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 -1تنــر املجلــة األبحــاث والدراســات األكاديمية
يف العلــوم اإلنســانية واإلداريــة باللغتــن العربية
واإلنجليزية ،وتشــمل (إدارة األعامل ،املحاســبة ،
القانون ،علــم االجتامع ،اخلدمة االجتامعية ،اإلعالم،
اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الدراسات اإلسالمية،
االقتصاد املنزيل ،العلوم الرتبوية) ،كام تنرش مراجعات
وعروض الكتــب ،وملخصات الرســائل العلمية،
وتقارير املؤمترات واملنتديات العلمية ،والنشــاطات
ذات العالقة.
 -2تنرش املجلة البحوث التي تتوافر فيها األصالة واالبتكار،
واتباع املنهجية الســليمة ،والتوثيق العلمي ،مع سالمة
ًّ
مستل من
الفكر واللغة واألسلوب ،وأال يكون البحث
رسالة أو كتاب.
 -3يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى  PDFمع
ملخــص باللغة العربية ال يزيد عن ( )200كلمة متبوع ًا
بالكلامت املفتاحية (مخس كلامت) وآخر باإلنجليزية عىل
إيميل املجلــة  ، jhas@mu.edu.saمع مراجعة البحث
لغوي ًا مــن قبل متخصص (وارفاق خطــاب من املدقق
اللغوي إن أمكن ذلك).
 -4أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث،
ودرجتــه العلميــة ،وختصصه الدقيق ،ومــكان عمله،
وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
 -5يتم ارسال الســرة الذاتية املخترصة للباحث /للباحثني
عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
 -6يتم ارســال خطاب طلــب نرش البحث باملجلة باســم
رئيس هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يســبق له النرش
أو إرســاله إىل أي جهة نرش أخرى ،وأنه غري مستل من
املاجستري أو الدكتوراه.
 -7ترســل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم
هيئة التحرير بشــكل رسي ،وللمجلة أن تطلب إجراء
تعديالت عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد
البحث للنرش.
 -8يب َّلغ الباحــث بقبول النرش أو رفضــه ،وال تُرد أصول
املواد إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
 -9ال جيوز إعادة نــر أبحاث املجلة يف أي مطبوعة أخرى
إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.
 -10يف حالة نــر البحث ُيمنح الباحث (  ) 5مســتالت
جمانية من بحثه ،باإلضافة إىل العدد الذي نُرش فيه بحثه.

القواعد الفنية:
ُ -1يراعى أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة
من القطع()28×21ســم ،للمتن العريب يستخدم اخلط
( )Lotus Linotypeمقــاس ( ،)14والعنــوان الرئييس
للعريب مقــاس ( )15عريــض ،وللمتــن اإلنجليزي
يســتخدم اخلط ( )Times New Romanمقاس (،)12
والعنــوان الرئييس لإلنجليزي مقــاس ( )13عريض،
وكذلــك اهلامــش العــريب خــط ()Lotus Linotype
مقــاس ( ،)12واهلامش االنجليزي خط (Times New
)Romanمقاس ( ،)10وأن تكــون مراجعات الكتب
والتقارير والرسائل العلمية يف حدود (  ) 5صفحات.
 -2ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة
للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة (18 ×12سم).
 -3تقــدم األعــال املطلوب نرشهــا عىل وســائط رقمية
باستخدام برامج ويندوز.
 -4يشــار إىل املراجع يف املتن بذكر االسم األخري للمؤلف ،ثم
سنة النرش بني قوســن مثل ( :أبو حطب1412 ،هـ) أو:
ويرى أبو حطب (1412هـ) أن ،......ويف حالة االقتباس
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكــذا( :أبو حطب،
1412هـ ،) 79 :وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر
فيشار إليهم هكذا ( :أبو حطب وآخرون1412 ،هـ).
 -5ترتــب املراجع يف هنايــة البحث ترتي ًبا هجائيا حســب
االســم األخري ،وتكتب كافة املراجع التي استند عليها
البحث ،وإذا كان املرجع كتا ًبا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
		 اســم العائلة للمؤلف ،االســم األول(.سنة النرش).
عنــوان الكتاب بخط مائل .الطبعــة غري األوىل ،مكان
النرش ،دار النرش.
		 مثل :القايض ،يوسف1401( .هـ ) .سياسة التعليم
والتنمية يف اململكة .ط ،2الرياض ،دار املريخ.
أما إذا كان املرجع بح ًثا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
		 اسم العائلة للمؤلف ،االسم األول( .سنة النرش) .عنوان
البحث .اسم املجلة بخط مائل .العدد ،صفحات النرش.
		 مثل :العبدالقادر ،عيل1413( .هـ ) ».التعليم األهيل
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية» .جملة االقتصاد.
العدد  ، 234ص ص 20– 7
 -6يستحســن اختصار اهلوامش إىل أقــى حدٍّ ممكن ،ويف
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات
توضيحية ،ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،
ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
 -7تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.

افتتاحية العدد

ِّ
نستفتح بالذي هو خري ،ربنا عليك توكلنا وإليك
األجل سبحانه ،له احلمدُ يف األوىل واآلخرة،
باسم اهلل املوىل
ُ
أنبنا وإليك املصري ،وبعد:

فعىل كثرة ما متوج به الساحة العلمية األكاديمية من إصدارات دورية ،فإن جملة جامعة املجمعة للعلوم
اإلنسانية واإلدارية ،رسمت لنفسها مكانة متميزة ،واستطاعت أن حتقق مكس ًبا علم ًيا مبعثه ثقة القراء والباحثني
واألكاديميني .وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة حتريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان ،وحتمل مسؤولية

وأمانة ،حتى تصل املجلة إىل هذه الصورة والتي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا ،واختاذها أحد أوعية النرش
املوثوقة.
يرس هيئة التحرير أن تضع بني يديك عد ًدا جديدً ا متنو ًعا ،وهو العدد العرشون من
واليوم عزيزي القارئ ُّ
املجلة ،والذي حرصنا فيه عىل التنوع وقد تضمن هذا العدد ستة بحوث ،فقدمنا لك بحث ًا يف القانون ،وبحث ًا يف
الفقه ،وبحث ًا يف النحو والرصف ،وبحثني يف أصول الرتبية اإلسالمية ،وبحث ًا يف أصول الرتبية.

وختا ًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل ا ُملميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه املجلة بتلك الصورة
التي بني أيديكم ،وهيئة التحرير تسعد دائ ًام باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار ،فام حققته املجلة إنام هو بفضل
اهلل ،ثم بتفاعلكم معنا قرا ًء وكتا ًبا ،ونحن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم عىل بريد املجلة اإللكرتوين واحلمد هلل
أوالً
وآخرا.
ً
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ملخص البحث

Abstract

هتدف الدراسة إىل بيان درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية
يف جامعة الباحة يف ضوء عدد من املتغريات ،حيث استخدم
الباحث املنهج الوصفي ،واالستبانة أدا ًة جلمع البيانات،
وتكونت عينة الدراسة من ( )160من طلبة الدراسات العليا
يف جامعة الباحة ،و( )30من أعضاء جلان التنمية االجتامعية
واللجان اخلريية األخرى بالباحة .ومن أبرز نتائج الدراسة:
أن درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة
ككل جاءت (عالية) ،حيث بلغ املتوسط احلسايب الكيل
( .)3.56وكذلك درجة حتقق املسؤولية املجتمعية يف البعد
اإلداري واإلجرائي واملتعلق بالبعد األخالقي والقيمي
جاءت (عالية) بمتوسط حسايب بلغ ( ،)3.65وكان أعىل
متوسط حسايب .بينام جاءت درجة حتقق املسؤولية املجتمعية
يف البعد املجتمعي (عالية) يف املرتبة السادسة بمتوسط حسايب
بلغ ( ،)3.45وكان يف املرتبة األخرية .وقد خلصت الدراسة
إىل جمموعة من التوصيات يف ضوء ما توصلت إليه من نتائج.
الكلامت املفتاحية:
أبعاد؛ املسؤولية املجتمعية؛ جامعة الباحة.

The study aims at investigating realization
of social responsibility dimensions based
on a group of variables at Albaha University. The researcher used the descriptive approach and a questionnaire to collect data
for the study where the sample consisted
of 160 graduate students from College of
Education and 30 members from social development and charity societies at Albaha.
Results of the study assert a high degree
of realization of the dimensions of social
responsibility at Albaha University as a
whole (M = 3.56). Furthermore, realization of the administrative and operational
dimensions that are related to moral and
)value variable was also high (M = 3.65
which was the highest mean score among
others..In addition, realization of the social
dimension comes at the sixth level
(M = 3.45) which was the lowest among
others.. The current study ended up with
a set of recommendations and suggestions
for future research.
Keywords:
dimensions, social responsibility, Albaha
University
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متهيد
تقوم مؤسسات التعليم بدور مهم وف ّعال يف تنمية
املجتمع والرقي بأفراده ،فهي تسعى عىل الدوام إىل
تزويدهم باملعارف واملهارات والقيم التي تسهم بشكل
كبري يف بناء اإلنسان الصالح .وتعد اجلامعات إحدى
مؤسسات التعليم العايل ،وأكثرها تأثريا يف تنمية
املجتمعات ،وهلا مكانتها يف املسامهة يف التنمية املستدامة
وخدمة املجتمع يف ضوء وظائفها األساسية.

ويدعو إىل غرس روح املحبة واأللفة والرمحة إلنشاء
املجتمع املسلم املستقر واملستمر
(العبيد.)513 ،2016 ،
ومتثل املسؤولية املجتمعية إحدى أهم جماالت حتسني
األداء للمؤسسة ،وتفعيل دورها يف حتقيق التنمية
عموما ،والتنمية املستدامة عىل وجه اخلصوص ،كام
أن هلا أثرا كبريا عىل املجتمع املحيط يف حتقيق النمو
واالرتقاء وتطوير البيئة املجتمعية ،ولن يتأتى ذلك إال
من خالل حتقيق جماالت التنمية املجتمعية (اإلدارية،
واملجتمعية ،والقيمية واألخالقية ،والوطنية واالنتامئية،
والبيئية والصحية ،واملعرفية ،والرتبوية) يف ضوء
وظائف اجلامعة ،والتي تتمثل يف التدريس والبحث
العلمي وخدمة املجتمع.

وتعد املسؤولية املجتمعة من أهم مطالب مؤسسات
املجتمع بمختلف فئاهتا؛ لدورها املؤثر يف بناء املجتمع
وتقدمه يف كافة املستويات ،حيث إن قيام املؤسسات
بدورها االجتامعي وحتملها للمسؤولية املجتمعية
ينعكس بشكل إجيايب عىل أفراد املجتمع ومؤسساته
األخرى ،باإلضافة إىل صورهتا اخلارجية أمام املجتمع،
حيث يؤكد العبيد ( )488 ،2016أنه انطالقا من
كام أنه يؤثر إجيابيا كذلك عىل منظومة العمل الداخيل يف
الدور االجتامعي والوطني للمؤسسة الرتبوية باعتبارها
املؤسسة ،وما تثمر عنه من تعاون وتنسيق بني منسويب
املسؤولة يف املقام األول عن بناء تلك الشخصية
هذه املؤسسة.
اإلنسانية ،وفق املستجدات والتغريات املتسارعة
إن االهتامم باملسؤولية املجتمعية ونرش ثقافتها وتفعيلها يتأكد دور اجلامعات كمؤسسة تعليمية تربوية يف تنمية
واقعا ملموسا يف املجتمع تنطلق من تعاليم ديننا احلنيف ،املسؤولية االجتامعية؛ انطالقا من كوهنا نظاما تربويا
الذي دعا إىل التعاون والتكافل وتنمية املجتمع ،وبناء وثقافيا واجتامعيا يرتبط بالعديد من العوامل املجتمعية
اإلنسان ،وحثه عىل العديد من قيم املسؤولية املجتمعة املبارشة وغري املبارشة ،حيث متثل املرحلة اجلامعية قمة
من خالل عدد من النصوص الرشعية.
اهلرم التعليمي.
ّ
إن النظرة املتأنية لتعاليم اإلسالم ورشيعته الغراء تبني
وتؤكد أن املسؤولية هي أحد أهم املبادئ واألسس التي
حرص عىل غرسها يف نفوس أتباعه ،لقد قدم اإلسالم
إطارا متكامال من األسس والضوابط والقواعد التي
حتكم املجتمع وتنظيم عالقاته

ولذا كان لزاما عىل اجلامعات السعودية أن تضطلع
بدورها يف تعزيز املسؤولية املجتمعية بداية من ترسيخ
مفاهيمها ،ونرش ثقافتها يف حميطها الداخيل واخلارجي،
وتفعيل إسهامها يف تنمية املجتمع والرقي به وحل
مشكالته ،حيث أضحت املسؤولية املجتمعية من الركائز
املهمة التي تبني عليها اجلامعة خططها االسرتاتيجية.

(الشلقامي ،)12 ،2010 ،وتعترب املسؤولية املجتمعية
التي حث عليها اإلسالم تنظيام اجتامعيا يؤسس لبناء مشكلة الدراسة:
جمتمع مستقر ومتامسك ،تكتمل فيه مجيع العنارص
نظرا ملكانة اجلامعات األكاديمية والعلمية كان البد
الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسة وغريها،
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أن تقوم بدورها الريادي يف بناء املجتمع وتنميته يف
خمتلف املجاالت ،وتؤدي هذا الدور من خالل تسخري
كافة إمكانياهتا لتعزيز مفهوم املسؤولية املجتمعة لدى
منسوبيها ،ولدى املجتمع اخلارجي؛ لتتمكن من
تعزيزها لدهيم ،وبالتايل ممارستها فعليا داخل أسوار
اجلامعة وخارجها.
ويف إشارة إىل أمهية تعزيز املسؤولية االجتامعية أقيمت
العديد من املؤمترات املتعلقة هبذا الشأن ،منها :املؤمتر
العاملي احلادي عرش للندوة العاملية للشباب اإلسالمي
الذي عقد يف جاكرتا عاصمة إندونيسيا عام 2010م،
وكذلك املؤمتر الدويل الثاين لرابطة اجلامعات اإلسالمية
واملجتمع يف مرص عام 2010م بعنوان :اجلامعات
العربية واملسؤولية االجتامعية جتاه جمتمعاهتا
(أبو محاد.)5 ،2011 ،
ويف السياق نفسه أكد مؤمتر املسؤولية املجتمعية
للجامعات الفلسطينية الذي أقيم يف نابلس عام2011م
عىل تفعيل دور اجلامعات يف جمال املسؤولية املجتمعية
وضامن جودهتا ،وحتسني نوعية التعليم والبحث العلمي
باجلامعات؛ ملواكبة التطورات باملجتمع املحيل ،ورضورة
مكونا رئيسا
وضع خطة للمسؤولية املجتمعية باعتبارها ّ
من مكونات اخلطة اإلسرتاتيجية املعلن عنها للجامعات
(جامعة القدس املفتوحة.)345 ،2011 ،
وعىل الصعيد املحيل حتظى املسؤولية املجتمعية باهتامم
ملحوظ من خالل إقامة العديد من املؤمترات وامللتقيات
العلمية ،حيث أكدت وزارة التعليم عىل أمهية دور
اجلامعات يف تعزيز املسؤولية املجتمعية ،من خالل
معرض التعليم العايل واملؤمتر الدويل الرابع الذي أقيم يف
الرياض عام 1434هـ .يف حني نظمت جامعة املجمعة
ملتقى اجلامعات اخلليجية واملسؤولية االجتامعية حتت
شعار :رؤى اسرتاتيجية وممارسات فاعلة عام 2015م.
وقد تناولت العديد من الدراسات املسؤولية املجتمعية

يف اجلامعات ،حني أكدت أكثرها عىل أن املؤسسات
الرتبوية ويف مقدمتها مؤسسات التعليم العايل مطالبة
بتفعيل املسؤولية املجتمعية ،وإدراجها ضمن رؤيتها
وخطتها االسرتاتيجية هبدف الرقي باملجتمع ،وحتقيق
التوازن والتكامل بني أبعادها املختلفة وبني مؤسسات
املجتمع األخرى .ومنها دراسة شاهني ()82 ،2011
التي أكدت أمهية تطوير ثقافة األفراد واملؤسسات
حول املسؤولية املجتمعية بعامة واملسؤولية املجتمعية
للجامعات بخاصة ،كام أوصت بمأسسة املسؤولية
املجتمعية من خالل تضمينها يف خطة اجلامعة وأهدافها
وإجراءاهتا وجوانب تقويم أدائها ،وأيضا وضعها يف
صلب اسرتاتيجياهتا للوقوف عىل احتياجات املجتمع
وفئاته باستمرار.
بينام أوصت دراسة اخلزاعي وبداح ( )138 ،2011إىل
استمرار تفاعل اجلامعة مع املجتمع ،وتشجيع الدراسات
والبحوث املتخصصة يف احتياجات املجتمع املحيل يف
خمتلف املجاالت .ويف دراسة العبيد ()541 ،2016
أوصت بالعمل عىل نرش ثقافة املسؤولية املجتمعية يف
اجلامعات واملجتمع بأكمله ،ودعم البحوث التي تعنى
باملسؤولية املجتمعية واالستفادة من توصياهتا .أما دراسة
الشمري ( )97 ،2015التي تناولت دور اجلامعات يف
تعزيز املسؤولية املجتمعية فقد كشفت أبرز نتائجها عن
دور (جيد) للجامعات جتاه املسؤولية املجتمعية بشكل
عام.
واجلامعات السعودية مطالبة من أي وقت مىض بتفعيل
املسؤولية املجتمعية ،ولن يتأتى ذلك إال من خالل
إدراجها ضمن رؤية اجلامعة ورسالتها وخططها
االسرتاتيجية ،بحيث تتضمنها الربامج الدراسية
واملشاريع البحثية ،واملبادرات املجتمعية ،وبناء
الرشاكات؛ كل ذلك هبدف الرقي باملجتمع وأفراده يف
كافة املجاالت.
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وبناء عىل األدوار اجلديدة ملؤسسات التعليم العايل،
ويف ضوء التحديات التي تشهدها املجتمعات فإنه البد
للجامعات أن تعمل عىل حتقيق املسؤولية املجتمعية
وتعزيزها بأبعادها املختلفة ،وصياغتها ضمن أولويات
اجلامعة االسرتاتيجية؛ ولذا جاءت هذا الدراسة لتناول
هذا اجلانب ،حيث يرى الباحث أننا بحاجة إىل الوقوف
عىل درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة
الباحة ،وتعزيزها يف حميطها الداخيل واخلارجي .ويمكن
حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل :ما درجة
حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف الرتبية بجامعة الباحة
يف ضوء عدد من املتغريات؟
وحي ّلل هذا السؤال إىل األسئلة الفرعية اآلتية:

 .1بيان درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية( :البعد
اإلداري واإلجرائي ،البعد املجتمعي ،البعد القيمي
واألخالقي ،البعد البيئي والصحي ،البعد الوطني
واالنتامئي ،البعد املعريف والرتبوي) يف جامعة الباحة.
 .2حتديد الفروق الدالة إحصائيا يف استجابات طلبة
الدراسات العليا حول درجة حتقق أبعاد املسؤولية
املجتمعية يف جامعة الباحة تبعا الختالف اجلنس ،ونوع
الربنامج.
 .3الكشف عن الفروق الدالة إحصائيا يف استجابات
أعضاء جلان التنمية االجتامعية واجلمعيات اخلريية حول
درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة تبعا
الختالف جهة العضوية ،وسنوات اخلربة يف املجال.

 .1ما درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية( :البعد
اإلداري واإلجرائي ،البعد املجتمعي ،البعد القيمي
واألخالقي ،البعد البيئي والصحي ،البعد الوطني تكتسب هذه الدراسة أمهيتها مما ييل:
واالنتامئي ،البعد املعريف والرتبوي) يف جامعة الباحة؟  -تسهم يف نرش الوعي حول أمهية املسؤولية املجتمعية
 .2هل توجد فروق دالة إحصائيا يف استجابات طلبة بأبعادها املختلفة ،من خالل إثراء املكتبة الرتبوية يف
الدراسات العليا حول درجة حتقق أبعاد املسؤولية جمال األصول االجتامعية للرتبية ،وكذلك قيام اجلامعة
املجتمعية يف جامعة الباحة تبعا الختالف اجلنس( :ذكر ،بدورها البحثي للرقي باملجتمع وتطوره.
أمهية الدراسة:

أنثى) والربنامج( :ماجستري ،دبلوم)؟
 تسهم الدراسة يف حتقيق التكامل الرتبوي بني علوم .3هل توجد فروق دالة إحصائيا يف استجابات أعضاء الرتبية ،وبيان الدور املجتمعي للمؤسسات الرتبوية.
جلان التنمية االجتامعية واجلمعيات اخلريية حول درجة  -مسؤولية اجلامعات يف املجتمع ،والوقوف عىل واقع
حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة تبعا تعزيز املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة داخليا
الختالف :جهة العضوية ،وسنوات اخلربة يف املجال وخارجيا ،ومعرفة جوانب القوة والضعف لتفعيل
اخلريي؟
املسؤولية املجتمعية بشكل أفضل؛ لتتحمل املؤسسات

أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق اهلدف الرئيس اآليت:

الرتبوية  -ويف مقدمتها اجلامعات  -مسؤوليتها يف هذا
اجلانب املهم وتفعيلها عىل املستوى الداخيل واخلارجي
للجامعة.

بيان درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف الرتبية
 متثل املسؤولية املجتمعية أولوية للجامعات ضمنبجامعة الباحة يف ضوء عدد من املتغريات .ويندرج حتت
خططها االسرتاتيجية ،وتعزيز العالقة بني اجلامعة
هذا اهلدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية:
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واملجتمع لتحقيق التنمية املستدامة ،والتأكيد عىل دور أو جهات معينة ،دون أن تستهدف الربح املادي ،وتنشأ
اجلامعات يف االلتزام أخالقيا بتطوير املجتمع وحل من قبل فرد أو جمموعة أفراد (وزارة العمل والتنمية
االجتامعية.)2009 ،
مشكالته.
 تسهم يف معرفة واقع أبعاد املسؤولية املجتمعية حدود الدراسة:للجامعة ،وتزويد اجلامعة واملجتمع من خالل النتائج
وتتمثل فيام ييل:
التي سوف تتوصل إليها بواقع العالقة املتبادلة بني
للتعرف عليه - ،يف حدودها املوضوعية اقترصت هذه الدراسة
الطرفني ،ومن ثم مساعدة صانع القرار
ّ
وبالتايل العمل عىل حتسينه وتعزيزه ،من خالل اآلليات عىل بيان أبعاد املسؤولية املجتمعية( :البعد اإلداري
واألساليب التي تتناسب ودور اجلامعات يف املجتمع .واإلجرائي ،البعد املجتمعي ،البعد القيمي واألخالقي،
البعد البيئي والصحي ،البعد الوطني واالنتامئي ،البعد
مصطلحات الدراسة:
املعريف والرتبوي).
أما املصطلحات املستخدمة يف هذه الدراسة فهي:
 يف حدودها املكانية اقترصت الدراسة عىل كلية الرتبيةاملسؤولية املجتمعية :تعرف عىل أهنا التزامات املنظمة بجامعة الباحة ،وجلان التنمية االجتامعية واجلمعيات
بواجباهتا جتاه املجتمع الذي تعمل فيه ،وذلك من خالل اخلريية األخرى يف الباحة.
املسامهة بمجموعة األنشطة االجتامعية واالقتصادية
 يف حدودها الزمانية اقترصت هذه الدراسة عىل وقتوالبيئية والتعليمية؛ مما يسهم يف احلفاظ عىل مسرية
إعداد هذا البحث وتطبيق أداته يف الفصل الدرايس الثاين
التنمية املستدامة باملجتمع (باقنديل.)34 ،2008 ،
من العام اجلامعي 1438-1437هـ.
ويتبنى الباحث يف هذه الدراسة تعريف الشمري
( )102 ،2015بأهنا االلتزام الطوعي للجامعات  -يف حدودها البرشية اقترصت الدراسة عىل طلبة
السعودية جتاه جمتمعها الداخيل (األساتذة ،والطلبة ،الدراسات العليا يف كلية الرتبية بجامعة الباحة ،وأعضاء
والعاملني) واخلارجي الذي توجد فيه بالشكل الذي جلان التنمية االجتامعية ،وأعضاء اجلمعيات اخلريية
األخرى يف الباحة.
حيقق التنمية املستدامة واملتكاملة.
جلان التنمية االجتامعية :يقصد هبا اللجان األهلية اإلطار النظري والدراسات السابقة
املحلية التطوعية التي تعمل حتت إرشاف وزارة الشؤون يدور مفهوم املسؤولية املجتمعية يف مضمونه حول التزام
االجتامعية ،وختضع للامدة السابعة من القواعد التنفيذية املؤسسات بواجبها لتحقيق التنمية املستدامة والرقي
يف الالئحة التنظيمية ملراكز التنمية االجتامعية يف اململكة باملجتمع .ويمكن للباحث فيام سيأيت تناول املفهوم،
العربية السعودية(...الثنيان )9 ،2013 ،وتسمى واألمهية ،ومسؤولية اجلامعات ،وأبعاد املسؤولية
بــ(جلان التنمية االجتامعية) واملوجودة يف منطقة الباحة .املجتمعية للجامعات.

اجلمعيات اخلريية األخرى :تعرف وزارة العمل والتنمية فاملسؤولية املجتمعية تتمثل يف ثقافة االلتزام ضمن
االجتامعية املؤسسة اخلريية بأهنا كل منشأة خريية يكون أولويات التخطيط االسرتاتيجي للمنظمة ،وتوفري
غرضها األسايس تقديم خدمة اجتامعية خريية ألفراد الدعم واملساندة التامة من قبل اإلدارة العليا جتاه التنمية
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املستدامة بأبعادها الثالثة :االقتصادية ،واملجتمعية،
والبيئية (عمر وآخرون ،)34 ،2012،أي أهنا التزام
أخالقي من قبل املؤسسة نحو املجتمع بدعم إداري
نتيجة الوعي العام هبذه الثقافة جتاه املجتمع؛ لتكون
عنرصا أساسيا يف خطتها االسرتاتيجية.

املجتمع وقضاياه ،ويتناول مشكالته ،ويقدم احللول
املناسبة هلا (الشمري .)99 ،2015،ويف السياق نفسه
يشري باهي ( )45 ،2013إىل أن املسؤولية املجتمعية
للجامعات ،يمكن أن تكون هي مسؤولية اجلامعة يف
ممارسة املبادئ والقيم ،من خالل مهامها األساسية يف
التدريس وإرشاك املجتمع ،التي تشمل االلتزام بالعدالة
واملساواة ،واالستدامة يف التنمية واالعرتاف باحلرية،
وتقدير التنوع ،وتعزيز حقوق اإلنسان والديمقراطية
واملسؤولية املدنية.

ُعرف بأهنا مسؤولية املنظمة جتاه تأثريات قراراهتا
وت ّ
وأنشطتها عىل املجتمع والبيئة ،وذلك من خالل سلوك
أخالقي يتسم بالشفافية ،والذي من شأنه املسامهة يف
التنمية املستدامة متضمنة صحة ورخاء املجتمع ،ويأخذ
يف االعتبار توقعات األطراف املعنية ،ويتامشى مع فدور اجلامعات املتمثل يف إحدى وظائفها جتاه املجتمع
القوانني املطبقة ،ومعايري السلوك الدولية ،ويدمج عرب حتت مفهوم خدمة املجتمع ال يقف عند حد معني ،بل
يتجاوز ذلك إىل التزام أخالقي حيكم قرارات اجلامعة
املنظمة ويامرس من خالل عالقاهتا
وعالقاهتا ،كام أشارت إحدى الدراسات إىل ذلك
( .)ISO 26000,3 ,2010إن املسؤولية املجتمعية
حني ذكرت أن هناك فرقا بني وظيفة خدمة اجلامعة
بصورة عامة  -هي ما تقدمه املؤسسات احلكوميةللمجتمع وتبني اجلامعة للمسؤولية االجتامعية ،فوظيفة
أو األهلية للمجتمع ؛ هبدف الرقي به وحل مشكالته
خدمة املجتمع هي نشاط تعليمي موجه إىل غري طالب
لتحقيق تنمية مستدامة أفضل يف خمتلف املجاالت.
اجلامعة؛ بغرض إحداث تغريات سلوكية وتنموية يف
ويعد التعليم اجلامعي هو األساس االسرتاتيجي لدفع البيئة املحيطة...أما املسؤولية املجتمعية للجامعة فتمتاز
حركة التنمية يف املجتمع ،واملدخل يف حتقيق أهداف بمزايا جوهرية يف كوهنا التزاما أخالقيا مستمرا ،وتؤثر
خطط التنمية االقتصادية واالجتامعية واحتياجاهتا ،عىل مجيع اخلطط والقرارات التي تتخذ يف اجلامعة،
ومن ثم فإن أي جمتمع ينشد التقدم والرقي يلزمه تبني وتنعكس عىل مجيع وظائف اجلامعة ،وتربز من خالل
اسرتاتيجية تتيح له توظيف مؤسسات التعليم اجلامعي رسالة اجلامعة وأهدافها( يف :اخلليوي.)83 ،2016 ،
يف اجتاه املستوى املأمول (جابر ،ومهدي .)166 ،2011،وتربز أمهية احلاجة إىل تعزيز دور اجلامعات يف حتقيق
وتتحمل اجلامعات العبء األكرب جتاه حتقيق املسؤولية املسؤولية املجتمعية يف كوهنا من أهم مؤسسات املجتمع،
املجتمعية يف جمتمعها الداخيل ،وكذلك يف املجتمع وأكثرها تأثريا يف تقدمه واالرتقاء به يف كافة املجاالت.

اخلارجي ،من خالل تعزيزها لدى طلبتها ومنسوبيها كام تعترب املسؤولية املجتمعية للجامعات سياسة ذات
باعتبارها مؤسسة تربوية مهمة ومؤثرة يف املجتمع.
إطار أخالقي ألداء جمتمع اجلامعة من (طلبة ،وأعضاء
حيث لقي موضوع املسؤولية املجتمعية للجامعات تدريس ،وموظفني) وذلك من خالل التفاعل مع
مؤخرا اهتامما واسعا؛ بالنظر إىل احلاجة إلبرازه ومأسسته املجتمع لتعزيز تنمية إنسانية مستدامة
وإدراجه ضمن منظومة العمل اإلداري اجلامعي.)Josscy & Josscy, 2008( ،
وتضمينه يف مناهج اجلامعات وأدوارها وخمرجاهتا،
وعليه ّ
ُعرف عىل أهنا
فإن املسؤولية املجتمعية للجامعة ت ّ
بالشكل الذي يؤسس لفكر اسرتاتيجي تنافيس خيدم
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التزام اجلامعة  -قوال وعمال  -بمجموعة مبادئ وقيم من
شأهنا حتسني نوعية احلياة ملوظفيها وطلبتها  ،وللمجتمع
املحيل وللمجتمع بأكمله (كامل .)34 ،2011،يف حني
تعرفها نوف اخلليوي ( )89 ،2016بأهنا أداء اجلامعة
ألدوارها املجتمعية التي التزمت هبا أخالقيا ،وذلك
ضمن وظائفها األساسية املتمثلة يف التدريس ،والبحث
العلمي ،واخلدمة املجتمعية ،واإلسهام املهني .أما باهي
( )45 ،2013فذكر بأهنا التزام اجلامعة بمامرسة جمموعة
من املبادئ والقيم من خالل وظائفها الرئيسية واملتمثلة
يف :التدريس ،والبحث العلمي ،والرشاكة املجتمعية،
واإلدارة املؤسسية ،واملتمثلة يف ممارسات العمل وحفظ
حقوق اإلنسان .ويعرف اهلذيل ( )51 ،2015املسؤولية
املجتمعية للجامعات بأهنا مسؤولية اجلامعة عن مدى
تأثري قراراهتا وأنشطتها التي متارسها من خالل وظائفها
وأدوارها عىل املجتمع والبيئة التي تنتمي إليها ،وذلك
بمامرسة سلوك أخالقي يتسم باملسؤولية ،وهيدف إىل
حتقيق التنمية املستدامة يف املجال اإلداري والتعليمي
واملعريف واالجتامعي ،بتبني ثقافة تنظيمية تساعد عىل
تنمية املسؤولية االجتامعية.

تعمل عىل تعزيز املسؤولية املجتمعية ،ولن يتأتى هلا
ذلك إال من خالل نرش الوعي العام من خالل قنواهتا
املختلفة ،وتضمني املسؤولية املجتمعية يف رسالة اجلامعة
وخطتها االسرتاتيجية ،وكذلك ضمن املتطلبات العلمية
ملختلف التخصصات.
ولقد أظهر األدب الرتبوي املتعلق باملسؤولية
املجتمعية أن هناك اختالفا يف حتديد أبعادها وتنوعا
يف مسمياهتا ،وربام يعود ذلك إىل اختالف الزاوية
التي ينظر إليها الباحثون لتلك األبعاد  ،أو اختالف
التخصص أو اهلدف ،حيث حددت يف ثالثة أبعاد:
االجتامعي  ،واالقتصادي ،والبيئي كام يف دراسة (عمر
وآخرين ،)2012وأبعاد تتمثل يف االهتامم بمشكالت
وقضايا املجتمع  ،واالهتامم باملستفيدين من الطلبة ،
واالهتامم بالعاملني كام يف دراسة (باقنديل  ،)2008يف
حني ذكرت دراسة أخرى أن للمسؤولية املجتمعية أربعة
أبعاد وهي :اخلريية واألخالقية والقانونية واالقتصادية
التي أوردها قايش ( )2016عن  ،Carolوكام يف دراسة
(عوض وحجازي )2013جاءت األبعاد ،االجتامعية
والوطنية واألخالقية والدينية والشخصية ،وهناك من
جعلها يف ستة أبعاد كام أوردها الشمري ()103 ،2015
وهو اختيار الباحث هلذه الدراسة ؛ باعتبارها تتناسب
مع أدوار اجلامعة يف تعزيز املسؤولية املجتمعية ،والتي
تتمثل فيام ييل:

ويالحظ من قراءة التعريفات السابقة للمسؤولية
املجتمعية للجامعات أهنا أشارت إىل التزام أخالقي من
قبل اجلامعة جتاه جمتمعها الداخيل واملجتمع اخلارجي
بشكل عام؛ هبدف حتقيق التنمية املستدامة يف خمتلف
املجاالت يف ضوء وظائفها الرئيسية ،وهي بذلك تشكل
 .1البعد اإلداري واإلجرائي :ويتضمن جمموعة اخلطط
مسؤولية وطنية تسهم يف الرقي باملجتمع ومساعدته يف
والنظم والتوجيهات املعتمدة يف اجلامعة التي تدعم
جتاوز التحديات التي تواجهه.
عملها يف مسؤوليتها املجتمعية.
ومن املهم أن تسعى اجلامعة إىل تعزيز املسؤولية املجتمعية
 .2البعد املجتمعي :ويتضمن جمموعة املامرسات
من خالل رؤيتها ورسالتها وأهدافها ،ومتشيا مع
والتوجهات التي تعتمدها اجلامعة لبناء عالقاهتا
توجهات وزارة التعليم نحو تعزيز املسؤولية املجتمعية
باملجتمع.
للجامعات السعودية؛ لتحقيق التعاون واملشاركة
العلمية والعملية الفاعلة بني اجلامعات واملجتمعات  .3البعد األخالقي والقيمي :وهو جمموعة املامرسات
املحلية (وزارة التعليم العايل .)2013 ،وكان البد أن والتوجهات التي تعتمدها اجلامعة لبناء اجلانب
أبعاد املسؤولية املجتمعية يف الرتبية ودرجة حتققها بجامعة الباحة يف ضوء عدد من املتغريات
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األخالقي والقيمي للمجتمع.
 .4البعد البيئي والصحي :وهو جمموعة املامرسات
والتوجهات التي تعتمدها اجلامعة حلامية البيئة وحتسني
اجلانب الصحي للمجتمع.
 .5البعد الوطني واالنتامئي :وهو جمموعة املامرسات
والتوجهات التي تعتمدها اجلامعة لدعم االنتامء
الوطني ،وترسيخ املسؤولية الوطنية لدى املجتمع.
 .6البعد املعريف والرتبوي :وهو جمموعة املامرسات
والتوجهات التي تعتمدها اجلامعة لتطوير اجلانب
املعريف والرتبوي بشكل عام ،وترسيخ مفهوم املسؤولية
املجتمعية بشكل خاص.

مقرتح لتفعيل املسؤولية املجتمعية يف وظائف اجلامعات
السعودية ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي
التحلييل ،ثم قدمت الدراسة تصورا مقرتحا لتفعيل
املسؤولية املجتمعية يف وظائف اجلامعات ،بعد مراجعة
األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة ،ومن ثم بناء
آلية متكن اجلامعات من حتقيق مسؤوليتها املجتمعية من
خالل تلك الوظائف.
بينام أجرى الشمري ( )2015دراسته التي هدفت
إىل التعرف عىل دور اجلامعة جتاه املسؤولية املجتمعية
يف اجلامعات احلكومية يف مدينة الرياض ،مع تقديم
مقرتحات تطور أداء اجلامعات يف هذا اجلانب،
واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،واعتمد
االستبانة أداة جلمع البيانات ،وزعت عىل عينة عشوائية
طبقية بلغت ( )107من منسويب اجلامعات احلكومية يف
مدينة الرياض ،وكان من أبرز نتائجها أهنا كشفت عن
دور (جيد) للجامعات جتاه املسؤولية املجتمعية بشكل
عام.

إن التوازن يف تناول املسؤولية املجتمعية  -بمختلف
أبعادها ضمن رؤية اجلامعات وخططها االسرتاتيجية
 يتيح بشكل كبري فرصة نجاح ترسيخها لدى املجتمعالداخيل واخلارجي للجامعة ،بحيث تتحول من جمرد
شعارات إىل ثقافة سائدة بني أفرادها  ،وبالتايل ممارسة
فعلية ومؤثرة.
أما دراسة شلدان وصايمة ( )2014فقد هدفت إىل
التعرف عىل املسؤولية االجتامعية لدى أعضاء هيئة
دراسات سابقة:
التدريس يف اجلامعة اإلسالمية وسبل تفعيلها ،استخدم
أجرى العبيد ( )2016دراسة هدفت إىل بيان منطلق
الباحثان املنهج الوصفي التحلييل ،حيث أعدا استبانة
ومفهوم وأهداف ومستويات وعنارص وأسس
مكونة من ( )50فقرة ،وتكونت عينة الدراسة من
ومعوقات املسؤولية االجتامعية ،وبيان دور املؤسسات
( )135من أعضاء هيئة التدريس ،وأشارت أبرز النتائج
الرتبوية يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى طالهبا ،مع
إىل أن املسؤولية االجتامعية لدى أعضاء هيئة التدريس
تقديم تصور مقرتح لتفعيل دور اجلامعات السعودية
يف اجلامعة بلغت ( )% 79.58بدرجة كبرية ،بينام ال
يف تنميتها لدى طالهبا ،واستخدم الباحث املنهج
توجد فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغري اجلنس والسن.
الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل بيان مفهوم نظري عام
للمسؤولية االجتامعية  ،مع تقديم تصور مقرتح لتفعيل وكذلك دراسة عوض وحجازي( )2013التي
دور اجلامعات السعودية يف تنمية املسؤولية االجتامعية هدفت إىل معرفة واقع املسؤولية املجتمعية لدى طلبة
لدى طالهبا من خالل ثالثة مداخل :املدخل املستقل ،جامعة القدس املفتوحة ،وحتديد أثر كل من متغريات
الربنامج األكاديمي عىل درجة املسؤولية املجتمعية
واملدخل الترشيبي ،واملدخل التكاميل.
لدهيم ،مع وضع تصور مقرتح ،واستخدم الباحثان
وهدفت دراسة اخلليوي ( )2016إىل تقديم تصور
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املنهج الوصفي ،واختار الباحثان عينة طبقية عشوائية
تكونت من ( )500طالب وطالبة ،طبق الباحثان عليهم
استبانة من إعدادمها ،وتوصلت الدراسة إىل أن متوسط
الدرجة الكلية للمسؤولية املجتمعية لدى الطلبة يف مجيع
املجاالت بلغت ( )% 72.8بدرجة كبرية ،وكانت
أعىل درجة يف جمال املسؤولية اجلامعية  ،تالها املسؤولية
الوطنية  ،ثم الدينية واألخالقية ،ثم الشخصية ،كام
أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا لدى
الطلبة تبعا ملتغري اجلنس.
يف حني هدفت دراسة(  )Alcota et al. (2013إىل معرفة
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب يف واقع
املسؤولية املجتمعية بأبعادها املختلفة ،وتم استخدام
أسلوب املقابلة لتحقيق أهداف الدراسة ،وتكونت
عينة الدراسة من ستة عرش ،منهم ثامنية من أعضاء هيئة
التدريس وستة من الطالب ،وجاءت أبرز النتائج عىل
النحو التايل :أن األساتذة والطالب ال جيدون التشجيع
الكايف لاللتزام باملسؤولية املجتمعية ضمن املقررات
الدراسية واألنشطة التعليمية فيها.
أما دراسة اخلزاعي وبدح ( )2011فهدفت إىل معرفة
تقدير أعضاء هيئة التدريس للمسؤولية املجتمعية جلامعة
البلقاء التطبيقية خلدمة املجتمع األردين ،واستخدم
الباحثان املنهج الوصفي ،واستخدما االستبانة جلمع
البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من مجيع أعضاء جامعة
البلقاء التطبيقية ،وأشارت نتائج الدراسة إىل تقدير
(كبري) لدى أعضاء هيئة التدريس عن اخلدمات التي
تقوم هبا اجلامعة خلدمة املجتمع األردين التي تنسجم مع
رؤية اجلامعة ورسالتها وأهدافها.

العرش األوىل املختارة من قبل التايمز2009م ،وأظهرت
النتائج أن اجلامعات العاملية الرائدة ملتزمة بمسؤوليتها
املجتمعية ،وتفاوت اجلامعات يف تفعيل املسؤولية
املجتمعية باختالف املجاالت لكل جامعة ،حيث
أظهرت بعض اجلامعات اهتامما باجلانب الصحي،
واتفقت اجلامعات يف اهتاممها باملحافظة عىل البيئة
وتقديم مبادرات خمتلفة ،وأن مبدأ املسؤولية املجتمعية
جاء ضمن رؤية ورسالة اجلامعات.
يف حني أن دراسة باقنديل ( )2008هدفت إىل التعرف
عىل درجة املسؤولية االجتامعية للكليات األهلية بمدينة
جدة كام يدركها منسوبوها ،واستخدمت الباحثة املنهج
الوصفي املسحي من خالل أداة الدراسة (االستبانة)،
وطبقت عىل أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام
واإلداريني البالغ عددهم ( ،)179وتوصلت الدراسة
إىل أن درجة املسؤولية االجتامعية للكليات األهلية كام
يدركها منسوبوها متوسطة ،كام أن ممارسة الكليات
األهلية للمسؤولية االجتامعية (االهتامم بمشكالت
وقضايا املجتمع ،واالهتامم باملستفيدين من الطالب
والطالبات ،واالهتامم بالعاملني) كانت بدرجة متوسطة،
وجاء حمور املحافظة عىل البيئة والطاقة بدرجة عالية.

أما دراسة ( Hersh & Schneidder )2005فقد هدفت
إىل بيان مفهوم املسؤولية االجتامعية الفردية واملجتمعية
والتفاعل بينهام ،ودور اجلامعة يف تعزيزهيا ،واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي حيث تناولت التقرير الصادر
من قبل رابطة الكليات واجلامعات األمريكية الصادر
يف عام 2020م ،وتوصلت إىل أن حتقيق املسؤولية
االجتامعية الفردية واملجتمعية يف الكليات واجلامعات
تكون موجهة ،والبد من نرش ثقافة املسؤولية املجتمعية
بينام جاءت دراسة ( Nejati. Et al )2011هبدف التعرف
من خالل املناهج ،وأن تتضمنها رسالة اجلامعة.
عىل واقع اهتامم اجلامعات باملسؤولية املجتمعية ،ومعرفة
مدى التزامها بمفاهيمها ،واستخدم الباحثون املنهج التعليق عىل الدراسات السابقة:
الوصفي التحلييل ،وتم اختيار عينة الدراسة للجامعات
اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف جوانب،
أبعاد املسؤولية املجتمعية يف الرتبية ودرجة حتققها بجامعة الباحة يف ضوء عدد من املتغريات
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واختلفت عنها يف جوانب أخرى ،كام ييل:

واجلمعيات اخلريية.
 أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يفاألدب الرتبوي املتعلق باملسؤولية املجتمعية ،وكذلك
يف حتدي أداة الدراسة ،ويف تفسري النتائج وربطها بنتائج
الدراسات السابقة اتفاقا واختالفا.

 تتفق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات يف كوهناتناولت دور اجلامعة أو الكلية أو القسم يف حتقيق
املسؤولية املجتمعية ،كام يف دراسة (الشمري) ،ودراسة
(شلدان وصائمة) ،ودراسة (اخلزاعي وبدح) ودراسة
( )Nejati. Et alودراسة (باقنديل) ،بينام ختتلف مع بقية
منهج الدراسة:
الدراسات يف هدف منها حيث تنوعت أهداف بعض
الدراسات السابقة بني بيان مفهوم املسؤولية املجتمعية استخدم الباحث املنهج الوصفي (املسحي) ،وهو ذلك
النوع من البحوث الذي هيدف إىل وصف الظاهرة
وأهدافها كام يف دراسة (العبيد) ودراسة
املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط ،دون
التعرف عىل واقع
( ،)Hersh & Schneidderوبني
ّ
أن يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة أو استنتاج األسباب
املسؤولية املجتمعية لدى طلبة اجلامعة كام يف دراسة
مثال (العساف ،)191 ،2003 ،حيث يصف الظاهرة،
(عوض وحجازي) ودراسة ( )Alcota et alوأخرى
التعرف عىل جوانب القوة
وحيددها ،ويساعد عىل
ّ
تناولت تقديم تصور مقرتح لتفعيل دور اجلامعات
والضعف ،وبالتايل تفسري البيانات.
يف تعزيز املسؤولية املجتمعية كام يف دراسة (اخلليوي)
جمتمع الدراسة:
ودراسة (العبيد).
 اتفقت الدراسة احلالية يف اختيارها لنوع العينة جزئيامع كل من دراسة (عوض وحجازي) ودراسة

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة الدراسات
العليا بكلية الرتبية يف جامعة الباحة ،خالل الفصل
الدرايس الثاين من العام 1438/1437هـ ،وعددهم
( )744طالبا وطالبة ،وكذلك من أعضاء جلان التنمية
االجتامعية وأعضاء جلان اجلمعيات اخلريية األخرى
بالباحة ،وعددهم ( )83عضوا.

( )Alcota et alحيث طبقت الدراسة عىل طلبة اجلامعة
إال أن الدراسة احلالية ختتلف يف أهنا طبقت عىل طلبة
الدراسات العليا ،وكذلك عىل عينة من أعضاء جلان
التنمية االجتامعية وجلان اجلمعيات اخلريية األخرى.
بينام طبقت معظم الدراسات السابقة التي تناولت دور عينة الدراسة:
اجلامعات يف تعزيز املسؤولية املجتمعية عىل أعضاء هيئة تكونت عينة الدراسة من( )130طالبا وطالبة من طلبة
التدريس أو القيادات أو املوظفني يف اجلامعة.
الدراسات العليا بجامعة الباحة ،وهو ما نسبته (17.4
 تتفق الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة يف  )%من املجتمع األصيل ،وتم اختيار العينة بالطريقةالطبقية العشوائية .ومن ( )30عضوا من أعضاء جلان
استخدام املنهج الوصفي وأداة الدراسة.
التنمية االجتامعية واجلمعيات اخلريية األخرى ،وهو ما
 تركز الدراسة احلالية عىل بيان درجة حتقق أبعادنسبته ( )% 36من املجتمع األصيل ،وذلك بعد استبعاد
املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة يف حميطها الداخيل
االستبانات غري املكتملة .واجلدول رقم ( )1واجلدول
من خالل معرفة رأي طلبة الدراسات العليا ،ويف حميطها
رقم ( )2يوضحان عينة الدراسة وفق بياناهتم األولية:
اخلارجي من خالل أعضاء جلان التنمية االجتامعية
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جدول رقم ()1
توزيع عينة طلبة الدراسات العليا وفق بياناهتم األولية

جدول رقم ()2
توزيع عينة أعضاء جلان التنمية االجتامعية واجلمعيات اخلريية وفق بياناهتم األولية

األساليب اإلحصائية املستخدمة :استخدم الباحث
يف معاجلة بيانات هذه الدراسة األساليب اإلحصائية
املناسبة لطبيعة الدراسة وأهدافها ،وهي :املتوسطات
احلسابية واالنحرافات املعيارية ،لتحديد استجابات
عينة الدراسة حول درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية
يف جامعة الباحة .ومعامل ارتباط بريسون إلجياد ثبات
االتساق الداخيل ألداة الدراسة .ومعامل ألفاكرونباخ
حلساب ثبات أداة الدراسة ،واختبار (ت) إلثبات داللة
الفروق بني املتوسطات احلسابية لتقديرات استجابات
عينة طلبة الدراسات العليا حول درجة حتقق أبعاد
املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة باختالف اجلنس
واختالف الربنامج .واختبار مان-وتني لداللة الفروق

يف استجابات عينة أعضاء جلان التنمية االجتامعية
واجلمعيات اخلريية حول درجة حتقق ابعاد املسؤولية
املجتمعية يف جامعة الباحة باختالف جهة العضوية.
اختبار كروسكال واليز لداللة الفروق يف استجابات
عينة أعضاء جلان التنمية االجتامعية واجلمعيات اخلريية
حول درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة
الباحة باختالف عدد سنوات اخلربة يف املجال اخلريي.
أداة الدراسة:
استخدم الباحث االستبانة للتعرف عىل درجة حتقق أبعاد
املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة يف ضوء عدد من
املتغريات ،وهي من إعداد (الشمري  )2015وتكونت
من ( )63عبارة موزعة عىل ستة أبعاد :البعد األول:

أبعاد املسؤولية املجتمعية يف الرتبية ودرجة حتققها بجامعة الباحة يف ضوء عدد من املتغريات
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اإلداري واإلجرائي ،وعدد عباراته ( ،)14والبعد
الثاين :املجتمعي ،وعدد عباراته ( ،)12والبعد الثالث:
األخالقي والقيمي ،وعدد عباراته ( ،)10والبعد
الرابع :البيئي والصحي ،وعدد عباراته ( ،)8والبعد
اخلامس :الوطني واالنتامئي ،وعدد عباراته (،)10
والبعد السادس :املعريف والرتبوي ،وعدد عباراته (.)9

جدول رقم ()3
توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث

نتائج الدراسة ومناقشتها:

صدق األداة وثباهتا :تم التحقق من الصدق الظاهري
 -1السؤال األول :ما درجة حتقق أبعاد املسؤولية
لألداة من خالل عرضها عىل جمموعة من املحكمني
املجتمعية( :البعد اإلداري واإلجرائي ،البعد املجتمعي،
من املختصني وخرباء الرتبية من أعضاء هيئة التدريس
البعد القيمي واألخالقي ،البعد البيئي والصحي ،البعد
باجلامعات السعودية ،وعددهم (.)13
الوطني واالنتامئي ،البعد املعريف والرتبوي) يف جامعة
صدق االتساق الداخيل :استخدم معامل ارتباط بريسون الباحة؟
(االتساق الداخيل) لقياس معامل الصدق الداخيل،
ولإلجابة عىل السؤال السابق تم حساب التكرارات،
وذلك بإجياد معامل االرتباط بني بنود االستبانة بالدرجة
والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية واالنحرافات
الكلية للبعد املنتمية إليه ،وبني بنود االستبانة بالدرجة
املعيارية ،والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وتاليا
الكلية لالستبانة ،وبني أبعاد االستبانة للدرجة الكلية
عرضا لكل بعد من أبعاد مقياس املسؤولية املجتمعية:
لالستبانة ،وكانت النتائج التي تم احلصول عليها كلها
-1-1البعد اإلداري واإلجرائي للمسؤولية املجتمعية:
(دالة إحصائيا) عند مستوى (.)0.01
أما ثبات األداة فقد تّم حسابه عن طريق استخدام
معامل ألفا كرونباخ عىل عينة عددها ( ،)40وكان
معامل الثبات ( )0.98وهو معامل مرتفع مما يدل عىل
ثبات االستبانة.
ولتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحث األسلوب التايل
لتحديد مستوى اإلجابة عىل بنود األداة .حيث تم إعطاء
وزن للبدائل( :عالية جدا= ،5عالية= ،4متوسطة=،3
منخفضة= ،2منخفضة جدا= ،)1ثم تم تصنيف تلك
اإلجابات إىل مخسة مستويات متساوية املدى من خالل
املعادلة التالية :طول الفئة = (أكرب قيمة -أقل قيمة) ÷
عدد بدائل األداة = (0.80 = 5 ÷ )1-5
لنحصل عىل التصنيف التايل:
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جدول رقم ()4
املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلي ًا إلجابات عينة الدراسة حول درجة حتقق
البعد اإلداري واإلجرائي للمسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة

يتضح من اجلدول السابق (ّ )4
أن البعد األول( :درجة
حتقق البعد اإلداري واإلجرائي للمسؤولية املجتمعية يف
جامعة الباحة) يتكون من ( )14عبارة ،جاءت درجة
التحقق يف مجيعها (عالية) ،حيث جاء املتوسط احلسايب
هلا ما بني ( ،)3.86 - 3.47وهذا املتوسط يقع ضمن
الفئة الثانية للمقياس املتدرج اخلاميس التي ترتاوح ما بني
( .)4.20 - 3.41وتشري هذه النتيجة إىل أن الدور
املتعلق بالبعد اإلداري واإلجرائي يف تعزيز املسؤولية
املجتمعية واضح لدى أفراد العينة ،حيث جاءت
استجاباهتم عىل مجيع فقرات هذا البعد عند درجة حتقق
عالية ،عىل الرغم من أن هناك صعوبات إدارية وهيكلية
لدى بعض اجلامعات أشار إليها نافع ()25 ،1437
فيام يتعلق بتحقيق املسؤولية املجتمعية بني اجلامعات
ومؤسسات املجتمع األخرى.

ويشري اجلدول كذلك إىل أن العبارة ( « )1حتدد اجلامعة
هيئة ترشف عىل أنشطة املسؤولية املجتمعية » والعبارة
رقم ( « )5تعقد اجلامعة مؤمترات تساعد يف ترقية
املجتمع وحل مشكالته » حصلتا عىل أعىل متوسط
حسايب ( )3.86عند درجة التحقق (عالية) بانحراف
معياري ( )0.96و ( ، )1.06ويرى الباحث أن هذه
النتيجة إجيابية فيام يتعلق بالبعد اإلداري واإلجرائي
حيث إنه من الرضورة إنشاء هيكلة إدارية للمسؤولية
املجتمعية يف اجلامعات ،تقوم بدورها يف تعزيز املفاهيم
واألنشطة التي تعمل عىل نرش وترسيخ هذه الثقافة
داخل اجلامعة وخارجها من خالل التخطيط والتنفيذ،
واالستفادة من الدول التي هلا السبق يف هذا امليدان.
حيث أكد نافع ( )27 ،1437إىل أمهية وضع هيكل
تنظيمي حيدد االختصاصات وأنه من متطلبات نجاح
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املسؤولية املجتمعية.
وجاءت العبارة ( « )9توظف اجلامعة مواقع التواصل
االجتامعية يف تعزيز مفاهيم املسؤولية املجتمعية » يف
املرتبة الثالثة بمتوسط حسايب ( )3.77بدرجة حتقق
(عالية) وبانحراف معياري ( ، )1.08وتشري هذه
النتيجة إىل أمهية استثامر مواقع التواصل االجتامعي،
وهي ما يمثل اإلعالم اجلديد األكثر تأثريا عىل الفرد
واملجتمع ،واالستخدام األمثل ملواقع التواصل
االجتامعي من خالل نرش الوعي وترسيخ املفاهيم
احلقيقية للمسؤولية املجتمعية ،وهو ما أكدته دراسة
(عوض )2011 ،حينام أشار إىل احلاجة إىل توظيف
مواقع وشبكات التواصل االجتامعي من أجل حتقيق
املسؤولية املجتمعية ؛ مما يسهم يف رفع مستواها يف
املجتمع.

جاءت يف املرتبة األخرية يف البعد ،وربام تشري هذه النتيجة
إىل عدم الوضوح والشفافية يف إعالن املخصصات املالية
هلذا املجال ضمن ميزانية اجلامعة ،كام أن ضعف التمويل
املايل الذي تتلقاه اجلامعات  ،وغياب السياسات املتعلقة
باملسؤولية املجتمعية يف نظام وزارة التعليم يمثل إحدى
معوقات املسؤولية املجتمعية للجامعات كام أشارت إىل
ذلك دراسة (اخلليوي .)2016

ويوضح اجلدول كذلك أن املتوسط احلسايب الكيل هلذا
البعد يبلغ ( )3.65وهذا يشري إىل أن استجابات أفراد
العينة جاءت عند درجة التحقق (عالية) ،مما يعني أمهية
أن يكون ذلك الدور واضحا وحمددا ،وهذا خيتلف
مع دراسة (الشمري  )2015التي أكدت نتائجها عىل
أن الدور اإلداري واإلجرائي للجامعة جتاه املسؤولية
املجتمعية ال يزال غري حمدد وغري واضح بالشكل الذي
جيعل منها مهمة واضحة ،هلا قواعد منظمة ومنهجية
كذلك يظهر من النتائج أن العبارة ( « )3تضع اجلامعة
واضحة ،وأن ما يقدم حتى اآلن يقع ضمن وظيفة
ميزانية واضحة ومفصلة للمسؤولية املجتمعية » جاءت
اجلامعة الثالثة املرتبطة بخدمة املجتمع.
يف املرتبة األخرية بمتوسط حسايب ( ، )3.47وبدرجة
حتقق (عالية) وبانحراف معياري ( ، )1.08وعىل الرغم -2-1البعد املجتمعي للمسؤولية املجتمعية:
من أن درجة التحقق جاءت عالية إال أن هذه العبارة
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جدول رقم ()5
املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة
حول درجة حتقق البعد املجتمعي للمسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة

أو املشاركة يف املناسبات أو بناء العالقات بينها وبني
املجتمع اخلارجي ،من خالل الدور اإلعالمي للجامعة،
أو املشاركات الفردية ملنسوبيها ،أو توجيه العمل البحثي
نحو حل مشكالت املجتمع ،وهذا يمثل دورا مهام
وفعاال يف تعزيز املسؤولية املجتمعية للجامعة .يف حني
أن ذلك الدور يكون بدرجة أقل يف بعض اجلوانب
التنموية والتطوعية التي تتعلق باملجتمع اخلارجي
والداخيل للجامعة .حيث أشار رحال ( )39 ،2011إىل
أن أمهية املسؤولية املجتمعية للجامعات تكمن يف حتسني
اخلدمات التي تقدم للمجتمع ،وخلق فرص حقيقية،
واملشاركة يف إجياد حلول للمشكالت االقتصادية
واالجتامعية والبيئية.

يتضح من اجلدول السابق ( )5أن (درجة حتقق البعد
املجتمعي للمسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة)
يتكون من ( )12عبارة ،جاءت درجة التحقق يف ست
عبارات منها (عالية) وهي العبارات (،19 ،20 ،17
 )16 ،22 ،23حيث تراوحت املتوسطات احلسابية
هلا بني ( )3.64-3.48وهذه املتوسطات تقع ضمن
الفئة الثانية للمقياس املتدرج اخلاميس التي ترتاوح ما
بني ( .)4.20 - 3.41يف حني جاءت باقي عبارات
البعد وعددها ( )6عند درجة التحقق (متوسطة) وهي
العبارات ( )25 ،26 ،15 ،21 ،18 ،24حيث تراوحت
املتوسطات احلسابية هلا بني ( )3.37-3.23وهذه
املتوسطات تقع ضمن الفئة الثالثة للمقياس املتدرج
اخلاميس التي ترتاوح ما بني ( .)3.40 - 2.61وتشري
ويشري اجلدول كذلك إىل ّ
أن العبارة ( « )17هتتم اجلامعة
هذه النتيجة إىل أن حتقق البعد املجتمعي للمسؤولية
باملعارض والندوات املرتبطة باخلدمات االجتامعية»
املجتمعية يبدو ظاهرا وواضحا ،من خالل الفعاليات
حصلت عىل أعىل متوسط حسايب ( )3.64بانحراف
التي تقدمها اجلامعة ،سواء أكانت إقامة املؤمترات
أبعاد املسؤولية املجتمعية يف الرتبية ودرجة حتققها بجامعة الباحة يف ضوء عدد من املتغريات
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بمتوسط حسايب ( )3.23بانحراف معياري (،)1.27
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (باقنديل )2008التي
أشارت إىل أن درجة املسؤولية املجتمعية ومن ضمنها
االهتامم باملستفيدين كانت (متوسطة).

معياري ( )1.01عند درجة حتقق (عالية) ويرى
الباحث أنه من املهم أن تقوم اجلامعة بدورها الوطني
من خالل الدعوة واملشاركة يف املعارض واملؤمترات
والندوات املحلية والدولية ،وخمتلف التظاهرات
العلمية الثقافية؛ من أجل تعزيز دورها اإلجيايب يف حتقيق
ويوضح اجلدول كذلك ّ
أن املتوسط احلسايب الكيل
املسؤولية املجتمعية.
هلذا البعد يبلغ ( )3.45وهذا يشري إىل أن استجابات
يف حني جاءت العبارة (« )20تعمل اجلامعة عىل تعزيز أفراد العينة جاءت عند درجة التحقق(عالية) ،مما يعني
موقعها وسمعتها داخل املجتمع» يف املرتبة الثانية أن هناك تبنيا ملحوظا للمسؤولية املجتمعية املتعلق
بمتوسط حسايب ( )3.62بانحراف معياري ( )1.12بالبعد املجتمعي داخل اجلامعة ،إال أنه مل يصل إىل
عند درجة التحقق (عالية) وختتلف هذه النتيجة مع دراسة الدرجة املأمولة ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (عوض
(الشمري )2015التي أشارت نتائج درجة املوافقة فيها وحجازي  )2013التي أشارت إىل أن جمال املسؤولية
إىل موافق متاما وجاءت يف املرتبة األوىل بمتوسط حسايب اجلامعية ضمن جماالت املسؤولية املجتمعية جاء بدرجة
( ،)4.31بينام العبارة ( « )25تساعد اجلامعة طالهبا يف (كبرية).
حل مشكالهتم االجتامعية » جاءت يف املرتبة األخرية
-3-1البعد األخالقي والقيمي للمسؤولية املجتمعية:
جدول رقم ()6
املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة حول
درجة حتقق البعد األخالقي والقيمي للمسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة
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يتضح من اجلدول السابق ( )6أن (درجة حتقق البعد
األخالقي والقيمي للمسؤولية املجتمعية يف جامعة
الباحة) يتكون من ( )10عبارات ،جاءت درجة التحقق
يف ثامين عبارات ،منها (عالية) وهي العبارات (،30 ،28
 )34 ،35 ،31 ،33 ،32 ،27حيث تراوحت املتوسطات
احلسابية هلا بني ( )3.48-4.01وهذه املتوسطات تقع
ضمن الفئة الثانية للمقياس املتدرج اخلاميس التي ترتاوح
ما بني ( .)4.20 - 3.41ويف هذه النتيجة إشارة إىل أن
للجامعة دورا إجيابيا يف بناء اجلانب األخالقي والقيمي
من خالل نرش قيم املواطنة واملشاركة والتفاعل واحلوار
واملحافظة عىل الثوابت داخل اجلامعة وخارجها .يف حني
جاءت آخر عبارتني يف البعد عند درجة حتقق (متوسطة)
وهي العبارة ( )36 ،29حيث تراوحت املتوسطات
احلسابية هلا بني ( )3.26-3.21وهذه املتوسطات تقع
ضمن الفئة الثالثة للمقياس املتدرج اخلاميس التي ترتاوح
ما بني ( ،)3.40 - 2.61ويعزو الباحث ذلك إىل
تداخل املفاهيم بني خدمة املجتمع ،والعمل التطوعي،
واملسؤولية املجتمعية ،وعدم وضوح الفوارق الدقيقة
لدى عينة الدراسة.

ينسجم بالرضورة مع رؤية اجلامعة ورسالتها التي
تنطلق من سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية،
فاملعتقدات والقيم اإلسالمية تعد نظاما شامال للحياة،
وقد تناولت مصادر الترشيع اإلسالمي تنظيم العالقة
بني املنظمة واملجتمع يف كل بعد من أبعاد املسؤولية
املجتمعية (قايش .)177 ،2016،وجاءت العبارة ()30
« حتارب اجلامعة السلوكيات اخلاطئة كالغش والعنف»يف
املرتبة الثانية بمتوسط حسايب ( )3.93بدرجة حتقق
(عالية) وبانحراف معياري ( )1.06ويرى الباحث أن
هذا مؤرش لبناء بيئة جامعية إجيابية مؤثرة داخل اجلامعة
وخارجها .بينام جاءت العبارة (« )36توفر اجلامعة آلية
عادلة وشفافة حلل مشكالت الطالب واألساتذة» يف
املرتبة األخرية بمتوسط حسايب ( )3.21بدرجة حتقق
(متوسطة) وبانحراف معياري ( )1.23ويشري ذلك إىل
وجود إشكالية يف جانب التعامل مع مشكالت الطلبة
واألساتذة بشكل عام ،وعدم وضوح الرؤية بشكل جيد
ملنسويب اجلامعة ،ويعزو الباحث ذلك إىل عدم وجود
ميثاق يبني الواجبات واحلقوق ملنسويب اجلامعة من
أساتذة وطلبة.

ويشري اجلدول كذلك إىل ّ
أن العبارة ( « )28تربط اجلامعة ويوضح اجلدول كذلك أن املتوسط احلسايب الكيل هلذا
املسؤولية املجتمعية باملعتقدات والقيم اإلسالمية» البعد يبلغ ( )3.65وهذا يشري إىل أن استجابات أفراد
حصلت عىل أعىل متوسط حسايب ( )4.01وبدرجة العينة جاءت عند درجة التحقق (عالية).
حتقق (عالية) وبانحراف معياري ( )0.93وهو ما
-4-1البعد البيئي والصحي للمسؤولية املجتمعية:
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م
جدول رقم ()7
املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة حول
درجة حتقق البعد البيئي والصحي للمسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة

يتضح من اجلدول السابق ( )7أن (درجة حتقق البعد املتدرج اخلاميس التي ترتاوح ما بني (.)3.40 - 2.61
البيئي والصحي للمسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة)
ويشري اجلدول كذلك إىل ّ
أن العبارة ( « )41تعزز
يتكون من ( )8عبارات ،جاءت درجة التحقق يف مخس
اجلامعة أمهية املحافظة عىل املمتلكات العامة » حصلت
منها (عالية) ،وهي العبارات
عىل أعىل متوسط حسايب ( )3.73عند درجة حتقق
( ،)44 ،42 ،37 ،43 ،41حيث تراوحت املتوسطات (عالية) وبانحراف معياري ( ،)1.02وجاءت العبارة
احلسابية هلا بني ( ،)3.73-3.43وهذه املتوسطات (« )43تسهم اجلامعة يف تعزيز ثقافة الوعي الصحي
تقع ضمن الفئة الثانية للمقياس املتدرج اخلاميس التي للمجتمع » يف املرتبة الثانية بمتوسط حسايب ()3.54
ودرجة حتقق (عالية) وبانحراف معياري (.)1.04
ترتاوح ما بني
كذلك يظهر من النتائج ّ
أن الفقرة ( « )40تقدم اجلامعة
( .)4.20 - 3.41وتشري هذه النتيجة إىل أمهية
جمموعة من املبادرات املشجعة عىل مزيد من املسؤولية
مراعاة البعد البيئي والصحي ضمن أولويات املسؤولية
جتاه البيئة» جاءت يف املرتبة األخرية بمتوسط حسايب
املجتمعية للجامعة ،من خالل ثقافة املحافظة عىل
( )3.35ودرجة حتقق (متوسطة) بانحراف معياري
املمتلكات العامة ،ونرش الوعي البيئي والصحي ،وإدراج
( .)1.04وختتلف هذه النتيجة مع دراسة
هذا البعد ضمن أولويات البحث العلمي باجلامعة.
يف حني جاءت آخر ثالث عبارات يف البعد عند درجة ( )Nejati. Et al, 2011من أن اجلامعات تتفق عىل
حتقق (متوسطة) وهي العبارة ( ،)40 ،39 ،38حيث تقديم مبادرات خمتلفة تتعلق باملحافظة عىل البيئة.
تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني ()3.37-3.35
ويوضح اجلدول كذلك ّ
أن املتوسط احلسايب الكيل هلذا
وهذه املتوسطات تقع ضمن الفئة الثالثة للمقياس
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البعد يبلغ ( ،)3.46وهذا يشري إىل أن استجابات ( )Nejati. Et al, 2011التي أظهرت أن لدى بعض
أفراد العينة نحو «درجة حتقق البعد البيئي والصحي اجلامعات اهتامما باجلانب الصحي ،بينام اتفقت
للمسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة» جاءت عند اجلامعات يف اهتاممها باملحافظة عىل البيئة.
درجة حتقق (عالية) ،وهو ما ينسجم مع نتائج دراسة
-5-1البعد الوطني واالنتامئي للمسؤولية املجتمعية:
جدول رقم ()8
املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة حول
درجة حتقق البعد الوطني واالنتامئي للمسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة

يتضح من اجلدول السابق (ّ )8
أن (درجة حتقق البعد وهذا املتوسط يقع ضمن الفئة الثالثة للمقياس املتدرج
الوطني واالنتامئي للمسؤولية املجتمعية يف جامعة اخلاميس التي ترتاوح ما بني (.)3.40 - 2.61
الباحة) يتكون من ( )10عبارات ،جاءت درجة التحقق
ويشري اجلدول كذلك إىل أن العبارة ( )49تشارك اجلامعة
يف تسع عبارات منها (عالية) ،وهي العبارات (،48 ،49
يف املناسبات الوطنية « حصلت عىل أعىل متوسط حسايب
 ،)53 ،50 ،54 ،52 ،46 ،47 ،45 ،51حيث تراوحت
( )4.05بدرجة حتقق (عالية) وبانحراف معياري
املتوسطات احلسابية هلا بني ( )4.05-3.46وهذه
( ،)0.81وجاءت الفقرة ( « )48تعمل اجلامعة عىل
املتوسطات تقع ضمن الفئة الثانية للمقياس املتدرج
ترسيخ قيم املواطنة الصاحلة وفضائل السلوك » يف املرتبة
اخلاميس التي ترتاوح ما بني ( .)4.20 - 3.41يف حني
الثانية بمتوسط حسايب ( )3.94بدرجة حتقق (عالية)
جاءت عبارة واحدة فقط عند درجة التحقق (متوسطة)
وبانحراف معياري ( )0.93وتشري هذه النتيجة إىل
وهي العبارة رقم ( )53بمتوسط حسايب ()3.11
أبعاد املسؤولية املجتمعية يف الرتبية ودرجة حتققها بجامعة الباحة يف ضوء عدد من املتغريات
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اهتامم اجلامعة باملناسبات الوطنية وتعزيز روح املواطنة
واالنتامء يف نفوس الطلبة ،واملسامهة يف هذا املجال
خارج املجتمع اجلامعي أيضا ؛ مما يسهم يف بناء جمتمع
متامسك يعيش يف واطن واحد بعيدا عن الفرقة والتنازع.
كذلك يظهر من النتائج أن العبارة ( « )53تسهم اجلامعة
بفعالية يف زيادة الوعي باالنتخابات البلدية » جاءت يف
املرتبة األخرية بمتوسط حسايب ( )3.11وبدرجة حتقق
(متوسطة) وبانحراف معياري ( ،)1.03وتتفق هذه
النتيجة متاما مع دراسة (الشمري  )2015حيث أشار
إىل أن هذه النتيجة تؤكد التفسري القائل بضيق دائرة
العمل بجوانب املسؤولية املجتمعية  ،وانحسارها يف

الوظيفة املرتبطة بخدمة املجتمع دون االنتقال هبا إىل
جوانب اجتامعية عامة ختدم قضايا خمتلفة ومتنوعة ،ومع
أمهية جتربة االنتخابات البلدية التي تتطلب بذل املزيد
من اجلهد يف نرش ثقافة النتخابات والرتشح والتصويت
 ،إال أهنا مل تنل هذا االهتامم وجاءت يف املرتبة األخرية يف
هذا البعد.
ويوضح اجلدول كذلك أن املتوسط احلسايب الكيل هلذا
البعد يبلغ ( )3.62وهذا يشري إىل أن استجابات أفراد
العينة جاءت عند درجة التحقق (عالية).
-6-1البعد املعريف والرتبوي للمسؤولية املجتمعية:

جدول رقم ()9
املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة حول
درجة حتقق البعد املعريف والرتبوي للمسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة

يتضح من اجلدول السابق ( )9أن (درجة حتقق البعد
املعريف والرتبوي للمسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة)
يتكون من ( )9عبارات ،جاءت درجة التحقق يف سبع
عبارات منها (عالية) ،وهي العبارات (،57 ،62 ،60
 )59 ،55 ،56 ،58حيث تراوحت املتوسطات احلسابية
هلا بني ( )3.41-4.05وهذه املتوسطات تقع ضمن
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الفئة الثانية للمقياس املتدرج اخلاميس التي ترتاوح ما بني
( .)4.20 - 3.41ويف هذه النتيجة إشارة تعزيز الدور
املعريف الذي ينبغي أن تقوم به اجلامعة ضمن مسؤوليتها
املجتمعية ،من خالل إتاحة فرصة االلتحاق بالربامج
املسائية التي تقدمها ،وتبنّي سياسة التعليم املستمر
الذي خيدم املجتمع ويرتقى بأفراده .يف حني جاءت آخر
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عبارتني يف البعد عند درجة التحقق (متوسطة) وهي
العبارة ( )63 ،61حيث تراوحت املتوسطات احلسابية
هلا بني ( ،)3.35-3.30وهذه املتوسطات تقع ضمن
الفئة الثالثة للمقياس املتدرج اخلاميس التي ترتاوح ما بني
(.)3.40 - 2.61

اجلامعة للمسؤولية املجتمعية من خالل تقديم املعرفة
عن طريق حتسني فرص االلتحاق بالتعليم التعايل
بأنامطه املختلفة والنجاح فيه ،وحتسني أنظمة التعليم
العايل وطرق إيصاهلا للمستفيدين .بينام جاءت العبارة
( « )63توازن اجلامعة بني خمرجاهتا ومتطلبات التنمية
وسوق العمل » يف املرتبة األخرية بمتوسط حسايب
( )3.30وبدرجة حتقق (متوسطة) وانحراف معياري
( )1.21ويشري ذلك إىل أن هناك قصورا ظاهرا يف
التوازن بني خمرجات اجلامعات ومتطلبات سوق العمل
 ،وهو ما ينتج عنه عادة ارتفاع يف معدل البطالة بني أفراد
املجتمع ،وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد يف دراسة باكري
( )239 ،2011التي أشارت إىل أن ما نشهده اليوم من
ثورة تكنولوجيه ومعرفية ،وتغريات وحتديات مستمرة
اجتامعية وسياسية ومعرفية  ،وتعدد يف االهتاممات
يؤكد عىل الدور املهم للجامعة يف حتديد خمرجات تتالءم
وطبيعة هذا العرص.

ويشري اجلدول كذلك إىل ّ
أن العبارة ( « )60تقدم
اجلامعة الدراسات املسائية ملن ال تسمح له ظروفه
بااللتحاق بالربامج النظامية » حصلت عىل أعىل متوسط
حسايب ( )4.05وبدرجة حتقق (عالية) وانحراف
معياري ( ،)0.94تلتها يف املرتبة الثانية العبارة ()62
«تعمل اجلامعة عىل حتسني فرص االلتحاق بالتعليم
بكل ختصصاته» بمتوسط حسايب( )3.66ودرجة
حتقق (عالية) بانحراف معياري( )1.09ويرى الباحث
أن تقديم املعرفة يعد من أعظم ما تقوم به اجلامعات
للمجتمع كام أكد ذلك كامل ( )34 ،2011حني قال:
ولعل أكرب خدمة يمكن للجامعات أن تقدمها للمجتمع
الرتكيز عىل تقوية مصادر املعرفة فيه ،ونرشها يف كل ويوضح اجلدول كذلك أن املتوسط احلسايب الكيل هلذا
أرجائه ...باعتبارها القوة املحركة للتقدم املجتمعي يف البعد يبلغ ( )3.52وهذا يشري إىل أن استجابات أفراد
القرن احلادي والعرشين .وتتفق هذه النتيجة ما ذكره العينة جاءت عند درجة حتقق (عالية).
أيضا كامل ( )34 ،2011حيث أشار إىل أمهية حتمل
جدول رقم ( )10املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا لدرجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة
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يشري اجلدول السابق ( )10حول إجابات عينة الدراسة
عن درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة
الباحة إىل (أبعاد االستبانة) بعد ترتيبها تنازليا ،وفيه
يظهر أن البعدين (اإلداري واإلجرائي) و(األخالقي
والقيمي) جاءا يف املرتبة األوىل بمتوسط حسايب
( ،)3.65ويف هذا إشارة إىل أن أفراد عينة الدراسة
متفقون عىل أن للجامعة أدوارا ملحوظة من خالل
البعد اإلداري واإلجرائي والبعد األخالقي والقيمي
للمسؤولية املجتمعية ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
(اهلذيل  )2015التي أشارت إىل أن املجال اإلداري جاء
يف املرتبة األوىل إال أهنا ختتلف يف درجة التحقق حيث
جاءت بدرجة (متوسطة) ،بينام ختتلف متاما هذه النتيجة
مع دراسة (الشمري  )2015التي جاء البعد اإلداري
واإلجرائي فيها يف املرتبة األخرية ،ومع دراسة (حسني
وحجازي )2013حيث جاءت أعىل درجة للمسؤولية
املجتمعية يف جمال املسؤولية اجلامعية  ،تالها املسؤولية
الوطنية  ،ثم املسؤولية الدينية واألخالقية  ،ثم املسؤولية
الذاتية (الشخصية) .ويؤكد الباحث عىل أمهية تعزيز
هذا الدور انطالقا من رؤية ورسالة اجلامعة ،وأن تتبنى
اجلامعة بالريادة أو املشاركة أو املبادرة خمتلف املامرسات
املجتمعية التي تسهم يف حتقيق الرقي والتقدم للمجتمع.

من املالحظ تأخر البعد (املجتمعي) يف الرتتيب العام،
حيث جاء يف املرتبة السادسة ،ويعزو الباحث ذلك
إىل ضعف اجلانب اإلعالمي ربام يف إبراز املامرسات
واملشاركات املجتمعية للجامعة يف املجتمع اخلارجي،
أو إىل قصور يف تبني اجلامعة ملجاالت املسؤولية
املجتمعية خارج اجلامعة واملشاركة الفعلية يف خدمة
املجتمع .وختتلف هذه النتيجة متاما مع نتيجة دراسة
(حسني وحجازي  )2013التي أشارت نتيجتها إىل
أن أعىل درجة للمسؤولية املجتمعية يف جمال املسؤولية
اجلامعية ،ومع دراسة (الشمري  )2015التي جاء فيها
البعد املجتمعي يف املرتبة الثانية ضمن أبعاد املسؤولية
املجتمعية ،ومع دراسة (أحاندو )2016،التي أكدت
عىل أن املسؤولية املجتمعية للتعليم اجلامعي تتمحور يف
ثالث أبعاد رئيسية جاء يف مقدمتها البعد االجتامعي.

وبناء عىل النتائج السابقة جاءت الدرجة الكلية لتحقق
أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة بمتوسط
حسايب ( )3.56عند درجة حتقق (عالية) ،وتتفق هذه
النتيجة جزئيا مع (دراسة شلدان وصايمة )2014
و (دراسة اخلزاعي وبداح  )2011التي أشارت أبرز
نتائجها إىل أن املسؤولية االجتامعية جاءت بدرجة
(كبرية) ،بينام ختتلف مع نتائج (دراسة الشمري )2015
ويف املرتبة الثالثة يأيت البعد (الوطني واالنتامئي) التي كشفت عن دور جيد للجامعات جتاه املسؤولية
بمتوسط حسايب ( ،)3.62وتتفق يف ذلك مع دراسة املجتمعية بشكل عام.
(الشمري  ،)2015ويف املرتبة الرابعة جاء البعد (املعريف
ويف هذا السياق يؤكد شاهني ( )59 ،2011أن املسؤولية
والرتبوي) بمتوسط حسايب ( ،)3.52يف حني جاء
املجتمعية ثقافة والتزام باملسؤولية ضمن أولويات
البعد (البيئي والصحي) يف املرتبة اخلامسة بمتوسط
التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسة .ويرى الباحث أن
حسايب ( )3.46وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
اجلامعة ينبغي أال يتوقف دورها عند وظائفها األساسية
(باقنديل  )2008التي جاء حمور املحافظة عىل البيئة
التي تدور حول التعليم والبحث وخدمة املجتمع ،بل
والطاقة فيها يف املرتبة األوىل وبدرجة عالية .ويأيت أخريا
البد وأن تنطلق من هذه الوظائف إىل أدوار أكرب من
يف املرتبة السادسة البعد (املجتمعي) بمتوسط حسايب
خالل تعزيز املسؤولية املجتمعية ،وبناء رشاكة جمتمعية
( .)3.45ويالحظ أن األبعاد مجيعها جاءت عند درجة
تسهم يف حتقيق رؤية اجلامعة وتطلعات املجتمع.
التحقق (عالية).
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-2السؤال الثاين :هل توجد فروق دالة إحصائيا يف عىل الفروق يف استجابات عينة طلبة الدراسات العليا
استجابات طلبة الدراسات العليا حول درجة حتقق عىل حماور الدراسة تبعا الختالف متغريات الدراسة:
أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة تبعا الختالف (اجلنس  -الربنامج) .واجلداول التالية تبني النتائج التي
تم التوصل إليها:
اجلنس( :ذكر ،أنثى) والربنامج( :ماجستري ،دبلوم)؟
لإلجابة عىل هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار  -1-2الفروق باختالف اجلنس:
(ت) لداللة الفروق بني جمموعتني مستقلتني للتعرف
جدول رقم ()11
اختبار (ت) لداللة الفروق يف استجابات عينة طلبة الدراسات العليا
حول درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة باختالف اجلنس

يتضح من اجلدول رقم ( )11أن قيم (ت) غري دالة يف
األبعاد( :اإلداري واإلجرائي ،املجتمعي ،األخالقي
والقيمي ،البيئي والصحي ،الوطني واالنتامئي ،املعريف
والرتبوي) ،ويف الدرجة الكلية ألبعاد املسؤولية
املجتمعية ،مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني استجابات عينة طالب دراسات عليا

حول درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة
الباحة باختالف جنسهم ،ويعزو الباحث ذلك إىل أن
طلبة الدراسات العليا ملتحقون بالربامج ذاهتا الذكور
واإلناث ،ويتعرضون لألنشطة واملامرسات األكاديمية
ذاهتا.
 -2-2الفروق باختالف الربنامج:

أبعاد املسؤولية املجتمعية يف الرتبية ودرجة حتققها بجامعة الباحة يف ضوء عدد من املتغريات
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م
جدول رقم ()12
اختبار (ت) لداللة الفروق يف استجابات عينة طلبة الدراسات العليا
حول درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة باختالف الربنامج

يتضح من اجلدول رقم ( )12أن قيم (ت) دالة عند
مستوى  0.05فأقل يف األبعاد( :اإلداري واإلجرائي،
األخالقي والقيمي ،البيئي والصحي) ،ويف الدرجة
الكلية ألبعاد املسؤولية املجتمعية ،مما يشري إىل وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة طلبة
الدراسات العليا حول درجة حتقق املسؤولية املجتمعية
يف تلك األبعاد ،تعود الختالف برنامج الدراسات العليا
امللتحقني به ،وكانت تلك الفروق لصالح امللتحقني
بربنامج الدبلوم .ويعزو الباحث ذلك إىل طبيعة الربنامج
الذي التحق به الطلبة ،حيث تغطي خطة برنامج الدبلوم
العديد من املجاالت التي تزود الطلبة بجانب معريف من
خالل مقررات اإلدارة والتخطيط ،وأصول الرتبية،

24

والرتبية اخلاصة مما متثل له مدخال تربويا يسهم يف نموه
املعريف واملهني ،حيث ناقشت هذه املقررات عددا من
القضايا ذات العالقة بأبعاد املسؤولية املجتمعية ،بينام
طالب برامج املاجستري بدأ دراسته يف التخصص الدقيق
مبارشة الذي يركز بشكل كبري عىل األدب النظري،
ومنهجية البحث لكل برنامج.
كام يتضح من اجلدول رقم ( )12أن قيم (ت) غري
دالة يف األبعاد( :املجتمعي ،الوطني واالنتامئي ،املعريف
والرتبوي) ،مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني استجابات عينة طلبة الدراسات العليا
حول درجة حتقق املسؤولية املجتمعية يف تلك األبعاد
تعود الختالف برنامج الدراسات العليا امللتحقني
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به .ويعزو الباحث ذلك إىل أن مجيع برامج الدراسات
العليا يف كلية الرتبية بجامعة الباحة هتدف إىل إعداد
الباحث الرتبوي الذي يسهم يف محل املسؤولية الوطنية
واملجتمعية ،من خالل الدراسات واألبحاث التي تركز
عىل إجياد احللول واملقرتحات التي حيتاجها املجتمع.
 -3السؤال الثالث :هل توجد فروق دالة إحصائيا يف
استجابات أعضاء جلان التنمية االجتامعية واجلمعيات
اخلريية حول درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف
جامعة الباحة تبعا الختالف :جهة العضوية ،وسنوات
اخلربة يف املجال اخلريي؟

جلان التنمية االجتامعية واجلمعيات اخلريية حول درجة
حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة عىل
حماور الدراسة تبعا الختالف متغري الدراسة( :جهة
العضوية) ،واستخدام اختبار كروسكال واليز لداللة
الفروق بني أكثر من جمموعتني مستقلتني للتعرف
عىل الفروق يف استجابات عينة أعضاء جلان التنمية
االجتامعية واجلمعيات اخلريية عىل حماور الدراسة تبعا
الختالف متغري الدراسة( :عدد سنوات اخلربة يف املجال
اخلريي) .واجلداول التالية تبني النتائج التي تم التوصل
إليها:
 -1-3الفروق باختالف جهة العضوية:

لإلجابة عىل هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار
مان-وتني لداللة الفروق يف استجابات عينة أعضاء يتضح من اجلدول رقم ( )13أن قيم (ز) غري دالة
جدول رقم ()13
اختبار مان-وتني لداللة الفروق يف استجابات عينة أعضاء جلان التنمية االجتامعية
واجلمعيات اخلريية حول درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة باختالف جهة العضوية

أبعاد املسؤولية املجتمعية يف الرتبية ودرجة حتققها بجامعة الباحة يف ضوء عدد من املتغريات

25

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م

يف األبعاد( :اإلداري واإلجرائي ،املجتمعي ،البيئي
والصحي ،الوطني واالنتامئي) ،مما يشري إىل عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة أعضاء
جلان التنمية االجتامعية واجلمعيات اخلريية حول
درجة حتقق املسؤولية املجتمعية يف تلك األبعاد ،تعود
الختالف جهة عضويتهم.

واجلمعيات اخلريية حول درجة حتقق املسؤولية املجتمعية
يف تلك األبعاد ،تعود الختالف جهة عضويتهم ،وكانت
تلك الفروق لصالح أعضاء اجلهات اخلريية األخرى.
ويعزو الباحث ذلك إىل أن اجلمعيات اخلريية األخرى
تتميز يف أهنا أكثر ختصصية يف حتديد أهدافها وممارسة
مهامها ،فهناك مجعيات متخصصة يف رعاية األيتام ،وثانية
متخصصة يف معاجلة الفقراء ،وأخرى هتتم بمساعدة
ذوي االحتياجات اخلاصة ،وهكذا يف اجلمعيات اخلريية
األخرى ،يف حني أن جلان التنمية االجتامعية تتنوع فيها
املهام واألنشطة التي متارسها ،وتتسم بالعمومية يف ذلك.

كام يتضح من اجلدول رقم ( )13أن قيم (ز) دالة عند
مستوى  0.05فأقل يف األبعاد( :األخالقي والقيمي،
املعريف والرتبوي) ،ويف الدرجة الكلية ألبعاد املسؤولية
املجتمعية ،مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني استجابات عينة أعضاء جلان التنمية االجتامعية  -2-3الفروق باختالف عدد سنوات اخلربة يف املجال
اخلريي:
جدول رقم ()14
اختبار كروسكال واليز لداللة الفروق يف استجابات عينة أعضاء جلان التنمية االجتامعية واجلمعيات
اخلريية حول درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة باختالف عدد سنوات اخلربة يف املجال اخلريي
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يتضح من اجلدول رقم ( )14أن قيم (كا )2غري دالة يف  .3أن درجة حتقق املسؤولية املجتمعية يف البعد الوطني
األبعاد( :اإلداري واإلجرائي ،املجتمعي ،األخالقي واالنتامء جاءت(عالية) يف املرتبة الثالثة بمتوسط حسايب
والقيمي ،البيئي والصحي ،الوطني واالنتامئي ،املعريف بلغ (.)3.62
والرتبوي) ،ويف الدرجة الكلية ألبعاد املسؤولية
 .4أن درجة حتقق املسؤولية املجتمعية يف البعد املعريف
املجتمعية ،مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة
والرتبوي جاءت (عالية) يف املرتبة الرابعة بمتوسط
إحصائية بني استجابات عينة أعضاء جلان التنمية
حسايب بلغ (.)3.52
االجتامعية واجلمعيات اخلريية حول درجة حتقق
املسؤولية املجتمعية يف تلك األبعاد ،تعود الختالف عدد  .5أن درجة حتقق املسؤولية املجتمعية يف البعد البيئي
سنوات خربهتم يف املجال اخلريي ،ويعزو الباحث ذلك والصحي جاءت (عالية) يف املرتبة اخلامسة بمتوسط
إىل أن العمل يف هذه اجلمعيات غالبا ما يكون تطوعيا مما حسايب بلغ (.)3.46
قد يكون سببا يف عدم ظهور تلك الفروق.
 .6أن درجة حتقق املسؤولية املجتمعية يف البعد املجتمعي
خالصة النتائج :ويمكن عرضها فيام ييل:

جاءت (عالية) يف املرتبة السادسة عند بمتوسط حسايب
بلغ (.)3.45

 .1أن درجة حتقق أبعاد املسؤولية املجتمعية يف جامعة
الباحة ككل جاءت (عالية) ،حيث بلغ املتوسط احلسايب  .7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
عينة طلبة الدراسات العليا حول درجة حتقق أبعاد
الكيل (.)3.56
املسؤولية املجتمعية يف جامعة الباحة ،تعود الختالف
 .2أن درجة حتقق املسؤولية املجتمعية يف البعد اإلداري
جنسهم.
واإلجرائي واملتعلق بالبعد األخالقي والقيمي جاءت
(عالية) بمتوسط حسايب بلغ ( .)3.65وكان أعىل  .8وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
عينة طلبة الدراسات العليا حول درجة حتقق املسؤولية
متوسط حسايب.
أبعاد املسؤولية املجتمعية يف الرتبية ودرجة حتققها بجامعة الباحة يف ضوء عدد من املتغريات

27

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م

املجتمعية يف كل من األبعاد اآلتية( :اإلداري واإلجرائي - ،وضع خطة للمسؤولية املجتمعية تنطلق من خطة
األخالقي والقيمي ،البيئي والصحي) تعود الختالف اجلامعة االسرتاتيجية يف ضوء رؤيتها ورسالتها.
الربنامج ،وكانت تلك الفروق لصالح امللتحقني بربنامج
 توجيه الربامج اجلامعية لتحقيق أبعاد املسؤوليةالدبلوم.
املجتمعية هبدف الوصول إىل املستوى املطلوب من
 .9عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات التنمية املستدامة ،وحل مشكالت املجتمع وبخاصة:
عينة طلبة الدراسات العليا حول درجة حتقق املسؤولية البعد الصحي والبيئي والبعد املجتمعي.
املجتمعية يف كل من األبعاد اآلتية( :املجتمعي ،الوطني
 توجيه الربامج األكاديمية لسد احتياجات ومتطلباتواالنتامئي ،املعريف والرتبوي) تعود الختالف برنامج
سوق العمل بام يتوافق مع حاجات املجتمع.
الدراسات العليا امللتحقني به.
 جتاوز مرحلة حل املشكالت للمجتمع إىل مرحلة .10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
البناء والرقي والتنمية ملختلف جماالت املجتمع من
استجابات عينة أعضاء جلان التنمية االجتامعية
خالل التفاعل احلقيقي بني اجلامعة ومؤسسات املجتمع
واجلمعيات اخلريية حول درجة حتقق املسؤولية املجتمعية
األخرى.
يف األبعاد( :اإلداري واإلجرائي ،البيئي والصحي،
 توجيه البحوث والدراسات إىل تعزيز املسؤوليةالوطني واالنتامئي) تعود الختالف جهة عضويتهم.
املجتمعية لدى الطلبة خاصة ،وأفراد املجتمع عامة.
 .11وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
عينة أعضاء جلان التنمية االجتامعية واجلمعيات  -تضمني املقررات اجلامعية ملفاهيم املسؤولية املجتمعية
اخلريية حول درجة حتقق املسؤولية املجتمعية يف وأبعادها.
األبعاد( :األخالقي والقيمي ،املعريف والرتبوي) ،تعود  -تفعيل الرشاكة املجتمعية بني اجلامعة ومؤسسات
الختالف جهة عضويتهم ،وكانت تلك الفروق لصالح املجتمع األخرى من خالل األداء اإلجيايب للمسؤولية
أعضاء اجلهات اخلريية األخرى.
املجتمعية.
 .12عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  -إخضاع ممارسات وأنشطة اجلامعة يف جمال املسؤولية
عينة أعضاء جلان التنمية االجتامعية واجلمعيات اخلريية املجتمعية للتقويم من قبل جلنة أو فريق عمل هبدف
حول درجة حتقق املسؤولية املجتمعية يف األبعاد ككل ،الوقوف عىل الواقع ،والعمل نحو التحسني واإلصالح
تعود الختالف عدد سنوات خربهتم يف املجال اخلريي .والتنمية ألنشطة وممارسات املسؤولية املجتمعية.
توصيات الدراسة :يف ضوء نتائج الدراسة احلالية يويص  -تفعيل الربامج التطوعية التي هتدف إىل تنمية املسؤولية
الباحث بام ييل:
املجتمعة لدى طالب اجلامعة.
 تبني مفهوم املسؤولية املجتمعية بأبعادها املختلفة ،من مقرتحات الدراسة :يف ضوء نتائج الدراسة يقرتحخالل نرش ثقافتها داخل اجلامعة وخارجها ،وتعزيزها الباحث إجراء الدراسات التالية:
يف املجتمع ،بتفعيل الوسائل اإلعالمية املتاحة للجامعة
 واقع املسؤولية املجتمعية يف اجلامعات السعودية،وخاصة مواقع التواصل االجتامعي.
دراسة مقارنة.
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دور اجلامعات يف تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتامعية
 معوقات تعزيز املسؤولية املجتمعية يف اجلامعة.لدى طلبتها ،مؤمتر املسؤولية املجتمعية للجامعات
 درجة الوعي باملسؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعةالفلسطينية ،جامعة القدس املفتوحة ،نابلس– 151 ،
الباحة.
.188
املراجع:
جامعة القدس املفتوحة ( .)2011إعامل مؤمتر املسؤولية
أبومحاد ،نارص الدين إبراهيم ( .)2001فاعلية برنامج املجتمعية للجامعات الفلسطينية2011/9/26 ،م،
تدريبي لرفع مستوى املسؤولية االجتامعية لدى طلبة نابلس ،فلسطني.
املرحلة األساسية العليا ،رسالة دكتوراه غري منشورة،
اخلزاعي ،حسني ،وبدح ،أمحد ( .)2011تقدير أعضاء
كلية الرتبية ،جامعة الريموك ،األردن.
اهليئة التدريسية للمسؤولية املجتمعية جلامعة البلقاء
أحاندو ،سييس ( .)2016متطلبات جودة املسؤولية التطبيقية يف األردن ،حوليات آداب عني شمس،)39( ،
االجتامعية يف التعليم اجلامعي خلدمة املجتمع ،جملة مرص.142 - 121 ،
دراسات جلامعة األغواط ( ،)42اجلزائر.63-46 ،
اخلليوي ،نوف سليامن ( .)2016تصور مقرتح لتفعيل
باقنديل ،نجاة حممد ( .)2008املسؤولية االجتامعية املسؤولية املجتمعية يف وظائف اجلامعات السعودية،
للكليات األهلية بمدينة جدة كام يدركها منسوبوها ،السجل العلمي لبحوث ملتقى اجلامعات اخلليجية
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم واملسؤولية االجتامعية ،رؤى اسرتاتيجية وممارسات
القرى ،مكة املكرمة.
فاعلة ،2015/11/24-22 ،جامعة املجمعة،
باكري ،عايدة ( .)2011تطور دور اجلامعة يف خدمة املجمعة.125-81 ،
املجتمع يف ضوء املسؤولية املجتمعية ،واالجتاهات رحال ،عمر ( .)2011املسؤولية املجتمعية للجامعات:
العاملية احلديثة ،مؤمتر املسؤولية املجتمعية للجامعات بني الربحية والتطوعية ،مؤمتر املسؤولية املجتمعية
الفلسطينية ،جامعة القدس املفتوحة ،نابلس - 239 ،للجامعات الفلسطينية ،جامعة القدس املفتوحة ،نابلس،
.252
.54 - 39

باهي ،غالم ( .)2013املسؤولية االجتامعية للجامعات شاهني ،حممد أمحد ( .)2011املسؤولية املجتمعية يف
نظرة شاملة ،املؤمتر الدويل الرابع للتعليم العايل ،اجلامعات العربية ،جامعة القدس املفتوحة نموذجا،
الرياض.51- 44 ،
مؤمتر املسؤولية املجتمعية للجامعات الفلسطينية،
الثنيان ،عبد اإلله عبد الرمحن ( .)2013إسهامات جلان جامعة القدس املفتوحة ،نابلس.84 - 55 ،
التنمية االجتامعية األهلية يف تنمية املجتمعات املحلية ،شلدان ،فايز كامل ،وصايمة ،سمية مصطفى (.)2014
رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم علم االجتامع املسؤولية االجتامعية لدى أعضاء هيئة التدريس يف
واخلدمة االجتامعية ،كلية اللغة العربية والدراسات اجلامعة اإلسالمية وسبل تفعيلها ،املجلة العربية لضامن
االجتامعية ،جامعة القصيم.
اجلودة يف التعليم اجلامعي.179 - 149 ،)18( 7 ،
جابر ،حممود زكي ،ومهدي ،نارص عيل ( .)2011الشلقامي ،أمحد ( .)2010املسؤولية املجتمعية بني
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تأصيل اإلسالم وانحراف الغرب :رؤية مقارنة ،جملة والدراسات ،مركز البحث وتطوير املوارد البرشية،
الوعي اإلسالمي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،األردن.196-176 ،
الكويت (.544)37
كامل ،سفيان عبد اللطيف ( .)2011الرشوط الداخلية
الشمري ،عادل عايد ( .)2015تقدير اجلامعة جتاه لنجاح اجلامعة يف القيام بمسؤولياهتا املجتمعية ،مؤمتر
املسؤولية املجتمعية يف اجلامعات احلكومية بمدينة املسؤولية املجتمعية للجامعات الفلسطينية ،جامعة
الرياض ،املجلة السعودية للتعليم العايل( -97 ،)12القدس املفتوحة ،نابلس.38 - 33 ،
.132
موقع وزارة العمل والتنمية االجتامعية
العبيد ،إبراهيم عبد اهلل ( .)2016تصور مقرتح لتفعيل http://sd.mlsd.gov.sa
دور اجلامعات السعودية يف تنمية املسؤولية االجتامعية تاريخ االسرتجاع .2017 / 2 / 12
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أثر االعتماد األكاديمي المؤسسي على أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة
المجمعة من وجهة نظرهم
د .املتويل إسامعيل بدير
أستاذ أصول الرتبية املشارك – كلية املجتمع  -جامعة املجمعة

ملخص البحث

Abstract

شهدت اآلونة األخرية اهتامما متزايدا بأداء أعضاء هيئة
التدريس باجلامعات ،خاصة يف ظل األخذ بنظام االعتامد
األكاديمي وضامن اجلودة يف التعليم  ،وعىل الرغم من
حصول جامعة املجمعة عىل االعتامد املؤسيس الكامل،
وتزايد اهتاممها بجودة أداء أعضاء هيئة التدريس ،إال أن
البعض منهم يرى أن االعتامد األكاديمي املؤسيس للجامعة
أدى إىل ارهاقهم باألعباء اإلدارية مم أثر ذلك سلبا عىل
آدائهم التدرييس والبحثي وخدمة املجتمع ،وملا كانت
اجلامعة تتعرف عىل جودة أداء أعضاء هيئة التدريس من
خالل وسائل عدة لعل أمهها تقويم عمداء الكليات ،ورؤساء
األقسام ،وتقويم النظري ،وتقويم الطالب ،فإن البحث احلايل
هدف إىل التعرف عىل درجة تأثري االعتامد األكاديمي عىل
أداء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة من وجهة
نظرهم ،وهل ختتلف درجة التأثري باختالف النوع أو الرتبة
العلمية .ولتحقيق ذلك استخدم الباحث استبانة مكونة من
مقياس مخايس .وتوصل إىل أن االعتامد األكاديمي املؤسيس
للجامعة أثر تأثريا إجيابيا بدرجة كبرية عىل اجلوانب الشخصية
واإلدارية وجوانب التخطيط والبحث العلمي وخدمة
املجتمع هليئة التدريس من وجهة نظرهم ،وأن تأثري االعتامد
املؤسيس عىل اجلوانب املختلفة ألعضاء هيئة التدريس مل يتأثر
بنوعهم (ذكور-اناث) وال برتبتهم األكاديمية
(أستاذ  -أستاذ مشارك  -أستاذ مساعد) .
الكلامت املفتاحية :
االعتامد األكاديمي  -االعتامد املؤسيس  -األداء األكاديمي
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Recently, there has been a growing interest in the quality of university faculty performance, especially with the adoption of
the academic accreditation and quality assurance system in education. Even though
Majmaah University has obtained full institutional accreditation and increased its
concern with faculty performance quality, some faculty members believe that the
preparations for such accreditation had exhausted them with administrative burdens,
which negatively affected their performance in teaching, research and community service. The university gets informed
about the performance quality of faculty
members through a number of ways, the
most important of which may include
evaluation by college deans, and heads of
departments, peer evaluation, and student
assessment. This paper aims to identify
the degree of influence of academic accreditation on Majmaah University faculty performance from their points of view,
and whether such degree varies according to gender or rank. For this purpose,
the researcher has employed a five-item
questionnaire. The paper concludes that
the institutional academic accreditation of
the University has had a significant positive impact on the teaching staff from their
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points of view, especially as concerns the
personal, managerial, planning, scientific
research and community service aspects.
The type of gender (male/female) or academic rank (Professor/associate professor
/assistant professor) has not affected such
impact.

Keywords:
Academic Accreditation – Institutional accreditation – academic performance.

مقدمة:
شــهدت اآلونــة األخــرة اهتاممــا متزايدا بجــودة األداء
األكاديمــي باجلامعــات ،خاصــة يف ظــل األخــذ بنظــام
االعتــاد األكاديمــي وضــان اجلــودة يف التعليــم ،ومل
يقتــر هــذا االهتــام عــى جــودة األداء فحســب
بــل شــمل مجيــع أبعــاد منظومــة العمليــة التعليميــة
مــن القيــادات األكاديميــة واإلداريــة وأعضــاء هيئــة
التدريــس والطــاب واإلداريــن واملناهــج واألنشــطة
واملبــاين والتجهيــزات وغريهــم ،لكــن االهتــام
األكــر انصــب عــى أداء أعضــاء هيئــة التدريــس عــى
اعتبارهــم البعــد الرئيــي يف هــذه املنظومــة ،حيــث
يلقــى عــى عاتقهــم االرتقــاء
بمخرجــات العمليــة التعليميــة ،وتنفيــذ الربامــج
األكاديميــة بجــودة عاليــة ،كــا أهنــم يمثلــون الــدور
األهــم لتحقيــق أهــداف اجلامعــة ،واســتنادا إىل أن
"جــودة أي جامعــة تقــاس بكفــاءة أداء هيئــة التدريــس
هبــا ،وأن نــوع التعليــم الــذي تقدمــه لطالهبــا يعتمــد
إىل حــد كبــر عــى صفــات وكفايــات وأصالــة هيئــة

التدريــس هبــا" ( .الناقــة )45،1999،
فقــد تعــددت الدراســات التــي اهتمــت بــاألداء
األكاديمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس وتقويمــه مــن
أجــل تطويــر وحتســن دور اجلامعــات يف حتقيــق
أهدافهــا الثــاث التدريــس والبحــث وخدمــة
املجتمــع ،ومــن بينهــا دراســة (ديــاب )20،1997،
التــي أوصــت بــرورة تقويــم مجيــع جهــود أعضــاء
هيئــة التدريــس يف جمــال اإلدارة اجلامعيــة واإلرشاف
عــى الطــاب ،وإجــراء البحــوث والدراســات
واملشــاريع البحثيــة ،وتطبيقهــا مــن أجــل تطويــر
العمليــة التدريســية والتعليميــة باجلامعــة .وأكــدت
دراســة كرســتني باتشــن وآخريــن
(  )C Bachen. et al 1999.عــى أن األداء التدريــي
اجليــد جيــب أن يتصــف صاحبــه بالتمكــن مــن املــادة
العلميــة ،والقــدرة عــى ضبــط حجــرة الدراســة،
والتفاعــل مــع الطــاب ،والتحــي بــروح الدعابــة
واملــرح وتبنــى اســراتيجيات تغذيــة مرتــدة مناســبة .
وىف ظــل مــا تشــهده الســاحة املحليــة والعامليــة
حاليــا مــن تغيــرات تفــرض عــى اجلامعــات رضورة
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االهتــام بــاألداء األكاديمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس
 واال ســوف تبعــد عــن املشــهد األكاديمــي  -منهــارؤيــة اململكــة  2030وزيــادة االجتــاه نحــو اســتخدام
التكنولوجيــا احلديثــة يف التعليــم وإلــزام حصــول
املؤسســات عــى االعتــاد األكاديمــي وشــهادات
اجلــودة العامليــة  ،وتنامــى ظاهــرة خصخصــة التعليــم
اجلامعــي ،واتســاع دائــرة املنافســة وجماهلــا بــن األفــراد
واملؤسســات بفعــل العوملــة واالقتصاد العاملــي املفتوح
املبنــي عــى االقتصــاد املعــريف ومــا صاحبــه مــن ثــورة
تكنولوجيــة ومعرفيــة هائلــة ،وشــيوع نظــم التعليــم
عــن بعــد ،وتزايــد االجتــاه نحــو التقييــم عــى أســاس
املعايــر لذلــك أصبــح لزامــا عــى مؤسســات التعليــم
العــايل اســتخدام أفضــل املامرســات لتحســن جــودة
خمرجاهتــا التعليميــة مــن خــال عمليــات التقويــم
والتحســن والتطويــر لتســتطيع التكيــف والتأقلــم مــع
التغيــرات والتطــورات املســتمرة.
ومــن ثــم فقــد احتلــت جــودة األداء يف معظــم
اجلامعــات مكانــا حموريــا ومهــا بــن جمــاالت األداء
األخــرى ،خاصــة يف اجلامعــات العربيــة والوطنيــة
ومنهــا جامعــة املجمعــة أحــد اجلامعــات احلكوميــة
الناشــئة باململكــة العربيــة الســعودية التــي أنشــئت
عــام  2009وتقــع يف حمافظــة املجمعــة ،وتقــدم
خدماهتــا ألربــع مــدن خمتلفــة غــر املجمعــة هــي
الغــاط والزلفــي وحوطــة ســدير ورمــاح .ويتبعهــا
 13كليــة و 44برنامــج أكاديمــي تغطــى التخصصــات
الطبيــة والعلميــة واهلندســية واإلنســانية واهلــدف
الرئيــي مــن إنشــائها حتقيــق رؤيــة وزارة التعليــم
باململكــة العربيــة الســعودية يف توســيع نطــاق
التعليــم اجلامعــي عــر شــتى أنحــاء البــاد ،وتلبيــة
تزايــد احلاجــة إىل اســتكامل التعليــم اجلامعــي نتيجــة
الزيــادة الكبــرة يف أعــداد الطــاب املتخرجــن مــن
املــدارس الثانويــة كــا تســهم يف ختفيــف الضغــط
الواقــع عــى اجلامعــات باملــدن الرئيســية .والضطــاع

36

اجلامعــة بمهامهــا ومســئوليتها ركــزت عــى تطويــر
أداء أعضــاء هيئــة التدريــس هبــا وســعت إىل تنميــة
مهاراهتــم مــن خــال التدريــب و تطبيــق معايــر
اجلــودة واالعتــاد األكاديمــي  ،وقــد تــوج ذلــك
بحصــول اجلامعــة عــى االعتــاد املؤســس مــن املركــز
الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكاديمــي ()NCAAA
عــام  2018/2017م  ،وقــد يكــون لذلــك أثــر عــى
أداء أعضــاء هيئــة التدريــس يف النواحــي اإلداريــة
والشــخصية واألكاديميــة وخدمــة املجتمــع والبحــث
العلمــي  .لــذا كان هــذا البحــث الــذي ســوف يســلط
الضــوء بصفــة رئيســة للتعــرف عــى ذلــك ،وهــذا مــا
ســوف يتضــح مــن الصفحــات التاليــة.
مشكلة البحث
عــى الرغــم مــن تزايــد االهتــام املحــى بنظــام
الســعودة -ومــا ترتــب عليــه مــن اســتقطاب العديــد
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديني  -وتطبيــق
نظــم اجلــودة واالعتــاد األكاديمــي ،فــإن اجلامعــة
حرصــت عــى قيــاس أداء أعضــاء هيئــة التدريــس
مــن خــال وســائل عــدة لعــل أمههــا تقويــم عمــداء
الكليــات ،ورؤســاء األقســام ،وتقويــم النظــر،
وتقويــم الطــاب ،و البحــث احلــايل يعتمــد يف التعرف
عــى درجــة تأثــر االعتــاد األكاديمــي عــى أداء
أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــال أنفســهم بواســطة
أداة البحــث  .يف ضــوء التمهيــد الســابق ،وىف ضــوء
احلاجــة للتعــرف عــى أثــر االعتــاد األكاديمــي عــى
أداء أعضــاء هيئــة التدريــس يمكــن صياغــة مشــكلة
البحــث يف التســاؤالت اآلتيــة:
.1مــا مفهــوم االعتــاد األكاديمــي ،ومــا دواعيــه ،ومــا
أمهيتــه ،ومــا معايــره ،ومــا متطلباتــه ومــا اجراءاتــه؟
 .2مــا مهــام عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة املجمعــة
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.4وضــع املقرتحــات التطويريــة لتطويــر أداء أعضــاء
يف ضــوء معايــر االعتــاد األكاديمــي؟
هيئــة التدريــس يف جامعــة املجمعــة للحفــاظ عــى
.3مــا أثــر حصــول جامعــة املجمعــة عــى االعتــاد مكتســبات االعتــاد األكاديمــي املؤســي.
األكاديمــي عــى أداء أعضــاء هيئــة التدريــس مــن
أمهية البحث
وجهــة نظرهــم؟
.4هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى ( )0.5راجــع للرتبــة العلميــة (أســتاذ
– أســتاذ مشــارك – أســتاذ مســاعد) لدرجــة تأثــر
االعتــاد األكاديمــي عــى أداء أعضــاء هيئــة التدريس؟
.5هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى ( )0.5راجــع للنــوع (ذكــور وانــاث)
لدرجــة تأثــر االعتــاد األكاديمــي عــى أداء أعضــاء
هيئــة التدريــس؟
.6مــا املقرتحــات التطويريــة لتطويــر أداء أعضــاء
هيئــة التدريــس يف جامعــة املجمعــة للحفــاظ عــى
مكتســبات االعتــاد األكاديمــي؟
أهداف البحث
يمكن إجياز أهداف البحث يف النقاط اآلتية:
.1إلقــاء الضــوء عــى مفهــوم االعتــاد األكاديمــي
وأهدافــه وأمهيتــه ومعايــره ومتطلباتــه وإجراءاتــه.
.2التعــرف عــى مهــام عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة
املجمعــة يف ظــل تطبيــق معايــر االعتــاد األكاديمــي.
.3التوصــل إىل درجــة تأثــر االعتــاد األكاديمــي
عــى أداء أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة املجمعــة
مــن وجهــة نظرهــم ،وهــل ختتلــف درجــة التأثــر
باختــاف النــوع أو الرتبــة العلميــة.

تتضــح أمهيــة البحــث يف أمهيــة موضوعــه حيــث إنــه
يتنــاول موضوعـ ًا مــن أهــم املوضوعــات التــي تشــغل
بــال املهتمــن حاليــا بالتعليــم اجلامعــي الســعودي
بصفــة عامــه واملهتمــن بجامعــة املجمعــة بصفــة
خاصــة كوهنــا جامعــة ناشــئة يتطلــع املســؤولني فيهــا
إىل بنــاء جامعــة هتتــم بأعضــاء هيئــة التدريــس وبجودة
أدائهــم باعتبارهــم الفئــة التــي يقــع عليهــا العــبء
األكــر يف حتقيــق أهــداف وســمعة اجلامعــة.
حداثــة موضوعــه؛ حيــث أنــه يتنــاول موضوعــا مــن
املوضوعــات احلديثــة ففــي حــدود علــم الباحــث ال
توجــد دراســة ربطــت بــن أداء أعضــاء هيئــة التدريس
واالعتــاد األكاديمــي املؤســي بجامعــة املجمعــة
وقــد يكــون ذلــك راجعــا حلداثــة نشــأة اجلامعــة مــن
ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى حلداثــة حصــول اجلامعــة
عــى االعتــاد األكاديمــي املؤســي.
كــا أن هــذا البحــث ســوف يفيــد املســؤولني يف جامعة
املجمعــة واملهتمــن بالتعليــم اجلامعــي الســعودي مــن
خــال املقرتحــات التــي ســوف يقدمهــا لتطويــر األداء
األكاديمــي ،كــا قــد تســاعد يف ختطيــط وتنفيــذ برامــج
التنميــة املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس.
وممــا يزيــد مــن أمهيــة هــذا البحــث اعتــاده عــى
مســح آراء أعضــاء هيئــة التدريــس حــول درجــة تأثــر
االعتــاد األكاديمــي عــى مهامهــم اإلداريــة واملهاريــة
واملعرفيــة والفنيــة والبحثيــة واملجتمعيــة وهــذا يعــد
أحــد أهــم متطلبــات نظــام ضــان اجلــودة يف التعليــم.

أثر االعتامد األكاديمي املؤسيس عىل أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة من وجهة نظرهم

37

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م

منهج البحث
نظــر ًا لطبيعــة مشــكلة البحــث ســوف يســتخدم
البحــث املنهــج الوصفــي (عبيــدات)2006،307 ،
حيــث يقــوم الباحــث بالتنظــر ملفهــوم االعتــاد
األكاديمــي والتعــرف عــى مهــام أعضــاء هيئــة
التدريــس يف جامعــة املجمعــة ومســح آرائهــم فيــا
يتعلــق بدرجــة تأثــر االعتــاد األكاديمــي عــى جــودة
ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس ألدائهــم يف النواحــي
اإلداريــة واملهاريــة واملعرفيــة والفنيــة والبحثيــة
واملجتمعيــة ومقارنــة وحتليــل آرائهــم.
مصطلحات البحث
-1االعتامد األكاديمي املؤسيس جلامعة املجمعة:

كــا يعــرف األداء األكاديمــي بأنــه  :الطريقــة التــي
حتــدد مــن خالهلــا كيفيــة قيــام عضــو هيئــة التدريــس
بمهامــه اجلامعيــة هبــدف إثــراء املعرفــة مــن خــال
البحــث ،ونقلهــا مــن خــال التدريــس ،ومــن خــال
خدمتــه وتنميتــه ملجتمعــه.
(سيد ،رشيف )173،1999،
أنــه :مــا يقــوم بــه عضــو هيئــة التدريــس مــن مهــام
ونشــاطات داخــل جامعتــه ،أو خارجهــا لتحقيــق
أهــداف اجلامعــة وتوقعــات املجتمــع .ومــن ثــم يعــد
األداء التدريــي أحــد جوانــب األداء األكاديمــي
لعضــو هيئــة التدريــس باجلامعــة.
(الدهشان والسييس )11 ،2004 ،
ممــا ســبق يعــرف البحــث احلــايل األداء األكاديمــي
بأنــه هــو كل مــا يقــوم بــه عضــو هيئــة التدريــس
مــن مهــام ومســئوليات إداريــة وتدريســية وبحثيــة
وجمتمعيــة يف أي موقــف أو نشــاط تعليمــي إلحــداث
تغيــرات مرغوبــة يف طالبــه أو ختصصــه أو جامعتــه أو
جمتمعــه وذلــك يف ضــوء أهــداف وتوقعــات جامعتــه
وجمتمعــه.

هــو حصــول جامعــة املجمعــة ( )MUمــن املركــز
الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكاديمــي ()NCAAA
عــى شــهادة رســمية تنــص عــى توافــق األنشــطة
والعمليــات واالجــراءات باجلامعــة مــع املعايــر
األكاديميــة واملامرســات اجليــدة التــي يطبقهــا املركــز حدود البحث:
ملــدة  7ســنوات.
حــدود موضوعيــة :تقتــر الدراســة يف تناوهلــاألداء أعضــاء هيئــة التدريــس عــى اجلوانــب االداريــة
-2األداء األكاديمي:
وجوانــب التخطيــط وإدارة الربامــج واملقــررات
يطلــق األداء يف اللغــة العربيــة ليــدل عــى فعــل يشء الدراســية واجلوانــب األكاديميــة املهنيــة واجلوانــب
أو القيــام بــه أو قضائــه .يقــال أدى الــيء قــام بــه ،البحثيــة واملجتمعيــة وجوانــب دعــم الطــاب
وأدى الديــن قضــاه ،وأدى الصــاة أقامهــا لوقتهــا .أكاديميــا واجتامعيــا.
( الــرازي  )27،1993،ويطلــق يف اإلنجليزيــة ليــدل
لفظهــا  Performanceعــى القــدرة عــى فعــل يشء مــا -حــدود مكانيــة :اقتــر البحــث عــى جامعــة
خصوصــا إذا كان حيتــاج مهــارة أو تنفيــذ جــزء مــن املجمعــة كوهنــا جامعــة ناشــئة ( )2009حصلــت
عــى االعتــاد األكاديمــي املؤســي الكامــل ملــدة 7
عمــل أو نشــاط مــا بطريقــة معينــة.
ســنوات مــن ()NCAAAويعمــل هبــا الباحــث.
()J. Crowther. 1995.860

38

أثر االعتامد األكاديمي املؤسيس عىل أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة من وجهة نظرهم

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م

حــدود زمانيــة :حيــث طبــق البحــث عــى عينــةممثلــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس (الذكــور واالنــاث)
بجامعــة املجمعــة خــال الفصــل الــدرايس الثــاين
للعــام اجلامعــي 2018/2017م
الدراسات السابقة:
انطالقــا مــن األمهيــة املتزايــدة ألداء أعضــاء هيئــة
التدريــس خاصــة يف ظــل اهتــام املؤسســات التعليميــة
باالعتــاد األكاديمــي ،فقــد كان حمــور اهتــام كثــر من
الدراســات والبحــوث يف اآلونــة األخــرة وفيــا يــي
بعــض الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي اهتمــت
بــأداء أعضــاء هيئــة التدريــس:
ركــزت دراســة (  )A. Tncker, R. Bryan 1991عــى
مقومــات ثــاث ألداء أعضــاء هيئــة التدريــس هــي:
االرتبــاط بــن مــا ينقلــه لطالبــه وأهــداف املــادة،
تنميــة التفكــر الناقــد واإلبداعــي لطالبــه  ،التزامــه
بمعايــر الســلوك املهنــي ،أمــا دراســة
(الشــامي )1994 ،فتوصلــت إىل أن معظــم كفايــات
أعضــاء هيئــة التدريــس املتعلقــة بالتفاعــل مــع
الطــاب وأســاليب التدريــس ،والصفــات الشــخصية
مل تتوفــر بدرجــة كافيــة يف أدائهــم التدريــي ،وذلــك
مــن وجهــة نظــر عينــة مــن طــاب وأعضــاء هيئــة
التدريــس بجامعــة امللــك فيصــل باألحســاء ،وحددت
دراســة (  )L .Taylor 1994معايــر األداء التدريــي
يف :حــب املــادة ،جعلهــا شــيقة ،مراعــاة الفــروق
الفرديــة ،اســتخدام طــرق تدريــس واضحــة ،االهتــام
بالطــاب واحرتامهــم ،تشــجيع اســتقالليتهم،
اســتخدام معايــر تقويــم مالئمــة واســتخدام تغذيــة
راجعــة عاليــة اجلــودة ،كــا حــددت دراســة
(  )J. Dorfman, J. Broden 1994جوانــب التدريس
اجليــد يف :إملــام األســتاذ بامدتــه وإعــداده ملحارضاتــه،
وقدرتــه عــى جــذب انتبــاه الطــاب وإثــارة تفكريهم،

وقدرتــه عــى رشح املــادة ،وحتمســه هلــا ،واحرتامــه
للطــاب  ،وتنظيمــه للمحــارضات وقدرتــه عــى
ربــط املعلومــات بعضهــا ببعــض وشــمولية امتحاناتــه
ملوضوعــات املقــرر.
وحــددت دراســة (املســند )1996 ،مقومــات
التدريــس الفعــال مــن وجهــة نظــر الطــاب وأعضــاء
هيئــة التدريــس بجامعــة قطــر يف اخلمســة التاليــة:
أســاليب التدريــس ،االهتــام بالطــاب والتفاعــل
معهــم ،تقييــم الطــاب وموضــوع االمتحــان،
الصفــات الشــخصية لعضــو هيئــة التدريــس ،البحــث
وتطويــر الــذات ،وقــد توصلــت دراســة
(عــوض ،وإبراهيــم )1997 ،إىل أن أعضــاء هيئــة
التدريــس يامرســون مهــارات هتيئــة الطــاب،
وأســلوب التدريــس والتفاعــل مــع الطــاب وإدارة
الوقــت وتقويــم الطــاب بدرجــة متوســطة ،وذلــك
مــن وجهــة نظــر عينــة مــن طــاب جامعــة األزهــر
بمــر.
وقدمــت دراســة ( )C. Conle 1999ثالثــة معايــر
لــأداء التدريــي الفعــال هــي :املعرفــة املتعمقــة
باملــادة التــي يدرســها ،والتخطيــط املالئــم للمقــرر
الــدرايس وتوصيــل األفــكار واحلقائــق للطــاب
بوضــوح ،واعتمــدت دراســة ()R. Arreola 2000
عــى صحائــف العمــل واالســتبيانات وإرشاك أعضــاء
هيئــة التدريــس أنفســهم يف تعريــف كل بعــد مــن أبعاد
التدريــس ،وقــد أســفر ذلــك عــن األبعــاد الثالثــة
التاليــة :خــرة عضــو هيئــة التدريــس بمحتــوى املــادة
التــي يدرســها ،تصميــم املــادة املتعلمــة ،توصيلهــا
للطــاب.
كذلــك توصلــت دراســة ( )W. Read et al 2001إىل
وجــود عالقــة عكســية بــن تقديــرات أعضــاء هيئــة
التدريــس لــأداء التدريــي وتقديــر الطــاب لنفــس
األداء .وحاولــت دراســة
( )C. Dommeyer. et al 2002التعــرف عــى فاعليــة
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تقويــم الطــاب لــأداء التدريــي ألعضــاء هيئــة
التدريــس بالطريقــة التقليديــة وطريقــة اخلــط الســاخن
 ،Onlineوتوصلــت إىل أن طريقــة التقويــم عــن طريــق
اخلــط الســاخن أقــل رسيــة كــا أهنــا حتتــاج وقــت
أكــر وســجالت أكثــر ،أمــا دراســة
( )L. Holmes & L. Smith 2003فقــد اســتهدفت
التعــرف عــى وجهــة نظــر الطــاب يف تقويــم أعضــاء
هيئــة التدريــس لتعلــم الطــاب ،وتوصلــت إىل
عــدة نتائــج مــن أمههــا :نقــص العدالــة يف تقديــر
الدرجــات ،وضعــف التغذيــة املرتــدة التــي يتلقوهنــا
مــن أســاتذهتم ،ويــرى كل مــن الدهشــان ،والســييس
( )2004إىل أن درجــة ممارســة أعضــاء هيئــة التدريس
جلوانــب أدائهــم التدريــي  -هتيئــة الطــاب لدراســة
املقــرر ،والتفاعــل مــع الطــاب ،وأســاليب التدريــس
 متوســطة  ،بينــا جانبــي االســتعداد للتدريــس،وتقويــم الطــاب فدرجــة ممارســتهم كبــرة ،وذلــك
مــن وجهــة نظــر عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
بجامعــة املنوفيــة بمــر.
أمــا دراســة جامعــة (  )UNSW، 2018فقــد حــددت
مهــام أعضــاء هيئــة التدريــس لــأداء اجليــد وفــق
رتبهــم وأمههــا باإلضافــة اىل التدريــس والبحــث
واملشــاركة يف األنشــطة واالرشاف عــى برامــج
الدراســات العليــا – لدرجــة أســتاذ مشــارك واســتاذ
 تنميــة الثقــة بــن عضــو هيئــة التدريــس وطالبــه،اســتخدام طــرق تدريــس تدعــم التعلــم املتمركــز
حــول الطــاب ،صياغــة أهــداف تعليميــة واضحــة،
اســتخدام طــرق تقييــم هتــدف إىل التحســن املســتمر،
اســتخدام معايــر مالئمــة يف تقييــم الطالب ،اإلســهام
يف تطويــر املناهــج ،تشــجيع وحتفيــز الطــاب تقديــم
تغذيــة مرتــدة عاليــة اجلــودة ،أمــا دراســة
(العكــش ،فوزى ،واحلســن ،أمحــد  )2005 ،توصلت
إىل أن أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات اخلاصــة
أكثــر رضــا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات
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احلكوميــة ،بالنســبة للمنــاخ األكاديمــي ،تقييــم األداء،
وذلــك مــن وجهــة نظــر عينــة مــن بــن أعضــاء هيئــة
التدريــس يف كليــات العلــوم اإلداريــة يف اجلامعــات
احلكوميــة واخلاصــة يف األردن.
وتوصلــت دراســة (حممــد  ،رريــب اهلل) 2013 ،
اىل أن مســتوى مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس يف
اجلامعــات اجلزائريــة متدنــى بنســبة ( ، )%80أمــا
دراســة (الطفيــي وآخــرون ) 2013 ،فقــد توصلــت
اىل أن نســب التقديــرات التقويميــة إلمجــايل جوانــب
قــدرات التدريــس اجلامعــي لــدى عينــة مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس بكليــة اهلندســة بجامعــة بابــل مل
تصــل إىل مســتوى اجلــودة ،حيــث بلغــت النســبة
املئويــة(،) %61.9أمــا دراســة (العمــرى )2015 ،
فقــد توصلــت إىل وجــود معيقــات أثــرت بدرجــة
كبــرة عــى اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس ملنظومة
التعلــم اإللكــروين يف موقــع جامعة الريمــوك باألردن
خاصــة يف الكليــات اإلنســانية عــن الكليــات العمليــة
لعــل أمههــا ضعــف البنيــة التحتيــة وزيــادة العــبء
التدريــي ،وقلــة التدريبــات.
وهدفــت دراســة (برقــاوي ،وأبــو الــرب )2016
إىل تقديــم إطــار نمــوذج لتقويــم أداء أعضــاء هيئــة
التدريــس يف مؤسســات التعليــم العــايل العربيــة يمتــاز
بالشــمول واملرونــة واملوضوعيــة؛ حيــث يغطــي كافــة
واجبــات عضــو هيئــة التدريــس (التدريــس والبحــث
العلمــي وخدمــة املجتمــع وخدمــة اجلامعــة).
تعليــق عــى الدراســات الســابقة :مــن العــرض
الســابق يمكــن التوصــل إىل:
 تزايــد االهتــام يف اآلونــة األخــرة بــاألداءاألكاديمــي ،واألداء التدريــي يف كل مــن اجلامعــات
العربيــة واألجنبيــة ،وبالتــايل تعــددت الدراســات
املتخصصــة يف هــذا املجــال مثــل دراســة
(الدهشــان ،والســييس )2004 ،يف مــر ،دراســة
(حممــد  ،رريــب اهلل  ) 2013،يف اجلزائــر ،دراســة
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(الطفيــي وآخــرون ) 2013 ،يف العــراق ،ودراســة املحور الثاين:
(العمــرى  )2015 ،بــاألردن .
مهــام عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة املجمعــة
 اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن هــذه الدراســات لإلجابــة عــى الســؤال الثــاين.يف التنظــر ملهــام عضــو هيئــة التدريــس مثــل دراســة
جامعــة(  UNSW (2018فقــد حــددت مهــام أعضــاء املحور الرابع:
هيئــة التدريــس لــأداء اجليــد وفــق رتبهــم  ،وإعــداد
أداة الدراســة مثــل دراســة (برقــاوي ،وأبــو الــرب مقرتحــات وتوصيــات لإلجابــة عــى الســؤال
 )2016،ودراســة (العمــرى  ، )2015 ،وىف تفســر الســادس
نتائجهــا .كــا أن هنــاك أوجــه اتفــاق واختــاف بــن
اجلزء الثاين " اإلطار امليداين" املحور الثالث:
الدراســة احلاليــة ودراســة
( )L. Holmes & L. Smith 2003فيتفقــان يف
االهتــام بتقويــم أداء عضــو هيئــة التدريــس وخيتلفــان أثــر االعتــاد األكاديمــي عــى جــودة أداء عضــو هيئــة
يف أن تقويــم األداء يف األوىل مــن و جهــة نظــر عضــاء التدريــس مــن وجهــة نظرهــم لإلجابــة عــى األســئلة
هيئــة التدريــس والثانيــة مــن وجهــة نظــر الطــاب الثالــث والرابــع واخلامــس.
 ختتلــف الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة يســبق هــذه املحــاور اإلطــار العــام للبحــث والــذييف أهنــا ربطــت بــن االعتــاد األكاديمــي وأداء أعضــاء يتضمــن مشــكلة البحــث ،وأمهيتــه ،وأهدافــه،
ومصطلحاتــه
هيئــة التدريــس.
خطة البحث

املحور األول

جــاءت االجابــة عــى تســاؤالت البحــث يف جزأيــن
مهــا :
اجلزء األول " اإلطار النظري" ويشمل:

االعتامد األكاديمي املؤسيس جلامعة املجمعة
( مفهومــه ،دواعيــه ،أمهيتــه ،اجلهــة املانحــة  ،معايــره،
مراحلــه  ،متطلباتــه  ،اجراءاتــه )
جامعــة املجمعــة مــن اجلامعــات احلكوميــة الناشــئة
باململكــة العربيــة الســعودية التــي أنشــئت عــام 2009
وتقــع يف حمافظــة املجمعــة ،وتقــدم خدماهتــا ألربــع
مــدن خمتلفــة غــر املجمعــة هــي الغــاط والزلفــي
وحوطــة ســدير ورمــاح .متكنــت مــن احلصــول عــى
االعتــاد األكاديمــي املؤســي مــن املركــز الوطنــي
للتقويــم واالعتــاد األكاديمــي ()NCAAAعــام
 2018/2017م رغــم حداثــة نشــأهتا ولكــي تكتمــل

املحور األول:
االعتــاد األكاديمــي املؤســي جلامعــة املجمعــة؛
مفهومــه ،دواعيــه ،أمهيتــه ،اجلهــة املانحــة ،معايــره،
مراحلــه ،متطلباتــه واجراءاتــه لإلجابــة عــى الســؤال
األول.
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تعبــر عــن املكانــة العلميــة التــي حتصــل عليهــااملؤسســة التعليميــة أو الربنامــج التعليمــي مقابــل
اســتيفاء معايــر اجلــودة النوعيــة املعتمــدة لــدى
مؤسســات التقويــم الرتبويــة
(. )J.,Houghton, 1996 ,42-46
 "هــو حصــول مؤسســة تعليميــة أو برنامــج علمــييف مؤسســة معتمــدة عــى شــهادة رســمية مــن هيئــة
معــرف هبــا تنــص عــى توافــق األنشــطة والعمليــات
واالجــراءات يف تلــك املؤسســة أو الربنامــج مــع
املعايــر األكاديميــة واملامرســات اجليــدة التــي تطبقهــا
تلــك اهليئــة "(.اهليئــة مقدمــة حــول ضــان اجلــودة
واالعتامد )13،2009،

صــورة اجلامعــة يمكــن عــرض بعــض املعلومــات
والبيانــات اإلحصائيــة العامــة عــى املســتوى املؤســي
متشــيا مــع طبيعــة ونــوع االعتــاد التــي حصلــت عليــه
اجلامعــة (االعتــاد املؤســي) بغــرض أن تعكــس
الواقــع احلــايل ومتهــد للمحــور التــايل فعــى الرغــم من
حداثــة نشــأهتا إال أن هنــاك تنوعــا يف بنيتهــا وهيكلتهــا
اإلداريــة واألكاديميــة والبحثيــة فعــدد العــادات
املســاندة ( )11واإلدارات ( )14والكليــات ()13
والربامــج األكاديميــة ( )44واملراكــز البحثيــة (، )3
وهــى تتناســب مــع أعــداد الطــاب وأعضــاء هيئــة
التدريــس واملوظفــن ،وهــذا يــدل عــى أن اجلامعــة
لدهيــا مــن اإلمكانــات املاديــة والبرشيــة مــا يؤهلهــا
للحصــول عــى االعتــاد األكاديمــي املؤســي ،وهــذا
ويعرفــه ك ًال مــن ( )Witte & Sywelem,2009,1
مــا ســوف يســلط عليــه اجلــزء التــايل.
بأنــه عمليـــة مراجعـــة خارجيــة للجــودة مــن قبــل
مؤسســات أو هيئــات االعتــاد مــن أجــل حتســن
االعتامد األكاديمي املؤسيس
وضــان جــودة العمليــة التعليميــة ،وعــادة تكــون
يرتبــط فكــر االعتــاد  Accreditationيف التعليــم عمليــة طوعيــة تقــوم هبــا هيئــات خاصــة غــر ربحيــة.
أنواعه:
العــايل ارتباطــا وثيقــا بمبــادئ إدارة اجلــودة
 Quality Management Principlesويعــد االعتــاد ختتلــف أنــواع االعتــاد مــن هيئــة اعتــاد ألخــرى
األكاديمــي أحــد آليــات تطبيــق اجلــودة يف التعليــم فبعضهــا يقســمه اىل ثالثــة أنــواع :االعتــاد األوىل
ولــذا ســوف يتــم تســليط الضــوء يف هــذا املحــور (العــام) ،االعتــاد األكاديمــي املتخصــص ،االعتــاد
عــى االعتــاد األكاديمــي املؤســي للجامعــة مفهومــه املهني(ســامة والنبــوى، )29 ،1997،والبعــض
اآلخــر يقســمه اىل نوعــن مهــا االعتــاد املؤســي
وأنواعــه وأمهيتــه ومعايــره ومتطلباتــه ومراحلــه.
""Institutionalواالعتامد املتخصص ""Specialized
مفهومه:
هنــاك تعريفــات كثــرة لالعتــاد األكاديمــي منهــا – أو الرباجمي
)(U.S. Department of Education,2009
عــى ســبيل املثــال ال احلــر – أنــه:
االعــراف الرســمي بأهليــة املؤسســة التعليميــة "".programmaticأمــا املركــز الوطنــي للتقويــمألداء مهامهــا ،وأهنــا اســتوفت الــروط واملعايــر واالعتــاد األكاديمــي ( )NCAAAيقســمه إىل
املطلوبــة ،وأصبحــت قــادرة عــى حتقيــق أهدافهــا االعتــاد املؤســي واالعتــاد الرباجمــي واالعتــاد
باجلــودة النوعيــة الالزمــة يف كافــة براجمهــا األكاديميــة الــدويل وســوف يعتمــد هــذا البحــث عــى تقســيم
املتخصصــة ،وأهنــا تســتطيع االســتمرار يف النمــو املركــز الوطنــي لكونــه اجلهــة الرســمية املنــوط هبــا
والتطويــر (املجالــس القوميــة املتخصصــة .)15 ،منــح االعتــاد ملؤسســات التعليــم العــايل باململكــة ،
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وفيــا يــى عــرض بإجيــاز عــن األنــواع الثالثــة:
أوال :االعتامد املؤسيس:

Institutional Accreditation

هــو خطــوة مبدئيــة ورضوريــة للتأكــد مــن أن اجلامعــة
قــد اســتوفت متطلبــات االعتامد(الــروط واملعايــر)
وأهنــا تفــي بااللتزامــات األساســية للقــدرات
املؤسســية والفاعليــة التعليميــة كاملبــاين والتجهيــزات،
واملعامــل وأماكــن التدريــب ،ومصــادر التعلــم وأماكن
مزاولــة األنشــطة الالصفيــة ،وأعضــاء هيئــة التدريــس
،واجلهــاز اإلداري وأن لدهيــا خطــة اســراتيجية تعمــل
يف ضوئهــا ولدهيــا آليــات لتطويــر وحتديــث اخلطــط
الدراســية واملناهــج وأنــه "قــد أجريــت مراجعــة
خارجيــة هلــا مــن قبــل فــرق مــن املق ّيمــن اخلارجيــن
وأظهــرت أهنــا تلبــى أو تتجــاوز متطلبــات االعتــاد
وأهنــا ملتزمــة بالتحســن املؤســي والتقييــم الــذايت
الــدوري" (Western Association of Schools and
 ،)P11,2001,Collegesوهــو بذلــك يمنــح للجامعة إذا
مــا تــم التأكــد مــن توافــر هــذه املتطلبــات ويؤكــد أن
املؤسســة قــد حققــت أهدافهــا بنجــاح ،وأن براجمها قد
خططــت ونفــذت بدقــة ،وأهنــا متتلــك املــوارد لتنفيــذ
خطــط املســتقبل وبذلــك يتــم االنتقــال إىل االعتــاد
الرباجمــي كجــزء مكمــل لالعتــاد الــكىل للمؤسســة
،وجامعــة املجمعــة مــن أوىل اجلامعــات الناشــئة
باململكــة التــي حصلــت عــى االعتــاد األكاديمــي
املؤســي عــام  2017وســوف يــرد يف جــزء الحــق
مــن البحــث ( مراحــل االعتــاد األكاديمــي) تفصيــا
أكثــر
ثانيا :االعتامد الرباجمي

Program Accreditation

يمنــح هــذا النــوع مــن االعتــاد للربامــج األكاديميــة
املتخصصــة يف الغالــب بعــد حصــول اجلامعــة عــى
االعتــاد املؤســي ،وبعــد ختريــج الدفعــة األوىل
بســنة واحــدة عــى األقــل لضــان عمليــة تقويــم
متكاملــة مــن خــال فحــص دقيــق لــكل مــا يتعلــق
بالربامــج الدراســية يف خمتلــف املراحــل  ،وأعضــاء
هيئــة التدريــس ومؤهالهتــم األكاديميــة وخرباهتــم
ونشــاطاهتم البحثيــة ،وعــدد الطــاب وســجالهتم
األكاديميــة  ،و أدائهــم يف االمتحانــات الشــهرية
والنهائيــة  ،وتوافــر مصــادر التعلــم وغــر ذلــك مــن
املســتلزمات  ،أي أن هــذا النــوع مــن االعتــاد هــو
بمثابــة اعــراف بالكفــاءة األكاديميــة لربنامــج درايس
تقــوم بــه هيئــة علميــة متخصصــة  ،وتقــرر أن الربنامج
حيقــق معايــر اجلــودة املوضوعــة مــن قبــل هــذه اهليئــة
أو املنظمــة  ،وجامعــة املجمعــة حتــى وقــت اعــداد
الدراســة مل تتقــدم بــأي مــن براجمهــا لالعتــاد الوطنــي
وقــد يكــون ذلــك راجعــا للتكلفــة املاليــة الكبــرة
التــي يتطلبهــا املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد
األكاديمــي( ،)NCAAAولكنهــا هتــيء برنامــج كليــة
الطــب وبرنامــج كليــة جراحــة الفــم واألســنان
وبرامــج أخــرى للتقــدم يف عــام 2019/2018م .
ثالثا  :االعتامد الدويل ( اخلارجي)

International Accreditation

ويضيــف املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد
األكاديمــي( )NCAAAنوعــا ثالثــا يســمى باالعتــاد
الــدويل "وهــو شــهادة هيئــة اعتــاد أو هيئــة جــودة
دوليــة بتوافــق مؤسســة تعليميــة أو برنامــج علمــي يف
بلــد آخر مــع معايري هــذه اهليئــة" (اهليئــة.)14،2009،
وغالبــا تتقــدم لــه الربامــج األكاديميــة وجامعــة
املجمعــة حتــى وقــت اعــداد الدراســة حصــل 15
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برنامــج أكاديمــي عليــه مــن إمجــايل  44برنامــج أي
بنســبة ( ،)%34وبنســبة تصــل اىل ( )%88مــن أمجــايل
الربامــج الطبيــة والعلميــة والبلــغ عددهــا ()17
برنامــج موزعــة عــى( )5كليــات يوضحــا اجلــدول
التــايل ( ،)1وقــد اهتمــت اجلامعــة هبــذا النــوع مــن

االعتــاد عــى الرغــم مــن تكلفتــه املاليــة لترسيــع
حصــول اجلامعــة عــى االعتــاد املؤســي وحتقيــق
ســمعة للجامعــة عــى املســتوى الــدويل خاصــة يف
الربامــج الطبيــة والعلميــة.

جدول (  ) 1الربامج التي حصلت عىل االعتامد اخلارجي

مــن اجلــدول الســابق يتضــح أن الربامــج التــي فلسفته وأهدافه:
حصلــت عــى االعتــاد اخلارجــي مجيعهــا برامــج
طبيــة وعلميــة  ،وتــم احلصــول عليهــا يف الفــرة تنطلــق فلســفة االعتــاد مــن فلســفة اجلــودة يف
األخــرة مــن  2015وحتــى  ، 2016ومجيعهــا مــن املؤسســات التعليميــة  ،حيــث إن احلصــول عــى
الشــهادة األكاديميــة أو اعتــاد برنامــج درايس معــن
هيئتــن فقــط مهــا  ABETو .ASIIN
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ليــس هــو هنايــة املطــاف ،األمــر الــذى يفــرض عــى  -طمأنــة املجتمــع واملنظــات املعنيــة بالتعليــم العــايل،
اجلميــع رضورة جتديــد وحتديــث معارفهــم وصقــل أن للجامعــة أو الكليــة املعتمــدة أو الربنامــج املعتمــد
خرباهتــم ومهاراهتــم املهنيــة ،وحيقــق ذلــك نظــام أهدافــا حمــددة وواضحــة ومالئمــة ،وأن كال منهــا
توفــر الــروط الالزمــة لبلوغهــا ،وأهنــا حتققهــا
االعتــاد باعتبــاره عمليــة مســتمرة ومتجــددة
بالفعــل.
)(National Council for Accreditation of Teacher Education,2001
ال تتوقــف عنــد حتقيــق غايــة أو هــدف معــن كــا أنــه عمليــة
شــاملة لقيــاس كفــاءة اخلريــج مــن اجلوانــب املهنيــة  -إرشــاد اجلامعــات والكليــات والربامــج األكاديميــة
والثقافيــة واخللقيــة والقــدرة عــى مواجهــة املشــكالت ومســاعدهتا كلــا لــزم األمــر.
واملواقــف الصعبــة والعالقــات الشــخصية الفعالــة
مــن خــال جمموعــة مــن املعايــر الدقيقــة والعادلــة  -ضــان احلــد األدنــى مــن اجلــودة يف الربامــج
وتأسيســا عــى مــا ســبق يمكــن تلخيــص أهــم أهداف التعليميــة التــي تقدمهــا مؤسســات التعليــم املتنوعــة
لطالهبــا
االعتــاد األكاديمي يف:
(املجالس القومية املتخصصة )13،2000،
 املســاعدة يف حتقيــق التطــور املســتمر للربامــج(املؤمتر القومي للتعليم العايل ،فرباير ) 2000
) ( Western Association of Schools p.8 and Colleges [WASC], 2001,األكاديميــة تلبيــة الحتياجــات املســتفيدين املختلفــة.
 التأكــد مــن جــودة املســتوى العلمــي والتعليمــي  -التأكــد مــن أن الربامــج األكاديميــة قــد حققــتللمؤسســة التعليميــة ،وقدرهتــا عــى حتقيــق رســالتها .احلــد األدنــى مــن املتطلبــات الرضوريــة الالزمــة
جــودة اخلرجيــن.
 حــث مؤسســات التعليــم العــايل بكافــة أنواعهــاعــى القيــام بمراجعــات دوريــة للتقويــم الــذايت أمهيته:
لرباجمهــا األكاديميــة وقدراهتــا املاديــة واملعنويــة بــا يمكــن اجيــاز أمهيــة االعتــاد األكاديمــي يف النقــاط
اآلتيــة (بديــر ،والرشقــاوى)93، 1996،
يضمــن تطويــر مســتواها نحــو األفضــل.
()1995,211-Swartz Mayor and, 214

 تشــجيع اختــاذ اإلجــراءات املختلفــة للتوصــل إىلأقــى درجــة مــن اجلــودة والكفــاءة والفاعليــة يف
الربامــج األكاديميــة.
 تشــجيع التنافــس املــروع بــن مؤسســات التعليــمالعــايل ،بكافــة أنواعهــا مــن خــال منــح االعتــاد عــى
مســتويات خمتلفــة وإعــان ذلــك يف وســائل اإلعــام
املختلفــة.

( )Witte & Sywelem.2009,4(,اهليئة:)15،2015،
 .1يضع معايري أداء لنوعيات التعليم املختلفة.
 .2يضمــن درجــة معقولــة مــن اجلــودة يف أداء
اجلامعــات.
 .3يقــدم األســاس الــذي تبنــى عليــه عمليــات
التطويــر والتحديــث املســتمرة.
 .4يؤكــد أن للجامعــة أهــداف واضحــة ومناســبة،
وأهنــا تقــدم الطــرق التــي تســاعدها عــى حتقيــق
أهدافهــا.
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 .5يضمن للجامعة خصوصيتها وتفردها.
 .6يقــرب مــا أمكــن بــن مســتويات الربامــج اجلامعيــة
يف شــتى الوحــدات التعليميــة بمؤسســات التعليــم
اجلامعــي املختلفــة ،للوصــول إىل املســتوى املعيــاري
املتعــارف عليــه يف التعليــم املتقــدم.
 .7يتيــح للمؤسســة معرفــة مواطــن القــوة والضعــف
يف براجمهــا ،ومــا هــو نــوع العائــد النهائــي مــن هــذه
الربامــج ،ووضــع االســراتيجيات املناســبة للتطويــر
والتحســن.
ُ .8يمكــن الربامــج أيضــا مــن أن تتعامــل عــى قــدم
املســاواة مــع مثيالهتــا يف دول العــامل األخــرى ويصبــح
هلــا وخلرجييهــا وأســاتذهتا قيمــة معــرف هبــا عــى
الصعيديــن الداخــي واخلارجــي.
 .9يوفــر مزيــد مــن اخلدمــات للطــاب أكاديميــا
واجتامعيــا وطبيــا وترفيهيــا.
 .10يعطــى فــرص أكــر اللتحــاق الطــاب
بالدراســات العليــا وإتاحــة الفــرص أمامهــم بعــد
احلصــول عــى الدكتــوراه للعمــل يف جمــاالت التدريس
اجلامعــي.
 .11يشجع عىل البحث والتجريب واإلبداع.
 .12يســاعد عــى التحســن املســتمر للعمليــات
اإلداريــة والتنظيميــة.
اجلهة املانحة:
يعــد املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد
األكاديمــي( )NCAAAاجلهــة الرســمية املنــوط هبــا
منــح االعتــاد عــى املســتوى الوطنــي للمؤسســات
التعليميــة والربامــج األكاديميــة عــدا التعليــم
العســكري  ،وهــو جهــة مســتقلة غــر ربحيــة تقــوم
باملهــام التاليــة:
 .1وضــع قواعــد ومعايــر ورشوط التقويــم واالعتــاد
األكاديمــي يف مؤسســات التعليــم فــوق الثانــوي.
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 .2االعتــاد العــام للمؤسســات اجلامعيــة اجلديــدة أو
مــا يعادهلــا مثــل الكليــات واملعاهــد.
 .3املراجعــة والتقويــم الــدوري لــأداء األكاديمــي
للمؤسســات اجلامعيــة.
 .4التنســيق حيــال اعتــاد برامــج مؤسســات التعليــم
العــايل يف اململكــة أكاديميــ ًا مــن جهــات االعتــاد
العامليــة.
 .5تقويــم واعتــاد برامــج البكالوريــوس ،والدبلــوم
العــايل بعــد البكالوريــوس ،واملاجســتري ،والدكتــوراه
أو مــا يعادهلــا ،واملراجعــة الدوريــة ملتطلباهتــا.
 .6تقويــم واعتــاد الربامــج التخصصيــة األكاديميــة،
بعــد الثانويــة العامــة ،مثــل برامــج الكليــات املتوســطة
والدبلومــات العلميــة ســواء احلكوميــة أو األهليــة.
 .7تقويــم واعتــاد الربامــج ذات الصبغــة التدريبيــة
والتعليميــة يف املؤسســات التعليميــة احلكوميــة
واألهليــة.
 .8املشــاركة يف اقــراح اخلطــط العامــة إلعــداد
وتطويــر األداء األكاديمــي يف املجــاالت املختلفــة.
 .9نــر املعلومــات والبيانــات اخلاصــة باالعتــاد
ألغــراض التوعيــة واإلعــام والبحــث العلمــي.
معايريه
تعــرف املعايــر بأهنــا تلــك األبعــاد أو املقاييــس التــي
حتــدد مســتوى النوعيــة أو تعــر عنهــا ويدخــل يف
ذلــك عــدد كبــر مــن العنــارص منهــا القائمــن عــى
املؤسســة أو الربنامــج ومصــادر التعليــم والتعلــم،
وأهــداف املؤسســة أو الربنامــج ،واملنافــع املتوقعــة
(  .)Houghton. 1996. 45 – 42وحيــدد املركــز
الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكاديمــي باململكــة
العربيــة الســعودية معايــر االعتــاد املؤســي يف املعايري
الرئيســية التاليــة:
 .1الرسالة والغايات واألهداف
 .2السلطات واالدارة
 .3إدارة ضامن اجلودة وحتسينها
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 .4التعلم والتعليم
 .5إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة
 .6مصادر التعلم
 .7املرافق والتجهيزات
 .8التخطيط واإلدارة املالية
 .9عمليات التوظيف
 .10البحث العلمي
 .11العالقات مع املجتمع
متطلباته:
حــدد املركــز الوطنــي ( )NCAAAعــددا مــن
املتطلبــات الواجــب توافرهــا يف املؤسســات الراغبــة
يف احلصــول عــى االعتــاد األكاديمــي هــي (املركــز
الوطنــي للتقويــم واالعتــاد:)2017 ،
 .1قرار اإلنشاء للمؤسسات احلكومية
 .2توافــق النشــاط املــارس مــع مضمــون قــرار
اإلنشــاء
 .3إقــرار الرســالة وتوافقهــا مــع مضمــون قــرار
اإلنشــاء
 .4اخلطة االسرتاتيجية بام فيها خطة اجلودة
 .5اللوائــح ومهــام اللجــان ومســؤوليات القائمــن
عــى الشــؤون اإلداريــة واألكاديميــة
 .6الكتيبات التعريفية واألدلة للطلبة
 .7توصيــف الربامــج جلميــع الربامــج التــي تقدمهــا
املؤسســة
 .8توصيف املقررات
 .9لوائــح وإجــراءات إقــرار الربامــج وإقــرار تعديلهــا
ومراجعتها
 .10نظم مراقبة اجلودة وتطوير الربامج
 .11وســيلة مركزيــة حلفــظ وتوثيــق ســجالت الطلبــة
وأســلوب لتحليــل وتوثيــق البيانــات
 .12آلية الستطالع آراء الطلبة

 .13نظام لضامن اجلودة يف مجيع املعايري
 .14بيانات مؤرشات األداء
 .15ترتيبات مجع بيانات املالمح املرجعية

Benchmarks

.16نظم رصد وتوثيق بيانات البحث العلمي
.17نظم رصد وتوثيق بيانات خدمة املجتمع
.18خترج الطلبة
.19مقاييس التقويم
.20الذايت وتقرير الدراسة الذاتية
مراحله:
لكــي حتصــل اجلامعــة عــى االعتــاد األكاديمــي
املؤســي جيــب أن تتوفــر لدهيــا عنــارص التقــدم
لطلــب االعتــاد املؤســي كأن تكــون املؤسســة خمولــة
قانونيــا بمنــح الدرجــات العلميــة ،وأن تكــون قــد
تــم ختريــج دفعــة واحــدة عــى األقــل ،وأن يكــون
هلــا خطــة اســراتيجية ،وغريهــا مــن املتطلبــات التــي
ســبق توضيحهــا ،ومــرت عمليــة االعتــاد للجامعــة
بأربعــة مراحــل رئيســة هــي:
األوىل :الدراسة الذاتية األولية
وهــي مرحلــة قامــت هبــا اجلامعــة عــام 2012
م مــن خــال فــرق عمــل شــارك فيهــا ممثلــن عــن
مجيــع جهــات اجلامعــة ،ومتــت وفــق مقاييــس املركــز
الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكاديمــي ،وانتهــت
بإعــداد تقريــر ،تــم تقديمــه للمركــز الوطنــي ،الــذي
قــام بدراســته ثــم قــدم بــدوره تقريــرا للجامعــة بأبــرز
توصياتــه الــذي جيــب عــى اجلامعــة اســتيفائها وبنــاء
اخلطــط التطويريــة لعالجهــا.

أثر االعتامد األكاديمي املؤسيس عىل أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة من وجهة نظرهم
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الثانية :الدراسة التطويرية
هــي مرحلــة قامــت هبــا اجلامعــة يف الفرتة مــن :2013
2015م أيضــا مــن خــال فــرق عمــل شــارك فيهــا
ممثلــن عــن مجيــع جهــات اجلامعــة ،وهدفت الســتيفاء
وبنــاء اخلطــط التطويريــة لعــاج توصيــات املركــز
الوطنــي عــى الدراســة الذاتيــة األوليــة ،ومــن أهــم
خمرجاهتــا تطويــر وحتديــث تقريــر الدراســة الذاتيــة،
وتطويــر اهليــكل التنظيمــي للجامعــة ،ونــر ثقافــة
اجلــودة ،وتقويــم اجلامعــة مــن مراجعــن خارجيــن
فيــا يســمى باملراجــع املســتقل اخلارجــي ،والتقــدم املحــور الثــاين :مهــام عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة
املجمعــة
رســميا للمركــز الوطنــي لالعتــاد.
مــن العــرض الســابق يتضــح أن اجلامعــة قــد أخــذت
بنظــام االعتــاد األكاديمــي املؤســي مــن خــال
تطبيــق معايــر املركــز الوطنــي للوطنــي للتقويــم
واالعتــاد األكاديمــي اإلحــدى عــر والتــي تســلط
الضــوء يف معايريهــا األساســية والفرعيــة وممارســاهتا
عــى عضــو هيئــة التدريــس وادائــه ومهامــه واختيــاره
ودوره يف تطبيــق معايــر االعتــاد األكاديمــي ،وهــذا
مأســوف يوضحــه املحــور التــايل.

الثالثة :الدراسة التقويمية (زيارة الفريق الزائر)
هــي مرحلــة قامــت هبــا اجلامعــة بالتعــاون مــع املركــز
الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكاديمــي عــام 2016م،
وهدفــت لتأهيــل اجلامعــة لفريــق زيــارة االعتــاد
اخلارجــي والتأكــد مــن اســتيفاء متطلبــات االعتــاد
األكاديمــي ،وزيــارة فريــق االعتــاد اخلارجــي
للجامعــة واعــداد تقريــر عــن الزيــارة.
الرابعة :قرار االعتامد
هــي مرحلــة قــام هبــا املركــز الوطنــي للتقويــم
واالعتــاد األكاديمــي 2017 /2016م  ،وهدفــت
لتقديــم تقريــر فريــق زيــارة االعتــاد للجامعــة
مشــموال بتوصيتهــم عــن حالــة االعتــاد ومالحظــات
الفريــق عــى اجلامعــة  ،وتقديــم اجلامعــة ردا مناســبا
عــى توصيــات الفريــق  ،وبنــاء اجلامعــة خطــة
تطويريــة الســتيفاء مالحظــات وتوصيــات الفريــق
وإخضــاع اجلامعــة لتقويمهــا مــن قبــل املركــز الوطنــي
باســتمرار للتأكــد مــن مــدى حمافظــة اجلامعــة عــى
معايــر االعتــاد األكاديمــي .
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يعــد عضــو هيئــة التدريــس أهــم ركيــزة مــن ركائــز
التعليــم العــايل فهــو نــواة العمليــة التعليميــة وحمــور
االرتــكاز لتحقيــق أهدافهــا حيــث يتوقــف نجاحهــا
عــى كفاءتــه وجــودة أدائــه ،ومــن ثــم فهــو قــوة
اجلامعــة ومســتواها وســمعتها ,وهــو يتحمــل العــبء
األكــر يف عمليــة صناعــة وبنــاء الشــخصية الســوية
التــي تتمكــن مــن التحصيــل بإبــداع وإتقــان وصــوال
إىل مرحلــة التعلــم الــذايت القــادر عــى االســتمرارية
 ،واملنافســة يف ســوق العمــل و يعــرف نظــام جملــس
التعليــم العــايل واجلامعــات ولوائحــه يف املــادة 45
أعضــاء هيئــة التدريــس بأهنــم  -األســاتذة واألســاتذة
املشــاركون واألســاتذة املســاعدون
(نظــام جملــس التعليــم العــاىل ،2015،ص  ، )48كــا
يعــرف (زيتــون  ) 63،1995،عضــو هيئــة التدريــس
بأنــه  -الفــرد الــذي حيمــل درجــة الدكتــوراه  PHDأو
مــا يعادهل ـا ,ويعــن يف اجلامعــة برتبــة جامعيــة كأســتاذ
مســاعد  Professor Assistantأو أســتاذ مشــارك
 Professor Associateأو أســتاذ Professor
هتتــم جامعــة املجمعــة بعضــو هيئــة التدريــس مــن
بدايــة اختيــاره أو التعاقــد معــه حيــث يتــم اختيــاره
وفــق معايــر حمــددة تقــوم عــى الكفــاءة والتميــز
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.6باإلضافــة اىل عــدد مــن الســات الشــخصية
والنفســية مثــل :التمتــع بالصفــات اجلســدية كالقــدرة
البدنيــة والعصبيــة ،والتحمــل ،والنشــاط ،واحليويــة،
ورسعــة التفكــر ،والتعبــر الواضــح.

العلمــي والبحثــي والتمكــن املهــارى مــن التدريــس
والتواصــل والعمــل الفريقــي ،ثــم تقــوم بتأهيلــه
وتنميــة قدراتــه باســتمرار  ،وتشــر بيانــات املركــز
اإلحصائــي باجلامعــة اىل تطــور أعــداد أعضــاء هيئــة
التدريــس يف الفــرة مــن  2012اىل  2018مــن
( )996عضــوا إىل ( )1564عضــوا وقــد يكــون ذلــك مهام أعضاء هيئة التدريس
راجعــا للزيــادة يف قبــول الطــاب والتوســع يف فتــح
تعــدد وظائــف عضــو هيئــة التدريــس ،وأمههــا البحث
ختصصــات جديــدة كــون اجلامعــة ناشــئة.
والتدريــس وخدمــة املجتمــع ،وتقديــم املشــورة
للطــاب ،وعــى الرغــم ممــا طــرأ عــى اجلامعــة مــن
أخالقيات عضو هيئة التدريس
تغــرات جذريــة يف مفهومهــا ووظائفهــا اســتجابة ملــا
نظــرا ألمهيــة الــدور الــذي يلعبه عضــو هيئــة التدريس طــرأ عــى املجتمــع مــن تغــرات اقتصاديــة واجتامعيــة
يف تعليــم الطــاب وبنــاء شــخصيتهم وتوســيع آفاقهم وسياســية وثقافيــة وغريهــا ،فــا يــزال التدريــس أكثــر
ومداركهــم ،وتثقيــف املجتمــع وتطــور اجلامعــة علميا وظائــف اجلامعــة أمهيــة ،ومــن ثــم ،فــا تــزال وظيفــة
كان البــد أن يتحــى بعــدد مــن األخالقيــات التــي متيزه التدريــس هــي الوظيفــة األساســية لعضــو هيئــة
عــن غــره ،وقــد حــدد نظــام جملــس التعليــم العــايل التدريــس  ،وفيــا يــى مهــام أعضــاء هيئــة التدريــس
واجلامعــات ولوائحــه يف اململكــة العربيــة الســعودية يف (أســتاذ ،أســتاذ مشــارك ،أســتاذ مســاعد) :
مادتــه الثامنــة والثالثــون األخالقيــات التــي جيــب أن (نظــام جملــس التعليــم العــايل)299-297 ،2015 ،
)The New York University,2017.21-22(،
يتصــف هبــا عضــو هيئــة التدريــس وهــي
.1القيــام بالتدريــس حســب األنصبــة املقــررة نظام ـ ًا
(نظام جملس التعليم العايل)296 ،2015 ،
يف املرحلتــن اجلامعيــة والدراســات العليــا.
(خلف اهلل :)13،2016،
.2اإلرشاف عــى البحــوث ورســائل املاجســتري
.1األمانــة واخللــق القويــم وااللتــزام باألنظمــة والدكتــوراه حســب اللوائــح.
.3القيــام بجميــع أعــال االختبــارات للمقــررات التي
والتعليــات وقواعــد الســلوك واآلداب.
.2متابعــة مــا يســتجد يف جمــال ختصصــه ،وأن يســهم يدرســها (:وضــع األســئلة والتصحيــح ،واملراجعــة
الدقيقــة ،وإدخاهلــا الدرجــات عــى احلاســب).
مــن خــال نشــاطه العلمــي يف تطــور ختصصــه.
.3أن ينقــل لطالبــه أحــدث مــا توصــل إليــه العلــم.4 ،القيــام بــا يســند إليــه مــن أعــال مــن جملس القســم
يف حــدود اللوائــح واألنظمة.
ويثــر فيهــم حــب العلــم والتفكــر الســليم.
.4أن يشــارك يف أنشــطة القســم والكليــة واجلامعــة .5التعــرف عــى النظــم واللوائــح اجلامعيــة وعــدم
وأعــال املجالــس واللجــان التــي يكــون عضــوا فيهــا .خمالفتهــا.
.5أن يتفــرغ لعملــه يف اجلامعــة ،وال يعمــل خــارج .6املشــاركة يف أعــال اللجــان واملجالــس عــى
اجلامعــة إال بعــد موافقــة مســبقة وفــق األنظمــة مســتوى القســم والكليــة واجلامعــة.
.7متابعــة التطــورات احلديثــة يف جمــال ختصصــه
واللوائــح.
أثر االعتامد األكاديمي املؤسيس عىل أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة من وجهة نظرهم
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واإلســهام يف إجــراء البحــوث العلميــة.
.8املشــاركة يف املؤمتــرات والنــدوات واللقــاءات
العلميــة واألكاديميــة يف ضــوء الالئحــة املنظمــة
لشــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات.
.9عمــل التقاريــر الدوريــة الالزمــة املطلوبــة مــن
الكليــة أو األقســام العلميــة ،وتعبئــة االســتبانات
واالســتامرات ونحــو ذلــك.
.10االهتــام بخدمــة املجتمــع واملســامهة بفاعليــة يف
حــل املشــاكل التــي تواجهــه.
معايري جودة أداء عضو هيئة التدريس
يعــد مســتوى األداء لعضــو هيئــة التدريــس اجلامعــي
حجــر الزاويــة للحكــم عــى مــدى جــودة اخلدمــات
التــي تقدمهــا املؤسســات التعليميــة ،ومــن ثــم
زادت مــن االهتــام بــاألداء التدريــي لعضــو هيئــة
التدريــس ،وذلــك العتبــارات عــدة مــن أمههــا
(الدهشــان  ،السيســى :)3،
 حــرص املؤسســات التعليميــة عــى احلصــول عــىشــهادة االعتــاد األكاديمــي
 Academic Accreditationوشــهادة األيــزو .ISO
مــن هيئــات وطنيــة وأجنبيــة معــرف هبــا .
 التوســع يف التعليــم اجلامعــي اخلــاص الــذي يتحملفيــه املتعلــم تكاليــف تعليمــه أو اجلــزء األكــر منهــا،
ممــا يدفــع للبحــث عــن األفضــل يف التعليــم.
 اتســاع دائــرة املنافســة بــن األفــراد واملؤسســاتوهــذا يفــرض عــى نظــم التعليــم رضورة إعــداد
أفــراد قادريــن عــى التنافــس ليــس عــى املســتوى
املحــى فحســب ،بــل وعــى املســتوى العاملــي.
 االجتــاه نحــو تدويــل التعليــم العــايل ،إذ مل يعــد األمريقتــر عــى إمكانيــة انتقــال الطــاب للجامعــات
يف موطنهــا األصــي ،بــل تعــداه إىل إمكانيــة انتقــال
اجلامعــات للطــاب يف بالدهــم ،أو االلتحــاق هبــذه
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اجلامعــات وفــق نظــام التعليــم عــن بعــد .ممــا يدفــع
الطــاب للبحــث عــن األفضــل عنــد اختيارهــم.
 تصنيــف اجلامعــات؛ تزايــد االجتــاه نحــو تقييــماجلامعــات وتصنيفهــا حمليــا وعربيــا وعامليــا بشــكل
دوري وهــذا جعــل اجلامعــات تســعى لتحقيــق
مســتويات أداء متميــزة تتســم بجــودة عاليــة.
 تزايــد االهتــام املجتمعــي بجــودة وســمعةاجلامعــات فمــن حــق أوليــاء األمــور أن يتأكــدوا أن
مــا ينفقونــه عــى تعليــم أبنائهــم ينتهــي هبــم إىل تعليــم
عــى مســتوى املعايــر العامليــة.
ممــا ســبق يتضــح رضورة االهتــام بجــودة األداء
لضــان اســتمرار اجلامعــات واحلفــاظ عــى مكانتهــا
ومتكنهــا مــن التغلــب عــى التحديــات التــي تواجههــا
ودخوهلــا مصــاف اجلامعــات املتقدمــة ،ولــذا اهتمــت
هيئــات االعتــاد األكاديمــي الوطنيــة واملحليــة
والعامليــة مــن خــال أدلتهــا ومعايريهــا املختلفــة
لضبــط جــودة التعليــم العــايل حيــث أشــارت
بــرورة أن تقــوم اجلامعــة بتوفــر أعضــاء هيئــة
تدريــس أكفــاء يف كل ختصــص وفــق خطــة مســتقبلية،
عــى أن تتضمــن اخلطــة برامــج حمــددة للتطويــر املهنــي
ألعضــاء هيئــة التدريــس وتطويــر كفاءهتــم العلميــة
والبحثيــة واملهنيــة .كــا اشــرطت اهليئــات عــى
اجلامعــات رضورة وجــود نظــم وبرامــج واضحــة
لتقويــم أداء أعضــاء اهليئــة التدريســية فيهــا ،كــرط
مــن الــروط األساســية لالعتــاد العــام وكعنــر
أســاس يف عمليــة التقويــم الــذايت للجامعــات .وبينــت
األدلــة الصــادرة عــن احتــاد اجلامعــات العربيــة أيض ـ ًا
بــرورة توزيــع ســاعات العمــل األســبوعي يف
املتوســط لعضــو هيئــة التدريــس يف جمــال التدريــس،
واالرشاف عــى الرســائل ،والبحــث العلمــي،
وخدمــة املجتمــع ،وعضويــة اللجــان ،وارشــاد الطلبــة
األكاديمــي ،واللقــاءات املكتبيــة مــع الطلبــة ) ،احتــاد
اجلامعــات العربيــة ) 2016،ولتحقيــق مــا ســبق
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جيــب أن يتوفــر بعضــو هيئــة التدريــس املعايــر التاليــة املعيار الرابع:
(احتــاد اجلامعــات العربيــة) 2016،
(� National Commission for Academic Accrediالتنميــة املهنيــة؛ جيــب أن يكــون عضــو هيئــة التدريس
ملــا ومتمكنــا مــن البحــث العلمــي املتميــز وامتالكــه
)tation & Assessment،2015، 33
أســاليب البحــث وقدرتــه عــى تطويرهــا واإلســهام يف
(جامعة االمام  ،كلية العلوم
 :)http://soo.gd/XdrXH)( Baldrige 2017–2018تطويــر بيئتــه وجمتمعــه يف كافــة املســتويات واملجــاالت
وااللتــزام بالقيــم واألعــراف الدينيــة واالجتامعيــة
واجلامعيــة ومهــارات اإلدارة والقيــادة الناجحــة.
املعيار األول:
وتأسيســا عــى مــا ســبق يمكــن للبحــث احلــايل إجيــاز
التعليــم والتعلــم؛ جيــب أن يكــون عضــو هيئــة أهــم أدوار عضــو هيئــة التدريــس التــي تلبــى معايــر
التدريــس ملــا ومتمكنــا مــن املحتــوى العلمــي ومتطلبــات االعتــاد األكاديمــي املؤســي يف النقــاط
ملجــال ختصصــه والتخطيــط اجليــد للعمليــة التعليميــة التاليــة:
واســراتيجيات التدريــس املختلفــة ومهــارات عمليــة  -االلتزام بمواعيد املحارضات والساعات املكتبية.
 املسامهة يف توصيف الربنامج الدرايس.التقويــم
 توصيف املقررات التي يقوم بتدريسها. إعداد ملف املقرر بصورة متكاملة.املعيار الثاين:
 اســتخدام طــرق التدريــس الفعالــة مــع الطــابختطيــط وإدارة الربامــج التعليميــة وتطويرهــا؛ جيــب وإرشاكهــم بصفــه دائمــة يف احلــوار.
أن يكــون عضــو هيئــة التدريــس ملــا ومتمكنــا مــن  -اســتخدام األســاليب التعليميــة احلديثــة ،مثــل:
مهــارات تصميــم الربامــج واملقــررات وتوصيفهــا التعلــم اإللكــروين ،وتشــجيع وتدريــب ومتابعــة
واعــداد تقريــر يف هنايــة تدريــس املقــرر واملشــاركة الطلبــة الســتخدامها بصــورة فعالــة.
يف وضــع خطــط التحســن املســتمر بالقســم والكليــة  -القيــام بــدوره كمرشــد أكاديمــي للطــاب عــى
وتنفيــذ حمتــوى املناهــج التعليميــة وفــق توصيــف أكمــل وجــه.
 اإلملام بمحتوى املقرر.املقــررات
 تشجيع العمل بروح الفريق. املشــاركة يف وضــع وتنفيــذ خطــة حتســن اجلــودةاملعيار الثالث:
بالكليــة.
دعــم الطــاب أكاديميــا واجتامعيــا؛ جيــب أن يكــون  -القيــام بأنشــطة البحــث العلمــي واملشــاركة بفاعليــة
عضــو هيئــة التدريــس مفعــل للســاعات املكتبيــة يف خدمــة املجتمــع.
التــي خيصصهــا لطالبــه وأن يكــون حلقــة الوصــل  -احلــرص عــى التطويــر الــذايت ملعلوماتــه ومهاراتــه
بــن الطــاب والكليــة واجلامعــة واملنــزل ومســاعدا املختلفــة ،واشــراكه يف املؤمتــرات والنــدوات ذات
للطــاب عــى مزاولــة األنشــطة الالصفيــة واملرشــد العالقــة بتخصصــه.
األكاديمــي هلــم.
أثر االعتامد األكاديمي املؤسيس عىل أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة من وجهة نظرهم
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 التعــاون مــع مركــز ضــان اجلــودة بالكليــة يف ضــوءدوره لتحقيــق منظومــة اجلــودة.
 التمكــن مــن تنــوع أســاليب التقويــم وقيــاسخمرجــات التعلــم وحتليــل نتائجهــا.
تقويم أداء عضو هيئة التدريس:
يــأيت االهتــام بتقويــم عضــو هيئــة التدريــس حتقيقــا
ملتطلبــات ًاجلــودة واالعتــاد األكاديمــي ومواكبــ ًا
للتغــرات املعــارصة واملســتقبلية التــي جتعــل مــن
التطــور واإلصــاح رضورة البــد منهــا فعمليــة
التقويــم والتطويــر عمليــة متكاملــة حيــث أن نتائــج
التقويــم هــي األســاس لعمليــات التطويــر
أهداف تقويم أداء عضو هيئة التدريس
(اخلضري  ،1429ص :)223
.1الكشــف عــن نواحــي القــوة يف األداء لتعزيزهــا
واالســتفادة منهــا وحتديــد نقــاط الضعــف لتالفيهــا
ووضــع احللــول لعالجهــا.
 .2توفــر مــؤرشات وبيانــات عــن مســتوى االنجــاز
متكــن اجلامعــة مــن اجــراء املقارنــات املرجعيــة
وتســاعد صانعــي القــرار باجلامعــة.
.3متكــن مؤسســات التعليــم العــايل مــن العدالــة يف
الرتقيــات واحلوافــز.
.4حتديد االحتياجات التدريبية لألعضاء
.5حتفيــز األعضــاء عــى التطويــر الــذايت املســتمر
وبمنهجيــة واضحــة للوصــول إىل أعــى الغايــات يف
إطــار مهامــه األساســية يف التدريــس املتميــز والبحــث
العلمــي الراقــي واخلدمــة املهنيــة واملجتمعيــة املتقدمــة
طــرق تقويــم أداء عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة
املجمعــة:
تســتهدف عمليــة تقويــم أداء أعضــاء هيئــة التدريــس
التطويــر املهنــي املســتمر واحلفــاظ عــى األشــخاص
ذوي القــدرات التعليميــة العليــا واإلنجــازات العلميــة
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وغالبــا مــا تــدور عمليــة التقويــم حــول عــدة معايــر
أمههــا)the Poston University Council 2000( :
.1فعالية التدريس
.2اإلنجازات العلمية واملهنية.
.3البحث (األعامل املنشورة وغري املنشورة)
.4اجتاه الدراسات العليا.
.5اخلدمات االرشادية واالستشارية
.6النجــاح يف توليــد التمويــل اخلارجــي لدعــم
البحــث أو الربامــج األخــرى .
.7خدمة اجلمعيات املهنية.
.8خدمــة الربامــج والعمــل اإلداري للجامعــة
(بخــاف التدريــس والبحــث) .
.9األنشطة املهنية يف املجتمع.
.10الســات الشــخصية كالنزاهــة والتواصــل الفعــال
واملوضوعيــة والقيــادة والتعــاون .
.11النجاح يف املامرسات التطبيقية.
تســتخدم جامعــة املجمعــة عــدة طــرق لتقويــم أداء
عضــو هيئــة التدريــس هــي:
-1تقويم الطالب:
ويتــم ذلــك مــن خــال اتاحــة اســتبانة خاصــة يذلــك
الكرتونيــا يف هنايــة كل فصــل درايس وتتــاح نتائجهــا
لوكيــل الكليــة للشــئون التعليميــة بصفــة عامــة عــن
مجيــع أعضــاء هيئــة التدريــس بكليتــه كــا تتــاح بصفــة
خاصــة لــكل عضــو هيئــة تدريــس ويقــوم كل قســم
أكاديمــي بتجميــع نتائجهــا يف شــكل تقــري يعــرض
ويناقــش يف جملــس القســم وتقــدم تغذيــة راجعــة لــه
هبــدف التطويــر والتحديــث.
 -2التقويم الذايت:
حيــث يقــوم عضــو هيئــة التدريــس بتقييــم أدائــه
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ذاتيــا مــن خــال تقريــر املقــرر الــدرايس الــذي يقــوم -4تقويم رئيس القسم:
بتدريســه ويعــد تقريــر عــن ذلــك يســمى بتقريــر
املقــرر الــدرايس ويوضــح فيــه مــدى التزامــه بتنفيــذ حبــت يقــوم رئيــس القســم بتقييــم أداء عضــو هيئــة
توصيــف املقــرر مــن موضوعــات دراســية وأســاليب التدريــس مــن خــال اســتامرة خاصــة بذلــك ولكنهــا
تقويــم واســراتيجيات للتدريــس وقيــاس ملخرجــات يف الغالــب رسيــة وترفــع لعميــد الكليــة.
التعلــم ،وأيضــا مــن خــال مســامهاته يف خدمــة
-5تقويم عميد الكلية:
املجتمــع والبحــث العلمــي.
-3تقويم النظراء:
وتتــم يف بعــض اجلامعــات مــن خــال جلنــة مكونــة
مــن ثالثــة أعضــاء خيتــار أحدهــم رئيــس القســم
والثــاين خيتــاره عضــو هيئــة التدريــس والثالــث
باالتفــاق بينهــا وىف الغالــب يكــون مــن خــارج
القســم ( خليــل  )263،2010،أو تتــم مــن خــال
زميــل لعضــو هيئــة التدريــس ذو خــرة يف جمــال
ختصصــه وىف كل األحــوال تتــم زيــارة عضــو هيئــة
التدريــس يف املحــارضة باالتفــاق معــه وذلــك للتأكــد
مــن تنفيــذ عضــو هيئــة التدريــس لتوصيــف املقــرر
مــن حمتــوى واســراتيجيات للتدريــس وأســاليب
للتقويــم وكيفيــة إدارة ملحــارضة والتعامــل مــع الطلبــة
 ..وغريهــا ،ثــم يعــد تقريــرا عــن ذلــك يف ضــوء
اســتامرة تقويــم تــم اعــداده خصيصــا لذلــك ولكنهــا
مازالــت تتــم يف اجلامعــة بشــكل حمــدود وتقتــر عــى
مراجعــة عينــة مــن أوراق إجابــة الطــاب  .ويــرى
كل مــن () Whitman and Weiss 1982. p22أن
هلــذا األســلوب ســلبيات مــن أمههــا أن املالحظــات
تــدون يف الغالــب جمــرد انطباعــات شــخصية
التــي
ّ
وأن نتائــج التقويــم غــر موضوعيــة وتــؤدي إىل تــدين
الــروح املعنويــة لعضــو هيئــة التدريــس وإربــاك اجلــو
العــام للمحــارضة.

حبــت يقــوم عميــد الكليــة بتقييــم أداء عضــو هيئــة
التدريــس مــن خــال اســتامرة خاصــة بذلــك مســتعينا
بجميــع أســاليب التقويــم الســابقة ولكنهــا يف الغالــب
رسيــة وترفــع لوكيــل اجلامعــة للشــئون التعليميــة
ولعــادة شــئون أعضــاء هيئــة التدريــس.
مــن العــرض الســابق يتضــح أن عضــو هيئــة التدريس
مــازال هــو املحــك األول الــذى يتوقــف عليــه ســمعة
اجلامعــة وحتقيــق أهدافــه وختريــج طالــب قــادر عــى
مواصلــة التعليــم وحتقيــق التنميــة واملنافســة يف ســوق
العمــل ،كــا يتضــح أن تبنــى نظــم اجلــودة واالعتــاد
قــد زادت مــن مهــام عضــو هيئــة التدريــس وأثــرت
عــى أدائــه بدرجــة قــد تكــون كبــرة أو متوســطة أو
صغــرة وهــذا مــا ســوف يوضحــه املحــور التــايل
املحــور الثالــث :أثــر االعتــاد األكاديمــي عــى جــودة
أداء أعضــاء هيئــة التدريــس
للتعــرف عــى أثــر االعتــاد األكاديمــي عــى جــودة
أداء أعضــاء هيئــة التدريــس قــام الباحــث بإجــراء
دراســة ميدانيــة يمكــن اجيــاز اجراءاهتــا عــى النحــو
التــايل:
جمتمع َع ِّين ُة البحث:
املجتمــع األصــي للعينــة :بنــاء عــى طبيعــة الدراســة
وأهدافهــا فقــد حتــدد املجتمــع املســتهدف مــن مجيــع
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أعضــاء هيئــة التدريــس الذكــور واالنــاث باجلامعــة
موزعــن عــى كليــات اجلامعــة باملــدن التابعــة هلــا يف
الغــاط واحلوطــة والزلفــى ورمــاح بخــاف املجمعــة
حيــث املقــر الرئيــي.
ولكــي تكــون العينــة حقيقيــة اعتمــد الباحــث عــى
عينــة أعضــاء هيئــة التدريــس (أســتاذ مســاعد-
أســتاذ مشــارك -أســتاذ) ألهنــم هــم الذيــن يقومــون

بالتدريــس واتســاقا مــع تعريــف الالئحــة املنظمــة
لشــئون أعضــاء هيئــة التدريــس باململكــة العربيــة
الســعودية ،واجلــدول التــايل يبــن العينــة وتوزيعهــا
خــال الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام اجلامعــي
2018/2017هـــ

جدول (  ) 2املجتمع األصيل لعينة الدراسة

عينة البحث
لضــان مــدى جتانــس أو التبايــن يف خصائــص املجتمع
األصــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ،تــم اختيــار عينــة
الدراســة بطريقــة العينــة العشــوائية الطبقيــة
( )Stratified sampleبحيــث متثــل العينــة مجيــع
أفــراد املجتمــع األصــي ،وبنفــس نســبة وجودهــا

يف املجتمــع ،وقدتــم تقســيم املجتمــع األصــي إىل
طبقــات خمتلفــة حســب :الرتبــة ،واجلنــس بنســبة %20
( ) Sampling Rateلــكل طبقــات املجتمــع األصــي
حيــث بلــغ احلجــم اإلمجــايل للعينــة ( )157مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــة منهــم
( )114ذكــور ،و( )43نســاء ،واجلــدول التــايل يوضح
وصــف العينــة الكليــة وتوزيعها:

جدول (  ) 3وصف العينة وتوزيعها

أدا ُة البحث
ِ
اســتخدم الباحــث
ولتحقيــق أهــداف البحــث
االســتبانة  ،حيــث اســتفاد الباحــث مــن أدبيــات
البحــث الرتبــوي والدراســات واألبحــاث التــي متــت
يف هــذا املجــال  ،ومــن اجــراء بعــض املقابــات مــع
عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس  ،وأيضــا مــن خالل
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خــرة الباحــث يف العمــل اجلامعــي بالتدريــس وجمــال
اجلــودة واالعتــاد األكاديمــي لتحديــد جوانــب أداء
أعضــاء هيئــة التدريــس واملهــام التــي أســندت اليهــم
يف ظــل تطبيــق نظــام االعتــاد األكاديمــي والتــي مــن
وتكونــت االســتبانة
املمكــن أن تؤثــر عــى أدائهــم،
َّ
ٍ
ُ
مــن جزأيــن :تنـ َ
األول بيانــات عــن أفــراد
ـاول اجلــز ُء
العينــة ،وتنــاول اجلــز ُء الثــاين مفــردات االســتبانة
تقيــس درجــة تأثــر
والبالــغ عددهــا ( )29مفــردة
ُ
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تطبيقهــا عــي عينــة أوليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
وذلــك لتحديــد مــدى التجانــس الداخــي ألداة
الدراســة عــن طريــق اســتخدام معامــل ألفــا كــرو
نبــاخ ملحــاور االســتبيان ككل كــا هــو موضــح
باجلــدول التــايل.

االعتــاد األكاديمــي عــى أداء أعضــاء هيئــة التدريــس
بجامعــة املجمعــة  ،موزعــة عــى ســتة حمــاور كــا هــو
مبــن باجلــدول ( )4واســتخدم الباحــث ملعرفــة درجــة
التأثــر مقيــاس مخــايس ،كبــرة ،متوســطة ،صغــرة  ،مل
يؤثــر  ،ال أســتطيع احلكــم  ،وبعــد حتكيــم االســتبانة
جدول ( )4يوضح معامل الثبات باستخدام ألفا كرونباخ ( )α
وحتديــد املجتمــع والعينــة العشــوائية الطبقيــة تــم
التطبيــق باالســتعانة برؤســاء وحــدات اجلــودة
بالكليــات وعددهــم ( )13واســتغرق مــدة التطبيــق
املوز ِ
ِ
عــة
شــهرين ،حيــث بلــغ عــد ُد
االســتامرات َّ
( )190اســتامرة بنســبة  %24تقريبــا ،وبلــغ العائــد
منهــا ( )173بنســبة ()%91اســتامرة  ،فيــا اســتبعدَ
الباحــث ( )16اســتامرة؛ لعــد ِم مطابقتِهــا لــروطِ
ُ
ُ
اإلجابــة ،وبالتــايل فــإن عــدد االســتبانات الصحيحــة
بلــغ ( )157بنســبة  %20مــن املجتمــع األصــي وهــى
نســبة مقبولــة.
ويالحــظ مــن اجلــدول الســابق أن معامــل الثبــات
ملحــاور االســتبانة تــراوح بــن ( 0.968و)0.977
صدق األداة:
كــا أن معامــل الثبــات الــكىل لالســتبانة ()0.973
.Iالصدق الظاهري:

وهــذه النتائــج تشــر إىل أن األداة صادقــة وصاحلــة
للتطبيــق.

بعــد تصميــم األداة الرئيســة للدراســة والتــي متثلــت األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث:
يف االســتبانة ،بإتبــاع األســلوب العلمــي ،تــم عرضهــا
عــى أســاتذة متخصصــن يف املجــال الرتبــوي واجلودة -املتوســطات احلســابية ،والتكــرارات ،والنســب
واالعتــاد األكاديمــي لتحكيمهــا وإبــداء رأهيــم فيهــا املئويــة آلراء أفــراد العينــة (اســتاذ  ،اســتاذ مشــارك
مــن حيــث احلكــم عــى مــدى وضــوح العبــارات  ،اســتاذ مســاعد) عــن بنــود االســتبيان املتصلــة
ودرجــة انتامئهــا ملحورهــا ومــدى شــموهلا وكفايتهــا باملحــاور.
لقيــاس مــا وضعــت مــن أجلــه .وعــى ذلــك تــم -حتليــل التبايــن أحــادي االجتــاه للمقارنــة بــن
تعديــل بعــض العبــارات حتــى أخــذت االســتبانة التقديــرات الرقميــة الســتجابات فئــات العينــة عــى
صورهتــا النهائيــة.
حمــاور االســتبيان.
.IIالصدق البنائي:
بعــد التأكــد مــن الصــدق الظاهــري لالســتبانة تــم

اختبار(شــيفيه) إلجــراء املقارنــات البعديــة يف حالــةوجــود داللــة لتحليــل التبايــن.
-معامــل ارتبــاط ( ســبريمان بــراون ) للرتــب،
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م

حلســاب صــدق االتســاق الداخــي لبنــود االســتبيان أســفر التحليــل اإلحصائــي للبيانــات واملعلومــات
التــي تــم احلصــول عليهــا مــن تطبيــق أداة الدراســة
معامل (ألفا كرونباخ ) لقياس ثبات االستبيان .وقــد تــم إجــراء هــذه األســاليب عــن طريــق وحــدة عــى أفــراد العينــة عــن النتائــج التاليــة:
اإلحصــاء للعلــوم النفســية واالجتامعيــة املعروفــة الســؤال الثالــث  :مــا أثــر حصــول االعتــاد
األكاديمــي عــي حمــاور االســتبيان (اجلوانــب اإلداريــة
باســم  SPSSباســتخدام احلاســب اآليل.
 اجلوانــب الشــخصية  -جوانــب التخطيــط وإدارةالربامــج واملقــررات الدراســية  -اجلوانــب التدريســية
 جوانــب البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع -نتائج الدراسة وتفسريها:
جوانــب دعــم الطــاب) ملعرفــة األثــر أســتعان
الباحــث باملتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري
جدول ( )5يوضح املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري
ألثر حصول االعتامد األكاديمي عي حماور االستبيان

مــن اجلــدول ( )5يتضــح أن املحــور الثــاين (جوانــب
التخطيــط وإدارة الربامــج واملقــررات الدراســية) هــو
األكثــر تأثــرا حيــث حصــل عــى الرتبــة األويل مــن
حمــاور االســتبانة بمتوســط حســايب ( ، )5.13كــا
أن اجلوانــب التدريســية قــد احتلــت الرتبــة الثانيــة
بمتوســط حســايب ( )4.30ويتفــق ذلــك مــع دراســة
(الدهشــان ،مجــال والســييس ،مجــال  ) 2004 ،و
دراســة (  ، ) A. Tncker, R. Bryan 1991ويــرى
الباحــث أن  ،هــذا اجلانــب يعــد مــن األولويــات
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األوىل ألعضــاء هيئــة التدريــس وذلــك الهتــام
هيئــات االعتــاد األكاديمــي بــه فاملركــز الوطنــي
للتقويــم واالعتــاد األكاديمــي ( ) NCAAAخيصــص
املعيــار الرابــع  -التعليــم والتعلــم  -مــن معايــره
هلــذا اجلانــب  ،كــا أنــه توجــد باجلامعــة إدارة خاصــة
«إدارة اخلطــط والربامــج» تعنــى باســتحداث وتعديــل
الربامــج األكاديميــة وفــق نتائــج تقويمهــا الســنوية
،بينــا جــاء املحــور األول (اجلوانــب اإلداريــة) األقــل
تأثــر ًا حيــث حصــل عــي الرتبــة األخــرة مــن حمــاور

أثر االعتامد األكاديمي املؤسيس عىل أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة من وجهة نظرهم

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م

االســتبانة بمتوســط حســايب ( )3.44وهــذا يتســق تتمركــز بالدرجــة األوىل حــول اجلانــب البحثــي ولــذا
مــع طبيعــة تكويــن أعضــاء هيئــة التدريــس التــي يــرون أن العمــل اإلداري يمثــل عبئــا عليهــم .
جدول ( )6يوضح املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وأثر االعتامد األكاديمي
للجامعة عىل أداء عضو هيئة التدريس يف اجلوانب االدارية

مــن اجلــدول ( )6يتضــح أن أفــراد العينــة يــرون أن
االعتــاد األكاديمــي للجامعــة كان لــه أثــرا كبــرا عــى
مجيــع مفــردات املحــور حيث تراوح املتوســط احلســايب
للمفــردات بــن ( 4.54و  )4.18عــى الرغم من أن
املحــور حيتــل املرتبــة األخــرة ( السادســة) بــن حماور
االســتبانة  ،وقــد جــاءت املفــردة الثالثــة " االلتــزام
بالقيــم واألعــراف الدينيــة واالجتامعيــة واجلامعيــة "
يف املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب مقــداره ()4.54
ويتســق ذلــك مــع الطبيعــة الدينيــة للملكــة العربيــة
الســعودية  ،يليهــا املفــردة " وضــوح املهــام الوظيفيــة
لعضــو هيئــة التدريــس" بمتوســط حســايب مقــداره
(  ) 4.27ويرجــع ذلــك حلصــول اجلامعــة عــى
شــهادة اآليــز  ISO9001التــي تركــز عــى التوصيــف
الوظيفــي ووضــوح املهــام الوظيفيــة بينــا جــاءت
املفــردة " اكتســاب مهــارات اإلدارة والقيــادة الناجحــة
" يف املرتبــة الثالثــة بمتوســط حســايب مقــداره ()4.25

 ،وجــاءت املفــردة " تفعيــل اهليــكل التنظيمــي ورؤيــة
ورســالة وأهــداف اجلامعــة" يف املرتبــة األخــرة،
وقــد يكــون ذلــك راجعــا لقلــة اهتــام أعضــاء هيئــة
التدريــس بمعايــر االعتــاد عــى املســتوى املؤســي
مقارنــة بمعايــر االعتــاد عــى مســتوى براجمهــم الذين
يعملــون فيهــا بشــكل مبــارش ،إال أن الباحــث يــرى
رضورة اهتــام أعضــاء هيئــة التدريــس باجلوانــب
اإلداريــة ملــا هلــا مــن أمهيــة بالغــة يف تنميــة مهــارات
عضــو هيئــة التدريــس كالتواصــل وتقبــل الــرأي
والــرأي اآلخــر والشــفافية ورسعــة اختــاذ القــرار ..
وغريهــا خاصــة عندمــا يتقلــد املناصــب اإلداريــة،
ويؤكــد ذلــك دراســة (ديــاب  ،)20،1997،ونتائــج
املحــور التــايل.
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م
جدول ( )7يوضح املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وأثر االعتامد األكاديمي
للجامعة عىل أداء عضو هيئة التدريس يف اجلوانب الشخصية

يتضــح مــن اجلــدول ( )7أن أفــراد العينــة يــرون أن
االعتــاد االكاديمــي للجامعــة لــه تأثــرا كبــرا عــى
حمــور" اجلوانــب الشــخصية " حيــث احتــل املرتبــة
الثالثــة بمتوســط حســايب قــدره ( )4.09بــن حمــاور
االســتبانة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة ويرجــع ذلــك
ألنــه أحــد أهــم مقومــات التدريــس الفعــال التــي هتتم
هبــا اجلامعــة ويتامشــى ذلــك مــع دراســة
( املســند )1996 ،؛ أمــا دراســة ( الشــامي )1994
فــرى أن اجلوانــب الشــخصية ألعضاء هيئــة التدريس
مل تتوفــر بدرجــة كافيــة يف أدائهــم التدريــي وقــد يفرس
ذلــك وقــوع هــذا املحــور يف املرتبــة الثالثــة عــى الرغم
مــن أمهيتــه ؛ حيــث جــاءت املفــردة " حتمــل املســئولية"
يف املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب مقــداره (، )4.45
وجــاءت املفــردة " التواصــل الفعــال لعضــو هيئــة
التدريــس " يف املرتبــة الثانيــة بمتوســط حســايب مقــداره
 4.29ويرجــع ذلــك الهتــام اجلامعــة بتنميــة هــذه
اجلوانــب ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــال التنمية
املهنيــة املســتدامة املســتمرة هلــم مــن خــال برامــج
تنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس ،كــا أهنــا مــن
بــن بنــود تقييــم الطــاب ألعضــاء هيئــة التدريــس
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 ،بينــا جــاءت املفردتــن "تفعيــل العمــل التعــاوين"
و " احــرام وتقديــر شــعور اآلخريــن " يف املرتبتــن
األخريتــن بمتوســط حســايب مقــداره  4.25و 3.91
عــى التــوايل عــى الرغــم مــن اهتــام املجــال الثالــث
يف االطــار الســعودي للمؤهــات هبــذه اجلوانــب وقــد
يكــون راجعــا اىل " خاصــة يف املفــردة اخلاصــة بالعمــل
التعــاوين " بقلــة القاعــات املهيــأة باســراتيجية التعلــم
التعــاوين وبمراجعــة الباحــث لعــدد مــن التقاريــر
الســنوية للربامــج األكاديميــة باجلامعــة تبــن أهنــا مــن
بــن النقــاط التــي حتتــاج لتحســن يف اجلامعــة وهــذا
يــدل عــى مصداقية اســتجابات أعضــاء هيئــة التدريس
عــى بنــود االســتبانة ورضورة اهتــام اجلامعــة بتهيئــة
قاعــات دراســية تفــي باحتياجــات التعلــم التعــاوين.

أثر االعتامد األكاديمي املؤسيس عىل أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة من وجهة نظرهم

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م
جدول ( )8يوضح املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وأثر االعتامد األكاديمي
للجامعة عىل أداء عضو هيئة التدريس يف التخطيط وإدارة الربامج واملقررات الدراسية

يتضــح مــن اجلــدول ( )8أن أفــراد العينــة يــرون أن
االعتــاد األكاديمــي للجامعــة كان لــه أثــرا كبــرا
عــى مجيــع مفــردات املحــور حيــث تــراوح املتوســط
احلســايب للمفــردات بــن ( 4.61و  )4.15ويؤكــد
ذلــك أن املحــور حيتــل املرتبــة األوىل مــن حيــث درجة
التأثــر بمتوســط حســايب قــدره ( )4.39ويرجــع
ذلــك لألســباب اآلتيــة:
ألنــه مفرداتــه متثــل أحــد معايــر األداء التدريــيالفعــال ويتفــق ذلــك مــع دراســة ( )C. Conle 1999

ودراســة (-) UNSW,2018االهتــام بمفرداتــه عــى
املســتوى الوطنــي ويؤكــد ذلــك أهنــا معيــار رئيــس
مــن بــن معايــر االعتــاد األكاديمــي املؤســي
للمركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكاديمــي ،كــا
أهنــا متطلبــات أساســية لالعتــاد املؤســي والرباجمــي.
تطبيــق اجلامعــة ســنويا لربنامــج املراجعــة الداخليــةللربامــج األكاديميــة وهيتــم بمفــردات املحــور
تقييــم الطــاب ألعضــاء هيئــة التدريــس ســنويا مــنخــال اســتطالع آرائهــم الكرتونيــا بــأداة حتتــوي عــى
مفــردات املحور

جدول ( )9يوضح املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري ألثر االعتامد األكاديمي
للجامعة عىل اجلوانب التدريسية

أثر االعتامد األكاديمي املؤسيس عىل أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة من وجهة نظرهم
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م

يتضــح مــن اجلــدول ( )9أن أفــراد العينــة يــرون أن
االعتــاد األكاديمــي للجامعــة لــه أثــرا كبــرا عــى
مجيــع مفــردات املحــور حيــث تــراوح املتوســط
احلســايب للمفــردات بــن ( 4.39و  )4.16ويؤكــد
ذلــك أن املحــور حيتــل املرتبــة الثانيــة مــن حيــث
درجــة التأثــر مــن بــن حمــاور االســتبانة بمتوســط
حســايب قــدره ( )4.30ويرجــع ذلــك لوعــى أعضــاء
هيئــة التدريــس بأمهيــة جوانــب األداء التدريــي ،
واهتــام اجلامعــة بتقييمــه بصفــة مســتمرة مــن خــال
الطــاب ورؤســاء األقســام واملراجــع النظــر وفــرق
املراجعــة الداخليــة كــا هــو مبــن يف موضــع ســابق
مــن البحــث  ،كــا أن مفرداتــه هــي متطلبــات أساســية
لالعتــاد األكاديمــي الرباجمــي ،وخاصــة التقاريــر
الســنوية للربامــج األكاديميــة واتفقــت ()UNSW
عــى أمهيــة هــذا املحــور  ،ويــرى الباحــث أن هنــاك
بعــض املعوقــات التــي قــد حتــول دون قيامهــم هبــذا
األداء عــى الوجــه األكمــل منهــا:

طبيعــة تكويــن أعضــاء هيئــة التدريــس التــي هتتــمباجلانــب البحثــي أكثــر مــن اجلانــب التدريــي
ضعــف التغذيــة املرتــدة ألعضــاء هيئــة التدريــسعــن آدائهــم عــى الرغــم مــن تقييــم أدائهــم ســنويا
وهــذا مــا أكدتــه دراســة ( الســيد اخلميســن)2003 ،
حيــث أشــارت إىل أن مايقــدم لعضــو هيئــة التدريــس
مــن تغذيــة مرتــدة مازالــت بعيــده عــن التقويــم
املوضوعــي للكشــف عــن أوجــه القصــور وعالجهــا،
ويــرى الباحــث أن عضــو هيئــة التدريــس مــازال ال
يتقبــل تقويمــه.
النظــام املأخــوذ بــه عنــد ترقيــة أعضــاء هيئــةالتدريــس والــذى يركــز بصفــة أساســية عــى اجلانــب
البحثــي ومــن ثــم فإنــه حيظــى بالنصيــب األكــر مــن
اهتاممهــم ،وهــذا مــا أشــار إليــه زاهــر ( )1987يعــن
عضــو هيئــة التدريــس لكــى يــدرس ،ثــم يقيــم عــى
أســاس بحوثــه ،وهــذا خيلــق لديــه نوعــا من الــراع،
فهــو مطالــب بــأن يلبــى التزاماتــه التدريســية ،وجيــرى
أبحاثــه وينرشهــا حتــى يرقــى.

جدول ( )10يوضح املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وأثر االعتامد األكاديمي
للجامعة عىل جوانب البحث العلمي وخدمة املجتمع
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يتضــح مــن اجلــدول ( )10أن أفــراد العينــة يــرون
أن االعتــاد األكاديمــي للجامعــة كان لــه أثــرا كبــرا
أيضــا عــى املتوســط اإلمجــايل جلميــع مفــردات املحــور
حيــث تــراوح املتوســط احلســايب للمفــردات بــن
(3.95و )3.56وعــى الرغــم مــن أن املحــور حيتــل
املرتبــة اخلامســة مــن حيــث درجــة التأثــر بــن حمــاور
االســتبانة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة بمتوســط
حســايب قــدره ( )3.69إال أن الفــرق بينــه يف درجــة
التأثــر واملحــور الــذى احتــل املرتبــة األوىل بلــغ
( ),70وهــى درجــة قليلــة ويؤكــد ذلــك أن نســبته
تصــل إىل ( )61.50وهــى نســبة كبــرة  ،كــا يــري
أفــراد العينــة أن االعتــاد االكاديمــي للجامعــة كان لــه
األثــر األكــر يف املشــاركة يف خدمــة املجتمــع بمتوســط
حســايب مقــداره ( )3.95ويرجــع ذلــك الهتــام

عــادة خدمــة املجتمــع والتعليــم املســتمر بتحفيــز
أعضــاء هيئــة التدريــس باملشــاركة يف أنشــطتها  ،يليــه
إعــداد تنميــة املهــارات البحثيــة بمتوســط حســايب
مقــداره ( )3.81ويرجــع ذلــك لتنفيــذ عــادة
البحــث العلمــي برامــج تدريبيــة لتنميــة مهــارات
أعضــاء هيئــة التدريــس  ،بينــا جــاءت املفــردات
اخلاصــة بزيــادة اإلنتــاج البحثــي  ،ونــر أبحاثــي يف
جمــات عامليــة وتوجيــه البحــوث حلــل املشــكالت
املجتمعيــة يف املراتــب الثالثــة والرابعــة واخلامســة عــى
التــوايل لألســباب اآلتيــة:
.1كثرة األعباء التدريسية ألعضاء هيئة التدريس
.2قلــة متويــل اجلامعــة للمؤمتــرات واقتصارهــا عــى
الســعوديني فقــط
.3قلة عدد األبحاث املدعومة من اجلامعة

جدول ( )11يوضح املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وأثر االعتامد األكاديمي
للجامعة عىل جوانب دعم الطالب

يتضح من اجلدول ( )11ما ييل:
أن االعتــاد األكاديمــي للجامعــة كان لــه تأثــراكبــرا يف تفعيــل الســاعات املكتبيــة الطالبيــة بمتوســط
حســايب مقــداره ( )4.32يليــه ارشــاد الطــاب
أكاديميــا بمتوســط حســايب مقــداره ( )4.21ثــم تقــع

يف املرتبــة الثالثــة بمتوســط حســايب مقــداره ()4.07
الفقــرة التاســعة والعــرون مســاعدة الطــاب يف
تنســيق خرباهتــم ويرجــع ذلــك الهتــام اجلامعــة
باإلرشــاد األكاديمــي الطــايب قبــل وبعــد االلتحــاق
باجلامعــة مــن خــال املرشــدين األكاديميــن ويؤكــد
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الســؤال الرابــع :هــل توجــد فــروق ذات داللــة
ذلــك دراســة (بديــر)2015،
ثــم جــاءت املفردتــان "مســاعدة الطــاب عــى إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.5للرتبــة العلميــة؟مزاولــة األنشــطة الالصفيــة بمتوســط حســايب مقــداره
( )3.97و"تفعيــل التواصــل بــن الطــاب واجلامعــة لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل اســتعان الباحــث بتحليل
وأوليــاء األمــور" بمتوســط حســايب مقــداره ( )3.69التبايــن أحــادي االجتــاه ( )One Way Anovaاجلــدول
يف املرتبتــان الرابعــة واخلامســة عــى التــوايل ويرجــع اآليت يوضــح نتائــج حتليــل التبايــن أحــادي االجتــاه
ذلــك لقلــة األماكــن املخصصــة بمزاولــة االنشــطة للفــروق بــن التقديــرات الكميــة الســتجابات أفــراد
الالصفيــة باجلامعــة حتــى وقــت قريــب حلداثــة نشــأة العينــة عــى حمــاور االســتبيان الســتة
اجلامعــة
جدول ( )12نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه للفروق بني التقديرات الرقمية
الستجابات فئات عينة البحث عىل االستبانة وحماورها الستة One Way ANOVA
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مــن اجلــدول (  )12يتضــح عــدم وجــود فــروق دالــة
إحصائيــ ًا بــن آراء فئــات العينــة (أســتاذ  ،أســتاذ
مشــارك  ،أســتاذ مســاعد) ملحــاور االســتبانة ممــا
يشــر إىل تقــارب درجــة تأثــر االعتــاد األكاديمــي
عــى مجيــع أعضــاء هيئــة التدريــس بغــض النظــر
عــن رتبتهــم األكاديميــة وىف ذلــك داللــة أيضــا عــى
مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس يف أعــال االعتــاد
األكاديمــي وجلانــه املختلفــة بغــض النظــر عــن رتبتهم
األكاديميــة  ،وأيضــا لقلــة أعــداد فئــة أســتاذ الذيــن
اســتجابوا عــى االســتبانة  ،وهــذا خيتلــف مــع دراســة

( الدهشــان  ،والســييس  )2004 ،التــي تــرى وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن آراء فئــات العينــة
(أســتاذ -أســتاذ مســاعد -مــدرس) حــول درجــة
أمهيــة جوانــب األداء التدريــي  ،ويمكــن تفســر
ذلــك اســتنادا إىل اختــاف اخلــرة التدريســية لــدى
هــذه الفئــات الثــاث.
الســؤال اخلامــس :هــل توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.5راجــع للجنــس؟
لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل اســتعان الباحــث باختبار
ت T-test

جدول رقم ( )13يوضح قيمة (ف) وداللتها اإلحصائية آلراء أفراد العينة حول
درجة تأثري االعتامد األكاديمي للجامعة وفق متغري النوع (ذكر /أنثى).
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )13أنــه ال توجــد توصيات البحث:
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن آراء أفــراد العينــة
حــول درجــة تأثــر االعتــاد األكاديمــي للجامعــة يف ضــوء مــا أســفرت عنــه الدراســة احلاليــة مــن نتائــج
للمحــاور الســتة وفــق متغــر النــوع (ذكــر /أنثــى) ،يمكــن التوصيــة بــا ييل:
وهــو مــا يمكــن تفســره إىل أنــه ال توجــد اختالفــات .1وضــع خطــط التحســن الواضحــة واملحــددة
يف توزيــع مهــام االعتــاد األكاديمــي بــن أعضــاء هيئة الزمــن واملســئولية لعــاج توصيــات املركــز الوطنــي
التدريــس مــن اجلنســن وأن هنــاك مهــام مشــركة مــن للتقويــم واالعتــاد األكاديمــي مــن خــال اجلهــات
خــال جلــان يمثــل فيهــا أقســام النســاء ،ويؤكــد ذلــك الرئيســية باجلامعــة كالــوكاالت  ،ومتابعــة تنفيذهــا
أن اجلامعــة مــن طالئــع اجلامعــات الســعودية التــي بتقاريــر دوريــة مــن خــال عــادة اجلــودة وتطويــر
اســتحدثت وظيفــة وكيلــة اجلامعــة لشــئون الطالبــات ،املهــارات.
.2إعــادة التقويــم الــذايت للجامعــة بعــد ســنتني مــن
وهــذا يتفــق مــع دراســة
اآلن لضــان اســتمرارية التحســن والتطويــر؛ مــن
(الدهشان ،والسييس)2004 ،
خــال قيــام عــادة اجلــودة وتطويــر املهــارات بتوزيــع
معايــر االعتــاد املؤســي عــى جهــات اجلامعــة وفــق
نتائج البحث وتوصياته:
التخصــص عــى ســبيل املثــال املعيــار اخلــاص بضــان
نتائــج البحــث :يف ضــوء العــرض الســابق توصــل اجلــودة لعــادة اجلــودة واملعيــار اخلــاص بالبحــث
العلمــي لعــادة البحــث العلمــي  ...وهكــذا.
الباحــث إىل النتائــج اآلتيــة:
.1أن االعتــاد األكاديمــي عمليــة مســتمرة هتــدف إىل .3الســعي الســتيفاء متطلبــات االعتــاد املؤســي
التحســن املســتمر يف مجيــع نواحــي العمليــة التعليميــة للــدورة القادمــة (جتديــد االعتــاد) مــن عــام 1440
مــن خــال تشــكيل فــرق بجهــات اجلامعــة املختلفــة.
ســواء اإلداريــة أو األكاديميــة.
.2أن حصــول جامعــة املجمعــة عــى االعتــاد .4عقــد دورات تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس عــن
املؤســي يف الفــرة الزمنيــة الوجيــزة  8ســنوات عــى أثــر االعتــاد األكاديمــي املؤســي عــى آدائهــم.
الرغــم مــن كوهنــا جامعــة ناشــئة يعــد إنجــازا كبــرا.5 ،رضورة تقــدم اجلامعــة لالعتــاد األكاديمــي
وجيــب اعتبارهــا نموذجــا حيتــذى بــه عــى مســتوى الرباجمــي الســتغالل مكتســبات االعتــاد املؤســي
ويقــرح اعــداد خطــة لالعتــاد الرباجمــي تشــمل
اجلامعــات الســعودية واإلقليميــة.
.3أن االعتــاد األكاديمــي املؤســي للجامعــة أثــر برامــج متنوعــة للجامعــة .
تأثــرا إجيابيــا بدرجــة كبــرة عــى اجلوانــب الشــخصية .6االهتــام بجوانــب البحــث العلمــي يف حتفيــز
واإلداريــة وجوانــب التخطيــط والبحــث العلمــي أعضــاء هيئــة التدريــس لزيــادة انتاجياهتــم البحثيــة.
وخدمــة املجتمــع هليئــة التدريــس مــن وجهــة نظرهــم.7 .االهتــام بجوانــب املشــاركة املجتمعيــة وحتفيــز
.4أن تأثــر االعتــاد املؤســي عــى اجلوانــب املختلفــة أعضــاء هيئــة التدريــس لزيــادة مشــاركاهتم فيهــا.
ألعضــاء هيئــة التدريــس مل يتأثــر بنوعهــم (ذكــور.8 -العمــل عــى جتهيــز قاعــات التدريــس بــا يعــن
انــاث) وال برتبتهــم األكاديميــة (أســتاذ  ،أســتاذ عضــو هيئــة التدريــس عــى اســتخدام أحــدث
اســراتيجيات التدريــس خاصــة التعلــم التعــاوين.
مشــارك  ،أســتاذ مســاعد)
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.9البحــث عــن صيــغ جديــدة لتنميــة مهــارات جامعــة القاهــرة بعنــوان" :تطويــر الدراســات العليــا"،
التفاعــل بــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس مثــل يف الفــرة مــن 24-23أبريــل.
التكنولوجيــا احلديثــة والتعليــم املدمــج.
.10تنميــة مهــارات التواصــل الفعــال بــن أعضــاء .5جامعــة املجمعــة ( : )2015اخلطــة االســراتيجية
هيئــة التدريــس واملجتمــع املحــى مــن خــال وحدات الثانيــة  -2020ملخــص تنفيــذي ،اململكــة العربيــة
الســعودية .
الرشاكــة املجتمعيــة باجلامعــة.
.11توجيــه أعضــاء هيئــة التدريــس إىل االســتمرار يف
تقديــم توصيــف املقــرر يف أول حمــارضة ،وفــق نمــوذج .6خلــف اهلل  ،جاب اهلل (:)2016الســات الشــخصية
املتوفــرة يف عضــو هيئــة التدريــس اجلامعــي باجلزائــر
املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكاديمــي.
.12إجــراء املزيــد مــن الدراســات حــول قيــاس أثــر كــا يراهــا طلبــة علــم النفــس املاســر باألغــواط
االعتــاد األكاديمــي عــى اجلامعــة مــن وجهــة نظــر ،جملــة أنســنه البحــوث والدراســات  ،كليــة اآلداب
الطــاب ورؤســاء األقســام والعمــداء وغريهــم ممــن واللغــات والعلــوم االنســانية واالجتامعيــة ،جامعــة
زيــان عاشــور اجللفــة ،اجلزائــر ،ع ()15
هلــم صلــة وثيقــة بالعمليــة التعليميــة.
ديسمرب  /املجلد الثاين،2016
http://labo-splcda.com/ansana/
املراجع
.1احتــاد اجلامعــات العربيــة( : )2016دليــل ضــان
جــودة برامــج الدراســات العليــا يف اجلامعــات
العربيــة ،األمانــة العامــة الحتــاد اجلامعــات العربيــة.
.2برقــاوي ،باســم و أبــو الــرب ،عــاد ()2016
:إطــار نمــوذج لتقويــم جــودة أداء عضــو هيئــة
التدريــس  ،املؤمتــر العــريب الــدويل الســادس لضــان
جــودة التعليــم العــايل  ،جامعــة الســودان للعلــوم
والتكنولوجيــا -مجهوريــة الســودان
.3بديــر ،املتــويل إســاعيل ( : )2015دراســة تقويميــة
لإلرشــاد األكاديمــي بجامعــة املجمعــة مــن وجهــة
نظــر الطلبــة  ،جملــة كليــة الرتبيــة  ،جامعــة كفــر
الشــيخ ،ع ( .)2

.7خليــل ،ســحر فايــق ( :)2010نمــوذج مقــرح
لتقويــم أداء أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الرتبيــة
الفنيــة جامعــة حلــوان  ،املؤمتــر الســنوي (العــريب
اخلامــس ( الــدويل الثــاين) بعنــوان  :االجتاهــات
احلديثــة يف تطويــر األداء املؤســي واألكاديمــي يف
مؤسســات التعليــم العــايل النوعــي يف مــر والعــامل
العــريب  ،جامعــة املنصــورة  ،كليــة الرتبيــة النوعيــة  ،يف
الفــرة مــن  15-14أبريــل .
اخلميــي ،الســيد ســامة ( :)2003تقويــم
.8
األداء اجلامعــي :مالحظــات وتســاؤالت يف :كتــاب
األدب الرتبــوي العــريب :بعــض قضايــا التنظيــم
والبحــث واملامرســة ،اإلســكندرية ،دار الوفــاء لدنيــا
الطباعــة والنــر ،ص .319

.9الدهشــان ،مجــال عــى والســييس ،مجــال أمحــد
بديــر ،صالــح عــى  ،الرشقــاوي ،ســمرية ( :)2004تقويــم بعــض جوانــب األداء األكاديمــي
.4
( :)1996اعتــاد برامــج الدراســات العليــا  ،مؤمتــر ألعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة املنوفيــة مــن خــال
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آرائهــم ،جملــة البحــوث النفســية والرتبويــة ،كليــة املهنيــة ألســتاذ اجلامعــة يف عــر املعلوماتيــة ،مرجــع
الرتبيــة ،جامعــة املنوفيــة ،س ( ،)19ع()3
ســابق.
.10ديــاب ،إســاعيل حممــد( :)1997ورقــة
عمــل حــول مــروع خطــة مقرتحــة لتطبيــق نظــام
اجلــودة يف املجــال التعليمــي ،املؤمتــر العلمــي الثــاين
بعنــوان " :إدارة اجلــودة الشــاملة يف تطويــر التعليــم
اجلامعي"،كليــة التجــارة ببنهــا ،جامعــة الزقازيــق.

.16الشــامي ،براهيــم عبــد اهلل( :)1994بعــض مهــام
أعضــاء هيئــة التدريــس وواقــع أدائهــا كــا يدركهــا
الطــاب واألعضــاء بجامعــة امللــك فيصل باإلحســاء،
جملــة مركــز البحــوث الرتبويــة ،جامعــة قطــر الســنة
( ،)3ع (.)6

.11الــرازي ،حممــد ابــن أبــى بكــر( .)1993خمتــار .17الطفيــي ،حممــد عبــد مســلم وآخــرون()2013
الصحــاح ،دراســة وتقديــم عبــد الفتــاح الــركاوي : ،تقويــم جــودة أداء اعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة
القاهــرة ،دار املنــار.
اهلندســة  -جامعــة بابــل ضمــن مــؤرشي التخطيــط
والتنفيــذ  ،جملــة جامعــة بابــل للعلــوم اهلندســية ،
.12زاهــر ،ضيــاء الديــن ( ،)1987مســتقبل اجلامعــة العــدد ( ،)2املجلــد (، )21ص ص 791-766
ىف مــر :حتديــات وخيــارات ،الكتــاب الســنوي يف
الرتبيــة وعلــم النفــس ،املجلــد ( ،)13القاهــرة دار .18عبيــدات ،ذوقــان (: )2006البحــث العلمــي
الفكــر العــريب ،ص .230
(مفهومــه  -أدواتــه  -أســاليبه) ط ،2الريــاض  ،مكتبــة
الشــفري.
.13زيتــون ،عايــش محــود ( :)1995أســاليب
التدريــس اجلامعــي ،عــان ،دار الــروق.
.19العكـــش ،فــوزي عبــد اهلل واحلســن ،أمحــد
مصطفــى ( :)2008الرضــا الوظيفــي لــدى أعضــاء
.14ســامة ،عــادل عبــد الفتــاح  ،النبــوي ،هيئــة التدريــس يف اجلامعــات اخلاصــة واحلكوميــة يف
وأمــن حممــد (" )1997دراســة مقارنــة لنظــام األردن :دراســة مقارنــة ألعضــاء هيئــة التدريــس يف
االعتــاد اجلامعــي يف الواليــات املتحــدة وكوريــا كليــات العلــوم اإلداريــة ،جملــة املنــارة ،املجلــد (،)14
اجلنوبيــة وإمكانيــة اإلفــادة منهــا يف مجهوريــة مــر العــدد ( ،)1جامعــة آل البيــت  ،األردن
العربية"،جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة عــن شــمس،
اجلــزء(.)4
.20العمــري ،حممــد عبــد القــادر ( )2015أســباب
عــزوف أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة الريمــوك
.15ســيد ،إمــام مصطفــى ،رشيــف ،صــاح عــن اســتخدام منظومــة التعلــم اإللكــروين عــى
الديــن( : )1999األداء اجلامعــي كــا يدركــه الطــاب موقــع اجلامعــة مــن وجهــة نظرهــم ،املجلــة األردنيــة
وعالقتــه بالنمــو املهنــي وبعــض املتغــرات النفســية يف العلــوم الرتبويــة ،جملــد( ،)11عــدد(،)4ص ص
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس .املؤمتــر الســنوي 417- 426
الســادس ملركــز تطويــر التعليــم اجلامعــي  ،التنميــة .21عــوض ،عبــد الرمحــن حممــد  ،إبراهيــم ،ســمري
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عبــد الباســط ( )1997واقــع ممارســة أعضــاء هيئــة https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/
التدريــس بجامعــة األزهــر ملهــارات التدريــس announcements/Pages/image123.aspx

وأمهيتهــا ىف ضــوء آراء الطــاب .الرتبيــة ،جملــة كليــة .29املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم
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التعليــم اجلامعــي والعــايل ،تونــس.
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ملحق

التخصص:

		
اســتطالع آراء أعضــاء هيئــة التدريــس عــن أثــر اجلنسية:
االعتــاد األكاديمــي عــى جــودة أدائهــم بجامعــة
سنوات اخلربة:
املجمعــة
أوال  :البيانات األساسية :
االسم (اختياري):
النوع :ذكر .....أنثى......
الكلية:
املوقع:

ثانيــا :الرجــاء وضــع عالمــة (√) حتــت اخليــار الــذي
يعــر عــن وجهــة نظــرك للعبــارات التاليــة:
حصــول جامعــة املجمعــة عــى االعتــاد األكاديمــي
املؤسســى يؤثرعــى جــودة أداء أعضــاء هيئــة التدريــس
يف اجلوانــب اإلداريــة والشــخصية والتدريســية
والبحثيــة وخدمــة املجتمــع ودعــم الطــاب  .مادرجة
تأثــره مــن وجهــة نظــرك؟

		
الرتبة العلمية:
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األحكام الفقهية المتعلقة باألمرد

د .سلطان بن حذيفة الطوالة
األستاذ املساعد يف جامعة املجمعة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
قسم الدراسات اإلسالمية

ملخص البحث

Abstract

موضوع البحث:

Subject of the research:

يتناول البحث األحكام الفقهية املتعلقة باألمرد من حيث
النظر إليه ،أو اخللوة به ،أو إمامته ،أو ملسه ،أو تقبيله.
أهداف البحث :هيدف البحث إىل توضيح املفهوم العام
لألمرد ،كام هيدف إىل منافذ االفتتان باملردان يف صور مباحث،
وبيان األحكام الرشعية املتعلقة هبا ،وكذلك هيدف إىل إثراء
وج َعها و َد َر َسها.
الساحة العلمية ببحث حرص مسائل األمرد َ َ
منهج البحث:
املنهج الوصفي التحلييل.
أهم النتائج:
اشتمل البحث عىل عدد من النتائج ،منها :عناية الرشيعة
بحفظ األعراض وكل ما يدنّسها ،ومنها :أن كل ما أثار
الشهوة عند اآلخرين فإنه حيرم عليهم؛ سدً ا للذريعة ولذلك
وقع اتفاق الفقهاء رمحهم اهلل عىل حرمة النظر واخللوة
والتقبيل واللمس لألمرد بشهوة ،وأما بغري شهوة فاألصل
اجلواز ،ومنها :صحة إمامة األمرد بال كراهة عىل القول
الراجح.
أهم التوصيات:
اشتمل البحث عىل عدد من التوصيات ،منها :جيب عىل
الباحثني العناية باملوضوعات التي تالمس حاجيات الناس
حتى ولو كانت منثورة يف كتب الفقه فاجلمع والتحرير
والتيسري عىل طالبيها أمر من األمهية بمكان ،كام ينبغي عليهم
أن ُيظهروا احلكم الرشعي فيام قد يستحى من ذكره؛ ألهنم لو
تركوا ذلك حلق الناس من احلرج والعنت اليشء الكثري.
الكلامت املفتاحية:
(أمرد ،املردان ،شهوة).

The research deals with the jurisprudential rulings related to religion in terms of
looking at it, or by reciting it, imamating
it, touching it, or kissing it.
The objectives of the research:
The research aims at clarifying the general concept of the emerald. It also aims at
opening the doors of fascination with the
mardan in the pictures of the mabahith and
clarifying the legal rulings related thereto.
Research Methodology:
Analytical Descriptive Approach.
The most important results: The research
included a number of results, including:
the care of the Shari'a to preserve the
symptoms and all that denigrates them, including: that all that aroused lust in others
is forbidden to them; a dam for the pretext
and therefore signed the agreement of jurists may Allah have mercy on the sanctity
of consideration or , But without lust, the
original permissible, including: the health
of the Imamate without cunning to say the
most likely.
The most important recommendations:
The research included a number of recommendations, including: The researchers
should take care of topics that address the
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needs of people even if they are scattered
in the books of jurisprudence, the collection and editing and facilitation of the applicants is important, and they should show
the legitimate ruling may be forgotten ; Because if they left it to people's right of embarrassment and intransigence a lot.

عزمــت
املســائل ويدرســها دراســة مســتفيضة ،فلــذا
املقدمة
ُ
عــى بحــث هــذه املســائل بح ًثــا فقه ًيــا ،يف بحــث
احلمــد هلل وحــده ،والصــاة والســام عــى َمــن ال نبــي أســميته " :األحــكام الفقهيــة املتعلقــة باألمــرد"؛ عـ ّـل
بعــده ،وعــى آلــه وصحبــه ومــن اقتفــى أثــره ،وسـ َّلم أن يكــون ذلــك مســامهة يف نــر العلــم ،وحتقي ًقــا
للفائــدة املرجــوة منــه.
أمــا بعــد:
ـرا ...
تسـ ً
ـليم كثـ ً
فــإن الكــال والشــمول مظهــران مــن مظاهــر حماســن
الرشيعــة اإلســامية وخصائصهــا؛ حيــث إهنــا مل تــدع أمهية املوضوع:
شــي ًئا للعبــاد فيــه خــر ومصلحــة إال د ّلتهــم عليــه
إجيا ًبــا وإلزا ًمــا ،أو إرشــا ًدا وترغي ًبــا ،كــا أهنــا مل تــرك تتبني أمهية املوضوع فيام ييل:
أمـ ًـرا يعــود عليهــم بــرر ومفســدة إال حذرهتــم منــه
-1قيــام احلاجــة املاســة إىل معرفــة مثــل هــذه املســائل؛
ـذارا وترهي ًبــا.
حتريـ ًـا ،أو إنـ ً
ٍ
ولقــد اتفقــت الرشائــع الســاوية كلهــا عــى مبــدأ ليكــون املســلم عــى بصــرة مــن أمــره فيجتنــب احلرام
جلــب املصالــح ودفــع املفاســد ،مــن خــال مــا ويتقيــه ،ويســعى إىل احلــال ويرتضيه.
ُعــرف بالــرورات اخلمــس التــي مــن بينهــا حفــظ
األعــراض ممــا يدن ُّســها ،أو ينتقصهــا ،أو يعرضهــا -2انتشــار بعــض املخالفــات املتعلقــة هبــذا األمــر بــن
بعــض النــاس ،والتســاهل هبــا؛ كاللمــس واملصافحــة
للخطــر.
ويف املدونــات الفقهيــة دراســات مســتفيضة تناولــت والنظــر بشــهوة وغريهــا؛ ممــا حيــث عــى البحــث
جوانــب مــن مســائل تتعلــق بحفــظ األعــراض؛ مــن والتمحيــص.
حيــث األمهيــة ،وطريقــة حفظهــا ،وعقوبــة انتهاكهــا،
واالعتــداء عليهــا ،غــر أن هنــاك جان ًبــا ال يقــل -3تفــرد األمــرد بأحــكام خاصــة لــه وقــد أثبــت
ً
مســتقل؛ أال :وهــو " العلــاء لألمــرد بعــض األحــكام اخلاصــة ،عــى
ــوف بح ًثــا فقه ًيــا
أمهيــة ،ومل ُي
َ
مســألة املــردان التــي ال خيلــو منهــا جمتمــع ،ومل يســلم اختــاف بينهــم فيهــا؛ صيانــة لــه ،ودر ًءا للفتنــة بــه"
مــن ويالهتــا شــعب؛ إذ يشــق التحــرز منهــا؛ وبحثــت (وزارة االوقــاف والشــؤون الإلســامية بالكويــت،
عــن بحــث أو كتــاب جيمــع بــن دفتيــه املســائل الفقهية 1427هـــ. )319/1 ،
املتعلقــة باألمــرد ،فلــم أجــد بح ًثــا جيمــع شــتات
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-4وممــا يزيــد املوضــوع أمهيــة اســتنكار بقيــة الديانات القديمــة؟
األخــرى لــه ،واعتقادهــا أنــه مــن أشــد الفواحــش،
قــال ابــن تيميــة  -رمحــه اهلل  " :-وأمــا صحبــة املــردان -4مــا أهــم التدابــر الوقائيــة الرشعيــة للحــد مــن
 ..ونحــو ذلــك :فهــذا مــن أفحــش املنكــرات ،عنــد ظاهــرة االفتتــان باملــردان؟
املســلمني ،وعنــد اليهــود والنصــارى ،وغريهــم"
أهداف املوضوع:
(ابن تيمية1416 ،هـ.)542/11 ،
أسباب اختيار املوضوع:

-1توضيح املفهوم العام لألمرد.

-1ما سبقت اإلشارة إليه من األمهية.

-2بيان الضابط الفقهي لألمرد.

-2إظهــار جانــب مــن جوانــب عظمــة الفقــه -3بيــان منافــذ االفتتــان باملــردان يف صــور مباحــث،
اإلســامي وعبقريــة فقهــاء اإلســام قديـ ًـا وحدي ًثــا؛ وبيــان األحــكام الرشعيــة املتعلقــة هبــا.
حيــث ســبقوا احلضــارات اإلنســانية املختلفــة يف وضع
-4مجــع أمهــات املســائل املتعلقــة باألمــرد والتــي
احللــول الطبيعيــة الناجعــة للعديــد مــن املشــكالت
ُ
ِ
ــم دراســتها.
االجتامعيــة والتــي مــن بينهــا االفتتــان باملــردان.
ّ
نــص الفقهــاء عليهــا ومــن َث ّ
-3عــدم وجــود َمــ ْن أفــرد القضيــة ببحــث فقهــي حدود البحث:
مســتقل مؤصــل.
أن يقتــر هــذا البحــث عــى املســائل اخلاصــة باألمرد
غــره
-4إثــراء املكتبــة اإلســامية ببحــث حيــوي جديــد؛ يف كونــه أمــر ًدا ،أمــا مــا وافــق فيــه األمــر ُد
َ
فغــر داخــل ،مثــل :مســألة بيــع األمــرد َملــ ْن ُعــرف
مــن حيــث إضافــة القيمــة العلميــة.
بالفجــور ،فهــذه املســألة كغريهــا مــن ســائر املســائل
يف بيــع املبــاح ملــن يتخــذه حمر ًمــا؛ كبيــع الزبيــب ملــن
مشكلة البحث:
مخــرا ،أو بيــع اخلشــب ملــن جيعلــه معــازف
يتخــذه ً
إن هــذا البحــث يعالــج عــدة مشــكالت فقهيــة عــن وهكــذا ،أمــا املســائل األخــرى املذكــورة هنــا فهــي
ـص الفقهــاء عليهــا ،كــا أن مــا مل
طريــق اإلجابــة عــى األســئلة اآلتيــة:
خاصــة باألمــرد ونـ ّ
ـص الفقهــاء أو بعضهــم عليــه فغــر داخــل؛ كــا يف
ينـ ّ
مســألة مصافحــة األمــرد ،فلــم يتطــرق هلــا أحــد مــن
-1ما املقصود باألمرد؟ وما الضابط الفقهي له؟
الفقهــاء ،ف ُيقتــر هــذا البحــث عــى مــا اخ ُتــص بــه
ونــص عليــه الفقهــاء أو بعضهــم ،وكذلــك
األمــرد
-2هل توجد مربرات واقعية لدراسة املوضوع؟
ّ
مســألة عــورة األمــرد فــا خيتــص األمــرد بعــورة
-3هــل للقضيــة نصيــب مــن الدراســات الفقهيــة ولــذا مل يتطـ ّـرق أحــد مــن الفقهــاء إىل ذلــك ،قــال ابــن
األحكام الفقهية املتعلقة باألمرد
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عثيمــن -رمحــه اهلل " :-وال قائــل مــن أهــل العلــم أنــه الثالث:
جيــب عــى املــردان أن حيتجبــوا وأن يغطــوا وجوههــم
كتــاب (حكــم األمــرد يف اإلســام) ،أبــو احلســن آل
يف األســواق" (العثيمــن1434 ،هـــ.)24/2 ،
غــازي.
ذكــر الكاتــب هنــا التحذيــر مــن األمــرد بالشــكل
الدراسات السابقة:
العــام وبعــض النقــوالت لبعــض الســلف رمحهــم اهلل،
بعــد البحــث فيــا كُتِــب يف هــذا املوضــوع عــن طريــق فالكتــاب تربــوي ووعظــي.
فهــارس الرســائل ،وقواعــد املعلومــات يف املكتبــات بينــا هــذا البحــث فهــو بحــث جامــع ملســائل األمــرد
العامــة مل أجــد – حســب مــا اطلعــت عليــه – َمــن أفــرد املهمــة ودراســتها دراســة فقهيــة مقارنــة.
ٍ
ٍ
بحــث فقهــي ،غــر أين
برســالة ،أو
هــذا املوضــوع
وجــدت بحو ًثــا هلــا نــوع ارتبــاط يف هــذا البحــث مــع الرابع:
اختــاف جوهــري بينهــا وهــي:
كتــاب (القــول األمحــد يف حكــم النظــر إىل األمــرد)،
للدكتــور /ريــاض املســيمريي.
األول:
كتــاب (حتذيــر أهــل اإليــان مــن مصاحبــة املــردان اخلامس:
واألحــكام املتعلقــة باألمــرد) ،للدكتــور /ســعود بــن
كتــاب ( حتقيــق النظــر يف حكــم البــر) لربهــان
ملــوح ســلطان العنــزي.
مرتكــزا عــى اجلوانــب اإليامنيــة الديــن ولــد تقــي الديــن الســبكي.
جــاء هــذا الكتــاب
ً
والعقديــة يف العالقــة مــع األمــرد ،وأشــار إشــارة
يســرة إىل حكــم النظــر إليــه بدراســة ليســت مقارنــة السادس:
يف املذاهــب األربعــة.
بينــا هــذا البحــث فقــد اختــص بأهــم املســائل املتعلقة كتــاب (أحــكام العــورة والنظــر) ،للدكتــور /مســاعد
بــن قاســم الفالــح.
باألمــرد ومجعهــا ودراســتها دراســة فقهيــة مقارنة.
فقــد ا ْق ُتــر يف هــذه الكتــب عــى مســألة واحــدة مــن
مســائل األمــرد وهــي النظــر إليــه.
الثاين:
بينــا هــذا البحــث فقــد شــمل جمموعــة مــن املســائل
كتــاب( :العقــد املفــرد يف حكــم األمــرد) ،حممــد بــن الفقهيــة األخــرى.
صالــح بــن أمحــد الدجائــي الشــافعي.
جــاء هــذا الكتــاب منص ًبــا عــى التحذيــر مــن خمالطــة السابع:
والنظــر إىل األمــرد بأســلوب وعظــي تربــوي.
بحــث (اخللــوة ومــا يرتتــب عليهــا مــن أحــكام
بينام هذا البحث فقد كان دراسة فقهية.
فقهيــة) ،للدكتــور /عبــداهلل الطريقــي.
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الثامن:

احلادي عرش:

بحــث (اخللــوة ومــا يرتتــب عليهــا مــن أحــكام
فقهيــة) ،جملــة البحــوث اإلســامية – العــدد  28لعــام
1410هـ.
فقــد اقتــر الباحثــان يف هذيــن البحثــن عــى اخللــوة
عمو ًمــا وأشــارا إىل (اخللــوة باألمــرد) واقتــرا عليها.
بينــا هــذا البحــث فقــد شــمل جمموعــة مــن املســائل
الفقهيــة.

كتــاب (أحــكام األمــرد مــن كالم شــيخ اإلســام ابــن
تيميــة) عبدالرمحــن الســديس.
الكتــاب عبــارة عــن نقــوالت مــن كالم ابــن تيميــة
رمحــه اهلل يف التحذيــر مــن األمــرد ورضره عــى اآلخــر،
وليــس دراســة فقهيــة.
بينــا هــذا البحــث مجــع املســائل الفقهيــة ودرســها
دراســة فقهيــة مقارنــة.
فعليــه مل أجــد َمــن مجــع املســائل الفقهيــة املتعلقــة
باألمــرد ،ثــم درســها دراســة فقهيــة مقارنــة بــن
األئمــة األربعــة باألدلــة والرتجيــح ،ثــم أفردهــا
ببحــث مســتقل.

التاسع:
بحــث ماجســتري (األحــكام الفقهيــة املتعلقة بالشــهوة)
لعــادل املطرودي.
كان البحــث متعل ًقــا بعمــوم الشــهوة مــع األمــرد
وغــره ،وقــد أشــار إىل مســألتني يف األمــرد ومهــا:
أثــر ملــس األمــرد ،والنظــر إليــه ،وانتقــاض الوضــوء
بذلــك.
خاصــا يف األمــرد مــن جانــب،
بينــا كان هــذا البحــث ً
ومــن جانــب آخــر فيــه جمموعــة مــن األحــكام الفقهية
زيــادة عــى ذلــك.

منهج البحث:

وقــد رست يف هــذا البحــث عــى املنهــج الوصفــي
التحليــي ،كــا قمــت بجمــع أهــم املســائل ودراســتها،
ثــم مناقشــة األدلــة ،وذكــر الرتجيــح ،كــا اعتمــدت
عــى أمهــات املصــادر واملراجــع األصليــة ،وقمــت
بعــزو اآليــات وترقيمهــا ،وبيــان ســورها ،كــا
خرجــت األحاديــث الــواردة ،واعتنيــت بقواعــد
ّ
اللغــة العربيــة ،واإلمــاء ،وعالمــات الرتقيــم.
العارش:
وأخــرا أتبعــت البحــث بخامتــة ،وهــي عبــارة
ً
عــا تضمنــه
فصــل عــن (األمــرد واألحــكام املتعلقــة بــه) ،مــن عــن ملخــص أعطــت فكــرة واضحــة ّ
البحــث ،مــع إبــرازي ألهــم النتائــج والتوصيــات
املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة.
جــاء يف هــذا الكتــاب بعــض اإلشــارات اليســرة عــن التــي توصلــت إليهــا ،وأتبعــت البحــث بالفهــارس
األمــرد؛ كالتعريــف ،وحكــم النظــر ،واخللــوة مــن املتعــارف عليهــا.
غــر أدلــة ومناقشــة هلــا وترجيــح.
بينــا هــذا البحــث ذكــر مســائل فقهيــة أكثــر مــع ذكــر خطة البحث:
األدلــة واملناقشــة والرتجيــح.
يتكــون البحــث مــن مقدمــة ،ومتهيــد ،ومخســة
مباحــث ،وخامتــة ،وفهــرس:
األحكام الفقهية املتعلقة باألمرد
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املبحث الرابع:
املقدمة :وتتضمن:
أمهيــ َة املوضــوع ،وأســباب اختيــاره ،ومشــكلته ،اخللوة باألمرد.
وأهدا َفــه ،وحــدوده ،والدراسـ ِ
ومنهجــه،
ـات الســابق َة،
َ
املبحث اخلامس:
وخطتــه.
إمامة األمرد.
التمهيد :وفيه مطلبان:
اخلامتة:
املطلب األول:
وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
عناية اإلسالم بالتحذير من الوقوع يف املردان.
املطلب الثاين:
مفهوم األمرد ،وفيه أربع مسائل:
املسألة األوىل:
تعريف األمرد يف اللغة.
املسألة الثانية:
تعريف األمرد يف االصطالح.
املسألة الثالثة:
األلفاظ ذات الصلة.
املسألة الرابعة:
ضابط األمرد يف البحث.
املبحث األول:
ملس األمرد ومصافحته.
املبحث الثاين:
تقبيل األمرد.
املبحث الثالث:
النظر إىل األمرد.
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خالصــا
هــذا وأســأل اهلل تعــاىل أن يكــون هــذا العمــل
ً
لوجهــه الكريــم ،ناف ًعــا يــوم العــرض عليــه ،إنــه
ســميع جميــب ،وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد
وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
التمهيد:
املطلب األول:
عناية اإلسالم بالتحذير من الوقوع يف املردان.
إن مــن مقاصــد اإلســام ،ورســالته اخلالــدة أن حييــا
النــاس حيــاة رشيفــة ،ويعيشــوا بيئــة نقيــة ،وجمتم ًعــا
نظي ًفــا عفي ًفــا ،وقــد وضــع الشــارع احلكيــم لتحقيــق
ذلــك مــن الوســائل مــا ال يتأتــى للبــر أن هيتــدوا
ملثلــه ولــو اجتمعــوا لــه؛ ممــا يــدل داللــة قاطعــة عــى
إحاطــة علــم البــاري بــكل يشء ،وحكمتــه يف خلقــه،
ـف
ـو ال َّلطِيـ ُ
ـم َمـ ْن َخ َلـ َ
ـق َو ُهـ َ
ولطفــه يف رشعــه( َأ َل َي ْع َلـ ُ
ْ
ـر) [امللــك ،]١٤ :ومــن هــذه الوســائل:
الَبِـ ُ
ســدّ كل طريــق ُيوصــل إىل إثــارة الشــهوات يف غــر
حملهــا ،وقــد جــاء النهــي عــن االقــراب إليهــا،
الزنَــا)
(و َل َت ْق َر ُبــوا ِّ
والدنــو منهــا بقولــه تعــاىلَ :
[اإلرساء.]٣٢ :
ومــن القربــان املنهــي عنــه التعامــل مــع املــردان وهــو
األحكام الفقهية املتعلقة باألمرد
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مــن أعظــم األرضار عــى ديــن اإلنســان وأخالقــه؛ إذ
هــو الــداء العضــال ،والســم القتــال ،وإطــاق النظــر
إليهــم هــو الســم الناقــع ،والــداء العضــال ،فوجــب
التحذيــر منــه ،بــل ومــن ســلوك الســبل املفضيــة إليــه.
و" هــذا البــاب مــن أعظــم أبــواب الفتــن قــد أمهــل
كثــر مــن النــاس مراعاتــه ،فــإن الشــيطان إنــا يدخــل
عــى العبــد مــن حيــث يمكنــه الدخــول إىل أن يدرجــه
إىل غايــة مــا يمكنــه مــن الفتــن ،فإنــه ال يــأيت إىل العابــد
فيحســن لــه الزنــا يف األول وإنــا يزيــن لــه النظــر،
والعابــد والعــامل قــد أغلقــا عــى أنفســهام بــاب النظــر
إىل النســاء األجانــب؛ لبعــد مصاحبتهــن وامتنــاع
خمالطتهــن ،والصبــي خمالــط هلــا  ..فكــم قــد ّ
زل فيهــا
قــدم ،وكــم قــد ح ّلــت مــن عــزم ،وقــل مــن قــارب
هــذه الفتنــة ّإل وقــع فيهــا وعــى منهــج احلــذر مــى
ســلف هــذه األمــة وبــه أمــر العلــاء األئمــة"
(ابن اجلوزي ،د.ت ،ص.)105
وإلبــراز مــدى عمــق فقــه الســلف  -رمحهــم اهلل ،-
وســبقهم يف كشــف خطــورة هــذا األمــر مــن أقواهلــم،
وأفعاهلــم ،وتقريراهتــم ،أذكــر شــي ًئا مــن ذلــك
(الدجــاين1419 ،هـــ:)58 ،
ً
رجــا جــاء إىل اإلمــام أمحــد  -رمحــه
-1مــا ورد أن
صبــي حســن ،فقــال اإلمــام" :مــا هــذا
اهلل  -ومعــه
ّ
منــك"؟ قــال :ابــن أختــي ،قــال " :ال جتــئ بــه إلينــا
مـ ّـرة أخــرى ،وال متــش معــه يف طريــق؛ لئـ ّ
ـا يظـ ّن بــك
مــن ال يعرفــك ،وال يعرفــه ســو ًءا" (الذهبــي .)58 ،
-2مــا ورد أن ســفيان الثــوري  -رمحــه اهلل  -دخــل
احلــام فدخــل عليــه صبــي حســن الوجــه ،فقــال:
"أخرجــوه عنــي ،أخرجــوه عنــي ،فــإين أرى مــع
كل امــرأة شــيطانًا ،ومــع كل صبــي بضعــة عــر
شــيطانًا"(ابن حجر أ1407 ،.هـــ. )233 -232 /2 ،

-3مــا أورده ابــن تيميــة  -رمحــه اهلل  -يف قولــه:
وجهــا منهــا عــى بــر
"وقفــت جاريــة مل ُيـ َـر أحس ـ ُن ً
احلــايف ،فســألته عــن بــاب حــرب فدهلــا ،ثــم وقــف
عليــه غــام حســن الوجــه فســأله عــن بــاب حــرب
فأطــرق رأســه فــرد عليــه الغــام الســؤال فغمــض
عينيــه ،فقيــل لــه  :يــا أبــا نــر جاءتــك جاريــة
فســألتك فأجبتهــا ،وجــاءك هــذا الغــام فســألك فلــم
تكلمــه؟ فقــال :نعــم ،يــروى عــن ســفيان الثــوري أنــه
قــال :مــع اجلاريــة شــيطان ،ومــع الغــام شــيطانان
فخشــيت عــى نفــي شــيطانيه"
(ابن تيمية1416 ،هـ. )375/15 ،
املطلب الثاين:
مفهوم األمرد ،وفيه أربع مسائل:
املسألة األوىل :األمرد يف اللغة:
ٌ
أصــل
قــال ابــن فــارس " :امليــم والــراء والــدال
يــدل عــى َت ِ
الــيء مــن ِق ْ ِ
صحيــح ُّ
ــره أو مــا
ريــد َّ
يعلــوه مــن َش ـ َع ِره" (الــرازي1399 ،هـــ،)317 /5 ،
و َمـ َـر َد الغــا ُم مـ ْـر ًدا ،مــن بــاب :تعــب ،إذا أبطــأ نبــات
وجهــه (الفيومــي ، )568 ،وشــجرة مــرداء إذا ســقط
ورقهــا عنهــا (الفريوزآبــادي1426 ،هـــ،)407/1 ،
ويف لســان العــرب " :الشــاب الــذي بلــغ خــروج
وطــر شــاربه ،ومل تبــد حليتــه"
حليتــه،
َّ
(ابن منظور1414 ،هـ.)401/3 ،
ـمي باألمــرد؛ أل ّنــه يف عنفــوان الشــباب وأنشــطه،
وسـ ّ
ُ
ومنــه شــجرة مــرداء ،أي :ال شــوك فيهــا ،واملــرد:
األرض اخلاليــة مــن النبــات ،ومنــه اشــتقاق األمــرد؛
خللــو وجهــه عــن الشــعر
(اجلرجاين1403 ،هـ.)647/1 ،

األحكام الفقهية املتعلقة باألمرد
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املسألة الثانية:
األمرد يف االصطالح:

وهــو غــام أو جاريــة قــارب االحتــام ،ومل حيتلــم
بعــد (ابــن منظــور1414 ،هـــ.)401/3 ،

املسألة الرابعة:
عــرف الفقهــاء األمــرد بتعريفــات مــن أحســنها ضابط األمرد يف هذا البحث:
ّ
قوهلــمَ " :مـ ْن مل َتنْ ُبــت حليتــه ومل يصــل إىل َأوان إنباهتــا
ســمى أمــر ًدا هــو مــا
غال ًبــا ،وكان بحيــث لــو كان صغــرة ُا ْشــت ُِه َي ْت"
الضابــط لــكل مــا يمكــن أن ُي ّ
اشــتمل عــى قيديــن ومهــا:
(البجريمي1415 ،هـ.)11/4 ،
رشح التعريف:

القيد األول :اجلامل.

قولــه( :مل يصــل إىل أوان انباهتــا غال ًبــا) هــذا االحــراز؛ القيد الثاين :االفتتان به.
ألنــه قــد يوجــد بعــض البالغــن وربــا فيــه يشء مــن
اللحيــة ومــع ذلــك بلــغ بــه مــن اجلــال مــا جيعلــه فإذا ُوجد هذان القيدان فهو املقصود باألمرد.
حمــل فتنــة لــدى اآلخريــن ،وهــذا قليــل بالنســبة َملــن فأمــا اجلــال فهــو :مــا تعــارف عليــه النــاس ،أو
ً
مجيــا بالنســبة للناظــر وا ُملشــاهد بحســب
كان دون البلــوغ ،ولــذا جــاء االحــراز ب(غال ًبــا) .مــا كان
قولــه( :اشــتهيت) هــذا االحــراز؛ ليخــرج األمــرد طبــع النّاظــر ولــو كان أســو ًدا؛ ّ
ألن احلســن خيتلــف
اجلميــل الــذي ليــس حمـ ّ
ـا للفتنــة عنــد اآلخــر ،فــا باختــاف ال ّطبــاع (االنصــاري ز ،)112/3 ،.وبنــاء
ً
مجيــا وإن كان ُملتح ًيــا
تنطبــق األحــكام الفقهيــة عليــه ،فيجــوز لآلخــر أن عليــه فقــد يكــون الشــخص
ينظــر إليــه ،أو خيلــو بــه ونحــو ذلــك؛ لعــدم الفتنــة( .الرشبينــي ش.)407/2 ،.
وأمــا االفتتــان بــه :فحيــث يتأثــر ويفتــن الشــخص إذا
رآه ونحــو ذلــك ،كــا جــاء يف الغــرر البهيــة" :واملعتمد
املسألة الثالثة:
تقييــد مســائل األمــرد بخــوف الفتنــة؛ كالنظــر
األلفاظ ذات الصلة:
إليــه" (االنصــاري أ ، )17/1 ،.وليــس املنــع ملجــرد
االستحســان لألمــرد؛ بــل لالفتتــان بــه ،جــاء يف حتفــة
األول :األجرد:
احلبيــب " :وليــس املــراد أنــه بمجــرد الفــرق حيــرم
وهــو َمــن ال شــعر عــى جســده ،وقــد مــى أوان النظــر؛ ألن ذلــك يوجــد يف اهلــرم الــذي ال حليــة لــه،
طلــوع حليتــه (ابــن منظــور1414 ،هـــ ، )401/3 ،فيقتــي أنــه بمجــرد نظــره حيــرم ،ومل يقــل بــه أحــد؛
بــل املــراد أنــه يعــرف الفــرق مــع تأثــر ذهنــه وقلبــه
ويقــال" :األجــرد :فضــاء ال نبــات فيــه"
بجــال صورتــه" (البجريمــي1415 ،هـــ. )383/3 ،
(الفريوزآبادي1426 ،هـ.)552/1 ،
وعــى هذا فــا بــد أن يتوفــر يف األمــرد هــذان القيدان:
ً
مجيــا وال
اجلــال ،وحصــول االفتتــان بــه؛ فلــو كان
الثاين :املراهق:
حيصــل االفتتــان بــه فليــس داخـ ً
ـا يف البحــث.
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وإن كان غــر مجيــل وحتصــل الفتنــة بــه فــا يدخــل
أيضــا؛ ألنــه قــد يكــون مــن ســوء فســاد الناظــر إليــه
ً
فاملقصــود باجلــال هــو" الوصــف املستحســن عر ًفــا
لــذوي الطبــاع الســليمة"
(البجريمــي1415 ،هـــ ، )383/3 ،أو لشــدة شــهوة
وشــبق فتكــون قضيــة عــن ،ف ُيؤمــر هــو بــأال ينظــر إىل
املــردان مــا دام خيشــى عــى نفســه أن تتحــرك شــهوته
بالنظــر إليهــم (ابــن عابديــن1412 ،هـــ)408/6 ،
(الدمياطــي1418 ،هـــ.)305/3 ،
وخيرج من ذلك:
ً
أول:

املطلب األول:
حكم ملس األمرد ومصافحته.
املطلب الثاين:
أثر ملس األمرد ومصافحته عىل الوضوء.
املطلب األول:
حكم ملس األمرد ومصافحته.
ملس األمرد ومصافحته من حالني:
ال خيلو ُّ
احلال األوىل:

كبــر الســن الــذي ال شــعر فيــه فــا يقــال لــه أمــرد
(مرتــى الزبيــدي )166/9 ،؛ بــل" يقــال لــه :ثــط أن يكــون ملســه ومصافحتــه بشــهوة ،فقــد اتفــق
الفقهــاء عــى حرمــة ذلــك (ابــن عابديــن1412 ،هـــ،
(الدمياطــي1418 ،هـــ)305/3 ،
( )148/1الزرقــاين1411 ،هـــ( )177/1 ،العجييل،
(العجييل.")84/8 ،
( )79/1البجريمــي1415 ،هـــ)120/4 ،
(الدمياطي1418 ،هـ)305/3 ،
ثان ًيا:
(القليويب و عمرية1415 ،هـ)213/3 ،
ً
مجيــا لــدى الناظريــن إليــه( ،ابن مفلح أ1424 ،.هـ)112/5 ،
األمــرد الــذي ليــس
قــال ابــن عابديــن  -رمحــه اهلل  " :-واملــراد مــن كونــه (ابن تيمية1416 ،هـ)243/21 ،
صبيحــا :أن يكــون مجيـ ً
ـا بحســب طبــع الناظــر ولــو (البهــويت م ،.كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع،
ً
كان أســود؛ ألن احلســن خيتلــف باختــاف الطبائــع"  ، )16-15/5قــال ابــن تيميــة  -رمحــه اهلل:-
(ابــن عابديــن1412 ،هـــ ، )407/1 ،و"حمــل احلرمــة "وكذلــك مقدمــات الفاحشــة عنــد التلــذذ بلمســه
يف األمــرد اجلميــل ،أي :بالنســبة لطبــع الناظــر هــو حــرام باتفــاق املســلمني" (ابــن تيميــة1416 ،هـــ،
فيــا يظهــر؛ إذ ال يكــون مظنــة الفتنــة إال حينئــذ"  ،)543/11وقــال " :وكذلــك إذا مــس األمــرد
لشــهوة والتلــذذ بمــس األمــرد؛  -كمصافحتــه ونحــو
(الدمياطــي1418 ،هـــ.)305/3 ،
ذلــك  -حــرام بإمجــاع املســلمني"
(ابن تيمية1416 ،هـ.)412/11 ،
املبحث األول:
واســتدلوا عــى ذلــك :بقيــاس ملــس األمــرد
ملس األمرد ومصافحته
قياســا
ومصافحتــه عــى النظــر إىل املــرأة األجنبيــة ً
أولو ًيــا.
يندرج حتت هذا املبحث مطلبان:
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قــال النــووي  -رمحــه اهلل  " :-وقــد قــال أصحابنــا:
كل مــن حــرم النظــر إليــه حــرم مســه"
(النووي أ ،.املجموع رشح املهذب
((مــع تكملــة الســبكي واملطيعــي)))635/4 ،
(اخللــويت1423 ،هـــ ،)580/2 ،ويف منهــاج الطالبني:
"ومتــى حــرم النظــر حــرم املــس"
(النووي أ ،.املجموع رشح املهذب
((مــع تكملــة الســبكي واملطيعــي)))95/1 ،
(اخللــويت1423 ،هـــ )580/2 ،؛ بــل قــد يكــون ملســه
أشــد مــن املــرأة ،قــال الدمياطــي  -رمحــه اهلل" :وحيــرم
مصافحــة األمــرد؛ ألنــه أشــد فتنــة مــن النســاء" (ابــن
مفلــح إ1418 ،.هـــ)112/5 ،
(ابن ضويان1409 ،هـ.)131/2 ،

املطلب الثاين:
أثر ملس األمرد ومصافحته عىل الوضوء.
إذا حصــل اللمــس لألمــرد واملصافحــة بشــهوة ،فهــل
ناقضــا للوضــوء أو ال؟
يعتــر ذلــك ً
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:
القول األول:

أن ملــس األمــرد ومصافحتــه بشــهوة ال ينقــض
الوضــوء ،وهــذا مذهــب احلنفيــة
(ابن اهلامم ،)260/1 ،وكذلك الشافعية
(املاوردي1419 ،هـ)331/1 ،
(النووي أ ،.املجموع رشح املهذب
احلال الثانية:
((مع تكملة السبكي واملطيعي)))30/2 ،
أن يكــون ملســه ومصافحتــه بغــر شــهوة ،فقــد اتفــق (النووي ي1412 ،.هـ ،)24/7 ،واحلنابلة
(ابن قدامة أ1414 ،.هـ)100/1 ،
الفقهــاء عــى جــواز ذلــك
(البهــويت م ،.كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع،
(ابن عابدين1412 ،هـ)148/1 ،
( )16/5 ، 129/1البهــويت م ،)70 ،.واختــاره ابــن
(الزرقاين1411 ،هـ)177/1 ،
(البجريمــي1415 ،هـــ( )385/3 ،العجييل )79/1 ،عثيمــن  -رمحــه اهلل
(ابن عثيمني1422 ،هـ.)291/1 ،
(الدمياطــي1418 ،هـ)305/3 ،
واستدلوا عىل ذلك بدليلني:
(القليويب و عمرية1415 ،هـ)213/3 ،
(ابن تيمية1416 ،هـ)243/21 ،
(البهــويت م ،.كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع ،الدليل األول:
.)16 -15 /5
اســتدلوا عــى ذلــك :بــأن يف تعليمهــم َملــن وثــق أن انتقــاض الوضــوء بلمــس األمــرد مــن غــر شــهوة
مــن نفســه ،وقصــد تعليمهــم حســن اخللــق ونحــوه أو مصافحتــه دعــوى بحاجــة إىل دليــل معتــر ،وليــس
ثمــت دليــل عــى ذلــك
مصلحــ ًة وقــد انتفــت املفســدة
(البهــويت م ،.كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع( ،ابن قدامة أ1414 ،.هـ)100/1 ،
(البهــويت م ،.كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع،
.)154 /2
)16/5 ، 129/1
(ابن عثيمني1422 ،هـ)291/1 ،
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نوقــش :بعــدم التســليم بــأن ملــس املــرأة بشــهوة
(الزحييل. )441/1 ،
الدليل الثاين:
ينقــض الوضــوء ،وعليــه فــا يصــح القيــاس؛ لعــدم
صحــة األصــل املقيــس عليــه
أن األمــرد مــن جنــس َمــ ْن ال ينتقــض الوضــوء (ابن عثيمني1422 ،هـ.)291/1 ،
بلمســه ،فــكان مــا شــذ منــه ملح ًقــا بعمــوم اجلنــس كــا يمكــن أن ُيناقــش :بــأن قيــاس األمــرد عــى املــرأة
ليــس عــى إطالقــه فثمــت فــروق بينهــا ،ومــن ذلــك:
(املــاوردي1419 ،هـــ.)331/1 ،
نوقــش :بــأن األمــرد هــو ممــن ُيلتــذ بــه عــادة ،فيكــون
ناقضــا للوضــوء
-1أن لألمــرد أمــدً ا ينتظــر زوالــه فيــه؛ بخــاف املــرأة
ملســه ً
(االنصــاري ز.)112/3 ،.
(العدوي1414 ،هـ.)140 - 138/1 ،
وأجيــب عليــه :أنــه لــو أمكــن انتقــاض الوضــوء
باللمــس أو املصافحــة يف هــذه املســألة ألمكــن القــول -2أنــه يشــرط وجــود املحــرم للمــرأة يف مظــان
بانتقاضــه بلمــس البهيمــة للشــهوة ،وال شــك أن هــذا اخللــوة بالرجــال ولــو مل تكــن مجيلــة إال عنــد احلاجــة
ال يصــح (املــاوردي1419 ،هـــ.)331/1 ،
نحــو التعليــم ،ومل يشــرط ذلــك عنــد اخللــوة باألمــرد
(االنصــاري ز.)112/3 ،.
القول الثاين:
الرتجيح:
أن ملــس األمــرد ومصافحتــه بشــهوة ينقــض الوضــوء،
وهــذا مذهــب املالكيــة (الدســوقي )119/1 ،بعــد عــرض القولــن وأدلــة كل منهــا يظهــر أن
(العــدوي1414 ،هـــ ،)140-138/1 ،ووجــه عنــد الراجــح هــو القــول األول؛ ملــا يــي:
ً
الشــافعية (احلصنــي1994 ،م)53/1 ،
أول :أنــه مل يقــم دليــل صحيــح رصيــح عــى نقــض
(االنصــاري أ ،)138/1 ،.واملذهــب عنــد احلنابلــة الوضــوء بلمــس األمــرد بشــهوة.
(ابــن قدامــة أ1414 ،.هـــ)100/1 ،
(البهــويت م ،.كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع ،ثان ًيا:
)16/5 ،129/1
(ابــن عثيمــن1422 ،هـــ ،)280/1 ،واختــاره ابــن أن األصــل بقــاء الطهــارة حتــى يتيقــن انتقاضهــا (ابن
تيميــة (ابن تيميــة1416 ،هـــ ،244/21 ، 412/15 ،عثيمني1422 ،هـ.)291/1 ،
 ،)238/25ومالــت إليــه اللجنــة الدائمــة
(الدويش1424 ،هـ.)265/5 ،
ثال ًثا:
واســتدلوا عــى ذلــك :بقيــاس األمــرد عــى املــرأة،
بجامــع إثــارة الشــهوة يف ٍّ
كل منهــا (املــاوردي ،قــوة دليــل أصحــاب القــول األول ،وضعــف دليــل
1419هـــ( )188/1 ،النــووي أ ،.املجمــوع رشح أصحــاب القــول الثــاين ،ومناقشــته.
املهــذب ((مــع تكملــة الســبكي واملطيعــي)))37/2 ،
(ابــن تيميــة1416 ،هـــ.)244/21 ،
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( )15/3البجريمــي1415 ،هـ)120/4 ،
(البهــويت م ،.كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع،
املبحث الثاين :تقبيل األمرد
 ، )17/5وجــاء يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة" :إذا كان
الشــخص جيــد مــن نفســه شــهوة ولــذة عنــد تقبيــل
ال خيلو تقبيل األمرد من حالني:
أبنــاء أخيــه الصغــار أو ضمهــم إليــه ،فإنــه حيــرم عليــه
التقبيــل والضــم وكل مــا هييــج شــهوته"
احلال األوىل :أن يكون بشهوة.
(الدويش1424 ،هـ.)200/30 ،
ويف موطــن آخــر" :فــا ينبغــي إذا كان يف حــال
احلال الثانية :أن يكون بغري شهوة.
ال يأمــن عــى نفســه مــن أن يكــون التقبيــل بالفــم
أمــا احلــال األوىل وهــي تقبيلــه بشــهوة فقــد اتفــق لشــهوة ،وهــذا مــن بــاب ســد الذرائــع"
(الدويش1424 ،هـ.)304/17 ،
الفقهــاء عــى حرمــة ذلــك
(الزيلعي1313 ،هـ)15/3 ،
األمر الثاين:
(الزرقاين1411 ،هـ)167/1 ،
(األزهــري ،جواهــر اإلكليــل رشح خمتــر العالمــة
أن يأمــن عــى نفســه الفتنــة ،فقــد اختلــف الفقهــاء يف
الشــيخ خليــل)20/1 ،
(الدمياطــي1418 ،هـــ ، )218/4 ،قــال ابــن تيميــة ذلــك عــى قولــن:
 رمحــه اهلل " :-وكذلــك مقدمــات الفاحشــة عنــدالتلــذذ بقبلــة األمــرد هــو حــرام باتفــاق املســلمني" القول األول:
(ابــن تيميــة1416 ،هـــ.)247/32 ،
واســتدلوا عــى ذلــك :بالقيــاس عــى حرمــة تقبيــل جــواز ذلــك ،وهــذا قــول مجهــور الفقهــاء مــن احلنفيــة
املــرأة األجنبيــة (الزيلعــي1313 ،هـــ( )15/3 ،الزيلعــي1313 ،هـــ ، )15/3 ،واملالكيــة (األزهري،
(األزهــري ،جواهــر اإلكليــل رشح خمتــر العالمــة جواهــر اإلكليــل رشح خمتــر العالمــة الشــيخ خليل،
 ، )20/1وقــول عنــد الشــافعية
الشــيخ خليــل)20/1 ،
(الدمياطــي1418 ،هـــ ،)218/4 ،ومذهــب احلنابلــة
(البجريمي1415 ،هـ)120/4 ،
(البهــويت م ،.كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع( ،ابــن مفلــح أ1424 ،.هـــ. )258/2 ،
واســتدلوا عــى ذلــك :بــأن علــة التحريــم هــي اخلوف
.)17 /5
مــن الفتنــة ،فــإذا انتفــت فــا معنــى للتحريــم حينئــذٍ
(ابــن مفلح أ1424 ،.هـــ)258/2 ،
وأما احلال الثانية فال ختلو من أمرين:
(ابن تيمية1416 ،هـ. )247/32 ،
األمر األول:
القول الثاين:
َّأل يأمــن عــى نفســه الفتنــة ،فقــد اتفــق الفقهــاء عــى
قياســا عــى املــرأة (الزيلعــي1313 ،هـ ،عــدم اجلــواز ،وهــذا هــو املعتمــد عنــد الشــافعية
حرمــة ذلــك؛ ً
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(الدمياطــي1418 ،هـــ( )218/4 ،القليــويب و عمرية ،مــع علتــه وجــو ًدا وعد ًمــا (القــرايف ،)43/2 ،فــإذا
ُوجــدت الفتنــة حــرم التقبيــل ،وإذا انتفــت فــا معنــى
1415هـــ.)214/3 ،
للتحريــم.
واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
الدليل األول:

املبحث الثالث :النظر إىل األمرد

أن تقبيــل األمــرد مظنــة للشــهوة والفتنــة ،فيحــرم ال خيلو النظر إىل األمرد من حالني:
قياســا عــى تقبيــل املــرأة
ذلــك ً
احلال األوىل :أن ينظر إليه بشهوة.
(الدمياطي1418 ،هـ.)218/4 ،
يناقــش :بــأن قيــاس األمــرد عــى املــرأة عنــد الشــهوة
قيــاس ســليم ،أمــا قياســه معهــا عنــد األمــن مــن الفتنة احلال الثانية :أن ينظر إليه بغري شهوة.
فــا يصــح؛ ألن املــرأة األجنبيــة ال جيــوز تقبيلهــا مطل ًقا
عنــد أمــن الفتنــة أو عدمهــا ،بخــاف األمــرد ف ُيمنــع أمــا احلــال األوىل وهــي أن ينظــر إليــه بشــهوة فقــد
اتفــق الفقهــاء (ابــن عابديــن1412 ،هـــ)365/6 ،
عنــد الفتنــة وإذا انتفــت فــا مانــع.
(الغنيمــي( )411/1 ،الصــاوي1415 ،هـ)194/1 ،
(الرمــي1404 ،هـــ( )188/6 ،ابــن حجــر ا،.
الدليل الثاين:
1357هـــ( )198/7 ،البهــويت م ،.رشح منتهــى
ً
عمــا بقاعــدة اإلرادات املســمى دقائــق أويل النهــى لــرح املنتهــى،
أن القــول باملنــع مــن تقبيــل األمــرد
ســد الذرائــع (القــرايف ،)266/3 ،وهــي مــن القواعد 1996م( )262/2 ،املــرداوي )50/20 ،عــى حرمــة
ذلــك.
املعمــول هبــا يف الرشيعــة اإلســامية.
يناقــش :مــع التســليم هبــذه القاعــدة إال أن التحريــم ويف (العمريطي:)41/1 ،
والتحليــل ال بــد لــه مــن دليــل واضــح.
ِ
ِ
ُّ
ُــــــور
الــــذك
عو َر ُة الن َِّساء َو
َو ْ
ِ
ِ
ــــور
ور ٌة ِف َس ْب َعة ُأ ُم
		
الرتجيح:
َم ْ ُص َ
ُور َم ْع ُذك ٍ
ك ََذا ُّ
نع
ُور َو َم ْ
الذك ُ
ٍ
ج ٍ
الو َر ْع
بعــد عــرض القولــن ،وأدلــة كل منهــا يظهــر أن 		
ِم ْن ِذي َ َ
ال َأ ْم َرد َأ ْه ُل َ
الراجــح  -واهلل أعلــم  -هــو القــول األول؛ ملــا يــي:
ً
أول :قــوة مــا اســتدلوا بــه ،ومناقشــة دليــل القــول وجــاء يف بلغــة الســالك " :وأمجعــوا عــى أنــه حيــرم
النظــر لغــر امللتحــي بقصــد اللــذة ،وجيــوز لغريهــا
الثــاين.
إن أمــن الفتنــة " (الصــاوي1415 ،هـــ)194/1 ،
(األزهــري ،الثمــر الــداين رشح رســالة ابــن أيب زيــد
ثان ًيا:
القــرواين ،)161 ،ويف حاشــية اجلمــل " :وحيــرم نظــر
أن مــن القواعــد األصوليــة قاعــدة :احلكــم يــدور أمرد  ..بشــهوة إمجا ًعــا" (الرميل1404 ،هـــ)188/6 ،
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(ابــن حجــر ا1357 ،.هـــ( )198/7 ،االنصــاري ز،.
( )265/4العمريطــي.)41/1 ،
استدلوا عىل ذلك بام ييل:
الدليل األول:
ِ ِِ
ـن ي ُغ ُّضــوا ِم ـن َأبص ِ ِ
ـم
ْ ْ َ
قولــه تعــاىلُ ( :قـ ْـل ل ْل ُم ْؤمنـ َ َ
ارهـ ْ
ـى َلُـ ْ ِ
ـم َٰذلِـ َ
ـر بِـ َـا
ي َف ُظــوا ُف ُر َ
َو َ ْ
ـك َأ ْز َكـ ٰ
وج ُهـ ْ
ـم إ َّن اللََّ َخبِـ ٌ
َي ْصنَ ُع َ
ون)[النــور.]30:
وجــه االســتدالل مــن اآليــة :أن اهلل تعــاىل أوجــب
عــى املؤمنــن أن يغضــوا مــن أبصارهــم عــن كل مــا
وي ّيــج شــهوهتم ،ومــن ذلــك النظــر
ُيثــر عواطفهــمُ ،
ـوب البيهقــي -رمحــه اهلل  -بقولــه:
إىل األمــرد ،وقــد بـ ّ
"بــاب مــا جــاء يف النظــر إىل الغــام األمــرد بالشــهوة،
جــل ثنــاؤهُ ( :ق ْ
قــال اهلل ّ
ــن َي ُغ ُّضــوا ِمــ ْن
ــل لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َأبص ِ ِ
ــم َٰذلِ َ
ــم إِ َّن
ي َف ُظــوا ُف ُر َ
ْ َ
ــم َو َ ْ
ــك َأ ْزك ٰ
وج ُه ْ
اره ْ
َــى َل ُ ْ
ـر بِـ َـا َي ْصنَ ُع َ
ون)[النــور ،]30:ثــم قــال :وفتنتــه
اللََّ َخبِـ ٌ
ظاهــرة ،ال حتتــاج إىل خــر ُيب ِّينهــا وبــاهلل التوفيــق"
(البيهقــي)99/7 ،1424 ،
(ابــن امللقــن1425 ،هـــ ،)511/7 ،و" جيــب عــى
الرجــال غــض البــر عنهــم يف مجيــع األحــوال؛
لقولــه تعاىلُ (:ق ْ ِ ِ ِ
ــن ي ُغ ُّضــوا ِمــن َأبص ِ ِ
ــم
ْ ْ َ
ــل ل ْل ُم ْؤمن َ َ
اره ْ
َــى َل ُ ْ ِ
ــم َٰذلِ َ
ــر
ي َف ُظــوا ُف ُر َ
َو َ ْ
ــك َأ ْزك ٰ
وج ُه ْ
ــم إ َّن اللََّ َخبِ ٌ
ــا َي ْصنَ ُع َ
ــون) [النــور ،]30:إال لغــرض صحيــح
بِ َ
رشعــي"(وزارة االوقــاف والشــؤون الإلســامية
بالكويــت1427 ،هـــ.)365/42 ،

الدليل الثالث:
القيــاس عــى النظــر إىل املــرأة األجنبيــة بشــهوة ،قــال
ابــن تيميــة  -رمحــه اهلل  " :-الصبــي األمــرد املليــح
بمنزلــة املــرأة األجنبيــة يف كثــر مــن األمــور ..،وال
جيــوز النظــر إليــه عــى هــذا الوجــه  -يعنــي بشــهوة
باتفــاق  ..بــل حيــرم عنــد مجهورهــم النظــر إليــه عنــدخــوف ذلــك" (ابــن تيميــة1416 ،هـــ)202/3 ،؛
بــل قــد يكــون أشــد ،جــاء يف حتفــة احلبيــب " :ونظــر
األمــرد أشــدّ إثـ ًـا مــن نظــر األجنبيــة"
(البجريمــي1415 ،هـــ ،)115/4 ،ويف روح املعــاين:
"ورضر النظــر يف األمــرد أشــد المتنــاع الوصــول يف
الــرع؛ ألنــه ال حيــل االســتمتاع باألمــرد أبــدً ا".

وأمــا احلــال الثانيــة وهــي أن ينظــر إليــه بغــر شــهوة
فقــد اتفــق الفقهــاء
(ابن عابدين1412 ،هـ)407/1 ،
(الغنيمــي( )411/1 ،النفــراوي)70/8 ،1415 ،
(الرشبينــي ش )49-47/3 ،.عــى جــواز ذلــك ،قــال
ابــن الق َّطــان  -رمحــه اهلل " :-وأمجعــوا عــى جــوازه
بغــر قصــده اللــذة ،والنَّاظــر مــع ذلــك ِآم ـ ٌن الفتنــة"
(ابــن عابديــن1412 ،هـــ.)260/2 ،
وجــاء يف الفقــه اإلســامي وأدلتــه " :يبــاح باتفــاق
املذاهــب نظــر الرجــل للرجــل ولــو أمــرد إذا أمــن
الشــهوة إىل مجيــع بدنــه إال العــورة :وهــي مــا بــن
الــرة والركبــة" (الزحيــي.)2655/4 ،
واســتدلوا عــى ذلــك :بعــدم الدليــل عــى التحريــم
واألصــل احلــل ،قــال ابــن تيميــة  -رمحــه اهلل :-
"والثــاين :مــا جيــزم أنــه ال شــهوة معــه؛ كنظــر
الدليل الثاين:
الرجــل الــورع إىل ابنــه احلســن ،وابنتــه احلســنة ،وأمــه
مــا ســبق مــن نقــل اإلمجــاع عــى حتريــم النظــر إىل احلســنة ..،وعــى هــذا نظــر مــن ال يميــل قلبــه إىل
املــردان كــا كان الصحابــة ريض اهلل عنهــم ،وكاألمــم
األمــر بقصــد الشــهوة.
الذيــن ال يعرفــون هــذه الفاحشــة؛ فــإن الواحــد مــن
هــؤالء ال يفــرق مــن هــذا الوجــه بــن نظــره إىل ابنــه،
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وابــن جــاره ،وصبــي أجنبــي ال خيطــر بقلبــه يشء مــن
الشــهوة؛ ألنــه مل يعتــد ذلــك وهــو ســليم القلــب مــن
قبــل ذلــك" (ابــن تيميــة1416 ،هـــ.)416/15 ،
ويف (الغــزايل " : )416/15 ،ولســنا نقــول إن وجــه
الرجــل يف حقهــا عــورة كوجــه املــرأة يف حقــه؛ بــل
هــو كوجــه الصبــي األمــرد يف حــق الرجــل ،فيحــرم
النظــر عنــد خــوف الفتنــة فقــط ،فــإن مل تكــن فتنــة
فــا؛ إذ مل يــزل الرجــال عــى ممــر الزمــان مكشــويف
الوجــوه".

(الصاوي1415 ،هـ)194/1 ،
(البجريمي1415 ،هـ)324/3 ،
(القليويب و عمرية1415 ،هـ)57/4 ،
(ابن مفلح أ1424 ،.هـ)113/5 ،
(البهــويت م ،.كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع،
.)15 -12 /5
جــاء يف أســنى املطالــب " :وكــا حيــرم النظــر إليــه
حتــرم اخللــوة بــه ..فإهنــا  -اخللــوة  -أفحــش وأقــرب
إىل املفســدة" (االنصــاري ز.)112/3 ،.

املبحث الرابع :اخللوة باألمرد

الدليل الثاين:

قيــاس اخللــوة باألمــرد عــى اخللــوة باملــرأة (ابــن
ال ختلو اخللوة باألمرد من حالني:
مفلــح أ1424 ،.هـــ ،)113/5 ،فكــا حيــرم اخللــوة
باملــرأة األجنبيــة فكذلــك األمــرد؛ بجامــع خشــية
احلال األوىل :إذا مل يأمن الفتنة عىل نفسه.
الفتنــة ،قــال النــووي  -رمحــه اهلل  " :-اخللــوة باألمــرد
األجنبــي احلســن كاملــرأة فتحــرم اخللــوة بــه حيــث
احلال الثانية :إذا أمن الفتنة عىل نفسه.
حرمــت باملــرأة إال إذا كان يف مجــع مــن الرجــال
أمــا احلــال األوىل وهــي اخللــوة باألمــرد مــع عــدم املصونــن" (النــووي أ ،.املنهــاج رشح صحيــح مســلم
أمــن الفتنــة :فقــد اتفــق الفقهــاء عــى حرمــة ذلــك بــن احلجــاج1392 ،هـــ.)109/9 ،
وحــرم العلــاء اخللــوة مــع
ويف حتفــة احلبيــب" :
(ابن عابدين1412 ،هـ)233/5 ،
ّ
قياســا عــى
(الصاوي1415 ،هـ)194/1 ،
األمــرد يف بيــت ،أو حانــوت ،أو محــام ً
املــرأة" (البجريمــي1415 ،هـــ)115/4 ،
(البجريمي1415 ،هـ)324/3 ،
(ابن ضويان1409 ،هـ.)131/2 ،
(القليويب و عمرية1415 ،هـ)57/4 ،
(ابن مفلح أ1424 ،.هـ)113/5 ،
(البهــويت م ،.كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع ،الدليل الثالث:
.)15 -12 /5
مــا حيصــل مــع األمــرد مــن الــرور والفتــن والقبائــح
واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
مــا ال حيصــل مــن النســاء؛ بــل ويســهل يف حقــه مــن
طرائــق الريــب مــا ال يســهل يف حــق النســاء ،فــكان
الدليل األول:
بالتحريــم أوىل وأليــق ،وبالزجــر عــن خمالطتــه والنظــر
إليــه أحــق (البجريمــي1415 ،هـــ.)115/4 ،
أن اخللوة باألمرد كالنَّظر
(ابن عابدين1412 ،هـ)233/5 ،
األحكام الفقهية املتعلقة باألمرد
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وأمــا احلــال الثانيــة وهــي عنــد أمــن الفتنــة فقــد عابديــن1412 ،هـــ)251 -250/5 ،
(جلنة علامء1310 ،هـ)520/4 ،
اختلــف الفقهــاء يف هــذه املســـألة عــى قولــن:
القــول األول :حرمــة اخللــوة باألمــرد مطل ًقــا ،وهــذا (القليويب و عمرية1415 ،هـ.)183/4 ، 296/3 ،
وجــه عنــد املالكيــة (الثعلبــي1428 ،هـــ)343/2 ،
(الصــاوي1415 ،هـــ ،)1194/1 ،والصحيــح عنــد القول الثاين:
الشــافعية (الرشبينــي ش)131/3 ،1415 ،.
جــواز اخللــوة باألمــرد إذا أمنــت الفتنــة ،وهــذا
(الرميل1404 ،هـ)193/6 ،
(القليــويب و عمــرة1415 ،هـــ ،)58/4 ،ومذهــب مذهــب احلنفيــة (ابــن عابديــن1412 ،هـــ)861/5 ،
(جلنــة علــاء1310 ،هـــ ،)330/5 ،واملالكيــة
احلنابلــة (ابــن مفلــح أ1424 ،.هـــ)158/5 ،
(البهــويت م ،.كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع( ،الثعلبــي1428 ،هـــ)343/2 ،
 ، )16-15/5واختيــار ابــن تيميــة  -رمحــه اهلل ( -ابــن (الصــاوي1415 ،هـــ ،)194/1 ،والروايــة الثانيــة
تيميــة1416 ،هـــ .)544-542/11 ،248/32 ،عنــد الشــافعية (الرشبينــي ش)131/3 ،1415 ،.
(الرمــي1404 ،هـــ.)193/6 ،
واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
قــال يف (ابــن عابديــن1412 ،هـــ " :)861/5 ،وأ َّمــا
اخللــوة والنَّظــر إليــه ال عــن شــهوة فــا بــأس بــه ولــذا
الدليل األول:
مل ُي ْؤ َمـ ْـر بالنّقــاب".
مــا رواه جابــر بــن عبــد اهلل -ريض اهلل عنــه  -قــال :قال وقــال يف (الصــاوي1415 ،هـــ " :)194/1 ،وأمــا
رســول اهلل( :مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر ،فــا اخللــوة باألمــرد فحــرام عنــد الشــافعية ولــو أمنــت
خيلــون بامــرأة ليــس معهــا ذو حمــرم منهــا ،فــإن ثالثهــا الفتنــة ،وقــال الفاكهــاين مقتــى :املذهــب ال حيــر"
اســتدلوا عــى ذلــك :بــأن أحــوال النــاس وخمالطــة
الشــيطان) (بن حنبــل1421 ،هـــ. )19/23 ،
وجــه االســتدالل مــن احلديــث :أن احلديــث َّ
دل عــى الصبيــان مــن عــر الصحابــة ريض اهلل عنهــم إىل اآلن
أن َخلــوة الرجــل مــع املــرأة مشــاركة للشــيطان؛ ممــا يــدل عــى إباحــة اخللــوة هبــم
يــدل عــى حرمــة اخللــوة باملــرأة ،ويف املــرد مــن يفــوق (الرشبيني ش.)131/3 ،1415 ،.
النســاء؛ حلســنه ،والفتنــة بــه أعظــم ،فـ ّ
ـدل عــى حتريــم يناقش من وجهني:
اخللــوة بــه.
الوجه األول:
الدليل الثاين:
أن هــذه األحــوال قــد تكــون حلاجــة ،أو لكــون
أن يف خمالطــة املــردان طري ًقــا إىل القبــح وفعــل الــر املقصــود باألمــرد مــن مل تنبــت حليتــه؛ خال ًفــا للجميــل
مهــا كانــت منزلــة املختلــط معــه (البجريمــي ،احلســن الوجــه.
1415هـــ ،)323/3 ،واألصــلَّ :
أن كل مــا كان ســب ًبا
للفتنــة فإنَّــه ال جيــوز ،حيــث جيــب ســدُّ َّ
الذريعــة
إىل الفســاد إذا مل ُيعارضهــا مصلحــة راجحــة (ابــن
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مذهــب احلنابلــة (ابــن مفلــح أ1424 ،.هـــ)440/2 ،
الوجه الثاين:
(املــرداوي)388/4 ،
(ابن مفلح إ1418 ،.هـ)288/2 ،
أن املخالطة ال يلزم منها وجود اخللوة.
الرتجيــح :بعــد عــرض القولــن وأهــم أدلــة كل منهــا (الرحيباين1961 ،م.)693/1 ،
يظهــر أن الراجــح حرمــة اخللــوة هبــم لغــر حاجــة وقــال يف (ابــن مفلــح أ1424 ،.هـــ" )440/2 ،
وتكــره إمامــة مــن يــرع ،نــص عليــه ،قــال مجاعــة:
وجوازهــا مــع احلاجــة إذا أمنــت الفتنــة ملــا يــي:
ً
أول :أن التحريــم مــع عــدم احلاجــة إىل اخللــوة فيــه ومــن تضحــك صورتــه أو رؤيتــه ،وقيــل :واألمــرد".
ويستدل هلم بام يأيت:
ســد للذرائــع وهــو أقــرب لالحتيــاط.
الدليل األول:

ثان ًيا:

صحت
محــل األدلــة املحرمــة للخلــوة عــى حــال اخلــوف مــن عــدم الدليــل عــى الكراهــة ،واألصــل أن مــن َّ
صحــت إمامتــه بــا كراهة.
الفتنــة.
صالتــه َّ
املبحث اخلامس :إمامة األمرد

الدليل الثاين:

حترير حمل النزاع:

أن الكراهــة حكــم رشعــي فــا تثبــت إال بدليــل
رشعــي.

اتفــق الفقهــاء عــى صحــة إمامــة األمــرد؛ ألن كل
صحــت إمامتــه ،فاألمــرد تصــح
صحــت صالتــه َّ
مــن َّ
صالتــه يف نفســه فتصــح صالتــه لغــره (الكاســاين،
)158-157/1 ،1406
(جلنة علامء1310 ،هـ)183/1 ،
(العبدري1416 ،هـ)83/1 ،
(الرميل1404 ،هـ)193/6 ،
(ابن قدامة أ1388 ،.هـ)185/2 ،
(البهــويت م ،.كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع،
. )473/1
واختلفوا يف الكراهة من عدمها عىل قولني:

القول الثاين:

كراهــة إمامــة األمــرد ،وهــذا مذهــب احلنفيــة (ابــن
عابديــن1412 ،هـــ ،)562/1 ،والظاهــر مــن مذهب
املالكيــة ،ومذهــب الشــافعية
(الدمياطي1418 ،هـ)60/2 ،
(البجريمي1415 ،هـ)315/2 ،
(العجييل ،)519/1 ،ورواية عند احلنابلة
(ابن مفلح أ1424 ،.هـ)440/2 ،
(ابن مفلح إ1418 ،.هـ.)288/2 ،
قــال يف (ابــن عابديــن1412 ،هـــ " :)562/1 ،قولــه:
وكــذا تكــره خلــف أمــرد ،الظاهــر :أهنــا تنزهييــة
القول األول:
أيضــا." ...
ً
عــدم كراهــة إمامــة األمــرد ،وهــذا الظاهــر مــن وقــال يف (الطحطــاوي " :)204/1 ،1418 ،وتكــره
األحكام الفقهية املتعلقة باألمرد
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الصــاة خلــف أمــرد".
نصــا يف ذلــك غــر أين وجــدت
ومل أجــد للاملكيــة ً
مفهومــه كــا يف (النفــراوي " :)150/1 ،1415 ،وال
تتلــذذ بســاع كالم ام ٍ
ِ
حي ُّ
َّ
ــرأة ،ولــو
أيضــا أن
ــل لــك ً
ْ
بالقــرآن حيــث كانــت ال َ ِ
تـ ُّـل لــك ..ومثــل املــرأة يف
حرمــة ال َّت َل ّ ِ
ــر ُد".
ــذذ بكالمهــا األَ ْم َ
ُْ
وقــال يف (الدمياطــي1418 ،هـــ " : )60/2 ،من يكره
االقتــداء بــه ،وكونــه خيشــى االفتتــان بــه لفــرط مجالــه،
وهــو أمــرد ،أو خيشــى هــو افتتا ًنــا ممــن هــو كذلــك".
وقــال يف (ابــن مفلــح أ1424 ،.هـــ: )440/2 ،
"وتكــره إمامــة مــن يــرع ،نــص عليــه .قــال مجاعــة:
ومــن تضحــك صورتــه أو رؤيتــه ،وقيــل :واألمــرد".
واستدلوا عىل ذلك :بأن األمرد حمل فتنة
(ابن عابدين1412 ،هـ)246/4 ،
(وزارة االوقــاف والشــؤون الإلســامية بالكويــت،
1427هـــ ، )211/6 ،وقــد جــاء اإلســام ب" ســد
الذرائــع"؛ خلشــية االفتتــان بــه.
قــال يف (ابــن عابديــن1412 ،هـــ " : )246/4 ،قــال
الرمحتــي :أن املــراد بــه الصبيــح الوجــه؛ ألنــه حمــل
أيضــا :إذا كان أعلــم القــوم
الفتنــة ،وهــل يقــال هنــا ً
تنتفــي الكراهــة :فــإن كانــت علــة الكراهــة خشــية
الشــهوة وهــو األظهــر فــا ،وإن كانــت غلبــة اجلهــل
أو نفــرة النــاس مــن الصــاة خلفــه فنعــم فتأمــل ".
يناقــش :بــأن كــون األمــرد حمــل فتنــة ال يعنــي
كراهــة الصــاة خلفــه ،فالفتنــة أمــر خــارج عــن
ماهيــة الصــاة ،وقــد رتَّــب النبــي صــى اهلل عليــه
األولويــة باإلمامــة وجعــل العــرة باألقــرأ
وســ َّلم ْ
(النيســابوري )465/1 ،وهكــذا.
الرتجيــح :بعــد عــرض القولــن ،ودليــل كل منهــا،
يظهــر أن الراجــح  -واهلل أعلــم  :-جــواز إمامــة
األمــرد بــا كراهــة؛ لقــوة مــا اســتدلوا بــه ،ومناقشــة
دليــل القــول الثــاين.
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اخلامتة
يف ختــام هــذا البحــث أذكــر أهــم النتائــج التــي
توصلــت إليهــا وهــي كالتــايل:
عنايــة الرشيعــة اإلســامية بحفــظ األعــراض،واحلــث عــى جتنــب كل مــا يدنّســها ويشــينها ،ومــن
ذلــك الوقــوع يف شــباك املــردان.
أن املقصــود باألمــرد يف هــذا البحــثَ " :مـ ْن مل َتنْ ُبــتحليتــه ومل يصــل إىل َأوان إنباهتــا غال ًبــا ،وكان بحيــث
لــو كان صغــرة ُا ْش ـت ُِه َي ْت".
أن الفقهــاء متفقــون عــى حتريــم ملــس وتقبيــلواخللــوة والنظــر إىل األمــرد بشــهوة ،وإن كان بغــر
شــهوة فاألصــل اجلــواز يف اجلملــة.
أن الراجــح مــن كالم أهــل العلــم عــدم انتقــاضالوضــوء بلمــس األمــرد بشــهوة.
صحــة إمامــة األمــرد بــا كراهــة عــى املختــار مــنقـ َ
ـول أهــل العلــم.
التوصيات:
يمكــن أن أخلــص مــن هــذا البحــث إىل عــدد مــن
التوصيــات ،منهــا:
-1جيــب عــى الباحثــن العنايــة باملوضوعــات التــي
تالمــس حاجيــات النــاس حتــى ولــو كانت منثــورة يف
كتــب الفقهــاء ،فــإن مجعهــا وحتريرهــا يف وعــاء واحــد
مــن األمهيــة بمــكان؛ للتيســر عــى طالبيهــا.
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أيضــا أن ُيظهــروا احلكــم .6ابــن حجــر  ،أمحــد بــن حممــد عــي اهليتمــي.
-2ينبغــي عــى الباحثــن ً
الرشعــي فيــا قــد ُيســتحى مــن ذكــره؛ ألهنــم لــو (1407هـــ) .الزواجــر عــن اقــراف الكبائــر .دار
تركــوا ذلــك حلــق النــاس مــن احلــرج والعنــت الــيء الفكــر.
الكثــر ،فالكتابــة عنــه ،والبحــث فيــه ليــس بِدْ ًعــا مــن
القــول؛ بــل إنــه ممــا ينبغــي أن ينــري لــه الباحثــون.7 ،ابــن ضويــان ،إبراهيــم بــن حممــد بــن ســامل.
ً
بــدل مــن تركــه يســترشي يف النــاس بحجــة أن (1409هـــ) .منــار الســبيل يف رشح الدليــل.
(زهري الشاويش ،املحرر) املكتب اإلسالمي.
حتــب ســاعه!.
النفــوس تأنــف مــن ذكــره ،وال
ُّ
هــذا مــا ظهــر يل مــن خــال البحــث ،واهلل أعلــم،
وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه .8ابــن عابديــن  ،حممــد أمني بــن عمــر بــن عبدالعزيز.
(1412هـــ) .رد املحتــار عىل الــدر املختار
أمجعــن.
(املجلد  .)2بريوت :دار الفكر.
املراجع
.9ابــن عبــد الــر  ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــداهلل بــن
.1ابــن اجلــوزي ،أبــو الفــرج عبدالرمحــن بــن أيب حممــد القرطبــي1400( .هـــ) .الــكايف يف فقــه أهــل
احلســن( .بــا تاريــخ) .ذم اهلــوى( .مصطفــى املدينــة (املجلــد ( .)2حممــد حممــد أحيــد ولــد ماديــك
املوريتــاين ،املحــرر) الريــاض :مكتبــة الريــاض
عبدالواحــد ،املحــرر)
احلديثــة.
.2ابــن امللقــن  ،رساج الديــن أبو حفــص1425( .هـ).
البــدر املنــر يف ختريــج األحاديــث واآلثــار الواقعــة يف .10ابــن عثيمــن  ،حممــد بــن صالــح بــن حممــد.
(1422هـــ) .الــرح املمتــع عــى زاد املســتقنع .دار
الــرح الكبــر .الريــاض :دار اهلجــرة.
ابــن اجلــوزي.
.3ابــن اهلــام  ،كــال الديــن حممــد بــن عبدالواحــد
الســيوايس( .بــا تاريــخ) .فتــح القديــر .دار الفكــر.11 .ابــن قدامــة  ،أبــو حممــد موفــق الديــن عبــداهلل بــن
امحد بــن حممــد1388( .هـــ) .املغنــي .مكتبــة القاهرة.
.4ابــن تيميــة ،أمحــد عبداحلليــم1416( .هـــ) .جممــوع
الفتــاوى( .عبدالرمحــن حممــد ابــن قاســم ،املحــرر) .12ابــن قدامــة  ،أبــو حممــد موفــق الديــن عبــداهلل بــن
املدينــة املنــورة :جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف امحــد1414( .هـــ) .الــكايف يف فقــه اإلمــام أمحــد .دار
الكتــب العلميــة.
الرشيــف.
.5ابــن حجــر  ،امحــد بــن حممــد بــن عــي اهليتمــي.13 .ابــن مفلــح  ،أبــو عبــداهلل حممــد بــن مفلــح بــن
(1357هـــ) .حتفــة املحتــاج يف رشح املنهــاج .مــر :حممــد بــم مفــرج املقــديس1424( .هـــ) .كتــاب
الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لعــاء الديــن عــي
املكتبــة التجاريــة الكــرى.
بــن ســليامن املــرداوي( .عبــداهلل عبداملحســن الرتكــي،
األحكام الفقهية املتعلقة باألمرد
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املحــرر) مؤسســة الرســالة.

مؤسســة الرســالة.

.14ابــن مفلــح ،إبراهيــم بــن حممــد بــن عبــداهلل بــن .22البهــويت  ،منصــور بــن يونــس1996( .م) .رشح
منتهــى اإلرادات املســمى دقائــق أويل النهــى لــرح
حممــد1418( .هـــ) .املبــدع يف رشح املقنــع.
املنتهــى .بــروت :عــامل الكتــب.
بريوت :دار الكتب العلمية.
.15ابــن منظــور ،أبــو الفضــل حممــد بــن مكــرم .23البهــويت  ،منصــور بــن يونــس( .بــا تاريــخ).
بــن عــي1414( .هـــ) .لســان العــرب (املجلــد  .)3كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع .دار الكتــب
العلميــة.
بــروت :دار صــادر.
.16األزهــري  ،صالــح عبدالســميع( .بــا تاريــخ).24 .البهــويت  ،منصــور يونــس( .بــا تاريــخ).
الثمــر الــداين رشح رســالة ابــن أيب زيــد القــرواين .الــروض املربــع رشح زاد املســتقنع ومعــه :حاشــية
الشــيخ العثيمــن وتعليقــات الشــيخ الســعدي.
بــروت :املكتبــة الثقافيــة.
(عبدالقدوس حممد نذير ،املحرر) دار املؤيد.
.17األزهــري  ،صالــح عبدالســميع( .بــا تاريــخ).
جواهــر اإلكليــل رشح خمتــر العالمــة الشــيخ خليل.25 .البيهقــي  ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن.)1424( .
الســنن الكــرى (املجلــد .)3
بــروت :املكتبــة الثقافيــة.
(حممد عبدالقادر عطا ،املحرر)
.18االنصــاري  ،أبــو حييــى زكريــا بــن حممــد بــن بريوت :دار الكتب العلمية.
أمحــد( .بــا تاريــخ) .الغــرر البهيــة يف رشح البهجــة
.26الثعلبــي  ،أبــو حممــد عبدالوهــاب بــن عــي بــن
الورديــة .املطبعــة امليمنيــة.
نــر البغــدادي املالكــي1428( .هـ) .رشح الرســالة.
.19االنصــاري  ،زكريــا( .بــا تاريــخ) .أســنى (أبــو الفضــل امحــد بــن عــي الدميــايض  ،املحــرر)
املطالــب يف رشح روض الطالــب .بــروت :دار دار ابن حزم.
املعرفــة.
.27اجلرجــاين  ،عــي بــن حممــد بــن عــي الزيــن
.20البجريمــي  ،ســليامن1415( .هـــ) .حتفــة احلبيــب الرشيــف1403( .هـــ) .التعريفــات.
عــى رشح اخلطيــب = حاشــية البجريمــي عــى (مجاعــة مــن العلــاء بــإرشاف النــارش ،املحــرر)
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
اخلطيــب .دار الفكــر.
.21بــن حنبــل  ،ابــو عبــداهلل امحــد بــن حممــد.28 .احلصنــي  ،ابــو بكــر حممــد بــن عبداملؤمــن بــن
(1421هـــ) .مســند اإلمــام امحــد بــن حنبــل .حريــز بــن معــى احلســيني1994( .م) .كفايــة األخيار
(شــعيب األرنــاؤوط  ،و عــادل مرشــد ،املحــررون) يف حــل غايــة االختصــار( .،عــي عبداحلميــد بلطجــي،
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و حممــد وهبــي ســليامن ،املحــررون)
دمشق :دار اخلري.

املكتــب اإلســامي.

.37الرمــي ،ابــو العبــاس شــهاب الديــن حممــد بــن
.29اخللــويت  ،عبدالرمحــن بــن عبــداهلل بــن امحــد امحــد بــن محــزة الرمــي1404( .هـــ) .هنايــة املحتــاج
البعــي1423( .هـــ) .كشــف املخــدرات والريــاض إىل رشح املنهــاج .بــروت :دار الفكــر.
املزهــرات لــرح أخــر املختــرات.
.38الزحيــي  ،وهبــة مصطفــى( .بــا تاريــخ) .الفقــه
(حممد العجمي ،املحرر) دار البشائر اإلسالمية.
اإلســامي وأدلتــه َّ
الشع َّيــة واآلراء
(الشــامل لألد ّلــة َّ
ـم النَّظر َّيــات الفقه َّيــة وحتقيــق األحاديث
.30الدجــاين ،أبــو الفتــح1419( .هـــ) .العقــد املفــرد املذهب َّيــة وأهـ ّ
يف حكــم األمــرد( .مــازن ســامل باوزيــر ،املحــرر) دار النَّبو َّيــة وخترجيهــا) .دمشــق :دار الفكــر.
املغنــي.
.39الزرقــاين  ،حممــد بــن عبدالباقــي بــن يوســف.
.31الدســوقي  ،حممــد أمحــد( .بــا تاريــخ) .حاشــية (1411هـــ) .رشح الزرقــاين عــى موطأ اإلمــام مالك.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
الدســوقي عــى الــرح الكبــر .دار الفكــر.
.32الدمياطــي  ،عثــان حممــد البكــري1418( .هـــ).40 .الزيلعــي  ،عثــان عــي1313( .هـــ) .تبيــن
احلقائــق رشح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي.
إعانــة الطالبــن عــى حــل ألفــاظ فتــح املعــن
(هــو حاشــية عــى فتــح املعــن بــرح قــرة العــن القاهــرة بــوالق :املطبعــة األمرييــة الكــرى.
بمهــات الديــن) .دار الفكــر للطباعــة والنــر
.41الرشبينــي  ،شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد
والتوزيــع.
اخلطيــب الشــافعي .)1415( .مغنــي املحتــاج إىل
.33الدويــش  ،أمحــد بــن عبدالــرزاق1424( .هـــ) .معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج .دار الكتــب العلميــة.
فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء.
.42الرشبينــي  ،شــمس الديــن حممــد( .بــا تاريــخ).
الريــاض :دار املؤيــد.
اإلقنــاع يف حــل ألفــاظ أيب شــجاع.
.34الذهبــي  ،شــمس الديــن( .بــا تاريــخ) .الكبائــر .بريوت :دار الفكر.
بــروت :دار النــدوة اجلديــدة.
.43الصــاوي  ،أمحــد1415( .هـــ) .بلغــة الســالك
.35الــرازي  ،أمحــد بــن فــارس1399( .هـــ) .معجــم ألقــرب املســالك( .حممــد عبدالســام شــاهني،
املحــرر) بــروت :دار الكتــب العلميــة.
مقاييــس اللغــة .دار الفكــر.
.36الرحيبــاين  ،مصطفــى الســيوطي1961( .م).44 .الطحطــاوي  ،امحــد حممــد .)1418( .حاشــية
مطالــب أويل النهــى يف رشح غايــة املنتهــى .دمشــق :الطحطــاوي عــى مراقــي الفــاح رشح نــور اإليضاح.
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(حممــد عبدالعزيــز اخلالــدي ،املحــرر)
بريوت :دار الكتب العلمية.

الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع.

.53الفيومــي  ،أمحــد حممــد( .بــا تاريــخ) .املصبــاح
.45العبــدري  ،حممــد بــن يوســف بــن أيب القاســم .املنــر يف غريــب الــرح الكبــر .بــروت :املكتبــة
العلميــة.
(1416هـــ) .التــاج واإلكليــل ملختــر خليــل.
دار الكتب العلمية.
.54القــرايف ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن
.46العثيمــن  ،حممــد صالــح1434( .هـــ) .فتــاوى إدريــس بــن عبدالرمحــن( .بــا تاريــخ) .الفــروق =
نــور عــى الــدرب .القصيــم :مؤسســة الشــيخ حممــد أنــوار الــروق يف أنــواء الفــروق .عــامل الكتــب.
بــن صالــح العيمــن اخلرييــة.
.55القليــويب  ،أمحــد ســامة  ،و عمــرة ،أمحــد
.47العجيــي  ،ســليامن بــن عمــر بــن منصــور( .بــا الــرايس1415( .هـــ) .حاشــيتا احلــاوي القليــويب
تاريــخ) .فتوحــات الوهــاب بتوضيــح رشح منهــج وعمــرة .بــروت :دار الفكــر.
الطــاب املعــروف بحاشــية اجلمــل (منهــج الطــاب
اختــره زكريــا األنصــاري مــن منهــاج الطالبــن .56الكاســاين  ،عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود.
( .)1406بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع
للنــووي ثــم رشحــه يف رشح منهــج الطــاب).
(املجلد  .)2دار الكتب العلمية.
دار الفكر.
.48العــدوي ،أبــو احلســن عــي بــن أمحــد بــن مكــرم.57 .جلنــة علــاء  ،برئاســة نظــام الديــن البلخــي.
(1414هـــ) .حاشــية العــدوي عــى رشح كفايــة (1310هـــ) .الفتــاوى اهلنديــة (املجلــد  .)2دار الفكر.
الطالــب الربــاين .بــروت :دار الفكــر.
.58املــاوردي ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد
.49العمريطــي  ،حييــى موســى( .بــا تاريــخ) .هنايــة البــري البغــدادي1419( .هـــ) .احلــاوي الكبــر
يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــر
التدريــب يف الفقــه الشــافعي.
املــزين .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
.50الغــزايل  ،حممــد الطــويس ابــو حامــد( .بــا
تاريــخ) .إحيــاء علــوم الديــن .بــروت :دار املعرفــة.59 .مرتــى الزبيــدي  ،أبــو الفيــض حممــد بــن حممــد
 .51الغنيمــي  ،عبدالغنــي احلنفــي( .بــا تاريــخ) .عبدالــرزاق احلســيني( .بــا تاريــخ) .تــاج العــروس
اللبــاب يف رشح الكتــاب .بــروت :املكتبــة العلميــة .مــن جواهــر القامــوس( .جمموعــة مــن املحققــن،
املحــرر) دار اهلدايــة.
.52الفريوزآبــادي  ،جمــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن
يعقــوب1426( .هـــ) .القامــوس املحيــط (املجلد .60 .)8املــرداوي  ،عــاء الديــن ابــو احلســن عــي بــن
(حممــد نعيــم العرقســويس ،املحــرر) بــروت :مؤسســة ســليامن( .بــا تاريــخ) .اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح
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2. Al Ansari, Abu Yahya Zakaria Ibn Mo- . دار إحيــاء الــراث العــريب.)2 مــن اخلــاف (املجلــد
hammed Ibn Ahmed. (No date). Gorgeous  الفواكــه.)1415( . أمحــد غانــم، النفــراوي.61

gossip in explaining rose delight. Maimene  دار.الــدواين عــى رســالة ابــن أيب زيــد القــرواين

.الفكــر

Press.

3. Al-Abdri, Mohammed Ibn Youssef  أبــو زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن، النــووي.62

Ibn Abi Al-Qasim. (1416 AH). Crown  املنهــاج رشح صحيــح مســلم بن.)هـــ1392( .رشف

.)2 احلجــاج (املجلــد
. دار إحياء الرتاث العريب:بريوت

and wreath of Khalil acronym. Scientific
Books House.

4. Al-Adawi, Abu Al-Hassan Ali Ibn  أبــو زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن، النــووي.63
Ahmed Ibn Makram. (1414 AH). Footnote

of Aladawi to explain the sufficiency of the
divine student. Beirut: Alfikr Press.

 املجمــوع رشح املهــذب.) (بــا تاريــخ.رشف
. دار الفكر.))((مع تكملة السبكي واملطيعي

 حييــى بــن رشف أبــو زكريــا حميــي، النــووي.64
5. Al-Ajili, Suleiman Ibn Omar Ibn Man-  روضــة الطالبــن وعمــدة املفتني.)هـــ1412( .الديــن
sour. (No date). The granter conquests
. املكتــب اإلســامي: بــروت.)3 (املجلــد
to clarify the explanation of the students'

curriculum, known as a footnote to the Al-  مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن، النيســابوري.65
jamal (the students ’curriculum was sum-

marized by Zakaria Al-Ansari from the
students’ curriculum by Alnawawi, then
explained in explaining the students ’cur-

. صحيــح مســلم.) (بــا تاريــخ.القشــري
) املحرر،(حممد فؤاد عبدالباقي
. دار إحياء الرتاث العريب:بريوت

.وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية بالكويــت.66
. املوســوعة الفقهيــة الكويتية.)هـــ1427(
6. Al-Amriti, Yahya Musa. (No date). End
. دار الصفوة:مرص
riculum). Alfikr Press.

of training in Shafi’i jurisprudence.
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البرامج اإلثرائية بمدارس التميز العالمية ببريدة ودورها
في تحقيق أهداف التربية اإلسالمية
د .عقل عبد العزيز العقل
أستاذ أصول الرتبية االسالمية واملقارنة املساعد
بقسم العلوم الرتبوية -كلية الرتبية باملجمعة
جامعة املجمعة

ملخص البحث

Abstract

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف عىل واقع الربامج
اإلثرائية بمدارس التميز العاملية ،ومدى حتقيقها ألهداف
الرتبية اإلسالمية  ،وهي( :الرتبية اإليامنية ،والرتبية العقلية
والعلمية -الرتبية األخالقية -الرتبية االجتامعية) من وجهة

نظر معلمي مدارس التميز العاملية بربيدة ،ومعرفة ما إذا كان
هناك فروق بني استجابات عينة الدراسة من املعلمني تُعزى
إىل (النوع ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة) .ولتحقيق أهداف
الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة تستهدف التعرف عىل
واقع الربامج اإلثرائية بمدارس التميز العاملية بربيدة  ،ومدى
حتقيق الربامج اإلثرائية ألهداف الرتبية اإلسالمية  ،وذلك
من وجهة نظر املعلمني واملعلامت باملدرسة ،وقد تم استخدام
املنهج الوصفي املسحي  ،وتكونت عينة الدراسة من ()43
معلم ومعلمة بمدارس التميز العاملية بربيدة .وتوصلت نتائج
ً
الدراسة إىل أن واقع الربامج اإلثرائية بمدارس التميز العاملية
مرتفع  ،حيث بلغت نسبة املوافقة ( ،)%83ومن أهم ما تقدمه
الربامج اإلثرائية بمدارس التميز العاملية هي القيام برحالت
خارج املدرسة ،وجود برامج إثرائية فنية ،تقديم برامج إثرائية
دينية ،إقامة أنشطة علمية ،وأن الربامج اإلثرائية ُتقق أهداف
الرتبية اإليامنية بدرجة عالية وبنسبة ( ،)%89.8وحتقق
أهداف الرتبية العقلية بدرجة عالية وبنسبة (،)%85.4
وحتقق أهداف الرتبية األخالقية بدرجة عالية وبنسبة
( ،)%88.6وحتقق أهداف الرتبية االجتامعية بدرجة عالية
وبنسبة ( ،)%86.2كام دلت النتائج عىل عدم وجود فروق
دالة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل يف استجابات أفراد
جمتمع الدراسة حول حماور االستبانة التي تقيس "واقع
الربامج اإلثرائية بمدارس التميز العاملية ،مدى حتقيق الربامج
اإلثرائية ألهداف الرتبية اإلسالمية" تعزى الختالف (النوع،
املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة).

The recent study aimed to know the actual
enrichment program or the international excellence schools, the extent of achieving their
Islamic education objectives, - they are (the
faith education, the mental education, the scientific education, the moral education, and the
social education).
From the perspective of the teachers of the international excellence schools of both males
and females. in BIRIDAH, knowing if there
are differences between the responses of the
study sample of the teachers, attributing to the
gender, the academic qualification, the ears of
experience.
For achieving the objectives of the study. the
researcher prepared questionnaire form aiming to know the actual enrichment program
in the international excellence schools in
BIRIDAH, The extent of achieving the enrichment programs for the Islamic education
objectives., that is through the vision of the
school staff, including the teachers males and
females.
The survey descriptive method was used. the
sample of the study consisted of 43 of the
teachers both males and females. in the international excellence schools in BIRIDAH.
The results of the study showed that the actual
enrichment programs in the international excellence schools was high, the agreement rate
was 83%. The most important activities provided by the enrichment programs in the international excellence schools was making trips
outdoors, providing artistic activities, provid-
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ing religious enrichment activities, and also
providing scientific activities.
The enrichment programs, achieved the faith
education objectives in high degree with
the rate of 89,8%. The mental education objectives, achieved high degree with the rate
of 85,4%. The moral education objectives
achieved high degree with the rate of 88,6%.
While the social education objectives achieved
high degree with the rate of 86,2%.
The results of the study showed that, there is
of differences of statistical significance at the
level,05 and less. for the responding of the
study's society individuals. about the dimensions of the questionnaire, which measures the
actual enrichment programs or the international excellence schools, and the extent of achieving the Islamic education objectives through
the enrichment programs that was attributed to
the difference of both the gender, the academic
qualification, the years of experience.

إن مدارس التميز العاملية بربيدة استطاعت املواءمة بني
 مع حتقيق أهداف، برامج أجنبية عاملية ممثلة باملنهج الربيطاين
الرتبية االسالمية بنسبة عالية يف أبعادها اإليامنية والعلمية
.واألخالقية واالجتامعية
وأن إدارة مدارس التميز العاملية بربيدة حققت أهداف الرتبية
 من خالل إعداد اخلطط واألهداف اإلجرائية، اإلسالمية
 وهذا يدل عىل أن،للربامج اإلثرائية بأبعادها املذكورة
اإلعداد املسبق ألهداف الرتبية االسالمية ُيساعد عىل تبني
تطبيقات أهداف الرتبية االسالمية املعارصة مع احلفاظ عىل
.األصالة

The international excellence schools
in
BIRIDAH, could adapt to the international
foreign programs represented in the BRITISH
curriculum, while achieving the Islamic education objectives with high rate, for its faith,
scientific, moral and social dimensions.
The international excellence schools management achieved the Islamic education objectives
though preparing the plans, the procedural
aims for the activities and for the enrichment
programs with its above mentioned dimensions. this shows that the pre arrangements for
the Islamic education objectives help to adopt
the concept of the modernism while preserving
he fundamentalism concept.
The key words
The Enrichment Programs, The International
Excellence Schools, The Islamic Education
Objectives
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مقدمة:
ظهــرت املــدارس العامليــة بشــكل كبــر يف البــاد
العربيــة ،وتزامــن انتشــارها مــع دعــوات االنفتــاح
االقتصــادي واخلصخصــة ،وحريــة رأس املــال
االســتثامري ،كــا أن توســعها يعــود إىل «كثــرة املتنقلني
مــن الــدول الذيــن يبحثــون عــن توفــر تعليــم مالئــم
ألبنائهــم خيتلــف عــن نظــام تعليــم املضيــف الــذي قــد
ال يتــاح هلــم يف املــدارس احلكوميــة».
()Bagnall, 2012:11

وممــا ُيــرر انتشــار املــدارس الدوليــة يف اململكــة :كثافــة
دراســة مــواد تربويــة ولغويــة قــد ال تتناســب مــع مــن
يفــد إىل اململكــة ثــم يعــود إىل بلــده األصــي ،وكــا
حتــرص اململكــة عــى أن يتعلــم أبناؤهــا يف اخلــارج
وفقــا للمنهــج الســعودي حفا ًظــا عليهــم مــن التأثــر
بثقافــة الــدول املضيفــة ،فمــن اإلنصــاف أن ُيعامــل
املقيمــون يف اململكــة باملثــل  ،عــن طريــق تســهيل
دراســة أبنائهــم وف ًقــا ملناهجهــم بــا ال يتنــاىف مــع
الثوابــت الدينيــة والثقافيــة للمجتمــع الســعودي.
ً
واضحــا مــن الســعوديني عــى
إقبــال
كــا أن هنــاك
ً
التعليــم األجنبــي  ،ورغبــة جــادة مــن املســتثمرين يف
هــذا املجــال الــذي يتســم باالنفتــاح ،وعــى الرغــم
مــن أمهيــة هــذا االنفتــاح إال أن احلاجــة ال تــزال قائمــة
يف اختيــار منهجيــة جتمــع بــن األصالــة واملعــارصة،
ورغــم مــا تُقدمــه املــدارس العاملية مــن برامــج تعليمية
ذات ســمعة عامليــة ،إال أهنــا برامــج تعليميــة أجنبيــة،
تقــع يف إطــار التعليــم األجنبــي الــذى حــذرت منــه
الكثــر مــن الدراســات العلميــة اخلليجيــة والعربيــة،
حيــث أشــارت هــذه الدراســات إىل أن الربامــج
التعليميــة األجنبيــة هلــا تأثرياهتــا الســلبية عــى اهلويــة
الثقافيــة واالنتــاء الوطنــي للطــاب امللتحقــن هبــا
(أمحــد)519: 2015 ،؛ وهلــذا فاملؤسســات الرتبويــة
يقــع عليهــا مســؤولية ترســيخ هويتهــا وثقافتهــا
والتمســك بمقوماهتــا ،وخاصــة فيــا يتعلــق منهــا

بعقيدهتــا وفلســفتها وخصائــص جمتمعهــا.
وهلــذا فالربامــج اإلثرائيــة يف املــدارس الدوليــة يقــف
أمامهــا حتـ ٍ
ـد كبــر  ،يتمثــل يف التزامهــا بتقديــم منهجيــة
ال تتعــارض مــع املنظــور اإلســامي ،كــا أهنــا ختتلــف
عــن النظــم التعليميــة بصورهتــا التقليديــة؛ فهــي
تتســم بقدرهتــا عــى عبــور احلــدود الدوليــة ،واملرونــة
مــع متطلبــات العــر.
وهــذا يدعــو الباحثــن إىل بــذل املزيــد مــن اجلهــد؛
لرصــد واقــع املــدارس العامليــة ،ودراســة جتارهبــا
الصفيــة وغــر الصفيــة ،ومــدى قدرهتــا عــى املواءمــة
بــن املســتجدات العرصيــة واألصــول الرتبويــة
اإلســامية التــي ينشــأ عليهــا طــاب تلــك املــدارس،
وهــذا يتفــق مــع مــا جــاء يف الالئحــة املنظمــة لالئحــة
املــدارس األجنبيــة ( )1418يف املــادة رقــم (:)14
تقــوم كل مدرســة بتعليــم اللغــة العربيــة واحلضــارة
اإلســامية بــا ال يقــل عــن ســاعة يف األســبوع ،ويف
املــادة ( :)17تُشــكّل جلنــة وزاريــة تتــوىل اإلرشاف
عــى تلــك املــدارس بعضويــة متخصــص يف الرشيعــة
اإلســامية.
ومــن الواضــح أن نمــط العالقــة بــن املــدارس
الدوليــة والدِّ يــن ُيعــرف مــن خــال مقــدار اهتــام
هــذه املــدارس بتدريــس الدِّ يــن لطالهبــا ،والتــي
ختتلــف بالطبــع عــن املــدارس احلكوميــة «مــا يشــر
إىل وجــود فجــوة ثقافيــة بــن كال النظامــن؛ تســتدعى
اختــاذ بعــض اإلجــراءات هبــدف التقريــب بينهــا
يف ضــوء الثوابــت الدينيــة والثقافيــة واألخالقيــة
للمجتمــع الســعودي» (محــاد.)342 :2015 ،
مشكلة الدراسة:
تشــتق األهــداف العامــة لسياســة التعليــم يف اململكــة
يف مجيــع املراحــل التعليميــة بــد ًءا مــن الروضــة وحتــى
اجلامعــة مــن أصــول الرشيعــة اإلســامية ،وهــي
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تتضمــن اجلانــب العقــدي املتمثــل يف فهــم حقيقــة
الديــن اإلســامي ،وغــرس العقيــدة اإلســامية يف
نفــوس النــشء ،كــا تتضمــن اجلانــب املعــريف املتمثــل
يف تربيــة العقــل وتثقيفــه ،باإلضافــة إىل مــا يتعلــق
بصحــة الفــرد اجلســمية والنفســية ،وتلبيــة احلاجــات
الفرديــة واالجتامعيــة ،وتنميــة كافــة جوانــب احليــاة
يف املجتمــع الســعودي مــن منظــور إســامي منضبــط
والســنة النبويــة املطهــرة.
بنصــوص القــرآن الكريــم ُّ
وقــد شــهد املجتمــع الســعودي -كغــره مــن
املجتمعــات العربية-إقبـ ً
ـال عــى االلتحــاق باملــدارس
العامليــة ،والتــي بلــغ عددهــا ( )1940مدرســة
(وزارة التعليــم ،إدارة التعليــم األهــي.)1439،
ويؤكــد (محــاد )296 :2015 ،أن انتشــار املــدارس
العامليــة يف اململكــة مــع الطلــب املتزايــد عليهــا مــن
أبنــاء الســعودية يمثــل إشــكالية لواضعــي السياســة
الرتبويــة وقــادة املــدارس عــى الســواء ،فهــذه املدارس
هلــا فلســفتها وثقافتهــا اخلاصــة وطريقتهــا املختلفــة يف
العمــل ،والتــي قــد تتعــارض مــع الثقافــة الســائدة
يف اململكــة ،والتــي قــد هتــدد العالقــة بــن املدرســة
العامليــة واملجتمــع.
وبــا شــك أن تَعلــم الطــاب اللغــات األجنبيــة
واكتســاب معلومــات ومهــارات حديثــة وبأســاليب
أمــر يتط ّلـــبه الواقــع وســوق العمــل ،ومــن
نوعيــة ٌ
خاللــه حيصــل النمــو املعــريف والرتبــوي والتقنــي
املعــارص ،وهــذا يتحقــق بصــورة ملحوظــة يف املدارس
العامليــة املتقدمــة ،إال أن القلــق بــن القــادة الرتبويــن
قائــا يف حماولــة املواءمــة بــن
واملســؤولني ال يــزال
ً
اجلديــد مــع احلفــاظ عــى اهلويــة ،حيــث إن نتائــج
بعــض الدراســات التــي أجريــت عــى املــدارس
العامليــة تؤكــد تأثريهــا الســلبي عــى اهلويــة الثقافيــة
بأبعادهــا اخلمســة :الدينيــة واالجتامعيــة واملعرفيــة
والنفســية والسياســية لــدى الطــاب الســعوديني كــا
يف دراســة (العريفــي1434 ،هـــ .)203 :

106

وقــد أشــار كل مــن (وطفــة ،واملطــوع)19 :2008 ،
ً
جــدل واســعا
إىل أن تلــك املــدارس ال زالــت تثــر
بــن املعنيــن والرتبويــن والباحثــن وصنّــاع القــرار
حــول الــدور الثقــايف والرتبــوي الــذي متارســه يف
املجتمعــات العربيــة واإلســامية  ،واملخاطــر التــي
ترتبــط هبــا مــن حيــث التأثــر الســلبي عــى اهلويــة
الثقافيــة للمجتمعــات.
كــا أكــدت دراســة (املنيــع1427 ،هـــ ).عــى أن هناك
ضع ًفــا يف حتقيــق أهــداف الرتبيــة اإلســامية املقدمــة
للطــاب يف املــدارس األجنبيــة باململكــة ،واملتأمــل يف
نظــام التعليــم باململكــة يلحــظ أنــه يصطبــغ بصبغــة
تربويــة إســامية واضحــة ،لكنهــا تتطلــب انســجا ًما
مــع أهــداف تلــك املــدارس العامليــة.
إن ترســيخ املبــادئ اإلســامية الرتبويــة وتأكيدهــا ،
واحلفــاظ عــى متاســك املجتمــع ووحدتــه يف برامــج
املــدارس العامليــة يعــزز احلفــاظ عــى اهلويــة وعــدم
ذوباهنــا مــع الثقافــات األخــرى؛ وهلــذا دعــا
(محــاد2015 ،م) إىل رضورة االســتقصاء امليــداين
للكشــف عــن الكيفيــة التــي تتفاعــل هبــا تلــك القضايا
احليويــة يف الواقــع الرتبــوي الســعودي باملــدارس
الدوليــة؛ ألن السياســات الرتبويــة الســعودية تســعى
لتحقيــق املواءمــة بــن التعليــم األجنبــي بثقافتــه
الغربيــة املنفتحــة ،والتعليــم الســعودي بثقافتــه
اإلســامية املحافظــة.
كــا أن األهــداف الرتبويــة يمكــن حتقيقهــا مــن داخــل
املدرســة بمجموعــة مــن الربامــج اإلثرائيــة التــي عــاد ًة
مــا تكــون يف األنشــطة الالصفيــة ،التــي تعــد أحــد
العنــارص املهمــة يف بنــاء شــخصية الطالــب وصقلهــا،
إضافــة إىل أهنــا تســاعد عــى تكويــن عــادات إجيابيــة
 ،ومهــارات تفكــر الزمــة ملواصلــة التعلــم واإلبــداع
فيــه  ،واملشــاركة يف عمليــة التنميــة الشــاملة.
يف ضــوء مــا ســبق عرضــه تتضــح أمهيــة صياغــة
الربامــج الصفيــة وغــر الصفيــة يف املــدارس العامليــة
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باململكــة ،عــى ضــوء أهــداف الرتبيــة التــي جتمــع بــن أهداف الدراسة:
األصالــة واملعــارصة ،واحلفــاظ عــى اهلويــة واألمــن
املحــي ،مــع احلصــول عــى األهــداف العامليــة التــي تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:
تواكــب احتياجــات ومتطلبــات العــر وســوق
العمــل ،الســيام أن أهــداف الرتبيــة اإلســامية ال .1التعــرف عــى واقــع الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس
تقتــر فقــط عــى اجلانــب الدينــي  ،بــل هــي شــاملة التميــز العامليــة بربيــدة.
للهــدف الدينــي واألخالقــي والتثقيفــي واالجتامعــي،
خصوصــا أن التصــور اإلســامي للرتبيــة يتيــح .2التعــرف عــى مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة يف
ً
أساســا اســتثامر كُل جديــد لعــارة األرض مــدارس التميــز العامليــة ألهــداف الرتبيــة اإلســامية.
لإلنســان ً
 ،وحتقيــق مــراد اهلل مــن خلــق اإلنســان؛ لــذا
فاملؤسســات التعليميــة يقــع عليهــا مســؤولية يف حتقيــق .3الكشــف عــن الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة
تلــك األهــداف التــي تتســم بالعامليــة والشــمولية التــي تُعــزى إىل متغــر اجلنــس واملؤهــل واخلــرة.
واجلــدة واملرونــة واألصالــة .
ومــن هنــا يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة احلاليــة يف أمهية الدراسة:
الســؤال الرئيــس التــايل:
تشــتق الدراســة احلاليــة أمهيتهــا النظريــة مــن أمهيــة
مــا واقــع الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز العامليــة التــزام املــدارس الدوليــة داخــل اململكــة بتطبيــق
بربيــدة؟ ومــا دورهــا يف حتقيــق أهــداف الرتبيــة سياســات اململكــة التعليميــة  ،وترســيخ املبــادئ
اإلســامية الرتبويــة وتأكيدهــا  ،واحلفــاظ عليهــا
اإلســامية؟
نظـ ًـرا لوجــود عــدد ال بــأس بــه مــن أبنــاء املواطنــن
ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــس األســئلة الفرعيــة يلتحــق هبــذه املدرســة  ،األمــر الــذي يتطلــب التعــرف
عــى مــا يقــدم داخــل هــذه املــدارس ،ومــا مــن شــأنه
التاليــة:
يدعــم متاســك املجتمــع ووحدتــه  ،ويعــزز احلفــاظ
.1مــا واقــع الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز عــى اهلويــة وعــدم ذوباهنــا مــع الثقافــات األخــرى،
كــا تكمــن أمهيــة الدراســة يف إبــراز جتربــة الربامــج
العامليــة بربيــدة؟
اإلثرائيــة العامليــة ،ومــدى قدرهتــا عــى اجلمــع بــن
.2مــا مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة يف مــدارس املســتجدات العرصيــة مــن دون تأثــر عــى اهلويــة
التميــز العامليــة ألهــداف الرتبيــة اإلســامية (اإليامنيــة ،اإلســامية وأهدافهــا الرتبويــة .
أمــا األمهيــة التطبيقيــة هلــذه الدراســة فتتمثــل فيــا
العلميــة ،األخالقيــة ،االجتامعيــة)؟
ستســفر عنــه مــن نتائــج تســاعد القائمــن واملســؤولني
.3هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــة يف اســتجابات عــن العمليــة الرتبويــة عــى توجيــه السياســات
عينــة الدراســة تعــزى إىل متغــر (اجلنــس ،املؤهــل ،الرتبويــة  ،مــن دعــم التوســع يف إنشــاء املــدارس
العامليــة  ،واإلشــادة بــا تقدمــه مــن مناهــج وأنشــطة
اخلــرة)؟
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وبرامــج تثقــل شــخصية الطــاب امللتحقــن هبــا .
وعــى الرغــم مــن وجــود بعــض الدراســات التــي
تناولــت قضايــا الربامــج التعليميــة يف املــدارس
الدوليــة والعامليــة ،والتــي ُأجريــت يف ٍ
دول عربيــة
خمتلفــة ،إال أن الدراســات املتعلقــة باملــدارس الدوليــة
يف ضــوء الرتبيــة اإلســامية قليلــة عــى -حــد علــمالباحــث ،والباحــث يأمــل أن تضيــف هــذه الدراســة
إىل املكتبــة العربيــة مــادة علميــة جتمــع بــن األصالــة
واضحــا مــع
انفتاحــا
خصوصــا أن هنــاك
واملعــارصة،
ً
ً
ً
ـارا واسـ ًعا للمــدارس العامليــة
العــامل اخلارجــي ،وانتشـ ً
األهليــة.

فرديــة ،وجمموعــات صغــرة ،وهــي شــكل مــن
أشــكال تزويــد الطالــب بخــرات تربويــة إضافيــة
مكملــة للدراســة الصفيــة العاديــة
(شحاتة؛ وآخرون 1424هـ.)78 :
ويعرفهــا الباحــث بأهنــا :تلــك اخلــرات الرتبويــةاملتنوعــة التــي تقدمهــا املدرســة؛ لتنميــة مهــارة طالهبــا
يف جمــال التعليــم والتفكــر واكتســاب القيــم والعادات
اإلجيابيــة.

املــدارس العامليــة« :هــي التــي تتبــع منهجــا غــرحمــي  ،وال يــؤدي طالهبــا االمتحانــات املحليــة ،وهــي
تطبــق منهجــا مصمــا لكــي يفــي باحتياجــات مجاعــة
حدود الدراسة:
ثقافيــة أو عرقيــة أو لغويــة معينــة ،أو تقدمــه للطــاب
الراغبــن يف مواصلــة دراســتهم يف اخلــارج
(())Bray&Yamat,2003:49
احلدود املوضوعية:
الربامــج اإلثرائيــة التــي تعتمدهــا وتنفذهــا مــدارس ويعرفهــا الباحــث إجرائيــا :بأهنــا املــدارس التــي
التميــز العامليــة بربيــدة بمراحلهــا املختلفــة (ابتدائــي ،تطبــق املناهــج األجنبيــة ومنهــا الربيطانيــة كمنهــج
متوســط ،ثانــوي) ومــدى حتقيقهــا ألهــداف الرتبيــة عاملــي ( )Internationalيف مــدارس داخــل اململكــة
العربيــة الســعودية ،واملقصــود هبــا يف هــذه الدراســة
اإلســامية.
مــدارس التميــز العامليــة بربيــدة.
احلدود الزمانية:
أجــرى الباحــث هــذه الدراســة يف الفصــل الــدرايس اإلطار النظري للدراسة:
األول مــن عــام 1439
يمكــن اســتعراض اإلطــار النظــري هلــذه الدراســة يف
عــدة حمــاور يتــم اســتعراضها كــا يــي:
احلدود املكانية:
تقترص الدراسة عىل مدراس التميز العاملية بربيدة
مصطلحات الدراسة:

أوال :مفهوم املدارس العاملية :

 الربامــج اإلثرائيــة :اإلجــراءات التــي ُصممــت هنــاك جــدل واســع يف حتديــد مفهــوم املــدارسخصوصــا أن هنــاك مــدارس دوليــة ختــدم
لزيــادة وعمــق واتســاع خــرات تعلــم التالميــذ ،العامليــة،
ً
وتشــمل دراســات خاصــة ومســتقلة ،ومرشوعــات جمتم ًعــا طالب ًيــا متنو ًعــا ثقاف ًيــا ،وتقــدم برامــج تعليــم
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دوليــة مثــل :برنامــج الثانويــة العامــة الربيطانيــة
الدوليــة ( ،)International GCSE IGCSEويوجــد
مــدارس أخــرى تقــوم احلكومــات الوطنيــة بإنشــائها
خــارج الســياق الوطنــي خلدمــة أبنائهــا يف اخلــارج،
كاملدرســة الربيطانيــة التــي ختــدم أبنــاء الربيطانيــن
يف اخلــارج ،أو املدرســة الفرنســية التــي ختــدم أبنــاء
الفرنســيني يف اخلــارج ،وهكــذا ،وتقــوم هــذه املــدارس
بتدريــس املناهــج الوطنيــة للطــاب الراغبــن يف
االلتحــاق باجلامعــات يف بلداهنــم األصليــة ،وال شــك
أن هــذا التبايــن ينعكــس بطبيعــة احلــال عــى الفلســفة
الرتبويــة التــي تتبناهــا املــدارس الدوليــة
()Mackenzie, et al., 2003: 300

ولعــل مــن أبــرز التعاريــف للمــدارس العامليــة
أهنــا «تلــك املــدارس التــي تتبــع منهجــا غــر حمــي
 ،وال يــؤدي طالهبــا االمتحانــات املحليــة ،وهــي
منهجــا مصمــا لكــي يفــي باحتياجــات
تطبــق
ً
مجاعــة ثقافيــة أو عرقيــة أو لغويــة معينــة ،أو تقدمــه
للطــاب الراغبــن يف مواصلــة دراســتهم يف اخلــارج.
( ، )Bray&Yamat,2003وفيــا يــي بعــض الســات
التــي مــن خالهلــا يتضــح مفهــوم املــدارس العامليــة
مــن ذلــك:
أن فيهــا طال ًبــا ومعلمــن يمثلــون عــد ًدا مــناألصــول الثقافيــة والعرقيــة.
أهنــا تقــدم برامــج ومقــررات وامتحانــات دوليــةخمتلفــة.
أهنا تتبنى ثقافة دولية ال ثقافة قومية.أهنــا ختــدم أفــرا ًدا حمليــن أو مغرتبــن يعملــونكرجــال أعــال أو دبلوماســيني أو أفــرا ًدا يف القــوات
املســلحة.

أهنــا عــادة ليســت جمانيــة ،حيــث تتطلــب دفــعرســوم دراســية  ،أو تقــوم عــى نظــام املنــح الدراســية،
أو جتمــع بــن كال النظامــن
(.)Hayden & Thompson1995:336
ثان ًيا :املدارس العاملية يف اململكة العربية السعودية:
انطلــق التعليــم األجنبــي يف اململكــة ابتــدا ًء عندمــا
صــدر قــرار جملــس الــوزراء رقــم ( )2007بإنشــاء
املدرســة العربيــة الســعودية العامليــة ،والــذي هيــدف
إىل تعليــم أبنــاء اجلاليــات غــر املســلمة يف اململكــة،
إال أنــه بعــد صــدور القــرار ازدادت أعــداد األجانــب
املقيمــن يف اململكــة ،وتنوعــت جنســياهتم بشــكل
كبــر ومطــرد ،وقــد أدى ذلــك بالــرورة إىل ازديــاد
حاجتهــم إىل مــدارس تلبــي االحتياجــات الرتبويــة
ألبنائهــم ،ممــا حــدا بــوزارة الرتبيــة والتعليــم إىل زيــادة
عــدد الرتاخيــص املمنوحــة لفتــح املــدارس األجنبيــة
(احلامــد؛ وآخــرون)186-184 :1425،
ومــع تزايــد الطلبــات املقدمــة مــن جاليــات أخــرى
ملنــح تراخيــص بفتــح مــدارس هلــا يف اململكــة ،صــدر
عــن جملــس الــوزراء القــرار رقــم ( )26بتاريــخ
( )1418/2/4باملوافقــة عــى مــا ُيعــرف بالئحــة
املــدارس األجنبيــة ،وقــد جــاء يف نفــس الالئحــة
اإلشــارة إىل مصطلــح املــدارس األجنبيــة ،وأنــه ُيقصد
هبــا املــدارس «التــي تطبــق مناهــج تعليميــة غــر
املناهــج الســعودية» ،وعــى هــذا فاملــدارس العامليــة
تنــدرج حتتهــا ،ويلزمهــا تنفيــذ مــا ورد يف لوائحهــا
باململكــة( .هيئــة اخلــراء بمجلــس الــوزراء.)9 :
ــن (الســحيم )2010 ،أنــه يوجــد بجانــب
وقــد َب َّ
املــدارس األجنبيــة املئــات مــن املــدارس األهليــة
التــي هبــا أقســام دوليــة ،بمعنــى أهنــا تقــدم برناجمــن
تعليميــن خمتلفــن :أحدمهــا باللغــة العربيــة ،ويعتمــد
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عــى املنهــج الســعودي الرســمي ،باإلضافــة إىل بعــض
املــواد التكميليــة ،واآلخــر باللغــة اإلنجليزيــة ،وقــد
انطلقــت هــذه التجربــة يف عــام 1427هـــ عندمــا
صــدرت موافقــة ملكيــة عــى قيــام املــدارس األهليــة
املتميــزة ذات اإلمكانــات العاليــة بتطبيــق بعــض
الربامــج التعليميــة الدوليــة إىل جانــب براجمهــا
العربيــة؛ لتلبيــة الطلــب املتزايــد مــن أبنــاء اململكــة
عــى االلتحــاق هبــذه الربامــج.
ثال ًثــا :مــدارس التميــز العامليــة بربيــدة :النشــأة
واألهــداف:
أنشــئت مــدارس التميــز العامليــة عــام (2006م)
بمدينــة بريــدة بمحافظــة القصيــم ،ويف عــام (2015م)
توســعت توســ ًعا ملحو ًظــا ،واســتقلت بمبانيهــا
الدراســية لريــاض األطفــال واملرحلــة االبتدائيــة
واملتوســطة والثانويــة بنــن وبنــات ،ويبلــغ عــدد
الطلبــة امللتحقــن هبــا للعــام الــدرايس
( 1439ـ )700( )1440-طالــب ،وعــدد الطالبــات
( )800طالبــة( ،وثائــق مدرســة التميــز العامليــة،
 1439هـــ) وكانــت مدرســة التميــز العامليــة أوىل
املــدارس الدوليــة افتتاحــا بمنطقــة القصيــم ،كــا يف
تقريــر مــدارس التميــز (1439/1438هـــ) ،وتقــوم
مــدارس التميــز العامليــة بتدريــس املنهــج الربيطــاين،
كــا توجــد رشاكــة بينهــا وبــن املجلــس الربيطــاين
 British Councilلتقديــم دورات تدريبيــة مســتمرة
للمعلمــن واملعلــات ؛ مــن أجــل رفــع وتنميــة
املهــارات التدريســية  ،وتقديــم كل مــا هــو جديــد
وحديــث يف طــرق التدريــس والرتبيــة ،كــا يوفــر
املجلــس الربيطــاين بعضــا مــن الــدورات التدريبيــة
التــي يســتطيع املعلــم احلصــول عليهــا عــر شــبكة
اإلنرتنــت  ،منهــا( :أساســيات التعلــم عــن بعــد،
التعامــل مــع التقييــم مــن أجــل التعلــم ،التعامــل
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مــع تقنيــات التعلــم ،الســيربانية اجليــدة ،فهــم محايــة
الطفــل ،فهــم إدارة الــدرس ،فهــم ختطيــط الــدرس،
التعامــل مــع ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،التطويــر
املهنــي ،ومواكبتــه ،التعامــل مــع التطويــر املهنــي،
مراقبــة األقــران ،التعامــل مــع التطويــر املهنــي
املعلــم التأمــي ،التعامــل مــع ذوي االحتياجــاتاخلاصة-عــر القــراءة ،فهــم التقييــم مــن أجــل
التعلــم ،فهــم ذوي االحتياجــات التعليميــة اخلاصــة
( ،)SENالتعامــل مــع ذوي االحتياجــات اخلاصــة
(نقــص االنتبــاه وفــرط النشــاط ) ،التعامــل مــع ذوي
االحتياجــات اخلاصــة (التوحــد ) ،التعامــل مــع ذوي
االحتياجــات اخلاصــة – (املوهوبــن )
(تقرير اجلودة بمدارس التميز العاملية 1438هـ)
وقــد حصــل أحــد طــاب مدرســة التميــز العامليــة
عــى مركــز متقــدم عــى مســتوى العــامل ،وقــد كــرم
املجلــس الربيطــاين صاحــب املدرســة واملــرف
الرتبــوي والطالــب كام يف تقريــر املدرســة (1438هـ).
كذلــك حقــق أحــد الطــاب مركـ ًـزا متقد ًمــا يف اختبــار
الرياضيــات ،وأصبــح مــن األوائــل يف كامــردج عــى
مســتوى العــامل ،وعــى مســتوى اململكــة العربيــة
الســعودية يف مقــرر الفيزيــاء كان مــن ضمــن العــرة
األوائــل أحــد طــاب مــدارس التميــز العامليــة بربيدة،
كــا حصلــت املــدارس عــى مركــز االختبــارات
املعتمــد للملحــق الثقــايف الربيطــاين بمنطقــة القصيــم
بشــهادة مــن املركــز (تقريــر املدرســة1438 ،هـــ).
ولقــد متيــزت مــدارس التميــز العامليــة يف تقديــم منهــج
بريطــاين حديــث  ،باإلضافــة إىل املــواد اإلســامية
(الفقه-التفســر-احلديث-القرآن) وتتميــز املدرســة
بابتكارهــا لتأليــف جمموعــة مــن الكتــب باللغــة
اإلنجليزيــة عــن الصحابــة كســرة عمــر بــن اخلطــاب،
عــى بــن أيب طالــب ،عثــان بــن عفــان ريض اهلل عنهــم
 ،وهــذا مــا يميزهــا عــن غريهــا يف اجلمــع بــن املناهــج
الربيطانيــة احلديثــة واألصالــة اإلســامية
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(وثائــق املدرســة1439 ،هـــ) ،كــا أن هــذه املــدارس
هتــدف إىل ختريــج أجيــال معــارصة تســتطيع أن تنافــس
عامل ًيــا مــع املحافظــة عــى اهلويــة العربيــة واألصالــة
والتقاليــد الرشقيــة واألخــاق اإلســامية احلميــدة،
ويظهــر ذلــك جل ًيــا يف متســك املدرســة بــأن يقــوم
الطــاب بتأديــة صــاة الظهــر قبــل انرصافهــم،
وتربيتهــم عــى العبــادات نظر ًيــا وتطبيق ًيــا .ويوجــد
أيضــا العديــد مــن الربامــج اإلثرائيــة باملدرســة ،ومنهــا
مــا يــي حســب تقريــر اجلــودة املعتمــد مــن املدرســة
(:)1438

 .6الربنامــج اإلثرائــي لليــوم الواحــد املفتــوح :حتــرص
مدرســة التميــز العامليــة عــى تنظيــم يــوم مفتــوح
كل عــام درايس  ،يقــوم الطــاب فيــه بالرتفيــه عــن
أنفســهم  ،واللعــب مــع بعضهــم ومــع املدرســن.
 .7برامج األمن والسالمة:
يقــوم املدرســن املســؤولني عــن جلنــة األمــن
والســامة بتنفيــذ خطــة إلخــاء الطــاب مــن أحــد
املبــاين كتدريــب عمــي.

 .8برامج ثقافية وتعليمية:
وتشــمل االشــراك يف مســابقات اإلدارة التعليميــة ،
 .1قاعة األلعاب:
وحتتــوي عــى قاعــة كبــرة تضــم جمموعــة مــن وأحــرزت املدرســة مراكــز متقدمــة.
األلعــاب للطــاب مثــل :منضــدة تنــس ،ومنضــدة
 .9فعاليات معرض الكتاب:
بليــاردو ،وســر للجــري ،وغريهــا.
حتــرص مــدارس التميــز العامليــة عــى املشــاركة بجناح
يف حديقــة امللــك خالــد لتقديــم جمموعــة مــن الكتــب
 .2املرسح التعليمي:
حيــث يقــوم الطــاب بتمثيــل املرسحيــات والدرامــا ومنتجــات املدرســة.
التعليميــة والدينيــة واالجتامعيــة .
 .10االحتفاء باليوم العاملي للغة العربية:
حتــرص مدرســة التميــز العامليــة عــى عمــل معــرض
 .3الدروس الدينية:
كتعلــم القــرآن وتعليمــه كربنامــج إثرائــي الصفــي خــاص بأنشــطة الطــاب لالحتفــاء باليــوم العاملــي
باإلضافــة إىل الصفــي ،وكذلــك الســنة والســرة للغــة العربيــة ،حيــث يقــوم الطــاب بعمــل أنشــطة
منزليــة  ،وكتابــة أســائهم عــى اللوحــات ،ويقــوم
النبويــة كأنشــطة مســتمرة.
املعلمــون بعرضهــا.
 .4الربامج الرتفيهية:
تنظيــم رحــات كل فصــل درايس يف العــام للطــاب  .11االحتفال بتخريج الطالب:
تشــمل تنظيــم احتفــال كبــر لتخريــج الطــاب ،
والطالبــات لألماكــن الرتفيهيــة.
حيــث يكــون هنــاك ثالثــة احتفــاالت منفصلــة،
 .5الربامج الرياضية:
تنظــم املدرســة دورات رياضيــة يف ألعــاب كــرة القــدم للمرحلــة الثالثــة التمهيديــة ( ،)Kg 3حيــث يقــوم
وتنــس الطاولــة ،ويقــوم مديــر املدرســة بتوزيــع األطفــال بتقديــم بعــض األغــاين واألناشــيد
واأللعــاب  ،وتقــدم شــهادات تقديــر لألطفــال ،كــا
اجلوائــز عــى الفريــق الفائــز بــدوري املدرســة.
يقــوم قســم البنــات بتنظيــم يــوم آخــر ،وكذلــك
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يقــوم قســم البنــن بتنظيــم برامــج لالحتفــال بتخــرج
الصــف الثالــث املتوســط.
راب ًعا :أهداف الرتبية اإلسالمية:
متثــل أهــداف الرتبيــة اإلســامية املنبثقــة مــن مقاصــد
اإلســام العليــا الغايــة القريبــة التــي يســعى املــريب
إىل حتقيقهــا والوصــول إليهــا ،كــا أن التعــرف عليهــا
يســاعد العاملــن يف التعليــم عــى تطبيقهــا وبالــذات يف
التعليــم األهــي ،ومنهــا التعليــم يف املــدارس العامليــة
التــي هــي موضــع الدراســة احلاليــة ،وقــد قســم
(أبــو الوي )66-54 :1998 ،أهــداف الرتبيــة
اإلســامية إىل( :أهــداف تعبديــة) تتضمــن :توثيــق
الصلــة بــاهلل تعــاىل  ،وكل مــا يتعلــق بالعقيدة والشــعائر
التعبديــة ،و(أهــداف فكريــة) :كتزويــد املســلم بالثقافة
اإلســامية  ،وغــرس اخلصــال احلميــدة التــي تنمــي
مهــارة التفكــر لديــه ،و(أهــداف اجتامعيــة) مــن
ضمنهــا :تنميــة روح التعاضــد والتضامــن عنــد الفــرد
 ،وتنميــة الشــعور باملســؤولية وبواجباتــه االجتامعيــة .
أمــا (عطــار )13 :1419 ،فتنطلــق مــن تقســيم
األهــداف إىل جمموعــة مــن األدوار الرتبويــة التــي
تنبثــق مــن تنميــة اجلانــب الروحــي ،واجلانــب العقــي،
واجلانــب اجلســمي ،واجلانــب األخالقــي ،واجلانــب
االجتامعــي ،ويتفــق الباحــث مــع عطــار بذلــك مــن
حيــث إن هــذه األهــداف تعتــر أهدا ًفــا كــرى هلــا
أصــل يف الرشيعــة اإلســامية؛ فالــروح التــي ال يعلــم
كنههــا إال اهلل كــا قــال عــز و جــل :
ِ
وح مـ ْن َأ ْمـ ِ
﴿و َي ْسـ َـأ ُلون ََك َعـ ِ
وح ُقـ ِ
ـن الـ ُّـر ِ
ـر َر ِّب﴾
ـل الـ ُّـر ُ
َ
[اإلرساء ، ]85 :هلــا أثــر كبــر يف تربيــة الناشــئة ،ومــن
الدالئــل عــى أثــر الــروح قولــه صــى اللــع عليــه
وســلم« :أال وإن يف اجلســد مضغــة إذا صلحــت صلــح
اجلســد كلــه وإذا فســدت فســد اجلســد كلــه أال وهــي
القلــب» رواه البخــاري ،ويف هــذه الدراســة أفــرد
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البحــث هــذا املجــال وإن اختلــف املســمى بالرتبيــة
أساســا بالغيــب ،وكذلــك اجلانــب
اإليامنيــة املرتبطــة ً
العقــي وأمهيــة اســتغالله  ،وتنميــة التفكــر التعبــدي
التــي دعــت إليــه الرشيعــة كــا يف قولــه تعــاىل:
ــل إِنَّــا َأ ِع ُظكُــم بِو ِ
﴿ ُق ْ
احــدَ ٍة َأ ْن َت ُقو ُمــوا لَِّ َم ْثنَــى
ْ َ
َ
َّــروا﴾ [ســبأ ،]46 :وفيــا يتعلــق
ــرا َدى ُثــم َت َت َفك ُ
َو ُف َ
باألهــداف اجلســمية فقــد دعــا اإلســام للتــوازن
ابتــدا ًء يف املــأكل واملــرب ؛ حفا ًظــا عــى اجلســم
كــا يف قولــه صــى اهلل عليــه وســلم« :مــا م ـ َ ِ
ـي
أ آ َدمـ ٌّ
َ َ
ِ
ِ
ـب ا ْبـ ِ
شا ِم ـ ْن َب ْطـ ٍ
ـن .بِ َح ْسـ ِ
َت ُيق ْم ـ َن
ـن آ َد َم ُأ ُكال ٌ
و َعــا ًء َ ًّ
ــث لِ َطع ِام ِ
ــه َو ُث ُل ٌ
َان الَ َمَا َلــ َة َف ُث ُل ٌ
ُص ْل َبــ ُهَ ،فــإِ ْن ك َ
ــث
َ
ــث لِنَ َف ِس ِ
لِ َشابِ ِ
ــه َو ُث ُل ٌ
ــه» رواه الرتمــذي ،وحــث عــى
َ
ِ
القــوة كــا يف قولــه صــى اهلل عليــه وســلم« :ا ُْل ْؤمــ ُن
الض ِع ِ
ا ْل َق ِ
ــب إِ َل اللَِّ ِمــ َن ا ُْل ْؤ ِم ِ
يــف» رواه
ــن َّ
ــو ُّي َأ َح ُّ
أمحــد ،وهــذا يتأتّــى مــن خــال ممارســة األنشــطة
الرياضيــة .ويف املجــال األخالقــي نجــد أن الرشيعــة
حثــت عــى حتقيــق حســن اخللــق وغرســه يف النفــوس
ـو َم
ـم إِ َ َّل َيـ ْ
كــا يف قولــه صــى اهلل عليــه وســلمَ « :أ ْق َر ُب ُكـ ْ
ـة َأح ِ
ِ ِ
اسـنُك ُْم َأ ْخ َل ًقــا » رواه أبــو داود ،مــع أمهيــة
ا ْلق َيا َمـ َ
دراســة ســرته العطــرة التــي زكاهــا اهلل تعــاىل بقولــه:
ـى ُخ ُلـ ٍ
﴿وإِ َّنـ َ
ـك َل َعـ َ
ـق َعظِي ـ ٍم﴾ [القلــم .]4 :وكذلــك
َ
يف املجــال االجتامعــي وغــرس حــب العمــل والبــذل
واضحــا يف قولــه صــى اهلل
للمجتمــع ،ويظهــر ذلــك
ً
ِ
ِ
ِ
ـم،
ـمَ ،وت ََر ُ
عليــه وســلمَ « :م َثـ ُـل ا ُْل ْؤ ِمنـ َ
اح ِهـ ْ
ـن ِف ت ََوا ِّدهـ ْ
ِ
و َتعا ُط ِف ِهــم م َثـ ُـل ْ ِ
ـو تَدَ ا َعى
الَ َســد إِ َذا ْاشـ َتكَى منْـ ُه ُع ْضـ ٌ
َ َ
ْ َ
ِ
ِ
ـه ِر َو ْ
َل ـ ُه َســائ ُر ْ
الُ َّمــى » رواه مســلم.
السـ َ
الَ َســد بِ َّ
وهنــاك بعــض مــن كتــب يف أهــداف الرتبية اإلســامية
وقســمها إىل هــدف دينــي ،وهــدف أخالقــي،
ّ ،
وهــدف تثقيفــي ،وهــدف اجتامعــي ،وهــدف دنيــوي،
يعنــى بالتدريــب امليــداين والرتبيــة املهنيــة انطال ًقــا مــن
ِ
ـم ْالَ ْر َض َذ ُلـ ً
ـول
قولــه تعــاىلُ ﴿:هـ َ
ـو ا َّلــذي َج َعـ َـل َل ُكـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـور
َفا ْم ُشــوا ِف َمنَاكبِ َهــا َو ُك ُلــوا م ـ ْن ِر ْزقــه َوإِ َل ْيــه الن ُُّشـ ُ
﴾[امللــك]15 :
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(متــويل1417 ،هـــ .)144-141:وبخصــوص رســم -أن جيــد الطالــب الفــرص الكافيــة إلبــراز جوانــب
التميــز لديــه ،والوصــول هبــا إىل غاياهتــا مــن خــال
أهــداف الرتبيــة اإلســامية فــإن
(النحــاوي )122 :2004 ،يــرى أن الوظيفــة املامرســات واملنافســات والتحديــات.
األساســية أليــة مدرســة هــي حتقيــق الرتبية اإلســامية
بأسســها الفكريــة والعقديــة والترشيعيــة  ،وبأهدافهــا الدراسات السابقة:
وعــى رأســها هــدف التوحيــد والعبوديــة هلل تعــاىل ،
فيــا يــي عــرض ملــا أتيــح للباحــث مــن دراســات
وتنميــة مواهــب الناشــئة وقدراهتــم.
ســابقة يف ذات موضــوع الدراســة كــا يــي:
دراســة املنيــع (1427هـــ) مشــكالت الرتبيــة
خامسا :أهداف الربامج اإلثرائية يف التعليم:
اإلســامية يف املــدارس األجنبيــة باململكــة العربيــة
هيــدف التعليــم عمومــا إىل تنميــة العمليــات العقليــة الســعودية ،التــي هدفــت إىل التعــرف عــى املشــكالت
والفكريــة ،إال أن احلاجــة التــزال قائمــة يف إعــداد الرتبويــة اإلســامية ،ورصــد املنــاخ الرتبــوي لتلــك
الربامــج املصممــة لبنــاء الشــخصية بــكل مكوناهتــا املشــكالت وحتليلهــا ،واســتخدمت املنهــج الوصفــي،
القيميــة ،واالنفعاليــة ،واإليامنيــة واألخالقية ،وســات وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )10مــدارس أجنبيــة
الشــخصية الفاعلــة واملؤثــرة ،ومهــارات التواصــل ،يف بطاقــة مالحظــة مقننــة ،كشــفت النتائــج عــن
والقياديــة .وعنــد التخطيــط لتلــك الربامــج جيــب العديــد مــن املشــكالت التــي هلــا عالقــة بالرتبيــة
عــى إدارات املــدارس أن تراعــي أهــداف الربامــج اإلســامية باملــدارس األجنبيــة ،مــن أبرزهــا :أن
اإلثرائيــة ،ومنهــا مــا ذكــره (عبــد اهلل )338 :2011 ،هــذه املــدارس تقــوم بوضــع مقــررات خاصــة هبــا يف
الرتبيــة اإلســامية ،وال توجــد مقــررات معتمــدة مــن
كــا يــي:
وزارة الرتبيــة والتعليــم ،كــا أن هــذه املقــررات قــد ال
تتناســب مــع املراحــل الدراســية املختلفــة يف املــدارس
بناء الشخصية امللتزمة أخالقيا ودينيا ووطنيا.األجنبيــة ،وبينــت النتائــج أن هنــاك ضع ًفــا مــن قبــل
تنميــة اجلوانــب االنفعاليــة والقيميــة واالجتامعيــة إدارة املدرســة األجنبيــة وطالهبــا بحصــص الرتبيــةاملوجهــة لبنــاء ســات الشــخصية القياديــة املبــادرة اإلســامية ،وتدنيــا ملســتوى اللغــة والثقافــة ملعلمــي
الرتبيــة اإلســامية ،باإلضافــة إىل ضعــف االهتــام
الفعالــة يف بنــاء املجتمــع.
بالربامــج الالصفيــة يف الرتبيــة اإلســامية ،وطــرق
إعــاء أفــق الطــاب الفكــري والثقــايف لتنميــة التدريــس خاليــة مــن التشــويق.الشــخصية ذات االهتاممــات املتعــددة واملعرفــة أمــا دراســة العريفــي (1432هـــ) فهدفــت إىل
الكشــف عــن التعليــم األجنبــي ومــدى تأثــره عــى
املتعمقــة.
اهلويــة لطــاب املرحلــة الثانويــة يف اململكــة العربيــة
إكســاب الطالــب مهــارات التعــاون والعمــل الســعودية بالريــاض ،والكشــف عــن الفــروق ذاتاجلامعــي  ،وإبــداء الــرأي  ،وقبــول اآلخــر  ،وخدمــة الداللــة اإلحصائيــة بــن طــاب املرحلــة الثانويــة يف
املــدارس األجنبيــة ،وبــن طــاب املــدارس احلكوميــة
املجتمــع.
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الســعودية ومســتوى نظرهتــم للهويــة الثقافيــة (الدينيــة
واالجتامعيــة واملعرفيــة والنفســية والسياســية)،
ومــدى حتقيــق املــدارس األجنبيــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية لدورهــا يف تنميــة اهلويــة الثقافيــة للطــاب.
واعتمــدت الدراســة عــى منهــج البحــث الوصفــي
املقــارن ،وجمتمــع الدراســة يشــمل مجيــع املــدارس
الثانويــة األجنبيــة التــي يــدرس هبــا طــاب وطالبــات
ســعوديون ،باإلضافــة إىل املــدارس الثانويــة احلكوميــة
بمدينــة الريــاض .وقــد ظهــر يف النتائــج أن هنــاك تأثريا
ســلبيا عــى اهلويــة الثقافيــة مــن ِقبــل التعليــم األجنبــي
بأبعادهــا اخلمســة املذكــورة عــى الطــاب الســعوديني
امللتحقــن بتلــك املــدارس األجنبيــة ،وبينــت النتائــج
أن طــاب املــدارس احلكوميــة أكثــر متســكا باهلويــة
الثقافيــة مــن طــاب املــدارس األجنبيــة.
كــا أجــرى محــاد (2015م) دراســة عــن املــدارس
الدوليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية  ،وحتميــة
املواءمــة بــن ثقافــة تربويــة أجنبيــة وبيئة تربويــة ؛هبدف
إلقــاء الضــوء عــى قضيــة املواءمــة بــن الثقافــة الغربية
املنفتحــة للمــدارس الدوليــة ،والطبيعــة املحافظــة
لنظــام التعليــم الرســمي يف اململكــة العربية الســعودية،
وســلط الضــوء عــى الوضــع احلــايل للمــدارس
الدوليــة يف الســياق الرتبــوي الســعودي ،مــع الرتكيــز
بشــكل خــاص عــى إبــراز التنافــر الثقــايف بــن الطبيعة
الغربيــة املنفتحــة هلــذه املــدارس ،والطبيعــة الدينيــة
املحافظــة لنظــام التعليــم الســعودي ،وللمجتمــع
الســعودي بصفــة عامــة ،ومــا يثــره هــذا التنافــر مــن
خمــاوف متعلقــة بالتأثــرات الســلبية املحتملــة هلــذا
النــوع مــن التعليــم عــى اهلويــة الثقافيــة للطــاب،
وخاصــة يف ظــل اإلقبــال املتزايــد للطالب الســعوديني
عــى االلتحــاق باملــدارس العامليــة ،وكشــفت نتائــج
الدراســة أن وزارة الرتبيــة والتعليــم يف اململكــة ترمــي
مــن خالهلــا إىل حتقيــق نــوع مــن التــوازن بــن رغبتهــا
يف دعــم التعليــم األجنبــي وتشــجيعه مــن ناحيــة،
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وحرصهــا عــى محايــة الثوابــت الدينيــة والثقافيــة
للمجتمــع الســعودي مــن ناحيــة أخــرى ،وأن تيســر
التحــاق الطــاب الســعوديني بــه قــد نشــأ بفعــل
عــدد مــن العوامــل ،منهــا احلاجــة امللحــة لالرتقــاء
بمســتوى التعليــم يف اململكــة يف ضــوء التحديــات
التــي تفرضهــا متطلبــات التنميــة االقتصاديــة ،ورغبــة
اململكــة يف حتقيــق مزيــد مــن االنفتــاح عــى العــامل
اخلارجــي ،إىل جانــب الضغــوط التــي يامرســها قطــاع
متنــا ٍم مــن أوليــاء األمــور والطــاب الســعوديني
لاللتحــاق هبــذا النــوع مــن التعليــم أمـ ً
ـا يف احلصــول
عــى مــا يعتقــدون أنــه تعليــم عــري متميــز يلبــى
طموحاهتــم .وقــد أكــد الباحــث عــى أمهيــة دراســة
القيــم اإلنســانية ،دراســة النظــم الدوليــة ،دراســة
القضايــا واملشــكالت الدوليــة ،دراســة التاريــخ
الــدويل.
كــا قــدم الباحثــان أمحــد؛ وشــفي (2015م) دراســة
تقويميــة بعنــوان :الربامــج التعليميــة الدوليــة املطبقــة
يف بعــض املــدارس األهليــة املطبقــة وفــق تنظيــم
التعليــم الســعودي ،هدفــت إىل تقويــم الربامــج
التعليميــة الدوليــة املطبقــة يف بعــض املــدارس األهليــة
يف ضــوء أهــداف التعليــم الســعودي ،واعتمــدت
الدراســة عــى املنهــج الوصفــي التحليــي للوقــوف
عــى مــدى حتقيــق الربامــج التعليميــة الدوليــة املطبقــة
يف بعــض املــدارس األهليــة يف مدينــة جــدة ،ومتثلــت
عينــة البحــث يف ( )109مســتجيبني منهــم ()٥٢
معلـ ًـا مــن معلمــي الربامــج التعليميــة الدوليــة املطبقــة
يف بعــض املــدارس األهليــة بمدينــة جــدة ،و( )٥٧ويل
أمــر طالــب هبــذه الربامــج ،تــم اختيارهــم بالطريقــة
العشــوائية .وكشــفت نتائــج الدراســة أن هنــاك توسـ ًعا
متناميــا للربامــج التعليميــة الدوليــة عــى املســتوي
العاملــي عامــة وعــى مســتوي منطقــة اخلليــج العــريب
عــى وجــه اخلصــوص ،ويظهــر هــذا التوســع جل ًّيــا
يف اململكــة العربيــة الســعودية يف التزايــد املطــرد لعــدد
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املــدارس التــي تقــدم هــذه الربامــج وعــدد الطــاب
املقبولــن هبــا .وأن هنــاك عــد ًدا مــن األســباب التــي
أســهمت يف التوســع املطــرد يف هــذا النــوع مــن
الربامــج باململكــة منهــا :النمــو االقتصــادي ،والرغبــة
يف تعلــم اللغــة اإلنجليزيــة وااللتحــاق باجلامعــات
العامليــة ،واحلصــول عــى فــرص وظيفيــة أفضــل
ً
مســتقبل ،كــا أن التهميــش الواضــح للمقــررات
التــي تعــزز اهلويــة الثقافيــة يف هــذه املــدارس يســهم
يف إضعــاف تلــك اهلويــة لــدى الطــاب ،وجيعــل
انتامءهــم وثقافتهــم أكثــر تعلقــا بالغــرب ،وأن الكثــر
مــن بلــدان العــامل تفتــح املجــال واسـ ًعا لعمــل الربامج
التعليميــة الدوليــة هبــا ،ولكنهــا يف الوقــت ذاتــه تتخــذ
اإلجــراءات الكفيلــة بتعزيــز واحلفــاظ عــى هويتهــا
الثقافيــة ولغتهــا الوطنيــة ،بتقديــم برامــج ثنائيــة اللغة،
أو دروس إضافيــة لتعزيــز اللغــة والثقافــة الوطنيــة،
وأن وزارة التعليــم باململكــة العربيــة الســعودية تُلــزم
إجباريــا تدريــس الثقافــة اإلســامية واللغــة العربيــة
والدراســات االجتامعيــة؛ وذلــك للحفــاظ عــى هويــة
الطــاب الســعوديني امللتحقــن هبــذه الربامــج ،إال أن
إجــراءات املتابعــة والرقابــة مل تكــن بالدرجــة الكافيــة؛
ممــا جعــل بعــض هــذه الربامــج ال تلتــزم بكافــة
ضوابــط الــوزارة يف ذلــك .
وهنــاك دراســة للعبــايس (2016م) عــن موضــوع
ترســيخ الثقافــة التنظيميــة الداعمــة للعمــل التعــاوين
املتبــادل بــن املــدارس العامليــة يف الريــاض باململكــة
العربيــة الســعودية يف ضــوء بعــض االجتاهــات
العامليــة؛ هبــدف حتديــد األســس النظريــة التــي
ترتكــز عليهــا الثقافــة التنظيميــة مــن حيــث ماهيتهــا،
وخصائصهــا ،ووظائفهــا ،ومكوناهتــا ،وعواملهــا،
وأنواعهــا ،ومداخــل دراســتها ،وأبعادهــا ،وكيفيــة
تغيريهــا ،والتعــرف عــى واقــع املــدارس العامليــة
باململكــة العربيــة الســعودية عامــة ويف الريــاض
خاصــة ،باإلضافــة إىل الكشــف عــن بعــض االجتاهات

العامليــة املعارصة يف ترســيخ الثقافــة التنظيميــة الداعمة
للعمــل التعــاوين املتبــادل بــن املــدارس ،واإلفــادة منها
يف التعــرف عــى أهــم املامرســات العمليــة التــي يمكــن
أن ترســخ للثقافــة التنظيميــة للعمــل التعــاوين بــن
املــدارس العامليــة يف الريــاض ،وقــد اتبــع الباحــث
املنهــج الوصفــي ،والتعمــق يف حتليــل تلــك الثقافــة .
وقــد تطــرق عبــد احلســيب(2018م) إىل دور املدارس
الدوليــة يف تنميــة مهــارات االتصــال لــدى طــاب
املرحلــة املتوســطة والثانويــة بمنطقــة القصيــم مــن
وجهــة نظــر املعلمــن وأوليــاء أمــور الطــاب ،هدفت
الدراســة إىل الكشــف عــن واقــع تنميــة املــدارس
الدوليــة ملهــارات االتصــال كالتحــدث واإلنصــات
واحلــوار ،واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي،
واشــتملت العينــة عــى ( )42معلــا و( )102ويل أمــر
مــن أوليــاء أمــور الطــاب ،وأبــرز مــا كشــفته نتائــج
الدراســة :أن أعــى عبارتــن يف اســتجابات املعلمــن
حــث املعلمــن الطــاب عــى اإلنصــات اجليــد أثنــاء
احلديــث ،واتفــق معهــم أوليــاء أمــور الطــاب بــأن
إدارة املدرســة حتــث عــى اإلنصــات اجليــد ،وأظهــرت
الدراســة -حســب إجابــات أوليــاء أمــور الطــاب-
أن هنــاك حاجــة إىل الطــرح اجليــد خــال النــدوات .
يف ضــوء مــا تــم عرضــه مــن دراســات ســابقة يتضــح
وجــود نــدرة يف الدراســات العربيــة التــي تناولــت
املــدارس العامليــة يف بيئــات عربيــة بالبحــث والدراســة
 ،كــا يتضــح أن الدراســة احلاليــة تتفــق مــع بعــض
الدراســات الســابقة يف جــزء مــن أهــداف الدراســة
اخلاصــة برصــد واقــع املــدارس العامليــة وتأثرياهتــا
الثقافيــة عــى اهلويــة الوطنيــة لــدى الطلبــة كدراســة
العريفــي ( )1432ودراســة محــاد ( ، )2015إال أهنــا
ختتلــف كوهنــا تبحــث عــن جوانــب التميــز والتجديد،
كــا أهنــا حتــاول رصــد التجربــة احلقيقيــة التــي تطبــق
بالفعــل والكشــف عــن مواطــن التميــز فيهــا وســببها
وحماولــة إلقــاء الضــوء عليهــا ،كــا تتفــق هــذه
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الدراســة مــع الدراســات الســابقة بتناوهلــا للمــدارس التميــز العامليــة ،ودورهــا يف حتقيــق أهــداف الرتبيــة
العامليــة ،وحماولــة إجيــاد برامــج للحفــاظ عــى اإلســامية ،وذلــك عــن طريــق مجــع املعلومــات
مكونــات اهلويــة مــن حيــث العمــوم ،إال أن الدراســة للوصــول إىل النتائــج املطلوبــة.
احلاليــة ختتلــف عنهــا مــن حيــث تناوهلــا بأهنــا جتربــة
لعينــة مــن املــدارس العامليــة مل يتطــرق أحــد إليهــا ثان ًيا :جمتمع وعينة الدراسة:
بالبحــث والدراســة ســابقا ،وهــي جتربــة ملــدارس
التميــز العامليــة بربيــدة ،والتعــرف عــى واقــع براجمهــا تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع املعلمــن العاملــن
اإلثرائيــة ،ومــدى قدرهتــا عــى املواءمــة بــن االنفتــاح بمــدارس التميــز العامليــة بربيــدة ،والبالــغ عددهــم
عــى املناهــج العامليــة األجنبيــة وتثبيــت اهلويــة ( ، )43توزعــوا وفقــا ملتغــر النــوع إىل ( )26مــن
الذكــور )17( ،مــن اإلنــاث ،ووفقــا ملتغــر املؤهــل
بأبعادهــا؛ ممــا يــرر احلاجــة إىل الدراســة احلاليــة.
العلمــي توزعــوا إىل ( )38مــن محلــة البكالوريــوس،
و( )5مــن محلــة املاجســتري ،ومــن حيــث ســنوات
اإلجراءات املنهجية للدراسة:
اخلــرة تــم تقســيمها إىل مخــس فئــات أدناهــا أقــل مــن
ً
( )5ســنوات  ،وعددهــم ( )17وأعالهــا يــراوح مــن
أول :منهج الدراسة:
20ألقــل مــن  ،)25وعددهــم ( )1واجلــدول رقــم
اعتمــدت الدراســة احلاليــة عــى املنهــج الوصفــي ( )1يوضــح وص ًفــا توضيحيــا ملجتمــع الدراســة كــا
املســحي؛ ملعرفــة واقــع الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس يــي:
جدول ( )1توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملتغري النوع واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة

بمــدارس التميــز العامليــة بربيــدة  ،ومــدى حتقيــق
ثال ًثا :أداة الدراسة:
الربامــج اإلثرائيــة ألهــداف الرتبيــة اإلســامية
لتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث ببنــاء اســتبانة ،وذلــك مــن وجهــة نظــر العاملــن باملدرســة مــن
تســتهدف التعــرف عــى واقــع الربامــج اإلثرائيــة املعلمــن ،وتكونــت االســتبانة مــن حموريــن رئيســن،
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العلمــي ،عــدد ســنوات اخلــرة.

مهــا :

-1صدق أداة الدراسة:
املحور األول:
واقــع الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز العامليــة ،اعتمــد الباحــث يف حســاب الصــدق عــى صــدق
املحكمــن ،وحســاب االتســاق الداخــي كــا يــي:
ويتكــون مــن ( )12عبــارة.
الصدق الظاهري:املحور الثاين:
مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة ألهــداف الرتبيــة حلســاب الصــدق الظاهــري تــم عــرض االســتبانة
عــى عــدد مــن املحكمــن مــن املعلمــن ،وأعضــاء
اإلســامية ،ويتفــرع إىل ( )4أبعــاد ،هــي:
هيئــة التدريــس ختصــص املناهــج وطــرق التدريــس
وأصــول الرتبيــة وعلــم النفــس ،عددهــم ( )10؛
ال ُبعد األول:
مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة اإليامنيــة ،وذلــك إلبــداء آرائهــم يف مــدى وضــوح عبــارات
االســتبانة ،ومــدى مناســبتها  ،وقــد حصلــت عبــارات
ويتكــون مــن ( )12عبــارة.
االســتبانة عــى نســبة اتفــاق تراوحــت مــا بــن (-90
 )%100؛ممــا يشــر إىل مــا يشــر اىل التعامــل مــع األداة
ال ُبعد الثاين:
حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة العقليــة والعلميــة  ،بدرجــة مقبولــة مــن الصــدق.
ويتكــون مــن ( )14عبــارة.
االتساق الداخيل:تــم حســاب االتســاق الداخــي لالســتبانة مــن
ال ُبعد الثالث:
مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة األخالقيــة ،خــال إجيــاد قيــم معامــات االرتبــاط بــن درجــات
املحــاور بعضهــا البعــض وارتباطهــا بالدرجــة الكليــة
ويتكــون مــن ( )10عبــارات.
ال ُبعد الرابع:
مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة االجتامعيــة،
ويتكــون مــن ( )10عبــارات.
ثــم قــام الباحــث بوضعهــا يف اســتبانة تعتمــد عــى
أســلوب مقيــاس ليكــرت اخلــايس ،بحيــث يقابــل
عبــارات االســتبانة مخســة أعمــدة متثــل اإلجابــات
املختلفــة كــا يــي (أوافــق بشــدة ،أوافــق ،حمايــد،
أرفــض ،أرفــض بشــدة) .كــا اشــتملت االســتبانة
عــى املعلومــات األوليــة لعينــة الدراســة ،وهــي:
النــوع ،املســمى الوظيفــي ،التخصــص ،املؤهــل
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جدول ( )2يوضح قيم ُمعامالت ارتباط بريسون ألبعاد حمور :مدى حتقيق الربامج اإلثرائية
ألهداف الرتبية اإلسالمية بالدرجة الكلية للمحور( .ن)=30

بــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لعبــارات
لالســتبانة ،ويوضــح اجلــدول ( )2هــذه القيــم.
يتبــن مــن اجلــدول رقــم ()2؛ أن قيــم ُمعامــات االســتبانة.
ّ
االرتبــاط بــن درجــة ال ُبعــد ،والدرجــة الكليــة
للمحــور( :مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة ألهــداف -2ثبات أداة الدّ راسة:
الرتبيــة اإلســامية) الــذي ينتمــي إليــه ال ُبعــد هــي تــم تقديــر ثبــات االســتبانة بحســاب قيــم معامــات
قيــم عاليــة؛ حيــث تــراوح مــا بــن ( )0.828و ثبــات "ألفــا كرونبــاخ" ملحــاور االســتبانة والدرجــة
( ،)0.921ومجيعهــا موجبــة ودالـــة إحـــصائ ًّيا؛ ممــا الكليــة لالســتبانة عــى عينــة عددهــا ( )30مــن
يعنــي وجــود درجــة عاليــة مــن االتســاق الداخــي ،املعلمــن مــن غــر جمتمــع الدراســة ،ويوضــح اجلدول
( )3هــذه القيــم.
جدول ( )3يوضح قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة والدرجة الكلية ن = ()30

بالنظــر إىل اجلــدول رقــم ( )3يتضــح أن قيمــة معامــل
الثبــات العــام لالســتبانة بلغــت ( ،)0.978وهــي
توضــح صالحيــة أداة الدراســة
قيمــة ثبــات مرتفعــة ّ
للتطبيــق امليــداين.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
لتحقيــق أهــداف الدراســة وحتليــل البيانــات التــي تــم
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جتميعهــا ،فقــد تــم اســتخدام العديــد مــن األســاليب
اإلحصائيــة املناســبة باســتخدام احلــزم اإلحصائيــة
للعلــوم االجتامعيــة ( .)SPSSوذلــك بعــد أن تــم
ترميــز وإدخــال البيانــات إىل احلاســب اآليل.
وقــد اســتخدم الباحــث األســاليب اإلحصائيــة التاليــة
لتحليــل بيانــات الدراســة :التكــرارات ،والنســبة
املئويــة ،واملتوســطات احلســابية ،االنحــراف املعيــاري؛
لوصــف خصائــص أفــراد الدراســة ومفرداهتــا،
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وعــرض النتائــج .معامــل ارتبــاط بريســون :حلســاب فيــا يــي عــرض لنتائــج الدراســة وتفســرها وذلــك
صــدق االتســاق الداخــي ألداة الدراســة ،معامــل ألفــا ارتبا ًطــا باإلجابــة عــن كل ســؤال مــن تســاؤالت
كــرو نبــاخ؛ لتحديــد معامــل ثبــات أداة الدراســة ،الدراســة.
اختبــار ت"  T-testللعينــات املســتقلة
"Independent Samples Testللفــروق بــن إجابــات الســؤال األول :مــا واقــع الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس
راســة التــي تنقســم إىل التميــز العامليــة؟
أفــراد حســب متغــرات الدِّ َ
فئتــن (النــوع ،املؤهــل العلمــي) ،حتليــل التبايــن
األحــادي ( )One Way Anovaلفحــص الفــروق لإلجابــة عــى الســؤال األول قــد تــم حســاب
بــن اســتجابات أفــراد الدراســة عــى حمــاور الدراســة التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية
راســة التــي تنقســم إىل أكثــر مــن واالنحرافــات املعياريــة والرتــب الســتجابات أفــراد
حســب متغــرات الدِّ َ
الدراســة مــن املعلمــن باملدرســة عــى حمــور واقــع
فئتــن (ســنوات اخلــرة).
الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز العامليــة ،وجــاءت
النتائــج كــا يوضحهــا اجلــدول التــايل:
نتائج الدراسة ومناقشتها:
جدول رقم ( :)4استجابات جمتمع الدراسة من املعلمني باملدرسة عىل عبارات حمور
(واقع الربامج اإلثرائية بمدارس التميز العاملية) ن = 43
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يتضــح مــن اجلــدول ( )4أنــه يوجــد تقــارب يف
اســتجابات عينــة أفــراد الدراســة مــن املعلمــن
بمــدارس التميــز العامليــة عــى حمــور (واقــع الربامــج
اإلثرائيــة بمــدارس التميــز العامليــة) ،حيــث إن
املتوســط احلســايب هلــا يــراوح مــا بــن ( 3.95إىل
 ،)4.49وهــذه املتوســطات تقــع بالفئــة الرابعــة
واخلامســة مــن فئــات املقيــاس املتــدرج اخلــايس التــي
تشــر إىل (موافــق ،وموافــق بشــدة) ،ويالحــظ أن
متوســط املوافقــة العــام عــى عبــارات حمــور (واقــع
الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز العامليــة) قــد
بلــغ ( 4.15درجــه مــن  ،)5والتــي تشــر إىل درجــة
(موافــق).
وقــد جــاءت العبــارة رقــم ( )4وهــي "تقــوم املــدارس
برحــات خــارج املدرســة " باملرتبــة األوىل بــن
عبــارات املحــور وبدرجــة موافــق بشــدة ،بمتوســط
حســايب ( ،)4.49ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل
اهتــام إدارة املدرســة بتنظيــم الرحــات املدرســية
خــارج املدرســة يف إطــار منهــج تعليمــي منظــم .يليهــا
العبــارة رقــم ( )7وهــي "يوجــد يف املــدارس برامــج
إثرائيــة فنيــة" باملرتبــة الثانيــة بــن عبــارات املحــور
وبدرجــة موافــق بشــدة ،بمتوســط حســايب (،)4.30
وهــذه النتيجــة تعــود إىل إيــان املعلمــن بأمهيــة املجــال
الفنــي يف تنميــة القــدرات واملواهــب الطالبيــة يف شــتى
املجــاالت .يف حــن جــاءت العبــارة رقــم ( )3وهــي
" تقــدم املــدارس برامــج إثرائيــة دينيــة " باملرتبــة
الثالثــة بــن عبــارات املحــور وبدرجــة موافــق بشــدة
 ،بمتوســط حســايب ( ،)4.26ويعــزو الباحــث هــذه
النتيجــة إىل أمهيــة الربامــج الدينيــة يف تعزيــز االجتــاه
الدينــي والوطنــي لــدى الطــاب ،وأهنــا وســيلة
مهمــة لتحقيــق أهــداف الرتبيــة اإلســامية ،ويــرى
تأثــرا إجياب ًيــا ملــدارس التميــز
الباحــث أن هنــاك
ً
العامليــة عــى اهلويــة اإلســامية والثقافيــة اإلســامية؛
ألهنــا تنســجم مــع توجهــات وسياســات املــدارس
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احلكوميــة الســعودية يف حفاظهــا عــى ثوابــت الديــن،
مــن خــال املقــررات أو مــن خــال الربامــج اإلثرائيــة
خــارج قاعــة الــدرس ،يف الوقــت الــذي نلمــس فيــه
تأثــرا ســلبيا لبعــض املــدارس العامليــة
أن هنــاك
ً
األجنبيــة عــى اهلويــة عــى الطــاب الســعوديني
امللتحقــن باملــدارس األجنبيــة .فيــا جــاءت العبــارة
رقــم ( )2وهــي " يوجــد برامــج إثرائيــة ال صفيــة" يف
املرتبــة األخــرة مــن بــن عبــارات املحــور وبدرجــة
موافــق ،بمتوســط حســايب ( )3.95ويعــزو الباحــث
تأخــر ترتيبهــا إىل أن حجــم املقــررات كبــر فيصعــب
تقديمهــا دومــا عــى الوجــه املطلــوب.
كــا جــاءت اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة مــن
املعلمــن عــى العبــارة رقــم ( )10وهــي :متــارس
اإلدارة املدرســية الربامــج اإلثرائيــة بــا ال يتعــارض
مــع اجلــدول الــدرايس " باملرتبــة اخلامســة بــن
عبــارات املحــور وبدرجــة موافــق بشــدة  ،بمتوســط
حســايب ( ، )4.21وانحــراف معيــاري ()0.67
وهــذا يعنــى أن املعلمــن موافقــون بشــدة عــى أن
اإلدارة املدرســية متــارس الربامــج اإلثرائيــة بــا ال
يتعــارض مــع اجلــدول الــدرايس ،ويعــزو الباحــث
هــذه النتيجــة إىل نجــاح اإلدارة املدرســية بمــدارس
التميــز العامليــة يف حتقيــق أهدافهــا يف مســاعدة الطالب
عــى تعلــم املهــارات األساســية بنــاء عــى احتيــاج
الطــاب ،وليــس عــى أعامرهــم مــن خــال توفــر
حمتــوى علمــي ومصــادر تعلــم متعــددة.
كــا جــاءت اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة مــن
املعلمــن عــى العبــارة رقــم ( )1وهــي" تســر املدرســة
وفــق خطــة حمــددة للربامــج اإلثرائيــة " باملرتبــة الثامنــة
بــن عبــارات املحــور وبدرجــة موافــق ،بمتوســط
حســايب ( ،)4.12وانحــراف معيــاري ()1.05
وهــذا يعنــي أن املعلمــن موافقــون عــى أن املدرســة
تســر وفــق خطــة حمــددة للربامــج اإلثرائيــة ،ويــرى
الباحــث أن إعــداد خطــة شــاملة إجرائيــة للربامــج
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اإلثرائيــة التــي تتبنــى أهــداف الرتبيــة اإلســامية -الســؤال الثــاين :مــا مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة
يســاعد بشــكل كبــر عــى حتقيــق املواءمــة بــن ألهــداف الرتبيــة اإلســامية (الرتبيــة االيامنيــة
الرتبيــة العقليــة والعلمية-الرتبيــة اخللفيــة  -الرتبيــةاألصالــة الرتبويــة اإلســامية واملعــارصة.
وتتفــق النتائــج الســابقة مــع نتيجــة دراســة (أمحــد ،االجتامعيــة)؟
وحاتــم2015 ،م) التــي توصلــت إىل أن هنــاك توسـ ًعا
متناميــا للربامــج التعليميــة الدوليــة ،كــا ختتلــف مــع لإلجابــة عــى هــذا الســؤال تــم حســاب
نتيجــة دراســة (املنيــع1427 ،هـــ) التــي توصلــت التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية
إىل ضعــف االهتــام باألنشــطة الالصفيــة يف الرتبيــة واالنحرافــات املعياريــة والرتــب الســتجابات أفــراد
اإلســامية ،واســتخدام طــرق تدريــس خاليــة مــن الدراســة مــن املعلمــن باملدرســة عــى أبعــاد حمــور
التشــويق ،ومــع نتيجــة دراســة (العريفــي1432 ،هـــ) مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة ألهــداف الرتبيــة
التــي توصلــت إىل أن املــدارس األجنبيــة مل حتقــق اإلســامية ،وجــاءت النتائــج كــا توضحهــا اجلــداول
األهــداف التــي وضعتهــا اللجنــة العليــا لسياســة التاليــة )8-7-6-5(:كــا يــي:
التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية بالشــكل
املطلــوب.
كــا نســتخلص ممــا ســبق أن املتوســط العــام
الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــى حمــور (واقــع
الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز العامليــة) مــن
وجهــة نظــر املعلمــن بمــدارس التميــز العامليــة قــد
بلــغ ( 4.15درجــه مــن  )5وانحــراف معيــاري
( )0.62وهــذا املتوســط يقــع بالفئــة الرابعة مــن فئات
املقيــاس اخلــايس ،والتــي تشــر إىل درجــة موافــق عــى
أداة الدراســة ،ومــن أهــم مــا تقدمــه الربامــج اإلثرائيــة
بمــدارس التميــز العامليــة مــا يــي :القيــام برحــات
خــارج املدرســة ،وجــود برامــج إثرائيــة فنيــة ،تقديــم
برامــج إثرائيــة دينيــة ،إقامــة أنشــطة علميــة ،متــارس
اإلدارة املدرســية الربامــج اإلثرائيــة بــا ال يتعــارض
مــع اجلــدول الــدرايس ،تفعيــل املجــال االجتامعــي،
االســتفادة مــن اخلــرات الرتبويــة يف تفعيــل الربامــج
اإلثرائيــة .
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ً
أول :مدى حتقيق الربامج اإلثرائية للرتبية اإليامنية :

جدول ( )5استجابات أفراد الدراسة من املعلمني باملدرسة عىل عبارات ُبعد
(مدى حتقيق الربامج اإلثرائية للرتبية اإليامنية) (ن=)43

يتضــح مــن اجلــدول ( )5وجود تقــارب يف اســتجابات
أفــراد الدراســة مــن املعلمــن بمــدارس التميــز العامليــة
عــى ُبعــد (مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة
اإليامنيــة) ،حيــث تراوحــت متوســطاهتم احلســابية
مــا بــن ( 4.33إىل  ،)4.65وهــذه املتوســطات تقــع
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بالفئــة اخلامســة مــن فئــات املقيــاس املتــدرج اخلــايس
التــي تشــر إىل درجــة (موافــق بشــدة) .كــا يتضــح أن
املتوســط العــام الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة مــن
املعلمــن بمــدارس التميــز العامليــة عــى ُبعــد (مــدى
حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة اإليامنيــة) قــد بلــغ
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( 4.49درجــه مــن  )5وهــذا املتوســط يقــع بالفئــة
اخلامســة مــن فئــات املقيــاس اخلــايس والتــي تشــر إىل
درجــة موافــق بشــدة عــى أداة الدراســة ،وهــذا يشــر
إىل موافقــة أفــراد الدراســة بشــدة عــى أن الربامــج
اإلثرائيــة بمــدارس التميــز حتقــق بدرجــة عاليــة جــدا
الرتبيــة اإليامنيــة لــدى الطــاب ،وقــد يكــون الســبب
هــو يف النتائــج املفيــدة واجلليــة التــي تقدمهــا الرتبيــة
اإليامنيــة للفــرد واملجتمــع عــى مســتوى املدرســة
وغريهــا  ،كــا تــدل مــن وجهــة نظــر الباحــث عــى
وعــي إدارة املدرســة واملعلمــن بــأن الرتبيــة اإليامنيــة
للطــاب تســاعد عــى االرتقــاء بواقعهــم اإليــاين
واالجتامعــي ،كــا تــدل عــى أن اإلدارة املدرســية
بمــدارس التميــز العامليــة لدهيــا املزيــد مــن الرعايــة
يف املجــال الرتبــوي اإليــاين ،ومــن أهــم مــا حققتــه
الربامــج اإلثرائيــة فيــا خيــص الرتبيــة اإليامنيــة
بمــدارس التميــز العامليــة مــا يــي :االهتــام بشــعرية
الصــاة ومــا يتبعهــا ،غــرس العقيــدة اإلســامية يف
نفــوس التالميــذ ،ترســيخ تعظيــم اهلل وتعظيــم أوامره،
ترســيخ حمبــة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم وتوقــره
يف نفــوس الطــاب ،تبــرة املتعلمــن بشــمولية
الرشيعــة اإلســامية ،تســهم يف تعليــم الطــاب القرآن
الكريــم والتع ّلــق بــه .ومــا تقــدم يتفــق مــع دراســة
(محــاد )2015,التــي أكــدت عــى أن طبيعــة النظــام
التعليمــي يف الســعودية يغلــب عليــه التديــن ،ومــن
ذلــك مــا يتعلــق بالقيــم الرتبويــة ذات البعــد اإليــاين
 ،بينــا ال تتفــق دراســة (العريفــي  )1432 ,مــع هــذه
النتيجــة يف جمــال البعــد اإليــاين حيــث ذكــر أن هنــاك
تأثــرا ســلبيا للمــدارس العامليــة عــى
يف الغالــب
ً
اهلويــة اإلســامية  ,وقــد جــاءت العبــارة رقــم ()9
وهــي "هتتــم الربامــج اإلثرائيــة بشــعرية الصــاة ومــا
يتبعهــا" يف املرتبــة األوىل مــن بــن عبــارات املحــور
بدرجــة موافــق بشــدة ،بمتوســط حســايب ()4.65
و ُيعــزى ذلــك إىل اهتــام مــدارس التميــز العامليــة هبــذه

الشــعرية التعبديــة الظاهــرة ،وقــد زرت املــدارس
كباحــث عــدة زيــارات والحظــت أن إدارة املــدارس
توقــف العمــل يف فــرات الصلــوات حتــى مــع
طــاب ريــاض األطفــال وتتابــع اجلميــع يف ذلــك.
كــا جــاءت عبــارة رقــم ( )1وهــي " هتــدف الربامــج
اإلثرائيــة إىل غــرس العقيــدة اإلســامية يف نفــوس
التالميــذ" يف املرتبــة الثانيــة مــن بــن عبــارات املحــور
بدرجــة موافــق بشــدة ،وبمتوســط حســايب ()4.60
ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل أن العقيــدة هــي
األســاس الــذي تبنــى عليــه الرتبيــة اإلســامية
وأهدافهــا .وقــد جــاءت العبــارة رقــم ( )2وهــي أن
الربامــج اإلثرائيــة تســهم يف تعليــم الطــاب القــرآن
الكريــم والتع ّلــق بــه باملرتبــة السادســة بــن عبــارات
ال ُبعــد وبدرجــة موافــق بشــدة  ،وبمتابعــة الباحــث
لذلــك الحــظ أن هنــاك مســابقات لتحفيــظ القــرآن
وبرامــج الصفيــة تعنــى بذلــك .فيــا جــاءت عبــارة
رقــم ( )11وهــي " تســاعد الربامــج اإلثرائيــة يف
تبصــر الطــاب بالتصــور احلقيقــي للكــون واإلنســان
واحليــاة" يف املرتبــة األخــرة مــن بــن عبــارات املحــور
بدرجــة موافــق بشــدة ،وبمتوســط حســايب ()4.33
ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل احلاجــة لعــدة
أســاليب تطبيقيــة مــن خالهلــا يتــم إبــراز هــذا اهلــدف
كالوســائل املرئيــة التــي تبــن عظمــة اهلل تعــاىل .
وعليــه ،فــإن إجابــة هــذا الســؤال ختتلــف مــع نتيجــة
دراســة (املنيــع1427 ،هـــ) التــي توصلــت إىل عــدد
مــن املشــكالت املتعلقــة بالرتبيــة اإلســامية يف
املــدارس األجنبيــة؛ ولذلــك يــرى الباحــث أن هنــاك
مســاحة كبــرة إلدارة املــدارس العامليــة تســتطيع مــن
خالهلــا حتقيــق أهــداف الرتبيــة اإليامنيــة واالجتامعيــة،
وبالــذات يف الربامــج اإلثرائيــة ذات الطابــع اإليــاين
الرتبــوي ،والتــي تشــجع عليهــا وزارة التعليــم.
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ثانيــا :مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة العقليــة
والعلمية:

جدول رقم ( )6استجابات أفراد الدراسة من املعلمني باملدرسة عىل عبارات ُبعد

يتضــح من اجلــدول ( )6أن هنــاك تقاربا يف اســتجابات
عينــة أفــراد الدراســة مــن املعلمــن بمــدارس التميــز
العامليــة عــى ُبعــد (مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة
للرتبيــة العقليــة والعلميــة) ،حيــث تراوحــت
املتوســطات احلســابية مــا بــن (،)4.56- 4.12
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والتــي تشــر إىل درجــة (موافق/موافــق بشــدة)
عــى أداة الدراســة .كــا يتضــح أن املتوســط العــام
الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــى ُبعــد (مــدى
حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة العقليــة والعلميــة)
قــد بلــغ (4.27درجــة مــن  )5وهــذا املتوســط يقــع
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بالفئــة اخلامســة مــن فئــات املقيــاس اخلــايس والتــي
تشــر إىل درجــة موافــق بشــدة ،وهــذا يشــر إىل موافقة
أفــراد الدراســة بشــدة عــى أن الربامــج اإلثرائيــة
بمــدارس التميــز ُتقــق بدرجــة عاليــة جــدً ا ملظاهــر
الرتبيــة العقليــة والعلميــة لــدى الطــاب ،و ُيعــزى
ذلــك إىل التقــدم العلمــي يف مياديــن احليــاة املختلفــة
 ،وخاصــة يف جمــال التعليــم األمــر الــذي يســتلزم منــه
تقــدم املتعلمــن يف التعليــم أوال ثــم يف املياديــن العلمية
املختلفــة؛ ألن التقــدم العلمــي متوقــف عــى املتعلمــن
يف التعليــم  ،وتقــدم املتعلمــن متوقــف عــى تنميــة
الرتبيــة العقليــة املعتمــدة عــى التفكــر ،ومــن أهــم مــا
حققتــه الربامــج اإلثرائيــة فيــا خيــص الرتبيــة العقليــة
والعلميــة بمــدارس التميــز العامليــة مــا يــي :اإلســهام
يف تعلــم الطالــب عــدة لغــات ،تنميــة طــرق التفكــر
الســليم ،حتقيــق الدافعيــة للتعلــم ،تنميــة الرغبــة عــى
التعلــم يف نفــوس الطــاب ،تســاعد عــى التعلــم
املســتمر والــذايت ،إكســاب الطــاب مهــارة البحــث
واســتقصاء احلقائــق  ،حتديــد امليــول العلمية املســاعدة
عــى حــل املشــكالت .وقــد جــاءت العبــارة رقــم ()1
وهــي "تســهم الربامــج اإلثرائيــة يف تعلــم الطالــب
عــدة لغــات " يف املرتبــة األوىل مــن بــن عبــارات
املحــور بدرجــة موافــق بشــدة ،بمتوســط حســايب
( )4.56و ُيعــزى ذلــك إىل أمهيــة بعــض اللغــات
األجنبيــة التــي مــن خالهلــا يتــم التعــرف عــى العديــد ثالثــا :مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة
مــن الثقافــات والعلــوم واملعــارف ،ال ســيام أن مدارس األخالقيــة :
التميــز تعتمــد عــى املناهــج الربيطانيــة  ،وتدرســها
بالطبــع باللغــة اإلنجليزيــة وتضيــف اللغــة الفرنســية
 ،كــا جــاءت عبــارة رقــم ( )7وهــي " تنمــي الربامــج
اإلثرائيــة طــرق التفكــر الســليم " يف املرتبــة الثانيــة
مــن بــن عبــارات املحــور بدرجــة موافــق بشــدة،
وبمتوســط حســايب ( )4.42ويعــزو الباحــث هــذه
النتيجــة إىل أن التفكــر مصــدر مهــم يتــم مــن خاللــه
بنــاء العديــد مــن املهــارات العلميــة والعمليــة .كــا

جــاءت العبــارة رقــم ( )12وهــي" تســاعد الربامــج
اإلثرائيــة الطالــب عــى حــل املشــكالت "باملرتبــة
التاســعة بــن عبــارات ال ُبعــد وبدرجــة موافــق بشــدة،
بمتوســط حســايب ( ،)4.26وانحــراف معيــاري
( )0.66ويعــود الســبب لذلــك بــأن هنــاك مرشــدا
اجتامعيــا متخصصــا يســتقبل مشــكالت الطــاب ،
وبعــد ذلــك يتــم دراســة املشــكالت وحلهــا بطــرق
متنوعــة  ،ومنهــا اســتغالل األنشــطة والربامــج
اإلثرائيــة لطــرح تلــك املشــكالت ومعاجلتهــا .فيــا
جــاءت عبــارة رقــم ( )11وهــي " تســاعد الربامــج
اإلثرائيــة الطالــب عــى ابتــكار طــرق جديــدة يف
التفكــر" يف املرتبــة األخــرة مــن بــن عبــارات املحــور
بدرجــة موافــق ،وبمتوســط حســايب ( )4.12ويعــزو
الباحــث هــذه النتيجــة إىل أن وســائل االبتــكار حتتــاج
معامــل واســتعدادات أكــر رغــم توفرهــا بمــدارس
التميــز العامليــة إال أن عــدد الطــاب كبــر .وتتفــق
نتائــج املحــور العقــي والفكــري مــع دراســة أمحــد
وشــفي (  )2018التــي أظهــرت أمهيــة دراســة مــا لــه
أثــر عــى اتســاع الفكــر ومهاراتــه كتعزيــز اللغــة  ،كــا
اتفقــت أيضــا مــع دراســة ( عبــد احلســيب )2018 ,
التــي أظهــرت نتائجهــا أمهيــة مهــارات االتصــال
واحلــوار والنقــد العلمــي املتعلــق بمجــال التفكــر .
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م
جدول رقم ( )7استجابات أفراد الدراسة من املعلمني باملدرسة عىل عبارات ُبعد (مدى حتقيق الربامج اإلثرائية للرتبية األخالقية)

يتضــح مــن اجلــدول ( )7أنــه يوجــد تقــارب يف
اســتجابات عينــة الدراســة عــى ُبعــد (مــدى حتقيــق
الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة األخالقيــة) ،حيــث
تراوحــت املتوســطات احلســابية مــا بــن
( ،)4.60- 4.12والتي تشري إىل درجة
(موافــق /موافــق بشــدة) .كــا يتضــح أن املتوســط
العــام الســتجابات أفــراد جمتمــع الدراســة عــى ال ُبعــد
قــد بلــغ ( 4.43درجــه مــن  )5وانحــراف معيــاري
( )0.49وهــذا املتوســط يقــع بالفئــة اخلامســة مــن
فئــات املقيــاس اخلــايس والتــي تشــر إىل درجــة موافق
بشــدة ،وهــذا يشــر إىل موافقــة أفــراد عينــة الدراســة
بشــدة عــى أن الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز
حتقــق بدرجــة عاليــة جــدا األخــاق الفاضلــة لــدى

126

الطــاب ،كــا يعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل وجــود
القــدوة الصاحلــة يف املدرســة التــي تتمتــع بمجموعــة
املبــادئ األخالقيــة والفضائــل الســلوكية مــن وجهــة
نظــر الباحــث ؛ ولــذا فــإن اإلدارة املدرســية بمــدارس
التميــز تتط ّلــع مــن خــال أهدافهــا إىل بنــاء املجتمعات
املعــارصة عــى أســس ومبــادئ خلقيــة  ،ومــن أهــم مــا
حققتــه الربامــج اإلثرائيــة فيام خيــص الرتبيــة األخالقية
بمــدارس التميــز العامليــة مــا يــي :إكســاب الربامــج
اإلثرائيــة الطالــب جمموعــة القيــم الثابتــة عــى ســبيل
املثــال (الصــدق ،األمانــة ،التواضــع ،الصــر ،احللــم،
التســامح) ،تنميــة حســن اخللــق يف نفــس الطالــب،
إجيــاد الربامــج اإلثرائيــة لــروح التحــدي واملنافســة
الرشيفــة بــن الطــاب ،تنميــة قيــم احــرام حقــوق
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دراســة (العريفــي1432 ،هـــ) التــي توصلــت إىل أن
تأثــرا ســلبيا للتعليــم األجنبــي عــى اهلويــة
هنــاك
ً
الثقافيــة بأبعادهــا اخلمســة عــى الطــاب الســعوديني
امللتحقــن باملــدارس األجنبيــة ،وأن طــاب املــدارس
احلكوميــة أكثــر متســكا باهلويــة الثقافيــة مــن طــاب
املــدارس األجنبيــة.

اآلخريــن ،تعزيــز املســاواة والعــدل يف التعامــل ،تنميــة
قيمــة إتقــان العمــل .وقــد جــاءت العبــارة رقــم ()2
وهــي " تكســب الربامــج اإلثرائيــة الطالــب جمموعــة
القيــم الثابتــة عــى ســبيل املثــال ( الصــدق  ،األمانــة،
التواضــع  ،الصــر  ،احللــم  ،التســامح)" يف املرتبــة
األوىل مــن بــن عبــارات املحور بدرجــة موافق بشــدة،
بمتوســط حســايب ( )4.60و ُيعــزى ذلــك إىل أن هــذه
اخلصــال هلــا دور كبــر يف غــرس القيــم اإلســامية رابعــا :مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة
الرتبويــة مــع ســهولة العمــل عليهــا يف األنشــطة االجتامعيــة:
املتعــددة  ،كــا جــاءت عبــارة رقــم ( )1وهــي " تنمــي
الربامــج اإلثرائيــة يف نفــس الطالــب حســن اخللــق "
يف املرتبــة الثانيــة مــن بــن عبــارات املحــور بدرجــة
موافــق بشــدة ،وبمتوســط حســايب ( )4.53ويعــزو
الباحــث هــذه النتيجــة إىل اهتــام املــدارس باجلانــب
األخالقــي عــى مســتوى القيــادات واملعلمــن،
باإلضافــة لوجــود برامــج ومســابقات تســهم بذلــك.
كــا جــاءت العبــارة رقــم ( )8وهى"تنمــي الربامــج
اإلثرائيــة يف نفــس الطالــب الرغبــة عــى التعلــم "
باملرتبــة الرابعــة بــن عبــارات ال ُبعــد وبدرجــة موافــق
بشــدة  ،بمتوســط حســايب ( ، )4.47وانحــراف
معيــاري ( )0.55ويعــود الســبب لذلــك بــأن هنــاك
معامــل متنوعــة يف املدرســة ومصــادر تعلــم تســاعد
عــى حتقيــق الدافعيــة للتعلــم .فيــا جــاءت عبــارة
رقــم ( )4وهــي " توجــد الئحــة تنظــم الســلوك أثنــاء
ممارســة الربامــج اإلثرائيــة " يف املرتبــة األخــرة مــن
بــن عبــارات املحــور بدرجــة موافــق ،وبمتوســط
حســايب ( )4.12ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة
إىل تعــذر العمــل هبــا بشــكل كامــل وبالــذات كــون
مــدارس التميــز العامليــة ليســت كاملدرســة احلكوميــة
فهــي ربحيــة  .وختتلــف النتائــج الســابقة مــع نتيجــة
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م
جدول رقم ( )8يوضح استجابات أفراد جمتمع الدراسة من املعلمني باملدرسة عىل عبارات ُبعد
(مدى حتقيق الربامج اإلثرائية للرتبية االجتامعية)

يتضــح مــن اجلــدول ( )8وجود تقــارب يف اســتجابات
عينــة أفــراد الدراســة مــن املعلمــن بمــدارس التميــز
العامليــة عــى هــذا ال ُبعــد ،حيــث تراوحت املتوســطات
احلســابية بــن ( 4.09إىل  ،)4.47والتــي تشــر إىل
درجــة (موافق/موافــق بشــدة) .كام يتضح أن املتوســط
العــام الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــى ُبعــد
(مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة االجتامعيــة)
مــن وجهــة نظــر املعلمــن بمــدارس التميــز العامليــة
قــد بلــغ ( 4.31درجــة مــن  )5وانحــراف معيــاري
( )0.57وهــذا املتوســط يقــع بالفئــة اخلامســة مــن
فئــات املقيــاس اخلــايس ،والتــي تشــر إىل درجــة
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موافــق بشــدة ،وهــذا يشــر إىل موافقــة أفــراد الدراســة
بشــدة عــى أن الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز
حتقــق بدرجــة عاليــة جــدا الرتبيــة االجتامعيــة لــدى
الطــاب ،وتعــود هــذه النتيجــة مــن وجهــة نظــر
الباحــث إىل أن نجــاح الرتبيــة االجتامعيــة باملدرســة
يعتمــد باألســاس عــى وجــود أهــداف واضحــة
للمدرســة ،ومتابعــة إدارة وقــادة املدرســة لتحقيــق
اهلــدف االجتامعــي ،وغــرس حــب العمــل التطوعــي
يف نفــوس الطــاب  ،وبالتــايل يؤثــر هــذا عــى املربــن
بســعيهم احلثيــث لتحقيــق أهــداف املؤسســة التعليمية.
ومــن أهــم مــا حققتــه الربامــج اإلثرائيــة فيــا خيــص
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الرتبيــة االجتامعيــة بمــدارس التميــز العامليــة مــا يــي:
تنميــة الشــعور باملســؤولية االجتامعيــة ،غــرس حــب
البــذل يف نفــس الطالــب ،إكســاب مهــارة العمــل
اجلامعــي التعــاوين ،تشــيع يف نفــوس الطــاب العمــل
بــروح الفريــق الواحــد ،تنميــة مهــارات االتصــال
الفعــال مــع اآلخريــن  ،باإلضافــة إىل مهــارات القيــادة
وقيــم العمــل التطوعــي.
وقــد جــاءت العبــارة رقــم( )2وهــي "تنمــي الربامــج
اإلثرائيــة لــدى الطــاب الشــعور باملســؤولية
االجتامعيــة" يف املرتبــة األوىل مــن بــن عبــارات
املحــور بدرجــة موافــق بشــدة ،بمتوســط حســايب
( )4.46و ُيعــزى ذلــك إىل انفتــاح مــدارس التميــز
عــى مســتوى قياداهتــا وبراجمهــا عــى املجتمــع املحــي
 ،كــا جــاءت عبــارة رقــم (" )3تغــرس الربامــج
اإلثرائيــة حــب البــذل يف نفــس الطالــب " يف املرتبــة
الثانيــة مــن بــن عبــارات املحــور بدرجــة موافــق
بشــدة ،وبمتوســط حســايب ( )4.44ويعــزو الباحــث
هــذه النتيجــة إىل ارتبــاط قيمــة البــذل بالعمــل
التطوعــي االجتامعــي الــذي تســعى مــدارس التميــز
إىل حتقيقــه .كــا جــاءت العبــارة رقــم ( " )5تســهم
الربامــج اإلثرائيــة يف إكســاب مهــارة العمــل اجلامعــي
التعــاوين " باملرتبــة الثالثــة بــن عبــارات ال ُبعــد
وبدرجــة موافــق بشــدة  ،بمتوســط حســايب (، )4.42
وانحــراف معيــاري ( )0.63ولعــل الســبب يف ذلــك
وجــود أهــداف تربويــة لتحقيــق العمــل اجلامعــي
التعــاوين مــن داخــل املدرســة ومــن خارجهــا  .وقــد
اطلــع الباحــث عــى ذلــك داخــل القاعــات الدراســية
 ،وأيضــا يف بعــض املعــارض عــى مســتوى املدينــة
،والــذي يظهــر فيهــا العمــل اجلامعــي التعــاوين بــن
الطــاب مــع بعضهــم وبــن الطــاب مــع معلميهــم
.فيــا جــاءت عبــارة رقــم ( )10وهــي " تســهم
الربامــج اإلثرائيــة يف تعريــف الطــاب بالــراث
الثقــايف للمجتمــع " يف املرتبــة األخــرة مــن بــن

عبــارات املحــور بدرجــة موافــق ،وبمتوســط حســايب
( )4.09ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل االحتيــاج
لتفعيــل برامــج الــراث لعقــد رشاكات أكثــر مــع
اجلهــات ذات االختصــاص التــي هــي يف الغالــب
مــؤرش مهــم عــى اإلبــداع املجتمعــي ،ويعتــر خدمــة
تســهم يف عــاج بعــض مشــكالت املجتمــع .
الســؤال الثالــث :هــل توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد جمتمــع الدراســة حــول
واقــع الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز العامليــة،
مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة ألهــداف الرتبيــة
اإلســامية باختــاف (النــوع ،املؤهــل العلمــي،
ســنوات اخلــرة)؟
-1الفروق حسب النوع:
تــم اســتخدم اختبــار" ت" للتعــرف مــا إذا كان هنــاك
فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر النــوع،
وجــاءت النتائــج كــا يوضحهــا اجلــدول رقــم (:)9
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جــدول رقــم ( :)9يوضــح الفــروق بــن متوســطات الدرجــات واالنحرافــات املعياريــة وقيــم (ت) ومســتوى داللتهــا
اإلحصائيــة الســتجابات املعلمــن بمــدارس التميــز العامليــة طبقــا ملتغــر النــوع (ن=)43

يتضــح مــن اجلــدول ( )9عــدم وجــود فــروق دالــة الربامــج اإلثرائيــة موحــدة عنــد الطــاب والطالبــات
إحصائيــا عنــد مســتوى  0.05فأقــل يف اســتجابات باختــاف املراحــل .
أفــراد جمتمــع الدراســة مــن املعلمــن بمــدارس التميــز
العامليــة حــول حمــاور الدراســة " واقــع الربامــج -2الفروق حسب املؤهل العلمي
اإلثرائيــة بمــدارس التميــز العامليــة ،مــدى حتقيــق
الربامــج اإلثرائيــة ألهــداف الرتبيــة اإلســامية " تــم اســتخدم اختبــار" ت" ،حلســاب داللــة الفــروق
باختــاف النــوع حيــث مســتويات الداللــة ( ،0.90بــن متوســطات درجــات اســتجاب عينــة الدراســة
 )0.47عــى التــوايل  ،وهــي أكــر مــن مســتوى تعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي  ،ويوضــح جــدول رقــم
الداللــة ( .)0.05ويعــود الســبب لعــدم وجــود ( )10النتائــج كــا يــي:
فــروق إحصائيــة بــن الذكــور واإلنــاث إىل أن
جــدول رقــم ( )10يوضــح الفــروق بــن متوســطات الدرجــات واالنحرافــات املعياريــة وقيــم (ت) ومســتوى داللتهــا
اإلحصائيــة الســتجابات املعلمــن بمــدارس التميــز العامليــة طبقــا ملتغــر املؤهــل العلمــي (ن=)43

يتضــح مــن اجلــدول ( )10عــدم وجــود فــروق دالــة
إحصائيــة عنــد مســتوى  0.05فأقــل يف اســتجابات
أفــراد جمتمــع الدراســة مــن املعلمــن بمــدارس
التميــز العامليــة حــول حمــاور الدراســة "واقــع الربامــج
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( )0.10 ،0.09عــى التــوايل  ،وهــي أكــر مــن
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مســتوى الداللــة ( )0.05وتفســر عــدم وجــود
الفــروق اإلحصائيــة يعــود إىل أن درجــة البكالوريــوس
ملعلمــي ومعلــات مــدارس التميــز العامليــة بربيــدة هي
األكثــر مــع أن الربامــج اإلثرائيــة خمطــط هلــا مســبقا يف
املدرســة .

تم استخدم اختبار حتليل التباين األحادي
" ( ،)One Way Anovaلتوضيــح فــروق الداللــة
اإلحصائيــة بــن متوســط اســتجابات عينــة الدراســة
تعــزى الختــاف ســنوات اخلــرة ،وجــاءت النتائــج
كــا يوضحهــا اجلــدول التــايل:

-3الفروق حسب سنوات اخلربة:
جدول ( )11نتائج "حتليل التباين األحادي" ( )One Way Anovaللفروق يف متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة طب ًقا إىل اختالف متغري سنوات اخلربة "

يتضــح مــن خــال النتائــج املبينــة أعــاه باجلــدول مــدراس التميــز العامليــة تعتــر موحــدة يف التخطيــط
رقــم ( )11عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة واألهــداف العامــة وإن اختلفــت يف التنفيــذ ،حيــث
عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فأقــل ،يف إجابــات أفراد حيصــل هلــا التجديــد بــن احلــن واآلخــر .
الدراســة حــول حمــاور الدراســة "واقــع الربامــج
اإلثرائيــة بمــدارس التميــز العامليــة ،مــدى حتقيــق خالصة الدراسة:
الربامــج اإلثرائيــة ألهــداف الرتبيــة اإلســامية "
باختــاف ســنوات اخلــرة حيــث مســتويات الداللــة يف ضــوء حتليــل النتائــج وتفســرها كــا ســبق ،فقــد
توصلــت الدراســة احلاليــة إىل النتائــج التاليــة:
( )0.37 ،0.56وهــي أكــر مــن مســتوى الداللــة
ّ
( .)0.05ويفــر ذلــك بــأن الربامــج اإلثرائيــة يف
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ـؤش مرتفــع يف املتوســط العــام الســتجابات
تو ّفــر مـ ّأفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن بمــدارس التميــز
العامليــة عــى حمــور (واقــع الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس
التميــز العامليــة) قــد بلــغ ( 4.15درجــه مــن )5
وبدرجــة موافــق ،ومــن أهــم مــا تقدمــه الربامــج
اإلثرائيــة بمــدارس التميــز العامليــة مــا يــي :القيــام
برحــات خــارج املدرســة ،وجــود برامــج إثرائيــة
فنيــة ،تقديــم برامــج إثرائيــة دينيــة ،إقامــة برامــج
إثرائيــة علميــة ،متــارس اإلدارة املدرســية الربامــج
اإلثرائيــة بــا ال يتعــارض مــع اجلــدول الــدرايس،
تفعيــل املجــال االجتامعــي ،االســتفادة مــن اخلــرات
مــؤش مرتفــع يف
كشــفت النتائــج عــن وجــودالرتبويــة يف تفعيــل الربامــج اإلثرائيــة .
ّ
املتوســط العــام الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة
يتو ّفــر مــؤرش عـ ٍـال يف املتوســط العــام الســتجابات عــى ُبعــد (مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة للرتبيــة
أفــراد عينــة الدراســة عــى ُبعــد (مــدى حتقيــق الربامــج األخالقيــة) وقــد بلــغ ( 4.43درجــه مــن ،)5
وهــذا يشــر إىل موافقــة أفــراد الدراســة بشــدة عــى
اإلثرائيــة للرتبيــة اإليامنيــة) ،وقــد بلــغ
( 4.49درجــه مــن  )5والــذي يشــر إىل درجــة أن الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز حتقــق بدرجــة
موافــق بشــدة عــى أداة الدراســة ،ومــن أهــم مــا عاليــة جــدا الرتبيــة األخالقيــة لــدى الطــاب ،ومــن
حققتــه الربامــج اإلثرائيــة فيــا خيــص الرتبيــة اإليامنيــة أهــم مــا حققتــه الربامــج اإلثرائيــة فيــا خيــص الرتبيــة
بمــدارس التميــز العامليــة مــا يــي :االهتــام بشــعرية األخالقيــة بمــدارس التميــز العامليــة مــا يــي :إكســاب
الصــاة ومــا يتبعهــا ،غــرس العقيــدة اإلســامية يف الربامــج اإلثرائيــة الطالــب جمموعــة القيــم الثابتــة
نفــوس التالميــذ ،ترســيخ تعظيــم اهلل وتعظيــم أوامره ،عــى ســبيل املثــال (الصــدق ،األمانــة ،التواضــع،
ترســيخ حمبــة النبــي (صــى اهلل عليــه وســلم) وتوقــره الصــر ،احللــم ،التســامح) ،تنميــة حســن اخللــق
يف نفــوس الطــاب ،تبــرة املتعلمــن بشــمولية يف نفــس الطالــب ،إجيــاد الربامــج اإلثرائيــة لــروح
الرشيعــة اإلســامية ،تســهم يف تعليــم الطــاب التحــدي واملنافســة الرشيفــة بــن الطــاب ،تنميــة قيــم
احــرام حقــوق اآلخريــن ،تعزيــز املســاواة والعــدل يف
القــرآن الكريــم والتع ّلــق بــه.
التعامــل ،تنميــة قيمــة إتقــان العمــل.
ـؤش عـ ٍ
ـال يف املتوســط العــام الســتجابات
ظهــور مـ ّأفــراد عينــة الدراســة عــى ُبعــد (مــدى حتقيــق الربامــج -أظهــرت النتائــج أن املتوســط العــام الســتجابات
أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن بمــدارس التميــز
اإلثرائيــة للرتبيــة العقليــة والعلميــة) وقــد بلــغ
( 4.27درجــه مــن  )5والــذي يشــر إىل درجــة العامليــة عــى ُبعــد (مــدى حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة
موافــق بشــدة ،وهــذا يشــر إىل موافقــة أفــراد الدراســة للرتبيــة االجتامعيــة) قــد بلــغ ( 4.31درجــه مــن )5
بشــدة عــى أن الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز  ،وهــذا يشــر إىل موافقــة أفــراد الدراســة بشــدة عــى
حتقــق بدرجــة عاليــة جــدً ا الرتبيــة العقليــة والعلميــة
لــدى الطــاب ،ومــن أهــم مــا حققتــه الربامــج
اإلثرائيــة فيــا خيــص الرتبيــة العقليــة والعلميــة
بمــدارس التميــز العامليــة مــا يــي :اإلســهام يف تعلــم
الطالــب عــدة لغــات ،تنميــة طــرق التفكــر الســليم،
حتقيــق الدافعيــة للتعلــم ،تنميــة الرغبــة عــى التعلــم
يف نفــوس الطــاب ،تســاعد عــى التعلــم املســتمر
والــذايت ،إكســاب الطــاب مهــارة البحث واســتقصاء
احلقائــق ،حتديــد امليــول العلميــة املســاعدة عــى حــل
املشــكالت.
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أن الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز حتقــق بدرجــة بأبعادهــا املذكــورة ،وهــذا يــدل عــى أن اإلعــداد
عاليــة جــدً ا الرتبيــة االجتامعيــة لــدى الطــاب ،ومــن املســبق ألهــداف الرتبيــة االســامية يســاعد عــى
أهــم مــا حققتــه الربامــج اإلثرائيــة فيــا خيــص الرتبيــة تبنــي املعــارصة مــع احلفــاظ عــى األصالــة.
االجتامعيــة بمــدارس التميــز العامليــة مــا يــي :تنميــة
الشــعور باملســؤولية االجتامعيــة ،غــرس حــب البــذل التوصيات:
يف نفــس الطالــب ،إكســاب مهــارة العمــل اجلامعــي
التعــاوين يف نفــوس الطــاب والعمــل بــروح الفريــق يف ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج الدراســة احلاليــة
الواحــد ،وتنميــة مهــارات االتصــال الفعــال مــع يــويص الباحــث بــرورة مــا يــي:
اآلخريــن ،باإلضافــة اىل مهــارات القيــادة  ،وقيــم
العمــل التطوعــي  .وأن الربامــج اإلثرائيــة التــي .1تعميــم جتربــة مــدارس التميــز العامليــة بربيــدة عــى
تكســب مهــارة العمــل اجلامعــي التعــاوين يعــود ســببها املــدارس العامليــة املناظــرة هلــا يف اململكــة العربيــة
لوضــع أهــداف مســبقة للمــدارس ؛ وذلــك بغــرض الســعودية خصوصــا ،وعــى املــدارس العامليــة
املشــاركة فيهــا مــن قبــل الطــاب بشــكل مجاعــي األجنبيــة بالــدول العربيــة عمو ًمــا؛ لإلفــادة مــن
كالفعاليــات العامــة التــي تقــام عــى مســتوى مدينــة حتقيقهــا ألهــداف الرتبيــة اإلســامية.
بريــدة أو عــى مســتوى اململكــة.
.2اإلشــادة بالتجربــة املتميــزة للمدرســة وتدعيمهــا
توصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق دالــة مــن قبــل وزارة التعليــم باملزيــد مــن الربامــجّ
إحصائيــا عنــد مســتوى  0.05فأقــل يف اســتجابات واخلــرات البرشيــة واملاديــة التــي تنعكــس باإلجيــاب
جمتمــع الدراســة حــول حمــاور الدراســة "واقــع عــى أبنائنــا الطــاب.
الربامــج اإلثرائيــة بمــدارس التميــز العامليــة ،مــدى
حتقيــق الربامــج اإلثرائيــة ألهــداف الرتبية اإلســامية" .3إجــراء املزيــد مــن البحــوث عــن هــذا النــوع مــن
تعــزى الختــاف النــوع واملؤهــل العلمــي ،واختــاف املــدارس العامليــة  ،وتقديــم الدراســات التــي مــن
شــأهنا أن جتمــع بــن احلفــاظ عــى اهلويــة مــع عــدم
ســنوات اخلــرة.
إمهــال املســتجدات التــي يتطلبهــا العــر.
أن مــدارس التميــز العامليــة بربيــدة اســتطاعتاملواءمــة بــن برامــج أجنبيــة عامليــة ممثلــة باملنهــج .4إعــداد الكــوادر املتميــزة مــن املعلمــن يف املــدارس
الربيطــاين  ،مــع حتقيــق أهــداف الرتبيــة اإلســامية العامليــة إعــدا ًدا علم ًيــا مــن خــال الربامــج التدريبيــة
بنســبة عاليــة يف أبعادهــا اإليامنيــة والعلميــة واألخالقية وغريهــا  ،بــا حيقــق املواءمــة بــن متطلبــات العــر
احلديــث وغــرس اهلويــة الوطنيــة والثقافيــة والدينيــة
واالجتامعيــة.
لــدي طــاب املــدارس العامليــة .
أن إدارة مــدارس التميــز العامليــة بربيــدة حققــتأهــداف الرتبيــة اإلســامية مــن خــال إعــداد اخلطــط
واألهــداف اإلجرائيــة لألنشــطة والربامــج اإلثرائيــة
الربامج اإلثرائية بمدارس التميز العاملية بربيدة ودورها يف حتقيق أهداف الرتبية اإلسالمية
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األجنبــي يف اهلويــة الثقافيــة للطــاب الســعوديني
املراجع العربية
باملرحلــة الثانويــة يف الريــاض دراســة ســببية مقارنــة.
 أبــو الوي ،أمــن ( .)1989أصــول الرتبيــة رســالة ( دكتــوراه )  -جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعوداإلســامية .الدمــام :دار ابــن اجلــوزي للطباعــة اإلســامية  1432 ،هـــ .
والنــر.
 املنيــع ،بدريــة عبد الكريــم1427( .هـ) .مشــكالت أمحد ،أرشف الســعيد؛ شــفي ،حاتم أمحــد ( .)2015الرتبيــة اإلســامية يف املــدارس األجنبيــة يف اململكــةالربامــج التعليميــة الدوليــة املطبقــة يف بعــض املــدارس العربيــة الســعودية .رســالة ماجســتري غــر منشــورة.
األهليــة يف ضــوء أهــداف التعليــم الســعودي :دراســة كليــة العلــوم االجتامعيــة ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن
تقويميــة ،جملــة كليــة الرتبيــة بأســيوط .مــر .مــج ســعود اإلســامية ،الريــاض.
( )31ع(.)5
 النحــاوي ،عبــد الرمحــن ( .)2004أصــول الرتبيــة احلامــد ،حممــد وزيــادة ،مصطفــى والعتيبــي ،بــدر اإلســامية وأســاليبها يف البيــت واملدرســة واملجتمــع،ومتــوىل ،نبيل(1425هـــ) .التعليــم يف اململكــة العربيــة دار الفكــر ،دمشــق
الســعودية رؤيــة احلــارض واســترشاف املســتقبل.
 محــاد؛ وحيــد شــاه بــور (2015م) .املــدارسالريــاض :مكتبــة الرشــد.
الدوليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وحتميــة
 الســحيم ،خالــد ســعيد ( )2010الربامــج التعليميــة املواءمــة بــن ثقافــة تربويــة أجنبيــة ،وبيئــة تربويــةالدوليــة يف املــدارس األهليــة ،اجلمعيــة الســعودية حمافظــة ،مســتقبل الرتبيــة العربيــة .مــر ،مــج ()22
للعلــوم الرتبويــة والنفســية (جســتن) كليــة ﺍﻟﺮﺘﺑﻴﺔ ،ع(.365-291 )98
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻤﻟﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ ،اللقــاء الســنوي اخلامــس عــر
بعنــوان "تطويــر التعليــم :رؤى ونــاذج ومتطلبــات"  -شــحاتة ،حســن ،وزينــب النجــار وحامــد
يومــي الثالثــاء واألربعــاء20- 19حمرم1431هـــ عــار( .)1424معجــم املصطلحــات الرتبويــة
املوافــق  6-5ينايــر بمركــز امللــك فهــد الثقــايف يف النفســية .الــدار املرصيــة اللبنانيــة.
مدينــة الريــاض
 عبــد احلســيب ،مجــال ورجــب (2018م) .دور العبــايس ،فــادي الســيد والعــريب طــه ( .)2016املــدارس الدوليــة يف تنميــة مهــارات االتصــال لــدىترســيخ الثقافــة التنظيميــة الداعمــة للعمــل التعــاوين طــاب املرحلــة املتوســطة بمنطقــة القصيــم :رؤيــة
املتبــادل بــن املــدارس العامليــة يف الريــاض باململكــة تربويــة مقرتحــة ،دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم
العربيــة الســعودية يف ضــوء بعــض االجتاهــات النفــس ،الســعودية.
العامليــة ،جملــة كليــة الرتبيــة ببورســعيد  -مــر
 عبــد اهلل ،مريــم حســن ( .)2011املجلــس العــريب -العريفــي ،ليــى عبــد اهلل (1432هـــ) .أثــر التعليــم للموهوبــن واملتفوقــن املؤمتــر العلمــي العــريب الثامــن
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لرعايــة املوهوبــن واملتفوقــن ،املوهبــة واإلبــداع  -وطفــة ،عــى أســعد واملطــوع ،فــرح (.)2008
منعطفــات هامــة يف حيــاة الشــعوب مــن  15إىل  16املــدارس اخلاصــة األجنبيــة يف دولــة الكويــت كــا
يراهــا أوليــاء أمــور تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة .رســالة
ترشيــن األول /اكتوبــر.
اخلليــج العــريب.70-13 :)109(29 ،
 عطــار ،ليــي عبــد الرشــيد ( .)1419اجلانــبالتطبيقــي يف الرتبيــة اإلســامية ،دار املجتمــع للنــر املراجع األجنبية:
1419هـ.

- Hayden، M.، & Thompson، J. (1995).

 -الئحــة تنظيــم املــدارس األهليــة والصــادرة مــن International schools and international ed-

جملــس الــوزراء عــام .13-8-1395

ucation: a relationship reviewed. Oxford
Review of Education، 21(3)، 327-345.

 متــويل ،مصطفى(1417هـــ) .مدخــل إىل تاريــخ- Mackenzie، P، Hayden، and Thompson،
الرتبيــة اإلســامية ،الريــاض :دار اخلرجيــن.
J. (2003).Parental priorities in the selection

 -مدرســة التميــز العامليــة2017( ،م) .الرؤيــة of international schools. Oxford Review of

والرســالة ،وحــدة اجلــودة.

Education، 39(3)، 299-314.

 -مدرســة التميــز العامليــة2017( ،م) .تقرير األنشــطة - Bagnall، Nigel (2012) National or glob-

الالصفيــة ،وحــدة اجلودة.

 مدرســة التميــز العامليــة2017( ،م) .جلنــة األمــنوالســامة ،وحــدة اجلــودة.

al: The mutable concepts of identity and

home for international school students،
Prospects، 42(2)Jun، 177-19.
- Bray، m & Yamato،Y(2003) Compara-

 هيئــة اخلــراء بمجلــس الــوزراء (1421هـــ) .الئحة tive Education in a Microcosm: Method-املــدارس األجنبيــة باململكــة العربيــة الســعوديةological Insights from the International ،

الطبعــة األوىل.

Schools Sector in Hong Kong. Internation-

al Review of Education، 49( 1-2) ، 51-73 .

 وثائــق وســجالت مــن مدرســة التميــز العامليــة1439هـــ.
 وزارة التعليــم ،إحصائيــات( .)1439مــن وثائــقإدارة التعليــم األهــي .
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ال َّتغـاير ال َّتركيبي
في قصة إبراهيم عليه السالم في القرآن الكريم دراسة نحو َّية دالل َّية
د مسفر حمامس مسفر الكبريي الدورسي
أستاذ اللغويات العربية التطبيقية املشارك
كلية الرتبية
جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

أ منصور قناوي توفيق أمحد
حمارض بقسم اللغة العربية
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

ملخص البحث

Abstract

إن قضية التكرار يف القرآن الكريم من القضايا التي لفتت
نظر املفرسين ،والدارسني من زمن بعيد ،فوقفوا حياهلا
ليستخرجوا آللئها ،ويستكشفوا مكنوناهتا وغوامضها.
وكانت دراستهم هلا تشري إىل عظمة الرتكيب ،وجزالة العبارة،
يف القرآن الكريم ،واهتدوا إىل أن يف كل قصة كررها ألفاظ ًا
وفوائد ونكت ًا ال توجد يف غريها من بقية املواضع.
وهذه الدراسة تتناول ما ورد يف قصة نبي اهلل إبراهيم ؛ يف
القرآن الكريم من تقليب الوجوه يف عرضها بطريقة متغايرة،
ودراسة االختالف بني تلك الرتاكيب.
فتتحدَّ د مادة هذا البحـث يف آيات نبي اهلل إبراهيم ؛ التي
وردت يف كتاب اهلل ،وتركز عىل اآليات التي ورد هبا تغا ُير يف
املبنى مع ثبات املعنى.
وقد بلغ عدد هذه اآليات ( )232اثنتني وثالثني ومائتي
آية ،موزعة عىل مخس وعرشين سورة ،من سور القرآن
الكريم ،وقد تم تصنيفها إىل صور خمتلفة ،حيث تتم دراسة
هذه اآليات ا ُملتغايرة تركيب ًّيا ،والتي ترد يف مواضع خمتلفة؛
تم تقسيم البحث إىل
للوقوف عىل ما فيها من داللة .وقد َّ
ثالثة مباحث ،وخامتة.
األول :التغاير الرتكيبي يف آيات عقيدة إبراهيم ؛.
الثاين :التغاير الرتكيبي يف آيات دعوته وحواره مع أبيه وقومه.
الثالث :التغاير الرتكيبي يف آيات جميء ضيفه من املالئكة
وبشارته بالغالم.

The issue of repetition in the Noble Qur’an is
one of the issues that attracted the attention of
the Interpreters of the Noble Qur'an and the
scholars a long time ago. Scholars exerted big
efforts to find out its secrets and to figure out
its mysteries.
Their studies showed the greatness of the
Quranic style and the beauty of the Qur’anic
phrases. Scholars have come to the conclusion that in each repeated story, there are new
words that have connotations implications that
are not found in the other places where the story is mentioned.
This study deals with the Qur’anic verses that
presented the story of Ibrahim, peace be upon
him, and the different presentation methods.
It highlights the variations of linguistic structures and interpretative connotations.
The study focuses on the verses that have different linguistic structure and its connotations.
The number of these verses that narrated the
story of Ibrahim, peace be upon him, is thirty-two and two hundred verses, distributed in
twenty-five surahs in the Noble Qur’an. These
verses that have different linguistic structure
are studied to find out their interpretative connotations.
The study is divided into three sections and a
conclusion:
1- Structural variation in the verses that
present the creed of Ibrahim (Peace Be
Upon Him).
2- Structural variation in the verses that
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الكلامت املفتاحية:
التغاير  -الرتكيب  -الرتاكيب  -الداللة  -إبراهيم
شكر خاص
يتقدم الباحثان بالشكر لعامدة البحث العلمي بجامعة األمري
سطام بن عبد العزيز لدعمها هذا املرشوع البحثي برقم
8183/02/2017

present Ibrahim’s efforts in the Call to Allah
(Dawah)and his dialogue with his father and
his people.
3- Structural variation in the verses that relate the story of his angel guests and good
tidings of a boy.
Key Words :
Variation - Structure - Structures - Connotation
Ibrahim

املقدمة
الزالــت الدراســات تتــواىل عــى كتــاب اهلل تعــاىل
ســعيا منهــا للوصــول إىل رس مــا حــواه مــن مكنــون
علمــه وعظيــم فوائــده ،ونبــل مقاصــده وأهدافــه
وغاياتــه .ويــأيت يف املقدمــة منهــا الدراســات اللغويــة
بــا تشــمله مــن جمــاالت خمتلفــة ،وكيــف ال؟ وبالعربية
ِ
ِ
ـو ٍم
ـاب ُف ِّص َلـ ْ
ـت آ َيا ُتـ ُه ُق ْرآ ًنــا َع َربِ ًّيــا ل َقـ ْ
نزلــت آياتــه( .ك َتـ ٌ
َي ْع َل ُم َ
ــون) {فصلــت}3:
وقــد خصــه اهلل تعــاىل بالعربيــة؛ فهــي أفصــح اللغات،
وأبينهــا ،وأوســعها ،وأكثرهــا تأديــة للمعــاين التــي
تقــوم بالنفــوس؛ وقــد أنــزل اهلل أرشف الكتــب هبــا
فكانــت أرشف اللغــات.
واملنهــج القصــي يف القــرآن الكريــم هــو منهــج
بديــع معجــز ،فتجــد القصــة قــد ذكــرت يف ســور
كثــرة ،توزعــت مشــاهدها وأحداثهــا عــى الســور
التــي ذكــرت فيهــا القصــة ،فتجــد يف كل ســورة مــا
ال جتــده يف غريهــا ،حيــث إنــك تالحــظ يف كل ســورة
مــا يتــاءم مــع موضوعهــا وســياقها ،فتذكــر القصــة
يف الســورة يف املوضــع الــذي اختــرت لــه واختــر هلــا.
فأمــا الــكالم يف تكريــر هــذه القصــة ،وغريهــا فقــد
قــال أهــل املعــاين" :إن ترصيــف املعنــى يف الوجــوه

املختلفــة باأللفــاظ املتباينــة ،يف الــدرج العاليــة مــن
البالغــة واإلعجــاز ،ومنهــا تســتنبط الداللــة عــى
قصصــا مكررة،
حقيقــة اإلعجــاز؛ ألن اهلل تعــاىل أنــزل
ً
بعبــارات خمتلفــة ،وأنــزل قصــة واحــدة ،ومل يكررهــا،
وهــي قصــة يوســف ،فــا يمكــن ألحــد مــن امللحدين
أن يعــارض ال قصــة موســى املكــررة وال قصة يوســف
أيضــا جتديــد تســلية
التــي مل تكــرر ،ويف تكرارهــا ً
رســول اهلل ﷺ ،وتصبــره عــى أذى املرشكــن"
(النيسابوري1430 ،هـ ،صفحة )454/11
فأما احلكمة من ذلك التكرار ،فنجد
(الســمرقندي ،صفحــة  ،)478 /2يعللهــا بقولــه:
"ألن يف كل قصــة كررهــا ألفا ًظــا وفوائــد ونكتًــا مــا
ليــس يف األخــرى ،ونظمهــا ســوى نظــم األخــرى.
وقــال احلســن :للقصــة ظهــر وبطــن ،فالظهــر خــر
خيربهــم ،والبطــن عظــة تعظهــم .ويقــال :إنــا كررهــا
تأكيــدً ا للحجــة والعظــة ،كــا أنــه كــرر الدالئــل،
ويكفــي دليــل واحــد ملــن يســتدل بــه تفضـ ً
ـا مــن اهلل
تعــاىل ورمحــة منــه" ،وقصــة موســى ÷ قــد كررهــا اهلل
تعــاىل "تفخيــا لشــأنه وتعظيــا لقــدره ،ثــم زيــادة يف
البيــان لبالغــة القــرآن ،ثــم إفــادة لزوائــد يف املذكــور
قولــه يف كل موضــع يتكــرر فيــه"
(القشريي1390 ،هـ ،صفحة )53 /3
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الدراسة الداللية:

وجــه وأبــدع منهــج ،... ،ومقصــود كل ســورة هــاد
إىل تناســبها ،و" يلحــظ مــن يعيــش يف ظــال القــرآن
أن لــكل ســورة مــن ســوره شــخصية مميــزة! شــخصية
هلــا روح يعيــش معهــا القلــب كــا لــو كان يعيــش
مــع روح حــي مميــز املالمــح والســات واألنفــاس!
وهلــا موضــوع رئيــس ،أو عــدة موضوعــات رئيســة
مشــدودة إىل حمــور خــاص .وهلــا جــو خــاص يظلــل
موضوعاهتــا كلهــا ،وجيعــل ســياقها يتنــاول هــذه
املوضوعــات مــن جوانــب معينــة ،حتقــق التناســق بينها
وفــق هــذا اجلــو" (قطــب2003 ،م ،صفحــة )28 :27
وفيــا يــي بعــض الدراســات التــي تناولــت قصــة
إبراهيــم ؛ بشــكل عــام مرتبــة مــن األحــدث.

ُیعنــى علــم الداللــة بدراســة املعنــى الــذي هــو
فــرع مــن فــروع علــوم اللغــة ،إذ إن اللغــة بحــد
ذاهتــا مرتاكبــات داللیــة ،أمــا الداللــة يف القصــة
فهــي تتكــون مــن جمموعــة دالالت لغویــة ،متیــل إىل
مدلــول معــن ،مســتنبط مــن ألفــاظ القصــة وتراكيبهــا
املختلفــة ،كــا أن جوهــر املعنــى هــو الــذي یقــع وراء
هــذه الــدالالت ،فتــؤدي إىل اإلثــارة املرجــوة ،مــن
ً
فضــا
خــال وصــف الوحــدة الرتكيبيــة للنــص،
عــن الدالليــة التــي تنتظــم هبــا وحــدات أصغــر ،عــى
مســتوى اللفــظ واجلملــة ،وهــذا البحــث يتنــاول
مــا ورد مــن تغايــر يف تراكيــب قصــة إبراهيــم عليــه
الســام يف القــرآن الكريــم ،وداللــة كل تركيــب مــن  -1اإلعجــاز البيــاين :قصــة نــوح عليــه الســام
خــال ســياق الســورة التــي ورد فيهــا الرتكيــب ،وقصــة ضيــف إبراهيــم ،عليهــم الســام أنموذجــان،
وســبب خصوصيــة هــذا املوضــع بــه دون غــره .ضيــاء عــاء الديــن حممــود أمحــد ،أعــال املؤمتــر
العلمــي الثــاين :اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن الكريــم
والســنة النبويــة ،اجلامعــة اإلســامية ،غــزة ،فلســطني،
الدراسات السابقة:
2016م
الدراســات التــي تناولــت القصــص القــرآين كثــرة. ،
متعــددة األغــراض ،وفيــا خيــص قصــة ســيدنا  -2مالمــح مــن قصــة إبراهيــم عليــه الســام يف
إبراهيــم ؛ ،فقــد تناوهلــا عــدد مــن الباحثــن يف العــر ســوريت البقــرة وإبراهيــم :دراســة موضوعيــة ،دخيــل
احلديــث ،لكنهــا مل تتعــرض بشــكل مبــارش لقضيــة بــن عبــداهلل الدخيــل ،جملــة تبيــان للدراســات القرآنية،
التغايــر الرتكيبــي الــذي ورد يف القصــة ،فضــا عــن اجلمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه،
عــدم ربــط هــذا التغايــر بســياق الســورة التــي وردت الســعودية :ع 2014 :18م.
فيهــا تلــك املواضــع ،وعالقــة هــذه الرتاكيــب بأهداف
 -3التامســك النــي يف القصــص القــرآين :قصــة نبــي
كل ســورة.
أنموذجــا ،أمحــد إبراهيــم
يقــول " (البقاعــي1987 ،م ،صفحــة " :)149إن مــن اهلل إبراهيــم عليــه الســام
ً
عــرف املــراد مــن اســم الســور عــرف مقصودهــا ،نــدا ،ورضــا عبدالعزيــز الدســوقي ،جملــة العلــوم
ومــن حقــق املقصــود منهــا عــرف تناســب آهيــا ،اإلنســانية واإلداريــة ،جامعــة املجمعــة ،الســعودية،
وقصصهــا ،ومجيــع أجزائهــا ...فــإن كل ســورة هلــا عــدد2013 ،4م.
مقصــد واحــد ،يــدار عليــه أوهلــا وآخرهــا ،ويســتدل
عليــه فيهــا؛ فرتتــب املقدمــات الدالــة عليــه عــى أتقــن  -4أســلوب احلــذف وأثــره عــى املعنــى نــاذج مــن
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قصــة إبراهيــم عليــه الســام مــع قومــه
(بحــث ماجســتري) لبنــى بنــت خالــد بــن حممــد
العرفــج ،جامعــة أم القــرى ،كليــة الدعــوة وأصــول
الديــن ،قســم الكتــاب والســنة2012 ،م.
 -5البنــاء الفنــي يف القصــة القرآنيــة :دراســة تطبيقيــة
عــى عنــر املتشــابه يف قصــة إبراهيــم عليــه الســام
(بحــث منشــور) مصطفــى عبــد العاطــي غنيمــي،
مــج  ،2ع 2011 :4م

األردن.
وقــد كان أقــرب هــذه الدراســات إىل موضــوع البحث
هــي دراســة اإلعجــاز البيــاين :قصــة نوحعليــه الســام
وقصــة ضيــف إبراهيــم عليهم الســام أنموذجــان ،إال
أنــه -كــا يظهــر مــن عنــوان الدراســة -قــد اقتــرت
عــى قصــة ضيــف إبراهيــم فقــط ،كــا أن هنــاك
اختال ًفــا يف التنــاول بــن هــذا البحــث ،وبــن مــا ورد
يف كتــاب خصائــص النظــم للشــحات أبــو ســتيت ،إذ
يــورد يف كتابــه مجيــع مــا ورد عــن قصــة إبراهيــم عليــه
الســام ويف هــذا البحــث نعنــى فقــط بــا تكــرر منهــا
بعــض مضمونــه واختلــف تركيبــه.

 -6الســات األســلوبية يف القصــة القرآنيــة :قصــة
إبراهيــم ؛ ،أنموذجــا ،يوســف ســليامن الطحــان،
جملــة أبحــاث كليــة الرتبيــة األساســية ،كليــة الرتبيــة منهجية البحث:
األساســية ،جامعــة املوصــل ،العــراق ،مــج  ،10ع،3
يعتمــد البحــث عــى املنهــج الوصفــي ،حيــث يقــوم
2011م.
عــى تتبــع صــور الظاهــرة ،ومــن ثــم حتليــل مــا ورد
 -7حمســنات اللفــظ يف قصــة النبــي إبراهيــم ؛ :دراســة منهــا ،واســتنباط داللــة هــذه الرتاكيــب يف ظــل اهلدف
حتليليــة ستيلســتيكية (رســالة ماجســتري) أم رافعــة ،العــام لســياق الســورة الــذي وردت فيــه الظاهــرة.
كليــة العلــوم اإلنســانية والثقافــة ،اجلامعــة احلكوميــة وقــد كان هنــاك طريقتــان لتنــاول هــذا املوضــوع مــن
ناحيــة دراســة الرتاكيــب ،وهــو إمــا تقســيم الرتاكيــب
اإلســامية ماالنــج2008 :م.
عــى حســب أبــواب النحــو ،فنجمــع زيــادة الصفــة يف
 -8قصــة إبراهيــم يف القــرآن الكريــم دراســة يف ضــوء ســياق مســتقل ،ونجمــع اإلضــار كذلــك يف موضــع
علــم اللغــة النــي ،حممــود عــوض حممــد ســامل ،إىل آخــره ،وإمــا أن نجمــع كل ســياق متغايــر جنبــا إىل
رســالة ماجســتري غــر مطبوعــة ،كليــة اآلداب ،جامعــة جنــب مــع نظــره ،فيكــون الرتتيــب حســب القصــة،
ومــن ثــم نــدرس داخــل كل قصــة مــا ورد فيهــا مــن
بنــي ســويف ،مــر2007 ،م.
اختــاف.
 -9خصائــص النظــم القــرآين يف قصــة إبراهيــم عليــه وملــا كانــت الدراســة مرتبطــة بســياق كل ســورة كان
الســام ،الشــحات حممــد أبــو ســتيت ،الطبعــة األوىل ،االختيــار لدراســة الرتاكيــب املتغايــرة مــع مــا يامثلهــا
مــن كل ســورة يف نمــوذج واحــد لنتمكــن مــن معرفــة
1992م ،مطبعــة األمانــة ،مــر.
ســبب اختيــار هــذا األســلوب هبــذا الرتكيــب يف هــذه
الســورة دونــا عــن ســواه.
 -10قصة إبراهيم يف القرآن الكريم
(رســالة ماجســتري) ،إســحق حممــد محــدان البداريــن ،وهــذا البحــث يعنــى بدراســة الرتاكيــب ،فيخــرج منــه
1992م ،اجلامعــة األردنيــة ،كليــة الدراســات العليــا ،مــا كان مــن تغاير بــن املفــردات ،إال مــا كان لــه عالقة
التكيبي يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكريم دراسة نحو َّية دالل َّية
التَّغـاير َّ
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بالتغايــر يف الرتاكيــب الــواردة فيــه اللفظــة ،أو كان هلــا وذلــك عىل شــقني:
دور داليل مــن خــال دراســة ســياقاهتا املختلفــة ،كــا
أن البحــث ال يعنــى بالقصــة التارخييــة ،ومواضعهــا يف الشق األول:
القــران الكريــم ،لكــن هــو يعنــى بمواضــع التغايــر مــا ورد عــى لســان إبراهيــم عليــه الســام عن نفســه،
يف قولــه تعاىل:
مــن القصــة فقــط.
ِ
ِ
ِ
السـ َـا َوات َو ْالَ ْر َض
وســيتم تنــاول التغايــر يف آيــات قصــة إبراهيــم عليــه (إِ ِّن َو َّج ْهـ ُ
ـي ل َّلــذي َف َطـ َـر َّ
ـت َو ْج ِهـ َ
َحنِي ًفــا َو َمــا َأ َنــا ِمـ َن ا ُْل ْ ِ
ـن) [األنعــام]79 :
الســام يف القــرآن الكريــم يف ثالثــة مباحــث هــي:
ش ِكـ َ
أو مــا ورد عــى لســان حممــد ﷺ عــن نفســه أيضــا يف
قولــه تعــاىل:
املبحث األول:
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
{ ُق ْ ِ
ــا
التغاير يف آيات عقيدته.
صاط ُم ْســتَقي ٍم دينًــا ق َي ً
ــل إنَّنــي َهــدَ ان َر ِّب إ َ ٰل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان مــ َن ا ُْل ْ ِ
يــم َحني ًفــا َو َمــا ك َ
ــن}
شك َ
م َّلــ َة إِ ْب َراه َ
[األنعام]161 :
املبحث الثاين:
التغايــر يف آيــات دعوتــه عليــه الســام وحــواره مــع
والشق الثاين:
أبيــه وقومــه.
يف وصــف عقيدتــه مــن قبــل اهلل تبــارك وتعــاىل ،حيــث
ورد ذلــك يف موضعــن يف ســورة النحــل وســورة آل
املبحث الثالث:
عمــران ،وذلــك يف قولــه تعــاىل:
ضيافته للمالئكة.
ِ
ِ
ِ
ِ
يــم ك َ
َان ُأ َّمــ ًة َقانتًــا لَِّ َحني ًفــا َو َل ْ َي ُ
ــك مــ َن
{إِ َّن إِ ْب َراه َ
ِ ِ ِ ِ
ا ُْل ْ ِ
اج َت َبــا ُه َو َهــدَ ا ُه إِ َ ٰل
املبحث األول :التغاير يف آيات عقيدة إبراهيم ؛
ش ِك َ
ــن (َ )١٢٠شــاك ًرا لَ ْن ُعمــه ْ
ِ
ٍ
ِ
صاط ُم ْسـتَقي ٍم (َ )١٢١وآ َت ْينَــا ُه ِف الدُّ ْن َيــا َح َسـنَ ًة َوإِ َّنـ ُه
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــن} [النحــل،]123 - 120 :
الصال َ
ــرة َلــ َن َّ
ورد احلديــث عــن عقيــدة إبراهيــم عليــه الســام ِف ْالخ َ
ِ
ِ
يف القــرآن الكريــم يف ســورة :مريــم ،واألنعــام ،وقولــه تعــاىلَ { :مــا ك َ
َصانِ ًّيــا
َان إِ ْب َراهيـ ُ
ـم َ ُيود ًّيــا َو َل ن ْ َ
ِ
َان حنِي ًفــا مس ِ
َان ِمــ َن ا ُْل ْ ِ
ــل ًم َو َمــا ك َ
ــن}
ش ِك َ
والزخــرف ،والنحــل ،والعنكبــوت ،والبقــرة ،وآل َو َٰلكــ ْن ك َ َ
ُ ْ
عمــران ،واملمتحنــة ،والنســاء ،مرتبــة حســب ترتيــب [آل عمــران]67:
النــزول ،وقــد أمكــن تقســيمها إىل قســمني مهــا :والبحــث يتوجــه للشــق الثــاين؛ حيــث احتــد القائــل يف
اآليتــن ،وكذلــك تغايــر األســلوب يف كال املوضعــن
عــن اآلخــر مــع احتــاد املعنــى املقصــود بنســبة عاليــة.
 عقيدته.حيــث ورد التغايــر كــا يــي :التغايــر يف أســلوب
التوكيــد:
 األمر باتباع ملته.الرتكيب األول:
أوالً :التغاير الرتكيبي وداللته يف آيات العقيدة.
أســلوب توكيــد بــإن ،وهــو لتأكيــد إثبــات املســند
وقــد ورد ذلــك يف ســورة األنعــام والنحــل وآل عمران للمســند إليــه ،أي "لتأكيــد اخلــر وتقريــره"
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(األنصــاري ،رشح قطــر النــدى وبــل الصــدى ،الســام يف ســورة النحــل بـــجملة اســمية منســوخة
وأخبارهــا (أمــة ،قانتــا ،حنيفــا ،بينــا ورد اخلــر مــع
1383هـــ ،صفحــة )148
االســتدراك (حنيفــا ،مســلام) مــع ثبــات حنيفــا يف
املوضعــن" .وىف تكــرار اخلــر ،توكيــد لــه ،وتقريــر"
الرتكيب الثاين:
أســلوب توكيــد بالقــر ،باســتخدام حــرف العطــف (اخلطيــب1967 ،م ،صفحــة )1413 /16 :
(لكــن) بعــد النفــي .وكذلــك باســتخدام حــرف
َصانِ ًّيــا} [آل عمران ]67:التغاير يف اجلملة املعطوفة:
العطــف (ال) يف اخلــر َ
{و َل ن ْ َ
وهــي "زائــدة لتأكيــد النفــي"
ِ
ُ
{و َل ْ َي ُ
ــك مــ َن
(املــرادي1992 ،م ،صفحــة ،)301
"وتدخــل الــواو حيــث وردت اجلملــة االســمية َ
ِ
ٍ
َان ُم َ َّمــدٌ َأ َبــا َأ َحــد ا ُْل ْ ِ
عــى (لكــن) ،كقولــه تعــاىلَ { :مــا ك َ
ــن} منســوخة بـــ (يــك) منفيــة ،يف ســورة
شك َ
ِ
ِ
ُــم َو َٰل ِكــ ْن َر ُس َ
ــول اللَِّ} [األحــزاب ]40:النحــل ،باســتخدام األداة (مل) وهــي "لنفــي املــايض
مــ ْن ِر َجالك ْ
فتعـ ّـرى عــن العطــف؛ المتنــاع دخــول العاطــف عــى البعيــد زمنــه مــن زمــن احلــال"
(ناظــر اجليــش1428 ،هـــ ،صفحــة ،)3522 /7 :
العاطــف"
(ابــن الصائــغ1424 ،هـــ ،صفحــة  ،)700/2والفعــل (يــك) املضــارع حمــذوف النــون.
بينــا وردت يف ســورة آل عمــران مجلــة اســمية
والعطــف بكلمــة لكــن "يفيــد القــر"
ِ
ِ
َان م ـ َن ا ُْل ْ ِ
{و َمــا ك َ
ـن} منســوخة بـــ (كان) املنفيــة
شكـ َ
(امليــداين 1996 ،م ،صفحــة  ،)536 /1:و"القــر َ
باســتخدام األداة (مــا) وهــي "لنفــي املــايض املقــرب
ليــس إال تأكيــدً ا عــى تأكيــد"
(القزوينــي ،صفحــة " ،)28/3 :أفــاد االســتدراك مــن احلــال يف قولــك مــا فعــل"
ـرا حلــال إبراهيــم فيــا يوافــق (الزخمــري ،املفصــل1993 ،م ،صفحــة ،)405 :
بعــد نفــي الضــد ،حـ ً
والفعــل (كان) يف صيغــة املــايض .قــال
أصــول اإلســام"
(ســيبويه1988 ،م ،صفحــة " :)117 /3 :وإذا قــال:
(ابن عاشور1984 ،هـ ،صفحة .)275/3 :
واحلاصــل يف هــذه اآليــة "أن اهلل تعــاىل كــرر (ال) لتأكيد لقــد فعــل فـ َّ
ـإن نفيــه مــا فعــل .ألنــه كأ َّنــه قــال :والَّ
النفــي عــن كل واحــد مــن الدينــن ،ثــم اســتدرك مــا لقــد فعــل فقــال :واهلل مــا فعــل".
ِ
َان حنِي ًفــا مسـ ِ
ـل ًم َو َمــا ك َ
َان
{و َٰلك ـ ْن ك َ َ
كان عليــه بقولــه َ
ُ ْ
ِمــ َن ا ُْل ْ ِ
ــن} [آل عمــران ]67:ووقعــت (لكــن) ربــط الدراســة الرتكيبيــة مــع داللتهــا يف ضــوء ســياق
ش ِك َ
هنــا أحســن موقعهــا ،إذ هــي واقعــة بــن النقيضــن كل ســورة:
بالنســبة إىل اعتقــاد احلــق والباطــل  ،.. .فتكــون هــذه
 ترتيــب نــزول ســورة النحــل أســبق مــن نــزولاجلملــة توكيــدا ملــا قبلهــا"
ســورة آل عمــران.
(األندليس1420 ،هـ ،صفحة .)201/3 : :
 ســورة النحــل هادئــة اإليقــاع ،عاديــة اجلــرس ،تلــمالتغاير يف اخلرب:
بحقيقــة الوحدانيــة الكــرى التــي تصــل بــن ديــن
حيــث أخــر املــوىل ســبحانه عــن إبراهيــم عليــه إبراهيــم ،وديــن حممــد عليهــا الســام ،ولكنهــا يفالتكيبي يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكريم دراسة نحو َّية دالل َّية
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هدوئهــا ختاطــب كل حاســة ،وكل جارحــة يف الكيــان
البــري( .قطــب2003 ،م ،صفحــة )2158 /4 :

االســتدراك (لكــن) ،حيــث "أفــاد االســتدراك بعــد
نفــي الضــد حــرا حلــال إبراهيــم فيــا يوافــق أصــول
اإلســام ،ولذلــك بـ ّـن حنيفــا بقولــه :مســلام؛ ألهنــم
يعرفــون معنــى احلنيفيــة ،وال يؤمنــون باإلســام،
فأعلمهــم أن اإلســام هــو احلنيفيــة ،وقــال:
َان ِمـ َن ا ُْل ْ ِ
{و َمــا ك َ
ـن} فنفــى عــن إبراهيــم موافقــة
ش ِكـ َ
َ
اليهوديــة ،وموافقــة النرصانيــة ،وموافقــة املرشكــن،
وأنــه كان مســلام)
(ابن عاشور1984 ،هـ ،صفحة . )275/3 :

 ورد اخلــر (أمــة) يف ســورة النحــل ،بينــا مل يــرد يفســورة آل عمــران ،كــا أن هــذه الكلمــة (أمــة) قــد
وردت يف ســورة النحــل يف ســبعة مواضــع ،وموضــع
باجلمــع (أمــم) ،بينــا مل تــرد يف ســورة آل عمــران إال يف
ثالثــة مواضــع فقــط.

 ورد حــذف النــون مــن يكــون يف النحــل ،ووردباملــايض دون املضــارع يف آل عمــران ،وحــذف النــون
مــن (يكــون) "شــاذ يف القيــاس؛ ألهنــا مــن نفــس
الكلمــة ،لكــن ســوغه كثــرة االســتعامل"
(الســامرائي 2000 ،م ،صفحــة " )230 /1 :غــر
أن البليــغ ال حيــذف ملجــرد التخفيــف ،وإنــا لغــرض
بالغــي يقتضيــه املقــام ... ،ال يفعــل ذلــك ملجــرد
التخفيــف" (الســيوطي ،صفحــة  ،)445 /1 :ويف
هــذا املوضــع جــاء احلــذف؛ "للوغــول يف نفــي
حصــول الــيء ،فإنــك حتــذف للتنبيــه عــى أن فعــل
الوجــود مل يتــم ،فكيــف بالــيء نفســه؟ وذلــك نحــو
ــك ِمــ َن ا ُْل ْ ِ
{و َل ْ َي ُ
ــن} أي البتــة"
ش ِك َ
قولــه تعــاىلَ :
(الســامرائي 2000 ،م ،صفحــة  ،)230 /1 :ويمكــن
توضيــح ذلــك مــن خــال اجلــدول اآليت:

 ســورة آل عمــران هتــدف إىل تقريــر مســألة األلوهيــةووحــدة الديــن ،ونصوصهــا يف قــوة الفــرة التــي
عاشــها املســلمون بعــد غــزوة بــدر .وهــي هتتــم
بتقريــر "مســألة األلوهيــة وإنــزال الكتــب ومــا يتعلــق
هبــا مــن أمــر الوحــي والرســالة ،وبيــان وحــدة الديــن
عنــد اهلل" (شــحاته976 ،م ،صفحــة .)23 :

 ورد التغايــر بزيــادة (مســلام) يف ســورة آل عمــران،وحذفهــا مــن النحــل .وقــد وردت مــادة (ســلم)
يف ســورة آل عمــران يف اثنــي عــر موضعــا( )١مــع
اختــاف تصاريفهــا ،بينــا مل تــرد هــذه املــادة يف ســورة
النحــل إال يف ثالثــة مواضــع(.)٢
 ورد الفعــل (كان) يف صيغــة املــايض يف ســورةآل عمــران يف أربعــن موضعــا ،بينــا ورد يف ســورة
النحــل يف ســبعة وعرشيــن موضعــا ،كــا ورد الفعــل
املضــارع منهــا يف أربعــة مواضــع ،ويف صيغــة النهــي يف
موضعــن ،ومــع الم األمــر يف موضــع واحــد.
 ورد الرتكيــب يف ســورة آل عمــران مســتخدما حرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )١انظر .سورة آل عمران اآليات3( 20 ،19 :مواضع)،80 ،67 ،64 ،52 ،
.102 ،85 ،84 ،83
(.102 ،89 ،81 )٢
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ممــا ســبق يتضــح أنــه قــد نتــج عــن تغايــر الرتاكيــب حــذف النــون مــن يكــون ،داللــة عــى نفــي القليــل،
ـرع ســبحانه
الــواردة يف الســورتني الــدالالت اآلتيــة:
وهــو مــا يناســب ســنة التــدرج مــن املـ ّ
وتعــاىل.
 ســورة النحــل ســابقة متقدمــة النــزول ،هادئــةاإليقــاع ،ورد فيهــا اخلــر (أمــة ،التــي ذكــرت يف  -أمــا عندمــا اشــتد اإلســام ،فكانــت الرتاكيــب
الســورة يف ثامنيــة مواضــع) ،ومل يــرد فيهــا اخلــر تتامهــى مــع طبيعــة املرحلــة ،حيــث ظهــر اإلســام
يف املدينــة وأصبــح لــه دولــة ،فيؤثــر اســتخدام مســلام،
(مســلام) ،مــع حــذف النــون مــن يكــون.
مــع اســتخدام (لكــن) حيــث أفــاد االســتدراك بعــد
 ســورة آل عمــران متأخــرة النــزول ،قويــة اإليقــاع ،نفــي الضــد حــرا حلــال إبراهيــم فيــا يوافــق أصــولورد فيهــا اخلــر (مســلام ،الــذي وردت مادهتــا يف اإلســام.
الســورة اثنتــي عــرة مــرة) ،ومل يــرد فيهــا اخلــر
ثانيا :التغاير يف تراكيب آيات األمر باتباع ملته
(أمــة) ،مــع ذكــر (كان) املنفيــة كاملــة.
وهو ما يوحي بـ:
ورد األمــر باتبــاع ملتــه عليــه الســام يف :قولــه تعــاىل:
ـك َأ ِن اتَّبِـ ِ
ِ
ـم َأ ْو َح ْينَــا إِ َل ْيـ َ
ـم َحنِي ًفــا َو َمــا
ْ
ـع م َّل ـ َة إِ ْب َراهيـ َ
 أن اهلل تعــاىل اســتخدم مــن الرتاكيــب مــا يناســب { ُثـ ََّان ِمــ َن ا ُْل ْ ِ
طبيعــة املجتمــع املســلم يف الفــرة املكيــة ،فالســورة ك َ
ــن} [النحــل( ]123 :ترتيبهــا)70 :
ش ِك َ
ــار ٰى
مكيــة يف قــول اجلمهــور ،مؤثـ ًـرا التعبــر بـ(أمــة) ،وهي وقولــه تعــاىلَ :
{و َقا ُلــوا كُونُــوا ُهــو ًدا َأ ْو ن ََص َ
ــل ب ْ ِ
ِ
يــم َحنِي ًفــا َو َمــا ك َ
َان ِمــ َن
كلمــة معروفــة عنــد العــرب واملرشكــن آنــذاك ،مــع َ ْتتَــدُ وا ُق ْ َ
ــل م َّلــ َة إِ ْب َراه َ
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ا ُْل ْ ِ
ــن} [البقــرة( ]135 :ترتيبهــا ،)87 :قولــه اســتخدام فعــل األمــر { ُقـ ْـل} {+بَـ ْـل} حــرف إرضاب
ش ِك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يــم َحنِي ًفــا} فعــل حمــذوف
ـم َحني ًفــا لإلبطــال { +م َّلــ َة إِ ْب َراه َ
تعــاىلُ { :قـ ْـل َصــدَ َق اللَُّ َفاتَّبِ ُعــوا م َّل ـ َة إِ ْب َراهيـ َ
ٍ ِ
َان ِمــ َن ا ُْل ْ ِ
َو َمــا ك َ
ــع تقديــره نتبــع أو الزمــوا (مجلــة فعليــة) .وبالرجــوع
ش ِك َ
ــن ( )٩٦إِ َّن َأ َّو َل َب ْيــت ُوض َ
ِ
ِ
ِ
لِلن ِ
لســورة البقــرة نالحــظ اآليت:
ــن}
ــاركًا َو ُهــدً ى ل ْل َعا َل َ
َّــاس َل َّلــذي بِ َبكَّــ َة ُم َب َ
[آل عمران]95 :
 هــي أول ســورة نزلــت باملدينــة ،وهــي أطــول ســور(ترتيبها ،)89 :وقوله تعاىل:
ِ
ِ ِ
ـو ُمْسـ ٌن القــرآن عــى اإلطــاق ،وهــي تــدور حــول موقــف
{و َمـ ْن َأ ْح َسـ ُن دينًــا مَّـ ْن َأ ْسـ َل َم َو ْج َهـ ُه لَِّ َو ُهـ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اتـ َ
ـم َحني ًفــا َو َّ َ
ـم َخل ًيل} اجلامعــة املســلمة يف أول نشــأهتا ،وإعدادهــا حلمــل
َوا َّت َبـ َ
ـذ اللَُّ إِ ْب َراهيـ َ
ـع م َّلـ َة إِ ْب َراهيـ َ
أمانــة الدعــوة واخلالفــة يف األرض.
[النساء( ]125 :ترتيبها.)92 :
هــذا هــو ترتيــب اآليــات حســب ترتيــب النــزول،
وبالنظــر فيهــا نجــد أن ثــاث اآليــات األوىل كانــت يف  -ورد الفعــل (قــل) يف ســورة البقــرة يف ثــاين عــرة
ســياق األمــر ،بينــا كانــت األخــرة يف ســياق اخلــر؛ مــرة ،وورد يف ســورة آل عمــران يف عرشيــن موضعــا.
لذلــك ســيكون احلديــث عــن املواضــع الثالثــة األوىل،
 ورد حــرف اإلرضاب (بــل) يف ســورة البقــرة يفحيــث يالحــظ عــى الرتكيــب مــا يــي:
ســبعة مواضــع ،منهــا ثالثــة بعــد القــول ،بينــا مل تــرد
يف الســور األخــرى الــوارد فيهــا نمــوذج التشــابه إال يف
الرتكيب األول:
ثالثــة مواضــع مــن آل عمــران.
اســتخدام صيغــة اخلــر { َأ ْو َح ْينَــا إِ َل ْي َ
ــك} َ { +أ ِن}
ِ
ِ
يــم َحنِي ًفــا} مجلــة تفســرية الرتكيب الثالث:
تفســرية{ +م َّلــ َة إِ ْب َراه َ
(فعــل األمــر  +الفاعــل ضمــر مســترت تقديــره أنــت).
وبالرجــوع لســورة النحــل التــي وردت فيهــا اآليــة اســتخدم فعــل األمــر { ُق ْ
ــل َصــدَ َق اللَُّ}  +الرتكيــب
ِ
ِ
يــم َحنِي ًفا}مجلــة مقدمــة
نالحــظ:
العطفي{ َفاتَّبِ ُعــوا م َّلــ َة إِ ْب َراه َ
فعلهــا أمــر (قــل صــدق) ،مســند إىل لفــظ اجلاللــة
* وردت (أن) التفسريية أربع مرات.
* ووردت مــادة (وحــي) يف ســورة النحــل بصورهــا فاعــل ،وبعدهــا حــرف عطــف (الفــاء) ،ثــم فعــل
املختلفــة يف ثالثــة مواضــع ،وورد الفعــل (أنــزل) أمــر اتبــع مســندا إىل واو اجلامعــة ،وهــو ورد مرتــن يف
بقصــد الوحــي يف تســع مــرات * .ورد كاف اخلطــاب الســورة بعــد الفــاء ،ومل يــرد بــذا الرتكيــب يف غريهــا.
موجهــا للنبــي ﷺ يف واحــد وعرشيــن موضعــا( .)١كــا نالحــظ أن مــادة (تبــع) وردت مقصــودا هبــا اتبــاع
احلــق عــى ســبيل اليقــن عمومــا يف الســورة يف ســبعة
مواضــع( )١أخــرى ،بينــا مل تــرد يف بقيــة الســور الــوارد
الرتكيب الثاين:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(َ )١ر ِّب َك (عرشة مواضع)َ ،ق ْب ِل َك( ،موضعني) ،إِ َل ْي َك( ،موضعني)َ ،ع َل ْي َك،
ب َكَ ،و َل ت ُ
َك) ،انظر اآليات،44 ،43 ،33 :
(أربعة مواضع) ،وبِ َكَ ،و َما َص ْ ُ
،125 ،124 ،123 ،119 ،118 ،110 ،102 ،89 ،82 ،69 ،68 ،64 ،63
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( )١انظرَ ( .ف ُق ْل َأ ْس َل ْم ُت َو ْج ِه َي لَِّ َو َم ِن ا َّت َب َع ِنَ ،فاتَّبِ ُع ِ
يبِ ْبك ُُم اللََُّ ،وا َّت َب ْعنَا
ون ُ ْ
ول ،وج ِ
ِ
وك ،إِ َّن َأ ْو َل الن ِ
اع ُل ا َّل ِذي َن ا َّت َب ُع َ
يم َل َّل ِذي َن ا َّت َب ُعو ُهَ ،أ َف َم ِن
الر ُس َ َ َ
َّاس بِإِ ْب َراه َ
َّ
ان اللََِّ ،وا َّت َب ُعوا ِر ْض َو َ
ا َّت َب َع ِر ْض َو َ
ان اللَِّ) اآليات بالرتتيب،55 ،53 ،31 ،20 :
.174 ،162 ،68
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فيهــا نمــوذج التشــابه إال مــرة واحــدة .بينــا وردت
مــادة صــدق يف الســورة يف عــرة مواضــع ،بزيــادة
موضــع عــن البقــرة ،بينــا مل تــرد يف غريهــا مــن ســور
النمــوذج.
ربــط الدراســة الرتكيبيــة مــع داللتهــا يف ضــوء ســياق
كل ســورة:
ممــا ســبق يتضــح أنــه قــد نتــج عــن تغايــر الرتاكيــب
الــواردة يف املواضــع الثالثــة الــدالالت اآلتيــة:
 ورد هــذا الرتكيــب أول مــا ورد يف ســورة النحــلوهــي هادئــة اإليقــاع ختاطــب احلــواس واملشــاعر،
فــكان اخلطــاب موجهــا فيهــا للنبــي ﷺ فقــط (أوحينــا
إليــك) بــكاف اخلطــاب التــي وردت يف الســورة يف
واحــد وعرشيــن موضعــا .ثــم يتبعــه بــأن التفســرية
املبينــة لطبيعــة املوحــى بــه ،وهــو أن تتبــع (يــا حممــد)
هــذه امللــة التــي كان عليهــا إبراهيــم عليــه الســام .
 ثــم تــزداد نــرة الصــوت ،ويعلــو جرســها يف ســورةالبقــرة ،فيــأيت اخلطــاب بـ(قــل) ،وهــي أمــر رصيــح،

وقــد تكــرر هبــذه الصيغــة ثــاين عــرة مــرة ،ويردفــه
بـ(بــل) ،وهــي لــإرضاب اإلبطــايل ،الــذي يبطــل مــا
قبلــه مــن عقائــد ،وقــد تكــرر هــذا يف الســورة ســبع
مــرات ،والــكالم فيهــا موجــه لليهــود والنصــارى،
ثــم فعــل األمــر املحــذوف (الزمــوا أو اتبعــوا) بــواو
اجلامعــة العائــدة عليهــم.
 أمــا الرتكيــب يف ســورة آل عمــران فيــأيت وقــداشــتد اإلســام عــى ســاعده -ومــا زال اخلطــاب
ألهــل الكتــاب أيضــا -لكــن باســتخدام تراكيــب
توحــي بالرصامــة ،ففعــل األمــر (قــل) الــذي يتكــرر
يف الســورة عرشيــن مــرة ،واســتخدام الصيغــة اخلربيــة
(صــدق اهلل) مــع الداللــة املعجميــة للفعــل (صــدق)
الــذي بلــغ أقــى مــدى للتكــرار يف الســورة مقارنــة
بغريهــا ،فالنقــاش قــد انتهــى ،وليــس عليكــم إال
اإلذعــان هلــذا األمــر وعــى وجــه الرسعــة التــي دل
عليهــا اســتخدام حــرف العطــف (الفــاء) ،ثــم اإلتيــان
ـدرا ،كــا يف ســورة البقرة.
بالفعــل مبــارشة ،وليــس مقـ ً
ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال اجلــدول اآليت:
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وهو ما يوحي بـ:
أن التغايــر الرتكيبــي يف هــذا الســياق كان يتــدرج
بتــدرج املخاطبــن ،والســمة التــي عليهــا املجتمــع ،ممــا
يؤكــد أن التغايــر احلــادث يف الرتكيــب كان مقصــودا
لذاتــه ،متامشــيا مــع حــال املخاطبــن ،بــل متوافقــا مــع
املفــردات التــي اســتخدمتها كل ســورة.
املبحــث الثــاين :التغايــر يف آيــات حــوار إبراهيــم ؛ مــع
أبيــه وقومــه
ورد حــوار إبراهيــم عليــه الســام مــع أبيــه وقومــه
يف القــرآن الكريــم يف ســت ســور  :األنعــام ،ومريــم،
واألنبيــاء ،والشــعراء ،والعنكبــوت ،والصافــات،
ويالحــظ أن التغايــر الرتكيبــي ورد يف هــذا النمــط
مشــتمال عــى اآليت:
أوال :التغاير يف سؤال إبراهيم ؛

للمعنــى نفســه يف ثــاث ســور فقــط ،هــي حســب
ترتيــب النــزول :الشــعراء ( ،)47ثم الصافــات (،)56
ثــم األنبيــاء (.)73يف ســورة الشــعراء
[ ]76 :72يف قوله تعاىل:
يــه و َقو ِم ِ
ــال ِلَبِ ِ
{إِ ْذ َق َ
ــه َمــا َت ْع ُبــدُ َ
ون ﴿َ ﴾70قا ُلــوا
َ ْ
ــل َلــا َع ِ
ــال َه ْ
ــن ﴿َ ﴾71ق َ
ــل
اك ِف َ
َن ْع ُبــدُ َأ ْصنَا ًمــا َفنَ َظ ُّ َ
ــم ُعو َنك ُْم إِ ْذ تَدْ ُع َ
ُــم َأ ْو
ــون ﴿َ ﴾72أ ْو َينْ َف ُعو َنك ْ
َي ْس َ
ِ
ون ﴿َ ﴾73قا ُلــوا َب ْ
ــر َ
ــل َو َجدْ نَــا آ َبا َءنَــا ك ََٰذل َ
ــك
َي ُ ُّ
ــون ﴿َ ﴾74ق َ
ُــم َت ْع ُبــدُ َ
َي ْف َع ُل َ
ون
ُــم َمــا ُكنْت ْ
ــال َأ َف َر َأ ْيت ْ
ُــم ْالَ ْقدَ ُم َ
ــون ﴿}﴾76
ُــم َوآ َب ُ
اؤك ُ
﴿َ ﴾75أ ْنت ْ
ويف سورة الصافات [ ]86 :85يف قوله تعاىل:
ِ
يــه و َقو ِم ِ
{إِ ْذ َق َ ِ ِ
ــه َمــا َذا َت ْع ُبــدُ َ
ون ﴿َ ﴾85أئ ْفــكًا
ــال لَبِ َ ْ
ِ
ون اللَِّ ت ُِريــدُ َ
آل َـ ًة ُد َ
ون ﴿ ،}﴾86ويف ســورة الصافــات
أيضــا [ ]96 :95يف قولــه تعــاىل:
{ َق َ
ون َمــا َتن ِْحت َ
ــال َأ َت ْع ُبــدُ َ
ُــم
ُــون ﴿َ ﴾95واللَُّ َخ َل َقك ْ
َو َمــا َت ْع َم ُلـ َ
ـون ﴿ ،}﴾96ويف ســورة األنبيــاء[]53 :52
يف قولــه تعــاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــال ِلَبِ ِ
{إِ ْذ َق َ
يــه َو َق ْومــه َمــا َٰهــذه الت ََّمث ُ
ُــم
يــل ا َّلتــي َأ ْنت ْ
َلــا َع ِ
اك ُفـ َ
ـون ﴿َ ﴾52قا ُلــوا َو َجدْ َنــا آ َبا َء َنــا َلَــا َعابِ ِديـ َن
َ
﴿}﴾53

ورد ذلــك يف أربعــة مواضــع ابتــدأت مــن ســورة
األنبيــاء ،والشــعراء ،والعنكبــوت ،والصافــات ،عــى
حســب ترتيــب موضعهــا يف املصحــف الرشيــف.
وكانــت املواضــع التــي حــدث فيهــا التغايــر الرتكيبــي التغاير الرتكيبي يف أداة االستفهام:
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الدراسة الرتكيبية:
مناســب ملقــام املحاجــة يف الســورة ،وقــد أردف " بــه
الســؤال الســابق "قاصــدا تعجيزهــم والقطــع هبــم"
بحســب ترتيــب نــزول الســور الثــاث ،فتكــون (الغرناطــي ،صفحــة .)348 /2 :
األنبيــاء هــي احللقــة األخــرة يف األســئلة .وتنوعــت
أدوات االســتفهام املســتخدمة يف هــذا الســياق بــن يف سورة الصافات:
اهلمــزة ،وهــل ،ومــا ،ومــاذا .ولــكل أداة مــن هــذه
األدوات معــان جتــيء ألجلهــا.
قــد ورد الرتكيــب االســتفهامي يف هــذه الســورة يف
قولــه { َمــا َذا َت ْع ُبــدُ َ
ون} ،ومــاذا يف كالم العــرب "حتتمــل
يف سورة الشعراء:
أربعــة أوجــه ،أحدهــا :أن تكــون مــا اســتفهامية ،وذا
اســم إشــارة ،وثانيهــا :أن تكــون مــا اســتفهامية ،وذا
يف هــذه الســورة جــاء الرتكيــب بــاألداة (مــا) ،وهــي اســم موصــول ،وثالثهــا :أن يكــون املجمــوع اســا
"يســتفهم هبــا عــن الــذوات ،وأجناســها ،وأنواعهــا ،واحــدا لالســتفهام ،ورابعهــا :أن يكــون املجمــوع
وعــن جنــس صفــات الــيء ونوعــه"
اســا واحــدا خربيــا"
(احللبــي1996 ،م ،صفحــة " ،)127 /4 :تقــول :مــا (املــرادي1992 ،م ،صفحــة  ،)241 :وهــي يف هــذا
زيــد؟ أفقيــه أم شــاعر؟"
املوضــع عــى وجهــن أحدمهــا" :أن تكــون (مــا)
(األندلــي1420 ،هـــ ،صفحــة  .)460/1 :وهــي وحدهــا اســا و (ذا) بمعنــى الــذي ،واملعنــى :مــا
هنــا للســؤال عــن املعبــودَ { ،مــا َت ْع ُبــدُ َ
ون} فهــي فقــط الــذي تعبــدون ،و(تعبــدون) صلــة هلــا ،واآلخــر:
"ملجــرد االســتفهام ،فأجابــوا فقالــوا:
أن تكــون (مــا) مــع ذا اســا واحــدا بمعنــى :أي
{ َقا ُلــوا َن ْع ُبــدُ َأ ْصنَا ًمــا}" " (الكرمــاين ،صفحــة  ،)90 :يشء ،وهــو يف احلالــن أبلــغ مــن (مــا) وحدهــا"
وفيــه أيضــا "معنــى التقريــر"
(اإلســكايف2001 ،م ،صفحــة  ،)965 /1 :وهــو
(عطيــة1422 ،هـــ ،صفحــة  ،)234 /4 :فهــو يقــول "أبلــغ يف االســتفهام مــن (مــا) ...فهــو اســتفهام
هلــم" :أي يشء تعبــدون؟ وهــو يعلــم أهنــم يعبــدون توبيــخ وتقريــع بعــد معرفتــه ملعبودهــم"
األصنــام ،ولكنــه أراد إلزامهــم احلجــة"
(ابــن مجاعــة1990 ،م ،صفحــة " ،)280 :ومــن
(الشــوكاين1414 ،هـــ ،صفحــة )121 /4 :؛ لذلــك املفهــوم عــن العــرب أن املســتفهم إذا قصــد التقريــع
"ناســب ســقوط اســم اإلشــارة فقيــل :مــا تعبــدون ،والتوبيــخ أطــال كالمــه إدالء بحجتــه ،وتعني ًفــا ملــن
ومل يقــل (مــاذا)" (الغرناطــي ،صفحــة  ،)376 /2 :خيالفــه ،واملقهــور أبــدً ا حمصــور"..
وهــذا هــو "مقــام اســتفهام املحاجــة"
(الغرناطــي ،صفحــة  ،)376 /2 :وخالصــة القــول
(السامرائي 2000 ،م ،صفحة .)266/4 :
أنــه "ملــا بالــغ وقـ ّـرع اســتعمل اللفــظ األبلــغ ،وهــو
كــا ورد الرتكيــب يف الســورة نفســها مســتخدما (مــاذا) التــي إن جعلــت (ذا) منهــا بمعنــى الــذي،
ـم ُعو َنك ُْم إِ ْذ تَدْ ُعـ َ
ـون} ،وهــي "حــرف فهــو أبلــغ مــن (مــا) وحدهــا ،وإن جعــا اســا
(هــل) َ
{هـ ْـل َي ْسـ َ
اســتفهام تدخــل عــى األســاء واألفعــال ،لطلــب كان أيضــا أبلــغ وأوكــد مــن (مــا) إذا خلــت مــن
التصديــق املوجــب ،ال غــر"
(ذا)"(اإلســكايف2001 ،م ،صفحــة ،)966 /1 :
(املــرادي1992 ،م ،صفحــة  ،)341 :وهــو ويمكــن أن تكــون (ذا) اســم إشــارة ،وقــد زادت
التكيبي يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكريم دراسة نحو َّية دالل َّية
التَّغـاير َّ
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مــن بــاب اإلطنــاب؛ لبيــان حاهلــم الشــنيع ،وســ ّيئ
مرتكبهــم" (الغرناطــي ،صفحــة  ،)376 /2 :فاملوقف
هنــا فيــه "حتــد ظاهــر ،وجماهبــة قويــة ،بخــاف الثانيــة،
يدلــك عــى ذلــك الســياق"
(الســامرائي 2000 ،م ،صفحــة  ،)265/4 :فاملقــام يف
األوىل ليــس مقــام اســتفهام ،وإنــا هــو مقــام تقريــع.
وزاد مــع هــذا اســتخدام الرتكيــب للهمــزة ،وهــي
"حــرف مشــرك ،يدخــل عــى األســاء واألفعــال؛
لطلــب تصديــق...أو تصــور"
(املرادي1992 ،م ،صفحة .)30 :
يف سورة األنبياء

بكلمــة (مــا) أنــه لطلــب رشح ماهيــة املســؤول عنــه،
واإلشــارة إىل التامثيــل لزيــادة كشــف معناهــا الــدال
عــى انحطاطهــا عــن رتبــة األلوهيــة ،والتعبــر عنهــا
بالتامثيــل يســلب عنهــا االســتقالل"
(درويش1415 ،هـ ،صفحة )89/7 :
وفيهــا أيضــا "عــدول عــن (عــى) التــي يتعــدى فعــل
العكــوف هبــا ،ولكنــه مل يقصــد التعديــة ،ولــو قصــد
التعديــة ،لقــال عليهــا ،ولكنــه عــدل عنهــا إىل الــام؛
ألنــه قصــد مــن العكــوف معنــى العبــادة؛ ليجيبــوه
{و َجدْ َنــا آ َبا َء َنــا َلَــا َعابِ ِدي ـ َن}"
بقوهلــمَ :
(درويش1415 ،هـ ،صفحة )327/6 :

ربــط الدراســة الرتكيبيــة مــع داللتهــا يف ضــوء ســياق
قولــه تعــاىل{ :مــا هـ ِ
ـذ ِه الت ََّمثِيـ ُـل ا َّلتِــي} "حتقــر لشــأهنا كل ســورة:
َ َٰ
وتوبيــخ عــى إجالهلــا"
(البيضــاوي1418 ،هـــ ،صفحــة  ،)53/4 :ويعــدُّ  -ســورة الشــعراء" :يغلــب عــى الســورة كلهــا
ً
ـتجهال هلــم؛ حيــث جــاء بــا االســتفهامية ،التــي جــو اإلنــذار والتكذيــب ،والعــذاب الــذي يتبــع
"اسـ
ـو ٌط واحــد -مقدمتهــا
تســتعمل غال ًبــا بــا ال معرفــة فيــه ،وال علــم ،وضــم التكذيــب ..والســورة كلهــا شـ ْ
معــه لفظــة (هــذه) التــي تــدل عــى حتقــر شــأن املشــار وقصصهــا وتعقيبهــا -يف هــذا املضــار"
إليــه يف مثــل هــذا املقــام ،وجعلهــا متاثيــل صــور( ...قطــب2003 ،م ،صفحــة  ،)2548/5 :وقــد
بالــغ يف إبطــال عبــادة تلــك التامثيــل ،وكــا نســبها إىل "كوثــرت بالوعــظ والتذكــر ،وروجعــت بالرتديــد
اإلفــراط يف احلقــارة ،نســبهم إىل اإلفــراط يف العكــوف والتكريــر"
هلــا ،حيــث قــالَ { :أ ْن ُتــم َلــا َع ِ
اك ُفـ َ
(ابــن عاشــور1984 ،هـــ ،صفحــة  ،)91 /19 :وفيها
ـون}"
ْ َ
(الطيبــي2013 ،م ،صفحــة " )364/10 :فكأنــه ورد أول ســؤال يف أول مقابلــة ،حيــث كان الســؤال
قــال :مــا عبادتكــم هــذه التامثيــل؟ ولكنــه صيــغ واضحــا واملســتفهم بــه واضحــا( ،مــا تعبــدون)،
بأســلوب توجــه االســتفهام إىل ذات التامثيــل؛ إلهبــام فجــاءت إجابتهــم رسيعــة واضحــة مثــل رصاحــة
الســؤال عــن كنــه التامثيــل يف بــادئ الــكالم ،إيــاء إىل الســؤال( :نعبــد أصنامــا) ،وهــو مــا يناســب جــو
عــدم املالءمــة بــن حقيقتهــا املعــر عنهــا بالتامثيــل ،الســورة؛ حيــث إن إثبــات اخلطــأ حيتــاج إىل صيغــة
وبــن وصفهــا باملعبوديــة املعــر عنهــا بعكوفهــم مبــارشة مــن االســتفهام ،حتــى حيــق عــى مــن ارتكبــه
عليهــا ،وهــذا مــن جتاهــل العــارف .اســتعمله متهيــدا العقوبــة املناســبة.
لتخطئتهــم ،بعــد أن يســمع جواهبــم ،فهــم يظنونــه ســورة الصافــات :هــذه الســورة تتنــاول موضــوع
ســائال مســتعلام ،ولذلــك أجابــوا ســؤاله بقوهلــم :العقيــدة ،لكنهــا "تعالــج صــورة معينــة مــن صــور
وجدنــا آباءنــا هلــا عابديــن ،فــإن شــأن الســؤال الــرك التــي كانــت ســائدة يف البيئــة العربيــة األوىل.
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وهــي ..أن هنــاك قرابــة بــن اللّ -ســبحانه  -وبــن
اجلن...هــذه األســطورة تتعــرض حلملــة قويــة يف هــذه
الســورة تكشــف عــن تفاهتهــا وســخفها"
(قطب2003 ،م ،صفحة .)2981 ،2980 /5 :
ومــن أجــل إثبــات هــذه الســخافة والتفاهــة التــي
ظهــرت عالماهتــا عــى الســائل ،خــرج الســؤال
مــن كونــه طلــب املعرفــة إىل الســخرية ،بــا فيــه مــن
مــد للصــوت ،وزيــادة يف بنيــة الكلمــة عــى املعتــاد،
(مــاذا تعبــدون) ،وهنــا حــار جــواب القــوم ،فوقفــوا
مشــدوهني جتــاه الســائل؛ ألهنــم علمــوا أن املقصــود
ليــس هــو الســؤال املجــرد؛ لذلــك مل يــر ّدوا يف هــذا
املوقــف عــى إبراهيــم " ،حيــث إنــه "ســأهلم بــاذا
مبالغــة يف توبيخهــم ،وهلــذا زاد هنــاك يف التوبيــخ
فقــالَ { :أ ِئ ْفــكًا ِ
ون اللَِّ ت ُِريــدُ َ
آلَــ ًة ُد َ
ــا
ون ﴿َ ﴾86ف َ
ـن} [الصافــات ،]87 ،86 :فذكــر
ـم بِـ َـر ِّب ا ْل َعا َلِـ َ
َظنُّ ُكـ ْ
يف كل ســورة مــا يناســب مقامهــا وهدفهــا العــام ،واهلل
أعلــم بمــراده"
(اهلرري2001 ،م ،صفحة .)218 /20 :
ســورة األنبيــاء :هــذه الســورة ،مكيــة" ،نزلــت يف آخــر
العهــد املكــي ،أي يف ذروة جتــر أهــل مكــة وعنتهــم،
وانرصافهــم عــن اإلســام"
(شحاته976 ،م ،صفحة  ،)235 :و"تتجمع
اإليقاعــات املنوعــة يف الســورة عــى هــدف واحــد،
هــو استجاشــة القلــب البــري إلدراك احلــق األصيــل
يف العقيــدة ..فــا يتلقاهــا النــاس غافلــن معرضــن
الهــن" (قطــب2003 ،م ،صفحــة .)2365 /4 :
كــا أن "نظــم هــذه الســورة مــن ناحيــة بنائــه اللفظــي،
وإيقاعــه املوســيقي ،هــو نظــم التقريــر ،الــذي يتناســق
مــع موضوعهــا ،ومــع جــو الســياق يف عــرض هــذا
املوضــوع" (قطــب2003 ،م ،صفحــة .)2366 /4 :
وقد ورد السؤال يف هذه املرة هبذا الرتكيب
{مــا هـ ِ
ـذ ِه الت ََّمثِيـ ُـل} حيــث "ضــم معــه لفظــة (هــذه)
َ َٰ
التــي تــدل عــى حتقــر شــأن املشــار إليــه يف مثــل هــذا

املقــام" (الطيبــي2013 ،م ،صفحــة ،)364 /10 :
كــا أن "اإلشــارة إىل التامثيــل لزيــادة كشــف معناهــا
الــدال عــى انحطاطهــا عــن رتبــة األلوهيــة ،والتعبــر
عنهــا بالتامثيــل يســلب عنهــا االســتقالل الــذايت"
(ابــن عاشــور1984 ،هـــ ،صفحــة  ،)94 /17 :كــا
ورد فيــه (التامثيــل) ،وهــي بــدل مــن اســم اإلشــارة
أو عطــف بيــان ،وهــو "جيــري جمــرى التوكيــد يف
التحقيــق والتشــديد ،وجمــرى الوصــف يف اإليضــاح
والتخصيــص" (ابــن جنــي ،صفحــة  ،)87 :ففــي هــذا
املوقــف علمــوا أن إبراهيــم " إنــا يبالــغ يف الســخرية
مــن هــذه األصنــام ،حيــث أذهلهــم بتســمية غــر
التســمية املبجلــة لدهيــم ،وهــي األصنــام؛ لذلــك مل
يــردوا عــى ســؤاله كــا ســيأيت.
وقــد ورد يف هــذا الرتكيــب تغايــر بزيــادات أخــرى
تضــاف إىل مــا ســبق مــن زيــادات وهــذه الزيــادات
هــي:
 الصفة (التي).والصفــة "لفــظ يتبــع املوصــوف يف إعرابــه؛ حتليــة
وختصيصــا لــه بذكــر معنــى يف املوصــوف ،أو يف يشء
مــن ســببه ،وذلــك املعنــى عــرض للــذات الزم لــه...
للتخصيــص يف النكــرات ،وللتوضيــح يف املعــارف"
(ابــن يعيــش2001 ،م ،صفحــة  ،)232 /2 :فجــاء
هبــا ليوضــح حقيقــة هــذه املعبــودات ،بأهنــا متاثيــل
وليســت آهلــة كــا يعتقــدون ،وهــو يوافــق مقــام
الســخرية ،ويضــاف إىل املعنــى ذاتــه الــذي اســتخدم
فيــه اســم اإلشــارة (هــذه) مــن حتقــر شــأن املشــار
إليــه.
 مجلة اسمية صلة املوصول (أنتم هلا عاكفون).ُ
حيــث
وهــي تــدل عــى اإلفــراط يف ال ُعكــوف هلــا
ُصــدّ رت "بالضمــر املرفــوع ،وبنــاء اخلــر عليــه
املفيــد لتقــوي احلكــم ،وختصيــص العكــوف بالذكــر"
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(الطيبــي2013 ،م ،صفحــة  ،)364 /10 :حيــث قدم
اجلــار واملجــرور عــى اخلــر ،ويف اســتخدام الضمــر
أنتــم "اســتهانة هبــم ،وتوقيــف عــى ســوء صنيعهــم"
(األندلــي1420 ،هـــ ،صفحــة  ،)442 /7 :كــا
أن "كلمــة عاكفــون تفيــد االنكبــاب الدائــم املســتمر
عليهــا ،والتعلــق هبــا"
(فاضل2005 ،م ،صفحة )104 /2 :
العدول عن (عليها) إىل (هلا):
عــدل عــن «عــى» التــي يتعــدى فعــل العكــوف هبــا،
ولكنــه مل يقصــد التعديــة .ولــو قصــد التعديــة لقــال
عليهــا ،ولكنــه عــدل عنهــا إىل الــام؛ ألنــه قصــد مــن
العكــوف معنــى العبــادة"( .الزخمــري ،الكشــاف،
1407هـــ ،صفحــة )121 /3 :
وهــذه الزيــادات مجيعهــا قــد وردت يف ســورة األنبيــاء،

وهــو مــا يناســب هــدف الســورة ،حيــث استجاشــة
القلــب البــري إلدراك احلــق ،فجــاء الرتكيــب مليئــا
باملعــاين التــي تولــدت عــن هــذا الرتكيــب
(مــا  +هــا  +ذه  +التامثيــل  +التــي  +أنتــم هلــا
عاكفــون).
ويظهــر مــن خــال اســتخدام هــذه الرتاكيــب مراعــاة
حــال املخاطبــن ،مــن الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم،
والتثبيــت هلــم عــى احلــق؛ حيــث نزلــت هــذه الســورة
يف آخــر العهــد املكــي ،أي يف ذروة جتــر أهــل مكــة
وعنتهــم.
ثانيا :التغاير الرتكيبي يف اجلواب.
وردت أســئلة إبراهيــم عليــه الســام يف أربعــة
مواضــع ،وكان لــكل ســؤال إجابــة خمتلفــة ،وقــد
تناولنــا املتغايــرات الرتكيبيــة يف األســئلة فيــا ســبق،
وســنعرض هنــا إىل مــا ورد مــن تغايــرات يف اإلجابــة:

وقــد جــاء اجلــواب بقوهلــم (نعبــد أصنامــا فنظــل هلــا
احللقة األوىل :يف سورة الشعراء:
عاكفــن) ،وكان األصــل "أن يقولــوا :أصنامــا؛ ألنــه
بــدأت حلقــات هــذا املشــهد باإلجابــة عــن الســؤال ســؤال عــن املعبــود ..ولكنهــم أضافــوا إىل اجلــواب
األول ،وهــو قولــه (مــا تعبــدون؟) ،وهنــا أول موقــف زيــادة رشحــوا هبــا قصتهــم كاملــة؛ ألهنــم قصــدوا
يقــف فيــه إبراهيــم عليــه الســام أمــام قومه متســائال ،إظهــار ابتهاجهــم ،وإعــان افتخارهــم"
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(درويش1415 ،هـ ،صفحة )89 /7 :
ومــن هــذا العــرض أرادوا أن يغــروا نبــي اهلل؛ رجــاء
أن يكــون معهــم يف عبادهتــم؛ إذ مل يكتشــفوا بعــد
أنــه ســينهاهم عنهــا؛ لذلــك كان مدحهــم آلهلتهــم،
لدرجــة أهنــم عــروا بعاكفــن ،والعكــوف هــو املكــث
أمامهــا طــوال الوقــت ،وليــس هــذا حاهلــم ،بــل "هــي
مزيــة اإلطنــاب تزيــد يف اللفــظ عــن املعنــى لفائــدة
مقصــودة ،أو غايــة متوخــاة"
(درويــش1415 ،هـ ،صفحــة  )89 /7 :واســتخدموا
مــع ذلــك الفعــل (نظــل) بــا فيــه مــن داللــة
االســتمرار ،بعــد تصديــر جلملــة بالفعــل املضــارع
(نعبــد)
فهذا اجلواب اشتمل عىل:

احللقة الثانية :يف سورة الصافات:

 هــي حلقــة يف نفــس املنهــج ،تســر بآلياتــه،وتســتخدم أنامطــه يف ظــل انســجام مــع مــراد الســورة
وهدفهــا ،حيــث ورد فيهــا تكــرار آيــات
ـك َل َي ـ ًة َو َمــا ك َ
{إِ َّن ِف َٰذلِـ َ
ـن ﴿﴾67
ـم ُم ْؤ ِمنِـ َ
َان َأ ْك َث ُر ُهـ ْ
ـك َلــو ا ْلع ِزيـ ُـز ِ
ـم ﴿}﴾68؛ حيــث إن فيه
َوإِ َّن َر َّبـ َ ُ َ َ
الرحيـ ُ
َّ
"تقريــرا للمعــاين يف األنفــس ،وكلــا زاد ترديــده كان
أمكــن لــه يف القلــب وأرســخ ...فكوثــرت بالوعــظ
والتذكــر ،وروجعــت بالرتديــد والتكريــر"
(ابن عاشــور1984 ،هـــ ،صفحــة  )91 /19 :؛ لذلك
تكــررت فيهــا أســئلة إبراهيــم " إىل قومــه ،وتكــررت
فيهــا إجاباهتــم ،حيــث وردت يف هــذه الســورة ثالثــة
أســئلة مــن إبراهيــم " ،وكان هلــا ثــاث إجابــات،
رد رصيــح عــى الســؤال ،جــاء نكــرة منونــا بعــد وهــذا مــامل حيــدث يف موقــف آخــر يف القــرآن الكريــم،فعــل مضــارع (نعبــد أصنامــا) " ،والتنويــن يف وقــد جــاءت اإلجابــة هنــا مكونــة مــن اآليت:
(أصنا ًمــا) للتعظيــم ،ولــذا عــدل عــن تعريفهــا ،وهــم
يعلمــون أن إبراهيــم يعرفهــا ،ويعلــم أهنــم يعبدوهنــا"  -مجلــة حمذوفــة ،يقــول الطــري "ويف الــكالم مــروك
(ابــن عاشــور1984 ،هـــ ،صفحــة  .)139 /19 :اســتغني بداللــة مــا ذكــر عــا تــرك ،وذلــك جواهبــم
إبراهيــم عــن مســألته إياهــم { َقـ َ
ـم ُعو َنك ُْم
ـال َهـ ْـل َي ْسـ َ
ـر َ
 زيــادة مجلــة معطوفــة بالفــاء التــي توحــي بالتلهــف إِ ْذ تَدْ ُعـ َون ﴿}﴾73
ـون ﴿َ ﴾72أ ْو َينْ َف ُعو َن ُكـ ْ
ـم َأ ْو َيـ ُ ُّ
عــى تبليــغ الســامع خــرا متعلقــا بــا قبلــه مرتبطــا بــه ،فــكان جواهبــم إيــاه :ال .مــا يســمعوننا إذا دعوناهــم،
خيــرج "مــا قصــدوه مــن إظهــار مــا يف نفوســهم مــن وال ينفعوننــا وال يــرون".
(الطربي2000 ،م ،صفحة )362 /19 :
االبتهــاج واالفتخــار"
(الرشبينــي1285 ،هـــ ،صفحــة  ،)17 /3 :وقــد
عــر بالفعــل نظــل ،وفيــه "داللــة عــى االســتمرار - ...حرف إرضاب (بل)
وضمــن عاكفــن معنــى عابديــن ،ف ُعــدِّ ي إليــه الفعــل بــل حــرف "لــإرضاب االنتقــايل مــن أســئلة إبراهيــم،
وإحراجهــم ،وتقريــر مــا عندهــم مــن حــال ســوء"،
بالــام دون عــى".
(أبــو زهــرة ،صفحــة  ،)5366 /10 :وهــي هنــا
(ابن عاشور1984 ،هـ ،صفحة )139 /19 :
وقــد احتفــظ نبــي اهلل هبــذا الرتكيــب (هلــا عاكفــن)؛ "إرضاب عــن جوابــه ملــا ســأل ،وأخــذ يف يشء آخــر
وإقــرارا بالعجــز".
ليســتخدمه يف ســؤال آخــر ،يوجهــه للقــوم يف موقــف مل يســأهلم عنــه انقطاعــا
ً
آخــر يف ســورة األنبيــاء (مــا هــذه التامثيــل التــي أنتــم (األندليس1420 ،هـ ،صفحة )164 /8 :
واحلــذف يف هــذا املقــام يكــون "بــه تــرك الذكــر أفصح
هلــا عاكفــون)؟
التكيبي يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكريم دراسة نحو َّية دالل َّية
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مــن الذكــر ،والصمــت عــن اإلفــادة أزيــد لإلفــادة"،
(اجلرجــاين1992 ،م ،صفحــة  )146 /1 :دل عــى
ذلــك كالم الــريض" :وأمــا (بــل) التــي تليهــا اجلمــل،
ففائدهتــا االنتقــال مــن مجلــة إىل أخــرى ،أهــم مــن
األوىل ..،جتــئ بعــد االســتفهام".
(االسرتاباذي1973 ،م ،صفحة )419 /4 :
 مجلة فعلية (وجدنا آباءنا كذلك يفعلون)وهــذه اجلملــة تــدل عــى أن اتّباعهــم "اتبــاع جمــرد
عــن ادعــاء كونــه هــدى أو غــر هــدى ،فهــو اعــراف
بتقليــد واتبــاع تعظيــم لفعــل آبائهــم مــن غــر
ادعــاء شــبهة" (الغرناطــي ،صفحــة ،)440 /2 :
"أي يفعلــون يف عبادهتــم تلــك األصنــام مثــل ذلــك
الفعــل ..وهــو عبادهتــم ،واحليــدة عــن اجلــواب مــن
عالمــات انقطــاع احلجــة"
(األندلــي1420 ،هـــ ،صفحــة  ،)164 /8 :وهنــا
عــر بالفعــل املضــارع يفعلــون ،ومل يقولــوا عابديــن،
أو يعبــدون؛ ألهنــم علمــوا مــن خــال إرضاهبــم عــن
اإلجابــة األوىل أهنــم ال يصلحــون للعبــادة ،فعدلــوا إىل
يفعلــون.
 احللقة الثالثة :يف سورة األنبياء.هــي احللقــة األخــرة مــن حلقــات اجلــواب يلتقــي
فيهــا نبــي اهلل مــع قومــه يف مقــام آخــر غــر مقــام
االســتفهام املحــض ،وعــرض األدلــة واملحاجــة
واملجادلــة ،وغريهــا ممــا ســبق يف ســورة الشــعراء.
كذلــك هــو يلتقــي مــع قومــه بعــد فــرة صمــت
منهــم ،وإعــراض عــن اجلــواب ،كــا مــر يف ســورة
الصافــات ،فقــد ســأل إبراهيــم " أســئلته ،ومل يكــن
منهــم جــواب" ،ومل يــرد فيهــا كلمــة واحــدة مــن
مراجعتهــم لــه ســوى الــوارد مــن قوهلــم:
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ال ِحي ِم ﴿}﴾97
{ َقا ُلوا ا ْبنُوا َل ُه ُبنْ َيانًا َف َأ ْل ُقو ُه ِف ْ َ
[الصافــات ،]97 :وليــس هــذا بمراجعــة لــه وال
جوا ًبــا عــى كالمــه" (الغرناطــي ،صفحــة )376 /2 :؛
ألهنــم قــد عرفــوا منهــا أن إبراهيــم " إنــا يســخر ،وال
يســتفرس ،ولعلمهــم بأنــه يقصــد توبيخهــم وتبكيتهــم
مل جييبــوا كإجابتهــم يف األول ،وذلــك "ألن األوىل
موقــف حتــد ظاهــر ،وجماهبــة قويــة ،بخــاف الثانيــة،
يدلــك عــى ذلــك الســياق ،فــإن املقــام يف األوىل ليــس
مقــام اســتفهام ،وإنــا هــو مقــام تقريــع ،ولذلــك مل
جييبــوه عــن ســؤاله"
(الســامرائي 2000 ،م ،صفحــة  ،)265 /4 :ظهــر
ذلــك مــن القرائــن املســتخدمة مــن زيــادة اســم
االســتفهام (مــاذا) ومــا فيهــا مــن داللــة عــى التوبيخ،
حيــث خرجــت مــن طــور االســتفهام عــن ماهيــة
املعبــود إىل الســخرية منــه.
وهــذه احللقــة هــي مــن ســورة األنبيــاء وهــي احللقــة
األخــرة يف احلــوار ،بعــد فــرة الصمــت الطويلــة التــي
مــرت يف ســورة الصافــات ،ويظهــر فيهــا اســتعداد
القــوم للجــواب ،وعــدم التلعثــم الــذي ظهــر يف
موقــف الشــعراء مــن اســتخدام حــرف اإلرضاب
االنتقــايل (بــل).
لكــن يف هــذا املوقــف ظهــر التحضــر املســبق هلــذه
اجلولــة مــن قبــل قومــه ،فظهــر الرتكيــب مكونــا مــن
اآليت:
مجلــة فعليــة (فعــل متعــد وفاعــل)  +مفعــول بــه
أول(آباءنــا)  +هلــا عابديــن ،ونلحــظ يف هــذا الرتكيــب
اآليت:
 خلــوه مــن حــرف (بــل) ،وهــو حــرف إرضابانتقــايل فيــه مــا فيــه مــن داللــة االضطــراب النفــي
أمــام اخلصــم.
 -الفعــل والفاعــل واملفعــول األول متشــاهبون،
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ثــم يــأيت التغايــر يف املفعــول الثــاين ،ففــي الشــعراء
(كذلــك يفعلــون) وهنــا يف هــذه احللقــة (هلــا عابديــن)
والتعبــر األول عــر بالفعليــة دون التخصيــص ،فلــم
يقولــوا (يعبــدون) حتــى خيرجــوا مــن احلــرج؛ ألهنــم
مقلــدون كــا جــاء يف الســياق ،فهــم ال يفعلــون ذلــك
عــن عقيــدة ويقــن.
أمــا يف هــذه احللقــة فاحتــدم املوقــف ،وأحــروا
حجتهــم ،وبلــغ العنــاد منهــم مبلغــه فرصحــوا بـــ (هلــا
عابديــن) بالتخصيــص يف تقديــم اجلــار واملجــرور،
وباالســمية ،وصيغــة اســم الفاعــل حتديــدا.
 لكــن ثمــة أمــر آخــر يظهــر ســبب اختيــار عابديــنهنــا بــدال مــن فاعلــن ،وهــو أن بنيــة (عبــد) كانــت
مــدار حديــث الســورة حيــث وردت يف اثنتــي عــرة
مــرة( )١هــي( :عابــد) مشــتقة يف أربعــة مواضــع،
و(اعبــدوا) يف موضعــن ،و(تعبــدون) يف ثالثــة
مواضــع .و(عبــاد) و(عبــادي) و(عبــادة) ثــاث
مــرات.
والعبــادة يف جــو الســورة ال تليــق إال بــاهلل تعــاىل ،وهو
مــا أثبتــه جــل وعــا يف قوله:

ُوحــي إِ َليـ ِ
ـول إِ َّل ن ِ
ـك ِمـ ْن رسـ ٍ
{و َمــا َأ ْر َسـ ْلنَا ِمـ ْن َق ْب ِلـ َ
ـه
ْ
َ
َ ُ
ِ
َأنَّــ ُه َل إِ َٰلــ َه إِ َّل َأنَــا َفا ْع ُبــدُ ون ﴿ }﴾25وهــم يســلبون
حــق اهلل ليعطــوه ألصنامهــم.
وملــا كان مــدار الســورة عــى العبــادة والرتكيــز عليهــا،
جــاء اســتنكار إبراهيــم عليــه الســام
ـال َأ َف َتعبــدُ َ ِ
ِ
ـم َشـ ْي ًئا َو َل
{ َقـ َ ْ ُ
ون مـ ْن ُدون اللَِّ َمــا َل َينْ َف ُع ُكـ ْ
ف َل ُكـ ِ
ون ِم ـن د ِ
ون اللَِّ
ـم ﴿ُ ﴾66أ ٍّ
ـم َو َلــا َت ْع ُبــدُ َ ْ ُ
ْ
ض ُكـ ْ
َي ُ ُّ
ِ
ــا َت ْعق ُل َ
َأ َف َ
ــون ﴿[ }﴾67األنبيــاء ]67 ،66 :وكــا
مــر أهنــا مــن أواخــر الســور نــزوال يف العهــد املكــي،
وحــال الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم يف فــرة اشــتدادا
األذى ،ووصــول التحــدي بينهــم وبــن مرشكــي مكــة
منتهــاه ،ومــع مقصــد الســورة يف استجاشــة القلــب
البــري إلدراك احلــق ،يــأيت هــذا الرتكيــب وتــأيت
معــه الكلمــة هبــذه البنيــة.
ثالثا :التغاير يف موقف قوم إبراهيم وقرارهم.

ورد التغايــر يف هــذا املوقــف مــن قــوم إبراهيــم عليــه
الســام يف ثالثــة مواضــع يف ســورة الصافــات ،ثــم
األنبيــاء ،ثــم العنكبــوت ،وهــذا تبعــا لرتتيــب نــزول
الســور ،وكانــت املواضــع هــي كــا يف اجلــدول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )١ينظر مواضع اآليات بالرتتيب،84 ،73 ،67 ،66 ،53 ،26 ،25 ،19 :
.106 ،105 ،98 ،92
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املالحظ:
 -تقديم حرقوه عىل اقتلوه يف سورة األنبياء.

 اجلواب تم توجيهه إىل النار فقطِ
ـار ُكـ ِ
ـون َبـ ْـر ًدا َو َسـ َ
ـم ﴿}﴾69
ـى إِ ْب َراهيـ َ
{ َيــا َنـ ُ
ـا ًما َعـ َ ٰ
[األنبيــاء.]69:

 جعــل التحريــق عالمــة عــى نــر اآلهلــة يف ســورة الدراسة الرتكيبية :يف سورة الصافاتاألنبيــاء.
يف هذه السورة ورد الرتكيب كام ييل:
 -زيادة مجلة رشطية بعدها.

فالرتكيــب قــد بــدأ بفعــل األمــر كــا يف مجيــع تراكيــب معطوفــة بعضهــا عــى بعــض تقديــره :فاملــؤوه حطبا،
هــذا املوقــف ،لكــن هنــا كانــت مــادة الفعــل (بنــي) وارضبــوه بالنــار ،فــإذا التهــب ألقــوه يف اجلحيــم".
بخــاف املواضــع الباقيــة ،وهــو طلــب حصــول (ثنــاء اهلل 1412 ،هـــ ،صفحــة )125 /8 :
أمــر البنــاء يف املســتقبل ،وقــد تقــدم اجلــار واملجــرور
للتخصيــص ،ثــم الفــاء التــي تفيــد الرسعــة يف يف سورة األنبياء
التنفيــذ ،واجلملــة بعدهــا "معطوفــة عــى مجــل حمذوفــة

الرتكيــب قــد بــدأ بفعــل األمــر كــا يف مجيــع تراكيــب ملطلــق اجلمــع بــن األمريــن ،ثــم مجلــة
ِ
ُــم} ثــم مجلــة رشطيــة حمذوفــة
هــذا املوقــف ،لكــن هنــا كانــت مــادة الفعــل (حــرق) َ
ْــروا آل َ َتك ْ
{وان ُ ُ
بخــاف املواضــع الباقيــة ،وهــو طلــب حصــول أمــر اجلــواب {إِ ْن ُكنْتُــم َف ِ
ــن}.
اع ِل َ
ْ
التحريــق يف املســتقبل ،ثــم الــواو العاطفــة ،وهــي
يف سورة العنكبوت
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الرتكيــب جــاء مســتخدما أســلوب القــر (مــا كان ...وهــو يوحــي بــأن الرتكيــب املســتخدم يوافــق الســورة
إال) ،ثــم مجلــة مقــول القــول ،وقــد بــدأت بفعــل مــن ناحيــة األلفــاظ الــواردة فيهــا ،ومــن ناحيــة ابتــداء
األمــر كــا يف مجيــع تراكيــب هــذا املوقــف ،لكــن مــع حالــة التهديــد إلبراهيــم عليــه الســام.
اســتخدام حــرف العطــف (أو) املفيــد للتخيــر أو
داللة التغاير الثاين :يف سورة األنبياء
الشــك.
ربــط الدراســة الرتكيبيــة مــع داللتهــا يف ضــوء ســياق
كل ســورة:
داللة التغاير األول :يف سورة الصافات
هــذه الســورة تتنــاول موضــوع العقيــدة ،وهــي تعالــج
صــورة معينــة مــن صــور الــرك التــي كانــت ســائدة
يف البيئــة العربيــة األوىل ،وتكشــف عــن تفاهتهــا
وســخفها ،وهــذا هــو أول قــرار يتخــذ مــن املرشكــن
جتــاه إبراهيــم عليــه الســام ،حيــث ســبقه حــوار
آخــر يف ســورة الشــعراء ،لكــن كان يف إطــار املحاجــة
واملجادلــة ،وقــد كان الســؤال واجلــواب يف غايــة
الرصاحــة ،وانتهــى احلــوار بأهنــم مقلــدون لآلبــاء يف
ذلــك.
فاســتخدموا الفعــل (ابنــوا) وهــو رأي الغالبيــة منهــم،
وهــو أول مرحلــة مــن مراحــل االنتقــام ،وقــدم اجلــار
واملجــرور؛ ليــدل عــى أن هــذا البنيــان مســتحدث
إلبراهيــم عليــه الســام خاصــة ،فهــو مل يكــن موجودا
قبــل ذلــك ،وقــد جــاء بصيغــة التنكــر للتهويــل مــن
شــأن هــذا البنيــان ،وهــو يوحــي بالتهديــد والرعــب،
وقــد ســاعد عــى ذلــك اســتخدام مفــردات بعينهــا
مثــل كلمــة (اجلحيــم) التــي وردت يف الســورة ســت
مــرات( ،)١بينــا مل تذكــر أبــدا يف ســوريت األنبيــاء
والعنكبــوت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )١اآليات رقم.163 ،97 ،68 ،64 ،55 ،23 :

هــي املحطــة الثانيــة يف مراحــل التفكــر فيــا يمكــن
فعلــه مــع إبراهيــم عليــه الســام ،وتــأيت وقــد اكتمــل
البنــاء يف املرحلــة الســابقة مــن ســورة الشــعراء ،وقــد
توقعــوا أن إبراهيــم عليــه الســام ســرجع عــن رأيــه
بعــد مشــاهدة هــذا البنيــان الضخــم ،فلــا رأوه غــر
آبــه بذلــك ،ناســب اســتخدام الفعــل (حرقــوه) بصيغة
التشــديد ،وهبــذا اجلــرس الصــويت املوحــي بالرغبــة
يف االنتقــام بأبشــع الصــور ،وقــد صــور ابــن عاشــور
ذلــك فقــال" :ملــا غلبهــم باحلجــة القاهــرة ،مل جيــدوا
ـت باط َله
خم ّل ًصــا إال بإهالكــه ،وكذلــك املبطــل إذا قر َعـ ْ
حجــة فســاده غضــب عــى املحــق ،ومل يبــق لــه مفــزع
إال مناصبتــه ،والتشــفي منــه ...،واختــار قــوم إبراهيــم
أن يكــون إهالكــه باإلحــراق؛ ألن النــار أهــول مــا
يعاقــب بــه وأفظعــه ،والتحريــق مبالغــة يف احلــرق،
أي حرقــا متل ًفــا" (ابــن عاشــور1984 ،هـــ ،صفحــة :
 ،)105 /17وقــد ناســب ذلــك التحريــق مــا ورد يف
الســورة مــن ذكــر النــار مرتــن( ،)٢وهــي مل تذكــر يف
املوقــف األول يف ســورة الصافــات .كــا أن الرتكيــب
اســتخدم كلمــة (آهلــة) التــي ذكــرت يف ســورة
األنبيــاء تســع مــرات( ،)٣بينــا مل تذكــر يف العنكبــوت،
وذكــرت ثــاث مــرات فقــط يف الصافــات( ،)٤كــا أن
مــادة (نــر) وردت يف الســورة أربــع مــرات( ،)٥ويف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()٢اآليات رقم.69 ،39 :
( )٣اآليات رقم.99 ،68 ،62 ،59 ،43 ،36 ،24 ،22 ،21 :
( )٤اآليات رقم.91 ،86 ،36 :
( )٥اآليات رقم.77 ،68 ،43 ،39 :

التكيبي يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكريم دراسة نحو َّية دالل َّية
التَّغـاير َّ
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العنكبــوت مرتــن( ،)١ويف الصافــات مرتــن( ،)٢كــا أن
النــار ذكــرت يف العنكبــوت مرتــن( )٣بينــا مل تذكــر يف
الصافــات.
داللة التغاير الثالث :يف سورة العنكبوت.
يف هــذه املرحلــة يســيطر عــى املوقــف حــب االنتقــام
مــن شــخص إبراهيــم عليه الســام ،بــل التخلــص منه
بــأي طريقــة كانــت ،ظهــر ذلــك مــن خــال "حــر
اجلــواب يف قوهلــم :اقتلــوه أو حرقــوه؛ للداللــة عــى
أهنــم مل يــرددوا يف جوابــه ،وكانــت كلمتهــم واحــدة
يف تكذيبــه وإتالفــه ،وهــذا مــن تصلبهــم يف كفرهــم"
(ابــن عاشــور1984 ،هـــ ،صفحــة ،)234 /20 :
وظهــر كذلــك يف وجــود دعــوات بالقتــل ،وهــو أمــر
مل يكــن مطروحــا قبــل ذلــك ،ولعــل هــذا الــردد بــن
الرأيــن يوضــح أن ذلــك كان "مــن قائلــن ،نــاس
أشــاروا بالقتــل ،ونــاس أشــاروا باإلحــراق ...وهــو
الــذي فعلــوه ،رمــوه يف النــار ومل يقتلــوه"( ،)٤ولعلهــم
جنحــوا لذلــك "ليذيــع خــره يف اآلفــاق ،فريتــدع مــن
حتدثــه نفســه بمثــل فعلــه مــع قومــه وآهلتــه ،وهلــذا
اختــاروا اإلحــراق؛ ألنــه أكثــر ســمعة مــن القتــل"
(العــاين1965 ،م ،صفحــة  ،)472 /4 :ولعــل (أو)
بمعنــى (بــل) وذلــك ألن (أو) يكــون مســتعمال يف
موضــع (بــل) ،عــى اخلــاف املعــروف يف ذلــك
(األنبــاري2003 ،م ،صفحــة  ،)391 /2 :وبالنظــر
للصيــغ املســتخدمة داخــل الرتكيــب نجــد:
()٥
الفعــل (نجــا) تكــرر يف الســورة مخــس مــرات ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )١اآليات رقم.30 ،10 :
( )٢اآليات رقم .116 ،25:
( )٣اآليات رقم.25 ،24 :
( )٤البحر املحيط.351 /8 :
( )٥اآليات رقم.65 ،33 ،32 ،24 ،15 :
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وتكــرر كذلــك يف ســورة األنبيــاء مخــس مــرات( )٦إال
أن التوكيــد اســتخدم يف آيــات العنكبــوت نحــو قولــه:
{ َلنُن َِّج َينَّ ُه َو َأ ْه َل ُه} [العنكبوت ،]32:وقوله:
{إِ َّنــا ُمن َُّجـ َ
ـوك َو َأ ْه َلـ َ
ـك} [العنكبــوت ]33 :بينــا جــاء
بصيغــة الفعــل املــايض اخلــري يف ســائر مواضــع
ســورة األنبيــاء.
ــك َليــاتٍ
ِ
واختصــت هنــا اخلامتــة بقولــه{:إِ َّن ِف َٰذل َ َ
ِ
ــو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
ُــون} [العنكبــوت ]24 :لــورود كلمــة
ل َق ْ
اآليــات يف الســورة يف ســبعة مواضــع( ،)٧بينــا وردت
يف ثالثــة مواضــع يف ســورة األنبيــاء( ،)٨ومل تــرد البتــه
يف ســورة الصافــات .كــا أن اإليــان هنــا هــو هــدف
الســورة ومعدنــه يف النفــوس ،فقــد ورد الفعــل يؤمــن
يف مخســة مواضــع يف ســورة العنكبــوت( ،)٩بينــا ورد
يف موضعــن يف ســورة األنبيــاء( ،)١٠ومل يــرد البتــة يف
ســورة الصافــات .كــا أن تصيــر النــار بــردا عــى
إبراهيــم عليــه الســام " مل يظهــر ملــن بعــده إال بطريــق
اإليــان والتصديــق"
(النعــاين1998 ،م ،صفحــة  ،)338 /15 : :وهــي
مــن صميــم اإليامن.ممــا يعنــي أن "انســجام ذلــك
مــع الســياق اخلــاص للســورة واضــح ،وحمــل ذلــك
يف تفصيــل قضيــة اإليــان والكفــر -التــي هــي حمــور
ثــم ختمــت آخــر
الســورة -واضــح كذلــك ،ومــن ّ
ِ
ٍ
آيــة مـ ّـرت هنــا بقولــه تعــاىل{إِ َّن ِف َٰذلِـ َ
ـو ٍم
ـك َل َيــات ل َقـ ْ
ُي ْؤ ِمن َ
("]24حــوى1424 ،هـــ،
ُــون} [العنكبــوت:
ّ
صفحــة .)4195 /8 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )٦اآليات رقم.88 ،76 ،74 ،71 ،9 :
( )٧اآليات رقم.51 ،51 ،49 ،49 ،47 ،24 ،23 :
( )٨اآليات رقم.77 ،37 ،32 :
( )٩اآليات رقم،67 ،51 ،47 ،47 ،24 :
( )١٠اآليات رقم.30 ،6 :

التكيبي يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكريم دراسة نحو َّية دالل َّية
التَّغـاير َّ
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املبحــث الثالــث :التغايــر يف آيــات ضيــف إبراهيــم
 التغاير يف التعجب من الزوجة.عيــه الســام والبشــارة
ورد احلديــث عــن ضيــف إبراهيــم ،وبــرى املالئكــة أوال :التغاير يف اإلخبار بمجيء املالئكة وكالمهم.
لــه يف مخــس ســور ،فــكان املوضــع األول -حســب
ترتيــب النــزول -يف ســورة هــود ،وهــي مكيــة ،ورد اإلخبــار بمجــيء املالئكــة يف ثالثــة مواضــع يف
وترتيبهــا ( ،)52ثــم ســورة احلجــر ،وهــي مكيــة ،القــرآن الكريــم هــي قولــه تعــاىل:
ِ
ـر ٰى َقا ُلوا َسـ َ
ـا ًما
وترتيبهــا ( ،)54ثــم ســورة الصافــات ،وهــي مكيــةَ ،
{و َل َقــدْ َجــا َء ْت ُر ُسـ ُلنَا إِ ْب َراهيـ َ
ـم بِا ْل ُبـ ْ َ
ٍ
ِ
ِ
ـث َأ ْن َجــا َء بِع ْجـ ٍ
وترتيبهــا ( ،)56ثــم ســورة الذاريــات ،وهــي مكيــةَ ،قـ َ
ـا ٌم َفـ َـا َلبِـ َ
ـال َسـ َ
ـل َحنيــذ ﴿}﴾69
وترتيبهــا ( ،)67ثــم ســورة العنكبــوت ،وهــي مدنيــة[ ،هــود ]69 :وقولــه تعــاىل:
ِ
ِ
يــم ﴿ ﴾51إِ ْذ َد َخ ُلــوا
وترتيبهــا (.)85
َ
ــم َعــ ْن َض ْيــف إِ ْب َراه َ
{و َن ِّب ْئ ُه ْ
ِ
ِ
ِ
ـا ًما َقـ َ
ـم َوج ُلـ َ
ويالحــظ أن التغايــر يف هــذا الرتكيــب قــد ورد عــى َع َل ْيــه َف َقا ُلــوا َسـ َ
ـون ﴿}﴾52
ـال إِ َّنــا منْ ُكـ ْ
[احلجــر ]52 :51:وقولــه تعــاىل:
الصــور اآلتيــة:
ِ
ِ
ِ
ِ
{هـ ْـل َأ َتـ َ
ـاك َحديـ ُ
ـن ﴿﴾24
ـم ا ُْلك َْرمـ َ
َ
ـث َض ْيــف إِ ْب َراهيـ َ
ِ
ــا ًما َق َ
ــال َس َ
إِ ْذ َد َخ ُلــوا َع َل ْيــه َف َقا ُلــوا َس َ
ــو ٌم
 التغاير يف اإلخبار بمجيء املالئكة وقوهلم.ــا ٌم َق ْ
َــر َ
ون ﴿[ }﴾25الذاريــات ]25 ،24 :ويالحــظ
ُمنْك ُ
أن التغايــر الرتكيبــي ورد يف هــذا النمــط مشــتمال عــى
 التغاير يف رد إبراهيم ؛ عىل املالئكة.اآليت:
 التغاير يف خوف إبراهيم ؛ ورد املالئكة.-1تغاير يف اجلمل االستهاللية بني خربية وإنشائية.

 -2تغاير يف املخرب عنهم (تغاير يف التسمية)

الدراسة الرتكيبية:
مقــدّ ر" (صــايف 1418 ،هـــ ،صفحــة  )310 /12 :مع
الم القســم ،ثــم حــرف التحقيــق (قــد) مــع الفعــل
{و َل َقــدْ َجــا َء ْت (جــاء) يف الزمــن املــايض ،حيــث اجتمــع يف اجلملــة
بــدأت القصــة يف ســورة هــود بجملــة َ
ِ
ـم} [هــود ،]69 :وفيهــا "جــواب قســم ثالثــة مؤكــدات .بينــا كانــت البدايــة يف احللقتــن
ُر ُس ـ ُلنَا إِ ْب َراهيـ َ
التكيبي يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكريم دراسة نحو َّية دالل َّية
التَّغـاير َّ
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التاليتــن باجلملــة اإلنشــائية ،أمــرا يف ســورة احلجــر
ِ
ِ
يــم} [احلجــر،]52 :51:
َ
ــم َعــ ْن َض ْيــف إِ ْب َراه َ
{و َن ِّب ْئ ُه ْ
{هـ ْـل َأ َتـ َ
ـاك
واســتفهاما بـــ (هــل) يف ســورة الذاريــات َ
ِ
ِ
َح ِديـ ُ
ني}[الذاريــات،]24 :
ـم ا ُْلك َْر ِم َ
ـث َض ْيــف إِ ْب َراهيـ َ
وهــي "لطلــب التصديــق املوجــب ،ال غــر"
(املرادي1992 ،م ،صفحة .)341 :
{ر ُســ ُلنَا}
وقــد كان املســند إليــه يف ســورة هــود هــم ُ
مــن مــادة (رســل) مــع إضافتهــا إىل نــون العظمــة ،مــع
ــر ٰى} ،بينــا كان متعلــق
ورود متعلــق الفعــل {بِا ْل ُب ْ َ
الفعــل يف ســورة احلجــر مقتضبــا
ِ
ِ
يــم} ،ويف ســورة الذاريــات كان
َ
{ض ْيــف إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
{حد ُ
ــن}،
يــم ا ُْلك َْرم َ
املســند إليــه َ
يــث َض ْيــف إِ ْب َراه َ
مــع اإلطالــة ،وذلــك بزيــادة الرتكيــب اإلضــايف ،ثــم
الرتكيــب الوصفــي (املكرمــن).
ربــط الدراســة الرتكيبيــة مــع داللتهــا يف ضــوء ســياق
كل ســورة:
اهلــدف مــن ســورة هــود هــو "تثبيــت العقيــدة،
وتشــمل التوحيــد ،والرســالة ،والبعــث ،واجلــزاء،
وعرضــت الســورة موضوعهــا مــن خــال القصــص
القــرآين  ..مــن لــدن نــوح "  ..وذلــك لالعتبــار بــا
حــدث للمكذبــن ،ولتثبيــت قلــب النبــي ﷺ أمــام
الشــدائد" (البداريــن1992 ،م ،صفحــة )215 :؛
لذلــك وافــق هــذا اهلــدف أن يــرد هــذا الرتكيــب
متضمنــا هــذا الكــم مــن املؤكــدات مــن ال َق َســم،
والــام ،وحــرف التحقيــق .كــا اســتخدم لفــظ رســلنا
يف إبراهيــم دون غــره؛ ليعــي مــن مقــام الرســالة ،مــع
إضافتــه إىل نــون العظمــة .مــع إيثــار الفعــل املــايض
(جــاء) الــذي ورد يف ســورة هــود مخــس عــرة
()٢
مــرة( ،)١بينــا ورد يف ســورة احلجــر ثــاث مــرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )١انظر اآليات رقم(69 ،66 ،58 ،53 ،40 ،12 :موضعني)،76 ،74 ،
.120 ،101 ،94 ،82 ،78 ،77
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والذاريــات مــرة واحــدة(.)٣
وقــد خالفــت هــذه البدايــة عــادة الســورة يف قصــص
األنبيــاء ،ومل تتشــابه حتــى مــع قصــة نــوح ،خالفــا ملــا
ذهــب إليــه (أبــو ســتيت1992 ،م ،صفحــة )274 :
مــن أن التشــابه وقــع ألهنــا مــن أوىل العــزم مــن
الرســل ،فمــع نــوح يتحــدث عــن تأكيــد الرســالة إليه،
أمــا مــع إبراهيــم فهــو يتكلــم عــن تأكيــد جمــي املالئكة
إليــه بأمــر آخــر غــر الرســالة ،وهــو البــرى ،ولعلــه
األقــرب كــا قــال
(األلــويس1415 ،هـــ ،صفحــة " :)290 /6 :وإنــا
أســند إليهــم املجــيء دون اإلرســال؛ ألهنــم مل يكونــوا
مرســلني إليــه عليــه الســام بــل إىل قــوم لــوط" أمــا
البدايــة يف ســورة احلجــر فكانــت بفعــل األمــر (نبــئ)
واإلنبــاء يكــون عــن يشء مهــم ،وهــو هنــا موجــه
للضيفــان فقــط ،فبعــد أن ســاق اخلــر يف ســورة هــود
مؤكــدا ،أراد مــن نبيــه عليــه الســام أن يعيــد عليهــم
النبــأ ،ويف ســورة الذاريــات تكــون البدايــة باالســتفهام
التقريــري عــن وصــول حديــث الضيفــان ،وليــس
خربهــم ،حيــث تقــدم هــذا اخلــر؛ لذلــك يف ســورة
الذاريــات وردت زيــادات مل تــرد مــن قبــل مثــل
املكرمــن؛ ليناســب بســط احلديــث ،بينــا خلــت منــه
ســورة احلجــر.
ويف تغايــر ذكــر الوصــف يف ســورة الذاريــات بـــ
ني}وخلــوه مــن غريهــا ،وهــو لرفــع مــا يف
{ا ُْلك َْر ِم َ
األذهــان مــن طبيعــة الضيــوف ،ألن الصفــة "لفــظ
يتبــع املوصــوف يف إعرابــه؛ حتليــة وختصيصــا لــه بذكــر
معنــى يف املوصــوف ،أو يف يشء مــن ســببه ،وذلــك
املعنــى عــرض للــذات الزم له...للتخصيــص يف
النكــرات ،وللتوضيــح يف املعــارف"
(ابــن يعيــش2001 ،م ،صفحــة ،)232 /2 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )٢انظر اآليات رقم.67 ،63 ،61 :
( )٣انظر اآليات رقم.26 :
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وســيتضح كذلــك يف الرتاكيــب الباقيــة مــا ناســب ثانيا :التغاير يف قول املالئكة ورد إبراهيم ؛ عليهم.
البســط يف هــذا املقــام دون غــره.
 -1تغاير يف وجود الظرف واخللو منه.

 -2تغاير يف وجود الفاء واخللو منه.

الدراسة الرتكيبية:

أهنــم مل ُي ّلــوا بــأدب الدخــول ،بــل جعلــوا الســام
ِ
يــب الدخــول"
َعق َ
(النعــاين1998 ،م ،صفحــة )84 /18 :؛ وذلــك
لتخفيــف وطــأة الدهشــة مــن الدخــول املفاجــئ،
فأرسعــوا بإلقــاء الســام ،بينــا حذفــت الفــاء مــع
القــول يف موضــع هــود؛ ألن عنــر املفاجــأة قــد
زال باملنظــر العــام للضيــوف ،وقــد الحــت عليهــم
ــر ٰى}.
عالمــات البــرى بقولــه {بِا ْل ُب ْ َ

ربــط الدراســة الرتكيبيــة مــع داللتهــا يف ضــوء ســياق
كل ســورة:

وقــد احتــد املفعــول بــه ملقــول القــول (ســاما) يف
"ســ َّل ْمنَا ســا ًما،
الرتاكيــب الثالثــة ،وهــو بتقديــر َ
ـدر عــن العامــل
وهــو مــن بــاب مــن نــاب فيــه املصـ ُ
فيــه ،وهــو واجــب اإلضــار"
(النعامين1998 ،م ،صفحة .)519 /10 :
ٍ
ِ
ـث َأ ْن َجــا َء بِ ِع ْجـ ٍ
{ َقـ َ
ـا ٌم َفـ َـا َلبِـ َ
ـال َسـ َ
ـل َحنيــذ ﴿﴾69
ِ
ِ
ِ
ِ
ــم َل تَص ُ
ــس
ــم َو َأ ْو َج َ
ــل إِ َل ْيــه نَك َر ُه ْ
ــا َر َأ ٰى َأ ْيد َ ُي ْ
َف َل َّ
ـف إِ َّنــا ُأر ِسـ ْلنَا إِ َل َقــو ِم ُلــوطٍ
ِ
ِ
ـم خي َفـ ًة َقا ُلــوا َل َ َ
تـ ْ
ٰ ْ
ْ
من ُْهـ ْ
﴿[ }﴾70هــود]70 ،69 :

ففــي ســورة هــود ورد الرتكيــب دون ذكــر إذ الظرفيــة،
بينــا وردت يف موضعــي احلجــر والذاريــات ،مــع
جمــيء مجلــة املضــاف إليــه ،و{ َقا ُلــوا َس َ
ــا ًما} بــدون
الفــاء يف هــود ،وهــي "ال ّ
بيــاين"
حمــل هلــا اســتئناف
ّ
(صــايف 1418 ،هـــ ،صفحــة  ،)310 /12 :بينــا
وردت يف موضعــي احلجــر والذاريــات "يف حمـ ّـل جـ ّـر
معطوفــة عــى مجلــة دخلــوا"
 -3التغاير يف مجلة مقول القول.
(صايف 1418 ،هـ ،صفحة .)331 /26 :

يف موضعــي احلجــر والذاريــات دخلــت (إذ) الظرفيــة،
وهــي "تــدل عــى معنــى املفاجــأة ،إذ مل يكــن
يرتقبهــم" (أبــو زهــرة ،صفحــة  ،)4095 /8 :لكنــه
يف نفــس الوقــت "دخــول تســليم وإقبــال ،يبرشونــه
بغــام" (فاضــل2005 ،م ،صفحــة ،)334 /1 :
وهــو مــا ناســب دخــول الفــاء عــى القــول بعدهــا
{ َف َقا ُلــوا}؛ حيــث "دخلــت الفــاء ههنــا إشــارة إىل
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ِ
{ َقـ َ
ـم َو ِج ُلـ َ
ـون ﴿َ ﴾52قا ُلــوا َل ت َْو َجـ ْـل إِ َّنــا
ـال إِ َّنــا منْ ُكـ ْ
ِ
ـا ٍم َع ِلي ـ ٍم ﴿َ ﴾53قـ َ
ـر َك بِ ُغـ َ
ـى َأ ْن
ش ُتُــون َعـ َ ٰ
ـال َأ َب َّ ْ
ُن َبـ ِّ ُ
ِ
ِ
شن َ
ــر َ
َــاك
ــر َفبِ َ
َم َّســن َي ا ْلك َ ُ
ون ﴿َ ﴾54قا ُلــوا َب َّ ْ
ــم ُت َب ِّ ُ
بِ ْ
ـق َفـ َ
ـن ﴿}﴾55
الَـ ِّ
ـا َت ُك ـ ْن ِم ـ َن ا ْل َقانِطِـ َ
[احلجر]55 :52 :
ون ﴿َ ﴾25فــرا َغ إِ َل َأه ِلــهِ
{ َق َ
َــر َ
ــال َس َ
ٰ ْ
ــا ٌم َق ْ
َ
ــو ٌم ُمنْك ُ

ــل س ِ
ِ
ــم ٍ
ــم َق َ
ــال َأ َل
ني ﴿َ ﴾26ف َق َّر َبــ ُه إِ َل ْي ِه ْ
َف َجــا َء بِع ْج ٍ َ
ـون ﴿َ ﴾27ف َأوجـ ِ
ت َْأ ُك ُلـ َ
ـم ِخي َفـ ًة َقا ُلــوا َل َ َ
ـف
تـ ْ
ْ َ َ
ـس من ُْهـ ْ
ــرو ُه بِ ُغ َ
ــا ٍم َع ِليــ ٍم ﴿}﴾28
َو َب َّ ُ
[الذاريات]28 - 25 :
ويالحــظ أن التغايــر الرتكيبــي ورد يف هــذا النمــط
مشــتمال عــى اآليت:

 -1تغاير بني مجلة مقول القول

 -2تغاير يف اجلملة املعطوفة عىل مجلة مقول القول.
(ورد العطف يف هود والذاريات ومل يرد يف احلجر)

الدراسة الرتكيبية:

ورد الــرد مــن إبراهيــم عليــه الســام عــى املالئكــة
باجلملــة االســمية؛ ألهنعليــه الســام " أراد أن يــرد
عليهــم باألحســن ،فأتــى باجلملــة االســمية ،فإهنــا أدل
عــى الــدوام واالســتمرار"
(الــرازي1420 ،هـــ ،صفحــة  ،)175 /28 :وأردف
الــرد باجلملــة املعطوفــة بالفــاء الدالــة عــى الرسعــة يف
إكرامهــم ،وذلــك "يــدل عــى رسعــة جميئــه بالقــرى،
وأنــه كان معــدا عنــده ملــن يــرد عليــه"
(األندليس1420 ،هـ ،صفحة )555 /9 :
(احلسن2000 ،م ،صفحة )106 /12 :

{سـ َ
ـا ٌم}،
وردت إجابــة كالم املالئكــة بجملــة اســمية َ
والتقديــر (ســام عليكــم) ،وذلــك يف موضعــي هــود
والذاريــات ،وزاد يف الذاريــات بجملــة اســتئنافية
يف حيــز القــول ،ثــم صفــة للخــر (منكــرون) ،بينــا
كانــت اإلجابــة يف احلجــر دون ســام ،بــل جــاءت
بجملــة اســمية مؤكــدة بــإن مــع تقديــم املتعلــق
(منكــم).
يف الرتكيب وردت اجلملة املعطوفة عىل مجلة
{ َق َ
ــال َس َ
ــا ٌم}بالفاء يف موضعــي هــود والذاريــات،
متضمنــة قولــه (جــاء بعجــل) ،بينــا خلــت ســورة سورة احلجر ختلو من السالم واإلطعام.
احلجــر مــن ذلــك متامــا.
مل يبــن اهلل تعــاىل يف ســورة احلجــر رد إبراهيــم عليــه
ربــط الدراســة الرتكيبيــة مــع داللتهــا يف ضــوء ســياق الســام التحيــة ،وقــد ذكــر املفــرون لذلــك أســبابا
منهــا "ألن هــذه الســورة متأخــرة فاكتفــى هبــا عــا
كل ســورة:
يف هــود" (الكرمــاين ،صفحــة  )156 :ومنهــا "أنــه
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أجاهبــم بــكال األمريــن :رد الســام واإلخبــار بوجلــه ،ثالثا :التغاير يف خوف إبراهيم ؛ ورد املالئكة.
فذكــر أحدمهــا يف هــود واآلخــر يف احلجــر"
(الشــنقيطي1996 ،م ،صفحــة  ،)119 :كــا أنــه ورد هذا التغاير يف قوله تعاىل يف السور ذاهتا:
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم
ـم َل تَصـ ُـل إِ َل ْيــه نَك َر ُهـ ْ
تعــاىل مل يذكــر يف الســورة اإلطعــام للضيــوف ،بــل قولــه تعــاىل { َف َلـ َّـا َر َأ ٰى َأ ْيد َ ُيـ ْ
و َأوجـ ِ
ـم ِخي َف ـ ًة َقا ُلــوا َل َ َ
ـف إِ َّنــا ُأ ْر ِس ـ ْلنَا إِ َ ٰل
تـ ْ
اكتفــى بقولــه (إنــا منكــم وجلــون).
َ ْ َ َ
ـس من ُْهـ ْ
ٍ
ـو ِم ُلــوط ﴿[}﴾70هــود ،]70 ،69 :وقولــه:
والــذي يظهــر يل -واهلل أعلــم -أن ســياق القصــة َقـ ْ
ــم َق َ
ــال َأ َل ت َْأ ُك ُل َ
ــس
ــون ﴿َ ﴾27ف َأ ْو َج َ
يف ســورة احلجــر قــد ورد بعــد احلديــث عــن النــار { َف َق َّر َبــ ُه إِ َل ْي ِه ْ
ِ
ــرو ُه بِ ُغ َ
ــا ٍم َع ِليــ ٍم
ــم ِخي َفــ ًة َقا ُلــوا َل َت ْ
وعذاهبــا ،وأن عــذاب اهلل هــو العــذاب األليــم ،كــا من ُْه ْ
َــف َو َب َّ ُ
أن اخلــوف عنــد إبراهيــم عليــه الســام قــد تعــدى ﴿[ }﴾28الذاريــات ،]28 - 25 :وقولــه
{ َقا ُلــوا َل ت َْو َج ْ ِ
ــر َك بِ ُغ َ
ــا ٍم َع ِليــ ٍم ﴿﴾53
املرحلــة الشــعورية إىل مرحلــة التلفــظ املؤكــدة
ــل إنَّــا ُن َب ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـون} مع اســتخدام ضمــر اجلمع َقـ َ
ـر َ
{ َقـ َ
ـم َو ِج ُلـ َ
ون
ـر َفبِـ َ
ـى َأ ْن َم َّســن َي ا ْلكـ َ ُ
ـال إِ َّنــا منْ ُكـ ْ
ـم ُت َبـ ِّ ُ
ش ُتُــون َعـ َ ٰ
ـال َأ َب َّ ْ
ش َنـ َ
ـاك بِ ْ
ـق َفـ َ
ـن
الَـ ِّ
ـا َت ُكـ ْن ِمـ َن ا ْل َقانِطِـ َ
(نــا)؛ ليشــمل مجيــع احلارضيــن ،مــع تقديــم منكــم ﴿َ ﴾54قا ُلــوا َب َّ ْ
للتخصيــص ،فــكل ذلــك ناســبه إغفــال ذكــر الســام[ }﴾55﴿ ،احلجــر]55 - 52 :
وكذلــك إغفــال قضيــة اإلطعــام مــن الســياق ،فاملقــام ويالحــظ أن التغايــر الرتكيبــي ورد يف هــذا النمــط
مقــام خــوف وعــذاب ،وليــس مقــام ســام وإطعــام .مشــتمال عــى اآليت:
تغاير يف سبب اخلوف.

تغاير بني مجلة النهي وتعليله أو معطوفه والبشارة.

الدراسة الرتكيبية:
ورد هــذا الرتكيــب يف ســورة هــود {و َأوجـ ِ
ـم
َ ْ َ َ
ـس من ُْهـ ْ
ِ
ِ
ـم} بحــرف
خي َف ـ ًة } مجلــة معطوفــة عــى مجلــة {نَك َر ُهـ ْ
العطــف (الــواو) ،والفاعــل فيهــا يعــود عــى إبراهيــم
عليــه الســام وحــده ،وورد يف ســورة احلجــر الرتكيب
مجلــة اســمية مؤكــدة بــإن ،واســمها ضمــر اجلمــع،

مــع تقديــم اجلــار واملجــرور منكــم ،أمــا يف ســورة
الذاريــات فــكان الرتكيــب مبتدئــا بالفــاء الفصيحــة
{ َف َأوجـ ِ
ـم} مــع رجــوع الفاعــل الضمــر عــى
ْ َ َ
ـس من ُْهـ ْ
إبراهيــم وحــده.
ثــم كان تعليــل املالئكــة لذلــك يف ســورة هــود بجملــة
اســمية مؤكــدة بــإن ،وخربهــا مجلــة فعليــة فعلهــا
مــاض مبنــي للمجهــول {إِ َّنــا ُأر ِسـ ْلنَا إِ َل َقــو ِم ُلـ ٍ
ـوط}،
ٰ ْ
ْ
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ويف ســورة احلجــر مجلــة اســمية مؤكــدة بــإن خربهــا
ـر َك بِ ُغـ َ
ـا ٍم َع ِليـ ٍم}،
فعــل مضــارع مبنــي للمعلــوم { ُن َبـ ِّ ُ
وكان الرتكيــب يف ســورة الذاريــات بعطــف اجلملــة
الفعليــة املاضويــة املبنيــة للمعلــوم عــى مــا قبلهــا،
ـرو ُه بِ ُغـ َ
ـا ٍم َع ِليـ ٍم}.
وليــس عــى ســبيل التعليــلَ ،
{و َبـ َّ ُ
ربــط الدراســة الرتكيبيــة مــع داللتهــا يف ضــوء ســياق
كل ســورة:

مصاحبــا ملــا يــراه مــن أمــر غريــب مل يعتــد عليــه ،وقــد
ظهــرت عالمــات هــذا اخلــوف ممــا جعــل املالئكــة
تــرع يف توضيــح ســبب جميئهــا "ألهنــم علمــوا مــا يف
نفســه ممــا ظهــر عــى مالحمــه"
(اخلطيــب1967 ،م ،صفحــة  ،)517 /13 :وعــروا
بالفعــل { ُأ ْر ِســ ْلنَا} مــع بنائــه للمجهــول ليناســب
الســياق املتبــع يف الســورة .ولعلــه مل يذكــر البــرى
هنــا؛ ألهنــا تقدمــت يف بدايــة املقطــع
ِ
يــم} ،وهــي "البشــارة
َ
{و َل َقــدْ َجــا َء ْت ُر ُســ ُلنَا إِ ْب َراه َ
ٍ
بإســحاق ويعقــوب .وقيــل :بســامة لــوط ،وإهــاك
قومــه" (النعــاين1998 ،م ،صفحــة ،)519 /10 :
أمــا يف ســورة احلجــر فاختلــف الــرد َ
{ل ت َْو َج ْ
ــل}
{و ِج ُل َ
ــون}،
ليوافــق كالم إبراهيــم عليــه الســام َ
وعــدل فيــه مــن اجلامعــة إىل املفــرد؛ ألن املتحــدث
واحــد ،وإذا انتفــى اخلــوف عنــه انتفــى عــن الباقــن
واهلل أعلــم .واســتخدم لفــظ الوجــل وهــو اخلــوف
الشــديد هنــا ليوافــق ســياق الســورة العــام ،فــا
ســام ،وال إطعــام يف هــذا املقطــع .واســتخدم الفعــل
ٌوجــه
ــر َك} ،حيــث هــي املــرة األوىل التــي ت َّ
{ ُن َب ِّ ُ
البــرى فيهــا إلبراهيــم عليــه الســام  ،فاحتــاج إىل
توكيــد يقطــع وجلــه ،فاســتخدم حــرف التوكيــد (إن)
مــع نــون اجلمــع؛ لذلــك مل حيتــج يف ســورة الذاريــات
إعــادة التأكيــد ،بــل ورد مــورد العطــف عــى مــا قبلــه
ــرو ُه}.
َ
{و َب َّ ُ

يف ســورة هــود ورد التعبــر عــن اخلــوف بالــواو
ـس} ،بينــا ورد بالفــاء يف قولــه تعــاىل
{و َأ ْو َجـ َ
العاطفــة َ
ِ
ـم} ،وهــي فــاء "فصيحــة إلفصاحها عن
{ َف َأ ْو َجـ َ
ـس من ُْهـ ْ
مجلــة مقــدرة  ..أي فلــم يأكلــوا فأوجــس منهــم "
(ابــن عاشــور1984 ،هـــ ،صفحــة ،)360 /26 :
واحلــرف (ملــا) ظــرف بمعنــى حــن متضمــن معنــى
الــرط (األنصــاري ،املغنــي1985 ،م ،صفحــة :
 ،)369وهــو يوحــي ببــطء احلركــة يف املشــهد ،والتــأين
يف ردة الفعــل يف جوابــه؛ لذلــك كانــت الــواو هــي مــا
يناســب ذلــك املشــهد ،بخــاف مــا كان يف ســورة
الذاريــات التــي تعتمــد عــى الرسعــة يف كل حلقــات
املشــهد ،حيــث اســتخدمت الفــاء مخــس مــرات هــي
ــس}،
ــرا َغ} { َف َجــا َء} { َف َق َّر َبــ ُه} { َف َأ ْو َج َ
{ َف َقا ُلــوا} { َف َ
لذلــك ناســب اســتخدام الفــاء مــع أوجــس .وذلــك
يوحــي بأنــه قــد "ازداد إحساســه باخلــوف منهــم،
وقــوى عنــده الشــعور الــذي وقــع يف نفســه مــن أول
رابعا :التغاير يف موقف زوج إبراهيم ؛
دخوهلــم عليــه ،ولقائهــم لــه".
(اخلطيب1967 ،م ،صفحة )517 /13 :
يالحــظ أن التغايــر يف تراكيــب آيــات موقــف زوجــة
إبراهيــم عليــه الســام قــد ورد يف موضعــن يف ســورة
اختالف طرق تسكني اخلوف:
هــود  ،والذاريــات ومهــا:
الســياق يف ســورة هــود هــو ســياق إرســال الرســل إىل
األقــوام بالرســالة أو بالعــذاب ،وقــد ورد فيهــا خــوف
إبراهيــم عليــه الســام يف مرحلــة الشــعور النفــي،
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الدراسة الرتكيبية:
ورد التغايــر الرتكيبــي يف ســورة هــود مشــتمال عــى
اآليت:
ـى} ،ثــم مجلة اســتفهامية
مجلــة ندائيــة تعجبيــة { َيــا َو ْي َل َتـ ٰ
ِ
ـوز} ،ثــم
{و َأنَا َع ُجـ ٌ
تعجبيــة { َأ َألــدُ } ،ثــم مجلــة حاليــة َ
مجلــة معطوفــة عــى اجلملــة احلاليــة
{وه َذابع ِ
ــي َشــ ْي ًخا} ،ثــم مجلــة اســمية اســتئنافية
َ َٰ َ ْ
مؤكــدة بمؤكديــن (إن) و (الــام) .كــا جــاء رد
املالئكــة عليهــا بجملــة اســتفهامية إنكاريــة
ني ِم ْن َأ ْم ِر اللَّ} ،ثم مجلة دعائية
{ َأ َت ْع َجبِ َ
ـم} ،متضمنــة مجلــة ندائيــة
حـ ُ
{ر ْ َ
ـت اللَِّ َو َب َركَا ُت ـ ُه َع َل ْي ُكـ ْ
َ
ِ
{ َأ ْه َ
ــل ا ْل َب ْيــت} ،ثــم مجلــة اســمية تعليليــة مؤكــدة
{حِيــدٌ َ ِميــدٌ } .بينــا ورد الرتكيــب يف
واخلــر فيهــا َ
وز}
{و َأنَا َع ُج ٌ
ســورة الذاريــات بجملــة اســمية تعجبيــة َ
وصفــة (عقيــم) ،وجــاء رد املالئكــة مجلــة فعليــة
ــال رب ِ
ِ ِ
ــك} ،ثــم مجلــة اســمية تعليليــة
{ك ََٰذلــك َق َ َ ُّ
مؤكــدة ،واخلــر فيهــا ْ ِ
ِ
يــم}.
يــم ا ْل َعل ُ
{الك ُ
َ

 أن اهلل تعــاىل قــد اســتخدم تســع مجــل مــع اختــافأنواعهــا.

 الرتكيــز عــى إظهــار التعجــب يف االســتفهامالتعجبــي (أألــد) ،ويف مــادة الكلمــة (عجيــب)
(أتعجبــن) وربطهــا بكلمــة (أمــر اهلل).
فهــذا الكــم مــن اجلمــل يف هــذا املقطــع فقــط ،مقارنــة
بــا يف ســورة الذاريــات ،يوحــي أن املقــام مقــام بســط
وتوضيــح ،وهــو ينســجم مــع ســياق الســورة يف
بســط قصــص األنبيــاء الــواردة فيهــا مقارنــة بســورة
الذاريــات ،واســتخدام (ملــا) احلينيــة يف بدايــة املقطــع.
لذلــك مــن يتأمــل ســورة هــود "يعلــم أن احلكايــة
حمكيــة هنــاك عــى وجــه اإلضافــة أبســط ،فذكــر فيهــا
النكتــة الزائــدة".
(الرازي1420 ،هـ ،صفحة )176 /28 :
كــا أن التعجــب مــن أمــر اهلل يتناىف مــع اإليــان بقدرته
ســبحانه ،وقــد ظهــرت قدرتــه عــى إهــاك األمــم يف
الســورة ،فكيــف بــا دون ذلــك ،وختصيــص التعجــب
بـــ (أمــر اهلل) ،يتناســب مــع عــدد مــرات ورودهــا يف
ربــط الدراســة الرتكيبيــة مــع داللتهــا يف ضــوء ســياق الســورة حيــث وردت مخــس مــرات ،منهــا موضــع
البحــث ومنهــا قولــه
كل ســورة:
ِ
ـو َم ِمـ ْن َأ ْمـ ِ
{ َقـ َ
ـر اللَِّ} [هــود ]43 :وبــه
ـم ا ْل َيـ ْ
ـال َل َعاصـ َ
ِ
ـع ْالَ ْمـ ُـر ُك ُّل ُه}
{وإِ َل ْيــه ُي ْر َجـ ُ
بالرجــوع إىل مكونــات الرتكيــب يف ســورة هــود ختمــت الســورة َ
[هود.)١( ]123 :
نلحــظ:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )١وبقية املواضع( :وقيض األمر( ،)44 :إِ َّن ُه َقدْ َجا َء َأ ْم ُر َر ِّب َك)76 :
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اخلامتة
لقــد بــات مــن البدهــي أنــه ال يمكــن للدراســات
اللغويــة للرتاكيــب القرآنيــة أن تتــم بمعــزل عــن
الســياق الــذي نزلــت فيــه تلــك الرتاكيــب ،واملــرح
اللغــوي الــذي صاحــب نزوهلــا ،وإن كانــت هــذه
قاعــدة عامــة يف كل آي القــرآن الكريــم ،فــإن احلاجــة
إليهــا تشــتد عنــد دراســة الرتاكيــب املتغايــرة حــول
املعنــى الواحــد.
فــاهلل تعــاىل أكــر وأجــل مــن أن يكــون حديثــة مكــررا
بــا قصــد ،لذلــك فــإن طــاب العلــم قديــا وحديثــا
ال يزالــون ُي ْبحــرون ،وراء هــذا القصــد مــن تغايــر
كالم املــوىل ســبحانه وتعــاىلٌ ،
وكل يركــب مركبــه،
ويشــق عبــاب بحــره ســائال اهلل أن يفتــح عليــه فيــه
مــن فضلــه ،وأن ييــر لــه الوقــوف عــى مــا خفــي
مــن وراء قصــده ،ومعانيــه.
وقــد حــاول هــذا البحــث أن يقــف عــى بعــض تلــك
املقاصــد الدالليــة مــن التغايــرات الرتكيبيــة التــي
وردت يف قصــة إبراهيــم عليــه الســام يف القــرآن
الكريــم ،وذلــك مــن خــال الرتاكيــب املختلفــة هلــا
يف ســور القــرآن الكريــم ،وقــد تــم وضــع اآليــات
املتغايــرة يف جــدول عنــد دراســتها؛ لتقريــب مــا وقــع
فيهــا مــن تغايــر ،ومناظرهتــا بــا يقابلهــا مــن املواضــع
األخــرى مــن القــرآن الكريــم ،مــع تذييــل كل دراســة
تركيبيــة بــا لوحــظ عليهــا مــن دالالت ،ومقاصــد،
ووضــع نتائــج ذلــك يف هنايــة البحــث ُم َسـ ِّطرة مــا تــم
التوصــل إليــه مــن نتائــج ودالالت وتوصيــات ،وقــد
متثلــت يف:

لــورود مــادة الــكالم بكثــرة يف ســورة معينــة الســبب
يف العــدول عــن تركيــب إىل آخــر.
 أن التغايــر الرتكيبــي كان يتــدرج بتــدرج حــالاملخاطبــن ،والســمة التــي عليهــا املجتمــع ،ممــا يؤكــد
أن التغايــر احلــادث يف الرتكيــب كان مقصــودا لذاتــه،
متامشــيا مــع حــال املخاطبــن.
 أن الداللــة املســتوحاة مــن الرتكيــب اخلــاص بــكلســورة لــه ارتبــاط وثيــق كذلــك باألفعــال مــن حيــث
الزمــن املســتخدم ،ومــا ورد مــن حــذف رصيف أو
نحــوي ،وبنــاء للمعلــوم أو املجهــول ،واســتخدام
املشــتقات.
أهم التوصيات
 تطبيــق هــذه الطريقــة عــى التغايــرات الرتكيبيــةاملختلفــة يف قصــص األنبيــاء يف القــرآن الكريــم.
 أن تكــون هنــاك دراســة خاصــة بأزمنــة األفعــالالــواردة يف الرتاكيــب املتغايــرة ،مــع ربــط صيــغ
األفعــال بســياق الرتكيــب الــذي وردت فيــه.
 هنــاك بعــض التغايــرات املرتبطــة باملفــردات،مل يتطــرق إليهــا البحــث لعنايتــه بالرتاكيــب ،هــي
بحاجــة إىل مــن جيمعهــا ،ويقــف عــى داللتهــا داخــل
الرتاكيــب املختلفــة يف كل ســورة ،وهــذا يف قصــة
إبراهيــم ويف غريهــا.

ويف ختــام هــذا البحــث نتوجــه بالشــكر هلل تعــاىل عــى
أهم النتائج
فضلــه وإنعامــه ،ومــا كان فيــه مــن توفيــق فمــن اهلل
 أن الســورة القرآنيــة تســتخدم الرتكيــب حســب تعــاىل ،ومــا كان مــن تقصــر فمنــا ومــن الشــيطان.هــدف الســورة والســياق العــام هلــا ،وأنــه قــد يكــون واهلل نســأل الســداد والتوفيــق.
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املراجع

اإلســكايف ،اخلطيــب2001( .م) .درة التنزيــل وغــرة
ابــن الصائــغ ،حممــد1424( .هـــ) .اللمحــة يف رشح التأويــل .دراســة وحتقيــق وتعليــق :د حممــد مصطفــى
امللحــة .حتقيــق :إبراهيــم بــن ســامل الصاعــدي ،املدينــة آيديــن ،ط  ،1مكــة املكرمــة :جامعــة أم القــرى.
املنــورة :اجلامعــة اإلســامية.
األلــويس ،حممــود1415( .هـــ) .روح املعــاين .حتقيــق:
ابــن مجاعــة ،حممــد1990( .م) .كشــف املعــاين يف عــي عبــد البــاري عطيــة ،ط  ،1بــروت :دار الكتــب
املتشــابه مــن املثــاين .حتقيــق :الدكتــور عبــد اجلــواد العلميــة.
خلــف ،ط  ،1املنصــورة :دار الوفــاء.
األنبــاري ،أبــو الــركات2003( .م) .اإلنصــاف
ابــن جنــي ،عثــان( .بــا تاريــخ) .اللمــع يف العربيــة .يف مســائل اخلــاف بــن النحويــن :البرصيــن
حتقيــق :فائــز فــارس ،الكويــت :دار الكتــب الثقافيــة .والكوفيــن .ط  :1املكتبــة العرصيــة.
ابــن عاشــور ،الطاهــر1984( .هـــ) .التحريــر األندلــي ،أبــو حيــان1420( .هـــ) .البحــر املحيــط.
حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،بــروت :دار الفكــر.
والتنويــر .تونــس :الــدار التونســية للنــر.
ابــن عطيــة ،عبــد احلــق1422( .هـــ) .املحــرر الوجيــز األنصــاري ،ابــن هشــام1985( .م) .املغنــي .حتقيــق:
يف تفســر الكتــاب العزيــز .حتقيــق :عبــد الســام عبــد د .مــازن املبــارك وحممــد عــي محــد اهلل ،ط  ،6دمشــق:
دار الفكــر.
الشــايف حممــد ،ط  ،1بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن يعيــش ،يعيــش2001( .م) .رشح املفصــل .ط  ،1األنصــاري ،ابــن هشــام1383( .هـــ) .رشح قطــر
النــدى وبــل الصــدى .حتقيــق :حممــد حميــي الديــن ،ط
بــروت ،لبنــان :دار الكتــب العلميــة.
 :11القاهــرة.
أبــو زهــرة ،حممــد( .بــا تاريــخ) .زهــرة التفاســر .دار
البداريــن ،إســحق1992( .م) .قصــة إبراهيــم يف
الفكــر العريب.
القــرآن الكريــم( .رســالة ماجســتري) ،العليــا ،األردن:
أبــو ســتيت ،الشــحات1992( .م) .خصائــص النظــم كليــة الدراســات ،اجلامعــة األردنيــة.
القــرآين يف قصــة إبراهيــم .ط  ،1مــر :مطبعــة
البقاعــي ،إبراهيــم1987( .م) .مصاعــد النظــر
األمانــة.
لــإرشاف عــى مقاصــد الســور .ط ،1الريــاض:
االســراباذي ،الــريض1973( .م) .رشح الــريض عــى مكتبــة املعــارف.
الكافيــة .تصحيــح وتعليــق يوســف حســن عمــر:
البيضــاوي ،عبــد اهلل1418( .هـــ) .أنــوار التنزيــل
مطبوعــات اجلامعــة الليبيــة.
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وأرسار التأويــل .حتقيــق :حممــد عبــد الرمحــن مكتبــة اهلــال.
املرعشــي ،ط  ،1بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب.
الســامرائي ،فاضــل 2000( .م) .معــاين النحــو .ط ،1
ثنــاء اهلل ،حممــد 1412( .هـــ) .التفســر املظهــري .األردن :دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع.
حتقيــق :غــام نبــي التونــي املظهــري ،باكســتان:
الســمرقندي ،أبــو الليــث( .بــا تاريــخ) .بحــر
مكتبــة الرشــدية.
العلــوم .حتقيــق :د .حممــود مطرجــي ،بــروت :دار
اجلرجــاين ،عبــد القاهــر1992( .م) .دالئــل اإلعجــاز الفكــر.
يف علــم املعــاين .حتقيــق :حممــود حممــد شــاكر أبــو
ســيبويه ،عمــرو1988( .م) .الكتــاب .حتقيــق:
فهــر ،ط  ،3القاهــرة :مطبعــة املــدين.
عبــد الســام حممــد هــارون ،ط  ،3القاهــرة :مكتبــة
احلســن ،حممــد2000( .م) .املنــار يف علــوم القــرآن .ط اخلانجــي.
 ،1بريوت :مؤسســة الرســالة.
الســيوطي ،جــال الديــن( .بــا تاريــخ) .مهــع
احللبــي ،الســمني1996( .م) .عمــدة احلفــاظ يف اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع .حتقيــق :عبــد احلميــد
تفســر أرشف األلفــاظ .حتقيــق :حممــد باســل عيــون هنــداوي ،مــر :املكتبــة التوفيقيــة.
الســود ،ط  ،1بــروت :دار الكتــب العلميــة.
شــحاته ،عبــد اهلل976( .م) .أهــداف كل ســورة
ـوى ،ســعيد1424( .هـــ) .األســاس يف التفســر .ط ومقاصدهــا يف القــرآن الكريــم .القاهــرة :اهليئــة
حـ ّ
املرصيــة العامــة للكتــاب.
 ،6القاهــرة :دار الســام.
اخلطيــب ،عبــد الكريــم1967( .م) .التفســر القــرآين الرشبينــي ،حممــد1285( .هـــ) .الــراج املنــر يف
اإلعانــة عــى معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا احلكيــم
للقــرآن .القاهــرة :دار الفكــر العــريب.
اخلبــر .القاهــرة :مطبعــة بــوالق (األمرييــة).
درويــش ،حميــي الديــن1415( .هـــ) .إعــراب القــرآن
وبيانــه .ط  ،4محــص ،ســورية :دار اإلرشــاد للشــئون الشــنقيطي ،حممــد األمــن1996( .م) .دفــع إهيــام
االضطــراب عــن آيــات الكتــاب .ط  ،1القاهــرة:
اجلامعيــة.
مكتبــة ابــن تيميــة.
الزخمــري ،حممــود1407( .هـــ) .الكشــاف .ط ،3
الشــوكاين ،حممــد1414( .هـــ) .فتــح القديــر .ط ،1
بــروت :دار الكتــاب العــريب.
دمشــق :دار ابــن كثــر.
الزخمــري ،حممــود1993( .م) .املفصــل يف صنعــة
اإلعــراب .حتقيــق :د .عــي بــو ملحــم ،ط  ،1بــروت :صــايف ،حممــود 1418( .هـــ) .اجلــدول يف إعــراب
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القــرآن الكريــم .ط  ،4بــروت :مؤسســة اإليــان.

قطــب ،ســيد2003( .م) .يف ظــال القــرآن .ط ،32
القاهــرة :دار الــروق.

الطــري ،ابــن جريــر2000( .م) .جامــع البيــان يف
تأويــل القــرآن .حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر ،ط :1
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تنفيذ األحكام األجنبية المخالفة لقواعد االختصاص دراسة مقارنة
عبد العزيز بن عبد اهلل بن مبارك الرشود.د
األستاذ املشارك يف قسم القانون بكلية إدارة األعامل
جامعة املجمعة

ملخص البحث

Abstract
The enforcement of foreign judgments in the
Kingdom of Saudi Arabia bears great importance, especially as it is a country attractive for
investment and foreign labor. Committed to
international judicial cooperation with the rest
of the world, and the Saudi organizers stipulated the enforcement of foreign judgment in
the Kingdom of Saudi Arabia with conditions;
including the judgment issued by a competent court (body) though it is not satisfactory
as Saudi courts has no jurisdiction , and the
wording of this last condition provides general framework which may be understood by
some that in all cases where the Saudi courts
are competent, it will refrain The enforcement
of foreign judgments, even if it was issued by
a competent foreign court. Indeed, this absolute formulation of the judgment may reduce
or even diminish opportunities to enforcement
foreign judgments, which may lead to an imbalance in the field of international judicial
cooperation and in terms of encouraging international trade. It is completely inconsistent
with the philosophy of the Saudi regulators for
encouraging foreign investment. This is the
question raised to us – and this what the researcher has focused in his study – looking
for the extent to which foreign provisions that
violate this aspect of jurisdiction can be implemented.

إن تنفيذ األحكام األجنبية يف اململكة العربية السعودية
 ال سيام وأهنا دولة جاذبة لالستثامر،يكتسب أمهية كبرية
 كام أهنا ملتزمة بسبل التعاون القضائي،وللعاملة األجنبية
 وقد اشرتط املنظم السعودي لتنفيذ،الدويل مع بقية دول العامل
احلكم األجنبي باململكة عدة رشوط من بينها أن يكون احلكم
 ولكنه مل يكتف بذلك وإنام،قد صدر عن حمكمة (هيئة) خمتصة
 وقد جاءت،اشرتط أيض ًا أال تكون املحاكم السعودية خمتصة

 وهذه الصياغة قد،صياغة هذا الرشط األخري بصيغة مطلقة
يفهم منها البعض أنه يف كل األحوال التي تكون فيها املحاكم
 سيتم االمتناع عن تنفيذ احلكم األجنبي،السعودية خمتصة
 والواقع أن تلك.ولو كان قد صدر عن حمكمة أجنبية خمتصة
الصياغة املطلقة قد تقلل بل وقد تعدم فرص تنفيذ األحكام
 وقد تؤدي إىل خلل عىل صعيد التعاون القضائي،األجنبية
 وتتناىف متام ًا، وعىل صعيد تشجيع التجارة الدولية،الدويل
،مع فلسفة املنظم السعودي يف تشجيع االستثامرات األجنبية
-الذي خصصنا له هذا البحث- وهو ما يدعونا إىل التساؤل
عن مدى جواز تنفيذ األحكام األجنبية املخالفة هلذا الشق من
.االختصاص
:كلامت مفتاحية
نظام التنفيذ السعودي – تنفيذ األحكام األجنبية – التعاون
القضائي الدويل – االختصاص القضائي الدويل – النظام
. العام اإلجرائي

Keywords:
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مقدمة:
احلمــد هلل وحــده ،والصــاة والســام عــى نبينــا
حممــد ،وعــى آلــه وصحبــه وســلم ،وبعــد:
ُيعــدُّ تنفيــذ األحــكام القضائيــة مــن أهــم املســائل
التــي ينشــغل هبــا فقهــاء الرشيعــة والقانــون ،فاحلكــم
القضائــي يرفــع اخلــاف بــن اخلصــوم بقــرار ملــزم،
ومــن غــر املعقــول أن يســعى املتقاضــون إىل احلصــول
عــى أحــكام ثــم ال يتمكنــوا مــن تنفيذهــا ،فتصبــح
جمــرد حــر عــى ورق ،وهــو أمــر غــر مقبــول ،إذ "
ال ينفــع تكلــم بحــق ال نفــاذ لــه" (عبــارة قاهلــا اخلليفــة
الراشــد عمــر بــن اخلطــاب يف خطــاب القضاء الشــهري
إىل أيب موســى األشــعري ريض اهلل عنهــا).
وقــد ثــار تســاؤل بشــأن األحــكام األجنبيــة ،وهــل
يتــم تنفيذهــا عــى اإلقليــم الوطنــي مثلهــا يف ذلــك
مثــل األحــكام الوطنيــة ،أم أن هنــاك مغايــرة يف
املعاملــة بينهــا؟
والســبب يف هــذا التســاؤل أننــا لــو متســكنا باعتبــارات
الســيادة املطلقــة ،فإننــا ســنرفض تنفيــذ األحــكام
االجنبيــة عــى اإلقليــم الوطنــي ،لكــن إذا حاولنــا أن
نوســع دائــرة الرؤيــة ونظرنــا إىل مقتضيــات التعــاون
الــدويل ،فإننــا ســنقبل تنفيــذ تلــك األحــكام ،ال ســيام
وأن العــامل قــد أصبــح قريــة صغــرة ،واتســعت خاللــه
دوائــر التبــادل والتعــاون بــن الــدول.
وتتبلــور إجابــة التســاؤل يف أنــه جيــوز تنفيــذ األحــكام
األجنبيــة بعــد التأكــد مــن توافــر رشوط معينــة تضمــن
التيقــن مــن عــدم خــرق هــذا احلكــم للمقومــات
األساســية للعدالــة مــن جهــة ،والعتبــارات النظــام
العــام مــن جهــة أخــرى .لذلــك نجــد أن كل دولــة
تضــع جمموعــة مــن الــروط لكــي تقبــل تنفيــذ
األحــكام األجنبيــة عــى إقليمهــا .هــذه الــروط
ينشــغل هبــا القانــون الــدويل اخلــاص وحتديــد ًا القســم

املتعلــق باملرافعــات املدنيــة والتجاريــة الدوليــة .فمــن
املعــروف لــدى الباحثــن يف هــذا القانــون أن الغايــة
منــه ال يتحقــق كامهلــا إال بالتســليم بــأن احلكــم
األجنبــي الصــادر يف اخلــارج واملتعلــق بمســألة مــن
مســائل العالقــات اخلاصــة الدوليــة يكــون قابــ ً
ا
لالعــراف بــه وتنفيــذه يف اململكــة العربيــة الســعودية،
وكذلــك األمــر فالعكــس صحيــح ،بمعنــي التســليم
بجــواز تنفيــذ األحــكام الصــادرة عــن القضــاء
الســعودي باخلــارج ( عبــد العــال 1992،م).
وقــد تعــرض املنظــم الســعودي لتنفيــذ األحــكام
األجنبيــة ،يف املــواد مــن  11إىل  14مــن نظــام التنفيــذ
الصــادر باملرســوم امللكــي
رقــم م 53 /بتاريــخ  1433 /8/13هـــ ،وقــد بينــت
املــادة  11الــروط التــي جيــب توافرهــا يف احلكــم
األجنبــي لتجعلــه قابــا للتنفيــذ باململكــة ،إذ نصــت
عــى أنــه:
" مــع التقيــد بــا تقيض بــه املعاهــدات واالتفاقيــات؛ ال
جيــوز لقــايض التنفيــذ تنفيــذ احلكــم واألمــر األجنبــي
إال عــى أســاس املعاملــة باملثــل وبعــد التحقــق ممــا
يــأيت:
- ١أن حماكــم اململكــة غــر خمتصــة بالنظــر يف املنازعــة
التــي صــدر فيهــا احلكــم أو األمــر ،وأن املحاكــم
األجنبيــة التــي أصدرتــه خمتصــة هبــا وفقــ ًا لقواعــد
االختصــاص القضائــي الــدويل املقــررة يف أنظمتهــا.
- ٢أن اخلصــوم يف الدعــوى التــي صــدر فيهــا احلكــم
قــد كلفــوا باحلضــور ،ومثلــوا متثيــ ً
ا صحيحــ ًا،
ومكنــوا مــن الدفــاع عــن أنفســهم.
- ٣أن احلكــم أو األمــر أصبــح هنائيــ ًا وفقــ ًا لنظــام
املحكمــة التــي أصدرتــه.
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 -1يشــرط املنظــم الســعودي لتنفيــذ احلكــم األجنبــي
أن يكــون صــادر ًا عــن حمكمــة خمتصــة ،وهــو موقــف
– كــا ســنرى – حممــود حيســب للمنظــم ،ومــن ثــم ال
يمكــن القــول بجــواز تنفيــذ أي حكــم أجنبــي صــدر
خمالف ـ ًا هلــذه القاعــدة.

- ٤أن احلكــم أو األمــر ال يتعــارض مــع حكــم أو أمــر
صــدر يف املوضــوع نفســه مــن جهــة قضائيــة خمتصــة
يف اململكــة (تطبيق ـ ًا لذلــك امتنــع ديــوان املظــامل عــن
تنفيــذ حكــم صــدر عــن القضــاء الكويتــي ،وذلــك
لســبق صــدور حكــم صــادر مــن القضــاء الســعودي
يف ذات املوضــوع بــن الطرفــن ،ويف ذات احلــق .انظــر
حكــم االســتئناف بتاريــخ  1429/11/26هـــ ،برقم  -2يشــرط أيضــ ًا املنظــم الســعودي لتنفيــذ احلكــم
/210إس 4 /لعــام  1429هـــ ،جمموعــة أحــكام األجنبــي أال تكــون حماكــم اململكــة خمتصــة بنظــر
النــزاع الــذي صــدر فيــه احلكــم.
ديــوان املظــامل ،ص .)3430
- ٥أال يتضمــن احلكــم أو األمــر مــا خيالــف أحــكام
النظــام العــام يف اململكــة".
ويتضــح ممــا ســبق أن املنظــم الســعودي أجــاز تنفيــذ
األحــكام األجنبيــة إذا توافــرت فيهــا رشوط معينــة
حددهــا النــص ،ومــن ثــم فــإن دراســة هــذه الــروط
هــي مــن األمهيــة بمــكان ،إذ هــي املفتــاح الــذي يمكن
مــن خاللــه فتــح البــاب أمــام تنفيــذ احلكــم األجنبــي،
وهــي أيضـ ًا املفتــاح الــذي يوصــد البــاب أمــام احلكــم
األجنبــي عنــد ختلــف رشط مــن هــذه الــروط
التــي تضمــن التأكــد مــن ســامة اإلجــراءات التــي
أحاطــت بصــدور احلكــم ،وعــدم مساســه بالنظــام
العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية.
ولعــل رشط االختصــاص الــوارد يف الفقــرة األوىل من
النــص املذكــور أهــم الــروط التــي أثــارت جــدالً
واســع ًا عــى صعيــد الترشيــع والفقــه والقضــاء ،إذ
تشــرط األنظمــة املختلفــة لتنفيــذ احلكــم األجنبــي
عــى أراضيهــا أن يكــون هــذا احلكــم صــادر ًا عــن
هيئــة أو حمكمــة خمتصــة ،وهــو مــا يطــرح فكــرة
موضــوع البحــث وهــي فكــرة مــدى جــواز تنفيــذ
األحــكام األجنبيــة املخالفــة لقواعــد االختصــاص.
ويمكــن بلــورة موقــف املنظــم الســعودي مــن هــذا
الــرط يف أمريــن:
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وقــد جــاءت صياغــة الــرط الثــاين مطلقــة ،وهــذه
الصياغــة قــد يفهــم منهــا البعــض أنــه يف كل األحــوال
التــي تكــون فيهــا املحاكــم الســعودية خمتصــة ،ســيتم
االمتنــاع عــن تنفيــذ احلكــم األجنبــي ولــو كان قــد
صــدر عــن حمكمــة أجنبيــة خمتصــة .والواقــع أن تلــك
الصياغــة املطلقــة قــد تقلــل بــل وقــد تعــدم فــرص
تنفيــذ األحــكام األجنبيــة ،وقــد تــؤدي إىل خلــل عــى
صعيــد التعــاون القضائــي الــدويل ،وعــى صعيــد
تشــجيع التجــارة الدوليــة ،وتتنــاىف متام ـ ًا مــع فلســفة
املنظــم الســعودي يف تشــجيع االســتثامرات األجنبيــة،
وهــو مــا يدعونــا إىل التســاؤل -الــذي خصصنــا لــه
هــذا البحــث -عــن مــدى جــواز تنفيــذ األحــكام
األجنبيــة املخالفــة هلــذا الشــق مــن االختصــاص.
الدراسات السابقة:
بعــد بحــث طويــل مل نعثــر عــى أي دراســة ســابقة
يف النظــام الســعودي تتنــاول املشــكلة حمــل البحــث،
وهــي مشــكلة "تنفيــذ األحــكام األجنبيــة املخالفــة
لقواعــد االختصــاص" ،وقــد متــت اإلشــارة إىل هــذه
املســألة يف ســطور عابــرة ،وعــى أحســن األحــوال
يف صفحــات قليلــة ،ورغــم وجــود رســائل جامعيــة
نوقشــت عــن تنفيــذ األحــكام األجنبيــة يف النظــام
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الســعودي ( احليــدر 1436 ،هـــ) ،إال أهنــا مل تتنــاول القاعــدة يف كل احلــاالت التــي ختتــص فيهــا املحاكــم
مطلق ـ ًا املشــكلة حمــل البحــث بشــأن البحــث احلــايل ،الســعودية؟ أم يقتــر ذلــك عــى حــاالت دون
كــا أن املؤلفــات العامــة يف النظــام الــدويل اخلــاص أخــرى؟
الســعودي هــي األخــرى قــد ســلكت نفــس املنهــج،
هــذه هــي التســاؤالت التــي ســنحاول أن نجيــب
ومل يكــن ملشــكلة البحــث فيهــا أي تنــاول.
وقــد أدى ذلــك إىل صعوبــات مجــة واجههــا الباحــث ،عليهــا مــن خــال هــذا البحــث.
عنــد عرضــه ملشــكلة البحــث حيــث إنــه يف ظــل
الصمــت الفقهــي جتاههــا ،كان لزامــ ًا أن يوجــه نطاق البحث
وجهتــه شــطر القانــون املقــارن ،فــكان الفقــه والقضاء
املــري املعــن يف دراســة املشــكلة ،وكان منطقيــ ًا أن جيــب مــن البدايــة حتديــد نطــاق دراســتنا باســتبعاد
يعتمــد عليهــا ،ال ســيام يف ظــل تشــابه النصــوص أمريــن:
النظاميــة مــع النظــام الســعودي.
األول:
ينحــر بحثنــا يف مســألة تنفيــذ األحــكام األجنبيــة
تساؤالت البحث
يف نطــاق عالقــات القانــون اخلــاص ،أمــا تنفيــذ
نســتعرض أهــم التســاؤالت واملشــكالت التــي األحــكام األجنبيــة الصــادرة يف مســائل القانــون العــام
فتخــرج عــن نطــاق دراســتنا ،هــذا عــى فــرض جــواز
يطرحهــا هــذا البحــث فيــا يــي:
تنفيذهــا ،فيخــرج مــن نطــاق دراســتنا تنفيــذ األحــكام
 -1هــل يتــم حتديــد اختصــاص املحكمــة األجنبيــة اجلنائيــة األجنبيــة والتــي تتــم مــن خــال آليــات
التــي أصــدرت احلكــم وفقــ ًا لقانــون الدولــة التــي خمتلفــة متامــ ًا مثــل آليــات تســليم املجرمــن ،ولعــل
صــدر فيــه احلكــم أم وفقــ ًا لقانــون دولــة التنفيــذ؟ ذلــك ليــس فقــط حتديــد لنطــاق هــذا البحــث وإنــا
هــو حتديــد لنطــاق القانــون الــدويل اخلــاص بوجــه
 -2إذا كان يتــم حتديــد اختصــاص املحكمــة األجنبيــة عــام (صــادق ،املطــول -2014 ،وســامة ،د .ت.
وفقـ ًا لقانــون الدولــة التــي صــدر فيهــا احلكــم ،فهــل لذلــك رفــض ديــوان املظــامل تنفيــذ حكــم صــادر عــى
يتــم ذلــك وفقــ ًا لقواعــد االختصــاص القضائــي القضــاء املــري ضــد جهــة إداريــة ســعودية هــي
الــدويل فيهــا ،أم يتــم أيضـ ًا وفقـ ًا لقواعــد االختصاص جامعــة امللــك ســعود .حكــم هيئــة التدقيــق بتاريــخ
 1420/11/10هـــ ،برقــم /28ت 6/لعــام 1420
الداخــي؟
هـــ ،جمموعــة أحــكام ديــوان املظــامل ،ص  .213كذلك
 -3مــا احلكــم فيــا لــو كانــت املحكمــة األجنبيــة قــى ديــوان املظــامل باســتبعاد األحــكام اجلنائيــة مــن
التــي أصــدرت احلكــم خمتصــة ،ولكــن كان احلكــم نطــاق تنفيــذ األحــكام األجنبيــة ،حكــم هيئــة التدقيــق
قــد صــدر يف منازعــة ختتــص هبــا املحاكــم الســعودية ،بتاريــخ  1407/4/8هـــ ،برقــم /47ت 3 /لعــام
 1407هـــ ،جمموعــة األحــكام الصــادرة عــن ديــوان
هــل يمنــع ذلــك مــن تنفيــذ األحــكام األجنبيــة؟
إذا كانــت اإلجابــة باإلجيــاب فهــل تنطبــق هــذه املظــامل ،ص  .223وحكــم هيئــة التدقيــق بتاريــخ
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 1421 /10/20هـــ ،برقــم /30ت 6/لعــام  1421خطة البحث
هـــ ،جمموعــة األحــكام الســابقة ،ص .)228
ســوف تقســم دراســتنا يف هــذا البحــث إىل مبحثــن
عــى النحــو التــايل:
الثاين:
خيــرج مــن نطــاق دراســتنا النظــام االتفاقــي لتنفيــذ
األحــكام األجنبيــة ،وذلــك مــن خــال املعاهــدات املبحث األول :رشط اختصاص املحاكم األجنبية.
اجلامعيــة أو الثنائيــة املتعلقــة بالتعــاون القضائــي
وتنفيــذ األحــكام ،والتــي صدقــت عليهــا اململكــة املبحــث الثــاين :رشط عــدم اختصــاص املحاكــم
العربيــة الســعودية ،إذ بانضــام الدولــة إىل هــذه الوطنيــة.
املعاهــدات فــإن تنفيــذ األحــكام يتــم وفق ـ ًا ألحــكام
هــذه املعاهــدات وليــس وفقــ ًا للــروط الســالف املبحث األول
رشط اختصاص املحاكم األجنبية
ذكرهــا والــواردة يف نظــام التنفيــذ.
منهج البحث

متهيد وتقسيم:

املطالــع لنــص املــادة ( )11مــن نظــام التنفيــذ
الســعودي جيــد أنــه مشــابه أو متأثــر بالنــص الــوارد يف
قانــون املرافعــات املــري ،وهــذه املشــاهبة تســتدعي
– كــا قلنــا – االســتفادة مــن التجربــة املرصيــة يف هــذا
الصــددـ هــذه التجربــة تتمحــور يف نــص املــادة
 1/493مــن قانــون املرافعــات املــري الســابق
والصــادر عــام 1949م ،ومــا صاحبــه مــن جــدل
واســع يف الفقــه والقضــاء املرصيــن ،وكذلــك نــص
املــادة  1/298مــن قانــون املرافعــات املــري احلــايل
رقــم  13لســنة 1968م ،ودون أن نصــادر عــى النتيجة
التــي ســنصل إليهــا فــإن النــص الســعودي قــد تأثــر
بالنــص املــري اجلديــد ،لذلــك ســوف نحــاول
أن نســتجيل اآلراء الفقهيــة املختلفــة يف النــص حمــل
الدراســة ،وذلــك باتبــاع املنهــج الوصفــي االســتقرائي
التحليــي ،كــا ســنتبع املنهــج املقــارن للمقارنــة بــن
نصــوص القانــون املــري والنظــام الســعودي ومــا
تــم تدوينــه يف هــذا املقــام.

تشــرط األنطمــة القانونيــة املختلفــة لتنفيــذ األحــكام
األجنبيــة عــى أراضيهــا ،أن يكــون احلكــم األجنبــي
صــادر ًا عــن حمكمــة خمتصــة ،وهيــدف هــذا الــرط
إىل متكــن دولــة التنفيــذ مــن رقابــة ســامة احلكــم
األجنبــي عــى األقــل مــن الناحيــة الشــكلية ،إذ ليــس
مــن املقبــول تنفيــذ حكــم صــادر عــن حمكمــة غــر
خمتصــة ،فالفــرض أن هــذا احلكــم غــر ســليم مــن
الناحيــة القانونيــة ومــن ثــم ال داعــي لتنفيــذه ،ولعــل
بدهييــة هــذا الــرط هــي التــي أملــت عــى األنظمــة
القانونيــة املختلفــة اعتناقــه.
هــذا الــرط قررتــه الترشيعــات احلديثــة يف القانــون
الــدويل اخلــاص ،العربيــة منهــا وغــر العربيــة عــى حد
ســواء ،فمــن الترشيعــات غــر العربيــة التــي اعتنقــت
هــذا الــرط :القانــون الــدويل اخلــاص املجــري
( م /73ب ) ،والســويرسي ( م /25أ و م ،) 26
والرومــاين ( م /167ب) ،واإليطــايل( م -1/64أ)،
والرتكــي ( م  ،)38والســويدي ( م  )7وغريهــا.
( سالمة 2000 ،م).
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ومــن الترشيعــات العربيــة التــي قررتــه أيضـ ًا القانــون التحقــق ممــا يــأيت:
املــري ( م  298مــن قانــون املرافعــات رقــم 13
لســنة  ،) 1968والقانــون اليمنــي ( م  2/494قانــون ...- ١وأن املحاكــم األجنبيــة التــي أصدرتــه خمتصــة
املرافعــات والتنفيــذ اليمنــي رقــم  40لســنة  ،)2002هبــا وفقــ ًا لقواعــد االختصــاص القضائــي الــدويل
والقانــون الكويتــي ( م  199مــن قانــون املرافعــات املقــررة يف أنظمتهــا".
رقــم  38لســنة  ،)1983والقانــون اللبنــاين
( م /1014أ مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة لذلك سوف نقسم دراستنا إىل مطلبني:
رقــم  90لســنة  ،)1983والقانــون القطــري
( م  1/380مــن قانــون املرافعــات رقــم  13لســنة املطلب األول:
 ،)1990والقانــون العــاين ( م  352مــن قانــون املوقف من رشط االختصاص الدويل.
اإلجــراءات املدنيــة رقــم  29لســنة ،) 2002
والقانــون البحرينــي ( م  252مــن القانــون رقــم  12املطلب االثاين:
لســنة  ) 1971وغريهــا.
املوقف من رشط االختصاص الداخيل.
وفضـ ً
ا عــن كل ذلــك فــإن هــذا الــرط مقــرر كذلك
يف املعاهــدات الثنائيــة واجلامعيــة لتنفيــذ األحــكام املطلب األول
األجنبيــة والتــي صادقــت عليهــا اململكــة العربيــة املوقف من رشط االختصاص الدويل
الســعودية (م  2مــن اتفاقيــة تنفيــذ األحــكام املعقــودة
بــن بعــض حكومــات الــدول العربيــة ،و م  25مــن
اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي).
قــرر املنظــم الســعودي – كــا أســلفنا  -رصاحــة
ّ
وإذا كان هنــاك اتفــاق ترشيعــي وفقهــي وقضائــي عــى أن حتديــد اختصــاص املحكمــة األجنبيــة املصــدرة
وجــوب صــدور احلكــم عــن هيئــة خمتصــة كــرط للحكــم يتــم وفقــ ًا لقانوهنــا ،وليــس وفقــ ًا لقانــون
لتنفيــذه ،فــإن االختــاف جــاء فيــا وراء ذلــك ،دولــة التنفيــذ .ومقتــى ذلــك االعــراف باحلكــم
وحتديــد ًا يف حتديــد القانــون الــذي ســيتم الرجــوع الصــادر عــن حمكمــة أجنبيــة خمتصــة مــن الوجهــة
إليــه لتحديــد مــدى اختصــاص املحكمــة أو اهليئــة الدوليــة ،حتــى ولــو كان مبنــى اختصاصهــا ضابــط
التــي أصــدرت احلكــم ،وهــل يتــم ذلــك بالرجــوع اختصــاص جمهــول يف النظــام الســعودي ،كأن يكــون
لقانــون دولــة التنفيــذ ،أم يتــم وفقــ ًا لقانــون الدولــة مبنــى اختصاصهــا فكــرة إنــكار العدالــة املعــروف يف
الصــادر منهــا احلكــم؟ وكذلــك يف حتديــد مــدى هــذه الدولــة بوصفــه مبــدأ عامــ ًا.
رقابــة القــايض املطلــوب منــه تنفيــذ احلكــم عــى ( عبد العال 2013 ،م).
االختصــاص الداخــي للمحكمــة األجنبيــة.
وال شــك لدينــا يف ســامة موقــف املنظــم الســعودي
وقــد تبلــور موقــف املنظــم الســعودي مــن هــذا مــن هــذه املســألة ،فهــو قــد حســم اجلــدل الدائــر
الــرط " كــا عرضنــا مــن قبــل " يف النــص التــايل :حــول القانــون الــذي يتــم الرجــوع إليــه لرقابــة
" ...ال جيــوز لقــايض التنفيــذ تنفيــذ احلكــم واألمــر اختصــاص املحكمــة األجنبيــة املصــدرة للحكــم،
األجنبــي إال عــى أســاس املعاملــة باملثــل وبعــد وهــو جــدل كان قــد دار حــول أفضليــة قانــون
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املحكمــة األجنبيــة ذاهتــا ،أم قانــون دولــة التنفيــذ ،يعــرف أصــا أيــن ســيتم تنفيــذ احلكــم.
فاختــار املنظــم الســعودي قانــون املحكمــة األجنبيــة
ذاهتــا ،وتــأيت ســامة موقــف املنظــم الســعودي مــن  -4احلــل الــذي اعتنقــه املنظــم الســعودي ملشــكلة
ناحيتــن :األوىل مــن ســامة احلجــج التــي يقــوم االختصــاص الــدويل عــى هــذا النحــو يتفــق مــع
عليهــا الرجــوع لقانــون املحكمــة األجنبيــة ،والثانيــة قواعــد القانــون الــدويل العــام ،التــي تفــرض عــى
ضعــف احلجــج التــي يقــوم عليهــا الرجــوع لقانــون الــدول املختلفــة احــرام النطــاق اإلقليمــي ملامرســة
دولــة التنفيــذ ،لذلــك ســنعرض هلــذا للتأكيــد عــى ســلطاهتا ،فــا جيــوز للمنظــم الســعودي أن يتعــدى
عــى املجــال املحجــوز ملامرســة ســلطات الــدول
رأينــا بشــأن موقــف املنظــم.
األخــرى ( ســامة2000 ،م).
أوالً:
ســامة حجــج القائلــن بتطبيــق قانــون املحكمــة ثاني ًا:
ضعف حجج القائلني بتطبيق قانون دولة التنفيذ
األجنبيــة
يقــوم هــذا االجتــاه – والــذي أخــذ بــه املنظــم
الســعودي -عــى مجلــة مــن احلجــج أمههــا مــا يــي:
 -1أن قواعــد االختصــاص القضائــي هــي قواعــد
مفــردة اجلانــب ،ومــن ثــم فقواعــد االختصــاص
الــواردة يف قانــون دولــة التنفيــذ حتــدد فقــط
االختصــاص املبــارش ملحاكمهــا ،أمــا اختصــاص
املحاكــم األجنبيــة فــا يتحــدد إال وفقــ ًا لقواعــد
االختصــاص القضائــي الــدويل الــواردة يف قانوهنــا.
 -2يقــي املبــدأ املتعــارف عليــه يف القانــون الــدويل
اخلــاص بــأن " اإلجــراءات ختضــع لقانــون القــايض"،
وهــذا املبــدأ يــدل داللــة قاطعــة عــى وجــوب
الرجــوع لقانــون املحكمــة مصــدرة احلكــم لتحديــد
مــدى اختصاصهــا ،وليــس لقانــون دولــة التنفيــذ.
 -3املنطــق يف الرتتيــب الزمنــي للخصومــة أن يبحــث
القــايض مســألة االختصــاص أوالً ،وهــي مســألة
يبحثهــا وفق ـ ًا لقانونــه ،فــا يمكــن إلزامــه يف حتديــد
اختصاصــه بقانــون دولــة التنفيــذ واحلــال أنــه قــد ال
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يذهــب هــذا االجتــاه إىل أن القانــون الــذي يرجــع إليــه
لتحديــد مــا إذا كان احلكــم قــد صــدر عن هيئــة خمتصة
أم ال هــو قانــون دولــة التنفيــذ ،بمعنــى أنــه يرجــع
لضوابــط االختصــاص القضائــي الــدويل يف قانونــه،
فــإن كان احلكــم صــادر ًا وفقــ ًا لــه أجــاز تنفيــذه إذا
توافــرت فيــه الــروط األخــرى ،وإن مل يكــن صــادر ًا
وفقـ ًا هلــا منــع تنفيــذه ولــو كان صــادر ًا وفقـ ًا لضوابــط
االختصــاص يف الدولــة التــي أصــدرت احلكــم
( كان هنــاك جانــب مــن الفقــه املــري القديــم يأخــذ
هبــذا الــرأي :زكــي ،ب .ت -.وريــاض 1933 ،م-
ومســلم 1956 ،م).
والواضــح أنــه وفقــ ًا هلــذا الــرأي فــإن قواعــد
االختصــاص القضائــي يف دولــة التنفيــذ هلــا وظيفتــان،
فهــي حتــدد اختصــاص املحاكــم الوطنيــة بنظــر
املنازعــات الدوليــة اخلاصــة وتســمى يف هــذه احلالــة
قواعــد االختصــاص العــام املبــارش ،كــا أهنــا حتــدد
اختصــاص املحاكــم األجنبيــة عنــد النظــر يف مــدى
جــواز تنفيــذ احلكــم األجنبــي فتســمى قواعــد
االختصــاص العــام غــر املبــارش ،ومــن ثــم فوفقــ ًا
هلــذا الــرأي تتولــد قواعــد االختصــاص العــام غــر
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املبــارش مــن قواعــد االختصــاص العــام املبــارش
( احلداد1998 ،م.)196 :
وقــد قــام هــذا االجتــاه عــى مجلــة مــن احلجــج،
وســوف نعــرض هلــا ومــا يــرد عليهــا حتــى يتســنى لنا
احلكــم عــى هــذا االجتــاه وذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1أن قواعــد االختصــاص القضائــي الــدويل تتشــابه
مــع قواعــد تنــازع القوانــن ،فكلتامهــا مــن قواعــد
القانــون الــدويل اخلــاص ،وكلتامهــا هتدفــان إىل
تســوية منازعــات العالقــات اخلاصــة الدوليــة ،ومــا
دام األمــر كذلــك فهــا متشــاهبتان ،وملــا كان مــن
املشــهور أن قواعــد تنــازع القوانــن قواعــد مزدوجــة
اجلانــب ،فــإن هــذه الصفــة تنســحب أيضـ ًا إىل قواعــد
االختصــاص القضائــي الــدويل فتكــون هــي األخــرى
مزدوجــة اجلانــب ،ال حتــدد فقــط اختصــاص املحاكــم
الوطنيــة ( االختصــاص العــام املبــارش ) ،وإنــا حتــدد
أيضـ ًا اختصــاص املحاكــم األجنبيــة املصــدرة للحكــم
( االختصــاص العــام غــر املبــارش ) ،وبذلــك تتولــد
قواعــد االختصــاص العــام غــر املبــارش مــن قواعــد
االختصــاص العــام املبــارش.
ويمكــن الــرد عــى ذلــك بأنــه ال يعنــي تشــابه قواعــد
تنــازع القوانــن مــع قواعــد االختصــاص القضائــي
الــدويل أن ننــزع عــن تنــازع القوانــن صفــة لصيقــة
هبــا ونمنحهــا إىل قواعــد االختصــاص القضائــي
الــدويل ،بــل إن الــدارس املتعمــق للقانــون الــدويل
اخلــاص بمعنــاه الواســع يلحــظ أن هــذا القانــون
حيتــوي عــى عــدد مــن القواعــد طابعهــا خيتلــف
عــن بعضهــا البعــض مثــل قواعــد اجلنســية وقواعــد
مركــز األجانــب وقواعــد تنــازع القوانــن وقواعــد
االختصــاص القضائــي الــدويل (ريــاض وآخــر،
1987م -وســامة2000 ،م ) ،وهيمنــا هنــا التأكيــد
عــى أن قواعــد االختصــاص ذات طابــع انفــرادي ،أي
أهنــا حتــدد فقــط مــا إذا كانــت املحاكــم الوطنيــة خمتصة

أم ال ؟ لكنهــا ليــس بوســعها أن حتــدد اختصــاص
املحاكــم األجنبيــة ،وال صحــة إطالقـ ًا الشــراكها مــع
قواعــد تنــازع القوانــن يف الطابــع املــزدوج ،كــا ال
صحــة إطالقــ ًا جلــواز اشــتقاق قواعــد االختصــاص
العــام غــر املبــارش مــن قواعــد االختصــاص العــام
املبــارش ،إذ ختتلــف وظيفــة كل منهــا عــن األخــرى،
فقواعــد االختصــاص العــام املبــارش وظيفتهــا حتديــد
اختصــاص املحاكــم الوطنيــة بنظــر املنازعــة ذات
العنــر األجنبــي ،وذلــك يتــم وفقـ ًا لقانــون القايض،
وقواعــد االختصــاص العــام غــر املبــارش وظيفتهــا
حتديــد مــا إذا كانــت املحكمــة األجنبيــة خمتصــة أم ال
وذلــك يتــم وفقــ ًا لقانــون تلــك املحكمــة.
 -2أن تكليــف القــايض الوطنــي بالبحــث عــن
اختصــاص املحكمــة األجنبيــة وفقــ ًا لقانوهنــا هــو
تكليــف بمســتحيل ،ألنــه يفــرض علــم القــايض
بقوانــن العــامل أمجــع ،وهــو افــراض مرفــوض وغــر
مطابــق للواقــع ،إذ كيــف يتيــر للقــايض يف كل حالــة
يتــم فيهــا تنفيــذ حكــم أجنبــي بالبحــث يف مضمــون
قانــون الدولــة التــي أصــدرت احلكــم ،وينتهــي هــذا
االجتــاه إىل إيثــار الســامة والرجــوع لقانــون دولــة
التنفيــذ هرب ـ ًا مــن مشــكالت البحــث عــن مضمــون
القانــون األجنبــي.
والواقــع أن هــذه احلجــة مــن أكثــر احلجج التــي أثريت
يف مناســبات خمتلفــة يف القانــون الــدويل اخلــاص ،وهي
حجــة تعــوق تطــور هــذا القانــون أص ـاً ،إذ جوهــر
فكــرة القانــون الــدويل اخلــاص هــو جــواز تطبيــق
القــايض الوطنــي لقانــون أجنبــي.
ويكفــي للــرد عــى هــذه احلجــة أن نقــول أن االجتــاه
احلديــث يف القانــون الــدويل اخلــاص يذهــب إىل
إلــزام القــايض بالبحــث يف مضمــون القانــون
األجنبــي بمعاونــة اخلصــوم (ريــاض وآخــر،
1987م -و صــادق ،املطــول2014 ،م -و ســامة،
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ب .ت - .وعبــد العــال2005 ،م) ،ال ســيام يف ظــل
تطــور الدراســات املقارنــة ،ويف ظــل تطــور وســائل
االتصــاالت واملعلومــات التــي جعلــت احلصــول
عــى مضمــون القانــون األجنبــي أمــر ًا ميســور ًا،
وقــد أخــذت بــه حمكمــة النقــض املرصيــة يف اجتاههــا
احلديــث فبعــد أن كانــت تــرى أن القانــون األجنبــي
ال يعــدو أن يكــون واقعــة جيــب عــى اخلصــوم إقامــة
الدليــل عليهــا ( نقــض  7يوليــو  ،1955س  ،6رقــم
 - 182ونقــض  26يوليــو  ،1967س 18رقــم
 .224ونقــض  14ابريــل  ،1970س ،21العــدد
الثــاين  -ونقــض  1984/5/31س -35ونقــض
 1989/2/27س  ،52الطعــن رقــم ،)15782
عدلــت عــن ذلــك املبــدأ يف حكمهــا الشــهري بتاريــخ
 6فربايــر عــام  1984وألزمــت القــايض بالبحــث عــن
مضمــون القانــون األجنبــي مــن تلقــاء نفســه كــا لــو
كان يعلــم بمضمــون هــذا القانــون أو كان من امليســور
عليــه الوصــول ملضمونــه (صــادق1985 ،م .)13 :
وإذا حاولنــا تطبيــق نفــس الفكــرة بشــأن النظــام
الســعودي فإننــا نقــول أن القــايض الســعودي ســيلجأ
للقانــون األجنبــي ملعرفــة مــا إذا كانــت املحكمــة
األجنبيــة التــي أصــدرت احلكــم خمتصــة أم ال ؟ وذلك
فقــط يف حالــة صــدور احلكــم مــن حمكمــة أجنبيــة.
لكــن ال يمكــن وفقــا للقواعــد العامــة يف النظــام
الســعودي القــول بالســاح بتطبيــق قانــون أجنبــي
بصفــة أساســية يف حــال اختصــاص القضــاء
الســعودي ،ألن املحكمــة الســعودية إذا تصــدت
لنظرنــزاع ذي عنــر أجنبــي ،فإهنــا تُعمــل قواعــد
الرشيعــة اإلســامية عــى املســألة املتنــازع عليهــا.
وهــذا هــو وجــه اخلــاف بــن املحاكــم الســعودية
واملحاكــم يف النظــم املقارنــة .إذ إن هــذه األخــرة
تقــوم بتطبيــق مــا يعــرف بقاعــدة اإلســناد تلــك
القاعــدة التــي توجــد يف القانــون الداخــي للقــايض،
ذلــك القانــون املوضوعــي ،الــذي يتــوىل حســم
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النــزاع عــى أصــل احلــق .ومفــاد قاعــدة اإلســناد أهنــا
تلــك القاعــدة التــي تبــن أي قانــون أجنبــي يعهــد
إليــه القانــون الداخــي بحســم النــزاع ذي العنــر
األجنبــي .وبالتــايل يقــوم القــايض الوطنــي بتطبيــق
القانــون األجنبــي الــذي أشــارت إليــه قاعــدة اإلســناد
الوطنيــة .وهنــا مكمــن اخلــاف بــن النظــم املقارنــة
والنظــام القضائــي الســعودي الــذي يتــوىل إعــال
قواعــد الرشيعــة اإلســامية حلســم النــزاع عــى أصــل
احلــق ســواء كان النــزاع كلــه وطنيـ ًا رصفـ ًا؛ أم كان بــه
عنــر أجنبــي ( عمــر 1993 ،م.)230 :
 -3يذهــب هــذا االجتــاه إىل أن الرجــوع لقانــون دولــة
التنفيــذ أوىل مــن الرجــوع إىل قانــون الدولــة التــي
صــدر احلكــم عــن حماكمهــا ،ال ســيام وأنــه قــد تتعــدد
األحــكام املــراد تنفيذهــا وتكــون صــادرة مــن دول
خمتلفــة وكلهــا يف ذات املوضــوع ،فلــو ألزمنــا القــايض
بالرجــوع لقانــون كل دولــة مصــدرة للحكــم قــد
تكــون كلهــا خمتصــة وفقـ ًا هلــذا القانــون وتكــون كلهــا
قابلــة للتنفيــذ ممــا يســبب التعــارض.
والواقــع أن هــذه احلجــة ال واقــع هلــا ،ألن الفقــه
تعــرض ملســألة تنفيــذ األحــكام األجنبيــة املتزامحــة،
واعتــد يف هــذا الصــدد باحلكــم األســبق يف الصــدور
طاملــا توافــرت فيــه رشوط تنفيــذ األحــكام األجنبيــة
(عبدالعــال 2013 ،م – احلــداد1998 ،م  .وعــى
عكــس ذلــك يــرى البعــض أن العــرة يف تفضيــل
أحــد األحــكام باألســبقية يف رفــع الدعــوى .ســامة،
2000م ) ،وهــذا احلــل الــذي أخــذ بــه أغلــب الفقــه
ســارت عليــه عــدد مــن الترشيعــات احلديثــة ،فقــد
أخــذ بــه قانــون املرافعــات األملــاين املعــدل بالقانــون
الصــادر يف  25يوليــو  ( 1986م  ،)3/328والقانــون
الــدويل اخلــاص الســويرسي ( م  ،)3/27والقانــون
الــدويل اخلــاص اليوغوســايف ( م .)1/90
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 -4يذهــب هــذا االجتــاه إىل رضورة الرجــوع لقانــون لتحديــد اختصــاص حمكمتهــا هــو موقــف ســليم ال
دولــة التنفيــذ وليــس لقانــون املحكمــة األجنبيــة ،ألن غبــار عليــه ،ولكــن يــرز بعــد ذلــك تســاؤل آخــر يف
هــذا األخــر قــد يقــر االختصــاص بنــاء عــى املــرور غايــة األمهيــة ،يتمحــور فيــا يــي:
العابــر ،ومــن ثــم قــد يقــوم االختصــاص صحيحـ ًا يف
نظــر قانــون املحكمــة األجنبيــة رغــم أنــه قائــم عــى هــل يتــم الرجــوع لقواعــد االختصــاص القضائــي
رابطــة مغشوشــة أو مصطنعــة ،فيــا يعــرف بفكــرة الــدويل يف قانــون الدولــة املصــدرة للحكــم ،أم يرجــع
الغــش نحــو االختصــاص.
باإلضافــة إىل ذلــك إىل قواعــد االختصــاص الداخــي
وهــذه احلجــة غــر مقبولــة ألن القــايض يف هــذه احلالة فيهــا مــن الناحيــة النوعيــة واملحليــة؟
ســيمتنع عــن تنفيــذ احلكــم األجنبــي ،رغــم كــون
املحكمــة األجنبيــة خمتصــة وفقــ ًا لقانوهنــا ،وذلــك ويمكــن صياغــة التســاؤل بصــورة أخــرى :مــاذا لــو
طبق ـ ًا لقاعــدة الغــش يفســد كل أمــر ،وهــي القاعــدة صــدر حكــم مــن املحكمــة األجنبيــة وكان موافقــ ًا
التــي يمكــن للقــايض تطبيقهــا باعتبارهــا مــن املبــادئ لقواعــد االختصــاص القضائــي الــدويل يف قانوهنــا،
العامــة يف القانــون الــدويل اخلــاص.
ولكنــه خمالــف لقواعــد االختصــاص الداخــي النوعي
وال شــك أن الفقــه والقضــاء احلديــث قــد اشــرطا أو املحــي ،هــل يقــوم قــايض التنفيــذ الســعودي باألمر
فضــ ً
ا عــن كــون املحكمــة األجنبيــة خمتصــة بتنفيــذ هــذا احلكــم ملوافقتــه لقواعــد االختصــاص
وفقــ ًا لقانوهنــا ،أن يتــم التأكــد مــن رقابــة جديــة القضائــي الــدويل ،أم يمتنــع عــن تنفيــذه ملخالفتــه
االختصــاص ،وهــو مــا عــرت عنــه حمكمــة النقــض لقواعــد االختصــاص الداخــي؟
الفرنســية بــرورة وجــود رابطــة مميــزة بــن النــزاع
واملحكمــة املختصــة ( للتفاصيــل :عبدالعــال 2013 ،الواقــع أن املنظــم الســعودي قــد اختــذ موقف ـ ًا حاس ـ ًا
م – احلــداد1998 ،م  -ســامة2000 ،م ).
وحممــود ًا يف هــذا الصــدد ،وهــو يف موقفــه هــذا قــد
ومــن خــال مــا تقــدم فإنــه يتضــح أن املن ّظــم تأثــر باملــرع املــري ،ولكــن املــرع املــري مل
الســعودي قــد أحســن صنعــ ًا بالنــص القاطــع عــى يصــل لذلــك املوقــف إال بعــد تطــور كبــر ،لذلــك
أن يتــم حتديــد اختصــاص املحكمــة األجنبيــة مصــدرة حيســن أن نعــرض ابتــدا ًء ملوقــف املــرع املــري.
احلكــم وفق ـ ًا لقواعــد االختصــاص القضائــي الــدويل قــد كانــت املــادة  1/493مــن قانــون املرافعــات
يف قانوهنــا ،وليــس وفقــ ًا لقواعــد االختصــاص يف املــري الســابق تشــرط لتنفيــذ احلكــم األجنبــي
دولــة التنفيــذ ،ودللنــا عــى ســامة هــذا املوقــف مــن التحقــق ممــا يــأيت -1" :أن احلكــم أو األمــر صــادر من
خــال عرضنــا حلجــج كل اجتــاه.
هيئــة خمتصــة وفقــ ًا لقانــون البلــد الــذي صــدر فيــه
 ،".....وكانــت عبــارة " وفقــ ًا لقانــون البلــد الــذي
املطلب الثاين
صــدر فيــه" مــن االتســاع بحيــث تشــمل قواعــد
املوقف من رشط االختصاص الداخيل
االختصــاص القضائــي الــدويل وقواعــد االختصــاص
الداخــي ،وهــو مــا دفــع الفقــه إىل التســاؤل حــول
انتهينــا فيــا ســبق إىل أن موقــف املنظــم الســعودي املقصــود مــن النــص ،وهــل يعمــل بــه عــى إطالقــه
بشــأن رجوعــه لقانــون الدولــة املصــدرة للحكــم أم يتــم تقييــده.
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وكان الفقــه الغالــب يــرى أن املقصــود هبــذه العبــارة
قواعــد االختصــاص القضائــي الــدويل وليــس
قواعــد االختصــاص الداخــي ،ومــن ثــم فــا يلــزم
أن يكــون احلكــم صــادر ًا مــن حمكمــة أجنبيــة خمتصــة
اختصاصــ ًا نوعيــ ًا أو حمليــ ًا ،إذ متــى أصبــح احلكــم
حائــز ًا قــوة الــيء املحكــوم بــه ومتــى انقطــع كل
ســبيل للطعــن فيــه وأصبــح واجــب التنفيــذ هنائي ـ ًا يف
البلــد الــذي صــدر فيــه فــا مــرر لتعييبــه مــن هــذه
الناحيــة ألن االعتبــارات التــي يقــوم عليهــا مبــدأ
حجيــة الــيء املحكــوم بــه تعلــو عــن تلــك التــي
تقــوم عليهــا قواعــد االختصــاص النوعــي واملحــي.
عــى أنــه يالحــظ أال يبلــغ عــدم االختصــاص مبلــغ
انعــدام الوظيفــة مطلقـ ًا بحيــث ال يكــون للحكــم أيــة
حجيــة يف البلــد الــذي صــدر فيــه ،ففــي هــذه احلالــة
يتعــن رفــض طلــب التنفيــذ ( أبــو الوفــا2015 ،م -
وعبــداهلل1955 ،م  -وصــادق1968 ،م -و ريــاض
وآخــر 1987 ،م -وعبدالعــال 2013 ،م  -وعمــر،
1971م).
وكانــت حمكمــة النقــض يف ظــل قانــون املرافعــات
الســابق قــد اســتجابت لــرأي الفقــه فقضــت بــأن
" مفــاد نــص املــادة  1/493مــن قانــون املرافعــات
الســابق أنــه يشــرط ضمــن مــا يشــرط لتنفيــذ احلكــم
أو األمــر األجنبــي أن تكــون املحكمــة التــي أصدرتــه
خمتصــة بإصــداره ،وأن حتديــد هــذا االختصــاص
يكــون وفقـ ًا لقانــون الدولــة التــي صــدر فيهــا احلكــم،
وأن العــرة يف ذلــك بقواعــد االختصــاص القضائــي
الــدويل دون تدخــل مــن جانــب املحكمــة املطلــوب
منهــا إصــدار األمــر بتنفيــذ احلكــم األجنبــي يف قواعــد
االختصــاص الداخــي للتحقــق مــن أن املحكمــة التــي
أصدرتــه كانــت خمتصــة نوعيــ ًا أو حمليــ ًا بالفصــل
يف النــزاع " ( طعــن رقــم  231لســنة  35جلســة
 ،1969/5/6س 20ع .)717 : 2
وخالصــة القــول أنــه يف ظــل قانــون املرافعــات
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الســابق اســتقر تفســر املــادة  1/493عــى أن املقصود
هــو قواعــد االختصــاص الــدويل دون اعتــداد بقواعــد
االختصــاص الداخــي إال إذا كانــت خمالفتهــا تــؤول
باحلكــم نحــو االنعــدام أو عــدم ترتيــب آثــاره.
أمــا قانــون املرافعــات املــري احلــايل فقــد أحســن
صياغــة الشــق اخلــاص هبــذا اجلزئيــة يف املــادة 1/298
حيــث اشــرط لتنفيــذ احلكــم األجنبــي التحقــق مــن
"  ....أن املحاكــم األجنبيــة التــي أصدرتــه خمتصــة هبــا
طبق ـ ًا لقواعــد االختصــاص القضائــي الــدويل املقــررة
يف قانوهنــا" ،فالنــص قاطــع يف أن املقصــود هــو قواعــد
االختصــاص الــدويل دون الداخــي.
وقــد أكــدت املذكــرة اإليضاحيــة هــذا املعنــى الــذي
اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء يف القانــون الســابق،
والــذي أخــذ بــه القانــون احلــايل ،فقالــت" :جــاء
نــص البنــد األول مــن املــادة  297مــن املــروع
(املــادة  298مــن القانــون اجلديــد) أوضــح بيانــ ًا
مــن نــص البنــد األول مــن املــادة  493املقابلــة هلــا
يف القانــون القائــم (القانــون القديــم) فيــا يتعلــق
بــرط االختصــاص الــدويل ،مــن حيــث إنــه يبــن أن
املقصــود باالختصــاص هــو االختصــاص القضائــي
الــدويل للمحكمــة األجنبيــة دون االختصــاص
الداخــي .إذ إن التطــور الفقهــي يف شــأن هــذا األخــر
يذهــب إىل أنــه ليســت كل خمالفــة لقاعــدة مــن قواعــد
االختصــاص الداخــي للمحكمــة األجنبيــة تــؤدي إىل
عــدم صــدور األمــر بالتنفيــذ بــل إن الــذي يــؤدي إىل
ذلــك هــو املخالفــة التــي جتعــل احلكــم عديــم القيمــة
يف بلــد القــايض الــذي أصــدره".
هــذا عــن الوضــع يف القانــون املــري بــدء ًا مــن نــص
املــادة  1/493مــن القانــون الســابق وتفســرات الفقه
والقضــاء هلــا ،وانتهــا ًء إىل تبنــي هــذه التفســرات يف
ظــل املــادة  1/298مــن القانــون احلــايل ،فــا الــذي
اعتمــده املنظــم الســعودي مــن هذيــن النصــن وتلــك
التفســرات؟
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الواقــع أن املنظــم الســعودي كان حتــت اعتبــاره حــن املطلب األول:
صياغتــه للــادة موقــف قانــون املرافعــات املــري حتليل رشط عدم اختصاص املحاكم الوطنية.
الســابق واحلــايل ،وقــد أحســن صنعــ ًا حينــا وضــع
صياغــه حمكمــة عــى غــرار قانــون املرافعــات املــري املطلب الثاين:
احلــايل ،حيــث اعتــد فقــط بســامة االختصــاص مدى لزوم رشط عدم اختصاص املحاكم الوطنية.
القضائــي الــدويل دون االختصــاص الداخــي ،وجــاء
نصــه كالتــايل:
"ال جيــوز لقــايض التنفيــذ تنفيــذ احلكــم واألمــر املطلب األول:
األجنبــي إال عــى أســاس املعاملــة باملثــل وبعــد حتليل رشط عدم اختصاص املحاكم الوطنية
التحقــق ممــا يــأيت:
- ١أن حماكــم اململكــة غــر خمتصــة بالنظــر يف املنازعــة اشــرط املنظــم الســعودي – كــا أســلفنا -لتنفيــذ
التــي صــدر فيهــا احلكــم أو األمــر ،وأن املحاكــم احلكــم األجنبــي يف اململكــة التحقــق مــن "أن حماكــم
األجنبيــة التــي أصدرتــه خمتصــة هبــا وفقــ ًا لقواعــد اململكــة غــر خمتصــة بالنظــر يف املنازعــة التــي صــدر
االختصــاص القضائــي الــدويل املقــررة يف أنظمتهــا" .فيهــا احلكــم أو األمــر ،وأن املحاكــم األجنبيــة التــي
أصدرتــه خمتصــة هبــا وفقــ ًا لقواعــد االختصــاص
املبحث الثاين
القضائــي الــدويل املقــررة يف أنظمتهــا".
رشط عدم اختصاص املحاكم الوطنية
والواقــع أن القــراءة املتأنيــة للنــص يف صياغتــه بألفاظه
ودالالتــه ال تســمح – يف ظاهرهــا  -إال بالقــول بــأن
ســبق اإلشــارة إىل أن املنظــم الســعودي يشــرط لتنفيــذ قــايض التنفيــذ ســوف يمــر بمرحلتــن متتاليتــن
احلكــم األجنبــي أال تكــون املحاكــم الســعودية خمتصــة زمني ـ ًا:
بنظــر النــزاع الــذي صــدر فيــه احلكــم ( م ،)1/11
كــا متــت اإلشــارة أيضــ ًا إىل أن املصــدر التارخيــي األوىل:
هلــذا الــرط هــو نــص املــادة  1/298مــن قانــون أن يتأكــد مــن أن املحاكــم الســعودية مل تكــن خمتصــة
املرافعــات املــري ،لذلــك فــإن املنطــق يفــرض مــن األصــل بنظــر النــزاع الــذي صــدر فيــه احلكــم
تفســر نــص املنظــم الســعودي يف ضــوء مصــدره األجنبــي املــراد تنفيــذه ،ووفقــ ًا إلطــاق صياغــة
التارخيــي وهــو املــرع املــري ،وهــو مــا يدعونــا النــص فإنــه إذا وجــد القــايض أن املحاكــم الســعودية
لتحليــل " رشط عــدم اختصــاص املحاكــم الســعودية" خمتصــة فإنــه ســرفض تنفيــذ احلكــم األجنبــي يف كل
يف ضــوء جــذوره التارخييــة لكــي نصــل إىل مــدى لزوم األحــوال.
هــا الــرط.
مــن أجــل ذلــك نقســم دراســتنا يف هــذا املبحــث إىل الثانية:
إذا وجــد القــايض أن املحاكــم الســعودية مل تكــن
مطلبــن:
خمتصــة بنظــر النــزاع الــذي صــدر فيــه احلكــم
األجنبــي انتقــل إىل املرحلــة التاليــة،
تنفيذ األحكام األجنبية املخالفة لقواعد االختصاص دراسة مقارنة

183

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م

( ريــاض وآخــر 1987 ،م  -وســامة2000 ،م )،
وهــي أن يتأكــد مــن مــدى اختصــاص املحكمــة
األجنبيــة التــي أصــدرت احلكــم عــى النحــو الــذي
فصلنــاه يف املبحــث األول.
وهــذه القــراءة األوليــة للنــص تنبــئ مــن البدايــة
بعيــوب الصياغــة فيــه ،فـ ّ
ـكأن املنظــم يقــول بأنــه كلــا
كانــت املحاكــم الســعودية خمتصــة فــا يمكــن تنفيــذ
حكــم أجنبــي صــدر يف اخلــارج باملخالفــة لقواعــد
االختصــاص ،وجــاءت صياغــة النــص مطلقــة بغــض
النظــر عــن ضابــط االختصــاص يف النــزاع املطــروح
وبغــض النظــر عــن مــدى ارتبــاط النــزاع باإلقليــم
الســعودي أو ارتباطــه بالدولــة األجنبيــة ،فاملنظــم هنــا
ال يعمــل ســوى اعتبــارات الســيادة.
ونحــن ال يمكننــا أن نغــض الطــرف عــن اعتبــارات
ســيادة الدولــة ،ومقتضيــات اإلقليميــة ،ولكــن جيــب
أن يكــون معلومــ ًا مــن البدايــة أن التطــور احلديــث
يف فقــه القانــون الــدويل اخلــاص – ال ســيام يف عــر
العوملــة ،يدعــو إىل احــرام مقتضيــات التعــاون الدويل،
ومصالــح التجــارة الدوليــة ،بحيــث بــدا واجبــ ًا أن
يتجــه جهدنــا إىل حماولــة التوفيــق بــن اعتبــارات
الســيادة مــن جهــة ومقتضيــات التعــاون الــدويل
مــن جهــة أخــرى (.انظــر يف رضورة املواءمــة بــن
اعتبــارات الســيادة مــن ناحيــة ومقتضيــات التعــاون
القضائــي الــدويل مــن ناحيــة أخــرى :صــادق ،مــدى
حــق القضــاء املــري يف التخــي2014 ،م).
وباإلضافــة لذلــك فــإن هــذا النــص يقلــل مــن فــرص
تنفيــذ األحــكام األجنبيــة ،بــل إنّه يــكاد يعدمهــا ،إذ مع
تنــوع قواعــد االختصــاص القضائــي الــدويل الــواردة
يف نظــام املرافعــات الســعودي ،وتنــوع الضوابــط
التــي يعتمدهــا املنظــم يف هــذا اإلطــار ،فــإن املحاكــم
الســعودية ســتكون خمتصــة يف أغلــب األحــوال ،التــي
يــراد فيهــا مــن بعــد ذلــك تنفيــذ احلكــم يف الســعودية،
وهــو مــا يــؤدي إىل إهــدار مصالــح التجــارة الدوليــة،
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وإىل عــزوف االســتثامر األجنبــي عــن دخــول الدولــة،
بــل إنــه قــد يــؤدي يف النهايــة إىل عــدم تنفيــذ األحــكام
الســعودية يف اخلــارج ،يف ظــل ذيــوع رشط املعاملــة
باملثــل كــرط لتنفيــذ األحــكام األجنبيــة ،إذ ســتمتنع
املحاكــم األجنبيــة عــن تنفيــذ األحــكام الســعودية
نتيجــة لعــدم تنفيــذ األحــكام الصــادرة عــن تلــك
املحاكــم يف الســعودية.
والواقــع أن املطلــع عــى نــص نظــام التنفيذ الســعودي
جيــد أنــه قــد تأثــر بنــص املــادة  1/298مــن قانــون
املرافعــات املــري ،ومــن ثــم يمكــن فهــم النــص
الســعودي وتقييمــه يف ضــوء التفســرات الفقهيــة
والقضائيــة للنــص املــري ،واألمــر الــذي ال خيفــى
عــى كل باحــث يف فقــه القانــون الــدويل اخلــاص ،أن
نــص املــادة  1/298مــن قانــون املرافعــات املــري
جــاء هبــذه الصياغــة احلاليــة بعــد تطــور تارخيــي.
فقــد كانــت املــادة  1/493مــن قانــون املرافعــات
الســابق تشــرط لتنفيــذ احلكــم األجنبــي التحقــق ممــا
يــأيت:
" -1أن احلكــم أو األمــر صــادر مــن هيئــة خمتصــة
وفق ـ ًا لقانــون البلــد الــذي صــدر فيــه ،".....والبــن
مــن النــص أن املــرع اشــرط فقــط صــدور احلكــم
عــن هيئــة خمتصــة ،ومل يشــرط عــدم اختصــاص
املحاكــم املرصيــة ،وبالتــايل فــإن التفســر الظاهــري
هلــذا النــص يقــود إىل القــول بجــواز تنفيــذ األحــكام
األجنبيــة مــا دامــت قــد صــدرت عــن حمكمــة خمتصــة،
وبغــض النظــر عــا إذا كانــت املحكمــة املرصيــة
خمتصــة أم ال؟ وبغــض النظــر عــا إذا كان اختصــاص
املحاكــم املرصيــة اختصاصـ ًا مبنيـ ًا عــى ضوابــط قويــة
واتصــال وثيــق بالنــزاع أم ال؟
والواقــع أن نتيجــة التفســر الســابق قــد ســببت
تســاؤالت عــدة للفقــه والقضــاء ،ومــرد ذلــك اخلشــية
مــن املســاس بالســيادة وباختصــاص املحاكــم املرصيــة
املبنــي عــى رابطــة وثيقــة بالنــزاع ،لذلــك ورغــم
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رصاحــة النــص نجــد أن الفقــه قــد اشــرط عــدم
اختصــاص املحاكــم املرصيــة بنظــر النــزاع الــذي
صــدر فيــه احلكــم األجنبــي وذلــك كــرط لتنفيــذ
هــذا احلكــم عــى األقــل يف بعــض األحــوال .وال
شــك أن الفقــه مل يكــن مقصــده اشــراط هــذا الــرط
يف كل األحــوال وإنــا قرصهــا عــى أحــوال معينــة،
هــي األحــوال التــي وجــد الفقــه أن فيهــا مساســ ًا
بالســيادة واالختصــاص االســتئثاري للمحاكــم
املرصيــة ،وإذا كانــت كلمــة الفقــه قــد اتفقــت عــى
حتقيــق هــذا اهلــدف إال أهنــا قــد اختلفــت فيــا بعــد
ذلــك عــى حتديــد األحــوال التــي يمكــن فيهــا إعــال
هــذا الــرط واحلــاالت التــي ال يلــزم فيهــا ذلــك ،كــا
ســيأيت بيانــه.
ومل تتــوان حمكمــة النقــض املرصيــة هــي األخــرى
عــن االســتجابة هلــذه االعتبــارات ،فوضعــت التفرقــة
الشــهرية بــن االختصــاص القــارص واالختصــاص
املشــرك ،ففــي األحــوال التــي تكــون فيهــا املحاكــم
املرصيــة خمتصــة اختصاصــ ًا قــارص ًا ال جيــوز تنفيــذ
احلكــم األجنبــي ،وعــى العكــس مــن ذلــك جيــوز
تنفيــذ احلكــم األجنبــي رغــم اختصــاص املحاكــم
املرصيــة مــا دام اختصاصهــا يف ذلــك مشــرك ًا.
ويمكــن القــول إذن إن الفقــه والقضــاء املرصيــن قــد
ذهبــا يف ظــل قانــون املرافعــات الســابق إىل اشــراط
عــدم اختصــاص املحاكــم املرصيــة كــرط لتنفيــذ
احلكــم األجنبــي يف بعــض األحــوال ،وجــاء قانــون
املرافعــات احلــايل يف املــادة  1/298بأكثــر ممــا طلبــه
الفقــه والقضــاء فاشــرط  -يف ظاهــر النــص – عــدم
اختصــاص املحاكــم املرصيــة بشــكل مطلــق ويف كل
األحــوال ،وعــى عكــس مــا طلبــه الفقــه والقضــاء
اللــذان اقتــرت مطالبتهــا هبــذا الــرط عــى بعــض
األحــوال اهلامــة التــي تشــكل مساســ ًا بالســيادة.
وقــد كانــت النتيجــة عــى الصياغــة املطلقــة للــرط
املذكــور يف نــص املــادة  1/298أن اجتــه الفقــه

عنــد تفســره إىل تقييــده ،وعــدم األخــذ بالنــص
عــى إطالقــه ،حيــث وضــع الفقــه ذات القيــود التــي
كان قــد وضعهــا يف ظــل قانــون املرافعــات الســابق،
وهــو مــا يشــكل خمالفــة رصحيــة للنــص ،ولعــل هــذه
املخالفــة الفقهيــة الرصحيــة للنــص قــد جــاءت بتأييــد
مــن املذكــرة اإليضاحيــة للقانــون ،فقــد جــاء يف هــذه
املذكــرة تعليقــ ًا عــى التطــور مــن نــص املــادة 493
مــن قانــون املرافعــات الســابق إىل املــادة  298مــن
قانــون املرافعــات احلــايل مــا يــي:
"وقــد أخــذ املــروع بحكــم القانــون القائــم (يقصــد
قانــون املرافعــات القديــم ) يف أن االختصــاص
القضائــي للمحكمــة األجنبيــة يتحــدد وفقــا لقانوهنــا،
ولكنــه أورد عليــه قيــد ًا مــؤداه أنــه يتعــن أال تكــون
املنازعــة التــي صــدر فيهــا احلكــم املطلــوب األمــر
بتنفيــذه داخلــة يف اختصــاص حماكم اجلمهوريــة وذلك
لكفالــة عــدم االنتقــاص مــن هــذا االختصــاص،
ومــن شــأن هــذا القيــد التخفيــف مــن إطــاق حكــم
رحــب هبــا جانــب كبــر مــن الفقــه ومل
قاعــدة تقدميــة ّ
ترحــب هبــا غالبيــة الترشيعــات يف خمتلــف بــاد العــامل
والتــي ال تــزال جتعــل االختصــاص القضائــي الــدويل
للمحكمــة األجنبيــة يتحــدد ليــس وفقــا لقانوهنــا وإنــا
طبق ـ ًا لقانــون حمكمــة بلــد التنفيــذ ،ومل يشــأ املــروع
أن يعالــج يف النــص مســألة االختصــاص القــارص
عــى حماكــم دولــة التنفيــذ واالختصــاص املشــرك
بينهــا وبــن املحكمــة األجنبيــة التــي أصــدرت احلكــم
املطلــوب األمــر بتنفيــذه ألهنــا مســألة فقهيــة حيســن
تركهــا الجتهــاد الفقــه والقضــاء يواجهــان بــه تطــور
املعامــات اخلاصــة الدوليــة".
فالواضــح أن املذكــرة اإليضاحيــة تشــجع الفقــه
والقضــاء عــى إمكانيــة األخــذ بالتفرقــة بــن
االختصــاص القــارص واالختصــاص املشــرك أو
غريهــا مــن األفــكار للتقييــد مــن إطــاق النــص

تنفيذ األحكام األجنبية املخالفة لقواعد االختصاص دراسة مقارنة

185

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )20ذو الحجة  ١٤٤١هـ  -أغسطس ٢٠٢٠م

وقــد كنــا نتمنــى عــى املنظــم الســعودي أال يســلك
ملواجهــة تطــور املعامــات اخلاصــة الدوليــة.
ويمكــن القــول بعــد اســتعراضنا لنــص املــادة  493هــذا املســلك ،أمــا وقــد ســلكه فنحــن نتمنــى عليــه
مــن قانــون املرافعــات املــري القديــم وموقــف الفقه أن يقــوم بتعديــل النــص املذكــور عــى النحــو الــذي
بشــأهنا ،ولنــص املــادة  298مــن قانــون املرافعــات ســنذكره يف خامتــة هــذا البحــث.
املــري احلــايل ومذكرتــه اإليضاحيــة ،إننــا نخلــص
املطلب الثاين
إىل أمريــن:
مدى لزوم رشط عدم اختصاص املحاكم الوطنية
األول :
أن الفقــه قــد أخطــأ يف ظــل املــادة  493بوضــع انتهينــا فيــا ســبق بخصــوص موقــف املنظــم
قيــد ســلبي عــى هــذه املــادة مــؤداه اشــراط عــدم الســعودي مــن رشط عــدم اختصــاص املحاكــم
اختصــاص املحاكــم املرصيــة يف بعــض احلــاالت ،وإذا الســعودية ،إىل عيــوب صياغــة هــذا الــرط ،وهــي
كان هــدف الفقــه مــن ذلــك هــو يف ذاتــه هدفـ ًا حممــود ًا العيــوب املوروثــة مــن املصــدر التارخيــي املتمثــل يف
وهــو كفالــة عــدم املســاس بالســيادة وعــدم االعتــداء قانــون املرافعــات املــري ،وإذا كان النــص الســعودي
عــى قواعــد االختصــاص املبنيــة عــى روابــط قويــة معيبــا فهــل هنــاك طريــق إلصــاح هــذا العيــب؟
باإلقليــم الوطنــي ،فــإن هــذا اهلــدف كان مــن املمكــن الواقــع أن القضــاء والفقــه املرصيــن قــد حــاوال
الوصــول إليــه عــر رشط مــن رشوط تنفيــذ األحــكام قــدر اإلمــكان إصــاح عيــوب هــذا الــرط ،كــا أن
األجنبيــة وهــو عــدم خمالفــة احلكــم األجنبــي للنظــام القضــاء الســعودي هــو اآلخــر قــد ســار خطــوات يف
العــام ،إذ يســتطيع القــايض أن يمتنــع عــن تنفيــذ شــأن اإلصــاح ،رغــم أن الفقــه الســعودي مل يتعــرض
احلكــم األجنبــي إذا مــا انتهــك اعتبــارات الســيادة يف للمســألة ،لذلــك ســنعرض أوالً ملحــاوالت القضــاء
الدولــة ،وذلــك دون حاجــة إىل التــورط يف اشــراط املــري لإلصــاح ،ثــم ملحــاوالت القضاء الســعودي
رشوط وقيــود مل يقــل هبــا املــرع.
لإلصــاح ،ثــم للمحــاوالت الفقهيــة ،وذلــك وفــق
التــايل:
الثاين:
أن نــص املــادة  298أخطــأ هــو اآلخــر بنصــه بشــكل أوالً :حماوالت القضاء املرصي لإلصالح
مطلــق عــى رشط عــدم اختصــاص املحاكــم املرصيــة،
يف جتــاوز واضــح حتــى ملــا طالــب بــه الفقــه والقضاء .اعتمــدت حمكمــة النقــض املرصيــة التفرقــة الشــهرية
وبعــد أن عرضنــا للتطــور اجلــديل الــذي أفرزتــه املــادة بــن فكــريت االختصــاص القــارص واالختصــاص
 1/298مــن قانــون املرافعــات املــري احلــايل ،يتبــن املشــرك ،كوســيلة للتوفيــق مــا بني اعتبــارات الســيادة
لنــا أن املنظــم الســعودي قــد أخطــأ هــو اآلخــر عنــد مــن ناحيــة ومقتضيــات تنفيــذ األحــكام األجنبيــة
صياغتــه لنــص املــادة  1/11مــن نظــام التنفيــذ ،إذ مــن ناحيــة أخــرى .وفكــرة االختصــاص القــارص
هــو قــد تأثــر بنــص املــادة  1/298مــن القانــون معناهــا اختصــاص املحاكــم الوطنيــة اختصاصــ ًا
املــري ،ومل يــراع املشــكالت التــي ولــد هــذا النــص قــارص ًا عليهــا ،ومانعــ ًا لغريهــا مــن االختصــاص،
يف رحاهبــا ،واللبــس والغمــوض الذيــن يكتنفانــه ،ومــن ثــم فــا يتصــور اختصــاص املحاكــم األجنبيــة
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بــذات النــزاع ،فــإذا صــدر حكــم أجنبــي فيــه امتنعــت
املحاكــم املرصيــة عــن تنفيــذه ،ألن اختصاصهــا
هبــا قــارص عليهــا ،أمــا االختصــاص املشــرك فهــو
اختصــاص أقــل أمهيــة ومــن ثــم فقــد تكــون املحكمــة
املرصيــة خمتصــة بنظــر النــزاع ولكنهــا ال حتتكــر هــذا
االختصــاص ،بــل يمكــن أن تكــون هنــاك حماكــم
أخــرى أجنبيــة خمتصــة بــه ،فــإذا صــدر احلكــم مــن
إحــدى املحاكــم األجنبيــة جــاز تنفيــذه يف مــر رغــم
كــون املحكمــة املرصيــة خمتصــة ألن اختصاصهــا هنــا
مشــركا.
وقــد عــرت حمكمــة النقــض عــن ذلــك يف حكمــن
شــهريين هلــا عــام  ،1964وعــام  ،1990عــى النحــو
التــايل:
ففــي عــام 1964م أصــدرت حكــ ًا جــاء فيــه " إذا
كانــت حمكمــة بدايــة القــدس خمتصــة بنظــر الدعــوى
طبقــا لقانوهنــا وكان اختصاصهــا يقــوم أصــ ً
ا عــى
أســاس املحــل الــذي أبــرم فيــه العقــد وكان مرشوطـ ًا
تنفيــذه فيــه ،ومهــا ضابطــان لالختصــاص مســلم
هبــا يف غالبيــة الترشيعــات ويقرمهــا قانــون الدولــة
املــراد تنفيــذ احلكــم فيهــا -أي القانــون املــري -إذ
نصــت عليهــا الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن
قانــون املرافعــات ضمــن احلــاالت التــي يقــوم فيهــا
االختصــاص للمحاكــم املرصيــة بالنســبة لألجنبــي
ولــو مل يكــن لــه موطــن أو ســكن يف مــر .وإذ
كانــت حمكمــة بدايــة القــدس -وهــي إحــدى جهتــي
القضــاء املنعقــد هلــا االختصــاص يف النــزاع القائــم
بــن الطرفــن  -قــد رفعــت إليهــا الدعــوى فعــ ً
ا
وأصــدرت فيهــا احلكــم املطلــوب تذييلــه بالصيغــة
التنفيذيــة ،فــإن دوافــع املجاملــة ومقتضيــات املالءمــة
وحاجــة املعامــات الدوليــة توجــب اعتبــار هــذا
احلكــم قــد صــدر مــن حمكمــة أجنبيــة يف حــدود
اختصاصها"(.الطعــن رقــم  232لســنة  29جلســة
 1964/7/2س  15ص  909ق .)140

ويالحــظ أن احلكــم صــدر يف ظــل قانــون املرافعــات
امللغــى ( م  ،)1/493وهــذا يعنــي أن حمكمــة
النقــض كان حتــت برصهــا فكــرة إعــال التفرقــة بــن
االختصــاص القــارص واالختصــاص املشــرك ،رغــم
أن النــص القانــوين وقتهــا مل يشــرط لتنفيــذ احلكــم
األجنبــي عــدم اختصــاص املحاكــم املرصيــة .كــا أن
حمكمــة النقــض وإن اســتعملت فكــرة التفرقــة بــن
االختصــاص القــارص واالختصــاص املشــرك إال أهنــا
حتاشــت أن تســتعمل االصطالحــن بشــكل رصيــح.
وممــا يمكــن مالحظتــه أيضــا أن حمكمــة النقــض
تضــع معيــار ًا حمــدد ًا للتمييــز بــن حــاالت كل مــن
االختصــاص القــارص واالختصــاص املشــرك،
ولكنهــا اعتــرت اختصــاص املحاكــم املرصيــة بنــاء
عــى توطــن املدعــى عليــه بمــر مــن حــاالت
االختصــاص املشــرك .كــا بــررت حمكمــة النقــض
فكــرة اشــراك االختصــاص يف هــذا احلكــم ،ومــن
ثــم تنفيــذ احلكــم الصــادر مــن املحكمــة األجنبيــة
بدوافــع املجاملــة ومقتضيــات املالءمــة وحاجــة
املعامــات الدوليــة ،ونحــن -وإن كنــا نتفــق بالفعــل
مــع تربيــر تنفيــذ األحــكام األجنبيــة يف هــذه احلــاالت
بمقتضيــات املالءمــة وحاجــة املعامــات الدوليــة-
إال أننــا نرفــض متامــ ًا مــع البعــض تربيرهــا بدوافــع
املجاملــة ،ألن هــذه الفكــرة مــن األفــكار التــي هجرها
الفقــه يف ميــدان تنــازع القوانــن وتنــازع االختصــاص
القضائــي الدوليــن ( عبــد اهلل 1986 ،م).
واألمــر اجلوهــري الــذي جيــب تقريــره بشــأن هــذا
احلكــم أن معيــار التفرقــة بــن االختصــاص القــارص
واالختصــاص املشــرك هــو معيــار مــرن مــروك
للقضــاء ،وحمكمــة النقــض ذاهتــا مل حتــدد الضوابــط
التــي يمكــن مــن خالهلــا استكشــاف هــذه التفرقــة
( عبــد اهلل1986 ،م -وصــادق2009 ،م -وعبدالعال،
 1992م -وسالمة2000 ،م).
ويف عــام 1990م أصــدرت حمكمــة النقــض حكــ ًا
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آخــر جــاء فيــه " إذ كان النــص يف الفقرتــن األوىل
والرابعــة مــن املــادة  298مــن قانــون املرافعــات
املــري عــى أنــه ال جيــوز األمــر بالتنفيــذ إال بعــد
التحقــق ممــا يــأيت:
 -1أن املحاكــم اجلمهوريــة غــر خمتصــة باملنازعــة
التــي صــدر فيهــا احلكــم أو األمــر ،وأن املحاكــم
األجنبيــة التــي أصدرتــه خمتصــة هبــا طبقــ ًا لقواعــد
االختصــاص القضائــي الــدويل املقــررة يف قانوهنــا.
... -3 .... -2
 -4أن احلكــم أو األمــر ال يتعــارض مــع حكــم أو أمــر
ســبق صــدوره مــن حماكــم اجلمهوريــة  ...يــدل عــى
أن املقصــود بــرط عــدم اختصــاص املحاكــم املرصيــة
بنظــر املنازعــة جلــواز األمــر بتنفيــذ احلكــم األجنبــي
هــو االختصــاص املانــع أو االختصــاص االنفــرادي
أي يف احلالــة التــي يكــون فيهــا االختصــاص بنظــر
النــزاع قــارص ًا عــى املحاكــم الوطنيــة .أمــا إذا كانــت
املحاكــم األجنبيــة خمتصــة بنظــر النــزاع طبقـ ًا لقواعــد
االختصــاص الــدويل املقــررة يف قانوهنــا إىل جانــب
املحاكــم الوطنيــة -وهــو مــا يعــرف باالختصــاص
املشــرك -فــا حيــول دون األمــر بتنفيــذ احلكــم
األجنبــي طاملــا ال يتعــارض مــع حكــم ســبق صــدوره
مــن املحاكــم الوطنية"(.الطعــن رقــم  1136لســنة 54
جلســة  1990/11/28س  41ع .)815 :2
ويالحــظ أن هــذا احلكــم قــد صــدر يف رحــاب
املــادة  1/298مــن قانــون املرافعــات احلــايل ،والتــي
اشــرطت لتنفيــذ احلكــم األجنبــي عــدم اختصــاص
املحاكــم املرصيــة وذلــك بشــكل مطلــق ،وكنــا
قــد رأينــا أن املذكــرة اإليضاحيــة قــد أيــدت الفقــه
والقضــاء عــى تقييــد هــذا الــرط ،فجــاء هــذا احلكــم
ملبيـ ًا لدعــوة املذكــرة اإليضاحيــة ،ومقيــد ًا عــى النحو
الــوارد باحلكــم .كــا أن هــذا احلكــم أكثــر رصاحــة
مــن ســابقه يف اســتعامل املصطلحــات ،فقــد اســتعمل
اصطالحــات االختصــاص القــارص أو االنفــرادي،
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واالختصــاص املشــرك ،وكنــا قــد رأينــا مــن قبــل أن
حكــم عــام 1964م ،وإن كان قــد اســتعمل الفكــرة إال
أنــه مل يســتخدم مصطلحاهتــا.
كــا يمكــن مالحظــة أن هــذا احلكــم هــو اآلخــر مل
يبــن ضوابــط التفرقــة بــن االختصــاص القــارص
واالختصــاص املشــرك ،بــل هــو مل يعتــن كحكــم
عــام  1964بتربيــر هــذه التفرقــة بفكــرة املجاملــة
ومقتضيــات املالءمــة وحاجــة املعامــات الدوليــة.
ومــن الواضــح يف هــذا احلكــم أنــه قــد اعتــر
اختصــاص املحاكــم املرصيــة املبنــي عــى كوهنــا حمــل
تنفيــذ العقــد ،هــو مــن قبيــل االختصــاص املشــرك
وليــس االختصــاص القــارص.
ولــذا فــإن هذيــن مهــا احلكــان اللــذان يعــران عــن
موقــف حمكمــة النقــض املرصيــة ،وهــو التفرقــة
بــن االختصــاص القــارص واالختصــاص املشــرك،
والواقــع أن هــذه التفرقــة غامضــة ال تقــوم عــى
أســس ســليمة (يف نقــد هــذه التفرقــة :عبــداهلل،
 1986م -وصــادق 2009 ،م -واحلــداد1998 ،
م .ورغــم االنتقــادات املوجهــة هلــذه الفكــرة فــإن
بعــض الترشيعــات قــد أخــذت هبــا مثــل القانــون
الــدويل اخلــاص املجــري (م ،)1/70والقانــون
الــدويل اخلــاص الرتكــي (م /38ب) ،والقانــون
الــدويل اخلــاص اليوغوســايف ( م  .) 89ســامة،
2000م) ،فلــم تعــط هلــا حمكمــة النقــض معيــار ًا ،أو
حتــدد حــاالت أو ضوابــط هلــا ،كــا أن مرونــة هــذه
الفكــرة تضفــي عليهــا قــدر ًا أكــر مــن الغمــوض،
وفضـ ً
ا عــن هــذا وذاك فهــذه التفرقــة ختالــف مــا هــو
ســائد مــن أن قواعــد االختصــاص مفــردة اجلانــب،
ألن مقتــى القــول بــأن اختصــاص املحكمــة املرصيــة
اختصــاص قــارص ،هــو احلكــم عــى مجيــع املحاكــم
األجنبيــة بعــدم االختصــاص ،ومقتــى القــول بــأن
االختصــاص مشــرك احلكــم بجــواز أن تكــون
املحكمــة األجنبيــة خمتصــة ،وبالتــايل يتحلــل األمــر
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يف النهايــة إىل أن حتديــد اختصــاص املحاكــم األجنبيــة
يتــم يف املرحلــة األوىل وفقــ ًا لقانــون دولــة التنفيــذ،
وهــو مــا ال يمكــن قبولــه.
ثاني ًا :حماوالت القضاء السعودي لإلصالح
حــاول القضــاء الســعودي أن يصلــح عيــب النــص،
وإذا تأملنــا األحــكام الصــادرة منــه ســنجد أهنــا عــى
جانبــن ،جانــب يتجاهــل متامـ ًا رشط عــدم اختصاص
املحاكــم الســعودية ،يف كل األحــوال ،وال يعتــد بــه
كــرط لتنفيــذ احلكــم األجنبــي ،وجانــب آخــر أكثــر
حكمــة وتعقــ ً
ا ال يطيــح متامــ ًا بالــرط وإنــا يقيــم
توازنـ ًا بــن إعاملــه وعــدم إعاملــه بحســب ظــروف كل
دعــوى ودرجــة ارتبــاط النــزاع باملحكمــة الســعودية،
وســوف نفصــل أمثلــة كل جانــب فيــا يــي:
اجلانب األول:
ويمثلــه حكــم صــدر عــن ديــوان املظــامل بشــأن
واقعــة حــدث فيهــا أن رفعــت زوجــة عــى زوجهــا
الســعودي املقيــم بمــر دعــوى خلــع أمــام حمكمــة
العمرانيــة بمــر اســتناد ًا إىل أن الــزوج الســعودي كان
مقيــا بمــر ،وتــم إعالنــه فيهــا ،وصــدر هلــا احلكــم
باخللــع مــن املحكمــة املرصيــة ،فطالبــت بتنفيــذ احلكم
أمــام القضــاء الســعودي ،فدفــع الــزوج املدعــى عليــه
بعــدم جــواز تنفيــذ احلكــم األجنبــي ألن املــادة 11
مــن نظــام التنفيــذ تشــرط لتنفيــذ احلكــم األجنبــي
أال تكــون املحاكــم الســعودية خمتصــة ،ويف الدعــوى
املاثلــة كانــت املحكمــة الســعودية خمتصــة اســتناد ًا
للجنســية الســعودية للمدعــى عليــه بحكــم املــادة 24
مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة ،بــل متســك املدعــى
عليــه بــأن الزوجــة ســبق هلــا أن رفعــت ذات الدعــوى
أمــام القضــاء الســعودي ،ثــم رفعتهــا أمــام القضــاء
املــري.

وقــد رفــض ديــوان املظــامل الدفــوع التــي أبداهــا الزوج
املدعــى عليــه ،وأصــدر حكمــه بتنفيــذ حكــم املحكمة
املرصيــة اكتفــاء بــأن املحكمــة املرصيــة التــي أصــدرت
احلكــم حمكمــة خمتصــة ،وتغــاىض عــن رشط عــدم
اختصــاص املحكمــة الســعودية ،وتغــاىض أيضــ ًا
عــن ســبق رفــع الدعــوى أمــام القضــاء الســعودي
(حكــم حمكمــة االســتئناف بتاريــخ 1436/6/26
هـــ ،يف القضيــة رقــم  /2/2986س لعــام 1436
هـــ ،جمموعــة األحــكام الصــادرة مــن ديــوان املظــامل:
.) 3221
وبتحليــل هــذا احلكــم نجــد أنــه قــد ســار يف إصــاح
النــص املعيــب بدرجــة كبــرة ،حيــث أطــاح بالنــص
متام ـ ًا ،وذلــك دون أن يبحــث مــا إذا كانــت الدعــوى
ترتبــط ارتباطــ ًا وثيقــ ًا باململكــة أم ال؟ بــل إنــه كان
جيــب عــى احلكــم أن يراعــي ســبق رفــع الدعــوى
أمــام القضــاء الســعودي ،إذ كان يتوجــب إعــال
اإلحالــة لقيــام ذات النــزاع ،خاصــة وأن ديــوان املظــامل
يأخــذ باإلحالــة لقيــام ذات النــزاع إىل حمكمــة أجنبيــة
(احلكــم رقــم /83ت 4/لعــام 1409هـــ -.واحلكــم
رقــم /76ت 4/لعــام 1413هـــ منشــور يف جمموعــة
املبــادئ التــي قررهتــا هيئــة التدقيــق التجــاري يف
ديــوان املظــامل مــن عــام  1407ـ 1423هـــ ،)14:فمن
بــاب أوىل كان جيــب وضعهــا يف االعتبــار وعــدم تنفيــذ
احلكــم األجنبــي ،نظــرا الرتبــاط الدعــوى بالنظــام
الســعودي وســبق رفــع النــزاع أمامهــا ،خاصــة
وأن املــادة  2/11مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام
التنفيــذ تنــص عــى أنــه " يشــرط لتنفيــذ احلكــم أو
األمــر األجنبــي أال يكــون هنــاك دعــوى قائمــة يف
اململكــة ســابقة عــى الدعــوى التــي صــدر احلكــم أو
األمــر األجنبــي فيهــا" .صحيــح أننــا مــع حمــاوالت
اإلصــاح للنــص املعيــب ،ولكنهــا جيــب أن تكــون
متزنــة ،وهــو مــا ســنراه يف أمثلــة اجلانــب الثــاين.
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اجلانب الثاين:
وهــو كــا قلنــا اجلانــب األكثــر اتزانـ ًا ،فهــو ال يذهــب
يف إصــاح النــص إىل حــد املبالغــة ،وإنــا حيــدد قبــول
تنفيــذ احلكــم مــن عدمــه ،بمــدى ارتبــاط النــزاع
باإلقليــم الســعودي ،ويظهــر ذلــك مــن مثالــن يف
أحدمهــا تــم االمتنــاع عــن تنفيــذ احلكــم األجنبــي،
ويف اآلخــر تــم قبــول تنفيــذ احلكــم األجنبــي ،وكان
مبنــى املغايــرة بــن املثالــن هــو درجــة ارتبــاط النــزاع
باململكــة.
ففــي املثــال األول امتنــع القضــاء الســعودي عــن تنفيذ
احلكــم الصــادر مــن حمكمــة اســتئناف اإلســكندرية
بجمهوريــة مــر العربيــة ،واســتند يف امتناعــه إىل
اختصــاص مكتــب العمــل والعــال باململكــة بنظــر
النــزاع بــن املدعــي واملدعــى عليــه ووفقــ ًا للعقــد
املــرم بينهــا ،وجــاء يف احلكــم:
" وحيــث إن احلكــم املطلــوب تنفيــذه قــد صــدر عــى
خلفيــة منازعــة ناشــئة عــن عقــد موقــع بــن املدعــي
واملدعــى عليــه ،وحيــث نصــت املــادة الرابعــة عــرة
مــن العقــد املوقــع بــن الطرفــن عــى أنــه :يف حالــة
أي نــزاع عــى احلقــوق املاليــة أو إصابــة عمــل يتــم
الرجــوع والتحكيــم وحــل اخلالفــات عــن طريــق
مكتــب العمــل والعــال باململكــة العربيــة الســعودية،
ولوقــوع اإلصابــة باململكــة العربيــة الســعودية،
وإلقامــة املدعــى عليــه هبــا ،ولضعــف االرتبــاط
القائــم بــن املنازعــة واملحكمــة التــي أصــدرت
احلكــم إذ مل تكــن عــى ارتبــاط مــادي وموضوعــي بــل
بطريقــة عرضيــة حمضــة متمثلــة يف إقامــة املدعــى هبــا"
( حكــم االســتئناف مــن ديــوان املظــامل رقــم / 213إ
س 4 /لعــام 1430هـــ ،بتاريــخ  1430/11/ 13هـ:
.)3566
وبتحليــل هــذا احلكــم نجــد أنــه قــد تــم االمتنــاع
عــن تنفيــذ احلكــم األجنبــي نظــر ًا الختصــاص
القضــاء الســعودي وارتبــاط النــزاع بــه ارتباطـ ًا وثيقـ ًا
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وعــدم ارتباطــه بالدولــة التــي أصــدرت احلكــم ،وهــو
مــا يبــدو مــن العبــارة التــي وردت يف احلكــم والتــي
تقــول" :ولضعــف االرتبــاط القائــم بــن املنازعــة
واملحكمــة التــي أصــدرت احلكــم" ،وهــو مــا يؤكد أن
القضــاء الســعودي قــد أجــرى نوعـ ًا مــن املوازنــة بــن
درجــة ارتبــاط كلتــا املحكمتــن الســعودية واألجنبيــة
بالنــزاع ،وملــا انتهــى إىل ارتباطهــا باململكــة رفــض
تنفيــذ احلكــم األجنبــي.
ويف املثــال اآلخــر مل يشــرط القضــاء الســعودي
عــدم اختصــاص املحاكــم الســعودية لتنفيــذ احلكــم
األجنبــي الصــادر يف اخلــارج ،وجــاء يف احلكــم أنــه:
"أمــا بالنســبة لدفــع املدعــى عليــه املتضمــن أن حمكمــة
الشــارقة االبتدائيــة غــر خمتصــة بنظــر املنازعــة حمــل
حكمهــا ،وفقــ ًا لقواعــد االختصــاص القضائــي
الــدويل املقــرة يف املــادة ( )24مــن نظــام املرافعــات
الرشعيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م )1 /يف
1435/1/22هـــ ،حيــث نصــت عــى أن "ختتــص
حماكــم اململكــة بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع عــى
الســعودي ولــو مل يكــن لــه حمــل إقامــة عــام أو خمتــار
يف اململكــة فيــا عــدا الدعــاوى العينيــة املتعلقــة بعقــار
خــارج اململكــة" .فــإن هــذا يف غــر حملــه ،مــن حيــث
إن ســبب االلتــزام قــد نشــأ بواقعــة جنائيــة يف دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وهــذا يســتتبع اختصــاص
حماكــم تلــك الدولــة بالفصــل يف الواقعــة اجلنائيــة،
ومــا ينتــج عنهــا مــن التزامــات يف ذمــة اجلــاين لصالــح
املجنــي عليــه ،عــى اعتبــار أن قــايض األصــل هــو
قــايض الفــرع .كــا أن االســتئناف املقــدم عــى احلكــم
حمــل التنفيــذ أمــام حمكمــة الشــارقة االســتئنافية
االحتاديــة الــذي أثــاره املدعــي يف الئحتــه االعرتاضيــة
مل ُيقبــل مــن ِقبلهــا ،حيــث جــاء يف مــا نصــه( :حكمت
املحكمــة بســقوط احلــق يف االســتئناف مــع تضمــن
املســتأنف ( )....رســوم ومصاريــف االســتئناف)...
ممــا جيعــل احلكــم حمــل التنفيــذ مســتكم ً
ال لإلجــراءات
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النظاميــة لتنفيــذه" (.حكــم حمكمــة االســتئناف بتاريــخ
 1437/3/24هـــ ،برقــم االســتئناف /2/662س
لعــام  1437هـــ.)373 :
فالقضــاء الســعودي هنــا وجــد أن الدولــة التــي
أصــدرت احلكــم هــي األكثــر ارتباطـ ًا بالنــزاع لوقــوع
الواقعــة اجلنائيــة فيهــا ،وهــي الواقعــة التــي ترتبــت
عليهــا احلقــوق املدنيــة ،ولصــرورة احلكــم هنائيــا
فيهــا.
ونخلــص مــن ذلــك أن القضــاء الســعودي يف جانبــه
الثــاين الــذي عرضنــاه ،مل ينظــر إىل رشط عــدم
اختصــاص املحكمــة الســعودية نظــرة رفــض مطلــق
وال نظــرة قبــول مطلــق ،وإنــا ربــط الرفــض أو
القبــول بدراســة كل واقعــة عــى حــدة لبيــان املحكمــة
األكثــر صلــة بالنــزاع.
ثالث ًا :املحاوالت الفقهية لإلصالح
ســلفت اإلشــارة إىل أن الفقــه يف ظــل قانــون املرافعات
املــري امللغــى كان قــد طالــب بوضــع قيــد عــى
املــادة  1/493واشــرط عــدم اختصــاص املحاكــم
املرصيــة عــى األقــل يف بعــض األحــوال كــرط لتنفيذ
احلكــم األجنبــي ،وذلــك رغــم عــدم النــص عــى هــذا
الــرط ترشيعيــ ًا ،وكان الفقــه قــد قــدم حمــاوالت
لتحديــد األحــوال التــي يشــرط فيهــا هــذا الــرط
واألحــوال التــي ال يكــون فيهــا الزمــ ًا ،وعندمــا
صــدر قانــون املرافعــات احلــايل واشــرط هــذا الــرط
بشــكل مطلــق يف املــادة  1/298منــه ،قــام الفقــه
أيضــ ًا باعتــاد ذات حماوالتــه الســابقة للتقييــد مــن
إطــاق الــرط ،وكوســيلة لتجنــب الصياغــة املعيبــة
للــادة املذكــورة.
وســوف نعــرض هلــذه املحــاوالت الفقهيــة التــي
قــال هبــا الفقــه املــري باعتبارهــا تفســر ًا لنــص
املــادة  1/298مرافعــات مــري ،ويف ذات الوقــت

هــي تفســر لنــص املــادة  1/11مــن نظــام التنفيــذ
الســعودي .ويالحــظ أن هــذه املحــاوالت كتبــت يف
الفقــه املــري ،ولكننــا ســنحاول اإلشــارة إىل أرقــام
املــواد املناظــرة هلــا يف النظــام الســعودي ،ال ســيام وأهنــا
بينهــا تشــاهب ًا كــا قلنــا:
املحاولــة األوىل ( فهمــي 1980 ،م) :التفرقــة بــن
االختصــاص الوجــويب واالختصــاص اجلــوازي
وجوهــر املحاولــة يكمــن يف التفرقــة بــن نوعــن مــن
االختصــاص ،االختصــاص األصــي أو الوجــويب
أو اإللزامــي ،واالختصــاص اجلــوازي ،فالنــوع
األول مــن االختصــاص يتعلــق بالنظــام العــام ،ومــن
ثــم فــإذا صــدر حكــم أجنبــي يف منازعــة تقــع يف
االختصــاص الوجــويب للمحاكــم املرصيــة فــا يعتــد
بــه يف مــر وال يتــم تنفيــذه ،أمــا النــوع الثــاين مــن
االختصــاص فهــو ال يتعلــق بالنظــام العــام ،ومــن
ثــم يمكــن تنفيــذ احلكــم األجنبــي رغــم اختصــاص
املحاكــم املرصيــة باملنازعــة الصــادر فيهــا احلكــم مــا
دام هــذا االختصــاص جوازيـ ًا( .جيــب أال نخلــط بــن
تعلــق االختصــاص القــارص بالنظــام العــام وبالتــايل
امتنــاع تنفيــذ احلكــم األحنبــي ،وبــن فكــرة النظــام
العــام كفكــرة مســتقلة متنــع تنفيــذ احلكــم األجنبــي،
ففــي األخــرة يمتنــع تنفيــذ أي حكــم أجنبــي خمالــف
للنظــام العــام بعيــدا عــن بحــث فكــرة االختصــاص،
وجديــر بالذكــر أن النظــام العــام يف اململكــة العربيــة
الســعودية يقــوم عــى الرشيعــة اإلســامية ،لذلــك
رفــض ديــوان املظــامل تنفيــذ حكــم أجنبــي ألن
احلكــم صــادر بشــأن عقــد اتفــق الطرفــان فيــه عــى
تزويــد الرشكــة املدعيــة للمدعــى عليــه بأســطوانات
ودســكات مشــتملة عــى أغــان وموســيقا وهــي مــن
املحرمــات رشعــ ًا .انظــر حكــم االســتئناف بتاريــخ
 1430/1/16هـــ ،ورقــم االســتئناف/3 :إس4/
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لعــام  1430هـــ .3561: ،كذلــك رفــض تنفيــذ و ب ســعودي).
حكــم صــادر مــن إحــدى حماكــم الواليــات املتحــدة
األمريكيــة قــى باســتحقاق ا ُملدَّ عيــة جــزء مــن أمــوال  -5االختصــاص بمســائل الواليــة عىل املــال (م8/30
املدعــى عليــه نتيجــة لفســخ عقــد النــكاح يف حــن مرصي و /27د ســعودي).
أن النــكاح يف الرشيعــة اإلســامية ال يرتــب للزوجــة
– بانعقــاده أو انقضائــه – اســتحقاق ًا يف أمــوال زوجهــا  -6االختصــاص بمســائل اإلرث والدعــاوى املتعلقــة
ســوى الصــداق والنفقــة .حكــم االســتئناف بتاريــخ بالرتكــة (م 31مــري وليــس هلــا مقابــل يف النصوص
 1436/5/12هــ ,ورقــم /2/2149س لعام  1149السعودية).
هـ.)3199 :
وقــد حــدد صاحــب هــذه املحاولــة حــاالت  -7االختصــاص باإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة
االختصــاص الوجــويب واالختصــاص اجلــوازي( ،م 34مــري و م  29ســعودي).
حتديــد ًا قاطع ـ ًا وحرصي ـ ًا ،رافض ـ ًا وبشــكل قاطــع أن
تكــون هنــاك مرونــة يف هــذا التفرقــة ،وذلــك عــى ب :حاالت االختصاص اجلوازي يندرج حتتها:
النحــو التــايل:
 -1االختصــاص املبنــي عــى ضابــط جنســية املدعــى
أ  :حــاالت االختصــاص األصــي أو الوجــويب أو عليــه (م  28مــري و م  24ســعودي).
اإللزامــي ينــدرج حتتهــا مــا يــي:
 -2االختصــاص املبنــي عــى اخلضــوع االختيــاري (م
 -1االختصــاص املبنــي عــى موطــن أو حمــل إقامــة  32مــري و م  28ســعودي).
املدعــى عليــه يف الدولــة (م 29مــري و م 25
 -3االختصــاص باملســائل األوليــة والطلبــات
ســعودي).
العارضــة والدعــاوى املرتبطــة (م 33مــري و م 30
 -2االختصــاص املبنــي عــى وجــود موطــن خمتــار ســعودي).
للمدعــى عليــه يف الدولــة (م1/30مــري و 25
 -4االختصــاص املبنــى عــى أن الدعــوى معارضــة يف
ســعودي).
عقــد زواج يــراد إبرامــه يف الدولــة (م 3/30مــري و
 -3االختصــاص املبنــي عــى أن ألحــد املدعــى عليهــم م /27أ ســعودي).
موطنــ ًا أو حمــل إقامــة يف الدولــة (م 9/30مــري و
 -5االختصــاص بطلــب فســخ الــزواج أو التطليــق
 /26ج ســعودي).
أو االنفصــال اجلســاين (م 4/30مــري و /27ب
 -4االختصــاص املتعلــق بــال موجــود يف الدولــة أو ســعودي).
التــزام نشــأ أو نفــذ أو كان واجــب التنفيــذ فيهــا ،أو
بإفــاس أشــهر يف الدولــة (م 2/30مــري و /26أ  -6االختصــاص املتعلــق بطلــب نفقــة إذا كان
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املطلــوب لــه النفقــة مقيــا يف الدولــة (م 5/30مرصي
و /27ج ســعودي).
 -7االختصــاص بدعــوى نســب الصغــر الــذي يقيــم
يف الدولــة أو بســلب الواليــة عــى نفســه أو احلــد منهــا
أو وقفهــا أو اســردادها (م 6/30مــري و م /27د
ســعودي).
 -8االختصــاص بمســائل األحــوال الشــخصية متــى
كان املدعــي وطنيــ ًا أو أجنبيــ ًا متوطنــ ًا يف الدولــة،
وذلــك إذا مل يكــن للمدعــى عليــه موطــن معلــوم
يف اخلــارج أو كان القانــون الوطنــي هــو الواجــب
التطبيــق يف الدعــوى (م 7/30مــري و م  27هـــ
ســعودي).

ســبق.
والواقــع أن هــذا الــرأي ال خيتلــف كثــر ًا عــن فكــريت
االختصــاص القــارص واالختصــاص املشــرك ،إذ
مقتــى فكــرة االختصــاص الوجــويب أن حماكــم الدول
مجيعــ ًا غــر خمتصــة ،ومقتــى فكــرة االختصــاص
اجلــوازي هــو جــواز أن تكــون املحكمــة األجنبيــة
خمتصــة بجــوار اختصــاص املحاكــم املرصيــة ،وبالتــايل
يوجــه هلــذه املحاولــة ذات النقــد الــذي وجهنــاه
للتفرقــة بــن االختصــاص القــارص واالختصــاص
املشــرك ،وذلــك ألن قواعــد االختصــاص مفــردة
اجلانــب وال يمكنهــا أن حتكــم عــى اختصــاص حماكــم
الــدول األخــرى.

املحاولــة الثانيــة ( عبــد اهلل1986 ،م)  :تنفيــذ األحــكام
ويمكــن القــول بــأن هــذا الــرأي" يشــرط لتنفيــذ األجنبيــة اســتثناء العتبــارات املالءمــة
احلكــم األجنبــي يف الدولــة أال تكــون املحاكــم
الوطنيــة خمتصــة بالفصــل يف النــزاع الــذي صــدر فيــه وجوهــر هــذه املحاولــة يكمــن يف وضــع قاعــدة عامــة
هــذا احلكــم ،وطبيعــي أن يكــون اختصــاص املحاكــم واســتثناء عليهــا ،أمــا القاعــدة العامــة فمفادهــا عــدم
الوطنيــة الــذي حيــول دون تنفيــذ احلكــم األجنبــي جــواز تنفيــذ أي حكــم أجنبــي مــا دامــت املحكمــة
اختصاصــ ًا أصليــ ًا أو وجوبيــ ًا ،أمــا اختصــاص املرصيــة خمتصــة بموضوعــه ،واالســتثناء هــو جــواز
املحاكــم الوطنيــة بنظــر النــزاع جــواز ًا فليــس مــن ذلــك بنــاء عــى اعتبــارات املالءمــة .وهنــا يثــور
شــأنه أن حيــول دون تنفيــذ احلكــم األجنبــي يف الدولــة" التســاؤل حــول نطــاق إعــال كل مــن القاعــدة
واالســتثناء .وســوف نحــاول أن عبــارات صاحــب
( فهمــي 1980 ،م).
ويالحــظ أن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ هــذا الــرأي لكــي تســتوعب القانونــن املــري
الســعودي قــد أملحــت إىل ذات املعنــى يف املــادة  5/11والســعودي.
والتــي تقــول " ال جيــوز تنفيــذ احلكم أو األمــر األجنبي
يف القضايــا التــي تنفــرد باالختصــاص بنظرهــا حماكــم أ :نطاق إعامل القاعدة
اململكــة كالدعــاوى العينيــة املتعلقــة بعقــار داخــل
اململكــة" .والواضــح أن املنظــم الســعودي هبــذا يتعــن عــى القــايض – وفقــا لــرأي صاحــب هــذه
الشــكل يعتمــد التفرقــة بــن االختصــاص الوجــويب املحاولــة -أن يمتنــع عــن تنفيــذ احلكــم األجنبــي إذا
واالختصــاص اجلــوازي ،ويضــع مثــاالً واحــدا هــو صــدر يف نــزاع يدخــل يف اختصــاص املحاكــم الوطنيــة
الدعــاوى العينيــة املتعلقــة بعقــار ،ويمكــن أن نقيــس بنــاء عــى األســس اآلتيــة:
عــى هــذا املثــال بقيــة األمثلــة التــي تعرضنــا هلــا فيــا
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 -1إذا كان االختصــاص عــي أســاس تعلقــه بــال
كائــن يف الدولــة وســواء كان النــزاع داخــا يف نطــاق
األحــوال الشــخصية أو األحــوال العينيــة ،ألن دخــول
املنازعــات املتعلقــة بــال يف الدولــة يف اختصــاص
املحاكــم الوطنيــة أمــر هيــم ســامة املعامــات يف
الدولــة مــن حيــث مــا يكفلــه مــن تطبيــق القانــون
الوطنــي فيهــا.
 -2إذا كان االختصــاص مبنيــا عــى وقــوع الفعــل يف
الدولــة ،ألن ذلــك أمــر هيــم الســكينة العامــة أو األمــن
املــدين يف الدولــة مــن حيــث مــا يكفلــه مــن تطبيــق
القانــون الوطنــي فيهــا.
-3إذا كان االختصــاص مبنيــا عــى إفــاس أشــهر يف
الدولــة ،وذلــك لســامة املعامــات فيهــا.
 -4إذا كان االختصــاص يف مســألة أحــوال شــخصية
للوطنيــن وذلــك لضــان تطبيــق القانــون الوطنــي
فيهــا ،خاصــة وأنــه قــد ينعــدم االشــراك يف شــأهنا
مــا بــن القانــون الوطنــي وقانــون املحكمــة األجنبيــة
التــي أصــدرت احلكــم.
ب :نطاق إعامل االستثناء
جيــوز للقــايض أن يصــدر األمــر بالتنفيــذ ولــو كان
احلكــم األجنبــي صــدر يف نــزاع يدخــل يف اختصــاص
املحاكــم الوطنيــة يف احلالتــن اآلتيتــن:
 -1إذا كان النــزاع متعلقــا بعقــد نشــأ أو نفــذ أو كان
واجبــا تنفيــذه يف الدولــة وكان العقــد ال يتعلــق بــال
يف الدولــة ،ويغلــب أن يقــع هــذا الفــرض يف ميــدان
التجــارة الدوليــة ،وهــو مــا يــرر جــواز تنفيــذ
احلكــم ،وذلــك ألنــه يغلــب يف هــذا امليــدان أن تتــم
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العقــود بــن غائبــن ،وأن تكــون املنازعــات الناشــئة
عــن العقــد داخلــة يف اختصــاص أكثــر مــن دولــة،
كــا لــو دخلــت يف اختصــاص إحداهــا عــى أســاس
حمــل اإلبــرام ،ودخلــت يف اختصــاص األخــرى عــى
أســاس حمــل التنفيــذ ،وال شــك وفقــا هلــذا الــرأي أن
تيســر املعامــات الدوليــة يقتــي منــع يسء النيــة
مــن األفــراد مــن تعطيــل أداء العدالــة باعرتاضهــم
عــى طلــب تنفيــذ حكــم صــدر مــن حماكــم دولــة يف
حــدود اختصاصهــا ،يف إقليــم دولــة أخــرى بدعــوى
أن النــزاع يدخــل أيضــ ًا يف اختصــاص حماكــم هــذه
األخــرة.
 -2إذا كان احلكــم صــادر ًا يف مســائل األحــوال
الشــخصية لألجانــب متــى كان ال يتعلــق بــال
موجــود يف الدولــة ،ولــو كان النــزاع يدخــل أيض ـ ًا يف
اختصــاص املحاكــم الوطنيــة ،وذلــك ألن األغلــب أن
يصــدر هــذا احلكــم مــن حماكــم الدولــة ،التــي ينتمــي
إليهــا اخلصــم أو اخلصــوم ،وهــي مــن وجهــة العدالــة
أقــدر مــن املحاكــم الوطنيــة عــى الفصــل يف مســائل
أحواهلــم الشــخصية.
ويالحــظ أن صاحــب هــذه املحاولــة حــر تنفيــذ
األحــكام األجنبيــة املخالفــة الختصــاص املحاكــم
الوطنيــة يف نطــاق ضيــق هــو الدعــوى يف مــواد
األحــوال الشــخصية لألجانــب واملنازعــات املتعلقــة
بالعقــود مــا مل يكــن النــزاع يتعلــق يف أي مــن احلالتــن
بــال كائــن يف الدولــة.
والواقــع أن هــذه املحاولــة منتقــدة ،ألنــه كــا قــال
البعــض ( صــادق 2009 ،م) أقــام التفرقــة بــن
املنازعــات املتعلقــة باألحــوال الشــخصية لألجانــب
ومنازعــات العقــود مــن ناحيــة ،وبــن املنازعــات
التــي ال تتعلــق هبــذه املســائل مــن ناحيــة أخــرى،
فأجــاز تنفيــذ األحــكام األجنبيــة رغــم اختصــاص
املحاكــم الوطنيــة بالدعــوى يف احلالــة األوىل ،ومنــع
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تنفيــذ هــذه األحــكام مــا دامــت حماكــم الدولــة ختتص
بالنــزاع يف احلالــة الثانيــة .وال شــك أن هــذه التفرقــة
تفتقــر بدورهــا إىل الســند القانــوين الســليم .فليــس
مــن املقبــول أن يقــدر مــدى اختصــاص املحاكــم
األجنبيــة يف ضــوء قواعــد االختصــاص الوطنيــة.
فتقديــر مــدى اختصــاص املحكمــة األجنبيــة جيــب أن
يتــم وفقــا لقواعــد االختصــاص الــدويل الســائدة يف
الدولــة التــي تتبعهــا بــرف النظــر عــن اختصــاص
القضــاء الوطنــي بالدعــوى مــن عدمــه .ويف القــول
بغــر ذلــك إهــدار ملتطلبــات احليــاة الدوليــة .وحتــى
لــو قيــل بــأن قواعــد االختصــاص القضائــي الــدويل
تتعلــق بالنظــام العــام يف الدولــة ،وال جيــوز مــن ثــم
االتفــاق عــى خمالفتهــا ،إال أن التقيــد هبــذا املبــدأ جمالــه
تعيــن املحكمــة املختصــة برفــع الدعــوى .أمــا وقــد
رفــع النــزاع أمــام املحاكــم األجنبيــة رغــم اختصــاص
القضــاء الوطنــي بــه وصــدر بنــاء عــى ذلــك حكــم
فاصــل يف النــزاع فلــم يعــد هنــاك مــا يمنــع تنفيــذ
هــذا احلكــم يف الدولــة اســتجابة ملتطلبــات التعــاون
الدولـي.
املحاولــة الثالثــة :تنفيــذ األحــكام الصــادرة مــن حماكــم
أجنبيــة ذات صلــة وثيقــة بالنــزاع

والفاعليــة الدوليــة لألحــكام .فــإذا كانــت "الرابطــة
بــن الدولــة والنــزاع املطــروح وثيقــه بشــكل يفــوق
الصلــة بــن هــذا النــزاع وأيــة دولــة أخــرى تعــن
حينئــذ عــدم االعتــداد وباختصــاص حماكــم أيــة دولــة
أخــرى بنظــر نفــس النــزاع ،وبالتــايل عــدم الســاح
بتنفيــذ احلكــم األجنبــي الصــادر يف هــذا النــزاع .أمــا
إذا كانــت صلــة النــزاع الــذي صــدر بشــأنه احلكــم
األجنبــي ال تقــل وثوقــ ًا بالدولــة األجنبيــة عنــه
بالدولــة تعــن حينئــذ الســاح بتنفيــذ احلكــم األجنبــي
رغــم اختصــاص املحاكــم الوطنيــة بنظــر نفــس
النــزاع .ويمكــن القــول حينئــذ بوجــود مــا يمكــن
تســميته باالختصــاص املشــرك بــن املحاكــم الوطنيــة
وحماكــم الدولــة األجنبيــة التــي أصــدرت احلكــم"
( ريــاض وآخــر 1987 ،م -عبدالعــال 1992 ،م-
احلــداد1998 ،م)
ويضيــف البعــض هلــذا الــرأي أنــه ال جيــوز
االعــراض عليــه بحجــة أن النــزاع قــد يرتبــط ارتباطـ ًا
وثيقــ ًا بكلتــا املحكمتــن الوطنيــة واألجنبيــة ،ألن
مرونــة هــذا املعيــار ونســبيته تعطــي للقــايض الســلطة
التقديريــة لتقديــر أي مــن االختصاصــن يبــدو أكثــر
فاعليــة يف ضــوء ظــروف ومالبســات كل قضيــة ،فــإذا
قــدر أن املحكمــة األجنبيــة ترتبــط بالنــزاع بربــاط
مــادي وواقعــي أكثــر مــن ارتبــاط املحكمــة الوطنيــة
أجــاز تنفيــذ حكمهــا ،وإن وجــد أن املحكمــة الوطنيــة
هــي األكثــر ارتباطــ ًا منــع تنفيــذ احلكــم ( احلــداد،
 1998م.)205 :
والواقــع أن هــذا االجتــاه احلديــث هــو الــذي أخــذ
بــه جانــب مــن أحــكام القضــاء الســعودي ،والتــي
عرضنــا هلــا عندمــا عرضنــا حمــاوالت القضــاء
الســعودي لإلصــاح.

وهــذه املحاولــة هــي التــي يأخــذ هبــا أغلــب الفقــه
احلديــث ،وتنطلــق مــن حقيقــة واقعيــة ،وهــي أن
العالقــة طاملــا كانــت دوليــة ،فهــي تتصــل بأكثــر مــن
دولــة ،ونتيجــة لذلــك فقــد توجــد أكثــر مــن حمكمــة
خمتصــة بنظــر النــزاع اخلــاص الــدويل ،ويف جمــال تنفيــذ
األحــكام األجنبيــة يثــور التســاؤل :هــل يتــم تنفيــذ
األحــكام األجنبيــة رغــم اختصــاص املحاكــم الوطنيــة
بموضوعهــا ،أم يتــم االمتنــاع عــن تنفيذهــا بســبب
واهلل املوفق لكل خري،،،
اختصــاص املحاكــم الوطنيــة؟
جييــب البعــض عــى ذلــك مســتخدم ًا فكــرة النفــاذ
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 -4انتهينــا إىل أن املحــاوالت القضائيــة والفقهيــة يف
خامتة
مــر لتقييــد رشط عــدم اختصــاص املحاكــم الوطنيــة
انطلقــت دراســتنا مــن نــص املــادة  1/11مــن نظــام قــد جــاءت كلها حماطــة بقــدر مــن النســبية والغموض
واللبــس ،نتيجــة للصياغــة املعيبــة للنــص ،لذلــك
التنفيــذ الســعودي والتــي نصهــا كالتــايل:
– وكــا رأينــا – مل تكــن كل هــذه املحــاوالت بعيــدة
"  ...ال جيــوز لقــايض التنفيــذ تنفيــذ احلكــم واألمــر عــن متنــاول النقــد.
األجنبــي إال عــى أســاس املعاملــة باملثــل وبعــد
 -5انتهينــا إىل أن جانبــا مــن القضــاء الســعودي قــد
التحقــق ممــا يــأيت:
أحســن صنعــا يف حماولتــه إلصــاح عيــوب النــص.
- ١أن حماكــم اململكــة غــر خمتصــة بالنظــر يف املنازعــة
التــي صــدر فيهــا احلكــم أو األمــر ،وأن املحاكــم  -6انتهينــا إىل وجــوب إلغــاء رشط عــدم اختصــاص
األجنبيــة التــي أصدرتــه خمتصــة هبــا وفقــ ًا لقواعــد املحاكــم الوطنيــة ،واالكتفــاء بــرط عــدم خمالفــة
االختصــاص القضائــي الــدويل املقــررة يف أنظمتهــا" .احلكــم األجنبــي للنظــام العــام كصــام أمــان ضــد
األحــكام التــي قــد متــس الســيادة الوطنيــة أو تنتهــك
ويمكن تلخيص ما توصلنا له من نتائج كام ييل:
اعتبــارات النظــام العــام.
 -1انتهينــا إىل أن هــذا النــص يشــوبه الغموض وســوء
الصياغــة ،وإىل أن هــذا النــص قــد جــاء مــن رحــم  -7انتهينــا إىل عــدم جــواز تنفيــذ األحــكام األجنبيــة
تطــور تارخيــي مثــر يف قانــون املرافعــات املــري ،املخالفــة الختصــاص املحكمــة األجنبيــة التــي
وهــو مــا أوقــع القضــاء والفقــه يف حــرة ولبــس أصدرتــه ،لكــن انتهينــا إىل جــواز تنفيــذ األحــكام
األجنبيــة الصــادرة باملخالفــة الختصــاص القضــاء
وغمــوض واختــاف.
الوطنــي عــى األقــل يف بعــض األحيــان.
 -2أصــاب النــص عندمــا أوجــب لتنفيــذ احلكــم
األجنبــي أن يتأكــد القــايض الســعودي مــن اختصاص ومما يمكن أن نويص به يف هناية بحثنا هذا:
املحكمــة األجنبيــة وفقــا لقواعــد االختصــاص
القضائــي الــدويل يف قانــون املحكمــة األجنبيــة أوالً:
أننــا نقــرح أن يتــم تعديــل نــص البنــد ( ،)1مــن املادة
مصــدرة احلكــم.
 11مــن نظــام التنفيــذ الســعودي ،ليكــون كالتايل:
 -3جانــب الصــواب املنظــم عندمــا اشــرط يف الشــطر " ال جيــوز لقــايض التنفيــذ تنفيــذ احلكــم واألمــر
األول مــن البنــد ( )1مــن املــادة املذكــورة التحقــق مــن األجنبــي إال عــى أســاس املعاملــة باملثــل وبعــد
عــدم اختصــاص املحاكــم الســعودية كــرط لتنفيــذ التحقــق ممــا يــأيت:
األحــكام األجنبيــة ،وكان مــرد ذلــك يرجــع إىل تأثــر
نــص نظــام التنفيــذ الســعودي بنــص املــادة  -1 1/298أن املحاكــم األجنبيــة التــي أصدرتــه خمتصــة هبــا
طب ًقــا لقواعــد االختصــاص القضائــي الــدويل املقــررة
مــن قانــون املرافعــات املــري.
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يف قانوهنــا".

• ســامة ،أمحــد عبدالكريــم ( ،بــدون تاريــخ نــر)،
علــم قاعــدة التنــازع واالختيــار بــن الرشائــع أصــوالً
ثاني ًا:
أن يقــوم الباحثــون واملهتمــون مــن رجــال الفقــه ومنهج ـ ًا ،ط  ،1املنصــورة ،مكتبــة اجلــاء اجلديــدة.
والقضــاء بمراجعــة نصــوص األنظمــة الســعودية
والكتابــة يف كل مــا مــن شــأنه املســامهة يف تطويــر • صــادق ،هشــام 1985( ،م) ،التعليــق عــى أحــكام
النصــوص النظاميــة وبــا يتفــق مــع املبــادئ والقواعــد حمكمــة النقــض يف مســائل القانــون البحــري ،د،1
الدوليــة وبــا ال يتعارض مــع النظــام العام الســعودي .اإلســكندرية ،الفنيــة للنــر والتوزيــع.

• صــادق ،هشــام 2014( ،م) ،املطــول يف القانــون
قائمة املراجع
الــدويل اخلــاص ،اجلــزء األول ،تنــازع القوانــن،
• أبــو الوفــا ،أمحــد 2015( ،م) ،إجــراءات التنفيــذ يف املجلــد األول ،املبــادئ العامــة يف تنــازع القوانــن ،ط
املــواد املدنيــة والتجاريــة ،اإلســكندرية ،مكتبــة الوفــاء  ،2اإلســكندرية ،دار الفكــر اجلامعــي.
القانونيــة.
• صــادق ،هشــام 2014( ،م) ،مــدى حــق القضــاء
• احلــداد ،حفيظــة 1998( ،م) ،املوجــز يف القانــون املــري يف التخــي عــن اختصاصــه الــدويل بنظــر
الــدويل اخلــاص ،اإلســكندرية ،دار الفكــر اجلامعــي .املنازعــات املدنيــة والتجاريــة ،ط  ،1اإلســكندرية،
املركــز الــدويل للدراســات املتخصصــة والبحــوث
• ريــاض ،فــؤاد ،وراشــد ،ســامية 1987( ،م) ،والرتمجــة.
الوســيط يف تنــازع القوانــن وتنــازع االختصــاص
القضائــي الــدويل ،القاهــرة ،دار النهضــة العربيــة • .صــادق ،هشــام 1968 ( ،م)  ،تنــازع االختصــاص
القضائــي الــدويل ،ط  ،1اإلســكندرية ،دون نــارش.
• ريــاض ،حممــد عبــد املنعــم1933 ( ،م )  ،مبــادئ
القانــون الــدويل اخلــاص ،ط  ،3القاهــرة ،مطبعــة • صــادق ،هشــام 2009 ( ،م)  ،تنــازع االختصــاص
القضائــي الــدويل ،اإلســكندرية ،دار املطبوعــات
الرغائــب.
اجلامعيــة.
• زكــي ،حامــد ( ،بــدون تاريــخ نــر) ،أصــول
القانــون الــدويل اخلــاص املــري ،ط  ،4القاهــرة • ،عبدالعــال ،عكاشــة 2013 ( ،م) ،االختصــاص
القضائــي الــدويل وتنفيــذ األحــكام األجنبيــة،
مكتبــة عبــد اهلل وهبــة.
اإلســكندرية ،دار اجلامعــة اجلديــدة.
• ســامة ،أمحــد عبــد الكريــم2000 ( ،م ) ،فقــه
املرافعــات املدنيــة الدوليــة ،ط  ،1القاهــرة ،دار • عبدالعــال ،عكاشــة 2005 ( ،م) ،تنــازع القوانــن،
دراســة مقارنــة ،اإلســكندرية ،دار املعرفــة اجلامعيــة.
النهضــة العربيــة.
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• عبدالعــال ،عكاشــة 1992 ( ،م) ،تنفيــذ األحــكام
األجنبيــة بــن فكــريت االختصــاص القــارص
واالختصــاص املشــرك ،اإلســكندرية ،جملــة احلقــوق • Abu Al-Wafa, Ahmad, (2015 CE), Imple-
للبحــوث القانونيــة واالقتصاديــة ،كليــة احلقــوق – mentation Procedures in Civil and Com-
mercial Articles, Alexandria, Al-Wafa Leجامعــة اإلســكندرية ،العــدد الثــاين.
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Editorial

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.
Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences
are pleased to present Vo. 20. In this issue, the journal editorial board continue to apply the
journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers were subject to
scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of researchoriginality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and Ad.ministrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal
This issue consists of 6 research in different disciplines; Law (1), Arabic Language (1), Islamic
Studies (1), Educational Science (3).
Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to
bring this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive
your suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to
Allah blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting
for your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief
Prof. Abdullah Khalifah Alsuwaiket

Publishing Guidelines
I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era
of humanities and administrative in Arabic and
English languages, books review, summaries of
thesis, conference proceedings, forums as well
as related scientific activities.
2. The journal publishes original, innovative
work; which follows a sound methodology,
referencing and have a proper thought and
maintain language and style. Articles must not
be a part of thesis or books.
3. The author(s) must provide three printed copies
with a summary not exceeding (200) words.
Articles submitted in English should provide a
summary in Arabic language.
4. Research submitted for possible publication
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm.
In Arabic text, please use Lotus Linotype,
with font size 14 for the main text and 15 for
the title. In English texts, please use Times
New Roman, with font size 12 for the main
text and bold type 13 for the title. Also, use
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes
and Times New Roman size 10 for English
footnotes. Books reviews, reports and theses
should not exceed five pages.
5. The author should declare that the article
submitted to the journal should not have been
published before in their current or substantially
similar form, or be under consideration for
publication with another journal. Once the
article is to be accepted, it is not permitted to be
published in another journal.
6. All submissions are refereed and judged on
academic rigor and originality. Initial comments
are sent back to authors to carry out corrections
before the final acceptance of the articles.
7. The author will be notified of the decision
of accepting or rejecting of the article. The
submitted articles are the sole property of the
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles
in other sources without a written permission
from the editor-in-chief.
9. The author of accepted articles will receive a
complimentary author package of a hard copy
of the journal issue as well as (5) re-prints of the
article.

II. Technical Guidelines

1. A cover letter should be attached to the
submitted article requesting an opportunity
for possible publications. Details of each of
the contributing authors should be supplied;
as full name, title, the affiliation, postal
address and correct email address.
2. Tables and figures should fit the space
provided on the journal’ pages (12X18 cm).
3. Article files should be provided in Microsoft
Word format.
4. You should cite publications in the text using
the last named author’s name, followed
by the year (Smith, 2015). Page No. to be
added in case of quotation (Smith, 2015: 66).
(Smith et al., 2015), to be used when there
are two or more authors.
5. At the end of the paper a reference list in
alphabetical order should be supplied using
the surname. All references related to the
article to be included.
- For books Surname, Initials (year). Title
of Book. Publisher, Place of publication.
e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide,
Simon & Schuster, New York, NY.
- For journals Surname, Initials (year), “Title of
article”, Journal Name, volume, number, pages.
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R.
(2005).“Loyalty trends for the twenty-first
century”, Journal of Consumer Marketing,
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80.
6. Footnotes should be consisted and used only
if absolutely necessary and must be identified
in the text by consecutive numbers, enclosed
in square brackets.
7. Appendices go after the reference list.
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