الضربة والضربتْب، فيجري على إطبلقو.أف ا أمر  -1
أف ا سبحانو وتعاىل أمر ٗبسح اليد، واليُد إذا أُْطِلَقت تتناوؿ مجيع اليد من رؤوس األفابع إىل  -2

اآلباِط، ولصال أف ا ذكر ادلرافق غاية لؤلمر بالغسل يف باب الصضصِء؛ لصجب غسل ىذا ادود، 
 .(133)َرت يف الصضصء دوف التيم والغايُة ذُكِ 
فحديث عمار بن ياسر رضي ا عنو قاؿ: ُكنَّا َمَع َرُسصِؿ اللَِّو َفلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّ  فَهَلَ   وأما السنة:

ـَ َرُسصُؿ اللَِّو َفلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّ  َحٌبَّ َأَضاَء اْلَفْجُر، فػَ  أَبُص َبْكٍر َعَلى َعاِئَشَة،  (134)تَػَغيَّظَ ِعْقٌد ِلَعاِئَشَة، َفَأقَا
َها أَبُص َبْكٍر فَػَقاَؿ: إِنَِّ  َلُمَبارََكٌة َلَقْد نَػَزَؿ َعَليػْ  فَػنَػزََلْت َعَلْيِه ُ  َنا ِفيِ  الرُّْخَصُة يف اْلَمْسِح بِالصُُّعَداِت، َفَدَخَل َعَليػْ

 .(135)رَبْػَنا بِأَْيِديَنا َضْربًَة ِإىَل اْلَمَناِكِب َواآْلبَاطِ رُْخَصٌة، َفَضرَبْػَنا بِأَْيِديَنا ِإىَل ُوُجصِىَنا، َوضَ 
من خبلؿ ما استدؿ بو كل فريٍق يتضح أف سبب اخلبلؼ يف ىذه ادلسألة اختبلُؼ  سبب الخالؼ:     

أف اآلثار الصاردة فيها، وكذا اختبلفه  يف ٙبديد مسمى اليد، فاجلميع متفقصف على أف ا أخذ ٗبسح اليِد، إال 
بعضه  أمر ٗبسح مجيع اليد عمبًل بعمـص إطبلؽ اس  اليد، وبعضه  اقتصر على بعض مسمى اليد عمبًل 

 .(136)باألدلة الٍب قيَّدت ادلسح بذل 
بعد ذكر أقصاؿ العلماء رمحة ا عليه  وبياف ما استدؿ بو كل فريٍق، إف القصؿ الذي يظهر  الترجيح:     

 :أيتعلى ضربٍة واحدة ميسح ّٔا وجهو وكفيو، وذل  دلا ي باإلجزاءرجحانو والعل  عند ا تعاىل ىص القصؿ 
مر بادلسح، وأفل عدـ ثبصت حديث مرفصع يف أف التيم  ضربتاف، فُّبجع إىل األفل، وىص أف ا أ -1

 اإلطبلؽ يتناوؿ ضربًة واحدة.

وضصءَ  أف األحاديث الدالة على أف التيم  ضربة واحدة ال تنايف عدـ فحة التيم  بضربتْب، كما أف -2

 جزاء ٗبرة واحدة. وسل  ثبلثًا ثبلثًا ال يُنايف اإلالنيب فلى ا عليو 

من نظٍر، ٖببلؼ األدلة  عصَُّؿ عليها، وال ٚبلصقْب ال يُ أف األحاديث الدالة على وجصب ادلسح إىل ادلرف -3

 الدالة على وجصب ادلسح إىل الكفْب فإهنا أفرح وأفحُّ.

 .(137)أف حديث عمار بن ياسر رضي ا عنو وقع فيو اضطراٌب كبّب -4
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 القدر الواجب مسحو من الجبيرة:الخامس:  المطلب
 .(138)ّٔا العظاـاجلبّبة واجلَِبارَُة لغة: العيداف الٍب ُ٘بْبَػُر    

وتشد عليو حٌب ينجرب على  ،ى فتصضع على مصضع الكسرسصَّ واجلبّبة افطبلًحا: اخلشب الٍب تُ      
 .(139)استصائها
بعد ذكر تعري  اجلبّبة، َيُسُن بنا قبل ذكر كبلـ الفقهاء يف القدر الصاجب مسحو من اجلبّبة ذكُر      

ال؟؛ ألف وجصب استيعاب ادلسح أو إجزاء بعض ادلسح  خبلفه  يف أفل ادلسح على اجلبّبة ىل جيُب أـ
 مَبتٌب على القصؿ بصجصب ادلسح.

فيما إذا وضع شخٌص جبّبًة على يدِه ىل جيُب ادلسح عليها، لذا فقد اختل  الفقهاء رمحة ا عليه  و      
 أـ ال؟ على أربعة أقصاؿ:

 (140)ما ٙبتها، وىص مذىب احلنفية،جيب ادلسح على اجلبّبة، وجيزئو عن مسح  القول األول:     
 .(143)وىص مذىب احلنابلة (142)وىص قصؿ الشافعي يف القدمي، (141)وادلالكية،

 .(144): جيب عليو أف يتيم  وال جيصز ادلسح، وىص قصٌؿ لبعض الشافعيةالقول الثاني     
ىص مذىب و  (145)جيب اجلمع بْب ادلسح والتيم ، وىص قصؿ الشافعي يف اجلديد، القول الثالث:     

 .(146)الشافعية
 .(147)يسقط ادلسح إىل غّب بدؿ، وبو قاؿ ابن حـز القول الرابع:     

 األدلة:
 وإجزاُء مسحها عن مسح ما تحتها: ،على وجوب المسحأصحاب القول األول بو استدل من أىم ما 

يِن ِمْن َحَرجٍ  ﴿ قصلو تعاىل: -1  .(148) ﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

 اعلى الناس ورفعً  اجزائها عن مسح ما ٙبتها تيسّبً إوجو الداللة: أف يف القصؿ ٔبصاز ادلسح على اجلبّبة و        
إذ يف منع ادلسح على اجلبائر ضرٌر ومشقٌة على الناس، مع  ؛للحرج عنه ، وىذا ما اقتضتو نصصص الشريعة

 .(149)احلاجة إليها
اْنَكَسَر ِإْحَدى زَْنَديَّ َفَسأَْلُت َرُسصَؿ اللَِّو َفلَّى اُ حديث علي بن أِب طالب رضي ا عنو، قاؿ:  -2

 .(150)َعَلْيِو َوَسلََّ  َفَأَمَرين "أَْف أَْمَسَح َعَلى اجْلََبائِِر"
حديث جابر بن عبدا رضي ا عنهما قاؿ: َخَرْجَنا يف َسَفٍر َفَأَفاَب َرُجبًل ِمنَّا َحَجٌر َفَشجَُّو يِف  -3

َوأَْنَت  مثَّ اْحتَػَلَ  َفَسَأَؿ َأْفَحابَُو َىْل ٘بَُِدوَف يفَّ رُْخَصًة يف التػََّيمُِّ ؟ فَقاُلصا: َما صَلُْد َلَ  رُْخَصًة رَْأِسِو، 
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ا َقِدْمَنا َعَلى النيب َفلَّى اُ  فَػَقاَؿ:  ِبَذِل َ   َعَلْيِو َوَسلََّ ، أُْخربَ تَػْقِدُر َعَلى اْلَماِء، فَاْغَتَسَل َفَماَت، فَػَلمَّ
َا ِشَفاُء اْلِعيّْ السُّ  َا َكاَف َيْكِفيوِ "قَػتَػُلصُه قَػتَػَلُهُ  اللَُّو، َأاَل َسأَُلصا ِإَذا ملَْ يَػْعَلُمصا َفِإمنَّ َ   َؤاُؿ، ِإمنَّ َأْف يَػتَػَيمَّ

 .(151)َجَسِدِه" َح َعلَْيِها َويَػْغِسَل َسائِرَ َعَلى َجْرِحِو مثَّ مَيْسَ  -ش َّ مصسى -َويَػْعِصَر َأْو يَػْعِصَب 
ونصقش بأنو على فرِض فحتو؛ فإنو داؿّّ على اجلمع بْب ادلسح والتيم ، وى  ال يروف مشروعية اجلمع      

  .(152)بينهما، بل يقصلصف ٗبشروعية ادلسح فقط

 أف ادلسح على اجلبّبة أوىل من التيم  من وجهْب: -4
 ادلاِء.أف ادلسح يكصف بادلاِء، والتيم  بالَباب، واألفل استعماؿ  - أ

  .(153)أف ادلسح يكصف يف ما يغطي مصضع الغسل، وأما التيم  يف عضصين فقط - ب

 ومن أىم ما استدل بو أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب التيمم وعدم جواز المسح:
اَلَمْسُتُم النَِّساَء فَػَلْم  َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغَاِئِط َأوْ  ﴿ قصلو تعاىل: -1

ُموا َصِعيًدا طَيًِّبا  .﴾َتِجُدوا َماًء فَػتَػَيمَّ

وجو الداللة: أف ا أمر عند فقداف ادلاِء أو ادلرِض بالتيم ، فإذا مل يكن ىذا ادلرُض مبيًحا للتيم ، فما      
 .(154) ىص ادلرُض ادلبيح!

أَفَّ َرُجبًل َأْجَنَب يف ِشَتاٍء، َفَسَأَؿ َوأُِمَر بِاْلُغْسِل حديث عبد ا ْبِن َعبَّاٍس رضي ا عنهما،  -2
اللَُّو" َثبَلثًا َفاْغَتَسَل َفَماَت، َفذُِكَر َذِلَ  لِلنَّيبّْ َفلَّى اُ َعلَْيِو َوَسلََّ ، فَػَقاَؿ: "َما ذَلُْ  قَػتَػُلصُه؟ قَػتَػَلُهُ  

 . (155)َطُهصرًا" –َ  َأِو التػََّيمُّ  -"َقْد َجَعَل اللَُّو الصَِّعيَد 
القياس على وجصب التيم  عند خصِؼ استعماؿ ادلاِء على نفسو، ٔبامع اخلصؼ يف ُكلٍّ، فكما  -3

جيب لو التيم  عند خصؼ استعماؿ ادلاِء، فكذل  جيُب عليو التيم  عند خصؼ استعماؿ ادلاء 
 . (156)على جرحو

 الجمع بين المسح والتيمم: أىم ما استدل بو أصحاب القول الثالث القائلون بوجوب ومن
َ  َويَػْعِصَر َأوْ  -1 َا َكاَف َيْكِفيِو أَْف يَػتَػَيمَّ مَيَْسَح  يَػْعِصَب َعَلى َجْرِحِو، مثَّ  حديث جابر ادلتقدـ، وفيو: "ِإمنَّ

 َعَلْيِها َويَػْغِسَل َسائَِر َجَسِدِه ".
 للحائل أشبو اخل التيم ، ولبسو  أف ما ٙبت اجلبّبة ال ميكن غسلو، فأشبو اجلريح بصجصب -2

 . (157)ٗبشقة النزع، فلما أشبههما؛ وجب اجلمع بْب ادلسح والتيم 
  .(158)أف يف اجلمع بينهما احتياطًا يف العبادة، وخروًجا من اخلبلؼ -3
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 ومن أىم ما استدل بو أصحاب القول الرابع القائلون بسقوط فرضو وال يمسح وال يتيمم:
 .﴾نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَهااَل يَُكلُّْ  اللَُّو  ﴿قصلو تعاىل:  -1

 قاؿ: "... َفِإَذا أََمْرُتُك ْ  حديث أِب ىريرة رضي ا عنو، أف رسصؿ ا فلى ا عليو وسل  -2
 .(159)ِبَشْيٍء َفْأُتصا ِمْنُو َما اْسَتطَْعُتْ  َوِإَذا نَػَهْيُتُكْ  َعْن َشْيٍء َفَدُعصُه"

ة كل ما عجز عنو اإلنساف، وكاف التعصيض منو شرًعا، ومل ووجو الداللة منهما: أنو سقط بالكتاب والسن     
  .(160)يأت قرآف وال سنٌة بتعصيِض ادلسح على اجلبائر

بعد ذكر أقصاؿ العلماء رمحة ا عليه ، وبياف ما استدؿ بو كل قصٍؿ، فإف الَبجيح يف ىذه  الترجيح:     

األوؿ، والَبجيح بْب ىذه األقصاؿ َيتاج إىل تتبع  ادلسألة غّب شلكٍن، لقصة منزع كل قصٍؿ من األقصاؿ الثبلثة
واستقراٍء لؤلدلة، ليخرج طالُب العلِ  بَبجيح تطمئن النفس إليو، وحٌب يتيسر لطالب العل  ذل ؛ فيلزمو تقليد 

 مذىٍب من ادلذاىب ادلعتربة، لتربأ ذمتو، وَيرج من العهدة، وا أعل .

ّبة؛ فقد اختل  الفقهاء رمحة ا عليه  يف ففة ادلسح على اجلبّبة يف وبناًء على القصؿ بادلسح على اجلب     
زلل الفرض على ثبلثة أقصاؿ، بعد اتفاقه  على عدـ وجصب ادلسح إذا كاف يف غّب زلل الفرِض؛ ألنو ليس 

 . وبعدـ ادلسح إذا كاف يف ادلسح ضرٌر؛ ألف الغسل يسقط بالعذر،(161)عليو أف يغسل لص مل يكن ىناؾ جبّبة
  ، فاختلفصا على ثبلثة أقصاٍؿ:(162)فادلسح من باب أوىل

، وأفح (164)ومذىب ادلالكية (163)جيُب استيعاب اجلبّبة بادلسِح، وىص رواية للحنفية، القول األول:     

 .(166)، ومذىب احلنابلة(165)الصجهْب عند الشافعية

 .(167)جيُب مسُح أكثر اجلبّبة، وىص مذىب احلنفية القول الثاني:     

 .(168)يكفي مسح ما يُطلق عليو اس  مسٍح، وىص وجو عند الشافعية القول الثالث:     

 األدلة:
 استدل أصحاب القول األول القائلون بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح بالسنة والمعقول: 

 فما سبق من األدلة. أما السنة:
لتعمي ، ألف اجلبّبة اسٌ  يع ُّ جاءت بادلسح على اجلبائر، وذل  يفيد ا وجو الداللة: أف األحاديث

 . (169)مجيعها
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  فمن وجصه:، وأما المعقول

 .(170)أف العضص كاف جيب استيعابو، واألفل بقاء ما كاف على ما كاف -1

  التيم ، ٔبامٍع أنو مسٌح لعضصٍ أنو مسٌح أبيح للضرورة، فصجب استيعابو، كمسح الصجو واليدين يف -2
 .(171)واجب

 . (172)عليو، فكأهنا جزٌء من البدفأهنا تشبو اجللد الذي وضعت  -3
  .(173)أف األفل يف ذمتو بيقْب، فبل تربأ ذمتو إال باستيعابو -4

وذل  أنو مل يأت تقديٌر  واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب مسح أكثر الجبيرة بالمعقول،

حرج ومشقة، فأقي   من الشرع يف ادلسح على اجلبائر، فظاىره يقتضي االستيعاب، إال أف ذل  ال َيلص من
 . (174)األكثر مقاـ الكل

، وذل  واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بوجوب مسح أقل ما يطلق عليو اسُم مسٍح، بالمعقول
  من وجهْب:

القياُس على ادلسح على اخل ، فكما ال جيب استيعاُب اخل ّْ بادلسِح؛ فكذل  اجلبّبة، ٔبامع أفَّ   -1
 . (175)كبلِّ منهما مسٌح لعضص واجب

 .(176)أف العربة بأقل ما ينطلق عليو اسُ  مسحٍ  -2

 من خبلؿ َعْرِض كبلـ الفقهاء رمحة ا عليه  فيظهر أف للقاعدة أثرًا كبّبًا يف خبلفه .سبب الخالؼ:      

بعد ذكر أقصاؿ العلماء رمحة ا عليه  وبياف مأخذ كل قصٍؿ؛ فإف القصؿ الذي يظهر رجحانو  الترجيح:     

عند ا تعاىل ىص القصؿ بصجصب استيعاب مسح اجلبّبِة إذا كانت يف زلل الفرِض دلا استدلصا بو، وا  والعل 

 أعل .

ىذا آخر ما أردنا ٕبثو، ومت ٕبمد ا وتصفيقو ذكر ادلسائل ادلندرجة ٙبت ىذه القاعدة يف حدود البحث،      
ت  الصاحلات، وفلى ا على سيدنا ونبينا زلمد وعلى آلو فللو احلمد أوَّاًل وآخرًا، واحلمد  الذي بنعمتو ت

 وفحبو وسل  تسليًما كثّبًا إىل يـص الدين.
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 الخاتمة:
 وتشتمل على أى  النتائج والتصفيات.

 أىم النتائج: 
 أف ذلذه القاعدة زللّْ الدراسِة أثرًا يف اختبلؼ الفقهاء. -1
 لفظيّّ ال يَبتب عليو أثٌر يُْذَكُر.اختبلُؼ إطبلقات العلماء ذلذه القاعدة خبلٌؼ  -2
مجهصُر األفصليْب والفقهاء يعدُّوَف الزيادة على القدر الصاجب غّب واجبِة؛ جلصاز تركها، يف حْب يرى  -3

 بعض فقهاء ادلذاىب األربعة وجصَب تل  الزيادِة؛ إذ ليس بعضها أوىل من بعض.
دوه؛ لقصذل  بصجصب استيعاِب ما ينطلق عليو خال  كثٌّب من الفقهاء أفله  يف ىذه ادلسألة فل  يَْطرُ  -4

 االس ، خبلفًا للشافعية فقد طردوا أفله  يف ادلسألة.
ىذه القاعدة مغايرٌة لقاعدٍة تكل  عليها الفقهاء واألفصليصف وىي قاعدة: األخذ بأقل ما قيل؛ إذ  -5

ن عدمو، والقاعدة م لى مجيع ما يتناولو إطبلؽ االس القاعدة زلل الدراسة تتناوؿ إطبلؽ احلك  ع
الثانية متعلقة بالقدر ادلتفق عليو بْب األقصاؿ، فهل يُصف  ذل  القدر بكصنو إمجاًعا من ادلتنازِِعْْبَ يف 

 ادلسألة التفاقه  على قدٍر معٍْب.
 

 أىم التوصيات:
سالة مجُع كبلـِ الفقهاء واألفصليْب حصؿ ىذه القاعدة مجًعا دقيًقا؛ دلعرفة من طرَد أفلو يف ىذه ادل -1

 ومن خالفو، وما ىص سبب ادلخالفة.
 البحث عن نصازؿ فقهية معافرة ميكن جعلها تطبيقاٍت ذلذه القاعدة. -2
ٙبرير مذىب احلنفية يف القدر الصاجب مسحو من الرأِس وفًقا ألفصذل ؛ نظرًا الضطراب أقصاؿ فقهاء  -3

 ادلذىب.
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 الهوامش
 

 (.122سصرة التصبة، اآلية رق : )( 1)
 (.71( احلديث رق : )1/25) العل ، باب: من يرد ا بو خّبا يفقهو يف الدين تابكأخرجو البخاري يف: "فحيحو"   (2)
 (. 3/361)"لساف العرب"  ،، وابن منظصر(1/137)"هتذيب اللغة"  ،ألزىريا انظر: (3)
 (.127سصرة البقرة، من اآلية رق : ) (4)
 (.6ص ) ما ال يت  الصاجب إال بو"" ،ميحر، و (1/11) "األشباه والنظائر"، السبكي انظر: (5)
 (.171ص )"التعريفات"  ،جلرجاينا، و (17 -1/16)"البحر ايط"  ،لزركشيا، و (2/67)" اإلّٔاج" ،السبكيانظر:  (6)
، (1/17)" إرشاد الفحصؿ إىل ٙبقيق احلق من عل  األفصؿ" ،الشصكاين، و (27/447)" من جصاىر القامصستاج العروس " ،الزبيدي انظر: (7)

 .(28"التعريفات" ص ) ،واجلرجاين
 (.1/249) "القصاعد األفصلية عند ابن تيمية وتطبيقاهتا يف ادلعامبلت التقليدية واالقتصادية ادلعافرة" ،اذلامشيانظر:  (8)
 (.1/17"إرشاد الفحصؿ" ) ،الشصكاينو ، (1/44) "شرح الكصكب ادلنّب" ،ابن النجار، و (7ص )" هناية السصؿ" ،إلسنصياانظر:  (9)
"شرح التلصيح على التصضيح"  ،لتفتازاينا، و (1/13) "بياف ادلختصر" ،األففهاين، و (1/120) "شرح سلتصر الروضة" ،لطصيفاانظر:  (10)

 (.1/46ادلنّب" )"شرح الكصكب ابن النجار، ، و (1/34)
 (.104ص ) "سلتار الصحاح"، لرازيا انظر: اللَّْحاُؽ، يُػَقاُؿ: َمَشى َحٌبَّ أَْدرََكُو َوَعاَش َحٌبَّ أَْدَرَؾ َزَمانَُو.اإلدراؾ لغة:  (11)

غاية الصفصؿ يف " ،األنصاريو  ،(1/32" )التقرير والتحبّب" ،ابن أمّب احلاج . انظر:وفصؿ النفس إىل ٛباـ ادلعُب من نسبة أو غّبىاوافطبلًحا: 
 (.22ص ) "شرح لب األفصؿ

 .(1/37"التقرير والتحبّب" ) ،ابن أمّب احلاج انظر: (12)
مسمي كل عل  يطلق على  ( أف1/6" )األفل اجلامع إليضاح الدرر ادلنظصمة يف سل  مجع اجلصامعيف: " حسن السيناوين ادلالكيفائدة: ذكر 

مْجَالِيَّةُ بقصذل : )التعري   وىص ،القصاعد الكلية يى مسائلو الٍب ويطلق على ادراؾ تل  القصاعد وعلى ادللكة احلافلة من  (َداَلِئُل اْلِفْقِو اإْلِ
مْجَالِيَّةُ بقصذل : )معرفة التعري   وىص ،ادراكها   (.اْلِفْقِو اإْلِ

 (.1/246) "القصاعد األفصلية عند ابن تيمية" ،اذلامشي انظر: (13)
 "معج  اللغة العربية ادلعافرة" ،سلتار، و (133ص )"معج  لغة الفقهاء"  ،قلعجي، و (313ص )"الكليات"  ،لكفصيا :انظر (14)

(2/1387.) 
 (.3/439) "معج  مقاييس اللغة" ،ابن فارس انظر: (15)
 (.1/461)" واأللفاظ الفقهيةمعج  ادلصطلحات "، عبد الرمحنو ، (2/550رلمع اللغة العربية بالقاىرة، ) وآخروف، الزيات انظر: (16)
 (.168"التعريفات" ص )اجلرجاين، و (، 13/522"لساف العرب" )ابن منظصر، و (، 242"سلتار الصحاح" ص )الرازي، انظر:  (17)
 (.1/41"شرح الكصكب ادلنّب" )ابن النجار،و (، 1/78) "اصصؿ" الرازي، انظر: (18)
من ذكر تعريَ  التطبيقات الفقهية باعتبارىا لقًبا على ىذا الفنّْ، فحاولت من  -لقافرحسب ٕبثي ا-ملحصظة: من خبلؿ البحث مل أجد  (19)

 خبلؿ تعري  التطبيق يف االفطبلِح ذكر تعريٍ  مقارٍب ذلا.
 أي: ميكن االتياف بالصاجب دوف زيادة عليو. (20)
الساقط، ومنو قصلو ومنها:  ، يقاؿ: َوَجَب الشيء، جيب وجصبا، أي: َلَزـَ، واستصجبو: استحقو.[البلـز] معاٍف، منها:لو  :لغة الصاجب (21)

[ أي: سقطت إىل األرض، فكأنو الشيء الذي سقط على ادلخاطب بو فلزمو وأثقلو، كما 36تعاىل}فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنصبُػَها{ ]سصرة احلج: 
 والطربي، ،(4/333"تاج العروس" )الزبيدي، و (، 333"سلتار الصحاح" ص ) الرازي، :انظر يسقط عليو الشيء فبل ميكن دفعو عن نفسو.

والصاجب افطبلًحا: ما  (.1/97"اصصؿ" )الرازي، و (، 1/24)" قصاطع األدلة يف األفصؿ" ،السمعاينو (، 18/635)" الطربي"تفسّب 
ُـّ تارُِكُو شرًعا.(. 1/93) "اصصؿ" الرازي،و  انظر: طُِلَب فعلُو طلًبا جازًما. (، 1/128) "ادلستصفى"الغزايل، انظر:  وُعرَّْؼ بأنو: الذي يَُذ

 (.1/349"شرح الكصكب ادلنّب" )ابن النجار، و (، 71"شرح تنقيح الفصصؿ" ص )القرايف، و ( 1/95"اصصؿ" ) الرازي،و 
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احلنابلة فقد خصُّصا الفرَض ٗبا ثبت بدليل قطعي، والصاجب ٗبا ثبت اجلمهصر على أنو ال فرؽ بْب الفرض والصاجب، خبلًفا للحنفية وبعض تنبيو: 
السبكي و (، 1/97"اصصؿ" )لرازي او (، 1/162)" عدة يف أفصؿ الفقو"اليعلى  صأبو (، 1/136)"أفصؿ البزدوي"  ،البزدوي بدليل ظِب. انظر:

(، 1/126)" تشني  ادلسامع" ،لزركشياو (، 1/181يط" )"البحر ا ،الزركشيو (، 14ص )"مجع اجلصامع"  ،السبكيو (، 2/152"اإلّٔاج" )
 (.1/69) "ش  األسرار"ك ،البخاريو 
 أِب احلسن الكرخي.إىل  (87ص )"التبصرة"  يف الشّبازيأبص إسحاؽ (، وعزاه 1/329)" الفصصؿ يف األفصؿ"اجلصاص، انظر:  (22)
 (.159الفصصؿ" ص )"ِشرح تنقيح  والقرايف،(، 1/84"الذخّبة" ) القرايف،انظر:  (23)
"البحر  ،الزركشيو (، 2/320"اإلّٔاج" ) ،السبكيو (، 2/366"بياف ادلختصر" ) ،واألففهاين(، 87"التبصرة" ص ) ،الشّبازيانظر:  (24)

 (.1/236ايط" )
 (.2/410يعلى من احلنابلة، انظر: "العدة يف أفصؿ الفقو" ) وىذا قصؿ القاضي أِب (25)
 (.1/328"الفصصؿ يف األفصؿ" )اجلصاص، انظر:  (26)
 (.159"شرح تنقيح الفصصؿ" ص ) القرايف،انظر:  (27)
"بياف ادلختصر" واألففهاين (، 1/112"اإلحكاـ" لآلمدي )و(، 2/196) للرازي "اصصؿ"و(، 1/141"ادلستصفى" )الغزايل، انظر:  (28)

"البحر الزركشي و (، 48"هناية السصؿ" ص )اإلسنصي و (، 535ص ) "رفع احلاجب"السبكي و (، 2/320"اإلّٔاج" )السبكي و (، 2/366)
 (.1/236ايط" )

 (.1/349"شرح سلتصر الروضة" ) ،لطصيفاو(، 1/121)" روضة الناظر" ،ابن قدامة انظر: (29)
"اإلّٔاج"  ،السبكيو (، 2/366"بياف ادلختصر" ) ،واألففهاين(، 4/108) "اإلحكاـ" ،آلمدياو  (،1/139) "ادلستصفى" ،لغزايلاانظر:  (30)

 (.59ص )" ٚبريج الفروع على األفصؿ" ،الزَّصْلاينو (، 1/117)
 (.1/190"البحر ايط" ) ،الزركشيانظر:  (31)
 (.1/190"البحر ايط" ) ،الزركشيو (، 1/112"اإلحكاـ" ) ،آلمديا انظر: (32)
 (.3/146)"الفروؽ" لقرايف او (، 159ص ) "شرح تنقيح الفصصؿ" والقرايف،(، 1/190"البحر ايط" ) ،الزركشيانظر:  (33)
 (.523ص ) "األشباه والنظائر" ،السيصطيو (، 2/196"اصصؿ" ) ،لرازياو(، 1/141"ادلستصفى" )الغزايل، انظر: ( 34)
 (.2/332)" شرح سلتصر خليل" ،اخلرشيو (، 1/209"البحر ايط" ) ،الزركشيو (، 48"هناية السصؿ" ص ) ،اإلسنصيانظر:  (35)
"شرح  ،لطصيفا(، و 263" ص )التمهيد" ،اإلسنصيو (، 159ح تنقيح الفصصؿ" ص )"شر  والقرايف،(، 1/84) "الذخّبة" القرايف، انظر: (36)

ادلعلق على االس : ىل يقتضي االقتصار على  واعل  أف ذلذا األفل مأخذا آخر، وىص أف األمر(. قاؿ الطصيف: "1/350سلتصر الروضة" )
 ...". فيو خبلؼ بْب األفصليْب، وأكثر من يلهج بو ادلالكية أوؿ ذل  االس  والباقي ساقط، أو يقتضي استيعاب ذل  االس ؟

 (.2/257"شرح الكصكب ادلنّب" )ابن النجار، و (، 1/376"ادلستصفى" )الغزايل، انظر:  (37)
 (.3/175"اإلّٔاج" ) ،السبكيو (، 1/490) "ادلسصدة يف أفصؿ الفقو" ،آؿ ابن تيميةو (، 5/50) "اإلحكاـ" ،ابن حـزانظر:  (38)
 (.1/175)"ادلغِب"  ،ابن قدامةو (، 1/124)" البياف" ،لعمرايناو (، 1/114) "احلاوي الكبّب" ،اورديدلا انظر:( 39)
 (.19ص )" مراتب اإلمجاع" ،ابن حـزانظر: ( 40)
 ( يف ادلسألة أحد عشر قصاًل.10/507)" أحكاـ الطهارةيف: "ىذه أشهر األقصاؿ يف ادلسألة، وإال فقد نقل دبيَّاف الّدبيَّاف، ( 41)
 (.1/88)"الشرح الكبّب"  ،لدسصقياو (، 1/259"الذخّبة" )القرايف، و (، 1/38)" ادلنتقى شرح ادلصطأ" ،لباجياانظر: ( 42)
 (.1/123)"حلية العلماء"  ،الشاشيو (، 1/114"احلاوي" ) ،اورديدلا انظر: (43)
 .(1/98)" كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع" ،البهصيتو (، 1/175"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر: ( 44)
 (.1/4) "بدائع الصنائع" ،لكاسايناو (، 1/9)" ٙبفة الفقهاء" ،لسمرقنديا انظر:( 45)
 (.1/166)" البناية شرح اذلداية" ،العيِبو (، 1/4"بدائع الصنائع" ) ،لكاسايناانظر: ( 46)
 (.1/4"بدائع الصنائع" ) ،الكاساينو (، 1/9"ٙبفة الفقهاء" ) ،السمرقنديانظر: ( 47)
 (.1/353) "فتح العزيز" ،لرافعياو  (،1/79)" اية ادلطلب"هن ،اجلصيِبانظر: ( 48)
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 (.6سصرة ادلائدة، اآلية رق  )( 49)
 (.1/190)" شرح الزركشي على اخلرقي" ،لزركشياو (، 1/38"ادلنتقى" ) ،الباجي انظر:( 50)
 (.1/77)" ادلقدمات ادلمهدات" ،ابن رشدو (، 2/30) ""االستذكار ،ابن عبد الربانظر: ( 51)
 (.185( احلديث رق : )1/48البخاري يف فحيحو، كتاب الصضصء، باب مسح الرأس كلو، ) أخرجو( 52)
 (.1/190"شرح سلتصر اخلرقي" ) ،لزركشيا انظر:( 53)
 (.43سصرة النساء، اآلية رق  )( 54)
 (.1/190"شرح سلتصر اخلرقي" ) ،لزركشياانظر: ( 55)
 (.20/126)"التمهيد"  ،ابن عبد الرب انظر:( 56)
 (.1/115"احلاوي" )ادلاوردي، و (، 1/112) "ادلبسصط" ،لسرخسيا انظر: (57)
 (.1/4"بدائع الصنائع" )الكاساين، و (، 10 -1/9"ٙبفة الفقهاء" )السمرقندي، انظر: ( 58)
 (.656( احلديث رق : )1/158كتاب الطهارة، باب ادلسح على النافية والعمامة )"فحيحو"  : يف مسل أخرجو ( 59)
 (.1/5"بدائع الصنائع" ) ،والكاساين(، 1/113"ادلبسصط" ) ،لسرخسياانظر:  (60)
َعِر يف ُمقدَّـ الرْأس، مسّْيت الرتفاع َمْنبتها.: ُقصاُص النافيةُ ( 61)  الشَّ

 (.15/327"لساف العرب" )ابن منظصر، و (، 54/433"معج  مقاييس اللغة" )ابن فارس، انظر: 
"سلتار الصحاح" الرازي، و (، 9/74انظر: "هتذيب اللغة" ) : مجَاُع مؤخّْر الرَّْأس، وىص َفصؽ فأس الَقَفا، واجلميع الُقُذؿ، والَعَدُد أَقِذلة.القَذاؿُ  (62)

 (.249ص )
 (.3/340"لساف العرب" )ابن منظصر، و (، 4/458"معج  مقاييس اللغة" ) ،ابن فارس انظر: : قَػْرنا الرْأس َونَاِحَيَتاُه.الَفصَدافِ ( 63)
 (.1/5"بدائع الصنائع" ) ،الكاساين انظر:( 64)
 (.1/5"بدائع الصنائع" ) الكاساين،انظر: ( 65)
 (.1/125"البياف" )العمراين،  انظر: (66)
 (.1/116"احلاوي" )ادلاوردي، و (، 1/40)" ادلهذب" ،الشّبازيانظر:  (67)
 (.1/19) "بداية آّتهد" ،ابن رشد انظر:( 68)
 (.15/274"لساف العرب" )ابن منظصر، و (، 1/187)" فتح الباري" ،ابن حجرو (، 4/312)" النهاية" ،ابن األثّب انظر: (69)
 (.2/144)" آّمصع شرح ادلهذب"النصوي، و (، 1/306)" فتح الباري" ،ابن رجبو (، 21/206"التمهيد" )ابن عبد الرب، انظر:  (70)
 (.1/73)"نيل األوطار"  ،لشصكايناو (، 1/330)" اإلنصاؼ" ،دلرداوياو (، 2/552"آّمصع" ) النصوي،انظر:  (71)
 (.1/112"الشرح الكبّب" ) ،والدسصقي(، 1/149"شرح سلتصر خليل" ) ،خلرشياانظر:  (72)
 (.1/330"اإلنصاؼ" )ادلرداوي، و (، 1/232"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر:  (73)
 (.1/57بن عابدين )( الحاشيٌة على: البحر الرائق) "منحة اخلالقو"(، 1/61)" فتح القدير" ،ابن اذلماـانظر:  (74)
 (.1/104) "شرح منتهى اإلرادات" ،لبهصيتاو (، 1/330"اإلنصاؼ" ) ادلرداوي،انظر:  (75)
 (.2/144"آّمصع" ) ،النصويو (، 1/242"البياف" ) ،العمراين انظر: (76)
 (.1/330"اإلنصاؼ" ) وادلرداوي، و(، 1/232"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر:  (77)
(. وأخرجو مسل  يف: 269( احلديث رق : )1/62أخرجو البخاري يف: "فحيحو" كتاب الغسل، باب غسل ادلذي والصضصء منو ) (78)

 ( واللفظ لو.721( احلديث رق : )1/169"فحيحو" كتاب احليض، باب ادلذي )
 (.1/93)" سبل السبلـ" ،الصنعاينو (، 1/232"ادلغِب" ) ،وابن قدامة(، 3/20"االستذكار" )ابن عبد الرب، انظر:  (79)
 (.1/93"سبل السبلـ" ) ،الصنعاينانظر:  (80)
 (.1/232"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر:  (81)
كتاب الطهارة، باٌب يف "سننو"  : يف أبص داوودوأخرجو ( واللفظ لو. 1009( احلديث رق : )2/293)أخرجو اإلماـ أمحد يف: "مسنده"  (82)

 (. وفححو األلباين يف تعليقو على سنن أِب داود.208)( احلديث رق : 47ادلذي ص )
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: "السنن يف البيهقيوأخرجو أبص بكر (. 211( احلديث رق : )47أخرجو أبص داود يف: "سننو" كتاب الطهارة، باٌب يف ادلذي ص ) (83)
لباين يف تعليقو على سنن أِب وفححو األ (.4131( احلديث رق : )2/575الكربى" كتاب الصبلة، باب ادلذي يصيب الثصب أو البدف )

 داود.
 (.1/176)" الشرح الكبّب على مًب ادلقنع" ،ابن قدامةانظر:  (84)
 (.1/233"ادلغِب" )وابن قدامة (، 2/145"آّمصع" )النصوي، انظر:  (85)
( 47(، وأخرجو أبص داود يف: "سننو" كتاب الطهارة، باٌب يف ادلذي ص )23829( احلديث رق : )39/251أخرجو أمحد يف: "مسنده" ) (86)

(. 505( احلديث رق : )66كتاب الطهارة، باب الصضصء من ادلذي ص )  "سننو" :يف ابن ماجووأخرجو ( واللفظ لو. 211احلديث رق : )
(. 156( احلديث رق : )34كتاب الطهارة، باب ما ينقض الصضصء وما ال ينقض الصضصء من ادلذي، ص )  ""سننو :يف النسائيوأخرجو 

 وفححو األلباين يف تعليقو على سنن أِب داود، وابن ماجو والنسائي.
كتاب الطهارة،   "سننو" :يف الَبمذيوأخرجو (. 210( احلديث رق : )47أخرجو أبص داود يف: "سننو" كتاب الطهارة، باٌب يف ادلذي ص ) (87)

(. وأخرجو ابن ماجو يف: "سننو" كتاب الطهارة، باب الصضصء من 115( احلديث رق : )38باُب ما جاء يف ادلذي يصيب الثصَب، ص )
َنُو األلباين يف تعليقو على سنن أِب داود 506( احلديث رق : )67ادلذي ص ) (. وقاؿ الَبمذي: "ىذا حديٌث حسٌن فحيٌح". وقد حسَّ

 الَبمذي وابن ماجو.و 
 (.1/233"ادلغِب" ) ،ابن قدامة(، 2/144"آّمصع" )النصوي، انظر:  (88)
أنيس الفقهاء يف األلفاظ ادلتداولة بْب " ،القصنصيو (، 15/384انظر: "لساف العرب" ) : اْلماُء الّلزُِج الَِّذي ََيْرُُج ِمَن الذََّكِر بَػْعَد اْلبَػْصِؿ.اْلَصْديُ ( 89)

 (.7)ص " الفقهاء
 (.1/233"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر:  (90)
 (.1/90"بداية آّتهد" ) ابن رشد، انظر: (91)
 (.677( احلديث رق : )1/162أخرجو مسل  يف: "فحيحو" كتاب الطهارة، باب حك  ولصغ الكلب ) (92)
 (.172( احلديث رق : )1/45أخرجو البخاري يف: "فحيحو" كتاب الصضصء، باب ادلاء الذي يغسل بو شعر اإلنساف ) (93)
 (.1/426"البياف" )العمراين، انظر:  (94)
 (.1/107)" البحر الرائق شرح كنز الدقائق" ،ابن صلي و (، 1/86"ادلبسصط" ) ،لسرخسياانظر:  (95)
 (.1/425"البياف" )العمراين، و (، 4/655ز" )"فتح العزيالرافعي، انظر:  (96)
 (.1/103"شرح منتهى اإلرادات" ) ،والبهصيت(، 1/65"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر:  (97)
 (.1/107"البحر الرائق" )وابن صلي  (، 1/86"ادلبسصط" ) ،لسرخسيا انظر: (98)
 (.1/253)" اجلليل لشرح سلتصر اخلليلمصاىب " ،الرُّعيِبو (، 2/209"االستذكار" )ابن عبد الرب، انظر:  (99)
 (.4سصرة ادلائدة، اآلية رق : ) (100)
 (.1/36"بداية آّتهد" )ابن رشد، انظر:  (101)
يف: "سننو"  ( واللفظ لو. وأخرجو الدارقطِب516(، احلديث رق : )68أخرجو ابن ماجة يف: "سننو" كتاب الطهارة، باب احِلَياِض، ص ) (102)

 (. وقاؿ عنو األلباين يف تعليقو على سنن ابن ماجة: "ضعيٌ ".56( احلديث رق : )1/30كتاب الطهارة، باب ادلاء ادلتغّب )
 (.1/125"مغِب اتاج" )و(، 1/33النصوي )و"روضة الطالبْب" يي الدين (، 2/583"آّمصع" ) النصوي،انظر: ( 103)
 (.1/286"الشرح الكبّب" )ابن قدامة، و (، 1/74ِب" )"ادلغ ،ابن قدامةانظر: ( 104)
ـِ : نَػْبٌت اأْلَْشَنافُ ( 105)  .احْلُْرضُ . وُيسمى: تُػْغَسُل ِبِو اأَلْيِدي َعَلى ِإْثِر الطََّعا

 (.2/41"معج  مقاييس اللغة" )ابن فارس،  (، و4/121"هتذيب اللغة" )انظر: 
 (.2/583"آّمصع" ) والنصوي،(، 1/311"احلاوي" ) ،ادلاورديانظر:  (106)
 (.1/286"الشرح الكبّب" )ابن قدامة، و (، 1/74"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر: ( 107)
 (.1/419" )على زاد ادلستقنع"الشرح ادلمتع  ،ابن عثيمْب انظر:( 108)
 (.2/583"آّمصع" )النصوي، و (، 1/311"احلاوي" ) ،ادلاوردي انظر: (109)
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 (.1/74"ادلغِب" ) ،ابن قدامة انظر:( 110)
 (.1/74"ادلغِب" ) ،وابن قدامة (،1/312"احلاوي" ) ،ادلاوردي انظر:( 111)
اذليتمي و (، 1/239"مغِب اتاج" )الشربيِب و (، 1/201"فتح العزيز" )الرافعي، و (، 1/209)" الصسيط يف ادلذىب" ،لغزايلا انظر: (112)

" حاشيتا قليصِب وعمّبة" ،قليصِب وعمّبةو (، 1/55) "يف شرح البهجة الصردية الغرر البهية"،األنصاري  و(، 1/313)" ٙبفة اتاج"
(1/85.) 

 (.1/85"حاشيتا قليصِب وعمّبة" ) ،قليصِب وعمّبة انظر: (113)
 (.679( احلديث رق : )1/162أخرجو مسل  يف: "فحيحو" كتاب الطهارة، باب حك  ولصغ الكلب ) (114)
أخرى حك  عليها الفقهاء بالشذوذ، كقصؿ ابن أِب ليلي واحلسن بن حي: التيم  ضربتاف، ميسح بكل  ىذه أشهر األقصاؿ، وىناؾ أقصاؿٌ ( 115)

َرمُهَا، 3/165قاؿ ابن عبد الرب يف: "االستذكار" ) ضربٍة منهما وجهو وذراعيو ومرافقيو. ( بعد ذكره لقصذلما: "َوَما أَْعَلُ  َأَحًدا َقاَؿ َذِلَ  َغيػْ
 َواللَُّو َأْعَلُ ".

 (.1/21)" االختيار لتعليل ادلختار" ،ادلصفليو (، 1/45"بدائع الصنائع" ) ،الكاساينو (، 1/35"ٙبفة الفقهاء" ) ،السمرقندي انظر: (116)
 (.1/264"البياف" ) ،العمراينو (، 2/210"آّمصع" )النصوي، و (، 2/327"فتح العزيز" ) الرافعي، انظر: (117)
 (.1/92)" البياف والتحصيل" ،ابن رشدو (، 1/208الرباذعي ) ألِب سعيد "التهذيب يف اختصار ادلدونة"انظر: ( 118)
 (.1/185)" ادلبدع يف شرح ادلقنع" ،ابن مفلحو (، 1/301"اإلنصاؼ" ) ادلرداوي،انظر:  (119)
 (.1/114"ادلقدمات ادلمهدات" )ابن رشد، و (، 3/162"االستذكار" ) ابن عبد الرب، انظر: (120)
 (.2/210"آّمصع" )النصوي، و (، 1/265"البياف" ) ،العمراين انظر: (121)

نقل العمراين والنصوي عن الشيخ أِب حامد أنو نفى أف يكصف ذل  قصٌؿ يف القدمي، وأف القدمي أف يضرب ضربة فيمسح ّٔا وجهو، مث يضرب تنبيو: 
أف النصوي قاؿ: "وىذا اإلنكار فاسٌد؛ فإف أبا ثصر من  إال ب خرَّجصا ذل  قصاًل وليس بشيٍء.أخرى فيمسح ّٔا يديو إىل ادلرفقْب، وأف األفحا

َل على أنو مسعو منو مشافهة، وىذا القصؿ وإف   كاف خصاص أفحاب الشافعي وثقاهت  وأئمته ، فنقلو عنو مقبصٌؿ، وإذا مل يصجد يف القدمي؛ محُِ
 صحيحة".قدميا مرجصحا عند األفحاب؛ فهص القصي يف الدليل، وىص األقرب إىل ظاىر السنة ال

 (.1/336"شرح سلتصر اخلرقي" ) ،لزركشياو (، 1/320"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر:  (122)
 (.1/265"البياف" )العمراين، و (، 1/45"بدائع الصنائع" ) ،الكاساين انظر: (123)
 (.6سصرة ادلائدة، اآلية رق : ) (124)
 (.1/266)"البياف" العمراين، و (، 1/45"بدائع الصنائع" ) ،الكاساين انظر: (125)
  يف: "سننو" الدارقطِبوأخرجو علي (. 638( احلديث رق : )1/288كتاب الطهارة، )على الصحيحْب"   "ادلستدرؾ :يف احلاك أخرجو  (126)

(، وقاؿ: رجالو كله  ثقات، والصصاب مصقصٌؼ. وأخرجو البيهقي يف: "السنن 691( احلديث رق : )1/325كتاب الطهارة، باب التيم  )
 (.999( احلديث رق : )1/319الطهارة، باب كي  التيم  ) الكربى" كتاب

لئلماـ "البدر ادلنّب يف ٚبريج األحاديث واألثار الصاقعة يف الشرح الكبّب" واحلديث غُّب فحيٍح إىل النيب فلى ا عليو وسل ، فلُّباجع ٚبرجيو يف: 
 (.1/267للحافظ ابن حجر العسقبلين )"التلخيص احلبّب يف ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب" (. وكذا يف: 2/648ابن ادللقن )

(. وأخرجو الدارقطِب يف: "سننو"  330( احلديث رق : )61أخرجو أبص داود يف: "سننو" كتاب الطهارة، باب التيم  يف احلضر، ص )( 127)
( "قالصا وحديث ابن عمر ال 1/101)"معامل السنن" : يف ؿ اخلطاِب(. وقا676( احلديث رق : )1/325كتاب الطهارة، باب التيم  )

 يصح ألف زلمد بن ثابت العبدي ضعي  جدا ال َيتج ٕبديثو". وقاؿ األلباين يف تعليقو على سنن أِب داود: "ضعيٌ ".
 (.1/267"البياف" )العمراين، انظر: ( 128)
 (.19/282"التمهيد" )ابن عبد الرب، انظر: ( 129)
 (.38ادلائدة، اآلية رق : )سصرة ( 130)
 (.1/322"ادلغِب" ) ،ابن قدامة انظر: (131)
(. وأخرجو مسل  يف: "فحيحو" كتاب 347( احلديث رق : )1/77أخرجو البخاري يف: "فحيحو" كتاب التيم ، باب: التيم  ضربة ) (132)

 ( واللفظ لو.844( احلديث رق : )1/192احليض، باب التيم  )
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 (.1/45"بدائع الصنائع" ) ،الكاساين انظر: (133)
"معج   ابن فارس، انظر: .َواَل يُػَقاُؿ: َأَغاَظُو. َوَغاَيَظُو َفاْغَتاَظ َوتَػَغيََّظ ٗبَْعًُب  ،َغَضٌب َكاِمٌن لِْلَعاِجِز. تَػُقصُؿ: َغاَظُو فَػُهَص َمِغيظٌ  :اْلَغْيظُ  (134)

 (.232"سلتار الصحاح" ص )الرازي، و  (،4/405مقاييس اللغة" )
وكل ما يصرى يف َىَذا ( "19/287قاؿ ابن عبد الرب يف: "التمهيد" ) (.18888( احلديث رق : )31/184خرجو أمحد يف: "مسنده" )أ (135)

التيم  قلت: وفرح الشافعي مث البيهقي وغّبمها بأف ( "2/650". وقاؿ ابن ادللقن يف: "البدر ادلنّب" )اْلَباِب َعْن َعمَّاٍر َفُمْضَطِرٌب سُلْتَػَلٌ  ِفيوِ 
 ".باألمر بالصجو والكفْب« الصحيحْب»إىل اآلباط منسصخ برواياتو الثابتة يف 

 (.195ص ) "القصاعد والفصائد األفصلية وما يتبعها من األحكاـ الفرعية" ،ابن اللحاـ انظر: (136)
 (.12/319أحكاـ الطهارة" )" ،لدبيافاو (، 1/323"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر: ( 137)
 (.361ص )"القامصس ايط"  ،لفّبوز آباديا، و (4/115"لساف العرب" )ابن منظصر، انظر:  (138)
 (.2/324"آّمصع" )النصوي، انظر:  (139)
 (. ومذىب أِب حنيفة رمحو ا استحباب ادلسح.1/25"االختيار" ) ،ادلصفليو (، 1/13"بدائع الصنائع" ) ،الكاساين انظر:( 140)
 (.1/163"الشرح الكبّب" ) ،والدسصقي(، 1/200"شرح سلتصر خليل" ) ،خلرشيا انظر:( 141)
 (.1/332"البياف" )العمراين، و (، 75"ادلهذب" )الشّبازي، انظر: ( 142)
 (.1/62"شرح منتهى اإليرادات" )البهصيت، و (، 1/355"ادلغِب" ) ،ابن قدامة انظر:( 143)
 (.2/281"فتح العزيز" ) الرافعي، انظر: (144)
 (.1/332"البياف" )و(، 75"ادلهذب" ) ،الشّبازي انظر: (145)
 (.1/104"روضة الطالبْب" )النصوي، و (، 2/281"فتح العزيز" )الرافعي، و (، 1/201"هناية ادلطلب" ) اجلصيِب، انظر: (146)
  (.1/316)" الى باآلثار" ،ابن حـز انظر:( 147)
 (.78سصرة احلج، اآلية رق : )(148)
 (.1/13"بدائع الصنائع" ) ،الكاساين انظر:( 149)
يف: "سننو"   (. وأخرجو الدارقطِب657( احلديث رق : )80أخرجو ابن ماجة يف: "سننو" كتاب الطهارة، باب ادلسح على اجلبائر، ص ) (150)

(. وأخرجو البيهقي يف: "السنن الكربى" كتاب الطهارة، باب 878( احلديث رق : )1/422كتاب احليض، باب جصاز ادلسح على اجلبائر )
ىذا احلديث ضعيٌ ، "( 2/610) ": "البدر ادلنّبيف (. وقاؿ ابن ادللقن1082( احلديث رق : )1/349ادلسح على العصائب واجلبائر )

( "ابن ماجو، والدارقطِب من حديثو، 1/259) ": "التلخيص احلبّبيف ماجو والدارقطِب والبيهقي يف سننه  ...". وقاؿ ابن حجررواه ابن 
 ويف إسناده عمرو بن خالد الصاسطي وىص كذاب". وقاؿ األلباين يف تعليقو على سنن ابن ماجة: "ضعيٌ  جدا".

(. قاؿ ابن ادللقن يف: "البدر ادلنّب" 336( احلديث رق : )62باٌب يف آّروح يتيم ، ص )أخرجو أبص داود يف: "سننو" كتاب الطهارة، ( 151)
( "وىذا إسناد كل رجالو ثقات". وقاؿ األلباين يف تعليقو على سنن أِب داود: "حسٌن، دوف قصلو: إمنا كاف يكفيو ...". وأخرجو 2/615)

 (.572( احلديث رق : )73تصيبو اجلنابة فيخاؼ على نفسو إف اغتسل، ص )ابن ماجة يف: "سننو" كتاب الطهارة، باٌب يف آّروح 
 (.602، 597"أحكاـ ادلسح على احلائل من ُخ ٍّ وعمامٍة وجبّبٍة" ص ) ،الّدبيَّاف"انظر: (152)
 (.604"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص ) ،الّدبيَّاف انظر:( 153)
 (.605)"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص  ،الّدبيَّاف انظر:( 154)
(. وأخرجو البيهقي يف: "السنن الكربى" كتاب الطهارة، 585( احلديث رق : )1/270أخرجو احلاك  يف: "مستدركو" كتاب الطهارة ) (155)

 (. قاؿ احلاك : "َىَذا َحِديٌث َفِحيٌح".1073( احلديث رق : )1/346باب اجلرح إذا كاف يف بعض جسده دوف بعض )
 (.608"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص ) ،الّدبيَّاف انظر:( 156)
 (.1/332"البياف" ) ،العمراينانظر: ( 157)
 (.612"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص ) ،الّدبيَّاف انظر:( 158)
( احلديث 9/94أخرجو البخاري يف: "فحيحو" كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسصؿ ا فلى ا عليو وسل  ) (159)

 ( واللفظ لو.3321( احلديث رق : )4/102(. وأخرجو مسل  يف: "فحيحو" كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر )7288رق : )



 

28 

  م2019 ديسمرب ،(2الثاني، العدد )، اجمللد جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 السليماين د. خالد بن مصطفى ...الزيادة على أقل ما ينطلق عليو االس  

 

، انظر: ( 160)  (.1/316"الى" )ابن حـز
كفيو وكذا ال خبلؼ أف ما زاد من غّب حاجٍة يتيم  لو، وإمنا اخلبلؼ فيما كاف على زلل الفرض فحسب ىل فرضو االستيعاب أـ ي (161)

 (.345"فقو ادلمسصحات يف الشريعة اإلسبلمية" ص ) ،الغامدي ادلسح على أكثرىا، أـ ما فدؽ عليو اس  ادلسح. انظر:
 (.1/194"البحر الرائق" ) ابن صلي ، انظر:( 162)
يف الفرؽ بْب اجلبّبة واخل : "... سادسها: أف اجلبّبة جيب  (. قاؿ الزيلعي1/54"تبيْب احلقائق شرح كنز الدقائق" ) ،الزيلعي انظر:( 163)

 استيعأّا يف ادلسح يف روايٍة، ٖببلؼ اخل  فإنو ال جيب استيعابو رواية واحدة".
 (.1/531"مصاىب اجلليل" ) ،والرُّعيِب(، 1/82"ادلنتقى" ) ،الباجيانظر: ( 164)
 (.1/105الطالبْب" ) "روضةالنصوي، (، و 2/326"آّمصع" ) النصوي، انظر:( 165)
 (.1/168"الشرح الكبّب" )ابن قدامة، (، و 1/382"ادلغِب" ) ،ابن قدامةانظر: ( 166)
 (.1/198"البحر الرائق" )ابن صلي ، (، و 1/616"البناية شرح اذلداية" )العيِب، انظر: ( 167)
 (.1/105"روضة الطالبْب" )النصوي، (، و 1/200"هناية ادلطلب" )اجلصيِب، انظر: ( 168)
 (.658"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص ) الدبياف، انظر: (169)
 (.1/317"الذخّبة" ) القرايف، انظر:( 170)
 (.1/75"ادلهذب" ) ،الشّبازي انظر: (171)
 (.346"فقو ادلمسصحات يف الشريعة اإلسبلمية" ص ) الغامدي، انظر:( 172)
 (.1/318"الذخّبة" )القرايف، انظر: ( 173)
 (.658"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص )الدبياف، (، و 1/53احلقائق" ) "تبيْبالزيلعي، انظر:  (174)
 (.658"أحكاـ ادلسح على احلائل" ص )الدبياف، انظر:  (175)
 (.1/331"البياف" ) ،العمراين(، و 1/200"هناية ادلطلب" ) اجلصيِب،  انظر:( 176)

 المصادر والمراجع
ابن األثّب: رلد الدين أبص السعادات ادلبارؾ بن زلمد بن زلمد بن زلمد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري، ادلتصىف سنة:  .1

ىػ، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ٙبقيق: طاىر أمحد الزاوي، وزلمصد زلمد الطناحي، الناشر: ادلكتبة العلمية، 606
 ـ.1979بّبوت، سنة النشر: 

ىػ، 803اـ: عبلء الدين أبص احلسن علي بن زلمد بن عباس ابن اللحاـ البعلي الدمشقي احلنبلي، ادلتصىف سنة: ابن اللَّح .2
القصاعد والفصائد األفصلية وما يتبعها من األحكاـ الفرعية، ٙبقيق: عبد الكرمي الفضيلي، الناشر: ادلكتبة العصرية، القاىرة، 

 ـ.1999تاريخ النشر: 
ىػ، "البدر ادلنّب يف ٚبريج األحاديث 804لدين أبص حفص عمر بن علي بن أمحد ادلصري، ادلتصىف سنة: ابن ادللقن: سراج ا .3

واألثار الصاقعة يف الشرح الكبّب" ٙبقيق: مصطفى أبص الغيط وآخروف، الناشر: دار اذلجرة للنشر والتصزيع، الرياض، الطبعة: 
 ـ.2004-االوىل، 

ىػ، شرح 972زلمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتصحي احلنبلي، ادلتصىف سنة: ابن النجار: تقي الدين أبص البقاء  .4
 ـ.1997الكصكب ادلنّب، ٙبقيق: زلمد الزحيلي ونزيو محاد، الناشر: مكتبة العبيكاف، الرياض، الطبعة: الثانية، 

ير، الناشر: دار الفكر، بّبوت. بدوف ىػ، فتح القد861ابن اذلماـ: كماؿ الدين زلمد بن عبد الصاحد احلنفي، ادلتصىف سنة:  .5
 طبعة وتاريخ.
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ىػ التقرير والتحبّب ٙبقيق عبدا زلمصد، الناشر دار الكتب العلمية بّبوت الطبعة 879ابن أمّب احلاج احلليب، ادلتصىف سنة  .6
 ـ.1999األوىل 

بن: عبد السبلـ ابن تيمية، ادلتصىف سنة: ىػ، وأضاؼ إليها اال652ابن تيمية: رلد الدين عبد السبلـ بن تيمية، ادلتصىف سنة:  .7
ىػ، ادلسصدة يف أفصؿ الفقو، ٙبقيق: 728ىػ، مث أكملها االبن احلفيد: أمحد بن عبداحللي  ابن تيمية، ادلتصىف سنة: 682

 زلمد زليي الدين عبد احلميد، الناشر: دار الكتاب العرِب، بّبوت. بدوف طبعة وتاريخ.
ىػ، "التلخيص احلبّب يف ٚبريج 852د بن أمحد بن حجر العسقبلين، ادلتصىف سنة: ابن حجر: أمحد بن علي بن زلم .8

أحاديث الرافعي الكبّب" ٙبقيق: أبص عاف  حسن بن عباس بن قطب، الناشر: مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة: األوىل، 
 ـ.1995

فتح الباري شرح فحيح البخاري، ىػ، 852ابن حجر: أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن حجر العسقبلين، ادلتصىف سنة:  .9
 ىػ.1379ٙبقيق: زلمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار ادلعرفة، بّبوت، سنة النشر: 

: أبص زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب الظاىري، ادلتصىف سنة:  .10 ىػ، اإلحكاـ يف أفصؿ 456ابن حـز
 : دار اآلفاؽ اجلديدة، بّبوت. بدوف طبعة وتاريخ.األحكاـ، ٙبقيق: الشيخ أمحد زلمد شاكر، الناشر

: أبص زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب الظاىري، ادلتصىف سنة:  .11 ىػ، الى باآلثار، 456ابن حـز
 الناشر: دار الفكر، بّبوت، الطبعة: بدوف طبعة وبدوف تاريخ.

: أبص زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حـز  .12 ىػ، مراتب اإلمجاع يف 456األندلسي القرطيب الظاىري، ادلتصىف سنة: ابن حـز
 العبادات وادلعامبلت واالعتقادات،  الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت. بدوف طبعة وتاريخ.

: ىػ، "مسند أمحد"، ٙبقيق241ابن حنبل: أبص عبد ا أمحد بن زلمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين، ادلتصىف سنة:  .13
 ـ.1999شعيب األرنؤوط وآخروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بّبوت، الطبعة: الثانية، 

ابن رجب: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسبلمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي، ادلتصىف سنة:  .14
صد بن شعباف بن عبد ادلقصصد، الناشر: ىػ، فتح الباري شرح فحيح البخاري، حققو مجاعة من اققْب، منه : زلم795

 ـ.1996مكتبة الغرباء األثرية، ادلدينة النبصية، الطبعة: األوىل، 
ىػ، البياف والتحصيل والشرح والتصجيو 520ابن رشد احلفيد: أبص الصليد زلمد بن أمحد بن رشد القرطيب، ادلتصىف سنة:  .15

روف، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، بّبوت، الطبعة: الثانية، والتعليل دلسائل ادلستخرجة، ٙبقيق: د. زلمد حجي وآخ
 ـ.1988

ىػ، ادلقدمات ادلمهدات، الناشر: دار الغرب 520ابن رشد اجلد: أبص الصليد زلمد بن أمحد ابن رشد القرطيب، ادلتصىف سنة:  .16
 ـ.1988اإلسبلمي، بّبوت، الطبعة: األوىل، 

ىػ، 595بن أمحد بن رشد القرطيب الشهّب بابن رشد احلفيد، ادلتصىف سنة:  ابن رشد: أبص الصليد زلمد بن أمحد بن زلمد .17
 ـ.2004بداية آّتهد وهناية ادلقتصد، الناشر: دار احلديث، القاىرة، سنة النشر: 

ىػ، منحة اخلالق، حاشيٌة 1252ابن عابدين: زلمد أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، ادلتصىف سنة:  .18
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، الطبعة: الثانية، بدوف تاريخ. على:
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ىػ، "االستذكار اجلامع دلذاىب 463ابن عبد الرب: أبص عمر يصس  بن عبد ا بن عبد الرب النمري القرطيب، ادلتصىف سنة:  .19
من معاين الرأي واآلثار وشرح ذل  كلو باإلجياز واالختصار" ٙبقيق:  فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنو ادلصطأ

 ـ.1993عبد ادلعطي امْب قلعجي، الناشر: دار قتيبة، دمشق، الطبعة: األوىل، 
ىػ، "التمهيد دلا يف ادلصطأ من 463ابن عبد الرب: أبص عمر يصس  بن عبد ا بن عبد الرب النمري القرطيب، ادلتصىف سنة:  .20

واألسانيد" ٙبقيق: مصطفى العلصي، زلمد البكري، الناشر: وزارة عمـص األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية، ادلغرب، عاـ ادلعاين 
 ىػ.1387النشر: 

ىػ، معج  مقاييس اللغة،  ٙبقيق: عبد السبلـ زلمد 395ابن فارس: أبص حسْب أمحد بن فارس بن زكريا، ادلتصىف سنة:  .21
 ـ.1979سنة النشر: ىاروف، الناشر: دار الفكر، بّبوت، 

ابن قدامة: أبص زلمد مصفق الدين عبد ا بن أمحد بن زلمد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي، ادلتصىف  .22
ىػ، روضة الناظر وجنة ادلناظر يف أفصؿ الفقو على مذىب اإلماـ أمحد بن حنبل، الناشر: مؤسسة الريّاف 620سنة: 

 ـ.2002لبناف، الطبعة: الثانية،  للطباعة والنشر والتصزيع،
ابن قدامة: أبص زلمد مصفق الدين عبد ا بن أمحد بن زلمد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي، ادلتصىف  .23

 ىػ ادلغِب، ٙبقيق: د. عبد ا بن عبد اسن الَبكي، د. عبد الفتاح زلمد احللص، الناشر: عامل الكتب، الرياض،620سنة: 
 ـ.1997الطبعة: الثالثة، 

ابن قدامة: مشس الدين أبص الفرج عبد الرمحن بن زلمد بن أمحد بن قدامة ادلقدسي اجلماعيلي احلنبلي، ادلتصىف سنة:  .24
ىػ، الشرح الكبّب على مًب ادلقنع، أشرؼ على طباعتو: الشيخ: زلمد رشيد رضا، الناشر: دار الكتاب العرِب، 682

 خ.بّبوت. بدوف طبعة وتاري
ىػ، "سنن ابن ماجو"، ٙبقيق وتعليق: 275ابن ماجو: أبص عبد ا زلمد بن يزيد القزويِب، الشهّب بابن ماجو، ادلتصىف سنة:  .25

ىػ، الناشر: بيت األفكار الدولية للنشر والتصزيع، الرياض، سنة 1421الشيخ زلمد نافر الدين األلباين، ادلتصىف سنة: 
 ـ.1999النشر: 

ىػ، ادلبدع يف شرح 884الدين أبص إسحاؽ إبراىي  بن زلمد بن عبد ا بن زلمد ابن مفلح، ادلتصىف سنة: ابن مفلح: برىاف  .26
 ـ.2003ادلقنع الناشر: دار عامل الكتب، الرياض، سنة النشر: 

ىػ، 711ابن منظصر: مجاؿ الدين أبص الفضل زلمد بن مكـر بن على ابن منظصر األنصاري الرويفعى اإلفريقى، ادلتصىف سنة:  .27
 ىػ.1414لساف العرب، الناشر: دار فادر، بّبوت، الطبعة: الثالثة، 

ىػ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 970ابن صلي : زين الدين بن إبراىي  بن زلمد، ادلعروؼ بابن صلي  ادلصري، ادلتصىف سنة:  .28
ىػ، وباحلاشية: منحة 1138، ادلتصىف بعد: ويف آخره: تكملة البحر الرائق مد بن حسْب بن علي الطصري احلنفي القادري

 اخلالق البن عابدين، الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، الطبعة: الثانية، بدوف تاريخ.
ىػ، "سنن أِب داوود" ٙبقيق وتعليق: 275أبص داوود: سليماف بن األشعث بن إسحاؽ األزدي السِّْجْستاين، ادلتصىف سنة:  .29

ىػ، الناشر: بيت األفكار الدولية للنشر والتصزيع، الرياض، سنة 1421األلباين، ادلتصىف سنة:  الشيخ زلمد نافر الدين
 ـ.1999النشر: 
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ىػ، العدة يف أفصؿ الفقو، ٙبقيق: أ.د أمحد 458أبص يعلى: زلمد بن احلسْب بن زلمد بن خل  ابن الفراء، ادلتصىف سنة:  .30
 ـ.1990ف، الرياض، الطبعة: الثانية، بن علي بن سّب ادلباركي، الناشر: مكتبة العبيكا

ىػ، معج  اللغة العربية ادلعافرة، الناشر: عامل الكتب، بّبوت، الطبعة: األوىل، 1424أمحد سلتار عبد احلميد، ادلتصىف سنة:  .31
 ـ.2008

ض مرعب، ىػ، هتذيب اللغة، ٙبقيق: زلمد عص 370األزىري: أبص منصصر زلمد بن أمحد بن األزىري اذلروي، ادلتصىف سنة:  .32
 ـ.2001الناشر: دار إحياء الَباث العرِب، بّبوت، الطبعة: األوىل، 

ىػ، التمهيد يف ٚبريج 772اإلسنصي: مجاؿ الدين أبص زلمد عبد الرحي  بن احلسن بن علي اإلسنصي الشافعّي، ادلتصىف سنة:  .33
 ىػ.1400الطبعة: األوىل، الفروع على األفصؿ، ٙبقيق: د. زلمد حسن ىيتص، الناشر: مؤسسة الرسالة، بّبوت، 

ىػ، هناية السصؿ شرح 772اإلسنصي: مجاؿ الدين أبص زلمد عبد الرحي  بن احلسن بن علي اإلسنصي الشافعّي، ادلتصىف سنة:  .34
 ـ.1999منهاج الصفصؿ، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: األوىل، 

ىػ، بياف ادلختصر 749بن أمحد بن زلمد األففهاين، ادلتصىف سنة:  األففهاين: مشس الدين أبص الثناء زلمصد بن عبد الرمحن .35
 ـ.1986شرح سلتصر ابن احلاجب، ٙبقيق: زلمد مظهر بقا، الناشر: دار ادلدين، السعصدية، الطبعة: األوىل، 

أفصؿ ىػ، اإلحكاـ يف 631اآلمدي: أبص احلسن سي  الدين علي بن أِب علي بن زلمد الثعليب اآلمدي، ادلتصىف سنة:  .36
 األحكاـ، ٙبقيق: عبد الرزاؽ عفيفي، الناشر: ادلكتب اإلسبلمي بّبوت. بدوف طبعة وتاريخ.

ىػ، غاية الصفصؿ يف شرح لب 926األنصاري: زين الدين أبص َيٓب زكريا بن زلمد بن أمحد بن زكريا األنصاري، ادلتصىف سنة:  .37
 وتاريخ.األفصؿ، الناشر: دار الكتب العربية الكربى مصر. بدوف طبعة 

ىػ، الغرر البهية يف شرح 926األنصاري: زين الدين أبص َيٓب زكريا بن زلمد بن أمحد بن زكريا األنصاري، ادلتصىف سنة:  .38
 البهجة الصردية، الناشر: ادلطبعة ادليمنية، بدوف طبعة وبدوف تاريخ.

ىػ، ادلنتقى 474ندلسي، ادلتصىف سنة: الباجي: أبص الصليد سليماف بن خل  بن سعد بن أيصب التجييب القرطيب الباجي األ .39
 ىػ.1332شرح ادلصطأ، الناشر: مطبعة السعادة، مصر، الطبعة: األوىل، 

ىػ، كش  األسرار شرح أفصؿ 730البخاري: عبد العزيز بن أمحد بن زلمد، عبلء الدين البخاري احلنفي، ادلتصىف سنة:  .40
يذكر رق  الطبعة وتارَيها، وىص مطبصع مع أفصؿ البزدوي، ومفصصٌؿ البزدوي، الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة. ومل 

 بينهما ّٔامش.
ىػ، فحيح البخاري، ٙبقيق: زلمد زىّب بن 256البخاري: زلمد بن إمساعيل أبص عبد ا البخاري اجلعفي، ادلتصىف سنة:  .41

 ىػ.1422نافر النافر، الناشر: دار طصؽ النجاة، بّبوت، الطبعة: األوىل، 
ىػ، التهذيب يف اختصار 372ذعي: أبص سعيد خل  بن أِب القاس  زلمد األزدي القّبواين ادلالكي، ادلتصىف سنة: الربا .42

ادلدونة، دراسة وٙبقيق: د. زلمد األمْب ولد زلمد سامل بن الشيخ، الناشر: دار البحصث للدراسات اإلسبلمية وإحياء 
 ـ.2002الَباث، دِب، الطبعة: األوىل، 

ىػ، أفصؿ 482احلسن علي بن زلمد بن احلسْب بن عبد الكرمي، فخر اإلسبلـ البزدوي، ادلتصىف سنة:  البزدوي: أبص .43
 البزدوي، الناشر: مطبعة جاويد بريس، كراتشي. بدوف طبعة وتاريخ.
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ىػ، شرح منتهى 1051البهصيت: منصصر بن يصنس بن فبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهصتى احلنبلى، ادلتصىف سنة:  .44
 ـ.1993رادات )دقائق أويل النهى لشرح ادلنتهى( الناشر: عامل الكتب، بّبوت، الطبعة: األوىل، اإل

ىػ، كشاؼ القناع 1051البهصيت: منصصر بن يصنس بن فبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهصتى احلنبلى، ادلتصىف سنة:  .45
 ىػ.1402الفكر، بّبوت، سنة النشر: عن مًب اإلقناع، ٙبقيق: ىبلؿ مصيلحي، ومصطفى ىبلؿ، الناشر: دار 

ىػ، "السنن الكربى" 458البيهقي: أبص بكر أمحد بن احلسْب بن علي بن مصسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، ادلتصىف سنة:  .46
 ـ.2003ٙبقيق: زلمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: الثالثة، 

ىػ، "سنن الَبمذي" ٙبقيق وتعليق: الشيخ زلمد نافر 279ه الَبمذي، ادلتصىف سنة: الَبمذي: زلمد بن عيسى بن سصر  .47
 ـ.1999ىػ، الناشر: بيت األفكار الدولية للنشر والتصزيع، الرياض، سنة النشر: 1421الدين األلباين، ادلتصىف سنة: 

ىػ، شرح التلصيح على التصضيح، ٙبقيق: زكريا 793الشافعي، ادلتصىف سنة:  التفتازاين: سعد الدين مسعصد بن عمر التفتازاين .48
 ـ.1996عمّبات، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: األوىل،

ىػ، التعريفات، ٙبقيق: مجاعة من العلماء، 816اجلرجاين: علي بن زلمد بن علي الزين الشري  اجلرجاين، ادلتصىف سنة:  .49
 ـ.1983لناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: األوىل بإشراؼ الناشر، ا

ىػ، الفصصؿ يف األفصؿ، الناشر: وزارة 370اجلصاص: أمحد بن علي أبص بكر الرازي اجلصاص احلنفي، ادلتصىف سنة:  .50
 ـ.1994األوقاؼ، الكصيت، الطبعة: الثانية، 

ىػ، هناية ادلطلب يف 478يصس  بن زلمد اجلصيِب، ادلتصىف سنة:  اجلصيِب: إماـ احلرمْب أبص ادلعايل عبد ادلل  بن عبد ا بن .51
 ـ.2007دراية ادلذىب، ٙبقيق: أ.د. عبد العظي  زلمصد الديب، الناشر: دار ادلنهاج، جدة، الطبعة: األوىل، 

ىػ، ادلستدرؾ 405احلاك : أبص عبد ا احلاك  زلمد بن عبد ا بن زلمد بن محدويو بن نُعي  النيسابصري، ادلتصىف سنة:  .52
 ـ.1990على الصحيحْب، ٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: األوىل، 

احلطاب: مشس الدين أبص عبد ا زلمد بن زلمد بن عبد الرمحن الطرابلسي ادلغرِب، ادلعروؼ باحلطاب الرُّعيِب، ادلتصىف سنة:  .53
سلتصر اخلليل، ٙبقيق: زكريا عمّبات، الناشر: دار عامل الكتب، بّبوت، سنة النشر:  ىػ، مصاىب اجلليل لشرح954

 ـ.2003
ىػ شرح سلتصر خليل الناشر دار الفكر للطباعة بّبوت بدوف 1101اخلرشي: زلمد بن عبد ا اخلرشي ادلالكي ادلتصىف سنة  .54

 طبعة وتاريخ.
ىػ، معامل السنن شرح سنن أِب داود، 388طاب البسٍب، ادلتصىف سنة: اخلطاِب: أبص سليماف محد بن زلمد بن إبراىي  بن اخل .55

 ـ.1932الناشر: ادلطبعة العلمية، حلب، الطبعة: األوىل، 
ىػ، 385الدارقطِب: أبص احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعصد بن النعماف بن دينار البغدادي، ادلتصىف سنة:  .56

 ـ.2004ؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بّبوت، الطبعة: األوىل، "سنن الدارقطِب" ٙبقيق: شعيب االرن
الّدبيَّاف: أبص عمر دبيَّاف بن زلمد الّدبيَّاف، أحكاـ الطهارة، الناشر: مكتبة الرشد ناشروف، الرياض، الطبعة: األوىل،  .57

 ـ.2004
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 ٍّ وعمامٍة وجبّبٍة، الناشر: مكتبة الرشد الّدبيَّاف: أبص عمر دبيَّاف بن زلمد الّدبيَّاف، أحكاـ ادلسح على احلائل من خُ  .58
 ـ.2000ناشروف، الرياض، الطبعة: األوىل، 

ىػ، الشرح الكبّب، الناشر: دار الفكر، بّبوت، بدوف طبعة 1230الدسصقي: زلمد بن أمحد بن عرفة الدسصقي، ادلتصىف سنة:  .59
 وتاريخ.

ىػ، سلتار الصحاح، 666در الرازي احلنفي، ادلتصىف سنة: الرازي: زين الدين أبص عبد ا زلمد بن أِب بكر بن عبد القا .60
 ـ.1999ٙبقيق: يصس  الشيخ زلمد، الناشر: ادلكتبة العصرية، بّبوت، الطبعة: اخلامسة، 

ىػ، اصصؿ، دراسة وٙبقيق: د. طو جابر 606الرازي: فخر الدين أبص عبد ا زلمد بن عمر التيمي الرازي، ادلتصىف سنة:  .61
 ـ.1997، الناشر: مؤسسة الرسالة، بّبوت، الطبعة: الثالثة، فياض العلصاين

ىػ، فتح العزيز، الناشر: دار الفكر، بّبوت، بدوف طبعة 623الرافعي: عبد الكرمي بن زلمد الرافعي القزويِب، ادلتصىف سنة:  .62
 وتاريخ..

ىػ، هناية اتاج إىل شرح 1004سنة:  الرملي: مشس الدين زلمد بن أِب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي، ادلتصىف .63
 ـ.1984ادلنهاج، الناشر: دار الفكر، بّبوت، سنة النشر: 

ىػ، البحر ايط يف أفصؿ الفقو، ٙبقيق: 794الزركشي: أبص عبد ا بدر الدين زلمد بن عبد ا الزركشي، ادلتصىف سنة:  .64
 ـ.1992ت، الطبعة: الثانية الشيخ: عبد القادر العاين، الناشر: وزارة األوقاؼ، الكصي

ىػ، تشني  ادلسامع ٔبمع اجلصامع، ٙبقيق: أ.د. 749الزركشي: بدر الدين زلمد بن ّٔادر بن عبدا الزركشي، ادلتصىف سنة:  .65
 ـ.2006سيد عبد العزيز، أ.د. عبد ا ربيع، الناشر: مكتبة قرطبة، القاىرة، الطبعة: الثانية، 

ىػ، شرح الزركشي على اخلرقي، 772عبد ا الزركشي ادلصري احلنبلي، ادلتصىف سنة: الزركشي: مشس الدين زلمد بن  .66
 ـ.1993الناشر: دار العبيكاف، الرياض، الطبعة: األوىل، 

ىػ، ٚبريج الفروع على 656الزَّصْلاين: شهاب الدين أبص ادلناقب زلمصد بن أمحد بن زلمصد بن ٖبتيار الزَّصْلاين، ادلتصىف سنة:  .67
 ىػ.1398ٙبقيق: د. زلمد أديب فاحل، الناشر: مؤسسة الرسالة، بّبوت، الطبعة: الثانية،  األفصؿ،

ىػ، تبيْب احلقائق شرح كنز 743الزيلعي: فخر الدين عثماف بن علي بن زلجن البارعي الزيلعي احلنفي، ادلتصىف سنة:  .68
د بن يصنس بن إمساعيل بن يصنس الشّْْليبُّ، ادلتصىف الدقائق، ؤّامشو: حاشية الشّْْليبّْ: لشهاب الدين أمحد بن زلمد بن أمح

 ىػ.1313ىػ، الناشر: ادلطبعة الكربى األمّبية )بصالؽ(، القاىرة، الطبعة: األوىل، 1021سنة: 
ىػ، مجع اجلصامع، علَّق عليو ووضع حصاشيو: 771السبكي: تاج الدين عبد الصىاب بن علي السبكي، ادلتصىف سنة:  .69

 ـ.2003براىي ، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: الثانية، عبدادلنع  خليل إ
ىػ، رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب، ٙبقيق: 771السبكي: تاج الدين عبد الصىاب بن علي السبكي، ادلتصىف سنة:  .70

 .ـ1999علي زلمد معصض، وعادؿ أمحد عبد ادلصجصد، الناشر: عامل الكتب، بّبوت، الطبعة: األوىل، 
ىػ، األشباه والنظائر، الناشر: دار 771السبكي: تاج الدين عبد الصىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، ادلتصىف سنة:  .71

 ـ.1991الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: األوىل، 
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سنة: ، وولده: تاج الدين عبد الصىاب بن علي السبكي ادلتصىف 756السبكي: علي بن عبد الكايف السبكي ادلتصىف سنة:  .72
ىػ، اإلّٔاج يف شرح ادلنهاج، ٙبقيق: د. أمحد الزمزمي، د. نصر الدين عبداجلبار فغّبي، الناشر: دار البحصث 771

 ـ.2004للدراسات اإلسبلمية وإحياء الَباث، دِب، الطبعة األوىل: 
يق: خليل زلي الدين ىػ، ادلبسصط، ٙبق482السرخسي: زلمد بن أمحد بن أِب سهل، مشس األئمة السرخسي، ادلتصىف سنة:  .73

 ـ.2000ادليس، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتصزيع، بّبوت، الطبعة: األوىل، 
ىػ، ٙبفة الفقهاء، الناشر: 540السمرقندي: زلمد بن أمحد بن أِب أمحد، أبص بكر عبلء الدين السمرقندي ادلتصىف سنة: ضلص  .74

 ـ.1994دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: الثانية، 
ىػ، قصاطع األدلة يف 489السمعاين: أبص ادلظفر منصصر بن زلمد ادلروزي السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي، ادلتصىف سنة:  .75

األفصؿ، ٙبقيق: زلمد حسن زلمد حسن امساعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة: األوىل 
 ـ.1999

ىػ، األفل اجلامع إليضاح الدرر ادلنظصمة يف 1347: حسن بن عمر بن عبد ا السيناوين ادلالكي، ادلتصىف: بعد السيناوين .76
 ـ.1928سل  مجع اجلصامع، الناشر: مطبعة النهضة، تصنس، الطبعة: األوىل، 

ئر، الناشر: دار الكتب ىػ، األشباه والنظا911السيصطي: عبد الرمحن بن أِب بكر جبلؿ الدين السيصطي، ادلتصىف سنة:  .77
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Rule: Is The Increase over the least of what is called the noun 

obligatory? An Introductory Study of Purity Book Issues 

 
Abstract :    

This study aims at highlighting the base of the increase on the least so-called noun.  This 

rule of influence in the jurisprudential dispute, as one of the reasons for the difference of 

scholars - God's mercy on them - in the determination of issues. 

 There are several branches of jurisprudence that have fallen under this rule, and dealt with 

them in this study, which falls under this rule of jurisprudence issues related to the book of 

purity. There are five issues studied as fundamentalist applied study, this rule has had a 

significant impact in the proof of those branches on the rule, and the reason for the 

differences between the scholars - God's mercy on them – where the term jurists and 

fundamentalists differed in the expression of this rule. 
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 أثر سد الذرائع في تحقيق أمن المجتمع
 

 عيسى مبـــارك عـــجــرة**د.                            صادق ٤تمد األبيض*                    د. 

 ملخص البحث
حاول ىذا البحث بيان أثر سد الذرائع ُب ٖتقيق أمن آّتمع ومنع االختالالت األمنية؛ إذ تناول ُب      

مبحثو األول معٌت الذرائع ُب اللغة واصطالح األصوليُت، ٍب بيان أنواع الذرائع وأركاهنا، ومذىب القائلُت 
لقائلُت بعدم اعتبارىا حجة ومصدرًا باعتبارىا حجة ومصدرًا للتشريع وأدلتهم ُب ذلك، وكذلك مذىب ا

 للتشريع، وأدلتهم فيما ذىبوا إليو، ٍب أمثلة على سد الذرائع من ا١تذاىب األربعة.
ٍب تناول ُب ا١تبحث الثاين أثر سد الذرائع ُب ٖتقيق األمن للمجتمع، ومنع حدوث أي خلل أمٍت، وذلك      

بالواحد، وإقامة حد اٟترابة على أصحأّا، أيًضا أثر السمع من خالل بيان النتائج ا١تًتتبة على قتل اٞتماعة 
والطاعة للحاكم الظامل وعدم ا٠تروج عليو بالسيف أو إثارة الفتنة حولو، وفائدة منع القاضي من أخذ ا٢تدايا 

ان ٦تَّْن مل ٕتِر عادتو ٔتهاداتو، ومنعو من القضاء واٟتكم بُت ا٠تصوم حال غضبو أو جوعو أو حزنو، وكذلك بي
فتنة الثمرة النإتة عن القول بتحرًن ترويع اآلمنُت وإشهار السالح ُب وجوىهم، وٖترًن بيع السالح زمن ال

وغَت ا١تختص من ٦تارسة عملو أو مهنة ليست ُب ٗتصصو. وخلص البحث  واٟترب، أيًضا منع غَت الكفء
امة اٟتدود من عامة الناس حيقق إىل أن قتل اٞتماعة بالواحد، وإقامة حد اٟترابة على فاعلها، ومنع إق

للمجتمع األمن واالستقرار. ومثل ذلك طاعة اٟتاكم الظامل وعدم ا٠تروج عليو دينع سفك الدماء وإضاعة مزيد 
من األموال وقتل األنفس ا١تعصومة، ٨تو ذلك عند منع القاضي من قبول ا٢تدايا واٟتكم حال الغضب جيعلو 

الناس وجيعل آّتمع آمًنا. ومثل ذلك ُب منع ترويع الناس، وٖترًن بيع  أكثر إنصاًفا وعدالة وحفظًا ٟتقوق
 السالح ُب الفتنة ومنع غَت الكفء.

 المقدمة
 اٟتمد هلل رب العا١تُت، والصالة والسالم على أشرف ا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت. 

فإن الشريعة اإلسالمية قد جاءت لرعاية مصاّب الناس ُب العاجل واآلجل، ودفع ا١تضار وا١تفاسد  وبعد،     
ىو سد الطرق ومنع الوسائل ا١تفضية إىل  عنهم. وإن ٦تا أولتو الشريعة اإلسالمية ُب إطار ٖتقيق مصاّب الناس

إٟتاق الضرر واألذى بآّتمع وإن كانت مباحة من حيث األصل؛ كي ال يتخذىا آّرمون وضعاف النفوس 
وسيلًة لتحقيق مصاٟتهم الشخصية على حساب مصلحة آّتمع. وىذا األمر ُب الشريعة اإلسالمية ىو ما 

 .الشريعة، جامعة الريانساعد، قسم الفقو وأصولو، كلية ا١ت الفقو أستاذ* 
 .ساعد، قسم الفقو وأصولو، كلية الشريعة، جامعة الريانالفقو ا١تأستاذ ** 
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 أثر سد الذرائع ُب ٖتقيق أمن آّتمع
 

 عيسى مبـــارك عـــجــرةد. صادق ٤تمد األبيض، د. 
 

( ُب كونو يعاِب قضية اختالل سد الذرائع في تحقيق أمن المجتمع )أثر يسمى بسد الذرائع. وتربز أمهية
أمن آّتمع حُت يستخدم بعض أفراده وسائل مشروعة للوصول إىل مقاصد ٦تنوعة ومضرة باآلخرين، إذ 
بتطبيق القضايا الواردة ُب أثناء ىذا البحث يسود األمن واالستقرار، ويأمن الناس على دينهم وأنفسهم 

 وأموا٢تم.وأعراضهم 
وسيتطرق ىذا البحث لبيان سد الذرائع من حيث ا١تفهوم، واألنواع، واألركان، واألدلة، واألمثلة على      

ذلك، ٍب بيان أثر سد الذرائع على آّتمع وٖتقيق أمنو واستقراه من خالل بيان ٣تموعة من األمور وا١تواضيع 
 ث.ذات الصلة  وإيضاحها كما ىو مبُت ُب خطة ىذا البح

 سبب االختيار
سبب اختيار ىذا البحث وجود مشاكل واختالالت متنوعة أدت إىل إقالق السكينة العامة للمجتمع ا١تسلم 
وبث الرعب وا٠توف ُب أوساط الناس، فصار الناس خيافون على أنفسهم وأموا٢تم وحرياهتم ومعتقداهتم من أن 

 تتعرض لالنتهاك واالعتداء.
 أىداف البحث:

 الشريعة اإلسالمية لديها اٟتلول النافعة والناجعة ١تشكالت آّتمع ٚتيعها.بيان أن  -1
 بيان أن تطبيق ما جاء ُب أثناء البحث من حلول يساىم بشكل كبَت ُب أمن آّتمع وسالمتو، واٟتد من  -2

 االختالالت األمنية قدر اإلمكان.    
 الدراسات السابقة:

وضوع ُب حدود علم الباحثُت، وإاما ىنالك كتب ومللفات حول سد ال توجد دراسة سابقة تتعلق ّٔذا ا١ت
 الذرائع وأمهيتها فقط، مثل:

 سد الذرائع وعالقتها ٔتقاصد الشريعة حملمد سعد ا١تقرن أستاذ مشارك ّتامعة ا١تلك سعود، وىو على    -1
 ما يبدو ْتث ٤تكم.  

 مللَّف ٚتع فيو صاحبو ُب ٙتاامائة وٙتانُت  سد الذرائع ُب الشريعة اإلسالمية حملمد ىشام الربىاين، وىو -2
 صفحة كل ما يتعلق بسد الذرائع، ويعد مرجًعا ُب ىذا الباب.  

 خطة البحث
 ًب تقسيم البحث إىل مقدمة ومبحثُت وخا٘تة على النحو اآلٌب:     
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 وفيو ٜتسة مطالب:، المبحث األول: مفهوم سد الذرائع وحجيتها وأمثلة على العمل بها
 ا.الذرائع لغة واصطالحً سد ا١تطلب األول: معٌت 

 .وأركاهنا ا١تطلب الثاين: أنواع الذرائع
 ا١تطلب الثالث: أدلة القائلُت باعتبارىا.

 ا١تطلب الرابع: أدلة القائلُت بعدم اعتبارىا.
 ا١تذاىب األربعة. ُبا١تطلب ا٠تامس: أمثلة على العمل ّٔا 
 ة مطالب:ٙتانيوفيو  ائع في تحقيق أمن المجتمع،المبحث الثاني: أثر العمل بسد الذر 

 .قتل اٞتماعة بالواحد قصاًصاا١تطلب األول: 
 ا١تطلب الثاين: حد اٟترابة.

 اٟتدود من عامة الناس. إقامةا١تطلب الثالث: منع 
ا ا١تطلب الرابع: السمع والطاعة للحاكم 

ً
 وعدم ا٠تروج عليو.ولو ظا١ت

 ومن اٟتكم حال الغضب. ،خذ ا٢تداياا١تطلب ا٠تامس: منع القاضي من أ
 ا١تطلب السادس: ٖترًن ترويع اآلمنُت وإشهار السالح ُب وجوىهم.

 ا١تطلب السابع: ٖترًن بيع السالح ُب زمن اٟترب والفتنة.
 وغَت ا١تختص من ٦تارسة مهنة ليست ُب ٗتصصو أو ال يتقنها. ءمنع غَت الكفا١تطلب الثامن: 

 منهجية البحث: 
 ٍب قمنا بـ: ُب ىذا البحث ا١تنهج الوصفي التحليلي. دَ مِ اعتُ 

  اسم السورة ورقم اآلية بعد النص القرآين ُب منت  بكتابةالنصوص القرآنية من ا١تصحف ا١تدين  توثيق -1
 البحث.

بذكره مع رقمو،  أو ُب أحدمها فاكتفينااألحاديث النبوية، فإن كان اٟتديث ُب الصحيحُت  ٗتريج  -2
بذكر اٟتكم عليو من كبار ا١تختصُت كابن حجر  واأللباين  متبوًعا ذكرناه مع رقمو اغَتمه وإن كان ُب

  وغَتمها.
 عند ذكر ا١تصادر وا١تراجع اٟتديثية اُْكُتِفَي بذكر ا١تصدر ٍب رقم اٟتديث؛ إذ عليو ا١تعول ُب البحث.   -3
ا١تللف ٍب احملقق ٍب دار النشر فالصفحة فكر الكتاب ٍب اٞتزء ذْ يُ عند ذكر ا١تصدر أو ا١ترجع ألول مرة   -4

 فرقم الطبعة وتأرخيها.
 لألعالم الوارد ذكرىم عدا الصحابة وأئمة ا١تذاىب الفقهية لشهرهتم. ناترٚت  -5
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توصلٓتا٘تة ألىم  ناملخص للبحث بالعربية وآخر باإل٧تليزية ٍب ختم وْضع  -6
ُ
 .اإليه النتائج ا١ت

 البحث با٢توامش ٍب ا١تصادر. فَ ردِ أُ   -7
 ألول: مفهوم سد الذرائع وحجيتها وأمثلة على العمل بهاالمبحث ا

 االذرائع لغًة واصطالحً سد المطلب األول: معنى 
 معنى السد : أواًل 

ى   ائ  ائ  ەئ   چ  ، ومنو قولو تعاىل(1)السد ُب اللغة: الردم، ويطلق على اٟتاجز ې  ې  ې  ې  ى   

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ   ]الكهف:  چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  
ٜٗ – ٜ٘] 

: مل يأت تعريف مستقل للفظ )السد( ُب عرف األصوليُت، وإاما أتى ضمن تعريف سد السد ُب االصطالح
 الذرائع.

ًن، فعندما يقولون وىذا يكون سًدا لذريعة الوصول إىل احملرم، أي منًعا ومعناه عندىم جاء ٔتعٌت ا١تنع والتحر 
 (2)وٖترديًا للتذرع با١تباح وصواًل إىل احملرم.

 معنى الذرائع ا: ثانيً 
الذرائع ُب اللغة، ٚتع ذريعة، والذريعة: الوسيلة، والذريعة: السبب إىل الشيء وأصلو من ذلك اٞتمل. يقال: 

 سبيب ووصليت الذي أتسبب بو إليك.فالن ذريعيت إليك أي 
فإن الذريعة ىي الوسيلة، فكما أن وسيلة احملرم ٤ترمة فإن وسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة "قال القراُب: 

 .(3" )واٟتج
أما العام فهو: كل ما يُتخذ وسيلة لشيٍء آخر، بصرف النظر فالذريعة ُب االصطالح ٢تا معنيان، عامّّ وخاص. 

 .(4)الوسيلة جائزة أو ٦تنوعةعن كون 
    ا. كل فعل مأذون فيو باألصل، ولكن طرأ عليو ما جعلو يلدي إىل ا١تفسدة كثَتً "وأما ا١تعٌت ا٠تاص فهو: 

 .(5)"أو ىو التوسل ٔتا ىو مصلحة إىل مفسدة
 .(6) "والذريعة عبارة عن أمر غَت ٦تنوع لنفسو خياف من ارتكابو الوقوع ُب ٦تنوع"قال القرطيب: 

الذرائع ىي األمر الذي ظاىره اٞتواز إذا قويت التهمة ُب التطرق بو إىل "وقال القاضي عبدالوىاب: 
 .(7)"ا١تمنوع

 .(8)"الذرائع ىي ا١تسألة اليت ظاىرىا اإلباحة ويتوصل ّٔا إىل فعل ٤تظور"وقال الباجي ُب كتابو )اإلشارات(: 
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ٌت واحد وىو الفعل الذي ظاىره مباح ويتوصل بو إىل د أهنا متفقة على مع٧توعند تأمل ىذه التعريفات 
 ا١تمنوع.

 باعتباره لقًبا سد الذرائعثالثًا: تعريف 
 .(9)"ا ٢تاىي حسم مادة وسائل الفساد دفعً "ُب االصطالح فقال القراُب: الذرائع وأما معٌت سد 

 . واٟتسم أي القطع.(10)وعرفها الربىاين  بأهنا حسم وسائل الفساد
ومن خالل التعريفات السابقة ديكن القول بأن سد الرائع ىو منع الوسائل ا١تباحة ا١تفضية إىل الفساد واحملظور 

 ُب الغالب.
 هاالمطلب الثاني: أنواع الذرائع وأركان

 : أنواع الذرائع أواًل 
 :قساممن خالل النظر ُب كالم العلماء حول الذرائع يظهر أهنا تنقسم ثالثة أ

األصنام عند من يعلم أنو يسب اهلل تعاىل عند سبها، وحفر  العلماء على سده ومنعو: كسبّْ  اتفقما  األول:
اآلبار ُب طريق الناس إذا ُعِلم أو غلب على الظن أهنم يقعون فيها، وكبيع العنب ١تن ُعِرف عنو اٗتاذه 

 .، ووضع السم ُب أطعمة الناس(11)اٜترً 
 ة ا٠تمر، وكا١تنع من آّاورة ُبومنعو: كا١تنع من زراعة العنب خشي ما اتفق العلماء على عدم سده الثاني:

 البيوت خشية الزىن.
 .(12)وبيوع اآلجال ،، وكذلك اٟتديث معهاما اختلفوا فيو: كالنظر إىل ا١ترأة خشية الزىن الثالث:

 ا: أركان الذرائعثانيً 
صل ُب الوسيلة أهنا مباحة ُب نفسها، إال الوسيلة: وىي األساس الذي تقوم عليو الذريعة، فاأل الركن األول:

ا ىي ُب األصل مباحة كسب آ٢تة ا ١تا قد تلدي إليو من مفاسد وأضرار. فالشرع حرم أمورً أهنا قد ٖترم نظرً 
 .(13)ا١تشركُت ونكاح التحليل

عن الذريعة با١تعٌت  ا لصار اٟتديثا مباحً ا، إذ لو كان أمرً ا ٦تنوعً ا١تتوسل إليو: والبد أن يكون أمرً  الركن الثاني:
. وْتسب قوة ا١تتوسل إليو ُب التحرًن يكون ٖترًن الذريعة، فإذا كان ا١تتوسل إليو شديد اٟترمة وديس (14)اللغوي

 أقوى. القطعيات والضروريات كانت درجة ٖترًن الوسيلة أو الذريعة
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 ريعــة )الوسـيلة وا١تتوســل إليــو(.لذء الوسـيلة إىل ا١تتوســل إليــو: وىـو الــذي يصــل بـُت طــرُب اإفضــا الثالررث: الرركن
ـــادرً ا أو ملكـــدً غالبًـــفحينمـــا يكـــون اإلفضـــاء  ا تكـــون الذريعـــة ا تصـــَت الذريعـــة ٤ترمـــة، وحينمـــا يكـــون اإلفضـــاء ن

 .(15)مباحة
 المطلب الثالث: أدلة القائلين باعتبارىا:

وىو كما ذكـر اإلمـام القـراُب  قبل اٟتديث عن أدلة القائلُت باالعتبار البد أن نشَت إىل ٤تل النزاع بُت الفريقُت.
ا إىل اٟتــرام ا فهــذا ٤تـرم بإٚتــاع العلمــاء، ومـا كــان ملديًــأن الـذرائع أنــواع: فمنهــا مـا كــان إفضــاؤه إىل اٟتـرام قطًعــ

ا إىل على وجو النادر فهذا مباح بإٚتاع العلماء، وما بُت ىاتُت ا١ترتبتُت ما وقـع فيـو ا٠تـالف وىـو مـا كـان ملديًـ
 ا. فاختلف العلماء ُب ىذه ا١ترتبة على قولُت:كثَتً   ا أواٟترام غالبً 

 .(16)اعتبار سد الذرائع والعمل ّٔا، وىو قول ا١تالكية واٟتنابلة القول األول:
 .(17): عدم اعتبارىا والعمل ّٔا، وىو مذىب الشافعية والظاىريةالقول الثاني

 اآلخر. ومذىب أيب حنيفة موافق ُب بعض الصور واٞتزئيات و٥تالف ُب البعض 
وأما أبو حنيفة، فإن ثبت عنو جواز إعمال اٟتيل؛ مل يكن من أصلو ُب بيوع اآلجال  قال اإلمام الشاطيب: "

إال اٞتواز، وال يلزم من ذلك تركو ألصل سد الذرائع، وىذا واضح؛ إال أنو نقل عنو موافقة مالك ُب سد 
 .(18)"فال إشكال الذرائع فيها، وإن خالفو ُب بعض التفاصيل، وإذا كان كذلك؛

 

  :أدلة القائلين باالعتبار
  : من التتا::أواًل 
ۇ  ۇ  چ  قولو تعاىل:  - أ   [ ٗٓٔ]البقرة:  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

 نا( ُب خطأّم مع النيب صلى اهللُب ىذه اآلية هنى اهلل سبحانو وتعاىل ا١تلمنُت أن يستخدموا كلمة )راع       
السيئ:  اليهود كانوا يستخدموهنا بقصدىم اإلنظار واإلمهال إال أنعليو وسلم، وإن كانت من ا١تراعاة ٔتعٌت 

ىل ا١تلمنُت عن اأي من الرعونة وىو اٟتمق، يقصدون ّٔا سب النيب صلى اهلل عليو وسلم وشتمو، فنهى اهلل تع
 .(19)قصدىم ا٠تبيث التلفظ ّٔذه اللفظة حىت ال يتذرع ّٔا اليهود إىل

ىذه اآلية دليالن: أحدمها: على ٕتنب األلفاظ احملتملة اليت فيها التعريض  وُب": قرطيبقال اإلمام ال       
 .(20)"للتنقيص والغض. الثاين: التمسك بسد الذرائع
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﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     ﮷چ  :قال اهلل عز وجل  - ب ۓ  ]األنعام:   چ  ﮸ھ  ھ  ے       ے  ۓ  

وإىانة آل٢تة ا١تشركُت، لكن ١تا كان ذلك ا هلل وٛتية، ة ا١تشركُت مع كونو غضبً حرم اهلل سب آ٢ت. [ٛٓٔ
السب ذريعة للمشركُت أن يسبوا اهلل تعاىل، و١تا كانت مصلحة ترك سبو تعاىل أعلى من مصلحة سب 

 . (21)آ٢تة ا١تشركُت كان التصريح بًتك سب آ٢تتهم
    ع وقطع التطرق إىل قال الشوكاين ُب تفسَته عند ذكر ىذه اآلية: "وىذه اآلية أصل أصيل ُب سد الذرائ        
 .(22)الشبو"        

 [.ٖٔ]النور:  چ  ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ  :قال اهلل تعاىل - ج

  ا لئال يكون ذلك سببً  –ا وإن كان الضرب ُب حد ذاتو مباحً  -هنى اهلل النساء أن يضربن بأرجلهن          
 . (23)دواعي الشهوة منهم إليهنإىل ٝتاع الرجال أصوات خالخيلهن فيثَت ذلك          

ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے چ    :قال اهلل تعاىل - د   .[ٗٗ]طو:  چہ  ہ      
 أمر اهلل تعاىل نبيو موسى وأخاه ىارون عليهما السالم أن يلينا القول مع فرعون مع أنو أعظم أعدائو         
  إلقامة اٟتجة عليو، فنهامها عن اٞتائز لئال  وعدم صربها لئال يكون ذلك ذريعة إىل تنفَته وأشدىم كفرً         
 .(24)يًتتب عليو ما ىو أكره هلل تعاىل        

 ا: من السنة:ثانيً 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال:)) من الكبائر  رضي اهلل عنهما عن عبداهلل بن عمرو جاءما  -1

شتم الرجل والديو، قالوا: يا رسول اهلل، وىل يشتم الرجل والديو؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب 
  .(25)أباه، ويسب أمو فيسب أمو((

بشتم والد وجو الداللة: أن الرسول صلى اهلل عليو وسلم هنى أن يتسبب الرجل بشتم والديو عند قيامو 
ىذا اٟتديث أصل ُب قطع الذرائع، وأن من آل فعلو إىل ٤ترم وإن مل  ذلك الرجل. قال ابن بطال: "

 . (26)" يقصده فهو كمن قصده وتعمده ُب اإلٍب
ا ا ألبويو إذا سب سبً ا العنً قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "فجعل النيب صلى اهلل عليو وسلم الرجل سابِّ 

 .(27)بالسب ٢تما، وإن مل يقصده"جيزيو الناس عليو 
هنيو صلى اهلل عليو وسلم عن اٞتمع بُت ا١ترأة وعمتها وبُت ا١ترأة وخالتها، ٍب قال صلى اهلل عليو وسلم:  -2

 .(28)((إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم))
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على يكون بينهن غَتة  ضَّراتوجو الداللة: أن ُب اٞتمع بُت ا١ترأة وعمتها وخالتها قطع للرحم كون ال
 .(29)بعضهن وبغضاء، ٍب تنقطع صلة الرحم، ولو رضيت ا١ترأة مل جيز ذلك

فيقع  ،واٟتسوة ذريعة إىل شرب ما يسكر ،ٖترًن القطرة من ا٠تمر لئال تكون ذريعة إىل اٟتسوة -3
 .(30)احملظور

ون ال خيل، حيث قال الرسول صلى اهلل عليو وسلم: ))ٖترًن ا٠تلوة باألجنبية لئال تفضي إىل احملظور -4
أال ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما وحديث )) .(31)((٤ترم إال مع ذيرجل بامرأة، 

 .(32)((الشيطان
 .(33)ا لذريعة الدخول قبل الوطءٖترًن النكاح حال العدة وإن تأخر الوطء منعً  -5
 تخذ ذريعة إىل الربا.تلئال  (34)هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن اٞتمع بُت بيع وسلف -6
أو يبيع  ،أو يستام على سومة أخيو ،لنيب صلى اهلل عليو وسلم أن خيطب الرجل على خطبة أخيوهنى ا -7

 .(35)على بيع أخيو لئال يكون ذريعة للتباغض
اٟتالل بُت واٟترام بُت، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى ))قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -8

. قال القرطيب: "فمنع (36)((وقع ُب الشبهات وقع ُب اٟترامالشبهات فقدا استربأ لدينو وعرضو، ومن 
 .(37)ا للذريعة"اإلقدام على الشبهات ٥تافة الوقوع ُب اٟترام، وذلك سدً 

ا لذريعة ، ولو وجدىا تباع ُب السوق سدً (38)منع الشارع ا١تتصدق من شراء صدقتو)أي زكاتو( -9
 .(39)اسًتدادىا من الفقَت بثمن ٓتس

 القائلين بعدم اعتبارىا. المطلب الرابع: أدلة
 :ُب ما يأينا من مصادر بناء األحكام ّتملة أمور، استدل القائلون بعدم اعتبار الذرائع مصدرً 

 : الاافعية:أواًل 
 سد الذرائع من مظاىر االجتهاد بالرأي، وىم ال يصرحون باألخذ منها إال بالقياس. -1

 [.ٕ٘ٚ]البقرة: چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ .(40)يقولون بأن الشريعة تبٌت على الظاىر -2
قال الشافعي رٛتو اهلل تعاىل بعد ىذه اآلية: "إنو ال يفسد عقد أبد إال بالعقد نفسو، وال بشيء تقدمو     

وال تأخره وال بتوىٍم وال بأغلب، وكذلك كل شيء ال نفسده إال بعقده، وال نفسد البيوع بأن يقال: 
 .(41)ىذا ذريعة وىذه نية سوء"
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موضٍع آخر حينما سئل عن القول بسد الذرائع: "أتقول بالذريعة؟ قال: ال، وال معٌت ُب وقال ُب     
 .(42)الذريعة، إاما ا١تعٌت ُب االستدالل با٠تَت الالزم، أو القياس عليو، أو ا١تعقول"

 

 ا: الظاىرية:ثانيً 
﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸چ   قال اهلل تعاىل: ﮺    ﮻     ﮹ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ ﮲   

 [.ٙٔٔ]النحل:  چ﮽  ﮾  ﮿   ﯀    ﯁   ﮼ 

أن كل من حلل أو حرم ما مل يأت بإذٍن من اهلل تعاىل  ّٔذه اآلية: "فصح -رٛتو اهلل -قال ابن حزم     
ا، و٨تن على يقُت من أنو تعاىل قد أحل لنا كل ما خلق ُب ُب ٖتليلو أو ٖترديو فقد افًتى على اهلل كذبً 

]البقرة:  چەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    چ  ٖترديو بالنص لقولو تعاىل:األرض، إال ما فصَّل لنا 

فبطل ّٔذين النصُت اٞتليلُت أن حيرم  [ٜٔٔ]األنعام:  چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  وقولو تعاىل: ،[ٜٕ
 . (43)ا باحتياٍط أو خوف تذرع"أحد شيئً 

أنو شكا إىل رسول اهلل صلى  رضي اهلل عنهما ما جاء ُب صحيح البخاري عن عباد بن ٘تيم عن عمو -1
اهلل عليو وسلم الرجل الذي خييل إليو أنو جيد الشيء ُب الصالة، فقال: "ال ينفتل أو ال ينصرف حىت 

 . (44)ا"ا أو جيد رحيً يسمع صوتً 
ا لكانت الصالة أوىل ما : "فلو كان حكم االحتياط حقً عند ىذا اٟتديث قال ابن حزٍم رٛتو اهلل تعاىل    

ا، فوجب ٔتا ذكرنا أن كل ما تيقن ٖترديو فال ، ولكن اهلل تعاىل مل جيعل لغَت اليقُت حكمً احتيط ٢تا
بيقُت  ينتقل إىل التحليل إال بيقٍُت آخر من نٍص أو إٚتاٍع، وكل ما تيقن ٖتليلو فال ينتقل إىل التحرًن إال

 الذرائع.وىذا واضح ُب عدم اعتبار سد  .(45)من نص أو إٚتاع، وبطل اٟتكم باالحتياط"
إن القول بسد الذرائع لكوهنا ٤تتملة الوقوع ُب ا١تمنوع إاما ىو من قبيل االحتياط، وىو باب إىل  -2

الظن، ومعلوم أن من حكم باالحتياط فقد حكم بالظن، وإذا حكم بالظن حكم بالكذب والباطل، 
وم بأعمال ال يوافق وىو حكم با٢توى، وىذا باب واسع ال حيل للمسلم أن يلج فيو، إذ يلزم منو أن يق
 .(46)عليها ُب أصل الشريعة كمن يقتل الناس خشية الكفر، ومن دينع اٞتوار خشية الزنا"

 فجعل ابن حزم القول بسد الذرائع من باب القول با٢توى.     
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 المذاىب األربعة. فيالمطلب الخامس: أمثلة على العمل بها 
 : في الفقو الحنفي:أواًل 

 وىو اليوم الذي يشك فيو الناس ىل ىو من رمضان أو من شعبان. صوم يوم الاك: -1
حىت ال يتهم بالعصيان، ويفيت الناس  اوم ا١تفيت ليوم الشك، ويفعلو سرً ا١تختار عند اٟتنفية استحباب ص

فالصيام جهرًا عند األحناف سيكون ذريعة الهتام ا١تفيت بالعصيان، وسًدا  .(47)ا ١تادة ا٠تالفباإلفطار حسمً 
 ذه الذريعة أُرِشد ا١تفيت إىل إخفاء صيامو صونًا لعرضو من التهمة بالعصيان.٢ت
إذا   –وعلى ا١تبتوتة وا١تتوَب عنها زوجها "ُب البداية:  ءاج اد على البائن والمتوفى عنها زوجها:د  الح   -2

والدىن ا١تطيب وغَت اد أن تًتك الطيب والزينة والكحل دَ واٟتِ ": وجاء أيًضا، "اددَ اٟتِ  –كانت بالغة مسلمة 
وا١تعٌت ُب إجياب ترك الطيب والزينة وجهان: أحدىا: ما ". ٍب قال صاحب العناية: "ا١تطيب إال من عذر

ذكرناه من إظهار التأسف. والثاين: أن ىذه األشياء دواعي الرغبة فيها، وىي ٦تنوعة عن النكاح ما دامت ُب 
فالطيب والزينة من  .(48)"م وىو النكاحاريعة إىل الوقوع ُب اٟتر عدة الوفاة، أو الطالق، فتجتنبها كي ال تصَت ذ

 الوسائل ا١ترغبة ُب النكاح، فمنعها حال العدة سًدا لذريعة الوقوع ُب النكاح احملرم حال عدم اكتمال العدة.

حق  قرار إبطالإلفإنو يتهم أنو قصد ّٔذا ا –وىو ُب مرض ا١توت  -إذا أقر الرجل بديٍن  إقرار المريض: -3
فالشريعة أقامت مقام األمور ا٠تفية  .(49)ا كما لو كان ُب حال الصحة، ولذلك ال يكون ىذا اإلقرار ملزمً هغَت 

اليت يصعب التحقق منها عالمات ظاىرة ديكن التحقق من وجودىا لتعرب عن األمور ا٠تفية، و١تا كان قصد 
رار الرجل حال مرضو مع كونو ُب األصل حًقا لو اإلضرار أمرًا  خفًيا ُجِعل مرض ا١توت دلياًل عليو. فبطل إق

 سًدا لذريعة اإلضرار بالورثة.

 في الفقو المالتي:ثانًيا: 
ا ألجل، ٍب ىي بيوع ظاىرىا اٞتواز تلدي إىل ٦تنوع، وىي أن يبيع شخٌص آلخر شيئً  :بيوع اآلجال -1

 . ومن أمثلة ىذا البيع:(50)ايشًتيها منو ألجل آخر، أو نقدً 
  ما يلدي إىل أنظرين أزدك، قال مالك ُب الرجل يكون لو على الرجل مائة دينار إىل أجل، فإذا حلت قال  -أ

ا ٔتائة وٜتسُت إىل أجل. ىذا بيع ال يصلح، ومل يزل لو الذي عليو الدين: بعٍت سلعة يكون ٙتنها مائة دينار نقدً 
 .(51)أىل العلم ينهون عنو

أحدمها  ؛ُب اٞتودة بصنفُت اا وسطً ومثالو أن يبيع صنفً  :ربوي متفاضاًل ما يؤدي إلى بيع المال ال – 2
 . (52)واآلخر أردأ ،أجود
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واألجل ُب الصداق، أي يكره تأجيلو بأجٍل معلوم ولو إىل : "ُب الشرح الكبَت ءاج تأجيل الصداق: -3
. فتأجيل الصّْداق مع (53)" ا ملجاًل سنة؛ لئال يتذرع الناس إىل النكاح بغَت صداق، ويظهرون أن ىناك صداقً 

 حلو إال أنو دينع إذا صار وسيلة إىل النكاح بغَت صداق.
 : في الفقو الاافعي: لثًاثا
 –كا١ترضى وا١تسافرين   –ا١تعذورون ُب ترك اٞتمعة  الجماعة للمعذورين في ترك الجمعة:صالة إخفاء  -1

ا لذريعة ٢تم إخفاء اٞتماعة سدً  - اهلل تعاىل رٛتو -يصلون الظهر مكاهنا ٚتاعة أو فرادى، واستحب الشافعي 
ألن بعض الناس ال يعرفون كون ىذا الشخص مريًضا أو مسافرًا فيتهمونو بًتك  .(54)التهمة ُب تركهم اٞتمعة

 اٞتمعة، فحىت ال يظن الناس ّٔم سوءًا وحيطون من قدرىم استحب ٢تم إخفاء الصالة.
إذا أفطرا ُب رمضان بسبب السفر  –ا١تسافر وا١تريض  عذر في رمضان ال يجهر بفطره:لالمفطر  -2

 .(55)ا لذريعة التهمة بالفسوق وا١تعصيةيستحب ٢تما أال يأكال عند من جيهل عذرمها، سدً  –وا١ترض 
 إقرار المحجور عليو بالدين: -3

ُب حقو، وىل  بديٍن لزمو قبل اٟتجر لزم اإلقرار –يعٍت احملجور عليو  –وإن أقر "ُب ا١تهذب:  الشَتازييقول 
 يلزم ُب حق الغرماء؟ فيو قوالن:

 أحدمها: ال يلزم؛ ألنو متهم؛ ألنو رٔتا واطأ ا١تقر لو ليأخذ ما أقر بو.
فعلَّة عدم لزومو ُب حق الغرماء سًدا لذريعة االحتيال عليهم واإلضرار ّٔم باالتفاق مع  .(56)"الثاين أنو يلزمو
 الغرًن اٞتديد.

 الحنبلي:في الفقو رابًعا: 
وإن باع سلعة بنقٍد، ٍب اشًتاىا بأكثر منو نسيئة، "قال ابن قدامة:  منعهم العقود المؤدية إلى الربا: -1

 .(57)"فقال أٛتد ُب رواية حرب: ال جيوز ذلك إال أن يغَت السلعة؛ ألن ذلك يتخذه وسيلة إىل الربا
و ُب مرض ا١توت صح خلعو، فإذا أوصى إذا خالع الزوج امرأتو وى الوصية للمخالعة في مرض الموت: -2

٢تا بعدما خالعها: فإن كان ما أوصى ٢تا بو أقل ٦تا كانت تستحقو باإلرث لو كانت زوجة أو مثلو صحت 
الوصية واستحقتها، وإن كانت الوصية أكثر ٦تا تستحقو باإلرث فال تلزم الوصية إال ٔتقداره؛ ألنو يتهم أنو 

 .(58)ل إليها أكثر من حقهااٗتذ ا٠تلع والوصية ذريعة ليوص
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قال ابن القيم: "وٕتويز اٟتيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاىرة،  منع العقود التي تؤدي إلى الحيل: -3
فإن الشارع يسد الطريق إىل ا١تفاسد بكل ٦تكن، واحملتال يفتح الطريق إليها ْتيلة، فأين من دينع اٞتائز خشية 

 .(59)لة ُب التوصل إليو"الوقوع ُب احملرم إىل من يعمل اٟتي
 ىو لكي ال يتخذىا الناس وسيلة للوصول إىل احملرم. –مع أن األصل إباحتها  –فا١تنع ُب ىذا األمثلة 

 المبحث الثاني: أثر العمل بسد الذرائع في تحقيق أمن المجتمع ومنع االختالالت األمنية
 :قتل الجماعة بالواحد قصاًصاالمطلب األول: 

  بسنده: (61)عبد الرزاق عن –باب ما جاء ُب الغيلة والسحر  -ُب االستذكار  (60)عبد الرب أخرج ابن أواًل:
وكان ٢تا خليل فقالت إن ىذا  ،قال كانت امرأة من صنعاء ٢تا ربيب فغاب عنها زوجها وكان ربيبها عندىا 

 :وا عليو قالكيف ٘تاأل  قال قلت .وا عليو وىم سبعة مع ا١ترأةالغالم فاضحنا فانظروا كيف تصنعون بو فتماأل
ففقد الغالم فخرجت امرأة  :قال. فقتلوه وألقوه ُب بئر بغمدان :قال ،غَت أن أحدىم أعطاه شفرة ،ال أدري

وخطب يعلى  :قال ،وىي اليت قتلتو مع القوم وىي تقول اللهم ال ٗتف دم أصيل -أبيو تطوف على ٛتار 
قال فمر رجل ببئر غمدان بعد أيام فإذا ىو بذباب  ،ذكر لكمانظروا ىل ٖتسون ّٔذا الغالم أو ي :فقال الناسَ 

ما أظن إال قد  :فأتى يعلى فقال ،ا أنكرىاأخضر يطلع مرة من البئر ويهبط أخرى فأشرف على البئر فوجد رحيً 
فقال  :قال ،فخرج يعلى حىت وقف على البئر والناس معو :قال ،قدرت لكم على صاحبكم وأخربه ا٠ترب

 ،ارفعوين فرفعوه :ٍب قال ،دلوين ْتبل فدلوه فأخذ الغالم فغيبو ُب سرب من البئر :الرجل الذي قتلو صديق ا١ترأة
فلما أرادوا  ،دلوين :فقال رجل آخر ،الريح اآلن أشد منها حُت جئنا :فقال القوم .مل أقدر على شيء :وقال

فلما ىبط فيها استخرجو فرفعوه إليهم ٍب خرج  ،حبهمأن يدلوه أخذت اآلخر رعدة فاستوثقوا منو ودلوا صا
فكتب إليو أن اقتلهم فلو  ،فكتب فيهم يعلى إىل عمر ،ا١ترأة واعًتفت ا١ترأة واعًتفوا كلهم فاعًتف الرجل خليل

 .(62)فقتل السبعة :قال ،٘تاأل عليو أىل صنعاء لقتلتهم
 منهم الثوري واألوزاعي والليث ،عة فقهاء األمصارفقال ٚتا ،اختلف الفقهاء ُب قتل اٞتماعة بالواحد ثانًيا:

تقتل اٞتماعة بالواحد إذا قتلوه كثرت :  وأبو ثور ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحأّم وأٛتد وإسحاق
بن عباس رضي اويروى ذلك عن عمر وعلي وا١تغَتة بن شعبة و ، ت إذا اشًتكت ُب قتل الواحداٞتماعة أو قلَّ 

 .(63)،واٟتسن  وقتادة وبو قال الشعيب .تلوا بوقُ  الو أن مائة قتلوا واحدً  :عباس بناقال  .اهلل عنهم
 وجاء ُب تعليل ىذا ا١تذىب ما يأٌب:

على قتل اٞتماعة بالواحد، قياًسا على  -رضي اهلل عنهما-اتفق عمر وعلي قال ُب روضة الناظر: " -1
  .(64)"الواحد بالواحد، لالشًتاك ُب اٟتاجة إىل الردع والزجر
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        للذرائع، فلو األربعة قتل اٞتماعة بالواحد، سدً ا باتفاق األئمة اجيب شرعً قال وىبة الزحيلي: " -2

 للتخلص من القصاص.  اإذ يتخذ االشًتاك ُب القتل سببً  ،تلوا ١تا أمكن تطبيق القصاص أصاًل مل يق

على سبيل التعاون يوجد القتل عادة إال  ٍب إن أكثر حاالت القتل تتم على ىذا النحو، فال

 وىو من النوع األول الذي اتفق العلماء على سده ومنعو. .(65)"واالجتماع

وألن القتل بطريق التغالب غالب، والقصاص شرع ٟتكمة الزجر، فيجعل كل وُب ا١توسوعة الكويتية: " -3

سد باب ا ١تعٌت اإلحياء، ولوال ذلك للزم ا ٖتقيقً واحد منهم كا١تنفرد فيجري القصاص عليهم ٚتيعً 

 .(66)"االقصاص وفتح باب التفاين، إذ ال يوجد القتل من واحد غالبً 

اتفق الصحابة على قتل اٞتماعة بالواحد، مع ما فيو من عدم وُب ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي: " -4

ونقلت ىيئة أْتاث كبار العلماء  .(67)"ا١تساواة، وذلك كيال يكون ذريعة إىل اإلجرام، وال عقاب عليو

، وجاء ُب اإلحكام البن 68كة العربية السعودية اتفاق الصحابة رضي اهلل عنهم على ذلكُب ا١تمل

 . 69"قال ابن القيم: اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل اٞتمع بالواحد قاسم "

ا بغَت حق قتلوا إذا اشًتك ٚتاعة من الرجال أو الرجال والنساء ُب قتل رجل عمدً وُب الروضة الندية: " -5
 ،ألن األدلة القرآنية واٟتديثية مل تفرق بُت كون القاتل واحد أو ٚتاعة ؛وىذا ىو اٟتق بو كلهم

ومل يأت من  ،وىي حقن الدماء وحفظ النفوس مقتضية لذلك ،واٟتكمة اليت تشرع القصاص ألجلها
طة بل غاية ما استدلوا بو على ا١تنع تدقيقات ساق ،قال بعدم جواز قتل اٞتماعة بالواحد ْتجة شرعية

 أي ال ُب أصول وال فروع. .(70)"الشرع ُب قبيل وال دبَت ليست من

فهذه النصوص والنقوالت تدل ٔتجموعها على أن الغرض من قتل اٞتماعة بالواحد ىو ٖتقيق معٌت 

 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆچ اإلحياء الذي جاءت بو اآلية الكردية ُب قولو تعاىل:

الشرعي ينزجر كثَت من الناس ٦تن قد تسوّْل ٢تم أنفسهم االعتداء فعند تطبيق ىذا ا١تعٌت  [ٜٚٔ]البقرة:

 على اآلخرين، وىنا يصَت الناس آمنُت على نفوسهم فيحل األمن ُب آّتمع.

 :المطلب الثاني: حد الحرابة   
  .(71)"إشهار السالح وقطع السبيل خارج ا١تصراٟترابة ىي: "أواًل: 
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ف الناس فهو ٤تارب، وكذلك من ٛتل عليهم السالح بغَت عداوة وال كل من قطع الطريق وأخاوقيل بأهنا: "
 .(72)"ثائرة فهو ٤تارب

 .(73)كل ملتزم مكلف أخذ ا١تال بقوة ُب البعد عن الغوث  : ىوواحملارب عند اٞتمهور  
چ  چ   : واألصل ُب اٟترابة وقطاع الطرق ٣تاىرة قول اهلل تعاىل": (74)ا١تاوردياإلمام قال و  چ   چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  

ڳ  ڳ  گک  ک  ک  گ  ."[ٖٖ]ا١تائدة:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳگ   گ  ڳ  

األرض بالفساد ويقطع الطريق، ىذا  ا١تسلمُت يسعى ُب وذىب ٚتهور العلماء إىل أهنا نزلت فيمن خرج من
 .(75)وأىب ثور يقول مالك والكوفيُت والشافع

أىل  ا١تعٌت لقول من قال إهنا نزلت ُب ا١تسلمُت مناف ُب وليس قول من قال: إن اآلية وإن كانت نزلت ُب 
معناه كل من فعل مثل  ا١ترتدين بأعياهنم فلفظها عام يدخل ُب الردة وا١تشركُت؛ ألن اآلية وإن كانت نزلت ُب

 . (76)األرض فعلهم من احملاربة والفساد ُب
أنس بن  ك حديث العرنيُت الذين قدموا ا١تدينة، فقد جاء عند البخاري ومسلم وأيب داود من حديثوكذل

فاجتووا  - وسلم صلى اهلل عليو -قدموا على رسول اهلل  -أو قال من عرينة-ا من عكل مالك: أن قومً 
أبوا٢تا وألباهنا، فانطلقوا،  بلقاح، وأمرىم أن يشربوا من -صلى اهلل عليو وسلم  -ا١تدينة، فأمر ٢تم رسول اهلل 

صلى اهلل عليو -م، فبلغ النيب غن، واستاقوا ال-صلى اهلل عليو وسلم  -فلما صحوا قتلوا راعي رسول اهلل 
ُب آثارىم، فما ارتفع النهار حىت جيء  -صلى اهلل عليو وسلم-خربىم من أول النهار، فأرسل النيب  -وسلم

 .م، وٝترت أعينهم، وألقوا ُب اٟترة يستسقون فال يسقونّٔم، فأمر ّٔم، فقطعت أيديهم وأرجله
 .(77)قال أبو قالبة: فهلالء قوم سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إدياهنم، وحاربوا اهلل ورسولو 

فإقامة ىذا اٟتد ُب حقهم يزجر ويردع من قد تسول لو نفسو ا١تساس بأموال الناس وأنفسهم وترويع آّتمع 
 للخطر. وتعريض أمنو

 :الحدود من عامة الناس إقامةمطلب الثالث: منع ال
ا هلل تعاىل كحد الزىن، أو آلدمي  تفق الفقهاء على أن الذي يقيم اٟتد ىو اإلمام أو نائبو، سواء كان اٟتد حقً ا 

وألن النيب صلى اهلل عليو وسلم   اٞتور وا١تيل عن اٟتق؛ألنو يفتقر إىل االجتهاد، وال يلمن فيو  ؛كحد القذف
إذن اإلمام فيما حده  غَتلكن إذا أقام اٟتد أحد ب قيم اٟتدود ُب حياتو، وكذا خلفاؤه من بعدهكان ي
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 عيسى مبـــارك عـــجــرةد. صادق ٤تمد األبيض، د. 
 

احملصن وقطع يد السارق، فإن األئمة متفقون على االعتداد ّٔذا القتل أو القطع، وال  كالردة والزاين  ،اإلتالف
  .(78)اإلمام فعل ذلك؛ إلساءتو وافتئاتو علىويلدب على ضمان على الفاعل، لكن يعزر 

على أنو ال يقيم اٟتد إال اإلمام أو نائبو، وذلك ١تصلحة العباد، وىي صيانة أنفسهم وأموا٢تم  واتفقوا
ا، كما أن هتمة ا١تيل واحملاباة ا وجربً وأعراضهم. واإلمام قادر على اإلقامة لشوكتو، ومنعتو، وانقياد الرعية لو قهرً 

ُب حقو، فيقيمها على وجهو فيحصل الغرض ا١تشروع بيقُت، وألن النيب صلى اهلل  والتواين عن اإلقامة منتفية
 .(79)"وصرح اٟتنفية باشًتاط اإلمام أو نائبو إلقامة اٟتد .خلفاؤه من بعده، وكذا عليو وسلم كان يقيم اٟتدود
 .(80)"ال جيوز أن يقيم اٟتد إال اإلمام أو نائبووُب اإلنصاف للمرداوي: "

كما أنو لو أراد أحد أن يقيم اٟتد على الزاين فإنو ال ديلك ىذا، وال ١تمتع على زاد ا١تستقنع: "وُب الشرح ا 
 .(81)"ديلكو إال اإلمام أو نائبو، فكذلك ٛتى ا١ترعى لدواب ا١تسلمُت ال ديلكو إال اإلمام أو نائبو

اباة والتواين منتفية ُب حقو، فالعلماء ذكروا علة إقامة اٟتاكم للحدود دون عامة الناس وىي أن ا١تيل واحمل
ٓتالف عامة الناس فإن احملاباة ُب حقهم وكذلك ا١تيل والتواين غَت منتفية، وأن حصول ىذه األشياء وارد ُب 
حقهم، وحصول ذلك سيلدي إىل ٕترؤ كثَت من الناس على االعتداء على نفوس اآلخرين وأموا٢تم وأعراضهم، 

وأموا٢تم وأعراضهم، فيصبح آّتمع غَت آمن. أما لو أوكل إقامة اٟتدود فيصَت الناس غَت آمنُت على نفوسهم 
 إىل اٟتاكم دون غَته فإن األمن سيحل ُب آّتمع.

 :وعدم الخروج عليوولو ظالًما المطلب الرابع: السمع والطاعة للحاكم 
قال: دعانا  -رضي اهلل عنو -ُب الصحيحُت عن عبادة بن الصامت أصل ما ُب ىذا ا١تطلب ىو ما جاء 

صلى اهلل عليو وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة ُب منشطنا  -رسول اهلل
ا عندكم فيو من ا بواحً إال أن تروا كفرً »ومكرىنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أىلو، قال: 

  .(82)«اهلل برىان
من »يقول:  -صلى اهلل عليو وسلم -أنو ٝتع رسول اهلل -رضي اهلل عنهما  -ر وُب صحيح مسلم عن ابن عم

 .(83)«ا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة وال حجة لو، ومن مات وليس ُب عنقو بيعة مات ميتة اٞتاىليةخلع يدً 
 اٝتع وأطع، ُب عسرك ويسرك،وعن عبادة بن الصامت عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو قال: "

، وُب رواية: "إال أن تكون معصية (84)"ومنشطك ومكرىك، وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك
 ، (86). وُب حديث أيب ذر: "اٝتع وأطع ولو لعبٍد ٣تدع األطراف"(85)بواًحا"

 . (87)"ولو ٟتبشي كأن رأسو زبيبةوعند البخاري من حديث أيب ذر: "اٝتع وأطع 
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اٝتع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي ٣تدع إن ضرك فاصرب، وإن أنو قال: "وجاء عن عمر رضي اهلل عنو 
وإن حرمك فاصرب، وإن ظلمك فاصرب، وإن أراد أن ينقص من دينك فقل: دمي دون ديٍت  ،أمرك بأمر فأ٘تر

 . (88)"وال تفارق اٞتماعة
ا ١تا فيو من 

ً
مصلحة حفظ األمن وعدم وجو االستدالل من ىذا النصوص النبوية وجوب طاعة اٟتاكم ولو ظا١ت

 ضياع اٟتقوق اليت ستضيع بفتنة ا٠تروج عليو.
ا وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعتو ٕتب إٜتادً ففي فتح الباري علل الطاعة بقولو: "

 .(89)"للفتنة
عليو من ن ىذا ا١تسلك يًتتب وجاء عن اإلمام ابن تيمية ُب تعليل طاعة والة األمور وعدم ا٠تروج عليهم أ

 .(90)ورجالفساد ما ىو أعظم ٦تا يقع من الوالة من فسق أو ظلم أو 
وىذه األحاديث ُب اٟتث على السمع والطاعة ُب ٚتيع األحوال وسببها اجتماع كلمة وقال النووي: "

. ففساد اٟتال ُب الدين ضياعو واندثاره (91)"وا٢تم ُب دينهم ودنياىمحفإن ا٠تالف سبب لفساد أ ،ا١تسلمُت
ا٠توف من ا١تضايقة والتعذيب بسببو، وعدم ٦تارستو بأمان، وفساد اٟتال ُب الدنيا ضياع األمن على النفس و 

 وا١تال والعرض بسبب الفنت واالعتداءات اليت ٖتصل بغياب اٟتاكم.
ات وسبب عدم انعزالو وٖترًن ا٠تروج عليو ما يًتتب على ذلك من الفنت وإراقة الدماء وفساد ذ" :قال العلماء 

 .(92)"البُت
وذكر أبوبكر اٞتزائري نتيجة ا٠تروج على ويل األمر، وعدم السمع والطاعة لو ُب معرض حديثو عن   

 على وحسبنا دلياًل اٞتماعات اليت ظهرت ُب بالد العرب، وتكفر اٟتكام، وتكفَت من مل ير رأيهم فقال: "
 .(93)"لم ال يشك فيو ذو عقل ودينفتنتهم ما جرت من بالء ودمار وقتل وسفك لدماء بريئة ورعب وظ

سبب الستدامة أمن آّتمع  –ولو ظا١تـًا  –عة اٟتاكم والسمع لو فهذه النصوص والنقوالت تدل على أن طا
واستقراره. وأن طاعتهم مطلوبة سًدا لذريعة أىل األىواء ومطامعهم ُب إحداث ا٠تلل ُب آّتمع، وإىدار أمنو 

 واستقراره.
 :من أخذ الهدايا والحتم حال الغضبع القاضي منالمطلب الخامس: 

أخربنا أبو ٛتيد  قال: عن الزىري، أنو ٝتع عروةأخرج البخاري ومسلم  أواًل: المنع من أخذ الهدايا:
على صدقة، فلما   من بٍت أسد يقال لو ابن األتبيةالساعدي، قال: استعمل النيب صلى اهلل عليو وسلم رجاًل 

قدم قال: ىذا لكم وىذا أىدي يل، فقام النيب صلى اهلل عليو وسلم على ا١تنرب فحمد اهلل وأثٌت عليو ٍب قال: 
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"ما بال العامل نبعثو فيأٌب يقول: ىذا لك وىذا يل، فهال جلس ُب بيت أبيو وأمو، فينظر أيهدى لو أم ال، 
ا لو رغاء، أو بقرة ٢تا يوم القيامة حيملو على رقبتو، إن كان بعَتً والذي نفسي بيده، ال يأٌب بشيء إال جاء بو 

ا، قال سفيان: قصو علينا ثالثً  أال ىل بلغت "« ، ٍب رفع يديو حىت رأينا عفرٌب إبطيو»خوار، أو شاة تيعر 
ٝتعو  أذناي، وأبصرتو عيٍت، وسلوا زيد بن ثابت فإنو والزىري، وزاد ىشام، عن أبيو، عن أيب ٛتيد قال: ٝتع

. وأخرج أبو داود (94)«كصوت البقرة»ٕتأرون: « واٞتلار من»معي، ومل يقل الزىري ٝتع أذين، خوار: صوت، 
 من األزد يقال لو عن الزىري، عن عروة، عن أيب ٛتيد الساعدي، أن النيب صلى اهلل عليو وسلم استعمل رجاًل 

اء، فقال: ىذا لكم وىذا أىدي يل، فقام النيب على الصدقة فج -قال ابن السرح: ابن األتبية  -ابن اللتبية 
ما بال العامل نبعثو فيجيء فيقول ىذا لكم »صلى اهلل عليو وسلم على ا١تنرب فحمد اهلل وأثٌت عليو، وقال: 

وىذا أىدي يل، أال جلس ُب بيت أمو أو أبيو فينظر أيهدى لو أم ال؟ ال يأٌب أحد منكم بشيء من ذلك إال 
، ٍب رفع يديو حىت رأينا عفرة «ا فلو رغاء، أو بقرة فلها خوار، أو شاة تيعر، إن كان بعَتً جاء بو يوم القيامة

 .(95)«اللهم ىل بلغت، اللهم ىل بلغت»إبطيو، ٍب قال: 

ألنو خان ُب ؛ وُب ىذا اٟتديث بيان أن ىدايا العمال حرام وغلولقال اإلمام النووي معلًّْقا على اٟتديث: "
 .(96)"واليتو وأمانتو

ا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقً »عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو، عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: و 
 .(97)«فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

ٕتوز، وىي من الغلول، وال  فا٢تدايا اليت هتدى إليهم حرام الوُب شرح سنن أيب داود ٓتصوص ىدايا العمال "
يو حيايب الدافع، دفعها إليهم؛ وذلك ١تا يًتتب على دفعها ٢تم من كون ا١تدفوع إلجيوز ٢تم أخذىا، وال جيوز 

ال يستحقو، أو يقدمو على غَته، أو يتساىل ُب حق من ال يعطيو ىدية ويساعد ويقدم من  افقد يعطيو شيئً 
 .(98)"يدفع لو ىدية

لو تقع بأن يسامح بعض من عليو اٟتق  حيلة العامل ليهدىذكر اٟتافظ ُب الفتح تعلياًل لذلك فقال: " 
فأشار إىل أنو لوال الطمع ُب وضعو من اٟتق ما  ، جلس ُب بيت أمو لينظر ىل يهدى لوفلذلك قال ىالَّ 

 .(99)"أىدي لو
قال: بعثٍت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إىل اليمن، فلما سرت أرسل ُب  رضي اهلل عتو عن معاذ بن جبلو 

ک  گ  گگ   گڳ  چ ا بغَت إذين فإنو غلول،أثري فرددت، فقال: "أتدري مل بعثت إليك؟ ال تصينب شيئً 

 .(100)[، ٢تذا دعوتك، فامض لعملك161]آل عمران: چڳڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ
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ح تدل بوضوح على أن علة ا١تنع من أخذ ا٢تدية ما قد حيصل من فهذه األحاديث والتعليقات عليها من الشرا 
لو، وقد يسقط ما استحقو من عقوبة    ٤تاباة من ا١تهدى إليو للمهدي فيضع عنو بعض ما وجب عليو أو ك

وألن ا٢تدية تدعو إىل ا١تيل للمهدي، وينكسر ّٔا قلب أو حد نتيجة ما اقًتفو ُب حق اآلخرين. قال الزحيلي: "
ا ُب طبع وىذا كلو دليل على ٖترًن قبول ا٢تدية على اٟتاكم بعد تويل القضاء؛ ألن لإلحسان تأثَتً  خصمو.

 يلثر ُب ا١تيل عن اٟتق اإلنسان، والقلوب ٣تبولة على حب من أحسن إليها، فرٔتا مالت نفسو إىل ا١تهدي مياًل 
أنو مل خيرج عن الصواب بسبب  عند وجود خصومة بُت ا١تهدي وبُت غَته، والقاضي ال يشعر بذلك، ويظن

فتضيع بذلك كثَت من حقوق الناس وأموا٢تم وأنفسهم وأعراضهم، فيصبح  (101)"ما قد زرعو اإلحسان ُب قلبو
قبول  –آّتمع خائًفا من تعرض النفوس واألموال واألعراض وكذلك الدين للضياع واالنتهاك. فسد ىذا الباب 

 آمنُت على نفوسهم وأموا٢تم وأعراضهم ومعتقداهتم.جيعل الناس  –القاضي واٟتاكم ا٢تدية 
 ثانًيا: حتم القاضي وىو غضان:

عبد ا١تلك بن عمَت، ٝتعت عبد الرٛتن بن أيب بكرة، قال: كتب أبو بكرة إىل ابنو، وكان بسجستان، بأن عن 
م بُت اثنُت ال يقضُت حك»ال تقضي بُت اثنُت وأنت غضبان، فإين ٝتعت النيب صلى اهلل عليو وسلم يقول: 

 .(102)«وىو غضبان
 من األنصار خاصم الزبَت عند النيب عن عروة، عن عبد اهلل بن الزبَت رضي اهلل عنهما، أنو حدثو: أن رجاًل و  

صلى اهلل عليو وسلم ُب شراج اٟترة، اليت يسقون ّٔا النخل، فقال األنصاري: سرح ا١تاء دير، فأىب عليو؟ 
سق يا زبَت، ٍب أرسل ا»وسلم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم للزبَت:  فاختصما عند النيب صلى اهلل عليو

ن وجو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ، فغضب األنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلوَّ «ا١تاء إىل جارك
ذه اآلية نزلت ، فقال الزبَت: "واهلل إين ألحسب ى«إىل اٞتدر اسق يا زبَت، ٍب احبس ا١تاء حىت يرجع»ٍب قال: 

ۉ  ۉ  ېچ ُب ذلك:  .(103)"[٘ٙ]النساء: چۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  

ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم معصوم ُب غضبو ورضاه ٓتالف غَته قال الشوكاين معلًقا على اٟتديث: "      
كان قد   . فالرسول صلى اهلل عليو وسلم إن(104)"وظاىر النهي التحرًن ،فإن الغضب حيول بينو وبُت اٟتق

حكم حال غضبو َلما يعلم من عصمتو عن ا٠تطأ ُب اٟتكم، وإال كان سيتوقف عن إصدار اٟتكم حُت 
 أغضبو األنصاري.

فإن الغضب حيول بينو وبُت اٟتق وخيتلط حال الغضب ويتشوش خاطره ويتكدر وجاء ُب الروضة الندية: " 
 عليو وسلم حال غضبو ٢تذا الفرق فاٟتق أن ستدالل بقضائو صلى اهللذىنو ويذىل عن الصواب فال يصلح اال
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ال شك وال ريب أن الذىول مانع من البحث عن مستندات . و (105)" حكم اٟتاكم حال الغضب حرام
ألنو ُب تلك اٟتالة قد استغرق عقلو ٔتا طرأ عليو من األمور اليت اقتضت ذىولو وليس لو أن يعرض  ؛اٟتكم

ألنو مل يلمر باٟتكم كيفما  ؛نفسو للحكم ُب دماء العباد وأموا٢تم وأعراضهم وال جيوز لو ذلك بوجو من الوجوه
وقوف على ذلك وىو ذاىل العقل  لو البل أمر بأن حيكم باٟتق والعدل وأىنَّ  ،اتفق وعلى أي صفة وقع

وألن القاضي إذا غضب تغَت عقلو، ومل يستكمل رأيو ، (106)مستغرق الفكر متشوش الفهم مبلبل البال
  .(107)وفكره

وال خالف بُت الفقهاء ُب أنو ال ينبغي للقاضي أن يقضي وىو غضبان لقولو وُب ا١توسوعة الفقهية الكويتية: "
وُب معٌت الغضب كل ما شغل فكره من اٞتوع  حد بُت اثنُت وىو غضبان.صلى اهلل عليو وسلم: ال حيكم أ

ا١تفرط والعطش الشديد والوجع ا١تزعج أو لشعوره بشدة النعاس أو اٟتزن أو السرور، فهذه كلها أمور ٘تنع 
حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل بو إىل إصابة اٟتق ُب الغالب، فهي ُب معٌت الغضب ا١تنصوص 

، فتجري ٣تراه، أما إن استبان لو اٟتق واتضح اٟتكم ٍب عرض الغضب مل دينعو؛ ألن اٟتق قد ظهر لو قبل عليو
. وضياع اٟتق معناه تعرض النفوس واألموال واألعراض لالنتهاك والتعدي من قبل (108)"الغضب فال يلثر

ضي عن اٟتكم حُت الغضب يكون ضعاف النفوس وآّرمُت، وبالتايل يصَت آّتمع غَت آمن. وعند امتناع القا
ابتعد عن ما يسبب إىدار اٟتقوق وإزىاق األرواح وإتالف أموال اآلخرين وأخذىا بغَت وجو حق. وعليو 
يكون القاضي عند توقفو عن اٟتكم حال الغضب قد سعى ُب أن يأمن الناس على نفوسهم وأعراضهم 

 وأموا٢تم، وبالتايل عمل على ٖتقيق أمن آّتمع.
 :اآلمنين وإشهار السالح في وجوىهم: تحريم ترويع دسالسا المطلب

من ٛتل علينا السالح فليس »عن عبد اهلل بن عمر، رضي اهلل عنهما، عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، قال: 
 .(109)«منا
ا قد فيو تأكيد حرمة ا١تسلم والنهي الشديد عن ترويعو وٗتويفو والتعرض لو ٔتقال النووي معلًقا على ذلك: "   

وإن كان أخاه ألبيو وأمو مبالغة ُب إيضاح عموم النهي ُب كل أحد سواء  :يلذيو وقولو صلى اهلل عليو وسلم
. فحمل (110)"ا أم ال ألن ترويع ا١تسلم حرام بكل حال ولعبً من يتهم فيو ومن ال يتهم وسواء كان ىذا ىزاًل 

ف وا٢تلع ُب أوساطهم سيما الصغار السالح على ا١تسلمُت بغَت وجو حق يلدي إىل بث الرعب وا٠تو 
 واألطفال والنساء  الذين ىم أكرب ا١تتضررين من ىذا الفعل ا١تشُت.
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ال يشَت أحدكم على أخيو بالسالح، فإنو »عن مهام، ٝتعت أبا ىريرة، عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، قال: و 
هيو عليو الصالة والسالم سًدا لسبيل . فن(111)«ال يدري، لعل الشيطان ينزع ُب يده، فيقع ُب حفرة من النار

َشار 
ُ
الشيطان من إحداث األذى با١تسلم عن طريق أخيو الذي أشار عليو بسالحو، فيقدر الضرر اٟتسي با١ت

عليو بالسالح، والضرر ا١تعنوي ٓتوف أىلو عليو ٦تا ٟتقو من األذى. وحىت لو مل يلحق بو الضرر اٟتسي يكون 
ا٠توف والفزع من اإلشارة بالسالح ٨توه، وبعض ضعاف النفوس قد يلدي بو قد ٟتقو الضرر ا١تعنوي، وىو 

 ا٠توف إىل ا١توت أو إصابتو ٔترض أو حالة نفسية جراء ذلك.
من أشار إىل أخيو ْتديدة، »عن ابن سَتين، ٝتعت أبا ىريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى اهلل عليو وسلم: و  

 .(112)«أخاه ألبيو وأمو فإن ا١تالئكة تلعنو، حىت يدعو وإن كان
 فيو تأكد حرمة ا١تسلم، والنهي الشديد عن ترويعو، وٗتويفو، والتعرض لو ٔتا قد يلذيو.جاء ُب طرح التثريب "

 .(113)"فإنو ال يدري أحدكم إىل آخره" :قولوباستدل بو بعض ا١تالكية على مذىبهم ُب سد الذرائع و 
ا من أخاف ملمنً »رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول:  قال: ٝتعت رضي اهلل عنهما عن عبد اهلل بن عمرو 

 .(114)«ا على اهلل أن ال يلمنو من أفزاع يوم القيامةبغَت حق كان حقً 
فهذه األحاديث صرحية ُب النهي عن ترويع ا١تسلم وإخافتو بأي حال من األحوال، ولو كان على سبيل ا١تزاح  

حيل األمن ُب آّتمع، وال يستطيع أحد أن يتذرع لتخويف الناس  واللعب. والعمل ّٔذه األحاديث والنقوالت
 ولو عن طريق ا١تزاح واللعب.

  :بيع السالح في زمن الحر: والفتنة: تحريم سابعالمطلب ال
 .[ٕ]ا١تائدة:  چ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ قال اهلل تعاىل: 

اهلل عليو وسلم هنى عن بيع السالح ُب  أن رسول اهلل صلى»، رضي اهلل عنو عن عمران بن حصُت
 .(115)«الفتنة

 .(116)«يكره أن حيمل، إىل عدو ا١تسلمُت سالح أو منفعة»، أنو كان النخعي عن إبراىيمو  
 .(117)«كرىا بيع السالح ُب الفتنة»عن اٟتسن، وابن سَتين أهنما و 
يستعان بو على السالح  ال يبعث إىل أىل اٟترب شيء من السالح والكراع، وال ما»عن اٟتسن قال: و 

. وعلة النهي ُب ىذه النصوص واضحة، وىي حىت ال يلدي ذلك إىل مزيد من االقتتال وإراقة (118)«والكراع
 الدماء وترويع الناس بسبب اٟترب واالقتتال. 
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ُب رأي ا١تالكية  -أي بيع العنب لعاصره ٜترًا  –وىو باطل جاء ُب الفقو اإلسالمي وأدلتو للزحيلي: "    
 ا للذرائع، مثل بيع السالح ُب الفتنة أو لقطاع الطريق، وبيع العينة ا١تتخذ وسيلة للربا؛ ألن ماواٟتنابلة سدً 

  .(119)"يتوصل بو إىل اٟترام حرام، ولو بالقصد أو النية
لطرق يع السالح ُب الفتنة الداخلية أو ١تن يقاتل بو ا١تسلمُت أو لقطاع اوجاء عند اٟتنفية والشافعية صحة ب   

ألن الشافعية من ؛ (120)مع الكراىة التحرديية عند اٟتنفية، أو اٟترمة أو الكراىة عند الشافعية  احملاربُت
منهجهم تصحيح العقود وإن كانت ٤ترمة ما دامت قد استوفت الشروط، فيقولون مثاًل: التدليس حرام وإذا 

، بيع السالح ُب الفتنة حرام وإذا وقع فالبيع وقع البيع فالبيع صحيح، زواج التحليل حرام وإذا وقع فهو صحيح
فإذا كان ، صحيح، أي أهنم يرتبون اآلثار على العقد ْتسب الظواىر وجيعلون النيات يتعلق ّٔا اٟتالل واٟترام

العقد يلدي إىل حرام فهو حرام، وإذا كان يلدي إىل حالل فهو حالل ، أما الظاىر فما دام العقد قد استوَب 
ذىب ٚتهور الفقهاء إىل ٖترًن بيع السالح للبغاة . و (121) و فالعقد صحيح أي تنبٍت عليو آثارهشروطو وأركان

أٛتد: هنى رسول اهلل صلى اهلل عليو .وقال اإلمام (122)وأىل الفتنة؛ ألن ىذا سد لذريعة اإلعانة على ا١تعصية
وال شك أن ا١تعصية  .(123)عصيةوسلم عن بيع السالح ُب الفتنة، وال ريب أن ىذا سد لذريعة اإلعانة على ا١ت

ا١تقصودة ىنا ىي االقتتال بُت الناس، وىذا يعد نوًعا من إقالق سكينة آّتمع، وٗتويفهم وبث الرعب ُب 
 أوساطهم، ومنعو يلدي إىل إحالل األمن والسكينة ُب آّتمع. 

فهذه النصوص واألقوال توضح جلًيا أن مقصد التشريع ىو إحالل األمن والسكينة ُب آّتمع، وعدم     
إقالق السكينة وبث الرعب ُب أوساط آّتمع. فااللتزام ّٔذه التشريعات والتوجيهات النبوية وأقوال العلماء 

 يقودنا إىل ٣تتمع آمن.
 :من ممارسة مهنة ليست في تخصصو وغير المختص ء: منع غير التفثامنالمطلب ال

ەئ     ىۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ  قال اهلل تعاىل: ى    ائ  ائ  

چ  چ  ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ  ، وقال اهلل عز وجل:[ٛ٘]النساء:  چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ    وئەئ  چچ     

 .[٘٘]يوسف: 
قلت: يا رسول اهلل، أال تستعملٍت؟ قال: فضرب بيده على منكيب، ٍب قال: ، قال: رضي اهلل عنو عن أيب ذرو 
يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذىا ْتقها، وأدى الذي عليو »

 .(124)«فيها



 

41 

 م 9102 ديسمرب ،(9العدد ) ، اجمللد الثاني،جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 أثر سد الذرائع ُب ٖتقيق أمن آّتمع
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ا، وإين أحب لك ما يا أبا ذر، إين أراك ضعيفً »عن أيب ذر، أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، قال: و    
 . (125)«أحب لنفسي، ال تأمرن على اثنُت، وال تولُت مال يتيم

ُب اجتناب الواليات ال سيما ١تن   ىذا اٟتديث أصل عظيمقال النووي معلًّْقا على ىذا اٟتديث والذي قبلو: " 
أو كان  ، ٢تاأىاًل وأما ا٠تزي والندامة فهو ُب حق من مل يكن  ،كان فيو ضعف عن القيام بوظائف تلك الوالية

 .(126)" ومل يعدل فيها فيخزيو اهلل تعاىل يوم القيامة ويفضحو ويندم على ما فرطأىاًل 
فقم مع بالل  وحديث عبداهلل بن زيد رضي اهلل عنو ُب قصة األذان قال لو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:"

 (.127)" ا منكفألق عليو ما رأيت فليلذن بو، فإنو أندى صوتً 
الكفاية: وىي القوة ُب إدارة األمور، وتصريف األعمال، مع  شروط وزارة التفويض ٚتلة شروط، منها: وجاء ُب

 ا٠تربة الكافية ُب ترتيب األعمال على قواعدىا السليمة، ووضع األمور ُب نصأّا، ويقدم األكفأ واألصلح.
رب وا٠تراج خربة ّٔما، ومعرفة وىو أن يكون من أىل الكفاية فيما وكل إليو من أمر اٟت"قال ا١تاوردي: 

فاة إال أن يكون منهم،  بتفاصيلهما، فإنو مباشر ٢تما تارة، ومستنيب فيهما أخرى، فال يصل إىل استنابة الكُ 
 .(128)"كما ال يقدر على ا١تباشرة إذا قصر عنهم، وعلى ىذا الشرط مدار الوزارة، وبو تنتظم السياسة

ُب العمل، وتلدي إىل وضع األمور ُب نصابو وتأدية اٟتقوق  فالكفاءة ُب التخصص ٘تنع حدوث أي خلل
ألصحأّا، وىذا يلدي إىل ٖتقيق االستقرار األمٍت؛ إذ يأمن الناس على أموا٢تم وأنفسهم وأعراضهم ودينهم 

 من أن تتعرض ألي سوء أو انتهاك أو مساس.
 مةرراتررخررال

 بأثر سد الذرائع ُب ٖتقيق أمن آّتمعوأقوا٢تم فيما يتعلق  واألصوليُتاء فقهمن خالل استعراضنا لكالم ال
 خلصنا إىل النتائج اآلتية:

أن )سد الذرائع( وإن كان مصدرًا تشريعًيا ٥تتلًفا فيو بُت األصوليُت من اٞتانب النظري إال أهنم ُب  األولى:
 التشريع. اٞتانب العملي شبو متفقُت على العمل بو واعتباره مصدرًا أصياًل من مصادر

إن قتل اٞتماعة بالواحد يلدي إىل ردع من يريد قتل خصمو وتوقفو، واإلفالت من عقوبة القصاص  الثانية:
 باالستعانة بآخرين، ؤّذا يأمن الناس على نفوسهم.

تطبيق حد اٟترابة على احملارب يقطع دابر من قد تسول لو نفسو قطع الطريق واالعتداء على أموال  الثالثة:
 وأنفسهم وأعراضهم، أو إقالق سكينة آّتمع بإحداث الشغب والفوضى فيو. الناس



 

40 

 م 9102 ديسمرب ،(9العدد ) ، اجمللد الثاني،جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 أثر سد الذرائع ُب ٖتقيق أمن آّتمع
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منع إقامة اٟتدود من عامة الناس دينع ا١تيل والتواين من اإلساءة ُب إقامتها على الوجو الالئق الذي  الرابعة:
 حيفظ للمجتمع حقوقو وحيقق أمنو واستقراره.

ا يقلل من الفساد وحدوث مزيد من الفتنة السمع والطاعة للحاكم وعدم ا٠تروج ع الخامسة:
ً
ليو ولو ظا١ت

 وانتهاك اٟتقوق.

منع القاضي من أخذ ا٢تدايا ومن اٟتكم حال الغضب جيعلو أكثر عدالًة وصوابًا ُب إصدار  السادسة:
 أحكامو، وأبعد عن هتمة ا١تيل للبعض ُب أحكامو.

قلل من إراقة مزيد من الدماء، ويبعث على األمن منع ترويع اآلمنُت وبيع السالح ُب زمن الفتنة ي السابعة:
 والسكينة ُب آّتمع قدر اإلمكان.

منع غَت الكفء وغَت ا١تختص من ٦تارسة مهنتو يلدي إىل منع وقوع األخطاء واألضرار النإتة عن  الثامنة:
وأعراضهم ومعتقداهتم سوء ٦تارسة من مل يتقن فنو ومهنتو، وبالتايل يأمن آّتمع على نفوس أفراده وأموا٢تم 

 وحرياهتم.
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 :الهوامش
 3بَتوت، ط: –ىـ(، دار صادر 711لسان العرب مادة )سدد( ٤تمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ٚتال الدين ابن منظور األنصاري )ت:  1)
 ىـ، ٥تتار الصحاح مادة )سدد( 1414 -
 ، ٤تمد ىشام الربىاين، دار الفكر دمشق. 81انظر: سد الذرائع ُب الشريعة اإلسالمية ص (2
 أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي الشهَت بالقراُب ٖتقيق: طو عبد الرؤوف سعد، ،449ص شرح تنقيح الفصول 3)

 م. 1973 -ىـ1،1393ط: شركة الطباعة الفنية ا١تتحدة،
 م.2013ىـ 5،1434دمشق ط: –، مصطفى ديب البغا، دار القلم 566أثر األدلة ا١تختلف فيها ص 4)
ىـ(، ٖتقيق: أبو عبيدة مشهور بن 790إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب )ت:  (،200-4/198( ا١توافقات )5

 م.  1997ىـ/ 1417، 1حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط:
 671لدين القرطيب )ا١تتوَب : (، أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٠تزرجي مشس ا2/57،58( اٞتامع ألحكام القرآن )6

 م. 2003ىـ/  1423ىـ(، ٖتقيق: ىشام ٝتَت البخاري، دار عامل الكتب، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة : 
 (1/275( اإلشراف على مسائل ا٠تالف )7

 ُب حاشية الوسي على الورقات. 113كتاب اإلشارات ُب األصول ا١تالكية ص  8)
 ىـ(، عامل الكتب.684(، أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي القراُب )ت: 2/32الفروق للقراُب)  9)
 ، ٤تمد ىشام الربىاين. 81سد الذرائع ُب الشريعة اإلسالمية ص 10
 ، د/عبدالكرًن زيدان، ملسسة الرسالة. 246( الوجيز ُب أصول الفقو ص11
 (60-2/59)( ا١تصدر السابق 12

 دمشق. –، ٤تمد ىشام الربىاين، دار الفكر 104و103سد الذريعة ُب الشريعة اإلسالمية ص 13)
 ، صاّب بن عبداهلل النفيسة، قاض باحملكمة الكربى بأّٔا.5( قاعدة سد الذريعة بُت اإلعمال واإلمهال ص14

 ا١تصدر نفسو. 15)
(، تبصرة اٟتكام ُب مناىج األقضية واألحكام البن 2/59روق للقراُب )(، الف569إحكام الفصول ُب أحكام الوصول للباجي )ص 16)

 -ىـ 1406، 1ىـ(، مكتبة الكليات األزىرية، ط:799إبراىيم بن علي بن ٤تمد، ابن فرحون، برىان الدين اليعمري )ت:  (2/296فرحون)
لقوي بن الكرًن الطوُب الصرصري، أبو الربيع، ٧تم سليمان بن عبد ا (،3/214(، شرح ٥تتصر الروضة)4/198م. ا١توافقات للشاطيب )1986

 (،3/256م. الفتاوى الكربى ) 1987ىـ /  1407،  1ىـ(، ٖتقيق : عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، ملسسة الرسالة، ط:716الدين )ت: 
، 1ىـ(، دار الكتب العلمية، ط:728ا١تتوَب: تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالم ابن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي )

ىـ(،ٖتقيق: ٤تمد ٤751تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية )ت:  (،3/208م. إعالم ا١توقعُت )1987 -ىـ 1408
أبو ٤تمد موفق الدين عبد اهلل (، 6/261م. ا١تغٍت البن قدامة )1991 -ىـ 1411، 1يَتوت، ط: –عبد السالم إبراىيم، دار الكتب العلمية 

 ىـ(، مكتبة القاىرة.620بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي ٍب الدمشقي اٟتنبلي، الشهَت بابن قدامة ا١تقدسي )ت: 
أبو اٟتسن سيد الدين علي بن أيب علي بن ٤تمد بن سامل  (190-6/189(، اإلحكام ُب أصول األحكام )568إحكام الفصول )ص 17)

 لبنان. -دمشق -ىـ(، ٖتقيق: عبد الرزاق عفيفي، ا١تكتب اإلسالمي، بَتوت631الثعليب اآلمدي )ا١تتوَب: 
ىـ(، ٖتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 790(، إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب )ت: 4/68( ا١توافقات )18

 م.1997ه/1417، 1سلمان، دار ابن عفان، ط:
 (.5/185ا١توافقات ) (،3/110إعالم ا١توقعُت عن رب العا١تُت ) 19)
 (.2/40اٞتامع ألحكام القرآن ) 20)
 (.2/108( إعالم ا١توقعُت )21

٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمٍت )ا١تتوَب:  (2/150فتح القدير اٞتامع بُت فٍت الرواية والدراية من علم التفسَت ) 22)
 ىـ. 1414 - 1دمشق، بَتوت، ط: -دار ابن كثَت، دار الكلم الطيب ىـ(، 1250

 (.2/110( إعالم ا١توقعُت )23
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 (.3/111ا١تصدر السابق ) (24
(، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخاري اٞتعفي، 5/2228، )5628أخرجو البخاري، كتاب األدب، باب ال يسب الرجل والديو، برقم  25)

(، مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتي 1/92) 146بَتوت. ومسلم، كتاب اإلديان، باب الكبائر وأكربىا برقم  –دار ابن كثَت ، اليمامة 
 بَتوت. –ىـ(، ٖتقيق ٤تمد فلاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب 261النيسابوري )ت: 

(، باب ال يسب الرجل والديو، ابن بطال أبو اٟتسن علي بن خلف بن عبد ا١تلك )ت: 9/192شرح صحيح البخاري البن بطال ) 26)
 م.2003 -ىـ 1423، 2السعودية، الرياض، ط: -ىـ(، ٖتقيق: أيب ٘تيم ياسر بن إبراىيم، مكتبة الرشد 944
،  1بَتوت، ط: –(، أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية اٟتراين أبو العباس، ٖتقيق : حسنُت ٤تمد ٥تلوف، دار ا١تعرفة 6/172الفتاوى الكربى ) 27)

 ه. 1386
 (.7/12، )5108أخرجو البخاري، باب ال تنكح ا١ترأة على عمتها، برقم  28)
 (.3/112إعالم ا١توقعُت ) 29)
 ( د/عبدالكرًن زيدان، ملسسة الرسالة.248ز ُب أصول الفقو )صالوجي 30)
 .5233(، باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو ٤ترم، برقم 7/37صحيح البخاري )( 31

 .387(، باب ومنهم حيِت أيب ا١تطاع القري، حديث رقم1/197ا١تستدرك على الصحيحُت للحاكم ) 32)
 الوجيز ا١تصدر السابق 33)
 –دار اٟتديث  (، ٖتقيق أٛتد ٤تمد شاكر،6/190، )6628ا١تسند باب أول مسند عبداهلل بن عمر بن العاص، برقم أخرجو أٛتد ُب 34)

(، 5/53، )5010 ا١تكاتب،برقمم.  والنسائي ُب السنن الكربى باب ذكر االختالف على علي ُب 1995 -ىـ  1416، ، 1القاىرة، ط:
حسن عبد ا١تنعم شليب بإشراف شعيب األرنلوط، ملسسة  ىـ(، ٖتقيق303، النسائي )ت: عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساينأبو 

أٛتد بن اٟتسُت بن علي  ،1950م.  والبيهقي ُب السنن ، باب ما ينهى عنو من البيوع، برقم 2001 -ىـ  1421، 1ط: بَتوت، –الرسالة 
جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ـ  ـ(، ٖتقيق عبد ا١تعطي أمُت قلعجي،ى458بن موسى ا٠ُتْسَرْوِجردي ا٠تراساين، أبو بكر البيهقي )ت: 

(، 10/161، )4321م. وابن حبان ُب صحيحو باب ذكر األخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب، برقم1989 -ىـ 1410، 1باكستان، ط:
ىـ(، ٖتقيق شعيب األرنلوط، ملسسة 354الُبسيت )ت: ٤تمد بن حبان بن أٛتد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، 

 .1212م. وصححو األلباين ُب السلسلة الصحيحة برقم  1988 -ىـ  1408، 1الرسالة، بَتوت،  ط:
 (.249الوجيز ُب أصول الفقو )ص 35)
ا١تساقاة باب أخذ اٟتالل وترك (. ومسلم ُب كتاب 2/723، )1946( أخرجو البخاري كتاب اإلديان، باب اٟتالل بُت واٟترام بُت برقم 36

 (.5/50، )4178الشبهات برقم 
 (.2/41اٞتامع ألحكام القرآن ) 37)
 (.2/127، )1489أخرجو البخاري ُب باب ىل يشًتي الرجل صدقتو برقم  38)
 (.249( الوجيز ُب أصول الفقو )ص39

 (، ٤تمد ىشام الربىاين، دار الفكر دمشق.675سد الذرائع ُب الشريعة اإلسالمية )ص 40)
الشافعي أبو عبد اهلل ٤تمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد ا١تطلب بن عبد مناف ا١تطليب القرشي ا١تكي  (7/419األم ) 41)

 م.1990ىـ/1410بَتوت، الطبعة: بدون طبعة،  –ىـ(، دار ا١تعرفة 204)ت: 
 (.7/421األم ) 42)
ىـ(، ٖتقيق أٛتد 456(، أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاىري )ت: 6/12اإلحكام ُب أصول األحكام ) 43)

 ٤تمد شاكر، دار اآلفاق اٞتديدة، بَتوت.
. وأخرجو مسلم كتاب اٟتيض باب من تيقن الطهارة (1/64، )137( أخرجو البخاري كتاب الوضوء باب من ال يتوضأ من الشك، برقم 44

 (.1/276(، )361) – 98برقم 
 (.6/12( اإلحكام ُب أصول األحكام )45
 (.6/189( ا١ترجع السابق )46



 

40 

 م 9102 ديسمرب ،(9العدد ) ، اجمللد الثاني،جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 أثر سد الذرائع ُب ٖتقيق أمن آّتمع
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. ىـ(،     دار الفكر 861كمال الدين ٤تمد بن عبد الواحد السيواسي ا١تعروف بابن ا٢تمام )ت:  (،2/55انظر فتح القدير البن ا٢تمام ) 47)
 (.652سد الذرائع ُب الشريعة اإلسالمية )ص

(، ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ ٚتال الدين 4/339( انظر: العناية شرح ا٢تداية)48
 (.587ىـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ. أثر األدلة ا١تختلف فيها )ص786الرومي البابرٌب )ت: 

 ا١تصدر السابق. 49)
 (.603( سد الذرائع ُب الشريعة اإلسالمية )ص 50
(، مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي، ٖتقيق: ٤تمد فلاد عبد الباقي، دار 2/276، )1353ا١توطأ باب ما جاء ُب الربا ُب الدين، برقم  (51

 مصر. –إحياء الًتاث العريب 
 دمشق. -صطفى ديب البغا، دار اإلمام البخاري م (.581أثر األدلة ا١تختلف فيها )ص 52)
 (.2/673ا١توطأ ) (53

 بَتوت. -(، دار الفكر 4/493ينظر آّموع للنووي ) 54)
 (، أبو إسحاق الشَتازي، دار الكتب العلمية.1/325ا١تهذب) 55)
 (.3/285ا١تصدر السابق ) 56)
 (.134و3/133ا١تغٍت ) 57)
 (.3/356( ا١تصدر السابق )58
 (.3/171ا١توقعُت )( إعالم 59

ىو: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب؛ إمام عصره ُب اٟتديث واألثر، من مصنفاتو: "التمهيد"  60)
دار الكتب  (، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد الذىيب،3/217ه. انظر تذكرة اٟتفاظ )463و"االستذكار" و"االستيعاب". توُب سنة 

القاىرة، الطبعة:  -(، مشس الدين الذىيب، دار اٟتديث13/357م. سَت أعالم النبالء )1998 -ىـ1419، 1لبنان، ط:-العلمية بَتوت
 (.7/66م. وفيات األعيان )2006-ىـ1427

عمر روى عنو أٛتد بن حنبل وحيِت بن  عبد الرزاق بن مهام بن نافع اٟتمَتي الصنعاين كنيتو أبو بكر يروي عن معمر ومالك وعبيد اهلل بن 61)
٤تمد بن  (8/412ىـ.انظر: الثقات البن حبان )211ىـ، ومات بعد أن عمى سنة 126معُت وإسحاق بن إبراىيم وعلي بن ا١تديٍت ولد سنة 

 م.1973=   ى 1393 ،1حبان بن أٛتد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، دائرة ا١تعارف العثمانية ْتيدر آباد الدكن ا٢تند، ط:
(، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري، ٖتقيق : سامل ٤تمد عطا ، ٤تمد علي معوض، دار الكتب 156و8/155االستذكار ) 62)

 م.2000 –ه1421، 1بَتوت، ط: –العلمية 
 .(8/157ا١تصدر السابق ) 63)
(، أبو ٤تمد موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي ٍب الدمشقي اٟتنبلي، 2/297( روضة الناظر وجنة ا١تناظر )64

 .م2002-ىـ1423، 2الشهَت بابن قدامة ا١تقدسي، ملسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ط:
 -كّليَّة الشَّريعة، دار الفكر   -ة الزَُّحْيِلّي أستاذ ورئيس قسم الفقو اإلسالمّي وأصولو ّتامعة دمشق ( أ.د. َوْىبَ 7/549الفقو اإلسالمي وأدلتو ) 65)

 .4دمشق، ط: –سوريَّة 
 .2الكويت،ط: –الكويت، دار السالسل  –(، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 15/282ا١توسوعة الكويتية ) 66)
 (، تصدر عن منظمة ا١تل٘تر اإلسالمي ّتدة.٣9/1311تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي ) 67)
 .http://www.alifta.com ( موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء7/474أْتاث ىيئة كبار العلماء ) 68)

(، عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم العاصمي القحطاين اٟتنبلي النجدي )ت: 4/262اإلحكام شرح أصول األحكام البن قاسم ) (69
 ه.1406، 2ىـ(، ط:1392

 ( الروضة الندية شرح الدرر البهية، أبو الطيب ٤تمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل اٟتسيٍت البخاري الِقنَّوجي، دار ا١تعرفة.70
رشد اٟتفيد (، أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن رشد القرطيب الشهَت بابن 2/457( بداية آّتهد وهناية ا١تقتصد )71

 م.1975ىـ/1395، 4ىـ(، مطبعة مصطفى البايب اٟتليب وأوالده، مصر، ط:595)ا١تتوَب:
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(، ٤تمد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهلل ا١تواق ا١تالكي )ا١تتوَب: 8/426( التاج واإلكليل ١تختصر خليل )72
 .م1994-ىـ1416، 1ىـ(، دار الكتب العلمية، ط:897

 .(17/155( ا١توسوعة الفقهية الكويتية )73
م. واإلمام ا١تاوردي ىو: علي بن ٤تمد 1994 -ىـ 1414، 1(، ا١تاوردي، دار الكتب العلمية، ط:13/352اٟتاوي ُب الفقو الشافعي ) 74)

الدنيا والدين" و "األحكام السلطانية" حبيب، أبو اٟتسن ا١تاوردي: أقضى قضاة عصره. من أصحاب التصانيف الكثَتة النافعة. من كتبو "أدب 
 (. 4/327( األعالم )21/297ىـ.  انظر: والواُب بالوفيات )450و"اٟتاوي" ُب فقو الشافعية. توُب سنة 

ىـ(، ٖتقيق: أبو ٘تيم ياسر بن 449ابن بطال أبو اٟتسن علي بن خلف بن عبد ا١تلك )ت:  (،8/416( شرح صحيح البخاري البن بطال )75
 م.2003 -ىـ 1423، 2السعودية، الرياض، ط: -، مكتبة الرشد إبراىيم

 .( ا١تصدر نفسو76
،  1671(. وأخرجو مسلم باب حكم احملاربُت وا١ترتدين، برقم 1/56، )233( أخرجو البخاري برقم باب أبوال اإلبل والدواب والغنم، برقم 77

(3/1296.) 
 .(281و5/280ا١توسوعة الفقهية الكويتية ) 78)
ىـ(، دار الكتب 587(، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساين اٟتنفي )ت: 7/57( ، والبدائع ) 3/158ابن عابدين ) 79)

 (.299/ 10(، وروضة الطالبُت )445 – 444/ 2م. وبداية آّتهد )1986 -ىـ 1406، 2العلمية، ط:
ىـ(، دار إحياء الًتاث 885ن ا١ترداوي الدمشقي الصاٟتي اٟتنبلي )ا١تتوَب: عالء الدين أبو اٟتسن علي بن سليما (،10/150( اإلنصاف )80

 .بدون تاريخ - 2العريب، ط:
 ىـ.1428 -1422، 1ىـ(، دار ابن اٞتوزي، ط:1421(، ٤تمد بن صاّب بن ٤تمد العثيمُت )ا١تتوَب: 10/342( الشرح ا١تمتع )81
(. وصحيح مسلم باب وجوب طاعة األمراء 9/47، )7055سًتون كفرا بواحا( برقم( صحيح البخاري باب قول النيب صلى اهلل عليو وسلم "82

 (.3/1470، )1709ُب غَت معصية، برقم 
 (.3/1478(، )1851) -58( صحيح مسلم باب األمر بلزوم اٞتماعة عند ظهور الفنت حديث رقم 83

 .4543يقات اٟتسان على صحيح ابن حبان برقم، وصححو األلباين ُب التعل1026( حديث رقم 2/492السنة البن أيب عاصم ) 84)
عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذيل  (،1/104)468( كنز العمال باب أحكام البيعة من اإلكمال، برقم 85

، 5سقا، ملسسة الرسالة، ط:صفوة ال -ىـ(،  ٖتقيق: بكري حياين 975ا٢تندي الربىانفوري ٍب ا١تدين فا١تكي الشهَت با١تتقي ا٢تندي )ت: 
 م.1981ىـ/1401

(، ٤تمد بن حبان بن أٛتد بن 4/622، )1718أخرجو بن حبان ُب صحيحو باب ذكر لفظة قد توىم غَت ا١تتبحر ُب صناعة .. برقم  86)
 1408، 1رسالة، بَتوت، ط:ىـ(، ٖتقيق شعيب األرنلوط، ملسسة ال354حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، الُبسيت )ت: 

 م. 1988 -ىـ 
 (.1/141، )696( أخرجو البخاري ُب صحيحو باب إمامة ا١تفتون وا١تبتدع، برقم 87
 ( .5/778) 14358( كنز العمال، باب الًتغيب ُب اإلمارة، رقم 88
 ٤تب الدين ا٠تطيب. عبد الباقي و(، أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، ٖتقيق ٤تمد فلاد 13/122( فتح الباري)89
،تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالم بن عبد اهلل 22( ينظر قاعدة ٥تتصرة ُب وجوب طاعة اهلل ورسولو ووالة األمور ص90

والتوجيو باٟترس الوطٍت، ا١تملكة العربية  ىـ(، ٖتقيق: عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، جهاز اإلرشاد728بن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي )ت: 
 ىـ1417، 2السعودية، ط:

 (.12/225( شرح النووي على صحيح مسلم )91
 (.12/239( شرح النووي على صحيح مسلم )92
، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اٞتزائري، مطابع 9( حقيقة اٞتهاد ُب سبيل اهلل وحرمة ا٠تروج على حكام ا١تسلمُت ص93

 . 1الرشد، ط:
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، ومسلم كتاب اإلمارة، باب ٖترًن ىدايا العمال، 9/70(، 7174صحيح البخاري، كتاب االحكام،  باب ىدايا العمال، رقم) 94)
 .3/1463 (،1832رقم)
 (.4/567(، )2946أبوداود ، كتاب ا٠تراج واإلمارة والفيء، باب ُب ىدايا العمال، رقم ) 95)
 (.12/219( شرح النووي على صحيح مسلم )96

ند (، صحيح ابن خزدية، الزكاة ا١تختصر من ا١تختصر من ا١تس2943سنن أيب داود، كتاب ا٠تراج واإلمارة والفيء، باب أرزاق العمال، رقم ) 97)
 .4/5(، 2369، رقم )اض اإلمام للعامل على الصدقة رزقً على الشريطة اليت ذكرهتا ُب أول الكتاب، باب فر 

 (.16/67عبداحملسن العباد ) –( شرح سنن أيب داوود 98
 (.12/349( فتح الباري )99

 (.3/613(، )1335( سنن الًتمذي، باب ما جاء ُب ىدايا األمراء ، رقم 100
جامعة  –(. والزحيلي ىو األستاذ الدكتور وىبة الزحيلي، أستاذ ورئيس قسم الفقو اإلسالمي وأصولو 8/101وأدلتو )( الفقو اإلسالمي 101

 سوريا. -دمشق
(، ومسلم ، كتاب األقضية،   باب كراىة 7158صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب ىل يقضي القاضي أو يفيت وىو غضبان  رقم ) 102)

 .1342/ 3(، 1717قم )قضاء القاضي وىو غضبان، ر 
(، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعو 3/111(، )2359صحيح البخاري، كتاب ا١تساقاة، باب سكر األهنار، رقم ) 103)

 (. 4/1829(، )2357صلى اهلل عليو وسلم  رقم)
 القاىرة. –الًتاث اإلسالمي ، ٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكاين، مكتبة (2/374( الدراري ا١تضية شرح الدرر البهية )104

 (.2/252الروضة الندية شرح الدرر البهية ) 105)
 .1ىـ(، دار ابن حزم، ط:٤1250تمد بن علي بن ٤تمد الشوكاين اليمٍت )ا١تتوَب: (، 1/825السيل اٞترار ا١تتدفق على حدائق األزىار) 106)
 (.8/105الفقو اإلسالمي وأدلتو ) 107)
 (.33/305)ا١توسوعة الفقهية الكويتية  108)
(، ومسلم ، كتاب اإلديان، باب قول النيب صلى اهلل 9/4(، )6874البخاري، كتاب الديات، باب قول اهلل تعاىل: }ومن أحياىا{، رقم ) 109)

 (. 1/98(، )98، رقم )«من ٛتل علينا السالح فليس منا»عليو وسلم: 
 (.16/169شرح النووي على مسلم ) 110)
(. ومسلم،  9/49(، )7072، رقم) «من ٛتل علينا السالح فليس منا»قول النيب صلى اهلل عليو وسلم: البخاري، كتاب الفنت، باب  111)

 (.4/2020(، )2617كتاب الرب والصلة واآلداب، باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم، رقم )
 (. 4/2020(، )2616رقم) صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة و اآلداب،  باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم، 112)
 (.7/185طرح التثريب ) (113
(، والبيهقي ُب السنن الكربى،  باب كراىية بيع العصَت ٦تن يعصر ا٠تمر ، والسيف 3/24(، )2350( الطرباين ُب ا١تعجم األوسط، رقم )114

 (.5/535(، )٦10779تن يعصي اهلل عز وجل بو  رقم )
 بإسناد ضعيف. (18/136، )(286عجم األوسط، رقم )( الطرباين ُب ا١ت115
 (.6/508(، )33369( مصنف ابن ايب شيبة، كتاب السَت، باب ما يكره أن حيمل إىل العدو فيتقوى بو ، رقم )116
 (.6/508(، )33370( ا١تصدر السابق، رقم )117
 (.6/508(، )33372( ا١تصدر السابق، رقم )118
 (.5/189( الفقو اإلسالمي وأدلتو )119
 (.4/543)ا١تصدر السابق  (120
 (.2/11676( ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي )121
 (.8/135( ا١توسوعة الفقهية الكويتية )122
 (.9/1503( ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي )123
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 (.1457/ 3(، )1825صحيح مسلم / كتاب اإلمارة،  باب كراىة اإلمارة بغَت ضرورة ، رقم) 124)
 (.1457/ 3(، )1826( ا١تصدر السابق، رقم)125
 (.12/210نووي على مسلم باب كراىة اإلمارة بغَت ضرورة )( شرح ال126
 ( أخرجو أبو داوود ُب سننو باب كيف األذان، وابن ماجو باب بدأ األذان، وا٢تيثمي ُب موارد الظمآن ُب باب ُب ما جاء ُب األذان127
 (.1/50( األحكام السلطانية للماوردي )128

 قائمة المصادر والمراجع
 .http://www.alifta.comأْتاث ىيئة كبار العلماء، موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء  .1
 م.2013ىـ 5،1434دمشق ط: –أثر األدلة ا١تختلف فيها )مصادر التشريع التبعية(، مصطفى ديب البغا، دار القلم  .2
ي، أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهَت با١تاوردي )ت: األحكام السلطانية للماورد .3

 .القاىرة –ىـ(، دار اٟتديث 450
ىـ(، 631اإلحكام ُب أصول األحكام، أبو اٟتسن سيد الدين علي بن أيب علي بن ٤تمد بن سامل الثعليب اآلمدي )ت:  .4

 لبنان. -دمشق -وتٖتقيق: عبد الرزاق عفيفي، ا١تكتب اإلسالمي، بَت 
ىـ(، ٖتقيق 456اإلحكام ُب أصول األحكام، أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاىري )ت:  .5

 أٛتد ٤تمد شاكر، دار اآلفاق اٞتديدة، بَتوت. 
نجدي )ت: اإلحكام شرح أصول األحكام البن قاسم، عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم العاصمي القحطاين اٟتنبلي ال .6

 ه.1406، 2ىـ(، ط:1392
 إحكام الفصول ُب أحكام الوصول للباجي.  .7
االستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري، ٖتقيق : سامل ٤تمد عطا ، ٤تمد علي معوض، دار الكتب  .8

 م.2000 –ه1421، 1بَتوت، ط: –العلمية 
 الورقات.اإلشارات ُب األصول ا١تالكية ُب حاشية الوسي على  .9

ىـ(،ٖتقيق: ٤تمد عبد السالم 751إعالم ا١توقعُت، ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية )ت:  .10
 م.1991 -ىـ 1411، 1يَتوت، ط: –إبراىيم، دار الكتب العلمية 

األم الشافعي، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد ا١تطلب بن عبد مناف ا١تطليب القرشي  .11
 م. 1990ىـ/1410بَتوت، الطبعة: بدون طبعة،  –ىـ(، دار ا١تعرفة 204ا١تكي )ا١تتوَب: 

ىـ(، دار إحياء الًتاث 885اٟتنبلي )ا١تتوَب:  اإلنصاف، عالء الدين أبو اٟتسن علي بن سليمان ا١ترداوي الدمشقي الصاٟتي .12
 .بدون تاريخ - 2العريب، ط:

، 2ىـ(، دار الكتب العلمية، ط:587بدائع الصنائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساين اٟتنفي )ت:  .13
 م.1986 -ىـ 1406

ٛتد بن رشد القرطيب الشهَت بابن رشد اٟتفيد )ا١تتوَب : بداية آّتهد وهناية ا١تقتصد، أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أ .14
 م. 1975ىـ/1395، 4ىـ(، مطبعة مصطفى البايب اٟتليب وأوالده، مصر، ط:595

التاج واإلكليل ١تختصر خليل، ٤تمد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهلل ا١تواق ا١تالكي  .15
 .م1994-ىـ1416، 1ب العلمية، ط:ىـ(، دار الكت897)ا١تتوَب: 

تبصرة اٟتكام ُب مناىج األقضية واألحكام البن فرحون، إبراىيم بن علي بن ٤تمد، ابن فرحون، برىان الدين اليعمري  .16
 م. 1986 -ىـ 1406، 1ىـ(، مكتبة الكليات األزىرية، ط:799)ا١تتوَب: 

http://www.alifta.com/
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 -ىـ1419، 1لبنان، ط:-، دار الكتب العلمية بَتوتتذكرة اٟتفاظ، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد الذىيب .17
 م. 1998

الثقات البن حبان، ٤تمد بن حبان بن أٛتد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، دائرة ا١تعارف العثمانية ْتيدر آباد الدكن  .18
 م.1973=   ى 1393، 1ا٢تند، ط:

 671:تزرجي مشس الدين القرطيب )بكر بن فرح األنصاري ا٠تاٞتامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب  .19
 م. 2003ىـ/  1423ىـ(، ٖتقيق: ىشام ٝتَت البخاري، دار عامل الكتب، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة: 

 م. 1994 -ىـ 1414، 1اٟتاوي ُب الفقو الشافعي، ا١تاوردي، دار الكتب العلمية، ط: .20
اهلل وحرمة ا٠تروج على حكام ا١تسلمُت، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اٞتزائري، حقيقة اٞتهاد ُب سبيل  .21

 . 1مطابع الرشد، ط:
 القاىرة. –الدراري ا١تضية شرح الدرر البهية، ٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكاين، مكتبة الًتاث اإلسالمي  .22
خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل اٟتسيٍت البخاري الِقنَّوجي،  الروضة الندية شرح الدرر البهية، أبو الطيب ٤تمد صديق .23

 دار ا١تعرفة.
روضة الناظر وجنة ا١تناظر، أبو ٤تمد موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي ٍب الدمشقي  .24

 م2002-ىـ1423، 2ط: اٟتنبلي، الشهَت بابن قدامة ا١تقدسي، ملسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع،
 سد الذرائع ُب الشريعة اإلسالمية، ٤تمد ىشام الربىاين، دار الفكر دمشق.  .25
 .الرياض –مكتبة ا١تعارف ، ٤تمد ناصر الدين األلباين، السلسلة الصحيحة لأللباين .26
 .دار الفكر، دٖتقيق : ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتمي، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي سنن أيب داود، .27
ىـ(، ٖتقيق حسن عبد 303السنن الكربى للنسائي، أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساين، النسائي )ت:  .28

 م.   2001 -ىـ  1421، 1بَتوت، ط: –ا١تنعم شليب بإشراف شعيب األرنلوط، ملسسة الرسالة 
ىـ(، ٖتقيق عبد 458ا٠تراساين، أبو بكر البيهقي )ت:  سنن البيهقي، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠ُتْسَرْوِجردي .29

 م. 1989 -ىـ 1410، 1ا١تعطي أمُت قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ـ باكستان، ط:
 –دار إحياء الًتاث العريب ، ٖتقيق : أٛتد ٤تمد شاكر وآخرون، ٤تمد بن عيسى أبو عيسى الًتمذي السلمي، سنن الًتمذي .30

 .بَتوت
 –ا١تكتب اإلسالمي ، ق : ٤تمد ناصر الدين األلباينيق(، ٖت287ت :  ) عمرو بن أيب عاصم، البن أيب عاصمالسنة  .31

 ه.1400،  1، ط:بَتوت
 م. 2006-ىـ1427القاىرة، الطبعة:  -سَت أعالم النبالء، مشس الدين الذىيب، دار اٟتديث .32
ىـ(، دار ابن حزم، 1250الشوكاين اليمٍت )ا١تتوَب:  السيل اٞترار ا١تتدفق على حدائق األزىار، ٤تمد بن علي بن ٤تمد .33

 .1ط:
شرح تنقيح الفصول، أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي الشهَت بالقراُب ٖتقق: طو عبد  .34

 م. 1973 -ىـ1،1393الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية ا١تتحدة، ط:
 عبداحملسن العباد –شرح سنن أيب داوود  .35
شرح صحيح البخاري البن بطال، باب ال يسب الرجل والديو، ابن بطال أبو اٟتسن علي بن خلف بن عبد ا١تلك )ت:  .36

 م. 2003 -ىـ 1423، 2السعودية، الرياض، ط: -ىـ(، ٖتقيق: أبو ٘تيم ياسر بن إبراىيم، مكتبة الرشد 944
ىـ(، ٖتقق : 716ري، أبو الربيع، ٧تم الدين )ت : شرح ٥تتصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكرًن الطوُب الصرص .37

 م. 1987ىـ /  1407،  1عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، ملسسة الرسالة، ط:
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 ىـ.1428 -1422، 1ىـ(، دار ابن اٞتوزي، ط:1421الشرح ا١تمتع، ٤تمد بن صاّب بن ٤تمد العثيمُت )ت:  .38
 بَتوت.  –صحيح البخاري، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخاري اٞتعفي، دار ابن كثَت ، اليمامة  .39
، ىـ(311: تصحيح ابن خزدية، أبو بكر ٤تمد بن إسحاق بن خزدية بن ا١تغَتة بن صاّب بن بكر السلمي النيسابوري ) .40

 .بَتوت –ا١تكتب اإلسالمي ، ق: د. ٤تمد مصطفى األعظمييقٖت
ىـ(، ٖتقيق ٤تمد فلاد عبد الباقي، دار إحياء 261لم، مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتي النيسابوري )ت: صحيح مس .41

 بَتوت. –الًتاث العريب 
صحيح ابن حبان، ٤تمد بن حبان بن أٛتد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، الُبسيت )ت:  .42

 م.  1988 -ىـ  1408، 1سسة الرسالة، بَتوت،  ط:ىـ(، ٖتقيق شعيب األرنلوط، مل 354
العناية شرح ا٢تداية، ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ ٚتال الدين  .43

 ىـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.786الرومي البابرٌب )ت: 
د بن عبد اٟتليم بن عبد السالم ابن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي )ت: الفتاوى الكربى، تقي الدين أبو العباس أٛت .44

 م. 1987 -ىـ 1408، 1ىـ(، دار الكتب العلمية، ط:728
 فتح الباري، أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، ٖتقيق ٤تمد فلاد عبد الباقي و ٤تب الدين ا٠تطيب. .45
ة والدراية من علم التفسَت، ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمٍت )ا١تتوَب: فتح القدير اٞتامع بُت فٍت الرواي .46

 ىـ. 1414 - 1دمشق، بَتوت، ط: -ىـ(، دار ابن كثَت، دار الكلم الطيب 1250
 دار الفكر .ىـ(، 861فتح القدير البن ا٢تمام ، كمال الدين ٤تمد بن عبد الواحد السيواسي ا١تعروف بابن ا٢تمام )ا١تتوَب:  .47
 ىـ(، عامل الكتب. 684الفروق للقراُب، أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي القراُب )ت:  .48
كّليَّة الشَّريعة، دار الفكر   -الفقو اإلسالمي وأدلتو، َوْىَبة الزَُّحْيِلّي أستاذ ورئيس قسم الفقو اإلسالمّي وأصولو ّتامعة دمشق  .49

 .4دمشق، ط: –سوريَّة  -
 قاعدة سد الذريعة بُت اإلعمال واإلمهال، صاّب بن عبداهلل النفيسة، قاض باحملكمة الكربى بأّٔا.  .50
قاعدة ٥تتصرة ُب وجوب طاعة اهلل ورسولو ووالة األمور، تقي الدين أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية اٟتراين اٟتنبلي  .51

بدر، جهاز اإلرشاد والتوجيو باٟترس الوطٍت، ا١تملكة العربية السعودية، ىـ(، ٖتقيق: عبد الرزاق بن عبد احملسن ال728:ت)
 ىـ1417، 2ط:

كنز العمال، عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذيل ا٢تندي الربىانفوري ٍب ا١تدين فا١تكي الشهَت  .52
 م.1981ىـ/1401، 5ة الرسالة، ط:صفوة السقا، ملسس -ىـ(، ٖتقيق: بكري حياين 975با١تتقي ا٢تندي )ت: 

، ىـ(711: تلسان العرب،  ٤تمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ٚتال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ) .53
 . ىـ 1414 - ،3، ط:بَتوت –دار صادر 

 ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي، تصدر عن منظمة ا١تل٘تر اإلسالمي ّتدة. .54
 بَتوت. -كر آّموع للنووي، دار الف .55
يوسف الشيخ ، ٖتقيق ىـ(666: تزين الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر اٟتنفي الرازي )، ٥تتار الصحاح .56

 .صيدا –الدار النموذجية، بَتوت  -ا١تكتبة العصرية ، ٤تمد
دار ، ٖتقيق : مصطفى عبد القادر عطا، ٤تمد بن عبداهلل أبو عبداهلل اٟتاكم النيسابوري ا١تستدرك على الصحيحُت للحاكم، .57

 .1990 – 1411،  1، ط:بَتوت –الكتب العلمية 
 م.  1995 -ىـ  1416، ، 1القاىرة، ط: –مسند أٛتد بن حنبل، ٖتقيق أٛتد ٤تمد شاكر، دار اٟتديث  .58
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، ٖتقيق : كمال مصنف ابن ايب شيبة )ا١تصنف ُب األحاديث واآلثار(، أبو بكر عبد اهلل بن ٤تمد بن أيب شيبة الكوُب .59
 ه1409،  1الرياض، ط: –يوسف اٟتوت، مكتبة الرشد 

ق: يقٖت ،ىـ(360: تسليمان بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين ) ا١تعجم األوسط للطرباين، .60
 .القاىرة –دار اٟترمُت ، طارق بن عوض اهلل بن ٤تمد ، عبد احملسن بن إبراىيم اٟتسيٍت

 البن قدامة، أبو ٤تمد موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي ٍب الدمشقي اٟتنبلي، ا١تغٍت .61
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The Impact of Bridging Excuses to Achieve Community Security 
 

Abstract : 

 

Dr. Sadiq Mohammed Al-Abyadh 

Dr. Eissa Mubarak Ajrah 

This research attempted to show the effect of bridging the excuses in achieving community 

security and preventing security imbalances. In the first chapter, the research deals with the 

meaning of excuses in the language and terminology of fundamentalists, then outlines the 

types of pretexts and their pillars, and the doctrine of those who say as an argument and a 

source of legislation and the evidence in that. Likewise, the doctrine of those who say it is 

not an argument and a source of legislation. Besides, it guides them as they went to. It 

shows examples of bridging excuses in the four sects.  It discusses in the second chapter 

the effect of bridging the excuses in achieving security for the community, and preventing 

any security imbalance, that is by showing the consequences of killing the group by one 

and setting an end to its owners. Likewise, the effect of obedience to the unjust ruler and 

not rebel against him with a sword or stirring up strife around him. And the benefits of 

preventing the judge from taking gifts from those who were not used to his testimonies, 

and preventing him from judging and ruling among opponents if he is angry, hungry or 

sad, that can result from the statement that it is forbidden to intimidate the security and 

community rights and to threating them by weapons. Also, The prohibition of selling 

weapons during times of crises and war. Likewise, preventing the non-competent and non-

specialist from practicing his work or profession that is not within his specialization. 

The research concluded that killing the group by one, establishing the punishment on those 

who do bad deeds, and preventing the establishment the punishments by the general public 

will bring security and stability to the community .Also , the obedience to the unjust ruler 

and not going out against it prevents bloodshed, wasting more money and killing infallible 

souls, towards that when the judge is prevented from accepting gifts and ruling in anger 

that makes him more fair, just, and preserves people's rights and makes society safe. And 

like this in the prevention of intimidation of people, and the prohibition of selling weapons 

in strife and prevent incompetent and unqualified people from practicing work out of their 

specialization.  
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 م 2019 ديسمرب ،(2) العدد ،الثاني، اجمللد الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةجملة  

 عقوبة التعزير وآثار تطبيقها على المجتمع في ضوء الفقو ورأي القانون اليمني
    *د. ضبود أضبد ؿبمد عبده الفقيو

 :ملخصال
 .آلو كصحبو كمن كااله  كبعداغبمد هلل كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ خلق اهلل ؿبمد بن عبداهلل كعلى      
فلسفة العقوبات يف الشريعة اإلسبلمية تقـو على ضباية مصاٌف اعبماعة من جهة كضباية اؼبصاٌف  فإف       

كفل لو ت, كأحاطو بسياج من الضوابط اليت ابالغن  االضركرية من جهة أخرل, فقد اىتم اإلسبلـ باجملتمع اىتمامن 
التعازير اؼبختلفة للجرائم اليت ال تتناىى كال ديكن حصرىا, أك عدىا, لذا ال بد األمن كاالستقرار, كؽبذا شرعت 

ىا يف اغبد من اعبرائم اليت يتعرض ؽبا اجملتمع, مع أثر ضوء الفقو كالقانوف اليمين, ك  من دراسة ىذا اؼبوضوع يف
أكتب يف ىذا البحث  بياف صورة ؾبملة عن اعبرائم اليت يستحق مرتكبها التعزير, كمن أجل ذلك ارتأيت أف

 .القانوف اليمين الذم ىو بعنواف: عقوبة التعزير كآثار تطبيقها على اجملتمع يف ضوء الفقو كرأم
سب اؼبصلحة, حبكتتضح أمهية البحث يف بياف أحكاـ عقوبة التعزير كآثار تطبيقها, فهي مسألة متجددة      

آراء الفقهاء القدامى كاؼبعاصرين كرأم القانوف  كستكوف دراستها يف ضوء نصوص الشريعة اإلسبلمية كبياف
 .اليمين

 مفهـو عقوبة التعزير كحكمها كأنواعها كآثار تطبيقها يف اجملتمع.  هدؼ البحث بيافى ستكي
للغرض اؼبقصود منو ىو اؼبنهج الوصفي,  األىداؼ حبثي كمؤدين  اإف اؼبنهج الذم أراه ؿبققن  :منهج البحث

 .القائم على االستقراء كالتحليل
 مقدمة:

اغبمد اهلل رب العاؼبٌن كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ خلق اهلل ؿبمد بن عبداهلل كعلى آلو كصحبو كسلم 
  :كثًننا كبعد  اتسليمن 

دالة كالرضبة يف إعماؿ حق اؼبتهم فإف نظاـ التجرًن كالعقاب يف ظل الشريعة اإلسبلمية يراعي مقتضيات الع
يف  اكحق اجملتمع على السواء, كذلك من خبلؿ مبدأ )ال جردية كال عقوبة إال بنص(, كىو مبدأ مقرر سلفن 

عىثى رىسيوالن  :الشريعة اإلسبلمية, منذ نزكؿ القرآف الكرًن, قاؿ تعاىل  .(1) كىمىا كين ا ميعىذًِّبٌنى حىَّت  نػىبػٍ
إف سياسة التجرًن كالعقاب يف اإلسبلـ سياسة ال تتغًن, كتتميز باالستقرار يف ؾباؿ مصاٌف اجملتمع العليا, 

  الكليات اػبمس. –كمقوماتو األساسية اليت تتمثل يف حفظ

 .جامعة حضرموت اؼبشارؾ, قسم الدراسات اإلسبلمية, كلية اآلداب,أستاذ الفقو * 
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 د. ضبود أضبد ؿبمد عبده الفقيو    ...على اجملتمع تطبيقها ثارآك  عقوبة التعزير

على أمنة, كؼبا كاف موضوع  التعزير من السعة دبكاف  ااجملتمع, كحفاظن فبا سبق تتضح عناية اإلسبلـ باستقرار 
كجرائمو متعددة كمتشاهبة كمتجددة, كيصعب حصرىا, أك عدىا, فبل بد من دراسة ىذا اؼبوضوع يف ىذا 
البحث, كإظهار موقع التعزير يف نظاـ العقوبات يف الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اليمين, كدكره يف اغبد من 

عبرائم اليت يتعرض ؽبا اجملتمع اإلسبلمي, مع بياف صوره ؾبملة عن اعبرائم اليت يستحق مرتكبها التعزير, كمن ا
أجل ذلك اخرتت ىذا البحث الذم ىو بعنواف: عقوبة التعزير كآثار تطبيقها على اجملتمع يف ضوء الفقو كرأم 

 القانوف اليمين: دراسة مقارنة.
 :أىمية البحث وأسباب اختياره

اإلسهاـ يف بياف أحكاـ عقوبة التعزير كآثار تطبيقها, كما يستحدث فيها من مسائل  معاصرة, كذلك  -1
  .بدراستها يف ضوء نصوص الشريعة, كبياف آراء الفقهاء القدامى كاؼبعاصرين, كرأم القانوف اليمين

  .ؼبا ؽبذا اؼبوضوع من أمهية  بالغة خاصة يف ىذا الزماف الذم زادت فيو اعبرائم -2
  .اؼبسامهة يف إبراز مسائل الفقو اإلسبلمي, كتيسًن الوصوؿ إليها كبحث علمي مستقل -3

  :مشكلة البحث
كيف نظر الفقو اإلسبلمي اؼبعاصر, كاؼبشرِّع القانوين اليمين إىل عقوبة التعزير كآثار تطبيقها يف الوسائل 

 لتطبيق منهج عقوبة التعزير؟., ككيفية إجياد اغبلوؿ كالطرؽ اؼبناسبة اكأثرن  ااؼبعاصرة حكمن 
  :أىداف البحث

  .بياف مفهـو عقوبة التعزير كحكمها كأنواعها كآثار تطبيقها يف اجملتمع عند الفقهاء كالقانوف اليمين -1
 بياف رأم اإلسبلـ يف آثار تطبيق عقوبة التعزير.  -2
  .عاصرةاؼبسامهة يف إبراز الطرؽ الشرعية لتطبيق عقوبة التعزير بالطرؽ اغبديثة كاؼب -3
 .اؼبسامهة يف تبيٌن, أنواع عقوبة التعزير كتوضيحها كآثار تطبيقها -4

  :الدراسات السابقة
بالقانوف  ابعد التتبع كاالستقراء مل أقف حبسب علمي من تعرض ؼبسألة عقوبة التعزير كآثار تطبيقها مقارنن 

 اليمين.
ىذا خيتلف عنها من حيث إنين تكلمت فيو عن عقوبة التعزير, كلكن حبثي  افهناؾ دراسات سابقة كثًنة جدن 

ليمين, كىو اعبديد يف عن عقوبة التعزير كآثار تطبيقها يف اجملتمع, كأنو مقارف بٌن الفقو اإلسبلمي كالقانوف ا
 .ىذا البحث
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  :منهج البحث
للغرض اؼبقصود منو اؼبنهج الوصفي القائم على االستقراء  األىداؼ حبثي كمؤدين  اإف اؼبنهج الذم أراه ؿبققن 

كالتحليل, كذلك من خبلؿ تتبع النصوص الشرعية, كأقواؿ الفقهاء  كاالجتهادات الفقهية اؼبعاصرة, كرأم 
  .القانوف اليمين, كإجياد اغبلوؿ كالطرؽ اؼبناسبة ؼبنهج عقوبة التعزير كآثار تطبيقها يف اجملتمع

 خطة البحث
   :كتشتمل على مقدمة كسبهيد, كستة مباحث, كخاسبة, كىي على النحو اآليت     

, , كفيها: أمهية البحث, كأسباب اختياره, مشكلة البحث, أىداؼ البحث, الدراسات السابقةمقدمة البحث
  :منهج البحث

 الوقت اغباضر, كتعريف , كيف القانوف اليمين, أمهية نظاـ التعزير يفاكفيو تعريف التعزير لغة كاصطبلحن  :تمهيد
 .العقوبة يف الشريعة كالقانوف اليمين

  :مشركعية التعزير كحكمو كأسبابو يف الفقو اإلسبلمي كالقانوف اليمين, كفيو مطلباف :المبحث األول
 .مشركعية التعزير يف الفقو اإلسبلمي كالقانوف اليمين :المطلب األول
  .لفقو اإلسبلمي كالقانوف اليمينحكم التعزير كأسبابو يف ا :المطلب الثاني
 .أقساـ التعزير يف الفقو اإلسبلمي كالقانوف اليمين :المبحث الثاني
   .مقدار العقوبات التعزيرية يف الفقو اإلسبلمي كالقانوف اليمين :المبحث الثالث
 أنواع العقوبات التعزيرية يف الفقو اإلسبلمي. :المبحث الرابع

 .قوبات التعزيرية يف القانوف اليمينأنواع الع :المبحث الخامس
 عقوبة التعزير على اجملتمع.أثار تطبيق  :المبحث السادس

 التمهيـــد
 .تعرف التعزير في اللغة واالصطالح وفي القانون اليمني

 تعريف التعزير لغة:  :أواًل 
دينع اعباين أف يعاكد ألنو , لذا قيل للتأديب الذم ىو دكف اغبد تعزير؛ االتعزير لغة ىو التأديب مطلقن 

   .(2)الذنب
, كيطلق على الضرب دكف اغبد, كعلى أشد الضرب كيراد بو التضخيم كالتعظيم كاإلعانة :كمعناه   .(3)اللـو
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كيطلق على التفخيم كالتعظيم, كقد يأيت التعزير دبعىن النصرة؛ ألنو منع للعدك من أذل خصمو, كمنو قولو  
 ا, كيقاؿ عزرتو دبعىن كقرتو, كأيضن (4) كىرىسيولًًو كىتػيعىزِّريكهي كىتػيوىقػِّريكهي كىتيسىبِّحيوهي بيٍكرىةن كىأىًصيبلن  لًتػيٍؤًمنيوا بًالل وً تعاىل: 

ألهنا تدفع  اأدبتو, فالتعزير من أظباء األضداد, كأصلو من العزر دبعىن الرد كالردع كاؼبنع, كقد ظبيت العقوبة تعزيرن 
 ائم أك العودة إىل اقرتافها.اعباين, كترده عن ارتكاب اعبر 

 : ا: تعريف التعزير اصطالحً اثانيً 
  .(5)"التأديب دكف اغبد" :عرؼ اغبنفية التعزير بأنو

 :. كعند الشافعية(6)تأديب كاستطبلع كزجر على ذنوب مل يشرع فيها حدكد كال كفارات :كعند اؼبالكية
 .(7)هلل, أـ آلدمي  اف حقن تأديب على ذنوب مل تشرع فيها اغبدكد كال كفارة سواء أكا

كمن  (8)" ىي العقوبة اؼبشركعة على جناية ال حد فيها,:حيث عر فو ابن قدامة اؼبقدسي بقولو :كعند اغبنابلة
اليت يوقعها اهلل تعاىل كاألكل يف ))التعزير ىو العقوبة اؼبشركعة  :اؼبعاصرين كىبة الزحيلي, حيث عرفو بقولو

   (9)حقوؽ العباد, كالرشوة أك أم نوع من أنواع السب كالشتم ككبوه ((.رمضاف بغًن عذر, أـ على 
يظهر من التعريفات السابقة أف اؼبعين االصطبلحي قد تفرع على اؼبعين اللغوم لو دبعىن التأديب؛ إذ اؼبعىن 

ى اؼبعىن اللغوم عل افيهما متقارب, كىو أف التعزير تأديب اعباين كردعو عن غيِّو, كلكن اؼبعىن الشرعي زاد قيدن 
 .كىو دكف الشرعي, كىذا القيد ميز التعزير عن غًنه من العقوبات, كتعاريف الفقهاء متفقة على ىذا القيد

آلدمي يف كل معصية ال حد فيها كال كفارة, كىو   اهلل تعاىل أك حقن  اكقيل: ىو عقوبة غًن مقدرة ذبب حقن 
 .(10)كاغبدكد يف أنو تأديب استصبلح كزجر

 :في القانون اليمنيتعريف التعزير  :اثالثً 
ـ أف اعبرائم اليت توجب 1994( لسنة 12( من قانوف  اعبرائم كالعقوبات اليمين رقم )14بينت اؼبادة رقم )

إف اعبرائم اليت توجب  :فمن خبلؿ قوؿ اؼبشرع اليمين .التعزير ىي كل فعل معاقب عليو دبقتضى ىذا القانوف
دبقتضى ىذا القانوف يتضح من خبلؿ قولو: ىي كل فعل معاقب عليو, أم:  التعزير ىي كل فعل معاقب عليو

 مقابل ارتكابو األفعاؿ اؼبعاقب عليها. إذ التعزير عقاب تأدييب للجاين كردعو عن غيِّو. 
 أىمية  نظام التعزير في الوقت الحاضر.  

كتقيمو, فحيثما اجتمع اغبق كالقوة   إف اغبق ال ديكن أف يتمثل يف الوجود إال إذا كانت معو القوة اليت ربميو
كاف العدؿ, كإف اغبفاظ على حقوؽ اإلنساف ال ديكن أف يتم إال بوجود العقوبة اليت تردع من تسوِّؿ لو نفسو 

لردع اؼبعتدم على أمواؿ الناس  ااالعتداء على حقوؽ اآلخرين, عندىا يتحقق العدؿ, فكما كضعت حدكدن 
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ت تعزيرية أخرل غًن مقدرة ضباية كصيانة للمجتمع من انتشار الفساد كأنفسهم كزجره, كذلك كضعت عقوبا
كضياع اغبقوؽ, كىذه العقوبات التعزيرية تشمل معظم اعبرائم؛ ألف الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اليمين مل يقدرا 

كمنهم القضاة العقوبات إال عبرائم اغبدكد كالقصاص, كىي قليلة بالنسبة عبرائم التعزير, كفوضتا كالة األمور 
تقدير العقوبات التعزيرية يف ضوء قواعد الشريعة كمبادئها كرأم اؼبشرع اليمين,  كال شك أف ىذا النظاـ فيو 

ؼبواجهة صبيع اعبرائم اليت مل تقدر الشريعة كالقانوف اليمين عقوباهتا, فكل األفعاؿ اؼبخالفة للشريعة  قابلية كبًنة
حسب موازين الشريعة يلحقها التعزير, كإف   اؿبققن  االضارة باعبماعة ضررن يلحقها التعزير ككذلك كل األفعاؿ 

كاف بعض ىذه األفعاؿ الضارة يف أصلها مباحة, كلكنها أصبحت ضارة بالنسبة لزماف كمكاف ميعىيػ نػىٌٍنً, ألف 
, فإذا صار الفعل اؼبباح ضارن  لسبب من  االضرر مرفوع  يف الشريعة كمنهي عنو, ألنو من الظلم كالظلم ؿبـر

عنو يف الشريعة كالقانوف اليمين, ككجب تركو كمعاقبة فاعلو تعزيرن  , كلكن جيب أف يكوف ااألسباب كاف منهيا ن
التعزير بقدر ما يستحقو الفعل الضار باعبماعة من عقاب تعزيرم كأٍف خيلو من التعسف كالظلم, كأف يوزف 

  (11)سدة.ضرر الفعل دبيزاف الشرع ال باألىواء كاػبياالت الفا
لقد اعتنت الشريعة اإلسبلمية أشد العناية حبماية األخبلؽ كاآلداب العامة, كذلك هبدؼ إجياد ؾبتمع مسلم 

, لذلك أكجب التعزير على صبيع األفعاؿ اؼبوجهة ضد  اعن اعبردية, بعيدن  امثايل, بعيدن  عن اؼبيوعة كاللهو احملـر
 األخبلؽ كاآلداب كالقيم اليت جاءت هبا الشريعة اإلسبلمية.  

 :تعريف العقوبة
  :تعريف العقوبة لغة - 1

 .أف ذبازم الرجل دبا فعل من السوء :اسم من العقاب, كالعقاب بالكسر, كاؼبعاقبة
 .(12)كإف عاقبتم فعاقبوا دبثل ما عيوًقٍبتمي بو: أخذه بو, كمنو قولو تعاىل: ابذنبو معاقبة كعقابن يقاؿ عاقبو 

 :اتعريف العقوبة اصطالحً   -2
جزاءه كضعو الشارع للردع كالزجر عن ارتكاب ما هنى عنو, كترؾ ما أمر بو, فهي موانع قبل الفعل زكاجر بعده, 

 على اعبردية اليت ارتكبها.  كىي األمل الذم يلحق اإلنساف جزاءن 
 : غرض من العقوبةال - 3

 ذىب الفقهاء يف كتاباهتم إىل أف الغرض من العقوبة ىو ربقيق الردع كالزجر.
إف مبدأ )ال جردية كال عقوبة إال بنص( ىو مبدأ مقرر سلفا ن يف الشريعة اإلسبلمية, منذ نزكؿ القرآف الكرًن 

عىثى رىسيوالن كىمىا كين ا ميعىذِّ  :قاؿ تعاىل  .(13) ًبٌنى حىَّت  نػىبػٍ
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ديكن اعبـز بأف نظاـ التجرًن كالعقاب يف ظل الشريعة اإلسبلمية يراعي مقتضيات العدالة  :كبناء على ذلك
كالرضبة يف إعماؿ حق اؼبتهم كحق اجملتمع على السواء, فحرمت الشريعة البطش كالتنكيل كالتعذيب, كما 

  .حرمت الشفاعة يف ؾباؿ اعبرائم اػبطرة اليت سبس كياف العقيدة كاجملتمع
 :كفيو مطلبافمشروعية التعزير وحكمو وأسبابو في الفقو اإلسالمي والقانون اليمني,  :ولالمبحث األ

 مشروعية التعزير في الفقو اإلسالمي والقانون اليمني:  :المطلب األول 
 :روعية التعزير في الفقو اإلسالميمش :الفرع األول

ثابت بالنقل كالعقل كإصباع األمة انوف اليمين ريعة اإلسبلمية كالقإف التعزير كنوع من أنواع العقوبات يف الش
 : ذلك, كبياف ذلك على النحو اآليتعلى 
  :: من القرآن الكريمأواًل 

ه اآليات الكردية قولو تعاىل: ىناؾ العديد من اآليات القرآنية اليت تفيد دبضموهنا مشركعية التعزير, من ىذ
بيبلن إف ع كاضربوىن فإف أطعنكم فبل تبغوا عليهن سكالبليت زبافوف نشوزىن فعظوىن كاىجركىن يف اؼبضاج

   (14) اهلل كاف عليًّا كبًننا
 (15).ؽبن اكهتذيبن  اكجو االستدالؿ:  أمر اهلل سبحانو بضرب الزكجات تأديبن 

كمن اؼبعركؼ أف نشوز الزكجة كعدـ طاعتها لزكجها معصية الحد فيها كال كفارة, كىذه اؼبعصية توجب 
 (16)الوعظ  كاؽبجر كالضرب من عقوبات التعزير.التعزير, فيكوف 

كعلى الثبلثة الذين خلفوا حَّت إذا ضاقت عليهم األرض دبا رحبت كضاقت عليهم أنفسهم ((كقولو تعاىل: 
. ككجو االستدالؿ (17)كظنوا أف ال ملجأ من اهلل إال إليو  مث تاب عليهم ليتوبوا إف اهلل ىو التواب الرحيم ((

سوؿ صلى اهلل عليو كسلم ىجر الصحابة الذين نزلت حبقهم ىذه اآلية بعد زبلفهم عن هبذه اآلية أف الر 
اؼبشاركة يف غزكة تبوؾ بغًن عذر كمع مقدرهتم على اعبهاد, كىم "كعب بن مالك, كىبلؿ بن أمية, كمرارة بن 

ت التوبة عليهم الربيع " رضي اهلل عنهم, ككذلك أمر الرسوؿ صلى اهلل علية كسلم اؼبسلمٌن ىجرىم حَّت نزل
 .(18)من اهلل ككانت ىذه اؽبجرة دبثابة عقاب كتعزير ؽبم 

  :من السنة المطهرة :اثانيً 
تعد السنة النبوية األصل التشريعي ؽبذا النظاـ الذم يسمح لويل األمر بأف يقنن اعبرائم كالعقوبات التعزيرية, 
األمر الذم يسهم يف ضبط نظاـ التعزير, كيساعد إىل حد بعيد على مد القاضي بالنظم كالضوابط العملية 
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ىذا اجملاؿ. كالسنة حافلة بالعقوبات التعزيرية  البلزمة لتمكينو من الوصوؿ إىل األحكاـ العادلة كاؼببلئمة يف
  :كاليت ديكن االعتماد عليها كدليل شرعي لعقوبة التعزير, كمن ىذه األحاديث

ما ركم عن عمر بن شعيب عن أبيو عن جده أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:" ال قطع يف شبر كال كثر  - أ
, (19)شبنها, ففيو القطع, كإف كاف دكف ذلك ففيو غـر مثليو حَّت يؤكيو اعبرين, فإذا آكاه اعبرين, كبلغ شبنو

 .(20)كجلدات نكاالن "
ككجو االستدالؿ من ىذا اغبديث الشريف بأف سرقة ماال قطع فيو لعدـ استكماؿ شركط اغبد كاف مل يبلغ 

قيمتو, كضرب النصاب من حيث قيمتو, أك مل تكن السرقة من حرز, ىو معصية غرامة مالية مثلي اؼبسركؽ أك 
على  فعلو, كفيو دليل على اعبمع بٌن عقوبة اؼباؿ كعقوبة البدف, ككل ذلك  ا, أم عقابن السارؽ جلدات نكاالن 

  .(21)تعزير كيعود أمر تقديره للقاضي

" ال جيلد فوؽ عشره أسواط إال يف حد من حدكد اهلل تعاىل", كيف :قوؿ الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم - ب
. ككجو االستدالؿ من (22)فوؽ عشرة أسواط إال يف حد من حدكد اهلل تعاىل " اد أحد حدن ركاية: "ال جيل

, كأما فوؽ العشر فبل جيوز إال يف حد من ااألحاديث أهنا تفيد جبواز اعبلد بأقل من عشر جلدات تعزيرن 
  .حدكد اهلل

د شرب, فقاؿ: اضربوه, عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أيت برجل ق - ج
فمنا الضارب بيده كالضارب بنعلو كالضارب بثوبو", كيف  ركاية أنو قاؿ:)) بكتوه ((  :فقاؿ أبو ىريرة

فأقبلوا عليو يقولوف: ما اتقيت اهلل, ما خشيت اهلل, ما استحييت من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 .(24)عزير بالقوؿ , ككجو االستدالؿ أف التبكيت ىنا ىو من باب الت(23)كسلم"

 (25)أصبع على جواز التعزير الصحابة كمن بعدىم ايل يومنا ىذا كمل يوجد من أنكر مشركعيتو :اإلجماع :ثالثًا
إف العقل السليم ال ينكر العقوبات التعزيرية كيعرتؼ بأهنا ضركرة حتمية لتأديب أصحاب : : المعقولرابًعا

عن كل  اباقي أفراد اجملتمع من جهة أخرل, كزجرىم صبيعن اؼبعاصي  كالفجور من جهة, كإصبلحهم كإصبلح 
آمنٌن  اما خيالف شرع اهلل حَّت تنتهي اعبردية, كتقل الرذيلة, كحيل مكاهنا األمن كالفضيلة, كيكوف الناس إخوانن 

على أنفسهم كأمواؽبم كأعراضهم؛ ألف اؼبسلم من سلم اؼبسلموف من لسانو كيده, فالتعزير ؿبتاج إليو لدفع 
 .(26)فساد كإزالتو من اجملتمعال
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 :مشروعية التعزير في القانون اليمني :الفرع الثاني
دبا أف التعزير مشركع يف القرآف الكرًن كالسنة النبوية اؼبطهرة, كفعل الصحابة كأقواؽبم, كاإلصباع, ككوف القانوف 

ا من الشريعة اإلسبلمية كما كضحت ذلك اؼبادة رقم) دستور اعبمهورية اليمنية لسنة ( من 3اليمين مستمدن
)إف الشريعة االسبلمية مصدر صبيع التشريعات(, فإف التعزير يف القانوف اليمين مشركع, كقد  :ـ بقوؽبا1994

ـ أف اعبرائم اليت 1994( لسنة 12( من قانوف  اعبرائم كالعقوبات اليمين رقم )14ب ينىٍت ذلك اؼبادة رقم )
فمن خبلؿ قولو: إف اعبرائم اليت توجب  .عليو دبقتضى ىذا القانوف توجب التعزير ىي كل فعل معاقب

التعزير)) ىي كل فعل معاقب عليو دبقتضى ىذا القانوف ((. يتضح من خبلؿ قولو: ىي كل فعل معاقب 
 .عليو, أف التعزير مشركع؛ كونو عقابنا تأديبينا للجاين كردعو عن غيو

 حكم التعزير في الفقو اإلسالمي والقانون اليمني:  :المطلب الثاني
 حكم التعزير يف الفقو اإلسبلمي: اختلف الفقهاء يف حكم التعزير على آراء عدة: :أواًل 

 أف حكم  التعزير كاجب إذا ربقق سببو. -رضبو اهلل  -: يرل اإلماـ )مالك( الرأي األول
 .هلل ػ أف حكم التعزير ليس بواجب إف كجد سببكىو رأم اإلماـ الشافعي ػ رضبو ا الرأي الثاني:

قاؿ: " أقيلوا ذكم  فإف رأل السلطاف ترؾ التعزير, جاز تركو إذا مل يتعلق بو حق آدمي ؼبا ركم أف النيب 
 .(27)اؽبيئات عثراهتم إال يف اغبدكد "

األمر فيو, كما مل يكن عليو كوطء جارية امرأتو فيجب امتثاؿ  اأف ما كاف من التعزير منصوصن  الرأي الثالث:
عليو إذا رأل اإلماـ اؼبصلحة فيو أك علم أنو ال ينزجر إال بو كجب ألنو زاجر مشركع غبق اهلل تعاىل  امنصوصن 

 .(28)فوجب كاغبد
 (29)ثانًيا: حكم التعزير في القانون  اليمني:

)اعبرائم  :اعبرائم كالعقوبات بقوؽبا( من قانوف 14حكم التعزير يف القانوف اليمين كاجب كما بينتو اؼبادة رقم )
. فكلمة توجب التعزير لفظ صريح (30)كل فعل معاقب عليو دبقتضى ىذا القانوف(  :اليت توجب التعزير ىي

عليو  اكىنا نرل أف القانوف اليمين أخذ بالرأم الثالث القائل: أف ما كاف من التعزير منصوصن  .على كجوبو
عليو إذا رأل اإلماـ اؼبصلحة فيو, أك علم أنو ال ينزجر إال بو  اكن منصوصن فيجب امتثاؿ األمر فيو, كما مل ي

)اعبرائم اليت  :كجب, ألنو زاجر مشركع غبق اهلل تعاىل فوجب كاغبد, كيتضح ذلك من قوؿ اؼبشرع اليمين
توجب التعزير ىي كل فعل معاقب عليو دبقتضى ىذا القانوف(, فكلمة معاقب عليو دبقتضى ىذا القانوف 

 .متفقة مع الرأم
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القانونية  عليو فيجب امتثاؿ األمر فيو, كىذا يتوافق مع القاعدة اإف ما كاف من التعزير منصوصن  الثالث القائل:
 .) ال جردية كال عقوبة اال بنص ( اليت تقوؿ:

 أقسام التعزير في الفقو اإلسالمي و القانون اليمني: :المبحث الثاني
 أقسام التعزير في الفقو اإلسالمي: :الفرع األول

 :قسم بعض الفقهاء التعزير على ثبلثة أقساـ, ىي كاآليت إصباالن 
 ( التعزير للمصلحة العامة يف غًن معصية.1)
 ( التعزير بسبب اؼبخالفات.2)
 ( التعزير على اؼبعاصي.   3)

عن ىذه األقساـ بشيء من . كسوؼ نتكلم (31)كيرل بعض الفقهاء أنو ال تعزير إال على اؼبعاصي فقط
 التفصيل على النحو اآليت:

 : التعزير للمصلحة العامة في غير معصية: أواًل 
 استدؿ الفقهاء على كجود ىذا النوع من التعزير باألدلة اآلتية:

اهتم بسرقة بعًن, كؼبا ظهر فيما بعد أنو مل يسرقو أخلى سبيلو, كالشاىد يف  رجبلن  ( حبس رسوؿ اهلل 1)
ذلك أف اغببس عقوبة تعزيرية, كالعقوبة ال تكوف إال عن جردية كبعد ثبوهتا, فإذا كاف الرسوؿ قد حبس الرجل 

 .(32)جملرد التهمة فمعىن ذلك أنو عاقبو عليها, كأساس العقاب ىنا ىو للمصلحة العامة
يف أثناء  ابعض الفقهاء أف ىذا اغببس يسمى يف كقتنا اغباضر باغببس االحتياطي, فاحملبوس احتياطين كيرل 

التحقيق ىو شخص مل تثبت إدانتو كحيتمل أف تظهر براءتو, كاغببس بالنسبة لو ليس عقوبة, كإمنا ىو ؾبرد 
احتياطينا يعامل يف السجن معاملة كسيلة احتياطية يف أثناء التحقيق كؼبنعو من اؽبركب, كلذلك فإف احملبوس 

دبجرد االهتاـ فليس معىن ذلك أنو عاقبو  إذا كاف حبس رجبلن  زبتلف عن معاملة احملكـو عليهم, فالرسوؿ 
 . (33)كإمنا ربف ظ عليو حَّت تظهر اغبقيقة

مرأة يف اؼبدينة فسمع ا (34)( كيستدلوف كذلك دبا فعل عمر بن اػبطاب بنصر بن حجاج, فقد كاف يعسي 2)
 تقوؿ:

 أك من سبيلو إىل نصر بن حجاجً      ىل من سبيلو إىل طبرو فأشرهبا     
, فنفاه إىل البصرة , فحلق شعره فازداد صباالن اكأحسنهم شعرن  افلما أصبح أييت بنصر فإذا بو أحسن الناس كجهن 

عل ذلك ؼبصلحة رآىا, كما , إال أنو فاخشية أف يفتنت النساء جبمالو مع أنو مل ينسب إليو أنو ارتكب ؿبرمن 
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عاقب بالنفي صبيغ بن عسل لسؤالو عن الذاريات كاؼبرسبلت كشبههن, كما نفى عمر معنى بن زائدة ؼبا عمل 
, (35), كذلك بعد ما ضربو غًن مرة كحبسوعلى نقش خامت بيت اؼباؿ, كأخذ هبذه الوسيلة منو ماالن  اخاسبن 

تعزيرية أكقعها عمر على نصر بن حجاج؛ ألنو رأل أف كجوده يف كالشاىد يف ىذه القصة أف النفي عقوبة 
 اؼبدينة ضار باؼبصلحة العامة للجماعة, مع أف صبالو ىو الذم أكجده يف ىذا اؼبوقف.

( يقولوف إف من أمثلة التعزير للمصلحة العامة تأديب الصبياف على ترؾ الصبلة كالطهارة, كتأديبهم على ما 3)
ىا الشريعة جرائم, مع أف ىذه األفعاؿ ال تعتب جرائم يف حق الصبياف غًن اؼبميزين, ألهنم يأتوف من أفعاؿ تعتب 

 (36)ليسوا من أىل التكليف, كلكنهم يقرركف ذلك للمصلحة العامة.
( كمن أمثلة التعزير للمصلحة العامة عند الفقهاء منع اجملانٌن من االتصاؿ بالناس إذا كاف اتصاؽبم هبم فيو 4)

 م.ضرر عليه
 : التعزير في المخالفات: اثانيً 

, كلكن اكذلك أف اعباين يعاقب ال باعتباره عاصين  ,يرل بعض الفقهاء أف التعزير قد يكوف على اؼبخالفات
حيث مر بشخص أضجع  ؼبكركه, كحيتجوف لذلك بفعل عمر  ؼبندكب أك فاعبلن  ا, أم تاركن اباعتباره ـبالفن 

((؟ كيقولوف إنو يلـز أف يتكرر  ه بالدُّر ة, كقاؿ لو: )) ىبل حددهتا أكالن شاة يذحبها كجعل حيد الشفرة, فعبل
 .(37)إتياف اؼبكركه كترؾ اؼبندكب مرتٌن يف األقل حَّت ديكن العقاب

 : التعزير على المعاصي: اثالثً 
ؽبا حد يرل بعض الفقهاء أف التعزير ال يكوف إال على اؼبعاصي فقط, اليت ؽبا حد مقرر يف الشرع, أك اليت 

 , كلكن مل جيب لفقد شرط من شركطو) كليس فيها كفارة(, كاؼبعصية إما تكوف برتؾ الواجب أك بإتياف احملـر
 :كيقسم الفقهاء اؼبعاصي على ثبلثة أقساـ
: كالزنا كالسرقة كالشرب كالقذؼ, كىذا يكفي فيو اغبد عن اغببس القسم األول: فيو حد وال كفارة فيو

 كالتعزير.
 كاعبماع يف اإلحراـ كهنار رمضاف, فهذا يكفي فيو الكفارة عن اغبد.  ني: فيو كفارة وال حد فيو:القسم الثا

ال كفارة فيو كال حد: كسرقة ما ال قطع فيو, كتقبيل اؼبرأة األجنبية كاػبلوة هبا, كىذا جيب فيو القسم الثالث: 
 .(38)عند الشافعية اعند األكثرية كجوازن  االتعزير كجوبن 

النوع الثالث تندرج ربتو أغلب اؼبعاصي؛ إذ ىو يشمل صبيع اعبرائم اليت مل جيب فيها اغبد لفقد ركن من كىذا 
 أركاهنا.
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 أقسام التعزير في القانون اليمني: :الفرع الثاني
ـ اؼبتعلقة بالعقوبات التعزيرية نبلحظ 1994( لسنة 12من خبلؿ استقراء مواد قانوف العقوبات اليمين رقم )

ذكر التعزير بسبب اؼبخالفات كالتعزير للمصلح العامة ككذلك التعزير على اؼبعاصي كاألفعاؿ الفاضحة كما أنو 
)اعبرائم اليت توجب التعزير ىي كل فعل معاقب  :( من قانوف اعبرائم كالعقوبات بقوؽبا14بينتو اؼبادة رقم )

ىذا القانوف توحي بأف التعزير يكوف  , فكلمة كل فعل معاقب عليو دبقتضى(39)عليو دبقتضى ىذا القانوف(
بسبب اؼبخالفات, كالتعزير للمصلحة العامة, ككذلك التعزير على اؼبعاصي كاألفعاؿ الفاضحة كىي األفعاؿ 
اؼبعاقب عليها بنص القانوف فقط. كىنا نرل أف القانوف اليمين أخذ بالرأم القائل: إف ما كاف من التعزير 

) ال جردية كال عقوبة  اال  :مر, فيو كىذا يتفق مع القاعدة القانونية اليت تقوؿعليو فيجب امتثاؿ األ امنصوصن 
كإمنا تركت ذلك لويل االمر خيتار العقوبة  امعينن  ابنص (, فقد كٌضح القانوف أف التعزير عقوبة مل تضع ؽبا مقدارن 

 اليت تتناسب مع اؼبخالفات كاؼبعاصي كاألفعاؿ الفاضحة اليت ارتكبت.
 :مقدار التعزير في الفقو اإلسالمي والقانون اليمني: لثالثالمبحث ا

إف اغبديث عن العقوبة اؼبقدرة اليت حددىا الشارع اغبكيم بناء على  : مقدار التعزير في الفقو اإلسالمي:أواًل 
و ال لبس في اكاضحن  اارتكاب فعل ؾبـر عبسامتو قد حددت العقوبة اؼببلئمة للمخالفة على سبيل اغبصر ربديدن 

 .فليس لويل األمر أف يزيد أك ينقص يف ىذه اعبرائم أك يف عقوباهتا ,كال غموض
كعليو إذا ارتكب إنساف جردية من ىذه اعبرائم مع ربقق كل متطلبات اعبردية اؼبتكاملة ألركاهنا كشركطها فبل 

جردية حد, كالعقوبة يسع القاضي كاغباؿ ىذه إال أف يوقع العقوبة ذاهتا, اؼبنصوص عليها, كتسمى حينئذ 
عقوبة حد, فإذا ما اختل شرط من شركطها سواء يف اعباين أك اجملين عليو أك كجود شبهة معتبة لدرء اغبد, أك 
أف التكييف للجردية غًن متكامل لتطبيق العقوبة اغبدية حينئذ ترؾ األمر لويل األمر أك القاضي كل حبسب ما 

من أف يكوف كيل األمر كالقاضي على قدر كبًن من القدرة العلمية يستدعيو اؼبوضوع, كؽبذه األمهية البد 
كالكفاية كالورع كالصبلح اليت تؤىلو لتحمل اؼبسئولية اعبسيمة اليت يرتتب عليها صبلح اجملتمع أك فسادة 

ؾبـر  باعتبار أف القضاء حجر الزاكية يف اختفاء اعبردية كاجملرمٌن؛ ذلك أف ربديد العقوبة بناء على إثبات فعل
 (40)ألصحاب األىواء الشخصية. الكل الداءات كردعنا كزجرن  اشافين  اسيكوف بلسمن 

جتهاد كتسمى ىذه العقوبة بالعقوبة التعزيرية اليت تكوف على قدر اعبناية كعلى قدر مراتب اعباين حبسب ا
ماع يف غًن القبل, أك لتغليظ يف القوؿ أم الكهر, أك باغببس, أك بالضرب, أك بالقتل كما يف اعباغباكم إما با

كقد تكلم ابن  (41)بالعزؿ من الوالية ككبوه فبا مل ربدد لو عقوبة ؿبددة, كإمنا ىو مفوض لويل األمر كالقاضي.
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عن ابن قدامة, كعل لو بقولو:  اليس ألقل التعزير حدا مقدرا, كىذا مركم أيضن  :القيم عن مقدار التعزير, فقاؿ
 .(42) األنو لو تقد ر لكاف حدن 

 كقد اختلف الفقهاء يف مقدار التعزير على أقواؿ على النحو اآليت:
كعلى قدر اعبردية, فيجتهد كيل األمر كىذا مذىب صبهور الفقهاء؛ حيث  ,: أنو حبسب اؼبصلحةالرأي األول

 التعزير يكوف يف كل معصية الحد فيو كال كفارة, كليس يف شيء مقدر, كإمنا ىو مفوض إىل رأم اإلماـ :قالوا
 .(43)على ما تقتضي جنايات الناس كأحواؽبم كىو كاجب يف كل معصية 

كصفة حبسب اعبناية يف الًعظم  اكنوعن  االجتهاد كيل األمر خيتار العقوبة اؼبناسبة كمن  اكعليو فيكوف األمر مرتككن 
نها أك كالصغًر, حبسب اعباين يف اإلجراـ كعدمو, كما لو كانت اؼبصلحة كقف تنفيذ العقوبة أك العفو ع

 .(44)لو مل خيل ىذا حبقوؽ العباد  اإلغاءىا لكاف ذلك متعينن 
, ا, أك مكانن ا"إف مقادير التعزيرات كأجناسها كصفاهتا تتغًن حبسب اقتضاء اؼبصلحة ؽبا زمانن  :يقوؿ ابن تيمية

 . (45)فإف الشارع ينوع فيها حبسب اؼبصلحة" أك حاالن 
عشرة أسواط, كىو أحد األقواؿ يف مذىب أضبد, كقوؿ ألشهب من  أنو ال يزاد يف التعزير على :الرأي الثاني

)ال جيلد أحد فوؽ عشرة أسواط إال يف حد من حدكد  :اؼبالكية, كدليل ىذا االذباه قولو عليو الصبلة كالسبلـ
 .(46)اهلل عز كجل (

 .(47)أنو ال عقوبة أكثر من عشرة أسواط فهو نص يف ؿبل النزاع  :كجو االستدالؿ
 (48)ىذا االستدالؿ بأف اغبديث منسوخ بدليل أف الصحابة على العمل خببلفو من غًن نكًن.  كريد على

كقد تنازع الفقهاء حوؿ داللة ىذا اغبديث, فقاؿ اؼبالكية إنو ـبتص بزمن النيب صلى اهلل عليو كالسبلـ؛ كذلك 
, كقاؿ بعض اغبنيفة كالشافعية إف اغبديث منسوخ  (49)ألف اعباين منهم كاف يكفيو ىذا القدر من التعزير

تعقب ىذا اػببلؼ كثًن من أىل العلم مفاده بدليل عمل الصحابة بأف ذباكزكا يف التعزير عشرة أسواط, كقد 
أف إصباع الصحابة رضي اهلل عنهم على خبلؼ ىذا الدليل فقد عزركا بأكثر من عشر جلدات, كتنوعت 

ًن, كقد حكى إصباع الصحابة كثًن من احملققٌن, مثل النوكم, كاغبافظ ابن تعازيرىم يف ذلك من غًن نك
  (50).حجر, كالرافعي, كغًنىم

,  فإف مل حيصل الغرض هبذا الضرب جاز لويل (51)أنو ال يعزر بالضرب إال دبا ىو دكف اغبد :الرأي الثالث
, كاغببس جيوز التعزير بو ابتداء, اة شرعن للمقصود من التعزير, كىو اؼبصلحة اؼبعتب  األمر أف يضم اغببس ربصيبلن 
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يف غًن حد فهو من  ا)من بلغ حدن :كدليل ىذا االذباه قولو عليو الصبلة كالسبلـ افيجوز ضمو للضرب تعزيرن 
 . (52)اؼبعتدين(

 .(53)فعلى ىذا البد من نقصاف عدد اعبلد يف التعزير عن اغبد كذلك بنقصاف سوط عن اغبد اؼبراد
, كإمنا تركت ذلك امعينن  امن اػببلؼ يتبٌن أف التعزير عقوبة مل تضع الشريعة لو مقدارن  اؼبا سبق كخركجن  كإصباالن 

للدكلة اؼبطبقة للشريعة اإلسبلمية لتضع من العقوبات حبسب ما حيصل من الذنوب كاألقضية اؼبناسبة ؽبا كل 
, كمنهم من تكفيو النظرة الزاجرة, كمنهم حبسب ما يقتضيو مقاـ الزجر كالردع, فمن الناس من تكفيو الكلمة

من ال يكفيو إال اغببس أك الضرب, كىذا جيعل لتطبيق العدالة مركنة أينما تكوف اؼبصلحة فثم شرع اهلل, كىذا 
يف القوانٌن الوضعية اليت أثبتت فشلها من كقت آلخر, كسيأيت اليـو الذم نندـ فيو على ترؾ  ال قبد لو مثيبل ن

 .(54)مشرع اهلل احملك
  :مقدار التعزير في القانون اليمني :اثانيً 

كإمنا تركت ذلك للدكلة اؼبطبقة للشريعة االسبلمية, لتضع  امعينن  ادبا أف التعزير عقوبة مل تضع الشريعة لو مقدارن 
من العقوبات حبسب ما حيصل من الذنوب كاألقضية اؼبناسبة ؽبا كل حبسب ما يقتضيو مقاـ الزجر كالردع, 

اهلل. كدبا أف التشريع اليمين مستىمد من الشريعة عل لتطبيق العدالة مركنة أينما تكوف اؼبصلحة فثم شرع كىذا جي
, فقد أخذ دبا جاء يف الشريعة اإلسبلمية من (55)اإلسبلمية كوف  الشريعة اإلسبلمية مصد صبيع التشريعات

( 12يف قانوف العقوبات اليمين رقم)للتعزير, كيتضح ذلك من مقدار التعزير  امعينن  اعدـ ربديد مقدارن 
كإمنا  امعينن  اـ بشأف اعبرائم كالعقوبات, فقد كض ح القانوف أف التعزير عقوبة مل تضع ؽبا مقدارن 1994لسنة

تركت ذلك لويل االمر خيتار العقوبة اليت تتناسب مع اعبردية اليت ارتكبت , فقد ذكر اؼبشرع اليمين عددنا من 
ؼبتمثلة باإلعداـ, كالدية, كاألرش, كالغرامة, كاغببس الذم يرتاكح بٌن ثبلثة أشهر كطبسة العقوبات التعزيرية ا

عشرة سنة حسب كل جردية على حده كما كضحتها مواد القانوف اؼبذكور, كىذا ما سيتم توضيحو بشيء من 
 .التفصيل يف اؼببحث اػبامس من ىذا البحث إف شاء اهلل

  :أنواع العقوبات التعزيرية في الفقو اإلسالمي :المبحث الرابع
كاعبىٍلد,  االعقوبات التعزيرية كثًنة كمتعددة, منها العقوبات اليت تقع على بدف اإلنساف, كأمهها اإلعداـ تعزيرن 

منها كمنها العقوبات اؼبقيدة للحرية, كأمهها اغببس كالنفي, كمنها العقوبات اؼبالية, كأمهها الغرامة كاؼبصادرة, ك 
عقوبات أخرل غًن ذلك, كأمهها التعزير باإلعبلـ, كاإلحضار جمللس القضاء, كالوعظ كالتوبيخ كاؽبجر كالعزؿ 

. كالتعزير قد يكوف عقوبة أصلية للجرائم اليت مل يضع ؽبا الشارع عقوبة بديلة ذبب عند امتناع (56)كالتشهًن
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إضافية إىل العقوبة األصلية, كعقوبة التغريب يف العقوبة األصلية, كعدـ توفر شرط اغبد, كقد يكوف عقوبة 
 :. كقد تنوعت التعازير يف الشريعة اإلسبلمية, لكننا نستطيع أف نصنفها حسب مقتضياهتا كما يأيت(57)الزنا
  .ما يتعلق باألبداف, كالقتل كاعبىٍلد -1
  .ما يتعلق باألمواؿ, كاإلتبلؼ كالغـر -2
 .من غًن حرز مع إضافة الغـر عليو ما ىو مركب منهما, كجلد السارؽ -3
 .ما يتعلق بتقييد اإلرادة, كاغببس كالنفي -4
 (58)ما يتعلق باؼبعنويات, كإيبلـ النفوس بالتوبيخ كالزجر. -5

 (59).كىذه األنواع متفق عليها كأصوؿ للتعزير, لكن اػببلؼ يف بعض مفرداهتا

 :اعقوبة اإلعدام تعزيرً 
يف جرائم اغبدكد   اعبردية القتل العمد, كمقررة حدن  االشريعة اإلسبلمية قصاصن عقوبة اإلعداـ عقوبة مقررة يف 

 .اكحدن  اكاغبرابة كالزاين احملصن, كيف الردة كالبغي, ىذا بالنسبة لئلعداـ قصاصن 
أف اغبنفية جييزكف  –رضبو اهلل  –, قاؿ ابن عابدين اككذلك أقر فقهاء الشريعة اإلسبلمية عقوبة اإلعداـ تعزيرن 

لويل األمر أف يعزر بالقتل يف اعبرائم اليت شرع القتل يف جنسها إذا تكرر ارتكاهبا, كبناء على ذلك ذىب أكثر 
من أىل الذمة, كإف أسلم بعد أخذه, كظبوه بالقتل سياسة,  اغبنفية إىل قتل من أكثر من سب النيب 

ارؽ سياسة, إذا تكرر منو فعل السرقة, كقتل من تكرر منو اػبنق يف اؼبصر سياسة لسعيو يف ككذلك قتل الس
األرض بالفساد, كقالوا إف من كاف كذلك يدفع شرُّه بالقتل, ككذلك اغباؿ يف الساحر أك الزنديق الداعية, إذا 

 .(60)قبض عليو قبل أف يتوب, مث تاب, فإف توبتو ال تقبل كيقتل
يف بعض اعبرائم, كمثلوا لو باعباسوس اؼبسلم يتجسس للعدك على اؼبسلمٌن,  اة القتل تعزيرن كأجاز اؼبالكي

 .(61)كالداعية إىل البدعة, كقيل إف اإلماـ مالكنا أجاز قتل القدرية ألجل الفساد يف األرض ال ألجل الردة
جردية اللواط بأف عقوبتو  كأجاز بعض الشافعية قتل الداعية إىل البدع اؼبخالفة للكتاب كالسنة, ككذلك يف

 كما سبق بيانو.  (62)لبلثنٌن, دكف تفريقو بٌن ؿبصن كغًن ؿبصن عند البعض االقتل تعزيرن 
فع كأجاز بعض اغبنابلة قتل اعباسوس اؼبسلم, كقاؿ بعضهم جبواز قتل الداعية إىل البدع, ككذلك من مل يند

 باآليت:كاستدؿ الفقهاء على ذلك , فساده إال بالقتل, فإنو يقتل
 ( قتل شارب اػبمر يف اؼبرة الرابعة, بدليل ما ركاه أضبد يف اؼبسند عن ديلم اغبمًنم, قاؿ: سألت النيب 1)

من القمح, نتقول بو على أعمالنا,  ا, كإنا نتخذ شرابن اشديدن  يا رسوؿ اهلل, إنا بأرض نعاًف فيها عمبلن  :فقلت
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م, قاؿ ))اجتنبوه ((, قلت: إف الناس غًن تاركيو قاؿ: نع :كعلى برد ببلدنا, فقاؿ: " ىل يسكر ؟ " قلت
 "فإف مل يرتكوه فاقتلوىم"

 .(63)( أف اؼبفسد يف األرض كالصائل, إذا مل يندفع إال بالقتل قتل2)
" ال حيل دـ امرلء مسلم يشهد أف ال إلو إال اهلل إال بإحدل ثبلث: النفس :كقد ذكر البعض حديث

كقد يفهم من ىذا اغبديث أف عقوبة القتل ال  (64)ارؽ لدينو التارؾ للجماعة"بالنفس, كالثيب الزاين, كاؼبف
 تكوف إال يف ثبلثة أحواؿ فقط, كىي القتل العند العدكاف, كالزاين احملصن, كالردة.

ؼبفهـو  اكىذا اؼبفهـو قد أخذ بو بعض الفقهاء, كقالوا: ال حيل القتل إال يف ىذه األحواؿ الثبلثة استنادن 
كلكن ىذا اؼبفهـو الواسع قد عورض بأحاديث كثًنة, نيص  فيها على القتل يف ىذه اغباالت الثبلث اغبديث, 

"من كجدسبوه يعمل عمل قـو لوط فاقتلوا الفاعل  :قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ منها: حديث:" ابن عباس 
كأفَّت  –رضبو اهلل  –فرحوف , قاؿ ابن (66), كحديث: " من أتى هبيمو فاقتلوه كاقتلوىا معو"(65)كاؼبفعوؿ بو"

  .(67)بعض الفقهاء بقتل القدرية, كأىل البدع, كالزنادقة كالسحرة
اختلف الفقهاء يف حكم قد ف التجسس ااإلعداـ تعزيرن حكم  -أحيننا -كمن اغباالت اليت يكوف فيها 

 أـ ال؟ ااعباسوس اؼبسلم إذا ذبسس للعدك على اؼبسلمٌن ىل يقتل تعزيرن 
ف اعباسوس اؼبسلم اذا ذبسس للعدك على اؼبسلمٌن ال يقتل تعزيرنا, كاستدلوا على ذلك: دبا إ :قال الحنفية

"انطلقوا حَّت تأتوا  :أنا كالزبًن كاؼبقداـ, فقاؿ ركم عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو قاؿ: بعثنا الرسوؿ 
ركضة, فإذا بالظعينة, فقلنا: ركضة خاخ, فإذا بالظعينة معها كتاب, فخذكه منها", فانطلقنا حَّت أتينا ال

" من حاطب بن أيب بلتعة إىل أناس  :فإذا فيو أخرجي الكتاب, فأخرجتو من عقاصها, فأتينا بو الرسوؿ 
يا رسوؿ اهلل ال تعجل  :"يا حاطب ما ىذا؟" قاؿ:فقاؿ الرسوؿ  دبكة, ليخبىم ببعض أمور الرسوؿ 

, إمنا كنت امرن  ا, حيموف هبا قرابيت, كمل أفعل ذلك ارتدادنا عن ديين,  اعلي  ملصقنا, فأحببت أف ازبذ عندىم يدن
أما إنو قد صدؽ, فقاؿ عمر: دعين اضرب عنقو, فقاؿ:  :كال أرضي الكفر بعد اإلسبلـ, فقاؿ الرسوؿ 

ا ال ًذينى آمىنيوا الى  ىل: فأنزؿ اهلل قولو تعا :–رضبو اهلل تعاىل  -"إنو قد شهد بدرنا ". قاؿ سفياف بن عيينة  يىا أىيػُّهى
خييٍرًجيوفى الر سيوؿى كىإًي اكيٍم أىف  تػىت ًخذيكا عىديكِّم كىعىديك كيٍم أىٍكلًيىاء تػيٍلقيوفى إًلىٍيًهم بًاٍلمىوىد ًة كىقىٍد كىفىريكا دبىا جىاءكيم مِّنى اغبٍىقِّ 

ًبيًلي كىابًٍتغىاء مىٍرضىايت تيًسرُّكفى إًلىٍيًهم بًاٍلمىوىد ًة كىأىنىا أىٍعلىمي دبىا أىٍخفىٍيتيٍم  اتيٍم ًجهىادن تػيٍؤًمنيوا بًالل ًو رىبِّكيٍم ًإف كينتيٍم خىرىجٍ   يف سى
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ًبيًل  كىمىا أىٍعلىنتيٍم كىمىن يػىٍفعىٍلوي ًمنكيٍم فػىقىٍد ضىل  سىوىاء الس 
.  كىذا القوؿ ىو ما ماؿ إليو اإلماـ أضبد كالقاضي (68) 

 .(69)على من اغبنابلةأبو ي
يعاقب باعبلد كإطالة السجن كالنفي من اؼبوضع الذم كاف فيو, كقيل: إف عدـ  قال بعض فقهاء المالكية:

 .(70)القتل إذا مل يكن معتادنا
قتل اعباسوس اؼبسلم إذا كاف يتجسس للعدك على اؼبسلمٌن, قاؿ سحنوف يف اؼبسلم  وأجاز اإلمام مالك:

إنو يقتل كال يستتاب, كال دية لورثتو كاحملارب, كقيل: يقتل إال أف  :بأخبار اؼبسلمٌنالذم يكتب ألىل اغبرب 
 .(71)يتوب, كقيل إال أف يعذر جبهل, كقيل: يقتل إف كاف معتادنا لذلك, كاف كانت فلتو ضرب كنكل

 .ىذا عن اعباسوس اؼبسلم, أما اعباسوس غًن اؼبسلم فإنو يقتل تعزيرنا عند أغلب الفقهاء
كأرل األخذ بالقوؿ القائل بقتل اعباسوس اؼبسلم إذا ذبسس العدك على اؼبسلمٌن كذلك ؼبا  المختار: الرأي

 :يأيت
 .( أف يف اعباسوسية أخطار عظيمة تلحق بأمن الببلد كالعباد كسبلمتهما1)
ىل قتلو, ( أف اؼبسلم الذم يتجسس للعدك يػيعىدُّ من أشد الناس إجرامنا, كأخطرىم اعتداء, فبا قد يدعو إ2)

 دفعنا لشره كتأمينا للببلد منو, كحَّت يكوف عبةن ؼبن اعتب.
( أما حديث حاطب بن أيب بلتعة فإف قضاء رسوؿ اهلل فيو قضاء يف كاقعة خاصة؛ إذ نص اغبديث بأنو 3)

 .شهد بدرنا
من يقرتفها كنعتت  ,( كأما اآلية اليت نزلت يف حادثة حاطب فإهنا مل تذكر العقوبة بل حرمت اعباسوسية4)

 .من اؼبسلمٌن بالضبلؿ
 :أنواع العقوبات التعزيرية في القانون اليمني :المبحث الخامس

 :(125/ اؼبادة  رقم ) 1 :يعاقب باإلعداـ كل من ارتكب جردية من اعبرائم اؼبوضحة يف اؼبواد اآلتية :أواًل 
بقصد اؼبساس باستقبلؿ اعبمهورية أك كحدهتا أك سبلمة أراضيها. كجيوز  يعاقب باإلعداـ كل من ارتكب فعبلن 

 .اغبكم دبصادرة كل أك بعض أموالو
 :يعاقب باإلعداـ كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاؼ القوات اؼبسلحة بأف :( 126/ اؼبادة رقم )  2
لعسكرية أك اؼبصانع أك البواخر أك خرب أك أتلف أك عيب أك عط ل أحد اؼبواقع أك القواعد أك اؼبنشآت ا -1

الطائرات أك طرؽ اؼبواصبلت أك كسائل النقل أك اؼبرافق أك الذخائر أك اؼبؤف أك األدكية أك غًن ذلك فبا أعد 
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 اللدفاع عن الببلد أك فبا يستعمل يف ذلك, أك أساء صنعها أك إصبلحها أك جعلها غًن صاغبة كلو مؤقتن 
 .ك أف ينشأ عنها ضررلبلنتفاع هبا فيما أعدت لو أ

أذاع أخبارنا أك بيانات أك إشاعات كاذبة أك مغرضة أك عمد إىل دعاية مثًنة ككاف من شأف ذلك كلو إغباؽ 2-
 الضرر باالستعدادات اغبربية للدفاع عن الببلد أك العمليات اغبربية للقوات اؼبسلحة أك إثارة الفزع بٌن الناس 

 .أك إضعاؼ الركح اؼبعنوية يف الشعب
 .من أسرار الدفاع عن الببلد اأفشى سرن -3
 .كجيوز اغبكم دبصادرة كل أك بعض أموالو 

 :يعاقب باإلعداـ :(127اؼبادة رقم ) - 3
 .اليمين الذم يلتحق بأم كجو بالقوات اؼبسلحة لدكلة يف حالة حرب مع اعبمهورية -أ   
 .أحد أسراه على العودة إىل صفوفو ب ػػ  من سل م أحد أفراد القوات اؼبسلحة إىل العدك أك ساعد 

ا  .ج ػػ  من أمد  العدك باعبند أك األشخاص أك األمواؿ أك كاف لو مرشدن
 .كجيوز اغبكم دبصادرة كل أك بعض أموالو

 :يعاقب باإلعداـ :(128مادة ) - 4 
من شأف ذلك أ ػػ كل من سعى لدل دكلة أجنبية أك أحد فبن يعملوف ؼبصلحتها أك زبابر معها أك معو ككاف 

 .اإلضرار دبركز اعبمهورية اغبريب أك السياسي أك الدبلوماسي أك االقتصادم
ا فبن يعملوف ؼبصلحتها بأية صورة كبأية كسيلة أخبار أك معلومات      ب ػػ كل من سل م دكلة أجنبية أك أحدن

باؼبصاٌف اغبكومية,  اخاصن أك أشياء أك مكاتبات أك كثائق أك خرائط أك رسـو أك صور, أك غًن ذلك فبا يكوف 
 .أك اؽبيئات العامة أك اؼبؤسسات ذات النفع العاـ كصدر أمر من اعبهة اؼبختصة حبضر نشره أك إذاعتو

ا فبن يعملوف ؼبصلحتها أك أفشى إليها أك إليو بأية كسيلة سرن  ج ػػ من أسرار  اكل من سل م دكلة أجنبية أك أحدن
يقة إىل اغبصوؿ على سر من ىذه األسرار بقصد تسليمو أك إفشائو لدكلة الدفاع عن الببلد, أك توصل بأية طر 

    أجنبية, أك ألحد فبن يعملوف ؼبصلحتها, ككذلك كل من أتلف ؼبصلحة دكلة شيئنا يعتب من أسرار الدفاع 
 .أك جعلو غًن صاٌف ألف ينتفع بو

, 228, 227, 129) :اؼبواد  رقم كما أنو يعاقب باإلعداـ كل من ارتكب جردية من اعبرائم اؼبوضحة يف
ـ بشأف اعبرائم كالعقوبات كاؼبعدؿ دبوجب القرار اعبمهورم 1994 ( لسنة12(, من القانوف رقم)280
 .( من القرار اعبمهورم بالقانوف40ـ بتعديل اؼبادة رقم )1995( لسنة 16رقم)
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و أك أية أنثى من ؿبارمو أك من يعاقب باغببس مدة ال تزيد على طبس عشرة سنة كل من يرضى لزكجت :اثانيً 
البلئي لو الوالية عليهن, أك فبن يتوىل تربيتهن فعل الفاحشة, فإف عاد إىل ذلك تكوف عقوبتو اإلعداـ كتعاقب 

 (72).اؼبرأة اليت ترضى لبناهتا فعل الفاحشة بذات العقوبة
:  لكل من قاـ بارتكاب اآليتسنوات  باغببس مدة ال تقل عن ثبلث سنوات كال تزيد على عشر : يعاقباثالثً  

 :كل من توصل أك شرع يف التوصل بالعنف أك التهديد أك أية كسيلة أخرل غًن مشركعة إىل
 .أ ػػ إلغاء أك تعديل أك إيقاؼ الدستور أك بعض نصوصو 

ب ػػ تغيًن أك تعديل تشكيل السلطة التشريعية أك التنفيذية أك القضائية أك منعها من مباشرة سلطاهتا 
 .(73)ستورية, أك إلزامها بازباذ قرار معٌنالد
كل من ارتكب جردية من اعبرائم  يعاقب باغببس مدة ال تقل عن سنة كال تزيد على عشر سنوات :ارابعً 

 (  132من اؼباد رقم ) 7ايل  1اؼبوضحة  يف الفقرات من 
 :كل من كما يعاقب باغببس مدة ال تزيد على عشر سنوات

بقصد اغتصاب األراضي أك هنب األمواؿ اؼبملوكة للدكلة أك عبماعة من اشرتؾ يف عصابة مسلحة  - أ
 .(74)الناس, أك ؼبقاكمة القوة العسكرية اؼبكلفة دبطاردة مرتكيب ىذه اعبرائم

اشرتؾ يف عصابة مسلحة ىاصبت صباعة من الناس أك قاكمت بالسبلح رجاؿ السلطة العامة  -ب
 .اؼبكلفٌن بتنفيذ القوانٌن

كال  اأم من أفعاؿ اعبناة اؼبذكورين يف الفقرتٌن السابقتٌن موت إنساف تكوف العقوبة اإلعداـ حدن كإذا نتج عن 
 .خيل ذلك حبق كيل الدـ يف الدية إذا كاف اجملين عليو من غًن اؼبقصودين باعبردية

 :اد رقمكل من ارتكب جردية من اعبرائم اؼبوضحة  يف اؼبو  كما يعاقب باغببس مدة ال تزيد على عشر سنوات
(137  ,138  ,139  ,140 ,150 ,151 ,152   ,160  ,163  ,166  ,204  ,208  ,

 :ا( من قانوف العقوبات اؼبذكور سابقن  222,   281
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على سبع سنوات كل موظف عاـ أدل  :( أنو153أفادت اؼبادة رقم ) :اخامسً 
, أك منفعة ملحوظنا فيها أهنا بات كظيفتو مث طالب أك قبل ماالن أك امتنع عن أداء عمل إخبلالن بواج عمبلن 

  .مكافأة أك ىدية لو يف مقابل ذلك, كلو مل يكن ىناؾ اتفاؽ سابق
 كما يعاقب باغببس مدة ال تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب جردية من اعبرائم اؼبوضحة  يف اؼبواد رقم:

(162  ,188  ,213 .) 
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يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ست سنوات كل من حاز أك أحرز  :( فقد أفادت أنو144أما اؼبادة رقم )
 .أك كضع أك استورد مفرقعات أك اذبر فيها بغًن ترخيص من اعبهة اؼبختصة

كيأخذ حكم اؼبفرقعات كل مادة تدخل يف تركيبها كصدر هبا قرار من اعبهة اؼبختصة كاآلالت كاألدكات اليت 
 .تستخدـ يف صنعها

يعاقب باغببس مدة ال تزيد على طبس سنوات كل من خرب أك أتلف  :( أنو142بينت اؼبادة رقم ) :ادسً سا
 .بأية كيفية كانت إذا نشأ عن ذلك خطر على سبلمة اغبركة فيو اعامن  اطريقن  اعمدن 

 :رقمكما يعاقب باغببس مدة ال تزيد على طبس سنوات كل من ارتكب جردية من اعبرائم اؼبوضحة يف اؼبواد 
(211  ,214  ,221  ,224  ,226  ,229  ,248  ,149  ,250  ,272  ,207  ,211). 

كيعاقب باغببس مدة ال تزيد على طبس سنوات أك الغرامة  كل من ارتكب جردية من اعبرائم اؼبوضحة  يف 
 .( 313,  260,  195اؼبواد رقم  )

    مدة ال تزيد على ثبلث سنوات كل من دعا  يعاقب باغببس :( أنو135: أفادت اؼبادة رقم مادة )اسابعً 
 .أك حرض على عدـ تطبيق القوانٌن النافذة أك االلتزاـ هبا

  ايعاقب باغببس مدة ال تزيد على ثبلث سنوات كل من أذاع أخبارن  :(  أنو136كما أكضحت اؼبادة رقم )
    أك بيانات كاذبة أك مغرضة أك أية دعاية مثًنة كذلك بقصد تكدير األمن العاـ أك إلقاء الرعب بٌن الناس 

 .أك إغباؽ ضرر باؼبصلحة العامة
كل من ارتكب جردية من اعبرائم اؼبوضحة  يف   اكما أنو يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ثبلث سنوات أيضن   

,  187, 179,  178,  176, 169, 167,  165,  164, 156, 154, 143) :اؼبواد رقم
194  ,209  ,210  ,215  ,216  ,246 ,279  ,318 .) 

للحبس, أك اغبجز فيو  اكذلك  يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ثبلث سنوات أك بالغرامة كل من أعد مكانن 
     ض على إنساف أك حبسو بدكف كجو حق أك أعاره أك أجره أك قدمو ؽبذا الغرض بدكف أف يشرتؾ يف القب

أك حجزه, كما يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ثبلث سنوات أك بالغرامة كل من ديارس الفجور أك الدعار 
يعاقب بنفس العقوبة كل من  يرتكب أية جردية من اعبرائم  اأيضن .(278) :حسب ما جاء يف اؼبادة رقم

 .( 317,  315,  311, 310)  :اؼبذكورة يف اؼبواد
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على سنتٌن أك بغرامة كل من ارتكب جردية من اعبرائم اؼبوضحة يف اؼبواد  :اثامنً 

 (.  319, 257,  200, 199,  197, 183, 180,  171, 158رقم:) 
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يعاقب باغببس مدة ال تزيد على سنة أك بغرامة ال تتجاكز ألفي لاير   :( أنو146أكضحت اؼبادة رقم ) :اتاسعً 
كل من نقل مفرقعات أك مواد قابلة لبللتهاب يف إحدل كسائل النقل العامة أك بطريق البيد على خبلؼ ما 

  تقتضي بو القوانٌن كاللوائح.
يف اؼبواد  ارتكب جردية من اعبرائم اؼبوضحة كما أنو) يعاقب باغببس مدة ال تزيد على سنة أ ك الغرامة كل من  

, 217, 206, 198, 189,  185, 184,  181, 175, 173, 171, 168, 145) :رقم
232 ,253  ,254  ,155  ,156  158  ,261  ,162  ,271  ,275   ,285  ,303  ,
304  ,305  ,312 ,316  ,320  ,321  ,322  ,323 .) 
( أنو: يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ستة أشهر أك بغرامة كل من أزعج 174: بينت اؼبادة رقم )اعاشرً 
طات العامة أك اعبهات اإلدارية أك األشخاص اؼبكلفٌن خبدمة عامة بأف أخب بأم طريقة كانت عن كقوع  السل

كوارث أك حوادث أك أخطار ال كجود ؽبا كتقضي احملكمة عليو فضبلن عن ذلك باؼبصاريف اليت ترتب على 
 ىذا اإلزعاج.

: اعبرائم اؼبوضحة  يف اؼبواد رقم ردية منككذلك يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ستة أشهر كل من ارتكب ج 
(203  ,274 ,287 ). 

يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ثبلثة أشهر أك بالغرامة كل من امتنع  :( فقد بينت أنو205أما اؼبادة رقم )
 .قبوؿ عملة الببلد أك مسكوكاهتا اؼبقررة ؽبا إذا كانت غًن مزكدة

يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ثبلثة أشهر أك بالغرامة كل من امتنع ( بينت أنو: 251ككذلك اؼبادة رقم )
عن تسليم الصغًن كمن يف حكمو إىل حاضنو الشرعي كال يعاقب أبو الصغًن أك من يف حكمو أك أمو  اعمدن 

أك كاف يف يده حكم بذلك,  احبسن نية أنو صاحب اغبق يف اغبضانة شرعن  اأك كليو الشرعي إذا خطفو معتقدن 
إذا اختطف أحد فبن تقدـ ذكرىم الصغًن كمن يف حكمو بعد اغبكم لغًنة باغبضانة كانت العقوبة اغببس ك 

 .مدة ال تزيد على ستة أشهر أك الغرامة
يعاقب باألرش كاغببس مدة ال تزيد على سنة أك األرش كالغرامة  :(  فقد بينت أنو244كبالنسبة للمادة رقم)

أم كسيلة كأحدث بو جرحنا ال ينضبط مقداره أك تسبب عن ضرر من اعتدل على سبلمة جسم غًنه ب
بالصحة إذا مل ينجم عن االعتداء مرض أك عجز عن األعماؿ الشخصية مدة ال تزيد عن عشرين يومنا, 

عن األرش إذا أفضى االعتداء  أك الغرامة فضبلن كتكوف العقوبة اغببس مدة ال تزيد مدة أقصاىا ثبلث سنوات 
 .اعن األعماؿ الشخصية مدة ال تزيد عن عشرين يومن  إىل مرض أك عجز
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يعاقب بالدية أك األرش على حسب األحواؿ من تسبب خبطئو يف اؼبساس  :( أكضحت أنو245كاؼبادة رقم )
بسبلمة جسم غًنه كباغببس مدة ال تزيد على سنة أك بالغرامة كإذا نشأ عن اعبردية عاىة مستددية أك إذا كقعت 

ين دبا توجبو عليو أصوؿ كظيفتو أك مهنتو أك حرفتو أك ـبالفتو للقوانٌن كاللوائح أك كاف ربت نتيجة إخبلؿ اعبا
 .تأثًن سكر أك زبدير عند كقوع اغبادث كانت عقوبتو اغببس مدة ال تزيد على سنتٌن أك الغرامة

الشاىد الذم ال حيضر يعاقب بالغرامة اليت ال تتجاكز طبسة آالؼ لاير  :( فقد أفاده أنو182أما اؼبادة رقم )
أماـ احملكمة أك سلطة التحقيق اعبزائي بعد تكليفو باغبضور أك ديتنع عن اإلدالء دبعلوماتو أك عن حلف اليمٌن 
دكف أف يبر ذلك بعذر مقبوؿ, كجيوز للمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا حضر بعد إعبلنو للمرة الثانية أك إذا 

 .عدؿ عن امتناعو قبل انتهاء اعبلسة
 :آثار تطبيق عقوبة التعزير على المجتمع: المبحث السادس

إف إقامة التعزير يعمل على استقرار اجملتمع كمنع كقوع اعبردية كدبا أف نظاـ العقوبات يف الشريعة اإلسبلمية 
يؤدم إىل ردع اجملرمٌن من ارتكاب اعبرائم كمنعها  قبل حدكثها, كما يسعى إىل اجتثاث جذكرىا من اجملتمع, 
لذا فإف إيقاع العقاب على اعباين دينعو من ارتكاب اعبردية أك العودة إليها مرة ثانية, كىو يف الوقت نفسو زجر 
لآلخرين كردعه عن ارتكاهبا, كربقيق ىذين اؼبقصدين خيتلف من شخص إىل أخر, كمن زماف إىل زماف, كمن 

ردية, كيتفاكت حبسب البواعث اإلجرامية مكاف إىل مكاف, كخيتلف حسب الظركؼ كاؼببلبسات اليت رافقت اعب
 اخر, كما يردع شخصن آ  ابعينو قد يفسد ؾبرمن رمنا ل اإلجرامي, كأف ما يصلح ؾبكالنتائج اليت ترتبت على الفع

عن جردية قد يشجع آخر, كلذلك أشارت النصوص الشرعية إىل ؾبموعة من العقوبات التعزيرية, كتركت 
يف كل عقوبة حسب ظركؼ  اأك زبفيفن  ا, كفوضت لو سلطة التقدير تشديدن للحاكم حرية االختيار من بينها

, كلذلك قاؿ عمر بن (75)الزماف كاؼبكاف كتغًن األحواؿ, كىذا من أدلة صبلحية ىذه الشريعة لكل زماف مكاف
"سيحدث الناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" كإف كٍضع العقوبات اؼبتناسبة  :عبد العزيز رضبو اهلل

للجرائم اؼبختلفة ىو من السياسة الشرعية اليت يقـو هبا اغباكم اؼبسلم لتحقيق مصاٌف الناس, كإف مل يعتمد 
, كمن أجل ذلك شرع التعزير لردع اعباين كزجره, كإصبلحو كهتذيبو, قاؿ (76)فيها على دليل شرعي خاص

". كالزجر معناه: منع  (77) اؼبقدرة بالزكاجر غًن :الزيلعي: "إف الغرض من التعزير الزجر, كظبيت التعزيرات
 اعباين.

إف جرائم التعزير كثًنة كمتنوعة, كىي يف الوقت نفسو جديدة كمتطورة كمل تكن معركفة عند السلف الصاٌف من 
ىذه األمة, كمن ىنا ربتاج إىل اجتهاد القاضي كسعة فقهو كاستنارة فكره يف اختيار العقوبة  اؼبناسبة للجردية 
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ا, فقد يستلـز األمر أف ينوع القاضي يف العقوبات حسب حاؿ اؼبخالفٌن, كغبماية مصاٌف الناس اليت تستحقه
يف  افريدن  اكضركرات حياهتم سارت الشريعة اإلسبلمية يف نظاـ العقوبات على منهج خاص, كسلكت طريقن 

فلسفة العقوبة, فعمدت إىل بياف بعض العقوبات, كقدرهتا بشكل دقيق كمفصل كؿبدد, كىي اغبدكد 
كالقصاص, ألف موجباهتا خطًنة, كألف االعتداء فيها ديس أساس اجملتمع ككياف اعبماعة, كضمًن األمة, كيهدد 

ئم األخرل كاؼبعاصي كاحملظورات إىل مقاصد الشريعة, كضركرات اغبياة, مث ترؾ تقدير بقية العقوبات على اعبرا
كيل األمر, كفوض نوعها ككيفيتها إىل اغبكاـ ؼبعاقبة اعبناة كاجملرمٌن دبا يصلح أحواؽبم, كحيفظ حقوؽ الناس, 

 كيردع اآلخرين, كيؤمن العدالة, كيوفر اغبماية لؤلحكاـ الشرعية, كيضمن التأييد السليم لدين اهلل تعاىل.
عر أنو معاقب على كل ما يصدر منو من تعد على أبداف الناس كأمواؽبم  كأعراضهم, فعندما حيس الفرد كيش

كأنو ؿباسب عن كل تقصًن يف أكامر اهلل كمسؤكؿ عن كل ما يرتكبو فبا هنى اهلل عنو من احملرمات, ككرتؾ 
أك يثًن كاجب ديين كانتهاؾ حرمة أك منهي عنو, أك اعتداء على شخص دبا جيرح بدنو, أك خيدش كرامتو, 

ن انفعالو كالسب كالشتم كالصفع كاللطم كاهتامو بغًن الزىن فبا يؤذيو كيقلقو, إذا أيقن من يريد االعتداء بأنو ل
من عقوبات التعزير كالتوبيخ كالتهديد كالتشهًن كاغببس كالضرب كإتبلؼ اؼباؿ  يفلت من اعبزاء مقابل ما فعلو

بتعد عن إيذاء الناس كالتعدم على أمواؽبم, كحرماهتم كأبداهنم كإحراقو كمضاعفة الغرامة اؼبالية كغًنىا, ا
كأمسك زماـ نفسو, كحجز لسانو عن التفوه دبا دينعو الشرع من كبلـ الغ, كسب, كفحش مؤذو, ككلوغ يف 

 .أعراض الناس دبا يلوث السمعة كخيدش الكرامة كيهٌن أخاه اؼبسلم
مهما رآىا صغًنة كف عنها كعرؼ أهنا فبنوعة, كأنو إف  كإذا شاىد أف اإلسبلـ يعاقب على كل فعلة ذميمة

سلم من عقوبتها دنيا فلن يسلم منها أخرل, فصار حياسب نفسو كيضبطها عن ىواىا كدينعها عن رداىا ليفوز 
برضا اهلل تعاىل الذم يقوؿ يف كتابو العزيز: )كأما من خاؼ مقاـ ربو كهنى النفس عن اؽبول فىإف  اعبنة ىي 

  .كإف يف تطبيق العقوبات الشرعية, كمنها التعازير اؼبختلفة ىو اؼبدخل لسعادة األفراد كاعبماعات ,(78)اؼبأكل(
 كمن ذلك يتبٌن لنا أف من أغراض تطبيق عقوبة التعزير كأىدافها كآثارىا على اجملتمع ما يأيت: 

 ل, كاؼباؿ. اغبفاظ على الكليات كاؼبقاصد اػبمس, كىي: الدين, كالنفس, كالعرض, كالعق -1
 .معاقبة اعباين كإيبلمو على اعبـر الذم اقرتفو؛ حَّت ينزجر كيرتدع كال يعاكد اإلجراـ -2
تأديب اجملـر كإصبلحو كهتذيبو, كتطهًنه من الذنب؛ فالعقوبات الدنيوية تطهًن للمجـر حَّت ال تنالو  -3

 .العقوبات األخركية
 .دع كالزجر لآلخرين حَّت ال يقعوا يف اعبرائم فيستحقوا العقوبةضباية اجملتمع من انتشار اعبرائم بتحقيق الر  -4
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 .ضباية اجملتمع كإقامة ؾبتمع آمن مطمئن يسوده العدؿ كاؼبساكاة -5
منع االنتقاـ الفردم كمنع الثأر, كنتائجو كأضراره على اجملتمع, فلو ترؾ لكل شخص أف يقتص غبقو  -6

 .لسادت الفوضى كاالضطراب
كؿبكومٌن, كإظهار سلطة قوة الدكلة ككاجباهتا يف ضباية  اكسيادتو على اعبميع حكامن  تطبيق القانوف -7

  .اجملتمع كالقانوف
 سد منافذ اعبردية, كذلك بزجر اعباين حَّت ال يعود إىل جنايتو.   -8
يف الببلد  استتباب األمن كتوطيد دعائمو بتنفيذ شريعة اهلل القودية, كقد ظهر جببلء أثر األخذ هبذا التشريع -9

 .اليت تطبِّق التعازير
 

 الخاتمة:
 :أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: النتائج: أواًل 

 .إف إقامة التعزير يعمل على استقرار اجملتمع كمنع كقوع اعبردية - 1
إف نظاـ العقوبات يف الشريعة اإلسبلمية يؤدم إىل ردع اجملرمٌن من ارتكاب اعبرائم كمنعها  قبل  - 2

  .حدكثها, كما يسعى إىل اجتثاث جذكرىا من اجملتمع
 إف إيقاع العقاب على اعباين دينعو من ارتكاب اعبردية كالعودة إليها مرة أخرل. - 3
 .كمكافصبلحية الشريعة اإلسبلمية لكل زماف  - 4
 شيرًعى التعزير لردع اعباين كزجره, كإصبلحو كهتذيبو. - 5
إف جرائم التعزير كثًنة كمتنوعة, كىي يف الوقت نفسو جديدة كمتطورة كمل تكن معركفة عند السلف  - 6

بة الصاٌف من ىذه األمة, كمن ىنا ربتاج إىل اجتهاد القاضي كسعة فقهو كاستنارة فكره يف اختيار العقوبة اؼبناس
 للجردية اليت تستحقها.

 .إف يف تطبيق العقوبات الشرعية, كمنها التعازير اؼبختلفة ىو اؼبدخل لسعادة األفراد كاعبماعات - 7
استتباب األمن كتوطيد دعائمو بتنفيذ شريعة اهلل القودية, كقد ظهر جببلء أثر األخذ هبذا التشريع يف  - 8

 .الببلد اليت تطبق التعازير
ض تطبيق عقوبة التعزير كأىدافها كآثارىا على اجملتمع اغبفاظ على الكليات كاؼبقاصد اػبمس, من أغرا - 9

  .كىي: الدين, كالنفس, كالعرض, كالعقل, كاؼباؿ
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إف نظاـ التجرًن كالعقاب يف ظل الشريعة اإلسبلمية يراعي مقتضيات العدالة كالرضبة يف إعماؿ حق  - 10
كذلك من خبلؿ مبدأ )ال جردية كال عقوبة إال بنص( كىو مبدأ مقرر سلفا ن  اؼبتهم كحق اجملتمع على السواء,

عىثى رىسيوالن  :يف الشريعة اإلسبلمية, منذ نزكؿ القرآف الكرًن قاؿ تعاىل  .(79) كىمىا كين ا ميعىذًِّبٌنى حىَّت  نػىبػٍ
إف سياسة التجرًن كالعقاب يف اإلسبلـ سياسة ال تتغًن, كتتميز باالستقرار يف ؾباؿ مصاٌف اجملتمع  - 11

 الكليات اػبمس. –كمقوماتو األساسية, اليت تتمثل يف حفظ :العليا
 

 :التوصيات :اثانيً  
  :من خبلؿ النتائج السابقة يوصي الباحث باآليت

كؿبكومٌن, كإظهار سلطة قوة الدكلة ككاجباهتا يف ضباية  اتطبيق القانوف كسيادتو على اعبميع حكامن  -1
 .اجملتمع

على الدكلة فبثلة بوزاريت الداخلية كاألكقاؼ السعي  لنشر الوعي بٌن أ فراد اجملتمع حبكم العقوبات  -2
 كأضرارىا الدينية كالدنيوية.  ,التعزيرية

عبرائم التعزيرية بشرط عدـ تعارضها كما أف على الدكلة كالعلماء ازباذ كسائل جديدة ؼبنع ارتكاب ا -3
 .مع الشريعة اإلسبلمية كالقانوف

دبوجب القرار  ـ كاؼبعدؿ1994( لسنة12) رقمتفعيل العمل بقانوف اعبرائم كالعقوبات اليمين  -4
, كالئحتو ( من القرار اعبمهورم بالقانوف40ـ بتعديل اؼبادة رقم )1995( لسنة 16) اعبمهورم رقم

 .التنفيذية
على الدكلة العمل على زجر اؼبخالفٌن كردعهم كمعاقبة الذين تسوؿ ؽبم أنفسهم ـبالفة كما أف  -5

 .الشريعة كالقانوف بشأف اعبرائم كالعقوبات
 جيب على الدكلة مراجعة العقوبات التعزيرية باؼباؿ نظرنا لرتاجع قيمة العملة كىبوطها.  -6
   .يسوده العدؿ كاؼبساكاةجيب على الدكلة ضباية اجملتمع كإقامة ؾبتمع آمن مطمئن  -7
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 الهوامش:
 

 . 15سورة اإلسراء : اآلية رقم ( 1)
 .1/133 لساف العرب: ,ابن منظور (2)
 . 563القاموس  احمليط: , باب الراء فصل العٌن ص , الفًنكز آبادم ( 3)
 (.9(  سورة الفتح: اآلية رقم )4)
 .212/ 4: ( ابن اؽبماـ: فتح القدير5)
 .2/193: , تبصرة اغبكاـ يف أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ( ابن فرحوف6)
 . 191 /4: , مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ اؼبنهاج( اػبطيب الشربيين 7)
 .8/324: ( ابن قدامة , اؼبغين8)

 .6صػ  كىبة الزحيلي., الفقو اإلسبلمي كأدلتو.( 9) 
 ,ؼباكردما, 7/172تاج:هناية احملالرملي, ,  4/72كشاؼ القناع عن منت اإلقناع:البهويت,  , 9/36السرخسي اؼببسوط: (10)

 .49/ 4سبل السبلـ: ,بن األمًن الصنعاينا ,263:األحكاـ السلطانية ,يعلى وبأ, 224األحكاـ السلطانية: 
 .424حبوث فقهية: ص  ,عبد الكرًن زيداف (11)
 .(126سورة النحل: اآلية رقم )( 12)
 .(15اإلسراء: اآلية رقم )سورة ( 13)
 . 34( سورة النساء: من اآلية 14)
 .212/  4فتح القدير الشوكاين, ( 15)
 بعدىا.كما 146ػػػ  145/ 2: التشريع اعبنائي االسبلمي, عودة (16)
 . 118 ( سورة التوبة: اآلية17)
 . 393/3 :تفسًن ابن كثًن, ابن كثًن (18)
ار النخلة قلبها, كمن خيرج التمر كالسعف, كسبوف النخلة بقطعو كقيل (. شحم النخلة. ( الكثر: صبار النخيل, كقيل طلعها, كصب19)

ما يطلع ما يف النخلة فيصًن سبران , كاعبرين:  كالطلع: 564ـبتار الصحاح ص , الرازم, , 635اؼبصباح اؼبنًن ص  الفيومي,انظر: 
مح , كاهنا: الرتس الذم يسترت بو احملارب كيتقي ضربات العدك. انظر: اؼبكاف الذم جيفف فيو التمر عادة , كىو  كالبيدر بالنسبة للق

 . 143/7 -144نيل األكطار:  ,الشوكاين
 .144/3نيل األكطار  ,( ركاه اغباكم كصححو كحسنو الرتمذم كالبيهقي كابن اؼبنذر ,انظر: الشوكاين20)
 7/329نيل األكطار  ,الشوكاين (21)
احملاربٌن بٌن باب كم  12فتح البارم العسقبلين, متفق عليو , كتكلم يف إسناد ابن اؼبنذر , انظر  :قاؿ ابن حجر العسقبلين (22)

  .12/176الركض اؼبربع: ,البهويتك , 322يف اغبدكد ,كركاه أبو داكد يف اغبدكد رقم  4491التعزير كاالدب كمسلم حديث رقم 
 (. 4478, 4477, اغبديث رقم )679( أخرجو أبو داكد يف سننو:23)
 .200/ 2: تبصرة اغبكاـ ,بن فرحوفا (24)
 .207/ 3تبيٌن اغبقائق: , الزيلعي, 212/ 4فتح القدير الشوكاين, ( 25)
 .329( فلسفة العقوبة يف الشريعة اإلسبلمية كالقانوف صػ26)
 .322/ 1اؼبوسوعة اعبنائية يف الفقو اإلسبلمي:  ,هبنسيك ,  288/ 2اؼبهذب:  ,زمالشًنا (27)
 .326/ 8كالشرح الكبًن: اؼبغين ( 28)
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( 16ـ بشأف اعبرائم كالعقوبات كاؼبعدؿ دبوجب القرار اعبمهورم رقم)1994( لسنة12(: من القانوف رقم)14( اؼبادة رقم  )29)
   .(من القرار اعبمهورم بالقانوف40ـ بتعديل اؼبادة رقم )1995لسنة 

  .( اؼبصدر السابق30)
 .330/ 1اإلسبلمي:  اؼبوسوعة اعبنائية يف الفقو ,هبنسي (31)
 نفس اؼبرجع السابق.( 32)
 نفس اؼبرجع السايق.( 33)
 .حواؿ رعيتو ليبلن أيتفقد  ( 34)
 .40اغبسبة يف اإلسبلـ: بن تيمية ا, 174/ 7هناية احملتاج:  ,348/ 10اؼبغين كالشرح الكبًن: , 45/ 9( السرخسي: اؼببسوط: 35)
 .301دراسات يف فقو العقوبات صػ ,ؿبمد ,شوقي ( د.36)

 .333/ 1اؼبوسوعة اعبنائة يف الفقو اإلسبلمي: , 150/  1تشريع اعبنائي اإلسبلمي: ال عبد القادر:عودة  (37) 
 .106ابن قيم اعبوزية: الطرؽ اغبكمية: ص ػ (  38)
( 16كاؼبعدؿ دبوجب القرار اعبمهورم رقم)ـ بشأف اعبرائم كالعقوبات 1994 ( لسنة12) (: من القانوف رقم14)اؼبادة رقم ( 39)

 من القرار اعبمهورم بالقانوف. (40ـ بتعديل اؼبادة رقم )1995لسنة 
 تصرؼ. 331,330(  فلسفة العقوبة يف الشريعة اإلسبلمية كالقانوف ص40)
 .6/205(  كىبو الزحيلي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو 41)
 .223ص ياسة الشرعية ابن قيم اعبوزية : الطرؽ اغبكمية يف الس(  42)
 . 2/206اؼبهذب  ,زمالشًنا, ك 6/319مواىب اعبليل  ,3/208غبقائق (  الزيلعي:تبٌن ا43)
 .339,338فلسفة العقوبة يف الشريعة اإلسبلمية كالقانوف ص  ( 44)
 .62ص تيمية: السياسة الشرعية, (  ابن 45)
 .3/1332مسلم صحيح (  46)
 .475ص دكد كالتعزيرات:اغب (  ابن القيم47)
 .222, 11/112 :شرح النوكممسلم صحيح (  48)
 .4/79تلخيص اغببًن اؼبرجع السابق, ك (  49)
الشوكاين, ك , 7914, كنلخص ,اغببًن 11/222شرح النوكم مسلم كصحيح  12/178فتح البارم العسقبلين, ( انظر يف ىذا 50)
 .7/329يل األكطار ن
 .7/64( الكاساين: بدائع الصنائع 51)
 . 18039رقم 32718(  البيهقي: السنن الكبم 52)
 .7/64(  الكاساين: بدائع الصنائع 53)
 مع تصرؼ. 128, 127عية نظرية العقوبة صي( اؼبؤيدات التشر 54)
 .اـ السارم اؼبفعوؿ بو حالين 1994ة ( من دستور اعبمهورية اليمنية  لسن3اؼبادة رقم )(  55)
  .نةدراسة فقهية مقار  ,العقوباتدراسات يف فقو , ؿبمدشوقي . (  د56)
 .128(  اؼبؤيدات التشريعية ص 57)
 .379صػ ,إلسبلمية(  د. توفيق أضبد علي السنباين, د. علي ؿبمد األمشورم: الوجيز يف فقو العقوبات يف الشريعة ا58)
 .483صػ  : اغبدكد التعزيرات.ابن القيم ( 59)
 .185,  184/ 3(  حاشية ابن عابدين: 60)
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 .206/  2: تبصرة اغبكاـ ,فرحوف ابن(  61)
 (  نفس اؼبرجع السابق.62)
 .55: السياسة الشرعية ,ابن تيمية, 39,40اغبسبة يف اإلسبلـ:  ,بن تيميةا(  63)
 .ـ1997ىػ   1418, 4, ط ( 4351, حديث رقم )11/166لم يف صحيحو بشرح النوكم: (  أخرجو مس64)
, كأخرجو اغباكم (4462ل عمل قـو لوط , حديث رقم )اغبدكد , باب فيمن عم, كتاب  675(  أخرجو أبو داكد يف سننو: 65)

 (. 8111, حديث رقم ) 5/507يف اؼبستدرؾ: 
 (. 4464, حديث رقم ) 675(  أخرجو أبو داككد يف سننو: 66)
 . 61/ 1أحكاـ القرآف:  صاصكاعب,  193/  2: تبصرة اغبكاـ ,بن فرحوفا(  67)
 (.1رقم )(  سورة اؼبمتحنة: اآلية 68)
 .54: لشرعية يف إصبلح الراعي كالرعيةالسياسة ا ,بن تيميةا(  69)
 .2/138: تبصرة اغبكاـ ,بن فرحوفا(  70)
 .40: اغبسبة يف االسبلـ ة,بن تيميا, 54: لشرعية يف إصبلح الراعي كالرعيةالسياسة ا ,بن تيمية(  71)
( 16) بشأف اعبرائم كالعقوبات كاؼبعدؿ دبوجب القرار اعبمهورم رقمـ 1994 ( لسنة12) (: من القانوف رقم280( اؼبادة رقم )72)

 من القرار اعبمهورم بالقانوف.   (40ـ بتعديل اؼبادة رقم )1995لسنة 
 اؼبصدر السابق.( 131( اؼبادة رقم )73)
 ( اؼبصدر السابق. 133) اؼبادة رقم( 74)
 ( عبد القادر عودة: التشريع اعبنائي. 75)
 . 63نظريات الفقهية: ص ال حيلي:ؿبمد الز  (76)

 .3/207: تبيٌن اغبقائق الزيلعي: (77)
 .(40سورة النازعات اآلية  رقم ) (78)
 (.15سورة االسراء , اآلية رقم ) (79)

 

 

 المراجع والمصادر:
 : القرّان الكريم.أواًل 
 : كتب التفسير.اثانيً 

ىػ, تفسًن ابن كثًن, نسخة جديدة منقحة كمصححة مشكولة اآليات 774أبو الفداء اغبافظ ابن كثًن الدمشقي اؼبتويف  (1
 ـ 1997ىػ ػ 1417القرآنية كاألحاديث النبوية, بعناية كإشراؼ مكتب البحوث كالدراسات يف دار الفكر, الطبعة األكىل 

مسلم بشرح النوكم, اؼبسمى اؼبنهاج شرح صحيح مسلم بن اغبجاج, حقق ىػ, صحيح 676ؿبي الدين النوكم اؼبتويف سنة  (2
أصولو كخرج أحاديثو على الكتب الستة كرقمو حسب اؼبعجم اؼبفهرس كربفة األشراؼ الشيخ/خليل مأموف شيحا, الطبعة 

 ـ, دار اؼبعرفة للطباعة كالنشر.1997ىػ ػ 1418الرابعة 
ىػ 1420ىػ, فتح البارم شرح صحيح البخارم  الطبعة الثالثة 852اإلماـ اغبافظ أضبد بن علي بن حجر العسقبلين اؼبتويف  (3

 ىػ دار الرياف للرتاث, القاىرة.     1400ـ, مكتبة دار السبلـ الرياض, كدار الفيحاء دمشق, كالطبعة األكىل, سنة  2000 -
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ن ابن ماجو:, بتكليف من مكتب الرتبية العريب لدكؿ اػبليج الرياض, الناشر: مكتب ؿبمد ناصر الدين األلباين, صحيح سن (4
ـ, اشرؼ على الطبع 1987ىػ ػ 1408ـ, كالطبعة الثانية 1986ىػ ػ 1407الرتبية العريب لدكؿ اػبليج, الطبعة األكىل 
 كالتصحيح اؼبكتب اإلسبلمي بًنكت لبناف.

ىػ, مطبعة ؾبلس دائرة اؼبعارؼ العثمانية حبيدر 1354السنن الكبل الطبعة األكىل  ىػ,458أضبد بن اغبسٌن البيهقي اؼبتويف  (5
 ـ, دار اؼبعرفة.1986ىػ ػ 1406آباد اؽبند, ككذا الطبعة األكىل 

ىػ, نيل األكطار شرح منتقى األخبار من أحاديث األخبار, الطبعة األخًنة, 1250ؿبمد بن علي بن ؿبمد الشوكاين اؼبتويف  (6
 الرتاث العريب, مؤسسة التاريخ العريب, بًنكت لبناف. دار إحياء

ىػ, سنن أيب داكد: طبعة جديدة مصححة كمرقمة كمرتبة 275أبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين األزدم اؼبتويف  (7
 زيع.ـ دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتو 1998ىػ ػ 1419حسب اؼبعجم اؼبفهرس كمأخوذة من أصح النسخ, الطبعة األكىل 

ىػ, سبل السبلـ شرح بلوغ اؼبراـ من صبع أدلة األحكاـ, حقق 1182ؿبمد بن إظباعيل األمًن اليمين الصنعاين اؼبتويف  (8
ـ, دار اؼبعرفة ,توزيع مكتبة 1998ىػ ػ 1417نصوصو كخرج أحاديثو كرقمو كعلق عليو, خليل مأموف شيحا, الطبعة الثالثة 

 اعبيل اعبديد صنعاء.
 قو اإلسالمي:: كتب الفاثالثً 

 ( كتب الفقو الحنفي:1)
 ىػ, اؼببسوط, الطبعة الثالثة ,دار اؼبعرفة بًنكت لبناف.483مشس الدين ؿبمد بن أضبد بن أيب سهل السر خسي اؼبتويف  (9
ىػ, بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع, الطبعة الثانية 187تأليف عبلء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين اغبنفي اؼبتويف   (10

 ـ, دار الكتاب العريب.1982ىػ ػ 1402
ىػ(, فتح القدير تأليف كماؿ الدين ؿبمد بن عبد الواحد بن عبد 593الكماؿ بن مهاـ ) يف شرح اؽبداية للمرغيناين اؼبتويف   (11

 ىػ, دار إحياء الرتاث العريب.1319ىػ, اؼبطبعة اؼبيمنية دبصر طبعة 861اغبميد بن مسعود ابن اؽبماـ اؼبتويف 
 تب الفقو المالكي: ( ك2)

ىػ, تبصرة اغبكاـ يف أصوؿ 799( القاضي برىاف الدين إبراىيم بن علي بن أيب القاسم بن ؿبمد بن فرحوف اؼبالكي اؼبدين اؼبتويف 12
 األقضية كمناىج األحكاـ ) هبامش فتح العلي اؼبالك (, دار اؼبعرفة.

 ( كتب الفقو الشافعي:3)
الشهًن بالشافعي الصغًن اؼبتويف لرملي اؼبنويف اؼبصرم األنصارم اس أضبد بن ضبزة بن شهاب الدين ا( مشس الدين ؿبمد بن أيب العب13

 ـ, اؼبكتبة اإلسبلمية لصاحبها اغباج رياض الشيخ.1939-ىػ 1358 شرح اؼبنهاج, طبعة ىػ, هناية احملتاج إىل1004
اإلماـ الشافعي, توزيع دار الباز  ىػ اؼبهذب يف فقو476اؼبتويف زم ( أبو إسحاؽ إبراىيم ابن علي بن يوسف الفًنكز آبادم الشًنا14

 للطباعة كالنشر, بًنكت لبناف.ـ, دار اؼبعرفة 1959ىػ ػػػ 1379 مكة اؼبكرمة, الطبعة الثانية,
اؼبتويف  النوكم الشافعيٌن لئلماـ أيب زكريا حيي بن شرؼ شيخ مشس الدين ؿبمد بن اػبطيب الشر بيين على منت منهاج الطالب( 15

 ـ, دار اؼبعرفة بًنكت.1997ىػ ػ 1418, 1عيتاين, ط ظ اؼبنهاجػ, اعتىن بو ؿبمد خليلق, مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفا676
 ( كتب الفقو الحنبلي:4)

ؿ, ق, كشاؼ القناع عن منت اإلقناع ػ, مراجعة كتعليق / ىبلؿ  مصطفى ىبل1051منصور بن يونس بن إدريس البهويت اؼبتويف  (16
 مكتبة النصر اغبديثة لصاحبها عبد اهلل ؿبمد الصاٌف الراشد, الرياض.
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 ق, األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية, حققو كخرج احاديثو. 450أبو اغبسن علي بن ؿبمد بن حبيب اؼباكردم اؼبتويف  (17
ىػ, توزيع دار الباز, عباس أضبد الباز, 682 ىػ, اؼبغين, كيليو الشرح الكبًن البن قدامو اؼبقدسي اؼبتوىف630ابن قدامو اؼبتوىف   (18

 مكة اؼبكرمة, دار الكتب العلمية, بًنكت لبناف
ىػ, الطرؽ اغبكمية يف السياسة الشرعية, ربقيق 751مشس الدين ؿبمد بن أيب بكر اؼبعركؼ بابن قيم اعبوزية كابن القيم اؼبتوىف  (19

 ـ.1989ؿبمد حامد الفقي, مكتبة اؼبؤيد الرياض ط
 كتب الفقو الحديثة:   ثالثًا:

ـ, دار الفكر العريب ) رسالة 1969ىػ ػ 1389التعزير يف الشريعة اإلسبلمية, الطبعة الرابعة   د/ عبد العزيز موسى عامر (20
 دكتوراه ػ جامعة القاىرة(.

 للطباعة كالنشر.ـ, دار النهضة العربية 1991ىػ ػ 1412د/ أضبد فتحي هبنسي,  اؼبوسوعة اعبنائية يف الفقو اإلسبلمي, طبعة  (21
ـ, 1994ىػ ػ 1415اإلستاد/ عبد القادر عودة, التشريع اعبنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانوف الوضعي, الطبعة الثالثة عشر  (22

 مؤسسة الرسالة.
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 د. ضبود أضبد ؿبمد عبده الفقيو    ...على اجملتمع تطبيقها ثارآك  عقوبة التعزير

 

The Punishment of Ta'zeer and the Effects of its Application on the 

Society in the Light of Jurisprudence and Yemeni Law 

 

Abstract : 

All praise due to ALLAH Almighty and peace and blessings be upon the noblest person, 

Prophet Mohammed Bin Abdellah, peace and blessings be upon his companions and 

whoever owes them allegiances.  

The philosophy of punishment in Islamic Jurisprudence is based on protection of the 

societies’ necessary interests. Islam places importance for societies and it has made 

regulations that ensure its safety and stability. Thus, different ta’azeer punishments have 

been made for countless crimes (TA’AZEER is a light from of punishment). To this end, it 

is necessary to study the different ta’azeer punishments in light of the Islamic (Fiqih) and 

Yemeni law and the impact of the punishment on restricting crimes in societies. Further, 

this study sheds light on crimes that deserves ta’azeer punishments. 

Title: Ta’azeer punishment and the impact of its implementation on societies in the light of 

Fiqih and Yemeni law; a comparative study.  

The significance of the study stems from explicating the rules of ta’azeer punishment and 

the influence of implementing them. Ta’azeer punishment rules are renewing according to 

interests of societies. The study of the ta’azeer punishment in the present paper is based on 

scripts of Shari’a law and explaining the contemporary and preceding mullahs’ 

perspectives and Yemeni law.  

The study aims at exploring the concept of ta’azeer punishment, rules, types, and the 

impact of their implementation in societies.  

Methodology: The study follows a descriptive paradigm based on analysis and induction.  
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 ثيند  ح  عدالة النقد عند الم  

 *د. بالل ٛتيد ٭تِت الروحاين

 :خلصمال
بتطبيق مبدأ العدل يف اٟتكم  وإظهارىم التزام أئمة النقد وعلماء اٟتديث تستهدف ىذه الدراسة إبراز     

لبيان ا١تدلول، وإبراز  التحليلبع واالستقراء مث وقبول مروياهتم أو ردىا، من خالل منهجية التت ،على الرجال
الصورة اٟتقيقية اليت سار عليها أئمتنا وعلماؤنا، يف تطبيق مبدأ العدالة يف نقد الرجال عند أئمة اٟتديث، 

سالم، ويي  استنٌت العلماء عملية نقد الرواة من وذلك بعد التعريج على مكانة العدالة بالقول والشهادة يف اإل
أبرزىا: مصاحبة العدل  ،إىل ٚتلة من النتائجخلص الباحث  وقد .يبة احملرمة بضوابط ٤تددة وواضحةالغ
حرص أئمة النقد وعلماء اٟتديث على وضع قواعد ومنطلقات يسَتون صاف لعملييت اٞترح والتعديل، و واإلن

التزامهم بتطبيقها، وأنو ال مكان للمجامالت والعواط  يف  ال واٟتكم عليهم، ومدىالرجعليها يف نقد 
: باستخراج ينوز منهجية رافقت عملية النقد واٞترح وقد أوصى الباحث .وعلماء اٟتديثمنهجية أئمة النقد 

١تسلمُت يف فحص التعديل من قبل علماء ا١تسلمُت وأئمة الدين، وإظهار دقة ا١تنهج وقوة التصور لدى علماء ا
 السنة ورواياهتا، للرد على يل شبهات ا١تغرضُت وا١تستشرقُت ومن على شايلتهم.

 الكلمات المفتاحية:
 الدقة. –الصدق  –النقد  -السنة  –العدل 
 مقدمة:

وصحبو أٚتعُت،  اٟتمد هلل رب العا١تُت، والصالة والسالم على سيد األولُت واآلخرين، سيدنا ٤تمد وعلى آلو
 وبعد:
فقد برز يف واقعنا اليوم مناىج متعددة، ومدارس شىت، للوصول ألعلى درجات الصحة، وأفضل درجات      

البشر للتنقيح والتهذيب والتشذيب، القبول، ووضعت معايََت متعددة، تسَت مع أي عمل علمي يقوم بو 
وصاَحبَ َها مراجعات ومالحظات وتصويبات، وتقوم عليها ىيئات ومنظمات ومؤسسات ١تتخصصُت يف يل 
 اجملاالت، ويصرف ٢تا األموال الضخمة واإلمكانات ا٢تائلة، وبعد ىذا يلو تتعرض األعمال وا١تنجزات لعملييت

للقرون  تكون عملية التطوير والتحسُت والتحديث، ولو رجعنا قلياًل ضوئها  التقييم والتقوًن ا١تستمر، ويف
ا١تتقدمة يف التاريخ اإلسالمي قرون يتابة السنة النبوية وتدوينها، واطلعنا على ا١تناىج اليت سار عليها علماء 

، ودقة ا١تسلمُت وعلى رأسها: منهج نقد الرجال واٟتكم عليهم )رواة السنة النبوية( لوجدنا عظمة ا١تنهج
 يلية الًتبية، جامعة إقليم سبأ.  قسم الدراسات اإلسالمية، ساعد،اٟتديث ا١تأستاذ * 
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 د. بالل ٛتيد ٭تِت الروحاين    عدالة النقد عند احملدثُت

التصور، وعدالة النقد، وخلو العاطفة، واصطحاب التقوى، والبعد عن األطماع، والزىد يف الدنيا، وترك 
ا١تلذات، ٦تا جعل ىذا ا١تنهج يفوق التصورات البشرية على مدار التاريخ، وبُت يل األمم، ما تقدم منها وما 

 نهج، وأوضح طريقة.تأخر، ويرتقي بالعمل العلمي والنقدي يف أعلى صورة، وأدق م
ثُت يف اٟتكم على الرجال يف إطار دقة ا١تعايَت للقبول والرد، مبدأ و٦تا ٘تيز بو ا١تنهج النقدي عند احملد       

العدالة واإلنصاف، والتعامل العادل مع الرواة دون ميل أو حي  أو ضيم، يراقبون اهلل تعاىل يف يل يلمة 
وطرائق فاحصة، وألن إعمال العقل الزم، سنحاول يف ىذه الوريقات يقولوهنا، ويسَتون ضمن ضوابط دقيقة 

 .وإنصافهم النقد عند أئمتنا وعلمائنا الوقوف عند عدالةبعون اهلل تعاىل 
 أىداف البحث:

يهدف البحث إلبراز تطبيق مبدأ العدالة واإلنصاف يف اٟتكم على الرجال رواة السنة النبوية من قبل      
 اد اٟتديث وأئمة ا١تسلمُت، وإظهار عظمة التطبيق ودقة التصور. علماء اإلسالم ونق

 منهج البحث:
يتبع البحث منهج التتبع واالستقراء مث ا١تنهج التحليلي لبيان ا١تدلول، وإبراز الصورة اٟتقيقية اليت سار      

 عليها أئمة النقد وعلماء اٟتديث.
 الدراسات السابقة:

على ْتث جامع للموضوع، إال أن موضوعاتو غنية هبا يتب اٞترح والتعديل وعلم  حسب اطالعي القاصر ق مل أ     

الرجال، وىو متوزع يف متفرقات الكتب االصطالحية؛ وسنريز يف ىذا البحث على العدالة واإلنصاف يف ا١تنهج العام لنقاد 

 اٟتديث، والذي يشمل النقد والقبول والرد من الرواة ١تروياهتم.

 خطة البحث:
 وخا٘تة، على النحو اآليت: توزع خطة البحث على مقدمة وثالثة مباحثت     

 وفيها أ٫تية البحث، وأىدافو، ومنهجو، والدراسات السابقة، وخطتو. المقدمة: -

 مكانة العدالة بالقول والشهادة يف اإلسالم.: المبحث األول -

  بضوابط.استنناء العلماء لنقد الرواة من الغيبة احملرمة : المبحث الثاني -

 مبدأ العدالة يف نقد الرجال عند أئمة اٟتديث.: المبحث الثالث -
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 د. بالل ٛتيد ٭تِت الروحاين    عدالة النقد عند احملدثُت

 المبحث األول: مكانة العدالة بالقول والشهادة في اإلسالم.
العدالة من أعظم القيم اليت أمر اهلل تعاىل هبا عباده، وجعل اٟتياة يلها تسَت بالعدل وتقوم عليو، ومعيار      

بالعدل؛ وبو قامت السماوات واألرض، وال يستقيم نظام أو منهج إال بو، وال ٮتتل إال البقاء والدوام قائم 
بفقدانو، فأي منهج يتعرض للخلل واالضمحالل فهو باختالل العدالة فيو وتفشي البغي والظلم يف طياتو، 

ڍ  چ  وقد أمر اهلل تعاىل بالعدل وهنى عن البغي فقال: ڍ   ڇ  ڇ   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

 .[90: النحل] چڈ  ژ  ژ     ڈڌ  ڌ   ڎ  ڎ

 [115 :األنعام]چ  ۓ   ۓ  ﮲  ےھ  ھ ھ  ھ   ےچ وقد وص  اهلل يلماتو بالعدل فقال:     

ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ بالعدل ولو ألقرب ا١تقربُت فقال:وأمرنا بقول اٟتق   [152: األنعام]چ ٹ  ٹ  ڤ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  وقال سبحانو: پ   ڀ  ڀ   ٺ    ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

ٹ  ٹ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ڦ   ڦ  ڄ   

ھ  ھ   ے  ےچ : اوقال أيضً  [135: النساء]چڃ ۓ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        

 چ﯁           ﯀﮾  ﮿  ﮽﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮸﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷

  [8: ا١تائدة]
ے   چ  بالقول السديد فقال: اعمال قائمً وجعل صالح األ      ھ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

﮸    ﮹  ﮺   ﮻  ﮼    ﮴ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  اوقال آمرً  [71 ،70: األحزاب]چ﮵  ﮶  ﮷ 

 .[53: اإلسراء]چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ  عباده ا١تؤمنُت:
، فقد تغَت وجهو صلى اهلل عليو وعماًل  بالعدل بُت الناس قواًل وقد سار نيب ىذه األمة يغَته من األنبياء      

 مل إذا يعدل فمن» خطورة ىذه التهمة وثقلها، فقال لو: اوسلم حُت اعًتض عليو األعرايب يف قسمتو، مبينً 
؛ مسلم، 95/ 4ى : 1422)البخاري،  «فصرب ىذا من بأينر أوذي قد موسى اهلل رحم ورسولو، اهلل يعدل
 .(739/ 2 ى :1412
اليت تبعها النقاد  ذاهتا ا١تنهجية ، وىيوسل  ىذه األمة من بعده رضي اهلل عنهمويذلك سار صحابتو      

 من أئمة اٟتديث وُحّفاظو يف اٟتكم على الرجال وقبول األخبار.
 خيرب، يهود وبُت بينو خيرب ليخرص إىل رواحة بن اهلل عبد وسلم عليو اهلل صلى اهلل فحُت بعث رسول     
 .القسم يف وٕتاوز عنا، وخف  لك، ىذا: فقالوا. نسائهم حلي من احليً  لو فجمعوا قال:
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 أن على ْتاملي  ذاك وما إلي  اهلل خلق أبغض ١تن إنكم واهلل يهود، معشر يا": رواحة بن اهلل عبد فقال     
 ."نأيلها ال وإنا سحت، فإهنا الرشوة من عرضتم ما فأما عليكم، أحي 
 .(1016/ 4ى :1425)مالك،  ."واألرض السماوات قامت هبذا": فقالوا     
فهذا علي بن ، صلى اهلل عليو وسلمفال مكان للمجامالت والعواط  والعصبيات يف حديث رسول اهلل      

 أىل من أحد فليس"، قال ا٠تطيب البغدادي: (486/ 6ى :  1434ا١تديٍت يان ُيضع   أباه، )ابن عدي، 
 يف اٟتديث إمام وىو ا١تديٍت، اهلل عبد بن علي وىذا. ولده وال أخاه، وال أباه، اٟتديث يف ٭تايب ثاٟتدي
معُت  بن (؛ وىذا ٭تِت41)البغدادي:  ."ذلك ضد عنو يروى بل أبيو تقوية يف حرف عنو يروى ال عصره،

 فيو ليس ولكن ٤تب، لنا وىو صاحبنا، واهلل وأما ابن سليم، فهو"سليم، فقال:  سئل عن صديقو ٤تمد بن
 ."إليو يرشد وال عنو، بالكتاب يشَت قطّ  اأحدً  رأيت وما البتة، حيلة
 وىو ،اينَتً  اٝتاعً  ٝتع واهلل قد: فقال سليم؟ بن ٤تمد: زيريا ٭تِت بن معُت أليب قيل": آخر موضع ويف     

. )البغدادي، "ال: َقالَ  عنو؟ يُْكَتب: لو قيل يسمع، مل ما يتناول ٝتع ما على يقصر ال ولكنو معروف،
 فإنو عنو يكتب ال". وىذا جرير بن عبد اٟتميد حُت سئل عن أخيو أنس فقال: (274/ 3ى :1422
 فال الناس حديث يف ولكن يكذب عمر بن اهلل وعبيد عروة بن ىشام من ٝتع وقد الناس، يالم يف يكذب
 الزىري ٟتابينا حابينا ولو ٭تايب يقولون"ي: . وقال الشافع(290/ 2ى : 1271حامت،  )ابن أيب ."عنو يكتب
 (474/ 1ى :1419. )الزريشي، "بشيء ليس الزىري وإرسال
 من خصوًصا الرجل، هبا ٖتليى ِحْلية أفضلُ  ىو بل اإلنصاف، ٭تب تعاىل والليو"ابن القيم رٛتو اهلل:  وقال     

چ  ىئ  ىئ   ىئچ :لرسولو تعاىل الليو قال وقد وا١تذاىب، األقوال بُت َحَكًما نفسو نصب

 وطائفتو مذىبو وذوي قريبو مع أحُدىم ٯتيل وأال الطوائ  بُت العدل منصبهم الرسولِ  فورثةُ [ 15:الشورى]
. )ابن "اٟتجة و٭تّكم واإلنصاف العدل بدين ويدين بنزولو، وينزل بسَتِه َيِسَتُ  مطلوبو اٟتق   يكونُ  بل ومتبوعو،
 .(54/ 1ى : 1423القيم، 
)أي: أىل اٟتديث(  وأحوا٢تم سَتهتم على اطالع لو من"ويف معرض حدينو عن أىل اٟتديث يقول:      
 وأن للكذب، و٣تانبةً  للصدق اوٖتريً  اٖتفظً  وأشدىم عقواًل  وأوفرىم وديانة وأمانة اصدقً  الناس أعظم من بأهنم
 الّلو صلى الّلو رسول عن الرواية حرروا وأهنم صديقو، وال شيخو وال ابنو، وال أباه ذلك يف ٭تايب ال منهم اأحدً 
 شيوخهم شاىدوا وىم األنبياء، غَت من وال األنبياء عن الناقلُت من ال سواىم، أحد يبلغو مل اٖتريرً  وسّلم عليو
 أحسن عليهم أثٌت من إىل األمر انتهى حىت وأبلغ، يذلك فوقهم من شاىدوا وأولئك وأعظم، اٟتال ىذه على
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: ى 1418)ابن القيم،  .القيامة" يوم األمم على شهداء إياىم واٗتاذه ٢تم واختباره عنهم برضاه وأخرب النناء،
710) 

  :الرواة من الغيبة المحرمة بضوابطاستثناء العلماء لنقد  المبحث الثاني:
مات يف اإلسالم الغيبة، وىي: ذيرك أخاك ٔتا يكره، وقد حرمت أشدي التحرًن، قال إن من أعظم اٟتري      

ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿچ تعاىل:   چڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :ا،  وقال أيضً [12: اٟتجرات]

ومن أعظم صور اإليذاء غيبتهم بذيرىم ٔتا يكرىون، وأورد اإلمام أبو داوود يف  [58: األحزاب] چڱ  ڱ  
 ومل بلسانِوِ  آمنَ  من معشرَ  يا: "-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسولُ  قال: قال ،األسلمي   برزةَ  أيب سننو عن
 اهللُ  يتيبعِ  ومن عورَتُو، اهللُ  يتيبعِ  عوراهِتم اتيبعَ  من فإنيو تتِبعوا عوراهِتم، وال ا١تسلمُت، تغتابُوا ال قلَبُو، اإلٯتانُ  يدُخلِ 
 .(242/ 7 ى :1430داود،  )أبو ".بيِتو يف يفَضْحوُ  عورَتوُ 
فأٚتع  ،إال أن األمة يف العصور األوىل اضطرت الستنناء علم اٞترح والتعديل ٟتفظ سنة ا١تصطفى      

وبينوا ا١تقبول  ،تقدر بقدرىا، ففحصوا ٚتيع رواة السنةعلماء تلك العصور على جواز استننائها، والضرورات 
منهم من غَت ا١تقبول، من غَت إفراط وال تفريط، وحرصوا على العدالة واإلنصاف يف نقد الرجال، ومل يقبلوا إال 

ومن مل يبُت جرح الرواة، فمن فسير جرحو وبُت سببو قبل  اما يان عن علم ومعرفة ومزيد اطالع، وخصوصً 
 األقل توق  فيو، حىت ال يظلم أحد. رد جرحو أو يفويفسر 
و٠تطورة ىذا االستنناء فقد حذر علماء األمة من الزلل فيو والزيغ عنو، ويما قال ابن دقيق العيد:      
. )ابن دقيق "واٟتكام احملدثون النياس من طَائَِفَتانِ  شفَتىا على وق  النيار حفر من ُحْفرَة اْلُمسلمُت أَْعرَاض"

ْيل، ا٢توى ِمن وبَراءةٍ  تاّم، َورَعٍ  إىل ٭َتتاجُ  الر واة يف والكالمُ " (61: ى 1406العيد، 
َ
 باٟتديِث، ياملةٍ  وِخربةٍ  وا١ت

 (82 ى :1412)الذىيب،  ."ورجالِو وِعَلِلو،
 ومرتقبها خطر على مرتقيها عقبات الر َجال يف  اْلَكاَلم ٣َتال يف  ِإن"ويقول ابن ناصر الدين الدمشقي:      
 أَنو لتَحّقق َذِلك ىاج اليِذي السيَبب َما َأَخاهُ  الرياِمي نَفسو حاسب فَ َلو ،والوزر اإلمث من َلوُ  منجى اَل  ىوى
 (13: ى 1393. )الدمشقي، "َىالك َصاحبو اليِذي ا٢ْتوى
للدين الذي  اوحفظً  سول اهلل ر بل يان العلماء يرون وجوب الكالم يف الرواة ٔتا فيهم صيانة ٟتديث      

 لوال واهلل، يذب: فقال - ٭تدث يعٍت - برجل شعبة مع مررت: " يقول مهدي بن الرٛتن جاء بو، فهذا عبد
 بن ليحِت قلت": قال خالد بن بكر أيب . وعن" معناىا يلمة أو - لسكت   عنو أسكت أن ل ٭تل ال أنو
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 يكون ألن: " قال تعاىل؟ اهلل عند خصماءك حدينهم تريت الذين ىؤالء يكون أن ٗتشى أما: القطان سعيد
 عٍت حدثت مل: يقول، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول خصمي يكون أن من إل أحب خصمائي ىؤالء
 (44-43 ى :1353)البغدادي،  "يذب أنو ترى احدينً 
لو ال  االدين وتنبيتً  وقد ذير اإلمام الًتمذي يف عللو أن الباعث ٢تم ىو النصيحة للمسلمُت وشفقة على     

ى ( وذير ابن رجب إٚتاع علماء األمة وسلفها على جواز ذلك. 1395الطعن فيهم أو غيبتهم )الًتمذي، 
 ى (.1407)ابن رجب، 

 عد بل جوازه، على ا١تسلمون وأٚتع احملرمة، الغيبة من ىذا استننوا ولذا"يقول اإلمام السخاوي رٛتو اهلل:      
 الرواة يف القدح: قواعده يف ولفظو السالم، عبد بن والعز النووي بذلك صرح نو٦ت إليو، للحاجة الواجبات من

 من وغَت٫تا والتحليل التحرًن يف الضرر من ذلك ترك يف الناس على و١تا الشرع، إثبات من فيو ١تا ،واجب
 عند اٟتكام عند واجب الشهود وجرح إليو، والرجوع عليو االعتماد الشرع ٬توز خرب يل ويذلك األحكام،
)السخاوي،  ."اٟتقوق وسائر واألنساب واألبضاع واألعراض واألموال الدماء من اٟتقوق ٟتفظ ،ا١تصلحة
 .(352/ 4ى : 1424
 لصيانة إليو الداعية للضرورة باالتفاق واجب بل جائز الرواة جرح أن اعلم"ويقول اإلمام النووي رٛتو اهلل:      
 وا١تسلمُت وسلم عليو اهلل صلى ورسولو تعاىل هلل النصيحة من بل احملرمة الغيبة من ىو وليس ا١تكرمة الشريعة
 .(124/ 1ى : 1392. )النووي، "ذلك يفعلون منهم الورع وأىل وأخيارىم األئمة فضالء يزل ومل
على  ينَتة ووضعوا لو ضوابط دقيقة، منها  امة ىذا النوع من الغيبة شرطوا لو شروطً وحُت جوز علماء األ     

  اذا ورع وتقوى، متنبتً اٞتارح أو ا١تعدل سبيل ا١تنال: أن يكون 
ً
ٔتا ٬ترح، وأن ٭تذر من التساىل  ا٦تا يقول، عا١ت

كم من أحكام الدين سقاط سنة من سنن ا١تصطفى واردة يف حأو ينقصو، ويؤدي إل األنو يبطل حكمً 
 وشرائعو. 
ولواله بعد توفيق اهلل تعاىل  وىذا االستنناء قد حفظ لألمة دينها وشريعتها ْتفظ سنة نبيها ٤تمد      

وحفظو، لقال من قال ٔتا شاء أن يقول، وأبطل من أبطل ٔتا شاء أن يبطل، ولقال يف الدين يل من ىب 
ستشرقُت وا١تغرضُت، يطعنون ودب، ولكانت ثغرة وثلمة يف ديننا اإلسالمي يتحُت فرصتها أعداء األمة من ا١ت

ثوابتهم ومبادئهم ويشككون، والذين ما برحوا يبحنون عن ثغرة أو ثلمة يف اعتقادىم يطعنون من خال٢تا يف 

ومن صور اٟتفظ   ،[9: اٟتجر] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ  إال أن اهلل قد تكفل ْتفظ دينو فقال:
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، ألهنا وحي من اهلل، وال يفهم يتاب اهلل إال هبا، فهي مفسرة سلم٤تمد صلى اهلل عليو و  للدين حفظ سنة نبينا
 ١تا أهبم، ومبينة ١تا أٚتل، وشارحة ١تا أشكل.

٤تور  واإلنصاف يان وإن ا١تتتبع ٢تذا االستنناء بتجويز اٞترح والكالم يف الرجال ونقدىم ٬تد أن العدل     
انربى لو أىل اٟتديث  و ا٠تطأ لسبب من األسبابالزلل أ االرتكاز يف عملية النقد، وإن وقع أحدىم يف

وبينوا سبب ردىم وٖتذيرىم حىت ال يظلم أحد ال اٞتارح وال  ،وسقطو، وردوا جرحو ونقده وحذروا من زهلل
 اجملروح، وىذا مدار ْتننا يف ا١تبحث التال.

  :ة في نقد الرجال عند أئمة الحديثمبدأ العدال المبحث الثالث:
من خاض يف ىذا العلم فهو  وأني  خطورة علم اٞترح والتعديل، واٟتكم على الرجال ونقدىم، تقدم معنا     

 على خطر عظيم، مامل فسيقع يف الغيبة احملرمة.
 أنْ  عن العوام، ومن ىيبتو ومكانتو وقد ايتسب ىذا العلم مهابة ومكانة عظيمة يف قلوب العلماء فضاًل       

وإن يانوا قلة  ببعض صحابة النيب  ثبات، بدًءانقاد وُحّفاظها النقات األسلك ىذا اجملال يبار األئمة ال
من الرواة وطلب  ايف تنبتهم -رضي اهلل عنهما- يأيب بكر الصديق وعمر  النعدام الكذب على رسول اهلل 

دخل ، وغَتىا، مث ١تا ظهرت الفنت وينر البالء و االشهود على رواياهتم، يمَتاث اٞتدة واالستئذان ثالثً 
انربى لعملية اٞترح والتعديل  ،وبدأت ظاىرة الوضع باالنتشار ،ا١تغرضون وا١تشككون واٞتهلة يف اإلسالم

 ،والزىري، وابن سَتين ،وعامر الشعيب ،علماء األمة من التابعُت وتابعيهم ومن بعدىم، يسعيد بن ا١تسيب
ومسلم،  ،والبخاري ،وابن معُت ،وأٛتد ،وابن مهدي ،و٭تِت بن سعيد القطان ،وابن ا١تبارك ،وشعبة ،ومالك

 .وا١تًتويون واجملروحون وغَتىم، حىت ال ينربي لو الضعفاء
يف الكالم على الرجال، وا٠توض يف  وقد حرص ىؤالء األئمة على البعد عن القول بغَت علم، والتخرص     

الباطل، ويانت العدالة مالزمة ٢تم يف نقد الرجال وقبول مروياهتم أو ردىا، تاريُت العصبيات والعواط  وراء 
ظهورىم، ملتزمُت بالنقد العلمي األصيل القائم على أسس وضوابط دقيقة، فأسسوا قواعد ومنطلقات يف 

 عدل واإلنصاف.اٟتكم على الرجال، مرتكزة على ال
وسنتطرق يف ىذا ا١تبحث إىل بعض ىذه ا١تنطلقات لنعرف ا١تنهجية اليت جعلتهم مالزمُت للعدالة يف      
 :كم على الرجال ونقدىم، وىي ياآليتاٟت
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 :عمال القلبية: حدود الكالم على الرجال بالظاىر، وترك الخوض في األأوًل 
على مصراعيو، يباح للناقد القول يف الرجل يل ما ٭تلو لو، بل لو  امل يكن الكالم على الرجال مفتوحً      

حدود معينة، وجوانب واضحة، يسَت عليها، فحدوده الكالم على حال الراوي من جهة عدالتو أو من جهة 
من أسباب الفسق وخوارم  ًياخال ابالغً  عاقاًل  احفظو وضبطو، أما العدالة ىنا فيقصد هبا أن يكون مسلمً 

 أو ضبط الكتاب. ،ضبط الصدر :ءة، وأما ضبطو فبأحد أمرينا١ترو 
مل يتكلم  أنو النظر يف موطن العدالة لوجدنا أهنا يف اٟتكم على ظاىر الرجل ال باطنو، ٔتعٌت فلو أنعمنا     

، نو معجب بنفسو مناًل تكلم عن فالن أعمال القلبية للرواة، فلم يُطعن راو يف نيتو وإخالصو، ومل يُ أحد يف األ
أو ُمراٍء أو مغرور وغَتىا من خفايا القلوب، وما ُتكل م عنو إال ٔتا ظهر من أعمالو، فلو وقع يف معصية ظاىرة 

ق، ث  ل ووُ د  إن ظهر صالحو وتقواه بأعمالو الظاىرة، عُ  اأو زلة واضحة، طُعن يف عدالتو، وبعكس ذلك أيضً 
عليها إال اهلل تعاىل وحده، وال يعلم ما فيها إال ىو، ال يطلع  ،ورفعت عنو الشكوك؛ ألن القلوب أمرىا خفيّ 

ولو قدر إباحة ىذا اجملال لسهل الطعن للخصوم واألنداد وينرة الشكوك يف النقات واألثبات جملرد ا٠تالف 
 والشقاق، ولكن اإلسالم أغلق ىذا الباب، وجعلو من الكالم يف الغيبيات اليت ال يعلمها إال اهلل تعاىل.

وىذا من اِٟتَكم التشريعية الدقيقة، والضوابط الشرعية الفريدة، حىت ال يُظلم أحد، وال يُ َتجٌتي على      
 الربيء، وال يشكك يف الصادق.يف ا١تخال ، وال يطعن 

إىل القلوب؛  اولو نظرنا إىل مصطلحات التجريح، وتفحصنا ألفاظها، ودققنا يف تفاصيلها، ١تا وجدنا ٕتاوزً      
َر وجود النادر ١تا قبلو أحد من النقاد، فهذه بعض األلفاظ اليت رتبها وٚتعها ابن أيب حامت، وتبعو ابن ولو ُقد  
 السخاوي وغَتىم، وللوقوف عندىا والتأمل فيها نتعرض ٢تا: والعراقي وابن الصالح وخا٘تهمحجر 

 مراتب التجريح:
 ليس أو بذاك، ليس أو أخرى، ويعرف مرة ينكر أو ضع ، فيو أو مقال، فيويقو٢تم  أسهلها المرتبة األولى:

 منو، أوثق غَته أو باٟتافظ، ليس أو ٔتأمون، ليس أو بعمدة، ليس أو ْتجة، ليس أو با١تتُت، ليس أو بالقوي،
 ما للضع  أو ضع ، أو اٟتفظ، سيئ أو اٟتديث، لُت أو ،ىو ما أدري ال أو جهالة، فيو أو شيء، فيو أو
 لُت. فيو أو. ىو
 نظر. فيو أو. فيو مطعون أو عنو، سكتوا أو فيو، تكلموا: قو٢تم ومنو

 ما لو أو اٟتديث، مضطرب أو ضعفوه، أو بو، ٭تتج ال فالن: يقو٢تم سابقتها، من أسوأ وىي :الثانية المرتبة
 منكر. أو ضعي ، أو منايَت، لو أو منكر، حدينو أو ينكر،
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 ليس أو ا،جدً  ضعي  أو اٟتديث، مردود أو حدينو، رد فالن: يقو٢تم. سابقتيها من أسوأ :الثالثة المرتبة
 يتابة ٖتل ال أو حدينو، يكتب ال أو بو، ارم أو مطروح، أو اٟتديث، مطروح أو طرحوه، أو ٔترة، واه أو بنقة،
 .ْتدينو يستشهد ال أو ا،شيئً  يساوي ال أو بشيء، ليس أو عنو، الرواية ٖتل ال أو حدينو،
 أو مًتوك، أو ساقط، أو الوضع، أو بالكذب متهم وفالن اٟتديث، يسرق فالن: يقو٢تم :الرابعة المرتبة
 .تريو على أو ٣تمع ثقة، غَت أو بالنقة، ليس أو ْتدينو، أو بو، يعترب ال أو تريوه، أو اٟتديث، ذاىب
 .احدينً  ووضع ويكذب، يضع،: ويذا وضاع، ويذاب، ،يقو٢تم: دجال :الخامسة المرتبة
 إليو ا١تنتهى يف الكذب، وغَتىا من األقوال. أو الناس، أيذب يقو٢تم:  ا١تبالغة على وتدل :السادسة المرتبة
 :التعديل مراتب
 الناس، أوثق يقو٢تم: التفضيل، بأفعل عربّ  أو ا١تبالغة، على يدل ٔتا فيها التعديل جاء ما وىي :األولى المرتبة
 أحد ال: وقو٢تم الدنيا، يف انظَتً  لو أعرف ال: بو ويلحق. التنبت يف ا١تنتهى وإليو الناس، وأضبط الناس، وأثبت
 .عنو يسأل ال فالن أو فالن، منل من أو منو، أثبت

 ثقة أو حافظ، ثبت أو حجة، ثبت: يقو٢تم ،اللفظُت تباين مع إما التوثيق، لفظ يرر إذا: الثانية المرتبة
 و٨توىا. ثقة، ثقة: يقو٢تم األول، اللفظ إعادة مع أو متقن، ثقة أو ثبت،

 حجة، أو مصح ، يأنو أو متقن، أو ،ثبت أو ،ينقة التوثيق، على دالة بصيغة فيو انفرد ما :الثالثة المرتبة
 .النقة من أقوى واٟتجة ،ضابط عدل أو إمام، أو

   ا،بأسً  بو أعلم ما أو. ا٠تلق خيار أو مأمون، أو ق،و صد أو بو، بأس ال أو بأس، بو ليس :الرابعة المرتبة
 .الصدق ٤تلو أو

      الصواب، من ببعيد ليس: يقو٢تم ا١تراتب، أدىن وىي التجريح، من بالقرب أشعر ما :الخامسة المرتبة
   حدينو، يكتب أو اٟتديث، صاحل أو. عنو روي أو وسط، شيخ أو بو، يعترب أو حدينو، يروى أو شيخ، أو
 جيد أو بو، بأس ال أن أرجو أو اهلل، شاء إن صدوق أو صويلح، أو حدينو، أقرب ما أو اٟتديث، مقارب أو

 صدوق أو اٟتفظ، سيء صدوق أو بأخرة، تغَت صدوق أو مقبول، أو وسط، أو. اٟتديث حسن أو اٟتديث،
 .يهم صدوق أو مبتدع، صدوق أو أوىام، لو

يف بواطن األنفس وخفايا القلوب إال الكالم  ا، فال ٧تد فيها خوضً فهذه أشهر األلفاظ وأينرىا استعمااًل      
 أي: حفظو أو يتابو. ،على عدالة الراوي الظاىرة اليت تقدم ذيرىا أو ضبطو للرواية بصدره
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ليس مقصودىم معرفة الباطن ٔتا يف فأما تقسيم العلماء للعدالة إىل ظاىرة وباطنة يف اٟتديث عن اجملهول،      
ٔتعٌت مل ينص أحد  ول ا١تعاشرة وا١تالزمة أو الصحبة،يت ال تعرف إال من خالل طقلبو، وإ٪تا يقصدون عدالتو ال

 إن روى عنو راو واحد ومل يوثق. اال ظاىرً  اباطنً  من علماء اٞترح والتعديل على تعديلو أو ٕتر٭تو فيكون ٣تهواًل 
إذ ال يكون النقد  نقدىم؛دالة يف اٟتكم على الرجال و وىذه ا١تسألة ٢تي أيرب دليل على بروز ظاىرة الع     

 إال يف ما ىو ظاىر للبشر، ويف إطار واضح ٦تكن االطالع عليو ومعرفتو.
، أو نقص يف أو يذموه لعيب خْلقي اأهنم مل يطعنوا أحدً  وحدودىاومن مواطن العدالة يف قبول الرجال  -     

 اجرح أحدً  ااهلل، لذا ال ٧تد أحدً  وليس من اختياره، وىو بالء من ،ألنو ال عالقة لو بذلك ىيئتو وشخصيتو؛
ُوث َق علماء ورواة للسنيِة وفيهم من العيوب ا٠تلقية ما يتعجب اإلنسان من ذلك،  ابذلك بل على العكس ٘تامً 

بتلوا بعيوب خلقية ومل وىذا من مكامن العدالة لدى احملدثُت، وما أينر األمنلة يف الرواة النقات األثبات ٦تن ا
 و٢تا، منها على سبيل ا١تنال:من قب ٯتنع ذلك
األعمش سليمان بن مهران، واألعرج عبد الرٛتن بن ىرمز، وعاصم األحول، ومسلم العدوي األجرد،      

وواصل بن سليمان األحدب، ونافع األقرع، وعمرو بن دينار األثرم، وىارون بن موسى األعور، وعبد اهلل بن 
 سعيد األشج.

كة وإليو منتهاىا، وأحد أوعية العلم يف زمانو، عطاء بن أيب رباح، من قال عنو وأعظم منال لذلك مفيت م     
 حرب األمة ابن عباس: يا أىل مكة ٕتتمعون علي وعنديم عطاء. 

ى (، إال أن ذلك 1400ذلك )ا١تزي،  بعد عمي مث أعرج أشل أفطس أعور ويان عطاء بن أيب رباح أسود     
بُت العلماء، ومل يذمو أحد ٠تلقتو أو لصورتو، بل يان أحد ا١تراجع العلمية يف زمانو،  ع من رفعة منزلتومل ٯتن

 وإليو يان ا١ترجع بالفتوى يف مكة، أثٌت عليو يبار أئمة علماء زمانو ٞتاللتو وقدره، وىذا من عد٢تم وإنصافهم.
 :ايتول يمنع من قبول رو  ا: الوقوع في الخطأ من الراوي وإن كان اعتقاديً اثانيً 
قدر اهلل تعاىل على يل بٍت آدم الوقوع يف ا٠تطأ، مهما بلغ من العلم وا١تعرفة وسعة االطالع، بل ومهما      

امتلك ا١ترء من الذياء والقدرة والنباىة، فال ٮتلو أحد من ا٠تطأ، فإن لكل جواٍد يبوة، ولكل سيٍ  نبوة، 
 بٍت يل"ذلك بقولو:  وقد بُت  ، األنبياء ا١تعصومُتويرد عليو إال ولكل عامٍل ىفوة، ويٌل يُؤخذ من يالمو

(. 321/ 5ى : 1430ماجو،  ؛ ابن240/ 4م:1998)الًتمذي،  "التوابون ا٠تطائُت وخَت خطاء، آدم
 ابعضً  أصبت»فقال:  ،ا٠تطأ إىل الصديق رضي اهلل عنو يما يف الصحيحُت حُت فسر رؤيا وَنسَب 
 .(1777/ 4ى :1412؛ مسلم، 44/ 9ى : 1422)البخاري،  «ابعضً  وأخطأت
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 يف وىذا. ٔتعصومُت فليسوا: والصاٟتون والشهداء الصديقون فأما"يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:      
 وإذا أجران، فلهم فأصابوا اجتهدوا فإذا. ٮتطئون وتارة يصيبون، فتارة: فيو اجتهدوا ما وأما احملققة، الذنوب
 واإلمث ا٠تطأ ٬تعلون الضالل وأىل ٢تم، مغفور وخطؤىم اجتهادىم، على أجر فلهم وأخطأوا اجتهدوا
 وأىل. با٠تطأ باغون إهنم: ويقولون عنهم؛ ٬تفون وتارة. معصومون إهنم: ويقولون فيهم؛ يغلون فتارة: متالزمُت
 (69/ 35ى :1416. )ابن تيمية "يؤٙتون وال يعصمون، ال واإلٯتان العلم
يف يل تصرفات البشر يف يل زمان ومكان، ويف يل وقت وحُت، ٧تد االختالف  اوىذا ما نالحظو ٚتيعً      

أن يتفقوا على مسألة واحدة، فمنهم ا١تصيب ومنهم  اوال ٯتكن للناس ٚتيعً  ،والتباين يف اآلراء ووجهات النظر
 ن ياًل أ إىل ا١تخطئ، وليس ىذا ىو الشاىد ىنا، إ٪تا يف التعامل مع ا١تخطئ من وجهة نظر ا١تصيب، إضافة

إىل  التجٍت على ا١تخطئ والتنريب على ا١تخال ، بل يصل امنهم يظن أنو ا١تصيب وغَته ا١تخطئ، فتجد أحيانً 
بل قد يصل الستحالل دمو، إال أن أئمة النقد وجل علماء اٟتديث  ،اواهتامو وتكفَته أحيانً  ظلمو واٞتور عليو

 ة ا١تخطئ وا١تبتدع الصدوق بشروط، أ٫تها:قبلوا روايو ٘تيزوا بالعدالة يف التعامل مع ا٠تطأ، 
من الدين بالضرورة أو اعتقد  امن الشرع معلومً  اأي: أنكر أمرً " اصر٭تً  ابدعتو مكفرة يفرً  أالي تكون: أولها     
 فهذه ال غبار عليها وما فيها من خالف فهو إىل الشذوذ أقرب. ،ى (1415)السيوطي،  عكسو"
و٤تاولة  ،وإقناع اآلخرين هبا ،إىل بدعتو، ألنو قد يتجاوز يف روايتو ألجل بدعتو ا: أال يكون داعيً ثانيها     

 تزيينها وٖتريفها على ما يقتضيو مذىبو، وألجل ىذا االحتمال مل تقبل روايتو.
إليو، لذا  وق، فقد ٭تصل لو ميل إىل ما يدعوإليو قليما َيسلم منو ٥تل وا١تبتدع يف نفسو ىوى ١تا يدعو     

ُرديْت روايتو، واشًتط بعض العلماء ياٞتوزجاين وأيده ابن حجر وغَته أال يروي ما يؤيد بدعتو الحتمال 
التساىل فيها وا١تيل ٢تا أو ٖتريفها، وإن مل تتوفر فيها شروط الصحة والقبول ألنا ال نأمن حينئذ عليو غلبة 

 ى (. 1429ا٢توى. )ابن حجر، 
ظر يف ما تقدم ٩تلص إىل مدى اٟترص عند أئمة النقد على العدالة واإلنصاف يف الكالم الن ولو أنعمنا     

على الرجال، فكل  ٣تتهٍد ٮَتْلص إىل رأٍي يظن أنو ٤ُتق فيو ويعتقد صوابَو، ولو تتبَع اإلنسان ٥تالفات يل عامل 
إليو  وصل أٍي اعتقَده أو اجتهادٍ عن اآلخرين، لوجد لكل عامل آراء ٮتال  هبا حىت أىَل مذىبو، فلو ُأ٫تَل بر 

فرواة السنة النبوية  ،سنة النيب  امة وجهابذهتا، وتُرَِك ينٌَت من العلم ونتائجو، وخصوصً علماء األ لًُتَِك جل  
منهم يغَتىم، فليس من العدل تَ ْرك رواية الراوي برأي يراه وىو  كلٍ و٢تم آراء ووجهات نظر خاصة ل ٣تتهدون،

ذا الصن  من التعامل نوع من الظلم يف نبذ ا١تخالفُت، فكل واحد ٬تتهد ليصل إىل اٟتق ٥تال  لغَته، فه
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ترك مروياتو لذلك، لذا ٧تد يبار علماء اٟتديث  برأيو، يفّر من ا٠تطأ والضالل حسب اعتقاده، فليس عداًل 
 يأخذون ٦تن خالفهم يف بعض آرائهم بل واعتقاداهتم.

 نعتمد والذي"اهلل يف الكفاية بعد سوقو روايات وآراء العلماء يف ا١تسألة: يقول ا٠تطيب البغدادي رٛتو      
 ٣تراىم جرى ومن، وشهاداهتم ا٠توارج أخبار الصحابة قبول من اشتهر ما بأخبارىم االحتجاج ٕتويز يف عليو
 الصدق ٖتريهم من رأوا ١تا ذلك، على بعدىم وا٠تالفُت التابعُت عمل استمرار مث بالتأويل، الفساق من

 والطرائق الريب أىل على وإنكارىم األفعال، من احملظورات عن أنفسهم وحفظهم الكذب، وتعظيمهم
 برواية فاحتجوا عليهم، االحتجاج يف ٥تالفوىم هبا ويتعلق آراءىم، ٗتال  اليت األحاديث ورواياهتم ا١تذمومة،
 ،اإباضيً  عكرمة ويان والتشيع، القدر إىل يذىب ٦تن ويان دينار، بن وعمرو ا٠توارج من وىو حطان بن عمران
 الدستوائي وىشام سليمان بن وسي  عباد بن وشبل سعيد بن الوارث وعبد ،امعتزليً  ويان ٧تيح أيب وابن
 ويانوا يدام بن ومسعر مرة بن وعمرو مرثد بن وعلقمة قدرية، ويانوا مسكُت، بن وسالم عروبة أيب بن وسعيد
 ينَت خلق يف التشيع، إىل يذىبون ويانوا ٫تام بن الرزاق وعبد ٥تلد بن وخالد موسى بن اهلل وعبيد مرجئة،

 ياإلٚتاع ذلك فصار بأخبارىم، واحتجوا رواياهتم، اوحدينً  اقدٯتً  العلم أىل دون ذيرىم، يتسعلعلها: ال 
 (125: ى 1432. )البغدادي،"الصواب مقاربة يف الظن يقوى وبو الباب، ىذا يف اٟتجج أيرب وىو منهم،
يف تعاملو مع من  نو يان عاداًل ٤تمد بن إٝتاعيل البخاري لوجدنا أوإذا تأملنا عمدة السنة وإمام اٟتديث      

، أما رأيو واعتقاده اضابطً  اصدوقً  احافظً  عداًل  اُرمَي ٔتنل ىذه اآلراء حىت لو يانت اعتقادية، مادام صادقً 
( 69فبلغ ) البخاري ذير ابن حجر عدد من روى عنهم ا١تخال  فحسابو على ربو ولنا روايتو وصدقو، وقد

؛ وعلى ىذا ا١تذىب مشى تلميذه اإلمام اٟتجة مسلم بن اٟتجاج رٛتو اهلل تعاىل، أما من توق  من اراويً 
وتنتشر، وحىت  اولة إلٜتاد البدعة حىت ال تفشومنها: ٤ت ،العلماء يف مروياهتم فكان ٢تم حجج ٥تتلفة يف ذلك

 ى (.1422)يايف، يرتدع قائلوىا 
 عامل رجل فهذا امرجئً  ويان ،الصحيحُت رجال من متقن ثقة" طهمان: بن وذير الذىيب يف ترٚتة إبراىيم     
 ىو من يان فقد ،ويهدر النقة حديث يضع  رجاءاإل جردٔتأ ماذا فكان مسألة يف أخطأ ٓتراسان القدر يبَت
 (.35: ى 1412. )الذىيب "امرجئً  براىيمإ من أيرب
 :لم والتعدي في التعامل مع الرجال: معرفة من وقع في الظاثالثً 
ر وإن ٦تا ٯتيز ا١تنهج النقدي لدى علماء اٟتديث وأئمة اٞترح والتعديل ذير يل جرح فيو تعٍد غَت مربي      

على من ال يستحق اٞترح، وبيان خطئو وقصوره، ويذا بيان تعديٍل لغَت مطلع على خفايا الرواة وبواطنهم 
 با١تعٌت االصطالحي.
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، يمن وتعدياًل  افيذيرون من وقع يف منل ىذا من باب العدالة واإلنصاف يف التعامل مع الرجال جرحً      
 بن ىشام وخدم اٞتند زي ولبس بالسواد خضب لكونو اإلمام ٤تمد بن مسلم بن شهاب الزىري تكلم يف
 .ا١تلك عبد
 ابن عن طرق من صح قد :الرب عبد ابن ليس بنقة، قال :ي وقال٭تِت بن معُت يف الشافع اوقد تكلم أيضً      
 يف يالمو ىلإ الناس يلتفت ومل بذلك، نفسو معُت ابن آذى قد قلت: الشافعي!! يف يتكلم نوأ معُت

 ادائمً  قولو نقبل فإنا الناس، لبعض توثيقو ىلإ يلتفتوا مل يما ،األثبات من ٚتاعة يف يالمو ىلإ وال ،الشافعي
اجتهاده، وتكلم منلو العجلي ولكن  يف اٞتمهور ٮتال  مل ما اٟتفاظ من ينَت على ونقدمو والتعديل اٞترح يف

 مل يعتمده أحد من أىل العلم.
 جرح فهو ذلك ٨تو وأ منافرة مأ عداوة وأ تعصب من صدر اذا غَت اٞترح"قال اإلمام اللكنوي رٛتو اهلل:      
 دجال نوإ ا١تغازي صاحب سحاقإ بن ٤تمد يف مالك مامقول اإل يقبل مل و٢تذا ا١تطرود، الإ بو يؤمن وال مردود
 ،اٟتديث ئمةأ بو واحتجت اٟتديث حسن من نوأ حققوا بل ،باىرة منافرة من صدر نوإ علم ١تا الدجاجلة من
 يف معُت ابن وقدح ،الكويف حنيفة أيب يف النوري وقدح ،ا١تصري صاحل بن ٛتدأ يف النسائي قدح يقبل ومل

 الفن يتب يف ينَتة ونظائر ،صبهايناأل نعيم يبأ يف منده ابن وقدح ،احملاسيب اٟتارث يف أٛتد وقدح ،الشافعي
 اغالبً  تفضي ا١تعاصرة الن ؛حجة بال يان ذاإ أي ا١تعاصر على ،ا١تعاصر جرح يقبل ال :قالوا مث ومن ،شهَتة
 .(409: ى 1407. )اللكنوي، "ا١تنافرة ىلإ

بعد أن استقصى علم الرجال  ابُت فيو من ظلم من الرواة ّترح وليس ٣تروحً  ااإلمام الذىيب يتابً وقد أل       
بكل تفاصيلهم، أٝتاه: )الرواة النقات ا١تتكلم فيهم ٔتا ال يوجب ردىم(. فأيمل بكتابو مبدأ العدالة يف نقد 

 الرجال.
واليت تنايف العدالة ٣تاملة إلمام من األئمة أو  ،فلم يهمل علماء النقد األخطاء النإتة عن التعدي والظلم     

 هبم عامل من العلماء ١تكانتو ومنزلتو، فقد يان العدل ديدهنم واإلنصاف سبيلهم، واٟتق منهجهم، فنفع اهلل
 هبم ظلمات الغي وفساد القول والعمل. هبم سبيل الرشد وطرق ا٢تدى، و٤تا ناروجعل ا٠تَت على أيديهم، وأ

 :من وثَّقو العلماء ور دَّ توثيقو رابًعا: معرفة  
أئمة النقد وعلماء اٟتديث تعديل بعض يبار العلماء وأئمة الدين لبعض الرواة  ردي ١تا سبق  اوبا١تقابل أيضً      

الذين اشتهروا بالضع ، ومل تشفع ٢تم مكانتهم العلمية وال اجتهاداهتم النقدية واٟتدينية، يَرد ىم رواية اإلمام 
و، فروى لو مالك، وىو مالك عن عبد الكرًن بن أيب ا١تخارق، فقد غريه بكاؤه يف ا١تسجد؛ وحسن ٝتتو وأدب
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وا رواية الشافعي عن إبراىيم بن أيب ٭تِت، فقد بل ٣تمع على ضعفو، ويذا رد   ،مًتوك عند أىل اٟتديث
توثيق ابن معُت  اوردوا أيضً  عند أىل اٟتديث، أَعجَب الشافعي  حذقو ونباىتو، فروى عنو، ولكنو ضعي 

 ،وأيب داود ،والبخاري ،يأٛتد  ، واحد من أئمة النقديمحمد بن قاسم األسدي، وقد يذبو غَت  ،لبعض الرواة
وغَتىم؛ وما ىذا إال نتيجة ١تبدأ العدل بُت اٞتميع يف تطبيق القواعد والضوابط اٟتدينية من حيث القبول 

 والرد.
 :العدلِ لمنافاتِو مبدأ  ؛ول ي روى: كالم  األقراِن ي طوى خامًسا
لماء قاعدة عظيمة يف التعامل العادل يف مسألة اٞترح والتعديل، على النكتة السابقة، وضع الع اوعطفً      

 وىي )يالم األقران ينبغي أن يطوى وال يروى( .
 العلماء قول حكم أٝتاه: )باب اوقد أفرد ابن عبد الرب يف يتابو الشهَت )جامع بيان العلم وفضلو( بابً      
 ع اآلثار واألقوال يف ذلك.وسرد األحاديث يف ذم اٟتسد والبغضاء م ،بعض( يف بعضهم
 إذا سيما ال بو، يعبأ ال بعض يف بعضهم األقران يالم" وقال اٟتافظ الذىيب رٛتو اهلل يف ميزان االعتدال:     
 األعصار من اعصرً  أن علمت وما اهلل، عصم من إال منو ينجو ما ٟتسد، أو ١تذىب أو لعداوة أنو لك الح
 يف ٕتعل فال اللهم يراريس، ذلك من لسردت شئت ولو والصديقُت، األنبياء سوى ذلك، من أىلو سلم
ترٚتتو البن  تضاعي ويف  .(136/ 1ى : 1430) الذىيب  ."رحيم رؤف إنك ربنا آمنوا للذين غاًل  قلوبنا

 والتعديل اٞترح، أئمة يف ندعي لسنا": عداًل  امنصفً  اإسحاق يف السَت ويالم مالك عنو قال رٛتو اهلل يالمً 
 من اينَتً  أن علم وقد وإحنة، شحناء، وبينو بينهم، فيمن حاد بنفس الكالم من وال النادر، الغلط من العصمة
 اإلنصاف، قو٢تم على يلوح ٚتاعة الرجل وثق إذا سيما وال بو، عربة ال ُمْهدرٌ  بعض يف بعضهم األقران يالم
 ٤تمد يالم يؤث ر ومل اللُت، بعضَ  ٤تمد يف مالك يالمُ  أَث يرَ  لكن صاحبو من نال قد منهما يل الرجالن وىذان
 األحكام أحاديث يف وأما الس ََت، يِف  ِسييَما َوالَ  ارتفاع ِْتَْسِبِو، فلو يالنجم وصار مالك، وارتفع ذرة، وال فيو،
 يف عندي الذي ىذا. امنكرً  يعد فإنو فيو شذ فيما إال اٟتسن رتبة إىل الصحة رتبة عن فيها حدينو فينحط
وقع يف  ا، وىذا الكالم جاء يف معرض البيان أن مالكً (496/ 6 ى :1427)الذىيب،  ."أعلم واهلل حالو،

. فقال مالك يف غضب: "اعرضوا عليي علم مالك فأنا بيطاره"الغضب حُت نقل إليو يالم ابن إسحاق: 
 . وقد ُعديْت من فلتات اللسان، ومل تقبل."دجال من الدجاجلة"

 من النقد الذي مصدره الظلم للقرين، وىذه بعض األمنلة: اينَتً   وقد رد العلماء
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رد علماء النقد وأئمة اٟتديث يالم اإلمام احملدث الكبَت عامل أىل ا١تشرق وإمام أىل اٟتديث   -
ٓتراسان ويربى مدهنا نيسابور بل وإمام زمانو ٤تمد بن ٭تِت الذىلي يف اإلمام اٞتهبذ ٤تمد بن 

و ٖتامل عليو حُت خلت ٣تالسو من طالب العلم وانصرافهم للبخاري، ويان إٝتاعيل البخاري، ألن
ىو ٭تنهم على السماع من البخاري، فلحقو داء اٟتسد بُت األقران يما يقول اإلمام السبكي 

 ."وقد ظلم البخاري وأخرج من نيسابور بسبب يالم األقران" :(ى 1413)السبكي، 
اإلمام الكبَت رجاء بن حيوة يف مكحول وىو من ىو، ولو مل  رد العلماء يالم وزير الصدق واألمانة -

يكن من حسناتو سوى عمر بن عبد العزيز لكفى، لكن ظلمو ١تكحول مل يقبلو العلماء، قال 
 سيد يان أنو وذلك حيوة، بن رجاء عليي  عاوهنم حىت ناوأين من على امضطلعً  زلت ما: مكحول
 .أنفسهم يف الشام أىل

 ومكحول بعض، من بعضهم ينال األقران زال وما ،افاسدً  بينهما ما "يان: يف السَت امعلقً قال الذىيب      
 .(558/ 4ى : 1405)الذىيب،  .اآلخر" يف منهما أحد قول إىل يلتفت فال إمامان، ورجاء
 منلة تطول وليس ا١تقام مقام بسطها.واأل     
والتحلي بالفضائل والورع والتواضع والرواية عن  وبا١تقابل ٧تد علماء اٟتديث يرفعون من مقام العدل     

للمنصفُت العادلُت، وٝتوىا  اخاصة لذلك تكرٯتً  االقرين والصغَت واألخ وصاحب البلد، فوضعوا أقسامً 
 اإلخوة من والرواة بعضهم، عن التابعُت ورواية األصاغر، األيابر عن )لطائ  اإلسناد( وفصلوا فيها؛ يرواية

     ا١تكية، أو اٟتجازية، ياألسانيد ا١تدن، أساس القائمة على واألسانيد األقران، ورواية ،وا١تدبج واألخوات،
ا١تستخرجات وا١تستدريات، يل ىذه األنواع توحي ٔتكانة  وفن الشامية، أو البصرية، أو الكوفية، أو ا١تدنية، أو

 العدل واإلنصاف عند أئمة ىذا الشأن.
بعض تدل على روح األخوة واحملبة اليت يانت تسود بينهم يف ٥تتل  عن  بعضهم إن رواية األقرانو      

العصور، وتدل على التواضع يف العلم، ونبذ اٟتسد والغَتة والبغضاء والكيد وا١تماحكة اليت جبل عليها البشر، 
اء فليس من العدل ترك رواية صحيحة من رواة ثقات أثبات يون مصدرىا القرين أو الصغَت، لذا عٍت علم
يف اٟتديث هبذه األقسام عناية فائقة وجعلوىا من اللطائ  اٟتسان يف ٚتلة ا١ترويات، وضربوا لذلك أمنلة: 

رواية الزىري عن عمر بن  ويف التابعُت:؛ عائشة وأبو ىريرة، روى يل واحد منهما عن اآلخر: مناًل  ،الصحابة
؛ اية مالك عن األوزاعي، ورواية األوزاعي عن مالكرو  ويف أتباع التابعُت:؛ عبد العزيز، ورواية عمر عن الزىري
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رواية سليمان التيمي عن . و رواية أٛتد بن حنبل عن علي بن ا١تديٍت، ورواية علي عن أٛتد ويف أتباع األتباع:
 ، وغَتىا من األمنلة.مسعر

 :فظ: تقسيم العلماء ألىل النقد بين متشدد ومتساىل وبينهما؛ حتى يعرف المقصود من اللسادًسا
َ علماُء اٟتديث أن علماء اٞترح والتعديل ثالثة أقسام: متشدد      ومتوسط بينهما، وبينوا  ،ومتساىل ،بُتي

 مصطلحات يل عامل على حدة بناًء على ىذا التقسيم.
النظر يف ذلك لوجدنا الغاية من ذلك التحديد والتقسيم ىو أخذ القول من الشخص على  ولو أنعمنا     

ومراده، وليس على حقيقة القول يف حد ذاتو، ويي ال يتم ا٠تلط بُت قول فالن وفالن وموافقة  حقيقة قاصده
فيختل  ا١تعٌت ا١تراد عند العلماء حسب مراد قائلو،  ،: )سكتوا عنو(القولُت، فقد يقال يف جرح راٍو مناًل 

 يقصد تريوه وىو شديد الضع  وال يصلح حىت لالعتبار. فالبخاري مناًل 
 وعند غَته دون ذلك. ن معُت: ليس بو بأس فهو عنده ثقة،و قال ابول     
ولو قال النسائي: ليس بالقوي فليس ّترح مفسد يما قال الذىيب. وقول أيب حامت: يكتب حدينو، ليس      

فيو نظر، فهو متهم واٍه؛ وىكذا ينبغي معرفة مصطلح يل إمام حسب قصده،  :ْتجة عنده. وإذا قال البخاري
 فليس من العدل تعميم مقصود إمام بلفظ على بقية األئمة.

 فممن ذير يف ا١تتشددين:     
ثبت.  عن إال يروي وال الرجال يف يتعنت يان ى (، فإنو160شعبة بن اٟتجاج العتكي أبو بسطام )     

وأٛتد بن شعيب النسائي أبو  ،ى (233و٭تِت بن معُت أبو زيريا البغدادي ) ،(45/ 2:ى 1424)السخاوي، 
قال الذىيب يف السَت يف ترٚتة طالوت بن عباد:  ،ى (277وأبو حامت الرازي ) ،ى (303عبد الرٛتن )

، و٭تِت بن سعيد القطان (93/ 9ى :1427)الذىيب،  ."فيو حامت أيب النقد يف ا١تتعنت بقول وحسبك"
 فيمن تعنت ورٔتا ،يشدد"ى (، قال عنو ا١تعلمي يف التنكيل: 345ى (، وابن حبان البسيت )198التميمي )
إال أنو تساىل  ،(255/ 1ى :1406)ا١تعلمي،  " امكنرً  امعروفً  الرجل يان وإن ،استنكر ما روايتو يف وجد

 ى (.275يف توثيق اجملاىيل؛ وأبو داود سليمان بن األشعث السجستاين )
 و٦تن ذُِيَر يف ا١تتساىلُت:     
 صاحبو فيو قال حىت الضعفاء، عن ويروي ورعو وشدة علمو سعة مع يًتخص فكان ،النوري سفيان     
 .ٛتل عمن يبال ال فإنو؛ تعرفون عمن إال النوري عن ٖتملوا ال: شعبة
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 عن ٭تدث فإنو؛ تعرف عمن إال معتمر عن تكتب ال: سعيد بن ٭تِت ل قال": الفالس ومعتمر، قال     
ى ( صاحب اٞتامع، وابن 179، واإلمام ٤تمد بن عيسى الًتمذي )(45/ 2ى :1424)السخاوي،  ."يل

 الصحيح، شرط يف ا٠تطو واسع وىو"خزٯتة صاحب الصحيح، واٟتايم النيسابوري، قال عنو ابن الصالح: 
 العجلي وغَتىم.، واإلمام (22: ى 1406)ابن الصالح،  ."بو القضاء يف متساىل
 أما ا١تعتدلون من نقاد اٟتديث:     
مام ى (، قال األ241، وأٛتد بن حنبل )ى (256فأبرزىم إمام السنة ٤تمد بن إٝتاعيل البخاري )     

 ."وورع وأدب وإنصاف باعتدال فيهم ويالمو الرجال عن تالمذتو من ٚتاعة سألو"السخاوي يف الفتح: 
مد بن سعد ياتب الواقدي ى (، واإلمام ٤ت179واإلمام مالك بن أنس ) .(353/ 4ى :1424)السخاوي، 

 ى (.230)
 فالعدل يف ا١تسألة ىو عن ييفية التعامل مع النالثة األصناف؟     
 وثق ذاإ فهذا"فقد بُت ذلك شيخ ا١تنصفُت اإلمام الذىيب رٛتو فقال يف معرض يالمو عن ا١تتشددين:      
 إن تضعيفو على غَته وافقو ىل فانظر ،رجاًل  ضعي َ  وإذا بتوثيقو، و٘تسك بناجذيك، قولو على فعضي  اشخصً 
 إال جرحو يقبل ال فيو قالوا الذي فهذا أحد وثقو وإن ضعي  فهو اٟتذاق من أحد ذلك يوثق ومل وافقو
 فمنل وثقو قد وغَته ضعفو، سبب يوضح ومل ضعي  ىو مناًل  معُت ابن فيو يقول أن يكفي ال يعٍت ،امفسرً 
. "متعنتون واٞتوزجاين حامت وأبو معُت وابن ،قربأ اٟتسن إىل وىو حدينو تصحيح يف يتوق  ىذا
 (172: ى 1410الذىيب،)

فعلم اٞترح والتعديل علم دقيق ومنهجيتو مضبوطة، وىو سائر على منهجية العدل واإلنصاف ونبذ الظلم      
 والبغي على الناس.

 :ا كان منها قبل الختالط أو بعدهروايات المختلطين ومسابًعا: التفريق بين 
اتو قبل اختالطو، وىو صحيح ومن صور العدل عند أئمة النقد ١تن تغَت بأخرة واختلط، عدم نفي مروي     
قُِبَل منو، ومىت ما اختل ضبطو وضع   اضابط ١تروياتو متقن ألحادينو، فمىت ما أدى الراوي أداء متقنً  ُمَعافً 
لو مكانتو ومنزلتو، ألن أحاديث رسول اهلل صلى اهلل  اجهبذً  اتوق  يف قبول مروياتو، وإن يان إمامً حفظو 

 عليو وسلم تشريع فال تقبل اجملامالت.
ومن عالمات ضبط ىذه ا١تسألة حدد األئمة الرواة الذين ٝتعوا من الراوي قبل االختالط والذين ٝتعوا      

    ختالط قُبل ومن ٝتع بعد االختالط مل يُقبل، ومن مل يُعَرف ضبطو قبل بعد االختالط، فمن ٝتع قبل اال
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أو بعد توق  يف مروياتو الحتمال يوهنا بعد االختالط، و٣ترد وجود ىذا االحتمال والشك توق  العلماء يف 
 قبول مروياتو. 

 يلقن ويان ،عمره رآخ يف عمي: حنبل بن أٛتد اإلمام عبد الرزاق الصنعاين صاحب ا١تصن ، قال فمناًل      
 .(74 ى :1417)العالئي  .شيء ال ا١تئتُت بعد منو ٝتع من فسماع فيتلقن
 يما قال العالئي، فسماع ابن عيينةاإلمام أبو إسحاق السبيعي أحد األئمة ا١تتفق على االحتجاج هبم  و      

 .(ى 1417وزىَت بن معاوية منو بعد االختالط، أما شعبة والنوري فسمعوا قبل االختالط. )العالئي 
 :ء من اإلفراط في الجرح والمبالغة: تحذير العلماثامًنا
وألن عملية اٞترح استنناء من الغيبة احملرمة للضرورة الشرعية، فالضرورات تقدر بقدرىا، وال ٬توز التجاوز      
 يف ذلك.والبغي 
       فقد ضبط العلماء عملية النقد بأن يكتفي الناقد ٔتا يؤدي الغرض من نقده، وال يتوسع يف ذلك      

 أو يتجاوز إىل ا١تبالغة يف الصفات اليت ٬ترح هبا، فيذير صفات ال عالقة ٢تا بالنقد وال تؤثر يف مرويات الراوي.
لوا منو، يقول ابن معُت يف عبد ا١تلك بن مروان: انو أٓتر الفم، فمن وقع يف ذلك َرد عليو العلماء ومل يقب     

: ول ا٠تراج لبعض بٍت الزىريويف  نو يان من اٞتند،إ ، وقولو يف األوزاعي:اوأبو عنمان النهدي يان شرطيً 
 ى (.1414مية. )ابن عبد الرب، أ

 «حدينو فًتيت برذون على يريض رأيتو: »قال فالن؟ حديث تريت وقول شعبة حُت سئل: مل     
 يصنع ما فقال: ا١تري، لصاحل حديث عن سئل أنو إبراىيم بن مسلم عن ى (. ومنها1357)البغدادي، 
 ى (1418)األبناسي،  .ٛتاد فامتخط سلمة بن ٛتاد عند ايومً  ذيروه بصاحل،
ة، العدال يسقط ال ما فذير اٞترح يف استفسر من أخبار بعض ذير يف ابابً  اإلمام ا٠تطيب وقد عقد     

 .اإال إذا يان مفسرً  اجرحً فلذلك مل يقبل أينر العلماء 
 إنو": قواعده يف السالم عبد بن العز قال فقد بواحد، حصل إذا بشيئُت التجريح ٬توز قال السخاوي: ال     
 بقدرىا، فليقدر للضرورة ٬توز إ٪تا القدح فإن؛ بأحد٫تا االيتفاء أمكن مهما بذنبُت ٬ترح أن للشاىد ٬توز ال

 .(4/359ى : 1424)السخاوي،  ."ظاىر وىو القرايف، عليو ووافقو
 يقتضي ال ٔتا فجرح فيو؛ أفرط من جرح يقبل فال متيقظ؛ عدل من إال والتعديل اٞترح يقبل ال أن وينبغي     
 من الفن ىذا يف ا١تتكلم التزيية؛ وليحذر فأطلق الظاىر؛ ٔتجرد أخذ من تزيية ال تقبل يما احملدث، حديث رد

 أن عليو فيخشى بنابت، ليس احكمً  يا١تنبت يان تنبت بغَت عدل إن فإنو والتعديل؛ اٞترح يف التساىل
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 من بريء مسلم يف الطعن على أقدم ٖترز بغَت جرح وإن يذب، أنو يظن وىو احدينً  روى من زمرة يف يدخل
 ويالم. الفاسد والغرض ا٢توى من تارة ىذا يف تدخل واآلفةا؛ أبدً  عاره عليو يبقى سوء ٔتيسم ووٝتو ذلك،
)ابن حجر،  ."اوحدينً  اقدٯتً  ا،ينَتً  موجود وىو العقائد، يف ا١تخالفة من وتارة ،اغالبً  ىذا من سامل ا١تتقدمُت
 .(173 ى :1429

 

 الخاتمة: 
وأعمال مضنية ودراسات دقيقة إن عملية قبول الرواية أو ردىا يف العصور ا١تتقدمة قد خضعت ٞتهود جبارة 

ا منهج دقيق قائم على الصدق والعدل هَ ب َ وفاحصة، وما وصلت إلينا إال وىي خالصة نقية صافية، وصاحَ 
واإلنصاف، ومن خالل دراسة الباحث لبعض ىذه اٞتهود العظيمة الستخراج دقائق ا١تنهجية اٟتقة وا١تنصفة 

 :آلتيةالنبوية خلص إىل النتائج ا اليت رافقت السنة
 مصاحبة العدل واإلنصاف لعملييت اٞترح والتعديل.   -1
 حرص أئمة النقد وعلماء اٟتديث على وضع قواعد ومنطلقات يسَتون عليها يف نقد الرجال    -2

 واٟتكم عليهم.  
 ندرة وقوع أىل اٟتديث وأئمة النقد يف ظلم الرواة باٟتكم عليهم ورد رواياهتم، ومن وقع يف    -3

 .اومبينً  انَ ْقُده وَجْرحو ومل يقبل إال مفسرً ذلك ُردي   
 بروز ظاىرة العدل بصورة جلية وواضحة من خالل ا١تنطلقات اليت مرت يف البحث.   -4
 ال مكان للمجامالت والعواط  يف منهجية أئمة النقد وعلماء اٟتديث.   -5
 ث بتطبيقها. دقة مواصفات وشروط قبول الرواية من عدمها، مع مدى عظمة التزام أئمة اٟتدي   -6

 ويوصي الباحث باآليت:     

 استخراج ينوز منهجية رافقت عملية النقد واٞترح التعديل من قبل علماء ا١تسلمُت وأئمة    -1
 الدين.  

إظهار دقة ا١تنهج وقوة التصور لدى علماء ا١تسلمُت يف فحص السنة ورواياهتا، للرد على يل    -2
 شايلتهم.شبهات ا١تغرضُت وا١تستشرقُت ومن على 
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Equity of Criticism Among Hadith Narrators 

 
Abstract:  
Ages ago, the process of acceptance of Hadith narration or rejecting had been subjected to 

tremendous efforts, careful and accurate studies, and reached pure and refined results, 

accompanied by a precise approach based on honesty, justice and fairness. This study 

aimed to highlight and demonstrate the commitment of Imams of Hadith criticism and 

Hadith scholars. It is to apply the principle of justice in judging men and accept their 

narrations or reject them, through the methodology of tracking and extrapolation, and the 

analytical approach to indicate the significance, and highlight the true image that our 

Imams and scientists took, in applying the principle of justice in the science of the criticism 

of men for Hadith Imams. That is after stopovers on the status of justice in words and 

testifying  in Islam, and how scientists excluded criticism of the narrators of the prohibited 

backbiting with clear and specific process controls, which the researcher concluded in a 

number of highlights : Accompanying justice and fairness to the processes of criticism  and 

amendment, And how the Imams of criticism and Hadith scholars were keen to set rules 

and starting points in criticizing and judging men, and the greatness of their commitment to 

apply them. There is no place for compliments and emotions in the methodology of critical 

imams and Hadith scholars. The researcher has also recommended: extraction of 

Methodological treasures accompanied the process of criticism, and amendment by 

Muslim scholars and Imams of religion, and show the accuracy of the method and the 

power of perception among Muslim scholars in examining the Sunnah and its narrations, to 

respond to all suspicions of orientalists and the like. 

 

key words: 
Justice - Sunnah - criticism - honesty - accuracy . 
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 و 2079 ديسمرب ،(2) العدد ،الثاني، اجمللد جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 بالمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية 
 لمهارات تنفيذ الدروس اليومية من وجهة نظر طالبهم

 

 *عبداهلل عمر سعيد بن شابظ

 ;صلخمال
عن مدى شلارسة معلمي الًتبية اإلسالمية دلهارات تنفيذ الدروس اليومية  هدف البحث الكشفَ يست     

وقام ببناء ادلسحي، استخدم الباحث ادلنهج الوصفي  فقداجلمهورية اليمنية، يف  ادلرحلة الثانوية لطالب
( 393قوامها ) ةاألديب(، على عين –سميو )العلمي وتطبيقها على طالب الصف الثالث الثانوي بق ،استبانة

شلارسة معلمي الًتبية  أنيف:  م، ودتثلت أبرز نتائج البحث8108يف ساحل زلافظة حضرموت لعام  اطالبً 
)متوسطة(، وأنو ال توجد فروق  ةاإلسالمية للصف الثالث الثانوي دلهارات تنفيذ الدروس اليومية كانت بدرج

ذات داللة إحصائية بُت طالب القسم األديب وطالب القسم العلمي يف تقييمهم دلدى شلارسة معلمي الًتبية 
واختتم البحث ببعض التوصيات اليت قد تسهم يف حتسُت أداء اإلسالمية دلهارات تنفيذ الدروس اليومية، 

  معلمي الًتبية اإلسالمية ذلذه ادلهارات.
 ;ةمقدم

إن رسالة التعليم والتدريس ىي أمسى رسالة، فهي وظيفة األنبياء الذين بعثهم اهلل ألقوامهم؛ ليعلموا الناس 
ٍة رَُّسواًل ﴿ :حكى اهلل ذلك بقولو ، وينذروىم طريق الشرِّ والفساد كماوالرشادطريق اخلَت   َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّ أُمَّ

(، وىذه الرسالة العظيمة ىي اليت انطلق اإلسالم منها. 36)النحل آية ﴾ أَِن اْعُبُدوْا اللََّو َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت...
رَْأ بِاسْ  ﴿فكان أول ما نزل من الوحي سورة العلق، قال اهلل تعاىل:  (، 0)العلق آية ﴾ِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق اق ْ

رَْأ " ، والقراءة ىي مفتاح  -تعاىل–وىذه اآلية قد ذكرت بعض أدوات التعليم وأمهها، فابتدأ اهلل  قولو ب    " اق ْ
:آي  ة )سورة العلق  ﴾الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ  ﴿التدريس وبداية اخلَت والربكة للمتعلمُت، مث عّقب بعد ذلك بالقلم 

(، والقلم من أدوات العلم، فالقراءة والكتابة مها مفتاح العلم وبداية الطريق للتعّلم، ونزول الوحي على النيب 4
صلى اهلل عليو وسلم وابتدائو بالقراءة والقلم خَت دليل على فضل العلم وأمهيتو، ول  ّم  ا كان لل  ع  لم مكانتو 

كربى، وظّلت مكانتو ادلعروفة على مر العصور واألزمان، وىي زلفوظة   العظيمة يف اإلسالم، كان للمعلم أمهية
يفوق اعتزازه بأيِّ مهنة أخرى  اكبَتً   االتاريخ، ويعتز تراثنا العريب اإلسالمي بادلعلم ومبكانتو اعتزازً  يف كتبلو 

وأخذت (. وقد محلت وزارات الًتبية ومؤسسات التعليم ىذه األمانة العظيمة، 06م، ص 8104)شايبو،
 باحث ديٍت يف مرحلة الدكتوراه.* 
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على عاتقها االىتمام بإعداد ادلعلم وتدريبو وتأىيلو ليكون خَت شلثٍل للعلم وخَت حامل لو، وقد احتل التدريب 
، حيث أصبح يشكل العمود الفقري لكل اجملهودات ضلو التطوير والتحديث، بل ُوِضع على ازلوريً  افيها موقعً 

التمويل واإلنفاق الذي ترصده الدول لذلك األمر  كوسيلة للتطوُّر، ويظهر ذلك من حجم  األوليَّاتسّلم 
م(، ولن تستطيع مؤسسات التعليم أن تصل إىل حتقيق أىدافها ادلنشودة إال 8110)اخلطيب واخلطيب، 

( "بأن العملية التعليمية ال ديكن ذلا أن تستغٍت عن 68م، ص0991) بوجود ادلعلم الكفء، كما أشار جامع
ها حتتل مكانة ئأثنا يف ق أصبحت عملية إعداد ادلعلم وتدريبو سواًء قبل اخلدمة أودور ادلعلم، ومن ىذا ادلنطل

ت الكليات وادلعاىد الًتبوية اليت تساعد ئات تطوير التعليم يف معظم دول العامل". فقد أنشبارزًة ف ي أوليَّ 
االت، فهي تسعى جاىدة وتؤىل ادلعلم على حتقيق أىدافها ادلنشودة اليت تواكب التطور ادلتسارع يف شىت اجمل

من خالل فتح مسارات ختصصية  اومن خالل مؤسساهتا التعليمية أن جتدد ذلك االىتمام، ويظهر ذلك جليً 
دكتوراه( مسامهة بذلك يف ختريج عدد من ادلعلمُت احلاصلُت على  –ماجستَت  –يف اجلامعات )بكالوريوس 

مح ألعلى ادلراتب فحسب بل حتاول جاىدة إىل رفع أعلى ادلراتب العلمية، ومل تكتِف باالىتمام مبن يط
 .والقدامى منهم امستوى ادلعلمُت ادلنخرطُت يف سلك التدريس حديثً 

ام مبراحل منظومة التدريس ، وكذا اإلدلوكفاياتو فادلعلم مطالٌب بتطوير نفسو مبهارات التدريس األساسية     
 لتو على الوجو األكمل، ومن ىذا ادلنطلق وعماًل التقومي ( ليؤدي رسا –التنفيذ –التخطيط  ) الثالث

م (، ودراسة 8104بتوصيات دراسات سابقة أوصت بضرورة تقومي األداء التدريسي للمعلم، كدراسة )شايبو،
م(، كما أشارت دراسات أخرى تناولت رلال العلوم 8116م (، ودراسة )علي،8113)األسطل، والرشيد

ارات التدريسية دلعلم العلوم الشرعية وإعداده وتزويده بادلهارات الالزمة  الشرعية إىل ضرورة االىتمام بادله
م(، وىناك دراسات أخرى حتدثت عن أمهية إجراء 8101م(، ودراسة )الشحري،8101كدراسة )الغامدي،

(، 8115م(، ودراسة )محادين،8116دراسات تتعلق مبمارسة ادلعلم دلهارات التدريس كدراسة )الفقيو،
مدى يف م(. ومن ىذه الدراسات وغَتىا تبلورت لدى الباحث فكرة البحث ادلتمثلة 8100وري،ودراسة )الد

 .يف اجلمهورية اليمنية دلرحلة الثانويةا لطالبشلارسة معلمي الًتبية اإلسالمية دلهارات تنفيذ الدروس اليومية 
 مشكلة البحث; 

 :يتأحس الباحث مبشكلة البحث من خالل اآل
من الدراسات السابقة اليت نادت بضرورة إجراء العديد من الدراسات  ما تناولتو العديد -7

الحتياجات ادلعلمُت، وضرورة االىتمام بادلهارات التدريسية دلعلم العلوم الشرعية وإعداده 
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م(، ودراسة 8116م(، ودراسة )الفقيو ،8100وتزويده بادلهارات الالزمة كدراسة )الغامدي ،
م( وما أشارت إليو دراسات أخرى 8101)الشحري،ه(، ودراسة 0481)آل سليمان،

م(، 8116،م(، ودراسة )علي8104ة )ادلتوكل، بضرورة تقومي األداء التدريسي للمعلم، كدراس
 م( وغَتىا.8115ودراسة )محادين ،

ما الحظو الباحث من ضعف ادلعلمُت يف أداء ادلهارات التدريسية التنفيذية، وذلك الحتكاكو   -2
 .احملافظةيف بالوسط التعليمي 

ما الحظو الباحث من شكاوى بعض ادلوجهُت الًتبويُت اليت تفيد بعدم اىتمام ادلعلمُت  -3
 مبهارات األداء التنفيذي أثناء عرض الدروس اليومية داخل حجرات الدراسة.

 يت:احلايل بالسؤال الرئيس اآل البحثوتتحدد مشكلة      
يف  دلرحلة الثانويةلطالب ادلهارات تنفيذ الدروس اليومية  ما مدى شلارسة معلمي الًتبية اإلسالمية     

 اجلمهورية اليمنية؟ 
 تية:ويتفرع عن ىذا السؤال األسئلة اآل     

 بادلرحلة الثانوية؟ما مهارات تنفيذ الدروس اليومية الالزمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية  -7
دلهارات تنفيذ الدروس اليومية من  ةالثانوي بادلرحلةما مدى شلارسة معلمي الًتبية اإلسالمية  -2

 وجهة نظر طالهبم؟
بية اإلسالمية بادلرحلة الثانوية بُت شلارسة معلمي الًت ىل توجد فروق ذات داللو إحصائية  -3

 علمي(؟ -تعزى إىل التخصص )أديب دلهارات تنفيذ الدروس اليومية من وجهة نظر طالهبم 
 أىداف البحث;

 ية:تألىداف اآلاىل حتقيق ا ا البحثىذ ىسع     
تعرف مهارات تنفيذ الدروس اليومية الالزمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية للصف الثالث الثانوي،  -7

 من خالل بناء قائمة مبهارات تنفيذ الدروس اليومية.
الكشف عن مدى شلارسة معلمي الًتبية اإلسالمية للصف الثالث الثانوي دلهارات تنفيذ  -2

 الدروس اليومية.
طالب الصف الثالث الثانوي على أداة البحث تعزى  إجابات بُتا ق الدالة إحصائيً معرفة الفرو  -3

 علمي(. -إىل التخصص )أديب 
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 أىمية البحث;
 ية:تأمهية تربز من خالل النقاط اآل ا البحثوإلجراء ىذ     

جل أهنا أتت استجابة لألصوات الداعية إىل ضرورة التقومي وادلراجعة ادلستمرة ألداء ادلعلمُت أل -7
 االرتقاء بكفاءة ادلعلم مبا يعزز النمو ادلستمر دلهنة التعليم.

أهنا قد تفيد ادلشرفُت وادلوجهُت الًتبويُت للكشف عن أماكن الضعف لدى بعض ادلعلمُت أثناء  -2
 زيارهتم الصفية ذلم.

ستعطي تغذية راجعة للكليات الًتبوية ومراكز إعداد ادلعلمُت لالستفادة منها يف جهودىم  -3
 بذولة لرفع أداء ادلعلمُت.ادل

 .قد تفيد الباحثُت ذوي االىتمام من نتائج الدراسة ومقًتحاهتا -4
 حدود البحث;

 : يتعلى النحو اآل للبحث ازلددً  اوضع الباحث إطارً      
ودتثلت يف مهارات تنفيذ الدروس اليومية دلعلمي الًتبية اإلسالمية بالصف الثالث  الحدود الموضوعية;

 اجلمهورية اليمنية.الثانوي يف 
 .طالب الصف الثالث الثانوي )ذكور فقط( بساحل زلافظة حضرموت الحدود البشرية;

 مدارس ادلرحلة الثانوية احلكومية يف ساحل زلافظة حضرموت باجلمهورية اليمنية. الحدود المكانية;
 م(.8109-8108ي)يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراس البحثمت تطبيق أداة  الحدود الزمانية;

 مصطلحات البحث; 
( "بأهنا األداء األسهل الدقيق القائم على الفهم دلا يتعلمو اإلنسان 05م، ص 8105عرفها اخلليفة ) ;المهارة

 ، مع توفَت الوقت واجلهد والتكاليف".اوعقليً  احركيً 

لة تطبيق خطة التدريس ( عملية التنفيذ "بأهنا قيام ادلعلم مبحاو 01، ص8116عرف زيتون ) ;تنفيذ الدروس
يف الصف الدراسي، من خالل تفاعلو واتصالو وتواصلو اإلنساين مع طالبو وهتيئة بيئة التعلم ادلادية  اواقعيً 

 واالجتماعية لتحقيق األىداف ادلرجوة من التدريس، ومن خالل قيامو بإجراءات تدريسية معينة".

 دريسية اليت ينفذىا معلم الًتبيةمجيع ادلهارات الت ;بأنها اويعرف الباحث مهارة تنفيذ الدروس إجرائيً 
 اإلسالمية للصف الثالث الثانوي أثناء ادلوقف التدريسي داخل حجرة الدراسة.
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 الخلفية النظرية والدراسات السابقة;
 الخلفية النظرية; أوال;
 ;أىمية إعداد معلم التربية اإلسالمية 

دلنظومة الًتبوية حىت غدا من الصعب تصور حدوث تعلم دون ادلعلم حجر الزاوية يف مدخالت ا ديع     
وجود معلم، إال أن العصر الذي نعيشو مليء بالتحديات اليت تواجو ادلعلم وهتدد أمهية وجوده؛ ألن يف كل يوم 

 ؛وحتاول أن تقلل من دوره ووظيفتو ،تظهر معطيات جديدة على مسرح ادلعرفة تنافس ادلعلم يف مهامو التعليمية
 وحتماًل  اليكون أكثر نشاطً  ؛ووظائف جديدة تساعده ،لك فإن ادلعلم مطالب بامتالك مهارات تدريسيةلذ

 ،ذلا، ولن يتأتى ذلك إال بوجود معلم مبدع نافذ البصَتة اللمعرفة ال متلقيً  ادلسؤولية تعليمو حبيث يصبح منتجً 
م، 8118)مشسي، وإمساعيل،  بنجاحديتلك أساليب ومهارات تدريسية متطورة للتعامل مع حتديات العصر 

دلا للمهارات التدريسية اليت جيب أن ديتلكها معلمو الًتبية اإلسالمية من أمهية كربى يف  ا(.ونظرً 89ص.
ا، ودلا ذلا من أثر إجيايب على سلرجات التعليم، فإنو من الضروري االىتمام بشكل هالعملية التعليمية وتوجيه

ًتبية اإلسالمية وتكوينو لرفع مستوى التعليم وجودة نوعيتو، فقد جاءت على إثر مستمر ومتزايد بإعداد معلم ال
يف مجيع اجلوانب  شاماًل  اة بضرورة إعداد معلمي الًتبية اإلسالمية إعدادً يذلك العديد من الدراسات ادلناد

آل )دراسة م(، و 8116،الفقيو)م(، ودراسة 8100،الغامدي )كدراسة  ادلتعلقة بنجاح العملية التعليمية
ومن ىذه اجلوانب ما يتعلق مبهارات تنفيذ الدروس اليومية م( 8101ودراسة )الشحري، ،ى (0481،سليمان

فاالىتمام بإعداد ادلعلم وهتيئتو ليكون أكثر جاىزية الستخدام ىذه ادلهارات وىذه  ، داخل حجرات الدراسة
 .جذب للطالب ضلو مادة الًتبية اإلسالميةتأثَت بالغ يف جودة سلرجات التعليم، وعامل  اذلاليت الطرق 

فالطريقة اليت يتبعها ادلعلم وما يصاحبها من أساليب وأنشطة تعمل على جذب انتباه الطالب وميوذلم ضلو 
)األمحد، ويوسف،  ادلادة، وىو مؤشر على صلاح ادلعلم يف عملو ويف إيصال ادلادة التعليمية إىل الطالب

إىل أن معلم الًتبية اإلسالمية  (5ه، ص.0485) ادلفّدىاحثُت منهم وذىب بعض الب (.58م، ص.8113
على ما  ايتحمل ادلسؤولية التامة يف عدم تأثَت الًتبية اإلسالمية التأثَت ادلرجو يف طالب ادلرحلة الثانوية، مؤكدً 

امتالك  دلا تعلموه، وقد أرجع ذلك إىل ضرورة االحظو من عدم انضباط حياهتم وسلوكهم وعباداهتم وفقً 
حىت يستطيع ادلعلم إيصال  امعلمي الًتبية اإلسالمية دلهارات التدريس وما يتعلق مبهارات تنفيذ الدروس حتديدً 

زلتوى الًتبية اإلسالمية وأىدافها يف نفوس الطالب وحثهم على االمتثال لتطبيق ما تعلموه يف حياهتم العملية. 
إلسالمية يف شىت اجلوانب ادلختلفة أمهية بالغة؛ لكونو القدوة ادلؤثرة وشلا سبق نستنتج أنَّ إلعداد معلم الًتبية ا
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يف مسَتة الطالب العلمية والشخصية وذلك الرتباطو بتدريس أىم ادلواد الدراسية اليت ذلا صلة مباشرة 
بادرة، وأن بتعليمهم شرائع دينهم وأمور دنياىم وآخرهتم، وأنو ينبغي دلعلم الًتبية اإلسالمية أن ديتلك زمام ادل

يبدأ بتطوير مهاراتو التدريسية جبهده الذايت، وأال يقتصر على ما تقدمو الوزارة من دورات، وكلما حرص ادلعلم 
على تطوير مهاراتو ون   وّع من طرائق تدريسو زاد حتصيل الطالب وزادت دافعيتهم ضلو التعلم كما أشارت إليو 

 نتائج ىذه الدراسة احلالية.
 لم التربية اإلسالمية;جوانب إعداد مع 

اإلعداد اجليد ينبغي لنا أن نتحدث عن ماىية ىذا اإلعداد واجلوانب أمهية إعداد ادلعلم بعد احلديث عن      
اليت ينبغي دلعلم الًتبية اإلسالمية وغَته الًتكيز عليها عند اإلعداد والتأىيل لعملية التدريس، وكلما مت إعداد 

هو حيتاج إىل تأىيل فعلى سلرجات التعليم، لذلك  اانعكس ذلك إجيابً  اجيدً  اادً معلم الًتبية اإلسالمية إعد
قد أشارت عديد من الدراسات واألدبيات الًتبوية إىل جوانب إعداد معلم الًتبية و على أفضل ادلستويات. 

فسي ( جوانب إعداد ادلعلم إىل: عقلي ومعريف، ن85م، ص8119اإلسالمية حيث يقسم الناقة، وأبو ورد )
واجتماعي، وفيما يتعلق باجلانب العقلي وادلعريف: فَتى أنو جيب على أن يكون للمعلم قدرة عقلية دتكنو من 

. اتامً  امن فهم مادتو دتكنً  امعاونة طالبو على النمو العقلي، وأن يعرف ما يعّلمو أمت ادلعرفة، وأن يكون متمكنً 
شخصية  ايف انفعاالتو وأحاسيسو، ذ اللمعلم أن يكون متزنً وأما اجلانب النفسي واالجتماعي: فَتى أنو ينبغي 

معهم، وأن  امن نفسو وأن حيًتم شخصية طلبتو، حازمً  ابآداب ادلهنة، وأن يكون واثقً  الطلبتو وملتزمً  ابارزة زلبً 
أمور يتصف بادلهارات االجتماعية اليت دتكنو من التعامل مع زمالئو ادلعلمُت واإلداريُت وادلوجهُت وأولياء 

الطالب بالشكل الالئق، وأن يتميز بادلوضوعية والعدل يف احلكم والبعد عن االضلياز والنظرة الشخصية يف 
 تقدير األمور.

( أن جوانب إعداد ادلعلم جيب أن تشمل اجلانب العلمي، وادلهٍت والًتبوي، 88م، ص.8115ويرى محادين )
م، 8101أما اخلرابشة، عمر واخلوالدة، عايد) قبل اخلدمة ذه اجلوانب يف ادلعلموالثقايف، حيث يرى أن تبٌت ى

( فَتون أنو ينبغي جلوانب إعداد ادلعلم أن تضيف للمعلم ثقافة عامة وواسعة دتكنو من فهم 846-861ص.
وأن تزيد من معرفتو بطبيعة ادلتعلمُت.  ،واسع االطالع يف مادتو العلمية وادلعرفية والطبيعة واجملتمع، وأن جتعل

 :اآلتية اجملاالت م يف( أن جوانب إعداد ادلعلم جيب أن تت69م، ص.0999مرسي) ويرى
 مبا ديكنو من احملتوى التعليمي وادلادة الدراسية. اادلعرفية: وذلك من خالل إعداده علميً  -7
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األدائية: وذلك من خالل إعداده بطرق األداء واألساليب ادلناسبة اليت جيب أن يستخدمها عند  -2
 وى للمتعلمُت.توصيل احملت

اإلنتاجية: وجيب أن تكون لديو كفاءة مبعرفة احملصلة النهائية لنواتج التعليم، وأثر ذلك على  -3
 ادلتعلمُت.

( فقد أشارت إىل أنو بعد مراجعة خطط برامج إعداد ادلعلمُت يف كليات 83م، ص.8114أما البكر )     
 ثناء دراستو مقابل ادلواد العملية التطبيقية.الًتبية، اتضح حجم ادلواد النظرية اليت تقدم للطالب أ

تؤثر يف إتقان ادلعلم للجوانب التطبيقية  اويرى الباحث أن كثافة ادلتطلبات العامة والنظرية منها حتديدً      
العملية يف الواقع، وتضعف إتقانو للتخصص؛ وذلك النشغالو هبا ومبتطلباهتا اليت تأخذ من وقت االىتمام 

كلما انعكس   اجيدً  اوتطبيقيً  ابيقية األخرى، وأنو كلما مت بناء معلم الًتبية اإلسالمية بناًء عمليً باألمور التط
م مسبل ) اذلك إجيابً  إعداد معلم ( جوانب 03م، ص.8107على أدائو التدريسي. ومن زاوية أخرى يقسِّ

 ثالثة أقسام: الًتبية اإلسالمية
 تساب ادلعلم للمعلومات وادلهاراتقررات اليت تعمل على اكاإلعداد ادلهٍت: ويقصد هبا ادل: أواًل      

 واالجتاىات الًتبوية الالزمة دلمارسة مهنة التدريس رلملة يف النقاط اآلتية:
من خالل التعرف على فلسفة الًتبية اخلاصة بالنظام التعليمي يف الدولة وعلى األىداف العامة  -7

 .اللتعليم معً 
 ليمي ومكوناتو ومؤسساتو.تعرف على ىيكل النظام التعال -2
 تعرف على النظام الفكري الًتبوي العام مقارنة بالفكر الًتبوي اخلاص.ال -3
تعرف على النظريات اخلاصة بالتعلم واإلرشاد والتوجيو النفسي والًتبوي وما يتعلق بالصحة ال -4

 النفسية للطالب.
 تعرف على طرائق التدريس وأصولو ووسائلو التعليمية.ال -5

 علم يف مرحلة إعداده هبدف تثقيفواإلعداد الثقايف: ويقصد هبا اخلربات اليت ينبغي أن يكتسبها ادل: اثانيً      
  :أيتثقافة عامة يف شؤون احلياة، وذلك من خالل ما ي

 تزويد ادلعلم بالثقافة اإلنسانية عامة وثقافة العصر خاصة. -7
 االجتاىات العلمية ويدىم بأحدثلتقدم العلمي وتز دتكينو من ادلزج بُت الثقافة اإلنسانية وا -2

 .وأمهها
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أن تكون لديو ثروة ثقافية ىائلة حبيث يكون على دراية وعلم بكل ما حيدث يف العامل من  -3
 تطورات وأحداث تتعلق باجملال العلمي.

 اإلعداد األكادديي: واعترب اإلعداد األكادديي بأنو زلور عملية اإلعداد، وأن أي خلل أو ضعف يف: اثالثً      
 :أيتما ي  سية الواجب توفرىا يف ىذا اجملالىذا اجلانب سيؤثر على قدرات ادلعلم ادلهنية ومن السمات األسا

 بادلواد اليت يعلمها يف رلال ختصصو. اوواعيً  اأن يكون ملمً  -7
 مسؤولية أساسية عن نقل ادلعرفة واخلربة لطالبو. أن يكون مسؤواًل  -2
يف ادلقرر والتخصص الذي يقوم بتدريسو كي يصبح على مستوى   أن يتم تزويدىم بادلفاىيم واألساسيات -3

 كبَت من القدرة التخصصية.
 أن يستمر يف عرض كل ما ىو جديد ومفيد يف رلال ختصصو. -4

 :اآليت النحوىي على ( فًتى أن جوانب إعداد معلم الًتبية اإلسالمية البد أن تكون يف أربعة 53م، ص.8104أما كردي )  
: وذلك من خالل اطالعو على مواد الثقافة العامة اليت توسع مداركو وجتعلو اإلعداد الثقايف -7

 بالبيئة وحضارهتا، واطالعو على الثقافات ادلختلفة احمليطة بو. متصاًل 
 اإلعداد ادلعريف: وجيب أن ينصّب على العلوم الشرعية التخصصية دلواد الًتبية اإلسالمية. -2
كطرق التدريس،   ،كز على أمهية اإلعداد جلوانب مهاريةاإلعداد ادلهاري الًتبوي: وجيب أن ير  -3

 والتقومي، وفن استخدام الوسائل التعليمية، وخصائص ادلتعلمُت النفسية، وطرق التعامل معهم.
م( جلوانب إعداد معلم الًتبية اإلسالمية، 8104م(، )كردي، 8107ويتفق الباحث مع تقسيم )مسبل     

إعداد ادلعلمُت على جانب اإلعداد ادلهاري والًتبوي؛ ألنو اجلانب األىم يف  ويرى أنو جيب الًتكيز يف برامج
غَت قادر على التعامل مع  اعملية التدريس ويف صلاحو، وأن الًتكيز على اجلوانب النظرية ادلعرفية خيرج لنا معلمً 

ائج بعض البحوث وتؤكده لنا نت ،متطلبات الواقع التدريسي، وىذا ما نشاىده ونعايشو يف عصرنا احلاضر
 م( وغَته وقد تقدم ذكر ذلك.8114والدراسات الًتبوية كدراسة )البكر، 

 الدراسات السابقة; ; اثانيً 
نذكر  وفيما يأيت عرض للدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث اليت قام الباحث باالطالع عليها     

 منها: ابعضً 
إىل الكشف عن درجة شلارسة معلمي ادلرحلة األساسية العليا ىدفت الدراسة  م(;3122دراسة ريم الدوري )

دلهارات التدريس من وجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت يف ضوء متغَتات اجلنس وادلؤىل واخلربة يف األردن، ولتحقيق 
اذلدف من الدراسة استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي، تكون رلتمع الدراسة من مجيع مشريف مديريات الًتبية 
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ومشرفة، ومت اختيارىم  ا( مشرفً 035التعليم األوىل والثانية والرابعة يف زلافظة العاصمة عمان وعددىم )و 
وأظهرت الدراسة  ،( فقرة بصورهتا النهائية37بالطريقة العشوائية، وقامت الباحثة ببناء استبانة تكونت من )

ا دلهارات التدريس من وجهة نظر ادلشرفُت أن درجة شلارسة معلمي ادلرحلة األساسية العلي تية:النتائج اآل
 ( لألداة ككل.3440الًتبويُت كانت بدرجة متوسطة ومبتوسط حسايب )

احتل رلال التخطيط للدرس ادلرتبة األوىل بدرجة متوسطة، تاله رلال اإلدارة الصفية بدرجة متوسطة، مث      
وجود فروق ذات   تبة الرابعة وبدرجة متوسطة.رلال تنفيذ الدرس بدرجة متوسطة، وجاء رلال التقومي يف ادلر 

ال توجد  ناث.ليمية واألداة ككل لصاحل اإلداللة إحصائية تعزى دلتغَت اجلنس يف رلايل اإلدارة والوسائل التع
فروق ذات داللة إحصائية يف درجة شلارسة معلمي ادلرحلة األساسية العليا دلهارات التدريس تعزى دلتغَتي 

 على أي من رلاالهتا. واة ككل أاخلربة سواء على األدادلؤىل العلمي و 
ىدفت الدراسة للكشف عن خصائص معلم الًتبية اإلسالمية الفعال  م(;:311دراسة انتصار مصطفى )

إناث(،  –ربد األوىل، حسب متغَت اجلنس)ذكور إلبة الصف األول ثانوي يف مديرية من وجهة نظر ط
استخدمت الباحثة ادلنهج شبو التجرييب، وقامت ببناء استبانة مكونة أديب(، و  –والتخصص األكادديي) علمي

فقرة، وأظهرت النتائج توافر ىذه اخلصائص بدرجة متوسطة، وأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية  48من 
تعزى للتخصص، دم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغَت اجلنس لصاحل الذكور، وأشارت النتائج إىل ع

 أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتفاعل بُت اجلنس والتخصص.وكما 
 بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية;واالختالف أوجو االتفاق 

 بحث.االستبانة كأداة لليف استخدامها الدراسات السابقة اتفقت الدراسة احلالية مع  -
على معلمي ادلرحلة كون البحث مت تطبيقو   يف م(8119دراسة انتصار)اتفقت الدراسة احلالية مع  -

  الثانوية.
م( يف ىدف الدراسة حيث أجريت الدراستان 8100الدوري ) اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة -

 للكشف عن درجة ادلمارسة للمعلمُت دلهارات التدريس.
ريت الدراستان على يف العينة ادلستهدفة حيث أج م(8119انتصار) اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة -

 طالب ادلرحلة الثانوية .
 واختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف : -
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م( تناولت خصائص معلم الًتبية اإلسالمية، والدراسة احلالية 8119: حيث إن دراسة انتصار)ىدف البحث
 تناولت مهارات تنفيذ الدروس اليومية .

م( من مشريف مديريات الًتبية والتعليم يف 8100سة الدوري ): حيث تكونت عينة دراالعينة المستهدفة
 العاصمة عمان، بينما الدراسة احلالية تكونت عينتها من طالب ادلرحلة الثانوية .

: حيث أجريت الدراستان يف ادلملكة األردنية، بينما الدراسة احلالية أجريت يف اجلمهورية الحدود المكانية
 اليمنية.

 م الباحث ادلنهج الوصفي ادلسحي لتناسبو مع طبيعة مشكلة البحث.: استخدمنهج البحث

: تكّون رلتمع البحث من مجيع طالب الصف الثالث الثانوي يف مدارس ساحل زلافظة مجتمع البحث
بقسميو )األديب والعلمي(، حيث بلغ عدد طالب القسم األديب  ا( طالبً 6485حضرموت والبالغ عددىم )

 م(.8109- 8108، للعام الدراسي )ا( طالبً 8735دد طالب القسم العلمي )، وبلغ عا( طالبً 3691)

: اختار الباحث عينة البحث بالطريقة العشوائية الطبقية من رلتمع الدراسة وفق معادلة كَتجسي عينة البحث 
، وقد بلغ عددىا عند مستوى (538، ص. 8106)عزت عبداحلميد،  ) kergcie & Morganومورجان )

، اطالبً  (809من رلتمع الدراسة، وكان نصيب القسم األديب) (141594) ( طالًبا، مبا يعادل388( )145)
( استبانة على أفراد العينة ادلمثلة، حيث  433، بعد ذلك قام الباحث بتوزيع )ا( طالبً 063والقسم العلمي)

نات ادلوزعة على القسم ( استبانة، وبلغ عدد االستبا838كان عدد االستبانات ادلوزعة على القسم األديب )
( 393وقد بلغ العدد يف صورتو النهائية بعد اسًتجاع االستبانات مكتملة اإلجابة ) ( استبانة،810العلمي )

 للقسم العلمي. ا( طالبً 083للقسم األديب، و) ا( طالبً 801استبانة من عدد أفراد العينة،)
انة بغرض مجع ادلعلومات والبيانات ذات : لتحقيق أىداف البحث قام الباحث بتصميم استبأداة البحث

 العالقة مبشكلة البحث.
: بعد تطبيق االستبانة وجتميعها، مت تفريغها يف جداول حلصر التكرارات ودلعاجلة  أساليب المعالجة اإلحصائية

 Statistical Package for Social( SPSS) بياناهتا إحصائًيا من خالل برنامج احلزم اإلحصائية

Sciences) وقد استخدم الباحث رلموعة من األساليب اإلحصائية اليت تستهدف القيام  (،88) اإلصدار
 بعملية التحليل الوصفي واالستداليل لعبارات االستبانة، وىي:

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 .األداةحلساب ثبات  ;(Cronbach's Alpha)معامل ألفا كرونباخ 
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لقياس االرتباط بُت مهارات االستبانة الفرعية وإمجايل  ;(Pearson Correlation) سونمعامل ارتباط بير 
 .ستبانةاالستبانة وذلك للتحقق من )االتساق الداخلي( لال

 حيث تعترب النسبة ادلئوية أكثر تعبَتًا عن األرقام اخلام. النسب المئوية في حساب التكرارات;
 بأسئلة البحث ; النتائج المتعلقة

ادليدانية اليت أسفر عنها حتليل البيانات، ومناقشتها وتفسَتىا، والوصول لالستنتاجات الدراسة  نتائج أيتيما يوف
 :يتعلى النحو اآل ادلتعلقة مبوضوع الدراسة، وذلك

ما مهارات تنفيذ الدروس اليومية الالزمة لمعلمي التربية اإلسالمية بالصف  اإلجابة عن السؤال األول;
 دلهارات تنفيذ الدروس اليوميةمتضمنة  (0ملحق) ولإلجابة عن ىذا السؤال مت عمل استبانة  انوي؟الثالث الث

وذلك من خالل الدراسات السابقة واألدبيات األكادديية والًتبوية والكتب وادلراجع ادلتخصصة ذات الصلة 
خلرباء وادلتخصصُت يف  واحملكمُتمبوضوع الدراسة، وللتأكد من صدقها الظاىري مت عرضها على رلموعة من ا

تعديل يف ضوء ما اقًتحوه، ولالطمئنان إىل صالحيتها للتطبيق مت حساب الادلناىج وطرق التدريس، وقد مت 
 ( مهارات رئيسة، ىي:8) مكونة من( 8ملحق)معامل صدقها وثباهتا، وأصبحت يف صورهتا النهائية 

.مهارة الشرح 4. مهارة التهيئة للدرس. 3بطو. . مهارة إدارة الصف وض8مهارة هتيئة غرفة الصف.   -0
.مهارة توجيو األسئلة 7.مهارة استخدام الوسائل التعليمية. 6.مهارة إثارة الدافعية. 5والعرض الفعال. 

 ( مهارة.58ة عدد من ادلهارات الفرعية بلغت )وتكون لكل مهارة رئيس. مهارة غلق الدرس.  8الصفية. 
ما مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية بالصف الثالث الثانوي لمهارات  اإلجابة عن السؤال الثاني;

 تنفيذ الدروس اليومية من وجهة نظر طالبهم؟
مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات  ادلتعلق بوالفرض و  ىذا السؤال لإلجابة عن

بانة مدى شلارسة معلمي الًتبية اإلسالمية دلهارات طالب الصف الثالث الثانوي على زلاور أو مهارات است
مهارة الشرح و مهارة التهيئة للدرس، و مهارة إدارة الصف وضبطو، و مهارة هتيئة غرفة الصف،  تنفيذ الدرس

مهارة توجيو األسئلة الصفية، و مهارة استخدام الوسائل التعليمية، و مهارة إثارة الدافعية، و والعرض الفعال، 
ا حساب ادلتوسط احلسايب العام واالضلراف ادلعياري العام جلميع ادلستويات اخلاصة وأيضً  ،لدرسمهارة غلق او 

 :يتآلباستبانة مدى شلارسة معلمي الًتبية اإلسالمية دلهارات تنفيذ الدرس، وكانت النتائج كا
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 (7جدول )
مهارات استبانة مدى ممارسة للثانوي جابة طالب الصف الثالث االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الست

 .معلمي التربية اإلسالمية لمهارات تنفيذ الدرس

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الترتيب المستويات م
درجة 

 االستجابة

,63723 4.3179 3 مهارة تهيئة غرفة الصف 1  كبيرة 

,62554 4.3179 6 مهارة إدارة الصف وضبطو 2  متوسطة 

,56625 4.4:44 2 هيئة للدرسمهارة الت 3  كبيرة 

,57651 :4.476 4 مهارة الشرح والعرض الفعال 4  كبيرة 

,55848 4.2237 7 مهارة إثارة الدافعية 5  متوسطة 

,79178 3.8:71 9 مهارة استخدام الوسائل التعليمية 7  متوسطة 

,562:9 4.4589 5 مهارة توجيو األسئلة الصفية 8  كبيرة 

,:6589 441959 8 درسمهارة غلق ال 9  متوسطة 

,45:16 4.3363 التقييم ككل ةالستبانالمتوسط العام    متوسطة 
     

شلارسة معلمي الًتبية  ى( إىل أن تقييم استجابات طالب الصف الثالث الثانوي دلستو 7تشَت نتائج جدول ) 
سط حسايب عام لالستبانة  اإلسالمية دلهارات تنفيذ الدروس بشكل إمجايل، ىي استجابات )متوسطة( مبتو 

م(، يف أن درجة شلارسة معلمي 8100. واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدوري )(348858) ككل
إذ بلغ ادلتوسط  ادلشرفُت الًتبويُت كانت متوسطة؛ ادلرحلة األساسية العليا دلهارات التدريس من وجهة نظر

مع نتيجة دراسة شايبو  ا(، واتفقت أيضً 1459( باضلراف معياري مقداره )3440احلسايب الكلي )
مبستوى  وادلعلمات مرحلة األساس ريس تتوفر لدى معظم معلميم(، يف أن متطلبات مهنة التد8104)

م( وقد أشارت إىل أن درجة شلارسة 8105وسط. واتفقت ىذه النتيجة كذلك مع نتيجة دراسة أبو حلتم )
(. واختلفت 3.17عال جاءت بدرجة متوسطة ومبتوسط حسايب )طالب الًتبية العملية دلهارات التدريس الف

وقد أشارت إىل أن أداء ادلهارات التدريسية لدى ادلعلمُت   ،م(8113نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة محادين )
م(، اليت 8118. واختلفت مع نتيجة العرنوسي )اومهنيً  ابشكل عام ودون ادلستوى ادلقبول تربويً  اكان ضعيفً 
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وبالنظر إىل ادلهارات نالحظ .  ىل أن استجابات مدرسي اللغة العربية يف ادلرحلة اإلعدادية كان مقبواًل أشارت إ
توسط مبو  )كبيرة( من حيث ادلمارسة الترتيب األولجاءت يف  )مهارة التهيئة للدرس( ادلهارة الثالثةأن 

 )كبيرة(شلارسة  هيئة غرفة الصف() مهارة ت ادلهارة األوىل الثاني الترتيب(، يليها يف 343933حسايب )
شلارسة  )مهارة الشرح والعرض الفعال(ادلهارة الرابعة  الثالث الترتيب(، مث يف 343798ومتوسط حسايب )

 )مهارة توجيو األسئلة الصفية( ادلهارة السابعة الرابع(، مث يف الًتتيب 343659ومتوسط حسايب ) )كبيرة(
مهارة إدارة الصف ) ادلهارة الثانية الخامس(، وجاء يف الًتتيب 3.3478ومتوسط حسايب ))كبيرة( شلارسة 

ادلهارة اخلامسة  الترتيب السادس. وجاء يف )متوسطة(( وشلارسة 3.8168مبتوسط حسايب ) وضبطو(
ادلهارة  الترتيب السابعوجاء يف  ( وشلارسة )متوسطة(،3.0086مبتوسط حسايب ) ()مهارة إثارة الدافعية

 الترتيب الثامنا يف وأخَتً  ،وممارسة )متوسطة(( 3.1848مبتوسط حسايب ) غلق الدرس( )مهارة الثامنة
  .)متوسطة(( وشلارسة 8.7961مبتوسط حسايب ) (مهارة استخدام الوسائل التعليمية)ت جاء

لى كل وفيما يلي عرض لتقييم استجابات عينة الدراسة من طالب الصف الثالث الثانوي بالجمهورية اليمنية ع       
 ;محور)مهارة( من محاور تقييم ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لمهارات تنفيذ الدروس اليومية

حسب  "مهارة تهيئة غرفة الصف"النتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة بالمهارة األولى  - أواًل 
( اخلاصة 0-4رات من )أوضحت نتائج الدراسة يف ىذا اإلطار على أن العبا المرجح; الحسابي المتوسط

مبهارة هتيئة غرفة الصف وقعت يف ادلمارسة بدرجة )كبَتة(، حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية)ادلرجحة( ما 
ويرجع ذلك   (.3.3798(، وبلغ متوسط تقييم أفراد العينة على ادلهارة ككل )3.653( و)8.966بُت )

، وأنو كلما وجدت البيئة الصفية ادلناسبة أعطت نتائج إىل وعي معلمي الًتبية اإلسالمية بأمهية ىذه ادلهارة
 : يت عرض تفصيلي دلكوناهتا وفق اجلدول اآلأيتوفيما ي إجيابية لنشاط الطالب واستيعاهبم دلا يعطى من دروس،

 المهارة األولي; مهارة تهيئة غرفة الصف
 المعيارية ( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 9جدول )

 (4:4لتقييم استجابات طالب  الصف الثالث الثانوي )ن=
 ت االستجابة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 درجة الممارسة
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة م العبارة

  اجدً 

 2 كبيرة
6:215,  

 
4.764 

 

يحضر معلم التربية اإلسالمية  ك 4 26 8: 389
ت لغرفة الصف مبكًرا وق

 الدرس
1 81.8

% 
35.8

% 
4.9
% 

% 9,  % 
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 4 كبيرة

8268:, 4.551 

يقلل من نسب اإلزعاج  ك 8 42 248 329
والضوضاء في الصف وما 

 يحيط بو
 

2 66.6
% 

%
45.: 

8.:
% 

%
2.9 

% 

 3 كبيرة
92::,  

 
4.569 

 

ينظم جلوس الطالب بشكل  ك 28 43 9: 357
يسمح بسهولة حركتو وحركتهم 

 لسبورة بوضوحورؤيتهم ل
3 73.7

% 
% 

35.: 
9.2
% 

% 
5.4 

% 

 5 متوسطة
2.1736 3.:77 

الوسائل التعليمية  يجهز ك 63 83 217 274
المساعدة قبل البدء في عرض 

 الدرس
4 52.6

% 
% 

38.1 
29.4

% 
%

24.3 
% 

- 
63723,  المتوسط العام  للمهارة األولي 4.48:9 

      

 ثر العبارات يف درجة التحقق لدى عينة الدراسة حسب ترتيب ادلتوسط احلسايب( أن أك8يتضح من اجلدول )
 نصحيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق ادلمارسة الكبَتة، و  ؛(0العبارة رقم ) ادلرجح( من عبارات ادلهارة األوىل)

 ( مبتوسط حسايبيحضر معلم التربية اإلسالمية لغرفة الصف مبكًرا وقت الدرس)ىو ىذه العبارة 
، ولعل ذلك يعود لوعي معلمي الًتبية اإلسالمية بأمهية خلق عالقة ودية مع طالهبم قبل البدء يف (3.653)

)ادلرجح( من  بينما يتضح أن أقل العبارات يف درجة التحقق حسب ترتيب ادلتوسط احلسايبشرح الدرس، 
ىذه  نصق ادلمارسة ادلتوسطة، و حيث وقعت ىذه العبارة يف نطا ؛(4العبارة رقم ) عبارات ادلهارة األوىل

. (8.996مبتوسط حسايب ) يجهز الوسائل التعليمية المساعدة قبل البدء في عرض الدرس()ىو العبارة 
ولعل ذلك راجع لقلة توفر الوسائل التعليمية يف ادلدرسة، أو لقلة الوسائل ادلتعلقة مبواضيع مادة الًتبية 

 اإلسالمية.
 "بمهارة إدارة الصف وضبطو"رتيب العبارات المتعلقة بالمهارة الثانية الخاصة النتائج الخاصة بت -ا ثانيً 

( 00-5أوضحت نتائج الدراسة يف ىذا اإلطار أن العبارات من ) :المرجحالحسابي حسب المتوسط 
 وقعت يف ادلمارسة بدرجة متوسطة، حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية "مبهارة إدارة الصف وضبطو"اخلاصة 

(. 3.8168(، وبلغ متوسط تقييم أفراد العينة على اجملال ككل )3.58) ( و8.86) بُت جحة( للمجال)ادلر 
من خالذلا بأن األسلوب  ارسها بعض ادلعلمُت واليت يعتقدونوالتقليدية اليت دي النمطيةولعل ذلك يعزى للصورة 

ما احلقيقة تكمن يف العكس من أو النمط التسلطي ىو األصلح واألكثر مناسبة إلدارة الصف الدراسي، بين
 :يتفصيلي دلكوناهتا وفق اجلدول اآل عرض تأيتوفيما يذلك، 
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 مهارة إدارة الصف وضبطوالمهارة الثانية; 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (:جدول )

 (4:4استجابات طالب الصف الثالث الثانوي )ن= لتقييم
 ت ابةاالستج

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 درجة الممارسة

 ضعيفة متوسطة كبيرة م العبارة
ضعيفة 

 اجدً 
 

 8 متوسطة
2.19 

3.79 
 

يضع معلم التربية اإلسالمية  ك 82 :5 248 247
وضوابط إلدارة الصف  اأحكامً 

 بالتعاون مع الطالب
5 45.7

% 
45.:

% 
23.6

% 
%

29.2 
% 

 5 كبيرة

9:31,  4.43 

يتعامل مع الطالب مثيري الفوضى  ك 37 46 229 325
داخل الصف بما يتناسب مع 

 الموقف
 

6 65.6
% 

41.1
% 

9.:
% 

%7.7 % 

 4 كبيرة
:38.  

 
4.44 

 

 ك 41 46 213 337
يعطى  فرصة للطالب للتعبير عن 

 مشاعرىم وأفكارىم
7 68.6

% 
37.1

% 
9.:
% 

% 
8.7 

% 

 2 كبيرة
796.  4.63 

 ك 5 42 225 355
يحافظ على ىدوء الصف 

 وانضباطو
8 73.2

% 
3:.1

% 
8.:
% 

%2.1 % 

 3 كبيرة
931.  

 
4.58 

 

 ك :2 37 7: 363
يحرص على العدل بين الطالب 

 في الثواب والعقاب
: 75.2

% 
35.5

% 
7.7
% 

%5.9 % 

 7 متوسطة
::5. 3.:75 

 ك 57 74 254 252
يرتب مقاعد الطالب بحيث 

 فيو مراقبة سلوكهم يسهل
21 46.:

% 
%

47.5 
27.1

% 
%

22.8 
% 

 6 متوسطة
2.1118 3.:77 

 ك 55 82 243 257
في  ي  يستخدم األسلوب الشور 

 إدارتو للصف وتعاملو مع الطالب
22 48.3

% 
%

44.7 
29.2

% 
%

22.3 
% 

 المتوسط العام  للمهارة الثانية 4.317 ,62554 -

( أن أكثر العبارات يف درجة التحقق لدى عينة الدراسة حسب ترتيب ادلتوسط 9يتضح من اجلدول )     
حيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق ادلمارسة  ؛(8)ادلرجح( من عبارات ادلهارة الثانية العبارة رقم ) احلسايب
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ما ، وىذا (3.58( مبتوسط حسايب )يحافظ على ىدوء الصف وانضباطو) الكبَتة، وتشَت ىذه العبارة إىل
يؤكد وجهة نظر الباحث يف شيوع استخدام األسلوب التسلطي بُت ادلدرسُت لتنفيذ ىذه ادلهارة وقد يظهر أهنا 

إال أن اختيار األسلوب ادلناسب يف  ة  وإن كانت يف ظاىرىا مهارة جيدةوقعت يف نطاق ادلمارسة الكبَت 
)ادلرجح(  حسب ترتيب ادلتوسط احلسايبيتضح أن أقل العبارات يف درجة التحقق  تطبيقها ىو األىم، ولذلك

وقعت يف نطاق ادلمارسة ادلتوسطة، وتشَت ىذه العبارة إىل  وقد( 5من عبارات ادلهارة الثانية العبارة رقم )
مبتوسط حسايب  وضوابط إلدارة الصف بالتعاون مع الطالب( ايضع معلم التربية اإلسالمية أحكامً )
(8.86). 

حسب  "مهارة التهيئة للدرس"ترتيب العبارات المتعلقة بالمهارة الثالثة الخاصة النتائج الخاصة ب -ا ثالثً 
 (08- 08أوضحت نتائج الدراسة يف ىذا اإلطار على أن العبارات من ): المرجحالحسابي المتوسط 

حة( )ادلرج وقعت يف ادلمارسة بدرجة كبَتة، حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية "مبهارة التهيئة للدرس"اخلاصة 
، (3.3933(، وبلغ متوسط تقييم أفراد العينة على اجملال ككل )3.793( و)3.058للمجال ما بُت )

 يت:صيلي دلكوناهتا وفق اجلدول اآل عرض تفأيتوفيما ي
 ; مهارة التهيئة للدرسالثالثةالمهارة 

( أن أكثر العبارات يف درجة التحقق لدى عينة الدراسة حسب ترتيب ادلتوسط 01يتضح من اجلدول )     
حيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق ادلمارسة  ؛(04)ادلرجح( من عبارات ادلهارة الثالثة العبارة رقم ) احلسايب

( مبتوسط حسايب يكتب عنوان الدرس على السبورة قبل الشرح) الكبَتة، وتشَت ىذه العبارة إىل
)ادلرجح( من  بينما يتضح أن أقل العبارات يف درجة التحقق حسب ترتيب ادلتوسط احلسايب .(3.793)

حيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق ادلمارسة ادلتوسطة، وتشَت ىذه  ؛(08عبارات ادلهارة الثالثة العبارة رقم )
مبتوسط حسايب  الدرس(يستخدم التهيئة االنتقالية عند االنتقال من عنصر إلى آخر في العبارة إىل )

(3.047). 
بمهارة الشرح والعرض "النتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة بالمهارة الرابعة الخاصة  -ا رابعً 

أوضحت نتائج الدراسة يف ىذا اإلطار على أن العبارات من : المرجح الحسابي حسب المتوسط "الفعال
وقعت يف ادلمارسة بدرجة كبَتة، حيث تراوحت  "مبهارة الشرح والعرض الفعال"( اخلاصة 89 - 09)

(، وبلغ متوسط تقييم أفراد العينة على 3.584( و)3.891)ادلرجحة( للمجال بُت ) ادلتوسطات احلسابية
 :يتفصيلي دلكوناهتا وفق اجلدول اآل عرض تأيتوفيما ي، (3.3659اجملال ككل )
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 ; مهارة الشرح والعرض الفعالالرابعةالمهارة 
 (  22جدول )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 (4:4لتقييم استجابات طالب  الصف الثالث الثانوي )ن=

درجة 
 االستجابة

 ت
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 درجة الممارسة
 م العبارة

 ضعيفة متوسطة كبيرة
ضعيفة 

 اجدً 
 

 ,832 2 كبيرة
4.635 

 

 التربية معلم يستخدم ك 21 34 222 :35
اإلسالمية طريقة التدريس 
 المناسبة لموضوع الدرس

2: 74.5
% 

39.3
% 

6.:
% 

%
3.6 

% 

 كبيرة
21 
 
 

967,  
 

4.3:6 

رق ينوع في استخدامو لط ك 28 63 233 313
التدريس وفق الموقف 

 لبيئةاطبيعة الدرس التعليمي)
خصائص  –التعليمية

 الطالب(

31 62.5
% 

42.1
% 

24.3
% 

%
5.4 

% 

,915 4 كبيرة  
4.52: 

 

  ك 27 42 229 339

 ايتحكم بطبقات صوتو رفعً 
أثناء في  اوخفضً  اوتوسطً 

 الشرح

32 69.1
% 

41.1
% 

8.:
% 

%
5.2 

% 

 3 كبيرة
863,  

 
4.53 

  ك 9 :4 236 332

من األمثلة  عدًدايُقد م 
 لموضوع الدرس ةثرائياإل

 

 

33 67.3
% 

42.9
% 

:.:
% 

%
3.1 

% 

 ,937 7 كبيرة
4.462 

 

 ك 27 52 236 322
أثناء شرح الدرس  في يتدرج

 من السهل إلى الصعب ابدءً 
34 64.8

% 
42.9

% 
21.5

% 
%
5.2 

% 

 6 كبيرة
95:,  

 
4.472 

 ك 28 56 221 332
أثناء في يُنوع في حركتو 

 عرض الدرس
35 67.3

% 
39.1

% 
22.6

% 
%
5.4 

% 

 ,956 : كبيرة
4.434 

 

     اأو نشاطً  ايظهر حماسً  ك 24 69 222 322
 أثناء الشرحفي أو حيوية 

 

36 64.8
% 

39.3
% 

25.9
% 

%
4.4 

% 
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 9 كبيرة
958,  

 
4.446 

 ك 29 54 232 322
يلخص ما تم عرضو في 

 نقاط واضحة محددة
37 %

64.8 
%

41.9 
21.:

% 
%
5.7 

% 

 ,989 8 كبيرة
4.452 

 

وع في استخدام اإليماءات ين ك 31 58 216 332
الجسدية )اليدين, الوجو, 

 الرأس...(
38 67.3

% 
37.8

% 
23.1

% 
%
6.2 

% 

 22 كبيرة
954,  

 
4.3:1 

 ك 23 74 228 312
يحرص على التفاعل بينو 

 وبين الطالب
39 62.2

% 

3:.9

% 

27.1

% 

%

4.2 
% 

 4.482 ,992 5 كبيرة

 ك 36 43 223 335
ة يستخدم اللغة المناسب

 للطالب
3: 68.1

% 

%

39.6 

9.2

% 

%

7.5 
% 

- 
 

 المتوسط العام  للمهارة الرابعة 4.476 ,576

      

( أن أكثر العبارات يف درجة التحقق لدى عينة الدراسة حسب ترتيب ادلتوسط 00يتضح من اجلدول )
العبارة يف نطاق ادلمارسة  حيث وقعت ىذه ،(09العبارة رقم ) )ادلرجح( من عبارات ادلهارة الرابعة احلسايب

( يستخدم معلم التربية اإلسالمية طريقة التدريس المناسبة لموضوع الدرس) الكبَتة، وتشَت ىذه العبارة إىل
 بينما يتضح أن أقل العبارات يف درجة التحقق حسب ترتيب ادلتوسط احلسايب .(3.584مبتوسط حسايب )

( حيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق ادلمارسة الكبَتة، 88ة رقم ))ادلرجح( من عبارات ادلهارة الرابعة العبار 
 .(3.891مبتوسط حسايب ) يحرص على التفاعل بينو وبين الطالب(وتشَت ىذه العبارة إىل )

 "بمهارة إثارة الدافعية"النتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة بالمهارة الخامسة الخاصة  -ا خامسً 
 - 31أوضحت نتائج الدراسة يف ىذا اإلطار على أن العبارات من ): حلمرجا الحسابي حسب المتوسط

 وقعت يف ادلمارسة بدرجة متوسطة، حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية "بإثارة الدافعية"( اخلاصة 37
(، وبلغ متوسط تقييم أفراد العينة على اجملال ككل 3.468( و)8.15)ادلرجحة( للمجال ما بُت )

 :يتفصيلي دلكوناهتا وفق اجلدول اآل عرض تأيتا يوفيم، (3.0086)
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 ; مهارة إثارة الدافعيةالخامسةالمهارة 
 (23جدول )  

 ة واالنحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابي
 (4:4استجابات طالب  الصف الثالث الثانوي )ن=لتقييم 

درجة 
االنحراف  ت االستجابة

 المعياري
وسط المت

 الحسابي

 درجة الممارسة
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة م العبارة

 اجدً 
 

,931 5 كبيرة  
 

4.467 
 

 التربية معلم يثير ك 27 :4 238 322
اإلسالمية ذىن الطالب 
 بطرح األسئلة المشو قة

41 %
64.8 

43.4
% 

:.:
% %5.2 % 

,858 3 كبيرة  4.553 
أىمية يقنع الطالب ب ك 9 48 232 338

الدرس في حياتهم 
 العلمية والعملية

42 68.9
% 

41.9
% 

:.5
% %3.1 % 

 2.11 7 متوسطة
 

4.22: 
 

يعرض أىداف الدرس  ك 55 57 233 292
أمام الطالب لتحفيزىم 

 نحو دراسة الموضوع
43 57.2

% 
%

42.1 
22.8

% 
%

22.3 % 

 3.16 2.26 9 ضعيفة

ت آيستخدم المكاف ك 294 86 76 81
 لمادية لتحفيز الطالبا

 
44 28.9

% 
27.6

% 
2:.2

% 
%

57.7 % 

,:3: 6 كبيرة  
 

4.457 
 

ألفاظ التشجيع  يستخدم ك :3 49 5: 343
الطالب,  لتحفيز المعنوية

ثل; أحسنت, بارك اهلل م
 فيك.......

45 6:.1
% 

34.:
% 

:.8
% 8.5% % 

 3.864 :2.1 8 متوسطة

عليمية يوفر أنشطة ت ك 84 87 :22 236
للطالب تجعلهم 

يشاركون في الموقف 
 التدريسي

46 42.9
% 

41.4
% 

2:.4
% 

%
29.7 % 

,8:6 2 كبيرة  
 

4.579 
 

يعامل الطالب معاملة  ك 25 44 212 356
أثناء الموقف في حسنة 

 التدريسي وبعده
 

47 73.4
% 

36.8
% 

9.5
% %4.7 % 

.88:9 4 كبيرة  4.469 

 في البالط يساعد ك 21 55 245 316
ما يتضمنو  استنتاج

الدرس من أفكار 
 وتوجيهات وإرشادات

48 63.3
% 

%
45.2 

22.3
% %3.6 % 

- 558,  المتوسط العام  للمهارة الخامسة 4.223 

( أن أكثر العبارات يف درجة التحقق لدى عينة الدراسة حسب ترتيب ادلتوسط 08يتضح من اجلدول )     
حيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق ادلمارسة  ؛(86ت ادلهارة اخلامسة العبارة رقم ))ادلرجح( من عبارا احلسايب
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مبتوسط  ،(أثناء الموقف التدريسي وبعدهفي يعامل الطالب معاملة حسنة ) الكبَتة، وتشَت ىذه العبارة إىل
رجح( )ادل بينما يتضح أن أقل العبارات  يف درجة التحقق حسب ترتيب ادلتوسط احلسايب. (3.468حسايب )

حيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق ادلمارسة الضعيفة، وتشَت  ،(33من عبارات ادلهارة اخلامسة العبارة رقم )
 .(8.15مبتوسط حسايب ) يستخدم المكافئات المادية لتحفيز الطالب(ىذه العبارة إىل )

هارة استخدام بم"النتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة بالمهارة السادسة الخاصة  -ا سادسً 
أوضحت نتائج الدراسة يف ىذا اجملال على أن : المرجحالحسابي  حسب المتوسط "الوسائل التعليمية

وقعت يف ادلمارسة بدرجة متوسطة،  "هارة استخدام الوسائل التعليميةمب"( اخلاصة 43 - 38العبارات من )
(، وبلغ متوسط تقييم 8.679)( و8.986حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية )ادلرجحة( للمجال بُت )

 : يتفصيلي دلكوناهتا وفق اجلدول اآل عرض تأيتوفيما ي، (8.7961أفراد العينة على اجملال ككل )
 

 ; مهارة استخدام الوسائل التعليميةالسادسةالمهارة 
 (24جدول )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 (4:4ات طالب  الصف الثالث الثانوي )ن=لتقييم استجاب

درجة 
 االستجابة

 ت
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 درجة الممارسة

 ضعيفة متوسطة كبيرة م العبارة
ضعيفة 

 اجدً 
 

 2 متوسطة
:88, 
 

3.:37 
 

يستخدم معلم التربية  ك 51 94 247 245
اإلسالمية وسائل 

تعليمية مناسبة لطبيعة 
 الدرس

49 45.2
% 

45.7
% 

32.2
% 

%
21.3 

% 

 :3.78 ,41: 7 متوسطة

 ك 58 223 265 91
ينوع في استخدام 

 الوسائل التعليمية
4: 31.5

% 

4:.3

% 

39.6

% 

%

23.1 
% 

 6 متوسطة
2.16 

 

3.813 

 

يرتب مقاعد الطالب  ك 81 95 243 218

بما يسمح للجميع 

في برؤية الوسيلة 

 أثناء استخدامها

51 38.3
% 

44.7
% 

32.5
% 

%
28.9 

% 
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 1:.3 2.16 3 متوسطة

يقف بجانب الجزء  ك 65 89 223 :25

الذي يشرحو على 

الوسيلة بحيث ال 

 يغط يو بجسمو

52 48.:

% 

39.6

% 

2:.9

% 

%

24.8 
% 

 5 متوسطة
2.17 

 

3.826 

 

ا عن يقدم ملخصً  ك 82 92 241 222

محتوى الوسيلة في 

 ختام العرض.

53 39.3

% 

%

44.2 

31.7

% 

%

29.2 
% 

 3.958 :2.1 3 متوسطة

يضع الوسيلة  ك 74 92 213 258

التعليمية في مكان 

مناسب بحيث يراىا 

 جميع الطالب

43 48.5

% 

%

37.1 

31.7

% 

%

27.1 
% 

 المتوسط العام  للمهارة السادسة :3.8 ,791 -
     

ى عينة الدراسة حسب ترتيب ادلتوسط ( أن أكثر العبارات يف درجة التحقق لد03يتضح من اجلدول ) 
حيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق ادلمارسة  ؛(38)ادلرجح( من عبارات ادلهارة السادسة العبارة رقم ) احلسايب

( يستخدم معلم التربية اإلسالمية وسائل تعليمية مناسبة لطبيعة الدرس) ادلتوسطة، وتشَت ىذه العبارة إىل
 يتضح أن أقل العبارات  يف درجة التحقق حسب ترتيب ادلتوسط احلسايب بينما.(8.986مبتوسط حسايب )

حيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق ادلمارسة  ؛(39)ادلرجح( من عبارات ادلهارة السادسة العبارة رقم )
 .(8.679مبتوسط حسايب ) ينوع في استخدام الوسائل التعليمية(ادلتوسطة، وتشَت ىذه العبارة إىل )

مهارة توجيو األسئلة ب"نتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة بالمهارة السابعة الخاصة ال -ا سابعً 
أوضحت نتائج الدراسة يف ىذا اإلطار على أن العبارات من  حسب المتوسط المرجح)الحسابي(; "الصفية

تراوحت وقعت يف ادلمارسة بدرجة كبَتة، حيث  "هارة بتوجيو األسئلة الصفيةمب"( اخلاصة 58 - 44)
(، وبلغ متوسط تقييم أفراد العينة على 3.611( و)3.016)ادلرجحة( للمجال ما بُت ) ادلتوسطات احلسابية

 :يتفصيلي دلكوناهتا وفق اجلدول اآل عرض تأيتوفيما ي، (3.347ادلهارة ككل )
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 ; مهارة توجيو األسئلة الصفيةالسابعةالمهارة 
 (25جدول )

 والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية 
 (4:4لتقييم استجابات طالب  الصف الثالث الثانوي )ن=

درجة 
االنحراف  ت االستجابة

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

 درجة الممارسة
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة م العبارة

  اجدً 

,:7845 2 كبيرة  
 

4.711 
 

ربية يوجو معلم الت ك 6 38 99 384
اإلسالمية أسئلة واضحة 
ومفهومة ترتبط بأىداف 

 الدرس ومحتواه

55 7:.6
% 

33.5
% 

7.:
% %2.4 % 

,89169 5 كبيرة  4.551 
 التربية معلم يختار ك 24 43 228 342

الوقت  اإلسالمية
 المناسب لطرح األسئلة

56 69.9
% 

3:.9
% 

9.2
% %4.4 % 

,:8786 4 كبيرة  4.553 
يطرح السؤال على جميع  ك 9 54 :21 344

4.:6 57 بالطال
% 

38.8
% 

21.:
% %3.1 % 

,95935 8 متوسطة  
 

4.3248 
 

 اكافيً   ايعطي الطالب وقتً  ك :2 62 261 284
للتفكير عقب توجيو 

 السؤال لهم
58 55.1

% 
49.3

% 
24.1

% %5.9 % 

 متوسطة
 9 :7718, 4.2256 

جميع  يوزع األسئلة على ك 42 81 226 288
 اطالب الفصل توزيعً 

 عاداًل 
59 56.1

% 
3:.4

% 
28.9

% 
%8.: % 

,7143: : متوسطة  
 

4.217: 
 

يراعي الفروق الفردية  ك 43 77 234 283
عند توجيو األسئلة على 

 الطالب
5: 54.9

% 
42.4

% 
27.9

% %9.2 % 

 4.4444 .2491: 7 كبيرة
يتجنب عبارات السخرية  ك 35 59 5: 338

ستهزاء عند التعليق واال
 على إجابات المتعلمين

61 68.9
% 

34.:
% 

23.3
% %7.2 % 

,91142 3 كبيرة  
 

4.5564 
 

الثناء يتجنب المدح الزائد و  ك 26 43 :21 348
الذي ال مبرر لو عند تلقي 

 اإلجابة من الطالب
62 71.4

% 
38.8

% 
9.2
% %4.9 % 

 4.5437 ,94175 6 كبيرة
 ك 27 :4 8: 352

يستخدم أسئلة متنوعة 
 تغطي عناصر الدرس

63 72.4
% 

% 
35.8 

:.:
% %5.2 % 

 المتوسط العام  للمهارة السابعة 4.195 ,:6589 -
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( أن أكثر العبارات يف درجة التحقق لدى عينة الدراسة حسب ترتيب ادلتوسط 04يتضح من اجلدول )     
حيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق ادلمارسة  ؛(44ة العبارة رقم ))ادلرجح( من عبارات ادلهارة السابع احلسايب

يوجو معلم التربية اإلسالمية أسئلة واضحة ومفهومة ترتبط بأىداف الدرس ) الكبَتة، وتشَت ىذه العبارة إىل
بينما يتضح أن أقل العبارات  يف درجة التحقق حسب ترتيب . (3.611( مبتوسط حسايب )ومحتواه

حيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق  ؛(49)ادلرجح( من عبارات ادلهارة السابعة العبارة رقم ) ادلتوسط احلسايب
مبتوسط  يراعي الفروق الفردية عند توجيو األسئلة على الطالب(ادلمارسة ادلتوسطة، وتشَت ىذه العبارة إىل )

 .(3.016حسايب )
حسب  "بمهارة غلق الدرس"الثامنة الخاصة النتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة بالمهارة  -ا ثامنً 

( 58 - 53أوضحت نتائج الدراسة يف ىذا اإلطار على أن العبارات من ) ;المرجح الحسابي المتوسط
 وقعت يف ادلمارسة بدرجة متوسطة، حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية "مبهارة غلق الدرس"اخلاصة 

لغ متوسط تقييم أفراد العينة على اجملال ككل (، وب3.475( و)8.885)ادلرجحة( للمجال ما بُت )
والبدء يف شرح الدروس  ،ولعل ذلك راجع إىل التزام بعض ادلعلمُت باحلضور ادلبكر لغرفة الصف(. 3.1848)

واالستفادة من عامل الوقت باستخدام مهارة الغلق بأنواعو  ،واالنتهاء من الشرح قبل انتهائها ،من بداية احلصة
   :يتفصيلي دلكوناهتا وفق اجلدول اآل عرض تأيتوفيما يمتوسطة،  درجةى شلارسة بواليت حتصلت عل

 ; مهارة غلق الدرسالثامنةالمهارة 
 (26جدول )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 (4:4لتقييم استجابات طالب  الصف الثالث الثانوي )ن=

درجة 
نحراف اال ت االستجابة

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

 درجة الممارسة
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة م العبارة

  اجدً 

,86:44 2 كبيرة  
 

4.5869 
 

35
  ك 21 45 219 2

يلخص الدرس بصورة 
تُبرز أىمية عناصره 

 الرئيسة
 

64 72.
4%  

38.6
% 

9.8
% 

% 
3.6 % 

,97147 3 كبيرة  4.3:88 

31
 بصورة الدرس خصيل ك 31 55 239 2

تساعد الطالب على 
تنظيم معلوماتهم 

 المستفادة من الدرس
65 62.

2%  
43.7

% 
22.3

% 
% 
6.2 

% 
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 7 متوسطة
:4222,  

 
3.9966 

 

22
7 

 ك 45 4: 261
ينوع في أساليب غلق 

 -الدرس ) غلق لفظي
غلق كتابي , مثل; خريطة 

ملخص  -مفاىيم
عرض النقاط -شجري

جدول  -الرئيسة
 لوحة تعليمية( -تلخيصي

66 
3:.

6%  
49.3

% 
34.8

% 
% 
9.8 

% 

9553:, 5 متوسطة  3.:57 

24
8 

 ايعطي الطالب تنبيهً  ك 54 83 252
بقرب انتهاء الدرس 

للتركيز على أىم 
 المعلومات.

67 
45.

:%  
46.:

% 
29.4

% 
% 

21.: 
% 

 6 متوسطة
:654:,  

 
3.:246 

 

23
8 

 ك 47 :9 252
 يستخدم غلق النقل

ق  بعد كل عنصر ) الغل
من العناصر الرئيسة 

للدرس( , وغلق الخاتمة 
 )الغلق في نهاية الدرس(.

68 
43.

4%  
46.:

% 
33.7

% 
% 
:.3 

% 

,8783: 4 متوسطة  3.:9:9 

26
3 

 ك 44 1: 229
ينهي الدرس بانتهاء وقت 

 الحصة
69 

49.
8%  

% 
41.1 

33.: 
% 
9.5 

% 

 رة الثامنةالمتوسط العام  للمها 4.336 45:16 -

( أن أكثر العبارات يف درجة التحقق لدى عينة الدراسة حسب ترتيب ادلتوسط 05يتضح من اجلدول )     
حيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق ادلمارسة  ؛(53)ادلرجح( من عبارات ادلهارة الثامنة العبارة رقم ) احلسايب

مبتوسط حسايب  ،(رز أىمية عناصره الرئيسةيلخص الدرس بصورة تُب ) الكبَتة، وتشَت ىذه العبارة إىل
)ادلرجح( من  بينما يتضح أن أقل العبارات  يف درجة التحقق حسب ترتيب ادلتوسط احلسايب. (3.4758)

حيث وقعت ىذه العبارة يف نطاق ادلمارسة ادلتوسطة، وتشَت ىذه  ،(55عبارات ادلهارة الثامنة العبارة رقم )
ملخص  -غلق كتابي , مثل; خريطة مفاىيم -غلق الدرس )غلق لفظي ينوع في أساليبالعبارة إىل )

 .(8.885مبتوسط حسايب ) لوحة تعليمية( -جدول تلخيصي -عرض النقاط الرئيسة- شجري
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  اإلجابة عن السؤال الثالث
إحصائية يف استجابات طالب الصف الثالث الثانوي على  ةىل توجد فروق ذات داللنص السؤال الثالث; 

 (؟علمي - لبحث تعزى إىل التخصص )أديبأداة ا
دلعرفة الفروق بُت متوسطات درجات طالب القسم  "ت"لإلجابة عن ىذا السؤال حسب الباحث قيمة و      

يف مدى شلارسة معلمي الًتبية اإلسالمية دلهارات تنفيذ الدروس اليومية من  األديبوطالب القسم  العلمي
 ا(طالبً 393لكرب حجم العينة البالغ عددىا ) ارضيات اختبار)ت( نظرً ومل يتحقق الباحث من ف ،وجهة نظرىم

( يوضح 06 )يتواجلدول اآل(، 313، 816، 79م، ص.0993على نظرية النهاية ادلركزية )عالم، ااعتمادً 
يف ادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة بُت طالب القسم األديب والقسم العلمي 

 :نظرىم رسة معلمي الًتبية اإلسالمية دلهارات تنفيذ الدروس اليومية من وجهةمدى شلا
 
 

مهارات تنفيذ  م
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة الدروس اليومية

 مستوى الداللة قيمة "ت" المعياري

مهارة تهيئة غرفة  2
 الصف

,61117 4.4956 321 طالب األدبي  2:3,  
 

959,  
,66697 4.4854 294 طالب العلمي   

مهارة إدارة الصف  3
 وضبطو

,65791 4.3179 321 طالب األدبي  
112, - 

 
:::,  

,58719 :4.317 294 طالب العلمي   

4 
مهارة التهيئة 

 للدرس

,57185 4.49:2 321 طالب األدبي  2:7, - 

 

956,  

,55:96 4.4:92 294 طالب العلمي   

5 
مهارة الشرح 

 والعرض الفعال

,59666 4.4639 321 دبيطالب األ  6::, - 

 

661,  

,55311 4.4921 294 طالب العلمي   

 مهارة إثارة الدافعية 6
,55:93 4.2426 321 طالب األدبي  9::,  

 

47:,  

,55589 4.1:19 294 طالب العلمي   

7 
مهارة استخدام 

 الوسائل التعليمية

,72865 3.9595 321 طالب األدبي  2.749 

 
213,  

,85487 :34846 294 العلميطالب   
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8 
مهارة توجيو 
 األسئلة الصفية

,55449 4.4455 321 طالب األدبي  738, - 
 

218,  
,:5734 4.4742 294 طالب العلمي   

 مهارة غلق الدرس 9
,62697 4.2182 321 طالب األدبي  976,  

 
4:3, 

 69397 4.16:3 294 طالب العلمي

الدرجة الكلية لمهارات 
 ذ الدروس اليوميةتنفي

,44343 4.3419 321 طالب األدبي  451,  
 

847,  
 47924 4.3299 294 طالب العلمي

      

 -، 1.2:3( أن قيمة " ت " للمهارات والدرجة الكلية لالستبيان بلغت )06يتضح من اجلدول )
( على 1.451, 1.976, 1.738 -, 2.749, ::1.9, .::1.6 -، 1.2:7 -، 1.112

قيم غَت دالة إحصائية، وىذا يشَت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت طالب القسم ي وى ،التوالي
يف تقييمهم دلدى شلارسة معلمي الًتبية اإلسالمية دلهارات تنفيذ الدروس اليومية،  األديبوطالب القسم  العلمي

لدراسة مع نتيجة دراسة )انتصار ، واتفقت نتيجة ىذه اوبالتايل نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل
م(، وقد أشارت نتائجها إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتخصص) أديب 8119مصطفى، 

أن من يقوم بتدريس طالب الصف الثالث الثانوي بقسميو إىل يعود ذلك علمي(. ولعل السبب يف  –
لفروق يف استجابات أفراد العينة اليت تعزى علمي( ىو نفس ادلعلم شلا أدى إىل عدم ظهور ىذه ا -)أديب

 علمي(. –للتخصص )أديب 
 توصيات البحث;

 :أيتضوء ما توصل إليو من نتائج مبا ييوصي الباحث يف 
ىا وحتديدىا يف ىذا البحث واإلفادة منها يف تقومي بناؤ قائمة ادلهارات التدريسية اليت مت  االستفادة من -7

 مدراء ادلدارس وادلشرفُت الًتبويُت. معلمي الًتبية اإلسالمية من قبل
ها يف بادلهارات التدريسية وكيفية أدائ إصدار دليل للمعلمُت من قبل ادلشرفُت الًتبويُت يتضمن قائمة -2

 ضوء التوجهات احلديثة دلهارات التدريس الفعال.
 الدروس اليومية. إقامة دورات تدريبية لرفع كفاءة معلمي الًتبية اإلسالمية ذات العالقة مبهارات تنفيذ -3
من خالل عقد احلديثة معلمي الًتبية اإلسالمية حول مهارات التدريس و عارف ادلستمر دلتجديد ال -4

 الندوات الًتبوية والنشرات التثقيفية اليت تربز أمهية اكتساب ىذه ادلهارات.
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 أدت إىل اطلفاض إعادة صياغة برامج الًتبية العملية يف اجلامعات وحتديثها والوقوف أمام العوامل اليت -5
 مستوى أداء ادلعلمُت وإجياد سبل العالج ذلا.

العمل على إجياد صيغة جديدة لتقومي األداء التدريسي للمعلمُت، واحلرص على إعطائهم التغذية  -6
 الراجعة للتحسُت.

ضرورة توفر الوسائل التعليمية يف ادلدارس والثانويات احلكومية وتشجيع ادلعلمُت على استخدامها  -7
 ناء عملية التدريس.أث

 

 ا; المقترحات;ثالثً 
 يقًتح الباحث رلموعة من ادلوضوعات اليت ديكن من خالذلا إكمال ما انتهى إليو البحث احلايل، ومن ذلك:

 إجراء دراسة للكشف عن أسباب ضعف األداء التدريسي للمعلمُت مبراحل التعليم ادلختلفة. -7
 راء ادلعلمُت يف تطبيق مهارات التدريس.بويُت وآة بُت أراء ادلشرفُت الًت إجراء دراسة مقارن -2
مستوى أداء معلمي ادلرحلة الثانوية ومعلمي مرحلة األساس ووضع برنامج  دراسة مقارنة بُتإجراء  -3

 تدرييب مقًتح لتنمية مهارات التدريس لدى ادلعلمُت.
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 قائمة المصادر والمراجع;
 القران الكرمي. .1
 .دار ادلنهاج للنشر :األردن وسيلة.-أسلوب-م(.  طرائق التدريس منهج8113) د، ردينو، ويوسف، حزام.ألمحا .2
م(. دراسة تقوديية لكفاية التخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات 8113األسطل، إبراىيم حامد و الرشيد، مسَت عيسى) .3

 .58-00(، 4)0اجلامعات العربية للًتبية وعلم النفس. ميف إمارة أبوظيب بدولة اإلمارات العربية ادلتحدة. رللة احتاد 
ه(.  أساليب تدريس مقرر الفقة اليت يستخدمها معلمو ىذا ادلقرر يف ادلرحلة 0481عبداهلل ناصر زلمد) آل سليمان، .4

 كلية الًتبية ،جامعة ادللك سعود . ،(رسالة ماجستَت غَت منشورة. )ادلتوسط
العلمي لدى الطلبة معلمي الدراسات  ى أداء ادلهارات التدريسية وعالقتها بالتحصيلم(. مستو 8113ادين، فخري فريد.)مح .5

 .050-094( 74).جمللة الًتبوية الكويتا .وسبية جبامعة السلطان قابًت بكلية ال -مستوى الدبلوم العام -االجتماعية
 .مؤسسة محادة للنشراألردن:  ،اتادلخرج، العمليات -ادلدخالت، .  التدريبم(8110).رداح ،واخلطيب، أمحد ،اخلطيب .6
 ة الرشد.م(. مدخل إىل ادلناىج وطرق التدريس. الرياض: مكتب8105ن جعفر.)ساخلليفة، ح .7
درجة شلارسة ادلرحلة األساسية العليا دلهارات التدريس من وجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت يف ضوء  .م(8100).رمي زيد الدوري، .8

جامعة عمان  ، كلية العلوم الًتبوية والنفسية ،( رسالة ماجستَت غَت منشورة. ) األردنمتغَتات اجلنس وادلؤىل واخلربة يف
 العربية األردن.

 م(. مهارات التدريس رؤية يف تنفيذ التدريس. القاىرة: عامل الكتب.8116زيتون، حسن حسُت.) .9
رسالة ) .ة األساس ببلدية الفاشرتقومي الكفايات التدريسية لدى معلمي ومعلمات مرحل  م(.8104أمحد حامد) شايبو،  .70

 جامعة أم درمان السودان.كلية الًتبية، ،  (دكتوراه غَت منشورة
م(. تقييم مدى امتالك معلمي الًتبية اإلسالمية يف زلافظة ظفر بسلطنة عمان للكفايات 8101الشحرى، عوض بن سعيد) .77

 رة(، كلية الًتبية، جامعة مؤتو األردن.ادلعرفية يف بناء االختبارات التحصيلية. )رسالة ماجستَت غَت منشو 
ادلهارات التدريسية الالزمة دلدرسي ومدرسات اللغة العربية يف ادلرحلة اإلعدادية . م( 8118) ، ضياء عويد حريب العرنوسي .72

 . 863 -854(، 8. )العراق كلية الًتبية من وجهة نظرىم ، رللة العلوم اإلنسانية،
 . القاىرة: دار الفكر العريب.SPSS18ء النفسي والًتبوي، تطبيقات باستخدام (. اإلحصا8106عزت عبداحلميد، ) .73
م(. تقومي ادلهارات التدريسية الالزمة لطالب اللغة العربية بكليات الًتبية بسلطنة عمان. 8116فتحي حسانُت زلمد) علي، .74

 .814-067(، 001مصر. )-رللة دراسات يف ادلناىج وطرق التدريس
الصفوف الثالثة األوىل من ادلرحلة  تقومي األداء التدريسي دلعلمي الًتبية اإلسالمية يف. م(8100علي)الغامدي، فريد بن  .75

 .093-045 ،(009)االبتدائية يف ضوء مهارات الوعي الصويت ادلرتبطة بتالوة القران الكرمي، رللة القراءة وادلعرفة مصر
الثانوية يف  ات التدريس لدى معلمي الًتبية اإلسالمية للمرحلةم(.  درجة شلارسة مهار 8116الفقيو، زياد زلمد سليمان ) .76

 جامعة عمان العربية.كلية الًتبية،   ،(رسالة ماجستَت غَت منشورة. )األردن
م(. خصائص معلم الًتبية اإلسالمية الفعال يف مرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة. رللة 8119مصطفى، انتصار غازي.) .77

 .887- 850(، 3)85جامعة دمشق. م
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 اٌّالدك

 ( االعزجبٔخ فٟ طٛسرٙب األ١ٌٚخ1ٍِذك )

ِذٜ ٚضٛح  ِٙبساد اٌزٕف١ز اٌشئ١غ١خ ٚاٌفشػ١خ

 اٌؼجبسح

ِذٜ ِالءِخ 

اٌؼجبسح 

 ٌٍّذٛس

 الزشادبد ٚرؼذ٠الد

  ال ٔؼُ ال ٔؼُ 

 : ِٙبسح ر١ٙئخ غشفخ اٌظف : أٚاًل 

7- 
ٚذضش انًؼهى نغشفخ انظف يجكشا لجم 

 ثذء ٔلذ انذظخ

     

2- 

  ٛ  بٚذشص ػهٗ رٓٛئخ انظف يشاػ

اإلضبءح انكبفٛخ ٔانزٕٓٚخ انجٛذح ٔدسجخ 

 دشاسح انغشفخ انًُبعجخ

     

3- 
ٚذبٔل انزمهٛم يٍ َغت اإلصػبج 

 ٔانضٕضبء فٙ انظف ٔيب ٚذٛظ ثّ

     

4- 

ُٚظى جهٕط انطالة ثشكم ٚغًخ 

ثغٕٓنخ دشكزّ ٔدشكزٓى ٔسؤٚزٓى 

 نهغجٕسح ثٕضٕح

     

5- 
ت ٔرجٓٛض انٕعبئم انزؼهًٛٛخ ٚمٕو ثزشرٛ

 انًغبػذح نزٕضٛخ انذسط

     

 : يٓبسح ئداسح انظف ٔضجطّ : بثبَٛ           

6- 
ٚضغ َظبو انظف ٔأدكبيّ ثبنزؼبٌٔ يغ 

 انطالة

     

7- 
ٚكثش يٍ أعبنٛت انزٓذٚذ ٔانٕػٛذ ػُذ 

 اإلخالل ثُظبو انظف  

     

8- 
ٚهجأ ئنٗ انؼمبة انجًبػٙ ػُذ اإلخالل 

 بو انظف  ثُظ

     

9- 
ٚكجذ يشبػش انطالة ٔال ٚؼطٛٓى 

 فشطخ نهزُفٛظ  

     

70- 
ٚغٛطش ػهٗ ْذٔء انظف سغى كثشح 

 أػذاد انطالة فّٛ

     

77- 
ٚذشص ػهٗ انؼذل ثٍٛ انطالة فٙ 

 انثٕاة ٔانؼمبة

     

72- 

ٚزغبْم فٙ انزؼبيم يغ انطالة 

انًشبغجٍٛ ٔيثٛش٘ انفٕضٗ داخم 

 انظف

     

 : يٓبسح انزٓٛئخ نهذسط : بثبنث           

73- 

ٚؼطٙ انطالة فزشح يٍ انٕلذ إلَٓبء يب 

فٙ أٚذٚٓى يٍ أػًبل ٔاالعزؼذاد نجذء 

 انذظخ

     

74- 
ٚذشص انًؼهى ػهٗ كزبثخ ػُٕاٌ انذسط 

 ٔأْذافّ ػهٗ انغجٕسح لجم ثذء انششح

     

75- 

ٚذشص ػهٗ اعزخذاو أعبنٛت رٓٛئخ 

نؼمٕل انطالة يزُٕػخ ٔيشٕلخ ٔيثٛشح 

 ٔاَزجبْٓى

     

76- 
ٚشاجغ انذسط انغبثك ٔٚظذخ أخطبء 

 انزؼهى نذٖ انطالة ئٌ ٔجذد

     

 : ِٙبسح اٌؼشع اٌفؼبي : بساثؼً          

77- 
ٚغزخذو طشٚمخ انزذسٚظ انًُبعجخ 

 نًٕضٕع انذسط
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78- 
ٚغزخذو يٓبساد انؼشع ٔاإلنمبء 

 بٔخفض   بٔٚزذكى ثطجمبد طٕرّ سفؼ  

     

79- 
ٚغٕق انؼذٚذ يٍ األيثهخ اإلثشائٛخ 

 نًٕضٕع انذسط

     

20- 
يٍ انغٓم  اٚزذسج أثُبء ششح انذسط ثذء  

 ئنٗ انظؼت

     

27- 
ُٕٚع فٙ اعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ أثُبء 

 انششح

     

22- 
ٔدٕٛٚخ أثُبء  بَٔشبط   بُِٚظٓش دًبع  

 انششح

     

23- 
ٔكزبثزٓب ٚمٕو ثزهخٛض انُمبط انًششٔدخ 

 ػهٗ انغجٕسح

     

24- 
ٚؼٛذ ششح انُمبط انزٙ نى رفٓى أثُبء 

 انششح

     

 : ِٙبسح ئثبسح اٌذافؼ١خ : بخبِغً         

25- 
ٚذث انًؼهى طالثّ ػهٗ طهت انؼهى 

 ٔاالعزضادح يُّ .
     

26- 
ُٚجشص لًٛخ يب ٚزؼهًّ انطالة ٔيغضاِ  

 ٔأًْٛزّ فٙ دٛبرٓى انؼًهٛخ
     

27- 
ٛش دبنخ انزشٕٚك ٔانشغجخ فٙ انزؼهى ُٚث

 ٔاالكزشبف نذٖ انطالة
     

28- 
ٚغبػذ انطالة فٙ اعزُزبج األفكبس 

 ٔاألْذاف يٍ انذسط
     

29- 
ٚشجغ انطالة ػهٗ ئَجبص يٓبو انزؼهى 

 ٔاألَشطخ ثُجبح ٔٚغبػذْى فٙ رنك
     

30- 
ٚغزخذو انًكبفئبد انًبدٚخ ٔانًؼُٕٚخ 

 شبسكخنزذفٛض انطالة ػهٗ انً
     

37- 
ًُٚٙ سٔح انزؼبٌٔ ٔانؼًم انجًبػٙ ثٍٛ 

 انطالة أثُبء انذظخ
     

 : يٓبسح اعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ : بعبدع           

32- 
ٚٓزى انًؼهى ثجهت أدٔاد رؼهًٛٛخ يغبػذح 

 نفٓى انذسط .
     

33- 
ٚذشص ػهٗ انزجذٚذ ٔانزُٕٚغ فٙ 

 اعزؼًبل انٕعبئم انزؼهًٛٛخ
     

34- 
ٚمٕو ثزشرٛت يمبػذ انطالة ثًب ٚغًخ 

 نهجًٛغ ثشؤٚخ انٕعٛهخ أثُبء اعزخذايٓب
     

35- 
ٚمف ثجبَت انجضء انز٘ ٚششدّ ػهٗ 

 انٕعٛهخ ثذٛث ال ٚخفّٛ ثجغًّ
     

36- 
ٚمذو يهخض ػٍ يذزٕٖ انٕعٛهخ فٙ 

 خزبو انؼشع
     

 : يٓبسح غهك انذسط : بعبثؼ          

37- 
عبنٛت شبئمخ ٔجزاثخ ػُذ ٚغزخذو انًؼهى أ

 اَزٓبء انششح
     

38- 
ٚمٕو ثزهخٛض انذسط ثظٕسح رُجشص 

 أًْٛخ ػُبطشِ األعبعٛخ
     

39- 
فٙ انٕلذ  بُٚٓٙ انًؼهى انذسط غبنج  

 انًذذد نّ ٔلجم عًبع طٕد انجشط
     

40- 
ٚؼطٙ انفشطخ نهطالة نهزذسٚت 

 ٔانًًبسعخ ػهٗ يب رى رؼهًّ فٙ انذظخ
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 : ِٙبسح رٛج١ٗ األعئٍخ اٌظف١خ : بثبًِٕ          

47- 
ٕٚجّ انًؼهى أعئهخ ٔاضذخ ٔيفٕٓيخ 

 رشرجظ ثأْذاف انذسط ٔيذزٕاِ .

     

42- 
ٚخزبس انًؼهى انٕلذ انًُبعت نطشح 

 األعئهخ

     

43- 

ٚطشح انغإال ػهٗ جًٛغ انطالة لجم 

انجًٛغ ػهٗ  باخزٛبس انًجٛت يشجؼ  

 انًشبسكخ

     

44- 
نهزفكٛش ػمت  بكبفٛ   بنطالة ٔلز  ٚؼطٙ ا

 رٕجّٛ انغإال نٓى
     

45- 
ٚظغٙ ثبْزًبو إلجبثبد انطالة ٔٚثُٙ 

 ػهٗ انطبنت انًجٛت
     

 

 ( االعزجبٔخ فٟ طٛسرٙب إٌٙبئ١خ2ٍِذك )
 أوال: البيانات الرئيسة:

               .........................اعُ اٌثب٠ٛٔخ:  

    ػٍّٟ :           أدثٟ :    اٌـمـغــُ :     

 ثانيا: فقرات االستبانة
 ممارس معلم التربية اإلسالمية لكل مهارة : لقياس درجة أمام ما تراه مناسبا  )   √  (اقرأ كل عبارة بدقة، ثم ضع عالمة 

      

 ٚاٌفشػ١خ اٌشئ١غ١خ اٌزٕف١ز ِٙبساد          

 اٌّغزٜٛ

  دسجخ اٌّّبسعخ

ضؼ١فخ  وج١شح

 جذا

 ِزٛعطخ ضؼ١فخ

 : ِٙبسح ر١ٙئخ غشفخ اٌظف : أٚاًل        

     ٠ذضش ِؼٍُ  اٌزشث١خ اإلعال١ِخ ٌغشفخ اٌظف ِجىًشا ٚلذ اٌذسط -1

     ٠مًٍ ِٓ ٔغت اإلصػبج ٚاٌضٛضبء فٟ اٌظف ِٚب ٠ذ١ظ ثٗ -2

3- 
٠ٕظُ جٍٛط اٌطالة ثشىً ٠غّخ ثغٌٙٛخ دشوزٗ ٚدشوزُٙ ٚسؤ٠زُٙ 

 ٌٍغجٛسح ثٛضٛح

    

     ٠جٙض اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغبػذح لجً اٌجذء فٟ ػشع اٌذسط  -4

 : ِٙبسح ئداسح اٌظف ٚضجطٗ : بثب١ًٔ 

5- 
ًِ  اإلعال١ِخ اٌزشث١خ  ٠ضغ ِؼٍُ ٚضٛاثظ إلداسح اٌظف ثبٌزؼبْٚ ِغ  بأدىب

 اٌطالة

    

     اٌّٛلف ِغ ٠زٕبعت ثّب اٌظف داخً اٌفٛضٝ ِث١شٞ اٌطالة ِغ ٠زؼبًِ -6

     ٝ  فشطخ ٌٍطالة ٌٍزؼج١ش ػٓ ِشبػشُ٘ ٚأفىبس٠ُ٘ؼط -7

     ٠ذبفع ػٍٝ ٘ذٚء اٌظف ٚأضجبطٗ -8

     ٠ذشص ػٍٝ اٌؼذي ث١ٓ اٌطالة فٟ اٌثٛاة ٚاٌؼمبة -9

     ٠شرت ِمبػذ اٌطالة ثذ١ث ٠غًٙ ف١ٗ ِشالجخ عٍٛوُٙ -11

     ٠غزخذَ األعٍٛة اٌشٛسٞ فٟ ئداسرٗ ٌٍظف ٚرؼبٍِٗ ِغ اٌطالة  -11

 : ِٙبسح اٌز١ٙئخ ٌٍذسط : بثبٌثً 

اإلعال١ِخ اٌطالة فزشح ِٓ اٌٛلذ إلٔٙبء ِب فٟ  اٌزشث١خ  ِؼٍُ ٠ؼطٟ -12

 أ٠ذ٠ُٙ ِٓ أػّبي ٚاالعزؼذاد ٌجذء اٌذسط

    

     ٠ىزت ربس٠خ ا١ٌَٛ ػٍٝ اٌغجٛسح لجً اٌششح -13

     ٠ىزت ػٕٛاْ اٌذسط ػٍٝ اٌغجٛسح لجً اٌششح -14

     بٚث١مً  بٌٍذسط ثّٛضٛع ا١ٌَٛ اسرجبطً رشرجظ ر١ٙئزٗ  -15

ٚاإلثبسح ٌٍذسط ثبٌزش٠ٛك  اإلعال١ِخ اٌزشث١خ  ِؼٍُرزغُ ر١ٙئخ  -16

 ٚاٌجبرث١خ.

    

ِشاجؼخ ٌّب  -طشح األعئٍخ  -) اٌمظخ ٠غزخذَ أٔٛاػب ِزؼذدح ِٓ اٌز١ّٙذ -17

 سثظ اٌغبثك ثبٌالدك( -ث١ٓ أ١ّ٘خ اٌذسط -خش٠طخ ِفب١ُ٘ -عجك دساعزٗ

    

     ٠غزخذَ اٌز١ٙئخ االٔزمب١ٌخ ػٕذ االٔزمبي ِٓ ػٕظش ئٌٝ آخش فٟ اٌذسط  -18

 : ِٙبسح اٌششح ٚاٌؼشع اٌفؼبي : بساثؼً 

اإلعال١ِخ طش٠مخ اٌزذس٠ظ إٌّبعجخ ٌّٛضٛع  اٌزشث١خ  ِؼٍُ ٠غزخذَ -19

 اٌذسط

    

) طج١ؼخ ٠ٕٛع فٟ اعزخذاِٗ ٌطشق اٌزذس٠ظ ٚفك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ -21

 خظبئض اٌطالة...( –اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  –اٌذسط 

    

     أثٕبء اٌششح بٚخفضً  بٚرٛعطً  ب٠زذىُ ثطجمبد طٛرٗ سفؼً  -21
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 ٚاٌفشػ١خ اٌشئ١غ١خ اٌزٕف١ز ِٙبساد          

 اٌّغزٜٛ

  دسجخ اٌّّبسعخ

ضؼ١فخ  وج١شح

 جذا

 ِزٛعطخ ضؼ١فخ

     ٠ُمذَِّ اٌؼذ٠ذ ِٓ األِثٍخ اٌثشائ١خ ٌّٛضٛع اٌذسط -22

     ِٓ اٌغًٙ ئٌٝ اٌظؼت ا٠زذسج أثٕبء ششح اٌذسط ثذءً  -23

     أثٕبء ػشع اٌذسط ٕٛع فٟ دشوز٠ُٗ  -24

     اٌششح أثٕبء ٚد٠ٛ١خ بٚٔشبطً  بدّبعً  ٠ظٙش -25

     ٠ٍخض ِب رُ ػشضٗ فٟ ٔمبط ٚاضذخ ِذذدح  -26

     ٠ٕٛع فٟ اعزخذاَ اإل٠ّبءاد اٌجغذ٠خ ) ا١ٌذ٠ٓ، اٌٛجٗ، اٌشأط...( -27

     ٠ذشص ػٍٝ اٌزفبػً ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌطالة -28

     ٠غزخذَ اٌٍغخ إٌّبعجخ ٌٍطالة -29

 بسح ئثبسح اٌذافؼ١خ :: ِٙ بخبِغً 

لخ اٌزشث١خ  ِؼٍُ ٠ث١ش -31 ِّٛ      اإلعال١ِخ ر٘ٓ اٌطبٌت ثطشح األعئٍخ اٌّش

     ٠مٕغ اٌطالة ثأ١ّ٘خ اٌذسط فٟ د١برُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ -31

     ٠ؼشع أ٘ذاف اٌذسط أِبَ اٌطالة ٌزذف١ضُ٘ ٔذٛ دساعخ اٌّٛضٛع -32

     اٌطالة ٠غزخذَ اٌّىبفئبد اٌّبد٠خ ٌزذف١ض  -33

ثً: أدغٕذ، ثبسن ، ِ اٌطالة ٌزذف١ض أٌفبظ اٌزشج١غ اٌّؼ٠ٕٛخ ٠غزخذَ -34

 هللا ف١ه ...

    

     ٠ٛفش أٔشطخ رؼ١ّ١ٍخ ٌٍطالة رجؼٍُٙ ٠شبسوْٛ فٟ اٌّٛلف اٌزذس٠غٟ -35

     ٠ؼبًِ اٌطالة ِؼبٍِخ دغٕخ أثٕبء اٌّٛلف اٌزذس٠غٟ ٚثؼذٖ -36

ِب ٠زضّٕٗ اٌذسط ِٓ أفىبس ٚرٛج١ٙبد  اعزٕزبج فٟ اٌطالة ٠غبػذ -37

 ٚئسشبداد

    

 : ِٙبسح اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ : بعبدعً 

     ٚعبئً رؼ١ّ١ٍخ ِٕبعجخ ٌطج١ؼخ اٌذسط اإلعال١ِخ اٌزشث١خ  ِؼٍُ ٠غزخذَ -38

     ٠ٕٛع فٟ اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ -39

     ٛع١ٍخ أثٕبء اعزخذاِٙب٠شرت ِمبػذ اٌطالة ثّب ٠غّخ ٌٍج١ّغ ثشؤ٠خ اٌ -41

     ٠مف ثجبٔت اٌجضء اٌزٞ ٠ششدٗ ػٍٝ اٌٛع١ٍخ ثذ١ث ال ٠غط١ِّٗ ثجغّٗ -41

     ٠مذَ ٍِخظب ػٓ ِذزٜٛ اٌٛع١ٍخ فٟ خزبَ اٌؼشع. -42

     اٌطالة ج١ّغ ٠شا٘ب ثذ١ث ِٕبعت ِىبْ فٟ اٌٛع١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠ضغ -43

 : ِٙبسح رٛج١ٗ األعئٍخ اٌظف١خ : عبثؼب

ِٙٛخ رشرجظ ثأ٘ذاف أعئٍخ ٚاضذخ ِٚف اإلعال١ِخ اٌزشث١خ  ٠ٛجٗ ِؼٍُ -44

 .اٌذسط ِٚذزٛاٖ

    

     اٌٛلذ إٌّبعت ٌطشح األعئٍخ اإلعال١ِخ اٌزشث١خ  ِؼٍُ ٠خزبس -45

     ٠طشح اٌغإاي ػٍٝ ج١ّغ اٌطالة -46
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56-  ًٙ      ثمشة أزٙبء اٌذسط ٌٍزشو١ض ػٍٝ أُ٘ اٌّؼٍِٛبد. ب٠ؼطٟ اٌطالة رٕج١
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The Extent of the Practice of Islamic Education Teachers at the Secondary Stage 

in the Republic of Yemen in the Skills of Implementing Daily Lessons from the 

Viewpoint of Their Students 

 
Abstract 

 

This paper aims to identify the teaching skills used by Islamic teachers among student's 

high school, theology and etiquettes instructors in delivering daily classes, in the Republic 

of Yemen. A descriptive study was conducted by the researcher on a sample of 393 third-

year students through a survey. These students were asked questions about the adherence 

of Islamic theology and etiquettes instructors to teaching skills in delivering daily classes, 

this survey took place in the coastal region of the province of  Hadhramout in the Republic 

of Yemen, in the second semester of the year 1439 AH. The research survey showed that 

the adherence to teaching skills by Islamic theology and etiquettes instructors in delivering 

daily classes was mediocre, moreover, there is no significant difference in the evaluation of 

the application of teaching skills by instructors between students from Scientific and Arts 

sections, and the research concluded with some recommendations that may contribute to 

Islamic education teachers improvement in these skills. 
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 م 2019 ديسمرب ،(2) العدد ،الثاني، اجمللد جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 في األنشطة التسويقية لمهارات التدريسية وأثره ل امعلمي الجغرافي معرفةمدى 

 المعزِّزة للصورة الذهنية في المنظمات التعليمية

 **ًنف. ىاين سادلٌن عمر بلعد                                     د. عبد اهلل زلمد عبداهلل بن ثعلب*
 

    الملخص:
األنشطة لمهارات التدريسية ومستوى لمعلمي اجلغرافيا  معرفةمستوى إىل  التعرف  الدراسة  تستهدف     

معلمي  معرفةبيان تأثًن  تستهدف. كما ادلعززة للصورة الذىنية يف ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال التسويقية
. األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية يف ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكاللمهارات التدريسية يف لاجلغرافيا 
البالغ عددىم أديب يف ثانويات مديرية ادلكال، ن رلتمع الدراسة من مجيع طالب ادلستوى الثالث وقد تكو  

دارس ادلمت اختيارىا من عينة من  مفردة( 132ونت من عدد )فتكما عينة الدراسة أوطالبة،  ا( طالبً 1267)
( مدارس للبنٌن والبنات. وقد مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي لتحليل 4الثانوية دبديرية ادلكال بلغت )

أن مهارتٌن من ادلهارات التدريسية وىي )استخدام  ىل نتائج أمهها:إنات الدراسة. وقد توصلت الدراسة بيا
األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية  يفئل التعليمية، االتصال( ال تؤثر معنويًا الوسا

توجد داللة معنوية دلهارتٌن من ادلهارات التدريسية وىي )ادلهنية، التقوًن( يف األنشطة  يف حٌنديرية ادلكال، دب
ديرية ادلكال. كما أههرت نتائج الدراسة أن عالقة دبمية التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعلي

 االرتباط بٌن كل مهارة من مهارات التدريس واألنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية كانت ضعيفة.
 الكلمات ادلفتاحية: اجلغرافيا، ادلهارات التدريسية، األنشطة التسويقية، الصورة الذىنية.

  :Introductionمقدمة 
ىم األمور ليمة وخاصة ادلدارس الثانوية من أادلنظمات التع ال شك فيو أن ادلهارات اليت ميتلكها معلموشلا      

من األمور اليت  فقط يف ربفيز وتشجيع الطالب ضلو إكمال مشوارىم الدراسي، وإمنا تعد أيًضااليت ال تساعد 
فإهنا ذىان الطالب، وبالتايل رة الذىنية دلدارس الثانوية يف أتعمل على ربسٌن األنشطة التسويقية ادلعززة للصو 

الطالب على مواصلة دراستهم وعدم التسرب من التعليم  مهمتٌن مها دفع ستٌنتعمل على ربقيق فائدتٌن رئي
وربسن مسعتها يف  وأدائها ادلدرسة طالهبا، شلا يزيد من فاعليةز مكانة ادلدرسة يف ذىن ي، وتعز وربفيزىم مبكراً 
 اعــوع القطــــاذلا ونــــلف أشكـفادلنظمات دبخت . عــايب يف اجملتمـــكل اإلجيــون ذلا بالشــل طالهبا يسوقـع، وجعــاجملتم

 الرتبية، جامعة حضرموت.، كلية مساعد، قسم العلوم الرتبويةأستاذ * 
 حضرموت امعة مشارك، قسم إدارة األعمال، كلية العلوم اإلدارية، جأستاذ ** 



 

162 

  م2019 ديسمرب ،(2العدد ) ،الثاني، اجمللد الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةجملة  

 بلعفًن سادلٌن ىاين بن ثعلب، د.زلمد عبداهلل  د. ...لمهارات التدريسيةلمعلمي اجلغرافيا  عرفةممدى 
 

 اتنتمي إليو ومنها ادلنظمات التعليمية كادلدارس الثانوية وغًنىا تعمل جاىدة على تسخًن كل إمكاناهت الذي 
التسويقية وعناصر ادلزيج التسويقي الذي سبتلكو من أجل تعزيز مكانتها وصورهتا يف أذىان عمالئها، باعتبار 

ء ذلذه ادلنظمة التعليمية كادلدرسة الثانوية، أن ترسيخ الصورة الذىنية يف أذىان العمالء يزيد من والء العمال
وبالتايل تستطيع ادلنظمة التعليمية من احلفاظ على عمالئها )الطالب( ألطول فرتة زمنية شلكنة، وتقل عملية 
ربول العمالء إىل ادلنظمات التعليمية ادلنافسة. وخالل ىذه الدراسة فإنو سيتم احلديث أواًل عن مهارات 

ا يف خلق بيئة تعليمية شليزة، وسيتم احلديث أيًضا عن األنشطة التسويقية أو ما يسمى بعناصر التدريس وأمهيته
ادلزيج التسويقي، ومن مث سيتم التطرق إىل عملية ربليل البيانات ادلستقاة عن طريق االستبيان، ويف هناية 

 لدراسة.الدراسة سيتم عرض أىم النتائج والتوصيات اليت مت التوصل إليها خالل ىذه ا
 :Research Problem مشكلة البحث 

تعد ادلهارات اليت ميلكها العنصر البشري يف ادلنظمات ادلختلفة من الضروريات اليت ال غىن عنها للسًن      
بادلنظمات إىل األمام. أما يف ادلنظمات التعليمية فهي ليس من الضروريات بل من األمور احلتمية الواجب 

لبشرية اليت تعمل يف ىذه ادلنظمات، باعتبار أن سلرجات ادلنظمات التعليمية تعد األساس توفرىا يف ادلوارد ا
 الذي يعتمد عليو يف هنضة اجملتمعات ومنوىا ويف كل اجملاالت.

من جانب آخر تعد األنشطة التسويقية ادلختلفة اليت تقوم هبا ادلنظمة ىي الطريق الرئيس إن مل يكن      
ليو يف رسم الصورة الذىنية ادلنشودة للمنظمة ومنتجاهتا وترسيخها يف أذىان عمالئها، الوحيد الذي يعتمد ع

فالصورة الذىنية اليت يرمسها عمالء ادلنظمة يف أذىاهنم تعد األداة اليت سبكن ىؤالء العمالء من احلكم على  
ارس الثانوية فإن مستوى الصورة كفاءة ادلنظمة وفاعليتها ومنتجاهتا. أما يف ادلنظمات التعليمية وبالتحديد ادلد

الذىنية الراسخ يف أذىان العمالء ىو األساس الذي يتم على أساسو اختيار نوع ادلنظمة التعليمية اليت يتم 
لمهارات لاجلغرافيا معلمي  معرفةااللتحاق هبا العمالء)الطالب(. ونظرًا لعدم وجود أي دراسة تتعلق بتأثًن 

صياغة مشكلة نو مت ادلعززة للصورة الذىنية يف ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال، فإاألنشطة يف التدريسية 
 يشتق منو عدد من األسئلة الفرعية وكما يأيت: الدراسة بتساؤل رئيس

األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية يف  يفلمهارات التدريسية لمعلمي اجلغرافيا  معرفة تأثًنما      
 ؟ لتعليمية دبديرية ادلكالادلنظمات ا

 :ن اشتقاق األسئلة الفرعية اآلتيةميك اؤل الرئيسومن ىذا التس  
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 األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية يف  يفمهارات استخدام الوسائل واألنشطة التعليمية  ما تأثًن
 ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال؟

 ادلعززة للصورة الذىنية يف ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال؟ التسويقية يف األنشطةادلهارات ادلهنية  ما تأثًن 
 التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية يف ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال؟ األنشطةمهارات االتصال  ما تأثًن 
 لتعليمية دبديرية ادلكال؟يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية يف ادلنظمات امهارات التقوًن  ما تأثًن 

 : study Hypotheses فرضية الرئيسةال
 يف ضوء مشكلة الدراسة فإنو ميكن صياغة فرضية الدراسة كما يأيت:  
الصورة الذىنية تسويق لمهارات التدريسية و لمعلمي اجلغرافيا  معرفةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بٌن   

 مدينة ادلكال. دلدارس التعليم الثانوي يف مديرية
 ومن ىذه الفرضية الرئيسية ميكن اشتقاق الفرضيات الفرعية اآلتية:   

  واألنشطة التسويقية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بٌن مهارات استخدام الوسائل التعليميةال
 .ادلعززة للصورة الذىنية يف ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال

 واألنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية يف ائية بٌن ادلهارات ادلهنية ال توجد عالقة ذات داللة إحص
 .ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال

  واألنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بٌن مهارات االتصال
 .يف ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال

  واألنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية يف اللة إحصائية بٌن مهارات التقوًن توجد عالقة ذات دال
 .ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال

 :Study Objectivesأهداف الدراسة 
 :دف ىذه الدراسة إىل ربقيق اآليتهت

  التسويقية ادلعززة األنشطة ومستوى لمهارات التدريسية لمعلمي اجلغرافيا  معرفةالتعرف على مستوى
 .للصورة الذىنية يف ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال

 األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية يف يف لمهارات التدريسية لمعلمي اجلغرافيا  معرفة بيان تأثًن
 .ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال



 

164 

  م2019 ديسمرب ،(2العدد ) ،الثاني، اجمللد الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةجملة  

 بلعفًن سادلٌن ىاين بن ثعلب، د.زلمد عبداهلل  د. ...لمهارات التدريسيةلمعلمي اجلغرافيا  عرفةممدى 
 

 معلمي  معرفةتأثًن ن تسهم يف زيادة مستوى التوصل إىل رلموعة من االقرتاحات واحللول اليت ميكن أ
األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية يف ادلنظمات التعليمية لمهارات التدريسية يف لاجلغرافيا 

 .دبديرية ادلكال
 :The Study communityمجتمع الدراسة 

( طالًبا 1267والبالغ عددىم) الديرية مدينة ادلكيشمل مجيع طلبة ادلستوى الثالث يف ادلدارس الثانوية دب  
 وطالبة حسب إحصائيات صادرة عن مكتب وزارة الرتبية والتعليم بساحل حضرموت.

   :Sample Study عينة الدراسة 
( مفردة من عينة من ادلدارس الثانوية دبديرية 132وقد مت اختيار عينة عشوائية طبقية ميسرة مكونة من )     

سيناء للبنٌن، الشاطئ للبنٌن، رلمع فوة التعليمي للبنات، رلمع بلقيس التعليمي ادلكال ىي ثانويات )ابن 
 للبنات(.

 :Data Sourcesمصادر جمع البيانات 
 قام الباحثان خالل دراستهم ىذه باالعتماد على نوعٌن من ادلصادر ىي كما يأيت:     

و أم ادلتعلقة باجلانب العملي ادلصادر األولية: وىي االستبيان، حيث قام الباحثان جبمع بياناهت -1
 على العينة ادلبحوثة. يقي عن طريق االستبيان، الذي مت توزيعوالتطب

ادلصادر الثانوية: وتتمثل يف الكتب باللغة العربية واألجنبية ادلتوفرة يف ادلكتبات اليمنية، الدوريات  -2
ادلعرتف هبا أكادميياً، وغًنىا من  لكرتونيةطروحات العلمية، ادلواقع اإلواألالعلمية احملكمة، الرسائل 

 خرى.صادر األادل
 :Study Approachمنهج الدراسة 

قام الباحثان ، فقد جوانبو ادلختلفةالوصول إىل نتائج مفيدة ومعاجلة موضوع الدراسة من  من أجل     
ىذا النوع من دراستهم ىذه، باعتباره ادلنهج ادلناسب دلثل على ادلنهج الوصفي التحليلي يف  باالعتماد

 (.SPSS)اجلاىز الربنامج اإلحصائي البيانات على ربليليف عملية  الدراسات. كما مت االعتماد
 اشتملت الدراسة على متغًنين مها: متغيرات الدراسة:

  ادلكال، والذي ادلتغًن ادلستقل: ويتمثل يف مهارات التدريس لدى معلمي ادلدارس الثانوية دبديرية
ـ ادلهارات ادلهنية ــ  مهارات استخدام الوسائل واألنشطة التعليميةتية )أو األبعاد اآليتكون من العناصر 

  . مهارات التقوًن( -االتصالمهارات 
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 والذي ادلتغًن التابع: األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية يف ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال ،
 . السعر، التوزيع، الرتويج( ،اخلدمة)تية اآلو العناصر يتكون من األبعاد أ

 مصطلحات الدراسة:
 ميكن التطرق إىل مصطلحات الدراسة كما يأيت:   

 :تعرف ادلهارة بأهنا " السرعة والدقة يف أداء عمل من األعمال مع االقتصاد يف الوقت  المهارة

 .(1)(2008وقد يكون ىذا العمل بسيطاً أو مركباً" )مسارة والعديلي،  ،ادلبذول

 بأنو "عملية تستهدف نقل اخلربات بٌن ادلعلم وطالبو والتدريس  (2)(2009يعرفو )صربي، :التدريس
عملية منظمة ىادفة، دبعىن أنو منظومة مكونة من رلموعة عناصر تتفاعل فيما بينها لتحقيق أىداف 

  زلددة".

 :يشعر  بشكل الطرفٌن، ىو عملية ربديد احتياجات العمالء وتلبيتها على ضلو مقبول لكال التسويق
 .(3)ربح عادل مقابل ربقيقبسعر عادل، هبا احتياجاهتم والوفاء بمت االعرتاف  بأنوالعمالء 

 ويسميها البعض بادلكانة الذىنية. و "ىي الصورة او االنطباع الذي حيتلو ادلنتج يف  :الصورة الذهنية

واالنطباعات اإلجيابية منها والسلبية اليت  . أو" التصورات(4)ذىن الزبون مقارنة بادلنتجات ادلنافسة لو"
تتولد يف ذىن الزبون نتيجة تقييمو للخصائص والصفات اليت ربملها منتجات شركة معينة مقارنة 

 .(5)دبنتجات الشركات األخرى"

 :Previous Studiesالدراسات السابقة 
 عرض ألىم أيتوفيما يالبحث، باالطالع على بعض الدراسات السابقة ادلرتبطة دبوضوع  انقام الباحث     

 تلك الدراسات:
 (:8118ــ دراسة عماوي )1

أجريت الدراسة يف األردن، وىدفت إىل الكشف عن مدى شلارسة معلمي الدراسات االجتماعية يف      
( 20ن )ت االجتماعية، وقد تكونت عينة الدراسة ماألردن دلهارات التدريس الفعال يف ضوء معايًن الدراسا

م، وقد أههرت نتائج الدراسة أن مدى ادلمارسة 2015/2016ربد للعام الدراسي معلماً ومعلمة يف زلافظة إ
 .(6)دلهارات التدريس الفعال كان متدنياً، وعدم وجود فروق يف درجة ادلمارسة تعزى دلتغًنات اجلنس
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 : (2010) باذيبــ دراسة 2 
ىدفت إىل معرفة مدى شلارسة معلمي اجلغرافية بادلرحلة الثانوية يف و أجريت ىذه الدراسة يف اليمن،      

( 22وقد تكونت عينة الدراسة من )زلافظة حضرموت للكفايات التعليمية األساسية واذباىاهتم ضلو ادلادة، 
أن معلمي اجلغرافية ن أسفرت نتائجها عقد و ( مدارس للتعليم الثانوي دبديرية ادلكال، 7معلمًا ومعلمة يف )

، وأنو %(70.96الكفايات التعليمية األساسية بنسبة جيدة نوعًا ما حيث بلغت ) نبادلرحلة الثانوية ميارسو 
( دلمارسة الكفايات التعليمية لدى α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 .(7)انوية تعزى دلتغًن اجلنسمعلمي اجلغرافية بادلرحلة الث
 (:8111دراسة الجنيد ) -3

أجريت ىذه الدراسة يف اليمن، وىدفت إىل معرفة مدى امتالك معلمي اجلغرافيا يف الصفوف الثالثة العليا      
من مرحلة التعليم األساسي للكفايات التعليمية األساسية الالزمة ذلم وشلارستهم ذلا يف زلافظة الضالع، وقد 

( معلمًا ومعلمة، وقد أههرت الدراسة عددًا من النتائج أمهها أن ادلعلمٌن 162تكونت عينة الدراسة من )
%(، 80ميتلكون الكفايات التعليمية الواردة يف القائمة بشكل عام بنسبة ال تقل عن ادلستوى ادلقبول تربويًا )

 .  (8)ل تربوياً للقائمة ككل ولكل رلال على حدةوأن درجة شلارستهم للكفايات التعليمية أقل من ادلستوى ادلقبو 
 (:8118دراسة كرم ) -5

جهٌن وادلدرسٌن األوائل أجريت ىذه الدراسة يف الكويت، ىدفت ىذه الدراسة إىل التحقق من آراء ادلو      
قد تقان معلم ادلواد االجتماعية دبدارس التعليم العام بدولة الكويت للكفايات التدريسية، و حول مدى إ

 ( موجهًا ومدرسًا أول للمواد االجتماعية يف التعليم العام، ومن أىم نتائج124تكونت عينة الدراسة من )

الدراسة أن معلمي ادلواد االجتماعية يتقنون غالبية الكفايات التدريسية، كما أههرت الدراسة عدم وجود فروق 
 . (9)ذات داللة إحصائية بٌن الذكور واالناث

 (:8119ن وعبدالحميد )دراسة عثما -6
أجريت ىذه الدراسة يف السودان، وىدفت إىل معرفة الكفايات الالزمة دلعلم الرياضيات بادلرحلة الثانوية يف      

( معلمًا ومعلمة دلادة الرياضيات بادلرحلة الثانوية، وتوصلت 51وقد تكونت عينة الدراسة من ) السودان،
نو البد من التدرج والتنوع يف أسئلة الدرس، وتوزيع زمن احلصة على عناصر الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها أ

 .(10)الدرس، وأن التخطيط للدرس يسهم يف مواجهة ادلواقف احملرجة بثقة عالية ويقلل من االرتباك
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 (:8118دراسة العنزي ) -7

التعرف على درجة استخدام معلمي اجلغرافيا يف ادلرحلة  وىدفت إىل سعودية،أجريت ىذه الدراسة يف ال     
ادلتوسطة للتقنيات التعليمية يف مدينة الرياض بادلملكة العربية السعودية من وجهة نظر ادلعلمٌن وادلشرفٌن 

بوياً، ( مشرفًا تر 40الرتبويٌن، وقد مشلت عينة الدراسة مجيع ادلشرفٌن الرتبويٌن دلادة اجلغرافيا وعددىم )
دلادة اجلغرافيا، وأههرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام معلمي اجلغرافيا  ( معلم  200إلضافة إىل )با

للتقنيات التعليمية يف التدريس كانت متوسطة من وجهة نظر ادلعلمٌن، بينما كانت عالية من وجهة نظر 
 .(11)ادلشرفٌن الرتبويٌن

 م(:8112دراسة حمودي، والطائي ) -8

عية يف الشركة ىل دور ادلعرفة التسويقية يف تعزيز ادلكانة الذىنية للمنظمة: دراسة استطالاسة إهتدف الدر      
( من 41دوية وادلستلزمات الطبية يف زلافظة نينوى، وقد تكونت عينة الدراسة مكونة من )العامة لصناعة األ

. وقد توصلت الدراسة إىل رلموعة من افظة نينوىالعاملٌن يف الشركة العامة لألدوية وادلستلزمات الطبية يف زل
ثر معنويتٌن بٌن متغًني الدراسة، ادلتمثلة يف ادلعرفة االستنتاجات اليت أكدت على وجود عالقة ارتباط وأ

دوية وادلستلزمات الطبية يف زلافظة نظمة يف الشركة العامة لصناعة األالتسويقية وتعزيز ادلكانة الذىنية للم
 .(12)نينوى

 م(:8112العبادي )دراسة  -9

لذىنية للشركة ادلتمثلة يف بعاد ادلسؤولية االجتماعية وانعكاساهتا على ادلكانة ايهدف البحث إىل ربديد أ     
( مفردة مكونة من مدير ادلصنع ومدراء األقسام 31لبان ادلوصل. وقد تكونت عينة الدراسة من )مصنع أ

بعاد ادلسؤولية االجتماعية ارتباط معنوية بٌن أ جود عالقةو  تبٌن من خالل الدراسة شعب والوحدات. وقدلوا
بعاد ادلسؤولية أ عن وجود عالقة ارتباط معنوية بٌن كل بعد من رلتمعة وادلكانة الذىنية للشركة، فضاًل 

 االجتماعية رلتمعة يف ادلكانة تأثًن معنوي ألبعاد ادلسؤولية ا وجوداالجتماعية وادلكانة الذىنية للشركة، وأيضً 
بعاد ادلسؤولية االجتماعية يف ادلكانة الذىنية عن وجود تأثًن معنوي لكل بعد من أ الذىنية للشركة، فضاًل 

 .(13)للشركة
 م(:8116دراسة أبو طبيخ ) -11

جاء ىذا البحث من أجل التعرف على مدى تأثًن شلارسات إدارة ادلوىبة يف تعزيز ادلكانة الذىنية، مشلت      
العاملٌن يف مصريف االرباد العراقي واخلليج التجاري. وقد أههرت نتائج البحث عن  ( من80عينة البحث)
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وجود عالقات ارتباط ذات داللة معنوية إحصائًيا ألبعاد إدارة ادلوىبة يف ادلكانة الذىنية للخدمات ادلصرفية 
  وجود تأثًنات معنويةللمصرفٌن، على ادلستوى الكلي وعلى مستوى ادلتغًنات الفرعية ادلكونة ذلا، كما تبٌن

ذات داللة معنوية إلدارة ادلوىبة يف ادلكانة الذىنية للخدمات ادلصرفية للبنكٌن على ادلستوى الكلي وعلى 
 .(14)مستوى ادلتغًنات الفرعية ادلكونة ذلا

 

 :(15)م(8117هـ/ 1238دراسة خير ) -11
بالتطبيق على مصريف فيصل اإلسالمي ىدفت الدراسة دلعرفة الصورة الذىنية لدى عمالء ادلصارف      

رفٌن ومدى  تستخدمها العالقات العامة بادلصوالسوداين الفرنسي، من خالل التعرف على األنشطة اليت
ىم عمالء بنكي  ( مفردة100كونت عينة الدراسة من )مسامهتها يف بناء صورة ذىنية طيبة للمصرفٌن. وقد ت

ذىان يف أ جيابيةصورة بنك فيصل اإلسالمي كانت إن رت النتائج أوأهه فيصل اإلسالمي والسوداين الفرنسي.
ذىان البنك السوداين الفرنسي إجيابية إىل حد ما يف أن صورة كما أههرت النتائج أ  %.89عمالئو وبنسبة 
 %.66عمالئو وبنسبة 

 

 المحور األول: الجانب النظري:
 : مهارات التدريسية: الأولً 

، مة وفريدةمهالراسخ بأمهية مهنة التعليم وما تقدمو ادلنظمات التعليمية من أنشطة ميان ًا من اإلانطالق     
ــة ادلعلــم قاد الباحثٌن ضلو ربقيـق أىـدافها، فـإن ىـذا اإلميـان  وتوجيهها العملية التعليمية إدارة الكبًنة يف ودلكان

دراسة موضوع مهارات التدريس من  يف للتعمقإلـى السعي العلمي اجلاد  والعلماء يف رلال مهارات التدريس
ىذا ادلفهوم  ن االختالف يف وجهات نظر الكتاب والعلماء بشأنأجل إجياد مفهوم جامع أو اشامل ذلا، إال أ

ىل عدد من وميكن للباحثٌن التطرق إ ىل وجود رلموعة كبًنة من التعريفات ادلتعلقة بتوضيح ىذا ادلفهوم.أدى إ
  ادلهارات التدريسية كما يأيت: ادلفاىيم ادلتعلقة بتعريف

ىي "القدرة على أداء عمل/نشاط معٌن لو عالقة بتخطيط التدريس وتنفيذه  المهارات التدريسية 
واليت تؤىلو للتدريس بكفاءة، من خالل قيامو  علمرلموعة القدرات اليت ميتلكها ادلاو ىي " ".(16)وتقوميو

من رلاالت  نظمة وادلتسلسلة واليت زبص تدريس رلال معٌن)احلركات(التدريسية ادل دبجموعة من األداءات
 ".(17)...ادلعرفة
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 أهمية المهارات التدريسية:
بناء النظم التعليمية على مستوى عال من اجلودة والنوعية لتتوافق مع الواقع االجتماعي  حبأص     

ىناك اتفاق على وجود و ، ممواالقتصادي يف القرن احلادي والعشرين أولوية عليا لدى معظم احلكومات واأل
ياة والعمل يف رلتمع ت اليت يتعلمها الطالب يف ادلدرسة وتلك اليت حيتاجوهنا يف احلافجوة عميقة بٌن ادلهار 

، وعلى أن ادلناىج احلالية مل تعد كافية إلعداد الطالب للحياة والعمل يف عامل اليوم ادلتغًن، الذى عصر ادلعرفة
ت الالزمة راالرتبية تزويد ادلتعلمٌن بادلها ىنو جيب علأء بار آل، ونتيجة لذلك نادت ا يقوده التطور التكنولوجي

يستدعي أن تواكب ادلؤسسات الرتبوية ىذا  وىذا ،(18)للنجاح يف رلتمعاهتم وعملهم يف القرن احلادي والعشرين
بارىم عصب العملية الرتبوية وأداة التطور وذلك بإعداد ادلعلمٌن وتأىيلهم مهنيًا وتربويًا وعلميًا ومسلكياً، باعت

صلاحها. وأن نوعية التعليم ومدى ربقيق األىداف الرتبوية واالرتقاء دبستوى أداء التالميذ، رىن دبستوى أداء 
ادلعلم ودبقدار الفعالية والكفاءة اليت يتصف هبا يف أداء رسالتو، األمر الذي جعل الدول على اختالف 

رتقاء دبستوى أداء ادلعلم جّل اىتمامها وعنايتها. ورلمل القول فإن ادلعلم مطلوب فلسفاهتا وأىدافها تويل اال
منو القيام بأدوار متعددة، كإدارة الصف، وعرض احملتوى التعليمي دلادتو بصورة جيدة، والبحث عن ادلعرفة، 

صعبة وشائكة،  وتشخيص ادلشكالت ووضع احللول ادلناسبة ذلا. ومع تنوع ىذه األدوار أصبحت مهمة ادلعلم
"أداء ذىين  ىين ادلهارة التدريسية كما أ. (19)شلا استلزم تنميتو باستمرار وتزويده بادلهارات وادلعارف ادلتجددة

يزيد من كفاءة الفرد عمومًا وادلعلم بشكل خاص، فكلما زادت كفايات ادلعلم وتعددت كلما زادت قيمتو 
ادلعلمون ىي مهاراهتم اليت هتذهبم وتربر شرعية وجودىم يف  وأمهيتو واحرتامو، فأىم األدوات اليت ميتلكها

وربقق اذلدف وتعمق التعلم وتزيد من الوعي  الصف، وميكن ربديد قيمة ادلهارة يف أهنا تسهل ادلمارسة
 .(20)صلاز لدى ادلعلم والطلبة"ية وأساسية للتعلم وللممارسة واإلخبصائصها، وىي ضرور 

 معززة للصورة الذهنية:ثانيًا: األنشطة التسويقية ال
ة للمنظمة ووهيفة أساسية من وهائفها إىل جانب حد أوجو النشاطات الرئيسميثل النشاط التسويقي أ     

ومتغًنات متفاعلة  عدة عناصر النشاط التسويقي علىوهائف اإلنتاج والتمويل وادلوارد البشرية وغًنىا. ويشمل 
. ويعرف التسويق بانو: تلك العملية االجتماعية (21)ادلزيج التسويقي(شلا ميثل يف رلموعها ادلكونات األساسية )

اجات والرغبات عن طريق خلق منتجات ذات قيمة مع االحتي ية اليت يتم دبقتضاىا احلصول علىواإلدار 
 زبطيطا بانو . ويعرف أيضً (22)وتسعًنىا وتوزيعها تلك ادلنتجات تضمن ذلك زبطيط، ويوتبادذلا خريناآل

 .(23)استخدام مفاىيم التسويق التجاري خالل من وتنفيذىا الربامج الرامية إىل إحداث تغيًن اجتماعي
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و دلنتجاهتا، ذلا أ ىل استخدام األنشطة التسويقية يف عملية ربسٌن الصورة الذىنيةوتسعى ادلنظمات باستمرار إ
سويقي ادلتمثلة يف )ادلنتج/ اخلدمة، التسعًن، وتستخدم يف ذلك يف العادة العناصر األربعة التقليدية للمزيج الت

الصورة  ادلزيج التسويقي يف ربسٌن و عناصروميكن التطرق إىل الدور الذي تلعبو أنشطة أ التوزيع، الرتويج(.
 كما يأيت:  وترسيخها الذىنية للمنظمة

 :Serviceالخدمة  (1
وادلنافع اليت تعرض للبيع أو اليت تعرض الرتباطها عرفت مجعية التسويق األمريكية اخلدمة بأهنا "النشاطات      

. واخلدمة ىي من أكثر االنشطة التسويقية أو من عناصر ادلزيج التسويقي ادلعززة للصورة (24)بسلعة معينة"
الذىنية يف أذىان عمالء ادلنظمة، باعتبارىا قيمة غًن ملموسة تشبع حاجات ورغبات وتطلعات لدى العمالء، 

تصميمها بالشكل اجليد واالىتمام بعمليات تقدميها للعمالء بثقة وجودة وسرعة عالية تؤدي وبالتايل فإن 
بالتأكيد ليس فقط لرتسيخها يف أذىان العمالء وإمنا احتالذلا مكانة عالية يف أذىان العمالء دبستوى أفضل 

مات دبختلف أنواعها من الصورة الذىنية للمنظمات األخرى، وىذا األمر ىو الغاية اليت تسعى لو ادلنظ
 وأحجامها والقطاع الذي تعمل فيو.

 ::Priceلسعر ا (8
ا باعتباره أيضً  ومواقفهم ونفسياهتم ادلستهلكٌن على مشاعر ا يلعبو من خالل التأثًنا أساسيً ن للسعر دورً إ  

احلصول على  و ادلقابل ادلادي الذي يدفعو ادلشرتي مقابلمة أىل القيلسعر( ميثل قيمة رمزية باإلضافة إ)أي ا
يف تعزيز الصورة  اكبًنً   ان للسعر دورً وال شك أ. (25)ادلنافع والفوائد ادلؤدية إلشباع حاجاتو ورغباتو وأذواقو

 يعطي رلااًل  املموسً  اذا كان ىذا السعر يشكل فارقً خدماهتا يف أذىان العمالء، خاصة إالذىنية للمنظمة و 
بأسعار ادلنافسٌن يعده كثًن من كتاب  فالسعر ادلميز مقارنة سية.للمنظمة يف استخدامو كاسرتاتيجية وميزة تناف

ذىان العمالء، ة الذىنية للمنظمة ومنتجاهتا يف أة ادلكونة وادلعززة للصور لتسويق أحد العناصر/ الوسائل الرئيسا
 خاصة بالنسبة للمنظمات اليت تقوم بتقدًن اخلدمات.

 :Distributionالتوزيع  (3
اخلدمات بأنو مجيع األنشطة اليت يقوم هبا العاملون هبدف جعل طالب اخلدمة أن حيصل يعرف توزيع      

. وينظر الكثًن لألنشطة التوزيعية بأهنا من الوسائل ادلهمة (26)على ادلنافع اليت كان يرغب باحلصول عليها
ت ادلنظمة بأوقات وادلعززة لرتسيخ الصورة الذىنية للمنظمة ومنتجاهتا يف أذىان العمالء خاصة إذا اىتم

تقدميها ودبا يتناسب مع حاجة العمالء ذلا، وإذا قدمتها يف األماكن ادلناسبة للعمالء، وإذا اىتمت كثًنًا 



 

171 

  م2019 ديسمرب ،(2العدد ) ،الثاني، اجمللد الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةجملة  

 بلعفًن سادلٌن ىاين بن ثعلب، د.زلمد عبداهلل  د. ...لمهارات التدريسيةلمعلمي اجلغرافيا  عرفةممدى 
 

بتقدميها يف فرتة قصًنة جًدا، بدًءا من تلقيها الطلب من العميل إىل حٌن تسليمها لو، وإذا قامت باستخدام 
 أمكن ذلك.التكنلوجيا احلديثة يف عملية تقدميها ما 

 : Promotionالترويج 
دف إىل ربفيز ة ويهصاالت الذي يتكون من رسائل ادلنشأوقد عرف الرتويج بأنو " ذلك اجلزء من االت     

و العناصر التسويقية األنشطة أ والرتويج ىو من .(27)شراء السلع واخلدمات ادلختلفة "الوعي واالىتمام و 
ا ذىان العمالء، نظرً يف أ و كما يسميو البعض ادلكانة الذىنيةالذىنية أمن حيث تعزيز الصورة  ااألكثر تأثًنً 

لكونو يستخدم مجيع عناصره ادلتمثلة يف اإلعالن، الدعاية، البيع الشخصي، تنشيط ادلبيعات، العالقات 
 ء،ذىان العمالا وأنشطتها يف أالعامة، التسويق ادلباشر يف عملية ترسيخ الصورة الذىنية للمنظمة ومنتجاهت

 و غًنىا.اجتماعية أو صحية أو منظمة خدمية، سواء كانت تعليمية أنو ال غىن عنو من قبل أي وبالتايل فإ
 المحور الثاني: الجانب العملي:

 أوًل: تحليل البيانات الديمغرافية:
 ( يبٌن اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة 1جدول رقم )      

 المئويتالنسبت  التكرار البيبن المتغير

 العمر 1

 %69 91 سنة 19أقل من 

 %31 41 سنة20 – 19من 

 %0 0 سنة فأكثر 20

 الجنس 2
 %56 74 ذكر

 %44 58 أنثى

3 
عمر المدرسة الثانوية 

 التي يدرس فيها الطالب

 %0 0 سنوات 5 - 1من 

 %0 0 سنوات 10إلى  6من 

 %25 1 سنة 20إلى  11من 

 %50 2 سنة 30إلى  21من 

 %25 1 سنة 30أكثر من 

ا، سنة( ىم األكثر تكرارً  19ن الفئة العمرية من )أقل من أ ( توضح1من خالل بيانات اجلدول رقم )     
 – 19% من إمجايل العينة ادلبحوثة، أما الفئة العمرية من )من 69( وبنسبة 91) ىمر كرات غلبحيث 

ما % من إمجايل عينة البحث. أ31( وبنسبة 41خًنة وبلغ تكرارىا )ثانية واألسنة( فقد جاءت يف ادلرتبة ال20
كما سنة. 20فقد بلغ تكرارىا )صفر(، أي عدم وجود طالب بعمر سنة فأكثر(  20الفئة العمرية من )

( وبنسبة 74ا، حيث بلغ تكرار فئة الطالب )ن الطالب ىم أكثر تكرارً أ( 1يتضح من اجلدول رقم )
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%( من إمجايل عينة 44( وبنسبة )58ة ادلبحوثة، بينما بلغ تكرار الطالبات )( من إمجايل العين56%)
 البحث.

 20إىل  11اليت تقع ضمن الفئة من  مر ادلدرسةن متوسط ع( أ1ا من خالل اجلدول رقم)يضً واتضح أ     
 21%(، بينما بلغ متوسط عمر ادلدرسة اليت تقع ضمن الفئة من 25سنة كانت )مدرسة واحدة( وبنسبة )

سنو )مدرسة  30%(، وبلغ متوسط عمر ادلدرسة اليت يزيد عمرىا عن 50سنة )مدرستٌن( وبنسبة ) 30إىل 
 %(.25واحدة( وبنسبة )

 

 ثانيًا: تحليل البيانات الوصفية:
 واألنشطة التعليمية: استخدام الوسائل تحليل البيانات الوصفية لبعد مهارة -1

 واالضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب ٌن( يب2)جدول
 نشطة التعليميةواأل استخدام الوسائل مهارة لكل فقرة من فقرات رلال 

المتوسط   اتالفقر 
 الحسابي

االنحراف 

 المعيبري

ترتيب 

 الفقرة

 2 1.17128 4.2348 ٜعسض ايٛض١ًٝ ايتع١ًُٝٝ يف َهإ َٓاضب َٚس٥ٞ زبُٝع ايطالب -1

 9 1.41493 1.8561 اضتٝعاب ايطالب يًدزٚعٜطتعسض ايضٛز َٚكاطع ايفٝدٜٛ يصٜاد٠  -2

 1 1.07384 4.3788 ٜطتددّ ايطبٛز٠ بفعاي١ٝ -3

 3 1.34709 4.0985 نٛض١ًٝ عسٚز١ٜ يػسح ايدزٚع اييت تتطًب ذيو اشبسا٥ط ٜطتددّ -4

 6 1.58867 2.4470 ٜطتددّ اجملطُات ازبػساف١ٝ يتٛصٌٝ املعًَٛات إىل ايطالب -5

 11 77283. 1.2424 ايدزٚع اييت تتطًب ذيو يف ايهُبٝٛتسٜطتددّ دٗاش  -6

ٜطتددّ دٗاش ايعسض )داتاغٛ( بهفا٠٤ يػسح ايدزٚع اييت تتطًب -7

 ذيو
1.3864 

.99347 10 

 5 1.59869 2.6288 ٜٛفس فسظ ممازض١ أْػط١ تع١ًُٝٝ َتٓٛع١ َستبط١ مبٛعٛع ايدزع -8

 4 1.33450 3.6136 املدتًف١ٜسغد ايطالب يًٛصٍٛ إىل َضادز املعسف١  -9

ٜهًف ايطالب بايبشح يف االْرتْت عٔ بعض املٛاعٝع املستبط١  -10

 باملٓٗر
2.2273 

1.48062 7 

 8 1.35428 1.8561 ٜٓعِ شٜازات ع١ًُٝ إىل املٛاقع ازبػساف١ٝ املستبط١ بايدزٚع -11

  0.66746 2.7248 الكلمتوسط 
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متوسط توافر فقرات )مهارات استخدام الوسائل يف ادلنظمات التعليمية ن ( تبٌن أ2من خالل اجلدول رقم)
ىل )توافر متوسط( لبعد )مهارات استخدام الوسائل يف ادلنظمات إ (، وىو يشًن2.7248دبديرية ادلكال( بلغ )

وفق مقياس ليكرت  2,61-3,40 التعليمية دبديرية ادلكال(، حيث تقع قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من
( كانت األعلى توافر وبوسط حسايب بلغ 3ن الفقرة )متوسط(، كما تبٌن أماسي )مستوى توافر اخل
مستوى توافر وفق مقياس ليكرت اخلماسي )  3,41-4,20 (، وىي  تقع ضمن اخللية من4,3788)

(، كما تبٌن أن أ (، 1.2424بلغ مستوى توافرىا ) (، إذ6قل الفقرات من حيث التوافر ىي الفقرة رقم )عال 
ن قيمة ىذه العبارة تقع ضمن وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إ ىل مستوى توافر ضعيف جداً وىو يشًن إ

 )مستوى توافر ضعيف جداً(. 1,8 -1اخللية 

 لمهارات المهنية:استخدام اتحليل البيانات الوصفية لبعد مهارات  -8
  ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياريٌن( يب3جدول )

 ادلهارات ادلهنيةاستخدام  مهارة لكل فقرة من فقرات رلال 
 

المتوسط  اتلفقر ا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

 11 1.40478 3.4394 ٜساعٞ ايفسٚم ايفسد١ٜ بني ايطالب -12

 9 1.55000 3.5455 ٜغفٞ دًٛا َٔ املسح يصٜاد٠ زغب١ ايطالب يف ايتعًِ -13

 5 1.26767 3.8939 أَهٔ ذيو نًُا ايدزع بٛاقع ايطالبٜسبط حمت٣ٛ  -14

 7 1.42854 3.6667 ٜطتػٗد ببعض املعًَٛات اسبدٜج١ َٔ خازز ايهتاب املدزضٞ ملٛانب١ ازبدٜد  -15

ّٛع يف أضايٝب ايتُٗٝد حبطب َٛعٛع ايدزع -16 ٜٓ 3.7348 1.25922 6 

 2 99304. 4.2273 ٜعسض عٓاصس ايدزع بطسٜك١ َتدزد١ َٚٓع١ُ -17

 3 1.10104 4.1288 ٜطتددّ طسٜك١ تدزٜظ َٓاضب١ ٚفكًا ملٛعٛع ايدزع -18

 8 1.29972 3.6136 ايطالب َطتٜٛات ٚقدزات َع ايدزع حمت٣ٛ ٜساعٞ تٛافل -19

 1 1.06885 4.3409 ايدزع يف حمت٣ٛ ايٛازد٠ ازبػساف١ٝ املفاِٖٝ ٜٛعح -20

 4 1.23944 4.0758 صشٝشًا عًًُٝا تفطريًا ازبػساف١ٝ ايعٛاٖس ٜفّطس -21

ّٛم ايطالب أثٓا٤ عسض حمت٣ٛ ايدزع يصٜاد٠ دافعٝتِٗ  -22 ٜػ

 يًتعًِ
3.4697 1.38938 

10 

  0.80898 3.8306 الكلمتوسط 

دلهارات ادلهنية يف ادلنظمات استخدام ان متوسط توافر فقرات )مهارات أ (3يتبٌن من خالل اجلدول رقم)     
دلهارات ادلهنية يف استخدام ا( لبعد )عال  ىل )توافر (، وىو يشًن إ3.8306دبديرية ادلكال( بلغ )التعليمية 
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وفق مقياس   3,41-4,20قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال(، حيث تقع
(، كما تبٌن أي )مستوى توافر ، أليكرت اخلماسي وبوسط حسايب  الى توافرً ( كانت األع20ن الفقرة )عال 

ليكرت اخلماسي )مستوى توافر  وفق مقياس  3,41-4,20(، وىي  تقع ضمن اخللية من4.3409بلغ )
(، كما تبٌن أن أ بلغ مستوى توافرىا  (، إذ12قل الفقرات من حيث التوافر ىي الفقرة رقم )عال 

ن قيمة ىذه العبارة تقع حيث إي، وفق معيار ليكرت اخلماس عال  ىل مستوى توافر (، وىو يشًن إ3.4394)
 (.مستوى توافر عال  )  3,41-4,20ضمن اخللية

 مهارات التصال:استخدام تحليل البيانات الوصفية لبعد مهارات  -3
 

 ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري ٌنيب( 4جدول )
 مهارات االتصالاستخدام  مهارة لكل فقرة من فقرات رلال 

المتوسط  اتالفقر 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

يػ١ ازبطد )سسنات ايٛد٘ ٚايٝدٜٔ( أثٓا٤ ايػسح  ٜطتددّ -23

 بفاع١ًٝ
4.1061 1.36061 

5 

 3 1.19816 4.2121 حيسظ ع٢ً تٛشٜع ْعسات٘ ع٢ً مجٝع ايطالب يف ايضف -24

 9 1.33502 3.7955 مجٝع ايطالب يف ايضف ع٢ً اٖتُاَ٘ ٜٛشع -25

ّٛع يف ْربات صٛت٘    -26 ٜٓ 3.2197 1.65918 11 

 1 95428. 4.6136 زبُٝع ايطالب ٜتشدخ بضٛت َطُٛع -27

 4 1.29240 4.1288 صشٝش١ عسب١ٝ بًػ١ ٜتشدخ -28

 2 1.13998 4.2424 ٜطتددّ يػ١ ض١ًٗ َٚف١َٛٗ تتٓاضب َع َطتٜٛات ايطالب -29

 6 1.20422 3.9848 ميتًو َٗاز٠ االْضات  -30

 10 1.26173 3.3636 ٜعٌُ ع٢ً تهٜٛٔ ٚت١ُٝٓ عالقات غدض١ٝ ق١ٜٛ َع طالب٘ -31

 7 1.25925 3.9545 ميتًو ايكدز٠ ع٢ً فِٗ َغُٕٛ ادابات ٚتطاؤالت ايطالب  -32

 8 1.47169 3.9545 ٜٓادٟ ايطالب بأمسا٥ِٗ يتشفٝصِٖ ٚتػذٝعِٗ ع٢ً ايتعًِ -33

  0.81002 3.9614 الكلمتوسط 

      

مهارات االتصال يف ادلنظمات استخدام ن متوسط توافر فقرات )مهارات ( أ4من خالل اجلدول رقم)يتبٌن 
االتصال يف ادلنظمات استخدام ( لبعد )(، وىو يشًن إىل )توافر عال  3.9614التعليمية دبديرية ادلكال( بلغ )

رت وفق مقياس ليك  3,41-4,20قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من التعليمية دبديرية ادلكال(، حيث تقع
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(، كما تبٌن أ وبوسط حسايب بلغ  ا( كانت األعلى توافرً 27ن الفقرة )اخلماسي، أي )مستوى توافر عال 
 ليكرت اخلماسي )مستوى توافر عال   وفق مقياس 4,21 - 5 (، وىي  تقع ضمن اخللية من4.6136)

بلغ مستوى توافرىا  (، إذ27م )قل الفقرات من حيث التوافر ىي الفقرة رق(، كما تبٌن أن أجداً 
ن قيمة ىذه العبارة وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إ ىل مستوى توافر متوسط(، وىو يشًن إ3.2197)

 )مستوى توافر متوسط(. 2,61-3,40 تقع ضمن اخللية
 مهارات التقويم:استخدام تحليل البيانات الوصفية لبعد مهارات  -2

 واالضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب ٌنيب( 5جدول )
 ادلهارات ادلهنيةاستخدام  مهارة لكل فقرة من فقرات رلال 

المتوسط  اتالفقر 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

تجبٝت املعازف املعطا٠ يف ْٗا١ٜ ايدزع تطاعد ع٢ً ٜٛد٘ أض١ً٦ يف  -34

 ايدزع
4.0530 1.31529 

2 

 3 1.22628 3.9924 يد٣ ايطالببٗدف ت١ُٝٓ ايتفهري  أض١ً٦ ٜٛد٘ -35

 9 1.47496 3.1742 ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايتهٜٛين بعد نٌ ْكط١ َٔ ْكاط ايدزع36- 

ٚتطاؤالتِٗ ٚٚدٗات  يعسض اضتفطازاتِٗ يًطالب اجملاٍ ٜتٝح -37

 ْعسِٖ 
3.7121 1.33954 

5 

 8 1.47984 3.4697 ٜسبط تكِٜٛ ايدزع باألٖداف املدطط هلا -38

 4 1.38488 3.9242 ايطالب بكدز َٓاضب َٔ ايٛادبات ٜتٓاضب َع َطتٜٛاتِٜٗهًف  -39

 1 1.27368 4.1061 حيدد ايٛقت ايهايف إلجناش ايطالب يٛادباتِٗ  -40

 7 1.40146 3.6136 َٔ ايطالب يإلداب١ عٔ األض١ً٦ املطسٚس١ آَاضًب اٜػسى عدًد -41

 6 1.46410 3.6288 عٓد سٌ ايٛادباتٜعاجل األخطا٤ اييت قد ٜكع فٝٗا ايطالب  -42 

  0.62473 3.6509 الكلمتوسط 

مهارات التقوًن يف ادلنظمات استخدام ن متوسط توافر فقرات )مهارات أ (5يتبٌن من خالل اجلدول رقم)     
 مهارات التقوًن يفاستخدام ( لبعد )(، وىو يشًن إىل )توافر عال  3.6509التعليمية دبديرية ادلكال( بلغ )

وفق مقياس   3,41-4,20قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال(، حيث تقع
(، كما تبٌن أ وبوسط حسايب  ا( كانت األعلى توافرً 40ن الفقرة )ليكرت اخلماسي، أي )مستوى توافر عال 

ماسي )مستوى توافر ليكرت اخل وفق مقياس  3,41-4,20(، وىي  تقع ضمن اخللية من 4.1061بلغ )
بلغ مستوى توافرىا  (، إذ36قل الفقرات من حيث التوافر ىي الفقرة رقم )كما تبٌن أن أ  (،عال  
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ن قيمة ىذه العبارة وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إ ىل مستوى توافر متوسط(، وىو يشًن إ3.1742)
 )مستوى توافر متوسط(. 2,61-3,40تقع ضمن اخللية 

  

 يانات الوصفية لجميع أبعاد مهارات التدريس:تحليل الب -5
 بعاد مهارات التدريسأ ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل ٌنيب( 6جدول )

 األهمية النسبية النحراف المعياري الوسط الحسابي  األبعاد م

 54.5% 0.66746 2.7248 ْػط١ ايتع١ًُٝٝٚاأل اضتدداّ ايٛضا٥ٌ َٗاز٠ 1

 76.6% 0.80898 3.8306 ملٗازات امل١ٝٓٗاضتدداّ اَٗازات  2

 79.2% 0.81002 3.9614 َٗازات االتضاٍ 3

 73% 0.62473 3.6509 َٗازات ايتكِٜٛ 4

 70.8% 0.727798 3.5419 اإلمجايٞ 

     

 .التدريسبعاد مهارات أإلجابات عينة الدراسة حول توافر  ( أن ادلتوسط العام6خالل اجلدول رقم)يتبٌن من  
مستوى إدراك العينة ادلبحوثة عن توافر ادلتغًن ادلستقل ادلتمثل  إىل أن(، وىذا يشًن 3.5419)رلتمعة بلغ      

نتمي ىذه القيمة ( وفق مقياس ليكرت اخلماسي، حيث تعال  رلتمعة ىو عند مستوى ) يف مهارات التدريس
بعاد أعياري العام للمتغًن ادلستقل ادلتمثل يف كما تشًن قيمة االضلراف ادل،   3,41-4,20إىل فئة ادلقياس

. كما تشًن قيمة وذبانسها ( وىو يشًن إىل تقارب آراء العينة ادلبحوثة0.727798مهارات التدريس رلتمعة )
ن مهارات التدريس رلتمعة متوفرة يف ادلنظمات أ من العينة ادلبحوثة ترى %(70.8ن )األمهية النسبية إىل أ

 نويات( دبديرية ادلكال.)الثا التعليمية
ىل األدىن إتوافر مهارات التدريس من األعلى مستوى  أن (6ل رقم )بيانات اجلدو  تبٌن من خاللكما      

، ادلهارات ادلهنية (3.9614يت: مهارات االتصال )وساط احلسابية كانت على النحو اآلحبسب األ
، وباضلرافات (2,7248) وسائل التعليمية، مهارات استخدام ال(3,6509) ، مهارات التقوًن(3,8306)

 .(0,66746)، (0,62473)، (0,80898)، (0,81002) معيارية على التوايل
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 تحليل البيانات الوصفية لبعد )الخدمة(: -6
 اخلدمة   ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من فقرات رلالٌن(  يب7جدول )

  ايبٝإ م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

43 
تعٌُ ايجا١ْٜٛ ع٢ً إجياد ازتباط إجيابٞ بني خدَاتٗا ايتع١ًُٝٝ 

 َٚتطًبات ايطًب١ بٗدف ايتأثري اإلجيابٞ ع٢ً تضٛزات ايطالب
2.8182 1.63370 

4 

44 
تعٌُ ع٢ً تطٜٛس ٚتعدٌٜ خدَاتٗا ايتع١ًُٝٝ يصٜاد٠ َهاْتٗا يد٣ 

 ايطالب
2.9848 1.65767 

2 

45 
تطع٢ إىل ايتُٝص يف خضا٥ط أْػطتٗا ٚصفاتٗا يسفع َهاْتٗا يف 

 ذانس٠ ايطالب
3.0303 1.64822 

1 

46 
تكّدّ خدَات َتُٝص٠ ربتًف عُا تكدَ٘ ايجاْٜٛات األخس٣ بٗدف 

 تسضٝذ صٛزتٗا يف أذٖإ ايطالب
2.8258 1.68286 

3 

  1.6556  2.9148 اإلمجايٞ 

اخلدمة ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية متوسط توافر فقرات )ن أ( 7يتبٌن من اجلدول رقم)     
( لبعد )اخلدمة ادلعززة للصورة الذىنية متوسطىل )توافر إ، وىو يشًن (2,9148) ( بلغدبديرية ادلكال

 وفق 2,61-3,40 للمنظمات التعليمية دبديرية ادلكال(، حيث تقع قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من
، (3,0303) وبوسط حسايب بلغ ا( كانت األعلى توافرً 45ن الفقرة )أليكرت اخلماسي، كما تبٌن مقياس 

(، كما تبٌن متوسطوفق مقياس ليكرت اخلماسي )مستوى توافر  2,61-3,40وىي  تقع ضمن اخللية من 
ىل إ، وىو يشًن (2,8182) بلغ مستوى توافرىا ذإ(، 43التوافر ىي الفقرة رقم ) قل الفقرات من حيثأن أ

-3,40ن قيمة ىذه العبارة تقع ضمن اخللية إط وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث مستوى توافر متوس
  )مستوى توافر متوسط(. 2,61

 تحليل البيانات الوصفية لبعد )السعر(: -7
 السعر)القيمة( ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من فقرات رلال ٌنيب (8جدول )

  البيان م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

47 
زباح( االدتُاع١ٝ عٓد تعاًَٗا َع طالبٗا ايكِٝ )األتٗتِ ب

 .ذٖإ ايطالبٌ ايرٟ حيّطٔ صٛزتٗا اير١ٖٝٓ يف أبايػه
2.9848 1.54813 1 

48 

َٔ ذٟٚ  تطع٢ يًبشح عٔ دٗات يدفع زضّٛ بعض ايطالب

ذٖإ االستٝادات اشباص١ بٗدف إجياد َها١ْ َتُٝص٠ يف أ

 .ايطالب دباٙ ايجا١ْٜٛ

2.8712 1.58430 2 
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49 
ٗا ٚأْػطتٗا بٗدف جياد قِٝ َع١ٜٛٓ شبدَاتتعٌُ ع٢ً إ

 .جياب١ٝ حنٖٛاتهٜٛٔ ادباٖات إ
2.7424 1.43894 3 

50 
يًطالب كد١َ ق١ُٝ املٓافع ٚايفٛا٥د َٔ اشبدَات ايتع١ًُٝٝ امل

 .ْتادٗاتفٛم نجريًا تهايٝف إ
2.6061 1.50195  4 

  1.5183 2.8011 اإلجمالي 

ن متوسط توافر فقرات )السعر)القيمة( ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات أ( 8من اجلدول رقم) ضحيت     
لبعد، حيث تقع قيمة ىذا ذلذا اىل )توافر متوسط( إ، وىو يشًن (2,8011)التعليمية دبديرية ادلكال( بلغ 

( كانت 47ن الفقرة )أوفق مقياس ليكرت اخلماسي، كما تبٌن  2,61-3,40ادلتوسط ضمن اخللية من 
وفق مقياس  2,61-3,40(، وىي تقع ضمن اخللية من 2.9848وبوسط حسايب بلغ ) ااألعلى توافرً 

(، 50ث التوافر ىي الفقرة رقم )قل الفقرات من حيأن أليكرت اخلماسي )مستوى توافر متوسط(، كما تبٌن 
ىل مستوى توافر متوسط وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إ(، وىو يشًن 2.6061بلغ مستوى توافرىا ) ذإ
 )مستوى توافر متوسط(. 2,61-3,40ن قيمة ىذه العبارة تقع ضمن اخللية إ

 تحليل البيانات الوصفية لبعد )التوزيع(:  -8
 التوزيع ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من فقرات رلال ٌنيب( 9جدول )

  البيان م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

51 
تًتصّ باالضتذاب١ يطًبات ايطالب يف ٚقت ضسٜع ٚقٝاضٞ 

 .ٜعٌُ ع٢ً تسضٝذ صٛزتٗا اير١ٖٝٓ يف أذٖاِْٗ
2.4167 1.47778 2 

52 

يهرت١ْٝٚ يتضٌ خدَاتٗا ايتع١ًُٝٝ تع١ًُٝٝ إتكدّ خدَات 

ىل تسضٝذ َهاْتٗا اير١ٖٝٓ إاىل َٓاشٍ طالبٗا مبا ٜؤدٟ 

 .يدِٜٗ

1.8333 1.23045 4 

53 

االتضاٍ ايرتبٟٛ داخٌ  تعٌُ ع٢ً أال ٜكتضس دٚزٖا ع٢ً

بٌ ميتد إىل َٓاشٍ ايطالب مبا ٜؤدٟ إىل شٜاد٠ سسَٗا، 

 .َهاْتٗا يد٣ ايطالب

2.4015 1.52766 3 

54 
يٝٗا، بايػهٌ ايرٟ ٜصٜد طاِٖ يف تستٝب ْكٌ ايطالب َٓٗا ٚإت

 .َٔ تسضٝذ صٛزتٗا اير١ٖٝٓ يد٣ طالبٗا
2.7576 1.56840 1 

  1.4511 2.3522 اإلجمالي 

ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية  توزيعن متوسط توافر فقرات )الأ( 9يتضح من اجلدول رقم)     
( ذلذا البعد، حيث تقع قيمة ىذا ادلتوسط ضعيفىل )توافر إ(، وىو يشًن 2.3522دبديرية ادلكال( بلغ )

 ا( كانت األعلى توافرً 54ن الفقرة )أوفق مقياس ليكرت اخلماسي، كما تبٌن  1,81-2,60 ضمن اخللية من
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وفق مقياس ليكرت اخلماسي  2,61-3,40ىي تقع ضمن اخللية من (، و 2.7576وبوسط حسايب بلغ )
ذ بلغ مستوى إ(، 52قل الفقرات من حيث التوافر ىي الفقرة رقم )أن أ)مستوى توافر متوسط(، كما تبٌن 

ن قيمة ىذه إوفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث  ضعيف(، وىو يشًن اىل مستوى توافر 1.8333توافرىا )
 (.ضعيف)مستوى توافر  1,81-2,60لية العبارة تقع ضمن اخل

 تحليل البيانات الوصفية لبعد )الترويج(: -9
 ( يبٌن ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من فقرات رلال الرتويج10جدول )

  البيان م
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

55 

يًصبٕٛ  تكدَٗا اييت املٓافع ع٢ً عال١ْٝاإل محالتٗا يف تطتٓد

خدَاتٗا ايتع١ًُٝٝ بػسض شٜاد٠ املطاس١ اييت ذبتًٗا 

 ذٖإ ايطالبٚايرتب١ٜٛ يف أ

2.7803 1.62196 2 

56 

عالّ ١ٜٛ ٚاجناشات طالبٗا يف ٚضا٥ٌ اإلتٓػس أْػطتٗا ايرتب

ىل استالهلا َها١ْ ز٠ يد٣ طالبٗا بايػهٌ ايرٟ ٜؤدٟ إاملػٗٛ

 عاي١ٝ يف أذٖإ ايطالب

2.8409 1.67072 1 

57 

تدّزب َٛظفٝٗا، إلنطابِٗ املٗازات االسرتاف١ٝ ٚاالتضاي١ٝ 

جيابٞ َع يت دبعًِٗ قادزٜٔ ع٢ً ايتعاٌَ اإلٚايطًٛن١ٝ، اي

 ايطالب، ٚبايػهٌ ايرٟ ٜسضذ صٛزتٗا اير١ٖٝٓ يد٣ ايطالب

2.6742 1.60864 3 

58 

بٗدف ايتعسٜف  تكِٝ ايٓدٚات ٚٚزش ايعٌُ ٚتٛشع ايربٚغٛزات

خبدَاتٗا ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ بايػهٌ ايرٟ حيّطٔ صٛزتٗا 

 اير١ٖٝٓ يد٣ ايطالب

2.1818 1.35814 4 

  1.5649 2.6193 اإلجمالي 

ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات  ويجن متوسط توافر فقرات )الرت أ( 10) اجلدول رقمخالل يتضح من      
( ذلذا البعد، حيث تقع قيمة ىذا متوسطىل )توافر إ(، وىو يشًن 2.6193التعليمية دبديرية ادلكال( بلغ )

( كانت 56ن الفقرة )أوفق مقياس ليكرت اخلماسي، كما تبٌن  2,61-3,40ادلتوسط ضمن اخللية من 
وفق مقياس  2,61-3,40 وىي تقع ضمن اخللية من(، 2.8409وبوسط حسايب بلغ ) ااألعلى توافرً 

(، 58قل الفقرات من حيث التوافر ىي الفقرة رقم )أن أليكرت اخلماسي )مستوى توافر متوسط(، كما تبٌن 
ىل مستوى توافر ضعيف وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إ(، وىو يشًن 2.1818بلغ مستوى توافرىا ) ذإ
   )مستوى توافر ضعيف(. 1,81-2,60لية ن قيمة ىذه العبارة تقع ضمن اخلإ
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 تحليل البيانات الوصفية لجميع أبعاد األنشطة التسويقية المعززة للصورة الذهنية: -11
   ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياريٌن( يب11جدول )

 جلميع ابعاد األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية لكل

 األهمية النسبية النحراف المعياري الوسط الحسابي  البيان م

 58.3% 1.6556 2.9148 الخدمة 1

 56% 1.5183 2.8011 السعر )القيمة( 2

 47% 1.4511 2.3522 التوزيع 3

 52.4% 1.5649 2.6193 الترويج 4

 53.4% 1.5475 2.6719 اإلمجايل 

 

األنشطة بعاد أن ادلتوسط العام إلجابات عينة الدراسة حول توافر أ( 11) يتبٌن من خالل اجلدول رقم
إىل (، وىذا يشًن 2.6719رلتمعة بلغ )التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية يف ادلنظمات التعليمية دبديرية ادلكال 

ة للصورة الذىنية ادلتمثل يف األنشطة التسويقية ادلعزز  تابعن مستوى إدراك العينة ادلبحوثة عن توافر ادلتغًن الأ
-3,40وفق مقياس ليكرت اخلماسي، حيث تنتمي ىذه القيمة إىل فئة ادلقياس  متوسط عند مستوى رلتمعة
األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة أبعاد ادلتمثل يف  التابعكما تشًن قيمة االضلراف ادلعياري العام للمتغًن  2,61

ن أة إىل يآراء العينة ادلبحوثة. كما تشًن قيمة األمهية النسب دباع( وىو يشًن إىل ت1.5475الذىنية رلتمعة )
)الثانويات(  ن مهارات التدريس رلتمعة متوفرة يف ادلنظمات التعليميةأمن العينة ادلبحوثة ترى  %(53.4)

 دبديرية ادلكال.
ىل األدىن إ( أن مستوى توافر مهارات التدريس من األعلى 11كما تبٌن من خالل بيانات اجلدول رقم )     

(، 2.8011) السعر )القيمة((، 2.9148) بعد اخلدمةيت: حبسب األوساط احلسابية كانت على النحو اآل
(، 1.6556(، وباضلرافات معيارية على التوايل )2.3522) بعد التوزيع(، 2.6193) ويجالرت  بعد

(1.5183( ،)1.5649( ،)1.4511). 
 ثالثًا: اختبار الفرضية الرئيسة وفروعها: 

 اختبار الفرضية الفرعية األولى للدراسة:  -1
 استخدام الوسائل( يوضح أىم نتائج االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة دور مهارات 12جدول رقم )

 مديرية ادلكاليف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية  األنشطة التعليميةيف  
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المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت

معامل 
 الرتباط

R 

معبمل 

 التحديد

R
2

 

 tقيمة 
 المحسوبة

 قيمة مستوى الدللة
sig 

مهبراث 

استخدام 

 الوسبئل

 a 460.1 ثابت النحدار

06..  064. 

.68.2 

000 
 ...b 065.0 16 النحدار معامل

Y= 1,064 + 0,590 X 

معنوية للمتغًن ادلستقل الفرعي ادلتمثل  ة( وجود عالقة تأثًن ذات دالل12يتضح من نتائج اجلدول رقم )     
يف ادلتغًن التابع ادلتمثل يف )يف األنشطة التسويقية ادلعززة  مهارات استخدام الوسائل واألنشطة التعليميةيف 

(، وبذلك 0559ت قيمة معامل االضلدار )للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال(. حيث بلغ
دبقدار وحدة واحدة أدى ذلك إىل  مهارات استخدام الوسائل واألنشطة التعليميةميكن القول إنو كلما ارتفعت 

من  (0559)ارتفاع يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال دبقدار 
(، وىو يشًن إىل وجود عالقة 0,36( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )12اجلدول ) الوحدة. كما توضح قيم

، يؤدي إىل مهارات الوسائل واألنشطة التعليميةارتباط طردي معنوي ضعيف، وىذا يعين أن ارتفاع استخدام 
ن دبستوى ضعيف. ارتفاع يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال ولك

% من التغًنات والتأثًنات اليت ربدث على 13( فيشًن إىل أن 0513أما معامل التحديد الذي بلغت قيمتو )
مهارات استخدام يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية دبديرية ادلكال تعود إىل 

التغًنات والتأثًنات ترجع إىل متغًنات وأسباب أخرى.  % من ىذه87، بينما الوسائل واألنشطة التعليمية
 Sig(0.000.)  قيمة مستوى الداللةإىل وجود داللة معنوية، حيث بلغت  tويشًن اختبار 

يف األنشطة  هارات استخدام الوسائل واألنشطة التعليميةدل اضعيفً  امعنويً  اوميكن القول إن ىناك تأثًنً      
 التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية دبديرية ادلكال. 

ال توجد عالقة ذات داللة نو )ية األوىل للدراسة اليت تنص على أنو مت نفي الفرضية الفرعوبذلك فإ     
زة للصورة الذىنية يف األنشطة التسويقية ادلعز إحصائية بٌن مهارات استخدام الوسائل واألنشطة التعليمية 

 للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال، ومت اثبات الفرضية البديلة ولكن دبستوى ارتباط ضعيف. 
 اختبار الفرضية الفرعية الثانية للدراسة:  -8

 ( 13جدول رقم )
 دلهارات ادلهنيةاستخدام ايوضح أىم نتائج االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة دور مهارات 

 يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال التعليميةاألنشطة يف  
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 المعامالت
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 المعامالت
 معامل الرتباط

R 

 معبمل التحديد
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2

 

 tقيمة 
 المحسوبة

 قيمة مستوى الدللة
sig 

المهارات 
 المهنية

 ثابت النحدار

a 
46.00 

0645  06.. 

164.8 

06088 
 النحدار معامل

b 
00.04 46242 

Y= 1.900 + 0,201 X 

ادلهارات غًن معنوية للمتغًن ادلستقل ادلتمثل يف  ة( وجود عالقة تأثًن ذات دالل13ويتبٌن من نتائج اجلدول ) 
يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية  األنشطة التعليميةيف ادلتغًن التابع ادلتمثل يف )يف ادلهنية 

ادلهارات (، أي أنو كلما زادت 05201للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال(، إذ بلغت قيمة معامل االضلدار )
يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة  األنشطة التعليميةدبقدار وحدة واحدة فإن ذلك يؤدي إىل زيادة يف ادلهنية 
إن قيمة معامل االرتباط بلغت  كمامن الوحدة.   (05201)للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال دبقدار  الذىنية

ادلهارات (، وىو ما يشًن إىل وجود عالقة ارتباط طردي معنوي ضعيف، أي أن زيادة استخدام 0.15)
صورة الذىنية للمنظمات التعليمية يف األنشطة التسويقية ادلعززة لل األنشطة التعليمية، تؤدي إىل زيادة يف ادلهنية

% من 22( إىل أن 0.22مديرية ادلكال ولكن دبستوى ضعيف. ويشًن معامل التحديد الذي بلغت قيمتو )
يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات  األنشطة التعليميةالتغًنات والتأثًنات اليت ربدث يف 

% من ىذه التغًنات والتأثًنات إىل متغًنات 78، فيما ترجع ادلهارات ادلهنية التعليمية مديرية ادلكال ترجع إىل
 Sig(0.088 .)  قيمة مستوى الداللةإىل وجود داللة غًن معنوية، إذ بلغت  tوأسباب أخرى. ويشًن اختبار 

ذات داللة إحصائية ال توجد عالقة نو )ة الثانية للدراسة اليت تنص على أوعليو فإنو مت نفي الفرضية الفرعي     
يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية  بٌن ادلهارات ادلهنية واألنشطة التعليمية

 ثبات الفرضية البديلة ولكن دبستوى ارتباط ضعيف.(، كما مت إمديرية ادلكال
 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة للدراسة:  -3

 ( 14جدول رقم )
 تصالىم نتائج االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة دور مهارات االيوضح أ

 يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال يف األنشطة التعليمية
المتغير 
قيم  المعامالت المستقل

 المعامالت

معامل 
 الرتباط

R 

معبمل 

 التحديد

R
2

 

 المحسوبة tقيمة 
 الدللةقيمة مستوى 

sig 

مهارات 

 صتاا اال

 a 46844 ثابت النحدار

064.  060.. 

.68.4 

 النحدار معامل ..060

b 
00.42 46852 

Y= 1.811 + 0,217 X 
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غًن معنوية للمتغًن ادلستقل ادلتمثل يف  ة( وجود عالقة تأثًن ذات دالل14يتضح من نتائج اجلدول )     
يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية  يف األنشطة التعليميةيف ادلتغًن التابع ادلتمثل يف ) مهارات االتصال

(، وىذا يعين أنو كلما زادت 05217للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال(، حيث بلغت قيمة معامل االضلدار )
يف األنشطة التسويقية  شطة التعليميةيف األندبقدار وحدة واحدة فإن ذلك يؤدي إىل زيادة مهارات االتصال 

من الوحدة. وتبٌن قيم اجلدول رقم  (05217)ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال دبقدار 
(، وىذا يعين وجود عالقة ارتباط طردي معنوي ضعيف، أي أن 0.16ن قيمة معامل االرتباط بلغت )( أ14)

يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة  يف األنشطة التعليمية، تؤدي إىل زيادة المهارات االتصزيادة استخدام 
الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال ولكن دبستوى ضعيف. أما معامل التحديد فقد بلغت قيمتو 

ويقية يف األنشطة التس األنشطة التعليمية تغًنات والتأثًنات اليت ربدث على% من ال3(، أي أن 0.026)
% من 97، بينما ترجع مهارات االتصالادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال تعود إىل 

إىل وجود داللة غًن معنوية، حيث  tأخرى. ويشًن اختبار  ىذه التغًنات والتأثًنات إىل متغًنات وأسباب  
 Sig(0.066  .)  قيمة مستوى الداللةبلغت 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية نو )ة الثالثة للدراسة اليت تنص على أمت نفي الفرضية الفرعيوعليو فإنو      
يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية  األنشطة التعليميةو بٌن مهارات االتصال 

 يف. ثبات الفرضية البديلة ولكن دبستوى ارتباط ضع(، كما مت إمديرية ادلكال
 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة للدراسة:  -2

 تقوًن( يوضح أىم نتائج االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة دور مهارات ال15جدول رقم )
 يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال يف األنشطة التعليمية

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت

معامل 
 الرتباط

R 

 معبمل التحديد

R
2

 
 المحسوبة tقيمة 

 قيمة مستوى الدللة
sig 

مهارات 

 تقويمال

ثابت 
 a النحدار

46.51 

06401  00... 

.6..8 

06000 
 معامل

 b النحدار
00.2. .08.0 

Y= 1,254 + 0,379 X 



 

184 

  م2019 ديسمرب ،(2العدد ) ،الثاني، اجمللد الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةجملة  

 بلعفًن سادلٌن ىاين بن ثعلب، د.زلمد عبداهلل  د. ...لمهارات التدريسيةلمعلمي اجلغرافيا  عرفةممدى 
 

معنوية للمتغًن ادلستقل ادلتمثل يف  ةدالل( وجود عالقة تأثًن ذات 15يتبٌن من نتائج اجلدول رقم ) 
يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية  األنشطة التعليميةيف ادلتغًن التابع ادلتمثل يف ) مهارات التقوًن

(، دبعىن أنو كلما زادت 05379للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال(، حيث بلغت قيمة معامل االضلدار )
يف األنشطة التسويقية ادلعززة  األنشطة التعليميةقدار وحدة واحدة فإهنا ستؤدي إىل زيادة دبمهارات التقوًن 

من الوحدة. وبالنظر إىل قيم اجلدول  (05379)للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال دبقدار 
ارتباط طردي معنوي (، وىذا يشًن إىل وجود عالقة 0.104( يتبٌن أن قيمة معامل االرتباط بلغت )15)

يف األنشطة  األنشطة التعليميةتعمل على زيادة  مهارات التقوًنضعيف، وىذا يعين أن زيادة استخدام 
التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال ولكن دبستوى ضعيف. أما معامل التحديد 

يف  األنشطة التعليميةت والتأثًنات اليت ربدث على % من التغًنا32(، أي أن 0.323فقد بلغت قيمتو )
، بينما مهارات التقوًنتعود إىل  األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال

إىل وجود داللة غًن  t% من ىذه التغًنات والتأثًنات إىل متغًنات وأسباب أخرى. ويشًن اختبار 68ترجع 
 Sig(0.000 .)  قيمة مستوى الداللةحيث بلغت معنوية، 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية نو )ة الرابعة للدراسة اليت تنص على أوعليو فإنو مت نفي الفرضية الفرعي     
يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية  األنشطة التعليميةو  تقوًنبٌن مهارات ال

 ثبات الفرضية البديلة ولكن دبستوى ارتباط ضعيف.  (، كما مت إمديرية ادلكال
 اختبار الفرضية الرئيسة للدراسة:  -6

وجود عالقة بالرجوع إىل نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية تبٌّن أهنا كانت غًن دالة معنوياً، حيث تبٌن      
تأثًن ذات داللة غًن معنوية للمتغًن ادلستقل ادلتمثل يف ادلهارات ادلهنية يف ادلتغًن التابع ادلتمثل يف )األنشطة 

(، إذ بلغت قيمة ة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكاليف األنشطة التسويقية ادلعززة للصور  التعليمية
كما تبٌن أن عالقة االرتباط بٌن ادلتغًنين كانت ضعيفة، إذ بلغت   Sig (0.088.)مستوى الداللة 

غًن دالة معنوياً، حيث تبٌن وجود عالقة تأثًن  ثالثة أهناالفرعية ال ةنتائج اختبار الفرضي(. كما تبٌن 0.15)
يف ادلتغًن التابع ادلتمثل يف )األنشطة  االتصال لة غًن معنوية للمتغًن ادلستقل ادلتمثل يف مهاراتذات دال
(، إذ بلغت قيمة يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال التعليمية

تغًنين كانت ضعيفة، إذ بلغت كما تبٌن أن عالقة االرتباط بٌن ادل  ،Sig(0.066) مستوى الداللة 
(0.16.) 
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حيث تبٌن وجود عالقة تأثًن ذات داللة معنوية وتبٌن من نتائج اختبار الفرضية األوىل أهنا دالة معنوياً،      
استخدام الوسائل واألنشطة التعليمية يف ادلتغًن التابع ادلتمثل يف )األنشطة  للمتغًن ادلستقل ادلتمثل يف مهارات

(، إذ بلغت قيمة يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال التعليمية
(، كما تبٌن أن عالقة االرتباط بٌن ادلتغًنين كانت ضعيفة، إذ بلغت 0.000) Sigمستوى الداللة 

جود عالقة تأثًن ذات داللة أهنا دالة معنوياً، حيث تبٌن و  رابعةوتبٌن من نتائج اختبار الفرضية ال، (0.36)
يف األنشطة  يف ادلتغًن التابع ادلتمثل يف )األنشطة التعليمية التقوًنمعنوية للمتغًن ادلستقل ادلتمثل يف مهارات 

 Sig(، إذ بلغت قيمة مستوى الداللة  التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال
  (.0.104القة االرتباط بٌن ادلتغًنين كانت ضعيفة، إذ بلغت )(، كما تبٌن أن ع0.000)
جد عالقة ذات داللة إحصائية بٌن ال تو ة اليت تنص على أنو )وميكن القول إنو مت اثبات الفرضية الرئيس     

يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية  لمهارات التدريسية األنشطة التعليميةلمعلمي اجلغرافيا  معرفة
 للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال( بشكل جزئي، ومت نفي الفرضية البديلة. ولكن بنسبة ارتباط ضعيفة.

 نتائج الدراسة:
يف ادلدارس الثانوية دبديرية  أو استخدامها مهارات التدريس ن مستوى توافرلدراسة أأههرت نتائج ا -1

، (3554)بعاد مهارات التدريسبلغ الوسط احلسايب دلتوسط مجيع أ ت عالية، حيثادلكال كان
حول مستوى توافر  وذبانسها راء عينة البحث(، وىو يشًن إىل تقارب آ05728) وباضلراف معياري بلغ

 مهارات التدريس يف ادلدارس الثانوية بادلكال.
ىل األدىن حبسب دريس من األعلى إتوافر مهارات التن مستوى تبٌن من خالل نتائج الدراسة أ -2

(، 3.83(، ادلهارات ادلهنية )3.96يت: مهارات االتصال )كانت على النحو اآل  األوساط احلسابية
(، وباضلرافات معيارية على 2.72(، مهارات استخدام الوسائل التعليمية )3.65مهارات التقوًن )

 (.0.67(، )0.63(، )0.81(، )0.81التوايل )
يف ادلدارس الثانوية  األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنيةن مستوى توافر أالدراسة نتائج  بينت -3

بعاد ألنشطة التسويقية ادلعززة أبلغ الوسط احلسايب دلتوسط مجيع  ، حيثمتوسطةدبديرية ادلكال كانت 
البحث  راء عينةآ تباعدىل إ(، وىو يشًن 1.55(، وباضلراف معياري بلغ )2.67للصورة الذىنية )

 ادلكال.ديرية بعاد ألنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية يف ادلدارس الثانوية دبأحول مستوى توافر 
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ىل األدىن إمن األعلى  األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنيةأن مستوى توافر أههرت نتائج الدراسة  -4
(، 2.80) (، السعر )القيمة(2.91) يت: بعد اخلدمةوساط احلسابية كانت على النحو اآلحبسب األ

(، 1.52(، )1.66(، وباضلرافات معيارية على التوايل )2.35(، بعد التوزيع )2.62بعد الرتويج )
(1.56( ،)1.45.) 

مهارات استخدام الوسائل معنوية للمتغًن ادلستقل الفرعي ادلتمثل يف  ةتبٌن وجود عالقة تأثًن ذات دالل -5
يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة  األنشطة التعليميةيف ادلتغًن التابع ادلتمثل يف ) واألنشطة التعليمية

 (.0536الذىنية للمنظمات التعليمية مديرية ادلكال(، ولكن دبستوى ارتباط ضعيف بلغ )
تغًن يف ادلادلهارات ادلهنية غًن معنوية للمتغًن ادلستقل ادلتمثل يف  ةاتضح وجود عالقة تأثًن ذات دالل -6

يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات  األنشطة التعليميةالتابع ادلتمثل يف )يف 
ن قيمة معامل االرتباط بٌن ادلتغًنين كانت طردية ولكن دبستوى ديرية ادلكال(. كما تبٌن أالتعليمية دب

 (.0.15منخفض بلغ )
يف  مهارات االتصالعنوية للمتغًن ادلستقل ادلتمثل يف غًن م ةنتائج وجود عالقة تأثًن ذات دالل توضح -7

يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات  األنشطة التعليميةادلتغًن التابع ادلتمثل يف )
 (.0.16التعليمية دبديرية ادلكال(، مع وجود عالقة ارتباط طردي معنوي ضعيف بلغت قيمتو )

 مهارات التقوًنمعنوية للمتغًن ادلستقل ادلتمثل يف  ةد عالقة تأثًن ذات داللمن خالل الدراسة وجو  تبٌن -8
يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات  األنشطة التعليميةيف ادلتغًن التابع ادلتمثل يف )

تغًنين بلغت ن قيمة معامل االرتباط بٌن ادلإ ، مع وجود ارتباط ضعيف، حيثديرية ادلكال(التعليمية دب
 (، وىي قيمة ضعيفة.0.104)

لمهارات التدريسية لمعلمي اجلغرافيا  معرفةجد عالقة ذات داللة إحصائية بٌن ال تو نو التوصل إىل أمت  -9
كال( يف األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات التعليمية دبديرية ادل األنشطة التعليميةو 

 ن متوسط عالقة االرتباط بٌن ادلتغًنين ادلستقل والتابع كانت ضعيفة.ولكن بشكل جزئي، كما تبٌن أ
 التوصيات:

ضرورة قيام إدارة ادلنظمات التعليمية ادلتمثلة يف الثانويات باالىتمام بشكل أكرب جبميع مهارات  -1
التدريس، مع الرتكيز بشكل أكثر على مهارات استخدام الوسائل التعليمية اليت كان مستوى توافرىا 
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متوسطًا، وذلك من خالل التواصل ادلستمر مع اجلهات احلكومية ادلختصة، وبعض رجال األعمال، من 
 أجل توفًن كل ما من شأنو تفعيل عملية استخدامها.

على ادلنظمات التعليمية العمل على إجياد األنشطة التسويقية الفعالة وادلخططة والقادرة على ترسيخ  -2
الصفية الل إعداد برنامج تسويقي يشمل رلموعة من األنشطة صورهتا الذىنية يف أذىان من خ

 اليت تعمل على ترسيخ صورهتا الذىنية. والالصفية
مهارات استخدام الوسائل على القائمٌن على ادلدارس الثانوية العمل على زيادة مستوى تأثًن وارتباط  -3

من خالل ديرية ادلكال(، دبتعليمية األنشطة التسويقية ادلعززة للصورة الذىنية للمنظمات الب التعليمية
 توفًن الوسائل التعليمية احلديثة، وتوجيو ادلعلمٌن إىل ضرورة تفعيل األنشطة التعليمية الصفية والالصفية. 

باألنشطة  ادلهنيةهارات ادلالقائمٌن على ادلدارس الثانوية العمل على زيادة مستوى تأثًن وارتباط  على -4
إعداد الربامج التدريبية والتأىيلية لتمكٌن ادلتعلمٌن من الذىنية، من خالل  هتاالتسويقية ادلعززة لصور 

 اكتساب ادلهارات ادلهنية وربسٌن مستوى أدائهم أثناء قيامهم بالعملية التدريسية. 
باألنشطة  االتصال وارتباطهاائمٌن على ادلدارس الثانوية العمل على زيادة مستوى تأثًن مهارات على الق -5

إكساب ادلعلمٌن والكادر اإلداري ادلهارات األساسية الذىنية، من خالل  هتاادلعززة لصور  التسويقية
 للتواصل الفعال. 

باألنشطة  التقوًن وارتباطهاالقائمٌن على ادلدارس الثانوية العمل على زيادة مستوى تأثًن مهارات  على -6
مراعاة و  أساليب التقوًنأدوات و تنويع  توجيو ادلعلمٌن إىل الذىنية، من خالل هتاالتسويقية ادلعززة لصور 

 .كساهبا للمتعلمٌنإيرجى  ارتباط األسئلة التقوميية دبا وضع من أىداف
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 لقا١ُ٥ املــالســـــ

 أدا٠ االضتبٝإ

 م

 ١املطتشّكدزد١ اي فكسات املتػري املطتكٌ )خاص١ باملعًِ( 

 ممتاز ايتع١ًُٝٝأٚاًل: َٗازات اضتدداّ ايٛضا٥ٌ ٚاألْػط١ 
5 

 جيد جدا  
4 

 جيد
3 

 مقبو 
2 

 ضعيف
1 

      ٜعسض ايٛض١ًٝ ايتع١ًُٝٝ يف َهإ َٓاضب َٚس٥ٞ زبُٝع ايطالب 1

      ٜطتعسض ايضٛز َٚكاطع ايفٝدٜٛ يصٜاد٠ اضتٝعاب ايطالب يًدزٚع 2

      ٜطتددّ ايطبٛز٠ بفعاي١ٝ 3

      اييت تتطًب ذيونٛض١ًٝ عسٚز١ٜ يػسح ايدزٚع  اشبسا٥ط ٜطتددّ 4

      ٜطتددّ اجملطُات ازبػساف١ٝ يتٛصٌٝ املعًَٛات إىل ايطالب 5

      ايدزٚع اييت تتطًب ذيو يف ٜطتددّ دٗاش ايهُبٝٛتس 6

      ٜطتددّ دٗاش ايعسض )داتاغٛ( بهفا٠٤ يػسح ايدزٚع اييت تتطًب ذيو 7

      مبٛعٛع ايدزعٜٛفس فسظ ممازض١ أْػط١ تع١ًُٝٝ َتٓٛع١ َستبط١  8

      ٜسغد ايطالب يًٛصٍٛ إىل َضادز املعسف١ املدتًف١ 9

      ٜهًف ايطالب بايبشح يف االْرتْت عٔ بعض املٛاعٝع املستبط١ باملٓٗر 11

      ٜٓعِ شٜازات ع١ًُٝ إىل املٛاقع ازبػساف١ٝ املستبط١ بايدزٚع 11

 ثايجًا: املٗازات امل١ٝٓٗ                     

      ٜساعٞ ايفسٚم ايفسد١ٜ بني ايطالب  12

      ٜغفٞ دًٛا َٔ املسح يصٜاد٠ زغب١ ايطالب يف ايتعًِ 13

      أَهٔ ذيو نًُا ٜسبط حمت٣ٛ ايدزع بٛاقع ايطالب 14

      ٜطتػٗد ببعض املعًَٛات اسبدٜج١ َٔ خازز ايهتاب املدزضٞ ملٛانب١ ازبدٜد  15

ّٛع يف أضايٝب ايتُٗٝد حبطب َٛعٛع ايدزع 16 ٜٓ      

      ٜعسض عٓاصس ايدزع بطسٜك١ َتدزد١ َٚٓع١ُ 17

      ٜطتددّ طسٜك١ تدزٜظ َٓاضب١ ٚفكًا ملٛعٛع ايدزع 18

      ايطالب َطتٜٛات ٚقدزات َع ايدزع حمت٣ٛ ٜساعٞ تٛافل 19

      ايدزع يف حمت٣ٛ ايٛازد٠ ازبػساف١ٝ املفاِٖٝ ٜٛعح 21

      صشٝشًا عًًُٝا تفطريًا ازبػساف١ٝ ايعٛاٖس ٜفّطس 21

ّٛم ايطالب أثٓا٤ عسض حمت٣ٛ ايدزع يصٜاد٠ دافعٝتِٗ يًتعًِ 22       ٜػ

 زابعًا: َٗازات االتضاٍ                                   

      يػ١ ازبطد )سسنات ايٛد٘ ٚايٝدٜٔ( أثٓا٤ ايػسح بفاع١ًٝ ٜطتددّ 23

      حيسظ ع٢ً تٛشٜع ْعسات٘ ع٢ً مجٝع ايطالب يف ايضف 24

      مجٝع ايطالب يف ايضف ع٢ً اٖتُاَ٘ ٜٛشع 25
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ّٛع يف ْربات صٛت٘    26 ٜٓ      

      زبُٝع ايطالب ٜتشدخ بضٛت َطُٛع 27

      صشٝش١ عسب١ٝ بًػ١ ٜتشدخ 28

      ايطالبٜطتددّ يػ١ ض١ًٗ َٚف١َٛٗ تتٓاضب َع َطتٜٛات  29

      ميتًو َٗاز٠ االْضات  30

      ٜعٌُ ع٢ً تهٜٛٔ ٚت١ُٝٓ عالقات غدض١ٝ ق١ٜٛ َع طالب٘  31

      ميتًو ايكدز٠ ع٢ً فِٗ َغُٕٛ ادابات ٚتطاؤالت ايطالب  32

      ٜٓادٟ ايطالب بأمسا٥ِٗ يتشفٝصِٖ ٚتػذٝعِٗ ع٢ً ايتعًِ 33

 خاَطًا: َٗازات ايتكِٜٛ                                   

34 
 ع٢ً تجبٝت املعازف املعطا٠ يف ٜٛد٘ أض١ً٦ يف ْٗا١ٜ ايدزع تطاعد

 ايدزع
     

      بٗدف ت١ُٝٓ ايتفهري يد٣ ايطالب أض١ً٦ ٜٛد٘ 35

      ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايتهٜٛين بعد نٌ ْكط١ َٔ ْكاط ايدزع 36

      ٚتطاؤالتِٗ ٚٚدٗات ْعسِٖ  يعسض اضتفطازاتِٗ يًطالب اجملاٍ ٜتٝح 37

      ٜسبط تكِٜٛ ايدزع باألٖداف املدطط هلا 38

      ٜهًف ايطالب بكدز َٓاضب َٔ ايٛادبات ٜتٓاضب َع َطتٜٛاتِٗ 39

      حيدد ايٛقت ايهايف إلجناش ايطالب يٛادباتِٗ  40

      يإلداب١ عٔ األض١ً٦ املطسٚس١ٜػسى عدد َٓاضب َٔ ايطالب  41

      ٜعاجل األخطا٤ اييت قد ٜكع فٝٗا ايطالب عٓد سٌ ايٛادبات  42

 فكسات املتػري ايتابع )خاص١ بايجا١ْٜٛ( ايضٛز٠ اير١ٖٝٓ         

 أٚاًل: اشبد١َ         

43 
ايطًب١ تعٌُ ايجا١ْٜٛ ع٢ً إجياد ازتباط اجيابٞ بني خدَاتٗا ايتع١ًُٝٝ َٚتطًبات 

 بٗدف ايتأثري االجيابٞ ع٢ً تضٛزات ايطالب
     

      تعٌُ ع٢ً تطٜٛس ٚتعدٌٜ خدَاتٗا ايتع١ًُٝٝ يصٜاد٠ َهاْتٗا يد٣ ايطالب 44

      تطع٢ إىل ايتُٝص يف خضا٥ط ٚصفات أْػطتٗا يسفع َهاْتٗا يف ذانس٠ ايطالب 45

46 
األخس٣ بٗدف تسضٝذ صٛزتٗا يف تكّدّ خدَات َتُٝص٠ ربتًف عُا تكدَ٘ ايجاْٜٛات 

 أذٖإ ايطالب
     

 ثاًْٝا: ايطعس )ايك١ُٝ(:          

47 
تٗتِ بايكِٝ )االزباح( االدتُاع١ٝ عٓد تعاًَٗا َع طالبٗا بايػهٌ ايرٟ حيّطٔ 

 صٛزتٗا اير١ٖٝٓ يف اذٖإ ايطالب
     

48 
اشباص١ تطع٢ يًبشح عٔ دٗات يدفع زضّٛ بعض ايطالب َٔ ذٟٚ االستٝادات 

 بٗدف اجياد َها١ْ َتُٝص٠ يف اذٖإ ايطالب دباٙ ايجا١ْٜٛ
     

49 
تعٌُ ع٢ً اجياد قِٝ َع١ٜٛٓ شبدَاتٗا ٚأْػطتٗا بٗدف تهٜٛٔ ادباٖات اجياب١ٝ 

 حنٖٛا
     

     ق١ُٝ املٓافع ٚايفٛا٥د َٔ اشبدَات ايتع١ًُٝٝ املكد١َ يًطالب تفٛم نجريًا تهايٝف  50
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 اْتادٗا

 ثايجًا: ايتٛشٜع:         

51 
تًتصّ باالضتذاب١ يطًبات ايطالب يف ٚقت ضسٜع ٚقٝاضٞ ٜعٌُ ع٢ً تسضٝذ صٛزتٗا 

 اير١ٖٝٓ يف أذٖاِْٗ
     

52 
تكدّ خدَات تع١ًُٝٝ ايهرت١ْٝٚ يتضٌ خدَاتٗا ايتع١ًُٝٝ اىل َٓاشٍ طالبٗا مبا 

 ٜؤدٟ اىل تسضٝذ َهاْتٗا اير١ٖٝٓ يدِٜٗ
     

53 
ٜكتضس دٚزٖا يف االتضاٍ ايرتبٟٛ داخٌ سسَٗا، بٌ ميتد إىل َٓاشٍ تعٌُ ع٢ً أال 

 ايطالب مبا ٜؤدٟ إىل شٜاد٠ َهاْتٗا يد٣ ايطالب
     

54 
تطاِٖ يف تستٝب ْكٌ ايطالب َٓٗا ٚايٝٗا، بايػهٌ ايرٟ ٜصٜد َٔ تسضٝذ صٛزتٗا 

 اير١ٖٝٓ يد٣ طالبٗا
     

 زابعًا: ايرتٜٚر:        

55 
يًصبٕٛ بػسض شٜاد٠ املطاس١  تكدَٗا اييت املٓافع ع٢ً االعال١ْٝ محالتٗا يف تطتٓد

 اييت ذبتًٗا خدَاتٗا ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يف اذٖإ ايطالب
     

56 
تٓػس أْػطتٗا ايرتب١ٜٛ ٚاجناشات طالبٗا يف ٚضا٥ٌ االعالّ املػٗٛز٠ يد٣ طالبٗا 

 إ ايطالببايػهٌ ايرٟ ٜؤدٟ اىل استالهلا َها١ْ عاي١ٝ يف أذٖ
     

57 

تدّزب َٛظفٝٗا، إلنطابِٗ املٗازات االسرتاف١ٝ ٚاالتضاي١ٝ ٚايطًٛن١ٝ، اييت 

دبعًِٗ قادزٜٔ ع٢ً ايتعاٌَ االجيابٞ َع ايطالب، ٚبايػهٌ ايرٟ ٜسضذ صٛزتٗا 

 اير١ٖٝٓ يد٣ ايطالب

     

58 
بٗدف ايتعسٜف خبدَاتٗا ايتع١ًُٝٝ  تكِٝ ايٓدٚات ٚٚزش ايعٌُ ٚتٛشع ايربٚغٛزات

 ٚايرتب١ٜٛ بايػهٌ ايرٟ حيّطٔ صٛزتٗا اير١ٖٝٓ يد٣ ايطالب
     

      اجملُٛع ايهًٞ
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The Extent to Which Geography Teachers Are Aware of Teaching Skills 

and Their Impact on Marketing Activities that Enhance Mental Image in 

Educational Organizations 
 

Abstract: 

The study aims at identifying the level of familiarity with geography teachers with 

teaching skills and the level of marketing activities that enhance the mental image in 

educational organizations in the district of Mukalla. It also aims to demonstrate the 

influence of geography teachers with teaching skills in marketing activities that enhance 

the mental image in educational organizations in Mukalla district. The study community 

was composed of all students of the third literary level in the secondary schools of Al-

Mukalla district, and they numbered (1267) male and female students. As for the study 

sample, it consisted of (132) odd , who were chosen from a sample of secondary schools in  

Mukalla district, which amounted to (4) schools for boys and girls. An analytical 

descriptive approach was used to analyze the study data. The study reached the most 

important results: that two of the teaching skills, namely (the use of educational aids and 

communication) do not significantly affect the marketing activities that enhance the mental 

image of educational organizations in the Mukalla district, whereas there are two teaching 

skills which are (professional, evaluation) have a significant effect on marketing activities 

that enhance the mental image of educational organizations in the district of Mukalla. The 

study results also showed that the correlation between each of the teaching skills and the 

enhanced marketing activities of the mental image was weak. 
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 مدى اهتمام المؤسسات الطبية الخاصة بمحافظة حضرموت بتكاليف الجودة 
 ( دراسة ميدانية )

 *بن كليبعبد اهلل صاحل د. سامل 

 :ملخصال
واقع تكاليف اجلودة يف ادلؤسسات الطبية العاملة يف اليمن من حيث مدى  هدفت ىذه الدراسة معرفةَ است     

وزلاسيب ىذه ادلستشفيات, وتوضيح ادلفاىيم ادلتعلقة  يريوجهة نظر مدتكاليف اجلودة من  إدراؾ أعلية زلاسبة
وادلعاجلة احملاسبية ذلذه التكاليف, ومعرفة العالقة بُت زلاسبة  ,بتكاليف اجلودة وأعليتها ومسبباهتا وتصنيفاهتا

 ودورىا يف حتسُت مستوى اخلدمات يف ادلؤسسات الطبية زلل الدراسة. تكاليف اجلودة 

اصة : يوجد إدراؾ لدى إدارات ادلستشفيات اخلأيتدتثل أعلها يف ما ي متعددة نتائج َصت الدراسة إىلوخلَ      
مستوى جودة اخلدمات يف مستشفياهتم  يفوأثرىا  وزلاسبتها تكاليف اجلودة الشاملة اليمنية ألعلية قياس

ق زلاسبة تكاليف اجلودة يف مكانات الالزمة لتطبيفر البُنية األساسية واإلاكذلك تتو %, و 73.2وبنسبة 
تقـو إدارات ادلستشفيات زلل الدراسة بتطبيق زلاسبة تكلفة اجلودة %, و 70.2تشفيات ادلستهدفة بنسبة ادلس

% لكن ليس على ضلٍو علمي, وأنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 73.8الشاملة بنسبة 
ملة تُعزى إىل مستوى جودة اخلدمات يف ادلستشفيات بُت تطبيق زلاسبة تكاليف اجلودة الشا 0.05

 ادلستهدفة.
تكاليف  ة الوعي واإلدراؾ بأعلية قياس: ضرورة زيادأيتراسة بتوصيات دتثل أعلها يف ما يوقد خرجت الد     

متكامل لتطبيق مدخل اجلودة  بػَن  ضلو تَ  وإجرائو حتوؿ إغلايب من خالؿ ترسيخ ,وزلاسبتهااجلودة الشاملة 
الشاملة, وأف تسعى إدارات ادلستشفيات ادلستهدفة إىل عقد ادلزيد من الدورات وورش العمل عن اجلودة 

من الصالحيات إلدارات األقساـ  نافع تطبيقها, و ضرورة منح مزيدٍ مشاملة للعاملُت لتوضيح أعليتها و ال
 اذ القرارات ادلالئمة.ادلختصة يف رفع تقارير قياس تكلفة اجلودة من أجل مساعدة اإلدارة يف اخت

  المقدمة :
ّف إ ,إف موضوع زلاسبة تكاليف اجلودة تُػّعد من ادلوضوعات اليت تشكل حتديًا للباحثُت لسببُت: األوؿ     

قابلة للقياس الكمي.  ادلكوف األىم واجلوىري من تكاليف اجلودة ىي تكاليف سلفية, وىي بالضرورة غَت
فهي تكاليف ذات  ,سبة تكاليف اجلودة ال ؽلكن تلمسها باألمد ادلنظورّف نتائج زلاإ ,خروالتحدي اآل

 العلـو ادلالية واإلدارية, جامعة الرياف.كلية احملاسبة ادلساعد,  أستاذ *  العلـو ادلالية واإلدارية, جامعة الرياف.كلية احملاسبة ادلساعد,  أستاذ * 
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ىار وحتقيق ادلزايا مضامُت اسًتاتيجية تؤثر بادلركز التنافسي للمنظمات ويف قدرهتا على النمو واالزد
 (. 2, ص :2012" .)الفضل, وغدير , االسًتاتيجية

مل و يف تزايد للطلب على اخلدمات الصحية لعواإف ادلتابع لوضع القطاع الصحي يف اليمن يالحظ أنو      
ونسب  ,ثارىا, والتزايد ادلتسارع يف عدد السكاف, وتزايد حوادث الطرؽآأعلها احلرب الدائرة و  ,متعددة
وغَتىا.., ويظهر التزايد على ادلستشفيات اخلاصة أكثر من مستشفيات القطاع العاـ  ,وانتشار األوبئة ,التلوث

ووجود األجهزة ادلتطورة  ,مثل توفر الكادر اإلخصائي ,التنافسية اليت يبحث عنها ادلريض لوجود بعض ادليزات
جودة  مهنية وإنسانية يف توفَت احلديثة إىل حد ما, األمر الذي غلعل تلك ادلستشفيات اخلاصة أماـ مسئولية

لظروؼ السائدة على بأسعار مناسبة, وسد الفراغ الذي صنعو الضغط الشديد ل وحتسينها اخلدمات الصحية
قلة الكادر الطيب, وذلك بسبب الظروؼ السياسية واالقتصادية و  ,النظاـ الصحي للدولة, كقلة ادلوارد والتمويل

 البالد.ا واالجتماعية اليت دتر هب
 :أسئلة الدراسةمشكلة و 

وأحباث )حسب ال توجد ىناؾ دراسات اجلودة يف قطاع اخلدمات الطبية  بالنسبة دلعرفة نسبة تكاليف     
التكاليف, األمر الذي غلعل إدارة تلك ادلؤسسات أماـ  سبة تكاليف اجلودة من إمجايلمعرفة الباحث( تبُت ن

حتٍد كبَت, وادلتمثل يف عدـ معرفة نسبة ىذه التكاليف للجودة داخل مؤسساهتم الطبية , ومن خالؿ االطالع 
ة يف اليمن إىل حتقيقها زلل الدراسة, يتضح أهنا مل على بعض ادلهاـ واألىداؼ اليت تسعى ادلؤسسات الطبي

 زلاولة ختفيضها .و  شَت إىل االىتماـ بتكاليف اجلودةتتضمن أي بند ي
  :يتة الدراسة يف السؤاؿ الرئيس اآلوؽلكن لنا بناًء دلا تقدـ أف نقـو بصياغة مشكل     

 ما واقع تكاليف الجودة في المؤسسات الطبية العاملة في اليمن ؟
 ىي :لسؤاؿ الرئيس أربعة أسئلة فرعية ويندرج حتت ىذا ا

 ما مدى إدراؾ إدارة ادلؤسسات الطبية يف اليمن بأعلية زلاسبة تكاليف اجلودة ؟ -1
ىل تتوفر لدى ادلؤسسات الطبية يف اليمن البنية األساسية واإلمكانات الالزمة يف قياس تكاليف  -2

 اجلودة على خدماهتا للمرضى ؟
 تكاليف اجلودة من قبل إدارة ادلؤسسات الطبية يف اليمن  ؟ما مدى تطبيق  -3
 ىل توجد عالقة ذات داللو إحصائية بُت تطبيق زلاسبة تكاليف اجلودة و مستوى اخلدمات الطبية؟ -4
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 أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع :
وأعليتها وذلك يف بيئة  هاوتطبيق توجد العديد من الدراسات اليت تناولت مفهـو زلاسبة تكاليف اجلودة     

  ؛من االىتماـ بتطبيقها على بيئة اخلدمات الطبية اومل تعِط ىذه الدراسات قدرً  ,األعماؿ التجارية والصناعية
تنبع أعلية ىذه الدراسة ر التنمية والتطور وىو )اإلنساف(, و كوهنا تشكل أعلية كبَتة ومباشرة حبياة البشر وزلو 

زلاولة كاليف اجلودة للمؤسسات الطبية, و الذلا الباحث إىل استكشاؼ واقع تمن كوهنا زلاولة يسعى من خ
والتعرؼ  ,مؤسسات ناشئة يف السوؽكوهنا تعترب وتطويرىا؛   اسبية للمؤسسات الطبية يف اليمنحتسُت البيئة احمل

 .  يف ىذه ادلستشفيات وتطبيقها عما إذا كانت ىناؾ معوقات حتوؿ دوف إدراؾ أعلية تكاليف اجلودة
من ىنا فإف النتائج اليت ستكشف عنها الدراسة ومن مث التوصيات وادلقًتحات اليت ستبٌت على تلك      

 .النتائج ستخدـ مجيع الفئات ذات العالقة بتلك ادلؤسسات الطبية سواًء مالكُت أو إدارة أو عمالء
 :الدراسة أهداف

معرفة واقع تكاليف اجلودة يف الرئيس وىو:  يهدؼ الباحث من خالؿ ىذه الدراسة إىل جانب حتقيق اذلدؼ
 تية : اليمن إىل حتقيق األىداؼ اآلادلؤسسات الطبية العاملة يف

معرفة واقع تكاليف اجلودة يف ادلؤسسات الطبية العاملة يف اليمن من حيث مدى إدراؾ أعلية زلاسبة  -1
 .ر مدراء وزلاسيب ىذه ادلستشفياتمن وجهة نظ وتكاليفها اجلودة

وادلعاجلة احملاسبية ذلذه  ,ادلفاىيم ادلتعلقة بتكاليف اجلودة وأعليتها ومسبباهتا وتصنيفاهتا توضيح -2
 التكاليف.

معرفة العالقة بُت زلاسبة تكاليف اجلودة و دورىا يف حتسُت مستوى اخلدمات يف ادلؤسسات الطبية  -3
 زلل الدراسة.

وفوائد  ,كاليف جودة خدماهتا الطبيةتقدًن التوصيات وادلقًتحات إلدارة ادلؤسسة بأعلية قياس ت -4
 .ى األداء ادلايل للمؤسسة الطبيةوتأثَتىا عل ,خفضها

 :الدراسة فرضيات
 أسئلة مشكلة الدراسة ادلطروحة , ستقـو ىذه الدراسة على الفرضيات اآلتية : نبقصد اإلجابة ع

 H1الفرضية األوىل : -1
 .كاليف اجلودة أعلية زلاسبة تإدارة ادلؤسسات الطبية يف اليمن تدرؾ 
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 H2الفرضية الثانية :  -2
كاليف اجلودة تتوفر لدى ادلؤسسات الطبية يف اليمن البنية األساسية واإلمكانات الالزمة يف قياس ت

 .على خدماهتا للمرضى

 H3الفرضية الثالثة :  -3
 تكاليف اجلودة .زلاسبة تقـو إدارات ادلؤسسات الطبية يف اليمن بتطبيق 

  H4الفرضية الرابعة : -4
توجد عالقة ذات داللو إحصائية بُت تطبيق زلاسبة تكاليف اجلودة يف ادلؤسسات الطبية اليمنية  

 .جودة اخلدمات الطبيةو 
 الشكل المعرفي للدراسة :

 نموذج متغيرات الدراسة
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بع بالمتغير المستقل.يوضح النموذج المعرفي للدراسة وعالقة المتغير التا 1شكل رقم 
 ادلصدر: من إعداد الباحث.
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 حدود الدراسة:
 ية :تصرت ىذه الدراسة يف احلدود اآللقد اضل  

: حيث مت عمل إجراءات الدراسة ادليدانية على رلموعة من ادلستشفيات اخلاصة يف زلافظة  الحدود المكانية
وذلك  كوهنا األنسب  ؛يف اليمناصة اخلوالذي يشمل ادلستشفيات  ,حضرموت كعينة من رلتمع البحث

  ق فرضياتو الرئيسة من وجهة نظر الباحث .يوحتق ,واألقرب لتحقيق أىداؼ الدراسة
 ـ  .2018وحىت هناية شهر ديسمرب ـ 2018شهر فرباير مشلت الفًتة من :  الحدود الزمانية

يق زلاسبة تكاليف اجلودة وقد اقتصرت ىذه الدراسة على دراسة موضوع واقع تطب:  الحدود الموضوعية
وأثرىا على مستوى اخلدمات الطبية ادلقدمة وذلك من خالؿ دراسة ميدانية على ادلستشفيات اخلاصة يف 

 زلافظة حضرموت .
ف الباحث يسعى إىل دراسة واقع قياس تكاليف اجلودة وأثرىا على مستوى اخلدمات يف إ :منهج الدراسة

توافق مع ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يهدؼ إىل توفَت البيانات واحلقائق ادلستشفيات اخلاصة اليمنية, وىذا ي
 ,كالكتب  ,الرجوع إىل الوثائق ادلختلفة من مَثم عن ادلشكلة موضع البحث لتفسَتىا والوقوؼ على دالالهتا, و 

طار كوين اإلوغَتىا من ادلراجع اليت يثبت صدقها لبناء مرجعيات ومنطلقات معرفية يف ت ,واجملالت العلمية
النظري للبحث, لتشكل قاعدة علمية لتحليل متغَتات الدراسة, وكذا مت إجراء ادلسح ادليداين لكافة أفراد العينة 

حصائية ادلراد حبثها, والتحليل ادلوضوعي للبيانات من االستبانات ادلوزعة من خالؿ استخداـ األساليب اإل
 فضل وأدؽ للظاىرة موضع البحث.ولتحقيق تصور أ ,واختبار الفرضيات ,ادلناسبة

 طرق جمع البيانات:
 اعتمد الباحث يف مجعو للبيانات على نوعُت من البيانات :

 البيانات األولية: -1
   وحصر  ,انات لدراسة بعض مفردات البحثانب ادليداين عن طريق توزيع استبوذلك بالبحث يف اجل        

 تفريغ البيانات وحتليلها باستخداـ برنامج احلزمة اإلحصائية  , ومث بعد ذلك متوجتميعها ادلعلومات        
 , ومت استخداـ االختبارات SPSS( Statistical Package For Social Science)للعلـو االجتماعية         
 وضوع البحث.اإلحصائية اليت تناسب ادلوضوع هبدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة تدعم م        
 ة:البيانات الثانوي -2

 لقد َعِمَد الباحث مبراجعة الكتب والدوريات العلمية وادلنشورات ادلتعلقة بادلوضوع قيد الدراسة, واليت         
 طلع ات ادلستشفيات اخلاصة يف اليمن, و تتعلق بدراسة واقع تكاليف اجلودة وأثرىا على مستوى خدما        
 إثراء الدراسة بصورة علمية, وقد ىدؼ الباحث من خالؿ ىا لتسهم يف آرتاالباحث على ادلراجع اليت         
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 وكذا  ,الرجوع إىل ادلصادر الثانوية إىل التعرؼ على األسس والطرؽ العلمية السليمة يف كتابة البحوث        
 خر الكتابات واألفكار ووجهات النظر ادلتعلقة مبوضوع الدراسة.آالتعرؼ على         

 مجتمع الدراسة:
, حيث ال توجد ليت تعمل داخل اجلمهورية اليمنيةل رلتمع الدراسة مجيع ادلستشفيات اخلاصة ايشم     

 تقارير إحصائية دقيقة عن عددىا, وذلك بسبب وجود النزاعات ادلسلحة واحلرب الدائرة يف البالد.
 عينة الدراسة:

 علىضرموت واليت مشلت العينة أما عينة الدراسة فقد مشلت ادلستشفيات اخلاصة العاملة يف زلافظة ح     
  ,ادلديرين التنفيذيُت وادلدراء ادلاليُت واحملاسبُت والعاملُت الذين يرتبط عملهم ارتباطًا مباشرًا باإلدارة ادلالية

وقد مت توزيع  ا,( فردً 55ت ادلختلفة, وبلغ عددىم )التأمُت الصحي للمؤسسات واجلهاو  ,كأقساـ التحصيل
( 46مت اسًتجاع ما رلملو )و  ة,( استبان55دراسة والبالغ عددىا )قيق أىداؼ الانات ادلخصصة لتحاالستب
ادلطلوبة مع  انات اليت مل تتوفر فيها الشروطد االستبانات اليت مت توزيعها, ومث استبعامن إمجايل االستب ةاستبان

لصاحل للتحليل عينة ادلتبقي واحبيث أصبح حجم ال ,( استبانات3حصائي وعددىا )مقتضيات التحليل اإل
   .( استبانة43) حصائياإل

 أداة الدراسة:
 قسمُت : علىومت تقسيمها  عتمد الباحث على أداة االستبياف لتحقيق أىداؼ البحث,القد  

 ,يتكوف من البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة يف إطار ادلتغَتات الدؽلوغرافية :القسم األول
ويتكوف ىذا القسم  ,ة, وسنوات اخلربة, وادلؤىل العلمي, والدورات()اجلنس, والعمر, والوظيف وىي
  .فقرات 7من 

يتضمن ىذا القسم البيانات اليت تتعلق بتكاليف اجلودة ومستوى اخلدمة وىو ادلتغَت  :القسم الثاني
  :أيتزلاور كما ي على أربعةادلستقل, ومت تقسيمو 

 المحور األول:         
 وكانت عدد فقرات  ة,احملور مدى إدراؾ أعلية قياس تكاليف اجلودة بأقسامها األربعذا ىوقد تناوؿ          
  فقرة . 15ىذا احملور          
 المحور الثاني:         
 احملور مدى توفر البنية األساسية واإلمكانات الالزمة لقياس تكاليف اجلودة, وكاف عدد  ىذا  يتضمن         
 فقرة . 13ور فقرات احمل         



 

202 

  م2079 ديسمرب ،(2العدد ) ،الثاني، اجمللد جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

  بن كليبد. سامل عبد اهلل مدى اىتماـ ادلؤسسات الطبية اخلاصة...

 المحور الثالث:         
 ف خل ادلستشفيات عينة الدراسة, وكااحملور مدى تطبيق نظم زلاسبة تكاليف اجلودة دا ىذا وتناوؿ         
 فقرات. 10عدد فقرات ىذا احملور          
 المحور الرابع:          
 لة)ادلتغَت ادلستقل( مبستوى حتسُت اخلدمة يف وتضمن ىذا احملور قياس عالقة تكاليف اجلودة الشام         
 فقرات . 9ادلستشفيات)ادلتغَت التابع(, و قد مشل احملور على          
 اخلماسي يف اإلجابة وقياس استجابة ادلبحوثُت  (Likert Scale)قد مت استخداـ مقياس ليكرت و          
  .االستبانةلفقرات          

 السابقة:  الدراسات
 : الدراسات باللغة العربية:أوًل 

 (: 2112دراسة)زعرب,  -1
يف  ( Six Sigma)الستة  ادلعيارية دور مدخل االضلرافات على إلقاء الضوء زلاولةإىل  فت الدراسةلقد ىد     

ترشيد تكاليف اجلودة يف شركات قطاع اخلدمات ادلدرجة يف بورصة فلسطُت, وإلصلاز ذلك اذلدؼ  قاـ 
 31, اعتمدت منها ا( شخصً 36اسة ميدانية, مستخدًما أداة االستبانة وتوزيعها لعدد) الباحث بإجراء در 

 % وذلك لغايات التحليل.86استبانة بنسبة 
ك ادلتطلبات الرئيسة بينت نتائج الدراسة وأظهرت أف شركات اخلدمات ادلدرجة يف بورصة فلسطُت دتتلو      

يساىم يف حتسُت فإنو  Six Sigmaحاؿ تطبيق مدخل  بشكل متفاوت, وأنو يف  Six Sigmaلتطبيق مدخل
 جودة اخلدمات ويف ترشيد تكاليف اجلودة. 

منها: ضرورة نشر الفكر النظري والتطبيقي دلفهـو  ,وقدـ الباحث رلموعة من التوصيات واالقًتاحات     
اضحة من قبل القائم على خطوات منهجية و  (Six Sigma) وضرورة تبٍت مدخل ,إدارة اجلودة الشاملة

 شركات قطاع اخلدمات ادلدرجة يف بورصة فلسطُت.
 (:2113دراسة)محروس,  -2

كأداة لتدعيم فعالية الرقابة   (BSC) إىل معرفة إمكانية استخداـ ظلوذج قياس األداء ادلتوازف ت الدراسةىدف     
. واقتصرت الدراسة  على تكاليف اجلودة الشاملة يف ادلنشآت اخلدمية اليت تطبق فلسفة اجلودة الشاملة

. واعتمد -دراسة حالة–التطبيقية على الشركة ادلصرية لالتصاالت يف مناطق كفر الشيخ وكفر الدّوار ودمنهور 
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 :ىل الكليات معتمًدا على ثالث مراحلإواالستنباطي للوصوؿ من اجلزئيات البحث على ادلنهجُت االستقرائي 
 ا اختبار الفروض .أوذلا الظاىرة, ثانيها وضع الفروض, وثالثه

: دعم اإلدارة العليا, التوجو للعميل, ىي TQMوكانت أىم النتائج: أف أىم ادلبادئ واألسس يف تطبيق      
. وأىم أبعاد ظلوذج قياس األداء ادلتوازف تأثَتًا يف وحتفيزىم العاملُت وتدريب ,العمل اجلماعي كفريق متكامل

 : بُعد التعلم, بُعد العمليات الداخلية, والُبعد ادلايل.الرقابة على تكاليف اجلودة حسب ترتيبها
تطبيق النموذج ادلقًتح الستخداـ ظلوذج القياس ادلتوازف لألداء لتفعيل الرقابة على ب وأوصت الدراسة     

, والتوسع يف تطبيق دوائر وربطو بنظاـ احلوافز وادلكافآت ,تكاليف اجلودة يف ظل تطبيق فلسفة اجلودة الشاملة
, وتدعيمهافرص تعظيم االستفادة من ادلوارد البشرية  ادلشاركة لإلدارة يف تقويةأدوات  ىحدإكوهنا   ؛اجلودة

, وأيًضا توصي الدراسة إدارة الشركات ة الشركة التنافسيةوكذلك تبٍت مفهـو أفضل أداء تنافسي لرفع قدر 
ادلتغَتات ادلؤثرة يف القرارات االسًتاتيجية  راؾإدالنجاح يف حتليل ادلسببات االسًتاتيجية للتكلفة حىت تستطيع ب

 . وفهمها
 (: 2113دراسة ) كاظم, وعبدالوهاب,  -3

بياف أثر العالقة بُت التكاليف البيئية وتكاليف اجلودة يف تكوين ادليزة التنافسية إىل ىدفت الدراسة      
, والشركة العامة -حلة  -النسيجية وىي )الشركة العامة للصناعات ,للشركات الصناعية العراقية عينة البحث

(. وأفادت الدراسة أف -الكاظمية -, والشركة العامة للصناعات القطنية-الكاظمية–للصناعات الصوفية 
وفق إدارة اجلودة البيئية  وحتليلو سلوؾ عناصر تكاليف األداء البيئي للمنظمة اـ احملاسيب قادر على قياسالنظ

ا عن غَتىا من ادلنظمات مبنتوج ادلنتجات بصورة صحيحة, وىذا ما ؽليزى وحتديد تكلفة ,(TQEM)الشاملة 
 جودة عالية وتكلفة أقل, ومن مث احملافظة على موقفها التنافسي. يذ

وأنو توجد  فضل,أنتاج على ضلو ة دُتّكن الشركة من تقدير كلف اإلف احملاسبة البيئيأوتوصلت الدراسة      
فزيادة األخَتة نتيجة عدـ مطابقة اجلودة البيئية على أساس  ؛تكاليف اجلودةعالقة بُت التكاليف البيئية و 

 رغبات الزبوف طرديًا يؤدي لزيادة التكاليف واألسعار وعكسًيا لقلة ادلبيعات والعكس صحيح.
 شر الوعي عن اجلودة بُت اإلدارة والعاملُت بصورة عامة واجلودة البيئية بصورةنوأوصى الباحثاف ضرورة      

يئية يف الشركات الثالث وحتديد مشاكل البيئة ادللوثة وكيفية تالفيها, وكذلك السعي لتطبيق احملاسبة الب ,خاصة
وبالتايل قياسها بشكل  ,غلاد قسم ملحق بقسم احلسابات يهتم بتحديد التكاليف البيئية وحصرىاإمن خالؿ 

اصة ادلتعلقة منها بالبيئة, و أيًضا ضرورة تطبيق دقيق, ومهمة القسم توفَت معلومات لعملية اختاذ القرارات وخ
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لتحسُت نظاـ  (ISO14000,14001,14020,14040,14060)وىي  ,معايَت األيزو اخلاصة باجلودة البيئية
 اإلدارة البيئية واحلد من التلوث.

 (: 2113دراسة )سرور, وعمر,  -4
 ,واالفصاح عنها بتقارير منفصلة اسهاوقي ىدؼ الباحثاف إىل إمكانية حتديد تكاليف اجلودة الكلية     

وإمكانية التوصل إىل مؤشرات ومقاييس جديدة لألداء تتناسب مع متغَتات البيئة الداخلية واخلارجية 
 . ودتثلت فرضية البحث بالتساؤؿ اآليت: ىل ؽلكن استعماؿ مؤشرات تكاليف اجلودة الكليةللشركات

داء االسًتاتيجي من خالؿ بطاقة العالمات ادلتوازنة مبناظَتىا الستة األ )ادلالية وغَت ادلالية( يف تقوًن ومقاييسها
 للوحدات االقتصادية ضمن بيئة التصنيع العراقية؟ .

ظهرت النتائج أف لتكاليف اجلودة الكلية أعلية كبَتة يف تقوًن األداء االسًتاتيجي من خالؿ توفَتىا أو      
فشل اخلارجي مقاييس ودتثل تكاليف ادلنع والتقييم والفشل الداخلي والرلموعة ادلقاييس ادلالية وغَت ادلالية. 

 ,ما تكوف مرتبطة بأىداؼ ادلنظمة قصَتة األجل, باإلضافة اىل أهنا دتثل مقاييس غَت مالية اوغالبً  ,مالية لألداء
عتمادىا كلًيا مع كل ىذا إمكانية استعماؿ تكاليف اجلودة واو وجودة العمليات الداخلية,  ,مثل رضا العمالء

من خالؿ إعداد بطاقة العالمات ادلتوازنة مبناظَتىا الستة) ادلايل, العمليات الداخلية, البيئة اجملتمعية, الزبوف, 
وذلك كوف ىذه ادلقاييس مرتبطة بأىداؼ كل منظور من ادلناظَت الستة باالعتماد  ؛التعلم والنمو, ادلخاطر(

 على ادلقاييس ادلالية وغَت ادلالية .
استعماؿ ادلقاييس ادلالية وغَت ادلالية لتكاليف اجلودة لتقوًن األداء ادلتكامل بوأوصت الدراسة الشركات      

والبعيدة ادلدى ضمن األداء االسًتاتيجي, وكذلك االىتماـ بكلف اجلودة  القصَتةوالسليم بُت األىداؼ 
 عالمات ادلتوازنة مبناظَتىا الستة. وربطها ببطاقة ال ,فصاح عنها بتقارير منفصلةواإل ,واحتساهبا

 (:2114دراسة )شلبي, وصفاء الدين, -5
تناولت الدراسة ىدؼ تصميم ظلوذج حاسويب لتحليل تكاليف اجلودة يكشف العالقة اإلغلابية بُت      

 اخلفض للتكاليف وحتسُت اجلودة.
ادلشكلة التساؤؿ اآليت:) ىل  واعتمد البحث يف حتديد ادلشكلة منهجية الدراسة اليت تنظم طريقة حل     

ؽلكن بناء ظلوذج كمي ػلمل على احلاسوب لتحليل تكاليف اجلودة؟ وىل ؽلكن أف يساعد النموذج يف التعرؼ 
 على حتسُت اجلودة وخفض الكلفة يف آٍف واحد؟(. 
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وسلك البحث خطة بناء النموذج الذي ػلقق االستجابة للهدؼ الرئيس) خفض الكلفة من خالؿ      
: )تكاليف اجلودة ادلكونات والعالقة, استعراض ىي ,( خطوات متتابعة ومتكاملة4سُت اجلودة(, من )حت

بعض النماذج الكمية لتحليل تكاليف اجلودة, النموذج ادلقًتح اذليكل وادلتطلبات, صياغة النموذج وآلية 
 تشغيلو وحتميلو حاسوبًيا(.

غَت و  ,وادلستقبلية ,الثة أصناؼ من التكاليف )احلاليةوتضمنت نتائج البحث اعتماد النموذج على ث     
معيار اخلفض يف التكاليف اإلمجالية للجودة مقابل الزيادة يف تكاليف التحسُت, وكشف النموذج و نظورة(, ادل

 جوانب الضعف والقوة يف شركات الدراسة مبا يساعد على ربط نتائج ادلعاجلة بالتحسُت ادلستمر.
 (:2115دراسة)إبراهيم,  -6

إىل إمكانية  -دراسة حالة –ىدفت الدراسة اليت أجريت على مستشفى بٍت وليد العاـ يف طرابلس ليبيا      
, ومعرفة مدى توفَت الشاملة من حيث ادلفهـو واألعليةصياغة إطار مفاىيمي متكامل دلفهـو تكاليف اجلودة 

دقيقة وذات منفعة لإلدارة من خالؿ أنظمة تكاليف اجلودة الشاملة بقطاع اخلدمات من توفَت معلومات 
لقياس تكاليف  ومدى إمكانية توفر ظلوذج زلاسيب ومناىج قياسها وتبويبها, وحتليلها دراسة تكاليف اجلودة

 وليد العاـ يساىم يف الرقابة لعناصر تكاليف اجلودة الشاملة. اجلودة يف مستشفى بٍت
منها: ادلنهج االستنباطي  ,مي بقصد حتقيق األىداؼواستخدـ البحث رلموعة من ادلناىج للبحث العل     

ؼلي الستعراض الدراسات السابقة وعرض اإلطار للتعرؼ على طبيعة ادلشكلة وصياغة الفروض, وادلنهج التار 
 ادلنهج الوصفي التحليلي لعمل الدراسة التطبيقية.هج االستقرائي الختبار الفروض, و ادلنالفكري, و 

أف نظم التكاليف احلالية يف مجيع ادلنشآت الصحية الليبية تقـو بتوفَت  إىل ةوخلصت نتائج الدراس     
معلومات تتسم بالدقة وادلنفعة عن تكاليف اجلودة الشاملة, وأف ىناؾ عوامل مؤثرة غلب السيطرة عليها تؤثر 

يف عدـ درايتهم يف ارتفاع ىذه التكاليف, باإلضافة إىل وجود حتديات تنظيمية تتعلق بقطاع اخلدمات الصحية 
 الكافية بطبيعة العمليات التشغيلية والتنظيمية خاصة فيما يتعلق باخلدمات.

وبذؿ  ,اجلودة الشاملة للمنشآت الصحية إدارةقيق االندماج الكامل لفلسفة وأوصت الدراسة بضرورة حت     
فلسفة  بٍتدارة العليا لتإلمجيع الطاقات يف سبيل حتقيقها لالرتقاء مبستوى اخلدمات الصحية, و كذلك دعم ا

اجلودة الشاملة, وإلزاـ مجيع ادلستشفيات العاملة بدولة ليبيا بضرورة االىتماـ بتكاليف اجلودة سواء كانت 
 .تمر جلوانب الضعف للمنشأة الصحيةوالعمل على قياسها بتقارير منفصلة, والتقييم ادلس ,ظاىرة أو سلفية
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 :( 2115دراسة )سرور, و عبدالمجيد , -7
, وكذلك إبراز ادلقاييس ادلالية وغَت ادلالية لف اجلودة بتقوًن األداء اجلامعيىدفت الدراسة إىل بياف أعلية ك     

 لتكاليف اجلودة الشاملة, وكذلك حتديد زلاور اجلودة بالتعليم العايل.
لتعليم العايل لصعوبة وتركزت مشكلة البحث الرئيسة يف قلة االىتماـ بتحديد تكاليف اجلودة الشاملة با     

اء اجلامعي. وتبُت أعلية حتديد عناصر تكاليف اجلودة يف الوحدات اخلدمية وما ذلا من دور يف تقوًن األد
للتمكن من تكوين صورة  ؛ضرورة وضع معايَت لتقييم جودة العملية التعليمية مبدخالهتا وسلرجاهتا كافة البحث

ينها من أجل استمرار ادلؤسسة التعليمية وبقائها يف عصر وسبل تطورىا وحتس ,واضحة عن واقع اجلودة
 وحتقيق األداء ادلتميز.  ,ادلنافسة

يساعد يف تقوًن  ووجودىا وأظهرت النتائج أف توفر ادلقاييس ادلالية وغَت ادلالية لتكاليف اجلودة الشاملة     
 األداء شلا ؽُلّكن ادلؤسسة اجلامعية من حتسُت األداء الكلي ذلا . 

ضرورة تقوًن أداء ادلؤسسة اجلامعية باستعماؿ ادلقاييس ادلالية وغَت ادلالية لتكاليف ب الدراسةوأوصت      
 أداة مهمة لقياس األداء الكلية للمؤسسة اجلامعية. تعداجلودة الشاملة واليت 

 (: 2116دراسة )الموسوي,  -8
ة التوصل إىل ظلوذج مقًتح لالعًتاؼ , بغيوحتليلها ىدؼ البحث إىل دراسة تكاليف اجلودة اخلفية     

 واحملاسبة عنها وفق ادلعايَت الدولية للمحاسبة, ومبا يتوافق مع متطلبات البيئة االقتصادية العراقية.
 وأعليتها منها: ما طبيعة دراسة تكاليف اجلودة اخلفية ,ودتثلت مشكلة البحث يف تساؤالت مطروحة     

ًضا ما إمكانية تقدًن أظلوذج مقًتح لالعًتاؼ واحملاسبة عن تكاليف اجلودة بالنسبة للوحدات االقتصادية؟ وأي
 للتطبيق يف البيئة االقتصادية العراقية؟ اخلفية على وفق ادلعايَت الدولية للمحاسبة يكوف قاباًل 

هبا إىل  واكتسب البحث أعليتو من أعلية زلاسبة تكاليف اجلودة الظاىرة واخلفية ودور ادلعلومات ادلتعلقة     
 اختاذ قرارات سليمة تساعد على بقاء ادلنظمة واستمرارىا وقدرهتا على ادلنافسة ألجٍل طويل.  

يعطي صورة واضحة إلدارة الوحدة لوكانت أىم نتائج الدراسة ىو االعًتاؼ بتكاليف اجلودة اخلفية      
اح ظلوذج زلاسيب لالعًتاؼ واحملاسبة االقتصادية عن مقدار تكاليف اجلودة اخلفية اليت تتحملها, وؽلكن اقًت 

 للتطبيق يف الشركة عينة البحث. عنها وفق ادلعايَت الدولية للمحاسبة ويكوف قاباًل 
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 ثانًيا : الدراسات األجنبية:
 (:Rasamanie & Kanapathy, 2011 دراسة ) -1

ذلك عن طريق مسح حاولت الدراسة مستكشفة الصعوبات اليت صادفت وتصادؼ الشركات يف ماليزيا و      
عليها بعد  باإلضافة إىل ادلنافع اليت حصلت ,COQميداين بأسئلة تتعلق بالعوائق اليت واجهت يف تطبيق 

 .COQ تطبيقها لػػ
 ىي  %( منظمة من رلتمع الدراسة39.3) أو 33وكشفت نتائج الدراسة بأف ادلنظمات الوحيدة الػ      

 ادلنظمة,وأشارت النتائج بأف ىناؾ قلة تعاوف بُت األقساـ داخل . COQادلنظمات الوحيدة اليت طبقت نظاـ 
ىذه ادلنظمات, لكن يف الوقت كانا التحديُت األكثر اللذين واجها وكذلك صعوبة احلصوؿ على البيانات علا  

دمات ذات جودة نفسو استفادت منظمات الدراسة من شليزات النظاـ من خالؿ حصوذلا على منتجات/خ
 عمالئها. ال رضعالية كانت زل

 (: Thomasson & Wallin, 2013دراسة ) -2
ىدفت الدراسة إىل تطوير وحتسُت مستمر عرب إغلاد إطار مفاىيمي لقياس تكاليف اجلودة الرديئة      

COPQ  نتاج للشركة الصناعية يف السويد زلل الدراسة.يف عمليات اإلومراقبتو 
 حتديد كلف اجلودة الرديئة يف عينة البحث, كذلك وخلصت نتائج البحث إىل عدـ وجود تأكيد يف     

 .فية أو ادلستًتة وبصورة معربةتقارير التكاليف ادلوجودة يف الشركة ال تعكس بصورة حقيقية تكاليف اجلودة ادلخ
 :(Sailaja  & Viswanadhan, 2015)دراسة  -3

يف كل أنشطة ادلنظمة زلل  وحتديدىا ىدفت الدراسة إىل قياس كلف اجلودة اخلفية ادلباشرة وغَت ادلباشرة     
الدراسة وحتليلها, وحتديد كل عناصرىا ادلخفية يف كل النشاطات الوظيفية يف كل ادلستويات اإلدارية, ومدى 

 تأثَتىا على وضع ادلنظمة ادلايل وذلك عن طريق مسح ميداين تطبيقي يستهدؼ الشركات الصناعية يف اذلند .
قة ظهور  عناصر كلف اجلودة ادلخفية أو ادلستًتة ثالثة أضعاؼ من عناصر  وخلصت الدراسة إىل حقي     

تكاليف اجلودة ادلباشرة يف التصنيع, وكاف من ادلمكن ختفيضها أو التغلب عليها بواسطة التتبع الصحيح ذلا 
 والبحث عن جذور أسباهبا..

  (:Neyestani & Juanzon,2017)دراسة  -4
والسعي اىل ختفيض الزبوف,  مثل رضا ,دة كفاءة ادلنظمات إلصلاز أىدافهالقد ىدفت الدراسة إىل زيا     

والتأخَت يف  ,هناء العوادـإو  ,وعدـ تطابق ادلواصفات للمنتج ,مثل العيوب ,نتاج والتكاليفادلشكالت يف اإل
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صناعية الوقت بواسطة تقليل كلف اجلودة, وذلك باستخداـ ادلنهج الوصفي االستقرائي يف شركات الفلبُت ال
 يف رلاؿ البناء.

تكاليف الإمكانية أف تقـو الشركات بتحقيق رغبات الزبائن من خالؿ ختفيض  عنوكشفت الدراسة      
, وأكدت الدراسة وجهة النظر اليت تشَت إىل ختفيض والسيطرة عليها للمشاريع اإلنشائية النوعية)ادلنع والتقييم(

 زيادة كلف ادلنع والتقييم. كلف اجلودة الكلية على مدى الوقت من خالؿ
كإدارة تسويقية تكوف  ISO 9001وبينت النتائج أف أغلب الشركات زلل البحث تبنت نظاـ اجلودة      

نتاج أو ها يف اإلهمن أف تستخدمها بشكل فّعاؿ حلل ادلشاكل اليت تواج مبثابة دعاية ذلا يف السوؽ, بداًل 
 فشل الداخلي واخلارجي ولتخفيضها يف مستوى أمثل.األداء التنظيمي ويف احلد من تزايد كلف ال

 -:طار النظري للدراسةاإل
 Costs of Quality (COQ)تكاليف الجودة :

من خالؿ توفَت البيانات وادلعلومات الالزمة وادلالئمة لالستخداـ  مهمة وظيفةنظاـ التكاليف  يؤدي     
 . ا بأعلى قدر من الكفاءة والفعاليةالداخلي, وبالشكل الذي يساعد اإلدارة على أداء وظائفه

% من ادلبيعات للشركات 15-%5ما بُت ( (Kent من قَِبل COQوقد ُقّدرت التكاليف الكلية للجودة      
% من ادلبيعات لشركات اخلدمات والتصنيع يف الواليات 35-%20حبوايل  ((Crosbyيف بريطانيا, ومن قِبل 

 ,Sower&Quarles) .% من العائدات أو اإليرادات10ضلو  ((Feigenbaumادلتحدة األمريكية, و من ِقبل 

2007: 122). 
ات من القرف يأثناء دراستو لتكاليف اجلودة يف اخلمسين Juran & Godfery, أشار يف ضوء ما سبقو      

يف ما ؼلص تكاليف عدة مهمة  انقاطً  موظفُت داخل الشركات, أف ىناؾالعشرين من قبل بعض األقساـ لل
 ىي:تعريفات جدير بذكرىا, ودة قبل البدء يف عرض الاجل

ىذه وكانت قيمة ظهرت تكاليف اجلودة أكرب شلا ىو عليو يف التقارير احملاسبية ألكثر الشركات,  -
% من تكاليف 40-25% من إمجايل قيمة ادلبيعات, أو ما بُت  30 -% 10التكاليف ما بُت 

  بعض اآلخر منها سلفية.وكانت من ىذه التكاليف مرئية وال ,التشغيل
 معظم ىذه الكلف كانت نتيجة النوعية الرديئة يف ظل غياب ادلعايَت , كاف من ادلمكن جتنبها . -
 مل تكن ىناؾ مسئولية واضحة لدى إدارة تلك الشركات للعمل على جتنب تكاليف اجلودة الرديئة  -

Godfery , 1999, p:251) . & Juran ) . 
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ويلـز توفَت البيانات  ,كد أعلية دراسة تكاليف اجلودة موضع اىتماـ وحتليل وقياس جادوشلا سبق غلعلنا نؤ      
ادلعلومات الالزمة وادلالئمة لالستخداـ الداخلي عن ىذه التكاليف ومبا غلعل إدارة ىذه ادلنظمات تؤدي و 

 دورىا بأفضل قدر من الكفاءة والفعالية يف حتقيق الربح و احلصوؿ على ميزة تنافسية .
 Concept Costs of Qualityمفهوم تكاليف الجودة: 

"عن الفرؽ بُت تكلفة ادلنتج الفعلية, وتكلفة ادلنتج  Hansen & Mowenتكاليف اجلودة كما يراىا  تُعربر      
ادلنخفضة اليت ؽلكن أف حتدث إذا مل يكن ىناؾ إمكانية حلدوث خدمات غَت مطابقة, وفشل ادلنتجات, 

ىل تعريف تكاليف إ ((Arenasأشار و  (Hansen & Mowen,2003: 442)لتصنيع". ووحدات معيبة يف ا
أو التكاليف اليت تنشأ كنتيجة ( إنتاج منخفض اجلودة. ا: تلك التكاليف ادلرتبطة مبنع )اجلودة بأهن

(Arenas,2014: 28)وببساطة ؽلكن القوؿ بأهنا تكاليف تدين أوي " عدـ مطابقة ادلنتج للمواصفات. أو ى , 
من الدرادكة والشبلي  ل  (. ويعرّفها كُ 161: 2012دودين, . )ف( مستوى جودة ادلنتج أو اخلدمة")ضع

 ( بأهنا: التكاليف ادلطلوب حتملها إلنتاج السلع واخلدمات مبستوى اجلودة احملدد ذلا.71: 2002)
 التوافق : رلموع ُكلف ف تكاليف اجلودة تعٍتأJafari & Rodchua  (2013 :3 )ومن وجهة نظر
Conformance  Costs  وُكلف عدـ التوافقNon- Conformance Costs  مع ادلعايَت, حيث يشمل حدوث

, بينما ػلدث النوع الثاين عدـ التوافق عند فشل ادلنتج أو Poor of Qualityالنوع األوؿ دلنع اجلودة الرديئة 
 اخلدمة وذلك بسبب اجلودة الرديئة.

 Costs of Quality Elementsعناصر تكاليف الجودة : 
 ,أربعة تقسيمات وأصناؼ على اتكاليف اجلودة عمومً   Feigenbaumـ صّنَف الكاتب1960بداية العاـ  يف

نع, ( وىي: )تكاليف الوقاية أو ادل20: 2006كما يؤكد ذلك بابكر ),  Juranذلك العامل جورافعلى وأيده 
فقد , Crosbyف الفشل اخلارجي (. أما العامل كروسيب تكاليتكاليف التقييم, وتكاليف الفشل الداخلي, و 

 :( 101: 2007ا )رليد, والزيادات, ُت علمشل ىذه التصنيفات يف قسمُت رئيس
تضمن كل التكاليف لضماف أف ادلنتجات تنتج بال عيوب, تواليت  مة )المطابقة(:ءتكاليف الموا -1

 وتشمل :
 .  Prevention Costsتكاليف الوقاية  - أ

 .Appraisal Costsقييم تكاليف الت - ب
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تضمن كل التكاليف احلاصلة بسبب وجود عيوب يف ت يتوال مة )المطابقة(:ءتكاليف عدم الموا -2
 اجلودة حتدث يف ادلرة األوىل من اإلنتاج :

 .  Internal Failure Costsتكاليف الفشل الداخلي  - أ
 .  External Failure Costsتكاليف الفشل اخلارجي  - ب

ىناؾ اتفاؽ على أف ىناؾ أربعة أنواع لتكاليف اجلودة حسب تقسيمات اجلمعية  يفاتويف كل التصن     
 :ASQ ( Sower,et.al.,2007,122) األمريكية للجودة 

وتنفيذه  وىي التكاليف اخلاصة بتخطيط نظاـ اجلودة:  Prevention Costs: تكاليف الوقاية أو المنعأوًل 
 دلطلوبة و مبستويات اقتصادية. و أمثلتها :االذي يؤّمن ادلطابقة للجودة  وصيانتو,

 وضع نظم اجلودة وتطويرىا . -
 ىندسة اجلودة. -
 التدريب على اجلودة يف العمل من ادلوظفُت . -
 أنشطة الرقابة اإلحصائية . -
 . (Juran & Godfery,1999:256 )ادلراجعة العكسية لفعالية نظم اجلودة.  -
درجة التطابق مع متطلبات  وىي التكاليف ادلتعلقة بتحديد: Appraisal Costs: تكاليف التقييم اثانيً 

 . ومن أمثلتها :اجلودة
 تكلفة فحص دقة ادلدخالت والعمليات وادلخرجات.  -
 .وجتهيزىا تكلفة تفتيش بيانات االختبار -
 التحقيق يف مشاكل اجلودة وتقدًن تقارير بذلك. -
 . ( Juran & Godfery,1999:256)إجراء استطالع العمالء يف تدقيق اجلودة.  -
: وىي التكاليف ادلتحققة نتيجة فشل ادلنتجات  Internal Failure Costsا: تكاليف الفشل الداخليثالثً 

. "أو ىي الكلف ادلرتبطة لتلبية دة قبل نقل ملكيتها اىل ادلستهلكأو اخلدمات أو ادلواد يف تلبية احتياجات اجلو 
 ,Juran & Godfery, 1999)ر عملية قابلة للتجنب.حاجات ظاىرة أو ضمنية للزبوف وادلتضمنة خسائ

p:253) ( أمثلة ذلا  168 -167:  2012. وحدد جودة )منها : 
 وجود العادـ أو اخلردة بسبب عدـ القياـ بإصالحها بطريقة عادية. -
 إعادة العمل إلعادة تصليح ادلنتج ادلعيب. -
 إعادة الفحص وتشغيل البيانات . -
 . نتاج لتجنبو مستقباًل إلتكلفة حتليل الفشل وعيوب ا -
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التكاليف الناجتة عن فشل ادلنتجات يف تلبية  : External Failure Costs: تكاليف الفشل الخارجيارابع  
ىل ادلستهلك ."أو الكلف ادلرتبطة بوجود معيب يف ادلنتج بعد استالمو من إمتطلبات اجلودة بعد نقل ملكيتها 

 :(  (Juran & Godfery , 1999, p:255ية ومن أمثلتها الزبوف وتكوف ىذه الكلف يف الغالب سلف

 اخلصومات للعميل . -
 العقوبات القانونية بسبب رداءة الصنع. -
 خسائر ادلبيعات الناجتة عن سوء السمعة يف السوؽ. -
 اخلسائر يف الدخل لوجود العادـ ". -

 ىي : ,أخرى من تكاليف اجلودة اويرى البعض أنواعً 
 : Hidden Quality of Costsلخفية كلف الجودة المستترة أو ا -

اجلودة غَت ظاىرة تسمى  لتكلفةًعا وانأ تكاليف اجلودة الظاىرة أو ادلعروفة فإف ىناؾ أنواعباإلضافة إىل      
وتشكل أثرًا كبَتًا على األرباح على ادلدى , التكاليف غَت ادلنظورة تكاليف اجلودة ادلستًتة أو ادلخفية, وتسمى

وكذلك اآلثار , اليف ادلتمثلة فيما تفتقده ادلنشأة من أرباح نتيجة فقداف العمالء احلاليُتالبعيد وىي التك
 السلبية نتيجة فقداهنا عمالء زلتملُت وىذه التكاليف يصعب قياسها.

 : Poor Quality of Costsكلف الجودة الرديئة 
تكاليف اإلخفاؽ إىل الفرؽ ما بُت  ؽلثل ىذا النوع من الكلفة يف تكاليف اإلخفاؽ أو عدـ التطابق, وتشَت

, وتشكل أية إخفاقات انعداـالتكاليف احلقيقية إلنتاج السلعة أو إرساؿ اخلدمة وبُت التكاليف يف ظل عدـ 
% من تكاليف 90 -%70 وقد وبلغت, ىذه التكاليف أعلى تكاليف تتعلق بتحقيق اجلودة يف الشركات

 (.80: 2015اجلودة الكلية. )إبراىيم, 
 ا وادلتعلقة باجلودة كبَتٌ إمجايل تكاليف اجلودة السابقة الذكر مبختلف مكوناهت فم فإوعلى ضوء ما سبق,      
ما مل تعِط اإلدارة االىتماـ الكايف ذلذا األمر,  اجدً  اىل أف يصبح إمجايل التكاليف مرتفعً إ, وىذا يؤدي اجدً 

, حيث مل تعد تكاليف اجلودة خاصة كاليفت دقيقة وشاملة لكل ىذه التويستوجب عليها توفَت معلوما
إف العالقة بُت ىذه التكاليف تنعكس على  ,لتشمل مجيع األنشطة يف ادلنشأة باإلنتاج فقط بل تعدى ذلك

فإنفاؽ لاير واحد على تكاليف الوقاية سوؼ  ,(2-4" والذي يظهر يف الشكل )100:  10: 1قانوف "
 لاير على تكاليف الفشل .  100رياالت على تكاليف التقييم و  10يوفر 

 100:  10:  1قاعدة  يوضح2الشكل 
 
 
 

 

 

 
 

 
 (. 25:  2002) البكري,  ادلصدر:
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ولتوضيح العالقة بشكل أكرب بُت مكونات تكاليف اجلودة األربعة ) الوقاية , التقييم, الفشل الداخلي,      
 الفشل اخلارجي( توجد وجهتا نظر لسلوؾ تكاليف اجلودة:

 وجهة النظر التقليدية لتكاليف الجودة : -
ف الوقاية والتقييم, واليت تفًتض بأف تكاليف الفشل الداخلي واخلارجي تنخفض مبقدار الزيادة يف تكالي     

ىل احلد األدىن, كما يبُت ذلك إتصل تكاليف اجلودة ما ف ادلستوى األمثل للجودة ػلدث عندأكما تفًتض ب
        (.36: 2014الصفر. )محودة,  ىل مستوىإستحالة مستوى العيوب يف التصنيع بافًتاض ا 3الشكل رقم 

 

 يوضح النظرة التقليدية لتكاليف الجودة3شكل رقم 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (.36: 2014ادلصدر: )محودة, 
منحٌت تكاليف )الوقاية والتقييم( و  يف ادلطابقةويبُت الشكل السابق وجود عالقة عكسية بُت منحٌت تكال     

وأف احلد األدىن دلنحٌت إمجايل تكاليف اجلودة ؽلثل نقطة تقاطع  )الفشل الداخلي واخلارجي(, عدـ ادلطابقة
 منحٌت تكاليف ادلطابقة مع منحٌت تكاليف عدـ ادلطابقة .

 وجهة النظر الحديثة لتكاليف الجودة : -
 Zeroل يتحقق عند مستوى صفر من العيوبأما وجهة النظر احلديثة فتتمثل يف أف مستوى اجلودة األمث

Defects التكاليف الكلية تكوف عند أقل مستوى ذلا عند مستوى صفر من العيوب, وػلدث ىذا , حيث إف
عندما تزداد تكاليف عدـ ادلطابقة )الفشل الداخلي واخلارجي( بنسبة ازدياد ادلنتجات ادلعيبة, أما تكاليف 

ما يقرب ىل إ ادلطابقة )الوقاية والتقييم( فتزداد بشكل طفيف يف البدء, مث تنخفض بنسبة اطلفاض العيوب
 .4. ويوضح ذلك الشكل رقم (32: 2008الصفر. )جاسم,
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 Costs of Quality Significances: همية قياس تكاليف الجودةأ
 :حتتل أعلية كبَتة من خالؿ اآليت, فإف تكاليف اجلودة على ضوء ما سبق

من فرؽ العمل اخلاصة  أف بيانات اجلودة تكوف متوفرة بسهولة أكثر وذلك بسبب وجود بيئة جيدة -1
 .(Rasamanie & Kanapathy,2011 :244) .وحتليلهاجبمع البيانات 

ف اجلودة إإذ  ؛اجلودة بتكلفة ادلنتج أو اخلدمة إف اجلودة مرتبطة باألداء ادلايل من خالؿ توضيح عالقة -2
ادلقاييس ادلالية يف  ىل حتسُت األداء ادلايل باالعتماد علىإوبالتايل  ,ىل ختفيض التكاليفإالعالية تؤدي 

 ختفيض كلف الفشل وحتسُت اإلنتاجية .
توفر تكاليف اجلودة الشاملة معلومات ورؤية واضحة عن واقع التنفيذ الفعلي عن تنفيذ إجراءات  -3

 معاجلة اجلودة والتعرؼ على احللوؿ.
قتصادية وربطها مع أهنا عنصر مهم يف ارتباط اجلودة باالسًتاتيجية العامة للوحدة االب ىل اجلودةإينظر  -4

 .القصَتة األجل والطويلة األجلأىدافو 
والتعرؼ على نقاط القوة  ,ىل متابعة تكاليف اجلودة لكل نشاط من أنشطة سلسلة القيمةإأهنا تؤدي  -5

 (.217:  2015والضعف يف كل نشاط من األنشطة . )سرور, و عبداجمليد, 

 يوضح النظرة احلديثة لتكاليف اجلودة. 4شكل رقم 
 ( 32: 2008ادلصدر: )جاسم,
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, وىو ما أكده معهد احملاسبُت اإلداريُت يةىل حتقيق ميزة تنافسإيؤدي االىتماـ بقياس اجلودة  -6
زة يف دراسة لو أف ادلنظمات اليت هتتم بإدارة تكلفة اجلودة واحملاسبة عنها لديها مي IMAاألمريكي 

 .(30:  2010)احلديثي,  .تنافسية عن غَتىا من ادلنظمات
 :وتحليلها عرض نتائج الدراسة الميدانية
  (Sample K-S -1) سمرنوف( -ولمجروفك اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار

مسرنوؼ  -من أجل اختبار البيانات ىل تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال, فقد مت استخداـ اختبار كوجملروؼ     
ألف معظم االختبارات ادلعلمية تشًتط أف يكوف توزيع  ؛يف حالة اختبار الفرضيات اويعد االختبار ضروريً 

ف القيمة االحتمالية لكل زلور أكرب من إحيث  ؛نتائج االختبار 1رقم  البيانات طبيعًيا. ويوضح جدوؿ
0.05 (0.05  <sig. ), وؽلكن استخداـ االختبارات  ,وىذا يدؿ على أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

 ادلعلمية بكل ثقة.
 1جدول رقم 

 (sample Kolmogorov-Smirnov-1)اختبار التوزيع الطبيعي 

 المحور
عدد 

 اتالفقر 
 Zقيمة 

القيمة 
 الحتمالية

 0.169 1.111 15 احملور األوؿ: مدى إدراؾ أعلية قياس تكاليف اجلودة.

 0.191 1.083 13 احملور الثاين: مدى توفر البنية األساسية لقياس تكاليف اجلودة.

 0.501 0.827 10 احملور الثالث: مدى تطبيق زلاسبة تكاليف اجلودة.

 0.100 1.224 9 تكاليف اجلودة مبستوى اخلدمة.احملور الرابع: عالقة 

 0.335 0.944 47 جميع المحاور
 

 عرض وتحليل فقرات استبانة الدراسة:
 بيانات عامة: -
 :يتضح ذلك من خالؿ اجلدوؿ اآليت حسب نوع الجنس :بيع أفراد العينة توز  -
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 سب متغَت اجلنسحبيوضح توزيع عينة الدراسة  2جدوؿ رقم 
 النسبة المئوية لتكرارا نوع الجنس

 %97.7 42 ذكر

 %2.3 1 أنثى

 %100.0 43 المجموع

 يتضح ذلك من خالؿ اجلدوؿ اآليت: : حسب الفئة العمريةبتوزيع أفراد العينة  -

 سب متغَت العمرحبيوضح توزيع عينة الدراسة  3جدوؿ رقم 

 يتضح ذلك من خالؿ اجلدوؿ اآليت:  : حسب المؤهل العلميبتوزيع أفراد العينة  -
 سب متغَت ادلؤىل العلميحبيوضح توزيع عينة الدراسة  4جدوؿ رقم
 النسبة المئوية التكرار نوع المؤهل

 %2.3 1 دبلـو متوسط

 %83.7 36 وريوسبكال

 %9.3 4 ماجستَت

 %4.7 2 دكتوراه

 %100.0 43 المجموع

 يتضح ذلك من خالؿ اجلدوؿ اآليت: :حسب  التخصصبتوزيع أفراد العينة  -
 سب متغَت التخصصحبيوضح توزيع عينة الدراسة 5جدوؿ رقم 

 النسبة المئوية التكرار نوع التخصص

 %67.4 29 زلاسبو

 %9.3 4 إدارة أعماؿ

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية

 %27.9 12 سنو 30اقل من 

 %60.5 26 سنو 40-30من 

 %11.6 5 سنو 50-41من 

 %100.0 43 المجموع
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 النسبة المئوية التكرار نوع التخصص

 %2.3 1 اقتصاد

 %4.7 2 علـو مالية ومصرفية

 %16.3 7 غَت ذلك

 %100.0 43 المجموع

  : حسب سنوات الخبرةبتوزيع أفراد العينة  -
 يتضح ذلك من خالؿ اجلدوؿ اآليت:
 سب متغَت اخلربةحبيوضح توزيع عينة الدراسة  6جدوؿ رقم

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 %39.5 17 سنوات 5قل من أ

 %37.2 16 سنوات 10-5من 

 %9.3 4 سنوات 15-11من 

 %14.0 6 كثرأسنو ف 15من

 %100.0 43 المجموع

  : حسب عدد دورات الجودةبتوزيع أفراد العينة  -
 يتضح ذلك من خالؿ اجلدوؿ اآليت:
 سب متغَت دورات اجلودةحبيوضح توزيع عينة الدراسة  7جدوؿ رقم 

دورات التي حصلت عليها في عدد ال
 مجال الجودة

 النسبة المئوية التكرار

اتدور  1-5  23 53.5% 

اتدور   10-6 1 2.3% 

 %2.3 1 دورات 10كثر من أ

 %41.9 18 ال يوجد

 %100.0 43 المجموع
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يتضح ذلك من خالؿ اجلدوؿ  :حسب عدد دورات المحاسبة اإلدارية والتكاليفبتوزيع أفراد العينة  -
 :اآليت

 سب متغَت دورات احملاسبة والتكاليفحبيوضح توزيع عينة الدراسة  8جدوؿ رقم 
 النسبة المئوية التكرار عدد الدورات

 %51.2 22 دوره 5 -1من 

 %2.3 1 دورات 10- 6من 

 %46.5 20 ال يوجد

 %100.0 43 المجموع

  :حسب المركز الوظيفيبتوزيع أفراد العينة  -
 دوؿ اآليت:يتضح ذلك من خالؿ اجل

 سب متغَت الوظيفةحبيوضح توزيع أفراد العينة  9جدوؿ رقم
 النسبة المئوية التكرار الوظيفة

 18.6 8 مدير ادارة

 16.3 7 رئيس قسم

 44.2 19 زلاسب

 20.9 9 غَت ذلك

 100.0 43 المجموع
      

بأف تلك  كن االستنتاجة لعينة الدارسة ؽلوأخَتًا وبعد تفحص النتائج السابقة ادلتعلقة بالعوامل الدؽلوغرافي      
األسئلة ادلطروحة يف  عنالنتائج يف رلملها توفر مؤشرًا ؽلكن االعتماد عليو بشأف أىلية أفراد العينة لإلجابة 

 .ص النتائج ادلستهدفة من الدارسةومن مث االعتماد على إجاباهتم أساًسا الستخال ,االستبانة
 اختبار الفرضيات :

 نات تكاليف الجودة  :بيا -    
 One Sample- T)للعينة الواحدة  Tأسئلة الدراسة وغرض حتليلها, فقد مت استخداـ اختبار  عنلإلجابة      

test) فقرات  وحساب ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري وكذا الوزف النسيب لكل فقرة وذلك لتحليل
احملسوبة أكرب من  tد العينة يوافقوف على زلتواىا إذا كانت قيمة غلابية مبعٌت أف أفراإاالستبانة, وتكوف الفقرة 
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والوزف النسيب أكرب من  0.05أقل من  (.sig), أو أف القيمة االحتمالية 1.96اجلدولية واليت تساوي  tقيمة 
صغر من احملسوبة أ t%, وتكوف الفقرة سلبية مبعٌت أف أفراد العينة ال يوافقوف على زلتواىا إذا كانت قيمة 60

أو الوزف النسيب أقل من  0.05أكرب من  .sig, أو أف القيمة االحتمالية 1.96اجلدولية واليت تساوي  tقيمة 
 .   0.05%, وتكوف آراء أفراد العينة يف الفقرة متوسطة إذا كانت القيمة االحتمالية ذلا أكرب من 60

 الفرضية األولى :
 دى أهمية قياس ومحاسبة تكاليف الجودة""تدرك إدارة المستشفيات الخاصة اليمنية م

ادلعياري والوزف حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ للعينة الواحدة و  Tولغرض التحليل, مت استخداـ اختبار    
النتائج آلراء أفراد عينة الدراسة يف فقرات احملور األوؿ )مدى إدراؾ 10, ويبُت اجلدوؿ رقم النسيب لكل فقرة

 :لوزف النسيب وادلتوسط احلسايب ىيياس تكاليف اجلودة( وبينت النتائج أف أعلى فقرة حسب ااإلدارة ألعلية ق
 t",  وقيمة 4.12%", وادلتوسط احلسايب يساوي"82.4" حيث بلغ الوزف النسيب " 1يف الفقرة "     

االحتمالية  ", وبلغت القيمة1.96اجلدولية اليت تساوي " t" وىي أكرب من قيمة 10.019احملسوبة تساوي "
" شلا يدؿ على أنو )يوجد إدراؾ لدى إدارة ادلستشفيات اخلاصة يف اليمن 0.05وىي أقل من " ,"0.000" 

ىذه الفقرة تعترب من البديهيات  من أفبتحسُت جودة اخلدمات ادلقدمة يف منشآهتم الطبية (, وعلى الرغم 
سوؽ, لكن وجب علينا القياـ بقياس ىذه وادلسلمات لدى إدارة  كل مستشفى تسعى لتحسُت مسعتها يف ال

 الفقرة كوهنا تعترب اخلطوة األوىل يف تبٍت وتطبيق قياس تكاليف اجلودة لدى اإلدارات ادلستهدفة.
 أقل فقرة يف احملور حسب الوزف النسيب وىي : 10كما بينت نتائج اجلدوؿ رقم     
اجلدولية  t" وىي أقل من قيمة 1.000حملسوبة "ا t%", وقيمة 64.2" بلغ الوزف النسيب "6يف الفقرة "     

" وىي 0.323" , والقيمة االحتمالية تساوي "3.21", وادلتوسط احلسايب يساوي "1.96اليت تساوي "
 , وىذا يدؿ على أف )عقد دورات تدريبية للعاملُت يف رلاؿ قياس تكاليف اجلودة a=0.05أكرب بالطبع من "

لى التدريب يف وما يؤكد ذلك توزيع أفراد العينة السابق حسب حصوذلم ع ( يتم بدرجة متوسطة,وتطبيقاهتا
 %" من أفراد العينة مل ػلصلوا على دورات يف رلاؿ اجلودة. 41.9ف ما نسبتو" إرلاؿ اجلودة, حيث 

إىل ضعف االىتماـ بعنصر التدريب وتأىيل  يعود اطلفاض مؤشر ىذه الفقرة ويرى الباحث أف سبب     
ن قبل إدارة اجلهات ادلعنية, وكذلك قلة وجود ادلراكز ادلتخصصة يف رلاؿ اجلودة لتدريب العاملُت العاملُت م

وتطوير مهاراهتم, بل يقتصر األمر يف تدريب ادلوظفُت على اكتساب اخلربة من خالؿ العمل فقط, وبالتايل 
 ُت لديها وحتسُت خرباهتم.فإف ادلستشفيات اخلاصة ال تتحمل أية تكاليف تنفقها يف سبيل تدريب العامل
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وبصفة عامة لنتائج جدوؿ احملور األوؿ, يتبُت أف ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات ) مدى إدراؾ اإلدارة      
وىو أكرب من  ,%"73.2, والوزف النسيب يساوي ""3.66سبة تكاليف اجلودة( يساوي "ألعلية قياس وزلا

 t" وىي أكرب من قيمة 4.606احملسوبة تساوي " tأف قيمة %", و 60الوزف النسيب ادلتوسط الذي يساوي "
, واالضلراؼ "0.05" وىي أقل من "0.000", والقيمة االحتمالية تساوي"1.96اجلدولية اليت تساوي "

", شلا يدؿ على أنو يوجد إدراؾ لدى إدارات ادلستشفيات اخلاصة اليمنية ألعلية 0.626ادلعياري يساوي "
وبناًء عليو   a=0.05اجلودة الشاملة بدرجة كبَتة وذلك عند مستوى داللة إحصائية قياس وزلاسبة تكاليف 

يتم قبوؿ الفرضية األوىل "تدرؾ إدارات ادلستشفيات اخلاصة يف اليمن ألعلية قياس تكاليف اجلودة الشاملة 
 ".وزلاسبتها

 11جدول رقم 
 همية قياس تكاليف الجودة()مدى إدراك أ يوضح تحليل فقرات المحور األول لفقرات الستبانة

 الفقرات م

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
معيا

ف ال
حرا

الن
 

سبي
 الن

وزن
ال

 

مة 
قي

T  ية
مال

لحت
مة ا

القي
 

1 
يوجد إدراؾ لدى اإلدارة بتحسُت جودة اخلدمات 

 ادلقدمة يف ىذه ادلنشأة الطبية .
4.12 0.731 82.4 10.019 0.000 

2 
ليف وجود رؤية واضحة مكتوبة تتضمن أىداؼ تكا

 اجلودة.
3.35 0.948 67.0 2.412 0.020 

3 
نفاقها إلًتشيد التكاليف وخاصة اليت يتم دارة هتتم اإل

 على ضماف جودة اخلدمة.
3.84 0.871 76.8 6.303 0.000 

 0.000 5.441 77.2 1.037 3.86 يتم قياس تكلفة اخلدمة الطبية اجلديدة بدقة تامة. 4

5 
ليف استخداـ معدات يؤخذ يف عُت االعتبار قياس تكا

 و الفحص واالختبار 
 وأدواهتا .

3.86 0.966 77.2 5.843 0.000 

6 
يتم عقد دورات تدريبية للعاملُت يف رلاؿ قياس وتطبيق 

 تكاليف اجلودة.
3.21 1.372 64.2 1.000 0.323 
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7 
يتم اختاذ القرارات لقياس تكاليف اجلودة بناًء على 

 حتليل جيد  .
3.53 0.909 70.6 3.859 0.000 

8 
يتم استخداـ عمليات الرقابة واإلحصاء يف قياس 

 تكاليف اجلودة الكتشاؼ اخلدمة ادلعيبة.
3.67 0.993 73.4 4.452 0.000 

9 
يتم وضع معايَت زلددة من قبل ادلنشأة لتصنيف اخلدمة 

 جيدة أو معيبة .
3.53 0.960 70.6 3.654 0.001 

10 
دمة قبل تقدؽلها يتم قياس تكاليف اختبار وجتريب اخل

 للعميل .
3.51 0.985 70.2 3.406 0.001 

11 
يتم حساب تكلفة مراجعة نظاـ اجلودة يف ادلنشأة 

 ,لضماف استمرارية ضبط اجلودة بشكل دقيق.
3.35 0.948 67.0 2.412 0.020 

12 
تسعى اإلدارة إىل توفَت أحدث ادلعدات واألجهزة 

 والربامج اليت حتقق جودة اخلدمة.
4.05 0.925 81.0 7.422 0.000 

13 
يتم ختصيص موازنة يف رلاؿ تطوير وحتسُت جودة 

 اخلدمة .
3.56 1.119 71.2 3.270 0.002 

14 
يعترب رضا العمالء عن جودة اخلدمة ىدؼ أساس لدى 

 اإلدارة.
4.02 0.938 80.4 7.151 0.000 

15 
تقـو اإلدارة بطلب االستشارة من اخلرباء إلجراء حتليل 

 يف ادلرتفعة .التكال
3.37 1.001 67.4 2.439 0.019 

 
 

 0.000 4.606 73.2 0.626 3.66 جميع الفقرات

 ".1.96" تساوي "42", ودرجة حرية "0.05اجلدولية عند مستوى داللة إحصائية " tقيمة 



 

222 

  م2079 ديسمرب ،(2العدد ) ،الثاني، اجمللد جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

  بن كليبد. سامل عبد اهلل مدى اىتماـ ادلؤسسات الطبية اخلاصة...

 : الفرضية الثانية
 فر الب نية األساسية واإلمكانات الالزمة لقياس تكاليف الجودة":امدى تو "

للعينة الواحدة وحساب ادلتوسط احلسايب والوزف النسيب, والنتائج ادلبينة يف جدوؿ  Tمت استخداـ اختبار      
مكانات  )مدى توفر البنية األساسية واإلوالذي يبُت آراء أفراد عينة الدراسة يف فقرات احملور الثاين 11رقم 

 حسب الوزف النسيب ىي : الالزمة لقياس تكلفة اجلودة(, وتبُت النتائج أف أعلى فقرة
درجة ادلوافقة " وىو أكرب من 3.79%", وادلتوسط احلسايب"75.8" بلغ الوزف النسيب "12يف الفقرة "      

اجلدولية اليت تساوي  t" وىي أكرب من قيمة 4.526احملسوبة تساوي" tوقيمة  ",3ادلتوسطة وىي "
رفع تقارير , شلا يدؿ على أنو " يتم 0.05ن " وىي أقل م0.000تساوي " ", والقيمة االحتمالية1.96"

 ىل اإلدارة  لالستفادة منها يف عملية اختاذ القرارات ". إمفصلة لتكلفة اجلودة 
وجود رقابة ومتابعة من إدارة ادلستشفيات للمستويات ل" 12ارتفاع مؤشر الفقرة "أف ويرى الباحث      

تبُت البيانات وادلعلومات الضرورية عن تكاليف اجلودة, إذ  اإلدارية ادلختلفة, وذلك لغرض رفع تقارير مفصلة
تسهم التقارير بعمل مهم يف إعداد ادلعايَت وتقييم األداء والتقصي يف أسباب االضلرافات وزلاولة التغلب عليها, 

اختاذ  وىذا يعطي صورة عامة عن مدى إدراؾ إدارة ادلستشفيات ألعلية رفع التقارير ادلفصلة لالستفادة منها يف
  القرارات ادلختلفة. 

 أقل فقرة حسب الوزف النسيب وادلتوسط احلسايب ىي :11ويبُت اجلدوؿ رقم      
احملسوبة  tوقيمة  "3.14%", وادلتوسط احلسايب" 62.8" بلغ الوزف النسيب "4يف الفقرة رقم "     

" وىي 0.383حتمالية تساوي "", والقيمة اال1.96اجلدولية اليت تساوي " t" وىي أقل  من قيمة 0.882"
تكاليف اجلودة يوجد صالحية تامة للقسم ادلختص لتقدًن بيانات قياس , شلا يدؿ على أنو "0.05أكرب من 

إىل ضعف يعود اطلفاض مؤشر ىذه الفقرة  بصورة متوسطة, ويرى الباحث أف سبب" وذلك إىل إدارة ادلنشأة
بيانات قياس  يض لألقساـ ادلختصة يف تقدًنت وإعطاء التفو التوجو لدى إدارة ادلستشفيات يف منح الصالحيا

 ومدى االستفادة منها يف رلاؿ اختاذ القرارات ادلهمة لإلدارة.  وعرضها تكاليف اجلودة
)مدى توفر البنية  وبصفة عامة لنتائج جدوؿ احملور الثاين, يتبُت أف ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات     

وىو أكرب من القيمة ادلتوسطة وىي  ,"3.51ياس تكاليف اجلودة( يساوي "الزمة لقمكانات الاألساسية واإل
%", وأف 60وىو أعلى من الوزف النسيب ادلتوسط الذي يساوي " ,%"70.2", والوزف النسيب يساوي "3"

", والقيمة 1.96اجلدولية اليت تساوي " tوىي أكرب من قيمة  ," 3.268احملسوبة تساوي " tقيمة 
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", شلا يدؿ  0.725اوي "" , واالضلراؼ ادلعياري يس0.05وىي أقل من " ,"0.000لية تساوي"االحتما
تتوفر البُنية األساسية واإلمكانات الالزمة لدى إدارات ادلستشفيات اخلاصة يف اليمن وذلك لقياس على أنو "

 .a=0.05وزلاسبة تكاليف اجلودة الشاملة" بدرجة كبَتة وذلك عند مستوى داللة إحصائية 
مكانات الالزمة حملاسبة وقياس تكاليف ية "تتوفر البُنية األساسية واإلوبناًء عليو يتم قبوؿ الفرضية الثان     

 اجلودة لدى إدارات ادلستشفيات اليمنية اخلاصة ".
 

 11جدول رقم 
 اليف الجودة(:فر الب نية األساسية واإلمكانات الالزمة لقياس تكايوضح تحليل فقرات المحور الثاني )مدى تو 
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يوجد قسم أو دائرة يف اذليكل التنظيمي تتوىل مهاـ ضبط  1
 ومتابعة تكاليف اجلودة . 

3.47 1.260 69.4 2.420 0.020 

دة يوجد نظاـ معلومات دقيق دلعرفة و قياس تكاليف اجلو  2
 للخدمة  .

3.40 1.072 68.0 2.418 0.020 

يتم االعتماد على الوثائق ادلستندية يف حتديد موضوعية  3
 البيانات لتكاليف اجلودة .

3.40 0.979 68.0 2.647 0.011 

يوجد صالحية تامة للقسم ادلختص لتقدًن بيانات قياس  4
 تكاليف اجلودة إىل إدارة ادلنشأة .

3.14 1.037 62.8 0.882 0.383 

ادلؤىل أو اخلربة يف رلاؿ قياس تكلفة  ويوجد األفراد ذو  5
 اجلودة .

3.37 1.092 67.4 2.235 0.031 

لكًتونية للتوسع يف رلاؿ م توفَت اإلمكانات احلاسوبية واإليت 6
 قياس وحتليل تكاليف اجلودة .

3.58 1.006 71.6 3.792 0.000 

لنقل البيانات  اساسً توجد رلموعة مستنديو وزلاسبية تكوف أ 7
 لقياس تكلفة اجلودة .

3.77 0.868 75.4 5.795 0.000 

يف رلاؿ  وتبويبها وحتليلها العمليات احملاسبية يتم تسجيل  8
 . وتطبيقها تكاليف اجلودةو  قياس

3.51 0.935 70.2 3.587 0.001 

يتم وضع أسس معيارية زلددة تتصف بالثبات يف تطبيق  9
 خلدمة .وقياس تكلفة جودة ا

3.33 0.944 66.6 2.261 0.029 

يوجد دليل رقمي للخدمات بادلستشفى ليسهل تبويب  10
 تكاليف اجلودة وسهولة الرجوع ذلا . 

3.70 0.964 74.0 4.743 0.000 
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 0.003 3.180 70.2 1.055 3.51 دارة بالرقابة واالختبار جلودة اخلدمة يف ميداف العمل. تقـو اإل 11

ىل اإلدارة  لالستفادة إارير مفصلة لتكلفة اجلودة رفع تقيتم  12
 منها يف عملية اختاذ القرارات .

3.79 1.146 75.8 4.526 0.000 

يتم تقسيم العاملُت وفق قدراهتم ومهاراهتم وذلك لتجنب  13
 إىدار الوقت وزيادة التكاليف .

3.72 1.182 74.4 4.000 0.000 

 0.000 3.268 70.2 0.725 3.51 جميع الفقرات 

 ".1.96" تساوي "42", ودرجة حرية "0.05اجلدولية عند مستوى داللة إحصائية "t قيمة 
 الفرضية الثالثة :

 محاسبة تكاليف الجودة داخل المستشفى" :و  مدى تطبيق نظم قياس"
نة يف جدوؿ للعينة الواحدة وحساب ادلتوسط احلسايب والوزف النسيب, والنتائج ادلبي Tبعد استخداـ اختبار      
والذي يبُت آراء أفراد عينة الدراسة يف فقرات احملور الثالث )مدى تطبيق نظم زلاسبة وقياس تكلفة  12رقم 

 اجلودة(, أظهرت النتائج أف أعلى فقرة حسب الوزف النسيب ىي :
جة در " وىو أكرب من 4.37%", وادلتوسط احلسايب"87.4حيث بلغ الوزف النسيب " " 7الفقرة رقم "     

اجلدولية اليت تساوي  t" وىي أكرب من قيمة 11.891احملسوبة " tوقيمة  ",3ادلوافقة ادلتوسطة وىي "
يتم السعي لتوفَت , شلا يؤيد على أنو "0.05" وىي أقل من 0.000", والقيمة االحتمالية تساوي "1.96"

بل إدارة ادلستشفيات قمن  وتطويرىا جودة اخلدمات جهزة ادلختلفة هبدؼ حتسُتأحدث ادلعدات واأل
 ". ادلستهدفة 

كوهنا من البديهيات اليت تسعى كل إدارة مستشفى  يعود إىل   "7ارتفاع مؤشر الفقرة " أف ويرى الباحث     
كهدؼ لتحقيقو, من خالؿ توفَت األجهزة وادلعدات احلديثة اليت تساعد يف حتسُت جودة اخلدمة ادلقدمة يف 

رع  الكبَت من خالؿ التقدـ العلمي والتكنولوجي يف رلاؿ الطب الذي ػلتم ادلستشفى, وىو ما يتطلبو التسا
جهزة احلديثة يف حتسُت جودة واليت ستقـو ادلعدات واأل ,على إدارة ىذه ادلستشفيات مواكبة ىذا التطور

  اخلدمة و دقة النتائج .
 يب ىي :أقل فقرة حسب الوزف النسيب وادلتوسط احلسا 12كما يبُت اجلدوؿ رقم و      
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 1.764احملسوبة " tوقيمة  "3.30%", وادلتوسط احلسايب"66.0نسيب "" بلغ الوزف ال5يف الفقرة رقم "     
" وىي أكرب  0.085", والقيمة االحتمالية تساوي "1.96اجلدولية اليت تساوي " t" وىي أقل  من قيمة 

ستشفياهتم لتطوير نظم زلاسبة تكلفة , شلا يدؿ على أنو "يتم عقد ورش عمل  للعاملُت داخل م"0.05"من 
 " وذلك بصورة متوسطة.والتغلب على ادلشكالت  وقياسها اجلودة
إىل ضعف اىتماـ إدارة ادلستشفيات  يعود "5اطلفاض مؤشر ىذه الفقرة رقم " ويرى الباحث أف سبب     

قشة نظم زلاسبة و قياس إىل عقد ورش عمل داخل ادلستشفيات زلل الدراسة وذلك دلنا وحاجتها زلل الدراسة
, حيث يعد ىذا اإلجراء من اإلجراءات ادلهمة يف عملية التغذية وتقييمها وتطويرىا تكاليف اجلودة

هبدؼ تقييم األداء وتطوير اجلوانب السليمة, وعرض ادلشكالت والعوائق اليت تواجو  ؛"Feedbackالعكسية"
 وإشراؾ العاملُت يف ذلك.   ,حات واآلراءزلاولة التغلب عليها من خالؿ تقدًن ادلقًت و  ,اإلدارة
ت )مدى تطبيق اإلدارة وبصفة عامة لنتائج جدوؿ احملور الثالث, يتبُت أف ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرا     

", والوزف 3وىو أكرب من القيمة ادلتوسطة وىي " ,"3.69نظم تكاليف اجلودة( يساوي "قياس حملاسبة و 
احملسوبة  t%", وأف قيمة 60أعلى من الوزف النسيب ادلتوسط الذي يساوي " %" وىو73.8النسيب يساوي "

 ", والقيمة االحتمالية تساوي1.96اجلدولية اليت تساوي " t" وىي أكرب من قيمة 4.909تساوي "
", شلا يدؿ على أنو يتم " تطبيق 0.640, واالضلراؼ ادلعياري يساوي ""0.05وىي أقل من " ,"0.000"

نظم تكاليف اجلودة الشاملة من قبل إدارات ادلستشفيات اخلاصة يف اليمن " بدرجة كبَتة  قياس وزلاسبة
 a=0.05وذلك عند مستوى داللة إحصائية 

تقـو إدارات ادلستشفيات اخلاصة اليمنية بتطبيق زلاسبة نظم تكاليف عليو يتم قبوؿ الفرضية الثالثة "وبناًء 
 اجلودة الشاملة ".

 12جدول رقم 
 ليل فقرات المحور الثالث )مدى تطبيق نظم محاسبة تكاليف الجودة(يوضح تح

 الفقرات م

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
الن

ري
معيا

ال
سبي 

 الن
وزن

ال
 

مة 
قي

T  مة
القي

لية 
تما

لح
ا

 

يتم قياس تكلفة عملية اختبار ورقابة اجلودة للخدمات  1
 0.002 3.250 70.2 1.032 3.51 ادلقدمة بدقة .

2 
اليف أو اخلسائر الناجتة عن عدـ غلب حساب التك
 ادلطابقة للجودة .

3.65 0.973 73.0 4.388 0.000 
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 الفقرات م

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
الن

ري
معيا

ال
سبي 

 الن
وزن

ال
 

مة 
قي

T  مة
القي

لية 
تما

لح
ا

 

 0.001 3.563 70.6 0.984 3.53 يتم عمل مراجعة نظاـ اجلودة يف ادلنشأة بانتظاـ. 3

4 
ىدؼ اإلدارة ىو إرضاء ادلرضى الذين يطلبوف اخلدمة يف 

 ادلستشفى . 
3.95 1.154 79.0 5.419 0.000 

5 
عقد ورش عمل  للعاملُت داخل مستشفياهتم لتطوير يتم 

 .لفة اجلودة والتغلب على ادلشكالتنظم زلاسبة وقياس تك
3.30 1.124 66.0 1.764 0.085 

6 
يتم قياس فروؽ اطلفاض أو زيادة اإليرادات مقارنة بالفًتات 

 ادلاضية .
 

3.95 0.844 79.0 7.409 0.000 

7 
دي لتحسُت جودة توفَت أحدث ادلعدات واألجهزة يؤ 

 .وتطويرىااخلدمات 
4.37 0.757 87.4 11.891 0.000 

8 
يوجد موزانة ختصص يف رلاؿ تطوير جودة اخلدمة 

 .وحتسينها
3.37 1.024 67.4 2.383 0.022 

9 
قبل اختاذ القرار يتم الرجوع إىل نظاـ تكاليف اجلودة 

 للتحليل بشكل جيد.
3.49 1.142 69.8 2.805 0.008 

 0.000 6.227 75.8 0.833 3.79 دمات ادلعيبة ذات اجلودة األقلإلدارة على تقليل اخلتعمل ا 10
 0.000 4.909 73.8 0.640 3.69 جميع الفقرات 

 ".1.96" تساوي "42", ودرجة حرية "0.05اجلدولية عند مستوى داللة إحصائية " tقيمة 
 الفرضية الرابعة:

" د العينة عند مستوى دللة معنويةات استجابات أفراإحصائية بين متوسط ة"توجد عالقة ذات دلل
a=0.05 "جودة الخدمات الطبية" :و  جودة في المؤسسات الطبية اليمنيةبين تطبيق محاسبة تكاليف ال 

 :Pearson 's Correlationاختبار معامل الرتباط لبيرسون 
تمل بُت اط ومدى التنبؤ احملالذي يوضح درجات عالقة االرتب 13من خالؿ النظر إىل جدوؿ رقم      

مستوى جودة اخلدمة, وذلك بصورة بُعدية منفردة, وبصورة ُكلية رلتمعة, حيث تكاليف اجلودة الشاملة و 
جاءت النسب دلعامل االرتباط متوسطة, وتدلل على مدى العالقة القوية بُت ادلتغَت التابع وادلتغَت ادلستقل 
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, وبلغت أعلى نسبة "a=0.05"اد عند مستوى داللة إحصائية " رلتمعة لألبع1.459"حيث بلغت النسبة 
" لعالقة تطبيق إدارات ادلستشفيات اخلاصة 0.531عالقة على الصعيد ادلنفرد للُبعد الثالث حيث بلغت "

حملاسبة تكاليف اجلودة مع مستوى جودة اخلدمة يف ادلستشفى, وجاءت أدىن نسبة عالقة على صعيد الُبعد 
مكانات الالزمة حملاسبة تكلفة اجلودة الشاملة عالقة توفر البُنية األساسية واإل" ل0.381بنسبة "ادلنفرد الثاين 

 مع مستوى جودة اخلدمة يف ادلستشفيات.
 اومؤثرً  دورًا فاعاًل  وتطبيقها وُيستدؿ من ىذه النتائج السابقة على أّف حملاسبة نظم تكاليف اجلودة الشاملة     

ويرتبط معها بعالقة اجتاه إغلابية ذات أثر متميز, على أساس بُعدي منفرد, أو  ,يف مستوى جودة اخلدمات
 على أساس ُكلي رُلتِمع.

 

 13جدول رقم 
 لتقييم العالقة بين المتغير المستقل Pearson 's Correlationيبين معامالت الرتباط لبيرسون 

 وبأبعاده: توى الخدمة( ك اًل وبأبعاده, وبين المتغير التابع ) مس )تكاليف  الجودة( ك اًل 

 

 

 (.a=0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 ( :one – away ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي 

الختبار الفروؽ بُت متوسطات  (one – away ANOVA) بعد استخداـ اختبار حتليل التباينو      
حصائية يف حالة وجود والختبار يف ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إ -استجابات أفراد عينة الدراسة 

سُت اخلدمات ادلقدمة يف حوؿ )عالقة تكاليف اجلودة مبستوى جودة حت -تُت مستقلتُت أكثر من عين
  :أيتادلبينة كما ي14ادلستشفيات اخلاصة يف اليمن (, أظهرت النتائج يف جدوؿ رقم 

" وىي 2.298ي "مدى إدراؾ أعلية قياس تكاليف اجلودة" تساو احملسوبة لفقرات احملور األوؿ " F قيمة -
وىي  ,"0.033ية تساوي "لقيمة االحتمالأف ا ا", كم2.84اجلدولية واليت تساوي " Fأقل من قيمة 

البُعد 

 المستقل
 المتغير المستقل

معامل 

 االرتباط

القيمت 

 االحتماليت

 *0.002 0.222 إدراك أهميت تطبيق محاسبت تكاليف الجودة الشاملت بالمستشفى. البُعذ األول

 البُعذ الثاني
توفر البُنيت األساسيت واالمكاناث الالزمت لتطبيق محاسبت تكاليف 

 لجودة الشاملت.ا
0.217 0.072* 

 *0.000 0.227 تطبق إداراث المستشفياث الخاصت محاسبت تكاليف الجودة الشاملت. البُعذ الثالث

 *95999 954.0 المتغير الكلي المستقل ) تكاليف الجودة(
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, شلا يدؿ على وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط استجابات "0.05أقل من مستوى معنوية "
اخلدمة  أفراد عينة البحث حوؿ مدى إدراؾ أعلية قياس وزلاسبة تكاليف اجلودة تُعزى إىل مستوى جودة

 ".0.05عند مستوى داللة معنوية"
زمة لقياس زلاسبة مكانات الالمدى توفر البُنية األساسية واإل"ور الثاين احملسوبة لفقرات احملF قيمة  -

", كما أف 2.84اجلدولية واليت تساوي "F " وىي أكرب من قيمة 3.306تساوي"  تكلفة اجلودة"
, شلا يدؿ على وجود 0.05" وىي أقل من مستوى الداللة 0.005القيمة االحتمالية تساوي "

ؿ مدى توفر الُبنية األساسية جابات العينة حو إبُت متوسطات  ذات داللة إحصائية فروؽ
مكانات الالزمة حملاسبة تكاليف اجلودة الشاملة تُعزى إىل مستوى جودة اخلدمات داخل واإل

 ".0.05ة "ادلستشفيات عند مستوى دالل
" , 3.330احملسوبة لفقرات احملور الثالث " تطبيق زلاسبة وقياس تكاليف اجلودة " تساوي " F قيمة -

  " وكما أف القيمة االحتمالية للمحور تساوي 2.84اجلدولية واليت تساوي " Fوىي أكرب من قيمة 
" , شلا يدؿ على أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 0.05" وىي أقل من قيمة الداللة "0.004"

داخل بُت متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مدى تطبيق تكاليف اجلودة وقياسها 
 " .0.05ادلستشفى تُعزى إىل مستوى جودة اخلدمة , وذلك عند مستوى داللة "

 14 رقم جدوؿ
 زلاسبة تطبيق حوؿ العينة جاباتإ متوسطات بُت (One Way ANOVA) األحادي التباين حتليل نتائج

 :بادلستشفيات اخلدمات جودة و اجلودة تكاليف

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 لحريةا

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
القيمة 

الحتمالية 
sig. 

المحور األول: مدى إدراك أهمية 
 قياس تكاليف الجودة

 1.417 22 9.181 بين المجموعات
 1.182 21 3.632 داخل المجموعات 1.133 2.298

  42 12.813 المجموع
: مدى توفر الب نية المحور الثاني
زمة مكانات الالاألساسية واإل

 1.446 23 11.252 بين المجموعات
3.316 1.115 

 1.135 19 2.561 داخل المجموعات
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 ".2.84" تساوي "0.05" ومستوى داللة معنوية "4223اجلدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 :Linear Regression  Multiple Stepwiseل اختبار النحدار الخطي المتعددتحلي
دة الشاملة ( من خالؿ تأثَت تكاليف اجلو  التابع وىو )مستوى جودة اخلدمةولغرض التنبؤ بقيم ادلتغَت     

ادلتغَت ادلستقل ( يف ادلستشفيات اخلاصة يف اليمن, حيث مت اختبار األثر لتكاليف اجلودة ) بأبعاده الثالثة وىو
تكلفة ) العالقة بُت ادلتغَتات ادلستقلةوذلك لتقييم  ,15على مستوى اخلدمة ادلقدمة وادلبينة يف جدوؿ رقم 

 مستوى جودة اخلدمة(.اجلودة( من حيث عالقتها بادلتغَت التابع )
 15جدول رقم 

لقياس أثر تكاليف الجودة على مستوى  (Multiple Regression Stepwise)ٍاختبار النحدار المتعدد التدريجي 
 جودة الخدمات بالمستشفيات الخاصة اليمنية:

المتغير 

 التابع

R 

 الرتباط

R² 

معامل 

 التحديد

F 
Sig. 

(f) 

درجات 

 الحرية

 معامالت النحدار

المتغير 

 المستقل
B T *Sig. 

مستوى 

جودة 

 الخدمة

0.465 0.216 11.308 0.002 42 
الب عد 

 األول
6.151 3.363 0.002 

0.381 0.146 6.983 0.012 42 
الب عد 

 الثاني
0.291 2.642 0.012 

0.531 0.264 16.093 0.000 42 
الب عد 

 الثالث
0.458 4.012 0.000 

 1.111 3.339 2.311 المجموع  42 1.111 11.461 1.218 1.459 المجموع

 (.a=0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

  42 12.813 المجموع لمحاسبة تكاليف الجودة:
المحور الثالث: مدى تطبيق 

 محاسبة تكاليف الجودة:
 1.469 21 9.854 بين المجموعات

 1.141 21 2.959 داخل المجموعات 1.114 3.331
  42 12.813 وعالمجم
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, مة يف ادلستشفيات اليمنية اخلاصةتأثَت تكاليف اجلودة على مستوى جودة اخلد 15يوضح اجلدوؿ رقم      
زلاسبة وقياس تكاليف حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية إلدراؾ أعلية 

" وىي 0.002ذ بلغ مستوى الداللة االحصائية "اجلودة على مستوى خدمات ادلستشفيات زلل الدراسة, إ
" وىو يدؿ على وجود عالقة 0.465" يساوي "R", وبلغ معامل االرتباط "0.05أقل من مستوى الداللة "

 " .0.216" فقد بلغ "R²" , أما معامل التحديد " a=0.05طردية عند مستوى داللة " 
وأظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لتوفر البُنية األساسية واالمكانات الالزمة لتكاليف اجلودة      

" وىي أقل من 0.012على مستوى جودة اخلدمة يف ادلستشفيات ادلستهدفة, حيث بلغ مستوى الداللة " 
" R", وبلغ معامل االرتباط "0.05ائية عند مستوى "" وتدؿ على وجود داللة إحص0.05مستوى الداللة "

" R² " , أما معامل التحديد " a=0.05" ويدؿ على عالقة طردية عند مستوى داللة " 0.381يساوي "

 " .0.146فقد بلغ "
مكانات الالزمة لتكاليف اجلودة ائية لتوفر البُنية األساسية واإلوأظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحص     

" وىي أقل من 0.000ستهدفة, حيث بلغ مستوى الداللة "على مستوى جودة اخلدمة يف ادلستشفيات ادل
" R", وبلغ معامل االرتباط "0.05" وتدؿ على وجود داللة إحصائية عند مستوى "0.05مستوى الداللة "

" R²ديد "" , أما معامل التح a=0.05ى عالقة طردية عند مستوى داللة "" ويدؿ عل0.531يساوي "

  " .0.246فقد بلغ "
َت التابع ( دتثل ما ؽلكن تفسَته على ادلتغR, أف قيمة معامل االرتباط )15كما يتبُت من اجلدوؿ أعاله رقم و 

وجود عالقة طردية بُت تطبيق زلاسبة تكاليف اجلودة الشاملة وبُت مستوى جودة ب )مستوى جودة اخلدمة(

( الذي R²", ومن خالؿ قيمة معامل التحديد )0.459يساوي" ستشفيات ادلستهدفة والذياخلدمة بادل

%( من التباين 20.8( والذي يبُت أف تطبيق زلاسبة تكاليف اجلودة يفسر ما نسبتو )0.208يساوي )
ومستوى داللة تساوي =  3.339تساوي =  tاحلاصل يف متغَت مستوى جودة اخلدمة. ونظرًا ألف )قيمة 

الصفرية وقبوؿ الفرضية البديلة القائلة " بوجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق  ( فإنو مت رفض الفرضية0.000
 يف مستوى جودة اخلدمة بادلستشفيات زلل الدراسة. وقياسها زلاسبة تكاليف اجلودة الشاملة
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 الستنتاجات والتوصيات:
 الستنتاجات: - أ

توصلت الدراسة إىل رلموعة  ائج الدراسةمن خالؿ االعتماد على ما تقدـ من حتليل وتفسَت نظري وعملي لنت
 :أيتمن النتائج ادلهمة دتثلت فيما ي

يف اليمن وإدراكهم واضًحا لدى إدارات ادلستشفيات اخلاصة  اتبُت من خالؿ النتائج أف ىناؾ وعيً  (1
زلاسبة تكاليف اجلودة الشاملة وأثرىا على مستوى جودة اخلدمات يف مستشفياهتم و ألعلية قياس و 

القرار بأعلية اجلودة كأسلوب إداري حديث يتم درلو  ي%, ويشَت ىذا إىل وعي متخذ73.2ة بنسب
 يف األعماؿ الفنية واإلدارية وادلالية دلواجهة حدة ادلنافسة وتقدًن مستوى خدمة أفضل للعميل.  

 بدرجة د دورات للعاملُت يف رلاؿ اجلودةتُبُت النتائج أف إدارات ادلستشفيات زلل الدراسة تعق (2
وكذلك قلة وجود ادلراكز  ,متوسطة, وىذا يدؿ على ضعف عنصر التدريب والتأىيل للموظفُت

ادلتخصصة يف رلاؿ اجلودة, وما يؤكد ذلك توزيع أفراد العينة السابق حسب حصوذلم على التدريب 
%" من أفراد العينة مل ػلصلوا على دورات يف رلاؿ  41.9 رلاؿ اجلودة, حيث أف ما نسبتو"يف

 دة.اجلو 
مكانات الالزمة لتطبيق زلاسبة تكلفة اجلودة الشاملة داخل مستشفيات فر الُبنية األساسية واإلاتتو  (3

%, وتبُت أنو يتم رفع تقارير مفصلة عن اجلودة من األقساـ ادلختصة لإلدارة 70.2الدراسة بنسبة 
 اجيدً  اي مؤشرً %, وىذا يعط75.8وذلك لالستفادة منها يف اختاذ القرارات وذلك بنسبة  ؛العليا

على مدى متابعة اإلدارة يف تطبيق اجلودة داخل ادلستشفيات, ولكن تبُت أيًضا ضعف منح 
الصالحية الكاملة إلدارات األقساـ ادلختصة لرفع تقارير بيانات قياس تكاليف اجلودة إىل إدارة 

 %.66%. وكذلك ضعف عقد ورش عمل لتطوير نظم اجلودة بنسبة 62.8ادلستشفى بنسبة 
تضح من النتائج بأف إدارات ادلستشفيات اخلاصة اليمنية زلل الدراسة تقـو بتطبيق زلاسبة نظم ا (4

%, ويرى الباحث أف مستشفيات الدراسة تقـو بتطبيق نظم 73.8تكاليف اجلودة الشاملة وبنسبة 
مدخل  زلاسبة اجلودة لكن ليس على ضلو علمي, كما أنو ال يتم إجراء حتوالت إغلابية باجتاه تبٍت

نظاـ تكاليف اجلودة الشاملة حالًيا, ودّلت نتائج الدراسة على وجود رلموعة من العوائق اليت ال 
 تساعد على تطبيق ىذا ادلدخل, منها:

 عدـ توفر االختصاصات الطبية الالزمة كافة. -
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 عدـ توفر التجهيزات الطبية احلديثة بصورة متكاملة. -
 نشر ثقافة اجلودة الشاملة يف اخلدمات الطبية واإلدارية يف عدـ توافر الربامج التدريبية اخلاصة يف -

 ادلستشفيات.
 :التوصيات - ب

 تفيدواليت يأمل أف  النتائج للدراسة اليت مت التوصل ذلا, قاـ الباحث بعمل عدد من التوصيات,يف ضوء 
  وأثرىا يف جلودةتكاليف ا وادلتعلقة مبوضوع تطبيق القرار من أصحاب ادلستشفيات اخلاصة يف اليمن, متخذي

 مستوى جودة اخلدمات, ىذه التوصيات ىي :
زيادة الوعي واإلدراؾ بأعلية قياس وزلاسبة تكاليف اجلودة الشاملة, وأف تسعى اإلدارات العليا  (1

الذي يتضمن زلاسبة تكاليف اجلودة   وترسيخو, بادلستشفيات ضلو تبٍت مدخل إدارة اجلودة الشاملة
 ,على ادلستشفيات نفسها بتحقيق جودة اخلدمات والعمليات الداخليةكثقافة وتطبيق, دلا يعود 

 وتدعيم مقدرهتا التنافسية.  ,وحتسُت األداء
كادر الطيب فيما يتعلق سعي اإلدارة العليا إىل عقد مزيد من الدورات وورش العمل للعاملُت وال (2

حتياجات التدريبية ليات تطبيق مدخل تكاليف اجلودة الشاملة, من خالؿ حتديد االآمبفاىيم و 
, وقياس نتائج وتقييمو وحسن ختطيط عملية التدريب والتأىيل, ومتابعة تطبيق نظاـ تكاليف اجلودة

وتأثَتىا على مستوى جودة اخلدمات يف ادلستشفى, وتوثيقها يف حاؿ كانت  ,ىذه العمليات ككل
 إغلابية األثر العتمادىا وتعميمها.

منح ادلزيد من الصالحية الكاملة إلدارات األقساـ ادلختصة لرفع  على إدارة ادلستشفيات زلل البحث (3
تقارير بيانات قياس تكاليف اجلودة إىل إدارة ادلستشفى, حيث تبُت من خالؿ النتائج أف ىناؾ 

يف إعطاء الصالحيات والتفويض يف تنفيذ ادلهاـ, وضرورة إشراؾ مجيع العاملُت يف  اكبَتً   اضعفً 
 مبا يعزز لديهم الثقة واالعتماد عليهم. عمليات اختاذ القرارات

على اإلدارة العليا للمستشفيات زلاولة التغلب على العوائق اليت حتوؿ دوف تطبيق نظاـ زلاسبة تكلفة  (4
من  ا, بدءً وتطبيقها اجلودة الشاملة, وعليها بإجراء حتوؿ إغلايب ضلو تبٍت نظم اجلودة احلديثة

ادلتخصص بتوفَت الكادر الطيب  ا, ومرورً ومتابعتها ستشفىاستحداث وحدة اعتماد اجلودة داخل ادل
, وانتهاًء ودقتها جهزة وادلعدات الطبية اليت تسهم يف جودة النتائجوادلؤىل, وتوفَت أحدث األ

 بالتدريب وادلتابعة والتقييم لكل العمليات الداخلية اخلاصة بتحقيق اجلودة الشاملة.
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The Extent of Interest of The Private Medical Institutions in 

Hadhramout Governorate With The Quality Costs 

(A Field Study) 

  
 

Abstract: 

 

       The aim of this study is to clarify the reality of quality cost in the private medical 

institutions operating in Yemen in terms of the importance of quality cost accounting from 

the managers’ viewpoint and accountants of these hospitals. It is to clarify the concepts 

related to the quality cost and its importance, causes, classification and calculation of these 

costs, and to know the relationship between quality cost accounting and its role in 

improving the level of services in the medical institutions under study. 

 

The study concludes with the following results: There is a realization in Yemeni 

private hospital departments of the importance of measuring and the total quality costs 

accounting and their impact on the quality services in their hospitals by 73.2%. In addition, 

the necessary infrastructure and abilities to apply quality costs accounting for the targeted 

hospitals are 70.2%. The studied hospitals departments have applied the total quality costs 

accounting by 73.8%, but not scientifically There is a statistically significant relationship at 

the level of significance of 0.05 between the application of total quality cost accounting 

due to the quality of service in the targeted hospitals. 

 

     The study has come out with several recommendations the most important of which are 

the following: Managements of Yemeni Private Hospitals need to raise more awareness of 

importance of measuring and accounting of quality costs through establishing positive 

opinion to apply quality costs systems. The targeted hospitals departments should seek to 

implement more training courses and workshops about the total quality to raise employee’s 

awareness of the importance of measuring quality costs and its benefits. They must give 

more validities to the specialist departments to give quality cost measurement reports to 

help management make appropriate decisions. 
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 لتنظيمي في جودة الحياة الوظيفيةثر اإلرهاب اأ
 حضرموت وادي -العاملين بمجمع الدوائر الحكومية بسيئونعلى  ميدانيةدراسة 

 *دعبد البله زلمد احلامد. 
  :خلـص ادل
جودة احلياة يف  )إرىاب القادة، إرىاب الزمبلء( اإلرىاب التنظيميأثر  إىل التعرفَ هدف الدراسة تست     

اختبار مدى وجود فروق ألثر هدفت استكما   ،وادي حضرموترلمع الدوائر احلكومية بسيئون الوظيفية يف 
اعتمدت  .لدراسةاإلرىاب التنظيمي يف جودة احلياة الوظيفية تعزى لخلمتغَتات الدؽلغرافية. ولتحقيق أىداف ا

من مجيع  تكّون رلتمع الدراسة، نة جلمع البياناتمت تصميم استبا فقدالدراسة عخلى ادلنهج الوصفي التحخليخلي، 
لوزارات بوادي حضرموت والواقعة دبجمع كات  ادارات العامة دليف اإل( موظًفا 263ادلوظفُت والبالغ عددىم )

 بواقع. ومت سح  عينة عشوائية من اجملتمع عامة إدارة( 66) عددىاالدوائر احلكومية دبدينة سيئون والبالغ 
ومت ربخليل البيانات باستـدام بررلية  .(01، وكان عدد االستبانات الصاحلة لخلتحخليل )موظٍف وموظفة( 661)

، وقد أظهرت نتائج الدراسة شلارسات منـفضة لئلرىاب التنظيمي، ومستوى (SPSS)التحخليل اإلحصائي 
لئلرىاب التنظيمي  ارتباط وتأثَت معنويوجود  الدراسة إىل نتائج توصخلتمتوسط جلودة احلياة الوظيفية. كما 

ائية داللة إحص اتذ كما أظهرت فروًقا. يف جودة احلياة الوظيفية دبجمع الدوائر احلكومية بوادي حضرموت
 يف متغَتات الدراسة )اإلرىاب التنظيمي، وجودة احلياة الوظيفية( تعزى لخلمتغَتات الدؽلغرافية.

  :الكلمات الدالة
جودة احلياة الوظيفية، رلمع الدوائر احلكومية بوادي  ،إرىاب الزمبلء؛ إرىاب القادة؛ اإلرىاب التنظيمي      

 .حضرموت
  :المقدمـة -1
استحوذ موضوع اإلرىاب التنظيمي عخلى اىتمام سلتخلف ادلستويات اإلدارية عخلى الصعيد العام واحملخلي ويف      

سلتخلف القطاعات، وأضحى يشكل قضية مركزية ربتل قمة ىرم األوليات التنظيمية وذلك دلا لو من دور يف 
اإلرىاب ويعٍت (، 602: 3160، نالتأثَت عخلى سخلوك العامخلُت وادلنظمة عخلى حد سواء )الساعدي، وآخرو 

خرين ذلا بسب  اخلوف من العقاب، وبالتايل عدم وقبول اآل واآلراءفكار يف مفهومو العام العنف يف طرح األ
ربقيق مكاس  مادية  :خرآو دبعٌت أا. جبارً إادلطروحة  و زبالف تخلكأفكار تعارض أراء و آالقدرة عخلى تقدًن 

 خرين.ا عن طريق بث اخلوف والرع  يف نفوس اآلهما معً يو كخلأو معنوية أ
 

 كخلية اجملتمع سيئون  -دائرة العخلوم االدارية  ،األعمال ادلساعدأستاذ إدارة * 
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 د. عبد البله زلمد احلامدثر اإلرىاب التنظيمي يف جودة احلياة أ

ىل خخلق بيئة مواتية ومرػلة إ ةىدافها تسعى جاىدأىل ربقيق التنافسية وربقيق إن ادلنظمات يف سعيها إ     
االىتمام بالعامخلُت ىو االىتمام  أبرز أوجوومن بداعاهتم، إلخلعامخلُت تستغل من خبلذلا طاقاهتم وتفجر فيها 

 جبودة حياهتم الوظيفية، وتوفَت بيئة عمل مناسبة ذلم تشجعهم عخلى القيام بأعماذلم.
يشعر العامل حبالة من عدم االرتياح يف البيئة ذباه اآلخرين، و الزمبلء أن العنف الذي قد ؽلارسو القادة إ     

ومن ىنا فقد  لو. ادلوكخلةعمال ادلهام واأل إلصلازبداعو إو و ئثر عخلى مستوى عطاشلا يؤ  ،التنظيمية اليت يعمل فيها
 اإلداراتثر الذي ػلدثو اإلرىاب التنظيمي يف جودة احلياة الوظيفية يف جاءت ىذه الدراسة لخلتعرف عخلى األ

 .دبجمع الدوائر احلكومية العامة لخلوزارات 
  :مشكلة الدراسة -2
تنظيمي يعد مشكخلة قائمة بذاهتا يف غال  منظمات األعمال عخلى الصعيد الدويل إن موضوع اإلرىاب ال     

رب اليت ؽلر ا حلالة احلنظرً (، ويف اليمن عخلى وجو اخلصوص، و 601: 3160والعريب )الساعدي وآخرون، 
ادلشجع لتجاوز القانون، لذا ؽلكن القول بأن مؤسسات  جهزة الرقابيةهبا، واليت أدت إىل ضعف أداء األ

 القطاع العام يف اليمن بيئة خصبة دلمارسة أنواع السخلوكيات السخلبية حبق العامخلُت.
ويعد رلمع الدوائر احلكومية دبدينة سيئون واجهة اإلدارات احلكومية بوادي حضرموت، الحتوائو عخلى      

القادة أو الزمبلء  غال  فروع الوزارات بالوادي، وبالتايل فأن انتشار مظاىر اإلرىاب التنظيمي سواء من قبل
ذباه اآلخرين، يؤدي إىل ضعف األداء وػلد من جودة احلياة الوظيفية لخلعامخلُت فيو، واليت ستنعكس عخلى جودة 
اخلدمة ادلقدمة لخلمواطنُت، وىذا ما شجع الباحث إلجراء ىذه الدراسة لخلتأكد من عدم شلارسات سخلوكيات 

 قخلة الدراسات يف ىذا ادلوضوع، وعخليو ؽلكن صياغة مشكخلة سخلبية مؤثرة عخلى معنوية العامخلُت، باإلضافة إىل
 البحث يف التساؤالت اآلتية:

ما مستوى اإلرىاب التنظيمي ادلمارس من قبل القادة والزمبلء دبجمع الدوائر احلكومية بوادي  -
 حضرموت؟

 ما مستوى جودة احلياة الوظيفية دبجمع الدوائر احلكومية بوادي حضرموت؟ -
جودة احلياة الوظيفية دبجمع الدوائر يف إرىاب الزمبلء(  -التنظيمي )إرىاب القادة ما أثر اإلرىاب -

 احلكومية بوادي حضرموت.
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 :همية الدراسة أ -3
تستمد ىذه الدراسة أعليتها من الناحية العخلمية من كوهنا تبحث يف موضوعُت حديثُت يف حقل السخلوك     

التنظيمي، علا اإلرىاب التنظيمي، وجودة احلياة الوظيفية، وبذا فهي تساير التطور اإلداري ادلنشود، ويف ظل 
راسات، فإهنا ستضيف معخلومات جديدة تعد افتقار ادلكتبة العربية واليمنية خصوًصا دلثل ىذا النوع من الد

مرجًعا لخلباحثُت؛ حيث من ادلتوقع ذلذا البحث أن يفتح اآلفاق إلجراء ادلزيد من البحوث ادلستقبخلية يف ىذا 
 اجملال ادلهم.

سالي  اليت يتم من خبلذلا شلارسة اإلرىاب دوات واألتقدًن األ أما من الناحية العمخلية فتًتكز أعليتها يف    
 بتعزيز ُتوالراغب اجملال ىذا يف لخلباحثُتومفاىيم حديثة  ين العامة،و الدوا داراتإعخلى  لخلقائمُت تنظيميال

، وتقدًن النصائح ين العامة لخلوزرات بوادي حضرموتو شلارسات اإلرىاب التنظيمي يف الدوا حول معارفهم
عن كيفية واإلرشادات لصناع القرار دبجمع الدوائر احلكومية بوادي حضرموت ذباه تطور اآلليات البلزمة 

 ا.بداعً وإكثر سعادة أربسُت جودة احلياة الوظيفية وجعل العامخلُت 

  :هداف الدراسةأ -4
 ىل : إسعى ىذه الدراسة ت

 قادة والزمبلء( دبجمع الدوائر احلكومية بوادي حضرموت.)إرىاب ال يالتنظيماإلرىاب  شلارسات بيان -
 مستوى جودة احلياة الوظيفية دبجمع الدوائر احلكومية بوادي حضرموت. بيان -
جودة احلياة الوظيفية دبجمع الدوائر يف إلرىاب التنظيمي )إرىاب القادة والزمبلء( أثر ااختبار  -

 احلكومية بوادي حضرموت.
ثر اإلرىاب التنظيمي يف جودة احلياة أروق يف تصورات العامخلُت حول الف ةاختبار مستوى دالل -

 .الدؽلغرافيةىل خصائهم إالوظيفية واليت تعزى 

 أنموذج الدراسة: -5
 .بعاد كل منهماويبُت ادلتغَت ادلستقل والتابع وأظلوذج الدراسة ( أ6يوضح الشكل )    
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 (6شكل )
 ظلوذج الدراسةأ

  

 

 

 

 

 

 

 

 فرضيات الدراسة:  -6
 البحثية اآلتية:انطبلًقا من مشكخلة الدراسة مت صياغة الفروض     

التنظيمي  ئلرىابل( α≤1.10ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )أال يوجد  :األوىلالرئيسة الفرضية 
 ء يف جودة احلياة الوظيفية دبجمع الدوائر احلكومية بوادي حضرموت.شلثبًل بص )إرىاب القادة، وإرىاب الزمبلء(
 وتتفرع منها الفرضيتان الفرعيتان اآلتيتان:

التنظيمي  ئلرىابل( α≤1.10ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )أال يوجد  :الفرضية الفرعية األوىل
 .يف جودة احلياة الوظيفية دبجمع الدوائر احلكومية بوادي حضرموت  بص )إرىاب القادة، وإرىاب الزمبلء(شلثبًل 

التنظيمي  ئلرىابل( α≤1.10مستوى معنوية ) ثر ذو داللة إحصائية عندأال يوجد  :الفرضية الفرعية الثانية
 .يف جودة احلياة الوظيفية دبجمع الدوائر احلكومية بوادي حضرموت  بص )إرىاب القادة، وإرىاب الزمبلء(شلثبًل 

جابات إ( يف α≤1.10: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الرئيسة الثانيةالفرضية 
رىاب التنظيمي يف جودة احلياة الوظيفية حول أثر اإل وائر احلكومية بوادي حضرموتفراد العينة دبجمع الدأ

 .ىل خصائصهم الدؽلغرافيةإتعزى 
 

 

 

 المتغير المستقل

 رهاب التنظيمياإل
 إرهاب القادة-

 إرهاب الزمالء-

 التابعالمتغير 

 جودة الحياة الوظيفية
 العالقات االجتماعية-

 األمن الوظيفي-

 الترقية والتقذم الوظيفي-

 المشاركة في اتخار القرارات-

 األجور والتعويضات-
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 :منهج الدراسة  -7
اعتمدت الدراسة ادلنهج الوصفي التحخليخلي الذي تضمن أسخلوب ادلسح ادلكتيب من خبلل الرجوع إىل      

، هبدف بناء اإلطار النظري ذلذه التنظيمي وجودة احلياة الوظيفيةباإلرىاب مصادر األدب اإلداري ادلتعخلق 
ا الختبار الدراسة إىل جان  استـدام ادلسح ادليداين جلمع البيانات بوساطة أداة الدراسة، وربخليخلها إحصائيً 

 أسئخلتها. عنصحة الفرضيات واإلجابة 
 مجتمع الدراسة:  -8
باستبعاد ادلتعاقدين ، مع الدوائر احلكومية بوادي حضرموتالعامخلُت دبجتضمن رلتمع الدراسة مجيع      

، ويضم اجملمع يف رلتمع الدراسة شؤون ادلوظفُتحس  سجبلت  موظًفا( 263والبالغ عددىم )وادلنتدبُت 
ديوان وكيل احملافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء وعدًدا من اإلدارات العامة لخلوزارت واذليئات وادلصاحل  

 (:6وضحة يف اجلدول )كما ىي م
 رلتمع الدراسة (6جدول )

 

 العدد الدائرة العدد الدائرة
 01 الخدمة المدينة 011 ديوان الوكيل

 01 المالية 5 الشؤون القانونية
 05 األوقاف واإلرشاد 00 الجهاز المركزي لإلحصاء

 05 التعميم الفني والتدريب المهني 4 الموارد المالية
 07 الشؤون االجتماعية والعمل 05 الواجبات
 3 المركز الوطني لموثائق 3 الخارجية

 6 شؤون المغتربين 05 والرياضة الشباب
 7 التجارة والصناعة 6 النقل

 عينة الدراسة:  -9
مثخلت ما نسبتو  ،( مبحوثٍ 661)بخلغت قام الباحث بسح  عينة عشوائية من رلتمع الدراسة      
األصخلي لخلدراسة، وبذلك يكون حجم العينة. ومت توزيع االستبانات عخلى العينة، من اجملتمع  %(1.21)

لعدم صبلحيتها لخلتحخليل اإلحصائي، ليصبح عدد  ات( استبان7( استبانة، ومت استبعاد )08فاسًتجعت منها )
 من عينة الدراسة. %(83.8شكخلت ما نسبتو ) ،( استبانة01االستبانات الصاحلة لخلتحخليل )
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 أسلوب جمع البيانات: -11
 اعتمد الباحث عخلى نوعُت من ادلصادر جلمع البيانات البلزمة إلصلاز الدراسة: أوذلما: ادلصادر الثانوية اليت    
مت احلصول منها عخلى نتائج األحباث والدراسات السابقة. أما النوع اآلخر فهو: االستبانة، حيث قام الباحث  

 دبتغَتات الدراسة من دراسات سابقة زلكمة.بتبٍت الفقرات اليت تعخلقت 
 داة الدراسة : أ -11
دراسة  من خبلل االطبلع عخلى اجلان  النظري والدراسات السابقة ادلتعخلقة دبوضوع الدراسة، أبرزىا     

(، 3166و)الساعدي، وآخرون، (، 3168)اذلامشي، والعضايخلة، و(، 3160)عيسوي، والطحان، 
احث بتطوير استبانة لقياس أثر اإلرىاب التنظيمي يف جودة احلياة الوظيفية، قام الب، (3161)عفاف، و

 وتشمل االجزاء اآلتية:
اخلصائ  الدؽلوغرافية واليت سبثخلت بص )اجلنس، العمصر، ادلسصمى الصوظيفي، ادلؤىصل العخلمصي، تناول و  الجزء األول:
 سنوات اخلربة(. 
وقد اعتمد (، 30-6من ) ةً فقر   (30)صوعوجل ب التنظيميادلستقل اإلرىاب ادلتغَت : تناول الجزء الثاني

 (، وربتوي عخلى بعدين:3166الباحث عخلى دراسة )الساعدي، والشاىُت، 
 رىاب القادة.( تقيس بعد إ66-6الفقرات من ) -
 رىاب الزمبلء.( تقيس بعد إ30-68الفقرات من ) -

وعاجلتها  ،ة( فقر 31( وكان بواقع )يفيةجودة احلياة الوظ) ادلتغَت التابع : وقد خص  لقياسالجزء الثالث
 يت:عخلى النحو اآل بعادموزعة عخلى مخسة أ(، 14-36الفقرات من )

 .( فقرات6( تقيس بعد العبلقات االجتماعية بواقع )26-36الفقرات من ) -
 ( فقرات.0من الوظيفي بواقع )األ(، تقيس بعد 26-23الفقرات من ) -
 ( فقرات.0والتقدم الوظيفي بواقع ) ( تقيس بعد الًتقية16 -28الفقرات من ) -
 ( فقرات.1( تقيس بعد ادلشاركة يف ازباذ القرارات بواقع )10-13الفقرات من ) -
 ( فقرات.1جور والتعويضات بواقع )األ( وتقيس 14-16الفقرات من ) -
 صدق أداة الدراسة: 11-1

احث بعرض االستبانة يف ولغرض معرفة صدق األداة اليت استـدمت يف مجع البيانات األولية قام الب
متها، ومناسبة كل ءصورهتا األولية رلموعة من احملكمُت، وذلك لخلتحقق من مدى صدق زلتوى االستبانة ومبل
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ليو، وأجريت التعديبلت باحلذف إو اجملال الذي ينتمي أمة البعد لخلمحور ءومبل ،فقرة لخلمجال الذي تنتمي لو
هم ومبلحظاهتم القيمة، وذلك من أجل احلكم ئ، يف ضوء آراخراآل هالبعض الفقرات، وإعادة الصياغة لبعض

 ، قبل أن تأخذ شكخلها النهائي.ودقتها ووضوحها عخلى صحة العبارات الواردة يف فقرات االستبانة
 

  :ثبات أداة الدراسة  11-2
، حيث (The internal consistency measure)جرى التأكد من ثبات األداة بطريقة االتساق الداخخلي     

هتم ناموا استباا شلن سخل  ( مبحوثً 21لعينة استطبلعية بواقع ) Cronbach’s alphaمت إجراء اختبار كرونباخ ألفا 
وىذه العينة سبثل خصائ  ادلبحوثُت اليت يشمخلها ادلسح  ،اخَتً أموا استباناهتم شلن سخل   ا،  م ثبلثُت مبحوثً واًل أ

متطخلبات لتعديل االستبانة بناء عخلى إجابات ادلبحوثُت يف العينة  النهائي جملتمع الدراسة، ومل يكن ىناك أي
 االستطبلعية.

  (3) جدول
 الدراسة ثبات أداة

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات تسمسل الفقرات األبعاد
 0.96 06 06 -0 إرهاب القادة
 0.95 0 05 -07 ءإرهاب الزمال

 0.97 05 05 -0 اإلرهاب التنظيمي
 0.91 04 40 -06 الوظيفيةجودة الحياة 

 1777 40 40-0 جميع عوامل أداة الدراسة
 

، يرى الباحث أن أداة الدراسة واضحة ومفهومة، وذلك باالعتماد (3ادلوضحة يف اجلدول ) نتائجالوبناء عخلى 
، اإلرىاب التنظيمي :اليت ىي ،( جلميع عوامل الدراسة0.77عخلى مؤشر كرونباخ ألفا الذي كان أعخلى من )

، وىذه القيم تعد مرتفعة بادلقارنة مع ادلستوى األدىن إرىاب القادة، وإرىاب الزمبلء، وجودة احلياة الوظيفية
 .وهبذا فإن أداة الدراسة تعد موثوقة، ومقبولة ألغراض التحخليل، 0.70)ا، وىو )ادلقبول إحصائيً 

 : اإلحصائيةاألساليب  -12
سالي  اإلحصائية الوصفية والتحخليخلية، ضياهتا، مت استـدام األلئلجابة عن أسئخلة الدراسة واختبار صحة فر 

 وىي: ،(SPSS)وذلك باستـدام الرزمة اإلحصائية 
 . Reliabilityاختبار كرونباخ ألفا لقياس االعتمادية  -
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  .أسئخلة الدراسة عنلئلجابة  (Descriptive Statistic Measures)مقاييس اإلحصاء الوصفي -
واختبار التباين ادلسموح  ،( VIF( )Variance inflation Factory)باين معامل تضـم الت ياختبار  -

(Tolerance) يف تأثَتىا عخلى ادلتغَت  تأكد من عدم وجود ارتباط عال بُت أبعاد ادلتغَتات ادلستقخلةلخل
 التابع.

 .(Normal distribution)خلتأكد من اتباع البيانات التوزيع الطبيعيل (Skewness)معامل االلتواء  -

 معامل ارتباط بَتسون الختبار العبلقة بُت ادلتغَتات ادلستقخلة وادلتغَت التابع. -

الختبار أثر ادلتغَتات ادلستقخلة عخلى ادلتغَت  (Multiple Regression Analyses)ربخليل االضلدار ادلتعدد  -
 التابع.

 اخلصائ  تبلفباخ الدراسة زلاور حول الفروقالختبار معنوية  (ANOVA)اختبار التباين األحادي  -
، (اخلربة -ادلؤىل العخلمي  -نوع الوظيفة  – ادلسمى الوظيفي – العمر) الدراسة عينة ألفراد الشـصية

 لخلمقارنات البعدية لخلتعرف عخلى مصدر الفروق ادلعنوية. (Scheffe)اختبار شيفيو 
 :حدود الدراسة  -13

 اآليت: تتمثل حدود الدراسة يف 
 بوادي حضرموت. رلمع الدوائر احلكومية وسبثخلت يف ادلديرين والعامخلُت يفاحلدود البشرية:       
 رات وادلوجودة دبجمع الدوائر احلكومية بوادي حضرموت.از ين العامة لخلو او احلدود ادلكانية : الدو       
 :السابقة الدراسات -14
 من اإلرىاب التنظيمي وجودة احلياة الوظيفية، تناولت كبًل  اليت الدراسات البحث من اجلزء ىذا تناول     

بُت  والتشابو االختبلف وأوجو ،الدراسات إليها تخلك توصخلت اليت النتائج أىم عخلى إىل التعرف باإلضافة
 :ذلذه الدراسات عرضٌ  أيتي وفيما احلالية، والدراسة الدراسات السابقة

داري يف رف عخلى واقع اإلرىاب اإلىل التعإواليت ىدفت  ،(47-25: 2118دراسة )مظهر،  14-1
جلمع  كأداةداري، وقد اعتمدت االستبانة  ثره يف مستقبل احلوكمة والتدري  اإلأالقطاع العام الفخلسطيٍت و 

 ن واقعأىل إخخلصت الدراسة  الغربية. وقد الضفةا يف ا عامً موظفً  6010ا عخلى لكًتونيً إوزعت  ،البيانات
 .داري يف احلوكمةاإل لئلرىابا ثر ضعيفً كان األا، كما  داري كان متوسطً اإلرىاب اإل

 فكريلس ادلال اأواليت تناولت دور ر ، (214-189: 2118دراسة )عيسوي، والطحان،  14-2
الصحة يف  كمتغَت وسيط بُت جودة احلياة الوظيفية، ومنهجية ستة سيجما، وطبقت عخلى العامخلُت يف وزارة
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جودة احلياة وكل من  داللة معنوية بُت اتراسة اىل وجود عبلقة ذادلمخلكة العربية السعودية. وقد توصخلت الد
 يذ تأثَتالسعودية، وكذا وجود  فكري ومنهجية ستة سيجما داخل وزارة الصحة يف ادلمخلكة العربيةلس ادلال اأر 

 ومنهجية ستة سيجما. س ادلال الفكريأدالل معنوية جلودة احلياة الوظيفية عخلى كل من ر 
 واليت ىدفت إىل معرفة تأثَت االستقواء يف مكان، (62-31: 2118)الدليمي وعبداهلل، دراسة  14-3

عينة  العمل يف سخلوكيات العمل السخلبية لدى العامخلُت يف ادلستشفيات احلكومية يف زلافظة كرببلء، أخذت
مام احلسُت فرًدا، ؽلثخلون شرػلة ادلمرضُت لثبلث مستشفيات دبحافظة كرببلء، وىي )مدينة اإل 086بخلغت 

الطبية، مستشفى النسائية والتوليد التعخليمي، مستشفى كرببلء التعخليمي لؤلطفال(. وتوصخلت الدراسة إىل وجود 
 سخلوك االستقواء يف مكان العمل داخل ادلستشفيات ادلبحوثة يسهم يف زيادة سخلوكيات العمل السخلبية.

 رفة طبيعة العبلقة بُت القيادةىل معإواليت سعت  ،(661-627: 2118دراسة )النصراوي،  14-4
استبانة. وقد  660مسنت الكوفة، وزعت بطريقة العينة العشوائية إادلدمرة واإلرىاب لدى العامخلُت يف معمل 

ادلدمرة واإلرىاب يف ادلنظمات بشكل عام  القيادةظهرت النتائج وجود فجوة معرفية لتفسَت طبيعة العبلقة بُت أ
معنوي وموج  لخلقيادة ادلدمرة  تأثَتظهرت النتائج التطبيقية وجود أويف ادلعامل الصناعية بشكل خاص، كما 

 .لئلرىاب
دينة ادلستشفيات العسكرية دبواليت طبقت يف  ،(31-1: 2117دراسة )الهاشمي، والعضايلة،  14-5
نظر  ةثرىا عخلى الفاعخلية التنظيمية، من وجهأمستوى جودة احلياة الوظيفية و ىل معرفة إىدفت ، و الرياض

ن مستوى كل من أىل إ الدراسة توصخلتو استبانة.  101العامخلُت الذين بخلغ عدد االستبانات ادلوزعة عخليهم 
ظر العسكرية من وجهة ن التنظيمية كانت دبستوى متوسط يف ادلستشفيات جودة احلياة الوظيفية والفاعخلية

ىل إواليت تعزى  ،ظهرت النتائج وجود فروق معنوية يف تصورات ادلبحوثُت جلودة احلياة الوظيفيةأالعامخلُت. كما 
سنوات، يف حُت مل تظهر النتائج  6تقل عن  متغَت )اجلنس واخلربة( ولصاحل غَت السعوديُت وذوي اخلربة اليت

 خرى.لخلمتغَتات الدؽلوغرافية األ ىفروق معنوية تعز  ةيأ
 واليت تناول انعكاسات اإلرىاب التنظيمي، (232-182: 2117ون، ر خآدراسة )الساعدي، و  14-6

من   يف عدد تدريسيٍ  311 قوامها ُتعخلى ضغوط العمل، طبقت الدراسة عخلى عينة قصدية من التدريسي
بعاد اإلرىاب التنظيمي ال تعمل دبعزل عن أن أىل إكخليات ومعاىد ىيئة التعخليم التقٍت، وتوصخلت الدراسة 

ىل تعزيز إدارات اإل تتوجون أبوجوب  ةالدارسوصت أهنا نتيجة حلالة عامة )اإلرىاب العام(. و أو  بعضها،
 وليس لخلعقاب. حالة صحية تقود لخلتعخلم ووفسح رلال اخلطأ لخلعامخلُت بوصف ،العوامل الشعورية
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 واليت ىدفت إىل التعرف عخلى أثر عناصر جودة (،94-65: 2117دراسة )العمري، واليافي،  14-7
رلال  موظٍف يف 3011احلياة الوظيفية يف أداء موظفي اخلدمة ادلدنية، واستـدمت استبانة وزعت عخلى 

الوظيفية تأثَتًا  اخلدمة ادلدنية يف ادلمخلكة العربية السعودية، وقد دلت النتائج عخلى أن أكثر عناصر جودة احلياة
كما أظهرت وجود فروق  االجتماعية والرضا الوظيفي واحلوافز ادلادية وتقييم األداء. تي العبلقاعخلى األداء ى

معنوية يف األداء الوظيفي والرضا الوظيفي والعبلقات االجتماعية واحلوافز ادلادية وادلعنوية وبيئة العمل تعزى 
 اخلربة واحلالة االجتماعية.الختبلف ادلرتبة الوظيفية والعمر وادلؤىل العخلمي وعدد سنوات 

عخلى التعرف عخلى العبلقة بُت جودة واليت ركزت  ،(Mahmoudi et al, 2015: 717-727)دراسة  14-8
معخلمي ادلدراس ينة رشت اإليرانية، حيث طبقت حياة العمل واإلبداع لدى العامخلُت يف ادلدراس الثانوية يف مد

بُت كل من )ادلشاركة يف  ا. وتوصخلت إىل أن ىناك عبلقة إغلابية( معخلمً 361الثانوية لئلناث، والبالغ عددىم )
االجتماعية، االستقرار الوظيفي(  ازباذ القرارات، التدري ، اإلجور والتعويضات، ادلرافق الصحية، اخلدمات
 واإلبداع لدى ادلعخلمُت، فكخلما توفرت ىذه األبعاد زاد معدل اإلبداع واالبتكار.

االلتزام  واليت ىدفت إىل التعرف عخلى أثر جودة احلياة الوظيفية يف تعزيز ،(2116دراسة )الحسني،  14-9
الدراسة طريقة  التنظيمي لدى الباحثُت االجتماعيُت يف وزارة الشؤون االجتماعية بقطاع غزة، استـدمت

الدراسة إىل وجود أثر  استبانة، توصخلت 610استبانة، استعيدت منها  604ادلسح الشامل؛ حيث وزعت 
االجتماعيُت يف وزارة الشؤون االجتماعية  معنوي جلودة احلياة الوظيفية يف تعزيز االلتزام التنظيمي لدى الباحثُت

 بقطاع غزة.
دة حياة العمل وعبلقتها باإلبداع واليت سعت إىل الكشف عن جو  (،2114دراسة )عفاف،  14-11

مكونة من  اجلزائر، ومت أخذ عينة عشوائية -اإلداري واليت طبقت عخلى موظفي إدارة مؤسسة نفطال بسكرة
وخخلصت النتائج إىل  عامبًل يف اإلدارة، 11ة، من أصل عامبًل اداريًا من عمال مؤسسة نفطال ببسكر  20

 وجود عبلقة معنوية بُت جودة حياة العمل السائدة ومستوى السخلوك اإلبداعي اإلداري لدى العامخلُت.
اإلرىاب التنظيمي  واليت تناولت الدراسة ,(Caldwell & Carranco, 2010: 159-171)دراسة  14-11

واخليارات األخبلقية، حيث تطرق دلفهوم اإلرىاب التنظيمي ومقارنتو باإلرىاب السياسي، وتناولت األبعاد 
األخبلقية لخلقادة، وأوضحت الدراسة كيف يستجي  أعضاء ادلنظمة لعدم رضاىم عن ادلنظمة من خبلل 

أو اإلعلال، وأوضحت الدراسة دلاذا شلارسة الصوت ىو اخليار األخبلقي األكثر فعالية يف اخلروج أو الصوت 
 التعامل مع القادة اإلرىابيُت؟.
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 :ما يميز الدراسة الحالية 
من خبلل عرض الدراسات السابقة ؽلكن القول بأن ىذه الدراسة قد استفادت من الدراسات السابقة      

كرة الدراسة وربديد متغَتاهتا. وما ؽليز ىذه الدراسة عن سابقاهتا ىو أن الدراسات يف اجلان  النظري وبخلورة ف
السابقة تناولت موضوع اإلرىاب التنظيمي وجودة احلياة الوظيفية وربطهما دبواضيع أخرى كالفاعخلية التنظيمية، 

، وىذا يعٍت أن ىذه نة ...وسخلوك ادلواطواحلد من الصراع، وااللتزام، وإدارة األزمات، والتغيَت، واإلبداع، 
اليت تناولت دراسة أثر اإلرىاب التنظيمي  -يف حدود معرفة الباحث -الدراسة سبتاز بأهنا من الدراسات النادرة 

يف جودة احلياة الوظيفية، وأهنا الدراسة األوىل ؽلنًيا، واليت ىدفت إىل التعرف عخلى أثر اإلرىاب التنظيمي من 
 مع الدوائر احلكومية بوادي حضرموت.جودة احلياة الوظيفية دبج

 :طار النظري اإل -15
 :اإلرهاب التنظيمي 15-1
ن الكرًن يف قولو آاإلرىاب لغة يعٍت بث اخلوف من خبلل شلارسة القوة والعنف، وقد ورد اإلرىاب يف القر      
   (. 61)األنفال، اآلية وا ذلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم" عد  أ" و  :تعاىل
     ( أن اإلرىاب ىو كل فعل قسري يستخل  حًقا أو إرادة إنسانية أو اختيارًا 3164ويرى )شغيدل،      

يعتو ما ىو إال مزيج من العنف إىل أن اإلرىاب بطب (Gupta, 2006: 274)أو ىوية أو انتماء أو والء. وأشار 
 ةوادلسرح، الذي يستحوذ عخلى االىتمام وزلاوالت السيطرة عخلى استجابة اآلخرين. ويف شرحو لسيكولوجي

إىل أن أولئك الذين يفرضون إرادهتم عخلى اآلخرين يربرون سخلوكهم من خبلل  (Reich, 1998)اإلرىاب أشار 
القواعد األخبلقية اليت من شأهنا أن تقيد أفعاذلم  عمخلية خداع ذايت، سبكنهم من فصل أنفسهم عن

(Caldwell & Carranco, 2010: 159). 

تصرفات أي عضو يف ادلنظمة يتم ازباذىا لتعزيز جدول األعمال "أنو بيعّرف اما اإلرىاب التنظيمي ف    
 "عضاء ادلنظمةأالشـصي الذي ؼلدم الذات ويقوض رفاىية وظلو ادلنظمة عخلى ادلدى الطويل وينكر حقوق 

(Caldwell & Carranco, 2010: 160) ،( اإلرىاب التنظيمي 634: 3166. ويعرف )الساعدي والشاىُت
بأنو "أي فعل من أفعال العنف او التهديد بالعنف مقرون بوجود نوايا خلخلق أجواء من اخلوف اليت ؽلكن أن 

وكذلك زيادة الكخلف وتقخليل فرص ادلنظمة يف تؤثر سخلًبا عخلى مواقف العامخلُت وسخلوكياهتم داخل ادلنظمة، 
 ربقيق أىدافها واالستفادة من الفرص البيئية ادلتاحة ذلا".

وبناء عخلى ما سبق يعرف الباحث اإلرىاب التنظيمي إجرائًيا بأنو السخلوكيات السخلبية لخلقادة والزمبلء ابتداء     
 اخلوف والرع  وذلك لتحقيق مكاس  شـصية. من االعتداء إىل التعايل واالستهزاء ذباه اآلخرين هبدف بث
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  إرهاب القادة: 15-1-1
عخلى الرغم من أن مجيع القادة االستبداديُت ليسوا إرىابيُت تنظيميُت يسعون وراء غاياهتم اخلاصة عخلى حساب 

ؤسساهتم من القادة التنظيميُت يفشخلون يف إدراك قيمة سبكُت ادلوظفُت وتعزيز م فإن  عدًدا ادلنظمة وموظفيها،
 ىؤالء القادةويرى الرشيد أن   (Caldwell & Carranco, 2010: 162)من خبلل معامخلتهم كشركاء قيمُت

يهدفون اىل حرمان ادلوظفُت من فضيخلة ارتكاب األخطاء، أو إثارة الفزع والرع  يف قخلوهبم كي ػلسنوا أداءىم، 
ولكن لن تتحقق نفس النتيجة عخلى ادلدى وىذه السياسة قد تؤدي إىل ربسُت األداء عخلى ادلدى القصَت، 

 الطويل؛ ألن ادلوظفُت سيمتنعون عن رلرد التفكَت يف أية زلاولة ألداء العمل بطريقة جديدة ومبتكرة.
إىل أن القادة الذين يعامخلون ادلوظفُت باالزدراء ادلتفشي يبدون نفس  (Sutton, 2007: 6-7)أشار       

الذين يتجاىخلون اآلخرين يفرضون إرادهتم بشكل متكرر عخلى أعضاء ادلنظمة  التجاىل لآلخرين، وىؤالء القادة
ويتـذون من العقد االجتماعي   ،(Bandura, 1998: 164)اآلخرين لدعم األغراض الذاتية واألىداف ادلدمرة 

سخلوكيات  ومن .(Caldwell & Carranco, 2010: 162)يف القيادة بسب  موقع السخلطةكاستنتاج بأحقيتهم 
 (Macovei, 2016: 425)قيادة اليت تعمل عخلى إثارة اإلرىاب لدى العامخلُت ما يأيت: ال

 جابات القصَتة والصعبة(.واإل ،والبلمباالة ،السخلوكيات الفظة لخلقادة )كالتجاىل -

 والتهديد(. ،والصراخ ،واذليمنة، واالحتقار ،ذاللواإل كاإلىانات،السخلوكيات التعسفية لخلقادة ) -

و ذباوز القواعد أعمال رباك وعدم اليقُت نتيجة األا من اإلالغامضة لخلقادة واليت زبخلق نوعً السخلوكيات  -
 التنظيمية ادلكتوبة وغَت ادلكتوبة.

إرىاب القادة ىو شلارسة  أن( 3161دارة العامة لخلدولة، فَتى )العنقري، ما خبصوص إرىاب القادة يف اإلأ
والذي يكون نتيجة لوصول تخلك القيادة عن طريق  ،ادلوظفُتذالل إنواع من اإلرىاب والرع  والتـويف و أ

 مدارية والبشرية. فها عن التنمية اإلظلا يكون عائقً إو  ةفساد خطط التنميإعخلى  تأثَتىااحملسوبية، واليت ال يتوقف 
 ىل حد التخلفيق عخليهم.إهم، بل الوصول ئخطاأ، وتصيد لخلمرؤوسُتساءة خلون صبلحياهتم يف اإلغيست
( وصًفا لئلرىابيُت اإلداريُت بأهنم دواعش الظبلم، الذين ؽلارسون أبشع أنواع 3166أورد )الخلحيد، وقد     

اإلرىاب اخلفي، من ابتزاز، وهتديد، وتعسف إداري، وتطفيش، وهتميش، وغَتىا من ادلمارسات البلمهنية أو 
 تعد من أخطر ادلمارسات عخلى البلإنسانية، وتتجاوز ذلك إىل شلارسات غَت أخبلقية يف بعض األحيان واليت

اجملتمع وأكثرىا إعاقة لخلتنمية وىدرًا لخلمال العام واستنزاًفا لخلموارد البشرية. ويستـدم الًتىي  يف بناء ىوية 
(، وأشار 82: 3160السخلطة باستـدام التهديدات وذلك النتزاع االحًتام من اآلخرين )الركايب وعبدالستار، 
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(LaVan & Martin, 2008: 147)  إىل أن ادلشكخلة اليت يواجهها ادلوظفون بشكل شليز يف ادلنظمات اليت
يقودىا القادة ادلسيئون ىي أوجو القصور يف احلماية القانونية من البخلطجة، اليت تزيد من الصعوبات اليت 

 يواجهها ادلوظفون.
 إرهاب الزمالء: 15-1-2
ال يعمل ادلوظفون من أجل إشباع احلاجات ادلادية فقط، بل ىم حباجة إىل التواصل االجتماعي سواء مع     

: 3110الزمبلء بوصفهم داعمُت لخلفرد، أو مع الرئيس ادلباشر بوصفو متفهًما ومتعاونًا )احملتس  وجخلعود، 
إىل إيذاء األفراد أو إحداث آثار  (. وردبا كان ىذا التواصل تشوبو مظاىر عدائية من قبل الزمبلء، تؤدي43

 .(Spector, et al, 2006: 448)سخلبية يف عمل ادلنظمة 
مر، والذي ػلدث يف مجيع ويرى الباحث بأن من أسباب نشوء ىذا السخلوك بُت الزمبلء يرجع إىل التن     

ة وسخلبية متفشية ، وكذلك االستقواء الذي يعٍت بأنو سخلوكيات متطرف (Mckay, et al, 2008: 77)ادلنظمات
 .(Fox & Cowan, 2015: 116)هتدف إىل اإلساءة ادلستمرة يف مكان العمل 

كالفظاظة يف مكان، واليت تظهر من خبلل أوجو وتسميات عدة تسمى ن شلارسة سخلوكيات منحرفة  إ     
 تنتهك قواعد أحيانًا بسخلوكيات العنف، التحرش، التنمر، االستقواء، أو سخلوكيات ادلهامجة والعدوان، واليت

حلاق الضرر هبم إىل إواليت تؤدي  ،ادلوجو ضلو الزمبلءو  (،6121: 3160العمل واالحًتام ادلتبادل )العبيدي، 
ذلك ي دؤ وي، (Spector et al, 2006: 448)التهديدات والتعخليقات السيئة  كإطبلقا،  و نفسيً أا ما جسديً إ
 (.681: 3161نتيجة شعورىم بعدم الرضا )مرسي،  ،كاالنسحاب  ،بروز سخلوكيات سخلبية لدى العامخلُت إىل
ضعف يف حخلقة االتصال ا يكون فيو الطرف األموقفً  ن اإلرىاب نوع من الفساد الذي يواجو فيو موظفٌ إ     

ادلتعددة )قوة اخلربة  بأشكاذلاؽلتخلك من مقدرات القوة  قوى، والذي قد يكون زميبًل يف مواجهة الطرف األ
خرين، عخلى اآل اليت يتحخلى دبهارات عالية من السيطرة الذىنية ،قوة الشـصية( -قوة ادلنص  -التـصصية

و صداقة مع متـذ القرار، أوىي وجود صخلة قرابة  ،قوى، ومنها القوة االجتماعيةبية رغبات الطرف األخللت
: 3160ضعف )مظهر، لوظيفي وحىت ادلايل ذباه احلخلقة األو اأ من التعنيف النفسي شكااًل أؽلارس من خبلذلا 

21.) 
لة و ىل زلاإكثر من اىتمامهم بالعبلقة عخلى ادلدى الطويل، أويؤدي اىتمام زمبلء العمل بالنتيجة الفورية     

التهديدات  بإصداريف ذلك  واإلكراهجبار ، وؽلكن استـدام اإلنخرياآل اتعخلى قرار  التأثَتالبعض 
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ا قل احتمال الوصول كراىً إا و كثر قسرً أ التأثَت، وردبا استـدام االبتزاز والقوة اجلسدية، وكخلما كان نذاراتواإل
 (.80: 6133غلابية بُت زمبلء العمل )ىيل، إىل حخلول منصفة، وبناء عبلقات إ

 : جودة الحياة الوظيفية 15-2
 مفهوم جودة الحياة الوظيفية ونشأتها: 15-2-1
(، 60: 3118بدأ االىتمام دبوضوع جودة حياة العمل منذ مخسينيات القرن ادلاضي )العنزي والفضل،     

خبلل فعاليات ادلؤسبر الدويل لعبلقات العمل  6483ومت تناولو ألول مرة كمصطخلح صريح ورمسي يف العام 
و االقتصاد ونق  فرص (، يف بيئة تعاين من اطلفاض ظل64: 3168الذي عقد يف الواليات ادلتحدة )ثورية، 

، ويهدف ىذا االىتمام إىل إعداد قوة عمل راضية ومندفعة (Bharathi et al, 2011: 48)التقدم والتطور 

(. وذبدد االىتمام جبودة حياة العمل يف منتصف 386: 3112وزلفزة وذات والء عاٍل إلعماذلا )اذلييت، 
عمال يف السبعينيات وبداية الثمانينيات كارتفاع الثمانينات نتيجة الضغوطات اليت مرت هبا منظمات األ

التضـم وزيادة حدة ادلنافسة، واليت توقفت فيها برامج جودة حياة العمل، وأصبح ىذا ادلفهوم ػلظى باىتمام 
 (.8: 3110ثانوي )جاد الرب، 

تها، ويرى  وتعددت تعريفات جودة احلياة الوظيفية بتعدد الباحثُت وادلراحل والعخلوم اليت تناول     
(Havlovice,1991)  بان جودة احلياة الوظيفية تعرب عن الظروف والبيئة ادلرضية واحملببة دلكان العمل، واليت

تدعم وترتقي وتزيد من رضا العامل، وذلك عن طريق توفَت بيئة آمنة ومبلئمة لخلمكافآت وكذلك فرص متاحة 
لة رضا العامخلُت ذباه ما توفره ادلنظمة من بيئة عمل (، ويعرفها اشتيوي بأهنا "حا34: 3160لخلنمو )حبلوة، 

باهنا "درجة التميز وشروط العمل اليت  (shani, 2013)(. ويعرفها 36: 3161مادية ومعنوية " )اشتيوي، 

ربدد العبلقة بُت العامل وبيئتو، مضاًفا إليها البعد اإلنساين واليت تسهم دبجمخلها يف الرضا الوظيفي وربسُت 
 (.8: 3161داء العمل الفردي وأداء ادلنظمة ككل" )اذلامشي، والعضايخلة، القدرات أل

وألغراض البحث يرى الباحث أن جودة احلياة الوظيفية ىي رلموعة العوامل ادلادية وادلعنوية ادلتوافرة يف بيئة     
ل، وادلشاركة يف ازباذ العمل، كالعبلقات االجتماعية بُت الزمبلء، واألمن الوظيفي، والًتقية والتقدم يف العم

 القرارات، واألجور والتعويضات، واليت ذبعل العامل أكثر رضا عن العمل وتزيد من كفاءة األداء.
 أبعاد جودة الحياة الوظيفية: 15-2-2

 تية:ركز البحث احلايل عخلى األبعاد اآلتعددت أبعاد جودة احلياة الوظيفية حاذلا يف ذلك حال تعريفاهتا، وي
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 قات االجتماعية:العال   -أ
فراد حبيث تتحول ادلنظمة من رلرد وهتتم العبلقات االجتماعية خبخلق جو الثقة واالحًتام ادلتبادل بُت األ         

 لخلربح ادلادي إىل بيئة إنسانية تضع حاجات العامخلُت وميوذلم يف اعتبارىا، والذي سينعكس بدوره عخلى األداء.
اآلخرين والصداقة، ء بدرجة متوسطة من االنفتاح عخلى بلقات بُت الزمبل(، وسبتاز ىذه الع66: 3160)مجيخلة،

: 3111واالتصال عادة ما يكون أمشل، وؽلكن أن يشمل األمور اخلاصة إضافة إىل مواضيع العمل )العميان، 
661.)  
ماعي   وتودي العبلقات بُت الزمبلء أدوارًا مهمة يف حياة العامل، وذلك من خبلل الدعم االجت         

مل من قبل زمبلئو، ويرجع ذلك إىل والنفسي لخلعامل، من خبلل الدعم والتأييد والتـفيف من ضغوط الع
قدرة عخلى تفهم مشاكخلهم يف العمل  إدارك العمال بأن زمبلءىم يعيشون الظروف نفسها شلا غلعخلهم أكثر

 (.620: 3110)عبدالباقي، 
    من العمل يف ادلنظمة إىل ادلال فقط ، ولكن إىل إشباع احلاجات  ومن منطخلق أن العامل ال يهدف         
 (، لذا يتوج  عخلى ادلنظمة لتحقيق أىدافها االىتمام بالعبلقات 3: 3114االجتماعية أيًضا )العريقي،      
 (.33: 3160االجتماعية لخلعمال دلا ذلا من دور كبَت يف ربقيق تخلك األىداف )بوخخلف، وبخلعباس،      
 إن ارتفاع الروح ادلعنوية تعود إىل شعور العامخلُت بانتمائهم لخلجماعة، كما يشعرون بالنجاح من تكوين           
 عبلقات إغلابية وصداقات ودية بينهم، وىذه العبلقات ذبعل اجلو التنظيمي أمامهم زلبوبًا ومقبواًل، حيث       
 (.688: 3161تدخل السرور والرضا يف نفوسهم فيقبخلون عخلى العمل بروح عالية )العريب،      
 األمن الوظيفي:   -ب

مرارية وظيفة ادلوظف بسب  الظروف أن األمن الوظيفي ىو ضمان يف است (James, 2012)يرى          
فالوظائف و ألطول فًتة زمنية يف ادلنظمة، االقتصادية العامة يف الببلد، ويعٍت احتمال احتفاظ ادلوظف بوظيفت

ضماهنا فًتة معقولة تفتقر إىل األمن الوظيفي)معروف،  ناليت ال يدعمها عقد ألجل غَت مسمى ال ؽلك
(. ويتدرج األمن الوظيفي تصاعديًا من أمن احلافز وىو أدىن مستوى وىو 308-306: 3160وآخرون، 

دائو اجليد ػلقق لنفسو األمن الوظيفي، يأيت يف ادلستوى ادلتوسط منو األمن مقابل األداء، دبعٌت أن ادلوظف بأ
ادلنظمة عخلى نفسها بعدم ماء لخلمنظمة الناتج من عهد تقطعو األمن الطبيعي وىو شعور ادلوظف باالنت

التـخل  منو  نال ؽلكار ويعٍت شعور ادلوظف بأنو التـخل  منو، أما أعخلى مستوياتو فهو أمن االستمر 
 (.11: 3116)خطاب، 
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األمان الوظيفي  يقود إىل عدد من إن فشل ادلنظمات يف إمداد عامخليها بادلستويات ادلتوقعة من          
النواتج الصحية والسخلوكية السخلبية، كاالضطرابات النفسية، والشكاوي اجلسمانية، وسيطرة مشكبلت العمل 

 (.681: 3161دلستقبل )مرسي، عخلى احلياة الشـصية، والقخلق ضلو احتمالية ترك الوظيفة يف ا
 الترقية والتقدم الوظيفي:   -ج

مستوى أعخلى، وعادة ما تنطوي عخلى تعرف الًتقية بأهنا "عمخلية اعادة زبصي  الفرد عخلى وظيفة ذات          
بزيادة السابقة، كما أهنا عادة ما ترتبط واجبات وسخلطات أكرب وأكثر صعوبة من تخلك اليت مارسها يف الوظيفة 

 األجر عخلى أن يقبل ادلوظف ىذا النقل، ويدرك بأنو ػلمل معٌت التقدير من جان  ادلنظمة جلهوده أو لطول يف
إىل كوهنا حافزًا معنويًا، دية باإلضافة (، ولذا تعد الًتقية من احلوافز ادلا602: 3161مدة خدمتو )ابو شيـو، 

      (.14: 3111وذلك الرتباط الًتقية غالًبا بزيادة الرات  )ادلرنخ، 
(، والًتقية اليت تتم وفق أسس 20 :3160وتتم الًتقية باألقدمية أو الكفاءة أو كخليهما )حبلوة:          

كانت ف الشعور بالرضا عن العمل، وكخلما  عادلة وموضوعية كاجلدارة والكفاءة واالستحقاق ربقق لدى ادلوظ
 (.64: 3166 الًتقية أقل من طموح الفرد شعر بعدم الرضا )الرببري،

أن  (Nafie, 2006)( ، ويرى 30: 3166ويتطخلع ادلوظف دائًما إىل ادلراكز العخليا  )الرببري،          
العامخلُت يخلجأون إىل الصمت وعدم إبداء آرائهم وأفكارىم إذا اعتقدوا أن التحدث سيسب  ذلم مشاكل يف 

 (.62: 3168العمل منها حرماهنم من الًتقية )الطائي وصكر، 
 المشاركة في اتخاذ القرارات:   -د

 ينظر إىل ادلشاركة يف ازباذ القرارات بأهنا عمخلية تفاعل عقخلي ووجداين مع مجاعات العمل يف ادلنظمة،          
 : 3112وبطريقة سبكن ىؤالء من تعبئة اجلهود والطاقات البلزمة لتحقيق األىداف التنظيمية )الخلوزي،      
 شاركة مزيًدا من االنسجام يف جو العمل، كما تعد مصدرًا من مصادر الدعم ادلعنوي (. وتؤمن ادل320     
 (. 20: 3160لخلعامخلُت )حند،      

ىداف ادلشًتكة والسعي لتحقيقها،  وتضمن مشاركة ادلوظف الفاعخلة يف ازباذ القرار االتفاق عخلى األ         
كها من قبل اإلدارة، ويشعره بدوره الفاعل داخل ادلنظمة، كما تبعد ادلوظف عن الشعور بأنو رلرد آلة يتم ربري
يزداد تطبيق (، وكخلما زادت مشاركة العامخلُت 666: 3118شلا ينعكس إغلابًا عخلى طاقتو وإبداعو )لطفي، 

 (.43: 3110جودة احلياة الوظيفية )جاد الرب، 
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 األجور والتعويضات:   -هـ
لقد أدركت ادلنظمات يف السنوات األخَتة أعلية ادلكافآت واحلوافز يف رلال العمل من أجل إقناع          

(، فوجود نظام لؤلجور 301: 3160، العامخلُت عخلى شلارسة أعماذلم بكفاءة وفعالية )عجيل والعابدين
(، شلا يؤشر 44: 3160شيد، نظمة )ر والتعويضات يف ادلنظمة يشمل كل العامخلُت ؼلخلق االنتماء لتخلك ادل

:     3111عخلى احلالة الصحية السخليمة لخلمنظمة اليت سبكنها من البقاء واالستمرار والنجاح )عبدالباقي، 
(، وػلكم األفراد عخلى عدالة التعويضات من خبلل مقارنة جهودىم وأدائهم مع أداء اآلخرين، ومعدل 626

 (.6: 3168خلة، العوائد اليت تعود عخليهم )اذلامشي، والعضاي
 (، فاحلوافز اإلغلابية عخلى314-310: 3160وتقسم احلوافز إىل حوافز إغلابية وسخلبية )بن كخلي ،          

 التشجيعية تنوعُت: حوافز مادية، وىي مادية مباشرة، وىي اليت تقدم لخلعامخلُت، مثل األجور وادلكافآ
اجلهود اليت يبذلوهنا خبلل أدائهم ألعماذلم )مرعي، والتعويضات ادلتنوعة وادلزايا ذات الطابع ادلادي لقاء 

ما احلوافز ادلعنوية فهي اليت ال (، كما ؽلكن أن تأخذ شكل مادي غَت مباشر كالتأمُت الطيب. أ0: 3112
 تؤدي إىل إشباع حاجات العامخلُت تعتمد عخلى ادلال يف إثارة العامخلُت وربفيزىم، وتشمل مجيع احلوافز اليت

اإلدارة ( كالًتقي وتقدير جهود العامخلُت، وإشراك العامخلُت يف 688: 3114ماعية )العريقي، النفسية واالجت
(، كما تشمل التطوير ادلهٍت وربسُت 63: 3118وضمان العمل واستقراره وتفويض الصبلحيات )العكش، 

 (.86-81: 3168بيئة العمل)العمري، واليايف، 
 الدراسة الميدانية: -16
 : أسئلة الدراسة ومناقشتهاعن جابة اإل 61-6
شلارسات اإلرىاب التنظيمي ببعدية )إرىاب القادة وإرىاب الزمبلء(، وكذا واقع جودة  مت ربديد مستوى      

 وفق اا أو منـفضً ا أو متوسطً فراد العينة كونو مرتفعً أمن حيث مستوى التصورات لدى احلياة الوظيفية 
 مت اعتماد ادلعيار اآليت:ولخلحكم عخلى قيم ادلتوسط فقد  .لخلمتوسط.

 (1) (2) (3) (4) (5) الدرجة

 1.79-1 2.59-1.8 3.39-2.6 4.19-3.4 فأكثر 4.2 المتوسط الحسابي
 اضعيف جدً  ضعيف  متوسط مرتفع امرتفع جدً  مستوى التصورات

بمجمع ممارسات اإلرهاب التنظيمي ممثلة بـ )إرهاب القادة وإرهاب الزمالء( ول: ما مستوى السؤال األ
 ؟الدوائر الحكومية بوادي حضرموت
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 (2جدول )
 لئلرىاب التنظيمي ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية

المتوسط  البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الترتيب
 الممارسة

 منخفض 0 0.83 2.58 إرهاب القادة
 منخفض 0 0.77 2.33 إرهاب الزمالء

 منخفض  0.77 2.44 اإلرهاب التنظيميالمتوسط العام لفقرات 
 

أن اذباىات ادلوظفُت ضلو مستوى شلارسات اإلرىاب التنظيمي دبجمع الدوائر احلكومية  ( 2اجلدول ) يبُت     
(، واضلراف معياري بخلغ 3.00كانت منـفضة، حيث بخلغ ادلتوسط العام لبعدي اإلرىاب التنظيمي )

 خبلقياتأ(، شلا يشَت إىل أن اإلرىاب التنظيمي كان دبستوى شلارسة منـفضة، ويعود ذلك إىل 1.88)
( واليت توصخلت إىل 3160، وزبخلف ىذه النتيجة مع دراسة )مظهر، تمع احلضرمي ومستوى االلتزام الديٍتاجمل

(، واضلراف 3.00مستوى شلارسة متوسطة لئلرىاب. كما احتل إرىاب القادة ادلرتبة األوىل دبتوسط بخلغ )
(، 1.88، واضلراف معياري )(3.22(، وجاء إرىاب الزمبلء يف ادلرتبة الثانية دبتوسط بخلغ )1.02معياري )

( يف ارتفاع مستوى 3160( ودراسة )مظهر، 3160وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )الساعدي، وآخرون، 
 اإلرىاب كخلما اذبو إىل ادلستوى اإلداري األعخلى.

 ؟ جودة الحياة الوظيفية بمجمع الدوائر الحكومية بوادي حضرموتما مستوى  السؤال الثاني:
 جودة احلياة الوظيفيةادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية دلستوى  (1جدول )

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

مستوى 
 التصورات

 مرتفع 0 0.68 3.73 العالقات االجتماعية
 مرتفع 4 0.69 3.84 األمن الوظيفي

 مرتفع 3 0.96 3.41 الترقية والتقدم الوظيفي
 متوسط 0 1.09 3.21 المشاركة في اتخاذ القرارات

 ضعيف 5 0.83 2.43 األجور والتعويضات
 مرتقع  0.83 3.48 لجودة الحياة الوظيفيةالمتوسط العام 
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دبجمع الدوائر احلكومية كانت  جودة احلياة الوظيفيةن اذباىات ادلوظفُت ضلو مستوى أ( 1اجلدول ) يبُت      
(، شلا 1.02اف معياري بخلغ )(، واضلر 2.10)ألبعاد جودة احلياة الوظيفية ، حيث بخلغ ادلتوسط العام مرتفعة

واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )عيسوي، والطحان، ، مستوى جودة احلياة الوظيفية مرتفعٌ ن يشَت إىل أ
أظهرت مستوى ( اليت 3168)اذلامشي، والعضايخلة،  ىذه النتيجة مع دراسة(، يف حُت زبتخلف 3160
يظهر اجلدول أن بعد األمن الوظيفي . كما واليت توصخلت إىل مستوى منـفضٍ  (3166، احلسٍت) متوسطًا،

تبله يف ادلرتبة الثانية بعد العبلقات (، 1.64اف معياري )ر ( واضل2.01وىل دبتوسط بخلغ )جاء يف ادلرتبة األ
وجاء بعد الًتقية والتقدم الوظيفي يف ادلرتبة (، 1.60(، باضلراف معياري )2.82االجتماعية دبتوسط بخلغ )
(، يف حُت جاء كل من بعدي ادلشاركة يف ازباذ 1.46(، واضلراف معياري )2.16الثالثة دبتوسط بخلغ )

( عخلى التوايل، 3.12، 2.36القرارات واألجور والتعويضات يف ادلرتبتُت الرابعة واخلامسة، دبتوسطُت بخلغا )
 ( عخلى التوايل.1.02، 6.14واضلراف معياري )

 :اختبار فرضيات الدراسة  16-2
( α≤1015ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )أ: ال يوجد الرئيسة األولى الفرضية 16-2-1
في جودة الحياة الوظيفية بمجمع الدوائر  التنظيمي، ممثاًل بـ )إرهاب القادة، وإرهاب الزمالء( إلرهابل

 0الحكومية بوادي حضرموت
قبل البدء يف تطبيق اختبار االضلدار لفح  فرضيات الدراسة، قام  الباحث بإجراء بعض االختبارات،      

خلتأكد من عدم وجود ارتباط عال بُت لمن أجل ضمان مبلَءمة البيانات الفًتاضات ربخليل االضلدار، وذلك 
 Variance) (VIF)تضـم التباين  باستـدام اختبار معامل (Multicollinearity)أبعاد ادلتغَتات ادلستقخلة 

inflation Factory)،  واختبار التباين ادلسموح(Tolerance)  لكل متغَت من متغَتات الدراسة، مع مراعاة
أكرب من  Tolerance))وقيمة اختبار التباين ادلسموح  ،(61) لخلقيمة (VIF)عدم ذباوز معامل تضـم التباين 

باحتساب معامل  (Normal distribution)بيانات التوزيع الطبيعي ا التأكد من اتباع(. ومت أيضً 1.10)
(، 6مع مراعاة أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل االلتواء تقل عن) (Skewness)االلتواء 

 :( يبُت نتائج ىذه االختبارات6واجلدول  )
 ومعامل االلتواءاختبار معامل تضـم التباين والتباين ادلسموح  (6جدول )

 VIF Tolerance Skewness المتغيران المستقالن

 3941. 6541. 07531 إرهاب القادة
 7861. 0.998 1.002 إرهاب الزمالء
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وتًتاوح  61جلميع ادلتغَتات تقل عن  (VIF)أن قيم اختبار معامل تضـم التباين  (6من اجلدول ) ويبلحظ 
-1.440تراوحت بُت ) (Tolerance) التباين ادلسموح(، وأن قيم اختبار 6.113-6.201بُت )
 ا عخلى عدم وجود ارتباط عال بُت ادلتغَتات ادلستقخلة(، ويعد ىذا مؤشرً 1.10(، وىي أعخلى من )1.601

(Multicollinearity)حيث   ، وقد مت التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء
 .(6كانت القيم أقل من )

 (8جدول )
 ثر إرىاب القادة يف جودة احلياة الوظيفيةاالضلدار اخلطي البسيط الختبار أ نتائج ربخليل

 مستوى الداللة Tقيمة Beta الخطأ المعياري البعد

 0.000 6.400- 0.589- 0.100 إرهاب القادة
 17101 6.044- 0.565- 0.095 إرهاب الزمالء
 17101 6.561- 0.596- 0.099 التنظيميالدرجة الكمية لإلرهاب 

 

( إىل أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لئلرىاب التنظيمي ببعديو رلتمعة ومنفردة يف جودة 8يشَت اجلدول  )
(، وعخليو نرفض الفرضية 1.11ومستوى داللة إحصائية )(T=-0.596) احلياة الوظيفية، حيث بخلغت قيمة 

)يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلرهاب التنظيمي في الصفرية ونقبل الفرضية البديخلة واليت تن  عخلى أنو 
 جودة الحياة الوظيفية في مجمع الدوائر الحكومية بوادي حضرموت(0

( α≤1015عند مستوى معنوية ) ثر ذو داللة إحصائيةأ: ال يوجد الفرعية األولى الفرضية 0 أ
 في جودة الحياة الوظيفية بمجمع الدوائر الحكومية بوادي حضرموت0 إلرهاب القادة

 (0جدول )
 ثر إرىاب القادة يف جودة احلياة الوظيفيةاالضلدار اخلطي البسيط الختبار أ نتائج ربخليل

 المتغيرات
 التباين المفسر

R2 
 المعامل

B 
 قيمة
Beta 

 معنوية النموذج
T االحتمالية 

F Sig 
 المقدار الثابت

17346 
4.991 - 

407335 1711 
20.437 0.000 

 17101 6.400- 0.565- 0.641- إرهاب القادة
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( أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية دلتغَت إرىاب القادة يف جودة احلياة الوظيفية، حيث 0يتبُت من اجلدول )    
شلا يعٍت صبلحية ظلوذج  1.10، وىي قيمة موجبة عند مستوى داللة أقل من (F=41.335)بخلغت قيمة 

اختبار فرضيات الدراسة دبعٌت قبول ظلوذج االضلدار يف تفسَت العبلقة بُت إرىاب القادة وجودة احلياة الوظيفية، 
 ادلستقل (، وىذا يعٍت أن ما يفسر ادلتغَت1.246ويبلحظ من اجلدول أن نسبة التباين ادلفسر قد بخلغت )

(، 1.246)إرىاب القادة( من التغَت يف ادلتغَت التابع )جودة احلياة الوظيفية( وفًقا لبيانات الدراسة قد بخلغت )
داللة إحصائية عند  يثر ذ)وجود أوعخليو يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ين  عخلى 

الوظيفية بمجمع الدوائر الحكومية بوادي  في جودة الحياةإلرهاب القادة ( α≤1015مستوى معنوية )
 حضرموت0
( α≤1015الفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 0 ب

 إلرهاب الزمالء في جودة الحياة الوظيفية بمجمع الدوائر الحكومية بوادي حضرموت0
 (4جدول )

 ر إرىاب الزمبلء يف جودة احلياة الوظيفيةثاالضلدار اخلطي البسيط الختبار أ نتائج ربخليل

 المتغيرات
التباين 
 المفسر
R2 

 المعامل
B 

 قيمة
Beta 

 معنوية النموذج
T االحتمالية 

F Sig 

 المقدار الثابت
17300 

4.060  
367533 1711 

19.460 0.000 
 17101 6.044- 0.565- 0.576- إرهاب الزمالء

    

( أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية دلتغَت إرىاب الزمبلء يف جودة احلياة الوظيفية، حيث 4يتضح من اجلدول ) 
شلا يعٍت صبلحية ظلوذج  1.10، وىي قيمة موجبة عند مستوى داللة أقل من (F=36.533)بخلغت قيمة 

إرىاب الزمبلء وجودة احلياة الوظيفية، اختبار فرضيات الدراسة دبعٌت قبول ظلوذج االضلدار يف تفسَت العبلقة بُت 
(، وىذا يعٍت أن ما يفسر ادلتغَت ادلستقل 1.264ويبلحظ من اجلدول أن نسبة التباين ادلفسر قد بخلغت )

)إرىاب الزمبلء( من التغَت يف ادلتغَت التابع )جودة احلياة الوظيفية( وفًقا لبيانات الدراسة قد بخلغت 
)وجود أثر ذي داللة  الصفري وقبول الفرض البديل والذ ين  عخلى يتم رفض الفرض (، وعخليو1.264)

( إلرهاب الزمالء في جودة الحياة الوظيفية بمجمع الدوائر α≤1015إحصائية عند مستوى معنوية )
 الحكومية بوادي حضرموت0
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حول  في آراء المبحوثينإحصائية  ةذات دالل فروقال توجد الفرضية الرئيسة الثانية:  16-2-2
متغيرات الدراسة تعزى إلى خصائصهم الشخصية )العمر، المؤهل العلمي، نوع الوظيفة، المسمى 

 الوظيفي، سنوات الخبرة(0
لعينتُت مستقخلتُت هبدف اختبار الفروق اليت تعود  (T- Test)هبدف اختبار الفرضية الثالثة مت استـدام اختبار 

لكل من ادلسمى الوظيفي، والعمر، وادلؤىل  (One Way Anova)إىل اجلنس، وربخليل التباين اإلحادي 
 العخلمي، وسنوات اخلربة، وكانت النتائج عخلى النحو اآليت:

 أواًل: الفروق باختالف متغير الجنس:
( 61الختبار الفروق يف إجابات العينة واليت تعزى إىل اجلنس، حيث يظهر اجلدول  ) (T- Test)مت إجراء     

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات العامخلُت حول متغَتات الدراسة )اإلرىاب التنظيمي، وجودة 
حصائية والداللة اإل (T=23.835)احلياة الوظيفية(، تعزى دلتغَت اجلنس )ذكر أو أنثى(؛ حيث بخلغت قيمة 

، وعخليو ؽلكن القول بوجود فروق (α≤ 1015)، وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (0.00)
معنوية تعزى دلتغَت اجلنس ضلو متغَتات الدراسة )اإلرىاب التنظيمي، وجودة احلياة الوظيفية( دبجمع الدوائر 

وذلك لكون ادلتوسط احلسايب لئلناث احلكومية بوادي حضرموت، ويبُت اجلدول أن الفروق لصاحل اإلناث 
 (.2.600أكرب من الذكور حيث بخلغ )

 (61جدول )
 لخلفروق يف حول متغَتات الدراسة باختبلف اجلنس (Independent Sample –Test)نتائج اختبار 

 العدد فئات المتغير المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة
 التفسير

 الجنس
 0.577 2.702 72 ذكر

 معنوي 0.000 23.835
 0.201 3.188 8 أنثى

 :ثانًيا: الفروق باختالف متغير المسمى الوظيفي
حول أثر اإلرىاب  ( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية إلجابات ادلبحوثُت66تشَت نتائج  اجلدول )   

 التنظيمي يف جودة احلياة الوظيفية باختبلف ادلسمى الوظيفي.
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 (66جدول )
 لداللة الفروق باختبلف متغَت ادلسمى الوظيفي (One Way Anova)حادي ربخليل التباين األ

درجات  فئات المتغير المتغير
 الحرية

المتوسط 
 الحسابي

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 التفسير

المسمى 
 الوظيفي

 مدير عام

79 

1.813 

 معنوي 0.000 14.708
 2.688 مدير إدارة
 3.188 رئيس قسم
 2.888 موظف

ولخلتعرف عخلى مصدر الفروق مت اختبار شيفيو لخلمقارنات البعدية، وأظهرت النتائج وجود فروق معنوية بُت    
أفراد العينة يف  ادلسمى الوظيفي )مدير عام( وبُت أفراد العينة يف ادلسمى الوظيفي )مدير إدارة( وذلك لصاحل 

لنتائج جود فروق معنوية بُت أفراد العينة يف ادلسمى أفراد العينة يف ادلسمى الوظيفي )مدير إدارة(. كما تظهر ا
الوظيفي )مدير عام( وبُت أفراد العينة يف ادلسمى الوظيفي )رئيس قسم( وذلك لصاحل أفراد العينة يف ادلسمى 
الوظيفي )رئيس قسم(. وكذلك وجود فروق معنوية بُت أفراد العينة يف  ادلسمى الوظيفي )مدير عام( وبُت أفراد 

 ة يف ادلسمى الوظيفي )موظف( وذلك لصاحل أفراد العينة يف ادلسمى الوظيفي )موظف(.العين
 :العمر: الفروق باختالف متغير ثالثًا
( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية إلجابات ادلبحوثُت حول أثر اإلرىاب 63تشَت نتائج  اجلدول )   

 التنظيمي يف جودة احلياة الوظيفية باختبلف العمر.
 (63جدول )

 لداللة الفروق باختبلف متغَت العمر (One Way Anova)حادي ربخليل التباين األ

 فئات المتغير المتغير
درجات 
 الحرية

المتوسط 
 الحسابي

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التفسير

 العمر

 سنة 31أقل من 

79 

3.125 

 2.911 سنة 41إلى أقل من  31من  معنوي 0.000 24.262
 2.750 سنة 51إلى أقل من  41من 

 1.625 سنة فأكثر 51
    

ولخلتعرف عخلى مصدر الفروق مت اختبار شيفيو لخلمقارنات البعدية، واظهرت النتائج وجود فروق معنوية بُت أفراد 
سنة فأكثر وذلك لصاحل  01سنة  وبُت أفراد العينة يف الفئة من  21العينة يف الفئة اليت تقل أعمارىم عن 
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جود فروق معنوية بُت أفراد العينة يف الفئة سنة. وكذلك و  21أفراد العينة يف الفئة اليت تقل أعمارىم عن 
سنة فأكثر وذلك لصاحل أفراد العينة  01سنة( وبُت أفراد العينة يف الفئة من  11إىل أقل من  21العمرية )من 

سنة(. كما أظهر التحخليل وجود فروق معنوية بُت أفراد العينة يف  11اىل اقل من  21يف الفئة العمرية )من 
سنة فأكثر وذلك لصاحل أفراد  01سنة( وبُت أفراد العينة يف الفئة من  01اىل اقل من  11من الفئة العمرية )

 سنة(. 01أقل من  - 11العينة يف الفئة العمرية )من 
 :رابًعا: الفروق باختالف متغير المؤهل العلمي

حول أثر اإلرىاب ( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية إلجابات ادلبحوثُت 62تشَت نتائج  اجلدول )    
 التنظيمي يف جودة احلياة الوظيفية باختبلف ادلؤىل العخلمي.
 (62جدول )

 لداللة الفروق باختبلف متغَت ادلؤىل العخلمي (One Way Anova)ربخليل التباين االحادي 

 فئات المتغير المتغير
درجات 
 الحرية

المتوسط 
 Fقيمة  الحسابي

مستوى 
 التفسير الداللة

المؤهل 
 العممي

 ثانوية عامة فأقل
79 

2.500 
 2.725 دبموم معنوي 0.003 6.131

 2.984 بكالوريوس
 

ولخلتعرف عخلى مصدر الفروق مت استـدام اختبار شيفيو لخلمقارنات البعدية، وأظهرت النتائج وجود فروق    
معنوية بُت أفراد العينة يف ادلستوى العخلمي بكالوريوس وبُت أفراد العينة يف ادلستوى دبخلوم وذلك لصاحل أفراد 

 العينة يف ادلستوى العخلمي بكالوريوس.
 :سنوات الخبرةف متغير : الفروق باختالرابًعا
 اإلرىاب أثر حول ادلبحوثُت إلجابات إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل( 61) اجلدول  نتائج تشَت   

 .سنوات اخلربة باختبلف الوظيفية احلياة جودة يف التنظيمي
 (61جدول )

 لداللة الفروق باختبلف سنوات اخلربة (One Way Anova)حادي ربخليل التباين األ

درجات  فئات المتغير المتغير
 الحرية

المتوسط 
 الحسابي

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 التفسير

سنوات 
 الخبرة

 سنوات 5أقل من 

79 

3.000 

8.833 1711
1 

 معنوي
 3.042 سنوات 01إلى أقل من  5من 
 2.438 سنة 05إلى أقل من  01من 

 2.469 سنة فأكثر 05
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ولخلتعرف عخلى مصدر الفروق مت استـدام اختبار شيفيو، وأظهرت النتائج وجود فروق معنوية حول     
سنوات( وبُت أفراد العينة كل من سنوات  61إىل  0متغَتات بُت أفراد العينة الذين سنوات خربهتم بُت )

إىل  0نوات خربهتم بُت )سنة فأكثر( وذلك لصاحل أفراد العينة الذين س 60سنة( و ) 60 -61خربهتم بُت )
 سنوات(. 61

 فروق " وجودبناء عخلى ربخليل الفروق ؽلكن القول برفض فرضية العدم وقبول الفرض البديل والذي ين  عخلى 
حول أثر اإلرهاب التنظيمي في الحد من جودة الحياة الوظيفية تعزى إلى  في آراء المبحوثينإحصائية  ةذات دالل

 خصائصهم الديموغرافية )الجنس، المسمى الوظيفي، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة("0
 الدراسة:نتائج  -17

 ؽلكن تخلـي  أىم النتائج اليت توصخلت إليها الدراسة يف النقاط اآلتية:
 تنظيمي يف رلمع الدوائر احلكومية بوادي حضرموت كانت بدرجة منـفضة، أن شلارسات اإلرىاب ال

 ( واليت أظهرت مستوى شلارسة متوسطًا.3160وقد اختخلفت مع دراسة )مظهر، 
  جاء إرىاب القادة يف ادلرتبة األوىل ودبستوى شلارسة منـفض، بينما جاء إرىاب القادة ثانًيا ودبستوى

( اليت 3166افقت فيو الدراسة مع دراسة )الساعدي، وآخرون شلارسة منـفض أيًضا، وىذا ما تو 
( واليت 3160توصخلت إىل أن إرىاب االدارة لخلعامخلُت يفوق أنواع اإلرىاب األخرى، ودراسة )مظهر، 

 استنتجت أن شلارسات اإلرىاب اإلداري يرتفع كخلما ارتقينا يف اذلرم اإلداري.
 ياة الوظيفية دبجمع الدوائر احلكومية بوادي حضرموت كما أظهرت النتائج مستوى متوسطًا جلودة احل

، واختخلفت مع دراسة )اذلامشي، (3161)عيسوي، والطحان، وىو ما اتفقت فيو مع دراسة 
(، واليت توصخلت إىل مستوى مرتفع ألبعاد جودة احلياة الوظيفية، ودراسة 3168والعضايخلة، 
 فض ألبعاد جودة احلياة الوظيفية.( واليت توصخلت النتائج إىل مستوى منـ3166)احلسٍت، 

  بينت النتائج أن األمن الوظيفي والعبلقات االجتماعية والًتقية والتقدم يف العمل كأبعاد جلودة احلياة
الوظيفية يف رلمع الدوائر احلكومية وفًقا دلدركات العامخلُت كانت دبستوى مرتفع، يف حُت كانت 

ت، دبستوى توافر متوسط، وقد كان مستوى توافر بعد األجور ادلشاركة يف ازباذ القراراتصوراهتم لبعد 
 والتعويضات منـفًضا.

  أظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائًيا ألبعاد اإلرىاب التنظيمي يف جودة احلياة الوظيفية، وأن أبعاد
مع %( من التغَتات احلاصخلة يف جودة احلياة الوظيفية، 61اإلرىاب التنظيمي تفسر حوايل )

 جاء ثانًياول من حيث التأثَت  م بعد إرىاب القادة يف الًتتي  األ ف ترتي  تأثَتىا، حيث جاءاختبل
 بعد إرىاب الزمبلء.
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  أشارت النتائج إىل وجود فروق معنوية يف إجابات أفراد العينة حول أثر اإلرىاب التنظيمي يف جودة
اإلناث. وقد يشَت ذلك إىل حساسية احلياة الوظيفية تعزى إىل اختبلفهم من حيث )اجلنس( ولصاحل 

 ادلرأة ذباه األحداث.
  ثر اإلرىاب التنظيمي يف جودة احلياة أ حولبينت النتائج وجود فروق معنوية يف إجابات أفراد العينة

 سنوات اخلربة(.  -ادلؤىل العخلمي -العمر -تعزى إىل اختبلفهم من حيث )ادلسمى الوظيفي الوظيفية
 رئيس قسم -ًقا دلتغَت ادلسمى الوظيفي لصاحل كل من )مدير إدارةكانت معنوية الفروق وف- 

موظف(، فيما كانت دلتغَت ادلؤىل العخلمي لصاحل البكالوريوس، يف حُت كانت دلتغَت اخلربة لصاحل 
 (.61-0الفئة اليت عدد سنوات خربهتا بُت )

 ( 21فئات العمرية )أقل من تعود معنوية الفروق يف إجابات ادلبحوثُت وفًقا دلتغَت العمر لصاحل ال
 (.01إىل أقل من  11( و)من 11إىل أقل من  21و)من 

 التوصيات: -18
فع مستوى ليها الدراسة، وهبدف احلد من شلارسات اإلرىاب التنظيمي، ور بناء عخلى النتائج اليت توصخلت إ

 تية:جودة احلياة الوظيفية فإننا نقدم التوصيات اآل
  واحًتام األفكار واآلراء، دلرغوبة مع الزمبلءتدريبية عن أسالي  التعامل اإشراك العامخلُت بدورات ،

 والتنافس الشريف، وعدم شلارسة السخلوكيات السخلبية كالعدوانية، والصراع، والفوقية يف التعامل.
  العمل عخلى ربسُت مستوى األجور والتعويضات لتتبلءم مع غبلء ادلعيشة نتيجة ظروف احلرب واحلالة

ادية لخلبخلد، وتناس  األجور واحلوافز لخلجهود ادلبذولة وادلؤىبلت العخلمية، واحتياجات األفراد االقتص
 العامخلُت، وتفعيل التامُت الصحي يف القطاع العام.

  تعزيز مشاركة العامخلُت يف ازباذ القرارات دلا لو من دور يف ربفيز العامخلُت وزيادة األداء، وذلك باتباع
 ركة.أسالي  اإلدارة بادلشا

 :دراسات مقًتحة لخلباحثُت 
لسخلبية يف القطاع ن شلارسة السخلوكيات اباعتبار أ دراسة عخلى القطاع اخلاص، وذلكعادة تطبيق الإ -

لذي من ادلمكن أن ا لخلوائح والقوانُت احلكومية، خببلف القطاع اخلاص اقل نظرً العام قد تكون أ
 مور.يفصل موظف ألتفو األ

ياة الوظيفية يف قطاعات ومرافق يف رلال السخلوكيات السخلبية وجودة احلجراء ادلزيد من الدراسات إ -
 خرى.ربط ادلتغَتات ادلدرسة دبتغَتات أليها الدراسة، و ى لخلتأكد من النتائج اليت توصخلت إخر أ
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 : المراجـع -19
 ( ادارة ادلوارد البشرية إطار نظري وحاالت عمخلية، دار صفاء لخلنشر3161أبو شيـو، نادر أمحد )  ،والتوزيع، الطبعة الثانية

 عمان.
 ( دور جودة احلياة الوظيفية يف احلد من ظاىرة االحًتاق الوظيفي لدى العامخلُت يف شبكة 3166الرببري، مروان حسن )

 غزة، فخلسطُت.–، جامعة األقصى رسالة ماجستير غير منشورةاألقصى لئلعبلم واإلنتاج الفٍت، 
 ( أثر احلوافز يف التمكُت اإلداري: دراسة ميدانية يف ادلؤسسة العامة لخلمياه والصرف الصحي 3160بن كخلي ، زلسن زلمد )

 ، اليمن.330-648، ص 6، العدد 6، اجملخلد مجلة الريان للعلوم االنسانية والتطبيقيةحضرموت،  -دبدينة ادلكبل
 ( زل3160بو خخلف، فاطمة الزىرة، وبخلعباس، نورة ) ،رسالة ددات عبلقات العمل غَت الرمسية يف ادلؤسسة العمومية اجلزائرية

 ، جامعة أكخلي زلند اوحلاج البويرة، اجلزائر.ماجستير غير منشورة
 ( إدراك األساتذة جلودة حياة العمل يف ضل بعض ادلتغَتات الدؽلغرافية دراسة ميدانية بكخلية العخلوم 3168ثورية، بركبية )

 ، جامعة قاصدي مرباح ورقخلة، اجلزائر.رسالة ماجستير غير منشورةماعية بورقخلة، اإلنسانية واالجت
 ( 3110جاد الرب، سيد زلمد )دار الفكر العريب لخلطباعة جودة الحياة الوظيفية في منظمات األعمال المصرية ،

 والنشر، مصر.
 ( العبلقات اإلنسانية وأثرىا عخلى أداء العامل بادلؤسسة: دراسة ميدانية، 3160مجيخلة، بن زاف ) مجلة العلوم اإلنسانية

 .81 -04، ص 36، العدد واالجتماعية
 ( أثر جودة احلياة الوظيفية يف تعزيز االلتزام التنظيمي لدى الباحثُت االجتماعيُت يف وزارة 3166احلسٍت، وسام زلمد )

 ، جامعة األزىر، غزة.رسالة ماجستير غير منشورةشؤون االجتماعية بقطاع غزة، ال
 ( مشاركة العامخلُت يف ازباذ القرارات وعبلقتو بالرضا الوظيفي، 3160حند، زلمد العيد )رسالة ماجستير غير منشورة 

 الوادي، اجلزائر.-جامعة الشهيد محة خلضر
 ( 3116خطاب، عايدة سيد ) دار الفكر العريب.إدارة الموارد البشريةالعولمة ومشكالت ، 
 ( تأثَت االستقواء يف مكان العمل عخلى سخلوكيات العمل السخلبية: حبث 3160الدليمي، زلمود فهد، وعبداهلل، حسُت عخلي )

ة ، جامعمجلة اإلدارة واالقتصادربخليخلي استطبلعي آلراء عينة من العامخلُت يف ادلستشفيات احلكومية يف زلافظة كرببلء، 
 .63-26، ص 38، العدد8الكوفة، اجملخلد

 ( قياس وتعزيز االلتزام التنظيمي: دراسة لعينة من أعضاء اذليئة التدريسية يف اجلامعة 3160رشيد، ميسون عبدالكرًن زلمد )
 ، العراق.616-43، ص 668، العدد مجلة اإلدارة واالقتصادادلستنصرية، 

 ( 3160الركايب، كاشاين، وعبدالستار، رنا ) تأثَت إدارة االنطباع يف تعزيز االنغماس الوظيفي: دراسة ربخليخلية آلراء عينة من
، ص 38، العدد 8، جامعة الكوفة، اجملخلد مجلة اإلدارة واالقتصادادلديرين العامخلُت يف شركة أور العامة زلافظة ذي قار، 

62-  40. 
 ( بن3166الساعدي، مؤيد يوسف نعمة، والشاىُت، نداء صاحل مهدي ) اء مقياس اإلرىاب التنظيمي يف منظمات التعخليم

 .612 -638، ص 614، اجلامعة ادلستنصرية، العدد مجلة اإلدارة واالقتصادالعايل، 
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 ( اإلرىاب التنظيمي وانعكاساتو عخلى ضغوط العمل حبث استطبلعي ربخليخلي آلراء عينة 3168الساعدي، مؤيد، وآخرون )
، جامعة دارة واالقتصاد للدارسات االقتصادية واإلدارية والماليةمجلة كلية اإلٍت، من التدريسيُت يف ىيئة التعخليم التق

 .603 -323، ص 6، العدد61بابل، اجملخلد 
 ( مقارنة العبلج العقبلين واالنفعايل السخلوكي بالتدري  عخلى ادلهارات 3163شاىُت، فرنسيس، وجرادات، عبد الكرًن )

، ص 36، العدد 6، اجملخلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث العلوم اإلنسانيةاالجتماعية يف معاجلة اإلرىاب االجتماعي، 
6361- 6341. 

 ( أثر الصمت التنظيمي عخلى القدرات الرئيسة لخلسخلوك التنظيمي 3168، عبداهلل عخلي )الطائي، فيصل عخلوان، وصكر
، اجملخلد مجلة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفةاإلغلايب: دراسة ربخليخلية آلراء عينة من منتسيب مديرية شرطة زلافظة كرببلء، 

 .42-02، ص 36، العدد 6
 (  الكياسة ا3160العبيدي، عصام عخليوي صاح ) لتنظيمية ودورىا يف زبفيف سخلوكيات الفضاضة يف مكان العمل: دراسة

، جامعة بابل، مجلة كلية التربية األساسية والعلوم التربوية واإلنسانيةربخليخلية لعينة من ادلدراس اإلعدادية يف فضاء ادلسي ، 
 .6118-6134، ص 20العدد 

 ( القيادة3160عجيل، سامية ىاين، والعابدين، عخلي رزاق )  ،مجلة الغري اإلقناعية ودورىا يف زبفيض مقاومة التغيَت
 .366-312، ص 22، العدد 61، اجملخلد للعلوم االقتصادية واإلدارية

 ( ادلشاركة يف ازباذ القرارات والعبلقات اإلنسانية، 3161العريب، بن داود )العدد مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،
 ، اجلزائر.601 -668، ص 66

  منشورات جامعة العخلوم والتكنولوجيا، الطبعة األوىل، صنعاء.السلوك التنظيمي( 3114يقي، منصور زلمد )العر ، 
 ( 3114العريقي، منصور زلمد إمساعيل )الطبعة األوىل، منشورات جامعة العخلوم والتكنولوجيا، إدارة الموارد البشرية ،

 صنعاء.
 ( جودة حياة العمل وعبلقتها3161عفاف، حَتان" )  ،"رسالة باإلبداع االداري دراسة ميدانية دبؤسسة نفطال بسكرة

 ، جامعة زلمد خيضر بسكرة، اجلزائر.ماجستير غير منشورة
 ( نظام احلوافز وادلكافآت وأثره يف ربسُت األداء الوظيفي يف وزارات السخلطة الفخلسطينية يف 3118العكش، عبلء خخليل )

 جلامعة اإلسبلمية، غزة.، ارسالة ماجستير غير منشورةقطاع غزة، 
 ( أثر عناصر جودة احلياة الوظيفية عخلى أداء ادلوظف العام: دراسة 3168العمري، زلمد بن سعيد، واليايف، رندة سبلمة )

، 6، العدد 62، اجملخلد المجلة األردنية في إدارة األعمالتطبيقية عخلى موظفي اخلدمة ادلدنية يف ادلمخلكة العربية السعودية، 
 عمان.

 دار وائل لخلنشر، عمان.السلوك التنظيمي في منظمات األعمال( 3111عميان، زلمود سخلمان )ال ، 
 ( فخلسفة نوعية حياة العمل يف األلفية الثالثة"، 3118العنزي، سعد والفضل، مسا" )مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،

 .00-60، ص 10، العدد 62اجملخلد 
 ،س ادلال الفكري كمتغَت وسيط بُت جودة أ( "ر 3160عماد عبد اخلالق صابر ) عيسوي، نيفُت سعيد بيومي، والطحان

 .361-604، ص 2، العدد 20، اجملخلد لإلدارةالمجلة العربية  احلياة الوظيفية ومنهجية ستة سيجما"،
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The Impact of Organizational Terrorism on Reducing the Quality of Work Life 

Field Study on Workers in the Complex Departments in Seiyoun - Wadi Hadhramout 

 

Dr..  Abdellah Muhammad Al-Hamed 

 

Abstract 

The study aims to determine the impact of the relationship between organizational 

terrorism (leaders' terrorism, coworkers' terrorism) and the quality of career life in the 

complex of departments in Seiyoun Wadi Hadhramout.  It also aimed at testing the 

extent of differences in the effect of organizational terrorism on the quality of the 

working life due to demographic changes.  To achieve the objectives of the study, the 

study relied on the descriptive analytical method, where a questionnaire was designed to 

collect data.  Where the study population consisted of (362) employees of (16) 

departments in the public administrations of the ministries in Wadi Hadhramout, located 

in the Departments Complex in Seiyoun.  A random sample was withdrawn from the 

community by (110) employees, and the number of questionnaires valid for analysis 

was (80).  The data was analyzed using the statistical analysis software (SPSS), and the 

results of the study showed low practices of organizational terrorism, and an average 

level of quality of work life.  The results of the study also found a correlation and moral 

effect of organizational terrorism in the quality of career life in the district complex in 

Wadi Hadhramout.  It also showed statistically significant differences in the study 

variables (organizational terrorism, and the quality of the functional life) due to the 

demographic variables.   

 Key words: organizational terrorism; leaders' terrorism; coworkers' terrorism, quality of 
work life, constituency complex, Wadi Hadhramout. 
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 وسبل تطويرىا واقع تسويق السياحة الصحراوية في منطقة العبر بمحافظة حضرموت

 **د. خالد زلمد الكلدي                                          *د. ىاين سادلُت بلعفَت
 

 الملخص :
دبنطقة العرب دبحافظة  وأنواعها مقومات السياحة الصحراوية إىل التعرؼَ ىذه الدراسة  تهدؼتس     

وقد  ىذه ادلنطقة.اليت ؽلكن من خالذلا إنعاش تسويق السياحة الصحراوية يف واآلليات والسبل ، حضرموت
، ة متواضعةصحراوي سياحية امتالؾ منطقة العرب مقومات أعلها ،اسة إىل رلموعة من النتائجتوصلت الدر 

فندقاف فقط يوجد فيها  إذ  ا لعدـ االىتماـ هبذا النوع من السياحة من قبل القطاع العاـ واخلاص، وذلك نظرً 
ربعة مطاعم شعبية تقدـ سلتلف الوجبات أويوجد فيها أيًضا غرفةػ،  17ا من ميتكوف كل منه تُت(،صلم اذو )

 كذلك يوجد يف منطقة العربقليمي والعريب،  ستوى الوطٍت واإلعة الصيت على ادلذائالالشعبية اليمنية احملببة و 
د من احلصوف ، إضافة إىل وجود عدصحراء الربع اخلايل اجلنوبية الشرقية أطراؼادلنتشرة يف  القدؽلةاآلثار  بعض

االستجماـ، والعالج سياحة  مثل متعددة،وتتم يف منطقة العرب شلارسة  أنشطة سياحية والقالع القدؽلة. 
...، الغوص يف قيم حياة سكاف البادية، وغَتىاو ، اللحـو ، شواءسباؽ السياراتو باؽ اذلجن، لرمل، وسبا

 .لكن مستوى االىتماـ هبا غَت كبَت
 مقدمة : -1

" دولة، فالسياحة يف العصر احلديث رقاـ التطور والنمو االقتصادي أليأا من ا صعبً تعد السياحة رقمً      
ة الكربى يف القرف العشرين وزادت يف النمو دبستوى أسرع يف القرف احلادي ظهرت كالصناعات العادلي

ادلوارد  الىتماـ بالقطاع السياحي كأحداىل إا  من الدوؿ اذبهت حديثً َتف الكثأحيث نرى  .(1)والعشرين"
التنافسية مة للدخل القومي. "فالسياحة ىي واحدة من أىم العوامل اليت تؤثر بشكل مباشر على القدرة هادل

والقضاء على الفقر، وضماف ادلساواة بُت  ،ها كمحرؾ خللق فرص العملتوالنمو يف ادلنطقة... وؽلكن رؤي
 .(2)اجلنسُت، وضباية الًتاث الطبيعي والثقايف" 

 أعماؿ من العائد وأصبح العقدين األخَتين، دبعدالت عالية خالؿ السياحة من العادلي الدخل وقد ظلا
 العادلية تقارير ادلنظمة إذ تشَت ؛الدوؿ من لكثَت احمللي الناتج إصبايل يف مساعلة  فعالة يساىم السياحة
 والصناعات البًتوؿ قطاعي باستثناء األخرى من القطاعات الدخل عن يزيد الناتج احملليأف  إىل للسياحة

 ا علىا وعمليً  علميً اًل ػرات تعد دليػػ. وىذه ادلؤش(3)ادلرتبطة رىػػاألخ والصناعات السيارات وصناعة ة بو،ػادلرتبط

 حضرموت.، جامعة العلـو اإلداريةكلية -قسم إدارة األعماؿ ، مشارؾأستاذ * 
 حضرموت.، جامعة العلـو اإلداريةكلية -األعماؿ قسم إدارة ، مساعدأستاذ ** 
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وىل يف تعزيز االقتصاد الوطٍت لكثَت من الدوؿ ادلتقدمة أعلية القطاع السياحي وحصولو على ادلراتب األ 
ا ىي السياحة الصحراوية، وىي السياحة ىم أنواع السياحة العادلية اليت توليها الدوؿ اىتماما كبَتً أوالغنية. ومن 

مناطق اليمن  ىحدإاليت سيتم الًتكيز على دراستها يف دراستنا ىذه، وبالتحديد السياحة الصحراوية يف 
ليات الكفيلة بتسويقها نواعها والسبل واآلأهمة وىي "منطقة العرب"، من خالؿ إبراز مقوماهتا و صحراوية ادلال

نعاشها ولفت انتباه إف تسويق ىذا النوع من السياحة ىو ادلفتاح األساسي لنجاحها و أزلليًا وعادلياً، باعتبار 
 االستثمار فيها.وبالتايل تشجيعهم على  ،ادلستثمرين ضلو عناصر اجلذب فيها

  : مشكلة الدراسة -2
لكوف  ومكانتها ىم ادلقومات السياحية ألي دولة، وتزداد أعلية ىذا النوع من السياحةأتعد الصحراء من      

  ،كالسياحة الثقافية  ،غلادىا كبقية أنواع السياحةإنو من الصعوبة أال يف دوؿ زلددة، كما إال توجد  مقوماهتا
و السياحة الدينية وغَتىا. لذلك يعد البعض السياحة الصحراوية ثروة قومية منحها اهلل لبعض الدوؿ دوف أ

غَتىا. وقد وىب اهلل عز وجل اليمن صحاري كبَتة وشليزة وشاسعة وفريدة من نوعها، وتتوفر فيها الكثَت من 
ف أاوية. ولكن ومن واقع ادلالحظة صلد ادلقومات اليت ؽلكن لليمن االستفادة منها يف تفعيل السياحة الصحر 

ف إىل ادلستوى ادلطلوب. ذلذا فإومل يصل  ااالىتماـ دبستوى تسويق ىذا النوع من السياحة ما زاؿ ضعيفً 
 تية:اما بصياغة حبثهما بالتساؤالت اآل قد قُتالباحث
  ية يف منطقة ما مقومات السياحة الصحراوية اليت ؽلكن من خالذلا تطوير تسويق السياحة الصحراو

 العرب دبحافظة حضرموت؟
  نواع السياحة الصحراوية اليت ؽلكن للمنظمات اليمنية من خالذلا إنعاش تسويق السياحة أما

 الصحراوية يف منطقة العرب دبحافظة حضرموت؟
 يف منطقة العرب دبحافظة حضرموت؟ وإنعاشها ما أىم السبل لتطوير تسويق السياحة الصحراوية 

 ٌب:ىل ربقيق اآلإهتدؼ الدراسة    : اسةىداف الدر أ -3
التعرؼ على مقومات السياحة الصحراوية اليت ؽلكن من خالذلا تطوير تسويق السياحة الصحراوية يف  ( أ

 منطقة العرب دبحافظة حضرموت.
نواع السياحة الصحراوية اليت ؽلكن للمنظمات اليمنية من خالذلا تطوير تسويق السياحة أبياف  ( ب

 منطقة العرب دبحافظة حضرموت.الصحراوية يف 
اقًتاح رلموعة من التوصيات للمساعدة يف تطوير تسويق السياحة الصحراوية يف منطقة العرب دبحافظة  ( ج

 حضرموت.
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 ؽلكن صياغة فرضيات الدراسة كما يأٌب:  : فرضيات الدراسة -4

لصحراوية يف توجد مقومات كثَتة للسياحة الصحراوية ؽلكن من خالذلا تطوير تسويق السياحة ا (أ 
 منطقة العرب دبحافظة حضرموت.

توجد أنواع كثَتة من السياحة الصحراوية ؽلكن للمنظمات اليمنية من خالذلا تطوير تسويق السياحة   (ب 
 الصحراوية يف منطقة العرب دبحافظة حضرموت.

حافظة توجد إمكانية كبَتة إلغلاد آليات وسبل لتطوير تسويق السياحة الصحراوية يف منطقة العرب دب (ج 
 حضرموت.

 : أىمية الدراسة -5
لو االىتماـ الكايف من قبل الباحثُت وادلؤلفُت  طَ ع  مل يػُ  اهمً م اكوهنا تدرس موضوعً   يفتكمن أعلية الدراسة       

، وىو السياحة الصحراوية. كما تكمن أعلية اهمً م ااقتصاديً  اوادلسؤولُت يف اليمن على الرغم من كونو موردً 
كونو ؽلثل أحد ادلراجع اليت تزود ادلكتبات اليمنية وادلراكز البحثية واجلامعات يف اليمن بشكل عاـ ادلوضوع يف  

. كما تكمن أعلية الدراسة يف إسهامها ودوزلافظة حضرموت بشكل خاص دبرجع يف موضوع علمي نادر الوج
سم خططها واسًتاتيجياهتا همة قد تساعدىا يف ر ميف تزويد ادلنظمات السياحية احلكومية واخلاصة بنتائج 

 وبرارلها السياحية ادلتعلقة بتسويق السياحة يف اليمن وبالتحديد تسويق السياحة الصحراوية.

 :در يف دراستهما ىذه، ىي كما يأٌبقاـ الباحثاف باالعتماد على نوعُت من ادلصا :مصادر بيانات الدراسة -6

أسلوب ادلقابلة وادلالحظة يف احلصوؿ على بعض البيانات ادلصادر األولية: وقد قاـ الباحثاف باعتماد   -1
 اليت تعذر احلصوؿ عليها عن طريق ادلصادر األخرى.

، واألحباث ادلنشورة يف ةطروحات العلميادلصادر الثانوية: اعتمد الباحثاف على الكتب والرسائل واأل -2
اجملالت العلمية احملكمة، واألحباث ادلنشورة يف ادللتقيات العلمية، وغَتىا من ادلصادر الثانوية ادلتوفرة يف 

 لكًتونية للمنظمات التعليمية والبحثية.و يف ادلواقع اإلأادلكتبات يف اجلمهورية اليمنية، 
 :منهج الدراسة -7
قاـ الباحثاف باستخداـ ادلنهج الوصفي، الذي استلـز صبع  فقد الدراسات األولية، ا لكوف الدراسة مننظرً      

 وتنظيمها معلومات معينة تطلبتها الدراسة من مصادر سلتلفة، ٍب قاـ الباحثاف بتصنيف ىذه ادلعلومات
ر قًتاح توصيات سلتلفة لتطوياىل وصف دقيق لكل موضوعات الدراسة، ٍب استخالص النتائج و إللوصوؿ 

 يف منطقة العرب دبحافظة. وإنعاشها تسويق السياحة الصحراوية
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 ىل حدود الدراسة كما يأٌب:إؽلكن التطرؽ  : حدود الدراسة -8
مديريات زلافظة حضرموت  ىحدإاحلدود ادلكانية: تشمل حدود الدراسة منطقة العرب اليت تعد  - أ

 باجلمهورية اليمنية.
ادلوضوعية للدراسة ادلوضوعات ادلتعلقة بالسياحة الصحراوية، احلدود ادلوضوعية: تشمل احلدود  - ب

 وادلتعلقة بتسويق السياحة الصحراوية.
 : صعوبات الدراسة -9

  عند كتابة ىذه الدراسة كما يأٌب:ُتىل بعض الصعوبات اليت واجهت الباحثإؽلكن التطرؽ      
عاـ ومنطقة العرب دبحافظة حضرموت قلة ادلوضوعات ادلتعلقة بالسياحة الصحراوية يف اليمن بشكل  - أ

 بشكل خاص.
طراؼ أهنا تقع يف إمن تكرار مرات زيارة ادلنطقة، حيث  االبعد ادلكاين دلنطقة الدراسة، الذي حد كثَتً  - ب

  حبوايل سبع ساعات.ُتهنا تبعد عن مكاف إقامة الباحثإزلافظة حضرموت الشرقية، وبالتايل ف
 الدراسات السابقة: -10

التسويق كمتطلب اساسي للسياحة )( بعنوان م2012خير الدين جمعة ) ،اميةدراسة جودي س (أ 
  (.الصحراوية ـ واقع والية بسكرة

ساسي للسياحة الصحراوية يف ظل أىل معرفة واقع التسويق يف والية بسكرة كمتطلب إىدفت الدراسة      
ف اجلهود اليت تقـو أوقد بينت الدراسة بح . يَّا امتالؾ اجلزائر لكل مقومات السياحة اليت تليب كل حاجات الس

وواقعها  أرقاـ السياحة وما زالتهبا مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بسكرة تتم بالتعاوف مع الوزارة، 
نو مازاؿ ىزياًل وىذا ما يًتجم ضعف التسويق السياحي يف ادلنطقة. وقد أكدت الدراسة على أعلى  يؤكداف

توفَت التسهيالت الالزمة و ربسُت وسائل النقل، و هر اجلمايل لواليات السياحة الصحراوية ، ضرورة ربسُت ادلظ
ربسُت اجلهود و تشجيع وكاالت السياحة لتوجيو نشاطها ضلو السياحة الصحراوية، و لتوفَت ادلنتج السياحي، 

 . (4)الًتوغلية للسياحة الصحراوية يف الداخل واخلارج
 دراسة مقومات صناعة السياحة )م(، بعنوان 2012زق، قصاص زكية )دراسة بن حبيب عبدالرا(  ب

 (.العالجية في المناطق الصحراوية     
ىل مقومات صناعة السياحة العالجية يف ادلناطق الصحراوية يف اجلزائر، إىل التعرؼ إىدفت الدراسة      

ا القتصاديات الدوؿ. وقد توصلت همً ما موردً  ،ا لتحقيق التنمية بأبعادىا ادلتعددةا حيويً باعتبار السياحة قطاعً 
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علها أدلا سبتلكو من كنوز  ؛من نقاط اجلذب السياحي بُت دوؿ العامل ةً واحد د  عَ ف اجلزائر تػُ أىل إالدراسة 
علها ضرورة العمل على نشر أمن  ،ىل رلموعة من االقًتاحاتإالسياحة الصحراوية، كما توصلت الدراسة 

، وكذا ضرورة العمل على ذلم فضل اخلدماتأسن معاملة السائحُت وتقدم حبواطنُت الوعي السياحي لدى ادل
ليها حىت غلمعوا بُت السياحة والعالج إماكن السياحية جلذب الزائرين نشاء ادلنتجعات العالجية يف األإ

 . (5)وبتكلفة تتفق مع صبيع ادلستويات
ـــــة السياحــاعـة في صنــارب بعض الدول العربيــتج)(   م2012 ة )ـسة عطية الجيار بن كنانة نعيمدرا(  ج  ة ــــ

 : (الصحراوية    
يف رلاؿ  وربليلها (السعودية ،ليبيا ،العربية )مصرتضمنت ىذه الدراسة عرض ذبارب بعض الدوؿ        

الصحراوية ىل التعرؼ على ذبارب بعض الدوؿ العربية يف صناعة السياحة إالسياحة الصحراوية، وقد ىدفت 
ال وىي السياحة الصحراوية، وقد تبُت أخَتة من طفرة نوعية جديدة يف ظل ما تشهده السياحة يف اآلونة األ

مواقع طبيعية ساحلية وجبلية وصحراوية  من دور كبَت دلا تتمتع بو ذلا ف مقومات السياحية يف ىذه الدوؿأ
صلاح السياحة الصحراوية تكمن يف تطوير احلرؼ  ف متطلباتأىل إا وقد توصلت الدراسة أيضً  خالبة وفريدة.

 . (6)ساسية لسياحة الصحراءادلشاريع السياحية الكربى لتوفَت البنية األ وإقامةوالصناعات التقليدية، 
 وت ـة في م/ حضرمـع السياحــتحليل جغرافي لمقومات وواق)( بعنوان  م2004حمد بن دويس )أدراسة (  د

 (.السياحة ()دراسة في جغرافية    
ىدفت الدراسة إىل الكشف عن مقومات السياحة يف زلافظة حضرموت وإمكانية استغالذلا للرقي        

دبستوى النشاط السياحي كنشاط اقتصادي يسهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية لسكاف احملافظة واليمن 
ىل إقد توصلت الدراسة ـ( . و 2000ـ إىل 1990عامة، وقراءة لواقع السياحة يف احملافظة خالؿ الفًتة من )

ف منطقة الدراسة تزخر دبقومات سياحية كثَتة ؽلكن استغالذلا يف تنشيط أظلاط السياحة الثقافية والسياحة أ
. وقد أوصت وتطويرىاالعالجية والسياحة الرياضية وسياحة االستجماـ وسياحة السفاري والسياحة البحرية 

وادلوتيالت على طوؿ الطرؽ الرئيسة والدروب القدؽلة يف ادلنطقة  الدراسة بضرورة االىتماـ بإنشاء االسًتاحات
 . (7)الصحراوية وتشجيع شلارسة السياحة الصحراوية

 .(تقويم كفاءة التسويق السياحي في سورية)م( بعنوان 2007دراسة برىوم )(  ه 
نتيجة غياب التسويق  ىل ربليل العرض السياحي يف سورية وادلشاكل اليت يعاين منهاوىدفت الدراسة إ     

السياحي، وربليل الطلب السياحي واخللل الذي يعانيو، والتأكيد على أعلية التسويق السياحي يف زيادة الطلب  
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ف إسهاـ ، أعلها: أىل رلموعة من النتائجقية متكاملة. وقد توصلت الدراسة إا من خالؿ سياسة تسويا وكيفً كم  
السياحة يف الدخل القومي السوري مازاؿ دوف ادلستوى ادلطلوب، ال يوجد اسًتاتيجية واضحة يف رلاؿ صناعة 

والغرؼ السياحة يف سورية، ىناؾ قصور كبَت يف العرض السياحي من  حيث العدد اإلصبايل للفنادؽ واألسرة 
% منو، من 50ة دمشق وريفها  أكثر من يث تبلغ حصحيف توزيع ىذا العرض  من جهة، وىناؾ أيضاً خللٌ 

جهة أخرى، ىناؾ اطلفاض كبَت يف الطلب السياحي نتيجة اطلفاض كفاءة السياسات التسويقية باإلضافة إىل 
 .(8)ذلك ىناؾ خلل يف توزيع ىذا الطلب بُت احملافظات

 اط السياحي في اليمن(.كفاءة األداء االستثماري على تطوير النش( بعنوان )تأثير  2003دراسة الحداد )(  و
ماـ صبلة من ستقبلي للنشاط السياحي يف اليمن أىل التعرؼ على األداء احلايل وادلىدفت الدراسة إ     

والتغلب عليها ألجل ربسُت أداء نشاط السياحة يف  ،التغَتات البيئية يف السياحة الدولية، وكيفية مواجهتها

ؿ دوف تطوره. وقد وربديد ادلعوقات اليت ربو  ،لسياحة يف اليمناليمن، وتقوم األداء االستثماري لنشاط ا

دة يف عدد السيَّاح واإليرادات ادلتحققة، وىي أعلها: وجود زيا ،ىل رلموعة من النتائجتوصلت الدراسة إ

ماـ اإلمكانات احمللية ادلتاحة، حيث ؽلكن مضاعفتها لو ًب التوسع يف االستثمار بقطاع السياحة، متواضعة أ

ود اطلفاض يف مساعلة النشاط السياحي بالناتج احمللي اإلصبايل، وىو يدؿ على اطلفاض الدخوؿ غَت ووج

ادلباشرة يف القطاعات األخرى ادلرتبطة بقطاع السياحة نتيجة الطلفاض االستثمار ادلباشر يف ىذه 

 .(9)القطاعات

  –النشاط السياحي في الجزائر  دور التسويق في تطوير)م( بعنوان 2010دراسة مسكين عبد الحفيظ )(  ز
 (.دراسة حالة الديوان الوطني للسياحة   

ىل ربليل العرض السياحي يف اجلزائر وادلشاكل اليت تعاين منها السياحة نتيجة غياب ىذه الدراسة إىدفت      

على األسباب التسويق السياحي، وإبراز أعلية التسويق السياحي يف تطوير النشاط السياحي، وزلاولة التعرؼ 

سهاـ ، أعلها: أف إىل رلموعة من النتائجحي اجلزائري. وقد توصلت الدراسة إاحلقيقية لضعف األداء السيا

السياحة يف الناتج الداخلي للجزائر ما زاؿ دوف ادلستوى ادلطلوب، ال توجد اسًتاتيجية حقيقية فعالة يف اجملاؿ 

 .(10)ظلا يوجد بطريقة غَت مباشرةالسياحي يف اجلزائر جبدية وإسويق السياحي يف اجلزائر، ال يوجد اىتماـ بالت
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 السياحة الصحراوية المستدامة بالدول العربية )دراسة حالة : ) ،ساسي فطيمة ،حامد نور الديندراسة (  ح
 ((.مصر –تونس  ،الجزائر     

اف أىم مبادئها وأعليتها ىدفت ىذه الدراسة إىل وتوضيح مفهـو السياحة الصحراوية ادلستدامة، وبي     
القتصادية واالجتماعية ، كما ىدفت إىل توضيح اسًتاتيجيات تنمية السياحة الصحراوية، والتعرؼ على أىم 
وسائل دعم السياحة الصحراوية ادلستدامة، كما ىدفت الدراسة أيًضا إىل ربليل واقع السياحة الصحراوية يف 

تونس ، ومصر(. وقد قدمت الدراسة توصيات عدة أعلها: تطوير بعض البلداف العربية، مثل: )اجلزائر ، و 
اإلمكانات احمللية من أجل ربسُت النشاط السياحي الصحراوي، وضباية البيئة وعدـ استنزاؼ ادلوارد الطبيعية  
كقاعدة أساسية لكل مشروع سياحي، وتقدم الدعم الفٍت وادلايل من طرؼ الدوؿ لكافة ادلؤسسات 

 . (11)جملاؿ السياحي الصحراوي ..اخلوادلستمرين يف ا
 ع ــاص والمجتمــاع الخــة، القطـة بين الحكومــل الشراكـتفعي)ة، ــالل زغبــد، طـة عبدالحميـة برحومـدراس(  ط

 (.المدني في تنشيط وصناعة السياحة الصحراوية كصناعة بديلة للنفط في الجزائر    
 تشخيصو  ،واالجتماعية االقتصادية التنمية ربقيق يف السياحة دورراز إبىل ت ىذه الدراسة إوقد ىدف     
 تنشيط يف الدولة ودهجب التعريفو  ،خاصة بصفة ويةحراالص السياحة ووضعية عامة بصفة السياحة واقع

 ت.محروقالل ةلبدي كصناعة الصحراوية السياحة وصناعة
 ادلناطق ويف عامة بصفةاجلزائر  يف التحتية البنية ضعفإىل استنتاجات عدة، أعلها: وقد توصلت الدراسة      

 ةياسيس إىل اجلزائر افتقاروكذلك  ،اهفي السياحي واالستثمار سياحةلل جاذبة تكوف أف ؽلكن اليت ويةالصحرا
 اجملاؿ يف ادلكونُت تكوين سياسة غياب إىل باإلضافة وادلدربة، رةىادلا األيدي ةلوق وغياب ناجحة، تسويقية

 وغياب ،جهة من الصعبة ظروؼلل جعار  وذلك ،اجلزائريُت ادلواطنُت لدى سياحية ثقافة غيابو  ،السياحي
 بادلقارنة اجلزائر يف السياحية التنافسية القدرة ضعف ىل، كما توصلت الدراسة إأخرى ةهج من تروػلية بأسالي

 .(12)األخرى السياحية وادلقاصد ،بالدوؿ
 أىمية االتصاالت التسويقية في تنمية السياحة الصحراوية )خديجة، بعنوان:  دراسة نوري منير، بلعلياء(  ي

 .(في الجزائر    
 التسويقية تساىم االتصاالت كيف : حوؿ القائمة األساسية اإلشكاليةن ع لإلجابة سةدراال ىذه تسعى     

 ـوهومف السياحةىذا التساؤؿ ًب التطرؽ دلفهـو  نع ولإلجابةاجلزائر ؟  يف السياحة الصحراوية تنمية يف
 ـوهسة دلفدراال تعرضت أخرى ةهج من .الوطٍت االقتصاد تدعيم يف اهيتعلوأ اهأنواعو  ،حراويةالص السياحة
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 والتسويق الشخصي االتصاؿ ادلبيعات، تنشيط العامة، العالقات اإلعالف، : يف ةلثمادلت التسويقية االتصاالت
 التسويقية االتصاالت عناصر من عنصر كل ةعلمسا مدى توضيح ىلسة عدراال ركزت كما .ادلباشر

 السياحة تنمية يف ) ادلباشر والتسويق الشخصي االتصاؿ ادلبيعات، تنشيط العامة، العالقات اإلعالف،(
 13).)حراويةالص

 ات ــر واستراتيجيــائـالجز ة فيــراويـة الصحـمقومات السياح): وانـبعنن باشا، ـدراسة صباح بنوناس، وفات(  ك
 .(تطويرىا    

من أىم ىذه عرؼ على أىم مقومات السياحة الصحراوية يف اجلزائر، و تىل الإتسعى ىذه الدراسة      
ليها الدراسة الواحات الصحراوية والقصور القدؽلة، وادلنابع العالجية، وادلتاحف ادلقومات اليت توصلت إ

لتطوير السياحة الصحراوية  عدة مقًتحات ت الثقافية. كما قدمت الدراسةالتارؼلية، وادلقوماثار اآلالطبيعية، و 
قدمت  اومبادئ لتنفيذ اسًتاتيجية التطوير السياحة الصحراوية يف اجلزائر. كم ايف اجلزائر، ووضعت أىدافً 

وى ادلست ىلع اهضبايتو  صحراويةال البيئة لتنمية ةلشام امجر ب إعدادعلها: ، أمقًتحاتيات و الدراسة توص
 ،من الزحف العمراين العشوائي السياحية ةياألعل ذات ادلناطق الصحراوية حلماية الالزمة اخلطط عدادوإ الوطٍت،

 العالقة ذات اتهاجل ربفيز، و   اهربسين يف ةعلادلساو  البيئة ىلع حفاظلل اطنُتو ادل بُت البيئي عيو ال نشرو 
 ماتو ادلق مع ةئادلتكاف غَتو  ادلخططة غَت السياحية األنشطة وجيو ت. و ..اهدعمو  للصحراء الطبيعية بادلتاحف
 احمليط، مع ادلتناسقة السياحية ادلشاريع إقامة تشجيعو  للصحراء بصورة تضمن استدامة ىذه ادلقومات، الطبيعية
 .(14)احلساسة وأ مةهادل البيئية اقعو ادل يف خاصة

 التعليق على الدراسات السابقة : -11
دوؿ الدراسة (، احة الصحراوية يف كل تلك الدوؿ )ف السيأالعرض السابق للدراسات السابقة  نالحظ من    

ة سياحتوفر مقومات سلتلفة ومتعددة لل من رغمعلى المل ربظ باىتماـ كبَت من قبل حكوماهتا ادلختصة 
اـ بتطوير تلك ادلقومات لتطوير ف صبيع تلك الدراسات قد أوصت بضرورة االىتمأوذلذا نرى الصحراوية فيها، 

ف الكثَت من ادلقومات السياحية متشاهبة يف بعض الدوؿ، وبعضها سلتلف فيما بُت أكما صلد السياحة فيها.  
 تلك الدوؿ. 

جد منطقة العرب ) مكاف الدراسة ( تو  فأوتأٌب دراستنا ىذه لتعزز ىذا االذباه، حيث تؤكد دراستنا على      
سلتلفة  هنا توجد هبا مقوماتأشاهبة لبعض الدوؿ ادلبحوثة، كما مات السياحة الصحراوية ادلهبا الكثَت من مقو 
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تماـ هبا من قبل القطاع  يتم تطويرىا واالىة ملدوؿ ادلبحوثالحواؿ فإهنا كغَتىا من سبيزىا عنها، ويف كل األ
 نتائج ىذه الدراسة.   وا دلا توصلت إليو القطاع اخلاص وفقً أاحلكومي 

 للدراسة : طار النظرياإل -12
 مفهوم التسويق: *

توجد رلموعة من التعريفات اليت قدمت لتوضيح مفهـو التسويق، وكل منها لو طبيعة وخصائص خاصة،      
حىت  ا، إال إهنا يف هناية ادلطاؼ تكاد تعطي معٌت واحدً ووجهات نظرىم كتاهبا  نطلق من اختالؼ توجهاتت
 ف اختلفت صياغة عبارهتا . إو 

فقد عرؼ التسويق بأنو " عملية ربديد احتياجات العمالء وتلبيتها على ضلو مقبوؿ لكال الطرفُت، يشعر      
. وعرؼ أيضاً  بأنو (15)عل ربح عادؿ"جبم والوفاء بسعر عادؿ، وادلوارد العمالء اليت ًب االعًتاؼ هبا احتياجاهت

 .(16)"تلبية االحتياجات بشكل مربح
 ورغباهتم وتطلعاهتم العمالء ها ربديد احتياجاتلتسويق بأنو عبارة عن أنشطة يتم دبوجبوؽلكننا تعريف ا     

 العمالء عنها حىت بعد استهالكها". ىابعة ادلستمرة للتأكد من مدى رضومن ٍب ربقيقها، وادلت
 ومن ىذه التعريفات يتبُت اآلٌب:     

 لكل أطراؼ العملية التسويقية)العمالء، ادلنظمة(. التسويقية ربقق الرضا ف األنشطةأ -1
 ادلنتجات قبل تصميم ورغباهتم وتطلعاهتم العمالء ها ربديد احتياجاتالتسويق أنشطة يتم دبوجب -2

 .وإنتاجها
ف األنشطة التسويقية ال تكتفي بتحقيق ما يريده ويرغب فيو العمالء فحسب، بل تسعى إىل متابعة أ -3

 م عن ادلنتجات حىت بعد استهالكها.ضاىر العمالء للتأكد من 
 : أىمية التسويق في مجال السياحة *

يف الناتج القومي اإلصبايل للعديد من الدوؿ، مع  ارئيسً  اأصبحت صناعة السفر والسياحة مساعلً  -1
هبا على نطاؽ واسع دلؤسسات القطاع  االوجهات السياحية والتسويق ومنتجاهتا تصبح شلارسة معًتفً 

 .17))على حد سواء العاـ واخلاص
كثر من جهة قائمة على خدمة أف ىناؾ أنو منتوج مركب، أي أ"حيث يتصف القطاع السياحي ب -2

وكل منها يقدـ خدمة مستقلة عن يواء طعاـ وشراب .... اخل، كشركات النقل، اإلالسياح،  
 .(18)خرى"األ
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 : * مفهوم السياحة
االختالؼ يف وجهات نظرىم وادلدارس اليت ينتموف بسبب   اختلف فقهاء السياحة يف تعريف السياحة     

 إليها، وبالتايل برزت لنا عدد من التعريفات ادلتعلقة بتوضيح مفهـو السياحة.
فقد عرفت السياحة بأهنا " خليط من الصناعات الرئيسية دبا يف ذلك العديد من شركات الطَتاف      

وادلتاحف،  السياحية وادلتنزىات ومناطق اجلذب، والفنادؽ وتأجَت السيارات والسكك احلديدية والسفن
ومالعب الغولف وادلنتجعات وشركات التجزئة وادلطاعم وشركات بطاقات االئتماف، واجملتمعات احمللية وأكثر 

 . ((19 "سلازف ادلتحف ىي جزء أساسي من السفر وصناعة السياحة من ذلك
علق بسفر الشخص أو األشخاص من مكاف إقامتهم إىل وؽلكننا تعريف السياحة بأهنا: األنشطة اليت تت     

، بغرض االستجماـ، أو زيارة ادلواقع األثرية، أو ادلدف أو خارجو سواء كانت داخل البلد ،أماكن أخرى
التارؼلية، أو األماكن الدينية، أو الواحات واألماكن الصحراوية، أو بغرض االستمتاع والسباحة يف الشواطئ 

ة، أو ألي غرض أخر شريطة أف ال يكوف ىذا الغرض ىو العمل، على أف تًتاوح مدة زيارتو والشعاب ادلرجاني
 أو زيارهتم بُت يـو واحد وسنة.
 : * مفهوم السياحة الصحراوية

تعد السياحة الصحراوية من أىم أنواع السياحة، لذلك فقد وردت الكثَت من التعريفات اخلاصة بتوضيح      
الختالفات وجهات نظرىم للنشاط السياحي  ؛ نظرًاخرآلمفهومها. وقد اختلفت ىذه التعريفات من كاتب 

 الصحراوي.
يف منطقة  وإقامتهم األشخاص فر: كل النشاطات الناذبة عن سفقد عرفت السياحة الصحراوية بأهنا     

قل من سنة، وتشمل السياحة الصحراوية كل النشاطات اخلاصة أساعة و  24من  صحراوية معينة لفًتة أكثر
وال  ،بزيارة الواحات، واألماكن التارؼلية واألثرية والثقافية... يف منطقة صحراوية معينة داخل الوطن أو خارجو

 .(20)ائمةتكوف بغرض العمل أو اإلقامة الد
إىل  معينُت وزيارهتم شخص أو أشخاص تتعلق بسفر وؽلكننا تعريف السياحة الصحراوية بأهنا: أنشطة     

منطقة معينة من العامل، بغرض التمتع جبماؿ الصحراء واخلدمات اليت تقدـ فيها من قبل البدو، أو بغرض زيارة 
الرياضة الصحراوية كالتزجل على الرمل، وصعود أو بغرض شلارسة بعض  ،الواحات اليت تقع يف قلب الصحاري

التمتع برعي الغنم، أو ألي  الرماؿ بالسيارات أو الدرجات النارية، أو بغرض الركوب على اجلماؿ، أو بغرض
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خر ؽلكن أف يقدـ لو يف الصحراء. على أف تكوف ىذه الزيارة دلدة ال تقل عن يـو وال تزيد عن سنة، آغرض 
 نها العمل أو التجارة . ف ال يكوف الغرض مأو 

 : * أىمية السياحة الصحراوية
 تية:يف الفقرات اآلؽلكن التطرؽ إىل أعلية السياحة الصحراوية      
 طائلة على الدولة: تدر أموااًل  -1
واليت  عادلية، زبصصية كصناعة الواعدة السوؽ الصحراوية ىي السياحة أف الدراسات من دعد أكدت     

 والوظائف ادلباشرة، غَت األخرى العائدات خبالؼ مباشر كإنفاؽ الدوالرات من ادلاليُت دبئات تقدر عائداهتا
 .(21)الضخمة السوؽ توفرىا تلك اليت

 هم في إنعاش الناتج القومي اإلجمالي: تس -2
د من الدوؿ، والتسويق يف الناتج القومي اإلصبايل لعد مساعلًا رئيًسا أصبحت صناعة السفر والسياحة     

د من مؤسسات القطاع عدهبا على نطاؽ واسع لدى  انتجاهتا ووجهاهتا السياحية، وأصبحت شلارسة معًتفً دل
 وبالتايل فإهنا تسهم بشكل كبَت يف إنعاش اقتصاد الدولة وناذبها القومي. .(22)العاـ واخلاص على حد سواء

 مرغوبة من قبل شريحة واسعة من السائحين:تكون   -3
جهة  الشديد عليها من ولإلقباؿ ،جهة من وذلك لتنوعها السياحة أنواع أىم من الصحراوية السياحة دتع     

 فعلى وذلم فيها عشق تارؼلي، كافة، فقد استهوت العرب يف رحالت الصيد والتجواؿ، أخرى من الشرائح
 .(23)يتهاال يًتكوف حلظة من التجواؿ والتعرؼ على خصوص فإهنمتوفر وسائل الًتفيو والتنزه  من رغمال

 قدرة تنافسية للمنطقة: إيجاد -4
ذبعلها زلط جذب الكثَت  و صناعية،أو تارؼلية أدبزايا طبيعية زبتلف ادلناطق السياحية عن بعضها البعض      

اح ادلختلفُت يف اىتماماهتم ورغباهتم السياحية، فهناؾ مناطق تتميز جبماؿ البحار، وأخرى بتنوع يَّ من الس
خل، إ شجار..احليوانات واأل خرى باألهنار والشالالت ، وأخرى بأغربأاجلباؿ، و ت و ادلرتفعات وادلنخفضا

االختالؼ يف ىذه ادلناطق تعكس ميزة كل منطقة شلا يستوجب االىتماـ هبا واحلفاظ عليها وربسنها  اوىذ
 العامل.قطار أقوة جذب للسائحُت من سلتلف وتنميتها باستمرار حبث تشكل ميزة تنافسية سياحية ذات 

 ف السياحة من أىم العوامل اليت تؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية والنمو يف ادلنطقة.أوىكذا صلد      
 أقل ادلناطق ليلة اليت من خالذلا تطويروتعترب السياحة الدولية باعتبارىا واحدة من القطاعات االقتصادية الق

من خلق فرص العمل  فاحلركة السياحية سبكن . اد العادليمن زيادة مشاركتها يف االقتص ورعايتها لتتمكن
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ىذه حقائق موجودة و والقضاء على الفقر، وضماف ادلساواة بُت اجلنسُت، وضباية الًتاث الطبيعي والثقايف، 
 .(24)ا..ا يف معظم ادلناطق النامية واألقل حظً أساسً 

 : * مقومات السياحة الصحراوية في منطقة العبر
نسمة عاـ  3348بلغ عدد سكاهنا .ناليم يف شرؽ زلافظة حضرموت إحدى مديرياتمنطقة العرب ىي      

ويعترب منفذ الوديعة   -ىل ادلملكة العربية السعوديةىم منفذ إوىو أ - لوديعةالعرب امنفذ ـ، ويوجد هبا 2004
كن التطرؽ إىل أىم مقومات السياحة الصحراوية يف منطقة العرب  ، وؽل(25)العرب دبديرية عزلة العرب إحدى قرى
 كما يأٌب:

 الفنادق:  -1
 والذي تأسس عاـ ُتنيف صلمتعلا فندؽ اخلليج السياحي ذو التص فندقافد يف منطقة العرب يوج     

ـ . ويتكوف كل 2006، والذي أسس عاـ ُتوديعة، الذي يصنف ضمن الفئة صلمتوفندؽ مفرؽ الـ، 2003
 :ٌبا عرض تفاصيل ذلك يف اجلدوؿ اآل. وؽلكنن(26)غرفة 17من الفندقُت من 

 ( يبُت الفنادؽ ادلوجودة يف منطقة العرب .1جدوؿ رقم )

 الدرجة ةأاسم المنش
 الحالية

 تاريخ
 النشاط

 االستيعابيةالطاقة 
 عدد

 األسرة
عدد 
 عدد الغرف العمال

 اإلجمالي جناح مزدوج فردي
فندق الخليج 

 5 25 17 1 13 3 م2003 الثانية السياحي

 4 29 17 2 12 3 م2006 الثانية فندق مفرق الوديعة
السياحية وربسُت  ادلنشآتتقرير عن ، مكتب وزارة السياحة بالوادي والصحراء، اجلمهورية اليمنية المصدر :

 . 8ص ،ـ2011 ،ادلقدـ للمكتب التنفيذي دبديريات وادي وصحراء حضرموت، مستوى خدماهتا

 المطاعم الشعبية: -2
كلة ادلندي اليمنية تعد أواعلها ادلندي، "  ،سلتلف الوجبات الشعبية مطاعم شعبية تقدـ (4يوجد عدد )     

ا. يضً أقليمي والعريب وردبا الدويل عة الصيت على ادلستوى الوطٍت واألاحملببة وذائمن ادلأكوالت الشعبية اليمنية 
قباؿ صباىَتي واسع من قبل ادلاليُت على مستوى اليمن وبلداف إوما ربظى بو من حفاوة و ومن فرط شهرهتا 

النسب واذلوى  كلة ؽلنية األصل وحضرميةأا ... وىي اخلليج العريب ككل، والنابع من مذاقها اللذيذ كثَتً 
 . (27)وادلنشأ "

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1_(%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1_(%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA)&action=edit&redlink=1
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 .لشعبية ادلوجودة يف منطقة العربنواع ادلطاعم اأ( يبُت 2جدوؿ رقم )
 البيان             
 اسم المطعم

نوع 
 المطعم

 ىم المأكوالت المقدمةأ المنطقة التي يقع فيها

 شعبية مختلفةكالت أ، رز المندي بجميع أنواعواللحم واأل خشم العين شعبي مطعم الربع الخالي

 كالت شعبية مختلفةأ، ونواعأاللحم المندي بجميع  )عاصمة المديرية(مدينة العبر شعبي مطعم الخليج

 كالت شعبية مختلفةأ، أنواعواللحم المندي بجميع  مفرق الوديعة شعبي مطعم الحرمين

مطعم مجمع مفرق 

 الوديعة
 كالت شعبية مختلفةأ، أنواعواللحم المندي بجميع  مفرق الوديعة شعبي

 

من إعداد  الباحثُت باالعتماد على أدبيات الدراسة النظرية، ومعلومات ادلقابلة الشخصية  المصدر: المصدر:
 مع مدير السياحة دبديرية العرب دبحافظة حضرموت السيد : عبداهلل مبخوت بن شرماف.

 اآلثار:  -3
لك الدالئل حضرموت منذ عصور غابرة، وتشَت إىل ذستوطن اإلنساف اليمٍت القدم أراضي زلافظة ا     

ادلنتشرة يف أطراؼ صحراء الربع اخلايل اجلنوبية  ،«والعرب« »شبود» يف بعض ادلواقع دبديرييت األثرية اليت وجدت
 وفيما يأٌب جدوؿ يوضح تلك ادلعامل ،(29)د من احلصوف والقالع القدؽلةوتوجد يف مدينة العرب عد .(28)الشرقية
 ية :التارؼل

 ( يبُت أىم ادلعامل األثرية والتارؼلية ادلوجودة يف منطقة العرب.3جدوؿ رقم )

 م
 

                  
 البيان                       

 اسم المعلم

 خصائصو يقع فيها المنطقة التي

 عاصمة مديرية العرب حالياً  مدينة العرب مدينة العرب 1
 احاكم أو سلطاف العرب قدؽلً  كاف مقر مدينة العرب حصن العرب 2
 ا.يستخدـ لصد الغارات عن ادلناطق الداخلية حلضرموت قدؽلً  منطقة الوىد حصن ألراـ 3
 عُت ماء يف جبل مسي بامسها ويقصده الناس للشرب والتزود بادلاء قدؽلا  منطقة خشم العُت خشم العُت 4

أدبيات الدراسة النظرية، ومعلومات ادلقابلة الشخصية من إعداد  الباحثُت باالعتماد على  المصدر: المصدر:
 مع مدير السياحة دبديرية العرب دبحافظة حضرموت السيد : عبداهلل مبخوت بن شرماف.



 

282 

  م2019 ديسمرب ،(2العدد )  الثاني،، اجمللد جملة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 خالد زلمد الكلدي، د.د. ىاين سادلُت بلعفَت ...واقع تسويق السياحة الصحراوية يف منطقة العرب

شرياف احلياة بالنسبة  دالذي يع ،يوجد يف منطقة العرب منفذ الوديعة احلدودي منفذ الوديعة الحدودي: -4
اليمن، إىل فراد وادلركبات ادلنفذ الثاين من حيث حركة دخوؿ األ وىو. (30)ىل اليمنإلعبور سياح دوؿ اخلليج 
 بعد منفذ حرض/ الطواؿ.

 عبر منفذ الوديعة مقارنة بالمنافذ اليمنية األخرى ونسبها ( يبين أعداد السياح والمركبات الداخلة إلى اليمن4جدول )
 ونسبتها عدد السيارات الزائرة)تربتيك( ونسبتهم عدد السائحُت ادلنفذ

 النسبة عدد السيارات الزائرة النسبة عدد السائحُت
 %60 75783 %51 299160 حرض/الطواؿ
 %3 4182 %10 61224 البقع / خباش

 %2 2134 %2 11741 علبُت
 %5 6766 %7 38720 شحن

 %2 3103 %8 49508 صرفيت
 %28 35017 %22 132411 الوديعة

 %100 126985 %100 592764 صبايلاإل
 . 74-69ص  ،ـ2001صنعاء  ،ـ2011اإلحصاء السياحي  ،وزارة السياحة ،اجلمهورية اليمنية المصدر:

 مال :جال -5
قسى أ يفلعربية... ويعيش اجلمل العريب د من الدوؿ اا من الثروة احليوانية لعدا مهمً اجلماؿ جزءً د تع     

نواع النباتات أب لاغ خر، ويأكلآ يثديالظروؼ، ويتحمل العطش بشكل ال غلاريو فيو أي حيواف 
ويف  .(32)وتتمركز كثافتها يف ) ادلهرة( ،سألف ر أ( 366ىل )إبل إلا. وقد وصل يف اليمن عدد (31)الصحراوية

ليها البدوي كجزء من العائلة إعتٌت هبا عناية كبَتة، حيث ينظر حضرموت ترىب اجلماؿ يف بادية حضرموت وي
بل شبود، والعرب، وادلناطق الشرقية من الديس الشرقية وقصيعر ناطق اليت تًتكز فيها اإلكثر ادلأا، و وغلعل ذلا امسً 

ا، صبل تقريبً  4000-2000ومعرب والريدة وبادية ادلشقاص... ويقدر عدد اجلماؿ دبحافظة حضرموت من 
 . (33)صبيعها بادلناطق الصحراوية والريفية

 والزواحف والطيور البرية: ات يوانالح -6
وأىم ىذه احليوانات السباع، النمور،  ،أنواع من احليوانات الربية ويف أجزاء سلتلفة توجد يف حضرموت     

. ومن ىذه ادلناطق (34)واليت توجد بصورة نادرة يف ادلناطق الصحراوية اءبظالالثعالب، األرانب، القنافذ، 
نات والزواحف وت. وتعد ىذه احليواالصحراوية ىي منطقة العرب اليت تقع يف احلدود الغربية حملافظة حضرم

عرب. فالظىب وحدىا تعد من ىم ادلقومات السياحية اليت ذبذب السائحُت لزيارة صحراء الأوالطيور الربية من 
أنواع  ف األرانب، والضب وىو أحدأ لزيارة منطقة العرب، كما ُتىم مقومات جذب السائحُت السعوديأ
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ل على تشجيع السائحُت الداخلُت من مناطق زلافظة حضرموت لزيارة تعم  صحراء العربدة يفو جالزواحف ادلو 
 منطقة العرب.

 القرب من المدن والمراكز التاريخية الحضارية:  -7
وتتمثل مقومات ىذا النوع من السياحة يف الصحاري  ،غلابيةإسياحة الصحراء يف اليمن دبالمح  تتميز     

عتق  –رملة السبعتُت  –غربية من اليمن )ادلنطقة ادلمتدة من مأرب الواسعة يف ادلناطق الشمالية الشرقية وال
سيئوف حضرموت، ومنطقة هتامة. وتقع ىذه الصحاري قرب ادلدف وادلراكز التارؼلية  –شبوة القدؽلة 

ىم الصحاري اليمنية اليت تقع بالقرب من ادلدف وادلراكز التارؼلية احلضارية ىي صحراء أومن  .(35)احلضارية
عواصم شللكة  ىحدإالعرب، اليت تقع بالقرب من سوؽ قعوضة وىو سوؽ تارؼلي قدم، ومنطقة عرمة 

 ا وغَتىا.حضرموت قدؽلً 
 أنواع السياحة الصحراوية:* 
 يف منطقة العرب دبحافظة حضرموت ما يأٌب:من أىم أنواع السياحة الصحراوية          
 سياحة االستجمام: (1
يُعد االستجماـ أحد أشكاؿ قضاء وقت الفراغ بادلتعة والراحة النفسية واجلسدية وىو مصطلح مرادؼ      

حيث ُتشَت بعض الدراسات أف السياحة  ؛ا وكبَتًا من دوافع السياحةهمً مللًتويح، ويشكل االستجماـ جزءًا 
 واالستجماـ الراحة . ومن" دوافعو(36)% من حركة السياحة العادلية 75ة " سياحة االستجماـ " سبثل الًتوػلي

. 37))الًتفيو ادلدف أو وصخب الروتيٍت اجلو من ... واذلروب اذلادئة األماكن يف الفراغ أوقات وقضاءوالًتفيو 
وخارجها وما ربتوي من نقاء وصباؿ وكنوز  والصحراء " تتسم جباذبية خاصة ذلواة الطبيعة يف احملميات الطبيعية

جيولوجية وتكوينات جغرافية رائعة، وحفريات تسجل عصور التاريخ وصور احلياة فيها عرب األزمنة اليت 
 .(38)"انقرضت منذ ماليُت السنُت

  سياحة العالج بالرمل: (2
 احلمامات يف أو للعالج االستطباب أو االستشفاء دافع ربت السياحي بالعمل الفرد يقـو ما اغالبً      

ويف منطقة العرب  .(39)منو عوجل من مرض واالسًتخاء للنقاىة أوقات وقضاء الصحراء رماؿ أو ادلعدنية
نساف الستنشاؽ اذلواء الصحي الذي يساعد على دبحافظة حضرموت تصلح الرماؿ اخلالية من ملوثات اإل

 قاىة بعد االنتهاء من عالج بعض االمراض.خذ نوع من النأو  و االسًتخاءأمراض عالج بعض أنواع األ
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تقاـ يف كثَت من ادلناطق الصحراوية عدد من مسابقات اذلجن وخاصة ادلناطق  سياحة سباق الهجن:  (3
دي إىل قدـو الكثَت من أبناء دوؿ ؤ من ادلملكة العربية السعودية وسلطنة عماف، وىو ما ي لٍ احملاذية لك  

  ،وذبرى ىذه ادلسابقات دوف تنظيم رمسي ،سباقاتالوخاصة ادلهتمُت برللس التعاوف اخلليجي حلضورىا 
ال تقاـ يف كثَت من األوقات يف أوقات زلددة وإظلا زبضع لظروؼ من يقوموف هبا من السكاف  اهنأكما 
  للمناطق الصحراوية.ُتاحمللي

ب أو قضى أوقات السياحة ىي عمل من أعماؿ السفر ألغراض الًتفيو يف الغال سياحة سباق السيارات: (4
ا جلميع وتعترب صحراء العرب بيئة مناسبة سبامً  ،40))ا إىل توفَت اخلدمات لدعم ىذا العملالفراغ، ويشَت أيضً 

، الحتوائها على أجزاء واسعة من الرماؿ ادلستوية اليت تصلح تالوادلوتوسيكأنواع سباقات السيارات 
ا حمليب سباؽ ـ كبَتة من الرماؿ اليت تصلح أيضً ف أجزاء منها عبارة عن أكواألسباؽ الفورمالت، كما 

 السيارات على أعلى الكثباف.

نواع من ادلغامرات، اليت تندرج ضمن ما بات يف اليمن تتوفر بيئة مالئمة لكل تلك األسياحة المغامرات:  (5
فكاف اليمن زلط اىتماـ ادلشاركُت  ،درؾ ذلك ادلشتغلوف بالسياحةأيعرؼ بسياحة ادلغامرات، وقد 

فضل وجهة لسياحة ادلغامرات أوالقائمُت على معرض ىونج كونج السياحي الدويل الذي منح اليمن جائزة 
 وغَتىم من عشاؽ ادلغامرات ُتوربياح األ...وبسبب ىذه البيئة ادلالئمة لسياحة ادلغامرات بتدفق السيَّ 

رضية مالئمة أثارة ... ويوفر التنوع الطبيعي والتضاريس لليمن واإل ا عن سياحة مليئة باألسرارلليمن حبثً 
 .(41)صلاز سياحة مغامرات مثَتة ومتنوعة حيث اجلباؿ والصحاريإل

صيلة اليت يقدمها ف رائحة الشواء يف الصحراء ادلمزوجة برائحة القهوة العربية األأال شك  سياحة الشواء:  (6
نوفهم كلما تذكروا اليمن وتذكروا معها رحلة السفاري وادلتعة يف عمق أسكاف الصحراء للسياح ستظل تعبق يف 

. فصحراء العرب ورماذلا ادلميزة تصلح وخاصة يف أوقات الليل الذي يتوسط فيها القمر قلب مساء (42)الصحراء
 القدم.نساف ىل حياة اإلإىل القياـ بالشواء وباستخداـ الوسائل التقليدية اليت تعود بالسائح إالصحراء 

 سياحة الغوص في قيم حياة سكان البادية: (7
ثارة يف برارلها احلافلة باجلديد واإل توفر السياحة الصحراوية يف اليمن الكثَت من ادلتعة وادلغامرة، سواء     

اة يف و فيما تفرضو طبيعتها وما ربتمو على عشاؽ مثل ىذا النوع من السياحة من تلبس قيم احليأواالدىاش، 
. 43نساف األوؿ وتعرفهم على ظلط احلياة اليت يعيشها سكاف الباديةىل حياة اإلإتلك الصحاري، فيما تعيدىم 
 ىم الصحاري اليمنية اليت تقدـ ىذا النوع من السياحة.أوتعد صحراء منطقة العرب من 
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 السياحة التعليمية:  (8
تشاؼ معارؼ تتعلق بالصحراء وما ربتويو من وىي السياحة ادلتعلقة برغبة كثَت من السائحُت يف اك     

ف صحراء العرب أخاصة  نباتات وحشرات وحيوانات وغَت ذلك. من باب الرغبة يف زيادة معارفهم العلمية.
.أربتوي على   سرار كثَتة مل يكشف عنها حلد اليـو

 : ليات تطوير تسويق السياحة الصحراوية بمنطقة العبرآ* 
منها ما  ،متعددةقة العرب إىل وجود آليات عمل دبنط وإنعاشها السياحة الصحراويةربتاج عملية تطوير تسويق 

 يأٌب:
ا لتعرض السائحُت الزائرين للصحراء لبعض ادلخاطر خاصة تلك ادلخاطر ادلتعلقة نظرً  ر المرشدين:يتوف  -1

ف يكوف على أبد على ادلرشد الذي يقـو هبا الىل ادلناطق وادلواقع السياحية بالصحراء، لذلك إبالطرؽ اليت تقود 
 .(44)علم كبَت بالطرؽ يف الصحراء

عداد الربامج إفهذه الشركات مهمتها  يجاد شركات ووكاالت للسفر والسياحة وتفعيل عملها:إضرورة   -2
ختلفة". السياحية وخدمة النقل والًتفيو وحجز الفنادؽ وتذاكر السفر والقياـ بالرحالت السياحية وادلزارات ادل

 ىل ادلقاصد السياحية الصحراوية.إىل القياـ بنقل السائحُت من و إباإلضافة 
 فعااًل  عالـ االجتماعية شكاًل أصبحت وسائل اإل عالم المختلفة:ة مع وسائل اإليربط عالقات حميم  -3

جدا يف التسويق ... وبالتايل فتح فرص ىائلة للشركات لتسويق منتجاهتا وخدماهتا باستخداـ وسائل االعالـ 
 .(45)االجتماعية

ف السياحة فيها تتطلب نوعية إنظرًا لكوف منطقة العرب تقع يف بيئة صحراوية ف ر المركبات الخاصة:يتوف  -4
والطرؽ يف ادلنطقة. لذلك ؽلكن دلكتب السياحة دبديرية خاصة من ادلركبات تناسب طبيعة الوعورة يف الطرؽ 

و أو السياحة أالعرب التنسيق مع األىايل لتأجَت سياراهتم اليت ىي يف الغالب رباعية الدفع على شركات السفر 
 السائحُت الزائرين دلنطقة العرب.

 من الطلب عليها يزيد واليت ادلساندة اخلدمات وىي : " ةالضروري والخدمات نشاء الوسائلإالزيادة في  -5
فتنشيط السياحة يف  .(46)والصيدليات " الطبية، وادلراكز والبنوؾ، وادلطاعم، البقالة، زلالت يف السياح، وتتمثل

       ف ىذه اخلدمات أمنطقة العرب تتطلب إغلاد ىذه اخلدمات بالقرب من صبيع ادلقاصد السياحية، خاصة 
 زلدودة جداً من منطقة العرب.ال يف مناطق إال تتوافر حالياً 
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ف الكثَت منها من خالؿ تشريع القوانُت الالزمة، أل ضرورة وقف الصيد الجائر للحيوانات والطيور:  -6
تعرض لالنقراض بفعل الصيد ادلفرط خصوصًا بعد ظهور األسلحة النارية شأهنا يف ذلك شأف بقية مناطق 

من  وى وتكاثرىا . فبقاء ىذه احليوانات(47)ى تلك الثروةاليمن، وذلك لعدـ وجود تشريعات تقضي باحلفاظ عل
 يزوروف منطقة العرب. الذين ىم ادلقومات اليت ذبعل كثَت من السائحُت وخاصة من السعوديةأ

تعترب احلماية األمنية من الشروط األساسية للتنمية يف  منية خاصة بهذه المنطقة:أيجاد منظومة إضرورة  -7
ف حدوث أي اختالالت أمنية يكوف ذلا أثر سليب إسلتلف رلاالت احلياة دبا يف ذلك التنمية السياحية، حيث 

 على عملية تدفق السياح.
السياحية  غلب العمل على تفعيل دور الشرطة السياحية يف ادلنطقة، والشرطة من السياحي:تفعيل دور األ -8

"ىي إدارة من إدارات وزارة السياحة من أوىل مهامها القياـ بإرشاد السياح وتسهيل تنقالهتم بكل أماف 
 .(48)"واطمئناف وضبايتهم من أي إزعاجات أو تطفالت تضايقهم

ا للمواطنُت الذين على عالقة مباشرة معهم، ومعاجلة مسألة خطف خصوصً  زيادة الوعي السياحي، -9
منية تؤثر على السياحة يف كل من اآلجاؿ القصَتة والطويلة وتضر بسمعة ف القالقل األكل هنائي، ألح بشيَّا الس

 .(49)نو كبَت ادلرونةإف ذلك يؤثر على حساسية الطلب والذي ؽلتاز بأالبلد، و 
صلاح منظمات األعماؿ اليـو تعتمد بالدرجة األوىل على أنشطتها  نترنت:االستفادة من خدمات اإل -10

لذلك صلد أف اإلنًتنت قد ساىم بشكل   ،الًتوغلية واستخداـ التكنولوجيا يف ىذه األنشطة أصبح حاجة ملحة
. وىذا الدور يقع على (50)كبَت يف احلفاظ على العالقة بُت منظمات األعماؿ والبيئة اليت يعملوف فيها

 ص.ادلسؤولُت دبحافظة حضرموت بشكل خاص وادلسؤولُت دبديرية العرب بشكل خا
 باعتبارىا نقاط جذب سياحية، :ثرية الموجودة في الصحراءاالستفادة من المناطق التراثية واأل -11

ظلا ربويل جزء من تلك ادلناطق الشاسعة إرث حضاري وثقايف ذبب احملافظة عليو، ليس ذلك فحسب و إفهذا 
 ىل متاحف مفتوحة يف اذلواء الطلق مع الضوابط لذلك.إ

رض وربسُت سلوكهم للتعامل مع ىذه الرقعة من األ ،لمساحات الصفراءالسياح بأىمية ا رفع وعي -12
ماكنها أصليُت وتشجيعها، ووضع مراكز خاصة ذلا يف . واالستفادة من حرؼ السكاف األادلختلفةوكائناهتا 

 صلية يف الصحراء.األ
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ف أعلى  صليينو مخيمات صحراوية شبيهة بقرى ومخيمات السكان األأو تطوير قرى أقامة إ -13
غلاد دليل متكامل للمناطق السياحية إمثل ادلاء وما شابو ذلك. و  ،تتوافر فيها كل مقومات احلياة الضرورية
 .(51)نًتنتو ؽلكن نشره عرب شبكة اإلأا يف ىيئة كتاب البيئية ... سواء كاف ىذا الدليل مطبوعً 

ى الطرؽ السريعة... "وىي مبٌت معد لسكٌت السفر بسياراهتم عل نشاء فنادق العبور،إالتوسع في   -14
قامة يف ادلوتيالت عدة ساعات ا متجاورة ومكاف سلصص لوقوؼ سيارات ادلسافر، وتًتاوح مدة اإلويضم غرفً 

 .(52)"ىل يـو كاملإ
اليت يعيشوهنا وخاصة  البادية ةتجربة حيا إلىتشجيع المجتمع المحلي على دعوة السائحين   -15

عجاب السياح من سلتلف إحيث توجد العديد من الثقافات واحلضارات ... استحقت  ،االجتماعية والثقافية
 .(53)ىل رعاية خاصةإا ربتاج يضً أنواع العامل، وىذه أ

 الالزمة اخلدمات وتقدم ،الدولية المواصفات مع يتوافق بما السياحية الخدمات بجودة االرتقاء -16
 ادلنتج عناصر تنويع ساسأعلى  التنافسية القدرة تطوير خالؿ من السياحي واحمليط السياحية ادلواقع يف للسياح

 .(54)بالدنا على السياحي الطلب يف زيادة لتحقيق السياحية واألنشطة اخلدمات وجودة ،السياحي
، فأحد اجلوانب اإلضافية للهاتف احملموؿ أف يفسح اجملاؿ استخدام الهاتف في عملية التسويق -17

رسالة والرد عليو  إرساؿ التفاعل. فاذلاتف النقاؿ ىو وسيلة تفاعلية سبكن ادلتلقي منلتسويق ادلتنقلة الفعاؿ ىو 

وسائل اإلعالـ التفاعلية عرض وضع ثنائية االذباه لالتصاؿ سبكُت ادلتلقي للتأثَت على عملية االتصاؿ  .افورً 

مباشر بُت ادلعلنُت  على ىذا النحو، يعرض اذلاتف احملموؿ صبيع اخلصائص الالزمة إلقامة حوار .بنشاط

 .(55)والزبائن احملتملُت

 : الستنتاجاتا
 :أٌبىم استنتاجات البحث كما يأىل إؽلكن التطرؽ       
 : استنتاجات عامة أواًل:
 همةادلصادر ادل علية كونو يشكل أحدادلزيد من األ ؤهإعطاف السياحة الصحراوية مفهـو حديث غلب أ -1

 يف لتنمية السياحة اليت تشكل أحد روافد الدخل القومي للبالد.
د من مؤسسات القطاع بو على نطاؽ واسع لدى عد اا معًتفً أصبحت السياحة الصحراوية نشاطً  -2

 قتصاد القومي.االالعاـ واخلاص يف العديد من الدوؿ ويسهم بشكل كبَت يف إنعاش 
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 عادلية، زبصصية كصناعة الواعدة السوؽ ىي الصحراوية السياحة أف الدراسات من دعد أكدت -3
 مباشر. كإنفاؽ الدوالرات من ادلاليُت دبئات واليت تقدر عائداهتا

حيث تشمل زيارة الواحات، واألماكن التارؼلية واألثرية،  ؛ف السياحة الصحراوية واسعة العناصرأ -4
 رب احليوانات واألشجار.. اخل.رحالت الصيد والتجواؿ والتمتع بادلناظر الطبيعية اجلميلة، وأخرى بأغ

تقدـ السياحة الصحراوية للسياح فرصة التفكر والتمتع من خالؿ زيارة الواحات، واألماكن التارؼلية  -5
 واألثرية، رحالت الصيد والتجواؿ والتمتع بادلناظر الطبيعية اجلميلة والكثباف ..اخل 

كالتزجل على الرمل، وصعود الرماؿ   نشطة رياضيةأللسياح فرصة شلارسة  تقدـ السياحة الصحراوية -6
 لركوب على اجلماؿ .. اخل.ابالسيارات أو الدرجات النارية، أو 

قباؿ شديد على السياحة الصحراوية من سلتلف الشرائح، ويف سلتلف البلداف وخاصة العربية يف إىناؾ  -7
 رحالت الصيد والتجواؿ وخاصة مع توفر وسائل الًتفيو والتنزه.

ذات قوة جذب للسائحُت  لصحراوية بالتنوع شلا غلعلها تشكل ميزة تنافسية سياحيةسبتاز السياحة ا -8
 قطار العامل ادلناطق.  أمن سلتلف 

مثل  ،دي السياحة الصحراوية إىل إغلاد فرص عمل ألبناء اجملتمعات احمللية اليت تعيش يف الصحراءؤ ت -9
ؾ ؾ اإلبل، ومالَّ خلق وظائف دلالؾ الفنادؽ وادلوتيالت، وفرص عمل للمرشدين السياحُت، ومالَّ 

 رين وغَتىم. عة ادلتجولُت، وادلصو  اريع الصغَتة كالباادلطاعم الشعبية، وكذلك ألصحاب ادلش
ىل خارج إز ل تراثها ادلميتعمل السياحة الصحراوية على ربسُت مسعة الدولة وشهرهتا من خالؿ نق -10

 ىم ادلواقع السياحية الصحراوية اليت تتميز هبا.أبراز إ، و الدولة
تعمل السياحة الصحراوية على تناقل الكثَت من العائدات التقاليد بُت السائحُت والسكاف احملليُت،  -11

شلا ػلدث تغيَت ثقايف تدرغلي من خاللو اختفاء بعض العائدات وظهور بعض العادات والقيم اليت مل 
 كن سائدة من قبل. ت
نو إ، فمن يقـو بالسياحة الصحراوية فخرى من السياحةالصحراوية تقـو بدعم األنواع األ ف السياحةأ -12

خرى  أا بزيارة مواقع سياحية يضً أطق السياحية الصحراوية، بل يقـو سياحتو ال تقتصر فقط على ادلنا
 ىا.يعية وغَت لسواحل، واحملميات الطبكزيارة ادلدف دبعادلها ادلختلفة، وا
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 : استنتاجات تتعلق بالسياحة الصحراوية في منطقة العبر بحضرموتثانيًا: 
ا لعدـ االىتماـ هبذا النوع من سبتلك منطقة العرب مقومات متواضعة السياحة الصحراوية، وذلك نظرً  -1

 السياحة من قبل القطاع العاـ واخلاص.  
يوجد يف غرفة. كما  17ا من م(، ويتكوف كل منهُتنطقة العرب فندقاف فقط )ذو صلمتيوجد يف م -2

عة الصيت على ربعة مطاعم شعبية تقدـ سلتلف الوجبات الشعبية اليمنية احملببة وذائأمنطقة العرب 
 والعريب. قليميواإلادلستوى الوطٍت 

صحراء  ثار القدؽلة ادلنتشرة يف أطراؼىل وجود بعض اآلإاألثرية يف منطقيت شبود والعرب  تشَت الدالئل -3
 د من احلصوف والقالع القدؽلة.ىل وجود عدإاخلايل اجلنوبية الشرقية، إضافة الربع 

الداخلُت عرب ادلنافذ صبايل السائحُت إ% من 22لُت من منفذ العرب حوايل بلغ عدد السائحُت الداخ -4
 صبايل عدد ادلنافذ ستة منافذ (. إ)  اليمنية

صبايل عدد السيارات الزائرة الداخلة عرب إ% من 28 ذ العربالداخلة من منف بلغ عدد السيارات الزائرة -5
 صبايل عدد ادلنافذ ستة منافذ ( . إاليمنية ) ادلنافذ 

من أىم ىذه احليوانات السباع، النمور،  ،احليوانات الربية من أنواع ضرموتتوجد يف منطقة العرب حب -6
 يف ادلناطق الصحراوية.باء واليت توجد بصورة نادرة ظالالثعالب، األرانب، القنافذ، 

غلابية خاصة يف ادلناطق إ تتميز سياحة الصحراء يف اليمن بشكل عاـ ومنطقة العرب حبضرموت دبالمح -7
 الشمالية الشرقية والغربية وبقرهبا من ادلدف وادلراكز التارؼلية احلضارية.

ـ، والعالج بالرمل، ة من أنواع السياحة الصحراوية كسياحة االستجماتوجد يف منطقة العرب أنواع عد -8
سياحة سباؽ اذلجن، سياحة سباؽ السياراتػ سياحة ادلغامرات، سياحة الشواء، سياحة الغوص يف قيم 

 حياة سكاف البادية، السياحة التعليمية، وغَتىا.
 : التوصيات

 يوصي الباحثاف سلتلف اجلهات ذات العالقة بالشؤوف السياحية دبا يأٌب:     
ا من موارد ضافيً إتوجيو االىتماـ بالسياحة الصحراوية يف الصحاري اليمنية ادلختلفة، كوهنا تعد موردًا  -1

 الدخل القومي للبلد. بل كوهنا من ادلوارد األساسية لالقتصاد اليمٍت إذا ما ًب االىتماـ هبا.
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اخلطط االسًتاتيجية  البحث ادلستمر الكتشاؼ ادلناطق وادلواقع السياحية الصحراوية اليمنية ووضع -2
لتطويرىا سياحياً، بالتنسيق بُت ادلسؤولُت يف وزارة السياحة اليمنية وغَتىا من الوزارات واحملافظات ذات 

 العالقة بالسياحة الصحراوية يف بعض مناطق اليمن.
وشق  ،وبناء اجلسور ،كًتميم احلصوف  ،يف ادلناطق الصحراوية احلالية وتأىيلها تطوير العناصر السياحية -3

من منظور اقتصادي ىل ادلناطق الصحراوية إاإلمكاف، والنظر الطرقات، وتوفَت اخلدمات العامة قدر 
 ، ووضعها ضمن أولويات ادلؤسسات احلكومية اليمنية ذات العالقة.نفسو الوقت واجتماعي يف

ذب توجيو القطاع اخلاص لالستثمار يف ادلناطق الصحراوية من خالؿ وضع سياسات تشجيعية جل -4
 ،كالتلفزيوف  ،عالـ ادلختلفةسائل اإلاالستثمار يف تلك ادلناطق، ومن ٍب الًتويج ذلذه االستثمارات يف و 

 ومواقع التواصل االجتماعية وغَتىا. ،واإلذاعة
جراء إ، و تشجيع السياحة الصحراوية الداخلية يف اليمن من خالؿ االىتماـ بالًتويج ادلكثف ذلا -5

سم معينة، خاصة ادلرتبطة دبناسبات معينة، كادلواسم اليت تعقب تساقط احلمالت الًتوغلية يف موا
 و غَتىا من األوقات.أاألوقات اليت تقل فيها الرياح،  وأمطار ادلومسية السنوية، األ

جنبية من خالؿ ، ٍب األاالىتماـ بالًتويج اخلارجي للسياحة الصحراوية يف اليمن خاصة يف الدوؿ العربية -6
نًتنت، اجملالت الدولية، ل النشر العادلية كشبكة اإلياحية اجلاذبة يف سلتلف وسائنشر ادلعامل الس

 ادلؤسبرات الدولية، ادلعارض الدولية ..اخل.
االىتماـ ادلستمر بادلواقع السياحية يف منطقة العرب دبحافظة حضرموت من خالؿ الصيانة ادلستمرة ذلا،  -7

ثرية من التخريب والعبث والسرقة، وإغلاد الربامج السياحية اليت تشجع على واحلفاظ على ادلواقع األ
 براز ىذه ادلواقع ودبا يشجع السائحُت على زيارة ادلنطقة.إ

ضرورة قياـ القائمُت على إدارة مديرية العرب بالتنسيق مع اجلهات يف ديواف وزارة السياحة اليمنية وديواف  -8
نواع النباتية واحليوانية النادرة واحلفاظ ل تنمية األيبخرى يف ساأل زلافظة حضرموت وغَتىا من اجلهات

 على احملميات الطبيعية يف منطقة العرب، وإبراز منطقة العرب للسائحُت احملليُت والدوليُت. 
خرى األ ضرورة قياـ اجلهات ادلختصة دبديرية العرب بالتنسيق مع اجلهات ادلسؤولة يف الدولة اليمنية -9

من سالمة ادلوارد الطبيعية يف ادلناطق الصحراوية كاألودية واذلضاب وادلنخفضات،  للحفاظ على
ليات والطرؽ ادلناسبة للحفاظ عليها وباالستفادة من ذبارب دوؿ اجلوار يف التصحر، من خالؿ إغلاد اآل

 ذلك.
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وادلثَتة وعرضها  ضرورة قياـ القائمُت على مديرية العرب بإغلاد ادلعلومات والصور والفيديوىات ادلميزة -10
لكًتوين، ومشاركة روابط ىذه ادلعلومات والصور ديرية يف موقع زلافظة حضرموت اإلعلى نافذة ادل

 لكًتونية وغَتىا.ل التواصل االجتماعي وادلواقع اإلوالفيديوىات عرب وسائ
رساذلا إتمرار و و الصحفية باسأعداد الروبرتاجات التلفزيونية إياـ القائمُت على مديرية العرب بضرورة ق -11

عالـ اليمنية والعربية واألجنبية، وحثهم على بثها ضمن برارلهم ادلختلفة، مع العمل على ىل وسائل اإلإ
خبار وادلقاالت الصحفية العرب، ونقل األ عالـ على زيارة منطقةالصحفيُت واحملررين يف وسائل اإل دعوة

 داخل وخارج اليمن.عن مقوماهتا وأنواع السياحة ادلوجودة فيها للسائحُت 
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The Reality of Desert Tourism Marketing in Al-Abr Region of 

Hadhramout Governorate and Ways to Develop it 

 

Abstract 

       The study aims to get acquainted with the ingredients and types of desert tourism in 

Al-Abr region of Hadhramout governorate and the ways through which the marketing of 

desert tourism in this region can be revived. The study reached a set of results, the most 

important of which is the fact that the Al-Abr region has modest desert tourism 

components, due to the lack of interest in this type of tourism by the public and private 

sector. There are only two hotels (two stars), each of them consists of 17 rooms, also there 

are four popular restaurants that offer various popular Yemeni meals at the local, regional 

and Arab levels, There are also some ancient ruins scattered in the outskirts of the desert of 

the Rub Al Khali in the southeast and many forts and ancient castles. There are several 

tourism activities such as recreation tourism such as : sand therapy, camel racing , car 

racing, barbecue evenings,  and adventure tourism. Moreover, diving tourism in the values 

of the lives of the desert inhabitants, and other activities, but the level of interest in them is 

not significant. 
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 تحليل تأثير العوامل المناخية  على انتاج البرتقال في اليمن

محد سامل بلحويصلأحممد  د.                          صفاء عبداهلل معطي     د.      
 

 الملخص

شجرة برتقال, وىي تتأثر مبجموعة من العوامل,  215311اليمن تنتج كميات من الربتقال حبوايل 
زيادة أو ىم ىذه العوامل. ىذا البحث حياول أن يركز على أثر العوامل املناخية املتسببة يف أفاملناخ ىو أحد 

 اخنفاض إنتاج الربتقال.
استخدم البحث طريقة التحليل الطيفي لتحليل ىذه املشكلة املتعلقة بإنتاج الربتقال يف اليمن, وامتداد 

 تأثرىا يف املساحات الزراعية, ومعاجلة املشكالت اليت حتدث بسبب املناخ.
 لرياح, والضوء. ىذه الطريقة تركز أيًضا على3 احلرارة, واألمطار, والرطوبة, وا

والتحليل الطيفي والذي يستخدم العالقة بني إنتاج الربتقال واحلرارة لفرتات زمنية متعددة, اليت تعتمد 
3اآلتيةعلى العالقة 
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ii
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ىذه العالقة تستكشف ما إذا كان ىناك عالقة بني الزيادة أو االخنفاض يف احلرارة وإنتاج الربتقال. إنَّ 
ا العوامل  نتائج ىذه الدراسة تبني أنَّ القيم املتوقعة إلنتاج الربتقال يف اليمن ال تعود فقط للعوامل املناخية, وإَّنَّ

تقال. حيث وجدت ىذه الدراسة أنَّ العوامل املناخية هلا تأثري مباشر املناخية ىي اليت هلا أثر أكرب على إنتاج الرب 
على إنتاج الربتقال بالزيادة أو االخنفاض يف اإلنتاج. وخالصة ذلك أنَّو كلما اخنفضت درجة احلرارة فإنَّ إنتاج 

 الربتقال يزداد, والعكس صحيح.  
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Figure 6.The effect of rain on the production of orange in Yemen 
 

 Figure (6) indicates that when the average rainfall (during pollination and Rutab) is high ,it 
causes wetness in  the fruits .Consequently, the production of orange decreases. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Figure 7.  The production of orange in Yemen after  the addition of  the  9th component. 
 

4 Conclusion 
       Based on the results in this study, it could be concluded that production of orange was 
affected by climate factors. In addition, the five important factors (temperature, rain, humidity, 
light and wind), which determine the suitability of a site for orange cultivation, could be used 
as predictors for the changes in production of orange. The effect of these factors on the growth  
and production of orange can be considered as a combination of all the factors and not by a 
discrete one. 
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Figure 4.The effect of wind on the production of orange in Yemen 
 

The above figure shows that strong winds cause falling of fruits and breaking of some bunches 
which lead to a decrease in the production of orange. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Figure 5. The effect of light on the production of orange in Yemen 
 

Figure (5) shows that when sun light intensity is high, it causes damage in the fruits. And when 
it is cloudy, it leads also to the same damage. As a result, the production of orange decreases. 
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Figure 2. Production of orange in Yemen 
 

 

Figure 3. The effect of temperature on the production of orange in Yemen. 

 

From figure (3), it is concluded that when temperature increases, the production of dates 

palm increases and vice versa. 
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3 Results and Discussion: 
       Based on the results as shown in table (1), It seemed that there was no much influence 

of time factor on the production of orange. In this study, although time factor does seem to 

be positively correlated (r = 0.58) with production of orange, it can still generalize from 

these data that time factor could not be using as strong cause of the sequence changes of 

production of orange. This result indicated that other factors should be considered on the 

variation of production of orange. Climate parameters maybe considered as the main factors 

that affected on the variation of production of orange. To prove this consideration and to 

find out the best exponent variance, the following equation was used.   
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Table 1.  Production of orange in Yemen (according to the recording of the Central  Statistical 

Organization). 

 

Year Production (ton) Year Production (ton) Year Production (ton) 

1997 14464 2003 21906 2009 27205 

1998 14040 2004 22114 2010 27894 

1999 31702 2005 22536 2011 29517 

2000 33962 2006 21595 2012 30837 

2001 25898 2007 24188 2013 32590 

2002 21697 2008 25158 2014 33564 

           Source: Central Statistical Organization, 1998-2015. 
       

       The exponent variance was calculated after adding the components one by one, in order 

to get the best variance to interpret the phenomenon of orange production. The value of the 

first component was found to be 0.482. This result was not accepted to interpret the 

phenomenon. The values of 2
nd

, 3
rd

, 4
th
, 5

th
, 6

th
, 7

th
 and the 8

th
 components were “0.660, 

0.691, 0.698, 0.726, 0.729, 0.731, 0.731” respectively. These results were not strong to 

interpret the positive correlation between time and climate factors. While the “9
th

” 

component recorded the best exponent variance “0.751”. This is acceptable because it was 

the last component. In short, the production of orange in Yemen is affected by climate 

factors.   
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Where (W0)=sinW0t and cos W0t =1 and the first term of each group is simplified to the 

following: 
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And the first term of the second sum as ( 0 ) stands for the mean and the equation (1) 

becomes: 
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The variances: 

The variances will be computed as follows: 

1- the total variance is estimated by the following equation: 
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3-The non-exponent variance is applied: 
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In conclusion, the basic equations in spectrum analysis are as follows:  
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Mean 

2 Spectrum Analysis: 

The spectrum analysis is considered as a new mathematical method that studies the 

economic, social and natural problems. This method is used in the study of all phenomena 

that are affected by seasonal fluctuations, e.g. products connected with climate “Orange”. 

This model can be shown in the graph consequent time series for at least ten years as below  

(Hajeer, 2011, Agilent, 2005, Abbas, 2001, AL-Hadrami, A.R. (1992, Barakat, 2004, Bolch, 

& Huang, 1974, Boxetal., 1994, and Candès, 1998) ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: the spectrum analysis phenomena 

 

Amplitude (A):  is the distance that separates first high (peak) from the straight line, which 

is parallel to x-axis that means the mean. 

The phase (φ):  is the distance from the first high (peak) to y-axis. 

 The period  (P): expresses the necessary number of time moments for one period. 

µ = Mean. 

 

Time series according to Fourier division: 

Fourier theory for dividing time series is based on the following equation. 

1-Conrer frequencies: 
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When (n) refers to a half   2n=N this indicates that the number of the time series components 

does not exceed half of the observations. 
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       The climate in Yemen in orange cultivation areas is characterized to be tropical dry and 

with two distinctive seasons; a hot season “April- September” 39.8C
O
 maximum, a cold 

season “ October- March” 14.9C
O
 minimum (Medhej, 2009). 

       Secondly, there is a controversy about the effect of rain on pollination and fruit set . 

After pollination, rain is considered as a washing agent that takes away most of the applied 

pollen. Another negative effect of rain on fruit set also results from low temperatures that 

accompany or follow rain. A third factor is the reduction of the flower's receptivity when in 

contact with water (Zaid, et al, 2011). 

       Orange growers must assume that the rain will affect pollination/fruit set, and any 

pollination process must be repeated if preceded or followed by rain (4 to 6 hours). Rain is 

also responsible for increasing the relative air humidity, creating favorable conditions for 

cryptogrammic diseases that result in the rotting of inflorescences (Zaid, et al, 2011). 

       The areas of orange cultivation in Yemen are subject to rains in spring and autumn by 

an average not exceeding 76 mm., scarcely, rainfall may exceed 100 mm between once to 16 

times annually ( Falhoom, 2012). 

      Depending on air humidity at the locality of a orange plantation, the third climate factors 

where various advantages and/or disadvantages are found. In fact, the orange eco-system is 

mostly of an arid nature where air relative humidity has a large influence (Zaid, et al, 2011). 

      Air humidity also affects the orange quality during the maturation process. It causes little 

damage to the fruit in case they are neglected. At high humidity, fruits become soft and 

sticky, while at low humidity they become very dry. This phenomenon is strengthened when 

low humidity is coupled with hot and dry winds. The air relative humidity in Yemen is about 

46% humid in minimum, the number of sunny hours is 9.5 per day. Sun radiation is not less 

than 450 calorie/cm
2
 (Medhej, 2009).   

      One of the influential factors is wind; it is, however, a carrier of dust and sand that 

adhere to the orange fruits in their soft stage. In most orange growing areas the latter part of 

the pollination season is usually characterized by severe hot and dry winds, which dry out 

the stigmas of the female flowers. The falling down of an old orange may be caused by 

strong wind but only in the following cases: 

- If the orange tree is very tall with a large crown and grows in shallow soil; 

- If a large number of offshoots are removed form the trunk of a orange at one time, leaving  

    the orange without basal support; and 

- if rats have gnawed away the roots on one side of the orange tree (Zaid, et al, 2011). 

The strength of winds in Yemen may cause falling of oranges and breaking of some orange 

bunch, and perhaps the fall of weak trees in some cases. It is preferred that anti wind 

repulsive from long trees to be cultivated in the areas which are liable to winds so as to 

preserve orange.       

      The growth of a orange is inhibited by light rays at the violet and yellow end of the 

spectrum, but enhanced by rays at the other end of the spectrum i.e. red light. These latter 

rays are most active in promoting photosynthesis. Clouds could reduce light intensity, but 

unfortunately, the sky is un-clouded in the orange growing countries during the ripening 

period (July to October in Northern Hemisphere and February to May in Southern 

Hemisphere)  (Zaid, et al, 2011). 
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Abstract. 

 Yemen unquestionably produces many quantities of Oranges. There are about 985380 

orange, which are affected by several factors. Climate is one of the important factors. This 

paper tends to focus on the effect of climate- causing an increase or a decrease- on the 

production of orange. 

Spectrum analysis, used to analyze this problem on the production of orange in Yemen, and 

the extent of its effect on those working in the agricultural area in order to uncover, and 

solve the problems caused by climate.  

This model concentrates also on temperature, rain, air relative humidity, wind and light. 

The spectrum analysis, which used the correlation between the production of orange and the 

temperature of many periods of time, is based specifically on the following relationship: 
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 This relationship investigates if there is a correlation between the increase and decrease of 

temperature and the production of orange. The results show that the expected values of the 

production of orange in Yemen are not as required due to the effects of different factors like 

the climate.  It is found that the climate directly affects the production of orange either by an 

increase or a decrease. To sum up, if the temperature decreases, then production of orange 

increases, and vice versa 

1 Introduction: 
       The climatie factors influencing orange growth and production are discussed in this 

paper. Temperature, rain, humidity, wind and light are the most important climate factors, 

which determine the suitability of a specific site for the growing of orange. 

      The climate of Yemen varies mainly with altitude from a hot and dry desert climate in 

the low lying South East and West regions to a temperate in Southern, Central and Northern 

highlands. Based on climate, Yemen has traditionally been divided into five climatic zones, 

and these are: Coastal areas, Southern Uplands, Central Uplands, Northern Highlands and 

Eastern plateau (EL-Gouri, et al, 2006). 

      Mean annual temperature ranges from less than 11C
0
 in the highlands to above 31C

0
 in 

the coastal areas. In summer, temperature may rise up to 45C
0
 in low lands and above 45C

0
 

in the desert of eastern region. In winter temperature may decrease below zero in the 

highlands, ranges from 30% in arid zones of the eastern region to above 80% in coastal 

areas, and generally it becomes less in winter during months of January to April (El-Gouri, 

et al., 2006 and Medhej, 2009 ). 

      Temperature is the first climate factor. Orange growing areas found to be of the highest 

maximum temperatures, which are the result of low humidity. 
* Assistant professor of statistics, department of bussenice administrative faculty of administrative sciencess- university of Aden 
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