
 
   

بية السعودية كة الع   ام
يم العاي ار  التع  و

ان   جامعة جا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د   (2٠١٥يو لهـ )يو١٤٣٦ رمضان 2العدد  ٤اج
 
 
 
 
 

١٦٥8-٦9٠٥ردمد:        8777/١٤٣٥ رقم اإيداع:

ــــة   ج
 

 

ة ك ية   دورية ع
 

انإدار  ا ي وامطابع جامعة جا  لنش الع
قم:   8١٠٠2٦ال



 
 
 

 
 

ان  جة جامعة جا
و  ع الع  اإنسانيةف

ة ك ية   دورية ع

ف العا  امش

ي ربيع عبداه د بن ع  أ.د.

ي  رئيس هي ة التح

 أ.د.عبداه بن حيي باص ي

ي  هي ة التح

ي بن   يشيأ.د.ع  د ع

ي  ي بن أمد الكام  أ.د.ع

مي  طان بن حسن احا  أ.د.س

ي  د حك  أ.د.حيي بن 

د بن حسن أبوراسن   د. 

 

ةمدي   إدار  اج

د آ  مزهأ.أ  من بن 

اسا  ام

اسا إي:  توجه ميع ام
ي     رئيس هي ة التح
ان     جة جامعة جا

واي -٤٤2١     حي ال
 8وحد  رقم    
ان      ٦٥٦١-82822جا
بية السعودية    كة الع  ام
وي    ي الريد اإلكت  أو ع
   jju@jazanu.edu.sa 

 2ان١٤٣٥ )٠١٥  هـ( جامعة جا
فوظة ة أو نسـ  . ميع حقو الطبع  ح بإعاد  طبع أي جزء من اج بـيي   ها يس

ونيـة أو آليـة    ة سواء كانت إلكت مـا ي للـك التصـوي أو التسـجيل أو     شكل وبيي وسي
ى موافقة كتابيـة مـن    وما أو استعادها دون احصو  ع اإدخا  ي أ  نيا حفظ مع

ة. ي اج  رئيس ح

د   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج



 



 

ان جامعة جة ع – جا و ف د  اإنسانية الع  (2٠١٥ يوليو) هـ١٤٣٦ رمضان 2 العدد ٤ اج

          

 

Tt 
 

T صفحة 

ان      يـة ااقتصـادية امكانيـة منطقـة جـا يـل    إمكانا التن "دراسـة ي التح
ي" ي   ااقتصادي اإق

ف اهويش  م بن خ  ١8-١ .......................................عبدالك
  

ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج   اخ

تاجي  تاجي أمد ب  ٤8-١9 ..............................................ب
  

ــى مســتو  جــود    كا وانعكاســاها ع ــة الشــ واقــع تطبيــق معــاير حوك
اجعــي اإفصــاح والشــفافية بــالقوائم اما ليــة امنشــور  مــن وج ــة نيــ م

ـا       احسابا ومست دمي القوائم امالية ـى بي ـة اأع "دراسة ميدانيـة ع
  السعودية"

و العن  د عبد اه م  9٦-٤9 ....................................عاء 
  

بيـة السـعودية    كـة الع سان بام اثية جزر ف ية القصار الت "دراسـا   ق
انية"تارخ   ية آثارية ع

اهيم صبحي السيد غندر   ١٤١-97 .......................................إب

  

ها ي دافعية اإجا ي واث )دراسة ميدانية  ددا إدراك الدعم التنيي
كا الصناعية ي ااردن( ى الش   ع

ف السكارنه   ١٦8-١٤2 ...............................................با  خ
 

كـة       ـة ام يـة ي أني ي ونية"دراسـة ح ك ي العقـود االكت ماية امست 
بية السعودية"   الع

من اجاي ،هيثم حامد امصارو    ١9٦-١٦9 ....................أمد عبدال
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ن بس ى أشرف امرس  اه الرمن الرحي والصاة والسا ع

 ،بعد،، أما

ا  رأ يادي ي تطورها اأكادمي أن يواك ه اًا لدورها ال ان استك جامعة جا

ي   كبر طوا السرالتطور  ة البح الع ةلدفع عج ية مج ، فكانت واد  ه  ع

ة  ة اج عددين ي  إصدارعالية وبكل ف  واعتزا كانت البداية  وبثقةقشيبة  ح

عا العا حي بدأ ه اأعد ر ١٤٣٣اد ي بداية ش   ل  ولقد(. 2٠١١هـ )ديس

م  وع الع عن من ف ى ف ة ع ع أحدمااحتو اج ول ف وو اّخ ل اإنسانية ع  ع

 التطبيقية.

ن سة خطًى ثاب ف ة تصدر بشكل دوري مست مت ا  تةللك التاريخ واج وقوية في

فة ا ي جااها ام ت كا اجا العامية امت صص تنش من أ حق ب  ةساعية أن ت

ى تصنيف عامي عاٍ  وفقًا  يُة مقداري حصوها ع و ع  ُمتبعة وجود  ما تنش من 

ي ين ها إى ميز يضع ا ي مصاف اجا لا الت و  ها سائ العامي. وحن  زامعاير امع

ي العاجل. ونسعى  نسعى أن يكون النش في ا بعون اه ي أوعية نش عامية ي الق

ًا لإقبا  الشديد  و اإنسانية ني وع الع جاهدين أن يست تزايد اأعداد سنويًا ي ف

ع إى جان سعينا احثي ي  ا الف ى النش ي ه  استشارية هي ة اختيارمن الباحثن ع

فة من ن  في م وهم أ ة من لوي اخر  الكبر  ي ااختصاصا ام ت ج ا  نل غ ه يب

ي شيوًا كبرًا ي رسالته الي تصبوا  ح الع  .إلي االص

امعة  أن  وحن ار وال  ي ا ى يقن بعون اه تعاى ومساعد  أصحا الق ع

ي  ح الع ا الص يا تتناس  إىنصل  ه ات ع ن فيه والباحثن م وحا ميع العام وط

ى حد سواء.  ع

ىاه  وفق نطريق النور خُ ع من. واحمد... ط  ه ر الع

ي رئيس  هي ة التح

 باصهي يىاه بن ح .د.عبدأ
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ف اهويش م بن خ  عبدالك

ان ية ااقتصادية امكانية منطقة جا  إمكانا التن
ي" ي يل ااقتصادي اإق  "دراسة ي التح

 
 عبدالكريم بن خلف الهويش

 المملكة العربية السعودية. - جامعة الدمام - كلية العمارة والتخطيط   -واإقليمي قسم التخطيط الحضري 
 

Q 
طقة جازان بغية التعرف على إمكانات  ليل اهيكل ااقتصادي لأنشطة ااقتصادية امختلفة م هدف هذ الدراسة ا دراسة و

طقة خال الفرة ما بن  مية ااقتصادية امكانية للم وج بتوصيات تعمل على ر ه، ومن م ا 1431ه و1413ومقومات الت
ية من جهة  مية الوط قيق بيئية اقتصادية إقليمية جاذبة لفرص ااستثمار والفرص الوظيفية من جهة ودعم توجهات خطط الت
وعة جاذبة  طقة جازان وما يتمتع به من قاعدة اقتصادية مت اخرى. عكست نتائج هذ الدراسة قوة ومتانة اهيكل ااقتصادي م

ملة والتجزئة وأنشطة ا دمات التعليم للعمالة والفرص ااستثمارية وا ارة ا لوظيفية. كذلك أكدت نتائج هذ الدراسة أن أنشطة 
بغي الركيز عليها وتبي طقة ما ي اذبة لرؤوس ااموال والفرص الوظيفية بام  واإدارة العامة هي من اأنشطة ااقتصادية اأساسية ا

من إما عدد الفرص الوظيفية  %68حيث استحوذت هذ اانشطة على حوا سياسات تعمل على دمومة موها وتطورها، 
ية اهائلة الي تتمتع ها  ة اماضية. وي ظل اإمكانات امكانية وامقومات الطبيعية والتعدي طقة خال العشرين س امستحدثة بام

اعات التحويلية وأنشطة السياحة من أهم ال طقة جازان تظل أنشطة الص بغيم طقة والي ي إ اد  فرص ااستثمارية الواعدة بام
فيذ هذ الفرص ااستثمارية على أرض الواقع. فيزية تعمل على تشجيع القطاع ا اص لتبي وت  سياسات وبرامج 

 
طقة جازاالكلمات المفتاحية:  مية ااقتصادية امكانية، م ، امملكة ناهيكل ااقتصادي، قطاعات اأنشطة ااقتصادية، الت

 العربية السعودية.

 

1-A 
زيرة امغفور له املك عبد  ذ أن أسس موحد ا م
ر العزيز طيب اه ثرا امملكة العربية السعودية بدأ التفك

ميته ي  ظيم ااقتصاد السعودي وتشجيعه وت ي ت
ختلف جااته العديدة. ومثل اهتمام الدولة ي تطوير 
مية الشاملة  ااقتصاد الوطي بانتهاج الركيز على الت

م وضع ا طط الكفيلة للرقي بامستوى حيث 
أسس  علىوالبيئي والعمراي ااقتصادي ااجتماعي و 

ازات  سليمة ومدروسة، وأمر ذلك عن العديد من اإ
الضخمة، ح  أصبحت امملكة العربية السعودية من 
مية ان، حيث يعتر خيار الت  الدول الي يشار إليها بالب

ي البعد ااسراتيج -لكة الشاملة الذي انتهجته امم

مية الشاملة تساهم ي  مية امتوازنة وامستدامة، فالت للت
جم عن طبيعة ااقتصاد  التقليل من خاطر قد ت
السعودي الذي ظل لفرة طويلة من الزمن اقتصاد 
مية  أحادي امصدر باعتماد على البرول وبالتا فإن الت

مية  اتيجيةالشاملة تعد وسيلة لتحقيق أهداف اسر  الت
ميع جوانبها ااقتصادية  امتوازنة وامستدامة 
ويع  وااجتماعية والبيئية، الي تتمثل ي توسيع وت
مية مصادر الدخل غر  القاعدة اإنتاجية وا دمية، وت
ية  قيق درجة ااكتفاء الذاي، ونقل التق فطي، و ال

ديثة الي تسهم ي رفع كفاءة اإنتاج، وتقل ل حدة يا
اطق امملكة، وتوفر فرص عمل  التباين اإقليمي بن م
اء اقتصاد قوي  خارج نطاق أسواق العمالة التقليدية، وب

 ahowaish@ud.edu.sa :البريد االكتروني  -ردمد: 
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ان ية ااقتصادية امكانية منطقة جا  ...........إمكانا التن

ومتوازن قادر على الصمود أمام التقلبات ااقتصادية 
. مأ1985م؛ الكواري، 2001)مشخص،  العامية

ية ي امملك وعلى الرغم من أن مية الوط ة التخطيط للت
والذي كان من أهم  1970ية السعودية بدأ ي عام العرب

مية امتوازنة ب قيق الت ن أهدافه وأسسه ااسراتيجية هو 
موية بن  اطق امملكة من جهة وتضييق الفجوة الت م

اهدف ، قة الواحدة من جهة اخرىطمدن وقرى ام
 )الغيث، الذي تكرر تقريبا ي كل خطة مسيه

، إا أن  ا طة ا مسية مأ2010ه؛ اهويش، 1433
ة  ص مية امتوازنة ب تالثام ن القضايا اأساسية ي الت

مية امتوازنة بن  قيق الت : "إن  اطق امملكة بالتا م
اطق، ا يتطلب توفر التجهيزات اأساسية وا دمات  ام
تاج أيضاً، وبشكل متزامن، إ  امهمة فحسب، بل 

اء قاعدة إنتاجية تست ات د بشكل أساسي إ امعطيب
موية، وإ اسراتيجية  طقة ومقوماها الت الذاتية للم
فز توجه ااستثمارات واأنشطة إ تلك  ية هادفة  وط

اطق،" )وزارة  م، ص 2005التخطيط، ااقتصاد ام
 أ.205

مية خطةت كذلك شكل  استمراراً  التاسعة الت
هج موي لل  على تباعهإ على امملكة الذي حرصت الت
 احور استهدفاماضية، حيث  اأربعة العقود امتداد

ية التاسعة موضوع مية الثالث للخطة الوط  متوازنةا الت
اطق امملكة   بن ميم ة كأحد احاور الرئيسية  طة الت

هد نشرالتاسعة معتمدًا على سياسة  موي ا  مارو  الت
اطق ختلف بن  لتقاربا زيادةي  يسهم ما امملكة م
موية مع الركيز على توفر الت مستوياها بن  جهيزاتالت

اطق، ختلف العامة ي وا دمات اأساسية  تماداً اع ام
امتطلبات تعكس  ومعاير موضوعية مؤشرات على

ةوااحتياجات  طقة من م وامستقبلية الراه اطق لكل م
ظيميةو  امتطلبات امادية إضافة إ توفر ،امملكة  الت

طقة، لكل اإنتاجية القاعدة وتطوير خرى،أا ادً  م ا است
موية إ مقوماها سبية، )وزارة  وميزاها الت اقتصاد اال

 .أ197م، ص 2010التخطيط، و 
ش         ود قيق اهدف ام ي  رةقيق طفأا وهو  إن 

مية  ياتمس              تو  ميع الت ماعية جوانبها ااجتامتوازنة 
اطق امملكة من ااقتص             ادية و  والعمرانية والبيئية بن م

طق  ة الواح  دة من جه  ة اخرى  جه  ة وبن ف  افظ  ات ام
ية ا مس            ية من  مية الوط والي تص            بو اليه خطط الت
قيق  موي    ة ااقليمي    ة و خال تقلي    ل ح    دة الفوارق الت

مي  ة مي  ة امتوازن  ة، ب  اإض               اف  ة إ دعم الت ي  ة ا الت لوط
ية ااقتص        اد الوطي  ويع ي ب قيق درجة أكر من الت و

 طويرت، يعتم    د ي امق    ام اأول على واإقليمي واحلي
طق   ة لك   لوا    دمي   ة  اإنت   اجي   ة الق   اع   دة من م   اطق  م

اطق ااقل حظاً  اًدا إامملكة خاصًة ام انات إمك است
م مقوماتو   دمي اية ااقتصادية بشقيها اانتاجي و الت

س              بية وميزاها ها  ال ة م ية الظاهرة والكام افس               والت
م؛ 1999م؛ اه   ذلول وأدي   دان، 2003)مص              لحي، 

ا أتت أمية هذ الدراس           ة 1968ش           بل،  مأ. ومن ه
لي  ل إمك  ان  ات ومقوم  ات  والي ه  دف ا دراس               ة و
طقة جازان )أنظر الش   كل  مية ااقتص   ادية امكانية م الت

لى الوض              ع الراهن واس              تقراء أ بغي  ة التعرف ع1رقم 
طقة وا روج  مية ااقتص     ادية بام الوض     ع امس     تقبلي للت
مية اقتصادية متوازنة على قيق ت  بتوصيات تعمل على 
طق   ة ج   ازان من جه   ة ودعم توجه   ات  يز امك   اي م ا

ية من جهة اخرى. مية الوط خطط الت
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ف اهويش م بن خ  عبدالك

 
 .(: منطقة جازان1الشكل رقم )

  م.2006امصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، ا رائط امساحية، 

م ترتيب فتويات هذا البحث ي أربعة أجزاء لقد 
توي على نظرة عامة عن أسس  زء اأول  رئيسية: فا
مية امتوازنة ي امملكة العربية  واسراتيجيات الت
هجية البحث  زء الثاي يتضمن هدف وم السعودية، وا
وااساليب ااحصائية والتحليلية امتبعة باإضافة ا 

زء الثالث يتضمن مصادر امعلومات  وحدود البحث، وا

زء الرابع فيحتوي على خاصة  نتائج التحليل، أما ا
 عامة وتوصيات مستخلصة من الدراسة.

 :اهدف ومنهجية البحث -2
ليل اهيكل  هدف هذ الدراسة ا دراسة و

 أ لأنشطةEconomic Structureااقتصادي )
طقة جازان بغية التعرف على  ااقتصادية امختلفة م



 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

ان ية ااقتصادية امكانية منطقة جا  ...........إمكانا التن

طقة  مية ااقتصادية امكانية م إمكانات ومقومات الت
ديد مقوماها ااقتصادية  جازان وذلك من خال 
افسية الرئيسية ومن م ا روج  سبية والت وميزاها ال

قيق بيئية اقتصادية إقليمية ج اذبة بتوصيات تعمل على 
ستثمار والفرص الوظيفية من جهة ودعم لفرص اا

ية من جهة اخرى. ومكن  مية الوط توجهات خطط الت
قيق اهدف العام للدراسة من خال ااجابة على 

 التساؤات التالية:
اماهي طبيعة ونوعية  أ1 طقة اهيكل ااقتصادي م وا

هو حجم التغرات الي طرأت عليه  جازان؟ وما
ة ا  ماضية؟خال العشرين س

طقة جازان  أ2 ة قتصادياً؟ وماهي اأنشطاماذا تتميز م
افسية  سبية الت ااقتصادية الرئيسية ذات اميزات ال

 ها؟

اول  لتحقيق هدف الدراسة فإن هذ الدراسة ستت
ليل اهيكل ااقتصادية لقطاعات اأنشطة  دراسة و
طقة جازان ومقارنتها باأنشطة  ااقتصادية امختلفة م

ية ما اا قتصادية على امستوى الوطي خال الفرة الزم
ه أ، وسوف يقتصر التحليل 1431ه  ا 1413بن )

 على قطاعات اأنشطة ااقتصادية الرئيسية التالية:
 الزراعة والصيد والغابات وصيد ااماك .1
 التعدين واستغال احاجر .2
اعات التحويلية .3  الص
 الكهرباء والغاز واميا .4
اءالتشييد  .5  والب
ملة والتجزئة .6  ارة ا
ادق وامطاعم .7  الف
قل والتخزين وااتصاات .8  ال
 الوساطة امالية .9

 اانشطة العقارية .10
 اإدارة العامة .11
 التعليم .12
 الصحة والعمل ااجتماعي .13
ماعية وااجتماعية .14  ا دمات ا
 ااسر ا اصة .15
ظمات واهيئات الدولية .16  ام

معلومات هذ الدراس              ة من الدوائر  ُاس              تقيت
كومية ذات العاقة خص             وص             اً وزارة ااقتص             اد  ا
والتخطيط مثل    ة مص              لح    ة ااحص                 اءات الع    ام    ة 
وي وبيانات  وامعلومات، )الكتاب اإحص            ائي الس            

ي  توي 1431ه و1413القوى العاملة لس هأ والي 
على معلومات عن قطاعات اأنش              طة ااقتص              ادية 

دد العمالة بكل نش              اط اقتص              ادي على امختلفة وع
اطقيأ وامس      توى الوطي.  نظراً و امس      توى ااقليمي )ام

حدودية البيانات امتوفرة عن القطاعات ااقتص              ادية 
ونوعية اانش         طة ااقتص         ادية امختلفة من قبل الدوائر 

كومية على وجه العموم ومص          لحة ااحص          اءات  ها
يز ا ص   وص، فقد م الرك هالعامة وامعلومات على وجه

ااقتص              ادية امختلفة   باأنش              طةعلى عدد العمالة 
ليل اهيكل ااقتص    ادي  كمؤش    ر رئيس    ي ي دراس    ة و

طقة  ديد اميز  جازانم س    بية وا اتومعرفة و افس    ية ال لت
تصادية باأنشطة ااقلأنشطة ااقتصادية ها ومقارنتها 

 على امستوى الوطي.
على العديد من ااساليب الكمية  لقد م ااعتماد

ليل اهيكل ااقتصادية لقطاعات  اقشة و لعرض وم
طقة جازان ومقارنتها  اأنشطة ااقتصادية امختلفة م
باأنشطة ااقتصادية على امستوى الوطي وذلك من 
خال توظيف حزمة من الوسائل ااحصائية الكمية 
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 التالية:
القياس طبيعة ونوعية  -1 صادي ااقتاهيكل  وا

ة اماضية، فقد م  طقة جازان خال العشرين س م
دال    ,Hirschman)استخدام مؤشر هرف

= ، وذلك حسب امعادلة التالية:(1964 ∑ ��
=  

 حيث إن:
دال  شاط ااقتصادي ) � = مؤشر هرف  = عدد اأنشطة ااقتصادية � أ= عدد العمالة بال
شاط     ااقتصادي بذاته = ال

دال اكتسب  أمية كبرة بن امهتمن مؤشر هرف

مية باقتصاديات  امكانية حيث يعد هذا امؤشر من الت
ديد طبيعة ونوعية  امؤشرات اأكثر شيوعًا ي قياس و

اهات طقة أو اإقليم وا مية ااقتصادية امكانية للم  الت
صادية نشطة ااقتامدروس، أخذاً بعن ااعتبار ميع اا

ية ختلفة، ويتميز مؤشر  وربطها مكانيًا خال فرات زم
دال بأنه يعطي قياسًا رقميًا لطبيعة ونوعية اهيكل  هرف
حصر قيمة مؤشر  طقة امدروسة، وت ااقتصادي للم
دما يكون اهيكل ااقتصادي  دال بن الصفر )ع هرف

طقة امدروسة ذو قاعدة  وعةأ اقتصاديةللم لواحد وا مت
طقة  دما يكون اهيكل ااقتصادي للم الصحيح )ع

متخصصةأ، كما هو  اقتصاديةامدروسة ذو قاعدة 
:  موضح بالشكل التا

 
 (: مؤشر هرفندال لقياس طبيعة ونوعية واتجا الهيكل ااقتصادي للمنطقة المدروسة.2شكل رقم )

و الصفر خال  دال  ه قيمة مؤشر هرف وكلما ا
ا  اك ا ية التحليلية للدراسة كلما كان ه الفرات الزم

ويع   Toward Moreااقتصادي )و الت

Diversified Economic Structure طقة أ بام
هوكلما  امدروسة، و الواحد الصحيحمقي ا   ة امؤشر 

اك  اكلما كان ه  Towardالتخصصية ) و ا

More Specialized Economic Structure أ
نوع واحد من اانشطة ااقتصادية على  توسيطر 

طقة امدروسةبااهيكل ااقتصادي   ,Alhowaish، )م

 أ.62 :2011
لقياس حجم التغرات الي طرأت على اهيكل  -2

طقة جازان وإيضاح مقد  ار التغر يااقتصادي م
مدى تركز الفرص الوظيفية )عدد العمالةأ لأنشطة 
ة اماضية  ااقتصادية امختلفة خال العشرين س

ه أ، فقد م استخدام نسبة 1431ه  ا 1413)
أ Share %أ ونسبة الركز )Change %التغر )

على حدا )أبو راضي،  اقتصاديلكل نشاط 
� لية:مأ، وذلك باتباع امعادات التا1991 = �� −  �� /�� ×  
 حيث إن:

 ه أ1431= عدد العمالة ي التعداد الاحق ) �� ه أ 1413= عدد العمالة ي التعداد السابق ) �� = نسبة التغر ي عدد العمالة خال فرة الدراسة � 
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ان ية ااقتصادية امكانية منطقة جا � ...........إمكانا التن = �� /  

 حيث إن:
 عدد العمالة ي ميع القطاعات ااقتصادية = � أالعمالة ي القطاع ااقتصادي )= عدد  � = نسبة الركز ي عدد العمالة  � 

طقة )  أبام
طقة جازان  -3 ن أنشطة ملقياس ومعرفة ما تتميز به م

افسية  فقد م ،اقتصادية رئيسية ذات ميزات نسبية ت
 Location Quotientاستخدام معامل التوطن )

- LQ ااقتصادية امختلفة كونه يعد من أ لأنشطة
ديد  مية ااقتصادية ااقليمية ي  أهم مؤشرات الت

افسية لكل نشاط  اتاميز  سبية والت ي  صادياقتال
طقة الدروسة مقارنةً  ختلفة ااقتصادية ام باأنشطةام

اطق ااخرى ي الدولة أو القطر الواحد  بام
(Rondinethe, 1985وذلك باستخدامأ ، 

�� امعادلة التالية: = ���/������/���  

شاط ااقتصادي ) �� = معامل التوطن  �� حيث إن: طقة = عدد العمالة بال أ ي ام
ميع القطاعات ااقتصادية  ��� امدروسة = جموع عدد العمالة 

طقة الدروسة  شاط ااقتصادي �� ي ام أ على ) = عدد العمالة بال
ميع القطاعات ااقتصادية  ��� مستوى الدولة = جموع عدد العمالة 

 على مستوى الدولة
أو  قيماً أكر أو أصغر يتخذ معامل التوطنحيث 

 معامل قيمة كانت  فإذا، تساوي الواحد الصحيح
طقة فإن الصحيح، الواحد من أكر نالتوط  تكون ام
شاط ااقتصادي فل ا جاذبة رص لقياس وبالتا الفلل

شاط مخرجات مصدرة وتكونااستثمارية والوظيفية   ال
اطق إ طقة امدروسة تكون ذات ميزة  اأخرى ام )ام

شاط مقارنًة مع باقي  افسية عالية بذلك ال نسبية ت
اطق ااخرىأ،   ذاه قيمة كانت  إذا صحيح والعكسام

 أن على يستدل فإنهالصحيح  الواحد من أقل امعامل
طقة شاطب للعمالة طاردة ام اس قتصادي فل القياا ال

 الفرص وبالتا اأعمال رجال تستهوي ا أها أو
 ويتسا نالتوط معامل قيمة كانت  إذا أماالوظيفية. 

طقة نصيب أن يعي فهذا الصحيح الواحد  نم ام
شاط  ذلك متوسط مع متعاداً  يكونقتصادي اا ال

 ,Klostermanدولة )ال مستوى علىشاط ال

 أ.1990

 :الدراسات السابقة -3
مي  ة ااقتص               ادي  ة امك  اني  ة تعي "بلوغ اهيك  ل  الت
امكاي لاقتص       اد ي أي مكان وي أي زمان مس       توى 
مو ااقتص                 ادي  من التطور مائم    ًا لتعزيز عملي    ة ال

، أي أ93م: 1968)ش         بل،  ودعمها بش         كل كفوء"
وانب اموض  عية وام مية ااإها مثل ا قتص  ادية، كانية للت

يةإذ إها تدمج اأهداف اموض              عية باأهداف ال ، وط
ظر إليها نظرة مولية تش              مل  ومن ّم فإنه ابد من ال
يز  ااقتص        اد بش        كل كامل على أس        اس مس        توى ا

ومن  .أFriedmann, 1966امكاي ) ااقتص             ادي
مي ة امك اني ة امتوازن ة ترتكز على إعط  ء أو اه ا، ف إن الت

تقدم أموذٍج للتوزيع امكاي للمش       اريع ااس       تثمارية ا 
يعتمد على العوامل ااقتص              ادية بش              كل كلي، ان 
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ااعتم  اد على تل  ك العوام  ل يؤدي إ تعزيز التطور ي 
موي    ة التقلي    دي    ة مع تكريس التخلف ي  اأقط    اب الت

 & Myrdal, 1957) اأق     اليم اأخرى من البل     د

Hirschman, 1958مية أ ، وبذلك فإن التوازن ي الت
 ي  ع  ي ال  ت  ك       ام       ل ي ال  ت  ط  ور ب  ن ام  راك  ز ام  خ  ت  ل  ف       ة

(Armstrong and Taylor, 2000.وي ض       وء  أ
مية ااقتص       ادية امكانية تأخذ  ذلك، فإن س       ياس       ة الت
مي    ة، فهي ترمي إ خلق  دوره    ا ي توجي    ه خطط الت
سي ي توزيع ااستثمارات القطاع ة يحالة من التوازن ال

بن اأق     اليم امختلف     ة بغي     ة ا     د من ظ     اهرة الركز 
الس   كاي والتفاوت ي مس   تويات امعيش   ة والدخول بن 
ض              ري ة والريفي ةأ، وق د  س              ك ان اأق اليم امختلف ة )ا
انطلقت تلك الس    ياس    ة من رأي امخططن اإقليمين، 
ريك اأعمال إ الس        كان بغية  الذي يؤكدون أمية  

قيق حالة من ااس       تقرار امكاي  وض       ع حًد للهجرة و
 ,Atkinson, 1983; Friedmann) للس              ك    ان

1983; Gore, 1984; Douglas, 1997أ. 
اولت التوبالرجوع ا الدراس          ات الس          ابقة  مية الي ت

ة خال العربية الس     عوديااقتص     ادية امكانية ي امملكة 
يف ه  ذ  العقود الثاث  ة ام  اض              ي  ة، فق  د أمكن تص              

حوالدراس            ات ا ثاثة جموعات رئيس            ية،   على ال
:  التا

دراسات حاول  صياغة سياسات استراتيجيات  .1
 تنموية مكانية شاملة

مث   ل دراس                ة عب   د الرمن وامر ي وا ض              ري 
ة لمأ، فقد طرحوا اس             راتيجية عمرانية ش             ام1989)

قيق ااس           تفادة من مزايا امراكز  للمملكة تعمل على 
ات  ض  رية الكبرة من ناحية وعلى  فيف حدة التباي ا

مي      ة  قيق الت مو ي الباد، ومن م  امك      اني      ة ي ال
ميع جوانبها ااجتماعية وااقتص        ادية والبيئية  امتوازنة 

مأ فق      د طرح 1989من ن      احي      ة أخرى. أم      ا رأي )
مية امكانية ي امملكة من ثااس     راتيج ثة ية مقرحة للت

فاور رئيس    ية مثل البعد ااجتماعي والبعد ااقتص    ادي 
مأ فق      د طرح 2011والبع      د العمراي. أم      ا اهويش )

مية امكانية الريفية ي امملكة  اس              راتيجية مقرحة للت
تعم   ل على  فيف ح   دة التب   اين امك   اي بن ام   اطق 

ضرية والري  فية دخل اإقليم الواحد. ا
دراسااااااات حاول  تطبيق بعا المفاهيم النظرية  .2

 في دراسة التنمية المكانية 
مأ الذين ركزا 1989مثل دراس   ة ا ليفة وفرس   ي )

اهوامش ي امملك       ة، وذل       ك  –على مفهوم امركز 
ظور إيكولوجي. إما مشخص ) مأ 2001انطاقاً من م

مي   ة ي وازن مع   ا   ة الت فق   د ركزت على دور خطط الت
اإقليمي ي امملكة خاص    ة مفهوم ااس    تقطاب وامركز 

مأ فقد ركز ي دراس            ته 2010واهوامش. أما اهويش )
ض  ري الس  عودي بتطبيق مفهوم امكان امركزي  ظام ا لل
اطق امملك مية امتوازنة بن م ة ودور ي تسارع وترة الت

 العربية السعودية. 
 تحليل حدة التبايندراسات ركزت على  .3

 اإقليمي في المملكة العربية السعودية
بيب وآخ                        رون ) مأ، الي 1989مثل دراسة ا

اعات ي امملكة على  اولت أثر التوزيع امكاي للص          ت
م  ا ت  اول  ت دراس               ة مش              خص  الفوارق اإقليمي  ة. بي

طقتن 1998) مي       ة امك       اني       ة ي ك       ل من ام مأ الت
ورة اإداريتن، وذلكاإداريتن الش          رقية وام ة ام من  دي

بيل  ي ا اعات البروكيميائية ي مدي زاوية دور الص              
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ان ية ااقتصادية امكانية منطقة جا  ...........إمكانا التن

طقتن اإداريتن  مي       ة ام بع الص                     اعيتن ي ت وي
مأ، 2013امذكورتن. أما دراس        ة اهويش والش        هري )

اولت التوزيع امكاي لأنش           طة ااقتص           ادية ي  فقد ت
اطق اممامملكة وقياس حدة التباين امك لكة اي بن م

ار اه ) مأ، اهويش 1998الثاثة عش  ر.  أما دراس  ة ا
مأ والي ت   اول   ت التب   اين اإقليمي للخ   دم   ات 2013)

مأ 1999الص     حية ي امملكة. دراس     ة برش وآخرون )
والي ت    اول    ت التب    اين اإقليمي من زاوي    ة ا     دم    ات 

ديداً، وذلك من ناحية التف وت االتعليمية والص             حية 
بن أقاليم امملكة ي توفر واستخدامات هذ ا دمات 
م   اذج إقليمي   ة ي ه   ذا  مع أخ   ذ ح   اات دراس              ي   ة ك

ار اه والض    يوي ) أ م1998الص    دد. كذلك دراس    ة ا
يف م     اطق امملك     ة إ ثاث     ة  والي ت     اول     ت تص              
موية. أما دراس    ات كل  جموعات حس    ب إمكاناها الت

قري )1983مكي ) من مأ ا      ار اه 1983مأ والع
مأ 1998مأ ودراس                   ة ا ريف )2000م، 1996)

مأ، 2011مأ ودراس   ة اهويش )2000) ودراس   ة أرباب
لي  ل التب  اين اإقليمي من  فق  د ركزت على دراس               ة و
ض     رية للمدن الكرى.  ولقد اتفقت  ناحية الس     يطرة ا
ض         ري الس         عودي  ظام ا تلك الدراس         ات على أن ال

ض حو إ السيطرة ا ن رية للمدن الكرى، وأن م تكي
ة واحدة ولكن س    يطرة العواص    م اإقليمية.   س    يطرة مدي

مأ على دور امدن 1988كذلك ركزت دراس       ة مكي )
مية امكانية للمملكة. تبع ي  هامتوس  طة والص  غرة ي الت

مأ ي 1994ذل      ك كًا من اه      ذلول وعب      د الرمن )
 ام      دنالركيز على ال      دور ال      ذي مكن أن تقوم ب      ه 
مية امكانية ي امملكة. وضح ي امتوسطة والصغرة ي الت

قاط امهمة  اس      تعراض الدراس      ات الس      ابقة عدد من ال

ها:  فرد ها هذ الدراسة م  الي ت
  أن معظم ال  دراس               ات اعتم  دت ي التحلي  ل على

وح دات مك اني ة واس              ع ة مث ل اأق اليم التخطيطي  ة 
اإداري   ة  ا مس                ة ي امملك   ة أو م   اطق امملك   ة

الثاثة عش          ر، وم تعتمد أي من الدراس          ات على 
طق  ة إداري  ة واح  دة، وح  دات مك  اني  ة  واح  دة أو م

طقة 1998عدا دراس      ة مش      خص ) مأ لكل من ام
ورة، ودراس    ة اهويش ) ة ام م، 2010الش    رقية وامدي

طقة الشرقية2011 ، وكان من أهم توصيات مأ للم
بأن تكون الدراس       ات امس       تقبلية تلك الدراس       ات 
اطق اإدارية و على مس              توى  ابعة، التاحافظات ام

ت    ائج أدق وأكثر تفص              يًا عن  وذل    ك للخروج ب
مية امكانية  اطق ي ااقتص              ادية الت كاً كة  امملم

 وهو ما ستقوم به هذ الدراسة.على حدا 

  أن الغالبية العظمى من الدراسات ركزت ي دراستها
اس مس              توى التب  اين اإقليمي بن م  اطق على قي  

ال     دول     ة وم يتم الركيز على      دي     د اإمك     ان     ات 
موية على وجه العموم واإمكانات ااقتص           ادية  الت
امكانية على وجه ا ص  وص وهو ما س  تقوم به هذ 

 الدراسة.
 التحليل والمناقشة -4

 نظرة عامة –منطقة جازان  -4.1
زء ا طقة جازان ي ا ن وي الغري متقع م

دها من الشمال والشرق  امملكة العربية الس عودية، و
طقة عسر ومن الغرب البحر اأمر بطول ساحلي  م

مهورية 330و  وب الشرقي ا وب وا كم، ومن ا
ية.  و و اليم طقة جازان  تبلغ امساحة اإمالية م
جزيرة بالبحر  80اف ما يقارب 2ألف كم 13.457
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مر أشهرها جزيرة فرسان، حيث تبلغ مساحة هذ اأ
و  زر  طقة ما 2كم702ا ، ومثل هذ امساحة للم

من مساحة امملكة العربية السعودية،  %0.7 يقارب
اطق امملكة مساحة بعد  وهي بذلك تعتر من أصغر م

طقة الباحة )وزارة الشئون البلدية والقروية،  م
  .أ1ه:1425
طو  فذيتميز موقع ام  قة بأمية كرى لكوها م

وبية،  هة الغربية ا امملكة العربية السعودية من ا
طقة، كما متاز موقعها  اء ي ام ووجود أكر مي
مهورية  ااسراتيجي على البحر اأمر وحدودها مع ا

زر امهمة سيا طقة كثر من ا ية، وتتبع ام حياً العربية اليم
ها جموعة أرخبيل جزر فرسان واسراتيجياً، ومن أم

أ جزيرة متد مسافة تصل 100والذي يضم أكثر من )
ة جيزان، 180إ  ا الشمال الغري من مدي كم ي ا

ويعتر هذا اأرخبيل من أهم مواقع صيد اأماك ي 
امملكة العربية السعودية، حيث يوفر معظم احتياجات 

 ور ماحي هامامملكة من اأماك، كما أنه يقع على ف
للتجارة العامية عر البحر اأمر وخليج عدن واحيط 
وب شرق  دي والقرن اأفريقي وجموعة دول ج اه

اطق زراعية ورعوية  آسيا. طقة جازان بوجود م وتتميز م
وا  طقة،  %58شاسعة تقدر  من إما مساحة ام

ووجود العديد من امواقع السياحية ذات اإمكانات 
لطبيعية وااقتصادية الواعدة كجزر فرسان وقمة جبل ا

طقة  سب وكالة الوزارة للثروة امعدنية فإن م القهر. و
جر  جازان تتميز بوجود ثروة معدنية هائلة كاملح وا
بس ورمل السيليكا والي تعتر من  ري والرخام وا ا
مية ااقتصادية  العوامل ااساسية الدافعة لعمليات الت

طقة )وزارة الشئون البلدية والقروية، ام ستقبلية بام

 .أ12ه: 1425
طقة جازان، فقد  سبة لعدد سكان م غ عدد بلوبال

ه  ما يقارب 1413طقة ي تعداد عام امسكان 
من إما  %5.1نسمة، أي ما يعادل  865،961

ه  فقد 1431سكان امملكة آنذاك، أما ي عام عدد 
من  %5.0ما يعادل  نسمة أي 1،423،045بلغ 

سبة مو بلغت حوا و إما سكان امملكة،   %65ب
وي بلغ حوا  ة اماضية ومعدل مو س خال العشرين س

سب بيانات مصلحة ااحصاءات العامة . 2.5% و
طوامعلومات فمن امتوقع أن يبلغ عدد  قة سكان ام

ه. 1450ي حلول عام  نسمة 2،257،774حوا 
اطق ذات الكثافة السكانية  طقة جازان من ام وتعتر م
العالية إذا ما قورنت بالكثافة السكانية على مستوى 
طقة لعام  امملكة، حيث مثل الكثافة العامة ي ام

و 1431 كثافة عالية وهي   2شخص/كم 105.7ه 
 ةمقارنة بالوضع على مستوى امملكة حيث تبلغ الكثاف

و  )وزارة الشئون  فقط 2شخص/كم 12.2العامة 
 أ.19ه: 1425البلدية والقروية، 

 قطاعات اأنشطة ااقتصادية بمنطقة جازان -4.2
دد العمالة ع ارتفاعتشر بيانات القوى العاملة ا 

طقة جازان حوا   207،382)الفرص الوظيفيةأ م
سبة مو  ة اماضية، أي ب لغت بوظيفة خال العشرين س

وي بلغ حوا  %143حوا  ، %4.3ومعدل مو س
وظيفة ي  325،139حيث بلغ عدد الوظائف حوا 

وا 1431عام  وظيفة لعام  144،757ه مقارنًة 
 ه.1413

ملة والتجزئة واإدارة العامة  ارة ا احتلت أنشطة 
والتعليم امراتب الثاثة ااو من حيث عدد الفرص 
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ان ية ااقتصادية امكانية منطقة جا  ...........إمكانا التن

طقة، حيث سجلت هذ الوظيفية امستح دثة ي ام
سبة استحواذ  141،163اأنشطة حوا  وظيفة وب
من إما عدد الفرص الوظيفية  %68بلغت حوا 

سبة مو بلعت حوا  خال  %207امستحدثة، وب
ة اماضية )الشكل رقم  أ، تليها أنشطة 3العشرين س

اء، حيث بلغت عدد وظائف حوا  التشييد والب
سبة استحواذ بلغت حوا و  21،430  %10ظيفة وب

من إما عدد الفرص الوظيفية امستحدثة، ونسبة مو 
 خال فرة التحليل. %191بلغت حوا 

 
 المستحدثة(: اأنشطة ااقتصادية بمنطقة جازان حسب نسبة ااستحواذ للفرص الو يفية 3الشكل رقم )

 ه1431ه الى 1413خال الفترة ما بين 
اداً على بيانات مصلحة ااحصاءات العامة وامعلومات،   ه.1431ه و1413امصدر: عمل الباحث است

 

اعات التحويلية ) أ 8،160سجلت أنشطة الص
قل والتخزين وااتصاات ) أ وأنشطة 7،425وأنشطة ال

ادق وامطاعم 7،246ات الصحية )ا دم أ وأنشطة الف
ا أنشطة خدمات ااسر ا اصة  باإضافةأ 6،293)
ه مقارنة بعدد 1431أ وظيفة جديدة ي عام 6،301)

ه، حيث شكلت هذ اانشطة 1413الوظائف لعام 
من إما عدد  %17ااقتصادية ا مسة حوا 

طقة جازان، )أنظر ام رقم  لحقالوظائف امستحدثة م
ماعية 1 أ. كذلك سجلت أنشطة ا دمات ا

وااجتماعية وأنشطة الزراعة والرعي وصيد ااماك 
واأنشطة العقارية ارتفاعًا بعدد وظائفها بلغ حوا 

 3،574وظيفة وحوا  3،586وظيفة،  4،036

، مستحوذة بذلك على حوا   %5وظيفة على التوا
طقة. من إما عدد الوظائف امستحدث  ة بام

طقة جازان شهدت  ميع اانشطة ااقتصادية م
ارتفاعات متفاوتة بعدد الفرص الوظيفية ما عدا أربعة 
أنشطة اقتصادية هي: أنشطة التعدين، الوساطة امالية، 
ظمات واهيئات الدولية، حيث  الكهرباء والغاز واميا وام

 1،474سجلت هذ اأنشطة اافاضًا بلغ حوا 
وا 1431يفة لعام وظ وظيفة لعام  3،306ه مقارنًة 

وظيفة  1،832قدر حوا  باافاضه، أي 1413
سبة  ة  %55بلغت حوا  اافاضوب خال العشرين س
 اماضية. 

دال لقياس طبيعة ونوعية  وبالرجوع مؤشر هرف
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ف اهويش م بن خ  عبدالك

ا طقة جازان، فقد أكد مؤشر  وا اهيكل ااقتصادي م
طق دال ا أن م ة جازان تتمتع بقاعدة اقتصادية هرف

وعة، حيث بلغت قيمة امؤشر حوا   لأعوام 0.14مت
ه على التوا دون تغير يذكر، ما 1431ه و1413

طقة  وع للم يؤكد على وجود هيكل اقتصادي مت
تائج التحليل السابقة  دال ب امدروسة. وبربط مؤشر هرف

يف اهيكل اا قتصادي لأنشطة ااقتصادية، مكن تص
وعة جاذبة  طقة جازان بأنه يتمتع بقاعدة اقتصادية مت م

 للعمالة والفرص الوظيفية.
طقة جازان  طة من أنشوامعرفة ما تتميز به م
افسية  تفقد أشار  ،اقتصادية رئيسية ذات ميزات نسبية ت

نتائج التحليل معامل التوطن لأنشطة ااقتصادية على 
حو  عدة نقاط رئيسية مهمة، مكن تلخيصها على ال

:  التا
  ملة ارة ا أنشطة الزراعة والرعي وصيد اأماك، 

والتجزئة، ا دمات التعليمية، اإدارة العامة 
ماعية وااجتماعية هي أنشطة  وا دمات ا

معامات توطن أكر من  اقتصادية رئيسية ذات
طقة جازان  الواحد الصحيح، ما يدل على أن م
جاذبة هذ اأنشطة وبالتا الفرص ااستثمارية 

 والوظيفية.
  اويتس نتوط معاملأنشطة ا دمات الصحية ذات 

طق نصيب أن، ما يدل على الصحيح الواحد  ةام
شاطهذا  من نشاط ا دمات  متوسط مع متعاداً  ال
 دولة.ال مستوى علىحية الص

  أما باقي اانشطة ااقتصادية ااخرى فهي أنشطة
اقتصادية غر رئيسية ذات معدات توطن أقل من 
طقة جازان  الواحد الصحيح، ما يدل على أن م
طاردة هذ اأنشطة وبالتا غر جاذبة لفرص 

 ااستثمار والفرص الوظيفية ها.
سوبربط  ت ب ومعدانتائج معامل التوطن ب

مو لعدد العمالة باأنشطة ااقتصادية امختلفة خال  ال
يف 1431-ه1413فرة الدراسة ) هأ، أمكن تص

طقة جازان ا أربعة  قطاعات اأنشطة ااقتصادية م
دول رقم   .1أنواع رئيسية، كما هو موضح با

 

اأنشطة ااقتصادية لمنطقة جازان(: تصنيف قطاعات 1الجدول رقم )  

 النشاط ااقتصادي التصنيف المجموعة
افسية عالية  1 جاذبة  -أنشطة اقتصادية رئيسية ذات ميزات نسبية وت

بغي الركيز عليها  طقة، ي لفرص ااستثمار والفرص الوظيفية بام
ميتها وتطويرها ي امستقبل القريب.  وت

ملة والتجزئة  + دمات التعليمية+ ا  ارة ا
ماعية وااجتماعية + اإدارة العامة  ا دمات ا

اذبة ج -أنشطة اقتصادية غر رئيسية ذات معدات مو مرتفعة  2
موية هدف بغي تبي سياسات وبرامج ت طقة، ي  للفرص الوظيفية بام

افسية ها.  ا توفر ميزة نسبية ت

اعات التحويلية  ادق وامطاعم + الص  +الف
اء + اأ قل التشييد والب نشطة العقارية + ال
 ااسر ا اصةخدمات والتخزين وااتصاات + 

بغي إ اد  3 خفضة، ي أنشطة اقتصادية رئيسية ذات معدات مو م
فيزية تعمل على رفع معدات التوظيف ها.  سياسات وبرامج 

وصيد اأماك + الصحة والعمل والرعي الزراعة 
 ااجتماعي

أنشطة اقتصادية غر رئيسية غر جاذبة لفرص ااستثمار والفرص  4
بغي إجراء دراسات تفصيلية أكثر عمقاً معرفة مدى قدرة  الوظيفية، ي
طقة على توفر موارد جديدة ها وبالتا فرص استثمارية ووظيفية.  ام

التعدين واستغال احاجر + الكهرباء والغاز واميا 
 ة+ الوساطة امالي
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ان ية ااقتصادية امكانية منطقة جا  ...........إمكانا التن

 :الخاصة والتوصيات -5
اقشة نتائج الدراسة ا اصة ل قد م عرض وم

طقة جازان بغية  ليل اهيكل ااقتصادي م بدراسة و
مية ااقتصادية  التعرف على إمكانات ومقومات الت

طقة خال الفرة ما بن  ه 1413امكانية للم
أهم نتائج وتوصيات هذ ه. ومكن تلخيص 1431و

 الدراسة ما يلي:
عكست نتائج هذ الدراسة قوة ومتانة اهيكل  .1

طقة جازان وما يتمتع به من قاعدة  ااقتصادي م
وعة جاذبة للعمالة والفرص الوظيفية،  اقتصادية مت
ويع ااقتصادي يعد عامل استقرار اساسي  فالت

طقة، خ مية امستدامة بام وصاً مع صوفرك لعجلة الت
وجود اقتصاد وطي احادي امصدر، يعتم ي امقام 
فطية كمصدر رئيسي ي  ااول على الصادرات ال
ية على ميع  مية الوط فيذ سياسات وبرامج الت ت

ية.  امستويات احلية وااقليمية والوط

استحوذت أنشطة التجارة والتعليم واإدارة العامة   .2
طقة من إما اأ %59على حوا  يدي العاملة م

من إما  %68جازان، واستحوذت على حوا 
طقة خال العشرين  الفرص الوظيفية امستحدثة بام
ة اماضية، ما يعكس قوة هذ اأنشطة  س
ذب رؤوس ااستثمار والفرص الوظيفية  ااقتصادية 
يها. لذلك توصي الدراسة  طقة وقاط والدخل للم

طة وتبي سياسات بالركيز على هذ اأنش
موية تعمل على دمومة موها  واسراتيجيات ت

 وتطورها.

قل  .3 اعات التحويلية وأنشطة ال تعتر أنشطة الص
ادق وامطاعمأ من  والتخزين واأنشطة السياحية )الف

طقة جازان خصوصاً  اأنشطة ااقتصادية الواعدة م
غراي  ي ظل وجود مقومات مكانية )اموقع ا

اط يةوام موية )موارد طبيعية وتعدي أ ق السياحيةأ وت
طقة، ما يؤكد على وجود فرص استثمارية  عالية بام
طقة، توصي  مستقبلية واعدة هذ اأنشطة بام
فيزية تعمل على  الدراسة بتبي سياسات وبرامج 
مية وتطوير هذ الفرص  طقة على ت تعزيز قدرة ام

 من خال القطاع ا اص. 

موية زراعية ورعوية عالية ي ظل و  .4 جود إمكانات ت
طقة ومقومات مكانية مهمة لصيد اأماك، فإن  بام
أنشطة الزراعة والرعي وصيد اأماك تعتر من 
اأنشطة ااقتصادية ذات الفرص والعوائد 
اهلها كمحرك أساسي ي  ااستثمارية الي ا مكن 
طقة جازان. مك مية ااقتصادية م  نعجلة الت

مية  للقطاع ا اص أن يلعب دور أساسي ي ت
طقة اقتصاديًا من خال تبي هذ الفرص  ام

فيذها على أرض الواقع.  ااستثمارية وت

موية اقتصادية مستقبلية  .5 للوصول ا اسراتيجية ت
بغي  طقة جازان تكون أكثر دقة ومصداقية ي م
استخدام عدة مؤشرات اقتصادية باإضافة ا مؤشر 

صر )عدد ع ها على سبيل امثال ا ا دد العمالة، م
امؤسسات، أجور العمالة، ايرادات ومبيعات 
اأنشطة ااقتصادية امختلفة، معدل وكمية اإنتاجأ 

طقة امدروسة،  اً ونظر لكل نشاط اقتصادي بام
حدودية البيانات امتوفرة عن القطاعات ااقتصادية 

دوائر مختلفة من قبل النشطة ااقتصادية اونوعية اأ
كومية على وجهة العموم ومصلحة ااحصاءات  ا
العامة وامعلومات على وجهة ا صوص، فقد م 
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ف اهويش م بن خ  عبدالك

نشطة ااقتصادية الركيز على عدد العمالة باأ
ليل مكانات إ امختلفة كمؤشر رئيسي ي دراسة و

طقة جازان، ما يدل على  مية ااقتصادية م الت
كومية ضعف البيانات ام هات ا توفرة من قبل ا

ذات الصلة، لذلك توصي الدراسة بإنشاء مركز 
اطق ااخرى  طقة جازان وام معلومات متخصص م
ي امملكة العربية السعودية، يكون مثابة مرجعية 
وانب  ميع ا إحصائية ومعلوماتية شاملة ومتكاملة 
موية الشاملة، الدموغرافية وا دمي  ةالعملية الت

ها.  وااقتصادية والعمرانية والبيئية م
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Spatial Economic Development Potentials In Jazan Region 
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Abstract 

This paper aims to study and analyze the economic structure of Jazan region in 
order to identify and determine the development potentials in terms of economic 
activities and their comparative and competitive advantages during the period of 
1992 (1431h) and 2010 (1431h). The analysis revealed that, the economic struc-
ture of Jazan region characterized by strong and diversified economy, attracting 
more job and investment opportunities. Economic activities such as trade, edu-
cation and public administration are leading sectors in terms of job and invest-
ment attractions. These three basic sectors accounted for more than 68% of total 
new job in the region during the last twenty years. The analysis also revealed 
that, the region enjoyed massive spatial and nature development potentials espe-
cially in manufacturing and tourism activities. These two economic activities are 
considered as the most promising job and investment opportunities in the near 
future. One would encourage the private sector through different development 
policies and incentive programs to adopt these opportunities in the region. 

 
Keywords: Economic Structure, Economic Activities, Spatial Economic Devel-

opment, Jazan Region, Kingdom of Saudi Arabia. 
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تاجي تاجي أمد ب  ب

ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج  اخ

  
 بلتاجي أحمد بلتاجي 

 .المملكة العربية السعودية – جازانجامعة  -كلية اآداب   
 

Q 
سيان إ أن سل ط عليه الضوء اأماي مارتن هارمان رائد  مثل اموشحات اأندلسية تراثًا أدبًيا لأندلسين ظل طويًا ي طي  ال

اموشحات  وفيه مع عدًدا كبرًا من ."الشعر العري الدوري" الذي أفرد قسمه اأول للموشح دراسات فن اموشح ي كتابه عن
من حيث نظامها اموسيقي ليست إا تكريًسا  وكان هارمان يرى أن اموشحات .اأندلسية نقلها عن مصادر ختلفة مغربية ومشرقية

ظام اموسيقي بح قاعدوتطويرها لتص ،لظاهرة التسميط )التزام التقفية داخل البيتأ ي قصائد الشعر العري الكاسيكي )القدمأ ة ال
 .ي اموشح كله

 
 .طلتسميا ،خوليان ريبرا تاراجو، اللغة اإسبانية ،ا رجات اأعجمية ،اموشحات اأندلسيةالكلمات المفتاحية: 

 
A 

مثل اموشحات اأندلسية تراثًا أدبًيا لأندلسين 
سيان إ أن سل ط عليه الضوء  ظل طويًا ي طي  ال

رائد  Martin Hartman اأماي مارتن هارمان
ة  دراسات فن اموشح ي كتابه الذي ُنشر ي س

م. عن "الشعر العري الدوري" الذي أفرد قسمه 1897
وفيه مع عدًدا كبرًا من اموشحات  أ1)اأول للموشح.

اأندلسية نقلها عن مصادر ختلفة مغربية ومشرقية. وكان 
مارتن هارمان يرى أن اموشحات من حيث نظامها 

ت إا تكريًسا لظاهرة التسميط )التزام اموسيقي ليس
التقفية داخل البيتأ ي قصائد الشعر العري 

ظام  الكاسيكي )القدمأ وتطويرها لتصبح قاعدة ال
 اموسيقي ي اموشح كله. م جاء امستشرق اإسباي

                                                 
-1 Martin Hartmann: Das Arabische Strophengedicht, Arabische Strophengedicht, I: Das  

Muwassa,Weimar, 1897. 
ة  (Disertaciones y Opúsculos)انظر كتابه "فاضرات ورسائل" -2  .3م. اجلد اأول ص 1928الذي نشر ي مدريد س
3-A R. Nykl: Hispano - Arabic Poetry 272-273 Baltimore 1946. 

 Julián Riberaالكبر خوليان ريبرا تاراجو 

Tárrago  ة  مكانم. ببحث كان من اأمية 1912س
ائي اأندلسي حيث نادى ي غر مواربة  حول الشعر الغ
ائي اأوروي  بفضل هذا الشعر على مولد الشعر الغ
ظم للشعر  دما قال: "إن أساس كل ألوان ال وذلك ع
بغي أن  ائي اأوروي خال العصور الوسطى ي الغ
تمي إليه أزجال ابن  يُ ْلَتمس ي الشعر اأندلسي الذي ت

 A.R. Nyklوقد أكد هذا الرْأي أ.ر. نيكل  أ2)قزمان.
وهو بصدد دراسته لعدد من أزجال ابن قزمان  أ3)ي كتابه

ه . وتأثرها ي القصائد اأوروبية 555القرطي امتو 
ا بدأ ااهتمام الكبر  اصة القصائد الرومانثية. ومن ه و

ات بن الباحثن سواء امشرقين أو الغربين بفي اموشح
أزجال. لقد جاءت أو الدراسات من قبل عميد وا

 beltagui62@hotmail.com :البريد االكتروني  -ردمد: 

mailto:?????%20?%20???????%20???????%20????????%20%20%20beltagui62@hotmail.com
mailto:?????%20?%20???????%20???????%20????????%20%20%20beltagui62@hotmail.com
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 أ1)جارثيا جومثإميليو  امستش رقن اإسبان وهو
Emilio Gárcia Gómez  ث علمي من خال 

اول خرجات اموشحات اأعجمية امكتوبة بلغة  ت
" ي Al Andalus" رومانثية نشر ف ي جل ة اأندلس

ة  ذ م. وما بعدها، وقد كان من بن ه1952س
ا رجات ما نقل ه جارثيا جومث من خطوطة كتاب 
ليس ومؤانسة الوزير والرئيس ابن ُبْشَرى  "عدة ا
الغرناطي" والي كان جورج كوان قد أعار إياها، ومل ة 

ها ست وثاثون ) ها ثاث 36ما ُنشر م أ موشحة، م
ا  ن رأي ذ ذلك ا موشحات م ترد ي مصدر آخر. وم

وي قدرًا ا بأس به منبعض دواوي ن ل  شعراء أندلسين 
ئٍذ عمٌل  مع  اك حي اموشحات اأندلسية. فلم يكن ه
هذا الت راث اأندلسي الكبي ر ما نظمه مارسو هذا الفن 
ة  اأندلس ي على مدى مسة قرون. هذا وي س

ا رائد من رواد الدراسات اأندلسية 1979 م. خرج علي
ا يد مصطفى غازي ليفاجئهو امغفور له الدكتور س

ب  "ديوان اموشحات اأندلسية" ي جلدين كبرين بن 
أ موشحة لواحد 447دفتيهما أربعمائة وسبع وأربعون )

وسبعن وشاًحا، وأعقبها بدراسة قيمة حول أصول هذا 

                                                 
مستشرق إسباي، وشيخ امستشرقن. له العديد من امؤلفات والبحوث العلمية كلها تدور حول اأدب العري وتار ه قدمه -1

قيق وترمة كتاب ابن سعيد امغري "رايات ها   وحديثه، كما أنه ترجم الكثر من اأعمال اأدبية من العربية إ اإسبانية، م
، EL LIBRO DE LAS BANDERAS DE LOS CAMPEONES DE IBN SAIDامرزين وغايات امميزين" 

مامة ي األفة واأاف"  ومهًدا ها بدراسة  EL COLLÁR DE LA PALOMAوترمة كتاب ابن حزم القرطي "طوق ا
دي ي فضل  ،JOSÉ ORTEGA Y GASSETجليلة بقلم الفيلسوف اإسباي خوسيه أورتيجا إي جاست  ورسالة الشق

ها كتاب نفح الطيب، و"اأيام" لطه حسن، وله كتاب " الشعر اأندلسي"  POESIA ARÁBIGO  أهل اأندلس والي يتضم
ANDALUZA  ث ي تطور وخصائصه باإسبانية والذي ترمه الدكتور حسن مؤنس، وكتاب شعراء من تأليفه حيث 

ي والذي ترمه ا لدكتور الطاهر أمد مكي، وله دراسة قيمة عن "ا رجات العجمية ي جموعة من اموشحات العربية اأندلس وامت
ث مهم حول  LAS JARCHAS ROMANCES DE LA SERIE ÁRABE EN SU MARCOي إطارها"  و

مراء وان أشعار عربية على جدران ونافورات ا مراء ي غرناطة بع  POEMAS ÁRABES EN LOS MUROS قصر ا
Y FUENTES DE LA ALHAMBRA  نشرها وترمها شعًرا وكتب مقدمتها، هذا باإضافة إ ترمة العديد من أشعار
و: ابن الزقاق وابن زمرك.  الشعراء اأندلسين 

وان: "ي أصول  ت ع الفن جاءت ي كتاب 
 التوشيح".

ا وقت طويل ح  كانت بن  يدي أوم مر علي
شر أول مرة من اموشحات  الباحثن جموعة أخرى ُت
معها وعقد الدراسة حوها رائد آخر من  اأندلسية قام 
رواد الدراسات اأندلسية أمد اه ي عمر هو الدكتور 
اي حيث زاد على جموع موشحات  فمد زكريا ع
الدكتور غازي ماي وسبعن موشحة أربعة وعشرين 

ويه 1982ذلك ي عام  وشاًحا وكان م. جدير بالذكر الت
وانه  وي جموعة كبرة من اموشحات وع بكتاب 
تخبة" مؤلف  تحبة ي مع اموشحات ام "سجع الورق ام
مصري امه السخاوي وهو خطوط ويقع ي جلدين  
تميان  كبرين قام بعقد الدراسة حوهما باحثان ي

 للجامعات امصرية.
ا نقف ي  دهشة أمام أهم مصدر مع إا أن

ليس ومؤانسة  موشحات أندلسية وهو كتاب عدة ا
الوزير والرئيس لعلي بن ُبْشَرى الغرناطي. هذا وقد صّدر 
اب ن بش رى كتابه مقدمة جاء فيها على لسانه: "نظمُت 

وع امسمى بالتوشيح واهر الل هذا ال فظ َوَرَصْعُته 
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از على  وردت أعجالفصيح وفصلت بن ُدَرِر بشُذور 
، فيه ُمِدح الرؤساء واملوك ونُِظَم مآثرهم  ُصُدور
ليس ومؤانسُة  ومكارمهم َنظم السلوك وميُته ُعّدُة ا
مد اه تعا  الوزير وال رئيس فوافق اْمُُه مسّما وطابق 

ا ورتبُتُه على حروف امعجم ليسهل على  لفظُُه مع
ه  اظر حفظُه ويقُرب م ا ولفظه".ال وي هاية  أ1)مع

 Alan Jonesالقرن العشرين مكن اأستاذ ألن جونز
ليس ومؤانسة الوزير والرئيس بكامردج  ش ر عدة ا أن ي

لرا، ة  Cambridge England بإ م. 1992س
ليس جموعة من امختارات  ويضم كتاب عدة ا
موشحات أندلسية تُعد أكر جموعة من نوعها، إذ يبلغ 

ها 354عددها ثامائة وأربعا ومسن ) أ موشحة من بي
أ م تكن معروفة من قبل إذ ا 280مائتان ومانون )

توجد ي أي مصدر آخر. ومن بن هذ اموشحات 
أ ذات خرجات عجمية كلًيا أو 29تسع وعشرون )

جزئًيا. وهو عدد كبر إذا قورن با رجات امماثلة ي 
 أ16ب، وهي ست عشرة )"جيش التوشيح" ابن ا طي

أ موشحة. 111موشحة من بن مائة وإحدى عشرة )
أ ومطلعان وإحدى 3ومن بن هذ ا رجات ثاث )

صوصها ي موشحات 11عشرة ) أ خرجة عربية تتكرر ب
عرية. وهذا وجه آخر من وجو أمية اجموعة، وبُ ْعٌد 

                                                 
ليس ومؤانسة الوزير والرئيس: امقدمة.-1  عدة ا
 ي مكي وكاتب هدا البحث.فمود عل للدكتور 194راجع موسوعة أدب دولة اإسام ي اأندلس: -2
تظُر أن تكون هذ ا رجاُت -3 وان: ا رجاُت اإسبانية ي اموشحات العرية ووقعت مفاجئٌة كبرٌة م يكن أحٌد ي ثًا بع نشر 

اها ي اموشحات العربية. م كاشًفا على مثي  امكتوبُة باللغة اإسبانية القدمة ي اموشحات العرية هي الي ُقِدر ها أن تُلقَي ضوًءا
وان:  ة  Oxfordي  Hispano - Arabic Strophic Poetryجاء نشُر لكتابه بع  م.1974س

 .7الزجل ي اأندلس: -4
اء املك املقب بالقاضي السعيد وامعروف-5 اء ب هو أبو القاسم هبة اه بن القاضي الرشيد أي الفضل جعفر بن امعتمد س ابن س

 ه . شاعر مفن، أول من أدخل فن اموشحات إ امشرق.608ه . وتوي 550املك، ولد بالقاهرة 
ْغرب، آخر امؤلفن الستة الذين توارثوا الكتاب مدة مائة ومس عشرة -6

َ
ْغِرب ي ُحَلى ام

ُ
علي بن موسى بن سعيد صاحب كتاب ام
ة. والكتاب يضم مسة عشر سفًرا، ستة ها مصر، وثاثة لباد امغرب، وستة لأندلس. س  م

جديٌد من أبعاد دراستها. ونرى ابن بشرى ي كتابه قد 
ع لسان الدين بن ا طيب  أورد بعض اموشحات من ص

ليس  زم بأن ابن بشرى قد أل ف كتابه عدة ا ا  ما  عل
 أ2)ي القرن الثامن اهجري أو التاسع على أبعد تقدير.

ليس كان خطوطًا  جدير بال ذكر القول بأن كتاب ُعدة ا
اك َمْن نقل  ملك ه اأستاذ جورج كوان الفرنسي، وه

ه بع ض اموشحات كما فعل صمويل ميكلوس ع
ال ذي أورد عدًدا  Samuel Miklos Stern أ3)سترن

ه  من اموشحات ي جل ة اأندلس، كذلك نقل ع
ه كتابه  ال دكتور عبد العزيز اأهواي أبياًتا وأقفاًا وضّم
 أ4)الزجل ي اأندلس بعد أن أطلعه عليه جورج كوان.

تشرك مع "عدة وأهم امصادر اأخرى الي 
ليس" ي بعض اموشحات هي: " "جيش التوشيح ا

اء املك،  أ5)ابن ا طيب، و"دار الطراز" ابن س
، أ6)و"امغرب ي ُحلى امغرب" ابن سعيد امغري

و"توشيع التوشيح" للصفدي و"نفح الطيب" و"أزهار 
واجي،  الرياض" للمقري التلمساي. أما "عقود الْل" لل

تحبة" للسخاوي، و"العذارى و"سجع الو  رق ام
امائسات" مؤلف جهول، وهي مصادر متأخرة فإن فقق 
ليس" م يهتم بإثبات ااختاف بن رواياها  "عدة ا
إا إذا كان فيها ما له دالة خاصة تُعن على فهم أصح 
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ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج  اخ

يي هذا العمل الذي اضطلع به  ا  ص. وبعد، فإن لل
ما Alan Jonesأان جونز  ا هذ الباقة  حي قّدم ل

اأندلسية، وهي أكر جموعة  الضخمة من اموشحات
هد  من هذ اموشحات يضمها نص تراثي واحد. وا
قيق هذ اجموعة والتعليق على ما  الذي بذله ي 
ظر فيها من قضايا ومشكات يستحق كل  يستوقف ال
اء وتقدير، ا سيما وأنه أراد أن ُيْشرك العلماء من  ث
ما حرص على أن  ص امقّدم حي القراء ي التعامل مع ال

دود. ن ي انتظار  يكون تدخله فيه ي أضيق ا و
 Alan Jonesاجلدين اآخرين اللذين وعد أان جونز

وما جلدا نصوص  بتقدمهما استكماا لعمله هذا،
اموشحات مصورة عن اأصل امخطوط م الدراسة 

 وا سيما فيما يتعلق مشكلة الشاملة هذ اموشحات
 أ1)لغتها وعروضها وخرجاها.

 لغة الموشحات
"تزخر اموشحات بألوان  صاح فضل: .يقول د

بيلة، وتعكس  ا لونًا من ملته يالعواطف اإنسانية ال
التسامح اأخاقي الذي يتميز به اأندلس عن بقية 

ية وال ية دالبقاع، وهو يعود ي أصله إ التعددية اإث ي
والتعايش السلمي بن اأعراق والثقافات امختلفة. فإ 
جانب الصبغة العربية اإسامية الغالبة على الدولة  
اك اللغات الي يتحدث ها أمازيغ امغرب من  كانت ه
الربر، والرومانثية اإسبانية الي يتكلم ها أهل الباد 

بدويتها  ةاأصلين، وكلها متزج بالعربية و ففت من حد
تفي بالبساطة  لتضفي عليها طابًعا مدنًيا موسيقًيا 

ياة اليومية ي اللهجة اأندلسية".  ويقرب من لغة ا

لقد صاغ الوشاح اأندلسي خرجته وطّعمها بلفظة 
                                                 

ليس: امقدمة. دراسات ي اأدب امقارن للدكتور فمود علي مكي وكاتب البحث هذا.-1  عدة ا

ائين  رومانثية من يأي على لسان هؤاء الشعراء الغ
، فجاءت Romanceالشعبين الذي ُيسّمى رومانث 

مل ة العربية موزونة وميت ا رجة، وهذا تأكيد للرأي ا
ية  الذي يقول: إن ا رجات اأعجمية هي أصل أغ
شعبية إسبانية، أخذها الوشاح اأندلسي، وصاغ على 
غرارها موشحته. فكلمة رومانث إذن تعي اللغة العامية 
يسة  ية القدمة لغة الك بثقة عن الاتي اإسبانية ام

آنذاك وكان ها "مدلول أدي مكن  والكتب امقدسة
عت ديد بأنه بعض الراكيب الشعرية امختلفة الي وض

اها أكثر ي القرن  دد مع باللغة العامية م ما لبث أن 
الرابع عشر بأنه قصيدة طويلة وضعت لإنشاد بيد أها 
اكتسبت بعد ذلك طابًعا قصصًيا جعلها تعي ي هاية 

دلوها الذي تُعرف به اآن وهو القرن ا امس عشر م
وع خاص من الوزن الذي  ية شعبية قصصية  ضع ل أغ
افظ كذلك على نظاٍم  يعتمد على مانية مقاطع و
خاٍص للقافية. وقد انتقلت هذ الكلمة من اللغة 
اإسبانية ي تلك الفرة إ غرها من اللغات اأوروبية 

عبية أو قصصية الشللدالة على هذ اأغاي اإسبانية ال
على غرها ما يشبهها ي اآداب اأخرى، وكان كوري 
هو أول َمْن استعملها ي اأدب الفرنسي م انتقلت بعد 
ذلك لْداب اأمانية واإيطالية، وقد ساعد على 
شيوعها أن اإسبان هم من أول من مع هذ اأغاي 
د وطبعها بتلك التسمية الي عرفت ها ي كل البا

ذ بداية القرن السابع عشر. وقد حاول أنصار  اأوروبية م
ركة الرومانتيكية ي القرن التاسع عشر تسمية أشعارهم  ا
بأها جموعات رومانثية ما هذا ااسم من عطر غريب 
ختلط بالشعب من فرثه ودمه كما حاول كل الشعراء 
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ها ياحدثن تقريًبا كتابة فصول من الرومانث يستلهمون ف
هذ اأغاي القصصية دون أن يصلوا إ شيء يشبه 

 أ1).نكهتها العتيقة"
 الخرجات الرومية

امقصود با رجات الرومية )اأعجميةأ: أي 
عة عربية  بية، فهي ص ا رجات امختلطة بامفردات اأج
بية  التقط فيها الوشاح اأندلسي بعض امفردات اأج
الي كانت سائدة ي أوساط اأندلسين ومن عاشرهم 
تمي  من اإسبان امقيمن معهم. فا رجة ي اموشحة ت

اء الشعي الذي كان ملكه اجتمع اأندلسي،  إ الغ
ا يأي السؤال الذي يطرح نفسه هل َكتب الوشاح  وه
خرجته بلفظ عري أم بلفظ عجمي؟. اشك أن كا 
وعن تعايشا مًعا ي اأندلس والسبب ي ذلك  ال
وي  زء ا اازدواج اللغوي الذي عاشه هذا ا

ية الد ن نعرف أن الاتي ة  ارج)اأندلسأ آنذاك. و
كانت شائعًة ا بن امسيحين وحدهم، بل بن 
د ي الكتب اأندلسية  ا  امسلمن اأندلسين، وإن
العربية كثرًا من الشواهد تدل على أن اجتمع اأندلسي  
ية  كان جتمًعا مزدوج اللغة، يستخدم العربية والاتي
ية أهل  الدارجة الي كانوا يطلقون عليها اسم "لطي

لس". وم تكن هذ اللغة كما قد يبدر إ الذهن اأند
لغة الطبقات الدنيا ي اجتمع، بل إن اأخبار تدل على 
ميع، ح  ا لفاء واأمراء  أها كانت ذائعة بن ا
والقضاة والشعراء وامؤلفون من أتيح هم أعظم نصيب 
 من الثقافة العربية، كانوا يستخدموها ي  اطبهم اليومي

تاد، بل إن امفكر الكبر أبا فمد بن حزم يذكر ي امع
                                                 

 .5من الرومانث اإسباي: د. صاح فضل: -1
 وما بعدها. 469: 1م 1ابن بسام ق-2

يلة "بلى" أن قب -باعتبار ذلك طرفة نادرة  -بعض كتبه 
ودارهم ي اموضع امعروف بامهم ي مال قرطبة " ا 
ية، لكن العربية فقط: نساؤهم  ون الكام باللطي س
ورجاهم ". ويدل ذلك على أن القبائل العربية نفسها ي 

زيرة كانت كلها تتكلم اللغتن، وأنختل اء شبه ا  ف أ
ظر. وهذا ما  اء الافت لل ما  الف ذلك هو ااستث
وع جديد من اأدب  أدى إ ابتكار اأندلسين ل
ية"،  ائي هو مزيج من العربية الدارجة "العربية واللطي الغ
ونعي به شعر اموشحات واأزجال الذي قدر له أن يرك 

 عيًدا ي أدب الشرق العري، والغرب اأورو علىأثرًا ب
 حد سواء.

ون إ اأندلس لغتهم  لقد مل العرب الفا
ا كيف تعّرب اأندلس ي مدى قصر،  وأدهم، وقد رأي
ع ذلك من استخدام  و بالغ السرعة، وإن م م وعلى 
ية الدارجة لغة أخرى إ جوار العربية؟.  اأندلسين اللطي

ن بصدد اآن  -وأما امركز أو ا رجة  هو ف -وهو ما 
القفل الذي ُ تم به آخر مقطوعات اموشحة، وهو 
اية خاصة إذ كان أهم  الذي نوليه ي هذا البحث ع
اصر ومظاهر اابتكار اأندلسي فيها. يذكر ابن بسام  ع
أن الوشاح كان "يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه 

 أ2)ليه اموشحة."امركز ويضع ع
اء املك بيانًا عن هذا امركز أو  ويزيدنا ابن س
ا رجة فيقول: "وا رجة عبارة عن القفل اأخر من 
اموشح، والشرط فيها أن تكون حجاجية من قبل 

ادة ح -السخف، قُزمانية من قبل اللحن، حارة فرفة 
ضجة، من لغات العامة ولغات الداصة". ويقول ي  م
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: "وامشروع بل امفروض ي ا رجة أن  عل موضع ثانٍ 
ا روج إليها وثًبا واستطراًدا وقوًا مستعارًا على بعض 

ة  اطق أو الصامت أو على  -األس ة ال إما ألس
ة  عل على ألس اس وأكثر ما  اأغراض امختلفة اأج
سوان والسكرى والسكران وابد ي البيت  الصبيان وال

: )قالأ أو )قلتأ أو )قالْتأ أو الذي قبل ا رجة من
)غ يتأ أو )غّْتأ...". ويقول: "وقد تكون ا رجة 
عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها أيًضا ي العجمي 
سفسافًا نفطًيا ورماديًا زطًيا...". وا رجة هي أبزار 
، وهي العاقبة،  ر اموشح وِملحه وُسكر وِمْسكه وع

بغي أن تكون ميدة وا ام انت ة، بل السابقة وإن كوي
بغي أن يسبق ا اطر  اأخرة، وقو السابقة أها الي ي
ظم اموشح ي اأول، وقبل أن يتقيد  إليها، ويعملها من ي
بوزن أو قافية، وحن يكون ُمسّيًبا ُمسّرًحا ومتبحبًحا 
فِسًحا، فكيفما جاء اللفُظ والوزن خفيًفا على القلب  ُم

د السم د الذوق أنيًقا ع فس ُحلًوا ع د ال ع مطبوًعا ع
و له وعاَمله وعِمله، وب عليه اموشح أنه قد اَوله وت  ت

 أ1).وجد اأساس، وأمسك الّذَنب ونصب عليه الرأس"
كما فهمها واصطلح   -على اأقل  -فا رجة 

بغي أن تكون  عليها خرعو اموشحات اأندلسيون ي
ية ا نرى   عامية أو أعجمية أي باللطي الدارجة، ومن ه

كيف يتمثل فيها طابع هذا اجتمع اأندلسي الذي كان 
اصر العربية واإسبانية القدمة والذي   خليطًا مولًدا من الع
اء املك ي تفصيله  كان مزدوج اللغة؟!. ومضي ابن س
بغى  لشروط ا رجة فيقول: إها إذا كانت بالعجمية في

ا". وهو فِطي ا، ورماديًا ُزطي  أن يكون تعبرها "سفسافًا نَ 

                                                 
 .32دار الطراز: -1
داثة العباسية ي قرطبة دراس-2  .250ة ي نشأة اموشحات اأندلسية: ا

ة ي السوقية والشعبية. ويقول د.  يعي أن تكون مع
اء العري  سليمان العطار ي هذا الصدد: "اكتسب الغ

ة، كما قدم -يقصد األفاظ اأعجمية  -نكهة أيبرية 
اء اأيبري نكهة عربية قدمة مرة وحديثة مرة  اكتسب الغ

ية: لعربية )وأقصد دائًما بالعربأخرى مع توا اهجرات ا
زيرة وغرهم من الشام ومصر وأهل امغرب  عرب شبه ا

دما يأي زرياب سيجد أن  عربًا كانوا أو بربراأ وهكذا ع
اء العري اأيبري القدم قد صار أندلسيا، مع أنه  الغ
و إمكانية اامتزاج والتزاوج مع  قطع نصف الطريق 

و أفق جديد"اموسيقى العربية ال  أ2).رمية وملها 
اء  ا من نصوص ابن بسام وابن س ونستخلص ما سق
املك وغرما أن ا رجة هي أساس اموشحة اأندلسية،  
ية شعبية متداولة ي ذلك  كانت ي اأصل جزًءا من أغ

ن وما اكتشف أخرًا م ،اجتمع اأندلسي امزدوج اللغة
قيقة. و  ا بعا رجات يؤكد هذ ا ض بعد فقد أحصي

اموشحات الي أتت خرجاها بألفاٍظ رومية أعجمية، 
ا بفك رموزها وترمتها ي لغتها الي أداها ها  وقم
الوشاحون. وكان من امعتاد ي امصادر العربية أن ُتكتب 
ّساخ الذين  هذ ا رجات بأحرف عربية، فيحِرفها ال

ريف هلون الرومية، ويتم تداول كتابته إ آخر  ا من 
 ح  تفقد عاقتها باأصل ويتعذر التعرف عليها.
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تاجي تاجي أمد ب  ب

 الدراسة التطبيقية للخرجات اأعجمية
 (1الخرجة رقم )

 (2)في الموشح الذي مطلعه: (1)يقول اأعمى التطيلي
 وناْرا اجتمعا إا أمٍر ُكبار دمٌع مسفوٌح وضلوٌع ِحَراْر ماءٌ 

 وتقول خرجته:
 ْر، كان ِدْشتاْر،اانِفرم ِذي ِمْو َأمِمِو الحبيْب 

 نْنِفس أِميْب كشاِد ُنولجارْ 
 Emilio García أ3)يقول إميليو جارثيا جومث

Gómez  إن هذ اموشحة هي أو اموشحات ذات"
ا رجات الرومية الي عرفها، والفضل ي ذلك يرجع إ 

 Samuel Miklos Sternصمويل ميكلوس شترن 
الذي علق ي دراسة له على نص توشيع التوشيح حول 

وي هذ ا رجة كلمتن بالعربية وباقيهذ ا رجة،    و
 كلماها باإسبانية كما هو موضح بن اأقواس: 

                                                 
تمي إليها، والتطيلي نسبة إ-1  هو أمد بن عبد اه بن هريرة القيسي امعروف باأعمى التطيلي. والقيسي نسبة إ القبيلة الي ي

يتان ي مصادر ترمته ما أبو جعفر وأبو  Tudelaبلدته ُتطَْيلة  حيث موطن أهله، واإشبيلي حيث دار هجرته. ووردت له ك
ة  ة 485العباس. ولُِقَب باأعمى لكونه ضريرًا. وأغلب الظن أن مولد كان ي س  ه.525ه. ووفاته ي س

ال، ونقال ابن بسام ي الذخرة: "له أدب بارع، ونظر ي غامضه واسع، وفهم ا   ثر  ارى وذهن ا يبارى، ونظم كالسحر ا
ه واموجز، نظم أخبار اأمم ي لَّبة القريض، وأمع فيه ما هو أطرف من  ادر امعجز، ي الطويل م كاماء الزال، جاء ي ذلك بال

دمانغم َمْعَبٍد والغريض. وكان باأندلس سر اإحسان وفرًدا ي الزمان، إا أنه م يطل زمانه، وا به اغتبط".   امتد أوانه واعتبط ع
ه العماد اأصفهاي ي  وقال الفتح بن خاقان ي قائد العقيان: "وكان باأندلس سرًا لإحسان وُمّرا على زياد وحسان. وقال ع

ه لسان الدين بن ا طيب: "أي آي حه باهطول، وم تعز حياته بالطول". وقال ع إعجاز، وتطويل  ةخريدة القصر: "م يفز حيا 
ي الراع ة وإ از وألفاظ أرق من اهواء مقسم البدائع بالسواء، من اخراع الطرايق، والسبك البديع وامع الرائق ح  صار توشيحه 
وان: شعر اأعمى التطيلي دراسة ت ع ا  اس، وشعر متقدم ي شأو اإجادة سابق ليس فيه احق". راجع كتاب  مثاً ي سائر ال

دسة،   م.2010، السعوديةليلية نشر مكتبات اه
ليس ومؤانسة الوزير والرئيس: رقم -2 ، ص: 6، وكذلك ي جيش التوشيح رقم 187ص:  124وردت هذ اموشحة ي عدة ا

، وهي ضمن موشحات اأعمى التطيلي. انظر 42، وأوردها الصفدي ي ستوشيع التوشيح: Alan Jones، طبعي ألن جونز 26
ا: د  .261: 1وأوردها د. غازي نقا عن جيش التوشيح ي ديوان اموشحات اأندلسية، ج 350يوانه بتحقيق
 .135إميليو جارثيا جومث:   انظر ا رجات الرومية ي اموشحات اأندلسية ل-3

VÉASE LAS JARCHAS ROMANCES DE LA SERIE ÁRABE EN SU MARCO EMILIO 
GARCÍA GÓMEZ PÁGINA: 135. 

 .Samuel Miklos Sternوانظر لصمويل ميكلوس شترن 
VÉASE Hispano-Arabic Strophic Poetry, SAMUEL MIKLOS STERN página:161 Oxford 1974 

ليس ومؤانسة الوزير والرئيس، اموشح رقم -4 ا عن عدة ا سخ ة امتوف رة لدي ا. ول م نعث ر  465ص:  309هذا اموشح نقل عن ال
ازع نسبتها لأعمى التطيلي  .على هذ اموشحة ي مصدر آخر، ول م ي

وقد أوردنا هذ اموشحة ي  311: 1، جوّشاح آخر، ونقله عن ذات امصدر الدكتور غازي، راجع ديوان اموشحات اأندلسية
ا ص:   .374ديوان التطيلي بتحقيق

 )ِمِو( الحبيب )ِاْنِفرم ذي ِمو أَمار( كان
 )ِدْشتار( )ننفس أِميْب كشاد نو لجار(

:  وكتابتها كالتا
MI  بيب   AMAR.MI.DE.ENFERMOا

 ب     MI. A VES. NO ESTAR. DEكان 
LLEGAR 

 وا رجة ي اإسبانية تقول:
“Mi amigo (está) enfermo de mi amor, 
¿ Cómo no ha de estar” lo “?¿No ves 
que a mi no se ha de acercar?”. 

 وترمتها إ العربية تقول:
ب، وكيف ا يكون   ؟لكذحبيي مريض بسبب ا

ّ أبًدا  !أا ترى أنه لن يرجع إ
 (2الخرجة رقم )

 أ4)يقول اأعمى التطيلي ي اموشح الذي مطلعه:
 مأْت قلبَي عشقا لاَحظاٌت بابِليهْ 



 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج  اخ

 ائاِمي مناه ُموقى ولاََماى ثغٍر ُمفلجْ 
 أ1)وتقول خرجته:

 دي ذا الَعْنَصَر َحقا أْلَب ِديه إْشَ  ِديهْ 
 ِمّو الاُمدباْج وَنُشّق الرماَح َشّقاَبْشَتِري 

ناحظ مع ا رجة بن كلمات عربية وإسبانية وبياها 
:  يكون كالتا

DIA. DIA.ESTE. DIA. ALBA  ذا الَعَْصر
َُدّبج وَنُشق  الرمح َشق ا MI. VESTIREحًقا 

  .ام
:  وكتابة ا رجة ي اإسبانية كالتا

“Albo dia este dia, dia de la Ansara 
(sanjuanada) en verdad / Vestiré mi (ju-
bón) brochado / y quebraremos la 
lanza” 

 وترمتها: 

صرة حًقا،  إنه ليوم مشرق يومي هذا، يوم عيد الع
 فأرتد ثوي امدبج، وأشق الرمح شقا.

 (3الخرجة رقم )
يقول اأعمى التطيلي ي اموشح اأقرع الذي يقول دور 

 أ2)ول:اأ
 خديْاااهِ  َمن لي بَرًشا في رْوضِ 

                                                 
 وتأي هذ اموشح ة ف ي ثاثة أقسام: اأول مق دم ة غزلية، والقسم الثاي ف ي اممدوح واإشادة به، والقسم الثالث ا رجة.

 .272: انظر ا رجات الرومية ي اموشحات اأندلسية ل       إميليو جارثيا جومث-1
VÉASE LAS JARCHAS ROMANCES DE LA SERIE ÁRABE EN SU MARCO, Emilio 

García Gómez página: 272. 
ليس ومؤانسة الوزير وال رئيس اموش ح رقم -2 ا عن عدة ا ول م نعثر على هذ اموشح ة ي مصدر  48ص:  31هذا اموشح نقل

أ. جدير بال ذكر 56عن ا رجات الرومية ) 300: 1آخر، وعن امصدر ذاته نقل ه د. سيد غازي ف ي ديوانه اموشح ات اأندلسية 
سخة الي ي القول بأن ال دكتور غازي وضع ا ليس ال موشح ضمن موشحات اأعمى التطيلي، بيد أن نفس امصدر وهو عدة ا

ميد اهرامة ي   ه. نشر إ أن اموش ح ل م يَثبت ضمن م احق عبد ا ليس لوشاح بعي ا م يسمه ابن بش رى صاحب عدة ا حوزت
ا ي ديوان اأعم ى التطي لي رقم، واموش ح مثبت ل د363كتابه اأعم ى التطي لي حياته وأدبه:   382عن ا رجات الرومية، ص: 11ي

ه طبعة إحسان عباس لديوان التطيلي. ا لأعمى التطيلي. وقد خلت م ا موشحات اأعم ى التطيلي، وقد أثبت ا، وكتاب  بتحقيق
 .87انظر ا رجات الرومية ي اموشحات اأندلسية ل  إميليو جارثيا جومث: -3

VÉASE LAS JARCHAS ROMANCES DE LA SERIE ÁRABE EN SU MARCO, Emilio 
García Gómez Página: 87. 

ليس ومؤانسة الوزير والرئيس اموش ح رقم -4 ا عن عدة ا ا. وم نعث ر على  157ص:  103هذا اموشح نقل سخة امتوفرة لدي عن ال
ازع نسبتها لأعمى التط يوانه يل ي وّشاح آخر. وعن امصدر ذاته نقله الدكتور سيد غازي ي دهذ اموشحة ي مصدر آخر، ول م ي

ا، رقم 78عن ا رجات الرومية  303: 1اموشحات اأندلسية  عن  12، واموشح ة مثبتة ي ديوان اأعمى التطيل ي بتحقيق

 وْرد زَانَااُه َصْولَااااااُج امْية
 لئن ساءِني تفتياااُر َعينَاااْياااهِ 

 أ3)وتقول خرجته:
 اشق ِشنُاْن ُ يَا َوليش َذا العَ   جاْر كُم ِلَبري َذا الَغيَبة ُنون تَن ُ 

:كوبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون    التا
 LLEVARE. COMO. GAR ذا الغيبة

TANTO.NO  ا ياOJOS  ذا العشقTI.SIN 
 وا رجة ي اإسبانية تقول:

“Di cómo soportar esta ausencia, ¡ No 
tanto “de ella” ¡ Ay de los ojos de la 
enamorada, si no (estas) tú ¡” 

 وترمتها إ العربية تقول:
د،  خري، كيف أحتمل هذا البن؟ ليس إ هذا ا

تمل عيون العاشق كل هذ الوحدةو   لواك!.  كيف 
ويعلق إميليو جارثيا جومث بقوله: إنه يقرأ كلمة العاشق 

 على صورة امؤنث لعدم اللبس مع عشيقي.
Leo ahora asiqa, en femenino, para evi-
tar el irab de asíqi. 

 (4الخرجة رقم )
 أ4)ي اموشح الذي مطلعه: يقول اأعمى التطيلي
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تاجي تاجي أمد ب  ب

 طرْقنا َديْاَر َخمار وليلٍ 
 فمن بْيِن ُحراٍس وُسمارِ 

 أ1)وتقول خرجته:
 أماُن أماُن يالاَمِليْح غاِر 
 بُاْر ِكي ُتو كِرْش باه َمَتارِ 

 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
 .QUIERES. TU. QUE"أم  ان أم  ان ي  ا امليح 

POR GAR  باهMATAR." 
 وا رجة باإسبانية تقول:

¡ Merced, merced Oh hermoso, di: ¿ 
Por qué tú me quieres, ay Dios, matar? 

 وترمتها:
: لِ َم تريد باه أن تقتلي؟  أمان أمان، يا مليح قل 

 (5الخرجة رقم )
ور ي اموشح اأقرع الذي يقول د يقول اأعمى التطيلي

 أ2)اأول:
  َمْن َعذَب الُفؤاَدا
 َعاذابًا ُمهيَنا
 وأَلاَزَم السَهاَدا
 َوالدْمَع الجُفونَا
  ِه ما أفَاَدا
ُ الُعيونَاا  َمْرآ

 

                                                 
 .383ا رجات الرومية ص:

 .109إميليو جارثيا جومث:  انظر ا رجات الرومية ي اموشحات اأندلسية ل      -1
VÉASE LAS JARCHAS ROMANCES DE LA SERIE ÁRABE EN SU MARCO, Emilio 

García Gómez página: 109. 
ليس ومؤانسة الوزير والرئيس، اموشح رقم -2 ا عن عدة ا ، وم نعثر على هذ اموشحة ي 410ص:  273هذا اموشح نقل

ازع نسبتها لأ عمى التطيلي وّشاح آخر، وعن امصدر ذاته نقله د. سيد غازي ي ديوانه اموشحات مصدر آخر، ول م ي
ا لديوان اأعمى التطيلي: 174عن ا رجات الرومية  306: 1اأندلسية  قيق  .384، وهو ثابت ي 

 .205إميليو جارثيا جومث:  انظر ا رجات الرومية ي اموشحات اأندلسية ل      -3
VÉASE LAS JARCHAS ROMANCES DE LA SERIE ÁRABE EN SU MARCO, Emilio 

García Gómez, página: 205. 

  أ3)وتقول خرجته:
 يَا َمْطرِِمي الرحِيَمهْ 
 أرَاُي ِذى َمْنيانَهْ 
 بُوْن أبو الَحجاجْ 
 لَفاِج ِذي َمْطَرانَهْ 

 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
 A RAYYOالرحيم    ة ) أMATRE MÍAي    ا )

DE MANYANA,أ (BENجاج ) أ أبو  LAا

FAZE DE MATRANA. أ 
 وا رجة ي اإسبانية تقول: 

“! Oh tierna madre mía Al rayar la ma-
ñana, viene Abu-l-Hayyay con su faz de 
aurora”.  

 وتقول ترمتها:

يا أمي الرحيمة، ليت الصبح يشرق، ويأي أبو 
جاج، بوجهه امشرق كالفجر  ا
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ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج  اخ

 (6الخرجة رقم )
 أ2)ي اموشح الذي مطلعه: أ1)يقول ابن بقي

ٌر يُعيُن غاْياَر النحيبِ  َما لديْ   َصباْ
 فَاسألوا َعِن اْصطباري بدَر الُجيوبِ 

 أ3)وتقول خرجته:
 َكَضَمْي ِفْلُيوْل ألِيُن إْذ ْل أِميبِ 
 ِكْر ِذُل ِدِميْب بطَاِر شر الرِقيب

 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
 betare Demibe Kerdlo el amibe شر الرقيب

 كضمي alymo Fílyol ,إذ
Kadamay Fílyol, alymo ED' el amibe 
Kerdlo Demibe betare SU' Ar-raqibe 

 وترمتها إ اإسبانية تقول:
“Que adamé / hijito ajeno / y él a mí. 
Quiérelo / de mí apartar / su guardador”. 

                                                 
ة -1 ى بن فمد بن بقي الطليطلي اأندلسي، ولد س ة 463أبو بكر  ة وادي آش س ه. وأشعار وموشحاته 540ه. وتوي ي مدي

يف على ثاثة آاف موشحة ومثلها تعكس صورة للمجتمع اأندلسي أنذاك . ذكر العماد اأصفهاي ي ا ريدة: إن له ما ي
عة َوَمالكَها وناِهج الطريقة  قحة. يقول لسان الدين بن ا طيب ي كتابه جيش التوشيح، ي حقه: "َرب الص قصائد ومقطعات م

ظم  ْو اإْحساِن أفاًكا أْكثر فأجامثلى وسالكها جاء على قدر وأخذ نفسه بورد الَبدايع َوَصدر َف اد وتَقلد ُدَرَرها أْساًكا وأَدارها 
م جاد ما اخرَع فيه من الشعر وَبدََع وابْ َتدع َفما نكل عن الفخر وا ارتدع وكثرة توشيحه وإحسانه ي ت ق يذلك الّصارِم احلى وال

التشبيه  ه وجودة تَصور للمعاي ووفور َماّدته وله شعر أجاد فيهالكام وتوشيحه َدل على اتساع َذرِعه ي احاسن ورُكوب َجادت
فح بروض اإْحَسان زهرا. وجاء ي قائد العقيان للفتح بن خاقان ما  بيه وَهاك من توشيحه ما يطلع زهرًا وي والتعريف والبديع والت

ار راكب صهوات، أظهر روائعه، وكان عصيه طائَعه. صنصه: رافُع راية القريض وصاحب آيِة التصريح فيه والتعريض، أقام شرائعه، و 
ُمان. وتعكس أشعار وموشحاته الفرة الي عاش فيها ومن معاصريه  وقاطع فلوات، مع توهٍم ا ُيْظِفُر بأمان، وتقلِب دهر كواهي ا

 اأعمى التطيلي.
قول عن جيش التوشيح طبعة ألن جونز، ص: -2 نقا  417: 1زي ي ديوانه اموشحات اأندلسية وأثبته د. غا 8هذا اموشح م

 عن ذات امصدر. وهذا اموشح يقال له التام، حيث إنه ابتدئ فيه بامطلع وتلته اأبيات. ويتألف من ستة أقفال ومسة أبيات.
زّار، أوردها لسان الدين بن ا طيب ي جيش-3 ى السرقسطي ا لتوشيح طبعة ألن ا هذ ا رجة موجودة ي موشحة أي بكر 

ه نقل د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية  190-189ص:  8اموشحة  11جونز الفصل:  ، وسوف نورد مطلع 94: 1وع
وان ت ع زار   أ احًقا.20)ا رجة رقم  موشحة ا

 .299إميليو جارثيا جومث:  انظر ا رجات الرومية ي اموشحات اأندلسية ل      
VÉASE LAS JARCHAS ROMANCES DE LA SERIE ÁRABE EN SU MARCO, Emilio 

García Gómez, página: 299. 
ليس ومؤانسة الوزير والرئيس اموشح رقم -4 ا عن عدة ا . وأثبته د. غازي ابن بقي ي ديوان 514ص:  344هذا اموشح نقل

 ومية نقًا عن امصدر ذاته.عن ا رجات الر  480، ص: 25، رقم 1اموشحات اأندلسيةج
 .237انظر ا رجات الرومية ي اموشحات اأندلسية ل       إميليو جارثيا جومث: -5

VÉASE LAS JARCHAS ROMANCES DE LA SERIE ÁRABE EN SU MARCO, Emilio 
García Gómez, página: 237. 

 ومع ا رجة يقول:
  أعشق صبًيا، وبامثل يعشقي، 

عه عي الرقيب.  ويسعى ي م
 (7الخرجة رقم )

يقول ابن بقي ي اموشح اأقرع الذي يقول دور 
 أ4)اأول:

 يا َخليلي سأَْلَقى باه من َألم الِعشقِ 
 مثلما قد مات من قبلي كثياار من الخلق
 أنا عبٌد، وقليٌل ذاَك في نصف الحق  
 للذي أْهَوى فما يرَضي بتَاْفديَة الِعتقِ 

 أ5)وتقول خرجته:
 ُنْن ِمُمْرَدْش يا َحبيِبي اُن ِقُر َدنْيشُ 
 الِغالَه رَْخَصْه، َبْشَتا ُطوطو ِمرِفاُْيشُ 

 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا



 
 

ان   و اإنسانية -جة جامعة جا ع الع د  ف  (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج
 
 

تاجي تاجي أمد ب  ب

)نُقر  يا َحبيِي ا no me muerdes))نُْن ِمُْرَدْش 
 الِغالَه َرْخَصْه )َبْشَتا ُطوطو quiero daño)َدنْيُش 

basta todo ُأ ِمرِفْ ُيش 
:  وقراءها باإسبانية كالتا

No me muerdes ni maltrates, Me es 
enojoso tu riguroso trato. Qué provecho 
trae danar mis vestiduras? Dexa estar 
mis ropas en su slugar. 

 وترمتها تقول:
 ا تعضي يا حبيي. أنا ا أبغي اأذية

 كل شيء أرفضه. الغالة رخصة.
ع.  كفى، لست أقبل ما تص

 (8الخرجة رقم )

 أ1)يقول ابن بقي ي اموشح الذي يقول مطلعه:
 رُيح الصبا، عبرات الذل - أجرت لنا من ديار الخل

 أ2)وتقول خرجته:
 ل لثرندو مو كرتون بور -ِشِنِل بِِنذل بْسقه إيُاااوْن 

 وهي باإسبانية:
“Viene la Pascua, ay, aún sin él, lace-
rando mi corazón por él 

 وترمتها:
 أقبل العيد، وما أزال بدونه،

 بات فؤادي يبكي أًسى من أجله.
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 (9الخرجة رقم )

يقول ابن بقي ي اموشح اأقرع الذي يقول دور 
 أ3)اأول:

 وذا الهوى -عن قاٍل وقيِل  -نبا ِمسمعي 
 بما كوى -من نار الغليل  -كوى أضُلعي 
 على الناَوى -بذكر الخليل  -يا نفُس اقنعي 

 أ4)وتقول خرجته:
 مي ُمْرِت َلْطِريْ  -ِمْو جاُلْس ِكرْي 
 إناْنِشينْذ باه ِكَفريْ  -عارْف كل  شْي 

:واإسبانية يوبيان ما فيها من اللغتن العربية   كون كالتا
TRAE. LA. MUERTE. MI. REY. 

COMO.CELOS. MI  عارف كل شيء
NADA.. SE. NO. Y  باهFARE. QUE 

 وهي باإسبانية:
Mi gilós como un rey me trae la muerte. 
Todo lo sabe y yo no sé nada. Por Dios 
¿ qué haré yo? 

 وترمتها تقول:
وس مثل ملك حكم علّي باموت، الكل يعلم وأنا  جالي

ع؟  ا أعرف شيًئا، باه ماذا أص
 (10الخرجة رقم )

قال وشاح جهول ي اموشح اأقرع الذي يقول دور 
 أ5)اأول:

 



 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج  اخ

 حين جا ِسر اإعانُ  قد وضح الشْجوى
 عاد على قلبه الكتمانُ  َمن كتم الشكوى

 والغاية القصوى لو أن تا حسنه إحسان
 أ1)خرجته: وتقول

 يا فاِتن أفاِتن َوش يَاْنَتراْذ َكْذو جاِلش كادذْ 
 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا

 .Keded. Jaloux. Cuandoيا فاتن يا فاتن 

Entras. Y. Vas 
ا هذ ا رجة باإسبانية القدمة أصبحت: ا كتب  ولو أن
Ya Fatin A - Fatin Osh Entra Kando 
(El) Gilos KED’ED 

ديثة:  وترمتها إ اإسبانية ا
“¡ Oh seductor, oh seductor ¡ Entráos 
aquí cuando el gilós duerma”.  

 وترمتها بالعربية:
ام الرقيب ما ي )أو  - يا فاتن يا فاتن: أدخل علّي: حي

اسد الغيورأ.  ا
 (11الخرجة رقم )

 أ2):ذي يقول مطلعهقال وشاح جهول ي اموشح ال
 صاح هل من مجير من الهوى أو نصير

 كئيب يشكو مما في الضمير  لشجي  
 أ3)وتقول خرجته:

 أْلب ِذي ِمْو فُاُغوِر أْلَمي ِذي ِمْو ِلُذورِ 
 ُنن ستَاْند الرقيِب ِكِر أْشَ  نُوْخِ  أُمورِ 
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 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
 “¡ Alba de mi fulgor ¡ Alma de mi ale-
gría ! No estando,  esta noche  الرقيب

quiero amor”. 

 وهي باإسبانية:
“¡ Alba de mi fulgor ¡ Alma de mi ale-
gría ! No estando el espía, esta noche 
quiero amor”. 

 :وترمتها
يا فجر إشراقي، يا روح إسعادي، إذا غاب الرقيب 

 فهّيا للحب. حب، هذ الليلة أن تكون ليلةأريد 
 (12الخرجة رقم )

 أ4)قال وشاح جهول ي اموشح الذي يقول مطلعه:
 دَْع ااعتذارا أنَ  رش  سهم الُفتور من لحاظ يَاْعفور

 أ5)وتقول خرجته:
 ِبْن يا َسحارا أْلَب ِقْشَ  ُكْن باْل ُفجوِر َكْنْد بِنا ِبِذي ُمورِ 

:اللغتن العربية واإسبانية يكون كوبيان ما فيها من   التا
ven  يا سحاراcon. questa. alba fulgor val 

cuando amor. pide. viene. 
 وهي باإسبانية:

“¡ Ven, ho hechicero Una alba que tiene 
tan hermoso fulgor, cuando viene pide 
amor”. 

 



 
 

ان   و اإنسانية -جة جامعة جا ع الع د  ف  (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج
 
 

تاجي تاجي أمد ب  ب

 وتقول ترمتها إ العربية: 

 ب"ا"تعال يا ساحر، فهذا الفجر الساطع يأي طالًبا 
 (13الخرجة رقم )

 أ1)قال وشاح جهول ي اموشح الذي يقول مطلعه:
 جرر ي فضَل ذلك الِمْرِط واسِقني الش ْرَب رَبااّة الُقْرطِ 

 أ2)وتقول خرجته:
 ُنن تَاَمّراْي إّا ُكِن الشرِط أن تُاجّمْع خلخالي مْع قُاْرطي
 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا

"AMARE. TE. NO  مع إاُكِن الّشْرط، أن 
 خلخا مع قرطي!

 اإسبانية: تقول ترمتها إو 
“No te amaré sino con la condición de 
que juntes mi ajorca del tobillo con mis 
pendientes”. 

 : وترمتها إ العربية

مع خلخا مع  لن أحبك إا مع الشرط: أن 
 قرطي...".
 (14الخرجة رقم )

ي اموشح اأقرع الذي يقول  3قال الكميت اأندلسي
 أ4)دور اأول:

 لواحُظ الغيِد تَايااَماْ  قلبي
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 فاَمن ُمجيري ِمن َلْوعة الحب
 حسبي غرامي قضى به نحبي

 أ5)وتقول خرجته:
 ُنم ِكيرز َغرير ِكلاْماا ُنِشي ِكيِذي

 نُزاي ُكن ِشُن مُشوُط ُدْرميِر َماماا
 وهي باإسبانية:

 “No, se quedó, ni me quiere decir. 
palabra. No sé con el seno abrasado (o 

enjunto, seco) dormir, madre”. 
 وترمتها: 

وقلي  -"م يبَق، وم يشأ أن يقول  كلمة. وم أستطع
 أن أنام يا أمي". - رق

 (15الخرجة رقم )

 أ6)قال الكميت اأندلسي ي اموشح الذي يقول مطلعه:

 لي أْدُمٌع َتْسَتهل ُمْذ شَحَط الِخل 
 أ7)وتقول خرجته:

 نُوْن كاُر ُنوْن أْن ِخال إّا الفتى الَسْمرال 
 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا

 إا الف  الَسمر )الأ )نُون كاُر نُونأ أن خل )الأ
no quiero no  أن خلello  إا الف  السمرello 
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ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج  اخ

 وهي باإسبانية:
“No quiero, no, un amiguito, más que el 
morenito 

 وترمتها: 

 "ا لست أبغي ُخلي ًا إا الف  اأسْيِمر". 

 (16الخرجة رقم )
 أ1)ي اموشح الذي يقول مطلعه: قال الكميت اأندلسي

 رَاَحُة اأديِب ُسافٌة َكالّنوِر ُتْشعُل الزَجاَجة بَضوٍء ُمبين
 أ2)وتقول خرجته:

 بانه عندي حبيبي شياش سبطورِ 
 طوِهيد سماَجْه امِش أدو نونِ 

وا رجة بلغتيها العربية واإسبانية كما تُ َْطق تكون  
:  كالتا

دي حبيي ) أ ماجَ ")بانهأ ع ْه شياش سبطوِر طوِهيد
 ِنأ" امِش )أدو نو

، وكلمة  venفكلمة )بانهأ   seas)شياشأ مع تعا
مع عليم، وقد  sabidor)سبطورأ  مع لتكن، وكلمة

أ   tuجاءت فرفة بعض الشيء، وكلمة )طوهيد

huída مع فرارك، وكلمة )أدو نوأadunu   مع هلّم
ّ. وقد أضاف ها ر ضمر امتك ل م ي العربية ي آخ إ
 الكلمة )أدنو نو ِنأ. 

 وهي باإسبانية:
“! Ven a mi lado, amigo ¡ Has de saber 
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que tu huída es una fea acción. Anda, 
únete conmigo”. 

 وترمتها إ العربية: 

دي يا حبيي إن هجرك  قبيح. فهلم إ  تعال ع
.  وصا

وان: هذا وقد درس د.  صاح فضل ي مقال له بع
و  الف ما  )ا رجة اأعجميةأ هذ ا رجة على 
ا إليه ي بسط ا رجة وشرحها إذ يقول ي فك  ذهب

 رموزها:
"والبيتان اأخران فرفان عن اإسبانية القدمة، 

كتب ت "شياش"أي تعال، و "بن"صحتها  "فان"فكلمة 
اها  كلمة وم أعرف أصل   "لتكن"بالسن ومع

ة عن فرف "امش"و "طرهرة"، وي رواية أخرى "طوهيدة"
تعال "ولعل مع البيتن يصبح:  "هذا"مع  "است"

/ لتكن دائما رفيقي وتعفيي من ماجة/  دي يا حبي ع
ون هذا وهو مع  تلف عما اجتهَد ي  ."ذو ال

استخاصه جامع ديوان اموشحات ي تعليقاته، وإن م 
ريفات  يكن مؤكًدا نتيجة ما اعرى الكلمات من 

  متتابعة.
 (17الخرجة رقم )

ي اموشح اأقرع الذي يقول دور  أ3)قال ابن رافع رأسه



 
 

ان   و اإنسانية -جة جامعة جا ع الع د  ف  (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج
 
 

تاجي تاجي أمد ب  ب

 أ1)اأول:
 ُقل لّلذي راَم بالَعْتِب وباْلَعَذلِ 
 َصْرِفاَي بالقول عن حّبي وبالاِحَيلِ 

 ُخْذ في الدعاِء إلى رََبي ودَْع َمن بُلاِي
 أ2)وتقول خرجته:

 يا َمم ِشُن ليش اِلجنه التسمريْ 
َريْ   تَِرْيدي َخمِري ِمن الحاجْب عَسى َشناْ

 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
 يا )َمم ِشُن ليش( اِلجنه )التسمرْي ِتَرْيدي(

َرْي(  َخمِري ِمن الحاجْب عَسى )َشناْ
 وهي باإسبانية:

“¡ Ay , madre ! Si no deja la locura al-
tura si no remite, moriré. Traed mi vino 
de casa del hayib tal vez sanaré”. 

 وتقول ترمتها: 

ون. أحضري  يا أمي، سأموت إذا م أشف من ا
اجب، لعل فيها شفائي.  مري من ا

 (18الخرجة رقم )
قال ابن رافع رأسه ي اموشح اأقرع الذي يقول دور 

 أ3)اأول:
 لِْلهَوى في القلوب أسراُر أوَضحْتها الدموعْ 

 وبجْسِم الُمِحب  آثاُر َمكَث  بالُولوعْ 
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، وقد نقلها عن جيش التوشيح د. غازي ي ديوان اموشحات 97انظر نص اموشحة ي جيش التوشيح طبعة ألن جونز ص: -3
 .36: 1اأندلسية 

 .337إميليو جارثيا جومث:  انظر ا رجات الرومية ي اموشحات اأندلسية ل      -4
VÉASE LAS JARCHAS ROMANCES DE LA SERIE ÁRABE EN SU MARCO, Emilio 

García Gómez, página: 337. 
يقول لسان الدين بن ا طيب ي جيش التوشيح ي حقه: "أفصح عن السحر ي مقاله، واجتلى كالسيف غب صقاله، ول د -5

التن برع، وله د فهزل، وترك الرامح أعزل، مع طبع ي واخرع، وي كلتا ا عه، ورما نزل عن ا ودة ص   شعر أعرب عن طبعه، 
قاد، وذكاء وقاد، عشا عن العلم بطبعه،  الك، طبع م كل ذلك فائق، بامع امخرع واللفظ الرائق، حدا إ ذلك، وعرفه ما ه

قائق  بغه، فزاد عليهم وشف، واستقصى ا لحظه، واستشف. وهاك من توشيحه ما تلمحه، فتستملحه، وتوقرع غرب نظرائه ب
 فتحفظه.

 أرَقْ  ُمقَلتي لها ناُر َكاَمَنْ  في الضُلوع

 أ4)وتقول خرجته:

 ِبْن أَيْش للَحبيِب إن ُلْحُ  كم ِهُلْش ِمي ِبَريْ 
 ِكِفَريّ بُون َباِش َمتاِر لو ُبْحُ  َمّم َغْر  

 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
ُُْت )ك ُ ُم ِهُلْش ِمي ِبَرْي بُونأ  )ِبْن أَيْشأ للَحبيِب إن 

ُُْت )َمم  َغْر ِكِفَري أ.  َباِش )َمتاِرأ لو 
 وتكتب هكذا:

 VIENES  ت كم  .VEN VERAللحبيب إن 
ME, HILOS  .باشMATAR  ُت لو 

FARE, QUE, GUE. GARMAMMA 
 وتقول ترمتها إ اإسبانية:

“¡ Bien hayas ! Si al amigo salgo, como 
el hilos me verá, a un hombre de bien en 
balde a la muerte expongo: Madre, 
dime qué he de hacer”  

 وترمتها:

ت للحبيب، ورآي الرقيب، أخاف أن   ويلي إن 
ع؟.  ت،يقتلي إن   فخريي يا أمي ماذا أص

 (19الخرجة رقم )

زار ى السرقسطي ا ي اموشح الذي  أ5)قال أبو بكر 



 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج  اخ

 أ1)يقول مطلعه:

 َوياْاَح الاُمسَتهاْم صار الجسُم فَاّيا بأيدي السقامْ 
 أ2)وتقول خرجته:

 َماماا ُشو الُغاْم اُبد كّل ِديّا َحاُل وحرامْ 
:اللغتن العربية واإسبانية يكون كوبيان ما فيها من   التا

MAMMA  شو الغام ابد كلDIA .حال وحرام 
 وتقول ترمتها العربية:

 يا أمي هذا الغام ابد له كل يوم حال وحرام. 
 (20الخرجة رقم )

زار ي اموشح الذي  ى السرقسطي ا قال أبو بكر 
 أ3)يقول مطلعه:

 ُمْقَلَتْي هِل الشئوُن ناَر الوجيبْ 
 ُتْشِعُل أم من أواِري يُاْزَجى َسِكيبْ 

 أ4)وتقول خرجته:
 َكَضَمى فْلُيوْل أليُن إِذْل أميبْ 
 كْرِذُل ِذِميب بطاري ُشو الرقيب

                                                 
ه نقل د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية،  179انظر نص اموشحة ي جيش التوشيح طبعة ألن جونز، ص: -1  .74: 1وع
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ه نقل د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية 189انظر نص اموشحة ي جيش التوشيح طبعة ألن جونز ص: -3 . 94: 1، وع
وأثبته د.  8جونز، ص: وهذ ا رجة وردت ي موشحة ابن بقي أوردها لسان الدين بن ا طيب ي جيش التوشيح طبعة ألن 

 .191. وردت هذ ا رجة ي موشحة عرانية. يراجع ألن جونز ي جيش التوشيح: 417: 1غازي ي ديوانه 
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 أبو الوليد يونس بن عيسى امرسي رمه اه، وصفه لسان الدين بن ا طيب ي جيش التوشيح بقوله:-5
عذب سبكه، وراق ترصيعه وحبكه، مع طبع ي نظم الكام سي ال، وإ اإحسان مي ال، ل م يعرف له ي القراءة إدمان وا إشراف، 
وا اشتهر له إ التعليم اختاف، وهو ي اأندلس شبه ا بز أرزي بامشرق )هو أبو القاسم البصري نصر بن أمد بن نصر بن 

اس مأمون ا بز أرزي، كان أم شد أشعار امقصورة على الغزل وال رف َخبز خبز اأرز ي دكانه مربد البصرة، فكان  بز وي يا 
ة )يزدمون عليه وهم به معجبون كك ديوانه، عرف باميل للمذكر، وتوي س  12: 5ه  )راجع وفيات اأعيان 327. مع ابن ل

دا إ ااخراع والتوليد، وأقدمه على اابتداع وترك التقليد، ذكاء أ والذي ح218: 19ومعجم اأدباء  366: 2ويتيمة الدهر
تليه صريًعا. يه بديًعا، و ت ، وهاك من توشيحه ما  آد ، وأقام ي البديهة م  أرهف فؤاد

لسية ونقل عن ذات امصدر د. غازي ي ديوان اموشحات اأند 166انظر نص اموشحة ي جيش التوشيح طبعة ألن جونز، ص: -6
1 :109. 
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 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
 betare Demibe Kerdlo el amibe ُشو الرقيب

  كضميalymo Fílyolإذ 
 وترمتها إ اإسبانية تقول:

"Que adamé / hijito ajeno / y él a mí. 
Quiérelo / de mí apartar / su guardador".  

 وتقول ترمتها إ العربية:
عه عي  أعشق صبًيا، وبامثل يعشقي، ويسعى ي م

 الرقيب.
 (21الخرجة رقم )

 أ6)الذي يقول مطلعه:ي اموشح  أ5)قال ا باز
 أي  َْبٍي َغرِير َحَوى كماَل الُبدورِ 
 وانثناَء الَقضيِب ونظرَة المذُعورِ 

 أ7)وتقول خرجته:
 شاْبِش ياِمْو أُموِر ِكُضِم... ُدْرميِري

 امِش يا ِمْو حبيبِي ُنون ِشي لبَاْر ُتو ِهيِري



 
 

ان   و اإنسانية -جة جامعة جا ع الع د  ف  (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج
 
 

تاجي تاجي أمد ب  ب

 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
)شابشأ يا )ِمْو أُمور ِكَضِم... درمريأ امشي يا )ِمْوأ 

 حبيي )نون ِشي لَبَ ْر ُتو هريأ
 SABES  ي اDORMIR…ME QUIERO 

AMOR MI  امشي ياMI  حبييSE. NO  ِ ل
HUIR. TU. LLEVAR  

"Has de saber, amor mío: quédome yo 
sin dormir. Ven ya, ven, amigo mío: no 
sé sobrellevar tu huir".  

 وتقول الرمة إ العربية:

ََْ. تعال يا حبيي فما  "اعلم يا حبيي أي أرقت فلم َأ
 أطيق فراقك".
 (22الخرجة رقم )

 أ1)قال ا باز ي اموشح الذي يقول مطلعه:
 لي بظبٍي رَبِيِب َيْسطو بأْسِد الغياضِ  َمنْ 

 َلوى ِبَدْيناَِي لاماّا أمْلتُااه للتقاِضي
 أ2)وتقول خرجته:

 يا َمم مْو الحبيِب بيْش إُن َمْس تُاْر َنراضِ 
 غْر ِكَفِرْي يا َمّما ُنْن باْجياُل اِشراض

                                                 
ه نقل د. غازي ي 176انظر نص اموشحة ي جيش التوشيح طبعة ألن جونز، ص: -1  .129: 1 ديوان اموشحات اأندلسية، وع
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ون، وَلِعَب عليه ابن رزين صاحأبو عيسى بن لَب  ون، الفاضل ذو الوزارتن، فمد -3 ب شريف القائد. كان وزيًرا للمأمون بن ذي ال
ها. ها، وم يعوضه بشيٍء ع  الّسهلة، فأخرجه م

، ووََكف جود وما كّف، وأعاد كاسد البدائع نافًقا، وم ُيْصِدر  ه الفتح بن خاقان ي قائد العقيان: هو من رأس وما َشف  قال ع
:آماً خافقا، و  َ أَبكاٌر نواهد. ومن شعر اهل تُ َزف، فيها للُم د م  كانت ع

 .َسَقى أرًضا، ثَ َوْوها، كل ُمْزٍن وسايرهم سروٌر وارتياحُ 
د فيه  ، ا ، نطق بالسحر وفا ابه ودرا ، فأمل ج ويقول لسان الدين بن ا طيب ي كتابه جيش التوشيح ي حقه: ما ي ذرا

، وتوشيحه وكامه ائه، فجاء ما هر، وعرف فيه  والسفا ظام، يرف عليه رونق اماء وطبعه، وإن م يكن باعت سهل امرام، بديع ال
ا،  ي، باهر الس ، عذب ا اؤ ، وشر ق وغر ب شعر وث اؤ سب مرم، فظهر س إحسانه واشتهر، مع سؤدد وكرم، وعقد ي إيصاله ا

ة بالبديع تطفح فح، و  .وهاك من توشيحه نورا ي
لة السراء، والعماد اأصفهاي ي خريدة القصر وجريدة  ترجم له ابن فضل اه العمري ي مسالك اأبصار، وابن اأبار ي ا

 العصر. 
ه نقلها د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية،  205انظر نص اموشحة ي جيش التوشيح طبعة ألن جونز، ص: -4  .1:153وع
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 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
بيب )بيش إُن مْس تُ ْر نراِضأ كفرْىأ   )غر يا )مم موأ ا

يالأ ا شراض  يا )ما نْن 
بيب  MI MAMMAيا  إُن  VESا

TORNARA. MAS  ضFARE. QUE. 
GARZ  ياBESOELLO. NO MAMMA  ا
 شراض.

 وتقول الرمة اإسبانية:
"Madre, mi amigo se va y no tornará 
más. Dime qué haré, madre: ¿ no me de-
jará (siquiera) un besito?".  

 وتقول ترمتها إ العربية:
حبيي يا أمي، سيمضي ولن يعود ثانية. ماذا عساي 

ع يا أمي وم يزودي بقبلة؟.  أن أص
 (23الخرجة رقم )
 أ3)ول مطلعه:قال ابن لبون ي اموشح الذي يق

ْ وإن تَِلف الُكل   شكا جسِمي بما أتَلف السقُم أنا أرضا
 أ4)وتقول خرجته:

 َغريِد ِمِي كمو ِسيدِي يا َقوُم تُاَرى باه ُسِم ااْسُم نُد ْدلُ 



 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج  اخ

 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
سُم اا)َغريدمي كموأ سيدي يا قوم ترى باه )ُسم 

 نُدأ دل.
 وقراءها:

mi. como. decidme سيدي يا قوم ترى باه  da 
no melesim su .دل 

 وتقول ترمتها إ اإسبانية:
 "Decidme cómo mi dueño, oh gentes, 

miralo por Dios, no me da su medicina". 
 وتقول الرمة العربية:

! إن سيدي يا قوم، ترى باه  يدلي على  ا -قولوا 
ه.  دوائي م
 (24الخرجة رقم )

 أ2)ي اموشح الذي يقول مطلعه: أ1)قال ابن عبادة

 ِمْن َمْوِرِد التنسيْم من ِسلِك فَاْلاِج ذي ُغروْب في قَاْل ِ 
 إن ذاقه عاطْش ُمْلَظى وجيْب أطفأ اللهيْب في الوق ِ 

 أ3)وتقول خرجته:
 من ُدْلج فاْن  ميِب ذي ناُْخ ِ  ِمْو سيدي إبراهيْم يا ْنوا

 إْن ِشئون كاِر ْش يْرياِمّي تِيْب َغْرِمّي ُأوْب أِفْرتِ 
 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا

ت مر )ُدلبحأ )نواأ من )ِمْوأ سيدي إبراهيم يا أ ب  )ف

                                                 
فمد بن ُعبادة، أبو عبد اه، امعروف بابن القزّاز، من مشاهر اأدباء الشعراء. وأكثر ما اشتهر امُه وُحِفَظ نظُمه ي أوزان -1

ة  وال عبادة بن ماء السماء امتو س د أهل اأندلس. وهو من نسج على م ه. الشاعر 422اموشحات الي كثر استعماها ع
اء حكم العامرين باأندلس )ترمته ي فوات الوفيات،الذي وضع أسس اموشحا  209 :رقم ت ت واشتهر ها وذاع صيته ي أث

ن بصدد فهو شاعر امعتصم بن صمادح، وزعموا أنه م يسبقه وشاح من معاصريه الذين  149: 2ج أ. وأما ابن القزاز الذي 
بأن له اليد  شاهدة له بالتريز والشفوف. ووصفه الصفدي ي الوايكانوا ي زمن الطوائف. ووصف ابن بسام ألفاظ توشيحه بأها 

 أ.189: 3، والواي بالوفيات، 203، ودار الطراز: 801: 2م1)راجع الذخرة، ق الطو ي اموشحات.
ليس: -2 قولة عن عدة ا ه نقل د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية،  33هذ اموشحة م  .184: 1وع
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ليس رقم-4 قولة عن عدة ا  .1:187ية ، ونقل عن ذات امصدر د.غازي ي ديوان اموشحات اأندلس414صفحة 276اموشحة م
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ون كارش يرمي وْب تي أ ب  )غرمي ا )ذي ُاِْتأ. ان )ِش
 اِفْرِتأ.
 وقراءها:

MI  سيدي إبراهيم ياNOME  منA. MI. 
VENTE. DOLCE   بNOCHE. DE  إنTI. 

A. IREME. QUIERES. NON SI   بE. 
VER. OBE. MI.GAR  

 وترمتها باإسبانية تقول:
"Dueño mío Ibrahim, oh nombre dulce, 
vente a mí de noche. Si no, si no quie-
res, iréme a ti - ! díme adónde ¡ - a 
verte".  

اها:  ومع
ّ ي الليل.  سيدي إبراهيم يا ذا ااسم العذب: أَْقِبْل إ

 اك؟.."ألق فإذا م تشأ ذهبُت إليك. ولكن أخري أين
 (25الخرجة رقم ) 

قال ابن عبادة ي اموشح اأقرع الذي يقول ي دور 
 أ4)اأول:

 َعْدُل أهِل العشِق في الهوى مردودُ 
 ليس ُكْنُه الحب  عندنا محدودْ 
 كم قتيٍل طُاال قتلْته الغياادُ 

 أ5)وتقول خرجته:
 ِشيش بَِيْس يا سيدى َكْنتا بشوْرسِ 



 
 

ان   و اإنسانية -جة جامعة جا ع الع د  ف  (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج
 
 

تاجي تاجي أمد ب  ب

 ُبكاِلْه حْمرا ضيبراي كالَوْرصِ 
:من اللغتن العربية واإسبانية يكون كوبيان ما فيها   التا

SABES. SI  يا سيديBOCA ELLO. 
BESO DE CUANTOS  مراLABRIO  

 كالورص.
 وتقول ترمتها إ اإسبانية:

"Si os vais, dueño mío, mirad que antes 
he de besaros la boquita roja, bermeja 
corro la cúrcuma". 

 العربية:وتقول ترمتها إ 
لو عرفت ياسيدي فإي أريد عدة قُبل من فمك اأمر 

 وشفاهك الي كالورص.
 (26الخرجة رقم )

 أ2)ي اموشح الذي يقول مطلعه: أ1)قال امعتمد بن عباد
 َمْن يُغْش ويَاْهُجر خلْه كيف ياُناَْعشْ 

 أ3)وتقول خرجته:
 قْلُ  إْش يحِيي ُبَكالااْه حْلو مْثل أشْ 

:فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتوبيان ما   ا
ِيي )ُبَكالّ  ْهأ حْلو مْثل )أْشأ  قْلُت إْش 

 وهي باإسبانية:
“Dije: ¡ Cómo hace revivir una boquita 
dulce como ésa !” 

                                                 
ْلك عن أبيه امعتضد، ُولد ي -1

ُ
امعتمد بن عباد: أبو القاسم امعتمد على اه، أحد أشهر ملوك الطوائف صاحب إشبيلية، ورث ام

ة  ة 431إقليم باجة س ة أغمات قرب مراكش بامغرب س ب اأدب 488ه وتوي ي مدي ه. كان شابًا، فارًسا، شاعرًا، جيًدا، 
وم ساطعة من أرباب ونوابغ القصيد من أمثال أي بكر بن عمار رفيق شبابه، وابن زيدون، وابن واأدباء؛ فاجتمع ي با طه 

اللبانة، وابن مديس الصقلي، وكان امعتمد شاعرًا جيًدا، وكانت زوجته اعتماد الرميكية شاعرة كذلك، وكانت إشبيلية حاضرة 
لي ا: شعر اأعمى التطيلي دراسة   .لية، وكتاب د. عبد الوهاب عزام: "امعتمد بن عباد"دولته. راجع كتاب

ليس رقم -2 قولة عن عدة ا  199ص:  1وأوردها الدكتور غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية ج 519ص:  347اموشحة م
ليس.  نقاً عن عدة ا
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ليس رقم -4 ، وعن ذات امصدر نقلها د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية 166صفحة  109اموشحة مأخوذة عن عدة ا

1 :190. 
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ياة. لو اللذيذ أن يهب ا  قلت: كيف هذا الفا ا
 

 (27الخرجة رقم )

  أ4)الذي يقول مطلعه: قال ابن عباد ي اموشح
 ِهْم بكأس ِجْرياااال وسامااِع أوتاااارِ 
 ا تُقْل بالاَهم  كان ما َقَضى الباري

 أ5)وتقول خرجته:
 أَْلساِم ِذ مْو حالي بُاْرقاِي حالي قد بارِ 
 كَفري يا أم ي فاْن ُك بُد ِلي رارِ 

:كوبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون    التا
أ يا )َكَفري   )ألسامأ ِذ )موأ حا )بُرقيأ حا قد بار
 أُمي فإن ُك بّد ) رارأ

 :وقراءها
 ALZAME  ذMI  حاQUE. POR  حا قد

 LLORARيا أم ي فإن ُك بد   FARE. QUEبار 
 وترمتها إ اإسبانية:

"! Sácame de cómo estoy, porque mi si-
tuación es desesperada ¡ ¿ Qué haré, 
madre? ! Ven, que voy a llorar". 

 وامع ي العربية يقول يقول:
ع يا  اي ماذا عساي أن أص ، فاليأس أض ارحم حا



 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج  اخ

! أريد أن أبكي.  أمي؟ تعا
 (28الخرجة رقم )

 أ2)ي اموشح الذي يقول مطلعه: أ1)قال ابن امعلم
 ثم أميل بتفتيِر فيخيب تقديري أرجو ااقصارا

 وتقول خرجته:
 ِبْن يا َسحارا أْلَب ِقْشَ  ُكْن بال فجوِر َكْند بِنا ِبذي ُمورِ 
 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا

ا  دب )بنأ يا سحارا )أْلَب ِقْشَت ُكْنأ بال فبحور )ك
 بدي مورأ

 وقراءها:
 ven  يا سحاراcon. Questa. alba  بال فبحور

viene. cuando.. pide amor 
 وترمتها إ اإسبانية: 

"! Ven, oh hechicero ¡ Una alba que 
tiene tan hermoso fulgor, cuando viene 
pide amor". 

اها بالعربية:  ومع
ميل حن يأي  "تعال يا ساحر، فمثل هذا الفجر ا

 يطلُب حًبا".
 (29الخرجة رقم )

قال اأصبحي )اأرديأ ي اموشح اأقرع الذي يقول 
 أ3)ي دور اأول:

 من ُيسِعد الاُمعنى بسكِب الدموعِ 
 يا صاحبي إنا أرباب اُلولوع
 كم وقفٍة وقفنا بتلك الربوع

                                                 
ليس رقم -1 ه نقل د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية ج167ص:  110نص اموشحة مأخوذ عن عدة ا  .193: 1، وع
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ليس رقم -3 قولة عن عدة ا ه نقل د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية 345صفحة  230اموشحة م  .196: 1، وع
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 أ4)وتقول خرجته:
 ُنْن ُدْرِمرّي مما أرَاي ذي َمنيانا

 َمطرانابُااْون أبو القاسْم لَفاج  ذ ي 
 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا

يانا بُونأ أبو القاسم )لفاج  )نُْن ُدْرِمري  ما أراي ذي َم
 ذ مطراناأ

 VEN MANANA. DE. RAYO. EL. 

MAMMA. DORMIR.NON وكتابتها: 
 FAZ. LA MATRNA.DE  أبو القاسم

 وترمتها باإسبانية:
"No dormiré madre. Al rayar la mañana, 
viene Abu-l-Qasim con su faz de au-
rora" 

رى "لن أنام يا أمي ح  يشرق الصبح فأ ترمتها: وتقول
 أبا القاسم بوجهه امشرق كالفجر".
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تاجي تاجي أمد ب  ب

 (30الخرجة رقم )
 أ2)ي اموشح الذي يقول مطلعه: أ1)قال ابن اللبانة

 هاايّااا َعُذولي قد خلعُ  الِعذارْ 
 عن  بيِة اإنِس وُشرِب الُعقارْ  إقصارْ ا 

 أ3)وتقول خرجته:

 يا قُاَر ُجوِني ِككِرْش بُاْون أماْر ألياااارارْ 
 لَْيَ ... ِولِيش ِدمارْ 

 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
 يا )قُرُجوي ككرش بون ألراْرأ ليت...و)لِيش ِدماْرأ

 .LLORAR. A. AMOR. BUENي ا 

                                                 
انب الشرقي من هو الوزير أبو بكر فمد بن عيسى الّداي، امعروف بابن اللبانة، أديب شاعر، فسٌن. وابن اللبانة من أهل ا-1

مان: َمَْوَأُل  الك. ومن مط ا تهى كلمة اإسام ه َََم من كواكب العصر ي أُفق ذلك الثغر اأعلى، إ م اأندلس، وَمن 
اِء السطور. ذكر ابن اأبا ال ي أث انة اأمراِء، الذي ارتضع أْخاف الدول حافلة الشطور، وَأطلع الِسْحَر ا ي  رالشعراء، ور

ة  اء املك اختياراته  507التكملة: أنه توي ميورقة س ه. ودفن إ جانب أي العرب الصقلي. وهو أحد أربعة أدار عليهم ابن س
ة وكتاب نظم املوك ي وعظ املوك وكتاب سقيط الدرر ولقيط الزهر. اقل الفت  من موشحات اأندلس. وعد  من مؤلفاته: م

ه لسان الدين بن  َقْدرًا،  "هرت َبَدايعه، وظهرت روائعه، وطلع من جو اإْحسان َبدرًا، َوَجل فيه ا طيب ي جيش التوشيح:قال ع
انتقاء  ةراقت ألفاظُُه ومعانيه، )...أ كامه ومبانيه، فجا من التوشيح الرّايق ما تا سورًا، واجُتليْت َفاِسُُه صورًا، ولُه ِشعر إجاد

ظيمها وتكييفها ي أخبار بي عباد شهدت له بالوفاء، وانتحاًا، واطلعه ي و  يفها، وأجاد ت جه الزمان خاا مع تواليف حر تص
 وقضت له من مراعاة الذمم بااستقصاء وااستيفاء، وهاك من رايق توشيحه ما يشهد بسبقه ويريك ي جو اإبداع َوميض بْرقه.

قاًدا،"امد وجاء ي قائد العقيان ابن خلكان ما نصه:  يُد الباع الفريد اانطباع، الذي ملك للمحاِسِن َمَقاًدا، وَغَدا له البديع م
تهي إ مدا وخصله، وقد يشذ فما يشرك، ويبد فما يدرك، رقى إ ما أحب ه،  ا وفضله، وأي أرقال ي بئ عن مع أي مقال ي

بو مضاربه، ظام حساًما ا ت ام كل معارض وجب ه، وتقل د ال غدا لفظه وول د غرضا ا يدانيه أحد وا يقاربه، فبدا سابًقا، و  وقطع س
ه ناعما وريقا. وقد أوردنا من ذلك ي أخبار امعتمد أعدل شاهد،  ا مطابًقا. وقد أثبت له ما تبصر له معا وشروقًا، وهصر غص مع

ا تلك احاضر وامشاهد".  ووصف
قولة عن جيش التوشيح طبعة ألن ج-2 ه نقل د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية  78ونز: اموشحة م  .229: 1وع
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قاد، اشتهر بأنه عصا اأعمى ا-4 هابذة ال لتطيلي أنه كان يقود اأعمى التطيلي، وقال ي وصفه ابن اإمام: أَحُد اأفراد، وَرأُس ا
 َصاَغْت مَُِن الِرياح ُفَْكَمًة ي نَ َهٍر َواِضِح اَأَسارِيرِ  وأنشد له قوله:

ضرة امتص اء ا لعمال، وم يفرع رفن ي أنبه اأعمال، ما يأتيه اترجم له الفتح بن خاقان ي كتابه مطمح اأنفس، وقال: أحد أب
زل إ الغرض الفسل. وترجم له ابن سعيد ي كتابه رايات امرزين  ربوة ظهور، وم يقرع باب ملك مشهور، ونكب عن امقطع ا

 وغايات امميزين. وترجم له ابن دحية ي كتابه امطرب من أشعار أهل امغرب.
ويقول لسان الدين بن ا طيب ي كتابه جيش التوشيح ي حقه: "بر ز فسبق، وأصاب امفصل وطبق، ورمى إ الغرض، فبن 
، ولزمه  وهر من العرض. اقتفى آثار أي العباس )يقصد اأعمى التطيليأ فاهتدى، وائتم به فاقتدى، واتبع غرضه واستقصا ا

 ، ، فحذا حذو جوٍم تزهر وآيات تبهر، ومعمصاحًبا ح  لقب بعصا ، واتشح برد فقر فجاء ب ، فسخر بغمر انيه وكاد يدر كشأو
. ، وامرى در  ار فيها اأوهام. وهاك من توشيحه ما نظم در  إ اأغراض سهام، 

قولة عن جيش التوشيح طبعة ألن جونز ص: -5 ه نقلها د. غازي ي ديوان اموشحات اأندل131اموشحة م  .317: 1سية ، وع

QUIERES.QUE. CORAZON  ليت...و
MAR. DE. OLAS 

 وهي باإسبانية:
"! Ay, corazón mío, que quieres buen 
amar ¡ ! Para llorar ojalá tuviese los 
ojos¡". 

 وتقول الرمة:
ب الطيب؟ ِمَ  "يا قلي، أيها العاشق ما تبغي أيها ا

 البحر...".تبكي؟ ليتك تبكي بعيون 
 (31الخرجة رقم )

يشي  أ5)ي اموشح الذي يقول مطلعه: أ4)قال ام
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ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج  اخ

 ياَمن صاَل منه الاَجْفاُن بسيِف الاَمنايهْ 
 أحبك حبااا َجاّماا فاسمْح بالتحّيه

 أ1)وتقول خرجته:
 َغريمي يا َماماا َكنو يَاْرتاُب ِد ذيهْ 

 النسيهْ ُمر ذاِمي انتظاْر ماَّماا أسري 
 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا

ME.DI  ي اMAMMA   كأنه يرتابDIA. DE 
سيه". MAMMAانتظار  MIُمر ذا   أسري ال

 تقول الرمة اإسبانية:
"Dime, oh madre: Parece que él duda 
del dia. Muero de mi esperar, madre, es-
clava del plazo". 

 تقول الرمة:
خريي يا أمي. أيرتاب ي طلعة الصبح؟ ما أمّر انتظار 

 يا أمي. أَا َكْم أُعاي من مطله".
 (32الخرجة رقم )

ي اموشح اأقرع الذي يقول ي دور  أ2)قال ابن ُرَحيم:
 أ3)اأول:

 يا نسيَم الريح إن عاُج  على ربة الُقرطِ 
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َشّرف أبو بكر فمد بن أمد بن ُرَحيم ذو الوزارتن. أديب بليغ شاعر -2

ُ
هام بن خاقان ي كتابه  الفتح من أهل بيت وزارة. قال ع

قض واإبرام، وأوضح رسم اجاملة واإكرام.  قائد العقيان: رجل الشرف سؤدًدا وعاء، واشتماا على الفضائل واستياء. استقل بال
 وذكر أنه ُغِي له هذين:

 
ُ
ّياِت ا ليِط ام اهِل وُردا   زَايلِ خليلي سرا واْربَعا ي ام

اُ رهن البابل  فإن سَأل اَأحباُب َعِي تشوًقا فقوا ترك
ويقول ابن ا طيب ي جيش التوشيح ي وصفه: "شهاب نر اإشراق وروض يانع اإبراق سحر األباب ونظم من الكام اللباب 

ود وامتداد اأيادي بأرحب ث عن امعاي ومهر وحسن أقسامه وكسا توشيحه  مع كرم طباع ومشى ي طرق ا باع نظم الفقر و
ن هاك من بدايع  ود إ أرفع س ن وقصد من ا اع اأحرار بام ار هو أوفد هم بالبقاع تار مع اصط رونًقا ووسامه رفع للطارفن م

. فح نور وبشر  توشيحه ما يروق نشر وي
ليس، موشح-3 قولة عن عدة ا هما 211وكذلك ي جيش التوشيح طبعة ألن جونز ص:  516ص:  345ة رقم اموشحة م ، وع

 .349: 1نقل د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية 
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قولة عن جيش التوشيح طبعة ألن جونز ص: -5 ه نقل د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية 220اموشحة م  .1:367، وع

 حطِ الّساِم على الش أهِدها ِمّني رَيحان 
 واعتِمْد تذكاَرها بالعهِد والااااُود  والشرطِ 
 ثم يا غيُث اسِق دارًا كنُ  أعَهُد بالّسقطِ 

 أ4)وتقول خرجته:
 نُوْن ِمْطنَكْش يا حبيبي اُن ِقُر َدنيشُ 
 الِغاَلْه رْخَصٌة َبْشَ  أُطو ُطو ِمِر فْيشُ 

: بانيةوبيان ما فيها من اللغتن العربية واإس  يكون كالتا
كشأ يا حبيي ا )ن قردنيشأ الغاله  )نون مط

 رخصٌة )بشت أُطو طُو ِمرِفيشأ
TOQUES. ME. NON  يا حبيي اDANOS. 

QUIERO. NO الغالة رخصه REHUSO. 

ME. TODO. BASTA 
 وتقول ترمتها إ العربية:

"ا تلمسي يا حبيي، ا أحب أن تؤذيي. الغاله 
ع!".رخصة، ك  فى، لست أقبل ما تص

 (33الخرجة رقم )
قال ابن رحيم ي اموشح اأقرع الذي يقول ي دور 

 أ5)اأول:
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تاجي تاجي أمد ب  ب

 َمن ِلقلبي بإدراِك الوصال 
 وْهو ِمن أوجاِله في اتصالِ 
 أي قلٍب باَجَوى الحب  صالِ 

 أ1)وتقول خرجته:
 ِكي ِفري؟ ِكي ِشْرد ِدميِب حبيِب نُْن ِتطُْلَجش ِدميبِ 
 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا

)ِكي ِفري؟ كي ِشرد دميأ ب حبيب )نن تطلجش 
 دميأ ب

 MI. SERA. QUE. FARE. QUE  بDE. 
TOLGAS. TE. NO  ب 

 وهي باإسبانية:
¿ Qué haré o qué será de mi ? ! Amigo 
mío, no te vayas de mi lado ¡ 

 وتقول الرمة:
؟ يا حبيي ا تبتعد  ع؟ كيف يكون حا "ماذا أص

."!  عي 
 (34الخرجة رقم )

 أ3)ي اموشح الذي يقول مطلعه: أ2)قال ابن الصري
 يَثي ي أهيُف الَقِد كغصِن الرّنِد كالّلهَذِم َ تال ي الُردِ 

 على الورِد كاأرقمِ 
                                                 

 .393إميليو جارثيا جومث:  انظر ا رجات الرومية ي اموشحات اأندلسية ل      -1
VÉASE LAS JARCHAS ROMANCES DE LA SERIE ÁRABE EN SU MARCO, Emilio 

García Gómez, página: 393. 
ى بن الصري رمُه اه، آيته باهرة، ومعجزته ظاهرة، عرف إحسانه، وأصاب الغرض عذب لسانه، هرت أنوار -2 الوزير أبو بكر 

وك، قق اآداب، واتساع ي اللغات وحفظ الشعر واأنساب، مدح الدول واملأقسامه فاجتليت وسطرت بدائع معانيه وتليت، مع 
ونظم على أجيادهم تلك الدرر ي السلوك، وله ي الدولة اليوسفية مدائح اختصاصه بارباها وتعلقه بأسباها، وهاك من توشيحه، 

تليه، وتصطفيه حن تقتفيه. راجع جيش التوشيح. يه حن  ت  ما 
قولة عن جيش التوشيح طبعة ألن جونز، ص: اموشحة -3 ه نقل د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية 158م  .541: 1، وع
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صب عاء وإشراف على -5 أبو بكر أمد بن مالك السرقسطي: جاء ي وصف ابن ا طيب له ي جيش التوشيح قوله: أي م
ائه ي  جاًحا وتيمًا وعلًما بغ امعارف واستياء جذوة فهمه أنفذت وأنفقت ما شاءت من الكام وأنفدت كلفت به املوك است

ها وتيقًا وأحضر  ف و الكتابة ع ها ي كماله فرَط ي التوشيح وَش افًسا ي استعماله غبة م ماً وتزي ًا وت نّور ي اإعجاز تهُ َبَساطَها 
اك  لت ه قيحه. وشعر رائق الصفات بديع اإشارة واالتفات. رَحَل إ مصر فا فيه وأخذ نفسه ي توشيحه بتوليد الكام وت

 أ4)وتقول خرجته:
 الشهِد باْن باِجمِ ُبكاَلْه كالعقِد ُدلِج ُكُم 

 حبيبي ِجي عندي أدونم أَمْنِدي ِكُهيومِ 
 وقراءها:
مأ  )ُبكالهأ بيي ح كالعقد )ُدِج ُكُمأ الش هد )بان 

دي )أدوََ أََمْدي ُكهومأ  جي ع
 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا

ELLA BOCA   كالعقدCOMO. DOLCE 
دي  VEN BESAMEالشهد   .MEحبيي جي ع

HUYO. QUE. AMANTE. ME. ADUN  

 وترمتها إ اإسبانية تقول:
Boquita de collar, dulce como la miel, 
ven, bésame. ! Amigo mío, ven a mí ¡ 
Únete a mí, amante que me huyó  

 تقول الرمة:
ي يا تعال قِبل "ثغرك الصغر كالعقد، حلو كالعسل.

ه يذهب بعيدً  حبيي، ا تعال أعطيت نفسي لعاشق ولك
 عي...".
 (35الخرجة رقم )

ي اموشح اأقرع الذي يقول ي  أ5)قال أمد بن مالك



 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج  اخ

 أ1)دور اأول:
 مالي وللاُخرِد الِعيِن َحوْتها الخُدورْ 
 تُغِري بظُلمي وتُغريني بظلم الثغورْ 
 وا ماُجيَر فُيعديني إذا ما تجورْ 

 أ2)خرجته:وتقول 
 يا َمّم ِشُن ِليش اِلجّنْه التسمَرىْ 

 تَِرْيِدي َخْمري من جعفْر عسى َشنااَرىْ 
 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا

ِّْه  DEJA. NO. SI. MAMMAيا   DEا

TRAE MORRE ENTONCES  مري من
 SANAREجعفر عسى 

 وترمتها إ اإسبانية تقول:
“¡ Ay, madre ! Si no deja la locura altura 
si no remite, moriré. Traed mi vino de 
casa del hayib tal vez sanaré”. 

                                                 
اد ذلك الفط د ر وأغوار وله نظر ي العلم الفلسفي إربًا فيه على مَباريه وجاريه وكان أبو أبو الوليد الوزير قأنوار وتارجت به أ

سية فتقلد هما رئاسة الشرف والوزارة، ومل أعباء املك به وأوزار  ه سرقسطة قاعدة الثغر اأعلى إ ُمرسية وبل انتقل من موط
  فَلكها، وهاك من توشيحه ما ترتشفه َلَعَسا وتتمّا بلعّل وعسى.واستدعى من مراكش حضرة ملكها وطلع بدرًا ي

قولة عن جيش التوشيح طبعة ألن جونز، ص: -1 ه نقل د. غازي ي ديوان اموشحات اأندلسية 264اموشحة م  .53: 2، وع
 ي البحث. 17جدير بالذكر بأن هذ ا رجة وردت ي موشحة ابن رافع رأسه، اموشحة: -2
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م.أ من أكابر اأئمة الذين أفرغوا جهدهم ي 1350-1282ه=750-681امه أبو عثمان سعد بن أمد بن ليون التجيي )-3

ها. وتوي فيها شهيًدا بالطاعون. له  صح من علماء اأندلس، وأدبائها امقدمن. ولد بامرية ونشأ ها وم  رج م الزهد والعلم وال
افظأ ي امواعظ، و) ها كتاب )كمال ا دسةأ و)الفاحةأ وم ها ي )اه ف، م كم، وأكثر من مئة مص )مح أنداء الدمأ ي ا

صف -السحر من روح الشعر اب الفهري الشهيد، ي خزانة الرباط )ال خأ اختصر به كتاب روح الشعر حمد بن أمد بن ا
خبة العليا من أدب الدين والدنيا  1212الثاي من  دي، خأ ع-طأ اختصر به كتاب اماوردي، )اإنالة العلمية-كتايأ و)ال
ه رسالة ي أحوال فقراء الصوفية امتجددين، لعلي بن عبد اه الششري وصحح بعض ما فيه من اأحاديث وفسر امبهم اختصر ب

من معانيه. و)اأبيات امهذبة ي امعاي امقربةأ و)نصائح اأحباب وصحائح اآدابأ و)بغية اموانس من هجة اجالس وأنس 
دي وي القروين، انت-اجالس قا من )هجة اجالسأ ابن عبد الر. واختصر كثرًا من الكتب. وشعر كله حكم وعظات، خأ ع

ة امتأدبن. راجع: نفح الطيب  وهو غر ابن لبون، أبو عيسى لبون بن عبد العزيز بن لبون. 289: 3وفيه كثر ما هو دائر على ألس
ليس طبعة ألن جونز، موشحة رق-4 قولة عن عدة ا ه نقل د. غازي ي ديوان اموشحات 422، ص: 281م اموشحة م ، وع

 .429: 2اأندلسية 
 .22جدير بالذكر القول بأن هذ ا رجة وردت ي موشحة للخباز، انظر البحث اموشحة: -5
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 وترمتها إ العربية:
زن. أحضري  "يا أمي، سأموت إذا م أشف من ا

 مري من جعفر لعل فيها شفائي...".
 (36الخرجة رقم )

 أ4)الذي يقول مطلعه:ي اموشح  أ3)قال ابن ليون:
 ُقْل كيف حاُل القلوب إذ طُبع  كالِغراضِ 
 فما يفارِْقن َسهما من العيوِن الاِمراضَ 

 أ5)وتقول خرجته:
 يا َماماّا مْو الحبيِب بيْش إُن َمْس ُتر نَراضِ 
 غاْر كفِرْي يا ماَّماا ُنْن ِبْجياُل اِشراضِ 
:يوبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية   كون كالتا

بيب  mi Mammaيا   Tornara masإن  vesا
 beso no mamma elloيا  fare que garض 

 اشراض.



 
 

ان   و اإنسانية -جة جامعة جا ع الع د  ف  (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج
 
 

تاجي تاجي أمد ب  ب

 وتقول الرمة اإسبانية:
"Madre, mi amigo se va y no tornará 
más. Dime qué haré, madre: ¿ no me de-
jará (siquiera) un besito?".  

 وتقول الرمة إ العربية:
حبيي يا أمي، سيمضي ولن يعود ثانية. ماذا عساي 

ع يا أمي وم يزودي بقبلة؟.  أن أص
 (37الخرجة رقم )

 أ1)ي اموشح الذي يقول مطلعه: قال وشاح جهول
 انظُْر إلى البدِر َتح  الَحَلكِ 
 ِمن اأِزرْ طاِلًعا على فَاَلكِ 

 أ2)وتقول خرجته:
 الَحَركِ  إشَ  الرقيْع َماماا إْش َ 

 ِبي َهم قَاْهَرْ انن بيدو او الَفَنكِ 

 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
Este  الرقيعmamá está  رك ي هم قهَر  no noا

puedo ك  أو الف
 وهي باإسبانية:

Este desvergonzado, madre este alboro-
tado me toma (o me ataca) por fuerza, y 
no veo yo el porvenir".  

 وترمتها إ العربية تقول:

، ا أستطيع  رك، ي هم قهر هذا الرقيع يا أمي، هذا ا
ك.  الف
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ليس.  عن عدة ا
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ليس رقم -5 قولة عن عدة ا  621ص:  2اأندلسية جوأوردها الدكتور غازي ي ديوان اموشحات  238صفحة  157اموشحة م

ليس.  نقاً عن عدة ا

 (38الخرجة رقم )
ي اموشح اأقرع الذي يقول ي دور  قال وشاح جهول

 أ3)اأول:
 َمن لي بمن َسباني وزاَدني َغَرامْ 
 َخلعُ  من ِعناني في حب ه َفَدامْ 
 َعدلُ  لو جفاني صبرُت للسقامْ 

 أ4)وتقول خرجته:
 أماُن ياا حبيبي الوحش ِم ُن ِفزاشْ 

 بُوْن باَج ما ُبكاَلْه أوِش ِك ُت ُن يراشْ 

:كوبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون    التا
 mi no besas ven mi أمان يا حبيي الوحش.

besa boca ella  أوse que tu no iras 
 وتقول ترمتها إ اإسبانية:

"! Merced, amigo mío No te dejarás 
Ven, besa mi boquita: yo sé que no te 
irás"¡. 

 وترمتها إ العربية تقول:
ري، تعاَل وقِبل ثغأمان يا حبيي، ا تدعي وحدي، 

 ويقيي أن تبقى وا تذهب وتدعي.
 (39الخرجة رقم )

 أ5)ي اموشح الذي يقول مطلعه:قال وشاح جهول 
 بَزْعِمهُم َغيبوْك وبين الَحشا َخالااُفوكْ 
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ية ي اموشحا اأندلسية جا اأعج  اخ

 أ1)وتقول خرجته:
 ِشي كيرْش ُكاُم بُوُن ِميْب بِياِجم

 إذا النْظم ُذوْك ِبكاَلْة ذا َحّب الُملوكْ 
 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا

Si quieres como buen amí  بbesame  إذا
لوكْ  ذا َحب   boca ellaالّْظم ذوك 

ُ
 ام

 وترمتها إ اإسبانية:
" Si quieres como bueno a mí ven mi 

boquita esta a besar, que es de cerezas 
 :متها إ العربيةوتر 

إذا أردت مي خرًا، فقِبل من نظم ثغري فميه كحب 
 .املوك

 (40الخرجة رقم )
 أ2)ي اموشح الذي يقول مطلعه: قال وشاح جهول

ُلُك الُجيوِب قد َحوْيَن أِهلهْ   أفاْ
َلهْ   ما لَاهن ُقْطُب وْهي للَوَرى ِقباْ

 أ3)وتقول خرجته:
 َماماّا أْي حبيبي ُشْلُجما َله َشْقِر لهْ 

 الُقِول أْلُب والبكاله َحْمرِلهْ 
 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا

.Mamma  أي حبيي شلجمانello  شفر
ello.Alba.cuello. el .وال Boca.ella  مر

ella 
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ليس.  نقاً عن عدة ا
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 وهي باإسبانية تقول:
!Madre, qué amigo Bajo la guedejuela 
rubita, el cuello albo y la boquita 

coloradita¡  
 وترمتها:

يد، أحيمر الثغر مة، ناصع ا  حبيي يا أمي، أشيقر ا
 (41الخرجة رقم )

 أ4)ي اموشح الذي يقول مطلعه:وقال وشاح جهول 
 ينُ قَاْلَبُه اْلُحاااوُر العِ أي َعْيٍش يَالَاذ َمْحاااُزون َسَلبْ  

 أ5)وتقول خرجته:
 ُكُم ِس ِفْلياااُوُل أْلِيُنو ُنون َمْش أُذْرمش أِمْو شينو  

 :وبيان ما فيها من اللغتن العربية واإسبانية يكون كالتا
Com si  ِفْلي   ُوُل أْلِيُو نُونmas duermes a mí 

seno 
 وباإسبانية:

Como si fueras hijito ajeno ya no duer-
mes más en mi seno 

 وترمُتها تقول:
 "وكأنك ابني الذي تبنيته، فما عدت تنام في حضني".

 (42الخرجة رقم )
 ي اموشح اأقرع الذي يقول ي دور وقال وشاح جهول

 أ6)اأول:
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تاجي تاجي أمد ب  ب

 أَباَح ِحَمى الصب  
 ذو التماِم في الُحب  
 َفَظل من الَكْربِ 

 ُلب   يَِهياُم ِبَا 
 أ1)وتقول خرجته:

 رَُخا َمش كن الشامش مراَدش كم اللزمش
 افوطش كم اللنجش كمال ش ذ المش

 وترمتها إ اإسبانية:
“Me tomas o te apoderas de mí, me ata-
cas con tetas marcidas con mordiscos 
agudas como lanzas, quemantes de lla-
mas”. 

 ومع ا رجة يقول:
 نهدي، وتجرحه، وتلهبه، تجمش

 بمص يلدغني، فيبدو حاًدا كسنان رمح ملتهب.

 (43الخرجة رقم )

 ي اموشح اأقرع الذي يقول ي دور وقال وشاح جهول
 أ2)اأول:

 لو أنَصف محبوبي
 وَجااَد بَمْرُغوبي
 َوَلْم يَاْرَض تَاْعذيبي

 أ3)وتقول خرجته:
 كتال  ِماي ما الاثَمْه ككري ما ألامهْ 

Alma.mi.me.Quitar. Que. Alma.mi.me. 
Quitar  

 
                                                 

ليس.  عدة ا
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García Gómez, página: 185. 

 وترمتها إ اإسبانية:
"Que me quita mi alma ! / Que me arre-
bata mi alma ! (o: ! Que se me va mi 
alma !).  

 ويقول مع ا رجة:
 لقد امتص ثغري، وسلبي روحي.

 المصادر والمراجع 
 مصادر ومراجع باللغة العربية -أوا 

زيرة،  ريي: الذخرة ي فاسن أهل ا ابن بسام الش
 .م1979قيق إحسان عباس، بروت 

مامة ي األفة واآاف  ابن حزم اأندلسي: طوق ا
 م.1980قيق الطاهر مكي دار امعارف 

قيق إحسان عباس،  ابن خلكان: وفيات اأعيان، 
 م.1978بروت 

قه ر الطرف حقامقتطف من أزاه ابن سعيد اأندلسي:
ن اهيئة امصرية  في حس  م.1984سيد ح

قيق شوقي ضيف، دار - امغرب ي ُحلى امغرب، 
 م.1978امعارف 

اء املك: قيق  ابن س دار الطراز ي عمل اموشحات 
 جودت الركاي.

ي،  قيق فدريكو كوري ابن قزمان: ديوان ابن قزمان، 
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 .مدريد، إسبانياامعهد اإسباي العري للثقافة 

ظور:  .لسان العرب، دار امعارف ابن م

قيق  ديوان اأعمى التطيلي أبو جعفر أمد بن عبداه:
 م.1989إحسان عباس، بروت 

قيق ودراسة بلتاجي أمد - ديوان اأعمى التطيلي 
دسة   م.2010بلتاجي مكتبات اه

ثيا: مة تاريخ الفكر اأندلسي، تر  أال جونثالث بال
هضة القاهرة   م.1955حسن مؤنس م ال

شعر اأعمى التطيلي دراسة  بلتاجي أمد بلتاجي:
دسة، السعودية   م.2011ليلية، مكتبات اه

ليلية، مكتبات - موشحات اأعمى التطيلي دراسة 
دسة، السعودية   م.2010اه

موسوعة أدب دولة اإسام ي اأندلس، مكتبات -
دسة، السعودية   م.2010اه

دسة، - دراسات ي اأدب امقارن، مكتبات اه
 م.2010السعودية 

ي اأدب اأندلسي، دار امعارف،  جودت الركاي:
 م.1980القاهرة، 

خر الدين الزركلي، اأعام، دار العلم للماين، 
 م.1984، 6بروت، ط

شأة  سيد غازي: ديوان اموشحات اأندلسية، م
درية   .م1979امعارف، اأسك

امعية، - ي أصول التوشيح، مؤسسة الثقافة ا
درية   م.1976اإسك

الزجل ي اأندلس، معهد الدراسات  عبدالعزيز اأهواي:
 م.1975العربية العامية 

امعجم الوسيط، إشراف إبراهيم  جمع اللغة العربية:
 م.1960مصطفى وآخرين، مصر 

اي: قيق، ديوان اموشحات اأندلسية،  فمد زكريا ع
مستدرك يتضمن نصوًصا تُ ْشر أول مرة نقًا عن 
درية  امعية، اإسك اء، دار امعرفة ا الروضة الغ

 م.1984

اموشحات اأندلسية، سلسلة عام امعرفة، الكويت، -
 م.1980

دراسات ي اأدب امقارن، مكتبات  فمود علي مكي:
دسة، السعودية   م.2013اه

ام ي اأندلس، مكتبات موسوعة أدب دولة اإس-
دسة، السعودية   م.2010اه

 م.1974فن التوشيح، بروت  مصطفى عوض الكرم:

قيق إحسان عباس، امقري التلمساي:  نفح الطيب، 
 م.1986بروت 
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The Kherjat In Andalusian Muwashat 

 
B. A. Beltagy 

Faculty of art - Jazan university-KSA. 

 
Abstract 

Represent aroused Andalusian heritage moral of the Andalusians had long for-
gotten, that highlighted by light German Martin Hartmann pilot studies art mu-
washah in his book "Poetry League," which singled out first section of the over-
printed, and the collection of a large number of stanzas Andalusian transp-orted 
Moroccan different sources and Levantine. The Hartmann believes that stanzas, 
in terms of its music, not only to consecrate phenomenon Altzmat (com-mitment 
rhyming inside the house) in the classical Arabic poems (old), and developed 
into a music system in the base whole muwashah. 

 
Keywords: Andalusian Muwashahat, Kherjat Aloagamah, Spanish, Julian Ri-

vera Taraju Julián Ribera, a. T. Nickel A.R. Nykl. 

 E-mail: beltagui62@hotmail.com  -ردمد: 

B. A. Beltagy 
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و العن د عبد اه م  عاء 

ة معاير تطبيق واقع كا حوك ى وانعكاساها الش جود   مستو  ع
اجعي اإفصاح والشفافية بالقوائم امالية امنشور   من وج ة ني م

 احسابا ومست دمي القوائم امالية
ى ميدانية دراسة" ا  بي ة ع  السعودية" اأع

 
 عاء محمد عبد اه ملو العين

 المملكة العربية السعودية. -اأمير سطام جامعة  –ادارة ااعمال  كلية  -قسم المحاسبة 
 

Q 
واقع تطبيق ومارسة حوكمة الشركات ي بيئة اأعمال السعودية من خال التعرف ا تسليط الضوء على هذ الدراسة  هدفت 

دية بتطبيق ضوابط ومعاير حوكمة الشركات  على سابات، كما هدفت الدراسمستوى االتزام وا ة  من وجهة نظر مراجعي ا
سابات ومستخدمي القوائم امالية حول كذلك ا التعرف على  فافية بالقوائم اإفصاح والشجودة مستوى وجهي نظر مراجعي ا

شورة هج الوصفي التحليليي ظل حوكمة الشركات.  امالية ام قيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على ام كما   ،ومن أجل 
تن و ) ،ملت الدراسة عي سابات حيث بلغ عددهم  ة مراجعي ا  وهي مثل ما نسبته ،أ مراجعاً 96تكونت اأو من عي

و )  ،أ من اجتمع اأصلي47.5%) ة الدراسة الثانية من مستخدمي القوائم امالية حيث بلغ عددهم  أ 139كما تكونت عي
تائج أمها: مستخدما للقوائم امالية. اك التزام وجدية ي تطبيق  توصلت الدراسة إ عدد من ال معاير حوكمة ضوابط و أن ه

اك ي بيئة اأعمال السعودي الشركات سابات. كما توصلت الدراسة كذلك ا أن ه ذات دالة  فروقة من وجهة نظر مراجعي ا
سابات ومستخدمي القوائم امالية حول مستوى  قوائم امالية اإفصاح والشفافية بالجودة إحصائية بن وجهي نظر مراجعي ا

شورة سابات حيث كانت هذ الفروق لصاح مراجعي الشركات،ي ظل حوكمة  ام  .ا
 

 . اافصاح، الشفافية حوكمة الشركات، ،اإفصاح احاسي :الكلمات الدالة
 

 اإطاار العاام للبحاث
 :أوًا: المقدماة

لقد أصبح من الواضح للعديد من أصحاب 
ع مسببات  امصاح أن اأساليب التقليدية امتبعة م
اأزمات والفضائح امالية باءت بالفشل الذريع ، والدليل 

الشركات ي العام خاصة  ىعلى ذلك هو اهيار كر 
 ،أEnronشركة ) تلك امدرجة ي أسواق رأس امال مثل

أو كتلك الشركات الي فشلت أسباب مالية أو تدقيقية 
أ World Comأ و)Health Southة )مثل شرك

هات إ  -أ Tycoو) اأمر الذي دعا العديد من ا

إجراء دراسات معمقة للوقوف على اأسباب الي 
عل من ول ،حالت بن استمرارية هذ الشركات واهيارها

أهم نتائج هذ الدراسات هو افتقار هذ الشركات 
ا يدة إدارها سواء أكانت من ال  ،داريةحية اإللقواعد ا

ظيمية أم امالية ،أم القانونية ا اأمر الذي حد ،أم الت
 جموعة من امعاير  أن تضعبامؤسسات امالية الدولية إ

والقواعد الي تكفل حسن اأداء، وتوفر الرقابة القوية 
وان  ت ع  أو Corporate Governanceوذلك 

 "حوكمة الشركات".
وما ا شك فيه أن حوكمة الشركات أصبحت من 

 maloain@yahoo.com :البريد االكتروني  -ردمد: 

mailto:?????%20?%20???????%20???????%20????????%20%20%20beltagui62@hotmail.com
mailto:?????%20?%20???????%20???????%20????????%20%20%20beltagui62@hotmail.com


 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

كا وانعكاساها ة الش  .........واقع تطبيق معاير حوك

كما أها أصبحت من   ،إحدى متطلبات اإدارة الرشيدة
 اإداري من اإصاح عمليات استكمال آليات إحدى

 والوضوح والشفافية العدالة مبادئ تعزيز خال

ديد وامساءلة، وامراقبة واإفصاح، امسؤوليات  و
ديد يساهم  ما بوضوح، اأطراف كافة بن العاقات و

قيق   رسالتها إ والوصول امؤسسة وأهداف رؤيةي 

شودة،  .بشكل كفء مواردها استغال يضمن وما ام
طلق أمية فإن وعليه  توفر أها من حوكمة الشركات ت

 امستقبلي واأداء امؤسسي للتطوير وقواعد أساساً 

الشركات كأوعية استثمارية  ي الثقة وتعزيز دعم هدف
ها من جهة امسامن أموال  امسامة من ولتمكي

اح بكفاءة اً  بدور أعماها والذي يعتر تطوير ي و رك
مية أركان من أساسياً   من وااجتماعية ااقتصادية الت

ظمت فعلى امستوى الدو تب ثانية. جهة ة التعاون م
وكمة، مية ااهتمام مبادئ ومعاير ا  ااقتصادي والت
حيث أصدرت جموعة من امبادئ وامعاير الي تعزز 
وكمة، وقد م  التزام امؤسسات بتطبيق متطلبات ا
قد الدو  دوق ال ك الدو وص اعتمادها من قبل الب

 ,OECD. )2004م وم تعديلها عام 1999عام 

2004, PP.1-66ة بازل معاير أ. كما ت ت  ب
مية للحوكمة حيث  ظمة التعاون ااقتصادي والت م

وكمة 1999أصدرت وثيقة ي سبتمر  م حول "تعزيز ا
ت جموعة من امبادئ  ظمات امصرفية" تضم ي ام
سامت بدرجة كبرة بتعزيز مبادئ اإفصاح والشفافية 

ديد العاقات وامسؤوليات.  و
عودي السوق الس فلم يكن لي،احأما على الصعيد 

بعيدا عن هذ اأوضاع، حيث بادرت هيئة السوق امالية 
بإصدار مشروع ائحة حوكمة الشركات ي 

م لضمان أفضل 12/11/2006 -ه 21/10/1427
وكمة إدارة الشركات امدرجة ي السوق  مارسات ا
 والي تكفل ماية حقوق امسامن وأصحاب امصاح.

 :مشكلة البحثثانيا: 
يتضح ما سبق أن اهيار الكثر من الوحدات 
ااقتصادية قد أدى إ ضياع حقوق أصحاب امصاح 

الين، كما أدى امستثمرينها وبصفه خاصة  إ فقد  ا
ثقة مستخدمي القوائم امالية ي امعلومات امالية وغر 

شورة. ها القوائم امالية ام  امالية الي تتضم
ا مكن التعبر عن مشكلة البحث من  ومن ه

 خال التساؤات التالية:
االتزام وا دي ة بتطبيق ض              وابط ومع اير م ا م دى  .1

 ؟اأعمال السعودية ي بيئةحوكمة الشركات 

اإفص       اح والش       فافية بالقوائم امالية جودة  مدى ما .2
ش     ورة   قبس     و  امدرجة العامة امس     امة للش     ركاتام
 ؟السعودي ي ظل حوكمة الشركات امالية اأوراق

جوهر مش  كلة  هوهذ التس  اؤات  ىواإجابة عل
اول الباحث دراس              تها اس              تخاص  بحثال الي 

تائج وفاولة الوقوف على بعض التوصيات الي مكن  ال
ها ي اجال التطبيقي.  ااستفادة م

 :ثالثاً: أهداف البحث
حو  مكن للب   اح   ث عرض أه   داف ال   دراس                ة على ال

:  التا

دية .1  معاير يقبتطب التعرف على مس      توى االتزام وا
وذلك من خال تس    ليط الض    وء  الش    ركات حوكمة

 على احاور التالية: 
 .هيكل املكية وحقوق امسامن -

 .الشفافية امالية واإفصاح عن امعلومات -
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و العن د عبد اه م  عاء 

ظيمي       ة  - هيك       ل جلس اإدارة واإجراءات الت
 .والقانونية

ع  ل  ى وج  ه       ات ن  ظ  ر ك       ل م  ن م  راج  ع  ي  ال  ت  ع  رف .2
س  ابات ومس  تخدمي القوائم امالية حول مس  توى  ا

ش      ورةجودة   اإفص      اح والش      فافية بالقوائم امالية ام
 اأوراق بس       وق امدرجة العامة امس       امة للش       ركات

 .السعودي ي ظل حوكمة الشركات امالية
 :أهمية البحث رابعاً:

الية من  بع أمية الدراس  ة ا ق الفعال أمية التطبيت
وكم  ة ي بيئ  ة اأعم  ال الس              عودي  ة  مب  ادئ وقواع  د ا
متمثلة بالش       ركات امس       امة العامة امدرجة ي الس       وق 
اما الس  عودي، خاص  ة وأن التجارب اأخرة ي العام 
وكمة له انعكاسات  أظهرت أن ضعف االتزام مبادئ ا

االتزام  فإنوآثار خطرة على ااقتص      اد القومي، وعليه 
وكمة س  وف يس  اهم ي زيادة مس  توى  بتطبيق مبادئ ا
ش    ورة، وهو  جودة اافص    اح والش    فافية للقوائم امالية ام
عكس على قرارات مس          تخدمي  اأمر الذي س          وف ي
ش يط الس وق  القوائم امالية وأص حاب امص اح وبالتا ت

 اما وااقتصاد السعودي.
  بحث:خامسا: منهج ال

 فض   لأ ووص   واً  الس   ابقة البحث أهداف قيقاً 
 وكمةح معاير تطبيق لرص           د واقع والطرق اأس           اليب
 اإفص      اح جودة مس      توى على وانعكاس      اها الش      ركات
ش    ورة، امالية بالقوائم والش    فافية  س    وف احثالب فإن ام

اهج على يعتمد  :التالية العلمية ام
هج -  راءواس     تق دراس     ة هدف وذلك ااس     تقرائي: ام

هايت الي الس    ابقة والدراس    ات الكتابات بعض  ض    م
 وكيفية ،البحث موض         وع وامتعلقة احاس         ي الفكر

ها ااستفادة ة ي م  البحث. مشكلة معا
هج -  اماتإس      ه بن امقارنة هدف وذلك: امقارن ام

 لوقوفل البحث موضوع امتصلة اأخرى الدراسات
تائج على  اس         تفادةا وكيفية إليها توص         لت الي ال
ها  .البحث مشكلة على التغلب ي م

هج -  ليلو وتفس         ر لوص         ف وذلك: الوص         في ام
 الباحث ها يقوم سوف الي التطبيقية الدراسة نتائج

 ن ت       ائج م ن وال ت ح ق ق ال ب ح       ث ف روض اخ ت ب       ار
 ااختبار.

 :أسلوب جمع البياناتسادسا: 
از إ   اعتم   د الب   اح   ث ي عملي   ة مع البي   ان   ات 

انب  ظري لا العديد من امص              ادر  لدراس              ة على ال
بي     ة ك     الكت     ب  واأدبي     ات وال     دوري     ات العربي     ة واأج

ش    ورات ا اص    ة بية وث امؤمرات العر فض    ا عن  ،وام
بي   ة ش              بك   ة  ،الرس                ائ   ل واأط   اريح ا   امعي   ة ،واأج

ن  ب وفيم  ا يتعلق ب  ا  ا امعلوم  ات ال  دولي  ة )اانرن  تأ.
بانة احث على أداة ااس تاميداي للدراس ة فقد اعتمد الب

للتعرف على مس              توى االتزام وا  دي  ة بتطبيق مب  ادئ 
حوكمة الش       ركات ي بيئة اأعمال الس       عودية، فض       ا 
التعرف على مستوى جودة اافصاح والشفافية بالقوائم 

شورة ي ظل حوكمة الشركات.  امالية ام
 :أساليب المعالجة اإحصائيةسابعا: 

لي  ل ااس              تب  ان  ة ملق  د ق  ام الب  اح  ث بتفري ن غ و
 Statistical) أو SPSS خ  ال ب  رن       ام  ج ال                              

package for social sciences)"  ا            زم
، كما م ااعتماد على "اإحص        ائية للعلوم ااجتماعية

عدد من ااس         اليب اإحص         ائية لتحليل البيانات مثل 
سب امئوية والتكرارات، معامل ارتباط برسون لقياس  ال
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صدق الفقرات، اختبار ألفا كرونباخ معرفة ثبات فقرات 
 tااس             تبانة، معادلة س             برمان براون للثبات، اختبار 

، One sample T testواح   دة العي   ة المتوس              ط 
تن مستقلتن. tاختبار   للفرق بن متوسطي عي

 اإطار النظري والدراسات السابقة
 :سعوديةلحوكمة الشركات وأهمية تطبيقها في البيئة ا

اس    تحوذ مص    طلح حوكمة الش    ركات على اهتمام 
متزايد ي أدبيات الفكر احاسي، حيث تتواكب مبادئ 
اجة امتزايدة إ اإفص              اح  حوكمة الش              ركات مع ا
والش       فافية ي الش       ركات امس       امة، خاص       ة بعد تزايد 

اول سوف حاات اإفاس ي اآونة اأخرة. لذلك 
دد أبعاد حوكمة الباحث الوص              ول  مفه              وم شامل 

اهات التالية:  الشركات من خال اا
ااتجا اأول: مفهاوم حوكمة الشركات لدى 

 المنظمات الدولية والمهنية:
 Cadburyي امملك   ة امتح   دة ص                در تقرير 

Report  وانب امالية 1992ي عام وان "ا ت ع م 
 Report of The"        وك        م        ة الش                     رك        ات" 

Committee on The Financial Aspects 
Corporate Governance"  وق    د أوض              ح ه    ذا

التقرير مفهوم حوكمة الش              ركات بأنه: "نظام متكامل 
للرقابة يتضمن نواحي مالية وأخرى غر مالية، ويتم عن 
طريق      ه إدارة الش              رك      ة وتوجيهه      ا والرق      اب      ة عليه      ا" 

(Cadbury Committee, 1992, P.15).  وي
ور ي مفهوم حوكمة الش     ركات م حدث تط1999عام 

مية  ظمة التعاون ااقتص            ادي والت حيث أص            درت م
(OECD)  تقريرًا يتض  من جموعة من القواعد وامبادئ

دد أفضل اممارسات اإدارية وامالية ي الشركات  الي 
 Principles of Corporate"        ت ع                وان 

Governance" وق       د أش                    ار ذل       ك ال      ت      ق      ري      ر 
(OECD,1999, P.11)  إ أن حوكمة الش           ركات

تتضمن "جموعة من العاقات بن إدارة الشركة وجلس 
اإدارة وامس          امن واأطراف اأخرى ذات امص          لحة 
داخل الشركة، متضمًا ذلك هيكل اأه داف اموضوعة 
قيق تلك اأه                  داف مع  من قبل الش    ركة، ووس    ائل 
رقابة فددة ومس      تمرة اأداء". كما أش      ارت مؤس      س      ة 

 ,IFC)م 1999ع       ام  (IFC)لتموي       ل ال       دولي       ة ا

1999, P.8) عبارة عن  يإ أن حوكمة الش      ركات ه
ظيمية واأعراف واممارس              ات الي  "كافة القواعد الت
مكن من إض          افة قيمة طويلة اأجل للمس          امن، مع 
ها ي الوقت نفسه للقيم ااجتماعية وجذب رأس  تضم

". يامال البشر   واما
مفهاوم حوكماة الشركات لدى  :انيااتجا الث
 الباحثين:

اولت مفهوم  اك العديد من الدراس              ات الي ت ه
 ،حوكمة الش    ركات س    واء كان ي جال اأدب احاس    ي

من وجهات نظر ، وذلك أم ي جال اإدارة وااقتص       اد
اول الباحث إلقاء الض   وء على بعض  ختلفة، وس   وف 

 :تلك الدراسات كما يلي
أ أن ه      اك م      دخلن لتعريف حوكم      ة Clerpيرى )

ن، الشركات ما )  :أ484ص، 2003حس
مدخل امس    اهم وهو يهتم بتعظيم  المدخل اأول: -

ية.  حقوق امسامن مثلة ي الر

م   دخ   ل اأطراف امتع   ددة ذات  الماادخاال الثاااني: -
ن،  العاقة بالش              ركة مثل امديرين، العماء، الدائ

ويهتم ه     ذا ام     دخ     ل العم     ال واأطراف اأخرى، 
دخل وطبًقا هذا ام ،بتحقيق مص  اح هؤاء اأطراف
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شأة. وكمة تعكس موذًجا لرقابة ام  فإن هياكل ا
 Dewing. I & Russe. L, 2003) أم       ا

p.355-359)  فيعرف  ان حوكم  ة الش              رك  ات على أه  ا
وافز الي مكن من خاه    ا  "جموع    ة من القواع    د وا

ية وقتوجيه ورقابة إدارة الش    ر  يمة كة من أجل تعظيم الر
س       بة للمس       امن". أما  ش       أة على امدى الطويل بال ام
ظر للحوكمة اس              راتيجًيا على أها "إطار  )زغلولأ في
مرجعي يتض              من هيك    ل وعملي    ات جلس اإدارة ي 
عاقت    ه ب    اأطراف اأخرى ذات العاق    ة، ويقوم على 

، يةاس راتيجاأدوار من عملية الوكالة ومارس ات القيادة 
ظيمات اأعمال"  افس     ية لت ويهدف إ دعم القدرة الت

من خال العرض الس     ابق  أ.15، ص2006)زغلول، 
مكن للباحث وض      ع مفهوم  ،مفهوم حوكمة الش      ركات

اًدا للمفاهيم الس   ابقة من  وكمة الش   ركات اس   ت ش   امل 
ظام معلومات يتض  من  وكمة الش  ركات ك ظر  خال ال

انن واللوائح والعاق    ات الي يتم من جموع    ة من القو 
خاها إدارة الشركة ورقابتها على أعلى مستوى، وتعمل 
قيق التوازن بن ك     اف     ة اأطراف امتع     امل     ة مع  على 
فيذية للش             ركة وجلس إدارها  ش             أة مثل اإدارة الت ام
وامس   امن،... وغرما من أص   حاب امص   لحة ي إطار 

عكس على تأكيد اإفصاح من القواعد اأخاقية،  ما ي
والش    فافية وامس    اءلة بالش    ركة وتعظيم ثروات امس    امن 
على امدى الطويل، مع مراعاة مصاح اأطراف اأخرى 
امختلف  ة فض              ًا عن دوره  ا ي ا  د من امخ  اطر الي 

شأة.  تواجه ام
، ص 2006عبد العال، ) أهااااااااداف حوكمة الشركات

 ,Thomes A. and Wileyأ 14-12ص 

2007, PP.1-(2): 

ها  حوكمة الش         ركات ليس         ت هدفًا ي حد ذاها، ولك
ة، يس     عى لتحقيقها أص     حاب  أداة لتحقيق أغراض معي
امصاح وامهتمن بتطبيقها، ومن أهم هذ اأه داف ما 

 يلي:
قيق العدالة والش    فافية ي كافة معامات الش    ركة،  .1

د م اوتدعيم إجراءات احاس              بة وامراجعة، ومن 
زاف موارد  من فرص الفس    اد الي قد تؤدي إ اس    ت
افس             ية وبالتا عزوف  الش             ركة وتآكل قدرها الت

ها.  امستثمرين ع

هيكلة العاقات واأدوار بن ختلف اأطراف ذات  .2
قوق  ديد وتوزيع ا العاقة بالش              ركة من خال 

هم.  وامسئوليات بي

صول على التمو  .3 امساعدة الشركة ي ا سب، يل ام
بؤ بامخاطر امتوقعة.  والت

تقوم أداء اإدارة العليا وتعزيز امس          اءلة ورفع درجة  .4
 الثقة فيها.

افس   ة، وزيادة قيمتها  .5 س   ن قدرة الش   ركات على ام
 على مدار اأجل الطويل.

احافظة على اأص              ول امملوكة للش              ركة، وذلك  .6
يز ز ماية حقوق امس  امن، وأص  حاب امص  اح وتع

 دورهم ي مراقبة أداء الشركة.

اكمة أداء الش              ركة،  .7 امراجعة والتعديل للقوانن ا
ياد وااستقالية.  ورفع درجة اموضوعية وا

وض              ع اأنظم   ة الكفيل   ة بتج   ب أو تقلي   ل الغش  .8
 وتضارب امصاح والتصرفات غر القانونية.

تفعي   ل أنظم   ة الرق   اب   ة الفع   ال   ة على أداء الوح   دات  .9
 دية، وتدعيم امساءلة احاسبية ها.ااقتصا
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 مبادئ حوكمة الشركات:
وكم  ة الش              رك  ات مكن  ا يوج  د نظ  ام موح  د 
هت  تطبيقه ي ميع الدول وميع الش        ركات، لذلك ا
ظم    ة التع    اون  ظم    ات ال    دولي    ة مث    ل م الع    دي    د من ام

مي  ة  والب  ك ال  دو إ  (OECD)ااقتص               ادي والت
وكمة الش              رك يث تكون أداة إص              دار مبادئ  ات 

وكمة، وا تعتر  مس  اعدة للدول والش  ركات ي تطبيق ا
ه   ذ امب   ادئ ملزم   ة كم   ا أه   ا ا تس              ته   دف تق   دم 

عية مثابة مبادئ مرج هيتوجيهات تفص              يلية، ولكن 
مكن اس        تخدامها من قبل أص        حاب امص        اح و ب 
العم  ل على تطوير ه  ذ امب  ادئ من فرة أخرى، ح  

ظم الس     ياس     ية وااقتص     ادية تكون مائمة  للتطور ي ال
قق اأه         داف  والقانونية ي الدول فل التطبيق وح  

ها ش     ودة م وبالرغم من تعدد امبادئ الي أص     درها  ،ام
ظمات امختلفة، إا أن أكثرها قبوًا وانتش              ارًا هي  ام

م والي م 1999عام  (OECD)امبادئ الص   ادرة عن 
حيث مكن تلخيص  -م 2004إعادة ص          ياغتها عام 

حو الت   ا  ، ص ص2003ي: )امطر مب   ادئه   ا على ال
ك اأهلي امص        ري، ) أ،290-292 ، ص 2003الب
-758، ص ص 2008ل     ط     ف     ي،، أ )47-11ص

 .أ780
 المبدأ اأول: ضمان وجود أساس فعال للحوكمة:

بغي توفر ام     اخ ام     اس                  ب لتطبيق حوكم     ة  ي
يث تكون متوافقة مع  دة ي القوانن الس     ائالش     ركات 

عكس على زيادة الثقة والش فافية ي س وق  اجتمع، ما ي
 امال.

المبدأ الثاني: حماية حقوق المساااااااااهمين والو ائف 
 الرئيسية أصحاب الملكية:

بغي أن يكف  ل إط  ار حوكم  ة الش              رك  ات م  اي  ة  ي
قوق.  حقوق امسامن ويسهل هم مارسة تلك ا

المتكاااااافئاااااة لجميع المبااااادأ الثاااااالاااااث: المعااااااملاااااة 
 المساهمين:

بغي أن يكفل إطار حوكمة الش              ركات امعاملة  ي
هم صغار امسامن،  ميع امسامن، ومن بي امتكافئة 
بغي أن تت   اح لك   اف   ة  وامس                امن اأج   ان   ب، كم   ا ي
ص     ول على تعويض فعلي ي حالة  امس     امن فرص     ة ا

 انتهاك حقوقهم.
لح في حوكمة المبدأ الرابع: دور أصاااااااحاب المصاااااااا

 الشركات:
وك والعاملن وملة  يقص    د بأص    حاب امص    اح الب
بغي أن يكف  ل  الس                دات واموردين والعماء حي  ث ي

 إطار حوكمة الشركات ماية حقوقهم.
 المبدأ الخامس: اإفصاح والشفافية:

قيق اإفصاح الدقيق  يشر هذا امبدأ إ ضرورة 
تأس  يس ئل امتص  لة بوي الوقت امائم بش  أن كافة امس  ا

، واإداري، املكية،  ها اموقف اما الش              ركة، ومن بي
 .أ8، ص 2007)يوسف،  وأسلوب مارسة السلطة

 المبدأ السادس: مسئوليات مجلس اإدارة:
بغي أن يكفل إطار حوكمة الش              ركات الرقابة  ي
الفعالة جلس إدارة الش       ركة على كافة أعماها وفاس       بة 

أما  .مس  ئوليته أمام الش  ركة وامس  امن جلس اإدارة عن
در فقد أص         -على ص        عيد امملكة العربية الس        عودية 

جلس هيئة الس              وق امالية الس              عودي ائحة حوكمة 
وق   د احتوت ه   ذ  ،م2006الش              رك   ات خال ع   ام 

الائح   ة على مس                ة أبواب تض              من الب   اب اأول 
لأحك   ام التمهي   دي   ة، والب   اب الث   اي أوض              ح حقوق 

معي    ة الع    ام    ة، والب    اب الث    ال    ث اهتم امس                 امن  وا
باإفصاح والشفافية، أما الباب الرابع فبن كل ما  ص 
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اً لأحكام  جلس اإدارة، وجاء الباب ا امس متض          م
ا ما جاء بامادة اأو  ا تامية. ا توض         يحه ه وما يهم

ص على أن   ه "تع   د  فقرة )بأ من الب   اب اأول من ال
ميع الش      ركات امدرجة ي  هاس      رش      اديهذ الائحة 

ص نظام أو ائحة أخرى أو قرار  الس      وق امالية ما م ي
من جلس اهيئ    ة على إلزامي    ة بعض م    ا ورد فيه    ا من 

وق    د ظل    ت ائح    ة  أ".2009، أحك    ام )عب    دالفت    اح
ح ُ أدخلت بعض  اس            رش            اديهحوكمة الش            ركات 

التع  ديات من هيئ  ة الس              وق ام  الي  ة ب  امملك  ة العربي  ة 
م، 2008الس              عودي  ة، حي  ث م التع  دي  ل خال ع  ام 

ص على إلزامي  ة اإفص               اح ي تقرير جلس اإدارة  ب  ال
الوارد بامادة التاسعة من الباب الثالث، باإضافة إ ما 

فقرة لورد ي قواعد اإدراج والتس      جيل، وكذلك إلزامية ا
ص  ج، ه من امادة الثانية عش              رة، وأخرا التعديل بال
ص على تش  كيل  على إلزامية امادة الرابعة عش  رة والي ت
   ة امراجع   ة، على أن يب   دأ العم   ل بتل   ك التع   ديات 

 .م2009عام  مطلعاملزمة من 
فصاح اإوجودة طبيعة العاقة بين حوكمة الشركات 

المنشاااااااااااورة ومااداخاال والشااااااااااافااافيااة بااالقوائم الماااليااة 
 ااستدال عليها:

، ليل)خ أكدت العديد من أدبيات الفكر احاسي
ص  ،2010ع    وض ، 217-153ص ص ،2010

أ على أن من أهم أس              ب  اب اأزم  ات ام  الي  ة الي 99
اء ية هو الغش وإخفامتعرض       ت ها كرى الش       ركات الع

 وحدوث خالفات للتش           ريعات، امعلومات وعدم ماثله
 يقص              ور أداء مراجع ، فض              ا عنواللوائحوالقوانن 
س   ابات ية ، ا ظمات امه هت العديد من ام ولذلك ا

 من الضوابط اليجموعة من الدولية واحلية إ إصدار 

 ي مس              تخدمي القوائم اماليةش              أها اس              تعادة ثقة 
معلوم      ات التق      ارير ام      الي      ة مث      ل إص                   دار ق      انون 

Sarbanes-Oxley الش  ركات  وإص  دار لوائح حوكمة
ش            آت  وآليات تطبيقها. هذا وقد بدأت العديد من م
اأعم   ال االتزام بتطبيق مب   ادىء حوكم   ة الش              رك   ات 

ط اافص اح والش فافيةلتحس ن جودة  عليه  يو نظراً ما ت
ديد العاقة بن اإدارة  من فددات داخلية تستهدف 
وامس            امن وأص            حاب امص            اح وفددات خارجية 

ش      أة بالقوانن وحس      ن ف التحقق دتس      ته من التزام ام
إداره  ا. وس              وف يت  اول الب  اح  ث طبيع  ة العاق  ة بن 

ل من خا اافص  اح والش  فافية حوكمة الش  ركات وجودة
قاط التالية:  ال

دور حوكمة الشااااااااركات في الحد من عدم تماثل  -أ
 المعلومات المحاسبية:

دث عدم ماثل امعلومات احاس     بية بس     بب  قد 
 مرين أو إخفاء بعضثت امتاحة للمس              تنقص امعلوما

دث فجوة معلوماتية بن امعلومات  امعلومات وهو ما 
ش  ورة بالتقارير امالية ما  ش  أة وامعلومات ام الداخلية بام
 قد يرتب عليه مكاس             ب غر عادية لبعض اأطراف.

أ على 835ص ، 2009، وقد أكدت دراس   ة )حس   ن
يض عدم ماثل أن حوكمة الش            ركات تس            اهم ي  ف

امعلوم  ات من خال   دي  د نوعي  ة امعلوم  ات امت  اح  ة 
وزيادة نطاق اإفص         اح ااختياري ، مس         تثمريناميع 

(Seth & Claire, 2008, pp.314-315)  فمبدأ
وكمة يؤكد على:  اإفصاح والشفافية كأحد مبادئ ا

اإفص           اح الفوري عن نتائج اأعمال مع التأكيد  -
ت وس       هولة فهمها من كافة امعلوما على وض       وح

 .اأطراف
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اسب سواء أكانت تقارير  - نشر التقارير ي وقت م
وية. وية أم ربع س وية أم نصف س  س

شورة على اموقع ال - تحديث امستمر للمعلومات ام
ش  .ت اأعمالآاالكروي م

ص  ص، 2007، خليل) كما أش         ارت دراس         ة
وكمة تس اهم ي ترش يد قرارات 723-782 أ إ أن ا

د من عدم ماثل امعلومات من إحكام  امس          تثمرين وا
د من اس              تغاها   أيالرقابة على إدارة الش              ركة وا

مص            اح امس            امن أو أي من  تس            يئمعلومات قد 
ق وي ض     وء ما س     ب. امرتبطة بالش     ركة ىاأطراف ااخر 
س  ن  يتض  ح للباحث أن حوكمة الش  ركات تس  اهم ي 

ش       ورةئقوااافص       اح والش       فافية للجودة  من  م امالية ام
خال دوره  ا ي  فيض ع  دم م  اث  ل امعلوم  ات فمب  دأ 
اإفصاح يؤكد على إتاحة امعلومات امائمة واموضوعية 
 ،بع  د مراجعته  ا لك  اف  ة اأطراف ي الوق  ت ام  اس               ب

 كد على عدم اس   تغالومبدأ ماية حقوق امس   امن يؤ 
امعلومات الداخلية لتحقيق مكاس            ب غر عادية على 

ومبدأ امعاملة ، حس          اب أص          حاب امص          اح اأخرى
ميع امس   امن يؤكد مراعاة مص   اح اأطراف  امتكافئة 

ومب   دأ مس              ئولي   ة جلس اإدارة يؤك   د على ، امختلف   ة
مص          اح  أيمس          اءلة جلس اإدارة وإفص          احهم عن 

ما يؤكد مبدأ دور أص      حاب ش      خص      ية مع ا آخرين بي
 امصاح على أمية االتزام بالقوانن.

 دور حوكمة الشركات في الحد من الممارسات -ب
 المحاسبية ااحتيالية:

أ إ 92ص ، 2002ي، )البارود اش  ارت دراس  ة
هجية تعتمد على جموعة  أن احاس       بة ااحتيالية هي م

ي  ابتكاري تعمل بش    كل من ااس    اليب واادوات الي

ات فاسبية مشاكل قائمة من أجل  تقدم حلول ومعا
داف أه اكس       اب القوائم امالية ص       ورة مغايرة للحقيقة

قد تكون مش     روعة او غر مش     روعة، وبالتا قد تؤدي 
ه  ذ امم  ارس               ات إ ع  دم ماءم  ة امعلوم  ات الواردة 
 ،ب   القوائم ام   الي   ة ومن م ااف   اض جوده   ا )الش              ريف

أن آلي    ات  ويرى الب    اح    ث أ.40-1ص ص ،2010
د من مارس   ات  حوكمة الش   ركات ها دورا جوهرياً ي ا

 احاسبة ااحتيالية ويتضح ذلك من خال ااي:
اك أأش        ارت بعض الدراس        ات احاس        بية إ  .1 ن ه

وي  ة بن فع  الي  ة جلس  عاق  ة ارتب  اط ذات دال  ة مع
د من مارس              ات احاس              بة ااحتيالي  ،ةاادارة وا

 ف  افظ  ةو ، فحجم اجلس وفع  الي  ة اللج  ان الت  ابع  ة ل  ه
أعض        اء اجلس امس        تقلن على معتهم يوفر حافز 
  قوي لديهم للحد من تص            رفات اادارة اانتهازية.
كما أكدت الدراس          ة على أن الفص          ل بن امدير 
تدب يعطي قوة  فيذي وعض            و جلس اادارة ام الت

اح  اس              ب  ة  جلس اادارة ي ا  د من م  ارس               ات
-95م، )ص ص 2010)م       ادة، ااحتي       الي       ة 

 أ.701
س     ن جودة القوائم امالية  .2 ة امراجعة ها دور ي 

والتأكد من خلوها من مارس   ات احاس   بة ااحتيالية 
من خال دراس         ة القوائم امالية قبل عرض         ها على 

اقش            ة اادارة ي الس            ياس            ات اإدارة، جلس  م
اقبة ومر ، ومارس       ات ادارة امخاطراحاس       بية امطبقة 

 & Chih)اختيار الس    ياس    ات وامبادئ احاس    بية 

Audrey, 2013, p.90). 
لحد من مارس              ات ل لديه القدرةامراجع الداخلي  .3

س            ن جودة القوائم ياحاس            بة ااحت الية ومن م 
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ام  الي  ة من خال رفع التق  ارير ا   ة امراجع  ة عن 
ومدى وجود ، ابة الداخليةقص             ور ي نظام الرق أي

ومراجعة وفحص اإدارة، ض  غوط عليهم من جانب 
والقواعد اهامة ي اثبات وتس       جيل  للمبادئاادارة 

أ 701-95م، ص ص 2010)مادة، الص        فقات
 .أ270-254، ص ص2008)دحدوح، 

 محددات الحوكمة كمدخل لتحساااااااااااين جودة -ت
 المعلومات المحاسبية:

ظرة السطحية إ هذ اح لى ددات قد تفهم عبال
ها ي الواقع مثل ض           وابط  وكمة، ولك أها قيود على ا

وكمة، وهي:  .Fawzy, Sلض              مان فعالية تطبيق ا

2003, PP: 3-4)، 52ص ،2006، ع       ط       ي       ة، 
Imhoff. J. R & Eugene A, 2003, 

PP.117-128.أ: 
وتش              ر إ ام     اخ الع     ام : المحااااددات الخااااارجيااااة

ال: يش   مل على س   بيل امث لاس   تثمار ي الدولة، والذي
ش  اط ااقتص  ادي )مثل قوانن س  وق  ظمة لل القوانن ام
ع اممارس           ات  افس           ة وم ظيم ام امال والش           ركات وت
وك  ااحتك   اري   ة واإفاسأ، وكف   اءة القط   اع ام   ا )الب
وس           وق امالأ ي توفر التمويل الازم للمش           روعات، 

اص   ر اإنتا  افس   ية أس   واق الس   لع وع فاءة ج، وكودرجة ت
اأجهزة واهيئات الرقابية )هيئة سوق امال والبورصةأ ي 

فض              ا عن بعض  إحك   ام الرق   اب   ة على الش              رك   ات،
ظيم الي تض      من عمل اأس      واق  امؤس      س      ات ذاتية الت
ية الي  معيات امه ها على س        بيل امثال ا بكفاءة )وم
تض    ع ميثاق ش    رف للعاملن ي الس    وق، مثل امراجعن 

ن واحامن والش  ركات العاملة ي س  وق اأوراق واحاس  ب
امالية وغرهاأ، باإضافة إ امؤسسات ا اصة للمهن 

يف اائتماي  رة مثل مكاتب احاماة وامراجعة والتص    ا
وااستشارات امالية وااستثمارية. وترجع أمية احددات 
فيذ القوانن والقواع  دا ارجية إ أن وجودها يض   من ت

الي تضمن حسن إدارة الشركة، والي تقلل من التعارض 
 بن العائد ااجتماعي والعائد ا اص.

وتشر إ القواعد واأسس الي  :المحددات الداخلية
  دد كيفي  ة ا   اذ القرارات وتوزيع الس              لط  ات داخ  ل 
معي  ة الع  ام  ة وجلس اإدارة وام  ديرين  الش              رك  ة بن ا

في ذين، والي يؤدي  يقه ا من توافره ا من ن احي ة وتطبالت
ن   احي   ة أخرى إ تقلي   ل التع   ارض بن مص                اح ه   ذ 

 اأطراف الثاثة.

ات ن حوكمة الش  ركأس  بق يتض  ح للباحث  وي ض  وء ما
تقوم على إرس                 اء جموع    ة من اح    ددات ال    داخلي    ة 

ظم  ،وا ارجية ص              ب ي القوانن والتش              ريعات وال ت
ظ     ام  واللوائح الي تش              ك     ل ي جمله     ا جزءاً  من ال

 تفعيل هذ احدداتحيث يس  اهم  ،للش  ركة ياأس  اس  
 ةاافص         اح والش         فافية للتقارير اماليس         ن جودة  ي

 :ويتضح ذلك من خال اآي
دد معاير احاس       بة مس       توى اإفص       اح الازم ي  .1

وية والدورية دد معاي،  القوائم امالية الس               ر كما 
كم عمل  س        ابات امراجعة إطار موحد  مراقب ا

ف إن توافر واكتم ال ه ذ امع اير يس               اع د  وب الت ا
اح  اس              بن وامراجعن ي اختي  ار أنس               ب الطرق 
د إعداد ومراجعة القوائم  ات احاس              بية ع وامعا

عكس على جودة  اافص               اح للتق  ارير ام  الي  ة م  ا ي
شورة.  امالية ام

مث   ل    ة امراجع   ة إح   دى اح   ددات والض              وابط  .2
ساسية للحد من التاعب واممارسات اابتكارية اأ



 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

كا وانعكاساها ة الش  .........واقع تطبيق معاير حوك

من ج   ان   ب اإدارة نظرا لعاقته   ا بك   ل من امراجع 
س                اب   ات يال   داخل تتحقق من  يفه ،ومراق   ب ا

فحص ومراجعة السياسات احاسبية امطبقة بالشركة 
ة عن تطبيق معا ا ر فاس  بية يوالتغرات احاس  بية ال

لومات اإدارية وكذلك فحص ومراجعة امع، جديدة
الي تقدم للمس       تويات اإدارية امختلفة ما يض       في 

 .عليها الثقة وامصداقية
وجود جهات رقابية كمحددات للحوكمة إ  ييؤد .3

فرض رقابة على الش          ركات ي اإفص          اح عن قدر 
 القوائم امالية. يمعن من امعلومات مستخدم

وكم     ة ي أيقوم جلس اإدارة ك      .4 ح     د ف     ددات ا
ركة احاس    بية وامالية للش     أكد من س    امة التقاريرالت

لى اإش راف عفض ا عن  ،واالتزام بأحكام القوانن
ديدو  عملية اإفص    اح  وض    ع اس    راتيجية للش    ركة و

فيذ.  أهداف اأداء ومراقبة الت
 الدراسات السابقة:

وع ال  دراس               ات الي اهتم  ت  على الرغم من تع  دد وت
الش    ركات حس    ب جاات اس    تخدامها، إا أن  وكمة
س     وف يقوم بتس     ليط الض     وء فقط على بعض  الباحث

الدراسات الي أظهرت العاقة ما بن حوكمة الشركات 
شورةاإفصاح جودة و  ذلك و  والشفافية للتقارير امالية ام

حو التا  :على ال
وان "دور حوكم   ة 2007، دراس                ة )خلي   ل .1 مأ بع

قيق جودة امعلوم ات اح اس              بية  الش              رك ات ي 
دراس        ة  -وانعكاس        اها على س        وق ااوراق امالية 

هدفت هذ الدراس              ة إ حيث  ،"نظرية تطبيقية
التعرف على إ   ابي  ات ومزاي  ا حوكم  ة الش              رك  ات 
س      ن جودة امعلومات  ها ي  وكيفية ااس      تفادة م

د وق   ، ع   ادة الثق   ة فيه   ااح   اس              بي   ة وذل   ك بغرض إ
ة الدراس  ة من مدير  ش  ركات الس  مس  رة  يتكونت عي

أ ش   ركة مص   رية. وقد توص   لت الدراس   ة إ 67ي )
أن جودة امعلومات احاس     بية ي ظل تطبيق حوكمة 
الش     ركات يتوقف على عدة معاير من أمها امعاير 

ي   ة، امع   اير الرق   ابي   ة، الق   انوني   ة امع   اير ، امع   اير امه
ي     ة وأن تطبيق ه     ذ امع     اير يؤدا طوير إ ت يلف

مفهوم جودة امعلومات احاس              بية للوص              ول إ 
ودة كما توص   لت الدراس   ة ،  امفهوم الش   امل هذ ا

و  قيق جودة امعلو  يإ وجود ارتباط مع مات بن 
ش       يط حركة س       وق اأوراق امالية  احاس       بية وبن ت

 كات.كمة الشر للوحدات ااقتصادية الي تطبق حو 

وان "اإفص  اح  (Parsa. et.al, 2007)دراس  ة  .2 بع
وكمة ي الشركات متوسطة وصغرة  عن معلومات ا
جم"حيث اس  تهدفت هذ الدراس  ة اختبار مدى  ا
جم امس     جلة  التزام الش     ركات متوس     طة وص     غرة ا

 Alternativeبس              وق ااس              تثم     ار الب     دي     ل 

Investment Market م   ت   ط   ل   ب       ات  ب       إ   ل   را
ة  ،فص     اح عن حوكمة الش     ركاتاإ وقد تكونت عي

ش    ركة مقيدة ي س    وق ااس    تثمار  89الدراس    ة من 
وق    د  2004، 2003، 2002الب    دي    ل عن ع    ام 

ركزت الدراسة على عاقة كل من خصائص حوكمة 
وخص      ائص هيكل الش      ركات مس      توى ، الش      ركات

وكمة، وقد توص             لت  اإفص             اح عن معلومات ا
كات متوس   طة وص   غرة الدراس   ة إ أن إفص   اح الش   ر 

جم امقيدة ي س  وق ااس  تثمار البديل يقرب من  ا
وكمة 50% اص   ر ا الدراس   ة  كما خلص   ت   ،من ع

بن ك  ل من ع  دد  إ وجود ارتب  اط إ   ايك  ذل  ك 
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فيذين واس             تقالية  أعض             اء جلس اإدارة غر الت
اجلس وبن اإفص                   اح عن معلوم     ات حوكم     ة 

 الشركات.

وانأ م2007ونور،  مطر) دراس           ة .3  التزام مدى" بع
وك مبادئ اأردنية العامة امس        امة الش        ركات  مةا
 اعنالقط بن مقارنة ليلية دراس        ة - امؤس        س        ية

اعي امص  ري  إ الدراس  ة هذ هدفت حيث" والص  
 امةالع امس       امة الش       ركات التزام مدى على التعرف
وكمة ومعاير مبادئ اأردنية ض     ا ف امؤس     س     ية، ا
 ه   ذا يقتطب تواج   ه الي امعوق   ات أهم على التعرف
ظام ة تكونت. ال  امةامس الشركات من الدراسة عي
 اعيوالص              امص             ري القطاعن ي اأردنية العامة

 أن ا الدراس        ة خلص        ت. ش        ركةأ 63) وعددها
 بادئم باالتزام تتميز امص              ري القطاع ش              ركات
وكمة  ش       ركات مع ذلك قورن ما إذا امؤس       س       ية ا
 من لع   دد ذل   ك يعزى حي   ث، الص                 اعي القط   اع
ك الفعال الرقاي الدور: أمها اأسباب  مركزي،ا للب
 ئمباد للمص        ارف اادارة جالس التزام عن فض        ا
ظمة  .بازل م

 (Kelton. A., and Vong, v., 2008)دراسة  .4
وان " ثر حوكمة الش              ركات على التقارير امالية أبع

ش              ورة عر  حيث اس              تهدفت هذ  اانرنت"ام
ديد طبيعة العاقة بن حوكمة الش    ركات  الدراس    ة 

ش           ور لتقارير امالية لوش           فافية اإفص           اح  عر ة ام
وقد توص      لت الدراس      ة ا ان اإفص      اح  ،اانرنت
س        ن إ  يعر اانرنت مكن أن يؤد احاس        ي

كما   ،يش  فافية اإفص  اح بامقارنة باإفص  اح التقليد
إ أن آليات حوكمة الدراس              ة كذلك ص              لت تو 

س              ن جودة امعلوم   ات  يالش              رك   ات تؤد إ 
د من عدم ماثل امعلومات بن اإدارة  احاس    بية وا

 وامستثمرين.

وان أ 2009، دراس   ة )باش   يخ .5 "أثر تطبيق ائحة بع
س            ن جودة امعلومات  حوكمة الش            ركات على 

س            امة ات اماحاس            بية ي التقارير امالية للش            رك
دراس    ة اس    تكش    افية "حيث اس    تهدفت  الس    عودية:

هذ الدراس              ة التعرف على اآثار اإ ابية لتطبيق 
حوكمة الش         ركات على جودة امعلومات احاس         بية 

وقد  ،وانعكاس     اها على س     وق اأس     هم الس     عودي
ة الدراس    ة من ش    ركات الوس    اطة امالية  ،تكونت عي

. لس       عوديةكة العربية اواحاس       بن القانونين ي اممل
ة دال وتوص   لت الدراس   ة إ عدم وجود اختاف ذ

إحص      ائية بن ش      ركات الوس      اطة امالية واحاس      بن 
الق     انونين من حي     ث انعك     اس جودة امعلوم     ات 
ققه   ا ي ظ   ل تطبيق ائح   ة  اح   اس              بي   ة والي م 
 ،حوكمة الش     ركات على س     وق اأس     هم الس     عودي

دالة إحص              ائية  ووكذلك عدم وجود اختاف ذ
هم من حي    ث اآث    ار اإ     ابي    ة لتطبيق ائح    ة  بي

 حوكمة الشركات على سوق اأسهم السعودي.

وان "اإفص          اح 2009ي، دراس          ة )الرش          يد .6 أ بع
راس    ة د -عر اانرنت وحوكمة الش    ركات  احاس    ي

ديد  نظرية وميدانية" اس            تهدفت هذ الدراس            ة 
 فص              احطبيعة العاقة بن حوكمة الش              ركات واإ

عر اانرنت وذلك من خال اس      تطاع  احاس      ي
ة من شركات السمسرة ي اأوراق امالية ي  يرأ عي

ة ) يس           وق امال امص           ر  أ 34وقد بلغ حجم العي
توص     لت الدراس     ة إ وجود عاقة  ش     ركة مس     رة.
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إ ابية متبادلة بن جودة حوكمة الش              ركات وبن 
 فكلما كانت ،عر اانرنت اإفص              اح احاس              ي

 حوكمة الش     ركات جيدة أص     بح اإفص     اح احاس     ي
وأن ااعتم  اد على  ،عر اانرن  ت أكثر ش              ف  افي  ة
قيق حوك ياانرنت كأداة لإفص             اح يؤد مة إ 

 إالدراس    ة كذلك كما توص    لت   جيدة للش    ركات.
كافة ر  تش    ر إ توف أن ش    فافية اإفص    اح احاس    ي

قيقية بوض         وح وبد ي رجة متس         اوية و امعلومات ا
اسب لكافة مستخدم  مالية.التقارير ا يالتوقيت ام

وان "أثر تطبيق قواعد 2009، دراسة )أبو مام .7 أ بع
وكمة على اإفصاح احاسي وجودة التقارير امالية  ا

دراس     ة ميدانية على الش     ركات امدرجة ي س     وق  -
حيث س  عت هذ الدراس  ة  فلس  طن لأوراق امالية"

واعد العاقة امتداخلة بن ق طبيعةتعرف على ا ال
وكمة وكل من اإفص     اح احاس     ي وجودة التقارير  ا
احاس        بية للش        ركات امدرجة ي س        وق فلس        طن 

وذلك من خال تس           ليط الض           وء  ،لأوراق امالية
، على مقوم   ات م   اي   ة امس                امن وامس              تثمرين

مقوم   ات امع   امل   ة الع   ادل   ة وامتس                اوي   ة بن ميع 
مقومات تدعم دور أصحاب امصاح ي ، امسامن

مقومات اإفص              اح ، مارس              ة الرقابة على اإدارة
دد مقومات  ،والشفافية على زيادة درجة اإفصاح

مس      ئوليات جالس اإدارة. اعتمدت الدراس      ة على 
هج ااس  تقرائي باإض  افة إ  باطي وام هج ااس  ت ام

هج الوص              في التحليلي لتغطية  انب اام ميداي. ا
تائج كان أمها:  توصلت الدراسة إ جموعة من ال
وكمة قد س    اهم بش    كل كبر ي  أن تطبيق قواعد ا
تعزيز دور اإفص     اح احاس     ي وجودة التقارير امالية،  

وكمة انعكس بش كل رئيس ي  كما أن تطور ثقافة ا
و بلوغ  س   ن موقع الش   ركات واس   تمراريتها  على 

إ وجود كذلك كما توص         لت الدراس         ة  أهدافها،  
وكم   ة وزي   ادة درج   ة  عاق   ة ارتب   اطي   ه بن قواع   د ا

جة ي ش  ركات امدر لاإفص  اح وجودة التقارير امالية ل
 سوق فلسطن لأوراق امالية.

وان " أ2010، دراسة )صاح .8 العاقة بن حوكمة بع
الش        ركات وجودة اارباح وأثرها على جودة التقارير 

ة دراس              ة نظري - بيئة اأعمال امص              رية امالية ي
يل ل" حيث س              عت هذ الدراس              ة ا تطبيقية

العاق    ة بن حوكم    ة الش              رك    ات وجودة اأرب    اح 
احاس              بية وأثر ذلك على جودة التقارير امالية من 

ة  أ 45من )مكونة خال دراس           ة تطبيقية على عي
شركة من الشركات امسجلة بالبورصة امصرية وذلك 

وق     د  .2009إ ع     ام  2007الفرة من  خال
توص              لت الدراس              ة إ وجود عاقة ذات دالة 
إحص           ائية بن جودة اأرباح وبن ملكية أعض           اء 

وعدم وجود عاقة ، جلس اإدارة أس        هم الش        ركة
بن حجم واس              تقال جلس اإدارة وبن جودة 

 اأرباح.

 ,Jean j.Chen and Haitao Zhang)دراسة  .9

وان (2012 "أثر مبادئ حوكمة الش      ركات على  بع
ليل أثر ادارة اأرباح" س          عت هذ الدراس          ة ا 

د من مارس          ات  تطبيق حوكمة الش          ركات على ا
إدارة اأرب     اح من خال دراس                  ة مي     داني     ة على 

ية وقد توص  لت الدراس  ة إ وجود ، الش  ركات الص  ي
عاقة ارتباط ذات دالة إحصائية بن تطبيق معاير 

د من مارس     ات إدارة اأرباح حوكمة الش      ركات وا
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ش               آت  س              ن أداء م وق  د انعكس ذل  ك على 
ش              ورة. كم  ا أن   اأعم  ال وجودة القوائم ام  الي  ة ام

وتوافر ا رات ام     الي     ة  اس              تقال      ان امراجع     ة
ويا ي تفعيل ة له دورا مع  واحاس  بية ي أعض  اء اللج

 الرقابة.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
تائج الس           ابق العرض خال من  الدراس           ات ل

وكمة جال ي الس      ابقة  احاس      ي وجودة واإفص      اح ا

ش        ورة   تض        حياافص        اح والش        فافية للتقارير امالية ام

الس   ابقة تؤكد على وجود  الدراس   ات معظم أنللباحث 
ترابط قوي بن كل من تطبيق حوكمة الش    ركات وجودة 

ش       ورة اإفص       اح حركة  وأثر ذلك على للتقارير امالية ام
كم  ا ياحظ ك  ذل  ك أن ه  اك   س              وق اأوراق ام  الي  ة.

ة امس     تهدفة  ،تفاوتاً بن الدراس     ات الس     ابقة حول العي
وكذلك البيئة الي م تطبيق الدراس         ات عليها كس         وق 

أو  ،أو مهورية مص        ر العربية ،فلس        طن لأوراق امالية
 وعليه م تتطرق أي من دول ش    رق آس    يا، -الس    ودان 

الدراس     ات الس     ابقة إ دراس     ة وقياس مس     توى االتزام 
دية بتطبيق مبادئ ومعاير حوكمة الش  ركات ي  يئة بوا

هج الوصفي التحليلياأعمال السعودية    ،من خال ام
كما م تتجه أي من الدراسات السابقة لتسليط الضوء 
س          ابات كجهة مس          تقلة  على وجهي نظر مراجعي ا

كأص        حاب مص        اح حول   اماليةمس        تخدمي القوائم و 
اإفص            اح والش            فافية بالقوائم امالية جودة مس            توى 
ش     ورة  للش     ركات امس     امة الش     ركات  حوكمة ظل يام

وهو ما  - امدرجة ي س         وق اأوراق امالية الس         عودي
الية.  مثل نقطة اانطاق للدراسة ا

 التعريفات اإجرائية:

يعرف اإفص     اح ي القوائم  :ياإفصاااااح المحاسااااب -

ام   الي   ة ب   أن   ه "م   دى ق   درة القوائم ام   الي   ة على بي   ان 
امعلومات الض              رورية للمس              امن وامس              تثمرين 
بؤ مدى قدرة  واأطراف اأخرى ما يس    مح هم بالت

 Haigan)امس تقبل  على زيادة أرباحها ي الش ركة

J. et.al, 2011, PP.39-53)بأنه . كما يعرف 
وم ات ي ص              ورة قوائم وتق ارير م الي ة "نش              ر امعل

وتوص       يلها إ مس       تخدميها مع اأخذ ي ااعتبار 
وع والكم والتوقيت وذلك من أجل ا اذ القرارات  ال

 Kiridran, and)ااس              تثم     اري     ة الرش              ي     دة 

Whalen, 2007, PP.497-522). 

عب   ارة عن جموع   ة من  يه حوكمااة الشاااااااااااركااات: -
العاقات التعاقدية الي تربط بن إدارة الش              ركات 
ومس         اميها وأص         حاب امص         اح فيها، وذلك من 
خال إ    اد اإجراءات واهي   اك   ل الي تس              تخ   دم 
إدارة ش              ئون الش              ركة، وتوجيه أعماها من أجل 
ض   مان تعزيز اأداء واإفص   اح والش   فافية وامس   اءلة 

ائدة للمس          امن على امدى بالش          ركة، وتعظيم الف
الطوي   ل، مع مراع   اة مص                اح اأطراف امختلف   ة. 

(Thomes and Wiley, 2007, pp 1-2). 

يعي اتباع س        ياس        ة الوض        وح الكامل  اافصاااااااح: -
قائق امالية اهامة الي تعتمد عليها  واظهار ميع ا
اأطراف امهتمة بامش       روع، ويعد اافص       اح الكاي 

رئيس              ي ة إع داد التق ارير ام الي ة. من أهم امب ادئ ال
ش         ورة ميع  وهذا يعي أن تش         مل القوائم امالية ام
ب تض              ليل  امعلومات ااض              افية امرفقة ها لتج

م، 2007اأطراف امهتم     ة ب     امش              روع )م     اد، 
 أ.5ص

اك عدة ش  روط ا بد من توافرها ح   الشاافافية: - ه
 ةتتص  ف امعلومة بالش  فافية وهي: أن تكون الش  فافي
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اس              ب دون تأخر، وأن تتاح لكافة  ي الوقت ام
ية ها، وأن تكون ش              ارحة نفس              ها  هات امع ا
فسها دون أي غموض، وأخرا أن يعقب الشفافية  ب
مس        اءلة فالش        فافية ي حد ذاها ليس        ت غاية بل 
وس      يلة إظهار اأخطاء وااقتص      اص من مرتكبيها 

ظمة وذلك بالطبع ي إطار الوس              ائل القانونية ام
 أ.22م، ص2007لذلك )يوسف، 

 الدراساااة الميدانيااااة
اول الباحث ي هذا امبحث الدراس  ة اميدانية  س  وف يت

 : حو التا اصرها على ال  والي مكن عرض ع
 أوًا: فرضياات الدراساة:

ضيات الفر  م صياغةي ضوء اأهداف احددة للدراسة 
 التالية:

 ض              وابط ومع   ايره   اك التزام وج   دي   ة ي تطبيق " .1
ي بيئة اأعمال الس          عودية من  حوكمة الش          ركات

سابات  ".وجهة نظر مراجعي ا

توجد فروق ذات دالة إحص        ائية بن وجهي نظر " .2
س  ابات ومس  تخدمي القوائم امالية حول  مراجعي ا

اإفص      اح والش      فافية بالقوائم امالية جودة مس      توى 
شورة  ".ظل حوكمة الشركاتي  ام

 :وعينته : مجتماع الدراسااةنياثا
 يتكون جتمع الدراس ة من الشرائح التالية:

س              ابات القانونين امرخص هم مزاولة  - مراجعي ا
ه حي  ث بلغ ع  ددهم 3/12/1434امه  ة كم  ا ي 

ة امختارة أ فاس            ب202و ) ، كما تكونت العي
أ مراجع  ًا م   دي  دهم اعتم  ادا على موقع 96)من 

http://www.surveysystem.com/sscal

c.htm ( أ من اجتمع %47.5وهي مثل ما نسبته

طقي الري   اض  ،اأص              لي حي   ث م الركيز على م
س              ب   ة اأعلى من  وج   دة وال   دم   ام نظرا لتواج   د ال

اطقم س            ابات ي هذ ام يع كما م توز   ،راجعي ا
ة الدراس            ة، وقد  ااس            تبانات على ميع أفراد عي
حاول الباحث مع كامل ااس   تبانات بعد اس   تبعاد 

ة للتحليل أو تلك الي مالااس        تبانات غر   ص        ا
 قق الشروط امطلوبة لإجابة على ااستبانة.

ومس              تخدمي القوائم امالية حيث بلغ  -  عددهم 
موزعن بن مس     تخدمي القوائم  س     تخدمأ م152)

ام    الي    ة واحللن ام    الين والع    املن بس              وق ام    ال 
ة عمدية م اختيارها للمس    امة ، الس    عودي وهي عي

قيق أهداف الدراس             ة الركيز على  م حيث ،ي 
طقي الرياض وجدة نظرا ما يتميز به س    كان هذ  م

اطق من معرفة واهتمام وقد  ،بعمليات ااس  تثمار ام
ة الدراسة، وم  م توزيع ااستبانة على ميع أفراد عي

استبانة، وبعد تفحص ااستبانات م  148اسرداد 
قق الش          روط  9اس          تبعاد  اس          تبانات نظرا لعدم 

امطلوب  ة لإج  اب  ة على ااس              تبي  ان، وب  ذل  ك يكون 
اس     تبانة  139 تحليلعدد ااس     تبانات ا اض     عة لل

س     بة أ وهي نس     بة مرتفعة ومعقولة %86.8) أي ب
اث امماثل ة.  قياساً باأ

 : أداة الدراسة:ثالثاً 
قام الباحث بااعتماد ي مع البيانات على اس       تخدام 

ن تحيث قام بتطوير اس     تبان ،أس     لوب قائمة ااس     تبيان
ين  ه   ذ ال   دراس                ة وق   د م توزيعه   ا على اأفراد امع

سا م بات ومستخدمي القوائباإجابة عليها )مراجعي ا
م انظر املحق رق -اماليةأ وقد أعيد اس              تامها باليد 

سابات  .أ1) وقد تكونت ااستبانة ا اصة مراجعي ا

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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زء اأول ) جزئن،من  أ فقرات مل    ت 3تض              من ا
س       ابات زء أما ا ،البيانات العامة ا اص       ة مراجعي ا

س  ية  رئي ت ثاثة فاورلأ فقرة م89الثاي فقد تض  من )
دول رقم )  أ:1كما هو موضح با

 

 .(: يظهر أجزاء ااستبانة الخاصة بمراجعي الحسابات1جدول رقم )

 التي الفقرات المجاااال الجزء 
 تقيس المتغير

زء اأول سابات ا  3-1 .البيانات العامة ا اصة مراجعي ا
زء الثاي دية بتطبيق ضوابط ومعاير حوكمة الشركات ا  89-1 أعمال السعودية.ي بيئة ا مستوى االتزام وا
ظمة هيكل املكية وحقوق امسامن احور اأول  20-1 .القواعد ام
 37-21 .القواعد العامة للشفافية امالية واإفصاح عن امعلومات احور الثاي

الثالث احور ظيمية والقانونية.   89-38 القواعد العامة هيكل جلس اإدارة واإجراءات الت
 

أم  ا فيم  ا يتعلق ب  ااس              تب  ان  ة ا   اص               ة مراجعي 
س    ابات ومس    تخدمي القوائم امالية والي   هدفتاس    تا

هم حول  تس              ليط الض              وء على وجه ات نظر ك ل م
اإفص        اح والش        فافية ي القوائم امالية جودة مس        توى 

ش             ورة للش             ركات امدرجة بس             وق اأوراق امالية  ام
، فقد تكونت من ي ظل حوكمة الش      ركات الس      عودي

زء  ،أ2جزئن كم  ا يظهره  ا ا  دول رقم ) تض              من ا

اأول البيانات العامة ا اص   ة مس   تخدمي القوائم امالية 
زء ) زء الثاي فقد أما  ،أ فقرات5حيث مل هذا ا ا

اإفص          اح جودة أ فقرة تقيس مس          توى 39تض          من )
ش              ورة  كم ة ي ظ ل حو والش              ف افي ة ب القوائم ام الي ة ام

وذل    ك من وجه    ة نظر ك    ل من مراجعي الش              رك    ات 
سابات ومستخدمي القوائم امالية.  ا

 

 .ومراجعي الحسابات أجزاء ااستبانة الخاصة بمستخدمي القوائم المالية (: يظهر2جدول رقم )

التي  الفقرات المحور الجزء 
 تقيس المتغير

زء اأول  5-1 .بيانات خاصة مستخدمي القوائم امالية ا

زء الثاي  ا
س     ابات ومس     تخدمي القوائم امالية تقيس وجهات  بيانات مش     ركة بن مراجعي ا

ش        ورةجودة نظرهم حول مس        توى   ظل ي اإفص        اح والش        فافية بالقوائم امالية ام
 حوكمة الشركات.

1-39 

أما فيما يتعلق بص   ياغة اس   تبانات الدراس   ة فقد م 
ليكرت ا م   اس              ي ب   درج   ات   ه ااعتم   اد على مقي   اس 

فق ا أوا ،ا أوافق ،ف  اي  د ،أوافق ،ا مس )أوافق م  ام  ا
، 4 ،5مطلقاأ وقد أعطيت هذ اإجابات الدرجات )

دول رقم 1، 2 ،3 أ على التوا كما هو موض            ح با
س     اي الفرض     ي ) ،أ3) أ 3حيث م اعتماد الوس     ط ا

تائج ليل ال د  س              ي وف ،ع قا وقد م إعطاء الوزن ال
للمقي   اس الت   ا متوس              ط إج   اب   ات ك   ل من مراجعي 

سابات ومستخدمي القوائم امالية.  ا
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(: يظهر الوسط الحسابي والوزن النسبي 3جدول رقم )
 .حسب مقياس ليكرت الخماسي

 الوزن النسبي الوسط الحسابي
 أوافق ماما  5إ  4.25أكثر من 

 أوافق  4.25إ أقل من  3.5أكثر من 
 فايد 3.5إ أقل من  2.75أكثر من 
 ا أوافق  2.75إ أقل من  2أكثر من 

 ا أوافق مطلقا  فأقل  2
 صدق وثبات ااستبانة:رابعا: 

 م التأكد من صدق فقرات ااستبانة بطريقتن ما:

م حيث  :الصااادق الظاهري )صااادق المحكمين( .1
على أربعة من أعضاء هيئة عرض استبانات الدراسة 

الت    دريس الع    املن ي ج    امع    ات امملك    ة العربي    ة 
الس عودية من لديهم اامام الواس ع موض وع الدراس ة 

وقد اس      تجاب الباحث آراء الس      ادة  ،ومش      كلتها
احكمن وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل ي 

ض     وء مقرحاهم بعد تس     جيلها ي موذج م إعداد 
وبذلك خرج ااس            تبيان ي ص            ورته  رض،هذا الغ
هائية   أ.1انظر ملحق رقم ) -ال

م  :صاااادق ااتساااااق الداخلي لعبارات ااسااااتبانة .2
حس  اب ااتس  اق الداخلي لفقرات ااس  تبيان اموزع 

س                اب   اتعلى  من خال حس                اب  مراجعي ا
مع   امات اارتب   اط بن ك   ل فقرة وال   درج   ة الكلي   ة 

د من م  دى وجود وذل  ك للت  أك   ل  ه،للمحور الت  ابع  ة 
دول رقم ) ا،ارتباط أم  أ معامات 4ويوض            ح ا

اارتب     اط بن ك     ل فقرة من فقرات احور وامع     دل 
الكلي لفقرات  ه، وال  ذي يبن أن مع  امات اارتب  اط 

ة  د دالةامبي وية مس      توى ع  وبذلك α= 0.05 مع
 .لقياسه وضع ما صادقا احور يعتر

.الصدق الداخلي لفقرات الجزء الثاني من استبانة مراجعي الحسابات (:4جدول رقم )  

معامل  م
 اارتباط

القيمة 
معامل  م ااحتمالية

 اارتباط
القيمة 
معامل  م ااحتمالية

 اارتباط
القيمة 
معامل * م ااحتمالية

 اارتباط
القيمة 
 ااحتمالية

 الجزء الثاني
 المحور الثالث الثانيالمحور  المحور اأول

1 0.509 0.000 21 0.47 0.000 38 0.63 0.000 70 0.57 0.000 

2 0.66 0.000 22 0.49 0.000 39 0.52 0.000 71 0.58 0.000 
3 0.58 0.000 23 0.64 0.000 40 0.70 0.000 72 0.64 0.000 
4 0.67 0.000 24 0.51 0.000 41 0.71 0.000 73 0.56 0.000 
5 0.76 0.000 25 0.31 0.020 42 0.71 0.000 74 0.54 0.000 
6 0.75 0.000 26 0.57 0.000 43 0.72 0.000 75 0.48 0.000 
7 0.55 0.000 27 0.66 0.000 44 0.73 0.000 76 0.26 0.010 
8 0.66 0.000 28 0.75 0.000 45 0.65 0.000 77 0.32 0.010 

9 0.57 0.000 29 0.66 0.000 46 0.72 0.000 78 0.70 0.000 
10 0.68 0.000 30 0.58 0.000 47 0.67 0.000 79 0.59 0.000 
11 0.42 0.000 31 0.72 0.000 48 0.75 0.000 80 0.68 0.000 
12 0.57 0.000 32 0.65 0.000 49 0.66 0.000 81 0.59 0.000 
13 0.71 0.000 33 0.65 0.000 50 0.68 0.000 82 0.44 0.000 
14 0.39 0.000 34 0.73 0.000 51 0.71 0.000 83 0.59 0.000 
15 0.69 0.000 35 0.67 0.000 52 0.44 0.000 84 0.65 0.000 
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معامل  م
 اارتباط

القيمة 
معامل  م ااحتمالية

 اارتباط
القيمة 
معامل  م ااحتمالية

 اارتباط
القيمة 
معامل * م ااحتمالية

 اارتباط
القيمة 
 ااحتمالية

16 0.63 0.000 36 0.62 0.000 53 0.48 0.000 85 0.60 0.000 
17 0.65 0.000 37 0.58 0.000 54 0.73 0.000 86 0.64 0.000 
18 0.42 0.000    55 0.67 0.000 87 0.51 0.000 
19 0.60 0.000    56 0.47 0.000 88 0.57 0.000 

20 0.78 
0.71 

0.000    57 0.61 0.000 89 0.56 0.000 

      58 0.58 0.000    
      59 0.75 0.000    
      60 0.60 0.000    
      61 0.34 0.000    
      62 0.33 0.010    
      63 0.64 0.000    
      64 0.64 0.000    
      65 0.60 0.000    
      66 0.71 0.000    
      67 0.49 0.000    
      68 0.63 0.000    
      69 0.53 0.000    

 .α=0.05اارتباط دال إحصائياً عند مستوى دالة  *

وفيم  ا يتعلق مع  امات اارتب  اط بن ك  ل فقرة من 
فقرات احور وامعدل الكلي لفقرات اس              تبانة مراجعي 

س  ابات ومس  تخدمي القوائم  ا ناحظ امالية،ا من  فإن

 امبي   ة اارتب   اط مع   امات أن أ5خال ا   دول رقم )
د دالة وية مستوى ع  وراح يعتر وبذلك α= 0.05 مع

 .لقياسه وضع ما صادقا
 

 (: الصدق الداخلي لفقرات الجزء الثاني من استبانة مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية 5جدول رقم )

 .α=0.05اارتباط دال إحصائياً عند مستوى دالة *

 القيمة ااحتمالية معامل اارتباط* م القيمة ااحتمالية معامل اارتباط م القيمة ااحتمالية معامل اارتباط م
 الثانيالجزء 

1 0.401 0.000 13 0.413 0.000 25 0.508 0.000 
2 0.354 0.000 14 0.391 0.000 26 0.378 0.000 
3 0.456 0.000 15 0.365 0.000 27 0.477 0.000 
4 0.594 0.000 16 0.405 0.000 28 0.428 0.000 
5 0.657 0.000 17 0.439 0.000 29 0.273 0.001 
6 0.456 0.000 18 0.330 0.000 30 0.273 0.001 
7 0.395 0.000 19 0.538 0.000 31 0.279 0.001 
8 0.384 0.000 20 0.568 0.000 32 0.387 0.000 
9 0.287 0.001 21 0.569 0.000 33 0.324 0.000 
10 0.292 0.000 22 0.589 0.000 34 0.381 0.000 
11 0.209 0.014 23 0.500 0.000 35 0.113 0.187 
12 0.331 0.000 24 0.433 0.000 36 0.217 0.010 
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كا وانعكاساها ة الش  .........واقع تطبيق معاير حوك

 :صدق ااتساق البنائي لمحاور الدراسة
دول رقم ) أ ا معامات اارتباط بن 6يش  ر ا

س       ابات  معدل كل فور من فاور اس       تبانة مراجعي ا
 نأمع امع  دل الكلي لفقرات ااس              تب  ان  ة وال  ذي يبن 

 دالة نةاإس            تبا فاور ميع ي اارتباط معامات ميع
د إحص   ائياً  وية مس   توى ع  تعتر وبذلك α= 0.05 مع

 .لقياسه وضعت ما صادقه اإستبانة فاور ميع

(: معامل اارتباط بين معدل كل محور من محاور الجزء الثاني استبانة مراجعي الحسابات مع المعدل 6جدول رقم )
 .الكلي لفقرات الجزء الثاني من ااستبانة

 معامل* عنوان المحور الفرعي المحور
 اارتباط

 مستوى
 الدالة

 وا    دي    ة بتطبيقمس              توى االتزام 
 ي ضوابط ومعاير حوكمة الشركات

 بيئة اأعمال السعودية.

ظمة هيكل املكية وحقوق امسامن  0.000 0.851 القواعد ام

 0.000 0.902 القواعد العامة للشفافية امالية واإفصاح عن امعلومات

ظيمية   0.000 0.969 قانونيةوالالقواعد العامة هيكل جلس اإدارة واإجراءات الت

 .α=0.05اارتباط دال إحصائياً عند مستوى دالة *

 

لى م إجراء خطوات الثبات ع ثبات فقرات ااستبانة:
ة الدراسة   من خال الطرق التالية:عي

 Split-Halfطااريااقااااااة الااتااجاازئااااااة الاانصاااااااااااافاايااااااة  -1

Coefficient : زء الثاي زئة فقرات ا حيث م 
زء ايث مثل ، جزئنإ اس         تبانات الدراس         ة 

زء الثاي مثل اأس            ئلة  اأول اأس            ئلة الفردية وا
أ بن rالزوجي  ة، م احتس               اب مع  ام  ل اارتب  اط )

درجات اأسئلة الفردية ودرجات اأسئلة الزوجية م 
  نتص              حيح معامل اارتباط معادلة برس              ون براو 

:  كالتا

r

r

1

2

 
 معامل اارتباط rحيث 

أ يظهر أن ه       اك 7ومن خال ج       دول رقم )
 معامل ثبات كبر نسبيا لفقرات ااستبيان.

 
 

: Cronbach's Alphaطريقااة ألفااا كرونباااخ  -2
اعتم  د الب  اح  ث ك  ذل  ك على طريق  ة ألف  ا كرونب  اخ 
 لقياس ثبات ااس   تبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات،

دول خال من ناحظحيث   قيمة أنأ 7) رقم ا
 ااس              تب   ان   ة عب   ارات ميع كرونب   اخ  ألف   ا مع   ام   ل

س                 اب    ات مراجعي ا     اص                 ة  تقريب    ا بلغ    ت ا
  ألف    ا مع    ام    ل قيم    ة ك    ان    ت  حن ي ،أ0.967)

 راجعيم ا اص    ة ااس    تبانة عبارات يعم كرونباخ
س               اب  ات  اتقريب   ام  الي  ة القوائم ومس              تخ  دمي ا

 درج    ة عن القيم ه    ذ تعر حي    ث -أ 0.739)
 إج     اب     ات ثب     ات يعكس م     ا الثب     ات من ع     الي     ة

 أداة عاليةال القدرة ا يشر بدور وهذا امبحوثن،
 وبذلك، أجله ص          ممت ما قياس على الدراس          ة

 بانةااست وثبات صدق من تأكد قد الباحث يكون
 ااس              تب   ان   ة بص              ح   ة ت   ام   ة ثق   ة على  عل   ا م   ا

تائج لتحليل وصاحيتها  .ال

 



 
 

ان   و اإنسانية -جة جامعة جا ع الع د  ف  (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج
 
 

و العن د عبد اه م  عاء 

 .معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية وطريقة وألفا كرونباخ( :(7جدول رقم )

 .α=0.05اارتباط دال إحصائياً عند مستوى دالة *
 

 حادود الدراسااة: خامسا:
 الحدود المكانية: -أ

طقة    ر،ا  الدمام، جدة، الرياض،إذ م اختيار م
اطق  مشيط،ميس  وذلك لغايات حصر ومثيل م

 امملكة بشكل جيد.
 الحدود الزمانية: -ب

ية للدراسة من عام  م 2012امتدت الفرة الزم
 م.2013ولغاية 

 الحدود البشرية: -ج
ة الدراسة مستخدمي القوائم امالية  ملت عي
ة بامملكة  سابات العاملن وامزاولن للمه ومراجعي ا

 العربية السعودية.

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
ي البيانات العامة الخاصاااة بمراجع أوًا: تحليل نتائج

 الحسابات:

دول رقم ) أ والذي يظهر البيانات 8من خال ا
ساباتأ ة الدراسة )مراجعي ا حيث  ،العامة امتعلقة بعي

 يتضح للباحث ما يلي:
ة الدراسة من امتخصصن ي  - سواء   بة،احاسكافة عي

 كان ذلك ي مرحلة البكالوريوس أم اماجستر وهذا

 .مائما أكادميا مؤهلون تأهيا أهم ييع

ة الدراسة هم من ملة  %80.2أن ما نسبته  - من عي
 فهم ي مرسهم شهادة الزمالة اأمريكية ما يعزز

ة احاسبة امعاير  وتطبيقاها. ذات العاقة مه

 عنون المحور الفرعي المحور المجال ااستبانة
 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل *
 اارتباط

معامل اارتباط 
 المصحح

معامل ألفا  
 كرونباخ

ات
ساب

الح
عي 

راج
م

 

مس     توى االتزام 
 وا   دي   ة بتطبيق
ض    وابط ومعاير 
ح              وك              م              ة 
الش              رك    ات ي 
بيئ       ة اأعم       ال 

 السعودية 

ظم      ة هيك      ل املكي      ة  اأول القواع      د ام
 0.89 0.75 0.60 20 وحقوق امسامن

القواع  د الع  ام  ة للش              ف  افي  ة ام  الي  ة  الثاي
 0.83 0.74 0.59 17 واإفصاح عن امعلومات

القواع  د الع  ام  ة هيك  ل جلس اإدارة  الثالث
ظيمية والقانونية  0.94 0.94 0.89 52 واإجراءات الت

 0.96   89 جميع الفقرات 

ات
ساب

الح
عي 

راج
م

 
لية 

لما
م ا
قوائ

ي ال
خدم

مست
و

 

مستوى جودة 
اإفصاح 
والشفافية 

بالقوائم امالية 
شورة  ل ي ظام

حوكمة 
 الشركات

 الثاي

بيانات مشركة بن مراجعي 
سابات ومستخدمي القوائم  ا
امالية تقيس وجهات نظرهم حول 
مستوى جودة اإفصاح والشفافية 

شورة  ل ي ظبالقوائم امالية ام
 حوكمة الشركات

39 0.434 0.60 0.71 

 0.73   39 جميع الفقرات 
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كا وانعكاساها ة الش  .........واقع تطبيق معاير حوك

ة الدراسة هم من  %68.8أن ما نسبته  - من عي
ة احاسبة  ما بن  تراوحلديهم خرة عملية ي مه

ة وات كحد أد إ مس عشرة س  مس س
 .فأكثر

ة  - امؤشرات السابقة تشر إ كفاية تأهيل العي
سابات ما سيساهم ي  امختارة من مراجعي ا

تائج الثقة يعزز تعميم نتائج الدراسة وما  احصل بال

 عليها.
 

 .يظهر البيانات العامة الخاصة بعينة الدراسة )مراجعي الحسابات( :(8الجدول رقم )
 النسبة  التكرار البياااااااان

 المؤهل العلمي 
 %82 79 بكالوريوس فاسبة
 %18 17 ماجستر فاسبة
 ----- ---- دكتورا فاسبة

 ----- ---- مؤهل آخر

 المؤهات المهنية 

APC 80.2 77 الزمالة اأمريكية% 
AC الزمالة الريطانية ---- ----- 

APAPC 10.4 10 الزمالة السعودية% 
AIC 1.0 1 معية امراجعن الداخلين% 

 %8.4 8 أخرى

 عدد سنوات الخبرة 
وات  %31.2 30 أقل من مس س

وات وات إ أقل من عشر س  %24 23 من مس س
ة وات إ أقل من مس عشرة س  %7.2 7 من عشر س

ة فأكثر.  %37.6 36 مس عشرة س

ثاااانيااااً: تحليااال نتاااائج البيااااناااات العااااماااة الخااااصاااااااااااااة 
 بمستخدمي القوائم المالية:

دول رقم )  أ يتضح للباحث ما يلي:9من خال ا
ة الدراسة هم من ملة درجة  - أن غالبية عي

لى عالبكالوريوس واماجستر، وهي نسبة جيدة دالة 
 تأهيلهم لإجابة على كافة فقرات ااستبانة بفعالية،
فضا على أن غالبيتهم من موظفي القطاع ا اص 
الذين يبحثون عن ااستثمارات الفردية خاصة ي 

 القطاعات امالية.

دول رقم ) - أ أن ما 9يتضح كذلك من خال ا
أ من مستخدمي القوائم امالية هم %51.1نسبته )

شورة للشركاتمن يعتمد على  وية ام  التقارير الس
امسامة كمصدر للحصول على امعلومات، فضا 

لقدرة الديهم ا رة ي بيع وشراء اأسهم و على أن 
سابات مع  على فهم صيغة وفتوى تقرير مراجع ا
وجود بعض امصطلحات الغامضة لديهم والي ا 

 يستطيع فهمها إا امتخصصن ي هذا اجال.
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 .(مستخدمي القوائم الماليةيظهر البيانات العامة الخاصة بعينة الدراسة ) :(9الجدول رقم )
 النسبة  التكرار البياااااااان 

 المؤهل العلمي  1

 ----- ----- بدون مؤهل

 ----- ----- أقل من الثانوية

 ----- ----- ثانوية عامة

 61.9 86 بكالوريوس
 38.1 53 ماجستر
 ----- ----- دكتورا

طبيعة القطاعات المستثمر  2
 فيها

 51.0 71 مؤسسات مالية
اعية  38.2 53 قطاعات ص
ارية  2.9 4 قطاعات 

 ----- ----- زراعية

 7.9 11 خدمية وأخرى

سنوات الخبرة في بيع  3
 وشراء اأسهم 

ة  6.5 9 اقل من س
ة إ اقل من  وات 3من س  43.8 61 س

ة إ اقل من  3من  وات 5س  19.4 27 س
وات 5أكثر من   30.3 42 س

مصادر الحصول على  4
 المعلومات

وي للشركة  51.1 71 التقرير الس
 3.7 5 امكاتب الي تتعامل ي اأسهم
شرات احلية  12.2 17 الصحف وال

 33.0 46 واأقارباأصدقاء 
وك  ----- ----- وحدات تداول اأسهم ومراكز ااستثمار ي الب

مدى تفهم صيغة ومحتوى  5
 تقرير المراجع 

 20.8 29 واضح
 71.2 99 واضح مع وجود مصطلحات غامضة

 8 11 غر واضح
 

 :وتفسيرهانتائج الدراسة الميدانية 
زء سوف يتم عرض نتائج التحليل الوصفي  ي هذا ا

حو اآي:  للدراسة اميدانية وذلك على ال
أوًا: التحليل الوصاااااااافي آراء مراجعي الحسااااااااابات 
حول مساااااااااااتوى االتزام والجااديااة بتطبيق ضاااااااااااوابط 

في بيئاااااة اأعماااااال ومعاااااايير حوكماااااة الشاااااااااااركاااااات 
 السعودية.

ط يم إجراء التحليل الوصفي للبيانات من خال تسل
حو التالضوء على ثاثة فاور رئيسة  :وذلك على ال  ا

المحور اأول: مستوى االتزام بالقواعد المنظمة  .أ
 لهيكل الملكية وحقوق المساهمين:

دول رقم ) آراء  الوصفية أ إ اإحصاءات10يشر ا

سابات مستوى االتزام بالقواعد  حول مراجعي ا
ظمة هيكل املكية وحقوق  ات امسامن ي الشركام

 ،امسامة العامة امدرجة بسوق اأوراق امالية السعودي
دول رقم )  أ يتضح ما يأي:10ومن خال نتائج ا

سابية لكافة الفقرات ما بن اتر  .1 وحت امتوسطات ا
ا ناحظ أن أقل  ،أ3.78-4.53) وعليه فإن

أ والي كانت تتعلق 17للفقرة رقم ) امتوسطات كان
التزام امستثمرين من اأشخاص ذوي الصفة  مدى

يابة عن غرهم  مثل  -ااعتبارية الذين يتصرفون بال
اديق ااستثمار   من اإفصاح عن سياساهم ي -ص

وية  ،التصويت وتصويتهم الفعلي ي تقاريرهم الس
و ) أ 3.78حيث بلغ امتوسط العام هذ الفقرة 
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كا وانعكاساها ة الش  .........واقع تطبيق معاير حوك

راف معياري بلغ تقريبا ) ي حن   ،أ0.86وبا
أ والي تتعلق 1كانت أعلى امتوسطات للفقرة رقم )

ظام يتضمن بأن االتزاممدى   ركةللش اأساس ال
 مةالاز  وااحتياطات اإجراءات الداخلية ولوائحها
ظام قوقهم امسامن ميع مارسة لضمان ية، ال

ساي هذ الفقرة تقريبا  حيث بلغ امتوسط ا
راف م4.53) و)أ وبا  أ.0.54عياري 

أ 4.09بلغ امتوسط العام للفقرات جتمعة حوا ) .2
 Test)وهو أعلى من متوسط أداة القياس 

Value=3) ،   سبية للفقرات كما بلغت اأمية ال
راف   ،أ81.80جتمعة حوا ) كما بلغ اا

وبلغ  ،أ0.52امعياري للفقرات جتمعة تقريبا )
أ 12.71) ومعامل ااختاف للفقرات جتمعة 

وهذا يدل على انسجام واضح وقلة التباين والتشتت 
ة الدراسة  وهذا ما يشر أيضا إ ،بن إجابات عي

اك التزام بالقواعد العامة هيكل املكية وحقوق  أن ه
سابات.  امسامن من وجهة نظر مراجعي ا

كانت ميع الفقرات ا ابية ومعدها أكر من الوسط  .3
وية لكل فقرة اقل من أ 3الفرضي ) ومستوى امع

د مستوى دالة  ،أ0.05) أي دال إحصائيا ع
 أ.0.01)

مراجعي الحسابات حول مستوى االتزام بالقواعد المنظمة لهيكل الملكية  آراء الوصفية (: اإحصاءات10جدول رقم )
 .للعينة الواحدة tوحقوق المساهمين واختبار 

 الفقرات المحور
 المؤشرات اإحصائية

الوسط 
 الحسابي 

معامل 
 ااختاف

 اانحراف
 المعياري

اأهمية 
 t Sig النسبية

حقوق المساهمين 
 والجمعية العامة

1 4.52 11.95 0.54 90.4 27.73 0.00 
2 4.34 15.44 0.67 86.8 19.54 0.00 
3 4.24 20.42 0.866 84.8 14.18 0.00 
4 4.10 20.03 0.822 82.06 13.20 0.00 
5 4.09 22.74 0.93 81.8 11.49 0.00 
6 4.16 19.47 0.81 83.2 14.12 0.00 
7 4.31 15.31 0.66 86.2 19.39 0.00 
8 4.09 19.80 0.81 81.8 13.16 0.00 
9 3.90 27.44 1.07 78 8.341 0.00 
10 4.03 18.61 0.75 80.6 13.42 0.00 
11 4.11 17.76 0.73 90.6 3.589 0.00 
12 4.05 18.52 0.75 81 13.71 0.00 
13 4.00 23.75 0.95 80 10.28 0.00 
14 4.21 16.86 0.71 84.2 16.86 0.00 
15 3.84 24.22 0.93 76.8 8.865 0.00 

 0.00 8.794 75.80 0.88 23.22 3.79 16 حقوق التصوي 
17 3.78 22.75 0.86 75.60 8.882 0.00 

حقوق المساهمين 
 في أرباح اأسهم

18 4.13 14.53 0.60 82.6 18.43 0.00 
19 4.04 15.35 0.62 80.8 16.33 0.00 
20 4.05 18.52 0.75 81 13.71 0.00 

 0.00 20.36 81.80 0.52 12.71 4.09 (20-1) المعدل العام للفقرات



 
 

ان   و اإنسانية -جة جامعة جا ع الع د  ف  (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج
 
 

و العن د عبد اه م  عاء 

ة االتزام بالقواعد العام المحور الثاني: مستوى .ب
 للشفافية المالية واإفصاح عن المعلومات:

دول رقم ) آراء  الوصفية أ ا اإحصاءات11يشر ا
سابات مستوى االتزام بالقواعد العامة  حول مراجعي ا

للشفافية امالية واإفصاح عن امعلومات ي الشركات 
 ،يالية السعودامسامة العامة امدرجة بسوق اأوراق ام

دول رقم )  :ليأ يتضح ما ي11ومن خال نتائج ا
سابية لكافة الفقرات ما بن اتر  .1 وحت امتوسطات ا

ا ناحظ أن أقل  ،أ3.77-4.28) وعليه فإن
أ والي تتعلق مدى 32امتوسطات كان للفقرة رقم )

توي تقرير جلس اإدارة على ميزات  االتزام بأن 
ومكافئات وتعويضات اأعضاء )أعضاء جلس 

فيذين  ،اإدارة ئيس الر  ،امدير اما ،كبار الت
فيذيأ با قريحيث بلغ امتوسط العام هذ الفقرة ت ،الت

و )3.77) راف معياري  ي حن   ،أ1.12أ وبا
أ والي 21كانت أعلى امتوسطات للفقرة رقم )

تتعلق مدى االتزام بفحص ومراجعة امعلومات 
الدورية الي تقدم للمستويات اإدارية امختلفة 

ظيم إعدادها وتوقيت عرضها  باإضافة إ ،وت

د من لتأكمراجعة امعلومات امقدمة للمستثمرين وا
ودقتها وهو ما يتفق مع مبدأ "اإفصاح  ،موها

ساي هذ الف ،والشفافية" قرة حيث بلغ امتوسط ا
و)4.28تقريبا ) راف معياري   أ.0.55أ وبا

أ 4.08بلغ امتوسط العام للفقرات جتمعة حوا ) .2
 Testوهو أعلى من متوسط أداة القياس )

Value=3سبية  ،أ  للفقراتوبلغت اأمية ال
راف   ،أ81.61جتمعة حوا ) كما بلغ اا

وبلغ معامل  ،أ0.46امعياري للفقرات جتمعة )
أ وهذا يدل 11.27ااختاف للفقرات جتمعة )

على انسجام واضح وقلة التباين والتشتت بن 
ة الدراسة وهو ما يشر أيضا ا أن  ،اجابات عي

اك التزام بالقواعد العامة للشفافية ام ة واإفصاح اليه
سابات.  عن امعلومات من وجهة نظر مراجعي ا

كانت ميع الفقرات إ ابية ومعدها أكر من الوسط  .3
وية لكل فقرة أقل من 3الفرضي ) أ ومستوى امع

د مستوى دالة  ،أ0.05) أي دال إحصائيا ع
 أ.0.01)

مستوى االتزام بالقواعد العامة للشفافية المالية  آراء مراجعي الحسابات حول الوصفية (: اإحصاءات11جدول رقم )
 .للعينة الواحدة tواإفصاح عن المعلومات واختبار 

 

 الفقرات المحور
 المؤشرات اإحصائية

الوسط 
 الحسابي 

معامل 
 ااختاف

اانحراف 
 المعياري

اأهمية 
 T Sig النسبية

 اإفصاح والشفافية

21 4.28 12.85 0.55 85.60 22.73 0.00 

22 4.23 13.48 0.57 84.60 21.25 0.00 

23 4.11 19.95 0.82 82.20 13.25 0.00 

24 4.08 17.16 0.70 81.60 15.18 0.00 

25 4.24 14.39 0.61 84.80 20.04 0.00 

26 4.16 17.55 0.73 83.20 15.68 0.00 

27 4.19 14.32 0.60 83.80 19.42 0.00 



 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

كا وانعكاساها ة الش  .........واقع تطبيق معاير حوك

 

المحور الثالث: مسااااتوى االتزام بالقواعد العامة  .ج
لهيكااااال مجلس اإدارة واإجراءات التنظيمياااااة 

 والقانونية:
دول رقم ) آراء  الوصفية أ إ اإحصاءات12يشر ا

س             ابات مس             توى االتزام بالقواعد حول  مراجعي ا
ظيمي      ة  الع      ام      ة هيك      ل جلس اإدارة واإجراءات الت
والقانونية ي الش     ركات امس     امة العامة امدرجة بس     وق 

دول رقم  ،اأوراق امالية الس   عودي ومن خال نتائج ا
 أ يتضح ما يأي:12)
سابية لكافة الفقرات ما بن اتر  .1 وحت امتوسطات ا

ا ناحظ أن أقل وعلي ،أ3.61-4.49) ه فإن
أ والي تتعلق مدى 67امتوسطات كان للفقرة رقم )

ة امراجعة على عقد اجتماعا واحدا على  حرص 
اأقل ي العام مع امراجعن ا ارجين دون حضور 

اقشة امواضيع ذات ااهتمام لغ حيث ب ،اإدارة م
راف 3.61امتوسط العام هذ الفقرة تقريبا ) أ وبا

ي حن كانت أعلى امتوسطات  ،أ1.34عياري )م
أ والي تتعلق مستوى االتزام بعدم 76للفقرة رقم )

رمة خلة بالشرف  ترشيح أي شخص سبق إدانته 
ساي هذ الفقرة  ،واأمانة حيث بلغ امتوسط ا
راف معياري )4.49تقريبا )  أ.0.54أ وبا

أ 4.08)بلغ امتوسط العام للفقرات جتمعة حوا  .2
 Testوهو أعلى من متوسط أداة القياس )

Value=3سبية للفقرات   ،أ كما بلغت اأمية ال
راف   ،أ81.60جتمعة حوا ) كما بلغ اا

وبلغ معامل  ،أ0.46امعياري للفقرات جتمعة )
أ وهذا يدل 11.27ااختاف للفقرات جتمعة )

على انسجام واضح وقلة التباين والتشتت بن 
ة الدراسة إجابات وهذا ما يشر أيضا إ أن  ،عي

اك التزام بالقواعد العامة هيكل جلس اإدارة  ه
ظيمية والقانونية من وجهة نظر  واإجراءات الت

سابات.  مراجعي ا

ك    ان    ت ميع الفقرات ا     ابي    ة ومع    ده    ا أكر من  .3
وية لكل فقرة 3الوس      ط الفرض      ي ) أ ومس      توى امع

د مس     توى أي دال إح ،أ0.05اقل من ) ص     ائيا ع
 أ.0.01دالة )

 الفقرات المحور
 المؤشرات اإحصائية

الوسط 
 الحسابي 

معامل 
 ااختاف

اانحراف 
 المعياري

اأهمية 
 T Sig النسبية

 28 4.19 15.04 0.63 83.80 18.41 0.00 

29 4.24 13.44 0.57 84.80 21.25 0.00 

30 4.17 14.15 0.59 83.40 19.44 0.00 

31 3.93 23.41 0.92 78.60 10.02 0.00 

32 3.77 29.71 1.12 75.40 6.783 0.00 

33 3.92 22.70 0.89 78.40 9.310 0.00 

34 3.83 25.85 0.99 76.60 8.252 0.00 

35 3.87 22.22 0.86 77.40 9.930 0.00 

36 4.04 19.06 0.77 80.80 13.21 0.00 

37 4.12 13.59 0.56 82.40 19.63 0.00 

 0.00 22.99 81.61 0.46 11.27 4.08 ( 37-21) العام للفقراتالمعدل 



 
 

ان   و اإنسانية -جة جامعة جا ع الع د  ف  (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج
 
 

و العن د عبد اه م  عاء 

مستوى االتزام بالقواعد العامة لهيكل مجلس  حول آراء مراجعي الحسابات الوصفية (: اإحصاءات12جدول رقم )
 .للعينة الواحدة tاادارة واإجراءات التنظيمية والقانونية واختبار 

 

 الفقرات المحور
 اإحصائيةالمؤشرات 

الوسط 
 الحسابي 

معامل 
 ااختاف

اانحراف 
 المعياري

اأهمية 
 T Sig النسبية

 مجلس اإدارة

38 4.13 16.95 0.70 82.60 15.91 0.00 

39 4.14 14.73 0.61 82.80 18.41 0.00 

40 4.10 19.76 0.81 82.00 13.41 0.00 

41 4.02 21.89 0.88 80.40 11.45 0.00 

42 3.98 23.12 0.92 79.60 10.43 0.00 

43 3.95 22.78 0.90 79.00 10.31 0.00 

44 4.06 19.95 0.81 81.20 12.84 0.00 

45 3.89 26.22 1.02 77.80 8.700 0.00 

46 3.85 24.94 0.96 77.00 8.663 0.00 

47 3.79 28.50 1.08 75.80 7.242 0.00 

48 3.68 29.62 1.09 73.60 6.223 0.00 

49 3.68 25.00 0.92 73.60 7.419 0.00 

50 3.98 20.35 0.81 79.60 12.03 0.00 

51 3.80 22.89 0.87 76.00 9.065 0.00 

52 4.11 15.33 0.63 82.20 17.48 0.00 

53 4.15 15.18 0.63 83.00 17.46 0.00 

54 3.92 20.66 0.81 78.40 11.32 0.00 

55 4.23 14.66 0.62 84.60 18.95 0.00 

56 4.14 15.46 0.64 82.80 17.31 0.00 

57 4.19 16.71 0.70 83.80 16.40 0.00 

58 4.29 13.75 0.59 85.80 21.35 0.00 

 لجنة المراجعة

59 4.00 22.50 0.90 80.00 10.92 0.00 

60 4.08 17.40 0.71 81.60 14.87 0.00 

61 4.22 17.06 0.72 84.40 16.57 0.00 

62 4.20 15.95 0.67 84.00 17.57 0.00 

63 4.13 21.31 0.88 82.60 12.61 0.00 

64 3.91 22.25 0.87 78.20 10.33 0.00 

65 4.09 21.03 0.86 81.80 12.41 0.00 

66 4.10 18.78 0.77 82.00 14.10 0.00 

67 3.61 37.12 1.34 72.20 4.514 0.00 

68 3.91 21.23 0.83 78.20 10.79 0.00 

69 3.97 16.12 0.64 79.40 14.95 0.00 

70 3.95 19.24 0.76 79.00 12.38 0.00 

71 4.17 15.35 0.64 83.40 17.92 0.00 

72 4.22 14.22 0.60 84.40 20.00 0.00 

73 4.30 14.19 0.61 86.00 20.84 0.00 

74 4.27 14.99 0.64 85.40 19.63 0.00 

75 4.29 16.08 0.69 85.80 18.41 0.00 



 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

كا وانعكاساها ة الش  .........واقع تطبيق معاير حوك

 

اك" :اأولى الفرضية اختبار  تطبيق ي وجدية التزام ه
 الاأعم بيئة ي الشركات حوكمة ومعاير ضوابط
سابات مراجعي نظر وجهة من السعودية  ".ا

دول رقم ) يظهر  أ والذي13من خال ا
سابات مراجعي آراء الوصفية اإحصاءات  فور لكل ا

دية االتزام مستوى تقيس الي الفرعية احاور من  وا
 اأعمال يئةب ي الشركات حوكمة ومعاير ضوابط بتطبيق

 لعاما جتمعة، ناحظ أن امتوسط وللمحاور السعودية
ديةو  االتزام مستوى تقيس الي الثاثة للمحاور  ا
 اأعمال يئةب ي الشركات حوكمة ومعاير ضوابط بتطبيق

متوسط  من أعلى وهوأ 4.08) تقريبا السعودية قد بلغ
 أيضا يشر ما وهوأ Test Value= 3) القياس أداة
ة قبل من عالية تأييد درجة ا  عيمراج) الدراسة عي

سابات  وابطض بتطبيق الشركات وجدية التزام حولأ ا

 كما  دية،السعو  اأعمال بيئة ي الشركات حوكمة ومعاير
سبية اأمية بلغت أ 81.60) و جتمعة للمحاور ال
سي الوزن من أكر وهو  بلغ كماأ،   %60) احايد ال

راف  وبلغأ، 0.44) جتمعة للمحاور امعياري اا
 وهذاأ 10.78) جتمعة للمحاور ااختاف معامل
 نب والتشتت التباين وقلة واضح انسجام على يدل

ة اجابات تيجة هذ من وللتأكد. الدراسة عي  امق ال
أ One Sample T Test) اختبار بإجراء الباحث
دول خال من ناحظ حيث اأو للفرضية أ 13) ا

 مستوى من أقلأ Sig = 0.000) ااحتمالية القيمة أن
 فرضال ونقبل العدم فرض نرفض عليةأ 0.05) الدالة
تج البديل، اك" أن ذلك من ونست  ي وجدية التزام ه
 اأعمال يئةب ي الشركات حوكمة ومعاير ضوابط تطبيق

سابات مراجعي نظر وجهة من السعودية  عيي وهذا" ا
 .صحيحة اأو الفرضية أن

  

 الفقرات المحور
 المؤشرات اإحصائية

الوسط 
 الحسابي 

معامل 
 ااختاف

اانحراف 
 المعياري

اأهمية 
 T Sig النسبية

لجنة الترشيحات 
 والمكافئات

76 4.49 12.03 0.54 89.80 27.14 0.00 

77 4.42 13.35 0.59 88.40 23.66 0.00 

78 4.05 18.77 0.76 81.00 13.47 0.00 

79 4.19 15.04 0.63 83.80 18.41 0.00 

80 4.05 20.74 0.84 81.00 12.23 0.00 

81 4.22 14.69 0.62 84.40 19.46 0.00 

82 4.11 21.41 0.88 82.20 12.34 0.00 

اجتماعات مجلس 
 اادارة وجدول اأعمال

83 4.23 15.13 0.64 84.60 18.98 0.00 

84 4.10 19.02 0.78 82.00 13.86 0.00 

85 4.14 14.98 0.62 82.80 17.91 0.00 

86 4.16 15.63 0.65 83.20 17.48 0.00 

تعارض المصالح في 
 مجلس اادارة

87 4.24 14.62 0.62 84.80 19.51 0.00 

88 4.30 15.81 0.68 86.00 18.89 0.00 

89 4.28 14.25 0.61 85.60 20.74 0.00 

 0.00 23.02 81.60 0.46 11.27 4.08 (89-38)المعدل العام للفقرات 



 
 

ان   و اإنسانية -جة جامعة جا ع الع د  ف  (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج
 
 

و العن د عبد اه م  عاء 

مراجعي الحسابات لكل محور من المحاور الفرعية التي تقيس مستوى  آراء الوصفية (: اإحصاءات13جدول رقم )
للعينة  tار وللمحاور مجتمعة واختبفي بيئة اأعمال السعودية االتزام والجدية بتطبيق ضوابط ومعايير حوكمة الشركات 

 الواحدة.

 

ثانياً: التحليل الوصاااااااافي آراء مراجعي الحسااااااااابات 
جودة ومسااااااااااتخدمي القوائم المالية حول مسااااااااااتوى 

ي ف اإفصااااااح والشااااافافية بالقوائم المالية المنشاااااورة
  ل حوكمة الشركات:

م إجراء التحليل الوصفي للبيانات من خال تسليط 
الضوء على عدد من امؤشرات امالية وغر امالية للتعرف 
سابات  على وجهات نظر كل من مراجعي ا

صاح اإفجودة ومستخدمي القوائم امالية حول مستوى 
شورة  سامة للشركات اموالشفافية بالقوائم امالية ام

ذلك و سوق اأوراق امالية السعودي، العامة امدرجة ي 
: حو التا  على ال

 من وجهة نظر مراجعي الحسابات: -أ

دول رقم ) أ إ اإحصاءات الوصفية آراء 14يشر ا
سابات حول مستوى  اإفصاح  جودةمراجعي ا
شورة  مسامة لشركات الوالشفافية بالقوائم امالية ام
ظل  ي ة السعوديالعامة امدرجة بسوق اأوراق امالي

دول  - حوكمة الشركات حيث يتضح من معطيات ا

 أ ما يلي:14رقم )
سابية لكافة الفقرات ما بن  .1 تراوحت امتوسطات ا

ا ناحظ أن أقل  ،أ3.51-4.78) وعليه فإن
أ والي تتعلق 38امتوسطات كان للفقرة رقم )

مستوى االتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ي 
امسامة العامة امدرجة ي سوق امال الشركات 
أ والي كانت تتعلق 39يليها الفقرة رقم ) ،السعودي

صوص عليها ي امعيار  مستوى اإفصاحات ام
أ امتعلقة باسم الشركة 1احاسي الدو رقم )
وصف لطبيعة فضا عن  ،والشكل القانوي ها

ث  ا حي ،،عمليات الشركة وأنشطتها الرئيسية
سابية هذ الفقرات ) أ 3.51كانت امتوسطات ا

راف معياري )3.54) أ 0.78أ على التوا وبا
(0.74.  أ على التوا

ا نا ،أما فيما يتعلق بأعلى امتوسطات .2 حظ من فإن
دول رقم ) أ أن أعلى امتوسطات كان 14خال ا

أ والي كانت تتعلق ب  مستوى اإفصاح 1للفقرة رقم )

 الفقرات المجال
 المؤشرات اإحصائية

الوسط 
 الحسابي

معامل 
 ااختاف

اانحراف 
 المعياري

اأهمية 
 T Sig النسبية

ظمة هيكل املكية  مستوى االتزام بالقواعد ام
 0.00 20.36 81.80 0.52 12.71 4.09 20-1 وحقوق امسامن

 مستوى االتزام بالقواعد العامة للشفافية امالية
 0.00 22.99 81.61 0.46 11.27 4.08 37-21 واإفصاح عن امعلومات

االتزام بالقواعد العامة هيكل جلس مستوى 
ظيمية والقانونية  0.00 23.02 81.60 0.46 11.27 4.08 89-38 اإدارة واإجراءات الت

مستوى االتزام والجدية بتطبيق ضوابط ومعايير حوكمة 
 (89-1) في بيئة اأعمال السعوديةالشركات 

4.08 10.78 0.44 81.60 23.70 0.00 
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كا وانعكاساها ة الش  .........واقع تطبيق معاير حوك

 ،امعلومات والتطورات ااقتصادية عن الشركة عن
أ والي تتعلق مستوى اإفصاح 31يليها الفقرة رقم )

عن اأحداث الاحقة والي يشر إليها امعيار 
أ بأها اأحداث الي تقع 10احاسي الدو رقم )
 Events occurring afterبعد تاريخ اميزانية 

the balance sheet date، لغ امتوسط حيث ب
ساي للفقرات ) و )31أ )1ا أ 4.69أ )4.78أ 

راف معياري ) أ 0.56أ )0.45على التوا با
.  على التوا

بلغ امتوسط العام للفقرات جتمعة  -بشكل عام  .3
سابات حوا ) ة مراجعي ا أ 3.93ا اصة بعي
 Test)وهو أعلى من متوسط أداة القياس 

Value=3)،  سبية للفقرات كما بلغت اأمية  ال
راف   ،أ78.62جتمعة حوا ) كما بلغ اا

وبلغ معامل  ،أ0.217امعياري للفقرات جتمعة )
أ وهذا 5.52ااختاف للفقرات جتمعة تقريبا )

يدل على انسجام واضح وقلة التباين والتشتت بن 
ة الدراسة وهو ما يشر أيضا إ أن  ،إجابات عي

اك مستوى رضى عاٍل من  ة الدراسة حول ه قبل عي
اإفصاح والشفافية بالقوائم امالية جودة مستوى 
شورة  شركات امدرجة ي سوق اأوراق امالية للام
 ي ظل حوكمة الشركات. السعودي

دول رقم ) أ أن ميع 14كما ناحظ من خال ا
وية  (t) قيم د مستوى مع هي  (a=0.00)احسوبة ع

كما كانت   ،(a=0.00) ذات دالة إحصائية مستوى
ميع الفقرات إ ابية ومعدها أكر من الوسط الفرضي 

وية لكل فقرة أقل من )3) أي  ،أ0.05أ ومستوى امع
د مستوى دالة )  أ.0.01دال إحصائيا ع

 فصاح والشفافية بالقوائم الماليةاإجودة (: اإحصاءات الوصفية آراء مراجعي الحسابات حول مستوى 14جدول رقم )
 للعينة الواحدة. tواختبار  في  ل حوكمة الشركات المنشورة

 الفقرات المحور 
 المؤشرات ااحصائية
 مراجعي الحسابات 

 t Sig اأهمية النسبية اانحراف المعياري معامل ااختاف الوسط الحسابي 

وى
مست

 
ودة

ج
 

ورة
منش

ة ال
مالي

م ال
قوائ

 بال
فية
شفا

 وال
صاح

اإف
ي ف 

ات
شرك

ة ال
وكم

ل ح
 

  
1 4.78 9.41 0.45 95.60 38.01 0.00 

2 4.56 12.50 0.57 91.20 26.49 0.00 

3 4.38 14.61 0.64 87.60 21.13 0.00 

4 4.25 16.71 0.71 85.00 17.09 0.00 

5 4.23 15.13 0.64 84.60 18.65 0.00 

6 4.21 15.68 0.66 84.20 17.69 0.00 

7 4.06 16.26 0.66 81.20 15.57 0.00 
8 4.05 18.02 0.73 81.00 13.96 0.00 
9 3.89 17.74 0.69 77.80 12.61 0.00 

10 4.01 14.21 0.57 80.20 17.15 0.00 

11 4.03 14.14 0.57 80.60 17.53 0.00 

12 4.01 13.72 0.55 80.20 17.73 0.00 

13 3.87 13.70 0.53 77.40 16.04 0.00 

14 3.73 13.40 0.50 74.60 14.09 0.00 

15 3.69 14.09 0.52 73.80 12.83 0.00 
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و العن د عبد اه م  عاء 

 الفقرات المحور 
 المؤشرات ااحصائية
 مراجعي الحسابات 

 t Sig اأهمية النسبية اانحراف المعياري معامل ااختاف الوسط الحسابي 

16 3.81 15.75 0.60 76.20 13.02 0.00 

17 3.86 15.80 0.61 77.20 13.74 0.00 

18 3.88 16.24 0.63 77.60 13.60 0.00 

19 3.89 14.65 0.57 77.80 15.19 0.00 

20 3.81 16.27 0.62 76.20 12.66 0.00 

21 3.91 16.37 0.64 78.20 13.80 0.00 

22 3.89 19.28 0.75 77.80 11.62 0.00 

23 3.94 18.27 0.72 78.80 12.82 0.00 

24 3.98 13.32 0.53 79.60 17.99 0.00 

25 3.85 16.36 0.63 77.00 13.08 0.00 

26 4.02 15.17 0.61 80.40 16.09 0.00 

27 4.03 13.15 0.53 80.60 18.79 0.00 

28 3.90 15.38 0.60 78.00 14.63 0.00 

29 3.94 15.23 0.60 78.80 15.19 0.00 

30 3.96 14.39 0.57 79.20 16.46 0.00 

31 4.69 11.94 0.56 93.80 29.16 0.00 

32 4.66 12.23 0.57 93.20 28.12 0.00 

33 4.11 14.11 0.58 82.20 18.72 0.00 

34 3.95 13.67 0.54 79.00 17.15 0.00 

35 3.55 15.21 0.54 71.00 10.06 0.00 

36 3.63 17.36 0.63 72.60 9.66 0.00 

37 3.58 18.72 0.67 71.60 8.49 0.00 

38 3.51 22.22 0.78 70.20 6.41 0.00 

39 3.54 20.90 0.74 70.80 7.20 0.00 

 0.00 42.18 78.62 0.217 5.52 3.93 (39-1)المعدل العام للفقرات 
 

 من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية: -ب
دول رقم ) أ إ اإحصاءات الوصفية آراء 15يشر ا

اح اإفصجودة مستخدمي القوائم امالية حول مستوى 
شورة  مسامة لشركات الوالشفافية بالقوائم امالية ام

ظل  يالعامة امدرجة بسوق اأوراق امالية السعودي 
دول  -حوكمة الشركات  حيث يتضح من معطيات ا

 أ ما يلي:15رقم )

سابية لكافة الفقرات ما بن  .1 تراوحت امتوسطات ا
ا ناحظ أن أقل  ،أ2.99-3.90) وعليه فإن
أ والي كانت تتعلق 38متوسطات كان للفقرة رقم )ا

ب مستوى االتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ي 
الشركات امسامة العامة امدرجة ي سوق اأوراق 

أ والي 34م يليها الفقرة رقم ) ،امالية السعودي
تتعلق مستوى اإفصاح عن امعامات امهمة بن 
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كا وانعكاساها ة الش  .........واقع تطبيق معاير حوك

ين قد يكون لديهم قدرة اأطراف ذوي العاقة الذ
 ي التأثر على القرارات امالية أو التشغيلية للشركة
هات امستثمر فيهاأ  شآت الزميلة أو ا مثل )ام
و  ساي هذ الفقرات  حيث بلغ امتوسط ا

راف معياري 3.38أ )2.99) أ على التوا وبا
.0.569أ )0.872بلغ تقريبا )  أ على التوا

ا نا ،ق بأعلى امتوسطاتأما فيما يتعل .2 حظ من فإن
دول رقم ) أ والي 5أ أن الفقرة رقم )15خال ا

تتعلق مستوى اإفصاح عن وجود إدارة خاطر ي 
أ والي تتعلق مستوى 1يليها الفقرة رقم ) ،الشركة

اإفصاح عن امعلومات والتطورات ااقتصادية عن 
يبا ر اذ بلغ تق ،الشركة كان ها أعلى امتوسطات

راف معياري بلغ 3.89أ )3.90) أ على التوا با
.0.374أ )0.563تقريبا )  أ على التوا

ة  .3 بلغ امتوسط العام للفقرات جتمعة ا اصة بعي
أ وهو أعلى 3.77مستخدمي القوائم امالية حوا )

 ،(Test Value = 3)من متوسط أداة القياس 

سبية للفقرات جتمعة حو   اوبلغت اأمية ال
راف امعياري للفقرات   ،أ75.40) كما بلغ اا

وبلغ معامل ااختاف للفقرات  ،أ0.281جتمعة )
أ وهذا يدل على انسجام واضح وقلة 7.45جتمعة )

التباين والتشتت بن إجابات مستخدمي القوائم 
اك درجة تأييد  ،امالية وهو ما يشر أيضا إ أن ه

فصاح اإجودة فوق امتوسط حول مستوى 
شورة  ات امسامة لشركلوالشفافية بالقوائم امالية ام

 ظل يالعامة امدرجة بسوق اأوراق امالية السعودي 
 الشركات. حوكمة

دول رقم ) أ أن ميع 15كما ناحظ من خال ا
وية )tقيم ) د مستوى مع أ هي a=0.00أ احسوبة ع

كما كانت ،  أa=0.00ذات دالة احصائية مستوى )
ا ابية ومعدها أكر من الوسط الفرضي  ميع الفقرات

وية لكل فقرة أقل من )3) أي  ،أ0.01أ ومستوى امع
د مستوى دالة )  أ.0.01دال إحصائيا ع

م اإفصاح والشفافية بالقوائجودة (: اإحصاءات الوصفية آراء مستخدمي القوائم المالية حول مستوى 15جدول رقم )
 للعينة الواحدة. tواختبار  الشركات حوكمة  ل فيالمالية المنشورة 

 الفقرات المجال 
 المؤشرات ااحصائية

 مستخدمي القوائم المالية 
 t Sig اأهمية النسبية اانحراف المعياري معامل ااختاف الوسط الحسابي 

وى
مست

 
دة 
جو

ئم 
قوا
 بال
فية
شفا

 وال
صاح

اإف ورة 
منش

ة ال
مالي

ال
 في

  ل
كمة

حو
 

ات
شرك

ال
 

1 3.89 9.61 0.374 77.80 28.06 0.00 
2 3.81 13.60 0.518 76.20 18.47 0.00 
3 3.74 14.76 0.552 74.80 15.95 0.00 
4 3.78 14.84 0.561 75.60 16.46 0.00 
5 3.90 14.44 0.563 78.00 18.97 0.00 
6 3.82 14.84 0.567 76.40 17.02 0.00 
7 3.73 16.30 0.608 74.60 14.21 0.00 
8 3.79 13.54 0.513 75.80 18.34 0.00 
9 3.72 16.42 0.611 74.40 14.00 0.00 
10 3.74 16.18 0.605 74.80 14.41 0.00 
11 3.70 15.76 0.583 74.00 14.25 0.00 
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 الفقرات المجال 
 المؤشرات ااحصائية

 مستخدمي القوائم المالية 
 t Sig اأهمية النسبية اانحراف المعياري معامل ااختاف الوسط الحسابي 

12 3.76 13.30 0.500 75.20 18.11 0.00 
13 3.56 17.28 0.615 71.20 10.75 0.00 
14 3.56 15.14 0.539 71.20 12.43 0.00 
15 3.61 15.46 0.558 72.20 12.91 0.00 
16 3.59 17.33 0.622 71.80 11.31 0.00 
17 3.54 18.67 0.661 70.80 9.74 0.00 
18 3.43 23.00 0.789 68.60 6.44 0.00 
19 3.48 20.55 0.715 69.60 7.93 0.00 
20 3.64 17.45 0.635 72.80 12.01 0.00 
21 3.74 14.76 0.552 74.80 15.95 0.00 
22 3.69 15.91 0.587 73.80 13.85 0.00 
23 3.62 17.98 0.651 72.40 11.32 0.00 
24 3.74 14.87 0.556 74.80 15.71 0.00 
25 3.76 17.31 0.651 75.20 13.92 0.00 
26 3.77 15.31 0.577 75.40 15.85 0.00 
27 3.77 14.27 0.538 75.40 16.99 0.00 
28 3.74 15.19 0.568 74.80 15.35 0.00 
29 3.71 16.23 0.602 74.20 14.08 0.00 
30 3.69 14.15 0.522 73.80 15.57 0.00 
31 3.60 18.50 0.666 72.00 10.6 0.00 
32 3.52 17.87 0.629 70.40 9.83 0.00 
33 3.51 17.61 0.618 70.20 9.88 0.00 
34 3.38 16.83 0.569 67.60 7.89 0.00 
35 3.63 14.49 0.526 72.60 14.17 0.00 
36 3.56 16.60 0.591 71.20 11.19 0.00 
37 3.48 16.35 0.569 69.60 9.98 0.00 
38 2.99 29.16 0.872 59.80 -

0.097 
0.00 

39 3.45 18.20 0.628 69.00 8.50 0.00 
 0.00 32.27 75.40 0.281 7.45 3.77 (39-1)المعدل العام لفقرات 

 

 دالة اتذ فروق توجد" :اختبار الفرضية الثانية
سابات مراجعي نظر وجهي بن إحصائية  ا

 صاحاإف جودة مستوى حول امالية القوائم ومستخدمي
شورة امالية بالقوائم والشفافية  وكمةح ظل ي ام
 ".الشركات

دول خال من ناحظ  القيمة أنأ 16) ا
 الدالة مستوى من أقلأ Sig = 0.000) ااحتمالية

 لبديل،ا الفرض ونقبل العدم فرض نرفض عليةأ 0.05)
تج  ائيةإحص دالة ذات فروق أنه توجد ذلك من ونست

سابات مراجعي نظر وجهي بن  لقوائما ومستخدمي ا
 القوائمب والشفافية اإفصاح جودة مستوى حول امالية
شورة امالية  أن يعي وهذا الشركات حوكمة ظل ي ام

 روقالف هذ كانت  صحيحة، حيث الثانية الفرضية
سابات. مراجعي لصاح  ا
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كا وانعكاساها ة الش  .........واقع تطبيق معاير حوك

يظهر المتوسطات واانحرافات المعيارية وقيمة )ت( للفرق بين تقديرات مراجعي الحسابات  :(16جدول رقم )
 لشركات.ا حوكمة  ل فياإفصاح والشفافية بالقوائم المالية المنشورة جودة ومستخدمي القوائم المالية حول مستوى 

 .0.05*الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دالة 
 

 والتوصياتالنتائج 
 أوًا: النتائاج:

الية " ليل بيانات الدراسة ا  طبيقت واقعمن خال 
 ودةج مستوى على وانعكاساها الشركات حوكمة معاير

شورة امالية بالقوائم والشفافية اإفصاح  نظر وجهة نم ام
سابات مراجعي  راسةد - امالية القوائم ومستخدمي ا
ث توصل الباح "السعودية اأعمال بيئة على ميدانية

تائج التالية:  لل
اك التزام بالقواعد العامة هيكل املكية وحقوق  .1 أن ه

سابات و وه ،امسامن من وجهة نظر مراجعي ا
 .أ2009، بومامأما يتوافق مع نتيجة دراسة )

اك التزام بالقواعد العامة للشفافية امالية  .2 أن ه
مراجعي  واإفصاح عن امعلومات من وجهة نظر

سابات وهو ما يتوافق كذلك مع نتيجة دراسة ، ا
 أ.2007، )حبوش

اك التزام بالقواعد العامة هيكل جلس اإدارة  .3 أن ه
ظيمية والقانونية من وجهة نظر  واإجراءات الت

سابات وهو ما يتوافق أيضا مع دراسة  ،مراجعي ا
 أ.2007، )حبوش

 One Sampleأثبتت نتائج اختبار الفرضية اأو  .4

t Test  اك التزام وجدية بتطبيق ضوابط أن ه
 ة،ي بيئة اأعمال السعوديومعاير حوكمة الشركات 

أ 2003، وهو ما يتوافق مع نتيجة دراسة )درويش
 أ.2009، )أبومام

 ااحصاءات الوصفية آراءأظهرت نتائج  .5
اك درجة تأييد فوق امالية القوائم مستخدمي  أن ه
اإفصاح جودة ومستوى  حول درجة امتوسط

شورة حوكمة  ي ظل والشفافية بالقوائم امالية ام
الشركات للشركات امسامة العامة امدرجة ي السوق 

 اما السعودي.

ي مراجع آراء الوصفية ااحصاءات نتائج أظهرت .6
سابات اك أن ا  ةدرج حول عالية تأييد درجة ه
 ماليةا بالقوائم والشفافية اإفصاح جودة ومستوى
شورة  ي ظل حوكمة الشركات للشركات امسامة ام
 السعودي. اما السوق ي امدرجة العامة

اكنتائج اختبار  اثبتت .7  فروق الفرضية الثانية أن ه
 مراجعي نظر وجهي بن إحصائية دالة ذات

سابات  وىمست حول امالية القوائم ومستخدمي ا

 ااستنتاج df t Sig اانحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة
 0.217 3.93 96 الحساباتمراجعي 

233 4.78 0.000 
توجد فروق 

دالة ذات 
 0.281 3.77 139 مستخدمي القوائم المالية  بن اجموعتن

 F Mean Difference  
5.04 0.16343  
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و العن د عبد اه م  عاء 

شورةا امالية بالقوائم والشفافية اإفصاح جودة  ي م
 الفروق هذ كانت  حيث الشركات، حوكمة ظل

سابات مراجعي لصاح  .ا
 :التوصيات ثانياً:
 وكمةللح أعلى جلس يوصي الباحث بضرورة إنشاء .1

 كافة  له نتكو  السعودي، امال سوق هيئة تابعاً  يكون
 الشركات موقف تقييم حيث من الصاحيات
وكمة ومبادئ قواعد تطبيق من السعودية  ترتيبو ، ا
 على تموي القواعد هذ االتزام مدى وفقا الشركات
صول ي للشركات ميزة إعطاء أساسه  على ا

 وهو بالبورصة أسهمها وتداول ائتمانية، تسهيات
ودة ي يساهم ما  ي وامصداقية زيادة مستوى ا

 .امالية القوائم

نظرا اقتصار مشروع ائحة حوكمة الشركات على  .2
ظيم حالة الشركات امدرجة ي سوق اأوراق امالية  ت

يوصي الباحث بضرورة مول ميع  -السعودي 
ظام الشركات ضمن الائحة  الشركات ا اضعة ل

وكمة الشركات ي امملكة. ظمة   ام

يوصي الباحث بضرورة مسامة وزارة التجارة  .3
اع ة ي إعداد وتطوير مشروع ائحة حوكمة والص

الشركات بااشراك مع جلس هيئة السوق امالية 
السعودي ح  ا يؤدي إ خلق تعارض بن قواعد 

 الائحة ونظام الشركات.

مشاركة القطاع ا اص يوصي الباحث بضرورة  .4
والقطاع العام وكذلك اأكادمين وامتخصصن ي 

عة وقانون الشركات وإدارة جاات احاسبة وامراج
ما  حوكمة الشركات اأعمال ي وضع معاير

اسب مع البيئة واجتمع السعودي، فضا عن  يت

ضرورة ااسرشاد بالقوانن امقارنة والبحوث العلمية 
وكمة الشركات.  امتعلقة 

  قائمة المراجع
 أوًا: المراجع العربية:

"أثر تطبيق  :أم2009) ماجد اسماعيل ،أبو حمام
وكمة على اإفصاح احاسي وجودة التقارير  قواعد ا

دراسة ميدانية على الشركات امدرجة ي سوق  -امالية 
كلية   ،فلسطن لأوراق امالية"، قسم احاسبة والتمويل

امعة  ،التجارة رسالة ماجستر غر  اإسامية،ا
شورة.  م

 ب التأثرليل أساليمأ: 2002) شريف، البارودي
تائج وامراكز امالية وأثرها على جودة امعلومات  على ال

تجارة جامعة كلية ال،  جلة الفكر احاسي، بالقوائم امالية
 .92ص اأول، العدد ، عن مس

 عبداللطيف بن محمد عبد الرحمن، باشيخ
"اثر تطبيق ائحة حوكمة الشركات على  :أم2009)

الية اسبية ي التقارير امسن جودة امعلومات اح
اسبة جلة اح ،دراسة استكشافية" للشركات السعودية:

دد الع، كلية التجارة جامعة القاهرة،  واإدارة والتامن
زء ااول. ،الرابع والسبعون  ا

أسلوب مارسة سلطات  :البنك اأهلي المصري
اإدارة الرشيدة ي الشركات، حوكمة الشركات، إدارة 

شرة ااقتصادية، اجلد ) أ، 56البحوث ااقتصادية ال
 .2003العدد الثاي، القاهرة، 

"مدى التزام  :أم2007) حبوش، محمد جميل
ية بقواعد حوكمة  الشركات امسامة العامة الفلسطي

ليلية آراء امراجعن الداخلين،  -الشركات  دراسة 
امراجعن ا ارجين ومدراء الشركات امسامة العامة، 
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مدخل مقرح  :أم2007) محمد أحمد إبراهيم ،خليل
وك   صائص جودة معلومات القيمة العادلة ي الب

ريبية، جلة الدراسات  -التجارية  دراسة نظرية 
 والبحوث التجارية، العدد الثاي، اجلد اأول.
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ان امراجعة  :مأ2008) دحدوح، حسين أحمد "دور 
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25-270. 

 :أم2003) عبد الناصر محمد سيد ،درويش
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: أم2009) ممدوح صادق محمد، الرشيدي
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الشركات ي البيئة امصرية"، جلة الدراسات والبحوث 
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 الماحق 
 

 (: أداة الدراسااة1الملحق رقم )
 

 بسم اه الرحمن الرحيم
 

  ،،،سعادة / مراجع الحسابات.... حفظك اه ورعاك 
 السام عليكم ورحمة اه وبركاته

وان " ث بع  على انعكاس اهاو  الش ركات حوكمة معاير تطبيق واقعيقوم الباحث بإجراء دراس ة اختباريه كجزء من 
ش   ورة امالية بالقوائم والش   فافية اإفص   اح جودة مس   توى س   ابات مراجعي نظر وجهة من ام  القوائم دميومس   تخ ا
دية بتطب "الس      عودية اأعمال بيئة على ميدانية دراس      ة - امالية يق وذلك هدف التعرف على مس      توى االتزام وا

 التالية: ضوابطالخال معاير ومبادئ حوكمة الشركات من 

 .هيكل املكية وحقوق امسامن -

 .الشفافية امالية واإفصاح عن امعلومات -

ظيمية والقانونيةهيكل  -  .جلس اإدارة واإجراءات الت

وانب العملية، لذلك ي وانب العلمية با عى س              ونظراً أن قيمة البحث العلمي ا تتحقق إا من خال ربط ا
من خال هذ ااس            تبانة التعرف على وجهة نظر س            عادتكم ي هذا اجال، حيث مثل إجابتكم أحد  الباحث

ه من نتائج. كما يؤكد الباحث لس      عادتكم أن كل ما تقدمونه من آراء الدعائم اأس      اس      ية لل بحث وما يس      فر ع
ظى بالسرية التامة، ولن تستخدم إا ي أغراض البحث العلمي فقط  .ووجهات نظر سوف 

 وتفضلوا بقبول وافر ااحترام والتقدير
 الباحث  
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 الجزء اأول: البيانات العامة: 
 .……………………………………………………… )اختياريأااسم: 

 
 ( أمام اإجابة المناسبة.الرجاء وضع إشارة )

 
 :المؤهل العلمي -1
  بكالوريوس فاسبة    ماجستر فاسبة 
 دكتورا ي احاسبة    أخخخخخخخ  خخخخخخخخخخمؤهل آخر )اذكر
 

 :المؤهات المهنية -2

 CPA الزمالة اأمريكية    CA الزمالة الريطانية 
 SOCPA  الزمالة السعودية   CIA معية امراجعن الداخلين 

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخأخرى أذكرهاخخخخخخخخ 
 

 عدد سنوات الخبرة العملية لديك. -3
 وات    أقل من مس س
  وات وات إ أقل من عشر س  من مس س
  ة وات إ أقل من مسة عشر س  من عشر س
 .ة فأكثر  مسة عشر س
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في بيئة  يةالتال ما هو مستوى االتزام والجدية بتطبيق ضوابط ومعايير حوكمة الشركات ،الجزء الثاني: من وجهة نظرك
 اأعمال السعودية؟

 ارةااااالعب 
أوافق 
 تماما 

 محايد أوافق
ا 
 أوافق

ا 
أوافق 
 مطلقا

      هيكل الملكية وحقوق المساهمينالقواعد المنظمة ل المحور

1 
ظام اأس         اس للش         ركة ولوائحها الداخلية اإجراءات  االتزام بأن يتض         من ال

ظامية. قوقهم ال       وااحتياطات الازمة لضمان مارسة ميع امسامن 

2 
االتزام بتوفر ميع امعلومات الي ُمكن امس        امن من مارس        ة حقوقهم على 

تظمة وي امواعيد اح       ددة. أكمل وجه، بطريقة م

3 
ة خال الس        تة اأش        هر  معية العامة مرة على اأقل ي الس         االتزام بعقد ا

ة امالية للشركة.       التالية انتهاء الس

4 
التزام جلس اإدارة بتوجي  ه ال  دعوة للجمعي  ة الع  ام  ة لاجتم  اع إذا طل  ب ذل  ك 

من رأس امال أ %5احاس       ب القانوي أو عدد من امس       امن مثل ملكيتهم )
 على اأقل.

     

5 
معية العامة ومكاها وجدول أعماها قبل  االتزام باإعان عن موعد انعقاد ا
اموعد )بعشرينأ يوماً على اأقل، ونشر الدعوة ي موقع السوق وموقع الشركة 

 اإلكروي وي صحيفتن واسعي اانتشار ي امملكة. 
     

6 
معية  إتاحة الفرص   ة للمس   امن للمش   اركة الفعالة والتص   ويت ي اجتماعات ا

      العامة للمسامن. 

7 
كم تل   ك ااجتم   اع   ات  االتزام ب   إح   اط   ة امس                امن علم   ًا ب   القواع   د الي 

      وإجراءات التصويت.
معية  8       لعامة.ااالتزام بتيسر مشاركة أكر عدد من امسامن ي اجتماع ا
9 

التزام جلس اإدارة بإدراج اموض    وعات الي يرغب امس    امون ي إدراجها على 
      جدول أعمال ااجتماع. 

10 
أ على اأقل من %5االتزام بإتاحة الفرص    ة للمس    امن الذين ملكون نس    بة )

د  معية العامة ع أس    هم الش    ركة إض    افة موض    وع أو أكثر إ جدول أعمال ا
.  إعداد

     

11 
اقش  ة اموض  وعات امدرجة ي جدول أعمال  ق للمس  امن م االتزام بإعطاء ا
معية العامة وتوجيه اأس     ئلة ي ش     أها إ أعض     اء جلس اإدارة واحاس     ب  ا

 القانوي. 
     

12 
يث تكون مص    حوبة  معية العامة  مدى كفاية اموض    وعات امعروض    ة على ا

      كافية مكن امسامن من ا اذ قراراهم.معلومات  
معية العامة. 13       االتزام بتمكن امسامن من ااطاع على فضر اجتماع ا
14 

س  خة من فض  ر ااجتماع خال )عش  رةأ أيام من  التزام الش  ركة بتزويد اهيئة ب
.       تاريخ انعقاد

تائج  15 معية العامة فور انتهائها.االتزام بإعام السوق ب       ا
16 

د التصويت اختيار أعضاء جلس  االتزام باتباع أسلوب التصويت الراكمي ع
معية العامة.       اإدارة ي ا
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17 
يابة  التزام امس  تثمرين من اأش  خاص ذوي الص  فة ااعتبارية الذين يتص  رفون بال

اديق ااس       تثمار  -عن غرهم  من اإفص       اح عن س       ياس       اهم ي  -مثل ص       
وية.  التصويت وتصويتهم الفعلي ي تقاريرهم الس

     

18 
قق  التزام جلس اإدارة بوض  ع س  ياس  ة واض  حة بش  أن توزيع أرباح اأس  هم ما 

      مصاح امسامن والشركة.

19 
التزام جلس اإدارة باطاع امس      امن على س      ياس      ة توزيع اأرباح ي اجتماع 

معية العامة، واإشارة إليها ي تقرير جلس اإدارة.       ا

20 
االتزام ب  ا  د من ظ  اهرة ع  دم م  اث  ل امعلوم  ات من خال توفره  ا للمعلوم  ات 
لك اف ة فئ ات امس              تثمرين ومع املتهم مع امل ة متك افئ ة وهو م ا يتفق مع مب دأ 

 "امساواة بن امسامن ي امعاملة".
     

      القواعد العامة للشفافية المالية واافصاح عن المعلومات المحور

21 

االتزام بفحص ومراجع  ة امعلوم  ات ال  دوري  ة الي تق  دم للمس              توي  ات اإداري  ة 
ظيم إعدادها وتوقيت عرض          ها ات باإض          افة إ مراجعة امعلوم ،امختلفة وت
ودقته   ا وهو م   ا يتفق مع مب   دأ  ،امق   دم   ة للمس              تثمرين والت   أك   د من موه   ا

 "اإفصاح والشفافية".
     

22 
التزام الش   ركة بوض   ع س   ياس   ات اإفص   اح وإجراءاته وأنظمته اإش   رافية بش   كل 

ظام.       مكتوب وفقاً لل

23 
توي تقرير جلس اإدارة على م  ا م تطبيق  ه من أحك  ام ائح  ة  االتزام ب  أن 

      تطبق وأسباب ذلك.حوكمة الشركات واأحكام الي م 

24 
توي تقرير جلس اإدارة على أماء الش  ركات امس  امة الي يكون  االتزام بأن 

      عضو جلس إدارة الشركة عضواً ي جالس إدارها.

25 
توي تقرير جلس اإدارة على كيفي       ة تكوين جلس اإدارة  االتزام ب       أن 

حو اآي:  يف أعض      ائه على ال فيذي، أو عض      و وتص       عض      و جلس إدارة ت
فيذي، أو عضو جلس إدارة مستقل.  جلس إدارة غر ت

     

26 
ان  توي تقرير جلس اإدارة على وصف ختصر اختصاصات  االتزام بأن 
جلس اإدارة الرئيس                ة ومهم  اه  ا مث  ل   ة امراجع  ة، و  ة الرش              يح  ات 

 ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاها.وامكافآت، مع ذكر أماء هذ اللجان 
     

27 
توي تقرير جلس اإدارة على أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي  االتزام بأن 
ظيمية أو قض   ائية  مفروض على الش   ركة من اهيئة أو من أي جهة إش   رافية أو ت

 أخرى.
     

توي تقرير جلس اإدارة على نتائج أعمال  28       الشركة.االتزام بأن 
29 

توي تقرير جلس اإدارة على العملي      ات مع اأطراف ذات  االتزام ب      أن 
      العاقة.

30 
توي تقرير جلس اإدارة على أه   داف الش              رك   ة، والي تتمث   ل  االتزام ب   أن 

      باأساليب امستخدمة ي إ اد قيمة مضافة للمسامن.

31 
توي تقرير  جلس اإدارة على امس               امن الرئيس              ين وحقوق االتزام ب  أن 

      التصويت.

32 
توي تقرير جلس اإدارة على ميزات ومك  افئ  ات وتعويض               ات  االتزام ب  أن 

في  ذين  ،اأعض               اء )أعض               اء جلس اإدارة يس الرئ ،ام  دير ام  ا ،كب  ار الت
فيذيأ.   الت
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توي تقرير جلس اإدارة  33       على امخاطر احتملة امهمة.االتزام بأن 
معية العامة. 34 بثقة عن ا تائج ام توي تقرير جلس اإدارة على ال       االتزام بأن 

35 
توي تقرير جلس اإدارة على س       ياس       ات التوظيف، ما ي ذلك  االتزام بأن 

القض  ايا امهمة و تطوير إجراءات التوظيف ومس  تويات مثيل الش  ركة ي التعاقد، 
 امرتبطة باموظفن.

     

36 
توي تقرير جلس اإدارة على عاق  ات اأطراف ذات الص              ل  ة  االتزام ب  أن 

أ.       )العماء، اموردين، اجتمعات، السياسين...ا

37 
توي تقرير جلس اإدارة على السياسات واإجراءات ذات الصلة  االتزام بأن 

      ببيئة العمل.
      وااجراءات التنظيمية والقانونية  مجلس اإدارةالقواعد العامة لهيكل  المحور
38 

ظمة لطبيعة عمل جلس اإدارة، ما ي ذلك عدد  االتزام بإعداد اإجراءات ام
      مرات ااجتماعات ومدها وجداول أعماها، ي شكل وثيقة مكتوبة.

39 

فيذ ماحظات اقش ة إجراءات وم ،وتوص يات امراجعن ا ارجين االتزام ي ت
د من التزام والتأك ،وتقوم الس      ياس      ة امالية للش      ركة ،وض      وابط الرقابة الداخلية

قق  جلس اإدارة بالقوانن ومتابعته للمهام والوظائف اأس   اس   ية بالش   ركة ما 
 مصاح اأطراف امختلفة وهو ما يتفق مع "مبدأ مسؤوليات جلس اإدارة".

     

40 
دد  التزام جلس اإدارة بالتأكد من وض      ع إجراءات لتعريف أعض      اء اجلس ا

وانب امالية والقانونية فض          ًا عن تدريبهم إن لزم بعمل الش          ركة  اص          ة ا و
 اأمر.

     

41 
حرص جلس اإدارة وتأكيد على الش       ركة لتوفر معلومات وافية عن ش       ؤوها 
فيذين  ميع أعض      اء جلس اإدارة بوجه عام وأعض      اء جلس اإدارة غر الت

هم من القيام   ة.بواجباهم ومهماهم بكفايبوجه خاص، وذلك من أجل مكي
     

42 
رص على أّا يقل عدد أعض          اء جلس اإدارة عن ثاثة وا يزيد على أحد  ا

      عشر.
فيذين. 43       االتزام بأن تكون أغلبية أعضاء جلس اإدارة من اأعضاء غر الت
44 

ص            ب  ص            ب رئيس جلس اإدارة وأي م مع بن م فاالتزام بعدم ا يذي ت
فيذي أو امدير العام. تدب أو الرئيس الت صب العضو ام       بالشركة مثل م

45 
رص على أا يقل عدد أعض       اء جلس اإدارة امس       تقلن عن عض       وين، أو  ا

      ثلث أعضاء اجلس، أيهما أكثر.

46 
د انتهاء عض      وية أحد أعض      اء جلس  االتزام بإخطار اهيئة العامة والس      وق ع

      اإدارة مع بيان اأسباب الي دعت إ ذلك.

47 
رص على أا  يشغل عضو جلس اإدارة عضوية جلس إدارة أكثر من مس  ا

      شركات مسامة ي آن واحد.

48 
ة امراجعة أكثر من دورتن  حرص جلس اإدارة أن ا يس              تمر عض              و 

      متتاليتن.

49 
ية ي حرص جلس اإدارة أن  ة امراجعة ش         هادة مه يتوافر لبعض أعض         اء 

      احاسبة أو امالية.

50 
حرص جلس اإدارة ي اختي  ار أعض                اء   ة امراجع  ة أن يكونوا من عرفوا 

زاهة والسمعة الطيبة.       باأمانة وال
ة أخرى  51 ة امراجعة ي أية       حرص جلس اإدارة على عدم إش    راك أعض    اء 
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بثقة عن جلس اإدارة.   م
52 

ظمة لاندماج مع ش      ركات أخرى واإفص      اح  االتزام بتحديد الس      ياس      ات ام
ها بوضوح       ع

53 
ائية، ويش     مل ذلك فاوات  االتزام بإباغ امس     امن عن الص     فقات ااس     تث

      ااندماج

54 
رص على التعاقد مع مس       تش       ارين خارجين مس       تقلن،  ش       ورة ي لتقدم اما

صول على رأي مستقل بشأنه       امواضيع الي يرغب اجلس أو اللجان ي ا

55 
ظمة لتعارض امص            اح  حرص اجلس على أن يص            در اللوائح والتعليمات ام
هات  س  ابات وغرهم من ا لكل من اجلس واإدارة وامس  تثمرين ومراجعي ا

 ذات الصلة.
     

56 
جلس اإدارة على احافظة على التواص   ل امس   تمر مع امس   امن، حرص رئيس 

وانب الي هم امسامن على اجلس.       والتأكد من عرض كافة ا

57 
اس           بة بعد  دد، امهارات وامعرفة ام رص على أن يكتس           ب اأعض           اء ا ا
هم، وذلك من خال برنامج ش        امل رمي معد خص        يص        اً عن ش        ؤون  تعيي

 الشركة بشكل تفصيلي. 
     

58 
رص عن اإفص           اح عن تطورات معاير قياس أداء اأعض           اء وعلى عملية  ا

      بامستشارين ا ارجينأ.التقوم )ما ي ذلك ااستعانة 
فيذين  59 ة امراجعة من اأعضاء غر الت رص على أن يكون كافة أعضاء        ا
60 

رص على دراس              ة نظام الرقابة الداخلية ووض              ع تقرير مكتوب عن رأيها  ا
      وتوصياها ي شأنه 

61 
رص على دراس    ة الس    ياس    ات احاس    بية امتبعة وإبداء  ية جلس الرأي والتوص    ا

      اإدارة ي شأها.

62 
ية امتخص   ص   ة  ة امراجعة على توفر أعض   اء من ذوي الش   هادات امه حرص 

      .(SOCPA, CPA, CMA, CA)ي احاسبة أو امالية 

63 
تاجها وا يتوافر  ة امراجعة على ااس  تعانة با راء ي اجاات الي  حرص 

      لديها معرفة ها. 

64 
ة ي هاية كل مدة فددة لض   مان   ة امراجعة على تغير أعض   اء اللج حرص 

ة.        كفاءة وفعالية أداء اللج

65 
قيق ااس           تقال الش           كلي واموض           وعي  ة امراجعة على تفعيل و حرص 

ة.        للج

66 
ة امراجعة، ما ي ذلك عدد  ظمة لطبيعة عمل  االتزام بإعداد اإجراءات ام
مرات ااجتم  اع  ات وم  ده  ا وج  داول أعم  اه  ا، ي ش              ك  ل وثيق  ة مكتوب  ة يتم 

 اعتمادها من قبل اجلس.
     

67 
ة امراجعة على عقد اجتماع واحد على اأقل ي العام مع امراجعن حرص 

اقشة امواضيع ذات ااهتمام.       ا ارجين دون حضور اإدارة م

68 

التزام وحرص رئيس   ة امراجع  ة على   دي  د ع  دد مرات ااجتم  اع  ات الي 
ويا. وبش         رط أن تكون  يث ا تقل عن أربعة اجتماعات س          تعقد كل عام 
متوافق     ة مع دورة إع     داد التق     ارير ام     الي     ة وك     افي     ة لتمكن اللج     ة من أداء 

 مسئولياها. 
     

دد باأنش       طة امالية  69 ة امراجعة ا ة امراجعة على تعريف أعض       اء       حرص 
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هم ما ي ذلك اموظفون اماليون واأنظمة امالية.  بالشركة فور تعيي

70 
ة امراجعة على أن يتم مراجعة القوائم امالية للش        ركة من قبل مراجع  حرص 

حول ما إذا كانت القوائم امالية  خارجي أو أكثر مس           تقل بغرض إبداء الرأي 
قدية.  ككل تظهر بعدل امركز اما للشركة ونتائج أعماها وتدفقاها ال

     

ة امراجعة على فحص خطة امراجعة الداخلية واموافقة عليها  71       حرص 
72 

س              يق بن عم    ل امراجعن ال    داخلين  قيق الت حرص     ة امراجع    ة على 
      وامراجعن ا ارجين. 

73 
ة امراجعة على إدارة امراجعة الداخلية ي الش            ركة من أجل التحقق  حرص 
فيذ اأعمال وامهمات الي حددها ها جلس اإدارة.        من مدى فاعليتها ي ت

74 
في  ذ  حرص   ة امراجع  ة على دراس                ة تق  ارير امراجع  ة ال  داخلي  ة ومت  ابع  ة ت

      اإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 

75 
ة امراجعة على متابعة أعمال احاس        ب القانوي ودراس        ة ملحوظاته  حرص 

      على القوائم امالية ومتابعة ما م بشأها. 
رمة خلة بالشرف واأمانة.االتزام بعدم  76       ترشيح أي شخص سبق إدانته 
      االتزام بإعداد وصف بالقدرات وامؤهات امطلوبة لعضوية جلس اإدارة. 77
78 

االتزام مراجعة حجم وهيكل جلس اإدارة ورفع التوص  يات ي ش  أن التغيرات 
      الي مكن إجراؤها.

79 
ديد  رص على  تها ا جوانب الض      عف والقوة ي جلس اإدارة، واقراح معا

      ما يتفق مع مصلحة الشركة.

80 
وي من اس      تقالية اأعض      اء امس      تقلن، وعدم وجود أي  التأكد بش      كل س      

      تعارض مصاح إذ كان العضو يشغل عضوية جلس إدارة شركة أخرى.

81 
االتزام بوض  ع س  ياس  ات ومعاير واض  حة لتعويض  ات ومكافآت أعض  اء جلس 

يث يراعى اأداء.  فيذين،        اإدارة وكبار الت
وية لسياسة العضوية وامكافآت 82       االتزام بامراجعة الس
83 

التزام أعض           اء جلس اإدارة بالتحض           ر اجتماعات اجلس واللجان الدائمة 
رص على حضورها. وامؤقتة،       وا

تظمة. 84       التزام جلس اإدارة بعقد اجتماعات عادية م
85 

دات  -التزام رئيس جلس اإدارة بإرس   ال جدول اأعمال   -مص   حوبًا بامس   ت
      أعضاء اجلس قبل ااجتماع بوقٍت كاف. 

86 
اقش  ات وامالتزام جلس اإدارة بتوثيق اجتماعاته وإعداد فاض  ر  داوات ما بام

يث يسهل الرجوع إليها.       فيها عمليات التصويت الي مت وتبويبها وحفظها 

87 
افس     ة  مدى التزام عض     و جلس اإدارة بعدم ااش     راك بأي عمل من ش     أنه م

شاط الذي تزاوله.       الشركة، أو أن يتجر ي أحد فروع ال

88 
مدى التزام الش              ركة بعدم تقدم قروض نقدية من أي نوع أعض              اء جلس 

      إدارها. 

89 
مدى التزام الش         ركة بعدم ض         مان أي قرض يعقد واحد من أعض         اء جلس 

وك وغرها من شركات اائتمان.       اإدارة مع الغر، ويستث من ذلك الب
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 بسم اه الرحمن الرحيم
 

  ،،،حفظك اه ورعاك مستخدم القوائم الماليةسعادة / مراجع الحسابات /  
 

 السام عليكم ورحمة اه وبركاته
وان " ثيقوم الباح ث بع  على انعكاس اهاو  الش ركات حوكمة معاير تطبيق واقعبإجراء دراس ة اختباريه كجزء من 
ش   و  امالية بالقوائم والش   فافية اإفص   اح جودة مس   توى س   ابات مراجعي نظر وجهة من رةام  القوائم دميومس   تخ ا
اح والشفافية اإفصجودة وذلك هدف التعرف على مستوى  "السعودية اأعمال بيئة على ميدانية دراسة - امالية

شورة  ي ظل حوكمة الشركات. بالقوائم امالية ام
وانب العملية، لذلك يونظراً أن قيمة البحث العلمي ا تتحقق إا من خال ربط  وانب العلمية با عى س              ا

من خال هذ ااس            تبانة التعرف على وجهة نظر س            عادتكم ي هذا اجال، حيث مثل إجابتكم أحد الباحث 
ه من نتائج. كما يؤكد الباحث لس      عادتكم أن كل ما تقدمونه من آراء  الدعائم اأس      اس      ية للبحث وما يس      فر ع

ظى بال  .سرية التامة، ولن تستخدم إا ي أغراض البحث العلمي فقطووجهات نظر سوف 
 وتفضلوا بقبول وافر ااحترام والتقدير

 الباحث  
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و العن د عبد اه م  عاء 

 ( مستخدمي القوائم الماليةالجزء اأول: البيانات العامة: )خاص فقط ب
 .………………………………………………………)اختياريأ  ااسم:

 
 المناسبة.( أمام اإجابة الرجاء وضع إشارة )

 
 المؤهل العلمي: .1
 بدون مؤهل     أقل من الثانوية 
  ثانوية عامة     بكالوريوس )أذكر التخصصأ------------- 
  ماجستر     دكتورا 

 

 طبيعة القطاعات المستثمر بها: .2
  مؤسسات مالية   اعية ارية   قطاعات ص  قطاعات 
  زراعية    خدمية   .أخرى )أسهم ي شركات ختلطةأ 

 

 سنوات الخبرة في بيع وشراء اأسهم: .3
 ه ه إ أقل من       أقل من س وات  3من س  س
  وات إ أقل من  3من وات  5س وات  5أكثر من    س  س
 

 مصادر حصولك على المعلومات: .4
  .وي الصادر عن الشركة  امكاتب الي تتعامل معها ي اأسهم.     التقرير الس
  .شرات احلية  اأصدقاء واأقارب.     الصحف وال
 .وك احلية  وحدات تداول اأسهم ومراكز ااستثمار ي الب

 

 مدى تفهمك لصيغة ومحتوى التقارير المالية المنشورة: .5
  واضح    واضح مع وجود مصطلحات غامضة   غر واضح 
 
 

  



 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

كا وانعكاساها ة الش  .........واقع تطبيق معاير حوك

 ومراجعي الحسابات(: ص بمستخدمي القوائم الماليةء الثاني: )خاالجز 
للقوائم المالية المنشورة للشركات المدرجة في سوق ااوراق المالية  اإفصاح والشفافيةجودة ما مستوى  ،من وجهة نظرك

 السعودي في  ل حوكمة الشركات من خال المؤشرات التالية؟

مرضي  العبااااارة م
 تماما

 محايد مرضي
غير 
 مرضي

غير 
مرضي 
 تماما

      اإفصاح عن امعلومات والتطورات ااقتصادية عن الشركة  1

2 

اإفص                اح عن امعلوم   ات الي ق   د تؤثر على الش              رك   ة من ال   احي   ة 
      ااقتصادية أو السياسية. 

      اإفصاح عن أسباب تغر حجم امبيعات خال العام  3
      تفسرات صاي اأرباح/ ا سائر  4
      اإفصاح عن وجود إدارة خاطر ي الشركة  5
      توضيح حصص املكية ي الشركات التابعة  6
      اإفصاح عن سياسة توزيع اأرباح ي الشركة  7
      بيان بأماء أعضاء جلس اإدارة  8
فيذي / مستقل وغر مستقل  9 فيذي وغر وت يف امديرين إ ت       تص

10 

ض        ور خال  اإفص        اح عن عدد اجتماعات جلس اإدارة ونس        بة ا
ة        الس

11 

فيذين أس    هم  توض    يح حص    ص ملك أعض    اء جلس اإدارة وكبار الت
      الشركة ونسبة التغر. 

      اإفصاح عن حجم امعامات مع أعضاء جلس اإدارة  12
ة ااستثمار  13       اإفصاح عن وجود 
ة امراجعة ومؤهات أعضائها  14       اإفصاح عن وجود 

15 

ظام اأس         اس للش         ركة ولوائحها الداخلية  اإفص         اح بأن يتض         من ال
امس            امن اإجراءات وااحتياطات الازمة لض            مان مارس            ة ميع 

ظامية.  قوقهم ال
     

معية العامة فور انتهائها. 16       اإفصاح عن نتائج اجتماعات ا

17 

اإفص               اح عن م  ا م تطبيق  ه من أحك  ام ائح  ة حوكم  ة الش              رك  ات 
      واأحكام الي م تطبق وأسباب ذلك.

18 

اإفصاح على أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة 
ظيمية أو قضائية أخرى.من        اهيئة أو من أي جهة إشرافية أو ت

      اإفصاح عن امسامن الرئيسين وحقوق التصويت. 19

20 

اإفصاح عن سياسات التوظيف، ما ي ذلك تطوير إجراءات التوظيف 
      .ومستويات مثيل الشركة ي التعاقد، والقضايا امهمة امرتبطة باموظفن

21 

اإفص               اح عن عاق  ات اأطراف ذات الص              ل  ة )العماء، اموردين، 
أ.       اجتمعات، السياسين...ا

22 
ظمة لاندماج مع شركات أخرى واإفصاح  اإفصاح عن السياسات ام

ها بوضوح       ع
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و العن د عبد اه م  عاء 

23 

اإفص      اح عن تطورات معاير قياس أداء اأعض      اء وعلى عملية التقوم 
      بامستشارين ا ارجينأ.)ما ي ذلك ااستعانة 

ة الرشيحات وامكافئات  24       اإفصاح عن وجود 

25 

اإفص  اح عن س  ياس  ات ومعاير التعويض  ات وامكافآت أعض  اء جلس 
فيذين.       اإدارة وكبار الت

      اإفصاح عن وجود إدارة للرقابة الداخلية  26

27 

اإفص     اح عن امعلومات احاس     بية )امركز اما / قائمة الدخل / قائمة 
قدية / قائمة اأرباح احتجزة أو قائمة التغرات ي حقوق  التدفقات ال

 أصحاب رأس امالأ 
     

      اإفصاح عن السياسات احاسبية امهمة  28
      اإفصاح عن االتزامات امالية  29
ولوجيا امعلومات امتطورة.درجة اعتماد  30 شأة على تك       ام

31 

إليها امعيار احاسي الدو  اإفصاح عن اأحداث الاحقة والي يشر
 Events اميزانية أ إليها بأها اأحداث الي تقع بعد تاريخ10رقم )

occurring after the balance sheet date  
     

32 

هوامش القوائم  التعاقدية وامفاوض            ات يااتفاقيات  اإفص            اح عن
، تعاقدوالتزامات ال ،على س    بيل امثال خص    ص    ات عقود اإ ار ،امالية
دات. ،امطالبات، وعقود  واتفاقيات الس

     

اظرة للفرات امالية السابقة اإفصاح عن 33       امبالغ امقارنة / ام

34 

ذوى العاقة الذين قد  اإفص              اح عن امعامات اهامة بن اأطراف
ش   آت الزميلة  يؤثرون على القرارات امالية أو التش   غيلية للش   ركة مثل )ام

هات امستثمر فيهاأ.  أو ا
     

35 

 ،اإفص      احات التكميلية )التفس      رات والش      روح اموض      وعة بن أقواس
داول امدعمة  اهوامش  حسابات، اإحاات إ امراجع ت،للمعلوماا
 أ.القيمةتقدير 

     

36 

ظيم امعلومات امالية وغر امالية وإعدادها وتوقيت عرض      ها  مس      توى ت
قيقا مبدأ "اإفصاح والشفافية".       وموها 

37 

د اأد  ش           ورة عن ا مس           توى اإفص           اح بامعلومات احاس           بية ام
تاجها امستثمرون       .والضروري من امعلومات الدقيقة الي 

38 

االتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الش   ركات ي الش   ركات امس   امة  مس   توى
      العامة امدرجة ي سوق امال السعودي؟

39 

ص     وص عليها ي امعيار احاس     ي الدو رقم  مس     توى اإفص     احات ام
ة عمليات وصف لطبيع، امتعلقة باسم الشركة والشكل القانوي ها أ1)

.  ،،،الشركة وأنشطتها الرئيسية  ا
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The Reality Of Practicing Corporate Governance 

& Its Reflections On the Quality Of Disclosure 

& Transparency From the View Point Of Auditors 

& Users Of Financial Statements 

"A Field Study On the Saudi Business Environment" 
 

A. Maloalain 
Finance department, faculty of business administration, Satam university-KSA.  

 
Abstract 

The present study aims to identify the reality of practicing corporate governance 
in Saudi business environment through measuring the level of commitment and 
seriousness of adopting rules & regulations of corporate governance from the 
view point of auditors. Moreover, the study aimed to identify auditors and users 
of financial statements attitudes in regards to quality level of transparency and 
disclosure in the published financial statements. In order to achieve the above 
objectives, the researcher adopted the descriptive analytical approach. The study 
included two samples: First sample was consisted of 96 auditors, which represent 
around 47.5% of the original society while the second sample was consisted of 
139 users of financial statements. The Study concluded the following main find-
ings: There was a commitment and seriousness of adopting rules & regulations 
of corporate governance in Saudi business environment. Also, the study con-
cluded that there were differences between auditors and users of financial state-
ments attitudes in regards to the quality level of disclosure and transparency of 
the published financial statements as these differences were for the favor of au-
ditors. 
 
Keywords: Accounting Disclosure, Corporate Governance, Disclosure, Trans-

parency. 
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اهيم صبحي السيد غندر  إب

اثية جز ية القصار الت سانر ق بية السعودية ف كة الع  بام
انية"  "دراسا تارخية آثارية ع

 

 إبراهيم صبحي السيد غندر
 .جمهورية مصر العربية – جامعة الفيوم –كلية اآثار 

 

Q 
زيرة فرسان  اول البحث إحدى أهم القرى الراثية القدمة  طقة جازانوالي تتبع يت كافة مباي بيوها وتعر هذ القرية ب .م

معاها العمرانية عن مط تراثي متميز وهو تراث فرسان "البسيط والتلقائي"  يستعرض البحث تاريخ و ومسجدها وسوقها وختلف 
اقشة أسباب وعوام نشأة ودوافع  لومعام القرية ونشأها وبيئتها العمرانية ونسيجها ااجتماعي وامهن الي احرفها السكان مع م

ها قيقي ي   ،اهجرة م ميتها وسبل استغال مواردها الطبيعية إمكانية استعادة دورها ا دد البحث آليات تطويرها وت كذلك 
طقةتشكيل ذاكرة الراث امعماري التقليدي هذ  اعات التقليديةكما يفص    ام  بالقرية.لبسيطة ا ل البحث كثر ما يتعلق بالص

 

ية التجمعات ،موسم العاصف ،خططات البيوت القروية البسيطة ،الراث التقليدي الوطي: المفتاحية الكلمات شبكات  ،السك
ارت ز ،شرائح وطوائف السكان ،الشوارع وا اء والت ،اأثاث التقليدي ام  شييد.أساليب وطرق ومواد الب

 

A 
ضاري والراثي والثقاي  وع اإرث ا لقد ت
للمملكة العربية السعودية بفضل مساحتها الشاسعة الي 
وفرت ها احتكاكًا واتصاًا مباشرًا معظم حضارات 
وع أقاليمها  الشرق اأد القدم وكذلك بفضل ت
وب الغري غرافية التضاريسية إذ تقع ي ا اخية وا  ام

  2.270.000د ة على مساحة تبلغ من قارة آسيا مت
و أربعة أماس مساحة شبه  2كم تقريبا وهو ما يعادل 

زيرة العربية تقريًبا. ويفصلها عن مصر والسودان من  ا
دها من الشمال اأردن والعراق  الغرب البحر اأمر و
والكويت ومن الشرق قطر واإمارات وعمان وا ليج 

وب اليمن. و العري الذي يفصلها عن إيران  يبلغ ومن ا
هات  طول حدود امملكة العربية السعودية من ميع ا

ها   6760 كم   2330كم حدوًدا برية و  4430كم م
                                                 

يولوجية، جدة، السعودية ، هيئة 14ابة من العلماء، حقائق وأرقام، ص-1  ه.1433امساحة ا
 ه.1420عمان، ااردن  63بد العباس فضيخ الغريري، جغرافية الوطن العري، صع-2

فاف على أراضيها الي  لو من  رية ويغلب ا حدوًدا 
افة أ1)اأهار أو اجاري امائية . وبالرغم من أن الوديان ا

ائها قد تفيض باميا أحياناً خاصة  تشرة ي معظم أ ام
بعد العواصف امطرة، إا أن القيمة الفعلية هذ اميا 
ضعيفة، وذلك إما بسبب التبخ ر أو التسرب لباطن 
اأرض. وتشكل أراضي امملكة ُمتحًفا جغرافًيا يشتمل 

التضاريسية من جبال  على العديد من اأشكال
ول وأودية عميقة وسه وحرّات بركانيةوهضاب وخاريط 

خفضة وعروق رملية وجزر مرجانية. وتتكو ن  ساحلية م
وعيات الصخور تلك امظاهر الطبيعية من أغلب ن

امعروفة. ومكن تقسيم مامح السطح فيها إ أربعة 
، م دهضبة  أقاليم جغرافية طبيعية رئيسية هي:

بال جالصحارى الرملية، م السهل الساحلي الشرقي، م 
جاز  .أ2)وعسر ا

 Iss00@fayoum.edu.eg :البريد االكتروني  -ردمد: 

mailto:?????%20?%20???????%20???????%20????????%20%20%20beltagui62@hotmail.com
mailto:?????%20?%20???????%20???????%20????????%20%20%20beltagui62@hotmail.com
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A9_(%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A9_(%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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كة سان بام اثية جزر ف ية القصار الت  .........ق

اطق اإقليم الرابع  طقة جازان إحدى م وتعتر م
وب الغري للمملك وبوتقع با دود ا ية مع ة على ا

اليمن وتطل على البحر اأمر ويوجد ها ثالث أكر 
وعها البيئي  موانئ امملكة من حيث السعة ومتاز بت
زر فرسان وتقع اخي وتعتر بوابة الدولة الرئيسية   وام

 17، 16شرقاً ودائري عرض  43، 42بن خطي طول
طقة  دها من الشمال والشرق م ومن  عسرماا و

و  البحر اأمرالغرب  كيلو مر   330بطول ساحلي 
وب وب وا ية كما يب ومن ا مهورية أليم لغ الشرقي ا

و طقة من الشرق للغرب    100العمق امتوسط للم
كيلو مر. كما تعتر مزة الوصل بن التجارة الري ة 
وبية وهي كذلك فطة اسراحة  طقة ا والبحرية للم
كم موقعها على طريق  للحجيج القادمن من اليمن 

جاج إ مكة أمكرمة وتبلغ ام و ساحة اإمالية ها ا 
كيلو مر مربع وتضم العديد من امعام   13457

ة عث ر اأثرية ضارية وامدن والقرى الراثية كمدي  أ1)ا
صر وجامع القباب محافظة أبو عريش وقلعة  وقلعة ال
جازان امعروفة بالدوسرية وبيوت اأدارسة وقد م 

اطق إ  فافظة،  13تقسيمها إداريًا موجب نظام ام
ها  ، فافظات فئة )بأ 8فافظات فئة )أأ و 5م

 .مركزاً إدارياً  31ويشكلوا ميعاً 
وتعتر فرسان من أشهر وأمل تلك احافظات وهي 
وي الغري  زر تقع ي الركن ا عبارة عن جموعة من ا
وب شرق البحر اأمر  من امملكة العربية السعودية ج

  702مساحة حوا  جزيرة 100وتضم أكثر من
                                                 

ران، ص -1  ه.1416، القاهرة 240عبد الواحد فمد راغب دال، البيان ي تاريخ جازان وعسر و
طقة فرسان" ص"بلدية والقروية، التقرير السادس الصادر عن وكالة وزارة الدولة للشئون ال-2 مية م ، الرياض، 21خطة عمل ت

 ه.1414السعودية 
 م.2008، جامعة املك سعود الرياض، السعودية 42سوزان بيرسون، التشكيل بالطن، ترمة صاح بن حسن آل زاير، ص -3

 كيلومر مربع تقريباً، وتعتر فرسان الكرى أكر هذ
زر مساحة إذ تبلغ مساحتها حوا  كيلومر   1050ا

 .أ2)كيلو مر  64وإما طول شواطئها 
وميل شكل فرسان للطول ويأي امتدادها من 
اء إ  وب الشرقي للشمال الغري ويغلب عليها اا ا

وب ويبل هايتها ي ما وها الشرقي ل اها غ طوها من ج
كيلو مر أما متوسط عرضها فيبلغ   70الغري حوا 

احية   30حوا  ائها البحري ي ال كيلومر ويقع مي
اء جازان مع ميل بسيط من جهة  الغربية فاذيًا مي

اءان عن بعضهما حوا  وب ويبعد امي كيلو   48ا
زر  %83 . وياحظ أن حواأ3)مر من عدد هذ ا

حصر وجود السكان  100تقل مساحتها عن  هكتار في
ها فقط هي فرسان الكرى وقماح  امقيمن ي ثاث م
والسقيد وهي فرسان الصغرى ويفصلها عن الكرى مر 

مر يسميه الفرسانيون 300مائي ا يزيد عرضه عن 
ت دما ي ه ع مال تستطيع أن تعدو م ل ق"امعادي" أن ا

زر  اآهلون من السقيد وإليها ويتم ذلك ي حالة ا
البحري، وجزيرة فرسان صخرية يقدر عدد سكاها مع 

حو  نسمة تقريباً وتضم العديد  4600القرى التابعة ها ب
 من امعام التار ية واأثرية.

 أسباب الدراسة ومصادرها:
لقد ظلت القرية رغم حداثتها بعيدة عن أعن 
غرافين وأقام الكتاب والباحثن  الرحالة ومشاهدات ا
ت  جاب وذلك  وامفكرين ح  كادت تتوارى با
العديد من اأسباب الي يأي البعد امكاي على رأسها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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في  إذ تقع القرية ضمن جزيرة نائية كانت مكانًا لل
دود ن كانت تطبق عليهم بعض اوالتغريب أولئك الذي

طقة  زيرة تتوسط ميا البحر اأمر ي م الشرعية وا
اخي شديد  حدودية بن اليمن والسعودية ضمن إقليم م
رارة وهو ما يتسبب كثرًا ي انتشار العديد من  ا
اأمراض واأوبئة امعدية للسكان ناهيك عن الزوار، كما 

ي عزلة إذ  انب ط ها اميا من كل جوأها كذلك شبه م
وم تكن ها م ة مواصات ح  عهد قريب ناهيك عن 

 وسائل ااتصال.
ولعل كل هذ اأسباب ما دفعت للهجرة من 
فرسان بعامة والقصار على وجه ا صوص فصارت 
مأوى للحيوانات الضالة وتكاثرت ها العديد من 
شرات الضارة إضافة للهوام  نوعيات اآفات وا

فاعي السامة والي راح ضحيتها كثر من اآهلون واأ
ها  والزوار ورغم ما أحدثه كل ذلك من فرار السكان م
وهجراها شيئاً فشيئاً إا أنه أثار وي نفس الوقت شهي ة 
بشها وهبها وسرقة كثر من  اللصوص وهم من قاموا ب
ياها ومتعلقاها امعمارية واإنشائية ح  صارت  مقت

ناً يباباً فأصبح الزائر ا يرى فيها غر أكواماً وكيماخراباً 
أثرية وأطااً تبكي أصحاها كل ذلك ي غياب شبه تام 
هات الرقابية سواء كانت أهلية  ح  عهد قريب من ا
اولت القرية  أو حكومية ورغم شح الوثائق وامراجع الي ت
ولو بشكل غر مباشر وما قد يكون ي ذلك من اجازفة 
البحثية إا أني ولكوي باحث آثاري متخصص وما 
مسته ي القرية من ختلف القيم امعمارية والعمرانية 
مية السياحية وسهولة  واآثارية وكذلك وفرة مقومات الت
ميتها فقد فضلت أن أقوم بدراسة هذ القرية  إعدادها وت
دراسة أكادمية مستفيضة أحاول من خاها إماطة اللثام 

اً ي عن ذلك  جوانبها امضيئة وإبراز قيمتها الراثية مستعي
ذر اليسر الذي استطعت الوصول  ما توفر لدي من ال
إلية من كتب ومراجع وتقارير ومقاات إضافة لبعض 
امأثورات من الراث اأدي الفرساي كالقصائد الشعرية 
ائية وغرها من امرويات الشفوية على  واأهازيج الغ

ن كبار امعمرين من سكاها اأصلين، وكثر من ألس
العادات والتقاليد الشعبية الي م تزل متوارثة لدى 
ديثة ح  أآن كل هذا هدف التسجيل  اأجيال ا
ضاري لواحدة هي رما ا مثل قيمة  العلمي والتوثيق ا
ية على مستوى جازان وفرسان فحسب ولكن  أثرية ف

غية زيرة العربية قاطبة وذلك برما على مستوى شبه ا
ميتها وحسن االتفات أميتها ودورها غر البسيط ي  ت
اطق. مية السياحية امستدامة ي تلك ام  قيق دعائم الت

 
 مدخل القرية الرئيسي حاليًا. -(: القصار 1شكل )

 القيمة الحضارية والتراثية للقرية:
كمه فددات تتحكم ي  إن اإنسان حن ا 
ت أي  هويته أو تضفي على تصرفاته مظاهر مفتعلة 
دافع من الدوافع ا ارجية أو الداخلية أو تتحكم ي 
توجهاته العقلية مؤثرات خارجية قد يكون شغوفاً ها ي 
اوله لأشياء من حوله سواء بدافع التقليد أو احاكاة  ت

لفطرة وهو ا يبدو كذلك خاصة فهو إنسان على ا
دساً معمارياً عل سبه مه ما ترا يبي ويشي د فأنت  ى حي
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ظر وحسن  درجة كبرة من امهارة والذكاء وبعد ال
اإمعان والتدقيق ي كل امعطيات البيئية الي من حوله. 
اجة الي خلقت بداخله فدفعته إشباعها  نعم إها ا

ه ي ذلك كل إمكانيات بشكل فطري وغريزي مستغاً 
شآت ا  رج ام  الفطرية ومعطيات البيئة الي من حوله وه
شآت حقيقية تعر ي مظهرها وخرها ليس اها م  الي ب
  فقط عن حاجته الرئيسية ي السكن وااستقرار بل وتعر
كذلك عن كل موروثاته الفكرية والثقافية والي رما ا 

نت أو رحات بقدر ما تكو  يكون قد كو ها نتيجة أسفار 
ية لديه من معايشته للبيئة والتفاعل معها وحاجياته الرئيس

الي يشعر ها كأن  لس ي مكان هادئ فسيح رطب 
اسب مع عدد أفراد  اهواء آمن موفور اماء والكأ مت
ة  ية أو أعراف معي  أسرته فكوم بتقاليد اجتماعية أو دي

ى احلي مرعية على امستو م التعارف عليها وفقاً أسس 
ا تكمن أمية مباي القرية ي   احدود أو الغر فدود، وه
كوها عرت بالدرجة الرئيسية عن إحساس اإنسان 

قيق هذ ال و  رغبة برغبته ي السكن وبواعثه الرئيسية 
وذلك دون تأثر بأفكار معمارية خارجية أو تصميمات 

. أ1)اء سوى اموضةمفتعلة أو تكل ف ا طائل من ور 
اجة  بع من ا قيقة للراث الذي ي نعم إها القيمة ا
معراً ي ذات الوقت عن البيئة إنك تاحظ قم ة التوازن 
قيقي بن كل من اإنسان والبيئة ي فاولة للخروج  ا
ماذج امعمارية الي تتوافق مع تلك امعطيات  بأصلح ال
ا ي القرية قق ي ذات الوقت رغبات اإنسان. ه  و
ا كانت القيمة  ك أن تاحظ ذلك جلي ًا ومن ه مك
قيقية ليس فقط للراث كونه نابعًا من البيئة احيط ة ا

                                                 
عيم، سفر العمران، ص-1 طقة الشرقية اأدي، امم72مشاري عبد اه ال  م. 2010لكة العربية السعودية، الدمام،، نادي ام
 ه.1404، جامعة املك سعود، الرياض، السعودية، 54ابراهيم عبد اه مفتاح، فرسان: جزائر اللؤلؤ وااماك امهاجرة، ص-2

ضر  بكل معطياها ولكن كونه أيضًا معرًا عن مدى 
ه فأكدت  اإنسان وفطريته الي م تتأثر ما هو غريب ع
على أن اإنسان متحضر بطبعه ومكن له أن يكون 

ظر عن امؤثرات ا ارجية الدخيلة أو  مبدعًا بصرف ال
الغريبة والي من امؤكد أها مفسدة لذوقه خاصة إذا  
اسب مع عاداته وتقاليد وديانته وزمانه  كانت ا تت
سق امعماري  يا فيها ويتعامل معها. إن ال وبيئته الي 
امتفرد با صائص وامعطيات الطبيعية للمكان والزمان 

ان ي أي مكان من اأماكن حول العام مع فطرة اإنس
جاح العمارة  قيقية وامعيار الرئيسي ل هو الرؤية ا
شآت ي أداء ختلف أدوارها سواء كانت مالية أو  وام

 وظيفية أو كليهما معاً.
 الموقع والمساحة:

عرفت القرية ي بعض اأشعار القدمة باسم 
زيرة وب ا وهي تعتر  أ2)"اليمانية" وذلك لوقوعها ي ج

من أهم قرى جزيرة فرسان الكرى وهي تقع إ الشمال 
اء فرسان  زيرة وتبعد عن مي وي من ا من القسم ا

حو  كيلو مر تقريباً كما يفصلها عن الساحل الشرقي 6ب
كيلو مر وتبعد عن الساحل الغري   3للجزيرة حوا
و  وي 3500للجزيرة   مر كما تبعد عن الساحل ا

حو  كيلو مر تقريبا   7مروراً بقرية احرق جهة الشمال ب
ها  ة فرسان الي تقع إ الشمال م وتبعد القرية عن مدي

حو   كيلو مر.  4ب
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 (: خريطة توضيحية تبّين موقع القرية.2شكل )

ومكن الوصول للقرية من خال الطريق امتجه من 
وب الشرقي حيث دو ار  و ا اء فرسان  ه متمي د م

وب  ا حيث قرية احرق ي ا الطريق ي نفس اا
و الشمال  و رج من نفس الدو ار طريق أخر متجه 
ة فرسان ومكن الوصول للقرية من  الغري حيث مدي
خال طريق يتفرع من غرب هذا الطريق حيث يصل 
مدخل القرية مباشرة. أما عن امساحة اإمالية للقرية ما 

خيل احيطفيها اأ زرعة حالياً وبساتن ال ة حوزة الغر م
مر مربع ويركز  10171بعمراها السكي فتبلغ حوا 

تصف امسافة اممتدة من الشمال  عمراها بكثافة ي م
وب وتقل الكثافة العمرانية ي الطرفان الشما  إ ا

وي.  وا
  التكوين الجيولوجي:

وجية مستقلة عن ا تشكل القرية مساحة جيول
فرسان ولذلك فهي تتكون من نفس الطبقات 
ها فرسان بصفة  يولوجية الي تتكون م ات ا والتكوي
قيض من ذلك ورغم عدم وجود مسافة   عامه، وعلى ال
طقة جازان فإن  كبرة تفصل بن جزائر فرسان وم

هما  تلف اختافًا تاماً، فبي ات الطبيعية بي ما التكوي
ور الركانية والسهول الساحلية ا صبة د أن الصخ

                                                 
ريدة الشرق اأوسط العدد 6عبد اه امغري، مصر مقبلة على الزازل، ص-1  م.1/3/1982، صادر ي 1189، مقال 

د أن جزر فرسان تغلب  تغلب على طبيعة أرض جازان 
على طبيعة أرضها الشعاب امرجانية والصخور الرسوبية 
امعروفة باإهدرايت والي يغلب على مكوناها القواقع 
ات البحرية امتحجرة ويدل ذلك  واأصداف والكائ

يولو  احية ا زر كانت ح بوضوح من ال  جية أن هذ ا
ت ميا البحر وأن عمرها  عهد قريب مغمورة 

يولوجي يعتر عمر حديث نسبيًا إذ يراوح بن  : 3ا
ة ويعتر هذا العمر حديثًا إذا قيس  3.5 مليون س

يولوجية لكوكب اأرض بصفة عامة إذ ا  ة ا باأزم
ستقر تتزال قشرة أرضية البحر اأمر حديثة نسبيًا وم 

ظر ي طبيعة أرض جزيرة فرسان أ1)بعد . والذي معن ال
بالذات  د أن بعض اأماكن أحدث عمراً من بعضها 
طقة  ال ي امساحات اممتدة من م اأخر كما هو ا
اء "ا ور"،  ة" الواقعة شرق القرية إ ساحل مي "الباط
اء  وب ساحل مي زء الواقع ج ال أيضاً ي ا وكما هو ا

زر قد ظهرت صغرة م " القر" وهذا يعي أن هذ ا
اتسعت مساحاها تدر يًا مرور الزمن ح  أصبحت 
سار اميا عن أطرافها،  على ما هي علية اآن وذلك با
يولوجي الثالث  وي أواسط عصر اميوسن وهو العصر ا
ات  معت على سواحل البحر اأمر عديد من التكوي

ص   ة ية وصخور اإهدرايت والبوتاسيوم متجهاملحية وا
ا ماحظة  وب الشرقي ومك و ا من الشمال الغري 
هذ ا طوط املحية ي البحر حيث نشأت الشعاب 
امتكو نة من عشرات اأمتار من الكلس امرجاي فوق 
عدة آاف من اأمتار من القباب املحية ومن خال 

ا العلماء زر امرجانية  هذ الظواهر فس ر ل وار تكو ن ا
الشاطئ الشرقي للبحر اأمر والي من أبرزها جزر 
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 .أ1)فرسان
 مناخ فرسان:

اخية دورًا مهمًا ي حياة  تلعب امتغرات ام
رارة،  السكان وذلك نتيجة التغرات ي درجات ا
ركات الكتل اهوائية واختاف نسب الرطوبة،  و

در اإشارة إ أن وقوع وكميات اأمطار وتوزيعها.  و
وي الغري لقارة  زء ا امملكة العربية السعودية ي ا
طاق  آسيا يعر ض قسمها اأعظم للوقوع ي ال
طقة الضغط امداري  اف وم الصحراوي امداري ا
امرتفع، والذي  علها بصفة عامة ي مهب  الرياح 

فاف  اخها با افة وهذا يتميز م ول العام طالتجارية ا
رارة صيفا، وما يزيد من قسوة  مع ارتفاع كبر ي درجة ا
اخ اأشعة الشمسي ة الي تزداد مع انعكاسها على  ام
اخ  ارة ي الصحراوات الشاسعة. وقد ص ف ام الرمال ا
اء اأجزاء  ي امملكة بصفة عامة بأنه جاف باستث

وبية الغربية فهي شبه جافة، كما تتميز ب رتفاع اا
رارة وبارتفاع معدات  معدات متوسطات درجات ا
سبية ومعدات اأمطار أيضا، وهو ما يقلل  الرطوبة ال
اخها يعد أكثر  فاف ولذا فإن م أحيانًا من فرات ا

اطق الشمالية للمملكة  .أ2)استقراراً من ام
رارة طقة جازان بصفة  درجات ا اخ م يتأثر م

وع مظاهر السطح  وع بت ركة الرياح ااستوائية ويت عامة 
اخ السهل الساحلي  طقة، فم غرافية للم وا صائص ا
معتدل شتاء وحار رطب صيفاً، وتقع جزر فرسان ضمن 
اخي قاري حار رطب صيفاً دافئ معتدل نسبياً  إقليم م

                                                 
 ه.1404، جامعة املك سعود، الرياض، السعودية، 16ابراهيم عبد اه مفتاح، فرسان: جزائر اللؤلؤ واأماك امهاجرة، ص -1
فاف، ص-2 ماذج طقس ا اخية ل شور ضمن دورية "رسائل جغرافية " تصدرها جامعة 10جهاد فمد قربة، ا صائص ام ث م  ،

غرافية الكويتية، معية ا  ه.1421، احرم 239عدد  الكويت وا
اخ جازان، ص-3 وية وماية البيئة حول م  ه.1423، جازان امملكة العربية السعودية 15تقرير صادر عن الرئاسة العامة لأرصاد ا

رارة إ أن امتوسط العام  شتاًء إذ تشر درجات ا
رارة العظمى والصغرى يبلغ   35.9-30.1لدرجات ا

رارة خال  درجة مئوية على التوا ومتوسط درجات ا
 الصيف ي شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمر تبلغ

درجة مئوية، ويعتر شهر أغسطس هو  33.9حوا 
 أكثر اأشهر حرارة.

اير وي أما خال أشهر الشتاء ي شهور ديسمر
رارة حوا   26.3وفراير فيبلغ امتوسط العام لدرجات ا

درجة،  41درجة مئوية، وقد بلغت أقصى درجه حرارة 
اًء عليه يتضح أن أ3)درجة 18وأد درجة حرارة  . وب

التباين الفصلي غر واضح ما يصح معه القول بأن العام 
قسم إ فصلن فقط ما فصل الصيف والذي يبدأ  ي

شهر إبريل وح  شهر أكتوبر وفصل الربيع والذي  من
خفض درجة  يبدأ من شهر نوفمر ح  شهر مارس، وت
تج عن ذلك هطول  بال، وي ا ا رارة تدر يا با ا
ازان بصفة  سبية فتتزايد  اأمطار أحياناً. أما الرطوبة ال
زء الشرقي للسهول إ ناحية الغرب،  ا ا عامة من ا

 %79ي شهر يوليو إ  %61عداها بن وتراوح م
د اأقصى ها  د  %99ي شهر ديسمر، وبلغ ا وا

رارة ووفرة  %27اأد  ونظرًا ارتفاع درجات ا
زر  امسطحات امائية امتمثلة ي ميا البحر احيطة 
سبية مرتفعة  فرسان فابد وأن تكون معدات الرطوبة ال

القياسات ا اصة بذلك أن  أيضاً إذ ياحظ ومن خال
ي  %66.8متوسط معداها خال العام يبلغ حوا 

 %72حن يرتفع هذا امعدل خال الشتاء إ 
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خفض بشكل نسي خال أشهر الصيف إ  وي
د 66.1% ، أما ي جزر فرسان فيبلغ متوسط ا

خفض ي أشهر الصيف  %5،93اأقصى للرطوبة  وي
 .أ1)%44لشتاء إ م يرتفع ي فصل ا %33إ

أما الرياح فتهب مالية غربية على جازان من شهر 
مايو إ شهر سبتمر، وهب الرياح امومية ي شهري 
يونيو وأغسطس وتكون فم لة بالعواصف الرملية مشكلة 
طقة حوا  ظاهرة الغرة، وتبلغ سرعة الرياح امومية ي ام

وي إا أن   26  الفرة اليكم ي الساعة كمتوسط س
تتميز بزيادة سرعة الرياح تقع خال الصيف، حيث 

كيلومر ي الساعة   30ترتفع سرعتها إ ما يزيد على 
خال أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمر. 
ا السائد هبوب الرياح على جزر فرسان والي هي  واا
وي الغري ا الغري وا طقة جازان هو اا  جزء من م

هات ي أكثر من   %80حيث هب الرياح من هذ ا
ا حركة  ع من وجود تغير ي ا ة وهذا ا م من أيام الس
الرياح على مدار العام حيث أنه ي شهر يوليو يكون 
ا السائد هو الغري والشما الغري ي حن يقابل  اا
وبية غربية وبية وج اير تكون ج  ذلك أن الرياح ي شهر ي

. وأما اأمطار فهي أ2)هو ما يعرف فلياً بريح "اأزيب"و 
طقة جازان ي فصل الصيف خال شهور  هطل ي م
يوليو وأغسطس وسبتمر، وتكون هذ اأمطار غالبا  
دث سيول ضخمة ومفاجئة نتيجة  كثيفة وغزيرة، و
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ة87)الوضيحيأ ص دن.2006-5شتاء 36العدد 11، الس يوان بل يوان الي تصدرها معية علم ا  ، نقًا عن جلة علم ا

اطق  بليةسقوطها على ام دة  ا دارها  ا م ا
طقة وغالبالساحل، حيث مسارات اأ اً ودية الرئيسة بام

ا ساحل البحر اأمر.  ما تتجه من الشرق للغرب با
ها  قطع ع أما اأمطار ي جزر فرسان فهي متذبذبة وا ت
ة ح  أن بعض الغدران   بصفة عامة طوال أشهر الس
ف بل وكان بعضها ي حالة استمرار  كانت ا 

مو ها أماك كم فاف ت ال ياأمطار وعدم ا  ا هو ا
اء على  غدير "القاوة" الذي يشاهد القاصد للمي
الة حسب اماحظة  يسار وقد استمرت هذ ا

ات القرن الرابع عشر  أ3)الشخصية ح  أواخر ماني
طقة جزر  اهجري ويبلغ معدل سقوط اأمطار على م

ة ويعتر شهر  90.2فرسان حوا ملليمر ي الس
اير أ كثر أشهر العام تعرضًا لسقوط ديسمر وشهر ي

 13اأمطار حيث يبلغ امعدل الشهري حوا 
در اإشارة إ وجود بعض جاري السيول  .أ4)ملليمر و

ة عن سقوط اأمطار الي تتجمع ي الساحات  ا ال
وب بلدة فرسان وعلى بعد  احيطة بقرية احرق الواقعة ج

ها م تكو ن جرى تتد ياهه إ فق متسعة كيلو مر م
وب وكذلك السيول الي  ا" الواقع ي ا ساحل "مر
تصب ي "وادي مطر" ذي الربة ا صبة واأشجار 

، وي أ5)الكثيفة الي تشكل مرتعًا جيدًا ومأوى للغزان
ية الواسعة  القرية تتجمع ميا اأمطار ي الساحات الطي

وي ر الي تقع مال القرية وتشكل هذ السيول روافد ت
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هاية  اأراضي الزراعية اموجودة فيها وما حوها وي ال
ريان مدة يومن أو ثاثة  ها واٍد يستمر ي ا يتكون م
زء  بعد نزول اأمطار ليصب ي ساحل "الدنبة "حيث ا
اء الرمي للحكومة  اء "ا ور" وهو امي الغري من مي

اك ب جروف امعروفة ه سم اوامشهور بكثافة أشجار ام
مو  "الشورا" والي تستفيد من تدفق هذ السيول إليها فت
وب الغري من بلدة  وتتجدد أغصاها و ض ر. وي ا
ميض"  فرسان وإ الغرب من القرية يوجد "وادي ا
طقة   ه م عل م والذي تتجمع فيه ميا اأمطار كذلك و
م عها  اسبًا لرعي الغزان و كثيفة اأشجار ومكانًا م

اء ا ور.وي وب مي  شبهها ي ذلك "وادي بر" الواقع ج

 
 (: صورة توضح كثافة اأشجار بالقرية.3شكل)

دارها من  وتتميز أمطار فرسان بصفة عامة با
وب للشمال على شكل أودية صغرة  رق امباي  ا
اسب مع هذ الروافد  ية الي صم مت بشكل يت السك

زهب" وهو مسمى لتصب ي "الزهوبة " وهي مع "
جارة والي متد   فلي لقطعة اأرض الزراعية امسو رة با
كشريط يوجد مال البلدة حيث تتجمع فيها السيول 

يخ الرفيعة وبالبطوتزرع بعد جفافها بقصب الذرة 
احية الشرقية من  والشمام إذا كان اموسم صيفًا وي ال
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هذا الشريط الزراعي تتكاثر أشجار الطلح وبعض 
شجار اأخرى، يضاف إ ذلك وجود مصب ات كثرة اأ

زيرة وشرقها وكلها  رق الشعاب وتصب  ي مال ا
 .أ1)أخراً ي حواف السواحل البحرية

 أسباب وعوامل النشأة:
زيرة العربية والذين استقروا ي  يعرف سكان شبه ا
ب  اطق الصحراوية أو شبه الصحراوية بصفة عامة  ام

قل  بال إ الت والرحال الدائم من البادية للوادي ومن ا
وب ا الشمال  ضر ومن ا السهول ومن القرى ا ا
قل لديهم له  والعكس، وقد كان حب الرحال والت
و هذ الغريزة وهي  مسبباته الرئيسية الي دفعت هم 
دب وشدة  ياة خاصة مع ا البحث عن أسباب ا

فاف ي كثر من ختل زيرة اا لعربية ف أصقاع شبه ا
ومثلت أسباب العيش بداية ي التجارة والي كانت 
زيرة العربية عر ختلف  وب قوافلها ختلف أرجاء ا
شأ  اطق الرعي الي ت ة، م ي البحث عن م شهور الس
اخيًا من  مع سقوط اأمطار والي هي بالطبع متغرة م

طقة أخرى، أي اخعام إ أخر ومن م  ضاً البحث عن ام
امتميز اللطيف وذلك كي تتيسر له أسباب اهدوء 
والراحة والدعة، وكذلك للصيد سواء ي الر أو البحر، 
وأيضًا للسياحة والتأمل ي مظاهر الطبيعة الصحراوية 
زيرة العربية بص ة على مستوى شبه ا فة امتميزة وامتباي

على  رور الزمنعامة، وقد جبلت الشخصية العربية مع م
قل ودوام الرحال وأصبحت سجي ة من  حب هذا الت
سجاياها وا يزالون كذلك ح  مع امتغرات العصرية 

ديثة ، ويعتر هذا دافع من الدوافع الرئيسية الي أ2)ا
هم على اختاف طبقاهم  حدت بالكثرين م
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ااجتماعية ومستوياهم امادية والفكرية أن يكون هم 
ة أو عدد من  ي الواحد أو امدي ازل سواء داخل ا ام

امملكة العربية السعودية بصفة عامة ورما يعزى ذلك 
أيضًا لتعدد الزوجات وكثرة الذر ية والي هي من أسس 
مية البشرية الي هضت ها حكومات امملكة  ومبادئ الت
امتتالية من أجل زيادة عدد السكان هدف إحداث 

هضة و  مية الشاملة ومن م فقد وجدنا مقومات ال الت
تشر بصفه كبرة متمثًا ي جموعة من  العمران ي
ازل الي كانت  الضواحي الصغرة أو القرى البسيطة أو ام
تب على مقربة من امدن الرئيسية والي كان يلجأ إليها 
أصحاها دومًا لكثر من هذ اأسباب وتتجلى معظم 

ان ي القرية والي رما ك هذ اأفكار بشكل رئيسي
اهدف الرئيسي من إنشائها البحث عن أسباب العيش 
بسطة  طقة سهلية م وكان ذلك بسبب وقوعها ي م
بالقرب من وادي مطر وهو الوادي الذي كان يتميز 
ة  باستمرار سقوط اأمطار فيه على مدار شهور الس
داول والغدران  ح  أن اميا كانت  تزن ي بعض ا

ذا الوادي لفرات طويلة وهو ما دعى أحدهم أن يبالغ ه
فيقول إنه نظرًا لكثرة واستمرارية وجود اماء هذا الوادي  
 أ1)كانت تعيش اأماك ي جداوله وبركه أمائية وغدرانه

ها جموعات من الغزان الي ا تزال  وترتع بالقرب م
بقاياها موجودة على استحياء ح  اآن ولقد كانت  

اكك  ثرة اميا سبباً رئيسياً ي ازدهار زراعة ايل التمر ه
وا تزال أعداد كبرة من أشجار تظلل أطال بيوت هذ 
افظ عليها من عوادي الزمن.  القرية البسيطة وكأها 
ة الفاحة تعتر من امهن البدائية البسيط ة ونظرياً فإن مه
ها أن يكون مس ه كالي كان يتوج ب على من مته
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قلية كذلك  بالقرب من حقله وأن تكون مواشيه ا
زيرة وندرة وسائل  ه خاصة مع انعزال ا بالقرب م
ديثة ها وقلة اإمكانيات الي تيس ر على  امواصات ا
ياة وهذا بالطبع ما دفع الكثرون  اس سبل العيش وا ال
من كانت هم أراض زراعية متلكوها ضمن أحوزة هذ 

انب حقوهم القرية أ ن يكون هم مقر دائم أو شبه دائم 
ه حيث كانت اأمطار  الي يزرعوها على مدار الس
تتساقط بشكل شبه دائم على الوادي والذي تقع هذ 
ا إ جانب   ه، وحري بالذكر أيضًا ه القرية بالقرب م
كثرة اأمطار ي هذا الوادي وجود اماء العذب وهو ما 

شأة العمران ي يعتر امؤرخن من  اأسباب الرئيسة ل
طقة ما ، وتتميز هذ القرية بالذات بكثرة آبار أ2)أي م

معاها  اطقها و اميا العذبة وانتشارها ي ختلف م
تان  ية إذ ا يكاد  لو بيت من بيوها من بئر أو اث السك
هيزها للتزو د  وهي ما برع سكان القرية ي حفرها و

ها وي ا هذا أيضًا ي ذات الوقت أن اجتهم م دل
اطق  السكان كانت لديهم خرة واسعة ي استكشاف م
دسة حفرها وصياغتها وحسن استغاها  هذ اآبار وه
اصر امسكن وترتيب  دسة ع وهو ما ترتب عليه أيضاً ه
اسب مع أحجام ووضعيات هذ  اصر ما يت وحداته وع

 اآبار.
ز رية هو اموقع امتميأيضاً من أهم عوامل نشأة الق

اظر موقعها العام  دها  حيث إضافة ما ذكرت فإن ال
وي من جزيرة فرسان الكرى فهي من  تتوسط القسم ا
اء الرئيسي وبالتا  جهة الشرق أقرب ما يكون إ امي
فهي أقرب إ السواحل الشرقية الي كان مارس بعض 

ة الصيد من خاها وك ذلك الوضع سكان القرية مه
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وبية والغربية فهي تقع على  سبة للسواحل ا بال
مسافات متقاربة جداً من القرية ما يسهل الوصول إليها 
ممارسة عمليات الصيد خاصة مع عدم تساقط اأمطار 
فاف والذي قد تتعرض له القرية أحياناً  اء فصل ا أث
فيضطر اأها ممارسة مهن أخرى لسد حاجاهم 

أ، أيضًا تتميز القرية بقرها كذلك من 2شكل)أنظر ال
فرسان القدمة حيث يربطهما طريق واحد يصلهما 
اء وهذا ما يعزز فكرة الربط العمراي بن القرى  بامي
ال  ية الكرى إذ ا مكن  الصغرة والتجمعات السك
أن تستغي هذ القرى كلي ًا عن امدن أو التجمعات 

طقة ما ولقد ن كان هذا القرب أيضًا نظراً أ  الرئيسية م
الغالبية العظمى من سكان القرية كانت هم بيوت ي 
فرسان وكانت هي اأصل واأساس. وكذلك فإن القرية 
ميزت بقرها من قرية احرق وهي إحدى القرى القريبة 
وها الغري وهو ما كان يوفر  ها وهي تقع إ ج جداً م

 ما خاصة مع وقوع القريتننوع من اأمن واأمان لكلتيه
ية متماسكة  قرب السواحل فقد كانتا مثان وحدة أم
ي ظل أي هجمات متوقعة عر السواحل من خال 

ة.  عمليات السطو أو القرص
شأة القرية كذلك قرب  ومن العوامل الرئيسية ل
طقة صخرية تتميز  طقة الكدمي وهي م موقعها من م

أبرزها جموعة من  بوجود بعض اآثار القدمة ومن
مل بعض الكتابات  حوتة والي  اأحجار الضخمة ام
سبة  طقة بال ية القدمة وقد مث لت هذ ام باللغات اليم
للقرية امورد اأساسي وامصدر الرئيسي لأحجار 
اء كافة بيوت  الرسوبية والصخور الشعابية الي ها م ب

ط شآها حيث ا تبعد م لكدمي قة االقرية وختلف م
عن القرية أكثر من ثاثة كيلو مرات ويعتر ذلك العامل 

من اأسباب الرئيسية اختيار موقعها وكذلك من عوامل 
بسط  نشأها الرئيسية إذ أن القرية تقع ي وادي سهلي م
طق اء بقدر ما كانت تتوفر ي م ة ا تتوفر فيه حجارة الب

يار يسية اختالكدمي، ومن امعروف أنه من اأسس الرئ
مواضع التجمعات العمرانية بصفة عامة إ جانب عديد 
من العوامل اأخرى أن تكون قريبة من مصادر امواد 
اء والتشييد  ا ام الي توفر ها خامات ومتطلبات الب
ا لتأريخ  انب بالطبع ي فاولت وسوف يسهم هذا ا

 القرية كما سيأي بيانه.
 تاريخ القرية:

اول الكتب وامراجع الي لأسف الشد يد م تت
ية أو تاريخ هذ القر  -على ندرها-دثت عن فرسان 

د  ح  جر د اإشارة لعمراها ونشأها أو غر ذلك ما 
ه الكثر خاصة ي كتب الرحات عن نشأة القرى  م
صب اعتمادي ي تأريخ هذ القرية  والبلدان وسوف ي

ها ومقارنتها ببعضعلى الشواهد اآثارية الباقية  ها م
البعض من جهة، ومقارنتها ببعض ماذج قروية أخرى 
معاصرة وماثلة من جهة أخري وكذلك ااستشهاد 
ية وختلف وحداها ومرافقها وبعض  بأماط البيوت السك
اثراً  ها مت الكسر الفخارية الي ا يزال يوجد الكثر م

ش عمارية آت اممختلف أرجاء القرية، وكذلك جموعة ام
زيرة فرسان بصفة عامة والقريبة من القرية والي  الباقية 
تشكل مطًا واحدًا ميزًا ذو خصائص مشركة إ حد  
ها. وإن الزائر هذ القرية يستطيع أن  زم  كبر فيما بي

عام  100وبكل بساطة بأن القرية ا يزيد عمرها عن 
دما يزور التجمع السكي الشرقي   بالذاتخاصة ع

ات  والذي رغم ما يبدو على بيوته من بساطة التكوي
دسية الساذجة وكذلك  امعمارية وتلقائية امخططات اه
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اء والتشييد وعدم التكلف ي خامات  بدائية أساليب الب
اء الي تصل إ حد الضعف واهشاشة وكذلك  الب
أساليب صياغة امواقد وامراحيض واآبار واأسقف 

افع واملحقات ا اصة  واأرضيات وغرها من امرافق وام
ال من اأحوال  بالدار إا أها ورغم ذلك لن تتعدى 
اك جموعة من  هذا العمر وللتدليل على ذلك فإن ه

تاج.  القرائن الي تؤكد صحة هذا ااست

 
 (: صورة توضح بئر ميا داخل أحد بيوت القرية.4شكل)

ا من خال ااستقراء واماحظة ما سبق -1 يتضح ل
طقة الكدمي  وربطه موضع القرية وقرها من م
ة أو  امهجورة أها أنشأت من أنقاض وأطال مدي
ية وقد كانت زاخرة بالفعل  قرية قدمة رما تكون م
ولت ي وقت من  شآت وامباي و مختلف ام

باستغاها  اأوقات إ خرائب قام أهل فرسان 
اء بيوت  قل كافة اأحجار الي قاموا بب كمحاجر ل
ها، ومن دائل ذلك أن اللصوص قد  قرية القصار م
أخذوا من أطال مباي قرية القصار كثر من 
حوتة ذات  جرية ام اأعمدة والتيجان وامداميك ا
قوش الزخرفية والكتابية امسجلة با ط اليمي  ال

تفظون ها ح القدم وبيعت أشخ  اص مازالوا 
اآن وهي ي حقيقة اأمر آثار رما ترجع لفرات ما 

قبل امياد كان قد أعاد أهل القصار استخدامها ي 
 إنشاء قريتهم.

ا توجد م ة مقالع لأحجار بالقرب من القرية تبدو -2
ت أو ما شابه ذلك ما يؤكد  فيها آثار قطع أو 

تحلة بالفعل،على أن غالبية أحجارها   وصخورها م
ما نقارن كثر من أحجارها بأطال  خاصة حي

طقة الكدمي والي ا تزال باقية ح  اآن.  م
تدل كافة امواد العضوية القدمة امستخدمة ي -3

خل وسعفه  اء والتشييد كجذوع ال عمليات الب
وسيقان اأثل وأعواد امض  وكذلك بعض القطع 

 ة ا يتعدى امائة عام حيث اا شبية أن عمر القري
خر أو التشققات  تبدو ي تلك امواد آثار ال
ا ي ظل ارتفاع وشدة  والتقوسات الي تزداد بالطبع ه
سبية وتوا سقوط  رارة وزيادة معدات الرطوبة ال ا

وياً.  اأمطار س
معظم أها القرية ليس لديهم حجج أو وثائق تثبت -4

ا زة الزراعية وهذا ما يؤكد أهملكيتهم للبيوت واأحو 
ليست مشرا أو متوارثة وإما حصلوا عليها بوضع 
اليد ويؤكد ذلك على حداثتها حيث أها لو كانت 
ال  قرية عريقة أو ذات تقادم زمي بعيد كما هو ا
اس من أن يستحوذوا  طقة الكدمي  شي ال ي م
وة مع وجود بقايا أثرية وأطال معمارية أ ا معليها ع

ال عبارة عن أراض م السيطرة  ا فقد كان ا ه
وااستحواذ عليها بداية م أنشأت امباي بعد ذلك 
شآت ح  صارت قرية  ي مرحلة تالية وتكاثرت ام
متكاملة وم يعم ر فيها السكان أكثر من جيلن أو 
ثاثة على أقصى تقدير م بدأت تيارات اهجرة 

ق غر من السكان وم تبامتتالية ح  فرغت مامًا 
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وانيت أو البيوت دون  أماءهم فقط مسجلة على ا
قيقية  وجود م ة إثباتات أو وثائق تؤكد ملكيتهم ا

 ها.
اصرها امعمارية ووحداها -5 تدل  طيطات البيوت وع

على سيادة التقاليد العربية اإسامية ومن أبرزها 
كسر و  صر دركاة الدخول ذات امدخل ام كذلك ع

رم وذلك للفصل فيما  جلس الرجال وجلس ا
هما وعدم ااختاط فهي بالتا ا ترجع للعصور  بي
ية القدمة، وللرد كذلك على من سيؤرخ القرية  اليم
بالعصر اإسامي امبكر نذكر التشابه الشديد فيما 
ها وبن قرية "ا ولة" وهي إحدى قرى جزيرة  بي

ائة ا يتعدى عمرها كذلك ام"السقيد" بفرسان والي 
فس التخطيطات ومواد وطرق  عام تقريبًا وهي ب
اء والتشييد الي تتشابه مع معظم القرى  وأساليب الب
ها حاليًا عامر  الفرسانية والي ا يزال البعض م
بالسكان وقد أنشأت الغالبية العظمى من هذ 
القرى على وجه التقريب مع بدايات القرن العشرين 

ا أن نقرر بأن عمر  ومن خال كافة هذ القرائن مك
القرية ا يتجاوز امائة عام، والراجح أها أنشأت ي 

 م.1920: 1900الفرة الواقعة بن 
 التخطيط العمراني للقرية:

هجية  م تكن القرى بصفة عامه  طط بطريقه م
دسي بقدر ما كانت  ضع هذ العملية  وأسلوب ه

اخية والي يلعديد من العوامل  أي والظواهر الطبيعية وام
دما  على رأسها القرب أواً من اأحوزة الزراعية خاصة ع
تكون ريفية، وكذلك القرب من مصادر اميا سواء كانت 
ميا البحر وذلك للصيد أو ميا اأمطار امتدفقة ي 
الوادي وذلك هدف استغاها ي ألزراعة وكذلك 

طقة سهل اء وجودها ضمن م بسطة تصلح للب ية م
بسهولة ويسر بعيداً عن الكلفة أمادية ولقد كان التكوين 
سب ما يتفق وفقاً لتلك العوامل م بعد  اأو يوضع 
فرة من الزمن تتحكم عوامل أخرى إضافية ي هذ 
ات أو اامتدادات العمرانية امستقبلية مباي القري ة  التكوي

واج راضي أو للبيوت وكذلك ز كعمليات البيع والشراء لأ
اء واأحفاد ورغبتهم ي التوسع امساحي سواء  اأب
داخل البيوت أو خارجها أو عامل اهجرة وترك امكان  
كلي ة إ أماكن أخري وعلى كل اأحوال فقد لعبت 
غرافية إضافة لاجتماعية دورًا هاماً  اخية وا العوامل ام

وحظ أها العمرانية إذ ل ي  طيط القرية وتوزيع أحوزها
تتكون من أربعة أحوزة عمرانية تكاد تكون متصلة فيما 
. ها وبياها بالرتيب من اأقدم لأحدث نشأة كالتا  بي
التجمع السكي الشرقي: هو أقدم تلك الكتل 
العمرانية ويتضح ذلك من خال قدم مبانيه وكثرة 

ي وتكدس  ةالزيادات واإضافات امعمارية بوحداته السك
ية كذلك داخل حي ز وعدم  الكتل والتجمعات السك
ية قياسًا بوحدات  انتظام ودقة  طيطات وحداته السك

 بقية التجمعات.

 
 (: رسم تخطيطي يوضح التجمع السكني الشرقي.5شكل)

مر مربع  2280وتبلغ مساحة هذا التجمع حوا
تقريبًا إذ يبلغ أقصى امتداد لعمرانه من الشرق للغرب 

وبية حوا  هة ا هة الشمالية وكذلك با مر  24با
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د  تقريباً ويبلغ أقصى امتداد لعمرانه من الشرق للغرب ع
وب حوا  تصف امسافة من الشمال للج مر  95م

ى ما لتقريباً، ويتميز التجمع السكي الشرقي باحتوائه ع
ية مستقل ة تفصل فيما  يقرب من ثاثة عشر كتلة سك
ها امساحات ا ضراء واأشجار وامزارع وتتفاوت  بي
ية من حيث عدد الوحدات  مساحات هذ الكتل السك
اصرها  ية ها وتوزيعها و طيطاها وختلف ع السك

 أ.5وماحقها امعمارية البسيطة )شكل 
مع ه عن التجالتجمع السكي ألغري: ويفصل

دائق واأحوزة  قول وا السكي الشرقي مساحة من ا
الزراعية الي شغلت فيما بعد ذلك بالبيوت فكادت أن 
تلتصق الكتلتان الشرقية والغربية وقد امتدت الكتلة 
 الغربية إ الظهر الصحراوي الغري ح  أها لتبدو وكأن

ها مشي د ي الصحراء وتبلغ مساحة  لتجمع اجزء كبر م
و  مر مربع تقريباً إذ يبلغ أقصى 3731السكي الغري 

وب حوا  مر وأقصى  91امتداد ها من الشمال إ ا
مر تقريباً،  41امتداد ها من الشرق إ الغرب حوا 

وتبدو على هذا التجمع شبه استقامة ي شوارعه وحاراته 
ية وكذلك انتظام بعض  وانتظام بعض كتلة السك

ية ويرجع ذلك بالطبع أن الب اء    طيطات البيوت السك
كان لديه متسع من امساحات ا ارجية امضافة ي 
دسة  الصحراء كما أنه أصبح ذو خرة ي صياغة وه
ية والشوارع أيضا لكونه غر  الوحدات والكتل السك
د  من  ية أو أحوزة زراعية وحقول  مرتبط بكتل سك

ريحرية التخطيط وهو ما  ة أتاح له ترتيب الوحدات 
أكثر وكذلك ما يتفق مع متطلبات أصحاب هذ 

ية.  الوحدات السك

 
 (: رسم تخطيطي يوضح التجمع السكني الغربي.6شكل )

وي: نتيجة  يان الشما وا التجمعان السك
لزيادة عدد السكان ورغبة ي ضم  مساحات جديدة من 

ية امتد عمر  هاأراضي لأحوزة السك تن ان القرية من ا
شأت مع ذلك   وبية ي ذات الوقت ف الشمالية وا
ية الشمالية والكتلة  كتلتان جديدتان ما الكتلة السك
وبية من  ية ا ية الغربية، وقد امتدت الكتلة السك السك
و يتان الغربية والشرقية   الشمال الغري للكتلتان السك

وب الغري وامتدت بالتزامن م ة عها كذلك الكتلا
ية الشرقية  ية الشمالية من مال شرق الكتلة السك السك
ها وتبلغ مساحة الكتلة الشمالية  إ الشمال الشرقي م

مر مربع حيث يبلغ أقصى امتداد ها من  2688و 
مر تقريباً كما يبلغ أقصى  48الغرب إ الشرق حوا 

وب حوا   مر تقريباً. 56امتداد ها من الشمال إ ا

 
 (: رسم تخطيطي يوضح التجمع السكني الشمالي.7شكل)

وبية فمساحتها حوا  مر  1472أما الكتلة ا
مربع حيث يبلغ اقصى امتداد ها من الشرق للغرب 

مر ويبلغ اقصى امتداد ها من الشمال  32حوا 
وب  وبية  46للج مر، وتتميز الكتلتان الشمالية وا
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ها ي كل اأحوال باتساع  مساحات امساكن ولك
ية  ليست أكر من مساحات مساكن الكتلة السك
الغربية كما تتميزان باتساع امساحات الفراغية فيما بن 
البيوت وكذلك بداخلها، وكذلك بعدم كثافة اأشجار 
زرعة هما ورما يرجع ذلك  وامساحات ا ضراء ام

مو العمراي داثتهما وأهما اأقسام اأخر  ة من ال
دث عمليات اهجرة مباشرة.  للقرية قبل أن 

ا من ذلك أن كافة اامتدادات العمرانية  ويتضح ل
امضافة وكذلك اأصلية قد نشأت حول الوادي الذي 
وب  تصيبه اأمطار والي كانت متد ي جرياها من ا
وات صغرة تتدفق فيما  و الشمال ي عدة جداول وق

ولت فيما بعد بن  ختلف تلك اأحوزة الزراعية الي 
ية وهو ما دفع بالدرجة الرئيسية  اطق عمرانية سك م
اء نشأة القرية وكذلك التخطيط  مراعاة ذلك البعد أث
امتداداها العمرانية فيما بعد، كما وأن كافة الكتل 
ات تلقائية م تكن  ية كانت قد نشأت ي تكوي السك

تج عن خط طات دائرية أو إشعاعية متميزة كما ياحظ ت
ها نشأت على حسب  ي امدن اإسامية التقليدية ولك
وار بالطبع إضافة  ما يتفق مع مراعاة حقوق الطريق ا
اخية وااجتماعية اأخرى والي  مراعاة العوامل البيئية وام
دفعت أيضاً بالكثر من اأها لتحقيق مبدأ ا صوصية 

من العادات والتقاليد واأعراف ااجتماعية  انطاقاً 
اطق خاصة وأها جتمعات قروية  امعمول ها ي تلك ام

 بسيطة.

 
 (: رسم تخطيطي يوضح التجمع السكني الجنوبي.8شكل)

 شبكة الشوارع والحارات:
شأ  افع العامة والي ت من بديهيات أعمال ام

ظيمية أن ترسي  هة ت اجة  ئها مبادمباشرة دون ا
مع سكي سواء   الرئيسية شوارع وحارات وميادين أي 
كومات  كان بسيط أو معقد ويأي من بعد ذلك دور ا
ديد  ظيم و هات السيادية ذات السلطة ي ت احلية أو ا
اهاها وأبعادها وكيفية صيانتها  وتوزيع هذ الشوارع وا
 ومايتها وعدم التعدي عليها بأي شكل من اأشكال
ية للقرية وكأها مرابطة  ولقد بدت التجمعات السك
ية تكاد تكون  معات سك علمًا بأها عبارة عن أربع 
ا غر أن شبكة الشوارع قد ساعدت ي  فصلة كما رأي م
ها  عملية دمج هذ التجمعات والتقريب والربط فيما بي
وية  وبن بعضها البعض ويبدو ذلك ي ا رائط ا

أعددها عن هذ الشوارع من خال  والرسومات الي
ا  اعية والدراسة اميدانية حيث مك صور اأقمار ااصط
ارات بالقرية إ ثاث أقسام ختلفة   تقسيم الشوارع وا

.  كالتا
اد ات الرئيسية الي تربط  اأول وهو ما مثله ا
القرية بالطريق الرئيسية ا ارجية القادمة من الشرق حيث 

اء فر  وب الغري مسافة مي و ا  4800سان وامتجهة 
ه طريقان رئيسيان اأول  طلق م مر حيث يوجد دو ار ي
اء  وب الغري حيث يصل امي ا وهو ا ي نفس اا
و الشمال الغري صوب  بقرية احرق والثاي يتجه 

مر تقريبًا من مأخذ  580فرسان القدمة، وبعد حوا 
و قرية احرق تتفرعالطريق اأول من   الدوار وامتجه 

و  ادة اأو مسافة  مر تقريباً متجهة صوب  420ا
طقة التقاء التجمع  الغرب حيث تفضي مباشرة إ م
السكي الشما للقرية مع التجمع السكي الشرقي أما 
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و فرسان فبعد حوا مر  550الطريق الثاي وامتجه 
اد ة الثانيتقريبًا من خروجه من ال ه ا ة دوار تتفرع م

و وب الغري  600مسافة  مر تقريباً متجهة صوب ا
حيث التجمع السكي الشما من القرية شكل رقم 

 أ.1)
وع الثاي من الطرق فهي الي تبدأ بعد هاية  أما ال
يز  اد تان الرئيسيتان السابقتان والي أدت إ ا ا

وب وتتميز هذا ارجي للقرية سواء من ال  شمال أو ا
الطرق بأها تدور حول القرية من ا ارج وكذلك تقس م 
القرية من الداخل إ أربع أقسام رئيسية هي التجمعات 

ية الرئيسية ها.  السك

 
(: التجمع السكني ألغربي شبكة الشوارع 9شكل)

 والحارات.
ة  ها ي نقاط معي وتتصل هذ الطرق فيما بي

د وجود وتتقط ع ي ب قاط اأخرى خاصة ع عض ال
د التجمعان  امساحات الزراعية الكبرة وذلك ع
ادتان  وي والشما وعلى حن تستقيم ا يان ا السك

وعية الث انية الرئيسيتان امؤديتان للقرية إ حد كبر فإن ال
اسب مع  اءات والدوران وذلك لتت ميل أكثر إ اا

ية  ية،  والبيوت وكذلك اأحوزة الزراعوضعية الكتل السك
ادات الرئيسية  كما وأها تتميز بقل ة عرضها قياسًا با

مر تقريباً ي حن  4.5-2.5حيث يراوح عرضها بن 
 يزيد عرض الطرق الرئيسية عن الستة أمتار.

 
شبكة الشوارع  -(: التجمع السكني ألشمالي10شكل)

 والحارات.
وع الثالث من شوارع  القرية فهو جموعات وأما ال

 2.5الشوارع الداخلية )الفرعيةأ والي ا يتجاوز عرضها 
ية امركزية  مر والي تربط فيما بن التجمعات السك
اطق  وبعضها ألبعض كما وأها تصل كذلك ي بعض م
ية داخل هذ التجمعات  القرية بن كثر من الكتل السك

فة لذلك اإضاوبن الطرق الرئيسية ا ارجية. وتوجد ب
شوارع ثانوية أقل عرضًا من السابقة حيث ا يتجاوز 
ية  عرضها امران وهي تربط كذلك فيما بن الكتل السك
وبعضها البعض كما تصل بشكل غر مباشر بن 

ارجها.  الشوارع الفرعية داخل القرية والرئيسية الي 

 
الشوارع  شبكة -(: التجمع السكني الجنوبي11شكل)

 والحارات.
وتأي الشوارع الضيقة كأخر وأضي ق موذج من 
الشوارع الغر نافذة بالقرية والي يطلق عليها خطًأ 
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ارة" إذ أها مغلقة ي هايتها وتأخذ من الشوارع  "ا
ية يرتبط ارات كتل سك  الثانوية وغالباً ما تتخل ل هذ ا

هم برابطة القرابة أو  ما وأها امصاهرة كسكاها فيما بي
ية مستقلة تتميز بكر  توجد أحيانًا داخل وحدة سك
جم واتساع امساحة وتعدد امرافق واملحقات خاصة  ا
تلك امتعلقة باأسر الكبرة اممتدة والي تضم سكن 
ارات باستقامتها  اء واأحفاد وتتميز هذ ا اآباء واأب

ها على مداخل وبأها مفتوحة على الدوام حيث م أجد
اجة.  م ة ما يفيد بأنه يتم غلقها وقت ا

 
(: مخطط يوضح نسب ونوعيات الشوارع 12شكل)

 بالقرية.
 أبنية القرية:

مع عمراي أي كان موقعه  من امعروف أن أي 
وبساطته فهو بالتأكيد ي حاجة ماس ة إ جموعة من 

ال من اأح ها  ايات وامرافق والي ا غ ع ال غر و الب
أن هذ التجمعات تتفاوت ي درجات احتياجاها من 
زمان إ أخر ومن مكان إ أخر ويتوقف ذلك بالدرجة 
الرئيسية على طبائع السكان ااجتماعية وااقتصادية 
ية وكذلك مدى توافر بعض امقومات  رفية والدي وا
الطبيعية الي مثل ي كثر من اأحيان موارد لتلك 

ميع  التجمعات صر  العمرانية البسيطة، وقد قمت 
ايات الي تضمها القرية فوجدت ها جموعة من  الب
وانيت ومقهى وسوق ومسجد هذا بالطبع إضافة إ  ا

ايات القرية  صر الرئيسي واأوسع انتشارًا ضمن ب الع
اياها وهو امساكن الي  والذي مثل الغالبية العظمى من ب

 واأكثر بقاًء ي القرية ح  اآن هي العماد الرئيسي
وعيات من  ا بدراسة كافة هذ ال وسوف أقوم ه

شآت دراسة تفصيلية.  ام
 اأبنية السكنية: -1

ية ي القرية على رأس قائمة  ية السك تأتى اأب
شآت ها حيث أها مثل نسبة  شآت  %98ام من ام

وعية الرئيسية ي 400ما يقارب حوا   بيت وهي ال
يت القرية من أجلها وتتمايز هذ  شآت والي ب ام
ها من حيث مساحاها و طيطاها  البيوت فيما بي
اصرها كما  تلف كذلك من حيث اكتمال  وترتيب ع
اصر وامكونات وأيضاً من حيث كوها أطال أو رما  الع
ية  جرد أنقاض ومن خال دراسي هذ البيوت السك

يفها إ ن  ثاث أماط ختلفة وذلك ماستطيع أن تص
حيث امساحات فقط حيث أها تتشابه إ حد كبر 
اصر والوحدات واماحق.  ي امخططات وختلف الع

وعية اأو من البيوت تراوح مساحتها بن  : 200وال
وعية الثانية فتراوح 250  مر مربع وهي ألكبرة وأما ال

هي أمتوسطة وأما مر مربع و  200: 150مساحاها بن 
وعية الثالثة فهي الي تقل مساحات البيوت فيها  ال

 مر مربع وهي الصغرة. 150عموماً عن 

 
 (: مخطط يوضح نسب ومساحات بيوت القرية.13شكل)
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ا استقراء بعض  يف مك ومن خال هذا التص
وانب ااجتماعية وااقتصادية  امعلومات امتعلقة با

ي  أن البيوت بالتأكيد كانت تتفاوتللقرية وسكاها إذ 
ها مثاً  مساحاها وفقًا جموعة من العوامل الرئيسية وم
الة ااقتصادية لصاحب البيت وكذلك عدد أفراد  ا
أسرته سواء كانت صغرة أو متدة وما إذا كانت القرية 
سبة له وأسرته مكان إقامة واستقرار دائم أو  مثل بال

ا الربط شبه دائم أو مؤقت و  من خال ذلك أيضاً مك
بن مساحات املكيات الزراعية وأحجام البيوت وذلك 
إ حد تقريي وبدراسة هذ العوامل نتبن أن الغالبية 
سبة هم  العظمى من السكان م تكن القرية مثل بال
ا على ذلك قلة ماذج  مكان ااستقرار الدائم ويدل

وع ا ثل أول والي ا مالبيوت الكرى وهي بيوت ال
و  %20سوى نسبة من بيوت القرية ما يساوي تقريباً 

سبة الي كانت مثل استقراراً دائماً على 80  بيت وهي ال
در اإشارة إ أن ظاهرة ااستقرار  ة و مدى شهور ألس
الدائم قد ارتبطت باتساع البيوت ي القرية حيث من 

 ا دائمًا سوفامؤكد أن نسبة السكان امستقرين ه
تضطرهم الظروف أحيانًا لتوسيع البيوت وذلك إما 
اء ي امساحات الفراغية اجاورة للبيت، أو بشراء  بالب
يز البيت أو ح   بعض امساحات الفضاء وإضافتها 

، كما يتضح أيضًا مة تقسيم هذ البيوت داخلياً 
ااستقرار الشامل ي هذ البيوت الواسعة من خال 
افع بل وتعددها وتكرارها أحيانًا رما  اكتمال امرافق وام
جد ها مثاً  لثاث أو أربع ماذج ي بعض البيوت ف
ية وثاث جالس للرجال وأربع مراحيض وغر  ثاث أف

اصر امكررة ال ي تفيد بأن ذلك من الوحدات والع
ماذج من البيوت كانوا مستقرين  أصحاب هذ ال

وع الثاي من البيوت فهي البيوت  استقراراً دائماً. وأما ال
امتوسطة امساحة وهي ا اصة بالسكان الذين كان 
صاد  استقرارهم ي القرية بشكل مومي وهو مواسم ا
"العاصف" أو الصيد أو ااحتفاات ا اصة باأعراس 

اسبات أو  ما شابه ذلك ما كان مثل أحداثًا أو م
ة وقد  ة من الس وية تتم ي أوقات معي اجتماعية س
تستغرق ما يزيد عن الشهرين من شهور الصيف وفيها 
تقل هذ اأسر من مقرها الدائم بفرسان أو جازان إ  ت
مقرها امؤقت ي القرية لتشارك ي هذ ااحتفاات 

ثل ا وتعود جدداً إ مقرها الدائم وموامواسم ح  هايته
من نسبة البيوت ي  %70نسبة هذ البيوت حوا 
و  سبة  280القرية ما يساوي  بيت تقريبًا وهي ال

اأكر من امساكن حيث تبن من خال الدراسة 
افع وامرافق  اميدانية أن هذ البيوت مكتملة ام

ل الفرة ر خاواملحقات بشكل يهيئ الفرصة لاستقرا
اك تكل ف أو تزي د ي مرافق البيت   امومية وم يكن ه
مط اأول ما ا يدع جاًا للشك ي   ا ي ال كما رأي
كوها استخدمت كما ذكرت كمكان استقرار مومي. 
وع الثالث من بيوت القرية فهو البيوت الصغرة  أما ال

وع إ مطن ختلفن وذلك من ح قسم هذا ال ث يوي
اموقع فحسب إذ أني احظت من خال الدراسة أن 

من  %10هذ البيوت بصفة عامة بلغت نسبتها حوا 
و  ية  40إما بيوت القرية ما يساوي  وحدة سك

ماذج داخل أحوزة القرية  ها عدد من ال تقريباً، ويوجد م
ية الرئيسية وهو ما مثل  العمرانية ضمن التجمعات السك

مط اأو  مط الثاي فيوجد على ال وع أما ال ل من هذا ال
اأطراف ا ارجية للقرية وذلك ضمن اأحوزة الزراعية 
تشر حول عمران القرية من  قول الي ت دائق وا أو ا
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مطن كثرًا سواء  سبة فيما بن ال ا ارج وا  تلف ال
اصر ووحدات البيت غر  من حيث امساحة أو ترتيب ع

ا أن هذ أن اموقع هو ا اختاف ألوحيد، وإذا افرض
اك  وعية من البيوت كانت  ص  السكان فه ال
احتماان اأول أن أصحاها م يكونوا مستقرين بالقرية 
صاد  إا لبعض الوقت رما أيام معدودة خال موسم ا
وية إضافة إ أهم كانوا يأتون إ  أو ااحتفاات الس

ة واأخر  و ى متابعة شؤون حقوهم أالقرية بن الفي
اجة  مزارعهم الواقعة ضمن هذ القرية وم يكونوا 
لاستقرار الدائم أو شبه الدائم لسببن رئيسين أوهما 
احتمالية أن مساحات اأراضي الي كانوا متلكوها 
ضمن أحوزة القرية الزراعية كانت فدودة أو قليلة من 

ازان كانوا مرتبطن حيث امساحة أو احصول، أو أهم  
ت م عليهم عدم التواجد  أو فرسان بصفة خاصة بشكل 
بالقرية لفرات طويلة، وبالتا فقد اختاروا أنفسهم 
اجة إ  البيوت ذات امساحات احدودة أهم ليسوا 
اسب مع طبيعة  مساحات كبرة أو متوسطة والي ا تت

 فهو أن هذ تواجدهم بالقرية، وأما ااحتمال الثاي
ماذج كانت مثل بيوت السكان اأفقر على اإطاق  ال
قول  ي القرية أو رما بيوت العمال وامزارعن العاملن با
على الدوام خاصة تلك الي كانت موجودة ضمن 
قول وامزارع وتتسم هذ البيوت  اأحوزة الزراعية وا
لوها أحيانًا من بعض الوحدات ا اص  ةبصفة عامة 
اء الفرعي  ببقية أنواع البيوت كاجلس ودركاة امدخل والف
اصر اأخرى.  وميزت كذلك بضيق مساحة بعض الع

وتتحد  طيطات معظم بيوت القرية بصفة عامة 
إذ أها ميعاً قد وضعت على نسق  طيطي واحد وهو 
التخطيط الذي يعتمد على الفراغ الداخلي إذ أن البيوت 

ت على اختاف مساحاها ومواقعها شيد ميعاً ي القرية
ي البداية على أساس السور ا ارجي الذي يضم مدخل 
اء امركزي للبيت  كسرين يفضيان إ الف أو مدخلن م
اصر البيت وتتمحور   طلق معظم ع اء ت ومن هذا الف
ماذج من حوله وللبيت ي القرية  كذلك ي كثر من ال

عله  ر من يكن متميزًا عن كث وإن م -ميزات تراثية 
ذو طيطياً   -ماذج البيوت القروية امماثلة وامشاهة له 

اء والتشييد  طابع خاص ي طرق ووسائل وأساليب الب
ب فلقد أتاح الفراغ الداخلي للبيت حرية التصرف ي ترتي

اصر اإنشائية سواء بالتقدم  ووضعية كافة الوحدات والع
امساحات ضيقًا وسعه أو  أو التأخر أو التحكم ي

اإحال والتغير أي ظرف من الظروف أو التخطيط 
دسي بساطة وتعقيدا وفيما يلي كافة الوحدات الي  اه

ية بالقرية.  اشتملت عليها البيوت السك

 
(: مخطط يوضح نسب ااستقرار 14شكل )

 بالقرية.
 البيوت وعناصرها المعمارية: وحدات

فاذ إ -1 صر الذي من خاله يتم ال امدخل: وهو الع
داخل البيت وغالباً ما تشهد عديد من بيوت القرية 
أكثر من مدخل ورما أحيانًا ثاثة مداخل وذلك 
سبة للبيوت  سب مساحة البيوت ومواقعها بال
اجاورة وكون هذ البيوت اجاورة تتصل بالبيت 

اً ر إذ أني احظت أحياناتصااً مباشراً أو غر مباش
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ة أن البيوت الي م تقسيمها إ بيتن م وضع كتل
مدخل إضافية تربط بن البيتن اللذين م فصلهما 
ماذج من البيوت ها مداخل  اك بعض ال مسبقاً، وه
ارات الداخلية للقرية وها مداخل  على الشوارع وا
اطق الزراعية ورما كانت قول وام  أخرى جهة ا
يوانات للمبيت، ويتضح ذلك  خصصة لدخول ا
ية على أطراف القرية  بصفة خاصة ي البيوت امب

. وي والشما  خاصة ي التجمع السكي ا

 
 (: مدخل أحد بيوت القرية.15شكل)

وعلى الرغم من بساطة امداخل معماريًا وإنشائياً 
مل بن طياها قيمة التسر وحجب حرمات  إا أها 
من بداخل البيت بدافع من التقاليد ااجتماعية والقيم 
ية إذ أن الغالبية العظمى من امداخل جاءت  الدي
فاذ من خاها مباشرة إ الفضاء  كسرة ا يتم ال م

اك ما يشبه دركاة الدخول وهي الداخلي للبيت ف ه
طقة مربعة أو شبه مربعة متوسط أبعاد   250× 250م
تيمر ها باب داخلي متوسط اتساعه  تيمر  150س س

وهو أوسع قليًا من الباب ا ارجي الذي يبلغ متوسط 
تيمر ويتم من خال هذا الباب  100اتساعه  س

رم الداخلي ل فاذ مباشرة إ ا حيث  لبيتالداخلي ال
اء امركزي.  الف

اء ا ارجي: ويشبه الباحة وهو عبارة عن صحن -2 الف

اصر البيت وتتفاوت  مكشوف تلتف من حوله ع
سب  أشكاله وأحجامه من بيت إ أخر 
امساحات امتاحة وكيفية ترتيب بقية الوحدات، غر 
أنه غالبًا يأخذ الشكل امربع أو امستطيل ونادرًا ما 

ًا أخرى كشكل مساحة مستطيلة يتخذ أشكا
يتعامد عليها مساحة أخرى مستطيلة أو مربعة، وم 
ه أمثلة مستديرة أو شبه مستديرة وتبلغ  توجد م

مر مربع، وأبرز  10متوسط مساحته تقريبًا حوا 
اء امركزي وجود جموعة من اأشجار الي  ما ميز الف

خيل والي ز  عت ر تتوسط مساحته وأبرزها أشجار ال
قي ي ذات  بالتأكيد لتوفر نوع من الظال واهواء ال
الوقت، كما يتميز بوجود جلس أو جلسن يشرفان 

 مباشرة عليه من خال فتحات أبواب،

 
 (: صورة أحد أفنية بيوت القرية الخارجية.16شكل)

أضف إ ذلك توجد أحيانًا بعض الغرف الي 
دي إليها تؤ تشرف عليه ولكن بشكل غر مباشر حيث 

و هذ  اء ومتجهة  كسرة آخذ من هذا الف مرات م
ية ا ارجية ي الغالبية العظمى من  الغرف و لو اأف
ماذجها من اآبار امخصصة استخراج اميا حيث  
ية خصصة للجلوس أرضًا على البسط  كانت هذ اأف
ا  اثر ه ت ظل هذ اأشجار أو على أرائك كانت تت

اك ي  أرجاء امكان فكان من الصعب أن توجد هذ وه
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اآبار ي مثل هذ اأماكن امخصصة للمعيشة أو 
 ااستقباات وااحتفاات.

اء الداخلي: وهو الفرعي وا يكاد  لو بيت من -3 الف
ية  ها وهي أف البيوت الكبرة وامتوسطة بالقرية م
زلية للبيت فمن  ا دمة ا اصة بكافة اأعمال ام
بوب   امؤكد أن ها كانت تتم عمليات طحن ا
ميسها ي الشمس  كالدخن والذرة والقمح بعد 
فيف التمر  وإعدادها للخبز وكذلك عمليات 
فيف  وإعداد للبيع أيضًا مارسة أعمال غسيل و
رف  هيز وجبات الطعام وبعض ا امابس و
ها داخل البيوت،  ساء مارس التقليدية الي كانت ال
باإضافة لغر ذلك من متطلبات البيت القروي 

 البسيط.

 
 (: صورة أحد أفنية بيوت القرية الداخلية.17شكل)

عزلة عن  ية ا دمة الداخلية بأها شبه م وتتميز أف
ية ا ارجية للبيت حيث يتم الوصول إليها من خال  اأف
هما، وأحياناً  بعض اممرات الضيقة الي تربط فيما بي
ية ا دمة ي بعض ماذج البيوت  مكن الوصول أف
الكبرة من خال أبواب فرعية تفضي إليها عر مداخل 

كسرة كذ ية ا ارجية غر م لك تتشابه مع مداخل اأف
اصر  ارات ضيقة فرعية قد تكون داخل ع أها تفتح 

ها وبن جموعة أخرى من  ووحدات البيت الواحد أو بي
ية  البيوت امتجاورة أو امتاصقة، وتتفاوت مساحات أف
ا دمة الداخلية بتفاوت مساحات البيوت بصفة عامة، 

ال مر مربع وذلك  3من اأحوال عن  غر أها م تقل 
 10ي أضيق ماذجها، وقد تصل أحياناً إ ما يزيد عن 

ي ة مر مربع وذلك ي ماذج البيوت ألكبرة، وتتميز اأف
ية ا ارجية بوجود بعض امزروعات  الداخلية شأن اأف
زلية العطرية أو بعض الزهور واأعشاب أو بعض  ام

يل ة إضافة بالطبع إ اشجرات ا ضراوات البسيط
ية ا دمة وجود آبار اميا والي ا  التمر، وأبرز ما ميز أف
ها والي   ية م يكاد  لو موذج واحد من ماذج هذ اأف
سبة  كانت  تلف بالطبع ي أعدادها ومواقعها بال
ية وي اتساع فوهاها وأعماقها كما سأبن فيما بعد،  لأف

ي ة الداخلية جموعة من الغرف وتتمحور حول اأف
البسيطة يصل عددها ي بعض ماذج البيوت الكبرة إ 
اء بشكل مباشر  و ستة غرف يفتح بعضها على الف
كسرة ومثل هذ  والبعض اأخر تؤدي إليه مرات م
اح  اجموعات من الغرف ما مكن أن نطلق عليه ج

رم حيث  تص هن دومًا فيكن  فتجبات به  لى عا
هار، وباإضافة للغرف يوجد أيضاً  مدار ساعات ال

 امطبخ ومرحاض أو مرحاضن جانبين.
لوس سواء للرجال -4 وهو  -اجلس: وهو مكان ا

ساء، واجلس عبارة عن مساحة  -اأشهر  أو لل
مر ويفتح  4×3مستطيلة بسيطة تصل أحيانًا إ 

اء ا ارجي مباشرة ي حال كو  ه نباها على الف
ساء وهو  اء الداخلي ي حال كونه لل للرجال وي الف
وافذ للتهوية واإضاءة  مزو د بعدد من فتحات ال

ماذج -وتفتح ميعها  -ي الغالبية العظمى من ال
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على الداخل ح  وإن كانت بعض جدران اجلس 
ارات ا ارجية.  تشرف على الشوارع أو ا

 
 رية.(: صورة أحد مجالس بيوت الق18شكل)

واجالس مزو دة مساطب وهي عبارة عن دك ك ثابتة 
ية ي كل جدرانه بارتفاع  تيمر وعرض  60مب  80س

تيمر تقريبًا ومعظم اجالس زو دت بطاقات  س
)مشكواتأ حائطية بسيطة غر نافذة لوضع أدوات 
اإضاءة وامباخر، كما زو دت أيضًا بدخات أخرى 

ف ظ بعض اأدوات أعمق وأوسع زو دت بأرفف 
وامتعلقات ا اصة باجلس كاأكواب واأباريق والدال 

زلية وغرها. رجيات وختلف اأواي واأدوات ام  وال

 
 (2مسقط أفقي لمنزل رقم ) -(: قرية القصار 19شكل)

 -4باب الدخول  -3حجر امدخل  -2الشارع الرئيسي -1
اء  -5دركاة امدخل  اء  -6باب دخول للف اء  -7ف قاعة  -8ف

اء  -10مرحاض  -9مركزية  قاعة مركزية  -12فوهة بئر  -11ف
اء  -13 دكان قاسم  -17ميفا  -16مر  -15قاعة  -14ف

 .مرحاض -19مطبخ  -18فمد زيدان 

وم -5 الغرف: وهي اأماكن امخصصة للمعيشة أو ال
اصات الزراعية أو غر ذلك من  أو خزن ا

ومساحات الغرف و طيطاها متفاوتة وا  ،اأغراض
يوجد ها م ة ما يؤكد استخدامها لغرض معن من 
اأغراض الوظيفية وهو ما يؤكد على مرونتها وحويتها 
من حيث اختاف اأغراض الي مكن أن تستخدم 
هذ الغرف من أجلها فهي عبارة عن مساحات 
اء البيت تشر ي ختلف أ  مستطيلة أو مربعة ت

 6×4وتتميز بالبساطة وأكر ماذجها بلغت مقاساته 
 300×250مر تقريباً وأقل ماذجها بلغت مقاساته 

تيمر تقريباً  واحد  وللغرف ي الغالب اأعم باب ،س
اءان  كسرة واصلة بن الف يفتح إما ي مرات م
اءين مباشرة  ا ارجي والداخلي أو ي أحد هذين الف

من غرف البيت الواحد  ولوحظ أن العدد اأكر
ه حيث تفتح معظم  يركز ي القسم الداخلي من م
اء الداخلي  هذ الغرف إما بشكل مباشر على الف
اء ا ارجي، وتفتح ي  أو بشكل غر مباشر على الف
ية  الغالبية العظمى من هذ الغرف نوافذ على أف
ماذج البسيطة والي  لو  الدار فيما خلى بعض ال

واف ذ مامًا خاصة الغرف الصغرة والي من من ال
احتمل أها كانت تستخدم أغراض خزن وحفظ 

اصات.  ا
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 (1مسقط أفقي لمنزل رقم ) -قرية القصار (: 20شكل)

 -4للدخول  دركاة -3مدخل  -2الشارع الرئيسي بالقرية -1
اء مزروع  مطبخ  -9مرحاض  -8طرقة  -7غرفة  -6غرفة  -5ف

اء  -11غرفة  -10 اء  -13فوهة بئر  -12ف اء  -14ف ف
غرفة  -17مساحة إضافية داخل الغرفة  -16مرحاض  -15
 حديقة وزراعات خلفية -20مدخل  – 19غرفة  -18
ر من أهم يعتويطلق عليه فليًا "امركب" و  امطبخ:-6

افع الدار بصفة عامة حيث أنه امكان امخصص م
هيز وجبات الطعام على مدار اليوم والليلة  إعداد و
وميزت هذ الوحدة من وحدات بيوت القرية باتساع 
مساحاها حيث أها بلغت تقريبًا مساحات بعض 
غرف البيت وقد تزيد أو تقل أحيانًا ي بعض 

سب الرغبة غر أن متوسط ام ماذج  ي  ساحةال
ماذج الي أحصيتها يبلغ  مر مربع  3×3معظم ال

ي  تقريباً، وا تتميز امطابخ بالطبع بوجود صرف صح
كما أني م أعثر ها على م ة ما يفيد بوجود أي 
و  اء الت ة  ص هذا امرفق وذلك باستث ر هيزات معي

ديد هوية هذ  صر الذي م من خاله  وهو الع
ورالوحدة الي است  خدمت ي البيوت كمطبخ والت

يطلق عليه فليًا اسم "اميفا" وهو يتشابه إ حد 
شآت امملوكية  بعيد مع ما أطلقت عليه وثائق ام
"نص بة الكوانن" وهو مثابة موقد بدائي جداً وا يزال 

مستخدمًا ح  اآن ي بعض البيوت القدمة على 
ن ارة عمستوى جازان وفرسان بصفة عامة، وهو عب

ية على اأرض مباشرة  وحدة مربعة أو مستطيلة مب
إما ي صدر امطبخ أو ي أحد أضاعه ويبلغ 

تيمر  50ارتفاعها عن مستوى اأرض حوا س
تقريبًا وتتباين إبعادها باختاف عدد امواقد فيها 
انر  اك بعض الت ور يضم موقد واحد وه اك ت فه

سب عدد أفراد ية اأسرة ونوع تضم أكثر من ذلك 
ور عن  الة ااقتصادية، وتب داخل الت ااستقرار وا
واحدة أو أكثر وبكل عن يثبت وعاء فخاري ميك 

دران بعمق  تيمر تقريبًا ويبلغ قطر 50: 40ا  س
تيمر تقريباً وتلك هي اآنية الي 40فوهته حوا   س

طب أو  يوضع ها الوقود سواء كان من الفحم أو ا
شاهه، م تدفن قدور الطعام وسط هذا الوقود  ما

ضج، وقد لوحظ أن  امشتعل ح  تتم عملية ال
وحدات امطابخ دائمًا بالبيوت موجودة بالقرب من 
آبار اميا بالدار وذلك لتسهيل عمليات جلب اميا 
ومن امؤكد أن امطبخ شأن بقية وحدات الدار كان 

ة الي خارية الكبر توي على جموعة من اأزيار الف
فظ اميا واستخدامها مباشرة  تستخدم كوسيط 

اجة إ ورود ماء البئر دوماً.  دون ا

 
 ميفا داخل مطبخ أحد البيوت.(: 21شكل)
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اجة -8 امرحاض: وهي امرافق امخصصة لقضاء ا
اجة  در اإشارة إ أن ا روج للخاء لقضاء ا و

بواً أن يكون شيئاً مق ي مكان مثل هذ القرية مكن
سبة للرجال خاصة وأن القرية تتمتع مساحات  بال
جاورة تكاد تكون خالية بالفعل إا أن ذلك م يكن 
ساء أو اأطفال وهو ما  سبة لل مقبوًا بالطبع بال
ث عن هذ الوحدة ضمن وحدات البيت  جعلي أ
وبالفعل ورغم عدم وجود م ة داات واضحة تؤكد 

دسية قد أكدت ذلك إا  أن القرائن امعمارية واه
وجود وحدات استخدمت بالفعل كمراحيض وذلك 
ماذج  رغم اختفاء معظم تلك امعام ي بعض ال
ت اأنقاض أو بسبب ا راب واإمال، فلقد 
اء  وجدت ضمن الوحدات الي تتمحور حول الف
ا ارجي وكذلك الداخلي وحدات صغرة شبه 

 اكن شبه فجوبة مامًا هي ي أغلبمستطيلة ي أم
كسر يتم التوصل إليه ي  اأحيان ذات مدخل م
ماذج من خال مر بسيط ويبلغ متوسط  بعض ال

تيمر تقريباً  250× 200مساحتها تقريبا  و لو  ،س
وافذ وا تزال تتوسط أرضية صدر  ماماً من فتحات ال
هذ الوحدات مباشرة حفر كان يتم من خاها 

اجة وهي ما يطلق عليها فليًا اسم قضا ء ا
فر  صوص هذ ا اك احتماان  يف" وه "ك
اأول أها كانت تضم بعض اأنابيب الفخارية 
ااسطوانية العميقة الي تصر ف الفضات ذاتيًا ي 
اأرض وهذا احتمال مستبعد خاصة مع اشتمال 
الغالبية العظمى من البيوت على آبار للميا العذبة 

اصة بااستخدام اآدمي وااحتمال الثاي أن هذ خ
ها إ الفضاء  الفضات كان يتم نقلها والتخلص م

اجة إ ذلك وهو ااحتمال  ا ارجي كلما دعت ا
 اأقرب إ الصواب.

 
 بي  خاء داخل أحد البيوت.(: 22شكل)

زلية -9 ظائر: وأقصد ها اأماكن امخصصة للطيور ام ا
ة وك يوانات والدواب الي كان يقوم الداج ذلك ا

قلية   سكان القرية باستخدامها ي اأغراض ا
اء  قل خامات ومواد الب راثة مثاً، أو كوسائل ل كا
من أحجار وخافه، أو كوسائل مواصات بن 
ختلف أجزاء القرية وبعضها البعض وبن ختلف قرى 

اطقها، أو كمصدر من مصادر الغذاء زيرة وم أو  ا
بغرض التجارة والبيع ي اأسواق وا شك ي أن 
ياة القروية بصفة عامة ا  لو من وجود مثل هذ  ا
مال  يوانات إن م يكن معظمها كا وعيات من ا ال
يويتها وضرورها ي أداء  مر وغرها، وذلك  وا
سبة للسكان  ها بال عديد من امهام الي ا غ ع

ديثةاحلين خاصة مع ا  نعدام وسائل امواصات أ
زيرة بصفة عامة  وشبه العزلة الي كانت عليها ا
والقصار على وجه ا صوص وذلك ح  عهد 
قريب، ولعل ما دفعي إ التأكيد على أن مثل هذ 

قد استخدمت   -ضمن وحدات البيت  -الوحدات
كحظائر للحيوانات وذلك باإضافة إ اأسباب 
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وجود تلك الوحدات قريبة جداً  السابقة الذكر هو
قول ا ارجية احيطة  خيل وا من حدائق ال
ية للقرية كما أن ها مداخل  بالتجمعات السك
خاصة تفضي إ ا ارج مباشرة دون التعرض لبقية 
وحدات البيت أو التأثر عليها بشكل مباشر كما 
أن بقايا أسقفها وطرق صياغتها وإعدادها معمارياً 

 كانت مستخدمة ي تلكفعل بأها  توحي بال
 اأغراض.

 مميزات البيوت ومخططاتها
ة البساطة وعدم التعقيد والتلقائية: تتجلى مة البساط-1

دران شبه  ي خططات البيوت حيث تبدو ا
مستقيمة بشكل رئيسي كما تتميز امساقط اأفقية 
اصر الدار بامساحة امستطيلة أو  لكافة وحدات وع

ت ا تتضح أيضاً ي محور كافة وحدات البيامربعة كم
ية وقلة اممرات واستواء اأرضيات وعدم  حول اأف
تباين مستوياها وندرة اأعتاب والدرج حيث تتميز  
شآت القرية بأها ذات طابق واحد كما تبدو  كافة م
التلقائية واضحة ي عدم وجود ماذج فددة مسبقاً 

دسية متفق  ا عليها بقدر مأو رسومات ومساقط ه
ة صاحب البيت  بثق التخطيط اأصلي رما من قر ي
اصر والوحدات امضافة فيما  بثق الع أو الب اء كما ت
اخية  فس الطريقة مع مراعاة العوامل البيئية وام بعد ب
وااجتماعية كما تبدو التلقائية والبساطة كذلك ي 
وافذ وي لياسة  فيذ عقود فتحات اأبواب وال ت
ص. دران من الداخل وا ارج سواء بالطن أو با  ا

 
 مسقط أفقي لمنزل أحمد عبد عباس.(: 23شكل)

 -4البوابة الرئيسية للقرية  -3اأمن  غرفة -2غرفة اإدارة -1
اء  -6أ 1مدخل رقم ) -5الشارع الرئيسي ي القرية  قاعة  -7ف

اء  -9السور ا ارجي  -8 اء  -10ف اء  -12مر  -11ف ف
 -17حديقة خلفية  -16ماحق مهدمة  -15مر  -13مزروع 

اء  -19مر -18مرحاض  مر  -22غرفة  -21مدخل  -20ف
اء  -24ة غرف -23متهدم   -27مدخل  -26مرحاض  -25ف
 مر. 28قاعة 
ركة وسهولة امرور وااتصال وتبدو هذ -2 مرونة ا

قيق مبدأ حرية التحرك  السمات واضحة ي 
الداخلي وا ارجي بن كل وحدات البيت رغم 
سن وقلة اأبواب أ ارجية ورغم أن  الفصل بن ا

رها ع ظهو بعض البيوت تبدو مقس مة من الداخل م
ركة يتضح من  متامة من ا ارج فإن مبدأ مرونة ا
خال سهولة الوصول إ أي جزء من هذ اأجزاء 
ومكوناها الرئيسية كالغرف واجالس وغرها، 
ويتحقق مبدأ سهولة ااتصال داخل البيوت من 
خال التخطيط احوري الذي يتميز بتوزيع الوحدات 

ية امركزية وقر  اءين من بعضهماحول اأف  ب الف
البعض واتصاهما اتصاًا مباشرًا ووجود بابن لكثر 
ارات  من البيوت إضافة إ اأبواب الي تفتح ي ا
الداخلية الغر نافذة للبيت نفسه حيث أن بعض 
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البيوت كانت تتصل ببيوت أخرى جاورة عن طريق 
ارة تفتح ها أبواب لتيسر التواصل  مر هو أشبه 

هما دون اللجوء إ الشوارع ا ارجية.في  ما بي
ذف واإضافة: من أكثر خصائص هذ -3 سهولة ا

دران داخل  البيوت هو إمكانية حذف أي من ا
اق مساحة بأخرى أو حذفها ويتم ذلك  البيت وإ
ي الغالب للتوسعة ي امساحات أو  لق وحدات 
إضافية جديدة خاصة مع زيادة عدد أفراد اأسرة أو 
 حدوث تغرات ما تستوجب وحدات إضافية وتتم
دران  هذ العملية ببساطة حيث أن معظم ا
اء وكذلك اأسقف  وائط سهلة الفك وإعادة الب وا
اء وا يرتب عليه   وغرها ما ا يتطلب جهد أو ع
كلفة مادية كبر وتتم هذ العمليات داخل البيوت 
دما يكون للبيت مساحة  أو خارجها خاصة ع

ي  درانخارجية أو حرم إضاي يتم من خاله مد  ا
تلك امساحات وضم ها للكتلة الرئيسية للبيت 
دث العكس  فتلحق به وتصبح جزء من أجزائه وقد 
اء عن مساحة إضافية رما  ما يتم ااستغ مامًا حي
ارج البيت لصاح أحد البيوت اجاورة  ية  تكون مب
 أو رما  لق شارع أو توسعة حارة لصاح كا البيتان.

غر الوظيفي: تشهد بيوت القرية هذ قابلية الت-4
ما تتجول  ا اصية بشكل واضح للغاية فأنت حي
داخل أرجاء البيوت وتتفق د وحداها لن تستطيع 
ها أي من تلك  دد وظيفة واحدة بعي ال أن 
بطها من خال مساحتها  الوحدات سوى أن تست
سبة للبيت،  وموقعا العام وكذلك موقعا ا اص بال

رما يكون ي ذلك من صعوبة إا أني  ورغم ما
اعترته من ميزات البيوت حيث أن الوحدة امعمارية 

ما تكون فد دة الوظيفة ومرتبة  طيطيًا ومزو دة  حي
اصر والتجهيزات الازمة أداء تلك  ببعض الع
اء فجأة عن تلك الوظيفة  الوظائف م يتم ااستغ

غر ملة و لسبب من اأسباب فإن الوحدة تصبح مه
اسبة  ا تطويعها م ذات قيمة ي البيت وح  لو حاول
ديدة رما ا نستطيع ذلك إا من خال  الوظائف ا
إعادة هيكلة امخطط بالكامل وي ذلك بالطبع ما 
هد وامال وهذا ما ا يبدو من  فيه من الوقت وا
الازم هائياً ي بيوت القرية وهو من داات البساطة  

أن الغالبية العظمى من وحدات  كذلك حيث
ول  هيزات  البيوت  لو مامًا من م ة مرافق أو 
ظائر  دون تغير وظائفها بسهولة ح  امطابخ وا
وهي تعتر من أكثر الوحدات  صصاً وظيفياً مكن 
اجة لذلك  تغير وظائفها ببالغ السهولة إذا دعت ا

هيزاها وسهولة استبداها  تغيرها.و  وذلك لبساطة 

 
 .3مسقط أفقي لمنزل رقم (: 24شكل)

اء  -3مدخل  -2الشارع الرئيسي-1 اء  -5مدخل  -4ف ف
اء  -7غرفة  -6 اء  -9بئر  -7ف طرقة  -11مرحاض  -10ف

اء  -15قاعة  -14زراعات خلفية  -13مطبخ  -12  -16ف
 مدخل -20قاعة  -19قاعة  -18مطبخ  -17مرحاض 

اخي: ي مراعاة البعد ااجتماع-5 ي والبيئي وام
اجتمعات القروية الصغرة دائمًا يبدو التمسك 
بالعادات والتقاليد رما ااجتماعية والعرفية قبل 
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ية وقد يصل هذا االتزام أحياناً إ حد الصرامة  الدي
وذلك لقلة الكثافة السكانية وأن ميع السكان 
معروفون لدى بعضهم البعض والكل  شى من 

ظرة الدونية له مع اقرافه أو خرقه لتلك العادات  ال
والي فرضت عليهم عديد من القيود انعكس جانب  
ها على بيوهم رغم ما فيها من بساطة حيث  كبر م
سن فيما مث ل  احظت وجود ظاهرة الفصل بن ا
هما جلسن  ائن يتبع كل واحد م بالبيوت من ف

اء ا ارجي واآ ساء أحدما للرجال بالف خر لل
اء الداخلي وكذلك ظاهر وجود غرف امعيشة  بالف
اء الداخلي وذلك مراعاة  بالداخل حول الف
للخصوصية العائلية وأيضًا وجود الدركاة ذات 
كسر كما تبدو مراعاة البعد البيئي  امدخل ام
اخي معًا ي ظاهرة اأشجار الي كانت تزرع  وام

ك ى حد سواء وذلبكثافة داخل البيوت وخارجها عل
لتوفر نوع من الظال ولرطيب اأجواء خاصة مع 
رارة وأيضًا لتعمل   طول فصل الصيف وشدة ا
كمصد ات للغبار واأتربة الي يستمر مومها أكثر 
من شهرين خال فصل الصيف كما ياحظ مراعاة 
وافذ وضيقها هي  البعد البيئي ي قلة فتحات ال

ع دخول موجات الغبار  واأبواب كذلك وذلك م
وافذ أكثر ضيقاً  واهواء الساخن وكذلك تبدو هذ ال
دما  وارتفاعًا ح  قرب أسقف البيوت خاصة ع
تفتح على ا ارج وما ذلك إا لوقاية من بالداخل 
قول وزراعات  من التلص ص عليه، كما لوحظ كثرة ا
هة الي تأي  هة الشمالية الغربية وهي ا اأشجار با

ه ر والغبار أيضا وجدت صفوف م ا موجات ا
خيل مزروعة بالقرب من كثر  تظمة من أشجار ال م

مايتها من أشعة الشمس  من جدران البيوت وذلك 
احرقة الي باإضافة لتأثرها الضار على السكان 

اء.  فهي تؤثر كذلك على مواد وخامات الب
اصر وتركزها ي مساحات ضيقة -6 عدم تكتل الع

ن توزيعها: من امعروف أن ضيق القرى وامدن وحس
وتكد س عمراها وكثافة سكاها من أهم العوامل الي 
دسية للتغلب على معوقات  تاج دائماً لعبقريات ه
امائمة بن اموقع وامساحات احدودة امتاحة 
تفي مامًا ي  شئن وهذا ما ي ومتطلبات ورغبات ام

فدودة خاصة ي أماكن  امساحات الواسعة الغر
د اأد من  ظى رما با متطرفة وشبه نائية ا 
رية  السكان كالقصار الي كان للب اء فيها مطلق ا
اصر وحسن توزيعها وعدم تركيزها على  ي ترتيب الع
ها أو تكتلها ي جزء معن فللبيوت رم ا واجهات بعي

من  اأربع واجهات مكشوفة ماماً ا تشرك مع غره
شآت فيها وامساحات واسعة م يضطر الب اء  ام
معها لتحجيم أو تصغر أو رما حذف وحدات أو 
د أحياناً يكررها لزيادة فعاليتها أو رما  اصر بل  ع
سبة للبيت كالغرف أو امراحيض مثًا،  يوها بال
ية  وجاءت ختلف وحدات البيت كاجالس واأف

اسق ب والغرف والقاعات وسائر ن امرافق موز عة بالت
طقة  ختلق أقسام البيت دون تكديس أو تزاحم ي م
ركة  ة وهذا بالطبع ما ساعد على مرونة وحيوية ا معي 
داخل البيوت والسيولة امرورية وسهولة ااتصال فيما 
بن وحداته وبعضها البعض سواء على امستوى 

 الداخلي أو ا ارجي.
احات الفراغية امتاحة: يقصد استغال كافة امس-7

تج أحياناً فيما  بامساحات الفراغية اأجزاء الي قد ت
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بن قسم وآخر أو وحدة معمارية وأخرى داخل 
مع  ية وأخرى أو  البيوت أو رما بن كتلة سك
مع أخر جاور، وناحظ أن كافة  سكي بالكامل و
ء اهذ امساحات مستغلة وغر مهدرة فلم يركها الب  

ماً واستغلت ميعها إما ي إضافات معمارية داخل 
البيوت كامساحات الي تتقدم امطابخ أو امراحيض 
أو الغرف كما استخدمت تلك امساحات ي  ليق 
اطق  أو زيادة اتساع حارات وشوارع وكذلك م
ارات أو  زرعة سواء على جاني هذ الشوارع وا م

د نقاط التقائها مع بعضها   البعض ويبدو ما يع
رص على عدم ترك جال للتعدي أو  ذلك من ا
ة على امستوى ا ارجي  اغتصاب مساحات معي
اس وبعضهم  قد تكون مسار نزاع فيما بن ال
رص على توفر أكر جال  البعض، وكذلك ا
للتوسعة داخل البيوت وذلك على امستوى 

 الداخلي.
 الحواني  -2

الدك ان البسيط ويدخل ضمن مع حانوت وهو 
شآت التجارية الي عرفت ي العمارة اإسامية  نوعية ام

ا  بصفة عامة ه ه عر العصور وقد يكون مستقًا ولك
ي أغلب اأحيان ملحقاً وهو عبارة عن مساحة بسيطة 
ي ة يتم عليها عرض  تضم بداخلها دك ة )مصطبةأ مب

تجات ت من امبعض السلع التجارية البسيطة سواء كان
ذلك ما  نتاجها بالقرية فليًا أو غرإالتقليدية الي يتم 

تدعو إليه حاجة السكان ويستجلب من خارجها، وقد 
وانيت املحقة ضمن الوحدات  وجدت جموعة من ا
ية للقرية وأغلبها يفتح ي الشوارع الفرعية الداخل ية السك

غر حيث صبالقرب من سوق القرية وميزت مساحاها بال

مر وهي ذات أبواب  4×  2.5بلغ متوسط امساحة 
ها وبن الدار  بسيطة تفتح على ا ارج مباشرة وليس بي
وافذ وببعضها دك ة واحدة  م ة اتصال و لو من ال
وانيت  يت الدك ك داخل ا تان وقد ب وبالبعض اآخر اث

تيمر أما ارتفاعاها عن  150: 100متوسط عرض  س
تيمر تقريباً ي أغلب 60رض فلم تتجاوز مستوى اأ  س

اأحيان وكان يتم عرض السلع وامبيعات من خال هذ 
 الدكك.

 
 حانوت ضمن أحد البيوت السكنية.(: 25شكل)

 المسجد -3
ة الرئيسية الي  ذ فجر اإسام اللب  مث ل امسجد م
اصر  تتمركز حوها معظم امكونات والوحدات والع
مع سكي وذلك على اختاف حي ز  ا اصة بأي 
وطبيعة هذا التجمع ورغم أن القرية م تأت على هذا 
هج إا أن امسجد قد شغل موقعاً متوسطاً بن ختلف  ال

ية لل قرية وذلك رغم وجودة ضمن أقدم التجمعات السك
مع سكي وهو التجمع الشرقي إا أنه ي ذات الوقت 
يقع على مسافات شبه متقاربة إ حد كبر من ختلف 
التجمعات أأخرى وتتجسد ي جامع القرية ختلف قيم 
البساطة والتقليدية من حيث التخطيط والوحدات وبقية 

اصر من فراب وسقف ومدخل ونواف ذ ودعامات الع
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 ساندة سواء من الداخل أو ا ارج.

 
 مسقط أفقي لمسجد القرية.(: 26شكل)

دعامتان من جذوع  -3فتحات نوافذ  -2امدخل الرئيسي  -1
خل   كتفان ساندان.  -5احراب  -4ال

مر تقريباً  25× 15وتبلغ مساحة امسجد حوا 
خل  وهو مقس م لرواقن عن طريق صف  من جذوع ال
مان السقف  يتوسط مساحته عبارة عن جذعن 
خيل احمول  مباشرة وهو عبارة عن )فرش ةأ من سعف ال
على بعض كمرات مستقيمة من جذوع اأشجار ويعلو 

افالسقف من أعلى بعض اأعشاب والشجر  ة ات ا
والي توفر للمصلن نوع من الظال، وتتوسط فتحة 
وي وهي عبارة عن فتحة باب  امدخل جدار امسجد ا

تيمر وبارتفاع120بسيطة باتساع  تيمر  210س س
 تقريبا والباب تقريباً على مت احراب وهو يتوسط جدار
ويف نصف  القبلة الشما الشرقي وهو عبارة عن 

تيمر تقريباً وا يرتفع مس137ط بعمق دائري بسي توى س
السقف وتفتح به نافذتان لإضاءة والتهوية، وكذلك 
وافذ البسيطة  تفتح ي ختلف جدران امسجد بعض ال
ة الوضعيات وامقاسات وهي ليست على مستوى  متباي
واحد و لو من التغشيات أو اأحجبة ويتميز جدار 

 ن معماريان ساندان حولالقبلة من ا ارج بوجود كتفا

دار  بروز احراب من ا ارج يقومان على تدعيم هذا ا
شآت القرية من  و لو امسجد بصفة عامة شأن بقية م

اء بعض م   ية أو مالية باستث ة زخرف أو مسات ف
امصابيح التقليدية )الفوانيسأ الي كانت خص صة 

 ة عامة.فلإضاءة فيما قبل دخول الكهرباء للجزيرة بص

 
 جدار القبلة من الخارج. -المسجد (: 27شكل)

 السوق -4
وي الشرقي من  يقع سوق القرية ي الركن ا
التجمع السكي الشما وهي مساحة بسيطة غر 

تظمة وغر مسو رة تبلغ أبعادها تقريباً حوا  مر  300م
مربع ويبدو أن هذ امساحة م تكن تقع ضمن عمران 
القرية حيث كانت تقع ي أقصى مال شرق التجمع 

لتجمع الشرقي، ومن السكي اأقدم بالقرية وهو ا
وار القرى أو  شأ  امعروف أن اأسواق بصفة عامة ت
معات  ها وا تكن بن الكتل العمرانية و على مقربة م
السكان نظرًا ما قد يرتب على ذلك من أضرار ولكن 
نظرًا للتوسع العمراي للقرية من جهة الشمال فقد أدى 
نية ذلك إ دخول حيز السوق ضمن الكتل العمرا

فأصبح يقع بن مال التجمع السكي الشرقي من جهة 
وب اامتداد الشما للقرية من جهة أخرى،  وبن ج
والسوق بالطبع هو امكان الذي كانت تتم فيه عمليات 
تجات القرية  البيع والشراء أو رما امقايضة مختلف م
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بوب أو التمور أو  التقليدية الي كان أغلبها عبارة عن ا
تجات إضافة إ اأ ماك خاصة ي مواسم هذ ام

تجات الي  ام واماعز وختلف السلع وام الدواجن واأغ
قد ترد من ختلف قرى فرسان، أو رما من اليمن بشكل 

ازان.  مباشر أو عن طريق الوسطاء التجارين 
 المقهى -5

تدى ااجتماعي لشباب القرية  وهو مثابة ام
قرب من السوق مشرفًا على بعض ورجاها ويقع بال

خيل وتتصدر بعض أحواض  زرعة بأشجار ال اطق ام ام
الزهور والرياحن الي قامت بإعدادها اهيئة العامة 
هيز قسم من  للسياحة واآثار خال عمليات إعداد و
لسات ا شبية  القرية للزيارة إضافة لبعض الدكك وا

جرية وامقهى عبارة عن مبي م ل سقوف مستطيوا
مر تقريبًا ويفتح على  25×  7الشكل تبلغ مساحته 

هما  هة الشمالية الغربية عر فتحتن كل فتحة م ا
ة مر تقريباً ويغلق عليهما أبواب خشبية بسيط 8باتساع 

ية  دران الداخلية للمقهى مسطبة مب ويدور حول ا
تيمر وبارتفاع  80بعرض  تيمر وكانت تفرش  50س س
وع من ا وص أو بالبسط بالط صر امص بع إما با

اك بالطبع إ جانب  تجة فليًا وكان ه التقليدية ام
امسطبة جموعة من اأرائك )القع اداتأ امخص صة 
للجلوس سواء بالداخل أو با ارج ومن امؤكد أنه كانت 
اك جموعة من امشروبات الي يتم تقدمها للزوار  ه

لقائمن على شئون امقهى أو رما  والضيوف من قبل ا
رجيات وأدوات أخرى للتدخن غر أني  كانت تقدم ال

 م أجد م ة ما يثبت ذلك.
                                                 

زيرة العربية قبل اإسام،-1 اعات اليدوية ي شبه ا رف والص  .م1992معة الزقازيق، مصر،، جا45ص مال سليمان على عامر، ا
 

 
 المقهي تتقدمة حديقة اأطفال.(: 28شكل)

 طرق وأساليب البناء والتشييد
اء بيوت القرية طريقة واحدة ا  لقد استخدم ي ب

د ة )الوتتزال معروفة حاليًا ي فرسان وهي طريق
وهي من أبسط الطرق التقليدية الي مكن  أ1)وا يطأ

أ وتعتر 29استخدامها ي كل اأحوال، أنظر الشكل )
اطق  هذ الطريقة هي اأكثر استخدامًا ي هذ ام
اء  جرية امستخدمة ي الب بسبب عدم استواء القطع ا
حيث  تلف وتتباين أحجام وأشكال ومقاسات تلك 

اسيب اأحجار وأن أي تدخل ي هذ ا أحجام أو ام
جرية وذلك بسبب هشاشتها وعدم  قد يتلف القطع ا

زيئية.  قساوة مكوناها ا

 
 رسم توضيحي لطريقة بناء الجدران.(: 29شكل)

ومن م فقد كانت هذ الطريقة هي اأنسب 
اء خاصة مع عدم وجود أساسات عميقة  واأسرع ي الب
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دران إذ أني احظت من خال  ت ا فر ها  يتم ا
اجسات البسيطة الي أجريتها خال الدراسات اميدانية 
ية مباشرة على اأرض  دران مب أن الغالبية العظمى من ا
دران ا يزيد عمقه ي اأرض  الصلبة وبعض أساسات ا
تيمرات ورما يكون هذ العمق غر ناتج  عن مسة س

فر وإما بفعل عوامل التعرية وموجات الغبار عن ا
امستمرة والي تراكم بالتقادم حول جدران البيوت، أو 
اسيب  رما يكون بسبب عدم استواء أرضية البيت على م
اء بدق  وتدان بشكل  موح دة، وتتم هذ الطريقة ي الب
د هايته امقرحة ويتم  دار ووتدان ع د أول ا رأسي ع

يط مستقيم وكذلالربط فيم ك ا بن الوتدان ا ارجيان 
يط مستقيم آخر ويتم  الربط فيما بن الوتدان الداخلن 
تثبيت كل وتدان متجاوران بقطعة خشبية تربط فيما 
هما لعدم حدوث ميل وهذا يكون الب اء قد وضع  بي
ائه  إطار خارجي وداخلي للجدار الذي سوف يقوم بب

دار وكذلك امتداد وارتفاعه  وذلك من حيث مك ا
أيضا وهو ي كل اأحوال لن  رج عن تلك اأبعاد الي 
اء لصفوف  فسه وخال عمليات الرص  والب حددها ل
جرية يقوم بإجراء عديد من الوزنات ماحظة  القطع ا
دار كله ي مرحلة واحدة إذ قد  ذلك، وقد ا يتم ا

فاف وال ماسك تيركه فرة من الوقت ح  يتم ا
دار آخر ح  تكتمل اأبعاد  ليمارس نفس العملية 
واارتفاعات امطلوبة لوحدة ما من وحدات البيت م 
لع هذ اأوتاد ليضعها ي أماكن أخرى  هاية  يقوم ي ال
جديدة، هذا وقد يستغ عن هذ ااوتاد مامًا ي 
اء ي حال توفر ا رة والكفاءة العالية  عمليات الب

اؤون فرفون ومعروفون مهارهم  خاصة ما مارسها ب حي
 العالية.

 
 رسم توضيحي أسلوب بناء الجدران.(: 30شكل)

اء فهي تتم باختيار القطع  أما عن أسلوب الب
اسبة ونادراً ما يتم تسويتها وإن اضطر لذلك  جرية ام ا
جارة بشكل أفقي  فبحرص شديد ويتم رص  صفوف ا

ن الرقفأ م يتم تدعيمها بطبقة موتسمي هذ القطع )
ية فيما بن  الطن اجهز لذلك ويتم سد الفراغات البي
القطع الكبرة بقطع أخرى صغرة وتسمى )الشحفأ 
تهى الب اء من استكمال   ويستمر اأمر كذلك ح  ي

دران أنظر شكل )  أ.30كامل ا
 طريقة إعداد وتجهيز اأسقف:

وعة من  تتميز ميع أسقف بيوت القرية بأها مص
خيل مختلف مكوناته   ختلف امواد العضوية ويأي ال
ظيف هذ  صر رئيسي ي التسقيف حيث يتم ت كع
ذوع وشقها إ أنصاف أو أرباع أو استخدامها  ا
هايات العليا  اسطوانية كما هي وذلك بتثبيتها على ال

ية للبي ع ت وبعد ذلك يتم وضدران الوحدات السك
سيقان وأعواد نباتية من ا شب شديد امقاومة بشكل 
يث يتم تقليل الفراغات  خل  متعارض مع جزوع ال
ها وبن بعضها البعض ويتم تثبيت هايات ه ذ فيما بي

دران وذلك بتدعيمها  د أطراف ا ذوع والسيقان ع ا
 ابكتل من الطن الي تعمل على تثبيتها وعدم تأثره
هائية  بالرياح أو العواصف ويلي ذلك وضع الفر شة ال
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وتسمى فلي ًا "الد عن" وهي عبارة عن حصر مساحة 
سقف الوحدة الي سوف يتم تغطيتها، وتكون هذ 

وهي  أ1)الفرشات مشغولة بطريقة تسمى طريقة "الدرز"
فيف ظيفه و ريد بعد ت خيل وهو ا ه مكون ة من عسب ال

يف عض باستخدام اأحبال امكونة من لوربطه ببعضه الب
خل ح  يصر كتلة متماسكة يتم رفعها على  ال
د  الكمرات والعوارض العلوية وتثبيتها باستخدام الطن ع
دران من أعلى م يتم وضع طبقة  التقائها مع أطراف ا
باتية  أخرى إضافية أعاها من القش  أو اأعشاب ال

افة لزيادة التماسك والتقل رارةا ، يل من حدة درجة ا
وا تتم هذ الطريقة سوى ي اأجزاء اهامة من البيت 
مثل اجالس وغرف امعيشة وبعض الوحدات اأخرى 
ذات القيمة، أما بقية الوحدات فيتم وضع اأعشاب 
ريد مباشرة أعلى الكمرات  افة وا والشجرات ا

ع أشعة الشم يث يتم تغطية الوحدة وم  سوالعوارض 
فاذ إليها.  من ال

 
 شكل يوضح اأسقف من الداخل.(: 31شكل)

 طريقة تجهيز الجدران واأرضيات:
تتسم أسطح جدران البيوت من الداخل وا ارج 

                                                 
جرية،-1 ية وا  .م2009 ، اهيئة العامة للسياحة واآثار، السعودية،52ص دليل أعمال ترميم امباي الطي
جرية ص-2 ية وا  .م2009 ، اهيئة العامة للسياحة واآثار، السعودية،43دليل أعمال ترميم امباي الطي
ت فمد سعود وأخريات، اها -3  .م1989 ، بريطانيا،37ص  وباد عسر،نورة ب

على حد سواء بعدم ااستواء واانسيابية بسبب طبيعة 
ائن  اء وهذا بالطبع ما سوف يعكس مهارة الب مواد الب

در  إ حد كبر ي فاولة حرصهم ان على أن تكون ا
من الداخل مستوية وذلك على قدر امستطاع وهو ما 
تها فيما بعد سواء  سوف يسهل بالطبع عمليات معا
بالطاء وهي عملية "الطلس" أو "اللياسة"، ونظرًا أنه 
مهما كان من أمر سد الفراغات والثقوب بن كتل 
اك جارة سواء من الداخل أو ا ارج فإنه تبقى ه  ا
ثقوب أو فتحات رما تكون غر مرئية لإنسان بقدر ما 
اكب الي تكثر  سوف تكون مرتعاً خصباً للحشرات والع
رارة  اطق مع زيادة درجات ا بصفة خاصة ي تلك ام

، ولقد كان يتحتم مع ذلك بالطبع ضرورة أ2)والرطوبة
دران خاصة من  ات على تلك ا إجراء بعض امعا

ة مرنة  الداخل وكانت تتم ات بإعداد عجي هذ امعا
بس مع الطن ويتم استخدامها  أو شبه متماسكة من ا
فاف  دران وبعد ا ي سد الفجوات وتسوية أسطح ا
ة غر أها تكون شبه سائلة  يتم استخدام نفس العجي
دران ها  إ حد ما ويتم ي هذ امرحلة طاء معظم ا

مار حد ما ويكون امعح  تكتسب مظهرًا مقبوًا إ 
جرية الغر  هذ الطريقة قد تغلب على عيوب القطع ا
دران لاستخدام من قبل  تظمة وقام بتجهيز ا م
السكان سواء سيتم زخرفتها بالرسوم أو الزخارف أو 
ة  تجات الزي سجية أو م سيتم تعليق بعض القطع ال

 .أ3)والزخرف احلي التقليدي
سبة لأرضيات  من  فقد جاءت ميعها  لوأما بال
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م ة باطات أو قطع حجرية أو غرها فهي عبارة عن 
يت عليها القرية سواء كانت  اأرض الصلبة العادية الي ب
اسيب بيوت القرية  ترابية أو صخريه ونظراً أن معظم م
اسيب أرضيات البيوت ورما كان  ة وكذلك م شبه متباي

قها، وتعدد مرافذلك بسبب كر مساحات هذ البيوت 
فقد كان اأمر يستوجب ضرورة التسوية العامة لأرض 
ا  اء البيت قدر امستطاع خاصة وأن الي سيتم عليها ب
دران م تكن ذات أساسات عميقة ي  ا أن ا قد علم
اء والتشييد  باطن اأرض وبعد اانتهاء من عمليات الب
ة ز تأي عملية مهيد اأرض ي البيوت كي تكون جاه

لفرش البسط أو وضع اأرائك وقطع اأثاث وغرها، 
وقد كانت هذ العملية تتم بوضع كميات كبرة من اميا 
ها عد ة وتركها لفرة ح  تتشب ع ها اأرضية فتهبط م

اطق أو مساحات يتم تزويدها بكميات من الطن  م
رى العملية لعدة مرات ح  تصر اأرضيات  وهكذا 

وجاهزة لاستخدام ولعل سكان البيوت   ثابتة ومستوية
س  كانوا يتعاهدون هذ اأرضيات بالطبع دائمًا بالك
ع والرش ح  ا تستثار اأتربة بسبب الرياح فتسبب نو 

من التلوث أو اأمراض خاصة مع انكشاف أجزاء كبرة 
ية.  من وحدات البيت كاأف

 طريقة صناعة اأبواب والشبابيك
ة جدًا والي كان يقوم وهي من الطرق البسيط

يع اأثاث اإنشائي البسيط وكان  جارون فيها بتص ال
أغلبه من اأبواب والشبابيك وكان يستخدم ي ذلك 
اأشجار احلية وخاصة شجر اأثل حيث كان يقط ع 

تيمر وا  2إ شرائح رقيقة ا يتجاوز مكها حوا  س

                                                 
زيرة العربية قبل اإسام،-1 اعات اليدوية ي شبه ا رف والص  ، جامعة الزقازيق، مصر،126ص مال سليمان على عامر، ا

 .م1992

تيمر وي 6يتجاوز عرضها ي أغلب اأحيان  ها تم رص  س
انب بعضها البعض بشكل رأسي على جموعة من 

واسطة السدايب اأفقية ي ا لفية م يتم تثبيتها ميعاً ب
امسامر ويتم إحاطة الباب أو الشباك بإطار من 
ه وب ن السدايب يتم من خاله تثبيت امفص ات فيما بي

دران لق امثب ت ي ا  ، وقد لوحظ ي بعض اأبوابأ1)ا
ية البيوت أها مكو ن ة والشبابيك الي تفتح على داخل أف

من قسمن قسم سفلي يكون ثابت ي أغلب اأوقات 
وقسم أخر علوي يكون متحرك وهو ما يعرف باسم 
ع الرؤية امباشرة وكذلك للسماح  الشر اعة وذلك م
ع دخول  د د باستمرار وكذلك م بدخول اهواء و

 لشمس.مساحات كبرة من أشعة ا

 
 شكل يوضح أحد اأبواب ذات الشّراعات.(: 32شكل)

 مواد البناء
ميزت مباي القرية باستخدام أربع مواد رئيسية 

اء هي على الرتيب من حيث اأمية كالتا  :للب
وهي نوعية من الصخور الي  الصخور الرسوبية: -1

ة عن  ا نتجت من تصلب عديد من امواد امرسبة وال
تفتت الصخور بفعل عوامل التعرية بعد نقلها إ أماكن 
يتها الضعيفة  ترسبها بواسطة اماء أو اهواء، وتتميز بب
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واهش ة والغر متبلورة كما تتميز بوجود كثر من 
ات ال بحرية الدقيقة اأصداف والطحالب والكائ

امتحجرة وتتميز بأها قليلة القساوة وامقاومة، ومن أشهر 
نوعياها الصخور الرسوبية الرملية والصخور الرسوبي ة 

ها كافة مباي القرية وتتميز أ1)الكلسي ة يت م ، وهي ما ب
تظمة وتتعرض بسرعة للتآكل  بوجودها ي أشكال غر م

د السيوم وقوتتكون بشكل أساسي من كربونات الك
توي الصخور  سيوم، كما  توي على كربونات اماغ
ة من الشوائب  الرسوبية الكلسي ة على جموعات متباي
والي تؤدي إ اختاف ألواها فإذا احتوت على مواد 
ية فإها تعطي اللون اأسود وإذا كان ها أوكسيد  بيتومي

مرة وهو ا ديد يعطيها اللون اأصفر امشوب  لون لا
 اأبرز ي مباي القرية.

ويطلق عليه الطفلة الصحراوية وهو عبارة الطين:  -2
عن مادة موجودة ي الطبيعة بشكل حر وتتواجد عادة 
اطق الزراعية وي أطراف  خفضة وي ام اطق ام ي ام

ويتكون الطن غالبًا من  أ2)اأودية وخزانات السدود
يز سب متفاوته ويتمامواد الركامية والرمل والطمي ب

اء  بلزوجته فهو سهل ااستخدام ي كافة أغراض الب
واللياسة وتدخل ي مكوناته بعض امواد وامركبات 
اأخرى الي تساعد ي تقويته وشدة ماسكه كالقش مثاً 
أو التن امفروم وهو ما وجد بالفعل على كثر من جدران 

اء كماد شآت القرية وكذلك بن صفوف الب ابطة ة ر م
سب  ر ب بس وا أساسية كما يدخل معه كذلك ا

ة لزيادة متانته وتدعيمه.  معي

                                                 
، السع 54موريس تاكر، برولوجية الصخور الرسوبية، ص -1 ودية، ترمة فمد حسن بسيوي، جامعة املك عبد العزيز، جد

 .م2012
 م.2008، جامعة املك سعود الرياض، السعودية 8ص  ترمة صاح بن حسن آل زاير، سوزان بيرسون، التشكيل بالطن،-2

خيل وا يزال من أكثر اأخشاب:  -3 ما كان ال
نوعيات اأشجار بالقرية فقد كانت مكوناته من أكثر 
امواد العضوية استخدامًا ي عمليات التشييد خاصة 
وعة من  بال امص ذوع والعسب وا ها ا اأسقف وم
الليف وا وص وغر ذلك، هذا باإضافة إ ختلف 

 أيضًا ينوعيات اأخشاب اأخرى الي استخدمت 
وافذ ومر عمليات  اعة اأبواب وال التسقيف أو ي ص
خيل بعدة مراحل قبل استخدامها وتعتر مرحلة  هيز ال
القطع هي أول تلك امراحل وا تتم هذ العملية إا ي 

يوم من بداية فصل  40موسم القطع وهو بعد حوا 
ي تقل لالشتاء ويعرف فلياً مرابعانية الشتاء وهي الفرة ا

باتات م يتم  زين هذ  فيها العصارات امائية داخل ال
ذوع لفرة تراوح بن ثاثة إ ستة أشهر ح  تفق د  ا

توي عليها ويكون  كافة كميات اماء والرطوبة الي 
التخزين ي الظل بعيد عن أشعة الشمس امباشرة ح  
اء  ذوع للتقو س أو التقلصات أث ا تتعرض هذ ا
د استخدامها ي ختلف اأغراض وبعد  ها أو ع  زي
اجة إ نصفن  سب ا ذوع  فاف يتم شق هذ ا ا
ظيفها جيدًا خاصة إذا كانت  أو أربعة أجزاء ويتم ت

 ستستخدم ي تسقيف أماكن حيوية.
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شكل يوضح جذوع نخل كاملة مستخدمة في (: 33شكل)

 تسقيف إحدى غرف البيوت.
و  سبة ل  عيات اأخشاب اأخرى فهي كثرةأما بال

و عة ومعظمها كان موجودًا ي البيئات احلية أو  ومت
اجاورة ومن أشهرها شجر "اأثل" و"السداد" و"الظ ر" 
" وهي نوعيات تتميز بقساوها وشدة مقاومتها  و"امض 
رارة وأشعة الشمس حيث أها ا تتعرض  لدرجة ا

ن مللتسو س أو التلف أو التقو س لعش ا يتيح رات الس
ة  .أ1)فرصة بقائها أطول فرة مك

تشر هاتن امادتن بكثرة يالجص والجير:  -4  ت
جازان وفرسان بصفة عامة ويتم استخدامهما بكثرة ي 
عمليات اإنشاء وكذلك التشطيبات اإنشائية معظم 

اطق وا يت ي هذ ام شآت وامباي الراثية الي ب ص ام
ائي هيدرات كريتات دة صلبة مكو نة من هو ما ث

وهو من ا امات امتوفرة بكثرة ي اأرض وهو  الكالسيوم
تشر ي الطبيعة بأحد شكليه  أكثر معدن كريي م
امعدي أو الصخري الرسوي وهو يتداخل مع معدن 

جر أ2)اأهدريت ، ويتواجد مع الدولوميت والطن وا
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 كريتات الكالسيوم الامائية.-2
تها،-3 ، جلة جامعة املك 33ص عبد اه بن إبراهيم امهيدب، الربة السبخة ي امملكة العربية السعودية: خواصها وطرق معا

 .م2002 ، جدة، السعودية،14عبد العزيز، م 

ري وهو ذو لون رمادي أو أبيض وميل إ اامرار  ا
د يكون وجود على سطح ، وقأ3)ي بعض اأحيان 

اأرض أو على أعماق متفاوتة ويعتر مكو ن أساسي من 
اء ي القرية واستخدم كذلك مع  مكونات أحجار الب
ة من امونة الي  ر وهو الكلس ي عمل خلطة معي ا
دران من الداخل يدويًا وذلك  استخدمت ي كسوة ا
ها خاصة مع  إكساها اللون اأبيض وكذلك لتمتي
ر أحد  اء اهش ة إذ يعتر ا امكونات الضعيفة ومواد الب
أهم امواد التقليدية الرابطة الي تساعد على عدم وجود 
دما  هائية للجدران خاصة ع تشققات ي الكسوة ال

ة من الرمل.  تضاف إلية نسب معي

 
 شكل يوضح طاء الجدران من الداخل.(: 34شكل)

 قريةطرف من الحياة ااجتماعية بال
ياة ااجتماعية دومًا بالبيئة وختلف  ترتبط ا
عكس هذ امقومات البيئية ي معظم  مقوماها بل وت
ما  اأحيان على ختلف جوانب حياة السكان، وحي
د  دث التوافق والتأقلم مع البيئة من قبل السكان 
اعة والزراعة  ياة كالص احي ا قمة اإبداع ي ختلف م

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
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رف اليدوية والتقليدية، بل ويلجأ والتجارة  وختلف ا
السكان ي كثر من اأحيان لتطويع ختلف امقومات 
قيق أكر فائدة  الي رما ا تساعدهم كثرًا من أجل 
صائص  ها وأحيانًا يتطبعون هم أنفسهم  ة م مك
ومقومات بيئتهم الي رما ا يقدرون على تغيرها وكل 

ومع مرور الوقت  أ1)فقوا معها،هذا بالطبع كي يتوا
يكتسب السكان خصائصهم وماهم من خال بيئتهم 
عكس حياة اانسان ونشاطاته بالتا على تلك  وت

 البيئة.
 فئات وشرائح السكان -1

وان من خال  ت هذا الع ا  ا نستقي معلومات لعل
امعلومات السابقة الي أوردناها وكذلك من خال 

امتبقية بالقرية وأيضًا من روايات  الشواهد اآثارية
طقة والذين كانت هم بعض اإسهامات  امعم رين بام
امباشرة وامؤثرة ي القرية أضف إ ذلك موقع القرية 
ومساحتها وظروف نشأها كل ذلك سوف يسهم بقدر 
يف فئات سكاها الي م   ا لتص رج غر ضئيل ي فاولت

امملكة مواصفات قرى كثرة بي كثر من مواصفاها عن 
فس الظروف الي مر ت ياة ومر ب يا نفس ا  رما كانت 
ظريات علم ااجتماع فإن فئات  ها قرية القصار، ووفقاً ل
السكان تتشكل وفقًا لعديد من العوامل السياسية 
ية وااجتماعية ويعتر العامل ااقتصادي من أقوى  والدي

تمع، ًا ي تشكيل طبقات اجهذ العوامل وأكثرها تأثر 
حيث أنه وفقًا للظروف امادية والي تعكسها طبيعة 
رفية الي مارسها جتمع ما من  ية أو ا اأنشطة امه
ة من فئات هذا اجتمع أو ذاك  اجتمعات أو فئة معي
ا الطبقات ي تشكيل خصائصها ومقوماها  تبدأ ه

                                                 
ضري، ص-1 مو ا  .م2009 جامعة الزقازيق، مصر،، 204بشر فمد اماعيل اأعصر، العوامل ااجتماعية لل

بقي ة  زة ها عنااجتماعية والي تصبح ذات مات مي
طبقات اجتمع ورما تفرعت هذ الطبقة عن عدة شرائح 
اجتماعية أخرى تكتسب فيما بعد بعض الصفات 
ا اصة ها والي ميزها عن بقية شرائح تلك الطبقة، 
وأضرب مثااً لذلك بطبقة أو فئة امزارعن الي مكن أن 

هم ما ك لأراضي الزراعية يديروها بأنف هم سيكون م
ة الزراعة الي توكل بالطبع  غر أهم ا مارسون مه
ة وبالتا  للمزارعن وذلك ممارسة أعمال تلك امه
اك  ت فئة أو طبقة واحدة، غر أنه حدث ه فالكل 
هم وهم من ملكون اأراضي  ياء م مايز مادي بن اأغ
دائق وغر ذلك وأولئك هم من مثلون رأس امال،  وا

ة وهم صغار  وبن من يقومون فعلياً بأداء مهام تلك امه
ضرب مثًا آخر بتج ار اللؤلؤ  امزارعن امأجورين. ول
ذ  ة م الذين هم ي اأصل غط اسن تدربوا على هذ امه
هم ي وقت من اأوقات صاروا هم  نعومة أظفارهم ولك
ادرة وأوكلوا عمليات الغطس   ارًا كبارًا هذ السلعة ال

هم شأناً، وهكذا وا ها من هم أقل م لسباحة والبحث ع
يبدأ التمايز الطبقي على أساس مادي فتظهر طبقة 
ال م الطبقة  اس م الطبقة متوسطة ا ياء من ال اأغ
ألفقرة وهذ الطبقات هي عماد كل جتمع من 
 اجتمعات اإنسانية مع الفارق ي نسبية الغي والفقر ي

ياء وقد وجد بالقرية بالطبع طبقة اأختلف أجتمعات  غ
وهم التجار وكبار ماك اأراضي الزراعية وأصحاب 
خيل ذات امساحات الواسعة  البساتن وحدائق ال
وكذلك كبار الصيادين وهم من ملكون مراكب الصيد 
الي يقوم صغار الصيادين باستئجارها ممارسة حرفة 

اك  ومؤب ري  الب ائنالصيد، وباإضافة لذلك فقد كان ه
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تجات التقليدية كاأثاث وامفروشات  خيل وص اع ام ال
زلية على اختاف أشكاها  واأدوات واأواي ام
هم أيضًا رعاة اماشية واإبل  وخاماها، كما كان من بي
ت  يف كل هذ امهن  ا تص واماعز وغرهم، ومك

قي إا لطبالثاث طبقات السابقة، ورغم هذا التمايز ا
هم وهو ما  اك نوع من التعا فيما بي أنه م يكن ه
تعكسه مباي القرية الي ميزت ميعها بأها ذات طابق 
واحد وا يكاد  تلف بيت الفقر عن بيت الغي أو 
ال سوى ي جرد امساحة فقط أو رما بعض  متوسط ا
ميع  نوعيات اأثاث الي كانت تضم ها تلك البيوت فا
يون حياة بسيطة وم تكن تبدو هذ  بالطبع كانوا 

هم.  الفوارق الطبقية فيما بي
 الحرف والصناعات التقليدية بالقرية -2

اطق امملكة من  نظراً ما متعت به ختلف قرى وم
ها طابع  ة فقد كان لكل م أجواء وتضاريس وبيئات متباي
ا وي قرية القص ر اخاص  تلف عن غرها من القرى وه

اعات  الي تعتر جزء من جزيرة ذات تاريخ عريق ي الص
د أن عماد حياة السكان قائم على  رف التقليدية  وا
اعات الي ا تعتر فقط جر د حرف  مثل هذ الص
ها تشكل جزء رئيسي من ثقافة  لكسب العيش ولك
عكس بالطبع على ختلف  السكان وتراثهم احلى الذي ي

اسباهم ااحتفالية ومهرجاناهعاداهم وتقاليد م هم وم
رفتان  ة الصيد والزراعة كانتا ما ا امومية، ولعل مه
اعات   الرئيسيتان لسكان القرية فقد قامت عليهما ص
وعة بالقرية، ولقد ترتب على تطور هذ  كثرة ومت
اعات ي القرية وفرسان بصفة عامة وجود نوع من  الص

لى انت تتم على امستوى احالتجارة احدودة والي ك
ارجها أحياناً وقد ازدهرت التجارة ا ارجية   زيرة أو  با

يوية الي  اًء على ظاهرة فريدة من الظواهر ا كذلك ب
ر فقد  مي زت فرسان وهي ظاهرة صيد اللؤلؤ وكذلك الع
تجات الي صارت تصد ر إ  زيرة هذ ام اشتهرت ا

معة ها  ار كبار ذو أماء ا ختلف باد العام وأصبح
جدي والي  هم أسرة الرفاعي وأسرة ال ي هذا اجال وم
تفظ ببقايا بيوهم ح  أآن غر أن  زيرة  ا تزال ا
اعات التقليدية كانت مث ل امهن  رف الراثية والص ا
الرئيسية للسواد اأعظم من السكان خاصة مع توفر 

هما فز  خيل والدخن والقمح مقومات كل حرفة م راعة ال
والشعر والقصب وبعض احاصيل اأخرى كان ما 
ة وأمطار موميه وحرفة الصيد كذلك  يتطلب أرضاً صا
ما تتطلب قربًا من السواحل وامتاكًا للقوارب إضافة 
للمهارات اماحية وقد كانت القرية ما توفرت ها 

رفتن فقد مارسهما الغا العظمى  لبيةمقومات هاتن ا
اعات  من السكان، كما ارتبطت هما كثر من الص

 التقليدية بالقرية.
 الصناعات القائمة على النخيل

اعات التقليدية القائمة على  لقد كانت معظم الص
خيل وكذلك مشغوات اأصداف واحارات  تجات ال م
ساء داخل  وقطع امرجان البحري وغرها ما مارسها ال

ية لن ي ذلك ختلف مهاراهن اليدوية و بيوهن مستغ الف
اعة. فقد   من الصباغة والتلوين وحسن اإخراج ودقة الص

تجات التقل افسن ي تزين بيوهن بتلك ام يدية كن  يت
البسيطة إضافة إمكانية عرضها للبيع وذلك لكسب 
وعة.  أرزاقهن سواء ي ااحتفاات أو امهرجانات امت

اعة التمور لق صناعة التمر: د كانت وا تزال ص
اعات التقليدية بامملكة  هيزها من أشهر وأعرق الص و
هيز  اعة على إعداد و العربية السعودية وتقوم هذ الص
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مار البلح مختلف الطرق واأساليب من أجل 
اعة  ااستهاك احلي أو ا ارجي وا تزال هذ الص

 جداد مع أساليبتشهد يومًا بعد يوم امتزاج خرة اأ
ديثة يات ا اعة أ1)التق ، ورغم ما كانت عليه هذ الص

من بدائية إا أها كانت أيضًا تسهم بقدر كبر ي سد 
قدية فقد كانت  حاجات السكان سواء الغذائية أو ال
القرية من أشهر وأكثر القرى الفرسانية إنتاجا للتمر 
انبية اعات ا   وكانت تقوم عليها عديد من الص
كاستخاص الزيوت واأعاف من نوى التمر ومن 
امؤكد أن هذ الكميات من التمور كان يتم بيعها فلياً 
ارجها من أجل كسب  زيرة أو  على مستوى ا
فيفها لاستخدام على  معايشهم أو يتم  زين التمور و

 مدار العام.
من و  صناعة اأواني والمفروشات واأدوات ألمنزلية

فر ويعرف با رج وهو أشهر هذ ا اعة ا اعات ص لص
قل اأتربة واأمدة  وعاء مستطيل ذو عروتان  صص ل
فظ أحياناً به اأطعمة،  قلية والرمال وكذلك التمور و ا
فر غر  ومن تلك امشغوات أيضًا القفة وهي تشبه ا
أها مستديرة وأقل حجمًا وتستخدم أحيانًا ي حفظ 

بوب ومثلهما الراب  امابس أو الطحن وغر من ا
ويعرف بامروى وهو وعاء من ا وص مستدير وطويل 

ويتم فيه  زين التمور  أ2)يشبه الزنبيل ويعرف باجانية
افة وخياطته من أعلى لسد فوهته، ومن ذلك أيضاً  ا
امهفات وهي عبارة عن هوايات يدوية مكونة من قطعة 

شي جانبيها عود خ مستطيلة مشغولة من ا وص وبأحد

                                                 
زيرة العربية قبل اإسام،-1 اعات اليدوية ي شبه ا رف والص  .م1992، جامعة الزقازيق، مصر،78ص مال سليمان على عامر، ا
 .ه1404، جامعة املك سعود، الرياض، السعودية، 52ص ابراهيم عبد اه مفتاح، فرسان: جزائر اللؤلؤ واأماك امهاجرة،-2
ريري الرفاعي،-3  .م1987، عسر تراث وحضارة، الرياض، 49ص وهي ا

صر وهو بساط كبر  من السعف، ومن ذلك أيضًا ا
مشغول من ا وص يتم فرشه ي امساجد أو غرف 
ليد اأسقف من الداخل به لتغطية  البيوت وأحياناً يتم 
خل وأعواد اأخشاب ويكون صبوغاً ي بعض  جذوع ال
اأحيان ومزخرفاً باألوان، ومن ذلك أيضاً السرود وهي 
عبارة عن مفارش مستديرة من ا وص وتسمى السفرة 
صر لوضع اأطعمة والفواكه عليه  ويتم وضعه على ا
اء تقدم الوجبات، ومن ذلك امواسد  للضيوف أو أث
وامساند، ويقصد هما امخدات وامساند وهي ما يوضع 
خلف الظهر ي اجالس العربية وتعمل من الليف الكامل 

توضع داخل كيس من القماش  بعد تصفيقه كما
 إعطائها مظهرا ميا.

خيل أيضاً العسو وامكشات وهي  تجات ال ومن م
ظافة التقليدية ي البيوت، وكذلك  س وال أدوات الك
يسه وتسمى امكب ة وهي أقفاص حفظ  الكيسه أو ا
ازل باإضافة أقفاص حفظ  ة ي ام الطيور الداج

ليب وأقفاص حفظ الرطب رة لك القرد وهو عباوكذ ا
 عن حصرة من

بال لشدها مع بعض  اأعواد أستخدم فيها ا
وز أو امرصوص لتسمح بسيان  ت التمر امك وتوضع 
يعها من أجزاء  ومرور الدبس من خاله ويتم تص

ريد هو و  . ومن ذلك أيضاً العريش ويعرف بالرستجأ3)ا
خيل  تجات ال وعة بالكامل من م غرفة بسيطة مص
وعة من  ها ستائر مص ذوع ي اأركان وفيما بي حيث ا
وع من ا وص ويربط كل  ا وص وسقفها كذلك مص
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وعة من الليف وتكون  بال امص ذلك ويشد جيدًا با
قول لتوفر نوع  مثل هذ العشش البسيطة بالقرب من ا

اء فر  اول من الظال أث ات الراحة أو الصاة أو ت
الوجبات، ومن ذلك أيضاً الدعن وهي الفرشة الي تعلو  
كمرات السقف ي الوحدات امكونة للبيوت، كما 
عوا سروج الدواب واهوادج الي يتم وضعها على  ص

مال  .أ1)ا
يقصد  صناعة الحبال وقوارب وأدوات الصيد:
ا الليف كما يعرف ا وهو فلي باألياف أو القاخب ه

تج عن قطع السعف مع  سيج الرقيق الذي ي ذلك ال
خلة ويتم استخراجه أحيانا  ذع ال زء الغليظ امرتبط  ا
بواسطة عملية يدوية تعرف بالتمشيع دون اللجوء إ 
اعات الي تقوم  اك عدد من الص أية عملية قطع. وه
على استخدام "الليف" كمادة أساسية ومن أشهرها 

اعة ا ي ة عن التعريف من حيث امبدأ، ص بال وهي غ
إا أن طريقة عملها من الليف تعتمد على مزيق نسيج 
ثة الليف بعد ترطيبه إ خيوط صغرة بقطر يصل إ ثا

ملليمرات للحبال الدقيقة وبعد أن تتكون جموعة من 
بال ويكون العامل جالسا ومد  هذ ا يوط يبدأ عمل ا

ما أصبع الرجل "اإهام" مع جار  احد رجليه مستخد
اوب  بل من ثاثة خيوط يلفه بالت كماسك ويكون ا
ن تهي اث لزون حول بعضها مستغا أن ا ي  ما يشبه ا
مع بعض ح  يضيف حبا صغرا آخر عليهما وذلك 
بال وهكذا تستمر العملية إ  ح  ا تضعف قو ة ا

دما يراد ح ن با أمك فاالطول امطلوب للحبال، وع

                                                 
زيرة العربية قبل اإسام،-1 اعات اليدوية ي شبه ا رف والص  ، جامعة الزقازيق، مصر،194ص عامر مال سليمان على، ا

 .م1992
درية،، تاريخ العرب القدم، 63ص فمد بيومي مهران،-2  .م1989 اإسك

بال الدقيقة تستخدم كخيوط وهكذا تتكرر  هذ ا
تمرات ي  بال إ ثاثة س العملية، وتصل ماكة ا
بعض اأحيان لتكون ما يعرف "بالرشى"، وتستخدم 
خيل  تجات ال بال ي عمل مقابض مختلف م ا
قلية وهي  التقليدية كما تستعمل ي ختلف اأغراض ا

اعة اأسقف ا شبية أيضاً ذات أمية قصوى  ي ص
اعة شباك الصيد وامقاليع ا اصة  حيث تدخل ي ص
بامراكب والقوارب الصغرة وغرها ومن أشهر ما كان 
ابول" ويعرف بالكر  خيل "ا يعه من ألياف ال يتم تص
خلة وهي عبارة  وهو اأداة الي يتم بواسطتها الصعود لل

 ن يلتف على وسطعن حزام مشدود وجدول بشكل متق
خيل إمكانية جي الثمار أو التأبر، . أ2)من يتسلق ال

تجات  ع من م أما عن قوارب الصيد الي كانت تص
اك ما عرف باسم "الشاشة" وهي قارب  خيل فه ال
خل ويطلق عليها  وع من جريد ال صغر للصيد مص
"أعواد السموط"، ورغم صغر حجم الشاشه إا أنه قد 

يع الشاشة مل أربعة ص يادين ي آن واحد معًا ولتص
خل من ا وص والشوك والزوائد، وُيرك  ظف جريد ال ُي
ح   ف ماماً، م يوضع ي ماء البحر ليوم كامل، 
ب وُمر ر حبل رفيع  بًا إ ج بعدها يُؤخذ ويُرص  ج
ريد  داخل العصي، وُيشد  ي أماكن متعددة ليحفظ ا

رها ب الشاشة وقاعها، ويتم تقعمراصاً، م تُ ر كب جوان
يع ظهرها، وقد  ريد ي تص من أسفل، كما ُيستخدم ا
ت يع هذ ثاثة أيام، وهي غالباً  اج تستغرق عملية التص

 وكانت تستخدم ي صيد اأماك إ شخصن إمامها
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 .أ1)أو اللؤلؤ
ية ا تزال عديد من القرى الراث صناعة اأثاث المنزلي:

ز وخاصة تلبامملكة ت ك شهد كثراً من قطع اأثاث ام
خيل والي من أبرزها قرية  القرى امشهورة بزراعات ال
ز  القصار فقد كان الغالبية العظمى من قطع اأثاث ام
وعة من أليافه  بال امص خل وا مص ع من جريد ال
فكانت اأسر ة ويطلق عليها فليًا "السج" وكذلك 

 فليًا "بالقع ادات" وهي تشبه اأرائك امقاعد امعروفة
وكذلك ختلف نوعيات الكراسي الصغرة والكبرة ومهود 
ز" أيضًا العلب امخصصة  اأطفال الصغار وتسمى "ام
ة وكذلك ا زانات الكبرة الي كانت  فظ أدوات الزي

فظ الثياب عت من أ2) صص كدواليب  ، كما ص
خيل عديد من القطع الي ا  ستخدمت كأثاث معماريال

ومن أبرزها اأسقف باإضافة إ العقود واأعتاب أعلى 
وافذ كما دخلت كثر من القطع  فتحات اأبواب وال
دران  خيل كدع امات أساسية ببعض ا ا شبية من ال
ه أيضًا كثر من اأبواب  عت م لزيادة تدعيمها، وص

عه و والشبابيك مختلف بيوت القرية كما استخدمت جذ
بالكامل كدعامات ارتكزت عليها اسقف عديد من 
اصر امعمارية خاصة ما يزال يبدو ح   الوحدات والع

 اآن ي مسجد القرية ذو الدعامتن.
 أسباب وعوامل الهجرة من القرية

 أصبحت القرية اآن عبارة عن أطاًا وكيماناً 
شرات فقد  ها اهوام واأفاعي وختلف أنواع ا تسك
هجرها السكان بالكلي ة وتركوها خراباً يبابا ا تسمع فيها 
خيل الذي يتمايل حزنًا على  سوى هسهسة سعف ال

                                                 
د العرب، بروت، 34ص شهاب،حسن صاح -1  .م1982، فن اماحة ع
 .م1993، دار العلم للماين، بروت، 587ص جواد على، امفصل ي تاريخ العرب،-2

اك  هجرهم وبكاًء على أطال القرية ولقد كانت ه
العديد من الدوافع الي أدت هذ اهجرة إذ أن ظهور 

يات ا اعة التق ديثة ي ختلف جاات الزراعة والص
والتجارة والي صار السكان أمامها وكأهم من العصور 
جرية فلم  دوا لديهم كهرباء وا طاقة وا ميا نظيفة  ا
وا وسائل مواصات أو اتصاات ناهيك عن ختلف 
مظاهر امدنية الي ظهرت فجأة م بدأت تتسرب إ 

ائية، و  اطق ال لقد مث لت هذ التطورات ي هذ ام
هم نوعًا من اإهار ا بد من مسايرته مواكبة  أعي
يعاً بن  ياة وي نفس الوقت مثلت حاجزاً م متغرات ا
مقدرهم على كسب معايشهم الي كانت ضي قة 
وفدودة للغاية ي مثل هذ القرية وما وجدوا أنفسهم 

ياه ن راضن  ام بيوت م أمبعد أن كانوا سعداء مطمئ
حجرية وواجهات خرسانية وطوابق متعددة ومظاهر 
معمارية م يألفوها من قبل، كما وجدوا مراكب الصيد 
ديثة الي بدأت تعكر صفو مياههم اهادئة ذات  ا
تجات الي مات بعضها  اأماك والْلئ وختلف ام
رة  وغاب بعضها اأخر وهاجر معظمها ي ظل اأ

ائر، كما السامة والغازا ت احرقة وعمليات الصيد ا
أصبحت حرفهم التقليدية والي كانت أحيانًا تبلغهم 
نوعًا من الدخل رما يكفيهم بالكاد ا تسمن وا تغي 
ديثة للري وأدوات وآات  يات ا من جوع ي ظل التق
اعات اأثاث  انتاج التمور امتطورة وغر ذلك من ص

متطورة، كما كان للجفاف وامابس وسائر اأدوات ا
اخية  طقة ي ظل امتغرات ام والتصحر الذي مرت به ام
أثر كبر ي قلة اأمطار بل وندرها ي أحيان كثرة وهو 
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ما استحالت معه عمليات الزراعة البسيطة، وإضافة لكل 
ظر طبعًا إ كون القرية جزء صغر من  ما سبق وبال

ن تغريب ي وقت مجزيرة كانت قد خصصت كمكان لل
هضة  اأوقات فإن مشاعر السكان هذا اأمر وإضافة لل
رمن  مو ااقتصادي الذي شهدته ملكة خادم ا وال
ا على  ذ بداية نشأها وح  الوقت ا الشريفن م
ختلف اأصعدة فقد هجرت القرية واستدبرها سكاها 
ها بعد أن م موا وجوههم قبل ختلف مظاهر  معرضن ع

ديثة.  امدنية ا
 استراتيجيات التطوير والتنمية

هضة الشاملة الي تشهدها ختلف أرجاء  ي ظل ال
اء  امملكة العربية السعودية فقد امتدت أيدي التعمر والب
زر فرسان والي كان ها حظ متميز ي ذلك حيث 
وصلتها الكهرباء وااتصاات وامواصات البحرية امميزة 
اية ماية اآثار  وغر ذلك وكان من أبرز مظاهر تلك الع

راث الوطي التقليدي الذي مثل جزء مهم من وال
شخصية الوطن وبدأت متد جهود اهيئة العامة للسياحة 
زيرة الساحرة وكان من أبرز  واآثار مختلف معام هذ ا
تلك اإجراءات إعاها فمية طبيعية للحياة الفطرية كما 
قامت اهيئة برميم وإعادة إنشاء كثر من امباي اأثرية 
ومن أبرزها قرية القصار حيث قامت برميم وصيانة جزء 
هيز للزيارة  ها و بسيط من واجهة القسم الشرقي م
جرية  لسات ا بإعداد مش ايات مرصوفة وبعض ا
وامظات واأرجوحات كما قامت بتجهيز بعض 
وحدات البيوت وتزويدها ببعض اأثاث التقليدي 

و إعادة تأهيل القرية  وأدوات اإضاءة ي خطوة 
تاج بالطبع لعديد من دراسات  بالكامل وهو ما 
دوى وامقرحات الي سأحاول أن ألقي الضوء عليها.  ا

ظر ي الرميمات الي مت على هذا  -1 ضرورة إعادة ال
يات  القسم من القرية إذ انه دخل فيه بعض التق
اسب وطبيعة امواد التقليدية  وا امات الي ا تت

 للقرية الشيء الذي رما يتم ااستكمال على البسيطة
أساسه بقية أجزاء القرية وبالتا تضيع معها الروح 
دسن ومرمن  الراثية اأصيلة، فابد من وجود مه
ة متخصصن ي جال ترميم امباي الراثية التقليدي

وابد من ااستعانة بكافة الصور وا رائط القدمة 
ا من تلف مكونات القرية ونظراهوامقارنة فيما بن خ

زيرة كقرية  القرى سواء على امستوى احلي با
"ا وله" مثاً، أو على مستوى ختلف القرى 

زيرة.  اموجودة خارج ا

 
 شكل يوضح مجالس أحد البيوت بعد الترميم.(: 35شكل)

اسبة وعاجلة للقرية حيث ا  -2 ضرورة توفر ماية م
بش وا لتخريب من قبل السكان تزال تتعرض لل

 احلين وهو ما يعرض كثر من تراثها اأصلي للضياع
خاصة وأن كثر من جدران بيوها تضم قطع أثرية 
مل أحياناً نقوش كتابية قدمة   ترجع لفرات مبكرة و
وعة  كما تضم كثر من الكسر الفخارية امت
اأشكال واأحجام وبعض تيجان وأبدان أعمدة م 

ن  الكلي ة، كما  ب تطهر القرية و ليصها مهبها ب
تها  شرات الضارة واهوام الي سك كافة اأفاعي وا
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ذ فرة، وتعين جموعة من مفتشي اآثار بالقرية  م
فريات  للحفاظ عليها ودراستها وإجراء بعض ا
البسيطة ها للكشف عما ها من آثار رما تكون 

سي ة أو مهملة يتم دراستها وتو  تها ثيقها ومعام
وترميمها إضافة ممارستهم اإرشاد السياحي 

 للمجموعات الي تقوم بزيارة القرية.
وضع القرية على خريطة فرسان اأثرية وإدراجها  -3

ضمن معام الراث الوطي والتعريف ها إعامياً عن 
شورات وامطويات  طريق الرامج التليفزيونية وام

م  البسيطة مع إعداد خرائط ع عاها مرانية مكوناها و
ية وشبكات الشوارع ومواقع آبار اميا ها وغر  السك
ذلك ما يتطلبه السائح أو الزوار العادين ونزع 
ملكيات البيوت امهجورة إمكانية العمل دون وجود 
ات قانونية وزيادة حجم ميزانيتها من اهيئة  مشاح

 رتقب.ر امالعامة للسياحة واآثار ح  يتم التطوي
اعات الراثية التقليدية بالقرية   -4 ضرورة إحياء الص

خيل من أثاث ومفروشات  تجات ال اعة م كص
ية وأغطية رؤوس وغرها ما يلفت  ف ف وأوعية و

ا العريق وي ا تراث فظ علي در اانتبا وي ذات الوقت 
اً على من يقومون ممارسة هذ امهن الي كادت  ر

قرض، ولن تكون الكلفة باهظة خاصة مع توفر  أن ت
خيل ويتم  رف وهي ال ا امات اأساسية هذ ا
ذلك بالطبع عن طريق إعداد دورات تدريبية لشباب 
ا ر ن ممارسة هذ اأعمال على أيدي كبار السن 
وامعمرين من سكان فرسان من هم دربة ودراية هذ 
رف وهو ما سوف يعمل على توفر فرص عم  لا

زيرة وكذلك من  جديدة للشباب من سكان ا
 خارجها.

ريد مثًا  -5 إدراج برنامج مهرجان يشبه مهرجان ا
ظيم رحات  وليكن مهرجان العاصف ويتم خاله ت
سياحية على امستوى احلي أو اإقليمي وإعداد 
جموعة من الفعاليات امصاحبة له يتم من خاها 

قاليد ة وعاداها وتالتعرف على تاريخ وتراث القري
سكاها خاصة ما يتعلق باحتفاات الزواج التقليدية 
مائية عن طريق شاشات  ولو مجرد امشاهدة السي
سيدها فعلياً على أرض الواقع،  عرض أن م يتيسر 
فس الطريقة الي يتم  ويواكب ذلك مهرجان التمور ب
هيز  اطق السعودية حيث يتم  ها ي كثر من ام

ميته وإعدا اك وت خل وااستكثار من زراعاته ه د ال
ح  يصر مصدر من مصادر الدخل امادي لسكان 
تاج طقة وسيتم خال امهرجان بالطبع بيع كافة ال  ام
فقات كثرة  تاج ل وي من التمور وهو ما ا  الس

 خاصة مع توفر كافة اأسباب وامقومات.
اي ة العمر اعداد جموعة من البيوت داخل حيز القري -6

ائها ويتم  سواء من بيوها الراثية أو بيوت يتم ب
دقي وتزو د مختلف امرافق   صيصها كمراكز إيواء ف
اسب كافة مستويات الزوار وإنشاء  وا دمات الي ت
مطعم ومقهى واسراحة تساهم كذلك ي رواج 
راك السياحي ولو على امستوى احلي فقط   ا

مية القر  و ت راثية ية سياحياً وإبراز قيمتها الكخطوة 
والتار ية، وكذلك زيادة عدد الرحات البحرية 
امتجهة من وإ فرسان عر جازان خاصة ي 
اسبات ااحتفاات وامهرجانات ح  هيأ الفرصة  م

 أمام الزوار ي أي وقت.
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 الخاتمة والنتائج
ية  إن العادات والتقاليد الراثية سواء كانت ف
دود السياسية  معمارية أو أدبية اجتماعية ا تعرف ا
شأ مع نشأة اإنسان متأثرة بكافة  ها ت للدول، ولك
ا ي قرية القصار متزج التقاليد اليم ية معام بيئته، وه

ا  القدمة مع تقاليد امملكة العربية السعودية، لتخرج ل
وث ثقاي ومعماري متميز عر  عن مدى امتزاج مور 

ه هذا التجمع  زيرة ألعربية وقد عر  ع حضارات شبه ا
السكاي البسيط داخل قرية نشأت مفعمة بكل 
مقومات هذ البيئة، وقد اسفرت الدراسة عن نشر 
ة على  جديد لكافة معام تلك القرية الي مازالت كائ

وب شرق ال أزعم  بحر اأمر واليهامش جزيرة نائية 
سى  أني قد أعدت اكتشافها من جديد بعد أن كادت ت
أثريًا ومعماريًا فقد ألقيت أضواًء جديدة على موقعها 
يولوجية ونسيجها العمراي وشوارعها  اخية وا وبيئتها ام
شآها  وحاراها وخططاها وتصميمات ختلف م

وانب، ذ اووحداها امعمارية وكثر ما له تعلق ه
وأسفرت الدراسة كذلك عن فاولة تأريخ القرية ي ظل 
الشواهد امتاحة والروايات امتواترة عن قدامى سكاها،  
كما كشفت الدراسة عن شرائح السكان وطرف من 
اعاهم وقد أوضحت الدراسة كافة  أساليب حياهم وص
معاته مع عمل  فددات ومعام العمران بالقرية و

دسية متكاملة لكثر من ماذجه وتوصلت مساقط ه
الدراسة إ كثر من طرق وأساليب وختلف خامات 

سب التقريبية ام اء والتشييد مع تعين كثر من ال تعلقة الب
بعمران القرية ونسيجها السكاي وطبيعة اإقامة ها 
ية، كما توصلت الدراسة إ  شآها السك يفات م وتص

 راز تلقائي بسيط ا  ضع أسسأن طراز امباي هو ط

دسية مدروسة بقدر ما خضع للعادات والتقاليد  ه
هاية  ااجتماعية أموروثة وقد زودت الدراسة ي ال
مجموعة من احاور البسيطة امقرحة من أجل إحداث 
مية السياحية للقرية وإعادة إحيائها من جديد ح   الت

اط ظومة الراثية م وب غتصبح جزء من ام رب ق ج
امملكة العربية السعودية بصفة عامة وجزيرة فرسان بصفة 

 خاصة.
 قائمة المراجع العربية

اصر، وفمود عبد اهادي خليل،  أمد، كامل عبد ال
ية  دراسات معمارية و طيطية لتحسن البيئة السك

ة العربية ) أ، امعهد العري 130-113القدمة ي امدي
 م.1986رة، إماء امدن، القاه

مو  اأعصر، بشر فمد اماعيل، العوامل ااجتماعية لل
ضري، جامعة الزقازيق، مصر،   م.2009ا

ضارة  التو ري، عبد العزيز عثمان، خصائص ا
ظمة  شورات م اإسامية وآفاق امستقبل، م

 م.2007 ،اإيسيسكو
ريري، عسر تراث وحضارة، القاهرة  ،الرفاعي، وهي ا

 م.1987
ي، عزيز عايض سعد، توظيف الراث ي امسرح  السر

اج  ضر، اليمن،   م.2012اليمي، جامعة ا
اخ وزراعة أشجار الفاكهة ي  العريشي، عائشة على، ام
شور مجلة جامعة  ث م طقة جازان،  سهل هامة م

 ه.1433، جازان، 1، العدد 1جازان، اجلد 
لعري، ة الوطن االغريري، عبد العباس فضيخ، جغرافي

 م.1999-ه1420 اأردن،عم ان، 
القحطاي، فمد بن مفرح شبلي، ومرعي القحطاي 
طقة عسر، دراسة استطاعية  الوضع البيئي ي م
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ة، أها، امملكة العربية السعودية  ،لأوضاع الراه
 م.2000

امغري، عبد اه، مصر مقبلة على الزازل، جريدة الشرق 
 م1/3/1982، 1189العدد  ،اأوسط
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Al-Qassar Traditional Village In Farasan Islands In K.S.A 

"A Historical, Architectural, and Heritagical Studies" 
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Abstract 

The present study discusses one of the important village, which belonged to 
Jazan region. This village, with all its houses structures, Mosques, market and 
all its Urban communities, reflects a traditional distanced style. This style, which 
I called it "simple and primitive style", is considered one of the important styles, 
which appeared in the south east area of K.S.A. The research reviews the history, 
houses, urban communities, various buildings, social ranks, the crafts of the pop-
ulation of this village, the factors, which cause its growing up, and also the mo-
tives of migration. The study determined the mechanisms of its development, the 
ways to exploit its natural resources to restoring its real role in the formation of 
traditional architectural heritage in this region, and the search detailed much of 
the villages traditional simple industries. 
 
Keywords: Villages, Houses, Population sects, Traditional, Furniture, building, 

Farasan, architectural heritage and construction. 
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ف السكارنه  با  خ

ها ي دافعية اإجا ي واث  ددا إدراك الدعم التنيي
كا الصناعية ي ااردن ( ى الش  ) دراسة ميدانية ع

 
 بال خلف السكارنه

 اأردن. -جامعة ااسراء الخاصة  -العلوم اادارية والمالية  كلية  -قسم ادارة ااعمال 
 

Q 
ظمات ااعمال ي الوقت الراهن والقدرة على التكيف  از لدى م ظيمي ي رفع سوية اا ع مان الدور الذي يلعبه اادراك الت

ظيمي واموارد البشرية وا م ن للعاملن كالعوامل وامتغرات العامية واحلية امعقدة وامتشابكة، وتأي امية هذ الدراسة ما لإدراك الت
وا من مبادلتها بدعمهم ها عن  ظمة هم ح يتمك ظمة دون أن يشعروا بدعم ام قيق أهداف ام اء ي  أن يشاركوا مشاركة ب
اعية  طريق بذل قصارى جهدهم لتحقيق أهدافها. ولتحقيق اهداف هذ الدراسة م تطوير استبانه وتوزيعها على سبعة شركات ص
جم. وأغراض التحليل اإحصائي م استخدام أساليب اإحصاء الوصفي وأسلوب معامل  ي ااردن م اختيارها وفقا معيار ا

دار البسيط، تائج التالية: اارتباط البسيط واا  وتوصلت الدراسة ا ال
ظيمي،  .1 : إدراك الدعم الت حو التا موذج على ال ويا  بامتغرات الستة السابقة، وال رتبها ال از قد تأثرت مع أن دافعية اإ

اذ القرار، سلوك القادة مساندة امرؤوسن، ودع ظيمية، امشاركة ي ا ظيمي، العدالة الت أكيد الذات لدى م تاالتزام الت
 العاملن.

ظيمية  .2 ظيمي  -أن امسار الذي يشتمل على متغرات: العدالة الت ظيمي  -إدراك الدعم الت از هو  -االتزام الت دافعية اإ
دار جزئي  مل أعلى معدات ا از لدى العاملن حيث أن هذا امسار  أكثر امسارات أمية ي التأثر على دافعية اإ

موذج. وقد خلصت الدراسة ا التوصيات التالية:معي  اري مقارنة بباقي امسارات داخل ال

ظيمي، ورسم الرامج  اصر قوة كمحددات إدراك الدعم الت ا. ضرورة ااستفادة من امتغرات امستقلة ال مثل ع
مى من إدراك العاملن للدعم والتأييد الذي مارسه   الشركات ال يعملون ها.والسياسات ال تزيد وت

ظيمي بدرجة أكر من خال: مية إدراك الدعم الت  ب. وضع القواعد ال تسهم ي ت

مية العاقات اإنسانية. -  زيادة ااهتمام بسياسات اموارد البشرية وت
ها وإع - اسب م اذ القرارات وتقدم امقرحات واأخذ بام ك للعاملن ان ذلتشجيع عملية مشاركة اأفراد ي ا

 بالشركة.
 

اعية باأردن. المفتاحية:الكلمات  ظيمية، الشركات الص ظيمي، العدالة الت از، االتزام الت ظيمي، دافعية اا  إدراك الدعم الت
 

A 
ظمات ي الوقت الراهن إ التكيف مع  تسعى ام
العوامل وامتغرات العامية واحلية امعقدة وامتشابكة، 
وعليها أن تواجه التحديات امواكبة هذ العوامل 
قيق  وامتغرات وتتعايش معها، وهي ي سبيلها إ 

ذلك ابد وأن تعتمد على اموارد البشرية وا مكن 
قيق أهداف  اء ي  للعاملن أن يشاركوا مشاركة ب
وا  ظمة هم ح يتمك ظمة دون أن يشعروا بدعم ام ام
من مبادلتها بدعمهم ها عن طريق بذل قصارى جهدهم 
فسية  لتحقيق أهدافها. إن العوامل وامتغرات ال

 Bilal_sakarneh@yahoo.com :البريد االكتروني  -ردمد: 
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ي و ها ي............أددا إدراك الدعم التنيي  ث

ظيميا تزايدت وتداخلت ب وااجتماعية ال شكل  تؤثر ت
كبر خاصة ي العقدين اأخرين، كذلك تشابكت 
ها داخليا وإن   عاقة تلك العوامل وامتغرات فيما بي
مية وتطوير اأداء لتحقيق  كانت هدف ميعا إ ت
ظيمية والفردية واجتمعية معا حيث تتيح  اأهداف الت

اجات ودوا فع العاملن، ومن تلك العوامل إشباعا 
ظيمية، الدعم القيادي، الدعم  أمها: العدالة الت
اذ القرارات، الكفاءة  ظيمي، امشاركة ي ا الت
مية  ااجتماعية، مكن العاملن، دعم وتأكيد الذات، ت
درجة ااستقالية ي العمل... وغرها من العوامل 

ظمة بأنشطة حرة تلقائية  ختيارية اوامتغرات. إن قيام ام
لتقدم امساعدة وامساندة للعاملن تؤخذ كدليل على 
ا   ظمة واهتمامها موظفيها، ومن ه مساندة وتأييد ام
ظيمي  كان اختيار الباحث موضوع إدراك الدعم الت
 لبحث حدداته والعوامل امؤثرة فيه، كذلك اآثار امرتبة

ظيمي ومن م دافعي اأفراد  ةعليه وأثر على االتزام الت
ظيمي  لق إدراك الدعم الت از. إذ من امتوقع أن  لإ
ظيميا  يتسم بزيادة رضاء اأفراد ومشاركتهم  اخا  ت م
از. وي ضوء ما سبق  و العمل واإ مية دافعيتهم  وت
ظيمي إ  مكن القول أنه من امتوقع أن يؤدي الدعم الت

مية ة، هذا إ الذاتي زيادة التزام العاملن وإحساسهم بالت
جانب أن شعور العاملن وإدراكهم هذا الدعم وتلك 
مية  اية وااهتمام بت امساندة سيمدهم مزيد من الع
و العمل واإنتاجية. وقد جاء  خراهم ودافعيتهم 
اعي ما يعانيه هذا القطاع  اهتمام البحث بقطاع الص

فاض ي دافعية اأفر  يوية من ا از ارغم أميته ا د لإ
تجات، وح  عكس سلبيا  على ما يقدمه من م بشكل ي
ب توفر از وزيادة فعالية اأداء  مية الدافع لإ  مكن ت

ظيمي وهذا يفرض ضرورة  أشكال متعددة من الدعم الت
ليل حددات هذا الدعم والوقوف على درجة  دراسة و

 يمي.ظارتباط تلك احددات مع إدراك اأفراد للدعم الت
 اوًا: أهمية البحث

ظيمي من حيث  تستمد دراسة موضوع الدعم الت
ا حدداته والعوامل امؤثرة فيه، وكذلك تلك ال يؤثر فيه
: حو التا قاط مكن توضيحها على ال   العديد من ال

يعد البحث حاولة للوقوف على كيفية إدراك  .1
ليل  ظيمي وذلك من خال  العاملن للدعم الت

ظيمي، والتعرف على تأثر ح ددات إدراك الدعم الت
از وذلك  ظل وجود ندرة  على دافعية اأفراد لإ
بية أو العربية ال تبحث  من الدراسات سواء اأج
ظيمي وتلك ال تربط   حددات إدراك الدعم الت

از. ه وبن دافعية اأفراد لإ  بي
ع حل وضو يستمد البحث أميته أيضا من أمية ام .2

الدراسة والتحليل إذ يهتم بدراسة وفحص العاقة 
ظيمي )العدالة  بن حددات إدراك الدعم الت
ظيمية، وسلوك القادة مساندة امرؤوسن،  الت
اذ القرارات، ودعم وتأكيد الذات  وامشاركة  ا
ظيمي وبعد  لدى العاملن(، من جانب واالتزام الت

 از من جانب آخر.ذلك دافعية اأفراد لإ
ظيمي ودافعية  .3 إن اهتمام الباحث موضوع الدعم الت

از يربط بن عاملن على قدر وافر من اأمية  اإ
ظيم  سب هود ال يبذها الت يل فأحدما يرتبط با

مية أعضائه، والعامل اآخر يرتبط باأفراد الذين  ت
يتلقون هذا الدعم ويسهم ذلك  إثراء الفكر 

ديث لتأثرها على اجاات السلوكية الت ظيمي ا
مية اموارد البشرية.  واإنتاجية امتعلقة بت
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ف السكارنه  با  خ

ظيمي،  .4 إن تعين العوامل امؤثرة  إدراك الدعم الت
ها  تفسر التباين   وبيان درجة مسامة كل م
ظمة  ظيمي مكن أن يوفر إدارة ام درجة الدعم الت

اصرمعلومات مهمة تساعدها    الركيز على الع
اكمة لتحقيق مستويات مرتفعة من اإدراك، وما  ا

ظمة وزيادة فعاليته بيرت ا على ذلك من استقرار ام
ارجية.  الداخلية وا

ظيمي   .5 يعرض البحث موضوع إدراك الدعم الت
اعية ي ااردن، وقد ركز الباحث على  الشركات الص

راد انس أف فئة العاملن بقطاع اأعمال لضمان
ة ال سيتم اختيارها، فالغرض  اجتمع وبالتا العي
موذج يبن حددات إدراك  من هذا البحث التوصل ل
از لدى  ظيمي وأثرها على دافعية اإ الدعم الت
اأفراد. وليس امقارنة بن العاملن باختاف نوع 
صائص  ظيمية أو ا الشركات أو امستويات الت

موذج جيدالدمغرافية  د توصل البحث ل  لأفراد وع
فإن من اممكن أن متد ي تطبيقه ليشمل فئات 

 أخرى.
 ثانياً: مشكلة البحث

ديثة باموضوعات  رغم اهتمام الدراسات ا
ظيم، ما ها من آثار فاعلة  فسية داخل الت السلوكية وال
ظمات، إا أن موضوع إدراك الدعم  اح ام ي 

ظيمي م يلق  اب بعد اهتماما كافيا من الباحث والكتالت
ظيمي، خاصة ي  ي إدارة اموارد البشرية والسلوك الت
فرد هذا البحث بدراسة حددات  البيئة العربية، ولذا ي
از من  ظيمي وأثرها على دافعية اإ إدراك الدعم الت
ظيمي مع التطبيق على  خال توسيط متغر االتزام الت

اعية ي   ااردن. وهذا فقد قام الباحث يشركات الص

ديد امشكلة ومعامها وحدداها بدقة بدراسة  سبيل 
ة ميسرة مكونة من  عاما من  12استطاعية على عي

العاملن بالشركات حل التطبيق هدف التعرف على 
ظيمي وحدداته ونتائجه،  مدى إدراك العاملن للدعم الت

توقد استخلص الباحث من الدراسة ا ائج استطاعية ال
 التالية:

ة ا يدركون مع  %45أن  -1 من العاملن بالعي
اك  ظيمي بدقة حيث يشعرون بأن ه الدعم الت
العديد من اجاات ال مكن للشركات ال يعملون 

 ها أن تقوم ها لدعمهم اجتماعيا.
ة  -2 مثلت أهم اجاات ال ذكرها العاملن بالعي

:ويشعرون بضر   ورها ح يدركون دعم شركاهم 
ع القرارات. -أ  أن تزيد درجة مشاركتهم ي ص

رية ي التصرف  -ب أن ترك هم درجة أكر من ا
 ومارسة أنشطتهم.

وافز  -ج أن يستشعروا العدالة ي توزيع امكافنت وا
 وامزايا بن ميع العاملن با مييز.

يساندهم رؤساءهم وتزيد درجة الثقة فيهم،  أن -د
 ويتم تفويض بعض السلطات هم.

أنــه بتوافر تلــك اجــاات وغرهــا ســــــــــــــتتزايــد درجــة  -3
عكس  انتمائهم للشـــــــــــركات ال يعملون ها، وســـــــــــي

از.  ذلك على إثارة دافعيتهم لإ
ومن م فقد م صـــــــــياغة مشـــــــــكلة البحث ي التســـــــــاؤل 

:  اأساسي التا
عاقـــــة بن حـــــددات إدراك الـــــدعم هـــــل توجـــــد 

ــــاز؟ ومــــا أث ظيمي للعــــاملن ودافعيتهم لإ إدراك  رالت
ظيمي على تلك العاقة إن وجدت؟  اأفراد للدعم الت
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ي و ها ي............أددا إدراك الدعم التنيي  ث

 ثالثاً: أهداف البحث
قيق اأبعاد التالية:  يهدف هذا البحث إ 

ظيمي، وأميتــــه،  .1 ــــديــــد مــــاهيــــة إدراك الــــدعم الت
 وتلك ال يؤثر فيها.والعوامل امؤثرة فيه، 

ظيمي للعــــاملن  .2 الوقوف على حــــددات الــــدعم الت
ـــاء  ـــاز من خال ب وأثرهـــا على دافعيـــة اأفراد لإ
دد مســــــــــــــار العاقة بن امتغرات  موذج ســــــــــــــبي 
موذج وال تتمثل ي:  امســــــــــتقلة امســــــــــتخدمة  ال
اذ  ظيمية، وسلوك القادة، وامشاركة  ا العدالة الت

رات، ودعم وتــأكيــد الــذات، وبيــان أثرهــا على القرا
ظيمي، م بيــــان أثر ذلــــك  إدراك اأفراد للــــدعم الت
ديد مســـــــــــار عاقة كل  ظيمي، م  على االتزام الت

أو  متغر من هذ امتغرات امسـتقلة بامتغر الرئيسـي
از  التابع  هذ الدراســــــــــــــة وهو دافعية اأفراد لإ

ل  Pathيل امســــــــار وذلك باســــــــتخدام أســــــــلوب 

Analysis. 

الكشــــــــــــــف عن العاقة اارتباطية بن إدراك اأفراد  .3
ــاز لــدى العــاملن،  ظيمي والــدافعيــة لإ للــدعم الت
من خال الكشـــــــــــف عن درجة اارتباط للمتغرات 
ـــــامتغر  فردة  عاقتهـــــا ب ـــــة تتمعـــــة وم امســــــــــــــتقل
اكمة  ديد العوامل وامتغرات ا امســــــتقل، ومن م 

از.   دافعية اأفراد لإ

تقدم وصـــــــياغة تموعة من التوصـــــــيات وامقرحات  .4
ال من شــــــــــــــــأهـــا أن تزيـــد من إدراك الفرد للـــدعم 
ظيمي وتوعية الشــــــــــركات حل الدراســــــــــة للعوامل  الت
امؤثرة فيه، ما مكن تلك الشـــــــركات من ااســـــــتفادة 
ـــابيـــا االتزام  من تبـــادليـــة العاقـــة فيتـــأثر بـــذلـــك إ

ظيم از.الت  ي وترتفع دافعية اإ

 رابعا: فرضيات الدراسة
موذج الســـب  الذي اقرحه الباحث، فقد م   ضـــوء ال

 صياغة الفروض التالية:
ظيمية، وســـــــــــــلوك القادة  .1 تســـــــــــــهم عوامل العدالة الت

اذ القرارات، إ  مســاندة امرؤوســن، وامشــاركة  ا
جانب دعم وتأكيد الذات لدى العاملن إســــــــــــهاما 

ظيمي. ويا  إدراك العاملن للدعم الت  مع
ظيمية، وســـــــــــــلوك القادة  .2 تســـــــــــــهم عوامل العدالة الت

اذ القرارات،  مســـــــاندة امرؤوســـــــن، وامشـــــــاركة  ا
ظيمي  ودعم وتـــــأكيـــــد الـــــذات، وإدراك الـــــدعم الت
ظيمي  قيق االتزام الت ويا   تتمعة إســــــــــــــهاما مع

 لدى العاملن.

ظيميةتســـهم حددات الدعم الت .3 ، ظيمي )العدالة الت
اذ  وسلوك القادة مساندة امرؤوسن، وامشاركة ي ا
القرارات، ودعم وتـــــأكيـــــد الـــــذات( وإدراك اأفراد 
ظيمي تتمعة إســــهاما  ظيمي، واالتزام الت للدعم الت

از لدى العاملن. ويا  زيادة دافعية اإ  مع

 خامساً: نموذج الدراسة
ق الباحث لبيان عوامل وي هذا الصـــــــــدد ســـــــــيتطر 

البحــث ومتغراتــه وأســـــــــــــــاليــب قيــاســــــــــــــهــا، واســــــــــــــتمــارة 
ة وأســــــــــلوب مع  ااســــــــــتقصــــــــــاء، وتتمع البحث والعي

ليل البيانات.  البيانات ومصادرها، وأسلوب 
 متغيرات البحث وأساليب قياسها:

ظرية لتأصـــــــيل موضـــــــوع البحث،  ي ضـــــــوء الدراســـــــة ال
ن الســـــابقة مباإضـــــافة إ ما توصـــــلت إليه الدراســـــات 

يات قام الباحث بتحديد متغرات هذا  نتائج وتوصــــــــــــــ
حو اموضـــح بالشـــكل  البحث وأســـاليب قياســـها على ال

 (:1رقم )
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ف السكارنه  با  خ

 العدالة التنظيمية: -1
اشــــــــــــــتمـــل هـــذا العـــامـــل على عـــدة متغرات كمـــا 
إشــــــــــــــارات نظريات العدالة وهي عدالة التوزيع، وعدالة 

 Muchinsky, 2000اإجراءات وعدالة التعامات )
(Niehoff & Moorman,1993; وقـــــد اعتمـــــد .

بــاعتبــار  (Moorman,1991)البــاحــث على مقيــاس 
ظيمية صـــــــــــــدقا وثباتا، وأكثرها  أكثر مقاييس العدالة الت

 ,.Colquitt, et al)اســـــــــــــتخداما من قبل الباحث )

ويتم قيـــــاس امتغرات الســـــــــــــــــــابقـــــة من خال  2001
( إ 1ااسـتقصـاء وذلك من خال العبارات من رقم )

( عــــدالــــة 11( إ )6( عــــدالــــة التوزيع، من )5رقم )
 ( عدالة التعامات.20( إ )12اإجراءات ومن )

 سلوك القادة لمساندة المرؤوسين: -2
وقــــــد قــــــام البــــــاحــــــث بــــــااعتمــــــاد على مقيــــــاس 

(Stogdill, 1963 وذلك لقياس ســــــــــلوكيات القادة )
امســــــــــاندة للمرؤوســــــــــن وم اختيار ثاثة مظاهر لتغطية 
رية امرؤوسن  سلوكيات القادة تتعلق مدى تب القائد 

ومراعـــــــاة  ،Tolerance of freedomي العمـــــــل 

وطريقة القائد وأســـــلوبه ي  Considerationاآخرين 
ـــــــاع  غرات ويتم قيـــــــاس امت Persuasivenessاإق

إ  21الســـابقة من خال ااســـتقصـــاء فالعبارات )من 
( تقيس أســــــــــــــلوب الرئيس امتب للحرية، والعبارات 24
( تقيس ااعتبارية )مراعاة امرؤوسن(، 28إ  25)من 

( تقيس قــدرة الرئيس على 32إ  29والعبــارات )من 
اع.  اإق

 المشاركة في اتخاذ القرارات: -3
اذ القرارات من خم التعبر عن امش ال اركة ي ا

ريــة امتــاحــة للمرؤوس  ســـــــــــــــت عبــارات تقيس مــدى ا
صل عليه، والفرصة امتاحة  للمشاركة والتشجيع الذي 
لأخذ مقرحاته وآرائه، وذلك من خال العبارات )من 

( بقائمة ااســــتقصــــاء. وقد اعتمد الباحث 38إ  33
د تصـــميم اأســـئلة ال تقي مدى  سبشـــكل أســـاســـي ع

اذ القرارات على مقياس   & Leiferامشـــــــــــــاركة ي ا

Huber  الذي قام بتطوير كل منJudith & Alan 
(Judith & Alan, 1985). 
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ي و ها ي............أددا إدراك الدعم التنيي  ث

 العاقة بين متغيرات الدراسة والنموذج المقترح للدراسة: (1الشكل )

 

 
 

دعم وتــــأكيــــد الــــذات لــــدى العــــاملن من خال 
( بقائمة ااســـــــتقصـــــــاء. وقد 47إ  39العبارات )من 

مع إجراء بعض  Jainsاعتمـــد البـــاحـــث على مقيـــاس 
 .Brockner, J)التعـــــــديات مراعـــــــاة مـــــــا اقرحـــــــة 

1988). 
 دعم وتأكيد الذات لدى العاملين: -4

 Selfيشـــــــــــــر دعم وتأكيد الذات لدى العاملن 

Esteem  ظمــة أن مقــدورهم تلبيــة إ اعتقــاد أفراد ام
ابية ي أدوار  قيق احتياجاهم عن طريق امشاركة اا و

ظمــــة. وقــــد م التعبر عن )عبــــد العليم،  وعــــة ي ام مت
رونبــال لقيــاس مــدى م(. وقــد بلغ معــامــل ألفــا ك2000

الة   .0.77ثبات امقياس ي هذ ا
 إدراك الدعم التنظيمي: -5

ظيمي من  وقــــــد م التعبر عن إدراك الــــــدعم الت
بقائمة ااســـــــــتقصـــــــــاء  59إ  48خال العبارات من 

ظمة بالعاملن  امرفقة باملحق، للوقوف على اهتمام ام
ها وتقدير تهوداهم ومســــــــــــــامتهم يانب إدراك رعاية 
ظمة بتحســن أحواهم ومســتقبلهم الوظيفي.  واهتمام ام

 متغيرات الدراسة

متغرات 
 مستقلة

متغرات 
 وسيطة

 متغر تابع
 

ظيمي  حددات الدعم الت
ظيمي ظيمي إدراك الدعم الت  االتزام الت

از  دافعية اإ
 

ظيمية  العدالة الت

سلوك القادة مساندة 
 امرؤوسن

اذ  امشاركة ي ا
 القرارات

دعم وتأكيد الذات 
 لدى العاملن

إدراك الدعم 
ظيمي ظيمي الت  االتزام الت

از  دافعية اإ
 لدى العاملن
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ف السكارنه  با  خ

 اس هذا اإدراك على العبارات اإثوم ااعتماد ي قي
 .(Eisenberger, et al., 1990) عشر ال طرحها

 االتزام التنظيمي: -6
ظيمي من خال  وقــــــد م التعبر عن االتزام الت

بقائمة ااســــــــــتقصــــــــــاء امرفقة  71إ  60العبارات من 
بـــــاملحق، للوقوف على مـــــدى اعتقـــــاد اأفراد وقبوهم 

ظمة وق يمها ورغبتهم ي بذل أقصـــــي عطاء أهداف ام
ظمـــة ال يعملون هـــا مع  أو جهـــد مكن لصــــــــــــــــان ام
رغبتهم القوية ي ااســــــــتمرار ي عضــــــــويتها. ويتم قياس 
هذا امتغر ي اســـــــــــــتمارة ااســـــــــــــتقصـــــــــــــاء اعتمادا على 

(Meyer & Allen,1990)،  حو ـــــــك على ال وذل
: االتزام العــــاطفي، وذلــــك من خال العبــــارات  التــــا

(، االتزام امعياري، ويتم قياســــــــــــــه من 63إ  60ن)م
(، االتزام امســـتمر، ويتم 67-64خال العبارات )من 

 (.71-68قياسه من خال العبارات )من 
 الدافعية لإنجاز: -7

ــــاز من خال  ــــة لإ ــــدافعي وقــــد م التعبر عن ال
بقائمة ااســــــــــتقصــــــــــاء. ولقد  76إ  72العبارات من 

ــاز من اعتمــد البــاحــث ي ق يــاس عــامــل الــدافعيــة لإ
خال عدة متغرات م استخدامها ي مقياس استخدمه 

(Steers and Branstein, 1976)  :راجـــــــــــع
(Cook et al., 1980)  ويتكون هــــذا امقيــــاس من

هـــا بطريقـــة  مس عبـــارات صــــــــــــــيغـــت العبـــارة الثـــالثـــة م
ية. وقد بلغ معامل ألفا كرونبال لقياس مدى  عكســــــــــــــ

الة  ثبات امقياس ي  .0.84هذ ا
 منهجية الدراسةسادساً: 

ليلية من حيث  تعتر هذ الدراســــــــــــــة وصــــــــــــــفية 
وما أن هذ الدراســـــــــة قد مت ي البيئة الفعلية  الغرض.

للعمل وبدون التحكم بأية متغرات، أو فرض أية قيود، 
دت وقد اعتم أو ضـــــــــــوابط فإها تعتر دراســـــــــــة ميدانية.

ة جتمع الدر هذ الدراســة على امســح  اســة اميدا بالعي
هذ  وحدة التحليل يوقد كانت  باستخدام ااستبانة.

ظمات تتمع الدراسة.  الدراسة العاملن ي م

 مجتمع وعينة الدراسة: 6-1
الشــــــــــــــركـــات يتكون تتمع الـــدراســــــــــــــــة من ميع 
ــاعيــة ال تزيــد موجوداهــا عن ) ــار 3الصــــــــــــــ ( مليون دي

، وموجود  م 2012ورصــــــــــــــة عمان لعام بأمها ي أرد
اعيبااتصـــــال بكافة  الباحثوقد قام   ةالشـــــركات الصـــــ

هــاوزيــارة معظمهــا لفرز  م ال ضــــــــــــــمن امفهو  الكبرة م
الية،  ته هذ الدراســـــة لتمثل تتمع الدراســـــة ا الذي تب

ة حيث  .(10الشركات )وبلغ عدد تلك  م سحب عي
احتمالية عشـــــــوائية بســـــــيطة من تتمع الدراســـــــة،  يث 
تكون ميع مفردات الدراســــــــــــــة ها نفس الفرصــــــــــــــة ي 
ـــات من  وع من العي ااختيـــار والظهور، ويعتر هـــذا ال
ات بســبب امتاكه صــفة عدم  أبســط وأفضــل أنواع العي

 يثحالتحيز، وهو يســــتخدم ي اجتمعات امتجانســــة. 
ة  حجم بلغ ( 10شـــركات من أصـــل )( 7الدراســـة )عي

 الدراسة. ( من تتمع%70مثلت ما نسبته ) شركات
 مصادر جمع البيانات: 6-2

وتتمثل ي الكتب وامقاات : المصاااااااااااادر الثانوية .
شــــــــــورة وغر  شــــــــــرات ام واأ ا، والدراســــــــــات وال
شــــــــــــــورة وكــذلــك شــــــــــــــبكــة اإنرنــت، حيــث يتم  ام

اء امادة العبااعتماد على امصــــــــادر الثانوية،  لمية ب
دم توضــــــيح امفاهيم  ظري، ما  اصــــــة باإطار ال ا

ليل نتائجها.  اأساسية موضوع الدراسة و

ي  على ااســـــتبانةت الدراســـــة عتمدا البيانات اأولية:
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مع البيانات اأولية، حيث م تطوير اســــــــــــــتبانة حكمة 
علق وملت ااســــتبانة أبعاد تت لقياس متغرات الدراســــة.

ظيمي، وقـــد م ااســــــــــــــتفـــادة من  محـــددات الـــدعم الت
اولت هذين اموضــــوعن، أما  الدراســــات الســــابقة ال ت
ظيمي اعتمـــــــد فيهـــــــا على  فيمـــــــا يتعلق واادراك الت

ـــــــدراســــــــــــــــــــات واأدبيـــــــات أمثـــــــال   & Laudon)ال

Laudon, 2007) ،(Robbins & Coulter, 

2005) ،(Tsuja & Nishimura, 2001) 
جار، 2005و)الشــــــيخ ســــــام وعواد،  ، (2004(، )ال

ــاز فقــد (2004و)مبــارك،  . أمــا مــا يتعلق ودافعيــة اا
 (Besterfield, et al., 2005)م ااســــــــــتفادة من 

ـــلـــي (Parasuraman, et.al.,1988)و ـــمـــــــا ي ـــي ، وف
 توضيح أجزاء أداة الدراسة:

فراد أيشتمل على امتغرات الشخصية  الجزء اأول:
رة، امؤهل  س، العمر، ا ة الدراسة، وامتمثلة ي: ا عي

الية.  العلمي، والوظيفة ا
والذي يتعلق باإجابة على متغرات  الجزء الثاني:

سبة  الدراسة وقد م توضيح كافة ااسئلة وتقسيماها بال
استبانة الدراسة ي الفقرة السابقة امتعلقة متغرات 

زء الدراسة. وقد  ديد أوزان فقرات ااستبانة ي ا م 
حو اآي:  ماسي، وعلى ال الثا طبقا  مقياس ليكرت ا

 3نقاط(، حايد ) 4نقاط(، موافق ) 5موافق بشدة )
نقاط(، غر موافق )نقطتان(، غر موافق بشدة )نقطة 

 واحدة(.

 تحليل: الطرق اإحصائية المستخدمة في 6-3
 البيانات

م استخدام اأساليب اإحصائية الوصفية امتمثلة ي 
رافات امعيارية  سابية واا لك لإجابة وذامتوسطات ا

ج ، وقد م التعليق على نتائعن التساؤل اأول للدراسة
ساي بااعتماد على   4.5امعيار اأي: امتوسط ا

)عال(،  4.5أقل من  - 3.5فأكثر )عال جدا (، 
 2.5أقل من  - 1.5)متوسط(،  3.5ن أقل م -2.5

خفض(، ومن  خفض جدا (.  1.5أقل من  - 1)م )م
سي انتشار البيانات حول الوسط،  جم ال ومعرفة ا
ساي فقد م  راف امعياري إ الوسط ا أي نسبة اا

(، حيث يؤكد العديد من CVاحتساب معامل التغر )
سبة امقبولة معامل التغ ل أن تكون ر يفضالباحث أن ال

(20% ، ( فما دون. ولإجابة عن التساؤل الثا
ليل  والتحقق من صحة الفرضيات، م استخدام 

دار البسيط  -Simple Linear Regres)اا

sion). 
 الدراسة أداةاختبار ثبات : 6-4

م استخدام هذا ااختبار هدف التحقق من 
من  مقدار ااتساق الداخلي أداة القياس، كواحد

امؤشرات على ثبوها، حيث م احتساب معامل ااتساق 
الفا( لقياس درجة ااعتمادية على  -)كرونبال  الداخلي

ود ااستبانة ي قياس  ظيمي  ب ما كحددات الدعم الت
صول عليها باستخدام  تائج ال م ا يع استقرار ال
أداة القياس )اإستبانة( عدة مرات، أي إ عدم تعرض 

 ,Zikmund) تائج للتغير مع تغر ظروف القياسال

ميع بلغ معامل ااتساق الداخلي .(279 :2000
ظيمي از(، 0.76) اادراك الت  ولفقرات دافعغية اا

سب، (0.77) تقرب من  حيث ناحظ بأن هذ ال
قرب ألفا ت -فكلما كانت قيمة كرونبال ، واحد صحيح

 تساق الداخليمن واحد صحيح كلما ارتفع ثبات اا
 .(Sekaran, 2003: 307)أداة الدراسة 



 
 

ان  ة جامعة جا و اإنسانية -مج ع الع د  ف   (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج

 
       

ف السكارنه  با  خ

 سابعاً: اإطار النظري والدراسات السابقة
زء من الدراسة ما يتعلق مفهوم  اول الباحث ي هذا ا يت
ابية امرتبة  ظيمي وأميته، واآثار اإ إدراك الدعم الت
عليه، هذا إ جانب استعراض امتغرات ذات العاقة 

: بإدراك حو التا ظيمي، وذلك على ال  الدعم الت
 مفهوم إدراك الدعم التنظيمي وأهميته:

ظيمي إ القدر الذي هتم فيه  يشر الدعم الت
ظمة برعاية ورفاهية أعضائها، من خال معاملتهم  ام
بعدالة، ومساعدهم ي حل ما يواجهونه من مشكات 

ظ مي يواإنصات لشكواهم. ومع آخر فالدعم الت
ظيمية باأفراد  عكس ي صورة اهتمام القيم الت ي
اية هم  العاملن، وتقدم امساعدات وامسامات، والع
ظمة ي  ابية وفعالية ام فسية، وتبدو ا وبصحتهم ال
عكس ي صورة  اية وااهتمام وموها، ما ي استمرارية الع

دعم لإدراك اأفراد هذا التأييد والدعم. وتفرض نظرية ا
ظمة  ظيمي وجود عاقة تبادلية ومشاركة بن ام الت
 والعاملن ها، فابد أن تتفاعل وتتأثر معتقدات العاملن
اية برفاهيتهم،  ظمة إسهاماهم والع مدى تقدير ام
وتتضمن هذ امعامات اموضوعات امادية والشخصية 
على حد سواء فهي تشمل مثا  الصداقة وااحرام 

اء واح دمات وامعلومات. وب قود وا بة، كما تتضمن ال
ظيمي يظهر  على تلك امشاركة فإن إدراك الدعم الت
ظماهم ومساعدها ي  ا م فسي للعاملن  االتزام ال
ب على  قيق أهدافها ال تسعى إليها. ولذلك 
العاملن الوفاء هذا الدين من خال التزامهم الوجدا 

 ;Shore & Shore, 1995)ذول وجهدهم امب

Eisenberger, et al., 1997). 
ظيمي   Perception ofيشر إدراك الدعم الت

organizational support (POS)  إ اعتقاد
ظمة برفاهيتهم، وتقديرها  اأفراد وشعورهم باهتمام ام
لق لديهم مشاعر االتزام  أفكارهم وإسهاماهم، ما 
ظمة  علهم سعداء راضن بانتمائهم للم واانتماء ال 
وعليهم أن يعروا عن ذلك من خال مارستهم 
ظيمية مثل سلوكيا  تللسلوكيات ال تدعم اأهداف الت

از.  ة وزيادة دافعيتهم لإ االتزام وامواط
(Eisenberger, et al., 1986) ومن م مكن ،

ظيمي يعد مؤشرا  على التزام  القول أن إدراك الدعم الت
ا مرؤوسيها.  ظمة   ,Shore & Tetrick)ام

. ويؤكد العديد من الكتاب والباحث على أمية (1991
الذي يلعبه باعتبار  إدراك الدعم ااجتماعي والدور

 Richard, et)حددا  من حددات اأداء، حيث يرى 

al., 1991)  صائص الشخصية أن اأداء يتأثر با
ظيمي  هد امبذول ي العمل، يانب الدعم الت لأفراد وا
الذي تبدو أمية تأثر على أداء الفرد امتوافق مع عمله 

اسب قدراته مع طبيعة عمله، وخ صة ذلك ا يث تت
ب أن يلقي الدعم الكاي ويستشعر ذلك  أن الفرد 

. از  ويعيه جيدا  ح يرتفع معدل إ
ظيمي لدى  ويعتر الباحث أن إدراك الدعم الت
وهرية لتحقيق االتزام  اأفراد يعد من احددات ا
از،  مية الدافع إ اإ ظيمي وبالتا يعمل على ت الت

ظيمي ما بن وبذلك مكن أن يتوسط إد راك الدعم الت
احددات اأساسية إدراك الدعم وهي كما حددها 

ظيمية  سلوك القادة مساندة  -الباحث: )العدالة الت
اذ القرارات  -امرؤوسن  أكيد دعم ت -امشاركة ي ا

ظيمي  مية االتزام الت الذات لدى العاملن( وما بن ت
از حيث أثبتت درا  ساتوالدافع إ اإ

(Baron & Kenny, 1986; Moorman, et 
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al., 1998)   ظيمي يتوسط العاقة إن إدراك الدعم الت
اتج من الدعم  كمتغر وسيط بن االتزام الوجدا ال
ظيمية وهي غالبا  عاقة  وكثر من امتغرات اموقفية الت

( إ أن 2002جوهرية. كما خلص )عبد السميع، 
اك عاقة طردية غر م الة باشرة بن عدالة التوزيع وعده

اإجراءات ورضا الفرد عن اتصاله برئيسه والواء 
ظيمى امدرك   ظمة من خال الدعم الت الوجدا للم

 كمتغر وسيط ي هذ العاقة.
ليل  إن كل ما سبق مثل حافزا  إجراء هذ الدراسة )
ظيمي وعاقتها باالتزام  حددات إدراك الدعم الت
ظيمي كمتغر وسيط م أثر تلك امتغرات ميعا  عل ى الت

از لدى العاملن(، نظرا ما يرتب على إدراك  دافعية اإ
ظيمي من فوائد ومزايا عديدة لكل من اأفرا  دالدعم الت

ظمات، من بن تلك الفوائد وامزايا ما يلى:  وام
مية  -1 قيق الت ظيمي ي  يسهم إدراك الدعم الت

الذاتية للعاملن، فشعور العاملن وإدراكهم بأن 
مية  ظمة تساندهم يعمل على زيادة اهتمامهم بت ام
خراهم سواء عن طريق التدريب الرمي أو غر 

 (. 2002الرمي )شاهن، 
هد امبذول  -2 ظيمي إ زيادة ا يؤدى إدراك الدعم الت

ظيمية  قيق اأهداف الت و  من قبل اأفراد 
(Eisenberger, et al.,1986). 

ها  -3 ظمة والدفاع ع سن صورة ام العمل على 
مية  ظيمي إ ت حيث يؤدى إدراك الدعم الت
ابية لدى العاملن ما يدفعهم إتبا  اهات اإ  عاا

ظمة أمام  ية الطيبة عن ام اء الصورة الذه سلوكيات ب
ها باستمرار  ,Eisenberger)الغر والسعي لتحسي

et al.,1990). 

و العمل على  -4 ظيمي الدافع  مى إدراك الدعم الت ي
قيق أعلى معدات عائد  زيادة كفاءة اأداء و
ظمة بصفة عامة  متوقعة لإدارات واأقسام وام

(Eisenberger, et al.,1990). 
تقليل اآثار السلبية لبعض سلوكيات وتصرفات  -5

ظمة، فلقد أثبتت  اأفراد العاملن داخل ام
اك عاقة ارتباط سالبة بن إدراك  الدراسات أن ه

ظيمي وظاهرة الغياب   ,Eisenberger)الدعم الت

et al.,1990). 
ظيمي لدى اأفراد، ف -6 د قزيادة درجة االتزام الت

 ;Rhoades, et al., 2001)أثبتت دراسات 

Eisenberger, et al., 2001; Shore & 

Wayne, 1993)  ابيا بن اك ارتباطا إ أن ه
ظيمي، فكلما   ظيمي وإدراك الدعم الت االتزام الت
ظيمي لدى اأفراد زادت  اك إدراك للدعم الت كان ه

ظيمي الوجدا لديهم.  درجة االتزام الت

ظمات اهتما-7 مية تابعيهم، فام م امديرين بدعم وت
افع مزدوجة  قق م مية مديريها  ال تبذل جهدها لت
عن طريق جعل امديرين أكثر التزاما من جهة، وأكثر 
مية تابعيهم من جهة أخرى  ميا لت

(Eisenberger, et al.,1990). 
و العمل اإبداعي -8 ابية  اهات اإ تدعيم اا

والذي م التوصل إليه من دراسات ميول  واابتكارى
ظماهم، حيث اتضح أن اأفراد  اأفراد مساعدة م
ظيمي  ذوى امعدات العالية إدراك الدعم الت
ا  يتمتعون بدرجات عالية من اارتباط العاطفي 

تسبون إليه  ظيم الذي ي  ,.Rhoades, et al)الت

2001). 
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 م التنظيمي:المتغيرات ذات العاقة بإدراك الدع
ظيمي بالعديد من امتغرات  يتأثر إدراك الدعم الت
ظيمية والبيئية، كذلك يؤثر على العديد  الشخصية والت
ها، ومن م تبدو العديد من صور العاقات السببية  م

ه وبن تلك امتغرات.  فيما بي
 Organizationalالعدالة التنظيمية  (1)

Justice 

ظيمية ظمة م مثل العدالة الت ع أسلوب تعامل ام
قسم مفهوم Mayer & Allen, 1997اأفراد ) ( وي

ظيمية إ نوعن رئيسين أحدما عدالة التوزيع  العدالة الت
Distributive Justice  وتشر إ عدالة امخرجات

صل عليها اموظف، واأخرى عدالة اإجراءات  ال 
Procedural Justice الة  بعدومثل إحساس العاملن

ديد تلك امخرجات،  اإجراءات ال استخدمت ي 
ويضيف البعض نوعا  ثالثا  يسمى عدالة التعامات 

Interactional Justice،  اولت دراسات ولقد ت
ظيمية وتوصلت إ أنه كلما  عديدة موضوع العدالة الت
ظيمية يميع أنواعها لدى اموظف   زاد شعور العدالة الت

 .Viswesvaran. )يور بالرضا الوظيفكلما زاد شع

C., et al., 1998.) 
( تــــأثر Weiss, et al., 1999وقــــد أثبتــــت )

ظيميــــة بشــــــــــــــقيهمــــا ي العــــديــــد من  إدراك العــــدالــــة الت
ظيمية اهامة مثل ااســتجابات  امتغرات الشــخصــية والت
العاطفية للفرد، واأداء الفردي والســــــــــــلوكيات ي مكان 

، كمـــــــا (Fryscell & Gordon, 1989)العمـــــــل 
ظمة  (Zwick & Chen, 1999)خلص  إ أن ام

قيقها للعدالة  ســــــــــــــتتحمل تكاليف أعلى ي ســــــــــــــبيل 
ظيميــة، إا أن ذلــك يعــد إنفــاقــا  اســــــــــــــتثمــاريــا مرود  الت
قيق ميزهـــا ي  ظمـــة و مضــــــــــــــمون مع زيـــادة فعـــاليـــة ام

 اأجل الطويل.
 .Eisenberger, etولقد توصــــــــــلت دراســــــــــة )

al., 1986 ظيمي ( إ أن درجة إدراك اأفراد للدعم الت
تتأثر باختاف أوجه وســــــــــــــبل معاملة اأفراد العاملن، 
ظمة  ظيمي من م تلف درجة إدراك الدعم الت ومن م 
إ أخرى، وهذا تتكون لدى اأفراد معتقدات خصوص 
ظمـــــــة بتحســــــــــــــن ظروف عملهم  مـــــــدى اهتمـــــــام ام

اية هم وتأييد  ةديولوجيتصرفاهم، إن إي ومساندهم والع
ظيمي تؤكــــد على أن توقع الفرد بــــأن  إدراك الــــدعم الت
ظمة ســــــــــــــيتم  از أهداف ام زيادة جهود ي العمل إ

ظمة. ويا  من قبل ام  مكافأها وتقديرها ماديا  ومع
ظيمية مثل أحد  يتفق الباحث على أن العدالة الت

فســــــــــي امكونات اأســــــــــاســــــــــية للهيكل ااجتماعي  وال
ظمـــــة ) (، وحيـــــث تركز العـــــدالـــــة Miles, 2000للم

ظيميــــــة على اهتمــــــام اإدارة مشـــــــــــــــــــاعر العــــــاملن  الت
وســــــــلوكياهم امؤثرة على فعالية اأداء، وي ضــــــــوء ذلك 
ــال الــذي يتســــــــــــــم  يتوقع البــاحــث أن يســــــــــــــهم توفر ام
ـــابيـــا  ي إدراك العـــاملن للـــدعم  ظيمي إ بـــالعـــدالـــة الت

ظيمي الذي ما ظمة.الت  رسه ام
( سااااااااااالوك القاااااادة لمساااااااااااااااانااااادة المرؤوساااااااااااين 2)

Leadership support 
تعددت الدراســــات ال ناقشــــت موضــــوع القيادة 
ظيميـــــة  اإداريـــــة وأثرهـــــا على العـــــديـــــد من العوامـــــل الت
والشـــــــــــخصـــــــــــية، ومثل الدعم القيادي مدى امســـــــــــاندة 
ظمة، إن  والتأييد ال يشـــــــــــعر ها الفرد من رئيســـــــــــه بام

 قيادي مثل قيام الرئيس بدعم مرؤوســـــيه وتابعيهالدعم ال
تقدير وعدالة، و  ةباإرشــــــــــــــاد والتوجيه ومعاملتهم  يادي

 .(Eisenberger, et al., 1990)مساماهم 
كمـــا تشــــــــــــــر نظريـــة التبـــادل ااجتمـــاعي إ أن 
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ي و ها ي............أددا إدراك الدعم التنيي  ث

الشعور بالرضا الوظيفي يرجع إ شعور العاملن بوجود 
جتهــاد القــائــد ي دعم قيــادي مكن إدراكــه عن طريق ا

ديد امســـــــــــارات للمرؤوســـــــــــن وتقدم العون هم إمام 
ــــاي ،مــــا  ــــأثر اإ وافز والت امهــــام امختلفــــة وتقــــدم ا
عكس ي صــــــــــــــورة إلتزام لـــدى امرؤوس فيبـــادل ذلـــك  ي
ـاز تعليمـات  هـد والفكر إ بـإنفـاق الوقـت وتكريس ا

ــظــيــم. ) ــقــيــق أهـــــــداف الــتــ  ,Settoonالــقـــــــائـــــــد و

Bennett & Liden, 1996 ويشر الدعم القيادي )
إ درجة امســــــــاندة وااحرام والتأييد ال يدركها التابع 
د هذا امفهوم إ  ظمة، ويســـــــت ا ي ام من رئيســـــــه ا

وال ترى أن الـــــدعم  Path Goal theoryنظريـــــة 
 القيادي مد التابعن باإرشاد والتوجيه ومعاماهم  ياد

 ي ااعتبار مدخاهم ويقدرها.وعدالة ويأخذ 
وقد توصلت العديد من الدراسات إ أن السلوك 
امدعم للقائد يعد من أهم العوامل ال تشعر امرؤوسن 

 Schanke, etبالرضـــا عن العمل وتدفعهم لإنتاجية 

al., 1991)( كما توصلت دراسة أخرى ،)Setton, 

et al., 1996 )ة عمليــإ وجود عاقــة موجبــة بن ال
ــــد والعضــــــــــــــو مــــا يؤثر على اأداء  ــــة بن القــــائ ــــادلي التب

ظيمي.  الت
اك Schnake, 1991ولقد خلص ) ( إ أن ه

مط القيادي  عددا  من امررات توضــــــــــــــح أمية وتأثر ال
 الدمقراطي امدعم مرؤوسيه فيما يلي:

ســــــــــــــبة مرؤوســــــــــــــيه ما مثل  -1 ظهور القائد القدوة بال
 هتمام مشاكل العاملن.انعكاسا للمساعدة واا

د العاملن. -2 اي للرضا الوظيفي ع  زيادة الشعور اإ
ميل لرؤســــــــــــــائهم من  -3 زيادة رغبة العاملن ي رد ا

طلق نظرية التبادل ااجتماعي. و ضوء ما سب  قم

يتوقع البـــــاحـــــث أن يتـــــأثر إدراك العـــــاملن للـــــدعم 
ظيمي مدى إدراكهم للدعم القيادي ما  لهم عالت

ة  ظيمي وامواط يبادلوا اإدارة بســــــلوكيات االتزام الت
از. سن اإ  ويدفعهم إ 

( الاااااامشاااااااااااااااااركااااااة فااااااي اتااااااخاااااااذ الااااااقاااااارارات 3)
Participation in Decision Making 

فرد هــا  ــاذ القرارات أكر من أن ي تعــد عمليــة ا
تـاج إ جهود كثرة من اأفراد،  ، حيـث  امـدير وحـد

ار يعمــل ي عزلــة بــل تتــأثر قراراتــه بــنراء وأفكــفــامــدير ا 
اآخرين احيطن بـــــه وبطبيعـــــة البيئـــــة ال يعمـــــل هـــــا 

ب على امدير أن يعمد 2001)الفاعوري،  (. وهذا 
ــاذ القرارات كلمــا كــانــت  إ مشـــــــــــــــاركــة العــاملن ي ا

(. أثبتــــت 2001الفرصـــــــــــــــــة مهيــــأة لــــذلــــك )كعبور، 
اعة القرارات ا الدراســــــــات أن اشــــــــراك اأفراد ي  صــــــــ

يؤدي إ فقط إ زيادة فعاليتهم، وإما أيضا  يؤدي إ 
زيادة درجات الرضـــا عن العمل، وتأخذ صـــور امشـــاركة 
ريــة  ــاذ القرارات أشــــــــــــــكــاا  متعــددة تراوح بن ا ي ا

(. وتســـتطيع Nickels, et al., 1999واأوتوقراطية )
قق اســــــتفادة مثلي من موارده ظمات أن  رية ا البشــــــام

ريــــة  عن طريق إتبــــاع نظم إداريــــة تقوم على إتــــاحــــة ا
اذ القرارات، ولقد توصــــــــــل  لعامليها ي امشــــــــــاركة ي ا

( إ وجود عاقة ارتباطية موجبة دالة 2002)شاهن، 
ــاذ القرارات والــدعم  إحصـــــــــــــــائيــا  بن امشـــــــــــــــاركــة ي ا
ظيمي ا يتوقف على  ظيمي، وأن إدراك الــــدعم الت الت

ى الفرد من خصــــــــائص شــــــــخصــــــــية مثل الكفاءة ما لد
ااجتمــاعيــة وإمــا يتوقف بــالــدرجــة اأو على متغرات 
ظيمية يقع ي أعاها عدالة التوزيع م امشــــــــــــــاركة ي  ت

اذ القرارات.  ا
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ف السكارنه  با  خ

ــاذ القرارات على توافر  ــاح امشـــــــــــــــاركــة ي ا ويتوقف 
 (:1995عاملن جوهرين )الزيادي، 

م -أ اصـــــة بامشـــــرغبة العاملن ي  اركة ل امســـــئولية ا
 وتوفر امهارات والقدرات الازمة للمشاركة الفعالة.

ـــاذ  -ب إمـــان اإدارة بـــأن مشــــــــــــــــاركـــة العـــاملن ي ا
القرارات أمر واقعي وحقيقـــة ملموســــــــــــــــة من خال 
هود امشـــــــــركة  تج عن تلك ا احرامها وتقبلها ما ي
من قرارات أو ســــــــــــــياســــــــــــــات كما أثبتت دراســــــــــــــة 

(Nickeles, et al., 1999 أن اشراك العاملن )
اعة القرارات ا يؤدي فقط إ زيادة فعاليتهم  ي ص
وإما أيضــــــــــــــا  يؤدي إ زيادة درجات الرضــــــــــــــا عن 

 العمل.
اء على ما ســــــــــــــب يتوقع الباحث وجود عاقة  قوب

ظيمي، وامشــــــــــــــاركة ي  تأثر موجبة بن إدراك الدعم الت
اذ القرارات ال يسمح ه  ا القادة مرؤوسيهم.ا

 Self ( دعم وتأكيد الذات لدى العاملين4)

Esteem 

يشــــــــــــــر دعم وتــأكيــد الــذات إ اعتقــاد العــاملن 
قيق احتيـــاجـــاهم عن  ظمـــة أن مقـــدورهم تلبيـــة و بـــام
ظمــة  وعــة ي ام ــابيــة ي أدوار مت طريق امشـــــــــــــــاركــة اإ

(، ولقـــد فرق البـــاحـــث بن دعم 2000)عبـــد العليم، 
وتــأكيــد الــذات لــدى العــاملن، ودعم وتــأكيــد الــذات 
امرتبط مهــــام حــــددة، ذلــــك أن تــــأكيــــد الــــذات لــــدى 
العاملن يرتبط بالكيان العام والشـــــــــــامل للفرد طول فرة 
ما يشــر تأكيد الذات امرتبط  ظمة، بي تواجد داخل ام
تهي مجرد اانتهــاء من  مهــام حــددة بــأن ذلــك الــذي ي

ظمــة. نشـــــــــــــــاط أو مهمــة م ــة أو دور حــدد داخــل ام عي
(Brockner, 1988.) 

( إ Tharenon, 1979ولقد انتهت دراســـــــة )
اك عاقة وثيقة بن تأكيد الذات لدى العاملن  أن ه
وخصــــــــــــــائص الوظيفة، وبشــــــــــــــكل خاص يتعلق بدرجة 
اك عاقة بن تأكيد  ااســــــــــــــتقال الوظيفي، وكذلك ه

زماء ات بن الالذات لدى العاملن وما يتعلق بالعاق
والرؤساء ومستوى الوظيفة واأجر. وأثبتت دراسة )عبد 

( وجود عاقـــــة ارتبـــــاطيـــــة موجبـــــة بن 2000العليم، 
ويع امهارات، ااســـــــتقالية، التغذية  متغرات متعددة )ت
ظيمي  ديد امهام، أمية الوظيفة، اهيكل الت العكسية، 

. ومن امتكـــامـــل(. ودعم وتـــأكيـــد الـــذات لـــدى اأفراد
 ,.Pierce, et alنتـــائج الـــدراســــــــــــــــات ال أجراهـــا )

ظمة ي طبيعة العاقات 1993 ( يتضـــــــــــــح تأثر دور ام
بن اأفراد العــاملن كمــا أكــدت نتــائج الــدراســـــــــــــــة ال 

ـــاء  1989أجراهـــا عـــام  ظمـــة ي ب على أميـــة دور ام
وتــأكيــد الــذات لــدى العــاملن حيــث اســــــــــــــتخلص أن 

ققون ذاهم واح تيـــاجـــاهم من خال مواقعهم اأفراد 
وعــة ي هــذا  ظيميــة وامشــــــــــــــــاركــة بــأدوار  تلفــة ومت الت
اولت موضـــــــــوع  ظيم. ورغم تعدد الدراســـــــــات ال ت الت
دعم وتأكيد الذات لدى اأفراد فإنه ا توجد دراســـات 
قد تعرضـــــت لدراســـــة عاقة دعم وتأكيد الذات بإدراك 

ظيمي ي أي صـــــــورة من صـــــــور التأثر  واء  ســـــــالدعم الت
 –كمتغر تابع أو مســـــــــــــتقل بصـــــــــــــورة فردية أو ماعية 

مع اأمية الواضـــــــــــحة لذلك  – ســـــــــــب علم الباحث 
حيث مكن ااســــــــتفادة من مفهوم دعم وتأكيد الذات  
ظيمي نظرا   كأحد احددات امؤثرة على إدراك الدعم الت
ع للعديد من امتغرات امؤثرة فيه. و ضوء ما سبق يتوق

ثر دعم وتأكيد الذات لدى العاملن ي الباحث أن يؤ 
ظيمي. مية إدراكهم للدعم الت  ت
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ي و ها ي............أددا إدراك الدعم التنيي  ث

 Organizational ( االتزام التنظيمي5)

Commitment 
 ,.Eisenberger, et. alتوصــــــــــــلت دراســــــــــــة 

ظيمي يؤثر بشــــــــــــــكل ( (2001 إ أن إدراك الدعم الت
ظيمي ي شـــــــكل  اي لدى العاملن فيظهر االتزام الت إ

اية متط قيق أهدافالع ظمة ومســـاعدها ي  ها.  لبات ام
كما أثبتت الدراســـــــة أن االتزام يعد متغرا  وســـــــيطا  بن 
ظيمي واأداء داخـل  ظيمي والتطوع الت إدراك الدعم الت
الدور، ما مكن معه القول أن العاقة بن إدراك الدعم 
ظيمي واالتزام تزيــــد من قبول العــــاملن لشــــــــــــــكــــل  الت

قيق اأداء امطلوب. إن إدراك العــاملن امشـــــــــــــــاركــة و
ـــــــدوران  ظيمي يؤدي لتخفيض معـــــــدل ال للـــــــدعم الت
ااختيـاري، من خال زيـادة درجـات االتزام العـاطفي، 

(، وذلك Allen & Meyer, 1990االتزام الذاي )
ظيمي يزيد من مســـــــــتويات االتزام  أن إدراك الدعم الت

بــاالتزام من جــانــب الفرد. وذلــك عن طريق الشــــــــــــــعور 
ظمة.  وااندماج مع فريق العمل بام

 Settoon, Bennettولقد اســتهدفت دراســة )

& Liden, 1996 ــــلــــيـــــــل عــــاقـــــــات الــــتــــبـــــــادل  )
ظمـــة من نـــاحيـــة،  ااجتمـــاعي بن اأفراد العـــاملن وام
وقائدهم وامشـــــــــــرف امباشـــــــــــر عليهم من ناحية أخرى. 
ابية بن  اك عاقة إ ولقد خلصــــــت الدراســــــة إ أن ه
ظيمي، ســــــــــــــلوك  ظيمي من ناحية واالتزام الت الدعم الت

ظيمية من ناحية أخرى. ة الت ادت ولقد ن الدور، وامواط
يات  ذ بداية الثماني حددات و  مبادئبعض امدارس م

ميـــة االتزام  ظيمي الـــذي يؤدى بـــدور إ ت الـــدعم الت
ظيمي  ، ومن أهم مـــا (Chia, Yi Lee, 2000)الت

أحت إلية تلك الدراســــــــــة ي خاصــــــــــتها اموضــــــــــوعات 

 التالية:
ابيا لدى العاملن ي -أ ظيمي إ  يؤثر إدراك الدعم الت

ظيمي، واستمرار االتزام، والرضا الوظيفي  االتزام الت
ه يرتبط سلبيا بالرغبة ي ترك العمل.  واأداء، ولك

ظيمي  -ب اك ارتباط واضــــــــــــــح بن إدراك الدعم الت ه
ظيمي، ومن م الرضا الوظيفي.  واالتزام الت

ظيمي مؤثرا قويا على االتزام  -ج يعد إدراك الدعم الت
ظيمي والر  ما يعد تأثر ضـــــالت عيفا  ضـــــا الوظيفي، بي

 على أداء العمل.
ظيمي،  -د مقـــارنـــة العوامـــل اأخرى إدراك الـــدعم الت

قيق الـــذات يعـــدان من العوامـــل  ـــد أن القيـــادة و
اهات العاملن وسلوكياهم.  اأكثر تأثرا على ا

ظيمية  -ه بصــــــــــفة عامة يقيم العاملن اممارســــــــــات الت
راهم ود ـــــاهـــــاهم وفقـــــا  رجـــــة ارتبـــــاط ذلـــــك بـــــا

وســــــــــــــلوكياهم بصــــــــــــــورة أكثر من كوها اختافا بن 
قيقي وامتوقع.  الوضع ا

ــــاد بن اأفراد داخــــل  -و ــــدمــــا يزداد التعــــاون واا ع
ظمة فإنه من امتوقع أن تظهر بوضــــــــــــــوح تأثرات  ام
ظيمي بصــــــــــــــورة  بعض عوامـــل وحـــددات الـــدعم الت

ها بصورة فردية.  تتمعة أكثر م
اك طرق  تلفة للوقوف على تاات ااختاف  -ز ه

ــاقض بن اأفراد من حيــث التوقعــات وامواقف  والت
ــــاهــــاهم، ومن م  الفعليــــة امؤثرة على العــــاملن وا

 سلوكهم وتصرفاهم.
 اتوقع أن يســهم إدراك أو ضــوء الدراســات الســابقة 

ظيمي )من خال  تلف العوامــل وامتغرات  الــدعم الت
ظيمي لســـــــــــببن جوهر  مية االتزام الت ين امؤثرة فيه( ي ت

 ما:
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ف السكارنه  با  خ

ظيمي يزيد من إحساس العاملن  -أ أن إدراك الدعم الت
ظيم وأها أصــــــــــبحت مثل جزءا  من  بعضــــــــــويتهم للت

 هويتهم أو ذاتيتهم.
ظيم ســــــــــــــيكـــافئـــه على  -ب زيـــادة ثقـــة الفرد ي أن الت

مــاعي جت، اعتمــادا على نظريــة التبــادل ااهتهودا تــ
Social Exchange Approach. 

اء على ما ســب تزام يتوقع الباحث أن يتأثر اال قوب
ظيمي الــــذي  ظيمي مــــدى إدراك اأفراد للــــدعم الت الت

ظمة معهم.  مارسه ام

 Achievement( دافعية اإنجاز لدى العاملين 6)

Motivation 

از من اموضــــــــــــوعات  يعد موضــــــــــــوع الدافعية لإ
ال جذبت اهتمام الباحث فأجريت العديد من القليلة 

ــــامس من  ــــذ العقــــد ا البحو، والتجــــارب حولــــه، وم
رى هدف  القرن العشــــــــــــــرين والدراســــــــــــــات والبحو، 
التوصل إ تفهم اموضوع إمكانية قياسه، وعلى الرغم 
ا كان له تأثر قليل ي تال الدراسات  من أن هذا اا

تبــــا علمــــاء العلوم الســــــــــــــيكولوجيــــة إا أنــــه جــــذب ان
ااجتمـــاعيـــة وكـــان لـــذلـــك تـــأثر كبر ي البحو، ال 

 (.1988رى ي هذا اجال )تركي، 
مثل الدافعية لدى اأفراد الرغبة  بذل أقصـــــــــــــى 
ظيمية على أن  هد لتحقيق اأهداف الت مســــتوى من ا
اجات لدى الفرد، وبالتا ابد  يشـــــــــــــبع ذلك بعض ا

ــاك جهــدا م ظيميــة يعمــل وأن يكون ه بــذوا وأهــدافــا  ت
قيقها   ,Lynn, 1969; Mukherjee)الفرد على 

هد (1965 ، وحاجات يســــــــــعى الفرد إشــــــــــباعها، فا
ــانبن  هــد  الكمييشــــــــــــــمــل ا وعي ويكون هــذا ا وال

اجات  ظمة، أما ا  -موجها ومتســــــــــــــقا مع أهداف ام

وانب لدى  قص  بعض ا وهى الشـــــــعور الداخلي بال
ل تــدفعــه للقيــام بعمــل مــا فيجــب أن تكون وا -الفرد 

هــــد  ظمــــة وبــــالتــــا فــــإن ا متســــــــــــــقــــة مع أهــــداف ام
ـــــــة  ظيمي ـــــــاجـــــــات موجهـــــــة لتحقيق اأهـــــــداف الت وا

(Stephen, 1993).  أن الدافعية للعمل تشــــــــــــــر إ
دما يؤدى بشــــــــكل  ابية لدى الفرد ع وجود مشــــــــاعر إ
و   يجيد، وأن الرضــــــا عن بيئة العمل ها أثر مباشــــــر مع

اي  على الدافعية الداخلية للعمل، فضـــــا عن أثرها اإ
ـــــة  ـــــدافعي وي على العاقـــــة بن نطـــــاق الوظيفـــــة وال امع
الداخلية للعمل. وتوصــــــــلت دراســــــــات قام ها كل من: 

(Daniel & Esser, 1980; Hirst, 1988)  إ
ــاز يعــد تــأثرا غر  أن تــأثر امكــافــنت على دافعيــة اإ

ر امهام ومدى ااســــــــــــــتقالية  مباشــــــــــــــرا،  حن تؤث
ديها لقدرات اأفراد،  أدائها، وصــــــــــــــعوبة اأهداف، و

ابيا ي دافعية اأفراد للعمل.  تأثرا إ
از يتوقع أن تتأثر دافعية اإ قو ضــــــــوء ما ســــــــب

ظيمي الــــذى يتــــأثر بــــدور  لــــدى العــــاملن بــــاالتزام الت
ظيمية  ظيمي )العدالة الت لوك ســـــ -محددات الدعم الت

 .Cook, J)دعم وتأكيد الذات(. -امشـــــــــاركة-القادة

et al., 1980; Steers & Branstein, 1976) 
 تعليق على اإطار النظري والدراسات السابقة:

ياحظ من ااستعراض السابق موضوع وحددات 
ظيمي والدراســـــــــــــات الســـــــــــــابقة ي هذا  إدراك الدعم الت
اجـال أن الـدراســــــــــــــات ي اموضــــــــــــــوعـات ذات العاقـة 
موذج امقرح للــــدراســـــــــــــــــة واحــــددة إدراك الــــدعم  بــــال
ها بالعدالة أو الدعم  ظيمي عديدة ســـواء ما يتعلق م الت

ـ اذ القرارات وكـذلـك دعم القيـادي أو امشــــــــــــــاركـة ي ا
ـــذات لـــدى العـــاملن، بـــاإضــــــــــــــــافـــة إ أن  ـــأكيـــد ال وت



 
 

ان   و اإنسانية -جة جامعة جا ع الع د  ف  (2٠١٥هـ )يوليو ١٤٣٦رمضان  2العدد  ٤اج
 
 

ي و ها ي............أددا إدراك الدعم التنيي  ث

از   ظيمي ودافعية اإ اولت االتزام الت الدراســـات ال ت
 & Meyerكثرة خـــاصــــــــــــــــة ي العقـــدين اأخرين )

Allen, 1997 اد عاقة (، إا أها قد ركزت على إ
ارتباطية بن عدد حدود من امتغرات وأملت دراســــــــــــــة 
متغرات أخرى قد يكون ها عاقة أكر، كما أن هذ 
الدراســــــات م تركز على دراســــــة العاقات الســــــببية بن 
ها  ظيمي بعضـــــــــها ببعض، وبي حددات إدراك الدعم الت
ظيمي،  ظيمي واالتزام الت وبن درجـــة إدراك الـــدعم الت
ــاز لــدى اأفراد. وإذا  وأخرا أثر ذلــك على دافعيــة اإ

ا لل ا انتقل ظيمي فإن دراســـــــــات ي تال إدراك الدعم الت
احظ قلة هذ الدراسات وندرها وخاصة الدراسات  س

ها.  العربية م
 ثامنا: نتائج البحث

اول نتائج الدراســــــــــــــة اميدانية  يقوم الباحث فيما يلي بت
اختبار مدى صـــــــحة فرضـــــــيات الدراســـــــة، وذلك على 

: حو التا  ال
لقة ولى من المسار المتعاأ ة( نتائج اختبار المرحل1)

 بمحددات إدراك الدعم التنظيمي:
يب الفرض اأول على أنـــه: تســــــــــــــهم عوامـــل العـــدالـــة 
ظيمية، وســلوك القادة مســاندة امرؤوســن، وامشــاركة  الت
ــــاذ القرارات، إ جــــانــــب دعم وتــــأكيــــد الــــذات  ي ا
ويــــا  ي إدراك العــــاملن للــــدعم  تتمعــــة إســــــــــــــهــــامــــا  مع

ظيمي، وقــ د م التعبر عن تلــك العاقــة ي صــــــــــــــورة الت
: حو التا دار خطية على ال  معادلة ا

X5= P51 X1+ P52X2+ P53X3+ P54X4+ 
P55X5+ e5. 

 حيث أن:
1X :العدالة التنظيمية. 
2X :سلوك القادة لمساندة المرؤوسين. 
3X :المشاركة في اتخاذ القرار. 
4X :دعم وتأكيد الذات لدى العاملين. 
5X :إدراك الدعم التنظيمي. 
P :معامل المسار بين كل متغير مستقل والمتغير التابع. 
5X:5e :الخطأ أو التباين غير المفسر في المتغير التابع. 

دول رقم  ليل البيانات يوضــــــــــــــح ا ومن خال 
ليـــل معـــامات اارتبـــاط حـــددات إدراك 2) ـــائج  ( نت

ة. ظيمي أفراد العي  الدعم الت

 (: معامات اارتباط البسيط واانحدار الجزئي، والجزئي المعياري لمحددات إدراك الدعم التنظيمي أفراد العينة1جدول )

 المتغيرات المستقلة الرمز
 الجزئى المعياري معامل اانحدار قيمة "ت" معامل اانحدار الجزئي معامل اارتباط البسيط الترتيب المتغير التابع: الدعم التنظيمي

1X ظيمية  اأول 0.38 **6.09 0.65 **0.72 العدالة الت
2X الثا 0.27 **4.20 0.48 *0.52  سلوك القادة 
3X الثالث 0.23 *1.98 0.47 *0.51  امشاركة 
4X 0.18 1.04 0.25 0.30 دعم وتأكيد الذات - 

 5e=  0.78      0.01** معنوية عند مستوى    11.3قيمة "ف" المحسوبة =  0.05معنوية عند مستوى  *  0.41معامل التحديد =  
دول رقم ) ( أن قيمة "ف" احســــــوبة 1يوضــــــح ا

ظيمي  لعاقة امتغرات امستقلة احددة إدراك الدعم الت
د مستوى 11.3تتمعة تساوي  ، وهي دالة إحصائيا  ع

ويا  0.01 ، ما يع أن هذ امتغرات تسهم إسهاما  مع

ظيمي ال تبـــذهـــا  هود الـــدعم الت ي إدراك العـــاملن 
 اههم.الشركات 

كما بلغت قيمة معامل التحديد لعاقة امتغرات 
، وهذا يع أن 0.41امســــــــــــــتقلة تتمعة بامتغر التابع 
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ف السكارنه  با  خ

من التبـــــاين ي إدراك  %41هـــــذ امتغرات تفســــــــــــــر 
ة البحث، وأن  ظيمي لدى أفراد عي العاملن للدعم الت

من التبــــاين ي امتغر التــــابع يرجع إ عوامــــل  59%
موذج.أخرى م يت  اوها ال

دول يتضــــــــــــــح أن متغر  ظر إ قيم "ت" با وبال
دعم وتأكيد الذات لدى العاملن م يســــــــــهم إســــــــــهاما  
ظيمي، كمــا أنــه م  ويــا  ي إدراك العــاملن للــدعم الت مع
ويـــا ، إذ أن دعم وتـــأكيـــد الـــذات  يرتبط بـــه ارتبـــاطـــا  مع
 ميرجع اعتقــاد العــاملن أنــه مقــدورهم تلبيــة احتيــاجــاه
ظم وعة بام ابية ي أدوار مت  ةعن طريق امشــــــــــــــاركة اإ

ها الدور الرمي وغر الرمي، الدور اأصـــــــــــلي والدور  م
ظيمي يســتدل  اإضــاي على أســاس أن إدراك الدعم الت
ظمـــــــة بتقـــــــدير تهودهم وفكرهم  ـــــــه على التزام ام م
ومشاركتهم، و ضوء معيار العاقة امتبادلة فإن اأفراد 

ظمـــــاهم يكونون أكثر التزامـــــا الـــــذي ن يـــــدركون دعم م
بدورهم الوظيفي العادي واإضــــــاي، وعلى العكس فإن 
ظمــــة  امؤشــــــــــــــرات ال تشــــــــــــــر إ أن عـــدم تقـــدير ام
مســامات اأفراد وفشــلها ي مكافأة اأداء امتزايد تقلل 

 (Lynch, et al., 1999)من إدراك الفرد التزاماته 
د  و إ أنه م  و هذا الصــــــــــــــدد يود الباحث أن ي
دراســــات قد تعرضــــت لشــــكل مباشــــر للعاقة بن دعم 
ظيمي، إا أن دراســــــــــة  وتأكيد الذات وإدراك الدعم الت

(Tharenon,1979)  قد خلصـــــــــــت إ وجود عاقة
وثيقة بن تأكيد الذات وشـــــكل العاقات بن الرؤســـــاء 

يفي. وذلــك بعكس والزماء ودرجــة ااســــــــــــــتقال الوظ
ويـــــا   امتغرات الثاثـــــة اأخرى ال ترتبط ارتبـــــاطـــــا  مع

ظيمي".  بامتغر التابع "إدراك الدعم الت
زئي امعياري يتضــــــــــــــح  دار ا ومراجعة معامل اا

ظيميــة هي اأكثر تــأثرا  ي إدراك الــدعم  أن العــدالــة الت
ظيمي يليها ي التأثر ســــــــــــــلوك القادة امدعم وام يد ؤ الت

اذ القرارات،  للمرؤوســـــــــن م يأي متغر امشـــــــــاركة ي ا
ويرجع ذلـــك من وجهـــة نظر البـــاحـــث إ أن العـــدالـــة 

يفاها الثاثة امرتبطة بالتوزيع واإ ظيمية بتصــ جراءات الت
اند معها ســـلوك القائد امســـ لوالتعامات غالبا ما يتفاع

صـــــــل عليه اموظف  للمرؤوســـــــن ذلك الذي يرتبط ما 
من عدالة ي اإجراءات  من  رجات وما يســــــــــتشــــــــــعر 

والتعــامات، ويتكــامــل مع كــل من العــدالــة والســــــــــــــلوك 
اذ القرارات.  امساند للرئيس درجة امشاركة ي ا

تائج مع ما توصـــــــــــل راســـــــــــة إليه د توتتفق تلك ال
(Weiss et al., 1999)  ال خلصــــت إ أن إدراك

ظيمية تؤثر ي العديد م ات الشخصية ن امتغر العدالة الت
ظيمية اهامة مثل ااســــــــــــــتجابات العاطفية لأفراد  والت
وأدائهم الفردي وســـــــــــلوكهم ي مكان العمل، كما تتفق 

تائج مع ما توصــــــل  ,Nickels)إليه دراســــــة  تتلك ال

et al., 1999)  وال أثبتت أن مشــــــــــاركة العاملن ي
مى درجــات  ــاعــة القرارات تزيــد من فعــاليتهم وت صــــــــــــــ

ظمات أن تتيح قدرا رضــــــــــــــ ب على ام ائهم، ومن م 
اميا من امشــــــــــــــاركة، هذا إ جانب الدعم القيادي  مت
ــد إ التــأييــد وااحرام و نفس الوقــت  الــذي يســــــــــــــت
معاملة اأفراد بعدالة وموضـــــــــــــوعية، كما أيدت أيضـــــــــــــا 

( تأثر امتغرات امتعلقة بالعدالة 2000دراســـــــــة )ريان، 
العمل على إدراك اأفراد للدعم ودرجة ااســــــــــتقال ي 

ظيمي.  الت
طوة تؤكد أن  ليل امســــــــار ي هذ ا وخاصــــــــة 
ويا  ي  امتغرات امســـتقلة ال تســـهم تتمعة إســـهاما  مع
ظيمي هي على الرتيــــــب العــــــدالـــــــة  إدراك الــــــدعم الت
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ي و ها ي............أددا إدراك الدعم التنيي  ث

ظيمية وســـلوك القائدة مســـاندة امرؤوســـن، وامشـــاركة  الت
اذ القرارات، ويو  ( نتائج 2ضـــــــــــــح الشـــــــــــــكل رقم )ي ا

ليل امسار. طوة اأو ي   ا

 

نموذج تحليل المسار للمتغيرات المستقلة المحددة إدراك الدعم التنظيم :(3شكل )

 
 

الثاااانياااة من المساااااااااااااار  ة( نتاااائج اختباااار المرحلااا2)
 المتعلقة بالعوامل المؤثرة على االتزام التنظيمي:

: فروض الدراســـــــــــــة على أنهيب الفرض الثا من 
ظيمية، وســلوك القادة مســاندة  تســهم عوامل العدالة الت
اذ القرارات، ودعم وتأكيد  امرؤوســــــــن وامشــــــــاركة ي ا
ويا   ظيمي تتمعة إســــــــهاما  مع الذات، وإدراك الدعم الت

ظيمي. قيق االتزام الت  ي 
دار خطية   وقد م وضع هذ العاقة ي صورة معادلة ا

 ا يلي:كم
X6 = P61 X1 + P62X2 + P63X3 + P64X4 + P65X5 

+ e6. 

 حيث:
6X :االتزام التنظيمي. 
6X :6e :التباين غير المفسر في المتغير. 

ــــدول رقم ) ليــــل معــــامات 3وا ( يوضــــــــــــــح نتــــائج 
ظيمي أفراد  ـــــدار حـــــددات االتزام الت اارتبـــــاط واا

ة.  العي

  

ظيمي  إدراك الدعم الت
5X 

ظيمية  العدالة الت
)1X( 

 سلوك القادة

 امرؤوسن

2)X( 

اذ  امشاركة ي ا
 القرارات

3)X( 

 دعم وتأكيد الذات

 لدى العاملن

4X 

0.38 

0.27 

0.23 

0.785= ==e 
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ف السكارنه  با  خ

 (: معامات اارتباط البسيط واانحدار الجزئي والجزئي المعياري لمحددات التزام التنظيمي أفراد العينة.2جدول )

 المتغيرات المستقلة الرمز

 المتغير التابع: االتزام التنظيمي

معامل اارتباط  الترتيب
 البسيط

 معامل اانحدار
 الجزئي

 قيمة "ت"
معامل اانحدار 
 الجزئي المعياري

1X ظيمية  الثا 0.36 **3.11 0.55 **0.73 العدالة الت

2X الرابع 0.29 **2.55 0.49 **0.32 سلوك القادة 

3X الثالث 32 **2.75 0.51 **0.35 امشاركة 

4X امس 0.18 *1.72 0.13 **0.11 دعم وتأكيد الذات  ا

5X  ظيميإدراك  اأول 0.42 **3.71 0.65 **0.39 الدعم الت

 6e=  0.65    0.01** معنوية عند مستوى   ** 11.68قيمة "ف" المحسوبة =    0.05* معنوية عند مستوى    0.57معامل التحديد = 
 

ــــدول رقم ) ( أن قيمــــة "ف" 2ويتضــــــــــــــح من ا
زام امتغرات امســــــــــــــتقلة تتمعة باالتاحســــــــــــــوبة لعاقة 
ظيمي قد بلغت  د  11.68الت وهي دالة إحصـــــــــــــائيا  ع

لة امتغرات امســتق ما يشــر إ أن هذ 0.01مســتوى 
ظيمي قيق االتزام الت ويا  ي   تسهم تتمعة إسهاما  مع
اأمر الــــذي يبن صــــــــــــــحــــة الفرض الثــــا من فروض 

 الدراسة.
ات التحديد لعاقة امتغر  ولقد بلغت قيمة معامل

مع أن هــذ  0.57امســــــــــــــتقلــة تتمعــة بــامتغر التــابع 
ظيمي،  %57امتغرات تفســر  من التباين ي االتزام الت
ــــا فــــإن  ــــالت ــــاين ي امتغر ترجع إ  %43وب من التب

موذج، وهذا يتطلب البحث  اوها ال عوامل أخرى م يت
 مل التحديد.عن متغرات إضافية ترفع قيمة معا

ظرة الفاحصــــــــــــــة لكل من قيم "ت" ومعامل  وبال
زئي امعيـــــاري يتضــــــــــــــح أن ميع امتغرات  ـــــدار ا اا

كل على حد   -امســــــــــــــتقلة عدا دعم وتأكيد الذات 
ظيمي، وبالتا م قيق االتزام الت ويا  ي  كن تســـهم مع

: إدراك  حو التا ترتيبها حســـــــــــــب درجة تأثرها على ال
اذ الدعم الت ظيمية، امشــــــــــــــاركة ي ا ظيمي، العدالة الت

القرارات، ســلوك القادة مســاندة امرؤوســن. وقد أكدت 
معظم الدراســــات الســــابقة ي هذا الصــــدد على العاقة 
ظيمي واالتزام  ــــابيــــة الوثيقــــة بن إدراك الــــدعم الت اإ

ظيمي، فتلك دراســــــــــــة   (Setton et al., 1996)الت
ترى أن الفرد يبــدى التزامــا ( 2000ودراســـــــــــــــة )ريــان، 

هد وفكر ووائه  ظيميا يفرز ي شـــــــــــكل تكريســـــــــــا  ت
ظيمي الـــذي  ـــدمـــا يزدادا إدراكـــه للـــدعم الت ظمـــة ع للم

ظمه معه. كما يعتقد   Eisenberger, et)مارســـه ام

al., 1986)  أن امســــــــــــتويات امرتفعة من إدراك الدعم
ظيمي إعادة مك لق االتزام الت ظيمي  ظمة، االت فأة ام

ظيمي بــــالثقــــة ال تقوم  عاوة على ارتبــــاط الــــدعم الت
از التزاماها التبادلية. ظمة من خاها بإ  ام

 (Meyer & Allen, 1997)وخلصت دراسة 
ــاك ثا، فئــات رئيســـــــــــــــه من خرات العمــل  إ أن ه
ــــة من أجور ومكــــافــــنت،  ظيمي حــــه الت ــــل فيمــــا م تتمث

اك عاقة وعدالة اإجراءات، ودعم ام شـــــــــــــرفن، وأن ه
. ظيمي الوجدا ها وبن االتزام الت ابية تربط بي كما   ا

  (Rhoades et al., 2001)تــــــــــــــــــــــــــرى
أن إدراك الدعم  (Eisenberger, et al., 2001)و
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ي و ها ي............أددا إدراك الدعم التنيي  ث

ظيمي ســـــــــــــوف يزيد من قيمة االتزام الوجدا لدى  الت
و العمــل  ــايــة  اأفراد مــا يــدفعهم لتوجيــه الرعــايــة والع

ظمــــة وتفعيــــل عضــــــــــــــويتهم هــــا على  قيق رفــــاهيــــة ام
 وااندماج ها وتدعيم اارتباط العاطفي ها.

طوة تؤكد أن امتغرات  ليل امســـار ي هذ ا وخاصـــة 

ويا  ي إدراك  امســـــــــتقلة ال تســـــــــهم تتمعة إســـــــــهاما  مع
ظيمي هي على الرتيـــــــب  ـــــــدعم الـــــــدعم الت إدراك ال

ظيمية،  ظيمي، العدالة الت اذ االت لقرارات، امشاركة ي ا
، ويوضـــح الشـــكل رقم ســـلوك القادة مســـاندة امرؤوســـن

ليل امسار.3) طوة الثانية ي   ( نتائج ا
 (: نموذج تحليل المسار للمتغيرات المستقلة المحددة إدراك الدعم التنظيمي والمؤثرة في االتزام التنظيمي3شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمحددات دافعية اإنجاز لدى أفراد العينة معامات اارتباط البسيط واانحدار الجزئي والجزئي المعياري: (3جدول )

 المتغيرات المستقلة الرمز

 المتغير التابع: دافعية اإنجاز لدى العاملين

معامل اارتباط  الترتيب
 البسيط

معامل اانحدار 
 الجزئي

 قيمة "ت"
اانحدار معامل 

 الجزئي المعياري

1X ظيمية  الثالث 0.27 **6.80 0.35 0.37 العدالة الت

2X امس 0.18 **3.88 0.26 0.34 سلوك القادة  ا

3X الرابع 0.21 **4.27 0.34 0.46 امشاركة 

4X السادس 0.13 *1.92 0.20 0.31 دعم وتأكيد الذات 

5X ظيمي  اأول 0.37 **11.25 0.49 0.58 إدراك الدعم الت

6X ظيمي  الثا 0.31 **9.09 0.39 0.49 االتزام الت

  e= 0.587     0.01** معنوية عند مستوى     10.18قيمة "ف" المحسوبة =     0.05* معنوية عند مستوى    0.64معامل التحديد = 

ظيمي  إدراك الدعم الت
5X 

ظيمية  العدالة الت

1X 

 

سلوك القادة امرؤوسن 
2X 

 
 

 امشاركة ي

اذ القرارات  ا

3X 

 

0.29 

0.27 

0.36 

0.656=e 
 

 دعم وتأكيد الذات

 لدى العاملن

4X 

ظيمي  االتزام الت

6X 

0.785=e 
 

0.38 

0.23 
0.32 

0.42 

0.18 
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ف السكارنه  با  خ

ــــدول رقم ) ( أن قيمــــة "ف" 3ويتضــــــــــــــح من ا
دول التاب ع احســوبة لعاقة امتغرات امســتقلة الواردة با

از لدى العاملن بلغت  وهي دالة  10.18دافعية اإ
د مســــــــتوى  ما يشــــــــر إ أن هذ  0.01إحصــــــــائيا  ع

ويا  ي  امتغرات امســــــــــتقلة تســــــــــهم تتمعة إســــــــــهاما  مع
از لدى العاملن اأمر الذي يثبت صــــــــــــــحة  دافعية اإ

 ثالث من فروض الدراسة.الفرض ال
، وهــذا 0.64ولقــد بلغــت قيمــة معــامــل التحــديــد 

و  دول تفســــــــر  يع أن امتغرات امســــــــتقلة الواردة با
ـاز لـدى  0.64 قيق دافعيـة اإ من التبـاين ي درجـة 

از ترجع  %36العاملن وأن  من التباين ي دافعية اإ
موذج ام كمــا   قرحإ عوامــل أخرى م يرد ذكرهــا ي ال

وي لكل  دول اإســـــــــهام امع تثبت قيم "ت" الواردة با
متغر من امتغرات امســــــــــــــتقلــــة على حــــدة ي دافعيــــة 
ــاز، ومكن ترتيــب هــذ امتغرات حســـــــــــــــب أميــة  اإ
ز  دار ا ئي تأثرها ي امتغر التابع وفقا  لقيم معامل اا

 امعياري كما يلي:
 .ظيمي  االتزام الت
 ظيمي. إدراك الدعم  الت
 .ظيمية  العدالة الت
 .اذ القرارات  امشاركة ي ا

 .سلوك القادة مساندة امرؤوسن 
 .دعم وتأكيد الذات لدى العاملن 

تـــل أولويـــة  ظيمي  وياحظ أن إدراك الـــدعم الت
ــــاز لــــدى اأفراد، ويليــــه متغر  تــــأثر على دافعيــــة اإ

ظيمي ويرجع ذلــك وفقــا  لرؤيــة البــ حــث إ ااالتزام الت
ظمة  أمية إدراك العاملن للدعم والتأييد الذي تقدمة ام
وي يشـــــمل ي طياته  هم ســـــواء ي شـــــكل مادي أو مع
العديد من العوامل وامتغرات ال أثرت بشــــكل مباشــــر 
موذج امقرح أو تلك  وغر مباشــــــر ســــــواء ما درســــــها ال
از عكس على زيادة دافعيتهم لإ  .ال م يشملها ما ي

ويؤيد ذلك ما خلصـــــــــت إلية دراســـــــــة )عبد الســـــــــميع، 
ظيمي امدرك 2002 ( حيث توصــلت إ أن الدعم الت

 يعتر متغرا وســـيطا يتأثر مجموعة من امتغرات كما أنه
ظيمي  يؤثر ي العــديــد من امتغرات، فــإدراك الــدعم الت
يعــد متغرا وســــــــــــــيطــا يربط بن متغرات عــدالــة التوزيع 

ات ورضـــــا الفرد عن اتصـــــاله برئيســـــه من وعدالة اإجراء
 ناحية وبن االتزام الوجدا من ناحية أخرى.

تائج ال تعكس موذج 4ويوضـــــــح الشـــــــكل ) ( ال
ظيمي وتأثر  ليل امســــــــــــــار حددات إدراك الدعم الت

از لدى العاملن.  على دافعية اإ
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ي و ها ي............أددا إدراك الدعم التنيي  ث

 تحليل المسار أثر محددات إدراك الدعم التنظيمي على دافعية اإنجاز بتوسيط االتزام التنظيمي (: نموذج4شكل )

 
 

 تاسعا: النتائج والتوصيات
الية مع ما توصـــــــــلت إليه بعض  تتفق الدراســـــــــة ا
ليل إدراك  الدراســـــــات الســـــــابقة ال قامت بدراســـــــة و
ظيمي وعاقتـــــــه ببعض العوامـــــــل  اأفراد للـــــــدعم الت
اهات اأفراد وقيمتهم وســــــــلوكهم  وامتغرات اموقفية وا

ـــــــم ) ـــــــظـــــــي ـــــــ ـــــــت  ;Wayne et al., 1997داخـــــــل ال

Moorman et al., 1998; Eisenberger, et 
al., 2001; Rhodes, et al., 2001)  حـــــــيـــــــث

اهتمت بعض هذ الدراســــــــــات بتوســــــــــيط إدراك الدعم 
ظيميــة ودعم  ظيمي بن بعض امتغرات كــالعــدالــة الت الت
ظيم من  اذ القرارات ومكافأة الت امشــــــــــــــرفن والقادة وا
ظيميـــــة واالتزام  ـــــة الت نـــــاحيـــــة، وأثر ذلـــــك على امواط

ظيمي من ناحية أخرى.  الت
الية فقد أضـــــــــــــافت متغرات أخرى م  أما الدراســـــــــــــة ا
ترها الدراســــــات الســــــابقة تلك امتعلقة بدعم وتأكيد 
ــاز لــدى العــاملن   الــذات لــدى العــاملن، ودافعيــة اإ
ظيمي  ظيمي واالتزام الت كمغر يتــأثر بــإدراك الــدعم الت

لص الباحث من  بشــــــكل ســــــب   صــــــورة مســــــار. و
ليل امسا قاط التالية:نتائج   ر  دراسته إ ال

ثبتت صـــــــــــحة الفروض الثاثة للبحث، حيث دلت  -1
وية معامات التحديد  قيمة "ف" احســــوبة على مع
موذج وهذا يؤكد  امتعلقة بالعاقات امفرضـــــــــة ي ال
موذج الســـبي امقرح ي تفســـر  صـــدق وصـــاحية ال
العاقــــــات بن امتغرات ال اشــــــــــــــتملــــــت عليهــــــا 

 

ظيمية  العدالة الت
1X 

سلوك القادة 
 2Xامرؤوسن 

 

 

اذ  امشاركة ي ا
 3Xالقرارات 

 

دعم وتأكيد 
الذات لدى 

 4Xالعاملن 

إدراك الدعم 
ظيمي   5Xالت

ظيمي  االتزام الت
6X 

از لدى  دافعية اإ
 7Xالعاملن 

0.78  =5e 0.65  =6e 0.58  =7e 
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ف السكارنه  با  خ

ديد طبيعة هذ العاقات من حيث الدراســــــــــــــ ة، و
اهها.  شدها وا

أن امتغرات امســــتقلة تؤثر ي كل مرحلة من مراحل  -2
التحليــل على امتغر التــابع هــذ امرحلــة وذلــك فيمــا 
عــدا دعم وتــأكيــد الــذات لــدى العــاملن فلم يظهر 
ظيمي،  تأثر ي امرحلة اأو على إدراك الدعم الت

ـــ ـــا  على االتزام هـــذا ي حن ب وي ـــأثر مع دا هـــذا الت
از لدى العاملن. ظيمي، وكذلك دافعية اإ  الت

تزايد قيمة معامل التحديد باانتقال من مرحلة إ  -3
أخرى من مراحل امســــار، حيث كانت قيمتها على 

وهـــذا يع تزايـــد  0.64، 0.57، 0.41الرتيـــب 
قيمــة معــامــل التحــديــد بــإضـــــــــــــــافــة متغر جــديــد إ 

 0.64تغرات السابقة، ورغم أن أقصى قيمة هي ام
ي مرحلة امســـــــــار اأخرة اأمر الذي يدل على أن 

من التباين ي  0.64امتغرات امســــــــــــــتقلة تفســــــــــــــر 
ــاز، إا أن البــاحــث يعتقــد أهــا مقبولــة  دافعيــة اإ
 ومرضية ي تال البحو، والدراسات ااجتماعية.

ويـــا  ُ  -4 ـــاز قـــد تـــأثرت مع ات بـــامتغر  أن دافعيـــة اإ
حو  موذج على ال الســــــــــــتة الســــــــــــابقة، وال رتبها ال
ظيمي،  ظيمي، االتزام الت : إدراك الــــدعم الت التــــا
اذ القرار، ســـــــلوك  ظيمية، امشـــــــاركة ي ا العدالة الت
القادة مسـاندة امرؤوسـن، ودعم تأكيد الذات لدى 

 العاملن.
ظيمية ال أن امسار الذي يشتمل على متغرات: العدالة -5 ت

ظيمي  - ظيمي  -إدراك الدعم الت دافعيـة  -االتزام الت
از هو أكثر امســـــــــــارات أمية ي التأثر على دافعية  اإ
مل أعلى  از لدى العاملن حيث أن هذا امســـار  اإ
دار جزئي معياري مقارنة بباقي امســــــــــارات  معدات ا

موذج.  داخل ال

 :اوصي بما يلي وفى ضوء نتائج الدراسة السابقة
ضـــــرورة ااســـــتفادة من امتغرات امســـــتقلة ال مثل  -1

ظيمي،  اصــــــــــــــر قوة كمحددات إدراك الدعم الت ع
مى من  ورســـــــــم الرامج والســـــــــياســـــــــات ال تزيد وت
إدراك العاملن للدعم والتأييد الذي مارسه الشركات 

 ال يعملون ها.
مية إدراك  –2 دعم الوضـــــــــع القواعد ال تســـــــــهم ي ت

ظيمي بدرجة أكر من خال:  الت

مية  -أ زيادة ااهتمام بســـياســـات اموارد البشـــرية وت
 العاقات اإنسانية.

ــاذ  –ب تشــــــــــــــجيع عمليــة مشـــــــــــــــاركــة اأفراد ي ا
اســــــــــــــب  القرارات وتقدم امقرحات واأخذ بام

ها وإعان ذلك للعاملن بالشركة.  م
ميــــة القــــ –ج  دراتااهتمــــام برامج التــــدريــــب وت

وامهارات للعاملن بالشــــــــــركة والعمل من خاها 
ظيمي والتأكيد على أبعاد  مية الوعي الت على ت

 .ااجتماعينظرية التبادل 
رى العدالة واموضـــــــوعية ي التعامل مع اأفراد  –د

ســــــــــــــواء ي اأجور وامكــافــنت امــاديــة أو امزايــا 
وية. دمات ااجتماعية وامع  وا

دات اإداريــة بــأمــاط تصــــــــــــــرفهـا إســــــــــــــهــام القيــا -ه
اي مع مرؤوسيهم باعتبارهم حجر  وسلوكها اإ
اأســـــــــــــــاس ي إدراك العــاملن للكثر من أبعــاد 

ظيمي.  الدعم الت
ــــــة على اأفراد  -و ــــــاء الوظيفي مراعــــــاة توزيع اأعب

اســــــب، وإعام اأفراد ما هو  بشــــــكل عادل وم
هم، وتدعيم ثقافة االتزام لديهم.  مطلوب م

اء العاقات فيما بن امســــــــئولن واأفراد على  -ز ب
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الثقة والصـــــــــراحة وإتاحة الفرصـــــــــة لاتصـــــــــاات 
الرميــة وغر الرميــة مــا يزيــد من تفــاعــل اأفراد، 

 ودفعهم للعمل واإنتاجية.
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The Determinants Of Organizational Support Perception and 

Its Impact In the Achievement Motivation. 

“An Empirical Study at the Jordanian Industrial Companies” 
 

B. Al-Sakarneh 
Business administration department, faculty of financial and 

administration science, Alesraa university-Jordan. 

 
Abstract 

The role of cognitive organization come together to raise achievement among 
business organizations in the present time and the ability to adapt Global factors 
and the complex interlocking and local variables. The importance of this study  
comes from the importance of  realization of the organizational and human re-
sources  where the workers can not  participate constructively in achieving the 
organization's goals without feeling the support of the organization to them so 
that they can exchange for their support for her using do their best to achieve 
their goals. To achieve the objectives of this study questionnaire was developed 
and distributed to seven industrial companies in Jordan, which have been se-
lected according to the size standard. For the purpose of statistical analysis a 
descriptive statistics methods and style coefficient, simple regression and corre-
lation were used. The study found the following results: 
1- The achievement motivation may have been affected morally previous six 

variables, which arranged the model as follows: awareness of organizational 
support, organizational commitment, organizational justice, participation in 
decision-making, the behavior of the leaders in support of subordinates, and 
to support the self-assertion Workers. 

2. The path which includes variables: organizational justice - recognize organi-
zational support - organizational commitment - achievement motivation is 
tracks more important in influencing the achievement motivation among 
workers as this path holds the highest partial regression rates standard com-
pared to other tracks within the form.  
The study concluded the following recommendations: 
a. The need to take advantage of the independent variables that represent the 

elements of strength delimiters to realize organizational support, and draw-
ing programs and policies that increase and develop the perception of 
workers for the support  practiced by companies in which they work. 

b- Construct rules that contribute to the perception organizational support 
greater development through the development of: 
- Increased attention to the policies of human resources and the develop-

ment of human relations. 
- Encourage the participation of individuals in the process of decision-

making and making proposals and taking the suitable and announce it 
to employees of the company.   

 
Keywords: Organizational support Perception, Achievement motivation, Or-

ganizational justice, Organizational commitment, Jordanian indus-
trial companies. 
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من اجايوهيثم حامد امصارو    أمد عبدال

ونية ك ي العقود االكت  ماية امست 
بية السعودية" كة الع ة ام ية ي أني ي  "دراسة ح

 

 2أحمد عبدالرحمن المجالي -1هيثم حامد المصاروة
  1.العزيز عبد الملك جامعة -اأعمال كلية-القانون قسم

 2.طيبة جامعة-الحقوق كلية
 

Q 
اضر إ تعدد وكثرة امخاطر احيطة بامستهلكن، هم إ أدى شيوع وانتشار التعامات االكرونية ي العصر ا ذ يبدو الواحد م

ة، وهو ما أفضتر  كم الواقع وي كثر  قيق مصا  ىمن اأحيان على إبرام العديد من العقود االكرونية بغية تلبية حاجاته و
ة، وذلك إما بالتخفيف من حقوقه بدور إ امات امرتبة على بزيادة االتز  أو إمكانية فرض شروط تعاقدية قد ا تصب ي صا
ته وتافيه من خال سّن بعض اأحكام اأمر الذي كان امشرع قد سعى إ عاتقه. بصفة عامة،  امتعلقة  ماية امستهلك معا
صوص، غر من خال تطبيق بعض اأحكام امتعلقة بالتعامات االكرونية أيضا   قد يتحقق وهو ما هذ  أن على وجه ا

صوص ما زالت تتخللها بعض العيوب والثغرات ال قد تفضي إ ك ي العقود االكرونية، ماية امتاحة للمستهلتضييق نطاق ا ال
ع الوسائل والسبل التشريعية الازمة مد نطاق وهو ما اقتضى ماية للمستهلك ي هذ العقود البحث عن أ  .ا

 

، التعامات االكرونية.المفتاحية الكلمات  : امستهلك، عقود ااستهاك، العقد االكرو
 

A 
تل العقود االكرونية أمية بالغة ي العصر 
اضر، فقد أصبحت التعامات من خاها أكثر وقوعا  ا

انتشار وأضحت عملية إحال هذ العقود حل وأوسع 
ري بوترة متسارعة ومتزايدة يوما بع د العقود التقليدية 

يوما، ولعل ذلك ما ياحظ على وجه جلي ي ملة 
ريها امستهلكن لتلبية حاجاهم من السل ع العقود ال 

دمات، فقد بات التعاقد االكرو على تلك السلع  وا
ق دمات  ق مزايا عديدة لكا طري العقد، فهو على وا

هد والوقت وامال  أن .غر اأقل يوفر هما قدرا من ا
ترك مهور امستهلكن يتعاقدون بالطرق االكرونية قد 
مل ي طياته خطورة على حقوقهم واالتزامات امرتبة 
عليهم موجب هذ العقود، فقد يكونون عرضة للتحايل 

ون السلع  والغش والغن، ليس أهم ا يرون أو يعاي

دمات ال يتعاقدون عليها فحسب، بل وانعدام  وا
هم وبن من يتعاقدون معه من أشخاص  التوازن بي
"امزودين"، إذ متلك هؤاء امزودون من اأساليب 
هم من جذب امستهلكن وفرض  والوسائل ما مك

ااقتصادي  زشروط التعاقد ال يشاؤون، كل بفضل امرك
والقانو الذي يتمتعون به ي مواجهة امستهلك الذي 
يصعب مقارنة مركز غالبا بواحد من امزودين. ومع 
ذلك، فقد يشر البعض إ وجود ملة من اأنظمة 
ماية امستهلك ي امملكة العربية  واللوائح امسخرة 

ظام مكافحة الغش التجاري لعام  هـ 1404السعودية ك
 ام اهيئة العربية السعودية للمواصفات وامقاييس لعامنظو 

هـ، كما قد يشر البعض اآخر إ وجود أنظمة 1392
ظيم العاقات والعقود  حديثة صدرت مؤخرا لت
ديدا نظام التعامات االكرونية  االكرونية ونقصد 

 halmasarweh@gmail.com :البريد االكتروني( )  -ردمد: 
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ونية ك ي العقود االكت  ........."دراسة  ماية امست 

 
فيذية، غر أن التساؤل 1428لعام  هـ وائحته الت

ا قد  يدور حول مدى انطباق هذ اأنظمة امطروح ه
كم العاقة بن امستهلك من جهة وامزود  وماءمتها 
ظيم  من جهة أخرى، فهل تكفي هذ التشريعات لت
ها من  جم ع العقود االكرونية امرمة بن الطرفن وما ي
حقوق والتزامات؟ وإذا كان امستهلك ا يرى حل العقد 

 يه وي حالة من حاات انعدامأو الشيء الذي يتعاقد عل
ه وبن امزود، فإن التساؤل يثار أيضا عن مدى  التوازن بي
ماية لدرء  ما توفر هذ التشريعات للمستهلك من ا
امة عن التعاقد مثل هذ الوسائل؟  وإذا   امخاطر ال
كانت الشريعة اإسامية تعد امصدر الرمي للتشريع ي 

ظام القانو السعود ي، فإن التساؤل من جهة أخرى ال
ماية ال توفرها أحكام الشريعة  قد يطرح عن ماهية ا

 اإسامية للمستهلك ي هذ العقود امستحدثة؟
ه من خال هذ  هذا حاول اإجابة ع ما س

تطرق للحماية ال توفرها التشريعات  الدراسة، إذ س
ها للبيانات االكرونية ال يستطيع امستهلك من خا

ماية ال  تطرق أوجه ا إبرام العقود االكرونية، كما س
توفرها الشريعة اإسامية للمستهلكن بواصفها مثل 
اات ال  القواعد العامة الواجب التطبيق ي سائر ا
صوص الواردة ي اأنظمة  يتعذر فيها تطبيق أحكام ال
ا قبل ذلك إيض سن ب افذة، غر أنه  ح ا واللوائح ال

ماية القانونية للمستهلك ي العقود  مفهوم ومررات ا
 االكرونية.

ا أوجه ماية امستهلك ي العقود  اء عليه، فإن دراست وب
 االكرونية ستكون من خال التقسيم اآي:  

                                                 
" للدالة على امســــــتهلك ي العقود االكرونية، فوصــــــف-1 الكرو الذي ا يرى البعض عدم دقة تســــــمية "امســــــتهلك االكرو

يطلق ي هذا امقام هو وصف للعقد امرم بن الطرفن، وليس وصفا للمستهلك الذي هو عادة شخص طبيعي أو اعتباري، إذ ا 
.  يوجد شخص الكرو

المبحث اأول: مفهوم الحماية القانونية المستهلك 
 في العقود االكترونية.
 البيانات االكترونية.المبحث الثاني: حماية 

المبحث الثالث: الحماية التي توفرها القواعد العامة 
 للمستهلك في العقود االكترونية.
 المبحث اأول

مفهوم الحماية القانونية المستهلك في العقود 
 االكترونية

ماية القانونية للمستهلك ي العقود  تتمثل ا
 " ةاالكرونية "امستهلك االكرو ة  ،)عباب بدون س

ي ملة الوسائل واإجراءات والضوابط ال  (1)نشر(
 يوفرها امشرع بوساطة التشريعات امختلفة بشأن التعاقد
صول  دمات ال يرغب امستهلك ي ا على السلع وا

 عليها إذا ما كان التعاقد يتم بالطرق االكرونية.
إذ يتصور وجود وسائل وإجراءات وضوابط قانونية 
ماية امستهلك االكرو وي امراحل امختلف ة  تلفة 

ال مر ها التعاقد، أي سواء كان ذلك ي امراحل 
 السابقة على التعاقد أو امعاصرة أو تلك الاحقة له.
ماية القانونية  لذلك فإن التعرف على مضمون ا
ديد مفهوم  وع من العقود يتطلب  للمستهلك ي هذا ال

ك وما يرمه من عقود الكرونية، إضافة إ امستهل
الوقوف على اموجبات وامؤيدات ال تقضي  ماية 

وع من العقود. ا عل امستهلك ي مثل هذا ال يه فأن وب
ماية القانونية للمستهلك مكن توزيعها  دراسة مفهوم ا

 على امطالب اآتية:
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المطلب اأول: مفهوم المستهلك في العقود 
 رونية.االكت

المطلب الثاني: مبررات حماية المستهلك في العقود 
 االكترونية.

المطلب الثالث: اأحكام المتعلقة بحماية 
 المستهلك في العقود االكترونية.
 المطلب اأول

 مفهوم المستهلك في العقود االكترونية
يثر مصطلح امستهلك ي العقود االكرونية 

ا امدلول القانو له، وهو مالكثر من التساؤات حول 
يصعب إدراكه دون التعرف على معا "امستهلك" من 

قد و  جهة، ومع "العقود االكرونية" من جهة أخرى.
اهان ي تعريف امستهلك  ظور، دظهر ا ون )ابن م

ة نشر( دي، من الوجهة القانونية  (1)س ، م(2010)ش
فقا لك و إذ يعرف امسته احدما ضيق والثا واسع.

ا الضيق بأنه: "شخص يتصرف لتحقيق أغراض  لا
 " . م(2002)القيسي، ا تدخل ضمن نشاطه امه

فامستهلك وفقا هذا امفهوم يرم عقدا مع أشخاص من 
أرباب امهن والتجارة من متلكون معلومات ودراية كبرة 

دمات بوري،  بتلك السلع وا ا  .م(2002)ا أما اا
الواسع فيعرف امستهلك بأنه: الشخص الذي يقوم 
بإبرام تصرفات قانونية للحصول على سلعة أو خدمة 
اجاته ااستهاكية الشخصية والعائلية  إشباعا 

                                                 
... واستهل-1 ي كذا  كااستهاك لغة مع اإنفاق واإجهاد. جاء ي امعجم حول كلمة استهلك: "استهلك امال: أنفقه وأنفد

 إذا جهد نفسه...". 
صــــل بواســــطة التعاقد بالوســــائل االكرونية، على ســــلعة أو -2 يذهب البعض إ تعريف امســــتهلك االكرو كاآي: "كل من 

ا الضــيق  اجاته الشــخصــية أو حاجات اآخرين"، وعلى خاف ذلك ميل البعض إ اا خدمة مقابل أو دون مقابل إشــباعا  
". ي تع ، إذ عرفه بأنه: "كل طبيعي يرم عقدا عن بعد ا يدخل ي نشاطه امه  ريف امستهلك االكرو

ا  .ه(1402)موسى،  م(1998)ارسان،  واا
معيات  اأخر هو ما ميل إليه ي الوقت الراهن ا

اصة  ما ظمات ا فة، ية امستهلك ي الدول امختلوام
ففي امملكة العربية السعودية مثا  تعرف امادة اأو 

ظيم معية ماية امستهلك لعام   ه1429من ت
امستهلك بأنه: "كل شخص ذي صفة طبيعية أو 
صل على سلعة أو خدمة مقابل أو دون مقابل  اعتبارية 

اجاته الشخصية أو حاجات اآخري د  ن".إشباعا  
و امساواة بن امستهلكن،  أن التعريف اأخر يتجه 
سواء أكانوا من اأشخاص الطبيعين أو ااعتبارين. 
وبصفة عامة، ناحظ من خال التعريفات السابقة أها 

ها،  م ميز بن امستهلكن  سب الطريقة ال يتعاقدون
ا قد يكون من تعا د قأي أن امقصود بامستهلك ه

بالطرق التقليدية أو من تعاقد بواسطة الوسائل 
االكرونية أو ما يسمى بامستهلك ي العقود 
االكرونية، إذ يقصد بالعقود اإلكرونية ي هذا السياق 
اب بالقبول على شبكة دولي ة تلك ال يتاقى فيه اإ

مفتوحة لاتصال عن بعد بفضل التفاعل بن اموجب 
وهذا يع أنه يتصور أن يتم  .م(2003هد، )تاوالقابل 

إبرام هذا العقد عن طريق امواقع التجارية بشبكة 
ليل، )أبو ال اانرنت أو عن طريق الريد االكرو

وبعبارة أخرى نستطيع القول بأن امستهلك  .م(2002
" امهداوي، ) ي العقود االكرونية "امستهلك االكرو

ة، بد م(2010 ة نشر()عباب : هو الشخص (2)ون س
ة الذي يقوم بإبرام التصرفات القانونية بالوسائل االكروني
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اجاته   للحصول على سلع أو خدمات إشباعا 
أن يقصد إعادة بيع او  من دونأو العائلية و الشخصية 

دمات  ,GHESTIN)تسويق تلك السلع أو ا

إذ يدخل ي مفهوم العقود ال يرمها . (1988
امستهلك االكرو العقود كافة مثله كمثل امستهلك 
ار  بالطرق التقليدية، وإن كانت عقود البيع واإ
دمات امصرفية هي اأكثر انتشارا   صول على ا وا

احية العملية. وإذا كان امستهلك  وذيوعا  من ال
االكرو هو احد طري العقد، فإن الطرف الذي يقابله 

، وهو (1)م(2009)حمود،  امزودهو من يسمى ب
الشخص الذي يقوم بإبرام التصرفات القانونية بالوسائل 
دمة ال  االكرونية آخذا على عاتقه تقدم السلعة أو ا

. ل شخص ك  لذلك ليس تاجها للمستهلك االكرو
رم يرم عقدا  الكرونيا  يعتر مستهلكا  الكرونيا  فقد ب

نيا  من اجل شراء سلعة او خدمة عقدا  الكرو  أحدهم
جل استهاكها بل من أجل إعادة بيعها ألكن ليس من 

الة ا يعتر هذا الشخص  أو تسويقها ففي هذ ا
ب مايته.    مستهلكا  الكرونيا  

أما حل التعاقد بن امستهلك االكرو وامزود 
فيتمثل ي إي سلعة أو خدمة يتم تقدمها إشباعا  

ا (2)اجات امستهلك االكرو ، إذ يقصد بالسلعة ه
تج الذي يتم تقدمه للمستهلك االكرو أيا كان  ام
تج. إذ يستوي ي ذلك أن يكون  شكل أو نوع هذا ام

اعيا تج ص ، ومن (3)أو نباتيا  أو حيوانيا  أو غر ذلك ام

                                                 
ته على سب يعرف امزود بأنه الشخص الطبيعي أو-1  بحتحقيق الر يل ااحراف وسعيا لااعتباري الذي يعمل من أجل حاجات مه
ظيم معية ماية امســتهل-2 دمة كاآي: "كل عمل تقدمه أي جهة للمســتهلك، ســواء كان بأجر أو تعرف امادة اأو من ت ك ا

 جر".أدون 
ويلي، ما ي ذلك -3 اعي أو نباي أو حيوا أو  تج صـ ظيم معية ماية امسـتهلك السـلعة بأها: "كل م تعرف امادة اأو من ت

تج". اصر اأولية للمواد وامكونات الداخلة ي ام  الع
اك لقد -4 رب العامية الثانية، ففي ذلك العصـــــــر كانت ه حظيت ماية امســـــــتهلك بأمية كبرة ي الدول اأوربية، اســـــــيما بعد ا

تجات ال يستخدمها اأشخاص ي  أمثلة ذلك ام
دمة أي  امأكل وامشرب واملبس. ي حن أنه يقصد با
. ومن أمثلة هذ  عمل يتم تقدمه للمستهلك االكرو
قل من مكان إ آخر، والرميم  دمات التأمن، وال ا

 واإصاح.

 الثاني المطلب  

 مبررات حماية المستهلك في العقود االكترونية
ماية القانونية للمستهلك بصفة  ترتبط مررات ا
عامة بضرورات مراعاة حالة اختال التوازن بن 

)العري، امستهلك من جهة وامزود من جهة أخرى 
، إذ تتجلى السمة الغالبة للمزود بتمتعه بقوة م(1998

أن مات ومعرفة وخرة واحراف بشاقتصادية كبرة ومعلو 
دمات ال يقدمها، فإن السمة، وعلى  السلع وا
خاف امستهلك الذي كثرا ما تدفعه رغبته ي تلبية 
احتياجاته إ التعاقد على سلع تكون معرفته وخرته 
بشأها ضئيلة أو حدودة. وبعبارة أخرى فإن مركز 

كز رن مر امستهلك عادة ما يتسم بالضعف إذا ما قو 
احية القانونية أو  امزود، وسواء أكان ذلك من ال

طبق على  ااقتصادية. وإذا كان ما سبق ذكر ي
امستهلك العادي، أي امستهلك ي غر العقود 
سبة للعقود  ال بال االكرونية، فكيف هو ا
االكرونية؟.. ا شك بأن امستهلك االكرو ليس 

، بل هو CHEFFERT, 2(4))(002بأحسن حاا 
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على العكس من ذلك، فهو يتعاقد على أشياء ليست 
ها حقيقة ، فقد ا يرى إا  بن يديه وا يامسها أو يعاي
صورها امتاحة عن بعد، أي من خال شاشة أجهزة 

اسوب فقط  صل إا م(2007)حسن، ا ، وقد ا 
على معلومات وبيانات حدودة يتعمد امزود حصرها 

ليس هذا فحسب، بل  غرها للمستهلك. وعدم إتاحة
أن الدعاية واإعانات امضللة ال يبثها امزود ي 
مواجهة امستهلكن من خال الوسائل االكرونية أثرها 

ثهم م(2009)العيد، الفاعل  ،  يث تؤثر عليهم و
الة ولعل امستهعلى التعاقد دون تبصر بالعواقب. لك وا

ا والتغرير والغن، اسيما إذا مهذ عرضة للغلط والغش 
قيق مكاسب  تعمد ذلك امزود وسعى إليه طمعا ي 

كما ياحظ أن   غر مشروعة على حساب امستهلك.
التعاقد االكرو بات ي الوقت الراهن أوسع انتشارا 
من ذي قبل، اسيما وأنه أكثر سهولة ومرونة من التعاقد 

يف شؤونه تهلك تكيبالطرق التقليدية، إذ يستطيع امس
و  قق له فوائد مزايا تع أكروظروفه على  ود عليه وما 

فع. وهو ما بات يتطلب بدور تشجيع التعاقد  بال
االكرو بصفة عامة وبث الثقة فيه وإزالة العوائق أمامه 

د هذا  .م(2010)امهداوي،  غر أن اأمر ا يقف ع
د، فحماية امستهلك االكرو تكت كر أية سب أما

ي بعض أنواع العقود، ونقصد ها تلك ال يكون 
امستهلك ترا على إبرامها الكرونيا  كم الواقع، كما 
صول  دمة ال يرغب ي ا لو م تتوافر السلعة أو ا
، أو أن التعاقد بشأن  عليها إا عر التعاقد االكرو

                                                 
مايته، ومع  أزمة مالية قوية استغلها كبار التجار على حساب امواطن الضعيف، لذلك قامت تلك الدول بسن القوانن الصارمة 

ولوجيا وانتشـــــار التجا رة اإلكرونية انتشـــــارا واســـــعا ، تكرر هذا ااســـــتغال من قبل العديد من التجار، فالرغبة ي الثراء تطور التك
 السريع من قبل هؤاء دفعتهم إتباع أساليب غر مشروعة لتصريف بضائعهم عر اانرنت.

ظام نفسه.حول اأهداف ال م إصدار نظام مكافحة جرائم امعلوماتية انظر امادة الثانية من ا-1  ل

دمات بالطرق التقليدية يكبد تكلفة  تلك السلع وا
هد.  مالية زائدة أو يسبب له مشقة أو إهداٍر للوقت وا
د أن اانتشار الواسع للتعاقد  ومن جهة أخرى 
دمات امتوافرة ي  الكرو م يعد قاصرا على السلع وا
الدولة ذاها ال يكون فيها امستهلك وامزود، بل أن 
و متسارع،  هما أضحى شائعا وعلى  التعاقد الدو بي
لف بدور  اطر أخرى ترتبط بصعوبة مقاضاة  وهو 

ايل أو امزود إن  بامستهلك، خصوصا إذا ما   أضرهو 
كان ذلك يتطلب دفع نفقات ومصاريف عالية قد ا 

لذلك كانت ماية امستهلك  يطيقها امستهلك.
االكرو من مثل هذ اأخطار وما قد يرتب عليها 
 من أضرار تتطلب تدخا وماية فاعلة من قبل امشرع.

 المطلب الثالث
حماية المستهلك في العقود اأحكام المتعلقة ب

 االكترونية
لقد صدرت ي امملكة العربية السعودية العديد 
من التشريعات امتعلقة  ماية امستهلك بصفة عامة، 
ويعد من أبرزها نظام اهيئة العربية السعودية للمواصفات 

هـ، ونظام مكافحة الغش التجاري 1392وامقاييس لعام 
هـ.  1423انات التجارية لعام هـ، ونظام البي1404لعام 

كما قد يستفيد امستهلك ي العقود االكرونية من 
ماية ال توفرها بعض اأحكام الواردة ي تشريعات  ا

ظام التعامات اإلكرونية لعام  هـ، 1428أخرى ك
ومن  .(1)هـ1428ونظام مكافحة جرائم امعلوماتية لعام 

ظيم معية  ماية جانب آخر ياحظ صدور "ت
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هة 1429امستهلك لعام   ظيم صدر عن ا هـ"، وهذا الت
ال تصدر اأنظمة ي امملكة العربية السعودية، وأنشأ 

، حيث (1)موجبة معية أهلية تع  ماية امستهلك
معية ، (3)إضافة إ اختصاصاها ،(2)حددت أهداف ا

معية تلقي الشكاوى  واماحظ هذا الصدد أنه أنيط با
امتعلقة بااحتيال على امستهلك وغشه واستغاله ومن 
هات امختصة ومتابعتها، وهذ  م رفعها إ ا
الصاحيات على الرغم من أميتها وحيويتها، إا أها قد 
احية العملية، فقد تعجز تلك  ا تكون تدية من ال

معية  لسبب أو آخر عن القيام هذا الدور، وكان ا
اأجدر واأو باعتقادنا صدور نظام خاص  ماية 

                                                 
ظيم معية ماية امســتهلك على أن "معية ماية امســتهلك معية أهلية  تتمت-1 ص امادة الثانية من ت بالشــخصــية ااعتبارية  عت

 .امستقلة"
ه -2 اية بشـــــــؤون امســـــــتهلك ورعاية مصـــــــا معية هدف إ "الع ظيم معية ماية امســـــــتهلك على أن ا ص امادة الرابعة من ت ت
داع و  اصــــة ومايته من ميع انواع الغش والتقليد وااحتيال وا هات ا ها وتب قضــــايا لدى ا احافظة على حقوقه والدفاع ع

دمات وامبالغة ي رفع اســعارها ونشــر الوعي ااســتهاكي لدى امســته بصــر ســبل ترشــيد لك وتوالتدليس ي ميع الســاع وا
 ااستهاك.

ا-3 ص امادة ا قيق أهدافها القيام ما يليت ظيم معية ماية امستهلك على أن "للجمعية ي سبيل   : مسة من ت
دمات وامغااة ي أسعارما، والتضليل  .1 تلقي شكاوى امستهلك امتعلقة بااحتيال والغش والتدليس والتاعب ي السلع أو ا

ه  . ات امختصة، ومتابعتهاعن طريق اإعانات ي الصحف وغرها، ورفع ذلك إ ا
ه .2 هات بكل ما مس حقوق امستهلك ومصا ية  ماية امستهلك، وإباغ تلك ا كومية امع هات ا  . مساندة جهود ا
شـاط ماية امسـتهلك، ونشـر  .3 دوات والدورات، وإقامة امعارض ذات العاقة ب إعداد الدراسـات والبحو،، وعقد امؤمرات وال

 . الدراسات والبحو،، وذلك وفقا لأنظمة والتعليماتنتائج تلك 
 .توعية امستهلك بطرق ترشيد ااستهاك وتقدم امعلومات وااستشارات الضرورية له .4
 . اقراح اأنظمة ذات الصلة  ماية امستهلك وتطويرها .5
كة ي أنشطتها امتعلقة والتعاون معها وامشار  ك،مثيل امستهلك ي اللجان واهيئات احلية والدولية ذات العاقة  ماية امستهل .6

ظامية امتبعة  .بأهدافها وذلك وفق اإجراءات ال
ة   81انظر على سبيل امثال: قانون ماية امستهلك العما رقم -4 ة  24. قانون ماية امستهلك اإماراي رقم 2002لس لس

ة  67. قانون ماية امستهلك امصري رقم 2006 ة  21. قانون ماية امستهلك الفلسطي رقم 2006لس . قانون 2005لس
ا رقم  ة  13068ماية امستهلك اللب  .2004لس

 متلك معيات ماية امستهلك وسائل  تلفة للوصول إ ماية مهور امستهلكن، ومن بن هذ الوسائل ما يأي:-5
ة بالتعويض عن اأضرار ال سببها، خصوصا وأن امستهلك نادرا ما يلجأ لرفع أ. رفع الدعاوى ي مواجهة امزود، وذلك للمطالب

تائج امرتبة على  الدعوى ي مواجهة امزود ما قد يرتب على رفع الدعوى من وقت وجهد ونفقات باهضــه، إضــافة إ ضــنلة ال
دمات قد ا تكون ذات قيمة كبرة ي الك  ثر من اأحيان. رفع مثل هذ الدعوى ان السلع وا

دمات، فضـــــــــــا عن اإشـــــــــــارة إ  قد العام لبعض ماذج الســـــــــــلع وا معيات ذلك من خال ال ب. الدعاية امقابلة، إذ مارس ا
 خطورها وعدم فعاليتها.

ســـــــبيها ومهور امســـــــتهلكن عامة إ أمية وضـــــــرورة عدم التعامل مع بع معيات م صـــــــح بعض ا  ضج. امقاطعة، فقد توجه وت
ها أو مصدرها. امة ع دمات أسباب متعددة كاأضرار ال  مزودي السلع وا

، وعلى أن يتضمن (4)أسوة بالدول اأخرى-امستهلك
تاجه من وسائل  ظام اأحكام امائمة وما  هذا ال
ماية امستهلكن كافة، سواء أكانوا  وإجراءات فاعلة 

ا عن ية أم االكرونية، فضقد تعاقدوا بالطرق التقليد
إنشاء هيئة رمية متخصصة هذا الغرض، وا مانع بعد 
ذلك من فسح اجال أمام مؤسسات اجتمع امد 
اء  ظام، إذ مكن ب للمسامة ي مراقبة تطبيق ذلك ال
على ذلك إنشاء معيات ومؤسسات أهلية تع  ماية 

ة عن ابامستهلك وتلقي الشكاوى ورفع الدعاوى ني
 .(5)امستهلكن

اء على ذلك فإن اإحكام الواجبة التطبيق على  وب
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من اجايوهيثم حامد امصارو    أمد عبدال

امستهلك ي العقود االكرونية تتمثل بصورة أساسية 
اد  فيما ورد ي اأنظمة السابق ذكرها وما صدر بااست
اد  صول على حكم بااست إليها من لوائح، فإن تعذر ا

الة هإ هذ اأنظمة واللوائح، فإنه يتوجب  ذ وا
الرجوع إ امصدر الرئيسي للتشريع ي امملكة العربية 
السعودية وهو الشريعة اإسامية مثلة بالقرآن الكرم 

بوية امطهرة إضافة إ امصادر اأخرى ة ال . وما (1)والس
در اإشارة إليه ي هذا امقام هو أن تطبيق اأنظمة 

امية ها للشريعة اإسواللوائح أيضا مرهون بعدم  الفت
، وهو يعطي اأولوية ي (2)وإا م استبعاد تطبيقها

 التطبيق أحكام الشريعة اإسامية ي حاات أوسع.
 المبحث الثاني

 حماية البيانات االكترونية
أصبحت شبكة اإنرنت ي هذا العصر صالة 
تجات  اس، تُعرض فيها كافة ام ميع ال عرض مفتوحة 
قيقة  دمات، وهذا العرض إما أن يكون مطابقا   وا
تج أو أن فيه غش وتدليس، وهو ما يتطلب بدور  ام
صول  رص والتأكيد على أمية حق امستهلك ي ا ا

                                                 
امعية، بروت،  اء تكوين العقد، الدار ا ، 2003للمزيد من التفصـــيل انظر: د.الســـيد حمد الســـيد عمران، ماية امســـتهلك أث

 . 239، ص226ص
ظام اأ امملكة اليتعد الشـــريعة اإســـامية امصـــدر الرئيســـي للتشـــريع -1 ســـاســـي عربية الســـعودية، فقد نصـــت امادة الســـابعة من ال

ه  كم ي امملكة العربية الســـــعودية ســـــلطته من كتاب ا  تعا وســـــ للحكم ي امملكة العربية الســـــعودية على اآي: "يســـــتمد ا
ظام وميع أنظمة الدولة". كما نصـــت امادة اأو من نظ اكمان على هذا ال ة رســـوله وما ا هـ 1428ام القضـــاء الســـعودي لســـ

على انه: "القضاة مستقلون ا سلطان عليهم ي قضائهم لغر أحكام الشريعة اإسامية واأنظمة امرعية وليس أحد التدخل ي 
ة  ضــــايا ه على اآي: "تطبق احاكم على الق1421القضــــاء"، وهو ما أكدته أيضــــا امادة اأو من نظام امرافعات الشــــرعية لســــ

ة وما يصــــــدر و اأمر من أنظمة ا تتعارض مع  امعروضــــــة أمامها أحكام الشــــــريعة اإســــــامية، وفقا ما دل عليه الكتاب والســــــ
ة".  الكتاب والس

ظام نفســـه على اآي: "تطبق احاكم -2 ة واأربعون من ال ص امادة الثام ظام اأســـاســـي للحكم، كما ت انظر: امادة الســـابعة من ال
ة وما يصــــــدر و اأمر من أنظمة ا  على القضــــــايا امطروحة أمامها أحكام الشــــــريعة اإســــــامية وفقا ما دل عليه الكتاب والســــــ

ة".  تتعارض مع الكتاب والس
اآي: كــامــادة اأو من نظــام التعــامات االكرونيــة. كمــا عرفــت امــادة اأو من نظــام مكــافحــة جرائم امعلومــاتيــة البيــانــات  -3

اســـب اآ وكل ما  "امعلومات أو اأوامر أو الرســـائل أو اأصـــوات أو الصـــور ال تعد أو ال ســـبق إعدادها اســـتخدامها ي ا
روف والرموز وغرها". اسب اآ كاأرقام وا ته ونقله وإنشاؤ بوساطة ا ه ومعا زي  مكن 

اؤها ح  بالسلعة ال يريدعلى كافة البيانات امتعلقة  اقت
اذ  ها ويكون قادرا  على ا تتكون لديه صورة كاملة ع
القرار الصائب ملء إرادته ومن دون التعرض للغش 
وااحتيال، وهو ما يقتضي بدور توفر ماية امستهلك 

 كما ا يقل أمية عن  ي مواجهة البيانات امعروضة.
دمات البالبيانات امعروضة امتعلقة با يانات لسلع وا

 امتعلقة بامستهلك نفسه وال تتصف دائما بالسرية،
ذلك أن اطاع الغر عليها ومعرفته ها قد يفضي إ 
استعماها من قبل الغر وما يلحق الضرر بامستهلك، 
طبق أيضا على البيانات امتعلقة بالسداد  اأمر الذي ي

. د متعلقة بالتعاقوإذا كانت البيانات ا االكرو
مع  االكرو مع امستهلك متعددة و تلفة، إا أن ما 
ها هو أها ميعا بيانات الكرونية، إذ تعرف هذ  بي
البيانات من الوجهة القانونية بأها: "بيانات ذات 
خصائص الكرونية، ي شكل نصوص أو رموز أو صور 

نية، و أو رسوم أو أصوات أو غر ذلك من الصيغ االكر 
 .(3)تتمعة أو متفرقة"
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ونية ك ي العقود االكت  ........."دراسة  ماية امست 

وبناء عليه، فإن دراسة الحماية القانونية للبيانات  
 االكترونية يمكن أن تتم من خال التقسيم اآتي:

المطلب اأول: حماية المستهلك من البيانات 
 المعروضة )الحق باإعام(.

المطلب الثاني: حماية البيانات الشخصية 
 للمستهلك.

حماية المستهلك من مخاطر المطلب الثالث: 
 السداد اإلكتروني.

 المطلب اأول

حماية المستهلك من البيانات المعروضة )الحق 
 باإعام(

ماية امستهلك من البيانات امعروضة تع حق 
صول على امعلومة الصحيحة والدقيقة  امستهلك با

دمة ال يريد التعاقد بشأها. قد و  امتعلقة بالسلعة أو ا
اء  ظمات الدولية ي ميع أ دعت اأمم امتحدة ام
اذ العديد من اإجراءات ي هذا  العام إ ضرورة ا

حو اآي:   الصدد، وذلك على ال
تج ومواصفاته ومدى خطورته  أ. ضرورة التعريف بام

ه. عة م  وكيفية استعماله وامواد امص
ما يتعلق  كل  ب. تقدم امعلومات الصحيحة واجانية عن

تجات اموجودة ي اأسواق.  بام
ج. ضرورة تب برامج لتطوير امعلومات امتاحة 

 .م(2007)العامري،  للمستهلك بشكل دائم
أما على الصعيد احلي فقد قامت امملكة العربية 
السعودية بسن العديد من اأنظمة )القوانن( ال تتو 

ة هذا اموضوع. قوم بدراسة ماهية لذلك سوف ن معا

                                                 
ظيم معية ماية امستهلك. -1  امادة اأو من ت
ظيم معية ماية امستهلك. -2  امادة اأو من ت
ظام مكافحة الغش التجاري لعام -3 فيذية ل  ه. 1405امادة اأو من الائحة الت
ص امادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري الســــــعودي  لعام -4 الســــــلعة فاســــــّدة إذا انتهت فرة ه. على أن "تُعتّر 1404ت

السلعة الصحيحة وامواصفات وامقاييس الواجب توافرها 
زاء امرتب على  الفة مواصفات  بالسلع، إضافة إ ا

 السلع.
 أوًا. السلعة الصحيحة

اعي أو نباي  تج ص تعرف السلعة بأها: "كل م
ويلي اصر اأولية لل ،أو حيوا أو  مواد ما ي ذلك الع

تج" دمة   .(1)وامكونات الداخلة ي ام كما عرفت ا
ان سواء ك ،بأها: "كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك

أما السلعة امغشوشة فقد عرفتها  .(2)بأجر أو دون أجر"
ظام مكافحة الغش  فيذية ل امادة اأو من الائحة الت

بأها تلك "السلعة ال يٌروج ها هـ 1405التجاري لعام 
الف حقيقتها بأية طريقة من طرق اإعان، مثل:  ما 
ها       توزيع نشرات، أو وضع ملصقات، أو اإعان ع
ي إحدى وسائل اإعام كالصحف واإذاعة 

. ياحظ أن هذا التعريف ذكر عبارة "بأية (3)"والتليفزيون
اأعام على  طريقة من طرق اإعان" وذكر وسائل

دير بالذكر أنه مضى على  صر، وا سبيل امثال ا ا
فيذية ما  إقرار نظام مكافحة الغش التجاري وائحته الت
يقارب الثاثة عقود من الزمان، إذ م تكن ي ذلك 
الوقت اانرنت معروفة ومستخدمة لبيع البضائع وإبرام 

، ومع ذلك نعتقد بأن  ا هذ إعان االعقود كما ي أيام
عن طريق اانرنت والوسائل االكرونية بصفة عامة 
درج ضمن طرق اإعان الوارد ذكرها ي هذا التعريف.  ي
أما السلعة الفاسدة فهي السلعة ال انتهت فرة 
دونة 

ُ
صاحيِتها لاسِتعمال أو انتهت فرة الصاحية ام

وز التعا .(4)عليها د قوعليه فإن السلعة الصحيحة ال 
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من اجايوهيثم حامد امصارو    أمد عبدال

ة لاستخدام  عليها مع امستهلكن هي السلعة الصا
وفقا للغرض امخصصة له، وبعبارة أخرى فيجب أن 
تكون السلعة مطابقة للمواصفات امقررة وإا أصبحت 

ظام ي امملكة (1)فاسدة ومغشوشة . غر أن واضع ال
د، بل ذهب إ  د هذا ا العربية السعودية م يقف ع

دم ا ذهب ليفصل ي مواصفات السلعة ابعد من ذلك ع
غر امطابقة للمواصفات، حيث اعتر أن السلعة غر 
امطابقة للمواصفات امقررة مغشوشة أو فاسدة ي أحوال 

 حددة، وهي اأحوال اآتية: 
أ. إذا م يتوافر ي السلعة أي من امتطلبات الواجب 

أية بتوافرها فيها أو إذا م اإخال هذ امتطلبات 
ذف أو اإضافة  صورة من الصور أو التعديل فيها با

 بامخالفة للمواصفات.

ب. إذا كانت السلعة من امواد احظورة شرعا  أو نظاما  
 أو احتوت على شيء من ذلك.

اصة بالسلعة ويستث  ج. إذا م  الفة مواصفة البطاقة ا
من ذلك امخالفات ال ا تؤدي إ اأضرار 
بامستهلك صحيا  أو ماديا  على أن تزال هذ 

 امخالفات بالوسائل امقررة.
إذا م  الفة الشروط الصحية مصانع اأغذية  د. 

 والعاملن ها والواردة باموصفات القياسية.

قل أو التخزين  هـ. إذا م  الفة شروط التعبئة أو ال
 .(2)أو العرض"

                                                 
دّونة عليها"

ُ
   .صاحّيتها لاستعمال أو انتهت فرة الصاحّية ام

ظام على أن "-1 ص امادة الثالثة من  نفس ال قّررة تُعتّر مغشـــــوشـــــة أو فاســـــّدة وتبّن الا ات
ُ
طابقة للمواصـــــفات ام

ُ
ئحة لســـــلعة غر ام

 ". اأحوال ال تُعتّر فيها كذلك
ظام مكافحة الغش التجاري على أن-2 فيذية ل ص امادة الثالثة من الائحة الت  :ت
الف حقيقته -أ ُ َُتج بوصفه أو عرضه أو تسويقه معلوماٍت كاذبٍة أو خادعٍة أو ُمضللٍة بأي وسيلٍة ما 

داع ي ام  .يكون ا
 .داعيُعتّر أي من اأعمال التحضريّة للخداع من صور الشروع ي ا -ب

  ".يُعتّر أي من اأعمال التحضريّة للغش من صور الشروع ي الغش -ج
 هـ.1392انظر امادة الثانية من نظام اهيئة العربية السعودية للمواصفات وامقاييس لعام -3
 انظر امادة الثالثة من نظام اهيئة العربية السعودية للمواصفات وامقاييس.-4

ب أن تكون مطا بقة ذكرنا أن السلعة 
للمواصفات وإا تعتر مغشوشة أو فاسدة لكن السؤال 
ا ما هي هذ امواصفات وامقاييس للسلعة؟   الذي يثار ه

 ثانياً. المواصفات والمقاييس المتعلقة بالسلع
تلها مواصفات ومقاييس  نظرا لأمية الكبرة ال 
السلع امعروضة على امستهلكن بصفة عامة فقد قامت 

لعربية السعودية بإنشاء هيئة خاصة تع امملكة ا
بالشؤون امتعلقة بامواصفات وامقاييس، إذ تسمى هذ 
اهيئة: "اهيئة العربية السعودية للمواصفات وامقاييس"، 
وقد القي على عاتق هذ اهيئة ملة من ااختصاصات، 
ومن قبيل ذلك وضع واعتماد نصوص امواصفات 

ية امتعل ز قة بالقياس وامعايرة والرمو القياسية الوط
ات،  تجات والسلع وأساليب أخذ العي وتعاريف ام

 .(3)إضافة إ نشر هذ امواصفات والتوعية ها
ح  واستكماا لذلك فقد أنيط باهيئة وضع قواعد م
ودة وشارات امطابقة مع امواصفات  شهادات ا
ظيم كيفية إصدارها وحق استعماها،  ية وت القياسية الوط

باإضافة إ  .(4)على أن يكون استخدام الشارة اختياريا  
ذلك، ومن أجل ماية امستهلك بشكل أفضل، جاء 

ع وامستورد بوضعنظام البيانات الت ميع  جارية وألزم امص
البيانات )امواصفات وامقاييس( على السلعة، وذلك من 
أجل إيضاح ملة من البيانات، كعدد البضائع، أو 
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مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزها، أو 
اصر  تاريخ اإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصاحية والع

هة، أو الباد الالداخلة ي تركيبها  ، إضافة إ ا
تج أو الصانع، أو  عت أو أنتجت فيها واسم ام ص
اك براءات اخراع أو غرها من  صفاته وما إذا كان ه
اعية أو أي امتيازات أو جوائز أو  حقوق املكية الص

اعية ارية أو ص وح تتم ماية امستهلك  .(1)ميزات 
ب أن ي داع والتضليل   كون البيان التجاريمن ا

، سواء  أكان موضوعا   مطابقا  للحقيقة من ميع الوجو
تجات ذاها أم على احال، أو امخازن، أو على  على ام
طابات،  ها، أو اأغلفة، أو الفواتر، أو أوراق ا اوي ع
أو وسائل اإعان أو غر ذلك ما يستعمل ي عرض 

ب أن ي مهور، كما   باللغة كون مكتوبا  البضائع على ا
وز وضع اسم البائع   .(2)العربية على اأقل كذلك ا 

تجات واردة من بلد غر البلد الذي  وانه على م أو ع
 صل فيها البيع، ما م يكن مقرنا  ببيان دقيق مكتوب
ع أو أنتج فيها.   هة ال ص  روف ظاهرة عن البلد أو ا

وز لأشخاص امقيمن ي ج  هة ذات شهرةكما ا 
عها، من الذين  تجات أو ص خاصة ي إنتاج بعض ام
تجات مشاهة واردة من جهة أخرى أن  يتجرون ي م
يضعوا عليها عاماهم إذا كان من شأها أن تضلل 
تجات ح ولو   مهور فيما يتعلق مصدر تلك ام ا
كانت العامات ا تشتمل على أماء هؤاء اأشخاص 

هم اوي تج ما سبق أن امواصفات وامقاييس  .(3)أو ع نست
اصة بالسلع ال قررها اأنظمة واللوائح ي امملكة  ا
العربية السعودية توفر ماية فاعلة للمستهلك بصفة 

                                                 
 هـ.1423نظام البيانات التجارية  انظر امادة اأو من-1
 انظر امادة الثانية من نظام البيانات التجارية.-2
 انظر امادة الرابعة من نظام البيانات التجارية.-3

طبق على امستهلك ي العقود  عامة، وهو ما ي
االكرونية إن هو مكن من ااطاع على هذ 

قة لبيانات امتعلامواصفات وامقاييس، صحيح أن ا
بالسلعة وصور هذ اأخرة، ي كثر من اأحيان، ما 
تكون معروضة أو متاحة من خال اأجهزة االكرونية، 
ولكن تكون غر مطابقة للمواصفات وامقاييس، لذلك 
تظهر أمية إلزام امزود بضرورة إعام ومكن امستهلك 

 اصفاتي العقود االكرونية من مشاهدة هذ امو 
دمات ومن خال  وامقاييس قبل التعاقد على السلع وا
الوسائل االكرونية ذاها، إذ يفرض به أن يعرض 
دمات، إضافة  وهرية "اأساسية" للسلع وا البيانات ا

لول، )زغإ كيفية التعاقد وشروطه ووسيلة الشحن 
ص عليه مباشرة م(2005 ، اأمر الذي نعتقد بضرورة ال
ظمة ذات العاقة، ذلك أن من شأن إعام ي اأن

ه م ن امستهلك ي العقود االكرونية هذ البيانات مكي
دمات خصوصا  التعرف على مواصفات تلك السلع وا
اِسبة اختيار  رة واإمكانات ام أن م يكن لديه ا
ان من  ودة امائمة، وهو ما سيبعث ي نفسه ااطمئ ا

نه ها التعاقد على هذ السلع، كما أاللحظة ال يتم في
سيطمئن إ ما يستهلكه من سلع ويعرف قيمة ما يدفع 

ه. دية للمستهلك بصفة  م ماية الكاملة وا غر أن ا
عامة ومن باب أو امستهلك ي العقود االكرونية 
تتطلب توافر عقوبة رادعة توقع  ق من يرتكب  الفة 

ماية فاعلة هذا الشأن، وهو ما يشكل ض مانة أخرى 
للمستهلك، فهل أوردت اأنظمة السعودية عقوبات 

عرفه حاا.  تلي هذا الغرض؟ ...هذا ما س
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 ثالثاً: الجزاء المترتب على مخالفة مواصفات السلع
الك عقوبات  ا مكن ماية امستهلك إا إذا كانت ه
اول خداعه، وهو بالفعل ما ا  مائمة تكفي لردع من 

ظام ي السعودية، لذلك فقد أقر نظام حظ  مثله واضع ال
مكافحة الغش التجاري عدة عقوبات ي هذا الصدد، 

 ومن هذ العقوبات ما يأي:
ب على البائع أن يعيد الثمن أ. رد الثمن : إذ 

للمشري إذا ثبت بأن البضاعة مغشوشة أو 
ة لاستعمال  .(1)فاسدة أو غر صا

: فإذا حجزت لمحجوزةب. دفع قيمة البضاعة ا
البضاعة بسبب أها فاسدة أو مغشوشة، م 
التصرف ها، فيعاقب من قام هذا التصرف بدفع 

دوق وزارة التجارة  .(2)قيمتها إ ص

: إذ يعاقب ج. الغرامة وإغاق المحل والمصادرة
بالغرامة ال ا يقل مقدارها عن مسة آاف 

ال، أو بإغاق ـري ال وا يزيد عن مائة ألفـري
احل ُمدة ا تِقل عن ُأسبوع وا تزيد عن تسعن 

ُكَل َمن خدع أو شرع ي   -أو ِهما معا  -يوما  
 خداع أو غش ي أحد اأمور التالية: 

ِسها أو نوِعها 1 .ذاتية الِسلعة أو طبيعِتها أو ج
                                                 

ص امادة التاســـــعة من نظام مكافحة الغش التجاري على أن-1 باعة : ت
ُ
"ُيكّلف البائع بإعادة الثمن للُمشـــــري إذا كانت الســـــلعة ام

ٍة لاستعمال أو كانت ما ُقصد ها غش أيّة سلعة"مغشوشة   .أو فاسّدة أو غر صا
ظام -2 وص عليها ي هذا ال صـــــّ ص امادة العاشـــــرة من نظام مكافحة الغش التجاري على أنه: "باإضـــــافة إ تطبيق الُعقوبات ام ت

دوق وزارة التجارةيُعاقب كل من تصّرف ي أيّة سلعٍة حجوزٍة تطبيقا  أحكامه بتوريد قيمته  ".ا إ ص
ص امادة اأو من نظام مكافحة الغش التجاري على ااي: "عاقب بغرامٍة من مسة آاف ري-3 ال أو ــــــــــــال إ مائة ألف ريــــــــــــت

دع أو غش أو شر  ي  عبإغاق احّل ُمّدة ا تقّل عن أسبوع وا تزيد على تسعن يوما  أو هما معا  كل من خدع أو شرع ي أن 
 :أن يغش بأيّة طريقٍة من الطُُرق ي أحد اأمور التالّية

وهريّة اصرها أو صّفاها ا سها أو نوعها أو ع  .أ( ذاتّية السلعة أو طبيعتها أو ج
 .ب( مصدر السلعة

ذلك  ل من شأها جعلج( قدر السلعة سواء  ي الوزن أو الكيل أو امقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طُُرق أو وسائ
 .غر صحيح

وي بياناٍت كاذبٍة أو خادعة ها أو عرضها بأسلوٍب   د( وصف السلعة أو اإعان ع

وهرية. ُصرِها أو ِصفاِها ا  أو ُع
 .مصدر الِسلعة.2
وسواء كان ذلك بالوزن أو  .مقدار الِسلعة،3

 الكيل أو امقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
ها أو عرِضها 4 .وصف الِسلعة أو اإعان ع

وى بيانات كاِذبة أو خاِدعة  .(3)بأسلوب 
وما يفرض بشأن من خدع وغش امستهلكن 
طبق أيضا بشأن من باع هذ السلع، فقد قضت امادة  ي

حة الغش التجاري بفرض السابعة من نظام مكاف
بالعقوبة ذاها على ُكَل َمن باع أو طرح للبيع أية ِسلعة 
ة لاسِتعمال، غر أن  ِ مغشوشة أو فاِسدة أو غر صا

د بل ذهبت امادة إ  اأمر د هذا ا بعد أم يقف ع
دما قضى أيضا مصادرة الِسلعة إداريا  دون  من ذلك ع

. وعلى طلباِها أو فاِسدةُمقاِبل إذا كانت مغشوشة ي ُمت
اات ال تتعلق ظام من العقوبة ي ا  و مشابه شدد ال
يوان، إذ قضى بعقوبة إغاق احل  بأغذية اإنسان وا
أو السجن من أسبوع إ تسعن يوما  مع غرامة من عشر 

ال ومصادرة اأشياء موضوع ـال إ مائة ألف ريـآاف ري
 امخالفة على من يأي:

كل من غش أو شرع ي أن يغش ي متطلبات أي .1
يوان.  من أغذية اإنسان أو ا
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.كل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئا  من أغذية 2 
يوان امغشوشة من حيث امتطلبات  اإنسان أو ا

 .(1)أو الفاسدة

وعاوة على ما سبق، فإنه يتوجب سحب السلع 
ة  ِ ن لاسِتعمال مامغشوشة أو الفاِسدة أو غر الصا

ب أن ُتصادر إداريا  دون ُمقاِبل إا إذا  التداول، كما 
هيزها ِوفقا   ها أو إعادة تصِيِعها أو  أمكن رفع الغش ع
فيذية،  ِدُدها الائحة الت ُ دة ال 

ُ
للضوابط وِخال ام

حدد 
ُ
جِهز اأمر ي اميعاد ام

ُ
ُصِع أو ام

ِفذ ام فإذا م ُي
ب مصا . غر أن (2)درة الِسلعة إداريا  دون ُمقاِبلفإنه 

در ذكر قبل التطرق هذ العقوبات هو أنه يشرط  ما 
لتطبيق هذ العقوبات أن يعلم البائع بأن السلعة ال 
يبعها مغشوشة أو فاسدة، وهذا العلم يكون مفرض 
 سب اأصل، أي أن عبء اإثبات يقع على عاتق 

ما السلعة مغشوشة أو فاسدة، ك البائع بأنه ا يعلم بأن
في توقيع العقوبة على البائع "امزود" علم امشرى  ا ي

. وهذ (3)"امستهلك" بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة
العقوبة أيضا ا تطبق على البائع فقط بل أها تشمل 

وبالرغم ما  .(4)ميع من شارك ي ارتكاب امخالفة
اصة خرى مشددة وخسبق، نعتقد بأمية فرض عقوبة أ

                                                 
ص امادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري على أنه: "يُعاقب بإغاق احل أو بالســـجن من أســـبوٍع إ تســـعن يوما  مع -1 ت

خالفةـألف ريال إ مائة ـغرامة من عشر آاف ري
ُ
 :ال وُمصادرة اأشياء موضوع ام

يوانأ  .( ُكل من غش أو شرع ي أن يغش ي ُمتطّلبات أي من أغذيّة اإنسان أو ا
تطّلبات أو الفاسّدة"ب

ُ
يوان امغشوشة من حيث ام  .( كل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئا  من أغذيّة اإنسان أو ا

ص امادة السادسة من -2 جّهز ت
ُ
ع أو ام قّررة يؤمر امص

ُ
نظام مكافحة الغش التجاري على أنه: "مع عدم اإخال بتوقيع الُعقوبة ام

ٍة لاسـتعمال بسـحبها من التداول وتصـادر إداريّا  دون مقابل إا إذا أمكن رفع الغش  أيّة سـلعٍة مغشـوشـٍة أو فاسـّدة أو غر صـا
هيزها وفق يعها أو  ها أو إعادة تص جّهز اأمر ي اع

ُ
ُصّع أو ام

ّفذ ام ّددها الائحة. فإذا م ي ّدة ال 
ُ
ميعاد ا  للضوابط وخال ام

ُحّدد ُتصادر السلعة إداريّا  دون مقابل وتبّن الائحة كيفّية التصّرف فيها"
  .ام
ص امادة الثانية عشـــــرة من نظام مكافحة الغش التجاري على ما يأي: "لتطبيق أح-3 ظام يُفرض العلم بغت ش الســـــلعة كام هذا ال

شــري 
ُ
ع علم ام خالف من امشــتغلن بالتجارة ما م يثبت حســن نّيته وا م

ُ
أو فســاّدها أو عدم صــاحيتها لاســتعمال م كان ام

خالفة"
ُ
ظام على ُمرتكب ام ّصوص عليها ي هذا ال  .بذلك من توقيع الُعقوبات ام

ادية ع-4 ص امادة ا ظام على كل من ت شـــــــــــرة من نظام مكافحة الغش التجاري على اآي: "تســـــــــــري الُعقوبات الوارّدة ي هذا ال
خالفة أو حّرض على ارتكاها

ُ
 ."شارك ي ارتكاب ام

.27(، )24(، )23( من نظام مكافحة جرائم امعلوماتية. امادة )5(، )4انظر: امادة )-5  ( من نظام التعامات اإلكرو

بالعقود االكرونية امرمة مع امستهلك ماية له، ذلك 
أن غشه وخداعه قد يكون أسهل من امستهلك ي 
العقود العادية ال عادة ما يعاين ويرى فيها امستهلك 
السلعة حل التعاقد، أما امستهلك ي العقود االكرونية 

امزود من  مه لهفا يرى تلك السلعة ويبقى رهن ما يقد
بيانات، لذلك كان من اأجدر فرض عقوبة مشددة 

  قه.
بقي أن نشر إ أن البيانات االكرونية ال 
يضعها ويعرضها امزودون من خال الوسائل االكرونية 
ماية ي مواجهة ما قد يقع عليها من  تتمتع با
وز أي شخص أن يقوم بالدخول  اعتداءات، إذ ا 

بقصد تغرها أو حذفها أو تدمرها أو نشرها أو إليها 
ائية، غر أن  ت طائلة امسؤولية ا اإضافة إليها و
ماية ال تتمتع ها هذ البيانات ا ترتبط بكوها  ا
معروضة للمستهلكن، وإما بوصفها بيانات الكرونية 

ظر ي توفر (5)فقط ، وهو ما يشر بدور إ أمية ال
صة هذ البيانات إذا ما توجهت اإرادة إ ماية خا

إصدار نظام خاص  ماية امستهلك ي العقود 
 االكرونية.
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سب ب رابعاً: الجزاء المترتبة على ااخال باإعام
 عيب من عيوب اإرادة

ا  يؤدي اإخال بالتزام اإعام من قبل امورد 
لتقصرية اامستهلك إ إعمال مسؤوليته القانونية سواء 

او التعاقدية، فإذا كان الطرفان ي مرحلة امفاوضات أي 
كون بصدد امسؤولية التقصرية وال  قبل ابرام العقد، ف

دين، )شرف الصر التعويض بالعطل والضرر فقط 
كون م(2003 . وإذا ابرم الطرفان العقد االكرو ف

اعتر  سيالفرنبصدد امسؤولية التعاقدية، إا أن الفقه 
االتزام باإعام ذا طبيعة تعاقدية ح قبل إبرام العقد 
واإخال به يؤدي إ نشوء امسؤولية التعاقدية، وبالتا 
إ إمكانية إهاء العقد بالكامل بسبب اإخال بالتزام 

. وذلك أن اإخال بالتزام م(2006)عمران، اإعام 
رادة وهذا اإعام يؤدي إ نشوء عيب من عيوب اإ

العيب يتيح للمستهلك امطالبة بفسخ العقد، وتكون 
اإرادة معيبة إما بسبب الوقوع ي الغلط أو التغرير 

فحسب القواعد العامة ي امعامات امالية  "التدليس".
تكون اإرادة معيبة بسبب الغلط ي حاات عدة، كما 

الة لو كان الغلط جوهريا  ومتصل بامتعاقد، ففي هذ ا
ق للمتعاقد اآخر الذي وقع ي الغلط امطالبة بإبطال 

طبق .  م(2003)شرف الدين، العقد  وهذا  اأمر ي
" املزم باإعام إذا ما أخل  على العاقة بن امزود "امه
رة  هذا االتزام إخاا  من شأنه وقوع امستهلك عدم ا

ة لثبوت م قر ي غلط، فيعتر اإخال باالتزام اإعا ي
االتزام  ، كما أناتصال الغلط بامتعاقد احرف "امزود"

ة على أن الغلط كان  باإعام يعد ي حد ذاته قري
جوهريا ، وأن تقدم امعلومات امتصلة بالعقد حل االتزام 
باإعام امغلوطة كان من شأها لو علم ها امستهلك 

ققبل التعاقد أحجم عن إبرام الع من  قد، وعلى ذلك 
  .م(2006)عمران، وقع ي الغلط امطالبة  بإبطال العقد 

كما ويعتر التغرير حسب القواعد العامة ي امعامات 
امالية سبب من أسباب إبطال العقد، التغرير هو أن يقوم 
أحد امتعاقدين باستخدام طرق وأساليب احتيالية بقصد 

رف الدين، )شى التعاقد تضليل امتعاقد اآخر ومله عل
" ويعتر من قبيل التغرير سكوت امزود "امه .م(2003

ب عليه  عن اإفصاح عن البيانات وامعلومات ال 
إظهارها  كم القانون أو العرف أو طبيعة العقد. وهذا 

ة على أن يقيس ني -مثا-القضاء ي فرنسا  ملما 
امعيار بالتضليل لدى الشخص الذي يقوم بالتغرير 

اموضوعي وليس امعيار الشخصي، وبالتا فإن ترد 
عل  علمه بالتغرير الذي يكون ضحيته امتعاقد اآخر 
ية، وبالتا ا حاجة إ إثبات نية  ه متعاقد سيء ال م

 .م(2006)عمران، التضليل
 المطلب الثاني

 حماية البيانات الشخصية للمستهلك
ق ي سرية معلوماته  لكل شخص ي اجتمع ا
،  يث ا يطلع عليها  الشخصية وأن تبقى ملكه وحد
، فحماية  وا يستخدمها غر من اأشخاص إا برضا
فاظ على امعلومات  اصة لأشخاص وا ياة ا ا
واأسرار الشخصية يعد من امبادئ الثابتة وامستقرة من 

اقد التعاقد عر اانرنت وتع الوجهة القانونية، غر أن
صوص قد يعرض  امستهلكن االكرو على وجه ا
البيانات وامعلومات امتعلقة هم للكشف واانتهاك، 
وهو ما قد يؤدي إ استخدامها استخداما  ضارا  
عله عرضة لاحتيال أو الغش، لذلك  بصاحبها ما 

صوصية ماية هذ ا ن ع تدخلت الكثر من الدول 
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طريق سن القوانن ال تعاقب على هذا الفعل 

(WRIGHT, 1996) وكذلك فعلت امملكة العربية ،
إ  (1)السعودية حيث جرمت الدخول غر امشروع

حاسب آ إلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو 
تدمرها، أو تسريبها، أو إتافها، أو إعادة نشرها، 

دته ي ا تزيد موفرضت هذا الغرض عقوبة السجن الذ
وات والغرامة ال ا يزيد مقدارها عن ثاثة  عن أربع س

ومن جانب  .(2)ال أو بإحدى هاتن العقوبتنـماين ري
ساسة عن   آخر فقد تصل هذ البيانات الشخصية و ا
كثر من اأشخاص أو امستهلكن إ شخص ما  كم 
ته أو عمله أو وظيفته، فيقوم هذا الشخص  مه

خدام هذ البيانات استخدام غر مشروع، لذلك باست
جّرم نظام التعامات اإلكرو السعودي مثل هذ 
اأفعال وفرض عقوبة على اأشخاص الذين يقومون 
ظام كل  مثل هذ اأفعال، حيث اعتر  الفا إحكام ال

ماية  ،(3)من قام بأفعال حددة يعد من أمها ي نطاق ا
 :ي العقود االكرونية ما يأي القانونية للمستهلك

أو نشرما أو  (4)إنشاء شهادة رقمية أو توقيع الكرو -
                                                 

ه فإنه يقصــــــــــــد بعبارة "الدخول غر امشــــــــــــروع" ما يأي: 1428ســــــــــــب امادة اأو من نظام مكافحة جرائم امعلوماتية لعام  -1
"دخول شـــخص بطريقة متعمدة إ حاســـب آ أو موقع الكرو أو نظام معلوماي أو شـــبكة حاســـبات آلية غر مصـــرح لذلك 

 الشخص بالدخول إليها".
امسة-2  من نظام مكافحة جرائم امعلوماتية. انظر امادة ا
3-.  انظر امادة الثالثة والعشرون من نظام التعامات اإلكرو
تعرفت امادة اأو من نظام التعامات االكرونية التوقيع االكرو كما يأي: "بيانات الكرونية مدرجة ي تعامل الكرو أو -4

طقيا  ى تســـــــتخدم إثبات هوية اموقع وموافقته على التعامل االكرو واكتشـــــــاف أي تعديل يطرأ علمضـــــــافة إليه أو مرتبطة به م
 هذا التعامل بعد التوقيع عليه".

.23/5امادة )-5  ( من نظام التعامات اإلكرو
شــــــأ-6 فظ  أو ترســــــل تعرف امادة اأو من نظام التعامات االكرونية الســــــجل االكرو كاآي: "البيانات ال ت أو تبث أو 

صول عليها بشكل مكن فهمها".   بوسيلة الكرتونية وتكرون قابلة لاسرجاع أو ا
.23/6امادة )-7  ( من نظام التعامات اإلكرو
.23/8امادة )-8  ( من نظام التعامات اإلكرو
9-.  انظر امادة الرابعة والعشرون من نظام التعامات اإلكرو
.ان-10  ظر امادة السابعة والعشرون من نظام التعامات اإلكرو

استعماهما لغرض احتيا أو أي غرض غر 
 .(5)مشروع

، أو (6)تزوير سجل إلكرو - ، أو التوقيع اإلكرو
شهادة تصديق رقمي، أو استعمال ذلك مع العلم 

 . (7)بتزوير

ظومة توقيع إلكرو لشخص آخر  - الدخول على م
ها،  دون تفويض صحيح، أو نسخها، أو إعادة تكوي

 .(8)أو ااستياء عليها

والعقوبة امقررة مثل هذ اأفعال هي الغرامة ال 
د ال، أو السجن مدة ا تزيـا تزيد على مسة ماين ري

وات قه (9)على مس س . مع احتفاظ الشخص الذي 
لضرر من جراء تلك امخالفات  قه برفع دعوى ا

قت به و ماثل  .(10)للمطالبة باأضرار ال  وعلى 
نص نظام مكافحة جرائم امعلوماتية على معاقبة مرتكي 
اصة لأشخاص، فقد  بعض اأفعال اماسة بالبيانات ا
ه على ما يأي: "يعاقب بالسجن  نصت امادة الرابعة م

وات وبغرامة ا تزيد على مدة ا تزيد عل ى ثا، س
ال أو بإحدى هاتن العقوبتن كل شخص ـمليو ري
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رائم امعلوماتية اآتية: "ااستياء  يرتكب أيا من ا
د أو توقيع  قول أو على س فسه أو لغر على مال م ل
اذ اسم   د وذلك عن طريق ااحتيال أو ا هذا الس

در كاذب أو انتحال صفة غر صحيحة...". وما 
ا هو أن اأحكام السابقة ليست خاصة  اإشارة إليه ه
بالعقود االكرونية امرمة مع امستهلكن، بل هي اعم 
من ذلك لشموها حاات ومسائل أخرى كثرة، واأو 
ي اعتقادنا وضع أحكام خاصة بتحديد امخالفات 
والعقوبات امائمة للعقود االكرونية امرمة مع 

ظيم اإحكام الواردة امس تهلك وذلك من خال إعادة ت
ي نظام التعامات االكرونية، أو من خال أنظمة 
ظام  ديدا ال خاصة تصدر هذ اأغراض، ونقصد 
اص  ظام ا اص بالتجارة والعقود االكرونية أو ال ا
ظام   ماية امستهلك إذ ا مانع من أن يعاج مثل هذا ال

ها وغر عقود ااستها ك كافة، االكرونية م
 االكرونية.

 المطلب الثالث
 حماية المستهلك من مخاطر السداد اإلكتروني

ما ا شك فيه أن السداد االكرو يُعتر حجر 
مية وتطوير التجارة االكرونية، إذ يقصد  الزاوية ي ت
بالسداد االكرو أداء القيمة امالية امطلوبة من خال 

ي أما وسائل السداد اإلكرو فه الوسائل االكرونية.
ها: بطاقات اائتمان، حامات  متعددة وكثرة وم
قود، الشيكات اإلكرونية، وغر ذلك...وقد أصبح  ال
من امسلم به ي هذا العصر الرقمي أن وسائل الدفع 
ق ود اإلكرو ها نفس القوة الشرائية ال تتمتع ها ال

قي ، ومن امتفق عليه أيضا  م(2003)زين الدين،  قيةا
أن هذ الوسائل تعود بالفائدة على البائع وامشري معا  

SEDAL)- اسيما ي تال التجارة اإلكرونية

IIAN, 1997) اك خطر  قد يرتب على ، إا أن ه
طر ي إمكانية اخراقها  استخدامها، ويتمثل هذا ا

 متعلقة بامستهلك، ومن مومعرفة كافة امعلومات ا
استخدامها استخداما  غر مشروع من قبل أشخاص 
آخرين، ما يعرض صاحب هذ امعلومات للسرقة 
هت الكثر  سارة. ومع استفحال هذ الظاهرة فقد ا وا

إ سن قوانن تأخذ  ( Bouilhol, 1998)من الدول 
د من  اطر السداد اإلكرو وتاه ة على عاتقها ا

واضع  وهو بالفعل ما احظ أميته اأخطار امرتبة عليه.
رم  ظام ي امملكة العربية السعودية، ما حدا به إ  ال
اصة باأشخاص، حيث  كية ا امساس بامعلومات الب

( من نظام مكافحة جرائم امعلوماتية 4/2جّرمت امادة )
كية البيانات الهـ الوصول غر القانو إ 1428لعام  ب

أو اائتمانية أو البيانات امتعلقة ملكية اأوراق امالية، 
اات بالسجن مدة ا  إذ يعاقب الفاعل ي مثل هذ ا
وات وبغرامة ا تزيد عن مليو ري ال ـتزيد عن ثا، س

 أو بإحدى هاتن العقوبتن.
غر أن التجرم ي مثل هذ اأحوال قد ا يكون  

لك فقد ارتأى امشرع ي بعض الدول أن كافيا، لذ
يضيف إ هذ العقوبة إلزام امصرف بتحمل تبعات 
الدفع غر امشروع، إذ يعطي القانون الفرنسي 

(SEDALIIAN, 1997) -ق ا -على سبيل امثال
للمستهلك بإبطال الوفاء ي حالة ااستخدام غر 

إنه فامشروع لوسيلة الدفع ال استخدمها، وبالتا 
ه يستطيع اسرداد امبالغ ال سحبت من رصيد بغر وج

وما ا ريب فيه أن . SEDALIIAN), (1997 حق
ة لدى امستهلك  مثل هذ اأحكام تبعث الطمأني
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والبائع على حٍد سواء، فهما ا يتحمان شيئا  ي حالة 
ااستخدام غر امشروع للمعلومات امصرفية من قبل 

 امصِدر لوسيلة الدفع اإلكرو هوالغر، فامصرف 
ازع عليها إ  الة إعادة امبالغ امت الذي عليه ي هذ ا

 رصيد العميل.
ا هو أن وجود مثل هذ  در اإشارة إليه ه وما 
طي كافة الصعوبات وامعوقات امتعلقة ماية ا يع   ا
ها ي هذا اجال ، بل بقي الكثر م  ،بالسداد اإلكرو

ولعل من أمها: صعوبة إثبات ااستخدام غر امشروع 
داع  لوسائل الدفع اإلكرو من قبل الغر، واحتمال ا
كية  من قبل العميل نفسه بإدعائه سرقة بياناته الب
واستخدامها من قبل الغر استخداما  غر مشروع، إضافة 
إ التبعات الكبرة ال تتحملها امصارف جراء دفعها 

 لتعويضات امستحقة عن امبالغ امسروقة.ا
 المبحث الثالث

الحماية التي توفرها القواعد العامة للمستهلك في 
 العقود االكترونية

دي اإحكام الواردة ي اأنظمة ذات  قد ا 
الصلة  ماية امستهلك نفعا ي مواجهة حاات التحايل 

د ق والغن والغش ال قد يتعرض ها امستهلك، كما
ب ي مثل هذ  ص بشأن مسألة ما، إذ  يُفتقد ال
اات تطبيق أحكام الشريعة اامية بوصفها القواعد  ا
ب الرجوع إليها للبحث عن اأحكام  العامة ال 
ا يثار  الواجبة التطبيق على امسائل امطروحة، وه
التساؤل حول ماهية الوسائل واأحكام ال توفرها 

ي سبيل ماية امستهلك ي العقود القواعد العامة 
 االكرونية؟

بالطبع ا يوجد أحكام مباشرة على مثل هذ 

امسائل والعقود امستحدثة، غر أن ذلك ا يع انعدام 
القواعد واأحكام امائمة للتطبيق بشأها، فالشريعة 
ة نبيه صلى ا   ادا إ كتاب ا  وس اإسامية واست

ة للتطبيق على مر  عليه وسلم شرعت لتكون صا
الزمان، فهي تتضمن قواعد ومبادئ عظمى مكن 
باط واستمداد اأحكام امائمة  اد إليها است ااست
ة مواجهة ش امسائل امستحدثة على  والصا

ولعل أول ما ياحظ بشأن اأحكام امتعلقة  اختافها.
 د ماية امستهلك بصفة عامة وامستهلك ي العقو 

انبن، أوهما:  ها  االكرونية بصفة خاصة هو تضم
ه ي ماية ورعاية مهور  جانب وقائي يتجلى الغرض م
امستهلكن قبل إقدامهم على التعاقد، وثانيهما: جانب 
ه ي إتاحة الفرصة أمام  عاجي يتمثل اهدف م
ظر ي العقد الذي كان قد  امستهلك الفرد إعادة ال

ه وتاي مضار والبرمه،  يث يأ تبعات ستطيع التحلل م
ماية ال امرتبة عليه. ا لسبل ا  توفرها وعليه، فإن دراست

القواعد العامة للمستهلك ي العقود االكرونية ستكون 
 من خال التقسيم اآي:

المطلب اأول: التدابير الوقائية لحماية المستهلك 
 في العقود االكترونية.

ي: الخيارات التي يملكها المستهلك المطلب الثان
 في العقود االكترونية.

 المطلب اأول
التدابير الوقائية لحماية المستهلك في العقود 

 االكترونية
اك وســـــائل عدة مكن اارتكاز إليها ي ســـــبيل  ه
ماية موع امســتهلكن بصــفة عامة، إذ مكن ماحظة 

افة، كمول وانطباق هذ الوســــــــــائل على امســــــــــتهلكن  
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ســــــــــــــواء كــانوا من يرمون عقودا بــالطرق االكرونيــة أو 
وما ياحظ ي هذا الصدد أن من ابرز  بالطرق العادية.

ماية على مهور امســـتهلكن ما يأي  وســـائل إضـــفاء ا

 ، رجــا ــة نشــــــــــــــر( م(1983)ا وزيــة، بــدون ســــــــــــــ   )ا
،  م(1998)الكبيســـي،  )الشـــرنباصـــي،  م(2004)اهي

طا م(1998  :(1)م(1998وي، )ط
 أوا. تحريم الدعاية الكاذبة

لقد حرم اإسام على البائع ومن ي حكمه أن 
يروج لسلعته ويصفها ما ليس فيها، ان ي ذك كذب 

اهيم، )ابر وغش وظلم للمتعاقدين معه "امستهلكن" 
، فاإنسان حاسب ما يقول، ويتوجب عليه م(1998

دما يتعاقد مع  ، إذ يقول تعاالصدق والدقة ع : غر
واستكماا  .(2)"َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإا َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد"

لف با  بقصد تروج ظر على امتعاقد أن   لذلك فإنه 
: "َوا م(1998براهيم، إ)سلعته  ، إذ يقول ا  تعا

، كما يقول الرسول صلى (3)ََْعُلوا الَلَه ُعْرَضة  َأْمَاِنُكْم"

                                                 
اك وسائل أخرى يشر إليها الباحثن ي الفقه اإسامي بوصفها من وسائل ماية امستهلكن، ومن أمثلتها اآي:-1  ه

رم الربا: الربا: "فضل خال عن عوض شرط أحد العاقدين". وقد حرمت الشريعة الغراء الرب : "أوا.  اَلِذيَن يَْأُكُلوَن ا، يقول تعا
اْلبَـْيُع ِمْثُل الِربَا َوَأَحَل الَلُه اْلبَـْيَع َوَحَرَم الِربَا".  االِربَا ا يـَُقوُموَن ِإا َكَما يـَُقوُم اَلِذي يـََتَخَبطُُه الَشْيطَاُن ِمَن اْلَمِس َذِلَك بِأَنـَُهْم قَاُلوا ِإمََ 

يلولة دون رفع اأســـــــــــــعار، فأخذ القروض بالربا  ( ســـــــــــــورة275اآية ) رم الربا يأي أســـــــــــــباب كثرة يعد من أمها ا البقرة. و
يســتوجب الزيادة ي قيمة القرض، وهو ما يتطلب من امقرض زيادة من الســلع ال يبيعها كي يســتطيع ســداد قيمة القرض وما 

ســـار الربا وحظر ي قيق مصـــان امســـتهلكن بصـــفة عامة وذلك من خال عليه من فائدة، ومن م فإن ا فضـــي با شـــك إ 
دمات ال يتعاقدون عليها. انظر ة عبيد حمد إبراهيم، ماية امســـتهلك ي الشـــريعة اإســـامية، ندو : خفض أســـعار الســـلع وا
 .16ماية امستهلك ي الشريعة والقانون، امرجع السابق، ص

ســـــــبة اد إ قوله : إذ ثانيا. نظام ا كر إذا ظهر فعله، وذلك اســـــــت هي عن ام ســـــــبة على اأمر بامعروف إذا ظهر تركه وال تقوم ا
َهْوَن َعِن اْلُمَْكِر َوأُو  ـْ َْعُروِف َويـَ

َْْرِ َويَْأُمُروَن بِام َ ا : )َوْلَتُكْن ِمُْكْم أَُمٌة َيْدُعوَن ِإ ( ســـــــــورة 104)ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن(. اآية لَ تعا
اح عدة من أمها  صـــــــوبة للرقابة ي اجتمع، وتتجلى هذ الوظيفة ي م ســـــــبة بوصـــــــفها وظيفة م آل عمران. وهذا امع تقوم ا
اعات والتدقيق ي اموازين  الرقابة على اأســــــعار للحيلولة دون الغش والتحايل ي الســــــلع، عاوة على مراقبة أرباب امهن والصــــــ

هاز اإداري وااقتصـــــــــادي، وهو ما يصـــــــــب بدور ي صـــــــــان امســـــــــتهلكن وامكاييل و و ذلك ما يدخل ي وظائف ومام ا
 ومايتهم.

هي عن بيع احرمـات،  هي عن بيوع الغرر وبيع امعـدوم وال هي عن بعض صــــــــــــــور العقود، ومن ابرز اأمثلـة على ذلـك ال ثـالثـا. ال
ة.  هي عن بيع العي  وال

 ة ق.( سور 18اآية )-2
 ة.( سورة البقر 224اآية )-3

فقة للسلعة، محقة للركة" لف م  ا  عليه وسلم: "ا

. وقال عليه الصاة والسام: م(2006)البخاري، 
ظر ا  إليهم يوم القيامة وا يزكيهم وهم  "ثاثة ا ي
عه من  عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فم

ا، فإن إا لدنيابن السبيل، ورجل بايع إماما ا يبايعه 
ها سخط، ورجل أقام  ها رضي وإن م يعطه م أعطا م
، لقد  سلعته بعد العصر فقال: وا  الذي ا إله غر

ة: . م قرأ هذ اآي"أعطيت ها كذا وكذا، فصدقه رجل
ا قلياح"  }إن الذين يشرون بعهد ا  وأماهم م

 .م(2006)البخاري، 
 ثانيا. تحريم ااحتكار

ع الســـــلع عن اأســـــواق رغبة ي ااحت كار يع م
ســــــن،  قد حرمت الشــــــريعة  م(.1998رفع ســــــعرها )ا

الغراء ااحتكار. إذ يقول رســـــــــــول ا  صـــــــــــلى ا  عليه 
تكر إا خاطئ(  يسابوري، وسلم: )ا   .م(1990)ال

طرة فقد صــــــــــرح فقهاء الشــــــــــريعة  وإزاء هذ الظاهرة ا
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ــاذ مــا يلزم من   اإســــــــــــــاميــة بضــــــــــــــرورة زجر احتكر وا
يبه  إجراءات ي مواجهته، إذ يكون لو اأمر أو من ي

ال والظروف- ن أن يأمر احتكري -و ســــــــــــــب طبيعة ا
ة نشر( بالبيع ويكرههم عليه وزية، بدون س ، كما (1))ا
 الســــــــــلع، إضــــــــــافة إ إمكانية حبس يكون له تســــــــــعر
رم  م(.2004احتكر )أمـــــد،  وا شــــــــــــــــــك أن ي 

ااحتكار ومواجهته ما يصـــــــــب ي صـــــــــان امســـــــــتهلك 
تاج من  صــــــــــول على ما  ومايته والتيســــــــــر عليه ي ا

 .م(1998)الكبيسي،  سلع وخدمات
 ثالثا. التسعير

ديد الدولة أعواض السلع  يقصد بالتسعر "
افع  دمات مقتضيات امصلحة" وام يل م.، )أبو اللوا
د مشروعية التسعر إ أدلة عدة ترتبط .م(1998  وتست

ق وسد الذرائع، إضافة إ  ع التعسف ي استعمال ا م
قواعد عدة، كقاعدة "ا ضرر وا ضرار"، وقاعدة 
زلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"،  زل م اجة ت ا
اصة ودرء أعظم  وقاعدة "تقدم امصلحة العامة على ا

ادا إ ذلكامفسدين بارتكاب أخفهما وز است  ". إذ 
تدخل الدولة بفرض سعر إجباري عادل للسلع 
دمات، وهو ما يصب بدورة ي مصلحة امستهلكن  وا

ة  م(1998)السويدي،   بصفة عامة وزية، بدون س )ا
. ولعل من ابرز التطبيقات على ذلك ما تفرضه (2)نشر(

دمات  الدولة من أسعار بشأن بعض السلع وا

                                                 
اس إليه".-1 د ضرورة ال دهم بقيمة امثل ع كمية ما نصه: "...لو اأمر أن يكر احتكرين على بيع ما ع  جاء ي الطرق ا
اس إذا م تتم إا بالتسعر سعر عليهم تسعر عدل ا وكس وا ش-2 وزية: "وجامع اأمر أن مصلحة ال ط. وإذا طيقول ابن قيم ا

هم بدونه م يفعل".اندفعت حاجتهم   وقامت مصا
ة  83انظر على سبيل امثال قانون امبادات والتجارة اإلكرونية التونسي رقم -3  م.2000لس
ق ي -4 ق ي الرجوع هو حق مقرر ي بيوع امســــــــافة للمســــــــتهلك، حيث ملك موجبه ا ق يقول البعض: "ا حول مفهوم هذا ا

ماية امســــتهلك بوصــــفه الطرف الضــــعيف ي العاقة العقدية". وقد فســــخ  ة، وقد أعطي إدراكا  العقد بعد إبرامه خال مدة معي
ظة انعقاد العقد امقرن خيار الرجوع وتكييفه، أين، احدما يرى أن حيث انقســــــــم الفقه إ ر  أثر جدل ي الفقه القانو حول 

عقد مجرد إبرامه،  ي حن ذهب البعض إ أن انعقاد ا يتم إا بعد انقضــــــــــــــاء امدة ال يســــــــــــــمح خللها للمســــــــــــــتهلك العقد ي
 بالرجوع.

بوب واميا والكهرباءالضروري ديد أسعار ا ، ة، كما ي 
سبة ال بال أسعار خدمات التأمن  وكذلك هو ا

اإلزامي على امركبات مثا، إذ قد يتم التعاقد ي مثل 
طبق  اات بالطرق االكرونية، اأمر الذي ي هذ ا
دمات ال تقدمها امصارف  ديد أسعار بعض ا على 

وك جموع در اإ العماء "امستهلكن". والب ا و شارة ه
إ أن التعاقد بأكثر من السعر احدد ا يؤثر ي العقد، 
الة تعزير  وز ي مثل هذ ا بل يبقى صحيحا، ولكن 

 . م(2004)أمد،  امخالف جاهرته مخالفة و اأمر
 المطلب الثاني

الخيارات التي يملكها المستهلك في العقود 
 االكترونية

اأصل ي العقد إذا ما ابرم أن يكون نافذا وازما، 
ه أو تغير أي شرط  وز أي من طرفيه التحلل م فا 
فيه إا بالراضي أو التقاضي، غر أن امستهلك ي 
العقود االكرونية ليس كأي متعاقد، بل ليس كأي 
و واضح الطرف  مستهلك أخر، إذ يعد وعلى 

حت بعض اأضعف ي الع قد، لذلك فقد م
للمستهلك ي العقود االكرونية خيارا  (3)التشريعات

ة،  ه من الرجوع ي العقد الذي ابرمه خال مدة معي مك
وز له فسخ العقد أو إمضائه  سب ما يراءى له  إذ 

ة نشر( ة، بدون س )مساعدة وخصاونة،  )عباب
دي، اثر خيار امستهلك ي الرجوعفي م(2011  )ش

ظة إبرام العقد،  ، وذلك (4)م(2020التعاقد على 
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من اجايوهيثم حامد امصارو    أمد عبدال

ماية له من التضليل والغش الذي قد يتعرض له لدى 
 م(2011)مساعدة وخصاونة، إبرام العقد مع امزود 

ة نشر( ة، بدون س يار  ق (1))عباب ، إذ يسمى هذا ا
)مساعدة وخصاونة ، الرجوع أو حق العدول 

 .(2)م(2011
ا يتعلق مدى إمكانية والتساؤل الذي قد  يثار ه

اف يار موجب التشريعات ال ذة متع امستهلك مثل هذا ا
ي امملكة العربية السعودية، فهل يوجد للمستهلك ي 

عات ا يوجد ي التشري هذ التشريعات خيار للرجوع؟
ح امستهلك خيارا  افذة ي امملكة نص خاص يقرر م ال

ه من الرجوع ي العقد  الذي ابرمه إذا ما اكتشف مك
دمة ال م التعاقد عليها، غر  عدم ماءمة السلعة أو ا
ها الشريعة  أنه وبالرجوع إ القواعد العامة ال تتضم

)أبو الليل ا.، العقد غر  د أن خيارات (3)اإسامية
عدة تتيح للمتعاقد فسخ العقد إذا  (4)م(1994الازم، 

ةما توافرت أسباب وظروف  )الشرنباصي ر.،  معي

                                                 
د التعاقد، فاأصـــــــل ي الرضـــــــاء -1 كمة من وراء إقرار حق الرجوع للمســـــــتهلك ي العقود االكرونية ي ماية رضـــــــائه ع تكمن ا

رة، وهو ما يتطلب إتاحة فرصـــــة للمســـــتهلك ي التفكر الصـــــادر عن امســـــتهلك أن يكون حقيقيا صـــــادر عن إرادة و  اعية ومســـــت
وع من التعاقد، خصـــوصـــا وأنه ا يرى الســـلعة ال يتعاقد عليها،  والروي بشـــأن العقد الذي يرمه، لكي ا يقع ضـــحية ي هذا ال

ماية ال توفرها اأحكام امتعلقة بعيوب اإرادة قد ا تكون تدية ي الكثر اات. وان ا  من ا
ظر ي العقود، مهلة الروي -2 يطلق الفقه القانو تسميات عدة للدالة على خيار الرجوع، إذ يسمى: حق العدول، حق إعادة ال

 أو التفكر.
ظام اأساسي للحكم ي امملكة العربية ( من7انظر: امادة )-3 ( من 1( من نظام القضاء السعودي امادة )1السعودية. امادة ) ال

 امرافعات الشرعية.نظام 
يارات: خيار -4 اك خيارات أخرى يســــــتطيع امتعاقد اســــــتعماها إذا ما أراد فســــــخ العقد حال توافر شــــــروطها، ومن قبيل هذ ا ه

قد، خيار اجلس.الوصف، خيار الت  عين، خيار ال
يارات ي العقود اا در اإشــــــــــــــارة إليه هو أمكانية توافر مثل هذ ا ياراتوما  و اقل من غرها من ا ، لكرونية، ولو على 

اء على خيارات أخرى. ق ي فسخ العقد الذي ابرمه مع امزود ب  وبالتا فقد يكون للمستهلك ا
ه -5 يار للمتعاقد اعتبار العقد غر ازم، والعقد غر الازم: "هو الذي يســــــتطيع احد طرفيه فســــــخه والتحلل م يرتب على توافر ا

 دون توقف على رضا الطرف اأخر.
اات ال يتوافر فيها خيار للمتعاقد أو كليهما، فقد يكون العقد غر ازم  غر أن تطبيقا العقد غر الازم ا تقتصــــــــــــــر على ا

 بطبيعته، كما ي عقود الوديعة والعارية.
يار هو ااختيار -6 يار وااختيار مع التفضــــــيل، جاء ي امعجم: "ا ه يقال له خيار الرؤية... خرته بن الشــــــا يئن فوضــــــت وم

".إليه  ر  ااختيار فاختار احدما و
اءات فيؤثر ي العق، وتتعلق هذ -7 اأصـــــــــــل أا يؤثر الغن اليســـــــــــر على العقد، غر أن هذا اأصـــــــــــل يوجد عليه بعض ااســـــــــــتث

اءات بتصرف امريض مرض اموت واحجور عليه لدين   وأموال اليتيم.ااستث

، إ)أبو الليل ا.،  م(2000 برام العقد االكرو
يار(5)م(2002 ح امتعاقد ا )الفيومي،  ، فم
ي الفقه اإسامي تعد من امسائل امعروفة  (6)م(2000

وامسلم ها، فقد تطرقوا لصورة  تلفة له، وهم عادة ما 
ق الذي يثبت للمتعاقد ي فسخ ال ون به ا قد الذي عيع

ة نشر( ابرمه أو إمضائه  . وبالرجوع)حجوب، دون س
يارات ال نص عليها فقهاء الشريعة اإسامية  إ ا
د أن امستهلك ي العقود االكرونية يستطيع 
ها، إذ يرز من بن هذ  ااستفادة من صور  تلفة م
يارات: خيار الغن والتدليس والعيب والرؤية. هذا ما  ا

 عرض له على التعاقب.س
 أوًا. خيار الغبن

حد العوضن عن اآخر ي أالغن هو اختاف 
، القيمة  ه أو اقل م(1982)الدري ، بأن يكون أكثر م
ه والغن إما أن يكون يسرا أو  .م(2003)امغري،  م

، أما الغن (7)فاحشا، إذ ا تأثر للغن اليسر على العقد
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ة نشر( الفاحش فمختلف بشأنه  ،)حجوب، دون س

الفارق بن الغن اليسر والغن الفاحش هو أيضا من 
اأمور امختلف بشأها لدى فقهاء الشريعة الغراء 

ة نشر(2000)الشرنباصي ر.،  ، م( )حجوب، دون س
هم رجح بأن الغن الفاحش هو خرج  غر أن جانبا م

، م(2000)البهوي،  عن امعتاد  سب العرف  )الدري
وصورة الغن الفاحش ي العقود االكرونية  .م(1982

هو أن يشري امستهلك السلعة بأضعاف قيمتها، أو 
دق بضعف القيمة امعتادة، وهو على  يستأجر غرفة ي ف
حو من اأمور احتمل وقوعها بكثرة للمستهلك  هذا ال
ي العقود االكرونية، لذا فإن التساؤل يثار عن مدى 

 سخ العقد، فهل للمستهلك فسخ هذا العقد؟إمكانية ف
لقد اثبت جانب من الفقه اإسامي خيار يسمى خيار 

هوي، )البالغن للمتعاقد الذي غن ي حاات حددة 
الة امستهلك االكرو هي حالة (1)م(2000 ، أقرها 

اهل بقيمة  ابلة هو ا بيع امسرسل: وامسرسل لدى ا
 سن امبايعة، إذ اثبتوا له خيار الغنالسلعة الذي ا 

ه هل بيمي  م(2000)البهوي،  ويصدق ي دعوا ا
ة نشر( ،  )الضويان، دون س وبالرغم  .م(1982)الدري

يار ومن م فسخ  من ذلك، فإن متع امستهلك هذا ا
ب إعماله توافر  العقد ا يبدو باأمر اهن، ذلك أنه 

هل قيمة السلعة أوشرطن، أوها أن يكون   امستهلك 
ه حلف اليمن إثبات  دمة وهو ما قد يتطلب م ا
سن امماكسة وامبايعة،  جهله بالقيمة، وثانيها أا 
لذلك فإن فرص استفادة امستهلك ي العقود االكرونية 

يار تبدو ضئيلة.  من هذا ا

                                                 
اات امقصودة ه-1 جش وتلقي الركبان.ا  ا هي: بيع ال
 الشاة امصراة هي الشاة ال ربط ضرعها ليتجمع به اللن ويتوهم مشريها بأنه غزيرة اللن.-2

 ثانياً. خيار التدليس
ة ائل خادعالتدليس "التغرير": هو استعمال وس

 مل على التعاقد  يث لو علم ها ما قبل بالتعاقد

 ، والتدليس على أنواع عدة، فقد  .م(1982)الدري
 يكون قوليا أو فعليا، كما أنه قد يكون بالكتمان

 ، و  .م(1982)الدري ويتصور وقوع التدليس على 
واسع ي العقود االكرونية، ذلك أن امستهلك ا يرى 

حقيقة، كما أن امزود قد يظهر السلعة بغر السلعة 
قيقي، إي مظهر خادع يوحي بوجود مزايا  مظهرها ا
غر موجودة أو بتضخيم حجم هذ امزايا، كما لو ذكر 
مواصفات غر حقيقية للسلعة أو قام بإجراء تغيرات 

ة صفات، أو لو كتم بعض البيانات امهمابشأن بعض امو 
قق وجود تغرير ي مواجهة  حول السلعة. وإذا 

 امستهلك االكرو فإنه يثبت له  سب ما يرى البعض
خيار يسمى خيار التدليس،  يث يكون للمستهلك 
، غر أنه يشرط  ق ي فسخ العقد أو إمضاؤ امغرر به ا
يار  سب ما يرى أصحاب هذا الرأي  للتمتع هذا ا

 غن ن أي إأن يكون التغرير قد أدى إ زيادة ي الثم
يار  .م(1977)قدامة، امستهلك  د ثبوت ا ويست

بوية امطهرة، إذ يقول الرسول صلى  ة ال للمتعاقد ي الس
ما مصراة فأحتلبها،  (2)ا  عليه وسلم: "من اشرى غ

فإن رضيها امسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من 
ا  .م(2006)البخاري، مر"  ولعل التساؤل امطروح ه

يار ي إسعاف امستهلك أن  يتعلق مدى كفاية هذا ا
 شك ا هو قرر العدول عن العقد، فهل يستطيع ذلك؟

يار غر متاح ي الكثر من  ي أن استعمال هذا ا
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وط بتوافر شروط عدة،  اات، ذلك أن استعماله م ا
ادعة، وقد يكون امزود  أمها استعمال الوسائل ا

سائل، كما يتطلب استعمال مستعما مثل هذ الو 
لو العقد من الغن، لذلك فإن  يار توافر الغن وقد  ا

يار لن يسعف امستهلك ي يع م استعمال هذا ا
اات، بل ي بعضها فقط.  ا

 ثالثاً. خيار العيب
العيب هو نقص ي شيء يؤدي إ نقص القيمة 

ة نشر( سب امعتاد  ب لعيأما خيار ا )الضويان، دون س
فهو حق امتعاقد ي إمضاء العقد أو فسخه إذا وجد 
عيبا ي حل العقد وم يكن على علم به وقت التعاقد 

ة نشر( يار إ أدلة  .)حجوب، دون س د هذا ا ويست
ة نشر(عدة من الشريعة اإسامية   ،)الضويان، دون س

ي صلى  فقد ذُكر عن العداء بن خالد قال كتب  ال
لم: "هذا ما اشرى حمد رسول ا  صلى ا  عليه وس

ا  عليه وسلم من العداء بن خالد، بيع امسلم للمسلم، 
. كما م(2006)البخاري، ا داء وا خبثة وا غائلة" 

ه صلى ا  عليه وسلم قوله: "امسلم  امسلم  خوأروي ع
ل مسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن ا  وا 

ه" ا أن  .م(1989 )البيهقي، يبي وما من شك ه
امستهلك ي العقود االكرونية يكون عرضة للتعاقد 
و واسع، فقد يشري  على سلع تشوها العيوب، وعلى 
جهازا ويتضح انه تالف أو طعاما فإذا به معطوب، 
ال هذ استعمال خيار العيب حال  فيكون له وا

                                                 
يب عوضن-1  .129 امغري، امرجع السابق، صانظر: د.حمد 
يار، فيما أنكر آخرين ذلك، وي ذلك يقول ابن -2 مة خاف ي الفقه حول مشروعية خيار الرؤية، فثمة من يقر مشروعية هذا ا

ســـــن  قدامة: "وي بيع الغائب روايتان: أظهرما أن الغائب الذي م يوصـــــف وم تتقدم رؤيته ا يصـــــح بيعه، وهذا قال الشـــــعي وا
يفة، والقول الثا للشــافعي، واأوزاعي ومالك وإســحاق، وه و أحد قو الشــافعي، وي رواية أخرى أنه يصــح وهو مذهب أي ح

يفة".   وهل يثبت خيار الرؤية؟ على روايتن: أشهرما ثبوته، وهو قول أي ح

)البهوي،  اكتشاف العيب ولو تأخر وقت ذلك
، أي يكون له فسخ العقد للعيب أو إمضائه (م2000

غر أن استعمال امستهلك ي العقود  إن رأى ذلك.
يار العيب ليس باأمر السهل، ذلك أن  االكرونية 
استخدامه له يتطلب توافر شروط عدة أمها أن يكون 

 م(2003، )امغريالعيب مؤثرا وقدما وثابتا وغر معلوم 
ب بات مثل هذ الصفات بالعيمن قبل امستهلك، واث

قد ا يكون يسرا ي الكثر من اأحيان، إا  لف 
ة نشر(اليمن  ب استعما)الضويان ، دون س ل ، كما 

يار أا يكون امزود قد اشرط الراءة من  هذا ا
، وهو ما ا يفوت عليه عادة، إذ ا يتوا عن (1)العيب

ال ن استعموضع مثل هذا الشرط فيجرد امستهلك م
يار. وط بوجود عيب  هذا ا يار م أذا  فاستعمال هذا ا

ة، وهو ما قد ا يتوافر ي الكثر  مواصفات وشروط معي
دمة امستهلك  اسب السلعة أو ا اات، فقد ا ت من ا

 على الرغم من خلوها من العيوب.
 رابعاً. خيار الرؤية

ق الذي يثبت أحد العاقدين  أما خيار الرؤية ا
د رؤية حل العقد بسبب  ي فسخ العقد أو إمضائه ع

د إبرام العقد أو قبل ذلك فيف عدم رؤيته ع ، )ا
يار .م(1996  م(1977)قدامة،  وقد ثبت هذا ا

د،  ،  م(2002)الرهابوري وماعة من علماء اه )الغزا
ادا إ أدلة عدة  (2)م(1972)عسكر،  م(1997 است

ي صلى ا  عليه وسلم  يهقي، )البأبرزها حديث ال
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، حيث قال: "من اشرى شيئا م ير فهو (1)م(1989

يار إذا رآ إن شاء أخذ وان شاء تركه"  ي، )البيهقبا
،  م(1989 بغي اإشارة  .(2)م (2001)الدارقط وما ي

يار غر قاصرة على  ا هو أن مع الرؤية ي هذا ا له ه
طبق على اللمس والشم  ظر فحسب، بل أها ت ال
والذوق والسمع إذا كان الوقوف على خصائص الشيء 

ة نشرامتعاقد عليه يتطلب ذلك   .()أبو زهرة، دون س
وخيار الرؤية هذا امفهوم يسعف امستهلك ي 
الكثر من العقود ال يرمها، فهو يستطيع ي كل مرة 
استعمال حقه ي فسخ العقد االكرو إذا ما أدرك أن 
امضي ي العقد ليس ي مصلحته، غر أنه يشرك لذلك 
أا يكون امستهلك قد رأي الشيء قبل إبرامه العقد، 

قيقية، فا ورؤية الشيء ا ا هي الرؤية ا مقصودة ه
يار رؤية صورته من خال أجهزة  يسقطه حقه ي هذا ا

اسوب مثا  ب لثبوت  .(3)م(2000)البهوي، ا وا 
د التعاقد، كما ا  يار للمستهلك اشراطه ع هذا ا
يار بإسقاط امستهلك له قبل ثبوته  يسقط هذا ا

د، )الرهابوري وماعة من علماء ا  م(2002ه
فيف،  ة نشر( م(1996)ا ، ففاقد )أبو زهرة، دون س

رم امستهلك من هذا  الشيء ا يعطيه. ومع ذلك فقد 
د إبرام  يار إذا كان قد رأى الشيء حل التعاقد ع ا
العقد أو ح قبل ذلك بفرة ا يتغر ذلك الشيء، كما 

ة ب يار ا يثبت إا ي اأشياء امعي لذات، اأن هذا ا
يار  رم من استعمال هذا ا وبالتا فإن امستهلك قد 

                                                 
دما باع لطلحة بن عبد ا  أرضـــا  بالب-1  يرها واحد صـــرة، مومن اأدلة على مشـــروعية خيار الرؤية ما روي عن عثمان بن عفان ع

همـا  يـار لطلحـة، وكـان  -م همـا فحكم بـا يـار، م حكمـا جبر بن مطعم بي َ ا ـت، قـال: إ همـا إنـك قـد غب ومـا قيـل لكـل م
كر عليه أحد، فكان إماعا  سكوتيا  ظاهرا .  ذلك محضر من الصحابة وم ي

ديث، فقد أشار البعض إ أنه حديث ض-2 اك خاف حول هذا ا  عيف.ه
يار  ســـب ما يرى البعض إذا جاء الشـــيء التعاقد عليه موافقا للصـــفة ال وصـــفها البائع للمشـــري-3 امســـتهلك، -يســـقط هذا ا

رم امشري  اات.من ه -أو امستهلك-وهو ما  يار ي الكثر من ا  ذا ا

ريها مع امصارف مثا  ي عقود كثرة كتلك ال 
ماء )الرهابوري وماعة من عل لتعلقها بديون موصوفة

د،  ة نشر(2002اه  وعليه، فإن .م( )أبو زهرة، دون س
خيار الرؤية ا يوفر ماية للمستهلك ي كل اأحوال 

ل يتعاقد فيها مع امزود، وهو ما يؤكد بدور أمية إقرار ا
ه من العدول  خيار خاص بامستهلك بصفة عامة مك
احا  عن العقد مع امزود، وهو ما يبدو أكثر أمية وإ

سبة للمستهلك ي العقود االكرونية.  بال
تج أن وجود خيار واحد بيد  من ذلك نست

ا ي  نية قد ا يكون تديامستهلك ي العقود االكرو 
اك  اات، غر أن وجودها تتمعة يع أن ه كثر من ا
فرص اكر إمام امستهلك لفسخ العقد، فما ا يفسخ 
خيار الغن قد يفسخ خيار التغرير أو الرؤية أو العيب، 
وما ا يفسخ خيار العيب قد يفسخ خيار آخر، وهكذا 

يارات سبة لباقي ا ال بال هذ  ، وبالتا فإنهو ا
يارات تعد ضمانات للمستهلك ي سبيل فسخ العقد  ا
االكرو الذي ابرمه، ومع ذلك فإنه يتصور أيضا أا 
يارات إذا  يتوافر بيد امستهلك االكرو أي من هذ ا
سبة له، لذا فمن اأحرى  ما انتفت شروطها ميعا بال

ح امستهلك ي العق ص مباشرة على م لكرونية ود ااال
خيار الرجوع، فقد أصبحت وسائل وأساليب التحايل 
والغش ي التعاقدات االكرونية متعددة وكثرة، وأضحى 
من امائم التصدي ها ومواجهتها بالتصريح بوجود خيار 
للمستهلك ي الرجوع عن العقد، فحاجة امستهلكن 
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احا من ذي قبل، وا يار باتت أكثر إ كر  مثل هذا ا ي
تغر اأحكام بتغر اأزمان، وهو بالفعل ما حدا ببعض 

ح امستهلك  (1)التشريعات ص مباشرة على م لل
 االكرو خيارا ماثا .

 الخاتمة
ماية القانونية أبعد أن  ا دراسة موضوع ا هي

ا عرض أهم  در ب للمستهلك ي العقود االكرونية 
تائج والتوصيات ال توصلت   .إليها الدراسةال

 النتائج
. يعرف امستهلك ي العقود االكرونية بأنه: 1

الشخص الذي يقوم بإبرام التصرفات القانونية 
بالوسائل االكرونية للحصول على سلع أو 

ة. اجات معي  خدمات إشباعا 
. يكون امستهلك ي العقود االكرونية عرضة للتحايل 2

نه امستهلكن، أ والغش والغلط أكثر من غر من
ا يرى ويعاين احل الذي يتعاقد عليه، وهو ما 

مايته.  يستلزم تدخا تشريعيا 
. ا يوجد ي امملكة العربية السعودية نظام )قانون( 3

دها  ماية امقررة له  خاص  ماية امستهلك، فا
موزعة ي قانون متفرقة و تلفة، قد ا تسعف 

يضا اأحيان، وهو يقتضي أامستهلك ي الكثر من 
اسبة للمستهلك من  ماية ام البحث عن وسائل ا
خال الرجوع إ القواعد العامة امقررة ي الشريعة 

 اإسامية.
ص اأنظمة امتعلقة  ماية امستهلك ي العقود 4 . م ت

االكرونية على حق امستهلك ي اإعام عن 
دمات وشروط التع  اقد والطرقبيانات السلع وا

                                                 
ة  83التونسي رقم  اإلكرونية والتجارة انظر قانون امبادات-1  م.2000لس

 الشحن.
ظام ي امملكة العربية السعودية 5 . م يفرد واضع ال

أحكاما خاصة  ماية البيانات امعروضة عن السلع 
دمات أو بيانات امستهلك الشخصية، وهو ما  وا
يقتضي دائما تطبيق إحكام عامة قد ا تاءم 

 امستهلك ي العقود االكرونية ماما.
سامية اهتماما بالغا  ماية . أولت الشريعة اإ6

يقه وهو ما مكن تطب -موعا وفرادى-امستهلكن 
 بشأن امستهلكن ي العقود االكرونية.

 يتوافر بيد امستهلك ي العقود االكرونية موجب .7
القواعد العامة امقررة ي الشريعة اإسامية حزمة من 

ه من فسخ العقد والرجوع يارات ال مك يه إذا ف ا
يارات وأبرزما قدر عدم ماءمة امضي به،   هذ ا

هو خيار الغن، خيار التغرير، خيار العيب، وخيار 
ظيم العاقة بن  الرؤية، وقد يكون من اأيسر لت
يارات لتقرير  اد إ هذ ا امستهلك وامزود ااست

 خيار للمستهلك بالرجوع.
 التوصيات

ظام ي امم دية لكة العربية السعو در بواضع ال
وانب امتعلقة  ماية امستهلك ي  ظر ي ا إعادة ال
اد نظام "قانون"  العقود االكرونية، وذلك من خال إ
مي امستهلك بشكل عام وامستهلك اإلكرو 
بشكل خاص، أو من خال إدراج تعديل على بعض 

ظام التعامات االكرونية، وع ى أن لاأنظمة السارية ك
صيصها هذا الغرض  صوص ال يتم  يراعى ي هذا ال

 قيق ما يأي:
اسبة للمستهلك ي العقود اإلكرونية ه  توفر ماية م
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اصة به.   فيما يتعلق بأمن امعلومات ا
اسبة للمستهلك ي العقود اإلكرونية ه  توفر ماية م

 من ناحية مواصفات وجودة السلعة امتفق عليها.
ح ام ه  ستهلك ي العقود اإلكرونية خيار الرجوع يم

 العقد الذي يرمه.
اصة بامزود وال ه  توفر ماية للبيانات االكرونية ا

يعرضها من خال الوسائل االكرونية بغرض التعاقد 
 مع امستهلكن.
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Abstract 

The prevalence and spread of electronic trading led, in the present era, to the 
multiplicity and the many surrounding risk for consumers. With whom one 
seems forced de facto often at the conclusion of many electronic contracts in 
order to meet their needs and achieve reconciliation. This in turn led to the pos-
sibility of imposing contract terms may not serve in valid, either the mitigation 
of his rights or increase the obligations. This led the legislator to sought to ad-
dress and rectify it through the enactment of some of the provisions relating to 
consumer protection in general, which could also be achieved through the appli-
cation of certain provisions related to electronic transactions on the face partic-
ular. These texts are still interspersed with some flaws and gaps that could lead 
to narrowing the scope of protection available to the consumer in electronic con-
tracts, which required searching for the most effective means of legislative and 
ways to extend the scope of protection for the consumer in these contracts. 
 

Keywords: Consumer, consumer contracts, electronic contract, electronic trans-
actions. 
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Editorial Preface 

In order for the continuity of its pioneering role in the field of developing its 

academic research capacity to be fulfilled, the administrative authority of Jazan 

university has realized that such a development and progress should be supported by 

taken several steps forward that sustain scientific research enterprises. The launching of 

the university Journal was certainly a significant step in this direction; a launching that 

was marked with great confidence and pride. The first volume of the Journal was 

published in the month of Muharam 1433H (December, 2011) in two parts, one is 

devoted to the gamut of researches in Humanities while the other to researches in 

Applied Sciences. Since this date, however, the journal of Jazan university is steady in 

its periodic publication of original high-quality research papers in various fields, with 

the goal of attaining a high classification within the accreditation system in order to be 

part of the international scientific journals. To succeed in this endeavor, the editorial 

board insists to remain committed to continue with publishing high quality refereed 

scientific research papers that will be of paramount interest to researchers in academic 

institutions and vocational ones. The Journal’s core mission, therefore, is to be one of 
the internationally well-recognized scientific journals - a mission that can be achieved 

only by publishing research papers that conform to a high academic standards and 

include appropriate scholarly apparatus. We are also attempting to make the Journal, in 

the very near future, available for the researchers and scholars via international 

publishing channels and online databases. However, in recognition of the incredibly 

growth of interest and requests addressed by the researchers, especially in the field of 

Humanities, to publish their research papers in the Journal of Jazan University, we 

would like to assure that our current effort is directed not only to increase the number 

of the periodic volumes of the Journal but also to exert every possible effort in 

selecting a Consultancy Board from highly experienced scholars in all fields who, by 

their contributions, would sustain us to achieve the core mission of the Journal referred 

to above.  

We are therefore confident enough, above all by the will of the Almighty and the 

continual support of the university administration, that the journal of Jazan university 

will remain an important and significant platform and a forum for thought-provoking, 

reflecting the ambitions not only of the editorial and the administrative boards of the 

Journal but of the researchers as well.  
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