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الــمـقـد مـة      

ألبــحــاث ا قــطــاع 

يستمر قطاع األبحاث بعادته السنوية المتمثلة في تنظيم يوم الملصق العلمي للعام األكاديمي 2014/2013، حيث يوفر 
ويقوم  العلمي.  والتبادل  االنفتاح  يسودها  أجواء  في  العلمية  وإنجازاتها  البحثي  نشاطها  لعرض  المناسب  المنبر  للكليات 
القطاع بتنظيم يومين منفصلين أحدهما للكليات اإلنسانية  والعلوم االجتماعية واآلخر للكليات العلمية،حيث تركز فعالية 
الملصق العلمي على جمع الباحثين من مختلف التخصصات والمجاالت العلمية في حدث واحد لتشجيع النقاش والحوار 
وتبادل اآلراء واالهتمامات،ولتعزيز فرص األفكار الجديدة وإنجاز األبحاث ذات التخصصات المتعددة. ويسعى القطاع 
من خالل يوم الملصق إلى تشجيع الكليات على االبتكار واإلبداع العلمي عبر األبحاث ذات األصالة والجودة العالية والتي 
تستحوذ على االهتمام وتحوز على التقدير والمكافأة لتميزها العلمي. ويمثل التنظيم السنوي لفعاليات الملصق العلمي طموح 
قطاع األبحاث نحو إنجاز هذا الهدف، حيث يحوز هذا الحدث على اهتمام الكليات ويستقطب مشاركاتها الواسعة فيه. وفي 
فعاليات هذا العام، اتخذ قطاع األبحاث خطوة إضافة إلثراء المحتوى العلمي ليوم الملصق من خالل تقديم محاضرتين 
بجائزة  الفائز  سيد،  فؤاد  أيمن  أ.د.  سيقدمهما  ، حيث   )KFAS( العلمي للتقدم  الكويت  مؤسسة  مع  والتنسيق   بالتعاون 
المؤسسة عن “الخطـط والتسجيـل الطبوغــرافي للمـدن”. وتحمل النـدوة األولـى عنــوان “تطور التأليف في الخطط من 
العربية، وستعقد في 18 مارس  الخليج والجزيرة  بالتعاون مع مركز دراسات  المرئي”  الموصف  إلى  الوصف األدبي 
2014 في القاعة الدولية – كلية العلوم االجتماعية، بينما جاءت الندوة الثانية بعنوان “خزائن الكتب في مصر حتى إنشاء 
الكتبخانة الخديوية”، وستعقد في19 مارس 2014 في قاعة السيمنار – مبنى د. عبد اهلل العتيبي في كلية اآلداب. وفي 
هذا العام، يغطي نشاط كليات اإلنسانيات والعلوم االجتماعية مجاالت بحثية متعددة احتواها 33 ملصقًا علميًا لعرض أهم 
المواضيع المتناولة في قطاع اإلنسانيات والعلوم االجتماعية خالل العام 2014/2013. ويجمع الحدث 5 كليات لعرض 
ملصقات(،   10( والتربية  ملصقات(،   5( اإلدارية  والعلوم  ملصقات(،   5( اآلداب  كليات  البحثية وهي  منجزاتها  أحدث 

والشريعة والدراسات اإلسالمية )10 ملصقات( ، والعلوم االجتماعية )3 ملصقات(.

ويقدم هذا اإلصدار نماذج مصغرة للملصقات المعروضة في يوم الملصق الخاص بالكليات اإلنسانية والعلوم االجتماعية 
الذي سيتم في 18 مارس 2014 في الصالة الرياضية في كلية اآلداب، موقع كيفان الجامعي. ويعقد الحدث تحت رعاية 
وحضور أ.د. عبد اللطيف البدر ،مدير جامعة الكويت، وبتنظيم  وإشراف  قطاع األبحاث، وسط حضور متميز من نواب 
وغيرهم.  العليا  الدراسات  وطلبة  والباحثون،  التدريس،  هيئة  وأعضاء  المساعدون،  والعمداء  الكليات  وعمداء  المدير، 
وستعرض الملصقات أبعاد إبداع الباحثين في الكليات اإلنسانية والعلوم االجتماعية  من خالل أبحاثهم التي تتميز باألصالة 
ومتطلبات  المعاصرة  الحياة  بحقائق  المتعلقة  والموضوعات  القضايا  مختلف  تناولت  حيث  العالية،  والجودة  واالبتكار 
المجتمع واهتماماته،مما يوفر مادة خصبة للحوار والنقاش وتبادل اآلراء واستكشاف األفكار الجديدة ذات االهتمام المشترك 

بين الباحثين.

ويتمثل الهدف من إقامة القطاع لهذه الفعاليات في سعيه الدائم نحو تشجيع الكليات على توحيد جهودها إلنجاز األبحاث 
المتقدمة ذات القيمة العلمية العالية للدولة والمجتمع، حيث تشكل أيام الملصق العلمي فرصة مالئمة للباحثين للتواصل 
انتشارًا  األبحاث  قطاع  ويرصد  المتقدمة.  والدراسات  األبحاث  إلنجاز  المختلفة  تخصصاتهم  بين  التعاون  روابط  وبناء 

ii
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التعاون  أمام  األبواب  يفتح  مما  المختلفة،  والتخصصات  والباحثين  الكليات  بين  والبحثية  العلمية  للثقافة  واعدًا  تدريجيًا 
العلمي والبحثي،ويسهم في رفع جودة البحث العلمي في جامعة الكويت. ويمثل التنظيم السنوي ليوم الملصق العلمي لقطاع 
اإلنسانيات تحرك القطاع في هذا االتجاه، حيث يسهم في تسليط الضوء على القدرات والجهود العلمية والبحثية لهذه الكليات 

وإسهامها المتميز في التقدم العلمي في جامعة الكويت.

وفي ضوء هذا الهدف،يأتي يوم الملصق العلمي للكليات اإلنسانية للعام 2014/2013 ليقدم خالصة اإلبداع العلمي والبحثي 
ألعضاء هيئة التدريس،والمدرسون المساعدون، وطلبة الدراسات العليا في قطاع اإلنسانيات والعلوم االجتماعية. وسيتم 
لذلك، سيتم  العلمية.  التشجيعية ألفضل األبحاث والملصقات  الجوائز والمكافآت  تقديم  الفعالية من خالل  تعزيز قيمة هذه 
عرض جميع الملصقات على لجنة فنية متخصصة تم تشكيلها الختيار أفضل ثالثة ملصقات اعتمادًا على جودتها وقيمتها 

العلمية،حيث ستمنح الجوائز تحت فئات أعضاء هيئة التدريس،والمدرسون المساعدون، وطلبة الدراسات العليا.

ليكون مرجعًا عمليًا في  العلمية،  الملصقات  الكليات اإلنسانية من خالل  البحثي في  النشاط  نبذة عن  ويقدم هذا اإلصدار 
متناول الكليات والباحثين المهتمين بتوسعة آفاقهم العلمية والبحثية عبر استكشاف الفرص الجديدة إلنجاز األبحاث المتقدمة 

والمبتكرة.

مارس 2014                                                                                                      أ.د. حسن السند
                                                                                                                 نائب مدير الجامعة لألبحاث
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اآلداب 

ألبــحــاث ا 3قــطــاع 

R esearch  Sector Scientific Poster Day
March 18, 2014 A r t s  

يعقوب يوسف يعقوب. أ،إبراهيم محمد نصير. أ
جامعة الكويت–ة اآلدابــيــلــك-ركز تدريس اللغاتم

مدى استخدام اللغة العربية الفصحى في مهارة المحادثة لدى طالب وحدة
اللغة العربية للناطقين بغيرها بمركز تدريس اللغات بجامعة الكويت

وبذلك تكون فصحى التراث في قمة هرم االستعماالت اللغوية، وهي لغة القران الكريم والحديث الشريف وعيون األدب العربي حتى 
القرن الرابع الهجري، بينما تأتي فصحى العصر في المستوى الثاني، وهي التي تشكلت من عوامل عديدة ذات صلة وثيقة بفصحى 

وتأتي عامية األميين في المستوى الخامس، وهي التي تستحوذ على النسبة الكبرى من حيث . التراث من حيث اإلعراب والتراكيب 
التي تراعي قواعد اللغة العربية الفصحى نحوا "وتسمى الفصحى أيضا باللغة العربية الفصيحة ). سعد مصلوح(عدد متحدثيها 
)691: حنفي الحاج و صوفي بن مان " (وصرفا وبالغة

مصطلحات الدراسة:
1. وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها : 

وهي وحدة خاصة بتعليم اللغة العربية للطالب غير العرب، وتقدم برنامجا خاصا في تدريس اللغة العربية بمستويات أساسية ثالثة؛  
ومدة دراسة البرنانج عام دراسي كامل ، . ، فالمستوى المتقدم ) المتوسط ( ؛ فالمستوى الثاني )االبتدائي(المستوى األول : هي 

وهي من أقدم وحدات اللغة التي اهتمت بتعليم اللغة العربية . يبدأ عادة من شهر سبتمبر إلى شهر أغسطس . بواقع ثالثة فصول 
.لغير العرب 

2. الطالب غير العرب  :

ويطلق عليهم أيضا طالب . ولغتهم األم ليست العربية . وهم طالب من دول غير عربية ، من جنسيات مختلفة ؛ من قارات العالم 
وقعا مريحا ) غيرالعرب(وتفضل الدراسة بتسميتهم بالطالب غير العرب بدال من الطالب األجانب ؛ حيث إن للفظة . المنح الدراسية 

).األجانب ( على مسمع الطالب الذي يستشعر باإلقصاء فيما لو أطلقت عليه لفظ 

3. اللغة العربية الفصحى ( المعيارية) :

اللغة المعيارية السائدة في منطقة ما في الوقت الحالي هي نتاج تغيرات وتقدم وتراجع ومد وجزر من حيث مجال المتحدثين بها 
. وأعدادهم

وفي هذه الحالة فإن الحديث بالعربية الفصحى هي اللغة المعيارية لكل البالد العربية  رغم تعدد لهجاتها ؛ حيث  يذكر هوجن أن اللغة 
واللغة المعيارية هي الفصحى التي اتفق ) . 51-49: جغرافيا اللغات (النموذجية ال يمكن اختيارها دون موافقة المجتمع حتى تستقر

وقد قسمت العربية الفصحى إلى مستويات وفقا لزمانها . عليها العرب المتحدثون بها في مناسباتهم الرسمية في الوقت الحالي
.3ومكانها وعدد المتحدثين بها، ووضعت داخل هرم بحسب استعماالتها شكل 

عدد األسئلةورـــــــــــالمح
10استخدام اللغة

10عدم استخدام اللغة/ سبب استخدام 
10)المكان ( مصادر استخدام اللغة 
30المجموع

محاور االستبانة) 1(شكل رقم 

جدول نسب توزع الطالب) 2(شكل رقم 

فصحى
التراث

فصحى العصر

عامية المثقفين
عامية المتنورين

عامية األميين

هرم االستعماالت اللغوية في الوطن العربي3شكل 

4. اللهجة العامية ( اللغة الدارجة ) :
واللهجات كما . وتسمى باللهجة المحلية أوالمحكية أو اللغة الدراجة التي يتحدث بها عموم الناس في ما بينهم في األسواق والبيوت 

وهي مختلفة من منطقة إلى أخرى ؛ فهناك لهجة الخليج ولهجة اهل الشام ولهجة اهل . يراها كثير من اللغويون أنها أصل اللغات 
وتتميز لهجة اهل الخليج بأنها قربية إلى اللغة العربية . المغرب ، واللهجة المصرية هي أكثر اللهجات انتشارا بين الدول العربية 

.الفصحى من حيث مفرداتها وأسلوبها 

5. المحادثة : 
وتتضمن  . الكتابة والقراءة والمحادثة واالستماع ، وتسمى بمهارة الكالم أيضا : وهي مهارة من المهارات اللغوية األساسية األربعة 

أصل اللغة اإلنسانية منذ أن وجد البشر على هذه -كما هو االعتقاد الراسخ –وهي . المحادثة هنا المحادثة باللغة العربية الفصحى 
. وهي المهارة األكثر طلبا لدى الراغبين بتعلم لغة ثانية في برامج تعليم اللغات األجنبية . البسيطة 

6. البيئة الجامعية :
والبيئة الجامعية خير . وهي المحيط الجامعي بما فيه من مباني الكليات وجموع الطالب الدارسين ، وتسمى أيضا بالحرم الجامعي 

). 457: الطيان ( مكان لمزاولة التحدث بالفصحى ؛ حيث ترتفع سوية الكالم لتالئم المعاني السامية التي تليق بلغة العلم وأهله 

الدراسات السابقة :
قد ُتعدُّ هذه الدراسة من الدراسات األولى في دولة الكويت، والتي ركزت على هدف محدد مباشر بمدى استخدام اللغة العربية 

الفصحى في المحادثة  لدى طالب غير عرب ؛ حيث ركزت الدراسات المتوفرة ذات الصلة بحقل تعليم اللغة العربية على معرفة 
صعوبات تعلم اللغة العربية تارة، وطرق تدريس اللغة العربية ووجوب اختيارها تارة أخرى، ومشكالت تعلم اللغة العربية وتحدياتها 

. تارة ثالثة
ويمكن تفسير ذلك بأن وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها هي الوحدة الرسمية الوحيدة في جامعة الكويت الجامعة الرسمية الوحيدة 

.أيضا في دولة الكويت؛ مما يصعب وجود دراسات مماثلة لذات الهدف
وهي دراسة قديمة قد أشارت إلى أن ). 39:الجردلي (ومن تلك  الدراسات الميدانية المتوفرة  دراسة الدكتور عز الدين الجردلي 
على اتجهات ) 2004: ريما الجرف (بينما ركزت دراسة . استخدام اللغة العربية الفصحى هي مشكلة قديمة جدا بسبب عوامل عديدة

.الطالب العرب نحو اللغة العربية الفصحى واللغة اإلنجليزية 
ولم تعتد هذه الدراسة بدراسات أجنبية ميدانية أخرى؛ حيث إنها  ُأجريت في دول غير عربية ال تستخدم اللغة العربية في مجتمعاتها 

.على الرغم من صلة تلك الدراسات بحقل تعليم اللغة العربية وتعلمها 

نتائج الدراسة ومناقشتها : 
.ةيركز هذا القسم من الدراسة على عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها وفقًا الستجابات أفراد عينة الدراس

أوًال : النتائج المتعلقة بالمحور األول 
.ىتنص أسئلة المحور األول على مدى استخدام اللغة  العربية الفصح

إالالفصحىالعربيةاللغةيستخدمونالبغيرهاللناطقينالعربيةاللغةوحدةطالبأنيتبين)3(رقمالجدولفيالموضحةللنتائجوفقًا
النفسياالتجاهوهذا،)%61(المحادثةفيالفصحىالعربيةاللغةيفضلونذلكمعو،)%45(معهمالفصحىيتحدثمنمع

.)%73(المواقفبعضفياللهجةيستخدمونأنهممنالرغمعلىالعربيةنحوإقبالهممنيعززاإليجابي
العربيةاللغةيفهمون%53نسبتهماهناكبينما،االجتماعيالتواصلشبكةفياإلنجليزيةاللغةتستخدم%43الىتصلنسبةوهناك

إليهايلجأالتياللغويةالثنائيةهذهمرديكونأنويمكن.اإلنجليزيةاللغةمعهايستخدمواأنيريدونالواقعفيولكنهم،الفصحى
اللغاتمتعددةشبكةأنهاأيبها،يرغبلغةأياستخدامالمستخدمعلىتيسراللغاتمتعددةاالجتماعيالتواصلشبكةأن–الطالب
      .كلهللعالمموجهة

التحدثفيوكذلك)%53(محاضراتهمفيالفصحىالعربيةاللغةيستخدمونالعربيةاللغةمقرراتمدرسيبأنالطالبمعظموأقر
   .)%53(اإلنجليزيةواللغةالفصحىالعربيةاللغةيستخدمونبينهمفيماالطالبلكنإليهم،

%النسبة العددآسياأورباأفريقياؤالــــــــــــــــــالسالرقم

%36142345أستخدم اللغة العربية الفصحى مع من يتحدث الفصحى1
%48193161أفضل شخصيًا أن أتحدث الفصحى2
%511213773أستخدم اللهجة العامية في بعض المواقف3

أس��تخدم ) االنترن��ت ( ف��ي ش��بكة التواص��ل االجتم��اعي 4
%14172243االنجليزية

أفه���م اللغ���ة العربي���ة الفص���حى لك���ن أري���د أن أس���تخدم  5
%65162753اإلنجليزية معها

%46172753مدرسو مقررات اللغة العربية يستخدمون الفصحى6

%36182753يستخدم أصدقائي اللغة الفصحى واللغة اإلنجليزية7
%411254078ال تستخدم أسرتي اللغة الفصحى8
%06212753يستخدم أصدقائي اللغة الفصحى نادرًا9

أواف���ق عل���ى  تش���جيع أص���دقائي عل���ى دراس���ة اللغ���ة     10
%2591631الفصحى بجامعة الكويت

جدول أسئلة المحور األول) 4(شكل رقم 

كما . ويفسر تساوي النسبتين بأن كال الطرفين يستخدم لغة تساعد على التواصل السريع من جانب وعلى فهم الطرف اآلخر من جانب آخر 
.أن النسبة تظهر اتجاها إيجابيا نحو اللغة العربية الفصحى على الرغم من استخدام الطالب ثنائية لغوية في ذات الوقت 

لكن الالفت للنظر أن من يستخدم اللغة العربية . ، وهذا أمر بديهي %)78(وأقر معظم الطالب أن أسرهم ال تستخدم اللغة العربية الفصحى 
إال ) نادرا(الفصحى بين األصدقاء هم الطالب األفارقة؛ فعندما سئل الطالب عن استخدام اللغة العربية الفصحى بينهم كانت معظم اإلجابات

ن ،إجابات الطالب األفارقة ، فقد كانت إجاباتهم باإليجاب؛ ويرجع السبب حسب اعتقاد الدراسة أن معظم أسر الطالب األفارقة هم من المسلمي
.ويقرؤون القرآن الكريم مما يسهل عليهم التحدث إلى أبنائهم باللغة العربية الفصحى

وهي نسبة طبيعية حيث إن الطالب . على تشجيع أصدقائهم على دراسة اللغة العربية الفصحى بجامعة الكويت%) 31(ووافق ثلث الطالب 
.ليسوا عربا ويستخدمون لغات عديدة ألن أصدقاءهم من جنسيات أجنبية ذات ثقافات واتجاهات متنوعة

ثانيًا : النتائج المتعلقة بالمحور الثاني 
.تنص أسئلة المحور الثاني على بيان دوافع الطالب غير العرب نحو استخدام اللغة العربية الفصحى

والتي تبين أن مراحل تعليم الطالب األجانب كان فيها تدريب على استخدام اللغة العربية ) 6(وفقًا للنتائج الموضحة في الجدول رقم  
.%)41(الفصحى واإلنجليزية 

من الطالب قد درسوا اللغة العربية الفصحى ألكثر من سنتين ، وكانت دراستهم تشمل الكويت وبالدهم أيضا %) 47(وكان ما نسبته 
يشاهدون  ويتابعون برامج التلفاز المذاعة باللغة العربية الفصحى، وكذلك  كانت البيئة %) 35(إضافة إلى ذلك كان ما نسبته %) . 65(

%). 51(الجامعية من المصادر التي كانت تساعدهم على استخدام اللغة العربية الفصحى 
من الطالب بأن الكويت بلد مشجعة على التحدث باللغة العربية الفصحى، لكن الحقيقية أن الطالب األجانب كانوا %  37وأقر ما نسبته 

%) .59(ويفهمون اللغة العربية الفصحى عند التحدث إلى األستاذ فقط يركزون على التحدث باللغة العربية الفصحى مع األستاذ،
وهذا األمر يلقي على عاتق األستاذ مسؤولية كبيرة ؛ حيث  يجب عليه تعويد الطالب األجانب لالستماع والحديث مع أطراف أخرى في 

.العملية التعليمية
، وهي نسبة تبين اهتمام الطالب بالقواميس %)61(وفي النهاية وافق الطالب على أن هناك استفادة كبيرة من القواميس العربية 

. العربية التي بدأت تجتذبهم نحو تعلم اللغة العربية الفصحى
في صالح استخدام عبارات مفيدة للتحدث باللغة %) 63(أما بالنسبة إلى مدى استفادتهم من مقررات اللغة العربية  فقد جاءت النسبة 

.العربية الفصحى، وهذه النسبة مشجعة على مواصلة برنامج تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها والعمل على تحسينه

:  توصيات الدراسة 
:  فإن الدراسة تقترح بعضا من التوصيات اآلتية –بناء على نتائج االستبانة 

زيادة التعاون بين القائمين على برنامج تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها وبها من جانب ، والجهات الثقافية ذات الصلة من 1.
.جانب آخر 

اتساع الدور الذي يقوم بها مدرسو وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الكويت من حيث مشاركتهم طالبهم خارج القاعة 2.
.الدراسية 

ضرورة مشاركة جميع الطالب غير العرب  في الفعاليات الثقافية في المجتمع الكويتي على أن تكون تلك المشاركات جزءا من 3.
.النشاط المعتمد في المنهج المقرر

.تكثيف الزيارات الميدانية واللقاءات العامة مع متحدثين باللغة الفصحى سواء داخل  الجامعة أو خارجها 4.

.  تنظيم لقاءات ثقافية بين مركز تدريس الغات وجهات ومؤسسات ومراكز ثقافية داخلية وخارجية 5.

.مشاركة مدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها في دورات تدريبية تأهيلية تزيد في كفاءتهم ومهارتهم التدريسية 6.

 ASPتصميم مقررات ذات مستويات محددة بمهارة المحادثة ذات أغراض خاصة 7.

وجوب إيالء العناية الخاصة بصناعة المعاجم العربية وقواميس اللغة ؛ حيث إنها تمثل رافدا حيويا يعزز برامج تعليم اللغة العربية 8.
.فتوفر قواميس عربية تساند تلك المهارات يسهم إيجابا في اتجاهات الراغبين بتعلم اللغة العربية . في مهاراتها األساسية 

إجراء مزيد من البحوث والدراسات الوصفية والميدانية في حقل تعليم اللغة العربية لتسليط الضوء على جوانب المهارات اللغوية 9.
.التي تسهم في نشر العربية بطرقة عميلة تواكب عصرنا الحالي

المصادر  العربية
الوسائل التعليمية لحل المشكالت اللغوية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وقائع ندوات تعليم ). 1985(األلوائي، محيي الدين .  1

.59-49:اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الثالث، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض
بحث ميداني حول فروع اللغة بين قطاع من طالب البعوث ، وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير ) . 1985(الجردلي ، عز الدين .  2

.50–31: الناطقين بها ، الجزء الثالث، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض 
)  علم السياسة ( صعوبات تعلم اللغة العربية لدى طالب العلوم اإلنسانية ) . 2007( جمسوري محمد شمس الدين ، ومهدي مسعود .  3

، اتحاد المدرسين للغة )اللغة العربية واألدب اإلسالمي منهجا وتطورا(في الجامعات اإلسالمية العالمية بماليزيا ، المؤتمر الدولي 
.1127: العربية ، باندونج ، إندونيسيا 

نمط الغة بوصفها آلية لغوية حديثة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، اتحاد المدرسين للغة العربية في ) . 2009(الجميل ، شمس .  4
.  236–235:إندونيسيا، اللغة العربية من المنظور الثقافي واالجتماعي ، المجلد األول ، أولي النهى ، إندونيسيا 

ثانية  بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا ، اتحاد دور المعلم في تعليم اللغة العربية بوصفها لغة) . 2009( حامد ، محمد أحمد صالح .  5
205:الدرسين للغة العربية في إندونيسيا ، اللغة العربية من المنظور الثقافي واالجتماعي ، المجلد األول ، أولي النهى ، إندونيسيا 

–207.
دراسة تطبيقية ، اتحاد الدرسين للغة العربية في –األخطاء التركيبية في اللغة العربية للطالب اإلندونيسيين ). 2009(حجازي ، أحمد 6.

.44-43: إندونيسيا ، اللغة العربية من المنظور الثقافي واالجتماعي ، المجلد األول ، أولي النهى ، إندونيسيا 
تخطيط اللغة العربية في السياسة اللغوية بالجامعات الماليزية في عصر العولمة،  ). 2009(حنفي بن دولة الحاج وصوفي بن مان .  7

:  اتحاد المدرسين للغة العربية في إندونيسيا، اللغة العربية من المنظور الثقافي واالجتماعي، المجلد األول، أولي النهى ، إندونيسيا 
691.

.36–32: اللغة العربية ، معناها ومبناها ، عالم الكتب ، القاهرة، مصر ) . 1998( حسان ، تمام .  8
العربية وطرائق اكتسابها، اتحاد المدرسين للغة العربية في إندونيسيا ، اللغة العربية من المنظور ) . 2009(الطيان ، محمد حسان .  9

) .457( و) 243-242: (الثقافي واالجتماعي، المجلد األول، أولي النهى، إندونيسيا 
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:مجتمع الدراسة وعينتها 

وتم تطبيق .  يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها بمركز اللغات بكلية اآلداب

.2013–2012في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2013االستبانة  في شهر أبريل من عام 

وهذا يعني أن الطلبة قد درسوا اللغة العربية منذ ستة أشهر؛ حيث يبدأ برنامج تعليم اللغة العربية في شهر سبتمبر من 

.كل عام ، ولمدة عام جامعي واحد،  بواقع ثالثة فصول دراسية بما فيها الفصل الصيفي 

طالبًا وطالبة من طالب وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها ؛ وهم من ) 51(وتتألف عينة الدراسة بصورتها النهائية من 

.)2( أفريقيا وأوربا وآسيا، كما هو مبين في جدول رقم : ثالث قارات 

:  مقدمة الدراسة 
لة مشككان الفتا للنظر في كتب تعليم وتعلم اللغة العربية  للناطقين بها وبغيرها أن تحدي تعليم اللغة العربية الفصحى ال يزال قائما، وأن 

استخدام  العربية الفصحى أمام اللهجات العامية تارة وأمام  اللغات األجنبية تارة أخرى التزال عالقة بين نظريات تعليمية من جانب 
أن -كما تراها هذه الدراسة -وإن عولمة الفصحى الغاية المنشودة منذ آماد بعيدة ال تتحقق إال بعد . وتطبيقات عملية متفاوتة من جانب آخر

.  ُتعوَلم أوال في وطنها األم  درسا وتدريسا ولغة حياة الناس؛ كل الناس وليس فئة معينة 
ورغم استحالة هذا التصور؛ وعلى الرغم من االعتقاد السائد بأن الدرس اللغوي ينتهي داخل قاعة الدرس؛ وأنه ال توجد خارجها بيئة  

من مسار : تحتضن العربية الفصحى؛ وانطالقا من إيمان هذه الدراسة الراسخ بأن الفصحى يمكن أن ُتنَقذ من بوابة لغة التواصل اليومي أي
التواصل بالمحادثة؛ وذلك استنادا إلى حقيقة تاريخية ظاهرة  أن أسلوب التدريس منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا كان مرتكزا على طريقة 

؛ فكثير من اللغات القديمة لدى )117:حسن ظاظا (فالمحادثة كالم، والكالم أصل اللغة وأصل المهارات اللغوية األخرى . المحادثة الشفهية
تم م يكثير من القبائل البشرية في آسيا وأفريقيا ال تزال تتواصل عبر المحادثة، وأن معظم العلماء يتفقون على أن معظم لغات العالم حاليا ل

بالعربية الفصحى ) المحادثة(فإن الدراسة هذه تسلط الضوء على استخدام مهارة -) 10-9جغرافيا اللغات (وضع نظم كتاباتها إال حديثا 
لدى طالب غير عرب، وهي مهارة توطد حلقات العالقة اإلنسانية التي يجب أن ُتتاح  بأي شكل  في عصرنا الحالي  إن أردنا تحقيق مفهوم 

.حوار الحضارات
، وهو في تعريفه هذا يمكن  اإلشارة  إلى أن أن لفظة " أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"يعّرف اللغة  أنها " ابن جني"فهذا 

اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيه : " وهذا ما يشير إليه ابن خلدون عندما يقول . إنما هي أصوات التحادث باللغة بالدرجة األولى ) أصوات(
) .443-442:الطيان " (نقصانها , بالصناعة ، إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني ، وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أ

، والمحادثة هي النشاط )33: تمام حسان (والكالم في جوهره نشاط وحركة وعمل ) . 13: جمسوري ومهدي (واللغة في أساسها صوتية 
يقول هايري كاي . تحدث باللغة أوال ثم تحدث عنها ثانيا : العملي األبرز وضوحا للغة ما ، والتي تترجم تطبيق نظرية التعليم والتعلم القائلة 

)Hayriye Kayi ( إن تدريس المحادثة أمر حاسم قاطع في تعلم لغة ثانية ، منها يتعلم القوالب الثقافية  في سياقات  ثقافية اجتماعية ال ُتلحظ
بصورة أوضح في مهارات الكتابة والقراءة ؛ فمن خالل ممارسة التحدث باللغة تتضح معالم كثيرة من قواعد اللغة وأساليبها السياقية 

فإذا أردت نشر لغة ال تتحدث . االجتماعية والثقافية دون الحاجة المباشرة إلى إعداد وتخطيط دروس خاصة بتلك القواعد وتلك األساليب 
.  عنها، وإنما تحدث بها 

أداة األجداد في نشر اللغة العربية في أصقاع بعيدة كالجزر اإلندونبسية وجزر الماليو وبالد الشرق األقصى؛ " المحادثة الشفهية"لقد كانت 
.وهذا األسلوب هو ما تحاول الدراسة أن تسلط الضوء عليه). 224-223:عقيل (فلقد كانت أسلوبهم في تعليم اللغة العربية 

:مشكلة الدراسة 
في ُيعد االهتمام بنشراللغة العربية والمحافظة عليها من األولويات الشعبية في الوطن العربي من جانب ، وأولوية يجب وضعها في االعتبار 

فلغة الدول العربية الرسمية  هي العربية الفصحى ، ولغة التعليم في معظم الجامعات العربية هي العربية . الجامعات العربية من جانب آخر 
ومن هذا المنطلق كان ال بد من التعّرف إلى مدى جدوى تضمين . أيضا ، وفي بعضها اآلخر هي اللغة الثانية إلى جانب الفرنسية واإلنجليزية 

برنامج تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها بمقررات ذات أغراض محددة في تدريس اللغة العربية للطالب غير العرب خاصة في مجال 
وعليه سلطت الدراسة الضوء على مشكلة  مدى استخدام اللغة العربية الفصحى لدى الطالب غير العرب بمركز تدريس اللغات . المحادثة  

.بجامعة الكويت 

:أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام اللغة العربية الفصحى لدى الطالب غير العرب ، ومعرفة دوافعهم وما يواجهونه من صعوبات 

.أو معوقات ؛ لدراستها  ، ومعرفة سبل تطوير برنامج تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها خاصة في مهارة المحادثة 

:  أسئلة الدراسة 
:تجيب هذه الدراسة عن األسئلة اآلتية 

ما مدى نسبة استخدام اللغة العربية الفصحى  في المحادثة لدى طالب وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها ؟
   ما الصعوبات التي يواجهها الطالب غير العرب بجامعة الكويت لدى استخدامهم اللغة العربية الفصحى في االمحادثة ؟
ما دوافع الطالب غير العرب الستخدامهم اللغة العربية الفصحى في المحادثة ؟

:أهمية الدراسة 

والممارسة مبدأ أساس من مبادىء التعلم ؛ بحيث يؤدي إلى أن تصبح اللغة أداة إيجابية تسهل . المحادثة نشاط لغوي ، وتعني الممارسة 
حينما يقول إن طالبه )  ( Grace Stovallوهذا ما أشار إليه غريس ستوفال ) .  9: فتحي يونس ( على الطالب أن يتقبلها  في أثناء تعلمه 

ويمكن إيجاز هذه األهمية  في ما . يعّرفون اللغة بأنها اتقان لمهارة المحادثة ؛ فالمحادثة هي التي تحقق اللغة أكثر من المهارات األخرى 
:يأتي 

أن مهارة المحادثة ذات أهمية كبرى ، يجب تسليط الضوء عليها ؛ كونها أصل المهارات اللغوية ، يمكن أن تسهم في نشر اللغة العربية 
.  الفصحى في نفوس أبنائها ومحبيها والراغبين في تعلمها 

وتتأتى كذلك من كون اللغة العربية لغة التعليم في جميع مراحل التعليم الرسمي ، وكونها لغة رسمية ترتفع هامتها في مصاف لغات األمم 
وهي في كل تلك المجاالت ُتعدُّ . ن كل عام تكريما وتقديرا لها من ديسمبر م15هو المتحدة المعتمدة رسميا ، والتي اعتمد لها يوما عالميا 

).236: الجميل (لغة التواصل الحضاري ؛ باعتبارها شكال من أشكال السلوك اإلنساني  

أنها تسهم في الكشف عن جوانب مهمة في برنامج تعليم اللغة العربية لغير أبنائها من جانب ، وكيفية العمل على تطويره وتحسينه من جانب
.آخر 

.أنها تساعد القائمين على  مناهج تعليم اللغة العربية للعرب ولغير العرب على تحقيق األهداف  المرجوة من برامجهم المعتمدة 

.أنها تفتح المجال أمام دراسات وصفية ميدانية أخرى ذات صلة بحقل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

من أولى الدراسات التي تعتني باستخدام مهارة المحادثة سبيال إلى نشر العربية الفصحى في –على حد علم الباحثين –ُتعىد هذه الدراسة 
.غير أوطانها 

:  حدود الدراسة 

:تتضمن هذه الدراسة الحدود اآلتية 

 طالب وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها بمركز تدريس اللغات بجامعة الكويت.

 مهارة المحادثة ضمن مهارات اللغة العربية الفصحى في برنامج تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها.

 الشويخ والخالدية وكيفان والعديلية: محيط جامعة الكويت بحرمها الجامعي المتعدد في مناطق.

:منهجية الدراسة وإجراءاتها
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي  ، فهو أنسب المناهج البحثية ألغراض هذه الدراسة الميدانية  ؛ وذلك لمعرفة مدى 

.جامعة الكويت –استخدام اللغة العربية الفصحى في مهارة المحادثة  لدى طالب وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها بمركز اللغات 

:أدوات الدراسة
اتبعت هذه الدراسة أسلوب تحليل بيانات االستبانة الخاصة بطالب وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ بهدف معرفة مدى استخدام اللغة 

العربية الفصحى لدى الطالب غير العرب بجامعة الكويت ؛ حيث يعد أسلوب تحليل نتائج أسئلة االستبانة من أساليب البحث العلمي لوصف 
.  الظاهرة المراد تحليلها 

ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم إعداد استبانة خاصة للطالب غير العرب لمعرفة مدى اقبالهم على استخدام اللغة العربية الفصحى في 
حيث تعد تلك االستبانة األساس الذي بنيت عليه نتائج تحليل إجابات الطالب غير العرب ، ومعرفة جوانب من الصعوبات . مهارة المحادثة 
.وقد تمت معالجة نتائجها بطريقة حساب النسبة المئوية . التي يواجهونها 

محاور االستبانة الثالثة ) 1م ويظهر الجدول رق. وتم تقسيم االستبانة إلى ثالثة محاور 
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جدول أسئلة المحور الثاني) 5( شكل رقم 

صحىتكشف نتائج إجابات المحور الثاني على أن الطالب األجانب بوحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها يستفيدون بدراستهم اللغة العربية الف
؛ فالكثير منهم يبحث عن فرص عمل بعد اتقانهم اللغة العربية الفصحى وخصوصًا في %) 55(بجامعة الكويت من الناحيتين العلمية والعملية  

.السلك الدبلوماسي في السفارات والقنصليات األجنبية في الدول العربية 

، ويمكن تفسير صعوبة القواعد أنها قد تكمن في المزاحمة النحوية %)63(أما بالنسبة إلى صعوبة اللغة العربية الفصحى فتكمن في قواعدها 
؛ لذلك ينصح دائما بتأخير دروس النحو إلى حين يتمكن الطالب من تحسين )44: حجازي  (بين نظام النحو في لغة الطالب األم واللغة الثانية 

وعندما سئل الطالب عن شعورهم بالتحدث باللغة العربية الفصحى أجاب عدد ) . 206: حامد ( مهاراته اللغوية في بداية تعلمه اللغة الثانية 
بالفخر ، وكنا نتوقع أن يجيب معظمهم بالشعور بالخجل ، لكن كان األمر مفرحًا بالنسبة إلينا أن يتحدث الطالب األجنبي باللغة %) 27(منهم 

.وهذا ُيَعّد اتجاها إيجابيا على الرغم من نسبته المتواضعة . العربية ويشعر في نفس الوقت بالفخر 

وهذا األمر طبيعي وخصوصًا بالنسبة إلى بعض  . عندما يتحدثون باللغة العربية الفصحى %) 51(وأقر الطالب بعدم فهم الناس كالمهم كله 
الطالب األجانب الذين يصعب عليهم النطق الصحيح لجميع الحروف العربية ؛ حيث إن في اللغة العربية أصواتا لبعض الحروف يجدها غير 

) .301: يوسف ساسي وتوفيق الشواشي ( العين والضاد والصاد والقاف  والخاء : العربي صعبة عليه في نطقها ؛ منها 

، لكن المشكلة أن  العرب يرغبون بالحديث معهم باللغة %)61(وأحب الطالب األجانب االختالط باألشخاص الذين يتقنون اللغة العربية الفصحى
، وكان هذا هو السبب المباشر في استخدام اللغات األجنبية في المحادثة مع الطالب األجانب في الكويت بدال من اللغة العربية %)27(اإلنجليزية 
.الفصحى  

رب وأقر الطالب األجانب أن استخدام اللغة العربية الفصحى في الكويت ضعيف؛ وذلك بسبب تنوع اللغات والثقافات ، وكذلك بسبب  استخدام الع
. اللهجة العامية في تواصلهم اليومي

وهو معرفة المزيد من الثقافة العربية، وهي نسبة مشجعة للتركيز على الجانب %) 45(وكان هناك سبب آخر للتحدث باللغة العربية الفصحى 
.الثقافي في برنامج تعليم اللغة العربية الفصحى

: ثالثًا : النتائج المتعلقة بالمحور الثالث

.)المكان والزمان ( تنص أسئلة المحور الثالث على مصادر استخدام اللغة 

%النسبة العددآسياأورباأفريقياؤالــــــــــالسالرقم

في مراحل تعليمي تدربت على استخدام اللغة العربية الفصحى 1
واإلنجليزية

34142141%

%18152447درست اللغة العربية الفصحى في الكويت ألكثر من سنتين2

%211203365درست اللغة العربية الفصحى في الكويت وبلدي3

%16111835أشاهد وأتابع برامج التلفاز المذاعة باللغة العربية الفصحى4

البيئ��ة الجامعي��ة بيئ��ة مش��جعة عل��ى التح��دث باللغ��ة العربي��ة         5
الفصحى

410122651%

%34121937الكويت بلد مشجعة على التحدث باللغة العربية الفصحى6

%36213059أتحدث باللغة العربية الفصحى مع أستاذي7

%35142243أفهم اللغة العربية الفصحى عندما أسمعها من أستاذي8

أستفيد من القواميس العربي�ة ف�ي اس�تخدام عب�ارات مفي�دة ف�ي       9
المحادثة

37213161%

ف��ي من��اهج مق��ررارات اللغ��ة العربي��ة وج��دت عب��ارات مفي��دة   10
للتحدث بالعربية الفصحى

210203263%

جدول أسئلة المحور الثالث) 6( شكل رقم 

الملخـــص
أما . بغيرهاين استبانة استخدام اللغة العربية الفصحى، والتي هدفت إلى تحديد مدى استخدام اللغة العربية الفصحى لدى طالب وحدة الغة العربية للناطق: األولى: ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثان أسلوب تحليل المحتوى، والذي تطلب استخدام أداتين. في المحادثة لدى طالب وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها بمركز تدريس اللغات بكلية اآلداب بجامعة الكويت) المعيارية(هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى استخدام اللغة العربية الفصحى 

.سةدرااألداة الثانية فهي معالجة تحليل المحتوى  إحصائيا بطريقة حساب النسبة المئوية، والتي من خاللها تم تحليل عناصر االستبانة أداة ال
. األول اختص بمستوى استخدام العربية الفصحى؛ والثاني اختص بمعرفة أسباب استخدامها؛ والثالث اختص بمعرفة مصادر استخدامها: وقد قسمت االستبانة إلى ثالثة محاور

، إضافة إلى استخدامهم اللغة اإلنجليزية %61، واتجاهاتهم اإليجابية نحو العرب %63العربية الفصحى، والتي جاءت متفاوتة من حيث صعوبة اللغة العربية غة على الرغم من االعتقاد أن الطالب غير العرب ال يستخدمون العربية الفصحى؛ كما بّين التحليل دوافع الطالب غير العرب نحو استخدام الل% 61وفي ضوء تحليل بيانات االستبانة تم التوصل إلى تحديد مستوى استخدام اللغة العربية الفصحى، والذي جاءت اتجاهاته إيجابية إلى حد ما 
%.  53مع العربية الفصحى 

%. 63، كما أنهم يستفيدون من العبارات والجمل التي تعرض لهم في مناهج المقررات التي يدرسونها، ويجدونها مفيدة %61، وإقبالهم على استخدام القواميس العربية %51وأن هناك اتجاها إيجابيا لدى الطالب نحو البيئة الجامعية
.ايرهوهذه النتائج مشجعة بصورة عامة من جانب، ومحفزة على بذل المزيد من الجهد نحو تطوير وتحسين برنامج تدريس اللغة العربية للناطقين بغ
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Introduction
E-commerce is the process of buying, selling, or exchanging products, services, and information via
computer networks including the Internet.
While E-commerce provides several opportunities to businesses (e.g. internet penetration in Kuwait
represents 74.20%), it may present high risks of failure.
Past studies have reported many failures of Business-to-Consumers (B2C) stories (e.g. Boo.com;
Woza.com; Shoppingmatrix.com).
The Standish Group Chao (Anonymous 2013) established that: (i) an information system project is
more likely to be unsuccessful than successful; (ii) about 1 out of 5 information systems projects is
likely to bring full satisfaction, leading to high risk of dissatisfaction.
Recognizing the need to look at systems success more holistically than mere use, DeLone and
McLean (1992, 2003) have proposed a systems success model that has carefully evolved over time.
They suggested the important opportunity to enhance the model in an EC context (2004). Several
studies (e.g. Wang, & Liao 2008; Chen & Chen 2009) tried to apply this model in the EC context,
however, these initiatives have several limitations. They did not use strong research methodologies in
term of identifying which constructs are formative vs. reflexive; they used different constructs and
items. And, they omitted important EC-specific service quality dimensions of site intelligence, order
tracking, and customer support responsiveness. They have focused either on nonmonetary benefit or
on monetary value, but never on both. Last none of them integrated security.
We address these gaps by being the first study to leverage these limitations through the following
research question: "What potential factors affect success of Business to Consumer Ecommerce in an
Arab context?"
This is a complex question since very limited knowledge is available.

Objectives
This study aims to:
• Develop a comprehensive B2C model based on Delone and McLean model for predicting e-commerce

success that improves past studies.
• Validate the improved model to an Arabic context.

Results
Almost all hypotheses of the research model are supported by the results. Only the link between
service quality and user satisfaction is not significant

Methods
Research instrument: This study develops a questionnaire and pretested it on two-phases before
the main data collection. The first phase was conducted with the goal of choosing the most
appropriate information quality, system quality, service quality, and perceived value measures, since
previous studies have proposed and used different items to measure these constructs. The second
phase focused on the understandability and readability of the questionnaire. These two phases were
carried with four professionals in the fields and 30 end-users.
Construct validity: most of the questionnaire items were adopted from validated previous studies
and slightly modified to fit the research context.
Process of Data collection: Arabic and English versions of the questionnaire were distributed using
two types of techniques: a Web-based as well as a paper-based questionnaire which allow to capture
data from 288 experienced online shoppers out of 717.
Data analysis: This study assessed several key elements of construct validity—including assessing
factorial validity (discriminant validity and convergent validity), evaluating multi-collinearity, and
checking for common methods bias. We used partial least squares (PLS), using SmartPLS version
2.0 for model validation and analysis because PLS is especially adept at validation of mixed models
of formative and reflective indicators

Abstract
An extensive body of research has tested the DeLone and McLean (2003) information systems success model in many contexts. Surprisingly, few of these studies
have applied it to e-commerce (EC), which have several limitations, and no e-commerce success model has considered the Arab context. This study develops and
validates a comprehensive model that adds several enhancements to previous efforts. The model was tested using a random sample of 288 experienced B2C
consumers in Kuwait. The results largely support our hypothesized model. This study is useful for practitioners and researchers seeking to improve understanding
of B2C e-commerce success in the Arab world.
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Conclusions
•This study improves and adapts the Delone & MCLean (2003) of information system success to

the context of B2C ecommerce context. We did so by further improving past efforts. We not only
tested this model in Kuwait (an Arab culture) but also added a number of enhancements to the
validity and generalizability of the model.
•We used the latest SEM techniques for validation and analysis.
•We included both monetary and nonmonetary conceptualizations of value.
•We used a multidimensional conceptualization of system quality.
•We proposed EC-specific factors for service quality.
•We employed a random sample approach based on experienced B2C consumers in an Arab

context (Kuwait).
•We suggest to re-use this model as a decision tool by managers and system developers to

improve usability and loyalty to increase potential customers’ intention to reuse their B2C web
sites.
•We also suggest to use this model to increase intention to use e-government web site in Kuwait.

Research Model
The proposed model extends previous EC success efforts to the Arab world. In doing so, it makes several
important improvements (both theoretical and empirical). We also carefully reconsider all of the
conceptualizations to increase our model’s consistency with the DeLone and McLean Model.

Final Model Testing Results
Tested paths Path 

coefficient (β)
t-value Supports 

model?
Hypotheses

H1. Information quality  Perceived value 0.372 5.079*** Yes
H2. Information quality  User satisfaction 0.244 4.383*** Yes
H3. System quality  Perceived value 0.322 3.887*** Yes
H4. System quality  User satisfaction 0.323 6.193*** Yes
H5. Service quality  Perceived value 0.159 3.317** Yes
H6. Service quality  User satisfaction (-0.019) 0.580 (n/s) No
H7. Perceived value  User satisfaction 0.350 6.434*** Yes
H8. Perceived value  Intention to reuse 0.4442 7.904*** Yes
H9. User satisfaction  Intention to reuse 0.384 6.156*** Yes

Covariates
Gender  Intention (-0.008) 0.305 (n/s) No
Age  Intention 0.043 1.933 (n/s) No
Education  Intention (-0.065) 2.676** Yes+
Online purchasing frequency  Intention 0.078 2.744** Yes+
Website has good products/services 
Intention 0.071 2.109* Yes+

Website has a good reputation  Intention 0.032 1.044 (n/s) No
Lots of people use the website  Intention 0.014 0.519 (n/s) No
Website has good reputation (peers) 
Intention (-0.018) 0.661 (n/s) No

Dilemma of EC Success Iceberg

SEA LEVEL
BEHAVIOR

ATTITUDE
MOTIVES

Available knowledge  
To others: 30%

Unknown 
knowledge: 70%

Design and Validation of A B2C Success Model In Kuwait 
K. Rouibah,P. Lowry, L. Al-Mutairi

QMIS /College of Business Administration, City University of Hong Kong
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تجاه طلبة الجامعة الختيار تخصصافي عوامل التأثير
إدارة نظم المعلومات

رويبحكمال . د
العلوم اإلداريةكلية ، المعلوماتقسم الطرق الكمية ونظم 

المقدمة
التخرج،بعدمستقبلهعلىأبعادوذوالطالبحياةفيرئيسيةومحطةاستراتيجيقرارالكلياتإحدىفيتخصصاختيارعمليةتعد

Heinze(الفهمصعبةسلوكيةاجتماعيةظاهرةوهي and Hu Roese(سابقةدراسةأظهرتفلقد)2009 and Summerville
اليرونهاألنهمالتخصصات،اختيارفيتوفيقهموعدمالسابقةتوجهاتهمعنأسفهمأبدواالدراسةشملتهمالذينمعظمأن)2005
.التخرجبعدمستقبلهمفيتفيدهم
Strasser(أخرىدراسة et al., عنالطالبمنالمائةفي15يعتقدحيثقراراتهم،فيمستقرينليسواالطلبةأنبينت)2002

.اختيارهابعدتخصصاتهملتغييرقويةاحتماالت
االزديادفيآخذةالمعلوماتنظمبتخصصاتااللتحاقأنعلىمؤشراتتوجدالالمتفائلة،العملسوقتوقعاتمنالرغمعلى
"باألزمة"الظاهرةوصفإلى"المعلوماتنظمجمعية"المعلوماتنظمفيللباحثينجمعيةبأكبر2012فيأدىماوهذا

)Zhang 2007; Panko Heinze(الباحثينمنبالعديدأدىالذيالسببوهو.)2008 and Hu علىللتركيزالدعوةإلى)2009
بجامعةاإلداريةالعلومبكليةالمعلوماتنظمإدارةتخصصعرفهااألزمةونفسالتخصص،عنوالعزوفالظاهرةأسبابدراسة

هذالكنالطلبة؛طرفمنملحوظإقبالتخصصإلىمسارمنوتحويله2005سنةانطالقتهمنذالتخصصشهدفلقدالكويت،
.)الجدول(األخيرةالسنواتفيرهيباتراجعاعرفاإلقبال

أسبابعلىركزتالدراساتمنقلةلكنالجامعةطلبةطرفمنالتخصصاختيارأسبابالسابقةالدراساتمنالعديدتناولتلقد
Zhang(المعلوماتنظمإدارةتخصصالىاالتجاه 2007 Downey et al., 2009, and 2011; Heinze and Hu 2009;

Ferratt et al. .الموضوعهذاعلىركزتعربيةدراسةأيةتوجدلمفيما);2009

الدراسةأهداف
منالنفورأواالختيارأسبابعلىركزتالتيهيقليلةلكنبالجامعةالطلبةتخصصاختياربأسباسابقةدراساتتناولتلقد

علىتعتمدسببيةنماذجبتطويرقامتأوالكمي،والنوعياألسلوبينبينمزجتالبحوثمنقلةأنكماالمعلومات،نظمتخصصات
:إلىالدراسةهذهتسعيالفراغ،سدأجلنموالمشهورة،السلوكيةالنظريات

باالعتمادعربيةثقافةفيالمعلوماتنظمإدارةتخصصنحوالطلبةتوجهدونتحولالتيأوحافزاتشكلالتيالعواملدوراستقصاء•
.المخططالسلوكنظريةعلى

Heinze(الباحثاناقترحهمامواصلة• and Hu وتحديداالجتماعيةوالتأثيراتاالجتماعياالتجاهدوردراسةبخصوص)2009
.الكويتفيالتخصصاختياربخصوصالبياناتوتجميعالمعلوماتنظمإدارةتخصصاختيارمجالفياالجتماعياالتجاهقياس
.وكويتيةعربيةبيئةإلىتنتميمبحوثةفئةنظروجهةمنالتخصصباختيارالمتعلقةاألدبياتإثراء

فيوالكفاءةالتكنولوجيامنالقلق(الحواسيباستخداممعوالخبرةالجنسمتغيريفيمتمثلةالديموغرافيةالعواملدوراستقصاء•
.المعلوماتنظمإدارةتخصصالختياراالتجاهفي)الحواسيباستخدام
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الدراسةملخص
الختيارالطلبةاتجاهعلى)التكنولوجيامنالقلقأو(التقنيةمعالخبرةتؤثرهلالكويت؟بجامعةالمعلوماتنظمإدارةتخصصعلىاإلقبالالعواملهيما"التاليةالبحثأسئلةعلىاإلجابةعلىالدراسةهذهتركز

طريقعنالنوعياألسلوبيباستخدامالباحثقاماألسئلةهذهعلىاإلجابةأجلمن.مثالكالجنسالديموغرافيةالعواملإلىتعزىالتخصصلهذاالطلبةاتجاهفيفروقهناكوهلالمعلومات؟نظمإدارةتخصص
نظريةمنمحسننموذجبتطويرالباحثقامالحقةخطوةفيالمعلومات،نظمإدارةتخصصاختيارعنالعزوفأواإلقبالأسبابتحديدبخصوصمبحوث195منمكونةعينةمعمفتوحةبأسئلةاستبانةإجراء

الدراسةنتائجتوصلت.الكويتجامعةالىينتمونوطالبةطالب499منمكونةعينةمعالمقترحالنموذجصحةباختبارقامثمومنالنوعية،الدراسةفيتحديدهاتمالتيالمتغيراتبعضبإدخالالمخطط،السلوك
منالقلقالمعلومات،عنالبحثالتخصص،خصائصالدكاترة،سمعةالتخصص،اختارواالذينبعددالشعورالوظائف،خصائصالوظائف،توافر(الكميةالدراسةفيسواءبحثهاتمالتيالعواملأهميةإلى

والتقييماالجتماعية،والتأثيراتوالفضول،التعليم،فيبالمتعةالشعورواالنطباع،التخصص،أهمية(النوعيةالدراسةفيأو)االجتماعيواالتجاهالسلوكية،السيطرةالحواسيب،استخدامفيالكفاءةالتكنولوجيا،
كماالمعلومات،نظمإدارةتخصصعلىواإلقبالالعواملهذهبينسببيةعالقةأثبتتالسابقةالدراساتمنالقليللكن.)المعلوماتنظمإدارةتخصصمعاألخرىالتخصصاتمزاياومقارنةالنتائج،لتوقعاتالذاتي
وسمعة)ت(الطلبة،سلوكعلىتؤثرالتيالفئاتفيممثالاالجتماعيواالتجاه)ب(بالسوق،العملوظائفتوافر)أ(:وهيالمعلوماتنظمإدارةتخصصالختيارتؤديسببيةعواملثالثةوجودالنتائجبينت

اختيارفتراتأثناءالطلبةوإرشادتوجيهأجلمنالتعليميةالعمليةعلىللقائمينجدامفيدةالدراسةنتائج.الحواسيباستخدامفيوالكفاءة)د(التخصص،اختارواالذينبعددوالشعور)ج(التخصص،دكاترة
المترددينمنمزيداواستقطابالتخصصوتسويقالتخصص،

تقديروشكر
IQ 03/10: تّم دعم هذا المشروع من قبل جامعة الكويت، إدارة األبحاث، رقم المنحة

النتائج
العملوظائفتوافر)أ(:وهيالمعلوماتنظمإدارةتخصصالختيارتؤديسببيةعواملثالثةوجودالنتائحأظهرت•

)ج(التخصص،دكاترةوسمعة)ت(الطلبة،سلوكعلىتؤثرالتيالفئاتفيممثالاالجتماعيواالتجاه)ب(بالسوق،
.الحواسيباستخدامفيوالكفاءة)د(التخصص،اختارواالذينبعددوالشعور

الجنسمتغيرالىيعزىالمعلوماتنظمإدارةتخصصاختيارالىاالتجاهفياختالفاتوجودالىالدراسةنتائجتوصلت•
.الذكوربالطلبةمقارنةالتخصصالختيارالطالباتلدىأعلىنيةبوجوديفيدبماالطالباتفئةولصالح

المرادالعملقطاعكنوعيةاألخرى،العواملتأثيريخصفيماإحصائيمعنيذاتاختالفاتوجودإلثباتالدراسةتتوصللم•
.الحواسيباستخدامفيالكفاءةأوالحواسيباستخداممعالخبرةأوبهااللتحاق

خريجي كلية العلوم اإلدارية  في  تخصص إدارية نظم المعلومات  انخفاضمشكلة

السنة
خريجي نظم المعلومات

خريجي 
التخصصات  

األخرى

نسبة خريجي نظم المعلومات  
الى مجموع الخريجين

المجموعأنثىذكر
2004/2005377811544026.14%
2005/2006319711454920.77%
2006/2007319224045.45%
2007/200885114602.39%
2008/20091015254815.20%
2009/2010919284436.32%
2010/20116118295575.21%

البحثيةالمنهجية
.الجامعةطلبةمنوالمكونةالمبحوثةالفئاتمنوالكميةالنوعيةالبياناتتجميعبينالمزجعلىالدراسةاعتمدت•
معالنوعيةالبياناتوتجميعالسابقةاألدبياتمراجعةبينجمعتبحثيةمنهجيةخاللمنالبحثنموذجبتصميمالباحثقام•

التخصصاختيارأسبابعلىللوقوفمفتوحةأسئلةعلىشملتاستبانةتوزيعخاللمنمبحوث195منمكونةمبحوثةفئة
.منهالنفورأو

جامعةمنالتدريسهيئةأعضاءمناثنانطريقعنواختبارهاالكميةالبياناتلجمعاستبانةبتصميمبعدهاالباحثقام•
المعلوماتعلىاالستبيانصحيفةواحتوت.وفهمهاقراءتهاوسهولةبنودهاصحةمنالتحققأجلمنطالب30والكويت

.البحثنموذجبعناصرمتعلقةوأخرىالديموغرافية
استبانة499علىالحصولواستطاعالكويت،بجامعةوطالبةطالب600منمكونةعينةعلىاالستبيانبتوزيعالباحثقام•

.%83.16يمثلمماللتحليلصالحة
Construct(السابقةالدراساتمعالدراسةتكامللضمان• Validity(المقاييسباستخدامالدراسةمتغيراتمعظمقياستم

.النوعيةالدراسةنتائجمناستقيناهاأخرىبنودوتعديلاقتراحتمكماالسابقة،الدراساتفيعليهاالمتعارف
المتوسطات،المئويةوالّنسبالّتكرارات(الوصفيةاإلحصاءات:المجمعةالبياناتلتحليلإحصائيةأساليبعدةالباحثاستخدم•

"ألفا"مؤشرباستخدامللمقاييسالداخلياالتساقوتحليلالمجّمعةالمعامالتثباتوقياس،)المعياريةواالنحرافات
)Cronbach Alpha(،واختبارتقيسها،التيللمتغيراتالبنودتحميللضمانالرئيسيةالمكوناتوتحليلMan-Whitney

Uاالنحدارونماذجمختلفة،مجموعاتبينالفروقلقياس)Regression analysis(الخاصةالفرضياتمنللّتأكد
.بالدراسة

التوصيات
الطالبتطلعاتبينالتنسيقوتعزيزللطالب،المشورةتقديمسبلعنوغنيةمفيدةمعلوماتالتدريسهيئةألعضاءالدراسةنتائجتوفر

:الدراسةتوصيولهذا.المتفوقينالطالبجذبأجلمنالوظيفيوالتطور
ومضمونومخرجاتهالتخصصصورةتحسينأجلمنالمعلوماتنظمتخصصفيالتمهيديةالمقرراتعلىجذريتغييربإدخال•

.التخرجفترةبعدبهاااللتحاقيمكنالتيوالوظائفالتخصصماهيةعننظرةالطلبةتعطيجعلهاأجلمنالمقرراتهذه
بأنوذلكوالمنشآتالمنظماتمعبالكليةالمعلوماتنظمإدارةقسمبينبالتعاونِإالَّهذايتأتىوالالتخصص،مخرجاتتسويق•

التخصص،بوظائفالطلبةتعريفأجلمنوالمنشآتللمنظماتميدانيةزياراتتنظيمإلىالمعلوماتنظمإدارةقسمأساتذةيبادر
.المنشآتهذهفيالتخصصمخرجاتتسويقوكذلكوفوائدها

معرضلتنظيمالمبادرةطريق،عنبالكليةالتحاقهممناألوليالسنواتفيالطلبةمنكبيرةشريحةلدىالنمطية،الصورةتحسين•
وظائفهمبخصوصبعيدوقتمنذتخرجواالذينالمنظماتتلكفيالطلبةلبعضتجاربعرضمعلفائدتهمفصليأوسنوي

.المعلوماتنظمبتخصصالمرتبطة
فييومكعقداإلدارية،العلومبكليةالمعلوماتونظمالكميةالطرققسمأنشطةفيالطلبةلدىمرجعاتشكلالتيالمجموعاتإشراك•

.القسممخرجاتلتسويقاستغاللهاويمكنالمناسبة،بهذهلالحتفاءاآلباءدعوةمعالقسمبخريجيلالحتفالالسنة
فيتعقدالتيالعملفرصمعارضأثناءعامةعالقاتأووترويجيةودعائيةتوعيةحمالتبإطالقالمعلوماتنظمإدارةقسمقيام•

.المعلوماتنظمتخصصمخرجاتوظائففوائدتوضيحأجلمنبالكويتالجهاتمنالعديد
إبرازشأنهامنواألقسام،رؤساءوبمشاركةعليهااإلشرافوالنواديالمتفقونالطلبةويتولىالكليةتخصصاتبينمسابقةتنظيم•

.المعلوماتنظمإدارةتخصصبأهميةإقناعهمأجلمنالمكثفالطلبةحضورواغتنامالتخصصأهمية
طريقعنالمعلوماتنظمإدارةتخصصعلاإلقبالبعواملاالهتمامبزيادةالباحثينالدراسةتوصيبحثيمنظورمنأخيرا•

والمرشدينكاآلباء،الطلبةاختيارعلىتأثيراتشكلالتيالمجموعاتآراءكإدراجالدراسة،نموذجعلىجديدةمتغيراتإدخال
األكاديميين
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د. فـايز  الظفيـري
قسم المناهج وطرق التدريس 
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د. معدي العجمي
قسم المناهج وطرق التدريس

كلية التربية ا�ساسية

أ. عبد العزيز السويط
جمعيـة المكتبـات 

والمعلومات  الكـويتية
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واقـع استخـدام أعضـاء هيئــة التـدريـس بجامعة الكويت لمصادر المعلومات الرقمية
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�ل�س�ؤ�ل �لرئي�سي �لأول: ما مدى ��ستخد�م �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية؟  ويتفرع من هذ� �ل�س�ؤ�ل ثالث �أ�سئلة فرعية هي:

�أ: ما م�ست�ى �لرغبة عند �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت نح� ��ستخد�م م�سادر �ملعل�مات �لرقمية؟

ولالإجابة على هذ� �ل�س��������ؤ�ل مت �أوًل �حت�س�������اب مت��س�������ط ��س�������تجابات �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت ملح�ر �لرغبة، وت�س�������ر نتائج �لدر��سة 

�إىل �أن �أغلب �لفقر�ت يف هذ� �ملح�ر ت�ؤكد على وج�د �لرغبة لدى �أع�س�������اء هئية �لتدري�س بجامعة �لك�يت ل�س�������تخد�م م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية، 

حيث يت�س�������ح ذلك من خالل �رتفاع �ملت��س�������طات �حل�س�������ابية لأغلب �لفقر�ت، وهي مرتبة تنازليًا كما ه� م��س�������ح يف �ل�سكل رقم )1(. وملعرفة �جتاه 

جمتمع �لدر��سة و�لذي يتمثل يف جميع �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت نح� �لرغبة يف ��ستخد�م م�سادر �ملعل�مات �لرقمية، مت ��ستخد�م 

�ختبار )ت( ذو �لذيل �ل��حد للعينة �ل��حدة وكانت قيمة �ل��س�������ط �لفر�س�������ي �أكرب من 3.40 وه� يناظر بد�ية �لفئة »م��فق« لالإجابات على �ل�سلم 

�خلما�سي. ويت�سح من نتائج �لتحليل باأنه ت�جد فروق د�لة �إح�سائيًا بني �ملت��سط �حل�سابي للعينة عن �ل��سط �لفر�سي �أكرب من 3.40، �إذ بلغت 

قيمة )ت( �ملح�س��������بة )5.135( وهي د�لة عند م�س�������ت�ى 0.01، �أي �أنه ت�جد فروق ذ�ت دللة �إح�س�������ائية بني �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت 

نح� �لرغبة يف ��س�������تخد�م م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية باجتاه �إيجابي، وهذ� يعني �أنه لدى �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س حر�س ورغبة ل�ستخد�م م�سادر 

�ملعل�مات �لرقمية.

ب: ما �أهمية ��ستخد�م م�سادر �ملعل�مات �لرقمية من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت؟

ولالإجابة على هذ� �ل�س��������ؤ�ل مت ح�ساب مت��سطات ��س�������تجابات �أفر�د �لعينة ملح�ر �أهمية ��ستخد�مهم مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية، حيث يت�سح وج�د 

نتائج �يجابية لأفر�د عينة �لدر��س�������ة من �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س نح� �أهمية م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية. ويتجلى ذلك من خالل �رتفاع �ملت��س�������ط 

�حل�سابي لبع�س �لفقر�ت حيث و�سلت قيمته �إىل )5( وهي �لقيمة �لأعلى، ثم تلتها بقية �لفقر�ت مبت��سط ح�سابي مرتفع يرت�وح ما بني )4.8-

4(. �أما بقية �لفقر�ت فلم ينخف�س �ملت��سط �حل�سابي لها عن )3( وهذ� م�ؤ�سر جيد على �ل�ستخد�م �لإيجابي مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية يف حم�ر 

�أهمية  تلك �مل�س�������ادر معل�مات �لرقمية بح�س�������ب ر�أي �أع�ساء �لهيئة �لتدري�س�������ية بجامعة �لك�يت )�نظر �ل�سكل رقم 3(. وملعرفة �جتاه �أع�ساء هيئة 

�لتدري�س بجامعة �لك�يت �مل�س�������م�لني بعينة �لدر��س�������ة نح� “�أهمية ��ستخد�م م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية”، قام �لباحث�ن با�ستخد�م �ختبار )ت( ذو 

�لذيل �ل��حد للعينة �ل��حدة وكانت قيمة �ل��س�������ط �لفر�س�������ي �أكرب من 3.40 وه� يناظر بد�ية �لفئة “م��فق” لالإجابات على �ل�س�������لم �خلما�س�������ي 

�مل�س�������تخدم. وعليه مت �لت��س�������ل �إىل �أنه ت�جد فروق د�لة �إح�سائيًا بني �أفر�د �لعينة نح� �أهمية ��ستخد�م م�سادر �ملعل�مات �لرقمية باجتاه �إيجابي، 

�إذ بلغت قيمة )ت( �ملح�س��������بة )11.01( وهي د�لة عند م�س�������ت�ى 0.01، وهذ� يعني �أن �أع�ساء هيئة �لتدري�س ينظرون ل�ستخد�م م�سادر �ملعل�مات 

�لرقمية باأنه ذ� �أهمية.

ج: ما �ملع�قات �لتي حتد من ��ستخد�م �أع�ساء هيئة �لتدري�س مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية؟

ولالإجابة على هذ� �ل�س�ؤ�ل مت ح�ساب مت��سطات ��ستجابات �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت لبن�د حم�ر �ملع�قات �لتي حتد من ��ستخد�مهم 

مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية. وقد تبني من خالل تلك �ملت��سطات �أن هناك بع�س �ملع�قات �لتي حت�ل دون ��ستخد�م م�سادر �ملعل�مات �لرقمية، وكان 

�أبرزها من وجهة نظر �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س »�لتاأثر على �لقدر�ت �لب�س�������رية و�جل�سدية« وح�سلت هذه �لفقرة على مت��سط ح�سابي مرتفع جد� 

4.7. كما تبني �لنتائج �أن هناك مع�قان �آخر�ن �أمام ��س�������تخد�م م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية من قبل �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت ولكن 

مب�س�������ت�ى مت��سط و�س�������ل �إىل 2.6 وهما “�سع�بة �كت�ساب مهار�ت ��ستخد�م �حلا�س�ب �لتي تتطلبها م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية” و “�حلاجة �إىل 

مزيد من �ل�قت للتعرف على م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية وكيفية �لتعامل معها”. �أما بقية �ملع�قات فقد جاءت بن�س�������ب منخف�سة وهذه دللة على 

عدم �أهميتها و�أنها ل ت�س�������كل مع�قًا ذ� �أهمية يف ��س�������تخد�م �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية. وي��سح �ل�سكل رقم 

)4( جميع تلك �ملع�قات مرتبة ترتيبًا تنازليًا من حيث مدى تاأثرها على ��س�������تخد�م �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س ل�ستخد�م م�سادر �ملعل�مات �لرقمية 

من �لأكرث تاأثرً� �إىل �لأقل. وملعرفة �جتاه عينة �لدر��س�������ة و�ملتمثلة يف جمم�عة من �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت نح� مع�قات ��ستخد�م 

م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية، مت ��س�������تخد�م �ختبار )ت( ذو �لذيل �ل��حد للعينة �ل��حدة وكانت قيمة �ل��س�������ط �لفر�سي �أ�سغر من 2.61 وه� يناظر 

نهاية �لفئة »�أرف�س« لالإجابات على �ل�سلم �خلما�سي �مل�ستخدم. ويت�سح من نتائج �لتحليل باأنه ت�جد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �أع�ساء هيئة 

�لتدري�س بجامعة �لك�يت نح� مع�قات ��ستخد�م م�سادر �ملعل�مات �لرقمية باجتاه �سلبي عند �ل��سط �لفر�سي �أقل من 2.61، �إذ بلغت قيمة )ت( 

�ملح�س�بة )8.349 –( وهي د�لة عند م�ست�ى 0.01، وهذ� يعني وج�د �تفاق بني عينة �لدر��سة على �نتفاء �ملع�قات �مل�ؤدية لالإحجام عن ��ستخد�م 

م�سادر �ملعل�مات �لرقمية.

�ل�س�ؤ�ل �لرئي�سي �لثاين: ما �أثر تخ�س�س �لكلية )علمية �أو �أدبية( �لتي ينتمي لها ع�س� هيئة �لتدري�س على ��ستخد�مه مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية؟

ولالإجابة على هذ� �ل�س��������ؤ�ل مت �جر�ء �ختبار )ت( لتحديد �أثر تخ�س��������س �لكلية علمي �أو �أدبي على ��س�������تخد�م �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س مل�س�������ادر 

�ملعل�مات �لرقمية. وقد تبني من خالل نتائج �ختبار)ت( باأنه ي�جد هناك فروق ذ�ت دللة �إح�س�������ائية عند م�س�������ت�ى �لدللة 0.01 بني �أع�س�������اء 

هيئة �لتدري�س �مل�س�������م�لني يف �لعينة يف �لكليات �لعلمية مع �أقر�نهم يف �لكليات �لأدبية نح� ��س�������تخد�مهم مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية، حيث كان 

�ملت��س�������ط �حل�س�������ابي للكليات �لأدبية يعادل 3.60 وه� �أعلى من �ملت��س�������ط �حل�س�������ابي للكليات �لعلمية ويعادل 3.37، وهذ� يدل على �أن �لفرق 

بني �ملجم�عتني يعزى ل�سالح �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �لكليات �لأدبية، وعليه ن�ستنج �أن تخ�س�س �لكلية قد �أّثر وب�سكل و��سح على ��ستخد�م 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية و�أن �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �لكليات �لأدبية ي�ستخدم�ن تلك �مل�سادر ب�سكل �أكرب من �أقر�نهم 

يف �لتخ�س�سات �لعلمية.

تهدف �لدر��سة �حلالية �إىل:

 تلّم�س مدى رغبة �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت على ��ستخد�م م�سادر �ملعل�مات �لرقمية.

 ��ستخال�س مدى �أهمية ��ستخد�م مثل تلك �مل�سادر �لرقمية من قبل �أع�ساء �لتدري�س بجامعة �لك�يت من وجهة نظرهم.

 �لك�سف عن �أهم �ملع�قات �لتي قد حتد من ��ستخد�م �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية.

 �لتعرف على �أثر تخ�س�س �لكلية �س��ء علمية �أو �أدبية �لتي ينتمي لها ع�س� هيئة �لتدري�س على ��ستخد�مه مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية.

ملخص الدراسة

منهجية الدراسة

نتائج الدراسة
المـــراجـــع

التوصيات

نبعت �حلاجة �إىل ت�فر �أ�س�������كال فاعلة للح�س��������ل على �ملعل�مة ب�س��������رة رقمية يف ع�س�������ر �لنفجار �ملعريف، ول يتحقق ذلك �إل من خالل �لتعرف 

على كيفية ��س�������تخد�م م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية، وعليه �أتت هذه �لدر��سة لتق�سي مدى ��ستخد�م �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س جامعة �لك�يت مل�سادر 

�ملعل�مات �لرقمية. ومت ��س�������تخد�م �ملنهج �ل��سفي باعتباره �ملنهج �ملنا�س�������ب لتحقيق �أهد�ف هذه �لدر��سة من خالل �ختيار عينة ع�س��ئية طبقية 

مت�س�������اوية تك�نت من )180( ع�س��������� من �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت، منها )90( ع�س�ً� من �لكليات �لعلمية و )90( ع�س�ً� من �لكليات 

�لأدبية. وقد مت �لعتماد على مقيا�س �أعده �لباحث�ن يف هذه �لدر��سة بق�سد معرفة مدى ��ستخد�م �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت مل�سادر 

�ملعل�مات �لرقمية من خالل معرفة مدى �لرغبة يف ��س�������تخد�م م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية و�أهميتها ومع�قاتها، وك�سفت �لنتائج عن �تفاق غالبية 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �لكليات �لعلمية و�لأدبية على �أن ��ستخد�مهم مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية يعترب �سرورة ولها �أهمية كبرة. كما بينت نتائج 

�لدر��س�������ة �أن هناك مهار�ت خا�س�������ة ل�ستخد�م م�سادر �ملعل�مات �لرقمية ي�سعب على �أع�ساء هيئة �لتدري�س �كت�سابها، ولكي يتم �لتغلب على تلك 

�ملع�قات، ت��سي هذه �لدر��سة باإجر�ء �ملزيد من �لدور�ت لأع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت وذلك للتعرف على مهار�تهم �لبحثية يف م�سادر 

�ملعل�مات �لرقمية ومن ثم �لعمل على تط�يرها.

: �ملر�جع �لعربية
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أهداف الدراسة

ى مبا ياأتي: يف �س�ء �لنتائج �لتي خل�ست لها �لدر��سة �حلالية، ُي��سَ

 �سرورة تزويد �أع�ساء هيئة �لتدري�س باملهار�ت �لالزمة للتعامل مع م�سادر �ملعل�مات �لرقمية وطرق �لبحث فيها.

 �لعمل على �إز�لة �ل�س�������ع�بات و�لعقبات �لتي حتد من �ل�س�������تفادة من م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية من خالل 

تزوي�������د �لكليات �لعلمية مبخت�س�������ني يعين�ن �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س على �كت�س�������اب �خلربة �لبحثية 

�لرقمي��ة �ملت���������ف���رة عل���ى �سبك���������ات وق�������ع�����د بي���ان���ات �مل�ؤ�س�س���ة �لتعليمي����ة و�س����رك����اوؤوه�������ا.

 �لت�س�������جيع على �إجر�ء �ملزيد من �لدور�ت لأع�س�������اء هيئة �لتدري�س �لتي ت�س�������هم  

يف �لت�س��������يق لأهمي�������ة م�س�������ادر �ملعل�م�������ات �لرقمية ويف تط�ي�������ر قدر�تهم 

�لبحثية ل�ستخد�مها، وكذلك �لعمل على ت�عية �أع�ساء هيئة 

�لتدري�س مب�ستجد�ت م�سادر �ملعل�مات �لرقمية، من 

خالل و�سع ن�سر�ت تعريفية و�أدلة و�إعالنات 

وغرها من �ل��سائ����ل �لتثقيفي����ة 

و�ل������ت����������ع������������ي������������ة.

�ملنهج �لبحثي �ملتبع:

�عتم�������دت هذه �لدر��س�������ة على �ملنهج �ل��س�������في وه� �ملنهج �لأن�س�������ب لتحقي�������ق �أهد�فها، حيث ذكرت �لدبي�������ان )2005( �أن �ل�س�������تبانات هي من �أكرث 

�لأدو�ت ��س�������تخد�مًا يف قيا�س مدى �لإفادة من م�س�������ادر �ملعل�مات، وكثر� ما ت�ستخدم يف عمليات �لتقييم ب�سفة عامة و�لتقييم �لد�خلي للخدمات 

�للكرتونية ب�سفة خا�سة، لذ� �تبعت هذه �لدر��سة �ملنهج �ل��سفي، حيث مت ت�سميم مقيا�س خا�س لقيا�س مدى ��ستخد�م �أع�ساء هيئة �لتدري�س 

بجامعة �لك�يت مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية.

عينة �لدر��سة:

بعد �لتاأكد من �س�������دق �لأد�ة وثباتها، مت �ختيار عينة ع�س���������ئية من جميع �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت و�ملك�ن عددهم من )710( ع�س� 

هيئة تدري�س م�زعني على )10( كليات باجلامعة، ومت �أخذ عينة ع�س���������ئية طبقية من طبقتني بالت�س�������اوي بني �لكليات �لعلمية و�لكليات �لأدبية، 

وقد �أ�سبحت �لعينة �ملختارة مك�نة من )180( من �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت، )90( من �لكليات �لعلمية، و)90( من �لكليات �لأدبية، 

وي��سح �ل�سكل رقم )2( �لن�سب �لتمثيلية لعينة �لدر��سة يف كل كلية من �لكليات �لعلمية و�لأدبية.

�أد�ة �لدر��سة:

بناء �لأد�ة	•

قام باحث�� �لدر��س�������ة �حلالية بت�س�������ميم �إ�س�������تبانة كاأد�ة لقيا�س مدى ��ستخد�م �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت مل�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية. وقد 

��ستملت �لأد�ة على )31( فقرة، و�أعطيت مقيا�ًسا متدرًجا من خم�س فئات )�أو�فق ب�سدة، �أو�فق، حمايد، �أرف�س، �أرف�س ب�سدة(، ومت ت�زيع فقر�ت �ملقيا�س 

�إىل ثالثة حماور هي )1(: �لرغبة يف ��س�������تخد�م م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية، )2(: �أهمية ��س�������تخد�م م�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية، و )3(: مع�قات ��ستخد�م 

م�سادر �ملعل�مات �لرقمية.

�سدق وثبات �لأد�ة	•

مت عر�س مقيا�س مدى ��س�������تخد�م �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية ب�س�رته �لأولية على جمم�عة من �ملحكمني 

من ذوي �لخت�سا�س للتعديل و�حلذف و�لإ�سافة، ومت على �إثر ذلك �لإ�ستغناء عن �إحدى �لفقر�ت �إىل �أن بلغ عددهم مقيا�س �لدر��سة ب�س�رته 

�لنهائية )31( فقرة من �أ�س�������ل )32(، �أي �أنه قد مت �س�������طب فقرة و�حدة فقط من �لكل لعدم �نتمائها، ومت كذلك تعديل بع�س �لعبار�ت �ملبهمة. 

وقد مت بعد ذلك تطبيق مقيا�س »مدى ��ستخد�م �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية« على عينة ��ستطالعية ق��مها 

)30( ع�س��������ً� من �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت، ومن ثم مت �حت�س�������اب �سدق �لت�س�������اق �لد�خلي للمقيا�س وذلك باإيجاد معامل �رتباط 

بر�س��������ن ل�������كل حم�ر من حماور �ملقيا�س، حيث ح�س�������ل مقيا�س �لرغبة على قيم�������ة )0.641(، ومقيا�س �لأهمية على قيم�������ة )0.592(، ومقيا�س 

�ملع�قات على قيمة )0.773(، وتدل كل تلك �لقيم على �أن مقيا�س »مدى ��س�������تخد�م �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت مل�س�������ادر �ملعل�مات 

�لرقمية« يتمتع بال�س�������دق ومالئم ب�س�������كل كاف ملا و�س�������ع لقيا�سه. وللتاأكد من ثبات �لأد�ة مت �حت�س�������اب معامل �ألفاكرونباخ لكل حم�ر من حماور 

مقيا�س مدى ��س�������تخد�م �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت مل�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية و�ملقيا�س ككل، حيث كانت قيمة معامل �ألفا كرونباخ 

ملقيا��������س �لرغب�������ة )0.691(، وملقيا�س �لأهمية )0.617(، وملقيا�س �ملع�ق�������ات )0.749(، �أما قيمة �ملقيا�س ككل فكان�������ت )0.785(، وهذ� يدل على 

�أن »مقيا�س مدى ��س�������تخد�م �أع�س�������اء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت مل�س�������ادر �ملعل�مات �لرقمية« يتمتع بدرجة عالية من �لثبات وه� م�ؤ�سر جيد 

ل�سالحية �لأد�ة للتطبيق.

�إجر�ء�ت �لدر��سة:

 مت حتديد جمتمع �لدر��سة من خالل �ل�ستعانة باإح�سائية لعدد �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �لكليات �لعلمية و�لأدبية �سادرة عن جامعة �لك�يت 

للعام �لأكادميي )2012 - 2013(.

 مت �ختبار �سدق �لأد�ة �لظاهري عن طريق عر�سها على جمم�عة من �ملحكمني، وكذلك �لتحقق من مدى ثباتها من خالل تطبيقها على عينة 

��ستطالعية مت ��ستبعادها فيما بعد من عينة �لدر��سة �لأ�سا�سية.

 مت تطبيق �لدر��سة على �لعينة �لأ�سا�سية �مل�ستهدفة خالل ثالثة �أ�سابيع من �لف�سل �لدر��سي �لثاين للعام �لأكادميي )2012 - 2013(.

 مت ح�سر �ل�ستبانات �ل�ساحلة وتفريغها ومعاجلتها �ح�سائيًا، ومن ثم مت تف�سر �لنتائج و�خلروج على �س�ئها ببع�س �لت��سيات.

�ملعاجلة �لإح�سائية:

متت �ل�س�������تعانة بربنامج Statistical Package for Social Science( SPSS( للتحليل �لإح�س�������ائي )�ل�س�������د�ر �لع�س�������رون(، وذلك ملعاجلة 

�لبيانات �إح�سائيًا على �لنح� �لتايل:

 ��ستخد�م معامل �لثبات Alpha-Cronpach �ألفا كرونباخ من �أجل قيا�س مدى مالءمة �لأد�ة و�سالحيتها للتطبيق.

 ��ستخد�م معامل �رتباط بر�س�ن لقيا�س مدى �لت�ساق �لد�خلي لكل حم�ر من حماور �ملقيا�س.

 ��ستخدمت �ملت��سطات �حل�سابية و�لنحر�ف �ملعياري لالإجابة على بع�س �أ�سئلة �لدر��سة.

 ��ستخد�م �ختبار )ت( ذو �لذيل �ل��حد للعينة �ل��حدة.
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�ضكل رقم 3: متو�ضطات ا�ضتجابات اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الكويت ملحور الأهمية

�سكل رقم 1: مت��سطات ��ستجابات �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة �لك�يت ملح�ر �لرغبة

م 3.64
ح 0.627

�لرغبة

م 4.16

ح 0.926

�لأهمية

�ضكل رقم 4: متو�ضطات ا�ضتجابات اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الكويت ملحور املعوقات

م 4.7    ح 1.14

م 2.6    ح 0.36

م 2       ح 0.29

م 1.5    ح 0.47

م 1.2    ح 0.29

م 2.6    ح 0.32

م 2       ح 0.24

م 2       ح 0.55

���������س�������ت�������خ�������د�م�������ي مل�����������������س��������ادر �مل��������ع��������ل���������م��������ات �ل�������رق�������م�������ي�������ة ي������������ؤث�����������ر ع�������ل�������ى ق������������در�ت������������ي �ل�������ب���������������س�������ري�������ة و�جل�������������س������دي������ة

ي���������س����ع����ب �ك�����ت�����������س�����اب م��������ه��������ار�ت �������س�����ت�����خ�����د�م �حل������ا�������س�������ب �ل������ت������ي ت���ت���ط���ل���ب���ه���ا م�������������س������ادر �مل�����ع�����ل������م�����ات �ل����رق����م����ي����ة

�أ����������س���������ع���������ر ب������ال������ق������ل������ق ع�������ن�������د ���������س�������ت�������خ�������د�م�������ي مل�����������������س��������ادر �مل��������ع��������ل���������م��������ات �ل�����رق�����م�����ي�����ة

��ستخد�مي مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية يحتاج �إىل مهار�ت خا�سة ل �متلكها

�مل����ك����ت����ب����ة �ل����ت����ق����ل����ي����دي����ة ت����ع����ي����ق م�������ن �������س�����ت�����خ�����د�م�����ي مل�����������س�����ادر �مل�����ع�����ل������م�����ات �ل����رق����م����ي����ة

�لتقليدية �لكتب  ق���ر�ءة  فر�س  م��ن  يقلل  �لرقمية  �ملعل�مات  مل�سادر  ��ستخد�مي 

�لأجنبية �للغة  يف  ل�سعفي  �لرقمية  �ملعل�مات  م�سادر  ��ستخد�م  عند  �أُح���رج 

�ح����ت����اج �إىل م���زي���د م����ن �ل�����ق����ت ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى م�������س���ادر �مل���ع���ل����م���ات �ل���رق���م���ي���ة وك���ي���ف���ي���ة �ل���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ا

�ملع�قات

م 2.325

ح 0.458
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% 30

�حلق���ق

% 27.77

�لعل�م

% 25.5

�لآد�ب

% 21.11

�لطب

% 20

�ل�سريعة

% 17.7

�لعل�م �لطبية 

�مل�ساعدة 20 %

�لعل�م �لإجتماعية

% 17.77

�ل�سيدلة 19 %

�لرتبية 15.5 %

�سكل رقم 2: �لن�سب �لتمثيلية لعينة �لدر��سة يف كل كلية من كليات جمتمع �لدر��سة

��������س������ت������خ������د�م������ي مل���������������س�������ادر �مل�������ع�������ل��������م�������ات �ل������رق������م������ي������ة ي�����ع�����ت�����رب �����������س����������رورة ي�����ف�����ر������س�����ه�����ا ع�����������س�����ر �مل�����ع�����رف�����ة

�ل�����رق�����م�����ي�����ة �مل�������ع�������ل��������م�������ات  م���������������س�������ادر  ع���������ن  دورة  ب���������������اأي  ل������الن�������������س������م������ام  ن�����ف�����������س�����ي  �أر������������س�����������ح 

�أع��ت��ق��د �أن م�����س��ادر �مل��ع��ل���م��ات �ل��رق��م��ي��ة ت��غ��ن��ي ع���ن وج������د �مل�������س���ادر �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة

�أعتقد �أن م�سادر �ملعل�مات �لرقمية ل ت�ساهم يف جناحي �ل�ظيفي

�أ�����������س����������ع����������ر ب������������ال������������ر�ح������������ة �أث���������������ن���������������اء �����������س���������ت���������خ���������د�م���������ي مل���������������������س����������ادر �مل����������ع����������ل�����������م����������ات �ل�������رق�������م�������ي�������ة

�ع���ت���ق���د �إن����ن����ي ����س���اأح���ق���ق جن����اح����ًا ع���ن���دم���ا �أت���������درب ع���ل���ى �����س���ت���خ���د�م �مل���������س����ادر �ل��رق��م��ي��ة

������س����ت����خ����د�م����ي مل���������س����ادر �مل����ع����ل�����م����ات �ل����رق����م����ي����ة ب����ا�����س����ت����م����ر�ر لي����ع����ت����رب �����س����رورة

��ستخد�مي مل�سادر �ملعل�مات �لرقمية ي�ستهلك �ل�قت و�جلهد

م 4.1   ح 1.05

م 3.8   ح 0.92

م 2.7   ح 0.15

م 1.7   ح 0.25

م 4      ح 0.95

م 3      ح 0.95

م 2.7   ح 0.45

م 1.5   ح 0.24
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ُملخَّص البحث
.  ا بعد الحداثةومجامعة الكويت ومواقفهم إزاء قضايا االنتماء والوالء الوطني في سياق التحديات التي تفرضها الهوية الوطنية في عصر العولمة والميديا فيتتناول هذه الدراسة إشكاليات الهوية الوطنية وتحدياتها السياسية واالجتماعية والثقافية في دولة الكويت، وتعالج آراء عينة من طالب 

ة؟إلى أي حد يعي طالب جامعة الكويت التحديات التي تواجه الهوية الوطنية في الكويت؟ وكيف يتمثلون هذه الهوية عبر نسق الوالءات الوطني: تنطلق الدراسة في جانبها الميداني من سؤال رئيس قوامه
.  كما تتقصى نسق والئهم للوطن ودرجة شعورهم بالخوف والقلق على الوحدة الوطنية. نيةوهي تحاول في هذا السياق الكشف عن مستوى الوالء الوطني لدى الطالب الجامعيين ومدى وعيهم بالتحديات والمخاطر التي تهدد الهوية الوط

:وخرجت الدراسة بعدد كبير من النتائج أبرزها.   ، واعتمدت منهج البحث الوصفي التحليلي في تقصي مختلف جوانب هذه المسألة وأبعادها2011من طالب الجامعة في كليات التربية واآلداب والشريعة والعلوم والهندسة عام 1194أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت 
.الدراسة وجود درجة كبيرة من الوالء للوطن والهوية والوطنية لدى أفراد العينةأبانت •
.الطالب وعيا كبيرا بالمخاطر الكبرى التي تهدد الهوية الوطنيةأبدى •
.  الدين واألرض والدستور مرتبة عالية في سلم أولويات المواطنة لدى طالب الجامعةاحتل •
.  الطالب شعورا كبيرا بالخوف والقلق على الهوية الوطنية في الكويتأبدى •
.  يرا متغير البداوة والحضارةتأثالدراسة تأثير كبير لمتغيرات الجنس واالختصاص والمتغيرات االجتماعية في موقف الطالب من الهوية الوطنية ووالئهم للوطن وكان أكثرها بينت •

. ات األكاديميةؤسسوخرجت الدراسة بعدد من التوصيات التي تحض على تأصيل الهوية الوطنية وتعزيز مقومات االنتماء لدى الطالب والدراسية في الجامعات والم

تحديات الهوية الوطنية والشعور باالنتماء الوطني
لدى عينة من طالب جامعة الكويت

علي أسعد وطفة . د
جامعة الكويت-قسم أصول التربية، كلية التربية 

مقدمة
التحدياتمنشبكةداخلهفيتترامىإذخصوصية،منالمجتمعهذاعليهينطويلماإستراتيجية،أهميةالكويتيالمجتمعفيواالنتماءالهويةمسألةتأخذ

وفيوالتشكلالتكونحضانةفيزالماالوطنيفاالنتماء.المتضاربةوالسياسيةاالجتماعيةوالوالءاتاالنتماءاتمنأنساقفيتتمثلالتيالتاريخية،
ومؤثرةقائمةزالتمااالجتماعيةوالتشكيالتاألنماطهذهألنوالطائفية،والعشائريةالقبليةوالكياناتاالنتماءاتنوابضتحتوذلكالصعبةالوالدةطور

مؤسساتهبمختلفالحديثالمدنيالمجتمعأساسعلىتقومالتيالحديثةبصورتهالوطنيالتشكلعمليةضدثقلهاتطرحوهيوالثقافية،القيميةبتجلياتها
.الحديثةالديمقراطيةوقيمهومكوناته

الطائفيللفكرالهائلالنموبمخاطرتنبئنا)والعربيةالخليجيةالبلدانأغلبفيالحالهوكما(الكويتفيواالجتماعيةالسياسيةالحياةإلىخاطفةنظرةإن
مختلففيصاخبورنينخاطفةبسرعاتيتنامىالمذهبيالطائفيفالخطاب.الكويتفيالثقافيةوالهويةالوطنيةالوحدةيهددباتالذيوالمذهبيوالقبلي

.البالدفيوالثقافيةوالهويةالوطنيةالوحدةألواصرمباشراتهديدابالضرورةيشكلاألمروهذاواالجتماعية،السياسيةالمستويات
البالدأميرلسموالساميةالخطبفيواضحةبصورةالعربي،والخليجالكويتفيالوطنيواألمنالهويةتواجهالتيالتحديات،هذهنذرتجلتوقد
فيوالتعاضدالتالحمإلىبالدعوةنداؤهانقطعوماوالوطنية،الوحدةتهددالتيالمخاطرإلىالتنبيهعنعهدهبدايةمنذينفكلمالذيورعاه،اهللاحفظه

فياألمةمجلسإلىخطابهفيسموهوضعوقد.واجتماعياواقتصادياثقافياالوطنياألمنوحمايةالوطنيةالوحدةوتأصيلالهويةتحدياتمواجهة
واالجتماعيةوالسياسيةالوطنيةالقضايامختلفعلىكأوليةوالفتنوالتشتتالفرقةمظاهرمنوحمايتهاالوطنيةالوحدةملف2009مايو/31

.الملحة
فيالخطابهذارنيننسمعأنالمعتادمناليومأصبحوقدالجامعة،أروقةفيصداهيجدبدأقدالواحدةالوطنيةللهويةالمضادالخطابأنالوقائعوتبين

ارتدتقدالجامعةوكأن.فيهاالتدريسيةالهيئةأعضاءمنبعضوممارساتالطالبسلوكفيمالمحهنقرأوأنأروقتها،فيرائحتهنشموأندهاليزها،
.الوطنوحبالمواطنةروحطالبهافيتقتلالتيالقاتلةالمذهبيةوالنزعاتالمحدودالضيقللفكرمنبرالتكوناألحيانمنكثيرفيالوطنيةرسالتهاعلى

الالتيالجامعيةللقياداتاالنتخابيةالممارساتفيوأحياناللطالباالنتخابيةالممارساتفيالمواطنةوقيمالوطنيةللهويةالمضادةاللهجةهذهوتبرز
.المجتمعفيالوطنيةللقيمضيقةمضادةعناويناستخدامعنتتورع

تقصيتريدالتيالدراسةهذهفيالبحثيةاإلشكاليةنسيجتشكلالوطنية،والوحدةالهويةوقضاياالمواطنةإزاءاألكاديمية،الممارساتحولالمالحظاتهذه
لطالبالثقافيالوعيحولتطرحأنيمكنكثيرةأوليةتساؤالتوثمة.الكويتفيالوطنيةوالوحدةالهويةقضايامنالكويتجامعةطالبمواقف
.والوالءواالنتماءالهويةإزاءالوطنيةالمشاعروحولجهةمنوالوطنيةوالوحدةالهويةإزاءالجامعة

:  مشكلة الدراسة وأسئلتها 
:إشكاليينبعدينالدراسةإشكاليةتتضمن
.الثقافيةوتجلياتهابأبعادهاالعربيالخليجفيالهويةألزمةالعامالفكريبالطابعاألوليتعلق

.وإشكالياتهاالهويةقضايامنالكويتجامعةطالببمواقفتتعلقالتيالميدانيةبالجوانبالثانيويتعلق
ومالبساتهاالهويةبأزمةيتعلقمحضافكرياطابعاتأخذالتياألسئلةبعضعناإلجابةاألولالمستوىفيالدراسةتحاولاإلشكاليةالرؤيةعلىوتأسيسا

منالجامعةطالببمواقفتتعلقالتيالميدانيةاألمبيرقيةاألسئلةعنإجاباتتقديمعلىاآلخرالمستوىفيوتعملواالجتماعية،والسياسيةالتاريخية
.وإشكالياتهاالهوية

مختلففيأخرىأحياناوقبليةأحياناطائفيةممارساتبمؤشراتتفيضاالجتماعيةالحياةأنالدراسةإشكاليةفيوردتالتيالمعطياتبينتلقد
مختلففيوالطلبةوالناشئةالمجتمعأفرادلدىالوطنيواالنتماءالهويةعلىخطراتشكلالممارساتهذهومثل.واالجتماعيةالثقافيةالمستويات
.المستويات
وكيفالكويتفيالوطنيةالهويةتواجهالتيالتحدياتالكويتجامعةطالبيعيحدأيإلى:هوالسياقهذافينفسهيطرحالذيالرئيسوالسؤال
.الدراسةأسئلةفيإجرائياصوغهاتمإجرائيةفرعيةأسئلةإلىالرئيسالسؤالهذاتطويرويمكن؟الوطنيةالوالءاتنسقعبرالهويةهذهيتمثلون

:التاليةاألسئلةطرحيمكنناالدراسةوإشكاليةالهويةألزمةسقناهاالتيالمعطياتعلىوتأسيساتقدمماضوءوفي
العينة؟أفرادالجامعيينالطالبلدىالوطنيالوالءمستوىما1.
الوطنية؟الهويةتهددالتيوالمخاطربالتحدياتالعينةأفرادالطالبوعيمستوىما2.
الجامعة؟طالبمنظورمنوركائزهاالوطنيةالهويةمقوماتما3.
الجامعة؟طالبلدىالوطنيةالوالءاتنسقما4.
الكويتية؟الوطنيةالهويةعلىوالقلقبالخوفالطالبشعوردرجةما5.

:  أهمية الدراسة
:  يمكن اإلشارة إلى عدد من المؤشرات التي تضفي على هذه الدراسة أهمية علمية كبيرة ومنها

.  هذه الدراسة أهميتها بداية من أهمية موضوع الهوية ومن خطورة التهديد الذي يواجه الهوية الوطنية في الكويتتستمد •
.  أهمية هذه الدراسة من الحاجة الكبيرة إلى تقصي مسألة الهوية ودراستها على نحو علميتنبع •
رقيا كثرأهمية هذه الدراسة من المجال الحيوي لدراسة ظاهرة الهوية في الجامعة التي تمثل صرحا ثقافيا واجتماعيا يبلور الصورة االجتماعية األتنبع •

.  وتقدما في المجتمع الكويتي المعاصر
التي تتناول مسألة الهوية والوحدة الوطنية في الحرم األكاديمي الجامعي في جامعة ) على حّد علمنا(تستمد هذه الدراسة أهميتها لكونها الدراسة األولى •

.  الكويت

:  أهداف الدراسة
:  تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من األهداف العلمية أهمها

.  قضية الهوية وتجلياتها العامة في وعي طالب الجامعة وممارساتهمدراسة 1.

.  تأثير المتغيرات والعوامل االجتماعية في تمّثل الطالب في الجامعة لهويتهم الوطنيةتحديد 2.

مستوى وعي طالب جامعة الكويت بقضايا الهوية الوطنية استكشاف 3.

.  درجة والء الطالب للوطن وتمثلهم للهوية الوطنيةتقصي 4.

.نسق المخاطر والتحديات التي تواجه الهوية الوطنية في الكويتتحديد 5.

.نسق الوالءات الكبرى والصغرى لدى طالب الجامعةاستكشاف 6.

.مجموعة من الفرضيات حول التناقضات القائمة في وعي الهوية الوطنية لدى الطالباختبار 7.

: الدراسات السابقة
الميدانيةوالدراساتالبحوثمنوبحثادراسةوأربعينستااستجوابتمالوطنية،وقدالهويةحولالجاريةالدراساتمنكبيرانسقاالدراسةهذهتستجوب

:الدراساتهذهإليهاتوصلتالتيالنتائجأهمومن.الوطنيوالوالءواالنتماءوالمواطنةالهويةميدانفيأجريتالتي
.واألكاديميةالجامعيةالمؤسساتفيالطلبةلدىقيمهاتمثلمدىوفيسلوكها،فيكماالمواطنة،وعيفيوواضحكبيرضعفوجود1.
.بالمواطنةالوعيتشكيلفيالتدريسيةالهيئةأعضاءتأثيرضعفمعظمهافيالدراساتهذهبّينت2.
.الجامعيالوسطفياألكاديميةوالممارساتالطالبيةاألنشطةعلىينسحبوهذاالتربوية،المناهجطبيعةفيواضحاقصوراأوضحت3.

مجالفيالحيويةبضرورتهاوالوعيالمواطنةمشاعرلتفعيلمتنوعةونشاطاتومقرراتبرامجتبنيعلىتحّضبتوصياتخرجالدراساتهذهومعظم
.والسياسيةاالجتماعيةللحياةالديمقراطيةالممارسة

:وأداتهالبحثمنهج
ماعية وأبحاث جتتعتمد الدراسة الحالية على منهج البحث الوصفي التحليلي، وهو أكثر المناهج البحثية شيوعا واستخداما في دراسة االتجاهات والظواهر اال

ناتفالمنهج الوصفي، هو المنهج الذي يقدم وصفا علميا عميقا لظاهرة اجتماعية محددة، وهو ال يقف في فعاليته المنهجية عند حدود جمع البياT. الرأي العام
ؤثرات الموتصنيفها، بل يتخطى هذا المستوى ويؤسس لعملية تحليل معمق ألوجه ودالالت وأبعاد الظاهرة المدروسة، ورصد مختلف المتغيرات واألبعاد و

.  التي تحيط بها، وتلك التي تؤثر فيها وتدفع إلى انتشارها

:  اإلجراءات اإلحصائية
.لتفريغ بيانات الدراسة وتحليل معطياتهاSpssاإلحصائية اعتمدت الدراسة الحزمة 

:  وتم استخدام عدد من الفعاليات والمقاييس اإلحصائية، أبرزها
PearsonCorrelationمعامل الترابط وفقا لمعادلة بيارسون coefficients

لداللة الفروق اإلحصائية في المتغيرات االسميةChi-Square Testsاختبار كاي مربع 
Gronbachمعادلة كرونباخ ألفا  Alphaلحساب الثبات

لقياس الداللة اإلحصائية)  T-Test(االختبار التائي 
لداللة الفروق اإلحصائية) ANOVA(تحليل التباين البسيط 

.  LSD(Post hoc Test multiple comparisons(االختبار البعدي 

:أداة الدراسة
عنللكشفصممتالتيالدراسةأداةلبناءمنهجيامنطلقاواالنتماء،والمواطنةالهويةمسألةتتناولالتيالسوسيولوجيةواألدبياتالسابقةالدراساتشكلت
.الهويةهذهبمقوماتوالئهمومدىالوطنيةبالهويةالكويتجامعةطالبوعيمستوى

والسنةوالحضريالقبليواالنتماءوالمحافظةوالكليةواالختصاصبالجنستتعلقالتيالمستقلةالمتغيراتحولاألسئلةمنعددااالستبانةتضمنتوقد
:أساسيةمحاورخمسةعلىوزعتكاشفابندامن35األداةوتتكون.الجامعية
.بنودتسعةويتضمن"للهويةالوالء"عليهأطلق:األولالمحور
.أساسيةبنودتسعةويتضمن"الهويةتحديات"عليهأطلق:الثانيالمحور
.بنودثمانيةويتضمن"الهويةمقومات"عليهأطلق:الثالثالمحور
بنودسبعةويتضمن:واالنتماءالوالءنسق"عليهأطلق:الرابعالمحور
.أساسيينبندينويتضمن"الهويةعلىالقلق”عليهأطلق:الخامسالمحور

:  صدق األداة وثباتها
كماقياسها،إلىتهدفالتياألغراضقياسعلىاألداةقدرةمدىفيرأيهمأبدواالذينالتربيةكليةأساتذةمنعددقبلمناألداةُحّكمت1.

.لمالحظاتهموفقاالبنودتعديلوتّمالتدريسيةالهيئةأعضاءالسادةبآراءاألخذتّموقد.لهاالمشكلةوالعباراتالبنودوضوحمدىفي
الصعوباتتحريأجلمنوذلكالمستوياتمختلفمنالتربيةكليةطالبمنوطالبةطالبا90علىتجريبيةبصورةاألداةطبقت2.

.عليهاتنطويأنيمكنالتيوالحساسيات
Contentالمحتوىصدقأوالمضمونصدقحسابتم3. Validityبعينوأخذللفقراتالداخليواالتساقاالرتباطلمصفوفةوفقا

%99دالالعباراتمختلفبيناالرتباطأنباألداةالخاصةاالرتباطمصفوفةبينتوقد.المقياسجوانببيناالرتباطدرجةاالعتبار
.الداخليالصدقمنعاليةدرجةعلىيدلوهذا0.01داللةمستوىوفيالبنودمن

Gronbachألفاكرونباخلمعادلةوفقاالثباتمعاملحسب4. Alphaشيوعاواألكثراألفضلهيالطريقةهذهوتعدالثبات،لحساب
.نسبياعالثباتمعاملإلىالنتيجةهذهوتشير0.8711)ألفاقيمة(لألداةالثباتمعاملوبلغالثباتلحساب

Splitالتجزئةلمنهجيةوفقاالثباتحسابتم5. -halfعالياارتباطايمثلللترابط،وهذابيرسونلمقياسوفقا0.691الترابطمعامل،وبلغ
عاليةبدرجةالمستخدمةاألداةثباتعلىيدل

:  عينة الدراسة
وتمالبسيط،العشوائيالسحببطريقةكلية13أصلمنكلياتخمسسحباألولىالمرحلةفيتم:مرحلتينعلىالعينةسحبتم1.

كلياتعددمن%38نسبةالكلياتهذهوتمثلوالهندسة،والعلوم،والشريعة،واآلداب،التربية،:هيكليات،خمسعلىالحصول
.الجامعة

عددمن%5تقلالنسبةعلىالحصولفيهاروعيالمحاصصةلمبدأوفقامقصودةميدانيةعينةسحبتّمالثانيةالمرحلةوفي2.
والمحافظةبالجنستتعلقالتيالدراسةلمتغيراتالتمثيلمنواقعيةنسبتحقيقفيهاروعيكماللعينةاألصليالمجتمعطالب

.العلميةواالختصاصات
السحبنسبةبلغتوالهندسةوالعلوموالشريعةواآلدابالتربيةكلياتفيالجامعةطالبمنوطالبةطالبا1194الدراسةعينةوبلغت

.اإلحصائيللمجتمعكبيرحّدإلىممثلةجيدةنسبةوهي4.1%

:نتائج الدراسة
أساسية،بنودتسعةمنيتكونوهواألولالمحورفيالوطنيالوالءمسألةتناوليتمحيثأساسيةمحاورخمسةفيالدراسةنتائجتنتظم
فيالدراسةوتتناول.التحدياتهذهأبعادعنكاشفةمحوريةبنودتسعةويشملالوطنيةالهويةبتحدياتالوعيالثانيالمحوريتناولثمومن

بنودسبعالرابعويتضمن.الكويتفيالوطنيةالهويةوركائزأسسحولتدوربنودثمانيةعبرالوطنيةالهويةمقوماتالثالثالمحور
القلقمسألةتقصيعلىواألخيرالخامسالمحوريقتصروأخيرا.الجامعةطالبلدىوالوالءاتاالنتماءاتنسقعنللكشفتفضيلية
فيللفصلحدهعلىالمحاورهذهمنمحوركلتحليلعلىيليفيماوسنعمل.أساسيينبندينويتضمنالطالبلدىالهويةعلىوالخوف
.الخمسةللمحاوروفقاواالنتماءالهويةمسألةإلىنظرتهمفيالمستقلةالمتغيراتمختلفوتأثيرواتجاهاتهمالطالبمواقف

.  الوالء الوطني لدى الطالب: المحور األول
تضمنتاألسئلةهذهعناإلجابةأجلمنالوطنية؟بالهويةإحساسهمطبيعةوماالوطنية؟مشاعرهمحدودوماللوطن؟بوالئهمالطالبيشعركيف

والطائفيللعائلةبالوالءتتعلقالتيالمعاييرببعضمقارنةلوطنهمالطالبوالءدرجةقياسعلىقادرةمعياريةمؤشراتتسعةالدراسةاستبانة
.)1(رقمالجدولببناءقمناالتسعةللمؤشراتوفقاالطالبلدىالوطنيالوالءلطبيعةإجماليةصورةتقديمأجلومن.والقبيلة

الكويتألرضوالءهموأنوقوانينهاودستورهاالكويتألرضالكبيربوالئهميتميزونالكويتجامعةطالبأن)1(رقمالجدوليبين
وفي.والطائفةوالعائلةالقبيلةعلىالوطنيفضلونالطالبأنكماوالعائليوالقبليالطائفيالوالءأشكالكليفوقالوطنيةوالهوية

البندفي%99.5إلىلتصلوالمؤشراتالبنودمعظمفي%90نسبةتتجاوزللوطنالوالءدرجةبأنالجدوليبيناإلحصائيالمستوى
.)1(الشكلبناءتّمالجدوللمعطياتبصريةرؤيةتقديمأجلومن.)أجلهمنوأضحيالكويتوطنيأحب(األول

الوعي بتحديات الهوية الوطنية: المحور الثاني
والقبلية،الطائفية،:تحدياتأبرزهاالتحدياتمننسقا)التعاونمجلسدولمختلففيالحالهوكما(الكويتفيالوطنيةالهويةتواجه

.التحدياتمنوغيرهااألجنبيوالتعليماألجنبي،التعليموانتشارالعربية،اللغةوانحسار
بتحدياتالوعيمحورالدراسةأداةتضمنتالوطنيةالهويةضدالعواملهذهتمثلهاالتيالخطورةبمدىالطالبوعياستكشافأجلومن

منالعينةأفرادلمواقفكليةصورةتقديمأجلومن.التحدياتهذهمنالطالبمواقفعلىللتعرفاعتمدتمؤشراتسبعةالوطنيةالهوية
.الوطنيةالتحدياتمؤشراتمنسلباأوإيجاباالعينةأفرادلمواقفواضحةصورةيقدمالذي)2(رقمالجدولبناءتمالتحدياتهذه

الوطنيةالعمالةبندتصّدروقدوالهوية،الوطنيةللوحدةالتهديدعناصروجودعلىباألكثريةيوافقونالطالبأن)2(للجدولالمتأنيةالقراءةتبين
فيالعربيةاللغةإضعافعامليأتيثموطنيا،تحديابوصفهالوافدةالعمالةخطورةالطالبمن%94.6يعلنإذاألخرىالبنودجميعالوافدة
العاملالخطورةحيثمنالعربيةاللغةويليالوطنية،الوحدةيهددالعربيةاللغةإضعافأنالطالبمن%91.1أعلنحيثالثانيةالمرتبة
الخليجفياألجنبيالتعليمدوروجاءالوطنية،للوحدةحقيقكتهديدالطائفيةخطورةالطالبمن%84.9أعلنحيثالثالثةالمرتبةفيالطائفي

يعلنحيثالخامسةالمرتبةفيللقبيلةالوالءمرتبةوجاءتالخطر،هذاوجودالعينةأفرادمن%77.6أعلنحيثالرابعةالمرتبةليحتل
.)2(الشكلإعدادتّم)2(الجدوللمعطياتأفضلبصريةصورةتقديمأجلومن.الوطنيةللوحدةتهديداتمثلالقبليةأن69.8%

مقومات الهوية الوطنية: المحور الثالث
الوطن(الكبرىوالوالءات)العائلةالعشيرةالطائفةالقبيلة(الصغرىالوالءاتبينبالتوازناتتتعلقإشكاليةقضاياالثالثالمحوريتضمن
.الحيويةوتناقضاتهاالوطنيةالهويةبمقوماتالطلبةوعيحولثقافيةبمضامينالمحورهذاويتميز.)والدينوالهويةالوطنيةوالوحدة
وهموالهوية،والعروبةواللغةوالقبيلةوالطائفةبالدينتتعلقالتيالفكريةالتوازناتمننوعبتحقيقمطالبونالمنحىهذافيفالطالب
.والكبرىالصغرىبتناقضاتهاالهويةمقوماتبينالعالقةأبعادباستكشافأيضامطالبون
وشمولتجاوزعالقاتفيالهويةمعتتساوقالتيوالكبرىالصغرىالمتغيراتمنعدداتشملمتعددةالمحورهذايطرهاالتيواألسئلة
واألسرةوالقبيلةالطائفةغلىاالنتماءمثلالحيويةاالجتماعيةاالنتماءاتمنبنسقمحاطالكويتفيالفردأنالمعروففمن.وتوازن
االنتماءاتهذهتتناقضهلالوطنية؟والهويةالمتغيراتهذهبينالعالقةمعادلةماهنانفسهيطرحالذيوالسؤالوالدولة،والعروبةوالدين

تتعلقإشكاليةقضيةيتضمنالبنودهذهمنبندوكلبنودثمانيةالثالثالمحوريتضمن.تتجاوزهاأومعهاتتكاملأنهاأمالهويةمع
.)50(الجدولفيالمحورهذانتائجوزعتوقد.المختلفةاالنتماءمحكاتعبرالوطنيةوالوحدةالهويةبتناقضات

الوالءأنعلىالطالبيجمعيكادإذالوطنيةالهويةمقوماتيتصدر)الوطنيةالهويةيعززللدينالوالء(األولالبندأن)3(الجدوليبين
المرتبةلألسرةالوالءمبدأويحتل.الوطنيةالهويةيعززللدينالوالءبأنمنهم%95.8يعلنحيثالوطنيةالهويةأركانمنركنللدين
العروبةدوريأتيثم.الوطنيةالهويةيعززاألبويةلألسرةالوالءأنالعينةأفرادمن%95.1يعلنحيثالهويةمقوماتنسقفيالثانية

.الوطنيةوالهويةالوطنياالنتماءيعززللعروبةالوالءبأن%93.5يعلنحيثالثالثةالمرتبةفي)الوطنيةالهويةيعززللعروبةالوالء(
.الوطنيةالوحدةأمانصمامالديمقراطيةأن%92.8يعلنحيثالديمقراطيةدوريأتيالرابعةالمرتبةوفي

يحتاجالكويتيالمجتمعوأنالجامعةفيالطالبمنلشرائحالذهنيةالبنيةفيجذورهاتضربوالطائفيةالقبليةالروحفإناألمريكنومهما
.مصادرهاوتجفيفالمجتمعفيوالطائفيةالقبليةالنزعةإضعافأجلمنكبيرةوتربويةثقافيةجهودإلى

.)3(البيانيالشكلرسمتم)3(الجدوللمعطياتالوضوحفائقةبصريةصورةتقديمأجلومن

)نسق الوالء واالنتماء(المحور الرابع 
ونعني بالوالءات التقليدية الوالء للدين . يتضمن محور نسق الوالء واالنتماء سبعة مؤشرات تغطي مختلف الوالءات التقليدية والحديثة

طنة مواوالطائفة والقبيلة والقيادة السياسية واألسرة كما نعني بالوالءات الحديثة الوالء لألرض والقانون والدستور بوصفها مقومات الوالء لل
ويهدف هذا المحور إلى استكشاف المكانة التي تحتلها الوالءات التقليدية مقارنة بالوالء لألرض والوطن . بمفهومها الحديث والعصري

ومن الواضح بمكان أن نسق االنتماءات يقدم لنا تصورا عن العقلية والذهنية السائدة في المجتمع الكويتي كما يمكننا من . ودستور البالد
.  التعرف على طبيعة الوالءات القائمة فيه والمكانة التي تأخذها قيم المواطنة فيه

والدرجةالمكانةعنصورةيعطيناوهذا.7إلى1منألهميتهاوفقاالبنودترتيبالمستفتينمنتتطلبالمحورهذاتضمنهاوالبنود
.المجتمعفيللطالببالنسبةالوالءأشكالمنشكلكليحتلهاالتيواألهمية
الوالءمعللقبيلةالوالءالمثالسبيلعلىيتساوىفهلاألخرى،االنتماءاتمحكعلىانتماءكلأهميةبتحديديكونالنسقهذاوأهمية
والدستور؟للدينالوالءمعبالمقارنةوالطائفيالقبليالوالءمكانوماالوطن؟لتراب
بندكلعليهاحصلالتيبالنقاطتنازلياترتيبايتضمنالذي)96(الجدولببناءقمناالوالءنسقعنمتكاملةشموليةصورةتقديمأجلومن
.وحديثةتقليديةوالءاتسبعةتتضمنالتيالسبعةالمحوربنودمن

أهميتهابحسبتنازليامرتبةالعينةأفرادالطالبلدىالوالءاتنسق)4(رقمالجدول

:يليما)4(الجدولمنيتضح
.العينةأفرادالطالبلدىالوالءنسقفيمنازعبالاألولىالمرتبةيحتلللدينالوالءأن•
.الثانيةالمرتبةفيوأرضهالوطنلترابالوالءيأتي•
.الثالثةالمرتبةفيورعاهاهللاحفظهالبالدأميرلسموالوالءيأتيثم•
.الرابعةالمرتبةلألسرةالوالءيأخذ•
.الخامسةالمرتبةفيوالقانونللدستورالوالءيأتيثم•
.)والسابعةالسادسة(األخيرتينالمرتبتينفيوالمذهبللطائفةالوالءيأتيذلكوبعد•

احتلتحيثللوطنبالوالءتتعلقجيدةصورةيقدمواالنتماءالوالءأهميةفيهتنتظمالذيالنسقهذاأنفيهشكالومما
.الدينبعدالعلياالمراتبوترابهللوطنالوالءواحتلالوالءسلمفيالدنياالمراتبالصغرىالوالءات

.القلق على الهوية: المحور الخامس
وتناميللكويتالعراقيالغزوصدمةمعهائلةبقوةالوطنيالشعورهذابرزوقدالكويتفيوجوديةمسألةوالوجودالهويةعلىبالقلقالشعور

هذهعلىوتأسيسا.المنطقةفيطاحنةثقافيةلعولمةالمكثفوالحضورالخليجمنطقةفيالعسكريالغربيوالحضورنوويةإقليميةكقوةإيران
.الكويتفيالثقافيةالحياةمظاهرأحديشكلوالوجودالهويةعلىالقلقزالماالتاريخيةالوضعية

للخوفاستكشافاالثانيويتضمنالخطروجوداألوليستكشفمتكاملينسؤالينصوغاألمرتطلبالهويةعلىالقلقهذاتقصيأجلومن
ولكنالهوية،تواجههاالتيالمخاطرطبيعةتحددالتيالمؤشراتبعضالسابقةالمحاورفيطرحنالقد.الخطرإزاءالوطنيةالهويةعلىوالقلق

.المحورهذابهيتميزماوهذاالعينةأفرادلدىمنهوالخوفالخطروجودبينالربطفيتخصصقدالمحورهذا
هذينعناإلجابةأجلمنالهوية؟هذهعلىوالقلقبالخوفيشعرونوهلمخاطر؟تواجهالكويتيةالوطنيةالهويةبأنالجامعةطالبيشعرهل

والخوفبالقلقأشعر”:اآلخروينص،"مخاطرتواجهالكويتيةالهويةبأنأشعر":األولينص:اثنينبندينالخامسالمحورتضمنالسؤالين
."الكويتفيالوطنيةالهويةعلى

تحدقاألخطارأنالعينةأفرادمن%84.4يعلنأعالهالجدولففي.يهددهاماثمةبوجوديقرونكماالهويةعلىبالقلقيشعرونالعينةأفراد
.عليهاوالقلقبالخوفيشعرونأنهممنهم%83.8يعلنذلكعلىوبناءبالهوية،الوطنية

.والسادسالخامسالشكلينبناءتمبشعبتيه)5(رقمالجدولمعطياتتجسيمأجلومن

:  رؤية إجمالية
والوالءالوعيمنعاليةدرجةعلىالطالبوبرهنالكويت،وأرضوالوطنيةوالهويةللوطنالوالءمنكبيرةدرجةوجودالدراسةأبانت
حبهمالطالبمن%99.5أعلنلقد:وطبيعتهالوطنيالوالءبمستوىتتعلقالتيالتسعةاألولالمحورمؤشراتجميععلىالوطنيةبالقيم
.وترابهوأرضهللوطنالوالءعلىالدالةوالبنودالمؤشراتمعظمفي%90درجةعلىالمئويةالنسبوربتأجلهمنالتضحيةفيوالرغبةللوطن
هذهالوافدةالعمالةتصدرتحيثالوطنيةالهويةتهددالتيالتسعةالكبرىبالمخاطركبيراوعياالطالبأبدىالدراسةمنالثانيالمحوروفي

التعليمثم،%69.6إيرانالتواليوعلى،%84.9الطائفيةثم،%91.1العربيةاللغةلهاتتعرضالتيالمخاطرتلتها،%94.6التحديات
.%55.3الجنسيةمحدديغير"البدون"وأخيرا،%69.8للقبيلةالوالءثم،%71.9إيرانفياإلسالميةالثورةثم،%77.7األجنبي

واحتلالوطنيةالهويةركائزمنأساسيةركيزةبوصفهالدينأهميةعلىالطالبركزالوطنيةالهويةبمقوماتالمتعلقالثالثالمحوروفي
.الكويتفيالوطنيةالهويةومرتكزاتعواملبيناألولالمقامالدين

سلمفياألولىالمرتبةالديناحتلحيثالوطنيةالهويةبمقوماتمميزاوعياالطالبيبدي)واالنتماءالوالءنسق(الرابعالمحورفي
المرتبةفيلألسرةالوالءجاءثمالثالثة،المرتبةفياألميرلسموالوالءوأعقبهالثانية،المرتبةفيوأرضهاالكويتترابتالهاألولويات،

فيوالعشيرةللقبيلةالوالءوأخيراالسادسة،المرتبةفيوالمذهبللطائفةالوالءثمالخامسة،المرتبةفيوالقانونللدستورالوالءتبعهالرابعة،
للقبيلةالوالءبقاءالنسقهذاعلىيؤخذماولكنالكويت،فيمعروفاكالسيكيانسقاالوالءاتمنالنسقهذاويعد.واألخيرةالسابعةالمرتبة

.الطلبةعندالوالءفتجلياتمختلفيكبيراحضوراالضيقةالوالءاتهذهحققتحيثالوالءاتنسقفيحاضراوالمذهبوالطائفة
بالقلقيشعرونبأنهممنهم%83.8يعلنثمومنمخاطر،تواجهالكويتيةالوطنيةالهويةأنالطالبمن%84.4يعلنالخامسالمحورفي

المريعةاألحداث:منهاعديدةومتغيراتعواملتبررهبالخطرالشعوروهذا.)128الجدولانظر(الكويتفيالوطنيةالهويةعلىوالخوف
باإلضافةهذاوثورات،اقتصاديةوأزماتوتناقضتتوتراتمناإلقليميةاألوضاعتشهدهوماالماضيين،العقدينخاللالمنطقةشهدتهاالتي
تهددالتيواألخالقيةالثقافيةالتكويناتمختلففيالعاصفةالتغيراتنزرمنالعولمةتحملهوماوالجيناتوالمعلوماتالميدياثورةإلى

.المعاصرالعالمفيالتقليديةالوطنيةالثقافات

.من أجل هوية وطنية راسخة: خالصة
.اإلنسانيللوجودوالحضاريةوالسياسيةوالثقافيةاالجتماعيةاألبعادبكلتاريخيةأولويةالكويتفيراسخةوطنيةهويةبناءعلىيأخذالعمل
فينارهاتضرمفالعولمة.والحياةالوجودميادينمختلففيهائلةوتحوالتجساماأحداثاتواجهالعربيالخليجدولحالهوكمافالكويت
فيتعملوهيوالثقافي،واإلثنيوالطائفيالعرقيالتعصبإرهاصاتعبروالتدميرالهدمعواملفيهافتحييالجافة،الوطنيةالثقافةأعشاب
الموتتصادمالعصبياتفيهتتصادمحيثالعراقفيالحالهوكماالتصادم،التضادآلياتعبروتدميرهاالثقافةهذهتجفيفعلىالبداية
حسنومن.ومعناهادالالتهامنالجامعةالوطنيةالهوياتتفريغإلىوبالتاليهيبتهاوكسرالدولةإضعافإلىيؤديالتصادموهذا.والفناء
المنهاأنجزوماينجزلممشروعازالتماالثقافيبالمعنىالوطنيةالهويةأنلهيؤسفماولكنومتماسكة،قويةزالتماالدولةأنالحظ
األفراد،بمصالحرهينازالمابرأيناالوطنيةبالهويةاإلحساسإن.والمعنىوالداللةوالثقافةالقيممسألةفيوذلكبالجوهريوصفهيمكن

قوةاإلنسانيالعمقفيتتجلىثقافيةقيمةإلىتتحوللمولكنهاوالمصالح،واإلنجازاتبالقانونيتعلقفيماألبنائهاالحصينالحصنهيفالدولة
.وعواطفهمالناسعقولفيفاعلةمحركة
وطنيامشروعاتمثلالهويةوهذهالجغرافية،الوطنيةالوحدةأساسعلىالمواطنينكلتضمواحدةوطنيةهويةبناءبضرورةنقولوأخيرا
مختلففيوالتعليمالتربيةمستوىفيوهائلةكبيرةجهودااليوميقتضيالمشروعوهذا.أبدامستحيالليسجدا،ولكنهصعبايبدووقدكبيرا

واألرضبالوطنمؤمنوطنيوجدانتأصيلعلىقادرةتمنع،والتوحدتقطعوالتصلجامعةوطنيةثقافةلترسيخواالتجاهاتالمستويات
علىيقومأنالنهايةفييجبوطنيةكهويةوطنيةكوحدةوباألرضبالوطناإليمانوهذا.القيمموازينفيمثيليوازنهاالعلياوجدانيةكقيمة
رفضاوالوطناألرضوحدةعلىالقائمةاالندماجيةالهويةهذهمثلإليجادالحقيقيتشكلواإلنسانيةالتسامحيةالقيمهذهألنالتسامحقيمركائز

وجودبمشروعاالعترافإلىتهدفالتياالجتماعيةالتنشئةتأصيلأيضابدالوهنا.والشوفونيةواإلثنيةوالعنصريةالتعصبيةالقيملكل
اإليمانيتمعندمافعلياتتحققأنيمكنهاالتسامحعلىالقائمةالمنشودةالوطنيةالهويةهذهفإنوأخيرا.الوجودهذابأهميةواإليماناألخر،

.اإلنسانيةتجلياتهتكنومهمانوعهيكنمهماالثقافيالتنوعبضرورة

:مقترحات الدراسة وتوصياتها
النتائجهذهمنوانطالقا.للكويتالثقافيةوالهويةالوطنيةالوحدةبمضامينالتوعيةمطالبفيقصوراتؤكدالدراسةهذهفيكثيرةنتائجثمة
:أهمهاومنالوطنية،بالهويةالشعوروتأصيللتعزيزمنطلقاتشكلأنيمكنهاالتياألساسيةالتوصياتبعضصوغيمكنالدراسةهذهقدمتهاالتي
أبعادعنوالكشفالكويتفيوالتعليميةالتربويةالمؤسساتمختلففيالوطنيةبالهويةالشعورمسألةحولمعمقةدراساتإجراء1.

.الوطنيةبالهويةالشعورومضامين
بالهويةالوعيتعززالتياإللزاميةالدراسيةوالمقرراتالفعالياتمننسقتوفيرعلىالعملالكويتفيالجامعةإدارةعلىنقترح2.

.بهاالشعوروتعميقالوطنية
.التربيةكليةفيالمعلمينالطالبلدىالمواطنةثقافةبتعزيزمتخصصتربويأكاديميبرنامجإنشاء3.
.الجامعيةالكلياتمختلففيالمواطنةعلىبالتربيةمعنيةمقرراتتخصيص4.
.الجامعةطالبلدىتعزيزهاوأهميةالمواطنةثقافةمجالفيالجامعةفيالتدريسيةالهيئةألعضاءتأهيليةدوراتتوفير5.
.الوطنيةبالهويةوالشعوروالوطنالمواطنةقضاياعنالجامعةكلياتمنكليةكلفيثقافيةومحاضراتفصليةندواتإقامةعلىالعمل6.
مستوىفيذلكأكانالجامعةفيمذهبياأوطائفياطابعاتأخذممارساتأيةتناهضجديدةتشريعاتإصدارالجامعةإدارةعلىنقترح7.

.والعملالقول
.الجامعةطالبلدىوالهويةبالمواطنةالشعوروتغذيةالوطنيالوعيمستوىرفعفيللمشاركةالجامعةأساتذةدعوة8.
والقبليةالمذهبيةالممارساتهذهتمنعتشريعاتوإصدارودينيةمذهبيةشعاراتعلىتقومالتيالطالبيةاالنتخابيةالمظاهركلمحاربة9.

.الجامعةفي
المناهضةالصغرىاالنتماءاتمنغيرهدونالوطنإلىاالنتماءلتعزيزجديدةاستراتيجياتوضعفيالطالبيةاالتحاداتمعالتعاون10.

.الوطنيةللهوية
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:ُملخَّص البحث 
بأخالقهالتَّخلُّقُيورثهكماالشَّرعيَّة،بآدابهالتَّحلِّيلهُييسِّرممَّاوذلكوتعالى،تباركلربِّهاستسالمهوكماللدينهانقيادهتماممنُهو:القويمةشرائعهبجميعواألخذاإلسالمأحكامكافَّةفيالُمؤمندخولإنَّ

.الكريمة
النَّقلوسائلفيالشَّرعيَّةباآلدابالتَّحلِّيذلكومنالُمعاصر،واقعهمفيالُمسلمينعلىتطرأالتيالُمستجدَّاتجميعفياإلسالمبتوجيهاتاألخذ:الدِّينشرائعكافَّةفيالدُّخولوصدقاالستسالممظاهرمنوإنَّ
.األنفسبشقِّإالبالغيهيكونوالمبلٍدإلىأثقالهموتحمللتحملهمبهاتعالىاهللاأكرمهمالتي
الحادثةاألنظمةبهذهااللتزاميتضمَّنكافَّةفيهبالدُّخولُأمرناالذيالسِّْلمألنَّالُمرور،أنظمةمنبهُألزمممَّابشيٍءُيخلُُّثمَّاإلسالم؛وآدابأحكامالقيادةبهذهُيمثِّلأنَّهالمركبةقائديستشعرأنُيتصوَّرالإذ

.الحوادثمنوتعصمهمالسَّالمةلُهموتكفلاألمنولآلخرين-أيضًاولمركبته–للسَّائقُتحقِّقفهياألخطار،منوتقيهمُشؤونهمللنَّاسُتصلحالتيالحياتيَّةواألنشطة
التَّحلِّيعلىنفسهالوقتفيوتحثُّهممنهم،للُمخالفينوالُعقوباتالجزاءاتعلىوتنصُّوالضَّوابط،الُحدودلهموتضعوالواجبات،الُحقوقالمركباتلسائقيُتحدِّدولوائحتشريعاٍتُوجودتتطلَّباألنظمةوهذه
.اإلسالمدينبهاجاءالتياألخالقبمكارم
أنواعمننوٌعالُمروريَّةاآلدابمنبأدٍباإلخاللفيفاإلسالم،مبادئوُمعارضةالوحيُنصوصلُمخالفةُكلِّهذلكمردَّأنَّيجد:واالضطرابالفوضىمنتنقُّالتهمأثناءيعيشونهوماالنَّاسحالفيتأمَّلومن

.والنَّسلللحرثاإلهالكُضروبمنوضرٌباألرضفياإلفساد
اآلداببجميعالسَّائقتحلِّيفياألثرأعظملهااإلسالميَّةاألخالقفهذهالُمرور،آدابمنعرضهسيأتيبماوالتَّحلِّيالتَّجمُّلعلىتحملناالتياإلسالميَّة؛باألخالقالتَّحلِّيإلىوُمجتمعاٍتأفرادًاأحوجناماأال

.والخيربالحقِّالتَّواصيُضروبمنوضرٌبوالتَّقوىالبِّرِّعلىالتَّعاونأنواعمننوعًاالمذكورةباآلدابالتَّوعيةيجعلالذياألمرالعصر،هذافيالنَّقلبوسائلالُمتعلِّقة

   :المراجع
فيالسَّيَّاراتحوادثعلىالمسؤوليَّةمنالتَّأمين1.

بنمروان/الُمستشارالدُّكتور:السُّعوديَّةالعربيَّةالمملكة
.)م2006(-إسماعيلُمحمَّدحسن

اهللاكرم:منهاالوقايةوُطرقأسبابهاالُمرورحوادث2.
/الرِّياض(للُمرورالعامَّةاإلدارةمعهد-عبدالرَّحمنعلي

.)السُّعوديَّةالعربيَّةالمملكة
فيالُمروروأنظمةالسَّْيرلقضاياُمقارنٌةدراساٌت3.

.السَّيفعبدالجليل/الدُّكتور:السُّعوديَّةالعربيَّةالمملكة
المرحلةُمقرَّراتفيالُمرورسالمةتعليمإدخالدراسة4.

-المنحلبرامجالعامَّةاإلدارة:العامِّللتَّعليمالُمتوسِّطة
المملكة/الرِّياض(والتِّقنيَّةللُعلومعبدالعزيزالملكمدينة
.)م1994-ه1414(الثَّانيةالطَّبعة-)السُّعوديَّةالعربيَّة

مطلٌبالسُّعوديَّةالعربيَّةالمملكةفيالُمروريَّةالسَّالمة5.
-السُّليمانيُّحمزةبنُمحمَّد/الدُّكتوراُألستاذ:وطنيٌّ
.)م2003-هـ1424(اُألولىالطَّبعة

العلميَّةالُكتبدار-عطيَّةعليعطيَّة/الُمهندس:السَّيَّارة6.
.)م2008(اُألولىالطَّبعة-والتَّوزيعللنَّشر

/الدُّكتور:والتَّطبيقالمعرفةبينالسَّيَّاراتقيادةفن7ُّ.
.السَّيفعبدالجليل

/العميد:نظاميٌَّةقواعدُمتقدِّمٌةتقنيَّاٌتثقافٌةالُمرور8.
.)ه1424-ه1423(-الهمَّاشناصربنُمطلق

الوطنيَّةاللَّجنة:الُمرورلسالمةالوطنيَّةالنَّدوةوقائع9.
/الدُّكتور:والتَّحريرالُمراجعة-الُمرورلسالمة

بنناصر/الدُّكتورالعبدالعالي؛إبراهيمعبدالرَّحمن
مدينة-أبوُعبيدإبراهيمعبدالعزيز/اُألستاذالرَّشيد؛عبداهللا
المملكة/الرِّياض(والتِّقنيَّةللُعلومعبدالعزيزالملك
.)م1994-ه1414(الثَّانيةالطَّبعة-)السُّعوديَّةالعربيَّة

  

َأَثُر االْلِتَزاِم ِباَألْخالِق اِإلْسالِميَِّة
ِفي َتَحلِّي َساِئِقي الَمْرَكَباِت ِباآلَداِب الُمُروِريَِّة

بن ُمحمَّد بن عبداهللا العليِّوليد . د
الشَّريعة والدِّراسات اإلسالميَّة بجامعة الكويتبكليَّة والدَّعوةقسم العقيدة 

:خطة البحث 
أهميَّة:علىوتشتمل،العامَّةالُمقدِّمة:أوًال

.اختيارهوأسبابالموضوع
باألخالقااللتزامأثر:األوَّلالمبحث:ثانيًا

ُسُلوكعلىتعالىاهللابُحقوقالُمتعلِّقةاإلسالميَّة
علىالمبحثهذاويشتملالمركبات،سائقي
:اآلتيةالمطالب
ذلكوأثروُشكرهتعالىاهللاحمد:األوَّلالمطلب

.السَّائقُسُلوكعلى
وأثروُدعاؤهتعالىاهللاُسؤال:الثَّانيالمطلب

.السَّائقُسُلوكعلىذلك
وأثرعليهوالثَّناءتعالىاهللاذكر:الثَّالثالمطلب

.السَّائقُسُلوكعلىذلك
باألخالقااللتزامأثر:الثَّانيالمبحث:ثالثًا

ُسُلوكعلىالنَّفسبُحقوقالُمتعلِّقةاإلسالميَّة
علىالمبحثهذاويشتملالمركبات،سائقي
:اآلتيةالمطالب
وتجنيبهاالنَّفسإلىاإلحسان:األوَّلالمطلب
.السَّائقُسُلوكعلىذلكوأثرالهالكمواطن
النَّفسسالمةبأسباباألخذ:الثَّانيالمطلب
.السَّائقُسُلوكعلىذلكوأثروحفظها
المالبإضاعةالنَّفسإرهاقعدم:الثَّالثالمطلب

.السَّائقُسُلوكعلىذلكوأثر
باألخالقااللتزامأثر:الثَّالثالمبحث:رابعًا

ُسُلوكعلىاآلخرينبُحقوقالُمتعلِّقةاإلسالميَّة
المطالبعلىالمبحثهذاويشتملالسَّائق،
:اآلتية

وأثربالُحسنىاآلخرينُمعاملة:األوَّلالمطلب
.السَّائقُسُلوكعلىذلك

وأثراآلخرينتألُّفعلىالحرص:الثَّانيالمطلب
.السَّائقُسُلوكعلىذلك

ذلكوأثرلآلخرينالنَّصيحةبذل:الثَّالثالمطلب
.السَّائقُسُلوكعلى

أوباآلخريناإلضرارعدم:الرَّابعالمطلب
.السَّائقُسُلوكعلىذلكوأثرإيذائهم
التيالنَّتائجأهمَّ:وتتناول،البحثخاتمة:خامسًا
فهرس:بهاوُملحٌقالبحث،هذافيإليهاتوصَّلت
منها،االستفادةتمَّالتيالعلميَّةوالمصادرالمراجع
.الموضوعاتوفهرس

   :النَّتائج
علىوالُمهيمنالخاتماإلسالميِّالدِّينمحاسنمنإن1َّ.

وأنَّهإنساٍن؛لُكلِّصالٌحأنَّه:األديانمنسبقهماجميع
.مكاٍنلُكلِّصالٌحوأنَّه؛زماٍنلُكلِّصالٌح

علىاشتمالهافياإلسالميَّةالشَّريعةهذهجالل2.
أفعالهموالُمجتمعاتلألفرادتقوِّمالتياألسباب
لُألمورتضمُّنهافيالشَّريعةهذهوجمالوأقوالهم،

الضَّروراتبظاللهاالُمستظلِّينعلىتحفظالتي
.والعقلوالعرض؛والمال؛والنَّفس؛الدِّين؛:الخمس

اإلسالمتعاليمفيالدُّخولاإليماندالالتمنإن3َّ.
علىويطرأيستجدُّماُكلِّفيبأخالقهأخذًاكافَّة؛

دائرتهافييدخلحياتيٍَّة،وُنُظٍمأنشطٍةمنالُمسلمين
سائقيعلىيجبآدابمنبهيتعلَّقوماالُمرورنظام

.بهايتحلَّواأنالمركبات
منتنقُّالتهمأثناءيعيشونهوماالنَّاسحالفيالُمتأمِّل4.

إلىُكلِّهذلكمردَّأنَّيجد:واالضطرابالفوضى
.اآلدابلقواعدواإلهمالاألخالقبُأصولاإلخالل

مننوعًا:الُمروريَّةاآلدابمنبأدٍباإلخاللفيإن5َّ.
ُضروبمنوضرٌباألرضفياإلفسادأنواع

سائقيتجاهلفبسببوالنَّسل،للحرثاإلهالك
وترمَّلتاألرواحُأزهقتالُمروريَّةلآلدابالمركبات
الُمستديمةاإلعاقاتوانتشرتاألطفال،وتيتَّمالنِّساء

.األموالوُهدرت
ُسبحانهاهللاُيجريهالذيوُدعاءهتعالىاهللاُسؤالإن6َّ.

منُهو:والرُّكَّابالمركباتسائقيألسنةعلىوتعالى
منلهموسخَّرهذلَّلهماعلىوُشكرهتعالىالرَّبِّحمد
اهللاإلىالسَّائلللجوءإظهاٌرذلكوفيالدَّوابِّ،هذه

اهللاعلىالدَّاعيالعتمادوتجليةعليه،والتَّوكُّلتعالى
.إليهاألمروتفويضتعالى

يغتنمهاغنيمٍةخيرُهوعليهوالثَّناءتعالىاهللاذكرإن7َّ.
ذكربكثرةاللِّسانوُيرطِّبالوقتيحفظفُهوالسَّائق،

.سائٌقوُهواهللا

الُحسنىوبأسمائهأسأل؛وتعالىسبحانهواهللا
ولوجههصالحة،ُكلَّهاأعمالنايجعلأن:أتوسَّل
علىتعاونًاالبحثهذايجعلوأنخالصة،الكريم
.والخيربالحقِّوتواصيًاوالتَّقوى؛البرِّ
وصلَّىالعالمين،ربِّهللالحمدأِندعواناوآخر
وأزواجهآلهوعلىالنَّبيِّين،خاتمعلىوسلَّماهللا

.أجمعينوأصحابه
في-تعالىباهللاُمستعينًا-اآلنوألشرعهذا؛

النَّحوعلىومطالبهالبحثهذامباحثعرض
:اآلتي

القيادةقبليتفقَّدمنُهولنفسهالُمحسنالسَّائقإن8َّ.
.التَّهلكةإلىومالهبنفسهُيلقيالحتَّىوحاله،مركبته

فيالُوقوعمنأمنٌةفيهالُمروريَّةبالقواعدالتَّقيُّدإن9َّ.
وِمْنالُمروريَّة،والُعقوباتالماليَّةالغراماتمنشيٍء
انتهاكهبسببمالهالسَّائقُيضيعأنينبغيفالَثمَّ

.والتَّعليماتلإلرشادات
صارللنَّاسكنفهوطَّأمامتىالمركبةسائقإن10َّ.

المركبةقيادةبآدابتخلُّقهبُحسنوغدامألوفًا،
.معروفًا

النَّصيحةبذلُهوالسَّائقبهيتخلَّقماأعظممنإن11َّ.
.وُهداهمُهداهفيهلمالآلخرين

إيذائهاأوبنفسهاإلضرارعدمعلىالسَّائقحرصإن12َّ.
اإلضرارعدمعلىحرصهُيضاهيهأنيجب

يهتديإنَّماالكريمالُخُلقوهذاإيذائهم،أوباآلخرين
كذلكوُيحبُّهلنفسهالخيرُيحبُّالذيالُمؤمنإليه

.بهميمرُّأوبهيُمرُّونالذينإخوانهلجميع

.وباطنًاوظاهرًاوآخرًا؛أوًالهللاوالحمد
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فهرس المراجع والمصادر العلميَّة
ُمحمَّد ُفؤاد : خرَّج أحاديثه–ُمحمَّد بن أحمد الُبخاريُّ : األدب الُمفرد•

دار البشائر –رمزي سعد الدِّين دمشقيَّة : وضع فهارسه–عبدالباقي 
).م1997-ه1417(الطَّبعة الرَّابعة –) لبنان/ بيروت(اإلسالميَّة 

/  بيروت(دار المعرفة –ُمحمَّد بن ُمحمَّد الغزاليُّ : إحياء ُعُلوم الدِّين•
).لبنان
تاريخ مدينة دمشٍق وذكر فضلها وتسمية من حلَّها من األماثل أو •

علي بن الحسن بن هبة اهللا : اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها
ُعمر بن غرامة : دراسة وتحقيق–الشَّافعيُّ المعروف بابن عساكٍر 

-هـ1417(الطَّبعة اُألولى –) لبنان/ بيروت(دار الفكر –العمروي 
).م1997

حقَّقه وراجع –أحمد بن الُحسين البيهقيُّ : الجامع لُشعب اإليمان•
الدَّار –عبدالعليِّ عبدالحميد حامد / الدُّكتور: ُنصوصه وخرَّج أحاديثه

).م1988-هـ1409(الطَّبعة اُألولى –) الهند/ ُبومباي(السَّلفيَّة 
حبيب : حقَّقه وعلَّق عليه–عبداهللا بن الُمبارك المروزي : الزُّهد•

).لبنان/ بيروت(دار الُكتب العلميَّة –الرَّحمن األعظميُّ 
حكم –المعروف بابن ماجه ُمحمَّد بن يزيد القزوينيُّ: ابن ماجهُسنن•

مشهور : اعتنى به–ُمحمَّد ناصر الدِّين األلبانيُّ : على أحاديثه وآثاره
المملكة العربيَّة  / الرِّياض(مكتبة المعارف -بن حسن آل سلمان 

.الطَّبعة اُألولى–) السُّعوديَّة
حكم على أحاديثه  –ُسليمان بن األشعث السِّجستانيُّ : ُسنن أبي داود•

مشهور بن حسن آل : اعتنى به–ُمحمَّد ناصر الدِّين األلبانيُّ : وآثاره
–) المملكة العربيَّة السُّعوديَّة/ الرِّياض(مكتبة المعارف -سلمان 

.الطَّبعة اُألولى
:  حكم على أحاديثه وآثاره–ُمحمَّد بن عيسى التِّرمذيُّ : ُسنن التِّرمذيِّ•

-مشهور بن حسن آل سلمان : اعتنى به–ُمحمَّد ناصر الدِّين األلبانيُّ 
.الطَّبعة اُألولى–) المملكة العربيَّة السُّعوديَّة/ الرِّياض(مكتبة المعارف 

:  حكم على أحاديثه وآثاره–أحمد بن ُشعيب النَّسائيِّ : ُسنن النَّسائيِّ•
-مشهور بن حسن آل سلمان : اعتنى به–ُمحمَّد ناصر الدِّين األلبانيُّ 

.الطَّبعة اُألولى–) المملكة العربيَّة السُّعوديَّة/ الرِّياض(مكتبة المعارف 
ُمحمَّد علي : تحقيق–ُمحمَّد بن أحمد الُبخاريُّ : صحيح الُبخاريِّ•

).م1991-هـ1411(–) لبنان/ بيروت(المكتبة العصريَّة –القطب 
حقَّق ُنصوصه وصحَّحه –ُمسلم بن الحجَّاج الُقشيريُّ : صحيح ُمسلٍم•

مه /  مكَّة الُمكرَّمة(المكتبة الفيصليَّة –ُمحمَّد ُفؤاد عبدالباقي : ورقَّ
).المملكة العربيَّة السُّعوديَّة

–ُمحمَّد بن مكرم اإلفريقيُّ المعروف بابن منظوٍر : لسان العرب•
-هـ1412(الطَّبعة اُألولى –) لبنان/بيروت(ُمؤسَّسة الُكتب الثَّقافيَّة 

).م1992
قه وخرَّج –أحمد بن حنبٍل الشَّيبانيُّ : اإلمام أحمد بن حنبٍلُمسند • حقَّ

ُشعيب : مجموعٌة من الُمحقِّقين؛ بإشراف: أحاديثه وعلَّق عليه
الطَّبعة اُألولى –) لبنان/ بيروت(ُمؤسَّسة الرِّسالة –األرنؤوط 

).م1993-هـ1413(

:  الملخص 
.فال هادي لهضللإنَّ الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من ُشرور أنفسنا؛ ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده اهللا فال ُمضلَّ له، ومن ُي

.وأشهُد أْن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ ُمحمَّدًا عبده ورسوله
ِرَجاًال َكِثيًرا َوِنَساء َواتَُّقوْا اللََّه الَِّذي َتَساءُلوَن َما﴿َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُه. )1(﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن﴾

.)3(ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما﴾) 70(﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًال َسِديًدا . )2(ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾
:أما بعد

﴿ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا : فإنَّ أداء الُحقوق إلى أهلها من ُوُجوه العدل واإلحسان، فأداؤها يدلُّ على األمانة وهي ُشعبٌة من ُشعب اإليمان، قال اهللا تعالى
.)4(ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َيِعُظُكم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا﴾

.فعليه بالتَّحلِّي بُشعب اإليمان التي ُتعينه على أداء الُحقوق والواجبات: فإذا احتاج الُمسلم إلى االستعانة بمن يخدمه وُيعينه على قضاء الحاجات
.فقد ُأسِّس ُبنيان هذا األداء على ثالثة أركان، إذ ُهو ُمتعلٌِّق بقلب ولسان وجوارح اإلنسان: ولمَّا كانت تأدية الُحُقوق أثرًا من آثار اإليمان

.ُيعلم أنَّ منها ما يتعلَّق بالُقلوب ومنها ما يتعلَّق باأللسن ومنها ما يتعلَّق بالجوارح البشريَّة: فبالنَّظر إلى ُشعب اإليمان التي تحثُّ وتحضُّ وُترشد وُتعين على أداء هذه الُحقوق اإلنسانيَّة
.وهذه الُحقوق اإلنسانيَّة ُمضمَّنٌة بمطالب ثالثٍة آتيٍة، فواجٌب أن َتِعَي خطاَب الشَّارع الحكيم ُأذٌن واعيٌة

:ُمقدِّمٍة وتمهيٍد وثالثة مباحث وخاتمٍة، وتفاصيل ذلك على النَّحو اآلتي: وقد قسَّمت البحث إلى
.102اآلية : سورة آل عمران) 1(
.1اآلية : سورة النِّساء) 2(
.71-70اآليتان : سورة األحزاب) 3(
.58اآلية : سورة النِّساء) 4(

وليد بن ُمحمَّد بن عبداهللا العليِّ. د
بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات اإلسالميَّة بجامعة الكويتقسم العقيدة والدَّعوة

ُحُقوُق الَخَدِم اِإلْنَساِنيَِّة
وَأَثُر ُشَعِب اِإليَماِن في َتْأِدَيِتَها

:النتائج
أنَّ أداء الُحقوق إلى أهلها من ُوُجوه العدل واإلحسان، 1.

.فأداؤها يدلُّ على األمانة وهي ُشعبٌة من ُشعب اإليمان
أنَّ الُمسلم إذا احتاج إلى االستعانة بمن يخدمه وُيعينه 2.

فعليه بالتَّحلِّي بُشعب اإليمان التي : على قضاء الحاجات
.ُتعينه على أداء الُحقوق والواجبات

أنَّ النَّاظر إلى ُشعب اإليمان التي تحثُّ وتحضُّ وُترشد 3.
يعلم أنَّ منها ما يتعلَّق : وُتعين على أداء الُحقوق اإلنسانيَّة

بالُقلوب ومنها ما يتعلَّق باأللسن ومنها ما يتعلَّق 
.بالجوارح البشريَّة

أنَّ اإليمان يغرس ُحرمة الُحقوق اإلنسانيَّة في النُّفوس 4.
فيكون ألدائها هاديًا ودليًال، وُهو اإليمان باهللا ربًَّا 

.وباإلسالم دينًا وبُمحمٍِّد صلَّى اهللا عليه وسلَّم نبيًَّا ورسوًال
يُدور -للمعرفة بالحقِّ؛ وللرَّأفة بالخلق–أنَّ أداء الُحقوق 5.

مع اإليمان عدمًا وُوُجودًا، فعلى قدر اإليمان ُيبادر من 
.ُيبادر بأدائها على وجهها أو يصدُّ عن أدائها ُصُدودًا

أنَّ الُمتأمِّل ُحُقوق الخدم اإلنسانيَّة؛ التي كفلتها لهم 6.
يجدها ال تخرج في أدائها عن : الشَّريعة اإلسالميَّة

.الُقلوب أو األلسن أو الجوارح البشريَّة
أنَّ الُمؤمن النَّاظر في آثار حكمة اهللا تبارك وتعالى في 7.

المحن واالبتالءات؛ ومنها تفاوت النَّاس في معايشهم 
ُيدرك أنَّ مردَّ ذلك : وارتفاع بعضهم فوق بعٍض درجاٍت

ابتالء : إلى أمرْين؛ ويعلم أنَّ ُمنقلب األمر لسببْين
األغنياء بالشُّكر؛ وامتحان الُفقراء بالصَّبر، واستمتاع 

.األغنياء بأعمال الُفقراء؛ وانتفاع الُفقراء بأموال األغنياء
أنَّ الُمؤمن ُهو الذي ُيخالق النَّاس بُخُلٍق حسٍن فيفي لُهم 8.

بالُعُهود ويحفظ لُهم الُحُقوق، والفاجر ُهو الذي يفجر في 
ُخُصومتهم ويغدر بُعُهودهم ويسوُمُهم ُسوء القطيعة 

.والُعُقوق
أنَّ ُحُقوق اآلخرين بين عينِي الُمؤمن ينظر إليها تارة 9.

بعين التَّرغيب في الثَّواب، وينظر إليها تارة ُأخرى بعين 
.التَّرهيب من انتهاكها خشية تعرُّضه للعقاب

أنَّ ضعف اإليمان من أعظم أسباب انتهاك ُحقوق العمالة 10.
المنزليَّة، كما أفادت ذلك الُبُحوث وصدَّقته كذلك 

الدِّراسات الميدانيَّة، وُهو األمر الذي َنَجم عنه ما ال ُتحمد 
.ُعقباه من اآلثار السَّلبيَّة

.والحمد هللا أوًال وآخرًا؛ وظاهرًا وباطنًا

:خطة البحث
:ُمقدِّمة البحث: أوًال

.فاتحة البحث؛ وُخطَّته: وتتناول
:التَّمهيد: ثانيًا

تمسُّك ُمؤدِّي الُحُقوق بُعروة اإليمان : ويتناول
الُوثقى التي ال تتفصَّم باالنتهاكات وعدم االكتراث، 

وأنَّ مردَّ هذه الُحُقوق اإلنسانيَّة الُمؤدَّاة إلى الخدم 
.إلى واحدٍة من أركان ُشعب اإليمان الثَّالث

ُحُقوق الخدم اإلنسانيَّة الُمؤدَّاة : المبحث األوَّل: ثالثًا
.بُشعب الُقلب

تقرير حقَّْين من هذه الُحُقوق : ويتناول هذا المبحث
.العامَّة
ُحُقوق الخدم اإلنسانيَّة :المبحث الثَّاني: رابعًا

  .الُمؤدَّاة بُشعب اللِّسان
تقرير سبعة ُحُقوٍق من هذه : ويتناول هذا المبحث

.الُحُقوق العامَّة
ُحُقوق الخدم اإلنسانيَّة :المبحث الثَّالث: خامسًا

  .الُمؤدَّاة بُشعب الجوارح
تقرير عشرة ُحُقوٍق من هذه : ويتناول هذا المبحث

.الُحُقوق العامَّة
:خاتمة البحث: سادسًا

أهمَّ النَّتائج التي توصَّلت إليها في هذا : وتتناول
فهرس المراجع والمصادر : البحث، وُملحٌق بها

العلميَّة التي تمَّ االستفادة منها، وفهرس 
.الموضوعات

واهللا سبحانه وتعالى أسأل؛ وبأسمائه الُحسنى 
أن يجعل أعمالنا ُكلَّها صالحة، ولوجهه : أتوسَّل

الكريم خالصة، وأن يجعل هذا البحث تعاونًا على 
.البرِّ والتَّقوى؛ وتواصيًا بالحقِّ وتواصيًا بالصَّبر

وآخر دعوانا أِن الحمد هللا ربِّ العالمين، وصلَّى اهللا 
وسلَّم على خاتم النَّبيِّين، وعلى آله وأزواجه 

.وأصحابه أجمعين

فهرس المراجع والمصادر العلميَّة
ُمحمَّد ُفؤاد : خرَّج أحاديثه–ُمحمَّد بن أحمد الُبخاريُّ : األدب الُمفرد•

دار البشائر –رمزي سعد الدِّين دمشقيَّة : وضع فهارسه–عبدالباقي 
).م1997-ه1417(الطَّبعة الرَّابعة –) لبنان/ بيروت(اإلسالميَّة 

/  بيروت(دار المعرفة –ُمحمَّد بن ُمحمَّد الغزاليُّ : إحياء ُعُلوم الدِّين•
).لبنان
تاريخ مدينة دمشٍق وذكر فضلها وتسمية من حلَّها من األماثل أو •

علي بن الحسن بن هبة اهللا : اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها
ُعمر بن غرامة : دراسة وتحقيق–الشَّافعيُّ المعروف بابن عساكٍر 

-هـ1417(الطَّبعة اُألولى –) لبنان/ بيروت(دار الفكر –العمروي 
).م1997

حقَّقه وراجع –أحمد بن الُحسين البيهقيُّ : الجامع لُشعب اإليمان•
الدَّار –عبدالعليِّ عبدالحميد حامد / الدُّكتور: ُنصوصه وخرَّج أحاديثه

).م1988-هـ1409(الطَّبعة اُألولى –) الهند/ ُبومباي(السَّلفيَّة 
حبيب : حقَّقه وعلَّق عليه–عبداهللا بن الُمبارك المروزي : الزُّهد•

).لبنان/ بيروت(دار الُكتب العلميَّة –الرَّحمن األعظميُّ 
حكم –المعروف بابن ماجه ُمحمَّد بن يزيد القزوينيُّ: ابن ماجهُسنن•

مشهور : اعتنى به–ُمحمَّد ناصر الدِّين األلبانيُّ : على أحاديثه وآثاره
المملكة العربيَّة  / الرِّياض(مكتبة المعارف -بن حسن آل سلمان 

.الطَّبعة اُألولى–) السُّعوديَّة
حكم على أحاديثه  –ُسليمان بن األشعث السِّجستانيُّ : ُسنن أبي داود•

مشهور بن حسن آل : اعتنى به–ُمحمَّد ناصر الدِّين األلبانيُّ : وآثاره
–) المملكة العربيَّة السُّعوديَّة/ الرِّياض(مكتبة المعارف -سلمان 

.الطَّبعة اُألولى
:  حكم على أحاديثه وآثاره–ُمحمَّد بن عيسى التِّرمذيُّ : ُسنن التِّرمذيِّ•

-مشهور بن حسن آل سلمان : اعتنى به–ُمحمَّد ناصر الدِّين األلبانيُّ 
.الطَّبعة اُألولى–) المملكة العربيَّة السُّعوديَّة/ الرِّياض(مكتبة المعارف 

:  حكم على أحاديثه وآثاره–أحمد بن ُشعيب النَّسائيِّ : ُسنن النَّسائيِّ•
-مشهور بن حسن آل سلمان : اعتنى به–ُمحمَّد ناصر الدِّين األلبانيُّ 

.الطَّبعة اُألولى–) المملكة العربيَّة السُّعوديَّة/ الرِّياض(مكتبة المعارف 
ُمحمَّد علي : تحقيق–ُمحمَّد بن أحمد الُبخاريُّ : صحيح الُبخاريِّ•

).م1991-هـ1411(–) لبنان/ بيروت(المكتبة العصريَّة –القطب 
حقَّق ُنصوصه وصحَّحه –ُمسلم بن الحجَّاج الُقشيريُّ : صحيح ُمسلٍم•

مه /  مكَّة الُمكرَّمة(المكتبة الفيصليَّة –ُمحمَّد ُفؤاد عبدالباقي : ورقَّ
).المملكة العربيَّة السُّعوديَّة

–ُمحمَّد بن مكرم اإلفريقيُّ المعروف بابن منظوٍر : لسان العرب•
-هـ1412(الطَّبعة اُألولى –) لبنان/بيروت(ُمؤسَّسة الُكتب الثَّقافيَّة 

).م1992
قه وخرَّج –أحمد بن حنبٍل الشَّيبانيُّ : اإلمام أحمد بن حنبٍلُمسند • حقَّ

ُشعيب : مجموعٌة من الُمحقِّقين؛ بإشراف: أحاديثه وعلَّق عليه
الطَّبعة اُألولى –) لبنان/ بيروت(ُمؤسَّسة الرِّسالة –األرنؤوط 

).م1993-هـ1413(

:  الملخص 
.فال هادي لهضللإنَّ الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من ُشرور أنفسنا؛ ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده اهللا فال ُمضلَّ له، ومن ُي

.وأشهُد أْن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ ُمحمَّدًا عبده ورسوله
ِرَجاًال َكِثيًرا َوِنَساء َواتَُّقوْا اللََّه الَِّذي َتَساءُلوَن َما﴿َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُه. )1(﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن﴾

.)3(ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما﴾) 70(﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًال َسِديًدا . )2(ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾
:أما بعد

﴿ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا : فإنَّ أداء الُحقوق إلى أهلها من ُوُجوه العدل واإلحسان، فأداؤها يدلُّ على األمانة وهي ُشعبٌة من ُشعب اإليمان، قال اهللا تعالى
.)4(ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َيِعُظُكم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا﴾

.فعليه بالتَّحلِّي بُشعب اإليمان التي ُتعينه على أداء الُحقوق والواجبات: فإذا احتاج الُمسلم إلى االستعانة بمن يخدمه وُيعينه على قضاء الحاجات
.فقد ُأسِّس ُبنيان هذا األداء على ثالثة أركان، إذ ُهو ُمتعلٌِّق بقلب ولسان وجوارح اإلنسان: ولمَّا كانت تأدية الُحُقوق أثرًا من آثار اإليمان

.ُيعلم أنَّ منها ما يتعلَّق بالُقلوب ومنها ما يتعلَّق باأللسن ومنها ما يتعلَّق بالجوارح البشريَّة: فبالنَّظر إلى ُشعب اإليمان التي تحثُّ وتحضُّ وُترشد وُتعين على أداء هذه الُحقوق اإلنسانيَّة
.وهذه الُحقوق اإلنسانيَّة ُمضمَّنٌة بمطالب ثالثٍة آتيٍة، فواجٌب أن َتِعَي خطاَب الشَّارع الحكيم ُأذٌن واعيٌة

:ُمقدِّمٍة وتمهيٍد وثالثة مباحث وخاتمٍة، وتفاصيل ذلك على النَّحو اآلتي: وقد قسَّمت البحث إلى
.102اآلية : سورة آل عمران) 1(
.1اآلية : سورة النِّساء) 2(
.71-70اآليتان : سورة األحزاب) 3(
.58اآلية : سورة النِّساء) 4(

وليد بن ُمحمَّد بن عبداهللا العليِّ. د
بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات اإلسالميَّة بجامعة الكويتقسم العقيدة والدَّعوة

ُحُقوُق الَخَدِم اِإلْنَساِنيَِّة
وَأَثُر ُشَعِب اِإليَماِن في َتْأِدَيِتَها

:النتائج
أنَّ أداء الُحقوق إلى أهلها من ُوُجوه العدل واإلحسان، 1.

.فأداؤها يدلُّ على األمانة وهي ُشعبٌة من ُشعب اإليمان
أنَّ الُمسلم إذا احتاج إلى االستعانة بمن يخدمه وُيعينه 2.

فعليه بالتَّحلِّي بُشعب اإليمان التي : على قضاء الحاجات
.ُتعينه على أداء الُحقوق والواجبات

أنَّ النَّاظر إلى ُشعب اإليمان التي تحثُّ وتحضُّ وُترشد 3.
يعلم أنَّ منها ما يتعلَّق : وُتعين على أداء الُحقوق اإلنسانيَّة

بالُقلوب ومنها ما يتعلَّق باأللسن ومنها ما يتعلَّق 
.بالجوارح البشريَّة

أنَّ اإليمان يغرس ُحرمة الُحقوق اإلنسانيَّة في النُّفوس 4.
فيكون ألدائها هاديًا ودليًال، وُهو اإليمان باهللا ربًَّا 

.وباإلسالم دينًا وبُمحمٍِّد صلَّى اهللا عليه وسلَّم نبيًَّا ورسوًال
يُدور -للمعرفة بالحقِّ؛ وللرَّأفة بالخلق–أنَّ أداء الُحقوق 5.

مع اإليمان عدمًا وُوُجودًا، فعلى قدر اإليمان ُيبادر من 
.ُيبادر بأدائها على وجهها أو يصدُّ عن أدائها ُصُدودًا

أنَّ الُمتأمِّل ُحُقوق الخدم اإلنسانيَّة؛ التي كفلتها لهم 6.
يجدها ال تخرج في أدائها عن : الشَّريعة اإلسالميَّة

.الُقلوب أو األلسن أو الجوارح البشريَّة
أنَّ الُمؤمن النَّاظر في آثار حكمة اهللا تبارك وتعالى في 7.

المحن واالبتالءات؛ ومنها تفاوت النَّاس في معايشهم 
ُيدرك أنَّ مردَّ ذلك : وارتفاع بعضهم فوق بعٍض درجاٍت

ابتالء : إلى أمرْين؛ ويعلم أنَّ ُمنقلب األمر لسببْين
األغنياء بالشُّكر؛ وامتحان الُفقراء بالصَّبر، واستمتاع 

.األغنياء بأعمال الُفقراء؛ وانتفاع الُفقراء بأموال األغنياء
أنَّ الُمؤمن ُهو الذي ُيخالق النَّاس بُخُلٍق حسٍن فيفي لُهم 8.

بالُعُهود ويحفظ لُهم الُحُقوق، والفاجر ُهو الذي يفجر في 
ُخُصومتهم ويغدر بُعُهودهم ويسوُمُهم ُسوء القطيعة 

.والُعُقوق
أنَّ ُحُقوق اآلخرين بين عينِي الُمؤمن ينظر إليها تارة 9.

بعين التَّرغيب في الثَّواب، وينظر إليها تارة ُأخرى بعين 
.التَّرهيب من انتهاكها خشية تعرُّضه للعقاب

أنَّ ضعف اإليمان من أعظم أسباب انتهاك ُحقوق العمالة 10.
المنزليَّة، كما أفادت ذلك الُبُحوث وصدَّقته كذلك 

الدِّراسات الميدانيَّة، وُهو األمر الذي َنَجم عنه ما ال ُتحمد 
.ُعقباه من اآلثار السَّلبيَّة

.والحمد هللا أوًال وآخرًا؛ وظاهرًا وباطنًا

:خطة البحث
:ُمقدِّمة البحث: أوًال

.فاتحة البحث؛ وُخطَّته: وتتناول
:التَّمهيد: ثانيًا

تمسُّك ُمؤدِّي الُحُقوق بُعروة اإليمان : ويتناول
الُوثقى التي ال تتفصَّم باالنتهاكات وعدم االكتراث، 

وأنَّ مردَّ هذه الُحُقوق اإلنسانيَّة الُمؤدَّاة إلى الخدم 
.إلى واحدٍة من أركان ُشعب اإليمان الثَّالث

ُحُقوق الخدم اإلنسانيَّة الُمؤدَّاة : المبحث األوَّل: ثالثًا
.بُشعب الُقلب

تقرير حقَّْين من هذه الُحُقوق : ويتناول هذا المبحث
.العامَّة
ُحُقوق الخدم اإلنسانيَّة :المبحث الثَّاني: رابعًا

  .الُمؤدَّاة بُشعب اللِّسان
تقرير سبعة ُحُقوٍق من هذه : ويتناول هذا المبحث

.الُحُقوق العامَّة
ُحُقوق الخدم اإلنسانيَّة :المبحث الثَّالث: خامسًا

  .الُمؤدَّاة بُشعب الجوارح
تقرير عشرة ُحُقوٍق من هذه : ويتناول هذا المبحث

.الُحُقوق العامَّة
:خاتمة البحث: سادسًا

أهمَّ النَّتائج التي توصَّلت إليها في هذا : وتتناول
فهرس المراجع والمصادر : البحث، وُملحٌق بها

العلميَّة التي تمَّ االستفادة منها، وفهرس 
.الموضوعات

واهللا سبحانه وتعالى أسأل؛ وبأسمائه الُحسنى 
أن يجعل أعمالنا ُكلَّها صالحة، ولوجهه : أتوسَّل

الكريم خالصة، وأن يجعل هذا البحث تعاونًا على 
.البرِّ والتَّقوى؛ وتواصيًا بالحقِّ وتواصيًا بالصَّبر

وآخر دعوانا أِن الحمد هللا ربِّ العالمين، وصلَّى اهللا 
وسلَّم على خاتم النَّبيِّين، وعلى آله وأزواجه 

.وأصحابه أجمعين
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:  ملخص ال
.  ي لههادإن الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمـالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال 

.الدينوم وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا إلى ي
:  أما بعــد

بأهمية أن تكون طرفا حاضرا ومشاركا في إيجاد الحلول الكفيلة لدعم الرفاهية االقتصادية للمواطنين والمقيمين على أرضها، –كبقية حكومات العالم المعاصر –تستشعر حكومة دولة الكويت 
يد استهالك السلع المدعومة إلى حد قد يصل إلى ترشفتبنت سياسات عدة في دعم السلع األساسية والخدمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون، وعلى الرغم من أن هذا الدعم قد يؤثر سلبا في 

ذلك كثيرا من التراخي في تحصيل قيمة هذه احبالسرف والتبذير، نجد أن هذا الدعم اتسع كثيرا وتعددت صوره وأشكاله وآخذ في التزايد؛ ليشمل كثيرا من السلع ومزيدا من الخدمات، بل ص
.السلع وتلك الخدمات

ت تداول السلع المدعومة من قبل الدولة إلى حد منعونظرا إلمكانية الخلل في تحقيق األغراض المنشودة من هذا الدعم دأبت التشريعات القانونية على خلق البيئة التشريعية الالزمة لذلك، ف
.معاقبة الفاعل بالحبس والغرامة ومصادرة السلع المضبوطة في بعض الحاالت

لبحث يتناول هذا الموضوع جمعا ودراسة لما كتب ا اومع هذا فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في مدى وجوب التزام هذه التشريعات المنظمة لتداول هذه السلع في وفقا للفقه اإلسالمي، فجاء هذ
. فيه، وما يتعلق فيه بما يتضح معه معرفة حقيقة هذا الدعم، مع بيان الرأي الفقهي تأصيال واستدالال

:خطة البحث
البحث،  وموضوع ، وتمهيد، مقدمةتتألف من 

:والتفصيل فيما يلي. خاتمةو
بينت فيها المشكالت التي واجهت الباحث،  : المقدمة

.والخطة التي اتبعتها فيهوالمنهج، 
:التمهيد

: وفيه ثالثة مطالب
تعريــف التصرف وأقسامه: المطلب األول
تعريف السلع المدعومة:المطلب الثاني
المراد من عنوان البحث: المطلب الثالث

:الموضوع
:  وفيه مبحثان

أهمية دعم السلع وأغراضه وصوره  : المبحث األول
وحظر التصرف فيها

: وفيه ثالثة مطالب
أهمية دعم السلع وأغراضه:المطلب األول

:قائمة المصادر والمراجع 
–المحمديةالسنة.طاهللا،رحمهالخفيفلعليالشرعية،المعامالتأحكام1.

.القاهرة
926(األنصاريزكريايحيىألبي،الطالبروضشرحالمطالبأسنى2.

.القاهرة-اإلسالميالكتابدار.ط،)هـ
إدريسبنأحمدالعباسأبيالدينلشهابالفروق،أنواعفيالبروقأنوار3.

.الكتبعالم.طبالقرافي،المشهور
.طشلبي،مصطفىمحمد.دوالعقود،الملكيةونظريةاإلسالميالفقهتاريخ4.

.العربيةالنهضةدار
الحنفيالزيلعيعليبنعثمانالدينلفخرالدقائقكنزشرحالحقائقتبيين5.

.الثانيةالطبعةالقاهرة،–اإلسالميالكتابدار.ط،)هـ743(
شبير،عثمانمحمد.د.أالفقهية،وتطبيقاتهوالمستجداتللوقائعالفقهيالتكييف6.

.م2004/هـ1425دمشق،–القلمدار.ط
-المصريةدارالجامعات.طحشيش،عادل.دالغذائي،واألمنالسلعيالدعم7.

.م1981القاهرة،
-العلميةالمكتبة.ط،)هـ894(الرصاعقاسمبنلمحمدعرفة،ابنحدودشرح8.

    .بيروت
إحياءدار،)هـ261(النيسابوريالقشيريالحجاجبنلمسلممسلم،صحيح9.

.بيروت-التراث
دار.طالتركماني،خالدعدنان.داإلسالمي،الفقهفيالعقودضوابط10.

.الحديثةالمطبوعات
األفريقيمنظوربنمكرمبنمحمدالدينجمالالفضلألبيالعرب،لسان11.

-هـ1410:األولىالطبعةبيروت،–الفكردار.ط،)هـ711(المصـري
.م1990

.بيروت–الفكردار.طالزرقا،أحمدلمصطفىالعام،الفقهيالمدخل12.

.1979لسنة10رقمبالقانونللمرسوماإليضاحيةالمذكرة13.

فيالقومياالقتصادومتطلباتالماليةالسياسةاعتباراتبينالدعممشكلة14.
بدونالعلمية،الرسائلمجموعةضمنمطبوعةبكر،أبومحمد.دمصر،
.بيانات

دار.طالعمري،فيصل.ودملكاوي،بشار.دالضار،الفعلااللتزاممصادر15.
.م2006األولى،الطبعةعمان،–للنشرأوائل

الفيوميعليبنمحمدبنألحمدالكبير،الشرحغريبفيالمنيرالمصباح16.
.العلميةالمكتبة.ط،)هـ770(

المصريالكتابدار.طبدوي،زكيأحمد.د،االقتصاديةالمصطلحاتمعجم17.
.القاهرة–

دار.ط،)هـ395(زكريابنفارسبنأحمدالحسينألبياللغة،مقاييسمعجم18.
.هـ1369القاهرة،–العربيةالكتبإحياء

دار.ط،)هـ620(قدامةبابنالمعروفأحمدبناهللاعبدالدينلموفقالمغني19.
.م1985-هـ1405األولى،الطبعةبيروت،-العربيالتراثإحياء

بتاريخالوطنجريدةفيالمنشورالقصار،العزيزعبد/الدكتوراألستاذمقال20.
.م12/2/2011

الدار.طحسين،فراجأحمد.داإلسالمية،الشريعةفيالعقدونظريةالملكية21.
.الجامعية

.القاهرة-العربيالفكردار.طزهرة،أبولمحمدالعقد،ونظريةالملكية22.

الطبعةالقاهرة،–العربيالفكردار.طعمر،حسين.د،االقتصاديةالموسوعة23.
م1992/هـ1412الرابعة،

–المصريةالنهضةمكتبة.طالبراوي،راشد.د،االقتصاديةالموسوعة24.
.م1986/هـ1407الثانية،الطبعةالقاهرة،

التصرف في السلع التموينية واإلنشائية المدعومة
دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي

:النتائج
المعيشةأعباءتخفيفعلىالكويتدولةحكومةحرص1.

حرصمعتماشًياالكويتياتوأبناءوالخليجيينللمواطنين
.المجتمعألفراداالقتصاديالمستوىتحسينعلىالدولة

الدعم؛نظامفيالخليجدولمنلكثيرالكويتدولةسبق2.
السلعدعمفيالدولهذهأولىالكويتدولةتعدحيث

.واإلنشائيةالتموينية
التشريعاتبوضعتكتفلمالكويتدولةحكومةأن3.

بإجراءاتألحقتهابلبالدعم،المتعلقةللتصرفاتالضابطة
.أمكنمامنهاالمنشودالغرضتحققتضمن

كانأجلهامنالتيلألغراضالمعاصرينالفقهاءتفهُّم4.
واألغراضمتسًقاالراجحالفقهيالرأيفكانالدعم،

.الدعممنالمنشودة
أجازواحيثالفقهية؛للقواعدالمعاصرينالفقهاءاعتبار5.

دفًعاالحاجةعنزادتإذاالسلعهذهمنباليسيرالتبرع
.الناسعلىوتيسيًراللمشقة

فهد سعد الدبيس الرشيدي . د. أ
جامعة الكويت–الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية -الفقه المقارن والسياسة الشرعيةقسم 

: منهج البحث 
:  انتهجت في كتابة البحث المنهج التالي

التموينيةبالسلعالمتعلقةالتصرفاتعلىاالقتصار1.
وزارةفيالتموينإدارةتقدمهالتيواإلنشائية

التصرفمطلقوليسالكويت،دولةفيالتجارة
مناسبًةالدولة؛قبلمنالمدعومةوالخدماتبالسلع
والمقيمينالمواطنينلعمومالمتاحةوألنللمقام،

.التبرعأوفيهاللتصرفحاجةثمةليس
دونلة،ياألصالمصادرمنالعلميةالمادةجمع2.

أواألقوالنسبةفيالوسيطةالكتبعلىاالعتماد
التتبعمحاوًالذلك،إلىفاإلشارةوإالأدلتها،

.الموضوعفيكتبمالكلواالستقصاء
وزارةفيالتموينإدارةفيالمسئولينمقابلة3.

يتصلوماالمقدمالدعمطبيعةالستكشاف،التجارة
.الجهةذاتعندإالمتاحةليستمعلومات،منبه
الفقهي؛الرأيقبلالقانونيالرأيبذكرالبدء4.

علىأصلهفييقومالفقهيالحكمأناعتبارا
بالسلعالمتعلقةالتصرفاتتنظمالتيالتشريعات
.الفقهيالرأيقبلبيانهاتقديمفناسبالمدعومة،

تلكعلىوالردومناقشتها،وتوجهيهااألدلةجمع5.
معلها،جامًعايجعلهبماالبحث،هذافيالمناقشات
بالذكرجديرةأنهارأيتالتياألدلةعلىاقتصاري

.واالستدالل

صور دعم السلع التموينية واإلنشائية  :المطلب الثاني
وأشكال التصرف فيها

حظر التصرف في السلع المدعومة :المطلب الثالث
والوسائل والطرق لمنعه

التصرف في السلع المدعومة في  : المبحث الثاني
الفقه اإلسالمي  

: وفيه ثالثة مطالب 
التكييف الفقهي دعم السلع التموينية :المطلب األول

واإلنشائية
التصرف في السلع المدعومة ابتداء  :المطلب الثاني

في الفقه اإلسالمي
التصرف في السلع المدعومة بعد أن  :المطلب الثالث

فاضت عن الحاجة في الفقه اإلسالمي
وفيها عرضت ألهم النتائج والتوصيات التي  : الخاتمة

.توصلت إليها من خالل هذا البحث
وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلدارة التموين في  
وزارة التجارة على توفير كثيرا من متعلقات البحث،  

.مدير اإلدارة–محمد العنزي / وأخص ذكرا السيد 
فأسأل اهللا أن يجزيهم خير الجزاء، وآخر دعوانا أن  
الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محمد  

.وآله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا

:التوصيات
الجمهوربتوعيةالتجارةوزارةفيالتموينإدارةقيام1.

بوستراتوضعخاللمنالمسألةلهذهالفقهيبالحكم
للدعمالمستحقينالتزامتدعمالشأنهذافيونشرات

.المنظمةالتشريعاتبالتزام

الشرعيينالخبراءخاللمنالدولةتبحثأنيجب2.
قبلمنالمقدمالدعمموضوعوالقانونيينواالقتصاديين

معالجةوكيفيةمنه،والجدوىالفعليةتكلفتهلتحديدالدولة،
وإلغاءألغراضه،تحقيقهمنتمنعالتيالمعوقاتكافة
ماالمجتمع،علىتعودمنهافائدةالالتيالدعمصوركل
.المرجوةأهدافهتحقيقنحوتوجهلم

الذيالمعنويبالدعمالمختلفةالدولةمؤسساتاستعانة3.
األغراضتحقيقيدعمالذيالفقهيالرأييوفرهأنيمكن

.المؤسساتهذهلمشاريعالمنشودة
سيدناعلىاللهموصلِّالعالمين،ربهللالحمدأندعواناوآخر
.كثيًراتسليًماوسلموصحبهآلهوعلىمحمد
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:أهم المراجع
دار الفكر    . ،  ط)هـ1051(كشاف القناع عن متن اإلقناع ، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي  1.

.م1982/ هـ1402بيروت، الطبعة الرابعة، –
دار الكتاب  . ، ط)هـ926(ألبي يحيى زكريا األنصاري ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 2.

.القاهرة-اإلسالمي
،  )هـ885(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف لعالء الدين أبي الحسن بن سليمان المرداوي 3.

.بيروت–دار إحياء التراث العربي .ط
.  ، ط)هـ970(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم 4.

.القاهرة ، الطبعة الثانية-دار الكتاب اإلسالمي
،  )هـ897(واإلكليل لمختصر خليل، ألبي عبد اهللا محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق جالتا5.

.   بيروت–ة يدار الكتب العلم. ط
تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف  6.

.بيروت–، دار الكتب العلمية )هـ799(بابن فرحون اليعمري 
(  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبي العال 7.

.بيروت–دار الكتب العلمية .، ط)هـ1353
   –)هـ974(تحفة المحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي 8.

.  بيروت–دار إحياء التراث العربي .ط
المطبعة الخيرية،  . ، ط)هـ800(الجوهرة النيرة، ألبي بكر محمد بن علي الحدادي العبادي 9.

.  هـ1322
بيروت،  –دار الفكر . ، ط)هـ1221(يرمي جحاشية البجيرمي على الخطيب، لسليمان بن محمد الب10.

.م1995/هـ1415
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة السادسة،  11.

.م، بدون بيانات عن دار النشر1994/ هـ1414
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، علي بن أحمد بن ُمَكرَّم الصعيدي العدوي  12.

.  م1994/ هـ1414بيروت، الطبعة األولى، -الفكرردا. ، ط)هـ1112(
المؤلف، الطبعة  . علي بن عبد الرحمن الطيار، ط. حقوق غير المسلمين في الدولة اإلسالمية، د13.

.م2004/ هـ 1425األولى ، 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات لمنصور بن يونس بن إدريس  14.

.م1993/هـ1414، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، ) هـ1051(البهوتي 
لمحمد  ) حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير األبصار المعروف بـ 15.

/  هـ1412بيروت، –دار الكتب العلمية . ، ط)هـ1252(أمين بن عمر المشهور بابن عابدين 
.  م1992

سبل السالم شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل بن صالح األمير الكحالني ثم الصنعاني  16.
.القاهرة–دار الحديث . ، ط)هـ1182(
شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري  17.

.م1993/هـ1413الرياض، الطبعة األولى، –دار العبيكان . ، ط)هـ772(الحنبلي
.بيروت-دار الفكر.،  ط)هـ1101(شرح مختصر خليل لمحمد بن عبد اهللا الخرشي 18.
الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، لشيخ اإلسالم تقي الدين أحمد بن عبد  19.

-رمادي للنشر. ، طد كبير شدوريالحليم ابن تيمية، تحقيق محمد بن عبد اهللا الحوالني، ومحم
..م1997/هـ1417الدمام، الطبعة األولى، 

بيروت، الطبعة الثالثة،  -، دار ابن كثير )هـ256(محمد بن إسماعيل البخاري لصحيح البخاري، 20.
.م1987/  هـ1407

دار المعرفة  . ، ط)هـ756(فتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 21.
.بيروت

.   م1991/ هـ1411بيروت، –الفكر ردا. الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين بلخي، ط22.

بيروت،  -عالم الكتب. ، ط)هـ763(الفروع، لشمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي 23.
.م1985/ هـ1405الطبعة الرابعة ، 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ألحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي  24.
.م1995/هـ1415بيروت، –دار الفكر . ، ط)هـ1125(المالكي 

دار الفكر    . ،  ط)هـ1051(لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي  ، كشاف القناع عن متن اإلقناع 25.
.م1982/ هـ1402بيروت، الطبعة الرابعة، –

،  )هـ711(لسان العرب، ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصـري 26.
.م1990/ هـ1410: بيروت، الطبعة األولى –دار الفكر . ط

دار  . ، ط)هـ483( المبسوط، لشمس األئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السََّرْخِسّي 27.
.م1978/  هـ1398، المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة 

-دار الفكر. ط–) هـ456(المحلى باآلثار، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 28.
.  بيروت

لسنة  16بشأن التعديالت التي أقرت على القانون رقم 2012لسنة » 131«المرسوم األميري رقم 29.
من قانون الجزاء والمتعلقة بإعدام المسيء للذات اإللهية أو القرآن الكريم أو األنبياء أو  1960

.أو عرض أزواجه) صلى اهللا عليه وسلم(الرسل أو طعن عرض الرسول 
المكتبة  . ، ط)هـ770(حمد بن محمد بن علي الفيومي ألالمصباح المنير  في غريب الشرح الكبير، 30.

.العلمية
/  هـ1429محمد أنس الشامي، / دار الحديث القاهرة تحقيق . معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ط31.

.م2008
لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب   ، مغني المحتاج  إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 32.

.م1994/ هـ1415بيروت، الطبعة األولى، –دار الكتب العلمية . ط، )هـ977(
دار إحياء التراث  . ط–) هـ620(المغني لموفق الدين عبد اهللا بن أحمد المعروف بابن قدامة 33.

.م1985/ هـ1405بيروت، الطبعة األولى، -العربي
مواهب الجليل شرح مختصر خليل ألبي عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف  34.

.م1978/ هـ1398بيروت،  –دار الفكر . ، ط)هـ954(بالحطاب 
لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي المصري الشهير بالشافعي  ، شرح ألفاظ المنهاج نهاية المحتاج 35.

.م1984/ هـ1404بيروت، الطبعة األخيرة، –دار الفكر . ، ط)هـ957(الصغير 

:الملخص
  .لههاديفاليضللومنله،مضلفالاهللايهدهمنأعمـالنا،سيئاتومنأنفسنا،شرورمنباهللاونعوذونستهديه،ونستعينهنحمدههللا،الحمدإن

.الدينيومإلىكثيًراتسليًماوسلموصحبهآلهوعلىعليهاهللاصلىورسوله،عبدهمحمًداأنوأشهدله،شريكالوحدهاهللاإالإلهالأنوأشهد
  :بعــدأما

وسلمعليهاهللاصلىأنهإالوالمسلمين،لإلسالمرمزللعالمينرحمةوالمبعوثوالمرسليناألنبياءخاتمهووسلمعليهاهللاصلىمحمداسيدناأنمنالرغمعلى
.الصوربشتىإليهناإلساءةأوسمعتهنتشويهأوشتمهنطريقعنذلككانسواءوعرضهنأزواجهشرفوفيفيهللطعنيتعرضمازال

مناألحكاممنجملةالشريعةشرعتولقدالدين،حفظهومقاصدهأظهرمنفإناإلسالمبهاجاءالتيالضروريةالمقاصدبحفظمطالبةاإلسالميةالدولةكانتوإذا
أووجلعزاهللاسبأوبأحكامهواالستهزاءالسخريةأوبالضرورةالدينمنالمعلومإنكارأنالشريعةاعتبرتحيثوتصونه؛وتحميهالدينحفظتعززأنشأنها

فيهاوالشكمنهاالسخريةأووالقدروالقضاءاآلخرواليومورسلهوكتبهومالئكتهباهللاكاإليمانالشريعةبهاجاءتالتيالعقائدإنكارأووسلمعليهاهللاصلىالرسول
.الكبائرمنكلهذلكاعتبرت
  .وأزواجهالرسولوعرضاإللهيةبالذاتالطعنبتجريمقانوناالكويتياألمةمجلسيصدرألنالحاجةظهرت

.ةفجاءت هذه الدراسة لتبين مدى توافق أحكام هذا القانون مع أحكام الفقه اإلسالمي، على اختالف مذاهبه المعتمدة لدى أهل السنة والجماع

فهد سعد الدبيس الرشيدي . د. أ
جامعة الكويت–الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية -الفقه المقارن والسياسة الشرعيةقسم 

قانون الطعـن بالذات اإللهية 
دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي

:التوصيات
اعتبارهجهةوتحديدوسائله،لمجردوليسالقانونفيالواردالطعنلمعنىالدقيقالتحديد1.

صياغةعنديجبإذالطعن؛لجريمةالماديالركنيحققالذيالطعنمعهيكونماببيان
مخالفةوعدماأللفاظ،مدلولكتحديدالقانون،فيالواجبةالشروطفيهيراعىأنتشريعأي

.ذلكونحوالدستور
منالعلمأهلبهايستشارأنيجباإلسالميةبالشريعةالتعلقذاتالقانونيةالتشريعاتأن2.

الفقهاءمنالمختصينبينتجمعالتيالنقاشيةالحلقاتوعقدالمعاصرين،الفقهاء
والصياغةالنقاش،محلالقانونموضوعفياإلسالميالفقهلرأيالتوصلليتموالقانونيين؛

.باإلبطالعليهايعودالبما-الدستورسيماال–القانونيةالتشريعاتمعالمتفقةالقانونية
إذاالتشريعفياالختصاصبحجةالشرعيالوجهعنمجرًدابالرأياالستئثارينبغيال3.

فأعضاءالتشريع،مطلقوليساإلسالمية،الشريعةيوافققانونتشريعهوالغرضكان
تشريعفيباالختصاصيؤهلهمالذياإلسالميالفقهفيالعلميبالقدرليسوااألمةمجلس

.اإلسالميالفقهعلىالمبنيةاألحكام
فيالفتوىلجنةبمالحظاتواألخذاإلسالمي،الفقهورأييتفقبماالقانونأحكامتعديل4.

.اإلسالميةوالشئوناألوقافوزارةفياإلفتاءإدارة

:النتائج
وفيتعالىاهللافيالطاعنعاقبحيثأحكامه؛بعضفياإلسالميوالفقهاتفقالقانونهذاأن1.

اإلصرارحالعقوبًةبالقتل)عنهااهللارضي(لعائشةوالقاذف)وسلمعليهاهللاصلى(رسوله
.التوبةوعدم

:أمرينفي-اإلفتاءلجنةفتوىفيكما–وخالفه2.
لموهذاالمؤبد،بالسجنالعقوبةالطعنجريمةعلىاإلصرارحالفيللقاضيأجازأنه:األول
.اإلسالميالفقهعلماءمنأحدبهيقل

أوجبحيثبالزنى؛الرميبغير)وسلمعليهاهللاصلى(النبيأزواجفيالطاعنعقوبة:الثاني
.بالزنىالقذفبغيرالطعنكانوإناإلصرار،حالعقوبةبالقتلالحكمالقاضيعلى

التيللمستجداتواستجابتهمومقدساتها،األمةثوابتصيانةعلىاألمةمجلسأعضاءحرص3.
.لهاالمناسبةالتشريعاتوجودتستلزم

لهنيتعرضمنبمعاقبة)وسلمعليهاهللاصلى(النبيأزواجمكانةحفظفيالمشرعغرضأن4.
تعالىاهللاسبعقوبةاستصحبفهوأحكامه،ثمومنسلًبا،القانونهذاصياغةعلىأثَّربسوء

خلطوهذاالمؤمنين،أمهاتعلىاعتداءكلفيليجعلها)وسلمعليهاهللاصلى(والرسول
ألنهبللذاتها؛ليس)عنهااهللارضي(عائشةقذفعقوبةخصوصيةأنترىأالفاحش،
اهللارضي(عائشةلقذفوليسالقرآن،تكذيبعلىالعقوبةفكانتالكريم،بالقرآنتكذيب
.الكريمللقرآنتكذيبفيهليسالقذفبغيربالقولعليهااالعتداءفكان،)عنها

االستخفافضرورةيعنيالشرًعاالمجرمةاألفعالبعضعلىالعقوباتمنأيمعارضةأن5.
.اإلسالميالفقهوأحكامتوافقهالعدميكونقدبللها،استباحةأوشأنهامنالتقليلأوبها

:خطة البحث
يتألف هذا البحث من مقدمة ، وتمهيد ، وثالثة مباحث ، وخاتمة ، 

:  وتفصيل ذلك على النحو التالي 
وبينت فيها أسباب اختيار الموضوع ، والدراسات المقدمة ؛ : أوال 

. السابقة ، والمنهج والخطة التي اتبعتها فيه 
:  التمهيد : ثانيا 

:وفيه مطلبان
تعريف الطعن لغة واصطالحا: المطلب األول

.تعريف الطعن في القانون: المطلب الثاني 
الموضوع: ثالثا 

:وفيه ثالثة مباحث
عقوبة الطعن بالذات اإللهية ورسوله صلى اهللا عليه  :  المبحث األول

.وسلم وأثر التوبة في إسقاط العقوبة
:  وفيه ثالثة مطالب

عقوبة الطعن بالذات اإللهية ورسوله صلى اهللا عليه :المطلب األول
وسلم وأثر التوبة في إسقاط العقوبة في الفقه اإلسالمي

:وفيه فرعان
.أثر التوبة في إسقاط العقوبة عن الطاعن باهللا تعالى: الفرع األول
أثر التوبة في إسقاط العقوبة عن الطاعن برسوله صلى : الفرع الثاني

.اهللا عليه وسلم 
عقوبة الطعن بالذات اإللهية ورسوله صلى اهللا عليه  : المطلب  الثاني

وسلم وأثر التوبة في إسقاط العقوبة في القانون الكويتي
.المقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي:المطلب الثالث

.الطعن بأزواجه وأثر التوبة في إسقاط العقوبة: المبحث الثاني
:  وفيه ثالثة مطالب

صلى اهللا عليه وسلم عقوبة الطعن بعرض أزواجه:المطلب األول
وأثر التوبة في إسقاط العقوبة في الفقه اإلسالمي

:وفيه فرعان
الطعن بعرض عائشة رضي اهللا عنها: الفرع األول
الطعن بعرض بأزواجه صلى اهللا عليه وسلم: الفرع الثاني

صلى اهللا عليه وسلم وأثر عقوبة الطعن بأزواجه: المطلب  الثاني
التوبة في إسقاط العقوبة في القانون الكويتي

.المقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي:المطلب الثالث

.الطعن من غير المسلم : المبحث الثالث
:  وفيه ثالثة مطالب

عقوبة الطعن من غير المسلم في الفقه اإلسالمي:المطلب األول
عقوبة الطعن من غير المسلم في القانون الكويتي: المطلب  الثاني
.المقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي:المطلب الثالث

وفيها عرض ألهم النتائج والتوصيات التي : الخاتمة: رابًعا
.توصلت إليها

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على نبينا  
.محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجميعن

: منهج البحث
:التاليالمنهجالبحثكتابةفيانتهجت

علىاالعتماددونلة،ياألصالمصادرمنالعلميةالمادةجمع1.
إلىفاإلشارةوإالأدلتها،أواألقوالنسبةفيالوسيطةالكتب
.الموضوعفيكتبمالكلواالستقصاءالتتبعمحاوًالذلك،

المتباينةالنظروجهاتوجمعالموضوعفيكتبماكلمتابعة2.
.ومناقشتهاوتحليلها

مماالقانونبهذاوردتالتياألحكامدراسةعلىاالقتصار3.
وتخريجهاله،مناسبةأكثرأووالنظربالبحثجديرةأنهارأيت
البحثدونله،موافقتهاومدىاإلسالميالفقهفيجاءماعلى
وأسبابثبوتهاجهةمنوالطعنالسبجريمةدراسةفي

المقاميمنعالتياألحكاممنذلكونحوموانعهاأوانتفائها
.استيعابها

الفقهاءأقوالعرضعلىالخالفيةالمسائلعرضفياكتفيت4.
موجهاالبحثفليسمذاهبهم،أدلةعرضوتجاوزتفيها،

إلىأشرتأنيإالهذافيالعلماءبينالخالفعنللحديث
موافقةمدىلبيانموجهأنهذلكالفقه؛كتبفيمواضعها

تحقيقيجبمسائلبعضفياإلسالميالفقهألحكامالقانون
الومناقشتهاوتحليلهالألدلةالعرضإنإذفحسب؛فيهاالقول

فياألقوالأحدالباحثرجحإذافإنهالمسألة،فيلهأثر
وجعلهاآلخربالقولاألخذمنالمشرعيمنعالهذافإنالمسألة
.لتشريعهمستندا
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: الملخص 
ي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد هادإّن الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال 

. أن محمًدا عبده ورسوله 
:  أما بعـــــد

َماِإلَّاَعَلْيُكْمَحرََّمَماَلُكْمَفصََّلَوَقْد(:وجلعزفقالومنعه،حرمهعليناضررفيهكانوماوشرعه،أحلهلنانفعفيهكانفماشيء،كلالكريمالقرآنفيلنافصلقدوتعالىسبحانهاهللافإن
فكانت،]275:البقرة[)الرِّباَوَحرََّماْلَبْيَعاللَُّهَوَأَحلَّ(:البيعمجالفي-قائلمنعز–وقال،]119:األنعام[)ِباْلُمْعَتِديَنَأْعَلُمُهَوَربََّكِإنَِّعْلٍمِبَغْيِرِبَأْهَواِئِهْمَلُيِضلُّوَنَكِثيرًاَوِإنَِّإَلْيِهاْضُطِرْرُتْم

.عليناحرمتبيوعمنالصحيحةالسنةوفيكتابهفيذكرماعدامامباحةالبيوعأنواعكل
صورمنالكثيرظهورمنذلكأتاحهوماوالتقنيالعلميالتطوربفعلصورهااستجدتالتيالمستحدثةالبيوعخصوصًاالناس،علىتشتبهقدالبيوعمنأنواعاهناكفإنذلك،منالرغموعلى

لها،الشرعيالحكملبيانالمستجدة،البيوعهذهتكييفعبءعاتقهمعلىويضعاإلسالمي،الفقهحقلفيالمشتغلينعلىبالمسؤوليةيلقيماوهوالحياة،جوانبكافةفيالمستحدثةالمعامالت
يتركالحتىالشرعيين،والباحثينالعلماءعلىواجبجهدوهواالستنباط،فيومناهجهمالفقهاءبمقرراتاالسترشادمعوقواعده،اإلسالميالفقهوأصولالغراء،الشريعةثوابتضوءعلى

.يعلمونالحيثمنالمحرمالربايأكلونأويشعرون،الوهمبالمحرماتيتعاملونالناس
سميَّناوقدالشرعي،حكمهاثمومنالفقهي،تكييفهانبيناألخيرة،اآلونةفياالنتشارفيأخذتالتيالمستجدة،البيوعصورمنواحدةالبحثهذافينتناولأنرأيناسبق،ماعلىوتأسيسًا

.الموفقواهللا.)اإلسالميالفقهفياإللكترونيالبيعفيالمزايدةمجردعلىالسمسرةعمولةتقاضيحكم(البحث

السبيعيالبديويإبراهيم عبد اهللا . د
جامعة الكويت–الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية   -الفقه المقارن والسياسة الشرعيةقسم 

حكم تقاضي عمولة السمسرة على مجرد المزايدة في
البيع اإللكتروني في الفقه اإلسالمي 

: منهج البحث
البحث،هذافيعلميمنهجمنأكثرالباحثاعتمد
العلميةالمادةلجمعاالستقرائيالمنهجكانحيث

والمعاصرة،القديمةالفقهيةالكتبأمهاتمنللبحث
موضوعالعلميةالمادةلتحليلالتحليلي؛المنهجثم

مذاهببينللمقارنةالمقارن،المنهجثمالبحث،
لهايتعرضالتيالخالفيةالمسائلفيالفقهاء
.البحث
البحثهذاكتابةفيسرتفقدذلك،جانبوإلى
  :التاليةالخطواتوفق
فياألصيلةالمصادرمنالبحثمادةجمع1.

.والمعاصرةالقديمةاإلسالميالفقه
إلىالولوجقبلالبحثبمصطلحاتالتعريف2.

المسألةفياإلسالميالفقهرأيعلىالتعرف
.البحثموضوع

اللجوءوعدممصادرها،مناألقوالتوثيق3.
وجودعدمعندإالبالوساطةالنقلإلى

.األصل
وذكرالمسألة،فيالفقهاءأقوالعرض4.

المناقشةمعاالستدالل،ووجهاألدلة،
.والترجيح

بناءالخالفيةالمسائلفيالراجحالقولبيان5.
.الواقعواعتبارات  األدلة،قوةعلى

وعدمبالبحث،المتعلقةالمسائلعلىالتركيز6.
.موضوعهعنالخروج

فيمواضعهاإلىالقرآنيةاآلياتعزو7.
.اآليةورقمالسورةبذكرالشريف،المصحف

كتبمنالواردةواآلثاراألحاديثتخريج8.
.المعتبرةالسنة

:توصيات الدراسة
عنها،باالمتناعالمزايدةصورمنالصورةبهذهالمتعاملينأوصي1.

.بالباطلالناسألموالأكلوفيهامحرمة،صورةألنهاوتركها،
فيماالشرعيالرأيتحرياإللكترونيةبالتجارةالمتعاملينأوصي2.

المستجدة،المعامالتتلكخاصةتجارية،معامالتمنعليهيقدمون
بالمعامالتالتعاملعلىيقدمواأوالربا،أكلفييقعواالحتى

.المحرمة

:المراجعأهم 
يحيى مصلح، /تأليف سايمون كولن، نقله إلى العربية . التجارة على اإلنترنت•

).م1999(بيت األفكار الدولية، 
التنظيم القانوني لشبكة اإلنترنت، طوني ميشال عيسى، تأليف طوني ميشال •

). م2001(بيروت، الطبعة األولى-عيسى، دار صادر
.  د. حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة على ضوء قواعد الفقه اإلسالمي•

).هـ1412(1بيروت، ط-مؤسسة الرسالة. علي محي الدين  القرة داغي
محمد عقلة اإلبراهيم، بحث . حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة، د•

منشور بالعدد الخامس بمجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، 
. م1986يوليو 

دليل مواقع اإلنترنت، منصور محمد محروس، تأليف منصور محمد محروس، •
). هـ1420(
عدنان التركماني، مكتبة دار المطبوعات / ضوابط العقد في الفقه اإلسالمي، د•

).م1992(الحديثة 
بيروت، الطبعة -قاموس الدولة واالقتصاد، لهادي العلوي، دار الكنوز األدبية•

).م1997(األولى 
مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن  : تأليف. القاموس المحيط•

الطبعة الثانية  . بيروت–مؤسسة الرسالة . عمر المعروف بالفيروزآبادي
). هـ1407(
-علي محيي الدين القرداغي، دار البشائر اإلسالمية. مبدأ الرضا في العقود، د•

).م2002(عمان، 
عبد الرحمن العلي، . المدخل إلى اإلنترنت وتكنولوجيا الحاسب الشخصي، د•

).هـ1420(بيروت، الطبعة األولى -ونزار راضي مبروكة، الدار العربية للعلوم
دار السالم، : مقاصد الشريعة اإلسالمية، لمحمد بن الطاهر بن عاشور، نشر•

).م2005-هـ 1426(مصر، الطبعة األولى، –القاهرة 

(HC 03/12)البحث مدعوم من قطاع األبحاث بجامعة الكويت برقم 

:  األولالفصل 
والتكييفالبحث،عنوانمصطلحاتشرح

بيعإجراءوحكم،اإللكترونيللبيعالفقهي
   .االنترنتخاللمنالمزايدة

:مباحثثالثةوفيه
المزايدةوبيعالعمولةتعريف:األولالمبحث

.واصطالحًالغة
  .اإللكترونيالبيعتعريف:الثانيالمبحث
  للبيعالفقهيالتكييف:الثالثالمبحث

  .اإللكتروني
منالمزايدةبيعإجراءحكم:الرابعالمبحث

.اإلنترنتخالل
:  الفصل الثاني

المزايدةبيعفيالسمسرة
:مباحثثالثةوفيه

  .السمسرةتعريف:األولالمبحث
علىاألجرتقاضيحكم:الثانيالمبحث

.السمسرة
.السمسرةأجرأحكامبعض:الثالثالمبحث

:  الفصل الثالث
مجردعلىالسمسرةلعمولةالفقهيالتكييف

وحكمهاالمزايدة،
:مباحثأربعةوفيه

أنهاعلىالصورةهذهتكييف:األولالمبحث
.سمسرةعمولة
أنهاعلىالصورةهذهتكييف:الثانيالمبحث

.إداريةمصاريف
أنهاعلىالصورةهذهتكييف:الثالثالمبحث

.غرربيع
أنهاعلىالصورةهذهتكييف:الرابعالمبحث

.المقامرةمن

.والراجحالخالصة
.والتوصياتالبحثنتائجوفيهاالخاتمة،

:خطة البحث
.يتألف هذا البحث من مقدمة، وثالثة فصول، وخاتمة

فالمقدمة تتضمن مشكلة البحث، وأسباب اختيار 
.الموضوع، والمنهج الذي سلكته، وخطة البحث

:النتائج
السلعةتستحقيزيد،لمنبيع":انههوالمزايدةلبيعالمختارالتعريف1.

."الباقينمنأكثرفيهايبذللمنفيه
.الكتابةطريقعنالتعاقدبصحةالجمهورقولرجحان2.
البيعفيالمزايدةمجردعلىالسمسرةعمولةتكييفيصحال3.

فيهيشترطالسمسرةعقدألنالسمسرة،عقدأنهاعلى،اإللكتروني
كمامعلومة؛غيرالصورةهذهفيواألجرةمعلومة،األجرةتكونأن
أجيرايكونأنمن)السمسار(األجيريخلوالالسمسرةعقدأن

مثل،)وقوعهيندرماوهو(خاصاأجيراكانفإنمشتركًا،أوخاصا
يستحقفإنهمعينة،مدةمعينلشخصوبضائعسلعبيعيتولىأن

لناتظهروهناالسلعة،تبعلموإنحتىالمدةتلكبانتهاءأجره
أجرهيكونأنفيهيشترطالخاصاألجيرأنوهيالسابقة،المشكلة
.مجهولههناواألجرمعلوما،

أنهاعلىالمزايدةصورمنالصورةهذهعمولةتكييفيصحال4.
ومحددةمعلومةتكوناإلداريةالمصاريفألنإدارية،مصاريف

عنه،المنهيالغررتحتحينئذتدخلألنهامحرمةتكونوإالمسبقا،
.محددةوغيرمجهولةالمزايدةبيعصورمنالصورةهذهوعمولة

البيعفيالمزايدةمجردعلىالسمسرةعمولةتكييففيالصحيح5.
عنهالمنهيالغرربيعمنتكونأنإماإنها:نقولأن:اإلنترنتعبر
األمورمنوالقمارالمقامرة،منتكونأنوإماكثيرة،أحاديثفي

.الشريفةالنبويةوالسنةالكريمةالقرآنبنصوصتحريمهاالثابت
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كمال الدين حطاب . دسليمان خالد جاسم العبيد،      
الكويتجامعة -اإلسالميَّةبكليَّة الشَّريعة والدِّراسات ، دراسة فقهية مقارنة مع القانون الكويتي 

مخالفة شرط الواقف في ضوء القواعد الفقهية 
"شرط الواقف كنص الشارع"قاعدةو

  :البحثأهميه
الصلةذاتواأللفاظالفقهيةوالقاعدةوالوقفالشرطعلىالتعرف•
مخالفتهاومسوغاتوأحكامهاالواقفينشروطأنواععلىالتعرف•
والقواعدالواقفشرطبمخالفةالمتعلقةالمسائلعلىالتعرف•

الصلةذاتالفقهية

:البحثأهداف
الواقفشرطقاعدةضوءفيالواقفشرطمخالفةمسألةبيان•

الشارعكنص
إتباعهابوجوبالمتعلقةواألحكامالواقفينشروطأنواعبيان•

مخالفتهاومسوغات
.الواقفشرطلمخالفةالحاكمةالفقهيةالقواعدبيان•
.الواقفشرطمخالفةمنالكويتيالقانونموقفبيان•
.التوصياتوالبحثنتائجذكر•

:البحثمشكلة
؟الفقهيةوالقاعدةوالوقفالشرطتعريفما•
عالقةوماالشارعكنصالواقفشرطلقاعدةالفقهاءتفسيرما•

؟الواقفشرطبمخالفةذلك
وماإتباعهابوجوبالمتعلقةاألحكاموماالواقفينشروطأنواعما•

؟مخالفتهامسوغات
الواقف؟شرطلمخالفةالحاكمةالفقهيةالقواعدما•
؟الواقفشرطمخالفةمنالكويتيالقانونموقفما•

  :البحـثمنهج
التتبعومحاولة،األصيلةالمصادرمنالعلميةالمادةجمع1.

علىاالقتصاروعدمالموضوعفيكتبمالكلواالستقصاء
.الوسيطةالمصادر

جاءماذكرمع،المعتـبرةالفقهيةالمذاهبعلىاقتصرت2.
لمحيثبأدلتهاالمذاهبتفصيلاذكرمولالكويتيبالقانون

فضلتانيحيث،لذكرهضرورةوجدتماإالاالمريحتج
مقدمتًااوتمهيدًاكانوماتفصيًالالمقاليقتضيحيثالتفصيل

.لتوضيحهاحتيجماإالاكتبلملغيره
فقهيةكانتسواءالغامضة،الكلمةوالغريب،المصطلحتعريف3.

.لغويةأو
للمشهورأترجموالبالكتاب،الواردةلألعالمباختصارالترجمة4.

.منهم
لألحاديثوتخريجوأرقامها،سورهاإلىالقرآنيةاآلياتعزو5.

الحديثكانإذاأنهوالتزمتالمعتمدة،السنةكتبمنواآلثار
بأحدهما،أوبهماأكتفيفإنيأحدهما،فيأوومسلمالبخاريفي

.ذلكبّينتغيرهمافيكانوإن
رقممعالكتاباسمالحاشيةفياذكرالمصدرإلىالعزوعند6.

فهرسفياذكرهاوالتيالنشرمعلوماتذكردونالصفحة
.المراجع

.علميةفهارسبعملالقيام7.

الأنوتنفيذهالواقفبشرطالوقفناظرعمليجبحتىالفقهاءيشترط  "الشارعكنصالواقفشرط"  قاعدةضوءعلى•
.باطًالالصحيحًاشرطًايكونأنوعليهمالموقوفأوالوقفمصلحةيضرالواإلسالميةالشريعةأحكامالشرطيخالف

.صحيحةشروط،والشرطيبطلوالوقفمعهايصحباطلةشروطإلىالواقفينشروطتنقسم•

علىبناءًاالواقفشرطيخالفأنللناظرأجازالفقهاءمنجمعًاأنإال،الواقفشرطتنفيذعليهيجب  الناظرأناألصل•
.المنظمهالفقهيةالقواعدإتباعيقتضيه

   لقاعدةوفقًامخالفتةوعدمبهالوفاءيجبلهمخالفغيرالشرعلحكمموافقًاكانإذاالعقدلمقتضىالموافقالصحيحالشرط•
"شرعًابهالوفاءوجبصحلماالشرط"

وجودعلىومتوقفمعلقأبواأوشاؤواعليهمولزومهالوقف،كمتوليالرعيةعلىعنهينوبمنأواالمامتصرفنفاذ•
"بالمصلحةمنوطالرعيةعلىاالمامتصرف"لقاعدةوفقًاتصرفهضمنفيوالمنفعةالثمرة

يجوزالاألصلحيثمنفهوالواقفكشرط،الضرورةعدمعندتجوزوالالضرورة،حالةتجوزشرعًاالمحظورةاألمور•
ماالضرورةفييجوز":لقاعدةوفقًا،الشرطيخالفلمإذاالوقفمنافعتعطلتلوكماالضرورهحالفييجوزلكنمخالفتة

."غيرهافييجوزال

."يزالالضرر"لقاعدةوفقًاالضرربهيزولبما  مخالفتةتجوزفإنهبالمستحقينأوبالوقفالضررإلىيؤولشرطكل•

المقاصديحققبماوذلكالشروطمخالفةللناظريجوزوالالواقفشروطحدودفيالكويتيالقانونفيالواقفنظارةأن•
إجارةفيالناظرتصرفُقيدكما،اإلستبدالتقتضيالوقفمصلحةكانتإذاالوقفاستبدالللناظرو،للوقفالشرعية

بعدوذلكللوقف،أنفعالمدةتلكمنألكثراإلجارةكانتإذاإالمخالفتهجوازوعدممدهمنعينهوماالواقفبشرطالوقف
.القاضيإذنأخذ

:التوصيات
.الحاكمةالفقهيةالقواعدضوءفيالواقفينشروطبمخالفةالمتعلقةالمسائلفيالبحثفيوحثهمالباحثينتشجيعضروره•
.للوقفالعلياالمقاصديحققبمالهاالمخالفةعدموالواقفينشروطمراعاهبوجوبالنظارتوعيه•

:والمراجعالمصادر
م1992-هـ1412الثانية،  الطبعة-بيروت-الفكردار–)عابدينابنحاشية(المختارالدرعلىالمحتاررد

الثانيهالطبعةاإلسالميالكتابدار-نجيمبابنالمعروفإبراهيمابنالدينزين:الدقائقكنزشرحالرائقالبحر
الثانيهالطبعة-المعارفدار–للدردير:الصغيرالشرحعلى–الصاويمحمدبنألحمد:مالكاإلماممذهبإلىالمسالكألقربالسالكبلغة

الطبعه-بيروت-العصريةالمكتبة-األزهرياالبيعبدالسميعصالح-مالكاإلماممذهبفيخليلالشيخمختصرشرحاإلكليلجواهر
.م2000/هـ1421االولى
.بيروت–الفكردار–المالكيالخرشيلمحمد:خليلمختصرعلىالخرشيشرح
م1989/هـ1409طبعة–بيروت–الفكردار–المالكياهللاعبدأبوعليش،محمدبنأحمدبنمحمد:خليلمختصرشرحالجليلمنح

الثانيةالطبعة-عمان-دمشق-بيروتاإلسالمي،المكتب–النوويشرفبنيحيىزكرياألبي:الطالبينروضة
1994-هـ1415األولى،:الطبعة-العلميةالكتبدار–الخطيبالشربينيلمحمد:المنهاجألفاظمعانيمعرفةإلىالمحتاجمغني
الطبعة–بيروت–الفكردار–الصغيربالشافعيالشهير،الرمليالعباسأبيبنمحمدالدينلشمس:المنهاجشرحإلىالمحتاجنهاية

.م1984-هـ1404–األخيرة
االولىالطبعة–العلميةالكتبدار-الشيرازييوسفبنعليبنإبراهيماسحاقأبو:الشافعياإلمامفقةفيالمهذب

1995طبعة–الفكردار–الشافعيالمصريالُبَجْيَرِمّيعمربنمحمدبنسليمان:الخطيبشرحعلىالحبيبتحفة
هـ1418األولى،:الطبعة–بيروت–العلميةالكتبدار–مفلحبنمحمدبنإبراهيمالدينبرهانإسماعيلألبي:المقنعشرحفيالمبدع

م1997-
1968طبعه-القاهرةمكتبةدار–المقدسيقدامةالبن:حنبلبنأحمداإلمامفقهفيالمغني
الثالثةالطبعة-دهيشبنعبدالملك.د:تحقيقالفتوحي،النجارالبن:النهىأوليمعونة
2004-هـ1424األولى،الطبعة-مصر/القاهرة-اآلدابمكتبة–زكريابنفارسبنأحمدالحسينألبي:اللغةمقاييسمعجم
م1999/هـ1420الخامسة،الطبعةبيروت-النموذجيةالدار-العصريةالمكتبة-الرازيبكرأبيبنمحمدلإلمامالصحاحمختار
م1986-هـ1406-الثانيةالطبعةبيروت-الرسالةمؤسسة-الرازيالقزوينيزكرياءبنفارسبنأحمد:اللغةمجمل

لبنان-بيروتوالتوزيع،والنشرللطباعةالرسالةمؤسسة-الفيروزآبادىيعقوببنمحمدطاهرأبوالدينمجد:المحيطالقاموس
م2005-هـ1426الثامنة،الطبعة
م1988-هـ1408الثانية،الطبعة-والتوزيعوالنشرللطباعةالنفائسدار-قلعجيرواسمحمد:الفقهاءلغةمعجم

االولىالطبعة–بيروت–العلميةالمكتبة-العباسأبوالحموي،ثمالفيوميعليبنمحمدبنأحمد:الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباح
هـ1427  طبعة-الكويت–اإلسالميةوالشئوناألوقافوزارة:الكويتيةالفقهيةالموسوعة

1959االولىالطبعة–العربيةالدولجامعة–العاليةالدراساتمعهد–زهرهأبومحمد  :الوقففيمحاضرات
الثالثالمؤتمرالىمقدمبحث-باريشالسالمعبدبنميمون-واحترامهاالواقفينإرادةلتوجيهاألوقافتشريعاتإصالحضرورات

2009هـ1430-المنورةبالمدينهاالسالميةبالجامعةلألوقاف
–فاسبمدينهالقرويينجامعةمنالدكتوراهدرجهلنيلجامعيهرساله-المهديمحمد-االسالميالفقهفياالوقافعلىالنظارهنظام

2011األولىالطبعة–الكويت–لالوقافالعامةاالمانةطبع–المغرب
شعبان7-4القرىامجامعة–لألوقافالثانيالمؤتمرفيمقدمبحث–الميمانعبداهللاناصر–"وحلولمشكالت"الواقفشرطمخالفة
1422
م1995هـ1416الثانيةالطبعة-لالوقافالعامهاالمانة-زكيعيسى-الوقفاحكام
1989-والتوزيعللنشرالفالحمكتبة-الغندورأحمدوشعبانالدينزكي-والوقفوالميراثالوصيهاحكام
2010االولىالطبعه/العربيهالنهضهدار/رزقعبدالرؤفطارق/الذهبيهالوقفمدونه

هـ1430االولةالطبعة–الجوزيابندار–الميمانناصر:الوقفيهالنوازل
-هـ1414األولى،الطبعةالكتبيدار-الزركشيبهادربناهللاعبدبنمحمدالدينبدراهللاعبدأبو:الفقهأصولفيالمحيطالبحر

م1994
-المتحدةالفنيةالطباعةشركة-بالقرافيالشهيرالمالكيالرحمنعبدبنإدريسبنأحمدالدينشهابالعباسأبو:الفصولتنقيحشرح

م1973-هـ1393األولى،الطبعة
الطبعة–الكتبعالم-بالقرافيالشهيرالمالكيالرحمنعبدبنإدريسبنأحمدالدينشهابالعباسأبو:الفروقأنواءفيالبروقأنوار

االولى
1991االولىالطبعة–العلميةالكتبدار–السبكيالدينتقيبنالوهابعبدالدينتاج:والنظائراالشباه
1419األولى،-لبنان–بيروتالعلمية،الكتبدار-المصرينجيمبابنالمعروفمحمد،بنإبراهيمبنالدينزين:النظائرواالشباه

م1999-هـ
م1989-هـ1409الثانيةالطبعة-سوريا-دمشق–دارالقلم–الزرقاأحمدمصطفى:الفقهيةالقواعدشرح

لبنان–بيروتالرسالة،مؤسسة-الغزيالبورنوأحمدبنصدقيمحمدالحارثابو:الكليةالفقةقواعدإيضاحفيالوجيز
م1996-هـ1416الرابعة،الطبعة

البخاريإسماعيلبنمحمدعبداهللاألبي:)وايامهوسننه–وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولحديثمنالمسندالجامع(البخاريصحيح
هـ1422األولى،الطبعةالنجاةطوقدار–

-القاهرة–العربيةالكتبإحياءدار–عبدالباقيفؤادمحمد:تحقيق–النيسأبوريالقشيريحجاجبنمسلمالحسينألبي:مسلمصحيح
االولىالطبعة

–والتوزيعللنشرالقيِّمابنَداُر-الِقنوجيالبخاريالحسينياهللالطفابنعليبنحسنبنخانصديقمحمدالطيببو-النديهالروضه
م2003-هـ1423األولى،الطبعة

عيسىفيصل-العربيةالكتبإحياءدار-الباقيعبدفؤادمحمد:تحقيق-القزويني،يزيدبنمحمداهللاعبدأبوماجةابن-ماجهابنسنن
االولىالطبعة-الحلبيالبابي

1379طبعة-بيروت-المعرفةدار-الشافعيالعسقالنيالفضلأبوحجربنعليبنأحمد:البخاريصحيحشرحالباريفتح
1998-بيروت–اإلسالميالغربدار-الترمذيالضحاك،بنموسىبنَسْورةبنعيسىبنمحمد-الترمذيسنن-الكبيرالجامع

–صيداالعصرية،المكتبة-السِِّجْستانياألزديعمروبنشدادبنبشيربنإسحاقبناألشعثبنسليمانداودأبو:داودأبيسنن
االولىالطبعة-بيروت

: الملخص 
وبعد..الدينيومالىبإحسانوالتابعينوصحبهوآلهالنبيينخاتمعلىوسلماهللاوصلىوالدينالدنياأمورعلىنستعينبهوالرحيمالرحمناهللابسم
أهميتةمنعرفوالماللوقفالمسلمونتعظيمعلىيدلفهوشيءعلىدلإنوهذا،كتبهمفيمسائلهعنالحديثفييطنبوناإلسالميةاألمةفقهاءجعلما،ديننافيالكبيرهأهميتةلهالوقفأنريبفال

.اإلسالميالمجتمعبناءفيوضرورتة
وتجارةواألخرهالدنيافيللواقفوالثوابلألجرمستودعفهوكذلك،توافرتمتىالنجاحعواملللدولهيوفرو،واالقتصاديهوالعمرانيةالعلميةالحركةانتعاشفيتسهمحضاريةوتنمويةوسيلةكونةمعو

.)تبورلنتجارةيرجون(تعالىاهللامعرابحة
.الوقفمنالواقفمقصوديفوتالحتىمخالفتةعدموالواقفشرطمراعاةأوجبتالتيو"الشارعكنصالواقفشرط"الفقهيةالقاعدةُوضعتلذلك،مقصدهميناسببماالشروطيضعونالواقفيننرىلهذا

.ومنافعةالوقفضياعإلىيؤديالقواعدوالضوابطإتباعدونالواقفلشرطالمخالفةفيالتماديفإنوعليه
فسادًافيهافعاثوااالرضفيلهماهللامكنقدالجاهذويمنقومًاأنلناحكىالتاريخوأن،االستبدالطريقعنالواقفينشروطمخالفةفيالتماديتمأنكيفالوقففيمحاضراتكتابةفيزهرهأبومحمديروي
بأنيشهدانشاهدانأقاماخذهأرادووقفًاوجدإذاكانالمماليكعهدفيمصرامراءمنوهوالدينجمالاالميرأنالتاريخذكرفقدزورشهودوظالمونقضاةذلكعلىعاونهموقديأكلونهااالوقافعلىوعدوا

.ضياعهاواالوقافإفناءإلىأدىماوهوللوقفمصلحةلوجودالواقفنصخالفولويستبدلأنفيالحظوأنوالماربالجاريضرالمكانهذا
.الواقفشرطلمخالفةالحاكمةالصلةذاتالفقهيةالقواعدومعرفةللقاعدةالفهمسبيلفيالحاكمةالقواعدو"الشارعكنصالواقفشرط"قاعدةضوءفيالواقفشرطمخالفةمسألةفيابحثأنرأيتذلكوعلى

البحثخطة
المقدمة
   :التمهيديالمبحث

:مطالبثالثةوفية
الشرطتعريف:األولالمطلب

:أفرعأربعةوفية
لغةالشرطتعريف:األولالفرع
اصطالحًاالشرطتعريف:الثانيالفرع
الصلةذاتاأللفاظ:الثالثالفرع
الشروطأنواع:الرابعالفرع

أحكامهومشروعيتهوالوقفمفهوم:الثانيالمطلب
:أفرعستةوفية

لغةالوقفتعريف:األولالفرع
اصطالحًاالوقفتعريف:الثانيالفرع
صلهذاتألفاظ:الثالثالفرع
الوقفمشروعيه:الرابعالفرع
وشروطهالوقفأركان:الخامسالفرع
وواجباتهشروطهالوقفناظر:السادسالفرع

الفقهيةالقاعدةتعريف:الثالثالمطلب
:أفرعثالثةوفية

لغةالقاعدةتعريف:األولالفرع
اصطالحًاالقاعدةتعريف:الثانيالفرع
والضابطالقاعدةبينالفرق:الثالثالفرع

شرطقاعدةضوءفيالواقفشرطمخالفة:الثانيالمبحث
الشارعكنصالواقف

:فرعانوفيه
القاعدةورودألفاظ:األولالفرع
مخالفةتجوزوهلالقاعدةلمعنىالفقهاءتفسير:الثانيالفرع
؟الواقفشرط

بوجوبالمتعلقةواألحكامالواقفينشروطأنواع:الثالثالمبحث
مخالفتهاومسوغاتإتباعها

:أفرعأربعةوفيه
الواقفينشروطأنواع:األولالفرع
الفقهيةالقواعدوالواقفشرطمخالفةمسوغات:الثانيالفرع

الحاكمة
الكويتيالقانونموقفوالواقفشرطمخالفة:الثالثالفرع

:النتائج
:نتائجمنليظهرمااذكرالبحثهذابإتماموكرمهمنهعلىاهللاحمدبعد

الجملة،فيوالداللةالفهمحيثمنالشارعكنصوصالواقفينشروطأن•
ضيقنطاقفيهومخالفتةوعدمبهالعملوجوبفيالخالفأنكما

الأنهم،كمااالطالقعلىالواقفبشرطالعملبوجوبيقولوالمفالجمهور
وذلكالشارعنصيوازيبماالشروطعلىالقدسيةإضفاءبذلكيقصدون

مصلحةتطلبتاوالضرورهوجدتإذاالواقفشرطبمخالفةيرونألنهم
.ذلكعليهمالموقوفاوالوقف
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: الملخص 
قواعد ونصوص الشرع الحنيف وتتحقق معه مصلحة البالغ وعالمية ع يتناول البحث مفهوم الترجمة ومدى صالحية استخدامها في القرآن الكريم بأنواعها الثالث من الناحية الشرعية وأي هذه األنواع يتوافق م

العربي المبين واستهلَّ البحث بمقدمة ومدخل في البحث اللغوي ان اإلسالم وشمول دعوة اإلسالم للبشر كافة على اختالف ألسنتهم ولغاتهم دون اإلخالل بقدسية القرآن مع المحافظة على خصوصية نزوله باللس
.لمصطلح الترجمة ومعانيه المستعملة في االستعمال اللغوي عمومًا وفي ترجمة القرآن خصوصًا

:وهذه المعاني إجماًال
.النقل من لغة إلى أخرى-2.                           التبليغ-1
.تفسير الكالم بغير لغته-4تفسير الكالم بلغته               -3
.لمفهوم الترجمةالترجمة الحرفية الكتابية وهو استعمال وتطبيق معاصر-6.               البيان بكل معانيه-5
:وما استعمل من هذه المعاني في ترجمة القرآن هي ثالثة معاٍن تم تحرير حكمها في ميزان الشرع وهي-
.الترجمة اللفظية -1
.الترجمة الحرفية الكتابية-2
).التفسيرية(الترجمة المعنوية -3
.وتناول المبحث األول تحرير الحكم في مسألة الترجمة اللفظية للقرآن-
وتناول المبحث الثاني تحرير الحكم في مسألة الترجمة الحرفية الكتابية للقرآن -
وتناول المبحث الثالث تحرير الحكم في مسألة الترجمة المعنوية التفسيرية للقرآن -

.استنتاج الحكم الصحيحواشتملت كل مسألة من المسائل الثالث على بيان المذاهب واألقوال مع ذكر األدلة وتحقيقها وداللتها ومناقشتها وصوًال إلى الترجيح و     
.وختمت البحث بذكر أبرز النتائج المستخلصة ثم ذكرت قائمة المصادر المعتمدة في البحث     

علي ذريان فارس الجعفري العنزي. د
جامعة الكويت–الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية -قسم التفسير والحديث 

ترجمة القرآن الكريم  
-أنواعها وأحكامها في الميزان الشرعي -

:النتائج
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على أشرف المخلوقات ، وعلى آله وصحبه ما  

:أشرقت بنور ربها قلوب المؤمنين والمؤمنات وبعد 
في ختام هذا البحث يسرني أن أعرض جملة من النتائج والثمرات المستخلصة من مسائله وهي على  

:النحو التالي 
أبرز أسباب االختالف في حكم الترجمة يعود إلى وقوع االختالط وعدم التمييز بين األنواع الثالثة  :أوًال

.للترجمة فمعرفة أنواع الترجمة المتعلقة بالقرآن هو الخطوة األولى لتحرير الحكم الشرعي للترجمة 
مصطلح الترجمة له عدة معاٍن مستعملة في اإلطالق اللغوي أما معاني الترجمة المتعلقة بترجمة  :ثانيًا

:القرآن فهي ثالثة  
.أي ترجمة القرآن لغير العربية نطقًا وخطًا ) اللفظية(الترجمة الكلمية -أ
الترجمة الحرفية الكتابية أي ترجمة القرآن لغير العربية حرفًا وخطًا مع بقاء العربية نطقًا وصوتًا  -ب
.أي ترجمة معاني القرآن الكريم ) المعنوية(الترجمة التفسيرية -ج

القول الراجح  في حكم الترجمة الكلمية اللفظية للقرآن هو حرمة الترجمة اللفظية للقرآن قراءًة  :ثالثًا
وكتابًة، كلِّه أو بعِضه، في الصالة أو في خارج الصالة ، للقادر على العربية أو للعاجز عنها على حد  

.سواء وهو قول جمهور الفقهاء خالفا للحنفية الذين قالوا بالتفصيل والتفريق بين العاجز والقادر 
:يمكن إجمالها بما يلي:أسباب الترجيح

قوة أدلة الجمهور من حيث الثبوت والداللة، وسالمتها من االعتراضات، وما اعُترَض به عليها غير -أ
.ناهض، وال يقوى على إبطال االستدالل بها

إما من جهة الثبوت، وإما من جهة الداللة، وعدم سالمتها من ) في قوليهما(ضعف أدلة الحنفية -ب
.االعتراضات الكثيرة والوجيهة التي ُتْضِعُف من قوة االستدالل بها 

أن هذا الرأي يحقق معاني التعظيم للقرآن، والمحافظة  عليه، وصيانته وتوقيره، وكمال قدسيته، -ج
وعدم المساس بحرمته، وبقائه على الصورة التي أنزله اهللا بها وأرادها لكتابه العظيم، واستمرار إعجازه  

.المتمثل في لفظه ومعناه على حد سواء
أن القادر على العربية ال مسوغ لتجويز الترجمة  له مطلقًا، وأما العاجز عنها فال حرج عليه إذ أن  -د

أمره له مخرج شرعي، فإن كان في الصالة فبديل القراءة الذكر، وإن كان في خارجها فبديل القراءة  
.االستعانة بالترجمة التفسيرية لفهم رسالة القرآن وأحكامه وقصصه ومعانيه

. القول الراجح في حكم الترجمة الحرفية الكتابية هو الجواز المشروط المنضبط بضوابط وقيود:رابعًا
:والشروط والضوابط التي أرى اعتبارها ومراعاتها لألخذ برخصة الترجمة الكتابية هي ثالثة

وجود الحاجة إلى الترجمة الكتابية للقرآن كالعجز عن قراءة العربية؛ ألن الترجمة  : الضابط األول
.الكتابية بديل عن األصل، فال ُيْلَجُأ لها إال عند تعذر األصل

.أن يرافق الترجمَة الكتابيَة لآلية أو المصحف الكتابُة بالرسم العثماني المجمع عليه: الضابط الثاني
: وأسباب ذلك

.لبيان أن هذا هو األصل، وأن الترجمة الكتابية هي الطارئة والمستثناة لحاجة-1
لتشجيع القارئ للترجمة الكتابية على َتَعلُِّم العربية وذلك بالنظر إلى الكتابة العربية المجاورة -2

.للترجمة
إلتاحة فرصة النظر للمصحف ونيل فضل النظر إليه كما وردت اآلثار في فضل النظر للمصحف  -3

.عن بعض الصحابة والتابعين
لسهولة ويسر المقارنة بين الكتابة العربية واألعجمية عند الحاجة لذلك أو تعذر قراءة بعض الكلمات،  -4

.وذلك يكون في حضور من يمكنه قراءة العربية
.أن يرافق الترجمَة الكتابيَة لآلية أو المصحف الترجمُة المعنويُة والتفسيرية: الضابط الثالث

ألن الترجمة الكتابية تعتني بسالمة النطق باآلية باللسان العربي الذي نزلت به، لكن القارئ لها :السبب
ليس بالضرورة يمكنه أن يفهم معناها، ألنه يجهل اللغة العربية في األصل، فكان وجود الترجمة  

.التفسيرية بلغة القارئ ضروريًا ومهمًا لتحقيق فهم المعنى بجانب تحقيق سالمة النطق
إيجاد حل لألحرف العربية التي ال تقابلها أحرف في اللغة المراد ترجمة اآلية أو : الضابط الرابع

:ولتحقيق ذلك البد من خطوتين. المصحف لها كتابيًا 

:خطة البحث
يتكون البحث من مقدمة، ومدخل، وثالثة مباحث، وخاتمة،  

:  وبيان ذلك كالتالي
وتشتمل على أهمية الموضوع  وأسباب :المقدمة: أوًال

.اختياره وخطة البحث
:  المدخل والتمهيد: ثانيًا

ويشتمل على البحث اللغوي لمصطلح الترجمة ومعانيه في 
.االستعمال اللغوي عمومًا وفي ترجمة القرآن خصوصًا

:المباحث وبيانها كما يلي: ثالثًا
حكم ترجمة القرآن  لغير العربية نطقًا وخطًا  :المبحث األول

).للقرآنالترجمة اللفظية أوالكلمية (
حكم ترجمة القرآن لغير العربية حرفًا وخطًا : المبحث الثاني

.مع بقاء العربية نطقًا وصوتًا
:ويشتمل على أربعة مطالب) الترجمة الحرفية الكتابية(

:  أسباب اختيار الموضوع 
فيالقرآنترجمةمسألةلبيانالملحةالحاجةظهور1.

بشكلاإلسالمانتشارمعخاصةالمعاصرالوقت
العربيةغيرالشعوببينالمعمورةفيكبيرتصاعدي

.العربياللسانانتشارضعفمع
عددبينالمهجربالدفيوالدائرالثائرالجدلحسم2.

التساؤلبينهايكثرالتيالمسلمةالجالياتمنكبير
.القرآنترجمةلمفهومالعمليةالممارسةمعالنظري

علميةأسسعلىالمبنيةغيراالجتهاداتبعضبروز3.
اآلياتكتابةأوالمترجمةالمصاحفبعضصدورفي

وبيانالموضوعهذاطرقاستدعىمماالمترجمة
صحيحةعلميةأسسعلىالمبنيالشرعيالحكم

المصالحوتراعيجهةمنواألصولالثوابتتراعي
.أخرىجهةمنالمسلمينوواقعلإلسالمالدعوية

فمنهاالترجمةأنواعبينالتمييزوعدماالختالطوقوع4.
ومباحمشروعهوماومنهاوممنوعمحظورهوما
األماكنبعضفيالكفائيالوجوبإلىيصلقدبل

النظرمنحظولهخالفمحلهوماومنهاواألحوال
الترجمةأنواعبينيمايزالبحثوهذا،واالعتبار

.وضوابطهوحكمهنوعكلمعالمويحدد

:أهم المراجع
).  هـ182ت (أبو يوسف القاضي -اآلثار -1
. )هـ403: المتوفى(أبو بكر الباقالني المالكي -االنتصار للقرآن -2
). هـ1398: المتوفى(الدكتور مصطفى محمد السيد حسين الذهبي –التفسير والمفسرون -3
). هـ597: المتوفى(عماد الدين الكاتب األصبهاني  -خريدة القصر وجريدة العصر -4
.   صبحي الصالح.د–مباحث في علوم القرآن -5
.  الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة-مجلة البحوث اإلسالمية -6
). هـ207: المتوفى(أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء -معاني القرآن -7
). هـ277: المتوفى(يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي -المعرفة والتاريخ -8
) .  هـ444: المتوفى(أبو عمرو الداني -المقنع في رسم مصاحف األمصار -9

).    هـ1367: المتوفى(محمد عبد العظيم الزُّْرقاني -مناهل العرفان في علوم القرآن -10

.بيان صورة الترجمة الحرفية الكتابية:المطلب األول
.هدف الترجمة الحرفية الكتابية:المطلب الثاني
عوائق الترجمة الحرفية الكتابية والحلول :المطلب الثالث

.المقترحة
.حكم الترجمة الحرفية الكتابية:المطلب الرابع
حكم ترجمة معاني القرآن لغير العربية  : المبحث الثالث

.)الترجمة المعنوية أو التفسيرية للقرآن(

: الخاتمة 
.  أبرز النتائج المستخلصة1.
. قائمة المصادر والمراجع 2.

وضع األحرف المعاَلجة بالتنقيط والتي يمكن من خاللها التعبير عن األحرف العربية التي  :الخطوة األولى
ال مقابل لها في حروف اللغة األعجمية المنقول لها كتابيًا كما سبق اقتراحه وبيانه في البحث ، وهو اقتراح  

.خاص باللغة اإلنجليزية ويمكن تطبيق الفكرة على اللغات األخرى بحسب األحرف المعاَلجة فيها
ضمان معرفة القارئ للترجمة الكتابية لطريقة النطق بهذه األحرف المعاَلجة، إذ أن مجرد  :الخطوة الثانية

:ال تتبين طريقة نطقها وصفة صوتها، وتحقيق ذلك له وسائل عديدة منها) بعد المعاَلجة(كتابتها 
.إرفاق نسخة صوتية لبيان النطق باألحرف المعاَلجة بالتنقيط-1
حرص القارئ للترجمة الكتابية على تعلم نطق األحرف المعاَلجة مسبقًا من أحد المسلمين الذين -2

.يجيدون نطق هذه األحرف أو غيرها من الطرق
:أسباب اختيار هذا الرأي وترجيحه

هذا الرأي يجمع بين عالَميَِّة اإلسالم، وعربية القرآن، فهو يحقق عاَلِميََّة هذا الدين التي تقررت في آيات -1
: كثيرة منها

]٢٨: سبأ..) [وما أرسلناك إال كافة للناس(
] ١٠٧: األنبياء) [وما أرسلناك إال رحمًة للعالمين(
]  ١٥٨: األعراف) [قل يا أيها الناس إني رسول اهللا إليكم جميعا(

ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرآًنا ] ١٩٥: الشعراء[القرآن وكذلك يحافظ في الوقت ذاته على عربية القرآن التي نزل بها 
]٣: الزخرف[َعَرِبيا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن

هذا الرأي وسط بين رأي المجيزين بإطالق، والمانعين بإطالق، والضوابط التي وضعتها لجوازه -2
تراعي االحترازات والمخاوف التي يخشى منها المانعون وتضعها في عين االعتبار، كما أنه يحقق األهداف 

.والغايات التي برََّر بها المجيزون رأيهم
المسألة اجتهادية ال نص فيها، فهي تدور عند تأملها وإعمال النظر فيها في مقاصد الشريعة  ومآالت -3

.األمور، وتخضع للقواعد العامة للشريعة ومدى تحقيق مصالح التشريع
هذا الرأي بضوابطه ينسجم مع قواعد التيسير فى الشريعة اإلسالمية، ويرفع الضيق والحرج والعنت -4

الذي قد يواجهه المسلمون الجدد من غير العرب ممن ال يعرفون العربية ولم يسمعوا بها يومًا، واألمر إذا  
.ضاق اتسع، خاصة في مثل المسائل التي لم يرد فيها نص قاطع حاسم للجدل فاصل في النزاع 

]١٨٥: البقرة) [يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر: (قال تعالى
]٧٨: الحج) [وما جعل عليكم في الدين من حرج: (وقال تعالى
]٦: المائدة) [ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج: (وقال تعالى

)يسِّروا وال تعسِّروا وبشِّروا وال تنفِّروا: ( وقال 
.وغيرها من النصوص الكثيرة)إنما بعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين: (وقال 

هذا الرأي يجعل الجواز في نطاق ضيق، فحكم المنع هو األصل، أما الجواز فهو في ظروف خاصة،  -5
وألفراد معينين، ولوقت محدود، حيث إن الجواز يرتفع عند ارتفاع العجز لزوال الحاجة، وعند تحقق 

.المصلحة
حكم الترجمة المعنوية والتفسيرية للقرآن هو الجواز باالتفاق مع مراعاة الضوابط والشروط : خامسًا

. الموضوعة من قبل العلماء قديما وحديثا 
-:وهذه الشروط والضوابط على قسمين

:وهي على النحو التالي ) التفسير المترَجم(شروط وضوابط في الترجمة : القسم األول
.وجود الحاجة إلى الترجمة التفسيرية : الضابط األول

:ويترتب على هذا الضابط أمران 
.أن الحاجة ُتَقدَُّر بقدرها، فال ُيَتَوسَُّع في الترجمة التفسيرية إذا لم تتحقق الحاجة إليها-1
أن الترجمة التفسيرية ينبغي أّلا تحظى بانتشار واسع في غير مكان الحاجة إليها، وال ُتْطَبُع كتب التفسير  -2

.المترَجم إال بقدر الحاجة وفي مكانها
)  صحة المعنى والتفسير(يشترط في الترجمة التفسيرية ما يشترط في التفسير ذاته : الضابط الثاني

وذلك بأن تعتمد الترجمة التفسيرية على المصادر األصيلة للتفسير ، وهي القرآن، والسنة، وأقوال -
.مفسري الصحابة، واللغة العربية، والمعاني الجارية وفق األصول الموضوعة في علم التفسير

.وال يعتمد المترجم المفسِّر على ما ال ُيْعتَّدُّ به في التفسير مما خالف فيه األصول المعتبرة في علم التفسير-
.كتابة التفسير باللغة العربية بجانب الترجمة التفسيرية: الضابط الثالث

.والحكمة من اعتماد هذا الشرط هي االحتراز من أن يتوهََّم ُمَتَوهٌِّم أن هذه الترجمة ترجمة لفظية للقرآن 
:شروط وضوابط في المترِجم وهي على النحو التالي: القسم الثاني

)أهلية المفسِّر المترِجم(ُيْشَتَرُط في المترِجم ما ُيْشَتَرُط في الُمَفسِّر : الضابط األول
اللغة المترَجم منها، وهي لغة القرآن اللغة العربية، واللغة المترَجم : علم المترِجم باللغتين: الضابط الثاني

.إليها
وال تكفي المعرفة السطحية باللغتين، بل يجب أن يكون ملمًا بهما عالمًا بقواعدهما وأحكامهما وأسرارهما،  

.ويعلم وضع األلفاظ فيهما إفرادًا وتركيبًا وداللة وأسلوبًا
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:  ملخص ال
الزمان والمكان وحال النبي : م باعتبارات أربعةاسييهتم البحث بموضوع النزول القرآني، ويركز على تتبع واستقراء أنواع هذا النزول، وفرز األنواع الكثيرة والصور المختلفة للنزول في تق

وحال اآليات، مع ذكر أبرز األمثلة والشواهد لكل نوع وتقسيم فرعي ملسو هيلع هللا ىلص
:فاالعتبار األول وهو أنواع وتقاسيم النزول باعتبار الزمان يشمل ثالثة تقاسيم

.الصيفي والشتائي:والثالثالليلي والنهاري، :والثانـي) على التعريف الراجح المشهور له(المكي والمدني :األول   
.الحضري والسفري:والثالثاألرضي والسمائي :والثاني) على التعريف المرجوح(المكي والمدني :األول: واالعتبار الثاني وهو أنواع وتقاسيم النزول باعتبار المكان يشمل ثالثة تقاسيم

.الفراشي والنومي: ويشمل تقسيم واحد وهوملسو هيلع هللا ىلصواالعتبار الثالث وهو أنواع وتقاسيم النزول باعتبار حال النبي 
:واالعتبار الرابع وهو أنواع وتقاسيم النزول باعتبار حال اآليات النازلة ويشمل سبعة تقاسيم

ما تكرر نزوله وما تفرَّد نزوله :والرابعما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه :والثالثما نزل مشيَّعًا وما نزل ُمْفَردًا :والثانيما نزل من السور مفرَّقًا وما نزل كامًال :األول
ما نزل لسبب  :والسابعما نزل على لسان بعض الصحابة ،وما لم ينزل على لسان أحد :والسادسعن سائر األنبياء، وما اشترك به مع غيره من األنبياء ملسو هيلع هللا ىلصما انفرد به النبي :والخامس

.خاص وما لم ينزل لسبب خاص
.لمصادر والمراجع المعتمدة في البحثة اولم يخل البحث من ذكر اإلشكاالت المثارة حول بعض األنواع والجواب عليها، ثم ختمت البحث بذكر أبرز النتائج المستخلصة، ثم ذكرت قائم

:  منهج البحث
فيالواردةواآلثارالرواياتواستقراءجمع1.

وتوزيعهافرزهاثمالكريمالقرآنتنزالت
يجمعوتقسيمنوعوكلوتقاسيمأنواعفي

.القرآنيللنزولالمشتركةاألوصافتحته
األنواعفيالواردةالرواياتتخريج2.

وتحقيقهااألصلية،مصادرهامنوالتقاسيم
كانتفإنوالضعيف،منهاالصحيحببيان

اكتفيتأحدهماأوالصحيحينفيالرواية
إلجماعأحدهما؛أوالصحيحينفيبذكرها

أحاديثهماوتلقيصحتهماعلىاألمة
الصحيحينغيرفيكانتوإنبالقبول،
علماءأقوالونقلتمصادرها،منخرجتها
وتضعيفًاتصحيحًاالروايةفيالحديث
أومنهمالمتقدمينسواءلهمأجدمابحسب

.المعاصرينأوالمتأخرين
األدلةأوالواردةاإلشكاالتعرض3.

البحث،ثنايافيالمثارةالمتعارضة
منهجوفقورفعهاعنهاوالجوابوتوجيهها

.صحيحعلمي

األنواع والتقاسيم لتنزالت القرآن الكريم
-دراسة استقرائية في ضوء الكتاب والسنة واآلثار -

:  نتـائـج البحـث 
رحمةالمبعوثعلىوالسالموالصالةوحينآنكلفيللحمدالمستحقهللالحمد

:وبعدأجمعينوصحبهآلهوعلىللعالمين
خرجتالكريمالقرآنلتنزالتوالتقاسيملألنواعاالستقرائيالعرضهذابعد

-:يليكماوبيانهاالبحثمنوالمستفادةالمستخلصةالنتائجمنبجملة
الكريمالقرآنتلقيفيشاقًاجهدًاوبذلعظيمة،معاناةملسو هيلع هللا ىلصالنبيعانىلقد-1

إليه،أوحيكمالناوحفظهنزل،كمالنابلَّغهذلكورغمالشريفة،بعثتهمدارعلى
المعاناةهذهحجمالكريمالقرآنلتنزالتوالتقاسيماألنواعمسألةلناكشفتفقد

كلفييتلقاهكانفقدنزل،كمالناوتبليغهلهملسو هيلع هللا ىلصحفظهمعالمبذولوالجهد
.آخرهاإلىالبعثةأولمنوشتاًء،صيفًاونهارا،ليًالفيهيكونزمان

علىأسفارهوفيحضرهفيفيه،يكونمكانكلفييتلقاهكانملسو هيلع هللا ىلصأنهكما
أنهكمافيهيحلبلدكلوفيالسماء،وفياألرضوفيوجهتها،وتنوعكثرتها
سوقه،وفيأصحابه،وبينمسجده،وفيفراشه،وفيبيته،فييتلقاهكانملسو هيلع هللا ىلص
ورسوًالقومهعننبيًاماجزىخيرعنااهللافجزاهوماشيًا،وقائمًا،قاعدًا،ويتلقاه

َسُنْلِقيِإنَّا:قالحينالباريصدقوقداألمانةوأدىالرسالةبلغفلقدأمتهعن
ملسو هيلع هللا ىلصقالكماصفًةنزولهفيثقيًالالوحيفكان]٥:المزمل[َثِقيًلاَقْوًلاَعَلْيَك

.واألحوالوالمكانالزمانفيوتكرارًاكثرًةنزولهوفي)عليأشدهوهو(
انقطاعدونالمستمروتواصلهوأحواًالومكانًازمانًاوتنوعهالنزولتفاوتإن-2

اهللابرسولالسالمعليهجبريلالوحيولقاءزيارةوكثافةكثرةبالضرورةيعني
المذكورة،وأحوالهوأوقاتهأماكنهفيالنزولمراتبعددبهيلتقيكانفقد،ملسو هيلع هللا ىلص
ملسو هيلع هللا ىلصالنبيأحاطتالتيالربانيةوالرعايةاإللهية،العنايةمدىلنايكشفوهذا
كثرتهاعلىالمالئكيةوالزيارةالعظيماللقاءلهذاأنشكوالجانب،كلمن

عنوالتخفيفقلبه،وتسلية،ملسو هيلع هللا ىلصفؤادهتثبيتفيالبالغأثرهواستمرارها
كانالتيوالمضايقاتمكة،فيقريشسفهاءمنيتلقاهاكانالتيمعاناته

ابتليالتيوالنوازلالحرجةواألوقاتالمدينة،فياليهودأوالمنافقينمنيواجهها
فيوالواليةوالرعايةالعنايةمنالمعنىهذاويتجلىوأصحابه،ملسو هيلع هللا ىلصالنبيبها

]٣٢:الفرقان[َتْرِتيًلاَوَرتَّْلَناُهُۖفَؤاَدَكِبِهِلُنَثبَِّتَكذَِٰلَكتعالىقوله
فضائللناوأظهرتأبرزتالكريمالقرآنلتنزالتوالتقاسيماألنواعمسألة-3

عنهااهللارضيعائشةالمؤمنينأمفضلبهالنافظهرالصحابة،بعضومناقب
وظهرغيرها،امرأةفراشفيينزللمالقرآنكونمنالفراشيالنزولفيوذلك

علىاآلياتبعضنزولفيوذلكعنهاهللارضيالخطاببنعمرفضلبهالنا
)عنهاهللارضيعمرموافقات(يسمىفيماعمرلسان

الصحابةعنايةمدىلناأبرزتالكريمالقرآنلتنزالتوالتقاسيماألنواعمسألة-4
لنانقلواحتىبه،وتعلقهمعليه،وحرصهمالكريم،بالقرآنعنهماهللارضي

صرحفقدعجبوالالمتنوعة،وأحوالهاوأزمانهاأماكنهافيبدقةنزولهمواضع
عنايتهوشدةعلمهسعةفيالحقيقة  بهذهوأرضاهعنهاهللارضيعلياإلمام

:قالحينالكريمالقرآنبتنزالت
مافواهللاهللاكتابعنوسلوني،أخبرتكمإالشيءعنتسألونيالفواهللاسلوني،(

)جبلفيأمسهلفيأمبنهار،أمنزلتأبليلأعلموأناإالآيةمن
عنهاهللارضيالمكانيةوالتنزالتالزمانيةالتنزالتاألخيرةعبارتهفيجمعفقد

.وأرضاه

علـي ذريان فارس الجعـفري العـنزي. د
جامعة الكويت–الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية -قسم التفسير والحديث

:الموضوعاختيارأسباب
نزولموضوعفياإلسهامفيالرغبة1.

مفرداتوترتيببجمعوذلكالقرآن،
فهيالقرآن،تنزالتمسألةفيالروايات

ومصنفة،مرتبةغيرلكنهاومتنوعةكثيرة
لفهمهامهممدخلوتصنيفهافترتيبها

فيأخرىمسائلتحريرفيواستخدامها
والمكيالنزولكأسبابالقرآنعلوم

.وغيرهاوالمنسوخوالناسخوالمدني
لدراسةخاصمصنفأوبحثوجودعدم2.

وترتيبفيهاوردماواستقراءالمسألةهذه
مما–واطالعيعلميحدودفي–رواياتها

.وتدوينهالبحثهذافيالشروعإلىدفعني

:  خطة البحث
مقدمة، ومدخل، وأربعة مباحث،  : يشتمل البحث على

:  وخاتمة، وبيان ذلك كالتالي
وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب  : المقدمة:أوًال

.اختياره ومنهج البحث وخطته
.المدخل والتمهيد:ثانيًا
-:وبيانها كما يلي: المباحث:ثالثًا

أنواع وتقاسيم نزول القرآن الكريم  :المبحث األول
ويحتوي على ثالثة ) زمان النزول(باعتبار الزمان 

:تقاسيم
على التعريف الراجح  (المكي والمدني : التقسيم األول

)  باعتبار الزمان
.النهاري والليلي:التقسيم الثاني
.الصيفي والشتائي:التقسيم الثالث
أنواع وتقاسيم نزول القرآن الكريم  :المبحث الثاني
ويحتوى على ثالثة  ) مكان النزول(باعتبار المكان 

:  تقاسيم
على التعريف  (المكي والمدني :التقسيم األول

)المرجوح باعتبار المكان
.األرضي والسمائي:التقسيم الثاني
.الحضري والسفري:التقسيم الثالث

أنواع وتقاسيم القرآن الكريم باعتبار  :المبحث الثالث
وله تقسيم  ) حال المنَزل عليه(ملسو هيلع هللا ىلصحال النبي

.الفراشي والنومي:واحد
أنواع وتقاسيم القرآن الكريم باعتبار  :المبحث الرابع

ويحتوي على سبعة  ) حال النازل(حال اآليات النازلة 
:  تقاسيم

ما نزل من السور مفرَّقًا، وما نزل  :التقسيم األول
.جمعًا كامًال

.ما نزل مشيَّعًا، وما نزل ُمْفَردًا:التقسيم الثاني
ما تأخر حكمه عن نزوله، وما تأخر  :التقسيم الثالث

.نزوله عن حكمه
.ما تكرَّر نزوله، وما َتَفرَّد نزوله:التقسيم الرابع

عن سائر  ملسو هيلع هللا ىلصما انفرد به النبي :التقسيم الخامس
مع غيره من  ملسو هيلع هللا ىلصاألنبياء، وما اشترك به النبي 

.األنبياء
ما نزل على لسان بعض  :التقسيم السادس

.الصحابة، وما لم ينزل على لسان أحد
ما نزل لسبب خاص، وما لم ينزل  :التقسيم السابع

.لسبب خاص

:  ذكر بعض المراجع 
)هـ911ت(السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبدالدينجالل-القرآنعلومفياإلتقان-1
)هـ794ت(الزركشياهللاعبدبنمحمدالدينبدر-القرآنعلومفيالبرهان-2
)هـ444ت(الدانيعمروأبو–القرآنآيعدفيالبيان-3
هـ430ت(األصبهانينعيمأبو–)أصبهانأخبار(أصبهانتاريخ-4
)هـ774ت(الدمشقيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبوكثيرابنتفسير-5
)هـ1270ت(األلوسيالحسينياهللاعبدبنمحمودالدينشهاب-األلوسيتفسير-6
الزمخشرياهللاجارأحمدبنعمربنمحمودالقاسمأبو-  الزمخشريتفسير-7
)هـ538ت(
القرطبيبكرأبيبنأحمدبناهللاعبدأبو–)القرآنألحكامالجامع(القرطبيتفسير-8
)هـ671ت(
)هـ643ت(السخاويالدينعلمالحسنأبو–اإلقراءوكمالالقراءجمال-9

ت(البغداديالخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرأبو–الروايةعلمفيالكفاية-10
)هـ463
بكرأبيبنالرحمنعبدالدينجالل–القرآنإعجازفياألقرانمعترك-11

)هـ911ت(السيوطي
أحمدبنمحمدالدينشمس–واألعصار  الطبقاتعلىالكبارالقراءمعرفة-12

   )هـ748ت(الذهبي
.أحمدحسينالرزاقعبد-الكريمالقرآنفيوالمدنيالمكي-13
ت(النحاسإسماعيلبنمحمدبنأحمدجعفرأبو–القرآنفيوالمنسوخالناسخ-14

)هـ338
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:  ملخص ال
الحمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وبعد  

.كتاب اهللا تعالى ، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ما أرسل اهللا تعالى رسوله بالهدى ودين الحق ، وخصه برسالٍة خاتمة ، وجعل هذه الرسالة قائمًة على أصلين عظيمين ، بهما قوام الدين ، وه
أال إني :( ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى ِإْن ُهَو ِإلَّا َوْحٌي ُيوَحى: (والسنة المطهرة في أهميتها وحاجة الناس إليها ال تقل أهمية عن القرآن الكريم، بل إنها مثله َوْحٌي من اهللا تعالى كما قال سبحانه 

) .أوتيت القرآن ومثله معه 
ينص عليها القرآن الكريم ، ولكنها تتمشى مع قواعده العظام ، حيث لم تترك أمرًا يقيم حياة الناس ويسعدها  لم فهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم ، تفسر ُمـْجَمله ، وُتَبيُِّن ُمْبَهَمه ، وُتَخصِّص عامَّه  ، كما أنها جاءت بأحكام كثيرة 

.عة إال جاءت بها ، ولم تترك شيئًا يضر حياتهم إلى حذرت منه إما بداللة المنطوق أو المفهوم أو الدالالت العامة التي تتضمن مقاصد الشري
كتبًا  ب العلماء ، ودخلت في أبواب متعددة في الفقه اإلسالمي ، بل وألَّف بعضهم فيها كتلما كانت األبنية وشؤون العمران من جوانب الحياة الهامة ، التي ال يمكن أن يستغني الناس عنها فقد احتلت  أحكامها مجاًال واسعًا فيو

تشريعيٌّ دقيق ألحكام العمران والبناء ، له خصائصه ومنهجه المتميز على  ٌم كلها مستنبطة من نصوص الوحيين عامة والسنة النبوية خاصة ، فقد كثرت فيها األحاديث وتنوعت في بيانها اآلثار  ، لذا خرج من ذلك تنظيمستقلة، 
.سائر النظم والتشريعات األخرى ، مما يدل على مدى ارتباط الدين اإلسالمي بالحياة ، وأنه يصلح الدنيا واآلخرة 

:  وقد تضمنت هذه األحاديث علومًا كثيرة تتعلق بالبناء ، والتي هي بالعموم على نوعين 
ون إلى البنيان ركونًا يطغى فيه على  لرككالتعامل باألخالق الحسنة ، وعدم اإلسراف والتبذير في البنيان والتعمير ، وكذلك عدم التنافس في البنيان والتعمير ، واالبتعاد عن اآداب ينبغي التحلي بها عند التعمير والبناء : األول 

.اآلخرة ، وينسي االنسان مآله الحقيقي 
.ن وعدم التعدي عليهم من خالله  نياأحكام في التعمير والبنيان ، والتي منها التعمير والبناء بالمال الحالل ، وفضل المسكن الواسع إن أمكن ، واإلحسان إلى الناس في الب: الثاني 

.كما اشتمل كذلك على النهي عن بناء دار الخالء إلى القبلة وحكم التشبه بغير المسلمين  في البنيان وأنه على حكمين جائز وممنوع 

دراسة حديثية فقهيةاألحاديث الواردة في التعمير والبناء
سعد فجحان الدوسري. د

جامعة الكويت–الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية -قسم التفسير والحديث

عدم التنافس في البنيان و التعمير:المبحث الثالث 
االبتعاد عن الركون إلى البنيان : المبحث الرابع 

ركونًا يطغى فيه على اآلخرة
وفيه أحكام التعمير والبناء ، : الفصل الثاني 
:خمسة مباحث 
التعمير والبناء بالمال الحالل: المبحث األول 
المسكن الواسع: المبحث الثاني 
اإلحسان إلى الناس في البنيان : المبحث الثالث 

وعدم التعدي عليهم
النهي عن بناء دار الخالء إلى : المبحث الرابع 

القبلة
التشبه بالمشركين في البنيان: المبحث الخامس 

وفيها عرض ألهم النتائج والتوصيات الخاتمة  ، 
.التي توصلت إليها

:  التوصيات 
والعمل،الدينبأحكامبالعنايةالبحثهذاختامفيأوصي1.

البناءيخصمامنهاوالتي،الحياةفيتعاليمهبجميع
.والتعمير

التعميرمجالفيإسالميةتوعيةبوجودأوصيكما2.
يكونبأن،البناءمالك:األول:طريقينعنوذلكوالبناء،

حتىالبناءيخصفيمادينهبأموروالثقافةالمعرفةمنعنده
:والثاني،وتعالىسبحانهربهأرادماوفقحياتهتكون

منالبناءعلىيشرفالذيالمعماريالمهندسأوالمقاول
َوَالَوالتَّْقَوىاْلبرَِّعَلىَوَتَعاَوُنوْا(:تعالىقولهمنطلق
بهذهباالهتمامأوصيكما،)َواْلُعْدَواِناِإلْثِمَعَلىَتَعاَوُنوْا
والمعاهدالجامعاتفياإلسالميةالعمارةمادةفياألحكام

.والكليات
الشريعةأحكامعلىتقومونظمولوائحمعاييروضع3.

المدنيالقانونفيبهاوالعملاعتمادهايتماالسالمية
.والتعميربالبناءالمتعلق

أوالجامعةفيوالبناءالتعميربأحكاممستقلمقرروضع4.
الهندسةكليةفيوبالخصوصاالكاديميةالدراسات
التيالكتبمنهجفيادخالهاألحوالأقلوعلى،والشريعة

هذامنقريبةهيوالتيالجامعةفيتدريسهايتم
.الموضوع

آلهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلماهللاوصلى
    .أجمعينوأصحابه

:  ذكر بعض المراجع 
عبدبنلخالداإلسالمي،الفقهفيبالتمليكالمنتهيةاإلجارة1.

.هـ1421الثانيةالطبعة،الحافياهللا
دارطبع،فايعبنأحمدبنلعبدالرحمنالجوارأحكام2.

.الخضراءاألندلس
حبنكةعبدالرحمنللشيخوأسسهااإلسالميةاألخالق3.

.الدمشقيةالقلمدار-الثانيةالطبعة،الميداني
تحقيق-الجعفيالبخاريإسماعيلبنلمحمدالمفرداألدب4.

اإلسالميةالبشائردارط-عبدالباقيفؤادمحمد
.الثالثةالطبعةم1989-هـ1409بيروت

بنمحمداهللاعبدأبيالفقيهللشيخالبنيانبأحكاماإلعالن5.
المتوفى،الراميبابنالمعروفالتونسياللخميإبراهيم

بتحقيق،هـ1416سنةالكتابطبعوقد،هـ734سنة
األطرملرحمنعبداالدكتور

حيانبأبيالشهيريوسفبنلمحمد،  المحيطالبحرتفسير6.
ـالفكردارطبع،جميلمحمدصدقي:تحقيق،األندلسي
.ه1420بيروت،

بنإبراهيمللدكتور،اإلسالميالفقهفيوأحكامهالبناء7.
.م1997/هـ1418الرياض،الفايز،محمد

فينشربحث،اإلسالميالفقهفيالمساكنبناءضوابط8.
المجلد.مؤتةجامعة،والبحوثللدراساتمؤتةمجلة

.2004السادسالعدد-عشرالتاسع
للدكتوروالسنةالكريمالقرآنوحيمناإلسالميةالعمارة9.

.القاهرة.الوطندارطبعالعطار،محمدشريف

: منهج البحث
.اآليةورقمالسورةاسمبذكراآلياتعزو1.
فيأوالصحيحينفيالحديثكانإذا2.

منغيرهدونلهبالعزوفأكتفيأحدهما
والبابالكتاباسمبذكروذلكالمراجع،

  .الحديثورقم
الصحيحين،غيرفيالحديثكانإذاأما3.

بالعزوفأكتفياألربعةالسننفيكانفإن
من،فأخرجهالسننخارجكانوإن،لها

والمعاجمكالمسانيداألصليةمصادره
إسنادأدرسذلككلومعوالمصنفات،

معلهالمناسبالحكموأعطيالحديث
  .األئمةمنعليهحكممنذكرعلىالحرص

  .البحثفيالواردةالغريبةالكلماتشرحت4.

مصادرهامنقائليهاإلىاألقوالعزوت5.
.األصلية

الستة،الكتبنطاقفيالبحثحدودجعلت6.
دعتإذابغيرهااالستشهادمنيمنعوال

.لذلكالحاجة

:  خطة البحث 
ُيَقسَّم هذا البحث إلى فصل تمهيدي وفصلين 

:آخرين ،  وخاتمة ، وذلك  كاآلتي 
:     الفصل التمهيدي  ، وفيه خمسة مباحث 

معنى التعمير والبناء: المبحث األول 
أهمية التعمير والبناء في الحياة : المبحث الثاني 

اإلنسانية
موقف الشرع الحكيم من التعمير : المبحث الثالث 

والبناء 
أحكام البناء من حيث ذاته: المبحث الرابع 

من باع دارًا أو (معنى حديث: المبحث الخامس 
عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثله ،كان قمنا أال يبارك 

).له فيها
، وفيه أربعة آداب التعمير والبناء: الفصل األول 

:مباحث 
األخالق الحسنة: المبحث األول 
عدم اإلسراف والتبذير في البنيان :المبحث الثاني 

والتعمير 

:  النتائج
البحثهذاخاللمنإليهاتوصلتالتيالنتائج
:كاآلتي

،وأنهااإلنسانيةالحياةفيوالبناءالتعميرأهمية1.
.بذلكإالتستقيمال

وأن،والبناءالتعميرمنالحكيمالشرعموقف2.
.الحلشيءكلفياألصل

إلىينقسم،وأنهذاتهحيثمنالبناءأحكامبيان3.
.أقسامأربعة

األخالقفيوالمتمثلة،والبناءالتعميرآداب4.
.الرفيعةوالصفاتالحسنة

والتعمير،البنيانفيوالتبذيراإلسرافعدم5.
.الربيرضيالومماعنهمنهيذلكوأن

كلاالبتعادمعالبنيان،فيالتنافسمنالحذر6.
فيهيطغىركونًاالبنيانإلىالركونعنالبعد
.اآلخرةعلى

التعميرمنهاوالتيوالبناءالتعميرأحكامبيان7.
الحاللبالمالوالبناء

أسبابمنذلكوأنالواسع،المسكناستحباب8.
.الدنيافيالسعادة

التعديوعدمالبنيانفيالناسإلىاإلحسان9.
.عليهم

.القبلةإلىالخالءداربناءعنالنهي10.

البنيانفيبالمشركينالتشبهعناالبتعاد11.
.والتعمير
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:  الملخص
الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد 

.  شى مع قواعده العظام تتمإن السنة النبوية ال تقل أهمية عن القرآن الكريم ، فهي المصدر الثاني للتشريع ، ويوجد فيها أحكام كثيرة لم ترد في القرآن ، لكنها 
.  ى وضئيهما علوقد امتألت كتب السنة باألحاديث النبوية التي تنير لنا حياتنا ، وتعطي كل شيء حكمه والعلم به ، حتى أصبحت هي والقرآن مصباحين نسير

هذا البحث إال تسليٌط للضوء على هذه األحكام من خالل هذه األحاديث ما ومما تناولته السنة النبوية بالبيان واإليضاح ما يتعلق بمعيشة الناس  وأماكن سكناهم وتواجدهم  ، فقد نصت على تشريعات خاصة بها ، و
.  النبوية الشريفة 

طاعات ، لذا يستحب اتخاذ مكان طاهر في البيت للصالة فيه ، كما أن الوقد شملت األحاديث النبوية من ذلك إعمار البيت بالعبادة والتقرب هللا فالعبادة في المسكن الخاص لها أهمية عظيمة كصالة النافلة وفعل
.إعمار البيت باألذكار والقرآن كالحصن والسور العظيم لساكنيه ، وبخاصة سورة البقرة  

.كما يستحب كذلك إغالق األبواب وايصادها حفاظًا عليه واتخاذًا لجميع أسباب الوقاية واالحتياط من الغير 
.ر حاجة لغيومما ورد في السنة قتل كل مؤذ داخل البيت واالهتمام بالصحة الوقائية كتغطية اإلناء وإيكاء السقاء ، ومنع اقتناء الكالب في البيوت 

ة من اإلسراف والتبذير في السكنى ، والجلوس على الحرير بويكما جاءت بقطع جميع أسباب التلف والهالك كترك النار مشتعلة عند النوم ، أو النوم على سطح يخشى منه السقوط ، كما حذرت األحاديث الن
.والديباج، وتعليق الصور والتماثيل  والصلبان 

:وقد رتبت السنة النبوية كذلك آداب التعامل بين أفراد البيت كاألحكام المختصة باالستئذان والدخول ،وأن هذا االستئذان على نوعين 
.االستئذان عند دخول البيوت من قبل األجانب غير المحارم : أوًال
.   االستئذان المتعلق بالحركة داخل البيت واستئذان المحارم بعضهم على بعض: ثانيًا

.كما بينت ما يستثنى من وجوب االستئذان وحكم اإلذن لمن يكره الزوج دخوله البيت 

سعد فجحان الدوسري. د
جامعة الكويت–الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية -قسم التفسير والحديث 

األحـاديـث الـواردة فـي السـُّْكنـى  
دراسـة حـديثيـة تـحـليـليـة

:  النتائج
منلهالماالصالةسيماالالبيوتفيالعبادةأهمية1.

ومكان،زمانكلفيكلهالخيرفهي،الشرعفيخصوصية
عنأهميةتقلالبالبيتخاصةأذكاركذلكوردأنهكما

.الصالة
وإعطائهلإلنسانمفيدشيءبكلعنايتهالدينهذاعظمةمن2.

السكنىفيواردةأحكاممنهوالذي،التشريعمنحقه
ألمرامتثاًالونظافتهالبيتطهارةعلىالحرصواالجتهاد3.

   ،وسلمعليهاهللاصلىورسولهتعالىاهللا
األبوابإغالقوالسكنىالبيوتفيالمهمةاألحكامومن4.

لإلنسانظاهرةمصلحةمنلهلماوتسكيرها
البيتفيالعصاأوالسوطتعليقوالتوجيهالتأديبطرقومن5.

.ومربيًارادعًاليكون
قتلقبيلهومنالوزغوبخاصةالبيتداخلمؤذكلقتل6.

ثالثًاعليهاالتحريجمعلكنالحيات
الطبمنوغيرهالبيتفيالسقاءوإيكاءاإلناءتغطية7.

.انتشارهامنويحداألمراضمنيقيالذيالوقائي
فيوالتبذيراإلسرافالشرععنهانهىالتياألمورمن8.

.وغيرهوالتأثيثالمسكن
منهاوالتيالحميدةاألخالقمناهللانعمةوشكرالتواضع9.

الجدرانسترومثله،والديباجاإلستبرقعلىالجلوس
واألستاربالفرش

تطردالتيوالتماثيلالصورطمسالبيوتفياألحكاممن10.
البيوت،فيالصلبانومثلها،الشياطينوتجلبالمالئكة

طمسهافيجب
اقتناءمنالمنعالوقائيبالطبيسمىومااإلسالمطهارةمن11.

.ضيقةحاالتفيإالالبيوتفيالكلب
تتلفالحتىالنومعندالبيتفيمشتعلةالنارتركعدم12.

.والثمراتواألنفساألموال
يخشىسطحعلىالنومعدمفيالكريمالنبويالتوجيهأهمية13.

السقوطمنه
السواكوأحكام،االستئذانأحكامالبيوتفياألحكامومن14.

.والطهارة

:خطة البحث
:قسمت البحث إلى مقدمة وفصلين ، وخاتمة ، وذلك  كاآلتي 

إعمار البيت بالعبادة واألذكار الواردة فيه: الفصل األول 
أهمية العبادة في المسكن الخاص: المبحث األول 
صالة النافلة في البيت: المبحث الثاني 
اتخاذ مكان من البيت للصالة فيه: المبحث الثالث 
أهمية إعمار البيت باألذكار: المبحث الرابع

تالوة القرآن في البيوت وبخاصة سورة البقرة: المبحث الخامس 
ما ورد من أذكار خاصة في المسكن: المبحث السادس 

أحكام السكنى في اإلسالم: الفصل الثاني 
الحرص على طهارة البيت ونظافته: المبحث األول

إغالق األبواب: المبحث الثاني 
تعليق السوط أو العصا في البيت: المبحث الثالث 
قتل كل مؤذ داخل البيت وبخاصة الوزغ: المبحث الرابع 

قتل الحيات في البيوت: المبحث الخامس 
تغطية اإلناء وإيكاء السقاء في البيت وغيره: المبحث السادس 
اإلسراف والتبذير في السكنى: المبحث السابع 
الجلوس على الحرير: المبحث الثامن 
تغطية الجدار وستره: المبحث التاسع 
طمس الصور والتماثيل في البيوت: المبحث العاشر 

طمس الصليب في البيوت: المبحث الحادي عشر 
اقتناء الكلب في البيت: المبحث الثاني عشر 
عدم ترك النار مشتعلة في البيت عند النوم: المبحث الثالث عشر 
عدم النوم على سطح يخشى منه السقوط: المبحث الرابع عشر 

أحكام االستئذان في البيوت: المبحث الخامس عشر 
أنواع االستئذان وآدابه: المطلب األول 
ما يستثنى من وجوب االستئذان:المطلب الثاني 
حكم اإلذن لمن يكره الزوج دخوله البيت: المطلب الثالث

استعمال السواك في البيت: المبحث السادس عشر

:  منهج البحث
.اآليةورقمالسورةاسمبذكراآلياتعزو1.
بالعزوفأكتفيأحدهمافيأوالصحيحينفيالحديثكانإذا2.

والبابالكتاباسمبذكروذلكالمراجع،منغيرهدونله
.الحديثورقم

السننفيكانفإنالصحيحين،غيرفيالحديثكانإذاأما3.
،فأخرجهالسننخارجكانوإنلها،بالعزوفأكتفياألربعة

الحديثإسنادأدرسكلهذلكومع،األصليمصدرهمن
حكممنذكرعلىالحرصمعلهالمناسبالحكموأعطي

.األئمةمنعليه
.البحثفيالواردةالغريبةالكلماتشرحت4.
.األصليةمصادرهامنقائليهاإلىاألقوالعزوت5.
منيمنعوالالستة،الكتبنطاقفيالبحثحدودجعلت6.

.لذلكالحاجةدعتإذابغيرهااالستشهاد

: قائمة المصادر والمرجع
ط-دهيشبناهللاعبدابنالملكعبدتحقيق-المقدسيالحنبليأحمدبنالواحدعبدبنلمحمدالمختارةاألحاديث•

.األولىالطبعة-هـ1410المكرمةمكةالحديثةالنهضةمكتبة
اإلسالميةالبشائردارط-عبدالباقيفؤادمحمدتحقيق-الجعفيالبخاريإسماعيلبنلمحمدالمفرداألدب•

.الثالثةالطبعةم1989-هـ1409بيروت
197-1391والنشرللطباعةالمالحدارطاألرناؤوطعبدالقادرتحقيق،للنووياألذكار•
.القلمدار-العلميةاألربعون•
العلميةالكتبدارط.القسطالنيمحمدبنألحمدالساريإرشاد•
الطبعة،بيروتاإلسالميالمكتبطبع،األلبانيالدينناصرمحمدللشيخالسبيلمنارتخريجالغليلإرواء•

.م1985،هـ1405،الثانية
تحقيق-المرداويسليمانبنلعليحنبلبنأحمداإلماممذهبعلىالخالفمنالراجحمعرفةفياإلنصاف•

.العربي،بيروتالتراثإحياءدارط-الفقيحامدمحمد
للكاسانيالشرائعترتيبفيالصنائعبدائع•
لبنان–بيروت-الفكردارط،عساكرالبندمشقتاريخ•
.العلياندارط.الدويشاهللاعبدتحقيق.شبةبنلعمرالمدينةتاريخ•
.الفكردارط-الزَّبيديبمرتضىالحسيني،الملّقبمحّمدبنلمحّمدالعروستاج•
الكتبدارط-المباركفوريالرحيمعبدبنالرحمنعبدلمحمدالترمذيجامعبشرحاألحوذيتحفة•

.العلمية،بيروت
.هـ1401بيروتالفكردارط-الدمشقيكثيربنعمربنإلسماعيلالعظيمالقرآنتفسير•
سورياالرشيددارط-عوامةمحمدتحقيق-الشافعيالعسقالنيحجربنعليبنألحمدالتهذيبتقريب•

.األولىالطبعة،م1986-هـ1406
تحقيق-النمريالبرعبدبناهللاعبدبنيوسفعمرألبيواألسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد•

المغرباإلسالميةوالشؤوناألوقافعموموزارةط-البكريالكبيرعبدمحمد,العلويأحمدبنمصطفى
هـ1387

م1984بيروتالفكردارط-العسقالنيحجربنعليبنأحمدالفضلألبيالتهذيبتهذيب•
معالبنالرحمنعبد:تحقيقالسعدي،بنناصربنالرحمنلعبدالمنانكالمتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير•

.م2000-هـ1420األولى:الرسالة،الطبعةمؤسسة:اللويحق،نشر
البياندارمكتبة.طاألرنؤوطالقادرعبد:،تحقيقاألثيرابنالسعاداتأبوالدينلمجداألصولجامع•
ط-البغاديبمصطفى/دتحقيق-الجعفيالبخاريعبداهللاأبيإسماعيلبنلمحمدالمختصرالصحيحالجامع•

.الثالثةالطبعة-م1987-هـ1407بيروتاليمامة,كثيرابندار
الكتابدار.ط،الجوزيةالقيمبابنالمعروفالزرعيأيوببكرأبيبنلمحمدالطيبالكلممنالصيبالوابل•

عوضالرحمنعبدمحمد:تحقيق،1985األولى،الطبعةبيروت–العربي
دارط-البردونيالعليمعبدأحمدتحقيق-القرطبيفرحبنبكرأبيبنأحمدبنلمحمدالقرآنألحكامالجامع•

.الثانيةالطبعة-هـ1372القاهرةالشعب
الطبعة-السعودية-الجوزيابندار،نشر،دارالقرشيمسلمبنوهببناهللالعبدالحديثفيالجامع•

.م1996األولى،
بيروت-العربيالكتابدارط،األصبهانياهللاعبدبنأحمدنعيمأبواألولياءحلية•
م2003لبنان-،بيروتالعلميةالكتبدارط،للجاحظالحيوانحياة•
دار:الموجود،طبععبدوعادلمعوضعلي:،تحقيقالنوويشرفبنيحيىزكرياألبيالطالبينروضة•

.م2000سنة،األولىالطبعةالعلمية،الكتب
.   الفكردارط-الحميدعبدالدينمحييمحمدتحقيق-السجستانياألشعثبنسليمانداودأبيسنن•
بيروت،الفكردارط-الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق-القزوينيماجهبنيزيدبنلمحمدماجهابنسنن•
إحياءدارط-وآخرينشاكرمحمدأحمدتحقيق-الترمذيعيسىبنلمحمد)الصحيحالجامع(الترمذيسنن•

.العربي،بيروتالتراث
ط-عطاالقادرعبدمحمدتحقيق-البيهقيبكرأبيموسىبنعليبنالحسينبنألحمدالكبرىالبيهقيسنن•

.م1994-هـ1414المكرمةمكةالبازدارمكتبة
دارط-المدنييمانيهاشماهللاعبدالسيدتحقيق-الدارقطنيالحسنأبيعمربنلعليالدارقطنيسنن•

.م1966-هـ1386المعرفة
الكتابدارط-العلميالسبعخالدوزمرليأحمدفوازتحقيق-الدارميعبدالرحمنبنلعبداهللالدارميسنن•

.األولىهـ،الطبعة1407بيروتالعربي
الرياضالعصيميدارط-حميدآلالعزيزعبدبناهللاعبدبنسعددتحقيق-منصوربنسعيدسنن•

.األولىالطبعةهـ1414
أبوالفتاحعبدتحقيق-النسائيالرحمنعبدأبيشعيببنألحمد)السننمنالمجتبى(الصغرىالنسائيسنن•

.الثانيةالطبعة،م1986-هـ1406حلباإلسالميةالمطبوعاتمكتبط-غدة
نعيممحمد,األرناؤوطشعيبتحقيق-الذهبيقايمازبنعثمانبنأحمدبنلمحمدالنبالءأعالمسير•

.التاسعة،الطبعةهـ1413الرسالة،بيروتمؤسسةط-العرقسوسي
.العلميةالكتبدارط،الموطأعلىالزرقانيشرح•
الثانيةالطبعة،هـ1392بيروتالعربيالتراثإحياءدارط-النوويشرفبنليحيىمسلمصحيحشرح•
هـ،1994بيروتالرسالةمؤسسةط-األرنؤوطشعيبتحقيق-الطحاويجعفرأبياآلثارمشكلشرح•

.األولىالطبعة
الثامنةالطبعة–بيروت–الجيلدارطبيضونفاروقترجمةالغربعلىتشرقاهللاشمس•
ط-األرنؤوطشعيبتحقيق-البستيحاتمأبيأحمدبنحبانبنلمحمدبلبانابنبترتيبحبانابنصحيح•

.الثانيةالطبعةم1993-هـ1414بيروتالرسالةمؤسسة
المكتباألعظميمصطفىمحمد.دتحقيق-خزيمةبنإسحاقبنلمحمدخزيمةابنصحيح•

.م1970-هـ1390اإلسالمي،بيروت
دارط-الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق-النيسابوريالقشيريالحسينأبيالحجاجبنسلملإلماممسلمصحيح•

.العربي،بيروتالتراثإحياء
.1405بيروتالمعرفةدارط-الخطيبالدينمحبتحقيق-الرازيحاتمأبيبنالرحمنلعبدالحديثعلل•
.التراث،بيروتإحياءدارط-العينيالدينلبدرالبخاريصحيحشرحالقارئعمدة•
،هـ1415بيروتالعلميةالكتبدارط-آباديالعظيمالحقشمسلمحمدداودأبيسننشرحالمعبودعون•

.الثانيةالطبعة
بيروت،العلميةالكتبدارط.الدينوريقتيبةالبناألخبارعيون•
البحوثإدارةرئاسةطبع،الدويشالرزاقعبدبنأحمدجمع،واإلفتاءالعلميةللبحوثالدائمةاللجنةفتاوى•

م1996-هـ1417،األولى:الطبعة،الرياض،واإلفتاءالعلمية
محب,عبدالباقيفؤادمحمدتحقيق-العسقالنيحجربنعليبنألحمدالبخاريصحيحشرحالباريفتح•

.م1379المعرفة،بيروتدارط-الخطيبالدين

: التوصيات
:كما أوصي بما يلي 

العمليةالحياةناحيةمنالنبويةالسنةعلىالضوءتسليطزيادة1.
صالحةالسنةألن،فيهاللسنةالماسةالحاجةوإبرازالمعاصرة

.ومكانزمانلكل
منالنبويةالسنةفيكتبماجميعيجمعالنبويةللسنةمركزانشاء2.

لها،الماسةالحاجةبسب،وموضوعيةوتحليليةفقهيةدراسات
اجتماعيةمنأشكالهابجميعالناسلحياةومنظمًابديًالوتقديمها

.وغيرهاوسياسيةواقتصادية
واالنسانية،االجتماعيةالدراساتفيالبحثبموضوعالعناية3.

هذامنالقريبةأوبذلكالمختصةالجامعةمقرراتفيذلكوتفعيل
.الموضوع

االعالموسائلطريقعنواآلداباألحكامبهذهالمجتمعتقيف4.
.االجتماعيالتواصلومواقع
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  :ملخصال
الدراساتزالتماذلكومعالماضية،األربعةالعقودمدارعلىللمخالمغناطيسيوالتصويرالعصبية،والمعرفيةالسلوكية،البحوثفينشاطاالمفاهيمأكثرمنواحدةالعاملةالذاكرةُتعد

طفًال1023قوامهاعينةعلىأجريتالراهنةوالدراسة.األطفالعندوبخاصةوالتجريبية،االستكشافيةالدراساتوبالتاليالعربية،البيئةعلىالمقننةاألدواتإلىتفتقرالمجالهذافيالعربية
باستخدامالمكانية،-والبصريةاللفظيةالعاملةالذاكرةمنكلفيواإلناثالذكورمنالكويتييناألطفالأداءطبيعةاستكشافبهدفسنة،12إلى4بينأعمارهمتتراوحالكويتيينمنوطفلة

مندرجةأعلىحققتالمستخدمةالمهامبطاريةأنإلىالمتعددالتوكيديالعامليالتحليلوأشار.)1974(وهيتشلييلـبادالمكوناتالمتعددللنموذجوفًقاالعاملةالذاكرةتقيسحاسوبيةبطارية
وأشارت.الذكوروعينةاإلناثعينةعلىالتطبيقعندنفسهالعامليوالبناءنفسهالمعنىلهالمكونات،المتعددللنموذجوفًقاالعاملةالذاكرةمفهوموأنواإلناث؛الذكورعينتيبينالقياستكافؤ

منالفترةفياإلناثعلىالذكورويتفوقالكلية،والدرجاتبنوعيهاالعاملةالذاكرةمهامجميعفيعموًماالمتضمنةاألعماركلفيواإلناثالذكوربينإحصائيادالةفروقوجودإلىالنتائج
.سنة12-10عمرفيدالبشكلالفروقهذهوتضحفقط،المكانية-البصريةالعاملةالذاكرةفيسنوات4-5

منهجية البحث
العينة : أوال

من األطفال 1023أجريت الدراسة على عينة قوامها 
سنة، كما  77,11إلى 75،4الكويتيين، تتراوح أعمارهم بين 

:على المحافظات على النحو التالي) 1(يتضح من الجدول 

عبر محافظات) ذكور وإناث(توزيع أفراد العينة ) 1(جدول 
الكويت الست

الذاكرة العاملة لدى األطفال الكويتيينالفروق الفردية في 
سنة  12وحتى4من عمر 

النتائج
لعرضوفقاالدراسةنتائجبعرضالباحثان،سيقومالجزءهذافي

الفروض،
مهامعلىاألطفالدرجاتتتباين"ونصهاألولالفرضنتائج

الفئاتبتباينالمكانية،-والبصريةاللفظيةالعاملةالذاكرة
النوعبينإحصائيادالتفاعلويوجدوالنوع،العمرية،

الستالمهامفياألربعالعمريةالفئاتوبين،)إناث/ذكور(
-والبصريةاللفظيةالعاملةالذاكرةمنلكلالكليةوالدرجة
اختبارتمإحصائيا،الفرضهذاصحةمنللتحقق"المكانية
MANOVAالمتعددالتباينتحليلباستخداماإلحصائيالتصميم

الذاكرةمهام×)5(العمريةالفئات×)2(النوع:8×5×2
جدولفيالواردةالنتائجمنيتضح.)8(الكليةوالدرجةالعاملة

فياألربعالعمريةالفئاتبينإحصائيادالةفروقوجود،)3(
الدرجةإلىإضافةالعاملة،الذاكرةمهامجميعفياألطفالدرجات

.المكانية-البصريةالعاملةوالذاكرةاللفظيةالعاملةللذاكرةالكلية
دالةفروًقاهناكأنإلىنفسه،الجدولفيالواردةالنتائجوأشارت
الذكورأنبمعنىواإلناث،الذكوراألطفالبينعمومًاإحصائًيا

.العاملةالذاكرةمهامجميعفياإلناثمنأفضلبشكلأدوو
النوعمنكلبينإحصائيا،دالتفاعًالهناكأنأيضاويتضح

جميعفي)عمريةفئاتأربع(العمريةالفئاتوبين)إناث-ذكور(
مهمتيعداماالمكانية،-والبصريةاللفظةالعاملةالذاكرةمهام

.بالعكساألرقاموإعادةالمختلفالشكلاستدعاء

الفئات العمرية ×نتائج تحليل التباين المتعدد لـلنوع ) 3(جدول 
مهام الذاكرة العاملة×

د بدر محمد األنصاري.أ
قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية،

الكويتجامعة الكويت،

أهداف الدراسة
فيالفرديةالفروقعنالكشفإلىتسعىالراهنةالدراسة

المكانية-والبصريةاللفظيةالعاملةالذاكرةمهامعلىاألداء
منلكلشاملة،مهامستعلىاألداءخاللمنوالتنفيذية،

ومعالجتها،)المكانية-والبصريةاللفظية(المعلوماتتخزين
علىالمعرفيةبالدراساتمقارنة-كبيرةعينةعلىوذلك

أربعمنعمرية،مجموعاتعبر-الجنسينمن-األطفال
فهىالدراسةفروضعنأما.سنةعشراثنتاوحتىسنوات،

:التالىالنحوعلى
اللفظيةالعاملةالذاكرةمهامعلىاألطفالدرجاتتتباين•

ويوجدوالنوع،العمرية،الفئاتبتباينالمكانية،-والبصرية
الفئاتوبين،)إناث/ذكور(النوعبينإحصائيادالتفاعل

.األربعالعمرية
علىاألداءفيواإلناثالذكوربينإحصائيادالةفروقتوجد•

الفئاتعبرالمكانية-والبصريةاللفظيةالعاملةالذاكرةمهام
.األربعالعمرية

األدوات:ثانيا
لألطفالالعاملةالذاكرةلمهاماآلليةالبطاريةالباحثاناستخدم

,Alloway):إعداد علىوتقنينهاتعريبهاسبقوالتي،(2007
خاصةحكوميةمدارسفيوطفلةطفل500قوامهاعينة

الحاسبيقومالبطاريةهذهوفي.الستالكويتبمحافظات
آليًاالدرجاتوتصحيحالمنبهاتبتقديمأوتوماتيكيااآللي

منكلتقيسمهامستالعربية،صورتهافيالبطاريةوتتضمن
.)2010سليمان،(المكانية-والبصريةاللفظيةالعاملةالذاكرة
الثباتحسابتمالبطاريةفيالمتضمنةالمهامثباتمنللتحقق

البطاريةتطبيقتمحيثالتطبيق،إعادةطريقة)أ(:بطريقتين
الثامنةبيناعمارهموطفلةطفل55قوامهاعينةعلى

فاصلبعدالتطبيقإعادةوتماألسوياء،الكويتيينمنوالتاسعة،
المقاييسأنإلىالتحليالتوأشارتيوًما،15قدرةزمني

يمكنعاليةثباتدرجةلهاللبطاريةالكليةوالدرجاتالفرعية
عناإلتساقوطريقة)ب(،)7(جدولانظر(عليهااالعتماد

.كرونباخ-الفامعاملقيمحسابطريق

الذكوربينإحصائيادالةفروقتوجد"ونصهالثانيالفرضنتائج
  الكليةوالدرجةالعاملةالذاكرةمهامجميععلىاألداءفيواإلناث

"األربعةالعمريةالفئاتعبر
بينالمتوسطاتبينالفروقلداللة)ت(اختبارمنسلسلةُاستخدمت

درجتينإلىباإلضافةالعاملةللذاكرةمهامستفيواإلناث،الذكور
العاملةللذاكرةواألخرىاللفظية،العاملةللذاكرةواحدةكليتين،

الذي)4(جدولفيالمعروضةالنتائجوأشارت.المكانية-البصرية
العاملةالذاكرةعلىالكليةوالدرجةالستةالمهامفي)ت(قيميوضح
5-4منالعمريةالفئةفيأنهإلىالمكانية،-والبصريةاللفظية

الكليةالدرجةمنكلفياإلناثعلىتفوقاالذكورأظهرقدسنوات،
تقيسها،التيالفرعيةوالمهامالمكانية-البصريةالعاملةالذاكرةعلى
اللفظية،العاملةالذاكرةفيفروقوجودإلىالتحليالتتشرلمولكن

فقد8-7منالعمريةالفئةفيأما.تقيسهاالتيالفرعيةالمهاموال
فيالنوعإلىتعودإحصائيادالةفروقوجودإلىالنتائجأشارت
العدمهمةعداماالمكانية-والبصريةاللفظيةالعملةالذاكرةمهامجميع
.اللفظيةالعاملةالذاكرةتقيسالتي

ودالالتها وفقا للفئات العمرية) ت(قيم اختبارات ) 4(جدول 

عبدربه مغازي سليمان. د
قسم التربية وعلم النفس، الكلية الجامعية  بالقنفذه،

المملكة العربية السعوديةجامعة أم القرى،

المحافظات
العينة

من عينة %إناث
االناث

من  %ذكور
العينة

المجموع

92189218184األحمدي
مبارك 
86178216168الكبير

84168317167العاصمة 
83168216165الجهراء

82168216164حولي
94188116175الفروانية

من % 52110051المجموع
العينة

من % 49
1023العينة

ة مل ا ع ل ا كرة  ا ذ ل ا م  ا مها ف ل ا لتطبيقكرونباخ-معمل  ا دة  اعا

لسمعي ا 960,81.االستدعاء 

عد ل 840,77.ا

لعكس ا ب م  ا 830,89.األرق

لمختلف ا لشكل  860,89.ا

960,91.األراجوز

لمكاني ا لمدى  940,92.ا

فظية ل ل ا ة  مل عا ل ا كرة  ا ذ ل 830,77.ا

لبصرية ا ة  مل عا ل ا كرة  ا ذ ل نية-ا مكا ل 860,89.ا

التوصيات
العاملةالذاكرةعلىالدراساتمنالمزيدإجراءالباحثانويقترح1.

مناالطفالأداءتتبعطوليةدراساتإجراء:التاليالنحوعلى
الذاكرةعلىالمراهقةمرحلةنهايةحتىسنوات،أربععمر

.)وتنفيذيةمكانية،-وبصريةلفظية،(بأنواعهاالعاملة
ذوىاألطفالمنمختلفةفئاتلدىالعاملةالذاكرةبينيةمقارنة2.

.األسوياءباألطفالومقارنتهاالنمائيةاإلضطرابات

المراجع
اللفظيةالعاملةالذاكرةدور.)2010(سليمان،مغازيربهعبد

.األساسيالتعليمتالميذلدىالدراسيالتحصيلفيالمكانية/والبصرية
.71-44،)4(38،)الكويت(االجتماعيةالعلوممجلة

Alloway, T. P. (2007). The Automated Working Memory
Assessment (AWMA). London: Pearson Assessment.

مصدر تمويل البحث
OP02/07المنحةرقم،الكويتجامعة،األبحاثقطاع

النشر
،34الحولية،االجتماعيةوالعلوماآلدابحولياتفيمنشورالبحث

2013سبتمبر387الرسالة

معامالت الثبات بطريقتي إعادة التطبيق واالتساق، ) 2(جدول 
المكانية-لمهام الذاكرة العاملة اللفظية و البصرية
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:األهداف
.تطوير مقياس للعدالة التنظيمية باللغة العربية1.
.التحقق من البناء العاملي لمقياس العدالة التنظيمية على عينات كويتية2.
.عينات كويتيةعلى التنظيميةفحص أدلة صدق التكوين الفرضي لمقياس العدالة 3.
.عينات كويتيةعلى التنظيميةفحص أدلة الصدق التالزمي لمقياس العدالة 4.
.عينات كويتيةعلى التنظيميةفحص أدلة الصدق التنبؤي لمقياس العدالة 5.

:النتائج
.الكليةالمالئمةمؤشراتباستخدامالتنظيميةالعدالةلمقياساألربعةالبنائيةالنماذجمالئمةنتائج)1(جدوليعرض
علىوالمعلوماتيةوالشخصيةواإلجرائيةالتوزيعية:العواملرباعيالنموذجمالئمةتفوق)1(جدولمنويتضح
.المعلمينلعينةالعواملالرباعيالنموذج)1(الشكلويوضح.األخريالثالثالعامليةالنماذج

فيالمستخدمةاألربعةوالمقاييساألربعةالتنظيميةالعدالةمقاييسبيناالرتباطمعامالت)2(جدولويعرض
عينةمنلكل)الجمعيةالروحوتقديرالتنظيمية،المواطنةسلوكااللتزامالتنظيمي،الوسيلية،(التنبؤيالصدق

األربعةالتنظيميةالعدالةمقاييسبيناالرتباطمعامالتارتفاع)2(جدولمنويتضح.والموظفينالمعلمين
.التنظيميةالعدالةلمقياسالتنبؤيللصدقيشيرممالهاالمقابلةوالمنبئات

)2(جدول
الوسيلية،(التنبؤيالصدقفيالمستخدمةاألربعةوالمقاييساألربعةالتنظيميةالعدالةمقاييسبيناالرتباطمعامالت
*والموظفينالمعلمينعينةمنلكل)الجمعيةالروحوتقديرالتنظيمية،المواطنةسلوكالتنظيمي،االلتزام

:الملخص
العدالةمجالفيالبحوثألدبياتدقيقاستعراضبعدالمقياسهذامفرداتبناءتم.كويتيةعينةباستخدامالتنظيميةالعدالةلمقياسوالتنبؤيالتالزميوالصدقالفرضيالتكوينوصدقالتنظيميةالعدالةأبعادلفحصالدراسةهذهتهدف

العاملينمنمعلم456موظفو728:مجموعتينالىوتنقسم،)إناث565ذكور619(1184وحجمهاالكويتيينمنالمستخدمةكانتالعينةاألولى،الدراسةفي:دراستانعلىالبحثشمل.العربيةللثقافةالمقياسمالءمةلضمانالتنظيمية
رباعيالنموذجباستخدامللبياناتمالئمةأفضلتحققتوقد.والمعلوماتيةوالشخصية،واإلجرائيةالتوزيعيةالعدالة:للمقياسالمكونةالمفرداتخلفتقععواملأربعةوجودعليالتوكيديالعامليالتحليلنتائجوكشفت.العامالقطاعفي

المواطنةسلوكالتنظيمي،االلتزام،الوسيلية:صلةذاتمتغيراتأربعةباستخداممرتفعتنبؤيصدقاألربعةاألبعادأظهرتوقد.الثالثوالعواملوالعامالنالواحدالعاملنماذجمنجوهريبشكلأفضلمالئمتهكانتحيثالعوامل،
,Colquitt(كولكويتمقياسمنالعربيةالنسخةباستخدامللمقياسالتالزميالصدقفحصتمالثانيةالدراسةفي.الجمعيةالروحوتقديرالتنظيمية، أكدت.)معلما183وموظفا190(مشاركا373منالثانيةللدراسةعينةتألفت.)2001

,Colquitt(كولكويتمقياسمنلهاالمناظرةاألبعادمعإيجابياارتباطاالتنظيميةللعدالةاألربعةاألبعادمنبعدكلارتبطحيث؛للمقياسالتالزميالصدقالنتائج .للنتائجوالعمليةالنظريةالتضميناتمناقشةتم.)2001

:أهم التوصيات
ترجمةمجردوليسالعربيةبالثقافةفقراتهترتبطالتنظيميةللعدالةالعربيةباللغةمقياسأولالدراسةهذهفيالمطورالمقياسيعد

اتساقثباتمعامالتوكذاللمقياسوتالزميوتنبؤيعامليصدقألدلةالدراسةتوصلتوقد.التنظيميةللعدالةاألجنبيةللمقاييس
التنظيميةالعدالةأبحاثفيالمقياسهذاباستخدامالباحثانينصحولذاجيدة،سيكومتريةبخصائصبتمتعهيفيدممامرتفعةداخلي
فيبدايتهفيزالمابحثيمجالوهوالتنظيميةالعدالةمجالفيعربيبحثيخطتنميةإليالمقياسهذاظهوريؤديأنويتوقع
.هفيالنقصسدالدراسةحاولتماوهوالقياسأدواتلنقصيرجعقدوالذيأهميتهرغمالعربيةالبحوث

هشام فتحى جادالرب. دعثمان الخضر، . د.أ
جامعة الكويت–كلية العلوم االجتماعية–علم النفس 

البناء العاملي والخصائص السيكومترية للمقياس
العربي للعدالة التنظيمية

:البحثمنهجية
،وتنقسم)إناث565ذكورو619(1184العينةحجمكاناألوليالدراسةفيدراستان،منالبحثتكون:البحثعينة
مشاركا373العينةحجمكانالثانيةالدراسةفي.العامالقطاعفيالعاملينمنمعلم456موظفو728:مجموعتينالى

.)معلما183موظفاو190(
والشخصية،واإلجرائيةالتوزيعيةالعدالة(التنظيميةالعدالةألبعادمقاييسأربعةمنالدراسةأدواتتكونت:األدوات

سلوكالتنظيمي،االلتزامالوسيلية،(التنظيميةالعدالةلمقياسالتنبؤيالصدقمنللتحققمتغيراتوأربعة)والمعلوماتية
,Colquitt(لكولكويتالتنظيميةالعدالةومقياس)الجمعيةالروحوتقديرالتنظيمية،المواطنة 2001(.

العدالةالتنظيميةمقاييستطبيقتم.استجابتهمسريةتأكيدوتمالمشاركينلجميعالبحثمنالغرضإيضاحتم:اإلجراءات
القيم.العملساعاتخاللوالموظفينالمعلمينعلىالمقياسصدقمنالتحققفيالمستخدمةالدراسةوأدواتاألربعة
العينةحجم.المتغيرنفسعلىالمستجيبينأعطاهاالتيالقيممتوسططريقاستبدالهاعنوتممنخفضة؛كانتالمفقودة

Bryant(التوكيديالعاملىللتحليلالمطلوباألدنىالحدتوصياتوفقكافيةكانت &Yarnold, 1995(.
باستخدامللمقياسالعامليالبناءمنللتحققالمجموعاتمتعددالعامليالتحليلاستخدامتم:للبياناتاإلحصائيالتحليل
استخدامتمكما.للمقياسالتنبؤيالصدقمنللتحققالبنائيةالمعادالتنمذجةاستخدامتم.القصوياالحتماليةطريقة
مؤشراتباستخدامللبياناتالنماذجمالئمةمنالتحققتم.للمقياسالتالزميالصدقمنللتحققلبيرسوناالرتباطمعامل

)1جدولأنظر(الكليةالمالئمة
)  1(جدول 

مقارنة بين مالئمة النماذج البنائية األربعة لمقياس العدالة التنظيمية باستخدام مؤشرات المالئمة الكلية
Structure χ2 df χ2/df IFI CFI SRMR RMSEA RMSEA

90% C.I.
1-factor 4201.60 238 17.65 0.64 0.64 0.120 0.119 (0.116,0.122)
2-factor 2231.96 236 9.46 0.82 0.82 0.082 0.085 (0.081,0.088)
3-factor 1503.41 232 6.48 0.89 0.88 0.074 0.068 (0.065,0.071)
4-factor 995.81 226 4.41 0.93 0.93 0.064 0.054 (0.050,0.057)

Note: All χ2 values are significant at p < 0.001.
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البنائية لعينة المعلميننتائج نمذجة المعادالت: 2شكل نتائج التحليل العاملي التوكيدي لعينة المعلمين: 1شكل 

)  2(جدول 
الوسيلية، االلتزام التنظيمي، سلوك المواطنة التنظيمية، وتقدير الروح (معامالت االرتباط بين مقاييس العدالة التنظيمية األربعة والمقاييس األربعة المستخدمة في الصدق التنبؤي 

*لكل من عينة المعلمين والموظفين) الجمعية
Construct 1 2 3 4 5 6 7 8 α

1- Informational Justice --
0.86
0.84

2- Procedural Justice
.687
.828

--
0.88
0.88

3- Interpersonal Justice
.764
.808

.668

.749
--

0.78
0.79

4- Distributive Justice
.541
.531

.496

.507
.641
.700

--
0.86
0.89

5- Org. commitment
.393
.587

.537

.606
.416
.594

.362

.465
--

0.77
0.83

6- OCB
.399
.427

.375

.401
.471
.496

.365

.336
.473
.495

--
0.70
0.70

7- Collective Esteem
.497
.719

.573

.657
.486
.682

.406

.492
.896
.886

.438

.490
--

0.84
0.84

8- Instrumentality
.632
.588

.579
546

.625

.650
.665
.680

.527

.606
.462
.452

.537

.594
--

0.86
0.88

All correlations are significant (p <0.01)
*Bold numbers indicate employees’ subsample

) 3(جدول 
).Colquitt, 2001(معامالت االرتباط بين مقاييس العدالة التنظيمية األربعة والمقاييس المقابلة في استبانة كوليكيت 

Construct Colquitt (2001) measures of organizational justice.
1 2 3 4

1- Informational Justice
.651
.794

.576

.646
.539
.665

.540

.522

2- Procedural Justice
.536
.708

.704

.775
.572
.588

.451

.443

3- Interpersonal Justice
.557
.670

.518

.585
.778
.781

.718

.610

4- Distributive Justice
.485
.467

.520

.338
.700
.539

.844

.794
All correlations are significant (p <0.01)
*Bold numbers indicate employees’ subsample

الموظفينعينةمنلكلاألربعالتنظيميةالعدالةلمقاييسالثباتمعامالتارتفاع)2(جدولمنيتضحكما
استبانةفيالمقابلةوالمقاييساألربعةالتنظيميةالعدالةمقاييسبيناالرتباطمعامالت)3(جدولويوضح.والمعلمين
,Colquitt(كوليكيت 2001(.
ممالهاالمقابلةوالمقاييساألربعةالتنظيميةالعدالةمقاييسبيناالرتباطمعامالتارتفاع)3(جدولمنويتضح

.التنظيميةالعدالةلمقياسالتالزميللصدقيشير
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