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 ستخلص امل
اج الفكري ف جمال الوقف من خالل رصد اجتاهاته  اإلنتهتدف هذه الدراسة إىل التعرف عيل خصائص  

م ف اململكة العربية  2019إىل    2009العددية و املوضوعية واللغوية والزمنية خالل عرش سنوات ف الفرتة من

السعوديـــة من خالل معرفة سامت وخصائص اإلنتاج الفكري ف جمال الوقف من الناحية الزمنية والعددية  

ال فرتة  الزمني  دراسةخالل  وتوزيعها  الدراسة،  فرتة  خالل  الفكري  اإلنتاج  يضمها  التي  املواد  وأشكال   ،

اإلنتاج   الدراسات عىل حرص  هذه  تعتمد  حيث  هلا،  منهًجا  الببليومرتي  املنهج  الدراسة  وتتخذ  واملوضوعي، 

خرى، ومن أهم  جهة أ العلمي وحتليله من جهة ودراسة االجتاهات العددية والنوعية هلذا اإلنتاج العلمي من  

( عماًل  777نتائج الدراسة حرص اإلنتاج العلمي ف جمال الوقف خالل فرتة الدراسة أسفر عن وجود عدد ) 

(، سجلت بحوث املؤمترات أعيل معدالت حيث بلغت بحوث  2019-2009فكرًيا وعلمًيا خالل هذه الفرتة ) 

عدد   )  193املؤمترات  قدرها  وبنسبة  جاء24,83بحًثا  كام  امل%(،  أقل  ت  واملعاجم  والكشافات  وسوعات 

%(، وبالنسبة للتوزيع املوضوعي الزمني لإلنتاج العلمي جاء اإلنتاج  0,64( وبنسبة قدرها ) 5املعدالت بعدد )

  "تاريخ الوقف "مصدًرا للمعلومات وموضوع   122م ف املركز األول حيث بلغ  2009العلمي الصادر ف عام  

نشاء مركز معلومات ف جمال الوقف ترشف  إ، ومن توصيات الدراسة رضورة  % 27ويل بنسبة قدرها  ف املرتبة األ
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عليه أحد اجلهات ف اململكة العربية السعودية ويكون مسؤواًل عن جتميع مصادر املعلومات واإلنتاج العلمي  

 الصادر، التوسع ف الكرايس العلمية، وتفعيلها ف اجلامعات السعودية. 

 اململكة العربية السعودية؛ الدراسات الببليومرتية؛ اإلنتاج العلمي. : الوقف؛ املفتاحية الكلامت 

 متهيد 
يعد اإلنتاج العلمي ف جمال الوقف الرافد الرئيس املهم ف هذا املجال من جماالت املعرفة اإلنسانية، وهو  

الفك اإلنتاج  خلصائص  استيعابنا  من  ويعمق  الوقف  ملجال  فهمنا  يزيد  كالذي  الوقف،  جمال  ف  حتتل  ري  ام 

ف جمال الوقف العتامدها عىل الطرق الكمية واإلحصائية التي يمكن   مهامالدراسات التحليلية والتوثيقية موقًعا  

من خالهلا حتليل اإلنتاج الفكري والتعرف عيل خصائصه، وطبيعة العالقة بني مفرداته، هذا فضاًل عن قياس  

املتصلة باإلنتاج الفكري بشكل    األخرىتكشاف للظواهر  وما يتصل بذلك من اسإنتاجية الدوريات واملؤلفني،  

عام ، ويشهد العقد احلايل تطوًرا هائاًل ف جمال االهتامم بالوقف ، ويظهر ذلك ف الدول التي هتتم بمجال الوقف  

اإلنتاج وقف عموًما، ومعرفة  وف مقدمتها اململكة العربية السعودية التي هتتم بتطوير أبحاثها ودراستها ف جمال ال 

العلمي ف هذا املجال بوجه خاص وهذا حيتاج من آن إىل آخر لدراسات متأنية وعميقة لتحديد أهم املشكالت  

البحثية وحتديد اإلنجازات التي تم حتقيقها لتطوير هذا املجال البحثي بام ينعكس ف النهاية عىل األهداف التي  

 ينشدها هذا املجال. 

التنبؤ بالظواهر قيد البحث والتحكم فيها وضبطها وبام   يلية ف جمال الوقف أيًضا الدراسة التحلكام تفيد  

املجتمع، وهناك من عرف   تنمية  يسهم ف  إنتاج بحوث جيدة عىل مستوى عال  ينتج عنها ويرتتب عليها من 

بأهنا  والببليومرتية  التحليلية  اإل  "القياسات  الطرق  ااستخدام  واألساليب  الحصائية  حتليل  ف  بيانات  لرياضية 

الضوء عىل   الوثائقي، إللقاء  االتصال  عنارص  من  والنارشين، وغريهم  والدوريات  والوثائق  بالكتب  املتعلقة 

وهناك من يرى    (، 1984)قاسم، خصائص عمليات تبادل املعلومات ، وتتبع مسارات تطور املجاالت العلمية

ن اخلصائص املهمة مثل حتسني الضبط  د أن تتضمن جمموعة مأن موضوع الدراسات التحليلية والتوثيقية الب

استخدام   أنامط  ووصف  النرش،  باجتاهات  والتنبؤ  الفكري،  اإلنتاج  وتصنيف  الفكري،  لإلنتاج  الببليوغراف 

 الكتب من قبل املستفيدين. 

وقف، كام  وتقوم هذه الدراسة بتحليل الدراسات الصادرة خالل الفرتة املقررة للدراسة ف جمال ال  -  1

لدراسة إىل وضع خريطة بحثية لإلنتاج الفكري ف جمال الوقف يتم ف ضوئها توفري موضوعات  تؤدى هذه ا

 عديدة تستحق الدراسة للباحثني، وذلك بام يتامشى مع االجتاهات البحثية احلديثة ف التخصص. 
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 أوال: اإلطار املنهجي للدراسة
 مشكلة الدراسة  1/1

خالل   الوقف  جمال  التحوالت  املاضالعرش  سنوات  ال يشهد  من  العديد  السعودية  العربية  اململكة  ف  ية 

كاديمي وامليداين والبحثي، ويعد اإلنتاج  خاصة عيل املستوى األبالرسيعة والتغريات املتسارعة ف كل أبعاده و

ا املحور ف الدراسة احلالية(، ومن هذا  العلمي املرآة احلقيقية التي تعكس صورة هذه التحوالت )متت دراسة هذ

السنوات    نطلق كانت احلاجة ملحة إىل حرص ودراسة ومعرفة سامت اإلنتاج العلمي ف جمال الوقف خاللامل

التي متثل فرتة الدراسة وذلك ف اململكة العربية السعودية، وتسعى الدراسة إىل تسهيل الوصول إىل الكتب  العرش  

ف جمال الوقف خالل فرتة الدراسة، وعدم    واملقاالت واألبحاث واإلنتاج العلمي ومعرفة حلركة النرش العلمي

 القيام باملزيد من الدراسات ف موضوع  وجد احلاجة إىلأوجود دراسات سابقة حتدد نقاط القوة والضعف مما  

الدراسة لتكون هذه  التي تم اختيارها،  السنوات  املهمة ف دورة    الدراسة خالل  واحدة من حلقات االتصال 

من هم ف حاجة إليها من خالل ما توفره من توثيق وحتليل موضوعي ملحتوي هذه  املعلومات بني من ينتجها و

والدراسات، مما يساعد تقديمه من كتب ودراسات علمية ف جمال    البحوث  تم  ما  إىل  الوصول  الباحثني عىل 

 الوقف. 

 أهداف الدراسة  1/2

من خالل رصد اجتاهاته    تسعى هذه الدراسة إىل التعرف عيل خصائص اإلنتاج الفكري ف جمال الوقف

م ف اململكة العربية  20109إىل    2009العددية و املوضوعية واللغوية والزمنية خالل عرش سنوات ف الفرتة من

 السعوديـــة وذلك من أجــــل التعــــرف عىل كل مما ييل: 
فرتة  - خالل  والعددية  الزمنية  الناحية  من  الوقف  جمال  ف  الفكري  اإلنتاج  وخصائص  سامت 

 الدراسة. 

 أشكال املواد التي يضمها اإلنتاج الفكري خالل فرتة الدراسة. -

 ف خالل فرتة الدراسة. حجم اإلنتاج الفكري ف جمال الوق  -

الوقف للباحثني واجلمهور العام    تاحة البيانات واملعلومات اإلنتاج الفكري عن مؤسساتإمدى   -

 خالل فرتة الدراسة. 

جوا - ملختلف  السابقة  الدراسات  اململكة  تغطية  ف  الوقف  مؤسسات  عن  العلمي  البحث  نب 

 خالل فرتة الدراسة. 
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 أهمية الدراسة  1/3

املجاالت املهمة للعمل األهيل اخلريي ف الوطن العريب ويوجد له الكثري من الروافد  يعد جمال الوقف من  

نشطته وتسجيلها، وبالتايل  والبيانات واملؤسسات القائمة عليه مما يستلزم االهتامم بدراسته وإلقاء الضوء عىل أ

 ترجع أمهية هذه الدراسة إىل: 
اإل - املجتمع  ،وأفراد  الباحثني  وجحاجة  إىل  جمال سالمي  ف  العلمي  لإلنتاج  حرص  أدوات  ود 

الوقف، وتصنيف هذا اإلنتاج وتنظيميه، وذلك للكشف عن سامته وأهدافه وخصائصه لتكوين  

 صورة متكاملة ودقيقه عنه. 

هنا قامت بتحليل ودراسة اإلنتاج العلمي ف جمال إرائدة ف هذا املجال حيث  تعترب هذه الدراسة   -

 (. 2019- 2009سعودية خالل الفرتة الزمنية من ) الوقف ف اململكة العربية ال

العربية   - اململكة  ف  الوقف  جمال  ف  العلمي  اإلنتاج  جمال  ف  اجلهود  بتقييم  الدراسة  هذه  تقوم 

 التغطية خالل فرتة الدراسة.السعودية واكتشاف الفجوات ف 

ال الوقف ف اململكة  ( ف اإلنتاج الفكري ف جمData Baseمتثل هذه الدراسة نواة لقاعدة بيانات ) -

 العربية السعودية. 

تسهل التعرف عىل خارطة اإلنتاج العلمي ف جمال الوقف خالل فرتة تغطية الدراسة الزمنية من   -

 سومات بيانية وبيانات إحصائية. خالل نتائج الدراسة التي تتمثل ف ر
 تساؤالت الدراسة  1/4

الرئيس: ما خارطة اإلنتاج العلمي )خصائص وسامت اإلنتاج جابة عىل السؤال  حتاول هذه الدراسة اإل

الفرتة من  الوقف خالل  منه  20109  - 2009العلمي( ف جمال  تنبثق  السعودية ؟ والذي  العربية  اململكة  م ف 

 رعية وهي: سئلة الفجمموعة من األ

الفرتة من   - الوقف خالل  العلمي ف جمال  العر2019-2009ما حجم اإلنتاج  اململكة  بية  م ف 

 السعودية؟ 

م ف اململكة  2019-2009خالل الفرتة من    ما اخلصائص الزمنية لإلنتاج العلمي ف جمال الوقف  -

 العربية السعودية؟ 

من   - الفرتة  خالل  العلمي  لإلنتاج  اللغوية  السامت  العربية  2019- 2009ما  اململكة  ف  م 

 السعودية؟ 

من   - الفرتة  خالل  العلمي  لإلنتاج  النوعية  السامت  العربية  2019- 2009ما  اململكة  ف  م 

 السعودية؟ 

ما التخطيط املستقبيل ملا يمكن أن يكون عليه اإلنتاج العلمي ف جمال الوقف ف اململكة العربية   -

 السعودية؟ 
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 منهج الدراسة  1/5

سة املنهج الببليومرتي منهًجا هلا، حيث تعتمد هذه الدراسات عىل حرص اإلنتاج العلمي  تتخذ هذه الدرا

من جهة ودراسة االجتاهات العددية والنوعية هلذا اإلنتاج العلمي من جهة أخري، وبالتايل يتم استخدام    وحتليله

 الدراسة. حصائية، ومعرفة مدى تشتت اإلنتاج العلمي ف جمال الوقف خالل سنوات الطرق اإل
 حدود الدراسة  1/6

 تقترص حدود البحث عىل املحددات اآلتية: 

العلمي ف  احلدود   - اإلنتاج  التعرف عىل  الدراسة ف  املوضوعية هلذه  تتمثل احلدود  املوضوعية: 

 جمال الوقف بمختلف التخصصات الفرعية. 

ا - الوقف  العلمي ف جمال  اإلنتاج  الدراسة عىل حتليل  تشمل  املكانية:  اململكة  احلدود  لصادر ف 

 ة. نجليزي العربية السعودية كافة سواء باللغة العربية أو اإل

احلدود الزمنية: تناول هذه الدراسة اإلنتاج العلمي الصادر ف اململكة العربية السعودية خالل   -

 . 2019- 2009الفرتة من  

ية ، مقاالت ،  احلدود النوعية: يقصد هبا اإلنتاج العلمي الصادر ف شكل ) كتب ، رسائل جامع -

 مؤمترات علمية (. 

اإلنتاج العلمي ف جمال الوقف الصادر ف اململكة العربية  احلدود اللغوية: تغطي هذه الدراسة   -

 م سواء باللغة العربية أو باللغة األجنبية. 2019-2009السعودية خالل الفرتة  
 مجتمع وعينة البحث  1/7

اململكة  الوقف ف  العلمي ف جمال  اإلنتاج  السعودية والصادر ف شكل   حرص  ، رسائل    :العربية  )كتب 

 م. 2019إىل   2009مؤمترات علمية( خالل عرش سنوات من   جامعية ، مقاالت ، 
 الدراسات السابقة  1/8

إجراء مسح لإلنتاج العلمي ف جمال الوقف من خالل قواعد املعلومات اإللكرتونية والفهرس العريب  تم 

 ات تناولت احلرص والضبط ف جمال الوقف ومنها: املوحد ووجد جمموعة من الدراس

. خارطة أبحاث األوقاف )املرحلة األويل( ، الرياض: مكتبة  عبداهلل بن عبد العزيز   . املديميغ، حممد بن1

 هـ. 1435امللك فهد الوطنية ، 

قدر   - حارصة  خارطة  ورسم  الوقف  جمال  ف  العلمي  اإلنتاج  حرص  عيل  املرشوع  فكرة  وتقوم 

واألمكان جلماإل الكتب  ثم حرص  الوقف  موضوعات  ويع  األوقاف  جمال  دراجها إ بحاث ف 
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واأل الكتب  واقع  حتليل  ثم  املختلفة  الوقف  موضوعات  واحلارض  ضمن  املايض  ف  بحاث 

 واسترشاف املستقبل. 

2  .( وآثاره ف فلسطني: دراسة   (2004سالمة، يوسف مجعة  الوقف اإلسالمي  التكافل االجتامعي ف 

 .رسالة دكتوراه غري منشورة(. جامعة الزيتونة، تونس) قيةحتليلية توثي

هذه - اإل  تناولت  الوقف  ف  االجتامعي  التكافل  موضوع  وتناولت  الدراسة  فلسطني  ف  سالمي 

، كام   املجاالت  كافة  املتخصصون ف  منه  ليستفيد  املوضوع    الدراسة   حتاولالدراسات ف هذا 

 جتميع وحرص الدراسات ف هذا املجال. 

سالمي للبحوث والتدريب،  دراسات اقتصادية إسالمية: املعهد اإل. وع كشاف أدبيات األوقاف. مرش3

 . 1ع ؛ ,17مج

  الدول   خمتلف   ف   باألوقاف   املتعلقة   واملعارف  املعلومات   مصادر  وتكشيف   هدف هذا املرشوع إىل حرص 

ة وفًقا لرؤوس املوضوعات  صدارها ف صورة كشاف ببليوجراف مرتبة ومصنفإعدادها وإواإلسالمية، و  العربية

 ب والدارسني مرجع واف ، ودليل للموضوعات ف جمال الوقف. والتي تشتمل عليها ، وبذلك يتوفر للطال

 ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ف : 

توفر قاعدة بيانات ) حرص لإلنتاج الفكري أو العلمي ( موثقة بطريقة علمية لتمثل القاعدة التي   -

 ا بقية البحوث والدراسات ف جمال الوقف. تنطلق منه

وضوعات املختلفة التي تم بحثها سابًقا ف جماالت الوقف، باإلضافة إىل  القيام بمسح وتقويم امل  -

 املوضوعات التي ال تزال حتتاج إيل مزيد من البحث واالستفادة منها. إىل توجيه نظر الباحثني 

السعودية خالل فرتة الدراسة ف جمال الوقف ، كام   حتليل الدراسات الصادرة ف اململكة العربية  -

راسة إيل وضع خريطة بحثية لإلنتاج الفكري ف جمال الوقف تساعد الباحثني ف  تؤدى هذه الد

 اختيار موضوعات الدراسة، وبام يتامشى مع االجتاهات البحثية احلديثة ف التخصص. 

ا: اإلطار
ً
 النظري للدراسة ثاني
 تعريف الوقف 2/1

 تعريف الوقف لغة   1/ 1/ 2

ويأيت   "وقف"القاف(، جاء ف املصباح املنري الوقف ف اللغة مصدر  الوقف ف اللغة )بفتح الواو وسكون 

، وأوقفه بمعني حبسه وأحبسه، وجيمع عىل وقوف، وأوقاف،  (2016)الفيومي،  بمعني احلبس و التسبيل واملنع

الد وقفت  مثل  كذا  وقفت  تقول:  احلبس،  اللغة  ف  رديئة وهو  لغة  كذا  أوقفت  يقال  وال  حبستها،  )ابن    ابة 

، وهذا عيل عكس حبس، فإن الفصيح فيه أن تقول أحبست كذا وال تقول حبسته إال ف لغة  (2003منظور،
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رديئة، وجاء ف تاج العروس من جواهر القاموس أن الوقف واحلبس بمعني واحد، ويقال حبسُه حبًسا بمعني  

حيبسُه   حبسُه  ويقال  وحبسهُ واحد،  واحتسبُه  وحبيسني،  حمبوس  فهو  عن    : حبسُا  واحلبُس ضد  أمسكُه  وجه، 

 . ( 1994)الزبيدي،التخلية، واحلبس ما ُوقف
 تعريف الوقف اصطالًحا  2/1/2

للفقهاء تعاريف خمتلفة، ويرجع ذلك االختالف إىل اختالفهم ف لزوم الوقف أو عدم لزومه، ونذكر فيام  

 ألربعة:ييل تعريف الوقف ف املذاهب ا

 أوال: تعريف احلنفية 

العني عىل حكم ملك الواقف والتصدق باملنفعة عىل جهة اخلري، وبناء عليه ال يلزم  عن أيب حنيفة: حبس  

زوال املوقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه، وجيوز بيعه ، ألن األصح عند أيب حنيفة أن الوقف جائز  

املنفعة عىل العباد  س العني عىل حكم ملك اهلل تعايل عىل وجوه تعود بغري الزم كالعارية، وعند الصاحبني: حب

 . ( 2003)ابن اهلامم، فيلزم وال يباع وال يورث وال يوهب

 ثانًيا: تعريف املالكية 

 (. 2001)الصاوى، الوقف جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته ملستحق بصيغة مدة ما يراه املحبس

 ثالًثا: تعريف الشافعية 

  الترصف ف رقبته عىل مرصف مباح موجود   حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه من بقطع  الوقف هو

 . ( 2000)الرشبيني، 

 رابًعا: تعريف احلنابلة 

 . ( 2002)النجدي،حتبيس مالك مطلق الترصف ماله املنتفع به وتسبيل منفعته من غله وثمره وغريها 
 العالقة بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي 

العني عىل التأييد وجعل الثمرة ف سبيل اخلري،    التعريف الرشعي للوقف يقتيض املنع من الترصف ف   إن 

وبالتايل فإن العالقة بني التعريف الرشعي واللغوي قوية جًدا فاملنع والتأييد املنصبة عىل العني هي بعض معاين  

 . (2015)اجلاسم،احلبس اللغوية كام مر معنا 
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 والسنة النبوية وعند الصحابة الوقف في القرآن 2/2

التصدق  كان تطلع املسلمني   القدم إىل مرضاة اهلل، والفوز باألجر والثواب، وكان ذلك من خالل  منذ 

بأمواهلم كصدقة جارية حلساهبم وتثقيل موازينهم، وكانت األوقاف خري سبل اخلري وأعمها وأنفعها وأدومها ملا  

لتي مل تتعرض للوقف  وجاء ذلك ف القرآن الكريم باآليات ا (،2015ال، )امل  فيه من ضامن العني وتسبيل املنفعة

غنياء وفقراء األمة، وجاء ذلك ف  أبل جاء الوقف ف إطار احلض عىل التصدق العام والتعاون بني    ؛بخصوصه

 اآليات التالية: 

بُّوَن  "قوله تعإىل   -
   ِمن  ُتنِفُقوا   َوَما   ، َلن َتنَاُلوا اْلرِبَّ َحتَّٰى ُتنِفُقوا مِمَّا حُتِ

ٍ
ء يم    بِهِ   اهللََّ   َفإِنَّ   يَشْ

)آل عمران،  "َعلِ

 (. 92آية 

)   "ُتْظَلُمونَ   اَل  َوَأنُتمْ  إَِلْيُكمْ  ُيَوفَّ  َخرْيٍ  ِمنْ  ُتنِفُقوا  َوَما  ،َوَما ُتنِفُقوَن إِالَّ اْبتَِغاَء َوْجِه اهللَِّ "قوله تعإىل   -

 (. 272البقرة،آية

يم  بِاملُْتَِّقنيَ ِمْن َخرْيٍ َفَلْن ُيْكَفُروُه َواهللَُّ  ََوما َيْفَعُلوا "و قوله تعإىل  -
 (. 115)آل عمران،آية " َعلِ

تعإىل   - قوله  َكثِرَيًة    "و  َأْضَعاًفا  َلُه  َفُيَضاِعَفُه  َحَسنًا  َقْرًضا  اهللََّ  ُيْقِرُض  الَِّذي  َذا  ن    َيْقبُِض   َواهللَُّ  ۚ  مَّ

 (. 245) البقرة،آية   "ُتْرَجُعونَ  َوإليه  َوَيْبُسطُ 
الوقف عديدة وتشمل أقوال وأفعال الرسول صيل اهلل عليه وسلم ويظهر  وف السنة النبوية هناك أدلة عيل  

 ذلك ف: 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله   "عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال -

يدع صالح  ولد  أو  به،  ينتفع  علم  أو  جارية،  صدقة  ثالث:  من  لهإال  مسلم   "و    رواه 

 صد بالصدقة اجلارية هنا الوقف. ويق (، 1972)النيسابوري،

عثامن  بئر رومة فله اجلنة فحفرها  من حيفر"عن عثامن ريض اهلل عنه قال النبي صىل اهلل عليه وسلم   -

 (. 1995)القسطالين، "عثامن وقال من جهز جيش العرسة فله اجلنة فجهزه

صالح حدثنا  - بن  وهب حدثنا  أمحد  شهاب عن يونس أخربين ابن  ال أخربين ابن  بن ارمحن  عبد 

عن مالك  بن  كعب  بن  اهلل  قائد عبد  وكان  كعب  بن  اهلل  قال   عبد  عمي  حني  بنيه  من  كعب 

إن من توبتي  "فقال ف آخر حديثه   وعىل الثالثة الذين خلفوا ف حديثه كعب بن مالك سمعت

أمسك عليك بعض   :صىل اهلل عليه وسلمأين أنخلع من مايل صدقة إىل اهلل ورسوله فقال النبي  

 (. 1999)البخاري،"فهو خري لك مالك

فقد حبس أدرعا وأفراسا  خالد وف حديث خالد بن الوليد أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال وأما  -

 .( 1990)الزيعيل، ريض اهلل عنه حبس دروعه ف سبيل اهلل تعايل  له ف سبيل اهلل تعإليوطلحة

النبي صىل اهلل عليه وسلم للوقف فقد ابتدأ بمسجد قباء، ثم املسجد النبوي، كام قام النبي  أما بالنسبة لفعل  

ن أصيب  إويص  أليهود يدعي خمرييق قتل يوم أحد، وكان قد  اصىل اهلل عليه وسلم بوقف سبعة حوائط لرجل من  
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إلمجاع فقد  لما بالنسبة  أ،  ( 19990)ابن سعد،  فأمواله إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يضعها حيث أراه اهلل

ن إمجاع الصحابة منعقد عىل صحة الوقف فقد ذكر صاحب املغني  أرصح أكثر من واحد من أهل العلم والعلامء ب

وهذا    "حد من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم ذو مقدرة إال وقفأ مل يكن    "  :أن جابًرا ريض اهلل عنه قال

 . ( 1986)بن قدامه، "ا إمجاًعا شتهر ذلك فكان هذاإمجاع منهم ، وقد 
وبالتايل فإن مجهور العلامء يؤكد باإلمجاع عىل الوقف منذ عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم وعهد الصحابة  

 . (2013)اجلريوي،  والتابعني وعىل مر تاريخ األمة اإلسالمية
 أنواع الوقف:  2/3

 ثة أقسام : مما سبق نستنبط أنه يمكن تقسيم الوقف إىل ثال 

 اخلريي أو الوقف العام و يرصف ريعه إىل جهات الرب التي ال تنقطع.  الوقف  -

الوقف األهيل أو اخلاص وهو ما يطلق عليه الوقف الذري ويسمي ف املغرب األحباس املعقبة،   -

 ثم ألوالده ثم إىل جهة بر ال تنقطع.  أوالوهو ختصيص ريع للواقف 

 . )اجلريوي، مرجع سابق(ة بر مًعا منافعه إىل الذرية وجهالوقف املشرتك وهو ما خصصت  -
 أهمية المؤسسات الوقفية إسالمًيا وعالمًيا  2/4

 مكانة الوقف يف اإلسالم   1/ 4/ 2

عنهم  املفاسد  ودفع  للعباد،  املصالح  جلب  عىل  مبني  فالوقف  ترشيعه  أمهية  ف  الوقف  أمهية    جاءت 

ه كنوع من الصدقات التي حث عليها  اإلسالم ، فقد اهتم ب  كبرية ف  ةكام كان للوقف مكان  (، 1998)اهليتي،

ورغب فيها ف القرآن الكريم والسنة النبوية ، وهي صدقة جارية يصل أجرها لصاحبها بعد موته ، كام جيري  

أو مجاعات ف حياهتم ، وكل ذلك جللب املصلحة ودفع املفاسد   ا كانوا أشخاصأخريها عىل املوقوف عليهم سواء  

ايل فإن أمهية الوقف وحكمه ومرشوعيته جاءت من أمهية غاياته ، وبالتايل هيدف  سالم، وبالتي عنها اإلالتي هن

، وظهر  (10)احلجرات، آية    "إِنَّاَم املُْْؤِمنُوَن إِْخَوة  َفَأْصلُِحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم  "  : الوقف إىل حتقيق التكافل قال تعايل

ة عىل الدنيا الزائلة،  اآلخرًصا هلل عزوجل وتقديم دفعه لوقف أمواله إخالذلك ف مكانة الوقف عند الواقف مما 

 . ( 2004)منصور، وبالتايل ال يبقي له إال ما حبسه ووقفه ف سبيل اهلل 

كام تأيت مكانة الوقف ف املوقوف عليهم فيأيت لسد حاجة أو تربية يتيم أو نرش دين ، أو حفظ عرض ، أو  

ة الوقف بالنسبة للدولة اإلسالمية ال تقل أمهية عام سبق  ع ، وجاءت أمهية ومكانإعانة معوز وغريها من املناف

التحسني   التأمني لرعاياها ف جوانب احلياة وجوانب  التوسع ف  إىل  للدول اإلسالمية حتتاج  املالية  فاملوازنات 

 .( 2016)احلوري،   والتطوير، وهو ما يسمي الرفاه االجتامعي



دراسة توثيقية حتليلية : العلمي يف جمال الوقف اإلنتاج 292  

 

 نهوض هبا املؤسسة الوقفية اإلسالمية وسبل ال أمهية    2/ 4/ 2

وجد الوقف ف األصل ف اإلسالم ليكون مرشوع تنمية مستدامة، ويكون الريع منه هو تأمني اجتامعًيا  

وسياسًيا واقتصادًيا، ويظهر لنا أمهية هذه األوقاف لدي األحياء واألموات والذين مل يولدوا بعد ، أدي ذلك إىل  

الوقف اإلسالمي ، وجتديد مدارسه وآلياته ، وإبراز  ة عاملة ، وجهود مشكورة عىل دراسة  وجود مؤسسات عمالق

بطون    ءحماسنه وآثاره ، والتنقيب عن الثروات العلمية التأصيلية واالجتهادية والتي كانت هلا دور كبري ف مل

شارك فيها العديد من العلامء    الكتب بكل ما يتعلق بالوقف واملوقوف عليهم ، وقامت العديد من املؤمترات التي

افة التخصصات ، ورشكات املال واألعامل لينهل كل واحد من مورد الوقف املعني ليشبع حاجته ويعثر عىل  ف ك

ومع أمهية الوقف صار مثااًل تتطلع إليه شعوب العامل ومنها العامل اإلسالمي،    ،ضالته ف ثنايا الوقف اإلسالمي

اعتامد اإلدارة  ووزارات خاصة باألوقاف ،    ث تطوًرا كبرًيا وظهر ذلك ف ختصيصوشهد الوقف ف العرص احلدي 

التي  والقوانني  اللوائح  وظهور  الوقفية،  للمؤسسة  الفردية  اإلدارة  بجانب  ف    اجلامعية  العاملني  مهام  تنظم 

  ، الوقفية  البحثواملؤسسة  والكرايس  اجلامعية  والرسائل  الوقفية  والندوات  املؤمترات  ،  إقامة  اجلامعات  ف  ية 

ظهور املشاريع الوقفية  والصناديق الوقفية األرسية ومنها مؤسسة سليامن الراجحي اخلريية ،  ظهور املنظامت وو

الكبرية مثل النوافذ البنكية الوقفية ومنه الصندوق الوقفي ف البنك اإلسالمي للتنمية، وظهور منظامت الوقف  

 . (2011لرفاعي،)ا العاملية مثل مؤسسة الوقف العاملية

ن القطاع غري  إ   "آفاق القطاع غري الربحي"م  2018الد قد كشفت ف تقريرها عام  وكانت مؤسسة امللك خ

م ،  2030% لتحقيق مستهدفات رؤية 51% إىل 38الربحي السعودي ينمو سنوًيا بوترية طموحة ترتاوح ما بني 

الناتج املحيل السعودي 5ربحي لتصل إىل  ال ات القطاع غري  سامهوهناك طموحات لزيادة م  ، كام    % من إمجايل 

( بـ  السعودية  الربحية  غري  املنظامت  عدد  املؤسسة  أهلية،  2,598قدرت  ومؤسسات  مجعيات  بني  منظمة   )

هيئات مهنية، وغريها من الكيانات غري  و أندية أدبية،  ومجعيات تعاونية،  وجامعات ومستشفيات غري ربحية،  و

 (. 2019/ 10/ 10ريخ اإلتاحة  نية ملؤسسة امللك خالد اخلريية، تا )الصفحة اإللكرتواهلادفة للربح

 م ودورها يف النهوض واالرتقاء باألوقاف 2030رؤية اململكة    3/ 4/ 2

عىل حماور ثالثة هي: املجتمع احليوي، واالقتصاد املزدهر،    2030لقد اعتمدت رؤية اململكة الطموحة  

هار، وتبوؤ مكانة رفيعة  ضها البعض ف حتقيق املنفعة واالزدوالوطن الطموح وهذه املحاور تتكامل وتتسق مع بع

هلذا البلد املعطاء، وهي فرصة عظيمة للمؤسسات الوقفية للنهوض والتواجد بقوة ف املجتمع السعودي بإعادة 

العلمية   واملحافل  الدراسات  هبا  نادت  التي  التوصيات  من  كثري  مع  يتامشى  بام  وذلك  وحوكمتها،  هيكلتها 

هنا واملتخص أصبح  وبالتايل  األوقاف،  ف  لتالئم  صني  املرنة  الترشيعات  وسن  األنظمة،  لتحديث  رضورة  ك 
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احتياجات قطاع األوقاف باململكة، وذلك إيامء إىل ضعف حجمها مقارنة بحجم االقتصاد السعودي والذي مل  

%  6توسط العاملي والذي يبلغ  % مقارنة بامل0,3يتجاوز نسبة إسهام القطاع غري الربحي إىل إمجايل الناتج املحيل  

اململكة  وبالت رؤية  تستهدف  إىل  2030ايل  ليصل  الربحي  غري  القطاع  إسهام  نسبة  رفع  إىل  عام  5م  بحلول   %

م ، وعىل الرغم من وجود جمموعة  2030ته ف الناتج املحيل وبام يتوافق مع رؤية اململكة  سامهم بام يدعم م2030

م والتي تستند  2030رؤية اململكة   إال أننمو قطاع األوقاف واالستفادة منه،  من التحديات التنظيمية التي تعيق  

 عىل ستة ركائز أساسية لالرتقاء والنهوض، هي من الدوافع القوية للنهوض واالرتقاء وتكمن هذه الركائز ف: 

 الدور التنظيمي: من حتديث األنظمة والترشيعات ، وتطوير العمل الوقفي. 

 ت العائد عىل أموال األوقاف العامة. التشغييل: إلدارة األوقاف واألعيان ، وزيادة معدال الدور 
الوقف    وبالتايل جيب أن تبدأ اآلن برامج الوقف بوضع إسرتاتيجية حتقق رؤية اململكة الطموحة باعتبار

املسلمني يعد أحد أنواع    أحد االستثامرات التي تعنى بالتنمية وازدهار االقتصاد املحيل حيث إن الوقف ف حياة

مر  التكافل االجتامعي واحلض الواقف، فكم سمعنا عىل  وفاة  بعد  املجتمعي  والتكافل  للتنمية  اري واستمراًرا 

التاريخ عن األربطة التي تعنى باألطفال واألرامل، وتلك األوقاف التي ترصف مواردها عىل خدمة احلرمني  

ا عىل الوطن  ملكة بإنشاء مصارف للوقف وأوعيته التي يعود نفعهالرشيفني، وكم تسابق رجال األعامل ف امل 

واملواطن، فها هي املدارس الوقفية واملستشفيات التي وقف هبا رجال األعامل أمواهلم حتت ترصف اجلهات ذات  

 العالقة باملواطن مثل: وزارات الصحة والرتبية والتعليم واجلامعات. 

 وقاف للنهوض واالرتقاء باأل   رؤية ال   4/ 4/ 2

دمة املسلمني والقضاء عيل الفقر والبطالة والنهوض باألمة  يعود الوقف إىل سابق عهده ملواصلة خ  البد أن 

 اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي، وبالتايل رضورة: 

تنظيم الوقف وإدارته عن طريق املؤسسات اخلريية بعيًدا عن املؤسسات احلكومية التي يكون   -

قفية وظهر ذلك واستشارًيا وتذليل العقبات التي تواجه املؤسسات اخلريية الودورها إرشادًيا  

 ف نامذج مبهرة للمؤسسات اخلريية مما أدي إيل نجاحها نجاًحا كبرًيا ف جمال الوقف. 

املايل   - الوضع  إدارهتا ومعرفة  التنظيم املحاسبي لألوقاف مما يسهل  الدقة ف  وضع معايري عالية 

 اخلريية الوقفية بسهولة ويرس. للمؤسسات 

ات اخلريية الوقفية كل فرتة للوقوف عيل مواطن القوة  تقييم وقياس العمل الوقفي داخل املؤسس -

 والضعف ومعرفة األسباب ومعاجلتها، واالستمرار ف األداء املميز. 
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ا هلا عالم املختلفة ، ووسائل التواصل االجتامعي ملعالمي للوقف ف وسائل اإلنرش الوعي اإل -

وقف عىل  الناس  وحث   ، احلارض  الوقت  ف  التوعية  ف  كبري  دور  أو    من  ممتلكاهتم  من  جزء 

 االشرتاك ف وقفيات خريية. 

السعودية   - العربية  اململكة  رؤية  للنهوض  2030تعترب  الوقفية  للمؤسسات  عظيمة  فرصة  م 

لرؤية التي تعقد عليها باألوقاف بإعادة هيكلتها وحوكمتها وحتوير أهدافها بام يتوافق مع هذه ا 

 اآلمال ف تعزيز االقتصاد والنهوض به. 

ا
ً
 : اإلجراءات البحثية ثالث
 : إعداد الدراسة بالمراحل التالية  احلمر

 )أ( حرص اإلنتاج الفكري يف جمال الوقف 

 حرص اإلنتاج الفكري ف جمال الوقف ف اململكة العربية السعودية خالل فرتة الدراسة من خالل: تم 

املوحد   البحث - العريب  الفهرس  املوحد  ف  العريب  )الفهرس   .

https://www.aruc.org/web/aruc/search 6/2019/ 3( تاريخ اإلتاحة . 

املنظومة  - دار  قواعد  ف  السعودية  البحث  الرقمية  املكتبة  املنظومة،  دار  )قواعد   .

h/https://search.mandumah.com/Searc 2019/ 6/ 21( تاريخ االتاحة . 

 البحث ف فهارس مكتبات اجلامعات السعودية.  -

وقفنا. - وقفنا )  موقع  ف    /https://www.wqfna.com(موقع  اإلتاحة  تاريخ 

22 /6 /2019 . 

تاريخ  (  /http://khair.ws/library/7033)مكتبة العمل اخلريي، خارطة أبحاث األوقاف. -

 . 2019/ 6/ 23اإلتاحة ف  

السعودية.  - العربية  اململكة  ف  لألوقاف  العامة  (  /https://www.awqaf.gov.saاهليئة، )اهليئة 

 . 2019/ 6/ 25تاريخ اإلتاحة ف  

 )ب( حتليل البيانات 

الزمنية من  حتليل    تم الفرتة  السعودية خالل  العربية  اململكة  الوقف ف  الصادر ف جمال  الفكري  اإلنتاج 

االجتاهات العددية والنوعية والسامت املختلفة هلذا اإلنتاج الفكري، وذلك  م ، وذلك بدراسة  2019  -2009

 متهيًدا لتفسري النتائج. 

https://www.aruc.org/web/aruc/search
https://search.mandumah.com/Search/
https://www.wqfna.com/
http://khair.ws/library/7033/
https://www.awqaf.gov.sa/
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 نتائج الدراسة ومناقشتها 
 زيع النوعي: حجم اإلنتاج المنشور والتو

 2019 -2009( التوزيع النوعي لإلنتاج العلمي في مجال الوقف في الفترة من  1جدول ) 

 عودية في المملكة العربية الس

الفئة     

 

سنوات  

 الدراسة 

ب 
كت

 

بة 
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الن

 

ت 
ريا
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 م
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وم

 

بة 
س
الن

 

ت 
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ؤمت
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ث
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2009 33 17,27 15 14,85 7 4,48 0 0 2 1,65 0 0 65 33,67 

2010 26 13,61 16 15,84 20 12,82 2 20 5 4,13 0 0 4 2,07 

2011 21 10,99 6 0,99 17 10,89 2 20 1 0,82 1 20 1 0,51 

2012 17 8,90 8 7,92 20 12,82 0 0 4 3,30 0 0 1 0,51 

2013 12 286,  9 8,91 20 12,82 1 10 4 3,30 2 40 2 1,03 

2014 22 11,51 12 11,88 35 22,43 0 0 9 7,43 0 0 1 0,51 

2015 19 9,94 9 8,91 16 10,25 2 20 7 5,78 0 0 10 5,18 

2016 12 6,28 8 7,92 5 0,64 3 30 75 61,98 0 0 51 26,42 

2017 9 4,71 9 8,91 5 0,64 0 0 14 11,57 0 0 32 ,5816  

2018 18 9,42 7 6,93 4 2,56 0 0 0 0 2 40 16 8,29 

2019 2 1,04 2 1,98 7 4,48 0 0 0 0 0 0 10 5,18 

 100 193 100 5  121 100 10 100 156 100 101 100 191 املجموع 

ا  (  777لسابق تبني أن حرص اإلنتاج العلمي ف جمال الوقف أسفر عن وجود عدد )من خالل اجلدول 

مصادر   أشكال  تنوعت  وقد   ، السعودية  العربية  اململكة  ف  صادرة  الفرتة  هذه  خالل  وعلمًيا  فكرًيا  عماًل 

ات  العلمية باجلامع  املعلومات ف جمال الوقف خالل فرتة الدراسة )سبعة أشكال( وسجلت بحوث املؤمترات

عدد   بلغت  حيث  املعدالت  )  193أعىل  قدرها  وبنسبة  لالهتامم  24,83بحًثا  نتيجة  منطقية  نتيجة  وهي   ،)%

كان عىل املستوى املؤسيس أو املستوى الشخيص من قبل رجال  أبمجال الوقف ف اململكة العربية السعودية سواء  

العلوم والتواصل املهني عىل أعىل مستوى    لالرتقاء بمختلف  وسيلة   اعتبار املؤمترات باألعامل والعلامء وذلك  

 بصورة رسيعة وتبادل للخربات واآلراء بني املتخصصني ووجهات النظر العلمية. 

بعدد   للمعلومات  كمصدر  الكتب  طفيفة  بفروق  مبارشة  بعدها  جاءت  قدرها  191ثم  وبنسبة  كتاًبا 

صدار العديد من الكتب  إالدراسة عىل    النرش خالل فرتة  ( ، و يدل عىل حرص العديد من الباحثني ودور24,58)

ف جمال الوقف لالستفادة منها وتقديم اخلربات واجلوانب اإلدارية والفنية لألخرين ف جمال الوقف ، وجاءت  

بعدد   اجلامعية  الرسائل  الثالثة  املرتبة  ف  قدرها    156بعدها  وبنسبة  ودكتوراه  ماجستري  بني  ما  جامعية  رسالة 
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متوفر    ا لكرتونيإ  امصدر  121املرتبة الرابعة املصادر املتوفرة ف شكلها اإللكرتوين بعدد  %( ، وجاءت ف  20,07)

 %(. 15,57وبنسبة قدرها ) عىل شبكة اإلنرتنت 

حرصت مجيع اهليئات واملؤسسات عىل استخدام الشكل اإللكرتوين ملصادر    2016أنه بعد عام  والرؤية  

عدم االهتامم  وحظ  وقف هلا نصيب ملحوظ ف هذا االجتاه ولكن للومات ف جمال الاملعلومات وكانت مصادر املع

بالتحديث الدائم هلذه املصادر بصفة مستمرة بالنسبة للجهات املسؤولة عن هذا املجال ، وجاءت بعدها مقاالت  

اخلامسة املرتبة  ف  )  الدوريات  ) 101بعدد  قدرها  وبنسبة  أعداد  12,99(  وتذبذبت  مقاالت  %(  ف  البحوث 

و انخفاض النسبة يرجع إيل تركيز الباحثني عيل التقديم ف بحوث املؤمترات ف    ،ت خالل هذه الفرتةالدوريا 

 جمال الوقف بداًل من النرش ف الدوريات العلمية املعتمدة ف هذا املجال. 

املحققة بواسطة باحثني ف السادسة وقبل األخرية كانت املخطوطات  املرتبة  التخصص بعدد )ف   10  )

) خمطوط قدرها  وبنسبة  املخطوطات1,28ات  حتقيق  سهولة  لعدم  منطقية  نتيجة  وهي  إىل  أل  %(  حتتاج  هنا 

، وف املرتبة السابعة جاءت املوسوعات والكشافات واملعاجم بعدد  طويال  ا خربة وتستغرق وقت  يمتخصصني ذو

إلنجازها    ينوقت كبريعامل املوسوعية ملجهود و( وذلك ملا حتتاجه القواميس واأل 0,64( وبنسبة قدرها ) 5)

 .امولتعدد املعلومات واملصادر هب 

 حجم اإلنتاج المنشور والتوزيع الزمني 

  - 2009( التوزيع الزمني حلجم اإلنتاج العلمي ف جمال الوقف خالل الفرتة من  2يوضح اجلدول رقم ) 

الت  2019 السعودية، حيث يالحظ  العربية  اململكة  مدار  الصادر ف  النسب عىل  ف  العرش  سنوات  لاقارب ف 

  مصادر  103أكثر األعوام التي تم النرش فيها حيث بلغت بإمجايل  2016املوضوع حمل الدراسة ونالحظ أن عام

مصدًرا للمعلومات وبنسبة    78ف املرتبة الثانية بإمجايل   2014%، ثم جاء عام 17,8للمعلومات وبنسبة قدرها 

% ، ثم  10,7مصدًرا للمعلومات وبنسبة قدرها  62بإمجايل   2010ف املرتبة الثالثة عام    %، ثم جاء 13,4قدرها 

% ، وجاء ف املرتبة اخلامسة  9,1مصدًرا للمعلومات وبنسبة قدرها    53بإمجايل  2015جاء ف املرتبة الرابعة عام  

  50بإمجايل    2009سادسة عام  % ، وف املرتبة ال8,8مصدًرا للمعلومات وبنسبة قدرها    51بإمجايل    2012عام  

مصدًرا للمعلومات وبنسبة    49بعدد   2011%، وف املرتبة السابعة عام  8,6مصدًرا للمعلومات وبنسبة قدرها  

%، وجاء  8,3مصدًرا للمعلومات وبنسبة قدرها    48ف املرتبة الثامنة بعدد    2013% ، وجاء العام  8,4قدرها  

  32بعدد    2018تبة التاسعة جاء عام  %، وف املر6,9سبة قدرها  للمعلومات وبن   امصدر  40بعدد    2017عام  

مصدًرا للمعلومات وبنسبة    12يل إلتصل   2019%، وتقل النسبة لتصل إىل أقل نسبة ف عام 5,5وبنسبة قدرها 
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وهذا يدل عىل تذبذب اإلنتاج العلمي خالل سنوات الدراسة وذلك يرجع إىل عدم انتظام أنشطة    ،% 2,1قدرها  

 ام ف املشاركة ف املؤمترات املتخصصة.  البحثية أو لعدم االنتظالكرايس 

 في المملكة العربية السعودية  2019  -2009( التوزيع الزمني الصادر في مجال الوقف خالل الفترة من 2جدول )

الفئة    
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سائ
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2009 33 15 7 0 2 0 65 122 15,70 0 

2010 26 16 20 2 5 0 4 73 9,39 1,67 

2011 21 6 17 2 1 1 1 49 6,30 1,49 

2012 17 8 20 0 4 - 1 50 6,43 0,97 

2013 12 9 20 1 4 2 2 50 6,43 1,00 

2014 22 12 35 0 9 0 1 79 10,16 630.  

2015 19 9 16 2 7 0 10 63 8,10 1,25 

2016 12 8 5 3 75 0 51 154 19,81 0,40 

2017 9 9 5 0 14 0 32 69 8,88 2,23 

2018 18 7 4 0 0 2 16 47 6,04 1,47 

2019 2 2 7 0 0 0 10 21 2,70 2,23 

  100 777 193 5 121 10 156 101 191 املجموع 

 حجم اإلنتاج المنشور والتوزيع الموضوعي 

 في المملكة العربية السعودية  2019 –  2009( التوزيع الموضوعي الصادر في مجال الوقف في الفترة من  3جدول )

 النسبة  العدد  رؤوس املوضوعات  م 

 %8,23 64 تاريخ الوقف  1

 %11,45 89 تأصيل أحكام الوقف 2

 %1,41 11 الوقف يف السنة 3

 %4,11 32 الوقف يف املذاهب األربعة  4

 %13,77 107 جماالت الوقف 5

 %5,92 46 استثامر الوقف  6

 %1,80 14 الوقف الصحي 7

 %3,73 29 وقاف واملجتمعألا 8

 %1,41 11 سهام املرأة يف الوقف إ 9

 %1,80 14 توثيق الوقف  10

 %3,73 29 الوقف واحلركة العلمية والرتبوية  11

 %4,37 34 الوقف والقانون  12
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 النسبة  العدد  رؤوس املوضوعات  م 

 %6,43 50 الوقف والتكافل املجتمعي 13

 %1,67 13 الوقف الرقمي  14

 %7,85 61 التجارب الشخصية واألعامل اخلريية يف الوقف  15

 %4,11 32 األوقاف عيل احلرميني الرشيفني  16

 %1,93 15 فتاوي الوقف  17

 %2,57 20 وقف الكتب املكتبات واملخطوطات 18

 %1,15 9 الوقف وجمتمع املعرفة 19

 %0,51 4 الوقف الرقمي  20

 %3,47 27 الوقف والدعوة والتنمية 21

 %4,24 33 الوقف واألعيان 22

 %1,80 14 الذريالوقف  23

 %2,44 19 الوقف والتنمية  24

 %100 777 اإلمجايل 

وتعترب بيانات    السابق يتضح توزيع اإلنتاج العلمي ف جمال الوقف خالل فرتة الدراسة وتطوره،   ف اجلدول

هذا اجلدول من النقاط املهمة ف معرفة اإلنتاج العلمي ووضع صورة واضحة عن تطور اإلنتاج العلمي خالل  

اهتاممات الباحثني خالل هذه  فرتة الدراسة ملجال الوقف وما نقاط القوة والضعف ف اإلنتاج الفكري، وماهي 

عيل  طرأت  التي  اجلديدة  املوضوعات  ومعرفة   ، من    الفرتة  تفرعت  التي  املوضوعات  ومعرفة  التخصص، 

حرص اإلنتاج الفكري ف املجال وفحصه ومل يستطيع البحث وضع رؤوس  تم  املوضوعات األكرب ، وملعرفة ذلك  

و هي  كام  املعلومات  قواعد  ف  توجد  التي  ويمكن  املوضوعات  وتشعبها،  املوضوعات  رؤوس  لكثرة  ذلك 

ن رأس موضوع وبالتايل يؤدي ذلك إىل تشعب رؤوس املوضوعات وكثرة  مالحظة أن العنوان الواحد له أكثر م

وضع رؤوس موضوعات عريضة لكي يتم جتميع املوضوعات حتتها    تم عددها مما يشتت ذهن القارئ، وبالتايل  

، و للقارئ  بسهولة  املوضوع  أربعة وعرشتوضح  تم وضع عدد  ذلك  رأس موضوع، وتم جتميع  يبناًء عىل  ن 

اخلاصة  لتعطي    البيانات  اجلدول  هذا  ف  وتبويبها  املختارة  املوضوعات  هذا  إهبذه  عن  جدا  مفيدة  حصاءات 

 م.  2019إىل    2009املوضوع خالل فرتة الدراسة والتي تم حتديدها خالل الفرتة من 
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في المملكة العربية   م  2019 – 2009لصادر في مجال الوقف في الفترة من ( التوزيع الموضوعي ا1شكل )

 السعودية

وحظيت بالنصيب األكرب    كانت أكثر املوضوعات دراسة   "جماالت الوقف"أن  لشكل السابق  يتضح من ا

بيعي  من الط، و%  13,77وبنسبة قدرها    107وجاءت ف املرتبة األويل من بني املوضوعات التي تم تغطيتها بعدد  

وكانت نقاط القوة ف  املوضوعات الفرعية  ن حتظى باملرتبة األوىل وذلك ألنه تندرج حتتها العديد من رؤوس  أ

بينام نقاط الضعف ظهرت ف  عالم والثقافة، التنمية الشاملة و متويل املرشوعات واإلاملوضوعات الفرعية مثل: 

وبنسبة قدرها    89بعدد  "تأصيل أحكام الوقف"رتبة الثانية  ويليه ف امل املوضوعات الفرعية مثل: الوقف والتقنية،  

ف  وظهرت  %  11,45 العامة  والكتب  ومرشوعيته،  الوقف  مفهوم  مثل:  الفرعية  املوضوعات  ف  القوة  نقاط 

، وجاءت ف املرتبة  أحكام الوقف، بينام جاءت نقاط الضعف ف موضوعات املعايري الوقفية والرشكات الوقفية 

انت نقاط القوة ف  وك  %، 8,23وبنسبة قدرها    64بعدد    "تاريخ الوقف"ة بفروق طفيفة كاًل من  الثالثة والرابع

املوضوعات الفرعية لتاريخ احلضارات اإلسالمية، ونقاط الضعف ف ربط تاريخ الوقف واملشكالت ف العرص  

النسبة تعترب معقولة    هذه ، و%  7,85وبنسبة قدرها    61بعدد    "التجارب الشخصية واألعامل اخلريية"و  احلايل،

العلامء ورجال األعامل والشخصيات العامة  من  و حرص العديد    وذلك لزيادة االجتاه  وتعترب من نقاط القوة  جًدا

تناول موضوع الوقف من ناحية التجارب الشخصية وأعامل الوقف اخلريية   ف اململكة العربية السعودية عىل 

020406080100120

تاريخ الوقف

الوقف يف السنة

جماالت الوقف

الوقف الصحي

اسهام املرأة يف الوقف

الوقف واحلركة العلمية والرتبوية

الوقف والتكافل املجتمعي

التجارب الشخصية واألعامل اخلريية يف الوقف

فتاوي الوقف

الوقف وجمتمع املعرفة

الوقف والدعوة والتنمية

الوقف الذري
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إسهاماهتم ف جمال الوقف عيل مر العصور ، كام جاء رأس موضوع    التي يقومون هبا كسرية ذاتية للبعض توثق

االجتامعي الوقف  " قدرها    50  بعدد  "والتكافل  جمال  %  6,43وبنسبة  ف  الوقف  ف  هنا  القوة  نقاط  وكانت 

الوسائل الفردية اإللزامية مثل: الزكاة ونفقات األقارب ، بينام جاءت نقاط الضعف ف الوسائل الفردية التطوعية  

بعدد    "استثامر الوقف"س موضوع  وجاء رأ  مثل: الوصية والعارية واهلدية واهلبة، وجاءت نقاط الضعف ف : 

نقاط  %  5,92وبنسبة قدرها    46 بينام ظهرت  القوة ف موضوعات أساليب وتأصيل االستثامر  نقاط  وظهرت 

،    "الوقف واملذاهب"  : جاء كل ً من، بينام  الضعف ف اجلانب التطبيقي ف االستثامر ونامذج االستثامر ف الوقف

و  "الوقف واألعيان"ورأس موضوع   الرشيفني األ"،  أقل    "وقاف عيل احلرمني  بينام كانت   ، متقاربة  بنسب   ،

،  "الوقف الذري"، و"سهام املرأةإ"و   ،   "فتاوي الوقف"،    "الوقف الصحي"رؤوس املوضوعات ف التغطية هو  

املعرفة"و وجمتمع  جاء    "الوقف  بينام  هو  ،  تغطية  املوضوعات  رؤوس  الرقمي"أقل  من    "الوقف  يعترب  ألنه 

قاموا بتغطية هذه  الذين  احلديثة التي فرضتها تكنولوجيا املعلومات وال يوجد الكثري من الباحثني    املوضوعات 

 النقطة ف البحث العلمي. 

يخ الوقف و تأصيل  ويتضح من ذلك أن مواطن القوة ف التوزيع املوضوعي كانت ف جماالت الوقف، وتار

وضوعي ف الوقف الرقمي، والوقف وجمتمع املعرفة،  أحكام الوقف، بينام جاءت مواطن الضعف ف التوزيع امل 

واإلنتاج العلمي ف جمال تأصيل الوقف جيب النظر فيه لزيادته واالهتامم بتطويره ألن الواقع احلايل ف املجتمع  

جديدة ف جمال الوقف وحماولة اللحاق بالعرص الذى نعيش فيه    وما حيتويه من تطورات حديثة وظهور قضايا 

لتطورات احلديثة والرسيعة التى يمر هبا العامل، كل ذلك أدى إىل ظهور موضوعات جديدة حتتاج إىل  ومتابعة ا

الوقف وجمتمع  "و  "الوقف الرقمي"  وعموضة بعض املوضوعات مثل:  التوسع ف دراسدراسة،وبالتايل جيب  

واقفني والقائمني  للنه من أهم املوضوعات احلديثة التي سوف تغري التوجه التقليدي وجيب توضيحه  أل  "املعرفة

وقاف النظر إليه  وقاف حاليا ألنه يعد تطوًرا كبرًيا ف احلياة املعارصة وجب عىل منظومات إدارة األعىل إدارة األ

مثل موضوعات  ثم  الصحي"  : بجدية،  املرأةإ"و    "الوقف  عدد  إ  يتطلب   "سهام  وزيادة  عليها  الضوء  لقاء 

وتقوم بإبراز دوره   ،الدراسات التي تتناول هذه املوضوعات التي سوف ترفع القيمة املضافة للوقف ف املجتمع 

، كام جيب أن تتحول البحوث من مرحلة التنظري التأصييل إىل البحوث التي  الفعال ف بناء جمتمع مرتابط متكافل

 قية واجلدوى االقتصادية والتجارب املعارصة. تشتمل عىل اجلوانب التطبي

 حجم اإلنتاج المنشور والتوزيع الموضوعي الزمني 

يتضح من اجلدول السابق واخلاص بالتوزيع املوضوعي الزمني لإلنتاج العلمي خالل فرتة الدراسة أن  

تظام ف انعقاد املؤمترات  ف توزيع اإلنتاج العلمي خالل فرتة الدراسة وذلك يرجع غالًبا لعدم االن  ا هناك تشتت
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الوقف الرقمي    :يتضح ظهور موضوعات جديدة كلًيا مثل  و االشرتاك فيها ونشاط الباحثني، كام أاملتخصصة  

والوقف وجمتمع املعرفة ، وظهور بعض املوضوعات الفرعية ف جمال الوقف حتت املوضوعات العريضة للوقف  

 كام ييل: 
مصدر للمعلومات وجاء تاريخ الوقف ف املرتبة    122بلغ    2009اإلنتاج العلمي الصادر ف عام   -

التي تم تغطيتها عام  27األوىل بنسبة قدرها   وجاء بعدها ف    ، 2009% بالنسبة للموضوعات 

%، وكانت ف  12نفس املرتبة الثانية موضوعات تأصيل األحكام وجماالت الوقف بنسبة قدرها  

ال احلرمني  الوقف عىل  موضوع  الثالثة  قدرها  املرتبة  بنسبة  تفاوتت  11رشفني  ذلك  وبعد   ،  %

النسبة ف باقي املوضوعات ، و كانت أقل هذه املوضوعات تغطية موضوع الوقف ف املذاهب  

األربعة ، وموضوع التجارب الشخصية واألعامل اخلريية ف الوقف وموضوع فتاوى الوقف  

 . 2009ل عام  % من إمجايل املوضوعات التي تم تغطيتها خال0,81بنسبة قدرها  

عام   - ف  الصادر  العلمي  الوقف    ا مصدر  73بلغ    2010اإلنتاج  موضوع  وجاء  للمعلومات 

قدرها   بنسبة  املوضوعات  هذه  أعىل  ف  الثانية20,54والقانون  املرتبة  ف  بعدها  جاء  ثم   ،  %  

% تأصيل أحكام الوقف ، ثم جاءت بنسب متقاربة كاًل من جماالت الوقف واألوقاف  12,32

كاًل من الوقف    2010، وتاريخ الوقف ، بينام كانت أقل املوضوعات تغطية ف عام    واملجتمع

عامل التجارية ف الوقف  الذري، والوقف والدعوة والتنمية ، وموضوع التجارب الشخصية واأل

 % من إمجايل املوضوعات. 1,36بنسبة  

عام - ف  الصادر  العلمي  موض  49بلغ    2011اإلنتاج  وجاء  للمعلومات  الوقف  مصدًرا  وع 

وقدرها   التغطية  ف  نسبة  بأعىل  الوقف،  12,24واألعيان  جماالت  موضوعات  كانت  ثم   ،  %

والوقف والدعوة، والوقف الذري، ووقف الكتب واملكتبات واملخطوطات بنفس النسبة وهي  

املذاهب  8,16 الوقف ف  ، وجاء موضوع  العام  العلمي خالل هذا  اإلنتاج  قلة  % ويظهر هنا 

ف هذا العام بنسبة قدرها  تجارب الشخصية ف الوقف أقل هذه املوضوعات تغطية األربعة، وال 

 املوضوعات. ن إمجايل % م2,04
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للمعلومات وجاء موضوع تاريخ الوقف  مصدًرا  50بلغ  2012اإلنتاج العلمي الصادر ف عام   -

% ، ثم جاء بعده بنفس النسبة الوقف والتكافل املجتمعي  12,00وجماالت الوقف بنفس النسبة  

قل املوضوعات تغطية ف هذا العام  أ % ، وكانت  10،00والتجارب الشخصية ف الوقف بنسبة 

% من  2,00نسبة قدرها  نة ، وفتاوي الوقف والوقف واألعيان والوقف الذري بالوقف ف الس

 تم تغطيتها خالل هذا العام.  املوضوعات التي  إمجايل

مصدًرا للمعلومات وجاءت موضوعات تأصيل    50بلغ  2013اإلنتاج العلمي الصادر ف عام   -

قدرها   نسبة  بأعىل  الوقف  جماالت  موضوع  و  الوقف  بي18,00أحكام   ، أقل  %  كانت  نام 

األ العام  هذا  ف  تغطية  ووقا املوضوعات  واملجتمع  الوقف  إف  وفتاوي  الوقف  ف  املرأة  سهام 

%  1,00ووقف الكتب املكتبات واملخطوطات والوقف واألعيان والوقف الذري بنسبة قدرها 

 من إمجايل املوضوعات. 

ف املرتبة األوىل موضوع  للمعلومات وجاء    ا مصدر  79بلغ    2014اإلنتاج العلمي الصادر ف عام   -

% ، وكانت أقل املوضوعات تغطية خالل هذا العام  32,91قدرها حكام الوقف بنسبة أ تأصيل 

موضوع الوقف والقانون، و موضوع الوقف ف املذاهب األربعة ، وموضوع فتاوي الوقف،  

 % من إمجايل املوضوعات. 1,26وموضوع الوقف والدعوة والتنمية بنسبة قدرها 

مات وجاء ف املرتبة األوىل موضوع  مصدًرا للمعلو   63بلغ    2015ج العلمي الصادر ف عام  اإلنتا  -

% ، وجاء بعده مبارشة موضوع تأصيل أحكام الوقف بنسبة  38,09جماالت الوقف بنسبة قدرها  

%، وكانت أقل املوضوعات تغطية خالل هذا العام موضوع الوقف الصحي، و موضوع  14,28

% من  1,58ا  الوقف، وموضوع الوقف والدعوة والتنمية بنسبة قدره  التجارب الشخصية ف 

 إمجايل املوضوعات. 

عام   - ف  الصادر  العلمي  األوىل    154بلغ    2016اإلنتاج  املرتبة  ف  وجاء  للمعلومات  مصدًرا 

قدرها   بنسبة  الوقف  توثيق  وموضوع  الصحي  الوقف  أقل  11,68موضوع  وكانت   ،  %

العا  هذا  خالل  تغطية  بنسبة  املوضوعات  السنة  ف  الوقف  موضوع  إمجايل  0,64م  من   %

 وضوعات. امل

مصدًرا للمعلومات وجاء ف املرتبة األوىل موضوع    69بلغ    2017اإلنتاج العلمي الصادر ف عام   -

%، وكانت أقل املوضوعات تغطية خالل  27,35الوقف واحلركة العلمية والرتبوية بنسبة قدرها  

  % 1,44لوقف واملجتمع، والوقف والقانون بنسبة قدرها  هذا العام موضوع تاريخ الوقف وا 

 من إمجايل املوضوعات. 

مصدًرا للمعلومات وجاء ف املرتبة األوىل موضوع    47بلغ    2018اإلنتاج العلمي الصادر ف عام   -

% ، وكانت أقل املوضوعات تغطية خالل هذا 14,89الوقف ف املذاهب األربعة بنسبة قدرها  

وموضوع الوقف    ،املرأة ف الوقف، و موضوع الوقف والتكافل املجتمعيالعام موضوع اسهام  

 % من إمجايل املوضوعات. 2,12والوقف وجمتمع املعرفة بنسبة قدرها   الرقمي، 
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مصدًرا للمعلومات وجاء ف املرتبة األوىل موضوع    21بلغ    2019اإلنتاج العلمي الصادر ف عام   -

%، وكانت 28,57االت الوقف بنسبة قدرها  % وبعده موضوع جم91،60االوقاف واملجتمع  

عات تغطية خالل هذا العام موضوع الوقف ف املذاهب األربعة و موضوع فتاوى أقل املوضو

قدرها   بنسبة  والتنمية  والدعوة  والوقف  الرقمي  والوقف  إمجايل  4,76الوقف  من   %

 املوضوعات. 

 حجم اإلنتاج المنشور من الناحية اللغوية 

 ( توزيع اللغات في اإلنتاج الفكري 5رقم) جدول 

 النسبة  العدد اللغة

 97,82 760 لعربية ا
 2,18 17 االنجليزية 
 % 10 777 املجموع 

 يتضح لنا من خالل الجدول السابق أن: 

اللغة العربية هي اللغة السائدة ف اإلنتاج العلمي ف موضوع الوقف حمل الدراسة ، وهذا يعد  -

 %. 97,82مًرا طبيعًيا ألهنا لغة الكتابة األوىل وبلغ حجم اإلنتاج العلمي باللغة العربية  أ

جمال % وهي نسبة ضئيلة من إمجايل اإلنتاج العلمي ف  2,18نجليزية بنسبة قدرها  جاءت اللغة اإل -

 الوقف. 

ف جمالت علمية،    جاء معظم اإلنتاج العلمي ف جمال الوقف باللغة االنجليزية ف صورة مقاالت

 نجليزية عن أوقاف امللك سعود. وجاء دليل واحد عن الوقف باللغة اإل

 

 ( الناشرون األكثر غزارة في اإلنتاج الفكري 2ل رقم)شك

العربية

االنجليزية
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 الناشرون األكثر غزارة اإلنتاج المنشور من ناحية   حجم

 ( الناشرون األكثر غزارة في اإلنتاج الفكري 6جدول رقم ) 

 
كمية اإلنتاج  اسم النارش  م 

 النسبة  العلمي 

 % 1,80 14 جامعة األمام حممد بن سعود  1
 % 1,02 8 وقاف مؤسسة ساعي لتطوير األ 2

وزارة الشؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة   3
 % 0,64 5 واالرشاد

 % 0,64 5 مركز تفسري للدراسات القرآنية 4
 % 0,51 4 مدار الوطن للنرش  5
 % 0,51 4 دار ابن جوزي للنرش والتوزيع  6
 % 0,51 4 جامعة امللك سعود للنرش والتوزيع  7
 % 0,38 3 دار التدمرية  8
 % 0,25 2 أم القري جامعة  9
 % 0,25 2 دار االقتصاد والقانون 10

 

 الناشرون األكثر غزارة في اإلنتاج الفكري ( 3شكل رقم )

اختيار أكثر    تمن غزارة ف اإلنتاج الفكري خالل فرتة الدراسة و يالسابق أن أكثر النارش   لشكليتضح من ا 

وكانت هذه األعامل أكثرها    عمال   ( 14عود بعدد )مام حممد بن سوجاءت أعيل نسبة ف جامعة اإل  ، نيعرشة نارش

جامعة األمام حممد بن سعود

مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف

وزارة الشؤون االسالمية واالوقاف 

والدعوة واالرشاد

مركز تفسري للدراسات القرآنية

مدار الوطن للنرش

دار ابن جوزي للنرش والتوزيع
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: كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف، وأبحاث ف جملة جامعة اإلمام  ف شكل كرايس بحثية مثل 

( أعامل وبنسبة قدرها  8%( ، ويليها مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف بعدد ) 1,80وبنسبة قدرها ) حممد بن سعود  

القرآنية  رشاد و مركز تفسري للدراسات  وقاف والدعوة واإلالشؤون اإلسالمية واأل  %( ، ويليها وزارة1,02)

( قدرها 5بعدد  وبنسبة  أعامل  للنرش،  0,64  (  الوطن  مدار  دار  من  كاًل  ويليهام   ، للنرش  و%(  جوزي  ابن  دار 

( وبنسبة  3بعدد ) %(، ويليهام دار التدمرية  0,51( أعامل وبنسبة قدرها)4بعدد )   والتوزيع ، وجامعة امللك سعود

( القري  أ(، و0,38قدرها  أم  كاًل من جامعة  بعدد)خرًيا جاءت  والقانون  االقتصاد  ودار  قدرها  2،  وبنسبة   )

(0,25 .) 

 اإلنتاج المنشور من ناحية الباحثون األكثر غزارة في اإلنتاج  حجم

 ( الباحثون األكثر غزارة في اإلنتاج الفكري 7جدول رقم ) 

 
 م 

 
 اسم الباحث 

 
اإلنتاج كمية 

 العلمي 

 
 النسبة 
 

 % 0,77 6 عبد اهلل بن نارص السدحان  1
 % 0,64 5 أمحد شكري العمري  2
 % 0,38 3 عبد الرمحن بن عبد العزيز اجلريوي  3
 % 0,38 3 سليامن بن جارس بن عبد الكريم اجلارس  4
 % 0,38 3 عبد الرمحن بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود  5
 % 0,38 3 راجحيسليامن بن عبد العزيز ال 6
 % 0,25 2 راشد بن حممد ابن عساكر  7
 % 0,25 2 سعد بن راشدراشد بن  8
 % 0,25 2 عبد الرمحن بن متيم آل زعري 9

 % 0,25 2 شيخة بنت حممد بن عائض الدورسي 10

كري   غزارة ف اإلنتاج الفني اختيار أعيل الباحثني نرًشا كام يتضح من اجلدول السابق، وكان أكثر الباحثتم  

%(، ويليه أمحد شكري  0,77( أعامل وبنسبة قدرها ) 6) خالل فرتة الدراسة هو عبد اهلل بن نارص السدحان بعدد  

سليامن بن  و%(، ويليه كاًل عبد الرمحن بن عبد العزيز اجلريوي،  0,64( أعامل وبنسبة قدرها )5العمري بعدد ) 

سليامن بن عبد العزيز الراجحي    والرمحن آل سعود،    بن عبداعبد الرمحن بن سعد  وجارس بن عبد الكريم اجلارس،  

راشد بن سعد بن راشد، وراشد بن حممد بن عساكر،    %(، ويليهام كاًل من0,38( أعامل وبنسبة قدرها )3بعدد )

 (. 0,25( أعامل وبنسبة قدرها) 2شيخة بنت حممد بن عائض الدورسي بعدد )  وبن متيم آل زعري، اعبد الرمحن  و
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 الدراسةنتائج وتوصيات 
 أوال: نتائج الدراسة 

 الدراسة ف النقاط التالية:  انتهت إليها يمكن تلخيص النتائج التي 

(  777حرص اإلنتاج العلمي ف جمال الوقف خالل فرتة الدراسة أسفر عن تسجيل وجود عدد ) -

 عماًل فكرًيا وعلمًيا خالل هذه الفرتة. 

كرايس العلمية باجلامعات وبحوث  سجلت كال ًمن أعداد ونسب بحوث املؤمترات وبحوث ال -

معدالت أعيل  عدد    ،املؤمترات  املؤمترات  بحوث  بلغت  قدرها   193حيث  وبنسبة  بحًثا 

(24,83 .)% 

%( وهي  0,64( وبنسبة قدرها ) 5جاءت املوسوعات والكشافات واملعاجم أقل املعدالت بعدد ) -

املوسوعي واألعامل  القواميس  حتتاجه  ملا  وذلك  علمًيا  مقبولة  كبري  نسبة  ووقت  جمهود  من  ة 

 إلنجازها.

م أكثر األعوام التي تم النرش فيها حيث بلغت البحوث  2016ي جاء عام  بالنسبة للتوزيع الزمن -

م ف املرتبة الثانية 2014%، ثم جاء عام  17,8معلومات وبنسبة قدرها    ادر مص  103املنشورة  

 %. 13,4مصدر معلومات وبنسبة قدرها    78بإمجايل 

%. وهذا 2,1  مصدر معلومات وبنسبة قدرها   12م لتصل إىل  2019ة ف عام  وجاءت أقل نسب  -

 يدل عىل تذبذب اإلنتاج العلمي خالل سنوات الدراسة. 

بالنسبة للتوزيع املوضوعي جاءت جماالت الوقف ف املرتبة األوىل من بني املوضوعات التي تم   -

 %. 13,77وبنسبة قدرها  107تغطيتها بعدد  

ديثة التي  الوقف الرقمي: ألنه يعترب من املوضوعات احل"وعات تغطية  أقل رؤوس املوض  ت جاء -

ف   النقطة  هذه  بتغطية  املهتمني  الباحثني  من  الكثري  يوجد  وال  املعلومات  تكنولوجيا  فرضتها 

 البحث العلمي. مع أمهية هذا املوضوع. 

م  2009ف عام    بالنسبة للتوزيع املوضوعي الزمني لإلنتاج العلمي جاء اإلنتاج العلمي الصادر -

ف املرتبة    "تاريخ الوقف"علومات وجاء موضوع  مصدًرا للم  122ف املركز األول حيث بلغ  

 %. 27ويل بنسبة قدرها  األ

مًرا  أاللغة العربية هي اللغة السائدة ف اإلنتاج العلمي ف موضوع الوقف حمل الدراسة، وهذا يعد   -

لعربية السعودية وبلغ حجم اإلنتاج العلمي باللغة  طبيعًيا ألهنا لغة الكتابة األوىل ف اململكة ا

 % من إمجايل املصادر ف الدراسة. 97,82ية  العرب

مام حممد بن سعود  ن األكثر غزارة ف اإلنتاج العلمي جاءت أعىل نسبة جلامعة اإليف جمال النارش -

 ( عمل. 14بعدد )
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بع - السدحان  نارص  بن  اهلل  عبد  الباحث  نرًشا  الباحثني  أعىل  )وجاء  فرتة 6دد  خالل  أعامل   )

 الدراسة. 

 التوصيات والتخطيط المستقبلي ثانًيا: 

 بام ييل:نويص من خالل ما تقدم 

العربية  إرضورة   - اململكة  ف  اجلهات  أحد  عليه  ترشف  الوقف  جمال  ف  معلومات  مركز  نشاء 

الوقف  السعودية ويكون مسؤواًل عن جتميع مصادر املعلومات واإلنتاج العلمي الصادر ف جمال  

 بكافة أشكاله وأنواعه. 

دار دوريات أكثر ختصًصا ف جمال الوقف وتكون حتت إرشاف جهات وهيئات  العمل عيل إص -

 متخصصة، وتتناول موضوعات متعمقة ف جمال الوقف. 

 التوسع ف الكرايس العلمية، وتفعيلها عيل مستوي اجلامعات السعودية ف جمال الوقف .  -

  ف جمال الوقف عىل نرش بحوثهم. مساعدة الباحثني واملتخصصني -

 عمل اجلامعي بني املؤلفني ف جمال الوقف. تشجيع ال -

من    نإ - املجتمع  ف  احلايل  الواقع  ألن  فيه  النظر  جيب  الوقف  تأصيل  جمال  ف  العلمي  اإلنتاج 

فيه   نعيش  الذى  بالعرص  اللحاق  وحماولة  الوقف  ف  جديدة  قضايا  وظهور  حديثة  تطورات 

التطورات  باجلانب  ومتابعة  االهتامم  وجيب  والرسيعة،  جمال   احلديثة  ف  البحوث  ف  التطبيقي 

 الوقف. 

الوقف اإللكرتوين   الوقف مثل:  البحثية ف جماالت    ف   املرأة  إسهام  –العمل عيل تطوير املجاالت 

 . العاملي للتطور  املواكبة احلديثة  املجاالت من وغريها  الصحي الوقف –  الوقف 
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This study aims at recognizing the characteristics of intellectual production in the 
field of Waqf via examining its numerical, topical, linguistic and temporal trends in the 
Kingdom of Saudi Arabia within the period from 2009 to 2019. The intellectual production 
features in the field of Waqf have been studied from the temporal and numerical point of 
views. In addition, the forms and temporal and topical distribution of the intellectual 
production have been examined within the study period. The study methodology is a 
bibliometric one, where the study is based upon reckoning and analyzing the scientific 
output from one hand, and studying the numerical and qualitative trends of such a 
production from another hand. The main conclusions are as follows: There are (777) 
intellectual and scientific works within the period from 2009- 2019; conference research 
papers set a record (24.83%) and reached 193 papers; encyclopedias, indexes and 
dictionaries were the lowest (5) with a ratio of (0.64%). As for the topical and temporal 
distribution of the scientific output, the year 2009 came first having 122 information 
sources and the subject of "Waqf History" was in the first place with a rate of 27%. The 
study recommends establishing a Waqf information center supervised by a certain Saudi 
body that will be responsible for both collecting information and the scientific production. 
Expansion and activation of scientific chairs in Saudi universities are also recommended. 

Keywords: Waqf; Saudi Arabia, bibliometric studies; scientific production. 
 

 

  


