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 : المنتج والمستهلكالتوجيهات النبوية في توجيه سلوك المسلم االقتصادي

برإهمي عبد إحللمي عبادة  .د. إ 

 لشؤون ضبط إجلودة مساعد معيد لكية إلرشيعة وإدلرإسات إل سالمية

ربد إلأردن  قسم الاقتصاد وإملصارف إل سالمية.جامعة إلريموك إ 
eobadh@yahoo.comh@yahoo.comeobad    

 

ابنة  د. محمد أأمحد عب
Muhammad_ababnih@yahoo.com 

 إمللخص

ن من مقاصد إلرشيعة إحلكمية إليت تندرج يف ظل إلأحاكم إلرشعية أأن ينضبط إملسمل يف لك شؤون حياته  إ 

ان عن ابلضوإبط إلرشعية، وخاصة فامي يتعلق ابلسلوك و  إلأخالق إليت يه مثرة إلعبادإت، ولعل إملزية إلعظمية إليت متزيز

مياين دإخيل حبيث تصبح رقابة ذإتية توجه سلوك إملسمل أأيامن حلَّ  غريان يف إلزتإمنا ابلقمي وإلأخالق أأهنا انبعة من وإزع إ 

لوكيات إملسلمني عرب قمي عظمية وأأيامن إرحتل، ول جند أأعظم من توجهيات إلنيب صىل هللا عليه وسمل يف توجيه س

انبعة من ديننا إذلي إرتضاه رب إلعاملني للبرشية مجعاء، وحدود هذه إدلرإسة متعلقة ابلتوجهيات إلنبوية يف ضبط 

سلوك إملسمل الاقتصادي "إملنتج وإملس هتكل" حيث تعلقها مبعامالت إلناس وكرثة إخلصومة حولها، ذلكل جاءت هذه 

 إدلرإسة.

 إ إلهدف جاءت هذه إدلرإسة يف مبحثني عىل إلنحو إلتايل :ولتحقيق هذ

 إملبحث إلأول: إلتوجهيات إلنبوية وأأثرها عىل سلوك إملسمل الاس هتاليك.

 إملبحث إلثاين: إلتوجهيات إلنبوية وأأثرها عىل سلوك إملسمل إل نتايج.

 فرضية إدلرإسة:

تقومي سلوك إملسمل الاقتصادي وتوجهيه يه إملهنجية إملثىل تقوم هذه إدلرإسة عىل فرضية مؤدإها أأن إلقمي إلنبوية يف 

 لأهنا انبعة من إل ميان إلباعث عىل وجوب الالزتإم بأأحاكم إلرشيعة وتوجهياهتا.

ثبات هذه إلفرضية من خالل إل جابة عىل إلتساؤلت إلتالية وإليت تشلك مبجموعها مشلكة  وحتاول هذه إدلرإسة إ 

 إدلرإسة :

 ت إلنبوية يف توجيه وضبط سلوك إملنتج إملسمل؟ما دور إلتوجهيا -1

 ما إلضوإبط إلرشعية للك من إملنتج وإملس هتكل إملسمل؟ وما دور إلتوجهيات إلنبوية يف تفعيلها؟ -2

 وختاما:
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فا ن هذه إدلرإسة تأأيت مكحاوةل لتتبع مهنجية إلنيب صىل هللا عليه وسمل يف تمنية إلقمي لتوجيه وضبط إلسلوك 

ساليم ويه كذكل الاقتصادي إل ن تايج والاس هتاليك، هبدف الاقتدإء هبا وإلعمل مبضموهنا، فهي  إبتدإًء ترشيع إ 

ىل إلسعادة والاس تقرإر وإحلياة إلطيبة يف إدلنيا.   إملوصةل إ 

 إملقدمة

سار إمحلد هلل رب إلعاملني، وأأفضل إلصالة وأأمت إلتسلمي عىل س يدان محمد وعىل أ هل وأأحصابه إلطيبني إلطاهرين، ومن 

ل هللا وحده ل رشيك هل، ل رب غريه ول معبود حبق  ىل يوم إدلين، وإشهد أأن ل إهل إ  عىل هدهيم وإسنت بسنهتم إ 

 سوإه، وإشهد أأن محمدإ عبده ورسوهل صلوإت ريب وسالمه عليه وعىل إهل وأأحصابه أأمجعني.

 وبعد:

وك وتقيميه سوإء أأاكن ذكل يف الاقتصاد أأو يف يف إلوقت إذلي جعزت فيه لك إلنظم وإلقوإنني إلأرضية عن ضبط إلسل

جياد شعور انبع من إل ميان وإلعقيدة لتقومي إلسلوك  غريه من إجملالت، تأأيت إملهنجية إلنبوية لتفعيل إلقمي إلباعثة عىل إ 

نفاق إملا ىل مزيد من فرض إلعقوابت وإلهتديدإت وإ  ل الاقتصادي للمسمل دون عناء أأو كبري هجد، ودون إحلاجة إ 

إلكثري عىل إلرقابة وإلتوجيه، ولقد عاش إجملمتع إملسمل يف عهد إلرسول صىل هللا عليه وسمل وعهد أأحصابه فرتة زمنية 

اكن إلضابط فهيا وإملوجه للسلوك هو إل ميان إذلي اكن يوجه إلسلوك يف مجيع جمالت إحلياة للمسمل، فنجحت أأميا 

 س تقرإر وإلعدإةل وإلمنو.جناح وإزدهرت وساد فهيا إلرخاء وإلأمن والا

ويف ظل ترإجع إلرتبية إل ميانية وغلبة إجلانب إملادي عىل إجلانب إلرويح يف إلتأأثري عىل إلسلوك وغياب إلقمي إلنبوية 

يف إلرتبية وإلتوجيه وإلترشيع، اكنت إلنتيجة إحلمتية إليت نعيشها من إ رسإف وتبذير  وسوء توزيع للرثوة وإلبعد عن 

ىل غري ذكل من إل اثر إلسلبية إليت حذر إل سالم مهنا ملا فيه من رضر عىل إلفرد وإمجلاعة عىل حد مرإعاة إلأولو ايت إ 

 سوإء.

ومن هنا اكن لزإما علينا أأن نعتين ابجلانب إلقمي  إلنابع من هدي إلرسول صىل هللا عليه وسمل ونعمل عىل تفعيهل 

منتجا اكن أأو مس هتلاك من خالل إلرتبية وإلتوجيه مث من خالل  ونلق  إلضوء عىل أ اثره يف إلسلوك الاقتصادي للمسمل

 إلترشيع، فهو مهنج هللا إذلي إرتضاه للبرش، لأجل ذكل جاءت هذه إدلرإسة.

 إملبحث إلأول

 إلقمي إلنبوية إملؤثرة يف توجيه سلوك إملسمل الاس هتاليك

 أأول: مفهوم إلقمي وإلقمي إلنبوية:

إلقمي: مجع قميةإلقمي لغة:
(1)

، قال يف إلقاموس: "إلقمية ابلكرس: وإحدة إلقمي, وإلقَوإم: إلعدل وما يعاش به, وإلِقوإم: نظام 

إلأمر وعامده ومالكه
(2)

يف إملفردإت "إلقيام وإلقوإم: إمس ملا يقوم به إليشء ويثبت اكلعامد وإلس ناد, ملا  ، قال إلرإغب

يعمد ويس ند به
(3)

 .وس ندها إحلياة عامد الفامل ،(٥: إلنساء، ومنه قوهل تعاىل: )

                                 
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة القاموس المحيطدين أبو طاهر محمد بن يعقوب:  ( الفيروز آبادي، مجد ال(1

 .1152، ص1م، ج 2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة الثامنة،  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 .1152، ص1( المرجع نفسه، ج(2
 -، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية المفردات في غريب القرآنن محمد: ( الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين ب(3

 .690، ص1هـ، ج1412 -دمشق بيروت، الطبعة األولى 
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 (، أأي إدلين إملس تقمي.٥(، أأي عادةل مس تقمية حممكة, وقوهل: )إلبينة: ٣)إلبينة:  ومن أأمثةل إس تعاملها, قول هللا تعاىل:

ىل ما فهيام من هدإية وخري  وقد جاء إس تعاملها يف إلقرأ ن كثريإً يف وصف هللا تعاىل دينه وكتابه مبيناً قدرهام ومنهباً إ 

قامة  .ورعاية ملصاحل إلناس وشؤوهنم وإ 

ويف الاصطالح: يه مجموعة إملثُل إلعليا وإلغاايت وإملعتقدإت وإلترشيعات وإلوسائل وإلضوإبط وإملعايري لسلوك إلفرد 

جاملً وتفصيالً مع هللا تعاىل ومع  وإمجلاعة، مصدرها هللا عز وجل، وهذه إلقمي يه إليت حتدد عالقة إل نسان وتوهجه إ 

ع إلبرش ومع إلكون، وتتضمن إلقمي غاايت ووسائلنفسه وم
(4)

، وقد إس تعملت يف إلكتاابت إحلديثة لدللةل عىل إملثل 

 وإملبادئ إل سالمية.

وإلقمي إلنبوية ل خترج عن هذإ إملعىن بوصف س نة إلنيب صىل هللا عليه وسمل بأأقوإهل وأأفعاهل وتقريرإته وسريته إلعطرة 

ضابطة لسلوك إلأفرإد وإجملمتعات عىل حد سوإء، وإدلإفعة كذكل لاللزتإم بلك خلق حسن بأأهنا إملعدةل وإملوهجة وإل

 وسلوك قومي. 

:مفهوم الاس هتالك: اً  اثني

ويقصد ابلس هتالك
(5)

: معليات إل ش باع إملتوإلية للحاجات إل نسانية ابلطيبات، وإحلاجات يف إلتصور إل ساليم يه 

ىل يشء من مقومات إحلياة إ لأساس ية أأو إلتمكيلية إملعتربة رشعاً، والاس هتالك هبذإ إملعىن هو إلرشط الافتقار إ 

نسان ودوإهما، ذلكل فهو فرض  إملادي لس مترإر إلوجود إل نساين، وبه قوإم إلطاقات إجلسدية وإلعقلية وإلروحية لال 

لأحاكم إلأخرى وإجب بقدر ما يش بع حاجات إل نسان وحيقق مقاصد حفظ إلنفس وإدلين وإلعقل، وجتري عليه إ

 عىل مقتىض قصد إلشارع منه.

يقول إبن إلقمي رمحه هللا تعاىل: "َوأأما إملطامع وإملشارب وإملالبس وإملناكح فَهِي َ َدإِخةل ِفميَا يقمي إلَبَدإن وحيفظها من 

حمل إلَمانة إليت عرضت إلفساد وإلهالك َوِفميَا يعود بِبَقَاء إلنَّوع إل نساين ليمت بذكل قوإم إلأجساد وحفظ إلنَّوع فيت

موإت وإلَرض ويقوى عىل محلها وأأدإهئا ويمتكن من شكر موىل إلأنعام ومسديه وفرق يف هذه إلأنوإع بني  عىل إلسَّ

إملباح وإحملظور وإحلسن وإلقبيح وإلضار وإلنافع وإلطيب وإخلبيث حفرم مهنا إلقبيح وإخلبيث وإلضار وأأابح مهنا إحلسن 

يب وإلنافع" وإلطز
(6)

. 

فاس هتالك إملسمل خيضع لقمي تربوية وأأخالقية وحصية وإجامتعية وإقتصادية
(7)

 

: إلقمي إلنبوية إملؤثرة يف توجيه سلوك إملسمل الاس هتاليك: اً  اثلث

                                 
  .2م، ص1996، بحث غير منشور، مجموعات القيم في اإلسالمالقيسي، مروان،  ((4
  http://al-sabhany.com.،اإلسالمي: االستهالك االقتصاد السبهاني،عبد الجبار حمد، مقال بعنوان: ((5
، دار الكتب العلمية، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادةابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين:  ((6

 .5، ص2، جبيروت
 .97 – 57هـ، ص1410للنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار الثقافة الِقَيم اإلسالمية في السلوك االقتصادييوسف، أحمد:  ((7
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لقد جاءت إلتوجهيات إلنبوية موإفقة ملا أأمر به هللا س بحانه وتعاىل يف هذإ إجلانب، وذكل من أأجل حتقيق مقصد 

ش باع إحل ىل سلوكيات إقتصادية رش يدة إلشارع من إ  اجات إل نسانية، ويقود الالزتإم ابلقمي إل ميانية وإلأخالقية إلنبوية إ 

 وسلمية وىه مس تنبطة من تكل إلقمي، من أأمهها ما ييل: 

: قمية إلرضا وإلقناعة:  أأولً

 – ٢٢: إذلإرايتوجل: )فالرضا مبا قسمه هللا من رزق حيقق الارتياح إلنفيس والاطمئنان وإليقني بقول هللا عز  

َّه: )) مسعود بن هللا عبد عن روي فامي إملقام هذإ يف وسمل عليه هللا صىل إلرسول ويقول ،(٢٣ ن  يقربمك يشء ليس إ 

ل قد هنيتمُك عَ  ِبمك ِمَن إلنَّار, ويُباعُدمُك من إجلنَّة إ  ل قد أأمرتمك به, وليس يشء يُقَرز
ِ
, وأَنَّ نُه من إجلنَّة, ويباعدمك من إلنَّار إ

لب, ول حيمِ  َّقوإ هللا وأأمجلوإ يف إلطَّ َُّه لَن تَموَت نَفٌس حَّتَّ تس تويف ِرزقَهَا , فَات وح إلَِمنَي نَفََث يِف ُروع  أأن لنمك إلرُّ

ل بَِطاَعتِِه((
ِ
َّه ل يُدرك ما عند هللا إ ن

ِ
ِزِق أَْن تَْطلُُبوُه بَِمَعاِِص هللِا, فَا إستِبَطاء إلرز

(8)
ه وإلهتافت ، وجينب إمل سمل إلرَشَ

 إلشديد عىل إلكسب بدون ضوإبط رشعية. 

، قَاَل: ))قَد أَفلََح َمن  َ ، َوُرِزَق وقد روي َعن َعبِد هللِا بِن مَعِرو بِن إلَعاِص، أَنَّ َرُسوَل هللِا َصىلَّ هللُا عَلَيِه َوَسملَّ أَسمَلَ

َّعه هللا مبا أ اته(( كَفَافاً، َوقَن
(9)

إلكفاف إلكفاية بال زايدة ول نقص وفيه فضيةل هذه هللا: ، قال إلنووي رمحه 

إلَوصاف
(10)

. 

ولقد عاش إلنيب صىل هللا عليه وسمل هذه إلقمية إلعظمية يف حياته سلواكً معلياً حَّت صار إلقدوة وإلمنوذج إلأمثل يف 

وأأش بع يوماً، وقال أأيضاً:  إلرضا وإلقناعة وهو إذلي عرض جبال مكة ذهباً فأأىب وإختار إلكفاف، وقال: أأجوع يوماً 

))إللهم إجعل قوت أ ل محمد كفافاً((
 (11)

. 

 ولقد عاشها أأزوإجه أأيضاً ريض هللا عهنن يوم أأن طالنب ابلنفقة فزنلت أ ية إلتخيري حيث قال هللا تعاىل فهيا:

هن ،(٢٩ – ٢٨: إلأحزإب) إل خرة وإدلإر ورسوهل هللا فاخرتن خفريَّ
(12)

قمي إلعظمية يف بيت لأهننَّ تربني عىل هذه إل 

 إلنبوة.

: قمية وسلوك ترتيب إلأولوايت: اً  اثني

ويقصد بذكل أأن إملسمل دإمئاً يرتب أأموره يف إملعامالت الاقتصادية حيث يبدأأ ابلفرإئض مث إلوإجبات مث إملندوابت، 

ل إلشاطيب ومبصطلح إلفقه إلرضورايت فاحلاجيات فالتحسينات، وهذإ حيقق للمسمل الاس تقرإر يف حياته، يقو 

                                 
، الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه:شعب اإليمانالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى:  ((8

 .19، ص13، ج9891، حديث رقم: م 2003 -هـ  1423األولى،  الطبعة:مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض، 
كتاب ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق:، صحيح مسلممسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشيري النيسابوري: ( (9

 .730، ص2، ج1054الكسوف، باب في الكفاف والقناعة، حديث رقم 
، 7،ج1392بيروت، الطبعة: الثانية،  –اء التراث العربي ، دار إحيشرح صحيح مسلم( النووي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي: (10
 .145ص

 .2281، ص4، ج1055، كتاب الزهد والرقائق، حديث رقم صحيح مسلم( (11
كتاب هـ، 1422، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، صحيح البخاري( البخاري، محمد بن إسماعيل: (12

ن كنتن تردن اهلل ورسوله والدار اآلخرة، حديث رقم تفسير القرآن، ب  .117، 6، ج4786اب قوله: وا 
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ىل حفظ مقاصدها يف إخللق، وهذه إملقاصد ل تعدو ثالثة أأقسام: أأحدها:أَن تكون  يعة ترجع إ  :"تاكليف إلرشَّ

رضوريَّة، وإلثَّاين أَن تكون حاِجيَّة، َوإلثَّالث أَن تكون حتس ينية
(13)

. 

حبيث جيب مرإعاة مرإتب فيجب أأن يرتب إملس هتكل إملسمل أأولوايت إل نفاق طبقاً لسمل إلأولوايت إل سالمية 

خالل حبايج, و ل يرإعى  ذإ اكن يف مرإعاته إ  إلأحاكم ابعتبار مقاصدها عىل إلنحو إذلي ذكر فال يرإعى حتسيين إ 

خالل برضوري. ويف جانب إملعامالت إملالية ميكن مرإعاة ذكل بربط  ذإ اكن يف مرإعاة أأحدهام إ  حايج و ل حتسيين إ 

معالً بأأولوايت الاستامثر يف إلرشيعة إلرضورايت وإحلاجيات  تياجات إحلقيقية للمجمتعإملرشوعات الاستامثرية ابلح

 وإلتحسينات، وحتليل ذكل عىل إلنحو إلتايل: 

إل نفاق عىل إلرضورايت : ويقصد هبا ما ينفق لقوإم إلناس وإخمللوقات وحيقق إملقاصد إلرشعية، ول ميكن أأن  -1

ملأألك وإملرشب وإملسكن وإلصحة وإلأمن وإلعمل وإلزوإج، وقد عرفها إلشاطيب تس تقمي إحلياة بدوهنا ، مثل نفقات إ

ذإ فقدت مل جتِر مصاحل إدلنيا عىل إس تقامة بل عىل  بأأهنا: "إلأمور إليت لبد مهنا ل قامة مصاحل إدلين وإدلنيا حبيث إ 

فساد"
(14)

. 

ن مقصود إلرشع من إخللق مخسة، أأن حيفظ علهي م ديهنم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، قال أأبو حامد إلغزإيل: "إ 

فلك ما يتضمن هذه إلأصول فهو مصلحة، ولك ما يفوهتا فهو مفسدة، ودفعها مصلحة"
(15)

. 

إل نفاق عىل إحلاجيات : ويقصد هبا ما ينفق عىل ما حيتاجه إلناس جلعل حياهتم ميرسة وختفف من إملشاق   -2

لز   بعد إستيفاء مطالب إلرضورايت وىه أأيضاً تتعلق ابملقاصد إلرشعية.وإملتاعب ، ول جيب إل نفاق عىل إحلاجيات إ 

منا يرتتب عىل فقدها أأن يقع إلناس يف إلضيق وإملشقة، مثل إلأخذ  ويه إلأمور إليت ل ختتل إحلياة بفقدها، وإ 

 ابلرخص إليت جعلها إلشارع خمففة للمشقة وإلضيق ، اك ابحة إلفطر يف رمضان للمريض وإملسافر.

ق عىل إلتحسينات : وتمتثل يف بنود إلنفقات إليت جتعل حياة إل نسان رغده طيبة وعىل أأحسن حال إل نفا -3

لز بعد إس تكامل نفقات إلرضورايت وإحلاجيات.  عن حاةل إلرضورايت وإحلاجيات ، ول جيب إل نفاق علهيا إ 

أنفها إلعقول وقد عرفها إلشاطيب: "أأهنا إلأخذ مبا يليق من حماسن إلعادإت وجتنب إلأحوإل إ ملدنسات، إليت تأ

إلرإحجات، ويه يف إلهناية قسم يف ماكرم إلأخالق كتحرمي سب إلناس وإلتحايل وإخلدإع وخروج إملرأأة بزينهتا"
(16)

. 

ومن مث جيب عىل إلأفرإد وإحلكومات الالزتإم هبذه إلأولوايت عند إل نفاق لتحقيق مقاصد إلرشيعة، ومن انحية 

نفاق إمل ال فامي يعرض هذه إملقاصد للهالك وإلرضر مثل رشإء إملدمنات وإدلخان وإمخلور ورشإء أأخرى ل جيوز إ 

 إلأفالم إلفاسدة وما يف حمك ذكل.

                                 
 17ص.2جم، 1997هـ/ 1417دار ابن عفان، الطبعة األولى ، الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ( الشاطبي(13
 .20، ص1، جالموافقات( الشاطبي: (14
هـ/ 1413األولى،  ، الطبعةدار الكتب العلمية، محمد عبد السالم عبد الشافي تحقيق:، المستصفى :أبو حامد محمد بن محمد ( الغزالي،(15

 .174، ص1م، ج1993
 .20، ص1، جالموافقات( الشاطبي: (16
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ويمتثل إلبعد إلرتبوي وإلقمي  لهذإ إلأساس يف تربية إلنفس عىل إلنظام وإلرتتيب يف ضوء إل ماكنيات وإلطاقات إملتاحة 

لز لرضورة أأو حاجة كام حيمى إل نسان من مهوم إدليون بدون سبب والاعامتد عىل إذلإت بقدر إل ماكن،  ول يقرتض إ 

 .معترب رشعاً، كام يوجه إملسمل حنو إملوإزنة بني إلكسب وإل نفاق والادخار لوقت إحلاجة

طُ والاعتدإل يف الاس هتالك وإل نفاق : قمية إلتوسُّ اً  :اثلث

 ورشابً وتزيناً، وأأنكر علينا إلشحَّ وإحلرص عىل إدلنيا، فقال س بحانه:لقد أأمران هللا س بحانه أأن نمتتع ابلطيبات أأالًك 

(، وهذه ٦٧(، ويف ذإت إلوقت فقد ضبط لنا هللا س بحانه وتعاىل درجة الاس هتالك بقوهل: )إلفرقان: ١٧٢)إلبقرة: 

لهيا يف إلرتبية وإلترشيع، يقمي بناءه لكه عىل إلتوإزن  مسة إل سالم إليت حيققها يف حياة إلأفرإد وإمجلاعات ويتجه إ 

نفاق أأموإهل إخلاصة كام يشاء -مع إعرتإف إل سالم ابمللكية إلفردية إملقيدة -والاعتدإل، وإملسمل كام هو  -ليس حرإ يف إ 

منا هو مقيد ابلتوسط بني  إحلال يف إلنظام إلرأأساميل، وعند إلأمم إليت ل حيمك إلترشيع إل لهي  حياهتا يف لك ميدإن، إ 

لتقتري، فال رسإف مفسدة للنفس وإملال وإجملمتع وإلتقتري مثهل حبس للامل عن إنتفاع صاحبه به وإنتفاع إل رسإف وإ

إمجلاعة من حوهل فاملال أأدإة إجامتعية لتحقيق خدمات إجامتعية. وإل رسإف وإلتقتري حيداثن إختالل يف إحمليط 

طالقها بغري حساب. ذكل فوق فساد إلقلوب الاجامتع  وإجملال الاقتصادي، وحبس إلأموإل حيدث أأزمات ومثهل  إ 

وإلأخالق، وإل سالم وهو ينظم هذإ إجلانب من إحلياة يبدأأ به من نفس إلفرد، فيجعل الاعتدإل مسة من سامت 

إل ميان
(17)

 فامي قال حيث إملعيشة يف ابلقتصاد وسمل عليه هللا صىل إلنيب أأمر وقد ،(٢٩: إل رسإءتعاىل: )ٹ ، و

ردإءإ أيَب عن روي وسمل أأنه قال: ))من فقه إلرَّجل رفْقه يف  عليه هللا صىل إلنيب عن عنه هللا ريض دلَّ

معيش ته((
(18)

. 

مفن قوإعد إل نفاق يف إل سالم " إلوسطية " دون إ رسإف أأو تقتري، ويه من إلقمي إلنبوية إلعظمية إليت رىبَّ إلنيب 

للامل وللنفس وللمجمتع، وكذكل إلوضع يف إلتقتري ففيه  صىل هللا عليه وسمل أأمته علهيا، لأن يف إل رسإف مفسدة

حبس وجتميد للامل عن وظيفته إليت خلقها هللا هل والكهام يسبب خلالً يف إلنظام الاقتصادي، وإلأصل يف إل نفاق 

 إحلل ما دإم ل يتجاوز إل رسإف وإلتقتري واكن خالياً من إملظهرية وإخليالء .

حةل بني إحلد إلأدىن لال نفاق إذلي دونه يكون إلتقتري ، وبني إحلد إلأقىص إذلي فوقه ويعترب إلتوسط والاعتدإل مر 

فرإط وتفريط وهام مذمومان  يكون إل رسإف ، ويف هذإ إخلصوص يقول إلفخر إلرإزي : " للك خلق طريف : إ 

فرإط يف إل نفاق ، وهام مذمومان ، وإخللق إلفاض فرإط يف إل مساك ، وإل رسإف إ  ل هو إلعدل وإلوسطفالتقتري إ 
(19)

. 

 ومن هذه إلقمية إلعظمية تنبثق إل اثر  وإلسلوكيات إليت جتنب إملسمل إملعامالت الاقتصادية إحملرمة إملمتثةل يف إل يت:

 جتنب إلتقتري: -1

(، ولقد ٦٧وهو إلتضييق عن إلوإجب، ولقد هنيى هللا س بحانه وتعاىل عن إلتقتري يف قوهل تبارك وتعاىل: )إلفرقان: 

نفاقهم فيرصفون فوق إحلاجة، ول خبالء عىل أأهلهيم فيقرصون يف  ورد يف تفسري هذه إل ية: "أأي ليسوإ مببذرين يف إ 

                                 
  .2579-2578، ص5هـ، ج1412، دار الشروق، الطبعة السابعة عشرة، في ظالل القرآن( قطب، سيد، (17
 ، الطبعة:مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون -شعيب األرناؤوط  تحقيق: ،حمد بن حنبلمسند اإلمام أأحمد بن محمد بن حنبل: (18) 

سناده ضعيف.26، ص36، ج21695م، حديث رقم:  2001 -هـ  1421األولى،   ، وا 
 –إحياء التراث العربي  دار ،= التفسير الكبير مفاتيح الغيب : أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، فخر الدين،( (19

 .329، ص20، جهـ 1420 -الثالثة  ، الطبعة:بيروت
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حقهم فال يلكفوهنم عدلً"
(20)

، ويوحض إلقرأ ن إلكرمي أأن إلنفس إلبرشية ختىش إلفقر وإلعوز، فهي  قابةل للتقتري 

ويعترب إلتقتري من أأمرإض إلنفس إلبرشية وهو إلشح إذلي  ،(١٠٠:إل رسإءبطبيعهتا ودليل ذكل قول هللا عز وجل: )

هنيى عنه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عن إلشح يف قوهل: )) إتقوإ إلشح فا نه أأهكل من اكن قبلمك((
(21)

. 

 ويمتثل إجلانب إلقمي  يف حترمي إلتقتري أأنه حيمى إلنفس إلبرشية من أ فة إلشح وظلمها لصاحهبا وحرمانه مما أأحل هللا

ليه إلرسول صىل هللا عليه وسمل بقوهل: عن عبد إَّللَّ بن معرو،  هل، كام أأنه حيمى إجملمتع من إلهالك، وهذإ ما أأشار إ 

ح، أأمرمه ابلبخل  َّام هكل من اكن قبلمك ابلشُّ ن ح، فا  مك وإلشُّ ايَّ ، فقال: ))إ  قال: خطب رسول إَّللَّ صىلَّ هللا عليه وسملَّ

عوإ، وأأمرمه ابلفجور ففجروإ((فبخلوإ، وأأمرمه ابلقطيعة فقط
(22 )

.
  
 

ويتضح من ذكل أأنه جيب تربية إلنفس إلبرشية عىل إلوسطية والاعتدإل وجتنهبا إلتقتري وإلبخل وإلشح حَّت ل 

ىل مفاسد إلأخالق ومهنا إلرسقة.  يرتتب عىل ذكل رضرإً ابل نسان وابجملمتع ، كام أأن إلتقتري أأحياانً يدفع إلأولد إ 

 :جتنب إل رسإف -2

يقصد ابل رسإف هو جتاوز إحلد إلأقىص لال نفاق إملباح إملسموح به يف ضوء إلظروف وإل ماكنيات إملتاحة 

 وقوهل  ،(٣١: إلأعرإف(، وقوهل عز وجل: )٦٧)إلفرقان:  ن إلقرأ ن قول هللا تبارك وتعاىل:للمس هتكل، ودليل ذكل م

 عليه وسمل نطاق الاعتدإل وإلوسطية يف إحلديث ولقد حدد رسول هللا صىل هللا ،(١٤١:إلأنعام: )وتعاىل س بحانه

قوإ، يف غري إ رسإف ول خميةل(( وقال إبن عبَّاس: )) لُك ما شئت،  إلرشيف بقوهل: ))لكوإ وإرشبوإ وإلبسوإ وتصدَّ

ف أأو خميةَل (( وإلبس ما شئت، ما أَخطأأتك إثنتان: رَسَ
(23)

 

ىل وإلعةل من حترمي إل رسإف أأنه يبدد إلأموإل بدون منفع ة معتربة رشعاً، ومن إملنظور الاقتصادي قد يقود إل رسإف إ 

ىل إل رضإر ابلبدن، وحَّت يف جمال  إلتضخم والاعتدإء عىل حقوق إلأجيال إلقادمة، ومن إملنظور إلطيب فا نه يؤدى إ 

اء رشإً من إلطعام فقد وضع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل معايري جيب الالزتإم هبا فقال: )) ما ملأ إبن أ دم وع

بطنه ، فا ن اكن لبد ، فثلث للطعام ، وثلث للرشإب وثلث للنفس((
(24)

، ومن إملنظور الاجامتع  يقود إل رسإف 

ىل إلفقرإء إذلين ل جيدون إلرضورايت  ىل إلفساد الاجامتع ، فا ن اكن عند إملرسف سعة من إملال فليوهجها إ  إ 

 اي .وإحلاجيات يف صورة زاكة أأو صدقات أأو وقف أأو وصا

ويمتثل إلبعد إلرتبوي وإلقمي  لتحرمي إل رسإف يف حامية إلنفس إلبرشية وكبح هوإها من أأن تطغى فتضل وتشقى، كام 

يربهيا أأيضاً عىل حفظ حقوق إلأجيال وجتنب مصاحبة إملرسفني إذلين يفسدون يف إلأرض ول يصلحون، ابل ضافة 

                                 
دار الكتب ، محمد حسين شمس الدين تحقيق:، تفسير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري: ( (20

 .112، ص6جهـ،  1419 -األولى ، الطبعة بيروت –العلمية، منشورات محمد علي بيضون 
 . 1996، ص4، ج2578، كتاب البر، باب تحريم الظلم، حديث رقم صحيح مسلم( (21
المكتبة العصرية، بيروت،كتاب الزكاةـ، باب ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، تحقيق:سنن أبي داوود: سليمان بن األشعث ،( أبو داوود(22

 صححه األلباني. 133ص2، ج1698في الشح، حيث رقم 
 .140، ص7، كتاب اللباس، جح البخاريصحي( (23

فيصل عيسى  -دار إحياء الكتب العربية ، محمد فؤاد عبد الباقي ، تحقيق:سنن ابن ماجه: أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجة( 24)
 .صححه األلباني.1111، ص2، ج3349، حديث رقم:البابي الحلبي
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ىل ذكل إستشعار إحملاس بة إلأخروية أأمام هللا للم حاس بة عن هذإ إل رسإف وتبديد نعمه عز وجل، وصدق هللا إ 

   (.٤٣: غافرإلعظمي حيث قال: )

 جتنب إلتبذير : -3

يقصد ابلتبذير إل نفاق عىل إحملرمات وإخلبائث إليت هنيى هللا عهنا وهو نوع من أأنوإع إل رسإف، وأأكرث منه ُجرما، ولقد 

خ  ٢٦وإن إلش ياطني، مثل قوهل هللا تبارك وتعاىل: )إل رسإء: وردت بعض إل ايت إليت تندد ابملبذرين وجتعلهم من إ 

 (، فاملبذر ينفق ماهل يف معصية هللا عز وجل متبعاً هوى نفسه.٢٧ –

ويعترب إلتبذير ضياعاً للامل بدون منفعة معتربة رشعاً ولقد هنيى رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عن ذكل يف قوهل : 

ضاعة إملال(())وكره لمك قيل وقال، وكرثة إلسؤ  إل، وإ 
(25)

 . 

ول خيتلف إلبعد الاقتصادي والاجامتع  وإلصح  وإلرتبوي لتحرمي إلتبذير عن ما س بق بيانه يف حاةل إل رسإف، 

 فالكهام تبديد وضياع للامل بدون منفعة كام أأهنام من أأبوإب إلرتف وإلفساد يف إلأرض.

طار عدم إلتجاوز وخنلص من إلأدةل إلسابقة أأن إل سالم يسع لك أأمناط الا س هتالك حسب سعة لك مس هتكل يف إ 

ش باع إلرغبات إحملدودة. ىل إلتقتري أأو إل رسإف ويف هذإ مرونة إ   إ 

ويمتثل إلبعد إلرتبوي لهذإ إلأساس هو كبح هوى إلنفس إلشحيحة إملقرتة وكذكل إلنفس إلرشهة إملرسفة، وهذإ ما 

إل نفاق إلفردي أأو إل نفاق إلأرسى أأو إل نفاق إحلكويم وهذإ جيب أأن نرىب أأولدان وأأنفس نا عليه سوإء عىل مس توى 

أنه إلسلوك إلرش يد أأو )إلرشد الاقتصادي(، كام يدخل يف إلرشد أأيضاً أأن ل يس تحقر  ما يُعرف يف الاقتصاد بأ

أنه إل نسان نعمة من نعم هللا عليه همام اكنت قليةل أأو اتفهة يف نظره، مفثل هذإ إل هدإر للنعمة يعرب عنه إلش ارع بأ

ىل إلش يطان يذهب للش يطان، فلك ما ل فائدة فيه ول ينتفع به مفأ هل إ 
(26)

، كام يف حديث أأنس أأنَّ رُسول هللا صىلَّ 

ذإ سقطت لقمة أأحدمك فلميط عهنا إلَذى  ذإ أألك طعاماً لعق أأصابعه إلثالث قال: وقال: ))إ  هللا عليه وسملَّ اكن إ 

يطان(( وليأألكها، ول يدعها للش َّ
(27)

. 

ن إملس هتكل إملسمل رش يد، يؤمن ابهلل ورسوهل، ويعيش َوفْق تعلاميت إلقرأ ن إلكرمي وإلس نة إلنبوية، فهو عقالين  إ 

َّر أأموره ويترصف عىل حْنٍو يُريض هللا، يقول تعاىل: ن: إجل) ڀچ  ڀ   پ  پ  پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ٱ   يتدب

فيه، فا ن هللا س بحانه وتعاىل قد هنيى أأن يديروإ وحيث أأنَّ إجملمتع إل ساليم ل خيلو من إلقارص ومن  (،١٤ إلسَّ

ذ إلقارص ل يس تطيع إلترصف يف أأموإهل إليت ورهثا لعدم رشده، كام أأن إلسفيه ل يس تطيع 
ِ
أأموإهلم طاملا اكنوإ كذكل، إ

قتصادي يف لك ذكل ضامانً لتحقيق إلرشد الا ،(٥: إلنساءقال تعاىل: )أأن يزإول نشاطاً إقتصادايً لعدم رشده أأيضاً، 

 إجملمتع.

: قمية وسلوك جتنب إلش هبات وإحملرمات:   رإبعاً

ويقصد بذكل أأن يكون سلوك إملسمل الاقتصادي مرهوانً مبعرفة إحلالل فيتبعه ومعرفة إحلرإم فيجتنبه،  وكذكل 

تسعه أأبوإب إملشتهبات فيبتعد عهنا خش ية أأن يقع يف إحلرإم، فاكن حصابه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يرتكون 

                                 
 .124، ص2، ج1477له تعالى: ال يسألون الناس إلحافا، حديث رقم ، كتاب الزكاة، باب قو صحيح البخاري(  (25
  .219م، ص1995هـ/1415، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األولى، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالميالقرضاوي، يوسف،  ((26
 .1607، ص3، ج2033، كتاب األشربة، باب استحباب لعق األصابع والقصعة، حديث رقم صحيح مسلم( (27
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عن عامر، قال: إحلالل خش ية أأن يقعوإ يف ابب من إحلرإم، وأأصل ذكل حديث رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: 

، وبيهنام  ، وإحلرإم بنَيزِ مسعت إلنعامن بن بشري، يقول: مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسملَّ يقول: )) إحلالل بنيزِ

ات ل يعلمها كثري من إلناس، مف هبَّ هبات: كََرإعٍ يرعى ُمش َ ات إس تربأَ دلينه وعرضه، ومن وقع يف إلش ُّ هبَّ ن إتقى إملُش َ

نَّ يف إجلسد ُمضغة:  نَّ محى هللا يف أأرضه حمارمه، أأل وإ  نَّ لِلُك مكل محى، أأل إ  حول إمحلى، يوشك أأن يُوإقعه، أأل وإ 

ذإ فسدت فسد إجلسد لكزه، أأل ويه إلقلب( ذإ صلحت صلح إجلسد لكُّه، وإ  (إ 
((28

وقال صىل هللا عليه وسمل : ))  

ىل ما ل يريبك(( دع ما يريبك إ 
(29)

. 

وفامي يتعلق ابلس هتالك إحملرم فقد ورد يف إلهدي إلنبوي توجهيات كثرية مفادها توجيه سلوك إملسمل الاس هتاليك فامي 

يباج، ول عن حذيفة مسعت إلنيب صىل هللا عليه وسملَّ يقول: ))ليقع حتت دإئرة إملباح رشعاً، ف ِ  تلبسوإ إحلرير ول إدلز

نيا ولنا يف إل خرة(( ا هلم يف إدلُّ هنَّ ة، ول تأألكوإ يف حِصافها، فا  هب وإلفضَّ 30))ترشبوإ يف أ نية إذلَّ
. 

كام روي يف هذإ إملعىن أأيضاً عن عبد هللا بن عباس، أَنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل رأأى خامتاً من ذهب يف يد 

ىل مجرة من انر فيجعلها يف يِده((:طرحه، وقالرجل، فزنعه ف )) يعِمد أأحُدمك إ 
((31

. 

لهيا إلكثري حبجج وإهية حَّت تدرج إلأمر عندمه لتربيرها حتت  أ إ  ىل إلبعد عن إملعامالت إلربوية إليت يلجأ ضافة إ  إ 

، مما يوطن يف إلنفس عنوإن إدلين يرس، فاملسمل يس هتكل يف دإئرة إملباح ويتجنب لك ما هو حمرم إمتثالً لأمر هللا

 إل نسانية قمية مرإقبة هللا س بحانه وخشيته والامتثال لأمره.

يثار:  : قمية وسلوك إلتعاون وإلتاكفل وإل   خامساً

يف إلوقت إذلي يركز فيه إلنظام إلرأأساميل عىل تعظمي إملنفعة، وتعترب إلفردية يه إملركز إذلي يدور حوهل لكُّ يشء 

دُّ عاَلمات حضاريَّة ابرزة س بق هبا إل سالم لُكَّ إلنُُّظِم وإلقوإنني إليت أَْولَت هذإ إلأمر إهامتًما فا ن مثل هذه إلقمي لُتعَ 

أثَّر مبا حيمهل من ِقمَي ومعتقدإت، والاقتصاد إلرأأساميل  ن مما ل شك فيه أأن إلسلوك الاقتصادي للفرد يتأ بعد ذكل، وإ 

ىل إملس هتكل عىل أأنه ذكل إل نسان إملادزِ  ي، إذلي ل غاية هل سوى أأقىص قدر من إملتعة أأو إملنفعة، أأو حتقيق ينظر إ 

ِبْح(.  أأقىص قدر من إلعائد إملادي )إلرز

منا يه وس يةل لغاية أأمسى، يه إلتَّمتُّع ابل خرة؛ وذلكل حيرص  ِ ذإهتا، وإ  أأما يف نظر إملسمل فاحلياة ليست غاية يف حدز

 ن خالل سلوكياته.إملس هتكل إملسمل عىل إحلصول عىل رضا خالقه م

خوة هلم يف هللا ، ويربط هبم ميثاق إلرب وفضائل إلأخالق، ومن وصااي  كام أأن إملسمل يتعامل مع إل خرين عىل أأهنم إ 

ل حتاسدوإ ول تناجشوإ ول تباغضوإ، ول تدإبروإ ول يبع بعضمك عىل ((إلرسول صىل هللا عليه وسمل يف هذإ إملقام: 

                                 
 .   20، ص1، ج52، كتاب اإليمان،  باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم صحيح  البخاري( 28)
، تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر آخرون، شركة مكتبة ومطبعة سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك: ( 29)

 .668، ص4، ج2518م ، حديث رقم: 1975هـ/ 1395مصطفي البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، 
 .77، ص7، ج5426، كتاب األطعمة، باب األكل في إناء مفضض، حديث رقم صحيح البخاري( 30)
 .1655،ص 3، باب طرح خاتم الذهب، ج2090، كتاب اللباس والزينة،حديث رقم صحيح مسلم( 31)
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ىل بيع بعض وكونوإ عباد هللا خوإان إملسمل أأخو إملسمل ل يظلمه ول خيذهل ول يكذبه ول حيقره، إلتقوى هاهنا ويشري إ   إ 

صدره ثالث مرإت، حبسب إمرئ إلرش أأن حيقر أأخاه إملسمل لك إملسمل عىل إملسمل حرإم: دمه وماهل وعرضه((
(32)

. 

 لك مناس بة لتكون مهنجاً اثبتاً يف حياة وقد معل إلنيب صىل هللا عليه وسمل عىل تفعيل هذه إلقمية يف لك وقت ويف

إملسمل ل جمرد فلتة عارضة يف حياته، فعن أأيب سعيد إخلدري ريض هللا عنه قال: بيامن حنُن يف سفٍر مع إلنيب صىل 

ذ جاء رجٌل عىل رإحةل هُل، جفعل يرصُف برصه مييناً وشاملً، فقال صىل هللا عليه وسمل: )) من اكن  هللا عليه وسمل إ 

عه فضُل ظهٍر فليعد به عىل من ل ظهر هل، ومن اكن هل فضل زإد ، فليعد به عىل من ل زإد هل ((، فذكر من م

أأصناف إملال ما ذكر حَّت رأأينا أأنه ل حق لأحٍد منا يف فضل
 (33)

، كام روي عن عائشة ريض هللا عهنا أأهنم ذحبوإ 

ل كتفها قال: ))بق  لُكُّها غري كتفها((شاة فقال إلنيب صىل هللا عليه وسمل: ))ما بق  مهنا(( ؟ ق الت: ما بق  مهنا إ 
(34)

. 

ىل قمية عظمية تندرج حتت هذإ إلباب ويه إلقناعة مبباركة إملال وإلطعام إذلي  مث أأشار إلرسول صىل هللا عليه وسمل إ 

هريرة ريض هللا عنه  يكون فيه نصيباً لل خرين إبتغاء مرضاة هللا وتعظاميً للثوإب إلأخروي فقال فامي روي عن أأيب

قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل : )) طعام إلثنني اكيف إلثالثة، وطعام إلثالثة اكيف إلأربعة((
(35)

، ويف 

روإية ملسمل عن جابر ريض هللا عنه عن إلنيب صىل هللا عليه وسمل قال: ))طعاُم إلوإحد يكف  إلثنني، وطعام 

إلأربعة يكف  إلامثنية ((إلثنني يكف  إلأربعة، وطعام 
 (36)

. 

وقد عاش إلصحابة هذه إلقمية إلعظمية سلواكً معلياً، ل جمرد شعار فظهر يف حياهتم وأأخالقهم، فقد روي عن أأيب 

ىل بعض نسائه،  ين جمهود، فأأرسل إ  ىل إلنيب صىل هللا عليه وسمل فقال: إ  ُهريرة ريض هللا عنه قال: جاء رجل إ 

ىل أأخرى، فقالت مثل ذكل، حَّت قلن لكهن مثل ذكل : ل  فقالت: وإذلي بعثك ابحلق ل ماء، مث أأرسل إ  ما عندي إ 

ل ماًء، فقال إلنيب صىل هللا عليه وسمل : )) من يُضيُف هذإ إلليةل؟(( فقال رجٌل من  وإذلي بعثك ابحلق ما عندي إ 

ىل رحهِل، فقال لمرأأته: أأكريم ضي ف رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، ويف إلأنصاِر: أأان اي رسول هللا ، فانطلق به إ 

ذإ أأرإدوإ إلعشاء، فنومهيم  ل قوت صبياين. قال: عللهيم بيشٍء وإ  روإية قال لمرأأته: هل عندك يشء؟ فقالت: ل، إ 

ذإ دخل ضيفنا، فأأطفيئ إلرسإج، وأأريه أأان نأألُك، فقعدوإ وأألك إلضيف وابات طاويني، فلام أأصبح غدإ عىل إلنيب  وإ 

يه وسمل فقال: )) لقد جعَب هللا من صنيعكام بضيفكام إلليةل((صىل هللا عل
(37)

. 

ىل هذه إلقمية وتفعيلها حَّت يف ما هو من إلوإجبات إلرشعية ومل  كام أأشار رسولنا إلكرمي صىل هللا عليه وسمل إ 

اص أأنه أأخربه أأن يقترصها عىل إملندوابت وإلنوإفل، فقال يف حق إلزوجة وإل نفاق علهيا فامي روي عن سعد بن أأيب وق

ل أأجرت علهيا، حَّت ما جتعل يف مف  نك لن تنفق نفقة تبتغ  هبا وجه هللا إ  رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: ))إ 

إمرأأتك((
(38)

. 

                                 
 .1986، ص4، ج2564م المسلم، حديث رقم:، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم ظلصحيح مسلم (32)

 .1354، ص3، ج1728، كتاب الحدود، باب استحباب المواساة بفضول المال، حديث رقم صحيح مسلم( (33
 . صححه األلباني.644، ص4، ج2470، حديث رقم سنن الترمذي( (34
 .71، ص7،ج5392، كتاب األطعمة، باب طعام الواحد يكفي االثنين، حديث رقم صحيح البخاري( (35
 .1630، ص3، ج2059، كتاب األشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، حديث رقم صحيح مسلم( (36
 .34، ص5، ج3798، كتاب المناقب، باب قول اهلل عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حديث رقم صحيح البخاري( (37
 .20، ص1، ج56جاء أن األعمال بالنية، حديث رقم ، كتاب اإليمان، باب ما صحيح البخاري( (38
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لهيم ومه من أأحصاب إلأولوايت من حيث إلرب وإل يثار وإلتاكفل فقال  مث توسع هذإ إلأمر ليشمل إجلوإر وإل حسان إ 

: ))ليس إملؤمن ابذلي يش بع، وجاره جائع((صىل هللا عليه وسمل
(39)

، مك أأمتدح إلنيب صىل هللا عليه وسمل إلأشعريني 

ىل إل خرين فقال إلنَّيب صىل هللا  إذلين إمتثلوإ لهذه إلقمية إلنبوية ابلفطرة إلسلمية إليت حتث عىل إل يثار وإل حسان إ 

ذإ أأرملوإ يف إلغزو،  زِني إ  نَّ إلأشَعرِي أأو قَلَّ طعام عياهلم ابملدينة مجعوإ ما اكن عندمه يف ثوب وإحد، مثَّ عليه وسمل: ))إ 

وية، فهم مين وأأان مهنم(( انء وإحد ابلسَّ إقتسموه بيهنم يف إ 
(40)

. 

: قمية وسلوك إلتحوط  :سادساً

باعث لنوإئب إدلهر وخماطره من إلأزمات وإلكوإرث وإلفقر وإلعوز وكذكل إحملافظة عىل حقوق إلأجيال إلقادمة، وإل 

عىل هذإ إلسلوك هو أأن حياة إملسمل تتقلب بني إلرخاء وإلكساد، وبني إلسعة وإلضيق، وبني إلسعادة وإلشقاء، 

فعليه أأن يأأخذ من غناه لفقره، ولقد أأوىص رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أأحد إلصحابة فقال: عن سعد بن أأيب 

 يعودين وأأان مبكة، وهو يكره أأن ميوت ابلأرض إليت وقاص ريض هللا عنه، قال: جاء إلنيب صىل هللا عليه وسمل

طر، قال: ل،  هاجر مهنا، قال: ))يرمح هللا إبن عفرإء، قلت: اي رسول هللا، أُوِص مبايل لكه؟ قال:ل، قلت: فالشَّ

نك أأن تدع ورثتك أأغنياء خري من أأن تدعهم عاةًل يَتَكَفَّ  فون إلناس يف قلت: إلثُّلُُث، قال: فالثُّلُُث، وإلثُلث كثري، إ 

 (.41أأيدهيم(( )

خر لأههل قوت س نة) ن اكن يف حدود إملعتاد وإلبعد 42وقد اكن إلنيب صىل هللا عليه وسمل يدَّ (، وهذإ لبأأس به إ 

 عن إلغلو وإملغالة يف ذكل وإلبخل أأحياانً حبجة إلتحوط.

 إملبحث إلثاين

 إلقمي إلنبوية ودورها يف توجيه سلوك إملسمل إملنتج

 نتاج: مفهوم إل  

ىل إستيالد إلطيبات وإحلصول عىل وسائل إل ش باع من إملوإرد  ويقصد ابل نتاج ذكل إلنشاط إلوإع  وإلهادف إ 

إملتاحة
(43)

، ويندرج حتت هذإ إملعىن لك معل يقوم به إملسمل سعياً للكسب يف مجيع مرإحل هذإ إلسع ، ومن أأجل 

يتفقه يف أأحاكم إملعامالت قبل إدلخول يف غامر إل نتاج وإلبيع أأن يتحقق إملقصود من هذه إلقمي يفرتض يف إملسمل أأن 

وإلرشإء، وأأقل ذكل أأن يتفقه يف إلأساس يات من أأصول إملعامالت حَّت ل يقع يف إحلرإم أأولً، ومن أأجل أأن ميتثل 

                                 
، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، المعجم الكبير( الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي: (39

 . صححه األلباني.154، ص12،ج12741الطبعة الثانية، حديث رقم 
 .138، ص3، ج2261ركة، باب الشركة في الطعام، حديث رقم ، كتاب الشصحيح البخاري( (40

 . 3، ص4، ج2742، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، حديث رقم: صحيح البخاري( (41
 . 3، ص4، ج2742، كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، حديث رقم: صحيح البخاري( (42

  http://al-sabhany.com.،االقتصاد اإلسالمي: اإلنتاج السبهاني، عبد الجبار حمد، مقال بعنوان: ((43
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جار ابدلرة ويرضب إلتهذه إلقمي إلنبوية اثنياً، فقد روي عن معر بن إخلطاب رىض هللا عنه أأنه اكن يطوف ابلسوق، 

ل أألك إلراب شاء أأم أأىب((ويقول : )) لز من يفقه، وإ  ل يبيع يف سوقنا إ 
(44)

. 

لهيا ما ييل:  ومن إلقمي إلنبوية يف جمال إل نتاج إليت ميكننا إل شارة إ 

:قمية وسلوك إلتولك عىل هللا:  أأولً

إلأخذ ابلأس باب وإلس بل وإلطرق  لقد علمنا ديننا أأن نرضب يف إلأرض طلباً للرزق وإلكسب إملباح وهو من قبيل

  وسمل عليه إهل صىل نبينا علمنا كام  ،(١٥: إملكلإملرشوعة يف حتصيل إلرزق وإلكسب، قال هللا تبارك وتعاىل: )

ر مبا ونؤمن عنده فامي ونثق هللا عىل نتولك أأن ذلكل إملرشوعة ابلأس باب نأأخذ أأن بعد  أأرزإق، من لنا وقسم لنا قدَّ

عن معر بن إخلطاب، قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ))لو أأنمك كنمت : وسمل عليه هللا صىل إلرسول يقول

ه لرزقمت كام يرزق إلطري تغدو خامصاً وتروح بطاانً(( تولكون عىل هللا حقَّ تولكُّ
(45)

، ومن ذكل نس تنتج أأن إملسمل 

ىل إلكسب إحملرم أ أأبدإً إ  ىل الاس تعجال غري إملرشوع يف إحلصول عىل رزقه،  إذلي ميتثل لهذه إلقمي إلعظمية ل يلجأ أأو إ 

َّه ل يُدرك ما ع ن
ِ
ِزِق أَْن تَْطلُُبوُه بَِمَعاِِص هللِا, فَا ند هللا وذلكل قال صىل هللا عليه وسمل: ))....ول حيِملنمك إستِبَطاء إلرز

ل بَِطاَعتِِه((
ِ
إ

(46)
 

صالح إلنية :  : إل خالص وإ  اً  اثني

عامالت خش يه هللا س بحانه وتعاىل ومرإقبته يف إلرس وإلعلن،  وهو إلباعث عىل جتنب ويقصد به يف جمال إمل

إملعامالت إحملرمة للتكسب اكلغش وإلكذب وإلتطفيف وإلتدليس ولك ما خيالف أأحاكم ومبادئ إلرشيعة إل سالمية، 

ن أأو كبري اك صغري معل فلك ،(٥: إلبينةولك ذكل من أأس باب حمق إلربكة يف إلأرزإق، يقول هللا تبارك وتعاىل: )

ينبغ  أأن يكون خالصاً هلل س بحانه وبذكل يس تحق إملسمل عليه إلأجر وإلثوإب، وقد قال رسول هللا صىل هللا عليه 

ىل هللا ورسوهل،  ىل هللا ورسوهل، فهجرته إ  منا للك إمرئ ما نوى، مفن اكنت جهرته إ  منا إلأعامل ابلنيات، وإ  وسمل: ))إ 

ليه((ومن اكنت جهرته دلني ىل ما هاجر إ  ا يصيهبا أأو إمرأأة ينكحها، فهجرته إ 
(47)

، ومن خالل تفعيل هذه إلقمية إلعظمية 

أنينة وإلرضا مبا قسم هللا  عند إملنتج إملسمل ولك من يسعى لرزقه، فا ن من شأأهنا أأن تضف  عىل حياته إلأمن وإلطمأ

زإةل لك هذإ إلعناء همام اكن إجلهد إملبذول يف إحلصول عىل إلرزق كبريإً أأو شاقاً، ف ا ن مثرة إل خالص يف إلهناية كفيةل اب 

 لوجود إلثوإب إلأخروي يف عقيدة إملسمل.

مانة: : قمية إلصدق وإلأ اً  اثلث

(، 119إلتوبة: (يلزتم إملسمل يف لك أأموره ابلصدق ولس امي يف إملعامالت ودليل ذكل قول هللا تبارك وتعاىل: 

))إلتاجر إلصدوق مع إلنبيني وإلصديقني   :ول إلرسول صىل هللا عليه وسملوإدلليل من إلس نة إلنبوية إلرشيفة ق

                                 
محمد زهير الشاويش، المكتب -، تحقيق: شعيب األرناؤوطشرح السنة( البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء: 44)

 .17، ص8م، 1983هـ /1403دمشق، بيروت، الطبعة الثانية،  -اإلسالمي 
 . َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.573، ص4، ج2344، حديث رقم:سنن الترمذي( (45

 .19، ص13، ج9891، حديث رقم: شعب اإليمان: البيهقي ((46
 .6، ص1، ج1، باب بدء الوحي، حديث رقم: صحيح البخاري(  47)
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وإلشهدإء((
(48)

ن كامت :(( ، ويقول صىل هللا عليه وسمل  إلبيزِعان ابخليار حَّت يتفرقا فا ن صدقا وبيَّنا بورك يف بيعهام، وإ 

وكذاب حمقت بركة بيعهام((
 (49)

 

لزتإم خبصةل إلصدق ولس امي يف إملوإصفات وإلتاكليف وتأأسيساً عىل ذكل جيب عىل إلتجار إملسلمني الا 

وإلأسعار وجتنب إلغش وإخلدإع وإلتدليس وإلبخس وإلكامتن وما يف حمك ذكل من إلأمور إليت حرمهتا إلرشيعة 

بة إل سالمية، ول شكَّ أأن الالزتإم هبذه إلقمية إلنبوية يف جمال إل نتاج وإلبيع وإلتسويق هل أأثر كبري يف حتقيق إحمل

ىل إلتاجر إلصدوق وإملنتج إلصدوق وإلبائع  وإلتعاون وإلثقة بني أأفرإد إجملمتع إملسمل يف إلوقت إذلي يفتقر فيه إلعامل إ 

 إلصدوق.

أأما ُخلُق إلأمانة فهو مرتبط ابلصدق متاماً، فيجب عىل إملتعاملني أأن يتحروإ إلأمانة يف لك معامالهتم، لأهنا  

 س بحانه وقوهل ،(٥٨: إلنساءت، ودليل ذكل من إلقرأ ن إلكرمي قول هللا تعاىل: )من موجبات إلثقة يف إملعامال

إلس نة إلنبوية إلرشيفة قول إلرسول صىل هللا عليه وسمل  من وإدلليل ،(٨: إملؤمنون: ) إملؤمنني وصف يف وتعاىل

ىل من إئمتنك ول ختن من خانك(( ))أأدزِ إلأمانة إ 
(50 )

. 

ملسمل أأن يتحرى إلأمانة يف لك معامالته، ويف جمال إل نتاج إلأمانة يف تصنيع وتأأسيسا عىل ذكل جيب عىل إ  

ىل ذكل إلأمانة يف وجود منتج خاٍل من  خرإهجا للمس هتكل ابملوإصفات إحلقيقية ملا هو معلن عنه، أأضف إ  إلسلعة وإ 

ىل هللا  إلرضر ابملس هتكل إملسمل، فمك من إملنتجات إلسلعية يس هتلكها إملسلمون وفهيا من إخلطر إلعظمي ما ل يعلمه إ 

من حيث عدم صالحيهتا لالس هتالك إلبرشي أأو وجود ما يرض ابملسمل يف إس هتالكها، فلأصل يف إملنتج أأو إلبائع أأنه 

ىل هذإ وإجب إدلوةل يف حامية إملس هتكل من  مؤمتن عىل حياة إلناس وحصهتم وسيسأأل أأمام هللا عن ذكل، أأضف إ 

 ة إلناس وذكل بأأن تقوم بدورها يف إلرقابة عىل إملنتجني ومنتجاهتم.عبث هؤلء وإس هتتارمه حبيا

كام يدخل يف هذإ إلباب تقدمي إلنصح وإل رشاد وإلتوجيه وإلتبيان للغري، وهو من أأخالق إملتعاملني، وهو من موجبات إدلين 

 عليه وسمل: ))دلين إلنصيحة، قلنا (، ويقول إلرسول صىل هللا٣ – ١: إلعرص) وإلأخوة يف إملعامالت، ودليل ذكل قوهل تعاىل:

ملن؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوهل ولأمئة إملسلمني وعامهتم((
(51)

. 

: قمية إل حسان: اً  رإبع

تقان إلأعامل وإملعامالت وفقاً لرشع هللا عز وجل، وعىل   ويقصد به يف جمال الاقتصاد وإل نتاج حتديدإً إ 

يل حتقيق ذكل، ودليل هذإ إخللق من إلقرأ ن إلكرمي قول هللا تبارك إملسمل أأن يس تعني ابلأساليب إملعارصة يف سب

ن هللا كتب إل حسان عىل لك يشء، فا ذإ قتلمت  ،(٣٠: إلكهفوتعاىل: ) ويقول إلرسول صىل هللا عليه وسمل : ))إ 

ذإ ذحبمت فأأحس نوإ إذلحبة، وليحد أأحدمك شفرته، ولريح ذبيحته(( فأأحس نوإ إلقتةل، وإ 
(52)

ما س بق يف أأن ، وتعقيباً عىل 

                                 
 أللباني.، ضعفه ا507، ص3، ج1209، باب ما جاء في التجار، حديث رقم:سنن الترمذي( 48)
 .58، ص3، ج2079، كتاب البيوع، باب إذا بيَّن البيِّعان ولم يكتما، حديث رقم: صحيح البخاري( 49)
 .290، ص3، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، ج3534، حديث رقم: سنن أبي داوود (50)
 .  21، ص1ة، ج، كتاب اإليمان، باب قول النبي صلى اهلل عليه وسلم الدين النصيحصحيح البخاري( 51)
 .154ص 3، ج1955، كتاب الصيد والذبائح، باب األمر بإحسان الذبح، حديث رقم صحيح مسلم( 52)
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إملنتج أأو إلبائع مؤمتن فا ن من إلوإجب عليه أأن يتقن صنعته ول يتكسب ابلغش وإخلدإع وإلتغرير ابلناس، حيث 

ذإ معل أأحدمك معال أأن يتقنه ن هللا حيب إ  ((قال صىل هللا عليه وسمل: )) إ 
( (53

. 

: قمية إلوفاء ابلعهود وإلعقود:   خامساً

د إليت يعطهيا للمتعاقَد معه، وكذكل تنفيذ إلرشوط إلوإردة ابلعقود إليت يربهما ما مل جيب عىل إملسمل أأن يلزتم ابلعهو 

ىل إلثقة يف إملعامالت وإس تقرإرها، ودليل  تكن خمالفة لأحاكم ومبادئ إلرشيعة إل سالمية، حيث أأن ذكل يؤدى إ 

ر ولقد ،(1 :إملائدة) ويقول عز وجل: (،٩١ذكل من إلكتاب قول هللا تبارك وتعاىل: )إلنحل:   هللا صىل إلنيب حذَّ

خالف إلعهد خيانة من وسمل عليه أكيد أأجل من إلوعد وإ   ابلعهد، إلوفاء ويه أأل إلنبوة قمي من عظمية نبوية قمية عىل إلتأ

ث كذب، حي إملنافقني من ذكل يفعل من وسمل عليه هللا صىل إلنيب عدَّ  وقد ذإ حدَّ ث قال: ))أ ية إملنافق ثالث: إ 

ذإ وعد أأخ جناز وإ  ذإ أأؤتُمن خان((، ويف جمال إل نتاج قد حيصل أأن يعَد إملنتُج أأو إلبائُع إملس هتكَل بسلعة أأو اب  لف، وإ 

خالف للموعد وتأأخري لال نتاج أأو إلسلعة وقد يترضر من طلهبا ويقع يف  معٍل معني يف وقت معني، وحيصل بعد ذكل إ 

ىل إلقطيعة وإنعدإم إلثقة، وهذإ هل خطره مشقة أأحياانً وابلتايل يقع إلزنإع وإخلالف بني إملتعامل ني مما يؤدي ابلتايل إ 

 عىل بناء إجملمتع إملسمل.

: قمية إلعدل وإلقسط:   سادساً

عطاء لك ذي حق حقه بدون خبس أأو ظمل، ودليل ذكل من  جيب عىل إملتعاملني بصفة عامة إلتحيل خبلق إلعدل وإ 

منا أأان و  (١٣٥: إلنساءإلقرأ ن إلكرمي قول هللا عز وجل: ) ىل وإ  نمك ختتصمون إ  يقول إلرسول صىل هللا عليه وسمل: ))إ 

ين أأقىض بينمك عىل حنو ما أأمسع مفن قضيت هل من حق  برش، ولعل بعضمك أأحلن حبجته ) أأو قد قال حلجته من بعض ( فا 

سطاما يف عنقه يوم إلقيامة(( منا أأقطع هل قطعة من إلنار يأأيت هبا إ  أأخيه شيئاً فال يأأخذه، فا 
(54)

ومن إلعدل وإلقسط يف جمال  ،

ليه ورابان عليه أأن ل نبخس إلناس أأش ياءمه وخصوصاً يف تقيمي  ليه رسولنا صىل هللا عليه وسمل وأأرشدان إ  نتاج مما أأشار إ  إل 

ذإ اكن إلوزن لصاحل إملنتج أأو إلبائع إس توفاه،  إلسلع وإلأش ياء إليت تُشرتى من إل خرين، ول نطفف إلكيل وإملزيإن، حبيث إ 

ذإ اكن لصاحل إملس هتكل أأنقصه،  مامة رىض هللا عنه عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  أأنه قال: ))من وإ  فعن أأىب إ 

ن اكن شيئاً يسريإً اي رسول  إقتطع حق إمرئ مسمل بمينه فقد أأوجب هللا هل إلنار، وحرم عليه إجلنة، فقال رجل: وإ 

ن قضيباً من أأرإك(( هللا؟، فقال: وإ 
(55)

 . 

: اً  قمية وسلوك إلسامحة: سابع

من سلوكيات إملسمل يف إملعامالت حسن إلتعامل مع إل خرين برفق وأأانة لأن ذكل من أأبوإب إلتيسري وسهوةل  

إملعامالت، وإلربكة يف إلأرزإق، وتقوية إلروإبط، ودليل ذكل قول إلرسول صىل هللا عليه وسمل عن جابِر بن عبد 

ذإ إشرتى مسحاً هللا ريض هللا عهنام أأن رسول هللا ص ذإ ابع مسحاً إ  ىل هللا عليه وسمل قال: ))رمح هللا عبدإً مَسحاً إ 

                                 
 .232، ص7، ج2949، باب: األمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها،حديث رقم شعب اإليمان: البيهقي (53)

 
 .25، ص9، ج6967حديث رقم: ، كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، صحيح البخاري( 54)
 .122، ص1، ج137، كتاب اإليمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، حديث رقم: صحيح مسلم( 55)
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ذإ إقتىض(( إ 
 (56)

، من شأأهنا أأن تقوي إلروإبط ، فالسامحة هدي نبوي تربوي وقمية عظمية من قمي إلنبوة فهيا خري كثري

 أ لأ ن إلكرمي قول هللا لرسوهل : )ودليل ذكل بصفة عامة من إلقر بني إملسلمني وتش يع روح إلألفة وإملودة بيهنم، 

 (.١٥٩: معرإن

:قمية وسلوك إلتيسري:  اً  اثمن

من سلوكيات إملسمل يف إملعامالت ولس امي رجل إلأعامل وإل نتاج، إلتيسري عىل إملتعاملني معهم لأن ذكل من 

ر وما يف حمك ذكل موجبات تسهيل إلأعامل وإنس ياهبا بأأن يُنظر إملعرس أأو يتجاوز عنه ابلتصدق وختفيض إلأسعا

ولقد ورد عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل : ))أأنه ما ُخرَي  ،(١٨٥: إلبقرةودليل ذكل قول هللا تبارك وتعاىل: )

ل إختار أأيرسهام ((بني أأمرين إ 
(57)

. ويقول صىل هللا عليه وسمل: ))من أأنظر معرسإً أأو وضع هل، أأظهل هللا يف ظل 

عرشه((
(58)

ه أأن ينجيه هللا من كرب يوم إلقيامة، فلينفس عن معرس، أأو  ، وقال صىل هللا عليه وسمل: )) ومن رسَّ

يضع عنه((
(59)

اكن اتجر يدإين إلناس فا ذإ رأأى معرسإً قال لفتيانه:  ((، وعن أأىب هريرة رىض هللا تعاىل عنه قال: 

جتاوزوإ عنه لعل هللا أأن يتجاوز عنا، فتجاوز هللا عنه((
(60)

ذإ اكن ، وتتضح هذه إلقمية يف  سلوك إملنتج إملسمل فامي إ 

رإدته، ل كسالً أأو توإالًك، ومن شأأن ذكل أأن يضف  عىل إجملمتع  يتعامل مع مسمٍل أأعرس أأو أأفلس بسبب خارج عن إ 

 إملسمل مزيدإً من إحملبة وإلأخوة.

يثار:  : قمية وسلوك إل   اتسعاً

اكن غري قادر عىل إس تغالل لك إملوإرد إملتاحة دليه  فا ن اكن إملسمل عاجزإً عن إل نتاج مع وجود إملورد يف حوزته أأو

فادة إلغري مما يسمح بتمثري  ىل قمية عظمية وخلق قومي أأل وهو إل يثار ، وإ  حينئٍذ فقد ندب إلنيب صىل هللا عليه وسمل إ 

ايج مع قدرته إملوإرد من هجة وتمنيهتا نفعاً للمجمتع إملسمل، ومن هجة أأخرى يسد بذكل حاجة مسمل فقد إملورد إل نت

بع وإلنصف، فقال إلنَّيب صىل هللا عليه وسمل:  عىل إلعمل، فعن جابر ريض هللا عنه، قال: اكنوإ يزرعوهنا ابلثُّلُث وإلرُّ

))من اكنت هل أأرض، فلزيرعها أأو لمينحها، فا ن مل يفعل، فلميسك أأرضه((
 (61)

. 

: قمية وسلوك إلسع  وإلتكسب وإستامثر إملوإرد وإلهني  ع  ن تعطيلها: عارشإً

فا ن من مقاصد إل سالم إحملافظة عىل إملال، ول شكَّ أأن تمثري إملال وتمنيته هو من قبيل إحلفاظ عليه، فهو ينفع إجملمتع 

ىل إستامثر إملوإرد وإلهني  عن تعطيلها  أأول وينفع إملنتج اثنياً، وذلكل جاءت إلنصوص إلنبوية دإعية بشلك مس تفيض إ 

                                 
 .57، ص3، ج2076، كتاب البيوع، باب السهول والسماحة في الشراء والبيع، حديث رقم:صحيح البخاري( 56)
 .160، ص8، ج6786دود واالنتقام لحرمات اهلل، حديث رقم ، كتاب الحدود، باب إقامة الحصحيح البخاري(  57)
 . 2301، ص4، ج3006، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، حديث رقم صحيح مسلم( 58)
 . 1196، ص3، ج1563، كتاب الطالق، باب فضل إنظار المعسر، حديث رقم صحيح مسلم( 59)
 . 58، ص3، ج2078وع، باب من أنظر معسرًا، حديث رقم ، كتاب البيصحيح البخاري( 60)
، 3، ج2340، كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة، حديث رقم صحيح البخاري( 61)
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اج، فعن إملقدإم ريض هللا عنه عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: ))ما ألَك أأحد وإحلث عىل إلعمل وإل نت

الم اكن يأألك من معل يده(( نَّ نيبَّ هللا دإود عليه إلسَّ طعاماً قط خريإً من أأن يأألك من معل يده وإ 
(62)

. 

ىل من حيجب إلسلع وإملنتجات عن حميط إلتدإو  أنه كام أأشار إلنيب صىل هللا عليه وسمل إ  ل ل غالهئا عىل إلناس بأ

مطرود من رمحة هللا، كام أأن إملسوق لبضاعته يف أأسوإق إملسلمني موعود ابلرزق وإلربكة، فقال صىل هللا عليه 

وسمل: ))إجلالب مرزوق وإحملتكر ملعون((
(63)

ن إلنيب صىل هللا عليه وسمل  ، ومل يقف إلأمر عند هذإ إحلد بل إ 

ىل إمتثال هذه إلقمية إلعظمية بقوهل: ))من أأحيا أأرضاً ميتة فهي  هل، وليس لِعْرق ظامل  جعل من إحلوإفز ما يدفع إملسمل إ 

حق((
(64)

ن قامت عىل أأحدمك إلقيامة، ويف يده فس يةل  ، وحثنا عىل إلعمل وإل نتاج يف أأحكل إلظروف فقال: )) إ 

فليغرسها((
(65)

. 

 عليه وسمل مزنةل إملسمل إلعامل إملنتج من هللا، ومن أأجل تعميق هذه إلقمي يف نفوس إملسلمني بنيَّ إلنيب صىل هللا

ن هللا حيب إملؤمن إحملرتف(( فقال: ))إ 
(66)

"أأي إملتلكف يف طلب إملعاش بنحو صناعة وزرإعة وجتارة ، قال إملناوي: 

منا  إملتولك من وذإ ل ينايف إلتولك. مر معر ريض هللا عنه بقوم فقال ما أأنمت قالوإ متولكون قال ل بل أأنمت متأ لكون إ 

أألقى حبه يف إلأرض وتولك عىل ربه فليس يف طلب إملعاش وإمليض يف إلأس باب عىل تدبري هللا ترك إلتفويض 

ذإ غفل عن هللا واكن قلبه حمجواب فا ذإ إش تغل ابملعاش وطلبه بقلب غافل عن هللا  منا ترك إلتولك إ  وإلتولك ابلقلب إ 

ذإ تعطل عن تعاىل فصار فتنة عليه وأأخرج إلبهيق  عن إبن  إلزبري قال أأرش يشء يف إلعامل إلبطاةل وذكل أأن إل نسان إ 

معل يشغل ابطنه مبباح يس تعني به عىل دينه اكن ظاهره فارغا ومل يبق قلبه فارغا بل يعشعش إلش يطان ويبيض 

ويفرخ فيتوإدل فيه نسهل توإدلإً أأرسع من توإدل لك حيوإن"
(67)

 . 

تدفع حنو إس تغالل إملوإرد وتمثريها ومن ذكل وقد وردت بعض إلأحاكم إلرشعية إليت
(68)

: 

ن الاكتناز يتسبب يف وأأد إل نتاج فنقص  .1 خرإج زاكته. إ  أأحاكم تهنيى عن الاكتناز، وهو حبس إلنقد وعدم إ 

ذإً مضار للمجمتع  وسائل إلرشإء يف حميط إلتدإول جرإء الاكتناز ينقص إلطلب وابلتايل يدفع حنو إلبطاةل، وإملكتزن إ 

يف إس تخدإم حقه لأنه حيرم إجملمتع من وظيفة إلنقود الاجامتعية، وحترمي الاكتناز يرفع من مس توى إلطلب ومتعسف 

 ومن مث يرفع مس توى إلنشاط الاقتصادي.

أأحاكم حترم إلراب ويه بذكل تعفى إلناجت الاجامتع  من عنرص من عنارص إلتلكفة إليت ل يقر لها إل سالم  .2

 ابملرشوعية.

                                 
 ..57، ص3، ج2072، كتاب البيوع، باب كسب الرجل من عمل يده،حديث رقم صحيح البخاري( 62)

  .، ضعفة األلباني728، ص2ج 2153، حديث رقم سنن ابن ماجه( (63
  ، صححه األلباني. 178، ص3، ج3073، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب إحياء األرض الموات، حديث رقم سنن أبي داوود ((64
 .251، ص20، ج12902، حديث رقم مسند أحمد (65)
، تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد و عبد المحسن بن إبراهيم المعجم األوسط( الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير: 66)

 .380، ص8، ج8934الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، حديث رقم 
المكتبة ، فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين( المناوي، 67)

 .290، ص2، ج 1356األولى،  ، الطبعة:مصر –ارية الكبرى التج
  http://al-sabhany.com.،االقتصاد اإلسالمي: اإلنتاج ( السبهاني، عبد الجبار حمد، مقال بعنوان:(68
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فرإد لستامثر أأموإهلم 2.5اكة برشوطها عىل إلأصول إلنقدية بنس بة أأحاكم توجب إلز  .3 %، وهذإ ميثل حافزإً للأ

حَّت يدفعوإ إلزاكة من مناء إملال ل من أأصهل، وقد اكن هذإ إملعىن وإحضاً يف إلتوجيه إلنبوي لاكفل إليتمي بقوهل صىل 

 يرتكه حَّت تأألكه إلصدقة".هللا عيه وسمل : " أأل من ويل يتاميً هل مال فليتجر مباهل ول 

ن تعبئة إملوإرد إلبرشية وإلطبيعية وإملالية للفعالية الاقتصادية يعين الارتقاء بمكية إلناجت من إلسلع وإخلدمات لن  وإ 

قامة هذه إلأحاكم جتعل الاقتصاد إل ساليم يتحرك عىل  إل نتاج كام هو معلوم دإةل ملدخالته، وبعبارة أأخرى فا ن إ 

ماكنية  إل نتاج بال أأدىن هدر أأو تعطيل للموإرد وذكل رشط إلكفاءة إل نتاجية. منحين إ 

 نتاجئ إلبحث

 ميكننا من خالل ما س بق أأن نس تخلص إلنتاجئ إلتالية:

أأن إلقمي إلنبوية إل سالمية يه إلقمي إملثىل يف توجيه سلوك إملسمل وتقوميه، ذكل لأهنا ابعهثا هو إل ميان ابهلل  -1

  عليه وسمل وهو إذلي ل ينطق عن إلهوى، فهي  قمي رابنية هبذإ إلوصف.س بحانه وبرسوهل صىل هللا

 إملسمل يضبط حياته ابلقمي إلنبوية يف مجيع جوإنهبا، ومهنا الاس هتالك وإل نتاج. -2

رضورة الالزتإم ابلقمي إلنبوية يف إلسلوك الاقتصادي ملا هل من أأمهية انمجة عن كوهنا متس حياة إلناس ومعامالهتم  -3

لهيا يف هذإ إجلانب.وأأقوإهت  م فهم أأحوج ما حيتاجون إ 

 إلقمي إلنبوية يف حياة إملسمل متثل مهنجاً وليس فقط عند إحلاجة. -4

إلقمي إلنبوية يف الاس هتالك وإل نتاج تريب إملسمل عىل إلتوسط والاعتدإل وإلتوإزن وترتيب إلأولوايت يف مجيع  -5

ىل لك خلق حسن اكل يثار وإ ل حسان وإلوفاء ابلعهود وإلصدق وإلأمانة وجتنب إحملرمات  شؤونه، كام أأهنا تدعو إ 

 وإلتيسري وإلسامحة.

ىل حمرمات جيب إجتناهبا،  -6 متثل إلقمي إلنبوية أأحاكماً رشعية مهنا ما هو وإجب ومهنا ما هو مندوب، وقد تشري إ 

 وابلتايل فهي  ليست حتس ينيات بقدر ما يه رضورية يف كثري من إلأحيان.

إدإً ودول أأن نعمل عىل تفعيل هذه إلقمي إلعظمية عرب وسائل إل عالم ومنابر إلتوجيه وإلتعلمي، يتوجب علينا أأفر  -7

ىل إلعمل هبا يف مجيع إملؤسسات حَّت يتس ىن للمسمل أأن يعيشها نظرايً ومعلياً. ضافة إ   إ 

 إملصادر وإملرإجع
لقرأ نإلأصفهاين، إلرإغب أأبو إلقامس إحلسني بن محمد:  .1 حتقيق: صفوإن عدانن إدلإودي، دإر إلقمل، إدلإر ، إملفردإت يف غريب إ

 هــ.1412 -دمشق بريوت، إلطبعة إلأوىل  -إلشامية 

لبخاريإلبخاري، محمد بن إ سامعيل:  .2 ، حتقيق: محمد زهري بن انرص إلنارص، دإر طوق إلنجاة، إلطبعة إلأوىل، حصيح إ

 هــ.1422

لس نة إلبغوي، أأبو محمد إحلسني بن مسعود بن محمد بن إلفرإء: .3 محمد زهري إلشاويش، -، حتقيق: شعيب إلأرانؤوطرشح إ

 م.1983هـ /1403دمشق، بريوت، إلطبعة إلثانية،  -إملكتب إل ساليم 

ميان: إلبهيق ، أأمحد بن إحلسني بن عيل بن موىس .4 ، حتقيق: عبد إلعيل عبد إمحليد حامد، مكتبة إلرشد للنرش شعب إل 

 م. 2003هـ /  1423لسلفية ببومباي ابلهند، إلطبعة إلأوىل، وإلتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع إدلإر إ

لرتمذيإلرتمذي، محمد بن عيىس بن َسْورة بن موىس بن إلضحاك:  .5 ، حتقيق وتعليق:أأمحد محمد شاكر أ خرون، رشكة سنن إ

 م. 1975هـ/1395مكتبة ومطبعة مصطف  إلبايب إحلليب، مرص، إلطبعة إلثانية، 
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مام أأمحد بن حنبلمس إبن حنبل، أأمحد بن محمد:  .6 عادل مرشد، وأ خرون، مؤسسة  -حتقيق: شعيب إلأرانؤوط  ،ند إل 

 م. 2001 -هــ  1421إلرساةل، إلطبعة: إلأوىل، 

يب دإود: سلامين بن إلأشعث ،أأبو دإود .7  ، حتقيق: محمد حميي إدلين عبد إمحليد، إملكتبة إلعرصية، بريوت.سنن أأ

: معر بن إحلسن بن إحلسني إلتمي  أأبو عبد هللا محمد بن إلرإزي، خفر إدلين .8
لغيب  إ تيح  ا مف

لكبري  لتفسري إ ، دإر إ حياء إلرتإث = إ

 هــ. 1420 -بريوت، إلطبعة إلثالثة  –إلعريب 

ساليم: الاس هتالك إلس هباين، عبد إجلبار محد، مقال بعنوإن: .9   http://al-sabhany.com.،الاقتصاد إل 

نتاجالا إلس هباين، عبد إجلبار محد، مقال بعنوإن: .10 ساليم: إل    http://al-sabhany.com.،قتصاد إل 

 م.1997هـ/ 1417دإر إبن عفان، إلطبعة إلأوىل ، إملوإفقات :، إ برإهمي بن موىس بن محمد إللخم إلشاطيب .11

لكبريإلطربإين، سلامين بن أأمحد بن أأيوب بن مطري إللخم :  .12 ، حتقيق: محدي بن عبد إجمليد إلسلف ، مكتبة إبن إملعجم إ

 ية، إلقاهرة، إلطبعة إلثانية.تمي

حتقيق: محمد عبد إلسالم عبد إلشايف، دإر إلكتب إلعلمية، إلطبعة إلأوىل، ، إملس تصفى :أأبو حامد محمد بن محمد إلغزإيل، .13

 م.1993هـ/ 1413

لقاموس إحمليطإلفريوز أ ابدي، جمد إدلين أأبو طاهر محمد بن يعقوب:   .14 ، حتقيق: مكتب حتقيق إلرتإث يف مؤسسة إ

 م. 2005 -هــ  1426لبنان، إلطبعة إلثامنة، –لرساةل، مؤسسة إلرساةل للطباعة وإلنرش وإلتوزيع، بريوتإ

ساليمإلقرضاوي، يوسف،  .15 لقمي وإلأخالق يف الاقتصاد إل  ، مكتبة وهبة، إلقاهرة، إلطبعة إلأوىل، دور إ

 م.1995هـ/1415

لقرأ نقطب، س يد،  .16   هـ.1412رشة، ، دإر إلرشوق، إلطبعة إلسابعة عيف ظالل إ

سالمإلقييس، مروإن،  .17 لقمي يف إل   م.1996، حبث غري منشور، مجموعات إ

رإدةإبن قمي إجلوزية، محمد بن أأيب بكر بن أأيوب بن سعد مشس إدلين:  .18 ، دإر مفتاح دإر إلسعادة ومنشور ولية إلعمل وإل 

 إلكتب إلعلمية، بريوت.

لعظميريش إلبرصي: إبن كثري، أأبو إلفدإء إ سامعيل بن معر بن كثري إلق .19 لقرأ ن إ ، حتقيق: محمد حسني مشس إدلين، تفسري إ

 هــ. 1419 -بريوت، إلطبعة إلأوىل  –دإر إلكتب إلعلمية، منشورإت محمد عيل بيضون 

 -، حتقيق: محمد فؤإد عبد إلبايق، دإر إ حياء إلكتب إلعربية سنن إبن ماجه: أأبو عبد هللا محمد بن يزيد إلقزويين ،إبن ماجة .20

 ل عيىس إلبايب إحلليب.فيص

، حتقيق: محمد فؤإد عبد إلبايق، دإر إ حياء إلرتإث حصيح مسملمسمل بن إحلجاج، أأبو إحلسن إلقشريي إلنيسابوري:  .21

 إلعريب، بريوت.

بريوت، إلطبعة: إلثانية،  –، دإر إ حياء إلرتإث إلعريب رشح حصيح مسملإلنووي، حميي إدلين حيىي بن رشف إلنووي:  .22

 هـ.1392

لسلوك الاقتصادي، أأمحد، يوسف .23 سالمية يف إ مَي إل  لقِ  هـ.1410، دإر إلثقافة للنرش وإلتوزيع، إلقاهرة، إ

 



 1939الموافق محرم    2017ايلول    - العدد الثالث | سبتمبر  –المجلة العالمية للتسويق االسالمي | المجلد السادس  

التحرير 23 حمد السرحان   :رئيس   Alserhan@yahoo.com      |www.gimac.org|  د. بكر ا 

 

 سلوك المراهقات إتجاه إرتداء الحجاب بين اإلسالم والموضة

 -س نة اثنية–طالبة دكتورإه  .حقانة ليىل

 -بشار -جامعة طاهري محمد

leilahogana@gmail.com                                   

 -ب -أأس تاذة حمارضة.  د.بن سفيان إلزهرإء

 -بشار -جامعة طاهري محمد

zbensefiane@yahoo.fr                             

 

 إمللخص:

خفاء إللباس وإلزينُة يعدإن من مظاهر إ ملدنيَّة وإحلضارة؛ وهام يف أأصلهام من خلق هللا عز وجل لصيانة كرإمة إملرء وإ 

. وهام أأمرإن -سورة إلأعرإف-عورإته مصدإقا لقوهل "اي بىن أأدم قد أأنزلنا عليمك لباسا يوإرى سوءإتمك وريشا " 

وإلتجديد؛ تكل إلغريزة إليت أأس تغلت  حيتالن موقعا حساسا دلى إملرأأة بصفهتا إلأنثوية وغريزهتا إليت تبحث عن إلتأألق

حتت رإية إملوضة لتغيري أأمناط سلوكها عىل إلنحو إذلي يطمس هويهتا إلعربية إملسلمة؛ وينشأأ أأسوإق ملنتوجات يف 

ش باع هويهتا وخشصيهتا بلك ما يرإع  إلرشف وإحلياء  كثريإ من إلأحيان حتيد هبا عن تعالمي ديهنا إلهادفة لصيانهتا وإ 

 .. وإلعفاف.

ومبرور إلزمن وبسبب إلضغط إلنفيس وإلعاطف  إذلي أأحدثته موجات إملوضة أأحضت إملرأأة إملسلمة كبايق إلنساء 

ضطرابت  تسارع ل ش باع حاجاهتا ورغباهتا إملزتإيدة وإلالمتناهية، لتصارع بذكل إملرض إلنفيس إملعروف مبرض إ 

فرإط وغش وتدليس... وما  إلس يطرة عىل إلرغبات. وقد يرتتب عىل ذكل سلوك غري مرغوب فيه من غلو وإ رسإف وإ 

قتصادايت إلوطن إلعريب إملسمل.  ىل ذكل من رضر لهن وللمجمتع كلك. مؤثرة بسلوكها ذكل عىل هويهتا إل سالمية وإ  إ 

نفاق إلعامل إل ساليم عىل إملوضة وإللباس خصوصا للنساء يف تزإيد كبري  ىل أأن منو إ  ذ تشري إلعديد من إدلرإسة إ  إ 

ىل نتي مليار دولر س نة  224م بدل عن 2018مليار دولر يف س نة  322جة إلطلب إملزتإيد وسيشهد قفزة تصل إ 

نتاج إلألبسة. حمداث جفوة ل تكف عن إلتوسع بني ما هو معروض يف 2012 م؛ مسببا ضغطا هائال عىل تسويق وإ 

لرشوط إلرشعية هل وفقا ملهناج هللا وس نة سوق إلأزايء وما هو مرغوب لكباس حيافظ عىل إلهوية إملسلمة ويرإع  إ

ش باع إحلاجات وإلرغبات  بشلك قد  جيايب وسليب يف خطوط إملوضة من إ  نبيه عليه إلصالة وإلسالم. وبني ماهو إ 

ل أأن إلأثر إلسليب أأكرث بروزإ لس امي بتش هبها ابلغربيات يف لبسها  يعزز أأو يطمس إلهوية إل سالمية للمرإهقة إملسلمة. إ 

ء مؤثرإ عىل أأمناطها يف إل س هتالك وأأهنا جمربة ومقيدة ل س هتالك إملالبس إملس توردة من إخلارج لأنه ل يوجد للأزاي

 بديل حميل ومبوإصفات عاملية و جودة عالية منافسة للرشإاكت وإلعالمات)إملراكت( إلعاملية. 

عتدإل إملرإهقة إملسلمة يف رتدإء إحلجاب يف ضل موجات إملوضة إليت وإلأمر إحملري يف إملسأأةل برمهتا هو كيفية إ   إ 

 تتعرض لها من خالل وسائل إل عالم.

تعمل هاته إلورقة إلبحثية عىل إخلذ يف هاته إملساةل جميبة عىل إل شاكل إملمتحورة حوهل. وتمكن أأمهية إلبحث يف 

جتاه إملوضة وإلتقليل من هوسها للباس وإلزينة، وإلب حث يف أ ليات إلتقليص من ترش يد سلوك إملرإهقة إملسلمة إ 

إلفجوة بني إلرغبات وإملتطلبات إملزتإيدة للمرإهقة إملسلمة. وملعاجلة إملوضوع يمت جتميع إلبياانت من خالل توزيع 
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ىل جزئني مت تصمميه يف برانمج قوقل درإيف  س تبيان مقسم إ  س هتدإف من خالهل مجموعة Google Driveإ  ، ومت إ 

. يمت Google Plusوقوقل بلس  Facbookت من إذلين يس تعملون إلفيس بوك من إملرإهقات إلعربيات إملسلام

 . Spssحتليل إلبياانت بربانمج إحلزم إل حصائية للعلوم إل جامتعية 

من بني إلنتاجئ إملتوقعة كون للموضة تأأثري ابلغ عىل لباس إحلجاب ابلنس بة إملرإهقة إملسلمة ، وإملغري لمنطها إل س هتاليك 

نعاكسات مهنا إل قتصادية وإل جامتعية، وإملزحي هبا ع ن إلطابع إل ساليم وإلطامس للهوية إل سالمية. مفضيا جملموعة إ 

 فضال عن إل نعاكسات إلثقافية، وإلس ياس ية... 

 إللباس، إملوضة، إلسلوك، إلهوية إل سالمية، إحلجاب، إلفجوة، إلغلو، إل رسإف، إملرإهقة :إللكامت إملفتاحية

  إملقدمة:

تقدم وإلتطور مل تعد إملالبس تلبس للحامية فقط وإلوقاية من إلربد أأو إلظروف إجلوية، بل ختط  إلأمر ذكل مع إل

ليصبح لتجميل وإلزينة وحب إلتظاهر مبالبس جذإبة وإلتبايه هبا. خصوصا دلى إملرإهقات وذكل لهوسها ابملوضة 

إدلإمئ ابلفناانت وإلعارضات نظرإ لضعف خشصيهتا لأهنا  وحهبا للظهور وإلتغيري، نتيجة تعرضها ملوجات إملوضة وتأأثرها

نتقالية بني إلطفوةل وإلرشد حيث تبحث يف هذه  يف هذه إملرحةل تكون إملرإهقة ضعيفة، وذكل لأهنا متر مبرحةل إ 

ثبات إذلإت حبيث تمتزي هذه إملرحةل ابلتحولت إجلسمية وإلنفس ية دلهيا. وابلتايل  يكون إملرحةل عىل وسائل جديدة إ 

ذ ول  قتناء مالبس قد ل تكون مناس بة لها خصوصا وأأننا جممتع مسمل وحمافظ. إ  من إلسهل إلتأأثري علهيا وجذهبا حنو إ 

قتناء مالبس تليق هبا مكرإهقة مسلمة وحمافظة يك ل تتعرض للخدإع أأو  بد علينا أأن نثقفها ونوجه سلوكها حنو إ 

 إلتالية:   إل شاكليةن هنا ميكن طرح إلتدليس ويك حتافظ عىل إلهوية إل سالمية. وم

 جتاه إللباس إل ساليم؟ جتاه لبس وإملوضة عىل سلوكها إ   ما مدى تأأثري دوإفع إملرإهقات إ 

 :إلأس ئةل إلفرعيةتنبثق علهيا مجموعة من 

رتدإء إللبس إل ساليم؟ -1 جتاه إ   هل دإفع إل حتشام ذلي إملرإهقة هو إذلي يؤثر عىل سلوكها إ 

رتدإء إللبس إل ساليم؟هل دإفع إملوضة وم -2 جتاه إ   صادرها ذلي إملرإهقة يه إليت تؤثر عىل سلوكها إ 

رتدإء إللبس إل ساليم؟ -3 جتاه إ   هل دإفع إلزتين وجذب ل نتباه ذلي إملرإهقة يه إليت تدمع سلوكها إ 

رتدإء إللبس إل ساليم؟ -4  هل دإفع إل نامتء للجامعة ذلي إملرإهقة يه إليت توجه سلوكها حنو إ 

 عىل إلنحو إلتايل: إلفرضياتعن هاته إلأس ئةل مت تبين مجموعة من  ولال جابة

جتاه  لبس  إلفرضية إلرئيس ية: جتاه لبس وإملوضة يدمع سلوكها إ  حصائية عىل أأن دوإفع إملرإهقات إ  يوجد أأثر دو دلةل إ 

 إحلجاب إل ساليم.

 إلفرضيات إلفرعية:

حصائية عىل أأن دإفع إل حتشام ذلي  -1 رتدإء يوجد أأثر دو دلةل إ  جتاه إ  إملرإهقة هو إذلي يدمع سلوكها إ 

 إحلجاب إل ساليم

حصائية عىل أأن دإفع إملوضة ومصادرها ذلي إملرإهقة هو إذلي يدمع سلوكها  -2 يوجد أأثر دو دلةل إ 

رتدإء إحلجاب إل ساليم جتاه إ   إ 
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حصائية عىل أأن دإفع إلزتين وجذب ل نتباه ذلي إملرإهقة هو إذلي يدمع -3  سلوكها يوجد أأثر دو دلةل إ 

رتدإء إحلجاب إل ساليم جتاه إ   إ 

جتاه  -4 حصائية عىل أأن دإفع إل نامتء للجامعة ذلي إملرإهقة هو إذلي يدمع سلوكها إ  يوجد أأثر دو دلةل إ 

رتدإء إحلجاب إل ساليم.  إ 

مهية إلبحثوتمكن  قتناء لبس حمتشم ابلشلك إذلي يطابق  أأ رشاد إملرإهقات حنو إ  يف تبيان أأمهية إل سالم يف إ 

قتناء أألبسة تليق أأو ت لقاء إلضوء عىل دوإفع إملرإهقة إليت توجه سلوكها حنو إ  عالميه ابلنس بة للبس وإلزينة. وكذكل إ 

جتاه لبس إحلجاب إل ساليم و توجيه سلوكها حنو إل حتشام وإل عتدإل.   ل تليق هبا ومن مت تقومي سلوكها إ 

ىل تسليط إلضوء عىل مدى تأأ  هيدف هذإ إلبحث رتدإء إللباس إل ساليم. إملتوإضع إ  ثري دوإفع إملرإهقات عىل إ 

رتدإء إحلجاب   ومن مت ترس يخ إلثقافة إدلينية دلى إملرإهقات وتعريفهم بتعالمي إل سالم يف إ 

 إحملور إلأول: إلأدبيات إلنظرية

جتاه إملوضة وجب علينا أأول حتديد ماذإ نعين ابلسلوك والا س هتالك قبل إلتطرق و إلغوص يف سلوك إملرإهقات إ 

 وإملس هتكل وإلتعريف ابملرإهقات.

يعرف إلسلوك إل نساين بوجه عام أأنه الاس تجابة إحلركية و إلفردية، أأي أأنه الاس تجابة إلصادرة عن  تعريف إلسلوك:

عضالت إلاكئن إحل ، أأو عن إلغدد إملوجودة يف جسمه
69
. 

أنه : '' شاع إس تعامل مصطلح الاس هتالك يف إجملالت الا تعريف الاس هتالك : قتصادية حيث عرفه '' جاك أ دم '' بأ

إلقيام بأأنشطة إلرشإء و الاس تخدإم حيث إلتخلص من إلفائض ''
70
. 

 هو ذكل إلشخص إلطبيع  أأو إملعنوي إذلي يقوم برشإء إلسلع وإخلدمات من إلغري. تعريف إملس هتكل:

فيه مجموعة من إلأنظمة إلفرعية وإليت  هناك من يعترب سلوك إملس هتكل مبثابة نظام تفاعيل تعريف سلوك إملس هتكل:

ىل تفاعلها مع إلبيئة إحمليطة ابلشلك  ضافة إ  تمتثل بشلك أأسايس يف إدلوإفع، إل درإك، إلشخصية،إلتعمل ،والاجتاهات إ 

ىل تكوين إلصورة،إملوقف،إلقرإر...إخل إذلي يقود إ 
71

 

 تعريف إملرإهقة:

1999تعريف مرسول وبرإكين  -1
72

نتق الية تمتحور يف إلعديد من إملتغريإت إجلسمية : "إملرإهقة مرحةل إ 

عادة بناء إلأان وإلبحث عن وسائل  وإل نفعالية وإل جامتعية إليت تعرقل إلتوإزن إدلإخيل للموضوع وإليت تعرف اب 

 جديدة ل ثبات إذلإت" 

تعريف دوبيس -2
73

 :"إملرإهقة تمتزي ابلتحولت إجلسمية وإلنفس ية إليت حتدث بني إلطفوةل وإلرشد"

                                 
،ص  2007دن، محمود جاسم الصميدي، ردينة عثمان يوسف، "سلوك المستهلك"، الطبعة األولى، دار المناهج للنشر و التوزيع، ، عمان، أر 69
16-17. 
سيف اإلسالم شوبة، '' سلوك المستهلك و المؤسسة الخدمية '''، اقتراح نموذج للتطوير، ديوان المطبوعات الجامعية، المطبعة الجوهرية  70

 .18ص 2006بقسنطينة،
 . 65،ص2003جزائر،عنابي بن عيسى،سلوك المستهلك)عوامل التأثير البيئية(،الجزء الثاني،ديوان المطبوعات الجامعية،ال 71

72 Pierre Ghaslin, psychoogie de l’adolexent, 2éme edition, paris, 2006, p25. 
73 Debresse M, l’adolexence, P.U.F , paris, 1971, p8 . 
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عتربها مرحةل تغريإت نال حظ من خالل إلتعاريف إلسابقة أأن لك ابحث ركز عىل جانب دون إلأخر هناك من إ 

لهيا عىل أأهنا مرجةل إلتحولت إجلسمية وإلنفس ية وهناك من يرإها عىل  جامتعية، وهناك من ينظر إ  نفعالية إ  جسمية وإ 

نتقالية تنحرص بني إلطفوةل وإلرشد وذكل فا ن فرتة نفعالية   أأهنا مرحةل إ  ل حتولت نفس ية جسمية وإ  إملرإهقة مايه "إ 

 تمتزي بفرتة رصإعات نفس ية وإلبحث عن إلهوية ويكرث فهيا فرتإت إلتوتر وإلقلق وصعوابت إلتوإفق"

إملرإحل إلزمنية للمرإهقة
74

ختالف إلثقافات. ومن أأمه  : ختتلق إملرإحل إلزمنية للمرإهقة من خشص وخيتلف طولها اب 

 ل إملرإهقة جند:تقس اميت مرإح

ىل مابعد وضوح إلسامت إلفزييولوجية  -1 مرحةل إملرإهقة إملبكرة: متتد هذه إملرحةل من بدإية إلبلوغ إ 

س نة، وتمتزي ابملشاعر إملتضاربة وإملمتتةل يف إلقلق، 14-12إجلديدة بعام تقريبا. وابلتايل متتد هذه إملرحةل من 

 إلثانوية وإلتغريإت يف إملظهر إجلسم .إلرصإع وإلتوتر، وفهيا تظهر إلصفات إجلنس ية 

ىل 15مرحةل إملرإهقة إلوسط : يه فرتة تس متر مدة س نتني تقريبا من  -2 س نة ومتتاز هذه إملرحةل 17إ 

ختالفات أأو عدم وضوح وإلقدرة عىل إلتوإفق. كام  ابلشعور ابلهدوء وإل جتاه حنو تقبل إحلياة بلك ما فهيا من إ 

قامة عالقات متبادةل مع إلأخرين. يمتزي إملرإهق هنا بطاقة هائةل  وقدرة عىل إلعمل وإ 

س نة، زيه فرتة حياول فهيا إملرإهق مل أأش تاته 20-17مرحةل إملرإهقة إملتأأخرة: متتد هذه إملرحةل من  -3

ألفة من مجموعة أأجزإء ومكوانت خشصية، ويمتزي  قامة وحدة متأ ىل توحيد هجوده من أأجل إ  ويسع  خاللها إ 

 ةل ابلقوة وإلشعور ابل س تقاللية ووضوح هويته وإل لزتإم ابملسؤولية. إملرإهق يف هذه إملرح

جتاه إملوضة وإلأزايء   أأول: سلوك إملرإهقات إ 

ىل إلتغري يف إلأذوإق وإلعادإت وإلتقاليد للمجمتعات مبا فهيم إجملمتع  أأدى إلتغري إلرسيع إلبيئة وإلتطور إلصناع  إ 

ىل إلتغري يف إل جتاه إملالبس. حيث تغري ذكل إل ساليم وهذإ ما أأدي إ  سلوك خصوصا ذلي إملرإهقات إملسلامت إ 

ىل رشإء مالبس تتالمئ مع  قتنائه للتدفئة من إلربد إ  ىل رشإء مالبس لسرت إلعورة وإ  إلسلوك من حاجة إملرإهقة إ 

ات جديدة لمتكني إملوضة و هوسها ابلأزايء إلعاملية. فال س هتالك ل يزتإيد ل ش باع إحلاجات قامئة بقدر ما خيلق حاج

من زايدة إل س هتالك وقد اكن لهذه إلظاهرة أأاثر عديدة عىل إل قتصاد إل ساليم كام أأنه لها نتاجئ خطرية عىل سلوك 

 إل جامتع  بشلك عام بدأأت تظهر 

يف إل ونة إلأخرية
75

س هتالك من قبل إلنساء فتعددت  . حيث أأن إملوضة إللباس ية يه وإحد من إملنتجات إلأكرث إ 

ختالف إلقمي إل جامتعية وإدلينية. فهناك من تشرتي لغرض رضوري وإحلاجة هل وهناك من تشرتي  دوإفع س هتالكها اب  إ 

ىل أأخرى حسب  ش باع ذوق وهناكل من تشرتي لأغرإض نفس ية ودينية. تتباين إدلوإفع وتتشابه من مرإهقة إ  هبدف إ 

نتباه إل خرين، إلزتين، إل حتشام، إمل  وضة، إل نامتء للجامعة، إلقدوة.أأولوايهتا من بيهنا: جذب إ 

                                 
رسالة مقدمة لنيل محدب رزيقة، الصراع النفسي اإلجتماعي للمراهق المتدمرس وعالقته بظهور القلق)دراسة ميدانية بوالية تيزي  وزو(،  74

 .207، ص25/01/2011شهادة ماجستير، علم النفس وعلوم التربية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .64، ص1938، 2حازم ببالوي، علم المستقبل، على أبواب العصر الجديد، دار الشروق، ط 75
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اه: ىل أأن يكون إل نسان جذإاب هو دإفع أأسايس للملبس، فاملالبس كام  جذب إل نتب نتباه إل خرين وإحلاجة إ  جذب إ 

برإز إمجلال وجذب إل هامتم. هتدف لتغطية إجلسم وحتقيق إحلشمة فهي  يف نفس إلوقت تعمل عىل إ 
76
وإل جتاه حنو  

نتباه إل خرين إمل رتدإء غري إملأألوف جذب إ  قصود به إلتحمس ل رتدإء مالبس جذإبة  يف إخلامة وإللون وإملمكالت، وإ 

من إملالبس، وإلرتكزي عىل إلألوإن إلزإهية وإملالبس إلزإهية إملصنوعة عىل أأحدث طرإز، وأأن ذكل يلتق  مع إلرغبة 

برإز إلأجسام بشلك أأ  فضلإلبرشية عن إملرأأة يف حتسني طبيعهتا إجلسامنية وإ 
77

. ولكننا جند أأن إل رإء إليت تؤيد أأن 

نتباه إل خرين تتعارض مع إلأداين إلساموية إليت متنع من إل رتدإء من أأجل ذكل.  إملالبس ترتدي من أأجل جذب إ 

ىل هللا مجيعا أأهيا إملؤمنون لعلمك تفلحون "  يقول هللا تعايل:" وملا يرضبن بأأرجلهن ليعمل ما خيفني من زينهتن وتوبوإ إ 

اثرة إل خرين -عز وجل–(. يف هذه إل ية إلكرمية يهني  هللا 13لنور )إ جتذإب إ  ظهار إلزينة حيت متنع إ  عن إ 
78
. 

س تخدم إل نسان إملالبس منذ بدء إخلليقة ليسرت جسدة ويقيه من إلظروف إجلوية، ومع إلتقدم وإلتطور مل  إلزتين: إ 

تعد إملالبس للحامية فقط بل أأصبحت لزتين أأيضا
79

إفع إليت جتعل إملنتج حيرص عىل مرإعاهتا يف تصماميت . ومن إدلو 

رتدإء مالبس خفيفة أأو بتصممي يربز إملفاتن عن قصد حمالة  برإز مفاتهنا اب  إملالبس رغبة إملرأأة يف إلزتيني وإحلرص عىل إ 

وسائل ابل كسسوإر ومصنوعة من أألوإن ونقوش تالمئ لون إلبرشة وتظهر هذه إملفاتن. كام يعد إلزتين وس يةل من 

ىل  رتدإء إحلىل، وطالء إجلسم بطريقة هتدف إ  إلتذوق وإمجلال حيث اكن يتخد إمجلال أأشاكل ش َّت من إمللبس أأو إ 

خفاء بعض عيوهبن إليت تؤثر تأأثريإ قواي عىل خشصية إملرأأة وسلوكها وتصورإهتا  برإز إمجلال، وإملالبس قادرة عىل إ  إ 

ىل إملالب س إليت تساعدها عىل أأن تظهر أأكرب جحام، وأأقل حنافة ختتار مالبس معينة لنفسها، فاملرأأة إلنحيفة قد تلجأأ إ 

جتعلها تبدو أأقل بدإنة وأأقل وزان، وممكن أأن تس تعمل إملالبس وإلزينة ليك ختف  إلتشوهات إليت تعاين مهنا. وعىل 

مل للك من إلرجل وإملرأأة، ولكن إملرأأة إملسلمة إلتعرف وإلتحقق من إلزينة إحملرمة وإحمللةل، فال سالم أأابح إلزتين وإلتج

ظهار إملرأأة زينهتا وحماس هنا للرجال. وعىل إلغري مسلمة أأيضا فف  إلأداين إلأخرى كذكل مت  حرم عىل إلنساء إلتربج وإ 

 حترمي إلتربج وإملبالغة يف إلزينة. 

تشام مه سرت إجلسم وكساؤه فهو هو إل لزتإم ابلعفة وإلفضيةل وإلتحيل ابلدب وإخللق وإلزتين ابلوقار، وإل ح إل حتشام:

ختالف  نتباه إل خرين حنو مفاتنه، وإملفهوم إملعياري لال حتشام خيتلف اب  يسع  ل خفاء مفاتن إجلسم وإلبعد مع جذب إ 

إلفئات إليت تتبعه، تبعا لختالف قميهم وأأفاكرمه ودايانهتم، وأ رإء إحمليطني هبم وذكل لتباين إلامنذج إملثالية لال حتشام 

ىل أ خر. من فئة ىل أأخرى ومن جممتع إ   إ 

جامتعية تعين إملامرسة إليت تستس يغها إمجلاعة وتتقبلها عن  إملوضة: إملوضة من وهجة نظر علامء إل جامتع يه ظاهرة إ 

قتناع خاص أأو تقليد لل خرين فتنترش بني كثري من إلأفرإد. ومن إلناحية إل قتصادية فا ن مفهوم إملوضة كام عرب عنه  إ 

اد ميثل عنرصإ صناعيا مييل دإمئا لتجديد أأي أأنه غري مس تقر ودإمئ إلتغري. وحسب علامء إلنفس فاملوضة رجال إل قتص

                                 
 .45، ص2002اهرة،زينب عبد الحفيظ فرغلي، اإلتجاهات الملبسية للشباب، دار الفكر العربي، الق 76
 60،ص 2000علية عابدين، دراسات سيكولوجية المالبس، دار الفكر العربي،القاهرة، 77
 .43زينب عبد الحفيظ فرغلي، مرجع سبق ذكره، ص  78
المنزلي، كلية  شهربان جابر عبد الغفار، اإلتجاهات الملبسية لألطفال المتخلفين عقليا في محافظة القاهرة، المؤتمر العربي السادس لإلقتصاد 79

 .2001سبتمبر 4-2اإلقتصاد المنزلي،  
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لها س يطرة عىل أأغلب إلناس يف جممتعنا ولها حسر ينفذ يف نفوسهم لأهنا تنطوي عىل أ رإء وجاذبية يتعلق هبا خيالنا 

حساس نا وإ 
80

نتشار طريقة معينة أأو منتج ما يف و  نتشارها تدرجييا حيث . إملوضة يه إ  قت معني، حيث تبدأأ إملوضة اب 

س تخدإهما وهنا تكون إملوضة، وتس متر فرتة  س تخدإهما مث يزتإيد عدد إلأفرإد وتبدأأ غالبية إلناس إ  تبدأأ مجموعة قليةل يف إ 

ىل أأن تزول متاما. ونس تطيع أأن نقول أأن إملوضة يه مرأ ة ل لعرص فهي  زمنية مث تبدأأ يف إل خنفاض يف عدد مس تخدمهيا إ 

تعكس ثقافة ما يف وقت معني فاملالبس إلتارخيية تعكس تفاصيل أأسلوب حياة إلناس يف إلثقافات إلقدمية
81

. وتلعب 

قتناء مالبسها بدإفع رغبهتا يف إلأخذ ابملوضة إجلديدة، فاملرأأة  إملوضة دورإ همام يف إلثأأتري عىل سلوك إملرأأة إملسلمة يف إ 

ل أأهنا حتاول تقليد إلتصماميت إحلديث ة برصف إلنظر عن مالمئة تكل إلتصماميت فهي  ترتدي إملوضة إجلديدة ل لشئ إ 

عىل إملانياكن. ويف بعض إلأحيان يقع بعض إلناس وخاصة إملرإهقات يف حبال إلتقليد إلأمعى وهده قد تكون حالت 

 فردية ول يقبلها 

بة إملظهر. ويعترب إدلين يف بعض إجملمتعات من إلعوإمل إليت إجملمتع لأهنا غالبا ما تكون غري متوقعة وغري معقوةل أأو غري

ىل إل غرإء وإلفساد وتبعا  تتفق أأو ختتلف مع حركة إملوضة، فبعض إمجلاعات إدلينية تشعر أأن بعض إملوضات تؤدي إ 

ر يف حركة لهذإ إملبدأأ يقل تعامل هذه إجملمتعات مع إملوضة وإلبعد عن لك جديد، وقد اكن للمؤثر إدليين أأكرب إلأث

إملوضة يف إلنصف إلثاين من إلقرن إلعرشين وخاصة زايدة أأعدإد إلنساء وإحملجبات يف إدلول إل سالمية
82
. 

أكيد إل نامتء مسأأةل حيوية للك فرد ذلكل حنن  إل نامتء للجامعة: أأن إل نسان ل يس تطيع إلعيش معزول عن إجملمتع فا ن تأ

إلوسائل لكتساب هذه إلرإبطة فالفرد إذلي يعتين حبسن إملظهر قد حنتاج لبعض إلروإبط إجملمتع. وإمللبس أأحد 

يشارك بنشاط أأكرث يف إحلياة إل جامتعية ويشارك يف إلأنشطة ملدى أأبعد ويعقد إملقابالت أأو يرتأأس بعض إلقيادإت، 

سلس يف صلته  كام يشعر ابل رتياح وعدم إلقلق. أأما يف حاةل سوء إملظهر فالفرد يشعر ابخلجل وإلهتيب ويصبح عري

ختيار زي موحد جملموعة معينة من إلأفرإد ويس هتدف ذكل  ىل إلهدوء وإل نطوإء. ويربز ذكل يف إ  ابجملمتع وترإه مييل إ 

ختالف إملركز  ماكنيات إملادية أأو إ  ظهارمه مبظهر وإحد يكفل عدم إ حساس أأي مهنم بتفاوت إ  توحيد إملظهر وإ 

نامتء لل  جامعة.إل جامتع ، وكذكل شعور لك فرد اب 

قتناهئا للباس فلك وإحد لها مثلها إلأعىل إذلي  إلقدوة: جتاه إ  إلقدوة أأو قادة إلرأأي ثأأتر بشلك كبري عىل سلوك إملرأأة إ 

تريد إل قتدإء هبا عند إلقيام بعملية إلرشإء فالبعض مهنن يقتدين ابملمثالت وبعضهنن، يقتدين بأأرسهن، وبعضهن 

 مه يف إللباس وإلزينة وقد يتعارض هذإ مع إدلاينة إل سالمية. يقتدين ابلعارضات حبيث حياولن تقليد

: إللباس يف إل سالم  ا  اثني

ساليم حمدد. ولكن هناك رشوطا تشرتط يف زي إملرأأة حيت يعترب ذكل إلزي رشعيا. فاذإ توإفرت  ليس هناك زي إ 

ساليم أنه إ  هذه إلرشوط ميكن عندها أأن نصف إلزي بأ
83
. 

                                 
 .95زينب عبد الحفيظ ، نفس المرجع، ص  80
 .94، ص1973إميلي عبد المالك، أثر الملبس في السلوك النفسي واإلجتماعي، رسالة ماجيستير، كلية اإلقتصاد المنزلي، جامعة حلون،  81
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: هناك بعض إملوإصفات للملبس بوجه عام سوإءإ لرجل أأو للمرأأة وقد ورد بعضها يف موإصفات إمللبس يف إل سالم

 إلقرأ ن إلكرمي وبعضها يف إلس نة إلرشيفة مثل:

نه ل حيب أأيبتعد عن إل رسإف، قول تعاىل:" اي بين أأدم خدوإ زينتمك عند لك مسجد ولكوإ ورشبوإ ول ترسفوإ إ 

 (.31" )إلأعرإف:  إملرسفني

ل يدخل إجلنة من اكن يف قلبه ذرة خذ إمللبس وس يةل للفخر، فعن إلنيب صىل هللا عليه وسمل أأنه قال"وكذكل أأل يت

 "من كرب

ن إلرجال حيب أأيكون ثوبه حس نا، نعهل حس نا، فقال صىل هللا عليه وسمل:" ن هللا مجيل حيب إمجلال، فقال رجل إ  إ 

زدرإؤمه" )روإه إحلامك يف إملس تدرك( و إلكرب بطر إحلق ومغط إلناس حتقارمه وإ  مغط إلناس: هو إ 
84
. 

عدم تش به إلرجال ابلنساء وإلنساء ابلرجال يف إمللبس أأو فامي غري ذكل فقد لعن إلنيب صىل هللا عليه وسمل من يفعل 

ذكل فقال"لعن هللا إملتش هبني من إلرجال ابلنساء ولعن هللا إملتش هبات من إلنساء ابلرجال" روإه إلرتميذي
85
. 

بس موإفقة لأمر إلرشع مثل ملبس إحلرير ابلنس بة للرجال، أأما ابلنس بة للنساء فهناك عدة رشوط أأن تكون إملال

 جيب توإفرها يف إمللبس حَّت تكون موإفقة لأوإمر إلرشع.

موإصفات إلزي إل ساليم للمرأأة كام ورد يف إلكتاب وإلس نة: كرم إل سالم إملرأأةن ومنحها حقوقها اكمةل وأأنزلها ماكنة 

رإعيا بذكل طبيعهتا إجلسمية وإذلهنية، ولقد اكنت لال سالم فلسفته يف إلتعامل مع إملرأأة. ووردت يف ديننا لئقة، م

إل ساليم إلعديد من إلتعالمي إخلاصة ابلزي إل ساليم للمرأأة إملسلمة. وقد أأطلق عىل إلزي إل ساليم للمرأأة لكمة 

 لكنه إمشل من ذكل. "جحاب" ويه ل تعين غطاء إلرأأس فقط كام يس تعمل عادة، و 

إملنع من إلوصول. يقال جحبه أأي: منعه، ومنه قيل للسرت إذلي حيول بني ش يئني جحاب  إحلجب وإحلجاب:مفعناه لغة: 

لهيا. أأما معين جحاب رشعا فقد وردت عدة تعريفات  لأنه مينع إلرؤية بيهنام، ومس  جحاب إملرأأة جحااب لأنه جحب إلنظر إ 

اتر يسرت إجلسم فال يشف ول يوصف". ومن خالل إل ايت إلقرأ نية إلكرمية للحجاب، مثل بعضهم" هو س

وإلأحاديث إلنبوية إلرشيفة إليت ذكرت بعض موإصفات إلزي إل ساليم للمرأأة إملسلمة نس تطيع أأن نكون فكرة 

متاكمةل مع إلشلك إلالئق لهذإ إلزي
86

ذإ تتبعنا إلأايت إلقرأأنية إلكرمية وإلس نة إلنبوية إلرشي فة يف موضوع إلزي . وإ 

ذإ خرجت من بيهتا وجب علهيا أأن تسرت مجيع بدهنا بأأي نوع من أأنوإع إلألبسة ما  إل ساليم يتبني لنا أأن إملرأأة إ 

جمتعت فيه عدة رشوط غري أأنه يرإع  إخلالف إلفقهي  يف إلرشط إلأول ويه أأن يش متل إلزي أأو إحلجاب مجيع  إ 

 إلبدن.

س تعاب مجيع جسم إمل- إلرشط إلأول: هيا إلنيب قل رأأة وهذإ فيه خالف فقهي  بني إلعلامء. وذكل لقوهل تعاىل:"إ  اي أأ

" لأزوإجك وبناتك ونساء إملؤمنني يدنني علهين من جالبيهنن ذكل أأدىن أأن يعرفن فال يؤذين واكن هللا غفورإ رحامي

 (59)إلأحزإب

                                 
 عبير عبده محمد علي، عالقة العامل المادي والعامل الديني بالسلوك اإلستهالكي لربة األسرة وسبل تفعيل الوعي الديني اإلستهالكي لربة 84

 .64، ص2008األسرة، رسالة دكتوراة، كلية اإلقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية 
 .80باسم جرار،مرجع سبق ذكره، ص 85
 .20، ص2005قدم، أدلة الحجاب، دار الجوزي، محمد بن أحمد إسماعيل الم 86
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ضضن أأبصارهن وحيفظن فروهجن ول يبدين وقل للمؤمنات يغأأن ل يكون زينة يف نفسه. لقوهل تعاىل:" إلرشط إلثاين:

و أ ابء بعولهتن أأو  و أ ابهئن أأ ل لبعولهتن أأ ل ما ظهر مهنا وليرضبن خبمرهن عىل جيوهبن ول يبدين زينهتن إ  زينهتن إ 

و إلتابعني غري  خوإهنن أأو بين أأخوإهتن أأو نساهئن أأو ما ملكت أأمياهنن أأ خوإهنن أأو بين إ  بناهئن أأو أأبناء بعولهتن أأو إ  أأ

ويل إل ربة من إلرجال أأو إلطفل إذلين مل يظهروإ عىل عورإت إلنساء ول يرضبن بأأرجلهن ليعمل ما خيفني من زينهتن أأ 

هيا إملؤمنون لعلمك تفلحون  ىل هللا مجيعا أأ  (.13" )إلنوروتوبوإ إ 

 أأخر س يكون يفأأن يكون صفيقا)غري شفاف(، ويف ذكل قول رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " إلرشط إلثالث:

أهنن ملعوانت، ل يدخلن إجلنة ول جيدن  أأميت نساء اكس يات عارايت، وعىل رؤوسهن أأس منة إلبخت، إلعنوهن فأ

ن رحيها لتوجد من مسرية كذإ وكذإ  ".رحيها وإ 

ع إلرشط إلرإب
87
فالثوب إلوإسع هو إذلي يسرت إلعورة، وخيف  إمجلال وإلزينة، أأما أأن يكون فضفاضا غري ضيق:  :

ن اكن صفيقًا ل يشف، فا نه يصف جحم إجلسد، أأو بعض أأعضائه فتحصل إلفتنة.إلضيق من إ  لثياب وإ 

أأميا إمرأأة »ويف ذكل أأحاديث كثرية مهنا قوهل صىل هللا عليه وسمل: أأن ل يكون مبخرإ مطيبا:  إلرشط إخلامس:

روإه أأمحد وإلنسايئ وحس نه إلألباين «إس تعطرت مفرت عىل قوم ليجدوإ رحيها فهي  زإنية
 
. 

ا إلعشاء إل خرة: »صىل هللا عليه وسملوقوهل   روإه مسمل. «أأميا إمرأأة أأصابت خبوًرإ فال تشهد معن

ليس منا من تش به ابلرجال من إلنساء، ول من تش به »فقد قال إلنيب: أأن ل يش به لباس إلرجال:  إلرشط إلسادس:

أأخرجه أأمحد وحصحه إلألباين.« ابلنساء من إلرجال
 
. 

أة وإملرأأة تلبس لبسة إلرجلولعن رسول هللا» روإه أأبو دإود وحصحه  « صىل هللا عليه وسمل إلرجل يلبس لبسة إملرأ

إحلامك وأأقره إذلهيب.
 
. 

ولعن إلنيب صىل هللا عليه وسمل إخملنثني من إلرجال وإملرجالت من إلنساء روإه إلبخاري
 
. 

مُهُ َوَل لقوهل تعاىل: أأن ل يش به لباس إلاكفرإت:  إلرشط إلسابع: ولَئَِك  نُْفَسهُْم أُ أَ مُهْ  ا َنَْس ِيَن نَُسوإ هللَا فَأ  تَُكونُوإ اَكذلَّ

اِسُقونَ  لْفَ  [.19]إحلرش:  إ

 إحملور إلثاين: درإسة إحلاةل

جابة لال شاكلية إليت متحور حولها بناءإ عىل فرضية عامة ومجةل  بعد إل حاطة إلنظرية جلوإنب إملوضوع ويف حبثنا عن إ 

سقاط إملوضوع عىل أأرض إلوإقع وتدعميه جبانب تطبيق ، وإذلي متثل يف درإسة من إلفرضيات إ لفرعية اكن لزإما إ 

س تقرإيئ حتلييل يعمتد عىل برإمج إحلزم إل حصائية س تقصائية وفقا ملهنج إ  إلنسخة  spssلعلوم إل جامتع إملمتثةل يف إـل إ 

جت19رمق جتاه إلزي إل ساليم يف . ومادإم إملوضوع يدرس إلعالقة بني  سلوك إملرإهقات إ  اه إملوضة وإلأزايء وسلوكها إ 

درإجه وفقا  س تبيان مت تصمميه بسمل ليكرت، و مث إ  جتاه إلأزايء، حيث مت إل عامتد عىل إ  ظل موجات إملوضة وهوسها إ 

                                 
، متاح على الموقع 14-13القسم العلمي بدار الوطن، الموضة واألزياء فتنة النساء، دار الوطن للنشر، ص 87
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ليس هتذف إملرإهقات فقط ، حيث  Google Plusوقوقل بلس  facebookومبشاركته عرب  إـل google driveـل

ش متلت إ ذ مسح إجملال إلزمين إحملدود جدإ إ  لعينة إلعشوإئية عىل إملرإهقات إملرتددإت عىل موقع إلتوإصل هذإ، إ 

 مفردة.  150بتسجيل

  أأساليب إلتحليل إل حصايئ 

لأغرإض إلتحليل إل حصايئ فقد مت إس تخدإم بعض إلأساليب إل حصائية وابلشلك إلتايل من خالل            

 :SPSSبرانمج 

( وذكل للتأأكد من الاتساق إدلإخيل للعبارإت إملكونة ملقاييس Cronbach Alfaإلثبات )كرونباخ أألفا . معامل 1

 إدلرإسة.

 . إلوسط إحلسايب والاحنرإف إملعياري     3 

     لختبار قوة إلعالقة بني إملتغريإت. Regression.  معامل الارتباط 4

 anova one wayإختبار حتليل إلتباين الاحادي و     (One Sample T- Test). إختبار الاحندإر إلبس يط 5

 لختبار فرضيات إدلرإسة .

  : إملدى إلعام 

رتدإهئا للباس إل ساليم وفقاً للتدرج Likertمت إس تخدإم مقياس ) ( وذكل  لقياس مدى تأأثري دوإفع إملرإهقة عىل إ 

 ( غري موإفق بشدة. 1) ( غري موإفق،2( حمايد، )3( موإفق، )4( موإفق بشدًة، )5إلتايل:  )

و  4=1-5، مت حساب إملدى  بقياس حماور إل س تبيانلتحديد طول خالاي مقياس ليكرت إمخلايس إخلاص   

ىل إحلد إلأدىن  0,8= 4/5للحصول عىل طول إخللية نقوم بقسمة إملدى إلعام عىل مخسة  ضافة هذه إلقمية إ  و اب 

 ذلي ميثل إملوقف إملشرتك ل جاميل أأفرإد إلعينة و عليه:دلرجة إملوإفقة حنصل عىل إحلد إلأعىل للمجال إ

ذإ ترإوحت قمية إملتوسط إحلسايب إملرحج دلرجة إملوإفقة حول أأي عبارة من عبارإت إل ستبان مابني:  إ 

  ] 1–1,8] .فا ن هذإ يعين أأن درجة إملوإفقة متثل موإفق بشدة 

 ]1,8- 2,6]  .فهذإ يعين أأن درجة إملوإفقة متثل موإفق 

 ]2,6-3,4]  .مما يعين أأن درجة إملوإفقة متثل حمايد 

 ]3,4-4,2] .هذإ يعين أأن درجة إملوإفقة متثل غري موإفق 

 ]4,2-5[ .يف هذإ إجملال تكون درجة إملوإفقة متثل غري موإفق متاما 

  ثبات أأدإة إلقياس 

(  Cronbach Alpha لقياس مدى ثبات إملقاييس إملس تخدمة مت  إس تخدإم معامل إلثبات )كروبناخ أألفا    

% ويه نس بة جيدة كوهنا أأعىل من إلنس بة 64.1حيث بلغت قميته للتأأكد من مدى إلتناسق إدلإخيل لهذه إلعبارإت. 

 % إلأمر إذلي يعين معدل عالياً للثبات.60إملقبوةل 

I.   :إلتحليل إلوصف  للبياانت إملتعلقة مبحاور إدلرإسة 
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رتدإهئا للباس إل ساليم،  إدلرإسة عينة فرإدأأ  لأرإء إلعام ( إلوصف1إجلدإول ) يشري مدى تأأثري دوإفع إملرإهقة عىل إ 

س تخدإم  إلوسط إحلسايب و الاحنرإف إملعياري  عىل للحصول إل حصايئ إلوصف ، إلتحليل يف معلية إجلدإول هذإومت إ 

 و كذإ إملتوسط إحلسايب  إملرحج دلرجة إملوإفقة كامييل: 

 

 

 

 إحملاور
إملتوسط 

 إحلسايب

الاحنرإف 

اري  إملعي

درجة 

فقة إملوإ
 إلتحليل 

 موإفق 0.28 1.86 إل حتشام

رتدإهئم للبس هو ابدلرجة  إتفقت إلعينة  حمل إدلرإسة أأن إ 

إلأوىل دلإفع إل حتشام وهذإ من خالل إملعدل إلعام 

جامع أأفرإد  1.86للمتوسطات إحلسابية إذلي قدر بـ  و اب 

و عليه اكنت  0.28إلعينة كام يدل الاحنرإف إملعياري 

درجة إملوإفقة عالية ابلنس بة لهذإ إحملور. وهذإ يدل عىل 

أأن أأكرب دإفع إذلي يدفع إملرإهقة ل قتناء إلألبسة هو لهدف 

 سرت إلعورة وإحلياء.

 

 حمايدة 1.06 2.76 إملوضة

رتدإهئم للبس قد ل يكون  إتفقت إلعينة  حمل إدلرإسة أأن إ 

لزإما من أأجل  دإفع إملوضة وهذإ  من خالل إملعدل إلعام إ 

جامع أأفرإد  2.76للمتوسطات إحلسابية إذلي قدر بـ  و اب 

و عليه اكنت  1.06إلعينة كام يدل الاحنرإف إملعياري 

أأكرب درجة يه  درجة إحملايدة لهذإ إحملور. وهذإ يدل عىل 

أأن إملوضة قد ل تكون  دإفع إلوحيد إذلي يدفع إملرإهقة 

منا قد تك  ون هناكل دوإفع أأخرى.ل قتناء إلألبسة وإ 

 0.33 1.76 جذب إل نتياه
موإفق 

 بشدة

إتفقت إلعينة حمل إدلرإسة من خالل إملعدل إلعام 

جامع أأفرإد  1.76للمتوسطات إحلسابية إذلي قدر بـ  و اب 

عىل أأهنم يقتنون  0.33إلعينة كام يدل الاحنرإف إملعياري 

هقة إللباس من أأجل دإفع جذب إل نتباه لأن ابلنس بة للمرإ

أأن ماميزي إلفتاة هو جاذبية مالبسها وأأانقهتا حيث أأن 

إملظهر هو إل نطباع إلأول إذلي يأأخذه إلناس عهنا وعليه 

 اكنت أأكرب درجة يه  درجة إملوإفق بشدة لهذإ إحملور.

   حملاور الدراسة نتائج التحليل اإلحصائي :(1)ول جد
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 موإفق  0.19 2.93 إل نامتء للجامعة

ن دإفع إل نامتء للجامعة هو أأحد إدلوإفع إذلي يؤدي  إ 

قتناء أألبسة وذكل حلهبا أأن ترتدي مالبس  ابملرإهقة حنو إ 

مماثةل ملالبس صديقهتا إملقرابت وكذكل حهبا لال نامتء 

للمجمتع وعدم حهبا ابلظهور خارج إل طار إلعام للجامعة، 

حيث حاجز هذإ إحملور عىل درجة كبرية من إملوإفقة من 

و  2.93خالل معدل عام للمتوسطات إحلسابية إملقدر بـ

حنرإف معياري  .0.19 إ 

 إلزتين

 

 

 موإفق  1.29 2.36

جامل هو إلزتين حيث أأهنا ل  حب إملرإهقة وإملرأأة إ 

تس تطيع إخلروج من إملزنل دون حقيبة يد متوإفقة مع 

إملالبس وإحلدإء مثال ذلكل فا ن فا ن حمور إلزتين قد حاز 

عىل أأعىل درجة موإفقة من قبل إلعينة حمل إدلرإسة مبعدل 

حنرإف معياري  2.36بية عام للمتوسطات إحلسا  .1.29وإ 

مصادر 

إملوضة 

 )إلقدوة(

 موإفق  0.62 2.33

قتناء إملالبس   إتفقت إلعينة  حمل إدلرإسة أأهنم يقومون اب 

من أأجل دإفع إل قتدإء ابملمثالت أأو إملديعات من خالل 

إلأنرتنت أأو إلتلفزيون أأوجمالت إملوضة أأو حَّت إل قتدإء 

حدي إملدرسات  وقد تبني هذ إ من خالل إملعدل إلعام اب 

جامع أأفرإد  2.33للمتوسطات إحلسابية إذلي قدر بـ  و اب 

و عليه اكنت  0.62إلعينة كام يدل الاحنرإف إملعياري 

 أأكرب درجة يه  درجة إملوإفقة لهذإ إحملور. 

إحلجاب 

 إل ساليم
 موإفق  0.59 2.20

لقد أأدلت إلعينة حمل إدلرإسة عىل أأهنا يف معظم إلأحيان 

رتدإء إحلجاب إل ساليم وفقا للضوإبط تقو  م إملرإهقات اب 

إلرشعية وذكل من خالل معدل عام للمتوسطات 

، كام يدل إل حنرإف إملعياري 2.20إحلسابية إذلي قدر بـ

 وعليه اكنت درجة إملوإفقة يه أأكرب درجة. 0.59

 

II. :حتليل وتفسري ووصف فرضيات إدلرإسة 

عطاء أأجل من     حصائية عىل أأن دوإفع  إليت إلرئيس ية إلفرضية حصة بشأأن دقيق قرإر إ  مفادها يوجد أأثر دو دلةل إ 

جتاه  لبس إحلجاب إل ساليم. جتاه لبس وإملوضة يدمع سلوكها إ   إملرإهقات إ 

 ويتفرع مهنا إلفرضيات إل تية: 

  ختبار إلفرضيات  :إ 
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حصائية عىل أأن دإفع إل حتشام ذلي إملرإهقة هو إذلي يدمع -1 رتدإء يوجد أأثر دو دلةل إ  جتاه إ   سلوكها إ 

 إحلجاب إل ساليم

جتاه  -2 حصائية عىل أأن دإفع إملوضة ومصادرها ذلي إملرإهقة هو إذلي يدمع سلوكها إ  يوجد أأثر دو دلةل إ 

رتدإء إحلجاب إل ساليم  إ 

جتاه  -3 حصائية عىل أأن دإفع إلزتين وجذب ل نتباه ذلي إملرإهقة هو إذلي يدمع سلوكها إ  يوجد أأثر دو دلةل إ 

رتدإ  ء إحلجاب إل ساليمإ 

رتدإء  -4 جتاه إ  حصائية عىل أأن دإفع إل نامتء للجامعة ذلي إملرإهقة هو إذلي يدمع سلوكها إ  يوجد أأثر دو دلةل إ 

 إحلجاب إل ساليم.

 نتاجئ إختبار إلفرضية إلفرعية إلأوىل : .1

رتدإهئH0فرضية إلعدم ا إحلجاب : عدم وجود فروق معنوية يف تأأثري دإفع إل حتشام ذلي إملرإهقة عىل إ 

 إل ساليم.

رتدإهئا إحلجاب إل ساليم.H1:فرضية إلوجود   وجود فروق معنوية يف تأأثري دإفع إل حتشام ذلي إملرإهقة عىل إ 

و   One Sample Testمت لقد مت إس تخدإم إختبار الاحندإر إلبس يط  ولختبار حصة هذه إلفرضية 

إلفروق إملعنوية يف تأأثري تأأثري دإفع إل حتشام ، لقياس  anova one wayإختبار حتليل إلتباين الاحادي 

رتدإهئا إحلجاب إل ساليم.  ذلي إملرإهقة عىل إ 

ذإ اكنت 2وإلنتاجئ مبينة يف إجلدول )  value ≤α (، حيث تنص قاعدة إلقرإر عىل أأنه يمت قبول إلفرضية إ لعدمية إ 

P-  ذإ اكنت  ≥ P-valu e .  αوترفض إلفرضية إلعدمية إ 

F   إحملسوبة F  إجلدولية SIG   نتيجة إلفرضية إلعدمية R 

 0.010 قبول 0.23 4,17 1.428

 

 

 

حصائية عند مس توى )  (0.05* ذإت دلةل إ 

 3.94(=1-148عند درجة حرية ) Fقمية 

حملور SIG :0.010و إملمتثل يف  يتضح من خالل إلنتاجئ إلهنائية إلوإردة من إجلدول أأن قمية مس توى إدللةل )إملعنوية(

إجلدولية مما يعين ثبات إلفرضية إلعدم،  Fإحملسوبة أأقل من قمية  Fو قمية  0.05ل حتشام أأكرب من مس توى إدللةل إ

رتدإء إحلجاب r:0.98-وهذإ ما يدمعه معامل إل رتباط رتباط بني حمور إل حتشام وإ  ، حيث أأنه ل يوجد إ 

رتدإء إحلجاب إل ساليم إل ساليم،إي أأن دإفع إل حتشام مل يكن هو إدلإفع إلوحيد وإلقو  ي إذلي يودي ابملرإهقة حنو إ 

 وهناك دوإفع أأخرى أأمه تؤدي هبم ل رتدإئه.

انية:  لث  إختبار إلفرضية إلفرعية إ

إرتداء احلجاب اإلسالمي.على دافع اإلحتشام ية لتأثري الفروق املعنو  (:2اجلدول )  
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رتدإهئا إحلجاب H0فرضيةإلعدم : عدم وجود فروق معنوية يف تأأثري دإفع إملوضة ومصادرها ذلي إملرإهقة عىل إ 

 إل ساليم. 

رتدإهئا إحلجاب  وجود فروق  H1:فرضيةإلوجود معنوية يف تأأثري دإفع إملوضة ومصادرها ذلي إملرإهقة عىل إ 

 إل ساليم. 

ىل إختبار إلتباين إلأحادي )  0.05عند مس توى معنوية  ىل إلربانمج ANOVA، فقد مت إللجوء إ  (، وابلستناد إ 

 ( إليت اكنت أأمه نتاجئه موحضة يف إجلدول إلتايلSPSSإل حصايئ )

F  إحملسوبة F جلدوليةإ SIG نتيجة إلفرضية إلعدمية R 

 0.264 رفض 0.00 3.94 53.107

 

 

حصائية عند مس توى )  (0.05* ذإت دلةل إ 

 3.94(=1-148عند درجة حرية ) Fقمية 

وقمية  0.05دلإفع إملوضة ومصادرها أأقل من مس توى إدللةل SIG :0.00يبني إجلدول أأن قمية مس توى إدللةل إملمتثةل 

F أأكرب من قمية  إحملسوبةF  إجلدولية مما يعين رفض فرضية إلعدم، أأي أأهنا توجد فروق معنوية يف تأأثري دوإفع إملوضة

رتدإء إحلجاب  رتدإء إحلجاب إل ساليم.  وهذإ ما يبينه معامل إل رتباط بني دإفع إملوضة ومصادرها وإ  ومصادرها عىل إ 

رتباط بريسون يف رتباط قوي بني إملوضة و إحلجاب وهذإ يدل   r:**0.514حيث متثل معامل إ  عىل أأن هناك إ 

ىل أأن دوإفع إملوضة ومصادرها يه من إدلوإفع  إل ساليم ابلنس بة للعينة إملس تقصات وحسب إلنتاجئ إملقدمة نشري إ 

رتدإهئا للحجاب إل ساليم نظرإ لضعف خشصهيا وهذإ ما يدل عىل أأن إملرإهقة  قتناهئا وإ  إلأوىل وإملهمة للمرإهقة يف إ 

ثر برسعة ابملوضة وإلقدوة من خالل إلتلفزيون أأو إل نرتنت أأو غريها. نظرإ لتعرضها ملوجات إملوضة وهذإ ما تربهنه تتأأ 

  إلعينة حمل إدلرإسة.

 إختبار إلفرضية إلفرعية إلثالثة : 3

 فرضيةإلعدمH0 عدم وجود فروق معنوية يف تأأثري دإفع إلزتين وجذب إل نتباه ذلي إملرإهقة عىل :

رتدإهئ  ا إحلجاب إل ساليم. إ 

 فرضية إلوجود:H1 وجود فروق معنوية يف تأأثري دإفع إلزتين وجذب إل نتباه ذلي إملرإهقة عىل

رتدإهئا إحلجاب إل ساليم.  إ 

F  إحملسوبة F إجلدولية SIG نتيجة إلفرضية إلعدمية R 

 0.20 رفض 0.00 3.94 37.780

 

 

حصائية عند مس توى )  (0.05* ذإت دلةل إ 

.إرتداء احلجاب اإلسالميعلى  دافع املوضة ومصادرهاالفروق املعنوية لتأثري  (:3اجلدول )  
 

دافع التزين وجذب اإلنتباه على إرتداء احلجاب.الفروق املعنوية لتأثري  (:4اجلدول )  
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 3.94(=1-148عند درجة حرية ) Fقمية 

 0.05دلوإفع إلزتين وجذب إل نتباه أأقل من مس توى إدللةل SIG :0.00يبني إجلدول أأن قمية مس توى إدللةل إملمتثةل 

إجلدولية مما يعين رفض فرضية إلعدم، أأي أأن هناك  فوروق معنوية يف تأأثري دوإفع  Fإحملسوبة أأكرب من قمية  Fوقمية 

رتدإء إحلجاب إل ساليم.  وهذإ ما يبينه معامل إل رتباط بني دوإفع إلزتين وجذب إل نتباه  إلزتين وجذب إل   نتباه عىل إ 

رتدإء إحلجاب ومت نبيان ذكل من خال معامل إل رتباط بريسون إملمتثل يف* وهذإ يدل عىل أأن هناك  r:0.451*وإ 

رتباط قوي بني دوإفع إلزتين وجذب إل نتباه ذلي إملرإهقة وإحلج اب إل ساليم ابلنس بة للعينة إملس تقصات وحسب إ 

قتناء  ىل إ  إلنتاجئ إملس تخلصة مت مالحظة أأن إلزتين وجذب إل نتباه من إدلوإفع إملهمة ذلي إملرإهقة إليت تؤدي هبا إ 

رتدإء إحلجاب، حيث أأن حهبا للمتزي وتزين، إل كسسوإرإت وحب إلظهور مبظهر جذإب يلفت إل نتباه هو إدلإفع  وإ 

ثبات نفسها للناس وخصوصا إجملمتع إذلي إذلي ي جتاه إللباس معني مبا أأهنا يف مرحةل إلبحث عن إذلإت وإ  وجه سلوكها إ 

  تعيش فيه.

 . إختبار إلفرضية إلفرعية إلرإبعة :4

رتدإهئا إحلجاب إل ساليم. H0فرضيةإلعدم  : عدم وجود فروق معنوية يف تأأثري دإفع إل نامتء ذلي إملرإهقة عىل إ 

رتدإهئا إحلجاب إل ساليم.H1:إلوجودفرضية   وجود فروق معنوية يف تأأثري دإفع إل نامتء ذلي إملرإهقة عىل إ 

F إحملسوبة F إجلدولية SIG نتيجة إلفرضية إلعدمية R 

 0.146 رفض 0.00 3.94 25.232

 

 

حصائية عند مس توى )  (0.05* ذإت دلةل إ 

 3.94(=1-148عند درجة حرية ) Fقمية 

رتدإء إحلجاب إل ساليم ابلنس بة  ( تبني5)لنتاجئ إملوحضة يف إجلدولمن خالل إ   أأن دإفع إل نامتء للجامعة يؤثر يف إ 

 0.05دلإفع إل نامتء للجامعة أأقل من مس توى إدللةل  SIG :0.00للمرإهقات. حيث أأن قمية مس توى إدللةل إملمتثةل يف 

فض فرضية إلعدم وقبول فرضية إلوجود أأي أأن دإفع إل نامتء إجلدولية مما يعين ر  Fإحملسوبة أأكرب من قمية  Fوقمية 

رتدإء إحلجاب إل ساليم وهذإ ما برهنه كذكل معامل  قتناء وإ  للجامعة ذلي إملرإهقات يؤثر تأأثرإ مبارشإ يف قرإرإهتا حنو إ 

رتباط بريسون إملمتثل يف * رتباط قوي موجب بني دإفع إل نامتء للجامعة وإ   r:0.382*إ  رتدإء إحلجاب أأي أأن هناك إ 

 ابلنس بة للمرإهقات حمل إدلرإسة.  

حصائية عىل أأن  نقبل إلفرضية إلرئيس يةإنطالقا من إلنتاجئ أأعاله            وإليت تنص عىل أأنه يوجد أأثر دو دلةل إ 

جتاه  لبس إحلجاب إل ساليم عند مس توى معنوية  جتاه لبس وإملوضة يدمع سلوكها إ   و هذإ  0.05دوإفع إملرإهقات إ 

 (:5ما يؤكده إجلدول )

 

 إملتغري إملس تقل إملتغري إلتابع

إدلوإفع: إل حتشام، إملوضة  إحلجاب إل ساليم

.دافع اإلنتماء للجماعة على إرتداء احلجاب اإلسالميالفروق املعنوية لتأثري  (:5اجلدول )  
 

.سلوكهم إجتاه إرتدائهم اجلحاب علىدوافع لذي املراهقات الفروق املعنوية لتأثري  (:6اجلدول )  
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حصائية عن  (0.05د مس توى )* ذإت دلةل إ 

 2.46(=145-4عند درجة حرية ) Fقمية 

 :0.00و إملمتثل يف  (أأن قمية مس توى إدللةل )إملعنوية(6يتضح من خالل إلنتاجئ إلهنائية إلوإردة من إجلدول )

SIG و قمية  0.05دلوإفع إملرإهقات أأقل من مس توى إدللةلF  إحملسوبة أأكرب من قميةF  إجلدولية مما يعين رفض

رتدإهئا إحلجاب إل ساليم، وهذإ ما فرض ية إلعدم وقبول فرضية إلوجود، أأي أأن دلوإفع إملرإهقات تأأثري قوي عىل إ 

رتدإء إحلجاب إل ساليم.r:0.287يدمعه معامل إل رتباط بريسون** رتباط بني إدلوإفع وإ   ، حيث أأنه يوجد إ 

 إخلامتة:

وضة وتأأثرمه ابلقدوة ومصادرها وحهبم لال نامتء للجامعة أأثبتت إدلرإسة عىل أأن دوإفع إملرإهقات وخصوصا حهبم للم

وإلزتين وجذب إل نتباه مه أأقوى دوإفع إليت تأأثر تأأثريإ مبارشإ يف سلوكها وذكل نتيجة تعرضها ملوجات إملوضة سوإءإ 

ملمثالت وإملذيعات من إجملمتع إحمليط هبا أأو من خالل متابعة إلتلفزيون أأو الانرتنت أأو غريها... وهذإ ما يعرضها لتأأثر اب

وإملغنيات وإلغرب بشلك عام وقد يؤثر ذكل يف سلوكها بطريقة سلبية، خصوصا وأأهنا متر مبرحةل جد حرجة وقد ل 

رتدإء إحلجاب و إل حتشام وهذإ ما بينته نتاجئ إدلرإسة، حيث أأدلت  تكون عىل درإية اكمةل بضوإبط إل سالم يف إ 

منا حهبا للموضة  إلعينة حمل إدلرإسة أأن إل حتشام ليس رتدإء إحلجاب إل ساليم، وإ  هو إدلإفع إذلي يؤدي هبا ل فتناء وإ 

ومصادرها)إلقدوة( وإلزتين وحب إل نامتء للجامعة و جذب إل نتباه يه إدلوإفع إلقوية إليت تأأثر فهيا وتأأذي هبا ل قتناء 

منا يدل عىل أأن إملرإهقة حمل إدل ن ذل إ  رتدإء إحلجاب إل ساليم. وهذإ إ  رإسة مل تكن عىل درإية اتمة مامعين وإ 

ن اكنت عىل درإية ابلضوبظ إلرشعية للحجاب  إحلجاب إل ساليم وما يه ضوإبط إحلجاب إل ساليم وحيت إ 

منا  رتدإئه لغرض إحلشمة وسرت إلعورة، وإ  رتدإء إحلجاب ليس ابلرضورة يكون إ  تضح أأهنا مقتنعة متاما أأن إ  إل ساليم إ 

وضة إلعرص حيث مت تكيف إحلجاب عىل أأساس إملوضة وموجاهتا للقضاء عىل إلهوية يه مقتنعة بأأن إحلجاب هو م

إل سالمية. لأن معظم إملرإهقات جتدمه غري مثقفات ثقافة دينية حصيحة يف أأمور إللباس وإلزينة، وهذه نقطة ضعف 

س تغاللها أأعدإء إل سالم ضد إملسلمني وإملسل امت من أأجل إلقضاء عىل ابلنس بة للمجمتع إل ساليم عادة ما يقوم اب 

ىل إلتعري و إلفسق  إلهوية إل سالمية وتشويه صورة إملرأأة إملسلمة وإحلياد هبا من طابع إلعفاف وإلسرت وإلرشف إ 

ىل إلسرت وإحلشمة وإلبعد عن إلتعري  مس تغلني عدم وعهيا وهوسها ابملوضة وإلأزايء، فاللباس يف إل سالم هيدف إ 

ىل  وكشف إلعورإت، حَّت تظل إملرأأة هنا هتدف إ  مصونة بعيدة عن إلفتنة وطمع إخلبثاء، أأما إملوضة  إلغري حمتشمة فا 

اثرة إلغرإئز، وإلبعد عن إلسرت وإحلشمة، وذحب إحلياء وإلعفة وإلفضيةل، ونرش إلفتنة بني  إلتعري وكشف إلعورإت وإ 

ىل مجموعة من إجلنسني، وإنتشار إلفساد، حَّت يصبح إلناس عبيدإً لشهوإهتم وغرإئزمه. ولقد تو  صلت إدلرإسة إ 

 إل س تنتاجات وإلتوصيات تمتثل يف:

 . الاس تنتاجات1

مس توى 

 إدللةل

 Rقمية 

 

ومصادرها، إلزتين وجذب  إحملسوبة  Fقمية  إجلدولية Fقمية 

 إل نتباه و إل نامتء للجامعة

0.00 0.549 2.46 44.154 
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 .رتدإء إحلجاب إل ساليم  توصلت نتاجئ إدلرإسة عىل أأن إل حتشام ليس هو إدلإفع إذلي يؤدي ابملرإهقة حنو إ 

 جامعة( مه من بني تشري إدلرإسة عىل أأن إدلوإفع إلأخرى )إملوضة ومصارها، إلزتين وجذب إل نتباه، إل نامتء لل

رتدإء إحلجاب إل ساليم.  إدلوإفع إلأقوى إليت توجه سلوك إملرإهقة حنو إ 

  س تخالص من إدلرإسة حسب إلعينة حمل إدلرإسة أأن إحلجاب مل يبقى كام اكن يف إلسابقة رمز للعفة مت إ 

منا أأصبح موضة إلعرص وأأصبح كذكل أأذإت تسويقية ابدلرجة إلأوىل.  وإلسرت وإل حتشام وإ 

 بني كذكل من إدلرإسة أأن إملرإهقة إملسلمة ليست عىل درإية اتمة ابلضوإبط إلرشعية وإدلينية للحجاب ت

 إلرشع  إل ساليم.

 إلوصيات: .2

  ترس يخ إلثقافة إل سالمية دلي إملرإهقة إملسلمة من خالل تفعيل إلربإمج إدلينية عرب إلتلفزيون وإلرإديو

ىل ذكل.  وإل نرتنت وما إ 

  للمرإهقة إملسلمة عن موإصفات إلزي إل ساليم إملناسب.معل برإمج توعية 

  قيام إملتخصصني يف إلتصممي وتصنيع إملالبس يف إلعامل إل ساليم بوضع تصماميت جديدة تتسم ابحملافظة عىل

ىل جانب حمافظهتا عىل إمجلال وإذلوق إلرفيع.  إلتعالمي إدلينية إخلاصة ابمللبس إ 

 لبسة إل سالم سالمية من أأجل تدعمي إل قتصاد إل ساليم فتح أأسوإق حملية للأ ية إحملافظة مباراكت حملية إ 

 وترس يخ إلهوية إل سالمية.

 قامئة إملرإجع:

لكرمي  -1 لقرأ ن إ  أ ايت من إ

 .2006فلسطني،  -ابمس جرإر، درإسات يف إلفكر إل ساليم، مركز نون لدلرإسات وإلأحباث إلقرأ نية، إلبرية -2

 .1938، 2بوإب إلعرص إجلديد، دإر إلرشوق، طحازم ببالوي، عمل إملس تقبل، عىل أأ  -3

 .2002زينب عبد إحلفيظ فرغيل، إل جتاهات إمللبس ية للش باب، دإر إلفكر إلعريب، إلقاهرة، -4

س يف إل سالم شوبة، '' سلوك إملس هتكل و إملؤسسة إخلدمية '''، إقرتإح منوذج للتطوير، ديوإن إملطبوعات إجلامعية، إملطبعة  -5

 .2006إجلوهرية بقس نطينة،

 .2000علية عابدين، درإسات س يكولوجية إملالبس، دإر إلفكر إلعريب،إلقاهرة، -6

أثري إلبيئية(،إجلزء إلثاين،ديوإن إملطبوعات إجلامعية،إجلزإئر،  -7  .2003عنايب بن عيىس،سلوك إملس هتكل)عوإمل إلتأ

 . 20، ص2005محمد بن أأمحد إ سامعيل إملقدم، أأدةل إحلجاب، دإر إجلوزي،  -8

 إلصميدي، ردينة عامثن يوسف، "سلوك إملس هتكل"، إلطبعة إلأوىل، دإر إملنا ج للنرش و إلتوزيع، ، عامن، أأردن، محمود جامس  -9

2007 . 

شهرابن جابر عبد إلغفار، إل جتاهات إمللبس ية للأطفال إملتخلفني عقليا يف حمافظة إلقاهرة، إملؤمتر إلعريب إلسادس  -10

 . 2001سبمترب 4-2يل،  لال قتصاد إملزنيل، لكية إل قتصاد إملزن

س هتاليك لربة إلأرسة وس بل تفعيل إلوع  إدليين  -11 عبري عبده محمد عيل، عالقة إلعامل إملادي وإلعامل إدليين ابلسلوك إل 

س هتاليك لربة إلأرسة، رساةل دكتورإة، لكية إل قتصاد إملزنيل، جامعة إملنوفية   .2008إل 
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مييل عبد إملالك، أأثر إمللبس يف إلسلوك إل -12 نفيس وإل جامتع ، رساةل ماجيس تري، لكية إل قتصاد إملزنيل، جامعة إ 

 .1973حلون، 

حمدب رزيقة، إلرصإع إلنفيس إل جامتع  للمرإهق إملتدمرس وعالقته بظهور إلقلق)درإسة ميدإنية بولية تزيي   -13

، 25/01/2011زيي وزو، وزو(، رساةل مقدمة لنيل شهادة ماجس تري، عمل إلنفس وعلوم إلرتبية، جامعة مولود معمري ت

 .207ص

هدي إلس يد عبد إلعزيز إلنربإوي، إ حتاهات إملوضة يف ظل إملتغريإت إلعاملية وتأأثريها عىل إجملمتع إملرصي يف إلنصف  -14

 .2008إلثاين من إلقرن إلعرشين، رساةل ماجس تري، لكية إ قتصاد مزنيل، جامعة إملنوفية، 

فتنة إلنساء، دإر إلوطن للنرش، متاح عىل إملوقع إلقسم إلعلم  بدإر إلوطن، إملوضة وإلأزايء -15  
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXrPG6t

NvKAhWI0RQKHWLmDUwQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fd1.islamhouse.com%2Fdata%2Far%2Fih_bo

oks%2Fsingle7%2Far_ftnt_AnNisa_AlMudt_walazya.doc&usg=AFQjCNE3_u0Y55WG-

OXaX0L61WPfhmJz1A&sig2=uV9_teBfHfK5LYyk8crRVg&bvm=bv.113034660,d.d24 
 

16- Pierre Ghaslin, psychoogie de l’adolexent, 2éme edition, paris, 2006. 

17- Debresse M, l’adolexence, P.U.F , paris, 1971. 

 

رتدإء إحلجاب بني إل سالم وإملوضة جتاه إ  س تبيان حول سلوك إملرإهقات إ   إ 

رتدإء إحلجاب بني  جتاه إ  طار حتضري ملدإخةل حتت عنوإن "سلوك إملرإهقات إ  س يديت إلفاضةل: حتية طيبة وبعد يف إ 

مهية إلبالغ ة ل رإئمك وإنطباعاتمك يف جناح هذه إدلرإسة، نأأمل أأن تتكرموإ ابل جابة عىل إل سالم وإملوضة " ونظرإ للأ

جاابت س يحاط ابلرسية إلتامة، ولن يس تخدم  أأس ئةل هذإ الاس تبيان برصإحة اتمة وصدق. علام أأن ما تدلون به من إ 

                 يف غري أأغرإض إلبحث إلعلم .                                                         

ثرإء هذه إدلرإسة.                      شكرإ لمك مس بقا حلسن تعاونمك ومسامهتمك إلقمية يف إ 

 
 

موافق 
 تماما

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 تماما

 االحتشام : االول المحور
 . الرقيق والميكياج الجذابه الموضة مع يتعارض ال الحجاب أن أري -
 . الحجاب ترتدي ال تاةف أصادق ال -
 . المالبس الواسعة تجعلني أكثر راحة أن أري -

 .تريحني أكثر الطويلة المالبس أن أرى - 
 أنا أخجل من إرتداء مالبس ضيقة  -

     

 . الموضة : الثاني المحور
 . الدين تعاليم مع لتتناسب الموضة تغيير يمكن -
 . هاعلي أقبل فال الدين مع الموضة تتفق لم إن -
 خطوط آخر لمعرفة واألزياء الموضة مجالت أتابع -
 هذا أن وأشعر غطاء الشعر تحت من شعري من خصلة أظهر أن أحب -

 . الموضة يتناسب مع
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  شتاء. – صيف  موسم كل جديدة مالبس أشتري -
 . الماضي العام مالبس أرتدي وأنا بالخجل أشعر -

 األنتباه جذب : الثالث المحور
 . لألنظار الجاذبة البراقة األلوان أحب -
 . الغريبة األشكال ذات األكسسوارات أحب -
 . مالبسها جاذبية هو الفتاة يميز ما أهم أن أري -
 . مجتمع أي في أناقة الفتيات أكثر أكون أن أهتم -
  الفرد عن الناس يأخذه أنطباع أول هي المالبس أن أري -

     

 لجماعةل اإلنتماء : الرابع المحور
 . المقربات صديقاتي لمالبس مماثلة مالبس أرتدي أن أحب -
 . المجتمع تقاليد مع تتناسب بحيث مالبسي أختار -
 . واحد زي في وأختي أنا أشترك أن أحب ال -
 . مالبسي جميع في أمي رأي بأخذ أهتم -
 . أحد ينتقدني ال حتي حولي من جميع ترضي التي المالبس أفضل -

     

 . التزين : الخامس رالمحو 
 مالبسي مع متوافقة يد حقيبة بدون المنزل من الخروج أستطيع ال -

 وحذائي
  أناقتي تبرز التي الملبسية القطع أهم من الحذاء أن أري -
 . أصالحها تم قديمة مالبس أرتدي أن أمانع ال -
  بشرتي لون مع تتناسب التي األلوان أختيار علي أحرص -

     

 سادس : مصادر الموضة ) القدوة ( .المحور ال
 أهتم بأن تكون مالبسي تشبه مالبس المذيعات والممثالت. -
أحب أن أعرف آخر صيحات الموضة من خالل األنترنت والقنوات  -

 الفضائية .
 أفضل أن أشتري مالبسي بصحبة أصدقائي ال بصحبة أمي أو أبي . -
 سة .أحب أن أرتدي مالبس مثل أحدي مدرسات المدر  -

     

 المحور السابع: الحجاب اإلسالمي
 ألبس حجاب ومالبس إسالمية ال تتميز باإلسراف و الغالء -
 أنا ألبس الحجاب ألرضي ربي وليس لتفاخر -
 ألبس حجابا بسيطا وليس مزين أو يحمل ألوان فاقعة -
 عادة ما ألبس مالبس فضفاضة  وغير شفاف  -
 .الرجال تشبة مالبس مالبس أرتدي أن أحب ال -
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العوامل المؤثرة على استغالل الفرص التسويقية من خالل قصة سيدنا موسى علية السالم في سورة المائدة من 
 26الى االية 20االية 

 إس تاذ إلتسويق إملساعد  .إدلكتور خادل إلعساف

 2016جامعة إلزرقاء / الاردن 

 إمللخص : 

تغالل إلفرص إلتسويقية يف الاسوإق إملس هتدفة ، وقد هدفت إدلرإسة إىل حتديد إلعوإمل إملؤثرة عىل إس 

هل للعوإمل )إلثقة ، وإملعلومات ، إملبادرة و إلتطور وإلتفوق(  جاءت إدلرإسة لال جابة عىل إلسؤإلني إلتاليني

دور يف إس تغالل إلفرص إلتسويقية ؟ وإلسؤإل إلثاين ما يه إلنتيجة إذإ مل نعرف إلعوإمل إملؤثرة يف إلفرص 

يقية ؟ ولال جابة عن هذين إلسؤإلني مت إس تخدإم إملهنج إلوصف  من خالل إس تعرإض إدلرإسات إلتسو 

إلسابقة ذإت إلصةل والاطار إلنظري ومن هجة هممة وحمورية اكنت من خالل درإسة قصة س يدان موىس 

، وإملعلومات وقد توصلت إدلرإسة إىل أأن  )إلثقة  26إىل الاية 20علية إلسالم يف سورة إملائدة من الاية 

، إملبادرة و إلتطور وإلتفوق( لها دور يف إس تغالل إلفرص إلتسويقية يف الاسوإق رشيطة معرفة الاماكنيات 

إليت تمتتع هبا إملنظمة ، وقد إوصت إدلرإسة إىل رضورة إملبادة وإلتطور ومجع إملعلومات مع إلثقة ابلنجاح 

 ملزية إلتنافس ية .وإلعمل وإلتولك عىل هللا إول وإخرإ حَّت حنقق إ

 إملقدمة

إنبثقت فكرة هذإ إلبحث من خالل قصة س يدان موىس عليه إلسالم يف إلقرإن إلكرمي وإليت تدل عىل مدى 

إهامتم هذة إلنيب ابس تغالل إلفرص إملتاحة إمامه لتحقيق إهدإفة  فوجد إلباحث إن لهذة إلقصة دور ابرز يف 

ل إملؤثرة  يف إس تغالل إلفرص إلتسوقيه ليدخل إىل الاسوإق وحتقيق صنع حماور ميكن الاعامتد علهيا يف إلعوإم

الاهدإف وهنا جيب إلتنويه إىل إن هذإ إلبحث ل يقف عند تفسري إلقرإن ولكن إس تخالص  إلعوإمل إملؤثرة يف 

إس تغالل إلفرص إلتسوقية من خالل فهم إلباحث لالايت ومن خالل فهم نصوص إملفرسين إلسابقني وعليه 

 إلنظر للموضوع لكرث من زإويه : ميكن

 إما من إلزإويه الاوىل :

فان س يدان موىس هو إلنيب إذلي يوىح إليه فاملعلومات إليت دلية يه ويح من هللا تعاىل ، فهي  موثوقة  

ودقيقة وذكل فا ن الاايت اكنت إلوإحضة ابلنس بة ةل اكنت حافزإ إو دإفع لهذة إلنيب إلكرمي ، وهنا تربز مشلكة 

أأن س يدان موىس عليه إلسالم دلية وضوح يف إلرؤية وإلثقة وإليت  ومل تكن موجودة عند قومة إذلين مل يه 

يتفقوإ معه حول الاهدف ، فهدفة إس تغالل الاماكنيات إملتاحة عندة ومن إبرزها إنقاذ  إجملمتع بيامن اكن قومة ل 

 حيملون نفس إلشعور إذلي عند نبهيم .

 إما إلزإوية إلثانية :

mailto:Alserhan@yahoo.com
http://www.gimac.org/


فهي  إلنظرة إلتسوقيه لس تغالل إلفرص إلتسوقيه فهيي حتتاج إىل رضورة معرفة إلبيئه إلتسوقيه وإليت تعترب  

 إلركزية الاوىل للمعلومات إليت ميكن الاس تفادة مهنا يف معرفة نقاط إلقوه وإلضعف وإلتحدايت .  

 

ذإ نظران نظرة متفحصة للقرإن إلكرمي ابايتة إلعظمية جند إهنا حوت مفهوم إلفرص إلتسويقية ، ومن هنا إحببت إن  وإ 

إقدم شيئا ممتزيإ هبذإ إلبحث حول إلعوإمل إملؤثرة عىل إلفرص إلتسويقية وإليت ختلق فرصا هممة وبنائة يف إلصمود 

إمام إملنافسة وإلتقدم وإلتطور، ولكن من خالل إلفهم للبيئة إلتسويقيه من انحية وفهم الاايت إلقرإنية يف سورة 

ائدة وإليت تتحدث عن قصة س يدان موىس عليه إلسالم مع قومه من انحية اثنية  ، و تقدمي منوذج وإحد لهذه إمل

 إلعوإمل إملؤثرة عىل إلفرص إلتسويقية .

 مشلكة إدلرإسة : 

ن  إن إس تغالل إلفرص إلتسويقية  الاس تغالل الامثل جيعل إملنظامت حتقق إهدإفها وإلصمود إمام إملنافسني ، ذكل إ 

مل تس تغل إلفرص إلتسويقية إملتاحة من إلبيئة إللكية أأو إخلارجية مبا متتلكة من نقاط إلقوة إليت حتققها إملنظمة من 

 إلبيئة إجلزئية ، فبالتايل ل بد من إلتعرف عىل إلعوإمل إملؤثرة يف إس تغالل إلفرص إلتسويقية 

الية : لت  وميكن صياغة  مشلكة إدلرإسة ابلس ئةل إ

 إلثقة ، وإملعلومات ، إملبادرة و إلتطور وإلتفوق( دور يف إس تغالل إلفرص إلتسويقية. هل للعوإمل( 

 ما يه إلنتيجة إذإ مل نعرف إلعوإمل إملؤثرة يف إلفرص إلتسويقية ؟ 

 إهدإف إدلرإسة :

 هتدف هذه إدلرإسة إىل ما ييل : 

 حتديد  إلعوإمل إملؤثرة يف إغتنام إلفرص إلتسويقية   -1

 وز إلقرإن وإس تخرإهجا لتحقيق الاهدإف للمنظامت إلتعرف عىل كن -2

 إلتعرف عىل إلنتيجة إذإ مل تكتشف إلعوإمل إملؤثرة عىل إلفرص إلتسويقية . -3

 إلتعرف عىل كيف ميكن إس تغالل هذه إلعوإمل إملؤثرة يف إلفرص إلتسويقية . -4

 حتديد  إدلوإفع ورإء معرفة إلعوإمل إملؤثرة يف إغتنام إلفرص إلتسويقية . -5

 قدمي مادة علمية حتتوي إكرث من زإوية من زوإاي إلعمل تفيد إدلرإسة وإلباحثت -6

مهية إدلرإسة  : أأ

تكـمن إمهية إدلرإسة من خالل إلفهم إلعميق للعوإمـل إملـؤثرة يف إغتنام إلفــرص إلتسويقية ،  وإلعمل 

هذه إدلرإسة هو الاس تفادة عىل حتليل هذه إلعوإمل لتحقيق إملزية إلتنافس ية ، ومن إبرز نقاط الامهية ل

من الاايت إلقرإنية من خالل فهم قصص الانبياء إليت ذكرها هللا يف إلقرإن وكيفية توضيحها يف موضوع 

 إلفرص إلتسويقيه 

 : إدلرإسات إلسابقة

( وإليت اكنت بعنوإن دور وإمهية  الابتاكر إلتكنولويج يف 2012درإسة )بوشقري و قطاف  .1

حتقيق إلتمنية إملس تدإمة ، حيث إكدت إدلرإسة عىل رضورة الاهامتم  خلق مزية تنافس ية حنو 
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ابلقطاع إلصناع  وابلنشاط إلصناع  بعد ظهور إلثورة إلصناعية وإليت نتج عهنا إلكثري من 

إلتطورإت وإلثغرإت عىل مجيع الاصعدة الاقتصادية والاجامتعية يف إدلول إملتقدمة مثل إدلول 

حدة وإلياابن وإليت تعترب من إدلول إلصناعية ، وهذإ ابعتبار إن إلصناعة الاوروبية وإلولايت إملت

 يه من إمه إلقطاعات إليت تعمل عىل حتقيق إلتنمنية الاقتصادية والاجامتعية.

وإعترب إلباحثان إن إلعمل وإلتكنولوجيا هام حمور إلتطور وإلتقدم وإلتغريإت إلكثرية مبا حيقق إلقدرة 

 إلعاملية .إلتنافس ية يف إلسوق 

ذكل إن إلتطور إلتكنولويج يف إلوضع إلرإهن ويف ظل إلتحدايت إلكبرية وإملس تقبليه تعترب من إبرز 

إلعوإمل إملهمة يف حتديث س ياسات إلتصنيع مما لها دور فاعل يف دفع كفائة الانتاجية وابقل تلكفة  

ورإت الاقتصادية إلعاملية يف وخلق إملنافسة بني إملؤسسات ويه إحدى إلتعماميت إليت فرضهتا إلتط

 عاملنا إملعارص.

(   بعنوإن "دور نظام إملعلومات إلتسويق  يف إلتخطيط الاسرتإتيج  2013درإسة ) حلو  .2

 للتسويق حبث تطبيق  يف مرصف إلرإفدين "

جاء هذإ إلبحث لختبار وتشخيص مس توى إمهية نظام إملعلومات وإثرها يف إماكنية تطبيقها 

امتثةل يف مرصف إلرإفدين وحتقيقا لهدف إلبحث فقد مت إختبار فرضيتني رئيس تني يف إلبيئة  إمل

فرد من إملديرين مبس توايت متفاوتة  20عن طريق إملهنجية إلعلمية، حيث مشلت إلعينة 

سؤالا إذ مت معاجلة إلبياانت  33ومجعت إلبياانت وإملعلومات من خالل إستبانة مكونة من 

عدة وسائل إحصائية مهنا إلوسط إحلسايب والاحنرإف إملعياري ومعامل إحصائيا ابلعامتد عىل 

نظام إملعلومات إلتسويقية إسهم وإبرز إلنتاجئ إليت توصلت لها هذة إدلرإسة أأن  الاحندإر، 

إسهاما كبريإ يف حتقيق إهدإف إملنشأأة واكن الاسهام الاكرب اكن ل )إجاميل نظام إملعلومات 

إلتسويق  ونظام إلبحوث إلتسويق  ونظام الاس تخبارإت إلتسويق  إلتسويق  ونظام إلتحليل 

الاهامتم إملطلوب للك بعد من إبعاد إلتخطيط الاسرتإتيج  وقد أأوصت إدلرإسة برضورة (.

 للتسويق يف حتقيق إعىل مس توايت الانتاجية .

 ( بعنوإن : 2005درإسة إلزعيب )  .3

 ة إلتسويقيه الاردنية ""تقيمي إلفرص وإلهتديدإت الاسرتإتيجية يف إلبيئ

ابختبار إلهتديدإت الاسرتإتيجية يف إلبيئه إلتسويقيه الاردنية مما وضع إلبحث إمام نتاجئ هممة   تمكن أأمهية إدلرإسة

اكن من إمهها ما يتعلق بتوجيه إلرشاكت مس تقبال حنو إلرتكزي عىل إلفرص إليت تتاح إماهما إكرث من إلهتديدإت 

دلرإسة إىل حتديد ما هو متاح من إلفرص الاسرتإتيجية يف إلبيئة إلتسويقيه الاردنية ، إ حيث هدفتإحملمتةل ، 

وما يمكن فهيا من هتديدإت توإجه تكل إلرشاكت فضال عن حماوةل  وضع إطار معل يرشد و يساعد تكل 

صلت إدلرإسة إىل الادإرإت يف حتليل إلفرص وإلهتديدإت الاسرتإتيجيه مبا يتناسب مع إلبيئة الاردنيه ، وقد تو 

رضورة الاهامتم إلشامل يف خمتلف متغريإت إلبيئة إخلارجية وعدم إلقصور إو إلضعف يف متابعة إحدإها , حيث 
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إن للك مهنا اتثريإت معينة فضال عن دعوة إلرشاكت لالحتفاظ بنظام معلومات حمدث نظرإ لهامتهما لعطاء 

 إشارإت ذإت دلهل عىل ماكمن إلفرص وإلهتديدإت 

 ( وإليت اكنت بعنوإن2007)David ,court ,etlإدلرإسه  .4

Confronting prohferation :A conversation with four senior . marketers , mckinsey 

quarte   

تقدم هذة إدلرإسه مناقشة إلتحدايت وكيفية إلتكيف مع إلبيئة إلتسوقيه إملتغرية ,وذإكل بعد إنشاء وسائل 

جتزئة الاسوإق مع إلكفاءة إلعالية فهيا ، حيث مت الالتقاء مع كبار إخملتصني يف جمال إلتسويق  الاعالم إجلديدة و 

،لوكيان ، اكرسرتغ ، وايهو وعند إدلرإسة مت إلتوصل إىل إن إلوصول إىل إلعمالء  زس تور تمن وول مار 

ية جديدة تعزز إملرونة إلتنظميية ابلطرق إلتقليدية بدأأت ابلتالك والانقرإض ، بيامن حاليا جيري إنشاء فرص تسوق

وإلقدرة وإلتناسق، وحاولت هذة إدلرإسه معرفة كيف ميكن أأن تتكيف  إلرشاكت إلصغرية عند حدوث اكرثة 

,وقد توصلت إدلرإسه إىل رضورة إلتكيف مع إلظروف إملس تجدة  حيث إن إلكوإرث تؤثر بشلك كبري عىل 

 أأ وصغري  عىل إلسعر و إلرتوجي .إملنتج وإلتوزيع ، بيامن اكن إلتاثري هامش ي

وقد إوصت إدلرإسه إن إملوإرد وإلبيئه إليت عادة ما تكون دإخليا فانه جيب إلنظر إىل نطاق إلس يطرة  إخلاريج 

 إكرث بفرصة من إلهتديد ابمس إلتسويق ميكن إن تتاخذ خطوإت مدروسة لبناء وتعزيز إلعالقات معهم . 

 :الاطارإلنظري 

 مقدمة 

موح وحتقيق الاهدإف إلرإمية إىل إلوصول إىل قيادة  إلسوق من إمه ما ميزي إملنظامت  إلناحجة  وإملمتزية يعترب إلط

دإهئا وبرإجمها وإسرتإتيجياهتا  يف إلسوق مما حيقق لها إملزية إلتنافس ية  ،  ولهذإ  اكن لزإما عىل إملنظامت إلناحجة  اب 

رتقبة وإملبنية عىل قوإعد علمية ومدروسة ، حَّت حتافظ عىل إملاكنة إلعالية إغتنام إلفرصة إلتسويقية إملتاحة إحلالية وإمل

 إليت تطمح إلوصول إلهيا.

حتقق إلفرص إلتسويقية  إلنجاح للمنظامت يف حال إس تطاعت إملنظمة الاس تغالل الامثل لهذة إلفرصة إلتسويقية 

( برضورة حتقق رشطني أأوهلام أأن تكون هذة 2012ابلوقت وإلزمان إملناس بني ، ولكن كام يذكر )إلعالق وإلعبديل 

 إلفرصة متوإفقة مع أأهدإف إملنظمة وهماهما وإلثاين هو توفر الاماكنيات لس تغالل هذة إلفرصة .

 إلفرص إلتسويقية :

يف إلبدإية لبد من تقدمي تعريف للفرص إلتسويقية حيث مت تعريفها ابهنا "عبارة عن جمال جذب معني ميكن 

 (  2012) إلس يد , “خالل إحتياجاهتا ببعض إجلهود إلتسويقيه إليت حتقق مزإاي تنافس ية . إملنظمة من 

 منو إملنظامت ابغتنام إلفرص إلتسويقية :

منو إإملنظامت ميكن إعتبارها تفسريإ نوعيا من انحية إجيابية ويمت عىل إساس مس توى إلهيالك والانشطة . ومبعىن 

ظهر لنا إمهية إلمنو يف حياة إملنظامت لهنا رشط إسايس لبقاء إملنظمة يف إلسوق يك إخرر فا ن إملنظامت ذوإت إلمنو ت

 .  (2011يتكون وس يةل للحفاظ عىل إلقدرة إلتنافس ية لها )حريش ، 
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( إن عىل  لك منظمة  إلسع  إىل حتقيق إلتفوق إلتنافيس ، 2012ومن انحية أأخرى يؤكد إلباحثني ) طالب , غايل 

جيب إن جتهتد يف إمتالك إلقدرإت إلتنافس ية ملوإهجة إلتحدايت إلتنافس ية يف ظل ظروف إملنافسة كام إن إملنظمة 

 إلعاملية .

تعترب  معلية إلرصد وإملرإجع إخلارجية  معلية هممة يف توليد إملعلومات وما يطرأأ علهيا من حتليالت رضورية للمنظمة . 

صها من إجل تطوير إسرتإتيجية تسويقية انحجة  ، فهي  تعمل ليك تبدأأ بتحديد إجلوإنب إلرئيس ية إليت جيب تشخي

عىل حتليل إلبنية إدلإخلية وإخلارجية وإملوإزنة بني نقاط إلقوة وإلضعف من هجة وإلفرص وإلتحدايت من هجة  

 ( 2012إخرى)إلعبادي , وإخرون

م ابس تخدإم إلتقنيات ( إن إملنظامت تبحث دوما عن ظروف إبدإعية والاهامتnave  2012,ومن هجتة يؤكد )

 إحلديثة إملوإهجة حنو حتدي معليات الاعامل.

ومن هنا ميكن لنا بيان أأن الادإرة إليت تبحث عن إلتطوير وإلتقدم و إلتغيري يف هيلكها جيب أأن تكون ذإت إبعاد 

قها خالل فرتة وخلفية وإختيار رؤيه وإسع إلنطاق لتمنو عرب إلزمن فتسترشف إفاق إملس تقبل إملنشود ، وميكن حتقي

زمنية معينه ورمبا طويةل من خالل صيغة إلوإقع لتحقيق إمال إملس تقبل ومن هنا فان حتقيق دمع إملرإكز إلتنافس يه 

لزايدة قدرة إملنظمه عىل موإهجة إلظروف إلتنافس ية وختصيص إملوإرد والاماكنيات إملتاحة ابلطريقة الاكثرث فاعلية 

ة ، وهذإ إلتفكري إملس تقبيل يوفر فرص إملشاركة جبميع إملس توايت الادإرية يف  ومبا يتناسب مع إحتياجات إملنظم

 (. 2014إلتخطيط وتنفيذ إهدإف إملنظمة وابلتايل رفع قدرإت إلفرد إلعامل ابملنظمة  )موىس ،إخلفايج 

 (:2014ومعوما ، فان حتديد إلفرص إلتسويقية يؤكد إحلقائق الاساس ية إلتالية )معال

و فشل إملؤسسة يعمتد بشلك كبري عىل إلكيفية إليت تدرك هبا الادإرة إلفرص إلتسويقية إملتاحة يف إن جناح إ-1

 إلسوق .

إن إملؤسسة ل تعمل يف فرإغ وتعترب إلسوق نقطة إلبدإية لي هجد تقوم به وتتاثر هذه إلسوق بعدد كبري من  -2

 إلعوإمل إلبيئية إخملتلفة 

 إملتبادل من إملؤسسة وإلبيئه إليت توجد فهيا . توجد درجة عالية من إلتاثري -3

إن إلعوإمل إلبيئية قد تسامه إحياان يف حتقيق إلنجاح إلكبري للمؤسسة ، كام إهنا يف إلوقت نفسه  ميكن إن تكون -4

 سببا فامي ينتاب إملؤسسة من حالت إلفشل . 

إجملندة من طرف إملنافسني يه إلعوإمل الاساس ية  ول شك إن إفضل إلعوإمل إليت ميكن الاعامتد علهيا ملوإهجة إلقوة

للنجاح .فاملؤسسة تبحث من بني عوإملها لتحقيق إلنجاح ابلشلك إذلي ميكهنا من إلتصدي للمنافسني ، إو تفادهيم 

 حيث ل يصيهبا مهنم رضر بل ،  وإن إمكن ذكل إهنا حتول إلهتديد إىل فرص .

 تصنيف قدرإت إملنظامت:  

همة يف إس تغالل إلفرص إلتسويقة هو إلنظر يف إماكنيات وقدرإت إملنظامت مبا يتناسب معها وهنا من الامور إمل

 : 54-52( ص ص  2011ميكن أأن تقسم قدرإت إملنظامت إىل نوعني )حريش 

إلقدرإت إدلنيا : ويه إحلد الادين من إلقدرإت إليت جيب إن متتلكها إملؤسسة إذإ إرإدت إن تدخل جمال نشاط 

 وتسمى إيضا هذه إلقدرإت قدرإت إلعتبة.  معني،
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 وإلنوع إلثاين يه إلقدرإت الاسرتإتيجية: و يه تكل إلقدرإت إليت متكن إملؤسسة من تكوين إملزية إلتنافس ية.

ذن تشخيص ما يتوفر دلى إملؤسسة من قدرإت تس تطيع الاعامتد علهيا  يقصد بتشخيص إلقدرإت الاسرتإتيجية إ 

 وض معركه إملنافسة ول هيمت بقدرإت إلعتبة لهنا ماخوذه مضنيا بعني الاعتبار.لبناء مزية تنافس ية وخ

ويف هذإ إلصدد ل بد إن ننتبه إىل إمهية إملوإرد إلفردية إليت متكن إملؤسسة من تكوين مزية تنافس ية غري قابةل للتقليد 

 من طرف إملنافسني ول للتحويل لن إملؤسسة يه إلوحيدة إليت تمتتلكها 

 وإئد إملعلومات يف إس تغالل إلفرص إلتسويقية : ف

 (2010ميكن إجامل فوإئد إملعلومات ابلنقاط إلتالية )إلساكرنة، 

  تقوية إلوضع إلتنافيس للموسسة إو إلرشكة . .1

  .حتسني إلكفاءة  2

  .رفع مس توى الانتاجية  3

   .متكني إملدرإء من ختصيص وقت إكرب للمهام الاسرتإجتية 4

  ماكنية درإسة ومعاجلة إملشالكت إلكبرية وإلعقدة توفري إ 5

   إملساعدة يف تنفيذ إلقرإرإت 6

   إجناز إملهامم الادإرية إخملتلفة  7

   مساعدة الادإرة يف إلتعرف ع إلفرص والاس تجابة لها برسعه إكرب 8

  تقدمي خدمات جديدة إفضل  9

  زايدة إلعائدإت 10

  ختفيض إلتاكليف  11

  جديدة إو إسوإق جديدة فتح فرص  12

  حتقق نتاجئ مذهةل لقت وقت وهجد وتلكفة ممكنة  13

  إشرتإك مجيع الادإرإت يف إملؤسسات بشلك مبارش يف هذإ إلنظام وتطويرة  14

 (26إىل  20قصة س يدان موىس علية إلسالم يف سورة إملائدة : الاايت من )

س تغالل إلفرص إملتاحة دلية )إن حص إلتعبري( ، بطريقة الاقناع تتلكم الاايت عن س يدان موىس إلقائد إحلريص عىل إ

حيث بدأأ بذكر نقاط إلقوة إليت ميتلكها قومة وإليت ميكن الاس تفادة مهنا فقال هلم أأن إلنجاح هو لنا مجيعا من خالل 

مة هللا عليمك ( ومن قوةل )اي قوم ( أأي حنن مبرشوعنا إذلي نريدة هو هدفنا فأأان منمك وإنمت مين ، وإضاف )أأذكروإ نع

هذة إلنعم أأول جعل فيمك إنبياء واثنيا جعلمك ملواك واثلثا إاتمك مامل يؤت إحدإ من إلعاملني . فهذة إلنقاط يه نقاط قوة 

جيب إس تغاللها لتحقيق إلتوسع وحتقيق إملزية إلتنافس ية ، ول زإل ينادهيم ايقوم ولكن بطريقة معلية وإحضة وحتمل 

الل إلفرص إلتسويقية )إلثقة ابملرشوع والاميان بة ، إملعلومات إملتوفرة دلية ل سترشإف إملس تقبل معها عوإمل إس تغ

، وإملبادرة لغتنام إلفرص ، وإلتطور وإلتفوق (وقد مت إكتشافها من قوةل )إدخلوإ الارض إملقدسة إليت كتب هللا لمك 

نة مل إن مل   تس تغل فالنتيجة إحلمتية يه )فتنقلبوإ خارسين( . ( ، فهي  ملن يس تحقها ويس تغل إغتناهما ، وعقب اب 
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إملعلومات إليت دلى هذإ إلنيب إلكرمي يه دقيقة ولكن أأي خطوة أأو مرشوع جديد ينتابة بعض إخملاطر وقد جتىل 

هذإ عند قومة )إن فهيا قوما جبارين وإان لن ندخلها حَّت خيرجوإ مهنا فا ن خيرجوإ مهنا فا ان دإخلون( ، ولكن بنظرة 

تسويقية ممتعنة هل يعقل أأن خيرج إملنافس من إلسوق ليك ندخل إلسوق ؟ فاغتنام إلفرص حيتوي عىل خماطر 

ولكن عندما تكون )إملعلومات وإلثقة  وإملبادرة وإلتطور وإلتفوق ( متحققة فالنجاح حليف إملنظامت ،وهنا ل بد من 

ملدير إذلي دلية إلعزمية عىل إغتنام إلفرص إملتاحة ل بد وإن ذكر أأن الادإرة ل تعمل وحدها وإمنا ابلعاملني فهيا ، فا

ختلق قاعدة للنجاح ، ولكن قومة وإذلين إمسينامه إلعاملني إن حص إلتعبري من إلنوع إلتقليدي وإلصعب وإذلي ل حيب 

مجلع برز صوت إلتغيري لضعف إميانة وتبدل إحلس عندمه إرصوإ إرصإرإ كبريإ عىل عدم إدلخول ، ولكن من بني هذإ إ

همم وإعطاان قاعدة هممة )إدخلوإ علهيم إلباب ( وإليت جاءت نتيجة إملبادرة وإلثقة وإلتطور من خالل إملعلومات 

إملتوفرة دلهيم وإقتناعهم بصحة هذإ إلنيب إلكرمي ، مفن أأرإد إلتطور ل بد من إن يدخل إلباب فأأنت ل تعرف ما 

املا جديد وفية من إخلريإت ما فية وإلنتيجة إحلمتية يه )فانمك غالبون( خلف إلباب الا إن فتحتة ودخلت فرتى ع

 وهذإ بعد إلتولك عىل هللا وإلثقة به )وعىل فتولكوإ إن كنمت مؤمنني(.

 إلنتاجئ وإلتوصيات : 

إملبادرة يه من أأساس يات إس تغالل إلفرص وإقتناصها ، حيث إن هللا تعاىل قد ذكرها يف غري موضع من إلقرإن -

( ومرة بقوةل 21( ومرة بقوةل تعاىل وسابقوإ )سورة إحلديد إية 133ثنا علهيا )وسارعوإ  )سورة إل معرإن إية وح

 (148تعاىل فاستبقوإ )سورة إلبقرة 

ماكنيات إملنظمة من إلعوإمل إملهمة يف إس تغالل إلفرص إلتسويقية  -  إملعلومات إليت متتلكها عن إ 

 همم من عوإمل إس تغالل إلفرص إلتسويقية .إلثقة ابلهدإف والادإرة عامل  -

 معلية إلتطور وموإكبة إجلديد عامل ابرز من عوإمل إس تغالل إلفرص . -

الاس مترإر ابلتقدم حيتاج إىل إلتفوق عىل إملنافسني من خالل الاعامتد عىل إلعوإمل إلتكنولوجية وإليت تزيد من  -

 الانتاجية وتقليل إلتاكليف  .

 تطور من إلعوإمل إدلإفعة ل س تغالل إلفرص إلتسويقية .نظم إملعلومات إمل-

 فهم إلبيئة إلتيسويقية إملتغرية وإلتكيف معها جزء ل ميكن إغفاةل يف إس تغالل إلفرص إلتسويقية  -

 إس تغالل إلفرص إلتسويقية حيتاج إىل إتباع طرق إبدإعية وغري تقليدية لتحقيق إملزية إلتنافس ية  -

 إلتوصيات: 

 حيد إلتوهجات وإلتطلعات بني إملدرإء وإلعاملني حنو حتقيق الاهدإف . رضورة تو  -

 جيب ذكر نقاط إلقوة إليت متتلكها إملنظمة للعاملني  ابعتبارها حافزإ ل س تغالل إلفرص إلتسويقية . -

 جيب إتباع إلتطور يف إس تغالل إلفرص إلتسويقية وإليت ل ميكن إلتكهن هبا من قبل إملنافسني . -

 مبدأأ إملبادرة يف إغتنام إلفرص . جيب إتباع -

جيب إتباع نظام علم  حديث للمعلومات يوإكب إلتطورإت حَّت يمت إس تغالل إلفرص إلتسويقية  -

 الاس تغالل الامثل .
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 إملرإجع 

 إلقرإن إلكرمي  -

 (، إدإرة إلتسويق ، دإر زهرإن للنرش وإلتوزيع، الاردن 2012إلعبديل ،حقطان و إلعالق ،بشري ،) -

( دور وإمهية الابتاكر إلتكنلويج يف خلق إلبيئة  إلتنافس ية : حنو ختصيص إلتمنية   2012 (, إميان , قطاق , ليىل ,بوش نقري -

 .48-29، ص ص 7إملس تدإمة، جمةل درإسات وإحباث ،جامعة إجللفة ، إجلزإئر ، إلعدد

سرتإتيج  للتسويق حبث تطبيق  يف (، دور نظم إملعلومات إلتسويقية يف إلتخطيط الا2013إحللو، س ناء حسن، ) -    

 مصارف إلرإفدين , جمهل لكية بغدإد للعلوم الاقتصادية , إلعدد إلرإبع وإلثالثون .

( ، تقيمي إلفرص وإلهتديدإت الاسرتإتيجية يف إلبيئه إلتسويقيه الاردنية ، درإسات للعلوم الادإرية 2005إلزعيب ،حسن عيل ،) -

  101ــ77إلعدد  صـــ 32،جمدل 

 47, ص 1( , إسس إلتسويق  ,  مؤسسة إلورق للنرش وإلتوزيع , ط 2012إلس يد , محمد إمني  ) -

 9-20, ص 1( , الادإرة الاسرتإتيحية مؤسسة إلورإق للنرش وإلتوزيع , الاردن , ط2011حريش ، عيىس , )-

إملنظامت يف الالفية إلثانية , مؤسسة إلورإق ( , الادإرة الاسرتإتيجية إملس تدإمة مدخل لدإرة 2012إلعبادي , هامش وإخرون ) -

 293, ص 1للنرش وإلتوزيع , الاردن ط

( , إملزية إلتنافس ية وفق منظور إسرتإتيجية إلتغيري إلتنظمي  , دإر إلورإق للنرش  2014موىس , عز إدلين , إخلفايج , نعمه  , )  -

 24ص  1وإلتوزيع , ط

 118رتإتيجيه إلعمليات الاس بعتات إلتنافس ية , دإر إليازوري ط الاول ص إس 2012طالب , عالء , غايل , حسني .  -

 47،  ص 2(، إدإرة إلتسويق , مدخل الاسرتإتيجية إملتاكمةل ط2014إملعال، انيج، ) -

 54ــ52(مرجع س بق ذكرة  ص ص ـ2011حريش ،عيىس ،) -

 .389ىل ، دإر إملسرية للنرش وإلتوزيع ،ص ( ،إلتخطيط الاسرتإتيج  ،إلطبعة  الاو2010إلساكرنة ،بالل خلف ، ) -

-David ,court ,etl,(2007) ,Confronting prohferation :A conversation with four senior . marketers 

, mckinsey quarte  ,issue3 ,pp18-27 

-Nave ,(2012) , how to compare six, sigma ,leah , out the ory of constraints ,qualitu prorrees 35 

, (3) pp73-78 
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 أثر نظم المعلومات اإلداريه على تطوير ورفع كفاءة أداء العاملين في مديرية التربيه والتعليم في لواء الرمثا

 د. محمد عيىس إلزعيب
 رئيس قسم نظم إملعلومات الادإرية / جامعة إربد الاهلية

abu4212@yahoo.com  Mzoubi@inu.edu.jo ,  

 ملخص إلبحث 

( يف إلعرص إحلارض من أأمه الاجنازإت Management Information Systemتعترب نظم إملعلومات الادإريه )

وإملتاكمهل يف إلوقت إملناسب لعموم  إليت حتققت يف جمال إلعمل أأل دإري ,وذكل ابل عامتد عىل توفري إملعلومات إملوثوقه

إملس تفيدين من نظم إملعلومات الادإريه بشلك عام, هدفت هذه إدلرإسه إىل إلتعرف عىل أأثر نظم إملعلومات 

الادإريه عىل تطوير ورفع كفاءة إدإء إلعاملني يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا ولتحقيق أأهدإف إدلرإسه مت 

فقرة لعرض مجيع إلبياانت وقياس متغريإت إدلرإسه. ولقد مت توزيع أأل ستبانه  ( 20إستبانة تتكون من )تصممي وتطوير 

( للقيام SPSS( إستبانه ومت الاعامتد عىل إحلزمه أأل حصائيه )40( إسرتجع مهنا )45) عىل أأفرإد إلعينه إلبالغ عددها

حتليل  مقياس أأل حصاء إلوصف ، إل حصائيه إلتاليه :ابلتحليل أأل حصايئ لهذه إدلرإسه وذكل ابس تخدإم أألأساليب 

معامل الارتباط س يربمان وحتليل إلتباين، توصلت إدلرإسه إىل عدة نتاجئ أأمهها عدم وجود أأثر ذو  أأل حندإر إملتحدد،

حصائيه ملتطلبات إدإرة نظم إملعلومات الادإريه )تقيمي الادإء إلوظيف  للنظام وتطوير الادإء إلوظيف   للنظام دلهل إ 

وإملس تلزمات إلبرشيه( عىل تطوير ورفع كفاءة إدإء إلعاملني يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا، عدم وجود 

فروق ذإت دلهل إحصائيه بني تصورإت إملبحوثني حول أأثر نظم إملعلومات الادإريه عىل تطوير ورفع كفاءة إدإء 

لوإء إلرمثا تعزى للمتغريإت إدلميوغرإفيه )إملس توى إلعلم  ،س نوإت إخلربه  إلعاملني يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف

 ،ماكن إلعمل ،إملس توى إلوظيف (.

ىل مجموعة من إلتوصيات أأمهها ماييل :  -وخلصت إدلرإسة إ 

ه رضورة إس مترإرية موإكبة إلتطورإت إلتكنلوجيه يف جمال نظم إملعلومات الادإريه وإحلرص عىل إس تخدإم إلأهجز  -1

 إحلديثه وإلربجميات إملتطوره .

الاهامتم بعقد دورإت للمس تخدمني تتعلق بتكنلوجيا إملعلومات لزايدة إدرإك إملس تخد مني لقدرإت معل إلنظام  -2

 وعدم إلرتكزي عىل كيفية إس تخدإهما فقط 

ملا ذلكل من أأمهية يف  رضورة إ رشإك إلعاملني وإملس تخدمني يف معلية تصممي نظم إملعلومات الادإريه وتطويرها  -3

شعارإلعاملني بأأمهيهتم يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف  حتقيق إلرضا إلنفيس وتقليل إس باب إملقاومه ورفع إلروح إملعنويه وإ 

 لوإء إلرمثا .

اتحة إملعلومات للمس تخدمني من خالل إلنظام مبا يتوإفق مع إحتياجهتم إلوظيفيه وبشلك يكفل  -4 إلعمل عىل إ 

 هما يف جمال إلعمل فقط .إس تخدإ
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 أأول: مقدمة إدلرإسة 

نتيجة للتطورإت إلتكنلوجيصبحت أأنظمة إملعلومات حتتل ماكنه وإسعه ذإت أأمهيه يف لك إجملالت وخاصه يف 

إجملالت الادإريه حبيث تطورإت أأنظمة إملعلومات خبطى رسيعه وحتددت تطبيقاهتا يف مجيع إملس توايت الادإريه 

ذأأهنا متثل تكل أألأنشطه ،هذه الانظمه ك ام ذكرت تعد من أأجنح إلوسائل إليت توإجه هبا إملنظامت حتدايت إلعرص إ 

إملتاكمهل إليت هتدف إىل إحلصول عىل إملعلومات وإملعرفه بوسائل تكنلوجيا ليس تعني هبا إملديرون يف إختاذ إلقرإرإت 

 (.  2005يف إملوإقع إخملتلفه )قندجل  

مه يف إملس توايت إلتشغيليه وإلتكنيكيه والاسرتإتيجيه ،ورإفق هذه إلتطورإت توسع يف فقد إس تخدمت هذه الانظ

جمال إس تخدإم أأنظمة إملعلومات إليت جعلت إلتطبيقات إحلاسوبيه أأحد مكوانهتا إلرئيس يه بغية الاس تفاده من قدرهتا 

ومات يف إملنافع إليت حتققها مثل إملدونه إملعاجليه إلكبريه مبايوإزي تزإيد جحم إملنظامت ،حيث متكن أأمهية نظم إملعل

ضافة إىل إس تخدإهما  ماكنية تقدمي معلومات مفيده ويف إلوقت إملناسب ،إ  وإلرسعه يف الاجناز وتقليل إلتاكليف وإ 

عىل مس توى إلعمليات وأألأنشطه إل دإريه يف إملس توايت إخملتلفه .ولبد أأن نذكر هنا أأبعاد نظم إملعلومات كام عرفها 

ن إحلوإسيب قندجل   وأأخرون بقوهلم أأهنا تشمل عىل أأبعاد ثالث يه إلبعد إل دإري ،وإملنظمه ،وإلبعد إلتكنلويج وإ 

 (. 2005وإلربجميات متثل إلعنارص إلتكنلوجيه فقط لنظام إملعلومات )قندجل  وأأخرون ،

علومات ،متثلت ابس تخدإم كام أأن إملنظامت إلعامة وإخلاصة شهدت نقهل كبريه يف أأنظمة إملعلومات يف إنظمة إمل

إحلاسب وقوإعد إلبياانت وش باكت إل تصال ابل ضافه إىل إلوسائل إلتكنلوجيه إلأخرى إليت سامهت يف وجود نظام 

 (2005معلومات تعمتد بشلك أأسايس عىل إس تخدإم إحلاسب .)قندجل  وأأخرون 

 

:  مشلكة إدلرإسة  اً  اثني

تقيميم الادإء إلوظيف  للنظام وإملس تلزمات الادإريه إلعليا يسعى هذإ إلبحث إىل إلتعرف عىل مدى مالمئة 

وإملس تلزمات إلبرشيه ل حتياجات إلعمل يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا وإيضا إلتعرف عىل مدى فاعلية نظام 

ن خالل معرفة هذإ إملعلومات الادإري فهيا يف تلبية إحتياجات مس تخدميه من إملعلومات إملالمئه لأدإء أألأعامل ،م

إلأثر تس تطيع مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا إلوقوف عىل موإضع إخللل يف نظام إملعلومات الادإري فهيا واب 

لتايل حماوةل عالجه ومن مث نمتكن من تطوير ورفع  كفاءة  إدإء إلعاملني فهيا وميكن  صياغة  إملشلكه  يف إلسؤإل 

 -إلتايل :

أثر نظم إمل ا ""ماأ  علومات إل دإريه عىل تطوير ورفع كفاءة أأدإء إلعاملني يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء إلرمث

 

اً : أأس ئةل إدلرإسه  اثلث

 إلرمثا ؟يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء إلسؤإل أألأول : ما تصورإت إملبحوثني ملس توى تقيمي الادإء إلوظيف  للنظام 

 إلرمثا ؟يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء رإت إملبحوثني ملس توى تطوير الادإء إلوظيف  للنظام إلسؤإل إلثاين : ما تصو 

 إلرمثا ؟الادإريه إلعليا يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء إلسؤإل إلثالث : ما تصورإت إملبحوثني ملس توى إملس تلزمات 
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 مات إلبرشيه يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا ؟ماتصورإت إملبحوثني ملس توى إملس تلز -إلسؤإل إلرإبع :

 رإبعاً : فرضيات إدلرإسة

حصائية عند مس توى إدللةل -إلفرضية إلأوىل: لنظم إملعلومات إل دإرية مبجالهيا (A<=0.05)يوجد أأثر ودلةل إ 

لنظام يف مديرية إلرتبية وإلتعلمي )إملس تلزمات إل دإرية إلعليا وإملس تلزمات إلبرشية( عىل تقيمي  إلأدإء إلوظيف  ل

 يف لوإء إلرمثا.

حصائية عند مس توى إدللةل  -إلفرضية إلثانية: ( لنظم إملعلومات إل دإرية (A<=0.05يوجد أأثر ذو دلةل إ 

مبجالهيا )إملس تلزمات إل دإرية إلعليا وإملس تلزمات إلبرشية( عىل تطوير إلأدإء إلوظيف  للنظام يف مديرية إلرتبية 

 تعلمي يف لوإء إلرمثا.وإل

حصائية بني تصورإت إملبحوثني حول أأثر نظم إملعلومات إل دإرية   -إلفرضية إلثالثة: توجد فروق ذإت دلةل إ 

عىل تطوير ورفع  كفاءة أأدإء إلعاملني يف مديرية إلرتبية وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا، تعزي للمتغريإت إلشخصية 

 إلتعلمي ، س نوإت إخلربة ، ماكن إلعمل ، إملس توى إلوظيف (.وإلوظيفية )إجلنس، إلعمر، إملس توى 

 

مهية إدلرإسة  خامساً : أأ

ن إملتوقع إن تسهم إدلرإسه يف تقيمي نظم إملعلومات الادإريه يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا ،وماتعنيه  -1

ملني ورفع مس توى إلكفاءه من مشالكت  وصعوابت وإلوقوف عىل مدى مالمئة هذه إلنظم لحتياجات إلعا

 وأألأدإء دلهيم.

تعترب درإسة نظم إملعلومات الادإريه يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي  يف لوإء إلرمثا لها أأمهية خاصه كون إملديريه  -2

 تعمتد  بشلك أأسايس يف معلها عىل نظم معلومات إدإريه حديثه.

مه للمرإجعني مما س يعود ابلنفع عىل مديرية من إملتوقع إن تسهم إدلرإسه يف حتسني جودة إخلدمات إملقد -3

 إلرتبيه وجملمتع يف أأن وإحد.

قد تفيد هذه إدلرإسه يف إس تنباط بعض إدلروس إملفيده للباحثني ،حيث ميكن الاعامتد علهيا يف تطوير  -4

 إلبحث يف جمال نظم إملعلومات الادإريه وإلتعرف جوإنهبا إخملتلفة.

لباحث إلأوىل من نوعها إليت تتناول أأثر نظم إملعلومات الادإريه عىل تعترب هذه إدلرإسة يف حدود عمل إ -5

 تطوير ورفع كفاءة أأدإء إلعاملني يف يبءة إلأعامل يف وزإرة إلرتبيه وإلتعلمي .

: أأهدإف إدلرإسة  سادساً

ىل ماييل :  هتدف هذه إدلرإسة إ 

 إلرمثا حنو نظم إملعلومات الادإريه .إلتعرف عىل تصورإت إلعاملني يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء  -1

إلتعرف عىل أأثر نظم إملعلومات الادإريه عىل تطويرورفع كفاءة أأدإء إلعاملني يف مديرية إلرتبيه إلتعلمي يف لوإء  -2

 إلرمثا. 
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 إلتعرف عىل أأثر إملتغريإت إدلميوغرإفيه عىل لك من تصورإت إلعاملني بتقس مي الادإء إلوظيف  للنظام وتطوير -3

 الادإء إلوظيف  للنظام وإملس تلزمات الادإريه إلعليا وإملس تلزمات إلبرشيه يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا .

 إلتعرف عىل مس توى تطوير ورفع كفاءة إدإء إلعاملني يف مديرية إلرتبيه وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا . -4

إلعاملني من خالل تعزيز دور نظم إملعلومات الادإرية يف تقدمي توصيات وإقرتإحات تساعد يف حتسني إدإء  -5

 مديرية إلرتبية وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا؟ 

  

 إل طار إلنظري لدلرإسة

 أأولً :متهيد 

شهد إلعامل يف عرصان إحلايل ثورة تكنلوجية كبرية ،صاحهبا إنفجار كبري للمعلومات، هذه إلثورة إليت حظيت ابهامتم 

جياد إلقدرإت إلتقنيه ملعاجلة وختزين هذإ إلمك إلضخم من إملعلومات ،والاس تفاده إلقصوى مهنا  إلعلامء وإلباحثني يف إ 

،هذه إملعلومات مبا حتوي عليه من ثروة هائهل من إلبياانت إملية وإلوصفية للظوإهر الاقتصاديه ةالاجامتعيه وإلثقافيه 

ىل الاهامتم ابلتطور وغريها متثل ثروة قومية لدلول لتقل عن إلرثوإت إلطبيع ية وإلبرشيه إلأخرى ،هذإ مما دفع إدلول إ 

 إلتكنلويج وإلتقين إذلي نرإه يف عرصان إحلايل .

جياد مايعرف مبجمتع إملعلومات ،هذإإجملمتع إذلي تشغل معليات معاجلة وختزين  ىل إ  ولقد أأدى هذإ إلتطور إلتكنلويج إ 

( وتعترب إملعلومات موردإ رئيس يا من موإرد أأملنظمه 2005.)إلبشابشه, إملعلومات حزيإ كبريإ من إلنشاط إل نساين فيه 

،ومصدرإ همام من مصادر جناهحا ،كام تعتربعامال همام من عوإمل زايدة كفاءة وفاعلية إلأنشطه إل دإريه إخملتلفة ،إلأمر 

يث يساعد إملنظامت عىل إذلي جعل من وجود أأنظمة إملعلومات إل دإريه يف إملنظامت إخملتلفه ذإ أأمهيه خاصة ،ح

(. كام تعد نظم إملعلومات إل دإريه يف إلعرص إحلارض من أأمه 2005)إلبشابشه  إلقيام بأأدإء وظائفها بنجاح وكفاءة عالية

الاجنازإت إليت حتققت يف جمال إلعمل الادإري ،وذكل ابلعامتد عىل إحلس بات الالكرتونيه ،وقوإعد إلبياانت ،وإليت 

ىل توفري إ ملعلومات إملوثوقه وإملتاكمةل ويف إلوقت إملناسب لعموم إملس تفيدين من نظم إملعلومات إل دإريه هتدف إ 

 بشلك عام .

وليك تس تفيد إملنظمة وإلعاملني فهيا من إلتطورإت إلرسيعه لتكنلوجيا إملعلومات وما يصاحهبا من تطور لنظم 

ووظائفها ،وإن تعمل عىل رفع مس توى إلأدإء إلوظيف  إملعلومات إل دإرية إحملوس به ،جيب علهيا أأن تطور أأنشطهتا 

 (. 2005للعاملني فهيا )إلبشابشه, 

اً : إدلرإسات إلسابقة  اثني

 (2006درإسة إملعرش وأ خرون )

ويه بعنوإن أأثر إلعوإمل إلتنظميية وإلتقنية يف تطبيقات نظم إملعلومات إل دإرية: درإسة تطبيقية يف إلقطاع إملرصيف 

 إلأردين.

 292(  موظف إسرتإجع مهنا 486قيق أأهدإف إدلرإسة مت تصممي س بانة وتوزيعها عىل أأفرإد إلعينة إلبالغ عددمه )ولتح

حصائية ملتغري عوإمل إلتقنية متغري إلتنظميية يف تطبيقات نظم  ىل وجود أأثر ذي دلةل إ  إستبانة وتوصلت إدلرإسة إ 
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عاملني و إملس تخدمني يف معليةتصممي أأنظمة ملعلومات معلومات إل دإرية و قد أأوصت إدلرإسة برضورة إ رشإك إل

 إل دإرية وتطويرها.

 ( 2006درإسة إحلسني )

ويه بعنوإن أأثر إلعوإمل إلبرشي إجتاهات إلعاملني عىل تقبل إلعمل مع نظام إلأمتتة إلشامةل يف إملرصف إلتجاري 

ل إلبرشية يف إجتاهات إلعاملني عىل تقبل إلعمل إلسوري وقامت إدلرإسة للتعرف عىل أ اثر إل جيابية و إلسلبية للعوإم

ىل إملهارإت إلفنية و إلتقنية  مع نظام إلأمتتة وهو نظام إس تخدإم إحلاسوب إل يل لترسيع إملهام، كام تطرقت إدلرإسة إ 

فني يف إملطلوبة لتطبيق نظام إلأمتتة إلشامةل ووحضت إلعالقة بني فوإئد تطبيق نظام إلأمتتة و بني طريقة معل إملوظ

 إملرصف.

وإعمتد إلباحث عىل أأساليب إملهنج الاس تنباط  و الاس تقرإيئ و إلأسلوب إمليدإين يف مجع إلبياانت كام طور 

إلباحث إستبانة لغرض إلبحث وقام توزيعها عىل عينة عشوإئية من موظف  إملرصف،كام إس تخدم إلباحث برانمج 

ىل عدة نتاجئ أأمهه دلتياج موظف  إملرصف إىل إلعديد منادلوحيدرإت إلتدريبية  لغرض حتليل لبياانت وتوصل إلباحث إ 

لتطوير أأدإهئم وأأن من أأمه إملعوقات إليت تعيق تطبيق نظام إلأمتتة هو رؤية للموظفني للنظام بأأنه حيد من سلطاهتم 

 وصالحيهتم يف إملرصف.

 Supattra Boonmak (2007:)درإسة 

و نظم إملعلومات عىل كفاءة إلعمل إل دإري، وقد أأعدت إدلرإسة لقياس أأثر  ويه بعنوإن أأثر نظم إملعلومات إل دإرية

دإرة إلرشكة، وعىل إسرتإتيجية إلأعامل فهيا، وقد إعمتدت  نظم إملعلومات إل دإرية وتكنولوحيا إملعلومات عىل كفاءة إ 

اتيالند، وقد إس تخدم  مدير تنفيذي من موؤسسات خمتلفة يف 170إدلرإسة عىل أأسلوب الاستبانة لس تقصاء أ رإء 

 إلباحث يف الاستبانة عدة أأدوإت مهنا إل حصاء إلوصف  و الارتباط و الاحندإر إملتعدد لتقيمي إملعلومات إملس تقصاة.

ىل عدة نتاجئ أأهام، أأن نظم إملعلومات إل دإرية وتكنولوجيا إملعلومات تزيد من فاعلية إملنظمة،  وقد توصلت إدلرإسة إ 

ىل وكفاءة أأدإهئا وحتس ن إلعمل الاسرتإتيج  فهيا، وأأنه لكام اكن الاعامتد عىل إملعلومات أأكرث لكام زإدت إحلاجة إ 

اتكنولوجيا إملعلومات، وأأنه لكام زإد الاعامتد عىل نظم إملعلومات إل دإرية وتكنولوجيا إملعلومات لكام لكام زإدت كفاءة 

 إملؤسسة حنو كفاءة إلأدإء وفعاليته. إملنظمة، وزإدت فاعليهتا ولكام ختسنت ثقافة إلعاملني يف

 إلتعقيب عىل إدلرإسات إلسابقة:

تبني من إس تعرإض إدلرإسات إلسابقة إختالف إلبيئات إليت أأجريت فهيا، وإختالف طبيعة نشاط إملنظامت إليت 

 ت وحتليلها.طبقت علهيا، وتنوع إملتغريإت إليت تناولهتا وتعدد أأساليب إل حصائية إملس تخدمة للحصول عىل إلبياان

ذإ ما  وقد كشفت تكل إدلرإسات عن أأمهية نظم إملعلومات إل دإرية ودورها إلرئيس يف حتقيق رساةل إملنظمة وغايهتا إ 

دإرة إملنظمة، وتوفرت لها إلبيئة  إملناس بة للتطبيق.  إس تخدمت إس تخدإماً سلاميً، وتوفر لها إدلمع إملطلوب من إ 

ت إلسابقة يف أأمهية نظم إملعلومات وأأثرها إلكبري عىل إلأدإء عىل أأمهية إلبعد وقد إتفقت هذه إدلرإسة مع إدلرإسا

 إلتكنولويج لأنظمة إملعلومات.
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( يف تركزيها و حتليلها للمتغريين هام 2005متتاز هذه إدلرإسة عن مجيع إدلرإسات إلسابقة عدإ درإسة )إلسعودي 

ية باكفة أأبعاده من هجة، وتركزيها أأيضاً عىل إملتغري إلتابع إملمتثل يف إملتغري و إملس تقبل إملمتثل يف نظم إملعلومات إل دإر 

 أأدإء رأأينا يف إدلرإسات إلسابقة إلسالف ذكرها.

( يف مجيع متغريإهتا إلتابعة وإملس تقةل، مع متزي هذه إدلرإسة 1994كام وتشرتك هذه إدلرإسة مع درإسة )إلش ناق 

 يف لوإء إلرمثا و إلنظام إملعلومات إل دإري اكمل حيوي وأأسايس يف اكفة أأعاملها.بتطبيقاهتا عىل مديرية إلرتبية وإلتعلمي 

 إل طار إلعميل لدلرإسة

 أأول : جممتع إدلرإسة

( موظف وموظفة 224يتكون جممتع إدلرإسة من مجيع إلعاملني يف مديرية إلرتبية وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا إلبالغ عددمه )

دإرة يعمل مهنم )  ( يف مدإرس لوإء إلرمثا.51يرية إلرتبية و)( يف مد173إ 

:  عينة إدلرإسة اً  اثني

( موظف وموظفة يف مديرية إلرتبية وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا، مت إختيارمه بطريقة 40تكونت عينة إدلرإسة من )

فية.( يوحض توزيع أأفرإد إلعينة تبعاً للمتغريإت إلشخصية وإلوظي1عشوإئية من جممتع إدلرإسة, وإجلدول )

اً للمتغريإت إلشخصية وإلوظيفية1جدول ) فرإد عينة إدلرإسة تبع ع أأ  (: توزي

 النسبة المئوية التكرارات الفئات المتغير

 الجنس
 77.5 31 ذكر
 22.5 9 أنثى

 العمر

 7.5 3 سنة 25أقل من 
 25.0 10 سنة 25-34
 27.5 11 سنة 35-44
 40.0 16 سنة فأكثر 45

 المستوى التعليمي
 27.5 11 بلومد

 52.5 21 بكالوريوس
 20.0 8 دراسات عليا

 سنوات الخبرة

 12.5 5 سنوات 3أقل من 
 22.5 9 سنوات 3-5
 22.5 9 سنوات 6-9

 42.5 17 سنوات فأكثر 10

 مكان العمل
 75.0 30 مديرية التربية

 25.0 10 المدارس

 المستوى الوظيفي

 5.0 2 إدارة عليا )مدير/ مساعد(
 85.0 34 إدارة وسطى )رئيس قسم/ عضو قسم(

 10.0 4 إدارة تشغيلية )موظف/ مراقب(
 100.0 40 المجموع
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 ( أأن:1يظهر من إجلدول )

( موظف بنس بة مئوية 31ابلنس بة ملتغري إجلنس, يظهر أأن إملوظفني إذلكور مه إلأكرث تكرإرإً وإذلي بلغ ) -

 %(.   22.5( موظفات بنس بة مئوية )9قل تكرإرإً وإذلي بلغ )%(, بيامن إملوظفات إل انث هن إلأ 77.5)

س نة فأأكرث( مه إلأكرث تكرإرإً وإذلي بلغ  45ابلنس بة ملتغري إلعمر, يظهر أأن إملوظفني وإملوظفات إذلين تبلغ أأعامرمه ) -

س نة( مه  25%(, بيامن إملوظفني وإملوظفات إذلين تقل أأعامرمه عن )40.0( موظف وموظفة بنس بة مئوية )16)

 %(.7.5( موظفني وموظفات بنس بة مئوية )3إلأقل تكرإرإً وإذلي بلغ )

ابلنس بة ملتغري إملس توى إلتعلمي , يظهر أأن إملوظفني وإملوظفات إحلاصلني عىل شهادة إلباكلوريوس مه إلأكرث تكرإرإً  -

إحلاصلني عىل شهادإت عليا مه %(, بيامن إملوظفني وإملوظفات 52.2( موظف وموظفة بنس بة مئوية )21وإذلي بلغ )

 %(.20.0( موظفني وموظفات بنس بة مئوية )8إلأقل تكرإرإً وإذلي بلغ )

ىل ) - س نوإت فأأكرث( مه إلأكرث  10ابلنس بة ملتغري س نوإت إخلربة, يظهر أأن إملوظفني وإملوظفات إليت تصل خربهتم إ 

 3 إملوظفني وإملوظفات إذلين تقل خربهتم عن )%(, بيامن42.5( موظف وموظفة بنس بة مئوية )17تكرإرإً وإذلي بلغ )

 %(.12.5( موظفني وموظفات بنس بة مئوية )5س نوإت( مه إلأقل تكرإرإً وإذلي بلغ )

ابلنس بة ملتغري ماكن إلعمل, يظهر أأن إملوظفني وإملوظفات إلعاملني يف مديرية إلرتبية مه إلأكرث تكرإرإً وإذلي بلغ  -

%(, بيامن إملوظفني وإملوظفات إلعاملني يف إملدإرس مه إلأقل تكرإرإً 75.0ية )( موظف وموظفة بنس بة مئو 30)

 %(.25.0( موظفني وموظفات بنس بة مئوية )10وإذلي بلغ )

ابلنس بة ملتغري إملس توى إلوظيف , يظهر أأن إملوظفني وإملوظفات إلعاملني يف إل دإرة إلوسطى )رئيس قسم/ عضو  -

%(, بيامن إملوظفني وإملوظفات إلعاملني 85.0( موظف وموظفة بنس بة مئوية )34بلغ ) قسم( مه إلأكرث تكرإرإً وإذلي

 %(.5.0( موظف وموظفة بنس بة مئوية )2يف إل دإرة إلعليا )مدير/ مساعد(مه إلأقل تكرإرإً وإذلي بلغ )

 

 سابعا :إلأساليب إل حصائية إملس تخدمة

 من خالل: (SPSS)م إل حصائية لال جابة عن أأس ئةل إدلرإسة، مت إس تخدإم برانمج إلرز

 .إلتكرإرإت وإلنسب إملئوية لوصف خصائص عينة إدلرإسة إلشخصية وإلوظيفية -

  إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية مجليع جمالت إدلرإسة. -

 (.Multiple Regressionحتليل الاحندإر إملتعدد ) -

ا :حتليل إلبياانت وإختبار إلفرضيات   اثمن

ىل إلتعرف عىل أأثر نظم إملعلومات إل دإرية عىل تطوير ورفع يتضم ن هذإ إجلزء عرض نتاجئ إدلرإسة إليت هدفت إ 

 كفاءة أأدإة إلعاملني يف مديرية إلرتبية وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا، وسيمت عرض إلنتاجئ ابلعامتد عىل فرضيات إدلرإسة.

 إل حصاء إلوصف 

 إملقياس إلأول: أأدإء إلعاملني

 ال إلأول: تقيمي إلأدإء إلوظيف  للنظامإجمل -
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لوظيف  للنظام" وإجملال كلك )ن=2)إجلدول   (40(: إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية لفقرإت إجملال"تقيمي إلأدإء إ

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

جراءات الع 1  مرتفعة 1 0.66 4.15 مل تساعد في التقيد بقواعد وا 
 مرتفعة 2 0.72 4.00 تساهم في زيادة القدرة على اتخاذ القرارات 2
 متوسطة 5 0.99 3.50 تحسين المقدرة على التصرف في المواقف الحرجة 3
 متوسطة 4 0.93 3.63 تساعد على القيام بانجاز حجم العمل المطلوب كامال 4
 مرتفعة 3 0.98 3.85 تؤدي إلى سرعة انجاز العمل 5

 مرتفعة - 0.60 3.83 " ككلتقييم األداء الوظيفي للنظامالمجال "
 

( , واكن أأعالها للفقرة رمق 4.15-3.50( أأن إملتوسطات إحلسابية لفقرإت إجملال  ترإوحت بني )2يظهر من إجلدول )

جرإءإت إلعمل" مبتوسط حسايب )1) ( وبدرجة مرتفعة, تلهيا 4.15( وإليت تنص عىل "تساعد يف إلتقيد بقوإعد وإ 

( 4.00( وإليت تنص عىل "تسامه يف زايدة إلقدرة عىل إختاذ إلقرإرإت" ابملرتبة إلثانية مبتوسط حسايب )2إلفقرة رمق )

ىل رسعة إجناز إلعمل" ابملرتبة إلثالثة ومبتوسط 5وبدرجة مرتفعة، بيامن جاءت إلفقرة رمق ) ( وإليت تنص عىل "تؤدي إ 

( وإليت تنص عىل "حتسني إملقدرة عىل إلترصف 3( وبدرجة مرتفعة، وابملرتبة إلأخرية إلفقرة رمق )3.85حسايب بلغ )

( وبدرجة متوسطة, وبلغ إملتوسط إحلسايب للمجال "تقيمي إلأدإء إلوظيف  3.50يف إملوإقف إحلرجة" مبتوسط حسايب )

 ( وبدرجة مرتفعة.3.83للنظام" كلك )

 مء إلوظيف  للنظااين: تطوير إلأدإإجملال إلث -

 

(: إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية لفقرإت إجملال"تطوير إلأدإء إلوظيف  للنظام" وإجملال كلك 3)إجلدول 

 (40)ن=

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 0.86 4.03 ملين الوظيفيةتؤدي نظم المعلومات اإلدارية إلى تطوير ورفع كفاءة أداء العا 1
 متوسطة 4 0.95 3.65 تؤدي إلى زيادة سرعة المالحظة والفهم 2
 مرتفعة 3 0.87 3.75 تساهم في تطوير األداء وتنمية المهارات 3
 متوسطة 5 0.89 3.35 تؤدي إلى زيادة القدرة على حل المشاكل في العمل 4
 مرتفعة 2 0.91 3.80 لتوفر حصيلة معلوماتية كافية عن العم 5

 مرتفعة - 0.64 3.72 " ككلتطوير األداء الوظيفي للنظامالمجال "
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( , واكن أأعالها للفقرة رمق 4.03-3.35( أأن إملتوسطات إحلسابية لفقرإت إجملال ترإوحت بني )3يظهر من إجلدول )

ىل تطوير ورفع كفاءة 1) أأدإء إلعاملني إلوظيفية" مبتوسط حسايب ( وإليت تنص عىل "تؤدي نظم إملعلومات إل دإرية إ 

( وإليت تنص عىل "توفر حصيةل معلوماتية اكفية عن إلعمل" ابملرتبة إلثانية 5( وبدرجة مرتفعة, تلهيا إلفقرة رمق )4.03)

( وإليت تنص عىل "تسامه يف تطوير إلأدإء وتمنية 3( وبدرجة مرتفعة، بيامن جاءت إلفقرة رمق )3.80مبتوسط حسايب )

( وإليت تنص 4( وبدرجة مرتفعة، وابملرتبة إلأخرية إلفقرة رمق )3.75هارإت" ابملرتبة إلثالثة ومبتوسط حسايب بلغ )إمل

ىل زايدة إلقدرة عىل حل إملشالك يف إلعمل" مبتوسط حسايب ) ( وبدرجة متوسطة, وبلغ إملتوسط 3.35عىل "تؤدي إ 

 ( وبدرجة مرتفعة.3.72) إحلسايب للمجال"تطوير إلأدإء إلوظيف  للنظام"  كلك

 إملقياس إلثاين: نظم إملعلومات إل دإرية

 إجملال إلأول: إملس تلزمات إل دإرية إلعليا -

(: إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية لفقرإت إجملال"إملس تلزمات إل دإرية إلعليا" وإجملال كلك 4)إجلدول 

 (40)ن=

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

ف االنحرا
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 4.85 4.13 تهتم اإلدارة العليا بتطوير أنظمة المعلومات المستخدمة 1
 متوسطة 5 1.17 2.90 تقدم اإلدارة العليا الدعم المالي الالزم الستخدام نظام معلومات إداري 2
 متوسطة 4 1.14 3.35 إداري تتابع اإلدارة العليا سير العمل القائم على استخدام نظام معلومات  3
 متوسطة 3 1.01 3.40 تشجع اإلدارة العليا العاملين على استخدام نظام معلومات إداري 4
 متوسطة 2 1.36 3.58 توفر اإلدارة العليا البرامج التدريبية المتعلقة باستخدام نظام معلومات إداري 5

 متوسطة - 1.33 3.47 ككل "المستلزمات اإلدارية العليا"المجال 
 

( , واكن أأعالها للفقرة رمق 4.13-2.90( أأن إملتوسطات إحلسابية لفقرإت إجملال ترإوحت بني )4يظهر من إجلدول )

( وبدرجة 4.13( وإليت تنص عىل "هتمت إل دإرة إلعليا بتطوير أأنظمة إملعلومات إملس تخدمة" مبتوسط حسايب )1)

 "توفر إل دإرة إلعليا إلربإمج إلتدريبية إملتعلقة ابس تخدإم نظام معلومات ( وإليت تنص عىل5مرتفعة, تلهيا إلفقرة رمق )

دإري" ابملرتبة إلثانية مبتوسط حسايب ) ( وإليت تنص عىل "تشجع 4( وبدرجة متوسطة، بيامن جاءت إلفقرة رمق )3.58إ 

دإري" ابملرتبة إلثالثة ومبتوس ( وبدرجة 3.40ط حسايب بلغ )إل دإرة إلعليا إلعاملني عىل إس تخدإم نظام معلومات إ 

( وإليت تنص عىل "تقدم إل دإرة إلعليا إدلمع إملايل إلالزم لس تخدإم نظام 2متوسطة، وابملرتبة إلأخرية إلفقرة رمق )

دإري" مبتوسط حسايب ) ( وبدرجة متوسطة, وبلغ إملتوسط إحلسايب للمجال "إملس تلزمات إل دإرية 2.90معلومات إ 

 درجة متوسطة.( وب3.47إلعليا" كلك )

 إجملال إلثاين: إملس تلزمات إلبرشية -
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 (40(: إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية لفقرإت إجملال"إملس تلزمات إلبرشية" وإجملال كلك )ن=5)إجلدول 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 1.30 3.40 ام المعلومات بصورة مباشرةيتم االتصال مع القسم المسئول عن نظ 1
 متوسطة 2 1.16 3.13 يمتاز العاملون في أقسام المديرية بالمهارات الكافية الستخدام أنظمة المعلومات 2
 متوسطة 5 1.22 2.55 يشارك العاملون في أقسام المديرية في تصميم النظام وتطويره 3
 متوسطة 3 1.04 3.00 مديرية مستوى عالي من الخدمات في جميع األوقاتيقدم نظام المعلومات في أقسام ال 4
 متوسطة 4 1.12 2.85 يتفهم العاملون في أقسام المديرية االحتياجات المختلفة من نظام المعلومات اإلداري 5

 متوسطة - 0.91 2.99 ككل "المستلزمات البشرية"المجال 
 

( , واكن أأعالها للفقرة رمق 3.40-2.55ابية لفقرإت إجملال ترإوحت بني )( أأن إملتوسطات إحلس5يظهر من إجلدول )

( 3.40( وإليت تنص عىل "يمت إلتصال مع إلقسم إملس ئول عن نظام إملعلومات بصورة مبارشة" مبتوسط حسايب )1)

ارإت إلاكفية لس تخدإم ( وإليت تنص عىل "ميتاز إلعاملون يف أأقسام إملديرية ابمله2وبدرجة متوسطة, تلهيا إلفقرة رمق )

( وإليت تنص 4( وبدرجة متوسطة، بيامن جاءت إلفقرة رمق )3.13أأنظمة إملعلومات" ابملرتبة إلثانية مبتوسط حسايب )

عىل "يقدم نظام إملعلومات يف أأقسام إملديرية مس توى عايل من إخلدمات يف مجيع إلأوقات" ابملرتبة إلثالثة ومبتوسط 

( وإليت تنص عىل "يشارك إلعاملون يف أأقسام 3ة متوسطة، وابملرتبة إلأخرية إلفقرة رمق )( وبدرج3.00حسايب بلغ )

( وبدرجة متوسطة, وبلغ إملتوسط إحلسايب للمجال 2.55إملديرية يف تصممي إلنظام وتطويره" مبتوسط حسايب )

 ( وبدرجة متوسطة.2.99"إملس تلزمات إلبرشية" كلك )

 حفص إلفرضيات:

حصائية عند مس توى إدللةل )إلفرضية إلأوىل:   مبجالهيا إل دإرية إملعلومات لنظم( α≤0.05يوجد أأثر ذو دلةل إ 

ء ( عىل إملس تلزمات إل دإرية إلعليا, إملس تلزمات إلبرشية) تقيمي إلأدإء إلوظيف  للنظام يف مديرية إلرتبية وإلتعلمي يف لوإ

. ا  إلرمث

جمايل نظم إملعلومات إل دإرية )إملس تلزمات إل دإرية لفحص هذه إلفرضية, مت حساب معامل الارتباط بني  

 Multipleإلعليا, إملس تلزمات إلبرشية( وتقيمي إلأدإء إلوظيف  للنظام, وإس تخدإم حتليل الاحندإر إملتعدد )

Regressionيف مديرية إلرتبية وإلتعلمي ( للكشف عن أأثر نظم إملعلومات إل دإرية عىل تقيمي إلأدإء إلوظيف  للنظام 

 :يف لوإء إلرمثا, وإجلدإول أأدانه توحض ذكل

 جمايل نظم إملعلومات إل دإرية وتقيمي إلأدإء إلوظيف  للنظام(: معامالت الارتباط بني 6جدول )

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط المجال
 0.168 0.222 المستلزمات اإلدارية العليا

 0.400 0.137 المستلزمات البشرية
  

 ( أأن:6جلدول )يظهر من إ
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( 0.222جمايل إملس تلزمات إل دإرية إلعليا وتقيمي إلأدإء إلوظيف  للنظام بلغت ) معامل الارتباط بني -

حصائية ) حصائياً. 0.168بدلةل إ   (, ويه قمية منخفضة وغري دإةل إ 

دلةل ( ب0.137جمايل إملس تلزمات إلبرشية وتقيمي إلأدإء إلوظيف  للنظام بلغت ) معامل الارتباط بني -

حصائية ) حصائياً.0.400إ  (, ويه قمية منخفضة وغري دإةل إ 

 

 (40(: حتليل الاحندإر لأثر نظم إملعلومات إل دإرية عىل تقيمي إلأدإء إلوظيف  للنظام )ن=7جدول )

 tقيمة  المتغير المستقل
 tداللة 

 fقيمة  Beta R R2 اإلحصائية
 fداللة 

 اإلحصائية
 0.361 1.046 0.054 0.231 0.198 0.251 1.166 المستلزمات اإلدارية العليا

 0.069 0.687 0.406 المستلزمات البشرية
ع: تقيمي إلأدإء إلوظيف  للنظام اب لت  إملتغري إ

( عدم وجود أأثر دإل إ حصائياً لنظم إملعلومات إل دإرية مبجالهيا )إملس تلزمات إل دإرية إلعليا, إملس تلزمات 7يظهر من جدول )

 (R)(، كام بلغت قمية 0.361( وبدلةل إ حصائية )1.046) (f)ىل تقيمي إلأدإء إلوظيف  للنظام, حيث بلغت قمية إلبرشية( ع

R)( وقمية 0.231)
2
 (, وبذكل ترفض إلفرضية وتقبل إلفرضية إلبديةل لتصبح عىل إلنحو إلتايل:0.054) (

حصائية عند مس توى إدللةل ) -  إملس تلزمات) مبجالهيا إل دإرية إملعلومات لنظم( α≤0.05ل يوجد أأثر ذو دلةل إ 

 إلرتبية وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا. مديرية يف للنظام إلوظيف  إلأدإء تقيمي عىل( إلبرشية إملس تلزمات, إلعليا إل دإرية

حصائية عند مس توى إدللةل )  مبجالهيا إل دإرية إملعلومات لنظم( α≤0.05إلفرضية إلثانية: يوجد أأثر ذو دلةل إ 

 لوإء يف وإلتعلمي إلرتبية مديرية يف للنظام إلوظيف  إلأدإء تطوير عىل( إلبرشية إملس تلزمات, إلعليا إل دإرية إملس تلزمات)

 مثا.إلر 

لفحص هذه إلفرضية, مت حساب معامل الارتباط بني جمايل نظم إملعلومات إل دإرية )إملس تلزمات إل دإرية إلعليا, 

 Multipleدإء إلوظيف  للنظام, وإس تخدإم حتليل الاحندإر إملتعدد )إملس تلزمات إلبرشية( وتطوير إلأ 

Regressionيف مديرية إلرتبية وإلتعلمي  ( للكشف عن أأثر نظم إملعلومات إل دإرية عىل تطوير إلأدإء إلوظيف  للنظام

 يف لوإء إلرمثا, وإجلدإول أأدانه توحض ذكل.

 علومات إل دإرية وتطوير إلأدإء إلوظيف  للنظامجمايل نظم إمل(: معامالت الارتباط بني 8جدول )

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط المجال
 0.098 0.291 المستلزمات اإلدارية العليا

 0.093 0.269 المستلزمات البشرية
  

 ( أأن:8يظهر من إجلدول )
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( 0.291  للنظام بلغت )جمايل إملس تلزمات إل دإرية إلعليا وتطوير إلأدإء إلوظيف معامل الارتباط بني -

حصائية ) حصائياً. 0.098بدلةل إ   (, ويه قمية منخفضة وغري دإةل إ 

( بدلةل 0.269جمايل إملس تلزمات إلبرشية وتطوير إلأدإء إلوظيف  للنظام بلغت ) معامل الارتباط بني -

حصائية ) حصائياً.0.093إ  (, ويه قمية منخفضة وغري دإةل إ 

-  
 (40ثر نظم إملعلومات إل دإرية عىل تطوير إلأدإء إلوظيف  للنظام )ن=(: حتليل الاحندإر لأ 9جدول )

 tداللة  tقيمة  المتغير المستقل
 fداللة  fقيمة  Beta R R2 اإلحصائية

 اإلحصائية
 0.226 0.178 1.375 المستلزمات اإلدارية العليا

 0.192 0.250 1.169 المستلزمات البشرية 0.099 2.464 0.118 0.343
ع: تطوير إلأدإء إلوظيف  للنظامإ اب لت  ملتغري إ

حصائياً لنظم إملعلومات إل دإرية مبجالهيا )إملس تلزمات إل دإرية إلعليا, 9يظهر من جدول ) ( عدم وجود أأثر دإل إ 

حصائية )2.464) (f)إملس تلزمات إلبرشية( عىل تطوير إلأدإء إلوظيف  للنظام, حيث بلغت قمية  (، 0.099( وبدلةل إ 

R)( وقمية 0.343) (R)بلغت قمية  كام
2
(, وبذكل ترفض إلفرضية وتقبل إلفرضية إلبديةل لتصبح عىل إلنحو 0.118) (

 إلتايل:

حصائية عند مس توى إدللةل ) - إملس تلزمات ) مبجالهيا إل دإرية إملعلومات لنظم( α≤0.05ل يوجد أأثر ذو دلةل إ 

 ر إلأدإء إلوظيف  للنظام يف مديرية إلرتبية وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا.تطوي( عىل إل دإرية إلعليا, إملس تلزمات إلبرشية

 

 إلنتاجئ وإلتوصيات

 أأولً : إلنتاجئ:

حصائياً لنظم إملعلومات إل دإرية مبجالهيا )إملس تلزمات إل دإرية إلعليا, إملس تلزمات إلبرشية(  -1 عدم وجود أأثر دإل إ 

 عىل تقيمي إلأدإء إلوظيف  للنظام. 

حصائياً لنظم إملعلومات إل دإرية مبجالهيا )إملس تلزمات إل دإرية إلعليا, إملس تلزمات إلبرشية( عدم وجود أأث -2 ر دإل إ 

 .عىل تطوير إلأدإء إلوظيف  للنظام

اً : إلتوصيات   اثني

ىل تقدمي مجموعة من إلتوصيات فامي ييل أأمهها: لهيا إدلرإسة يلخص إلباحث إ   -يف ضوء إلنتاجئ إليت توصلت إ 

دإرة مديرية إلرتبية وإلتعلمي يف لوإء إلرمثا لس تخدإم نظم إملعلومات توِص إدلر  -1 إسة برضورة تعزيز إهامتم إ 

إل دإرية جبميع مكوانهتا وعنارصها كوهنا متغري هام يسامه يف إلتأأثري عىل إلأدإء إلوظيف  للعاملني وإحلرص عىل 

 نظم إملعلومات إل دإرية وإس تخدإهما. موإكبة إلتطورإت إلتكنولوجية ملا لها من أأثر يف سالمة إلتطبيق
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توِص إدلرإسة برضورة توعية إلعاملني بأأمهية نظم إملعلومات إل دإرية وأأثرها يف حتسني إلأدإء إلوظيف   -2

 للنظام وتطويره.

زايدة دمع  إل دإرة إلعليا للمس تخدمني من خالل تشجيعهم عىل إس تخدإم إلنظام وتفهم إحتياجاهتم إخملتلفة  -3

 أأرإهئم حول إملشالكت إليت توإهجهم عند إس تخدإم إلنظام حَّت يمت إلتغلب علهيا.وإس تطالع  

رضورة إ رشإك إلعاملني وإملس تخدمني يف معلية تصمم نظم إملعلومات إل دإرية وتطويرها كام يف ذإكل من  -4

 .مهيهتم يف إملديريةأأمهية يف حتقيق إلرضا إلنفيس وتقليل أأس باب إملقاومة ورفع إلروح إملعنوية وأأشعار إلعاملني بأأ 

دإرية  -5 درإكهم وإلرتكزي عىل إس تخدإم نظام معلومات إ  عقد دورإت للمس تخدمني وإلعاملني يف إملديرية لزايدة إ 

 كفؤ.  

 إملرإجع

 أأولً إملرإجع إلعربية:

 ية.(، نظم إملعلومات إل دإرية يف إملنظامت إملعارصة، إدلإرة إجلامعية، إملنوف2007إ دريس اثبت عبد إلرمحن ) .1

 .1(، إ دإرة إملوإرد إلبرشية، دإر إلصفاء للنرش وإلطباعة، إلأردن،ط2000أأبو ش يخة، اندر ) .2

( وإقع إل اثر إس تخدإم إلأنظمة إملعلومات إحملوس بة درإسة ميدإنية يف مركز وزإرة إلرتبية 2005إلأعريج، عامس، عالونة عيل ) .3

 .22ول، إجملدلوإلتعلمي إلأردنية، إجملةل إلعربية لال دإرة، إلعدد إلأ 

(. أأثر جودة نظم إملعلومات إل دإري يف رفع مس توى إلأدإء إلوظيف  يف مؤسسة إلضاممن الاجامتع  2005إلبشابشة، سامر ) .4

 .10إلأردين، جمةل إحملاس بة و إل دإرة و إلتأأمني، عامن، إلعدد إلأول، إجملدل

 س ية" إدلإر إجلامعية، الاسكندرية.( نظم إملعلومات إل دإرية " إملفاهمي إلأسا2000إلبكري، سونيا ) .5

 .2(، نظم إملعلومات إل دإرية " متا " دإر إلورق للنرش وإلطباع، عامن ط2002إحلسنية، سلمي ) .6

(، أأثر إلعوإمل إلبرشية يف إجتاهات إلعاملني عىل تقبل إلعمل مع نظام إلأمتتة إلشامةل يف إملرصف 2006إحلسني، محمد ) .7

، إجملدل 3سلسةل إلعلوم الاقتصادية و إلقانونية، سوراي إلعدد -ترشين لدلرإسات و إلبحوث إلعلمية إلتجاري إلسوري، جمةل جامعة

28. 

(. إلعوإمل إملؤثرة يف فاعلية إلأدإء إلوظيف  للقيادإت إلأمنية " درإسة تطبيقية عىل إلضباط إدلإخليني يف 2004إلربيق، محمد ) .8

 رق، درإسة ماجس تري غري منشورة أأاكدميية انيف إلعلوم إلأمنية، إلسعودية.قيادة أأمن إملنشأ ت و إلقوة إخلاصة لأمن إلط

(، أأثر إخلصائص إلهيلكية يف فاعلية نظم إملعلومات درإسة ميدإنية يف 2004إلسامل مؤيد إلسعيد، ماكوي انزم محمود ) .9

 لأول، إجملدل إلسابع.إلرشلكت إلصناعية إملسامهة يف إلأردنية، إجملةل إلأردنية للعلوم إلتطبيقية، إلعدد إ

(. أأثر نظم إملعلومات إل دإرية إحملوس بة عىل أأدإء إلعاملني يف مؤسسة إلضامن، درإسات إلعلوم 2005إلسعودي، موىس ) .10

 .23، إجملدل 1إل دإرية، عامن إلعدد 

 (. مرإجعة وتدقيق نظم إملعلومات إل دإرية، إدلإر إجلامعية، إلقاهرة.2005إلس يد، لطف  أأمني ) .11

(، تقومي إلأدإء إلوظيف  للعاملني يف إلأهجزة إلأمنية " درإسة تطبيقية عىل إ دإرة إجلوإزإت يف مدينة 2007ي، محمد )إلشمر  .12

 إلرايض" أأاكدميية انيف للعلوم إلأمنية، إلسعودية.

 ( نظم إملعلومات إل دإرية " مدخل حتليل " جامعة إملكل سعود، إلسعودية 1997غرإب اكمل، جحازي فادية ) .13

 .1( نظم إملعلومات إل دإرية، دإر إملسرية للطباعة وإلنرش، عامن ط2005جل  عامر، إحلنابيل عالء إدلين )قند .14
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(. دور إملعلومات يف فاعلية إختاذ إلقرإرإت إل دإرية " درإسة تطبيقية عىل إلعاملني يف إملديرية إلعامة 2004إلعتييب، فيحان ) .15

 ري منشورة، إلسعوديةللجوإزإت مبدينة إلرايض، رساةل ماجس تري غ

(. نظم إملعلومات إحلديثة و أأثرها عىل أأدإء إلعاملني درإسة مسحية يف مصلحة إمجلارك ابململكة 2003إلفورإن، رإشد ) .16

 إلعربية إلسعودية، درإسة ماجس يرت غري منشورة أأاكدميية للعلوم إلأمنية، إلرايض. إلسعودية.

إملعلومات إل دإرية إملفاهمي إلأساس ية و إلتطبيقات دإر إجلامعة إجلديدة  مقدمة يف نظم 2003إلكردي، منال إلعيد جالل ) .17

 إل سكندرية.

 ( نظم إملعلومات إل دإرية )إلأسس و إملبادئ( إملكتبة إلعرصية، إملنصورة.2002إملغريب، عبد إمحليد ) .18

 ( نظم إملعلومات إل دإرية، جامعة إل ٍرسإء إلطبعة إلثانية.2007إلنجار، فايز ) .19

 .1( إ دإرة إملوإرد إلبرشية دإر إملسرية للنرش و إلطباعة إلأردن ط2007خضري إخلرشة ايسني ) محود .20

 ( أأنظمة إملعلومات إل دإرية مطبعة جامعة إلقدس إملفتوحة، إلأردن. 2007جامعة إلقدس إملفتوحة ) .21

 .1( إ دإرة إخملوإرد إلبرشية مكتبة إلعبياكن، إلسعودية، ط2001رش يد، مازن فارس ) .22

 (. نظم إملعلومات لال دإرية مدخل إ دإري إدلإر إجلامعية الاسكندرية.2000ان إبرإهمي )سلط .23

 ( إملعلومات لأغرإض إل دإرة يف إملنشأ ت إلصناعية إخلدمية، إلقاهرة.1984شهيب، محمد ) .24

  مرص( إ دإرة إملوإرد إلبرشية، دإر إجلامعة للنرش وإلطباعة، 1999ماهر، أأمحد ) .25

 .1إملعلومات إل دإرية دإر إليازوي إلعلمية،عامن ط ( نظم1998ايسني، سعد ) .26

 ( ، أأثر نظم إملعلومات إل دإرية عىل إلأدإء إملؤسيس يف إلرشاكت إملسامهة إلأردنية .1994إلش ناق) .27

اً : إملرإجع إلأجنبية :  اثني

1. Chang jerry ,king William (2005) "measuring the performance of information systems : A funct ionai 
scovecard" Jordan of managemeut information systems ,Vo1.22,0.1 

2. Supattva Boonmak (2007),"The influence of management  information systems And information Technology on 
managemeut performance And satisfaction ",7 th giobal conference on Business  8 Economics . 

3. Euripidis Loukis, Loakim sapounas (2005)."The impact of  information systems investment And management 
on Business performance in Greece",University of the Aegean 2005  

  

اً : إملوإقع الالكرتونية   اثلث

 ERFKEموقع وزإرة إلرتبية وإلتعلمي )إقتصاد إملعرفة  -1



 

 

انه إدلرإسة يف شلكها إلهنايئ  إستب

 

 إلزميل إلفاضل / إلزميةل إلفاضةل 

 إلسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ...... 

 

ىل إس تكامل متطلبات إحلصول عىل درجة إلباكلوريوس يف ربد  هتدف إدلرإسة إ  نظم إملعلومات إل دإرية من جامعة إ 

جرإء درإسة تطبيقية بعنوإن :   إلأهلية فا نين أأقوم اب 

 

ا "  "أأثر نظم إملعلومات إل دإرية عىل تطوير ورفع كفاءة أأدإء إلعاملني يف مديرية إلرتبية وإلتعلمي يف لوإء إلرمث

  

شارة )يرىج إلتكرم بتعبئة الاستبانة إملرفقة ، بعد قرإءة لك عبارة  أنية ووضع إ  ( يف xمن عبارإت الاستبانة قرإءة متأ

 إخلانة إليت تعرب عن مدى موإفقتمك علهيا حسب إلوإقع إذلي تعملون به 

 

ل لأغرإض إلبحث إلعلم  فقط وتتوقف عىل دقهتا إلنتاجئ إليت  جاابتمك س تعامل برسية اتمة و أأهنا لن تس تخدم إ  علامً بأأن إ 

لهيا إدلرإسة .  ستتوصل إ 

 

 كرين تعاونمك إلصادقشا

 

 أأولً : إملعلومات إلشخصية  :

 ( أأمام الاجابة إملناس بة  xيرىج وضع إشارة ) 

 

 إجلنس :                 ذكر                 إنىث 

 

 

 س نة 45إىل أأقل من  35س نة          من  35إىل أأقل من  25س نة           من  25إلعمر :           أأقل من 
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-1990لسوداني للفترة بالتطبيق على النظام المصرفي ا أثر التمويل المصرفي اإلسالمي في النمو االقتصادي

 م2010

عبد إملنعم عبد إلعزيز إلش يخ
(1)

سعد عبد هللا س يد إمحد إلكرم 
 2

إملوىل عيل أأبرش فضل 
3 

 جامعة إلسالم –أأس تاذ مساعد بلكية الاقتصاد وتمنية إجملمتع  (1)

 جامعة إلنيلني –أأس تاذ مشارك بلكية إدلرإسات الاقتصادية والاجامتعية (2)

 جامعة إلسالم –وتمنية إجملمتع  أأس تاذ مساعد بلكية الاقتصاد (3)

 

 إملس تخلص:

أأن هناكل هذه إدلرإسة حماوةل ل ختبار أأثر إلمتويل إملرصيف إل ساليم يف إلمنو الاقتصادي يف إلسودإن. تفرتض إدلرإسة 

جيابية وقوية بني إلمتويل  ت س نوية . ول ختبار هذه إلفرضية مت إس تخدإم بياانإلمنو الاقتصاديو إل ساليم إملرصيف عالقة إ 

مكقياس للمنو الاقتصادي، إلمتويل  (GDP)م للسالسل إلزمنية للك من إلناجت إحمليل الاجاميل 2013-1996للفرتة 

مت بناء منوذج الاحندإر إخلط  إملتعدد لتحليل بياانت  .(، أأحد حمددإت إلمنو الاقتصاديIBFإملرصيف إل ساليم )

 ة وقوية بني إلمنو الاقتصادي وإلمتويل إملرصيف إل ساليم يف إلسودإن. إدلرإسة. أأوحضت إلنتاجئ أأن هناكل عالقة طردي

Abstract:  
This study is an attempt to assess the impact of Islamic bank financing (IBF) in the economic 

growth in Sudan. The contention  here is that the Islamic bank financing has a positive 

relationship and strong effect on economic growth. To test this hypothesis the study used  annual 

data for the period 1996 to 2013 for the series of Gross Domestic Product (GDP) as a measure of 

economic growth, the Islamic bank financing (IBF) as one of the determinants of economic 

growth. It Multiple linear regression model has been to analyze the study data.  The results shown 

that Islamic bank financing has a positive relationship and strong effect of on economic growth.  

 ادي ، التمويل املصريف، اإلسالمي:  النمو االقتصكلمات مفتاحية
 أوال : المقدمة

متثل التنمية االقتصادية، واليت يعدًّ النمّو االقتصادي من أهم مؤشراهتا، هدفا جوهريًا تسعى كل الشعوب 
لتحقيقه. وال شّك ، أّن التنمية حتتاج ملصادر متويليه فعاله، مما يعين ضرورة وجود مؤسسات ذات كفاءة تعمل 

التمويل الالزم واملستمر جبذب مدخرات اجملتمع املعين وتوجيهها للمشاريع االستثمارية التنموية عن  على توفري
طريق تقدمي احلوافز املناسبة. وهتدف السياسة النقدية، إىل جانب السياسة املالية، لتحقيق األهداف االقتصادية 

ارزا يف هذا الشأن. وقد أثبتت التجارب أن هنالك  واالجتماعية للمجتمع املعين. لذا يلعب اجلهاز املصريف دورا ب
كثريًا من املشاكل االقتصادية اليت يسببها التمويل الربوي، وتقف األزمة املالية العاملية األخرية شاهداً على ذلك، 
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 وقد كان االئتمان سببًا رئيسيًا يف حدوث هذه األزمات واليت بدأت يف دول ذات نظم مصرفية غري إسالمية. مما
يفسح اجملال للنظام املصريف اإلسالمي ليلعب دورا بارزًا يف حتقيق النمّو والتنمية االقتصادية. لذا كان موضوع 

 هذه الدراسة عن أثر التمويل املصريف اإلسالمي يف النمو االقتصادي.
هل يؤدي  . أيتتمثل مشكلة الدراسة يف  معرفة دور تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية يف حتقيق النمو االقتصادي

تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية إىل توفري التمويل الالزم إلحداث النمو االقتصادي املستمر وذلك مقارنة 
بالتمويل بسعر الفائدة الربوي؟ هتدف هذه الدراسة إلبراز دور تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية يف حتقيق النمو 

تمويل اإلسالمية يف معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل االقتصادي وذلك من خالل اختبار أثر تطبيق صيغ ال
واالستقرار االقتصادي واستقرار معدالت النمو االقتصادي يف األجل الطويل. وتتمثل فرضية الدراسة يف أن 
تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية ميكن أن يؤدي إىل توفري التمويل الالزم إلحداث النمو االقتصادي املستمر 

ل من سعر الفائدة الربوي والذي يؤدي االعتماد عليه لإلضرار مبعدالت النمو االقتصادي عالوة بصورة أفض
 على إحداث تشوهات إقتصادية.

من والختبار فرضية الدراسة سيتم بناء منوذج االحندار اخلطي لتحليل بيانات عن االقتصاد السوداين للفرتة  
تج احمللي اإلمجايل كمتغري تابع وصيغ التمويل املصريف واليت تتمثل يف معدالت منو النا م،1990-2010

 اإلسالمي كمتغريات مستقلة..
تشتمل هذه الدراسة على أربعة أقسام. يشتمل القسم األول على املقدمة واليت متثل اإلطار املنهجي، ويتناول 

)ج( أهم صيغ التمويل  القسم الثاين )أ( مفهوم املصارف ووظائفها وأهدافها، )ب( مفهوم املصارف اإلسالمية
اإلسالمية ويتناول القسم الثالث )أ( دور املصارف اإلسالمية يف استقطاب املوارد لتمويل املشاريع التنموية )ب( 
حملة خمتصرة عن جتربة السودان يف التحول للنظام املصريف اإلسالمي. أما القسم الرابع فيمثل اإلطار التطبيقي 

ة حمل الدراسة ملعرفة أثر التمويل املصريف اإلسالمي يف النمو االقتصادي. ويشتمل ويهتم بتحليل البيانات للفرت 
 القسم اخلامس على اخلامتة واليت تضم أهم النتائج والتوصيات.

 ثانيا: املصارف اإلسالمية:
 )أ( مفهوم المصارف:

وإقراضها للجهات  املصارف هي املؤسسات املالية اليت تعمل على جذب املدخرات من اجلهات ذات الفائض
ذات العجز. إذ أن الوظيفة األساسية للمصارف هي جذب الودائع وتقدمي القروض. وميكن احلكم على أي 
مؤسسة متويلية مبدى مقدرهتا على جذب الودائع وتقدمي القروض. واملصرف أو البنك هو املؤسسة اليت تتعامل 

ول الودائع من االفراد واهليئات والشركات ويستخدمها يف يف االئتمان ويتمتع بالقبول العام وينحصر نشاطه يف قب
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(. وقد أصبحت املصارف التقليدية 2010منح القروض وتقدمي اخلدمات االئتمانية للمستثمرين )الفقي،حممد 
) التجارية( إحدى وسائل خلق النقود، حيث تقوم بإصدار النقود املصرفية وقبول الودائع ومنح القروض فيما 

لديها من ودائع. وقد قامت املصارف التقليدية عند بدايتها كنزعة فردية لالجتار باألموال والثراء من يتجاوز ما 
خالهلا عن طريق سعر الفائدة، مث اكتشف االقتصاديون أهنا ميكن أن تويف باحتياجات التمويل اإلنتاجي. 

فائدة ) قبول الودائع اجلارية(  وتنصب أهم نشاطات البنوك التقليدية يف االقرتاض بفائدة قليلة أو بدون
واإلقراض بفائدة أكرب. ويتمثل دخل البنك التقليدي يف الفرق بني الفائدة اليت يتقاضاها من املستثمر ) 

 املقرتض( والفائدة اليت يدفعها للمودع. لذا تكون عالقة البنك التقليدي عالقة وسيط بني رأس املال والعمل.
 )ب( المصارف اإلسالمية:

 اإلسالمية مؤسسات مالية واقتصادية وتنموية ختتلف عن املصارف التقليدية. وتقدم املصارف املصارف تعدّ 

اإلسالمية كافة اخلدمات املصرفية املعاصرة، وهي أكثر من كوهنا وسيط مايل، وتعترب شريك يف حتمل املخاطر 
مبا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  حيث تقوم على مبدأ الغنم بالغرم، واملشاركة يف العائد على االستثمار

 كما النقدي اإلسالمي للنظام األساسية املرتكزات إحدى اإلسالمية املصارف (. ومتثل  2010)الفقي، حممد 

املنظور االقتصادي   عمق الدين واالقتصاد متثل بني أن العالقة حيث اإلسالمي، النقدي للنشاط اهلوية متثل
 الربوي )جميد، الفائدةسعر ب تتعامل ال ألهنا الالربوية بالبنوك اإلسالمية أو البنوك رفاإلسالمي.  وتسمى املصا

 . ( 2009عمار
واملصرف اإلسالمي مؤسسة جيب أن تعمل يف املال بأساليب يراعى فيها االلتزام بالتوجيه اإلسالمي. ويهدف 

م الشريعة اإلسالمية وفتح اجملال لرأس مال البنك اإلسالمي للعمل يف اجملال املايل واملصريف استنادا على أحكا
املسلمني لالستثمار بعيدا عن الربا، كما يهدف لتفعيل وحتريك الطاقات الكامنة ووضع االستثمارات املنتجة  
كأولوية واالهتمام بصغار املنتجني وحتسني وضعهم عن طريق تيسري شروط التمويل لضمان مسامهتهم يف 

بغي وحتويلهم إىل طبقة هلا مسامهة فعالة يف النمو االقتصادي. واملصرف اإلسالمي العمليات االنتاجية كما ين
مؤسسة تسعى لتقدمي خدمات استثمارية ومصرفية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وجيب أن يضع العاملون هبا 

تمع املسلم. نصب أعينهم التنمية ورفع مستوى املعيشة والتكافل االجتماعي كأهداف جيب حتقيقها يف اجمل
واملصرف اإلسالمي جيمع بني وظائف املصارف التجارية واملتخصصة، لذا هو مصرف خاص )الفقي،حممد 

(. ويعرف املصرف اإلسالمي بأنه مؤسسة مالية تعمل على جتميع الفوائض من األموال واستثمارها 2010
  وتنميتها هبدف حتقيق النمو االقتصادي وعدالة التوزيع للدخل والثروة.
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م مبصر. وكان بنك ناصر 1963وتشري دراسات أن بداية املصارف اإلسالمية كانت بإنشاء بنوك اإلدخار عام 
م. كما أكدت فتوى جممع 1971اإلجتماعي هو أول بنك نّص قانونه على عدم التعامل بالفائدة وذلك عام 

على إنشاء عدد من املصارف  البحوث اإلسالمية باألزهر على حرمة الفائدة املصرفية الربوية مما يشجع
واملؤسسات املالية اإلسالمية وفقًا ملبادئ الشريعة اإلسالمية يف عدد من دول العامل اإلسالمي. وقد أقام 
املسلمون األوائل مؤسسات مالية تفي باالحتياجات يف تلك الفرتة، وقد بدأ اليهود املؤسسات املالية مث 

تيارات تنادي بإسالم تلك املؤسسات التمويلية. وقد قامت عدة بنوك املسيحيون وبعدهم املسلمون، مث ظهرت 
م والبنك 1971م وبنك ناصر االجتماعي 1963إسالمية على سبيل املثال مثل بنك اإلدخار مبصر سنة 

م وبنك فيصل اإلسالمي السوداين وبنك فيصل اإلسالمي املصري سنة 1974اإلسالمي للتنمية بالسعودية 
 وآخرون (. م ) النجار،1977

 )ج( صيغ التمويل اإلسالمية: 
تتعدد وسائل وأساليب االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي لتشمل جماالت اإلنتاج املختلفة من زراعة وصناعة 
وجتارة وخدمات. وتتعدد يف املقابل صيغ التمويل مثل املشاركة واملضاربة واملزارعة واملساقاة وبيع السلم واإلجارة 

ف مجيع هذه الصيغ إىل حفز املوارد املتاحة واملزج بينها إلستغالهلا بصورة مثلى لتحقيق النمو وغريها. وهتد
والتنمية االقتصادية. وتتمثل أهم صيغ التمويل اإلسالمية يف املشاركة وهي اشرتاك بني شخصني أو أكثر يف رأس 

خسارة. وتشمل املشاركات أنواع متعددة  املال لالستثمار على أن يكون العائد مشرتك بينهما سواء كان رحبًا أو
منها ماقصد منه الشركة ومنها ما يقصد منه أنواع أخرى مثل املضاربة واملساقاة واملزارعة. وحتقق املشاركة توزيعا 
للعائد بطريقة أفضل من الطريقة التوزيعية يف االقتصاد الوضعي. حيث يوزع عائد االنتاج بناءاً على املشاركة بني 

ال والعمل واالرض واملنظم. ويسود رأي يف االقتصاد اإلسالمي ومن ممارسات املصارف اإلسالمية بأن رأس امل
صيغ التمويل اإلسالمية هي املشاركة واملضاربة واملراحبة. وحتتوي املشاركة على عدد من أشكال املمارسات 

ة. وقد تتمخض املضاربة إىل مشاركة االقتصادية واالستثمارية يف نطاق االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمي
ويعتربها البعض نوعًا من الشراكة. وقد عرف االحناف املضاربة بأهنا عقد شركة يف الربح من جانب وعمل من 
اجلانب اآلخر. وعرفها البعض بأهنا شركة يف الربح إذا كان العمل ورأس املال من طرفني خمتلفني. وتشمل 

تصادي، فالنشاط التجاري تناسبه شركة العنان والصناعي شركة االبدان والزراعي املشاركة كل أنواع النشاط االق
شركة املساقاة واملضاربة واخلدمي تناسبه شركة الوجوه. ويف حالة االستثمارات طويلة األجل يتم استخدام شركة 

سلم هو عقد بيع (. أما ال1990املضاربة واالستثمارات قصرية األجل تتناسب مع شركة املراحبة ) البعلي، 
يكون فيه الثمن عاجال ويؤجل فيه املبيع أو املثمن فهو بيع آجل بعاجل، وهو عكس البيع بثمن مؤجل. 
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واستخدم الفقهاء مصطلحات لبيان أطراف ومفردات عقد السلم. فيسمي املشرتي"رب السلم " أو "املسلم" 
ملسلم فيه"، والثمن رأس مال السلم. جيري السلم يف  ويسمى البائع "املسلم إليه". أما املبيع )السلعة( فيسمى " ا

كل سلعة جيوز بيعها، وميكن ضبط صفاهتا، وتثبت دينًا يف الذمة. أما السلع اليت ال جيوز بيعها، أو ال ميكن أن 
تنضبط بالصفة، أو ال تثبت دينًا يف الذمة، فال جيوز السلم فيها. لذلك جيوز السلم يف كل ما يكال أو يوزن أو 

ذرع أو العددي املتقارب. يعتربعقد السلم وسيلة متويلية متمرية وحيقق مصاحل اقتصادية عامة. ويليب عقد السلم ي
حاجة املنتج والصانع والتاجر. وحيقق رغبة املشرتي لتحصيل بضاعة حمددة الكمية والوصف بثمن أرخص 

ه بضاعة السلم مبا يالئم حاجاته بسبب تسليف مثنها. كما بإمكان املشرتي حتديد الوقت الذي يستلم في
اإلنتاجية، فيقلل من مصروفات التخزين، وهبذا ميكن أن يكون عقد السلم أداة متويلية ذات كفاءة عالية 

 (.2006الستجابتها حلاجات التمويل املتنوعة واملختلفة لطاليب التمويل. )عبد القادر، التجاين 
 ثالثًا:  

 ب الموارد لتمويل مشاريع التنمية:دور المصارف اإلسالمية في استقطا
صناعة املالية اإلسالمية  خالل العقود املاضية األخرية توسعت املصرفية اإلسالمية وتطورت كثرياً، ويعترب قطاع

من أسرع القطاعات املالية منوّا من حيث توفر املنتجات اإلسالمية اجلديدة واالنتشار اجلغرايف. وترتاوح نسبة 
من املؤسسات املالية اإلسالمية  275% سنويًا. وهناك أكثر 20-15املالية اإلسالمية مابني النمّو يف صناعة 

دولة. وتشري دراسات ألن هذا النمو السريع يف املؤسسات املالية اإلسالمية جيعل من استطاعتها حتقيق  75يف 
التمويل اإلسالمية إىل أكثر من منوًا عاليًا خالل العقود القادمة القريبة. وتوقعت دراسات وصول عدد مؤسسات 

 (. 2010م )املاحي،ضرار 2010ستمائة مؤسسة يف العام 
من  وتعتمد املصارف التجارية التقليدية يف ايراداهتا بصفة أساسية على الفرق بني الفائدة اليت تتحصل عليها

مية واليت تقوم على مبدأ حترمي اإلقراض ) الدائنة( والفائدة املدفوعة للمودعني ) املدينة(. أما املصارف اإلسال
الفائدة الربوية، فتعتمد على اإلستثمار باملشاركة. والتمويل املصريف الربوي ال يهتم مبا إذا كانت القروض 
املمنوحة توظف يف مشاريع انتاجية حقيقية أو ال، أما املصارف اإلسالمية فتقدم القروض لتمويل مشاريع 

تثمر جهده ويقدم املصرف اإلسالمي املال واخلربات االستثمارية، وذلك ألن االنتاج احلقيقي، حيث يقدم املس
املصرف اإلسالمي ال يعتمد يف إيراداته على الفائدة الناجتة من الفرق بني الفائدة املدفوعة للمودع واملأخوذة من 

ريع املمولة بواسطتها. املقرتض كما يف املصارف التقليدية. لذا فإن املصارف اإلسالمية حريصة على جناح املشا
لذا توظف مؤسسات التمويل اإلسالمية إمكاناهتا وخرباهتا إلجياد أفضل الفرص اإلستثمارية وضمان جناحها 

(. وتعمل مؤسسات التمويل اإلسالمية على جذب املدخرات بتقدمي معدالت أرباح واليت 2010)الفقي،حممد 
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ستثمرون. لذا تساهم مؤسسات التمويل اإلسالمية يف رفع تنتج من االستثمارات الفعلية اليت يقوم هبا امل
 معدالت النمو االقتصادي حيث تقوم جبذب املدخرات واستغالهلا بأمثل الطرق.

تقدم مؤسسات التمويل التقليدية القروض مقابل سعر الفائدة، ويقارن املستثمر بني سعر الفائدة الذي سيدفعه 
اإلستثمار، فإذا كان العائد املتوقع أكرب من سعر الفائدة، سيقوم املستثمر مقابل القرض وبني العائد املتوقع من 

باإلقرتاض لتنفيذ استثماراته وإذا كان العكس سيحجم عن االقرتاض. عليه، كلما زاد سعر الفائدة قّل االستثمار 
ه الذاتية، فإن االستثمار والعكس يزيد االستثمار اذا قل سعر الفائدة. وإذا كان املستثمر ميول استثماراته مبوارد

يقوم على سعر الفائدة معتمداً على تكلفة الفرصة البديله ويقارن املستثمر بني الفائدة املضمونة عند وضع أمواله 
يف املصرف، وبني معدل الربح املتوقع من االستثمار املباشر، فإذا كان معدل الربح املتوقع أكرب من معدل الفائدة 

ستثمر باستثمار أمواله ذاتيًا، وإذا كان سعر الفائدة أكرب من العائد املتوقع من االستثمار من املصرف، سيقوم امل
املباشر ومع ذلك قام املستثمر بتنفيذ االستثمار  يكون الفرق بني الفائدة من املصرف ومعدل العائد املتوقع هو 

 تكلفة الفرصة البديلة.
شروعات االستثمارية مقابل فائدة مضمونة من املستثمرين، لذا فهي ومبا أن مؤسسات التمويل التقليدية متّول امل

تفضل املشاريع املضمونة واألقل عرضة للمخاطر ومبعدالت أرباح متدنية، بينما يفضل املستثمرون يف الغالب 
املشروعات ذات العائد األكرب. وهذا يوضح التضارب بني رغبات املستثمرين وأهدافهم وبني سياسات 

لتمويل التقليدية. ويف هذه احلالة اليت تتميز بالتضارب، يتوقع تدين معدالت األرباح من مؤسسات ا
االستثمارات املمولة بواسطة املصارف التقليدية ومن مث اخنفاض االستثمارات واخنفاض معدالت النمو 

رات مما مينع وصول االقتصادي. ويعطي النظام املصريف التقليدي أولوية لنظام اخلدمات وحيجم نظام االستثما
االستثمارات للحجم االمثل الواجب إلشباع رغبات الناس وتفادي املشاكل االقتصادية. أما يف ظل نظام 
التمويل اإلسالمي فإن العائد على االستثمارات يعتمد على االرباح املتوقعة للمشروع، وكذلك األمر بالنسبة 

أهداف ورغبات املستثمرين واملمولني ألن كال الطرفني  ملؤسسات التمويل واملدخرين. وال يوجد تضارب بني
يبحث عن األرباح اجملزية. حيث أن املشاركات مبختلف أنواعها حتقق التعاون والتوافق بني رأس املال والعمل 
على أساس الربح الناتج من االستثمارات احلقيقية وليس على أساس سعر الفائدة الذي تقوم عليه نظرية 

ضعي الذي يرى ضرورة التعادل بني االستثمار واالدخار وتوازن الرحبية والسيولة، وهذا جيعل االقتصاد الو 
 املصارف اإلسالمية متميزة عن التقليدية.

وبافرتاض أن املعلومات املتوفرة حول بيئة اإلستثمار متماثلة لنظام متويلي تقليدي ونظام متويلي إسالمي، فمن 
مولة بواسطة مؤسسات التمويل اإلسالمية أكثر عائداً من تلك اليت متول بواسطة املتوقع أن تكون املشروعات امل
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مؤسسات التمويل التقليدية. لذا يتوقع أن تلعب مؤسسات التمويل اإلسالمية دوراً بارزا يف رفع معدالت األرباح 
 ادي.اخلاصة والعامة وزيادة حجم االستثمارات احلقيقية وبالتايل رفع معدالت النمّو االقتص
 )ب( لمحة مختصرة عن تجربة السودان في التحول للنظام المصرفي اإلسالمي:

يرجع تاريخ قيام القطاع املصريف السوداين ألوائل القرن العشرين بافتتاح فروع للمصارف العاملية بالسودان  
ىل خطوات م. يف بداية السبعينات قامت بعض املصارف اإلسالمية، وكانت أو 1903مثل بنك باركليز عام 

م. وأصبح النظام املصريف نظامًا خمتلطًا بوجود مصارف إسالمية 1984إسالم القطاع املصريف السوداين عام 
م 1991/1992ومصارف تقليدية، وتركزت إجراءات حتويل النظام املصريف من تقليدي إىل إسالمي يف العام 

الفائدة وااللتزام بالصيغ اإلسالمية يف مجيع بصدور قرار مينع املصارف العاملة بالسودان من التعامل بسعر 
املعامالت. وأصبح القطاع املصريف السوداين يعمل بكامله وفقًا للنظام اإلسالمي ) حممد احلسن،صابر 

م حدث تطور كبري يف اجلهاز املصريف السوداين إذ بلغ عدد املصارف 2001-1990(. ويف الفرتة 2004
بالعاصمة والواليات. كما حدث تطور يف موارد اجلهاز املصريف كمًا وكيفًا فرع منتشرة  628مصرفًا لديها  26

م ارتفعت الودائع االستثمارية 2003-1993حيث ارتفعت نسبة الودائع إىل الناتج احمللي اإلمجايل. ويف الفرتة 
% إلمجايل الودائع الكلية ) 55م إىل 1992-1990% يف الفرتة 32على حساب الودائع اجلارية من 

 (.2003الشيخ،صالح الدين وآخرون 
 رابعًا: اإلطار التطبيقي:

 تحديد متغيرات الدراسة وصياغة النموذج: 
هذه الدراسة حماولة إلختبار أثر التمويل املصريف اإلسالمي يف النمو االقتصادي يف السودان وذلك من  

ميكن صياغة منوذج الدراسة على أن قيمة خالل اختبار أثر صيغ التمويل اإلسالمية يف الناتج احمللي اإلمجايل. و 
( كمقياس للنمو االقتصادي دالة يف التمويل املصريف اإلسالمي ،للفرتة من GDPالناتج احمللي االمجايل )

 م، وذلك وفقًا للمعادلة التالية: 2010اىل 1990
GDPt = f(IF)……………………………………..….….(1) 

 صريف ينقسم لعدد من الصيغ فيمكن تصميم املعادلة السابقة كاآليت:ومبا أن التمويل امل
GDPt = f [(MURt),( MUSt),(MUDt),(SALt),(OTHt)]……(2) 

 حيث أن :
 ميثل قيمة الناتج احمللي اإلمجايل كمقياس للنمو االقتصادي.   

IF .التمويل املصريف اإلسالمي = 
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MUSt  ، صيغة املشاركة =MURt =  ، صيغة املراحبةMUDt صيغة املضاربة = 
  SALt ، صيغة السلم =OTHt  صيغ أخرى = 

µt .ميثل حد اخلطأ العشوائي 
وميكن تصميم منوذج احندار خطي متعدد يشتمل على مكونات التمويل املصريف اإلسالمي مثل املراحبة واملشاركة 

 لي االمجايل كمتغري تابع.واملضاربة والسلم كمتغريات مستقلة من جانب، والناتج احمل
GDPt = β0 + β1MURt+β2 MUSt +β3MUDt+β4SALt +β5OTHt + µt 

…….. (3) 

سييتم تطبيق النموذج القياسي األمثل الذي ميثل العالقة بني النمو االقتصادي ممثاًل بالناتج احمللي  
، املضاربة، السلم، ومجلة صيغ أخرى(  اإلمجايل كمتغري تابع من جهة وصيغ التمويل اإلسالمية )املراحبة، املشاركة

كمتغريات مستقلة. ومبا أن هنالك أكثر من متغري مستقل )م فسِّر( هذا يعين أن النموذج القياسي الذي ميثل 
 العالقة بني املتغريات هو منوذج احندار خطي متعدد.

التابع منها أن يكون لتطبيق مناذج االحندار اخلطي هنالك بعض الشروط اليت جيب توفرها يف املتغري  
متغري كمي مستمر وأن يتوزع توزيعًا طبيعيًا. ومبا أن بيانات املتغري التابع هلذه الدراسة متثل الناتج القومي 
اإلمجايل، فهي قطعًا بيانات كمية متصلة، فقط جيب التأكد من أهنا تتبع التوزيع الطبيعي قبل بداية توفيق 

-Kolmogorovاملتغري التابع نستخدم اختبار كلمجروف النموذج. وللتحقق من طبيعة توزيع 

Smirnov Test  ( حيث تنّص الفرضية العدمية ،H0 دائمًا أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي و تنّص )
 ( بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.H1الفرضية البديلة )

 أي أن:
H0: البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 

H1: تتبع التوزيع الطبيعي البيانات ال 
 ( GDP( ميثل نتائج اختبار توزيع املتغري التابع )1اجلدول رقم )

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 GDP 

N 18 

Kolmogorov-Smirnov Z .684 
. Sig  (P-value) .738 

 

( هذا يعين قبول 0.05)( أعاله، أن القيمة االحتمالية أكرب من مستوى املعنوية 1يتضح من اجلدول رقم )
 ( اليت تنص على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.H0فرض العدم )
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 وبعد حتقق شرطي املتغري التابع يتم منذجة البيانات وفق منوذج اإلحندار اخلطي املتعدد التايل:
GDPt = GDPt = β0 + β1MURt+β2 MUSt +β3MUDt+β4SALt +β5OTHt + 

µt  
( الختيار أفضل منوذج قياسي ميثل العالقة بني صيغ  Stepwiseيقة اخلطوة )حبيث سيتم استخدام طر 

 F(، قيمة اختبار sigالتمويل والناتج احمللي اإلمجايل بناءًا على عدة مؤشرات إحصائية منها مستوى املعنوية )
ا  عدم ثبات تباين وتباين اخلطأ املقدر. وعلمًا بأن النماذج القياسية تواجه عددًا من املشكالت الفنية أمهه

اخلطأ )البواقي(، مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء ومشكلة التداخل اخلطي املتعدد بني املتغريات املستقلة، لذا 
ينبغي عند توفيق النموذج مالحظة أنه ال يعاين من أي مشكلة من املشكالت املذكورة آنفًا. وهنالك عدة 

كالت بالنموذج واملضمنة بربامج التحليل اإلحصائي اجلاهزة اختبارات إحصائية للكشف عن وجود تلك املش
 ما يلي: SPSS، ومن أهم االختبارات املضمنة بربنامج التحليل اإلحصائي SPSS  ،SAS ،Eviwsمثل 

 أواًل: مشكلة عدم ثبات تباين األخطاء )البواقي( : 
وزيعًا طبيعيًا وعلى شبه خط ميكن الكشف عن ذلك عن طريق رسم البواقي ومالحظة أن البواقي تتوزع ت

 مستقيم، أما إذا كانت غري ذلك فإن النموذج يعاين من مشكلة عدم ثبات تباين اخلطأ.
ثانيًا: مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء، ويتم الكشف عنها عن طريق اختبار ديربن واتسون، وهنالك قيم 

وحد أدىن  duاملستقلة تتكون من قيمتني، حد أعلى جدوليه لالختبار تعتمد على حجم العينة وعدد املتغريات 
dL(حيث تقارن قيمة االختبار احملسوبة مع القيمة اجلدولية فإذا كانت قيمة االختبار ،D :على النحو التايل )

، فإن النموذج ال يعاين من مشكلة ارتباط ذايت بني األخطاء، وكلما كانت 
 ة بصورة كافية دل ذلك على عدم وجود املشكلة.قيمة اختبار ديربن واتسون كبري 

ثالثًا: مشكلة التداخل اخلطي بني املتغريات املستقلة: يتم الكشف عنها عن طريق معامل تضخم التباين ويرمز 
ألي متغري من املتغريات املستقلة دل ذلك على وجود مشكلة  10أكرب من  VIF. فإذا كان VIFله بـ 

 فهذا يعين عدم وجود املشكلة. 10كان أقل من االرتباط اخلطي أما إذا  
غري معنوية أو إشاراهتا  (Bi مثاًل( وأن معظم املعامالت ) %95وبصورة عامة إذا كان معامل التحديد عايل )

غري متوافقة مع النظريات االقتصادية واإلحصائية هذا يدل ذلك على وجود مشكلة قياسية ما، أما غري ذلك 
 ثل البيانات.فإن النموذج جيد ومي
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 ( : ملخص النماذج املقرتحة2جدول رقم )

Model Summary
g

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .969
a

 .938 .934 22.9143521  
2 .982

b
 .964 .960 17.9989597  

3 .990
c

 .980 .976 13.9211624  
4 .994

d
 .988 .984 11.2203423  

5 .994
e

 .988 .985 10.8507396  
6 .996

f
 .991 .988 9.6252353 1.562 

a. Predictors: (Constant), OTH 
b. Predictors: (Constant), OTH, MUS 

c. Predictors: (Constant), OTH, MUS, SAL 
d. Predictors: (Constant), OTH, MUS, SAL, MUR 

e. Predictors: (Constant), MUS, SAL, MUR 
f. Predictors: (Constant), MUS, SAL, MUR, MUD 

g. Dependent Variable: GDP 

 R( السابق يتضح أن هنالك ستة مناذج مقرتحة كما ي الحظ أن مجيع معامالت التحديد )2من اجلدول رقم )

Square من التغريات اليت تطرأ على 96من % هذا يعين أن املتغريات املستقلة تفسِّر أكثر 96( أكرب من %
% من التغريات يف املتغري التابع سببها التغريات اليت 96املتغري التابع )الناتج احمللي اإلمجايل(، أي أن أكثر من 

تطرأ على املتغريات املستقلة )صيغ التمويل الداخلة لكل منوذج على حده( والباقي ألسباب أخرى. كما أن 
دول متثل قيمة اختبار ديربن واتسون وهي تعترب كبرية نسبيًا، عليه ميكن القول بأن جمموعة القيمة األخرية باجل

 النماذج املقرتحة ال تعاين من مشكلة ارتباط ذايت بني األخطاء.
 ( : إختبار معنوية النموذج3جدول رقم )

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 127797.437 1 127797.437 243.392 .000
b

 

Residual 8401.080 16 525.068   

Total 136198.518 17    

2 
Regression 131339.079 2 65669.540 202.707 .000

c
 

Residual 4859.438 15 323.963   
Total 136198.518 17    

3 
Regression 133485.335 3 44495.112 229.594 .000

d
 

Residual 2713.183 14 193.799   
Total 136198.518 17    

4 
Regression 134561.869 4 33640.467 267.208 .000

e
 

Residual 1636.649 13 125.896   
Total 136198.518 17    

5 
Regression 134550.178 3 44850.059 380.929 .000

f
 

Residual 1648.340 14 117.739   
Total 136198.518 17    

6 

Regression 134994.131 4 33748.533 364.277 .000
g

 

Residual 1204.387 13 92.645   

Total 136198.518 17    
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a. Dependent Variable: GDP 
b. Predictors: (Constant), OTH 

c. Predictors: (Constant), OTH, MUS 
d. Predictors: (Constant), OTH, MUS, SAL 

e. Predictors: (Constant), OTH, MUS, SAL, MUR 
f. Predictors: (Constant), MUS, SAL, MUR 

g. Predictors: (Constant), MUS, SAL, MUR, MUD 

جلميع النماذج املقرتحة كبرية جدًا وأقل قيمة هلا يف  F( السابق ي الحظ أن قيم اختبار 3-2من اجلدول رقم )
كما يتضح أن مجيع القيم االحتمالية أقل من مستوى املعنوية)   202.707حيث  بلغت النموذج الثاين 

( هذا يعين أن كل النماذج املقرتحة بصورة عامة معنوية ومتثل البيانات متثياًل جيدًا وهلا قدرة على التنبؤ 0.05
اخلة يف النموذج املعين. كما يتضح بالتغريات اليت تطرأ على الناتج احمللي اإلمجايل مبعلومية قيم صيغ التمويل الد

هي خاصة بالنموذج اخلامس وكذلك يف نفس  F( السابق أن أكرب قيمة الختبار 2-2من اجلدول رقم )
( Std. Error of the Estimate( يتضح أن أقل قيمة للخطأ املعياري للتقدير )2-2اجلدول رقم )

 وذجني اخلامس و السادس. خاصة بالنموذج السادس ، لذلك تصبح املفاضلة بني النم
 ( : معلمات النموذج4جدول رقم )

Coefficients
a

 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 25.345 7.258  3.492 .003   

OTH 27.741 1.778 .969 15.601 .000 1.000 1.000 

2 
(Constant) 11.053 7.154  1.545 .143   

OTH 20.393 2.625 .712 7.769 .000 .283 3.532 

MUS 25.020 7.567 .303 3.306 .005 .283 3.532 

3 

(Constant) 7.390 5.642  1.310 .211   

OTH 13.818 2.833 .482 4.878 .000 .145 6.877 
MUS 21.960 5.925 .266 3.707 .002 .276 3.619 

SAL 149.280 44.858 .290 3.328 .005 .187 5.346 

4 

(Constant) 7.373 4.547  1.621 .129   

OTH -1.767- 5.798 -.062- -.305- .765 .023 44.344 
MUS 13.799 5.531 .167 2.495 .027 .206 4.855 

SAL 207.937 41.347 .404 5.029 .000 .143 6.992 
MUR 8.493 2.904 .537 2.924 .012 .027 36.480 

5 

(Constant) 7.536 4.367  1.726 .106   

MUS 14.299 5.108 .173 2.800 .014 .226 4.428 
SAL 199.292 29.089 .387 6.851 .000 .270 3.701 

MUR 7.680 1.106 .486 6.943 .000 .177 5.657 

6 

(Constant) 10.074 4.043  2.491 .027   

MUS 9.185 5.098 .111 1.802 .095 .178 5.605 
SAL 221.462 27.720 .431 7.989 .000 .234 4.271 

MUR 13.548 2.855 .857 4.746 .000 .021 47.892 
MUD -53.683- 24.523 -.360- -2.189- .047 .025 39.664 

a. Dependent Variable: GDP 

 



 

لسرحان 77 ا لتحرير: د. بكر احمد  ا | رئيس   ISSN 2225-5850   |  alserhan@yahoo.com  

 

( أعاله واخلاص مبعلمات النموذج يتضح أن النموذج اخلامس يضم ثالثة متغريات 4-2ول رقم )اجلد من
( VIFمستقلة ومجيعها معنوية كما يتضح من العمود األخري للجدول التايل أن قيمة معامل تضخم التباين )

يعاين من مشكلة  ، هذا يعين أن النموذج ال10جلميع املتغريات املستقلة للنموذج اخلامس كانت أقل من 
( MUSتداخل خطي متعدد بني املتغريات، بينما النموذج السادس يضم أربعة متغريات مستقلة هبا متغري )

( ذو إشارة سالبة مما يعين أن عالقته بالناتج احمللي اإلمجايل عالقة MUDليس له تأثري معنوي، كما أن متغري )
مع النظرية االقتصادية مما يشري إىل أن هنالك مشكلة  عكسية وهي متثل عالقة غري منطقية أي ال تتوافق

بالنموذج. كما يتضح من اجلدول التايل أن معامل تضخم التباين للمتغريين املستقلني األخريين للنموذج السادس 
مما يشري إىل وجود مشكلة ارتباط خطي متعدد بني املتغريات املستقلة. مما سبق نستنتج أن  10أكرب من 
خلامس ليس به مشكالت النماذج اخلطية بينما النموذج السادس يعاين عدد من املشكالت القياسية النموذج ا

مثل عدم استقاللية قيم البواقي )األخطاء( واالرتباط اخلطي املتعدد. لذا فإن النموذج األمثل الذي ميثل العالقة 
لنموذج الذي ميكن استخدامه للتنبؤ حبجم بني صيغ التمويل والناتج احمللي اإلمجايل هو النموذج اخلامس وهو ا

 الناتج احمللي اإلمجايل مبعلومية قيم صيغ التمويل )املتغريات التفسريية( بالنموذج.
 ( : إحصاءات البواقي5جدول رقم )

Residuals Statistics
a

 

 Mean Std. Deviation N 

Std. Predicted Value .000 1.000 18 
Std. Residual .000 .907 18 

a. Dependent Variable: gdp 

( السابق يتضح أن البواقي )األخطاء( وسطها احلسايب يساوي صفر واحنرافها املعياري 5-2من اجلدول رقم )
واحد صحيح تقريبًا، نستنتج أن األخطاء تتوزع توزيعا طبيعيًا مبتوسط صفر وتباين واحد أي تتوزع وفق التوزيع 

مما سبق أن النموذج ال يعاين من مشكلة عدم ثبات التباين والرسم البياين التايل  الطبيعي املعياري، كما يتضح
 شكل بياين يوضح توزيع األخطاء )البواقي( يعضد ذلك.
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من الشكل البياين أعاله يتضح أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي بوسط صفر وتباين واحد صحيح تقريبًا 
( 

( أقل من مستوى معنوية 5( أعاله ن الحظ أن مجيع القيم االحتمالية للنموذج رقم )4-2ومن اجلدول رقم )
( مما يعين أن مجيع املعامالت هلا تأثري معنوي ، أي أن املتغريات املستقلة هلا تأثريات ذات داللة 0.05)

رات موجبة بالنسبة ( أن مجيع اإلشاBإحصائية على املتغري التابع أي مؤثرة معنويًا، وكما يتضح من عمود )
( وهذا يعين أن العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع عالقة طردية. ويف العمود B3 ،B1 B2للمعامالت )

مما يعين أن النموذج ال يعاين من مشكلة تداخل  10األخري جند أن قيمة معامل تضخم التباين كانت أقل من 
علومات اجلدول السابق يتم تعويض قيم املعلمات يف النموذج األساسي لذا، ومن م .خطي متعدد بني املتغريات

(غري معنوية وهبما مشاكل OTHt( ومتغري الصيغ األخرى )MUDtللدراسة، ومبا أن متغريي صيغة املضاربة )
 قياس، فقد مت استبعادمها من النموذج ليصبح النموذج األمثل املقدر كاآليت:

GDPt = 7.536 + 7.680* MURt +14.299*MUSt + 199.292* SALt 

من النتائج أعاله تتضح العالقة الطردّية بني الناتج احمللي اإلمجايل وصيغ التمويل اإلسالمية، حيث نالحظ أن 
β1= 7.680  وهي تعين أنه كلما زاد التمويل املصريف بصيغة املراحبة بواحد جنيه ، يزيد الناتج احمللي اإلمجايل

مما يعين كلما زاد التمويل بصيغة املشاركة بواحد جنيه، يزيد  β2  = 14.299 نيه،ج 7.7حبوايل ما قيمته 
تيوضح أنه كلما زاد التمويل بصيغة السلم   =199.292β3جنيه، وأن  14.00الناتج احمللي اإلمجايل حبوايل 

قوة العالقة بني معدل جنيه. توضح هذه النتائج اجيابية و  199بواحد جنيه، يزيد الناتج احمللي اإلمجايل حبوايل 
النمو ممثال يف منو الناتج احمللي اإلمجايل وصيغ التمويل اإلسالمية، كما توضح املسامهة الكبرية لصيغة السلم يف 
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زيادة الناتج احمللي اإلمجايل وهذا يرجع للمسامهة الكبرية للقطاع الزراعي  يف الناتج احمللي اإلمجايل حيث تساهم 
م واخنفضت نسبة املسامهة بعدها بسبب دخول البرتول مث بدأت 1999قبل العام  %40الزراعة بأكثر من 

. % من البرتول اخلام من الناتج احمللي اإلمجايل75م خلروج ما يعادل 2011نسبة مسامهة الزراعة ترتفع بعد 
تائج أعاله وقد اعتمد القطاع الزراعي كثريا خاصة يف التسعينات على صيغة السلم يف التمويل. وتوضح الن

 العالقة االجيابية والقوية بني النمو االقتصادي والتمويل املصريف اإلسالمي.
 خامسا: الخاتمة )النتائج والتوصيات(:

 ( نتائج الدراسة:1
هدفت الدراسة لتقدير واختبار أثر التمويل املصريف اإلسالمي على النمو االقتصادي يف السودان. وقد  

 (GDP)م للسالسل الزمنية لكل من الناتج احمللي اإلمجايل 2013-1996للفرتة مت استخدام بيانات سنوية 
كأحد احملددات املهمة للنمو االقتصادي. وقد مت  تطبيق النموذج القياسي األمثل ، والتمويل املصريف اإلسالمي  

إلمجايل كمتغري تابع من جهة وصيغ التمويل الذي ميثل العالقة بني النمو االقتصادي ممثال بالناتج احمللي ا
اإلسالمية )املراحبة، املشاركة، املضاربة، السلم، ومجلة صيغ أخرى( كمتغريات مستقلة يف منوذج احندار خطي 

-Kolmogorovمتعدد. وللتحقق من طبيعة توزيع املتغري التابع مت استخدام اختبار كلمجروف 

Smirnov Test . 
 ج اليت  توصلت هلا الدراسة يف اآليت:. وتتمثل أهم النتائ

 وجود عالقة اجيابية وقوية بني النمو االقتصادي والتمويل املصريف اإلسالمي.
تساهم صيغة السلم بصورة كبرية جدا يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل مقارنة مع الصيغ األخرى،وهذا يوضح 

 صادي يف السودان. األمهية النسبية لدور السلم يف دعم عجلة النمو االقت

 ( توصيات الدراسة:2
وتوصي الدراسة بالرتكيز على الصيغ األكثر فعالية يف التمويل خاصة صيغة السلم الرتباطها القوي بتمويل 
العمليات الزراعية وتفعيل مبدأ إزالة الغنب. كما توصي بدراسة وضع صيغ التمويل األخرى اليت ظهرت بعدم 

 ا تشتمل على عدد من الصيغ جمتمعة.معنوية يف النموذج رغم أهن
  المراجع:

 -إملعهد إل ساليم للبحوث وإلتدريب –إلبنك إل ساليم للتمنية  -دور إلبنوك إل سالمية يف جمال إلتمنية -إمحد محمد عيل  .1

 هـ1422

                                 
 السودان  -اجلهاز املركزي لإلحصاء وزارة رئاسة جملس الوزراء  –م 2013-2004ملزيد من التفصيل ميكن الرجوع للرصد اإلحصائي    
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 م.MPRA – 2007 -قدرة إلنظام إملرصيف  عىل إحلد من ظاهرة إلفقر -إبرإهمي بن صاحل إلعمر .2

إخلرطوم / دإر إلسدإد  – 1ط -إلسمل بديل رشع  للمتويل إملرصيف إملعارص )نظرة مالية وإستامثرية( -إلقادر أأمحد  إلتجاين عبد

 م.2006

 محدإلش يخبنك إلبحرين إل ساليم. –إملفيد يف معليات إلبنوك إل سالمية  -محد فاروق إلش يخ  .3

 م1990 –هـ 1410 -إلقاهرة/ مكتبة وهبة –وإقع وإل فاق أأساس يات إلعمل إملرصيف إل ساليم ،إل -عبد إمحليد محمود إلبعيل .4

مطبوعات إلأحتاد إدلويل للبنوك  –جوإب حول إلبنوك إل سالمية  100سؤإل و  100 –عبد إلعزيز إلنجار وأ خرون  .5

 إل سالمية.

سلسةل  -م 2002-1980تقيمي إدوإت إلس ياسة إلنقدية وإلمتويلية يف إلسودإن خالل إلفرتة  –عبد هللا إحلسن محمد وأ خرون  .6

 م.2004 – 4إصدإرة رمق  –بنك إلسودإن  -إدلرإسات وإلبحوث

 جملس مقدمة إ ىل دكتورإه خمتارة أأطروحة إ ساللمية دول إ ساليم يف نقدي نظام أ ليات تطبيق -إلودإي  اكظم جميد عامر .7

 م ٢٠٠٦-إملستنرصية ابجلامعة والاقتصاد إل دإرة لكية

بنك –إدإرة إلبحوث  – -إلنقدية يف ظل إلنظام إملرصيف إل ساليم ، جتربة إلسودإنإ دإرة إلس ياسة  -صابر محمد حسن .8

 م2004 – 2إصدإرة رمق  –إلسودإن 

الادإرة إلعامة للبحوث  – -تقيمي حماولت إصالح إجلهاز إملرصيف ودوره يف متويل إلتمنية ، جتربة إلسودإن -صابر محمد حسن .9

 م2004 – 3إصدإرة رمق  –بنك إلسودإن  –والاحصاء 

ماكنية جذب إملزيد من إملدخرإت إىل دإخل إجلهاز إملرصيف -صالح إدلين إلش يخ خرض وأ خرون  .10 سلسةل إدلرإسات  -إ 

 م.2003 – 1إصدإرة رمق  –بنك إلسودإن  -وإلبحوث

 م.1985 – 1ط –إجمللس إلعلم  جبامعة إملكل عبد إلعزيز  –إلنظام إملرصيف إلالربوي  -محمد جناة هللا صديق  .11

عامل  –إلقاهرة  –إلأدإء الاقتصادي للمصارف إل سالمية ودورها يف معلية إلتمنية الاقتصادية  –محمد عبد إمحليد إلفق   .12
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 ير جودة الخدمات المصرفية على رضا عمالء البنوك االسالمية في األردنتأث

 .| الاردن جامعة عامن إلعربية|  رئيس قسم إلتسويق . إدلكتور ظاهر ردإد إلقريش

 

 إمللخص

هدفت هذه إدلرإسة إىل معرفة تأأثري جودة إخلدمات إملرصفية عىل رضا معالء إلبنوك الاسالمية يف إلأردن، إس تخدمت 

رإسة إملهنج إلوصف  إلتحلييل، تكون جممتع إدلرإسة من معالء إلبنوك الاسالمية يف مدينة عامن،  قام إلباحث بتصممي إدل

( إستباانت عىل عينة مالءمة من جممتع إدلرإسة، مت إسرتدإد 1210إستبانة خاصة مجلع بياانت إدلرإسة حيث مت توزيع )

من  % 87)ل، حيث اكنت نس بة الاستباانت إليت خضعت للتحليل )إستبانة اكنت مجيعها صاحلة للتحلي  (1050)

 مجموع الاستباانت إليت مت توزيعها.

أأظهرت إدلرإسة مجموعة من إلنتاجئ من أأمهها: وجود تأأثري جلودة إخلدمات إملرصفية إليت تقدهما إلبنوك الاسالمية إملمتثةل 

( عىل حتقيق رضا إلعمالء من حيث)تكرإر إلرشإء، وثقة يف)الاعامتدية، الاس تجابة، إمللموس ية، إلتعاطف، إلضامن

إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية(، وأأن درجة تأأثري جودة إخلدمات إملرصيف اكنت متفاوتة يف حتقيق رضا إلعمالء 

 يل.حيث جاء بُعد الاعامتدية يف إملرتبة الاوىل ويليه بُعد إلضامن وإمللموس ية والاس تجابة وإلتعاطف عىل إلتوإ

أأوصت إدلرإسة برضورة إهامتم إلبنوك الاسالمية بتحسني مس توى خدماهتا إملرصفية لكسب رضا وولء معالهئا حيث 

إثبتت هذه إدلرإسة بأأن مس توى إخلدمات إملرصفية مل ترتِق إىل إملس توى إذلي يليب طموح معالهئا، وإلتوسع يف تنويع 

نافسة، وتكثيف إجلهود إلتسويقية لتمنية وع  إلعمالء إحلاليني وجذب الاستامثرإت إحلالية وإدخال إستامثرإت جديدة م

 معالء جدد.   

 إللكامت إملفتاحية : جودة إخلدمات إملرصفية ، رضا إلعمالء، إملصارف الاسالمية.

 إملقدمة 

وإء اكنت أأفاكر أأو يعترب عمل إلتسويق علامً قامئاً حبد ذإته ورضورة ملحة تس تخدم يف تروجي إملنتجات مبختلف إصنافها س

زإء هذإ إلوإقع إذلي تعيشه منظامت الاعامل وإليت تعترب إملصارف الاسالمية جزء منه فقد إصبح  سلع أأو خدمات, وإ 

 تقليديةلزإماً عىل إملصارف إل سالمية تتبىن هنجاً تسويقياً شامالً تظهر نفسها من خالهل كبديل للمؤسسات إملرصفية إل

 يعة إل سالمية.ومبا يتفق مع أأحاكم إلرش 

يعترب رضا إلعمالء أأصال همامً من أأصول إملصارف الاسالمية وهو ركنن أأسايس يف تطورها ومنوها وبقاهئا خصوصاً يف 

بيئة إملنافسة إليت تشهدها إملصارف الاسالمية وإلتجارية يف عرصان إحلايل، حيث أأن إلبقاء أأصبح ملن ميتكل إملزية 

ن تقليدها إو إدرإكها من قبل إملنافسني، وأأن رضا إلعمالء يعترب من أأمه إملزيإت إلتنافس ية إلتنافس ية إلفريدة إليت ل ميك

إليت تسعى معظم منظامت الاعامل إىل حتقيقها، ومن هنا تربز إمهية إلمتزي يف رضا إلعمالء يف إملصارف الاسالمية، وقد 

الهئا لكس هبم وضامن عدم حتوهلم إىل مصارف ابت حبمك إلرضورة أأن تلتفت إملصارف إل سالمية إىل حتقيق رضا مع
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إخرى، كام إنه يتوجب عىل إملصارف الاسالمية أأن ل تكتف  بتحقيق رضا معالهئا  حفسب بل  حيب علهيا أأن تتفحص 

رضامه وتقيسه بني إحلني وإل خر للتعرف عىل درجته وما هيته والارقاء فيه عن طريق تقدمي خدمات مرصفية ذإت 

 متزي من خالل هذه إخلدمات عىل إملصارف إملنافسة.جودة عالية وإل 

 مشلكة إدلرإسة وعنارصها 

لقد إش تدت إملنافسة يف بني إملصارف الاسالمية يف الاردن وتطورت تطورإً كبريإً مع إلتغيري وإلتطوير إذلي إصاب    

إت تأأسيس إلبنك إل ساليم إلأردين إحلياة الاقتصادية والاجامتعية يف إجملمتع إلأردين بشلك عام، ومن إمه تكل إلتطور

، 2010، وبنك الاردن ديب الاساليم عام 1998، وإلبنك إلعريب إل ساليم إدلويل عام 1979لالستامثر وإلمتويل عام 

. وحيث إن هذإ إلعدد إملتوإضع من إلبنوك الاسالمية يف الاردن وإجه إلعديد من إلتحديد 2011ومرصف إلرإحج  عام 

إئه,  ومن أأمهها زايدة حدة إملنافسة بني إلبنوك إلعامةل) الاسالمية وغري الاسالمية( يف إلأردن بشلك إليت تؤثر عىل أأد

عام إلأمر إذلي دفع معظم إلبنوك إىل حتسني وتطوير خدماهتا إملرصفية إليت تقدهما لعمالهئا لضامهنم وإحملافظة علهيم 

ق الارابح إليت تضمن بقاهئا وحتافظ عىل وضعها إلتنافيس يف والاحتفاظ حبصهتا إلسوقية وإلعمل عىل زايدهتا، وحتقي

إلسوق، ومن هنا جند أأن من الامهية أأن تقوم إلبنوك الاسالمية مبعرفة رضا معالهئا وقياسه بني إحلني وإل خر وتطوير 

ذه إدلرإسة حتت وحتسني خدماهتا إملرصفية للوصول إىل إملس توى إذلي حيقق رضا معالهئا. ذلإ إرتأأى إلباحث إن يقوم هب

عنوإن: تأأثري جودة إخلدمات إملرصفية عىل رضا معالء إلبنوك الاسالمية يف إلأردن، ولتحقيق إلغرض من هذه إدلرإسة 

 مت صياغة الاس ئةل إلتالية :

أبعادها: الاعامتدية، والاس تجابة، وإمللموس ية، وإلتعاطف،إلسؤإل إلرئيس  : هل يوجد تأأثري جلودة إخلدمات إملرصفية بأ

وإلضامن دلى إلبنوك الاسالمية يف الاردن عىل رضا إلعمالء من حيث: تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة 

 إذلهنية؟ ويتفرع عن هذإ إلسؤإل الاس ئةل إلفرعية إلتالية : 

ن، هل يوجد تأأثري لُبعد الاعامتدية عىل رضا إلعمالء من حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأما .1

 وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن؟

هل يوجد تأأثري لُبعد الاس تجابة عىل رضا إلعمالء من حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان،  .2

 وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن؟

إء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، هل يوجد تأأثري لُبعد إمللموس ية عىل رضا إلعمالء من حيث : تكرإر إلرش  .3

 وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن؟

هل يوجد تأأثري لُبعد إلتعاطف عىل رضا إلعمالء من حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان،  .4

 وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن؟

من حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، هل يوجد تأأثري لُبعد إلضامن عىل رضا إلعمالء  .5

 وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن؟

مهية إدلرإسة   أأ

تس متد هذه إدلرإسة إمهيهتا كوهنا تناولت  قطاع إملصارف الاسالمية يف الاردن، وحيث أأن هذإ إلقطاع حيظى    

د يس تننيه خشص إو رشكة همام اكنت صفهتا فردية إو جامعية رحبية ابهامتم خاص يف عامل إملال والاعامل وإذلي ل ياك
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إو غري رحبية، كام وإن هذه إدلرإسة تناولت جودة إخلدمات إملرصفية وتأأثريها عىل رضا إلعمالء أأحد وإمه إلراكئز 

يدة، إلرئيسة إليت تساعد إلبنوك عىل حتسني مس توى أأرابهحا من خالل حتسني خدماهتا وكسب حصة سوقية جد

دإرإت إلبنوك إل سالمية عىل حتسني وتطوير خدماهتا  لهيا هذه إدلرإسة ستساعد إ  ن إلنتاجئ إليت ستتوصل إ  وإ 

إملرصفية، ومعرفة توهجات معالء إلبنوك إل سالمية إلأردنية حنو إخلدمة إملرصفية إليت تقدهما هذه إلبنوك هبدف 

 تطويرها .

 فرضيات إدلرإسة 

أبعادها: α ≤  0.05د تأأثري ذو دلةل إحصائية عند مس توى إدلإةل ): ل يوجإلفرضية إلرئيسة ( جلودة إخلدمات إملرصفية بأ

الاعامتدية، والاس تجابة، وإمللموس ية، وإلتعاطف، وإلضامن دلى إلبنوك الاسالمية يف الاردن عىل رضا إلعمالء من 

 ع عن هذه إلفرضية إلفرضيات إلفرعية إلتالية : حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية. ويتفر 

( لُبعد الاعامتدية عىل رضا إلعمالء من α ≤  0.05ل يوجد تأأثري ذو دلةل إحصائية عند مس توى إدلإةل ) .1

 حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن.

( لُبعد الاس تجابة عىل رضا إلعمالء من α ≤  0.05حصائية عند مس توى إدلإةل )ل يوجد تأأثري ذو دلةل إ .2

 حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن.

 ( لُبعد إمللموس ية عىل رضا إلعمالء منα ≤  0.05ل يوجد تأأثري ذو دلةل إحصائية عند مس توى إدلإةل ) .3

 حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن.

( لُبعد إلتعاطف عىل رضا إلعمالء من α ≤  0.05ل يوجد تأأثري ذو دلةل إحصائية عند مس توى إدلإةل ) .4

 سالمية يف الاردن.حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الا

( لُبعد إلضامن عىل رضا إلعمالء من حيث : α ≤  0.05ل يوجد تأأثري ذو دلةل إحصائية عند مس توى إدلإةل ) .5

 تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن.

منوذج إدلرإسة   أأ

 إملتغري إلتابع                                                          إملتغري إملس تقل                      

 رضا إلعمالء                          أأبعاد جودة إخلدمات إملرصفية                                       
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 الاجرإئيةإلتعريفات 

  جودة إخلدمات إملرصفية: ويه إملس توى إلنوع  إملمتزي للخدمات إملرصفية إليت يتلقاها إلزبون من

 إملصارف الاسالمية إليت يتعامل معها.

  لعامتدية : ويه  مدى قدرة  موظفني إملصارف إل سالمية عىل تقدمي خدمات مرصفية ممتزية للزابئن

 يري إليت مت عىل إساسها إختيار إلزابئن للمرصف دون غريه . وحسب توقعات إلزابئن وحسب إملعا

  الاس تجابة : وتمتثل يف قدرة إملوظفني إحلقيقية  للموظفني يف إملصارف إل سالمية عىل تقدمي خدمات

 .للزابئن يف إملاكن وإلزمان إذلي حيدده وخيتاره إلزبون

 لزبون  عند تلقيه إخلدمة من إملصارف إمللموس ية : ويه مس توى إخلدمة  إملرصفية إذلي يشعر فيه إ

 الاسالمية.

 . إلتعاطف : وتمتثل يف إجلوإنب إل نسانية إليت تقدهما إلبنوك إل سالمية للزابئن 

  إلضامن : ويه درجة الالزتإم وإلوفاء ابلوعود من قبل إملصارف الاسالمية يف محالهتا إدلعائية إو عند

 وعدم خمادعة إلزابئن. موإهجة إلزابئن

 ا إلعمالء : ويه درجة إلرإحة إليت  يشعر هبا إلزابئن من خالل تعاملهم مع إملصارف الاسالمية رض

 وإش باع حاجاهتم ورغباهتم.

  تكرإر إلرشإء : ويه قيام زابئن إملصارف الاسالمية بتكرإر رشإء إخلدمات إملرصفية وإلناجت عن درجة

 رضامه عن اكمل إلعمليات إملرصفية.

 أنينة  وعدم وجود شكوك يف تعامل زابئن إملصارف الاسالمية.  ثقة إلعمالء : ويه  درجة إلطمأ

 .إلأمان : ويه درجة إلأمان إليت يشعر فهيا إلزبون عند تعامهل مع إملصارف الاسالمية 

 .إلصورة إذلهنية : ويه إلصورة الاجيابية  عن إملصارف الاسالمية إملوجودة يف ذهن إلزابئن 

 حدود إدلرإسة :

 إملصارف الاسالمية يف مدينة عامن. إملاكنية: إقترصت إدلرإسة عىل إحلدود -1

 إملصارف الاسالمية يف مدينة عامن وحسب ما هو مبني يف عينة إدلرإسة.مشلت إدلرإسة زابئن إحلدود إلبرشية:  -2

 .11/2015ولغاية شهر  5/2015إحلدود إلزمانية: إمتدت إدلرإسة من شهر  -3

رصت هذه إدلرإسة عىل معرفة تأأثري جودة إخلدمات إملرصفية غىل رضا معالء إملصارف إحلدود إلعلمية: إقت -4

عامن، حيث تناولت متغريإ ت إدلرإسة إملس تقةل وإلتابعة، وكذكل إلقاء إلضوء عىل الادبيات الاسالمية يف مدينة 

 إلنظرية ذإت إلعالقة يف إدلرإسة .

 الاطار إلنظري وإدلرإسات إلسابقة 

: إل ط وُل  ار إلنظريأأ



 

لسرحان 85 ا لتحرير: د. بكر احمد  ا | رئيس   ISSN 2225-5850   |  alserhan@yahoo.com  

 

 مقدمة

مضن إلظروف إليت يتعرض لها إلعامل الاساليم من مؤإمرإت وفنت وغريها ابت يف حمك إلرضورة إمللحة إىل توعية 

أأحاكم إلرشيعة الاسالمية وتطبيق مهنج هللا يف إلأرض ل ثبات أأن إدلين إل سالم شامل وصاحل بإملسلمني  وتثقيفهم 

ل اكفة جوإنب وإنوإع إحلياة، وإجياد إحللول مجليع تطورإت إحلياة إملعارصة ومن للتطبيق يف مجيع إلعصور وإلأزمان وع

دإرة إموإل إملسلمني وما يلحق هبا من إدإرة للمصارف الاسالمية، ولهذإ فا ن إملسلمني  إمهها الامور وإلقضااي إملتعلقة اب 

ندمع إملصارف الاسالمية ونساعدها عىل  يك مجيعا مطالبني ابن يودعوإ مدخرإهتم من الاموإل يف إملصارف إل سالمية

 إلوقوف إمام إلبنوك إلتجارية إملنافسة.

وملا اكن عمل إلتسويق علامً قامئاً حبد ذإته يقوم عىل تروجي الافاكر وإلسلع وإخلدمات، فقد ابت من إلرضوري إن تقوم 

حجة تعمل عىل طرح نفسها كبديل إملصارف الاسالمية بتسويق مصارفها من خالل رمس س ياسات تسويقيه وتروجيية ان

يف لك إلتطبيقات إملرصفية إحلديثة ومبا يتوإفق مع أأحاكم إلرشيعة إل سالمية، حيث إن جتاهل  تقليديةللمؤسسات إل

إملصارف الاسالمية وعدم قياهما بدورها إلتسويق  وتركها لالجهتادإت إلشخصية جعل مهنا إملؤسسات إلتقليدية يف 

وإملؤسسات إملنافسة قطعت إشوإطا كبرية يف إلريق وإلتقدم يف مجيع إجملالت مل تصل لها إملصارف  معلها بيامن إملصارف

 الاسالمية بعد. 

 مفهوم إجلودة 

يه  مجموعة خصائص إملنتج وصورته إللكية إليت تؤدي إىل تلبية وإش باع حاجات ورغبات إلعمالء، وكذكل خلو  

 (.2005قعات إلعمالء إملدركة والادإء إلفعيل)إلعجارمة إخلدمة من إلعيوب وقدرهتا عىل حتقيق تو 

 طرق حتقيق رضا إلعمالء

أنه ميكن حتقيق رضا إلعمالء عن طريق: 2005بني ) إلصمعيدي و يوسف   ( بأ

 . إكتشاف ما يرغبه ويفضهل إلعميل وما يتوقعه. 1

 .وضع وصياغة  إهدإف معلية قابةل للتحقيق وحتقق رضا إلعميل. 2

 حتليل إملعلومات إلرإجعة ) إلتغذية إلعكس ية( من إلعميل. . متابعة و 3

 . تفعيل دور إلتصالت إلشخصية وعدم الاعامتد لكيا عىل إلتصالت إلتقنية. 4

 إشاكل إخلدمات إملرصفية 

 إلبنوك الالكرتونية : ويه خدمات بنكية إلكرتونية متكن إلعمالء من إلقيام بعملياهتم إملرصفية من إي ماكن ويف 

 Turban andإي زمان من خالل ش بكة الانرتنت دون إحلاجة إىل ذهابه إىل ماكن إلبنك )

Viehland,2004.) 

  إخلدمات إملرصفية عرب ش بكة الانرتنت: لقد متزيت إخلدمة إملرصفية عرب ش بكة الانرتنت بأأهنا خدمة سهةل ومتكن

ز إيضا يف إخنفاض تلكفهنا عن إخلدمات إليت تقدهما إلعمالء من إلقيام هبا يف إلوقت إذلي حيدده إلعميل وإهنا متتا

 (. 2008إملصارف مبوإهجة إلعميل) إلشمري 
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  إلرصإف الايل: ويه خدمات متكن إلعميل من إلقيام يف معليات مرصفية من إيدإع إو حسب إو تسديد إلفوإتري

فة سوإء دإخل إلبدل إو خارهجا من خالل بطاقات خاصة بذكل ومن خالل إلرصإفات إل لية إملنترشة يف موإقع خمتل

 (. 2006ويف وقت مفتوح )سفر 

  إلبطاقات الالكرتونية: ويه بطاقات متكن حاملها من إلرشإء بدفعات أ نية وإلبايق إقساط ومضن نظام فوإئد

 (. 2012معني خاص يف إلبنوك ) إحلدإد و إخرون 

 إملرصفية عرب إلهوإتف إخللوية مثل  بنك إلهاتف إلنقال: ويه متكني إلعمالء من ممارسة بعض إلنشاطات

 الاس تعالم عن إلرصيد ومتابعة إلعروض إخلاصة يف إلبنوك ومتابعة إسعار إلعمالت وغريها من إلنشاطات.

 عنارص تسويق إملصارف إل سالمية:

  للمسائل إملعارصة . تفعيل دور الاجهتاد يف إملعامالت لس تنباط الاحاكم 

 سلمني بدل من الاكتناز وإيدإع مدخرإهتم يف إملصارف الاسالمية. زايدة إلوع  الادخاري دلى إمل 

  خلق دإفع ذإيت عند إملسلمني لتوجيه اكفة معامالهتم ونشاطاهتم الاقتصادية لتكون من خالل إملصارف

 الاسالمية.

 .تثقيف إملسلمني برشوط وقوإعد إلتعامل مع إملصارف الاسالمية 

  الاجامتعات وإملهرجاانت وإخلطب ويف مجيع إملناس بات إدلينة إخملتلفة .إلرتوجي للمصارف الاسالمية من خالل 

 .إلعمل عىل تعيني موظفني ذو كفاءإت عالية يف إملصارف الاسالمية جلذب إلعمالء وتشكيل بيئة دإخلية جاذبة 

 الء متثالً إلتسويق ابلقدوة إحلس نة وإملثالية يف إلتخلق بأأخالق إل سالم إلصدق وإلوضوح يف إلتعامل مع إلعم

 لالس تقامة يف إلسلوك .

: إدلرإسات ابللغة إلعربية  اثنيا

هدفت هذه إدلرإسة إىل معرفة أأثر جودة إخلدمات إملرصفية عىل حتقيق إملزية إلتنافس ية يف  ( 2010درإسة )إلكريك 

ة وإلأمان والاس تجابة إملصارف إلفلسطينية.  أأظهرت إدلرإسة أأن أ رإء إلعينة اكنت عالية من حيث إمللموس ية والاعامتدي

و إلتعاطف . وقد إوصت إدلرإسة مبجموعة من إلتوصيات من بيهنا: أأن تقدم إلبنوك بطاقات إئامتن لزابئهنا إن متزي إلبنوك 

 إلعاملني فهيا مما يؤدي إىل زايدة فرص إملنافسة بني إلبنوك وابلتايل حتقيق جودة إعىل يف إدإهئا.

أنوإعها إخملتلفة, هدفت هذه إ( 2010درإسة إمحلود ) دلرإسة إىل إلكشف عن إجتاهات إلعمالء حنو خدمات إملصارف بأ

إس تخدمت إدلرإسة إملهنج إلوصف  إملسح  لتحديد إلعوإمل إملؤثرة يف رضا إلعمالء عن خدمات إملصارف يف إلرشق 

 وغري إلكويتيني الاوسط بشلك عام وعىل مصارف دوةل إلكويت بشلك خاص، أأظهرت إدلرإسة أأن إلعمالء إلكويتيني

 رإضني معوماً عن إخلدمات إليت تقدهما إملصارف يف إلكويت .

هدفت هذه إدلرإسة إلتعرف عىل تأأثري جودة إخلدمة إملرصفية الالكرتونية يف تقوية عالقات  ( 2011درإسة )إلردإيدة، 

نية والاجنبية يف الاردن, بينت زابئن إلبنوك ووجه إلتشابه والاختالف جودة إخلدمات الالكرتونية يف إلبنوك الارد
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إدلرإسة ابنه يوجد تأأثري عايل جلودة إخلدمة الالكرتونية عىل جودة إلعالقة بني إلبنوك وإلزابئن وهو أأعىل مما هو موجود 

ها يف إلبنوك الاجنبية , إوصت إدلرإسة بأأن تقوم إلبنوك ابلهامتم يف نرش ثقافة إخلدمة الالكرتونية لزابئهنا و عدم إقتصار 

 فقط عىل إملوظفني ذوي الاختصاص.

من خالل إلثقة   SMSهدفت إدلرإسة إىل معرفة نظام إخلدمة إملرصيف الالكرتوين عرب رسائل  ( 2012درإسة ) إحلاج 

وإلقمية إملدركة ورضا إلزبون وجودة إخلدمة ودورها يف خلق ولء إلزبون يف إلبنك إلعريب وبنك إلقاهرة عامن وبنك 

الاساكن إملتوإجدة يف عامن, أأظهرت إلنتاجئ إن إلعوإمل إليت تؤدي للولء اكنت مرتفعة  مجليع الابعاد يف الاردن وبنك 

 ولكهنا يف نفس إلوقت متفاوتة.  SMSإس تخدإم إلرسائل إلقصرية  

 إدلرإسات ابللغة الاجنلزيية

أث(rashid et al.,2009)دإرسة رش يد وأ خرين  ري بعض  من إبعاد  جودة إخلدمات : هدفت هذه إدلرإسة  إىل معرفة تأ

إملرصفية الاسالمية عىل رضا إلعمالء يف دوةل بنغالدش، أأظهرت إدلرإسة إىل أأن إملؤثرإت إدلينية يه من أأمه إلعوإمل 

 إليت نؤثر يف رضا إلعمالء ويأأيت بعده عامل إلكفاءة, وحتقيق أأعىل إلعوإئد والارابح،  يف نظام إملعامالت إملالية .

إلهدف إلرئييس لدلرإسة هو  إختبار  دور متايز إخلدمات يف إلعالقات بني  :(chenet , etal.,2010)نيت درإسة ش ي

عىل إساس أأن إلامتيز همم لرتباطه ابلقمية  إملدركة من قبل إلعمالء,   business to businessمؤسسات الاعامل 

إسة إن  عامل ثقة إلعمالء يؤثر بشلك فاعل يف متايز وحتقيق مزية تنافس ية , وجمالت الاسوإق إلهادفة،  أأظهرت إدلر 

إخلدمات وإنه حيرك  عامل الالزتإم كذكل. إوصت إدلرإسة برضورة الاهامتم ابجلوإنب الاساس ية ملنظامت الاعامل إليت 

 ميكن إن حتقق إلامتيز من خاللها.

مة من إلبنوك إلتجارية هدفت إدلرإسة للكشف عن مس توى جودة إخلدمات إملقد (Abraheem 2011)درإسة 

أنه يوجد عالقة إجيابية  إلعامةل  يف الاردن وحسب تصورإت إلعمالء وإثرها عىل مس توى رضامه. بينت نتاجئ إدلرإسة بأ

بني مس توى إجلودة إليت تقدهما إلبنوك إلتجارية ورضا إلعمالء ويعترب إلعمالء إن جودة إخلدمات إملرصفية من إمه 

 تعامل مع إلبنك ويه إحد إس باب جناحة.متطلبات الاس مترإر يف إل

هدفت إدلرإسة للكشف عن أأثر جودة إخلدمات إملرصفية الاسالمية عىل   ( Ramdhani , et al , 2011)درإسة 

رضا إلعمالء يف إندونيس يا. وإشارت إلنتاجئ إن عامل إلزتإم إلعميل و إلضامن وإملوثوقية وإمللموس ية وإلتعاطف 

عوإمل إليت تؤثر وبشلك كبري عىل رضا معالء إلبنوك الاسالمية، وإوصت إدلرإسة برضورة والاس تجابة من أأكرث إل

إهامتم إلبنوك إليت خضعت لدلرإسة يف إلعوإمل: إلزتإم إلعميل و إلضامن وإملوثوقية وإمللموس ية وإلتعاطف والاس تجابة 

 وذكل لرتباطها يف رضا إلعمالء.

ذه إدلرإسة معرفة دور جودة إخلدمات إملرصفية يف مصارف غاان وإثرها هدفت ه  ( Okoe , et al , 2013)درإسة 

عىل إخلدمات إملقدمة. وبينت  إلنتاجئ ابنه يوجد  جفوة بني ما يتوقعه إلعمالء وبني إملس توى إلفعيل جلودة إخلدمات حيث 

برضورة إهامتم إلبنوك يف بعد ملموس ية , وإن جودة إخلدمة إملرصفية منخفضة من وهجة نظر إلعمالء. إوصت إدلرإسة 

 غاان ابملس توى إلفعيل للخدمات إملرصفية لرتتق  إىل مس توى توقعات إلعمالء وحتقيق رضامه.  

 مهنجية إدلرإسة : إلطريقة وإل جرإءإت 
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إس تخدم إلباحث إملهنج إلوصف  إلتحلييل وإذلي حياول وصف تأأثري جودة إخلدمات إملرصفية عىل رضا معالء إلبنوك      

ىل نتاجئ توحض إلعالقة بني متغريإت إدلرإسة، ولال جابة عىل الا سالمية يف الاردن، حيث تسعى هذه إدلرإسة للوصول إ 

( ، ومت إس تخرإج SPSSأأس ئةل إدلرإسة مت إس تخدإم أأساليب إل حصاء إلوصف  وإلتحلييل وذكل ابس تخدإم برانمج )

إسة. وقد إس تخدم إلباحث مقياس ليكرت إمخلايس لال جابة إلتكرإرإت وإلنسب إملئوية من أأجل إل جابة عن أأس ئةل إدلر 

 عىل مفردإت الاستبانة وعىل إلنحو الايت:

 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة درجة الموافقة
 5 4 3 2 1 

 كام مت إعامتد إملقياس إلتايل لتحديد درجة إملوإفقة :

 التقدير الفئة
 ضعيف 2.33 – 1

 متوسط 3.66 – 2.34
 مرتفع 5 – 3.67

 

 إملهنجية والاجرإءإت 

تكون جممتع إدلرإسة من  معالء إملصارف الاسالمية يف مدينة عامن ويه) إلبنك الاساليم الاردين، :  جممتع إدلرإسة

 وإلبنك إلعريب الاساليم إدلويل، بنك الاردن ديب الاساليم، ومرصف إلرإحج (.

( إستبانة عىل معالء 1210ينة إملالمئة لختيار أأفرإد عينة إدلرإسة، حيث مت توزيع )إس تخدم إلباحث إلع :عينة إدلرإسة

%( من مجموع إلعينة،  حيث خضعت 87( إستبانة أأي ما نسبته )1050إلبنوك الاسالمية يف مدينة عامن، مت إسرتدإد )

 مجيعها للتحليل الاحصايئ.

 مصادر معلومات وبياانت إدلرإسة :

ة: ويه مجموعة إلكتب وإملقالت وإدلرإسات وإدلورايت وإلتقارير ذإت إلعالقة يف موضوع إدلرإسة وإليت إملصادر إلثانوي-1

 متكن إلباحث من إلوصول إلهيا وموإقع الانرتنت ذإت إملصدإقية إلعلمية .

 . إملصادر إلأولية: مت مجع بياانت إدلرإسة عن طريق أأدإهتا )الاس تبيان( إذلي مت بنائه لهذه إلغاية-2

 إعمتد إلباحث عىل الاس تبيان يف مجع بياانت هذه إدلرإسة .أأدإة إدلرإسة : 

 صدق إلأدإة وثباهتا

 وهو قدرة أأس ئةل الاستبانة عىل إل جابة عن أأس ئةل وفرضيات إدلرإسة من خالل :  صدق الاس تبيان :  -أأ 

ساتذة إجلامعات ومت إلأخذ جبميع صدق إحملمكني:  مت عرض الاستبانة عىل مجموعة من إخملتصني يف إلتسويق وأأ  -1

 إملالحظات إليت أأبدوها .

 :صدق الاتساق إدلإخيل  -2
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( معامل الارتباط بني مفردإت الاس تبيان ، حيث أأن معامالت الارتباط تكون ذو دإةل 2يظهر جدول رمق )         

 ( . α ≤0.05عند مس توى )

 بيان يف إملتغري إملس تقل.( يوحض معامل الارتباط بني مفردإت الاس ت1إجلدول رمق )

 القيمة االحتمالية* معامل ارتباط بيرسون التسويق الداخلي في الجامعات الخاصة
 .000 0.597 االعتمادية 1
 .000 0.601 االستجابة 2
 .000 0.614 الملموسية 3
 .000 0.578 التعاطف 4
 .000 0.581 الضمان 5

حصائيا عند مس توى )  (0.05* دإةل إ 

( معامل الارتباط بني مفردإت الاس تبيان، حيث أأن معامالت الارتباط تكون ذو دإةل عند 1دول رمق )يظهر إجل

 . alpha ≤ 0.05مس توى  

 

ابع.2إجلدول رمق )  ( يوحض معامل الارتباط بني مفردإت الاس تبيان يف إملتغري إلت

 القيمة االحتمالية معامل بيرسون لالرتباط والء العاملين 
 *0.000 0.622 اءتكرار الشر  1
 *0.001 0598 ثقة العمالء 2
 *0.000 0.522 األمان 3
 *0.000 0.611 الصورة الذهنية 4

حصائيا عند مس توى دلةل  * دإةل  0.05 إ 

يقصد بنبات إلأدإة ثبات إلنتيجة لو مت توزيع الاس تبيان أأكرث من مرة عىل عينة   ( :Reliabilityثبات إلأدإة)  -ب

ابيق إلظروف وإلرشوط، وقد حتقق إلباحث من ثبات الاس تبيان عن طريق معامل أألفا كرونباخ  إدلرإسة مع ثبات

 وكام هو مبني ابدانه:

لفا كرونباخ لختبار ثبات إلأدإة3إجلدول رمق)  ( : يوحض نتاجئ إختبار أأ

 معامل ألفا كرونباخ المتغيرات ت
 0.777 االعتمادية 1
 0.821 االستجابة  2
 0.793 الملموسية  3
 0.781 التعاطف 4
 0.707 الضمان 5
 0.831 تكرار الشراء 6
 0.789 ثقة العمالء 7
 0.821 األمان 8
 0.711 الصورة الذهنية 9
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( للك فقرة من 0.831 – 0.707( أأن قمية إملعامل أألفا كرونباخ ترتإوح بني )3يتبني من إلنتاجئ إملوحضة يف جدول )

ذإ اكن معامل  (Sekaran, 2003, p294) إن معامل إلثبات مرتفع، وحسب فقرإت الاستبانة، وهو مؤرش عىل إ 

 .( يكون معامل إلثبات جيدإ وحيقق أأغرإض إدلرإسة0.60إلثبات )أأكرب من 

 نتاجئ إختبار إلفرضيات :

كن رفض إلفرضية مت إختبار إلفرضيات إلعدمية بطريقة إلقمية إحلرجة وفقاً لقاعدة إختاذ إلقرإر إليت تنص عىل :  أأنه ل مي 

ذإ وقعت إحصائية الاختبار ) (، كام مت حتديد معامل الارتباط 0.05( يف منطقة إلقبول عند مس توى معنوية )fإلعدمية إ 

ىل معامل إلتحديد ) Rلقياس قوة إلعالقة بني إملتغريين ) إلتابع وإملس تقل(  يف منوذج الاحندإر إلبس يط، إضافة إ 
2

( إذلي 

 .(Malhotra, 2004, p503ل توضيح نس بة إلتباين إللك  ) بني متغريإت إدلرإسة (،)يقيس قوة إلعالقة من خال

( جلودة إخلدمات إملرصفية α ≤  0.05: ل يوجد تأأثري ذو دلةل إحصائية عند مس توى إدلإةل )إلفرضية إلرئيسة

أبعادها: الاعامتدية، والاس تجابة، وإمللموس ية، وإلتعاطف، وإلضامن دلى إلبنوك الاسال مية يف الاردن عىل رضا بأ

 إلعمالء من حيث: تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية.

(  ويه إكرب 25.012إحملسوبة           )  Fمت إس تخدإم الاحندإر إملتعدد لختبار إلفرضية إلرئيسة حيث بلغت قمية 

R  (0.621 )% ، كام أأن قمية معامل الارتباط 5(  وذإت دلةل إحصائية عند مس توى 2.47إجلدولية ) Fمن قمية 

%( من إلتغري يف رضا  34.22ويه تعكس عالقة متوسطة إلقوة، وأأن إبعاد جودة إخلدمات إملرصفية تفرس ما نسبته )

معالء إلبنوك الاسالمية، مما يدل عىل وجود إثر ذو دلةل إحصائية لأبعاد جودة إخلدمات إملرصفية عىل رضا معالء 

 ( يبني ذكل.4%. وإجلدول رمق )5الاسالمية عند مس توى إدلإةل  إلبنوك

 (4إجلدول رمق )

  F المحسوبة F 
 الجدولية

sigf رفض r r² 

 0.3422 0.621 رفض 0.000 2.47 25.012
 

( لُبعد الاعامتدية عىل α ≤  0.05: ل يوجد تأأثري ذو دلةل إحصائية عند مس توى إدلإةل )إلفرضية إلفرعية الاوىل

ا إلعمالء من حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف رض

 الاردن.

 نتاجئ إختبار إلفرضية إلفرعية الاوىل( 5رمق )إجلدول 

R2 R F F الجدولية sigf نتيجة الفرضية العدمية 
 رفض 0.000 3.84 18.005 357. 0.126

( وعليه فا ننا نرفض إلفرضية إلعدمية ونقبل إلفرضية إلبديل، وما 18.005بلغت ) Fقمية إختبار يبني إجلدول أأعاله إن 

حصائية بني بُعد متوسطة ( وابلنتيجة توجد عالقة 0.357وإليت بلغت ) Rيدمع هذه إلنتيجة إرتفاع قمية  ذإت دلةل إ 

مان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية رضا إلعمالء من حيث: تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأ الاعامتدية و 
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من إلتغري يف رضا معالء إملصارف %( 12.6يف الاردن. كام تبني أأن أأبعاد جودة إخلدمات إملرصفية تفرس ما نسبته )

 الاسالمية.

انية بة عىل رضا ( لُبعد الاس تجاα ≤  0.05ل يوجد تأأثري ذو دلةل إحصائية عند مس توى إدلإةل ):  إلفرضية إلفرعية إلث

  إلعمالء من حيث: تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن.

 نتاجئ إختبار إلفرضية إلفرعية إلثانية( 6رمق )إجلدول                   

R2 R F F الجدولية sigf نتيجة الفرضية العدمية 
 رفض 0.000 3.84 18.392 0.361 0.1208

( وعليه فا ننا نرفض إلفرضية إلعدمية ونقبل إلفرضية إلبديل، وما 18.392بلغت )F يبني إجلدول إعاله إن قمية إختبار 

حصائية بني بُعد الاس تجابة  (0.361وإليت بلغت ) Rيدمع هذه إلنتيجة إرتفاع قمية  وابلنتيجة توجد عالقة ذإت دلةل إ 

إء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن. رضا إلعمالء من حيث: تكرإر إلرش و 

 %( من إلتغري يف رضا معالء إلبنوك الاسالمية.12.08كام تبني أأن أأبعاد جودة إخلدمات إملرصفية تفرس ما نسبته )

الثة ( لُبعد إمللموس ية عىل رضا α ≤  0.05ل يوجد تأأثري ذو دلةل إحصائية عند مس توى إدلإةل ): إلفرضية إلفرعية إلث

 إلعمالء من حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن.

 نتاجئ إختبار إلفرضية إلفرعية إلثالثة( 7رمق )إجلدول 

R2 R F F الجدولية sigf نتيجة الفرضية العدمية 
 رفض 0.000 3.84 17.551 0.337 0.107

( وعليه فا ننا نرفض إلفرضية إلعدمية ونقبل إلفرضية إلبديل، وما 17.551بلغت )F يبني إجلدول إعاله إن قمية إختبار 

حصائية بني0.337وإليت بلغت ) Rيدمع هذه إلنتيجة إرتفاع قمية  بُعد إمللموس ية  ( وابلنتيجة توجد عالقة ذإت دلةل إ 

. لرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردنورضا إلعمالء من حيث : تكرإر إ

 %(  من إلتغري يف رضا معالء إلبنوك الاسالمية.10.7كام تبني أأن أأبعاد جودة إخلدمات إملرصفية تفرس ما نسبته )

( لُبعد إلتعاطف عىل رضا α ≤  0.05)ل يوجد تأأثري ذو دلةل إحصائية عند مس توى إدلإةل :  إلفرضية إلفرعية إلرإبعة

 إلعمالء من حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن.

 نتاجئ إختبار إلفرضية إلفرعية إلرإبعة( 8رمق )إجلدول 

R2 R F F الجدولية sigf نتيجة الفرضية العدمية 
 رفض 0.000 3.84 19.115 411. 0.1608

( وعليه فا ننا نرفض إلفرضية إلعدمية ونقبل إلفرضية إلبديل، وما 19.115بلغت ) Fيبني إجلدول أأعاله أأن قمية إختبار 

حصائية بني0.411وإليت بلغت ) Rيدمع هذه إلنتيجة إرتفاع قمية  بُعد إلتعاطف  ( وابلنتيجة توجد عالقة ذإت دلةل إ 

 لرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن.ورضا إلعمالء من حيث : تكرإر إ

 %(  من إلتغري يف رضا معالء إلبنوك الاسالمية.16.08كام تبني أأن أأبعاد جودة إخلدمات إملرصفية تفرس ما نسبته )

( لُبعد إلضامن عىل رضا α ≤  0.05)ل يوجد تأأثري ذو دلةل إحصائية عند مس توى إدلإةل : إلفرضية إلفرعية إخلامسة

 إلعمالء من حيث : تكرإر إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن.
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 نتاجئ إختبار إلفرضية إلفرعية إخلامسة( 9رمق )إجلدول 

R2 R F F الجدولية sigf نتيجة الفرضية العدمية 
 رفض 0.000 3.84 19.477 0.410 0.168

( وعليه  ترفض إلفرضية إلعدمية ونقبل إلفرضية إلبديل، وما يدمع 19.477بلغت )F يبني إجلدول أأعاله أأن قمية إختبار 

حصائية 0.410( وإليت بلغت ) (Rهذه إلنتيجة إرتفاع قمية  لُبعد إلضامن عىل رضا ( وابلنتيجة توجد عالقة ذإت دلةل إ 

كام  ، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية يف إملصارف الاسالمية يف الاردن.إلعمالء من حيث: تكرإر إلرشإء

 ( من إلتغري يف رضا معالء إلبنوك الاسالمية. % 16.8تبني أأن أأبعاد جودة إخلدمات إملرصفية تفرس ما نسبته ) 

 إلنتاجئ وإلتوصيات:

 ن عرض نتاجئ إدلرإسة عىل إلنحو إل يت :ابلعامتد عىل نتاجئ إلتحليل الاحصايئ  ميك أأول : إلنتاجئ :

أبعادها: الاعامتدية،  (1 إلنتيجة إلعامة لدلرإسة أأنه يوجد عالقة تأأثريية ذو دلةل إحصائية جلودة إخلدمات إملرصفية بأ

والاس تجابة، وإمللموس ية، وإلتعاطف، وإلضامن عىل رضا معالء إلبنوك الاسالمية من حيث: تكرإر إلرشإء، وتقه 

 إلأمان، وإلصورة إذلهنية مدينة عامن.إلعمالء، و 

حصائية بني بُعد الاعامتدية و  (2 رضا معالء إلبنوك الاسالمية من حيث: تكرإر توجد عالقة تأأثريية ذإت دلةل إ 

 إلرشإء، وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية مدينة عامن.

حصائية بني بُعد الاس تجابة و  (3 نوك الاسالمية من حيث: تكرإر إلرشإء، رضا معالء إلبتوجد عالقة ذإت دلةل إ 

 وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية مدينة عامن.

حصائية بني بُعد إمللموس ية  (4 ورضا معالء إلبنوك الاسالمية من حيث: تكرإر إلرشإء، توجد عالقة ذإت دلةل إ 

 وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية مدينة عامن.

حصائية بني بُعد إلتعاطف توجد عالقة ذإت دلةل (5 ورضا معالء إلبنوك الاسالمية من حيث: تكرإر إلرشإء،  إ 

 وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذلهنية مدينة عامن.

حصائية بني بُعد إلضامن (6 ورضا معالء إلبنوك الاسالمية من حيث: تكرإر إلرشإء،  توجد عالقة ذإت دلةل إ 

  هنية مدينة عامن.وتقه إلعمالء، وإلأمان، وإلصورة إذل

 اثنيا : إلتوصيات :

عىل ضوء إلنتاجئ إلسابقة فان إدلرإسة تقرتح مجموعة من إلتوصيات لأحصاب إلقرإر يف إلبنوك الاسالمية إليت خضعت 

 لدلرإسة وعىل إلنحو الايت :

ب رضا زايدة الاهامتم من قبل إدإرإت إلبنوك إليت خضعت لدلرإسة بتحسني مس توى خدماهتا إملرصفية لكس (1

وولء معالهئا حيث إثبتت هذه إدلرإسة إن مس توى إخلدمات يف إلبنوك إليت خضعت لدلرإسة ل ترَق إىل إملس توى 

 إذلي ميثل طموح معالهئا.

تكثيف إجلهود إلتسويقية يف إلبنوك الاسالمية وتعريف إملوإطنني يف طبيعة معل تكل إلبنوك حيث إن إلصورة  (2

 الاسالمية غامضة ويشوهبا بعض إلغموض. إذلهنية للموإطنني عن إلبنوك
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عىل إلبنوك الاسالمية موإكبة وتبين إحدث إلوسائل إلتكنولوجية يف معلها حيث إن هذإ إجلانب من إجلوإنب  (3

 إملهمة إذلي يركز عليه إلعمالء .

 نرش إلوع  بني إلعاملني يف إلبنوك إملبحوثة وإعتبارمه من إمه إلعوإمل إليت حتقق رضا إلعمالء. (4

 إجرإء مرإجعة دورية جلودة إلعمليات إملرصفية. (5

 الاطالع عىل جتارب إلبنوك إملتقدمة والاس تفادة مهنا يف حتقيق رضا إلعمالء. (6

 متابعة وقياس رضا إلعمالء بني إحلني وإل خر لضامن عدم حتوهلم إىل بنوك أأخرى وكذكل جذب معالء جدد. (7

 عمالء.إجرإء إملزيد من إدلرإسات إليت تقيس درجة رضا إل (8

 إملرإجع 

 إملرإجع ابللغة إلعربية

و دوره يف حتقيق ولء   ( SMS)( " نظام إخلدمات إملرصفية الالكرتونية عرب 2012إحلاج , ليث .) .1

 إلعمالء يف إلبنوك إلتجارية الاردنية " , رساةل ماجس تري , جامعة إلرشق الاوسط , عامن , الاردن .

. إخلدمات إملرصفية الالكرتونية , دإر  (2012)د , إلزبقان صاحل . إحلدإد وس مي , شقريي موىس , نور محمو  .2

 إملسرية , عامن , الاردن .

" أأثر جودة إخلدمة إملرصفية الالكرتونية يف تقوية إلعالقة بني إملرصف و إلزابئن   (2011)إلردإيدة رمزي . .3

 " , رساةل ماجس تري , جامعة إلرشق الاوسط , عامن , الاردن .

. إلعمل إملرصيف الالكرتوين يف إلبدلإن إلعربية , إملؤسسة إحلديثة للكتاب , طرإبلس ,  2006 سفر إمجد . .4

 لبنان .

( إلصريفة الالكرتونية : الادوإت و 2008إلشمري انظم , و نوري محمد , و إلعبدإلالت عبد إلفتاح . ) .5

 , دإر وإئل للنرش , عامن , الاردن . 1إلتطبيقات و معيقات إلتوس يع . ط

 1( إلتسويق إملرصيف : مدخل إسرتإتيج  , مك  , حتلييل . ط2005إلصمعيدي محمود , و يوسف ردينة . ) .6

 , دإر إملنا ج للنرش و إلتوزيع , عامن , الاردن .

 , دإر حامد للنرش و إلتوزيع , عامن , الاردن 1( تسوي مرصيف , ط2005إلعجارمة تيسري . ) .7

إملرصفية و إثرها عىل حتقيق إملزية إلتنافس ية يف فلسطني من وهجة  ( جودة إخلدمات2010إلكريك وسام . ) .8

, لكية  (MBA)نظر الادإريني و إلزابئن , درإسة غري منشورة لنيل درجة إملاجس تري يف إدإرة الاعامل 

 إدلرإسات إلعليا , جامعة إلنجاح , انبلس , فلسطني .
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 في القانون الدولي اإلنساني بدأ الضرورةمحددات تطبيق م

 أأس تاذ مساعد .د. معر صاحل إلعكور

 لكية إلش يخ نوح إلقضاة للرشيعة وإلقانون|  قسم إلقانون إملقارن

alokouromar@yahoo.fr 

 إمللخص

تعد إلرضورة إلعسكرية خروجا عىل الاصل، فالصل إن ل يمت إللجوء إىل إلقوة الا يف حالت حمددة حرصها إلقانون 

إدلويل. ولكن إذ وقعت إحلرب فيجب إن ل يرتك للمتحاربني إحلرية إملطلقة يف إختيار وسائل إحلرب وإيقاع إرضإر من 

ساين وضع ضوإبط لس تخدإم إلقوة إلعسكرية وعدم إلسامح للقادة إملمكن جتنهبا. لقد حاول إلقانون إدلويل الان

إلعسكريني إرتاكب إملذإحب حتت ذريعة إلرضورة إلعسكرية، وقد تناول إلباحث يف درإس ته هذه ماهية إلرضورة 

فت إلعسكرية يف إلقانون إدلويل إل نساين وإلأساس إلقانوين ملبدأأ إلرضورة ومعوقات توسع مفهوم إلرضورة وقد هد

ىل  ىل تباين إملفهوم وحماوةل ضبطه من خالل معاهدإت إلقانون إدلويل إل نساين ذإت إلصةل وتوصل إلباحث إ  إدلرإسة إ 

أأن أأطرإف إلزنإع تنهتك قوإعد إلقانون إدلويل إل نساين حتت ذريعة إلرضورة إلعسكرية وأأن هذإ إملفهوم من إلصعب 

لباحث برضورة إلزتإم أأطرإف إلزنإع ابحرتإم قوإعد إلقانون إدلويل ضبطه نظرإً لختالف إلزنإعات إملسلحة ويوِص إ

ىل جمازر.  إل نساين وعدم حتويل إحلروب إ 

ولكن عىل أأرض إلوإقع، ليس ابلأمر إلسهل وإليسري ضبط هذإ إملفهوم نظرإً لتغريه حسب ظروف إملعركة ومن حلظة 

أ إلقانون إدلويل الانساين إىل حماوةل إ ملوإمئة إو إلتناسب بني إلرضورة إلعسكرية والاعتبارإت إىل أأخرى. ذلكل جلأ

 الانسانية، إذ إنه ل حاجة لتحقيق مزية عسكرية بتحويل إحلروب إىل جمازر.

 

Abstract 

Military necessity is a departure from the original, and the original is not to resort to force only in 

specific cases restrict international law. But as the war must be signed and that does not leave the 

belligerents absolute freedom in the choice of means of warfare and the rhythm of damage could 

be avoided. International humanitarian law have tried to regulate the use of military force and not 

to allow military commanders to commit massacres under the pretext of military necessity, has the 

researcher in this study what the military necessity of international humanitarian law and the legal 

basis of the principle of necessity and impediments to the expansion of the concept of necessity 

The study aimed to concept variation and try to adjust through the relevant international 

humanitarian law treaties and the researcher suggested that the parties to the conflict violated the 

rules of international humanitarian law under pretext military necessity and that this concept is 

difficult to adjust because of the different armed conflicts and researcher recommends the 
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necessity of commitment of parties to the conflict to respect the rules of international 

humanitarian law and the non-diversion of war to the massacres. 

But on the ground, it is not easy and easy to adjust this concept due to change according to the 

circumstances of the battle on the other moment to moment. So resorted international 

humanitarian law to attempt to harmonize or proportionality between military necessity and 

humanitarian considerations, since it does not need to achieve a military advantage to the transfer 

of war massacres. 

 

 مقدمة:

إحلارضة إس تخدإما غري مضبوط وغري متوإزن للقوة إلعسكرية، فهناك عدم حتديد, إن إملشهد إدلويل يشهد يف أأايمنا 

سوإء مقصود إو غري مقصود، ملفهوم إلرضورة إلعسكرية، مففهوم إلرضورة مرن، إذ إن لك من الاطرإف إملتنازعة تربر 

 جلوهئا إىل إس تخدإم إلقوة إملسلحة من إجل إدلفاع عن إلنفس.

ن إدلويل إل نساين أأكرث أأمهية من إلرضورة إلعسكرية. فقد إس تغل لتربير كثري من الانهتااكت إليت  ل يوجد مبدأأ يف إلقانو

حتدث يف إلزنإعات إملسلحة، ولفرض قيود غري معلية عىل إلأطرإف إملتحاربة. فالزنإعات إملعارصة وإجلهود إملتوإصةل 

  صفو إلأجوإء.لتوضيح إنطباق إلقانون إدلويل إل نساين علهيا، زإدت من تعكري

إن يف درإستنا يف  هذإ إلبحث تنصب عىل توضيح وتبيان ملبدأأ إلرضورة إلعسكرية, ومدى إحرتإمه للرضورإت أأو 

الاعتبارإت الانسانية. إن هذإ إملبدأأ يعد  حاةل طارئة أأو إس تننائية تفرضها ظروف إلزنإع إثناء إملعركة, وإليت قد ختتلف 

 . من وقت إىل أأخر يف ذإت إلزنإع

ن تطور قانون إملعاهدإت من طرف إدلول عىل مر إلزمن يسمح ابلتوإزن يف إلنظام إلقانوين لأن إدلول يتعني علهيا أأن  إ 

تس تجيب للمصاحل إلعسكرية وإل نسانية معاً. ومع ذكل إلتطور إلكبري وإلهائل يف تدوين وتقنني قوإعد إلقانون إدلويل 

جامع ومانع للرضورة إلعسكرية لأس باب سوف نأأيت عىل ذكرها.  وسوف توحض  الانساين , الا إنه مل يكن هناكل تعريف

هذه إدلرإسة أأن إلهدف من ورإء حماولت ضبط هذإ إملفهوم إملتحرك , هو إحرتإم الاعتبارإت الانسانية وضامن تطبيق 

 قوإعد إلقانون إدلويل الانساين.

 لقد جاءت خطة إدلرإسة عىل إلنحو إل يت:

 إمللخص. -

 ة.إملقدم -

 : ماهية إلرضورة إلعسكرية يف إلقانون إدللويل إل نساين:إملبحث إلأول -

 : مفهوم إلرضورة إلعسكرية.إملطلب إلأول -

 : تطور مفهوم إلتوإزن بني إلرضورة إلعسكرية والاعتبارإت إل نسانية.إملطلب إلثاين -
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 : إلأساس إلقانوين ملبدأأ إلرضورة إلعسكرية:إملبحث إلثاين -

 كريس إلقانون إدلويل إل نساين ملفهوم إلرضورة إلعسكرية.: تإملطلب إلأول -

 : معوقات توسع مفهوم إلرضورة إلعسكرية.إملطلب إلثاين -

 أأمه إلنتاجئ وإلتوصيات.إخلامتة وتشمل:  -

نساين.  إملبحث الاول : ماهية إلرضورة إلعسكرية يف إلقانون إدلويل إل 

مح للقائد إلعسكري ابلتأأخري يف إختاذ الاجرإءإت إليت ل ميكن عرفت إلرضورة إلعسكرية بأأهنا )رضورإت عاجةل ل تس

الاس تغناء عهنا لمتكن بأأرسع وقت ممكن من إخضاع إلقات إملعادية لس تخدإم وسائل إلقوة إليت تسمح هبا قوإنني إحلرب 

ل نتج من ذكل خطر حمدق( وأأعرإفها. وتكون إلرضورإت عاجةل عندما ل يكون اكف لأجرإء أأخر وإ 
1

يمت إس تخدإم . و 

وسائل إلعنف إملنظم بقصد جعل إجليش إملعادي غري قادر عىل الاس مترإر يف حتقيق الاهدإف إملتوخاة من جهومه 

إلعسكري. فالتدإبري وإل جرإءإت إليت يمت إختاذها يف ميدإن إلقتال قد ل تكون عاجةل ومع ذكل فهي  تدخل يف مفهوم 

 إلرضورة إلعسكرية.

 رة إلعسكرية يف إلقانون إدلويل الانساين.إملطلب الاول:  إلرضو

, أأمرإ مرشوعا ووس يةل قانونية لتسوية إلزنإعات بني إدلول، ولكن 1949اكنت إحلرب قبل ميثاق الامم  إملتحدة عام 

(  4\2إمليثاق جاء ليعلن رصإحة حترمي إللجوء إىل إلقوة كوس يةل حلل إملنازعات إليت حتدث بني إدلول. فقد نصت إملادة )

عىل حترمي إللجوء إىل إلقوة
2
. 

مل حيظ مفهوم تغلب رضورة إحلرب عىل أأسلوب خوض إحلرب ابلأمهية ذإهتا،  الامر إذلي قد يؤدي إىل إنهتاك صارخ 

لهيورووت"، رئيس إمجلعية إلأمريكية للقانون إدلويل أ نذإك، خالل  لقوإعد إلقانون إدلويل الانساين. وقد رصح  "إ 

ما فتكل هناية  1921ملنظمة يف إلعام الاجامتع إذلي عقدته إ ما جيب إلتخيل عىل هذإ إملفهوم متاماً وهنائياً، وإ  ما ييل: "إ 

إلقانون إدلويل، وحيل حمهل عامل بدون قانون"
3
. 

وحَّت يكون تدمري إملمتلاكت مرشوعاً قانوانً جيب أأن تتطلبه رضورإت إحلرب حامتً. وإن هناك عالقة معقوةل بني تدمري 

حدإث إل لم إليت ل مربر لها. وقد عرفت حممكة إلعدل إدلولية هذه إل لم  إملمتلاكت وإلتغلب عىل قوإت إلعدو دون إ 

عىل إهنا )رضر أأكرب من  إلرضر إذلي ل حميد عن أأحدإثه من أأجل حتقيق الاهدإف إلعسكرية إملرشوعة(
4
. 

                                 
 .325, ص 200دليل قانون الحرب للقوات المسلحة, منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر , 1 
 .9, ص 2004ة في القانون الدولي المعاصر, عمان, دار وائل, محمد خليل الموسى, استخدام القو  2
3 ElihuRoot( 27، رئيس الجمعية األمريكية للقانون الدولي الكلمة االفتتاحية لالجتماع السنوي الخامس للجمعية األمريكية للقانون الدولي.) 
 .36, ص 78نووية او استخدامها, النسخة العربية الفقرة الرأي االفتائي لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسلحة ال4
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 1980ة مفرطة إلرضر أأو عشوإئية إلأثر لعام كذكل نصت ديباجة إتفاقية حظر أأو تقييد إس تعامل إساحة تقليدية معين

عىل أأن حيرم أأن تس تخدم يف إلزنإعات إملسلحة إسلحة ومعدإت من شأأهنا أأن تسبب أ لماً أأو أأرضإر ل دإع  لها، وهذه 

إشارة وإحضة إىل إلرضورة إلعسكرية ولو بشلك غري مبارش
1
. 

ن إلرضورة إلعسكرية أأو إذلريعة قد تربر أأو تسمح  ابنهتاك قوإعد إلقانون إدلويل  وحنن ل نتفق عىل وهجة إلنظر إلقائةل إ 

ن مفهوم تغلب رضورة إحلرب عىل أأسلوب خوض إحلرب ل يتفق ببساطة مع  الانساين, فهو  قانون إحملظورإت. كذكل إ 

ة مكربر لالبتعاد تطور وأأمهية إلقانون إدلويل إل نساين يف إلعامل إحلديث. ومع ذكل فا ن إلأسس إلتارخيية للرضورة إلعسكري

عن إمحلاية إملطلقة ملدنيني وإلأعيان إملدنية أأثناء إلزنإعات إملسلحة قامئة وموجودة يف إلقانون إدلويل إل نساين اكمالً. وعىل 

ىل إلرضورة إلعسكرية مسأأةل غري مسموح هبا،  إلرمغ من أأن إلقبول  ابخلروج عن إلقوإعد إلقانونية إملس تقرة إليت تستند إ 

 يق إلتوإزن بني إلرضورة إلعسكرية وإل نسانية موجود يف إلقانون إدلويل إملعارص .فا ن حتق

إنه من إلوسائل إلكفيةل حبفظ الامن وإلسمل إدلوليني هو جتنب إللجوء إىل  1907جاء يف مقدمة إتفاقية لهاي لعام 

إم الاطرإف إملتعاقدة عىل إحرتإم قوإنني إلقوة إملسلحة كوس يةل حلل إلزنإع، وقد إتسمت إحاكم هذه إلتفاقية برضورة إلزت 

إحلرب وإعرإفها
2
. 

حلاق إلأذى ابلعدو ليس  1907و 1899نصت لوإحئ لهاي لعايم  إلشهرية عىل "أأن حق إملتحاربني يف إعامتد أأساليب إ 

حقا مطلقا."
3
كرية وإل نسانية. ذلإ جند أأن إلقانون إدلويل إل نساين ميثل توإزانً مدروساً حبذر بني مبدأأي إلرضورة إلعس 

ومتثل لك قاعدة من قوإعده حال وسطا جدليا  بني هاتني إلقوتني إملتعارضتني. ذلإ ل بد إن يكون هناك موإزنة بني 

إلرضورإت إلعسكرية والاعتبارإت الانسانية، ويعد إلقانون إدلويل الانساين ركزية هامة ملبدأأ إملوإزنة بني إلرضورة 

إلعسكرية والاعتبارإت
4

إنه جيوز إعتقال إرسى إحلرب دإخل  1907( من إتفاقية لهاي لعام 5جد يف نص إملادة ). فن

مدينة إو قلعة إو معسكر  إو إي ماكن إخر مع الالزتإم بعدم جتاوز حدود معينة من إملاكن إذلي يعتقلون فيه، لكن ل 

رإء فقط. وجيب عىل إدلول جيوز حبس الارسى الا اك جرإء أأمن رضوري وطوإل إلظروف إليت إقتضت ذكل الاج

 بشلك خاص، وإل طرإف إملتنازعة بشلك عام إحرتإم هذه إلقوإعد.

ما ابملعاهدإت  وقد جاء إلرتكزي هنا إبتدأأ عىل إدلول, لأن إدلول وحدها يه إليت متكل إلقدرة عىل صنع إلقانون إدلويل، إ 

ىل قانون عريف أأو من خالل ممارسة إدلوةل إليت تتطور لتتحول إ 
5

ا يعكس إلزتإم تكل إدلول بعد موإفقهتا عىل الالزتإم . مم

إملصاحل إلوطنية حامية  به. فادلول  إثناء إلزنإع  تسعى إىل حتقيق هدفني رئيس يني. إلأول هو إلقدرة عىل موإصةل 

                                 
 .257ص ,2006عبد الكريم علوان , الوسيط في القانون الدولي, حقوق االنسان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1
, ص 1996ة الدولية للصليب األحمر, القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية, مجموعة اتفاقيات الهاي وبعض المعاهدات االخرى, اللجن2

 وما بعدها. 13
، ]اتفاقية 1899تموز  29، 22، الملحق، المادة 1907تشرين األول  18، 22االتفاقية بشأن احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، المحلق، المادة  3

اليب" الحرب. البروتوكول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف الهاي الثانية[. يظهر المبدأ أيضًا في البروتوكول اإلضافي األول، مع إضافة "أس
، ]البروتوكول اإلضافي 1977حزيران  8(، 1) 35، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، المادة 1949آب  12المؤرخة في 

 .األول[. ويشير لفظ "أساليب" بشكل عام إلى التكتيكات، بينما يشير لفظ "وسائل" إلى األسلحة
 .273, ص 2008نعمان عطا اهلل إلهيتي القانون الدولي االنساني,دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع دمشق,  4
 , ]النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية[.1945حزيران  26، 38النظام األساسي لحكمة العدل الدولية، المادة  5
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ة يف تقييد وإحلفاظ علهيا. وابلتايل ترص إدلول عندما تقوم بصياغة إلقانون عىل عدم الافرإط  يف وضع إلقوإعد إلقانوني

حريهتا يف إلترصف يف ميدإن إلقتال، مما قد يرض مبصاحلها إلوطنية. ويشلك مبدأأ إلرضورة إلعسكرية وربطها ابلعتبارإت 

الانسانية أ لية إلقانون إدلويل إل نساين للحفاظ عىل هذإ إلهدف. فهو ليس تقييدإً للعمليات إلعسكرية
1

, كام قد تفهمه 

بل عىل إلعكس، يعرتف إملبدأأ بأأحقية أأخذ الاعتبارإت إلعسكرية يف إحلس بان أأثناء وضع  بعض أأطرإف إلزنإع إملسلح .

 قوإعد إلزنإع إملسلح, رشيطة إن ل تكون عىل حساب الاعتبارإت الانسانية.

ويف ضوء هذه إملصاحل إملتضاربة يف إلغالب جيب عىل إدلول إعامتد خيارإت س ياس ية يف صياغة إملعاهدإت أأو يف شلك 

رسة أأكرث مالمئة لهامما
2

. وإلطبيع  أأن لك إلقرإرإت إلس ياس ية توضع يف س ياقها, إذلي يعين أأهنا قامئة عىل ظروف سابقة 

أأو قامئة أأو مرتقبة. وعندما تتغري إلظروف ميكن أأن تتغري إلغاية إملرجوة لتحقيق توإزن معني بني إلرضورة إلعسكرية 

 ل تقبل بسهوةل تعديل أأو صياغة قوإعد جديدة للقانون إدلويل الانساين.   وإل نسانية. وكرد فعل عىل ذكل جند أأن إدلول

وجند أأن معظم إملوإثيق إدلولية قد حثت عىل إحرتإم إلتوإزن بني إلرضورة إلعسكرية والاعتبارإت الانسانية, فا عالن 

ىل حتقيق مثل هذإ إل 1868سان بيرتسربغ لعام  ىل "وضع عىل سبيل إملثال إعرتف رصإحة ابحلاجة إ  توإزن يف مسعى إ 

حدود للرضورة إلعسكرية إليت ينبغ  أأن تتوإمئ ملتطلبات الاعتبارإت إل نسانية."
3
أأما يف إلصكوك إدلولية إلأخرى فيبدو  

إليت  1907حتقيق هذإ إلتوإزن مبدأأ عاماً أأساس يا للقانون إدلويل إل نساين. وتعط  هذإ إملثال إتفاقية لهاي إلرإبعة لعام 

مكة إلعدل إدلولية عىل أأهنا إتفاقية تطورت لتصبح قانوانً عرفياً أأكدت حم
4

ىل تقليص  . وجاء يف ديباجهتا أأهنا "تسعى إ 

ىل إحلد إذلي تسمح به إملتطلبات إلعسكرية...." ويالت إحلرب إ 
5

درإج رشط مارتزن إلشهري يف إتفاقية لهاي  . ويؤكد إ 

الاعتبارإت إل نسانية اكن إلغرض منه هو إحرتإم هذإ إلتوإزنإلرإبعة أأن حتقيق إلتوإزن بني إلأهدإف إلعسكرية و
6
. 

( من لحئة لهاي وإليت تنص عىل: )ليس للمتحاربني حق مطلق يف إختيار وسائل 22مت جتس يد هذإ إملعيار يف إملادة) 

1977وقد ورد نص مشابه يف إلربوتوكول إل ضايف إلأول  يف عام إحلاق إلرضر ابلعدو،  
7

( يف 35ملادة) ، كذكل نصت إ

إلفقرة إلثانية من إلربوتوكول عىل إنه ) حيظر إس تخدإم الاسلحة وإلقذإئف وإملوإد ووسائل إلقتال إليت من شاهنا إحدإث 

                                 
1 Michael N. Schmitt, Green War : An assessment of theEnvironmental Law of International ArmedConflict, 22 

YALE J. INT’L L. 1, 54 (1997). سير  -: القانون الدولي31-110وقد ورد هذا الرأي أيضاً في قسم سالح الجو، كتيب سالح الجو
 .2006(، وهو الذي ألغي في عام 1976النزاع المسلح والعمليات الجوية )

 MYERS S. MCDOUGAL & FLORENTINO P. FELICIANO, THE INTERNATIONALذه الخيارات، أنظر في شأن اعتماد ه 2
LAW OF WAR: TRANSNATIONAL COERCION AND WORLD PUBLIC ORDER 521-30 (1961); Myers S. 
McDougal, Law and Minimum World Public Order: ArmedConflict in LargerContext, 3 PAC. BASIN L.J 21 

(1984). 
 .1868تشرين الثاني  29غرام أثناء الحرب،  400إعالن للتخلي عن استخدام القذائف المتفجرة التي يقل وزنها عن  3

 [.1868]إعالن سان بيترسبرغ لعام 
تموز(؛ مشروعية التهديد  9، )، محكمة العدل الدولية2004التداعيات القانونية لبناء جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة، الرأي االستشاري،  4

 تموز(. 8، محكمة العدل الدولية، )1996باستخدام األسلحة النووية أو استخدامها، الرأي االستشاري، 
 .6؛ أنظر أيضاً اتفاقية الهاي الثانية، الديباجة، الفقرة 5اتفاقية الهاي الرابعة، الديباجة، الفقرة  5
 .8لفقرة اتفاقية الهاي الرابعة، الديباجة، ا 6
 (.2) 1انظر البروتوكول اإلضافي األول، المادة  7
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إصاابت إو الام ل مربر لها(.ويف إلفقرة إلثانية من نفس إملادة أأيضا ) حيظر إس تخدإم وسائل إو إساليب للقتال، يقصد 

تلحق ابلبيئة إرضإرإ ابلغة وإسعة الانتشار وطويةل إلأمد(هبا إو يتوقع مهنا إن 
1
. 

 ويف إلربوتوكول إلثاين لتفاقية لهاي إخلاص حبامية إملمتلاكت إلثقافية، نصت إملادة إلسادسة منه عىل أأنه :

( من إلتفاقية 4( من إملادة ) 2ل جيوز إلتذرع ابلرضورإت إلعسكرية إلقهرية للتخيل عن الالزتإمات معال ابلفقرة )–أأ( 

 من إجل توجيه معل عدإيئ ضد ممتلاكت ثقافية......

( من إلتفاقية  4( من إملادة )  2ل جيوز إلتذرع ابلرضورإت إلعسكرية إلقهرية للتخيل عن الالزتإمات معال ابلفقرة )  -

جد، خيار ممكن بني ذكل من إجل إس تخدإم ممتلاكت ثقافية لغرإض يرحج إن تعرضها للتدمري إو رضر الا إذإ مل يو 

 الاس تخدإم للممتلاكت إلثقافية وبني إسلوب  إخر ميكن إتباعه لتحقيق مزية عسكرية مماثةل.

ل يتخذ قرإر إلتذرع ابلرضورإت إلعسكرية إلقهرية الا قائد قوة عسكرية تعادل يف جحمها إو قوهتا تفوق جحم كتيبة، إو  -

 قوة إصغر إذإ مل تسمح إلظروف بغري ذكل.

يف حاةل جهوم بناء عىل قرإر يتخذ وفقا للفقرة إلسابقة يعطى إنذإر مس بق فعيل حيامث مسحت إلظروف بذكل. وابلتايل  -

فا ننا نالحظ إن تكل إملادة قد وضعت  رشوط وضوإبط للرضورة إلعسكرية، فال جيوز إلتذرع ابلرضورة الا بتحقق 

 رشوطها وضوإبطها.

انب حممكة إلعدل إدلوليةعن إقتباس رشط مارتزن من ج فضالً 
2

، ليؤكد عىل موإصةل إنطباقه, يف مجيع إلظروف. لقد 

أأقرت حممكة إلعدل إدلولية يف قضية قناة كورفو أأن "إعتبارإت إل نسانية إلأولية" وإجبة الاحرتإم وإلتطبيق يف إلقانون 

إدلويل
3

ىل إلرضورة  . وابلتايل فا ن جمرد غياب قاعدة رصحية يف إلقانون إدلويل إل نساين ل تربر ابلرضورة معالً إستنادإً إ 

نسانية. ومع ذكل، ل ينطبق رشط مارتز، من حيث  إلعسكرية. فأأعامل إحلرب جيب أأن تعكس أأيضاً الاحرتإم لال 

ل عندما ل يوجد نص رصحي يف  إملعاهدإت إدلولية أأو )إلقانون إدلويل إملكتوب(.  إصطالحه، إ 

نساين إلتعاهدي.إملطلب إلثاين: ضبط إلتوإزن بني  نسانية يف إلقانون إدلويل إل   إلرضورة إلعسكرية ومبدأأ إل 

لقد ظهر هذإ إلتوإزن  بشلك ابرز يف مدونة "ليرب"
4
ن إحلرب إلأهلية ابحرتإم  1863لعام   ابَّ إليت أألزمت قوإت الاحتاد إ 

رضورة إلعسكرية معيارإً لتطوير إملبدأأ الاعتبارإت إل نسانية أأثناء إحلرب. وقدمت إملوإد إلثالث من مدونة ليرب بشأأن إل

 يف إملوإد إل تية:

                                 
 .45-44, ص 2002دار مجدالوي , عمان,  -وثائق واراء –عمر سعد اهلل, القانون الدولي االنساني 1
 .1996مشروعية التهديد باستخدام األسلحة النووية أو استخدامها،  2
 نيسان. 9محكمة العدل الدولية،  ،1949قناة كورفو )المملكة المتحدة ضد ألبانيا(،  3
4 Francis Lieber, U.S. War Dept, General Orders No. 100: Instructions for the Government of Armies of the 

United States in the Field (Apr. 24, 1863), reprinted in THE LAWS OF ARMED CONFLICTS: A 
COLLECTION OF CONVENTIONS, RESOLUTIONS AND OTHER DOCUMENTS 3 (Dietrich Schindler & 

Jiri Toman eds., 4th ed. 2004).  وضعت األساس  تجدر المالحظة أن مدونة "ليبير" كانت قانونًا وطنياً ولم تكن معاهدة. ومع ذلك
 ,BurrusM. Carnahan, Lincolnكرية، انظر للقانون الدولي اإلنساني الحقًا.  للمزيد من المعلومات بشأن مدونة "ليبر" والضرورة العس

Lieber andthe Laws of War: The Origins of the Principle of Military Necessity, 92 AM. J.INT L. 213 
(1998). 
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(  إلرضورة إلعسكرية كام تفهمها إلأمم إملمتدنة تمتثل يف رضورة تكل إل جرإءإت إلالزمة 14إملادة ) -1

 للحفاظ عىل أأهدإف إحلرب وإليت تعترب مطابقة للقانون طبقاً للقانون إملعارص ولأعرإف إحلرب.

ورة إلعسكرية بأأي تدمري للحياة أأو لأطرإف إلأعدإء إملسلحني وأأي أأشخاص ( تقبل إلرض 15إملادة ) -2

 أ خرين يكون تدمريمه ل مفر منه عرضاً يف إلزنإعات إملسلحة للحروب..." .

نزإل إملعاانة من أأجل إملعاانة أأو من أأجل 16إملادة ) -3 (  إلرضورة إلعسكرية ل تقبل إلقسوة، مبعىن إ 

ىل إلسمل أأمرإً صعباً إلثأأر.... ول تشمل إلرضورة  إلعسكرية بصفة عامة أأي فعل عدإيئ جيعل إلعودة إ 
1
مبا ل تدعو  

ليه إلرضورة.  إ 

( مثالً 14وقد حرصت تكل إملدونة عىل تغليب الاعتبارإت الانسانية عىل مبدأأ إلرضورة إلعسكرية. فقد نصت إملادة) 

حرب، جيب أأن تتناسب فيه إلأفعال مع قوإعد قانون عىل أأن إلتدمري همام اكن هو رضوري لتحقيق إلأهدإف إلشامةل لل

ذإ اكنت إملادة ) هنا تقدر أأو تقبل  جوإز ( تنص ابملثل عىل15إحلرب إلرإخسة. وإ  حلاق إلرضر ابلأشخاص غري إملقاتلني، فا  إ 

ة أأل تكون ( إلتأأكيد عىل أأن لك إلهجامت عىل إملقاتلني يه رضورية, رشيط16هذإ إلرضر بقدر رضورته.  وجتدد إملادة ) 

 قاس ية وإن ل تسبب معاانة غري رضورية.

ذإ "دعت رضورإت إحلرب  ل إ  وحتظر إتفاقية لهاي إلرإبعة عىل سبيل إملثال تدمري أأو الاستيالء عىل ممتلاكت إلعدو  إ 

ىل ذكل حامتً" إ 
2

ل 1949إتفاقية جنيف إلرإبعة لعام  إيضا . وحتظر ذإ اكن عىل إلقوى إحملتةل تدمري بعض إملمتلاكت "إ   إ 

هذإ إلتدمري رضورايً من أأجل سري إلعمليات إلعسكرية"
3

. وميكن تقييد جوإنب إمحلاية إملكفوةل للممتلاكت إلثقافية يف 

محلاية إملمتلاكت إلثقافية "يف إحلالت إليت تتطلب فهيا إلرضورة إلعسكرية تنازلً" 1954إتفاقية لهاي لعام 
4

. وقد نصت 

ة إلثانية مهنا عىل إلزتإم إدلوةل إحملتةل بأأن تتخذ، بقدر إملس تطاع، الاجرإءإت إلوقائية إلعاجةل إملادة إخلامسة يف إلفقر 

ابلتعاون إلوثيق مع إلسلطات إلوطنية إخملتصة، إذإ ما إقتضت إلظروف ذكل  للمحافظة عىل هذه إملمتلاكت إملوجودة 

كرية وتعذر عىل إلسلطات إلوطنية إختاذ مثل هذه عىل الارإيض إحملتةل حال إصابهتا ابرضإر نتيجة إلعمليات إلعس

إلتدإبري
5
. 

( من إتفاقية جنيف إلرإبعة بشان حامية الاشخاص إملدنيني يف وقت إحلرب عىل إنه )يكون 16وقد نصت إملادة) 

إجلرىح وإملرىض وكذكل إلعجزة وإحلوإمل موضع حامية وإحرتإم خاصني، وبقدر ما تسمح به إملقتضيات إلعسكرية، 

                                 
 .16-14المرجع نفسه المواد  1
 )و( 23اتفاقية الهاي الرابعة، الملحق، المادة  2
، اتفاقية جنيف الرابعة. تنص االتفاقية على أن 1949آب  12(، 53خاص المدنيين في زمن الحرب، المادة )اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية األش 3

وعمدًا,"  التدمير الواسع للمتلكات واالستيالء عليها يعد انتهاكاً خطيراً عندما "ال تبرره الضرورة العسكرية وعندما يتم بصورة مخالفة للقانون
ن كان ذلك . و 147المصدر نفسه، المادة  تسمح إضافة إلى ذلك بقيود على تقديم اإلغاثة للمعتقلين استناداً على الضرورة العسكرية، حتى وا 

)بشأن زيارات ممثلي الدول الحامية(؛ اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى  143؛ أنظر أيضاً المادة 108وفق شروط صارمة فقط. ، المادة 
 اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بزيارات أسرى الحرب(. ،]1949آب  12، 126الحرب المادة 

بشأن حماية  1954، البروتوكول الثاني اإلضافي التفاقية الهاي لعام 1954, أيار 14( 4اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حاللة النزاع المسلح المادة)  4
 ، البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقية حماية الممتلكات الثقافية[.1999ذار آ 26(، 6الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، المادة )

 .243-242,ص2002احمد ابو الوفا, احكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح واالحتالل, مركز االصيل للطبع والنشر, القاهرة, 5
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سهل لك طرف من إطرإف إلزنإع الاجرإءإت إليت تتخذ للبحث عن إلقتىل إو إجلرىح وملعاونة إلغرىق وغريمه من ي

 الاشخاص إملعرضني خلطر كبري ومحلايهتم من إلسلب وسوء إملعامةل(.

إدلولية عىل إخلاص ابلزنإعات إملسلحة  1949لتفاقيات جنيف لعام  1977وينص أأيضاً إلربوتوكول الاضايف الاول لعام 

إنه جيب إن يعامل إجلرىح وإملرىض يف لك الاحوإل معامةل إنسانية ورعاية طبية وعدم إلمتيزي بيهنم لي إعتبار سوى 

الاعتبارإت إلطبية، وإن ل تكون  إلوحدإت إلطبية هدفا لي جهوم
1
. 

ن هذإ إملبدأأ إذلي ينمت  للقانون إلعريف وإذلي ورد يف إملادة) كول إل ضايف إلأول، يس توجب عىل ( من إلربوتو48إ 

إلأطرإف "أأن متزي يف مجيع إلأوقات بني إلساكن إملدنيني وإملقاتلني وبني إلأعيان إملدنية وإلأهدإف إلعسكرية
2

". 

( من إلربوتوكول إلأول فتعززإن مبدأأ إلمتيزي يف س ياق إلرضورة إلعسكرية. وابلرجوع إىل  إملادة 52( و )51أأما إملاداتن )

د أأهنا حتظر إلهجامت عىل إملدنيني وتنص عىل أأن أأولئك إذلين يشاركون يف إلزنإع يفقدون إمحلاية إملذكورة طاملا (, جن51)

"شاركوإ يف مشاركة مبارشة يف إلعمليات إلعدإئية
3

( ابملثل إلهجامت عىل إلأش ياء إليت ليست 52." وحتظر إملادة )

ىل أأهدإف عسكرية عندما "تسامه مسامهة فعلية يف "أأهدإفاً عسكرية"، لكهنا تقر بأأن إلأعيان إملدني ة ميكن أأن تتحول إ 

إلعمل إلعسكري حبمك طبيعهتا أأو موقعها أأو إلغرض مهنا أأو إس تخدإهما" وعندما "يكون  تدمريها لكيا أأو جزئيا أأو 

الاستيالء علهيا أأو حتييدها، يف إلظروف إلسائدة يف ذكل إلوقت، مزية عسكرية حمددة
4

اً, تقييد إلرضورة ." ويظهر أأيض

إلعسكرية يف عدم جوإز إس تخدإم الاسلحة إليت قد تسبب إملعاانة غري إلرضورية
5
. 

ىل إلرضورة  ويبدو جلياً يف إلأمثةل إلسابقة إذلكر أأن إلطابع إل لزإيم، سوإء رصإحة أأو مضناً، لقاعدة عامة ابلستناد إ 

انية . لكن حتليل معظم قوإعد إلقانون إدلويل إل نساين، إلعسكرية, جيب أأن يكون مقيدإ ابحرتإم الاعتبارإت الانس

خاصة تكل إليت حتمك سري إلعمليات إلعدإئية، يوحض حساس ية  ربط  إلتوإزن بني إلرضورة إلعسكرية وإل نسانية. فعىل 

عندما  سبيل إملثال ل جيوز للمهامج أأن يعامل أأهدإفاً عسكرية عديدة يف منطقة مأأهوةل ابلساكن كهدف عسكري وإحد

يكون من إملمكن همامجهتا فردايً 
6

، لأهنا "متفرقة ومتباعدة" ويكون تدمريها رضوراي من إلناحية إلعسكرية أأهدإف 

 مرشوعة، لكن إلهدف إل نساين لتخفيف إلرضر عىل إلساكن إملدنيني يتطلب تكتياكً بديالً حبمك إلقانون.

                                 
 م.1949الول التفاقيات جنيف ( من البروتوكول اإلضافي ا1( الفقرة )12انظر المادة )1
 (. 48 )البروتوكول اإلضافي األول، المادة 2

BECK, CUSTOMARY INTRERNATIONAL HUMANITARIAN LAW (2005). The Commander’s Handbook is 
especially relevant with regard to the existence of customary law because the United States is not a pa rty 
to Additional Protocol I. Some of the Handbook’s provisions, however, are based on policy choices rather 

than customary law. P.p 3-8. 
 (. هذه القواعد تعكس  القانون الدولي العرفي.2( فقرة )52البروتوكول اإلضافي األول،المادة ) 3
 (. هذه القاعدة أيضاً تعكس القانون الدولي العرفي.2) 52المادة البروتوكول اإلضافي األول،  4
 (. هذه القاعدة تعكس القانون الدولي العرفي.2(, ) 35انظر البروتوكول اإلضافي األول، المادة)  5
 ( )أ(.5) 51البروتوكول اإلضافي األول، المادة  6
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ذإ وجدت أأهد إف أأخرى متنح "مزية عسكرية مماثةل" وتشلك خطرإً أأقل ول جيوز للمهامجني إس هتدإف هدف عسكري إ 

عىل أأروإح إملدنيني وإلأعيان إملدنية
1

." وجيب علهيم أأيضاً الاختيار من بني إلتكتياكت وإلأسلحة )إلأساليب وإلوسائل(  

ىل "جتنب" وإلتخفيف، بأأي حال، من إخلسائر إلعرضية يف إلأروإح وإل صاابت وإلرضر ابلأعيا ن إملدنيةإليت هتدف إ 
2

 ".

ماكنية" إخليارإت إلبديةل أأقل رضرإً، وتوضيحا ملا س بق, فانه جيب  أأن "تويخ إحلذر يف  ويعمتد وجود إخليار عىل "إ 

إلهجوم" يشلك حال وسطاً متفاوضاً عليه بني إلعوإمل إلعسكرية وإل نسانية
3
. 

حدإث ( من إلربوتوكول إل ضايف إلأول، حيظر بشلك عام 51وجند أأن يف إملادة ) ذإ "اكن يتوقع منه إ  أأي جهوم عشوإيئ إ 

حلاق إلرضر ابلأعيان إملدنية، أأو هبذه مجموعة، ويكون مفرطاً  خسائر عرضية يف أأروإح إملدنيني أأو جرح إملدنيني أأو إ 

ابلنس بة للمزية إلعسكرية إملبارشة إملتوقعة منه
4،5

وع . وحَّت إلأرضإر إلعرضية إلطفيفة من شأأهنا أأن تتعارض مع جهوم مرش 

ذإ اكنت إملزية  جياد مربر للرضر إلعريض إلهائل إ  ذإ اكنت إملزية إلعسكرية تعود ابلفائدة عىل إملهامج ضئيةل، يف حني ميكن إ  إ 

 إلعسكرية إملقابةل هل هائةل.

مت قد يبدو إلتوإزن إلرصحي أأو إلضمين بني إلرضورة إلعسكرية وإل نسانية أأحياانً غري ممكن من إلناحية إلعملية، أأن ي

عادة إلتوإزن طاملا أأن هذإ إلتوإزن  ىل هذإ أأو ذإك ل عادة إلتوإزن للقاعدة إلقامئة. ومع ذكل لن يكون ابل ماكن إ  إللجوء إ 

إجلديد خيرج عن ذكل إلتوإزن إذلي إتفقت عليه إدلول. ويشمل إملثال إلمنوذيج معامةل إجلندي إلعدو إذلي أألقت إلقبض 

هنا  عليه وحدة من إلقوإت إخلاصة ورإء متام هممهتا وتقتاد إلأسري فا  حدود إلعدو. وعىل إلرمغ من أأن إلوحدة ل تس تطيع إ 

ذإ أأطلق رسإحه. فيكون إحلل إملنطق  هو قتهل؛ فهو عدو بأأي حال، وابلتايل  تدرك أأن إجلندي س يقرع انقوس إحلذر إ 

يصف قوإت إلعدو إليت تقع يف إلأرس اكن قد يتعرض لهجوم قاتل يف إملاكن لول أأرسه. لكن إلقانون إدلويل إل نساين 

                                 
 (.3) 57المرجع نفسه، المادة  1
 (.ii( )أ( )2) 57المرجع نفسه المادة  2
( )أ(. يفهم مصطلح "االحتياطات الممكنة" بشكل عام "تلك االحتياطات التي تكون عملية أو ممكنة عملياً مع األخذ في 2) 57انظر المادة نفسها  3

د استخدام األسلحة االعتبارات كل الظروف السائدة في اللحظة، بما في ذلك االعتبارات اإلنسانية والعسكرية." البروتوكول بشأن حظر أو تقيي
أنظر أيضاً البروتوكول في صيغته المعدلة بشأن حظر أو تقييد   .1980تشرين األول  10(، 51الحارقة )البروتوكول الثالث( المادة) 

اعتمد عدد  .(1997)، 1996أيار  3(، 10(,فقرة ) 3استخدام األلغام والشراك والنبائط األخرى )البروتوكول الثاني بصيفته المعدلة( المادة) 
ة من البلدان تحديداً هذا المعاير باعتباره تفسيراً للمصطلح أثناء التصديق على البروتوكول اإلضافي األول. أنظر على سبيل المثال رسال

: (، متاحة على الموقع التالي1998كانون الثاني  28"كريستوفر هولس"، سفير المملكة المتحدة لدى سويسرا إلى الحكومة السويسرية )
http://www.icrc.org/ihl.nfs/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2? OpenDocument  في ما يلي[

عالنات المملكة المتحدة بشأن البروتوك ول اإلضافي األول، مع شرح أن "المملكة المتحدة تحفظات المملكة المتحدة[ )قائمة تشمل تحفظات وا 
مع األخذ في االعتبارات كل الظروف تفهم مصطلح "ممكنة" على النحو الوارد في البروتوكول أنه يعني ما هو هو عملي وممكن عمليًا، 

 السائدة في اللحظة، بما في ذلك االعتبارات اإلنسانية والعسكرية"(.
تموز  17(، iv( )ب( )2) 8( )ب(؛ أنظر أيضاً نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 5) 51المادة  البروتوكول اإلضافي األول، 4

1998 ،2187 U.N.T.S.90  (؛ 2) 57]في ما يلي النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية[؛ البروتوكول اإلضافي األول، ، المادة
COMMANDER’S HANDBOOK  3-8، الفقرة ،HENKAERTS & DOSWLAD-BECK( 77-46، ص.) 

رًا تجدر اإلشارة إلى أن شرح اللجنة الدولية غير الملزم للمادة يعني أن "البروتوكول ال ينص على أي مبرر للهجمات التي تسبب خسائر وأضرا 5
اإلضافي  1977حزيران  8ألول المؤرخ في مدنية واسعة. وال يجوز أن تكون الخسائر واألضرار العرضية واسعة أبدًا.  شرح البروتوكول  ا

 .1949آب  12إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 

http://www.icrc.org/ihl.nfs/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2
http://www.icrc.org/ihl.nfs/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2
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عاجزة عن إلقتال وابلتايل حيمهيا من إلهجوم، وهو ما بتضمن حبسب إلقانون إدلويل إل نساين، أأي معل من أأعامل إلعنف 

ضد إلعدو
1

ما إلتحفظ  ىل قاعدته مع إلأسري وإ  ما أأن يقطع هممته ويعود إ  . وابلتايل قد ل يصيب إلفريق إجلندي بأأذًى، فا 

بطريقة تسمح هل ابلفرإر ساملاً يف هناية إملطاف. قد تبدو هذه إلقاعدة غري منطقيه لكهنا تعكس توإزانً حبمك إلقانون عليه 

 بني إلرضورة إلعسكري وإل نسانية. 

 إملبحث إلثاين :تطور مفهوم إلتوإزن بني إلرضورة إلعسكرية ومبدأأ الاعتبارإت الانسانية.

ليوإكب طبيعة إلزنإع وتطور الاسلحة إملس تخدمة من هجة,  وإلقمي إليت ميثلها إملشاركون يتطور إلقانون إدلويل إل نساين 

فيه من هجة أأخرى. وقد تطور إلقانون إدلويل إل نساين منذ إلقرن إلتاسع عرش بشلك مطرد حنو إل نسانية وإبتعد عن 

نصف إلأول من إلقرن إلعرشين ابمس إلرضورة إلعسكرية. وحَّت إمس إلقانون تغري مع مرور إلزمن. اكن يعرف يف إل

ىل تغيري مسامه ليصبح  "قانون إلزنإعات إملسلحة"، وليعكس  1949"قانون إحلرب". فاتفاقيات جنيف لعام  دفعت إ 

عالن  أكيد أأن تطبيق أأحاكهما إل نسانية ل يعمتد عىل إ  إس تخدإم تكل إلصكوك مصطلح "إلزنإع إملسلح" من أأجل إلتأ

إف حباةل إحلرب.  وقد أأصبح هذإ إلقانون يف إل ونة إلأخرية معروفاً ابمس "إلقانون إدلويل إحلرب أأو إعرتإف إلأطر 

إل نساين" يف إجلزء إلأكرب من خالل هجود إللجنة إدلولية للصليب إلأمحر
2
. 

ة ونالحظ من هذه إلتسمية أأن هذإ إلوصف للقانون )الانساين(  ينطوي عىل تقليل أأو  حتجمي دلور إلرضورة إلعسكري

عطاء وزن أأكرث ثقالً لالعتبارإت  يف إلقانون إذلي حيمك إلزنإعات إملسلحة. إلأمر إذلي يعكس بشلك دقيق إلتوجه حنو إ 

 إل نسانية يف هذإ إلقانون.

نساين ملفهوم إلرضورة إلعسكرية ومبدأأ  الاعتبارإت الانسانية.  إملطلب الاول: تكريس إلقانون إدلويل إل 

ية أأساسها إلقانوين يف إلعرف إدلويل وإتفاقيات إلقانون إدلويل الانساين إملتعاقبة، وكرس هتا لقد وجدت إلرضورة إلعسكر 

 .1998بعض إملوإثيق إدلولية إخملتلفة ول س امي نظام روما الاسايس لعام 

نسانية يف قانون إملعاهدإت بشلك وإحض. وعندما بدأأ إلتدوين إدلويل للقان إدلويل  ونيتجىل إلوزن إملزتإيد إملمنوح لال 

إذلي حيمك إلزنإعات إملسلحة إنصب تركزيه أأساسا عىل إدلوةل  )إجليوش( وليس عىل حامية إلساكن إملدنيني. الانساين 

عالن ابريس لعام  بشأأن إحلرب إلبحرية عىل إلسفن إحلربية وإحلياد وإحلصار، ويه قضااي رإخسة يف  1856فتطرق إ 

حقوق إدلول ومصاحلها
3

عالن سان بيرتسربغ لعام  1864فاقية جنيف لعام . واكن إلهدف من إت بشأأن إجلرىح وإملرىض وإ 

ىل تعزيز حامية إلقوإت إملسلحة 1868 بشأأن إلقذإئف إملتفجرة هيدفان معاً فقط  إ 
4
. 

ما  1907و 1899وقد أأقر مؤمترإ لهاي يف عام  حول إلسمل مجموعة من إلتفاقيات وإل عالانت إليت عاجلت يف معظمها إ 

ما حامية إملقاتلني، مثل تقييد بعض قضااي ت رتبط بأأنشطة إدلول مثل بدء إلعمليات إلعدإئية وإحلياد وإلتجارة إلبحرية وإ 

                                 
 (.49البروتوكول اإلضافي األول، المادة)  1
تطبيقاته على الصعيد الوطني في االردن,منشورات اللجنة الدولية للصليب  -محمد الطراونه ,شريف عتلم, معين قسيس, القانون الدولي االنساني2

 .9-8, ص 2005 األحمر,
 (.1907( ) 89، أعيد طبعه في المجلة األمريكية للقانون الدولي العدد) 1856نيسان  16إعالن باريس بشأن احترام قانون البحار  3
 .1864آب  22إعالن سان بيترسبرغ، ؛ االتفاقية بشأن تحسين أحوال جرحى الجيوش في الميدان،  4
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إلأسلحة
1

 1907إلثانية بشأأن قوإنني إحلرب إلربية وأأعرإفها وإتفاقية لهاي إلرإبعة لعام  1899. ويف حني أأن إتفاقية عام 

تا عىل حام ية إلساكن إملدنيني، فا ن مجموعة إلأحاكم إلسابقة إذلكر اكن ضئيالً ويتناول إملتعلقة ابملوضوع نفسه، نصَّ

الاحتالل إلعسكري بشلك رئييس
2

. وتعرثت حماولت صياغة معاهدإت توس يع نطاق إمحلاية للمدنيني يف مناس بات 

متكررة
3

 ية إلقوإت إملسلحة.. وتفوقت إلرضورة إلعسكرية طوإل هذه إلفرتة، بيامن خدمت إل نسانية أأساساً مصلحة حام

اكنت إحلرب إلعاملية إلثانية حافزإً لتحول كبري يف إمحلاية إل نسانية للساكن إملدنيني. فصادقت تسع عرشة دوةل يف عام 

عىل مثياق إحملمكة إلعسكرية إدلولية إليت نصت عىل الاختصاص يف جرإمئ إحلرب إملرتكبة ضد إملدنيني وإجلرإمئ  1945

ضد إل نسانية
4

ن لحئة لهاي لعام . وإ ومبا حتتويه من  1907ملالحظ بشلك أأسايس أأن إحملمكة تضمنت إلفرضية إلقائةل إ 

لزإمية "لقوإنني إحلرب وأأعرإفها" حامية حمدودة للمدنيني وممتلاكهتم، اكنت قد أأصبحت إ 
5

. ودًون إمليثاق أأيضاً مفهوم 

 مبعىن أأنه طبق بغض إلنظر عن وجود حاةل حرب وحتويل "إجلرإمئ ضد إل نسانية" إذلي مثل جدلً قاعدة جديدة، لس امي

ىل حضااي.  موإطين إدلول إملتنازعة إ 

                                 
(؛ البيان الختامي لمؤتمر 1907) 103، أعيد طبعه في المجلة األمريكية للقانون الدولي 1899تموز  29، البيان الختامي لمؤتمر السلم الدولي 1

  http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/185?OpenDocument، متاح في الموقع1907تشرين األول  18السالم الثاني، 
المباني  أنظر اتفاقية الهاي الثانية، تناولت اللوائح الملحقة باتفاقية الهاي أيضًا الهجوم على المناطق المأهولة بالسكان؛ اإلنذارات؛ حماية 2

الرابعة ، المخصصة للعبادة واألعمال الفنية والعلمية أو المخصصة ألغراض خيرية واآلثار التاريخية والمرافق الطبية؛ والنهب. اتفاقية الهاي 
. وقد ركزت اتفاقيات أخرى تم اعتمادها خالل الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية أيضًا االنتباه اإلنساني 27إلى  24الملحق المواد من 

، 1906تموز  6على المقاتلين. أنظر على سبيل المثال االتفاقية بشأن تحسين أحوال الجرحى والمرضى من الجيوش في الميدان، 
حزيران  17لبروتوكول بشأن حظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غازات أخرى في الحرب واستخدام أساليب الحرب البكترولوجية، ا

؛ االتفاقية بشأن تحسين أحوال الجرحى والمرضى في الجيوش 1929تموز  827(8 2؛ االتفاقية بشأن معاملة أسرى الحرب المادة)1925
 .1929تموز  27(, 25بالميدان المادة) 

بشأن التحكم في التلغراف الالسلكي في زمن الحرب والحرب الجوية، متاح في الموقع  1923يشمل ذلك قواعد عام  3
http :www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/275 ?OpenDocument ;   الدولية بشأن حالة وحماية المدنيين  1934مسودة اتفاقية عام

جودين في األراضي التابعة لطرف محارب أو التي يحتلها طرف محارب، متاح في الموقع  التبعين لجنسية العدو المو 
http :www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/320 ?OpenDocument  لحماية السكان المدنيين من أجهزة  1938؛ ومسودة اتفاقية عام

 http :www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/345 ?OpenDocumentالحرب الجديدة، متاح على الموقع 
 ]في ما يلي ميثاق نورانبرغ[. حدد الميثاق الجرائم كما يلي: ،  1945آب  18)ج(، -)ب( 6ميثاق محكمة نورانبرغ العسكرية الدولية المادة  4

لة والترحيل )ب( جرائم الحرب: خاصة انتهاكات قوانين وأعراف الحرب. تشمل هذه االنتهاكات، على سبيل المثال ال الحصر، القتل وسوء المعام
لغرض السخرة أو ألي غرض آخر للسكان المدنيين في أراض محتلة القتل أو سوء معاملة أسرى الحرب أو البحارة أو قتل الرهائن أو نهب 

 الممتلكات الخاصة أو التدمير المتعمد للمدن أو البلدات أو القرى أو التدمير الذي ال تبرره الضرورة العسكرية؛   
اإلنسانية: خاصة، القتل، اإلبادة، االستعباد الترحيل وغير ذلك من األفعال المرتكبة ضد السكان المدنيين، قبل أو أثناء الحرب؛ أو )ج( الجرائم ضد 

المحاكمات ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية تنفيذا أو بسبب أية جريمة من اختصاص المحكمة، سواء كانت أو لو لم تكن مخالفة للقانون 
 .1946بلد الذي ارتكبت فيه. أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة مبادىء الميثاق باإلجماع في عام الوطني لل

يفيد ما يلي:"األحكام المتضمنة في اللوائح  2المحكمة العسكرية الدولية في نورانبرغ،. كان االستنتاج ضرورياً ألن شرط المشاركة العامة في المادة  5
فضال عن هذه االتفاقية، ال تطبق إال بين الدول المتعاقدة، وال تطبق إال إذا كانت األطراف المتحاربة أطرافًا في  1المشار إليها في المادة 

 (.2االتفاقية." اتفاقية الهاي الرابعة، المادة )

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/185?Open
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إتفاقية منع جرمية إل ابدة إمجلاعية وإملعاقبة علهيا إليت "وفرت إمحلاية "مجلاعات  1948وقد إعمتدت إلأمم إملتحدة يف عام 

قومية وعرقية ودينية" و"إنطبقت يف وقت إلسمل ويف وقت إحلرب
1

." وإعمتد إملؤمتر إدلبلومايس إتفاقيات جنيف إلأربع 

يف إلعام إلتايل. فتناولت إلتفاقيات إلثالث إلأوىل مسائل تلحق إلرضر ابملقاتلني بشلك خاص: إجلرىح وإملرىض
2
 

وإلغرىق يف إلبحار
3
وأأرسى إحلرب 

4
لقانون . أأما إلرإبعة فتناولت حرصإً حامية إملدنيني، وابلتايل وضعت جحر إلأساس ل

.1907و 1899إدلويل إل نساين. وجاءت أأطول إتفاقيات جنيف إلأربع لتمكل لوإحئ لهاي لعايم 
5
 

وشهدت مرحةل ما بعد إحلرب أأيضاً إعامتد عدد من إملعاهدإت إليت توفر إمحلاية لأفرإد وأأعيان حمددة. وقد إعمتدت إتفاقية 

.1954لأول يف عام لهاي إلرإبعة بشأأن إملمتلاكت إلثقافية وبرتوكولها إ
6
ومت حظر تغيري إلبيئة أأثناء إحلرب يف عام  

1976.
7
ضايف لتفاقية إملمتلاكت إلثقافية يف عام   1999وجرى إعامتد بروتوكول اثٍن إ 

8
, وسعى إلربوتوكول الاختياري لعام 

ىل تعزيز حامية إلأطفال أأثناء إلزنإعات إملسلحة 2000 إ 
9
. 

حبظر بعض أأنوإع الاسلحة إليت جاءت أأساساً لتخفيف معاانة إملقاتلني, عىل إعتبار أأن  أأكدت إملعاهدإت إدلولية إملتعلقة

نسانيهتم. وقد فرض إلربوتوكول إلثالث لتفاقية عام   1980إملقاتلني ابلأساس مه برش, وابلتايل جيب إلأخذ بعني الاعتبار إ 

ملدنيني أأو ابلقرب مهنم وضد مناطق إلغاابتبشأأن إلأسلحة إلتقليدية قيودإً عىل إس تخدإم إلأسلحة إحلارقة ضد إ
10

. وملا 

فرإد فقد فرض إلربتوكول إلثاين لتفاقية إلأسلحة  اكن إملدنيون غالباً مه غري إملقصودين ابلرشإك وإلألغام إملضادة للأ

خطر( قيودإً عىل إس تخدإهما يف حالت تعرض إملدنيني لل1996( وإلربوتوكول إلثاين إملعدل )1980لتقليدية و)
11
 .

إس تخدإم هذه إلألغام لكياً من قبل إدلول إلأطرإف فهيا 1997وحظرت إتفاقية أأواتوإ لعام 
12

, ومن إجلدير ذكره أأن 

ضايف لتفاقية إلأسلحة إلتقليدية يف عام   2003الاردن قد صادق عىل هذه إلتفاقية. وقد مت إعامتد بروتوكول خامس إ 

لالنفجار ل نشاء نظام يتناول خملفات إحلرب إلقابةل
13

ىل إعامتد  . وبعد مخس س نوإت عقد مؤمتر دبلومايس يف دبلن أأدى إ 

                                 
 .1948كانون األول  9( ، 2(و) 1االتفاقية بشأن منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المادتان)  1
 .1949آب  12االتفاقية بشأن تحسين أحوال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان،  2
 .1949آب  12االتفاقية بشأن تحسين أحوال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار،  3
 اتفاقية جنيف الثالثة. 4
 (.154اتفاقية جنيف الرابعة المادة)  5
وينص البروتوكول  .1954أيار  14بشأن حماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع،  أنظر االتفاقية 6

 (. 53أيضاً على حماية الممتلكات الثقافية، البروتوكول اإلضافي األول، المادة )
 (.1، المادة ألف )1977أيار  18خر لتقنيات تغيير البيئة، االتفاقية بشأن حظر االستخدام العسكري  أو أي استخدام عدائي آ 7
 البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية. 8
 25طفال، البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة األطفال في النزاعات المسلحة وتجارة األطفال، ودعارة األطفال واإلباحية باأل 9

 .2000أيار 
 ( .2البروتوكول الثالث، المادة)  10

 البروتوكول الثاني في صيغته المعدلة. 11
نتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير هذه األلغام،  12  .1997أيلول  18اتفاقية حظر استخدام وتخزين وا 
 .2003تشرين الثاني  28(، 1980افي التفاقية عام البروتوكول بشأن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار )البروتوكول الخامس اإلض 13
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إتفاقية حول إذلخائر إلعنقودية ملعاجلة مشلكة إلقنابل إلصغرية غري إملنفجرة إليت تشلك خطرإً دإمئاً عىل إملدنيني شأأهنا يف 

ذكل شأأن خملفات إحلرب إملتفجرة وإلألغام إلأرضية
1
. 

ىل إتفاقيات جنيف  1977 للتغيري إذلي طرأأ عىل إملعاهدإت ابعامتد بروتوكويل عام وقد جاء إحلدث إلأسايس إل ضافيني إ 

. ويرى عدد كبري من أأعضاء إجملمتع إدلويل أأن إلزنإعات تطورت منذ إحلرب إلعاملية إلثانية  من حيث طبيعة 1949لعام 

وير موإكبة إلقانون ذلكل إلتطور. ولبد من ذكر تكل إلزنإعات, والاسلحة إملس تخدمة فهيا, يف إجتاه اكن يس تحق تط

عاملني هلام أأمهية ابلغة هام: حرب إلعصاابت )خاصة أأثناء رصإعات إلتحرير إلوطين( وإنتشار إلزنإعات إملسلحة غري 

يف عام إدلولية. وقد عرضت إلظاهراتن إملدنيني وممتلاكهتم خلطر شديد. وردإ عىل ذكل مت إعامتد إلربوتوكولني إل ضافيني 

م: إلأول حيمك إلزنإعات إملسلحة إدلولية وإلثاين حيمك إلعمليات إلعسكرية دإخل إقلمي إدلوةل )إلزنإعات إملسلحة غري 1977

 إدلولية(.

اكن إلربوتوكول إلأول وحيدإً يف عالقته مع "قانون لهاي" و"قانون جنيف"
2

. عالوة عىل ذكل، بلغ إملؤمتر إدلبلومايس 

ىل صي ىل تقيمي حذر ملاكن وجود إلتوإزن بني إلرضورة إذلي أأفىض إ  ىل إجلهد إلشامل إلأول إلرإيم إ  اغة إلربوتوكولني إ 

إلعسكرية وإل نسانية، لس امي يف س ياق "سري إلعمليات إلعدإئية." فوضع إلأساس خاصة ملبدأأ إلمتيزي إذلي هو من 

ةل يف إلهجوم إلعشوإيئ وإلتناسب وإختاذ الاحتياطات مبادىء إلقانون إدلويل إلعريف مبا يشمل مكوانته إلأساس ية إملمتث

زإء عنرص إل نسانية يف إلقانون إدلويل إل نساين ىل حساس ية جديدة إ  شارة إ  أأثناء إلهجوم، وبذكل أأعطى إ 
3
. 

يةويكتيس إعامتد إلربوتوكول إلثاين أأمهية مماثةل، وهو إملعاهدة إلأوىل إليت تناولت حرصإً إلزنإعات إملسلحة غري إدلول
4
 .

، ويه مادة متتد فقط 1949اكنت هذه إلزنإعات يف إلسابق حمكومة مبوجب إملادة إلثالثة إملشرتكة لتفاقيات جنيف لعام 

لتشمل بأأنوإع إمحلاية إلأساس ية "للأشخاص إذلين ل يشاركون مشاركة فعلية ومبارشة يف إلعمليات إلعدإئية
5

". 

ذكل، موإد تتناول حامية إلأطفال وإملعتقلني وإحملتجزين وإجلرىح وإملرىض  أأما إلربوتوكول إلثاين، فتضمن عىل إلعكس من

وإلغرىق وفرض قيودإً عىل الاطرإف إملتنازعة يف حاةل إن وقع إنهتاك ملوإد وبنود هذإ إلربوتوكول. ورمبا إلأمه من ذكل أأنه 

ويعهم وجتويعهم. وحظر همامجة إلسدود وضع نظاماً للحامية للساكن إملدنيني، مبا يف ذكل حظر إس هتدإف إملدنيني وتر 

وإحلوإجز إملائية وحمطات توليد إلطاقة إلكهرابئية إلنووية وإملمتلاكت إلثقافية وإدلينية وأأماكن إلعبادة؛ وإلهتجري إلقرسي 

للمدنيني وكذكل عدم جوإز إس هتدإف واكلت إل غاثة وإملساعدإت إل نسانية
6
. 

ل  أأهنا أأقل مشولً من أأنوإع إمحلاية  وجند أأن  هذإ إلتطور إلهائل وإش امتل هذه إلأصناف من إمحلاية يف إلس ياق إ 

هنا توفر  إملنصوص علهيا يف إلربوتوكول إل ضايف إلأول. وطاملا أأن أأن إلقاعدة حتم  مقاتيل إلعدو أأو إلساكن إملدنيني فا 

                                 
 .2008كانون اول  3االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية،  1

 يتعلق األمر هنا بالقواعد التي تنظم سير العمليات العدائية وحماية األشخاص واألعيان. 2
 (.1978الدولي اإلنساني المنطبق في النزاعات المسلحة ) أنظر الوثائق الرسمية للمؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون 3
 .1977حزيران  8، بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، 1949آب  12البروتوكول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في  4
. 1949دت متشابهة في كل اتفاقية جنيف األربع لعام ( المشتركة، التي وسعت أيضاً الحماية لتشمل الجرحى والمرضى، كما ور  3نص المادة)  5

الخاصة باإلبادة الجماعية في النزاعات المسلحة غير الدولية في بعض األحوال، أنظر االتفاقية بشأن اإلبادة  1949وقد طبقت اتفاقية عام 
 (.19ية بشأن حماية الممتلكات الثقافية، المادة) ( ، مثلما طبقت اتفاقية حماية الممتلكات  الثقافية، أنظر االتفاق1الجماعية, المادة) 

 (.18- 13( ومن)  8 - 4البروتوكول اإلضافي الثانًي، المواد من)  6
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حدإث إلتوفيق بني إلرضورة إلعسكرية  إمحلاية إملقابةل ملقاتيل إدلوةل وساكهنا إملدنيني. وجند أأن ذكل قد ساعد يف إ 

 والاعتبارإت إل نسانية تأأثريإً لأطرإف إلزنإع اكفة ابلتساوي.

ويعد سلوك "إلعدو"، ) إلثوإر  إو إملمتردين ( عىل إلعكس من ذكل، يف إلزنإع إملسلح غري إدلويل خارجاً عن إلقانون 

. وابلتايل مل يضف إلربوتوكول إل ضايف إلثاين من إلناحية بوضوح حتت طائةل إلقانون إلوطين بغض إلنظر عن أأي معاهدة

ل إلقليل إلعملية إ 
1

. عالوة عىل ذكل، ل توجد إملعامةل ابملثل إملالزمة للمعاهدإت إليت حتمك إلزنإعات إملسلحة إدلولية يف 

إلصةل. ونتيجة ذلكل، اكن  س ياق إلزنإعات بني إدلول لأن "إملمتردين" إلوطنيني ليسوإ أأطرإفاً يف إلصكوك إدلولية ذإت

 إلربوتوكول إل ضايف إلثاين ابلنس بة لدلول إلأطرإف فيه، قيدإً فرضته عىل نفسها بشأأن إلرضورة إلعسكرية ابمس إل نسانية.

نسانية عىل حساب مفهوم إلرضورة إلعسكرية –إملطلب إلثاين   تردد إدلول يف توسع مبدأأ إل 

زإء إلتوإزن بني إلرضورة إلعسكرية لقد أأبدت إلكثري من إدلول حتفظها أأما  م تدوين إو تقنني  إلقانون بعد إحلرب إ 

وإل نسانية إذلي نص عليه عدد من إملعاهدإت، وأأكرثها إلربوتوكول إل ضايف إلأول
2

". 

ولقد ظهر يف إلأفق, صعوبة ذكل  لعتبارإت عكرسية وس ياس ية, الامر إذلي قد أأدى إىل تردد أأو رفض لبعض إدلول 

( إليت وسعت إلتغطية لتشمل "إلزنإعات 14لتدوين أأو إلتقنني. واكنت إلولايت إملتحدة قلقة من أأن إملادة )لفكرة إ

إملسلحة إليت تقاتل إلشعوب فهيا ضد إلهمينة الاس تعامرية والاحتالل إلأجنيب وضد إلأنظمة إلعنرصية يف ممارسة حقها يف 

إملمتردين عىل قدم إملساوإة مع إلقوإت إملسلحة, وذكل مبنحهم تقرير إملصري" ) حراكت إلتحرر إلوطين (، قد تضع 

ذإ اكنت أأفعاهلم تنهتك إلقانون بشلك عام أأصناف إمحلاية إلأكرث مشول يف إلقانون إدلويل للزنإعات أأملسلحة حَّت إ 
3
. 

من إلزمان قبل أأن  ومل تكن إلولايت إملتحدة يه وحدها إليت أأبدت هذإ إلقلق. فقد ظلت إململكة إملتحدة تنتظر عقدين

بدإء س تة عرش "بياان" جوهرايً يف وقت إلتصديق تصبح طرفا يف إلربتوكول إل ضايف إلأول، مع إ 
4

. وأأثبتت إلبياانت إلقلق 

                                 
ستنادًا من المعقول االفتراض أنه من غير المرجح أن تحيل  الدول إلى المحاكمة الدولية المتمردين الذي يمكن محاكمتهم في المحاكم الوطنية. وا 1

 من محظورات القانون الدولي اإلنساني أن تستخدم مع ذلك الحقًا لنبذ أولئك الذين يرتكبون مثل هذه األفعال.على ما سبق 
( تصنيف الصك "لحروب التحرير الوطني" 1نص الرسالة من بين األسباب التي عرضها الرئيس بشأن اعتراض الواليات المتحدة ما يلي ) 2

( 2ن أن تكون نزاعات مسلحة غير دولية )وبالتالي يبدو أنه يضفي عليها طابعا أكبر من المشروعية(؛ )باعتبارها نزاعات مسلحة دولية بدال م
( مسألة أن "قادة األركان المشتركة ختموا أيضًا 3منح وضع المقاتل للمقاتلين غير النظاميين إذا لم يمتثلوا للمقتضيات التقليدية لهذا الوضع؛ )

 وكول ليست مقبولة من الناحية العسكرية."على أن عددًا من أحكام البروت
3  
أنظر تحفظات المملكة المتحدة ، نصت البيانات، من جملة أمور أخرى، على البروتوكول لم يطبق على األسلحة النووية؛ وأوضحت مصطلح  4

بشأنها أو ينفذونها يجب عليهم  "ممكن"؛ وشددت على أن "القادة العسكريين واآلخرين المسؤولين عن التخطيط للهجمات أو الذين يقررون
ل بالضرورة أن يخلصوا إلى قراراتهم استنادًا إلى تقييمهم للمعلومات التي يحصلون عليها من جميع المصادر المتوفرة لديهم ]كما ورد[ بشك

ًا إلى المعلومات المتاحة في معقول في الوقت المناسب"؛ والحظت أن تقييم الضرر الذي يصيب البيئة "يجب تقييمه تقييمًا موضوعيًا استناد
(؛ ونصت على أن 4) 1( فقط في حاالت األراضي المحتلة أو في الحاالت التي تشملها أحكام المادة 3) 44حينه"؛ وقبلت بأحكام المادة 

وضعه العسكري"؛ فرضية وضع المدني في حالة الشك "لم تبطل مهمة القائد المتمثلة في حماية سالمة الجنود تحت قيادته أو الحفاظ على 
ء وأوضحت أن مصطلح "الميزة العسكرية" في مبدأ التناسب "يقد به اإلشارة إلى الميزة المرتقبة من الهجوم ككل وليس فقط المرتقبة من أجزا

معزولة أو محددة من الهجوم"؛ ونبهت إلى أن بعض األجزاء من األراضي يمكن أن تصنف كأهداف عسكرية في بعض األحوال؛ وأشارت 
نيين إلى أن األعيان الثقافية وأماكن العبادة تفقد حمايتها إذا استخدمت ألغراض عسكرية؛ وأشارت إلى أن تدمير األشياء الضرورية لعيش المد
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من أأن هذإ إلصك يتطلب تأأويالً يضع إحلقائق إلعسكرية يف عني الاعتبار. فلك إلبياانت حفظت إجلوإنب إلعملية 

لتكتييك أأو مس توى إلعمليات أأو عىل إملس توى الاسرتإتيج . وابلتايل فبيامن إختذت إلعسكرية سوإء عىل إملس توى إ

إململكة إملتحدة موقفاً دبلوماس ياً خمتلف عن موقف إلولايت إملتحدة، اكن حافزها مماثالً حلافز إلولايت إملتحدة: ضامن 

عدم حتريف إلتوإزن إدلقيق بني إلرضورة إلعسكرية وإل نسانية
1
. 

وقف إلولايت إملتحدة من بعض صكوك إلقانون إدلويل إل نساين إلأخرى عدم الاقالل من أأمهية إلرضورة ويظهر م

إلعسكرية وذكل من أأجل  إحرتإم الاعتبارإت إل نسانية
2

فرإد. فالولايت  . وإملثال عىل ذكل موقفها من إلألغام إملضادة للأ

إل ضايف لتفاقية إلأسلحة إلتقليدية.  1996كول إلثاين إملعدل لعام وإلربتو 1980إملتحدة طرف يف إلربوتوكول إلثاين لعام 

هنا تقيد إس تخدإمات  ذإ اكنت هذه إلصكوك محلاية إلساكن إملدنيني من إلتعرض عن غري قصد ملتفجرإت خطرة، فا  إ 

بطال إملفعول ذإتياً وتلزم إلأطرإف بتويخ فرإد وتفرض رشوطاً تقنية مثل إ  لغام إملضادة للأ  إحلذر يف نرش هذه حمددة للأ

 إلأهجزة.

بعيدإ عندما حظرت إس تخدإم إلألغام إلأرضية حظرإً اتماً. ومع ذكل رأأت إلولايت  1997وقد ذهبت إتفاقية أأواتوإ لعام 

ىل "مناطق إملوت."  قامة حوإجز دفاعية وإدلفع بقوإت إلعدو إ  إملتحدة قمية عسكرية مس مترة يف وإس تخدإهما تمتثل يف إ 

ىل تقييد عالوة عىل ذكل ، ساد الاعتقاد أأن إخلطر عىل إملدنيني ميكن أأن خيف بشلك اكٍف من خالل إللجوء إ 

بطال مفعولها وإلتكنولوجيا مثل إلقدرة عىل إلتحمك يف تفجريها وإ 
3

. وأأعلن إلرئيس "بيل لكينتون"، نتيجة ذلك قائالً:"هناك 

ن جنودان إلرجال وإلنساء إذلين يرتدون إلزي خط ل ميكنين أأن أأجتاوزه بلك بساطة، وهذإ إخلط هو سالمة وأأم

إلعسكري
4

." وأأعربت إلولايت إملتحدة عىل قلقها بشأأن قدرهتا عىل إدلفاع بفعالية عن كوراي إجلنوبية، حيث توجد 

حقول شاسعة من إلألغام إلأرضية عىل طول إحلدود مع كوراي إلشاملية كحاجز فعال ضد إلغزو. وظلت إلولايت إملتحدة 

ىل حني معاجلة دوإع  هذإ إلقلق .غري  فرإد إ   رإغبة يف وقف إس تخدإم إلألغام إملضادة للأ

وجاء يف نفس  إلس ياق ابلنس بة للتوإزن بني إلرضورة إلعسكرية وإل نسانية وإحضاً ابملثل يف موقف إلولايت إملتحدة من 

2009عام إخلاصة ابملمتلاكت إلثقافية إملصادق علهيا يف  1954إتفاقية لهاي لعام 
5

. وأأظهرت إلتجربة يف نزإعات مثل 

                                                                                                                 
محظور فقط عندما يكون حرمانهم من هذه األشياء هو الغرض المقصود؛ وسمحت بأعمال االنتقام في بعض الحاالت التي ينتهك العدو فيها 

ون؛ ورفضت منح الحماية المطلقة للسدود والحواجز المائية ومحطات إنتاج الطاقة ألكهربائية على الرغم من اعترافها بأن مثل هذه القان
الهجمات كانت تتطلب "ترخيصاً من أعلى مستوى القيادة"؛ وأشارت إلى أن واجب إلغاء هجوم إذا اتضح جليًا أن الهدف ليس عسكريًا أو إذا 

 د يخالف مبدأ التناسب ال ينطبق سوى على "أولئك الذين يمتلكون سلطة أو إمكانية إلغاء الهجوم عمليًا أو تعليقه."كان الهجوم ق
 ما زالت الواليات المتحدة األمريكية دولة غير طرف في البروتوكول اإلضافي األول. 1
دم االنضمام إلى اتفاقية أوتاوا واتفاقية دبلن بشأن الذخائر العنقودية استناداً إألى هذا األساس وألسباب أخرى ضيقة اختارت الواليات المتحدة ع 2

لم تنتبه بما والنظام األساسي للحكمة الجنائية الدولية. واتخذت الواليات المتحدة في كل حالة من هذه الحاالت موقفًا مفاده أن االتفاقية المعنية 
ى أن إدارة أوباما تراجع اآلن موقف الواليات المتحدة بشأن عدد من معاهدات القانون فيه الكفاية لحقائق النزاع المسلح. وتجدر اإلشارة إل

 الدولي اإلنساني.

 (.3-9دليل القائد ، الفقرة)  3
4 William Clinton, U.S. Leads in Land Mine Issues While Others Talk, 12 DEF : ISSUES 47 (1997), available at 

http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=785. 
 أنظر اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية. 5
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معلية عاصفة إلصحرإء أأن دوإع  إلقلق إلسابقة بشأأن ما جاء يف إلتفاقية من موإزنة بني الاحتياجات إلعسكرية وحامية 

إملمتلاكت إلثقافية اكنت مبنية عىل أأسس وإهية. وأأوحض انئب إجمللس إلعام بوزإرة إدلفاع يف بيان هل أأمام جملس 

 يوخ:إلش 

ن إلتفاقية ل متنع إلقادة إلعسكريني من إلقيام مبا هو رضوري ل جناز هماهمم. وميكن أأن تمت إلعمليات إلعسكرية إملرشوعة  "إ 

ذإ إس تخدمت إس تخدإماً  ذإ أأصيبت إملمتلاكت إلثقافية بأأرضإر جانبية/عرضية. فاملمتلاكت إلثقافية تفقد حاميهتا إ  حَّت إ 

دلفاع بعناية إلتفاقية وأأثرها عىل إملامرسة وعىل إلعمليات إلعسكرية. وتعتقد إلوزإرة أأن عسكرايً. وقد درست وزإرة إ

إلتفاقية منسجمة متاماً مع إلعقيدة إلعسكرية إجليدة وإملامرسة كام تتبعها قوإت إلولايت إملتحدة إلأمريكية
1
. 

إلأسلحة إلتقليدية إخلاص ابلأسلحة إحلارقة عام وقد صادقت إلولايت إملتحدة ابملثل عىل إلربوتوكول إلثالث لتفاقية 

، بعد قرإبة ثالثة عقود من الانتظار2009
2

. وعند إلتصديق إحتفظت إلولايت إملتحدة رصإحة حبق إس تخدإم مثل 

ىل خسائر أأقل و/أأو  هذه إلأسلحة: ضد أأهدإف عسكرية تقع دإخل جتمعات للمدنيني حيث يؤدي هذإ الاس تخدإم إ 

ذإ إس تخدمهتا ستتخذ لك الاحتياطات إملمكنة حلرص أ اثر إلأسلحة أأرضإرإً عرضية أأ  قل من إلأسلحة إلبديةل، ولكن، إ 

صابة إلأعيان إملدنيني بأأرضإر حلاق إلأذى هبم وإ  إحلارقة عىل إلأهدإف إلعسكرية وتفادي إخلسائر يف أأروإح إملدنيني وإ 
3

 ،

 وختفيفها بأأي حال من إلأحوإل.

لعضوية للرضورة إلعسكرية وإل نسانية. فعىل سبيل إملثال أأن هدفاً عسكرايً وسط جتمع ويعكس هذإ إلتحفظ إلطبيعة إ

ذإ تعرض لهجوم بقنابل متفجرة عادية. ولنتصور لغرض إلتحليل  من إملدنيني يطلق موإد كمييائية ضارة للساكن إملدنيني إ 

ة أأكرب مبا يكف  لالمتثال ملبدأأ إلتناسب. ومع أأنه ابلرمغ من إلرضر إلعريض عىل إملدنيني تكون إملزية إلعسكرية إملتوقع

ذإ إس تخدمت إلأسلحة إحلارقة فا ن إلنار إملش تعةل إلنامجة عن ذكل ستس هتكل إملوإد أألكمييائية ومن مث س تقلل من  ذكل إ 

إً أأثرها عىل إملدنيني وختيل إملنطقة دلخول إلقوإت إلربية. وقد يكون إس تخدإم إلأسلحة إحلارقة يف هذإ إلنحو مفيد

 للغرضني إل نساين وإلعسكري: ومن هنا جاء حتفظ إلولايت إملتحدة إلأمريكية.

مه إلنتاجئ وإلتوصيات إخلامتة  وتشمل أأ

تبني لنا من خالل إلبحث أأن إلرضورة إلعسكرية وإل نسانية موجودة يف توإزن حساس ودقيق يف إلقانون إدلويل 

ن إحرتإم قوإعد إلقانون إدلويل الانساين، وعليه فقد توصل إلباحث يف إل نساين ، وإدلول يه إملسؤوةل  ابملقام الاول ع

ىل أأبرز إلنتاجئ إل تية:  درإس ته إ 

: لأس باب قانونية وس ياس ية. وذكل  -وإن حاولت -مل تقم إملعاهدإت إدلولية بضبط مفهوم إلرضورة إلعسكرية  أأولً

 لزنإع ذإته من وقت لخر.لن إلرضورة إلعسكرية متغرية حبسب لك حاةل نزإع مسلح، ويف إ

                                 
1 http://www.fas.org/irp/congress/2008_rpt/protocols.pdf. 
 أنظر البرتوكول الثالث. 2

 ,at 1(، رسالة أمين عام األمم المتحدة، 2009كانون الثاني  21موافقة الواليات المتحدة على االلتزام بالبروتوكول الثالث )مع التحفظ والفهم( ) 3
U.N. Doc. C.N. 75.2009.TREATIES-1 (Feb. 5, 2009), avilable at 

http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2009/CN.75.2009-Eng.pdf. 
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إن إلرضورة إلعسكرية يه إس تنناء عىل الاصل فال جيوز لطرإف إلزنإع إلتذرع هبا. كام ل جيوز الافرإط يف  اثنياً:

 إس تخدإم إلقوة عىل حساب الاعتبارإت الانسانية، وجيب إحرتإم مبدأأ إلتناسب.

: اً إرإدة إدلول إملتنازعة، فالنصوص إلقانونية إلناظمة للزنإع  يعمتد إحرتإم قوإعد إلقانون إدلويل الانساين عىل اثلث

 إملسلح وإهية واكفية، ولكن كثريإ ما تنهتك من قبل إطرإف إلزنإع مستندة إىل إلرضورة إلعسكرية.

 إلتوصيات:

لزإهما بذكل وعدم الا أأولً: فرإط يف رضورة أأن تلزتم إلأطرإف إملتنازعة ابحرتإم قوإعد إلقانون إدلويل الانساين، وإ 

 إس تخدإم إلقوة إملسلحة الا يف أأضيق إحلدود.

: اً رضورة نرش قوإعد إلقانون إدلويل الانساين بني إلقادة إلعسكريني، وتعريفهم بقوإعد إلزنإع إملسلح،كذكل  اثني

 إلعوإقب وإلعقوابت إليت تنشأأ عن إنهتاك تكل إلقوإعد.

إملتعلقة بتنظمي إلزنإع إملسلح، كذكل إن تقوم تكل إدلول بنرش رضورة تصديق إدلول عىل إملعاهدإت إدلولية  اثلثاً:

عطاهئم دورإت تدريبية يف حاةل إلسمل  وذكل لتطبيقها يف حاةل إلزنإع  تكل إملعاهدإت بني قادهتا إلعسكريني وإ 

 إملسلح.

: اً  من إجل جتنب رضورة إن تهنض الامم إملتحدة بدور إكرب يف إبرإم إملعاهدإت إدلولية ذإت إلصةل، وذكل رإبع

ن أأمكن -إلزنإع إملسلح ن اكن وإقعا ل حماةل فال يتحول هذإ إلزنإع إىل جمزرة. -إ   وإ 

: أأن يمت ضبط مبدأأ إلرضورة إلعسكرية بشلك إوحض  يف إملعاهدإت إدلولية، إذ إن إملفهوم ل يزإل يعرتيه  خامساً

 إلضبابية وإلغموض.
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