
 

 

 

 السنة األولى - م8102 –يناير  –العدد األول  -المجلد األول 

 
 

 ابهااألحباث املنشورة يف اجمللة تعرب عن َاراء أصح
 وال تعرب بالضرورة عن رأي اجمللة أو اجلامعة

 جملة جامعة اجلزيرة
 دورية –مة محك   –علمية   

 محافظة إب –الجمهورية اليمنية  –جامعة الجزيرة  عن تصدر

 

 

 

 التحرير على العنوان اآلتي: مديرتوجه جميع المراسالت إلى 

 مثلث المواصالت  –إب  دينةم – الجمهورية اليمنية: الرئيسلمركز ا

   66941- 113689119: واتس أب /ايلموب – 66941-6673144ت: 

                                                                            :116161167 -66941 

  university2018@gmail.com.js : يميلاإل

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:js.university2018@gmail.com/الايميل


 

 

 

 



 1678يناير  – د األوللعدا -د األول مجلال مجلة جامعة الجزيرة 

 

      3 

 وقواعد النشر االفتتاحية                                                                      مجلة جامعة الجزيرة
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 مني اهلمام أد/ حممد 

 مدير التحرير 

  د/ فـهـد درهم الغـامني
 
ا ا ومراجعا  منسق

ًّ
 (لغة عربية) لغوي

ا مراجعا   د/ عبد امللك منصور صاحل
ًّ
 (ةجنليزيلغة إ) لغوي

 سكرتري التحرير أ/ أسامة عبد الكريم احلارثي
 مراجعا   أمين عبد اللطيف ياسني/ أ

  
  

 

 هيئة التحرير 

 صبيح علي رقيب ـال د/ عبد

 شراف العام اإل

 أ.د/ أمحد غالب اهلبوب 

 رئيس التحرير
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 الـهـيئـة االستشارية
 د/ أحـمـد علي الـحـاج .أ كيميد/ عبد اللطيف حيدر احل أ.
 الفالحي حممد عبد اهلل/ د .أ عـــبــود ة حممدسيد/ أنــ أ.
 عبد العزيز عبد اهلل/ حممد د أ. د/ عبد الوهاب صاحل العوج أ.

  تارحييى اهل عبد الغنيد/  أ.  املـقـرمـي عثمان أ. د/ سـفـيـان
 د/ علي عبده مطري .أ د/ عارف عبد اهلل الـصباحي أ.
  براهيم سليمان حيدرةاد/  أ. د/ مـحـمـد أمحد الــحــدأ .أ
 د/ نـعـمـان أمحد فـيـروز أ. د/عبد السالم علي الـفـقـيه أ.
 د/ عبد القوي علي الـفـقيه أ. الـجراديلي عد/ مــحمد  أ.
 د/ حبيب حمبوب العريقي أ. د/ حممد محود الزهريي أ.

 اليوسفي عبد الكريم صادق/ د أ. د/ فيصل سيف الكمايل
 د/عبد امللك أمحد العصري د/ ســــلـطان حسن احلاملي
 / حممد منصور عبد امللكد د/ حـفـظ اهلل حييى سكـران

 ا  حممد احلبيشيمجد/  بد اهلل حممد األصبحيعد/ 

 اهليئة املساعدة
 املسؤو  املايل                     آ  قاسمأمحد حد أ/ عبد الوا

 العالقات العامة أ/ مالك عبده الشجاع

 مثلث المواصالت –إب  دينةم – اليمنية الجمهورية- الرئيسالمركز 

 66936-1- 146444فاكس:     -  66936-1- 146633 :لفون ت
 66941- 116161167     /        66941- 113689119: ايلموب  
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: شروط النشر العامة   المجلة:باوًلا
 .عدم تعارض المادة العلمية المقدمة للنشر مع قيم ومعتقدات وأعراف المجتمع اليمني والعربي 
 يد بأن بحثه عمل أصيل له ولم يسبق نشره ولن يقدم لغرض النشر يقدم الباحث للمجلة إقراًرا خطًيا يف

 في أي جهة علمية أخرى قبل انتهاء إجراءات التحكيم.
  التطبيقية.نسانية و اإلتنشر المجلة األبحاث األصلية التي تناقش قضايا وموضوعات في العلوم 
 المتعارف عليها في إعداد األبحاث. تعتمد األصول العلمية المتبعة في قواعد النشر العلمية العالمية أن 
  للنشر لمرحلة المقدم تلتزم المجلة بإعالم الباحث بتسلم بحثه وتسجيله فور وصوله، وبعد اجتياز البحث

المراجعة المبدئية، والتحكيم من قبل هيئة التحكيم تقوم إدارة المجلة بإخطار الباحث بقرار صالحية 
ا ثالثة أشهر من تاريخ تسليم نسخة أصلية رقمية من البحث البحث للنشر من عدمه خالل مدة أقصاه

 الى إدارة تحرير المجلة.
  احتياج البحث إلى بعض التعديالت الشكلية أو الجوهرية تقوم إدارة المجلة بإرسال البحث  في حال

 الكترونًيا مع مالحظات المحكمين إلى الباحث ليتم التعديل. 
 ن قبل هيئة التحكيم ترسل إدارة المجلة خطاب اعتذار عن عدم عدم قبول البحث للنشر م في حال

 لم تنشر. منشرت أسواء النشر علًما بأن البحوث التي ترسل للمجلة ال تعاد أو ترد إلى أصحابها 
  تعرض البحوث والدراسات للتحكيم العلمي على نحو سري ولضمان السرية الكاملة يجب عدم ذكر اسم

 ات البحث أو أي إشارة تكشف عن هوية الباحث.الباحث في أي صفحة من صفح
  يكتب في ورقة مستقلة، باللغتين العربية واإلنجليزية، عنوان البحث واسم الباحث وصفته العلمية وجهة

 عمله وعنوانه ورقم الهاتف والفاكس )إن وجد( والبريد اإللكتروني.
 تعاد إلى أصحابها.البحوث التي ال ُتعد وفق قواعد النشر وشروطه ال ينظر فيها وال  
 .ال يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي من رئيس تحريرها 
 .تعبر المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها فقط 
  أن يكون البحث مكتوًبا بلغة سليمة، ومراعًيا لقواعد الضبط ودقة الرسوم واألشكال حسب معايير المجلة

عريض( للعناوين 41عريض( للعناوين الفرعية، و)41( للمتن، )41مي، ومطبوًعا ببنط )وبشكل رق
للنص  Time New Romansللنص العربي،  Simple Arabic( للحواشي، وبخط 41الرئيسة، )
 اإلنجليزي.

 .تؤول جميع حقوق النشر للمجلة 
 ع، وتثبيتها في نهاية البحث ويتم أن يكون البحث ملتزًما بدقة التوثيق، وحسن استخدام المصادر والمراج

 .وبحسب التخصص العلمي التوثيق وفق إحدى الطرق المعتمدة في التوثيق
 .براز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في النشر  تحتفظ المجلة بحقها في إخراج البحث وا 
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 جازتها في حقول  ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية التي تم مناقشتها وا 
 التطبيقية، على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه.و العلوم اإلنسانية 

 ثانياا: طلب النشر في المجلة:
 ترسل الطلبات الى بريد المجلة االلكتروني على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

 .طلب النشر في المجلة 
 .سيرة ذاتية مختصرة للباحث / الباحثين 
  كلمة. 451بية للبحث ال يتعدى صفحة واحدة وال يزيد عن ملخص باللغة العر 
  كلمة. 451ملخص باللغة اإلنجليزية للبحث ال يتعدى صفحة واحدة وال يزيد عن 
 .كلمات مفتاحية أسفل صفحة المختصر أو الموجز 

 ثالثاا: إجراءات النشر:
علللة الجزيلللرة عللللى ترسلللل البحلللوث والدراسلللات وجميلللع المراسلللالت المتعلقلللة بالمجللللة إللللى مجللللة جام

 العنوان اآلتي:
 إب دينةمجمهورية اليمنية لل ال : 

 مجلة جامعة الجزيرة.  –جامعة الجزيرة 
  :11913-1- 143141لل فاكس:  11913-1-147311هاتف  

 versity2018@gmail.comuni.js البريد اإللكتروني الخاص بالمجلة:
 رابعاا: رسوم النشر في المجلة: 

 تتقاضى المجلة مقابل نشر البحوث المحكمة والمقبولة الرسوم اآلتية:
 ( مائة وعشرين دوالًرا أمريكًيا.$411المرسلة من خارج الجمهورية اليمنية ) 
 ( اثنا عشر ألف ريال يمني.410111المرسلة من داخل الجمهورية اليمنية ) 
 .المقدمة من باحثي جامعة الجزيرة مجاًنا 
 لم يتم. مهذه الرسوم غير قابلة لإلرجاع سواًء تم قبول البحث للنشر أ 

ا: رسوم اًلشتراك:  خامسا
 ( عشرة ألف ريال يمني.41111لألفراد في اليمن مبلغ وقدره ) 
  مني.( اثنا عشر ألف ريال ي41111للمؤسسات في اليمن مبلغ وقدره )االشتراك السنوي 

 

 

 

 

mailto:js.university2018@gmail.com/الايميل
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 والصالة [11: ] المجادلة{يَرْفَعِ اللََّهُ الََّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالََّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} القائل  الحمد هلل رب العالمين
   أجمعين، وبعد: وصحبه آله ىوعل محمد سيدنا البشرية معلم على والسالم

وهلي مجللة علميللة  الجزيلرة، جامعلة مجللة مللن األول للعلدد االفتتاحيلة هلذه الكلملة أقلدم أن يسلعدني
تيفن فللي السلنة، محكملة  ر إصلداُرها ملرر حللدى قنواتهل الجامعلةكلون واجهلة لتتقلرر البحثيلة لنشلر الدراسللات  اوا 

 لمسيرة البحوث االكاديمية. نوعية إضافة ، ونأمل أن تمثلاألكاديميرة الرصينة

بالبحللث  هللاتمامها صللدار جامعللة الجزيللرة لهللذه المجلللة البحثيللة المحكمللة لهللو خيللر دليللل علللى إن إ
 سلمعة ترتبطا بمجتمعها، فقدو بالجامعة نفسها الركائز األساسية، التي ترتقي  أحد أهم بوصفها ،العلمي
تهللا تميللز الجا ث العلملليا مللن البحللث العلمللي، إذ يحللدد البحللقللدار وقيمللة إنتاجهللبممعللات الجا معللة، ورياده

ن مكانللة البحللث العلمللي فللي الجامعللات تعللد أحللد أبللرز المؤشللرات إ، بللل امعللات المحليللةالجعلللى مسللتوى 
 المعتمدة في التصنيفات العالمية لترتيب الجامعات. 

مالمحهلللا  ترسلللم أن كاديميلللةأ فلللي أي بيئلللة مجللللة علميلللة أي تسلللتطيع نللله الأللللى إشلللارة تجلللدر اإلو 
 أن تحللاول لكنهللا صللداراتها الدوريللة،إالثللاني مللن  أو األول العللدد كاديميللة منللذمكانتهللا األ وتحللدد البحثيللة
 الطويلللل مسلللار البحلللث األكلللاديمي عبلللر كاديميلللةلطموحهلللا البحثلللي ووجهتهلللا األ األوللللى المؤشلللرات تقلللدم

مكانلة مرموقلة  يتلوخى بطملو  كاديميلةأ مجللة راصلدا نإ قلنا إذا شيء في التهويل من وليس والصعب،
صلللدارات اإل بالعديلللد ملللن العلملللي التلللي يملللوج البحلللث علللالم فلللي دخلللول هلللو نملللاإكاديميلللة، فلللي السلللاحة األ

 كاديمية الوطنية.ية للمجالت البحثية في الساحة األالدور 

بضللللرورة  وتكاملهللللا، فإننللللا فللللي مجلللللة جامعللللة الجزيللللرة  نسلللللم أيضللللا المعرفللللة بوحللللدة ومللللع التسللللليم
التخصللللص المعرفللللي للباحللللث وللمجلللللة البحثيللللة، فقللللد صللللارت المجللللالت البحثيللللة الرصللللينة تسللللعى نحللللو 

خرى مجالت ألى مجالت بحثية علمية تطبيقية و إالتخصص العلمي الدقيق، إذ نجد الكثير منها تصنف 
يسا على نسانية، بل صارت بعض المجالت البحثية تنزع نحو مزيد من التخصص الدقيق، وتأسإبحثية 

نسلانية والبحلوث خل الشلمولي اللذي يتضلمن البحلوث اإلذلك، فقد انطلقت مجلة جامعلة الجزيلرة ملن الملد
ن تتخللذ مسللارين مسللتقلين فللي هللذا المنحللى التصللنيفي، بحيللث ألللى إالعلميللة التطبيقيللة، وتتطلللع مسللتقبال 

 .  التطبيقيةيرة للبحوث نسانية ومجلة جامعة الجز ن: مجلة جامعة الجزيرة للبحوث اإلتكون لها نسختا

 للبحلث رحبلة آفاًقلا لتفلت  علميلة مجللة األكلاديمي رصليدها إللى بهذا التوجه تضيف جامعة الجزيلرة
 دعمهلا ملنكم تأملل وهلي وتقدمله، اللوطن تنمية في البالغة أهميتها علمية متعددة لها مجاالت في العلمي

 بقلم  اًلفتتاحية:
 أ.د/ أحمد غالب الهبوب

  رئيس التحرير -رئيس الجامعة 
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ثراءهلا بللدورها  القيلام مللن وتلتمكن واالسلتمرار النجللا  الهل يكتللب لكلي ومقترحلاتكم، ودراسللاتكم، بأبحلاثكم وا 
 .كانت أجله من العلمي الذي

فقللللد حرصللللت مجلللللة جامعللللة الجزيللللرة علللللى  ،العلميللللة ومكانتهللللا األكاديميللللة قيمتهللللاتكتسللللب لكللللي و 
بشلؤون البحلثوالطاقات العلميرة الواعدة، وترحرب بجميع الباحثين والمهتمرلين  البحثية استقطاب الكفاءات

لين الجامعة بنخبة  استعانت وخارجه، كما من داخل الوطن كاديمي العلمي األ من خيرة األساتذة المختصر
تعاونللا وكرمللا علميرللا، كللان للله  والللذين أبللدوا، بحللاث التللي وصلللتهالتحكلليم األ مللن داخللل الللوطن وخارجلله

 .الفضل في االرتقاء بنوعيرة األبحاث

د أسرة المجلرة دعوتهلا لكللر البلاحثين التخصصلات  مختللف ملن البحلث العلملي ين فليوالمهتمل وتجدر
اللتفللاف حللول هللذا المنبللر األكللاديمي بمسللاهماتهم العلميللة، ولهللم منرللا كللل ل كاديميللةالعلميللة والللدرجات األ

بجهلودهم العلميلة  ظليللة دوحلة وتصلب  ستكبر اليانعة النبتة العلمية هذه نأ لهم ، ونؤكدالتقدير والعرفان
 لرصينة.ا ومساهماتهم البحثية القيمة

 هلذا إخلراج فلي أسهموا الذين والثناء والتقدير لجميع الشكر خالص أقدم أن الختام في ويطيب لي 
 والتحكليم والتحريلر العلميلة والملادة الفكلرة فلي إسهام لهم كان من وجميع الوجود، حيز إلى العلمي العمل

 بدراسللاتهم المجلللة بتزويللد شللاركوا الللذين والبللاحثين التحريللر، هيئللة وأعضللاء النهللائي، والمراجعللة واإلخللراج
 .وبحوثهم

 خدمللةً  كتاًبللا وقللراًء، معنللا تفللاعلكم بفضللل األيللام مللع مجلللة جامعللة الجزيللرة() تتطللور أن أمللل وكلنللا
اإللكتروني. المجلة بريد على واقتراحاتكم مشاركاتكم انتظار في ونحن للبحث العلمي،

السبيل.ء وهللا من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سوا
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الصفحةاملوضوع م

1

فقه املوازنات الضابطة للعالقات الدولية 

د/ صادق عبد الكريم علي أحمد
11- 45

2

 معوقات التحاق الفتيات بالتعليم العام يف حمافظة احملويت

د/ طاهر محمد عمر األهدل
47 - 79

3

 التأصيل النظري ملفهومي اإلدارة والتدبري
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 فقه الموازنات الضابطة للعالقات الدولية
 صادق عبد الكريم علي أحمد  /د

 المساعد بقسم الشريعة والقانونأستاذ الفكر اإلسالمي 
  الجزيرةجامعة  -اإلنسانية اإلدارية والعلوم كلية عميد 

  :ملخصال

واغىىمك نىىو  يحظىىم ضوعىىوع قات اىىول قابوايىىم لىىن  قاضهىىمضن  ومنىىلشع ضىى  قيضىىع وقا ىىتو    شضيىىم  
 قيضم قاضهمضم شي صوح م قالهوام قاتواضيم قاتي تهتهبف خنل قإلنهونيم نمهو وص حهو.

وقاتوقصل وقالنفتوح  لن  قابول قإلهى ضيم ومنلشىو ضى  قاىبول كىوه نونىا ضرم ىو  ىل يوب ك ىب  صى   
اع نمىىىا ال ىىىم وقاتىىىو ال يضنىىى  تبىىىوولت  فتىىىل قات ىىىبع قاتمضىىىي وقاتلنواىىىوبي قاىىىا  اىىىل  قاضهىىىوكول وبتىىىل قاتىىىو

وقحبةك وشىاق ضىو يهىتب ي بضمىم ضى  قا وق ىب وقاعىوق ت قاتىي تحنىع شىاق قاتىبقخل وقاتوقصىل لىن  قاضهىمضن  
 ومنلشع.

وضىى  قاضتمىىوع    ضوقعىىيا قاهيوهىىم قا ىىل يم تهىىتنب ااىىم قا وق ىىب قالميىىم وض وصىىب قات ىىل ا قإلهىى ضي 
قهىتنوبشو ااىم نصىوز بل،يىمك وشىو ضىو كي حفظ قاضصوا  وبملهو وبلء قاضفوهب وقات منل ضنهوب  لثىل ضى  

نبتىىل قاحوبىىم ضمحىىم اف ىىا قاضوقلنىىول قاىىا  نىىنظع قات اىىول قابوايىىمك ويحىىبب قا وق ىىب قاتىىي تح ىى  قاضصىىمحم 
 األضم قإله ضيم.

وضىى  تمىىق قا وق ىىب قاتىىي تنلنىىي  منهىىو قاضوقاىىخ قإلهىى ضيم ضىى  ضختمىىخ قا عىىويو قابوايىىم ضىىو نتتمىى   
وقاضفوهىىب قاضتتولعىىم ضىىا  تعىىهوك وتتىىولو قاضصىىوا  وقاضفوهىىب ضىىا  واضصىىوا  قاضتتولعىىم ضىىا  تعىىهوك 

 تعىىهوك والىىل ضنهىىو اوق ىىب تحىىبب رليتىىم قاضواىىخ وقا ىىلقل قاضتخىىا كىىي عىىوء قاض وصىىب قالميىىم كىىي قات ىىل ا 
 قإله ضي.

وضىى  قا عىىىويو قاضهضىىم قاتىىىي تخعىىا اف ىىىا قاضوقلنىىىول قاضواىىخ ضىىى  قاضتوشىىبقل وقالتفوايىىىول قابوايىىىمك 
  قاضنظضىىىىول قابوايىىىىمك واعىىىىويو قاهبىىىىلة ااىىىىم قالمىىىىبق  منىىىىل قإلهىىىى ضيم و حنىىىىوع قاتبىىىىن  وقالاتىىىىلقع  ضوقثنىىىى

لبنهىىىيول شىىىات قاىىىبولك وقاض ىىىولنم قاهيوهىىىيم كىىىي  ىىى ب قاضهبىىىل ومنلشىىىو ضىىى  قا عىىىويو قاتىىىي تخعىىىا اف ىىىا 
 قاضوقلنول.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

اضن ك و مىم لاىا وصىح ا وضى  قاحضب هلل ل  قاتواضن ك وقاص ة وقاهى ع  مىم قاض تىوح لحضىم امتىو
 وت تا لإحهو  اام نوع قابن ك ثع  ضو  تب:

كم ىىىب  صىىى   ضىىى  قاعىىىلول  قانىىىوع كىىىي ظىىىل قالعىىىرلق  قافنىىىل  وقاتخمىىىخ قاحعىىىول  قاىىىا  تتي ىىىا 
يضىىىمب قالبىىىوع ااىىىم قاضىىىنهي قإلهىىى ضي قيصىىىنل كىىىي ابقلة  ىىى و  قاحيىىىوة قاضختمفىىىمك وكىىىي انبىىىوب قاحمىىىول ق

نهي قإلهىىى ضي قاضهىىىتضب ضىىى  نصىىىوز قالتىىىو  وقاهىىىنمك قا ىىىو،ع  مىىىم ق ت ىىىول اا قاضىىى باض ىىىن تهو قاضتبىىىببة
قاض وصب قاتوضم ام ل تمك وتح ن  قاضصمحم األضمك نفنل     يح   اهىو قانهىوو قاحعىول ك و   نبتىل 
قاتىىواع نمىىا سواىىي  قاضهىىمضن  كحهىى ا  لثىىل  ضنىىو ولخىىوء. وشىىاق اىى  نتىى تصم اال ضىى  خىى ل ك ىىا قانصىىوز 

ل قاا  تنلل  ميىاك وقاضوقلنىم قاباي ىم لىن  قاضصىوا  وقاضفوهىب قاضتلت ىم  مىم قافتىل  و قا ل يمك وك ا قاضح
ل  مم قا ل تم و حنوضهو لقءققاتلق كي عوء عوق ت ضتيول مك تلمصغ قاض صوبك وتحضي ض  قاتغول وقالكت

 واوق بشو وض وصبشو قاضتتللة.

تحتىىوإ ااىىم ت نىىيع ضهىىتضل كىىي واتىىل ضوعىىوع قات اىىول قابوايىىم ضىى   شىىع قاضوقعىىيا قاحهوهىىم قاتىىي 
عىىىوء ض وصىىىب قات ىىىل ا قإلهىىى ضيك وااىىىق يشضنتهىىىو وخرولتهىىىوك واضىىىو يرىىىل   منهىىىو ضىىى  قاتحىىىول وقاتلىىىبلك 
و هل  رليتتهو قاضتبحلبم قاتي تفلو  مم قات ل ا قإله ضي انبىوب قاحمىول قاضنوهى م الىل ضهىتببقتهو 

 وضتغنلقتهوك وشو نفنل لااق. 

اق تىىىىلق قيضىىىىل امضصىىىىوبكم و  قاضفوبىىىى ةك وق تضىىىىوب ض واىىىىم الىىىىل حىىىىبح حىىىىبنحك وحىىىىول ميىىىىو  قانظىىىىلة وق 
قالهت لقكيم قاضهت لميم قاضنع رم  ضنلق  قا ل تم وض وصبشو واوق بشو كي تصول قات اول قابوايمك كىإ  
قاخمل هنتهل  اام شات قاتصولقلك ض  خ ل قيشوقء وقيرضىوع وقاضنىوكا قابننويىمك وهىوف يهىوء ت ىبنل 

بوايىىمك و تىىلق قاحلىىل  مىىم قاغىىول  األب يىىوء وقاضترفمىىن ك ايعىىتوق تصىىولقل امت اىىول  ىىنل قات اىىول قا
 قابوايم  ضو ال نتف  ضا قا ل تم وض وصبشوب ضضو يفول قاضصوا  قاح ي يم األضم قاضهمضم.

وت ىىتب قاحوبىىم ااىىم ا ضىىول ك ىىا قاضوقلنىىول قاعىىو رم امت اىىول قابوايىىم وضتوابىىم اعىىويوشوب اضوقبهىىم 
وقااو و  كي قاحعولة قاغلبيىمك وتحرىيع قاخصوصىيم قات بيىم وقاحعىول م األضىم اتهن،تهىو  ب وقل قاتغل  

امحىىوه للنىى  قاحعىىولة قاغلبيىىم سنضىىو نل ضىىو اك وتل ىىنب ب ىىوقل قالننفىىوء وقاتلاىىم سقاتىىي  وتىىل ضهىىتحنمما 
و.   صب حضويم قيضم ض  قاتيول قاغلبي قابىولفك وحضويىم قيضىم ضى  قاتواضىم قاتىي تهىتهبف خصوصىيوته

واىىااق  ىىول ضىى  قاعىىلول  انبىىوب ل يىىم  ىىل يم امت اىىول قابوايىىم تنلثىى  ضىى  ضصىىوبل قا ىىل تم قاضتتلىىلةك 
وتلق ي قاض وصب وقا وق ب قاتوضم امت ل اك وك  ضنهي ك ا قاضوقلنول لن  قاضصوا  وقاضفوهب قاضتلت م  مىم 

شىو قا وهىع قاض ىتلق لىن   صول و  نول قات اول قابوايمك  و ت ول قاضصىمحم وقاتىيا قإلنهىوني قاض ىتلق
  تو  قاتواع قاضختمفم.
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 :مشكلة البحث وتساؤالته
ق ات و ق قاضصىوا  لىن  قاىبولك يتب ضوعوع قات اول قابوايم ض  قاضوقعيا قاحهوهم وقاباي مك نظل  

حبقح وقيلضول كي بول قاتىواع قإلهى ضي  مىم وبىا قاخصىوزك  حنىح صىولل قاضبتضتىول واتوقاي قي
و امصىىلق ول لىىن   ارىىو  قاتىىواع قاللىىلمك و صىى حل ضتظىىع قاىىبول قإلهىى ضيم ضلتهنىىم كىىي قإلهى ضيم ضهىىلح  

ضوقافهىىو والقلقتهىىو اهىىات قاىىبولك و عىىحل  ىىتو  قاتىىواع قإلهىى ضي عىىحيم اهىىاق قاللتهىىو   مىىم ضهىىتويول 
  بةك كي قاهيوهم وقالاتصوب وقاث وكم وقإل  عك و مم قاضهتوم قاتهنل  وقيضني.

 لوصىىفاضىىم ق ضىى  قينظضىىم قإلهىى ضيم هىىوال شىىاق قاللتهىىو  ي ىىبقء قينثنىىل   وقاغل ىى  كىىي قيضىىل   
قاضصمحم قاضضن  تح ي هىوك لىل  ىبت قاى تو انبىولقك وكىي قاض ولىل قلتفتىل قالثنىل ضى  قيصىوقل قاضنوبيىم 
 ضوقبهم قاتبخ ل قاغلبيم وقا لايم كي قاتواع قإله ضي و نل قاوهىو،ل قاضتوحىمك وب ىو قاى تو ااىم افىل 

 قاضتلت م  مم ااق. وقاض الل وانتو،ي  يقاتوقصل ضا قآلخلك وق     قاحل  عبتك منل  ول، انوقل

وكي عوء شىات قاضوقاىخ قاضتنواعىم نونىل قاحوبىم ضوهىم وعىلول م إل ضىول ك ىا قاضوقلنىول اعى ت 
هو   ام قاضهمضن  ضا منلشعك وتفتنل قا وق ب قاض وصبيم قاتي تح   األضم قاضصمحم قاح ي يمك وتبكا  ن

واهىىىاق نىىىو  شىىىاق قا حىىىح ضحوواىىىم  بشىىىوقء كىىىي ت ىىىبنل قاضصىىىوا ق  ىىى  قيضلبىىىم وقيقاضفهىىىبة  و ت ممهىىىوب  تنىىىب  
 اإلههوع كي ليو  ضوقل   قاتتوضل ضا منل قاضهمضن .

 :قآلتيموهوف يحوول قا حح قإلبو م    قاتهو الل 

 ضو ضفهوع ك ا قاضوقلنول؟ وضو ضهتنبقتا قا ل يم قاتي ي وع  منهو؟ -1
  صوب  واضصمحم؟ وضو عوق ت قاتضل لهو؟ضو قاض -2

 ضو اوق ب قاضوقلنم لن  قاضصوا  و تعهوك وقاضفوهب و تعهوك وقاضصوا  وقاضفوهب؟ -3

 ضو  للل اعويو قات اول قابوايم قاتي تحتوإ اام ا ضول ك ا قاضوقلنول؟ -4

 ضو  حنوع قاتبن  لبنهيم قابول منل قإله ضيم كي عوء كي ك ا قاضوقلنول؟ -5

 :أهمية البحث

ينتهىى  قا حىىح  شضنتىىا ضىى  نونىىا ن حىىح كىىي اعىىيم بضتيىىم تهىىع قيضىىم قاضهىىمضم نمهىىوك وشىىي   اىىم 
قيضىىم  غنلشىىو ضىى  قاىىبول منىىل قاضهىىمضمك و نلنىىي  ميىىا تحبنىىب قا وق ىىب قاتىىي تتخىىا وك هىىو قا ىىلقلقل قاضتتم ىىم 

ل قيضىم  حواتي قاهمع قاحىل ك ونىو  قا حىح يحىوول قإلهىهوع كىي قاحىب ضى  قاتصىلكول قاتىي تتلىح  ضصىن
و قاهىى ايم وقارو،فيىىمك ويحىىوول عىى ت   اىىم قاضهىىمضن   قاضهىىمضم خعىىو و امضصىىوا  قافلبيىىم  و قاحلبيىىم 

  غنلشع كي عوء شبقيم قاوحي.
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نضو    اعيم قات اول قابوايم ض  قا عويو قاتي تنبل كنهو قانصوز قابل،يمك وبوءل قانصىوز 
واىىاق تلنىىم   اىىم قاضهىىمضن   غنىىلشع  مىىم اوق ىىب  كنهىىو ضبضمىىمك وقتخىىال صىىول قاض ىىوب  وقا وق ىىب قاتوضىىمك

قاضصىىىوا   لثىىىل ضىىى  قانصىىىوز قاتفصىىىنميم وقيحنىىىوع قابل،يىىىمك وشنىىىو ال لىىىب ضىىى  عىىى ت قا وق ىىىب قاضحىىىببة 
 امضصمحم قاضلبو بملهوك وقاضفهبة قاضلبو بكتهو.

:أهداف البحث
:قآلتيمهوف يحوول قا حح تح ن  قيشبقف 

 قا ل يم قاتي ي وع  منهو. ليو  ضفهوع ك ا قاضوقلنول وقيبام -1
 قاتتل خ  واضصمحم وعوق ت ق ت ولشو. -2
 توعي  قا وق ب قا ل يم امضوقلنم لن  قاضصوا  و تعهو. -3
توعي  قا وق ب قا ل يم امضوقلنم لن  قاضفوهب و تعهو. -4
توعي  قا وق ب قا ل يم امضوقلنم لن  قاضصوا  وقاضفوهب. -5
قابوايم. تفتنل ك ا قاضوقلنول كي  تو اعويو قات اول -6
ليو  حنع قاتبن  لبنهيم قابول منل قإله ضيم كي عوء ك ا قاضوقلنول. -7

:منهجية البحث
هوف نت ا قا حح قاضنهي قاوصفي قاتحمنمي كي تنوول ضوعوع ك ا قاضوقلنولك وقهت لقء قانصوز 

كىىي قان ىىل قاتىىي تهىىتخلإ ضنهىىو اوق ىىب قاتىىلبي ك وهىىوف يحىىوول قا حىىح قت ىىوع قا وق ىىب قاتمضيىىم قاضتضىىول لهىىو 
 وقاتوثن  ضو  ضن .

:هيكل البحث
تع ت هيع قا حح  مم قانحو قآلتي:

.قاضرم  قيول: ضفهوع ك ا قاضوقلنول و شضنتا
. وال: ضفهوع ك ا قاضوقلنول كي قامغم وقالصر ح 
 .وقالصر حقات اول قابوايم كي قامغم  ثونيو: 
وعلولتا.  شضيم ك ا قاضوقلنولثواث و:  

.ني: تتل خ قاضصمحم وقاعوق ت قاتوضم كي ق ت ولشو وقاتضل لهوقاضرم  قاثو
. وال: ضفهوع قاضصمحم 
 ثونيو: عوق ت قاتضل  واضصمحم. 

.قاضرم  قاثواح: اوق ب تلبي  قاضصوا  قاعو رم امت اول قابوايم
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  وال: قابضا وقاتوكن  ا   ضن . 

 .ثونيو: تتولو قاضصوا  ضا  تعهو 

 .ضا  تعهوثواثو: تتولو قاضفوهب  

 .تعهو قا تو لق تو: تتولو قاضصوا  وقاضفوهب ضا  

 .قاضرم  قالق ا: حنع قاتبن  لبنهيم قابول منل قإله ضيم كي عوء ك ا قاضوقلنول
 المطلب األول 

 مفهوم فقه الموازنات وأهميته 

بل لنىىو الىىل قالىىبء كىىي قاحىىبنح  ىى  قا وق ىىب قاضنظضىىم اف ىىا قاضوقلنىىول قاعىىو رم امت اىىول قابوايىىم نبىى
 قاتور،م لتتل خ ك ا قاضوقلنول وقات اول قابوايمك وبيو   شضنتهو.

 :أوال: فقه الموازنات في اللغة واالصطالح

قاف ىاك وقاضوقلنىىولك  ضىو قاف ىىا كهىىو ك ىا قاضوقلنىىول كىي قامغىىم: شىىو ضلنى  افظىىيك ضنىو  ضىى  نمضتىىن : 
  (1سوقافهع اا وقافرنم.قافهع ضرم  و. بوء كي قا وضو  قاضحيت: قاف ا شو قاتمع  وا يء 

و ضىىو قاضوقلنىىولك كهىىي بضىىا ضوقلنىىمك وقاضوقلنىىم  صىىمهو ضىى  قاىىول ك سول ا قاىىوقو وقاىىلقء وقانىىو : لنىىوء  
ة  وحىم قاىلص م  وُ ىب: ىلروت ااىم ليبي لم ك ااق نهي ُل ى ر قاىل: مُ : ضتتُبارىا. وشىو لقبى ر قاىوي نبلُّ  مىم تتىبنلو وقهىت وضم: ووي

ىىل. ىى ا2سقات م ك وقاتي ايىىارك واوليميىىارك وحىىىواقتر.وقاضنىىلق ر نيىىار  وبي ك ووقلي قلر ىىىبي ك وقاُض م لر ويضنىى  ارىى ه قاضوقلنىىم  مىىىم  (1)بم
 (1)قاض ولبم وقاضضوثمم وقاضفوعمم وقاض ويهم وقاض ولمم.

 كواضوقلنم ض ولبم وضضوثمم لن    يوء ضتتولعم  و ضتلقحضمك وضحووام قابضا وقاتوكن   و قاتلبي  لننهو.

 ح:الصطالفقه الموازنات في ا

ال نوبب تتل خ اف ا قاضوقلنول لهاق قالصىر ح كىي    ضى  نتى  قاتىلقحك  و ت ىول قاتمىع ضصىرم  
وك ووعتوق قا وق ب قاضنظضم امضوقلنم لن  قاضصوا  حوبحك وق   نو  قاهمخ اب ضولهوق ك ا قاضوقلنول  ضمي  

اضىنهي ك ىا قاضوقلنىول  قاهوهىوة قابنتول  لب قاضبنىب و ضو انلتوقاضفوهبك وض  قاتتل فول قاتي ظهلل حبنث  
شو ضبضو م قاضتوننل وقيه  قاتي نلب  لهو لن  ضو تنولع ض  قاضصوا   و قاضفوهبك ويتلف  ا   واا: "

 (1)·   قاضتتولعن  نن غي كتما و نهضو نن غي تلنا"

ويتلف قابنتول  لب قاىلحض  قاهىبي  ك ىا قاضوقلنىول   واىا: "قاضفوعىمم لىن  قاضصىوا  قاضتتولعىمك 
 (6)وناق قاضفوهبك اصب قالبت وءك  و قابكا".

وض  خ ل قاتتل فول قاهو  م نتع     ك ا قاضوقلنول شو: "قافهع قابان  ارل  م قاض ولبم وقاتلبي  
 وقاضصوا  وقاضفوهب  تعهو قا توك حن  تتولعهو  و تلقحضهو. لن  قاضصوا  و تعهوك وقاضفوهب و تعهوك 
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 واالصطالح:لغة ثانيا: العالقات الدولية في ال

ضصىرم  ضلنى  ضى  افظىن ك سقات اىولا وسقابوايىما كوات اىول: شىي  اللغةة:العالقات الدوليةة فةي 
وشىي لىااق: صى ل تتصىل قي ىيوء لهىو  ا7سبضا   اىم وقات اىم شىي قتصىول وقاتصىوه قا ىيء  وا ىيء.

تلىبلك وترمى   مىم  تعهو ضا  تو. و ضو قابوايم: ك صل قالمضم بول ض  بقال تبولك وشي قاتحىول وقا
 وقابوام شي قا وة وقاهمرو  وقاغم م. ا8سقاغم مك وترم  نااق  مم قاضول.

 ا9س ت  ضهت ل  مم ااميع ضتن ك وخوعا اهمرم هيوهيم ضتننم. :وقابوام كي قالصر ح

 :العالقات الدولية في االصطالح

نضىو نىو  قاضفهىوع نىتع حب لوصىفهوال نوبب كىي تلقثنىو قاف هىي تتل ىخ امت اىول قابوايىم  نثىم قان ى ةك وق 
تنوواا كي ض وحح قاهنل وقاضتوشبقلك ون خىا تتىل فن  اضتوصىل    حىبشضو  ىواع ضهىمع شىو قاىبنتول هىتنب 

"قات اول قاتي ت يضهو قابول قاضهت مم اقل قاهيوبة ضا منلشىو ضى  قاىبول قيخىلم اتح نى  : قاضهنل    واا
 (01) شبقف ضتننم لوهو،ل ضتننم".

 ىىىخ قآلخىىىل اتىىىىواع ملبىىىي وشىىىو هىىىىيضو  بل فىىىو    واىىىا: "شىىىىي   اىىىول هيوهىىىيم وقاتصىىىىوبيم وقاتتل 
وقبتضو يم وث وكيم وقنباوبيم و هنل م  مم ضهتوم قابول وقاضنظضول قابوايىم قالىن  حنوضيىم وقاضنظضىول 

 (11)منل قاحنوضيم وقا تو  قاتي تنوعل ض   بل قاحل م".

    قات اول قابوايم: ص ل ولوق ت ت وع لىن  قاىبول وض  خ ل قاتتل فن  قاهو  ن ك يضن  قا ول 
  منهو.ضا  تعهو قا توك  و لن  قابول وقاضنظضول قاضختمفم وك  اوق ب و ه  ضتتولف 

 :تهوضرور  ا: أهمية فقه الموازناتثالث  

واتل ضضصىو ن نىب  شضيىم ك ىا قاضوقلنىول وكل عىتا وعىلولتاك    تلىوانخ قا ىلع قاحننىخ ايهىل نمهىو 
لىىىل شىىىي ضت وننىىىم وضتتىىىببةك واىىىاق قن هىىىضل قيحنىىىوع قاتلميفيىىىم ااىىىم خضهىىىم  اهىىىوع  نىىىب  كوقحىىىبة  مىىىم بلبىىىم

ى كبضهول قاف هوء و لت هىيضهع وشي: قاوقب ك وقاضحىلعك وقاضهىتح ك وقاضنىلوتك وقاض ىوحك ولقب قاحنفيىم هوبه 
ك نتلتى   ميىا قاتفىوول وك وشاق قات ون  وقاتفوول لننهىووك وقاضنلوت تحل ض  قاضنلوت اام اهضن : قاضنلوت تنل ه  

وقاتفوعىىىل لننهىىىو كىىىي قيشضيىىىمك وكىىىي قيبىىىل وقاثىىىوق  كىىىي بونىىى  قضتثىىىول قيضىىىلك وقبتنىىىو  قانهىىىيك وقإلثىىىع 
وقات ىىىو  كىىىي بونىىىى  تىىىلق قيضىىىىلك وكتىىىل قانهىىىىي. وضىىى  بونىىىى  لخىىىل كىىىىإ  قاحيىىىوة ال تخمىىىىو ضىىى  قات  ىىىىول 

قب ىىول وقاضهىىتح ول كىىي ل  وقاض ىىن لك واىىب ت ىىنل شىىات قات  ىىول وقاصىىتو ول حىىو،  بو  تنفنىىا نىىل قاو 
ىى ينىىو  ت ىىبيع ضىىو شىىو  لثىىل  وك وحنن،ىىاو وقحىىبك  و تىىلق بضيىىا قاضحلضىىول وقاضنلوشىىول كىىي واىىل وقحىىب  يع 

قك  مىىم ضىو بونىىا حىن  تنفنىىا قيوقضىلك وينىىو  ت ىبيع ضىىو شىىو  شضيىمك و لاىىم بلبىم كىىي قاوبىو ك و  ظىىع  بىل  
قاىبكا  مىم ضىو بونىا حىن  قبتنىو  قانىوقشيك ق كي قاتىلق و قك و للل بلبم كي قاحلضمك و  ب علل    ظع ولل  

 وشاق ضو ال يضن  ضتلكتا وقاتضل  ا اال ض  خ ل ك ا قاضوقلنول.
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وكىىىي عىىىوء ض وصىىىب قات ىىىل ا قإلهىىىى ضي قاىىىا  نبتىىىل ضىىى  بمىىىى  قاضصىىىوا  وبكىىىا قاضفوهىىىب قاغويىىىىم 
م قاتظضىىمك وقاهىىبف قيهىىضمك  ىىول ضىى  قاض نىىب    قاضصىىوا  قاضلبىىو بملهىىو وتحصىىنمهو ايهىىل نمهىىو  مىى

واىىاق  ببلبىىم وقحىىبةك لىىل شىىي ضتفووتىىم وضت وننىىمك ونىىااق قاضفوهىىب قاضلبىىو بكتهىىو ايهىىل  مىىم بلبىىم وقحىىبة
صىولل قاضوقلنىىم لىىن  قاضصىىوا  وقاضفوهىب اتح نىى  ض وصىىب قا ىىل تم وقب ىم نوبىىو  قابمىى  وقاىىبلء اقتنهضىىوك 

 و كي وال وقحب.و وعلول   وشنو يص   ك ا قاضوقلنول وقب   

 المطلب الثاني
 مصلحة والضوابط العامة في اعتبارها والعمل بهاتعريف ال

قالننىىىلة قاتىىىي ي ىىىوع  منهىىىو ك ىىىا  ضىىى  ثىىىعو ضىىىو    قاضصىىىمحم شىىىي قاض صىىىب قاتىىىوع ضىىى  قات ىىىل اك وشىىىي 
قيول: كىىي تتل ىىخ قاضصىىمحم كىىي قامغىىم وقالصىىر حك  كقاضوقلنىولك كهىىوف نتنىىوول قاضوعىىوع كىىي ض حثىىن 
ول قاضصىىمحم وقاتضىىل لهىىو. وقاثىىوني: نتنىىوول اوق ىىب تىىلبي  وقاعىىوق ت قاتوضىىم قاتىىي نن غىىي ضلق وتهىىو كىىي ق ت ىى

 قاضصوا  قاعو رم امت اول قابوايم.

 :: مفهوم المصلحة في اللغة واالصطالحأوال  
ىىىريميحو المصةةةلحة لغةةةة   و. واىىىب قصم ىىىموح  ىىىمر  صر ىىىمي  قا ىىىيءر ييصم : عىىىبص قافهىىىوب. ت ىىىول: صي ىىى حر : ضىىى  قاصي

بة قاصوب. وق و ض بص واحو  يع  ىميحم: نواضنفتىم ولنىو وضتنىمك وتصوايحو وقص: إلص ح: ن يو قإلكمهوب. وقاضيصم
: ن ىىىيو  ىىى حر ُتصم وشىىىي وقحىىىبة قاضصىىىوا . وشىىىو قاخنىىىل وقاصىىىوق ك وكىىىي قيضىىىل ضصىىىمحم    خنىىىلك وقالهم

 (11)قالهتفهوب.

ضىىى  خىىى ل قاضتىىىوني قامغويىىىم امضصىىىمحمك نتلىىىن  قنصىىىلقكهو ااىىىم نىىىل ضىىىو يتىىىوب  مىىىم قإلنهىىىو   ىىىواخنل 
اق نو  تح ن  قاضصمحم اإلنهو  ضنتهم مويم قات ل ا قإله ضيك وض صبت قاتظيع وقاضنفتم وقاص حك وا

 قاا  ض   بما  لع قابن ك و تثل قالهلك و نلال قالت . 
 :المصلحة في االصطالح

وك وهىىىوف ن تصىىىل  مىىىم  لللشىىىوك كم ىىىب و وحىىىبنث  امضصىىىمحم تتل فىىىول نثنىىىلة كىىىي قاف ىىىا قإلهىىى ضي اىىىبيض  
قضم كي ااق   نهو: "  ولة كي قيصل    بم  ضنفتم  و بكا ضعىلة. واهىنو  لكهو قاغلقاي ووقك ا قل  اب

نتني  ا ااق كإ  بم  قاضنفتم وبكا قاضعلة ض وصب قاخم  وص ح قاخم  كي تحصنل ض وصبشعك النو 
نتني  واضصمحم قاضحوكظم  مم ض صوب قا لعك وض صوب قا لع ض  قاخم  خضهم: وشو    يحفظ  منهع 

 مهىىعك ونهىىمهعك وضىىواهعك كنىىل ضىىو نتعىىض  حفىىظ شىىات قيصىىول قاخضهىىم كهىىو ضصىىمحمك بنىىنهعك ونفهىىهعك و 
 (11)ونل ضو يفول شات قيصول كهو ضفهبة وبكتهو ضصمحم".

http://www.alukah.net/Sharia/0/6155/#_ftn69#_ftn69
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ىو  و وي ول قل   و ول كي قاضصمحم   نهو: "وصخ امفتل يحصل  ا قاص حك    ق انفىا ضنىا بق،ض 
 (11)موا  و امبضهول  و اآلحوب".

و لكهو قابنتول ضحضب هتنب لضعىو  قالىوري   واىا: "قاضنفتىم قاتىي اصىبشو قا ىولع قاحنىيع ات ىوبتك 
  ا15س.ك رل  تلتن  ضتن  كيضو لننهو"ض  حفظ بننهعك ونفوههعك و  واهعك ونهمهعك و ضوقاهع

اق نو  قاتمضوء اب  بضتوق ابيض   و  مم    قاضصمحم شي ض صوب قا ولع ض  قات ل اك وشي و وحبنث  وق 
قاض نب    قاا  خم  شاق قالىو   ضى  كيىا بم  قاخنل وقاضنفتم اإلنهو ك وبكا قا ل وقاضعلة  ناك كض  

شاق قإلنهو ك لحيع  ت ىوبت وحىل ز  مىم تح نى  قاخنىل اهىع كىي قاىبقل  ك وشىو هى حونا   مىع  ضىو يعىلشع 
و ضىنهع ااىم قامىاة ق اضحبوبيىم ابلقلهىعك ولنون ىوضو ننفتهعك واب تخفم قالثنل ض  قاضصوا   ى  قات ىوبك نظىل  

لقب هللا تتىىىوام تح نىىى  قاضصىىىمحم وقاضنفتىىىم قيلبيىىىم قاخواىىىبة. ي ىىىول قاضوبيىىىم قاضحهوهىىىم قا ل  ىىىمك ضىىىا    ضىىى
قا ورلي: "قاضصوا  قاتي ت وع لهو  حوقل قاتلب ال يتلكهو ح  ضتلكتهو اال خوا هو ووقعتهوك واىي  امتلىب 
لهىىو  مىىع اال ضىى   تىىو قاوبىىوتك وقاىىا  نخفىىم  ميىىا ضنهىىو  لثىىل ضىى  قاىىا  نلىىبو اىىاك ك ىىب ينىىو  هىىو يو كىىي 

ب  و نوصىىما اانهىىو نواصىىم ال  ال لبىى     وبىىا ال نوصىىما اانهىىوب  و نوصىىما اانهىىو  ىىوب   ضصىىمحم نفهىىا ضىى
ق نوضممك  و ينو  كنهو ضفهبة تلني كي قاضوقلنم  مم قاضصمحم ك  ي وع خنلشو   لشوك ونع ض  ضىبلل  ضىل  

 ا16سال نتع اا  مم نضواا  ص  وال نبنم ضنا ثضلة  ص  وشو ضتموع ض وشب لن  قات  ء".

 :ا: ضوابط العمل بالمصلحةني  ثا
وحتىىىم تلىىىو  قاضصىىىمحم ضتتلىىىلة وتتىىىوب  ىىىوانفا  مىىىم قا  ىىىل مك وحتىىىم ال نخعىىىا ت ىىىبنلشو األضلبىىىم 
وقيشوقءك اللب ض     تتوقكل كنهو قاعوق ت قاتي تبتمهو  وافتل ضصمحم ض صوبة ام ىولعك وضى   شىع شىات 

 قاعوق ت: 
 :طهر والسنة الصحيحةأن ال تكون المصلحة مخالفة لنصوص الكتاب الم -1

ااق    نصىوز قا ىل تم و حنوضهىوك تتغيىو ضصىمحم قات ىوب كىي قاتوبىل وقآلبىلك وشىاق  قاضصىبلق  
شضىىو قاضلبتيىىم قيواىىم امضهىىمضن  كىىي قاتتىىلف  مىىم قاضصىىوا  وقاهىىتي اتحصىىنمهوك وقاتتىىلف  مىىم قاضفوهىىب 

قابالاىمك وكىي شىات قاحواىم ال وضحووام بكتهو وبل شو. وشات قانصوز اضو    تلو  ارتيم قاثلول وارتيم 
اق ضىىىو ظهىىىل امىىى تو ضتولعىىىم قانصىىىوز  يضنىىى  ضتولعىىىتهو اضصىىىمحم قات ىىىوب  ىىى   وبىىىا ضىىى  قاوبىىىوتك وق 
قا ىىىل يم امضصىىىمحمك كضضىىىو ال  ىىىق كيىىىا    شىىىات قاضصىىىوا  ضوشوضىىىم ومنىىىل ضتتلىىىلةك ولبضىىىو حصىىىل قبتهىىىوب 

 قاتضل  وانصوز قا رتيم.خورئ وهوء ت بنل كي ق ت ولشوك  و لبضو هوء نيم وخلح رويمك وااق ي بع 

وقاحوام قيخلم    تلو  قانصوز ظنيمك وشنو يضنى  قابضىا لىن  قاضصىمحم وشىات قانصىوز  ى   
صولة ض  صول قابضا وقاتوكن ك وهوف نتلن  بولق  شات قانصوز ضا ضصوا  قات وب قاح ي يىمك و ىبع 

 ضتولعتهو امضصمحم     وبا ض  قاوبوت.

http://www.alukah.net/Sharia/0/6155/#_ftn65#_ftn65
http://www.alukah.net/Sharia/0/6155/#_ftn73#_ftn73
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قاعوق ت قآلتيم ضى  قاضصىمحم شىو ضواىا ن ىخ وتحبنىب ال ضواىا  ي ول قابنتول قالوري: "ا  ضوقاا
قهتثنوء وتعنن ك       ضو ولقء شات قاعوق ت اي  بقخ  كي حبوب قاضصمحمك وق   توشع ضتوشع  نىا اىب 
نضىو قاتتىولو  نبخل كنهوك وض  ثع ك  نتصىول قاتتىولو لىن  قاضصىمحم قاح ي يىم و باىم قيحنىوع  حىولك وق 

 (11)ىىىىىىىىىىىىى نو،  لن   بام قيحنوع وضو توشضا قا وحح ضصمحم". ىىىىىىىىىىىى ااق واا
:دخول المصلحة المرجوة تحت مقاصد التشريع -2

ضضو نن غي قات لنب  ميا    ض وصب قات ل ا قإله ضي ايهل باي  ضنفصل وضهت   لاقتاك لىل شىي 
ضو    تلو    ضهت ل ة ضى   ضىوع قانصىوز اضو    تلو  ضنصوز  منهو صلقحم كي قالتو   و قاهنمك وق 

وقا وق ب قاتوضم امت ل اك حتم تلمغ قاض وصب بلبم قا راك وقاضصىوا  شىي قاض وصىب قاتىي بىوءل قا ىل تم 
اتح ي هىىو لحضىىم  وات ىىوبك كىى  نتصىىول    تلىىو  قاضصىىمحم ضخوافىىم اض وصىىب قات ىىل اك كوامىىاة وقاضتتىىم شىىي 

ض وصىب قات ىل اك كوا ىل تم ض صىبشو حفىظ  ظوشل قاضصمحم امت وبك ال  تحصنمهو ض     وبىا اىي  ضى 
واىىاق كواتضىىل  بقالميىول قاخضىى ك وشىىاق ضىىو يهىىتوب  تحصىىنل قاماق،ىىا ضىى  وبوشهىىو قاض ىىلو م بو  قاضحلضىىم

 ف ىىىا قاضوقلنىىىول حىىىن  تتىىىولو س و تىىىوشع قاضتولعىىىما قاضصىىىمحم ضىىىا قاض وصىىىب قا رتيىىىمك يهىىىتب ي ت ىىىبيع 
قاضتوشضمك وال نبول ضخوافم قاض وصب قا رتيم  نب وك  مم قاضصوا  قاض وصب وقاضصوا  قاض روع لهو نص  

 .تتولعهو ضا قاضصوا  قاضظنونم

ى و ضىا قانصىوز قا ىل يم ضى  قالتىىو  ويضنى  قابىلع  مىم    قاضصىوا  قاح ي يىم قاضتتلىلة تتفىى  تضوض 
وقاهنم قاصحيحمك وتتف  ضا ض وصب قات ل اك وال يضن   حول    ننواو نل ضنهو قآلخلك وشاق ضو يضن  

تم قإلهىى ضيم قاخمىىوب و  شمهىىو احىىل قاض ىىن ل قاتىىي يضىىوإ لهىىو قاتىىواعك وقاتىىي  ث مىىل نوشىىل قا  ىىل م قا ىىل 
 وافهىىوب وقاظمىىع وقاتىىىبوق ب كهىىي تضمىىق قاضىىىنهي قاىىا  ال قعىىىرلق  كيىىا وال تنىىواوك وشىىىي  ىىل تم قالحضىىىم 

 .ءوقاخنل وقاضصمحم ام  ل م بضتو

 لثالثا المطلب
ت الدوليةقواعد ترجيح المصالح الضابطة للعالقا

نتعىى  ضضىىو هىىل  قاتنليىىا  ميىىا كىىي    تفىىوول قاضصىىوا  كىىي قابلبىىم وقالت ىىمك وصىىتو م قابضىىا لىىن  
قاضصوا  بضيتهو كىي  تىو قيحيىو ك يحىتع وبىوب اوق ىب تىنظع  ضميىم قاتىلبي  لننهىوك وشنواىق ضوقصىفول 

اتىىي تتىىب ضهضىىم تتمىىي ضىى  اىىبل قاضصىىمحم وتهىىهع كىىي تلبيحهىىو  مىىم منلشىىوك وضىى   شىىع شىىات قاضوقصىىفول ق
عىىوق ت اتىىلبي  قاضصىىمحم وت ىىىبيضهو  مىىم منلشىىو:  مىىىو ضلت ىىم قاضصىىمحم كىىىي اقتهىىوك وارتيىىم قاضصىىىمحم 
وتىىي   حصىىواهوك و ىىضول قاضصىىمحم و ضوضهىىوك وبوقع قاضصىىمحم وقرلقبشىىو. شىىات شىىي  شىىع قاعىىوق ت قاتىىي 

 تلب  نفم قاضصمحم  مم منلشو.
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ضنو قانوع ت وع  مم قاضصوا  قاض ىتلنم لىن  و ضو  نا ض  قاضتموع ارتو    قات اول قابوايم كي  وا
قاىىبول قاضختمفىىمك ووك ىىو اهىىاق قاضتنىىم نن غىىي  مىىم والة  ضىىول قاضهىىمضن  ابقلة قات اىىول قابوايىىم اتصىى  كىىي 
ضصمحم قيضم قاضهمضمك وهينو  تصىلف والة قيضىول حننهىو  وضىل قاتىلبي  كىي نثنىل ضى  قا عىويو منىل 

واىىىاق نىىىو  ضىىى  وقبىىى  قإلضىىىوع  (11)ضىىىوع ضنىىىول  واضصىىىمحم".قاضنصىىىوز  منهىىىوك  ضىىى    و ىىىبة "تصىىىلف قإل
ضلق ىىىوة ضصىىىوا  قيضىىىم كىىىي اللقضىىىا امتهىىىوب وقاضوقثنىىى  ضىىىا منىىىل قاضهىىىمضن ك ولهىىىضا امهيوهىىىولك وقتخىىىىوات 

ىى اق ضىىو كىىلل كىىي ضصىىوا  قاضهىىمضن  كىى  ق ت ىىول اتصىىلكوتاك وك   و اضفهىىوع قاضخوافىىم اهىىات قا و ىىبة ام ىىلقلقلك وق 
 (11)قاضتتللة.

ضىىوع قاهىىنوري    تخننىىل قإلضىىوع كىىي ضهىى ام قيهىىولم لىىن  قا تىىلك  و قاىىلهك  و قاضىى واىىااق ل م قإل
  (12).وقافبقء لقبا اام قاضصمحم واي  امت هي

و ضتفووتم وايهل  مم بلبم وقحبةك و ضو    قاضصوا  ايهل نمهو  مم بلبم وقحبةك وقاضفوهب  يع  
و بكا قاضفوهب نمهو كي ل  قاصت   يع   و ضو  نا ض  قاصت  تح ن  قاضصوا  نمهو كي وال وقحبك وض 

وك وت ىبع كيىا وقحبك ك  لب ض  ضنلق  بان  تىول   ىا قاضصىوا  وقاضفوهىبك وت ىبع كيىا قاضصىمحم قيواىم بم  ى
ىىى وك وشىىىاق قاضنىىىلق  شىىىو قاىىىا  يصىىىو  حضىىىم قا ىىىل تم ضىىى  قيشىىىوقء وقيرضىىىوعك ويحضىىىي قاضفهىىىبة قيواىىىم بكت 

 ضصوا  قات وب ض  قاتلح وقاعيوع.

 وق ىىىب قاتىىىي تعىىى ت قاضوقلنىىىم لىىىن  قاضصىىىوا  وقاضفوهىىىبك اىىىا  صىىىواهو وضلبتنتهىىىو ضىىى  قالتىىىو  وشىىىات قا
أ ونيسِكلِ يذ  ي}: نلن  هللا تتوام وبو  قت وع قيحه  كي اواىا تتىواماا  بوقاهنم َذمِعيونَ  يالَوِذََفِيََِّ مَُّوونذَ  يسِنَْذ  الَّذِينَ ينْ 

َ يأ ذذ يسِ َذذَوفِيمولِذذََّ ِلَيأيذذََي}وتتىىوام:  واواىىا هىى حونا (11). {لِذذَيالَلِلَُ ذذ  والَّذذِينَ يد ذذُ ادنلنيال َّذذونيك سِكلِ يذذ  يدنذذلَيسِك ك اتَُّوونذذَايسِنَْذذ 

ون نك   كىىوهلل تتىىوام يىى ضل  وت ىىوع قيحهىى  وت ىىبيع  (11)ك{ر بِّ ِذذلَيأيذذََيلَُِذذْويسِ َين ذذلَتيَّ  ِلنيالَو ذذِِا نيب ََمِذذْ يك سِ َذذمِلَيلِذذ يتِ ذذَ
وا ب اتصب قال نل قيول ض   مضوء  كوب قاحه  وضو شو بو  قيكعلقيكعلك وشاق ي تعي  واعلولة وب

قيضم وك هو،هوك اوق ب كي قابضا وقاتلبي  لن  قاضصوا ك وض   شضهو قا وق ب قآلتيم: 
:: الجمع والتوفيق بين المصالح المرجو جلبها، والمفاسد المرجو درؤها إن أمكنأوال  

قاخنىىل اإلنهىىو ك وبكىىا نىىل قاضفوهىىب وقا ىىلول  نىىاك وااىىق    ض صىىوب قا ىىولع بمىى  نىىل قاضصىىوا  و 
وشىىاق شىىو قيواىىمك ي ىىول قاتىىل لىى   لىىب قاهىى ع: "ااق قبتضتىىل قاضصىىوا  قيخلويىىم قاخواصىىمك كىىإ   ضنىى  

 (11)."تحصنمهو حصمنوشوك وق   تتال تحصنمهو حصمنو قيصم  كويصم ك وقيكعل كويكعل

 ب  لع قإله ع امضبوشبن   خىا قاحيرىم وض  ااق قابضا لن  ضصمحم قابهوب وضصمحم قاص ةك ك
وقاحىىال قلتىىبقءك و ضىىل لتول ىىا قاضبوشىىبن  ااىىم ضبضو ىىولك ضبضو ىىم تصىىمي وقيخىىلم تحىىل ك وشىىاق بضىىا 

ونىىااق كىىإ  قإلهىى ع  بىىول امضبوشىىب قاصىى ة ااىىم  ضنهىىو.وتوكنىى  لىىن  قاضصىىمحتن   حنىىح ال تفىىول وقحىىبة 
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و  مىم قاىنف  لمم ض   ىلول قاصى ةك والى  حفوظ ىمنل قا لمم حن  نخ م  مم نفهاك ضا    قهت  ول قا 
واتل شاق قابضىا وقاتوكنى  لىن   وقابهوب. بول قهت  ول بهم قاض وتمن ك وشاق بضا لن  ضصمحتن  قاص ة 

ىى بلقإ بل،يوتهىىىو كنهىىوك حتىىم نتبهىىىو ضت  و اتح نىىى  قاضصىىوا  بىىوء كىىىي ارىىول اىىلقءة وق يىىىم األصىىول قالميىىم وق 
(11)قاضفوهب.ض صوب قا ولع لبم  قاضصوا  وبكا 

:ا: تعارض المصالح مع بعضهاثاني  

ااق تتولعىىل قاضصىىوا  ضىىا  تعىىهوك واىىع يضنىى  قابضىىا وقاتوكنىى  لننهىىوك كىىإ  شنواىىق ضبضو ىىم ضىى  
قا وق ب قاتي ت بع ض  خ اهو قاضصمحم قالقبحم  مم منلشوك وشات قا وق ب اهو هنبشو ض  قالتو  وقاهىنمك 

 اضنر  قاهبنبك وض  شات قا وق ب: نضو ن  ب شات قا وق ب قات ل قاهميع وق

:المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة -1

ق وبضو ىىول  شضيىىم كو، ىىمك وتهىىتم ضىى  خىى ل تتوايضهىىو تىىواي قا ىىل تم قاضرهىىلة ضصىىوا  قانىىو   كىىلقب  
تبتل قاضصمحم قاتوضم  لثل  شضيم و ح   وات بيع  نفهاو حنوضهو اتح ن  شات قاضصوا ك النهو كي قاوال 

ن  تتتىىولو قاضصىىوا  قاتوضىىم ضىىا ضصىىوا  قيكىىلقبك وشىىاق ضىىو  لىىبت قاتىىل لىى   لىىب قاهىى ع   واىىا: "ق تنىىوء حىى
 (11)قا لع  واضصوا  قاتوضم  وكل و لثل ض  ق تنو،ا  واضصوا  قاخوصم".

ااق    قاضت ضل كي نصوز قا لع قاحننخ نبب ضهوحم قالشتضوع  وابضو م  وها ضنهىو كىي قافىلبك 
قاخنىىل وقاضنفتىىم اخمى  نثنىىلك وقتهىىوع لاتىم قانفىىا ولثىىولت قاضضتىبةك قاتىىي تبتىىل ت بيضىىا وااىق اضىىو كىىي  ضىوع 

و ضصمحم قيكىلقب اا  وام ض  ضصمحم قافلب قاضحبوبة قاعي مك ضا    قاضصمحم قاتوضم نبخل ضتهو عضن  
 شع بلء ض  قابضو م.

يح   ضنفتىم خوصىم ضا    قاضحتلل  (16)واهاق ك ب نهم قانلي صمم هللا  ميا وهمعك    قالحتلول
وااق ابضل قاضصمحم قاتوضم امبضو م  باا وشي قاتلب  وقاتله ك النا بوء  مم حهو  قاضصمحم قاتوضم

قافلب. مم قاضصمحم قاخوصم 

وقاتلىىلة كىىي ايىىو  قاضصىىمحم قاتوضىىم ضىى  قاضصىىمحم قاخوصىىم  ىىضواهو وهىىتم  ثلشىىوك واىىاق اىىب تلىىو  
بضو ىول صىغنلةك النهىو تتتىولو ضىا ضصىمحم  لثل ىم افىلب وقحىب لىل يكىلقب  و  لقاضصمحم قاخوصم ايهى

قاضهىمضن . وضثىول ااىق قياميىول قإلهى ضيم كىي  ىى ب قاغىل ك ك ىب تتتىولو ضصىواحهع ضىا ضصىوا   ضىىوع 
قيضىىمك وال هىىلنل كىىي  تىىو قيحيىىو  امبضىىا لىىن  قاضصىىمحتن ك و نب،ىىا ت ىىبع قاضصىىمحم قاتوضىىم امضهىىمضن ك 

تي ت رنهو قياميىول قاضهىمضم  مىم قاضهىمضن  شنىوقك ونىو  لىن  كإاق حصل ق تبقء وظمع ض  الل قابوام قا
قاضهىىىىمضن  وشىىىىات قابواىىىىم  هىىىىوب وضوقثنىىىى ك تلقحضىىىىل شنىىىىو ضصىىىىمحتو ك ضصىىىىمحم نصىىىىلة قاضهىىىىمضن  شنواىىىىقك 

واىىاق ت ىىبع  بوضصىىمحم قاوكىىوء  واتهىىب قاىىا  نبنىى  قاضهىىمضن  كىىي  ضىىوع قاىى  ب قإلهىى ضيم قاحىىلو  وقاىىبضول
وك وقاهىتي   و ب  قاوكوء  واتهبك و بع قاتبخل انصلة قاضهىمضن   هىنل   قاضصمحم قاتوضم اتضوع قاضهمضن
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وكىي  (11)انصلتهع  وارله قاهمضيمك وضحووام تح ن  ضصواحهعك وبكا قاظمع  نهع  واضصواحم وقاضهوبنم.
ينَ يآأ أنَايك د  ج  نكايك ج  د ُنكايبولِأََ اليهولَيك }: ضثل شات قاحوالل ولب قانز قا للنىي ينَ يآك كَايمو َّيالَِّ سِ َفِْيهولَيَيييس ُوَّْويال َّوييك الَِّ

هنلَيسِكَليَّ ذذذ انيب وَذذذمَيك الَّذذذِينَ يآأ أنذذذَايك لِذذذلَيننه ذذذ جو نكايأ ذذذ يلِ ِذذذلَيأيذذذََيك لِذذذ ن ميهولَيأيذذذََي يَاَين مَّذذذايننه ذذذ جو نكايك مو ويك  ِصذذذ  نكايسِكلِ يذذذ  يب وَ ذذذِ شذذذ 

ي ىول هىنب  (11).{أَّصَ نيمولَّ يع  ِايلََِمَيب ََّأ  ِلَيك ب ََّأ هنلَيأيَّثِ قٌيك ال َّونيبوع ذ يتِوَع  ِذَ  يب صذي  ياسَمِأَص  نككِلَيَيييالُِّنَويَِو  ََِّ ِلنيال
"شاق قابل  قيخنل ض  هىولة قينفىول نتعىض  قالثنىل ضى  اوق ىب قاتتوضىل ضىا  ار  كي ظ ل شات قآليم:

م امضبتضىىا قإلهىى ضي و  اتىىا  واضنظضىىول قاضتهىىنلقل قاضتنو ىىم كىىي قاهىىمع وقاحىىل ك وقاتنظيضىىول قابقخميىى
قاخولبيىىىمك ونظىىىلة قإلهىىى ع ااىىىم قاتهىىىوب وقاضوقثنىىى  كىىىي  ىىىتم قيحىىىوقل ونظلتىىىا نىىىااق ااىىىم   اىىىول قاىىىبع 

 -ثع اول  ى  قاضهىمضن  كىي بقل قالفىل: كىإاق قهتنصىلوق قاضهىمضن   …وقابن  وقيلو و  اول قات نبة
ضن     ننصلوشع كي شات وحبشو.  مىم  ىلل  ال نخىل كي ضثل شاقك نو   مم قاضهم -كي بقل قإله ع 

شاق  تهب ض   هوب قاضهمضن  ضا ضتهنل لخل. واو نو  شاق قاضتهنل شىو قاضتتىب   مىم  وا،ىق قيكىلقب 
كي بننهع و  نبتهع! ااق    قيصل شو ضصمحم قاضبتضا قاضهمع وخرتا قاحلنيم وضو نتلتى   منهىو ضى  

ك حتىىم تبىىوت قال تىىبقء  مىىم   نىىبة  وا،ىىق قاىىان  لضنىىوقك والىىنهع اىىع تتىىوض ل و  ىىوب. كهىىات اهىىو قال ويىىم   وال 
  (11)ننعضوق اموبوب قافتمي اهاق قابن  قاضتضثل كي قاتبضا قإله ضي".

ىىىو نىىىو  لىىىن  و ض نىىىب  و  ىىىل ي  تتىىىب نصىىىلة قاضهىىىمضن  وقب  ىىى قك وال ضبىىىول امتفىىىل ت كىىىي شىىىات قانصىىىلةك واضص
بىى  قاوكىىوء لهىىات قاتهىىوب وقاضوقثنىى ك و تلتىى   مىىم  ىىبع قاضهىىمضن  ومنىىلشع  هىىوب وضوقثنىى ك ونىىو  ضىى  قاوق

قالاتلقع لهو تفو ل قاضصمحم قاتوضم امضهمضن ك ولبضو كت   و  قا ل وقافهوب  منهعك  ىول ضى  قاضهىع  ىبع 
قابخول كي حىل  ضىا قاضتوشىبن ك والى  قاىبخول  مىم هىلنل قاتوكنى  وقاصىم  وقبى  وعىلول ك كىإاق ضىو 

بوك وقنىىىتفا ل  ىىىاك و لىىىم قاضصىىىواحم وقاضهىىىواضمك وقاتعىىىل قاضصىىىمحم هىىىبل قآلكىىىوه وقنتفخىىىل  وبقإ قاتىىى
قاتوضىىم امضهىىمضن  نصىىلة اخىىوقنهعك كفىىي شىىات قاحواىىم بىىول امضهىىمضن  قانلىىا ااىىم قاض ىىلنن ك وقاىىتخمز ضىى  
قاتهوب وقاضوقثن  قاتي لننهعك وقختيول قارل  م قاضنوه م قاتي تح   قاضصمحم قاتوضىم امضهىمضن  كىي نصىلة 

 اخوقنهع.

ىىى و ىىىبخل و توحنىىىب قاضوقاىىىخ قاتلبيىىىم وقإلهىىى ضيم تبىىىوت قا عىىىويو قإلهىىى ضيم وقا عىىىويو تحىىىل ااىىىق  يع 
قاتواضيىىمك وضلق ىىوة قاضصىىمحم قاتوضىىم امضهىىمضن  بضيتىىو كىىي قاضتوشىىبقل وقالتفوايىىول وقاضوقاىىخ قابوايىىمك وال 

قاتوضىم  نن غي ابوام ضهمضم قاتوايا وقابخول كي ضتوشىبقل تبمى  اهىو قاضصىمحم وحىبشو وتفىول قاضصىمحم
 (12)وقا وضمم اتضوع قاضهمضن .

وكي شاق قاصبب كإ  قابهوب قاتي تلال كي هلنل تح ن  قاضصوا  قاتوضم األضىمك يغتفىل كنهىو ضىو ال 
يغتفل كي قاضصوا  قاخوصمك ض  قا نوب وقا ىلول قاضختمفىمك  ضى    و ىبة "نبىول امضصىوا  قاتوضىم ضىو ال 
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"ضو خنخ قنت ولت ض  قاضصوا  قاتوضم تخفخ  لورا    وكي شاق ي ول قاضوولب :  (11)نبول امخوصم".
 (11) لول قاضصوا  قاخوصم".

ا ب  ول ض  قاضتموع    ضبول قات اول قابوايم ض  قاضبىوالل قاتىي ت ىتلق كنهىو  رىلقف  ىتمك وال 
نونىىىا نلنىىىم  مىىىم قاتوقكىىى  وقاوصىىىول ااىىىم حمىىىول وهىىىت تلعىىىي بضيىىىا  بننفىىىلب   لقلقتىىىا رىىىلف بو  لخىىىل

ىىى ق كىىىي قاتىىى ثنل  مىىىم قالتفوايىىىول وقاضتوشىىىبقل ق نلنىىىل  و  نىىىبضو تمتىىى  ضىىىوقل   قا ىىىوم بول  قيرىىىلقفك وخصوص 
وقاضوقاىىىخ قابوايىىىمك واهىىىاق كواتضىىىل كىىىي شىىىاق قاضبىىىول ضىىىا نونىىىا يحتىىىوإ ااىىىم اوق ىىىب ضنظضىىىم تلق ىىىي ض وصىىىب 

 ىوم قات ل ا قإله ضيك كإنا يحتوإ اام ابل نلنىل ضى  قاضلونىم قاتىي تضمنهىو قاتوقلنىول قابوايىم وضىوقل   قا
 وضهتببقل قيحبقحك  حنح تح   ض  خ ل نل ااق قاضصوا  قاتوضم األضم قاضهمضم ابل قاضهتروع.

ي ول قابنتول ضحضب ل   لب هللا ل   لب قالل ع: "كواتتوضل كي ضبول قات وب قابوايم   عص و وها ضى  
  ميىىا وهىىمعك ضىىا قاضتىىوض ل وقات ىىوب قاضوايىىمك واىىو ت ضمنىىو كىىي صىىم  قاحبنليىىم  و تحىىواخ قانلىىي صىىمم هللا

قا  و،ىىل قاض ىىلنمب اتلىىن     هيوهىىم قابواىىم قاضهىىمضم قاخولبيىىم تختمىىخ  ىى  هيوهىىتهو قابقخميىىمك كهىىي كىىىي 
نرواهو قابقخمي تضتمق القبتهو وقاتحنع كي ابقلة ل نتهوك النهو خولإ نرواهىو تخعىا الثنىل ضى  قاضوقلنىول 

. وقاتبىىول كىىي قاضصىىوا  قاتوضىىم اىىي  ضىى  … ىىبقابوايىمك واىىب ال تضمىىق ضىى  قا ىىوة حتىىم تهىىتريا ااىىلقل ضىو تل 
النىىل قاحوبىىم  و قاعىىلولةك كممحوبىىول وقاعىىلولقل اوق ىىبشو قاتىىي تت ىىو ا ضىىا شىىات قا و ىىبة " او ىىبة نبىىول 
امضصىىىوا  قاتوضىىىم ضىىىو ال نبىىىول امخوصىىىم" الىىى  شىىىات قا و ىىىبة تهىىىض   ىىىوابوقل قلتىىىبقء بو  قانظىىىل امحوبىىىم 

  (11)ض  حنح نونا  وضو نوكتو اتضوع قانو ".وقاعلولةك ك  نملع كنهو اال ت بنل قيضل 

واىىااق انىىل  ض ىىلو يم قالهىىتتونم لخلىىلقل منىىل قاضهىىمضن  كىىي نوكىىم قاتخصصىىولك وخصوصىىو ضىىو 
كنبىىول  كنتتمى  لبوقنىى  قاهىل  قاتمضىىي وقاتلنواىىوبي قاىا  لىىلع كيىىا منىل قاضهىىمضن ك ومنىىلت ضى  قاضبىىوالل

ك و تبىول كىي  ىلول قالهىتتونم لهىعك ي  كىي ااىق قالهتتونم لهع وقإلنفوه  منهع ض  لنل ضول قاضهمضن 
ىى و كنهىىو قالهىىتتونم تح نىى  امضصىىمحم قاتوضىىم امضهىىمضن ك لخىى ف اىىو نونىىل قاضصىىمحم خوصىىمك كنبىىول  يع 
  غنل قاضهمضن ك ال  يغتفل كي قاضصمحم قاتوضم ضو ال يغتفل كي قاضصمحم قاخوصم.

ىىى م قاضتوشىىىبن  ااق نىىىو  كىىىي ااىىىق و ض ىىىلو يم قاتخفنىىىخ كىىىي قات و ىىىول قابنو،يىىىم  مىىىوضىىى  ااىىىق  يع 
قاتخفنخ تح ن  امضصمحم قاتوضم امضهمضن  هوقء كي   ب قإله عك  و امضهمضن  قاض يضىن  كىي  ى ب منىل 

 (11)قاضهمضن ك وشاق ضو ال ي لع كي قاضصوا  قاخوصمك وقاحوالل قافلبيم.

 مىنهع خرىل نلنىل  و بىوقل اتىل قاضهىمع قاىا  نتتىل   ىا قالفىولك ااق نىو  كىي قإل  ىوءوض  ااق  يع  
 مىىىم قاضهىىىمضن ك ونىىىو  كىىىي اتىىىواهع حفىىىظ اليعىىىم قاضهىىىمضن  و صىىىضم اىىىبضو،هعك كفىىىي شىىىات قاحواىىىم اىىىبضل 
ضصمحم قابضو م  مم ضصمحم قافلب. وكي قاضوقلنىم لىن  قاضصىمحتن  ي ىول قاغلقاىي: "كىوالخ  ى  قاضهىمع 

لنو ااىىم ضخوافىىم  حىىب قاىىا  اىىع نىىان  ض صىىوبك وكىىي شىىاق ضخوافىىم قاض صىىوبك امنىىو: شىىاق ض صىىوب واىىب قعىىرل 
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قاض صىىىوبن ك وال لىىىب ضىىى  قاتىىىلبي ك وقابل،ىىىي ضحت ىىىل  وإلعىىىوكم ااىىىم قالمىىىيك وشىىىاق بل،ىىىي  وإلعىىىوكمك كىىى  
  شىىاق بل،ىىي والىى  ال يهىىمع    قابل،ىىي ضحت ىىل  وإلعىىوكم ااىىم قالمىىيك اضهىىمع  اىىوليتىىولو  ىىوالميك كىىإ  

ق ال لىىنز وقحىىب ضتىىن  لىىل كوحت ىىول قا ىىلع اىىا يتىىلف لىىنز  و ايىىو   مىىم ضنصىىوزك امنىىو اىىب  لكنىىو ااىى
لتفىىول    حنىىوع وقاتىىلق  بالالل اىىع نلىى  ضتهىىو  ىىق كىىي    حفىىظ خرىىم قإلهىى ع ولاىىو  قاضهىىمضن   شىىع كىىي 

 ا35سض وصب قا لع ض  حفظ  خز ضتن  كي هو م  و نهول وهيتوب قالفول  ميا  وا تل".

 :تقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى  -2

بلبم وقالت مك ك   ق      ظع قاضصوا  و لللشو  وام  وات ىبيع ضى   ضو    قاضصوا  ضتفووتم كي قا
 وااق ت بع قاضصمحم قاللنلة واو  بم ااق اام تفو ل ضصمحم  ال. بضو شو بونهو كي قابلبم وقالت م

وقاضتتلل كي قاف ا قإله ضي    شنواق خض  ضصوا  نميم بوءل قا ل تم اتح ي هو وحفظهوك وشي 
حفىىىظ قاىىىبن ك وحفىىىظ قاىىىنف ك وحفىىىظ قات ىىىلك وحفىىىظ قانهىىى   و قاتىىىلو  و ساخضىىى ك قاضتلوكىىىم  والميىىىول ق
يتىىىب حفىىىظ قاىىىبن  قاض صىىىب  ب ااك وشىىىاق شىىىو قاتلتنىىى  قاض ىىىهول كىىىي قاف ىىىا قإلهىىى ضياقانهىىىلك وحفىىىظ قاضىىىول

قي ظع قاا  نب  ت بيضا  مم هو،ل قاض وصبك و ميا حفظ قانف  قاتي شي ضحول قاتلمنخ وضنول قا يوع 
ع حفظ قات ل قاىا  اىوالت اضىو  ىلف قاىبن  واضىو كهضىل  حنوضىا وتتوايضىاك واضىو نىو  امىنف   حفظ قابن ك ث

ايضم واىبلك ثىع حفىظ قانهىل  و قانهى   و قاتىلو سقختمىخ قاف هىوء حىول تهىضيم شىاق قاض صىب وضىنهع ضى  
ىبتل قاتلو ض صىب   ك وشىاق قاض صىب شىو هىل  قاتلىوثل وقا  ىوء و ىا تحفىظ قاىنف  قا  ىل م ضى  ا36سوق هوبه 

افنوءك ثع حفظ قاضول قاا   ا يهتبم  نل ضو يحفىظ قاىنف  ضى  ضرتىع وضمى   وض ىل  وضلنى  ومنىلتك ق
 نضو يحفظ  ا قابن  وهو،ل قاعلول ول. 

و لننهوك و   نل نميم ضفت ىلة ااىم قالميىم قيخىلمك وال و وثي   وقاضت ضل كي قالميول قاخض  نبب قلت ور  
قآلخىىل كت ىىبع حهىى   هوشىىات قالميىىول ضىىا  تعىىمنىىم ا تعىىهو  ىى   تىىوك الىى  كىىي حىىول تتىىولو  تىىو 

قاتلتنىى  قاهىىول  سقاىىبن  ثىىع قاىىنف  ثىىع قات ىىل ثىىع قانهىىل ثىىع قاضىىولا  مىىم قخىىت ف لىىن   شىىل قاتمىىع كىىي ااىىق. 
وكي ارول نل نميم ض  قالميول قاخض  ضلقت  ث ح: وشي قاعىلول ولك وقاحوبيىولك وقاتحهىننولك كضىو 

وك كي ىبع قاعىلول  قاىا  يحفىظ قاىبن   مىم قاحىوبي تحهىنني   و  وو  و حوبي ىيحفظ قاىبن  اىب ينىو  عىلول   
قاىىا  يحفظىىاك وي ىىبع قاعىىلول  قاىىا  يحفىىظ قاىىنف   مىىم قاحىىوبي قاىىا  يحفىىظ قاىىبن  ضىىا    قاىىبن  ض ىىبع 
 مم قانف ك وشناق كإ  امضصوا  بلبم ولت م ي بع لنوء  منهو قاضصمحم قالللم  مم قاضصمحم قاصغلم 

 وك و اهات قالت  قاض تهلة.

ض  قيضثمم لهاق قاصببك ض لو يم اتول قي بقء تحل ايوبة قاىوقاي قاظىواعك احضويىم قاضهىمضن  ولب و 
قاتىىبوق   ىىنهعك ضىىا وبىىو  قاتبقاىىم ن ىىلل ضىى   ىىلول قاحىىولعك ي ىىول قا ىىورلي: "ونىىااق قابهىىوب ضىىا والة 

عىىىلول   ق  مىىم قاضهىىمضن ك كوابهىىوبقابىىولك اىىول قاتمضىىوء لبىىوقلتك اىىىول ضواىىق: اىىو تىىلق ااىىق الىىىو  عىىلل  
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وقاوقاي كيا علول ك وقاتبقام كيا ضنضمم امعلول ك وقاضنضل ااق  وب األصل  وإل رول اع يتتلىلك واىااق 
 ا37سبوء قيضل  وابهوب ضا والة قابول".

كهنىىو تتولعىىل ضصىىمحتو : نلىىلم وصىىغلمك كواضصىىمحم قاللىىلم شىىي حفىىظ قاىىبن    تىىول قاضتتىىبن ك 
ىىىو تتولعىىل قاضصىىمحتو ك كوتنىىىو وقاضصىىمحم قاصىىغلم تىىوقكل قاحىىىولع قاتىىوبل قاىىا  ي وتىىىل تحىىل لقنتىىاك واضص

قاضصمحم قاصغلم وشي وبوب قاحولع قاتوبلك اتحصنل قاضصمحم قالللم وشي حفظ قابن  ولب قاتبوق .

وضثىىول لخىىل ااق ضىىو ن ىى  صىىلقع ضهىىم  لىىن  بواىىم اهىى ضيم وبواىىم  خىىلم منىىل اهىى ضيمك و لضىىل 
عىىىب قاضهىىمضن ك وال نوبىىب اىىوة تلب هىىوك والنهىىو  ىىىلرل قابواىىم قيخىىلم قهىىتخبقع  هىىمحم قاىىبضول قا ىىوضل 

قاحصىىول  مىىم ض ولىىل ضىىوب  اواىىخ شىىاق قاتىىبوق ك كيصىى   قاتتىىولو لىىن  ضصىىمحتن ك حفىىظ قاىىنف  وحفىىظ 
قاضىىولك وحفىىظ قاىىنف    مىىم بلبىىم ضىى  حفىىظ قاضىىولك واىىاق يضنىى  ت ىىبيع قاضىىول امبواىىم قاضتوبيىىم حفظىىو امىىنف  

 ولل قاتضل وقاهتي ض   بل ا بقب قاتبة اموصىول ااىم ضلحمىم وصيونم األلوقحك وشاق ضو يهتب ي كي قاض
قاتىىي تفىىلو  مىىم قاتىىبو قحتىىلقع قاهىىيوبة وقاللقضىىم قإلنهىىونيم  كBalance of Power (11)تىىوقل  قا ىىوم" 

 امضهمضن ك و بع قاتبل   مم قلتلقلشع وقهتغ ل ثلوقتهع.

ىىى ف  كىىىي كىىىبقء  هىىىلم و ااق ضىىىو تتولعىىىل ضصىىىمحم قاحفىىىوم  مىىىم قاضىىىول ضىىىا ضصىىىمحم حفىىىظ قاىىىنو يع 
تلىىو    بىول قاف هىوء بكىا قاضىىول املفىول كىبقء األهىلمك نضىو ي ىول قا لقكىىي: "واىبب اا قاضهىمضن  اىبم قالفىول

قيهلم لبكا قاضول املفول  وهنمم قاضحلع منل ضحلضم ااق  كعل اام ضصمحم لقبحمك نواتوهل اام كبقء
  ضىى   ا 40سااىىق قالثنىىل ضىى  قاف هىىوءك واىىب نىىز  مىىم ض ىىلو يم ا39سقاىىا  شىىو ضحىىلع  مىىنهع قالنتفىىوع  ىىا".

  و بة قاضوقلنم لن  قاضصوا  وقاضفوهبك وتحصنل قاضصمحم قالللم لتفو ل قاضصمحم قاصىغلمك وباىنمهع 
كي ااق ضو كتما قالهول صمم هللا  ميا وهمع نوع قيحلق  حن  قنتوم ضصواحم مرفو   مم ثمح ثضول 

ول كىىي ااىىق قاهىىتبن ك ول م ضوافهضىىو قاىىلقكو ا لىىول قاضبننىىمك ونىىو  اىىب قتفىى  ضتهىىع  مىىم ااىىقك واضىىو  ىىو
و ضواىىخ قالهىىول صىىمم هللا  ميىىا ي ىىول قلىى  قا ىىيع لحضىىا هللا ضلنن ىى ا41سقابنيىىم كىىي قاىىبن ك نىىلل  مىىم ل نهضىىو.

شىات قاحىول  مىم قاضهىمضن   لقب لهىول هللا    يصىوا   نننىم لى  حصى   وهمع نوع قيحلق : "واضىو رواىل
مىىم ثمىىح ثضىىول قاضبننىىم و نصىىلكو   وضهضىىوك وبىىلل قاضلقوعىىم  مىىم مرفىىو    وقاحىىولح لىى   ىىوف ل،يهىىي
وق   نىو   و ورو ىمككىي ااىقك ك ىوال: يىو لهىول هللا ا  نىو  هللا  ضىلق لهىاق كهىضت   ااىقك كوهت ىول قاهىتبن 

وشىع ال  انو ك  حوبم انو كيىاك ا ىب ننىو نحى  وشى الء قا ىوع  مىم قا ىلق  ىوهلل و  ىوبة قيوثىو ك و تصنتا ن،  
ىيرضتىو      اىا و  لنىو  ىق نترىنهع  وك كحىن   للضنىو هللا  وإلهى ع وشىبقنويى لموق ضنهىو ثضىلة اال اىلم  و ليت 

 قاهنخ. ضوقانو! وهللا ال نترنهع اال 

(11) يء  صنتا الع ل نل قاتل  اب لضتلع    او  وقحبة". كصو  ل نهضوك واول: انضو شو
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ف ض  قاظلوفك ونو   ويضىم حوبىم و ااق عوال ضوقلب قيضم قالاتصوبيمك ي  ظل وض  ااق  يع  
ا لقء قارتوع ض  قاحلو  ومنلشو ض  قاعلول ول ضى  منىل قاضهىمضن ك وشىي  حوبىم ااىم  ىلقء قاض  ى  
وقياض ىمك وال يضنىى   حىىول قابضىىا لىن  قاضصىىمحتن  و ىىلقء قاحىىوبتن  ضتىىوك كت ىبع كىىي شىىات قاصىىولة صىىف م 

قاحلو  ضتتم م  حفظ علول  وشو قاىنف ك  قيرتضم وقاحلو   مم صف م قاض    وقياض مك وااق   
 (11)وقاض    ضتتم م  حوبي  و لبضو تحهننيك ك بع قاضتتم   واعلول   مم ضو هوقت.

:تقدم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة والموهومة -ة3

 ضىىىو    قا ىىىل تم قإلهىىى ضيم شىىىي  ىىىل تم قالحضىىىم وقاضصىىىمحمك كإنىىىا ضىىى  قاوقبىىى  قاتحىىىل  اتح نىىىى  
ا  قالثنىىل ضىى  قاضضولهىىول قاتىىي يتت ىىب  نهىىو تلتبىىي تح نىى  ض صىىوب  ب ااا  قاتىىي تتغيوشىىو قا ىىل تمقاضصىىو

قا ولعك ت تي نتو،بهىو خى ف ض صىوبتك وااىق اغيىو  قاضىوقل   وقاعىوق ت قاضتتلىلةك قاتىي تحىبب قاضصىمحم 
بيع قاضصىمحم قاضتتللة قاض صوبة ضى  قيحنىوع. واىاق كىإ  ضى  اوق ىب قاتىلبي  لىن  قاضصىوا  قاضتتولعىم ت ى

قاضتي نم قاتىي يضنى  حصىواهو  مىم هىلنل قابىلع وقا رىاك  مىم قاضصىمحم قاضظنونىم قاتىي يضنى  حصىواهو 
وك وااق اا تتال قابضا وقاتوكن  لننهضو وحصواهضو ضتو. ونىااق ااق ضىو نونىل ويضن   بع حصواهو  يع  

ال يضنىى  حصىىواهو  و  قاظىى  حصىىواهوك كإنهىىو ت ىىبع  مىىم قاضصىىمحم قاضوشوضىىم قاتىىي  مىىم قاضصىىمحم يغمىى 
قاضصمحم قاتي ال يغمى  قاظى  حصىواهو. ووكى  شىاق قاضتيىول يضنى  قانظىل كىي قاضصىوا  وقاضوقلنىم لننهىوك 
وتغمن  ضصمحم  مم  خلم. وكي شاق قإلرول نلم قابنتول  لب قاضبنب قانبول    قاضوقلنم لن  قاض وصب 

 ض   لللشو: ك  تلنم  مم ق ت ولقل  بةقا ل يم قاتي تتعض  تح ن  قاضصمحم  و بكا قاضفهبة ال لب  

ا  قاض صب قا ل ي قاضتعض  تح نى  ضصىمحم  و بكىا ضفهىبةك اضىو  ب ااقاضوقلنم  حه  اوة قاثلول
ىىو ظىىوشل     ينىىو  لنن ىى قك وشنىىو ال لىىب ضىى  قانظىىل ااىىم اىىوة ثلىىول قاض صىىب حتىىي و  ىىاك  و  اىىل ظهىىول  ق ض رو  

اق  ضىو تتولعىل قيحنىوع لنىوء  مىم ت ىون  كىي بلبىول نتلت   ميا حنع ضلنىي  مىم ض صىب ض رىوع  ىاك وق 
قاض وصىىب قاضفعىىيم اانهىىوك ي ىىبع قاحنىىع قاضح ىى  امض صىىب قاض رىىوع  ىىاك بو  قاحنىىع قاضفعىىي ااىىم قاض صىىب 

 قاضتوشعك  و قاضظنو . 

"وضىى   و نىىلل شىىاق قات ىىون   مىىم اعىىيم ضتتم ىىم  وياميىىول قاضهىىمضم كىىي  ىى ب منىىل قاضهىىمضن ك كي ىىول:
كي قا  ب قاتي كنهو  اميم ضهىمضم نىلوع ضى  الىل  تىو قاضهىمضن  ااىم هىلام قيضىوقل  ضثمم ااق    يظهل 

 تمىىم قهىىتح ل ضىىول منىىل قاضهىىمضن  كىىي شىىات قاىى  بك كواف يىىا قانىىوظل كىىي شىىات قاحوبثىىم اىىب نبىىب نفهىىا  ضىىوع 
ث ثم  حنوع:  واهو حنع لوبو  قاتصب  اىااق وضنتىاك وض صىبت قا ىل ي ض ووضىم قاضننىل وبكىا قا ىوق،  

قاتهع    قإله ع قاا  تبل  ميا  بام ارتيم ض  قا لل  وقاحبنح. وحنع  ضنا قاتصب  اااقك وض صبت و 
قاحفىىوم  مىىم قاىىنف  و ىىبع قإلا ىىوء لهىىو ااىىم قاتهملىىم اضىىو نتواىىا    ننىىتي  ىى  شىىاق قاتصىىب  ضىى  قاتتىىلو 

مم ضو نتىوشع امعللك وحنع نملع  ضب نب قاتو  يوا،ق قامصوز وت بيتهع وقاتغريم  منهعك وض صبت  
عتوف   بق،هع  هلاتا.  ت ويم قاضهمضن  لهاق قاضول قاضهلوه وق 
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وحىىن  نىىىوقل  قاف يىىىا لىىن  شىىىات قاض وصىىىب قاث ثىىىم ضىى  حنىىىح ثلوتهىىىو انىىىلب   مىىم  هىىىو  ااىىىق قاحنىىىع 
قاضنوه ك كإنا هنبب قاض صب قيول شو ض صب ثولل  وا را اتوقكل قيبام قانصيم وقات ميم  مياك وهىنبب 

اا قاتصب  اهاق قاضننىل ال نتلتى   ميىا  واعىلولة تتىل و قاىنف  امهى قك  بوي ض صبق ظني  قاض صب قاثون
واهىىاق قاتصىىب  رىىله و هىىوان  نثنىىلة تبتىىل قا ىىو،ع  ىىا كىىي ضىى ض  ضىى  تتىىل و نفهىىا اىىألامك  ضىىو قاض صىىب 

ضن ك اا كهوبت نلنل واىي  كيىا ضصىمحم ال اإلهى ع وال امضهىمب وق ضوشوض  قاثواح كهنببت قانوظل كيا ض صب  
و امحنع قيول  هل  ثلوتا  مم وبا     نونا ال ننلني  مم بانلك واهاق كواتلبي  هينو  تلبيح  كع   
  (11)قا را".

وضىى  شنىىو كىىإ  قاضصىىوا  قاض رىىوع لهىىو وقاضتىىي   حصىىواهو  حىى   وات ىىبيع ضىى  قاضصىىوا  قاضظنونىىم  و 
كي همع قاض وصب قالميمك  كوا ق قاضوشوضمك حتم وق   نونل قاضصوا  قاضظنونم  و قاضوشوضم   مم بلبم 

كي واو هو يف بشو تمىق قيشضيىم ض ولىل ضصىوا   اىل بلبىم ضنهىو النهىو ضتي نىم وض رىوع واو هىو. وكىي شىاق 
ي ول قابنتول ضحضب هتنب قالوري: "ال نبول تلبي  ضصمحم  مم  خلم ااق نونىل ض ىنونم  و ضوشوضىم 

ااىىم بونىى  شىىاق    تلىىو  ض رو ىىم قاحصىىول  و  قاواىىوع ضهضىىو نونىىل ايضتهىىو  و بلبىىم  ىىضواهوك لىىل ال لىىب
كي  (11) ضظنونمك  ضو ض رو م قاحصول كوقع ك و ضو قاضظنونم كأل  قا ولع اب نلل قاضظنم ضنلام قاض،نم

 (16) وضم قيحنوع ضو اع ننهخ قاظ  لي ن  ضتولو".
 :تقدم المصلحة الجوهرية على المصلحة الشكلية -4

ا ل تم قإله ضيم ض صوبة هوقء نونل  نميم  و بوشل مك اال نببل قإل ولة اام    قاضصوا  كي ق
   ك ا قاضلقت  وقيواويىول نبتىل ضى  شىات قاضصىوا  ضتفووتىم كىي قابلبىم وقاضلت ىمك وضتفووتىم كيضىو نتلتى  
 منهو ض  قانفا وقاخنل كي قابنيوك وقيبل وقاضثو م كي قآلخلةك وقا ل تم كي ضبضمهو تهتم اتحصنل نل 

اهوقءك النهو  نب تتولو قاضصوا  ضا  تعهو ت بع قاضصمحم قابوشل م  مىم قاضصىمحم قاضصوا   مم ق
قا ىىىنميمك وااىىىىق اضىىىىو نتلتىىىى   مىىىىم قاضصىىىىمحم قابوشل ىىىم ضىىىى  قانفىىىىا وقاتضىىىىوع وقاىىىىبوقعك وال يضنىىىى     ت ىىىىخ 
قاضصوا  قا ىنميم  و، ىو يفىول قاضصىوا  قاح ي ىم وقابوشل ىمك وشىاق ضىو ب    ميىا قالهىول صىمم هللا  ميىا 

عك كىىي ب وتىىا وبهىىوبت و  اوتىىا ضىىا منىىل قاضهىىمضن ك وضىى   وعىى  قيضثمىىم  مىىم ااىىق ضىىو حصىىل كىىي وهىىم
   نثنل ض  قاضصوا  قا نميمك قاتي لبضو نلقشىو  عصم  قاحبنليمك ض  تنولل قالهول صمم هللا  ميا وهم

قانظىىل ك و عصىىمم هللا  ميىىا وهىىم ل نىىب قالهىىو بوشل ىىم وتضىى  قات نىىبة وقالهىىوامك الىى  قهت ىىلقف قاضهىىت لل 
ىى و اإلهىى ع و ضلنن ىىقاتضنىى  وقافهىىع قاىىبان ك بتمىىا ي ىىبع قاضصىىمحم قابوشل ىىم قاح ي يىىمك قاتىىي لتىىل ثضولشىىو كتح 

 وقاضهمضن ك هوقء كي بقخل قابل لة  ع خولبهو.

ي ىىول قاىىبنتول نوهىىخ قا لعىىوو :" وكىىي صىىم  قاحبنليىىم: ل ننىىو قانلىىي صىىمم هللا  ميىىا وهىىمعك يرغمُصىى  
يم وقاضهت لميمك  مىم قاضصىوا  وقال ت ىولقل قا ىنميمك قاتىي نت ىلح لهىو  تىو قاضصوا  قابوشل م وقيهوه

   كيىىىا ابحوك ىىىو  وابضو ىىىم قاضهىىىمضمك  و لعىىىو  -يول وشمىىىم  -قانىىىو . ك لىىىل ضىىى  قا ىىىلول ضىىىو اىىىب يظىىى  



 8102يناير  – د األولعدال –األول  المجلد مجلة جامعة الجزيرة 

 

11 

 د/ صادق عبد الكريم علي أحمد                          فقه الموازنات الضابطة للعالقات الدولية
 دراسة تحليلية 

"قا هىىضمم" قاضتهىىوبة ضىى  وثي ىىم قاصىىم ك وينتىى  لىىباهو: " وهىىضق قام:هىىع". و    ولعىىي    ت حىىاف…  واىىبو  
الهىوام قاض صىى  الهىىضا قالىل ع: "ضحضىىب لهىول هللا"ك ويرنتفىىم  وهىىع "ضحضىب لىى   لىىب هللا"! يرحىاف وصىىخ ق

ضمىوق قاتىواعك وال مىلو    هىض:وشو  اينه  ض  ولقء ااق "قاهبنم" قاتي نتفلغ كنهو ان ىل قاىب وةك وضخور ىم
و ضلنن و".  (11)قا لل : "كتح 

و  هىىن،  يهىىتغل صىم  قاحبنليىم قهىتغ ال  وضى  قاضهىع قاتنليىا كىي شىىاق قاض ىوع ااىم    قاى تو يضنى     
و    قالهىول صىمم هللا  ميىا اتلل ل قاتبل وقاتفل ت كي هيوبة قيضم وثوقلتهىو وض بهىوتهو وض ىبلقتهوك ضىب ي  

وهمع ابع امض لنن  تنولالل نلنىلة  ض ولىل قاصىم  وقاهى عك و   ضىو ي بضىا قاى تو قانىوع ضى  تنىولالل كىي 
 ل قالهول صمم هللا  ميا وهمعك وهنل  مم نهبا كي قات اول قابوايم. تم قابوقن  انضو شو قاتفوء يث

وااق الع قات لنب  مم    ت بنل قاضصوا  قاح ي يم األضم نب     نلنىم  مىم بلقهىم وق يىم و ضي ىمك 
ي ىوع لهىو  واىو قيضىىل قاحل صىو   مىم ضصىوا  قيضىىمك و ض ىولة  شىل قاحىل وقات ىىب ضى  قاتمضىوء قاصىىوبان  

صول قا ل يم وقاتمضيم وقإلنهىونيمك حتىم ال نخعىا ت ىبنل قاضصىمحم قابوشل ىم األضلبىم كي نوكم قاتخص
وقيشىوقءك كتعىيا ح ىوه قيضىم تحىل الق،ىا قاضوقلنىىم وقات ىبنلك وحتىم ال تهىتغل  تىو تصىلكول قالهىىول 
صىىمم هللا  ميىىا وهىىمع كىىي  ضىىول قاهيوهىىم قا ىىل يم اتىىلل قيضىىم  ىى  صىىنو م قا ىىلقل وضصىىوبلة ح هىىو كىىي 

لبقء قال  ك كمي   تبت نلي ضهبب  واوحيك حتىم نلىن  قاضصىمحم قاح ي يىم ضى  قا ىنميمك كويضىم  قا ولم  وق 
 ضبضو هىىىو شىىىي قا ىىىوبلة  مىىىم تحبنىىىب قاضصىىىوا  قاح ي يىىىم وقابوشل ىىىمك وت ىىىبيضهو  مىىىم قاضصىىىوا  قا ىىىنميم 

 وقاهوض يم.

ن ك ونو  كي ااق و ت بيع قاضصمحم قابوشل م كي توقبب قاضهمع كي منل   ب قاضهمضوض  ااق  يع  
ضصمحم كي ن ل ب وة قإله عك  و ن ل قاضتولف وقاخللقل كي قاتمىوع قاتلنموبيىم وقات نيىم قاتىي لىلع كنهىو 
منىىل قاضهىىمضن ك وقاضصىىمحم قا ىىنميم قاتىىي يضنىى  ضتولعىىتهو اهىىات قاضصىىمحم قابوشل ىىم شىىي ض ىىولنم منىىل 

ل حىل ك  و بقل نفىل منىل حىل ب اىع قاضهمضن  كىي شىبنهع قاظىوشل. ي ىول قلى  تيضيىم: "اىو    قاضهىمع لىبق
ق  واضخوافم اهع كي قاهب  قاظوشلك اضو  ميا كي ااىق ضى  قاعىللك لىل اىب يهىتح  املبىلك  و ين  ض ضول  

نبىى   ميىىاك    ي ىىولنهع كىىي شىىبنهع قاظىىوشلك ااق نىىو  كىىي ااىىق ضصىىمحم بننيىىم ضىى  ب ىىوتهع ااىىم قاىىبن ك 
بكىىا عىىللشع  ىى  قاضهىىمضن ك ونحىىو ااىىق ضىى   وقالرىى ع  مىىم  ىىور   ضىىلشعب إلخ ىىول قاضهىىمضن  لىىااقك  و

 (11)قاض وصب قاصواحم".
 تقديم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة: -5

وضىىى  اوق ىىىب قاتىىىلبي  لىىىن  قاضصىىىوا ك    ت ىىىبع قاضصىىىمحم قاضتتبيىىىم  مىىىم قاضصىىىمحم قا وصىىىلةك كىىىإ  
 نىا اىول: " ننىو ضىا   قات وبقل كي قإلهى ع ت خىا  كعىمنتهو ضى  تتىبنتهو ااىم قاغنىلك كم ىب ولب  ى   نى 

ىىو قاىىان  صىىوضوق كمىىع يتضمىىوق  ىىن،   ىىو قانلىي صىىمم هللا  ميىىا وهىىمع  لثلنىىو ظىى  قاىىا  يهىىتظل  نهىو،اك و ضص وك و ضص
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قاىىان   كرىىلوق ك تثىىوق قالنىىو ك وقضتهنىىوق و ىىوابوقك ك ىىول قانلىىي هللا صىىمم هللا  ميىىا وهىىمع اشىى  قاضفرىىلو  
واتىىل قا كىىل كىىي شىىاق قاحىىبنح تتظىىيع قالهىىول صىىمم هللا  ميىىا وهىىمعك اتضىىل قاضفرىىل  (11)قانىىوع  ىىويبل".

وت بيضا  مم كعل قاصو،عب ضا ضو امصيوع ضى  كعىل وضنونىم  نىب هللا تتىوامك وااىق ي  قاضفرىل تتىبم 
 ضما امغنلك ك  ونا كرلت  مم تحضل ض ىوه قاتضىل وخبضىم قاضهىمضن  كىي عىل  قيلنيىم وهى ي قالنىو ك 

يىا وهىتم  ثىلتك و  ص شىات  وشاق بانل صل   ض  قالهول صمم هللا  ميا وهمع  مم    ايضم قاتضىل كىي تتبص
 قاتتبيم ونفا قاغنل تلب  قاتضل وتبتما  كعل ض  قاتضل قا وصل حتم واو نو    مم بلبم كي اقتا.

كننخ  واضصىمحم قاتىي شىي ض صىوب قا ىولع! اا ال  ىق    هىتم  ثلشىو وتتىبنتهو ااىم قاغنىل نبتمهىو 
 حىى   وات ىىبيع ضىى  قاضصىىمحم قا وصىىلة قاتىىي يتىىوب نفتهىىو  مىىم صىىوحلهوك  و  مىىم  ىىبب امنىىل ضىى  قانىىو . 
واااق اول قابنتول نوهخ قا لعوو : "وا ىب  لكىلر  تىو قاضتىبننن  قارنلىن  كىي ارىلك وكىي منلشىو ضى  

حىيص   ب قاخمنيك وكي ضصل يحلصو  مويم قاحلز  مم  بقء  تنلة قاحيص نلص  ىوعك و  ىلف  تعىهع ي
ق اتىىو  ضىى  انبونيهىىيوك و ىىوشبل ضىىو يصىىنتا واىىب انىىلل اهىىع هىىنم ضىىوب وننىىل حوعىىل  … ضنىىا  لبتىىن  هىىنم

… قاتنصنل ض    ضول شو،مىمك وحوبىم قاضهىمضن  قاضوهىم ااىم ض ههىول ض ولمىم تتميضيصىم ورليصىم وقبتضو يصىم
ك وقاتللع ل … نف وتا اض ووضم قاتنصىنلوامل اه الء قإلخوة قارنلن : ضو ل ينع او نو تع شاق قاتوع تلق قاحيص

م  حههنو للم م ال نهتريا ض ووضتهو امحيص وقاضنوهىقك ونحى ص  وال  قإلخوة اواوق: اننو نمضو بوء او قاحبص
 (12)".…  لوقحنو تحمص  شنوق

كواتللع اصوا  قاض ههىول وقين ىرم قاتىي تصى  كىي خبضىم قاضهىمضن ك وت ىخ  ضىوع هىنل قاتنصىنل 
هىىىهع وضههىىىنهع كىىىي ل ل ىىىم   و،ىىىبشعك  واىىىم ضىىى  انفىىىوه قيضىىىوقل  مىىىم قابىىىولف قاىىىا  يحىىىوول قهىىىتغ ل ل  

ىى  كىىي ضثىىل قاحىىي  تىىب حبىىم و ونفىى     ىىوبقل اوصىىلة قانفىىا يصىىحولهو ك ىىتك وخصوصىىو ااق ضىىو نونىىل ترو  
اا قاحىي امضىلة قاثونيىم ضى  قاتحهىننول قاتىي  بقإله ع قيوامك ويضن  قاتلبي  كىي شىاق ضى  بهىول ضتتىببة

ن وا قا ضهىمضن  ضى  خرىل قاتنصىنل  غىوثهع وق  ىونتهعك ضى  قاعىلول ول قاتىي تحفىظ قاىبن ك تحفظ قابن ك وق 
وضى  بهىىم  خىلم كىىواحي نفتىا اوصىىل  مىم  ىىخز قاحىوإك وقاتلىىلع اصىوا  قاضهىىمضن  نتتىبم نفتىىا اخمىى  

 نثنل ض  قاضهمضن .

وضىىى  قاضصىىىوا  قاتىىىي يضنىىى  قاتىىىلبي  كنهىىىو كىىىي شىىىاق قإلرىىىولك ضصىىىمحم قاض ىىىولنم كىىىي قاتضىىىل اىىىبم 
نل ضهمضم  غلو نفا قاضهمضن  شنوق وقا يوع  ضصواحهعك وضتولعم شات قاضصمحم اضصمحم حنوضول م

قافىىلب كىىي ضخوارىىم منىىل قاضهىىمضن ك وضهىىونلتهع كىىي  تىىو تصىىلكوتهع قاضوايىىمك وكىىي شىىبنهع قاظىىوشل ضىى  
 ضم   ومنلتك كإ  قاضصمحم قاضتتبيم قاتي يتع نفتهو اتضوع قاضهمضن   وام و ح   وات بيع.

خ قإله ع قل  تيضيىم ض ىلو يم قاتضىل  نىب قاهىمرو  قالىوكل كىي قاىولقلةك وعىل  اىااق وا ب لن   ن
وض  شاق قا و  تىواي " مم خلق،  قيلو   واا:  حن  رم  ض  ضمق ضصل    نوايا ضث  لنوهخ 

لىل وضهى اتا    نبتمىا  مىم خىلق،  قاللو ونىو  شىو  نوهخ قاصىبن   مىم خىلق،  قيلو اضمىق ضصىل
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َيلَُِِْيبو لَُ َِّّأ  تييَِع  يزولَمِلَيَيذييشذ  ميأيعَّذ يج ذ ا كِلَيبوذويين مَّذايمو ِاي}اول تتوام:  ق نضوواوضا نفول   ك لِوَُِيج  ا كِلَيننَسنفنيأَي

َذ و  يأن َتِذ    َيدنذَ يأْن َيب وَُيهيير سنَل  يكِِِلي  ينن يُّْيال َّونيأَ  نََوي}وام:تتى واواىا  (11){د  ِ  يلِ َمِلَيلََِين َُو ث يال َّونيأَي ن  صذ  نيُ يويالْذِّ

نيالَوِهَّ رن وهىنم كىي اى و  وضتموع  نا ضا نفلشع اللب    ينو  اهع  وبة (11){سِسِرَب    يأنمِفِ ِّلَِ  يخ ََّ  يسِمويال َّونيالََ انُي
بول ىم  مىم هىنم قينليىوء  قيضىوقل وصىلكهو  مىم حو ىيم قاضمىق و شىل لنتىا وبنىبت ول نتىاك وال تلىو  تمىق

ضى  بنى  هللاك كىإ  قا ىوع اىع يهىتبنلوق  اع ين  نوهخ يضننىا    يفتىل نىل ضىو نل ىبب وشىو ضىو نىلقتو باهعك و 
ضى  الىلقع قاضى ضنن  ضى   شىل لنتىا ضىو اىع ينى  ونىول  واهىمرو  ااك ال  كتل قاضضن  ض  قاتىبل وقإلحهىو  

 ضىىو ك ىىبع"كىىإاق قلبحىىع وقب ىىو  ال يضنىى  بضته (11)بقخىىل كىىي اواىىا: يضنىى     ننواىىا لىىبو  ااىىق وشىىاق نمىىا

 ونبشضو اع ين  قآلخل كي شات قاحول وقب وك واع ين  تولنا يبل كتل قيونب تولق وقب  كىي قاح ي ىمك 
كتىل قيبنىم كىي شىات قاحىول  ونااق ااق قبتضا ضحلضو  ال يضن  تلق   ظضهضىو اال  فتىل  بنوشضىو اىع ينى 

ول قإلر ه اع يعلك وي ىول  و ت  و كي قاح ي مك وق   هضم ااق تلق وقب ك وهضم شاق كتل ضحلعضحلض  
  (11)قالقبحم  و اعلولة  و ابكا ضو شو  حلعا. كي ضثل شاق تلق قاوقب  اتال وكتل قاضحلع امضصمحم

 ة:تقديم المصلحة المستقبلية الدائمة على المصلحة اآلنية المؤقت - 6

اوضىم واتل   ظع ض صب ض  ض وصب قات اول قابوايم شىو تتل ىخ قاتىواع  وإلهى ع وب ىوتهع اا يىاك وق 
قاحبىىم  مىىنهعك وكىىي شىىاق ضصىىمحم ام  ىىل م نمهىىو  ىى   تىىنتع كىىي ظىىل قإلهىى ع  هىىتوبة قاىىبقل  ك ويبىىل شىىاق 
قاض صىىىب قاتظىىىيع امت ىىىل ا قإلهىىى ضي نىىىو   هىىىو  قات اىىىم ضىىىا منىىىل قاضهىىىمضن  قاهىىىمع ال قاحىىىل ك ونونىىىل 

ه وقاوهىىو،ل احفىىظ قاحىىل  خيىىولق منىىل ضلمىىو  كيىىا كىىي قإلهىى عك واىىااق هىىتم قإلهىى ع بوشىىبق  نىىل قارىىل 
 قانف  قا  ل مك ونو   مم ل   نميوتهو قاخضهمك وقحتول اتصضم قابضوء  يضو قحتيول. 

ىى و امىىبضوء  ىىبع بىىوقل  ىى  قاحىىل   مىىم  حىىب اال  تىىب وضىى  قالحتيورىىول قاتىىي  ىىل هو قإلهىى ع حفظ 
وضولهىا   لو قإله ع  و قابل م قاتي شي لضل امهمع وقاصم ك وقاتصىول قا تىول  مىم ضى  نىو   شى  اىا

وك وقتهوع بق،لة قاضتفنن  ض  قا تىل نوانهىوء وقيرفىول وقا ىنول وقالش ىو ك ونهىي قإلهى ع  ى  قإليغىول كتمي  
 كي قا تل  واحله وقاتضثنل ومنلشو ض  وهو،ل قاتبضنل.

و نىىبضو لمىى  قإلهىى ع كىىي ااوضىىم قاتهىىوب وقاضوقثنىى  قاتىىي تىى ب  ااىىم حفىىظ قانفىىو  وصىىيونم قاىىبضوء 
  الل قي بقء اع نبل قإله ع ا    قاحل   مىنهع اال  تىب قانلىا ااىنهع وق   ضهىع وحصل ن و امتهب ض

كمىىىو  هىىىل  (11)ك ىىىواحل ك و  ضىىىل قإلهىىى ع القء ااىىىق او ىىىبة قاتصىىىول قاضهىىى وايم  مىىىم ضىىى  اىىىوع كيىىىا هىىىللهو
واىع و ض  قابوام قاضحولبم وقب وق  نهع اىع ينونىوق ضى  نواعىي قاتهىب واىع يحىولبوق قاضهىمضن ك قاضهمضو  اوض  

  (16)ين  امضهمضن  ضتلكم قاح ي م اال ض  بهتهع اع نبل ضتوالتهع.

وكىىىي هىىىلنل  صىىىضم قاىىىبضوء وحفىىىظ قينفىىى   بىىىول قاف ىىىا قإلهىىى ضي صىىىحم  ضىىىو  قاتلىىىب قاضىىى او  اىىىا 
نوشيق    قاحلب ضا    قاله ضى   هى و  قنتىبقع قيشميىمك كم ىب حوصىل قاضهىمضو  حصىنو كىي  (11) وا تول
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قاضهىمضن   نتو ىم  ضىو  يشىل قاضبننىم قاضحوصىلةك ولضىوت ااىنهع  هىهعك ك لمىوق ك ك ىوع  لىب ضى   هب  ضل 
قيضىىو ك كىىىوحتي قاضهىىمضو   ىىى   ال  لىىىلة لهىىاق قيضىىىو  ي  قاتلىىىب كواىىب قيشميىىىمك كىىىلب  شىىل قاضبننىىىم  نهىىىع ال 

كنتى  قاضهىمضو  ااىم قاخميفىم  ضىل لى  قاخرىو ك  (11)كيهتريتو  قاتضننل لن  قاتلب وقاحل ض  قاضهىمضن 
  (11)ت : ا   لب قاضهمضن  ض  قاضهمضن ك واضتا اضتهع.كن

نل شات قيحنوع ومنلشو كي قاف ا قإله ضي قاتي تحلز   ب قاحلز  مىم قاىبضوء وقيلوقح ت نىب 
 مم قاض صب قاتظيع وقاضصمحم قاضهت لميم قاتي نن غي ت بيضهو وشي حفظ قينف  واو نونل نوكلةب ينهو 

ع شىىاق قاضصىىمحم قاضهىىت لميم  مىىم قاضصىىمحم قاض اتىىم وشىىي اتىىل قالىىوكل منىىل ضىىوبة قاىىب وة وضنىىبقنهوك وت ىىبي
قاضحول ك ونىل شىات قيحنىوع قابل،يىم تىبول كىي كمىق قيصىل قالمىي وشىو ض صىب قهىتبقضم قينفى   غىلو 

 (62)قاب وة وقاهبقيم.
 :ثالثا: تعارض المفاسد مع بعضها

ك نفهىىىهو ولو لىىىن  قاضصىىىوا يضنىىى  قاتتوضىىىل كىىىي اعىىىيم تتىىىولو قاضفوهىىىب ضىىىا  تعىىىهو   وق ىىىب قاتتىىى
كتحتضىىىل قاضفهىىىبة قاصىىىغنلة اىىىبكا قاضفهىىىبة قاللنىىىلةك واىىىب  لىىىل  نهىىىو  تىىىو قاف هىىىوء  ت ىىىولة "تحضىىىل  خىىىخ 

وتحتضىىىىل قاضفهىىىىبة قاخوصىىىىم اىىىىبكا قاضفهىىىىبة قاتوضىىىىمك وتحتضىىىىل قاضفهىىىىبة  (61)قاضفهىىىىبتن  بكتىىىىو ي ظضهضىىىىو".
قاضفهىىىبة قابق،ضىىىمك وشىىىاق شىىىو قاضىىىنهي  قاضظنونىىىم اىىىبكا قاضفهىىىبة قاضتي نىىىمك وتحتضىىىل قاضفهىىىبة قاتولعىىىم اىىىبكا

فيَّأ ِْي}قا للنىىي كىىي قاتتوضىىل ضىىا قاضفوهىىب قاضتتولعىىم قاتىىي ال يضنىى  بكتهىىو بضمىىم وقحىىبةك اىىول تتىىوام: سِأَّذذ يالْذذَّ

ِيكَِّْيس في كوآليم تبل  (61){َّأ َْيغِصًَُ َِ ِ  ِتَيليعْ   كيني ين وَع  َِ  يَيييالَُ حَ ويَِلِر دَتنيسِ َيسِعيَُّ ه  يك كِ   يك ر اا دنلَيأ  ي  ين لَخِن
 مىىم    قاخعىىل انضىىو خىىله قاهىىفننم و  ولهىىو الىىي نبتىىل ااىىق قاضمىىق قاظىىواع نتلنهىىو اضىىو نىىلم  منهىىو ضىى  

نىو  ااىىق قاظىواع يغتصى  نىىل هىفننم تضىىل  ميىا ااق نونىل حواتهىىو بنىبةك وشىاق نىىبل  مىم بىىوقل  ب اا نى 
فهبة قالللم ترلي  و ام و بة قاف هيىم قاتىي تلىن  قلتلو  قاضفهبة قاصغلم ااق نو  ااق هن ب  اام بلء قاض

  نىىا ااق تتولعىىل ضفهىىبتو  كنلتلىى   خفهضىىو اىىبلء   ظضهضىىوك كواخعىىل  ضوقلنتىىا لىىن  قاضفهىىبتن  اىىب  ضىىل 
 مىىم قلتلىىو  قاضفهىىبة قاصىىغلم وشىىي خىىله قاهىىفننم اىىبلء قاضفهىىبة قاللىىلم وشىىي قمتصىىو  قاضمىىق قاظىىواع 

 (61)و خله  ال ضفهبة ض    و،هو هميضم ضغصو م.امهفننمك ك  وء قاهفننم يصحولهو وبه

وك ضىى  عىىلولة قاضوقلنىىم لىىن  قاضفوهىىب قاضتلت ىىم  مىىم و وحىىبنث  وشىىاق ضىىو قتفىى   ميىىا  مضىىوء قيضىىم اىىبيض  
قافتىىل  و قاتىىلقك وتحضىىل  صىىغل قاضفهىىبتن  اىىبكا  لللشضىىوك وقاتلىىلة شنىىو  ىىواوثوه  ضىى  يضتمىىق  شميىىم ت ىىبنل 

  نبول بكا قافهوب قا منل  وافهوب قالثنل وال بكا  خخ قاعىلل   كقاضفوهب وتلبي   تعهو  مم  توك 
لتحصىىنل   ظىىع قاعىىلل   كىىإ  قا ىىل تم بىىوءل لتحصىىنل قاضصىىوا  وتلضنمهىىو وتترنىىل قاضفوهىىب وت منمهىىو 
 حه  قإلضنو  وضرموبهو تلبي  خنىل قاخنىل   ااق اىع يضنى     نبتضتىو بضيتىو وبكىا  ىل قا ىل   ااق اىع 

 (61).ننبكتو بضيتو
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قا عىىىويو قاضتتم ىىىم  وات اىىىول قابوايىىىمك و ن غىىىي    نىىىوقل  كنهىىىو لىىىن  قاضفوهىىىب كتتحضىىىل قاضفهىىىبة  وضىىى 
قاصىىغلم اىىبكا قاضفهىىبة قاللىىلمك ض ىىلو يم بكىىا قاضىىول األ ىىبقء حىىن  ينىىو   واضهىىمضن  عىىتخ  ىىبنب ال 
ي بلو  ضتا  مم ضوقبهم  بوشعك وكي  ىبع بكتهىع يضنى  حصىول ضفهىبة نلىلم  و تىبقء قاتىبو وق ش لىا 
األنف  قاتي شي نميم  للل بلبم ضى  نميىم قاضىولك ضىا وبىو  قإل ىبقب وبىال قابهىب كىي ت ويىم قاضهىمضن  

قإلضوع كي وال ضى  قيواىول ااىم ضثىل شىاق  كي نوكم قابوقن ك ي ول قل  قا يع: "كإ  انل كمو ب ل حوبم
اىبن ك كىإ  تتىن  قاضهمضن  نتصلف اضصواحهع وايىوع ق انل قإلضوع نو،     ؟ضا  بوت شل يهوغ اا ااق

حولتا وقهتب   ل و    بق،ىا اايىا ايى ض  قاضهىمضو   ىلشع هىوغ اىا   ااق امبكا    قإله ع وقاا   
وشل تبول قا ل تم منل شاقك كإنىا وق   نىو  كىي قاحلضىو  ضفهىبة كواضفهىبة قاضتواتىم  ااق لل تتن   مياك

فهبتن   وحتضول  بنوشضوك وتحصىنل كوقل ت انخ شاق قاتبو   ظعك وضلنم قا ل تم  مم بكا   مم قاض ض 
 (61)قيصمن ".  لضل قاضصمحتن  لتفو ل  بنوشضوك لل لنوء ضصوا  قابنيو وقابن   مم شان 

:رابعا ةةة تعارض المصالح والمفاسد مع بعضها

ا ب وعا قاتمضوء اوق ب امضوقلنم لن  قاضصوا  وقاضفوهب  نب تتولعهضوك وض   شع شات قا وق ب: 
(66):ة مقدم على جلب المصلحةدرأ المفسد -1

ب وشات قا و بة ضلنيم  مم قهت لقء قانصوز قاتوضم ام ل تمك وضضولهم قانلي صىمم هللا  ميىا وهىمع
 ضنهو.ضفهبة   ظع   ل يمبو  مم    ال يحبح اابقضا  مم  ضل يح   ضصمحم نو  حل ص   اا

مىى  قاضصىىمحمك نهيىىا وضىى  شىىب  قالهىىول صىىمم هللا  ميىىا وهىىمع كىىي بكىىا قاضفهىىبة قاض بضىىم  مىىم ب
 صحو ا    اتل  لب هللا ل   لىي وقاضنىوك ن  حىن   لقبوق ا ىتول قافتنىم لىن  قاضهىوبل   وقينصىولك واىواوق 
كي لهول هللا صمم هللا  ميىا وهىمع قا واىم قاض ى ضم اى،  لبتنىو ااىم قاضبننىم انخىلب  قي ىل ضنهىو قيالك 

كنظىىل قالهىىول  (61)  ضحضىىبق ي تىىل  صىىحو ا".: " ب ىىا ال نتحىىبح قانىىو   ك ىىول قالهىىول قاىىلحيع اتضىىل 
امضفهبة قاضتلت م  مم اتل ش الء قاضنوك ن ك قاتي شي   ظع ض  ضصمحم قاتخمز ضنهعك بتما ننهم  ى  
اىىتمهع. ي ىىول قلىى  تيضيىىم كىىي ااىىق: "كإلقاىىم ضننىىل لنىىوع ضىى    و ىىا ضهىىتملضم القاىىم ضتىىلوف  للىىل ضىى  ااىىق 

وكىي ضهىنب قإلضىوع  حضىب  ا68سق    ضحضىبق ي تىل  صىحو ا".وبنفول قانو  ااق هىضتو   غع  اوضا وحضنتهعك
نىىوع ت هىىيع منىىو،ع شىىوقل  اىىول قالهىىول صىىمم هللا  ميىىا وهىىمع: "ضتىىوا هللا حتىىم ال تتهىىوضا قيضىىع    ضحضىىب 

وشنو يظهل بميو قاتفول قالهول امل   قاتواضي وضلق وتىا اموقاىا قاىبوايك وضوقلنتىا لىن   (61)ي تل  صحو ا".
 اضتلت م  مم قافتل.قاضصوا  وقاضفوهب ق

وض  ااق  نا نو  نلم  كي ا وبة لنوء قالنل  مم  هو  اللقشيعك النا ل م ضفهبة   ظع ض  شىات 
قاضصمحمك وشو نفول ال ا وض   همع حبنثو ض  شاق قاتضلك وضو هيحبثا ضى  تى ثنل وخمخمىم كىي قاصىخ 

اض ضنن  لعي هللا  نهو: "يىو  و، ىم قاضهمعك ولبضو  بم امفتنم كي قابن ك واااق لو   نا اول اتو، م  ع ق
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اىىوال    اوضىىق حىىبنح  هىىب لبوشميىىم يضىىلل  والنىىل كهىىبعك ك بخمىىل كيىىا ضىىو  خىىلإ ضنىىاك ك الاتىىا  ىىويلوك 
ي ول قانوو  كي  لح قاحبنح: "  ا70سوك كلمغل  ا  هو  اللقشيع".و ملبي  و و و   و  لاي  وبتمل اا  ونلن ك  و   

اق تتولعىل قاضصىوا   و تتولعىل ضصىمحم وضفهىبة احنىوعب ضنهىو وكي شىاق قاحىبنح بانىل ا وق ىب ضى  قي
ي  قانلىي صىمم هللا  ميىا وهىمع  خلىل     بوتتال قابضا لن  كتىل قاضصىمحم وتىلق قاضفهىبة لىب   ىويشع

ن و قالت م ولبشو اام ضو نونل  ميا ضى  اوق ىب الىلقشيع صىمم هللا  ميىا وهىمع ضصىمحمك والى  تتولعىا 
وك وااىىق اضىىو نىىونوق يتت بونىىا ضىى  كعىىل قالت ىىمك تنىىم  تىىو ضىى   هىىمع ال   ىىضفهىىبت   ظىىع ضنىىا وشىىي خىىوف ك

وك كتلنهو صمم هللا  ميا وهمعك وضنهىو كنىل واىي قيضىل كىي ضصىوا  ل نتىا وقبتنو ىا كنلو  تغننلشو  ظيض  
 ا71سضو نخوف ضنا تواب علل  منهع كي بن   و بنيو".

اضصىىىمحمك ااق بخىىىل  شىىىل لمىىىب كىىىي وضىىى  قيضثمىىىم قاتىىىي ينىىىو  كنهىىىو بل  قاضفهىىىبة ض ىىىبع  مىىىم بمىىى  ق
قإلهىى عك ويحىىيت لهىىاق قالمىىب بقل حىىل  و  ىىبقء نخ ىىم  مىىم ضىى   هىىمع  ر ىىهع و ىىبوقنهعك وال ي ىىبل شىى الء 
قاضهمضو   مم حضويم  نفههعك وال ت بل قابوام قإله ضيم كي قاوال قالقش   مم حضونتهع. كتتتولو شنو 

كىىىىىي قيلوك كي ىىىىىبع بلء قاضفهىىىىىبة  مىىىىىم بمىىىىى  ضفهىىىىىبة قا تىىىىىل وقافتنىىىىىم كىىىىىي قاىىىىىبن ك ضىىىىىا ضصىىىىىمحم قا  ىىىىىوء 
  (11)قاضصمحم.

وض  قاضفوهب قاتي نب  بكتهىو واىو  بم ااىق ااىم تفو ىل ضصىمحمك وبىوب امىم ضى  قاضى ضنن ك امنمىم 
قاتىىىبةك ض ولىىىل  ىىىبو مو ىىىع يضتمىىىق صىىىنوف قاتتىىىوب وقاتىىىببك وقاضغىىىوضلة ضىىىا شىىىاق قاتىىىبو وضحوواىىىم قاظفىىىل  ىىىا 

ك واىىااق كواضوقلنىىم ت تعىىي قاتل ىىح وقاصىىلل و ىىبع قإلاىىبقع  مىىم ضصىىمحم ضظنونىىمك وضنولاتىىا ضفهىىبة ضتي نىىم
ى و عى ت وهىو،ل قإل ى ع قاضختمفىم  ى  ضوقبهم قاتبوك وضحووام   ب قاهبنم وقاصم  ضتىاك وضى  ااىق  يع 

هىى  قالفىىولك وقاتح نىىل ضىى   ىى نهعك اضىىو نتلتىى   ميىىا ضىى  لبة كتىىل قالفىىول كيهىىلو  قإلهىى ع ويهىىتهل،و  
ح نىىل  ىى   قالىىوكل   ي ولمهىىو ضفهىىبة هىى  قإلهىى ع وتح نىىل ض بهىىوتاك كنىىو  بل  للهىىوانو قالىىل عك كضصىىمحم ت

 قاضفهبة ض بع  مم بم  قاضصمحم.

 (11):تحتمل المفسدة الصغرى لجلب المصلحة الكبرى  -2

ك حنىح و وض لىوال  ق هىو،غ  وشات قا و بة تبتل ض  قا ل قايهنل قاا  يتتىلو ضهىنلة قاخنىل قاىوكنل  ضىل  
و ضىى  واىىىوع تبىىل قإلنهىىو   ىى  تحصىىنل قاخنىىل قاضحىىو. كىىى  نن غىىي    تفىىول قاضصىىمحم قاللىىلم خوك ىىي

ي  قاتغوكىىل  ىى  ضثىىل شىىات قا وق ىىب قاض وصىىبيم نواىىخ ضهىىنلة قاتضىىل وقاترىىوءك و بضىىب  بقاضفهىىبة قاصىىغلم 
عك و لىب وة منىىل قاضهىىمضن  وشىىبقنته  اىول قاضهىىمضن   غنىىلشع ضى  قيضىىع وقا ىىتو ك ونحى  ضىى ضولو   ىىل   

و ضى  قاواىوع كىي قاضفوهىب وقا ىلول نتنبىم كىت  وشاق ضو ال يضن     نتع كي ظل كلو  بوقء قاتلاىمب خوك ى
انىىوقل قاتوقصىىل وقات اىىول ضىىا منىىل قاضهىىمضن ك وضىىو نن غىىي امضهىىمضن  كتمىىا شىىو قاضوقلنىىم لىىن  قاضصىىوا  

قاضصمحم قالللم واو نو  وقاضفوهب قاضتلت م  مم ااقك وت بيع ضو يهتح  قات بيعك وقحتضول ضو ن ب  اام 
 ق .ق يهنل   ل  
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ي ول قل  تيضيم: "كتلن     قاهن،م تحتضل كي ضوعتن : بكا ضو شو  هو  ضنهو قاق اع تبكا اال لهوك 
وتحصل  ضو شو  نفا ض  تلنهو ااق اع تحصل اال لهوك وقاحهنم تتلق كي ضوعتن : ااق نونل ضفوتم اضو 

عىىىلتهو  مىىىم ضنفتىىىم قاحهىىىنم. شىىىاق كيضىىىو نتتمىىى   واضوقلنىىىول شىىىو  حهىىى  ضنهىىىوك  و ضهىىىتملضم اهىىىن،م تل ىىىب ض
وااق ثولل كي قات ل نضو ي ول اي  قاتوال قاام يتمع قاخنل ض  قا ل! انضىو قاتواىل قاىام يتمىع  …قابننيم

 (11)خنل قاخنل   و ل قا ل  ".

واىىب انىىىل قا لقكىىىي كىىىي قافىىىلوه او ىىىبة  خىىىا قابل ىىم  مىىىم قاتضىىىوب   مىىىم قالفىىىلك ولبص كنهىىىو  مىىىم ضىىى  
قهىىتخبع او ىىبة "بكىىا   ظىىع قاضفهىىبتن  لإي ىىوع  بنوشضىىو وتفو ىىل قاضصىىمحم قاىىبنيو لىىبكا قاضفهىىبة قاتميىىو" كىىي 
قات ىىنيق  ضلىىب   خىىا قابل ىىم ض ولىىل قاتضىىوب  كىىي قالفىىلك و   ااىىق ضخىىواخ ا وق ىىب قا ىىل تمك ي  تحصىىنل 

ا لقكىي    قاضصىمحم قاح ي يىم قاضول   خا قابل مك يتني   وء قالفل وقإلالقل  اك وشاق كهوب نلنلك ثعص لن  ق
وقالللم شي    تتلق قافلصم املفىول كىي قاحيىوة لبىوء    يهىمضوقك  و  مىم  اىل ت ىبنل    تهىمع ال ىوتهعك 

وشىاق ضصىبقه ا ىول   (11) و ال م ال وتهعك وقا تل اهع و بع الول قابل م كيا حلضونهع ض  كلصم قإلهى عك
نخىىلإ هللا ضىى   صىى لهع ضىى  يتلىىب هللا وحىىبت ال ي ىىلق  ىىا لهىىول هللا صىىمم هللا  ميىىا وهىىمع: "لىىل  لبىىو    

 ا76س ن،و".

وض  قا عويو قاتي تختمت كنهو قاضفوهب  واضصىوا ك قالتفوايىول وقاضتوشىبقل قابوايىم قاتىي تىنظعص اانهىو 
قاىىىبول قإلهىىى ضيمك وق ت ىىىوب قاىىى تو    كىىىي ااىىىق تحولضىىىو ااىىىم قارىىىومولك وكيىىىا ضىىىوقالة اغنىىىل قاضهىىىمضن  

ب اا ل ضتهىىعك وشىىو ضىى  قيضىىول قاتىىي  وتىىل عىىلول م امىىبول قإلهىى ضيم كىىي شىىاق قاتصىىل واتتىىوو  وقاتنوصىى
 صىى   قاتىىواع نمىىا ال ىىم وقحىىبة  فتىىل قارفىىلة قاهو،مىىم كىىي وهىىو،ل قالتصىىول وقاتوقصىىلك وقنعىىضوع نىىل بول 
قاتىىواع امضنظضىىول قابوايىىمك وضىى  قاضهىىتحنل كىىي شىىات قاظىىلوف    تتىىيا قيضىىم قاضهىىمضم كىىي ضتىىلل  ىى  

و لننهىىىو ضىىى  قاتىىىبقخل وقاضصىىىوا  قاض ىىىتلنمك كحنن،ىىىا نبىىىول امضهىىىمضن  قاىىىبخول كىىىي ضثىىىل شىىىات قاتىىىواعك اضىىى
قاضتوشبقل وقالتفوايولك وعىلولة قاتن ىا اضىو كنهىو ضى   وبىا قاضخوافىم ام ىل تم قإلهى ضيمك وضحوواىم صى غ 

 شات قاضنظضول وقالتفوايول  وا يع قإله ضيم. 

ا ضصىىىمحم ض ىىىتلنمك ويتىىىوب نفتىىىا  مىىىم قإلهىىى ع و وابضمىىىم كواتتىىىوو  ضىىىا منىىىل قاضهىىىمضن  كيضىىىو كيىىى
وقاضهمضن ك نبول قاض وبلة ااياك و تحبب قاضواخ قا ل ي ض  نىل اعىيم  مىم حىبةك   ىبل قاضصىوا  قاتىي 

قاض لنن  و شل قالبع وقافبول وقا غوة  تح  هوك وقاضفوهب قاتي تبل شو. وكي ااق ي ول قل  قا يع: "وضنهو   
لضىول هللا تتىوام  بنلىوق اايىا و  رىوت و  ننىوق  ميىاك وق   ض  ح ضو  كيا حلضموقاظمضمك ااق رملوق  ضلق يتظ
و كيا تتظيع حلضول هللا تتىوام ال  مىم نفىلشع و غىنهعك ويضنتىو  ضضىو هىوم م ضضنتوق منلتك كيتوونو   م

 قاتض  قاضتوونم  مم ضحلو  هلل تتوام ضلو ااب  بن  ااىم ااىق نو،نىو ضى  نىو ك ضىو اىع ااقك كنل ض 

 ا77س مم ا ونتا  مم ااق قاضحلو  ض غوو هلل   ظع ضنا".نتلت  
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 (72):ال تترك مصلحة متحققة من أجل مفسدة متوهمة -3

ق ا  نثنىل   ب ااااق    شىات قا و ىبة اهىو قلت ورهىو قاوثنى   ضبىول قات اىول قابوايىم وقاهيوهىم قا ىل يم
هن  قاضهمضو  ااق خوكو ض  حصول ض  قا عويو قاتي تحتوإ قيضم الاتحوع  ل نهوك وقالهتفوبة ضنهوك نت

قاضفوهب ض  ولقء ااقك وينو  حصول قاضفهبة كي نثنل ض  قيحيو  ضتوشضو ومنل ضتي  ك واىااق نن غىي 
قإلاىىبقع  مىىم ضثىىىل شىىات قاضوقعىىيا قاتىىىي تح ىى  قاضصىىىمحم امضهىىمضن ك و   ال ينىىو  تهنىىى  واىىوع قاضفهىىىبة 

 قاضوشوضم حو،  بو  ااق.

ضم قاضهمضم لال  اصم قابهب كي ا بقب قاتبةك وقال تضوب  مم قاىاقل وامتضثنل  مم ااقك يضن  األ
كىىي ضختمىىخ قابوقنىى  وقاضيىىوبن  قاتمضيىىم وقالاتصىىوبيم وقاتهىىنل م ومنلشىىوك كىىإ  كىىي ااىىق ضصىىمحم ح ي يىىم 
وضتي نىىم األضىىم قاضهىىمضمك واىىب نثىى ت قاضهىىمضو  لىىب وم قهىىتفلقل قاتىىواع قاغلبىىيك وقحتضىىول ارىىا قاضتونىىول 

قاىىىبول قإلهىىى ضيمك وشىىىات ضفهىىىبة ضتوشضىىىمك ينىىىا ضىىىا قال ت ىىىوب قابىىىولع      ىىىبقء قيضىىىم  وقاضهىىىو بقل  ىىى 
نلملىىو  كىىىي   و،هىىو  مىىىم تخمفهىىو وق تضوبشىىىو  مىىىم منلشىىوك اال  نهىىىع ال يهىىتريتو  ضنىىىا قيضىىم ضىىى  قات ىىىبع 

قإلهى ضيم و ام يوع  ضثىل شىات قاتصىلكولك كنتوبى   مىم قاىبول و  و  خ اي  ق اونوني  وقالايك وال يضملو  ضللل  
قاضعىىي نحىىو قال تضىىوب  مىىم قاىىاقل وترىىو ل اضنونوتهىىو كىىي ضختمىىخ قاضبىىواللك وي ىىبع قاتضىىل  واضصىىمحم 

 قاضتي نم  مم قاضفهبة قاضوشوضم.

وض  ااق ضو انلت هميضو  ل  ضحضب  قانبلق  ض     قاتمضوء اواوق     قاننوح تبىل   ميىا قيحنىوع 
للقشىىىىمك وقاحىىىىلاك اال  نىىىىا كىىىىي بقل قاحىىىىل  يحنىىىىع  ميىىىىا قاخضهىىىىم سقاوبىىىىو ك وقاحلضىىىىمك وقالهىىىىتح و ك وقا

 واحلضمك اضو كيىا ضى  خىوف قالفىل وقالهىتلاوه  مىم قاواىبك اال ااق خ ىي  مىم نفهىا ضى  قالنىو كي ىبعك ااق 
 (11)قاضصمحم قانوبلة قاضتح  م ض بضم  مم قاضفهبة قاضهت لمم قاضوشوضم.

 :حكم التجنس بجنسية الدول غير اإلسالمية

و كىي قاف ىا قإلهى ضي ن  لبنهيم منل اه ضيم ض  قا عويو قاتىي الاىل صىبم وقهىت  حنع قاتب يتب
ضنوا ىم قا عىويو قاضتتم ىم  وات اىول قابوايىمك وااىق الثىلة  ىبب قاضهىوبل   ضى  قاى  ب قإلهى ضيم   ثنىوءكىي 

وءك ساال كي شاق قالضو ك و و ت ول قاهبلة اام منل   ب قاضهمضن  قيصل كنهو قاضنا  نىب نثنىل ضى  قاف هى
امعىىلولة ووكىىى  عىىوق ت ضحىىىببةاك واىىب اشىىى  شىىى الء ااىىم    قاتبىىىن  لبنهىىيم قابواىىىم قاتىىي نهىىىوبل اانهىىىو 
قاضهمع   ب حلضم ضى  قاهبىلة اقتهىوك وااىق اضىو نتلتى   منهىو ضى  قاتلقضىول اىب تواىا قاضهىمع كىي قاضحىوانل 

همضمك وانهي قالهىول صىمم هللا قا ل يمك واضو يضن     نتلت   منهو ض  قاضوبة وقاضوقالة امبوام منل قاض
 ميا وهمع    قإلاوضم لىن  ظهلقنىي قاض ىلنن ك وكىي شىاق صىبلل كتىوم قامبنىم قابق،ضىم اإلكتىوء  واضضملىم 
قاتلبيىىىم قاهىىىتوبيم قاتىىىي تضنىىىا قاتبىىىن  وقإلاوضىىىم اال امعىىىلولة وقاضصىىىمحم. ونصىىىهو: "ال نبىىىول اضهىىىمع    

مم ااىىم ضىىوقالتهع وقاضوقك ىىم  مىىم ضىىو شىىع  ميىىا ضىى  نتبىىن  لبنهىىيم  ىى ب حنوضتهىىو قالىىوكلةب ي  ااىىق وهىىن
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مو َّيالَّذذِينَ يتَِ ََّذذ دنلنيالَع  ِ ةي ِذذِْي} اىىول تتىىوام: قا ورىىلك  ضىىو قإلاوضىىم لىىبو   خىىا قابنهىىيمك كويصىىل كنهىىو: قاضنىىاب

َمِ َو فيني يَيييالَلِرَضويلِ لَِاي و ْ يَِمِه ذ جو نكايَيَّه ذ يَِلِكلِ يذ  يظِ ليعيييسِ َفِْيهولَيلِ لَِايَيَّل يكِأَمِلَيلِ لَِايكِأَّ يأْن سِلِلَيتِ ََِيسِرَضنيال َّوييك اسذي

 نىو لىل ء ضى  نىل ضهىمع ي ىيع لىن »وا ول قانلي صمم هللا  ميىا وهىمع  (12).{أ لَك ادنلَيج ه أَّلنيك س  ا تَيأ صي ًاي
قا ىلق ااىم  ويحوبنح  خلم كي ااىقك وإلبضىوع قاضهىمضن   مىم وبىو  قاهبىلة ضى   ى ب (11)«.قاض لنن 

  ب قإلهى ع ضىا قالهىترو مك الى  ضى   اىوع ضى   شىل قاتمىع وقا صىنلة كىي قاىبن  لىن  قاض ىلنن  إل  مهىع 
بنىىى  قإلهىىى ع وب ىىىوتهع اايىىىا كىىى  حىىىلإ  ميىىىا ااق اىىىىع نخىىىا قافتنىىىم كىىىي بننىىىا ونىىىو  نلبىىىو قاتىىى ثنل كىىىىنهع 

 (11)وشبقنتهع".

قاتوضىمك قاتىي تبتىل قيصىل شىو قاحلضىمك واتل شات قافتوم ومنلشو ض  قافتووم تتىب   ى ا  واض ىوب  
وتبتىل ضىى  قاعىىلولة  وقاضصىىمحم ضلىلل قإلاوضىىم وقاتبىىن  وكىىي  عىىن  قاحىبوب. وكىىي قاض ولىىل اىىول  تىىو 

ى و  مىم  ىبب ضى  قا ىلولك نواضحوكظىم  مىم قاىبن  قاف هوء لبوقل قاحصول  مم قابنهيم ضا قات لنىب  يع 
ت  قآللقء تتتضىىىىب  مىىىىم قاضوقلنىىىىم لىىىىن  قاضصىىىىوا  وقاتضهىىىىق  ىىىىاك و ىىىىبع قاىىىىاو و  كىىىىي قاضبتضىىىىا قالىىىىوكلك وشىىىىا

وقاضفوهىىىبك وضىىى  شىىى الء قاىىىبنتول نوهىىىخ قا لعىىىوو ك وقاىىىبنتول وش ىىىم قالحنمىىىيك وقا ىىىنخ قا ىىىوااي قانيفىىىلك 
(11)وقا نخ كيصل ضواو .

و نب ا ضول ك ا قاضوقلنول لن  قاضصوا  وقاضفوهب قاضتلت م  مم قابىوقل ضى   بضىا الىل حواىم  مىم 
نلقاا  مم صولت و كلقبت.لثل قنع ور  حبةك ينو  قاحنع    و  نب تح ن  ضنورا وق 

و ىىىواواوف  مىىىىم قاضصىىىوا  وقاضفوهىىىىب قاضتلت ىىىم  مىىىىم قإلاوضىىىم كىىىىي  ىىى ب منىىىىل قاضهىىىمضن ك وقاتبىىىىن  
ق ض  قاضصىوا  يضنى     تتح ى  امضهىمع هىوقء ضىو نتتمى  لىبنيوت نى ضول قاضتىوا لبنهيوتهعك نتلن      بب  

ضى  قالعىرهوب وقاظمىع قاىا  ي ايىا كىي  تىو  ى ب قاضهىمضن ك ووبىوب  وقالله ورمى  قاتمىعك  و قاهىلو 
ضنىىول قاحل ىىم وقيضىى  كىىي  ىى ب منىىل قاضهىىمضن .  و ضىىو نتتمىى    ىى و  قاىىب وة قإلهىى ضيم وقا يىىوع لوقب وتهىىو 
بقخل  وهول قاضهمضن  كي تمق قا  بك  و تتل خ هنو  تمق قاى  ب  وإلهى ع وب ىوتهع اايىاك ومنلشىو ضى  

 قاضصوا .

وكىىي قاض ولىىل كإنىىا يضنىى     نتلتىى   مىىم ااىىق ضفوهىىب بضىىمك ضثىىل قالنحىى ل قيخ اىىي قاىىا  تتي ىىا 
تمق قا  ب ويضن     نتتلو قاضهمع كي ظل  بوق،ا امفتنمك وقاضوقالة قاظوشلة قاتي نمتلع لهو نىل حوصىل 

عىولة قاغلبيىمك  مم قابنهيمك ضا قحتضول تهل  قاضوبة قا مليم ض  كلل قإل بىو  وقالنلهىول  ضظىوشل قاح
وضىىىو نتلتىىى   مىىىم قاتبىىىن  ضىىى  وقب ىىىول تبىىىوت قابواىىىم منىىىل قاضهىىىمضم وقحتىىىلقع اوقنننهىىىو وقالحتلىىىوع اانهىىىوك 

 وقحتضوايم واوع قاضهمع كي  تو قاتتوض ل قاتي تخواخ قا ل تم قإله ضيم.
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و ضىىو    حبىىع قا حىىح ال يهىىض   والهىىترلقب كىىي انىىل  باىىم قاضىىونتن  وقاضبنىىل    واتفصىىنلك كهىىوف 
لنل  مم ضوعوع قاضوقلنم لن  قاضصىوا  وقاضفوهىبك ونخمىز ااىم ضىو ي ى ا قيحنىوع قاتوضىم قاتىي تحتىوإ ن

 اام بهب لخل كي اه وروتهو  مم قاضتن   تب تح ن  ضنوروتهو.

ويضنىى  قاخمىىوز  يعىىو ااىىم    قاضتفىى   ميىىا لىىن  قابضيىىا كىىي    حنىىع قإلاوضىىم ضىى   ىىبضهو ضىىلت ت 
و  مم نفها وبننا هو:    ينو  خلوإ قاضهمع ض  لمبت ا عرلقل خوك  لتح ن  قا لول قا لضمك وض   شض

ارمىى  قاىىلله وبكىىا قافواىىمك و   يىى ض  قاضهىىمع  مىىم بننىىا و   يظهىىلت و متىىلع  ضمب،ىىمضىى  قافتنىىمك  و عىىلولة 
 انظوع ااق قالمىب  مىم نظوضىا قإلهى ضي ضىا ضىو كىي ضضولهىم و وضفع     تو،لتك و   ال ينو  قاضهمع ضح   

همضن  ض  بولك و   نتحلم قاتتوضل قا ل ي اىبل قالهىترو م و   نى غو قاضننىل و ننىلت واىو  نظضم قاض
   م اك و   نترما امتوبة المبت كي  ال  وال تلكا كيا قيه و  قاتي ض   بمهو تلنهو. 

اق ضىىو ب،نىىو  شىىات شىىي  شىىع قا ىىلول قاتىىي تبنىىل قإلاوضىىم كىىي  ىى ب منىىل قاضهىىمضن  و خىىا قابنهىىيمك وق 
هى ول نىل حنىع  مىم امضوقلنم لن   قاضصوا  وقاضفوهب قاضتلت م كي ااق يضن  كلل نل حواىم  مىم حىبةك وق 

 ض  تح   كيا ضنورا.

ق لبننىىا ضىى  قالعىىرهوبك وامتضثنىىل  مىىم ااىىق يضنىى  تىىلبي  قاضصىىمحم كىىي لبىىل ضهىىمع تىىلق  ىى بت كىىول  
كنهىىو  مىىم بننىىا  ووبىىب بواىىم تتىىي  اىىا قاحل ىىم كىىي ضضولهىىم  ىىتو،ل بننىىا وتىىوكل اىىا قاحضويىىم كىىي ااىىقك و ضىى 

ونفهىىىىا و شمىىىىاك كىىىىيضن  كىىىىي شىىىىات قاحواىىىىم قاضوقلنىىىىم لىىىىن  قاضحوكظىىىىم  مىىىىم نميىىىىم قاىىىىبن ك وشىىىىي كىىىىي ضلت ىىىىم 
قاعلول ولك وقاضصمحم شنو ضتي نم قاواوعك كهو وبب ضنونىو لضنىو يضىول  كيىا  ىتو،ل بننىاك وبىن  قاضفهىبة 

ضظىىىوشل قا ىىىنميم كىىىي قاتىىىي تترىىىل تحهىىىننيو  ىىى   نخىىىوات منىىىل قاضهىىىمضن ك ويعىىىرل امتخمىىىي  ىىى   تىىىو قا
قإلهىى عك وضىىو كىىي ضخوارىىم منىىل قاضهىىمضن  ضىى  قحتضوايىىم قاتىى ثل  ضظىىوشل قافهىىوب وقالنحىىلقف وشىىات ضفهىىبة 

و النهىىىو ضظنونىىىمك كي ىىىبع كىىىي ااىىىق ضىىىو يحفىىىظ نميىىىم قاىىىبن  ضىىى  ضلت ىىىم قاعىىىلول ول وضتىىىي   تترىىىل عىىىلول   
انهىل  و قانهى  ضى  قحتضىول حصوااك  مم ضو يحفظ نميىم قاىبن  كىي ضلت ىم قاتحهىننولك  و يحفىظ نميىم ق

قاواىىوع كىىي قافوح ىىم وقاتىى ثل  ضظىىوشل قالنحىىلقفك ونىىو  قحتضىىول ااىىق عىىتيفو اضتلكتىىا   ىىوة ايضونىىا وصىىللت 
وتحضمىىاك كي ىىبع ضىىو يحفىىظ نميىىم قاىىبن  ضىى  قاعىىلول ول  مىىم ضىىو هىىوقتك يهىى و   ىىبةب نىىو  قابلبىىم شىىي 

وقاضصىىىمحم ض رو ىىىو لهىىىو وضتىىىي   قاضحوكظىىىم  مىىىم نميىىىم قاىىىبن ك وقاتضىىىل يصىىى  كىىىي ضلت ىىىم قاعىىىلول ولك 
حصواهوك وكي ضثل شات قاحوام يفتىم لبىوقل قإلاوضىم وقاتبىن  ا  نىو  قاحصىول  مىم قابنهىيم نل ىب ضى  
كلز قاحصول  مم قاح وه وقيض  وقاحضويمك وضو نتلت   مم ااىق ضى  وقب ىول  اىل ضى  قاح ىوه قاتىي 

 يحصل  منهو  نب ولنهضو.

ب قاغىىىل    صىىىب قاىىىب وة ااىىىم هللا كىىىي  وهىىىول قياميىىىول و نرلىىى  قاحىىىول  مىىىم ضىىى  شىىىوبل ااىىىم  ىىى 
قإلهىى ضيمك  و ب ىىوة هىىنو  تمىىق قاىى  ب اإلهىى ع وتتىىل فهع  ىىاك كإنىىا نلنىىم قاحنىىع  مىىم قاضصىىوا  قاضتلت ىىم 



8102يناير  – د األولعدال –األول  المجلد مجلة جامعة الجزيرة  11 

 د/ صادق عبد الكريم علي أحمد                          فقه الموازنات الضابطة للعالقات الدولية
دراسة تحليلية

 مم ااىقك وتحتضىل قاضفهىبة قاصىغنل ض ولىل قاضصىمحم قاللنىلة ضى  ولقء قا يىوع لوقبى  قاىب وة قإلهى ضيمك 
 ابل قالهترو م ض  قاتضوشي ضا  وبقل و خ ه قاضبتضتول قاغلبيم.و ن غي  مم قاب وة قاحال 

وكىىي قاض ولىىل يضنىى  قاتىىلبي  لىىن  قاضصىىوا  ااق نىىو  ضلىىلل قإلاوضىىم وقاتبىىن ك شىىو ضعىىو فم قاىىبخل 
وتحهن  كلز قاتيا قالل عك كفي شات ضصمحم امفلب وشي ضرمو م  ل و النهىو كىي ضلت ىم قاحوبيىول ا  

 مك  و كىىىي ضلت ىىىم قاتحهىىىننول ا  نىىىو  نلمىىى  لتحهىىىن  ظىىىلوف قاضتي ىىىم نىىىو  وقاتىىىو كىىىي قاحلبىىىم وقاض ىىى
وضعىىو فم قالهىى ك وي ولىىل شىىات قاضصىىمحم ضفوهىىب نثنىىلة انلنوشىىو هىىو  وك كفىىي شىىات قاحواىىم كىىإ  ضصىىمحم 
قاحفىىوم  مىىم قاىىبن  وقاىىنف  وقيخىى ه ضىى  قاعىىلول ولك قاتىىي ت ىىبع  مىىم قاتحهىىننول قاضتتم ىىم  ىىوانف   و 

 حوام  تبع بوقل قإلاوضم وقاتبن  اغم م قاضفهبة  مم قاضصمحم.قاضولك ويفتم كي شات قا

ويضن  ض  خ ل قافلل الل حوامب قاضوقلنم لن  قاضصوا  وقاضفوهبك وتحبنب قاحنىع الىل حواىم  مىم 
حبةك وال   مم هلنل قاتضوع يضنى  قا ىول  ى   قاتبىن  حىول وبىوب قابواىم قإلهى ضيم قاتىي تىوكل قاتىيا 

ينا ال علولة ااك اال كي حوام تح ن  ضصمحم اإله ع وقاضهمضن   بهو منل بو،لقالل ع وقآلض  اضوقرنن
 هوقء نونل هيوهيم  و ب ويمك ونونل شات قاضصمحم لقبحم  مم قاضفوهب قاضتلت م  مم ااق.

اا شع بل  ض  ضنونول  بو ضو قاتبن  امهنو  قاضهمضن  قيصمنن  اتمق قا  ب كهو  ضل ال ضفل ضنا
 و ن غي  منهع قاتضهق  ويحنوع قإله ضيم ابل قإلضنو .ااق قاضبتضاك 

و ضو قاتبن  امضهمضن  قاضهوبل   كهو ضو لن  بو،ل اض  نو  ضعرلق علولة ضتتللةك شلو و لبننا 
ونفها ض  قعرهوب قاحنوع كي   بتك  و علولة قاتيا قاضمب  قاا  يضن  لبونا    تت ثل قالميم قاثونيىم 

ف  نتنبىىم قافواىم وقاف ىىلك  و ضىىو نتتمى   واىىب وة ااىىم هللا تتىوامك  و رمىى  قاتمىىع كىي قإلهىى ع وشىىي حفىظ قاىىن
 (11)قاا  ال يضن  رم ا كي منل تمق قا  ب.

و ضو قاتبن   غلو قال وبة وضعو فم قاتله  وقاغنىمك كىإاق نىو  قحتضىول واىوع قاضفهىبة  للىل ضى  
هىى م اضىى  نتبىىن  لبنهىىيم قابواىىم منىىل قاضصىىمحمك ك ىىب  كتىىم قالثنىىل ضىى  قاتمضىىوء  تىىبع قابىىوقل. و ضىىو  وان

 (11)قإله ضيم ق تلقلق لتمق قابوام وضوبة اهو كهاق خرلت  ظيع وال خ ف كي حلضتا وقات نيا  ميا.

ي ول قابنتول  ريم  بال   تب ضنوا تا يبام قاضونتن  وقاضبنىل  : "قاىا  يظهىل  تىب  ىلو  باىم 
قالفىىل شىىو قاضنىىاك و ميىىا  لبىىن  لبنهىىيول بقكل ىى  وضىىو ولب  منهىىو ضىى  ق تلقعىىولك    قيصىىل كىىي قات

تحضىىل قيباىىم قاتىىي قهىىتبل لهىىو قاضىىونتو ك وشىىي  باىىم اويىىم اىىع يتتىىلو  منهىىو  ىىو تلقو وبيىىاك قامهىىع اال 
قال تلقعول قا و،ضم  مم نفي قاموقلعك وشي ق تلقعول او صحل اع تعىل  ويصىل قاىا  ي ىللت قاىبانلك 

نضىىو تعىىل  وإلهىى ول  مىىم حواىىم ضتننىىم  و وق اتىىم ضحىىببةك وشىىاق ضضىىو تختمىىخ كيىىا قينظىىول وتت ىىون  كيىىا وق 
قال م. شاق شو قيصلك اال  نا توبب ظلوف و حىوقل وض  هىول تن ىل  ى  شىاق قيصىل وتلىي  قاتبىن ب 
اىىىبانل خىىىوز ينىىىو  كيضىىىو نتتمىىى   واحواىىىم قاىىىوقلب  منهىىىو  لبىىى  ضىىى  قاتضوضىىىول قابقاىىىم  مىىىم  صىىىل قاضنىىىاك 
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م  ميىىو ضىى  قاضصىىوا  قاتوضىىىم قالميىىم نلبىىم تح ي هىىوك وال هىىىلنل نعىىلولة ضمب،ىىم ت ىىبل   ىىبلشوك  و ضصىىىمح
و نىىب صىىبول  (16)اتح ي هىىو اال لىىااقب كنهىىتم ابملهىىو   اىىل اىىبل ضضنىى  ضىى  قاضفوهىىبك  و ضىىو  ىىو ا ااىىق".

قاحنع  مم ضتن  نن غي قهتحعول نل شات قاضتريولك وي بل نل ضواخ   بلتك  حنح ال ضبول امتتضيع 
 م وقاباي م. كي ضثل شات قاضهو،ل قاحهوه

وض  قا عويو قاتىي تحتىوإ ااىم ا ضىول ك ىا قاضوقلنىولك ضىو نتتمى   وياميىول قاضهىمضمك وقنىبضوبهو كىي 
قاضبتضتىىىول منىىىل قإلهىىى ضيمك وضىىىو نتلتىىى   مىىىم ااىىىق كىىىي نثنىىىل ضىىى  قا عىىىويوك ضثىىىل قاض ىىىولنم قاهيوهىىىيم 

بك وقاض ىولنم كىي قاهىمرم هى ضيمك وقالنتخو ىول قاتىي تبىل  كىي تمىق قاى  قإلوقاحلبيمك كي قيحلق  منل 
ت تب قاحوبم شنوق  ب اا" ف ا قياميول" ىحن  يضن  ااقك ومنلشو ض  قا عويو قاضهضم قاضتتم م  ضو يتلف ل

اام قاضوقلنم لن  قاضصوا  وقاضفوهب قاضتلت م  مم قافتل وقاتلقك وق  ضول اوق ىب قاضصىوا  وقاضفوهىبك ضثىل: 
و   يحصىىل   ظىىع قاضصىىمحتن  لتىىلق  ق تتىىن  واىىوع احىىبقشضو.تىىبل    ظىىع قاضفهىىبتن   وحتضىىول  يهىىلشضو اا

 ا87س خفهضو ااق تتن   بع احبقشضو".

وا ىىب   ىىول قاىىبنتول هىىتب قاتتنلىىي ااىىم  تىىو شىىات قا عىىويو قاضتتم ىىم  وياميىىول قإلهىى ضيم كىىي  ىى ب 
 منىىىل قاضهىىىمضن ك وبىىىن  "بىىىوقل قاتبىىىن  لبنهىىىيم لمىىىب منىىىل اهىىى ضي كىىىي حىىىوالل قهىىىتثنو،يم ي ىىىبلشو قاتىىىواع
قالبىىونيك ضىىا    قيصىىل ضنىىا قا  ىىوء كىىي  ىى ب قالفىىل وقا لىىول لبنهىىنتهو. بىىوقل قاض ىىولنم كىىي قالنتخو ىىول 

ق  مىم قاضهىمضن   و قاللاضونيم  و قال،وهيم كىي لمىب نىوكل  ونتخىو  ضهىمع  و قنتخىو  نىوكل شىو قياىل عىلل  
لنىل  ى  حى   و بكىا ظمىع  و قي بل كيضو نتتم   واضهمضن . قاض ولنم كي قاضظىوشلقل قاتىي نىلقب لهىو قاتت

  (11)نفا قاضهمضن  كي قالمبق  قاتي ت ا  امنو  لهوك وااق  عوق ت ضتننمك واو ضا منل قاضهمضن .

 :النتائج
ا ب شبكل شات قابلقهم قاضوبلة اام ضحووام قإلههوع كىي انبىوب لنيىم  ىل يم هىميضمك تهىهع كىي ابقلة 

ك ىا قاضوقلنىول قاىا  نتغيىو وع لىبولتك وااىق ضى  خى ل بكم قاحيوة  واضنهي قإله ضيك قاا   رىل  ى  قا يى
 نبل شوك وشاق شو ض صوب قا ولع و غنتا.ك حه  قاضصوا  األضم كنبملهوك و توام  هو  قاضفوهب 

ك كىىىإ  تىىىلق ءو ضىىىو    قات ىىىل ا قإلهىىى ضي يهىىىتهبف  واض ىىىوع قيول قاخنىىىل وقاصىىى ح ام  ىىىل م بضتىىىو
قء قاضتنول مك وقيضلبم قاضت وننمك   بل ضو نواا قاضهمضن  كىي ت بنل قاضصمحم وضو كيا خنل قا  ل م األشو 

ضتعىمم قالنحىىلقف  ى  قا ىىل تم وض وصىىبشوك كإنىا يتىىلو قاضصىمحم قاح ي يىىم األضىىم قاضهىمضم وقاتىىواع نمىىا 
امفهوب وقاعللك و واتهىو كىي قاتصىوبع وقالعىرلق ك واىااق  ىول ضى  قاعىلول  انبىوب عىوق ت ضتيول ىمك 

ل ضىى  خ اهىىو قاضصىىو وك وتلضنمهىىوك وقاضفوهىىب قاضحظىىولة  ىىل    وك كيهىىتم اتحصىىنمهوا  قاض صىىوبة  ىىل   ت ىىبص
 كيهتم اضنتهو وت منمهو.
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و ا وق ىب قاضوقلنىىم لىن  قاضصىىوا  وقاضفوهىىبك تتىب اعىىيم قات اىول قابوايىىم ضى   لثىىل قا عىويو خعىىو   و 
و قاضتغنىىىلةك وااىىىق اعىىىلولة قاتىىىيا قإلنهىىىوني قاض ىىىتلق قا ىىىو،ع  مىىىم قاضصىىىوا  قاض ىىىتلنمك و هىىىل  رليتتهىىى

وضتظع قانصوز قاوقلبة    نهو بوءل  مم هلنل قإلبضولك  حنح تتب ض وب  واوق ب حولضم ابل،يوتهىو 
 وتفصي تهو وضهتببقتهو قاضتهول م.

و تضميىا قا ىل تم ك ا قاضوقلنم لن  قاضصوا  وقاضفوهب قاضتلت م  مم ابقلة قات اىول قابوايىمك وقب  ى يتب
قصل ضا قاتواع نما اتلميغىا ب ىوة هللاك وت تعىيا قاعىلولة قاوقاتيىم قاتىي بتمىل قإله ضيمك قاتي تتغيو قاتو 

ضىىى  قاتىىىواع نمىىىا ال ىىىم وقحىىىبة كىىىي ظىىىل قارفىىىلة قاهو،مىىىم كىىىي وهىىىو،ل قالتصىىىول وقاتوقصىىىلك وتىىىبقخل قاضنىىىوكا 
ى و ااق ضىو نونىل خيىولقل قاتتىولف وقاتتىويا قإلنهىوني ضتوحىم   ىنل نلنىلك وقاضصىوا  وت ىو نهوك وخصوص 

يضنى  الشىوه  ب ااق بو  قختيول! نضو    كلز قالحتلق  وقابضول وقافنوء  وتل  وكىل نىااقاهل   لل صولل
و إلبقلة شات قات اول وااق نو  ك ا قاضوقلنول علول   ب  لوقح قاض نن  كي عغرم للك وكي وال ايوهي

 قاضت بة وقاضت و نم.

وقا  ىىل مك ونىىااق بكىىا نىىل قات ىىل ا قإلهىى ضي حىىل ز  مىىم تح نىى  نىىل قاضصىىوا  وقاضنىىوكا األضىىم 
قاضفوهب وقا لول  نهوك وضا ااىق كهىو نى ض   وانهىليم كىي تح نى  قاضصىوا  وبكىا قاضفوهىبك ك ىب تتتىولو 
قاضصوا  ضا  تعهو  حنح يهتب ي تفو ل  حبشو اتحصنل قيخلمك واب تتتىولو قاضفوهىب ضىا  تعىهو 

واىىااق  ىىل ل  با  ضىىا قاضفوهىىبكيهىىتملع تحضىىل  حىىبشو اىىبكا قيخىىلمك ونىىااق قاحىىول  نىىب تتىىولو قاضصىىو
قاضوقلنىىم لننهىىىوك لتحصىىىنل   ظىىع قاضصىىىمحتن  لتفو ىىىل  بنوشضىىوك وبكىىىا   ظىىىع قاضفهىىبتن  لتحضىىىل  بنوشضىىىوك 

 وهو،ل اوق ب قاضوقلنم وقاتلبي .

تتب عىوق ت قاضوقلنىم واوق ىبشوك قاتوصىع ضى  قاتتىب   مىم قا ىل تم  ىويشوقء وقيرضىوع وضخوافتهىوك 
األضىىم ضىى  قاتفىىل ت وقاتعىىنياك وواويىىم األضىىم وقا  ىىل م ضىى  كىىت   ىىو  قاضفوهىىب  وحضويىىم امضصىىوا  قاح ي يىىم

 وقا لول  هوء قات بنل اهوك هوقء نو  ااق  حه  نيم  و لخلح رويم.

تنلني قيحنوع ام عويو وقاضوقاخ قاضتتم م  وات اول قابوايم وكى  قاضصىمحم قاتىي تح  هىوك وقاضفهىبة 
 و وقاضوقاخ اوق ب قاضوقلنم وقاتلبي .قاتي تبل شوك ويرل   مم شات قا عوي

عوق ت قاتضل  واضصمحم اوق ب  وضىمك و نىب تنل مهىو  مىم قاوقاىا نلق ىم حنىع نىل حواىم حهى   تتب
 توقكل شات قاعوق تك  تب تح ن  ضنوروتهو. 

ىى و و  ىىل ي  ال تتىىولو ضرم ىىو لىىن  ضصىىمحم ح ي يىىم ونىىز  ىىل ي صىىحي ك وق   ل ىىع قاىى تو    نص 
 ضتتللة. هلنل امبضا لننهضوك كواضصمحم ضوشوضم ومنل و يتولو ضصمحم والصحيح  

ض  اعويو قات اول قابوايم قاخوعتم اف ا قاضوقلنولك قاضتوشبقل وقاضوقثن  قابوايم هوقء ضو نتتمى  
ضنهىو  واضتوشىىبقل قاثنو،يىىم لىىن  بواتىىن ك  ع قالاتىىلقع  ضوقثنىى  قاضنظضىىول قابوايىىمك وضىىو اىىب تتتل ىىا ضىى   تىىو 
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ن ك واعىىىيم قاهبىىىلة ااىىىم منىىىل  ىىى ب قإلهىىى ع خ ىىىيم قاظمىىىع وقالعىىىرهوبك ونىىىااق قاغىىىل  كىىىي حىىى  قاضهىىىمض
ض ىىلو يم اتىىول   ىىبقء قإلهىى ع تحىىل لقيىىم قاحىىولع قاظىىواعك وتخننىىل قإلضىىوع كىىي ضهىى ام قيهىىولمك واعىىيم 
قالهتتونم  غنل قاضهمضن  كي قاهمع وقاحل ك واعيم قاتتل   واضهمعك  و  ض  اع ين  ض   شل قا تول ض  

همضن ك واعيم بكا قاضول األ بقء ض ولل كبقء قيهلمك  و ابكا عللشع وخرلشع    قاضهمضن  منل قاض
ااق اع ين  لهع روام  مم ضوقبهتاك وقا عويو قاضتتم م  وياميول قإله ضيمك وقاتضل  نب منل قاضهمضن ك 

رمىىى  قاتمىىىعك وقاض ىىىولنم كىىىي قاضنوصىىى  قاحنوضيىىىمك وقإلاوضىىىم كىىىي  ىىى ب منىىىل قاضهىىىمضن  ان ىىىل قاىىىب وة  و 
واعويو قاتتوض ل قاتبول ىم ضىا منىل قاضهىمضن  و واويوتهىوك ونىااق ق تضىوب قيضىم  مىم اقتهىو وضىو توقبهىا 

 ض  عغورول  هنل م  و قاتموي   واضهو بقل قاض لورم ومنلشو ض  قا عويو.

 الهوامش:
                                                           

عك  ىو  قاهىوء 1986شىىك 1406ك 1افنلول ل وب ك تح ن  ضنت  تح ن  قاتلقحك ض ههم قالهوامكلقا وضو  قاضحيتك ق ا1س
 .1614كصل قافوءك ز

ك ع1979شىىىك 1399ك 1ضتبىىع ض ىىوني  قامغىىمك قلىى  كىىول ك تح نىى   لىىب قاهىى ع ضحضىىب شىىولو ك بقل قافنىىلك لنىىلولك ل ا2س
 .6/107إول ك    و

عك  ىىىو  قانىىىو  كصىىىل قاىىىوقوك 1994هك 1414ك 3ل صىىىوبلك لنىىىلولك لاهىىىو  قاتىىىل ك قلىىى  ضنظىىىولك بقل قافنىىىلك بق ا3س
 .1597ك ننظل قا وضو  قاضحيتك  و  قانو  كصل قاوقوك ز447ك 13/446إ

 مىوق ك  حىح  كيىوو ه"ك  بويىم370 اآلضىب  وقا حتىل   تضىوع  لىي لىن  قاضوقلنىم نتىو  كىي تحمنميىم ننظىل "نظىلقل ا4س
 . 274عك ز2005و ك بوضتم بيوامك قاتلقهك وقات ل  قاثواح قاتبب قافت ك ضن ول كي ضبمم

ضن ىولقل ضبمىم قا حىوح قاف هيىم قاضتوصىلةك  كةقا ل تم قاله ضيمك بنتول  لب قاضبنب قاهوهو  ضنهي ك ا قاضوقلنول كي ا5س
 .10ك 9 :شىكك ز1422ك هنم 51قاتبب 

لحض  لىى   لىىب قاتل ىىل قاهىىبي ك قاتتىىولو وقاتىىلبي  لىىن  قاضصىىوا  وقاضفوهىىب وضواىىخ قيصىىوانن  ضنىىاك بنتىىول  لىىب قاىى ا6س
 .285عك ز2009ك 77ك قاتبب 24وقابلقهول قإله ضيم/ قالو ل/ قاضبمب  ضبمم قا ل تم

 . 427ننظل قاضص وح قاضننلك قافنوضيك قاضنت م قاتمضيمك لنلولك قافتل  م ك ز ا7س
ك بقل قاتمىىع امض نىىن ك ع1984 هك1404ك 3ننظىىل ضختىىول قاصىىحوحك قابىىوشل ك تح نىى   حضىىب  لىىب قاغفىىول  رصىىولك ل ا8س

 .252/ 11ك اهو  قاتل ك  و  قا ع كصل قابقلك إ1700ك 1699 /4لنلولك  و  قا ع كصل قابقلك إ
 . 93ضن  ة قاضتولفك قالهننبل مك ز  قا ونو  قابهتول  وقانظع قاهيوهيمك بنتول هتب  صفولك ا9س
 . 59عك ز1996شىك 1416ك 1ك ض ههم قالهوامك لنلولك لقاضهنل  قات اول قاخولبيم امبوام قإله ضيمك بنتول هتنب  ا10س
قابلموضوهيم وقالهىتلقتنبيمك بنتىول  ى ء  لىو  ىوضلك بقل قا ىلوه امن ىل وقاتول ىاك  كقاظوشلة وقاتمع قات اول قابوايم: ا11س

 .3عك ز2004ك 4 ضو ك قيلب ك ل
قاتىىل ك  ىىو  ققاحىىوء كصىىل قاصىىوبك ك اهىىو  384ك 1/383ننظىىل قاصىىحوحك قابىىوشل ك  ىىو  قاحىىوء كصىىل قاصىىوبك إ ا12س

 . 345ك قاضص وح قاضننلك قافنوضيك قافتل صم ك ز517ك 516/ 2إ
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ك 2/481هكإ1413ك 1ك تح ن  بنتىول حضىلة لى  لشنىل حىوكظك بقل قالتى  قاتمضيىمك لنىلولك لقاضهتصفمك قاغلقاي ا13س

 لب قالحض  قاهتنبك بوضتىم  لوعم قانوظل وبنم قاضنوظلك ل  ابقضم قاض بهيك تح ن : بنتول  لب قاتل ل ك482
 .169شىك ز1399ك 2قإلضوع ضحضب ل  هتوبك قال ووك ل

 . 272م، ص2001ه، 1421، 2الطاهر الميساوي، دار النفائس، عّمان، طمقاصد الشريعة، ابن عاشور، تحقيق محمد  (14)
ك 2هىىوامك لنىىلولك لعىىوق ت قاضصىىمحم كىىي قا ىىل تم قإلهىى ضيمكك بنتىىول ضحضىىب هىىتنب لضعىىو  قالىىوريك ض ههىىم قال  ا15س

ك ننظىل  يعىىو تتل فهىو كىىي  صىول ضىىاش  قإلضىوع  حضىىبك ب.  لىب هللا لىى   لىب قاضحهىى  23عك ز1973هك 1393
 .459عك ز1990هكك 1410ك 3قاتلنيك ض ههم قالهوامك لنلولك ل

 . 349/ 1قاضوقك ولكك تح ن  ضحضب  لب هللا بلقلك بقل قافنل قاتلبيكإ ا16س
 . 117قالوريك ز عوق ت قاضصمحم قا ل يمك ا17س
قاضنثىىىىولك قاللن ىىىىيك تح نىىىى  بنتىىىىول تيهىىىىنل كىىىىو،   حضىىىىب ضحضىىىىوبك  لىىىىب قاهىىىىتول  لىىىىو مىىىىبةك ولقلة قيواىىىىوف وقا ىىىى و   ا18س

ك قي ىىى وت وقانظىىىو،لك قاهىىىنوريك بقل قالتىىى  قاتمضيىىىمك 309/ 1عك إ1982شىىىىك 1402ك 1قإلهىىى ضيمك قالو ىىىلك ل
 . 121/ 1عك إ1983هك 1403ك 1لنلولك ل

قا وق ب قاف هيمك  حضب ل  قا نخ ضحضب قاللاوك تح ن  بنتول  لب قاهتول  لو مبةك ضصرفم  حضب قاللاوك ننظل  لح  ا19س
 .309عك ز1989شىك 1409ك 2بقل قا معك بض  ك ل

 . 121/ 1قي  وت وقانظو،لك قاهنوريك إ ا20س
  .18قالضل:  ا21س
 . 55قالضل:  ا22س
نتىىول نل ىىا نضىىول حىىبقبك بنتىىول  ثضىىو  بضتىىم عىىضنل مك بقل قا مىىعك اوق ىىب قيحنىىوعك قاتىىل لىى   لىىب قاهىى عك تح نىى  ب ا23س

 . 91 /1عك إ2000شىك 1421ك 1بض  ك ل
 .395 :ضنهي ك ا قاضوقلنول كي قا لع قإله ضيك بنتول حه  هواع قابوهيك زننظل  ا24س
 . 158/ 2اوق ب قيحنوعك إ ا25س
كىي قياىوقلك ونىز قاحىبنح " ال يحتلىل اال خىورئ "  صحي  ضهمعك نتو  قاضهواوة وقاضلقل مك  و  تحل ع قالحتلول ا26س

 . 11/41ك إ1605لاع قاحبنح 
وقاعوق ت قاف هيم كي   ام قابوام قاضهمضم  غنلشو ضى  قيضىعك بنتىول ضحضىب لى   لىب هللا لى   لىب قالىل عك لهىوام ننظل قا وق ب  ا27س

 .193/ 1شىىك إ 1427ك 1426قابوضتي بنتولقت كي  صول قاف اك بوضتم قإلضوع ضحضب ل  هتوبك  وال ووك امتوع 
 .72قينفول:  ا28س
 .1559ك 3/1537عك إ2003هك 1423ك 32كي ظ ل قا لل ك هنب ار ك بقل قا لوهك قا وشلةك ل ا29س
 .194/ 1ننظل قا وق ب وقاعوق ت قاف هيم ات ام قابوام قاضهمضم  غنلشوك إ ا30س
 .309/ 2اوق ب قيحنوعك إ ا31س
 .46ه، ص1401، 1ن قتيبة، الكويت، طتحقيق دكتور أحمد مبارك البغدادي، دار اب ، الماوردي،األحكام السلطانية ا32س
 .198/ 1قا وق ب وقاعوق ت قاف هيم ات ام قابوام قاضهمضم  غنلشوك إ ا33س
 . 202/ 1ننظل قاضلبا قاهول ك إ ا34س
 . 180قاضهتصفمك قاغلقايك ز ا35س
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م، وقةةد ركةةر أن الطةةوفي والسةةبكي ممةةن 1123ه، 1403، 2ج، دار الكتةةب العلميةةة، بيةةروت، طينظةةر التقريةةر والتحبيةةر، ابةةن أميةةر الحةةا ا36س
، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق دكتور محمةد الزحيلةي، دكتةور نزيةه 3/144أضافوا مقصد العرض مقصد مستقال براته، ج

 .160 /4م، ج1117هة،1412، 2حماد، مكتبة العبيكان، ط
 . 15/  2 ورليك إقاضوقك ولك قا ا37س
قاصلقع قاهيوهي بلقهم كي نظل ىم قا ىوةك بنتىول  لىب قاىلحض  خميفىمك بقل قاضتلكىم قابوضتيىمك قالهىننبل مك  م نبواوبي ا38س

ك وي صب  ضفهوع توقل  قا وم تول ا قا وم لن  قابول   نل ضتهىووك وتىبل  ىوبة  مىم حواىم 93عك ز1999ك 1ل
ضفوشيع قيهوهيم كي قات اول قابوايىمك ضىولت  مىل فياك تنىل   ونوالشىو ك ال تتفوه كنهو بوام  مم  خلم. ننظل قا

 . 154عك ز2008ك 1بليك ل ضلنل قاخمني األ حوحك
O’Callaghan 2002ك International Relations: The Key Concepts كMartin Griffiths and Terry 

هك 1421ك 1مىىىي بضتىىىمك بقل قاهىىى عك قا ىىىوشلةك لقافىىىلوهك قا لقكىىىيك تح نىىى  بنتىىىول ضحضىىىب  حضىىىب هىىىلقإك بنتىىىول   ا39س
 .2/452عك إ2001

تح نى   ىوبل  حضىب  ك لوو قارىوالن ك قانىوو ك490/ 10شىىك إ1405ك 1قاضغنىيك قلى  ابقضىمك بقل قافنىلك لنىلولك لننظىل  ا40س
 .  7/520عك إ2003شىك 1423ك ل خوصمك  لب قاضوبوبك  مي ضحضب ضتووك بقل  واع قالت ك قال وو

 .87/  10لك قاهلخهيك بقل قاضتلكمك لنلولك إقاض هو  ا41س
هك 1418ك 3لنىىلولك ل ك  لىىب قا ىىوبل قيلنىى ولك ض ههىىم قالهىىوامكلقيلنىى و لقب قاضتىىوبك قلىى  قا ىىيعك تح نىى   ىىتن   ا42س

 .3/244عك إ1998
ل    لىىىب قاتل ىىىننظىىىل قاتتىىىولو وقاتىىىلبي  لىىىن  قاضصىىىوا  وقاضفوهىىىب وضواىىىخ قيصىىىوانن  ضنىىىاك بنتىىىول  لىىىب قاىىىلحض  لىىى ا43س

 .303قاهبي ك ز
تفتنىىل ض وصىىب قا ىىل تم كىىي ضتوابىىم قا عىىويو قاضتوصىىلة األضىىمك بنتىىول  لىىب قاضبنىىب قانبىىولك  حىىح ض ىىبع ااىىم قانىىبوة  ا44س

قاتواضيىىىم  ىىى  قاف ىىىا قإلهىىى ضي و صىىىواا وتحىىىبيول قا ىىىل  قاوقحىىىب وقات ىىىل  : ض وصىىىب قا ىىىل تم وهىىىلل تح ي هىىىو كىىىي 
 .29ك 1/28عك إ2006 مهر  10ى8ضوانل وك قاضنت ب لتول خ  اضيمكقابوضتم قإله ضيم قاتوقاضبتضتول قاضتوصلةك 

قات ضىم كنىل  ىيء بل  مىم  ىيء كهىو ض،نىم اىاك هىلل قاهى عك قاصىنتونيك تح نى   ضىوب لنىي  قاض صوب  واض،نم شنو ا45س
نلقل  تح ن  حضب  قابضلبقا ضحضبك ضنت م ك كيو قا بنلك قاضنوو ك90/ 2قا ولوب ك قاضنت م قاتوكي يمك قا وشلةكإ

ك وضتنم قا و بة ابضوال    مم م قاظ    ضم وتنلل 4/1990عك إ1998هك 1418ك 1ضصرفم قا ولك ضنمك ل
 ضو يحصل بق،ضو . ضنلام قاي ن ك وضو نو  يحصل موا و ننلل  مم

 . 254ننظل عوق ت قاضصمحم كي قا ل تمك قالوريك ز ا46س
 هك1416 ك2ل هىنصمك بنتىىول نوهىخ قا لعىوو ك ضنت ىم وش ىىمككىي ك ىا قيواويىول بلقهىم ببنىىبة كىي عىوء قا ىلل  وقا ا47س 

 .29ك 28ز
 شىك1417ك 7قاتعوء قاصلقل قاضهت يعك قل  تيضيمك تح ن  نوصل  لبقالل ع قات لك بقل  واع قالت ك لنلولكل ا48س

  .53عك ز1997
ك صىحي  4/79ك إ2883صحي  قالخول ك     ن ك نتو  قابهوبك  ىو  كعىل قاخبضىم كىي قاغىلوك لاىع قاحىبنحك  ا49س

 .2678ضهمعك نتو  قاصيوعك  و   بل قاضفرل كي قاهفل ااق توام قاتضلك لاع قاحبنح 
 .18بة كي عوء قا لل  وقاهنصمك ز كي ك ا قيواويول: بلقهم ببن ا50س
 .34موكلك ليم  ا51س
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 .39نوهخك ليم  ا52س
 .16ليم  قاتغول ك ا53س
عك 2005هك 1426ك 3 نىول قا ىىولك بقل قاوكىوءك قاضنصىىولةك ل ىوضل قابىىلقلك  ضبضىوع قافتىوومك قلىى  تيضيىمك تح نىى  ا54س

 . 20/34إ
ضنت ىىىم قا ىىىب ك  غىىىبقبك  بنتىىىول  لىىىبقالل ع ل ىىىبق كقا ىىىل تم قإلهىىى ضيم وقا ىىىونو  قاىىىبواي قاتىىىوع: ضبضو ىىىم  حىىىوح ك هيىىىمك   ا55س

 .39عك ز1986
 .322 /3عك إ1999ننظل قاضها  كي ك ا قإلضوع قا وكتيك قا نلقل ك بقل قافنلك لنلولك  ا56س
 . 7/106ننظل لبق،ا قاصنو،اك قالوهونيك إ ا57س
 . 151ننظل قات اول قاخولبيم امبوام قإله ضيمك هتنب قاضهنل ك ز ا58س
 . 8/194ك إ16593قاهن  قالللمك قالنه يك حبنح لاع  ا59س
قالي نىيك  حىح ضن ىول كىي  ننظل قال يم قإله ضيم امتىواع و ثلشىو كىي تحبنىب قاهيوهىم قاخولبيىمك  لىب هللا الىلقشيع ل ىب ا60س

شىىىىك 1427كصىىىنخ 45 ىىىبب  قاهىىىنم قاحوبيىىىم   ىىىلك ضبمىىىم اهىىى ضيم قاضتلكىىىمك قاضتهىىىب قاتىىىواضي امفنىىىل قإلهىىى ضيك
 .45عك ز2006

 . 104/ 1اوق ب قيحنوعك قاتل ل   لب قاه عك إننظل  ا61س
 . 79ليم  قالهخك ا62س
· 159ك 2/158إ اوق ب قيحنوعك ننظل  ا63س
 . 23/194افتووم ك إننظل ضبضوع ق ا64س
 . 3/425لقب قاضتوبك إ ا65س
 . 4/447ك  لح قالون  قاضننلك قل  قانبولك إ234/ 3قإللهوإك قاه نيك إ  ا66س
ك 4/386ك إ3500صىىحي  قالخىىول ك  ىى  بىىوللك نتىىو  قاضنواىى ك  ىىو  ضىىو ننهىىم ضىى  ب ىىوة قابوشميىىمك حىىبنح لاىىع  ا67س

 .15/138ك إ2584ل ظواضو  و ضظموضوك حبنح لاع صحي  ضهمعك نتو  قالل وقاصمم وقيب ك  و  نصلة قي
ك 1بوضتىىم قإلضىىوع ضحضىىب لىىى  هىىتوبك قاضبننىىم قاضنىىىولةكك ل قالهىىت وضمك قلىى  تيضيىىمك تح نىىى  بنتىىول ضحضىىب ل ىىوب هىىىواعك ا68س

 .2/219شىك إ1403
 . 3/354ضهنب  حضب    بوللك بقل الر مك قا وشلةك إ ا69س
صىىحي   ك532 /2ك إ1586  كعىىل ضنىىم وبنيونهىىوك حىىبنح لاىىع صىىحي  قالخىىول ك  ىى   و، ىىمك نتىىو  قاحىىيك  ىىو ا70س

 .9/96إك 1333ضهمعك ضا قخت ف كي  افوظاك نتو  قاحيك  و  ببل قالت م و ولهوك حبنح لاع 
. 833ز عك2000هك 1421ك 1قاضنهوإ  لح قانوو  مم صحي  ضهمعك لنل قيكنول قابوايمك قيلب كل ا71س
 ل يمك " صىىل شىىاق قالتىىو  لهىىوام بنتىىولقت "بنتىىول ضحضىىب خنىىل شينىىلك بقل قاليىىولهكقابهىىوب وقا تىىول كىىي قاهيوهىىم قا ىى ا72س

 . 803/ 1إ عك1996شىك 1417ك 2 ضو ك ل
 ك واب انل ث ثم وهتن  ضثوال اتلبي  قاضصمحم  مم قاضفهبة .1/136ننظل اوق ب قيحنوع ك إ ا73س
 . 20/33ضبضوع قافتوو ك قل  تيضيمك إ ا74س
 . 693/ 2يك إننظل قافلوهك قا لقك ا75س
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ك قاهىضوءنتىو  لىبء قاىوحيك  ىو  ااق اىول  حىبنع لضىن  وقاض ،نىم كىي      و، ىم لعىي هللا  نهىوك صحي  قالخول ك ا76س

صىىىحي  ضهىىىمعك نتىىىو  قابهىىىوب وقاهىىىنلك  ىىىو  ضىىىو ا ىىىي قانلىىىي ضىىى   ام قاض ىىىلنن   ك4/242ك إ3217حىىىبنح لاىىىع
 .11/137إك 1795وقاضنوك ن ك حبنح لاع 

 . 3/269لقب قاضتوبك إ ا77س
قاضفوعمم كي قات وبقل اوق ب وترلي ولك هميضو  لى  ضحضىب ك 31ك ا قيواويولك بنتول نوهخ قا لعوو ك ز ننظل ا78س

 . 462ز  عك2004شىك 1425ك 1ل قانبلق ك ضنت م قاتلينو ك قال ووك لهوام ضوبهتنل
 . 462ك 461ز قاضفوعمم كي قات وبقل اوق ب وترلي ولك هميضو  ل  ضحضب قانبلق  ا79س 
  97قانهوء:  ا80س
 ا.36/  8اك وهن  قانهو،ي كي ]قاضبتلم[ س1605اك وهن  قاتلضا  للاع س2645هن   لي بقوب للاع س ا81س
ام حوح قاتمضيم وقإلكتوءك قاضضملم قاتلبيم قاهىتوبيمك بضىا وتلتنى  قا ىنخ  حضىب لى   لىب قاىللقه  كتووم قامبنم قابق،ضم ا82س

 .2/69عك إ1998شىك 1419ك 1ال ووك لق بقل قاتوصضم قابوياك بقل قاض  بك
 . 722قيحنوع قا ل يم امنوقلل قاهيوهيمك بنتول  ريم  بال ك زننظل  ا83س
ننظىىىل لتصىىىلف نلنىىىل "قيحنىىىوع قاهيوهىىىيم األاميىىىول قاضهىىىمضم كىىىي قاف ىىىا قإلهىىى ضي"ك هىىىميضو  ضحضىىىب توبوايىىىوقك بقل  ا84س

 .91ز عك1997شىك 1418ك 1قانفو، ك  ضو ك بقل قاليولهك لنلولك ل
   .10، ص245ينظر حكم التجنس بجنسية دولة غير إسالمية، دكتور محمد يسري إبراهيم، مجلة البيان، لندن، عدد  ا85س
 . 733م، ص2011هة، 1432، 1األحكام الشرعية للنوازل السياسية، دكتور عطية عدالن، دار اليسر، القاهرة،ط  ا86س
 .348قاضنثول كي قا وق بك امللن يك إ/ ا87س
 :ضواا قاضهمع وترلي وتهوك بنتول هتب قاتتنليك بوالل قاهيوهم قا ل يمض ا88س

ttp://www.almoslim.net/node/83875 
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المحويت محافظة في العام بالتعليم الفتيات التحاق معوقات
 طاهر محمد عمر األهدل/ د

 التربية المساعد أصولأستاذ 

اليمن -جامعة صنعاء  –كلية التربية 

:ملخصال
هدددددلدراسةلإسىدددددد اعةددددددتااقلاددددددلالتعلدددددداراسةاقددددددا اسةفاددددددا ا دددددداةات   اسةتددددددا اعلعس دددددد ا اددددددد القاد دددددد ا

عةاققادددددددااتةدددددددنهاسىدددددددامللراسةلددددددد ل اسةع دددددددف اسةلىدددددددق  اع  قدددددددراسةلقعيدددددددرا اة للعإيددددددد اسة ل  ددددددد  ا
ددددد022لعسللددددداا يشدددددعس   اسىدددددا ا  اي دددددتايا ددددد ا  لدددددلسإناسةو ددددداراعسةلدددددلسإناسةلما  ددددد اعلت لددددد ااا(الت ل 

قددددااألددددا اات دددد  ااالتعلددددارايلاددددل أناه دددداناددددد الددددلاإيارااشدددد ا  اسةددددإ   اسةلقعيددددر اعاع دددد راعةددددتا
غ ددددداباسة ددددد  اعاباسةلإسددددددااسة دددددق  ادددددد اسةلدددددلسإن اغ ددددداكاسةلتعلددددداراسةات  ل ددددد دددددد القدددددللالااسةفادددددا  ا

سةلتعلددددددددددارااا الدددددددددداااددددددددددإللاسرو  دددددددددد اسةللإىدددددددددد  اع قدددددددددد اسةا لادددددددددد سر عاودددددددددداناسةللإىدددددددددد اعسةل الدددددددددد  ا
لشدددددددا  اعايدددددددل الاا تددددددد اسرهدددددد اة فا ددددددداراعالتاإضددددددد اسةات ددددددد  اسةلمددددددا   اعاق ددددددد اسةددددددعي  اكاسال الاي دددددد 
اشدددددداإاسة  اةدددددد اودددددداناسةلات لددددددار اس عااإافدددددداياا دددددداةاااسةلت شدددددد  اكسةلتعلدددددداراساللا ددددددال  ااثدددددد اسرىددددددإ  

اسةلتعلدددددداراسة غإسد دددددد عأماددددددإ سااي دددددد اسرىددددددإ ايددددددنااددددددعداإاأ ددددددعإاسةلعس دددددد راعلا   دددددداراسةلإسىدددددد  عا
ا   ا علاسةلىاد اسةلما إاسةلقال  ا اعا تلاسةل ا لايناسةللإى اما  ا
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Abstract 

The study aimed to identify the obstacles which obstruct girl joining 

education and its progress in Al- Mahweet governorate in republic of Yemen. 

To achieve this aim; I adopted the descriptive methodology, by distributing a 

questionnaire on a sample of (200) principals, vice principals, and teachers of 

girl’s schools in provinces :( Shebam, Alrojm, Al- Mahweet). 

The study reached to many obstacles that obstruct girl education, the most 

important is the educational obstacles as; Absence of health utilities at 

schools, connection between schools and society, weakness of school 

buildings, equipment shortage.  Then, the social obstacles as (lack of 

consciousness, objecting co-education, family do not follow up their girl, and 

family problems. Later, the economical obstacles, life costs increasing, spared 

of jobless educated girls, and family disability to offer transportations and 

studying demands Finally, the geographical obstacles, especially schools are 

far from houses, and probable risks of the long distance.     
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 : اإلطار العام للدراسةأوًلا
مقدمة: 

لنالدع اسةل الد اسرىاىد   اعهدعالدع ا لكدناأنااىدامل األس اة لىداعس اعسةتدلل اكلدااا  تلاسةات   العا
 كشددااادداإيسالتىىدداراسةات دد  ايالدد اأ لددااكا ددرالقا ددإ اعا لكددناأنااىددامل األس اة الاادد اسال الدداي  ا
 تاسةتكعإالد ل العناسن داإاعالمالداا دلإ اعأ لدااةتودرالعإ ساي تاأدإسلالناسة  قاراسال الاي  اسةت  ا اعي

دد اسةلقاد د اي دتاسىدالإسإاسةفددإع اا داه اسةدلعإاسةدتلاةتواد ال دداهإايدل اسةلىداعس ادد اسةققدع اسةلل  دد ا
ااعسةى اى   

 اعس اشاإاسةقإكاراسةاقإإي اعسةاقل اسةت ل اعسةا  عةع   ا5491عل ا لا  اسةقإباسةتاةل  اسةثا   ا
نااع دد اراسرلدد اسةلاقددل اسةما دد ا ققددع اسن ىدداناددد اسةات دد  اعسةمددللاراسة ددق  اعسال الاي دد  اعس يدد 

ع لددعإا تددناسة  إيدداراسةت ل دد الثدد اسةات دد  اكاىدداثلاإ اع  إيدد اإأناسةلددالاسة شددإلاسةادد ا ت ددرالددنا
ناسةلعلادد اسةات   اسةعىا  اسرىاى  اةقإسناسةل ال اد الضلاإاسةاقل اعسةا ل  اسةشال   اولأراسةتلالال

سةادد األراوددلعإهااعةددتا يددال اا او دد الوددلأاا ددادتاسةفددإ اسةات  ل دد  اعلدداااددإا  ا دد الددناى اىدداراعس  ددإس سر
 ,Arnaud Chevalier اناد دداراع  قدداراسةل الدد اسةلما فدد  سنل ددالاي ددتاسةات دد  الددناسة  ىدداناعلدد

ا(4 - 2 ,2003

يدا اا%01عةدتاا5411يا اا%99ع فت ااأثاإاا ناسة لعل اس مفنالتللاسرل  اد اسةتاة النا
ةددتاقددعسة اا5442  اة ددناهددتساسة  دداتاةدد اااققدداا قددلإالاددعس ناددد ا ل دد اسةو ددلسن ا0229يددا اا%51عس 

ل اددعناإسشددلاا162 اه ددنايددناسىددالإسإاسةافدداعراودداناسة  ىددانهاقاددإا قاضددناسةتدداة اسةاددع الددااا يددلايددنا
لمدعلاسةللإىد  اشدك راسةفا دارال اعنا ف اةد ااالك دعسالدناا551أل  اشك راسة ىا اث ث اهتساسةتلل اع

ا( The Columbia Encyclopedia, 2008, 2 ا 11%

الدددناسةاقدددإإا تدددلاسةات ددد  ا قضدددا ااسالهالدددا ادقدددلاودددلأ اسةتإب ددد  اعل لدددااسةددد لناألددداا اة ىددد  اة ل ددداإ
ددااألالددراسةادد اسةلىدداق  اسةع   دد اسر  لدد اعل ددا  اسالىدداتلاإ اسإافددايالددناسةددإغ اعي ددت اة ات دد  اقلاثدد ا  ل 

اسةقددالاي  دد اكددانالددااي ددتا0221اىدد  اأضددتا اىددا اعةددتسةتدداة اسةتإبدد ااددد ا دداةات   اسالةاقددا االرلتددل
ل ادددانا فددد اللدددناهددد ادددد اىدددناسةلإسىددد اغادددإال اققددداناا6ه ددداناأ ثدددإالدددنا سلاالددداادإ ددد  ا5412اىددد  

ب ددعايددللاعالددناسر فددالاسةددتاناا اققددعنا دداةات   اسرىاىدد اااىددإبعنال دد  اا%02 دداةات    اكلددااأنا ىدد  ا
لدددنال لدددعياا%01ل ادددعنا ىدددل او ىددد  اا192ل ادددعناشدددم الدددناأ ددد اا(41 ا0251رلادددانايدددا اس

ددااا91-ا51سةىددكان اعب غددرا ىدد  اسة ىددا اسرل دداراسة ادد اااددإسعتاأيلدداإهناوددانا  ا سةىدد اغ  ا%62يال 
ا ( 0259
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دددااا دددعإ ساه ددداناأناسةاإبع ددد اسنق دددا سراوا دددردددد اسةددد لن اعاا سةات ددد  اسةتدددا اادددد اأقدددلإالدددلال قع  
ااقددلل ااعقققددرا 5441يددا ال ددلاسىددالإراسةا عيإيدد اسةادد اسةلشدداإي ايددناك دداا اسةات دد  اسرىاىدد اما دد 
ا لددددنايددددللاسةل اققددددانا دددداةات   اسرىاىدددد ااسالةاقددددا ا دددداةات   هاعتاسإافدددد ا ىددددباسإافدددداياقاددددإالددددناعسضددددق 

-6 اسةتلإيد الدناسر فدالادد اسةف د ا%11 او ىد  ا0221/0221ساعا لادت ايدا ا(اا لات ا615 514 9 
 لتدللا لدعاا%4 51و يدال الدلإهااا 0250/0251ساعا لات ايدا ا(اا لات ا114 492 9 عةتاا(اى   59

(ال اددعنا111 615 6عع دد اع لدداة اسةل اققددانا دداةات   اسرىاىدد اعسةثددا علاعةددتا  ا%9 1ىدد علااو ددعا
وددانااعرافدااة لتدداااإاسةلعة د الادل  ا ا اه ددنايدناسىددالإسإاسةا سلالتدللاسالةاقددا اعدق دالددا اةدباع اة د  اعا

 اددد ا%66قادإاو غدرا ىدد  اسةل اققدانا داةات   اسرىاىد الدناسةدتكعإااهسة  ىداناعبداناسةإيدااعسةقضدإ
 ا%04 اع ىد  اسن داإا%15 اعدد اسةات د  اسةثدا علاو غدرا ىد  اسةدتكعإا%19قاناو غرا ى  اسن اإا

   اددد القاودد الددناع لدداة اسةل اققددانا دداةات ا%11عاقددلإا ىدد  اسىددا تاباسةددتكعإاعسن دداإاددد اسةإيددااودددا
ع سإ اسةاإب ددددد اعسةات ددددد   اها01-52 ا0259سةل  دددددناسري دددددتاةام ددددد  اسةات ددددد   ادددددد اسةقضدددددإ ا ا61%

ا (11-10 ا0250

أضدااعةدتاا ل د اللدناهد ادد اىدناسةلإسىد اغادإال اققدانا داةات    اعه اناأ ثإالنال ادع  ا فد 
ت   اسرىاى الو اأنااو غعساع  را ى  اسةلاىإبانالناسةااعتاهتةناسر فالاسةتلاااىإبعنالناسةللسإن

ا الدناع لداة اسةل اققدان اللددااااىدوبادد ااغت د اسرل د ا ت ا دإا لدا اىدد ع  اا%15سة دااسةمدالناعةدت
ى  اا51لناسةىكاناد اسةف  اسةتلإي اا%91ل اعناأل ا شك عناا6 6دأيلسلاسرلااناا  اعةتاقعسة ا

ا( ا0251 ا سة لا اسةلإك لاةإلق ا  ا%61اعب غرا ى  اسن اإادأ ثإ 

اسةلددل اعاققاددااة  ل دد اة ات دد  (الس دداإ اوددإي ناسة ل  دد الددناسةددلعلاسةادد اسةا لددراعاتددلاسة للعإيدد 
سةتلد ااسةا فات د ام الداادد اعبا درا 0251ايدا ا ق علاسة  ىان"اواناسةفإ ا"ا ادتاأهلد الناسةمالن
اعلددناىاىدد  سراسةات دد  الإق دد اددد اة ددتكعإا%522القاودد ا%42اعةددتاسن دداإاسةاقددا التددللاإددد اي ددت
سةل  ددنا اسةلددل  اهددلسااققادداايددنا تاددل اسةدد لنا ددأنا    دداااوددلعالتددلالراسالةاقددا اي ددتاسال دد يامدد ل

اا (0259سري تاةام   اسةات    ا

عناسإافددايالتددللاسرل دد اودداناسن دداإاعاددل  ا ىددباسةاقدداللنا دداةات   التشددإسناي ددتاضددتااا ل دد ا
ىاىددد اناةضدددتاالىددداهلالنادددد ااققادددااسةا ل ددد اأاناسةلدددعسإلاسة شدددإي اسة ىدددع  ادددد اسةل الددد  اعهلدددااىدددو 

سةل الت   اعتةنا قعلا اةضإعإ اعةتاسةاإكا اعسالهالدا اوعضدتلناسةات  لد  اعسامداتاسن دإس سراعسةادلسواإا
إاعاسة قددس  ددإس اعإب دد ا اقا ا دداراسةفا ددار اعاعا عيددل اا سة  لدد اةاقىددانالتددلالراسةاقددا اسةفاددا ا دداةات   

 تع اراسةا ااقعلالعناسةاقاللنا داةات   اأعااىدإبلنال د  اعم ف داراهدت اسرى اباعسةعسةلإسىاراقعلا
اسرى اباعسةلقاإقاراة قلال لا 
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ق ددا    اهددلدراعةددتااق ادد ا عةددتةنهادقددلاأ إيددراسةتلاددلالددناسةلإسىددار ا تضددلاالإسىددارااق ا  دد اعس 
 ال ددد  اكددد الدددنا  اسةعضدد اسةات  لددد اةإل ددداإاعسةتعسلددد اسةلدددتثإ اد ددد  اعىدددو اات يددد اات ددد  اسةفا دددار اكلإسىددد

( اع تضلااسآلمإالإسىارالالس    اكلإسى ا سةشإي  اUNICEF,2005 (اع0222 ا(اع هاش 5441
يددددناا(5446  ال ددددإاقلإسىدددد ا سةعاددددد القاد دددد اشددددوع  اافاددددا (اسةادددد اا اعةددددراسةعضدددد اسةات  لدددد اة 5441

 ا ااتدد لا ددأىدد اباسةاىددإبا لايددنا(0225 اسةت ىددا  لإسىدد ا عاا دد تا  ا لا دد لسةو ددارالتعلدداراات دد  ا
لإسىدد ا سةشدداتة  اعااأىدد اباسةاىددإباددد اسةتددلانا لقاد دد اعب ايددن(ا0220علإسىدد ا سةقددعث اعنمددإعن ا

 القددعسنلإسىدد ا عاا لتعلدداراسةاقددا اسةفا ددارا دداةات   اددد اسةل ددا ااسةىدداق   ا لقاد دد ااتدد ايددن(ا0250
سةتعسلدددد اسةل الت دددد ايددددنا(ا0259لإسىدددد ا  دددد ت اعاا ددددتل  اأىدددد اباسةاىددددإبا لقاد دددد ايددددنا(0221

اسةلتل  اعةتاسةاىإبا لقاد  ا  تا  

دددد القاد ددد اسةتدددا اعلعس ددد ا ا ددداةات   اارا دددعادددأا اسةلإسىددد اسةقاة ددد اةاقلادددلالتعلددداراسةاقدددا اسةفا
ا تسرا و تد اسةلقعير اكع لااة اا  اق لاالناسةلإسىاراسةىا ق  اقىباي  اسة اقإ اعة ع لداالقاد د

ارا تع  اعا تلاسةلىاد اواناسةللإى اعسةىكناةنالنتعلااا   اينااكواإ  اعاشاراىكا  اعيإ ا و   
ا ا ل ابىإااسةاقا اسةفا ارا اةات   اعسةااىوباد اال  ا ىباللاعلماع ا

ا اةفا ار اعس مفانا ى  الشداإك اسن داإادد اسةادلإينهاعتاو دعاسةما  ااإا  اوتةن ال  اسةللسإن
للإىدد او ددار ا(ا99  اعللإىدد او ددان(ا16 ال لددااللإىدد  (ا621 سةلقعيددرالقاد دد اددد اسةلددلسإنايددلل
دا(ا1111 سةلت لدانااسة  ىدان اعب دعايدللالدنالمدا  ادالدااسةات   اللإى (ا169 ع و غدرااعلت لد  الت ل 

اسةلقعيددرالقاد دد اةلددلسإناسنق ددا  اسةاقإيددإام  دد (اتكددعإا %16(القاودد ا %59 ا ىدد  اسن دداإ
(اا لادددددتسا111 505  ددددداةات   اسرىاىددددد اااناققدددددل ةعب دددددعايدددددللاس( ا1ا  0251-0259اسةلإسىددددد اة تددددا 
 اةات   اسةثا علاااناققل ةيللاستكعإ اعب عاا%62لقاو ا ا%92او ى  اع اإا(594 12  ال ل اعا لات 

سةل  دناسري دتاتكدعإ ا ا%69لقاود ا ا%16او ىد  اع داإا(619 1  اة  ااع اة   الد ل اا(111 51 
اا( 501-552 ا0259ةام   اسةات    ا

مشكلة الدراسة:
اسآلا وا ا لكنااقلالالشك  اسةلإسى اد اسةاىاتلاسةإ  ناعب ا اي تالااى

 ددداةات   اسةتدددا اعلعس ددد ا ادددد القاد ددد اسةلقعيدددراا دددارلدددااسةلتعلددداراسةاددد ااقدددعلالعناسةاقدددا اسةفا
ا؟ا اة للعإي اسة ل   

اسآلا  عيافإيال  اسةاىاتالرا

لقاد  اسةلقعير؟ا اةات   اسةتا اد ا ار الاي  اسةا ااقعلالعناسةاقا اسةفالااسةلتعلاراسال -5
 اةات   اسةتا اد القاد  اسةلقعير؟اا ارلااسةلتعلاراساللا ال  اسةا ااقعلالعناسةاقا اسةف -0
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 اةات   اسةتا اد القاد  اسةلقعير؟اا ارلااسةلتعلاراسة غإسد  اسةا ااقعلالعناسةاقا اسةف -1
لقاد  اسةلقعير؟ا اةات   اسةتا اد ا ارلااسةلتعلاراسةات  ل  اسةا ااقعلالعناسةاقا اسةفا -9
دإسلاسةتا  اا ا التعلاراسةاقا اسةفاا ا داةات   اأاسىا ا اراه ااع لادإع اتسرالالة اعق ا   اوان -1

سةتا اات  اةلاغاإسرا سةللاإي  اسة  ن اسةلته  اسةقاة اسال الاي  ( 

أهمية الدراسة:
اااد أهل  اسةلإسى اانل ااا

ماددددإ ا اهالددددا ا دددداةعالددددنالودددد اسةقكعلدددد  اع دددد اسر اددددد اسآل ددددأهل ددد العضددددعياات دددد  اسةفاددددا  اسةددددتلاق -5
ا عسةل  لاراسةلق    اعسنل  ل   اعسةلعة  

 القاد  اسةلقعيرد ا تناللاإياراا ت   د ا  ا إع اس الاي  اعسلا ال  اسةلإسى ااع إس  -0
قىباي  اسة اقإ اسةىا ق  اسةلإسىاراق لاالناا  اة اع ا   ا و   اعه اوا  

دد ااسةلدتثإ اسةلما فد اسةتل  د ا اةتعسلد اسةلتإدد اعثدإس ادد اااسة  دإلاعسةلادلس   شدقالاسةلإسىد ااىل الل -1
ا اسةل الاسة ل   هاللااللا فالاسةلسإىاناعسة اقثاناعسةللالاناولتساسةفاا اات   

دد اعدد القاد د اسةلقعيدراسةقدإسإادد اع سإ اسةاإب د اعسةات د  اال د الامدت سلالسةلإسىد اسة اا  اافالاالل -9
 قددلالددنااا لددعااعبدداناسةقضددإاعسةإيددا اسةو ددارسةو دداناعاات دد  ااناوددىددلاسةف ددع اةإاسة  لدد اسامدداتاسةاددلسوا
اعي يلالناكفا  اسة  ا اسةات  ل  ا سةللإاسةاإبعلا

أهداف الدراسة: 
اقلالاسةلتعلاراسال الاي  اعساللا ال  اعسة غإسد  اعسةات  ل  اسةا ااقدعلالعنااسةلإسى اعةتارهلد
سة شدداايددناسةفددإع اسنق ددا   اودداناعا  ةتددا اعلعس دد ا اددد القاد دد اسةلقعيددر دداةات   اسا ددارسةاقددا اسةفا
ااةلاغاإسرا سةللاإي  اسة  ن اسةلته  اسةقاة اسال الاي  ( أاسىا ا ار ادإسلاسةتا  اا ت 

منهج الدراسة: 
لددنامدد لاسةلإسىدد اسة  إيدد اةاعضدد ااسةم ف دد اسة  إيدد ا اسىددامل اسة اقددإاسةلدد ل اسةع ددف اسةلىددق 

لددناا لقاد دد اسةلقعيددرسةتددا ا انإس الت لدد اسةات دد   دد االىاق ددا االس عسةلإسىدد اسةلا اددا سةف العضددعياات دد ة
  ا لانسةلتلناي تايا  ايشعس   ااسىا ا  م لاا وااا
 حدود الدراسة:

اقددعلاسةادد اا اعسة غإسد دد  دد ددال  اعسةات  لالسالعاسةقددلعلاسةلعضددعي  االتإددد اسةلتعلدداراسال الاي دد ا -5
اةات   اسةتا   اا ارلعناسةاقا اسةفا

لت لعاسةات   اسةتا  سةقلعلاسة شإي اا -0
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اد اسة للعإي اسة ل    االقاد  اسةلقعيرسةقلعلاسة غإسد  اا -1
ا ا0256/اا0251الإسى سةتا اسةاد سةقلعلاسة ل   ااا اع إس اسةلإسى ا -9

 مصطلحات الدراسة:
 ايدناكدتساا دإد ا"يدااا تع  اد قالعسةفت ايا اعالتعلار اعاايعس اسةتا ااع لت ا معوقات:أا ا

  (111 5416 سةل  ل "اعث   اعأمإ اي   اعيعس ااسةلهإااشعسغ  

ا  دددد ددددال  اعسةات  لالسالعاع تددددإ اسة اقددددإاسةلتعلدددداراع إس   دددداا أ لددددااسةلعس دددد اعسةشددددعسغ اسال الاي دددد ا
ا اةات   اسةتا اسةلااتاعسةلكفعلاةلن اارسةإيف ارا اقعلالعناسةاقا اسةفاسةا ااعسة غإسد  
دااراسةو دراامدلإراعل تدرالدناسة تدبالد اسة دو اناعافادتاافا  دااسةو دراداادراعسة لد ااالفتاة:ب. 
اسةىدددا ت اىدددنال ددد  اادادددا الدددناةغع ددداااو دددتاةإل ددداإاسةتلدددإلااعسةاقىددد  ا( 164ا 5416 سةل  دددل ادا دددار
 اا (99 ا0221سةشإل  ا اكالإأ اسة عسجاعقات

عس ي ااة ةاقا ا للسإناسةات   اسةتا اد ا كعنايلإهاالاأ ثتفاا اع إس   اا أ لااك اسةع تإ اسة اقإا
اى   ا(51-6 سةف  اسةتلإي اد ااسة للعإي اسة ل    اعسةلالث 

الإسقدد اددد اسة  ددال اسةات دد  اددد اسةغاةددباددد اع قدد اسن دداإاات دد  الددناهددعا دد  اج. تعليييم الفتيياة:ا
سةقعث  ا ى  ا(ا51-6 د اا  سةلالثاسةات   اةلتساسةلقاو  اسةتلإي اسةف  اعد اسةتا ا اةات   القلل اات  ل  
الإسقدد اعددد اسة  ددال اعغاددإاسة  ددال اسةات دد  اع شددل اأيدد  ادلددعاسةلددإأ اأعاسن دداإاات دد  ا األددا(1ا 5444
ا (9ا 0222هاش  ا الما ف ايلإي 

ا(51-6 دد اسةف د اسةتلإيد اا اقداا د اسة   د الدناسةدتكعإاعسن داإاا  دال  اات   ااالتعليم العامد. 
ددد اسة للعإيدد اا اعهددعاات دد  ايددا اعلعقددلاة ل دد اسةا لاددتسرىاىدد سةات دد  اإق دد الالددإق اانااع ضدد  اىدد  

ا سةتدا الاسةثدا عااسةات د  إق د العاا ىد عسرا4 اعهعاعة سل  اع قو اسةا لاتالدناىدناسةىالىد  اعللاد اسة ل   
اي ل اعألو  اعةتالىلانا تلاسرىاى  اعيا عيالناسة ااسةثا  اثا علااى عسرا1عللا ا
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 ةبقاب النظري والدراسات الساألدثانياا: 
 األدب النظري: أ(

اع شل اسةلقاعإاسآلا  ا

 :أهمية تعليم الفتاة (1

سةلدعس ناما د  اا ف د اكد العلاسةتداة االناققع اسن ىانايال  اعقق ااالناققع ا تلاسةات   اقق اا
ا رنااددأثاإااهكواددإ هل دد اأاات دد  اسةفاددا ااةلعس  الدداالددناسةددتكعإاعسن دداإاي ددتاقددلاىددعس  اع كاىددباإسةلتا دد

لثدد اا  دد  اا مددإ األ دداالرااعةددت ادداجاىددلا اددد اسةتلدد اعسناا دداع اشم دداالااعلددلإالااسةل اشددإ اددد اسن
تااشاإا تناعاهعقىناسةا ش  اعالا  اوا  ال  ة  ااىايلاي تاسة  اتاد اسةق ا اوع فلاا لاي ىإ اسر

ىددإ اععيالدداا للاللدداال اا  دد  اسر اعلددا دداو اوددانالىدداع ااات دد  اسرسالإا دداااسناعةددتاسةلإسىدداراسةت ل دد 
قددلاق ددعلاأعهددتساا و ددا اعسىددالإسإه اددد الإسىددال و ددا  اعبدداناهددتساسةلىدداع اع  دداتاسرعةاالاا قددعاسرتاعلىدد

ةددتساع ددبااه ادداجاسةل الدد اعكفا ادد اعلإ دد ااقضددإ ععلددناثدد اودداناهددتساسةلىدداع اع يددال اا سةلددلإاسةاإبددعلا
ىع ااعةتاتةنا تلقعسلاىعس اسا لراد اك اسة إع اعسرسةات   اعسةاأها ااسةفاا اعةتسةاأ الاي تاقا  ا

ااسآلا   اة ى  اة فاا اد اسةات   اا هل أاعاا م ا اعاس افرا أناا عناإب اوارأسةتل ا

اوعس  االااعسةق ا اققعللاايناسةلدايالنا لك لاو  ةفاا النالتإد اسةققع اعسةعس  ارس لكناات   ا  5
ا وتةناةعيالاا اا  

 ىاى اد اسةل  ل أةلااةلاالنالعإاا ل   قضا اي تاسرةقلاسةق علاسة ا ت اأاات   اسةفاا  لث ا  0
للاا ىل اي الااا دض أل  اعدلللااي تا قعا ى كف اسةات   اة فاا اسةلى ل التإد اسة  ع اسن  1

 ل الش اسة  ع اعسالىافال ال لا 
ه اد القاإب اتةناسر  اهعاسةت  إاسةقاعلاراه لك لاالناسةمإعجالنا فااسة ل اعسةفقإاعسةلإن  9

عسةتلااتللاولعإ اعةتاقفظاسةوا  اسةى  ل اة ىإ اعقلااالاالناسةلشك راسال الاي  اسةلتإل اا ك  
  ام ل  اأااعا فالاعسىاغ ةل اس الاي  اكتلاة اسر

نا قا هاا ال  اسةلتإد اراه ااجا علهاا اةلتإد اعسةقلإ اعسةللاإ اسة  ل اد ال الاسةت  اعسةتل اعسن  1
   شك ايا د اققلااعقىباو ال عإاد اكفا  اسةل ال ااسل عإ اا تلعسةللاإ االا

ناسىاثلاإاسةلعسإلاسة شإي ا قللالعل اعتاعاه  اتايل   اسةا ل  علناسةلشاإك اسةفاي  اد االا لك   6
ا  ثتاد اشاتاسةق ايارأعاأسةلعس ناتكإا

 ة في التعليم:فتاحق ال (2

اةدل ادقلاكا راسةلإأ ا ل اناعسةت عإاعسةف ىفاررسعاسةل التارااسما فراسة  إ اعةتاسةلإأ ا اما  
عكا دراا الناققلااد اسةات د  اعلدناسةلىداعس ا اةإ د اس الاي  دراعقإلا لناسةلااياس    اسةاع ا اانااا للل
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كددداناعاا نام س دد اسةل  دددناهددد الكا دد اسةلدددإأ عةلدددانا قعةدددعناسراكددانعاا سةلددإأ اسةلىدددق  اغاإلدد ادددد اسة لددد 
ةناكدانات اعكد(510 ا5416 اشد سوإاإبتد ا دلإسن ا سنأناا دعناوداناأناسةلإأ اا دباأاقعةعناسةفإ ىاعنا 

ود اعادعإإاكلاداياا كا دراادعألاعاقدإ الدناسةلادإسإاقادإادد اسة اه  د  الود اسنىد  هاقالاسةلإأ اسةتإب  
ا لات لناسر

عةقددلاكإل ددااو دد ااا"ةتالددالااتددا ةدد اكإسلادد اوع ددفلااع ىددا  اة لددإأ اققعللددااأثوددرااىدد  سناعقددانا ددا 
سةلاألددد ا اعا(001اا سة قدددإ ا"عةلدددنالثددد اسةدددتلاي دددالنا ددداةلتإع اتددداةتاا" اعلدددالا(12ااىدددإس سن ا"نل   

اهللاااتداةتلاالدعيدنا  دباسةت د  اا ثدت سةم اباسةلعقلاة تكإاعسرا لقالاإاسة وع  ااةآل اراسةقإن   اعسر
ا"االما   اا و  ا  تاهللااي   اعى   ( اد دعاكداناه دانادد اسةدل  ااشد  ا559اا  د "اعل اإبا ل  اي ل 

لدالا د تا اعانا ىألاسة يال ال د  اعسةلدإأ اكاةإ د ادد اتةدناسة  دباة  يدال أا اهللاا و  ت  اةت  اةدض الناسأ
عك لدد الىدد  ا ددا رالفددإل ا  دد غ اسة كددإ اافاددلا" ا  ددباسةت دد ادإيضدد اي ددتاكدد الىدد  اا"هللااي  دد اعىدد  

دقلاىدأةناا كا را ىا اسة قا  ا ىتاناعإس اسةت  اع   و  عاىا  ادالم اد اتةناسةإ الاعسة ا سالىاغإس 
اا د تاهللااي  د اعىد  الدالعاا ع تد اةلدنالعيدلسا لدناسةعلدراةد ت للناسأناام  اةلنا د   ااهللاالإىعا
ا( 14-11ا 0221  سةىاةعنا" لنايالاث إاو ارادألولناعأقىنااإباالناد  اسة   "

ناكاناس اعاا الاعسة ىا اد اقاا  باسةت  الناقاإاسةلولأى  اللاىاع اواناسةإ ناسنأم   اسةعا
 د ادد اسةشد  اعقادإاسرا ه اناسما  اد اسآلإس اقعلاسة  ف  اسةا ا قل ا  اسةت  اة  ىا العناسةإ ال

عاأ ىدا   اعسةا و ق دد اقادتااددإلالدااا فدد اتةدنالددنالةاد اشددإي اناة لدإأ اقددااسةات د  اة ت ددع اسنإددداه اقد سن
اد اات لالا لإي  ااىاع باسة  إا

سة دلعسراسةتلادلالدنالد اسةلاقدل اقلراسرعد اسةت إاسةإسهناق اراسةلإأ ا اهالا العة اكواإهاعتاي
 اإعلا  ددداا–اوعماإىدددر اعلاة ىدددكانسةلدددتالإاسةتددداةل اسراعلدددناتةدددناا لضدددا ااسةلدددإأ الق دددااعسةلدددتالإسر

لددد اةتددداةل ايدددنايقدددلاسرسةلدددتالإاسعاا 5411الكىددد كعا سةلدددتالإاسةتددداةل اة ىددد  اسةلعة ددد اة لدددإأ عاا 5419
 ا اعيددعإنا لعإ اسة   دد اسةلت  دد ا اةقضددا اي ددتاسةالاادد اضددلاسةلددإأ عاا 5412 اكعب لددا نا سةلاقددل اة لددإأ 

سةلدددتالإاعاا 5411ا  اإعبددد ا لددد اسةلاقدددل اة لدددإأ سةلدددتالإاسةتددداةل االىددداتإسناعاقدددع  ايقدددلاسرعاا 5419
ا 5446ا  كانا سةلعة اسةإس  اسةلت  ا اةلإأ 

ل الاثا اسرا لعإايللالناسةلعسثاااسةلعة  اتسراسة   ا اةلىأة اسال الاي  الث ااعةت انضاد ا
سالافال دددد اسةما دددد ا دددداةققع ا ا5419 ىددددانايددددا ايدددد ناسةتدددداةل اةققددددع اسنسن ا5491سةلاقددددل ايددددا ا

سةتلدددلاسةدددلعة اسةمدددا ا ددداةققع اساللا دددال  اعسال الاي ددد اعسةثقاد ددد ايدددا ا ا5410سةى اىددد  اة لدددإأ ايدددا ا
سافال دد اسةقضدددا اي دددتاكادددد اا 5461يدد ناسةمدددا ا اةقضدددا اي دددتاسةالاادد اضدددلاسةلدددإأ ايدددا ان اس5466

اا 5411اسىاإساا  ارا اإعب اة  لعنا اةلإأ ايا  ا5414اشكالاسةالاا اضلاسةلإأ ايا أ
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الددناسر فددالاعبدداناعسة ىددا اسةإ ددالاودداناسةافإيدداايددل اي ددتاعسةلعسثاددااأ ددلراا ددناسةلتاهددلسراةقددل
اا دادتاكفاةد امد لالدناسرعةع   اعي ا هااا  غ اسةا اسةقاىل اسةل االراأه اأقلات   سةااعأناسة  ىان 
اسةت ل دد اسةدلإ اراي ددتاعسةق دعلاعسةلل دد  اسةدع  ف اة اع  دد ا فىدلااسة ددإع اعادعداإاسةات  ل دد  اسةفدإ 

ااعس سةلىداعا دعنااسةىدعس  اي دتاعسةقضدإي اسةإيف د اسةل دا اادد اسةف ارا ل  الناسةات  ل  اسةلتىىاراد 
 اسةلل د ااسةادلإيباأ دعسيا ل د ادد اعكدتةناعسةلل د  اعسةاق د اسةتدا اسةات د  اد ا اةللإى اة ةاقا الكفعة 
ا (54 ا0221 اسةاإب  اع سإ 

سافال دد العة دد اتسرا دد  اا(55وددد سةا لددراادقددلا لدد اسةلاقددل ددد اسريضددعساسة للعإيدد اسة ل  دد اعكددعنا
شددكالاسةالاادد اضددلاسةلددإأ  اعكددتسالدداااات ددااأي ددتا ل دد اهللددااسافال دد اسةقضددا اأاا  ىددانل اشددإ ا ققددع اسن
ا (0ا 0221 اةف  اة ا ل  ا سةشإل هلس اسرأاعااي نالس اإعاوات   اسةفاا ال لاا

ققدع اسةا0225عاتل  اد ايدا اا5449ةتدا اا سة ل  دسة للعإيد ا لالىاعإا ادقلاأ فى اا عد اسةى 
سة ىدا اشدقا ااسةإ دالاعةلدنالدناسةققدع اعي دالنا"ا  ا اد هاعتا لإأ اي تالل اسةلىاعس ال اسةإ  سةتال اة

سةلعس  دددعنا لددد تل ا"عا (15ااسةلدددال  ا" اسةشدددإيت اعيددد  اي  ددد اسةقدددا عنا دددلدددناسةعس  دددارالدددااا ف ددد اعاع 
ددددددااا ف دددددد ا"عا (95ااسةلددددددال " لاىدددددداععناددددددد اسةققددددددع اعسةعس  دددددداراسةتالدددددد  سةات دددددد  اقددددددااة لددددددعس  انا ل ت 

عإلادد اسةلدال اهاعتاقدااسةات د  اة فادا 5440ةتدا ا اة اإب  اعسةات د  اقا عناسةتاسةاألإعاا (19ااسةلال  "سةلعة 
 ىدددا  اعااا لع  ددداا تادددلاسةلدددل  ادلدددعاقدددااسا شدددإي اسيا ددداإاسةات ددد  اعةدددتا ا دددباكع ددد اسىددداثلاإ ا" أ(اا(اسةفقدددإ 6 

 ل ددد اسةات ددد  ال دددا  ادددد ا"(ا1 ا اع دددا ادددد اسةلدددال "و دددا اسةشدددتبألشدددإعيااا ف ددد اسةلعةددد اعا ىدددإ اة ل ددد ا
ا" ا ف  اسةلعة لإسق  ا

ااةلىاعإاسةلعة اعلعس اناسةات   ادالااااااا سا لراى اى اسةلعة ا قعاسةاأ الاي دتااهسةلعة  اعسةا سلاالاعا ت 
 دداإاعيالدد اة لددإأ اددد ااسرلسإاعثدد إااسدااقددرقاددإاا لشدداإك اسة ىددا اددد اشدداتا ددعسق اسةق ددا اسال الاي دد 
ا ل دد اعات دد  اسة  دداإاسةاددا  اةددع سإ اسةاإب دد اعسةات دد  رع سإادد اسةات دد  اسةف دد اعسةات دد  اسةتدداة  اع لددا القددعاس

دااوات دد  اأكلدااإىدلراسةى اىداراعسالىدداإساا  اراسةات  ل د  اعاا (11 ا0221 ا سةشدإل  ددإلرالكع  دااما  
دااوات د  اسةفادا السمد اع سإ اعأا سةات   اسرىاى سةع    اةا عيإاىاإساا   اسالسةفاا اد ا دااما    شدأرال اي 

عسةددتلاالددل اعةددتااقىددانالتددلالراسةاقددا اسةفاددا ا اةلددلسإناعا عيددلاسةات دد  اا 0221 دد  ايددا سةاإب دد اعسةات
ىد اباعيعسلد اادل  اسةاقدا اأسالهالا ا اةلإسىاراعسة قدعإاقدعلااعةتضاد اعا عإب  ا اقا ا اراسةفا ار

عةع داراأعكأعةع د الدناا سةفا ارا اةات   اعاىإبلنال د  اعلقاعةد ا دإتالشدك  اات د  اسةفادا اكقضد  ايالد 
 دد قراهددت اسةلشددك  القددعإاسهالددا اسةل  لدداراسةلعة دد اعسةددلعلاأكلددااا سةا ل دد اسال الاي دد اعساللا ددال  

ا (4 ا0221 اسة ل ق اي لااقل  اسةلىايل  ا ع سإ اسةاإب  اعسةات   

ا
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:في اليمن معوقات التحاق الفتاة بالتعليم (3
معوقات اجتماعية: -أ

سةتدالسراه دانا تدناسةقد  اعااددإنا ةفاا ا اة ىد  اة فدإلاعسةل الد هل  اات   اسأاثوعرالناإغ اسةي تاعا
د ناعلعس د ا  اقاددإاادإ ا تددناأعة دا اسرلددعإاأالددا اسةاقدا اسةفا ددارا داةات   أااعسةاقاةادلاسةاد ااشددك ايا ق 

اىددنراسةفاددا اا دداع اتساعيا  ددااس الاي  دااما دد ا تددلامإع لددااعاا سةوادراهددعاسةلكدداناسةعقاددلاعسةل اىدباة فاددا 
ىاىدد اة فاددا اهددعاسةل دد لاناسةلددل اسرأتةددناا ىاىدد  اة قددإس  اعسة اا دد د كفدد اات  للددااسةل ددال اسرا سةتاشددإ 

ةدتسادات  للدااالا قددل ااهللدارادد ااإب دد اسة دغاإاعسةلشداإك اددد اسةتلد اسة إسيد اع  دباسةل ددا علىدايل اسر
ا ةفادا سات د  اىدإا أهل د اسر تدناضدتااعيد ااعةدتسةلتعلاراسال الاي د اعللاات  اا ي تاات   اسةو ان

 دعنا ا لد اعلدلااا (10 ا0221ا  سةلسة ا ىإلاعغ اباسةلي اسةلت علاةافكناسرسعاأا سة عسجاعسةل كإأعا
عيدل الدلإ اسةىد  اراي دتال داإس اتةدناسةا قد اللدااا شدأاي د ايدل اا مدإنىدإالدنالكداناعةدتايناا ق اسر

 دا اسةادلاعكثدإ اسة ىد اللداا قدعلاسآلعاا دناسةاد اا شدأايدناسإافدايا ىدباسةلعاأاسةإغ  اعسةتد ع ايدناسةات د   
تسالددااىدد قراسةفإ دد اعقاددتاا سةالدداعنا قددااسةفاددا اددد اسةات دد  اة دداةااسةددتكعإاةىددع اقدداةال اسةلاة دد اعةددت

علك راسةفاا الناسالةاقا ا اةات   التمإ ساعللاكوإاى لااة اااقل ا فىاالااسةتهاباعةدتاسةلدلسإناة دغإا
ا اي دلاا دناسة ق د اسةىدلاتاةلدنا االةاقدا ا داةات   اة ودإاو اللااإدنا تناسآل دا  ل  الااد اسة ا

ا (55 ا0221لاى  ا ا ى لناعيل اع علالت لاراعللسإناما  اوات  للن
معوقات اقتصادية: -ب

غ ددا اعاقددع اق دداال اي ددتاسة إسيدد اعإيدد اسرا  ىددك عناددد اسةإيددااانناغاةو دد اسة ل اددألددناسةلت ددع ا
سةا عإاسةىا لا دأناسةفادا اهد اسةتلدعلاسةفقدإلاة تلد ادد ااسرلعإا عة اأتهاناأعسةتلا شك اد اا  عسةلاش 

الناسىا  اإاعلىا ل اسآلا سةققعلاسة إسي  اعل اوراسةإي   ا اد اسةتل اساللا اللاعاعداإاسةلت ش اولال 
داقدل اا دإسلهداأعكثدإ ااىدإ ةال  الم اسراس  إ ااهه اسةو ل أامإينالناعاسةتل او فىلاال اسآلأمإيناة تل ان
شدإس اان اكلدااعىإ اد ا  اهت اسة إع اسةلت ش  اات   اسةتكعإااقى  ااةلإلعله اساللا داللاسةلاعلد سر

سةلىا  لاراسةللإى  اعاعداإاسة فقاراسةلإسى  اسةاعل  او اعلعس ل اسةإىع اسةللإى  اسةإىل  اي دلا تدنا
 اا د اة فقدإاا دد اسةات د  و دا ل اعب داالناألدا اسىدالإسإاأشدك ايق د ا ةقدا او داالنا اةلدلسإناعىإاإغ اسر

ا( ا6ا 0221لاى  ا  اىإعسةتع اسةتلاات ش اا ناسر
معوقات تعليمية: -جي 

سةفا ددارااسةاقددا ااددل  اددد ااددتثإاعغاإهددااعثقاد دد اعس الاي دد اسلا ددال  ايعسلدد اوع ددعلاسةاىدد   اعلدد 
اكادد اة غ د الادل االادلدع اعإ د نال اشدإايالد اسةات د  اكفدا  اادل  اأناعالاعسةاىدإب اعسةإىدعبا اةات   
اقددلاي ددتاعسةإيددااسةقضددإاددد اعس  اث ددااتكددعإ ساسةات دد  اىددناددد اسر فددالا ل دد ا ىدداعيباعالاسةدد لن اأ دد س 
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دداااادد ااعالاىددعس   اوددتةناعيددإا  ا سةلما فدد اساللا ددال  اسال الاي دد اسةلىدداع ارالددناة و ددا الا اد دد ادإ  
سايددل  اعهددعاىدد   ا59-6اسةتلإيدد اسةف دد اددد اسر فددالا ل دد اسىددا تاباي ددتاسرىاىدد اسةات دد  الددلإ ااقلاددل 

ا هاعتا(559 ا0252سةلإق د  ا سرهدلل ا لا د اعةدتا د اسةل اققانا ار فالاسالقافاظاي تالالإاغاإاأ ض 
الدددنا%11اعب غدددراسةل اققدددان اع لددداة الدددنا%15اعةدددتاسرىاىددد اسةات ددد  الدددناسةلاىدددإبانا ىددد  اع دد ر
ا( 511ا 0221اسةقاج  ا عسةلل  اسةتا ا اةات   اسةل اققاناع لاة 

دددااه ددداناأنا  قدددظاسةلاىدددإباناعأيدددلسلاسةاىدددإبا ىدددباسا اهددداراعباق اددد  دددااسإافاي  ا ىدددبادددد ال لعى 
اسة دددفع اعةدددتاسةا لادددتاس اقددد اك لددداااددد لسلاسةاىدددإبا ىدددباعأناسة للعإيددد  القاد دددارا ل ددد ادددد اسةاىدددإب
ا اسةقضإالناأي تاسرإيا اعد اسةتكعإ الناأي تاسن اإاواناعه اسري ت 

اسةعا       اسةات   ي ت اد  اسةاعى  الن الادإاإغ  اسةات   اا   اما   اسةإيف   اسةل ا ا اد  س القلعل   سل
اسر ا للسإناسةات    ال قق  اثا ع   اداااد عل ااا  الا ادغاة  ا اسةثا عل  اسةتان اة      لإق  ااس لعاأىاى  

ا اسىاقلسإالأق انا قاايا ق ااغ باسرأاناسة  اباسةلقللاع سإي ااةفاااد  اد اأىاى  اعالاسةات   اسر
اعس لعنا لشا  الما ف ااعسةتاناللا ةتساسقااجاسة    اعةتاسال اقالاعةتاللسإنال اعإ اهد علا لال 

ا اسةلىادار ا تل األث  اللن اكثاإ اقإلان اي   اا ا  اللا اسةلعس  ر اع تع   ا لإ  اسةات   اأع  ل عس
ا ىاى النالعس   اسةات   اسةتا اعما  اسةفا ارسر

عااعس دلهاادد اأت  ل  اد اسةلو تاسةللإى اد تلاسةللسإناينالعل اسةىدكناعللاا عناسةلتعلاراسةا
لدا ناة  شد  اأعيل اع علاا عايل ا  قاالااة ىاملس أىعس اعيل ااعدإاسةلإسدااسة ق  اعىاااسرأ

 ق اسة    النا دااعةدتا داااسآلة سة  اتاا اكلااأنسةللإى  او اعيل اع علاللسإناما  ا اةو ار
قادددتالىددداع اسة اةدددباات  ل  دددااعيدددل ااأعلعناسةإ دددعياعةدددتا ادددا  اساللاقا ددداراسةللإىددد  االسإ لدددنالوددد اسن

ا علإسىدد اقدداةالنا يددل اسةاقدداللنا اةلددلسإناأعا عاىددإبلنا سالهالددا ا كثددإ اس ق دداياسةفا ددارايددناسةلإسىدد 
م دا ااناألسإيداناعاعو اعسالإا اة  اسق ا  ااد اسما اإاسةقا لاناي تاسةللسإنالناا عسةتل اي تالتاة الا

ع سلالددنا ىدد  اسةلتعلدداراسةادد اا س الدداياانالددلاعىددتراسةف ددع اودداناسةو دداناعسةو دداراددد اسالةاقددا ا دداةات   
 لعس  ا اقعلالعناسةاقاللنا اةات   اعا

معوقات جغرافية: -د

قددل اسةلتعلدداراسةادد اقاةددراعاقددعلالعنالتاة دد اسةف ددع اددد اعاشددك اسةتعسلدد اسة غإسد دد اسةلما فدد ا
ددددداة لنااالادددد ا  و تدددد ا وعغإسد دددد ادإيددددل اا (11 ا0221 اىددددانا ع سإ اسةاإب دددد اعسةات دددد  سةات دددد  اودددداناسة  

إض  الا اا  اة غا  اأالا اواضاإيناي قا  اد ا  عباش  اسة  يإ اسةتإب  اعاالعلا عي ا  إساة لعل اسةت
تابالاددإ سااقإي  ددااثدد اات ددعاي ددلا ودد اسة ودد اشددا53112ااإافدد اسةلضددابادددع الىدداع اسة قددإا لاعىدد اااو ددع

ةددتاسةغددإباعسة  ددعباا قددلإاسةلضددابا1162قاددتا  شددك ا اعا(94-01 ا0252 ا سةو ددناسةددلعة  الاددإ ساعس 
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قادددإااع دددلاسةتلادددلالدددناسةلدددلاإياراعسةقدددإ اعسةتددد لاا  لددداة اسةىدددكانعلدددناا%11ىدددكاناسةإيدددااقدددعسة ا
اداةغاةو  اسةت لتالنا (05 ا0221 الإي اعلق  ا سةقعث ا526110عسةلق راسةإيف  اسةا اا  اعةتا

ةددداال الددد الا ددداثإايودددإالما دددااسةل دددا ااسة وعغإسد ددد اللدددااا تددد ااقدددل  اأا562سةىدددكانا ق لدددعنادددد ا
ات  ل  اا لاادد اتةدناا ه انال اياراعسىت الناسةف اراغاإاسةلشلعة اعالإ ساد اغا  اسة تع  أسةمللارا

 ا( 94 ا0252ا  سةو ناسةلعة  سةفا اراعسةفقإس اعما  اد اسةل ا ااسةإيف  ا ىوباسةتعسل اسة غإسد  
  :المحويت محافظة في التعليم واقع (4

عيو ددعايددللاا كا ددعالاددإا511اقدد القاد دد اسةلقعيددراغددإباسةتا ددل ا دد تا اعا تددلاي لددااقددعسة ا
قضدإالدع ياناي دتاا%01إيدااا%11ةاا ىدل ا شدك الداا ىدوا اأ(ا122ىكاناسةلقاد  اأ ثإالنا 

ا( ىتلاعب  اعسةمور ال قان اقفاش ا ا  شاسة عي   اسةإ   اسةلقعير اسةللا    اه اى اللاإيارا

ايددللاأناسنق ددا سراعةددتا اعاشدداإات دد  اسةفاددا دالددااسةلقعيددرالددناسةلقاد دداراسةادد ااددأمإااعاتددل
اثا ع د  الدلسإن(ا6 اأىاىد   اللإىد (ا964 ال لدااللإىد  (ا621 او دعاسةلقعيرالقاد  اد اسةللسإن

(ا99 اللإىد  اعلدلسإناسن داإ(ا16 اعإلدلسإناسةدتكايدللاأناقدانادد اثا ع   اأىاى  اللإى (ا511 
اسةلت لاناسة  ىان اعب عايللالنالما  ادالااداةات   اللإى (ا169 اعيللهااسةللسإنا ق  األااللإى  

او ىد  ا الت ل ا(ا9400 ايللاسةتكعإاعلت ل  االت ل ا(ا1111 سةللإى  ااسةق  ا لعلاد اسةلىاهلان
اسةق دد ا ددلعلاددد اسةلىدداهلاناسةلت لدداناع لدداة الددن(ا%59 او ىدد  الت لدد  (ا151 اسن دداإاعيددللا (16% 

ا( 1ا 0251-0259اسةلإسى اة تا اسةلقعيرالقاد  اةللسإناسنق ا  اسةاقإيإام    سةللإى   ا

اسةلإسىدد اسةتددا اددد اع اة دد ا اة  ددا(ا592111 اعسةثددا علااسرىاىدد اسةات دد  اددد اسة   دد ايددللاو ددعاعلددل
ادد اسة   د ايدللاو دعاقدانادد اسن داإ الدن(ا%90 ا لقاود اتكدعإ (ا%11 ال ل ا ( 0259- 0251 

ا اة دد  (ا10916 ا لقاودد ا اة  ددا (ا10206 الدد ل اسةددتكعإا (509120 ا فىدد اة تددا اسرىاىدد اسةات دد  
اايللاعب عا اةب (ا52120 ال ل اسةتكعإايللاو عا (56111 اسةثا علااسةات   اد اسة    ايللاو عاوا لا
ا( 55ا 0259اة تدا اسةلقعيدرا لقاد د اعسةات   اسةاإب  اةلكاباسةى علااسةاقإيإ ا اة  (ا6211 اسن اإ
اسةاقدا ا ىد  اأناكلداا (%14 عغادإاسةل اققداراا(%95 سرىاىد اسةفا ارا داةات   اسةاقا ا ى  اعب غر

اع دعلايدل اعةدتاتةدنادد اسةىدوبااإ د اعلدلا (%11 عغادإاسةل اققداراا(%51 اسةثدا علااسةفا ارا اةات   
 (.111 ،2112 للعام المحويت بمحافظة التربية لمكتب السنوي  التقرير)الفتاة  ليملتع مخصصةاللإى  ال ان ا

(ا%11 ال لدداا (%42 او ىدد  ا اةلقاد دد اسةللإىدد اسةلو ددتااددعدإاسةلالس  دد اسةلتشددإسراعأعضددقر
ااقادداجاسةللإىدد  اسةل ددا  الددن(ا%91 اأناكلددااة ىددقعا اعنا دد ا دداةق اغاددإ(ا%01 ة اددلإيناعا دداةق 
اكثاددد اسةلددلسإناهددت اددد ااع ددلاقاددإا لاددل  الإسىدد  اد ددعلاعضدداد اعةددتااقادداجا(%11 عااددإل   اعةددت

اسةلددلسإناولددت اسةللإىددانا تدد الددااعهددعالإسىدد   اد ددعلاددد اسة   دد ا ل دد ا اىددا تابااىددلااالا  و دد 
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ا إسواد  ااقدراسرشد اإ ااقدراسةىداق  ادد اسةدلإج ااقدراا لثد ال اى  اغاإا ف  اوا اراد االإىعنا
ا( ا9ا 0256سةلقعيرا لقاد  اسةاإبعلااسةاع   اةفإيااسةتا ايإسةاقإا (عغاإهاا  لل  

 الدراسات السابقة: ب( 
اعألكددنال اشددإ اسةقاة دد اسةلإسىدد ا لعضددعياسةلإا  دد اسةىددا ق اسةلإسىددارا تددناسة دد  اهددتسااا دداعلاااااا

ا ااعسةلالس   اسة  إي اسة عس باد ا تنال لااسالىافال 
أىدددد ابااددددل  اسةاقدددا اسةفا ددددارا دددداةات   ااعةددددتااتدددإ هدددلدرا :1112 خييييرون،آدراسيييية الشييييهاري و  -1

  ا سىددددامللراسة  الدددد اسةللإىددددعاالددددناسةدددد لن اسالواددددلس  اددددد اإيددددااسةلقاد دددداراسةشددددلاة  اسةغإب دددد 
لدناأعة دا اسرلدعإاعسةلت لداناعسةشم د ارااس(ادإل ا996عسالىا ا  اة ل اسةلت علارالنا ا عسةلقاو  

أىد ابااعلاعةدتتداادل  اسةاقدا اسةفا دارا داةات   اأنااعةدتعاع د راا سال الاي  الناثلانالدلاإيار
كا دددراتسراادددأثاإاكوادددإالثدددد اا سةات  ل ددداعالاأناسرىدددد اباهات  ل ددد اعس الاي ددد اعسلا دددال  اعثقاد ددد 

 سالما ا اعيل اع علالت لار اعىع اسما اإالعسل اسةللسإن 
اددا اددد القاد دد اهددلدراعةددتاسةاققدداالددناسةلشددا  اسةادد ا تا  دد اات دد  اسةفا:1111، دراسيية الشييرعي -2

اعسآل ددددا ارا ددددفاسةالددددناسدددددإل اا(191 ا  قددددراسىددددا ا  اي ددددتسةلدددد ل اسةع ددددف اعاارسىددددامللعاشددددوع  ا
ىدلااأي تاإاالا عي اعاع  راعةتااأ الالتا  اات   اسةفاا اد اشوع النالشا  سرللاراعسرمع  اعا

سالمددا ااعااناسة ا ددباسال الدداي اسةلاشددللا قددعاات دد  اسةفاددا عأةاقددا  اعسةاىددإب االاددل  التددلالراس
 اان إ  ىااانلشك 

اعأهد  او داال اات د  اقدعلاسرلدعإاأعة دا اسا اهاراي تاسةاتإ عةتااهلدرا:1112القرمطي، دراسة -3
س(ا562 الدنالكع  ايا  اي تاسىا ا  اع  قرا إيقلن اد ااقااسةا اسةلتعلار اسما داإه ااد اددإل 

اي ددتا لاددل اأي ددا ا شددك ااددا سةفاات دد  اأناعةددتاعاع دد راسةتا ددل  األا دد اددد ال ددا ااثدد إالددن
ا عاتل ااات  اأناسةفاا ااى   اعالال كإسماا عس لاادإ  ااأمإعةتااعيتللاسرىإ 

سةلد ل اارسىدامللعاااتإ ايعس ااات د  اسةفادا اسةإيف د ادد اسةد لن اعةتاهلدر :2111 هاشم، دراسة -4
سةتدددالسراالدداهلأاعاالا عيددد  اناسةلتعلدداراسةاددد ااقددعلالعناات ددد  اسةفاددا أاعةدددتسالق ددا   اعاع دد را

ا اة عسجاسةل كإ اعيل اع علاللسإنالىاق  اة فا اركعسةاقاةالا
 اىاىددىدد اباسةاىددإباددد الإق دد اسةات دد  اسرأاتددإ ااعةددتهددلدراا:2112، ون آخيير دراسيية الحييوثي و  -1

اس(ادددإل ا49سةلقددا  رالدد ا اس  ددإاادد اععاا سةلدد ل اسةع ددف ارعسىددامللا بعللاإيدد اسةتددلانالقاد دد ا 
ا سلددددع ااددددأثاإ امددددا  اهددددعاسرات دددد  اسةلسةأناعاع دددد راعةددددتاا سةق ددددالسراسةلق  دددد لددددعإاعاعة ددددا اسرألددددنا
 ا لعإيل اسةقلإ اسةلاة  ارعة ا اسرضاد اعةتاان 

 ددتل اا لقاد دد الددلسإنسةاددد أىدد اباسةاىددإباا تإدددلعةددتااهددلدراا:2113، محمييد قحييواندراسيية  -2
يا دددد الددددنااي ددددت اسىددددا ا سىددددامللراسةلدددد ل اسةع ددددف اع  قددددراعااعي لالددددااوم ددددا  اسةل الدددد  
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سةم دددا  اسةىدددكا   اعسال الاي ددد اعساللا دددال  اةلدددااي لددد اواىدددإبااعاع ددد راعةدددتاأنسةلت لدددان ا
 التالميذ، مثل: كثرة اإلنجاب، انخفاض الدخل، البطالة، مشاركة األبناء في أعمال آبائهم، واًلختالط.

اسةات دد  الددناةفا ددارسااىددإبا دداهإ ايددنا عي دد او ا ددارااددعداإاعةددتاهددلدراا2111 الييدالي، دراسيية -7
 اسةع دددف اسةلددد ل اسىدددامللر اسةات ددد  ايدددناسةفا ددداراس ق ددداياعأىددد اب اسةتا دددل ا أل ددد اسرىاىددد 
ايا الناسةثالناسة ااعقاتاسةمالناسة االناسةتا ل األا  اد اسة اة ارالنايا  اعا اعةر
(ا56951 ايددددللهناعب ددددع اسةفددددعجا إيقدددد ا اىدددداملس ا 0229/0221يددددا اعقاددددتا 0225/0220
اددد اسةددإ  ناسةىددوباكدداناسةفقددإاأناعةددتاسةلإسىدد اعاع دد ر( ا%1 4 ا ىددوا الدداااىددإباعلددلا  اة دد 
  اااااااسةلت لارالناسةلتال  اىع اعكلةن اسة اة ارااىإب

هددلدراعةددتااقلاددلاسةقضددا ااسة عهإيدد اددد اات دد  اسةفاددا اع و تدد اعيلدداا: UNICEF, 2005دراسيية  -8
  اعاق ادددد اسة عس ددددباىاىددددىدددداناددددد اسةات دددد  اسرسةتعسلدددد اسة ال دددد اعإس اسىددددالإسإاسةف ددددع اودددداناسة  
 ا اا  ال لااس مفدانالتدلالرالعم  راعةتايا سةلتىى  اسةا األراعةتااتلاااعسىالإسإاسةف ع 

 اعسةاشددددداراسةىدددددكا   الىددددداق  اة فا ددددداراسةاقدددددا اسةفادددددا ا ددددداةات   ادددددد اسةإيدددددااةتدددددل اع دددددعلالدددددلسإن
اا ل اسةفقإس عسالما ا اعس لقا اسةف عل اعسة  ف اسةتاة  اة ات   اة

لتعلاراسةاقا اسةفا ارا اةات   ادد اسةل دا ااسةىداق   اا تإدلعةتااهلدرا:2112دراسة الشاذلي،  -1
(الددناسةلت لددانا لددلسإنا010 اي دتسىددا ا  اسىددامللراسةلد ل اسةع ددف اع  قددراعا لقاد د ااتدد  ا

ددد اسةلإا دد اسةلتعلدداراسةات  ل دد ا ددا رااعاع دد راعةددتاأناسةات دد  اسةتددا اددد الددع ياعت دداباعسةلمددا 
اسرعةت اا الااسةلتعلاراسة غإسد  اعساللا ال   اث اسةلتعلاراسال الاي   

هددلدراعةددتااتددإ اسةتعسلدد اسةل الت دد اسةلتل دد اعةددتاسةاىددإبالددناسةات دد  اا:2114دراسيية صييال ،  -11
يا ددد ااي دددتثددد إاسىدددا ا اراع  قدددراا سىدددامللراسةلددد ل اسةع دددف عاا سرىاىددد ا لقاد ددد ا ددد تا 

سةتعسلدددد ااعاع دددد راعةددددتاأنسةق ددددالسراسةاإبع دددد اعسةلاىددددإباناعأعة ددددا األددددعإه  اا(الددددن991لعسللدددداا 
اسال الاي  اعسةثقاد  اقا راي تاأي تااقلاإالناسةتعسل اساللا ال   

ا تددناددد اسةقاة دد اسةلإسىدد الدد اااشددا  اأ لددااااضددااسةىددا ق اة لإسىدداراسةىدداوااسةتددإنامدد لالددن
اسةلإسىدداراسةقاة د الد اسةلإسىد اااشدا  اقادإاسةلدل سرمدإ  ادلددنااسة عس دبا تدنادد اعاما داا عس ولدا 

 اىدداث ا ا تددنا ا دداةات   اعسةاىددإبال دد اسةفا ددارالتإددد اأىدد ابااددل  اسةاقددا هددلدراعةددتاسةىددا ق اكع لدداا
 "   تا"ا ىسكلإالعناام    ااسةا اا اعةراسرى ابسةلإسىارا

الداادل لدااسةلىداملل  ا د اسرلسااسةع ف  اعافاعاراسةل ل اي تاسةىا ق اسةلإسىارالت  اعسياللر
ادد اكلدااا اا دراأ ثدإ اأعاألساداناودانا ل الااعل لااسةلقاو   اي تاسياللالااعل لااسىاو ان اي تاسيالل

ع تضدلااشدل ااأعاسةفا دار اأعة دا اسرلدعإ اأعاسةلت لدان الثد اعسقدل اد د اي د اسلا إاد تضلاايا االا 
 (ادإلس 022عاو عايا  اسةلإسى اسةقاة  ا ا سدإل اا(191ا-11سةتا ارالااوانا اأ ثإ اعاإسعتاق  د ااناأعا
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باعشدددوع اع ددد تا ااسةددد لنادددد األدددا نالما فددد اهددد ااتددد ادددد اسةىدددا ق اسةلإسىدددارالت ددد اعأ إيدددر عس 
اسةلتعلدار ا و تد ادد ااعسضدق ااسادأثاإ ااة لكداناعناسةلقعيدر اعقادإادد اعأ إيراسةلإسىد اسةقاة د اع تل  
اسةلإسى اع إس ادإن ااسرلا ن اعسةات  ل  اد اا ناعسة غإسد  اا ال  عساللاسال الاي  اسةلاغاإسراعةتاسىا الس
ا اسةفاا اات   الإسىارال الاامل التإد ااعىلالاا قل اأنا لكنااأمإ االاغاإسراع اإاد اسةقاة  

 الدراسة الميدانية إجراءاتثالثاا: 
 :مجتمع الدراسةأ( 

دا(ا1111 ايدلله اسة داةعاسةلقعيدرا لقاد د اسةات د  اسةتدا الت لد الدناسةلإسى ال ال ااا عنا الت ل 
للإىد او دان ا(ا16 ال لااللإى  (ا621 الت ل  ا تل عناد (ا151 عالت ل ا (ا9400 ال ل اعلت ل  

اسةاىدد اسةلقاد دد الددلاإيارا الع يدد اي ددت و ددان او ددار(الما  دد اللإىدد (ا169 عاللإىدد او ددار (ا99 ع
ا ا(ىتلاعب  اعسةمور ال قان ا قفاشاش ا  اسة عي   اسةإ   اسةلقعير اسةللا    اعه 

 عينة الدراسة: ب(

اااسآلا اسة قعاي تاعتةنا (سةلإسق الاتلل  اسةت قعل  ا اة إيق اسةتا  اسما اإاا اااا
ا (ش ا اسةإ   اسةلقعير  اه اللاإيار اث إاسما اإاا ااسةللاإيارايا   -5
الإس د السمد الدنالدلسإنال ل   اقاإااد اسما داإا  إيق اللإى (ا01 اسما اإاا ااسةللسإنايا   -0

ا سةإيااةالث اماإ لاالناعللسإناسةللا  اةالث اسةللاإيار
اسةلمادداإ اسةلدلسإنادد ا(الددناسةلت لدان022لعسللداا ا ىد   ايشدعس   ايا دد اسما داإااد ااسة شدإي اسةتا د  -1

اع يدد اأدددإسلااسآلادد عيعضددااسة ددلعلااسةلمادداإ  اسةلددلاإياراددد اسةلت لدداناع لدداة الددن(ا%02 اعب ىد  
  الاإي لسةسةلته  اعا  ن اسةقاة اسال الاي   اااسةا تااةلاغاإسرا سةتا 

اوخصائصها الدراسة عينة حجم (1)رقم جدول
 المجموع النسبة % التكرار مستوياته المتغير م

 الجنس 1
 50.5 % 101 ذكر

200 
 49.5 99 انثى

 الحالة االجتماعية 2
 91.0 182 متزوج

200 
 9.0 18 عازب

 العلميالمؤهل  3

 17.5 35 ثانوية

200 

 13.0 26 دبلوم عام

 5.5 11 دبلوم جامعي

 62.0 124 بكالوريوس

 2.0 4 ماجستير

 المديرية 4

 30.0 60 الرجم

 35.0 70 المحويت 200

 35.0 70 شبام
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الدراسة: اةأد جي(
عاقللالعضعياسالىا ا  اة شل اا ى كألس اة ل اسةلت علارالنايا  اسةلإساسالىا ا  د اارالث عااااا
 ااسةل دالاسرعلااعهدل داالراسةلإسىد اا-أددإسلاسةتا د اسةو ا داراسرعة د اسةلات قد اوم دا  اعةتا ا دبا-

ا سةل دددالاسةثاةدددإااسةلتعلددداراسةات  ل ددد ا سةل دددالاسةثدددا  ااسةلتعلددداراساللا دددال   اسةلتعلددداراسال الاي ددد 
اسةل الاسةإس  ااسةلتعلاراسة غإسد   

اعاااااا اسة اهإلاة لس   اسة ل  الن ايإضة اأ ل اا  اعسةللا اسةموإس  الن اد ا ان ماي تال لعي 
ة قك اي تالل ا  قاالااعلل اشلعةاالااة ل االراسةا ااغ الااععضعتاالما ف  االىلناأسةاإب  ا

ان اقاإقاراسةلقكلل اع إس اسةاتل  راد اضع اعادقإسالااعلل ااإس  لااع  الاا لعضعياسةلإسى  ا
اي تاسة اا  اكا ركإع  اخ اعاأةفااسةلسم  ااسالاىا سىاملس التال اا ا اققاالناث اراسرلس اعةاااا  

ااسآلا اسة قع
معامل ثبات األداة بطريقة ألفا كرونباخ (2) رقم جدول

معامل ألفا كرنباخالمجالرقم المجال

823.المعوقات االجتماعية1

793.المعوقات االقتصادية2

804.وقات التعليميةالمع3

864.المعوقات الجغرافية4

861.مجتمعة بشكل عامالمجاالت 

(اعهدد ا ىددد  اياة دد اعكا دددرالتالدد اأةفددداا861.لددناسة ددلعلاااوددداناأنالتالدد اسةث ددداراو ددعا ااااااا
 اىدداث ا ال ددالاسةلتعلددارا شددك ايددا ااكإع  دداخاة دد ال ددالاي ددلاقتددد األدد الددنالتالدد اث دداراسةلق ددان

قلاكا راأي تالاا ت  اأناسةلتعلاراسة غإسد  اغاإاثاوا الناوا  اعةتاأمإ  اسة غإسد  اد
 :المعالجات اإلحصائيةرابعاا: 

ا ا سآلا اسرىاةاباسنق ا   اسملاىسعاا(SPSS)ق ل اسنق ا   اة ت ع اسال الاي  اسةاااااا

  التال اسإا اااأةفااكإع  اخاةق اناث اراسرلس ا
 تا   سةةل ع  اةع اام ا  اسةا إسإسراعسة ىباس 
  شدك اكد اي داإ اعكدتةناة د ال دالاعة ل داالرااىا ا اراأدإسلاسةتا  اينالاسةلاعى ااسةقىاو 

ا اعاقللالل اسةلاعى اراة لق اناسةث ث اودايا 
غير موافقال أدريموافق

2.34 – 31.67 - 2.331 - 1.66

 لااسةقىاو ااإسلاسةتا  اينالاعى سال قإس اسةلت اإلاةلتإد الل اس قإس اسىا ا اراأد
 )عسةلا ع اناسةت سبا اعبانسةفإع اواناسةتكعإاعسن اإاةلتإد اسما اإ ر  
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 لااق اددد اسةا دددااناسرقدددال (ANOVA)دددااايا ددد ةو ددداناسةفدددإع ادددد اسىدددا ا اراأددددإسلا سةلإسىددد اعدق 
  لاإي لعسةسةلته االاةلاغاإا

  ااعسةللاإي  اسةلته اةلاغاإلااعدق ااسةفإع ااسا ا اةلتإد ااى ال راسما اإ
الميدانية نتائج الدراسةمناقشة عرض و  رابعاا:

:السؤال الرئيس للدراسةعن  إلجابةا (1
 بيالتعليم الفتييات التحياق دون  تحيول التيي المعوقيات ما"اةإل ا  اي تاسةىتسلاسةإ  ناسةتلا  د ا    
قىاو  اعسال قإسداراسةلت اإيد ادقلاسىامل اسة اقإاسةلاعى اراسةا"المحويت محافظة في ومواصلته العام

اا  شك ايا ة  ال الاعة ل االرا

ا شك ايا المجاًلت  علىعينة الواًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد  الحسابية المتوسطات (3) رقم جدول
الرتبة

االنحراف

المعياري

المتوسط

الحسابي
عدد الفقرات  المجال

رقم

المجال

2 .347 2.70 17 جتماعيةالمعوقات اال 1

3 .327 2.64 12 المعوقات االقتصادية 2

1 .278 2.77 19 المعوقات التعليمية 3

4 .285 2.44 11 المعوقات الجغرافية 4

.261 2.64 59 بشكل عاممتوسط المجاالت 

 2.34ة ل االراسرإبتد ااقد اضدلناسةلدل ا اسةقىاو  اأناسةلاعى ارا(3 لعلاإل ا ااضاالناسة

– دااةاقددلاإسراأددإسلاسةتا د (اعبلالةد3 لتعلدارااقدعلالعناسةاقددا اا اةف  د العسدددا األاأ لداا ل تداااتدلاعدق 
أناسةلتعلدداراسةات  ل ددد اكا دددراتسراادددأثاإااعلعس دد ا ادددد القاد ددد اسةلقعيدددرهاعالاسةفا ددارا ددداةات   اسةتدددا 

سةلتعلدارا( اا تالداا278.( اعس قدإس الت داإلا 2.77سةلإا  اسرعةتا لاعىد اقىداو ا ا اةراقاإاكواإ
 دا راسةلتعلداراعا( ا347.( اعس قدإس الت داإلا 2.70سال الاي  اد اسةلإا  اسةثا  د ا لاعىد اقىداو ا 
( اع ددا راسةلتعلددارا327.(اعس قددإس الت دداإلا 2.64ساللا ددال  اددد اسةلإا دد اسةثاةثدد ا لاعىدد اقىدداو ا 

ا( 285. اإلا ( اعس قإس الت2.44 ا لاعى اقىاو ا عسرماإ اسة غإسد  اد اسةلإا  اسةإس ت 

 األول: الفرعياإلجابة عن السؤال  (2 
 ومواصيلته العيام بالتعليم الفتيات التحاق دون  تحول التيماهي المعوقات اًلجتماعية "ا  د عااااااااا

ا (4كا راسة اا  اكلااد اسة لعل عاا" المحويت محافظة في
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ا
 ت أفراد العينة في مجال المعوقات اًلجتماعيةالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابا( 4)رقم جدول

 الرتبة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 نص الفقرة

رقممممممممم 

 الفقرة

 1 قلة الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتاة. 2.90 370. 1

 2 االعتقاد بكفاية تعليم القراءة والكتابة للفتاة 2.76 560. 7

 3 المختلط  معارضة المجتمع للتعليم 2.88 408. 2

 4 تفضيل المجتمع الحتجاب الفتاة وبقائها في المنزل  2.55 775. 12

 5 األمور تفشي االمية بين صفوف اولياء 2.74 533. 8

 6 االعتقاد بأن التعليم يكسب الفتاة عادات ال يقبلها المجتمع 2.53 679. 13

 7 التعليم عيب عند بعض األسر 2.59 724. 11

 8 فضيل تعليم البنيين على البناتت 2.65 655. 10

 9 الزواج المبكر  2.76 551. 7

 10 التعليم يفقد الفتاة فرصة الزواج 2.41 744. 15

 11 االزواج يفضلون الفتيات غير المتعلمات  2.43 741. 14

 12 اعتقاد بعض األسر بأن مكان الفتاة البيت 2.67 652. 9

 13 والدين المشاكل األسرية بين ال 2.82 522. 4

 14 حاجة األسرة للفتاة في االعمال المنزلية 2.82 499. 4

 15 تقبل االهالي لتسرب الفتيات من التعليم 2.78 520. 5

 16 وفاة أحد االبوين  2.77 528. 6

 17 للفتيات في أثناء الدراسة األمور عدم متابعة أولياء 2.83 478. 3

 بشكل عامالجتماعية المتوسط العام للمعوقات ا 2.70 347. 

اق اضلناسةلل ااسةلتعلاراسال الاي  اةفقإسرال الاسةقىاو  اأناسةلاعى ارا  قظالناسة لعل
ل دد اسةددعي ا(ا"ا5قددا راسةفقددإ ا اددد اقددلالاهاقاددإاا اا ددرا(اعبلالةدد اةف  دد العسدددا اعالاأ لددا3 – 2.34 

(اعس قددددإس الت دددداإلا0342 اعةددددت ا لاعىدددد اقىدددداو "اي ددددتاسةلإا دددد اسرسةل التدددد ا أهل دددد اات دددد  اسةفاددددا 
اقىدددداو ا لاعىدددد  اسةثا  دددد اسةلإا دددد اي ددددت"ااسةلمددددا  اة ات دددد  اسةل الدددد التاإضدددد (ا"1 اعسةفقددددإ ا ( 112 
اغادددددددإاسةفا دددددددارا فضددددددد عنااسال عسج(ا"55 اوا لددددددداا دددددددا راسةفقدددددددإ  ( ا921 الت ددددددداإلااعس قدددددددإس (ا0311 

(ا52 اعسةفقإ ا  (195 ات اإلالاعس قإس (ا0391 اقىاو ا لاعى ايشإ اسةإس ت اسةلإا  اد "اسةلات لار
ا.(. 744( وانحراف معياري )2441، بمتوسط حسابي )األخيرةالمرتبة  في"  الزواج فرصة الفتاة يفقداسةات   "

دااةاقدلاإسراأددإسلاسةتا د اال د اسةدعي ا أهل د ا للااىوااااوداناأنالدناأودإ اسةلتعلداراسال الاي د اعدق 
اعاقودد اددد اأث ددا اسةلإسىدد  اة فا دداراسرلددعإاأعة ددا الاا تدد اعيددل اات دد  اسةفاددا  اعلتاإضدد اسةات دد  اسةلمددا   

اىدددإبلن اعسالياقددددالا كفا دددد اسةقددددإس  اعسة اا دددد اة فاددددا  اعكدددتةناسةدددد عسجاسةل كددددإهاع تدددد  اتةددددناعةددددتاسة ا ددددبا
سال الدداي اسةلاشددلل اعس اشدداإاسرل دد اعضددتااسةات دد  اددد اا ددناسةل ددا ا اعسةتددالسراعسةاقاةاددلاسة ا تدد الددنا

ا  شك ايا قعلاأهل  اسةات   اة فا ار اعلكا الناد اسةل ال  اعسة  إ اسةلع   اة لإأ ااثقاد اسةل ال 
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 الفرعي الثاني:اإلجابة عن السؤال  (3
 فيي ومواصيلته العيام بيالتعليم الفتييات التحياق دون  تحول التي ماهي المعوقات اًلقتصادية   "اعاااا

ا( 5 سة لعلاد اكلااسة اا  اعكا ر، "المحويت محافظة
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة في مجال المعوقات االقتصادية5)رقم  جدول

االنحراف  الرتبة

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الفقرة نص الفقرة

 1 طبيعة العمل في البيت والحقل والمزرعة ال يتطلب شهادة. 2.73 573. 6

 2 لعمل الفتاة من اجل زيادة الدخل.حاجة األهل  2.66 662. 8

 3 ارتفاع تكاليف المعيشة. 2.83 457. 1

 4 رغبة الفتيات في العمل للحصول على عائد اقتصادي . 2.66 620. 8

 5 تعارض أوقات الدراسة مع االعمال المنزلية المناطة بالفتيات. 2.54 788. 9

 6 الت من وإلى المدرسة.عدم قدرة األسرة على توفير أجور مواص 2.81 495. 3

 7 قلة فرص توظيف الفتيات في الريف. 2.75 610. 5

 8 االستغناء عن تعليم الفتاة نتيجة المستوى االقتصادي العالي لألسرة. 1.74 892. 10

 9 األسرة ال تستطيع توفير جميع متطلبات الدراسة. 2.78 541. 4

 10 بالمدارس. غياب الجدوى االقتصادية للملتحقات 2.75 538. 5

 11 ارتفاع مستوى البطالة في اوساط المتعلمات . 2.82 492. 2

 12 مردود الوظيفة ال يسد حاجات الفتاة المعيشية. 2.71 663. 7

 بشكل عامالمتوسط العام للمعوقات االقتصادية  2.6423 32785. 

دددداانادقددددإسراسةلتعلدددداراساللا ددددال  الددددلاا اا ددددرادددددأ(ا1 ددددلعلاإلدددد ا  قددددظالددددناسة   اسةاإااددددب اا ت 
(اعسةاددد ا  دددلاا"اسإافددداياا ددداةاااسةلت شددد ا"اي دددتاسةلإا ددد ا1ةلاعىددد االااسةقىددداو   ادقدددلاقدددا راسةفقدددإ ا 

(اعسةاد ا  دلاا"ا1سةفقدإ ا وا لدااق د را ( ا911(ااعس قدإس الت داإلا 11 0سالعةت ا لاعى اقىاو ا 
 ا لاعىدد اسرماددإ  ا"اي ددتاسةلإا دد اىددإاسالىدداغ ا ايددناات دد  اسةفاددا ا اا دد اسةلىدداع اساللا دداللاسةتدداة اة 

ا (140(اعس قإس الت اإلا 19 5قىاو ا 

للااىوااااواناأ  ااع لاألا اات   اسةفا اراعسةاقاللنا اةللسإناكثاإالناسةلتعلاراساللا ال  ا
لدناأوإ هداااسإافداياا داةاااسةلت شد  اعتةدنا اا دد اة قاةد اساللا دال  اسةلادلهعإ ارعة دا اسرلدعإادد اهددت ا

ا اعةددتسااقددإ اسةفا ددارالددناسةات دد  ا اا دد اسإافدداياا دداةاااسةلت شدد  اعيددل الددلإ اأعة ددا اسرلددعإاي ددتاةل ددا 
سن فا ا لا   اراسةلإسى  اعقا  اأعة ا اسرلعإاعةتاسةفا اراد اسةقق اأعاسةل  لاأعاسةلإيدت اة لىداهل ا

اد اسةلد ا اةقاة اسةلت ش  اة ىإ  

(ا0221 القدددعسن ع(ا5441 سةشدددإي  ااإسىددد اكددد الدددنعاافدددااهدددت اسة ادددا  الددد الددداااع ددد راعة ددد ال
اأناعاع د راعةدتاع دتل اع د تا اي دتاسةادعسة  اشدوع سةا اأ إيرادد القاد داراا(0259   ت اع

لد الداااع د راعة د ااساللا ال   اوا لداااما دااسةتعسل النااقلاإاأي تاي تاقا راسال الاي  اسةتعسل 
ا (0250اسةشداتة   ع(ا0225اسةت ىا    عا تا   ا ألا  اسةتا ل (ا5446اسةقإل    لإسى اك الن

ب ا لقدداد ا (ا0220اعنمددإعن اسةقدعث  ع ااقددلاإاأي ددتاساللا ددال  اي ددتاسةتعسلدد اقددا رقاددإاااتدد اعس 
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عسإافددايالىداع اسةددعي اسال الداي ا أهل دد ااعلدلااإ دد اتةدناعةددتاس اشداإاسةات د  اسال الاي دد هاسةتعسلد الدن
باألا  اسةتا ل اات   اسةفاا اد  ع دتل اع د تا اعسةلقعيدرااشوع لقاد اراا اد اقاناااشا  عات اعس 

اعى ال اثقاد اس الاي  الاشلل اا ا اات   اسةفاا  اقاإااأمإاسةات   اعس اشاإاسرل  الن

 الفرعي الثالث:اإلجابة عن السؤال  (4

 فييي ومواصييلته العييام بيالتعليم الفتيييات التحيياق دون  تحيول التييياميياهي المعوقيات التعليمييية"ا  د عاااا
ا (6كا راسة اا  اكلااد اسة لعلاإل  "اعاالمحويت محافظة

 التعليمية المعوقات مجال في العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 6جدول رقم )

االنحممراف  الرتبة

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي

  نص الفقرة

 الفقرة

 1 م عدم تطبيق إلزامية التعلي 2.73 575. 10

 2 عدم وجود معلمات  2.70 643. 11

 3 ضعف مستوى التعليم العام في مدارس مديريات الجبل 2.76 542. 8

 4 نقص التجهيزات المدرسية المساعدة للعملية التعليمية 2.78 510. 7

 5 غياب التوجيه واالشراف الحقيقي من الجهات المختصة بالمدارس 2.68 554. 12

 6 الصلة بين المدرسة والمجتمعغياب  2.85 446. 3

 7 غياب المرافق الصحية في المدارس  2.91 326. 1

 8 عدم صالحية المرافق  الصحية في المدارس  2.87 422. 2

 9 تردي األبنية المدرسية 2.84 457. 4

 10 عدم توفر الصفوف الدراسية العليا في المدارس النائية 2.87 392. 2

 11 مات النفسية واالرشادية المدرسيةغياب الخد 2.87 379. 2

 12 صعوبة المناهج وغياب عنصر التشويق فيها 2.81 498. 5

 13 بعد المناهج عن واقع الفتاة الريفية في مديريات الجبل  2.68 648. 12

 14 الرسوب المتكرر عند بعض الفتيات 2.74 533. 9

 15 طةالتزاحم بين الطلبة في المدارس المختل 2.70 586. 11

 16 عدم وجود مدارس خاصة بالفتيات  2.68 608. 12

 17 عدم وجود اخصائية اجتماعية تساعد في حل مشكالت الفتيات  2.62 699. 13

 18 غياب المعلمين المتكرر 2.76 551. 8

 19 تدني شعور االدارة والمعلمين بالمسئولية التعليمية تجاه تعليم الفتاة 2.80 530. 6

 المتوسط العام للمعوقات التعليمية 2.76 278. 

اقىدداو  الاعىدد ارق دد راي ددتادقددإسراسةلتعلدداراسةات  ل دد اكدد اناأا(6 ددلعلاإلدد ا   قددظالددناسة
(ا1راسةفقدإ ا  دا اهاقادإدد اسةاإاادبالداا اا لد ااعبلالةد اةف  د العسددا ا(3 – 2.34)اق اضلناسةلدل ا

(اعس قددإس الت دداإلا45 0اعىدد اقىدداو ا  لاسةلإا دد اسالعةددتاددد "غ دداباسةلإسدددااسة ددق  اددد اسةلددلسإن"ا
اددددد اسة ددددق  اسةلإسددددداا دددد ق  ايددددل "اسةاددددعسة اي ددددتاع  ددددلا(ا55ا 52 ا1 اا الددددااسةفقددددإسر ( ا106 

اسة فىدددد  اسةمددددللاراغ دددداب"ع"اسة ا  دددد اسةلددددلسإناددددد اسةت  ددددااسةلإسىدددد  اسة ددددفع ااددددعدإايددددل "ع"اسةلددددلسإن
وا لدددااا (114   (140   (106 ااإيدد لت ا اعس قإسدددار(11 0 اقىدداو ا لاعىدد "اسةللإىدد  اعسالإشددال  
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(اع  دددلا"ايدددل اع دددعلاسم دددا   اس الاي ددد الام  ددد ااىدددايلادددد اقددد الشدددك را51سةفقدددإ ا ق ددد را
ا ( 644(اعس قإس الت اإلا 60 0 ا لاعى اقىاو ا سرماإ سةفا اراسةات  ل  "اي تاسةلإا  ا

سةفا ددارا دداةات   اللددااىددوااااودداناأنالددناأوددإ اسةلتعلدداراسةات  ل دد اسةادد ااقددعلالعناسةاقددا ا
سةتددا ااغ دداباسةلإسددددااسة ددق  ادددد اسةلددلسإن اعيددل ا ددد قاالااعناع ددلر اعيدددل ااددعدإاسةل دددا  ا
عُاتدد  اهددت اسة اا دد الددنا اق دد اعةددتا ددتع  الضددا اسةفا دداراقددا الناددد اسةمدد  اكلددااهددعاسةقددالا

سةلإسدداا اة ى  اة تكعإ اعُات  النا اق  اأمإ اعةدتاضدتااسهالدا اسةلىد عةانا اةلدلسإناعادعداإا
سة ق  اسة  ل اسةا ااش  اسةفا اراي تاسالةاقا ا اةات   اعل  امإع لنالناسةللسإنادد اأث دا ا
اسةلإسى هاللااام ااس   اي ااىا  ااةل اأعة ا اسرلعإاع ضتااسىا اوال انإىالادا اال اة ات    

  اعادإللاغ داباسة د  اوداناسةللإىد اعسةل الداكلااااضااأنالناأوإ اسةلتعلاراسةات  ل د  
عغ ددددداباي  دددددإاسةاشدددددعياادالدددددا اعادددددل  اشدددددتعإاساللسإ اا سرو  ددددد اسةللإىددددد   اع دددددتع  اسةل ددددداه 

عسةلت لانا اةلىد عة  اا دا اات د  اسةفادا  اع قد اسةا لاد سراسةللإىد   اعغ داباسةلت لداناسةلا دإإ ا
يدل اعسةإىعباسةلا إإاي لا تدناسةفا دار اعيدل اا وادااعة سل د اسةات د   اعيدل اع دعلالت لدار اعا

 اع ت عاسة اقإاتةناعةتاغ ابالولأاسةثعسباعسةتقاباعافش اسةفىالاع علاللسإناما  ا اةفا ار
عسةإشددددع اعسر لدددداراسةى اىدددد  اعساللا ددددال  اسةلىددددالإ  اعسةددددتلااددددتللاوددددلعإ اعةددددتاعهلددددالاسرو  دددد ا
سةللإىددد   اعيدددل ااإل للدددااعسةت ددد اعضدددتااسالهالدددا اولددداالدددنالوددد اسةقدددا لاناعسةلىددد عةاناي الدددا ا

 تكناتةناد ايل االا  اسة عاسةل اىباعسة اتباة فا ار اعسةتلا لكد لنالدنالعس د  اسةات د  اعي
العناس ق اياأعااىإب 

 سةشدددإي  ا(اع5440 سةشدددلاإل اعاافدددااهدددت اسة اا ددد الددد الددداااع ددد راعة ددد الإسىددد اكددد الن
(ا0220ع سةقددددددعث  اا(0225 اسةت ىددددددا   (اع0222ع هاشدددددد  ا(ا5446  ال ددددددإاق سةع(ا5441

عسةادد اأ لددإراأناسرىدد اباسةات  ل دد اعسةات دد  اا(0250 سةشدداتة  اعا(0220نمددإعن اع سةقددعث اعا
سةلما  اه اسرلع ااأثاإ ساد اال  اسةاقا اسةفا ارا اةات    اإغ اع دعلالتعلداراأمدإ اس الاي د ا

 عثقاد  اعسلا ال   

 :رابعالفرعي الاإلجابة عن السؤال  (1
ادد اعلعس د ا اسةتدا ا اةات   اسةفا اراسةاقا العنااعلاقاسةا ا   "الاه اسةلتعلاراسة غإسد  عاااا
ا (1كا راسة اا  اكلااد اسة لعلاإل  سةلقعير"اعاالقاد  
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الجغرافية المعوقات مجال في العينة أفراد ًلستجابات المعيارية واًلنحرافات الحسابية المتوسطات (7)رقم  جدول

الرتبة
االنحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي
نص الفقرة

رقم 

الفقرة

8 .713 2.06 البيئة الريفية الجبلية ال تحض على التعليم 1

10 .668 1.85 الحرارة العالية لها أثرها السلبي على تعليم الفتاة 2

11  3 الحرارة تعقد البقاء في الصفوف بالقيود االجتماعية المفروضة 1.82 650.

 4 المدرسة نتيجة بعدها الحرارة تمنع الفتيات من الذهاب إلى  1.88 684. 9

7 .701 2.61 الرياح الموسمية لها أثرها النفسي على الفتيات  5

5  6 التناثر السكاني يجعل بناء مدارس كافية باهض الثمن 2.72 541.

1 .415 2.85 بعد المنازل عن المدرسة القائمة 7

4 .466 2.79 عدم وجود مواصالت بين المنزل والمدرسة 8

2 .434 2.82
المخاااطر المحتملااة علااى الفتيااات الناتجااة عاان طااول المسااافة بااين 

 المدرسة والمنزل
9

6 .658 2.67 توقيت الدراسة غير مناسب للبيئة الجبلية  10

3 .501 2.80 تنقل األسر من مكان إلى أخر بحثا عن المعيشة  11

.285  بشكل عامالمتوسط العام للمعوقات الجغرافية  2.44

اسةاقدددا العناااقدددعللتعلدددارا غإسد ددد االثددد ادقدددإسراع دددعلاىددد  ا(ا1 دددلعلاإلددد ا ظالدددناسة  قددداااا
ددااةاقددلاإسراأدددإسلاسةتا دد  اهدد االقاد دد اددد ا دداةات   اسةفا ددار ايددناسةل ددا لا تددل(ا"1 اسةفقددإ اسةلقعيددراعدق 
اإىدد سةللاودداناسةلىدداد ا ددعلايدناسة اا دد اسةفا دداراي ددتاسةلقال د اسةلمددا إ(ا"4 اعسةفقددإ ا"سةقا لدد اسةللإىد 
اع ددعلايددل (ا"1 اعسةفقددإ ا "سةلت شدد ايددنا قثدداانمددإعةددتاالكددانالددناسرىددإاا قدد (ا"55  اعسةفقددإ "عسةل دد ل

 ا"سةدثلنا داهناكاد د الدلسإناو ا اا ت اسةىكا  اسةا اثإ(ا"6 اعسةفقإ ا "عسةللإى اسةل  لاوانالعس  ر
اسة فىد اهاأثإااةلااسةلعىل  اسةإيات(ا"1 اعسةفقإ ا "سة و   اة وا  ال اىباغاإاسةلإسى ااعلار(ا"52 اعسةفقإ 
هددد ااقددد اضدددلناسةلدددل ا(اعا2.61 عا(ا2.85 اسةقىددداو  اوددداناهاقادددإااإسعقدددرالاعىددد االا"سةفا ددداراي دددت

ااعبلالة اةف   العسدا ا(3 – 2.34)

االلااىوااااواناأنالناأوإ اسةلتعلاراسة غإسد  ااأثاإ ساي تاسةاقا اسةفا ارا اةات   اد اسةلقعيدر
سةلمددا إاسةلقال ددد اي ددتاسةفا دداراسة اا دد ايدددنا ددعلاسةلىدداد اوددداناةللإىددد اسةقا لدد  اعا تددلاسةل ددا لايددناس
عُ تددد  اتةدددناعةدددتاأنالت ددد اسةلدددلسإناسةقا لددد ا تادددل ايدددناسةل دددا لاسةقا لددد  اكلددددااأناسةللإىددد اعسةل ددد ل ا

سةل ا ااسةللإعى ال ا اا و   اعيإ  اعتسرااشاراىكا  اكواإ اعد اتةنا ل  الناسرم اإاسةا اللا
سةفا اراد اأث ا اتهاولناعيعلالنالناسةللسإن اعلناألث  اتةناسةقاعس داراسةلفاإىد اعسة عسقدااا ابا

سةا اللااع لاد الث اهت اسةل ا ااغاإاسةلأهعة ا اةىكان اعسال  اللاراسة و  د اما د ادد اأث دا العسىد ا
ضاد اعةتاتةنااعلاراسةلإسى اغاإال اىباة وا  اسةإيف د  ادأغ دباسرددإس لالشدغعةعنا اة إسيد اسرل اإ اعس 
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كع  العى األ اإ اع كع عساد األناسةقا  اعةتايل اسةفا دارادد اسةققد اعسةل د لا ىدوباضداااسةتد شا
اعسةقاة اساللا ال  اسةلالهعإ اةل اأغ باىكاناسةل ا ااسةإيف   

اسةاددد اأ إيدددرادددد ال دددا ااىددداق   ا(0250  شددداتة اعاما دددااهدددت اسة اا ددد الددد الإسىددد 
اسةلتعلدداراسال الاي دد الددنااقددلاإاأي ددتاي ددتاسة غإسد دد اقددا راأناسةلتعلددارعاع دد راعةددتا
داإافدايالإ داراا اسةىداق    سةوا د اسة و  د ايدناسةوا دسمدا  اعةدتاةدناتا اع ت ااعساللا ال  ه

سةاقدا ا العىل  اد اسةل ا ااسةىاق   ااتثإاولإ  اأ ودإاددةتاساعسةإ ع  اعشل اسةإياسةقإسإ 
 وا  اسة و    اسةدأثاإهااوا اعلعس  ا القاإ اسةفا ارا اةات   

السؤال الخامس: عن اإلجابة (2
هل توجد فروق ذات دًللة إحصيائية بيين "اعةإل ا  اي تاسةىتسلاسةمالناسةتلا   

آراء أفيييراد العينييية تعيييزت لمتغييييرات الدراسييية) الجييينس، والحالييية اًلجتماعيييية، والمؤهيييل، 
دكا دراسة ادا  اكلدااهد العضدق ادقلاسىامل اسة اقإاسما اإا ر(اعسما داإا  (ااوالمديرية"
اسآلا  ا اة لسعلا

:الفروق تبعاا لمتغير الجنس -أ
لمتغير الجنس اعبعينة تالنتائج اختبار ت لمعرفة الفروق بين آراء أفراد ( 8جدول رقم )

الداللة 

اللفظية

مستو

ى 

الداللة

درجة 

الحرية

القيمة 

التائية

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

عدد 

اداألفر
الجنس  المتغير

دالة
.009 198 2.648

.30441 2.7635 101 ذكر
المعوقات االجتماعية

.37787 2.6352 99 انثى

دالة .012 
198 2.521

.29702 2.6994 101 ذكر
المعوقات االقتصادية

.34850 2.5840 99 انثى

دالة  ذكر 101 2.8452 18709. 4.023 198 000.
يميةالمعوقات التعل

.33080 2.6927 99 انثى

عير دالة  ذكر 101 2.4635 25825. 1.088 198 278.
المعوقات الجغرافية

.31025 2.4197 99 انثى

دالة  ذكر 101 2.6929 21139. 3.037 198 003.
الكلي

.29488 2.5829 99 انثى

سةلتعلداراسال الاي د اقدعلااا د تسةأددإسلالاددإع السةد اعق دا   ااودانانإس اعاع دا(1 اوانالناسة لعل
 دد اةاسةلقىددع  اسةلالةدد ال لدد اكا دراقاددإة دداةااسةددتكعإ اااتدد  اةلاغاددإاسة د ن اعساللا دال  اعسةات  ل دد 

الىددداع االدددناهددد األددد ي دددتاسةادددعسة  اعاا  (000. )(012. (ا009. هددد لدددناسةل ددداالراسةث ثددد اال دددال
الاا ادد اقدان شدك ايدا كتةنا اةلث ا اة ى  اة ل االراعاا الى ق ااسةلقلل(اسةلت ع   سةلالة 
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قادإاكا درال لد ااهل الاسةلتعلاراسة غإسد د ااتد  اةلاغادإاسة د ناع لادإع اتسرالالة اعق ا   اد ا
ا(اعه اأي تالنالىاع اسةلالة  سةلت ع  (اسةلقللالى ق ا 278. اسةلقىع  اةلتساسةل الا لالةسة

:جتماعيةالفروق تبعاا لمتغير الحالة اًل -ب
نتائج اختبار ت لمعرفة الفروق بين آراء أفراد العينة تبعا لمتغير الحالة االجتماعية( 9جدول رقم )

الداللة 

اللفظية

مستوى 

الداللة

درجة 

الحرية

القيمة 

التائية

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

عدد 

األفراد

الحالة 

االجتماعية

المتغير

غير 

دالة
.093 198 1.687

.34097 2.7130 182 متزوج المعوقات 

39845.االجتماعية 2.5686 18 عازب

غير 

دالة

.333
198 .971

.32225 2.6494 182 متزوج المعوقات 

38292.االقتصادية 2.5707 18 عازب

غير 

دالة

.144 198 1.466 .26853 2.7788 182 متزوج المعوقات 

35737.التعليمية 2.6784 18 عازب

غير 

دالة

.785 198 .273 .28535 2.4436 182 متزوج المعوقات 

29251.الجغرافية 2.4242 18 عازب

غير 

دالة

.185 198 1.329 .25879 2.6462 182 متزوج
الكلي

.28216 2.5605 18 عازب

سةلتعلاراد اقعلاتا  اةسيل اع علادإع السة اعق ا   ااوانانإس اأدإسلا (1 لعلاإل ا اوانالناسة
اسةلالةددد ال لدد اكا ددراقاددإا سال الاي دد اسةقاةدد اتدد  اةلاغاددإارا شددك ايددا اعسةل دداالإبتدد اسرارل دداالسة

 ا الى ق ااسةلقللاسة  إلا(اسةلت ع   سةلالة الىاع االناسةلقىع  اأي ت
:المؤهل رالفروق تبعاا لمتغي -جي

المؤهل لمتغير بعاأفراد العينة تآراء  نتباين لمعرفة الفروق بينتائج اختبار تحليل ال (11جدول رقم )
الداللة 

اللفظية

مستوى 

الداللة

القيمة 

الفائية

متوسط 

المربعات

درجة 

الحرية

مجموع 

المربعات

مصدر التباين  المتغير

غير دالة
.348 1.121

.135 4 .541 بين المجموعات
المعوقات 

االجتماعية
.121 195 23.542 داخل المجموعات

199 24.083 الكلي

غير دال
.719 .523

.057 4 .227 بين المجموعات
المعوقات 

االقتصادية
.109 195 21.163 داخل المجموعات

199 21.390 الكلي

غير دال
.276 1.287

.099 4 .396 بين المجموعات
المعوقات 

التعليمية
.077 195 14.992 خل المجموعاتدا

199 15.387 الكلي

ةدال
.026 2.829

.222 4 .888 بين المجموعات
المعوقات 

الجغرافية
.079 195 15.311 داخل المجموعات

199 16.199 الكلي

غير دال

.186 1.562

.106 4 .422 بين المجموعات

068.الكلي 195 13.173 داخل المجموعات

199 13.595 الكلي
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تا دد اددد ال ددالاسةيددل اع ددعلادددإع السةدد اعق ددا   ااوددانانإس اأدددإسلا (52 ددلعلاإلدد ا ااوددانالددناسة
(ا191  اسةل ددالاةلددتساسةلقىددع  اسةلالةدد ال لدد اكا ددراقاددإا  هددتاسةلاسةلتعلداراسال الاي دد ااتدد  اةلاغاددإ

كدددتةنا اةلثددد ا اة ىددد  اة ق ددد اعاا الىددد ق ااسةلقدددلل(اسةلت ع ددد  سةلالةددد الىددداع االدددناعهددد اأي دددت
دقدلااوداناع دعلاددإع اتسراا ل التد الايدلسال دالاسةلتعلداراسة غإسد د ا شك ايدا سةل االراعسةل االرا

لالة اعق ا   اد ال الاسةلتعلاراسة غإسد  اات  اةلاغاإاسةلته اقاإاكا دراسةق لد اسةفا  د اسةلقىدع  ا
ا لى قااعسةلقللاسة  إلا(اةلت ع  س سةلالة الىاع االنا(اعه األ 206ةلتساسةل الاه ا  

عةلتإد اسا اهداراسةفدإع اسالق دا   ادد ال دالاسةلتعلداراسة غإسد د اسةاد ااقدعلالعناات د  اسةفادا ا
ددااةلاغاددإاسةلتهدد الددا اسة اقددإا اىدداملس اسما دداإال ددراىدد اة لقاإ دداراسة تل دد اعكا ددراسة اددا  اكلددااددد ا ا ت 

ااسآلا سة لعلا
 المؤهل نتائج اختبار دنت سي لمعرفة اتجاه الفروق تبعا لمتغير (11)قمر  جدول

 متوسط االختالفات
 

المتوسط 

 الحسابي
 العدد

 

 المؤهل
 

 المتغير
 ثانوية دبلوم عام دبلوم جامعي بكالوريوس ماجستير

 ثانوية 35 2.5688 - 14575 10602. 16634.* -04481.-

المعوقات 

 الجغرافية

 دبلوم عام 26 2.4231 - - -03973.- 02058. -19056.-

 دبلوم جامعي 11 2.4628 - - - 06032. -15083.-

 بكالوريوس 124 2.4025 - - - - -21114.-

 ماجستير 4 2.6136 - - - - -

 (%1411*تعني أن القيمة دالة عند مستوت)

ثا ع د اعسة كداةعإيعناقادإاأناسةفدإع اتسراسةلالةد اكا دراوداناقل د اسةا(55 لعلاإل ا ااوانالناسة
أي ددتالددناقل دد اسة كدداةعإيعناعتةددنا ىددوباعلإس لدد ااسة غإسد دد اكا ددراا ددعإسراقل دد اسةثا ع دد اة لتعلددار

ددددااة  ددددإع ا ة لتعلدددداراسةادددد اقاةددددراوادددد ل اعبدددداناس لددددالالإسىددددال اسة الت دددد الدددداا ت دددد اأ لدددد اأ ثددددإااقىى 
ا عسةلتعلارالناغاإه الناقل  اسةلته راسةت  ا

  :لمتغير المديرية الفروق تبعاا -د
 المديرية لمتغيرتبعا نتائج اختبار تحليل التباين لمعرفة الفروق بين آراء أفراد العينة  (12جدول رقم )

الدًللة 
 اللفظية

مستوت 
 الدًللة

 

القيمة 
 الفائية

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 

 مصدر التباين
 

 المتغير

السة 
.000 
 

17.779 
 

اواناسةل لعيار 3.68 2 1.841
سةلتعلارا
 سال الاي  

ا197 104. ا20.40 السم اسةل لعيار
ا199  ا24.08 اسة   

السة 
.000 
 

25.919 
 

ا4.45 2 2.228 اواناسةل لعيار سةلتعلارا
ا16.93 197 086.اساللا ال   السم اسةل لعيار
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ا21.39 199  اسة   

السة 
.000 
 

25.227 
 

اناسةل لعياروا 3.137 2 1.569
سةلتعلارا
 سةات  ل  

ا12.25 197 062. السم اسةل لعيار
ا15.38 199  اسة   

السة 
.000 
 

18.441 
 

ا2.55 2 1.277 اواناسةل لعيار
سةلتعلارا
ا13.64 197 069. سة غإسد   السم اسةل لعيار

ا16.19 199  اسة   

السة  .000 29.941 
ا3.16 2 1.585 اواناسةل لعيار

ا10.42 197 053.اسة    السم اسةل لعيار
ا13.59 199  اسة   

تا  اد ال دالاسةلتعلداراسةلادإع السة اعق ا   ااوانانإس اأدإسلاعاع ا(50 لعلاإل ا لناسةا  قظ
عهدد ا(ا222  هدد اسةل ددالاةلددتساسةلقىددع  اسةلالةدد ال لدد اكا ددراقاددإاسال الاي دد ااتدد  اةلاغاددإاسةللاإيدد  

عكددتةنا اةلثدد ا اة ىدد  اة ق دد اا الىدد ق ااعسةلقددللاسة  ددإلا(اسةلت ع دد  لالةدد سةالىدداع االددناألدد 
ال الت ااع لادإع اتسرالالة اعق ا     شك ايا ااسةل االراعسةل االر

عةلتإد اسا اهاراسةفإع اسالق ا   الا اسة اقإا اىداملس اسما داإال دراىد اة لقاإ داراسة تل د ا
ااكاآلا عكا راسة اا  ا

 المديرية دنت سي  لمعرفة اتجاه الفروق تبعا لمتغير نتائج اختبار (13رقم )جدول 
المتوسمممممممممط  متوسط االختالفات

 الحسابي

 المتغير المديرية العدد

 الرجم المحويت شبام
 الرجم 60 2.8471 - 32437.* 09580.*

المعوقاااااااااااات 

 االجتماعية
 المحويت 70 2.5227 - - -22857.-*

 شبام 70 2.7513 - - -

 الرجم 60 2.7455 - 30649.* -01169.-
المعوقاااااااااااات 

 االقتصادية
 المحويت 70 2.4390 - - -31818.-*

 شبام 70 2.7571 - - -

 الرجم 60 2.8535 - 25426.* -01491.-
المعوقاااااااااااات 

 التعليمية
 المحويت 70 2.5992 - - -26917.-*

 شبام 70 2.8684 - - -
 الرجم 60 2.4394 - 13160.* -13853.-*

المعوقاااااااااااات 

 الجغرافية
 المحويت 70 2.3078 - - -27013.-*

 شبام 70 2.5779 - - -

 الرجم 60 2.7214 - 25418.* -01733.-

 المحويت 70 2.4672 - - -27151.-* الكلي

 شبام 70 2.7387 - - -

 (%1411*تعني أن القيمة دالة عند مستوت)
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اةفدددإع اتسراسةلالةددد اكا دددراوددداناللاإيددد اسةدددإ  الدددنا لددد اعبدددانأناسا(51 دددلعلاإلددد ا ااودددانالدددناسة
سةلقعيراعش ا النا ل اأمإ اعة اةااللاإي اسةإ   اعكتةناواناسةلقعيراعش ا اة اةااللاإي اش ا ا

قاإاكا راسةإ  اهد اا د ال الاسةلتعلاراسال الاي  اكلااهعاعسضاالنام لاسةلاعى اراسةقىاو  
ع تددد عاسة اقدددإاسةىدددوباعةدددتاأناللاإيددد اسةلقعيدددراهددد اعسلتددد ادددد اا يدددرثددد اسةلقعاا عي الدددااشددد ا ا سري دددت

اددأثاإاعهددتسا ت دد اأناا سةلددلاإياراسرمددإ اددد اسرإيددا اقدد اوا لددااا-ألاددد اسةللا دد -يا ددل اسةلقاد دد ا
اد اسةللا   ا  ال لعاسةلتعلاراسال الاي  اد اسةإيااأ

ش ا اد ا ل د اسةل داالرالايدلساعكتةنا اةلث ا اة ى  اة ق  اسةل االرادإناسةفإع اة اةااللاإي ا
ش ا اغاإالسة ادد اسةل داالراعاسةإ  ااا سةل الاسرعلا سةلتعلاراسال الاي  (اكلااأناسةفإع اواناللاإي

علنام لاسةتإناسةىاواا ىا ا اأناسةوا داراسةإيف د ا ا ساللا ال  اعسةات  ل  (اعلسة اد ا ق  اسةل االر
 ضإي  سةللا  ( أ ثإاعيال اةات   اسةفاا الناسةوا  اسةق

 ملخص النتائج والتوصيات والمقترحاتا: خامسا 
 :ملخص النتائج أ(

ااع  راسةلإسى اعةتال لعي الناسة اا  اأهللاا
يدددللالدددناسةلتعلدددارااسةلقعيدددرالقاد ددد دددد ااعلعس ددد ا اسةفادددا ا ددداةات   اسةتدددا سةاقدددا ا قدددااألدددا ا -5

 سةات  ل   اعسال الاي   اعساللا ال   اعسة غإسد   
غ ددداباسةلإسددددااسة دددق  ادددد اعلدددناأوإ هددداااعةدددت اإا ددد اسرلةسعلددداراسةات  ل ددد اي دددتاقدددا راسةلت -0

غ دداباسة دد  اودداناسةللإىدد اعسةل الدد  اعاددإللاسرو  دد ا اعاعناع ددلراسةلددلسإن اعيددل ا دد قاالا
عغ ددداباي  دددإاسةاشدددعياادالدددا اعادددل  اشدددتعإاساللسإ اعسةلت لددداناا سةللإىددد   اع دددتع  اسةل ددداه 
ات د  اسةفادا  اع قد اسةا لاد سراسةللإىد   اعغ داباسةلت لداناسةلا دإإ ا اةلى عة  اسةات  ل  اا ا ا

 عيل اع علالت لار اعيل اع علاللسإناما  ا اةفا ار 
ل دد اسةددعي اسةل التدد ا أهل دد ااعلددناأوإ هددااا سةلإا دد اسةثا  دد اددد راسةلتعلدداراسال الاي دد اع ددا  -1

ا اراد اأث ا اسةلإسى  اعسةلشا  اة فاه سريل الاا ت التاإض اسةات   اسةلما   اعاةفاا  اعاسات   ا
سالياقدالا كفا د الدناسةات د   اعاالايلالاسةل  ة د  اعاقود ااىدإبىإ اة فاا اد اسرىإي  اعقا  اسرسر

  سرلعإاعة ا أال  اوانافش اسرسة عسجاسةل كإ اعاعااععدا اأقلاسالوعين سةقإس  اعسة اا   االاات  ل
عكددانالددناأوإ هدداااسإافدداياا دداةاااسةلت شدد  اااةثدد  ق ددراسةلتعلدداراساللا ددال  اددد اسةلإا دد اسةثعا -9

لعس د راسةىدإ اي دتاادعداإاأ دعإاعىاااسةلات لار اعيل الدلإ اسرأسإافايالىاع اسة  اة اد اعا
لا   دددداراسةلإسىدددد  اعل دددد ادددددإ ااع اددددااسةفا دددداراددددد اسةإيددددا اعغ دددداباسة ددددلع اساللا ددددال  اعا

اا  ددباشددلال  اعقا دد اسرهدد اةتلدد اة ل اققددار اع و تدد اسةتلدد اددد اسةواددراعسةققدد اعسةل إيدد االا
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يلددالا دد ا يددال اسةددلم  اعإغ دد اسةفا دداراددد اسةتلدد  اعاتدداإناأعلدداراسةلإسىدد الدد اسرأسةفاددا الددنا
 سةل  ة  اسةل ا  ا اةفا ار 

أوإ هددااا تددلاسةل ددا لايددناالددنعكدداناعسرماددإ  ا ددا راسةلتعلدداراسة غإسد دد اددد اسةلإا دد اسةإس تدد اعا -1
ل ددد اي دددتاسةفا ددداراسة اا ددد ايدددنا دددعلاسةلىددداد اوددداناسةللإىددد اسةلمدددا إاسةلقاسةللإىددد اسةقا لددد  اعا
مإا قثاايناسةلت ش  اعيل اع علالعس  راواناسةل  لانىإالنالكاناعةتاعسةل  ل اعا ق اسر

اعلادددراسةلإسىددد اغادددإا اعاسةا ددداثإاسةىدددكا  اا تددد او دددا الدددلسإناكاد ددد ا ددداهناسةدددثلن اعاعسةللإىددد 
  ل اىباة وا  اسة و   

وانانإس اأدإسلاسةتا د اا دا التعلداراسةاقدا اسةفادا ا داةات   اوداناللاإيد ااا لسة اسق ا ااع لادإع ا -6
سةإ  النا ل اعباناسةلقعيراعش ا النا ل اأمإ اة اةااللاإي اسةدإ  ادد ال دالاسةلتعلدارا

 ق دد اسةل دداالرادددإناددد اعا اثدد اسةلقعيددرا  الددااشدد ا اعاا كا ددراسةددإ  اهدد اسري ددت اعاسال الاي دد 
ا اد ا ل  اسةل االرالايلسال الاسةلتعلاراسال الاي   اسةفإع اة اةااللاإي اش ا

سةلتعلددداراسال الاي ددد اعساللا دددال  اارتا ددد ادددد ال ددداالسةددددإسلاأودددانااااع دددلاددددإع السةددد اسق دددا   -1
 كعإ تسةاة اةااعسةات  ل   اُات  اةلاغاإاسة  ن

 اي   سةقاة اسال العاسةلته الات  اةلاغاإاااواناأدإسلاسةتا  ااالااع لادإع السة اسق ا   -1

:التوصيات ب(
اة اقإا اآلا ااع  اسد اضع اسة اا  اعسالىا اا اراسةىا ق ا -5
 سةاعي  ا أهل  اات   اسةفا ارالا   ا اعس الاي  ا ا لشاإك اأدإسلاسةل ال اسةإيف اأ فىل   -0
عيلسلاوإسل ااعي  ااىاه ادد اكىدإاقدل اسة  دإاساللا دال  اة ات د   اةلقاعةد اددناسإا داااسةات د  ا -1

 سةع  ف  اع ق لا إ اسر  اإا قعاسةتعس لاسال الاي  الناات   اسةفاا  ي تا اةق علا
سةقإ اي تا شإاسةتعس لاسال الاي  الناات   اسةفاا اعسةاإعي اةلا ايوإاعىا  اسري  اسةلإ   ا -9

 عسةلىلعي اعسةلقإع   اما  اد ال  ااعدإاسةع ا ااد اسةل ا ااسةإيف   
 لدددلسإناسةات ددد  اسةتدددا  اعا واددداا  دددا اسةدددلي اسةلشدددإعاادددد اقدددعسد اة فا ددداراسةل اققدددارااادددعداإ -1

سرإيدددا اة    ددد اعما ددد اسةفا دددار اععضددد انة ددد ادتاةددد االكدددنادددد اع دددعلاسةدددلي اعةدددتاسةفا دددارا
ا  عة ناأىل ا اعقاتاالااا اسىاغ لاسةلي اد اغاإاسةلم  اة  سةل اققارا اةللسإنادت  

 ع  اسةتال  اعلناث الىايلهناي تاسةاأها  ااعداإاع ا ااة فا اراسة ا اق  ناي تاشلال اسةثا  -6
ا واددداالودددلأاعة سل ددد اسةات ددد   اعاعي ددد اأددددإسلاسةل الددد ا اةىدددناسةقدددا ع  اة ةاقدددا ا ددداةات   اعسامددداتا -1

 س إس سرالناشأ لاالىايل اسآل ا اي تاسإىالاو اال اعةتاسةللسإن 
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االفاداتاسةات د   اداةفادا اسالهالا ا اةفا دارادد اسةىدا اسةف دعلاسرعةدتالدناسةات د  اسرىاىد  ار لد -1
سةادد اا ل لدداا لىدداع اضددتااااشددتإا اةم دد الددنا فىددلا اع تددل ا ددلع اسةات دد   اعسةددتهاباعةددتا

 يل العس   اسةات    اأعايل اسالةاقا اوااا ا اعلناث سةللسإن ا
لقاعةدد اد دد اسةىددا اسةف ددعلاسرعةددتايددنا ق دد اسةف ددعلاسةلإسىدد   اعتاأناسة   دد ا ددغاإلاسةىددنا -4

 اعإغ ددد  اددددد اسةات ددد   اعسمددددا  ل ا اةف دددعلاسرمددددإ اسةاددد ا كثددددإادالدددااسةاىدددداباأ ثدددإاس ضدددد ا  ا
عسةفعضددتاةدد اسرثددإاسةىدد و اي ددتالىدداعسه  اعسةددتلاا ددا اي دد اضددتااسةلىدداع اسةات  لدد  اعسةقا ددلا

 عةتاسةاق ا الناأهل  اسةات    اعةتسااإك  
عإىالاو اال اعةالا اع شا اللسإناما  ا اةفا ار اعاعداإالت لاراةاش   اأعة ا اسرلعإاي ت -52
ةلتاة د الشدك  اسةاشداراسةىدكا  ادد اعتةدناسالما اإاسةى   اة لدا ناسةل اىد  اةلعسلد اسةلدلسإن ا -55

  هاسرإيا اي لااشاال
 ام   اداإسراأعاد علاة فا اراةلتاة  الشك  اسالما ااد اسةللسإناسةقا ل   -50

:المقترحات جي(
اا أا ة    ا قاإتاسة اقإالاا تلايإناسىا اا اراسةلإسى  اعسةاع  اراتسراس

ع إس الإسى اللاث   اات تاوعض اسةق علاسةل اى  اة قلالنالتعلاراسةاقا اسةفا ارا اةلدلسإن ا -5
 سرمإ  اارد اسةللاإي

ع ددإس الإسىدد الكثفدد اة شدداايعسلدد ااددل  اسةددلعإاسةاإبددعلاة لددلسإناددد العس لدد الشددا  اسةل الدد ا -0
 سةإيف اد اسة للعإي اسة ل    

 لع اد  اسةىا اسةف علاسرعةتالنالإق  اسةات   اسرىاى اد الدلسنالىداق   اع إس الإسى ا -1
 ينا ق  اسةف علاد اللسإناسةات   اسةتا  

 دراسة تقويمية لدور منظمة اليونيسيف، في مواجهة مشكلة تعليم الفتاة في محافظة المحويت.ع إس ا -4
    اد العس ل الشدا  اات د  اع إس الإسى اقعلالعإال اةناسآل ا  اعسرللار اعسةل اةناسةلق -1

 سةفاا اد ا لقاد  اسةلقعير 
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قائمة المراجع
( اسةاإب  اسنى ل   السإاسةفكإ اسةقاهإ  5416سنوإسش  القللاي    ا   5
 ( اات   اسةلإأ اد اسةع ناسةتإب  ال   اسةاإب  اسةقلاث  اسةى  اسةإس ت  ا5411عىلايا  اىتالام ا اعىلايا  ا   0

 01-1 ا  اأوإي 55سةتللا
ه( اق   اسالعة ا اع  قاراسر ف ا د السإاسة ااباسةتإب  اواإعر 5921ونايولهللا  سر ولا   اأوعا ت  اسقللا  1
( اع  تاسةات   اعا عإ اد اسة لن الكا  ا الت ا  تا  ا  تا  0229سرغوإل اولإاىتال ا   9
سةإيان اأ ال ل  ا ااااسةتإب  اة ت ع اسرل    ه( اسةلإشلاعةتاكاا  اسةإىا  اسة الت   ا5954سةولسا   ات اب ا   1
( التشإسراسةات   اد اسة للعإي اسة ل    ا  تا  0251سة لا اسةلإك لاةإلق ا  ا   6
 الىاإ ااقلاإاسةات   اد اسة لناقاتاسةعلراسةإسهن ا  تا  السإاسةشعكا   (0221سةقاج اأقللاي      1
ا   1 القلل  اعوإسه   اا5444سةقعث   ااشم  اعسل  الإك ا(  ا قإاغاإال شعإ  اسة  ال   اسةات    اد  اسةلإأ  ت   

سة قعإاعسةا عيإاسةاإبعل ا  تا  
ا   4 القلل  اعوإسه   ا"0220سةقعث   اعب"(  اسةتلانالقاد   اسرىاى ا للاإي  اسةات     اأى اباسةاىإباد الإق  

 60-14 اسةى  اسةثال   ا ا56اسةاإبع   الإك اسةلإسىاراعسة قعإاسةاإبع   ا  تا  اسةتللعسةلإسىارال   اسة قعإا
( اسةاىإباد اسةات   اسةتا  اسةل  ل اسةتإب  اة اإب  اعسةثقاد اعسةت ع  اسةلا  اسةتال ا5411مفا   القللااعداا ا  52

ةش عناسةل ا   اسةقاهإ  
 ا( ا اهإ ااىإباسة اة ارالناسةات   اسرىاى  الإسى اقاة األا  اسةتا ل 0221سةلسة  ايولسةى  القلل ا   55

لإك اسةلسة اة ا عيإاسةا لعل ا  تا  
سةققع اسةات  ل  اة لإأ اسةلى ل الناعسل اسةقإنناعسةى   السإاسة شإاة  التار اسةقاهإ  ( ا0221سةىاةعن ال تاي   ا   50
ا   51 ايفا القلل  اسةل  لا0220ىتال  اسةتإب    اسةاإب   الىاقو  ال    اعسةات    اسةات    اد  اسةلإأ  اقا اكفاة   ) 

 561ا-591لنا ا01تللاسةثالن اسة
م(، موقف اإلسالم من تعليم المرأة، الندوة الخاصة بأئمة وخطباء المساجد، صنعاء.1117عبدهللا محمد، ) اى ل  .14
.1(، التربية في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرون، ط2112السنبل، عبدالعزيز عبدهللا، ) .11
الا لا اةا ا  56 اهعا0259سةى اغ   اوانالا اسة للعإي ا ر ا  اسة ل     اسةفاا  اات    اا باأنا كعن  لع علاعلا

لاإن/انتسإ ا6سةمل ن ا
هي، الجامع الصغير في أحاديث البصير النذير، دار الكتب العلمية، بيروت.1377عبدالرحمن، السيوطي، جالل الدين  .17
ةتإب  اسةقاهإ    اي  اس الاياسةاإب  اسةلتا إ السإاسةفكإاس0220سةشماو  اي  اسةىالالقلل ا  51
 www.saaid.net ( ا اهإ اسةإيبالناسنى  اعققع اسةلإأ  ا0221سةشإلاعل اسقللالقلل ا   54
ا ادتا ( اسةعض اسةات  ل اة فاا اد اسة لناات ي اات   اسةو اراةاققااا0221سةشإل  اإتعد اقىنهاعنمإعن ا   02

إب  اعسةات   ا اةاتاعنال ال  ل اسةاع  ىاااعألإس ال ا  اسوناسة لن اأغى ن ا  تا  سةفإ  الإسى اع سإ اسةا
ا   05 اعنمإعن  اسةشلاإل القلل اسةإياا5440سةشلاإل  اد  اسالوالس   اسةات    اد  اسةو ار اسةاقا  اال   اأى اب  ) 

 ا  تا  5سة ل   الإك اسة قعإاعسةا عإاسةاإبعلا اةاتاعنال ال  ل اسةاع  ىاا اا
سةتعسل اسةل الت  اسةلتل  اعةتاسةاىإبالناسةات   اسرىاى ا لقاد  ا  تا  اا( 0259داا القلل ا   ت ا  00

إىاة الا ىااإ الى اأ علاسةاإب   اك   اسةاإب   ا الت ا  تا  
اسة وإس   اى  لاناوناأقللاوناأاعب اسةلت  اسة واإ اسةلعىعي اسةتإب  اسةتاةل    01

http://www.mawsoah.net,Global Arabic Encyclopediaا

http://www.saaid.net/


 8102يناير  – األول عددال -األول المجلد مجلة جامعة الجزيرة 

 

    44 

 د/ طاهر محمد عمر األهدل                         ويتالمح محافظة في العام بالتعليم الفتيات التحاق معوقات

يولسة إي  ادتسل الضا ااسةلإأ اد اسةلتالإسراسةلعة   الإسى ا قل  اد اضع اسنى   اإىاة الكاعإس اغاإال شعإ  ا  09
  www.dorar.netك   اسةشإيت  ا الت القللاوناىتعلاسنى ل  اسةىتعل   ا

اسىاملس اسةاق ا اسةتال  اكأى عباعق ا  اد ااقلالاسةتعسل اسةلى عة اينا اهإ االقللالفإتا اةاسةت ىا     01
سةاىإبالناسةات   اسرىاى ا اة للعإي اسة ل    لإسى اا و ق  اي تايا  النالقاد  اات ( ك   اسةا اإ  ا الت ا

   ااا0225  تا  

 ، القاهرة،  دار الوفاء للنشر.SPSSنات باستخدام تعلم بنفسك التحليل اإلحصائية للبيا ( ا0222غ    اأقللهاعنمإعن ا  .22

( اسةاىإباد اسةللإى اسرىاى  اد القاد  ا تل اعي لالااوم ا  اسةل ال ا0221لقعسن القللالاى  ا   01
 عأ ش ا  اإىاة الا ىااإ الى اأ علاسةاإب   اك   اسةاإب   ا الت ا  تا  

ةاإب  ا قعاات   اسةلإأ اد اسةل ال اسة ل   ال   اسة قعإا ( اسا اهارا    اك   اس5441سةفق   اعها  اغاةب ا   01
  51عسةلإسىاراسةاإبع   اسةى  اسةمالى  اسةتللا

ا   04 ايول   اع  ا  اسالىاإساا    ا0221لاى   اة لإسىار اسةتإب  اسةلإك  اسة ل     اسة للعإي  اد  اسةفاا  اات     ) 
  اأغى ن 01ى ى  الإسىاراك اشلإين اسةتللا

 .الفتاة اليمنية، كلية اآلداب، جامعة صنعاء اتجاهات أولياء األمور حول تعليم(،1112الكريم،)لاسةقإل   الا ل ايو .31

ا   15 اعنمإعن  اىاة  اا و قاراي تا0222سةقق ا    ا ل  اسةى عك   اسةت ع  اسة قإاد  ال ل   ) spssاسةإيان ا  
اسةل ا  اسةع    اسةقلاث  

الناسة  10 ايعسل ااىإباسةفاا  اي  اعنمإعنا القلل الإسىاراسةلاعك   اى ى   اسة ل     اسةثا علاد اسة للعإي  ات   
   0221عس قاإااإبع   الإك اسة قعإاعسةا عيإاسةاإبعل ا  تا  اسة لن

 ( اسةات   اسةتا اد اسة للعإي اسة ل     اسةعسل اعندا اسةا عيإ التىى اسةتفاا اا  تا  0226لقو  اىتالايول  ا   11

  ا  تا  0259-0251لتشإسراسةات   اد اسة للعإي اسة ل   ا( ا0259سةل  ناسري تاةام   اسةات       19

   ا  تا 0225عاتل  ا ايا اا5449لىاعإاسة للعإي اسة ل   اةتا ال  ناسة عسب ا  11
ا ا  تا  5440سةقا عناسةتا اة اإب  اعسةات   اةتا ال  ناسة عسب اا  16
 ةو ان ( اسة  ت اسةثال  اعسةتشإعن اواإعرا5416سةل  لاد اسة غ اعسري   ا   11

 ( اسةاإغاباعسةاإهاب السإاسةاقع  0229سةل تإل اسرلا اسةقادظا ك اسةلانايولسةت    ا   11

 يناير. 21، 11172أكتوبر، العدد 14م(، تعليم الفتاة الريفية، صحيفة2112الجمهورية اليمنية، )التىى اسةثعإ اة  قاد   .31

اسةاإا  92 اة لىا اسة لا    اسة اا   اسةلقعير  ا لقاد   اسةاإب   الكاب اسةشال  اسةلقعير ا44ا-41بعل القاد     
   ا  تا  5444ل ىلوإ ا

   اوالعي الناسةاع  ىاا ال ىلوإ 0224/0252ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اسة ااباسالق ا  اسةى علاسةلقعير ا  95

  0251-0259عيراة تا اسةلإسى اسةاقإيإاسنق ا  اةللسإنالقاد  اسةلقاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   90
  0256ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اسةاقإيإاسةى علاةلكاباسةاإب  ا لقاد  اسةلقعيراة تا ا  91
  0256سةاقإيإاسةتا اةفإيااسةاع   اسةاإبعلا لقاد  اسةلقعيرااددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   99
ا قات  91 اأو ا كإيا ا اسة ععل  ااا0225وناشإ   اسةمالنايشإ  اسة    ا شإتاسة ععل  ا ق االى   ا /ا5(   

 سةت إاة   اي  ال إ 

ا   96 اأقلل  اىكا   اإىاة ا0222هاش   اسن ىا     اسآللسباعسةت ع  اك    اسة لن  اد  اعسةا ل   اسةإيف   اسةفاا  اات     )
 لا ىااإاغاإال شعإ  اسةإباا 

 تعليم في اليمن، الفرص والتحديات، البنك الدولي والجمهورية اليمنية، يونيو.م(، تقرير حول وضع ال2111الدولي، )سةو نا .47

http://www.dorar.net/
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ع سإ اسةاإب  اعسةات   ااسةلإس ت اسةى ع  اسةلشاإك اسةىا ت اةا فاتاسالىاإساا   اسةع    اةا عيإاسةات   اسةتا ا سةل اقتا  91
 ااا  0250    تا  0255 /0252اق ا ا اا  اسةلىااسةاإبعلاسةشال   اسةاإبعل(

ا   94 ا0221دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  اسرىاى   اسةات    اةا عيإ اسةع     اسالىاإساا    اسةتال ا0221-0251 (  اسةلتىى    
 ةل ا  اسة ااباسةللإى  اا ااإ ا  تا  

   اأغى ن 0226ا- 0221إسق  اعأ عسي  ا ( التشإسراسةات   اد اسة للعإي اسة ل   ال0221دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا   12

51. The Columbia Encyclopedia,(2008), Illiteracy, sixth Edition. 

52. UNICEF, (2005), the Education Situation of the Girl Child in Yemen; Promoting Girls' 

Education In Order To Achieve Equal Opportunities. Sana'a. 

53.  Arnaud Chevalier and Others, (2003), “Amulti-country stdy of inter – generational 

educational, mobility “ Peper presented at the University of Southampton, March 17 

th. 
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 عبد الملك أحمد العصريد/                                      التأصيل النظري لمفهومي اإلدارة والتدبير                   
دراسة تحليلية

والتدبير اإلدارة يمو التأصيل النظري لمفه
  عبد الملك أحمد العصري /د
 بقسم إدارة األعمالالموارد البشرية أستاذ 

الجزيرةجامعة  -اإلنسانية اإلدارية والعلوم كلية 

:ملخصال
على الرغم من االتفاق الكبير حول أهمية اإلدارة وتطبيقاتها المختلفة في كل  مالاحي الحيلاةإ فااالا 
للللا فللللي الاه للللين ا ا لو ك للللواي الحللللت اخت فبللللا كبيللللربا فللللي مللللدلوالتها وموللللطلحاتها اللاويللللةإ خوووب
والفراكفللوايإ و للد ااهكللا هلل ا الخلل ي علللى مفللاهيم اإلدارة فللي الللدول التانهللة لهللا ين الماه للينإ وماهللا 

ا نهللا النللاح ين الللدول الهرةيللةه ف هللرح موللطلحاح عللدة للللدارة ماهللا التللدبير والت لليير واإلدارةإ يهللده
مترادفاح لمهاى واحدإ ويرى نهضهم اآلخر أن كل  مفهلوم ماهلا للل ملدلول خلاو نللإ وملن هالا  هلرح 
الحا للة لل انللة علللى الت للاةالح اآلتيللةا هلل  لهلل ل الموللطلحاح أولل  فللي اللاللة  وهلل  هللي مترادفللاح 

لمهاى واحدا  أم أن لك  ماها مهابى م تق ب ب اتل 

لتهللري علللى أولل  هلل ل المفللاهيمإ وا للتخداماتها فللي اللاللاح اإلا لي يللة و للد هللدفح الدرا للة  لللى ا
والفرا للية والهرةيللةإ ملللن خلل ل تاللاول مفهلللومي اإلدارة والتللدبير فللي اللالللة الهرةيللة كمنحلل  أولإ وكللل ل  

وعليلللل خر لللح  درا لللة المفهلللومين اف للليهما للللدأل الماه لللين ا ا لو ك لللواي والفراكفلللواي كمنحللل   لللان  
 الاتائج أهمهاا الدرا ة ب ملة من

يقابلللل فللي اللاللة الهرةيللة التلدبير والمقوللود نللل تطبيلل  الم للال  Managementأن مفهلوم اإلدارة  
المهرفللللي والمهللللارأل وال لللللوكي اال تمللللاعي والنهللللد البيئللللي فللللي الم للللاالح اإلداريللللة المختلفللللةإ وأن نقيللللة 

م فقل  للتهبيلر علن عمليلة تافيل  الموطلحاح ا خرى الم تهملة في اللاتلين الفرا لية واالا لي يلة ت لتخد
ومتانهللة ا عمللال اليوميللة وهللي مللا اقوللد نللل عرةيبللا الت لليير واإلدارةإ كمللا أن هلل ل ا خيللرة تطللل  علللى 
القائمين نالتدبير وعلى المكان ال أل يمارا فيلل التلدبير  وةالاعب عللى ملا  لب  أوولح الدرا لة نا لتخدام

للا للتلوللي  اللاللوألإ و  التلوللي  للموللطلحاح الهلميللة الم للتخدمة فللي اللاللة الهرةيللة المفللاهيم اإلداريللة وفقب
والقادمة  لياا من اللااح ا خرىإ حتى ال يحو  خل  بين المفاهيم الهلمية 
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والتدبير اإلدارة يمو التأصيل النظري لمفه
حياتللل وأ للرتل وم تمهللل ودولتللل نهمليللة  تميلل  اإلا للان عللن غيللرل مللن الكائاللاح الحيللة فللي ترتيلل 

نلللاخت ي  ل  هلللودل ال ماعيلللة المتفاوتلللة والمختلفلللةيلللتو و ت للليير أملللورلإ ال وهلللي اإلدارة نايلللة أ وهريلللة 
تكت ل  ف ةإاشلودمال ياهلدا لوولول بهلا  للى تحقيل  او  ت مهها وأاواعها وأفكارها واحتيا اتهلاإ م توياح

م عللدة أفلللراد اإلدارة أهميتهللا مللن أهميللة م للاالح تطبيقاتهللا المختلفللة والمتهلللددةه فكلل  اشللا   ا للااي يضلل
وتت ايللد تلا م  للوكل وتضلنطل وتو لل وللو  تحقيل  ا هلداي التلي ا تمهلوا ملن أ لهلاإ يحتلا   للى أدال 

فلللي  اعتملللاد الم تملللا عللللى ال هلللود ال ماعيلللة المتداخللللة فلللي ع  اتهلللا والمهقلللدة هللل ل ا هميلللة كلملللا ت ايلللد
لفللةإ ومو هللة الم تمللا المتهللاونإ نلللن اإلدارة و لليلة ا  للرة المت  اللايتفلل  مه ومه للم النللاح ينإ طبيهتهللا

والمحققللة للرفاهيللة الم تمهيللة والتاميللة الم للتدامةإ  إومرشللدة الحكومللة الرشلليدةإ ورائللدة التقللدم اال توللادأل
والنلاح ين فللي  للهيهم  وهلي و هللة الهلمللاعوالحولن الحوللين فلي موا هللة ا خطللار الداخليلة والخار يللةإ 

والمت حقةإ وعلى الرغم من ه ا االتفاق حول أهمية  يهةلمهال ة مشاك  الهور وموا هة التايراح ال ر 
ااا ال اتف  على مدلوالتها اللاويةه فا د الماهج ا ا لو ك واي ي تخدم مفاهيم تختلل  فاتطبي  اإلدارة 
 كفواي اعن الماهج الفر 

ا الدول الهرةية تختل  فلي ملا بياهلا فلي ا لتخدام مفهلومي اإلدارة والتلدبير ح ل  تل  رهلا وا د أيضب
الماه ين ال الفي ال كرإ ونح   ا تهادها وفقبا لما تمتلكل من مورو  شهبي وتلوي  لاوألإ والمتتنا ن

لللللدارة ملللن المتخوولللين والمهتملللين  لللي د اخت فبلللا كبيلللربا فلللي ا لللتخدام مفرداتهلللا فتلللارة ا لللتخدم اإلدارة 
 لي د أن مفهلومي التلدبير بل   هوأخرى ا تخدم التدبير وملرة الت ليير بخلل  واضل  فلي تهريل  مفاهيمهلا

بياملا اللدول الهرةيلة ا خلرى ت لتخدم  يالفراكفلوان عللى اللدول الهرةيلة المتنهلة للملاهج يوالت يير مقولور 
هللي مترادفللاح لمهاللى  مفهللوم اإلدارة فقلل إ فمللا هللي حقيقللة هلل ل المفللاهيم الت لليير والتللدبير واإلدارة  وهلل 

تلللل  وهللل  يو لللد لهلللا أوللل  فلللي اللالللة الهرةيلللة  أم أاهلللا ب ا م لللتق ب  ىواحلللد  أم أن لكللل  مفهلللوم ماهلللا مهابللل
ا تهاداح من نها التر ماح  ه ا ما اهلدي  للى مهرفتلل ملن خل ل التهلري عللى أول  هل ل المفلاهيم 

إ متاللاولين مفهللومي اإلدارة والتللدبير ومللا الهرةيللةو الفرا للية واالا لي يللة  احاللاللكلل  مللن وا للتخداماتها فللي 
 يومفللاهيم اإلدارة والتللدبير فللي الماه للين الفراكفللوامنحلل إ الهرةيللة فللي  فللي اللاللة يتولل  بهللا مللن مفللاهيم

   ان  في منح   يوا ا لو ك وا
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 المبحث األول
 العربي مفهوموالتدبير في ال اإلدارة 

تلللل رح الك يلللر ملللن اللللدول الااميلللة وملللن ضلللماها اللللدول الهرةيلللة نملللا يوللللها ملللن اللللدول الولللااعية 
ل هللل ل ا شلللياع المفلللاهيم ال يا لللية واال تولللادية واإلداريلللة وفلللي كللل  الكبلللرىه فلللي كللل  شللليع تقرينبلللا وأو 

الم االحإ فهم  النها على  ضافة ه ل المفاهيم  للى ملا يمتلكلول ملن ملورو  لالوألإ ونهضلهم اآلخلر 
لللا لتحللل  مكلللان مفلللاهيم اللالللة الهرةيلللةإ وهالللا يتو للل  عليالللا الو لللوي عللللى التلولللي  اللالللوأل  ا لللتبدلها تمامب

والتلدبير  إالتدبير وما يتول  بهملا فلي لاتالا الهرةيلةإ متالاولين اإلدارة فلي المطلل  ا وللمفاهيم اإلدارة و 
 في المطل  ال ااي لمهرفة حقيقة مدلولها وا تخداماتها في الوا ا الهرةي 

  :المطلب األول: مفهوم اإلدارة
 هلل يلدورإ المودر من الفه  أدار ال أل يهاي في اللاة أدار الشيع أأل  وموطل  اإلدارة ه ن 

إ موللطل  اإلدارة علللى ال هللا  اللل أل يقللوم نالتللدبيرو للد يطللل   (8)نمهاللى ا للم وتهاطللا ا مللر وأحللا  نلللإ
ا ومال  اع ا م الدار ال أل يهاي  المكان ال أل ي ير ويو ل شةون م تخدميلإ و د أطل  لفت اللدار أيضب

يإ ودار المللل  ودار الهلللوم ودار علللى ال هللاح الحكوميللة والهامللة م لل  الللدوائر الحكوميللةإ ودائللرة ا و للا
الاشللر وةيلللح الملللال وكلهللا تهالللي المكلللان اللل أل يلللتم فيلللل التللدبيرإ فملللن حيللل  اللاللة تهالللي اإلدارة ال هلللا  

 المكل  نالتدبير والمكان ال أل يتوا د فيل ه ا ال ها  

ةًَ أأإِلَّا أَنْ أَنُوا َْ}و د ورد مفهوم اإلدارة في القرآن الكريم فلي موضلا واحلد  لال تهلالي  َِجَا ًََ أََ ِاِ

 لاع فلي تف لير ال ليوطي  ال إ و (282 -) ورة النقرة {َودِيةُوننهَ أبَي نَُوم أفنلني سَأعَلني ُوم أجُنَ حٌأَنلَّ أَنُْتوبُ هَ 
ا بيد تديرواها بياكمإ ف  تتطل  اإل نلاح نالكتانلة والشلهادة وال  هأن تكون ت ارة حاضرة تديرواها يهاي يدب

م كتابتهللا كواهللا حاضللرةإ والشللاهد هاللا أن مفهللوم اإلدارة ي للتخدم فللي ا مللور اآلايللة حللر  عللليكم مللن عللد
فللي مفهللوم اإلدارة ومهاللى هلل ا أن  (8)هأو الا للر فللي عا نللة ا مللر إالحاضللرة التللي ال تطللل  نهللد الا للر

أ رها  في ا مور اآلاية اليومية الحاضرة التي ال تتطل  التخطي  للم تقب إ وياتهي فق  ي تخدمالهرةية 
  ا عمال اليومية للهاملين(  افي نااتهاع  دارتها م   اإلدارة اليومية للهمال )ت

واتي للة لتللل ر الللدول الهرةيللة نمللا اقلل   ليهللا مللن مفللاهيم وموللطلحاح اللاتللين الفرا للية واالا لي يللة 
 وارح هي المتداولة تهريفبا وممار ةإ وماها  اعح التهاري  اآلتيةا

علللن اتخلللا  القلللراراح وولللياغة ا هلللدايإ وت ميلللا  الم لللةولالاشلللا  اهلللا  لللل  فقلللد عرفلللح اإلدارة نل
لتحقي  امو الما ملة وا لتقرارهاإ علن طريل  م موعلة ملن وفاعلية الموارد المطلونة وا تخدامها نكفاعةإ 

   أهمهاا التخطي  والتا يم والتو يل والر انة والتقويم إالو ائ 
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 ن ا ريلللة المرفللل  الهلللام وملللا يتفلللر  عاهلللا ملللن أحكلللام ألا ونالا لللنة لللللدارة الهموميلللة يقلللول الطملللاو 
اإلدارة و  (8)إومنلاد  هلي مللن ولاا القللااون اإلدارأل الفرا ليه وال مقابلل  لهلا فللي الا لام ا ا لو ك للواي

هالي فلي اللالة اإلحاطلة  مللةإ ويقلال عللى الهملوم ي الل ألالمراف  الهمومية  اعح من الهموم الهامة أو 
مرافل  الهاملة هلي مبلرر و لود اإلدارة ملن أ ل  االطل   بتلل  المرافل  وتحقيل  وال (8)إأأل نشك    مالي

متا اإلدارة نامتيا اح ال لطة الهامةإ فمودا ية تالخدماح الهامة أو الهمومية لفائدة ال مهور الماتفاإ وت
و لللودة  اإلدارة وشلللرعيتها ال يا لللية والقااوايلللة تلللرتن  نللللداع ا اشلللطة المرفقيلللة التلللي تمار لللهاإ ونطبيهلللة

ملللن أو للل  وا نلللاح اإلدارة الهمللل  عللللى ضلللمان  يهلللدلللل ل   هالخلللدماح التلللي توفرهلللا وتةديهلللا لل مهلللور
 (5)ا تمرارية المراف  الهامة وتلمين االحتيا اح الهامة التي أاشئح من أ لها على و ل الدوام 

 (6)وا  ا حللاا موطل  المرف  الهام و داال يتضمن الهااور اآلتيةا

ا نقود  شنا  رغنة  ماعية وأداع خدمة عامة ك  مرف  عام يق -1  وم أ ا ب

 ه ل الخدمة تةديها نوفة أ ا ية الدولة أو الهيئاح التانهة لها  -2

هلل ل الخدمللة تللةدى عللن طريلل  مشللرو ه  للل   ن كلل  مرفلل  عللام هللو ما مللة تتكللون مللن م موعللة  -3
 و ائ  أو أشخاو ومواد مرتنة ترتينبا  داريبا  داع الخدمة 

 يخضا لقدر مهين من القواعد القااواية تحكم  يرل  وك  مرف  عام -4

يمكااا نهد هل ا التمهيلد أن اهلري المرفل  الهلام نلالل مشلرو  يهمل  نلاطراد واات لامإ تحلح  شلراي و 
 ر ال الحكومةإ نقود أداع خدمة عامة لل مهورإ ما خضوعل لا ام  ااون مهين 

لخاوللة نا للتقطا  ا فللراد واالحتفللا  بهللم م موعللة الاشلاطاح ا االمللوارد النشللرية نلاهلل ةر اد هلري تو 
 (7)وتطويرهمه نارا تحقي  أهداي الما مة وأهداي ا فراد 

و لد  كلر  (1)إيهاي الطريل   للى الملاع و مههلا ملواردإ ملورد اللر قإ نلا  اللر ق  اوالمورد في اللاة
 أوَََدَأمَا ََأمَاد يَ َأوَجَادَأوَلنم اأ}أاالمورد في القرآن الكريم في موضهين و لاعح نمهالى ملورد الملاع   لال تهلالي

  والمقولود نلالورد نك لر اللواو الال ول عللى مكلان (23 ايلةاآل إ لورة القولو) {عَلني هِأَوم ةًأمِ َأالن  سِأيَس قو َْ
أل يتوا د فيل الماع الموردة نضم الميم وفت  الراعإ و ال تهالى مخبربا عن فرعون  الماعإ ويقال للمكان ال

اللورد  للد  -( 88 ايلةاآل إ للورة هلود) {مُأقن  مَااهُأيَا  مَأالْقِيَ مَاةِأفناادنو ََدَهُمُأالن ا ََأوَبِااِْسَأالْا َِ دُأالْمَا  َُودُيَقْادُ}ا وأتناعلل
وَننسااُ  وأالْمُج ااةِمَِِأإِلناانأجَهَاان مَأ}ا يكللون نمهاللى الللورود و للد يكللون نمهاللى المللورود عليللل كالمللاع  للال تهللالى

 لللال  إإ فيكلللون مولللدراإ و لللد يكلللون نمهالللى اللللواردإ الللل أل يلللورد عليلللل(86 إ اآليلللةاملللريم) لللورة  {وَِ د ا
ولللاح  الكشلللايا اللللورد الملللورود الللل أل حوللل  ورودلإ فشلللنل د تهلللالى فرعلللون نملللن يتقلللدم اللللواردة  للللى 
المللاعإ وشللنل أتناعللل نللالواردين  لللى المللاعإ  للم  للال بللئا الللورد اللل أل يوردواللل الاللاره  ن الللورد  امللا يللراد 
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ومولادر اللر ق ويقلال  إمولادر ال ول الملاع يللويطلل  عللإ طش وتبريد ا كنادإ والاار ضلدلت كين اله
موارد الخ ياة ما يدخ   ليها من مالإ والموارد المالية والموارد المائيةإ ومال  اع مولطل  ملوارد نشلرية 

ل و مودر الر قه أأل المودر اال توادألإ وتهايأيهاي مودر الحوول على ه ل الموارد ال أل  ا أيضب
(9)ما يدخ   لى الما مة من نشر وي يد من  اتا يتها 

 ميللا الاللاا اللل ين يهملللون فللي الما مللة  Resources Humansوالمقوللود نللالموارد النشللرية 
رة للاع ومرةو للينإ واللل ين  للرى تللو يفهم فيهللا  داع كافللة و ائفهللا وأعمالهللا تحللح م لللة هللي  قافتهللا 

امللللاطهم ال لللللوكيةإ وم مللللو  الخطلللل  وا ا مللللة وال يا للللاح التا يميللللة التللللي توضلللل  وتضللللن  وتوحللللد أ
واإل راعاح التي تا م أداع مهامهمإ وتافي  اتائج ملمو ة من خ ل و ائ  الما مةإ فلي  لبي  تحقيل  

 (80)الم تقبلية  اال تراتي يةر التها وأهدافها 

المطلب الثاني: مفهوم التدبير:
يدبر ا مر من ال ماع  للى ا }ر من موضا  ال تهالي كر مفهوم التدبير في القرآن الكريم في أك 

ا (إ و وللل تهلالي5 ايةإ اآل) ورة ال  دة {ا را  م يهر   ليل في يوم كان مقدارل أل   اة مما تهدون 
يلدبر ا ملر ا }( و لال تهلالي2ا يلةإ اآل) لورة الرعلد {يدبر ا مر يفو  اآلياح لهلكم بلقاع رةكم تو اون }

(إ و ولللل 3ا يللةإ اآل) للورة يللواا {نهللد   اللل  لكللم د رةكللم فاعبللدول أفلل  تلل كرون مللا مللن شللفيا   ال مللن 
أفلل  ا }( و للال تهللالى31 ايللةإ اآليللواا للورة ) {ومللن يللدبر ا مللر ف لليقولون د فقلل  أفلل  تتقللون ا }تهللالى

( و للال82ا يللةإ اآل) للورة الا للاع {ايتللدبرون القللرآن ولللو كللان مللن عاللد غيللر د لو للدوا فيللل اخت فللا ك يللرب 
(88)إ ومال  ول  ريرا(24 إ اآليةا) ورة محمد{ أف  يتدبرون القرآن أم على  لو  أ فالهاا }تهالى

م الالالالَر َحت الالالال    صالالالاليَب   َّ  َتالالالالالالالالالالالَدب را ِإال   اأَلمالالالالالالالالالالالرَ  َتعِرفالالالالالالالالالالالوََّ  َوال َفالالالالت َتَت الالالالوََّ ال

ا لللدى الهللوام مللن الاللاا حتللى و تاللا والتللدبير فللي ا مللر حقيقتللل التفكيللرإ وهللو اللل أل  لل  م للتخدمب
 ل إ وكلهلا نمهالى واحلد تهالي التفكيلر نالكيفيلة التلي أفيقالا دبلر الفللواإ ودبلر الهمل إ ودبلر ر  إالحالي

   في  ودار فه  متقن في أولل وأخرل إتو ل بها ا مر

أن التللدبير كللان هللو  هالم حللت مللن اوللوو القللرآن الكللريم ومللن المللورو  فللي التللرا  اإل لل ميو 
نبلا علن ماي  هل ا المفهلوم ول الشائا في الحياة الهاملة والخاولة عالد الهلر إ وملا  لل   ل  المفهوم المتدا

اللللدول الهرةيلللة  للللى و تالللا الحاضلللر وخاولللة اللللدول المتنهلللة للملللاهج ا ا لو ك لللوايإ عللللى اللللرغم ملللن 
للالوا للا علللى الم للتوى الهللام والخللاو ا للتهمالل  ىفللي شللةون الدولللة وال اللده وماهللا علللو للتللدبير  امفهومب

 -635 ماعللة ) ابللنللمللام  (تحريللر ا حكللام فللي تللدبير أهلل  اإل لل م) للبي  الم للال ال الحوللر كتللا  
حكام الحر  والقتال وا  لرى والاالائم والولل  والموادعلةه وهلو هل( ال أل أولى فيل اهتمامبا كبيربا  333

لللو ارةإ واإلمللارة علللى الللن دإ مللا ياللدر  اآلن فللي القللااون الللدولي واله  للاح الدوليللةإ كمللا  كللر فيللل تقليللد ا
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واإلمارة على ال هادإ والوالية على القضاع والم الم والوالية على  ماملة الوللواح والحلج ووضلا ال  يلة 
تفللريج )وكلل ل  كتللا   (88)إوالخللرا إ وأحكللام ال للرائم والح للنةإ وهللو مللا ياللدر  اآلن فللي اإلدارة الهموميللة

للا مللن تلللاريللرشلليدأل ملللن الهولل (الكللرو  فللي تلللدبير الحللرو  ر المملللوكي الللل أل تاللاول فيللل  اانبلللا مهمب
 (88)الحرو  عاد الهر  والم لمينإ وكيفية تدبيرها 

ويهلللري التلللدبير نلالللل م موعلللة ملللن التقايلللاح والمالللاهج أو ا  لللالي  الم لللتهملة فلللي تو للليا دائلللرة 
اإلا للان  كمللا يهللري نلاللل اشللا  يخللتو نللل إتشللاي  المللوارد الماتشللرة فللي أفلل  تحقيلل  أهللداي الما مللة

يمار ل في حياتل المهايلة واليوميلة نايلة تحقيل  اتلائج ملمو لة ملن خل ل أهلداي محلددة ومهيالة م لنقباإ 
ويمكللن  دراكهلللا بوا للطة اخنلللة مللن ا شلللخاو يشلللكلون م موعللة أو فر لللة متخووللة تتمتلللا نالكفلللاعاح 

 (88)والمهاراح ال  مة 
ا نلال تدبير يهدي  لى تمكلين المقاوللة فلي ا لو لح الماا ل  ملن أعلوان يتلوفرون عللى ويهري أيضب

(85)التلهي  والتحفي  الماا   للقيام نالمهام الكفيلة بتحقي  ا هداي وتطوير المقاولة 

 المبحث الثاني
اإلدارة والتدبير في المفهوم الفرنسي واالنجليزي  

  من حيل Management, Administrationتشتر  اللاتان الفرا ية واالا لي ية في مفهومي 
ا التياًيلللللا  ا اا لي ًيلللللاإ وا خلللللر مولللللطلحب كلملللللةأتلللللي ملللللن أوللللل  اال لللللتخدامه    يهلللللد ا ول مولللللطلحب

Administrare ماللل   حي ا لللتخدمتلللالإ و  لللةيللكا هالللي التو يلللل والقيلللادة إلدارة ا  لللرار المقد لللةتي تلللال
  اختلل  مههلم فه  له ل المفلاهيم الدالللة اف لها اال لتخدام واف لل فلي هلاتين اللاتلين  وهل (16)مإ1383

فلي اال للتخدام والداللللة  هل ا مللا  للاحاول مهرفتللل ملن خلل ل درا للة مفهللوم اإلدارة فلي اللاللة الفرا للية فللي 
المطلللل  ا ولإ وكللل ل  مفهومهلللا فلللي اللالللة االا لي يلللة فلللي المطلللل  ال لللاايإ نايلللة التهلللري عللللى حقيقلللة 

   الهرةية   ا تخدام ه ل المفاهيم ومدلوالتها ومقاراتها نما هو  ائد في لاتاا

 في اللغة االنجليزية: اإلدارة مب األول: مفهو طلالم
لللبوولللفل  هلللر هلللو فلللي ا وللل  مولللطل  اا ليللل ألإ ا Managementمولللطل  اإلدارة  ن  اعلمب

 ول مللرة اتي للة لل للورة الوللااعية وفل للفة الرخللاع اال تمللاعي التللي شللهدتها الللدول الوللااعية فللي اهايللة 
لبوولفل   ر ةل اد االهتمام نهلم اإلدارة و حي  الهشرين ة القرن عالقرن التا ا عشر وةدا تباتلل حركلة اعلمب

-Frederick Winslow Taylor  (1856 اإلدارة الهلميللة التللي ت عمهللا فريللدري  ويا لللو تللايلور
وما تتو  نل من مفاهيم وموطلحاح وا تمرح في تطور م تمر  (إ وماها ااتشر مفهوم اإلدارة1815

 الكبرى حتى يوماا ه ا  من  ب  الدول الوااعية



 8102يناير  – د األولعدال – د األولمجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

    17 
 

 عبد الملك أحمد العصريد/                                      التأصيل النظري لمفهومي اإلدارة والتدبير                   
 دراسة تحليلية 

فماهللا  دارة ا عمللال )الاشللاطاح  هللاح لل  م للاالح تطبيقو للد تهللددح ا للتهماالح مفللاهيم اإلدارة 
دارة الم تشللفياح  اال توللادية م لل   دارة المة  للاح والشللركاح والموللااا التللي ت للهى لتحقيلل  الللرة إ وا 

للة الحار لة والمرا نلة مم للة نالقضلاع وا ملن واإلدارة الفاد ية(إ ونهد تو ا اشا  الدولة وااتقالها ملن الدو 
 لللللى الدولللللة المافلللل ة بوا للللطة المرافلللل  الهموميللللةه التللللي تللللدخلح نشللللك  مناشللللر فللللي كلللل  ماللللاحي الحيللللاة 
اال توادية وال يا لية واال تماعيلة وال قافيلةه ااتقل  مفهلوم اإلدارة  للى المرافل  الهاملة التلي تهالى بتلدبير 

إ واإلدارة الدولية التلي تحلدد وتلا م ع  لة تحح م مى اإلدارة الهامة أو الهمومية الشلن الهام في الدولة
  )اإلدارة ا مريكية(كقولاا إ وأونحح اإلدارة تقرن نا م الدولة نهضها ما نهاالدول 

لللو  و لللل  فلللي محاوللللة  ا ملللن تهريفلللاح اإلدارة ملللن أرةابهلللا وكنلللار علمائهلللاه لللاقوم نا لللتهراا نهضب
 (87)وهي كاآلتيا إأك ر تكام ب للتوو   لى تهري  

اإلدارة هي القيام بتحديلد ملا هلو مطللو  عمللل ملن الهلاملين نشلك  ولحي   لم التلكلد ملن  :تايلور
 .أاهم يةدون ما هو مطلو  ماهم من أعمال نلفض  وأرخو الطرق 

 .اإلدارة هي عم  القيادة التافي ية :دافيز

ل    هد حتى يمكن تحقيل  أ ولى  لهادة اإلدارة هي فن الحوول على أ وى اتائج ن ا ون مي
 .لك  من واح  الهم  والهاملين ما تقديم أفض  خدمة للم تما

نالم لتقب  ويخطل  بالاع عليللإ ويلا م ويولدر تهالي اإلدارة نالا لنة للملدير أن يتانلل ا هارى فلايول
 .ا وامر ويا   ويرا  

اإلدارة و يفللة فللي الوللااعة يللتم نمو بهللا القيللام بر للم ال يا للاح والتا للي  بللين أاشللطة  :ّالاليلدوَّ 
اإلاتللا  والتو يللا والماليللة وتوللميم الهيكلل  التا يمللي للمشللرو  والقيللام نلعمللال الر انللة الاهائيللة علللى كافللة 

 . أعمال التافي

 ن اإلدارة فن ياحور في تو يل وتا لي  ور انلة علدد ملن ا شلخاو إلا لا  عمليلة  :ول م هوايت
 .محددة أو تحقي  هدي مهلوم

اإلدارة هي الو يفة التي عن طريقها يتم الووول  لى الهدي نلفض  الطلرق   1991:ل فنجستوَّ 
 .حة للمشرو وأ لها تكلفة وفي الو ح الماا   و ل  نا تخدام اإلمكااياح المتا

والتللي  Management للادإ وماهللا  للاعح  – للاا  -التللي تهالليا دبللر Manageوأولل  اإلدارة 
اال تخدام الفهال والك ع للموارد النشرية والمادية والمالية والمهلوماح وا فكار والو حه نلاها  (81)تهري

نالرا تحقيل  ا هلدايإ  هانلةمن خ ل الهملياح اإلدارية المتم لة فلي التخطلي  والتا ليم والتو يلل والر 
وهللل ا المفهلللوم يتضلللمن الللوعين ملللن اإلدارة ح للل  الم لللاالح التلللي تطبللل  فيهلللا اإلدارةه فلللا ا طنقلللح فلللي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%89_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%84
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الاشلللاطاح اال تولللادية  لللميح  دارة أعملللال وا  ا طنقلللح فلللي اللللو اراح والمولللال  الحكوميلللة  لللميح  دارة 
 human resourcesرد نشلللرية ا  رالللح نللللالموارد النشلللرية  للللميح  دارة مللللواا  و إ أو عموميللللة عاملللة

 and general management ,management  وكلل لmanager  رئلليا -التللي تهاللي مللدير- 
 إ وتطل  على ال واع في اإلدارة الهمومية أو  دارة ا عمال (89)مدبر

عللى اإلدارة والموللحة والمرفل  واشلت  ماهلا مفهلوم حكلومي  Administration ويطل  مفهوم  
ماهللا   ويلللتي (80)التللي تهاللي المللدير administrator إ واشللت  ماهللا كلمللةstrativeAdminiأو  دارأل 
أو  مشلرو  ت لارأل   دارةنمهالى الملدير واللف لان يطلقلان عللى الشلخو الل أل يتلولى   Adminاختولارا  

يطلل  عليهلا  Public – Sector نالقطا  الهامإ وا  ا  وراح شخو ال أل يدير وكالة حكومية أو و ارةال
 Businessإ وتطلللللل  علللللى  دارة ا عمللللال Public – Administrationالهموميللللة ة اإلدار 

Administrationوه ا يةكلد لالا أن ملدلول  إManagement إ Administration  واحلده وك هملا
تقومان نالو ائ  اإلدارية اف هاه وي لتخدمان عللى ال لواع فلي اللالة االا لي يلة للدالللة عللى اإلدارة فلي 

 .او أو الهامإ و د يقتور نهضهم على ا تهمال ا خير للداللة على القطا  الهامالقطا  الخ

وا  ا كللان ملللن غيلللر ال للله  تحديلللد الحلللدود الحقيقيللة بلللين المرفللل  الهملللومي والقطلللا  الخلللاوإ فلللان 
وملن  (88)إالمةكد هو أن ه ل الحدود ي   أن تنقلى حلدود متحركلة وغيلر  املدة ح ل  ال ملان والمكلان

مهلللين يمي هملللا  م  بلللين و ائفهلللا نشلللك  أدقه ويوللله  مههلللا التمييللل  بياهملللا نمفهلللو  لللم يوللله  التفريللل
 نهضهما عن نها 

 المطلب الثاني: مفهوم اإلدارة في اللغة الفرنس ة:
هللو مفهللوم أا لللو أمريكللي تللر م  لللى  Managementيللرى أاوللار المللاهج الفراكفللواي أن مفهللوم 
إ وتهلري La gestion  وتتضلمن فلي طياتهلا مفهلوم الفرا ية من  ب  اإلداريين وهي كلمة أو ا وأشلم

الماا ماللح نلاهللا الممار للة التللي تت للل احللو تطبيلل  المكت للناح الفايللة والمهرفيللة المرتنطللة نللالتوا أل مللا 
  (88)اله  اح اإلا ااية وال ماعية والبيئة المحيطة 

 management دارة عامللللة اآلتيللللةا  عللللن المفللللاهيمنالفرا للللية ومفهللللوم الماا ماللللح يهبللللر بهللللا 

general  أو  دارة عموميللةmanagement public  دارة شللةون المللو فين  Management deوا 

personnel  دارة أعمال  management اال تراتي يةواإلدارة  management des enterprisesوا 

stratégique  دارة المشلاريا دارة ال لودة  management de projetوا   management de laوا 

qualité  ومن ه ا المفهوم اشتقح كلمةmanager  

إ واطللل  علللى اإلدارة L'administration du personnelي للتخدم مفهللوم   اف للل ونللالمهاى
دارة ا عمللال اف للإ  publique  administration الهموميلة نللالمفهوم  administration desوا 
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affaires  ومال يلتي مفهلوم  دارألAdministrateurهلوم بياملا يهلري مف إLa gestion  أالل مهال لة
لحالة البياااح التي تم  مهها وماف با للقراراح والتهليماح بوتيرة متااغمة ملن خل ل تهبئلة و يلادة الملوارد 
ا الت يير والممار ة والدراية المتخووة في  دارة ا عملال  النشرية والو ائ  الماديةإ كما يقود نل أيضب

 laو لللاع مالللل الت للليير الهمللللومي  (23)لم للللاالح اال تولللادية(إوا -نولللفة عاملللة )ا عملللال الت اريلللة 

Gestion Publique  م ملن طلري الليبلراليينإ لليقلو ملن الفلوارق  1831المقاب  للدارة الهمومية فلي
يهري مفهلوم  دارة و  (88)بين اإلدارة  الهمومية والخاوة في م ال الر انة على تافي  القراراح وا هدايإ

نلاللل  للل  الاشللا  المتولل  نمكواللاح  (85)عاللد الفرا لليين  n du personnelLa gestioالمللو فين 
 La الم لار المهاللي مللن تو يلل  وتكللوين وتاقللي  وأ لور وتر يللاحإ كمللا يهللري تللدبير المللوارد النشلرية 

gestion des ressources humaines  نلال التطوير فلي ا اشلطة وا عملال وتاميلة الهلاملينإ الل أل
ا  هلليا تحديللد االحتيا لللاح الو يفيللة مللن الملللوارد النشللرية وا للتقطابهم وتاميلللتهمإ ياباللي علللى    للة أالللو 

  وتطبي  ا  لو  التو هي في التدبير

 la Gestionاإلدارة الهموميللة  للداللللة علللىLa gestion لمفهللوم الفرا للي هلل ا ا وي للتهم 

Publique  دارة المهرفلةو  La gestion des connaissances (en anglais Knowledge ا 

Management)   دارة المشللرو دارة الو للح  Gestion de projetوا   La gestion du tempsوا 
دارة الشللركاح  دارة  la gestion financiereواإلدارة الماليللة  la gestion des entreprisesوا  وا 

دارة ا عمللال  la gestion des risquesالمخللاطر  دارة ا مللوال la gestion des affairesوا   وا 
دارة la gestion des finances publiques الهموميلة   La gestion du personnelملو فين ال وا 

دارة الملوارد  la Gestion  والتلدبير التلو هي إ gestion des ressources humainesالنشلرية وا 

prévisionnelle des emplois et des competences (88)  

هلللو  Administrationوالتلللدبير فلللي فرا لللا أن مفهلللوم ا لللتخلو ملللن ا تهراضلللاا لمفهلللوم اإلدارة 
ا  دم ا تخدامبا فلي فرا لا وكلان يهبلر نلل علن كل  المفلاهيم اإلداريلة نكافلة م االتهلا ودون تمييل إ ونهلد 

واللل أل لللم يكتفللي  Managementال للورة الوللااعية ومللا وللاحبها مللن تايللراح  هللر المفهللوم االا ليلل أل 
اما  ه   لى أنهد من  ل  وهو مراعاة ال اا   بتو ي  المهاري الا رية اإلدارية في اإلدارة وح  إ وا 

ال لوكي الشخوي وال ماعيإ ودرا ة البيئةإ فكان ه ا الموطل  هو ا و ا وا شم إ وأون  يتداول 
ا  دارًيا في ك   دارة تطل  مراعاة ك  تل  ال واا إ ويحتوأل فلي طياتلل كل ب ملن مفهلومي بووفل  مفهومب

Administration  وla Gestion  اللللل ان يقتولللران عللللى اإلدارة التلللي تطبللل  المهلللاري والمهلللاراح
المكت للللللللنة اإلداريللللللللة دون الحا للللللللة  لللللللللى درا للللللللة المللللللللة راح البيئيللللللللة أو ال واالللللللل  ال لللللللللوكيةإ وكللللللللان 

Administration  هو المفهوم ا عم  ب  دخول المفهوم االا ليل ألإ وكلان هلو الم لتخدم للدالللة عللى
دارة ا عمللالإ بيامللااإلدارة الهمو  يخللتو نالداللللة علللى اإلدارة التللي تهاللى بتافيلل   la Gestion ميللة وا 
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ن كللان ال يلل ال هاللا  خللل  عاللد الللنهاإ ال للتخدامهم المفللاهيم ال   للة كمترادفللاح  القللراراح ومرا بتهللاإ وا 
 لمهاى واحد في الداللة على اإلدارة وفي ك  الم االح اإلدارية كما أ لفاا  

الخاتمة:
هللو المفهللوم اإلدارأل ا عللم وا شللم  كواللل  Management للتاتج مللن كلل  مللا  للب  أن مفهللوم ا

يراعي تطبي  ال واا  المهرفية وال لوكية والبيئية في اإلدارةإ ويكاد يكلون للل اال لتخدام اف لل حاليبلا فلي
 الللللللل    اللالللللللاح االا لي يلللللللة والفرا لللللللية والهرةيلللللللةه وأخللللللل  ملللللللن مولللللللدر واحلللللللدإ ويللللللللتي نهلللللللدل مفهلللللللوم

Administration  من حي  الهموميةإ ومن  م نقية المفاهيم التي اهبر بها عن   ئياح اإلدارةإ م  ا
ن كلان ال …  دارة المهلوملاح - دارة المشلرو  - دارة المهرفة –اإلدارة المالية  –) دارة ا عمال  الل (إ وا 

 ها ي ال هاا  خل  واض  في ا تخدام ه ل المفاهيم وعدها مترادفاح عاد الن

والمتتنلللا للملللورو  الهرةلللي ي لللد أن مفهلللوم التلللدبير هلللو فلللي ا وللل  مولللطل  عرةللليه ولللليا كملللا 
اح من القرن ية ال مااياعيتوور نها كتا  وما رأل اإلدارة أن المفهوم ا تهملل الارةيون حدي با ما بدا

موميلة والشلموله إ ويللتي نهلدل مفهلوم اإلدارة ملن حيل  الهولم يكن مهروفبا أو متلداوالب ملن  بل  هالماضي
فه ا ا خير ي تخدم عرةيبلا فلي  دارة ا عملال اليوميلة المتم للة فلي اإلشلراي والر انلة عللى تافيل  القلراراح 
وتحقي  ا هداي اليومية للدارةإ ونفه  الايا  الهرةي عن  ائر الهلومه تل ر نما يو   ليل ملن اللدول 

ولللحي  وم لللد  لهللل ل اللللدوله وملللن ضلللماها المتقدملللة وت اهللل  حتلللى مورو لللل اللالللوألإ وا للل  كللل  شللليع 
المفاهيمإ ب  وأون  مفهوم التدبير ال يهري وال يتداول لدى الدول الهرةية حتى يوماا ه ا وخاوة ماها 
المتل رة نالماهج ا ا لو ك وايإ ومه م الدول الهرةية تلخ  ك  ما يو   ليها ملن الخلار  حتلى الخلل  

 في ا تخدام المفاهيم 

ا من درا ة المورو  الهرةيإ أن مفهوم الت يير لم ي لتخدم عرةيبلا عللى اإلطل ق كما ا تاتج أيضب 
للداللة على مفهوم اإلدارة والتدبيرإ ولم ي تخدم في الدول الهرةية المتل رة نالماهج ا ا لو ك واي حتى 

اللل أل  (87)يوماللا هلل ا ولللم يلل كر فللي القللواميا المشللهورة الهرةيللة عللدا  شللارة ن لليطة فللي القللاموا الللو ي إ
 la كللر فيللل ) للليرا أأل  هلللل ي لللير(ه وو للودل كللان ا تهلللاد مللن نهلللا التر مللاح للمفهلللوم الفرا للي 

Gestionا في الدول الهرةية المتل رة نالماهج الفراكفواي وخوووب

وفللي ختللام هلل ل الدرا للة الووللفية التحليليللة لمفهللومي اإلدارة والتللدبير فللي كلل  مللن اللاللاح الهرةيللة 
لي يلللةه وةالللاع عللللى ملللا تلللم ا تهراضلللل م لللنقباه أرى أن المفهلللوم الشلللام  وا علللم لللللدارة والفرا لللية واالا 
Management  يقابلللل فلللي اللالللة الهرةيلللة التللدبيره الللل أل اقولللد نلللل تطبيلل  الم لللال المهرفلللي والمهلللارأل

عليلةإ وال لوكي والنهد البيئي في الم االح اإلداريلة المختلفلة نايلة تحقيل  ا هلداي الماشلودة نكفلاعة وفا
الفرا ية واالا لي ية التي تهتم فق  بتافي  ا عملال  نوأن نقية الموطلحاح ا خرى الم تهملة في اللاتي
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اليوميللة ومتانهتهللا ومرا نلللة تحقيقهللاإ وهلللي مللا اقولللد نللل عرةيبلللا اإلدارةإ كمللا أن مفهلللوم اإلدارة فللي اللالللة 
لل ا علللى المكللان اللل أل يتوا للد فيللل هلل ا الهرةيللة يطللل  علللى ال هللا  اللل أل يقللوم نالتللدبيرإ كمللا يطللل  أيضب

ال ها  

التوص ات:
اناآلتيوعليل يووي الناح  

الهمللل  عللللى تلولللي   ميلللا المولللطلحاح الهلميلللة الم لللتخدمة فلللي اللالللة الهرةيلللة وأوللللها ير لللا  للللى  -
اللااح ا  ابيةه حتى ال اقا في خل  حول ه ل المفاهيمإ وتو فها في غير مدلولها الحقيقي 

دارة نالموللطل  الوللحي  لهللا وهللو مفهللوم التللدبيرإ و وللر مفهللومي اإلدارة والت لليير علللى ت للمية اإل -
ا عمال اليومية الروتياية اآلاية 

 ا تخدام مفهوم اإلدارة للداللة على ال ها  القائم نالتدبيرإ وعلى المكان ال أل يمارا فيل التدبير     -

الهوامش:
    25 -24أحمد  ا ي إ المه م  الهرةي )المتقن(إ دار الرات  ال امهيةإ بيروح لباانإ و  مي  أبو اورألإ تحقي  أ/  (1)
  118إو 1883را ا تف ير عبد الرحمن بن الكمال ال يوطيا الدر الما ورإ دار الفكر إ بيروحإ ال  ع ال اايإ  (2)
  25 -23مإ و 1838اد  القااون اإلدارألإ دار الفكر الهرةيإ القاهرةإ  ليمان محمد الطماوألإ من (3)
  381 مي  أبو اورألا المه م الهرةي الموور) المتقن (إ مر ا  اب إ و  (4)
د/ عبد د اإلدري ليا الو يفلة التلطيريلة والتاميلة للمرافل  الهاملة فلي الخطلا  اإلول حي الر لمي وتحلدياح المرحللة  (5)

  31إ و 35م إالهدد 2112المار إ الم لة المارةية للدارة المحلية والتاميةإ االاتقالية ن
 25 -23 ليمان محمد الطماوألا مناد  القااون اإلدارألإ مر ا  اب  و  (6)
  8مإ و2115إ 2ماوور محمد الهريقيا  دارة الموارد النشريةإ مرك  ا مين للاشر والتو ياإ واهاعإ   (3)
   581مه م المتقنإ مر ا  اب إ و  مي  أبو اورألا  (8)
را ا التف ير الكبيرإ للمام فخر الدين الرا أل أبو عبد د محمد بن عمر بن ح ين القرشي الطبر تاايا دار الكت   (9)

 44ا و إم2114 إالهلميةإ بيروح
 .11، ص1م، ط5002توزيع، األردَّ، ، دار وائل للنّر والاستراتيجيوصفي ع يل: إدارة الموارد البّرية المعاصرة بعد عمر  (11)
 .972م، ص 5002، 3تح يق د/ نعماَّ محمد أميَّ طه: ديواَّ جرير، دار المعارف، ال اهرة، ط –ّرح محمد بَّ حبيب  (11)
را للا بللدر الللدين محمللد بللن  بللراهيم بللن  ماعللةا تحقيلل ا أحمللد الم يللدألإ محمللد ح للن الشللافهيإ تحريللر ا حكللام فللي  (12)

 م 2113ار الكت  الهلميةإ بيروح إ تدبير أه  اإل  مإ د
را ا محمد محملد الرشليدألا تحقيل ا علاري أحملد عبلد الاالي إ تفلريج الكلرو  فلي تلدبير الحلرو إ دار  لهد اللدين  (13)

 م 1885 إ1للاشرإ دمش إ  
  12 -11مإ وإ 2118ع ي  الت يتيا التدبير ال ممرك  وال متمرك إ ماشوراح ودى التضامنإ الرةا  إ  (14)
ل محمد بن التهاميا الو يفة الهمومية المارةية بين وحدة الدور والهدي وتهدد ا ا مةإ أطروحة لاي  دكتورال الدوللة  (15)

 181مإ و2111في القااون الهامإ المار إ 
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 عبد الملك أحمد العصريد/                                      التأصيل النظري لمفهومي اإلدارة والتدبير                   
دراسة تحليلية

 )16(http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration    15 avril 2012 à 19:59.       
:58ا18ال اعة  2112 بري   15مفاهيم اإلدارة  (13)

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5   
 ا2م ال اعة11/8/3211تدف ا مو ا ا خنار التقاية والمالية تاري   (18)

 http://www.cashflowec.com/news/126.html  
 288مإ و 2114عرةيإ دار ون إ بيروحإ  –روال ا ماعي ا  اموا الم هرإ  ا لي أل  (18)
  13روال ا ماعي ا  اموا الم هرإ مر ا  اب إ و  (21)
مإ الهدد 2112يا من أ   ت ديد المرف  الهامإ ماشوراح الم لة المارةية للدارة المحلية والتاميةإ محمد آياح المك (21)

 28 -28إ الطنهة الرانهةإ و 35
(22) http://experts-entreprises.ifgcnof.com/gestion-et-management-de-projet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Management / 
(23) http://fr.wikipedia.org/wiki/Management
(24) http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_gestion_publique 
(25) Petit. Bélanger. Benabou. Foucher. Bergeron: "gestion stratégique opérationnelle des       

ressources humaines " Gaëtan Morin éditeur /1993 Canada p6-7. 
(26) Frencoise Kerlan: Guide de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 

éditions d'organisation, Paris, 2000, p14, 15.  
 اموا الو ي  من القواميا الحدي ة والتي تل رح ك يربا نالمفاهيم الفرا لية الحدي لةإ وةللد الاشلر لبالان كملا تلم اإلشلارة  (23)

  ليل كمر ا  اب  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.cashflowec.com/news/126.html
http://experts-entreprises.ifgcnof.com/gestion-et-management-de-projet/
http://experts-entreprises.ifgcnof.com/gestion-et-management-de-projet/
http://experts-entreprises.ifgcnof.com/gestion-et-management-de-projet/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_gestion_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_gestion_publique
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 لدى القيادات األكاديمية في جامعة عدن مشكالت إدارة االجتماعات

 حسان على ناصر المالكي/ د
 أستاذ اإلدارة التربوية المساعد

 اليمن -جامعة عدن  – الضالع –كلية التربية 
 TEL:776099474عنوان المراسلة:  

 :ملخصال
، ت إدار  اجاتمععاىعت لىدل الداىعدات ايمعداعاىة فىة تععرىة اىد هدفت الدراسة إلى  عررفىة على ا

وقىىعب صموىىعاب اسىىم عفة لعررفىىة علىى ات إدار   ،وقىىد اسىىمادب ال علىىه العىىفي  الووىى ة  سسىى و   العسىىلة
 ،ومسىيير اجاتمعىع  ،الماطىا  لاتمعىع  :مضعفت ثاثة عتىعجات ،اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة

و رىد الملدىىن عى  وىىدب اجاسىم عفة وث عميىع ط دىىت اجاسىم عفة ا ىى  ايفىة ع وفىى   ،عىىع وعمع رىة فمىع   اجاتم
وقىىد ص ىىد اىىدد العسىىمتيصي   ىىى وراسىىعا مقسىىعب(  ا عىى  الداىىعدات ايمعداعاىىة  اعدااىىى وفىىوا ( فىىرد  111عىى   

( عى  عتمعىا الدراسىة %36.9تععلة مفراد الريفىة وفسى ة  إ( ع  %44..   عع فسصماعث و   ،ا( فرد  11 
 اآلماة:وقد موو ت الدراسة إل  الفمع    ،و ةاي

م  عل ات إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فىة تععرىة اىد  لعتىعجات اجاسىم عفة  -
وعمع رىىة فمىىع   اجاتمعىع ،  عفىىت صدرتىىة  ،ومسىىيير اجاتمعىع  ،الر اسىة الثاثىىة الماطىا  لاتمعىىع 

 عموسطة  
( صىي  عموسىطة درتىعت على ات α51.5عسمول دجالة  وتود فروب ذات دجالة عرفواة افد  -

 لعمغيىر الم اىةايفىة الدراسىة( مرى ل (إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرىة اىد 
  إفسعفاة( لوعلح الم اعت اإلفسعفاة – ا عاة 

( صىىي  عموسىىطة درتىىعت علىى ات α51.5جا موتىىد فىىروب ذات دجالىىة عرفواىىة افىىد عسىىمول دجالىىة   -
ايفىىىة الدراسىىىة( مرىىى ل لعمغيىىىر الرم ىىىة (ار  اجاتمععاىىىعت لىىىدل الداىىىعدات ايمعداعاىىىة فىىىة تععرىىىة اىىىد إد

 –فع ى  اعيىد –عسىعاد( وعمغيىر الوفا ىة  اعيىد  مسىمعذ –مسىمعذ علىعر   -ايمعداعاة  مسىمعذ د مىور
  ر اس قسب(

دار  مسىىىيب فىىىة عرعلتىىىة علىىى ات إ م  وقىىىد ارتىىىت الدراسىىىة  رىىىدد عىىى  المووىىىاعت المىىىة عىىى  لىىىسفيع
 اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد  

 مشكالت إدارة االجتماعات ـ القيادات األكاديمية. :الكلمات المفتاحية

tel:776099474
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Abstract 

This study Aimed to know the meeting management problems at the 

Academic leadership in Aden university. The researcher used the descriptive 

meth0d with its survey style . 

The Questionnaire was included planning The meeting, running the 

meeting and following up.  

The results of The meeting. It was applied to ( 51) of academic leaders 

(deans, vice dean and chafe of departments).They were constituted 

approximitty(44.3%)of the sample. and ( 36.9%) of the study poplution 

The study found the following results : 

1.meeting management problems at the academic leaders were mediocre. 

2. there was statically significances differences in (0,05) between the two 

avarages of meeting management problems degrees according to the type 

of faculity (scientific ar humanitariam)for benifite of humanitarian 

faculities. 

3.there was not statically significances differences in (0,05) between the 

towavarages of meeting management problems degrees .that attributed to 

the academic rank (professor,Associate professor, and Asistantprofessor) 

and job rank (Dean, Vice dean and chef of department) 

Several recommendations contributed to solving the problems by this a 

study. 

Key words: Meeting management problems , the Academic leadership. 
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 المقدمة: 
اسمة اجاهمععب  عجاتمععاعت اإلداريىة فىة الوقىت اللعضىر فىة تعاىا العاسسىعت لعىع ليىع عى  مهعاىة 

ديىىن  وفيىىع ايدا  ايسعسىىاة المىىة مسىىمادعيع إدار  العاسسىىعت فىىة مل وفتعليىىع  صيىىر  فىىة مدىىدب العاسسىىة 
 العتعجات مهدافيع فة لم  

وملىىىير اجامتعهىىىىعت اللديثىىىىة فىىىىة ا ىىىىب اإلدار  إلىىىى  اجاهمعىىىعب العم ايىىىىد عىىىى  قصىىىى  العاسسىىىىعت الرععىىىىة 
والاعوىة  سهعاىة ودور اجاتمععاىعت  سفواايىع العام  ىة فىة مطىوير العاسسىة وملديىن عىع موىصو إلاى  عى  

فير هعب ع  عفعهر الداعدراطاة ال لىرية عاإلدارية  مهداف ومط رعت وذل  ا   اام عر م  اجاتمععاعت
وملديىن عصىدم اللىورل فضىا اى   وفيىع إلىدل وسىع   اجاموىع   ،والرع  التععاة وساعد  رمي التععاة

 (4ص ، 1191، ساعة  والمفسين اليععة فة العاسسة اللديثة سواا ممعفت اععة مو اعوة مو مر اعاة

وهىة  عع  العوف ي  والراقة صيفيب وبي  اإلدار ،ومرصر اجاتمععاعت ا  ثدعفة العاسسة وطريدة مر
مب اسىمصداداة  هى  هىة مرعوفاىة مدىوب ا ى  العلىعر ة، مر س الطريدة المة يمب صيع الرع  دااى  العاسسىة،

فلىىا لسقسىىعب رىىد  عرفىى  م  فتىىعد ملىىد ايقسىىعب ا مدىىوب ا ىى  م ىىرد  ىى  قسىىب  سسىى و  اع ىى ، مب اافاىىة،
 (2ص، 1111، رمفع صم    ايارل 

اسىميع   فة العاسسىعت التععراىة ادىا ا ى  اىعمن الداىعدات ايمعداعاىة عسىاولاعت تسىعب ودور جاو 
فيواتيىىو  ملىىداعت وعلىى ات   ىى  فىىة عتىىع  إدار  اجاتمععاىىعت لملديىىن ايهىىداف ايمعداعاىىة واإلداريىىة،

تمعىع  سواا  عفت هذه العلى ات فىة اع اىة الماطىا  لا  ثير  وعمفواة فة إدارميب ليذه اجاتمععاعت،
ولذا فملع يب ليذه العسىاولاعت اليععىة والعمفواىة   يىع الىمب   مثفعا مسيير وعمع رة فمع   اجاتمعع فة مو 

  اعم مىوا العيىعرات اإلداريىة وايمعداعاىة مو  ا ييب م  ا و  لىدييب موىور واضىح ولىعع  لطصارىة اع يىب،
اى  مع ىي   فضىا، ار  اجاتمععاىعتالمة مع فيب ع  المغ   ا   العل ات المة مىواتييب فىة اع اىة إد

ا ىى  العفعقلىىة  يبوملىىتار ماضىىعاهع عىى  العسىىعهعة والعلىىعر ة فىىة الماطىىا  وملديىىد مهىىداف اجاتمعىىع ،
ليف ىىىذ ممىىىو   وعمع رىىىة فمىىىع   اجاتمعىىىع ، مثفىىىعا مسىىىير اجاتمعىىىع ،فىىىة ولىىى  العلىىى ات واماىىىعذ الدىىىرارات 

 اياضعا  عع يمب اجام عب ا ا   اجاتمععاعت فعا ة ع  اا  عسعفد  وعلعر ة والم اب تعاا

 مشكلة الدراسة:
ع فىىة إدار  اجاتمععاىىعت فىىة الم اىىعت التععراىىة لمف يىىذ ع ومسعسىىا  ا ليوا ىىمىىادي الداىىعدات ايمعداعاىىة دور  

ا لعىىع تعاىىا توافىى  الرع اىىة اإلداريىىة وايمعداعاىىة عىى  اىىا  اجاتمععاىىعت اإلداريىىة الفعتلىىة وذلىى  اسىىمفعد  
وا ى  الىر ب عى  مهعاىة  ب وعساولاعت معثى  تىوهر الرع اىة اإلداريىة وايمعداعاىة،يفعط صيع ع  مدوار وعيع

الىىىدور الىىىذي ماداىىى  هىىىذه الداىىىعدات فىىىة إدار  اجاتمععاىىىعت فىىىة الم اىىىعت التععراىىىة ف فيىىىع مواتىىى  الرديىىىد عىىى  
 العل ات فة إدار  هذه اجاتمععاعت 



8102يناير  – د األولعدال – د األولمجلالمجلة جامعة الجزيرة  39

 د/ حسان علي ناصر المالكي                        …مشكالت إدارة االجتماعات لدى القيادات األكاديمية        

عىى  عام ىىا علعففىىعت التعيوريىىة  وهىذا عىىع ممىىده م  ىى  المربىويي  العلىىعر ي  فىىة الىىدورات المدريصاىة
ا عىىى  وقىىىت الرعىىى  اعضىىىة فىىىة اتمععاىىىعت عمرىىىدد  ا  صيىىىر   ىىىس  تىىى ا   ،وعىىى  عام ىىىا العسىىىمواعت المربواىىىة

و يىىىر ضىىىرورية  وم  هفىىىع  المثيىىىر عىىى  العلىىىعم  والرد ىىىعت المىىىة مدىىىا معىىىعب فتىىىعد وفعا اىىىة  اي ىىىرا 
لووىو  إلى  متفىد  واضىلة قصى  فة الماطا  إلدار  اجاتمععاعت فىة الملضىير وا راجاتمععاعت، وقوو 

، 8559اللضىىىىرعة : صىىىىدا اجاتمععاىىىىعت  عىىىىد   عفاىىىىة وعىىىىد اياضىىىىعا  علعر وعىىىىعت الا عىىىىة قصىىىى  اجاتمعىىىىع 

 (Messer)  Messer  8558  ودراسة (.111، صدر   صدر( دراسة (181ص

ولضىوره   عع ملس ال عله  عل  ة الدراسة ع  اا  اع   اضو هي ة مدريس فة تععرة اد ،
و ثىر  اللى ول  اوع  اا  ذل  وتد م  هفع  مىذعر   اجاتمععاعت اإلدارية عا الداعدات ايمعداعاة، ر  

ع ا ىى  الداىىعدات لىو  اإلا عقىىعت المىة ملىىده فىة إدار  اجاتمععاىىعت، ومرىىد هىذه علىى  ة لداداىة مىىاثر سى    
فضىىا اىى   ت،ععىىع ي يىىد لىىدييب اللىىرور  عإلل ىىعط واىىدب الر  ىىة فىىة لضىىور هىىذه اجاتمععاىىع ايمعداعاىىة،

إدرا  ال عله يهعاة هذا العوضو  ع  اا  اطاا  ا   ايدصاعت والدراسعت السىع دة المىة وتىد فييىع 
ايعىىر   فىىدر  ل  لىىوه والدراسىىعت السىىع دة فىىة التععرىىعت الاعفاىىة فىىة هىىذا العتىىع  فىىة لىىدود ا ىىب ال علىىه

اجاتمععاىعت لىدل الداىعدات  الذي داع ال علىه إلى  الموىدي ليىذا العوضىو  ل مرىرف ا ى  على ات إدار 
ايمعداعاىىىة فىىىة تععرىىىة اىىىد  العمر دىىىة  عتىىىعجات الماطىىىا  لاتمعىىىع  ومسىىىيير اجاتمعىىىع  وعمع رىىىة فمىىىع   

 اجاتمعع  

ولذل  فدد ملددت عل  ة الدراسة  عآلمة:

 ؟ى عع هة عل ات إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد 1
إدار   ( صي  عموسطة درتعت على اتα51.5ة عرفواة افد عسمول دجالة  ى ه  موتد فروب ذات دجال8

( مرى ل لعمغيىر  الم اىة، الرم ىة دراسةاجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد  ايفة ال
  الوفا ة( ايمعداعاة،

 ؟رة اد ى عع هة مسعلي  المغ   ا   عل ات إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تعع4
 الدراسة: أهمية

ى مسمة مهعاة هذه الدراسة ع  مهعاة عوضوايع الذي ا عد ا ىو  عى  ال لىوه التىدير   عل لىه والعمر ىن 1
   علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت لىىدل الداىىعدات ايمعداعاىىة فىىة تععرىىة اىىد  ومسىىعلي  المغ ىى  ا ييىىع

ايمعداعاىىىىىة ا ىىىىى  إدار   فتىىىىىعد العاسسىىىىىعت التععراىىىىىة ومطورهىىىىىع عرهىىىىىو   دىىىىىدر  قاعدميىىىىىع إ  ليىىىىىه
اجاتمععاعت إدار  فعا ة والمغ   ا   العل ات المة مراديع اى  ملديىن مهىدافيع المىة ادىدت عى  

 مت يع اجاتمععاعت 
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ى  عىع اىسمة مهعاىة هىذا العوضىو   وفى  لىب الىم  عهمعىعب عى  قصى  ال ىعلثي  فىة التععرىعت الاعفاىة وذلى  8
ولىىذا قىىد معثىى  إضىىعفة تديىىد    إلىى  إدار  اجاتمععاىىعتلعلدوداىىة الدراسىىعت المطصاداىىة المىىة مطرقىىت 

   ل   ر اإلداري اللديه ا   عسمول التععرعت الاعفاة
ىىى موتاىىى  ففىىر الداىىىعدات ايمعداعاىىىة فىىة تععرىىىة اىىد  إلىىى  ضىىىرور  عررفىىة علىىى ات إدار  اجاتمععاىىىعت 4

علعاسسىىىعت ومسىىىعلي  المغ ىىى  ا ييىىىع عىىى  متىىى   يىىىعد  فرعليميىىىع وملديىىىن السىىىصن والم ىىىوب والفيىىىو   
 الريعد  التععراة إل  عواقا 

الماطىىىا  لاتمعىىىع ،  الثاثىىىة،مسىىىيب فىىىة وضىىىا الل ىىىو  لعلىىى ات إدار  اجاتمععاىىىعت فىىىة عتعجامىىى   ىىىى .
لمىىىى  مىىىىمع   الداىىىىعدات ايمعداعاىىىىة عىىىى  إدار  هىىىىذه  اجاتمعىىىىع ،فمىىىىع    ةاجاتمعىىىىع ، وعمع رىىىىومسىىىىيير 

 اجاتمععاعت صفتعد وفعا اة اعلاة  
 أهداف الدراسة:

 وجا: عررفة عل ات إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد   م
( صىىي  عموسىىطة α51.5ثعفاىىع: عررفىىة عىىع إذا  ىىع  هفىىع  فىىروب ذات دجالىىة عرفواىىة افىىد عسىىمول دجالىىة  

( مرى ل دراسىةدرتعت عل ات إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد  ايفة ال
  الوفا ة( م اة، الرم ة ايمعداعاة،لعمغير  ال

عررفة مسعلي  المغ   ا   عل ات إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد    ثعلثع:
 حدود الدراسة:

صدراسىىىىة التوافىىىى  العمر دىىىىة  علىىىى ات إدار  اجاتمععاىىىىعت  الماطىىىىا   ت: اللىىىىدود العوضىىىىوااة: معث ىىىىموجا  
 عمع رة فمع   اجاتمعع ( لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد  ، اجاتمعع  مسيير، لاتمعع 

راسعا  -الفوا   - مطصين الدراسة ا   الداعدات ايمعداعاة  الرعداا بوال لرية: مالع عفاة  دثعفاع: اللدو 
 الر عاة واإلفسعفاة  تععرة اد الرعع ي  فة   اعت ايقسعب( 

وبدااىىىة ، ب8512فيعاىىىة ال وىىى  الدراسىىىة ايو  ل رىىىعب التىىىععرة ثعلثىىىع: اللىىىدود ال ععفاىىىة: ط دىىىت الدراسىىىة
 ب 8511ال و  الدراسة الثعفة لرعب 

 مصطلحات الدراسة:

علىى ات: العلىى  ة هىىة لعتىىة لىىب ملىى ا مو وتىىود اد ىىة معىىعب إلىى ع  اللعتىىة مو عوقىىا  ىىعع  لىىب 
  (kohl)  kohl 1111  (94، ص 8515، ع تب   فتد ل  م سير علددا

ا ىىعر  اىى  إدار  ل عمفعقضىىعت، إدار  لسف ىىعر العام  ىىة والعيىىو  العام  ىىة واآلراا عت: إدار  اجاتمععاىى
 (12ص ، 8555، اصد التواد  واللاواعت العام  ة 

راا وموىورات ول ىو  لىو  آ   عىع يىدور صىي  الداىعدات ايمعداعاىة عى  فدىع  و  ةإترا ا ع: همررف 
   ومسيير اجاتمعع  وعمع رة فمع   اجاتمعع  عواضاا ومهداف علدد  ممر ن  عتع  الماطا  لاتمعع
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ا ىى ع: هىىة قىىدر  الداىىعدات ايمعداعاىىة فىىة تععرىىة اىىد  مرىىرف إترا ا ىى ،علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت
وعمع رىىة فمىىع    ومسىىيير اجاتمعىىع ، ملديىىد علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت المىىة ممر ىىن  ىىعلماطا  لاتمعىىع ،

ار  هذه اجاتمععاعت صفتعد وملدين ايهداف المة اددت ع  والمة ملو  دو  مع يفيب ع  إد اجاتمعع ،
 ا   وفن مدا  ال له  مت يع اجاتمععاعت،

 قسىب،تععرىة  ر ىاس القاىعدي فىة   عفوى    ىا عى  ى  مرىرف إترا ا ىع  سفيىع: الداعدات ايمعداعاىة 
 فع   اعيد، اعيد( 

  المبحث األول
االطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري أ( 
االجتماعات:مفهوم 

اجاتمعع  هو ملد مدوات المواو  الع علر المىة ممىاح فروىة ل مىداو  والملىعور وم ىعد  الىرمي لىو  
، و ار  المرباىىىة  811ص ، 81515، و ار  المرباىىىة    عوضىىىو  مو علىىى  ة  غىىىر  الووىىىو  إلىىى  ام ىىىعب لوليىىىع

 (811ص ، 81515

، ويتمعرىىو  عرىىع  الىى  تيىىة مففاعاىىة والىىد  واجاتمعىىع  هىىو لدىىعا صىىي  عتعواىىة عىى  ايفىىراد يفمعىىو 
ص ، 8555، عىىعهر الا عىىة  لىىسفيع  تلم ىىعد  ايف ىىعر والعر وعىىعت الاعوىىة  عوضىىو  عرىىي  واماىىعذ الدىىرارا

128)  

وساط ع إداري ع جا  فى  افى  إذا عىع ملسى  اسىمغاليع والماطىا  ليىع، وهىة  عثع ىة  تومرد اجاتمععاع
  ماعىىع  وفىىة ع ىىع  علىىدد عىى  متىى  الووىىو  الىى  ملديىىن ايهىىداف اجالمدىىعا عىىا مفىىراد عريفىىي  وفىىن تىىدو 

المة مب وضريع،  عع م  عررفة ايدوار المة ادوب صيع    ع  الر اس واياضعا ليع مثرهع الواضح ا ى  
 يىىىىىىعد  وفعا اىىىىىىة وفتىىىىىىعد واجاتمععاىىىىىىعت، ويتىىىىىى  ا ىىىىىى  الىىىىىىر اس م  يمىىىىىىذ ر م  إدار  اجاتمععاىىىىىىعت إدار  

دار  لسف ع ر العام  ىة والعيىو  العام  ىة سىواا اآلراا العام  ىة واللاوىاعت العام  ىة  لىذا ل عمفعقضعت، وا 
ا ا ىىى  موليىىىد اآلراا لىىىو  در  ا اىىى  م  ا ىىىو  لاوىىىاة عم فىىىة ملسىىى  المرععىىى  عىىىا هىىىذه العمفعقضىىىعت وقىىىع

 ايهداف العلدد  

م  اجاتمععاىىىىعت عيىىىىعر  عىىى  عيىىىىعرات اجاموىىىىع ، وهىىىىة اع اىىىىة  (1ص ، 8555، رسىىىىمب  ويرل رسىىىمب(
ع فىىة هىىذه اتم ععااىىة  عوتصيىىع اع ىى  فدىى  ايف ىىعر والعر وعىىعت عىى  لىىاص إلىى  ماىىر، لمىى  اوىى ح لىىري  

الرع اىىىة، وعىىى  اىىىا  إدار  اجاتمععاىىىعت اعىىىعرس الدع ىىىد فىىى  اللوىىىو  ا ىىى  مفضىىى  الفمىىىع   عىىى  تيىىىىود 
 اآلاري ، وذل   علماطا  التيد لاتمعع  
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  عا اة سواا  فع فدير هىذه اجاتمععاىعت  علذا ا يفع م  فلس  المدري  والعرا  ا   ادد اتمععاعمف
مب فلىىعر  فىىة إدارميىىع لفتر يىىع مفضىى  ايدوات العمعلىىة، وممثىىر السىىص  عفطداىىة لاموىىع  وت ىى  ايف ىىعر 
واماىىعذ الدىىىرار، وملوليىىىع إلىىى  وسىىىي ة عيعىىىة ل علىىعر ة التععااىىىة وم ىىىعد  وتيىىىعت الففىىىر، ووسىىىي ة عدصولىىىة 

 ل مفسين صي  هذه اآلراا 

 :جتماعمفهوم إدارة اال

إ  اجاهمععب  عجاتمععاعت سعة ع  سععت اإلدار  اللديثة  إذ ممعثى  اجاتمععاىعت  علمدىعا اىدد عى  
 ايفراد اثفي  مو ممثر عرع صيدف عفعقلة عوضو  مو هدف علدد ل وو  ال  قرار عري   لسف  

ة إقععىة م  إدار  اجاتمععاعت إلدل الوسع   العيعىة فى (.1ص ، 1112، العدهو    ومرل  العدهو (
اموع  فرَّع  صي  العوف ي  وبي  اإلدار  يفيع موفر فرص الم عا  اجاتمععاة والوفا ة، ومسعح صم عد  
ايف عر واآلراا واجامتعهعت ووتيعت الففىر والعر وعىعت صىي  ايفىراد العريفىي  فىة العفلىس  ا ى  ااىماف 

 عسمواعميب اإلدارية 

م  إدار  اجاتمعىع  هىة الدىدر  ا ى  اجاسىم عد  عى   (14ص ، 1111، اللعىعدي  صيفعع يرل  اللعىعدي(
اإلع عفىىعت ال لىىرية العمعلىىة واإلع عفىىعت الععداىىة العمىىوفر  لموتاىى  اجاتمعىىع ، وقاىىعد  العلىىعر  فاىى   سقوىى  

   عا  ومق  مم  ة، ومق  وقت لملدين ايهداف العرسوعة ل  

فة عتريعت ايعور لمى  إذا لىب  ولذا معث  اجاتمععاعت والد  ع  مفض  الوسع   إللرا  التععاة
ع يىىىذ ر وموىىى ح عععرسىىىعت مىىىدار هىىىذه اجاتمععاىىىعت تيىىىدا ف فيىىىع مىىىادي إلىىى  ضىىىاع  الوقىىىت وجا ملدىىىن لىىىي   

مثفىىىىىىعا  فىىىىىىة عل طىىىىىة  واع فىىىىىى  متفىىىىىى  هىىىىىىذا اىىىىىى  طريىىىىىىن الماطىىىىىىا  العسىىىىىصن واجافم ىىىىىىعه إلىىىىىى  عىىىىىىع يىىىىىىدور
  ((WWW. DAHMEMO.COM)   اجاتمعع

 مهعاة اجاتمععاعت اإلدارية:

تمععاعت اإلدارية الوسي ة ايسعساة إلفتع  مهداف ايقسعب ايمعداعاة وعى  ثىب إفتىع  مرد اجا -
 .تعاا مهداف الرع اة المربواة

معثىى  الوسىىي ة الر اسىىة لمف يىىذ تعاىىا توافىى  الرع اىىة اإلداريىىة عىى  اىىا  اجاتمععاىىعت اإلداريىىة  -
 (895ص ، 8515، الرتعة  الفعتلة 

 االجتماعات:مراحل إدارة 
اجاتمععاىىىىعت جا مدموىىىىر ا ىىىى  فمىىىىر  افردىىىىعد اجاتمعىىىىع  فلسىىىى ، صىىىى  يف غىىىىة م  موىىىىعلصيع إدار    إ

عتعواىى  عىى  ايفلىىطة واإلتىىرااات السىىع دة والالدىىة ليىىع، ليىىه الىى    ىى  عفيىىع مهعاىىة  علغىىة فىىة فتىىعد 
صىىىثاه  معىىىرف فيىىع  مهىىىدافيع المىىىة ادىىدت عىىى  مت يىىىعإدار  اجاتمععاىىعت ولمىىىة ملدىىىن  اجاتمعىىع   رىىىد ذلىى ،



 8102يناير  – د األولعدال – د األولمجلال مجلة جامعة الجزيرة 

 

011 

 د/ حسان علي ناصر المالكي                        …مشكالت إدارة االجتماعات لدى القيادات األكاديمية        
 

لضىىعع  جا اع ىى  إ  ىىع  مي عفيىىع، ولمىى  عرل ىىة مفلىىطميع الاعوىىة المىىة يتىى  الداىىعب صيىىع  سىىاةعرالىى  مسع
 فتعد اجاتمععاعت، وهة:

: مرحلة التخطيط لالجتماع:  أوالا

  فتىعد اجاتمعىع  مو فلىى   يموقىا ا ى  فتىعد الماطىىا  ممرىد هىذه العرل ىة عى  مهىىب العرالى  ذلى  
 اسىىىمغرب را، ومضىىىع  عواضىىىاا عمرىىىدد  ومهىىىداف اععىىىة الىىىذي سىىىصن اجاتمعىىىع ، ف  عىىىع  ىىىع  اجاتمعىىىع   صيىىى

يملىدد قصى  لوىول   اجاتمعىع ( عى  فتىعد %95الماطا  وقمع مطو ، ولذل  ادو   يفع  إ  ممثىر عى   
 (1112،  يفىع   ،ع  عوضو  اجاتمعىع مو افردعده ع  اا  وضا تدو  اياعع  وا  اغ العلعر ي  عس د  

ايفلىىىىطة  (828ص ، 8515، و ار  المرباىىىىة   ار  المرباىىىىة والمر ىىىىاب( و لىىىىىوقىىىىد مضىىىىع  الىىىىدلي  المىىىىدريصة المىىىىع ا 
 وهة: ،واإلترااات الاعوة  عرل ة الماطا  لاتمعع 

ملديد العوضىواعت المىة سىيمب مفعوليىع فىة اجاتمعىع  إاطىعر  :الغاية من االجتماع تحديد الهدف/
ملديىد  عىع  وع ىع  تمعىع ، اجاملديىد العلىعر ي  فىة  ،ايلاعص الذي  ساددعو  العوضواعت  عيععيب

إرسىع  ، متييى  داىوات اللضىور، إاداد تىدو  ماعىع  اجاتمعىع  ،ملديد فمر  افردعد اجاتمعع اجاتمعع ، 
إاىداد وموىوير الوثىع ن  ،إرسع  الداوات ل علعر ي  قص  اجاتمعع  صوقت  ىعف  ، تدو  ماعع  العلعر ي 

 ،مىىوفير الدرطعسىىاة لاتمعىىع ، فىىة اجاتمعىىع  وفير الوسىىع   المىىة سمسىىمادب، مىىالمىىة سىىمو   فىىة اجاتمعىىع 
مفلىىىطة  سىىىر الت يىىىد  داجاتمعىىىع ، ملديىىىميي ىىىة ع ىىىع  ،  العلىىىرو عت و يرهىىىع ل علىىىعر ي (ل صوفاىىى  المرميىىى  

 ومتديد الطعقة 

  رد  معور مو اطوات عيعة، وهة:اجاهمععب  يت وفة هذه العرل ة 

ــاع:1 ــد الهــدف مــن االجتم ــ تحدي فعىىع وسىىي ة ل ووىىو  إلىى  إ  اجاتمعىىع  فىىة ذامىى  لىىاس  ـ  عاىىة وا 
ايهداف العرسوعة، وليه إ  اجاتمععاعت هة مفضى  الطىرب لملديىن الممععى  صىي  الىر اس والعىراوس، 
واسىىمطاا  ىى  فىىرد م  ارىىرف العلىىعم  واياطىىعر المىىة ممرىىر  ليىىع العاسسىىة صىىدجا عىى  م  ا ىىو  ايعىىر 

التععاة والعلعر ة التععااىة، وميىدف ا ا   علعم   الاعوة   ،  عع مسعاد ا   مفعاة الرع  عدمور  
لىرعر العلىمر ي   ع ىعفميب فىة مف ىس العسى ولي  واإلدار   اجاتمععاعت إل  إلعاة تو عى  الداعدراطاىة، وا 
فلىىعا ااقىىعت اتمععااىىة صىىي  العلىىمر ي  والعلىىعر ة فىىة إاطىىعا العر وعىىعت وتعريىىع واللوىىو  ا ىى   وا 

ل  العلى ات والمىسثير فىة م  يىر اآلاىري  ولىثيب  اقمرالعت والووو  إل  ام عب تععاة والووو  إل 
 (88ص ، 1112، العدهو     ا   الرع 

ا اىى  الر ىىعرات ال ض عضىىة،  عىىع ادىىا ا ىى  ر ىىاس اجاتمعىىع  ملديىىد مهىىداف اجاتمعىىع  صوضىىود  ريىىد  
وم  ماعط  هذه ايهداف العلعر ي     ععت علدد ، وم  ممب واع ة ايهداف قصى  ادىد اجاتمعىع  وم  

وم  ممىو  عرروفىة ل تعاىا، وم  ممىعد ال روىة لمى   Action verbsوور  العودر العس و   ممو  فة
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،  مصىو لىيا   اضو لإلسيعب فييىع، وم  ملىير صوضىود إلى  عىع يتى  م  يملدىن جا إلى  عىع يتى  م  ا رى 
 عع يتى  ا ى  ر ىاس اجاتمعىع  م  يمسمىد عى  م  اجاتمعىع  ضىروري ليىه مردىد  ثيىر  (119ص، 1111

 لذا م  ر عع اليدف ع  وراا اجاتمعع   ععذا ملعو  م  ملدن؟  عاعت وعع  ع  يت  م  مرددع  اجاتمع
 ؟و رد ذل  مسعا  ه  اجاتمعع  هو اير وسي ة لملدين هذا اليدف؟ وه  هفع  صدا   لردد اجاتمععاعت

ا ىىى  سىىىصي  العثىىىع : هىىى  عىىى  ايفضىىى  إتىىىراا اموىىىعجات هعم اىىىة مو  مع ىىىة عىىىذ ر  مو عدعص ىىىة ايلىىىاعص 
 (WWW.DAHMEMO.COM  العرفيي  فرادل؟

 وىىى ة اععىىىة اع ىىى  ادىىىد اجاتمعىىىع  قصىىى  صىىىدا اليىىىوب  اختيـــار أفاـــل األوقـــات لعقـــد االجتمـــاع:ــــ 2
وليىذا عى  ايفضى  اسىمطا    الدراسة، مو اال  مو  رد اليوب الدراسة، ولم  ااماعر اد  ع ااع وايو 

ردهع ر اس الدسب ومو   فة صدااة الرعب الدراسة رمي ماضعا هي ة المدريس فة الدسب ع  اا  اسم عفة ا
وممضع     العواايد العموقرة لردد اجاتمععاعت اا  فمر  الرعب الدراسة لعررفة العواد الع ضى  الىذي 

م لىىىىى   رىىىىى  اجاتمععاىىىىىعت  سىىىىىص   إذ (895ص ، 8515، الرتعىىىىىة   صاىىىىىة اجاسىىىىىمتع عت ا ىىىىى  م   الوىىىىى
رفىىة، مو ي   عى  اجاتمعىىع  وقىا فىة يىىوب مو سىعاة  يىىر افردعدهىع  رىد  عىى  طويى  عىى  وقىو  اللىده الع

عفعس ة  يت  م  الف  عوضىو  اجاتمعىع   عهمعىعب العلىعر ي  لمىة اسىملوذ ا ى  افم ىعهيب  فدىد ا لى  
اجاتمعىىىع  إذا  ىىىع  عوضىىىوا  فىىىة عفعفسىىىة عىىىا اهمعععىىىعت ماىىىرل، م يىىىد فىىىة ايا ىىىعا الع دىىىع  ا ىىى  اىىىعمن 

 العل ات المف يذاة مو العل ات اللاواة العلعر ي  عث  عواايد إفتع  الرع  مو 
 دعاد  اععة اتر  اىدد العتمعرىي  مقى  عىع اع ى   تحديد األعااء المشاركين في االجتماع:  ـ3

إذا  فت مريد ل  عل  ة فسفت  لعتة لع  لدييب العررفة الا عة  إذا  فت مريد اماعذ قرار فسفت  لعتة 
الدىرار  إذا  فىت مريىد مووىي  عر وعىعت لىدد عى  يف غىة ا اى  إل  إلرا  عى  مدىا ا ىييب عسىاولاة مف يىذ 

إذا  ىع  اجاتمعىىع   غىر  العفعقلىة فلىدد عىى  سىيمسثر وعى  اسىمطاا اإلسىىيعب   اإللعطىة صيىذه العر وعىعت
 رد ملديد ع  يف غة ا ا  لضور اجاتمعىع ، وتى  لمى  عىفيب داىو  واضىلة وعلىدد    فة هذه العفعقلة

 (WWW.DAHMEMO.COM   هذا اجاتمعع  للضور

 عىىع يتىى  ا ىى  العىىدير م  يصىىذ  افعاىىة اعوىىة فىىة ااماىىعر العىىداوي  يي اتمعىىع  وموضىىاح ذلىى  
صفىعا ا ىى   ىر  ومهىىداف اجاتمعىىع  ف ثيىر عىى  اجاتمععاىعت يىىمب اسىىمداعا مفىراد لىىاس ليىب ااقىىة ع علىىر  

 وذل  ع  اا : ع عوضو  اجاتمعع  صيفعع يمب إهعع  مفراد مسعسي  عع ياثر ا   فعا اة اجاتمعع  س    

 اسملعر  ذوي الراقة افد ااماعر العلعر ي  فة اجاتمعع   -
 لضورهب اجاموع   عيفراد العط و  علعر ميب فة اجاتمعع  عا موضاح هدف اجاتمعع  ومهعاة  -
إرسع  عذ ر  رسعاة إل اغ العلعر ي  صيدف وع ع  و عع  اجاتمعع  عرفدع صيع تىدو  اجاتمعىع  ومي  -

ل سيمب مداوليع فة اجاتمعع  ويمب إرسع  ذل  إل  العلعر ي  فة عد  جا مد  ا  يوعي  وثع ن مار 
 قص  افردعد اجاتمعع  
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ملديىىىد لىىىاص عفعسىىى  يمىىىول  مىىىدوي  عتريىىىعت اجاتمعىىىع  فىىىة لىىى   علضىىىر يىىىمب ط عامىىى  وعراترمىىى   -
، عةاللضىىىر    ا ىىى  العلىىىعر ي  فىىىة فمىىىر  جا م يىىىد اىىى  يىىىوعي  عىىى   عىىى  اجاتمعىىىع   رفعاىىىة، ثىىىب يىىىو  

 (181 ص، 8559
يمىىىسلا تىىىدو  اياعىىىع  عىىى  قع عىىىة  علعوضىىىواعت  إعـــداد جـــدول أعمـــال مســـ   لالجتمـــاع: -4

الضىىرورية الع عىىا طرليىىع ل فدىىع ، وجا صىىد م  ممىىو  الدع عىىة عاموىىر  و سىىاطة وواضىىلة، وفىىة عسىىمي  
 ، وقىد الرع  يمري  تعىا  ى  العر وعىعت العط و ىة، وعى  ثىب موىفيا العوضىواعت العىراد طرليىع ل فدىع

ذا عىىع  عفىىت هفىىع  عوضىىواعت عمرىىدد  عطرولىىة  ا ىىو  عىى  العتىىدي الملىىعور عىىا العلىىعر ي  اآلاىىري ، وا 
لوىص الوقىت العلىدد   ل فدع ، فيت  ملديد وقت علدد وماواو  لم  عوضىو   ىة فم ىعدل متىعو 

لعوضىىىىواعت اجاتمعىىىىع   وارمعىىىىد  عىىىى  الصىىىىدا فىىىىة إاىىىىداد تىىىىدو  ماعىىىىع  اجاتمعىىىىع  ا ىىىى  عدىىىىدار الوقىىىىت 
اوص لإلاداد  يت  م  الموي تدو  اياعع  ا   م عوي  معريخ افردعد اجاتمعع  ووقم  وع عفى  الع

ىىى اوالغىىىر  عفىىى   يتىىى  م  ا ىىىو  تىىىدو  اياعىىىع  علىىىدد   إلعىىىعب  ىىى  لاتمعىىىع   ل يىىىدف الر اسىىىة  عودقاد 
ة يولويمىى  فىى االعلىىعر ي   عىىع هىىو عموقىىا عىىفيب فىىة اجاتمعىىع   الوقىىت العلىىدد لمىى  عوضىىو  ا ىىو  عالىىر  

  (84 - 88ص ، 8551،  فد رس ة  العفعقلة  جا يمردل وقت اجاتمعع  الوقت العلدد ل  قدر اإلع ع  

 عىىع جاصىىد عىى  مرميىى   ىى  عوضىىواعت اجاتمعىىع  إ  مع ىى  ذلىى  وعرااىىع   رىى  الدوااىىد افىىد إاىىداد 
عىع  ذات الو ة  عليدف ع  اجاتمعع ، عرااع  تتدو  ماعع  اجاتمعع  عث : اجاقموعر ا   العوضواع

اررفىى  ايفىىراد العلىىعر و  اىى  العوضىىواعت العطرولىىة ل فدىىع   الرعىى  ا ىى  اىىدب إطعلىىة  عىى  اجاتمعىىع  
 (www.almualem.netmagala102.htm  قدر اإلع ع ، ااماعر الوقت العا ب لردد اجاتمعع  

ــار وتنظــيم قاعــة االجتمــاع: -1 تعاىىا ايدوات  راجاتمععاىىعت، وملضىىييتىى  مففىىاب قعاىىة  اختي
إذ المىىعا العتمعرىىىو  إلىىى  عدعاىىد عريلىىىة، وع ىىع  هىىىعد  وعمسىىىا،  عسىىى د ع،دات الا عىىىة لاتمعىىع  والعرىى

ضعا  وميواة  عفيمي   (181ص، 1111، للععديا ).وا 

تىىىراا العفعقلىىىعت دو  اللىىىرور   عىىىع يتىىى  الرعىىى  ا ىىى  مىىىوفير طريدىىىة الت ىىىوس العا عىىىة لم ىىىعد  وا 
  ر ىاس الدسىب واياضىعا مو صىي  اياضىعا  رضىيب  عل رقة مو المعي   وىور  ع علىر  مو  يىر ع علىر  صىي

مد  طريدىة الت ىوس إلى  مىوفر اللىرور  علعسىعوا    اإلدارية، م ر   فع  مسس فتعد اجاتمععاعت ا  
وليىذا فعى  مهىب لىروط اجاتمعىع  الفىعتح الدسىب  فة لن اقمراد اآلراا وم عدليع عا اياضىعا وعىا ر ىاس 

 مي طريدىىة  اآلراا والعفعقلىىعت وملدىىن العواتيىىة والرااىىة لسفىىراد م  مسىىعاد الطريدىىة ا ىى  إع عفاىىة م ىىعد 
وتيع لوت (  عع م  طريدة الت وس ا   ل   دا ر  مو عربا مام ا ا  الل   الصاضعوي ومام ا ا  
الل   العسمطي ، فت ىوس ر ىاس الدسىب فىة لى   دا ىر  ارطىة اجافط ىع   علمواضىا واإللسىعس  علمسىعوي 

فىىة لىىي  م  الت ىىوس ا ىى  قعىىة اجاتمعىىع  صىىي   اللىىرور  ىىعإلدار  التععااىىة، مىىوفر وعىى  ثىىبصىىي  التعاىىا 
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، الرتعىة   اياضعا ا   التعفصي   ل   عسمطي ( ف ف  قد يادي إل  اللىرور صىفع  اإلدار  الدا معموريىة
(891ص، 8515

ويا ىىص ال علىىه إلىى  الدىىو  إ  فتىىعد اجاتمعىىع  ارمعىىد ا ىى  الماطىىا  العسىىصن لاتمعىىع  واجالمىى اب 
ولضىىىور عىىى  لىىىدييب العررفىىىة  عىى  ملديىىىد اليىىىدف، الا عىىىة لضىىىعع  فتىىىعد اجاتمعىىىع ، العيعىىىةعلاطوات  ىى

الا عة صتدو  اياعع  الذي يىمااب عىا الوقىت العمىعد ليىب لردىد اجاتمعىع ، ومفعسى  قعاىة اجاتمععاىعت 
  عع ممضعف  ع  مدوات وعردات عا فو  اجاتمعع  

ثانياا: مرحلة تسيير االجتماع:

العرل ة يمب ملديد  عفة ايفلطة واإلترااات الاعوة   مر  مسيير اجاتمععاعت وهة ال مر  فة هذه 
اإلاىداد ويموقا فتىعد إدار  اجاتمعىع  فىة هىذه العرل ىة ا ى  عىدل تىود  العلدد  لصدااة وفيعاة الت سة، 

ايفلىطة  (.82ص  ،8515، و ار  المرباىة  ،وقد مضع  الدلي  المىدريصة  والماطا  ليع فة العرل ة السع دة
افممىعد اجاتمعىع   ،صىدا اجاتمعىع  فىة الوقىت العلىدد واإلترااات الاعوة  عرل ة مسىيير اجاتمعىع  وهىة:

إرسىىعا قوااىىد سىىير  ،العدىىرر   مع ىىة العلضر( اسىىمررا  تىىدو  اياعىىع  ر علعلىىعر ي ، ااماىىعوالمرليىى  
، عىا العلى ات الطعر ىة  ع ، المرععىاجاتمعىع لتىدو  الفدىع  وفد ى  اجاتمعىع ، موتاىوقت   اجاتمعع ، إدار 
ملتاا العلعر ي  ا ى  ، اإلوغعا التيد وادب إطاب ايل عب العس دة ،الفمع    ايهداف( المر ي  ا  
صفىد قصى  اماىعذ  اجافمدىع  عى  مي فدىر   بالفمىع  ، اىدالفدعلىعت ل لوىو  ا ى  إتعىع  لىو    الفدع ، ص ىور 

اجاتمعىىع  فىىة  اإاىىا  الدىىرارات والفمىىع   والمووىىاعت  إفيىىع لىىةملديىىد فمىىر  قوىىير  ل را قىىرار علىىدد  لىىسفيع
 الوقت العلدد 

وهة: عيعة،مو اطوات  وفة هذه العرل ة يمب اجاهمععب  رد  معور

افىىد مراسىى  لت سىىة اجاتمعىىع  يمرىىي  ا اىى  م  موىى  إلىى  عدىىر  ـــ  ــدء االجتمــاع فــي الوقــت المحــدد:1
ذا مىىسار  رىى  العلىىعر ي  فىىة اللضىىور فعصىىدم اجاتمعىىع  ع  ىىرا قصىى  صدااىىة اجاتمعىىع    مىىر   عف اىىة، وا 

اجاتمعع  دوفيب، معع فة لعلة مسار عسىعهب ر ىاس اى  اللضىور فىة الوقىت العلىدد فىا عىعفا عى  
واع فىى  فىىة هىىذه اللعلىىىة إداىىع   رىى  المرىىداات وا اىىعد  مرميىى  تىىىدو   اجافمفىىعر لمىى  ووىىول ،

ذا اقمضت الفروف صدا  ا فيتى  اإللىعر  ماعع  اجاتمعع  عمىسار  اياعع  ل ا ا و  هفع  مسار، وا 
إلىى  ذلىى  فىىة علعضىىر الت سىىة، عىىا اإلفوىىعد اىى  مسىى ع  المىىساير، وجا مضىىاا الوقىىت فىىة افمفىىعر 

جا  مسىىىعاد فىىىة المووىىى  إلىىى  قىىىرار سىىىريا، عيعىىىةالعمىىىساري  إجا إذا  ىىىع  صيىىىفيب عىىى  لداىىى  عر وعىىىة  وا 
 (15 ص، 8551، د رس ة ف   فدايب للسفيب ليدر وا عع فعميب عفذ صدا ماعع  اجاتمعع 
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قص  الصدا فة الىداو  فىة عفعقلىة تىدو  ماعىع  اجاتمعىع  يف غىة ميي ىة اللعضىري   االجتماع: افتتاحـ 2
طىىىرد سىىىاا ، اىىىر  ع اىىىص اجاتمعىىىع  السىىىعصن،  فىىىة اجاتمعىىىع  عىىى  اىىىا  مسىىىعلي  عام  ىىىة عفيىىىع

 ار  وور  عدعرفة مو مرقعب عثير ، سرد قوة، معور مارل 
 www.almualem.netmagala102.htm)

ليىه م  اجاتمعىع  الىذي ا ىمح  لى   سىةا المىىعا إلى  وقىت طويى ، وا   إاىداد إتىرااات اجافممىىعد 
سىىوف مىادي إلىى  اسىىمدرار اياوىع ، ومترىى  التعاىىا عرمىىعلي ،   لى   ع وىى  هىىة ف ىر  ذ اىىة ل ىىر اس،

 (49، .855 ،ال ر   ة  وفوب    لةا مار ف   مفراد العتعواة يت  م  الرروا مفيب عوضا مرلع 

:اآلمة عع يت  ا   عدير اجاتمعع  اللرص ا   

اجاتمعع  ا ا   ذل  فة داو  فة الوقت العلدد عا د    عجاتمعع الصدا  -
 اللعضري  ا   الم اعيب  علوقت العلدد واهمعععيب  عللضور   ل رالصدا  -
رىىىدي  مو إاىىىعد  مرميىىى  قىىىراا  تىىىدو  اياعىىىع  عرطاىىىع العلىىىعر ي  ال روىىىة والعروفىىىة فىىىة اقمىىىراد مي م -

 لاتمعع  العوضواعت العدمرلة 
 ار  العوضواعت ا   العلعر ي   علمرمي  العدر  -
 فتع  العيعب  إل ليواة والفلعط والموعاب ا    عفعوذت  مم  ا و   -
   فة اجاتمعع   عاسر ل ووو  إلى  الفمىع   المىة ملدىن مهىداف اجاتمعىع  هيوضح ل علعر ي  دور  م  -

 (145 ص، 8552، اللضرعة
فا   يادا  يوالدور الذعررفة اليدف ع  اجاتمعع  األدوار المطلوبة من أعااء االجتماع:  -3
قراا  العر وععت العرم طة  عوضواعت اجاتمعع  قص  لضوره لم  العر  فة اجاتمعع    عا اة  -
فع ة اضو مار العفعس ،اللضور إل  ع ع  اجاتمعع  فة الوقت  - ع ىب  علعوضىو  فىة  مو اجاامذار وا 

 اللضور اف 
مثفعا اجافردعد إجا يس ع  ضرورية اسذ  صيع ر اس اجاتمعع  فة ادب عغعدر  قعاة اجاتمععاعت  -
اجاسىىم ذا  ل علىىعر ة فىىة إصىىداا الىىرمي والعفعقلىىة، وم  ممىىو   لىى   عوضىىواة واىىعلة عىى  المليىى  مو  -

المرو  
مثفعا اجاتمعع  فة  ير الع يوعة  لواضلة موالعر وععت مو العوضواعت  ير ا اجاسم سعر ا  -
  اجاسمرداد الرعلة لمدص  اآلاري  واإلوغعا إلييب -
اجاصمرعد ا  اجامتعهعت الس صاة فلو اجاتمعع  مو  ر  العوضواعت العطرولة فا  ل فدع   -
 مثفعا الفدع  مو اجاسم سعر فة اللديه عا اآلاري   اجالم اب  آدا  -

 www.icnlp.net.viewarticle.ph.1)
:ى موتا  اياضعا افد الاروا ا  العوضو  ايسعسة إل  ضرور  المر ي  ا   العوضو  الر اس.
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ع ثىىب ع عريف ىىليىىه عىى  اياطىىعا اللىىع رة افىىد  ثيىىر عىى  راسىىعا اجاتمععاىىعت مفيىىب يمفىىعولو  عوضىىوا  
ع ماىر عوضىوا   اوف  ليمفىعولو يمب فدعل ، وقص  إفضعت  واماعذ عع ي  ع  ع  قرارات مو موواعت ف فيب يمر 

ليفعقلوه، وه ذا يفمد و  عى  عوضىو  إلى  ماىر دو  اماىعذ قىرارات  لديىع، فممىو  الفميتىة م  مر ىن  ثيىر 
عىى  العوضىىواعت وجا يصىىت فييىىع،  عىىع اضىىاا التيىىد والوقىىت، هىىذا  عإلضىىعفة إلىى  اللىىرور  عإلل ىىعط لرىىدب 

(1.1، ص1111اللععدي ،    موواعت مو اقمرالعتواضلة فة اجاتمعع  ععث ة فة قرارات مو وتود إفتع ات 

ى   العىدير إليىه   اع تيىد   عع ادمضة ضرور  إلععب العىدير مو ر ىاس اجاتمعىع   علعوضىواعت إلععع 
ع  ممثر ايفىراد فروىة  ارد  ف ذل  ، و  الذي ادوب  رر  العوضواعت ا   العت سا هو اللاص العس

ع( فىىة ال مىىر  العلوىىور  صىىي  ورود ع واقموىىعدا  ع وجا لا ىىعلا ىىع وعلدراسىىة العوضىىو  عىى  تعاىىا تواف ىى   إداري ىى
، الرتعىة   وعى  ثىب فاصىد لى  عى  علعولىة موقىا اآلراا العام  ىة العوضو  إلا  لم  عواد ادد اجاتمعىع  

 (849ص ، 8515

عىى  إاطىىعا اجاتمعىىع  اللىى   الىىداعدراطة عىى  ليىىه  دجاصىى المناقشــات:ـ العمــل علــن حســن تنظــيم  5
 فىة مدسىاب الوقىت صىي  العملىدثي  وا اطىعا ال روىة يمصىر  و  العفعقلة، و   اعدجا  اإلترااات ومس

ذا جالفىىىت م  هفىىىع  لولىىىر  ا ىىى  ملىىىد اياضىىىعا  اىىىدد عىىى  العملىىىدثي ، مثفىىىعا ملدثىىى  فىىىة  عىىىع وا 
ع، ا واط ى  عى  اياضىعا المر يى  فاعىع ادولى  ال عيى ، لىعو  م  ممىو  عسى ا  فعط   عف  الموقا فور  

 للعضري ،إل  ايمسر   مر  ال  عهعت ا   اياص افدعع ملرر م  الع   صدوجا ععفا ع  سد  
ويتىى  م  ممىىذ ر م  مسىىي  طريدىىة إلفيىىعا عوضىىو  عرىىي  هىىة م  ممىىدا  صم اىىاص العفعقلىىة فاىى ، 

ا لعع ادول  العلىعر ، وف ى  العلىعر ي  لعىع فىعت عى  وقىت وعىع إذا  ىع  هفىع  اىروا واجاسمعع  تيد  
ع ادب قاعب العدير  عقمراد رما  فىة العوضىو  قصى  ماض   (1.9ص، 8555، ععهر   ا  الوقت العلدد

ويرتا السص  فة ذل  إل  م  اقمراد العدير   قاعب اياضعا  عفعقلة العوضو  ع  تعاا التواف 
 -  رى  العلىعر ي دفىا لوتية ففىره قىد يىادي إلى  إادىعف العفعقلىعت وقىد يىادي رمي العىدير إلى  

وذلى   علمسميىد ا ى  عوافدىة رمييىب   وعوق ى  علعولىة مىدااب رماىإلى   -اى  إلالمدر   فة الذي  ير صو  
وقىىىد   عىىى  وتيىىىة ففىىىرهب اعثىىى  مفضىىى  اآلراا صووىىى  عىىىا رمي العىىىدير ل لىىىرور  سهعيمىىى  وموتيعمىىى   

وعى  ثىب   عىفيب إيتىعد الع ىررات المىة مفيىر مهعاىة هىذا الىرمي ورفى  اآلراا اياىرل  العو   رى   
فة لىي     ر  العلعر ي ع يادي إل  الما ا  العفعقلة لدل ا  عس د  ف   قاعب العدير  عقمراد رم

وذل  ع  اا  المسميد ا   عوافدة رمييب عا رمي  ،ايار يتدهع فروة ل مدر  ل عدير يبم   رض
العىىدير ليىىذا ا ىىو  العىىدير قىىد اعىى   وىىور  ع علىىر  مو  يىىر ع علىىر  إلىى  موتاىى  عفعقلىىعت التععاىىة 

وليىذا   مب اط ىع مو مف  لاس مفضى  الل ىو ، عاا ممع  هذا الرمي ولال  فلو العوافدة ا   رما  سو 
  هو عسىعاد  اياضىعا ا ى  علعولىة المووى  إلى  الىرمي السى اب  وىور   يىر ع علىر  فدور العدير

 (.89- 894ص ، 8515، الرتعة 
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ا ا   عع سصن يمضح م  قىدر  ر ىاس اجاتمعىع  ا ى  مسىيير اجاتمعىع  صفتىعد وفعا اىة يموقى وبفعا  
 يدوارهىب، وموتاى وعررفىة اياضىعا العلىعر ي  اجاتمعىع ، ا ى  عىدل مل عى  فىة الوقىت العمىعد لمسىيير 

   عفعقلعت العلعر ي  لس  تدو  اياعع 
 ثالثاا: مرحلة متابعة نتائج االجتماع:

وهىىة عرل ىىة عىىع  رىىد اجاتمعىىع  لىىذا فيىىو معىىر فىىة  عاىىة ايهعاىىة لمىى  الدىىن اجاتمعىىع  الغىىر  عىى  
  ادب الداعب صيذه العمع رة ارفة اىدب المسمىد عى  م  اجاتمعىع  مفتى  عىع اطى  لى ، وفاى  ويىمب افردعده  ي

إاىىا  الدىىرارات والفمىىع   والمووىىاعت قصىى  ااممىىعب اجاتمعىىع ، إاىىداد ومو يىىا العلضىىر، وضىىا اطىىة  عفاىىة 
داب العسىىمعري  لمف يىىذ قىىرارات اجاتمعىىع ، إرسىىع  عىىذ رات ل ع   ىىي  صمف يىىذ قىىرارات اجاتمعىىع ، المواوىى  والىى

  (828 ص، 8515، و ار  المرباة  ل ع   ي   علف يذ، إاداد مدعرير اإلفتع  الاعوة  علدرارات 

 هة: ،وهذا يمب اصر ثاه اطوات
جا عى  قصى   ا  سى رمير مو معىي  سىراىيت  مدوي     عع مىب العوافدىة ا اى  عى   توثي  االجتماع: -1

دعط ايسعساة، و رد اجافميعا عى  اجاتمعىع  يتى   مع ىة ا   الف ر اس اجاتمعع   ليه يمب المر ي 
ومسىععا العلىعر ي  والعرمىذري   مدرير اجاتمعىع   ليىه يمضىع  عوضىو  اجاتمعىع  ومىعريخ افردىعده،

 وع اص عع مب إقراره ا     صفد ع  صفود تدو  اياعع   والغع صي ،
  إ  لىب مف ىذ قرارامى  ومىادل ممعلا ى ، فا قاعىة لاتمعىعمتابعة تنفيذ ما اتخذ من قرارات وتوصيات،  -2

ولذا يف غة ا   الىر اس م  الىرف ا ى  هىذا ايعىر واسىعاده فىة ذلى  سى رمير اجاتمعىع ، وممىو  
ع صىىي  ال مىىر  واياىىرل صيىىذه ع وم  وفا ىىالعمع رىىة ص رسىىع  علضىىر اجاتمعىىع  لساضىىعا ومىىذ يرهب لىى يا  
عا فىة اجاتمعىع  الالىن اى  المى اعيب الممعليا، و ذل  ممو  العمع رة ا  طرين علعس ة اياضى

ومطصاديب ل درارات العماذ  ومدا يب ل ممىعليا المىة مىب مم ىا يب صيىع، وا ىو  ذلى  فىة صدااىة اجاتمعىع  
 (119ص، 1111، اللععدي   الالن ليه مب المدقين ا   علضر اجاتمعع  السعصن

ىىعا الىى   المديىىاب تىى ا  تقيــيم االجتمــاع نفســ :  -3 يف غىىة م  مدىىاب تعاىىا  ،فعىىو والمطىىورفىىة اع اىىة ال عيع 
وهفع  اد  طرب إلتىراا هىذا المديىاب عفيىع ا ى   ،اجاتمععاعت  غر  ملسي  إدارميع فة العسمدص 

 سصي  العثع : اجاسمصاع  والعدعص ة 

فعىىىوذا المديىىىاب ا ىىى  تعاىىىا العتمعرىىىي    رىىىد ذلىىى  ادرس ماجاسىىىمصاع   اع فىىى  مو يىىىا اجاسىىىمصاع  مو 
 جاسمصاع  ومدوب فة اجاتمعع  الدعدب  ررضيع وعفعقلميع اإلتع عت الفعمتة ا  ا

 فعوذا مدياب اجاتمعع   يعثعجا  اآلمة ويوضح الل   
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العدعص ة: قد م ض  اللوو  ا ى  مديىاب اآلاىري  لاتمعىع  صواسىطة  يىعرات لاوىاة مو ع علعىعت 
 مدياب اتمعع فعوذا عثع  ي ع صم ااص الفمع   وا له ا  فرص ل ملسي  هعم اة  قب هفع ماض  

……………………………………………………………………………

……………………………                                                                 

 ضا دا ر  لو  الرقب الذي اوا درتة المرعو  السع د  فة تععاة الرع 
 مرتفع       منخفض                                                                     

 9 9 9 9 9 9 1 0   إنجاز المهمة

 9 9 9 9 9 9 1 0  االستفادة من الوقت

 9 9 9 9 9 9 1 0 االستفادة من أفكار األفراد

 9 9 9 9 9 9 1 0   فض النزاع

 9 9 9 9 9 9 1 0   وضوح الهدف

 9 9 9 9 9 9 1 0   العمل كفريق

 9 9 9 9 9 9 1 0   الاإلنصات الفع  

 9 9 9 9 9 9 1 0   المصارحة

 عع الذي اع ففع اع   صرفا درتة المرعو  صي  مفراد التععاة؟
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 عع هة ايعور ذات ال ع د  ل  فاعع مردده التععاة ع  اتمععاعت؟ عع هة ايعور اداعة ال ع د ؟

 (WWW.DAWAHMEMO.COM.p19) 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
ويا ىىص ال علىىه إلىى  الدىىو  عىى  متىى  م  ملدىىن إدار  اجاتمععاىىعت مهىىدافيع المىىة ادىىدت عىى  مت يىىع 

ف فىىىى  ي  عيىىىىع اياىىىىذ صتعاىىىىا ايفلىىىىطة  والمغ ىىىى  ا ىىىى  العلىىىى ات ايمعداعاىىىىة واإلداريىىىىة المىىىىة مواتييىىىىع،
 ،ومسىيير اجاتمعىع  ،الماطا  لاتمعع  ،يع م   العرال  الثاهواإلترااات والوسع   الا عة المة ممط ص

 .وعمع رة فمع   اجاتمعع 
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 الدراسات السابقة:ب( 

عىى  اىىا  إطىىا  ال علىىه ا ىى  الدراسىىعت السىىع دة المىىة مفعولىىت عوضىىو  إدار  اجاتمععاىىعت لىىدل 
ا ى  الىر ب عى  مهعيميىع  ة،ع، واعوىة فىة العاسسىعت ايمعداعاىوتىد مفيىع ق ي ىة فسىصا   الداعدات ايمعداعاة،

 و  الرع  ايمعداعة واإلداري فة الم اعت التععراة جا يمب إجا ع  اا  إدار  اجاتمععاىعت، ولىذل  فدىد 
 :اآلماةا ص ال عله إل  الدراسعت 

هىىىىدفت الدراسىىىىة إلىىىى  المرىىىىرف ا ىىىى  واقىىىىا إدار  اتمععاىىىىعت ايقسىىىىعب  (8552، صرهىىىىوب ):دراســــة) رهوم( (1
 بم ري يىىىع، واسىىىمادرىىىعت ال  سىىىطيفاة عىىى  عففىىىور ماضىىىعا هي ىىىة المىىىدريس وسىىىص  ايمعداعاىىىة  علتعع

ط دىىت ا ىى   اسىىم عفةولملديىىن هىىدف الدراسىىة اسىىمادب ال علىىه  ال علىىه العىىفي  الووىى ة المل ي ىىة،
 : اآلماةوموو ت الدراسة إل  الفمع    ا ع  عتمعا الدراسة،(اضو  1.1ايفة مموفت ع   

ا، وقىىىدهب فىىىة إدار  اجاتمععاىىىعت  ىىىع  م  عععرسىىىة راسىىىعا ايقسىىىعب لىىىدور  - لوىىى  علىىىور الراقىىىعت  تيىىىد 
ا وأخير  لاتمعع ، ثب علور الماطا   اجاتمعع ،علور مففاب  ايول ، ي ا اإلفسعفاة ا   العرم ة 

 جاء محور تقويم االجتماع.

( صىىي  ماضىىعا هي ىىة المىىدريس لعىىدل عععرسىىة 0.05موتىىد فىىروب ذات دجالىىة إلوىىع اة افىىد عسىىمول  جا -
سىىفوات  الدرتىىة الر عاىىة، الم اىىة، اسىىعا مقسىىععيب إلدار  اجاتمععاىىعت مرىى ل إلىى  عمغيىىرات  الفىىو ،ر 

 التععرة( الادعة،
وضرور  ادد اتمععاىعت دوريىة ا ى  م  مىو   ا ى   العسصن، عع صيفت الدراسة مف  جاصد ع  الماطا   -

، وا ىىى العلىىىعر ي  قصىىى  اجاتمعىىىع  صوقىىىت  لعدرتىىىة فىىىة تىىىدو  م  يىىىمب عفعقلىىىة العوضىىىواعت ا  ىىىعف 
 مف يذ الدرارات والموواعت ع  قص  راسعا ايقسعب  مهعيميع، وعمع رةاياعع  وفن 

هىىدفت الدراسىىة إلىى  مديىىاب مداا راسىىعا ايقسىىعب فىىة تععرىىة اىىد   (.855، لىىري  )(:دراســة )شــعيب (2
 اجاتمعىع ،مثفىعا اجاتمعىع ، وعيىعر  إدار  فىة و  قصى  اجاتمعىع ، لاتمععاعت المة مردد فىة   اىعميب،

وعع  رد اجاتمعع  والمدياب الرعب لاتمعع ، واسمادب ال عله العفي  الوو ة المل ي ىة الىذي ارمعىد 
قىىعب صمرص ميىىع اضىىىو هي ىىة المىىىدريس،  اسىىىم عفةا ىى  تعىىا العر وعىىىعت اىى  ر ىىاس الدسىىىب عىى  اىىا  

 موو ت الدراسة إل  الموواعت اآلماة:  اضو ا، وقد( 112ومموفت ايفة الدراسة ع   

  ع  مدياب ماضعا اليي ة المدريساة لراسعا ايقسعب وعتعلس الم اعت إيتعصة  -

 ( الداعداة الر عة، الاصر ، العددر اامععد ايسس الر عاة افد ااماعر ر اس الدسب والرعداا  ال د   -
 رفا علعضر اجاتمععاعت إل  اإلدار  الر اع  -
 ا   علضر اجاتمعع  عجاطا   السععد ياضعا عت س الدسب والم اة  -
 ضرور  عرااع  وقت فروف اياضعا افد ملديد اجاتمععاعت  -
 المديد الوعرب صمو يا تدو  ماعع  العت س والوثع ن قص  اجاتمعع   -
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 وموواعت إ اغ ماضعا العت س  عع مب مف يذه ع  قرارات  -
مرىىىىرف ا ىىىى  واقىىىىا إدار  هىىىىدفت إلىىىى  الو  (8558، راعىىىىة، فىىىىور الىىىىدي  ) (:رامــــي دراســــة )نــــور الــــدين، (3

اجاتمععاىىىعت لىىىدل عىىىديري علعففىىىعت  ىىى   عىىى  وتيىىىة ففىىىر عر عىىىييب، واسىىىمادب ال علىىىه العىىىفي  
 ع  إاداده وموو ت الدراسة إل  الفمع   اآلماة:  اسم عفةواسمادب ال عله  ،الوو ة المل ي ة

  صير  ( صدرتة 1848قدر  عديري العدارس ا   إدار  اجاتمععاعت  عفت  أن  -
تىد فىروب ذات دجالىىة إلوىع اة فىة دا ىىر  اجاتمععاىعت فىة  رىىد المففىاب والماطىا  اإلداري ل عىىديري  مو  -

 العديري  قص  صدا اجاتمعع  لوعلح 
     اة مدصاة( -موتد فروب ذات دجالة إلوع اة مر ل لعمغير الماوص    اة ا عاة  جا -
وقىد مووى ت إلى   ال عا ىة،مسىس ادىد اجاتمععاىعت  (McNamara, 1999):(McNamara) دراسـة (4

 اآلماة:الفمع   

وا اىىداد  ماضىىعا اجاتمعىىع  العفعسىىصي  الىىذي ارمعىىد ااماىىعرهب ا ىى  مهىىداف اجاتمعىىع ، ضىىرور  ملديىىد
تىىدو  ماعىىع   علمفسىىين عىىا  رىى  اياضىىعا العيعىىي   ليىىه يمضىىع  العارتىىعت العر و ىىة والفلىىعطعت 

الوقىت العلىدد وم  يرلى   عللعضىري ، وم   الضرورية ل ووو  ليذه العارتعت، وم  يصدم اجاتمعىع  فىة
ملدد الدوااد الرععة لاتمعع   علعلعر ة، والمر ي ، الدافراة، إفيعا العفعقلة فة وقميع، والعلعففة ا ى  

وم  يىىىىدار وقىىىىت اجاتمعىىىىع  واط ىىىى  عسىىىىعاد  اياضىىىىعا افىىىىدعع الىىىىعرف الوقىىىىت ا ىىىى  اجافميىىىىعا  السىىىىرية،
مثفىعا ادىده صىدجا عى  اعى  ذلى  فىة فيعاىة اجاتمعىع  لعررفىة ة فىل عسعهعة فة اللى ، وم  ادىاب اجاتمعىع  

 وم  يفية اجاتمعع  فة الوقت العلدد و طريدة إيتعصاة  رد  فر  اياضعا،

هىدفت الدراسىة إلى  المرىرف ا ى  واقىا إدار  اجاتمععاىعت  (1119، فصيى ، ا يى ) :ن يـل( )خليل، دراسة (5
لمدداب الموواعت المة اع   م  مسيب فة  ععاعت،العدرساة وعدل علعر ة العر عي  فة هذه اجاتم

 يعد  فعا اة اجاتمععاعت العدرساة واسمادب ال عله العفي  الوو ة الىذي ييىمب  عالفىة ووىا 
وقد موو ت الدراسة  الرواع  العاثر  فة عوقا عري   واسمادب ال عله العفي  الوو ة المل ي ة،

 إل  الموواعت اآلماة:
د عىىرات اجاتمععاىىعت العدرسىىاة فىىة ملديىىد عواىىد وطصارىىة اجاتمعىىع  وع عفىى  لعىىع الرعىى  ا ىى   يىىعد  اىىد -

 رالميب لذل  ع  آثعر ف ساة إيتعصاة ممعث  فة رفا الرود العرفواة ل عر عي  والرع  ا   
م  يمىىاح عىىدير العدرسىىة ال روىىة إللىىرا  العر عىىي  عرىى  فىىة ماطىىا  اجاتمععاىىعت العدرسىىاة وملديىىد  -

 هدافيع وااماعر مفض  السص  ل مف يذ م 
عىدارس المر ىاب  اعوىة، وعىديري ضرور  ادد دورات مدريصاة لعديري العدارس المر ىاب ايسعسىة  وى ة  -

دارميع صفتعد   الرعب  و ة اععة لو  ماطا  اجاتمععاعت   عا اة إادادهع وا 
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ت ماطا  اجاتمععاعت وعمع رميع اصممعر مدوات م يد فة مسيي  اع اة اجاتمععاعت العدرساة عث  مدوا -
 ومدواعيع 

وقىد مووى   هدفت إل  الوقوف ا ى  واقىا اجاتمععاىعت العدرسىاة، (1118، دربعس) :دراسة )درباس( (6
 اآلماة:ال عله إل  الفمع   

م  ادد اجاتمععاعت الامة مرددهع هذه العىدارس ق يى  ععىع ارفىة م  الىفع  السىع د اإلداري اعيى  إلى   -
  اةايوموقراط

ويى ودو  العر عىي   م  العديري  يمالىو  فروىة عردولىة معىعب العر عىي  ل علىعر ة فىة تىدو  اياعىع ، -
  صتدو  اياعع  لعع لذل  ع  عردود طي  فة سير تدو  اياعع 

مثفىىعا اجاتمعىىع  مد ىى  إلىى  لىىد  صيىىر عىى  لععسىىة العتمعرىىي  إلصىىداا فىىة م  إدار  العىىديري  لدفىىة اللىىوار  -
  ععع يتر  علعر ميب هععلاةوتيعت ففرهب 

وا ىىى  مهعاىىىة وتىىىود اطىىىة اع اىىىة  آرا يىىىب،  ا ىىى  مهعاىىىة إمعلىىىة ال ىىىرص ل عر عىىىي  إلصىىىداا و ممىىد العىىىدير  -
 لعمع رة الدرارات المة مودر ا  اجاتمععاعت ومدواعيع 

هىىىىىدفت إلىىىىى  المرىىىىىرف ا ىىىىى  عىىىىىدل مىىىىىوفر عدوعىىىىىعت فتىىىىىعد  (1.11، الرثاعىىىىىي ) :دراســـــة )العثيمـــــين( (7
عفىىىعهر الىىىفدص والدوىىىور فىىىة مسىىى و   وعررفىىىة ،اجاتمععاىىىعتطريدىىىة ومسىىى و   اجاتمععاىىىعت فىىىة

الدراسىىىىة ا ىىىى  عىىىىديري وراسىىىىعا إدارات عىىىىدفيي  واسىىىى ريي   وقىىىىد مووىىىى ت  وط دىىىىت ،اجاتمععاىىىىعت
 اآلماة:الدراسة إل  الفمع   

مهعاىىىىة ااماىىىىعر ر ىىىىاس  -مهعاىىىىة ااماىىىىعر اياضىىىىعا   -: هىىىىة ،م  العدوعىىىىعت ايسعسىىىىاة لاتمععاىىىىعت -
وضود ايهداف -ااماعر الوقت والع ع  العفعسصي    -اإلاداد والملضير لاتمعع   -ع   اجاتمع

 والضرور  لردد اجاتمعع  

التعلي  علن الدراسات السابقة:
اليىىدف الىىذي مسىىر  إلىى  و اام  ىىت الدراسىىعت السىىع دة عىى  ليىىه العتىىع  المىىة ط دىىت فاىى  الدراسىىة 

صيفعع مفعولت مارل واقا  ،التععراة عا ايقسعب فة الم اعتفدد هدفت  رضيع إل  مدياب مداا راس ،ملداد 
إلىىى  المرىىىرف ا ىىى  عىىىدل مىىىوفر  اياىىىر يعهىىىدف  رضىىىو  ،إدار  اتمععاىىىعت ايقسىىىعب ايمعداعاىىىة  علتععرىىىعت

دراسىىىىىة و ( .855دراسىىىىىة  لىىىىىري :  ،عدوعىىىىىعت فتىىىىىعد اجاتمععاىىىىىعت فىىىىىة طريدىىىىىة ومسىىىىى و  اجاتمععاىىىىىعت
م ن الدراسة اللعلاة عىا هىذه الدراسىعت المىة اماىذت وم( McNamara:1111( ودراسة  8552 صرهوب:

 ع  الم اعت التععراة عيدافع ليع 

وعىىىدل  ،العدرسىىىاةات الل وعاىىىة و صيفعىىىع  داىىىة الدراسىىىعت مفعولىىىت واقىىىا إدار  اجاتمععاىىىعت فىىىة اإلدار 
 (8558 راعىة: ،ب( ودراسىة  فىور الىدي 1118 علعر ة العر عي  فة هذه اجاتمععاعت  دراسىة  دربىعس:

 ه(1.11( ودراسة  الرثاعي : 1119 فصي : ، ا ي  سةدراو 
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 عىىفي  الووىى ة المل ي ىىة ومدا  لالدراسىىعت السىىع دة فىىة اسىىماداعيع عرفىىب مم ىىن الدراسىىة اللعلاىىة عىىا 
اعىىع سىى دميع عىى  الدراسىىعت فىىة مفيىىع مو  دراسىىة مفعولىىت  الداىىعس اجاسىىمصاع   إجا م  الدراسىىة اللعلاىىة ممعيىى 

عتىعجات الماطىا  لاتمعىع   ةفى ،اىد ل الداعدات ايمعداعاة فىة تععرىة عل ات إدار  اجاتمععاعت لد
ىىى -ال علىىىه لسىىى  ا ىىىب   اجاتمعىىىع   وذلىىىومسىىىيير اجاتمعىىىع  وعمع رىىىة فمىىىع    م  الدراسىىىة اللعلاىىىة  -عماض 

مرىىىى ل ال ىىىىروب صىىىىي  مفىىىىراد الريفىىىىة  ةوعررفىىىى ،اجاتمععاىىىىعتمفعولىىىىت مسىىىىعلي  المغ ىىىى  ا ىىىى  علىىىى ات إدار  
 الرم ة ايمعداعاة( ،ةلوفا ا ،الم اة  لعمغيرات

فىة  مع ىة اإلطىعر الففىري وااماىعر  ،وقد اسم عد ال عله ع  الدراسعت السع دة ليه  عفىت اوفىع لى 
وع  ليه الفمىع   المىة مووى ت إلاى  هىذه الدراسىعت فسىوف  ،و مع ة فدرات مدا  الدراسة ،عفيتاة الدراسة

 سة اللعلاة الير إلييع ال عله فة مثفعا عفعقلة فمع   هذه الدرا
 المبحث الثاني 

جراءاتها الدراسةمنهجية  وا 
 أوال: منهج الدراسة: 

اىىا  ووىىا وم سىىير  الدراسىىة عىى ال علىىه ا ىى  العىىفي  الووىى ة العسىىلة لعااعمىى  ليىىذه  اامعىىد
ضىىىوا اسىىىمدراا ال علىىىه لىىىسد  المربىىىوي واإلداري  فىىىةالصاعفىىىعت واآلراا العمتعرىىىة عىىى  الدراسىىىة العيدافاىىىة 

وعىىىىى  اىىىىىا  هىىىىىذا العىىىىىفي  مرىىىىىرف ال علىىىىىه ا ىىىىى  علىىىىى ات إدار   ،ر ىىىىىن  عوضىىىىىو  ال لىىىىىهاللىىىىىديه العم
 اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد   

 ثانيا: مجتمع الدراسة وعينت :
 - وفىىىوا  - تععرىىىة اىىىد   اعىىىداا  اىىىعت تعاىىىا الداىىىعدات اجامعداعاىىىة فىىىة ملىىدد عتمعىىىا الدراسىىىة ص

ا149وال علد اددهب   وراسعا مقسعب(  ب 8511  .851وفد ع إللوع اة  ،( فرد 
ا111ومموفىىت ايفىىة الدراسىىىة عىى    فسىىىعفاة، وهىىة   اىىىة 15ارع ىىو  فىىة   ،( فىىىرد  (   اىىىعت ا عاىىة وا 

وقىد  ،المرباة واآلدا  واللدىوب والر ىوب اجاداريىة واجاقموىعد واليفدسىة والطى  والوىيدلة واجاسىفع  وال رااىة
وقىىد مىىب  ،والوفا ىىة ،ففىىر ا ل م ىىعي  فىىة الم اىىة والرم ىىة ايمعداعاىىة ،اىىةمىىب ااماعرهىىع  علطريدىىة الرلىىوا اة الط د

ص ىىد اىىىدد وقىىد  ،تععرىىة اىىد   اىىىعت صىى ر  الىى عاا فىىة مو يىىا اجاسىىم عفة ا ىى  مفىىراد الريفىىىة  عجاسىىمرعفة 
( عىى  %44..عىىع فسىىصم      واعث ىىو  ،ايمعداعاىىةل داىىعدات  اسىىم عفة( 11العرمعىىد   و  العسىىمرعد  اجاسىىم عفعت
 ايو ة عتمعا الدراسة ( ع  % 36.9وبفس ة   ،راد الريفةإتععلة مف
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 الرم ة ايمعداعاة( ،الوفا ة ،( يوضح مو يا الريفة لس  عمغير  الم اة1تدو  رقب  

جامعة 

 عدن
 الكلية

 الوظيفة الرتبة األكاديمية

 عميد النسبة مساعد مشارك دكتور
نائب 

 عميد

 رئيس
 النسبة

 قسم

 لكليةا
 %91.99 09 01 9 %91.99 09 09 1 إنسانية

 %93.10 01 9 1 %93.10 9 01 9 علمية

 90 19 09 9 90 03 19 9 اإلجمالي

 ثالثا: أداة الدراسة:

لعررفىىة علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت لىىدل الداىىعدات ايمعداعاىىة فىىة تععرىىة اىىد   اسىىم عفةمىىب موىىعاب 
وقىد ام ىا ال علىه فىة ذلى  الاطىوات الر عاىة  ،( فدىر 41ت و فة وورم  ايولاة وممو  ع  ثاثة عتىعجا

 العمرعرف ا ييع 
 ـ صدق االستبانة:1

( عىى  العل عىىي  العماووىىي  2مىىى وىىدب العل عىىي : مىىب اىىر  اجاسىىم عفة فىىة وىىورميع ايولاىىة ا ىى   
وعالفىىىىىىعميب لىىىىىىو  علىىىىىى ات إدار   بآرا يىىىىى( إذ قىىىىىىععوا ص صىىىىىىداا 1الرىىىىىعع ي  فىىىىىىة التععرىىىىىىة ع لىىىىىن 

وفىىىة ضىىىوا م ىىى  اآلراا مىىىب لىىىذف  رىىى  ال دىىىرات  ،عت فىىىة العتىىىعجات الثاثىىىة لاسىىىم عفةاجاتمععاىىى
( 8( فدىر   لى     ىة ع لىن  42اياىر لموى ح اىدد ال دىرات   يعمردي   رض ا سار عواسمصداليع 

 ( فسمثر %15المة ام ن ا ييع العل عو  ولفيت  عم عب عع فسصم  
 ( يوضح ذل   8عرعع  الث عت والتدو  رقب  ع ع  الودب وذل   ساذ تذر    مب المسمد ماض  

 ـ معامل الثبات:2

(إليتىىعد Cronbach Alpha   عسىىماداب عرععىى  ال عمرف ىىع  ل مسمىىد عىى  مدا  الدراسىىة قىىعب ال علىىه
 و ذل  عرعع  الث عت الم ة لسدا    علعورا يدا عرعع  الث عت لم  علور ع  

 .بطريقة الفاكرونباخ( الثبات الكلي ولمجاالت االستبانة 2جدول رقم )
 دارة االجتماعاتإمجاالت مشكالت  المجال

عدد 

 الفقرات

قيمةةةةةةةةةةةةةةة 

 الثبات

 الصدق

 1.999 1.919 09 التخطيط لالجتماع األول 

 1.309 1.991 01 تسيير االجتماع الثاني

 1.393 1.393 00 متابعة نتائج االجتماع الثالث

 1.399 1.313 99 الكلي

( م  عرععىىى  ث ىىىعت ايدا   لىىى   اىىىعب قىىىد ص غىىىت 8ت فىىىة التىىىدو  رقىىىب  مصىىىي  عىىى  اىىىا  قىىىاب الث ىىىع
وبىي   ،( لعتىع  الماطىا  لاتمعىع 54154( وقد مراود عرعع  الث ىعت ل عتىعجات العام  ىة صىي  54151 
ومرىد قىاب اعلاىة وعدصولىة  ،( لعتع  عمع رة فمع   اجاتمعع 54141و  ،( لعتع  مسيير اجاتمعع 549.8 

 ي را  الدراسة 
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 اإلحصائية المستخدمة: تبعاا: المعالجارا

 ،عىى  عيىىدا  ال لىىه مىىب روىىد اسىىمتع عت  ىى  اعيىىد وفع ىى  اعيىىد ور ىىاس قسىىب اجاسىىم عفة رىىد تعىىا 
 ،والم اىىة المىىع ا ليىىع ، ليىىه يمصىىي  رقىىب  ىى  اعيىىد وفع ىى  اعيىىد ور ىىاس قسىىب ،وم ريغيىىع فىىة فعىىعذا اعوىىة

 والرم ة ايمعداعاة المة الع يع  

  لعرعلتميع إلوع اع وذل  لإلتع ة ا  مس  ة الدراسة المعلاةرب اإللوع اة وقد مب اسماداب الط

لسع  قاعىة العموسى  اللسىعصة، والىو   الفسىصة إلتع ىعت مفىراد الريفىة لعررفىة على ات إدار   -
 اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد  

  ور ع  علعور ايدا اسماداب عرعع  ال عمرف ع  إليتعد عرعع  الث عت لم  عل -
 عسمد مي  " لريفمي  T-testومطصين اجاام عر المع ة" -

"لعررفىىة ال ىىروب صىىي  إتع ىىعت مفىىراد ايفىىة One-Way ANOVA" ايلىىعديمل يىى  الم ىىعي   -
 الدراسة وفدع لعمغيراميع 

 المبحث الثالث 
 الدراسةعرض وتحليل نتائج 

إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاىة فىة ى عع عل ات 1الساا  الر اس ايو  تع ة ا  ولإل
 ؟تععرة اد 

"مىىىىب اسىىىىماراا العموسىىىىطعت اللسىىىىعصاة وايو ا  الفسىىىىصاة لمىىىى  عتىىىىع  عىىىى  عتىىىىعجات  ولملديىىىىن ذلىىىى  
  (3التدو  رقب   عع يمضح فة  ،ال له

 ( يوضح المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية للمجاالت3جدول رقم )

 مجاالتالمشكالت المتعلقة بال م
ترتيب 

 المجال
 المتوسط

الوزن 

 النسبي
 التقدير

 متوسطة 56.9 2.85 3 التخطيط لالجتماع 0

 متوسطة 61 3.05 2 تسيير االجتماع 1

 متوسطة 63.42 3.17 1 متابعة نتائج االجتماع 9

 متوسطة 91.99 3.02 المتوسط لإلجمالي العام

الر اسة تعات صدرتة عموسىطة  اجاسم عفةت م  مدديرات اجاسمتع عت لعتعجا (3يمضح ع  التدو  
 ( %..254وو   فسصة   (،3.02و عموس  لسعصة  

   عتىىىع  العلىىى ات العمر دىىىة " عمع رىىىة فمىىىع   اجاتمعىىىع " لوىىى  ا ىىى  العرم ىىىة ايولىىى   عموسىىى إ
"صمسىيير اجاتمعىع "  (، فة لي  تعا عتع  العل ات العمر دىة%63.42(، وو   فسصة  3.17لسعصة  
(،  عىع ممى  عتىع  العلىى ات العمر دىة %61(، وو   فسىصة  3.05 ة الثعفاة  عموسى  لسىعصة  فة العرم
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وارىىىى و  ( %56.9(، وو   فسىىىىصة  2.85" ىىىىعلماطا  لاتمعىىىىع " فىىىىة العرم ىىىىة الثعلثىىىىة  عموسىىىى  لسىىىىعصة 
 ال عله هذه الفميتة إل  ايس ع  اآلماة:

يفدوىيع العررفىة ة عتىعلس الم اىعت التععراىة    ر  الداعدات ايمعداعاة المة مىدير اجاتمععاىعت فىإى 1
مثفىعا  فىة فلىطة ممط ى  الداىعب صيىعمياص إدار  اجاتمععاعت ع  إترااات و  عيدصاعت اإلدارية فاعع 

مم ىىىىىع يب فىىىىىة إدار  او  ،اع اىىىىىة الماطىىىىىا  لاتمعىىىىىع  ومسىىىىىيير اجاتمعىىىىىع  وعمع رىىىىىة فمىىىىىع   اجاتمعىىىىىع 
ععع مدل الى  افر ىعس ذلى  ا ى   ،  اا  اع يباجاتمععاعت  علعيعرات اإلدارية المة اممسصوهع ع

 عسمول مدا يب فة إدارميب ليذه اجاتمععاعت وفيور م   العل ات صمددير عموس  
داريىىة العرعوىىر   لىى   اىىعب وفىىة سىىعلي  اإلىىى فىىدر  الىىدورات المدريصاىىة ل داىىعدات ايمعداعاىىة فىىة عتىىع  اي8

 ور م   العل ات  ل   عموس  ايعر الذي مدل إل  في  إدار  اجاتمععاعت  ل   اعص
يىىمب عىى  االىى   ،التععرىىةوعم ىىن ا اىى  عىى  قصىى  إدار   ،فعىىوذا مديىىاب لاتمععاىىعت عولىىدمىىى اىىدب وتىىود 4

 التععراة الل ب ا   عدل فتعد وفعا اة اجاتمععاعت فة الم اعت 
اىعب  مثفىعا اللىر  فىةفىة ى وربعع م  ايوضىع  والفىروف الوىر ة المىة عىرت صيىع   اىعت تععرىة اىد  .

ف سىاة ودافراىة الداىعدات ايمعداعاىة المىة افر سىت ا ى  عسىمول    صيىر ا ى ع  ليع مثىر  ،ب8511
  مدا يب فة فيور م   العل ات فة إدار  اجاتمععاعت

( المة موو ت إل  م  عديري العىدارس 8558ومام ا فميتة هذه الدراسة عا دراسة  فور الدي : 
( فدىد مووى ت إلى  8552( ودراسىة  صرهىوب:.855دراسىة  لىري : يديرو  اتمععاعميب صدرتة  صير   معىع

يتعصة   م  راسعا ايقسعب يادو  دورهب فة إدار  اجاتمععاعت  عسمول تيد وا 

عىع على ات إدار  اجاتمععاىعت  1ىى1  الىر اس ايو  اعى  السىا  ايو  الساا  ال راىةتع ة ا  ولإل
  لدل الداعدات ايمعداعاة فة عتع  الماطا  لاتمعع 

( يوضىىىىح 4والتىىىىدو  رقىىىىب   ،ولملديىىىىن ذلىىىى  مىىىىب اسىىىىماراا العموسىىىىطعت اللسىىىىعصاة وايو ا  الفسىىىىصاة
عتىع  الالعموسطعت اللسعصاة وايو ا  الفسصاة لعل ات إدار  اجاتمععاعت لىدل الداىعدات ايمعداعاىة فىة 

 الماطا  لاتمعع  ايو  

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

الترتيب 

حسب 

 ائجالنت
 التقدير

 متوسطة 11 54.6 2.73 موضوع االجتماع لجميع األعضاء قبل انعقاده عدم تحديد هدف/ 0

 متوسطة 10 56.4 2.82 تتم الدعوة لالجتماع بشكل مفاجئ وبدون سابق تحضير 1

 ضعيفة 12 49 2.45 االنتقال من اجتماع إلى اجتماع بدون معرفة أهداف كل اجتماع 9

 متوسطة 5 58.8 2.94 األفراد المطلوب مشاركتهم في االجتماع ضعف التنسيق مع 9

 ضعيفة 13 48.2 2.41 مشاركة أفراد ال عالقة لهم بموضوع االجتماع 9

 متوسطة 6 57.2 2.86 عدم مالئمة التسهيالت المادية والظروف البيئية لالجتماع 9

 متوسطة 8 56.8 2.84 عدم تحديد جدول أعمال واضح لالجتماع 9

 متوسطة 2 62 3.10 عدم مالئمة وقت االجتماع لألعضاء فيه 9
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متوسطة 7 56.8 2.84 االفتقار إلى الوثائق الالزمة لمناقشة موضوعات االجتماع 3

متوسطة 3 60.8 3.04 عدم تحديد مواعيد زمنية الفتتاح االجتماع وانتهائه 01

متوسطة 4 60 3.00 التأخير في إرسال الدعوات للمشاركين في االجتماع 00

متوسطة 1 63.2 3.16 القصور في توفير المعلومات الضرورية التخاذ القرارات في االجتماع 01

متوسطة 9 56.4 2.82 قلة االهتمام في تهيئة مكان االجتماع 09

متوسطة2.8556.9المتوسط العام

الماطىىىا  لاتمعىىىع   ( م  المدىىىديرات لعلىىى ات إدار  اجاتمععاىىىعت فىىىة4 رقىىىب  يمضىىىح عىىى  التىىىدو 
 (،%56.9(، وو   فسىىىصة  2.85إلتعىىىعلة العتىىىع   عفىىىت صدرتىىىة مدىىىدير عموسىىىطة،  عموسىىى  لسىىىعصة  

 (، وعموسطة ل داة ال درات 1، 4ومم عوت المدديرات صي  ضرا ة ل  درمي   

تع ىىة اىى  وقىد سىىصن ل  علىه م  ملىىعر إلى  سىىص  لوىو  هىىذا العتىع  ا ىى  درتىة عموسىىطة فىة اإل
معىع عى  ليىه لوىول  ا ى  العرم ىة الثعلثىة  رىد عتىع  عمع رىة فمىع   اجاتمععاىعت  ،ايو  الساا  الىر اس

فيىىىذا ارىىىد علىىى  ة فعمتىىىة اىىى  اىىىدب إلعطىىىة الداىىىعدات ايمعداعاىىىة صىىى ترااات  ،وعتىىىع  مسىىىيير اجاتمععاىىىعت
 ع مطىىو ربعىىع اامدىىعدا عىىفيب م  الماطىىا  لاتمععاىىعت اسىىمغرب وقم ىى ،الماطىىا  الىىا ب إلدار  اجاتمععاىىعت

 ةصرعتىىالولىىذا فىىعلماطا  هفىىع يفدوىى  الصفىىعا ويا ىىو عىى     وفىى  يمضىىع  عواضىىاا عمرىىدد  ومهىىداف اععىىة
ولىىذل  جاصىىد عىى  وضىىا الاطىى  وايهىىداف  ،علىىة المىىة يتىى  م  ممىىوفر لساضىىعا قصىى  صىىدا اجاتمعىىع  رَّ ال

ت يىىع والصىىراع  الا عىىة إلاىىراا اجاتمعىىع   وىىور  علىىرقة وذات تىىدول ملدىىن ايهىىداف المىىة وتىىدت عىى  م
( المىىىىة مووىىىى ت إلىىىى  م  عيىىىىعر  8552 ومم ىىىىن فميتىىىىة هىىىىذه الدراسىىىىة عىىىىا دراسىىىىة  صرهىىىىوب: اجاتمععاىىىىعت 

الماطىىىا  لاتمعىىىع  قىىىد لوىىى ت ا ىىىى  العرم ىىىة الثعلثىىىة  رىىىد عيىىىىعر  الراقىىىعت اإلفسىىىعفاة وعيىىىعر  المففىىىىاب 
ة ( المىىة ا وىىت إلىى  ضىىرور  إلىىرا  ر ىىاس اجاتمعىىع  اياضىىعا فىىى1119  ا يىى : ةلاتمعىىع   ودراسىى

لىىو   ةوادىىد دورات مدريصاىىة اععىى ،الماطىىا  لاتمععاىىعت وملديىىد مهىىدافيع وااماىىعر مفضىى  السىىص  ل مف يىىذ
دارميع صفتعد   الماطا  لاتمععاعت   عا اة وا ادادهع وا 

( ا ىى  ما ىى  العموسىىطعت اللسىىعصاة والمىىة فوىىيع "الدوىىور فىىة 18معىىع عىى  ليىىه لوىىو  ال دىىر   
تىعات فىة العرم ىة ايولى   عموسى  لسىعصة فدىرارات فىة اجاتمعىع " موفير العر وععت الضرورية جاماىعذ ال

 ( %63.2(، وو   فسصة  3.16 

فىىىىاع   م سىىىىير هىىىىذه الفميتىىىىة اىىىى  اىىىىدب اإللعىىىىعب اللىىىىعع   علعوضىىىىواعت ذات الوىىىى ة  عليىىىىدف عىىىى  
والىذي يىمب عى  اىا  تىدو  اياعىع  العسىصن الىذي يىو   ا ى  اياضىعا قصى  ادىد اجاتمعىع   ،اجاتمعع 
  يمب عررفة وتيعت الففر العام  ة ل عتمعري  وعدل فيعيب ل فدعط التوهرية المة فة الفيعاىة وع  اال

ومم ىن فميتىة هىذه الدراسىة عىا دراسىة  لىري :  مادي إل  ملدين ايهىداف اىا  ال مىر  ال عفاىة العلىدد  
   ( المة دات إل  المديد الوعرب صمو يا تدو  ماعع  العت س والوثع ن قص  اجاتمعع.855

( وفويع "ادب عا عة وقت اجاتمعع  لساضعا فا " فة العرم ىة الثعفاىة  عموسى  9وتعات ال در   
 ( %62(، وو   فسصة  3.10لسعصة  
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واع ىىى  م سىىىير هىىىذه الفميتىىىة مفىىى  ربعىىىع لىىىب يىىىمب اسىىىمطا  رمي ماضىىىعا العت ىىىس فىىىة  ىىى  العواايىىىد 
ليىىىىه م لىىىى   رىىىى   ، ىىىى  اي  صاىىىىةا الفىىىى العموقرىىىىة لردىىىىد اجاتمعىىىىع  لعررفىىىىة العواىىىىد الع ضىىىى  الىىىىذي 

وقىىىت  الفىىى ولىىىذا يتىىى  م    اجاتمععاىىىعت  سىىىص  افردعدهىىىع  رىىىد  عىىى  طويىىى  عىىى  وقىىىو  اللىىىده العرفىىىة
عهمعىىعب اياضىىعا  عىىع يم ىىن عىىا فىىروفيب وعسىىمواعت إفمىىعتيب  ومم ىىن فميتىىة هىىذه الدراسىىة عىىا  اجاتمعىىع  

عواىىىد عا افىىىد ملديىىىد ( المىىىة داىىىت إلىىى  ضىىىرور  عرااىىىع  وقىىىت وفىىىروف اياضىىى.855دراسىىىة  لىىىري : 
 .اجاتمعع 

"اجافمدع  ع  اتمعع  ( 4وفص ال در    ،( ا   درتة ضرا ة1، 4معع ع  ليه لوو  ال درمي   
( وو  2.45لوىىىى ت ا ىىىى  عموسىىىى  لسىىىىعصة   " وقىىىىدإلىىىى  اتمعىىىىع  صىىىىدو  عررفىىىىة مهىىىىداف  ىىىى  اتمعىىىىع 

لوىى ت ا ىى   وقىىد "علىىعر ة مفىىراد جا ااقىىة ليىىب  عوضىىو  اجاتمعىىع " (1ال دىىر   فىىص و  ،(%1.فسىىصة 
  (%48.2( وو   فسصة  (2.41عموس  لسعصة

ا عىع ملىده لىدل ارفة ادب وتود عل  ة ولمى  فىعدر   فلوو  هعمي  ال درمي  ا   درتة ضرا ة جا
  ر  الداعدات ايمعداعاة و وور  ضرا ة  

عىىىىىع علىىىىى ات إدار   8 ىىىىىى 1  الىىىىىر اس ايو  اعىىىىى  السىىىىىا  الثىىىىىعفة السىىىىىاا  ال راىىىىىةتع ىىىىىة اىىىىى  ولإل
 ؟جاتمعع اععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة عتع  مسيير اجاتم

( يوضىىىح 1رقىىىب   والتىىىدو  ،الفسىىىصاة"مىىىب اسىىىماراا العموسىىىطعت اللسىىىعصاة وايو ا   ولملديىىىن ذلىىى 
 عتىع الالعموسطعت اللسعصاة وايو ا  الفسصاة لعل ات إدار  اجاتمععاعت لىدل الداىعدات ايمعداعاىة فىة 

 مسيير اجاتمعع   الثعفة

الفقرةم
 المتوسط

الحسابي

الوزن 

النسبي

الترتيب 

حسب 

النتائج
التقدير

متوسطة3.0661.26تأخر بدء االجتماع عن الوقت المحدد0

متوسطة3.1262.43سيطرة أحد أو بعض األعضاء على االجتماع1

متوسطة 7 60.4 3.02 أثناء االجتماع في عدم القدرة على إشراك جميع األعضاء في النقاش 9

 كبيرة 1 68.6 3.43 كثرة المقاطعات والمناقشات الجانبية بين األعضاء 9

متوسطة3.25652ضعف فاعلية الوسائل السمعية والبصرية9

متوسطة2.9458.810عدم رضا بعض المشاركين عن سير االجتماع9

متوسطة3.0861.65االفتقار إلى قواعد تنظم سير االجتماع9

متوسطة2.9458.89سود االجتماع الفوضى وعدم االنضباطي9

متوسطة 11 57.6 2.88 االنتقال من فقرة إلى أخرى يضعف القدرة على اتخاذ قرارات محددة 3

متوسطة 8 59.6 2.98 ا لجدول أعمال االجتماععدم توجيه النقاش وفق   01

متوسطة3.1262.44أثناء االجتماعفي ضعف مهارات إدارة الوقت 00

متوسطة2.7855.612عدم القدرة على مناقشة جميع بنود االجتماع01

متوسطة3.0561المتوسط العام
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( م  المدىىىديرات لعلىىى ات إدار  اجاتمععاىىىعت فىىىة مسىىىيير اجاتمععاىىىعت 5 رقىىىب  يمضىىىح عىىى  التىىىدو 
 (،%61فسىىىىىصة  (، وو   3.05إلتعىىىىىعلة العتىىىىىع   عفىىىىىت صدرتىىىىىة مدىىىىىدير عموسىىىىىطة،  عموسىىىىى  لسىىىىىعصة  

 (، وعموسطة ل داة ال درات .ومم عوت المدديرات صي   صير  ل  در   

( ا ى  ما ى  العموسىطعت اللسىعصاة والمىة فوىيع " ثىر  العدعطرىعت .معع ع  ليىه لوىو  ال دىر   
(، وو   فسىىصة 3.43والعفعقلىعت التعفصاىة صىي  اياضىىعا" وتىعات فىة العرم ىة ايولىى   عموسى  لسىعصة  

 68.6% ) 

فىة اىىدب قىىدر  ر ىاس اجاتمعىىع  ا ىى  مسىيير اجاتمعىىع  ومرريىىا  ،ع   م سىىير هىذه الفميتىىة المصيىىر فىا
ي   ،اياضىىعا صىىدورهب والمسميىىد ا ىى  مهىىداف اجاتمعىىع  واجالمىى اب  عفعقلىىة صفىىود اجاتمعىىع  لسىى  التىىدو 

مضىيا  مثفعا اجاتمعع  ماثر ا   عفع  هىذا اجاتمعىع  ف عىع م فة امتعهعت وفلعطعت الرضو العلعر  
الىىرر م  ال روىىة لىىب ممىىعد لىى  إلصىىداا رماىى  وهىىو  يب   رضىىإليىىه  ،إلىى  قاعىىة اجاتمعىىع  مو مىىفدص عفىى 

 ير   فة ملدين هدف  فة مق  وقت عع   صدو  م  الرر 

( وفويع "ضرا فعا اة الوسع   السعراة وال ورية" فىة العرم ىة الثعفاىة  عموسى  1وتعات ال در   
 ( %65(، وو   فسصة  3.25لسعصة  

يىىىد  ا ىى  اىىدب اسملىىىرعر الداىىعدات ايمعداعاىىة يهعاىىىة  ،فلوىىو  هىىذه ال دىىر  ا ىىى  العرم ىىة الثعفاىىة
فىىىة موضىىىاح واىىىر  العر وعىىىعت  ،مثفىىىعا مسىىىيير اجاتمععاىىىعتفىىىة الوسىىىع   السىىىعراة وال وىىىرية الا عىىىة 

  ( المىىىة ملىىىعرت إلىىى1119 ومم ىىىن فميتىىىة هىىىذه الدراسىىىة عىىىا دراسىىىة  ا يىىى : ،العفعسىىى ة عىىىا هىىىذه الوسىىىع  
 ضرور  اصممعر مدوات ووسع   م يد فة مسيي  اع اة اجاتمععاعت 

عىىىىىىع علىىىىىى ات إدار   4-1  الىىىىىىر اس ايو  اعىىىىىى  السىىىىىىا الثعلىىىىىىه السىىىىىىاا  ال راىىىىىىة تع ىىىىىىة اىىىىىى  ولإل
 ؟اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة عتع  عمع رة فمع   لاتمعع 

( يوضىىىح 2رقىىىب   والتىىىدو  ،فسىىىصاةال"مىىىب اسىىىماراا العموسىىىطعت اللسىىىعصاة وايو ا   ولملديىىىن ذلىىى 
 عتىع الالعموسطعت اللسعصاة وايو ا  الفسصاة لعل ات إدار  اجاتمععاعت لىدل الداىعدات ايمعداعاىة فىة 

  عمع رة فمع   اجاتمعع  الثعله
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يوضح المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لمشكالت إدارة االجتماعات لدى القيادات ( 6جدول رقم )
 متابعة نتائج االجتماع الثالث مجالالفي  األكاديمية

 الفقرة م
 المتوسط

 

الوزن 

 النسبي

 حسبالترتيب 

 النتائج
 التقدير

 متوسطة 11 56.4 2.82 انتهاء االجتماع دون معرفة المشاركين بما تحقق من قرارات 0

 متوسطة 4 65.8 3.29 عدم وضع خطة زمنية لتنفيذ قرارات االجتماع 1

 كبيرة 2 69 3.45 رات للمكلفين بتنفيذ قرارات االجتماععدم إرسال مذك 9

 متوسطة 3 67 3.35 قلة التواصل والدعم المستمر للمكلفين بتنفيذ القرارات 9

 متوسطة 8 60.4 3.02 ضعف التوثيق لوقائع االجتماعات ووثائقها 9

 متوسطة 5 64.8 3.24 عدم االهتمام بالتقارير عن مستوى تنفيذ القرارات 9

 متوسطة 7 62.8 3.14 قصور في إعالن القرارات والنتائج قبل اختتام االجتماع 9

 كبيرة 1 69.4 3.47 التأخير في إعداد محاضر جلسات االجتماع بعد انعقاده 9

 متوسطة 6 63.6 3.18 عدم تقييم نتائج االجتماع بشكل عام 3

01 
انتهةةةةاء كثيةةةةر مةةةةن االجتماعةةةةات بةةةةدون نتةةةةائج لةةةةبعض 

 تي عقدت من أجلها االجتماعاتالمشكالت ال
 متوسطة 9 60.4 3.02

00 
فةةي عةةدة اجتماعةةات بسةةبب  هاعةةرا الموضةةوعات نفسةة

 عدم المتابعة
 متوسطة 10 58 2.90

 متوسطة  63.42 3.17 المتوسط العام

( م  المدىىديرات لعلىى ات عمع رىىة فمىىع   اجاتمععاىىعت إلتعىىعلة العتىىع  6 رقىىب يمضىىح عىى  التىىدو  
ومم ىىعوت المدىىديرات  (،%63.42(، وو   فسىىصة  3.17ر عموسىىطة،  عموسىى  لسىىعصة   عفىىت صدرتىىة مدىىدي

 (، وعموسطة ل داة ال درات 9، 4صي   صير  ل  درمي   

( المىىىة فوىىىيع "المىىىساير فىىىة إاىىىداد علعضىىىر 9ما ىىى  العموسىىىطعت اللسىىىعصاة تىىىعا لوىىىعلح ال دىىىر    
(، وو   فسىىىىصة 3.47لسىىىىعصة   ت سىىىىعت اجاتمعىىىىع   رىىىىد افردىىىىعده" تىىىىعات فىىىىة العرم ىىىىة ايولىىىى   عموسىىىى 

 69.4% ) 

مرىىد عىى  مهىىب ااموعوىىعت سىى رمير العت ىىس المىىة ممط ىى  عفىى   وهىىذا يىىد  ا ىى  وتىىود علىى  ة  صيىىر 
اوىعليع إلى  ماضىعا  قراره عى   ى  صفىد عى  صفىود تىدو  اياعىع  وا  سراة مدوي     عع مب اجام عب ا ا  وا 

( المة ملىعرت إلى  سىراة .855اسة  لري : ومم ن فميتة هذه الدراسة عا در  ،ا ا  لاطا اجاتمعع  
 .ا   علضر اجاتمعع  اجاطا مع ي  ماضعا اجاتمعع  ع  

( وفوىىىيع "اىىىدب إرسىىىع  عىىىذ رات ل ع   ىىىي  صمف يىىىذ قىىىرارات اجاتمعىىىع " فىىىة العرم ىىىة 4وتىىىعات ال دىىىر   
 ( %69(، وو   فسصة  3.45الثعفاة  عموس  لسعصة  

اىى  اىىدب اإللىىراف الع علىىر عىى  قصىى  ر ىىاس فمتىىت ربعىىع  المىىة ،واع ىى  م سىىير هىىذه العلىى  ة المصيىىر 
دو  علعسىىى ة  ،واجامم ىىىعا  عىىىع ادىىىوب  ىىى  سىىى رميره فىىىة عمع رىىىة ومىىىذ ير الع   ىىىي  صيىىىذه الممىىىعليا ،العت ىىىس

اياضعا فة اجاتمعع  الالن ا  الم اعيب ومطصاديب ل درارات العماذ  ومدا يب ل ممعليا المة مب مم ا يب 
( المىىة ملىىعرت إلىى  ضىىرور  إ ىىاغ ماضىىعا .855لدراسىىة عىىا دراسىىة  لىىري : صيىىع  ومم ىىن فميتىىة هىىذه ا

 العت س  عع مب مف يذه ع  قرارات وموواعت  
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هىى  موتىىد فىىروب ذات دجالىىة عرفواىىة افىىد عسىىمول دجالىىة  :التىى ا ايو  السىىاا  الثىىعفةتع ىىة اىى  ولإل
 α51.5اعاىة فىة تععرىة اىد  ( صي  عموسطة درتىعت على ات إدار  اجاتمععاىعت لىدل الداىعدات ايمعد

 ؟إفسعفاة( –الم اة  ا عاة  ( مر ل لعمغيرالدراسة ايفة 

(، جاسىىماراا SPSSل ملدىىن عىى  ال رضىىاة "مىىب اجاسىىمرعفة  عللدي ىىة اإللوىىع اة ل ر ىىوب اجاتمععااىىة  
" لريفمىىىي  عسىىىمد مي ، T-testالعموسىىىطعت اللسىىىعصاة واجافلرافىىىعت العراعريىىىة، ومطصيىىىن اجاام ىىىعر المىىىع ة "

  قاعة ت وعسمول الدجالة( يوضح 7 رقب  والتدو 

 المتوسط العدد الكلية
االنحراف 

 المعياري
 درجة الحرية قيمة ت

 مستوى

 الداللة
 الداللة

 .999 1.99 11 علمية
1.099 93 1.199 

يوجد 

 .999 9.09 90 إنسانية فروق

 (0.05*مستوى الداللة أقل من)

(، وهىة قاعىة دالىة افىد درتىة 84119لسو ة قد ص غت  ( إل  م  قاعة "ت" الع7 رقب الير التدو  
إفسىعفاة( لوىىعلح  –(، ععىع ارفىة وتىىود فىروب صىي  الم اىعت  ا عاىة α51.5( وعسىمول دجالىة  1.لريىة  

"صوتىىود فىىروب  الم اىىعت اإلفسىىعفاة، وا اىى  فىىرف  ال رضىىاة الوىى رية وفدصىى  ال رضىىاة الصدي ىىة والمىىة مدضىىة
( صىي  عموسىطة درتىعت على ات إدار  اجاتمععاىعت لىدل α51.5  ذات دجالة عرفواة افد عسمول دجالىة

إفسىىعفاة( لوىىعلح  –الم اىىة  ا عاىىة  ( مرىى ل لعمغيىىرالدراسىىةالداىىعدات ايمعداعاىىة فىىة تععرىىة اىىد   ايفىىة 
 :اآلمة"وار و ال عله ذل  إل   الم اعت اإلفسعفاة

عت الر عاىىة  ىىعاماف م راضىىيع ىىى قىىد مام ىىا طريدىىة إدار  اجاتمععاىىعت فىىة الم اىىعت اإلفسىىعفاة اىى  الم اىى1
ععع مدل إل  افر عس هذه الطريدة ا   اسمتع عميب ا ى  على ات إدار    ومهدافيع و ا اة افردعدهع

 اجاتمععاعت 
ى وربعع م  العفع  السع د والساعسة الداا اة فة طريدىة إدار  اجاتمععاىعت فىة الم اىعت اإلفسىعفاة يام ىا 8

 الر عاة ا  الم اعت 
م  ايفىىة الم اىىعت الر عاىىة مىىرل العسىىسلة صىىرال ماىىرل ممفعسىى  عىىا طصارىىة فيعيىىع فىىة طريدىىة  ىىى وقىىد ا ىىو  4

( ودراسىىىة  فىىىور الىىىدي : 8552فميتىىىة هىىىذه الدراسىىىة عىىا دراسىىىة  صرهىىىوب: اجاتمععاىىعت ومام ىىىاإدار  
 ( فة ادب وتود فروب ذات دجالة إلوع اة مر ل لعمغير الم اة  8558

هى  موتىد فىروب ذات دجالىة عرفواىة افىد عسىمول دجالىىة لثىعفة: التى ا ا السىاا  الثىعفةتع ىة اى  ولإل
 α51.5  صي  عموسطة درتىعت على ات إدار  اجاتمععاىعت لىدل الداىعدات ايمعداعاىة فىة تععرىة اىد )

  عسعاد(" مسمعذ –علعر   مسمعذ –د مور ( مر ل لعمغير الرم ة ايمعداعاة  مسمعذالدراسة  ايفة
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، ومطصيىىىن اام ىىىعر مل يىىى  الم ىىىعي  (SPSS) اة ل ر ىىىوب اجاتمععااىىىة مىىىب اجاسىىىمرعفة  عللدي ىىىة اإللوىىىع
  قاعة ف وعسمول الدجالة( يوضح 8 رقب"، والتدو  One-Way ANOVA" ايلعدي

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجةةات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة ف

 

مسةةةةةتوى 

 الداللة
 الداللة

 الرتبة

 .391 1 0.991 بين المجموعات

 .999 99 09.993 داخل المجموعات دالة غير .011 1.909

 91 11.993 الكلي

( وهة قاعة .111(، وعسمول دجالة 84.12( إل  م  قاعة "ف " قد ص غت  8 رقب الير التدو   
 –علىعر   مسىمعذ –د مىور  ير دالة، ععع ارفة اف  جا موتد فروب مر ل لعمغير الرم ىة ايمعداعاىة  مسىمعذ

المىىة مدضىىة اىىدب وتىىود فىىروب ذات دجالىىة عرفواىىة افىىد  ،عسىىعاد(" وا اىى  فدصىى  ال رضىىاة الوىى رية عذمسىىم
( صي  عموسطة درتعت على ات إدار  اجاتمععاىعت لىدل الداىعدات ايمعداعاىة فىة α51.5عسمول دجالة  

 سىىىمعذم –علىىىعر   مسىىىمعذ –د مىىىور ( مرىىى ل لعمغيىىىر الرم ىىىة ايمعداعاىىىة  مسىىىمعذالدراسىىىةتععرىىىة اىىىد   ايفىىىة 
 عسعاد(" 

واعىىىماميب  ،الفميتىىىة م  طصارىىىة الرعىىى  اإلداري العلىىىمر  ل داىىىعدات ايمعداعاىىىة م سىىىير هىىىذهواع ىىى  
ا ى   قدرات وعيعرات  عفاة فة الرع  ايمعداعة تر يب يمعمرو   س و  إداري والد فة الل ب الولاح

( فىة اىدب وتىود فىروب 8552ومم ن فميتة هذه الدراسىة عىا دراسىة  صرهىوب:اجاتمععاعت  عل ات إدار  
 ذات دجالة إلوع اة مر ل لعمغير الرم ة ايمعداعاة 

: هى  موتىد فىروب ذات دجالىة عرفواىة افىد عسىمول دجالىة التى ا الثعلىهالسىاا  الثىعفة تع ة ا  ولإل
 α51.5 صىىي  عموسىىطة درتىىىعت إدار  اجاتمععاىىعت لىىىدل الداىىعدات ايمعداعاىىىة فىىة تععرىىىة اىىد   ايفىىىة )

 ر اس قسب(" –فع   اعيد –لعمغير الوفا ة  اعيد مر ل  الدراسة(
(، ومطصيىىىن اام ىىىعر SPSSل ملدىىن عىىى  ال رضىىاة مىىىب اجاسىىىمرعفة  عللدي ىىة اإللوىىىع اة ل ر ىىىوب اجاتمععااىىة   

  قاعة ف وعسمول الدجالة( يوضح 9  رقب "، والتدو One-Way ANOVA" ايلعديمل ي  الم عي  

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
جات در

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 الداللة

الوظي

 فة

 .390 1 0.311 بين المجموعات

 99 09.999 داخل المجموعات دالة غير .139 1.999
999. 

 91 11.993 الكلي

وهىىة قاعىىة   (11(، وعسىىمول دجالىىة 84.12( إلىى  م  قاعىىة "ف" قىىد ص غىىت  9  رقىىب الىىير التىىدو 
ر اس قسب( "وا ا   –فع   اعيد –ف  جا موتد فروب مر ل لعمغير الوفا ة  اعيد مة، ععع ارفة  ير دال

( 51.5المىىة مدضىىة اىىدب وتىىود فىىروب ذات دجالىىة عرفواىىة افىىد عسىىمول دجالىىة   فدصىى  ال رضىىاة الوىى رية 
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مرى ل  (الدراسىةصي  عموسطة درتعت إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد   ايفىة 
  ر اس قسب(" –فع   اعيد –لعمغير الوفا ة  اعيد 

واع ىى  م سىىير هىىذه الفميتىىة م  الوفا ىىة اإلداريىىة ل داىىعدات ايمعداعاىىة مملىىع   فىىة العيىىعب واياعىىع  
ولىىذل   عفىىت ففىىرميب وطىىريدميب والىىد   ف سىىيع، فىىروف الرعىى لوالوات ىعت ععىىع يىىد  ا ىى  مفيىىب يمررضىىو  

( موتىد فىروب  8558مام ا فميتة هىذه الدراسىة عىا دراسىة  فىور الىدي : لعل ات إدار  اجاتمععاعت  و 
 العديري  ذات دجالة إلوع اة لوعلح 

عىىع مسىىعلي  المغ ىى  ا ىى  علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت لىىدل الداىىعدات  الثعلىىه:السىىاا  تع ىىة اىى  ولإل
 اد ؟ايمعداعاة فة تععرة 

مود فة اجاسمصاع  لو  مسعلي  المغ   ا   فع  اا  إتع ة الداعدات ايمعداعاة ا   الساا  الع 
وقىىراا  ال علىىه العمسفاىىة وال علوىىة لسدصاىىعت المربواىىة اللديثىىة ذات الوىى ة  ،علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت
فدد مسمطع  ال عله م  او  إل  اد  مسعلي  اع   م  مسيب فة المغ ى   ، عل ات إدار  اجاتمععاعت

 : عآلمةوهة  ،ا   هذه العل ات

اداد والماطا  العسصن لاتمععاعت لس  مدديرات دقادة لعتعواة اياعع  وايفلطة المىة سىيمب ى اإل1
 اجاتمععاعت الداعب صيع فة إدار  

  ىىى م  يىىمب ملديىىد عوضىىو  اجاتمعىىع  وملديىىد مهدافىى  صدقىىة ووضىىود وباىىع  مهعيمىى  لساضىىعا العلىىعر ي 8
وارعىى  ا ىى  مر يىى  الفدىىع  لىىو   ، ي  وفىى  اد ىى  عىى  العفعقلىىعت التعفصاىىة صىىي  اياضىىعا العلىىعر 

 الفدعط التوهرية المة مادي فة الفيعاة إل  ملدين ايهداف 
 إفمعتيميب ى ااماعر الوقت العفعس  لاتمعع   ليه يم ن عا فروف اياضعا وعسمواعت 4
يتىعد الفىروف الصي اىة العفعسى ة لاتمعىع  عى  عدعاىد عريلىة وع ىع  هىعد .  ى مسيي  الفىروف الععداىة وا 

ضعا  عفعس ة  ةوميوا  وا 
ىىى المفسىىين عىىا اياضىىعا العط ىىو  علىىعر ميب فىىة اجاتمعىىع  ععىى  ليىىب الوىى ة والراقىىة  علعوضىىواعت 1

   فا  ياجاتمعع  وهدف  الددا  العلعر  فعوضو  ،ل فدع العطرولة 
اىىىة ىىىىى ملديىىىد  عفىىىة ايفلىىىطة واإلتىىىرااات الاعوىىىة   مىىىر  مسىىىيير اجاتمععاىىىعت لسىىى  ال مىىىر  العلىىىدد  لصدا2

 وفيعاة الت سة  عع يمفعس  عا العوضواعت العطرولة 
   ى اسماداب الوسع   السعراة وال ورية الا عة لموضاح وار  العر وععت العفعس ة عا هذه الوسع  1
ىىىى موتاىىى  ر ىىىاس اجاتمعىىىع  العفعقلىىىعت صىىىي  اياضىىىعا فلىىىو مهىىىداف اجاتمعىىىع  افىىىد عدعطرىىىة اياضىىىعا 9

 اللاوة وافميعا العوضوااة والعفطداة افد ار  اآلراا  المرو  ل رمي  وادب ،ل ر  رضيب 
 اىىة اجاتمعىىع  مدىىعس  ددرمىى  ا ىى  ملديىىن ا  فعإ إذ  ىىى عررفىىة مسىى ع  اىىدب الرضىىع لىىدل  رىى  اياضىىعا1

 العلعر ي  مهداف  فة مق  وقت عع   عا ضعع  رضع 
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عررفىىىىة العسىىىى دة ىىىى مىىىىوفير العر وعىىىىعت الضىىىىرورية جاماىىىىعذ الدىىىىرارات فىىىىة اجاتمعىىىىع  وذلىىىى  عىىىى  اىىىىا  ال15
لعععيب صيع  ،لساضعا  علعوضواعت المة يمضعفيع تدو  اياعع   وا 

عىى  هاعفىىة  رىى   الفدىىع  واللىىدعلىىعر ي  فىىة الىىى إاطىىعا فروىىة العلىىعر ة لساضىىعا اآلاىىري   يىىر 11
 اياضعا الذي  ير صو  فة الملده  عسمعرار 

 لم  عع مب إقراره ا     صفد ع  صفود اجاتمعع  م  يمب ااممعب اجاتمعع  صم ااص ع يد لإلفتع ات العملددة و  18
 فا قاعة لاتمعع  إ  لب مف ذ قرارام  ومادل ممعلا    ،ى وضا اطة  عفاة لمف يذ قرارات اجاتمعع 14
ع صىىىي  ال مىىىر  واياىىىرل ع وم  وفا ىىىلىىى يا   ومىىىذ يرهب ،اجاتمعىىىع ىىىى إرسىىىع  عىىىذ رات ل ع   ىىىي  صمف يىىىذ قىىىرارات .1

 عاد  س رميره ص لراف ر اس العت س وعس
 فة اجاتمعع    ى سراة إاداد وموثين علعضر ت سعت اجاتمعع   رد افردعده لم  عع مب العوافدة ا ا11
 ى مدياب فمع   اجاتمععاعت  ل   اعب  غر  ملسي  إدارميع فة العسمدص   12

خالصة نتائج الدراسة:
صدرتىىة عموسىىطة   عفىىت رىىة اىىد  ىىى م  علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت لىىدل الداىىعدات ايمعداعاىىة فىىة تعع1

 ( % 60.44(، وو   فسصة  3.02و عموس  لسعصة  
ى م  عتع  العل ات العمر دة " عمع رىة فمىع   اجاتمعىع " لوى  ا ى  العرم ىة ايولى   عموسى  لسىعصة 8

(، فىىة لىىي  تىىعا عتىىع  العلىى ات العمر دىىة "صمسىىيير اجاتمعىىع " %63.42(، وو   فسىىصة  3.17 
(،  عىىىع ممىىى  عتىىىع  العلىىىى ات %61(، وو   فسىىىصة  3.05ة  عموسىىى  لسىىىعصة فىىىة العرم ىىىة الثعفاىىى

(، وو   فسىىىىىىصة 2.85العمر دىىىىىىة " ىىىىىىعلماطا  لاتمعىىىىىىع " فىىىىىىة العرم ىىىىىىة الثعلثىىىىىىة  عموسىىىىىى  لسىىىىىىعصة 
 56.9%)  

فة العتات الثاثة  ،اعلاةى م  مهب عل ات إدار  اجاتمععاعت المة لو ت ا   عموسطعت لسعصاة 4
 : عآلمةهة  ،ومسيير اجاتمععاعت وعمع رة فمع   اجاتمععاعت الماطا  لاتمععاعت

 الدوور فة موفير العر وععت الضرورية جاماعذ الدرارات فة اجاتمعع   -
 ادب عا عة وقت اجاتمعع  لساضعا فا   -
  ثر  العدعطرعت والعفعقلعت التعفصاة صي  اياضعا  -
 اجاتمعع  ا مثفعفة ضرا فعا اة الوسع   السعراة وال ورية  -
 المساير فة إاداد علعضر ت سعت اجاتمعع   رد افردعده  -
 ادب إرسع  عذ رات ل ع   ي  صمف يذ قرارات اجاتمعع   -

( صىىي  عموسىىطة درتىىعت علىى ات إدار  α51.5ىىى وتىىود فىىروب ذات دجالىىة عرفواىىة افىىد عسىىمول دجالىىة  .
فىة تععرىة اىد   ايفىة ال لىه( مرى ل اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة العتعجات الثاثىة 

 إفسعفاة( لوعلح الم اعت اإلفسعفاة"  –الم اة  ا عاة  لعمغير
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( صىىىىىي  عموسىىىىىطة درتىىىىىعت إدار  α51.5ىىىىىى جا موتىىىىىد فىىىىىروب ذات دجالىىىىىة عرفواىىىىىة افىىىىىد عسىىىىىمول دجالىىىىىة  1
اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة العتعجات الثاثىة فىة تععرىة اىد   ايفىة ال لىه( مرى ل 

 عسعاد(   مسمعذ –علعر   مسمعذ –د مور عمغير الرم ة ايمعداعاة  مسمعذل
( صىي  عموسىطة درتىعت على ات إدار  α51.5ى جا موتد فروب ذات دجالة عرفواة افىد عسىمول دجالىة  2

اجاتمععاعت فة العتعجات الثاثة لدل الداعدات ايمعداعاىة فىة تععرىة اىد   ايفىة ال لىه( مرى ل 
 ر اس قسب(  –فع   اعيد –اعيد لعمغير الوفا ة  

التوصيات:
عىى  اىىا  إطىىا  ال علىىه ا ىى  ايد  المربىىوي اللىىديه وعىىع مدلىى   ىى  الداىىعدات ايمعداعاىىة لىىو  

فىى   ال علىىه  ،الدراسىىة عىى  فمىىع   إلاىى وعىىع مووىى ت  ،مسىىعلي  المغ ىى  ا ىى  علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت
عرعلتىىة علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت لىىدل  مسىىيب فىىةم  اطىىرد عتعواىىة عىى  المووىىاعت المىىة عىى  لىىسفيع 

 ، وهة:الداعدات ايمعداعاة فة الم اعت التععراة

ىىىى ا ىىى  إدار  التععرىىىة ضىىىرور  مىىىوفير فىىىرص المىىىدري  والمسهيىىى  ل داىىىعدات ايمعداعاىىىة لىىىو  طريدىىىة إدار  1
 دهع مثفعا مسيير اجاتمععاعت وعع  رد افردعفة و ا اة اإلاداد والماطا  ليع قص  و  ،اجاتمععاعت

ى ا   الداعدات ايمعداعاىة مطىوير عيىعراميب اإلداريىة وعررفىة ايسىعلي  اجاداريىة العرعوىر  المىة مع ىفيب 8
دارميع   عا اة اعلاة   ع  الساطر  والمغ   ا   عل ات إدار  اجاتمععاعت وا 

  اىىا  ىىى ا ىى  إدار  التععرىىة عسىىعاد  الداىىعدات ايمعداعاىىة فىىة عرعلتىىة علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت عىى4
الىىدورات المدريصاىىة وور  الرعىى  المىىة مىى ودهب  ىىعلاصرات والعيىىعرات اجاداريىىة الا عىىة ومع ىىفيب عىى  

 ت يع اجاتمععاعت مملدين ايهداف المة اددت ع  
ىىىىى م ويىىىىد الداىىىىعدات ايمعداعاىىىىة فىىىىة التععرىىىىعت صفمىىىىع   هىىىىذه الدراسىىىىة عىىىى  متىىىى  عررفىىىىة علىىىى ات إدار  .

  ا ىى  هىىذه العلىى ات لعىىع ليىىع عىى  مثىىر ودور إيتىىعصة فىىة إدار  اجاتمععاىىعت لىىدييب ومسىىعلي  المغ ىى
   عا اة هذه اجاتمععاعت 

 ىىىى ا ىىى  إدار  التععرىىىة وضىىىا عرىىىعيير علىىىدد  وعرمعىىىد  لمديىىىاب إدار  اجاتمععاىىىعت فىىىة الم اىىىعت التععراىىىة1
 فعوذا مدياب اجاتمععاعت( وفدع لسس و  الداعدراطة م 

ت إدار  اجاتمععاعت المىة لوى ت ا ى  فسى  اعلاىة وعموسىطة ى ا   الداعدات ايمعداعاة مصفة عل ا2
 وماذهع  ري  اجاام عر 

ىىىى ا ىىى  إدار  التععرىىىة م ويىىىد قعاىىىعت اجاتمععاىىىعت فىىىة الم اىىىعت التععراىىىة   ىىى  العمط  ىىىعت والمتييىىى ات 1
 اللديثة المة مسعادهب ا   ملدين مهداف اجاتمععاعت 

مثفىىعا مسىىيير اجاتمععاىىعت  وفىى  فىىة طىىة عىىريح وعفعسىى  ىىى ا ىى  الداىىعدات ايمعداعاىىة ميي ىىة عفىىع  داعدرا9
 الداعدراطاة ع  اسعاد اياضعا ا   العلعر ة والرطعا واإلصدا  فة متواا 
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ى داب ومر يى   ى  عىع يىادي إلى  مطصيىن ايسىعلي  اللديثىة والعدمرلىعت العفعسى ة فىة عرعلتىة على ات 1
 التععراة إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة الم اعت 

  ى إتراا دراسة عععث ة ليذه الدراسة فة تععرعت مارل وعدعرفة فمع تيع عا فمع   هذه الدراسة15

 المراجع العربية:

 ، إدارة الوقت، دار مجدالوي.0330أبو شيخة، نادر،  .0

 ، غزة.0، اإلدارة المتخصصة، ط0339المدهون، محمد،  .1

 ي االتصال، الدار الجامعية.، كيف ترفع مهارتك اإلدارية ف1111ماهر، أحمد،  .9

 .القاهرة ، مصر.1،ص 9م،إدارة االجتماعات، مجلة الشعاع،ع0339أفا بتلر، .9

، كيةف تةدير االجتماعةات، سةبيلك الةى النجةاح وتحقيةق األربةاح ، عةالم الكتةب، مراجعةة 1119البعلبكي،سمير، .9

 سعيد اللحام.

 تربويين، جامعة صنعاء أساسيات وأساليب اإلدارة الحديثة لل ،1119 الحضرمي، أحمد، .9

 ، دار البشير للثقافة والعلوم ، طنطا. 0، فن إدارة االجتماعات ، ط0333الحمادي، علي ، .9

، االجتماعاات وفعاليتهاا فاي اإلدارات الحكومياة بالمملكاة العربياة الساعودية ، مكتباة 0101العثيمين، فهد بن مسعود، .2

 .التوبة، الرياض

للنشةةر، المسةيرة  ، دار1البشةةرية، طلحديثةة فةي القيةةادة اإلداريةة والتنميةة االتجاهةةات ا ،1101العجمةي، محمةد،  .3

 .عمان

العربيةة، قراءات في السلوك التنظيمي، مع رؤيةة إسةالمية لةبعض القةرارات، دار النهضةة  ،0339، أحمد، بدر .01

 .القاهرة

ة مةن منظةور أعضةاء واقةع إدارة اجتماعةات األقسةام األكاديميةة بالجامعةات الفلسةطيني ،1119،برهوم ، محمةد  .00

 هيئة التدريس وسبل تفعيلها ، رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة اإلسالمية بغزة .

 ميدانيةة، الجمعيةةدراسةة تحليليةة  األساسةي،إدارة االجتماعات المدرسية فةي إدارة التعلةيم  ،0339 خليل، نبيل، .01

 .، مصر0، العدد0، المجلدالمصرية
 طنطا . ،01،السنة ،0ى مشاركة المعلمين في االجتماعات المدرسية ،مجلة جامعة طنطا ، العددمد ،0998،سعيد  درباس، أحمد .01

 إدارة االجتماعات ونظم اتخاذ القرارات وتشغيل اللجان ،المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ،غزة.،م8111،رستم ،رسمي  .01

 العربية للعلوم اإلدارية ،عمان. ةللنجاح، المنظمإدارة الوقت منهج متطور  ،0393،سالمه ،سهيل  .09

، تقييم أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة فةي جامعةة عةدن لالجتماعةات التةي تعقةد 1119شعيب ،عبد الرحمن،  .09

 في كلياتهم.

 www.yemen-nic.com/contents/studies/setail 

 ثقافة والعلوم، طنطا.، دار النشر لل0، كيف تعقد اجتماعات قصيرة ومثمرة، ط1111عبد الجواد، محمد،  .09

 ، بيروت.0إدارة االجتماعات، مكتبة لبنان ناشرون، ط -، سلسلة اإلدارة المثلى1110كند رسلي، دورلنغ،  .09

 ، قواعد إدارة االجتماعات، مركز التعريب والبرمجة، الدار العربية للعلوم.0339كينان، كيت،  .03

 . والطباعة، األردنالمسيرة للنشر والتوزيع  نفس، دارالمناهج البحث في التربية وعلم  ،8101، محمد ساميملجم،  .81

، واقع إدارة االجتماعات لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة، من وجهة 1111نور الدين، رامي،  .10

 نظر معلميهم، دراسة ميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة، مكتبة جامعة األقصى.

ل التدريبي لبناء القدرات اإلدارية إلدارات التربية والتعليم في المةديريات، الدلي ،1101والتعليم، وزارة التربية  .11

 اليمن. ،0ط ،0، الجزءدليل المدرب
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أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تنمية اإلبداع التنظيمي من خالل 
 عمليات المعرفة كمتغير وسيط دراسة ميدانية في البنوك التجارية اليمنية

 (*)أحمد العولقي عبد هللاد/ 
 أستاذ إدارة األعمال المساعد

 اليمن - جامعة إب –كلية العلوم االدارية 

 :ملخصال
حتتتتالهح طتتتةاالعالتتتااا الشرتتتااا ا مبتتتة اينطتتتةاا ا مبتتتة التتتطااا تتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة ااهتتتهذاهتتت ااا  
اإللتت اااا هيمعاتت ااتتاالتتش ادا عتتم ا  اة اا االةوتتاافاهاطتتةاي تتعااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااا  بتتة اايهياعتتا

 ه مة تتاواواوتت اا اةا تتراا ة ع تتاا  ليتتي ااااتت طة اا333ا عايعتتاواي هحقطتتكا  تت واوقتت اهتتذاالهعتتمةادطيتتاارياا تتما
يفموااا فةيااا ه اهقعاو اأاميااا المصاااصيالمءواياحمومااهالرواياحموماا بواي   ا م تهل اذارم اتاا
ا هقصمءا  اعاا لعميم ااألي عتااا شراتاا ت   بايتطيت اا يهتم داي تي ادشرتاااالييعتااا مبتة التطاااامة تاا

 تتاايهياعتتاااإللتت اااا هيمعاتت وايي تتي اوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةااهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اا تت
وتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةااهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ادشرتتاااالييعتتاانطتتةاا مبتتة التتطاااامة تتااا تت

اا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا اااالش ادا عم ا  اة اا االةواافاهاطةاي عاب
ليتت إ اراتا اوافت،تت   اعةتتراظ اوا  ياتت   استتاتااياي إ اراتا اواتت اتر اوة،تتتي    ا الكلماا ا الماح ح:اا  

 .اوة  ك اواا تي  اويا ي 

                                                           
 ماالتتتاا بواا تتتعااواااههاماتتتم اا  حةعتتتا ا  اة اا-ادلتتت حاأحاتتت اا التتتي ق اأ تتتهم ا  اة ااألداتتتم اا ا تتتمد واف عتتتااا ال تتتيذااإل اة تتتاا(*)

ا الا عم اا لةاا  ي  اا بما اوا ي  اا ل ام وااإل اة ااا هةاهط عاوا  اة اا االةواواا اطر اا هيمو عاوا  اة اا اتياة اا  بتة اوا
ااأللشرعاواا قعم  اا لم ااوا ي  احعم اا الاةواااةه مطاا يمعف واا   ي اا هيمعا باا قعم  ا

Awalki2012@gmail.comا
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Abstract 
This study aims to analyze the direct and indirect relationship between 

strategy of human resource management and the development of 

organizational innovation through operations of knowledge management as 

mediating variable in Yemeni commercial banks. To achieve this objective, 

the study conducts a survey (questionnaire) for a sample of 335 managers in 

the main centers and branches of the commercial banks that are located in the 

capital city and some other cities of Yemen, which including Sana'a, Taiz, and 

Ibb. The study’s findings show that the exercise of strategy of human resource 

management in the commercial banks has a significant direct relationship with 

the development of organizational innovation. The study also finds that the 

operations of knowledge management in the banks create indirect significant 

association between the strategy of human resource management and the 

development of organizational innovation in the mentioned banks. 
 

KEYWORDS: Human resources management strategies, Knowledge 

management processes, organizational innovation, Yemeni commercial banks 
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 :مقــدمــة-1
طتت دذاااههاتتمذاا اهراطتت ا م االةوتتاا  تت اا هحتتي اا  لطتتتةايحتتيااارهصتتم اا االةوتت واا تت  اطةفتتراد تتت ا

اياااةذاا هةامةاو اا اي ي ا اا ففة اايا االةوعاواأ ةةااااهةفطرهاد  اا اي ي ا اا ام عااا ا اي اوا
ا اي تتت ااأل م تتت ا  االةوتتتاوااتتتاالتتتش اااههاتتتمذا تتتم اياة اا  بتتتة اوا مده مةهتتتمااصتتت ةااإللتتت ااايااله تتتمةايا

واهيل عتاا ا ما اا الق عااياماهحيعهاااااالمةفايللةا اييبمام وا ياءافمي اهح ط عاواأياهةفطلعاواأيا
وتتتتم اية اا  بتتتتة اهتتتتياا  تتتترءااأل م تتتت اا تتتت  اهيهقتتتتةادلتتتتةهاا ايماتتتتاااتتتتااا االةوتتتتااا فة عتتتتاا  تتتت اا االةوتتتتاا

قياتتتتياالهي طتتتت اا االةوتتتتااف تتتترءااتتتتاادا  تتتتذواو تتتتذارتتتتياذاا هيمعاعتتتتاواوتتتتمألوةا اهتتتتذاصتتتتيمااا االةوتتتتااا تتتت طااع
  ي تتموايا ياتتياا هيمو تت ا  ايماتتابايد عتتااوتت ااامأ م تتع اااا اي تتي ا انطتتةاا ا اي تتاواا هتت اهالهلتتةااصتت ة ا

اقتت ة اأ اايماتتااد تت اا ايمو تتاواه اتتااوتت اي مح تتماوتت ا تت بااألوتتةا اا اتتده طااا قتتم ة ااد تت ااإللتت ااا
اياااةذة ل ذايهحفطرهذا اماعافي ذااااهحقطكاأوض عااهيمو عاا  ايمااوايااله مةوايا احمومااد ط ذايه 

وتت اهياعتتاايل تتكاا االةوتتااييبتتةهمايهتت وق ماوتت ااماحية  تتااوتت ااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااه التتبا ية ا
أة مءاا ايمااواحطتا اااامة م اا هةاهط عااهيمطفااتياة ا بتة اا يمااالتمةفايللتةا ايرت ةا ايوتكا

ماا اا تيبواطتتد  ا ل تكااالتتمةفا  طت  ا  ايماتتاواو تداءااألوتتةا اطيت ا ياا  تت ي ااوت اا ايماتتااا ا تهيا
يعفتتياا تت ط ذاا قتت ة اد تت اا تتهل اذايهالطتتكاا االةوتتاا  تتةداايففتتمء وافاتتماأااا تتهةاهط عااا هتت ة بايا تتهال ذا

وا مإلضتمواا  ت ااااأهذاأ يا اا هاططتةاوت ادقتي ااألوتةا اي ت يفعمه ذواياتااةتذاهي طت اا االةوتاايابتمةفه م
تت  شههاتتمذاا اهراطتت اوتت ال تتكايابتتمةفااامأااا تتهةاهط عم اهقطتتعذااأل اءايا افموتتت ايا هاليعضتتم واعاةتتةا اوال 

ابيهالطكاا االةوا

 Chen and)اي تتتتتتماوتتتتتت الط تتتتتتاااألداتتتتتتم ااأل يلعتتتتتتااأاادتتتتتت  ااتتتتتتااا  ةا تتتتتتم ي تتتتتتم ةنذاا

Huang,2009،Tan and Nasurdin,2011 ،Ozbag et al,2013)يةااأهاعتتتاا  أ تتتاو 
ا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة ااوت ال تكاا االةوتاايابتمةفه مايهالعق تما م ايماتااياتااةتذا دتذااإللت ااا

 ااأااهتت ااا ايضتتياا تتذاط قتت ا التت اااههاتتمذاا  تتمو ااتتاا ميتتباا  تتمحةطااوتت الط تتاااألداتتم اا،ا هيمعاتت 
هياضتتعاوتت اهتت ااا  ميتتبواا الةتعتتاا صتتفاادماتتاوايا عايعتتاا صتتفاالمصتتاواحطتتتااتتمار ا  تتي اا  تتمحةهطااا

يد عااو ااا  حتاعأه ااحمي اا  هحقكااااالعالااا الشراالطااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اايهياعتاا
 اإلل اااا هيمعا اااالش ادا عم اا االةوااو اا ليي اا ه مة ااا عايعاب

 :البحث وأسئلته مشكلة-2
هم تةاا حتاا؛ا  ااءاا قامااا اصةو اا عايت هبطةاا هقمة ةاا ايبية اينطةاا ايبية ا   اضالفاأ 

أ لتتةالا تتطاااصتتةفادةتتت اح تتباا اي تتي ا اأااا ليتتي اا عايعتتاانطتتةااهيا تت  اد تت اا ش حتتااح تتبا
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فاتتما تتذاعحصتتةاأ ااتتااا ليتتي اا(وا4102هصتتيطفااهحتتم اا اصتتمةفاا الةتعتتاوا)اهحتتم اا اصتتمةفاا الةتعتتاو
تتتليتتت ادتتتم ا واا0111ا عايعتتتااد تتت اأ ااةفتتتراوتتت ارم اتتتااأ لتتتةا  االعتتتمةاةألاا اتتتم ااأل م تتت ا التتتمذااميوق 

تتتتا4102 يتتتت ا تتتتم عااواااة تتتتااوتتتت ااا لاموتتتت احتتتتطااهيتتتتم اهيا تتتت ا ليتتتتي اأ يلعتتتتااوتتتت اا قم اتتتتااها تتتت اوةيد 
ا472وايتيت اراتةاا تياي ايعحهتةاا هةهطتبامدم اع اا401(ايعحهةاا هةهطباا الةت )ا اةفراا ة ع  ااألة ا

وةيااا ليي اا ه مة اااأل يلعااا الما اا تم عاااا ضمواا   اأاوا(The Banker Journal,2014)مدم اع ا
اتتااحطتتتاح تتذاا ي ا تتعواي  تت اعبتتطةا  تت اا%33  تت اا%30هحهتتةاا اةه تتاااألي تت ايتي تت ااههتتةايوالتتطاا

ضالفارت ة اا ليتي اا ه مة تااا يايعتااوت ا ت باأاتيا اا ات لة اااقمةيتاا تم ليي اا ه مة تاااأل يلعتاوافاتما
اافميتت ااقلي تتاوا ااأي تتتماا%4492  تتت اا%2492أاااالعتتمةاا هيمتتفال تتلاوتت اا اهي تتاا يهتت هاا ي تت ااياا

 عايتتت اوتتت اهيمطتتتفااألاتتتيا ااحتتت ي  اامرا تتت ااهياضتتتالاوايهتتت ااعبتتتطةا  تتت اأااففتتتمء اا قاتتتمااا اصتتتةو اا
(وا ضموااا   ااح ي عاااايهبمةاا  اةاو ا  ل ام اا اصةوعاواحطتاههةفراو اا ات اا4101ا قةب و)

ا ايماتم اا ةا ت  ااأا(باياتاايمحعتااالتةمواي ت ا4114)ا الة قت واألة تمفا ة ع عاا يااا ا ااا ةمييعتاايا
وتت ادتتم ذاا ايمو تتااا طتتيذاااهيهمتتةاحم تتم اا الاتتشءايةن تتمه ذوا  تت اهاطتتةاهبتتفط ااايه مه تتماأيالتت امه موا
ألي تتماه تتهل ذااإللتت ااايهاه  تتهاوهل تتكا  الاتتشءاحم تتم ايةن تتم ا  طتت  وايعحتت تااالتت اااا ا تتة اهيصتتةا

ا هبمفااةقا  ط  اأ ةةاومد عاااااه  اا ا تهالا اااتاارلتةاا ايمو تطاوايعفتياا اقت يةهمااا ايمااا   
ياااةتذاوت ااا الاتةاد ت ا دتذارت ة اا ليتي اا ه مة تااا عايعتااد ت اايا  تاااومه  ط اه اااا هبمفااط ايع ا

 هالتةفاد ت اا ايمو اايهحقطكاا  قمءايا يايواعفيااااالش اهياعتاااإللت اااا هيمعات واي  ت ااتاالتش اا
عافتتااهة اتااابتتف ااا  حتتتا  ت اا ايدتتاااتتااا ه تتمدا اياادةة اوتت اهياعتاااإللتت اااا هيمعاتت با اليااتةاا اتت

اا ه اهحهمجاااالش اا هقص ايا هح طةا   اهق عذا  م م اياضحاوايههضاااه هاا ه مدا ااماعأه  

ة ااوت اا ليتي اا ه مة تاااحتةااماهت االعالتااا الشرتاالتطاااامة تااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتا-4/0
ا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا ؟اياماه اأهذاا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بتة اااأل ةتةارت ة اد ت ا

اهف طةاا ه مطااو اهياعاااإلل اااا هيمعا ا   هاا ليي ؟
 ه مة تاااحتةااماه االعالااا الشراالطاااامة ااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اااوت اا ليتي ااا-4/4

ا  ةا تاايدا عتم ا  اة اا االةوتا؟اياتماهت اأهتذاا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اااأل ةتةارت ة اد ت ا
اهف طةاا ه مطااو ادا عم ا  اة اا االةواا   هاا ليي ؟

اتتتماهتتت االعالتتتااا الشرتتتاالتتتطاااامة تتتاادا عتتتم ا  اة اا االةوتتتااوتتت اا ليتتتي اا ه مة تتتاااحتتتةاا  ةا تتتااا-4/3
ااا هيمعا ؟اياتماهت اأهتذادا عتم ا  اة اا االةوتاااأل ةتةارت ة اد ت اهف تطةاا ه تمطااوت ايهياعاااإلل اا

اهياعاااإلل اااا هيمعا ا   هاا ليي ؟اا
هةاهيم ادشراانطةاا مبة الطاااامة ااا هةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة ااوت اا ليتي اا ه مة تااا-4/2

اعم ا  اة اا االةواافاهاطةاي عا؟ااحةاا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا اااالش ادا 
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:أهـداف البحث -3
:اآلاي  يسفى اوةحث اوح و  اوى احقيق األهراف

هح طتت ايهيصتتتطفايتتياايرتتتي اا الشرتتاالتتتطاااامة تتتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة اا  بتتة ااوتتت اا ليتتتي اا-3/0
هةاهط عم ا  اة ااا ه مة تتتتاااحتتتتةاا  ةا تتتتاايهياعتتتتاااإللتتتت اااا هيمعاتتتت وايهح طتتتت ااألهاعتتتتااا ي تتتتلعااا تتتت

اا اياة اا  بة اااااحطتار ةه ماد  اا هيلدا مإلل اااا هيمعا ا   هاا ليي ب
ا هحقكاااايياايري اا الشرتاالتطاااامة تااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة ااوت اا ليتي اا ه مة تااا-3/4

  اة ااا اتياة اا  بتة اااحةاا  ةا اايدا عم ا  اة اا االةواوايهح ط ااألهاعتااا ي تلعااا تهةاهط عم ا
ااااحطتار ةه ماد  اا هيلدا الا عم اا االةواا   هاا ليي ب

ا  بتتتفادتتتاايتتتياايرتتتي اا الشرتتتاالتتتطاااامة تتتاادا عتتتم ا  اة اا االةوتتتااوتتت اا ليتتتي اا ه مة تتتاااحتتتةاا-3/3
ا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا وايهح ط ااألهاعااا ي تلعاا الا عتم اا االةوتاااتااحطتتارت ةه ماد ت ا

ايلداو اهياعاااإلل اااا هيمعا ا   هاا ليي با ه
هح طت ايهيصتطفايتياايرتي اا الشرتاانطتةاا ا مبتة التطاااامة تااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتتة ااا-3/2

وتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتاايهياعتتاااإللتت اااا هيمعاتت ااتتاالتتش ادا عتتم اا االةوتتاافاهاطتتةا
اي عاب

:أهمية البحث -4
احتاأهاطههاااااده مةا اد  واههاةةاوعاماعأه  ا  ااع ها اه 

هال ارضعااضالفار ة اا ليي اا ه مة ااا عايعااد  اهياعاااإلل اااا هيمعا ا  ماو اا ير اا حم  اا-2/0
تتتت وتتت امتتتتةاا هاطتتتتةا ااارهصتتتتم عااياا هامدعتتتتاايا  عم تتتتعااامرضتتتعااهماتتتتاايحة تتتتاا  امعتتتتاوالصيص 

وعااا هتت اهبتت  هماايماتتم اا قاتتمااا اصتتةو ا م التتم ذايا ه يي ي عتتاايهحة تتةاه تتمة اا لتت ام اا اصتتةا
 صفاادمااايو ااا عااا صفاالمصاواياااةذاو ااا الاةاد  ا دذار ة اا ليي اا ه مة ااا عايعتاا
د  اهياعاااإلل اااا هيمعا اااالش اا هالةفاد  اا اليااةاا ادةةاوط موا يفاع  ذاو اهح طاا

ا اايا  قمءايا يايبأ اءاه هاا ليي اي  دذار ةه ماد  اا ايمو
 م ةنذااااي ي ا ةا م ا م قااو الط اااإلدام ااأل يلعااهيمي هاالعالااا الشراالطااا هةاهط عم اا-2/4

  اة اا اياة اا  بة اايهياعاااإلل اااا هيمعا اااالتش ادا عتم ا  اة اا االةوتاوا ااأااهت ااا  حتتا
أ ا ةا تتتاااوتتت الط تتتااا-ي اد اتتتهوتتت احتتت ا-طه تتتذا م يتتت ة اوتتت اايضتتتيداواحطتتتتا تتتذاطةصتتت اا  محتتتت

اإلداتم اا الةتعتتااهيمي تت اهتأةطةادا عتتم ا  اة اا االةوتتاافاهاطتةاي تتعااد تت اا الشرتاالتتطااا اهاطتتة اوا
ي تت ااوتت ااهتت ااا  ةا تتااهالتت ا ضتتموااد اعتتاا  طتت  واعافتتااأااهفتتهياا ا تتم اأاتتمذاا  تتمحةطاا ار تت ااتتاا

ااا اة اا االةواباااا  ةا اايا هح طةاو اا م اا هةاهط عااا اياة اا  بة اايا
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ا  بتفادتااالعالتتااا الشرتم اا ا مبتتة اينطتةاا ا مبتتة التطاااهاطتتةا اا  حتتايهح طتت اياتااا الشرتتااا-2/3
ا اةف تتتاالتتتطاافتتتةااتتتااا تتتهةاهط عااا اتتتياة اا  بتتتة ااياإللتتت اااا هيمعاتتت ااتتتاالتتتش اهي تتتعاااهاطتتتةا

ي اا ه مة تااا عايعتاادا عم اا االةواوا تيفاع ت ذاوت اصتعمنااا تهةاهط عم ا  طت  ا ت دذارت ة اا ليت
اد  ااإلل ااايااله مةاياااةذاهح طاااأل اءب

طهيرعاأااهفط ايهم داا  حتاو ار م  ايد اا ا ت ي طااوت اا ليتي اا ه مة تااا عايعتاوا أهاعتاال تكاا–ا2/2
ا االةواايهياطه مايهاي ةهمايهبمةف مايا هل اا موا هح طاا يهم عااا ايمفطاوايهلفعضاا ه تم طفوا

 اا ل اتتتتتتااا اصتتتتتتةوعاوايهالر تتتتتترااإللتتتتتت ااوايهحقطتتتتتتكاةضتتتتتتمءاا الاتتتتتتشءايا احمومتتتتتتاايهح تتتتتتطاا تتتتتتي 
اا  خب…د ط ذ

 :وتنمية الفروضاإلطار النظري -5
 :في تنمية اإلبداع التنظيميالموارد البشرية  إدارةاستراتيجيات دور  – 5/1

 اا  بتتة اااتتااأهتتذاا التتةةا اا هتت اا تته د اا يمتتةا  تت اا اامة تتم اا اهال قتتااليمتتم فا  اة اا اتتياةا
د  اأ ملاا هةاهط  وام تيةااف تيذاا ه ماتةاا يمات ا يمتم فا  اة اا اتياة اا  بتة اواحطتتاطةه تراهت اا
ا اف يذاد  ااده مةاأاايمتم فا  اة اا اتياة اا  بتة اديمصتةااهصت ااياهفمد تااوعاتمالطي تماهتدةةايههتأةةا

اياءاتااا شراتاا هحقطتكااألهت افا م  عمرم اا احعاااوط موايو اضيءاه ااا اف يذاطيلةكاا هيعماااااا 
لتطاااا تهةاهط عم اا لمصتاالت  اة اا اتياة ااا ايبي  وايهاماا اياءااااألوقعااا ه اهحقكاهةا اايه ماتةااتم

لتتطااا تتتهةاهط عم اا اتتياة اا  بتتتة اااا  بتتة اوايا اياءاتتااا الاي عتتتااا هتت اهها تتتباهحقطتتكاهتتتةا اايه ماتتةااتتتم
ابSani,2012)وا4104ي واياا هةاهط عااا المااا  ايماا)ا رهةا

 هحقطكاا ايماااأله او مواحطتا ااا   اطي هاا ايماتااهتيارت ةه ماامأ م ع ااميعال ا   اا هياوكاةفي ا
 لت ا ةااتاااامة تم ايمتم فا  اة اا اتياة اا  بتة اواا هت اه تمد اامد  اهاي ةاهبفعش ااي ت ااا ال ع ت
ابا(Gilani et al,2012)ايمو طاا هفيقاد  اا اياااةذا ايماااد  اهيفط اا هةاهط عمه ما

يههضاااا هةاهط عم اا اياة اا  بة اواهصاعذايهيفط اا ايداااااا اامة م ايا  عم م اا اهال قاا
وايا هت اهت دذاةألاا اتم اا  بتةاا ت  اطهاةتةااوت ااا للتةا ايا ا تمةا ام تم اياة اا  بتة ااا اي ت ااا ال ع ت

(وافاتماأااا تهةاهط عم ا  اة اSnell and Bohlander,2013يا االةوتاايا قت ة اد ت ااإللت ااايااله تمة)
ا اياة اا  بة ااههلي ااامة م ايمم فا  اة اا اتياة اا  بتة ااضتاااا احهتيمااا تهةاهط  اا احتعاال تموا
حطتاهالاةاد  ااألل اليمةاااده مةا   اا اتر دااتااا اليااتةاا لط عتااا  ال عتاايا لمة عتاوااألاتةاا ت  ا

اي ةايهليت اياتم جاةقموعتاايهعف عتاا  طت  واهه طتفااتعااها  تم اا ايمو تااا الم اعتااط وعاا ايمام ا   اه
يههاةتتتةاهتتت هااا تتتهةاهط عم ا م تتتهةاهط عااهلاتتتعااا اتتتياة ا(با4113ضتتتااا تتتيقادتتتم ا ااةا)دلطتتت ا و

هالةفا أي تماهح طتةااحهعم تم اا ايماتاااتااا اتياة اا  بتة اايه لطه تما اة قتااههياوتكاية تم ااا ه ااا  بة ا
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يع ت ذاا هلاتعاا  اتياة اا  بتة اااDeCenzo and Robbins,2010).) افايا هةاهط عم اا ايماايأه
وتت اهحقطتتكاا ايدتتاااتتااا فيا تت ا  ايماتتاوااي تتما م تتمةاا فتتم ضايا ال تتراوتت اا قتت ةا ايا ا تتمةا اا هتت ارتت ا

اماه مد اههعياا فةصااأامذاا ايمااا هي ععاأدام  مايا  لي او اابمة عا  ط  اأياهق عصايبمامه مواف
رت ة اهالترراا ايماااد  اهير عايهلصعصاا اياة اا  بة ااد  ايبمام اا ايمااايض ااه م عف موافاما

 Torrington etا ايماااد  اايا  تااا هحت عم اا هيمو تعاايعافي تمااتاااا ته م اا  هاطتةا ا فمد عتاا)

al,2008ااحصي اا ايماتااد ت اهبطةا   ادا عيا هةاهط عااا هيمطفاا ه ا(با4112وا يا وايويااوا
تتت تتتاما اتتتياة اا  بتتتة ااا ايم تتت اافا  واحطتتتتاهتتتهذاهتتت هااا تتتهةاهط عااوتتت اضتتتيءادا عتتتااا هح طتتتةاا تتتيمعف اميييد 

يهلاتتعااا اتتياة اا  بتتة ااا تتهي  ا  تت اهح طتت ادتت  اا يمتتم فايا االتتمةفايا اتتدهش ايا ا تتمةا اا اا ي تتاا
ي  اأااا ال ط ااااا ايمام احطتاا(4103واوياهايرابوJaradat and Al Azaam,2013أل ا  م)

لتتت أ اهتتت ة اأااأ تتتملااا تتتهةاهط عم اا هيمو تتتعاواهتتتياي تتتي اةألااتتتم ا بتتتة اوالتتتم ا يا تتتي  ادم عتتتاوا
وتتماهش ااتتياة ا بتتة ااال دتتااياةيتتااي يماا تتمةا ادم عتتاواعافتتاااده مةهتتمااطتتر اهيمو تتعااا تته اااواحطتتتا

ا ااتية ايا ال دتاااتااأ تةااا ته م ااهافااا ايمااااااصعمناايهيفطت اات مايا تعااتاااا تهةاهط عم ا
فم تهةاهط عاواع تال ا  يصتي ا  ت اليتمءايمتمذايا هت ة باا(بFisher et al,2003ا  تة الاا  لط تااا اهاطتة )

االةوتت ااتتاالتتش اهاتتي ةاا ا تتمةا اا حم عتتااا هتت اعاه   تتماا التتما يااياا  تتمل ذاا تتمةا ا  طتت  وايفتتةا  تت ا
أر ذايا هعالمباا اهاطةا اا ه اهحت تاوت اا لط تااا لمة عتاال  فا   مباا ايماااففةار ة اأ لةاد  اا ه

ياااةذااايهقم ايحيا ح اتاا هاططةا او اا لط ااا لمة عاوا اماطهيم بااعاها الم اا ايماااو ا الط ما
اب,Samara2014)4101 هحقطكاأه او مااي  اااأل ة)لةفم وا

 هتت ة باوتت اهح تتطاااأل اءااإل اتتم  ايهبتتطةاا ال طتت ااتتااا  ةا تتم ا  تت ااألةتتةاا اهراطتت اا تتهةاهط عااا
  ايماتتتاوااتتتاالتتتش ا  تتت ما ماوتتت الفتتتضاه  فتتتااأ اءاا يبتتتمطايهط تتتااايلفتتتمضاألاتتتمءاا هبتتتاطةاير تتتم  ا
اإليهم عتتتتااياإلةتتتتتمواياالتتتت  اا الم تتتت اد تتتت ااا تتتتهةامةايهياعتتتتااااه مهتتتتم ااإلط ملعتتتتااحتتتتي اأهاعتتتتااا ياتتتتيا

ط عااهقطتعذاأ اءاا اتياة اا  بتة اااتااا لاتااي تهذاابتهقمقاا تهةاها(.Torrington et, al,2008يا  قتمء)
ياأله افااا هةاهط عاا  ايمااوا  اهالاةاا هةاهط عااهقطعذااأل اءافاي هاياةاربايضم اا   ي اا اتياة ا

 Poister and)اا تتتهةاهط عااا  بتتتة ااوتتت افتتتةاا ا تتتهيعم ااإل اة تتتاوااتتتااأ تتتةاهحقطتتتكااألهتتت افا

Streib,2005اتتااأهتتذاا اليااتتةاا هتت اهتتدةةاوتت ا اوالعتتاااألوتتةا اايا حتتياورا ا هاليعضتتما تتهةاهط عاا(وايهالتت ا
 ار تت ااتتتاااإليهم عتتاايا  تتتال ا هح تتطااأ اءاا ايماتتتاااا  ياتتيايا هاتتيةاياا تتتهاةاة اا الا عتتااا تتتهال ذاياحفتتر ا

ا(ب4103واوياهوايا قابواSani,2012ففة)

 Chen and)ا ال طتتتتتتتتتتت ااتتتتتتتتتتتاااأل لعتتتتتتتتتتتم )اي صتتتتتتتتتتتفاادماتتتتتتتتتتتااأةلهتتتتتتتتتتت 

Huang,2009,Karlsson,2013,Tabasi et al,2014أااهيتتم ادشرتتاايةعقتتاالتتطااا تتهةاهط عم اا
ا اتتياة اا  بتتة ااي التتةاا ايماتتم اال دتتاواواتتاالتتش اهصتتاعذاا الاتتةواطتتهذااأللتت ا التتطااااده تتمةاهتتيوطةا
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أداتتتم ااةطتتتة ااههاتتتمذاا التتتما طااه تتتمد هذاد تتت ابتتتاليةهذا تتتم ياياا بلصتتت وافاتتتماأااا تتتهقامبايالهعتتتمةا
تتادتتماش ااما ايا اتتدهش اا يتتم ة اي تتلع اا  فتتمءا اا  طتت  ا ا اا ا تتمةا وتت اهح تتطاااإللتت اااياامة تتمههوااما ا 

يعافتتااهياعتتاايهاتتي ةارتت ةا ااألوتتةا اا التتما طااد تت ااإللتت ااااتتاالتتش ادا عتتااا هتت ة بوايهحهتتةاأيماتتاا
تتاما هاليعضتتم ايا حتتياورا مي  تت وتت ااههاماتتم اا التتما طاايهتت اهتتدةةاد تت اةنلتته ذاوتت اا الاتتةاياإللتت اااامة ع  

 Chew and)اهيصتةافتةااتاافاتم(با4101واا صتةاطة وايا اة تبو4104 هيماأ ا  ذ)ا ردل وايةوعاا

Chong,1999ا  تت اأااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اا  تتماهتتأةطةافلطتتةاوتت اهحقطتتكاةدعتتماا ايماتتاوا)
 Tabasi et)اهيصتةافتةااتتالطياتتمااوا اهال قتاالهلفتعضاا ه  فتااياإليهم عتتااياإللت ااايهاتي ةاا ايه تم 

al,2014 Chen and Huang,2009,Karlsson,2013 Tan and Nasurdin,2011 Findikli 

et al,2015 Ozbag et al,2013ا   اأااهيم ادشراااالييعااا مبة الطااا هةاهط عم ا  اة ا  اتياة ا)
اا  بة ااياإلل اااا هيمعا ب

ا اما لكاعافااصعمنااا فةضااآله  اميهأ ع  ا

 ا ا ا تتاا حصتم عاالتتطاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اااهيتتم ادشرتتااتااا اهيرتتعاأاا
او اا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا 

:في دعم إدارة المعرفةالموارد البشرية  إدارةاستراتيجيات دور  – 5/2

ة ا(اأااا االةوتتااهالهاتت اد تت اا اتتياOzbag et al,2013,Edvardsson,2008لتتطاافتتةااتتا)ط
وتت اااا تتهةاهط عم اا يمعفعتتااإل اة اا اتتياة اا  بتتة اوافتتم هيمطفوايا هتت ة بوايهاتتي ةااياتتااةتتذا  بتتة اوا

إل اة اا االةوتتاا التتةاا ايماتتاواااا قتت ةا اياا اة ااأل اءاياأل تتيةايا افموتتت وايتيتتمءاةقموتتااا تتهال ذواا اتتاا تت  ا
ة اا  بتة ااوت اا ايماتم واي  ت ااةه ما تتماوت  اة اا االةوتااهالهلتةااتااأهتذاا تمذااإل اة ااا تهةاهط عاا  اتيا

فتمااا تهياهااما يةطكا م ال ط اااااا تهةاهط عم اا يمعفعتااإل اة اا اتياة اا  بتة اواوففتمء اأ اءاا ايمتفاأع ت
ا يمعف واطهيرفاد  اا هيمااالمةوهايا مةههوايت   اه ياااالةوااا ايمفايا مةاههوااااأهذااح  ا ا

تت أااد تت اا ايماتتم ااUriarte,2008) تتةم)اوايام اهالططيتتهاوتت اا يمعفتتااتتااأهتتذاا تتيناما تتهقام هوايأعض 
هاي ةاا اياة اا  بة ااااالش اااةهقمءا م هةاهط عم اا هيمطتفايا هت ة بايهقطتعذااأل اءايهقت عذاافموتت ا
ا ر تتاا  التتما طااوتت اا تتم اا االةوتتاواحطتتتا ااا هيمطتتفاا فالتتم واهتتياا تت  اطهضتتاااا تتهقامبااتتيمفطاا

ير ةا ايوكاا ا هيماا اا يبوايه اااماطد  الت يةها   تبااالتمةفا  طت  ايافطت  ا يمااالمةفايللةا ا
  ايماتتتاوايهتتتداءااألوتتتةا اطيتتت ا ياا  تتت ي ااوتتت اا ايماتتتاايعفتتتياا تتت ط ذاا قتتت ة اد تتت اا تتتهل اذايهالطتتتكا
اا االةوااا هيمعاعاا  ةداايففمء وافاماأااا هةاهط عااا ه ة باا فالم اايا هال ذاا ا هاةاهد  ا   اابتمةفا
ا االةوتتاااتتاارلتتةاا قتتيماا  بتتة اواوم هتت ة بايا تتهال ذااتتااأهتتذاأ يا اا هاططتتةاوتت ادقتتي ااألوتتةا اي تت يفعمه ذا
ياتتتتيح ذااأل تتتت يبايا اة قتتتتااا اش اتتتتاا هي طتتتت اا االةوتتتتاايابتتتتمةفه موا ضتتتتمواا  تتتت اأاايهتتتتم داهقطتتتتعذااأل اءا
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تتت وتت ال تتكايابتتمةفااا االةوتتتااا شههاتتمذاا اهراطتت اميا افموتتت ايا هاليعضتتم اا ااييحتتاا  التتما طاواهاةتتةا اوال 
ايا هل اا مب

(اأااا تهةاهط عااا اتتياة اا  بتة ااهحهتتمجا  ت اا ه ماتتةاAfiouni,2007ياتاايمحعتتااألتةمواطيضتتي)
اتتعا  اة اا االةوتتاوا   تتاموا  ايماتتاالهاتتي ةاةألاام  تتماا  بتتة اا تت  اطهصتتفا م يتت ة ايا قعاتتاوايعصتتالبا

  اطتتر اا هيمو تتعاوايعصتت ياااعافتتاااده تتمةهااصتت ة ااةتتذياتتااا تتهل ا هوا اتتماطتتد  ا  تت ال تتكاا قعاتتاا  ايماتتاوا
 يةاا هةاهط عااا اياة اا  بة اواهياا هل اذا عم مه مااااأ ةال كاا ق ةا ااا هةاهط عاوايل كاهيمعذا
اةااياهالمياوايه  طةادا عااهاي ةاا  فمءا ايهاي ةاا الشرم اا هيمعاعاوا ل كاا االةواايا هأ ط اد  ا

 اأ ةتتتتتتتتةاا اليااتتتتتتتتةاا اتتتتتتتتدةة اوتتتتتتتت اي تتتتتتتتموا  اة اا االةوتتتتتتتتاوافاتتتتتتتتماهلتتتتتتتتطااأاميتتتتتتتتاااده تتتتتتتتمةاا اليصتتتتتتتتةاا  بتتتتتتتتةا
(UNCTAD,2012اوتتت ا ةا تتته ماإل اة اا االةوتتتاايا اتتتياة اا  بتتتة اااتتتااأ تتتةااإليفتتتم اا فمدتتتةا قتتتيايطاا)

ا ايمو اوا ااهيم احم ااا تهةاهط عم اابتهةفااإل اة اا االةوتااياا اة اا اتياة اا  بتة اوااتااأ تةاهبت ععا
ايه ط ااا مةيفاا شرااا ه وق مبايا اال يام واه م  اا االةوا

(اأاااإل اة ااا هةاهط عاا  اياة اا  بتة ااهت دذادا عتم ال تكاا االةوتااHar et al,2010فاماطلطا)
يابتتمةفه مايا تتهل اا موااتتاالتتش االهعتتمةاا الماتتةاا ايم تتباوتت اا يمعفتتااا ايم تت اا م ا تتمةا اا ايم تت اا

راا ايم با هبت ععاا التما طاا ي اا للتةا ايا االةوتاايحتياابتمةفااهت هايا االةوااا اا ي اوايالهعمةاا حمو
ا االةوتتتاااتتتعااألاتتتةافااأللتتتةما التتتةاا ايماتتتاواااتتتماع تتتمد اد تتت اهالمتتتعذايهياعتتتااأ اءاا التتتما طاوايةوتتتعا
ا ا هيماا االةو ا  ماا الما طاااتاالتش اا هت ة بوايأااعفتيااهاتي ةاأ اءاا التما طاااليت اد ت اا ها عتاا

 Tabasi et)فاتماهيصتةافتةااتا)اا االتمةفاا اا ي تاا ت مافتةاوتة ا التةاا ايماتاباا الف عاا ا ايدتا

al,2014,Chen and Huang,2009,Karlsson,2013 Tan and Nasurdin,2011,Findikli 

et al,2015,Jimenez-Jimenez and Sanz-Valle,2013ت اي تي ادشرتاااالييعتاالطا)هصتاعذاا  
ا هياعتااا ا يعتاايا هت ة بوايا هيمطتفوايهقطتعذااأل اءوايا هالتيعض(اا يمم فايهح ط  موايا الاةاا  امد وايا

ايدا عم ا  اة اا االةواب

ا اما لكاعافااصعمنااا فةضااآله  اميهأ ع  ا

هيتتم ادشرتتاا ا ا ا تتاا حصتم عاالتتطاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اااتااا اهيرتتعاأاا
اب اا االةوايدا عم ا  اةاو اا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا اا

:في تنمية اإلبداع التنظيميالمعرفة إدارة عمليات دور  -5/3

لتتطااا  تتمحةطااوتت اهح طتت ادتت  ادا عتتم ااماتتاالتتش ااةا التتااأ لعتتم اا  ةا تتاواي تت اأااهيتتم اه مطي تت
-Bhatt et al,2005,Gultekin,2009,Sookاتا)اا االةوتاايهةهطل تمايا تاعمه مواحطتتاي ت اأاافتش ا

Ling et al,2013يهما تتتأةتعادا عتتتم اأ م تتتعاواهتتت اهي طتتت اا االةوتتتاوايلري تتتموايهير ال تتتموا(ارتتت احتتت  
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(ادا عتتتم اا االةوتتتاا ما ه تتتمبوايا هي طتتت وايا لتتتراوايا تتتهلةاجاMarquardt,2002يهالعق تتتموايارهتتتةوا)
(اوتتتت اهي طتتتت ا4113ا اال ياتتتتم ايهح ط  تتتتموايا يقتتتتةايا يبتتتتةوايا هالطتتتتكوايا اصتتتتم راوايعحتتتت  هم)ح مر وا

(ادا عتم اا االةوتااChen,2007اوايا هبتمة اوط تموايا تهال ذاا هيمعات والطياتماعحت  )ا االةواواييقتةاا االةوت
 ما تتتتتتتتتتتته م اا  االةوتتتتتتتتتتتتاا التتتتتتتتتتتتةالط تتتتتتتتتتتتاااألداتتتتتتتتتتتتم وايا ه تتتتتتتتتتتتمباا االةوتتتتتتتتتتتتاواييبتتتتتتتتتتتتةهموايا تتتتتتتتتتتتهل اا مبا

(ا أااا ايماااا قم ة اد  اهي ط اا االةواايا هبمة اوط مايهالعق مواه يااأ ةةاDarroch,2005ي يضي)
اراعتتتماا هيمو تتتعااا ا تتتهاة وااتتتاالتتتش ارتتت ة اا ايماتتتااد تتت اهقتتت عذاا ايه تتتم ايا لتتت ام ا ل ادعتتتاايهحقتتتكاا 

ا   ط  واياإلضمواا  ت الاتيطاا ايتهداأياا ل اتااا حتم  ايهاتي ةهايهح تطيهوايهلفتعضاه  فتااا ايه تم ا
 Findikli etاتتتتتا)اوتتتت ااا  محتتتتتتاطهفتتتتتكااتتتتتعافتتتتتش ااويا لتتتت ام اا حم عتتتتتابايألنتتتتتةاضاهتتتتت ااا  حتتتتتت

al,2015,Chen and Huang,2009وتت ااهح طتت ادا عتتم اا االةوتتااوتت اهي طتت اا االةوتتاوايابتتمةفاا)
ةتتةاهي طتت اا االةوتتااوتت ارتت ة اا ايماتتااد تت اهاتتي ةاأوفتتمةا  طتت  اال دتتااههاا االةوتتاوايهالطتتكاا االةوتتاوايا

يافطتت  وايحهتت اهةرتت اهتت هااألوفتتمةا  تت اا تتهيمااإللتت ااواالتت ااتتااأااه تتياارتتم ة اد تت احتتةاا ابتتفش ا
أ ةتتةاففتتمء وايهتتد  ا  تت االه تتمةا ا  طتت  اوتت اا  تتيقوايهافتتااا ايماتتاااتتااهة اتتاااا حم عتتااد تت ايحتتي

ا(بBhatt,2001األوفمةاا   ط  ا   ا  عايل ام ايأ م طباداة)

يهالتتتتتتتتتتتةفاابتتتتتتتتتتتمةفااا االةوتتتتتتتتتتتاا أي تتتتتتتتتتتماا الا عتتتتتتتتتتتااا هتتتتتتتتتتت اطتتتتتتتتتتتهال ذال تتتتتتتتتتتمااألوتتتتتتتتتتتةا ااتتتتتتتتتتتاا الضتتتتتتتتتتت ذا
وفتتمةايا للتتةا ايا ا تتمةا ا(ا أي تتماهاليتت اه تتم  ااأل4112يعصتتف م)ا االمي وا(Florence,2008ا تت الض)

تتتت وايا تتتتهالام ااتتتتماعالةوييتتتتها حتتتتةاملتتتتطااا التتتتما طاوايهها تتتتباأااعقتتتتيذاا التتتتما ياا ماهصتتتتم ال الضتتتت ذا الض 
اهالطتكاا االةوتابتطةايعا ابفش اد  ايحياال اواوم االةوااحقعقااهيايادي اماطهذاهقم ا مايا تهالام  مبا

 ماأياهي طتت هما اة قتتااوالم تتااهضتتاااهحقطتتكا  تت اا اامة تتااياا تتهل اذاا فال تت ا  االةوتتاواا هتت اهتتذاا ه تتمل
ا ايماتتتاا ففتتتمء ايومد عتتتاوااتتتاالتتتش ااا تتتهفم  ااي تتتماوتتت احتتتةاا ابتتتفش وايارهيتتتمصاا فتتتةصواياهلتتتم اأهتتت افا

اب(Bhatt,2001,Dalkir,2005,Emadzade et al,2012)اا قةاةا وايهة اه ما   ا  عايل ام ايدا عم 
(اأااا ه تتمباا االةوتتاايهي طتت همايهلر ي تتماGholami et al,2013و)ياتتاايمحعتتااالتتةموايضتتي

يه تتتتم  اا االةوتتتتاايهالعق تتتتماهتتتتدةةاهتتتتأةطةاا مبتتتتةاوتتتت ا اعتتتتعاأ التتتتم ااأل اءاا هيمعاتتتت واااةتتتتةاوتتتت ا يهم عتتتتاا
(اأااTaleghani et al,2012)ايضتيلطياتمااا اتيمفطاوايااله تمةوايدشرتم اا الاتةوايةضتمءاا الاتشءب

مو تتعاواوتت احتتطااأاال تتكاا االةوتتاايا تتهل اا ماطتتد  ا  تت ااإللتت ااا تتهاهتتأةطةافلطتتةايا مبتتةاوتت اا اطتتر اا هي
ا   اأااهيم ادشراااالييعاالطاادا عم ا  اة اا االةوااياإلل ااااإل اة ايا هقي ب(اKor,2013)يأبمة. اإلل اا

ا اآله يهأ ع ما اما لكاعافااصعمنااا فةضا

ااوتت اا ليتتي اا ه مة تتااهيتتم ادشرتتاا ا ا ا تتاا حصتتم عاالتتطاادا عتتم ا  اة اا االةوتتاتااا اهيرتتعاأاا
اباحةاا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا 
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 :ة المعرفةإدار من خالل  اإلبداع التنظيميإدارة الموارد البشرية في تنمية  استراتيجياتدور  -5/4

عالةفااإلل ااوا أيهادا عاادق عااهد  ا   اح ي ايأوفمةايافمهعذايأبفم اويعااييمة م ايايه م ا
(اهتتيافعفعتتااا هففطتتةاDavila et al,2006)ا(واياإللتت اااديتت 4104)ا ردلتت واااةتتاههصتفا تتم هفة ايا ح 

دااا  عمرم اا هق ط عاااتعاا هحضتمةافتةاأبتفم اا ااتماة ااتااهليت ادا عتم اا هاططتةاي داتهوا اتمااا الط  ا
ا ااا ايمااايدا عمه مايالة مه مبعحقكاهحيا ا ل ادعااو الط

ةاههصتتتتتفا فيي تتتتتما  طتتتتت  ايافطتتتتت  اياهصتتتتت اا حتتتتتةا(ااإللتتتتت ااا أيتتتتتهاأوفتتتتتم4104يعصتتتتتف)ا رهةاي و
ا ابتتتتفش واأياهاتتتتي ةاأ تتتتم طبايأهتتتت افواأياهالاطتتتتكاةدعتتتتاواأيا دتتتتم  اهةفطتتتتبااألياتتتتمطاا االةيوتتتتااوتتتت ا

اا   يفعم ااإل اة ااو اأبفم ااهاطر اياهاية اه وعاا ايمااا   ااألامذبا

اتتتماهتتتيا  طتتت وا(اأاااإللتتت ااواطهاةتتتةاوتتت ارتتت ة اا ايماتتتااوتتت اا هيصتتتةا  تتت اLynch,2006ي تتتةم)
ضمواارعاااأ لةوايأ ةاايهق عذاايهداأيال اااأوضةااتااايه تم اأيالت ام اا ايمو تطااوت اا  تيقوا ياا
أ اطهحقتتتكااإللتتتت ااوااتتتتاالتتتتش اهقتتت عذاايتتتتهداأيال اتتتتاا  طتتتت  واأياا الاتتتةا أ تتتت يبا  طتتتت االه تتتتفادتتتتاا

امأيا ر ع اامم   ط اف ع اأاااإلل ااار اعفياااإلهعماا ا(4113ي لطا)ا  فمةياواا(بKotler,2000ا ايمو طا)
و ااقمل ااا حم تااا قم اتاوافاتماعاةتةااصت ةاا ه  طت وااتااأ تةااحمومتااا ايماتااد ت احصته ماا  تيرعاا
يهاي ةهتتمواأيارتت اعفتتيااا هي عفتتااا   طتت  وايهتتياأااعفتتياا اةم تتاايضتتعاأبتتعمءااالةيوتتااير عاتتااوتت اهي عفتتاا

اتاارلتةواياإللت اااهتياأااه تيااا اهحتتة اا  طت  اوت ايفتلاا ا تم واأيايق  تما  ت اافتمااتلتةا تذاه تهل ذ
األي او اا  يقوايو اه ااهاطرا صمحباإلل ااوا أيهااألي او اا هيصةا   اا ففتة ايا ايتهداأياا ل اتاا
داااآللة اايهذاا اق  ياوايحه او احم ااا هح طاواو ااصمحباا هح طااعفياااألي ا اماأ لةاد  ا

اا ايهداأياا ل ااااااهال عش ب

(اأااهيتم ادشرتاااالييعتاالتطااChen and Huang,2009)ألتةمواهيصتةافتةااتاااعتياتاايمح
اامة تتتااا تتتهةاهط عم اا اتتتياة اا  بتتتة ااياا اة اا االةوتتتاوافاتتتماأااهيتتتم ادشرتتتاااالييعتتتاالتتتطاا  اة اا االةوتتتاا
ياإلل اااا هيمعا اياأل اءوا ضمواا   اي ي ادشراااالييعاانطةاا مبة الطااا هةاهط عم اا اياة اا  بة اا

 Tan and)ا تتتت افتتتتةااتتتتاايوتتتت اا  تتتتعمقايف تتتتهوا ياإللتتتت اااا هيمعاتتتت ااتتتتاالتتتتش ا  اة اا االةوتتتتاب

Nasurdin,2011اأااهيتتم ادشرتتاااالييعتتاالتتطاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااياإللتت ااا)
ء(اا هيمعاتت وافاتتتماأااهيتتتم ادشرتتتاااالييعتتاالتتتطاافتتتةااتتتاا)ا تتهةاهط عااا هتتت ة بوايا تتتهةاهط عااهقطتتتعذااأل ا

ياا اة اا االةواوافاماه البا  اة اا االةواا يةاا ي عااو اا الشراالطااا هةاهط عااا ه ة بايدا عتاااإللت ااوا
(ا  ت اأااهيتم ادشرتااPourkiani et al,2011)أبتمةلطياتما يا تهةاهط عااهقطتعذااأل اءاياإللت ااااإل اة ب

عتتاوافاتتماأااهيتتم ادشرتتاااالييعتتاالتتطاااالييعتتاالتتطااا تتهةاهط عم اا اتتياة اا  بتتة اايل تتكاا االةوتتااا هيمعا
  ت اأاافتةااتااا تهةاهط عااا(Findikli et al,2015)هيصتةفاتما. ا االةوااا هيمعاعااياإللت اااا هيمعات 

هقطتتتعذااأل اءوايا تتتهةاهط عااا هاليعضتتتم ايا افموتتتت اهتتتدةةاوتتت اارتتت ة اا ايماتتتم ااحتتتةاا  ةا تتتااد تتت ا  اة ا
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ط عااا ه ة بوايا تهةاهط عااا هاليعضتم ايا افموتت اهتدةةاوت اا االةواوافامالطي اا يهم داأاافةااااا هةاه
(اأااهيتم ادشرتااOzbag et al,2013)ايضتي رت ة اا ايماتم ااحتةاا  ةا تااد ت ااإللت اااا هيمعات ب

االييعتتااا مبتتة التتطاا  اة اا اتتياة اا  بتتة اايا قتت ة اد تت ااإللتت ااوايهيتتم ادشرتتاااالييعتتاالتتطاا  اة اا اتتياة ا
ةواوايهيم ادشراااالييعتاانطتةاا مبتة التطاا  اة اا اتياة اا  بتة اايا قت ة اد ت ااإللت اااا  بة ااياا اة اا اال

اااالش ا  اة اا االةواب

اهأ ع ما اما لكاعافااصعمنااا فةضااآله  

دشراانطةاا مبتة ا ا ا ا تاا حصتم عاالتطاااامة تااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة ااااا اهيرعاي ي ا
اااحتتةاا  ةا تتتاايهياعتتاااإللتتت اااا هيمعاتت ااتتاالتتتش ادا عتتم ا  اة اا االةوتتتااا  بتتة ااوتت اا ليتتتي اا ه مة تت

ابفاهاطةاي عا

 :منهجية البحث -6
طهال تتكاهتت ااا  حتتتال ةا تتااااه مهتتم اا هقيعاعتتاا  ا تت ي طااوتت اا ليتتي اا ه مة تتااا عايعتتااي  تت ايحتتيا

وتتتت اااياتتتتااةتتتذاااا هيمعاتتت واا تتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة اا  بتتتتة اوايدا عتتتم ا  اة اا االةوتتتتاوايهياعتتتاااإللتتتت 
هصتتتتاعذاهتتتت ااا  حتتتتتاعالهاتتتت اد تتتت اا اتتتت لةاا يصتتتتف اوتتتت اا  حتتتتيتااإلي تتتتميعاواي  تتتت ا اتتتتةضايصتتتتفا
ا لصم صايا اهاطةا اا لمصاا ابف ااا  حتايف   اا الشرم اياالهشوم الطااه هاا اهاطتةا وايا هت ا

 ا  اة اا االةوتتاافاهاطتتةاي تتعاواههاةتةاوتت اا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اافاهاطتةا اا تتهق اوايدا عتتم
ياإلل اااا هيمعات افاهاطتةاهتم عوافاتماع تهل ذاا  حتتاا اتي داأ  تلل ا اتةضاهح طت اهتأةطةادا عتم ا  اة ا
ا االةواافاهاطةاي عااد  اا الشراالطااا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة اايهياعاااإلل اااا هيمعا وافاتما

ةهموايا هاعاا  حتايدطيههواياهاطةا اا  حتايأ م طباا قعملواطهيمي اا لعميم اا اا ي اا   حتاياصم 
يأ ا ا اتتتعاا لعميتتتم وايهقطتتتعذااادهام عتتتاايا صتتتشحعاا اقتتتمطعلاا ا تتتهل اااوتتت اا  حتتتتوايأ تتتم طباهح طتتتةا

اا لعميم اياله مةاا فةيضب

 :أنواع البيـانات ومصادرها -6/1

هحقطتتتكاأهتتت افاا  ةا تتتاواوتتت اا  حتتتيتاهالهاتتت اا  ةا تتتااا حم عتتتااد تتت ايتتتيدطاااتتتااا لعميتتتم اا شراتتتاا 
ا  تتم قااا اهال قتتاا اهاطتتةا اا  حتتتوا مإلضتتمواا  تت اا لعميتتم اا  اعتتااا اهال قتتاا التت  اا ا تت ي طااوتت اا ليتتي ا
ا ه مة تتتااا عايتتت وايادهاتتت اا  محتتتتاوتتت اا حصتتتي اد تتت العميتتتم اا  حتتتتاا ةمييعتتتااد تتت اا يبتتتةا ايا هقتتتمة ةا

ا ايبتتتية اينطتتتةاا ايبتتتية وايا اةا تتتعاا الةتعتتتااياأل يلعتتتااا صتتتم ة ادتتتااا ليتتت اا اةفتتتر اا عايتتت واا  حتتتيتا
 يا ا ش ايا  ية م ب

 مإلضمواا   اا لعميم اا ةمييعاواهذااادهام اد  اا لعميم ااألي عااا شرااا هحقطكاأه افاا  حتوايههاةةا
وتتتت اهيصتتتتطفاا تتتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتتياة اا  بتتتتة اوايهيصتتتتطفادا عتتتتم ا  اة اا االةوتتتتااوتتتت اا ليتتتتي ا
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 مة تتااا عايعتتاوايفتت   اهقطتتعذا ة تتااهياعتتاااإللتت اااا هيمعاتت وايادهاتت اا  محتتتاوتت اا حصتتي اد تت اا ه
 طااوتت اا لعميتتم ااألي عتتااحتتي اا اهاطتتةا اا  تتملكا فةهتتماد تت ارم اتتااا هقصتتمءااي  تتاا  تت اا ا تت يا

اا ليي اا ه مة ااا عايعاب
 :مجتمع وعينة البحث -6/2

تت ة اا  بتتة اواوتت اافتتةااتت طةا م ايماتتااعالتت ااتت طةا  اة ااتتياة ا  هي تتهااا تتهةاهط  اإل اة اا اتتياامييوق 
 بة اوا ضمواا   اأااه ااا  حتاع ال ا  ةا اايهيصطفاالعالااا الشراالطااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة ا
ا  بتتة اايهياعتتاااإللتت اااا هيمعاتت ااتتاالتتش ادا عتتم ا  اة اا االةوتتاافاهاطتتةاي تتعااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاا

ا هاتتعاا  حتتتاعبتتتاةافتتةااتتااا اتتت طةاا التتمذاييم تتباا اتتت طةاا التتمذ)  اة اد عتتم(واياتتت طةاا عايعتتاوا تت ااوتتت اا
  اة )  اة اي تتتا (واية تتتعلار تتتذا)  اة ا بتتتةاوعا(اوتتت اا ليتتتي اا ه مة تتتا)دمذوايلتتتمصو(ا تتتم عااوايا  تتتم لا

ا(اطيضيا    0(اا طةوايا   ي اةرذ)4424د  هذ)
 (1ول رقم)جد

 ل الدراسةعدد المسئولين في البنوك التجارية مح
 

 اوقطـــــــــ ظ
 رر 
 اوة  ك

 اعراتا اوفلي 
 )اريت   م    اةه(

 اعراتا او سطى
 (اراتا)اريت 

 اعراتا اع،تا،ي 
 )تئيس قسم(

 

 اعاا و 

 1331 737 121 212 2 بنوك القطاع العام التجاري 

 1271 723 371 197 1 بنوك القطاع الخاص التجاري

 2313 1112 799 127 3 اإلجمالي

  ،4102المصدر : إعداد الباحث في ضوء بيانات البنك المركزي اليمني، اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش على البنوك 

  لتتةاح تتذاا هاتتعاا  حتتتايصتتالي ااا يصتتي ا  اعتتعاافة اهتتهوا ضتتمواا  تت اا قطتتي اا لمصتتااااييمتتة ا
هاتتم اد تت اأ تت يباياا تتةاءا اا الطيتتم ا م يرتت ايا ه  فتتااا اةه اتتاال تت ااا يتتياااتتااا  حتتيتواوقتت اهقتتةةاااد

عالها اهت ااا  حتتاد ت ادطيتااياحت  اا تهق اوايهت ادطيتااا ا ت ي طااوت ايا  اعاا لعميم ااألي عااا شرااوا
ا اةا تتراا ة ع تتعاا  ليتتي اا ه مة تتاا)دتتمذوايلتتمص(ايفموتتااا فتتةيااا هتت اهقتتعاوتت اأاميتتااا المصتتاااصتتيالمءا

طيتاااتاا  اتم  اا ا ت ي طااوت ااإل اة اا ال عتمايا ي تا اياحمومااهالراياحموماا بوايهذاهح ط اح تذاا ال
ا( 0224يقشادااة هبمة اي ي ياواا4103اياإلبةاوعاوا م هل اذاا صعاااا ة مضعااا هم عا)  امدطةو

 

 

ا حطتا ا
ااا=اح ذاا الطيا

ا0924يه ا=اا%23 ا=اا  ة ااا االعمة ااا اقمل اا  ة ااا ةقا
 %31و ااي  ااا ي موا=اي  ااا فبةا=افا=اي  ااا ي مواو اا هير عاياااةذا

Δا%3=اا هاا ا ايواا لاأاي  ا=اا

 ف( -5ف)×ن×2إ

 Δ2 ف( -5ف ) 2ن +إ 

 ظ =
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اايمفا4424اا=اح ذاا ا هاعا

اطهضياأااح ذاا الطيا اي م هل اذاا االم  ااا  م قا

ي  حبادطيااا  حتواهذاا هل اذا  ةاءا اا الطيااا البيا عااا ا قعاا هاةطتةافتةاا تهيما  اة اوت ا
تا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا ا  قمدت  اا هلصتعصاامواحطتاهذاهير عاا ال  ااإل ام  ا الطيتااا ا ت ي طاوايوق 

رم اتتااا هقصتتمءاد تت اا ا تت ي طااوتت اا اةفتتراا ة ع تتعااا333ا اهيم تتبااتتعاح تتذاا ا قتتاوايرتت اهتتذاهير تتعا
بوايت تتلا   ليتتي اا ه مة تتا)دمذوايلتتمص(ايا فتتةياافموتتااا هتت اهقتتعاوتت اأاميتتااا المصتتاااصتتيالمءوايهالتترواياا

وايههاةتةايحتت  اا االمطيتااوتت ا%42رم اتتاا االت  اا تته م ااا443ا هقصتمءاا صتتم حاا هح طتةادت  ارتتيا ذاا
 هتتتياوةااإل م تتتم ا تتت ط موايا هتتت ايرتتتعاد ط تتتماااه تتت اا افتتتة  اا هتتت اهتتتذاهي عتتتهارم اتتتاااا هقصتتتمءا  ط تتتموايمتتتة ا

يةد تتمءاااإل اةا واالهعتتمةاديتت ا تتحباا الطيتتاوايههاةتتةاوتت اا اتت طةاا التتمذواييم تتباا اتت طةاا التتمذواياتت ةاءا
.األر مذاو اا اةا راا ة ع عاايا فةياا  ليي اا ه مة ا)دمذوايلمص(اا عايعا

:متغيرات البحث وأساليب القيـاس -6/3

اوعاماعأه اع هالةضاا  محتاا اهاطةا ايا اقمطعلاا ا هل اااو اا  حتواي   اد  اا يحيااآله  

 استراتيجيات إدارة الموارد البشرية: -6/3/1

اطتتتةا اة ع تتتعاواهتتته لصاوتتت ا)ا تتتهةاهط عااهلاتتتعااا اتتتياة اا  بتتتة اوايا تتتهةاهط عاايهضتتتذالا تتتاااه
 ا هيمطتتتفوايا تتتهةاهط عااا هتتت ة بايا هاتتتي ةوايا تتتهةاهط عااا هاليعضتتتم ايا افموتتتت واا تتتهةاهط عااهقطتتتعذاأ اء

اتااوايرت اأافتااهح طت اهت هاا ا ايدتاااتااا اهاطتةا ايهياطه تماموةدع تاااهاطة اا34يهضذا (،ا اياة اا  بة ا
 Aldaibat and Irtaimeh,2012,Chenلش اا اةا الااا بما اا   ةا م اا  م قاا ا اا الشراااةة)

and huang,2009,Chew and Chong,1999ي قعتتملاا(ب4114وحماتت و4112وا تتيا ايوياتتاو
اهاطتتةا اا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااا تتهل ذاا  محتتتااقعتتملااهالتت  اا ليتتي وايهتتذااادهاتتم اد تت ا

تت3عتتملا عفتتة اا بتت طةايا اهتت ةجااتتاالاتتلايقتتمطواحطتتتاعبتتطةاا تتةرذا)اق والطياتتماعبتتطةام(ا  تت ااياوتتكاهاما 
تت0ا تتةرذ) يرتت اا تتهل ذاهتت ااا اقعتتملاوتت ااااتتعاي تتي ا ة تتااحعم عتتااوتت اا ايهصتتفوام(ا  تت انطتتةااياوتتكاهاما 

 تتاااامة تتاارم اتتاااا هقصتتمءا)ا  تتدا ااألي (ا قعتتملااه مهتتم اا ا تت ي طااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاايحتتيا ةا
ا(ب0 اا اياة اا  بة اا)ايمةاا حكاةرذ  اةاا هةاهط عم ا

ا

ا

(1993)2  ×2313×290 (1- 290)

(2920)2  ×2313 (+1993)2  ×290 (1- 290)
مدير  330= =



8102يناير  – د األولعدال – د األولمجلالمجلة جامعة الجزيرة 531

 العولقي أحمد د/ عبدالله     ميدانية( دراسة (التنظيميأثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تنمية اإلبداع 

 :عمليات إدارة المعرفة -6/3/2

(، يهالطتتكاا االةوتتا، يابتتمةفااا االةوتتا، يهضتتذاةشةتتاااهاطتتةا اة ع تتاواهتته لصاوتت ا)هي طتت اا االةوتتا
ش اا اةا التتااوايرتت اأافتتااهح طتت اهتت هاا ا ايدتتاااتتااا اهاطتتةا ايهياطه تتمااتتاالتتموةدع تتاااهاطتتة اا33يهضتتذا

 Sook-ling et al,2013,Chen andا بتتتتتما اا   ةا تتتتتم اا  تتتتتم قاا ا اا الشرتتتتتاااةتتتتتةا

huang,2009,Bourini et al,2013) Naguyen,2010,Kor,2013, Jimenez-Jimenez 

and Sanz-Valle,2013,Nafei,2014بااي قعتتتملااهاطتتتةا ا4114واا الة قتتت و4112واا االتتتمي و)
محتتتتااقعتتتملااهالتتت  اا ليتتتي وايهتتتذااادهاتتتم اد تتت ااقعتتتملا عفتتتة اا بتتت طةادا عتتتم اا االةوتتتااا تتتهل ذاا  

(ا  ت انطتةااياوتكا0والطياماعبطةاا ةرذ)م(ا   ااياوكاهاما ا3يا اه ةجاااالالايقمطواحطتاعبطةاا ةرذا)
يرت اا تهل ذاهت ااا اقعتملاوت اارم اتاااا هقصتمءا)ا  تدا اااعاي ي ا ة تااحعم عتااوت اا ايهصتفوامهاما ا

اه مهم اا ا  ي طااو اا ليي اا ه مة اايحيا ة اااامة اادا عم اا االةواا)ايمةاا حكااا ةمي (ا قعمل
ا(ب0ةرذ

 :اإلبداع التنظيمي -6/3/3

يهضذالا اااهاطةا اوةدعاواير اأافتااهح طت اهت هاا ا ايدتاااتااا اهاطتةا ايهياطه تمااتاالتش ا
 ,Tabasi et al, 2014, Findikli et al ,اةتة)ا اةا التااا بتما اا   ةا تم اا  تم قاا ا اا الشرتاا

2015, Tan and Nasurdin, 2011, Pourkiani et al, 2011اOzbag et al, 2013, Kor, 

2013, Al-Hakim and Hassan, 2012, Taleghani et al, 2012)باي قعتملااهاطتةا ااإللت ااا
 بت طةايا اهت ةجااتااا هيمعا اا هل ذاا  محتااقعملااهالت  اا ليتي وايهتذااادهاتم اد ت ااقعتملا عفتة اا

تت3لاتتلايقتتمطواحطتتتاعبتتطةاا تتةرذا) تت0والطياتتماعبتتطةاا تتةرذ)م(ا  تت ااياوتتكاهاما  اتتعاام(ا  تت انطتتةااياوتتكاهاما 
اا هقصتتمءا)ا  تتدا اا ةم تتت(ااوتت ارم اتتايرتت اا تتهل ذاهتت ااا اقعتتملااي تتي ا ة تتااحعم عتتااوتت اا ايهصتتفو

ا(ب0ل اااا هيمعا ا)ايمةاا حكاةرذ قعملااه مهم اا ا  ي طااو اا ليي اا ه مة اايحيا ة ااهياعاااإل

:أداة البحث وطرق جمع البيانات -6/4

ا  حتتتا صتتفااة ع تتااد تت اهصتتاعذارم اتتااا هقصتتمءااي  تتها  ا تت ي طاواااتتااعبتتا يااااهتت اادهاتت 
ايصتتبااتت طةادتتمذواييم تتبااتت طةادتتمذواياتت طةا  اة واية تتعلار تتذااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتاوا

ا شراتاوايرت اةيدت اوت اهصتاعا ماا   تمااايا  ت ي اايا يضتيووايهةهطتبااأل ت  اا  اعاا لعميتم ااألي عتاا
يا ال تتمةا اح تتباه   تتةاديااتتةاا  حتتتوايهتتذاهلصتتعصاا صتتفحاااألي تت ا هقتت عذاا  حتتتايا  تت فاايتتهوا
يا تتباا هالتتميااوتت اا تتهعفمءالعميتتم ااا هقصتتمءواأاتتماا صتتفحم ااأللتتةماوقتت اابتتها  اد تت اأةتالتتااأ تت  اا

(ا قعملااه مهم اا ا  ي طااو اا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا ااااهاطة اا34 ااألي ا)ة ع اوالصصاا  دا
(ا قعتملااه مهتم اااهاطتة اا33يحيااامة تااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اوايلصتصاا  تدا اا ةتمي ا)

ا3م تتت)ا ا ت ي طااوت اا ليتي اا ه مة تتاااحتةاا  ةا تاايحتتيااامة تاادا عتم ا  اة اا االةوتتاواأاتماا  تدا اا ة
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 (اوقتت الصتتصا قعتتملااه مهتتم اا ا تت ي طااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتاايحتتيا ة تتااهياعتتااااهاطتتة ا
ااإللتت اااا هيمعاتت وايلصتتصاا  تتدا اا ةا تتعا هح طتت ايتتيااا قاتتمااا تت  اطيهاتت ا  عتتهاا لي )دتتمذوايلتتمص(ب

 قتتااا ر تتمة اا قصتتطة واي  تت ةااإلبتتمة اهيتتموا  تت اأيتتهلاهتتذا اتتعاا لعميتتم اا لمصتتاا ما هقصتتمءا م تتهل اذااةا
 ه تت عذارم اتتاااأل تت  اا م طتت وايبتتةواالعالتتاااا هقصتتمءايأه اوتتهواةتتذاهةف تتما طتتهذااإل م تتاادي تتماوتت اا يرتت ا
ايا افتتتمااا ايم تتتلطاا  ا هقصتتت ااتتتي ذواةتتتذا اال تتتمادتتتاااة تتتكاا اقمل تتتااا بلصتتتعااا قصتتتطة ااتتتة األتتتةمبا

لضتمد ما  هح طتةواييبطةاهيموا   اأيهلاهذاهةاطراا لعميتم اا هت ااحهتي اد ط تما ا قم اتاواي  ت اإل لم  تماياا
تتتتاSPSS م تتتتهل اذاحراتتتتاااأل تتتتم طبااإلحصتتتتم عااا الصصتتتتاا   حتتتتيتااا هامدعتتتتاا  لاتتتتااهح طتتتتةااميوق 

ا لعميتتتتم بايههاةتتتتةاا لاتتتتي ااألي تتتت اوتتتت ادا عتتتتااهح طتتتتةاا لعميتتتتم ااألي عتتتتاا  تتتت هاا  ةا تتتتاوالهقطتتتتعذاا ة تتتتم ا
ادها  اد ط تماا  ةا تااا حم عتاواي  ت ارلتةا  تةاءاا هح طتةاياادهام عاوايف   اا اص ارعاا  اقمطعلاا ه ا

ا م طباهح طةاا اهاطةا اا اهال   باإلحصم  ا م هل اذا الضاأ

:تقييم االعتمادية والصالحية للمقاييس المستخدمة في الدراسة -6/5

عذاهاة تت اا لاتتي ااألي تت اوتت ادا عتتااهح طتتةاا لعميتتم ااألي عتتااا لمصتتاال تت هاا  ةا تتااوتت ااحمي تتااهقطتت
  اقتتمطعلاا هتت اادهاتت  اد ط تتماا  ةا تتااا حم عتتاواي  تت ااValidityيا صتتشحعاااReliabilityاادهام عتاا

ل  فاهق طةاألامءاا قعتملاا البتيا عااير تم  ا ة تااا ة تم اوت اا اقتمطعلاا ا تهل اااوت اا  ةا تااا حم عتاا
اااايمحعااألةمبااايمحعاوايا هيصةا   ااقمطعلاعافاااادهام اد ط ماو ا ةا م اا هقل عاا

 :تقييم االعتمادية -6/5/1

 مده تتمةهاأ ةتتةا  Alpha Correlation Coefficientهتتذاا تتهل اذاأ تت يبااالماتتةاااةه تتمطاأ فتتم
أ م طباهح طةااادهام عاا ا ااو اهقطعذا ة ااا هيم كاا  ال  الطاااحهيعم اأياليي اا اقعملاا لمضعا

امليي اا اقعملا  ليعاااأل م عااا اا يبارعم  ماي علابط  ا شله مةايو اهح ط اا ماهاةطةااحهيعم اأيا
 ا تهيعم اامي  ت ايوق تا1941  ت اا1941تلتةوايأااا حت ي اا اقلي تاا االماتةاااةه تمطاأ فتماطهتةايوااتمالتطاا

(بايهتذاهالطتكاأ ت يبا0224  ة تلواHair et al,2010 ,هح طتةااادهام عتااوت اا ال تيذااا هامدعتاا)
ملاا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اواياقعتتملادا عتتم ا  اة اا االةوتتاواياقعتتملاااةه تتمطاأ فتتماد تت ااقعتت

اإللتت اااا هيمعاتت واي  تت ا صتتية ا  ام عتتاا  اقعتتملاففتتةاي  تتةااهاطتتةااتتااا اهاطتتةا اا هتت اطه تتياااي تتما
  اة اا اقعتتملاد تت احتتت  باي قتت اأم تتة ايهتتتم داهح طتتةااادهام عتتااأاااالماتتتةاأ فتتما  اقعتتملاا تتتهةاهط عم ا

ياقعتتملا  1923واياقعتتملادا عتتم اا االةوتتااففتتةاعاةتتةاحتتيا  ا1923ا  بتتة ااففتتةاعاةتتةايحتتياااتتياة ا 
(ا0وايهتياادبتةا  ة تاادم عتتاااتاااادهام عتاوايا  ت ي اةرتتذ)1921اإللت اااا هيمعات اففتةاعاةتةاحتتيا  ا

اطيضيا ة ااااه مقاا  ال  ا احهيعم اا اقمطعلاا ا هل اااو اا  ةا اافاماط   
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 (1جدول رقم)
 تقييم درجة االتساق الداخلي بين محتويات المقاييس المستخدمة في الدراسة )مخرجات تحليل 

 ((Reliability Analysisاالعتمادية
 

 اوااغيــــــــــتاإ
 رر 
 اوفة تاإ

 اف ال اوثة إ
(Alpha) 

 2917 7 استراتيجية تخطيط الموارد البشرية 1

 2913 3 استراتيجية التوظيف  2

 2992 1 يجية التدريب والتطويراسترات 3

 2992 7 استراتيجية التعويضات والمكافآت 1

 2992 7 استراتيجية  تقييم أداء الموارد البشرية  0

 2990 32 ااا و  اقي س اساتااياي إ اوا اتر اوة،تي 

 2991 12 توليد المعرفة 1

 2991 13 مشاركة المعرفة 2

 2990 1 تطبيق المعرفة 3

 2990 33  س  الي إ اراتا اوافت، ااا و  اقي

 2992 0 اعةراظ اوا  يا 

 تم تطبيق هذا األسلوب على كل بعد من أبعاد المقياس الخاضع لالختبار على حدة، باإلضافة إلى المقياس
 اإلجمالي

يتيتتمءاد تت ايهتتم داا هح طتتةاا  تتملكواوتت ااا اقتتمطعلاا ا تتهل اااوتت اا  ةا تتااههاهتتعال ة تتاادم عتتاااتتاا
قاا تتت ال  التتتطاااحهيعمه تتتموايعافتتتاااادهاتتتم اد ط تتتماوتتت اا اةاحتتتةاا شحقتتتاااتتتااا هح طتتتةاوتتت اهتتت هاااه تتتم
ا.ا  ةا ا

 :تقييم الصدق/ الصالحية -6/5/2

 م ي تت اا  هحقتتكااتتااصتت قاا اقتتمطعلاا ا تتهل اااوتت اا  ةا تتاا)رعتتملاا افتتمهعذااأل م تتعااا هتت ااتتاا
اا ة تتتاااصتتت ارعااا اقعتتتملاا لمضتتتعاا افهتتتةضارعم تتت ماي تتتعلابتتت ءاتلتتتة(واي اتتتةضار تتتم  اا هحقتتتكااتتت

يهالي اه لعصاا اهاطةا اأيااConstruct validity: شله مةاهقةةا ه ماااة قااصشحعااليعااا اقعمل
الهصمةهماو اد  اأرةااااا اليااةاأياهق عذاا اهاطةا ا   اا ايدم اعا كاد  افةااي ماا ذادماةوا

أوضتتةااأل تتم طبااExploratory Factor Analysisا (EFA)اا ه بتتمو اا التتما  يعالتت اا هح طتتةا
اله مةاصشحعااليعااا اقعملااااحطتار ةههاد  اارهةاوااأل الم اا حقعقعتاا  اقعتملاا لمضتعا شله تمةا
يا هحقكاااااما  اافمي اه هااأل الم اههفكااعااأل الم ااألص عااو اا اقعملااألص  اا ت  اهتذاا تهل ااها

عضاا لعميتتم ااتتاالتتتش اا تته الم ااحهيعتتم اا اقعتتملاا هتتت اوتت ااا هقصتتمء؟وا ضتتمواا  تت ا يةهاوتتت اهلفتت
هحصةاد  ااالماش اهحاطةاارتةااتااا االتماش اا هت اعقةةهتماا  محتتاأياه تياااحا تااد ت اأ ةتةااتاا

 (ب4104دماةااااا اليااةاا ا هلة اا)  ة لو

 م تتتتتتتتتتهل اذااة قتتتتتتتتتتااا افييتتتتتتتتتتم ااEFA)يوتتتتتتتتتت اضتتتتتتتتتتيءا  تتتتتتتتتت اهتتتتتتتتتتذاهالطتتتتتتتتتتكاا هح طتتتتتتتتتتةاا التتتتتتتتتتما  )
 ا هلشصاا اليااةااالرر ا اة قااا ه ي ةاا اهالمربا Principal Component Analysisاأل م عا

د ت ااده تمةاأاااأللطتة اهالت اأوضتةاا ي تم ةاا هت اه تهل ذاوت اه  تعااهف تطةااVarimax Rotationا 
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(اا اليااتتةاا ة ع تتعااا ا تتهلة اااتتااا اهاطتتةا ا3ا اليااتتةاا ا تتهلة اوايوعاتتماعتتأه اطيضتتياا  تت ي اةرتتذ)
لاا تتتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة اا  بتتتة اوايههاةتتتتةاا اليااتتتةاا ا تتتهلة ااوتتتت ا تتت الااديااتتتتةااألصتتت عاا اقعتتتم
ابا(ااهاطة ا42أ م عااهضذا)

 (2جدول رقم)
 العوامل الرئيسية المستخرجة من المتغيرات األصلية الخاصة باستراتيجيات إدارة الموارد البشرية

 EFA) العاملي)مخرجات أسلوب التحليل 
 (5) عامل (4) عامل (3) عامل (8) عامل (0) ملعا المتغــــيرات م

1 
تتوجه استراتيجية التعويضات والمكافآت 

 نحو تحقيق رسالة البنك
17.1     

2 

تعتمد استتراتيجية التعويضتات والمكافتآت فت  

البنتتك ى تتى متتدم ماتتاممة العتتام ي  فتت  تن يتت  

إلتتتتتتى تحقيتتتتتتق ا متتتتتتدا   الخطتتتتتت  و تتتتتتوً  

 ا ستراتيجية

17.0     

3 
شى استراتيجية التعويضات تتما

 والمكافآت مع ا ستراتيجية العامة ل بنك
17.0     

4 
يحرص البنك ى ى تصميم استراتيجية 

التعويضات والمكافآت بحيث تتوافق مع 

 ا ستراتيجية التنافاية الت  يتبناما
17..     

5 
يتم تحديد آليات وأساليب تن ي  

 استراتيجية التعويضات والمكافآت
17.1     

 

0 

استراتيجية التعويضات والمكافآت تدىم 

المحافظة ى ى الك اءات والقدرات 

اإلبداىية ومنعها م  التارب إلى البنوك 

 المنافاة

170.     

. 

يتم مراجعة خطة التعويضات والمكافآت 

إلى تح يل البيئة  اف  البنك استنادً 

التنافاية وما تقدمه البنوك المنافاة 

 لموظ يها

17.2     

. 
يتم رب  تقييم ا داء با مدا  

 ا ستراتيجية الت  ياعى البنك لتحقيقها
 1750    

0 
يعتمد نظام تقييم ا داء ف  البنك ى ى 

معايير موضوىية محددة بالو ف 

 الوظي  
 17.2    

11 
يقوم البنك بمراجعة دورية لمعايير ا داء 

لتغيرات الت  تحدث ف  بيئته الخارجية  اوفقً 

 داخ يةوال
 17.1    

11 
تتوافق استراتيجية تقييم ا داء مع 

 ا ستراتيجية التنافاية الت  يتبناما البنك
 17.4    

12 
يتم تحديد آليات وأساليب تنفيذ استراتيجية تقييم 

 األداء
 17.1    

13 
يعتمد البنك ى ى نتائج تقييم ا داء كأساس 

د لتعديل الخط  ا ستراتيجية إلدارة الموار

 البشرية
 17.2    

14 
يحرص البنك ى ى تصميم الوظائف 

بحيث تتوافق مع ا ستراتيجية التنافاية 

 الت  يتبناما
  175.   

15 
يقوم البنك بتحديث تح يل الوظائف وفقا 

ل تغيرات الت  تحدث ف  بيئته الداخ ية 

 والخارجية
  17.0   
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10 
يعتمد البنك ى ى استراتيجياته الرئياية 

 ديد احتياجاته م  الموارد البشريةف  تح
  17.1   

1. 

يقوم البنك بتح يل احتياجاته م  الموارد 

البشرية م  حيث العدد والنوىية ف  

ضوء الوضع الحال  والتوجه الماتقب   

 له

  17.4   

1. 

يقتتوم البنتتك بتح يتتل بيئتتته الداخ يتتة والخارجيتتة 

لتحديتتد المعتترو  متت  المتتوارد البشتترية متت  

دد والنوىيتة ومقارنتهتا متع متط باتته حيث العت

 ا ستراتيجية

  17.1   

10 
يقوم البنك بوضع خط  ل تعامل مع 

ال جوة المتوقعة بي  المهارات المتوفرة 

 وا حتياجات الماتقب ية منها احاليً 
  1705   

21 
تتوجه استراتيجية التدريب والتطوير 

 نحو تحقيق رسالة البنك
   1754  

21 
خط  والبرامج التدريبية ف  يتم وضع ال

مع متط بات تحقيق ا مدا   يتالءمالبنك بما 

 ا ستراتيجية
   1754  

22 
يتم تحديد ا حتياجات التدريبية ف  ضوء 

التحديات الحالية والماتقب ية الت  تواجه 

 البنك
   1751  

23 
يحرص البنك ى ى تصميم البرامج التدريبية 

ة التنافاية الت  بحيث تتوافق مع ا ستراتيجي

 يتبناما
   1753  

24 
يتم تحديد آليات وأساليب تن ي  

 استراتيجية التدريب والتطوير
   17.3  

25 
يتم تحديد معايير واضحة لتقييم مدم 

 فاى ية استراتيجية التدريب وتحاينها
   17.1  

20 
يقوم البنك بمراجعة الخطة ا ستراتيجية 

بيئته ل تدريب ىند حدوث تغيرات ف  

 الداخ ية والخارجية
   1751  

2. 

يحدد البنك مصادر ا ستقطاب )داخ ية 

أو خارجية( لملء الوظائف الشاغرة 

ى ى مالءمتها ا ستراتيجية البنك  ااىتمادً 

 العامة

    1700 

2. 
يحرص البنك ى ى تعيي  الك اءات 

البشرية القادرة ى ى تحقيق أمدافه 

  ستراتيجية
    17.3 

20 
رص البنتتتتك ى تتتتى تصتتتتميم استتتتتراتيجية يحتتتت

التوظيتتتف بحيتتتث تتوافتتتق متتتع ا ستتتتراتيجية 

 التنافاية الت  يتبناما
    17.1 

 
نابة التباي  ال ي تم ت ايره لكل ىامل 

 ماتخرج
08.23% 04.80% 08.22% 01.20% 01.84% 

 
النابة التجميعية ل تباي  ال ي تم ت ايره 

 لجميع العوامل الماتخرجة
08.23% 38.14% 44.88% 55.54% 22.82% 

المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

ا(ااآله  4طهضياااايهم داا   ي اةرذا)

ههاةةاا اليااةاا ة ع عااا ا هلة اااااا اهاطةا ااألص عااا لمصا م هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة ااا♦
اةاا لا ااد  اأ ملاواير اهذاهح ط اا اهاطةا ا هبفةاا الياا(ااهاطة ا42و الا ااديااةاهضذا)

(اأياأ ةةاأل ااهاطةا بةطاأااعفيااا هحاطةاد  ا1931االماش اا هحاطةايا ه اهقةةاأااه يا)
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(بايو اضيءا   اهذاا ه الم اةشةاااهاطةا ا0222ا اة  و، Hair et al,2010دماةاياح اوقا)
هتت اأافتتاافتتةادماتتةااتتااا اليااتتةاا ا (اد تت1931 هاهتتعافتتةااي تتما االماتتةاهحاطتتةاأرتتةااتتا)اايمتتة ا

اا تتتهلةا  مايهاة تتت اا اهاطتتتةا اا ا تتته ال  اضتتتااااهاطتتتةا اا تتتهةاهط عااهلاتتتعااا اتتتياة اا  بتتتة او
ا.يا هةاهط عااا ه ة بوايا هةاهط عااهقطعذاأ اءاا اياة اا  بة ا

اتتااا ه تتمطااا   تت اوتت اا اهاطتتةا ااألصتت عااا هتت اا%44أ تت ا اا اليااتتةاا ا تتهلة ااوتت اهف تتطةايحتتياا♦
وت اا تهلةاجاا اليااتةااا الما  و ااه هاا يهط ااهبطةا   اي مواا هح طةااةذيااالضال ا  هح طةوا

وتت اهلفتتعضادتت  اا اهاطتتةا ااا التتما  ا ة ع تتعااوتت اا لعميتتم اا لمضتتالاا  هح طتتةوافاتتماي تتياا هح طتتةا
ا(باااهاطة ا42   ااهاطةااا34ا لمضالاا  هح طةا   اد  اارةاي  ااأ ةةااص ارعاا)ااا

اااتتتااا هح طتتتةاا التتتما  ا تتتم اهاطةا ااألصتتت عااا هتتت اابتتتها  اد ط تتتمارم اتتتاا اقمةيتتتااا اليااتتتةاا ا تتتهلة ا♦
اا هقصتتمءاديتت ا اتتعاا لعميتتم وااهضتتياأاادتت  اا اليااتتةاا ا تتهلة ااهتت ايفتتلاا لا تتااا اليااتتةا

(أافتااه تاطه ما تماه  اا الماتةاا ا تتهلةجا0ا هت احت   اوت ارم اتاااا هقصتمء)ايمةاا ا حتتكاةرتذا
(يرت ال ات اي ت اا7و4و3و2و3و4و0ا افموتت ايعضتذاا ال تمةا اةرتذ)(ا هةاهط عااا هاليعضتم ايا0ةرذ)

(اا تهةاهط عاا4اااا ه مطااا    واا الماةاا ا هلةجاةرتذ)ا%07943ا ه مطااا   اعف ةهاه ااا الماةا
(ايرتت ال اتت اي تت ااا ه تتمطاا03و04و00و01و2و4)اهقطتتعذاا اءاا اتتياة اا  بتتة اوايعضتتذاا ال تتمةا اةرتتذ

ا تتتتهةاهط عااا(3اتتتتااا ه تتتتمطااا   تتتت واا الماتتتتةاا ا تتتتهلةجاةرتتتتذ)ا%02940ا تتتت  اعف تتتتةهاهتتتت ااا الماتتتتةا
يرت ال ات اي ت ااا ه تمطااا(02و04و07و04و03و02)اهلاعااا اياة اا  بة اوايعضذاا ال مةا اةرتذ

ا تتتتهةاهط عااا(2اتتتتااا ه تتتتمطااا   تتتت واا الماتتتتةاا ا تتتتهلةجاةرتتتتذ)ا%04944ا تتتت  اعف تتتتةهاهتتتت ااا الماتتتتةا
يرتت ال اتت اي تت ااا ه تتمطااا(44و43و42و43و44و40و41ا هتت ة بايا هاتتي ةوايعضتتذاا ال تتمةا اةرتتذ)

(اا تتتتهةاهط عاا3اتتتتااا ه تتتتمطااا   تتتت واا الماتتتتةاا ا تتتتهلةجاةرتتتتذ)ا%01940ا تتتت  اعف تتتتةهاهتتتت ااا الماتتتتةا
(ايرتتت ال اتتت اي تتت ااا ه تتتمطااا تتت  اعف تتتةهاهتتت ااا الماتتتةا42و44و47ا هيمطتتتفوايعضتتتذاا ال تتتمةا اةرتتتذ)

اااا ه مطااا    با01972%

 يباا هح طتتتةاا التتتما  اوتتت اا هحقتتتكااتتتاااتتت مااصتتت ارعااا اقعتتتملايهالفتتتلاهتتت هاا يهط تتتاواي تتتمواأ تتت
ي م ي تتت اا اقعتتتملااا لمضتتتعا شله تتتمةاد تتت اا يحتتتياا تتت  اع تتتمد اد تتت اهق طتتتةااحهاتتتما األاتتتمءاا قعتتتملب

ا:ا هح طةاا الما  وافاماعأه اطيضيايهم د(ا3دا عم ا  اة اا االةواواو ااا   ي اةرذ)
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 (3جدول رقم)
من المتغيرات األصلية الخاصة بعمليات إدارة المعرفةالعوامل الرئيسية المستخرجة 

 EFA))مخرجات أسلوب التحليل العاملي 
المتغــــــيراتم

 عامل

(0)
(8) عامل

 عامل

(3)

يقدم البنك حوافز مادية ومعنوية ل موظ ي  لتشجيعهم ى ى تطوير مهارتهم واكتااب معار  1

 وخبرات جديدة

17.2

1705   الموظ ي  م  ا ست ادة م  التجارب والخبرات المتراكمة لديهيعمل البنك ى ى تمكي 2

1752 ياعى البنك إلى التعر  ى ى الممارسات ا فضل الت  تعمل بها البنوك المنافاة 3

1700 يات يد البنك م  مقترحات وشكاوي العمالء لخ ق معرفة جديدة لتطوير ىم ياته وخدماته 4

1751 يع تقارير ونشرات ومجالت دورية ى ى الموظ ي  تختص بمجا ت العمليقوم البنك بتوز 5

17.0 يتم توزيع المعرفة م  خالل إجراء تنقالت وتدوير اإلىمال الوظي ية بي  الموظ ي  0

1703يقوم البنك بعمل لقاءات دورية لجميع الموظ ي  ل حوار وتبادل ا فكار .

1701 تصال والت اىل بي  الموظ ي  وبي  مخت ف ا قاام بشكل رسم  وغير رسم يشجع البنك ىم يات ا  .

1704 ين   البنك برامج تدريبية تاهم ف  زيادة ك اءة اتصال الموظ ي  وتبادلهم المعرفة 0

1703 يقدم البنك حوافز مادية ومعنوية لتشجيع الموظ ي  ى ى تبادل معارفهم وخبراتهم  11

1755 جو م  الثقة والتعاون بي  الموظ ي  داخل البنك لتبادل المعار  والخبرات ياود 11

1751 لدم الموظف استعداد ورغبة لتبادل معرفته وخبراته مع اآلخري  دون الخو  م  فقدان وظي ته 12

1751 اآلخري  يتم رب  تقييم أداء الموظ ي  بمدم مااممتهم المعرفية وخا ة تبادل وتقاسم المعرفة مع 13

1753 يشجع البنك الموظ ي  الجدد ى ى ا ست ادة م  خبرة زمالئهم القدامى والتع م منهم 14

مع شخص متمك ( وتكيف المتدرب بالعمل لدم شخص  العمل)الت م ة يقوم البنك باستخدام  15

مختص كوسي ة لنقل المعار 

1751

17.0 د الح ول المناسبة ل مشكالت الت  تواجههياتخدم البنك المعرفة الجديدة إليجا 10

17.4 ياتخدم البنك المعرفة المتاحة لتحاي  ىم ية  نع القرار .1

17.5 ياتخدم البنك المعرفة المتاحة لتحاي  جودة الخدمة المصرفية .1

.170 يعمل البنك ى ى توظيف المعرفة م  خالل تحوي ها إلى خدمات جديدة 10

1705 ظف البنك المعرفة الجديدة ف  استغالل ال رص ومواجهة التهديداتيو 21

17.1 يتم استخدام المعار  الجديدة ف  تحاي  إجراءات العمل وتعديل التع يمات 21

1705 موظ و البنك لديهم القدرة ى ى استيعاب وتطبيق المعرفة الجديدة 22

.175 ار  الجديدة ىند تقييم أدائهميهتم البنك بمدم تطبيق الموظ ي  ل مع 23

ياعى البنك لج ب واستقطاب الك اءات المتميزة والمبدىة م  الخارج كالجامعات ومراكز  24

 ا ستشارات ل مااىدة ف  توليد المعار  الجديدة

1703

17.2 اىيةينظم البنك الندوات والحوارات وج اات العصف ال من  م  وقت آلخر لتوليد ا فكار اإلبد 25

1701 يشجع البنك أس وب العمل الجماى  لتوليد ا فكار الجديدة 20

1700 ياتعي  البنك ب رق ىمل ذات تنوع معرف  لتوليد المعرفة .2

لتحويل المعرفة الكامنة ف  أذمانهم إلى معرفة واضحة  اايجابيً  يبدي العام ي  ف  البنك ت اىاًل  .2

  و ريحة تعزز أداء البنك

17.3

1703 تدىم أنظمة وسياسات البنك اإلبداع وا بتكار 20

1752 ياتخدم البنك برامج التدريب كوسي ة  كتااب المعار  31

1704يتوفر لدم البنك القدرة ى ى الدمج بي  المعار  المتاحة ل حصول ى ى معار  جديدة 31

 %05.54 %04.44 %81.31نابة التباي  ال ي تم ت ايره لكل ىامل ماتخرج

 %55.33 %34.84 %81.31ال ي تم ت ايره لجميع العوامل الماتخرجة التجميعية ل تباي النابة 

المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

(اأااا اليااتتتةاا ة ع تتتااا ا تتتهلة اااتتتااا اهاطتتتةا ااألصتتت عااا لمصتتتاا3طهضتتتيااتتتااا  تتت ي اةرتتتذ)
واير اهذاهح ط اا اهاطةا ا هبفةاا(ااهاطة ا30ةااديااةاأ م عااهضذ) الا عم ا  اة اا االةوااههاةةاو اةش

أ ةتةاأل ااهاطتةا بتةطااي(اأ1931ا اليااةاا ةشةااد  اأ ملااالماش اا هحاطةايا ه اهقةةاأااه ياا)
(بايوت اضتيءا  ت اهقتةةا0222ا اة ت وHair et al,2010,أااعفتيااا هحاطتةاد ت ادماتةاياحت اوقتا)
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(ايهاةتةاا اهاطتة ااا ا ته ال طااضتااا1931 هاهالتها االماتةاهحاطتةاأرتةااتا)ااة اا ه الم ااهاطتةاياحت وايمت
اتااا ه تمطااا   ت اا%33 ال ادا عااابمةفااا االةواوافاما تمها اا اليااتةاا ا تهلة ااوت اهف تطةايحتيا

و ااه هاا يهط ااهبطةا   اي مواا هح طةاا الما  ااياااةذو اا اهاطةا ااألص عااا ه الضال ا  هح طةوا
ةاجاا اليااةاا ة ع ااوت اا لعميتم اا لمضتالاا  هح طتةواي اقمةيتااا اليااتةاا ا تهلة اااتااأ ت يباو اا هل

ا هح طةاا الما  ا م اهاطةا ااألص عاااا ه اابتها  اد ط تمارم اتاااا هقصتمءاديت ا اتعاا لعميتم وااهضتيا
الطي امباافلطة اامأااهيم ا صفاادماااهام ق ا

لة ااهتتتت ايف تتتت مادتتتت  اا اهاطتتتتةا اا هتتتت اهه تتتتياااي تتتتمارم اتتتتاافاتتتتماهلتتتتطااأاادتتتت  اا اليااتتتتةاا ة ع تتتتااا ا تتتته
اا هقصمءا)ةشةاااهاطتةا (وا ااأاااالتهشفالطي اتماهاةتةاوت ادت  ايهير تعايهصتيطفايه اعتعاهت هاا اهاطتةا وا

اهاطتةاواأاتمااتااحطتتاا هصتيطفايا ه اعتعاوقت اا33اهاطتةااتااأصتةاا30واااحطتااا اهاطةا اهذاهلفعض ما   ا
يه اعتعاه ت اا اهاطتةا ا الضت ما الضتماوت اةشةتااديااتةاة ع تاواهت ايفتلااتماهتذااوهةاضتهااتااهذا دم  اهصتيطفا

(ايا لتمصا ابتمةفاا0هفميه اافميااه هاا اليااةوايد  ا تلطةاا اةتم اوت ااا الماتةاا ا تهلةجاةرتذا)اياااةذرلةوا
(ا0ةجاةرتذ)ماتةاا ا تهلاهاطةاوايت ات اي ت ااا ه تمطااا ت  اعف تةهاا الا04اااااهاطةاال ا اا03ا االةوااأص ياعضذا

او04او00او01او2او4او7او4او3او2او3او4او0ا ال تمةا اةرتذ)اااا ه مطااا    ايعضتذاا%41931ابمةفااا االةواا
اااا ه مطااا%02922(اهالطكاا االةواا4(واو احطاال ا اي  ااا ه مطااا   اعف ةهاا الماةاا ا هلةجاةرذ)03او02او03

ل اتت اي تت ااا ه تتمطااا تت  اعف تتةهاا الماتتةااا(وايألطتتة ا43او44او40او41او02او04او07او04ا   تت ايعضتتذاا ال تتمةا اةرتتذ)
او31او42او44او47او44او43او42اااا ه مطااا    ايعضذاا ال مةا اةرتذ)ا%ا03932ا االةوااا(اهي ط 3ةرذ)ا ا هلةجا

ا(30

هالفتتلاهتت هاا يهط تتتااي تتمواأ تتت يباا هح طتتةاا التتتما  اوتت اا هحقتتكااتتتاااتت مااصتتت ارعااا اقعتتملاا لمضتتتعايا
واوت اااإللت اااا هيمعات شله مةاد  اا يحياا   اع مد اد  اهق طةااحهاما األاتمءاا قعتملباي م ي ت اا اقعتملا 

ا ا هح طةاا الما  وافاماعأه اطيضيايهم د(ا2ا   ي اةرذ)
 (4جدول رقم)

باإلبداع التنظيميالعوامل الرئيسية المستخرجة من المتغيرات األصلية الخاصة 
 EFA)يل العاملي )مخرجات أسلوب التحل

ائيالمصدر: نتائج التحليل اإلحص 

 مإللتت اااا تتهلةجااتتااا اهاطتتةا ااألصتت عااا لمصتتااهيتتم ادماتتةا(اأاا2طهضتتيااتتااا  تت ي اةرتتذ)
د ت اأ تملااالتماش اا هحاطتةايا هت اهقتةةاأااه تيااا  الماتةواير اهذاهح طت اا اهاطتةا ا هبتفةاا هيمعا 

(0) عاملالمتغــــــيراتم

17.5يتميز البنك بابتكار وخ ق خدمات جديدة1

17.1يهتم البنك بابتكار أساليب جديدة ف  انجاز العمل2

17.5يهتم البنك بأنشطة البحث والتطوير ل خدمات والعم يات المصرفية3

17.2فرص، تهديدات( )يئية البيتميز البنك باستجابته الاريعة ل تغيرات 4

17.3ياعى البنك  غتنام ال رص والبحث ى  أسواق جديدة 5

 %81.42نابة التباي  ال ي تم ت ايره لكل ىامل ماتخرج

 %81.42ال ي تم ت ايره لجميع العوامل الماتخرجة التجميعية ل تباي النابة 
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 Hair et,)وقتتتتتااأ ةتتتتتةاأل ااهاطتتتتتةا بتتتتتةطاأااعفتتتتتيااا هحاطتتتتتةاد تتتتت ادماتتتتتةاياحتتتتت ااي(اأ1931)

,al,2010اتااا ه تمطااا   ت اوت اا%70ةاا ا تهلةجاوت اهف تطةايحتيامات(بافاما تمهذاا ال0222ا اة  و
و ااه هاا يهط ااهبطةا   اي مواا هح طةاا الما  او ااياااةذا اهاطةا ااألص عااا ه الضال ا  هح طةوا

ابا هلةاجاا اليااةاا ة ع ااو اا لعميم اا لمضالاا  هح طة

يهم داأ  يباا هح طةاا الما  وااهضياأااا اقمطعلاا لمضتعاد  ااماهذاا هيصةا  عهاااااميهأ ع  ا
   ةا تتتااههاهتتتعال ة تتتاادم عتتتاااتتتااا صتتتشحعاا احهيعمهتتتهاوتتت ارعتتتملاا تتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة اا  بتتتة اوا

او اا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا اباياإلل اااا هيمعا ايدا عم ا  اة اا االةوا

 :ضأساليب تحليل البيانات واختبار الفرو  -7/5

أدهاتتت اا  محتتتتاد تتت ادتتت  ااتتتااأ تتتم طباا هح طتتتةااإلحصتتتم عااا ايم تتت اا العالتتتاااهاطتتتةا ايتعميتتتم ا
ااا وايا ه اهضذافشاSPSSا  ةا اايا اهياوة او احرذاا لةاادااإلحصم عااا  مهر ا

واMultiple Regression and Correlationأ  يباهح طةااايحت اةايااةه تمطاا اهالت  ا -
الشراالطااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اايهياعتاااإللت اااا هيمعات وايا  بتفا هحقكاااايياايري اا 

داايياايري اا الشراالطااا هةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اايدا عتم ا  اة اا االةوتاوايهح طت ايتياايرتي ا
 ا الشراالطاادا عم ا  اة اا االةواايهياعاااإلل اااا هيمعا ب

ا اتت ديذاللةيتتمادا Amos18 م تتهل اذالةيتتمادااPath Analysisأ تت يباهح طتتةاا ا تتمةا -
وا   بفاداايياايرتي اا الشرتاانطتةاا ا مبتة التطااSPSSا ةرااااإلحصم عاا  ال يذااا هامدعاا

 ا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة اايهياعاااإلل اااا هيمعا اااالش ادا عم ا  اة اا االةواب

ا F.Test ياله تتتمةT. Testاله تتمةايعبتتتاةاااله تتمةا ااإلحصتتتم عاا فتتةيضاا  ةا تتتاواا -
ا اصتتمحلطااأل تت يبااايحتت اةايااةه تتمطاا اهالتت  واادبتتةا ا تتي  اا ياتتي جاا اصتتمح ااأل تت يباهح طتتةا

وااله تتتمةاوتتتةيضاا  حتتتتواي اعال تتتمااصتتتمح ااأل تتتم طباا هح طتتتةاا  تتتملكاPath Analysisا ا تتتمة
 باإلبمة ا  ط م

 

 :يةتحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدان -7
هيمي اا  محتاو اا  رءااألي ااااه ااا  حتاا يياح اا اي  عاواياماطتةه اا اهاطتةا اا  حتتااتاا

لتتت   اا التتتةةا اا  موعتتتاا  قعتتتمذال تتتموايوتتت اا  تتترءاا ةتتتمي ااتتتااهتتت ااا  حتتتتواطيتتتمر اام اتتتمةاافتتتمهعا ااقتتت ا ا
واد ت اا يحتياا ت  امم ع اا  محتايهم داهح طةاا لعميم ااألي عاواا ه اهذا اال ماياةا اله تماياالم  ه تما حصت

ا ع مد اد  ااإل م اادااه مدا اا  حتايهحقطكاأه اوهوافاماط  
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:العالقة بين ممارسة استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وتنمية اإلبداع التنظيمي -7/1

طيتتمر اهتتت ااا  تتترءايهتتتم داا هح طتتةااإلحصتتتم  اا لتتتمصا مإل م تتتاادتتااا  تتتدا ااألي ا  تتت هاا  ةا تتتاوا
لهح طت ايتتيااي ة تااا الشرتتاالتطاااامة تتااا تهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتة ااوتت اا ليتي اا ه مة تتااا اهال تكا

احتتتةاا  ةا تتتاايهياعتتتاااإللتتت اااا هيمعاتتت باي هحقطتتتكا  تتت واهتتتذاهالطتتتكاأ تتت يباهح طتتتةااايحتتت اةايااةه تتتمطا
االتش ا  هحقتكااتاايتيااي ة تااهت هاا الشرتاواي  ت ااتا Multiple Regression Analysis ا اهالت  

ا   اا(اطيضي3يا   ي اةرذ)واSTEPWISEلةيماداا لايا اا اههم عا

هي تت ادشرتتاالاعتتاااي  تتاا ا ا ا تتاا حصتتم عاالتتطااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااوتت ا -
يأااهتت هاا الشرتتااهاةتتةااوا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتاايتتتطااهياعتتاااإللتت اااا هيمعاتت اوتت اهتت هاا ليتتي 

تتا44% ااةه تتمطاا اهالتت  (وايهتت هاا الشرتتاااة عتتاا حطتتتاف اتتمارا ااههاتتمذاا ليتتي اا ه مة تتااا االماتتةام)يوق 
ا  بتتتة اارا ا  تتت ااتتتاارتتت ة اهتتت هاا ليتتتي اد تتت اهياعتتتاااإللتتت اااا  اة اا اتتتياة احتتتةاا  ةا تتتاا م تتتهةاهط عم ا

ا هيمعا ب
ااأااأاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتااعافتت -

 االماةاا هح ط (ااااا ه مطااا    او ا ة ااهياعاااإلل اااا هيمعا او اه هاام)يوق اا%32هف ةاحيا  ا
ابا ليي 

 (5جدول رقم)
نوع ودرجة العالقة بين استراتيجيات الموارد البشرية واإلبداع التنظيمي)مخرجات تحليل االنحدار واالرتباط 

 (Multiple Regression Analysisالمتعدد

  الختبار   اطبق   0.5.عند  مستوى الداللةT. Test

هيتتم اأةتتتعاا تتهةاهط عم ا)ا تتهةاهط عااا هتت ة بايا هاتتي ةوايا تتهةاهط عااا هاليعضتتم ايا افموتتت وايا تتهةاهط عاا
لتطااا تهةاهط عم ااأهاطه تمااتااةه ااح با ة تاااا  بة ا(هلاعااا اياة اا  بة اوايا هةاهط عااهقطعذاأ اءاا اياة ا

ههاهتتعا ياانطةهتتمااتتاااا تتهةاهط عم ا الشرتتاالاعتتاا ا ا ا تتاا حصتتم عااوعاتتمالطي تتمايتتتطااا  اة اا اتتياة اا  بتتة ا
اهياعاااإلل اااا هيمعا او اا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا ابا

دعم اإلبداع التنظيمي ااستراتيجيات الموارد البشرية األكثر تأثير  

معامل 

االنحدار بيتا

معامل 

االرتباط

معامل 

التحديد

175017501731 استراتيجية التدريب والتطوير  -

172417501735 والمكافآت استراتيجية التعويضات -

.17211701173 استراتيجية تخطي  الموارد البشرية -

171017021730استراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية -

R1702معامل ا رتباط ف  النموذج 

2R1730معامل التحديد ف  النموذج 

35720 المحاوبة F   قيمة

75..2 درجات الحرية

17111 ماتوم الد لة
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 Tabasi et) يههفتتتتكاهتتتت هاا يهط تتتتاااتتتتعايهتتتتم دا التتتتضاا  ةا تتتتم اا  تتتتم قاوااي تتتتما ةا تتتتاافتتتتةااتتتتا

al,2014,Chew and Chong,1999, Chen and Huang,2009, Ozbag et al,2013, Tan and 

Nasurdin,2011 )ا هتتت اأم تتتة اي تتتي ادشرتتتاالتتتطاااامة تتتااا تتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة اا  بتتتة ااوتتت اا ايماتتتاا
 يهحقطكااإلل اااا هيمعا ب

 :العالقة بين ممارسة استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعمليات إدارة المعرفة -7/2

هح طتتةااإلحصتتم  اا لتتمصا مإل م تتاادتتااا  تتدا اا ةتتمي ا  تت هاا  ةا تتاواا اهال تتكاطيتتمر اهتت ااا  تترءايهتتم داا 
لهح طتت ايتتيااي ة تتااا الشرتتاالتتطاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتاا

 Multiple يدا عتتتم ا  اة اا االةوتتتاباي هحقطتتتكا  تتت واهتتتذاهالطتتتكاأ تتت يباهح طتتتةااايحتتت اةايااةه تتتمطاا اهالتتت  

Regression Analysisاتتتتتاايتتتتتيااي ة تتتتتااهتتتتت هاا الشرتتتتتاواي  تتتتت ااتتتتتاالتتتتتش الةيتتتتتماداا لاتتتتتيا اا  هحقتتتتتكا
ا(اطيضيا    4يا   ي اةرذ)اوSTEPWISEا اههم عا

هي  ادشراالاعاااي  اا ا ا ا تاا حصتم عاالتطااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة ااوت اا ليتي اا ه مة تاااحتةا -
تتتا%41هتتت هاا الشرتتتااهاةتتتةااا ليتتتي ايأاة اا االةوتتتااوتتت اهتتت هاا  ةا تتتاايتتتتطاادا عتتتم ا  ا  االماتتتةاااةه تتتمطاام)يوق 

ا اهال  (وايه هاا الشراااة عاا حطتاف امارا ااههاتمذاا ليتي اا ه مة تاااحتةاا  ةا تاا م تهةاهط عم ا  اة اا اتياة ا
 ا  بة اارا ا   اااار ة اه هاا ليي اد  ا  اة اا االةواب

ا  ةا تتتتااعافتتتتااأااهف تتتتةاحتتتتيا  اااة اا اتتتتياة اا  بتتتتة ااوتتتت اا ليتتتتي اا ه مة تتتتاااحتتتتةأاااامة تتتتااا تتتتهةاهط عم ا   -
 ب االماةاا هح ط (ااااا ه مطااا    او ادا عم ا  اة اا االةوااو اه هاا ليي اميوق ا)42%

ي ةوايا تتهةاهط عااا هتت ة بايا هاتتوا اعتتعاا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اا)ا تتهةاهط عااهقطتتعذاأ اءاا اتتياة اا  بتتة ا -
يا هةاهط عااا هاليعضم ايا افموت وايا تهةاهط عااهلاتعااا اتياة اا  بتة اوايا تهةاهط عااا هيمطتف(ااةه تااح تبا
 ة تتااأهاطه تتماههاهتتعا اعال تتما الشرتتاالاعتتاا ا ا ا تتاا حصتتم عااوعاتتمالطي تتمايتتتطاادا عتتم ا  اة اا االةوتتااوتت ا

اااا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا اب
 (6جدول رقم)

 المتعددمخرجات تحليل االنحدار واالرتباط )المعرفة قة بين استراتيجيات الموارد البشرية وعمليات إدارة نوع ودرجة العال
 معامل التحديد معامل االرتباط معامل االنحدار بيتا في عمليات المعرفة ااستراتيجيات الموارد البشرية األكثر تأثير  

 1.81 1.80 1.44 استراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية -

 1.32 1.82 1.52 استراتيجية التدريب والتطوير -

 1.88 1.82 1.20 استراتيجية التعويضات والمكافآت -

 1.81 1.84 1.23 استراتيجية تخطيط الموارد البشرية -

 1.03 1.21 1.24 استراتيجية التوظيف -

  R  1.21معامل االرتباط في النموذج 

  2R  1.24النموذج معامل التحديد في 

  42.30  المحسوبة  Fف  قيمة

  888.5  درجات الحرية

  1.111  مستوى الداللة

  الختبار   اطبق   0.5.مستوى الداللة عندT. Test 

 Chen and)اههفتتكاهتتت هاا يهط تتتاااتتتعايهتتتم دا التتضاا  ةا تتتم اا  تتتم قاوااي تتتما ةا تتتاافتتتةااتتايا

Huang,2009,Tan and Nasurdin,2011,Basuki et al,2013,Findikli 
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etal,2015,Jimenez-Jimenez and Sanz-Valle,2013,Ozbag et al,2013ا هت اأ ت  ا(ا
اي ي ادشراالطااا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة اايدا عم ا  اة اا االةوااو اا ايمااب

:العالقة بين عمليات إدارة المعرفة وتنمية اإلبداع التنظيمي -7/3

يهتتم داا هح طتتةااإلحصتتم  اا لتتمصا مإل م تتاادتتااا  تتدا اا ةم تتتا  تت هاا  ةا تتاوااطيتتمر اهتت ااا  تترء
ا اهال كالهح ط اييااي ة ااا الشرتاالتطاادا عتم ا  اة اا االةوتااوت اا ليتي اا ه مة تاااحتةاا  ةا تاايهياعتاا

 Multipleاالتت اااا هيمعاتت باي هحقطتتكا  تت واهتتذاهالطتتكاأ تت يباهح طتتةااايحتت اةايااةه تتمطاا اهالتت  

Regression Analysisهحقتتكااتتاايتتيااي ة تتااهتت هاا الشرتتاواي  تت ااتتاالتتش الةيتتماداا لاتتيا اا  
ا(اطيضيا    7يا   ي اةرذ)وا STEPWISEا اههم عا

هي تتتت ادشرتتتتاالاعتتتتاااي  تتتتاا ا ا ا تتتتاا حصتتتتم عاالتتتتطاادا عتتتتم ا  اة اا االةوتتتتااوتتتت اا ليتتتتي ا -
تتتا%71هاا الشرتتتااهاةتتتةايأااهتتت واا ه مة تتتاااحتتتةاا  ةا تتتاايتتتتطااهياعتتتاااإللتتت اااا هيمعاتتت   االماتتتةاام)يوق 

ااةه مطاا اهال  (وايه هاا الشرتاااة عتاا حطتتاف اتمارا ااههاتمذاا ليتي اا ه مة تاااحتةاا  ةا تاا الا عتم ا
  اة اا االةواارا ا   اااار ة اه هاا ليي اد  اهياعاااإلل اااا هيمعا ب

ا تااعافتااأااهف تةاحتيا  اأاااامة اادا عم ا  اة اا االةوااوت اا ليتي اا ه مة تاااحتةاا  ةاا -
اإلل اااا هيمعا او اه هاا ليي ب االماةاا هح ط (ااااا ه مطااا    او ا ة ااهياعااام)يوق اا22%
 اعتتعادا عتتم ا  اة اا االةوا)ابتتمةفااا االةوتتاواهي طتت اا االةوتتاواهالطتتكاا االةوتتا(ااةه تتااح تتبا -

يتتطااهياعتاااإللتت اااا هيمعات اوتت ا ة تااأهاطه تمواههاهتتعا الشرتاالاعتاا ا ا ا تتاا حصتم عااوعاتمالطي تتما
ا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا اب

 (7جدول رقم)
نوع ودرجة العالقة بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي )مخرجات تحليل االنحدار واالرتباط 

 (Multiple Regression Analysisالمتعدد
ف  دىم اإلبداع  اىم يات المعرفة ا كثر تأثيرً 

 التنظيم 

معامل 

ا نحدار بيتا

معامتتتتتل 

ا رتباط

معامتتتتتتل 

التحديد

170417041742مشاركة المعرفة -

.17311700174 توليد المعرفة -

172117.11740 تطبيق المعرفة -

R17.1معامل ا رتباط ف  النموذج 

2R1740معامل التحديد ف  النموذج 

7.0.. المحاوبة  F   قيمة

3،2.0 جات الحريةدر

17111 ماتوم الد لة

  الختبار  اطبق   0.5.مستوى الداللة عندT. Test 

 Chen and)ههفتتتكاهتتت هاا يهط تتتاااتتتعايهتتتم دا التتتضاا  ةا تتتم اا  تتتم قاوااي تتتما ةا تتتاافتتتةااتتتايا

Huang,2009, Al-Hakim and Hassan,2012, Taleghani et al,2012, Kor,2013, 
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Meihami and Meihami,2014 ,Tan and Nasurdin,2011, Ozbag et al,2013, 

Zaied, et al,2012اا هت اهيصت  ا  ت اأاال تكاا االةوتاايابتمةفه مايا تهل اا ماطتد  ا  ت ااإللت ااا)
اا هيمعا ب

العالقة غير المباشرة بين استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وتنمية اإلبداع التنظيمي من  -7/4
 :عرفة كمتغير وسيطخالل عمليات إدارة الم

طيتتمر اهتت ااا  تترءايهتتم داا هح طتتةااإلحصتتم  اا لتتمصا مإل م تتااد تت اا  تتدا اا ةا تتعا  تت هاا  ةا تتاوا
يا اهال تتكالهح طتت ايتتيااي ة تتااا الشرتتاانطتتةاا ا مبتتة التتطااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااوتت اا ليتتي ا

م ا  اة اا االةوتتتاافاهاطتتتةاي تتتعاواهتتتذاا ه مة تتاااحتتتةاا  ةا تتتاايهياعتتتاااإللتتت اااا هيمعاتتت ااتتتاالتتتش ادا عتتت
ا اتت ديذاللةيتتمادا Amos18 م تتهل اذالةيتتمادااا Path Analysisا تتهل اذاأ تت يباهح طتتةاا ا تتمةا

 هحقتكااتاايتيااي ة تااهت هاا الشرتاباي  هأ ت ااتاا تشاااواSPSSا ةرااااإلحصم عاا  ال تيذااا هامدعتاا
ه تتمةاح تتاااام قتتااا ياتتي جواهتتذاا تتهل اذايصتتحااا الشرتتاانطتتةاا ا مبتتة اوتت اا ياتتي جوا االيتت اتلتتةاال
 ا  اافمي اارةاااااDFي ة م اا حة ااا2Xا ايداااااااله مةا ااإلحصم عاايه اا ي  االطاارعااا

(اهت  اد ت اأااا ياتي جاااتملكاهاماتما  لعميتتم وا4(هت  اد ت ارلتي اا ياتي جاي  تاا  اافميت اارتةااتا)3)
ا1913ياا اا تمي ارعاهتها Root Mean Square Error ofادبةا  ةااهي تاااةتتعاا لاتأاا هقة لت ا
  اا1914يا1913ا لعميم واياا اافمي اا قعاتاااحصتية التطااامأياارةا  ا   اد  اا ياي جاعاملكاهاما ا

طتتتهذاةوتتتضاا190  تتت اد تتت اأااا ياتتتي جاعاتتتملكال ة تتتاافلطتتتة العميتتتم اا الطيتتتاوا اتتتما  اارا  ارعاهتتتهادتتتاا
 Goodness-of Fit اا اام قتتتتتااوايادبتتتتتةا تتتتتي Approximation (RMSEA)ا ياتتتتتي ج

Index(GFI)يادبتتةاا اام قتتااا اقتتمةااواComparative Fit Index (CFI)وايادبتتةاا اام قتتاا
اوTucker-Lewis Index (TLI)ادبتتةاهتتيفةا تتيعلاواNormed Fit Index(NFI)ا االعتتمة ا

لكاأوضتةا  ياتي جا(ايهبطةاا قعاااا اةهفالاالطااه ااا ات ما  ت اهاتم1و0ههةايوارعذاه هاا ادبةا الطا)يا
واواا لتتتتةقاHair et al,2010)ااا1921ااتتتتعالعميتتتتم اا الطيتتتتاوايا اتتتت ماا اةتتتتم  ا  تتتت هاا ادبتتتتةا 

(باي تتتهذاا حفتتتذاد تتت ا تتتي  اا ياتتتي جااتتتااهتتتياوةاأوضتتتةارتتتعذاأل ةتتتةادتتت  ااتتتااا ادبتتتةا ا4103يتلتتتةياو
ضتتيا  تت ايا(اط4اإلحصتم عااا  تتم قااا هاالتتاايااطتتهذاا حفتتذاوتت اضتتيءاادبتةااالتتطااوقتتاوايا  تت ي اةرتتذا)

افاماعأه  

هي  ادشرااا مبة الطاااامة ااا تهةاهط عم ا  اة ا اتياة اا  بتة ااوت اا ليتي اا ه مة تاااحتةا -
 االماةاا ا مةاا االعمة (بام)ايوق اا1923ا  ةا اايدا عم ا  اة اا االةواوايأااه هاا الشرااهاةةاحيا  ا
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 (8جدول رقم)
موارد البشرية وتنمية اإلبداع  التنظيمي من خالل عمليات إدارة المعرفة العالقة غير المباشرة بين استراتيجيات إدارة ال

 (Path Analysisكمتغير وسيط)مخرجات تحليل المسار

المســـــــــــــــــــــــار

العالقة 

المباشر

ة

العالقة 

غير 

المباشرة

اإلجمال

ي

معامللللللل 

التحديد
جودة النموذج

DF= 2.422X/ 17.0 1703 --- 1703 ىم يات المعرفة     استراتيجية الموارد البشرية        1

GFI= 0.931

 RMSEA= 0.071

CFI= 0.967

NFI= 0.946

TLI= 0.957

 --- 17.0 --- 17.0 اإلبداع التنظيم                ىم يات المعرفة 2

استراتيجية الموارد البشرية            ىم يات المعرفة 3

 17.317.11701--- بداع التنظيم اإل

ا( 4ا بفةااآله ا  ا مةا ايا يهم داا ابمةا  ط ماو اا   ي اةرذ)اAmosفاماعالةضالةيمادا

- ألةرتتتمذاد تتت اا ا تتتمةا اهاةتتتةاا هتتتأةطةا اا االعمة تتتااا ا مبتتتة والطياتتتمااألةرتتتمذاوتتتيقايتتتصاا تتتذا
ا ةاهاةةالاأاا قعملا اهاطةاهاةةااالماةاا هح ط واياألةرمذا الةاا  يا

ا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتاااا االةوتتااوتت هي تت ادشرتتااا مبتتة التتطاااامة تتاادا عتتم ا  اة ا -
 االماةاا ا مةاا االعمة (باميوق ا)ا1942يهياعاااإلل اااا هيمعا وايأااه هاا الشرااهاةةاحيا  ا

وت اا ليتي اا ه مة تاااهي  ادشراانطةاا مبة الطاااامة ااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة ا -
احةاا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا اااالش ادا عم ا  اة اا االةواافاهاطةاي عاايأااه هاا الشرتاا

 االماتةاا ا تمةاا االعتمة (وايهت ااعاليت اأاادا عتم اأ اة اا االةوتااه التبا يةاام)يوق تا1943هاةةاحيا  ا
ة اايهياعاااإلل اااا هيمعا با ي عااو اا الشراالطااا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  ب

ا ليتتتتتتي اا ه مة تتتتتتااعف تتتتتتةاحتتتتتتيا  ااا  بتتتتتتة ااوتتتتتت ا تتتتتتمةااامة تتتتتتااا تتتتتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتتتتياة ا -
 االماةاا هح ط (ااااا ه مطااا    او ادا عم ا  اة اا االةوااو اه هاا ليي بام)يوق ا44%
ا  اة تتااعف تتةاا تتاااحتتةا تتمةااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااوتت اا ليتتي اا ه مةاا -

لتش ادا عتم ااتااا ه تمطااا   ت اوت اهياعتاااإللت اااا هيمعات ااتااا االماةاا هح طت (اميوق ا)ا%41حيا  ا
ا    اة اا االةواافاهاطةاي عاب

 1.112 

استراتيجية

الموارد البشرية

اإلبداع التنظيمي

عمليات 

1.21 المعرفة 

 1.52-

1.11

1.11
1.13

1.11

 (1شكل رقم )
معرفة كمتغير من خالل عمليات ال اإلبداع التنظيمي وتنميةلموارد البشرية استراتيجيات انموذج يوضح العالقة بين 

 وسيط
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يه  ةااإلبمة اهيتماأيتهلاااي تهاععاأااي ترذا االييعتااه ت اا االتماش احهت ايهأ ت ااتاا تي  اهياوتكا
يا ادبتتتةا ااا(اهدفتتت اأاا تتتي  اا ياتتتي جاا اقهتتتةوادم عتتتاا تتت  ا4رتتتذ)ا ياتتتي جاا   تتت واوم يهتتتم داوتتت اا  تتت ي اةا

(ايهتتيااقتتمةبا  تت ارعاتتااGFI=ا19230ا 1921 م حتت ي اا اقلي تتاواحطتتتال تتلاادبتتةا تتي  اا اام قتتا)
ا19247ا1921ا ياحتتتت اا صتتتتحعي)اا اشءاتتتتااا هماتتتتا(وايتتتتتيفلاا  تتتتعمقال تتتتلاادبتتتتةاا ااتتتتملكاا اقتتتتمةا)ا

=CFI1921 صتتتحعيوايت تتتلاادبتتتةاا اام قتتتااا االعتتتتمة ا)(ايهتتتيااقتتتمةبا  تتت ارعاتتتااا ياحتتتت ااا19224ا
NFI=(ايهيااقمةبا   ارعاااا ياح اا صحعي)اا اشءاااا هماتا(وايت تلاا  ت ةاا هةتعالت ا اهي تااا لاتأا

يه ارة  اااااا صفةاأ اا اياءاااا  ط  بايتيمء اد عاواي هاععاا=19019170(RMSEAا هقة با)ا
 الشرتتاال ة تتاادم عتتاايعافتتاااادهاتتم اد عتتاوايههفتتكاهتت هاا يهط تتاااتتعاا قتتي ا ااا ياتتي جاا اقهتتةواعف تتةاا

 Chen and Huang,2009،Tan and) يهتتتتم دا التتتتضاا  ةا تتتتم ااي تتتتما ةا تتتتاافتتتتةااتتتتا

Nasurdin,2011 ،Ozbag et al,2013 )ا هتت اأ تت  اي تتي ادشرتتاانطتتةاا مبتتة التتطااا تتهةاهط عم ا
ايماااااالش ادا عم ا  اة اا االةواافاهاطةاي عاب  اة اا اياة اا  بة اايهياعاااإلل اااا هيمعا ا م 

:نتائج البحث -8
ا ايدتتاااتتااا يهتتم دواا هتت اه تتهحكاا  ةا تتاايااههاتتمذااتتاا ميتتبااإل اة اوتت ااا  محتتتا  تت هيصتتةا

اعأه  اوعاما ليي اا ه مة ااا عايعاوايهه لصاأهذاه هاا يهم دا

 اا اتتياة اا  بتتة ااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاهي تت ادشرتتاااالييعتتاالتتطاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اةاا-4/0
ا  ةا اايهياعاااإللت اااا هيمعات وايههاةتةاأهتذاا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اااأل ةتةارت ة اد ت ا
هف تتتطةاا ه تتتمطااوتتت اهياعتتتاااإللتتت اااا هيمعاتتت ااةه تتتااح تتتبا ة تتتااأهاطه تتتماوتتت اا تتتهةاهط عااا هتتت ة با

فموتتت وايا تتهةاهط عااهلاتتعااا اتتياة اا  بتتة اوايا تتهةاهط عاايا هاتتي ةوايا تتهةاهط عااا هاليعضتتم ايا ا
هقطتتتعذاأ اءاا اتتتياة اا  بتتتة ابايهتتت ااعاليتتت واأااا ليتتتي اا ه مة تتتاااحتتتةاا  ةا تتتااعافي تتتماهياعتتتاااإللتتت ااا
ا هيمعا اااالش اااههامذالهصاعذاا يمم فا بفةاطي  ذااعاا هي  م ااا هةاهط عاا  لي ااعا

دام ااةطة ااههامذاا الما طااه تمد هذاد ت اا بتاليةا تم ياياا بلصت وااألل او اااده مةاهيوطةاأا
يأااعقتتيذاا ليتت الهح طتتةالط هتتهاا  ال عتتاايا لمة عتتاا هح طتت اا االتتةيضااتتااا اتتياة اا  بتتة ااا ال دتتاا
ياقمةيه مااعااحهعم مههااا تهةاهط عاوايهصتاعذايهيفطت اا تهةاهط عااهاليعضتم ايافموتت اهي ت ذااتعا

و تتعاا  ليتتت ايهالاتتةاد تتت ا تت باا  فتتتمءا ايا قتت ةا ااإلل ادعتتتاايا احمومتتااد تتتط ذااا تتهةاهط عااا هيم
وايهصتتتاعذايهيفطتتت اا تتتهةاهط عااهتتت ة با هياعتتتااااله مة تتتايهبتتت عال ذايهحفطتتترهذاد تتت اهقتتت عذااألوفتتتمةا

ا تتمةا اا التتما طاااإلل ادعتتابايوتت اضتتيءااتتما تتلكواو يتتهلاعافتتاا دتتذايهالر تترارتت ة اا ليتتي اا ه مة تتاا
عتتاااإللتت اااا هيمعاتت واياله تتمةايل تتكالتت ام ا  طتت  وايهح تتطااا لتت ام اا قم اتتااا عايعتتااد تت اهيا

يهاتتي ةاا الا عتتم اا اصتتةوعاواي  تت ااتتاالتتش ااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اوايتيتتمءا
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يهياعتتاافتتةاديصتتةااتتااديمصتتةاا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اا ا اا الشرتتاا فتتةاديصتتةااتتاا
ايمعا باديمصةااإلل اااا ه

هي تت ادشرتتاااالييعتتاالتتطاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا-4/4
ا  ةا تتتاايدا عتتتم ا  اة اا االةوتتتاايهتتت هاا الشرتتتاااة عتتتاوافاتتتماأاا اعتتتعاا تتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة ا

اهط عااهقطتتعذاأ اءاا  بتتة ااهف تتةاا ه تتمطااوتت ادا عتتم اا االةوتتاااةه تتااح تتبا ة تتااأهاطه تتماوتت اا تتهةا
يا تتهةاهط عااا هتت ة بايا هاتتي ةوايا تتهةاهط عااا هاليعضتتم ايا افموتتت وايا تتهةاهط عااواا اتتياة اا  بتتة ا

هلاتتتعااا اتتتياة اا  بتتتة اوايا تتتهةاهط عااا هيمطتتتفبايهتتت ااعاليتتت اأااا ليتتتي اا ه مة تتتاااحتتتةاا  ةا تتتاا
لاتتاا  هالماتتةااتتعاا ف تتي اعافي تتمال تتكاا االةوتتاايابتتمةفه مايهالعق تتموااتتاالتتش اااههاتتمذاليضتتعا

وتت اا ليتت اياحهعم مهتتهاا ا تتهقل عاااي تتموااما اهيرالتتاالتتطااا االتتمةفايا للتتةا ايا ا تتمةا اا اهتتيوة احم ع تت
يهصاعذايهيفط اا هةاهط عااهيمطتفاه تياااي ت ااااتعاا هي  تم ااا تهةاهط عاا  ليت ايهالاتةاد ت ا

  التت يةهما   تتبااالتتمةفا  طتت  ا تت بايا تتهقامباا  فتتمءا ايا قتت ةا اا ال دتتاايا اهاطتتر ايا تت  اهتتدا
  لي ايعفياا  ط ذاا ق ة اد  اابمةفاايهالطكاا االةواا  ةداايففمء وايهصاعذايهيفط اا هةاهط عاا
هتت ة باه تتتياااهياوقتتتاااتتتعاا هي  تتتم ااا تتتهةاهط عاا  ليتتت ايهالاتتتةاد تتت ا   تتتمباا اتتتيمفطاااالتتتمةفا

افا(افي تط اا يقتةاا االتمةفواا الاةااتعابتلصااته)الةااداا ه ا  ايللةا ايا مةا ا  ط  ايهيوطة
يهبتت ععاا اتتيمفطااا  تت  اد تت ااا تتهفم  ااتتااللتتة اراش  تتذاا قتت اا وايهصتتاعذايهيفطتت اا تتهةاهط عاا
هاليعضتتم ايافموتتت اه تتياااي تت ااااتتعاا هي  تتم ااا تتهةاهط عاا  ليتت وايهالاتتةاد تت اهقتت عذاحتتياورا

العق تمايهبت عال ذاد ت ا ايه ام عااياالييعاا هب ععاا ايمفطااد  اا ه تمبااالتمةفايللتةا ا  طت
ه تتم  اللتتةاه ذاياالتتمةو ذااتتعااآللتتة اا التتةاا ليتت وايهصتتاعذايهيفطتت اا تتهةاهط عااهقطتتعذاأ اءاه تتياا
ابتهقاااتااا لاتااياألهتت افااا تهةاهط عاا  ليت اي تهذاةتتتااهقطتعذاأ اءاا اتيمفطاا ات ماا تتمهاه ذا

كاو يهلاعافتاا دتذايهالر تراا االةوعااااال كايه م  اا االةواايهقم ا مايهالعق مبايو اضيءااما ل
رتتت ة اا ليتتتي اا ه مة تتتااا عايعتتتااد تتت ا  اة اا االةوتتتاواي  تتت ااتتتاالتتتش اااههاتتتمذا تتتم اياة اا  بتتتة اوا
 مده مةهماا اي  ااأل م  ا  االةواايا  رءااأل م ت اا ت  اهيهقتةادلتةهاا ايماتاااتااا االةوتااا فة عتاا

اإل اة ااا تهةاهط عاا  اتياة اا  بتة اا   اا االةوااا هيمعاعاوايتيمءايهياعاافتةاديصتةااتااديمصتةا
ا ا اا الشراا فةاديصةااااديمصةادا عم ا  اة اا االةوابا

دشراااالييعاالتطاادا عتم ا  اة اا االةوتااوت اا ليتي اا ه مة تاااحتةاا  ةا تاايهياعتاااإللت ااااهي  ا-4/3
 اهياعتتتاااإللتتت اااا هيمعاتتت وافاتتتماأاا اعتتتعادا عتتتم ا  اة اا االةوتتتااههاهتتتعا قتتت ة اهف تتتطة اا  ه تتتمطااوتتت

ا هيمعا بايه ااعالي واأااا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا ااعافي ماهياعاااإلل اااا هيمعا واااالش ا
ااههامذال ت بايا تهقامباا  فتمءا اا اهاطتر ايا ال دتاايا احمومتااد ط تموايهبت ععاأ ت يباا الاتةا

ا الصتتتفاا تتت هي واي دتتتذااا  اتتتمد ا هي طتتت ااألوفتتتمةاا   طتتت  وايهيمتتتعذاا يتتت يا ايا حتتتياةا اي   تتتم 
يهب ععااإلل ااايااله مةواياا هفم  اااااقهةحتم ايبتفمي اا الاتشءا ل تكااالةوتاا  طت  اه تهل ذا
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وتتت اهاتتتي ةاا الا عتتتم اا اصتتتةو ايا لتتت ام وايا هالتتتةفاد تتت اا ه تتتمةباا يم حتتتاا  ليتتتي اا ايمو تتتاا
طي   تتتتماا ليتتتت وايهالعق تتتتموايا تتتتهل اذاا االةوتتتتااا   طتتتت  اوتتتت ا ط تتتتم اح تتتتي اايم تتتت اا  ابتتتتم ةاا هتتتت ا

يهح تتطاا تتي  اا لتت ام اا اصتتةوعاايل تتكالتت ام ا  طتت  وايفتت   اا تتهل اذاا االةوتتااا   طتت  اوتت ا
اا هاش اا فةصايايا  ااا هح عم واياله مةاأ م طبا  ط  او ااي مراا الاةاا اصةو ب

 ليتتتي اهي تتت ادشرتتتاااالييعتتتاانطتتتةاا مبتتتة التتتطااهالطتتتكااإل اة ااا تتتهةاهط عاا  اتتتياة اا  بتتتة ااوتتت ااا-4/2
ااالش ادا عم ا  اة اا االةواافاهاطتةاي تعابايهت ااعاليت واااإلل ااايهياعاا ه مة اااحةاا  ةا اا

أيتتهلاعافتتاا دتتذايهالر تترارتت ة اا ليتتي اا ه مة تتااا عايعتتااد تت اهقتت عذال امهتتهااصتتةوعاال تتي  ادم عتتاوا
ي  ت ااتاااياله مةايل كالت ام ا  طت  وايهح تطااا لت ام اا قم اتاوايهاتي ةاا الا عتم اا اصتةوعا

أل م ت ا  االةوتاواو تذاااصت ةااإللت ااايااله تمةايا اي ت االيصتف ملش اااههامذا تم اياة اا  بتة اا
حطتتا ااا؛  ي تموايا ياتياا هيمو ت ا  ليت امأ م ع ااارياذاا اي ي ا انطةاا ا اي اواا ه اهال ااص ة ا

اصت ةااألهتتذا  اطتتر ااتماهق اتتهاا ليتي ااتتاالتت ام ا تعلاهتتيا اهتهااصتت ةاا اطتتر اا هيمو تعاواي  تتااا 
ا هيمو عااهياا للةا اأياا االةوااا ه اههيوةا  ليت ايعصتالباد ت اا ايمو تطااهق طت همواوم االةوتاااتما

عافااا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة ااأااه دذااياااةذه ا االلةا ايا مةا اايمف اا لي وا
ا ليتي اا ه مة تاا  ت اليتمءايهياعتاااهحهتمجا  اة اياتااةتذاإلل اااا هيمعا ااااايميةا  اة اا االةوتاوا

فةاديصةااااديمصةاا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة اوايتيمءايهياعاافتةاديصتةااتااديمصتةا
دا عتتتم ا  اة اا االةوتتتاااالتتتموا تتت دذارتتت ةه ماد تتت اهياعتتتاااإللتتت اااا هيمعاتتت اياتتتااةتتتذاهحقطتتتكاا هفتتتيقا

اا هيمو  ب

:توصيات البحث -9
  ط تتمااتتاالتتش ااإل م تتااد تت اأ تت  ااا  حتتتايهحقطتتكاأه اوتتهوااوتت اضتتيءاا يهتتم داا هتت اهتتذاا هيصتتة

أافااا هيصةا   اا ايداااااا هيصعم اا ه اعافااأااه ت ذاوت اهالر ترارت ة اا ليتي اا ه مة تاا تم عااا
ا  بتتة اايدا عتتم اا  اة اا اتتياة د تت اهياعتتاااإللتت اااا هيمعاتت وااتتاالتتش اا هالطتتكاا فالتتم اا تتهةاهط عم ا

اعأه  ا  اة اا االةواوافام

ااا هةاهط ع ماياص ة ااأ م ع ماا- أااهال ايه ة ا  اة اا ليي اا ه مة ااأهاعااا اياة اا  بة اا مده مةهمااية  
 هحقطكاا اطر اا هيمو عاواوم اياة اا  بة ااو افموااا ا هيعم ااإل اة ااهتذااصت ةااألوفتمةاياإللت ااا

يماتاا  ت ارت ةا اهيمو تعاوافاتماأااا اتياة ايااله مةاياأل ا اا ة ع ااو اهحي ةاا هحت عم اوت اأ اا
ا  بتة ااهاه ت اا ا تمةا ايا االةوتااا هت اهاةتةااصت ة ااأ م تع ما ل تكاا قعاتاايهقت عذاا  ت عايا لت ام ا

ا   ط  اا ه اهاطراا ايمااايهحقكا  مااطر اهيمو عاب
ففتتةوا م بتتفةاا تت  اا  ليتت ااا تتهةاهط  د تت ا  اة اا ليتتي اا ه مة تتااا عايعتتااأااه تتهذا الا عتتااا هلاتتعاا -

عضااار ة اه هاا ليي اد  اهلي اا هي  م ااا هةاهط عااإل اة اا اياة اا  بة اب
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 دم  اا يمةاو اا  عفةاا هيمعات اإل اة اا اتياة اا  بتة اايأااعفتياا  تماا ايرتعاا ايم تبا حطتتاه تياا -
بب  خببيا هاي ةاااااإل اة اا ال عما م لي ابأي مابأااا يمم فااأللةموااةةاا ه ي كاا رء ا

  ليتتت اففتتتتةواي التتتتةاا اياضتتتتععاااا تتتتهةاهط  أااهبتتتمة ا  اة اا اتتتتياة اا  بتتتتة ااوتتت ادا عتتتتااا هلاتتتتعاا -
ا اهال قاا م اياة اا  بة ااضاااا لااااا هةاهط عاا  لي ب

ا يمتتةا  تت اا تتمذا  اة اا اتتياة اا  بتتة اا مده مةهتتمادا عتتاااه ما تتااياهةا اتتااي ع تت ا  تتةاءا اا تتهق اا -
فص ااا ص ابياي

أااهالاتةا  اة اا ليتتي اا ه مة تتااد تت ال تتكاحم تتاااتااا هالتتميااا فالتتم التتطاا  اة اا اتتياة اا  بتتة اايأر تتمذا -
ا لي اييح اههااإل اة اااأللةمب

ااههامذاا    اااارلةا  اة اا ليي اا ه مة تاا م االةوتاايدا عمه تماياا اةه تمافيي تماأصت ح اا طتيذاةألا -
  اطتر اا هيمو تعااوت امتةاامأ م تع ااااأل م  ا اياة هتماا ام عتاايا فيعتااياصت ة ااا ام اا حقعق ايا اي ع

ا هح عم ايا هاطةا اا ا هاة او الط اااألدام با
أااهالاتتتةا  اة اا ليتتتي اا ه مة تتتااد تتت ا ط تتتم الط تتتتااداتتتةاه تتتي هماا ةقتتتاايااحهتتتةاذاا اه تتتم  ايا  تتتت ي ا -

 ا هيعم ااإل اة اافمواباأللشر ايا الشرم اا هفمد عاالطااا الما طااو اا
أااهالاتتةا  اة اا ليتتي اا ه مة تتااد تتت اهتتيوطةاا ليعتتااا هحهعتتاا ه يي ي عتتتماا اال ياتتم ااتتاابتت فااايهةيتتت ا -

يرياد العميم ايتةاادايأ  ر ا   هةييعااح طةاا  دذادا عاال كاا االةواايابمةفه مايا هل ا ماو ا
ا لي ب

اتتتااا  عفتتتةاا هيمعاتتت اا  ةاتتت ااهالتتت  اا ا تتتهيعم ا  تتت ااأااهالاتتتةا  اة اا ليتتتي اا ه مة تتتااد تتت اا هحتتتي  -
ا  عفةاا هيمعا ااألوقت وايا هحتي ااتااا تيمذاا اةفر تااا هت اهالهات اد ت ااحه تمةاا االةوتاايهةفطرهتما
و اا هيماهيمعذاياح ا   اا يمذاا شاةفر ااا ه اه هي ا   اه وكايايهبمةاا االةوااو اا لي اففةا

اااياااا هيمعذاا قتم ذاد ت اا الاتةاا فتة  ا  ت اياتااا الاتةااحي  ط م هموايا هيهبمة اا  اععاو ا
بما  امد اااالش اوةقاا الاةاا ا اة ا اهع ا

هاططتتتةاا تتتا ا  اة اا هتتت ة باوتتت اا ليتتت ا  تتت ا  اة ااأي)ا هيمعاتتت ا ط تتتم ا  اة ااهلصصتتتااوتتت اا  عفتتتةا -
فموتااأبتفم اا ت دذاا اتم  اا االةوا(اه هذا قعتم  اا االةوتاايهيفطت ادا عمه تماا اله فتاايرعم ت مايهتيوطةا

يا االيي ا   هااإل اة ا ههافاااااا قعمذا م  يةاا ايمطال ماد  اا ي هااأل اةواياتاا  ت اا هلاتعاا
ييضعااا هةاهط عم ايارهةاواا  عم م اا هت اهت دذادا عتم اصتيمدااا االةوتاايا ه تمل مايهاي ةهتما

االةوتاايرعتملايهم   تمايا فيا ت اا يم اتاايهير ال مايا هبمة ال ما الةاا لي وا مإلضمواا   اهالطكاا 
دي مايهالاعا ما الةاا لي 

وتتت اهصتتتاعذايهيفطتتت اا تتتهةاهط عااهصتتتاعذايهح طتتتةاا يمتتتم فا حطتتتتاه تتتياااي تتت اااااالم  تتتااا قصتتتية -
ا هيمو تعاايهالاتةاد ت اهتيوطةاا اال ياتم اا  موعتااايا تهةاهط طههياهياوقاااعاا هةاهط عااا لي اا المااا
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م ايا ت ي عم اا يمتم فايا ا تمةا ايا االتمةفايا قت ةا اا هت اعحهتمجا  ط تماحي االعالااا مذاييا  
األوةا األ اءاه  اا يمم ف

و اهصاعذايهيفط اا هةاهط عااهلاعااا اياة اا  بة اا حطتاه ياااي ت اااياهياوقتااا قصيةاااالم  ا -
 ضايا ال تتراوتت اا هيمو تتعاوايهالاتتةاد تت ا م تتمةاا فتتمايا تتهةاهط طههاتتعااا تتهةاهط عااا الماتتاا  ليتت ا

يا ت لي اوت اابتمة عااأدام تها ق ةا ايا ا مةا ايا االمةفاا ه ار اههعياا فةصاأامذاا ليت ا هي تععا
ب  ط  اأياهق عصايبمامهه

و اهصاعذايهيفط اا هةاهط عااهيمطفاا اياة اا  بة اا حطتاه ياااي ت اااياهياوقتااااالم  ااا قصية -
ا هيمو تتتتعاوايهالاتتتةاد تتتت ا تتت بايا تتتتهقامباا  فتتتتمءا اايا تتتهةاهط طههاتتتعاا تتتتهةاهط عااا ليتتت اا الماتتتتاا

يا قتتتت ةا ااإلل ادعتتتتااا اهاطتتتتر ايا قتتتتم ة اد تتتت اهي طتتتت اا االةوتتتتاايابتتتتمةفه مايهالعق تتتتماياتتتتااةتتتتذاهةلطتتتت ا
ا   اةا اا احية اايهحقطكاا اطر اا هيمو عاا

اي ت اااو اهصاعذايهيفطت اا تهةاهط عااهت ة بايهاتي ةاا اتياة اا  بتة اا حطتتاه تيااااالم  ااا قصية -
ا هيمو تتعاوايهالاتتةاد تت اهتتيوطةالتتةااداهتت ة باايا تتهةاهط طههياهياوقتتاااتتعااا تتهةاهط عااا الماتتاا  ليتت ا

ا ه تمباا االتمةفاا   طت  وايتتةااداهت ة با ر تتم  اففتمء ااهصتم اا اتيمفطاايه تم   ذاا االةوتاوافاتتما
 مةا احةاا ابفش ط باأااهةفرالةااداا ه ة باد  اا مةا اا قعم  اياا اة اا هاططةاياإلل ااايا

و اهصاعذايهيفط اا هةاهط عااا هاليعضم ايا افموتت ا حطتتاه تياااي ت اااياهياوقتااااالم  ااا قصية -
ا هيمو تتتعاوايهالاتتتةاد تتت اهقتتت عذاحتتتياوراام عتتتااياالييعتتتااايا تتتهةاهط طههاتتتعاا تتتهةاهط عااا ليتتت اا الماتتتاا

ه ذايا ه تتمبااالتتمةفا هبتت ععاأصتتحمبااألوفتتمةااإلل ادعتتاايهبتت ععاا اتتيمفطااد تت اهاتتي ةاا تتمةا
يللةا ا  ط  ايهق عذاحياورا هب ععاا ايمفطااد  اه تم  ااالتةوه ذايللتةاه ذااتعااآللتة اايهالتررا

األ اءايا هالمياايا الاةاا  امد 
وتت اهصتتاعذايهيفطتت اا تتهةاهط عااهقطتتعذاأ اءاا اتتياة اا  بتتة اا حطتتتاه تتيااابتتهقاااتتاااالم  تتااا قصتتيةا -

يةتا تمالهح طت ااتماهت اا االةوتااا هت ا  ل تماا فتة ا  ليت وايفطتفالاااا لي ايأه اوهااا هةاهط عاوا
عالكاا فة اي  م  ااالةوهها ا مد  ااآللة اوايهةاعايةاا فتة ااالةوهتهايا مةهتها فمد عتاوافتةا  ت ا

اعحفرال كاا االةواايابمةفه مايهالعق م
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 المراجــــــع
 :: المراجع العربيةأوال  
ا ه تتتتي ك اأ تتتتم طباا قعتتتتملايا هح طتتتتةاياله تتتتمةاا فتتتتةيضواا تتتت اةا(وا حتتتتيتا4104دلتتتت ا ةحااوا)  ة تتتتلواةملتتتت ا ب0

اا  ماالعاوااإل في ة ااا
(واهقطعذاوةصاهالطكاا لةا  اة اا االةواافاةه را هت دعذاا قت ة اا هيمو تعاا4103  امدطةوادامةاوهح ااي  و) ب4

 عتتااا ه تتمة اوتتةاا   ماالتتم اا اصتتة ا ا ةا تتاااقمةيتتاالتتطااا  ماالتتم اا حفياعتتاواة تتم اا فهتتيةاهانطتتةاايبتتية واف
اا  م ا وا ماالااا اييوعا

(واا ه ة باي يةهاو ار م  اا ق ة اا هيمو عاا  ماا بةفم اا الماتااوت اراتمااا هتماطا ا4101لةفم واحعماااحا و) ب3
 ةا تتاااقمةيتتاالتتطاابتتةفم اا هتتماطااا الماتتاايا لمصتتااوتت اا  تتمحةاا  تتية واة تتم ااام  تتهطةانطتتةاايبتتية واف عتتاا

ااارهصم وا ماالااهبة ا
(وا  طتتتتةاا الهتتتت  طااوتتتت اا تتتتهل اذاا هح طتتتتةااإلحصتتتتم  وا4103د تتتتملوايا االتتتتشادمطتتتت واي تتتت عامااأاتتتتةوا)اا لتتتتةقو ب2

اوا ةةاءا  يبةايا هير عوااألة ا(Amos) م هل اذالةيمادااايل
(وايارتعاهياوتكاهلاتعااا اتياة اا  بتة اايا هلاتعااا تتهةاهط  ا4112 تيا وابتير ايتم  وايوياتاوا تحةااحات و) ب3

 ا مهاااا الماااو ااألة اايأةةا   اد  اأ ا  م ا ةا اااط ايعاااااي  تاايمتةاا ات طة اواا  تااو اا بةفم اا
ا(74اإل اة اياارهصم واا ال  )

(وارعملااةةاأ ةا ا  اة اا االةوااو اهيمعف ما  ماا ايماتم ااألة يعتا ا ةا تاا4113ح مر واهطةذاد  ا لةاهعذو) ب4
صا مه تتتمهاليتتتماأياتتتي جا هيمطتتتفا  اة اا االةوتتتاواة تتتم اا فهتتتيةاهانطتتتةاهح ط عتتاااقمةيتتتاالتتتطااا قاتتتمدطااا التتتمذايا لتتتم

اايبية واف عااا  ةا م ااإل اة اايا ام عااا ال عموا ماالاادامااا الةتعاا   ةا م اا ال عم
(وا يةاا هةاهط عاا  اة اا اياة اا  بة ااو اهح طاااأل اءاا هيمعا  ا ةا اااط ايعتاوا4114حما وا الط ابال ماو) ب7

ا(70(واا ال  )24  ااياإل اة ايا هماطاواف عااا ه مة وا ماالااا قمهة واا  يا)ا  ااا احم
(واا هةاهط عااا ه ة بايأةةهماد  اا   اةا اا   يفعاا  الما طااو اا اصتمةفا4104ا رهةاي وادل حالااداعاو) ب4

ا(2ا ال  )ا(و4ا ه مة ااا  الي عاواا ا  اااألة يعااو ا  اة ااألدام واا  ماالاااألة يعاواا ا   )
(وااها  تتم اا الا عتتاااإلل ادعتتاالتت  اة اا اتتياة اا  بتتة ا ا ةا تتاااط ايعتتااد تت ااتت طة ا4104ا ردلتت وااحاتت اداتتةو) ب2

ايماتتتم ااألداتتتم اا صتتتاطة ايا اهي تتتاااوتتت ااألة اواا ا  تتتاااألة يعتتتااوتتت ا  اة ااألداتتتم واا  ماالتتتاااألة يعتتتتاوا
ا(ا4(واا ال  )4ا ا   )

ةاهط عم اا ة م  اي يةهتماوت اهحقطتكاا اطتر اا هيمو تعاايهح تطاااأل اءا بتةفم ا(واا ه4113ا  فمةياوا ش ال فو) ب01
ااهصما او ااألة اواة م اا فهيةاهانطةاايبية واف عااا  ةا م ااإل اة اايا ام عااا ال عموا ماالاادامااا الةتعاا

ا   ةا م اا ال عم
  اة اا اتتتياة اا  بتتتة ااوتتت ااإللتتتت ااا(واأةتتتةايمتتتم فا4101ا صتتتةاطة واأ تتتهذادل ا ا طتتت وايا اة تتتبواةي تتت  ال تتتفو) ب00

ا هيمعا افاتماطةاهتماا التما يااوت ابتةفااااهصتما ااألة يعتا ا ةا تااحم تاواا ا  تاااألة يعتااوت ا  اة ااألداتم وا
ا(2(واا ال  )4ا  ماالاااألة يعاواا ا   )

ة تم ااايتي ااألة يعتاو(وايارعاا هةاهط عاا  اة اا اتياة اا  بتة ااوت اراتمااا ل4113دلط ا واب مااحا ا لةاهعذوا) ب04
اام  هطةانطةاايبية واف عاااارهصم ايا ال يذااإل اة اوا ماالااا طةاي 
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(وا يةااتت لةا  اة ااالةوتتااا الاطتتةاوتت اهحقطتتكاا اطتتر اا هيمو تتعا ا تتم هالطكاد تت ا4114ا الة قتت وا  تتعذارم تت ادلتت  و) ب03
االاادطاابالا ليي اا ه مة ااو اا عااواة م اا فهيةاهانطةاايبيةهواف عااا ه مة وا ما

(واأةتتتةااامة تتتم ا  اة اا اتتتياة اا  بتتتة ااد تتت اهال تتتذايياتتتيا4103وياتتتاوا تتتحةااحاتتت وايا قاتتتبوااحتتت اا تتت طاو) ب02
ا(0(واا ال  )03ا الما طااو اا اصمةفاا ه مة اااألة يعاواا ا  اااألة يعاا  ال يذاا هالعقعاواا ا   )

يهأةطةهتتماد تت ااأل اءاا اصتتةو  ا ةا تتااا(وا ةا تتااهح ط عتتااآل عتتم اا حيفاتتا4101ا قةبتت وادلتت حاد تت اأحاتت و) ب03
اهالعقعااد  ارامااا ليي اا عايعاواة م اا فهيةاهانطةاايبيةهواف عااا ه مة وا ماالااح ياا

(وااه مهتتم اا اتت طة ااوتت ااةا تتراا تتيراةا ااألة يعتتاا تت يةا  اة اا االةوتتااوتت ااأل اءا4112ا االتتمي واأعاتتاادتتي  و) ب04
ا(3(واا ال  )3يعااو ا  اة ااألدام واا  ماالاااألة يعاواا ا   )ا يمعف  ا ةا اااط ايعاواا ا  اااألة 

ا(214(وايا ال  )212(واا ال  )4102ا  اااهحم اا اصمةفاا الةتعاوا) ب07
ا4103وا4104وا4100وا4101وا4112و4114واا لي اا اةفر اا عاي واا هقة ةاا  يي ا ب04
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درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في جــــامعــة إب 
من وجهة نظر العاملين فيها 

د . نبيل أحمد محمد العفيري
 نائب العميد للشؤون األكاديمية

 اليمن - كلية التربية، جامعة إب
d.nabeelofiry@gmail.comعنوان المراسلة: 

ملخص:ال
      جة        ج     ر  ج              االس   ت اتيج تطبي   ل التطط       د ج    دف البح   ل  ل   ة          ه   

ا، ت  ا 121البح  ل    ر   ت عي    ،  اس  تطدا البح  ل ال     ف ال م  ي  ال س  ح ،  ت     ال   ة نير  ي   ة (     د،
عت   د البح  ل عن  ة االس  تبة   م  اداي لج   ا الب ة   ةت  ال  ن    ةت ب   د ا بط يق    عا   اط   طبق    ،    هااطت   ة  

. لتحني   الب ة  ةت  ال  ن   ةت SPSSاإلحم ةط  الب   ة ف  البةح للتا  د   ر م د  ة  تبةت  ة،  دس تطدا ا
 :طنص البحل  لة عدد  ر ال تةطف ده  ة د   

در التطط        االس     ت اتيج          جة          ج  طب     ل بد ج        ت س     ط  عن     ة  س     ت    ج        ا داي  -3
ط     االس   ت اتيج ،  ت     ير االس   ت اتيج     ج   ةالت  التطط      لنتطط      االس   ت اتيج ،  التحني     البي

 م ةغت ة،  ت ييذ الطط  االست اتيج  (، بي  ة  طبل بد ج  ض   ي       ج ةا  ال  ةب    تقي  ا ت يي ذ 
 الطط  االست اتيج  (.

( ب  ير اس  تجةبةت د    اد عي     =.0.0ال ت ج  د      ت ذات دالل     حمةطي     ع   د  ست      الدالل        -2
 ج    ا  عن ة  س ت    ج    ا داي لتطط    االس ت اتيج      جة       جاتطبي  ل ح  ا د ج   البح ل 

 ال جةالت ت  ى  ل تيي    ال  م ى ال    ي ،  س   ات الطب  ي(، بي   ة ت ج د     ت عن ة  س ت    ج ةا
 (.ت  ير االست اتيج    م ةغت ة)

  ( ب   ير اس   تجةبةت د     اد عي    =.0.0ت ج   د       ت ذات دالل      حمةطي      ع    د  ست       الدالل         -1
 ج    ا  عن ة  س ت    ج    ا داي التطط    االس ت اتيج      جة       جتطبي  ل ح  ا د ج   البح ل 

التطط    لنتطط    ) ال جةالت ت ى  ل تيي     ع الق ةدي(، بي  ة ال ت ج د     ت عن ة  س ت    ج ةا
 (.االست اتيج  ت ييذ الطط    جةا  ال  ةب   تقي ا  االست اتيج (،

البةح  ل ج ن       ر الت م   ةت  ال قت ح  ةت لتي ي    تطبي  ل التطط            ض   ا  ت  ةطف البح  ل    دا
 االست اتيج     جة     ج.

mailto:ofiry@gmail.com
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Abstract:

This study aimed at identifying the degree of applying the strategic 

planning at Ibb University from its employees' perspectives. For achieving this 

objective, a descriptive survey approach was administered on (121) 

participants who were selected randomly on the basis of the random stratified 

sampling. That is, a questionnaire was used, after testing its validity and 

reliability, to collect the required data which subsequently was analyzed 

statistically by using the SPSS program. On the basis of the data analysis, the 

study revealed a number of findings, the most significant ones were:

1- The degree of applying the strategic planning at Ibb University in general 

was average on all areas of the instrument, namely planning for the 

strategic planning, strategic environment analysis, strategy construction 

and statement, and strategic plan implementation. But its application on the 

area of supervising and evaluating the strategic plan implementation was 

weak.  
2- There were no significant statistical differences at (α = 0.05) among the 

participants' responses in regard to the degree of applying the strategic 

planning at Ibb University in all areas in general. However, all areas were 

attributed to the variables of job position and years of experiences but there 

were significant differences in regard to the area of strategy construction 

and statement. 

3- There were significant statistical differences at (α = 0.05) among the 

participants' responses in regard to the degree of applying the strategic 

planning at Ibb University in all areas in general. However, all areas were 

attributed to the type of leadership variable but there were no significant 

statistical differences in regard to the areas of planning for strategic 

planning and supervision and evaluation of implementing the strategic 

plan. 
On the basis of the findings, a number of recommendations as well as suggestions were 

introduced for activating the application of the strategic planning at Ibb University. 
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مقدمة البحث:
تح       بةل تسس    ةت الجة         تيي     ات س     ي           طتن    ي ال ج    ةالت اال تم    ةد    االجت ةع  

 الس ةس        الت   ل ج        التقة       ،  تي     ع تن    و ال تيي     ات عني     ة ض       ي ا ط    ذ باس    ن ج التطط       
 االست اتيج   ر دج  الت يي  ا تنو ال تيي ات البيط   ال تسة ع .

لتطط      االس   ت اتيج  ب تسس   ةت الت ن    ا ال    ةل        س   ب ي ةت الق    ر ال ا    ير حي  ل ب   دد تطبي   ل ا
(؛  ذ  يي د تطبي ل Guerra et al, 2017, 2ب م ي  ح  ، اس تبة  ،ة لتنب    ال طةل ج ال تيي  ي لن س تييدير  

د ل   التطط   االست اتيج     الت بت بةلتيي ات البيط   الت  تح    بةلجة    ،     ااي ال س تقب ،  االس ت دا
ل    ف البيط     ة(، م  ة يج    الق   ةدات ا  ةد       اإلدا ي   د ت   اس  تجةب    ع ، 87، .2.3 الاة س  ،

الداطن     د  الطة ج      لنجة      ،   م   د تيي ات   ة ال س   ت  ي،  ت        ع   ةدات التيمي          ال س   تقب  ل   دي ا 
لجة       ح    ال س  تقب  (، م   ة  س  ةعد الجة           ابت   ة   ط  ة  ع      ح  دد ت ج    ا66، 1..2  س تا، 

ال   ذن ت ا   دك،    م     ة     ر تحدي   د  يىت    ة الت ة س     ،  الس    ةت ل ح   دات ة بةل ا   ة م        تحقي   ل ده   دا  ة، 
(،  تحقي   ل الت ة      ب   ير  طتن   ي ..2، 2..2  بط    ة ببيطت    ة  تحدي   د د ل     ةت ال        ي    ة  حس   ير، 

ب  ير الجة       البيط    الت    ت       ي   ة،  ا  ا  ط   الي ةل   ةت اإلدا ي    لنجة     ،  ض   ، ع  ر د اس    ال      
  ب  ج  ا ال حدات ال   ي    بةلجة       ر ط  ا تط  ي  اس ت اتيج ةت تت ا  ل   ا االس ت اتيج   ال ة    
ل ة،  ت  د ه ذك االس ت اتيج ةت ب تةب   القةع دي ا سةس    الت   تس ت د  لي  ة الجة         تطم  ص ال   ا د 

ةب       عن     ة الي      ص  الت دي     دات الت       تب      ى         بيط       الجة          داا ال       ةطي ال طتني      ، ب      دف ال  
 Siegerdt, 2006, 8   ة  ي  ع عن ة الجة     ا  ت و دد ات  ة ال       ل       اتجةه ةت ع ةم    .)

البيط  الطة ج  ،  است اةف  تا ات ا حدال ال ت    ،  القد ي عنة ت  يي تنو االتجةه ةت  ا ح دال 
 (.32، 2..2 يطدا دهدا  ة ال  س   آط  ر،   استت ة هة ب ة  حقل  سةلت ة

د   دت االس   ت اتيج    ذ    د ب   ى االهت    ةا بتطبي  ل التطط      االس  ت اتيج        الجة    ةت ال        ؛  
ال ط    لنت ن ا ال ةل  عنة  ست ل   الجة  ةت عر بن  ي  تاهة  تحديد  س ةالت ة،  در ت  د اس ت اتيج ةت ة 

 ن   ا ال   ةل   البح  ل ال ن    ،  در تتح     الجة    ةت  س  ت ل ةت ة           ض   ا االس  ت اتيج   ال ط      لنت
 (.6..2تسيي  ات   ة الطةم  ض ر اإلطة  االست اتيج  ال ةا  االست اتيج   ال ط    لنت ن ا ال ةل ، 

با  ار تدا  ير ال       2011لس      330 اس  تجةب  ل   ذا الت ج    م  د      ا   ط   ق جة       ج     ا 
 ده   داف الجة       االس   ت اتيج    تا   مي       ت ال       ال ى     .   ا     تقة       إلع   داد  ت        س   ةل        ا

التطط   االست اتيج     د سةط   ةدات الجة      دعض ةا هيط   الت د يق.    د ح م ت جة      ج     
 ع   داد اس   ت اتيج ةت ة در تس   ي       ل    ج      ت اع     الس    ة ةت الحة       لنت ن    ا ال    ةل   تنت   ىا بةل     ةيي  

 ة       ل  ن      التطط      االس   ت اتيج ، حي   ل ت تن   ت ال  حن     ا  ل   ة: ب   ةلتطط   لنتطط     ، ال ن       ال
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 ال  حن     التة      : التحني     االس   ت اتيج ،  ال  حن     التةلت    : الت ج    ةت االس   ت اتيج  ،  ال  حن     ال اب     : 
 (.14-12، 2025،2016الطط  الت ييذ  ،  ال  حن  الطة س : ال  ةب   التقي ا  است اتيج   جة     ج

      ض   ا    ة س  بل    ات  ه  ذا البح  ل م حة ل    عن       ت اض     لق   ةق د ج    تطبي  ل التطط     
 االست اتيج     جة     ج  ر  ج       ال ة نير  ي ة.

    ر ط    ا   ح      البةح   ل  اط ع     عن   ة تطبي   ل التطط      االس   ت اتيج        البحـــث:  مشـــ لة
الس   ت اتيج  عن   ة  س    ت    طةس     الجة      ،  ال ن     ةت  احت ة      بي     ت التطط      ا ت الجة      ،     س   

 ال  ا ى التةب   ل ة،   اة م  البةح ل     ب  ع ال  د ات  ال   ا ب طةس   الجة      ال ن  ةت التةب    ل  ة 
س   اا      التحني    البيط    االس  ت اتيج  د  ت    ير االس  ت اتيج ةت  م   ةغت ة،  ض  ة    ل  ة  م  د البةح  ل 

   االس  ت اتيج       جة       ج، الح  د  ج   د ع  دد    ر ج ا   ج الض   ي   تةب ت    ل  ن     تطبي  ل التطط  
 القم       الط  ت  ا س ةليج  ال س ةط   اتل  ةت ال تب        التطط    االس ت اتيج  بجة      ج؛    ة 
د   ا البةح  ل  ل  ة  حة ل    د اس     ا   ا   ة س    التطط     االس  ت اتيج       جة       ج لتا  ط ص ج ا   ج 

 تق    د ا ال  ةلج    ةت ال ى       لتحس    ير  س    ت   ال  ة س       اال تق    ةا ب    اداا  الض     ي  القم       الحق ق      ،
الجة     ،  ىي  ةدي    د ت ة      تحقي  ل  ض  ة  جت   ا  حة       ج،  ت مي    ة    ر ال  ة س         س   ت ال      

 ال      ال  ب   الد ل .

  :بة سطن  اتت  تتحدد  امن  البحل     ض ا  ة سبل 

 ؟، م ة ي اهة د  اد ال ي    ر ال ة نير  ي ة   جة     ج  اتيج االستتطبيل التطط    د ج  ة  -3
    جة     ج؟ االست اتيج تطبيل  جةا التطط   لنتطط    د ج  ة  -2
    جة     ج؟ االست اتيج تطبيل  جةا التحني  البيط   د ج  ة  -1
    جة     ج؟ الطط  االست اتيج  م ةغ  ت  ير   تطبيل  جةا  د ج  ة  -1
    جة     ج؟ االست اتيج  تطبيل  جةا ت ييذ الطط   د ج  ة  -0
    جة     ج؟ االست اتيج  الطط   ال  ةب   تقي اتطبيل  جةا  د ج  ة  -6
د   اد ال ي    ح  ا  اس تجةبةت( ب ير 0.05ه  ه ةو    ت ذات دالل   حمةط   ع د  ست   الدالل     -8

س     ات ت    ى  ل تيي    :  ال  م   ى ال      ي ،  جاالس   ت اتيج        جة        تطبي   ل التطط       د ج    
 ؟  ع الق ةدي(، الطب ي

 تات  ده    البحل الحةل   ر ط ا اتت : أهمية البحث:
 متس  ج البح  ل ده يت       ر ده        ض   ع التطط     االس  ت اتيج  ال  ذن  ا  م  ال     د اليق   ن  ن  -3

 جة    تتطنا  ح  التط ي   اإلبداع  الت يى    دداط ة.
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هذا البحل    تقد ا   ن  ةت تسةعد   ةدي جة      ج     ت ىي ى   ة س   ال  ة نير لنتطط      س ا -2
 االست اتيج  بام  د ض .

 ما   ي ه   ذا البح   ل ع   ر  ا    ا   ة س     التطط      االس   ت اتيج        جة        ج،  تق   د ا ال  ةلج   ةت  -1
 ال ى   ل  تقةا ب ست   دداط ة    تطبيل التطط   االست اتيج .

 ييد هذا البحل البةحتير     ج اا د اسةت   ةتن  ب ةا، عنة  تةطف البحل   قت حةت . د   -1
  د  س ا هذا البحل     ت اا ال متبةت    جة     ج  الجة  ةت ال     . -0

 : ةي دف البحل الحةل   ل :أهداف البحث

 .ل ي    ر ال ة نير  ي ة، م ة ي اهة د  اد ا   جة     ج االست اتيج تطبيل التطط    د ج        -3
 .   جة     ج االست اتيج تطبيل  جةا التطط   لنتطط    د ج        -2
 .   جة     ج االست اتيج تطبيل  جةا التحني  البيط   د ج        -1
 .   جة     ج الطط  االست اتيج  م ةغ  ت  ير   تطبيل  جةا  د ج        -1
 .   جة     ج االست اتيج  الطط  تطبيل  جةا ت ييذ  د ج        -0
 .   جة     ج االست اتيج  الطط   ال  ةب   تقي اتطبيل  جةا  د ج        -6
( ب ير آ اا د   اد ال ي    0.05ه  ةو     ت ذات دالل    حم ةط   ع  د  س ت   الدالل            ذا مةر -8

س   ات  ال  م ى ال    ي ، ت ى  ل تيي :  االست اتيج     جة     جتطبيل التطط    د ج ح ا 
 .(  ع الق ةدي، الطب ي

    جة      االس ت اتيج تطبي ل التطط            د ج   قتم  البحل الح ةل  عن ة  حدود البحث:
 اإلدا يير   دي    ةطج ع يد،  ط ق  سا(، / ع يد يرا  ةد  يال ة نير:   ج،  ر  ج       عي    ر

 ا.2.38-2.36ال ةا الجة    ط ا  عةا/  ةطج  دي  عةا،  دي   دا ي(،

 مصطلحات البحث:
 :Planning التخطيط -1
   ف التطط   با  : "ع ن   تتض ر تحدي د  طتن ي ا ه داف،  الس ةس ةت،  اإلج  ااات،  الب  ا ف،  -د 

 م  ذلو ط   ت ال     ،   م  ةد  الت  ي   ،          ال ا  ة   ال ت      ،  ط   ت   ةلجت   ة"  الن   ىن، 
2..2 ،22.) 

تطط   با  : "تحديد ال سين  د  ا سن ج ال  ةسج لتحقيل هدف  ستقبن ،    ض ا ال   ف     ف ال -ج
 (.00، 6..2ال ح ط   اإل مة ةت ال تةح   ال ةض ، 
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ـــا ب نـــ :  دس   ن ج  ح   دد   اح     التطط      االس   ت اتيج   د ل     ةت ويعـــرف الباحـــث التخطـــيط إجرا:ي 
  اإل مة ةت ال تةح .  تا ات م    حن   ر ال  اح ،   ل ال   ف ال ح ط ،

 :Strategy ستراتيجيةاال -2
ت    ف االس  ت اتيج   با    ة: "دس  ن ج       ي ض  ا مي  ي ت تق    ال تسس         ال      الح  ةل   ل  ة ال       -د

 (.Dessler, 2002 , 161الذن ت غج    تاديت "  
لتطةبل ب ير ت  ف االست اتيج   با  ة: تنو الطط  د  ا      الت  تم ا بي ع طنل د ج   ر ا -ج

دهداف ال تسس    سةلت ة  ال طةط  الت  تت   ع ل  ة لتحقي ل ده داف االس ت اتيج     ا التا  د   ر 
 (. 28، ...2ت ييذ الطط   الب ا ف ال حددي  السيد، 

 ت     ف االس   ت اتيج   با     ة: "تحدي   د ال          ه   دا  ة  غة ةت    ة عن   ة ال    د  الب ي   د،  تطم    ص  -ج
 (.20، 0..2داف  الية ةت"  الد  ن، ال  ا د لتحقيل هذك ا ه

ــــا ب نهــــا: تم      ا  ح    ة ا  يج    ةد التط    ةبل ب    ير ا ه    داف  ويعــــرف الباحــــث االســــتراتيجية إجرا:ي 
 االست اتيج     تيت ة   سةلت ة      ة.

 Strategic planning:االستراتيجي التخطيط  -3
ي م ى عن ة  ض ا    ا ات  س تقبن      ف التطط   االست اتيج  با  : "ذلو ال  ع  ر التطط    ال ذن  -د

لن         ض ا د اس  بيطت ة الداطن    الطة ج    ي دف    ال  ة    ل ة تحقي ل غة  ةت  ده داف 
 (.John& Lioudmila,1997هذك ال    ةت"  

    ف التطط    االس ت اتيج  با   :   دط  لب  ةا  س تقب  ال       عن ة ال  د  الط ي  ،  تح يم  ة  -ج
 ةس   ج لن م    ا  ل   ة الحةل     ال س   تقبن   ال  غ ب         ا   اع   ةك الي    ص  الت دي   دات،       االتج   ةك ال 

 (.Dessler, 2002, 162))،  Bel, 2002, 408 ع ا   الق ي  الض ي    البيط  الت      . 

:  ج  ع   ر اإلج ااات الت  ت   عب  ط  ق ويعرف الباحث التخطيط االستراتيجي إجرا:ي ا ب ن 
لتطط     لنتطط     ، ت  ا التحني    البيط     االس  ت اتيج ،  ت     ير الت ج   ةت  م    ةغ    اح    تب  دد ب  حن     ا

االست اتيج  ، تا ت ييذ الطط  االست اتيج  ،  دطي ،ا ع ن    ال  ةب    تقي  ا ت يي ذ الطط   االس ت اتيج  ، الت   
   مر   ةس ة  ر ط ا استجةبةت د  اد عي   البحل الحةل  عنة  ق ات ا داي.
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 ري اإلطار النظ
   ،ا  ه      ض ع تطبيل التطط   االست اتيج     الجة  ةت،  قد حة ا البةحل ع  ع دب  ى 
ال       ا، ذات ال         بطب        البح    ل؛  ذ ت     ة ا ده        التطط       االس    ت اتيج ،  دهدا      ،   ب  ات     ، 

    احن ،      ةت ، مةتت :
:  االستراتيجي: أهمية التخطيط  أوال 

االست اتيج     ال تسسةت الجة       ر ده     الق    ال ة ن    ال  ا    الت    ت با ده    التطط  
تجب  الجة  ةت لنت ج   ح  التطط   االست اتيج    ر هذك الق     ال  ا    ىي ةدي الطن ج عن ة ط د ةت 
الت ن   ا    ا ت اج  ا حج  ا الت  ي    الحم     ، ل  ذلو    ةلتطط   االس  ت اتيج  س   ف  س  ةعد الجة    ةت عن  ة 

(، م  ة  س ةعد الجة   ةت     التين ج عن ة ا ى  ةت Fred, 2000ذك التح د ةت  االحت ةج ةت    اج   ه
الحةل       ال س   تقبن   الت     ت اج     ة،        تحدي   د   ا ده   ة  الحم    ا عن   ة ال ىي   د     ر ال     ا د  ا    ت و 

(،   س  ةعد      okuma,2003,4-6ال    ة ات     ة   م    ة    ر تق  د ا ط  د ةت ة بم    ي د ض    لن جت   ا  
دي الت ة س    ،  اس  تت ة  ال    ا د،  ال س  ةال   التقي   ا،  التيةع    الط  ة ج     ا البيط    ال ح ط   ،  البيط    ىي  ة

(،   سةعد الجة       الس ط ي عنة ال  ا د ال تةح    ض ب  Taylor&Miroiu,2002, 15الداطن    
ي د ج   ال ا ةط ع ن   تطم م ة  ت   ا ال ةطد   ر اس تطدا  ة  ت   ي  ة،  تحقي ل الت س يل ب ير  طتن 

 (.88، 2..2 االلتىاا بة هداف الت  تض  ة الجة   .  ي  ق، 
 التخطيط االستراتيجي: فثاني ا: أهدا

ي   دف التطط     االس  ت اتيج   ل  ة تي ي    ال      الت   ة    ل         د      الجة         ر دج     ح  دال 
د ال    ة نير عن   ة اإلب   داع التييي     ال طن    ج،     ة ي   تدن  ل   ة تط    ي  دداا  دا ي الجة      ،  تا   ج ا ا      ا

 م  ي  اض ح   (،  ا عط ةا,Stevens, 2004 (42 الت ام  ،   ق  ن الا     بةال ت  ةا لن     ال تسس   
يطن   ل الجة      ،           ب تةب      ح   و لم    ةغ  الس ةس     الت     تتب     ة ال تسس     الجة       ،   ع   ر اتج   ةك 

 س    ة  ل   ة تحس   ير  م    ة ،(130 – 133 ،7..2 ال ج     ، الجة       الدا         التح   دن ل   دن دعض   ةا 
 س  ت   ال ي  ةاي الداطن      الطة ج     لنجة     ،  ت       ال    ا د ال ةل     ل   ة،  ت    ي      ص التح  ةت مة      
   ةس   ب         ب ا ج     ة،  ال ا    ة م  اليةعن             ت          تط     ي  ال م    يد ال          لن جت     ا      ر ط     ا 

الت    تس   ا      ىي  ةدي    د ات ة الت ة س    .  الت  ي  ي ال طط     الت       ال س  ت  ي لنق  د ات  ال    ا د ال ن     
 (.283، 3..2 السن  ، 
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ثالث ا: مبررات التخطيط االستراتيجي: 

تت   دد  ب    ات تطبي  ل التطط     االس  ت اتيج       الجة    ةت،  ل        ر دب ىه  ة:    د ي ت        اع  د 
ال تحة    ةت   ن  ةت      دسةس       د  ق     تح   دد م         ة يتم     بةلجة     ةت     ر حي   ل القب    ا  الد اس      ا

 ال  ةهف  الب ا ف  ا  اط   دعداد دعضةا هيط   الت د يق،  الطن ج االجت  ةع  عن ة الت ن  ا  احت ةج ةت 
(.   ج د  ج ي    دداا الجة  ةت ع د ة تبت د  تةطف ا داا متي ،ا ع ر.3، 2.33س ت ال     ا  دي، 

ال            ة يتطنب         ر ض      ي  الت      ةت د  ا ه   داف ال     اد تحق ق    ة،  التيي    ات ال س   ت  ي       س    ت 
 ,Mintzberg  اج   تنو التيي ات،  ت دد الحةجةت  ت  ع ال تطنبةت  التيي ات االجت ةع    اال تمةد  

 ت     ع د     ةط الجة                د     اع جدي   دي     ر الجة     ةت  ت     الجة       ال يت ح      (.(1987,19
  لن     ،      ةو     ر تقنيد     تطتي         ر  الجة    ةت اال ت اض    ،  تح  د ةت  س  ت   اإلع  داد  التاهي  

(؛ ا          ال      ذن  ي       ع عن      ة الجة        ةت تطبي      ل التطط         .12، 2..2جدي      دي ت         ،   ح       د، 
 االست اتيج  ل  اج   التحد ةت    ا ب  التيي ات البيط   ال ست  ي.

:االستراتيجي وخطوات التخطيط  مراحل رابع ا:

 تبةي  ة لد  ال تطمم ير   ط   االست اتيج   طط ات غا ت دد ط ت  دسةليج تحديد   اح  التط
 البةحتير    عنا اإلدا ي،  إر ه ةو اب  اتيةت لد  ب ض ا در ع ن   التطط   االس ت اتيج  ت    عب   

 ال  اح   الطط ات اتت  : 
مرحلة التخطيط للتخطيط: -أ

طط    االس ت اتيج ، الت   ت دف هذك ال  حن   ل ة          د  اس ت داد الجة     لنق  ةا ب  ن    الت 
تس   تدع    اع   ةي تحدي   د      ةا  ع ةم     ع   دي تت ت            ج    د      ة   ا   جا داط     الجة       لنب   دا       
التطط       االس    ت اتيج ،      ر حي    ل ت        اإلدا ي    ير ذ ن الطب     ي        التطط       االس    ت اتيج ،  د         

،   ج  د ح  ةق مة      ر  ب   ال  ن  ةت،  ت ا     ن  ةت مة    عر بيط  الجة    الداطن     الطة ج   
ج     ا د     اد اإلدا ات ال ن    ة  ال ت س   ط   الت ييذ     ، لب   ذا الج    د  ال ا   ة م        م       حن         ر   اح     

  ي  ل  اطت   ة االس  ت اتيج  ،   تا  مي    ي  ل الطط    (،   Allison, 2005, 54التطط     االس  ت اتيج   
س  نط   االس  ت اتيج    ي  ل الطط    ،      ا تحدي  د     ةا   ي  ل الطط      س  ط ل ةت ا،   الطط    ب  ة     مة ن   
لتح       دعب    ةا الطط       الجة        تحدي    د ا     مةا،     ي    ل الطط     االس    ت اتيج  ،  ت    د يج اتط    ةذ الق     ا ات 
االس   ت اتيج   لنجة        الح    ةج، ال    دي الى        ال ى      إلع    داد  ا     ع  الطط      تحدي   داالس   ت اتيج  ،   

،  ال س    م ن  الت      ف عن    ة ال      ا د ال تةح          ةت،    الب ة ال  ن      ةت م    ةد  تحدي    د (.   281، .2.3
 طن ل ا  ض    ال ا ت م  لنب دا ب  ن    التطط   ،   الحةج   لنتطط    االس ت اتيج  تقدي .   (32 ،3113

 (.31 ،8..2 عةا  ، االست اتيج  
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مرحلة التحليل البي:ي االستراتيجي: -ب

 ا  غة    ةت  ده   داف ال تسس   ةت      د التحني     البيط     الطط    ي ا  ل   ة       تحدي   د  ت        س   ةل       
الت ن      .  ذ      ف التحني    البيط    االس  ت اتيج  با    : ع ن     ت   دف  ل  ة ت    ي  ال  ن    ةت ع  ر     ةطل 
الق ي  الض ي    البيط  الداطن   لن تسس ،  قة    بةلي ص  ال طةط  لنبيط  الطة ج   الت  ت اج  ة هذك 

 (.  هذك ال  اح ، ه :\8،306..2ا س ر،  ب   ،ال تسس ، الت  تتم  بةلحةض   ال ستقب 
: تحليل البي:ة الخارجية:  ت د د اس  ال  ا    البيط    الطة ج     تحنين  ة طط  ي د ل ة  ض    ي  أوال 

الطت   ة  االس  ت اتيج   ال  ةس  ب ،    ر ط   ا تحدي  د الي   ص ال تةح    لن تسس   ،  الت    ف عن  ة ال     ف 
ن    و الي     ص لتحقي    ل ده    دا  ة االس    ت اتيج  ،  تحدي    د ال ح ط      ب     ة،  ت م    ير ال تسس           ر اس    تي ا ت

(.  ذ تس   ةعد307، 0..2الت دي  دات د  ال ط  ةط  ال حت ن    الت       د تس   بج دت  ة ،ا س  نب   ل   ة  ال  د  ن، 
د اس    البيط    الطة ج     ل تسس  ةت الت ن   ا  تحنين   ة      تحقي  ل ال دي  د    ر الي اط  د  ال    ة ا،      ة:         

تت ة              تسس   ةت الت ن    ا     ر ط    ا الت     ف عن   ة د     ةط الق    ا  س    ةت ال جت    ا الط   ة ج  ال   ذن
 التقةلي  د  ال   ةدات  ا  ل    ةت الت    يتب ةه  ة،          اإل مة   ةت  ال    ا د ال تةح         ال جت   ا الط  ة ج  
الت    مر االستيةدي    ة    تط ي   تسسةت الت ن ا،  ب ةر ع  ةت التاتي   التات  بير  تيي ات البيط  

ة ج      ب  ير  تسس  ةت الت ن   ا ال طتني   ،          طب      س   ت ال          ة ال  ع     الت     حتةج   ة    ر الط
ط يجير  ال  ة ات ال ت   ي لدي ا    د    ةس بت ة لنس  ت الحةل   ،  تحدي د  تسس ةت ال جت  ا الحم      

 آط    ر، د  الطةم    الت      م  ر در تس   ا      تط   ي   تحس  ير ا داا       تسس  ةت الت ن   ا  ال  س    
(.  تتطن   ج ع ن      تحني     البيط     الطة ج      د اس      تقي    ا ال  ن     ةت ع   ر ال  ا      302-301، 2..2

القة         ،  الس ةس      ،  االجت ةع      ،  التقة         الس    مة   ،  اال تم    ةد  ،  التيي     ات  االتجةه    ةت الي        
 (.101، 0..2 غ    ،

ــا: تحليــل البي:ــة الداخليــة: البيط    الداطن      تاط م   ة الطط   ي التة            ت ت    ع ن     تحني    ثاني 
ع ن      التحني     البيط     لت     ي  الب       التحت      ال ى      إلع   داد  ت يي   ذ الطط     االس   ت اتيج  ،  ال ا    ة ن، 

(.   قم د بةلبيط    الداطن      ج  ع    ال     ف  ال تيي  ات  ال    ا د ال  ج   دي داط    الجة      02، .2.3
ةا  ،ا عن ة دداط  ة،    ر ده ا ه ذك ال تيي  ات: ال  م   الت       لنجة    ،  التقة ذات ة الت  تات  ت اتي ،ا  ب

الت            الس     ةطدي         الجة        ،  طم     ةطص ال       ا د البا      ي  ال تةح       لنجة        ،  ال       ا اإلدا ي       
، 8..2 ال  ن  ةت      ،  دد ات تق    د ا الطد        دس    ةليب ة د  ال      تف ال    ذن تت ة               الجة         حة     د،

 ذ تسةعد د اس   البيط   الداطن    لنجة      تحنين  ة     تحقي ل ال دي د   ر الي اط د  ال   ة ا،     ة:  (.328
تقي ا القد ات  اإل مة ةت ال ةد     البا  ي   ال        ال تةح   لنجة    ،  ا  ض ةت     ي الجة     بةل س ب  

،  ب    ةر  ق   ةط ليي ه   ة     ر الجة     ةت،  ب    ةر  ق   ةط الق    ي  تحدي   دهة ت   ا ت ىيىه   ة ل س   تيةدي        ة  س   تقب ،
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الض ي  تحديدهة حتة   مر التينج عني ة    ةلجت ة،   ب   قةط الق ي  الض ي بةلي ص  الت دي دات، 
 (.312، 3222 ال ي ب ، 

 مرحلة صياغة االستراتيجية: -ج

     ض   ا  ط ج  ةت التحني    البيط    الط  ة ج   ال  داطن ،     ة تحت         ر     ص  ت دي  دات لنبيط     
 ،  ج ا   ج     ي  ج ا   ج ض   ي لنبيط    الداطن    ، ي  تا م   ةغ  الت ج   ةت االس  ت اتيج   لنجة     ، الطة ج   

 ذل  و بي   ع ال م   ا  ل  ة حى      ت ة ن       ر اتجةه  ةت التح   و  ح     س  تقب  الجة     ،  ال ا   ة ن، 
 ت   د ال ت     "ب    ةر     جى   ب    ع  ر الم     ي الت    تحن  ا  ت غ   ج تبــدأ بو ــر الر يـــة: (. 61، .2.3
(. Farrah & Greenstein, 2001     ال م   ا  لي   ة      ال س تقب  ط   ا  ت   ي  ح  ددي"   ال تسس  

ة ل تج   ةك ال قم    د  الحةل     الت     تتح    ا  ي    ة الجة           ر  ض     ة الح   ةل ،   تتض    ر  م   ي،ة  اض   ح،
 Kettunen, 2006, 241 ،ت       تن   و الم     ي الذه        اليم ي     ع   ر  س   تقب  الجة        ج    اد  .)

 ذ تا  م   س  ةل  الجة      د     ت    ة حج    الىا           التطط      صــياغة الرســـالة: . ثــ  (22، .2.3
االس  ت اتيج .  ه    ال ب      ا سةس    ل ج   د الجة       الت    تح  دد  ق     ةت بقةط   ة     ه  ة،  ال ا    ة ن، 

ث  تحديد (. 106، 0..2(.  تحدد ع  ةت ة  ا دمحةج ال مةلا ال ط س   ي ة،  غ    ، 11، .2.3
 ر ط ا د اس  الق  ا ال  تت ي     ع ن    التطط   ، س  اا مة  ت الق  ا ال  تبط   ب ةلت ن ا ادئ: القي  والمب

د  الق   ا الت    تتب ةه  ة ال تسس    الجة      ، د      ا الق     ال  تبط    بةل تسس    الجة      ، د  ال    ةا ال  ذن 
ض   ا الطط     تب ت     الجة             ع  ده   ة ال طتني      دم   با ي   تت        طني      ال    ة نير،  ب   ذلو  س        

ت م ي اس ت اتيج   الجة      وأخير ا صياغة أهداف اسـتراتيجية: (.26، 3136االست اتيج  ،  التبيت  ، 
(،    ر ط   ا ت ج      س  ةل  الجة       ل  ة ده  داف ب ي  دي Kettunen, 2006, 262بط يق     طتم   ي  

تح  دد ت ج   ةت  ال  د  ذات طب      م     ت م  ر    ر    ةق ال ت  ةطف الت    تتحق ل،  ه  ذك ا ه  داف بطب  ت  ة
 (.381، 2..2الجة     ت مق  د   د ت ة عنة التيةع   ا بيطت ة،  حسير، 

 مرحلة تنفيذ الخطة االستراتيجية: -د

ت د   حن  ت ييذ االس ت اتيج     ر ال  اح   ال          التطط    االس ت اتيج      ،ا     ة ت تا عن ة 
ن          ال ا   ا،  ل  ة  ض  ا    ا  ا    ةد  عن  ة د ض     ال ا   ا ال  ذن ت  ا التطط     ل   ، بي      قن        ة ه    ع
(.  ت    عب   سنس     ر ا  ا ط  72، 2.33التيةع    ا ال تيي  ات الت   تح    ب  ،  ا  ف  آط   ر، 

 تا  تل    ر  تبــدأ بو ــر أهــداف اصــير  ا جــل:(. 221، 0..2ال ت ابط    ب ض   ة ب  ب ع  ال  د  ن، 
  لي  ة"عب ة ي ع ر  ت ةطف  طن  ج الت م   ا هداف ط ين  ا ج ،  ت   ف ا ه داف  م ي ي ا ج   با   ة: 

ثـ  (. 101، 0..2    ت  ي تق   ع ةدي ع ر س   ،  تس  ا     تحقي ل ا ه داف ط ين   ال  د "،  غ     ، 
حي  ل ت ب    الب   ا ف ع  ر طط    ت ييذ     ي  تا تم      ة  تض       ج  ع       ر  و ــر البــرامت التنفيذيــة:
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(،  ي تا 328، 1..2ه ذا ال  دف  ال ب د،  ا  اط  لتحقيل هدف   ير،  ي ت   الب  ة ف ب ج د تحقي ل
تجىط  الطط   لة  ت ات ى     د    ا ت ج         لألهداف  اإل مة  ةت  ال   ا د ال تةح    ال ا  ة ن، 

 ذ ي  تا  ض  ا ال طمم  ةت ال ةل     ل     ه  دف ع  ر ط ي  ل  ثــ  تقــدير الموا نــات الماليــة: (.18، .2.3
ع  داد ال  اى   ةت           ال س  ت   ال     ي  مم       ا تحدي  د   اى   ةت  ح  دي ال ا  ةط ال طن   ج، ت  ا ي  تا   

  اع   ةي تحقي   ل التي   ةها  الت    اب  ب   ير ال  اى    ةت ال طتني    ،  ا ت   ىاج ا      اا ال ى      اس   ت اتيج ة  تا   يين ،ة 
 (.137، 1..2   س ، 

 مرحلة الراابة وتقيي  تنفيذ الخطة االستراتيجية: -ه

دت    ةا ت يي   ذهة  ذل   و لتا   ط ص       ت اتيج   ت    دف ه   ذك ال  حن      ل   ة      ةق  تقي    ا الطط     االس    
ج    اا  اال ح ا    ةت  ال تيي    ات غي     ال ت       ،  تحدي   د ال       ةت      ر ت   ا  يج   ةد الحن    ا ال  ط      ل    ة  ا 
الت د  ت د ر تاطي ، ليتس ة االست  ا     ت ييذ الطط  االست اتيج     ق،ة لإلطة  الى    ال ح دد ل  ة، 

(.  تت ت     277، .2.3     ةت  ال     ةيي  ال س   ت د  ،  الجب     ن، ب    دف ج      الطط     ت س   جا     ا الت  
طط   ات ال  ن     ال  ةب     بتحدي  د    ة يج  ج   ةس   ،  تحدي  د     ةيي      ةق ا داا،      ةق ا داا الي ن   ، 

 (.   3.2، 1..2  قة     تةطف ا داا الي ن  بةل  ةيي ،  اتطةذ اإلج ااات التمح ح  ،  عني ي، 
ا:   :االستراتيجيق التخطيط معواات تطبي خامس 

ي اج  التطط   االست اتيج  م  بةت عديدي،  ل      ر دب ىه ة: التيي    التب دا الس  يا     البيط   
الطة ج      تيج     تيي   ات  د      طة ط    غي     ت       ت ي  ل ع ن     التطط     ا      ال  ذن  ي   ع عن  ة 

   ة ي تدن  ل ة ت ت ه ة   ب  ة  ا  ن ة،  االس ت اتيج     اج     ا  ا جدي د غي   ال ا  ا ال ذن ب ي  ت   ر دجن  ؛
(.  ض    ي ا    ت و اإلدا ي ال ن    ة لنجة       لن     ة ات الق ةد       اإلدا ي           ةو 110، 7..2 ال  ط    ، 

ا تبةط بير ال  ة ات الق ةد    التطط   االست اتيج ،  من ة ض يت ال  ة ات    ال ع  باه    التطط   
قة   لة  ج د لج    تا  ف عن ة التطط    االس ت اتيج  عن ة (.  اال ت28، 2..2االست اتيج ،  الح ، 

 ست   الجة    مم ،  عدا  ا او ال جت ا ال حن     طط  الجة     د اطت ة،   قة     التييي     ر 
(.  ا تي   ةع مني     06-00، 2.31 ال    ة نير       الجة      ،  الح    ةل   ال  ب    ،  ر ب     ب    ع ال س   ت لي

 (.18، .2.3التيمي  االبت ة ن،  ال ا ة ن،  التطط   االست اتيج ،  ض ي تاج ا
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 الدراسات السابقة
ا  ر الد اسةت ذات ال     ال بةا ي ب  ض ع بحت ،  ع ض ة مةتت :  ت ة ا البةحل عدد،

 أوال: الدراسات العربية:
ه   د ت الد اس      ل   ة الت     ف عن   ة  ا    ا التطط      االس   ت اتيج         (:2002دراســـة )الـــدجني   -1

س    ،  اتبا البةحل  ي ة ال   ف ال مي  التحنين  ،      ف تحني   ال حت   ،  ت   ر الجة    اإل
( د  اد،  استطدا البةحل االستبة   دداي، لج ا ال  ن  ةت،  بطة   تحني  3.0 جت ا الد اس   ر  

(  ر دسةتذي الجة   ،  ل  ةلج  الب ة ةت ت ا .3ال حت  ،  عقد   ا  ل ج  ع  بت ي   م     ر  
،    د ت م نت الد اس    ل ة ع دد   ر ال ت ةطف ده   ة اتت  : SPSS)تطداا الب  ة ف اإلحم ةط   اس

(،  ج    د ض    ي       م    ةغ  75.89%     ة ق  جت    ا الد اس     التطط      االس   ت اتيج  ب س   ب   
ب ع ج ا ج ال ت    ال سةل   ا هداف   ر حي ل: ع       ال ت     ض  ي استا  ا  ة لن س تقب ، 

 ف،  عدا د   الت بي     ب ع ج ا ج ال سةل . ا  ل   ب ع ا هدا

هد ت الد اس   لة الت  ف عنة د ج  تطبيل التطط   االست اتيج   (:2010دراسة )أبو خ ير   -2
   الجة  ةت ا  د    ال س     الطةم   ر  ج       القةدي ا  ةد  يير  الق ةدي اإلدا ي ير  ي  ة، 

تحنين   دسن ج الد اس  ال يدا   ،  ت  ر  جت ا الد اس   اعت دت الد اس  عنة ال   ف ال مي  ال
   ر ج    ا الق  ةدي ا    ةد  يير  ع   داا ال ن   ةت،   تس  ةا ا  س  ةا ال ن     (  الق  ةدي اإلدا ي  ير     د اا 
ال حدات اإلدا ي (.  د   ت  تةطف الد اس : در د ج  تطبيل التطط    االس ت اتيج      الجة   ةت 

 نين    ، م    ة د      ت الد اس      ج    د ع   دد     ر الم     بةت الت     ت اج      ا  د       ال س        الطةم    
تطبي ل التطط    االس ت اتيج  م  قص الت  ي   الحم      لنجة   ةت،  ال  مىي   اإلدا ي       ع ن     

 م ةع  الق ا ،  ال  تير  الت قيد اإلدا ن.

اتيج      جة     هد ت الد اس   لة الت  ف عنة  ا ا التطط   االست   (:2011دراسة )عربيات   -3
ال ن ا اإلس     ال ةل      ر  ج         دعض ةا ال يط   التد يس     ي  ة.  لتحقي ل ده داف الد اس   
ت   ا تم     ا اس   تبة   دع   دت طم م   ة ل    ذك الد اس     اعت    ةدا عن   ة ا دج الس   ةبل،  ت   ا التا    د     ر 

ا.   386مد  ة  تبةت ة،  تا ت ىي  ة عنة عي   الد اس  البةلغ عددها   ت م نت الد اس    ل ة (   د،
در ال     ا ال ن     لتطبي   ل التطط      االس   ت اتيج        جة       ال ن    ا اإلس         ت س   ط،ة  ج   ةات 

م  ةتت :  ا   ا  س  ةل  الجة        تيت   ة ال س  تقبن   م  ةر  ت س  ط،ة،   ج  ةالت التطط     االس  ت اتيج 
   م  ةر   تي ،  ة،  دطي   ،ا   ا   ا البيط    الداطن      الطة ج     م  ةر  ت س  ط،ة،   ا   ا ا ه  داف االس  ت اتيج

  ا ا الطط   الب ا ف الد اس   مةر  ت سط،ة.
هدف البحل  لة        ا  ا التطط    االس ت اتيج      جة     (: 2011دراسة )شرف وآخرون   -4

تا   ير ب   ةا عن  ة  جةب  ةت د    اد عي     البح  ل    ر ال   ة نير اإلدا ي  ير  ا    ةد  يير      الجة     ، 
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ا،  لتحقي  ل ه  دف .2.3-2..2( ع  ة  ،  دا ي   ة  عن  ،  ة لن   ةا .7ة   اا  ت نت عي     البح  ل عن  
( عب   ة ي  ىع   ت عن   ة س   ت   اح     ل  ن      التطط      00البح   ل م     ت اس   تبة   احت    ت عن   ة  

االس  ت اتيج ،  ه   :    حن    التطط    ،   حن    التحني   ،   حن    االتج  ةك،   حن    الم   ةغ ،   حن    
 الت ييذ،  دطي ،ا   حن  الضب (.

 ت  ةطف البح  ل در د ج    تطبي  ل   اح    ع ن     التطط     االس  ت اتيج  مة   ت  ت س  ط         د     ت
ج  ا   اح  ع ن   التطط   االست اتيج ،  عدا  ج د     ت ب ير اإلدا ي ير  ا   ةد  يير تب ، ة ل تيي  ن 

  ال ته  ال ن  ،  الطب ي(. 

 س   ع  داا     اج ال ن  ةت ه د ت الد اس    ل ة الت   ف عن ة د ج     ة (:2013دراسة )الصانر   -5
الجة       ال ت س   ط  لنتطط      االس  ت اتيج   ع  ت     ب س   ت   ض    ةر الج   دي     ر  ج            ها. 
 ت     ر  جت    ا الد اس         ر ج     ا ال ن    ةت الجة        ال ت س   ط        ال  ن      ا  د       ال ةا       

( من    ،  ت     ت .0ا ت  ا اطت   ة   التةب     لجة      البنق  ةا التطب ق      دا ي   ة   ةل ،  ة  د ةد   ،  ة     ،  ة ت  
( ع يد   ةطج، حيل  ة ت البةحت  بتط ي  استبة تير: ا  لة عر التطط   18عي   الد اس   ر  

االس  ت اتيج ،  التة      ع  ر ض   ةر الج   دي،  ت  ا التحق  ل    ر م  دت ا دات  ير  تبةت    ة.  ت م  نت 
 لنتطط   االست اتيج  مة ت   تي  . الد اس   لة در د ج    ة س  ع داا ال ن ةت الجة     ال ت سط 

هد ت الد اس   لة ال اي عر  د  ت     تا ات ال تطط  االس ت اتيج   (:2013دراسة )حلس   -2
   الجة    اإلس     بيىي،  استطد ت الد اس  ال   ف ال مي ،   ةا البةح ل بةطت  ة  عي      ر 

  تد يق،  اات نت دداي الد اس  عن ة ( عض  هيط.6ال ة نير    الجة    اإلس     بنغ عددها  
(  ق  ي ت ىع ت عن ة  ج ةالت د ب   ، ه  :   ج ةا ال س ةل ،   ج ةا الق  ا،   ج ةا 16استبة   ب  ة  

ا ه    داف االس    ت اتيج  ،   ج    ةا ال ت       ال س     تقبن   لنت ن     ا الج    ة   (.       ر ط     ا اس     ت  اع 
: در  تا  ات التطط    االس ت اتيج  الد اسةت ال ن      تحني   ب ة  ةت دداي الد اس   د    ت ال ت ةطف

    الجة    اإلس      ت    بد ج  مبي ي  ر  ج       دعضةا هيط  التد يق.
ه    د ت الد اس       ل    ة الت      ف عن    ة      د  ت     ا    تا     ات التطط       (: 2013دراســــة )ا شــــقر   -7

( 287ر  االس  ت اتيج     ر  ج           الطنب         جة        ب  د ا هن    ،  ت     ت عي     الد اس       
طةلب،  ة  طةلب    ت  ا اطت   ة ها بةلط يق    ال ا   اط      ر طنب    الجة     .  ت  ا ب   ةا دداي لند اس    تض    ت 
 جةالت الد اس  ا  ب  :  ا هداف، ال سةل ، ال ت  ، الق ا(.  تا التحقل  ر مد  ة  تبةت  ة.    د 

 ج           الطنب    د     ت  ت  ةطف الد اس    در  تا   ات ال  تطط  االس  ت اتيج       جة        ب  د    ر 
ج  ةات بد ج     ت س   ط  عن  ة ج     ا ال ج  ةالت،  د     ال ت ج   د      ت ذات دالل      حم  ةط   ت    ى  

 ل تيي  الج ق، الس   الد اس  ،    ع ال ن  .
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ه  د ت الد اس     ل  ة الت    ف عن  ة  ا   ا التطط     االس  ت اتيج  ل س  تقب  (: 2014دراســة )مقابلــة   -8
    ب دي   الطةطي،  ت  ر  جت ا الد اس   ر ج  ا ال  ن ير، الت ن ا    ال دا ق التة     الحم  

(   ن ،  ة،    ةا البةح ل بتط  ي  اس  تبة116ت ا اطت  ة ها بةلط يق   ال ا   اط   الطبق    بن غ ع ددها  
(  ق    ي،  ت   ا التحق   ل     ر م   دت ا داي  تبةت    ة.  د      ت  ت   ةطف الد اس     در  ا    ا 22ت      ت     ر  

  ج   ت سط ،   ج د    ت ذات دالل   حمةط   ت ى  ل تيي  الطب ي.التطط   االست اتيج  جةا بد
هد ت الد اس   لة    ةق د ج   تطبي ل التطط    االس ت اتيج      (: 2014دراسة )دلبح وآخرون  -9

الجة      ال  ب     ا   يم        ر  ج           ال   ة نير  ي   ة،  ت  ا اس  تطداا االس  تبة   لنحم   ا عن  ة 
د   ر م د  ة  تبةت  ة،  ت ىي   ة عن ة عي    طبق    عا  اط   تت   ر   ر الب ة  ةت ب  د در ت ا التا  

ع  ة  ،      الجة      ال  ب     ا   يم    .  م  ةر    ر ده  ا  ت  ةطف الد اس    در      ا دب   ةد التطط     55
االس  ت اتيج  ج  ةات   طيض   ،    ة ع  دا ب   د الت ج    االس  ت اتيج  ج  ةا  ت س   ، م   ة د     ت ع  دا 

     د ج     تطبي  ل التطط     االس   ت اتيج       الجة      ال  ب        ج   د      ت ذات دالل      حم  ةط  
ا   يم          ر  ج             ال    ة نير  ي    ة،      ل  تيي    ات الج    ق،  الطب    ي،  ال س    ة ال      ي ، 
 الد ج  ال ن   ،    ع ال ن  ،  مةر  ر دها الت م ةت ض   ي  تةح  الي م  لج   ا ال  ة نير     

االس ت اتيج ،  تا ج ا ال جت  ا ال حن   عن ة ال ا ة م       الجة    لإلس ةا     ع ن    التطط   
ة. ع ن   التطط   االست اتيج  ب مي  ا يم،

 ثاني ا: الدراسات اإلنجلي ية:
ه  د ت الد اس     ل  ة تق    ا   حن    ت يي  ذ الطط    االس  ت اتيج        ت   ل  (:Price, 2001دراســة ) -1

   تحقيل دهدا  ة،   د د دت  تةطج  ة در   ةطل ت ن    ،  اعت دت الد اس  عنة ال   ف ال مي  
ه ةو تية ت،ة    د ج  ت ييذ دهداف الطط  االست اتيج   بير   ا ب  ال  طق  الت ن    ،  در دعضةا 
هيط    الت  د يق غي       تهنير لتطبي  ل ع ن   ةت التطط     االس  ت اتيج ، بةإلض  ة    ل  ة در ال تيي   ات 

ل ا ت تت  عن ة اس تجةبةت عي    الد اس   ح  ا ع ن     ال س ط   س   ات الطد   ، ال  حن   الت ن     (
 تق  ا الطط  االست اتيج  .   

ه د ت الد اس    ل ة        ع ن  ةت التطط    االس ت اتيج  (: Cowburn,2005دراسة  اوبيرن ) -2
 تسس     ت ن    ا ع   ةل   50)       تسس   ةت الت ن    ا ال    ةل  الب يطة      ،  ت      ت عي      الد اس         ر  

 تةطق    ة   قة       دع ةل    ة    ح      دداا اإلدا ي   ير  ي    ة،  بي    ت الد اس     ب    د  ب يطة       ت   ا تحني    
التحني    در الجة    ةت الب يطة      ال ت   ة ق ع ن   ةت التطط     االس  ت اتيج ،       د ذل  و  ل  ة  ن    
ال    ا د ال ةل     ال تةح   ،  اىد اج     الق   ا . م   ة دا  ة ت الد اس     ل  ة در ع  دا  ض  ا طط     ا       

 دهداف  حددي دد   لة  ا  ع ن ةت التطط   الت  تق ا ب ة الجة  ةت الب يطة   . لن     ذات 
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جوانب االستفاد  من الدراسات السابقة:
استيةد البحل الحةل   ر الد اسةت السةبق     متي   ر ج ا ب ، ل    ر دب ىهة اتت :

ب اى ده يت ة. -1  ع ع  قد   البحل،  ت ض ا ال امن ،  ا 
 امن     ي،ة.بن  ي  ضة ير ال -0
 تحديد  جت ا البحل،  ط يق  اطت ة  ال ي  . -6
 م ةغ   ق ات دداي البحل. -8
تحديد ا سةليج اإلحمةط   ال  ةسب  لتحني  الب ة ةت،  ط يق  ع ض ة  تيسي هة  عى هة.  -7
 ع ع الت م ةت،  تقد ا ال قت حةت. -2

جراءات  منهجية البحث وا 
 :منهت البحث

ال س ح  الق  ةطا عن  ة  م ي طب      التطط    االس  ت اتيج     ر  اس تطدا البةح  ل ال    ف ال م  ي  
ا دج ال      ن  الد اس   ةت الس   ةبق ،  ج    ا الب ة    ةت  ال  ن     ةت     ر د     اد ال ي      ح    ا د ج       ة س     
التطط       االس    ت اتيج         جة         ج م  ،    ة،  ع ض     ة  تحنين     ة  تيس    ي هة بط يق               ،  تق    د ا 

 ي  .ال  ةلجةت ال ى   لتط ي ك  تحس
 مجتمر البحث:

ت     ر  جت    ا البح   ل     ر ج     ا ال    ة نير ا     ةد  يير  اإلدا ي   ير بجة        ج، الب   ةلغ ع   ددها  
ا،  ال  ذير  ا  ين ر  ع ي  د/  ةط  ج ع ي  د،  ط   ق  س  ا(،      دي  ع  ةا/  ةط  ج    دي  ع  ةا،    دي 262  (     د،

( 86ةط ج   دي  ع ةا،   (  دي  عةا/  60(  ط ق  سا،   56( ع يد/  ةطج ع يد،   60 دا ي(،    ا  
ا، م ة ه    ضا    الجد ا اتت :2.38-2.36 دي   دا ي، ط ا ال ةا الجة    

 ( تو ير أفراد مجتمر البحث1جدول را  )
النسبة  اإلجمالي  العدد المر   الوظيفي القياد    
0.44 116 60 عميد / نا:ب عميد أكاديمية  1

 56 ر:يس اس  
0.56 146 60 عا / نا:ب مدير عا مدير  إدارية   2

 86 مدير إدار  
%262100اإلجمالي 
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 عينة البحث:

ا    ر ال   ة نير ا    ةد  يير  اإلدا ي  ير121ت     ت عي     البح  ل    ر   ت  ا اطت   ة ها بط يق      (     د،
ا    ر الق   ةدات ا  ةد      ، 55(    ر  جت   ا البح  ل،      ا  0.50طبق     عا   اط   ب س  ب    ( 66  (     د،

ا  ر الق ةدات اإلدا ي ، م ة ه    ضا    الجد ا اتت :    د،
 البحث عينة( تو ير أفراد 2جدول را  )

 النسبة اإلجمالي العدد المر   الوظيفي القياد   

 أكاديمية 1
 29 عميد / نا:ب عميد

55 0.45 
 26 ر:يس اس 

 إدارية 2
 28 مدير عا / نا:ب مدير عا 

66 0.55 
 38 إدار مدير 

 %100 121 اإلجمالي
 ( خصا:ص عينة البحث 3جدول را  )

 النسبة المئوية العدد الخصائص  المتغير 

 المركز الوظيفي 

 0.24 29 عميد / نائب عميد 

 0.21 26 رئيس قسم 

مدير عام/ نائب 

 مدير عام
28 0.23 

 0.31 38 مدير إدارة 

 100% 121 اإلجمالي 

 سنوات الخبرة 

 0.26 32 سنوات 5أقل من 

 0.35 42 سنوات 01 -5من 

 01أكثر من 

 سنوات
47 0.39 

 100% 121 اإلجمالي 

 نوع القيادة 

 0.45 55 أكاديمية 

 0.55 66 إدارية 

 100% 121 اإلجمالي 

 أدا  البحث:

    د   ج"،     جة       ت  ا  ع  داد دداي البح  ل الح  ةل  لق   ةق "د ج    تطبي  ل التطط     االس  ت اتيج  
اعت   د البةح  ل       ع  داد ا داي عن  ة ا دج الت ب    ن،  الد اس  ةت الس  ةبق ،  االس  تبة ةت  ال ق  ةي ق،      د 

(  ق ي،   ىع  عن ة ط  ق  ج ةالت،  اس تطدا البةح ل الت د يف 70تاليت ا داي    م  ت ة ا  ل    ر  
ا   ا  (، ض  ي2، ض  ي   3)،  ت سط   4)، مبي ي  5)الط ةس   مبي ي جد،  ((.1  جد،

لنتا د   ر م دت دداي البح ل، ت ا اطتب ة  الم دت ال  ةه ن ل ألداي   ر ط  ا ع  ع  صدق ا دا :
(  حم ، ة   ر ال تطمم ير  ذ ن الطب  ي 20، بنغ عددها   ق ات االستبة   عنة  ج  ع   ر ال حم ير

الحدي  دي،      جة       ج،  جة      م    ةا،  جة      ع  در،  جة      ذ   ة ،  جة      ال ح ي  ت،  جة      
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لتق ي         ة  ذا مة   ت م     ق   ي      االس  تبة   م  ةلح  د  غي    م  ةلح ،    ت      د  غي      جة      ت   ى،
( %80  ت   ،  الحةج  لنت دي ،  ا  مة     ضة   ب ع اليق ات،      ض  ا   ح  ةت ا   س ب  اتي ةت  

ض  ة   ب ض   ة لقب   ا اليق   ي ت  ا  ع  ةدي م   ةغ  ب   ع اليق   ات لي  ،  ة،  ح  ذف ب  ا     ة ، ب م  ي   ض   ة،  ا 
 (  ق ي.65اتط ، لتمبا االستبة   بم  ت ة ال  ةط    م     ر  

ا داي تا استطداا   ة   دلية م   بةت لحس ةج االتس ةت ال داطن  ب ير تبةت  لنتا د  ر ثبات ا دا :
ج   ةل  ا داي،  ذل  و ع  ر ط ي  ل تطبي  ل ا داي عن  ة عي     اس  تط ع   ع  دد هة  ق   ات ا داي   جةالت   ة  ا 

ا  ر طة ج عي   البحل، حي ل بن غ   ة    دلي ة م   ب ة  إلج  ةل  ا داي  20  (،  ه          0.92(   د،
   مر ال ت ت ب ة لتطبيل دداي البحل، م ة ه    ضا    الجد ا اتت :

 ة معامل ألفا  رونباخ.  بطريقاالستراتيجيتطبيق التخطيط  استبانة درجةثبات  تمعامال (4جدول را  )
  رونباخ(.-)ألفامعامل  جـــــــــاالتالم  
 0.89 االست اتيج التطط   لنتطط    1
 0.87 االست اتيج التحني  البيط   2
 0.91 االست اتيج  م ةغ  الطط  ت  ير    3
 0.88 االست اتيج  ت ييذ الطط   4
 0.90  االست اتيج الطط  ال  ةب   تقي ا ت ييذ  5
 0.92 ا دا    ل 

 SPSS)اس   ت ةر البةح   ل بب     ة ف الحقيب     اإلحم   ةط   لن ن    ا اإل س   ة      اإلحصـــا:ية: المعالجـــة
ل  ةلج  الب ة ةت باسن ج اإلحمةا ال مي  بةستطداا ال ت سطةت الحسةب    اال ح ا ةت ال   ة ي ، م ة 
اس  تطدا دس  ن ج اإلحم  ةا االس  تدالل  ليح  ص دالل    الي    ت       س  ت   تقي   ا د    اد عي     البح  ل ح   ا 

 االست اتيج ،  ذلو بحسج  تيي ات:  ال  مى ال   ي ، س  ات الطب ي،   ع الق ةدي(.د ج  تطبيل التطط   

 عرض النتا:ت وتفسيرها
الت م   لي ة    ض ا ه دف البح ل  دس طنت ،  تس    ، ل   ع ت ة ا البةحل ع ع ال تةطف الت  تا 

   البحل،  ه  مةتت :تنو ال تةطف    ة ات ة تا تم  ي ة     ج  عةت بحسج دسطن
 الس ال ا ول: عنالنتا:ت المتعلقة باإلجابة  -1

 ، م ة ي اهة د  اد ال ي    ر ال ة نير  ي ة؟   جة     ج االست اتيج تطبيل التطط    د ج  ة  

 لإلجةب    ع  ر الس  تاا ا  ا اس  تطدا البةح  ل ال ت س  طةت الحس  ةب    اال ح ا   ةت ال   ة ي    لنت بي    
 ا د    اد عي     البح  ل لد ج    تطبي  ل التطط     االس  ت اتيج       جة       ج با  م  ع  ةا، ع  ر  س  ت   تقي  

 ( دد ةك:5جد ا   ا   مذلو بةل سب  ل    جةا  ر  جةالت االستبة   عنة حدي، م ة ي ضح ة ال
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 درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في جامعة إب بشكل عاميوضح ( 5جدول)

 المجـــــــــاالت  
توسط الم الترتيب 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التطبيق

 متوسطة 12.65 2.99 1 التطط   لنتطط   االست اتيج  1
 متوسطة 13.58 2.88 3 التحني  البيط  االست اتيج  2
 متوسطة 10.35 2.97 2 ت  ير االست اتيج    م ةغت ة 3
 متوسطة 12.51 2.74 4 ت ييذ الطط  االست اتيج   4
  عيفة 8.97 2.41 5 تقي ا ت ييذ الطط  االست اتيج  ال  ةب     5
 متوسطة  2.81  المتوسط العا  

با  م  ع  ةا، م   ة  التطط     االس  ت اتيج       جة       جتطبي  ل  د ج   ( در 5يتض  ا    ر الج  د ا 
(  ال  ذن 2.81،  ذل  و بدالل    ال ت س    ال    ةا ال  ذن بن  غ   ت س  ط ج  ةا      اس  تجةبةت د    اد عي     البح  ل 

د     ر ج ا    ج الض    ي  القم            (.      د      ى  ذل   و  ل   ة  ج    د ع   د  ت س   ط ج     تطبي   ل  قةب     د  
  م   ا ال  ة س  ةت  ل  ة ال س  ت   ال طن   ج.   ة س    جة       ج لنتطط     االس  ت اتيج ؛     ة ح  ةا د ر 

(، 2.33(،  د اس     ع ب   ةت، 2.33 تتي ل ه  ذك ال تيج      ا    ة ت م  نت  ل    د اس     ا   ف  آط   ر، 
 ( در د ج  التطبيل  ت سط .2.31(،  د اس    قةبن ، 2.31 د اس   ا اق ، 

( در التطط     االس  ت اتيج      ة ق ب س  ب  6..2 تطتن  ي    ا    ة ت م  نت  ل     د اس     ال  دج  ،  
( در 2.31( در د ج  التطبيل  نين ،  د اس   دل با  آط   ر، .2.3،  د اس   دب  طضي ، 75.89%

در الجة    ةت الب يطة      ال ت   ة ق ع ن   ةت  (Cowburn, 2005)د ج   التطبي  ل   طيض   ،  د اس    
( 2.31( در د ج   التطبي  ل   تي   ،  د اس    حن  ق، 2.31التطط    االس ت اتيج ،  د اس     الم ة ا، 

 در  تا ات التطط   االست اتيج   ت   ي بد ج  مبي ي.

ل ة ب ت س   م ة يتضا  ر الجد ا در   حن  التطط   لنتطط   االست اتيج  جةات بةل  تب  ا   
 د ج  " ت سط "،  در   حن  ت  ير االست اتيج    م ةغت ة جةات    ال  تب   التة      2.99)حسةب   

 د ج  " ت سط "، بي  ة   حن  التحني  البيط  االست اتيج  ج ةات     ال  تب    2.97)ب ت س  حسةب   
ط    االس  ت اتيج   ج  ةات       د ج    " ت س  ط "،      ة   حن    ت يي  ذ الط 2.88)التةلت    ب ت س    حس  ةب   

 د ج    " ت س  ط "،  ج  ةات   حن    ال  ةب     تقي   ا ت يي  ذ الطط     2.74)ال  تب    ال اب     ب ت س    حس  ةب   
 (  د ج  "ض  ي ".2.41االست اتيج      ال  تب  ا طي ي ب ت س  حسةب   
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 الس ال الثاني: عنالنتا:ت المتعلقة باإلجابة  -2

، م ة ي اهة د   اد ال ي      ر    جة     ج االست اتيج   لنتطط   التطط  جةا تطبيل  د ج  ة  
 ال ة نير  ي ة؟

 (التخطيط للتخطيط االستراتيجيدرجة تطبيق مجال )يوضح ( 6جدول رقم )

 الفقرات م
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التطبيق

 متوسطة 1.05627 2.8678 12 نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي. 1

 متوسطة 1.13236 2.9669 8 تشكيل فريق للتخطيط االستراتيجي. 2

 متوسطة 1.12172 2.9917 7 تحديد مهام ومسؤوليات فريق إعداد الخطة االستراتيجية. 3

 متوسطة 1.11655 2.8926 10 تدريب فريق إعداد الخطة االستراتيجية. 4

 متوسطة 1.12105 3.0992 2 تحديد المشاركين في التخطيط االستراتيجي. 5

 متوسطة 1.11279 3.0579 4 تحديد الخبراء اللذين سيتم االستعانة بهم في إعداد الخطة االستراتيجية. 6

 متوسطة 1.17814 3.2479 1 تحديد الهدف العام لعملية التخطيط االستراتيجي. 7

 متوسطة 1.12888 3.0248 5 وضع البرنامج الزمني الالزم إلعداد الخطة االستراتيجية. 8

 متوسطة 1.24444 2.7934 13 تخصيص الموارد المالية الالزمة إلعداد الخطة االستراتيجية. 9

 متوسطة 1.27629 2.9339 9 تحديد اإلمكانات البشرية الالزمة إلعداد الخطة االستراتيجية. 10

 متوسطة 1.19307 3.0992 3 جية.تحديد مصادر البيانات والمعلومات الالزمة إلعداد الخطة االستراتي 11

 متوسطة 1.16190 3.0000 6 تحديد األدوات واألساليب الالزمة لجمع البيانات والمعلومات. 12

 متوسطة 1.12399 2.8926 11 توفير البيانات والمعلومات الالزمة إلعداد الخطة االستراتيجية. 13

 متوسطة  2.99  المتوسط العام   

(، م   ة ج  ةا االس ت اتيج تطبي ل  ج ةا  التطط    لنتطط     د ج  ( در 6  جد ا    ايتضا  ر ال
(  ال ذن  قةب   2.99،  ذلو بدالل  ال ت س  ال ةا ال ذن بن غ    ت سط (   استجةبةت د  اد عي   البحل 

 ج   د ع  دد    ر ج ا   ج الض   ي  القم            ة س         ى   ل  ة ،  ل     ذل  و( ت س  ط د ج    تطبي  ل  
 ج ةا التطط     ق  ات لتطط   لنتطط   االست اتيج . م ة داة ت ال تةطف در ج  ا جة     ج ل  حن  ا

الت      ت ا ح     ت   ت س    طةت ة الحس     ةب  لنتطط       االس    ت اتيج  ت      ة ق بد ج       ت س    ط ،  ذل     و بدالل      
(،  ه  ذا        در ه   ةو  م    ،ا ل  د  جة       ج      ت    ي  ال    ا د ال ةل    ،  ا تق  ةا 3.25 - 2.79ب  ير 

با      ي  ال ى        إلع     داد الطط       االس     ت اتيج  ،  ض      ي د  ه     ة          ا       تقة        التطط        الق     د ات ال
االس  ت اتيج ،  ت  د   دداط   ة      ت    ي  الب ة   ةت  ال  ن    ةت إلع  داد الطط    االس  ت اتيج  ،   م    ،ا      

       تحديدهة  تد يب ة،  ض ي،ة     تحدي د  م ةد تتامي    ةا   يل التطط   االست اتيج    ست ل ة
الب ة  ةت  ال  ن   ةت،  ا د ات  ا س ةليج ال ى     لج    ة،   م   ،ا       ض  ا الب   ة ف الى     ال   ىا 
إلع   داد الطط     االس   ت اتيج  ،  ض    ي تحدي   د الطب    اا الن   ذير س   يتا االس   ت ة   ب    ا        ع   داد الطط     

  تحدي د ال  دف ال  ةا االست اتيج  ،  ض ي،ة    تحديد ال اة مير     التطط    االس ت اتيج ،   م   ،ا   
 ل  ن   التطط   االست اتيج .

 ل   ذلو   ى   لة  قص ال  ة ات اإلدا ي   ل د     ةدي الجة     ال   ىىي لإلع داد  الت يط   اليةعن   
ل  ن   التطط   االست اتيج ،  ضة    لة الامن    ال  تير  التقنيد   الت  اةبت هذك ال  حن ،  القم   
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ال  حن   م    ة ا  ض     الت   ت ت  د عني   ة بق    ال  اح  ؛     ة دد   ل ة ض   ي      د او حسةس    ه  ذك 
  ض ج هذك ال  حن .

( در د ج   تطبي ل   حن   2.33 تتيل هذك ال تيج     ا   ة ت م نت  ل    د اس    ا  ف  آط   ر، 
( 2.31التطط   لنتطط    ت سط .  تطتني هذك ال تيج     ا   ة ت م نت  ل    د اس    دل با  آط   ر، 

 د ج  تطبيل   حن  التطط   لنتطط     طيض .در 

الس ال الثالث:  عنالنتا:ت المتعلقة باإلجابة  -3

، م   ة ي اه  ة د    اد ال ي        ر      جة       ج االس  ت اتيج (التحني    البيط     ج  ةا  تطبي  ل  د ج      ة 
 ال ة نير  ي ة؟

(التحليل البيئي االستراتيجيدرجة تطبيق مجال )يوضح ( 7جدول رقم )

الترتيبالفقراتم
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

درجة 

التطبيق

متوسطة 1.02119 2.8760 10دراسة قيم ومعتقدات المجتمع وأنماطه. 1

متوسطة 1.01524 2.6942 15 رصد تأثير العوامل الثقافية على الجامعة. 2

متوسطة 99094. 2.7934 12 دراسة تأثير العوامل االجتماعية والسكانية على الجامعة. 3

متوسطة 1.04723 2.8926 9 رصد تأثير الضغوط السياسية على الجامعة. 4

متوسطة 97242. 2.9339 7 دراسة تأثير العوامل االقتصادية على الجامعة. 5

متوسطة 1.11803 2.8182 11 دراسة تأثير التغيرات والتطورات التكنولوجية على الجامعة. 6

متوسطة 95886. 2.9256 8 لتشريعات والقوانين على الجامعة.دراسة تأثير ا 7

متوسطة 1.10290 2.9835 5 الجامعة مقارنة بالجامعات األخرى. ةتحديد مكان 8

متوسطة 1.21407 2.7107 14 دراسة حاجة سوق العمل للتخصصات المختلفة. 9

متوسطة 1.10328 2.6860 16 ر، سوق العمل(.دراسة توقعات المستفيدين من الجامعة )المجتمع، أولياء األمو 10

متوسطة 1.10190 2.9504 6 تحديد الفرص والتهديدات التي تلقيها العوامل الخارجية على الجامعة. 11

متوسطة 97884. 2.7769 13 دراسة الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة. 12

متوسطة 1.02456 3.0165 4 تحليل الهيكل التنظيمي للجامعة. 13

متوسطة 1.09846 3.0413 2 دراسة الموارد البشرية المتوافرة للجامعة. 14

متوسطة 1.07187 3.0331 3تحديد اإلمكانات المادية والتقنية التي تمتلكها الجامعة. 15

متوسطة 1.15171 3.0826 1تحديد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للجامعة. 16

متوسطة 2.88المتوسط العام

(، م   ة ج  ةا     االس ت اتيج  التحني   البيط  تطبي ل  ج ةا   د ج  ( در 7ج د ا    ا  يتضا  ر ال
 الذن  قةب  د ج   ،(2.88،  ذلو بدالل  ال ت س  ال ةا الذن بنغ   ت سط  استجةبةت د  اد عي   البحل

        ة س  جة      ج  ج د عدد  ر ج ا ج الض ي  القم   د   ى  ذلو  لة (. ت سط تطبيل  
 ج   ةا التحني     البيط      ق    ات ج     ا يتض   ا     ر الج   د ا در ل  حن     التحني     البيط     االس   ت اتيج ، م    ة 

 -2.69الت     ت ا ح   ت ب   ير   ت س   طةت ة الحس   ةب  االس   ت اتيج  ت    ة ق بد ج      ت س   ط ،  ذل   و بدالل     
  ا  ةب ة القم      الض   ي      (،  ه  ذا        در   ة س    جة       ج لنتحني    البيط    االس  ت اتيج3.08

تحدي  د الي    ص  الت دي   دات الت     تنقي    ة ال  ا      الطة ج     عن   ة الجة       ج    اا تجةهن    ة د اس     ت      ةت 
ال س  تييدير  ال جت   ا، د ل   ةا ا      ، س   ت ال     (،  غ   ةج د اس    حةج    س   ت ال      لنتطمم  ةت 
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ط  ،  ض ي د اس    م د ت اتي  ال  ا    ال طتني ،  ا غيةا تحديد  مة   الجة     قة    بةلجة  ةت ا 
 ل  ة  الت   ل ج      التا   ي ةت  الق   ا ير،  ض  ة    االجت ةع      الس  مة     اال تم  ةد    الس ةس    و التقة     

 ض ي د است  الق ا    تقدات ال جت ا  د  ةط .

اا  ن   م ة اةب ة القم    الض ي    تحديد  قةط الق ي  الض ي     البيط   الداطن    لنجة     ج   
اهت ة  ة  بد اس  التقة   الت       السةطدي    الجة   ،  تحني  ال  م  الت      ل ة،  تحديد اإل مة ةت 

س  ةدي الا من    لة ال ةد    التق    الت  ت تن  ة،  د اس  ال  ا د البا ي  ال ت ا  ي لدي ة.  ل   ذلو   ى  
اال تجةا  ال ا اط   ج اا  لة بيط  االست اتيج ،  ضة    التقنيد    ال  تير      ة س  ع ن   التحني  ال

غ    ةج الب ة    ةت  ال  ن     ةت ال  ض    ع    الد  ق    ،   ق   ص ال     ة ي  ال ي   ةاي ل   د    ي   ل التحني     البيط     
 ال     ب  ن     ى ع ةم  الق ي  الض ي،  الي ص  الت ديدات.

(،  د اس      ع ب    ةت،  2.33 تتي   ل ه   ذك ال تيج         ا     ة ت م   نت  ل      د اس      ا    ف  آط     ر، 
( در د ج      ة س    ع ن     التحني    البيط     ت س  ط ،  تطتن  ي    ا    ة ت م  نت  ل     د اس     دل  با 2.33

 ( در د ج  ال  ة س    طيض .2.31 آط  ر، 

:الرابرالس ال  عنالنتا:ت المتعلقة باإلجابة  -4

 اه   ة د     اد ال ي          ر ج، م    ة ي      جة        ت     ير االس   ت اتيج    م    ةغت ة تطبي   ل  د ج        ة  
 ال ة نير  ي ة؟

درجة تطبيق مجال )تكوين االستراتيجية وصياغتها(يوضح ( 8جدول رقم )

الترتيبالفقراتم
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

درجة 

التطبيق

طةمتوس 1.21447 2.9917 5 ( الختيار التوجهات االستراتيجية.SWOTتكوين مصفوفة التحليل الرباعي ) 1

متوسطة 1.13424 3.1157 2صياغة غايات استراتيجية تترجم رسالتها. 2

متوسطة 1.02119 3.1240 1تحديد رسالة تترجم رؤيتها االستراتيجية. 3

متوسطة 1.10652 2.9752 6اشتقاق قيم عمل وفق رؤيتها ورسالتها. 4

متوسطة 1.04030 2.9669 7تحديد الفجوة بين الواقع والمستقبل المأمول. 5

متوسطة 1.06607 2.8843 8.تحديد البدائل االستراتيجية المتاحة 6

متوسطة 98326. 2.8430 9 مقارنة البدائل االستراتيجية باإلمكانات المتاحة. 7

متوسطة 1.00837 2.8430 10 اختيار البديل االستراتيجي المناسب. 8

متوسطة 1.05012 3.0744 3صياغة غايات استراتيجية تترجم رسالتها. 9

متوسطة 1.11006 3.0331 4 تحديد أهداف استراتيجية تترجم غاياتها. 10

متوسطة 1.14746 2.8182 11 تحقيق التكامل بين االستراتيجيات الفرعية والخطة االستراتيجية للجامعة. 11

متوسطة 2.97المتوسط العام 

(، م    ة ج   ةا ت    ير االس  ت اتيج    م   ةغت ةتطبي  ل  ج  ةا   د ج   در  (8ج  د ا     ا  يتض  ا    ر ال
(  ال ذن  قةب   2.97،  ذل و بدالل   ال ت س   ال  ةا ال ذن بن غ   ت س ط     اس تجةبةت د   اد عي    البح ل

 ج   د ع  دد    ر ج ا   ج الض   ي  القم            ة س         ى   ل  ة  ل     ذل  و (. ت س  ط د ج    تطبي  ل  
 ست اتيج    م ةغت ة.جة     ج ل جةا ت  ير اال
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 ج   ةا ت     ير االس   ت اتيج    م    ةغت ة ت    ة ق بد ج      ق    ات ج     ا يتض   ا     ر الج   د ا در م    ة 
(.  ه ذا       در   ة س   3.12 -2.82الت  ت ا حت ب ير    ت سطةت ة الحسةب   ت سط ،  ذلو بدالل  

ت اتيج ةت الي ع     الطط   الت ة   بير االسغ ةج جة     ج لت  ير االست اتيج    م ةغت ة ت ة    ر 
لنجة      ،  تط   ب        اطت    ة  الب   دي  االس   ت اتيج  ال  ةس   ج،  ا تج   ةا        قة       الب   داط    االس   ت اتيج 

االست اتيج   بةإل مة ةت ال تةح ،  ضبةب      تحديد البداط  االست اتيج   ال تةح ،  عا اط       تحدي د 
يد        اا تقةت    ا ع       ل  تيت  ة   س ةلت ة،  تط ب      اليج ي بير ال ا  ا  ال س تقب  ال  ا  ا،  تقن

( الطت   ة  الت ج   ةت االس  ت اتيج  ،  ض   ي تحدي  د ده  داف SWOTت    ير  م  ي    التحني    ال ب  ةع   
است اتيج   تت جا غة ةت ة،   م      م ةغ  غة ةت است اتيج   تت جا  سةلت ة،  ض  ي تحدي د  س ةل  

 تت جا  تيت ة االست اتيج  .   
 ل   ذلو   ى   لة س ةدي ال  تير  التقنيد    الامن      ت  ير االست اتيج    م  ةغت ة،   ق ص 
ال   ة ي   م    ال ي  ةاي  الطب  ي ل  د    ي ل ت   ير االس  ت اتيج    م  ةغت ة،  تين  ج اال تج ةا  ال ا   اط   

    م ةغ  االست اتيج  .
( در د ج    تطبي  ل   حن    2.33  ر، تتي  ل ه  ذك ال تيج       ا    ة ت م  نت  ل     د اس     ا   ف  آط  

( در د ج    التطبي  ل  ت س  ط ،   د اس     دل  با  آط    ر، 2.33الم   ةغ   ت س  ط ،  د اس     ع ب   ةت، 
 ( در د ج  التطبيل  ت سط .2.31

 : الخامسالس ال  عنالنتا:ت المتعلقة باإلجابة  -5
 اه  ة د    اد ال ي        ر ، م   ة ي     جة       ج االس  ت اتيج  ( الطط    ج  ةا  ت يي  ذ تطبي  ل  د ج       ة

 ال ة نير  ي ة؟
( يوضح درجة تطبيق مجال )تنفيذ الخطة االستراتيجية(9جدول رقم )

الفقراتم

الترتي

ب
المتوسط 

الحسابي

االنحرا

ف 

المعياري

درجة 

التطبيق

متوسطة 1.083 2.991 1 تحديد الهيكل التنظيمي المناسب لتنفيذ الخطة االستراتيجية. 1

متوسطة 1.099 2.876 2 ج واألنشطة الالزمة لتحقيق األهداف.وضع البرام 2

متوسطة 1.083 2.991 1تحديد المعنيين بتنفيذ الخطة االستراتيجية.3

متوسطة 9904. 2.644 10 تهيئة المناخ المناسب لعملية تنفيذ الخطة االستراتيجية. 4

متوسطة 1.074 2.859 3 تفويض الصالحيات الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية. 5

متوسطة 1.120 2.859 4 تدريب المعنيين بتنفيذ الخطة االستراتيجية. 6

متوسطة 1.092 2.851 5 إعداد البرنامج الزمني لتنفيذ الخطة االستراتيجية. 7

متوسطة 1.068 2.743 7 وضع أدلة إرشادية تساعد على تنفيذ الخطة االستراتيجية. 8

متوسطة 1.040 2.818 6 لالزمة لعملية تنفيذ الخطة االستراتيجية.توفير المعلومات ا 9

 ضعيفة 1.056 2.553 11 توفير التقنيات المتطورة لتنفيذ الخطة االستراتيجية. 10

 ضعيفة 1.103 2.504 12 توفير اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية. 11

 ضعيفة 9593. 2.322 13 االستراتيجية.ن لكسب دعمهم أثنا تنفيذ الخطة وضع نظام حوافز للعاملي 12

متوسطة 9986. 2.694 9 تحديد السياسات والقواعد  الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية. 13

متوسطة 9574. 2.727 8 تحديد األساليب واإلجراءات الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية. 14

متوسطة 2.74المتوسط العام 
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(، م    ة ج   ةا      ت يي  ذ الطط    االس  ت اتيج  تطبي  ل  ج  ةا   د ج   ( در 9ج  د ا     ا  يتض  ا    ر ال
(  ال ذن  قةب   د ج   2.74،  ذلو بدالل  ال ت س  ال ةا الذن بنغ   ت سط  استجةبةت د  اد عي   البحل

الض   ي  القم            ة س    جة        ج   د ع دد    ر ج ا   ج     ى   ل  ة  ل     ذل  و(. ت س  ط تطبي ل  
 . ال  ة سةت  لة ال ست   ال طن ج تنو  م ا  ج ل  حن  ت ييذ الطط  االست اتيج  ،   ة حةا د ر 

(، 14، 9،13، 8، 7، 6، 5، 2،4، 3، 1در اليق     ات الت      د  ة      ة  ا م     ة يتض    ا      ر الج    د  
 ،2.88 ،2.99ي  ت عن  ة الت تي  ج  ت   ة ق بد ج     ت س  ط ،  ذل  و بدالل     ت س  طةت ة الحس  ةب   الت    بن

 ه       ذا             در   ة س         جة            ج  (.2.55 ،2.65 ،2.69 ،2.73 ،2.82 ،2.85، 2.85 ،2.86
 تحدي  د الس ةس  ةت  الق اع  د  تحدي  د ل  ن     ت يي  ذ الطط    االس  ت اتيج  ا  ةب ة القم          ت يط    ال    ة  

 ا ع    داد الب      ة ف الى         ت    د يج   ض    ا ا دل      اإل ا    ةد    ت      ي  ال  ن      ةتا س    ةليج  اإلج     ااات   
ال   ي  ير  تي    ع الم   ح ةت   ض  ا الب   ا ف  ا  ا  ط   تحدي  د ال  م    الت        ال  ةس  ج  اطت   ة  

 .بت ييذ الطط  االست اتيج  ال   يير 

( الت  بنيت  ت سطةت   ة الحسةبي    12 ،11 ،10در اليق ات الت  د  ة  ة  م ة يتضا  ر الجد ا 
  ة س   جة      ج ل  ن     در ه ذا        .ض   ي ( تطب ل بد ج   2.32، 2.50 ،2.55عن ة الت تي ج  

غ  ةج ت   ي  اإل مة  ةت ال ةد        ضا   ةا ح ا ى لن ة نيرت ييذ الطط  االست اتيج   ت ة    ر غ ةج 
 االست اتيج  .ت ييذ الطط   ادت ة   ل سج دع  ا  ت  ي  التق  ةت ال تط  ي البا ي   غ ةج 

و      ىن  ل   ة غ    ةج اهت    ةا      ةدي جة        ج بت ج      االس   ت اتيج    ل   ة  ا    ا  ن     ق،  ل      ذل   
 ض   ة    ل   ة  غي   ةا طب       الت    اب  ب   ير م    ةغ  االس   ت اتيج    ت يي   ذ االس   ت اتيج  ،   ج    د ض    ي       
الت س  يل ب  ير م   ةع الق   ا       الجة       ال  ي  ذير لتم  با حب   ،ا عن  ة   ت،  ض  ة    ل  ة در ب   ا الت يي  ذ 

  االس   ت اتيج      ض    ة لنيا      الت ت      ع   دا ال  ط      ج    اا تس   ة ع ال تيي    ات البيط      الطة ج      لنطط   
  الداطن   الذن س ف يىداد دت ك من ة حدل تبةطا      حن  الت ييذ.

( در د ج     ت يي   ذ الطط     2.33 تتي   ل ه   ذك ال تيج         ا     ة ت م   نت  ل      د اس  ا    ف  آط     ر،
( در د ج   التطبي ل 2.31  ا   ة ت م نت  ل    د اس    دل با  آط   ر،  االست اتيج    ت سط ،  تطتني

   طيض .
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 السادس: الس ال  عنالنتا:ت المتعلقة باإلجابة  -2

، م ة ي اه ة د   اد ال ي       جة     ج ( االست اتيج  لنطط  جةا  ال  ةب   التقي ا  تطبيل د ج  ة 
  ر ال ة نير  ي ة؟

 (الرقابة والتقييم للخطة االستراتيجيةق مجال )تطبي درجة يوضح (10جدول رقم )

 الترتيب الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التطبيق

 متوسطة  95288. 2.6033 1 تحديد الجهات المسئولة عن عملية الرقابة والتقييم. 1

 ضعيفة  95649. 2.4380 5 وضع خطة واضحة للرقابة والتقييم على تنفيذ الخطة االستراتيجية. 2

 متوسطة  96566. 2.5537 2 صياغة معايير محددة  لقياس مستوى تنفيذ الخطة االستراتيجية. 3

 ضعيفة  94103. 2.3719 7 قياس مستوى تنفيذ الخطة االستراتيجية. 4

 ضعيفة  89535. 2.5207 3 مقارنة مستوى تنفيذ الخطة االستراتيجية بالمعايير المحددة. 5

 ضعيفة  94774. 2.4380 4 د المواعيد الدورية لتقييم مستوي انجاز الخطة.تحدي 6

 ضعيفة  91159. 2.3554 8 رفع تقارير دورية حول عملية تنفيذ الخطة االستراتيجية. 7

 ضعيفة  89934. 2.2562 11 عقد لقاءات دورية لمتابعة مستوى تنفيذ الخطة االستراتيجية. 8

 ضعيفة  90568. 2.3223 9 توى تنفيذ الخطة االستراتيجية.تحديد االنحرافات عن مس 9

 ضعيفة  93780. 2.2645 10 معالجة االنحرافات عن مستوى تنفيذ الخطة االستراتيجية. 10

 ضعيفة  97785. 2.3884 6 تطوير الخطة االستراتيجية في ضوء نتائج الرقابة والتقييم. 11

 ضعيفة   2.41  المتوسط العام  

(، م   ة ال  ةب    التقي  ا لنطط   االس ت اتيج  تطبي ل  ج ةا   د ج  در  (10ج د ا    ا  ال يتضا   ر
(  ال  ذن 2.41،  ذل  و بدالل    ال ت س    ال   ةا ال  ذن بن  غ  ض    ي  ج   ةا      اس  تجةبةت د    اد عي     البح  ل

 ج د عدد  ر ج ا ج الض ي  القم          ة س      د   ى  ذلو  لة (.ض  ي  قةب  د ج  تطبيل  
ال  ة س   ةت  ل   ة  تن   و  م    ا         ج ل  حن     ال  ةب      التقي    ا لنطط     االس   ت اتيج  ،      ة ح   ةا د ر جة

 .ال ست   ال طن ج

(، ت   ة ق بد ج     ت س  ط ،  ذل  و بدالل    3، 1الت    د  ة    ة  يق   ات الدر  يتض  ا    ر الج  د ام   ة 
ة س     جة        ج  ه   ذا         در    (.2.55 ،2.60 بني   ت عن   ة الت تي   ج الت       ت س   طةت ة الحس   ةب  

ل  ن   ال  ةب   التقي ا لنطط  االست اتيج   اةب ة القم      تحديد الج ةت ال ست ل  عر ع ن   ال  ةب  
    م ةغ    ةيي   حددي لق ةق  ست   ت ييذ الطط  االست اتيج  .      التقي ا  مذلو

ت سطةت   ة الحسةبي     (  الت   بني  ت  13-8در اليق  ات الت    د  ة   ة    ر  م  ة يتض  ا   ر الج  د ا 
( تطب       ل بد ج         2.26، 2.27، 2.33، 2.36 ،2.37، 2.39، 2.44، 2.44، 2.52عن        ة الت تي       ج  

.  ه  ذا        در   ة س    جة      ج ل  ن     ال  ةب     التقي   ا لنطط   االس  ت اتيج   ت   ة      ر ع  دا ض   ي 
ق  تحدي د    ةلج   اال ح ا  ةت ل تةب     س ت   ت يي ذ الطط   االس ت اتيج  ،  ع دا    ة عقد لقةاات د  ي  

 ع دا    ا تق ة ي  د  ي   ح  ا ع ن    ت يي ذ الطط   االس ت اتيج  ، ، عر  ست   ت ييذ الطط   االس ت اتيج  
 ع  دا  ض  ا طط     اض  ح  ، تط ي  الطط    االس  ت اتيج        ض   ا  ت  ةطف ال  ةب     التقي   ا غ   ةج ع ن    
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دا تحديد ال  اعيد الد  ي  لتقي ا  ست ن   جةى الطط ، لن  ةب   التقي ا عنة ت ييذ الطط  االست اتيج  ،  ع
  غ ةج  قة     ست   ت ييذ الطط  االست اتيج   بةل  ةيي  ال حددي.

 ل     ذل  و     ى   ل  ة غ   ةج الجد          اس  ت  ةا حنق    ذات ده       م     م   ر  ط جةت   ة تا  م  
 ح ا    ةت ع  ر  س   ة  تطبي   ل    دط ت ل  ن      التطط      االس  ت اتيج   ت ض   ا  ق   ةط الق   ي  الض    ي  اال

التطط     االس  ت اتيج ،  الت         ض   ط ة ي  تا ع     ال  ةلج  ةت ال ى     لت   دي   تم   يج  س  ة  الطط    
الت ييذ  ،  ا عةدي ال         اح  التطط   االست اتيج ، م ة   ى  ذلو  لة غ ةج ال تةب     ر الي ي ل 

 ال     ب ذك ال  حن .

(      در د ج    التطبي  ل 2.31ل     د اس     دل  با  آط    ر،  تتي  ل ه  ذك ال تيج       ا    ة ت م  نت  
(       در د ج     2.33  طيض   ،  تطتن   ي ه  ذك ال تيج        ا     ة ت م  نت  ل      د اس     ا    ف  آط    ر، 

 التطبيل  ت سط . 
 : برالساالس ال  عنالنتا:ت المتعلقة باإلجابة  -7

 د ج اا د  اد ال ي   ح ا ( بير آ  0.05ه  ه ةو    ت ذات دالل   حمةط   ع د  ست   الدالل   
 (؟س  ات الطب ي،   ع الق ةدي ،ال  مى ال   ي تطبيل التطط   االست اتيج  ت ى  ل تيي :  

 الفروق تبع ا لمتغير المر   الوظيفي: -أ
تطبيق  درجة( الختبار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة حول ANOVAتحليل التباين ا حادي )( 11جدول را  )

 (.المر   الوظيفيتخطيط االستراتيجي  حسب متغير: )ال

 مجموع المربعات  مصدر التباين المجال
درجات 

 الحرية 
 متوسط المربعات 

قيمة 

 )ف( 

مستوى 

الداللــة 

(1010 ) 

 النتيجة 

 التخطيط للتخطيط

 االستراتيجي

 231.983 3 695.948 بين المجموعات

158.085 

 
 117 18495.937 لمجموعاتداخل ا غير دالة 0.227 1.467

 120 19191.884 المجمـــــــوع

التحليل البيئي 

 االستراتيجي 

 480.781 3 1442.343 بين المجموعات

176.855 

 
 117 20692.070 داخل المجموعات غير دالة 0.05 2.718

 120 22134.413 المجمـــــــوع

تكوين 

االستراتيجية 

 وصياغتها

 611.160 3 1833.481 المجموعاتبين 

94.165 

 
 117 11017.296 داخل المجموعات دالة 0.000 6.490

 120 12850.777 المجمـــــــوع

تنفيذ الخطة 

 ةاالستراتيجي

 246.800 3 740.401 بين المجموعات

154.131 

 
 117 18033.384 داخل المجموعات غير دالة 0.193 1.601

 120 18773.785 ـــــوعالمجمــ

 الرقابة والتقييم

للخطة 

 االستراتيجية 

 141.025 3 423.076 بين المجموعات

78.830 

 
 117 9223.155 داخل المجموعات غير دالة 0.153 1.789

 120 9646.231 المجمـــــــوع

 إجمالي األداة

 6729.208 3 20187.625 بين المجموعات

 117 287825.665 داخل المجموعات غير دالة 0.05 2.735 2460.048

 120 308013.289 المجمـــــــوع
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( =0.05( د   ال ت جد    ت ذات دالل   حمةطي   ع  د  ست     الدالل      11يتضا  ر الجد ا 
س ت   عن ة   التطط    االس ت اتيج      جة      جتطبيل ح ا د ج  بير استجةبةت د  اد عي   البحل 

ال  م   ى ت    ى  ل تيي     ،  ج     ا ال ج   ةالت ع   دا  ج   ةا  ت     ير االس   ت اتيج    م    ةغت ة(،  ج      ا داي
د   اد ج   ا (،  ه ذا       در 0.05 ذ مة ت ج   ا    ا  س ت   الدالل   اإلحم ةط   دعن ة   ر   ال   ي ؛

س  ت   ال طن   ج، التطبي  ل د ر ال  د ج   ب  ار    م  ىها ال     ي ال ي      تيق   ر      آ ااه  ا  غ  ا اط  ت ف 
 تطبي  ل التطط     االس  ت اتيج       جة       ج ي      ر  ل  ة  ا   ا در د    اد ال ي     ل     ذل  و     ى   ل  ة 

،  در لدي ا الم  بةت  ال    ةت  يس ة الت  تح  ا د ر تطبي ل التطط    االس ت اتيج  بم  ي  تاةب  
( ع دا  ج  د 2.31 آط   ر،  بةل ست   ال طن ج.  تتيل هذك ال تيج   ا  ة ت منت  ل    د اس    دل با

    ت بير آ اا د  د ال ي   ت ى  ل تيي  ال  مى ال   ي .

ت ا     آ اا د  د ال ي   ح ا  جةا  ت  ير االست اتيج    م  ةغت ة(،  إل  ة   مد  الي ت الداا
 ت : ج اا اطتبة   ا ي  ( م ة ه    ضا    الجد ا ات

ا للمر   الوظيفي( نتا:ت اختبار )شيفي ( لدالل12جدول را  ) .ة الفروق بين متوسطات تصورات أفراد العينة وفق 

المتوسط المركز الوظيفي   المجـــــــال
نائب  عميد/

عميد
رئيس قسم 

نائب  مدير عام/

مدير عام 

مدير 

إدارة 

تكوين االستراتيجية 

وصياغتها

**-37.86نائب عميد  عميد/

*-35.58رئيس قسم 

نائب مدير  عام/مدير 

 عام  
30.32*-

* * 28.45 مدير إدارة 

 (    =0.05* دال عند مستوى الداللة )

( در  م  د  الي   ت ال  داا      د 12ج  د ا     ا  يتض  ا    ر  ت  ةطف ال قة    ةت الب د     ال ت   ددي      ال
/  ةط ج   دي  ع ةا    ع ي د /  ةط ج ع ي د(، لة الي  ت الت ةط   بير  ت سطةت  جةبةت ال  م ى ال    ي  

 تا  ي  ،  ذل  و بدالل    ال ت س  طةت الحس  ةب    ع ي  د/  ةط  ج ع ي  د(،لم  ةلا ال  م  ى ال     ي      دي  ع  ةا(
 ت    ير االس  ت اتيج    م   ةغت ةي    ر در  ج  ةا   ع ي  د/  ةط  ج ع ي  د(ه  ذك ال ت  ةطف  ل  ة در د    اد ال ي     

ال  م ى   ل    ذل و    ى   ل ة در ا(،  دي  عةا/  ةطج  دي  عةتطبل بام  د ض    ة ي اك د  اد ال ي   
ل    ذلو ج    ةات  ع ن       ت      ير االس    ت اتيج    م     ةغت ة         ر  ا    ة مال       ي   ع ي    د/  ةط    ج ع ي    د( 

   دي  عةا/  ةطج  دي  عةا(.استجةبةت ا دعنة  ر 
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الفروق تبع ا لمتغير سنوات الخبر : -ب

 درجةالفروق بين استجابات أفراد العينة حول ( الختبار داللة ANOVAتحليل التباين ا حادي )( 13جدول را  )
 (.سنوات الخبر تطبيق التخطيط االستراتيجي  حسب متغير: )

مجموع المربعات  مصدر التباين المجال
درجات 

الحرية 
قيمة )ف(  متوسط المربعات 

مستوى 

الداللــة 

(1010 )

النتيجة 

التخطيط 

للتخطيط 

االستراتيجي

 81.786 2 163.572بين المجموعات

161.257 

.507 .603 

غير دالة   118 19028.312داخل المجموعات

 120 19191.884المجمـــــــوع

التحليل البيئي 

االستراتيجي 

 193.370 2 386.740بين المجموعات

184.302 

1.049 .353 

غير دالة   118 21747.674داخل المجموعات

 120 22134.413المجمـــــــوع

تكوين 

االستراتيجية 

وصياغتها

 347.115 2 694.229بين المجموعات

103.022 

3.369 .038 

دالة   118 12156.548داخل المجموعات

 120 12850.777المجمـــــــوع

تنفيذ الخطة 

االستراتيجية

 285.860 2 571.721بين المجموعات

154.255 

1.853 .161 

غير دالة   118 18202.064داخل المجموعات

 120 18773.785المجمـــــــوع

الرقابة والتقييم 

للخطة 

االستراتيجية 

 84.661 2 169.322بين المجموعات

80.313 

1.054 .352 

غير دالة   118 9476.909داخل المجموعات

 120 9646.231المجمـــــــوع

األداةإجمالي 

 4340.180 2 8680.360بين المجموعات

2536.720 

1.711 .185 

غير دالة   118 299332.929داخل المجموعات

 120 308013.289المجمـــــــوع

د      ال ت ج   د       ت ذات دالل      حمةطي      ع    د  ست       الدالل        :(13ج   د ا      ا  يتض   ا     ر ال
 =0.05التطط    االس ت اتيج      جة      جتطبي ل ح  ا د ج      البحل ( بير استجةبةت د  اد عي 

ت  ى  ل تيي    ،  ج  ا ال جةالت عدا  جةا  ت  ير االست اتيج    م  ةغت ة(،عنة  ست    ج   ا داي
(،  ه  ذا        در د    اد ال ي     0.05 ذ مة   ت     ا  س  ت   الدالل    اإلحم  ةط   دعن  ة    ر   س    ات الطب   ي؛

ب ار د ج   التطبي ل د ر ال س ت   ال طن  ج،  ل    ذل و  س  ات طب  ت اغا اطت ف  تيق ر    آ ااها   
يج    ر عن ة  ج  د ع دد   ر الم   بةت  ال     ةت الت   تح  ا د ر تطبي ل د  اد ال ي       ى   لة در

 التطط   االست اتيج  بةل ست   ال طن ج.

 د اس    دل با  آط   ر، (، 2.33 تتيل هذك ال تيج   ا  ة ت منت  ل   د اس    ا  ف  آط   ر، 
( عدا  ج د    ت بير آ اا د  اد ال ي   ح ا تطبيل التطط   االست اتيج  ت  ى  ل تيي   س   ات 2.31

(     ج د    ت ذات دالل   حمةط   ت ى  2.31الطب ي،  تطتني  ا  ة ت منت  ل   د اس    قةبن ، 
 ل تيي  الطب ي.

ت ا  ي   ح ا  جةا  ت  ير االست اتيج    م  ةغت ة(،   آ اا د  د ال   إل  ة   مد  الي ت الداا
 ت : ج اا اطتبة   ا ي  ( م ة ه    ضا    الجد ا ات
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ا لسنوات الخبر  ( 14جدول را  ) .نتا:ت اختبار )شيفي ( لداللة الفروق بين متوسطات تصورات  أفراد العينة وفق 
 سنوات 01أكثر من  سنوات  01-5من  سنوات  5أقل من  المتوسط سنوات الخبرة    ــــالالمج

تكوين االستراتيجية 
وصياغتها

- 33.72 سنوات  5أقل من 

*-35.14سنوات  01 -5من 

-*29.75أكثر من عشر سنوات 

(    =0.05* دال عند مستوى الداللة )

ال  داا      د ( در  م  د  الي   ت 14ج  د ا     ا  يتض  ا    ر  ت  ةطف ال قة    ةت الب د     ال ت   ددي      ال
 .3س     ات(،   د ت         ر  .3-0س     ات الطب    ي      ر  ل   ة الي     ت الت ةط      ب   ير  ت س   طةت  جةب   ةت 

در  ،  ه ذا       ذلو بدالل  ال ت س طةت الحس ةب  س  ات(،  .3-0س  ات الطب ي   ر لمةلا س  ات( 
ل با م  د ض   تطب   ت   ير االس ت اتيج    م  ةغت ة(ي   ر در  ج ةا س  ات(  .3-0  ر د  اد ال ي   

د   اد ال ي       ر س   ات طب  ت ا   ل    ذل و    ى   ل ة در س   ات(، .3 د ت     ر   ة ي اك د  اد ال ي   
ة  ح  ال ستقب . .3-0  ر  س  ات( د ت  تيةتال،  ط  ح،

  الفروق تبع ا لمتغير القياد : -جـ 
 درجةوق بين استجابات أفراد العينة حول الختبار داللة الفر ( لعينتين مستقلتين T-testاختبار )( 15جدول را  )

 (.القياد تطبيق التخطيط االستراتيجي  حسب متغير: )

المجاالت
( 66إدارية )ن = (55أكاديمية ) ن =

قيمة )ت(

مستوى 

الداللـة 

(1010)

النتيجة
المتوسط

االنحراف 

المعياري
المتوسط

االنحراف 

المعياري

التخطيط للتخطيط 

 االستراتيجي
غير دالة 0.045 2.022 13.4287 36.7727 11.24885 41.3818

التحليل البيئي 

االستراتيجي
دالة2.7790.006 12.5423 43.1667 13.98419 49.8727

تكوين وصياغة الخطة 

 االستراتيجية
دالة4.2670.000 9.59657 29.2424 9.77467 36.7818

تنفيذ الخطة 

االستراتيجية
دالة2.1740.034 11.9177 36.2424 12.79591 41.0727

الرقابة وتقييم تنفيذ 

الخطة االستراتيجية
غير دالة 0.397 0.851 7.36001 25.8788 10.59954 27.2727

دالة2.7870.006 48.2136 171.303 50.56147 196.381األداة ككل

ت        الدالل       د       ت ج    د        ت ذات دالل        حم    ةط   ع      د  س :(15ج    د ا       ا  يتض    ا      ر ال
 =0.05 جة      ج      التطط    االس ت اتيج تطبي ل  ح  ا د ج  د  اد عي   البحل  استجةبةت( بير

التطط   لنتطط  (،   جةا  ال  ةب   تقي ا ت ييذ ) عدا  جةا ،  ج  ا ال جةالتعنة  ست    ج   ا داي
      ا  س    ت   الدالل       ج    ةات ذ   ؛      ع الق     ةدي لم    ةلا الق     ةدي ا  ةد       ت     ى  ل تيي       االس    ت اتيج  (،
 ر الق ةدي ا  ةد     ي  ر در تطبيل التطط         در د  اد ال ي  هذا   . (0.05 ر     اإلحمةط   د

الق  ةدي ا  ةد      د ت    ل    ذل و    ى   ل ة در  االست اتيج  د ض    ة ي اك د  اد ال ي     ر اإلدا ي ير،
 ج  لذلو جةات استجةبةت ا دعنة  ر استجةبةت د  اد ال ي    ر اإلدا يير. د ا ،ة   اة م  بةلتطط   االست اتي
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(     ع دا  ج  د     ت 2.33 تطتني ه ذك ال تيج     ا   ة ت م نت  ل    د اس    ا  ف  آط   ر، 
 بير آ اا ا  ةد  يير  اإلدا يير    د ج  تطبيل التطط   االست اتيج     جة    تا ير.  

 نتا:ت البحث
 ةطف البحل بةتت :تتنطص دب ى  ت 

 در تطبيل التطط   االست اتيج     جة     ج بام  عةا جةا بد ج   ت سط . -3
در تطبيل التطط   االست اتيج     جة     ج جةا بد ج   ت سط      جةا  التطط   لنتطط    -2

طط      االس    ت اتيج ،  التحني      البيط      االس    ت اتيج ،  ت      ير االس    ت اتيج    م     ةغت ة،  ت يي    ذ ال
 االست اتيج  (، بي  ة جةا بد ج  ض  ي      جةا  ال  ةب   تقي ا ت ييذ الطط  االست اتيج  (.

( ب  ير اس  تجةبةت د    اد عي     =0.05ال ت ج  د      ت ذات دالل     حمةطي     ع   د  ست      الدالل        -1
 ،عن   ة  س   ت    ج      ا داي التطط      االس   ت اتيج        جة        جتطبي   ل ح    ا د ج     البح   ل 

ت يي       ذ الطط             ج       ةا  التطط          لنتطط          االس       ت اتيج ،  التحني         البيط         االس       ت اتيج ، 
 س    ات   ن  ال  م  ى ال     ي ت   ى  ل تيي    االس  ت اتيج  (،  طط   ،  ال  ةب     التقي   ا لن االس  ت اتيج 

 ت  ير االست اتيج    م ةغت ة(.) الطب ي(، بي  ة ه ةو    ت ذات دالل   حمةط       جةا
( بير استجةبةت د  اد عي   البح ل =0.05جد    ت ذات دالل   حمةطي   ع د  ست    الدالل     ت   -1

  ج   ةا   عن   ة  س   ت    ج      ا داي التطط      االس   ت اتيج        جة        جتطبي   ل ح    ا د ج     
 التحني  البيط  االست اتيج ،  ت  ير االس ت اتيج    م  ةغت ة،  ت يي ذ الطط   االس ت اتيج  ( ت  ى  

التطط       لنتطط       ) تيي            ع الق     ةدي، بي      ة ه     ةو        ت ذات دالل       حم    ةط           ج    ةال 
 (.  االست اتيج ت ييذ الطط   ال  ةب   تقي ا االست اتيج ، 

 :التوصيات
    ض ا  تةطف البحل ي مة البةحل بةتت : 

  ا  تقة   التطط   االست اتيج     د سةط ا  ةد  يير  اإلدا يير. -3
 ي  الب ة ةت  ال  ن  ةت الد  ق  لض ةر  جةت الطط  االست اتيج   لنجة   .ت   -2
 د اس  ت   ةت ال ستييدير  ر الجة     ال جت ا، د ل ةا ا    ، س ت ال   (.-1
 د اس  حةج  س ت ال    لنتطممةت ال طتني . -1
 لنجة   .  ال ب  بير االست اتيج ةت الي ع    الطط  االست اتيج  -0
  ي    ةا ح ا ى لن ة نير ل سج دع  ا    دت ةا ت ييذ الطط  االست اتيج  .تي -6
 ت  ي  اإل مة ةت ال ةد    البا ي  ال ى   لت ييذ الطط  االست اتيج  . -8
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 ت يط  ال  ة  ال  ةسج ل  ن   ت ييذ الطط  االست اتيج  . -7
 .عقد لقةاات د  ي  ل تةب    ست   ت ييذ الطط  االست اتيج   -2
   ةلج  اال ح ا ةت عر  ست   ت ييذ الطط  االست اتيج  . -.3
 . تحديد اال ح ا ةت عر  ست   ت ييذ الطط  االست اتيج   -33
   ا تقة ي  د  ي  ح ا ع ن   ت ييذ الطط  االست اتيج  . -32

 :المقترحات
    ض ا  تةطف  ت م ةت البحل  قت ت البةحل الد اسةت اتت  : 

 االست اتيج  لد  الق ةدات ا  ةد      اإلدا ي  بجة     ج.تد يب  لت       ة ات التطط    ب ةا ب  ة ف -3
 تم    قت ت ل ا  تقة   التطط   االست اتيج     جة     ج. -2
 االحت ةجةت التد يب   لت       ة ات التطط   االست اتيج  لد  الق ةدات ا  ةد      اإلدا ي  بجة     ج. -1
 ت التطط   االست اتيج  ال ى    لد  الق ةدات ا  ةد      اإلدا ي  بجة     ج.مية ة -1

 :المراجر
: المراجر العربية:  أوال 

(" د ج    تطبي  ل التطط     االس  ت اتيج       الجة    ةت ا  د     ، دط  ح    .2.3دب    طض  ي ، بس  ةا  ح   د عب  د     -3
 ن ا ال ةل    ال م    ، ع ةر، ا  در.دمت  اك غي    ا  ي،  سا  دا ي ا ع ةا، من   ال 

("   د  ت  ا    تا  ات التطط    االس ت اتيج    ر  ج         الطنب       جة       ب  د 2.31ا ا ق ،    ةا  ح  د    -2
 (،ال جن  ال  ب   لض ةر الج دي    الت ن ا الجة   ، ال  ر.32(، ال دد  6ا هن      ا  در"، ال جند  

(" التطط      االس   ت اتيج  لن تسس   ةت ال ة       غي     ال بح     "، ت ج     :  ح    د ع   ىت عب   د 8..2ب ا س    ر، ج    ر ا  -1
 ال  ج د،  متب  لب ةر، لب ةر.

(" االتجةك ال ق      آل    التطط    الت ب  ن  البح ل ال ن   "، جة     دا الق        د البح  ل 3136التبيت ، ج يب    -1
 الس  د  . ال ن     دح ةا الت ال اإلس   ،  م  ال م   ،

 "،   مى التط ي   ض ةر الج دي، الج    ي  ال     . 2.20(" است اتيج   الجة    2.36جة     ج  -0
(" التطط     االس  ت اتيج       الت ن   ا: تطط       ةم         ع  ةلا  تج  دد"، الطب     ا  ل  ة، .2.3الجب    ن، حس  ير   -6

 الدا  ال  ب   لن ن ا  ةا  ر، بي  ت، لب ةر.
 ، دا  الحة د لن ا   الت ىيا، ع ةر ا  در.3ال ت ة      اإلدا ي االست اتيج  "، ط(" ال  جا .2.3     ةج   ج اد، ا -8
 التطط     الت ب  ن االس ت اتيج      ال تسس ةت الت ن      اليم  ( .2.3 بة و   عبد  الحةج، دح د عنة  الييت ،  -7

 .من   الت ب  ، جة    م  ةا، ال  ر  التطبيل،
(" االتجةه   ةت الحديت           التطط       اإلدا ي االس   ت اتيج  "،         ع       قد             نتق   ة" 8..2حة    د، ع         -2

 االتجةهةت الحديت     التطط    اإلدا ي االست اتيج  "  دلي  ال دي  ال  ب (، ت  ق.
الت ب    ال  ب   ل د ا الطن يف، (" دد ات  د س  ال ستقب : التطط    االس ت اتيج "،  مت ج 2..2الح ، عبد ال ىيى   -.3

 ال يةع، الس  د  .
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(" تم    قت ت لتطبيل التطط   االس ت اتيج      الت ن  ا الج ة    ال م  ن"،  جن   2..2حسير، حسر  طتة    -33
 الت ب  ، الج     ال م ي  لنت ب   ال قة     اإلدا ي الت ن    ، ال دد السةدق،  ة ق، القةه ي،  م .

("  تا   ات التطط     االس  ت اتيج     ر  ج           دعض  ةا هيط    الت  د يق بةلجة      2.31ب  د    حن  ق، س  ةلا ع -32
 (، ال جن  ال  ب   لض ةر الج دي    الت ن ا الجة   ، ال  ر.31(، ال دد  6اإلس     بيىي     نسطير"،  جند 

ط    االس ت اتيج   س ب  التين ج ("      ةت التط2.31الح ةل ،  ااد بر  ح د  ال  ب ، هاةا ي س ي  م طية   -31
 (، القةه ي،  م .83عني ة  ر  ج       الق ةدات ا  ةد      اإلدا ي  بجة    حةط "،  جن  التقة    الت    ، ال دد  

("  ا    ا التطط      االس   ت اتيج        الجة       اإلس              ض    ا      ةيي  الج    دي"،  س   ةل  6..2ال   دج  ،      ةد   -31
 اإلس    ، غىي،  نسطير، ةجستي ، الجة    

(" اإلدا ي االس   ت اتيج  :  ي   ةه ا  ع ن    ةت  ح   ةالت د اس     "، دا  ال    ةى  ن ال ن       لن ا     0..2ال   د  ن، ىم ي   ة   -30
  الت ىيا، ع ةر، ا  در.

 ("2.31دل  با،     ةد ي س  ي،  الا   بةت ، عب  د ال ىي  ى دح   د،       ، عب  د ال ةم     ب   اه ا،  الىا    ، دح   د  ح    د   -36
دراسـة تطبيقيـة   المـ تمر  -درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعـة العربيـة ا مري يـة فـي فلسـطين مـن وجهـة نظـر العـاملين 

 إبريل  جامعة ال رااء  ا ردن. 3-1العربي الدولي الرابر ل مان جود  التعلي  العالي  المنعقد خالل الفتر  من 
س ت اتيج      الت ن  ا الج ة   "،  جن   عن     تم د  س    ،ة ع ر  ح دي الج  دي (" التطط    اال1..2 ستا،    ت   -38

    الجة    اإلس    ، ال جند ا  ا، ال دد ا  ا، غىي،  نسطير.
 (" ط اط  اإلدا ي ال  ةم ي"، دا  غ يج لنطبةع   ال ا ، القةه ي،  م .3..2السن  ، عنة   -37
  ي االست اتيج     يةه ا  حةالت تطب ق  ("، الدا  الجة    ، القةه ي.(" اإلدا...2السيد،  س ةعي   ح د   -32
("     ةق   ةل     تطبي  ل التطط     االس  ت اتيج        دا ي  ت       ال    ا د البا   ي        ىا ي .2.3الاة س   ، س  ةلا   -.2

 الت ب  "،  سةل   ةجستي  غي    ا  ي، جة    تا ير، س  ية.
("  ا  ا التطط    االس ت اتيج      جة     تا  ير   ر  ج         2.33ي   عطي  ي  ا ف، س ي    ليد ع ة    عب -23

 (، س  ية.2(، ال دد  11ال ة نير  ي ة"،  جن  جة    تا ير لنبح ل  الد اسةت ال ن   ، ال جند  
تسس ةت (" استطداا التطط   االست اتيج  لتط ي  ا داا ال تسس    ا   ةد    ل 2.33ا  دي،   ي       ح ةا   -22

الد ل  التةلل( تط ي  ب ا ف الت ن ا ال  ةل  ال   ع       -الت ن ا ال ةل  ال  ع "، ال تت   الس  ن  ال  ب  السةدق
دب ي     ، من       الت ب       ال  ع       31-31 م       ال     طر ال  ب             ض     ا  تطنب    ةت عم      ال         ، لنيت     ي      ر 

 بةل  م  ي، ال  م  ي،  م .
(" د ج    ة س  ع  داا ال ن  ةت الجة      ال ت س ط       حة     ال س   2.31ح ةد  المة ا، ط ل  عبد ال ىيى  -21

 لنتطط   االست اتيج   ع  ت  ب ست   ض ةر الج دي  ر  ج      ها"، جة    الا ت ا  س ، ا  در.  
 .لتطب ق  ، غىي،  نسطير، من    جت ا ال ن ا ال       ا"د  ي تد يب      التطط   االست اتيج "( 8..2مةب   عةا  ،  -21
 ("  دا ي ا ع ةا  دط  اتطةذ الق ا ات  ب ةا ال  ة ات"، دا  الجة    الجديدي لن ا ،  م .1..2ال بد، ج ا   -20
 الت ىي     ا  ، دا  ال س     ي ي لن ا     "اإلدا ي  التطط        الت ب     ن ال   ي        التطبي    ل"(7..2ال ج      ،  ح      د حس     ير   -26

 ع ةر، ا  در. ، الطبةع 
("  ا ا التطط   االست اتيج     جة    ال ن ا اإلس     ال ةل       ر  ج         دعض ةا 2.33ع ب ةت، باي    -28

 (، ا  در.07هيط  التد يق  ي ة"،  جن  اتحةد الجة  ةت ال  ب  ، ال دد  
 ىا ي الت ب      "، التطط      االس   ت اتيج  عن   ة  س   ت   ال د س    "(3131ب   ر عب   د ال    ح ر   ال ىي   ى ، عب   دن ل س   م  ا -27

 الس  د  .ال يةع،  الت ن ا، 
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، 3" اإلدا ي االس  ت اتيج        ت       ال    ا د البا   ي             ال  ل    ("، ط2010)ال ا   ة ن،  ح   د عب  د ال ه  ةج   -22
   ااي ال  ة ف بةإلسم د ي ،  م .

 القةه ي.(" د  ي  عداد الطط  االست اتيج  "،  متب  جىي ي ال  د، 1..2عني ي، السيد   -.1
 دا  ال سي ي لن ا   الت ىيا  الطبةع ، ع ةر، ا  در.  3، 3(" التطط   الت ب ن"، ط0..2غ    ،  ح د  ت ل    -13
 (" التطط   االست اتيج  ع ع    ن  تطب ق "، دا  ال  ةهف، ع ةر، ا  در.7..2ال  ط ،  جيد  ح د   -12
لتطط   االس ت اتيج      الجة   ةت الينس طي         ط ةع غ ىي"، ("     ةت ا8..2الن ت، عةدا   م   سن  ةر   -11

  سةل   ةجستي ، الجة    اإلس    ، غىي،  نسطير،
 ، دا   اط  لنطبةع   ال ا ، ع ةر.2( "الت     اإلدا ي "، ط2..2الن ىن،   سة   -11
 (" اإلدا ي االست اتيج  "، القةه ي،  م .6..2ال ةض ،  ح د   -10
(" التطط   االست اتيج     ةت   س تقب  الت ن  ا ال  ةل "،  جن   جة     ت  ي ت لن ن  ا 2..2 د مديل   ح د،  ح -16

 (ر م ت الدير، ال  ات.7(، ال دد  36اإل سة   ، ال جند  
(" التيمي      االس    ت اتيج   اإلدا ي االس    ت اتيج  "، ال    دا  الجة        ، 2..2ال  س     ، ج     ةا ال    دير  ح     د  آط      ر   -18

  ي ،  م .اإلسم د
("  ا ا التطط   االست اتيج  ل ستقب  الت ن  ا     ال  دا ق التة      الحم      2.31 قةبن ،   م   دح د حسير   -17

 (،  جن  التقة    الت    ،  م .88(، ال دد  31    دي   الطةطي    ض ا ب ع ال تيي ات"، ال جند  
   مجموعة النيل العربية  مصر.1يجية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين   ط(  اإلدار  االسترات1999المغربي  عبد الحميد ) -12
("، م     ةا، 2.33-6..2(" االس   ت اتيج   ال ط       لنت ن    ا ال    ةل   6..2 ىا ي الت ن    ا ال    ةل   البح   ل ال ن        -.1

 الج    ي  ال     .
     تط   ي  اإلا   اف الت ب   ن       حة    ةت (" ت  ي  ي التطط     االس  ت اتيج  2..2ي    ق،  ىي    حس  ر حس  ير   -13

 غىي"،  سةل   ةجستي  غي    ا  ي، من   الت ب   بةلجة    اإلس    ، غىي،  نسطير.
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  د/ سلطان حسن الحالمي    )دراسة تحليلية( …القوائم المالية للشركات في شفافية القياس مستوى  
دراسة تحليلية

القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت في شفافية القياس مستوى 
 (دراسة تحليلية)لألوراق المالية 

 سلطان حسن محمد الحالميد/ 
 المحاسبة المساعدأستاذ 

اليمن-جامعة إب  – م اإلداريةوالعلكلية 

:الملخص

ت المدرجة في سوق الكويت لألوراق قياس مستوى شفافية القوائم المالية للشركاإلى  هدفت الدراسة
اعتمدت الدراسة  المختلفة،شركة من كل القطاعات  06حيث تم اختيار عينة ممثلة تكونت من  المالية،

أن  إلىى وتوصىلت الدراسىة الشىفافية،لقيىاس مسىتوى  Standard & Poorعلىى محتىوى فقىرات منةجيىة 
عالي.المدرجة في بورصة الكويت  والشفافية في القوائم المالية للشركات اإلفصاحمستوى 

.منةجية الكويت،بورصة  والشفافية، اإلفصاحالكلمات المفتاحية: 

ABSTRACT 

This study aimed at assessing level of transparency of financial 

statements of the companies included in Kuwait exchange stock. The sample 

of the study was 60 companies selected purposefully among all various 

companies. The study relied upon items' content of Standard and Poor’s 

methodology for assessing the level of transparency. The study concluded that 

the level of disclosure and transparency of the financial statements of the 

companies included in Kuwait stock was high.
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  د/ سلطان حسن الحالمي    )دراسة تحليلية( …القوائم المالية للشركات في شفافية القياس مستوى  
 دراسة تحليلية 

 مقدمة:

التقىارير الماليىة المرحليىة والسىنوية المعبىرا عىن المكانىة الماليىة يةيىة تلبيىة احتياجىات تُعد الشىركات 
وجود الشفافية في القوائم المالية من خالل اإلفصىاح  التأكد من، ويتم المستخدمين الداخليين والخارجيين

، وتقيىىيم اادا علىىى اتخىىاق القىىرارات  الكامىىل وعىىن طريىىض العىىر  العىىادل للمعلومىىات المفيىىدا التىىي تسىىاعد
 اق  وفعدت أ  قد  والتأكد من انةا والفةم،ولقلك يجب العناية بجعل المعلومات المفصح عنةا سةلة التفسير 

. وتمتثل للقوانين النافىقا فىي البلىد  ISAومعايير المحاسية الدولية ،IFRS التقارير المالية إعدادلمعايير 
الدولية والمؤسسات المالية على تبني مشىاري  جديىدا لهسىةام فىي تطىوير  وبةقا الصدد حرصت الةيئات

وتحسىىين الشىىفافية واإلفصىىاح، وحثىىت الشىىركات علىىى انلتىى ام بةىىا مىىن خىىالل إيجىىاد القىىوانين التىىي تكفىىل 
التطبيض وتعاقب المخالفين، وهقا كله لتجنيب ااسواق العالميىة مشىاكل جديىدا فىي وقىت لىم تىتخل  فيىه 

ومىن المنممىات والةيئىات التىي  ،اديات الكبرى حتى اآلن من آثار اا مات المالية السىايقةيع  انقتص
(، والمنممىة الدوليىة IASBوالشفافية: مجلس معايير المحاسية الدوليىة   اإلفصاحهتمت بتطوير آليات ا 

 (، ومجلىىس معىىاييرOECD(، ومنممىىة التعىىاون انقتصىىادن والتنميىىة  IOSCOلةيئىىات أسىىواق المىىال  
 (.FASBالمحاسية المالية  

حد الركائ  ااساسية المكونىة أ بوصفهن الةدف النةائي من تطوير الشفافية هو حماية المستثمر إ
حيث يتم تطبيض مجموعة من القوانين واللوائح والتعليمات التي تنصب في مجملةا  ،لتنميم أسواق المال

تىىأتي علىىى رأس ااولويىىات الةادفىىة لةىىر   علىىى تحقيىىض هىىقا الةىىر ، ولعىىل ميىىادش اإلفصىىاح والشىىفافية
( مىىن قىىانون هيئىىة أسىىواق 3( مىىن المىىادا  5تحقيىىض حمايىىة المسىىتثمر، وفىىي دولىىة الكويىىت نصىىت الفقىىرا  

( على تطبيض سياسة اإلفصاح الكامل يمىا يحقىض العدالىة والشىفافية 0606( لسنة  7المال الكويتي رقم  
( مىن القىانون 8لداخليىة. ونصىت الفقىرا  ب( مىن المىادا  ويمن  تعار  المصالح واستةالل المعلومىات ا

وةىىمان  معةىىا،نفسىىه علىىى ةىىرورا تىىولى هيئىىة ااوراق تنمىىيم ومراقيىىة إصىىدار ااوراق الماليىىة والتعامىىل 
إفصىىىىىاح المصىىىىىدرين يشىىىىىكل كامىىىىىل ودقيىىىىىض عىىىىىن المعلومىىىىىات الجوهريىىىىىة الال مىىىىىة للمسىىىىىتثمرين والمتعلقىىىىىة 

وتنمىيم ومراقيىة اإلفصىاح يمىا فىي قلىك التقىارير الدوريىة التىي يعىدها  الماليىة،ياإلصدارات العامة لىألوراق 
 المصدرون.

 مشكلة الدراسة:

اا تلعب مةنة المحاسية والمراجعة دور   قىرارات  المىال، والتىأثير علىى رأسفي رف  كفىا ا أسىواق  مةم 
صىىىدار أوراقةىىىا المسىىىتثمرين وقلىىىك مىىىن خىىىالل القىىىوائم الماليىىىة التىىىي تعىىىدها وتنشىىىرها الشىىىركات سىىىوا  عنىىىد إ

ببورصىة ااوراق الماليىة،  -يعىد قلىك -المالية وطرحةا للبي  في اكتتاب عام أو خا ، أو عنىد تىداولةا 
يجىىىب أن تىىىوفر هىىىق  القىىىوائم والتقىىىارير الماليىىىة المعلومىىىات الصىىىحيحة والكافيىىىة للمسىىىتثمرين فىىىي الوقىىىت و 

ن المةىىىاربة والشىىىائعات، إن أن ا عىىىالمناسىىىب نتخىىىاق قىىىراراتةم انسىىىتثمارية علىىىى أسىىىس موةىىىوعية يعيىىىد  
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ا في حد قاتةا، فةناك تكلفىة تترتىب علىى تىوفير المعلومىات الدقيقىة، وتسىعى ااسىواق الشفافية ليست هدف  
المالية إلى التوفيض بين التكلفة المرتفعة لتجمي  المعلومات وتحليلةا واستخدامةا وبىين الحاجىة لهفصىاح 

 .راف قات المصلحة وخدمة المصلحة العامةعن المعلومات لخدمة مصالح مختلف ااط

هىىل تتمتىى  القىىوائم الماليىىة  :وعليىىه تتجسىىد مشىىكلة الدراسىىة فىىي اإلجايىىة علىىى التسىىاؤل الىىرئيس وهىىو
إلىى  التسىاؤل الىرئيس ويتفىر  ؟للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية يمستوى شفافية مقبىول

 :اآلتيةالتساؤنت 

 الملكيىىىة،تركيىىى  هيكىىىل  الملكيىىىة،كىىىل الملكيىىىة وحقىىىوق المسىىىتثمرين  شىىىفافية مىىىا مسىىىتوى الشىىىفافية لةي -0
التصويت واجتماعات المسىاهمين( فىي القىوائم الماليىة للشىركات المدرجىة فىي سىوق الكويىت  إجرا ات

 لألوراق المالية؟

 المحاسىىبية،السياسىىات  الشىىركة،عىىن المعلومىىات  اتجاهىىات  اإلفصىىاحمىىا مسىىتوى الشىىفافية الماليىىة و  -0
هيكلىىة وتعىىامالت ااطىىراف قات العالقىىة( فىىي القىىوائم الماليىىة  ككىىل،يالت السياسىىات المحاسىىبية تفصىى

 للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية؟

 اإلدارا،دور مجلس  وتكوينه،ما مستوى الشفافية لبنية مجلس اإلدارا ونشاطاته  بنية مجلس اإلدارا  -3
في القىوائم الماليىة  (مديرين في مجلس اإلدارا وحواف همتدريب ال م،وتقييمةالمديرين التنفيقيين   حواف

 للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية؟

 أهمية الدراسة:

مىىن قبىىل المنممىىات  اإلفصىىاحالتىىي نالتةىىا الشىىفافية الماليىىة و  ااهميىىةتكتسىىب الدراسىىة أهميتةىىا مىىن 
يعىىىد بىىىرو  موةىىىو  الشىىىفافية فىىىي العديىىىد مىىىن الدراسىىىات سىىىيما  والمحليىىىة، اإلقليميىىىةوالمؤسسىىىات الدوليىىىة و 

وتتمثىىىل  اإلفصىىىاحالتىىىي أوصىىىت جميعةىىىا يةىىىرورا  يىىىادا مسىىىتوى الشىىىفافية و العلميىىىة والعمليىىىة  اايحىىىاثو 
 :ياآلتي ااهمية

  مةنىىة المحاسىىية والمراجعىىة خاصىىة يعىىد انتشىىار مىىاهرا اإلفىىالس لشىىركات  الةىىةوع علىىى يىىادا
 .اإلفصاحنتيجة لةعف الشفافية و  ةيار يع  ااسواق الماليةانو  العالم،معمم دول كثيرا في 

  القصىىور فىىي متطليىىات الشىىفافية واإلفصىىاح فىىي الىىوطن العربىىي يشىىكل عىىام ودولىىة الكويىىت يشىىكل
 خا  مقارنة بدول العالم المتقدمة.

  واإلفصاح.توجه دولة الكويت نحو الم يد من الشفافية المالية 

 نة وتحسين مستوى اإلفصاح والمصداقية والشىفافية فىي القىوائم سةام في انرتقا  يمستوى المةاإل
 المالية.
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 أهداف الدراسة:

تركيىى  هيكىىل  الملكيىىة،مسىىتوى الشىىفافية لةيكىىل الملكيىىة وحقىىوق المسىىتثمرين  شىىفافية التعىىرف علىىى  -0
التصويت واجتماعات المساهمين( في القىوائم الماليىة للشىركات المدرجىة فىي سىوق  إجرا ات الملكية،

 .ويت لألوراق الماليةالك

 المحاسىبية،السياسىات  الشىركة،عن المعلومات  اتجاهات  اإلفصاحمستوى الشفافية المالية و  معرفة -0
هيكلىىة وتعىىامالت ااطىىراف قات العالقىىة( فىىي القىىوائم الماليىىة  ككىىل،تفصىىيالت السياسىىات المحاسىىبية 

 .للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية

دور مجلىىىس  وتكوينىىىه،شىىىفافية لبنيىىىة مجلىىىس اإلدارا ونشىىىاطاته  بنيىىىة مجلىىىس اإلدارا مسىىىتوى ال بيىىىان -3
في القوائم  تدريب المديرين في مجلس اإلدارا وحواف هم( وتقييمةم،المديرين التنفيقيين   حواف اإلدارا،

 .المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية

 :  توالفرضيا الدراسات السابقةأوًلا
 لدراسات السابقة:أ( ا

ية فىىىي التقىىىارير الماليىىىة للشىىىركات ااساسىىى اإلفصىىىاحمقومىىىات  :(6102 ،دراسةةةة )الللةةةو تناولىىىت 
وتحديىد  والمسا لة،دعم نمام الرقاية  فيثرها أو  اإلفصاحومعرفة اتجاهات  الفلسطينية،المساهمة العامة 

 أن لىىىإوتوصىىلت  والمسىىا لة،مىىام الرقايىىة ثرهىىا فىىي دعىىم نأيعىىاد اختيىىار السياسىىات المحاسىىبية المالئمىىة و أ
هناك اهتمام من الشركات المساهمة العامة في قطا  غ ا ياإلفصاح المحاسبي عن جمي  البنود الماليىة 

ر فىىىي حقىىىوق المسىىىاهمين يىىىالعاديىىىة وغيىىىر العاديىىىة فىىىي قائمىىىة المركىىى  المىىىالي وقائمىىىة الىىىدخل وقائمىىىة التةي
 .يجابيا  و  والسياسات المحاسبية يشكل كاف  

مىىدى التىى ام الشىىركات المدرجىىة فىىي بورصىىة فلسىىطين بنمىىام  :(6105دراسةةة )الجةةوجي، وتناولىىت 
 .المال الفلسطينية والىقن يلى م الشىركاترأس لكتروني( الصادر عن هيئة اإل اإلفصاحالمعدل   اإلفصاح
عىن  صىحالشىركات ن تفأن  كمىا المعىدل، اإلفصىاحعدم الت ام الشركات الفلسطينية بنمام إلى  وتوصلت

نةا ن أكما  وصالحياتةا،ومسؤولياتةا  فيةا،عةا  اا سما أو  اإلدارا،لس جسما  اللجان المنبثقة عن مأ
  مجلس اإلدارا التنفيقية. أعةا تفصح عن مكافآت ورواتب رئيس و 

تقييم أثر جودا المراجعىة علىى جىودا إلى  (Harandi& Khanagha, 2014دراسة )وهدفت  
ىى إق ؛الماليىىة اإلفصىىاح فىىي التقىىارير لقيىىاس ااثىىر علىىى  ااسىىتخدمت الدراسىىة سىىمعة المراجىى  وخبرتىىه مقياس 

هنىاك أثىر قو دنلىىة أن  إلىى وتوصىلت الدراسىة ،جىودا اإلفصىاح فىي التقىارير الماليىة للشىركات الصىىناعية
 كمىا خلصىت ،حصائية بين خبرا المراج  وجودا اإلفصاح المحاسبي للشىركات الصىناعية عينىة الدراسىةإ

 وجود عالقة ايجابية بين سمعة المراج  وجودا اإلفصاح في التقارير المالية للشركات الصناعية.إلى 
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انختيىىارن فىي تع يى  الثقىىة  اإلفصىاحمعرفىة دور إلىىى  :(6102،حمةاد و  دحةةدو ،)دراسةة وهىدفت 
ارير المالية ال في تع ي  الثقة يالتقانختيارن يسةم يشكل فع   اإلفصاحأن  إلى يالتقارير المالية وتوصلت

 .كات في سوق دمشض لألوراق الماليةللشر 

إلىىىى تسىىىليء الةىىىو  علىىىى نمىىىاقب اإلفصىىىاح المحاسىىىبي التىىىي  :(6106دراسةةةة )اجةةةرا يم، وهىىىدفت 
أجل  من 0606أصدرتةا الةيئة العامة للرقاية المالية وتم تطبيقةا على القوائم المالية المنشورا عن سنة 

الىىىقى الماليىىة  وراقالىىقى يرفىى  مىىن مسىىتوى كفىىا ا سىىوق ااى النحىىو تع يىى  ثقىىة المتعىىاملين يالسىىوق، علىى
 0606طار انستراتيجي الىقى أصىدرته منممىة الشىفافية الدوليىة سىنة كما أن اإل ،أصيح اآلن أكثر تقليا

اسىىتعادا اسىىتقرار الثقىىة فىىي السىىوق أجىىل  ية لقواعىىد الشىىفافية مىىنااساسىى يعىىد خارطىىة طريىىض لترسىىي  القىىيم
 اإلفصىاحقىوائم أن  إلىى ينىاير توصىلت الدراسىة 05فساد القى مةرت نتائجه يعىد ثىورا وخاصة يعد كم ال

ياإلةىىافة إلىىى انلتىى ام  ،المحاسىىبي التىىي أصىىدرتةا الةيئىىة وال مىىت بةىىا الشىىركات المقيىىدا أوراقةىىا يالبورصىىة
 .المالية في رف  كفا ا سوق ااوراق تسةميقواعد الشفافية والن اهة الدولية، 

للتعىىرف علىىى العالقىة بىىين جىودا المراجعىىة وجىىودا  :) Kaklar et al, 2012)دراسةةة وجىا ت 
من خالل معرفة العالقة بين حجىم مكتىب  طةران،سةمةا في بورصة أتقارير المالية للشركات المدرجة ال

 عىىن معرفىىة العالقىىة بىىين خبىىرا المراجىى  وجىىودا التقىىارير الماليىىة. فةىىال   الماليىىة،المراجعىىة وجىىودا التقىىارير 
بىىين حجىىم مكتىىب المراجعىىة وجىىودا التقىىارير الماليىىة  اهنىىاك عالقىىة ةىىعيفة جىىد  أن  إلىىى وصىىلت الدراسىىةوت

 ن  ناك عالقة ايجاجية جين خجرة المراجع وجودة التقارير المالية.أفي جورصة طهران. و للشركات المدرجة 

فافية بةدف التعرف على مدى تأثير قواعد الشى ((Laurence&. Robert ,2011 وجا ت دراسة
لمىا لةىا مىىن تىأثير مياشىر علىىى ، علىى انشىارات المرسىلة فىىي القىوائم الماليىة للشىركات المدرجىىة يالبورصىة

 .المحاسبي للقوائم المالية وتأثير غير مياشر على كفا ا سوق المال اإلفصاح

المحاسبي في التقارير  اإلفصاح( على الفر  البديلة لبيئة ,Philip et al 2011  ورك ت دراسة
 اإلفصىاحوتوصىلت إلىى ةىرورا انهتمىام بتطىوير نمىاقب وقىوائم ، المالية ومدى تأثيرها على سوق المىال

الماليىىة  ااوراقالتىىي تعىىدها وتنشىىرها الشىىركات اغىىرا  تع يىى  التفاعىىل والتعامىىل مىى  بورصىىة  المحاسىىبي
  .لالرتقا  بنتيجة أعمالةا

ات إدارا ااربىىاح بتلىىك المنممىىات فىىي (الجوانىىب المحاسىىبية لممارسىى0600دراسىىة غنيمي،  وناقشىىت
مىىل المىىداخل المتعىىددا لةىىق  الممارسىىات التىىي يمكىىن أن تلجىىأ إليةىىا إدارا المنممىىة اغىىرا  معينىىة تخىىدم 

كمىىىا يبىىر  الياحىىىث مىىدن أهميىىىة الىىدور الىىقن يمكىىىن أن تلعيىىه شىىىفافية التقىىارير والقىىىوائم ، أهىىدافةا الخاصىىة
أن ترسىىي  ميىىادش الشىىفافية و يىىادا فعاليىىة  إلىىى ت الدراسىىةالماليىىة فىىي الحىىد مىىن تلىىك الممارسىىات، وتوصىىل

اإلفصاح المحاسبي يعد من اامور التىي لةىا أهميىة كبيىرا فىي الحىد مىن ممارسىات إدارا ااربىاح التىي قىد 
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تلجأ إليةىا إدارا المنممىة لتحقيىض أهىدافةا الخاصىة دون مراعىاا اهىداف المسىاهمين أو أن أطىراف أخىرى 
عمىىىال. وأن اإلطىىىار المقتىىىرح لتحقيىىىض الشىىىفافية بةىىىدف الحىىىد مىىىن ممارسىىىات إدارا لةىىىا عالقىىىة يمنممىىىة اا

اارباح التي قد تمارسةا اإلدارا لتحقيض أهىدافةا الخاصىة، يمكىن أن يىتم التوصىل إليىه مىن خىالل التركيى  
تطوير يع  المعايير المحاسبية قات العالقة يالقيىاس واإلفصىاح المحاسىبي وتطىوير اإليةىاحات  على
 وائم الملحقة أو المالحمات الةامشية وتطوير نمم المراجعة الداخليةوالق

دراسىىة العالقىىة بىىين شىىىفافية إلىىىى  (Qingyuan Li, Tielin Wang 2010وهىىدفت دراسىىة  
المحاسىىىبي المىىىؤثر علىىىىى جىىىودا التقىىىارير الماليىىىة وكفىىىىا ا شىىىركات انسىىىتثمار الصىىىينية ومىىىىدى  اإلفصىىىاح
لماليىىة فيمىىا يتعلىىض يالشىىركات المقيىىدا أوراقةىىا يالبورصىىة وتوصىىلت ا ااوراقكفىىا ا بورصىىة  فىىيمسىىاهمتةا 
المحاسىىبي تقىىيس درجىىة تفاعىىل المسىىتثمرين مىى  البورصىىة لمىىا لةىىا مىىن  اإلفصىىاحنمىىاقب أن  الدراسىىة إلىىى
 .على يع  انسئلة التي تدور في اقهان المستثمرين اإلجاية يعالنية تامة عن اإلفصاح

( تطىوير المحاسىية فىي إحىدى الىدول انوروبيىة ,Dorota& Klimczak 0606 وتناولىت دراسىة 
موةىىوعية انربىىاح إلىىى   بولنىىدا( اغىىرا   يىىادا كفىىا ا سىىوق المىىال بةىىدف عىىر  بيانىىات ماليىىة تشىىير

عىىىر  نمىىىاقب لهفصىىىاح المحاسىىىبي مرفقىىىة يىىىالقوائم أن  إلىىىى المعلنىىىة يالتقىىىارير الماليىىىة وتوصىىىلت الدراسىىىة
 .لمالالمالية تساهم في تنمية كفا ا سوق ا

التىي أصىدرتةا  اإلفصىاحالمحاسىبي لقىوائم  اإلفصاحاهمية  (,George 0668 وتعرةت دراسة 
المحاسبي يشفافية وعالنية تامىة علىى درجىة كفىا ا سىوق  اإلفصاحأسواق المال بلندن لقياس مدى تأثير 

 ااوراقسىوق  المال وتوصلت الدراسة إلى ةرورا انهتمام بنشر تلك النماقب على الشركات المقيدا في
 .المالية لتحقيض م يد من الكفا ا اسواق المال

 فرضيات الدراسة:ب( 

مىىىىن خىىىىالل تتيىىىى  الدراسىىىىات السىىىىايقة المتعلقىىىىة يموةىىىىو  الدراسىىىىة لتطىىىىوير الفرةىىىىيات التىىىىي تحقىىىىض 
 انهداف تم صياغة الفرةيات على النحو اآلتي:

سوق الكويت لألوراق الماليىة يمسىتوى  : تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة فيالفرضية األولى
 إجىىىىرا ات الملكيىىىىة،تركيىىىى  هيكىىىىل  الملكيىىىىة، شىىىىفافية  شىىىىفافية عىىىىالي لةيكىىىىل الملكيىىىىة وحقىىىىوق المسىىىىتثمرين

 .التصويت واجتماعات المساهمين(

تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق الماليىة يمسىتوى  الفرضية الثانية:
تفصىىيالت السياسىىات  المحاسىىبية،السياسىىات  ، اتجاهىىات الشىىركةوافصىىاح عىىن المعلومىىات  شىىفافية عىىالي
 .هيكلة وتعامالت ااطراف قات العالقة( ككل،المحاسبية 
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: تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة في سىوق الكويىت لىألوراق الماليىة يشىفافية الفرضية الثالثة
المىىديرين  اإلدارا، حىىواف دور مجلىىس  وتكوينىىه،يىىة مجلىىس اإلدارا بن عاليىىة لبنيىىة مجلىىس اإلدارا ونشىىاطاته

 .وحواف هم(تدريب المديرين في مجلس اإلدارا  وتقييمةم،التنفيقيين 

اإلطار النظري ثانياا: 
يالتطور القن حدث على مةنة المحاسية يشكل عام وتوالي المشاكل الماليىة  مفةوم الشفافيةارتيء 

قىال مرشىد اإلدارا  Enron)ل خا ، حيث إنه في أعقاب فةىيحة شىركة  العالمية وةعف الرقاية يشك
 Warren Bennis إن مىىا تحتاجىىه الشىىركات اآلن أكثىىر مىىن أن وقىىت مةىىى هىىم المىىديرون الىىقين " )

 (.McElroy, 2003 , p3يعرفون كيف يخلقون البنى التحتية لالنفتاح"  

اسىىواق الماليىىة سىىبب ةىىةء المسىىتثمرين فىىي امىىن انهتمىىام ي اكبيىىر   اوبىىدأ مفةىىوم الشىىفافية يأخىىق حيىى   
العامىىة يم يىىد مىىن الشىىفافية والوةىىوح فىىي القىىوائم الماليىىة المنشىىورا والمعلومىىات  المسىىاهمةعلىىى الشىىركات 

مطالبتةم هيئات ااسواق المالية يم يد من الرقاية والقوانين التي تةمن  االتي يتم اإلفصاح عنةا، وأية  
يعىد  0668من تكرار اا مة المالية ااخيرا التي حدثت في عام  اقلك خوف  العدالة لجمي  المستثمرين، و 

اامىر الىقن  ؛أن قامت الشركات اامريكية الكبرى بإخفا  معلومات مةمة عن حجم الرهن العقارن لىديةا
 (. Ahmed, 2014, 87في العالم بةا   ةإفالسةا وتأثر جمي  ااسواق المالي إلىأدى 

مفهوم الشفافية:

نةىىىا تىىىوفير المعلومىىىات قات العالقىىىة أ"بىىىىى(  Bushman& Smith , 2003ةىىىا كىىىل مىىىن  عرف
والموثوقية ويشكل كاف حول المرك  المالي واادا  الدورن وفر  انستثمار والحوكمة وقيمة ومخىاطرا 

حسب إطار  ماكرواينوفيشن ( "يأنةىا درجىة وةىوح  اية  أوتعرف الشفافية  الشركة المتداولة في السوق".
لعمليات التجارية ومصادر المعلومات المتعلقة بةا ااصول والنتائج المالية، وقابليتةا للمعاينة والتحقيض ا

ىى McElroy, 2003, p26مىىن قبىىل المسىىةمين وأصىىحاب العالقىىة"   حسىىب مىىا  اوتعىىرف الشىىفافية أية 
 أنةىاي( Baste Committee on Banking Supervisionوردتىه لجنىة يىا ل للمراقيىة المصىرفية  أ
اإلفصاح فىي الوقىت المناسىب عىن المعلومىات الدقيقىة والموثىوق بةىا، التىي تمكىن مسىتخدمي المعلومىات "

 Publicالمفصىىح عنةىىا مىىن تقيىىيم دقيىىض للحالىىة الماليىىة وعىىن اادا  واانشىىطة التجاريىىة والمخىىاطر بةىىا 

Disclosure and Transparency, IFC, 2006,p 4.)

ىىى عىىىن  ا"أنةا عىىىدم تىىىرك أن أمىىىر مىىىن البيانىىىات أو المعلومىىىات خفي ىىىبىىىىىى اويمكىىىن تعريىىىف الشىىىفافية أية 
المستخدم النةائي للقوائم المالية والتقارير اإلدارية، والشفافية كلمة مشتقة من شف أن رق حتىى يىرى مىا 

ا تحته أن أصيح   (.4،   0667، عبد هللا واةح 
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وقاتةىا أعلومات موثوقىة تقىدم فىي العام عن م اإلفصاحالشفافية هي أن  إلى ويشير يع  الياحثين
نجا اتةىىا ا  جىرا  تقيىىيم دقيىىض للموقىىف المىىالي للشىىركة و إالمناسىية لمسىىاعدا مسىىتخدمي هىىق  المعلومىىات علىىى 

 .دارا هق  المخاطرا  ومخاطرها و  نشطتةاأو 

عىن المعلومىات الماليىة فىي تقىارير الشىركة  اإلفصىاحأن  ( Gray & Morris, 2007ويوةىح  
 (.Sung, 2008, 85في قياس الشفافية المالية  اساسي  أ اير المحاسبية، تلعب دور  السنوية حسب المعاي

 : شروط الشفافية
 أن تكون الشفافية في الوقت المناسب؛ إق إن الشفافية المتأخرا تكون عادا ن قيمة لةا. .1
التي إعالنات التوميف أن تتاح الشفافية لكافة الجةات في الوقت قاته، فةل هناك فائدا من نشر  .2

 ؟!تصدر يعد تعيين ااقارب والمعارف
أن تكون شارحة نفسةا بنفسةا فما قيمة شفافية غامةة أو غير شفافة؟ فقد تقوم يع  الشركات  .3

بنشر قوائمةا المالية يالصحف استيفا  للشكل القانوني بدون مرفقاتةا أو بدون مراقب الحسايات 
الشفافية يالميادش العامة للحافظ على يع  أو تفصيل بنود على َأن ُه يجب مالحمة أن تخل 

 المعلومات قات الصلة يسرية العمل.
أن يعقب الشفافية مسا لة، فالشفافية في حد قاتةا ليست غاية؛ بل وسيلة إلمةار ااخطا   .4

 .ل القانونية المنممة لقلكوانقتصا  من مرتكبيةا، وقلك يالطي  في إطار الوسائ
 والشفافية: اإلفصا أ مية 

يسىاعد علىى  اإلفصاح إنإق ؛ على الشركات لهشرافي ااساس والشفافية المحور اإلفصاح يعد 
ية ااساسى همين من ممارسة حقوقةماكما يمكن المس الشركة،تحسين فةم الجمةور لةيكل ونواحي نشاع 

 .اوحمايتةا على أسس مدروسة ومعلن عنةا مسيق  

 ة يسىىىبب قيمىىىة المعلومىىىات التىىىي يىىىتم توفيرهىىىاعىىىن المعلومىىىات المحاسىىىبي اإلفصىىىاحهميىىىة أ وتبىىىر   
عىىن  اإلفصىىاحغيىىرهم، وأن مسىىتوى  أوالمقرةىىين  أوو المسىىاهمين أمنةىىا سىىوا  المسىىتثمرين  لمسىىتفيدينل

فجىوا عىدم تماثىل فىي تخفىي  حالىة عىدم التأكىد وتقلىي   ايىار    االمعلومات في التقارير المالية يلعب دور  
دا  الشىركات يشىكل موةىوعي، أممىا يسىاعد المةتمىين علىى تقيىيم  ،والمستخدمين داراالمعلومات بين اإل

عىىىىن المعلومىىىىات المحاسىىىىبية فىىىىي عصىىىىرنا الحاةىىىىر وقلىىىىك يعىىىىد ت ايىىىىد الىىىىدور  اإلفصىىىىاحهميىىىىة أ وت ايىىىىدت 
ىىى اويعىىىد أن أصىىىيحت البيانىىىات المحاسىىىبية المنشىىىورا مصىىىدر   ،انقتصىىىادن اسىىىواق المىىىال للمعلومىىىات  امةم 

 (.081،   0604، وحمادا، الال مة نتخاق القرارات دحدوح

علومىات مةىار البيانىات والمإوالشىفافية وعىدم  اإلفصىاحعدم تطبيض الميادش المحاسبية ونق   وأن
سىياب المةمىة لحىدوث انةيىار ة لةق  الوحدات انقتصىادية مىن ااوةا  الماليالحقيقية التي تعبر عن اا
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أهمةىا فقىد الثقىة فىي ، و ثىار السىلبيةعىة اآلوقىد مةىر قلىك فىي مجمو  انقتصىادية،الكثير من هىق  الوحىدات 
 تفقد هق  المعلومات جودتةا. ثم منالمعلومات المحاسبية و 

داريىىىىة والماليىىىىة المتصىىىىلة اإل جىىىىرا اتعىىىىدم تىىىىوافر شىىىىفافية المعلومىىىىات يشىىىىأن كىىىىل اامىىىىور واإل وأن
دارن الفسىاد اإل مىامأقىد فىتح اليىاب  اإلدارا،تاحىة الفرصىة للمسىاهمين والمجتمى  لمسىا لة إوعدم  يالشركة،

وفقىىدان الثقىىة فىىي  العالميىىة،الفةىىائح الماليىىة فىىي كبىىرى الشىىركات إلىىى  دىأالىىقن  الن يةىىة،والقىىرارات غيىىر 
 جىرا اتدارن( وكيفيىة انلتى ام يالمعىايير واإلآلية اختيار المديرين التنفيقيين وكيار المومفين  الجانب اإل

 (45 ،0600 ،العن ن  والشفافية. المحاسبية خاصة ما يتعلض ياإلفصاح 

ىىأوالشىىفافية  وسىىيلة لتىىدعيم المسىىا لة واننةىىياع الىىداخلي والحوكمىىة اافةىىل وتحسىىن الشىىفافية  اية 
يمكىىن خفىى   ومفةومىىة،قا كانىىت اافعىىال والقىىرارات مرئيىىة إفىى القىىرار،والمسىىا لة مىى  وجىىود عمليىىة اتخىىاق 

ليىىتمكن  العىىام،ت قطىىا  انكتتىىاب قىىدر علىىى مراقيىىة مؤسسىىاأالجمةىىور أن  إلىىى ياإلةىىافة المراقيىىة،تكلفىىة 
دارا المؤسسىية ويراقىب الىدائنين المقترةىين يشىكل عىن اإل فةىلأالمساهمون والمومفون من تكوين فكىرا 

و تثىىىار حولةىىىا استفسىىىارات أتالحىىىظ أن  ن القىىىرارات السىىىيئة ن تمىىىر دون إولىىىقلك فىىى أكبىىىر،وبدرجىىىة  كىىىاف  
 وتساؤنت.

 ملوقات الشفافية:

التىىىي تقىىىدمةا للشىىىفافية لمسىىىتخدمي القىىىوائم الماليىىىة إن أنةىىىا اصىىىطدمت  علىىىى الىىىرغم مىىىن المميىىى ات
 : اآلتييمعوقات عملية يمكن قكرها على النحو 

يترتب على الشركة المنتجة للتقارير المالية الدقيقة تكاليف كبيرا : التكلفة اإلةافية لشفافية البيانات -0
ة دون سىقف أو حىدود إلىى  يىادا ااعيىا  تكون الشركة في غنا  عنةا، كما يؤدن الم يد من الشىفافي

، أسىةم الشىركة اامىر الىقن سيرفةىه حىاملو ؛سيمةر أثرهىا فىي قائمىة الىدخل ومن ثمعلى الشركات 
لىىقلك علىىى الشىىركة أن تىىوا ن بىىين الشىىفافية المرتفعىىة والتكلفىىة يحيىىث تلبىىي حاجىىات مسىىتخدمي القىىوائم 

 المالية ومصلحتةا الخاصة.

يؤدن الم يد من الشفافية واإلفصاح إلى وة  عمليىات وأنشىطة الشىركة : يةاإلةرار يالقدرا التنافس -0
والقن من المحتمىل أن تسىتخدم تلىك البيانىات لهةىرار  ،أمام جمي  ااطراف يما في قلك المنافسين
التىي مىن شىأن اإلعىالن لملكيىة الفكريىة أو أسىرار المةنىة يموق  الشىركة التنافسىي كمىا أنةىا قىد تمىس ا

فادا المنافسين على حساب مستقبل الشركة ومصالحةا.عنةا إفساد ا  لخطء المستقبلية وا 

قات التىأثيرات انجتماعيىة أو انقتصىادية  المعلومىات: إن اإلفصىاح عىن المةمىةشىفافية المعلومىات  -3
أو البيئيىىىة قىىىد يىىىؤدن إلىىىى نتىىىائج وخيمىىىة واةىىىرايات ن تتحملةىىىا الشىىىركة، كمىىىا أن إعالنةىىىا فىىىي وقتةىىىا 

عىىالن عىىن ولىىقلك تتىىوخى الشىىركات الحيطىىة والحىىقر وربمىىا تىىؤخر اإل، الطىىين بلىىه المناسىىب قىىد ي يىىد
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مىىن التىىأثير الحىىاد  ايعىى  المعلومىىات المةمىىة التىىي لىىيس لةىىا عالقىىة يالجانىىب التشىىةيلي للشىىركة خوف ىى
 المتوق  على الشركة وسعر أسةمةا في السوق المالي.

 الشفافية في القوانين الكويتية:

الخىىا  بإنشىىا  هيئىىة سىىوق الكويىىت لىىألوراق  0606( لسىىنة 7قىىانون رقىىم  أفىىرد المشىىرو  الكىىويتي ي
ىىىالماليىىىة ف نمىىىم الفصىىىل  إق ؛0111( لسىىىنة 0عىىىن قىىىانون   اصىىىل خىىىا  ياإلفصىىىاح عىىىن المصىىىالح عوة 

العاشر من القانون تعريىف اإلفصىاح وأحكامىه والمخىاطبين بةىقا ااحكىام وكىقلك حىدد المسىؤولية المدنيىة 
اإلفصىىاح أهىىم ممةىىر مىىن ممىىاهر  يعىىد إق متقدمىىة،ه المشىىر  يمثىىل خطىىوا ومىىا قننىى المتةىىررين،لصىىالح 

 0606لسىىىنة ( 7سىىىواق المىىىال الكىىىويتي رقىىىم  أتحقيىىىض الشىىىفافية ويمنىىى  تعىىىار  المصىىىالح  قىىىانون هيئىىىة 
 .(5( الفقرا  3المادا 

( لسىىنة 0( الىىقن ُألةىىي العمىىل يالقىىانون رقىىم  0606( لسىىنة  7القىىانون رقىىم  فىىي ومىىن أهىىم مىىا جىىا  
وكىقلك علىي  ،( محاولة المشر  التخفيف عىن العىب  علىى الةيكىل المخىت  بتلقىي اإلفصىاحات0111 

( المملوكىىة مىىن الشىىخ  المطالىىب %5حيىىث مىىا عىىادت كىىل عمليىىة تتةيىىر يالنسىىية ، الشىىخ  المفصىىح
 اإق أصىيح اإلفصىىاح مطلوي ىى ؛ياإلفصىاح تسىىتدعي اإلفصىاح  أصىىيحت تسىمى المصىىلحة محىل اإلفصىىاح(

في ملكية الورقىة الماليىة المبلىن عنةىا أن  اجوهري   ارن على قيمة المصلحة ويعد تةيير  عند أن تةيير جوه
( مىن قيمىة المصىلحة بخىالف القىانون القىديم الىقن أوجىب اإلفصىاح عىن أن تةييىر %5تةيير ي يد عىن  
ى%5  نسىبتهيطرأ علي ما  ( %5يفىوق   اواحىد   ا( المملوكىة مىن المطالىب ياإلفصىاح ولىو كانىت تمثىل فلس 

جوهريىة التىي تقىل الغيىر يفصح عن التةييىرات اليسىيطة أو  ما في القانون الجديد فصاحب المصلحة نأ
ىى%5عىىن نسىىية   ب يىىادا  اان تةييىىر سىىوا  كىىان إيجابي ىى ا( مىىن قيمىىة تلىىك المصىىلحة وييقىىى اإلفصىىاح مل م 

المصلحة عن  عندما يؤدن التةيير إلى انخفا  االنسية في المصلحة المطلوب اإلفصاح عنةا أو سلبي  
 (.%5نسية  

كمىىا شىىدد القىىانون علىىى مسىىؤولية المىىديرين فىىي الشىىركات المسىىاهمة المدرجىىة فىىي السىىوق المىىالي إقا 
استحدث ن  جديد حيث أل م مىن خاللىه مىديرن الشىركات المدرجىة ياإلفصىاح عىن أن مصىلحة للمىدير 

أو تايعىىة ويسىىرن هىىقا انلتىى ام فىىي ااوراق الماليىىة الخاصىىة يالشىىركة التىىي يعمىىل بةىىا أو أن شىىركة  ميلىىة 
على كل مصلحة قائمة لألقارب من الدرجة ااولى وال وب دون تحديىد نسىية هىق  المصىلحة إلىى رأسىمال 

 الشركة.

يجب على المدير ياإلفصىاح عىن أن ممارسىة لحىض ممنىوح لىه مىن الشىركة أو أن شىركة تايعىة لةىا 
تايعىىة أو ال ميلىىة وكىىقلك يفصىىح عىىن أيىىة ممارسىىة يىىأن اكتتىىاب فىىي ااوراق الماليىىة للشىىركة أو شىىركاتةا ال

 لحض ممنوح له من أن شركة أخرى يانكتتاب في ااوراق المالية لةق  الشركة.
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( الشىىركات المسىىاهمة المدرجىىة انحتفىىا  065فىىي المىىادا   0606لسىىنة  7وقىىد ألىى م القىىانون رقىىم 
ديرين ويىىدرب فىي هىىقا السىجل كىىل يسىجل خىا  بإفصىىاح أعةىا  مجىىالس اإلدارات واإلدارا التنفيقيىة والمى

وكىقلك البيانىات المتعلقىة يالمكافىآت والرواتىب والحىواف  وغيرهىا  ،البيانات والمعلومىات التىي تقررهىا الةيئىة
وتىورد هىق  البيانىات فىي تقىارير الجمعيىة العموميىة وأعطىي المشىر  اصىاحب الشىأن  ،من الم ايا ااخىرى 

 عمل المعتادا.حض انطال  على هقا السجل خالل ساعات ال

ن على البورصة المسجلة أن تعلن أ( من قات القانون ي064( من المادا  3، 0ونصت الفقرتين  
لمىا تحىدد   اعن المعلومات التي تلقتةا يشأن اإلفصاحات عن المصالح فور تلقيةا المعلومات وقلىك وفق ى

 الالئحة التنفيقية.

قويىة الةرامىة يشىىأن مخالفىة أحكىام الفصىىل ( ع000فىي المىىادا   0606لسىنة  7ورتىب القىانون رقىىم 
لف دينىار ون تتجىاو  مائىة ألىف أإق نصت المادا "يعاقب يةرامة ن تقل عن  ؛العاشر الخا  ياإلفصاح

 دينار كل من خالف أن أحكام الفصل العاشر في شأن اإلفصاح عن المصالح".

في حىض المتخلىف عىن تطبيىض قرر يه قيام المسؤولية المدنية  اخاص   اوكقلك استحدث المشر  نص  
" يتحمىىل الملىى م ياإلفصىىاح  0606لسىىنة  7( مىىن القىىانون رقىىم 067إق نصىىت المىىادا   ؛أحكىىام اإلفصىىاح

ىأالمسؤولية عن أية   اةرار تلحض يالةيئة أو البورصىة أو الةيىر جىرا  عىدم إفصىاحةم عىن مصىالحةم وفق 
تةىىرر مىىن عىىدم اإلفصىىاح يىىالرجو  بىىدعوى " وهىىقا يفىىتح اليىىاب للمم هىىقا القىىانون ونئحتىىه التنفيقيىىةاحكىىا

التعىىىوي  علىىىى مىىىن أوجىىىب عليىىىه القىىىانون اإلفصىىىاح عىىىن المصىىىلحة محىىىل اإلفصىىىاح والمخىىىالف إلحكىىىام 
اامر القن يسىتل م قيىام أركىان المسىؤولية مىن خطىأ وةىرر يلحىض يالشىخ  المةىرور وقيىام  ؛اإلفصاح

لعاشىر واللىوائح وبىين مىا الحىض المةىرور العالقة السببية من الخطىأ المتمثىل فىي مخالفىة أحكىام الفصىل ا
 من ةرر.

 قياس مستوى شفافية القوائم المالية ثالثاا: 
شىىركة  06للشىىركات عينىىة الدراسىىة اليىىالن عىىددها  0600تىىم دراسىىة التقىىارير الماليىىة السىىنوية للعىىام 

قلىىىك لقيىىىاس وانسىىىتثمار، والعقىىىار، والخىىىدمات انخىىىرى( و  الىىىنفء والةىىىا ، والصىىىناعة، البنىىىوك، والتىىىأمين، 
عىىىىىىن بنىىىىىىود المعلومىىىىىىات الىىىىىىواردا فىىىىىىي هىىىىىىق  التقىىىىىىارير ياسىىىىىىتخدام منةجيىىىىىىة  اإلفصىىىىىىاحمسىىىىىىتوى الشىىىىىىفافية و 

 Standard& Poors ةىىىق  التقىىىارير فىىىي اسىىىتخراب البيانىىىات المتعلقىىىة يمتةيىىىرات ب(، كمىىىا تىىىم انسىىىتعانة
فىي سىوق  اإلفصاحيأسلوب انستقرا  والمبني على فح  التطبيض العملي للشفافية و  اإلفصاحالشفافية و 

لميدانيىة ( مىن خىالل الدراسىة اStandard& Poorsالكويىت المىالي ومقارنىة النتىائج المتىوافرا يمنةجيىة  
وليىىة مىىن خىىالل القائمىىة التىىي تىىم تصىىميمةا لتحقيىىض هىىدف الدراسىىة ياسىىتخدام للحصىىول علىىى البيانىىات اا

لتحليىل  00النسىخة  SPSSائي حصىاسىتخدام برنىامج ح مىة التحليىل اإل ومىن ثىم ،مقياس ليكرت الثالثي
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شىىركة مىىن  06النتىىائج واسىىتخراب العالقىىات واختيىىار الفرةىىيات، وقىىد بلىىن عىىدد الشىىركات عينىىة الدراسىىة 
 : يوةح قلك اآلتيالجدول و  ،الشركات المدرجة في سوق الكويت المالي

 (0جدول رقم )

نوع وعدد الشركات عينة الدراسة 

النسبةالعددالقطاع

%010.61البنوك

%010.61االستثمار

%5368وغاز نفط

%5368التأمين

%.1006عقار

%010.61صناعة

%087061الخدمات االخرى

%01011المجموع

.كيفية عمل المنهجية

" للشىفافية واإلفصىاح فىي تقييمىه للشىفافية واإلفصىاح Standard & Poorsاعتمىاد منةجيىة " يعىد
أو يحد  –ارير السنوية التي يتم إعدادها بنا  على معايير المحاسية الدولية للشركات المساهمة على التق

مىىىن أهىىىم  –أدنىىىى يىىىتم إعىىىدادها يمىىىا ن يعىىىار  أن معيىىىار مىىىن معىىىايير المحاسىىىية الدوليىىىة المتفىىىض عليةىىىا 
الخصائ  التي سىاعدت علىى القبىول الواسى  والعىالمي لتطبيىض المنةجيىة فىي ااسىواق العالميىة الكبىرى، 

ىهقا يا مدمجىة يىالقوانين  اإلةىافة إلىى أنةىا عملىت علىى إمةىار نتائجةىا ياسىتخدام المنةجيىة وحىدها وأية 
المحليىىىىىة إن وجىىىىىدت، إن عمليىىىىىة توحيىىىىىد ااسىىىىىاس الىىىىىقن سىىىىىيتم عليىىىىىه تقيىىىىىيم الشىىىىىفافية واإلفصىىىىىاح سىىىىىاعد 

لصىادرا المستثمرين في جمي  أنحا  العالم على فةم وتقييم الشىركات التىي يرغبىون فىي انسىتثمار فيةىا وا
، ويمكىن تقسىيم طريقىة سىيقودنا إلىى كيفيىة عمىل المنةجيىة وهىقا مىا Standard & Poorsعىن مؤسسىة 

 : اآلتيعمل المنةجية إلى أربعة أقسام على النحو 

 .فقرا 08ج ا  ةمن أعلى ثالثة  ويحتون هيكل الملكية وحقوق المستثمرين : القسم ااول
 .رافق 00 يحتون شفافية الملكية : الج   ااول
 .فقرات 8تركي  هيكل الملكية يتةمن : الج   الثاني

 .فقرات 1التصويت واجتماعات المساهمين يحتون  إجرا اتالج   الثالث: 
.فقرا 35ج ا  ةمن أربعة أ ويحتون عن المعلومات  اإلفصاحالقسم الثاني: الشفافية المالية و 
.فقرا 05من  الشركة ويتكون الج   ااول: اتجاهات 

.فقرات 1على  ويحتون لثاني: السياسات المحاسبية الج   ا
.الج   الثالث: تفصيالت السياسات المحاسبية ككل ويتةمن ثالث فقرات

 .فقرات 4الج   الراي : هيكلة وتعامالت ااطراف قات العالقة ويتةمن 
 .فقرا 35ج ا  ةمن أربعة أعلى  ويحتون القسم الثالث: بنية مجلس اإلدارا ونشاطاته 
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.فقرات 8  ااول: بنية مجلس اإلدارا وتكوينه ويتةمن الج  
.فقرا 00الج   الثاني: دور مجلس اإلدارا ويحتون 

.فقرات 0الج   الثالث: تدريب المديرين في مجلس اإلدارا وحواف هم ويحتوى 
.فقرات 1 الج   الراي : حواف  المديرين التنفيقيين وتقييمةم ويتةمن

المنةجيىىىة يتبىىىين للياحىىىث مىىىدى تةطيىىىة أسىىىئلة المنةجيىىىة للتقىىىارير السىىىنوية  ويعىىىد انطىىىال  علىىىى تقسىىىيمات
الصادرا عن الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت لألوراق الماليىة وتركي هىا علىى الجوانىب الماليىة وغيىر 

المالية التي تةم المساهمين والمستثمرين.

اسىىئلة المكونىىة لةىىا فىىي التقريىىر عىىن ايىىات سىىلوب اليحىىث وانستكشىىاف عىىن وجىىود إجاأاسىىتخدام المنةجيىىة 
العامة.السنون للشركة المساهمة 

تحول الدرجات لتكون من عشر( وتعطي درجة لكل إجابة موجودة في تصنف الشركات على أساس عشري )
 التقرير السنوي.

حيىث لكىل فىر  علىى حىدا ي تجم  الدرجات التي تم الحصىول عليةىا مىن كىل سىؤال يحيىث يىتم تجميعةىا أون  
ىى  ومىىن ثىىم اتصىىيح هنىىاك اثنتىىي عشىىرا نتيجىىة ومىىن َثىىم يىىتم تجميىى  نتىىائج الفىىرو  المكونىىة لكىىل جىى   علىىى حىىدا أية 

.يتم تجميعةا لتعطي نتيجة تقييم الشفافية واإلفصاح لتلك الشركة اتتجم  ثالث نتائج رئيسة وأخير  
ىىى فية واإلفصىىىاح يةىىىم أسىىىئلة بإصىىدار تقيىىىيم مركىىىب للشىىفا اوتجىىدر المالحمىىىة إلىىىى أن المنةجيىىة قامىىىت أية 

المنةجية الخاصة بةا ومتطليىات الشىفافية واإلفصىاح المعمىول بةىا فىي الىدول التىي لىديةا معىايير خاصىة بةىا ممىا 
أسىةم فىىي إةىافة م يىىد مىن القىىوا والموةىوعية إلىىى نتىىائج تقيىيم الشىىركات مى  العلىىم أنةىا أيقىىت نتائجةىا قبىىل الىىدمج 

 موجودا لم يد من الشفافية.

يتبين مدى سةولة مبدأ عمل هق  المنةجية وسةولة تطبيقةا على الشركات المساهمة العامىة فىي مما سبض 
مىن   أن سوق مالي منمم في العىالم فيسىتطي  أن مسىتثمر إمىا أن ُيقىيشم الشىركة التىي يرغىب انسىتثمار فيةىا وحىد

ة عىن تلىك الشىركة إن وجىدت ااسئلة في التقريىر السىنون أو يأخىق بنتىائج المنةجيى عن جاياتاإلخالل استكشاف 
 .أن يدقض مدى صحة التقييم اويمكن له أية  

 :اإلفصا ( للشفافية و Standard& Poorsتحليل وعرض نتائج منهجية )
ىىىأ اإلجايىىىة هولتحديىىىد توجىى Tجىىرا  اختيىىىارإ( لةايىىىات 0تىىم تحديىىىد الوسىىىء الفرةىىي المعيىىىارن   ا والةىىىدف ية 

 :  ةا وتوجةةايوةح أو ان ااجوية وتفسيرات اآلتيوالجدول 
اإلفصاح( للشفافية وStandard& Poorsأوزان منهجية ) (8جدول رقم )

الغير متأكدنعمالجواب

380وزن االجابة

ان الشركة تفصح عن  التفسير

 ما تضمنته الفقرة

ان الشركة ال تفصح حاليا 

نظرا لعدم توفر مضمون 

الفقرة لديها وان وجد ستقوم 

 عنه اإلفصاحب

ال تفصح  ان الشركة

عن ما تضمنته الفقرة

0اقل من 0011- 30110 -8011درجة االجابة

سلبيايجابيتوجه اإلجابة
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: اإلفصا للشفافية و  التحليل اإلحصائيتحليل نتائج رابلاا: 
: يكل الملكية وحقوق المستثمرين -أ

 (3جدول رقم )

شفافية الملكية–الملكية وحقوق المستثمرين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هيكل 

الرتبةاالنحراف المعياريالوسط الحسابيالفقرةم

، ألنواع أسهم الشركة )عادية اهل يحتوي التقرير السنوي وصف   .0

 (؟أو غيرها، ممتازة
1.770.70

4

3 0.59 1.83 ؟هل يزود التقرير السنوي عن المساهمين حسب النوع .7

1 0.00 3.00 ير السنوي على عدد األسهم العادية المصدرة؟هل يحتوي التقر .8

هل يحتوي التقرير السنوي على عدد األسهم العادية المصرح  .4

؟بها والغير المصدرة
3.000.00

1

هل يحتوي التقرير السنوي على القيمة األسمية لألسهم العادية  .5

 المصدرة؟
3.000.00

1

يمة األسمية لألسهم العادية هل يحتوي التقرير السنوي على الق ..

 المصرح بها والغير مصدرة؟
3.000.00

1

هل يحتوي التقرير السنوي على عدد كل من األسهم الممتازة  .1

المصدرة واألسهم التي ال تنطوي على حقوق تصويت وغيرها 

 من الفئات؟
2.670.48

2

هل يحتوي التقرير السنوي على عدد األسهم المصرح بها  .3

 درة بتلك األنواع في البند السابق؟والغير مص
3.000.00

1

هل يحتوي التقرير السنوي على القيمة األسمية لكل من األسهم  .9

الممتازة المصدرة واألسهم التي ال تنطوي على حقوق تصويت 

 ؟وغيرها من الفئات
3.000.00

1

هل يحتوي التقرير السنوي على القيمة األسمية لألسهم المصرح  .01

 ير مصدرة بتلك األنواع في البند السابق؟بها والغ
3.000.00

1

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن حق التصويت لكل  .00

 غيرها(؟، ممتازة، نوع من أنواع األسهم الموجودة لديها )عادية
1.670.63

5

2.630.102شفافية الملكية

علىى مىن الوسىء الفرةىي المعتمىد أ ( وهىو 0603  المتوسء العام لشىفافية الملكيىة بلىنأن  من الجدول يتبين
ىى مسىىتوى شىىفافية أن  إلىىى ( اامىىر الىىقن يشىىير0( اليىىالن  Standard& Poorsلمنةجيىىة   القيىىاس الشىىفافية وفق 

، فىي حىين بلىن الملكيىة وحقىوق المسىتثمرينحىا  علىى ثىاني أعلىى وسىء حسىابي يالنسىية لةيكىل  ؛ إقالملكية عىالي
اتسىىاق وتركىى  البيانىىات المسىىتخرجة مىىن القىىوائم الماليىىة للشىىركات عينىىة إلىىى  ا يشىىير( مىى6606اننحىىراف المعيىىارن 

نسىىىية أن  ( وهىىىو مىىىا يمثىىىل3( علىىىى وسىىىء حسىىىابي بلىىىن  06، 1، 8، 0، 5، 4، 3حىىىا ت الفقىىىرات   ؛ إقالدراسىىىة
حىىين ، فىىي %066لةىىق  الفقىىرات فىىي القىىوائم الماليىىة للشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق الكويىىت المىىالي بنسىىية  اإلفصىىاح

 كبىر مىن الوسىء الفرةىي المعتمىد فىي الدراسىة مىا يشىيرأ( وهىو 0607( علىى وسىء حسىابي بلىن  7حا ت الفقرا  
الشركات عينة الدراسة تفصح عىن عىدد كىل مىن ااسىةم الممتىا ا المصىدرا وااسىةم التىي ن تنطىون علىى أن  إلى

 حقوق تصويت وغيرها من الفئات.

هىىىل تفصىىىح الشىىىركة فىىىي تقريرهىىىا السىىىنون عىىىن حىىىض  ( المتعلقىىىة بىىىىى"00الفقىىىرا رقىىىم  أن  كمىىىا بينىىىت النتىىىائج
دنى وسىء حسىابي فىي أغيرها(" حا ت على ، ممتا ا، التصويت لكل نو  من أنوا  ااسةم الموجودا لديةا  عادية

التقىارير أن  إلىى ( ممىا يشىير0قل من الوسء الحسابي الفرةي المعتمىد اليىالن  أ( وهو 0607المحور حيث بلن  
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  د/ سلطان حسن الحالمي    )دراسة تحليلية( …القوائم المالية للشركات في شفافية القياس مستوى  
 دراسة تحليلية 

نىوا  ااسىةم سىوا   أية للشركات المدرجة في سوق الكويت المالي ن تفصح عن حض التصويت لكىل نىو  مىن المال
( وهىو 0677خيىرا وبوسىء حسىابي بلىن  ( فىي المرتيىة قبىل اا0و غيرهىا، وجىا ت الفقىرا  أو ممتىا ا أكانت عادية 

فصىىاح الشىىركات المدرجىىة فىىي إ عىىدمإلىىى  ( مىىا يشىىير0أصىىةر مىىن الوسىىء الفرةىىي المعتمىىد فىىي الدراسىىة اليىىالن  
أو غيرهىىا وهنىىاك ارتيىىاع ، انىىوا  أسىىةم الشىىركة سىىوا   كانىىت عاديىىة، ممتىىا ا اسىىوق الكويىىت لىىألوراق الماليىىة وصىىف  

سىةم مىن حيىث الوصىف وحىض التصىويت، وحىا ت الفقىرا اانىوا  أ( كونةىا تتنىاول 00( والفقرا  0وثيض بين الفقرا  
فصىىىاح إعىىىدم إلىىىى  ( وهىىىو أصىىىةر مىىىن الوسىىىء الفرةىىىي مىىىا يشىىىير0683( علىىىى وسىىىء حسىىىابي متىىىدني بلىىىن  0 

 .نوا  المساهمينأالشركات عن 
 (4جدول رقم )

 تركيز هيكل الملكية–المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هيكل الملكية وحقوق المستثمرين  

 الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة م

 1 0.60 2.25 ؟ي تقريرها السنوي عن أكبر مساهم فيهاهل تفصح الشركة ف  .0

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن أكبر ثالثة   .7

 ؟مساهمين فيها
1.77 0.67 

3 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن أكبر خمسة   .8

 مساهمين فيها؟
1.85 0.55 

2 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن أكبر عشرة   .4

 ؟هامساهمين في
1.70 0.72 

4 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن المساهمين الذين   .5

 ؟يملكون أكثر من ثالثة بالمئة
1.53 0.50 

8 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن المساهمين الذين   ..

 ؟يمتلكون أكثر من خمسة بالمئة
1.57 0.56 

7 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن المساهمين الذين   .1

 ؟يمتلكون أكثر من عشرة بالمئة
1.60 0.74 

6 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن نسبة الملكية   .3

 ؟المزدوجة )التي يملكها أشخاص من العاملين في الشركة
1.67 0.54 

5 

 3 0.30 1.74 تركيز هيكل الملكية

( وهىىو 0674المتوسىىء العىىام لتركىى  هيكىىل الملكيىىة بلىىن  أن  (4جىىدول رقىىم  ال أمةىىرت النتىىائج فىىي
ىأ ( 0( اليىالن  Standard& Poorsلمنةجيىة   اصىةر مىن الوسىء الفرةىي المعتمىد لقيىاس الشىفافية وفق 

دنىى وسىء حسىابي أمستوى شفافية ترك  هيكل الملكية متىدني حيىث نىال علىى أن  إلى اامر القن يشير
إلىىى  ( مىىا يشىىير6636، فىىي حىىين بلىىن اننحىىراف المعيىىارن لملكيةةة وحقةةوق المسةةتثمرينلهيكةةل ايالنسىىية 

( علىىى 0وحىىا ت الفقىىرا   م الماليىىة للشىىركات عينىىة الدراسىىة،اتسىىاق وتركىى  البيانىىات المسىىتخرجة مىىن القىىوائ
الشىىىركات عينىىىة الدراسىىىة أن  إلىىىى ( وهىىىو أكبىىىر مىىىن الوسىىىء الفرةىىىي مىىىا يشىىىير0605وسىىىء حسىىىابي بلىىىن  

( علىى متوسىطات 8، 7، 0، 5، 4، 3، 0ن حىا ت الفقىرات  يفيةىا فقىء، فىي حى مسىةمكبر تفصح عن أ
فصىىىاح الشىىىركات عينىىىة الدراسىىىة عىىىن إعىىىدم إلىىىى  حسىىىابية متدنيىىىة أصىىىةر مىىىن الوسىىىء الفرةىىىي مىىىا يشىىىير

 .محتوى هق  الفقرات
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 دراسة تحليلية 

 (5جدول رقم )

إجراءات التصويت  –مستثمرين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هيكل الملكية وحقوق ال 

 واجتماعات المساهمين

االنحراف  الوسط الحسابي الفقرة م

 المعياري

 الرتبة

هل يوجد تقويم بالمواعيد الهامة للمساعدين )جدول اجتماعات   .0

 الجمعية العمومية مثالُ(؟
3.00 0.00 

1 

 1 0.00 3.00 (؟قد تكون محاضر اجتماعهل تتم مراجعة اجتماعات المساهمين )  .7

هل يوجد وصف لإلجراءات المتبعة في تقديم المقترحات   .8

 ؟في اجتماعات المساهمين في مجلس اإلدارة
2.98 0.13 

2 

هل تفصح الشركة عن كيفية عقدها أو توقيت اجتماع   .4

 الهيئة العامة غير العادي؟
3.00 0.00 

1 

هل تفصح الشركة عن كيفية ترشيح المساهمين بأعضاء   .5

 ؟مجلس اإلدارة
2.75 0.44 

4 

 6 0.71 2.33 ؟هل يوجد وصف لعملية وضع استفسار لمجلس اإلدارة  ..

هل يتضمن التقرير السنوي إشارة إلى أسس وقواعد حوكمة   .1

 ؟الشركات
2.87 0.34 

3 

 5 0.62 2.60 ؟هل يتضمن التقرير السنوي إلى قواعد أفضل الممارسات  .3

ي أو هل تم نشر نظام الشركة المساهمة العامة األساس  .9

 ؟عقد تأسيس الشركة
1.37 0.58 

7 

 1 0.16 2.66 إجراءات التصويت واجتماعات المساهمين

 2 0.11 2.38 هيكل الملكية وحقوق المستثمرين

المتوسىىىىىء العىىىىىام للمحىىىىىور ااول المتعلىىىىىض بةيكىىىىىل الملكيىىىىىة وحقىىىىىوق أن  مىىىىىن الجىىىىىدول أعىىىىىال  يتبىىىىىين
جىىرا اتو  ،وتركيىى  هيكىىل الملكيىىة ،ية الملكيىىةشىىفاف: قسىىام وهىىيأالمسىىتثمرين والىىقن يحتىىون علىىى ثالثىىة   ا 

علىى مىن الوسىء الفرةىي المعتمىد لقيىاس الشىفافية أ ( وهو 0638بلن   ،التصويت واجتماعات المساهمين
فصىاح الشىركات إمسىتوى أن  إلىى اامىر الىقن يشىير ؛(0( اليىالن  Standard& Poorsلمنةجية   اوفق  

حىىا  علىىى ثىىاني أعلىىى وسىىء حسىىابي يالنسىىية لقيىىاس  إق؛ عىىن هيكىىل الملكيىىة وحقىىوق المسىىتثمرين عىىالي
يالنسية  ات المساهمين على المرتية ااولىالتصويت واجتماع إجرا اتالشفافية ككل، في حين نال قسم 
، فىي %87بلةىت  اإلفصىاحنسىية أن  ( أن0600  بوسء حسىابي بلىن لةيكل الملكية وحقوق المستثمرين

اتساق وتركى  البيانىات المسىتخرجة مىن القىوائم الماليىة إلى  يشير ( ما6600حين بلن اننحراف المعيارن 
أن  إلىى ( وهىو مىا يشىير3( علىى وسىء حسىابي بلىن  4، 0، 0للشركات عينة الدراسة، وحا ت الفقرات  

لةىىىق  الفقىىىرات فىىىي القىىىوائم الماليىىىة للشىىىركات المدرجىىىة فىىىي سىىىوق الكويىىىت المىىىالي بنسىىىية  اإلفصىىىاحنسىىىية 
صىةر مىن الوسىء الفرةىي أ( وهىو 0637( علىى وسىء حسىابي بلىن  1قىرا  ، في حين حىا ت الف066%

الشىىركات عينىىة الدراسىىة ن تنشىىر نمىىام الشىىركة المسىىاهمة العامىىة أن  إلىىى المعتمىىد فىىي الدراسىىة مىىا يشىىير
 ااساسي أو عقد تأسيس الشركة.
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  د/ سلطان حسن الحالمي    )دراسة تحليلية( …القوائم المالية للشركات في شفافية القياس مستوى  
 دراسة تحليلية 

 المالية واإلفصا  عن المللومات: الشفافية-ب
  (0جدول رقم )

 اتجاهات الشركة–نحرافات المعيارية لفقرات الشفافية المالية واإلفصاح عن المعلومات المتوسطات الحسابية واال

الوسط  الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

هل يتضمن التقرير السنوي أية مناقشات تتم حول االستراتيجية   .0

 التي تتبعها الشركة؟
1.42 0.67 10 

ع وطبيعة عمل الصناعة أو هل يزود التقرير السنوي تفاصيل ونو  .7

 الخدمة التي تعمل بها الشركة؟
3.00 0.00 1 

هل تعطي الشركة لمحة عامة أو معلومات عن االتجاهات السائدة   .8

 للصناعة أو الخدمة التي تعمل بها؟
3.00 0.00 1 

هل يزود التقرير السنوي تفاصيل عن منتجاتها أو خدماتها   .4

 ؟المقدمة
3.00 0.00 1 

 1 0.00 3.00 ؟لتقرير السنوي تحليل جزئية مفصلة لخطوط اإلنتاجهل يزود ا  .5

السوقية لجزء أو لكل منتجاتها  هل تفصح الشركة عن حصتها  ..

 خدماتها(؟)
2.83 0.38 4 

هل تفصح الشركة عن تقديرات األرباح األساسية لبعض منتجاتها   .1

 ؟أو خدماتها بالتفصيل
1.50 0.75 9 

األرباح األساسية لبعض منتجاتها  هل تفصح الشركة عن تقديرات  .3

 ؟أو خدماتها
1.62 0.49 7 

 2 0.25 2.93 هل تفصح الشركة عن منتجاتها بشكل مادي   .9

 5 0.74 1.97 ؟هل تعطي الشركة تقديرات عن حجم منتجاتها من أي نوع كان  .01

 3 0.28 2.92 هل توضح أو تفصح الشركة عن خصائص األصول المستخدمة؟  .00

، على األصول )العائدعن مؤشرات الكفاءة لديها  هل تفصح الشركة  .07

 ؟وغيرها(العائد على حقوق الملكية 
2.83 0.38 4 

هل يتضمن التقرير السنوي معلومات عن مؤشرات الكفاءة   .08

ومستوياتها بالمقارنة مع شركات في نفس المجال )معيار 

 ؟الصناعة(
1.70 0.46 

6 

زمع تنفيذها في هل تفصح الشركة عن خططها االستثمارية الم  .04

 السنوات القادمة 
1.52 0.54 8 

هل تفصح الشركة عن تفاصيل هذه الخطط االستثمارية المزمع   .05

 تنفيذها في السنوات القادمة؟
1.38 0.67 11 

 3 0.16 2.31 اتجاهات الشركة

علىىىى مىىىن أ ( وهىىىو 0630المتوسىىىء العىىىام نتجاهىىىات الشىىىركة بلىىىن  أن  ( يتبىىىين0جىىىدول رقىىىم  مىىىن ال
مسىتوى شىفافية اتجاهىىات أن  إلىىى ( اامىىر الىقن يشىير0الفرةىي المعتمىد لقيىىاس الشىفافية اليىالن  الوسىء 

للشةةةةفافية الماليةةةة واإلفصةةةةا  عةةةةن حىىىىا  علىىىى ثالىىىث أعلىىىىى وسىىىء حسىىىىابي يالنسىىىية  ؛ إقالشىىىركة عىىىالي
اتسىىاق وتركى  البيانىىات المسىىتخرجة إلىى  ( مىا يشىىير6600، فىىي حىين بلىىن اننحىراف المعيىىارن المللومةات

( 3( على وسء حسابي بلن  5، 4، 3، 0حا ت الفقرات   إق ؛ن القوائم المالية للشركات عينة الدراسةم
عىىن محتىىوى الفقىىرات فىىي القىىوائم الماليىىة للشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق  اإلفصىىاحنسىىية أن  وهىىو مىىا يشىىير

 .%066الكويت المالي بنسية 

وسىىىاع حسىىىابية متدنيىىىىة أ( حىىىا ت 05، 04، 03، 06، 8، 7، 0الفقىىىرات  أن  كمىىىا بينىىىت النتىىىائج
التقىىارير الماليىىة للشىىركات أن  إلىىى ( ممىىا يشىىير0أصىىةر مىىن الوسىىء الحسىىابي الفرةىىي المعتمىىد اليىىالن  

 المدرجة في سوق الكويت المالي ن تفصح عن محتوى هق  الفقرات.
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  د/ سلطان حسن الحالمي    )دراسة تحليلية( …القوائم المالية للشركات في شفافية القياس مستوى  
دراسة تحليلية

 (7جدول رقم )

السياسات المحاسبية–فصاح عن المعلومات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الشفافية المالية واإل

 الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة م
3.000.001هل تقدم الشركة تقارير مالية على اساس ربع سنوي .0

2.980.133هل تناقش الشركة سياساتها المحاسبية المطبقة؟.7

 إعدادهل تفصح الشركة عن معايير المحاسبية المستخدمة في  .8

 محاسباتها
3.000.00

1

3.000.001هل تُعد الشركة حساباتها على أساس معايير المحاسبة الدولية؟.4

2.980.132هل تُعد الشركة حساباتها على أساس معايير المحاسبة الوطنية؟.5

هل تُعد الشركة محاسباتها بطرق بديلة على أساس معايير  ..

 المحاسبة الدولية المعترف بها؟
2.930.36

4

هل تُعد الشركة قائمة المركز المالي على أساس معايير المحاسبة  .1

 ؟الدولية المعترف بها
3.000.00

1

هل تُعد الشركة قائمة الدخل على أساس معايير المحاسبة الدولية  .3

 ؟المعترف بها
3.000.00

1

هل تُعد الشركة قائمة التدفقات النقدية على أساس المحاسبة  .9

 ؟لية المعترف بهاالدو
3.000.00

1

بين معايير المحاسبة  )مطابقة(هل تقوم الشركة بعمل توافق  .01

 ؟امع معايير المحاسبة المعترف بها عالمي  االمستخدمة محلي  
2.980.13

2

2.990.061السياسات المحاسبية

( وهىىو اعلىىى 0611المتوسىىء العىىام للسياسىىات المحاسىىبية بلىىن  أن  (7جىىدول رقىىم  أمةىىرت نتىىائج ال
مسىىىتوى شىىىفافية أن  إلىىىى ( اامىىىر الىىىقن يشىىىير0مىىىن الوسىىىء الفرةىىىي المعتمىىىد لقيىىىاس الشىىىفافية اليىىىالن  

حيث حا  علىى أعلىى وسىء حسىابي يالنسىية للشىفافية الماليىة واإلفصىاح  االسياسات المحاسبية عالي جد  
ي التقىارير الماليىة عىالي عىن السياسىات المحاسىبية فى اإلفصىاحمسىتوى أن  إلىى عن المعلومىات مىا يشىير

كىل فقىرات قسىم السياسىات المحاسىبية حىا ت أن  ، الجىدير يالىقكر%11 اإلفصىاححيث بلةت نسىية  اجد  
الشركات عينة الدراسة تفصح أن  أعلى من الوسء الفرةي ما يعني اعلى متوسطات حسابية عالية جد  
 عن محتوى الفقرات وبدرجة عالية.

 (2جدول رقم )

تفصيالت السياسات  –ابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الشفافية المالية واإلفصاح عن المعلومات المتوسطات الحس

 المحاسبية ككل

م
االنحراف الوسط الحسابيالفقرة

المعياري
الرتبة

1 0.13 2.98 ؟هل تفصح الشركة عن اسلوب تقييم األصول 7

0
هل تفصح الشركة عن معلومات عن طرق 

 ؟صول الاابتةحساب إهالك األ
2.980.13

1

2
هل تعد الشركة بيانات مالية موحدة في حال 

 ؟وجود شركات تابعة لها
2.970.26

2

2.980.172تفصيالت السياسات المحاسبية ككل

( وهىىو اعلىىى 0618المتوسىىء العىىام للسياسىىات المحاسىىبية بلىىن  أن  (8جىىدول رقىىم  أمةىىرت نتىىائج ال
مسىىتوى تفصىىيالت السياسىىات أن  إلىىى قيىىاس الشىىفافية اامىىر الىىقن يشىىيرمىىن الوسىىء الفرةىىي المعتمىىد ل

حيث حا  على ثاني أعلىى وسىء حسىابي يالنسىية للشىفافية الماليىة واإلفصىاح  االمحاسبية ككل عالي جد  
عن تفصيالت السياسات المحاسبية ككل في التقىارير  اإلفصاحمستوى أن  إلى عن المعلومات ما يشير
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دراسة تحليلية

كىىىل فقىىىرات قسىىىم السياسىىىات أن  ، الجىىىدير يالىىىقكر%18 اإلفصىىىاححيىىىث بلةىىىت نسىىىية  االماليىىىة عىىىالي جىىىد  
الشىىركات أن  أعلىى مىىن الوسىء الفرةىي مىىا يعنىي االمحاسىبية حىا ت علىىى متوسىطات حسىابية عاليىىة جىد  

 عينة الدراسة تفصح عن محتوى الفقرات وبدرجة عالية.
 (9جدول رقم )

هيكلة وتعامالت  –فقرات الشفافية المالية واإلفصاح عن المعلومات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل 
 األطراف ذات العالقة

االنحراف الوسط الحسابيالفقرةم
المعياري

الرتبة

هل تقدم الشركة قائمة بنسب ملكياتها بالشركات التابعة  .7
 ؟لها حتى لو كانت تملك فيها خصة األقلية

2.950.29
1

3 0.26 2.00 ؟يكل ملكية الشركات التابعة لهاهل تفصح الشركة عن ه .0

هل تفصح الشركة عن صفقات ومؤامرات األطراف  .2
؟ذات العالقة

2.030.26
2

هل تفصح الشركة عن الصفقات والمعامالت التي تتم  .2
 ؟بين شركات المجموعة

1.120.45
4

ال تقوم الشركة بإعادة إنتاج )صياغة( تقرير المدقق بعد  .2
 بالقوائم المالية؟ إبداء رأيه

1.100.40
5

هل تفصح الشركة عن األجور التي تقاضاها المدقق  .2
 كأتعاب تدقيق القوائم المالية؟

1.080.38
6

هل تفصح الشركة عن آية أجور يتقاضاها المدقق  .1
 لخدمات أخرى غير متعلقة بالتدقيق؟

1.070.36
7

1.620.254هيكلة وتعامالت األطراف ذات العالقة

2.420.091الشفافية المالية واإلفصاح عن المعلومات

عىن  اإلفصىاحالمتوسء العام للمحور الثاني المتعلض يالشفافية الماليىة و أن  من الجدول أعال  يتبين
اتجاهىىات الشىىركة والسياسىىات المحاسىىبية وتفصىىيالت : المعلومىىات والىىقن يحتىىون علىىى اربعىىة اقسىىام وهىىي

( وهىو اعلىى مىن الوسىء 0640وهيكلىة وتعىامالت ااطىراف قات العالقىة بلىن  السياسات المحاسبية ككل 
مسىىتوى افصىىاح الشىىركات عىىن أن  إلىىى ( اامىىر الىىقن يشىىير0الفرةىىي المعتمىىد لقيىىاس الشىىفافية اليىىالن  

عىىن المعلومىىات عىىالي حيىىث حىىا  علىىى أعلىىى وسىىء حسىىابي يالنسىىية لقيىىاس  اإلفصىىاحالشىىفافية الماليىىة و 
علىى المرتيىىة ااخيىرا يالنسىىية  ن نىىال قسىم هيكىىل وتعىامالت انطىراف قات العالقىىةالشىفافية ككىل، فىىي حىي

( وهىو أصىةر مىن الوسىء الفرةىي 0600  بوسء حسىابي بلىن عن المعلومات اإلفصاحللشفافية المالية و 
العالقىىة، حيىىث  الشىىركات عينىىة الدراسىىة ن تفصىىح عىىن هيكلىىة وتعىىامالت انطىىراف قاتأن  إلىىى مىىا يشىىير

( علىىى اوسىىاع حسىىابية مرتفعىىة أعلىىى مىىن الوسىىء الفرةىىي، بينمىىا نالىىت يقيىىة 3، 0، 0ت  حىىا ت الفقىىرا
عىىدم افصىىاح الشىىركات عينىىة الدراسىىة عىىن إلىىى  مىىا يشىىير االفقىىرات علىىى متوسىىطات حسىىابية متدنيىىة جىىد  

 .محتوى هق  الفقرات
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جنية مجلس اإلدارة ونشاطاته -جة 
 (01جدول رقم )

بنية مجلس اإلدارة وتكوينه –المعيارية لفقرات بنية مجلس اإلدارة ونشاطاته المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

االنحراف الوسط الحسابيالفقرةم

المعياري
الرتبة

1 0.00 3.00 هل هناك رئيس مجلس إدارة مسجل ومفصح عن اسمه؟ .0

هل تفصح الشركة عن التفاصيل عن رئيس مجلس  .7

اإلدارة غير االسم واللقب الوظيفي؟
1.130.50

6

3.000.001 هل يوجد قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة؟ .8

هل يوجد تفاصيل عن أعضاء مجلس اإلدارة غير  .4

 األسماء واأللقاب الوظيفية؟
1.630.55

5

( التي يشغلها )المناصبهل توجد تفاصيل عن الوظائف  .5

 ؟أعضاء مجلس اإلدارة الحاليون
3.000.00

1

( السابقة التي )المناصبن الوظائف هل توجد تفاصيل ع ..

 ؟كان أعضاء مجلس اإلدارة الحاليون يعملون فيها
1.700.65

3

4 0.66 1.65 ؟هل تفصح الشركة عن تأريخ انضمام األعضاء لمجلس اإلدارة .1

هل يوجد تصنيف ألعضاء مجلس اإلدارة كمدراء  .3

؟تنفيذيين أو مدراء خارجيين
2.580.56

2

2  2.210.22رة وتكوينهبنية مجلس اإلدا

( وهىىىو 0600المتوسىىء العىىام لبنيىىة مجلىىس اإلدارا وتكوينىىه بلىىن  أن  يتبىىين (06جىىدول رقىىم  مىىن ال
مسىتوى شىفافية أن  إلىى ( اامىر الىقن يشىير0اعلى من الوسىء الفرةىي المعتمىد لقيىاس الشىفافية اليىالن  

وسىىء حسىىابي يالنسىىية لبنيىىة مجلىىس بنيىىة مجلىىس اإلدارا وتكوينىىه متوسىىطة حيىىث حىىا  علىىى ثىىاني أعلىىى 
اتسىىىاق وتركىىى  البيانىىىىات إلىىىىى  ( مىىىا يشىىىير6600اإلدارا ونشىىىاطاته ، فىىىي حىىىىين بلىىىن اننحىىىراف المعيىىىىارن 

( علىىىى وسىىىء 5، 3، 0المسىىىتخرجة مىىىن القىىىوائم الماليىىىة للشىىىركات عينىىىة الدراسىىىة حيىىىث حىىىا ت الفقىىىرات  
ات فىي القىوائم الماليىة للشىركات المدرجىة لةىق  الفقىر  اإلفصاحنسية أن  ( وهو ما يدل على3حسابي بلن  

 .%066في سوق الكويت المالي بنسية 

اوسىىاع حسىىىابية متدنيىىىة أصىىةر مىىىن الوسىىىء  ( حىىىا ت7، 0، 4، 0الفقىىىرات  أن  كمىىا بينىىىت النتىىائج
التقىىارير الماليىىة للشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق أن  إلىىى ( ممىىا يشىىير0الحسىىابي الفرةىىي المعتمىىد اليىىالن  

  تفصح عن محتوى هق  الفقرات.الكويت المالي ن
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 دراسة تحليلية 

 

 (00جدول رقم )

 دور مجلس اإلدارة –المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بنية مجلس اإلدارة ونشاطاته 

 م
 الوسط الحسابي الفقرة

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 1 0.00 3.00 هل تفصح الشركة تفاصيل عن دور مجلس اإلدارة فيها؟  .0

الموكلة  )المسائل(اإلفصاح عن قائمة بالمهام  هل تم  .7

 ؟والمسندة لمجلس اإلدارة
3.00 0.00 

1 

 2 0.13 2.98 ؟هل هناك قائمة بلجان المشكلة التابعة لمجلس اإلدارة  .8

 3 0.26 2.97 ؟هل تمت مراجعة محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق  .4

 1 0.00 3.00 ؟هل توجد لجنة تدقيق داخلي  .5

 7 0.51 1.67 ؟الشركة عن أسماء أعضاء لجنة التدقيق الداخليهل تفصح   ..

 5 0.50 2.47 ؟()المكافئاتهل توجد لجنة للحوافز   .1

 9 0.60 1.53 ؟()المكافئاتهل تفصح الشركة عن أسماء أعضاء لجنة الحوافز   .3

 4 0.43 2.77 ؟هل توجد لجنة للتعيينات )الوظائف(  .9

 8 0.56 1.62 نة التعيينات هل تفصح الشركة عن أسماء أعضاء لج  .01

 1 0.00 3.00 هل يوجد هناك نظام رقاب داخلي يعمل مع لجنة التدقيق؟  .00

هل توجد هناك لجنة لالستراتيجية ولجنة لالستثمار   .07

 ؟ولجنة لتمويل داخل مجلس اإلدارة
2.00 0.49 

6 

 1 0.11 2.50 دور مجلس اإلدارة

( وهىو اعلىى مىن 0656بلىن   لىدور مجلىس اإلدارا المتوسىء العىامأن  (00جدول رقم  ال يالحظ من
مستوى شفافية دور مجلىس أن  إلى ( اامر القن يشير0الوسء الفرةي المعتمد لقياس الشفافية اليالن  

عالية حيث حا  على أعلى وسء حسىابي يالنسىية لبنيىة مجلىس اإلدارا ونشىاطاته ، فىي حىين بلىن  اإلدارا
اتساق وترك  البيانات المسىتخرجة مىن القىوائم الماليىة للشىركات إلى  ( ما يشير6600اننحراف المعيارن 

نسىية أن  ( وهىو مىا يعنىي3( على وسء حسابي بلن  00، 5، 0، 0عينة الدراسة حيث حا ت الفقرات  
 .%066لةق  الفقرات في القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت المالي بنسية  اإلفصاح

( حازت اوساط حسابية متدنية أصغر من الوسط الحسابي 72, 1, 2الفقرات ) أن كما بينت النتائج

التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت أن  إلى ( مما يشير0لغ )االفرضي المعتمد الب

 المالي ال تفصح عن محتوى هذه الفقرات.

 (01جدول رقم )

 تدريب المديرين في مجلس اإلدارة وحوافز م –جنية مجلس اإلدارة ونشاطاتهالمتوسطات الحساجية واًلنحرافات المليارية لفقرات  

 الوسط الحسابي الفقرة م
االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

هل تفصح الشركة عن ما إذا كانت تقوم بتوفير برامج   .0

 تدريب ألعضاء المجلس أو عن دورات تلقاها األعضاء؟
2.42 0.59 

1 

التي يملكها أعضاء  هل تفصح الشركة عن عدد األسهم  .7

 ؟المجلس فيها
1.27 0.55 

6 

 3 0.53 1.77هل ثمة نقاش حول عملية اتخاذ قرار بشأن مكافئة   .8
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؟أعضاء مجلس اإلدارة

هل تفصح الشركة عن تفاصيل رواتب أعضاء المجلس  .4

 ؟المحددة لديها باألرقام
2.000.61

2

هل تفصح الشركة عن طريقة دفع رواتب أعضاء  .5

 ؟غيرها(أو أسهم أو  قد ا)نالمجلس 
1.380.61

5

هل تفصح الشركة عن تفاصيل بشأن عملية ربط  ..

 المكافئات باألداء ألعضاء المجلس؟
1.520.57

4

1.730.314تدريب المديرين في مجلس اإلدارة وحوافزهم

مىن  ( وهو أصةر0673بلن   المتوسء العام لدور مجلس اإلداراأن  (00جدول رقم  ال يالحظ من
مسىىتوى شىىفافية تىىدريب أن  إلىىى ( اامىىر الىىقن يشىىير0الوسىىء الفرةىىي المعتمىىد لقيىىاس الشىىفافية اليىىالن  

المىىديرين فىىي مجلىىس اإلدارا وحىىواف هم متدنيىىة حيىىث حىىا  علىىى أدنىىى وسىىء حسىىابي يالنسىىية لبنيىىة مجلىىس 
  البيانىىىىات اتسىىىاق وتركىىىإلىىىىى  ( مىىىا يشىىىير6630اإلدارا ونشىىىاطاته ، فىىىي حىىىىين بلىىىن اننحىىىراف المعيىىىىارن 

المسىىتخرجة مىىن القىىوائم الماليىىة للشىىركات عينىىة الدراسىىة حيىىث حىىا ت الفقىىرات كلةىىا علىىى اوسىىاع حسىىابية 
أن  إلىىى ( ممىىا يشىىير0( ياسىىتثنا  الفقىىرا  0متدنيىىة أصىىةر مىىن الوسىىء الحسىىابي الفرةىىي المعتمىىد اليىىالن  

تىىدريب المىىديرين فىىي مجلىىس التقىىارير الماليىىة للشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق الكويىىت المىىالي ن تفصىىح عىىن 
 .اإلدارا وحواف هم

  (01جدول رقم )

حوافز المديرين التنفيذيين وتقييمهم –المتوسطات الحساجية واًلنحرافات المليارية لفقرات جنية مجلس اإلدارة ونشاطاته

االنحراف الوسط الحسابيالفقرةم

المعياري

الرتبة

ير برامج هل تفصح الشركة عن ما إذا كانت تقوم بتوف .0

تدريب ألعضاء المجلس أو عن دورات تلقاها األعضاء؟
2.430.65

4

هل تفصح الشركة عن عدد األسهم التي يملكها أعضاء  .7

 ؟المجلس فيها
1.430.59

9

هل ثمة نقاش حول عملية اتخاذ القرار بشأن مكافئة  .8

 أعضاء مجلس اإلدارة؟
2.530.60

3

أعضاء المجلس  هل تفصح الشركة عن تفاصيل رواتب .4

 المحددة لديها باألرقام؟
2.550.59

2

هل تفصح الشركة عن طريقة دفع رواتب أعضاء  .5

 ؟غيرها(أو أسهم أو  )نقد االمجلس 
2.420.70

5

هل تفصح الشركة عن تفاصيل بشأن عملية ربط  ..

 المكافئات باألداء ألعضاء المجلس؟
1.700.65

8

تقوم بتوفير برامج هل تفصح الشركة عن ما إذا كانت  .1

 تدريب ألعضاء المجلس أو عن دورات تلقاها األعضاء
2.620.52

1

هل تفصح الشركة عن عدد األسهم التي يملكها أعضاء  .3

 المجلس فيها
1.780.58

7

هل ثمة نقاش حول عملية اتخاذ القرار بشأن مكافئة  .9

 أعضاء مجلس اإلدارة؟
1.950.72

6

2.150.303ن وتقييمهمحوافز المديرين التنفيذيي

2.210.173بنية مجلس اإلدارة ونشاطاته
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المتوسىء العىام للمحىور الثىاني المتعلىض ببنيىة مجلىس اإلدارا ونشىاطاته أن  من الجدول أعىال  يتبىين
بنية مجلس اإلدارا وتكوينه ودور مجلىس اإلدارا وتىدريب المىديرين : والقن يحتون على اربعة اقسام وهي

( وهىىو اعلىىى مىىن الوسىىء 0600دارا وحىىواف هم وحىىواف  المىىديرين التنفيىىقيين وتقيىىيمةم بلىىن  فىىي مجلىىس اإل
مسىىتوى افصىىاح الشىىركات عىىن بنيىىة مجلىىس أن  إلىىى الفرةىىي المعتمىىد لقيىىاس الشىىفافية اامىىر الىىقن يشىىير

الوسىىىء حسىىىابي يالنسىىىية لقيىىىاس حىىىا  علىىىى المرتيىىىة ااخيىىىرا مىىىن حيىىىث اإلدارا ونشىىىاطاته متوسىىىء حيىىىث 
ية ككل، في حين نال قسم بنية المديرين التنفيقيين على المرتية الثانية يالنسية لبنية مجلس اإلدارا الشفاف

الشىركات عينىىة أن  إلىى ( وهىىو أعلىى مىن الوسىء الفرةىي مىىا يشىير0600  بوسىء حسىابي بلىن ونشىاطاته
( علىىى 7،  4، 3، 0الدراسىىة تفصىىح عىىن حىىواف  المىىديرين التنفيىىقيين وتقيىىيمةم، حيىىث حىىا ت الفقىىرات  

اوسىىاع حسىىابية مرتفعىىة أعلىىى مىىن الوسىىء الفرةىىي، بينمىىا نالىىت يقيىىة الفقىىرات علىىى متوسىىطات حسىىابية 
 .عدم افصاح الشركات عينة الدراسة عن محتوى هق  الفقراتإلى  ما يشير امتدنية جد  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مستوى القطاعات (01جدول رقم )

القطاع

يكل الملكية وحقوق ه

 المساهمين

الشفافية المالية 

واإلفصاح عن 

المعلومات

بنية مجلس اإلدارة 

 ونشاطاته

المتوسط العام

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

2.430.182.500.152.220.322.380.22البنوك

2.360.112.430.132.250.222.350.15االستثمار

2.410.062.380.032.090.052.300.04النفط والغاز

2.470.072.370.052.150.052.330.06التأمين

2.370.102.430.052.200.052.330.06العقار

2.400.052.410.062.250.052.360.05الصناعة

2.320.092.400.052.230.062.320.07الخدمات االخرى

2.790.112.820.092.560.132.730.11المتوسط العام

( أن مسىىتوى شىىفافية القىىوائم الماليىىة فىىي الشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق 04جىىدول رقىىم  يالحىىظ مىىن ال
عىن المعلومىات حىا  علىى  اإلفصاحالشفافية المالية و  إن محور إق ؛(%10الكويت لألوراق المالية بلن  
ائم الماليىىة للشىىركات المدرجىىة فىىي و مسىىتوى افصىىاح وشىىفافية القىىأن  ( أن0680أعلىىى متوسىىء عىىام بلىىن  

(، في حين حا  محور هيكل الملكية وحقوق المسىاهمين علىى %14سوق الكويت المالي لةقا المحور  
(، وجا  محور %13( ويمستوى افصاح وشفافية بلةت نسبته  0671بلن  المرتية الثانية بوسء حسابي 

( ويمسىتوى افصىاح وشىفافية 0650بنية مجلس اإلدارا ونشاطاته في المرتية ااخيىرا بوسىء حسىابي بلىن  
 (.%85بلةت نسبته  

قطىىىىا  البنىىىىوك احتىىىىل المرتيىىىىة ااولىىىىى مىىىىن حيىىىىث الشىىىىفافية أن  الجىىىىدير يالىىىىقكر يالنسىىىىية للقطاعىىىىات
 اإلفصىىاححىىا  علىىى المرتيىىة ااولىىى مىىن حيىىث و  (،%71( وبنسىىية  0638يمتوسىىء حسىىابي   صىىاحاإلفو 

علىىى المرتيىىة الثانيىىة مىىن و  (،%83( ويمعىىدل  0656عىىن الشىىفافية الماليىىة والمعلومىىات بوسىىء حسىىابي  
في حين  (،%80( وبنسية  0643عن هيكل الملكية وحقوق المساهمين بوسء حسابي   اإلفصاححيث 
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( 0600عىىن بنيىىة مجلىىس اإلدارا ونشىىاطاته بوسىىء حسىىابي بلىىن   اإلفصىىاحيىىة الثالثىىة مىىن حيىىث حىىا  المرت
 (.%74وبنسية  

 اإلفصىاح( من حيىث %71( وبنسية  0630وجا  قطا  الصناعة يالمرتية الثانية بوسء حسابي  
يمتوسىء عىن بنيىة مجلىس اإلدارا ونشىاطاته  اإلفصاحوجا  في المرتية ااولى من حيث  ككل،والشفافية 
عىىىىن الشىىىىفافية الماليىىىىىة  اإلفصىىىىاحوفىىىىي المرتيىىىىة الثالثىىىىة مىىىىىن حيىىىىث  (،%75( وبنسىىىىية  0605حسىىىىابي  

عىىىن  اإلفصىىىاحوفىىىي المرتيىىىة الرايعىىىة مىىىن حيىىىث  (،%86( ويمعىىىدل  0640والمعلومىىىات بوسىىىء حسىىىابي  
 (.%86( وبنسية  0646هيكل الملكية وحقوق المساهمين بوسء حسابي  

( مىن حيىث %78( وبنسىية  0635يالمرتيىة الثالثىة بوسىء حسىابي   في حين جا  قطا  انستثمار
وجىىا  فىىي المرتيىىة ااولىىى مىىن حيىىث بنيىىة مجلىىس اإلدارا ونشىىاطاته يمتوسىىىء  ككىىل،والشىىفافية  اإلفصىىاح
عىىىىن الشىىىىفافية الماليىىىىة  اإلفصىىىىاحوفىىىىي المرتيىىىىة الثانيىىىىة مىىىىن حيىىىىث  (،%75( وبنسىىىىية  0605حسىىىىابي  

عن هيكل  اإلفصاحوفي المرتية الثانية من حيث  (،%80معدل  ( وي0643والمعلومات بوسء حسابي  
 (.%80( وبنسية  0643الملكية وحقوق المساهمين بوسء حسابي  

( مىىىىن حيىىىىث %77( وبنسىىىىية  0633الرايعىىىىة بوسىىىىء حسىىىىابي   فىىىىي المرتيىىىىة التىىىىأمين وجىىىىا  قطىىىىا 
وق المساهمين يمتوسء وحا  على المرتية ااولى من حيث هيكل الملكية وحق ككل،والشفافية  اإلفصاح
وفي المرتية الخامسة مىن حيىث بنيىة مجلىس اإلدارا ونشىاطاته بوسىء  (،%80( وبنسية  0647حسابي  
والشفافية المالية عن  اإلفصاحمن حيث  اوفي المرتية الخامسة اية   (،%70( ويمعدل  0605حسابي  

 (.%71( وبنسية  0637المعلومات بوسء حسابي  

( مىن حيىث %77( وبنسىية  0633بوسىء حسىابي   ااية   الرايعة لى المرتيةع التأمين وحا  قطا 
والشفافية المالية عىن المعلومىات  اإلفصاحوحا  على المرتية الثانية من حيث  ككل،والشفافية  اإلفصاح

وفي المرتية الرايعة مىن حيىث بنيىة مجلىس اإلدارا ونشىاطاته  (،%80( وبنسية  0643يمتوسء حسابي  
وفىىىىي المرتيىىىىة السادسىىىىة مىىىىن حيىىىىث هيكىىىىل الملكيىىىىة وحقىىىىوق  (،%73( ويمعىىىىدل  0606 بوسىىىىء حسىىىىابي 

 (.%71( وبنسية  0637المساهمين بوسء حسابي  

( وبنسىىىية 0630بوسىىىء حسىىىابي   الخىىىدمات انخىىىرى المرتيىىىة الخامسىىىة وقبىىىل انخيىىىرا ونىىىال قطىىىا 
بنيىىة مجلىىس اإلدارا وحىىا  علىىى المرتيىىة الثانيىىة مىىن حيىىث  ككىىل،والشىىفافية  اإلفصىىاح( مىىن حيىىث 77% 

والشىفافية  اإلفصىاحوفي المرتية الرايعة مىن حيىث  (،%74( وبنسية  0603ونشاطاته يمتوسء حسابي  
وفىي المرتيىة انخيىرا مىن حيىث هيكىل  (،%86( ويمعىدل  0646المالية عن المعلومىات بوسىء حسىابي  

 (.%77( وبنسية  0630الملكية وحقوق المساهمين بوسء حسابي  
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 اإلفصىىىاح( مىىىن حيىىىث %70( وبنسىىىية  0636قطىىىا  الىىىنفء والةىىىا  بوسىىىء حسىىىابي   ا وأخيىىىر ا جىىى
وحا  علىى المرتيىة الثالثىة مىن حيىث هيكىل الملكيىة وحقىوق المسىاهمين يمتوسىء حسىابي  ككل،والشفافية 

والشىىفافية الماليىىة عىىن المعلومىىات  اإلفصىىاحوفىىي المرتيىىة الخامسىىة مىىن حيىىث  (،%86( وبنسىىية  0640 
وفي المرتية انخيرا مىن بنيىة مجلىس اندارا ونشىاطاته بوسىء  (،%71( ويمعدل  0638بوسء حسابي  

 (.%76( وبنسية  0661حسابي  

 للفرضيات: T( نتائج اختبار 01جدول رقم )

 

 الفرضية
T المحسوبة 

مستوى الداللة 

[SIG] 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 النتيجة

الفرضية األولى: هيكل 

 ق المساهمينالملكية وحقو
26.845 16111 

رفض الفرضية  1.111 2.38

 العدمية

الفرضية الثانية: الشفافية 

 اإلفصاحالمالية و
34.548 16111 

رفض الفرضية  1.095 2.42

 العدمية

الفرضية الثالثة: بنية 

 مجلس االدارة ونشاطاته
10.002 16111 

رفض الفرضية  1.165 2.21

 العدمية

ا:   ياتالنتائج والتوصخامسا
 : النتائجأوال  

 ,،%73 بلن والشفافية في القوائم المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت اإلفصاحان مستوى  -0
 وكانت أبر  الفقرات شفافية:

تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية يمسىتوى شىفافية عىالي فيمىا  -0
حيىىىث جىىىا  مسىىىتوى  %71اهمين حيىىىث بلىىىن مسىىىتوى الشىىىفافية يتعلىىىض بةيكىىىل الملكيىىىة وحقىىىوق المسىىى

، وجىىىىا ت  %81الشىىىىفافية إلجىىىىرا ات التصىىىىويت واجتماعىىىىات المسىىىىاهمين يالمرتيىىىىة ااولىىىىى وبنسىىىىية 
، في حين ن تتمت  القوائم المالية للشركات عينة الدراسة %88شفافية الملكية يالمرتية الثانية بنسية 
والنسىىىية المقبولىىىة  %58الملكيىىىة حيىىىث بلةىىىت نسىىىية الشىىىفافية  يالشىىىفافية فيمىىىا يتعلىىىض بتركيىىى  هيكىىىل

 .(07%للشفافية  

تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية يمسىتوى شىفافية عىالي فيمىا  -3
حيىىىث جىىىا   %80عىىىن المعلومىىىات حيىىىث بلىىىن مسىىىتوى الشىىىفافية  اإلفصىىىاحيتعلىىىض يالشىىىفافية الماليىىىة و 

، وجىىا ت شىىفافية تفصىىيالت  %11للسياسىىات المحاسىىبية يالمرتيىىة ااولىىى وبنسىىية  مسىىتوى الشىىفافية
، وحىىا ت شىىفافية اتجاهىىات الشىىركة المرتيىىة %18السياسىىات المحاسىىبية ككىىل يالمرتيىىة الثانيىىة بنسىىية 

 فىي حىين ن تتمتى  القىوائم الماليىىة للشىركات عينىة الدراسىة يالشىفافية فيمىا يتعلىض بةيكلىىة %77وبنسىية الثالثىة 
 (.%07والنسية المقبولة للشفافية   %54وتعامالت ااطراف قات العالقة حيث بلةت نسية الشفافية 

تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية يمسىتوى شىفافية عىالي فيمىا  -4
شىفافية لىدور جىا  مسىتوى الو  %74يتعلض ببنية مجلس اإلدارا ونشاطاته حيىث بلىن مسىتوى الشىفافية 
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، وجىا ت شىفافية بنيىة مجلىس اإلدارا وتكوينىه يالمرتيىة  %83مجلس اإلدارا يالمرتية ااولى وبنسية 
بنسىىىية و  ، وحىىىا ت شىىىفافية حىىىواف  المىىىديرين التنفيىىىقيين وتقيىىىيمةم المرتيىىىة الثالثىىىة%74الثانيىىىة بنسىىىية 

ية فيما يتعلض بتدريب المديرين في حين ن تتمت  القوائم المالية للشركات عينة الدراسة يالشفاف 70%
 (.%07والنسية المقبولة للشفافية   %57في مجلس اإلدارا وحواف هم حيث بلةت نسية الشفافية 

تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية يمستوى شفافية عالي حيث  -5
وجىىا  فىىي  ،%14لمرتيىىة انولىىى وبنسىىية عىىن المعلومىىات يا اإلفصىىاحجىىا  محىىور الشىىفافية الماليىىة و 

وجا  في المرتية ااخيرا شفافية بنية مجلس  المساهمين،المرتية الثانية شفافية هيكل الملكية وحقوق 
 .%85اإلدارا ونشاطاته وبنسية 

 اإلفصىىاحقطىىا  البنىىوك احتىىل المرتيىىة ااولىىى مىىن حيىىث الشىىفافية و أن  أمةىىرت النتىىائج انحصىىائية -0
وجىىا  قطىىا  انسىىتثمار  (،%7860ا  قطىىا  الصىىناعة يالمرتيىىة الثانيىىة بنسىىية  وجىى (،%71بنسىىية  

ونىال  (،%7767الرايعىة بنسىية   وجىا  قطىا  التىأمين فىي المرتيىة (،%7863يالمرتية الثالثىة بنسىية  
ىىىى وحىىىىا  قطىىىىا  الخىىىىدمات انخىىىىرى المرتيىىىىة  (،%7767بنسىىىىية   اقطىىىىا  التىىىىأمين المرتيىىىىة الرايعىىىىة اية 

 (.%7067قطا  النفء والةا  بنسية   جا  اأخير  و  (،%7763الخامسة بنسية  
 :: التوصياتاثاني  

ةىىرورا تع يىى  وتطىىوير إجىىرا ات الشىىفافية مىىن خىىالل تطبيىىض الم يىىد مىىن إجىىرا ات حوكمىىة الشىىركات  -0
الماليىة وتعمىل علىى  ااوراقوالتي تتعلض بيع  قواعد اإلدارا السىليمة للشىركات المتعاملىة فىي سىوق 

 .وعر  المعلومات في الشركات اإلفصاحة رف  كفا ا طريق

العمل على تنميم وتطوير عمليات اإلفصاح المل مة عن المعلومات ااساسية على ةو  المعايير  -0
يحيىىىىث يشىىىىمل اإلفصىىىىاح علىىىىى كافىىىىة المعلومىىىىات ااساسىىىىية الال مىىىىة لحمايىىىىة المسىىىىتثمرين  الدوليىىىىة،

عىىىن بنيىىىة وهيكىىىل مجلىىىس اإلدارا  وقلىىىك مثىىىل اإلفصىىىاح المىىىالي،والمحافمىىىة علىىىى الثقىىىة فىىىي السىىىوق 
عىىن هيكىىل الملكيىىة وحقىىوق المسىىاهمين وغيرهىىا مىىن المعلومىىات الةىىرورية فىىي  اإلفصىىاحو  ونشىىاطاته،
 هقا الشأن.

الشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق إلىىى  لتشىىمل كافىىة الشىىركات ياإلةىىافة اإلفصىىاحتعمىىيم قواعىىد الشىىفافية و  -3
 ركات للدخول في البورصة.والعمل على خلض بيئة نستقطاب الش المالية،ااوراق 

علىىى سىىوق  اإلفصىىاحلقيىىاس الشىىفافية الماليىىة و  Standard & Poorsتعمىىيم اسىىتخدام منةجيىىة  -4
 المنةجية.الكويت لألوراق المالية أسوا يااسواق التي طيقت هق  
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 المراجع
: المراجع العربية:  أوال 

 واق المال الكويتي.(، دليل السوق. هيئة أس7115ابريل المالية )سوق الكويت لألوراق  .0

 (.09.1)( لسنة 05قانون الشركات التجارية الكويتي رقم ) .7

 .7101( لسنة 1الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الكويتي رقم ) .8

المرسوووم األميووري الخوواص بتعووادة تنظوويم سوووق األوراق الماليووة كهيئووة مسووتقلة بواسووطة لجنووة األوراق الماليووة،  .4

 .0938عشر من شهر آب،الصادرة في الرابع 

 (.7101) ( لسنة1قانون هيئة أسواق المال الكويتي رقم ) .5

 ( قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.7119هيئة األوراق المالية ) ..

الماليوة  األوراقالمحاسبي المسوتحدثة علوى كفواءة سووق  اإلفصاح(، "أثر نماذج وقواعد 7107إبراهيم ، نبيل، ) .1

 ية"، وزارة التعليم العالي، أكاديمية الشروق، المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، مصر.المصر

المعودل  اإلفصواح"مودى التوزام الشوركات المدرجوة فوي بورصوة فلسوطين بنظوام (،7105سليم ممدوح ) البوجي، .3

 فلسطين. عزة، االسالمية، الجامعة منشورة،رسالة ماجستير غير  "،دراسة تطبيقية: االلكتروني( اإلفصاح)

"التنظيم القانوني لسوق األوراق المالية في القوانون المصوري والكوويتي"، مجلوس النشور  (،7101حلمي، خالد ) .9
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تقييم جودة العمليات المصرفية في البنوك اليمنية
 )دراسة مقارنة بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية( 

 د/ خالد محمد الجابري 
 المساعد أستاذ العلوم المصرفية

 نائب العميد لشؤون خدمة المجتمع

اليمن -كلية العلوم اإلدارية ـ جامعة حضرموت 

الملخص:
جددد  لدرايات دددصلدراافدددةا تدادددمدرا، ددد ردرا ا  دددتمد اقصة دددتد  ر درايات دددصلد قيددد  هددد الدرا ةرإدددتد اددد د 

راافةا تد،يندرا،  ردرإلإدما تد را، د ردرا جصة دتدرا ا  دتمد رإد ا الدرا ةرإدتدإد تدايدصييةدا قيد  دجد  لد
درايات صلدراافةا تد شالدكصاتدج ر بد  ر درايات صلدراافةا تدامدرا،  ر.

قيدد  درايات ددصلدرا رات ددتدات، دد ردرإلإددما تد را، دد ردرا جصة ددتد ادد د ند  فددتلدرا ةرإددتداددنداددم د 
رمد حد نده ددصردزصجددتداهددة ةلد  ددص لدرحه اددص داددند ،ددلدرا، دد ردرإلإددما تد   رئهددصدوفدد ةلد صاددتدكددصندجيدد ه
 را، دد ردرا جصة ددتدرا ا  ددتد، زإدديند  ءدد  ةد  ر د ات ص هددصدرا رات ددتمدواددصد إددص  د تدد د  ددص لدرا  ددص لداددمد

هددصدرا رات ددتمد اددنديددد د قدد   دراادد اصلدراافدددةا تداتياددم دوشددكلد  يددةدك دددص لهدواددصد هدداند زقيددد د ات ص 
درا  ص لدامدرألةبصحد كإبدرايام .

د: تقييم، جودة، العمليات المصرفية، البنوك اإلسالمية، البنوك التجارية.الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The study aimed to assess the of internal operations in the Yemeni banks, 

and compare the performance of banking operations Islamic banks and 

commercial banks of Yemen, the study used six criteria to assess the quality of 

banking internal operations all aspects of banking operations. 

The study found that the evaluation of the internal operations of Islamic 

banks and commercial banks it performs well, However, there is a need for 

increased interest by Islamic banks and commercial banks to improve the 

quality, which helps to increase the efficiency of internal operations and thus 

provide banking services to customers more efficiently that increase profits 

and win customers. 

Key Words: Assess, Quality, Internal Operations, Islamic banks, commercial banks. 
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المقدمة: -1
 دددددد ردرا قتي  ددددددتمد اد قإدددددد درح  فددددددص ي ندرا، دددددد ردرا قتي  ددددددتد يدددددد درا، دددددد ردرا جصة ددددددتد زدددددد د  دددددد ر درا،

 ادددد د جصة ددددتد ييددددةد جصة ددددتمداددددصا،  ردرا جصة ددددتدهددددمدكددددلدااإإددددتد قدددد  دوفدددد تداي ددددص لدوق،دددد  درا  رئدددد د
ألجدددددلدحدي جدددددص  دإددددد تمد،هددددد  د  ر  هدددددصد  د  ةرهدددددهصداهادددددة ند اددددد د إددددد د  ق  دددددصلدايي دددددتمداهدددددمد

 ر داصئهددددتد   ائددددردراددددايند ز ددددصج ندهددددا درألادددد ر مد قدددد  د،دددد  ةدرا إدددد اد،دددديند  ائددددردراددددايندادددد يه د ادددد
 اد يدددددد درا، ددددددردرا جددددددصةلد هدددددد درا إددددددءص درااددددددصايينداددددددمدرح  فددددددص مد اددددددصدرا، دددددد ردييددددددةدرا جصة ددددددتداهددددددمد
را، دددددد ردرا ددددددمد كدددددد ند اتهددددددصدراةئ إددددددمدرا ا  ددددددلدرايقددددددصةلد  درا ةر ددددددمد  درافدددددد ص ممد را ددددددمدحد كدددددد ند

د ،  درا  رئ داند  جهد  شء هصدراةئ إت.

 يت دوصا،  ردرإلإما تداق د ي  لدآةر دراودصزييند راا كدة ندزد  دا هد  درا، د ردرإلإدما تد ا اصدي
ددصداددندد72ص اددلدراي يدد داددندرا ةرإددصلد جةبددتدرا، دد ردرإلإددما تمدا ددمد ةرإددتد تا ددتدهددالدآةر د  صااه

لدرا ددد ر دراا رددة ندرأل رئددلدا جةبددتدرا، دد ردرإلإددما تدر  هددلدرا ةرإددتد ادد د جاددص دكددلدر ةر د تدد دهددة ةد
راااإإددددصلدرااصا ددددتدرا ددددمد زاددددلدرإدددد درا، ددددردرإلإددددمامد، ء،يدددد د زكددددص دراشددددة يتدرإلإددددما تداددددمدجا دددد د
رداددندرا رددص درح  فددص لدرإلإددمامد  ايددلد زدد د جه  ددهد ايصام هددصدراافددةا تد رحإدد ياصة تد، فدد هصدجدد  ه

رداددندراادد ه درإل إددمامدراشددصالدا ددلدرااهاددتمد  تدد در  وددصةد ندرا رددص درح  فددص لدرإلإددمامد يدد دجدد  ه
د.(1)ا صزمدراز صلدرا ي  تد رحج اص  تد رح  فص  تداتيوص رلد راايصاملد رألامقدامدكلدحدي ج  د

ادددمدهددداردراإددد صقد بةوكادددلدرا، ددد ردرإلإدددما تدوإ هدددصدااإإدددصلداصا دددتد إدددما تد قددد  دودددإ ر درااددد اصلد
ااجدددصحلدرااا ت دددتدادددمدهددد  د  ر ددد دراافدددةا تدرااا ت دددتمدكادددصد وصشدددةد  ادددص درا ا  دددلد رحإددد ياصةدادددمدر

  ددة واد، قيدد  درايات ددصلدد.(7)  زكددص دراشددة يتدرإلإددما تمدكاددصد قدد  د،ددويجدراادد اصلدرحج اص  ددتدرا ي  ددت
راافةا تد قي  درأل ر درااصامداه ديةك د ت د زإيندك ص لد ات صلدرا شغيلدرا رات تمدكادصديدة واد،ةهدصد

كادددصد  ددهديدددة واد،ويددد درادد يت د را اددد دادددنداددم د م دددتدراإددد،بدراياددم دحه اصادددهد،اتددد دراق اددتداتيادددم مد
 را  يجتمداصاا ر  ندراايند ق ا ندوإ ر درايالده دراافد ةدرألإصإدمدا ءد  ةدرايادلد   دص لدك ص  ده د اد
  هدواجة د ند   ندراف ةلد رهزتد اصدية  درا، رد زق قدهداتاإدصهايند رايادم دا  دهد إد ء  د ند زد  د

دراا  صحدا زقي درحإ ةر يج تك   تد زقي درإ ةر د.(3)د يجي هداندام د ات صلدرا شغيلدرا مد بي ُّ

دصداهاودصد ةك هدصد إصإد هصد إد   د ا دهدرا ييدةدادند فوزلدرايات صلدراافةا تدامداج اد درايد  دا ه اه
مداهددمد قدد  د،دد  ةدرا إدد اد ج ر ددبدراز ددصلمد هددصاتد ادد دك  هددصداددمدرا  ددلد  إددهدايءهدد در  فددص  وصداددص مه
رااصامد،يندراا اةد رااإ ياةد  إ ء  د ند   ندارلد ها تدوصاغتدوصااإص  لدامد  ا تدةا  درألاد ر مد
دصدا زةكدتد ا ءد ةلد ا ر ودتدات غيدةرلدرا دمد زد  دادمد انداإ ت اصلدرايات صلدراافةا تد ند  د ند  اه

ا  ري لد ا غيدةلدادمد،د دد،يئتدرأل اص درا مد  ففدوصا غيةرلدرااإ اةلمد ءصااصد ندزصجصلدراز صلدراز ييت
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اندا ر ، هصمداق د،تغدهاردرا ء ةد ةجتدا ق اتدامدراقةندرا رز د رايشة نمد  ي درا،  ردرإلإدما تد  دص د
دهاردرا ء ة.

 اديه  دوبي درايات صلدرا رات تد ا د ز ي درايات صلدرااهاتدرا مديجبد ندي   قدايهصدرا، دردا   يداد
ك درا، رد ت درايات صلدرا رات تدرا مد ايةد ت دةهصدرايام د اندي درحإ ةر يج تمد لد  هديجبد نديةد

 ت د زقيد درألهد ر دراادصايدتدات، ر د اد ندرأل ر دراجيدد داا ادددصلدرايادددم دي شددإدادندرايات دصلد راقدةرةرلد
 را فدددةاصلدرا دددمد زددد  د رادددلدرا، دددرمد ادددنديددد د ءتدددبدادددندرااددد ةر درا ةكيددد د تددد درايات دددصلدرا رات دددتد

دإصإ تد  زقي درا  صإ د،ي هصداات د  اتداتيام د رااإصهاين.رأل

 به  د قي  دوبي درايات صلدرا رات دتداقد دزد  لدراي يد دادندرا ةرإدصلداجا  دتدادندراايدصييةدا قيد  د
(د ه دها دراايصييةمد   د ص دراوصزد دأليدةرجدرا ةرإدتد1اا تفدج ر بدهاردراوي مد   هحدراشكلدة  د)

ا دراايصييةدرأل يةدرإ ا راهصمد را ةكي د تد دادصدي يتد دا هدصدودصا،  رد،هد  د قيد  دوصا  صةداجا  تدانده
دوي درايات صلدرا رات تدات،  رد ي تدرا ةرإتداند جهتد رةدرايصاتين.

 (1شكل رقم )
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 الدراسات السابقة: -2
 ص شلدرا ةرإتداجا  تداندرا ةرإصلدراإصوقتد،ه  د،ت ةلداشدكتتد قيد  دجد  لدرايات دصلدراافدةا تد
   ر درا،  رداند جهتد رةدرايصاتيندات،  ردرا جصة تد را،  ردرإلإما تدامدراي ي داندرا   مد   فتلد

   قدرا،  ردرا جصة دتد  درا، د ردرإلإدما تد ا داجا  تداندرا  صئ د  وصيند   شصوهداند  اتد ا د اةىدا
د ت درألاةىداندزي درأل ر .

 اد د زتيدلدرأل ر دراافدةامدرإلإدمامدادمدرألة ندادندد(4)(Ali & Rami 2006هد الد ةرإدتد)
ام د قي  درا  ص لدرا، ك تدات،  ردرإلإما تدرألة   تمد ر  ا لدرا ةرإتد ت دراق دص دوصإد ا ر داجا  دتد

دا تداق ص دراةبز تمد ه كلدراقة جد را  رئ د  ةجتد  ةلدرا، رد ت دا رجهتدراء رةئ.اندرا إبدرااص

  هددددزلدرا  ددددصئ د ندرا، دددد ردرإلإددددما تدادددد يهصدايدددد حلد ادددد دجيدددد لداددددمدرا إدددده ملدرحئ اص  ددددتمد
ددصد تدد د ندراادد اصلدراافددةا تدرإلإددما تداددمدرألة ند  ايدد حلد ادد دةبز ددتدجيدد لمد   دد لدرا ةرإددتد  هه

ددصداددمدرا ا  ددلد رإلإددهص داددمداا تددفدراقءص ددصلد را  راهددصد،دد  ةهصدرحج اددص ممداددنداددم داي،ددلد  ةهد رداهاه
د ا  لدرايات صلدرا جصة تد  زإيند  ر درأل اص د ات داةصد الد اهل.

 اد د   يداد ردص دإل رةلدراة صودتدادمدرا، دردرا يدص  مدادمدد(5)(Paola et al 2007ا اصده الد ةرإتد)
Piedmontا دوءص ددددتدرأل ر دراا دددد ر ندرا ددددمدر  ةزهددددصدكددددصومند  دددد ة نمد رإدددد ا الد إدددد   د تدددد د  اددددد 

اجا  ددتداددندراايددصييةداق ددص درأل ر دا ددلدويدد داددند ويددص دراوءص ددتمداقدد دةكدد لداددندا ردد ةدويدد درايات ددصلد
را رات تد ت درايات صلدرا مد زق د   يصلدرايام مد كداردرايات دصلدرااصفدتدواد حدراقدة جدوشدكلدجيد د

د  صايف.واصد قتلداندرا

 شددصةلد  ددصئ درا ةرإددتد ادد درازصجددتدا جدد  د رددص داةر وددتد ي ادد د تدد د ءددصةدشددصالدي ددةج درإدد ةر يج تد
را، دددرد اددد داجا  دددتدا ةروءدددتدادددنداقدددصي  درأل ر دات، دددرمد هدددة ةلدرحه ادددص دوصا  دددصةدرأل  رلدراامئادددتد

ندرح  شصةدرا رإ دات، ردا ء،ي دوءص تدرأل ر دراا  ر ندواصد إص  د ت دزلد ايصاجتدرااشص لدراا ة وتد 
دامدشاص د  ءصا صد    دراا ر اتد،يندرا ز رلدرا  ر ا ت.

،هد  د قيد  درأل ر دادمددFMCDMرإد ا الد  اد ا دد(6)(Hung et al 2009  ج د ند ةرإتد)
را، دد ردوشددكلد ددص مد ا اددصدي يتدد د،ويدد درايات ددصلدرا رات ددتداقدد دزدد  لدااشددةرلد دد  دراادد اصلدراج يدد لمد

دملمد شكص د ةشي درايات صلمد   ر درإل رةلد   ر دراا، يصل. ك ص لدراايصا

  رهةلد  صئ درا ةرإتد ها تدرا ةكي د ت دةهدصدرايايدلد، فد هدراااشدةدرأل يدةد ها دتداهد ديدة واد
دصد وق لدوف ص تدراا ادتمد ادنديد ديدايةدوشدكلدك،يدةدادمدرأل ر دراافدةاممد هدصاتد اد داادرد ب ءدمدره اصاه

ايصئ د ت درألف  د رايصئ د ت درألإده درا دمدرز تدلدرااة ودتدرايص  دتد رايصايدتدادمدوصاااشةرلدرااصا تدايلدر
د ة يبدااشةرلدرا قي  .
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را ددمد صاددلدوق ددص درأل ر دا، ددرداتإددءيندراازدد   دد(2)(7002كاددصد جدد داددمد ةرإددتد)ازادد د ،دد د اددة
  د د  فدتلدرا ةرإدتددوصإ ا ر دوءص تدرأل ر دراا  ر نداندام د    د درإد ، صندات ئدتدراق ص  دتدادمدرا، درم

 ا د ندرألهد ر درحإد ةر يج تدا، درداتإدءيند  ةكد دزد  د ويدص دوءص دتد  دص درأل ر دراا د ر ن د اد شدصةلد
  دددصئ درا ةرإدددتد اددد د ند  رةلد، دددرداتإدددءيند إادددادوإإدددوصبدرإل رةلدرحإددد ةر يج تد حد إادددادوا هج دددتدوءص دددتد

دادد   د شددصامه ددصدا  ددصامه رةلدرحإدد ةر يج تمدكاددصد شددصةلدرا ةرإددتد ادد د ند  ر درأل ر دراا دد ر ند، فدد هد رصاه
ددصداسويددص دراااإددتمد    ددص لدره اددص درا، ددردوإويددص دراوءص ددتد، إددبدوإدد ءتمد ، ددرداتإددءيندجيدد د ا صإددبد اقه
  ند، ددرداتإددءيند إدده داددمد  دد درااج ادد مد ا ددندره اصاددهدوصاويدد درحج اددص مدادد د كددند، ةجددتدرألها ددتد

دأل ر دراا  ر ن.اسويص درألاةىد  إهصداوءص تدر

ك   تدرإ ا ر دوءص تدرأل ر دراا د ر ندد(8)(Yansheng & Longyi 2009ا اصدرإ ه الد ةرإتد)
إل رةلدرأل ر داددمدرا، دد ردرا جصة ددتدرافددي  تمداقدد د  هددزلدرا ةرإددتد ندرا ءدد ةرلدراا إددصة تداددمدرألإدد رقد

 ادد لد تدد دراااشددةرلدرااصا ددتدييددةدرا  ا ددتد رشدد  ر دزدد لدراا صاإددتدجيددلداددند ات ددتدرا قيدد  درا قتي  ددتدرااي
كصا ددتمد  ،ددة لد ها ددتد ردد درا قيدد  درا ددمد إاددادوصألويددص درألاددةىدكويدد دراياددم د رايات ددصلدرا رات ددتد رادد يت د

د را ا د ا دجص بدراوي درااصام.د

  شددصةلدرا ةرإددتد ادد دك   ددتد  رةلد  ر دراادد اصلدراافددةا تدوشددكلداص ددلمداقدد دجددص لدهددا درا ةرإددتد
 اكند ء، قهصدادمدد، ف هصد  رلهدرااشص لداتوز دز  دك   تدرإ ا ر دوءص تدرأل ر دراا  ر نددرإ جصوتداها 

د رص درأل ر دامدرا،  ردرا جصة ت.

إدددديلد ادددد دايةاددددتدرا ر دددد دد(2)(Ehab K. A 2010 اددددمدر جددددص دآاددددةد جدددد د ند) ةرإددددتد
يةادددددتدادددددصدرازدددددصامدادددددمدرا، ددددد ردرإلإدددددما تدادددددمد   داجتددددد درا يدددددص ندرااتيجدددددممدادددددندادددددم دراوزددددد داا

يجدددددةلدادددددند  دددددص دادددددمد تدددددردرا، ددددد رد كيدددددفديددددد  داادددددرمد ادددددصدرافدددددي وصلدرا دددددمد  رجدددددهد ات دددددتد قيددددد  د
رأل ر  د اد شدددددصةلدرا ةرإدددددتد اددددد د ند يتدددددبدرا، ددددد رد ي اددددد د تددددد د زتيدددددلدراقددددد رئ درااصا دددددتداق دددددص درأل ر د

درااصاممد   ص درأل ر دييةدرااصامداندام درإ ، صنداند جهتد رةدرايام .

 ا د قي  د  ر درا،  ردرإلإما تد را، د ردرا جصة دتدد(10)(Md. Safulah 2010إتد)ا اصده الد ةر
جددةر داقصة ددتداايةاددتدادد ىدرا  دد قد،ديندرا، دد ردرا جصة ددتد را، دد ردرإلإددما تمد  دد در  ادد لد ادمد،دد غم إد را

صاتدها درا ةرإتدامد جةر درااقصة تد ت داجا  تداندراااشةرلدا هدصدااشدةرلدراةبز دتداهدا درا، د رمد هد
د ا د ةرإتدرا ء ةرلدرااصةج تد راإي اتد رحا  ر د جص درااج ا د   رئهصد ز درح  فص .

   د  فتلدرا ةرإدتد اد د ندرا، د ردرإلإدما تدكص دلدا    دتدا ادصدي يتد دوصاإدي اتد راةبز دتدوشدكلد
مدرإلإدهص د  ،ةداندرا،  ردرا جصة تمدامدزيند شدصةلدرا ةرإدتد اد د ندرا، د ردرا جصة دتدكص دلدرألاهدلداد
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اددمدراجص ددبدرح  فددص لمد هدداردحد ي ددمد ندرا، دد ردرإلإددما تدحد إدده داددمدااددرمد ا ددندوشددكلد  ددلداددند
درا،  ردرا جصة ت.

ا هددد  د قيدد  درأل ر د اددد د  اددد ا دوءص دددتدرأل ر دد(11)(Zafar et al 2011   ص اددلد ةرإدددتد)
  ز يد ددBSCي دهد  د ءد  ةدوءص دتدراا  ر نمد رإ ه الدرا ةرإتدراا ية ندامدرا،  ردراوص إ ص  تدا زق

راااشةرلدرااءت بد قي اهصدامدكلدوي داند ويص دراوءص تداندام د     درإ ، صند ت د ي تداك  تداند
مد شاتلدرا ةرإتدرا،  ردرايصادتد رااصفدتد را، د ردرألج ، دتد را، د ردرإلإدما تمد34ا يةهرداند فلدد72

اددةمد  شددصةلدرا  ددصئ داددمدويدد درايات ددصلدرا رات ددتد ادد د  دد دكددصند دد  درااإدد ءتيينديا تددفداددند، ددرد ادد دآ
،ة  دااشةرلدرحإ جصوتداءتوصلدرايام د  ق   دا اصلدج ي لد  ا  جد  لدرح  رصةداتزف  د تد د

دراا اتداتيام .

 ادد درإدد ا ر دا هدد  دوءص ددتدرأل ر دراا دد ر ند(د17)(7017ا اددصدهدد الد ةرإددتد) ،دد درازايدد د آاددة ند
 درا، ددد ردرإلإدددما تداددددمدافدددةمد ا زقيددد دهدددداردراهددد  داقددد د دددد د فدددا  د صئاددددتدا هددد د ءدددصةدا قيدددد  د  ر

رإ قفددددص د،هدددد  درا يددددة د تدددد دآةر دراادددد ية ندزدددد  دراا ردددد ةرلدراةئ إددددتد راااشددددةرلدرا ة  ددددتدا ءددددصةد
دصداة  هدصد غءدمدااإدتد ويدص داوءص دتدرأل ر دراا د ر نمدد30رااق ةحمد  شدالدرإلءدصةدرااق دةحد ااشدةهرد اق صإه

دي درايات صلدرا رات تمدااشةرلد   دراا اصلدراج ي لمد شكص ىدرايام مد ك ص لدراف قت. وصا إوتداو

مشكلة الدراسة: – 3
وي درإ يةرجد ا ص شتدرا ةرإدصلدراإدصوقتمد جد د ندهدا درا ةرإدصلد  ص ادلدا هد  د قيد  درايات دصلد

 قدددد دواقصة ددددتدرايات ددددصلدراافددددةا تداددددمدرا، دددد ردرإلإددددما تد را، دددد ردرا جصة ددددتمد حد ندهددددا درا ةرإددددصلدادددد د
دهددلده ددصردرا ماددصلد،دديندرا، دد ردرإلإددما تد را، دد ردرا جصة ددتد ادد دجدد  لد راافددةا تمدااددصد ءددةحد إددصاحه

درايات صلدراافةا تداند جهتد رةدرايصاتين؟

د اندي د اكندف صيتداشكتتدرا ةرإتدامدرا إصاحلدراوزي تدر   ت:د
افدددةا تداددددمدرا، دددد ردرإلإددددما تد ددددندجدددد  لدهددددلد ا تددددفدجدددد  لدرايات ددددصلدراالتسااااالر الر:يسااااي: 

درايات صلدراافةا تدامدرا،  ردرا جصة تدرا ا  ت؟

هددلد ا تددفدجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد ددندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمد -1
درا،  ردرا جصة تدرا ا  تد ا داي صةد ةجتدرااة  تد رح،  صةد را ز ي دامد ق   دراا اصل؟

  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد ددندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدهددلد ا تددفدجدد -7
را،  ردرا جصة تدرا ا  تد ا داي صةدج  لد ات صلد ق   دراا اصل؟

هددلد ا تددفدجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد ددندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمد -3
   دراا اصل؟درا،  ردرا جصة تدرا ا  تد ا داي صةد  صايفد ق
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هددلد ا تددفدجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد ددندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمد -4
 را،  ردرا جصة تدرا ا  تد ا داي صةد ااد اإ  ىدرا    ا ج صدرااإ ا اتدامد ق   دراا اصل؟

تداددمدهددلد ا تددفدجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد ددندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا  -5
 را،  ردرا جصة تدرا ا  تد ا داي صةدك ص لد اهصةلداق امدراا اصلد اإ  ىدرا اكيند  ةجتدةهصه ؟

هددلد ا تددفدجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد ددندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمد -6
 را،  ردرا جصة تدرا ا  تد ا داي صةدإة تدزلدرااشص لد ك ص لدرأل ر ؟

 :أهداف الدراسة -4
د ه  درا ةرإتد ا د زقي در  م:

 قي  د اقصة تدج  لدرايات صلدراافةا تدامدرا،  ردرإلإما تد،ج  لدرايات صلدراافةا تدامدرا، د رد -1
درا جصة تدرا ا  تد ا داي صةد ةجتدرااة  تد رح،  صةد را ز ي دامد ق   دراا اصل.

،ج  لدرايات صلدراافةا تدامدرا، د ردد قي  د اقصة تدج  لدرايات صلدراافةا تدامدرا،  ردرإلإما ت -7
 را جصة تدرا ا  تد ا داي صةدج  لد ات صلد ق   دراا اصل.

 قي  د اقصة تدج  لدرايات صلدراافةا تدامدرا،  ردرإلإما تد،ج  لدرايات صلدراافةا تدامدرا، د رد -3
 را جصة تدرا ا  تد ا داي صةد  صايفد ق   دراا اصل.

راافةا تدامدرا،  ردرإلإما تد،ج  لدرايات صلدراافةا تدامدرا، د ردد قي  د اقصة تدج  لدرايات صل -4
 را جصة تدرا ا  تد ا داي صةد ااد اإ  ىدرا    ا ج صدرااإ ا اتدامد ق   دراا اصل.

 قي  د اقصة تدج  لدرايات صلدراافةا تدامدرا،  ردرإلإما تد،ج  لدرايات صلدراافةا تدامدرا، د رد -5
  صةدك ص لد اهصةلداق امدراا اصلد اإ  ىدرا اكيند  ةجتدةهصه .را جصة تدرا ا  تد ا داي

 قي  د اقصة تدج  لدرايات صلدراافةا تدامدرا،  ردرإلإما تد،ج  لدرايات صلدراافةا تدامدرا، د رد -6
 را جصة تدرا ا  تد ا داي صةدإة تدزلدرااشص لد ك ص لدرأل ر .

 أهمية الدراسة:  -5
 دددص  اييند را رةإددديندادددمداجدددص درإل رةلدرااصا دددتدك  دددهد يدددصا د ك إدددبدراا هددد  د ها دددتدادددند ،دددلدرأل

ا هد  هصد تد د د ةدك،يدةداددندرألها دتدي ايدلدادمد قيد  دجدد  لدرايات دصلدراافدةا تدادمدرا، د ردرإلإددما تد
 را،  ردرا جصة تد اقصة تدرأل ر دا اصد،ي هص د اد نده صرد  ةلدادمدرا ةرإدصلدرأل ص  ا دتدرا دمد  ص ادلد  جدهد

.رحا ماصلد د،يندرا،  ردرإلإما تد را،  ردرا جصة تدوشكلدا يا د   يةدشا حه

 فرضيات الدراسة: -6
د ا زقي د ه ر درا ةرإتمد  دف صيتدرا ةه تدراةئ إتد را ةه صلدرا ة  تدر   ت:
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:دحد  جدد داددة قدج هة ددتد،دديندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تدالفرضااية الر:يسااة
دصلدراافةا تدامدرا،  ردرا جصة تدرا ا  ت. بيندج  لدرايات 

د    ة د زلدرا ةه تدراةئ إتداا داةه صلداة  تمدهم:

حد  جددد دادددة قدج هة دددتد،ددديندجددد  لدرايات دددصلدراافدددةا تدادددمدرا، ددد ردالفرضاااية الفر ياااة ا ولااا :  -1
تدرإلإددما تد بدديندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرا جصة ددتدرا ا  ددتد ادد داي ددصةد ةجددتدرااة  دد

د رح،  صةد را ز ي دامد ق   دراا اصل.د
حد  جددد دادددة قدج هة دددتد،ددديندجددد  لدرايات دددصلدراافدددةا تدادددمدرا، ددد ردالفرضاااية الفر ياااة ال انياااة:  -7

رإلإددما تد بدديندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرا جصة ددتدرا ا  ددتد ادد داي ددصةدجدد  لد ات ددصلد
د ق   دراا اصل.

ادددة قدج هة دددتد،ددديندجددد  لدرايات دددصلدراافدددةا تدادددمدرا، ددد رددحد  جددد دالفرضاااية الفر ياااة ال ال اااة: -3
 وبين جودة العمليات المصرفية في البنوك التجارية اليمنية وفق معيار تكاليف تقديم الخدمات.رإلإما تد

حد  جددد دادددة قدج هة دددتد،ددديندجددد  لدرايات دددصلدراافدددةا تدادددمدرا، ددد ردالفرضاااية الفر ياااة الرابعاااة:  -4
لدراافددةا تداددمدرا، دد ردرا جصة ددتدرا ا  ددتد ادد داي ددصةد ادداد اإدد  ىدرإلإددما تد بدديندجدد  لدرايات ددص

درا    ا ج صدرااإ ا اتدامد ق   دراا اصل.
حد  جددد دادددة قدج هة دددتد،ددديندجدد  لدرايات دددصلدراافدددةا تدادددمدرا، ددد ردالفرضاااية الفر ياااة الخامساااة:  -5

ك ددص لد اهددصةلدرإلإددما تد بدديندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرا جصة ددتدرا ا  ددتد ادد داي ددصةد
داق امدراا اصلد اإ  ىدرا اكيند  ةجتدةهصه .د

حد  جددد داددة قدج هة دددتد،ددديندجددد  لدرايات ددصلدراافدددةا تدادددمدرا، ددد ردالفرضاااية الفر ياااة السادساااة:  -6
رإلإدددما تد بددديندجددد  لدرايات دددصلدراافدددةا تدادددمدرا، ددد ردرا جصة دددتدرا ا  دددتد اددد داي دددصةدإدددة تدزدددلد

درااشص لد ك ص لدرأل ر .

 دراسة:منهجية ال -7
 ا زقي د ه ر درا ةرإتد را وصةداةه ص هصمد  دراتج  د ا دراافدص ةدرايص   دتدات، ص دصل د ادر  اد لد
را ةرإددتد تدد دراافددص ةدرايص   ددتدرا ددمد ايتددلداددمدرا  ددبمد رااجددملدرايتا ددتمد شددوكتدراايت اددصلدرا  ا ددتد

(Internet)يتددد د، قيددد  دجددد  لدات فددد  د اددد د ةرإدددصلدإدددصوقتدارلد م دددتدوصاا هددد  مداصفدددتدا ادددصديد 
رايات صلدراافةا تدادمدرا، د رمد  ها دتدهداردرا قيد  مد  د د    د درإد ، صند تد درايدصاتيندادمدرا، د رد ي دتد

درا ةرإتد ا داجا  تداندراايصييةدا قي  دج  لدرايات صلدراافةا ت.د

ودصااةك دد    نداج ا درا ةرإتداندجا  درايدصاتيندادمدرا، د ردرا جصة دتد را، د ردرإلإدما تدرا ا  دت
اددندزجاهددصمد اد ندا  إدداد دد  دد%10راةئ إددمداددمدرايصفدداتدفدد يص مد  دد د ادداد ي ددتدواددصدحد قددلد ددند
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 دراسة تحليلية 

مد  دد د    دد د دد  د)471رايددصاتينداددمدرا، دد ردرا ا  ددتدوددصااةك دراةئ إددمد،تددغ) (درإدد وص تمد دد د170(د ددصامه
ايد  دفدمزي هصمددوص ترإد (د17رإ وص صلدا هصمد امد ي ص درا زتيلد  درإ ويص د د  د)د108رإ ةجص د   د

ادددند ددد  درايدددصاتيندادددمدرا، ددد ردرا ا  دددتدودددصااةر  دد%73(درإددد وص تمد ايدددلد26ا فددوحد ددد  درحإددد ، ص صلد)
دراةئ إتدامدرايصفاتدف يص .

 ا زقيدد دراهدد  دراا يتدد د، قيدد  د اقصة ددتدجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد را، دد رد
 هدا لدرألإدصايبدرإلزفدصئ تدرا فد  تدرااإد ا اتدراا  إدءصلددرا جصة تداند جهتد ردةدرايدصاتينمداقد 

رادالد زإدبدادنددCoefficient of Varianceمدوصإلهدصاتد اد دايصادلدرحاد م دMeansرازإدص، تد
مداكتاصدر ا هدلد  ادتدايصادلدرحاد م مد  د تد دStandard Deviationام درح زةر درااي صةلد

 اةر درايي دتمد ادصدرألإدت بدرحإد  حامد)رحإد   صجم(دا ي،دةد ش لد  لمد   داارد ت د جص  د  ،ةد،يند
 ددنداجا  ددتداددندرألإددصايبدرا   ددتدرا ددمد إدد ا  دا  إدديةد دد  درا  ددصئ درا ددمديدد  درا  فددلد ايهددصدوصإدد ا ر د

 ا،  ر.را زصدرا ة  صلد،ينددFرألإصايبدرااإ ا اتدامدرإلزفص درا ف ممد   د  درإ ا ر درا وصةد

 صا:ي الوصفي:نتا:ج التحليل اإلح -8
،هدددددد  د قيدددددد  درايات ددددددصلدراافددددددةا تدات، دددددد ردرإلإددددددما تد را، دددددد ردرا جصة ددددددتدرا ا  ددددددتمد دددددد د    دددددد د
رإددددد ، صندات قيددددد  دادددددند جهدددددتد ردددددةدرايدددددصاتينمد را ودددددصةدرا ةهددددد تدراةئ إدددددتدرا دددددمد ددددد صد تددددد د  دددددهد حد

 ددددصلد  جدددد داددددة قدج هة ددددتد،دددديندجدددد  لدرايات ددددصلدراافددددةا تداددددمدرا، دددد ردرإلإددددما تد بدددديندجدددد  لدرايات
دراافةا تدامدرا،  ردرا جصة تدرا ا  تداند جهتد رةدرايصاتين .

اجا دددد داقددددةرلدا غيددددةرلدايددددصييةد قيدددد  دويدددد ددFactor Analysis دددد د جددددةر درا زتيددددلدرايددددصاتمد
 Extractionداقدددددةلدوصإددددد ا ر دءة قدددددتد زتيدددددلدرااك  دددددصلدراةئ إدددددتد36رايات دددددصلدرا رات دددددتمدراوصاغدددددتد

Method: Principal Component Analysisد11مداقدددد د رهددددةلد  ددددصئ درا زتيددددلد جدددد  د
مد هددددمد تددددردراي راددددلدرا ددددمد ،تددددغدراقدددد  درااايدددد لدراقص   ددددتد اهددددصد  يددددةداددددند رزدددد ددEigenvalues ددددصامه

دفز حد)را مد ي،ةد ند وصيندراي رال(.

حإدددددددد اةر ددVarimax Rotation بدددددددد جةر د ات ددددددددتدرا دددددددد   ةد ادددددددد دءة قددددددددتداصة اددددددددص  د
مد رهدددددةلدFactor Loading شدددددو دكدددددلد صادددددلدادددددندراي رادددددلدافددددد  اتدراي رادددددلدرااددددد  ةلدا، دددددصند

ددددددصداإددددددةلدد11 ات ددددددتدرا دددددد   ةد جدددددد  د دةئ إه اددددددندرا وددددددصيندرا تددددددمدا قددددددةرلدرايات ددددددصلدد%د75.7 ددددددصامه
مد را قدددددةلد77مد هدددددمدرا قدددددةلد0.50راافدددددةا تمد  ددددد دجدددددص لد  دددددصئ درا شدددددويصلداددددديم داقدددددةرلد  دددددلدادددددند

د.(1مد  ،ندها درا  صئ دراج   دة  د)75مد را قةلد74
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 (1جدول رقم )

استبيان -قيم الشيوع وتشبع العوامل لبعد العمليات الداخلية 

الفقرة
قيم 

الشيوع

تشبع 

العامل
0834567290100

20.7200.744.744.170-.018--.024-.001.071.011-.314-.098-.141-.053

20.6780.635.635.205-.163--.149-.234.048-.062-.245-.196-.075.140

30.8470.723.723-.090-.002.149.398-.074--.018-.230-.178-.145.159-

20.8020.781.781.033.124.190.192-.014--.164--.113--.192-.149.063-

20.7770.803.803.124-.003-.119.097-.085-.254.108.093-.013-.042-

20.6800.702.702.074.077-.026--.117-.099.148.062.215-.171-.225

20.6760.603.603-.042-.144.179-.003-.018.279.133.331.093.208

20.7670.797.281.079.192-.017-.065.025-.036-.022.012.047.797

20.7070.572.572.212.097-.151--.353-.035-.149-.034-.097-.110.363

220.6220.659.151.659-.115-.023.039.080-.029--.077-.296.160.151

220.7610.767.067.767.121.090.033-.276-.137.101-.024-.109.165

220.7340.715.080.715.034.310-.129-.154.147.187-.033--.133-.053-

230.7540.701.008.701.129.166.327.248.018-.082-.056-.182-.079-

220.7910.768.160.768.180.218.137.116-.043-.223.050-.065-.061-

220.7300.780.013.186.142.014.099--.060-.021.037.780.221.054-

220.7680.834.011-.066--.003-.110-.114-.016.022.122.163.834.034

220.7040.791-.121--.093--.115-.014.079.791.101.122-.017-.031.090

220.8250.610.081.084-.034--.098-.556.081.610.192-.274--.016-.018-

220.7480.746.185.115.031-.014-.746.320-.037-.071-.074-.146.085

220.6440.735.074.188.147.013.078.031.040.735.032.175.027

220.8770.874.092.159.040.071.874.039.048.003.039-.259-.021-

220.7740.473.192.473.332.087.283-.108-.040.460.262-.112-.095-

230.7460.563.178.355.563-.145-.230.224.238-.076-.278-.005-.086-

220.6740.392.218.326.392-.056-.170.223-.037-.027.156.315.399-

220.7590.459-.006-.179-.005-.385.073-.017--.320-.426.459-.250-.127

220.8080.641.030.063.641.320-.263--.075-.001.373.057-.249-.098-

220.7330.779-.059--.009-.779.201.029.165-.041-.040.158-.063-.149

220.8030.789.060.072.789.175-.100--.086-.027.311-.061-.136.061

220.8370.709.036.140.709.107.249-.201-.289-.265--.075-.103.172

320.8070.617-.013-.307.192.617.019-.127-.463.026.070-.062-.234

320.7890.845.089.186.033.845.063-.098--.011-.076-.044--.080-.060-

320.7910.779.060.138.284.779.013.216.013-.023-.117.137.040-

330.8760.721.096.157.225.721-.029-.355-.071--.029--.010-.373.011-

320.6960.519.083.292-.037-.235.069.519.320-.318-.178.005.193-

320.7720.771.144.079.160.044-.038-.330.771-.054-.075.021.063-

320.7730.741.145.244.194.104.236.741.122-.084--.120--.002-.054-

تحليل أهمية معايير تقييم العمليات المصرفية: -9
 زددددددد لدراجددددددد  درأل  دادددددددندرحإددددددد ، صندإددددددد تدايدددددددصييةدا قيددددددد  درايات دددددددصلدراافدددددددةا تمد ددددددد دإدددددددار د

  دويات ددددتدرا قيدددد  مد  ادددد دراءة قددددتدراا ويددددتدرايددددصاتيند ددددند ها ددددتدهددددا دراايددددصييةدوصا إددددوتداهدددد د ،ددددلدرا،دددد
د(:7امد قي  درألها تداايصييةد قي  درايصاتينمد  رهةدرا  صئ دكاصدامدراج   دة  د)
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 (2جدول رقم )

تقييم أهمية معايير تقييم بعد العمليات الداخلية

المعيارت

البنوك التجاريةالبنوك اإلسالمية

المتوسط
األهمية 

النسبية
المتوسط الترتيب

األهمية 

النسبية
الترتيب

0
درجة المرونة واالبتكار والتحديث 

 في تقديم الخدمات 
4.166% 83.344.458% 89.20

87.58 %83.434.375 %4.167جودة عمليات تقديم الخدمات8

76.66 %7563.833 %3.75تكاليف تقديم الخدمات 3

4
نمط ومستوى التكنولوجيا 

تخدمة في تقديم الخدماتالمس
4.271% 85.404.208% 84.25

5
كفاءة ومهارة مقدمي الخدمات 

ومستوى التمكين ودرجة رضاهم 
4.187% 83.784.333% 86.73

85.44 %77.954.271 %3.895سرعة حل المشاكل وكفاءة األداء6

راافدددةا تدادددند جهدددتد ردددةدرايدددصاتيندادددمد ،دديندهدددا درا  دددصئ د ة يدددبد ها دددتدايدددصييةد قيددد  درايات دددصلد
را، دد ردرإلإدددما تد را، دد ردرا جصة دددتدرا ا  ددتمد   هدددحدادددندهددا درا  دددصئ د نده ددصرد وصي هدددصداددمد ة يدددبدهدددا د

دراايصييةدامدرا،  ردرإلإما تد  هصدامدرا،  ردرا جصة ت.

داي ددددصةد ادددداداإدددد   ىدزيدددد د جدددد د ند ة يددددبدهددددا دراايددددصييةداددددمدرا، دددد ردرإلإددددما تد دددد دجددددص د  حه
مديد داي دصةدك دص لد اهدصةلداقد امد%85.4را    ا ج صدرااإ ا اتدامد ق   دراا اصلد، إدوتد ها دتد،تغدلد

راادد اصلد اإدد  ىدرا اكدديند  ةجددتدراةهددصمديدد داي ددصةدجدد  لد ات ددصلد قدد   دراادد اصلمديدد داي ددصةد ةجددتد
رأل ر مديد داي دصةددرااة  تد رح،  صةد را ز ي دامد ق   دراا اصلمدي داي صةدإدة تدزدلدرااشدص لد ك دص ل

د  صايفد ق   دراا اصلد ت درا  رام.

امدزديند  هدزلدرا  دصئ دادمدرا، د ردرا جصة دتد ندرا ة يدبداادصاف د ادجدص داي دصةد ةجدتدرااة  دتد
 رح،  ددصةد را زدد ي داددمد قدد   دراادد اصلدوصااة وددتدرأل ادد مديدد داي ددصةدجدد  لد ات ددصلد قدد   دراادد اصلمديدد د

 اصلد اإدد  ىدرا اكدديند  ةجددتدراةهددصمديدد داي ددصةدإددة تدزددلدرااشددص لداي ددصةدك ددص لد اهددصةلداقدد امدراادد
د ك ص لدرأل ر مدي داي صةد ااد اإ  ىدرا    ا ج صدامد ق   دراا اصلمدي داي صةد  صايفدراا اصل.

 مزظداندها درا  صئ د ند إوتدرألها تدا قي  دراايصييةدامدرا،  ردرا جصة تد  ،دةدا هدصدادمدرا، د رد
ر  صقد ت د ها دتداي دصةدجد  لد ات دصلد قد   درااد اصلد اي دصةدك دص لد اهدصةلداقد امددرإلإما تمد ه صر

راادد اصلد اإدد  ىدرا اكدديند  ةجددتدراةهددصداددمدرا، دد ردرإلإددما تد را، دد ردرا جصة ددت د اد دد د ة ي،هاددصداددمد
ندادندرااة وتدرايص  تد رايصايتمد  ج د نداي صةد  صايفدراا اصلدرهةدامدرا ة يدبدرألايدةدادمدكدمدرا د  ي

درا،  ر.
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  خالد محمد الجابريد/     ( …مقارنة)دراسة  تقييم جودة العمليات المصرفية  في البنوك اليمنية 
 دراسة تحليلية 

 تقييم معايير العمليات المصرفية: -11
اقدددةلمد هددد  د اددد د قيددد  د ويدددص درايات دددصلدراافدددةا تدد36    ددد ندراجددد  درايدددص مدادددندرحإددد ، صندادددند

دا   تد ت دراايصييةدراإ تدراإصوقتمد كص لد جصوصلدرا قةرلداتايصييةدكص  م:د
: معيار درجة المرونة واًلبتكار والتحديث في تق  ديم الخدمات:أوًلا

،هد  درا ودصةدرا ةهد تدرا ة  ددتدرأل اد د د د زتيدلدرا قددةرلدرااصفدتدوصااي دصةدرأل  دراا يتد د، ةجددتد
رااة  تد رح،  صةد را ز ي دادمد قد   درااد اصلمد  د درهدةلدرا  دصئ دكادصدهدمدا هدزتدادمدراجد   دة د د

د(دكاصديتم:3)
 (3جدول رقم )

 ديث في تقديم الخدماتتقييم معيار درجة المرونة واالبتكار والتح

 العبارة ت

 البنوك التجارية البنوك اإلسالمية

 قوة االتجاه المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 قوة االتجاه المتوسط
االنحراف 
 المعياري

1 
يحرص البنك بصورة دائمة على تقديم 

 الخدمات الجديدة بشكل متميز
3.96 97% 0.79783 4.17 38% 0.55862 

2 
يهتم البنك بعملية تقديم خدمات متميزة 

 بشكل أفضل من البنوك األخرى
4.23 38% 0.42474 3.96 97% 0.71335 

3 

يسعى البنك دائما إلى تقديم الخدمات 
الجديدة والمتميزة التي تلبي احتياجات 

 العمالء

4.25 38% 0.56493 3.9 93% 0.75059 

4 
يشجع البنك على القيام بشكل مستمر 

 ر خدمات جديدةبابتكا
3.71 97% 1.05100 3.79 97% 0.82406 

5 
يقوم البنك بالتحسين المستمر لتقديم 
 الخدمات المصرفية بشكل جيد لعمالئه

3.96 97% 0.71335 4.06 38% 0.69669 

 0.51468 %38 3.98 0.63947 %38 4.02 إجمالي فقرات المعيار

رااة  ددددتد رح،  ددددصةد را زدددد ي داددددمد قدددد   دد(د قيدددد  داي ددددصةد ةجددددت3  هددددحدرا  ددددصئ دوصاجدددد   دة دددد د)
 اد ج د ندرايصاتيندامدرا،  ردرإلإما تد را،  ردرا جصة تدرا ا  تدوشكلد ص دي راق ند ت د ندراا اصل د

را،  رد زةصدوف ةلد رئاتد ت د ق   دراا اصلدراج ي لدوشكلدا اي مد  ندرا،  رد هد  د، قد   داد اصلد
رز  صجصلدرايام مد كاردرا شج  دوشكلداإد اةد تد در،  دصةداد اصلدا اي لد  ق   دا اصلدج ي لد ت،مد

ج ي لمد راق ص دوصا زإيندرااإ اةدا ق   دراا اصلدراافةا تدوشكلدجي داتيام مد حد نده صردرا مادصلد
دا اصد،يندرا،  ردرإلإما تد را،  ردرا جصة تد اقهصدا  صئ دهاردرااي صة.

 ت دراةي داند ند قي  د  ر درا،  ردرإلإما تد را،  ردرا جصة تد وصا رةد ا د  صئ درااي صةدكصاتتد د
ده صردرا ماصلد،يند  ر درا، د ردرإلإدما تد   ر درا، د رد جي لد ا د  صئ دجا  داقةرلدهاردرااي صةمدا نَّ

درا جصة تمد  ند  ر درا،  ردرإلإما تد اهلداند  ر درا،  ردرا جصة تد اقهصدا  صئ دهاردرااي صة.د
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  خالد محمد الجابريد/     ( …مقارنة)دراسة  تقييم جودة العمليات المصرفية  في البنوك اليمنية 
 دراسة تحليلية 

 ا: معيار جودة  مليات تقديم الخدمات. انيا 

،هد  درا ودصةدرا ةهد تدرا ة  دتدرايص  ددتد د د زتيدلدرا قدةرلدرااصفددتدوصااي دصةدرايدص مدراا يتد د،جدد  لد
د(دكص  م:4 ات صلد ق   دراا اصلمد   درهةلدرا  صئ دكاصدهمدا هزتدامدراج   دة  د)

 (4جدول رقم ) 
  تقييم معيار جودة عمليات تقديم الخدمات

 العبارة ت

 البنوك التجارية البنوك اإلسالمية

 قوة االتجاه المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 قوة االتجاه المتوسط

االنحراف 

 المعياري

2 
يهدف البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية 

 بصورة سريعة لعمالئه. 
4.02 22% 0.88701 3.94 22% 0.59809 

2 
ة يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفي

 وإجراءات العمل الداخلي بشكل متميز. 
3.73 22% 0.60983 2 22% 0.54578 

2 
يحرص البنك على تقديم الخدمات 

 المصرفية لعمالئه بصورة جيدة.
4.17 23% 0.37662 4.08 22% 0.49822 

2 

يقوم البنك بتقليص الخطوات غير 

الضرورية للمراحل المطلوبة لتقديم 

 الخدمات المصرفية.
3.73 22% 1.02604 3.73 22% 0.89299 

22 
يتم التركيز من قبل البنك على تحقيق 

 القيمة التي يتوقعها العمالء بكفاءة وفاعلية.
3.73 22% 0.81839 3.79 22% 0.82406 

22 

يتم توفير الخدمات المصرفية للعمالء من 

خالل دراسة البنك الحتياجات ورغبات 

 العمالء.

3.73 22% 0.57388 3.88 22% 0.70334 

22 
يقوم البنك بشكل دائما بتعزيز نوعية 

 الخدمات المقدمة.
3.79 22% 0.65097 3.88 22% 0.70334 

23 
يحرص البنك على تحقيق الخدمات 

 المقدمة من قبله توقعات العمالء.
3.65 23% 0.88701 3.83 22% 0.72445 

22 
يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية 

 قعات العمالء.الجديدة بما يفوق تو
3.5 22% 1.12987 3.71 22% 0.74258 

 0.40959 %22 3.87 0.48781 %22 3.78 إجمالي فقرات المعيار

(دا قيددد  داي دددصةدجددد  لد ات دددصلد قددد   درااددد اصلمد جددد د ند4 وامزردددتدرا  دددصئ دادددمدراجددد   دة ددد د)
 ند تد د ندرا، د ردرإلإدما تدرايصاتيندامدرا،  ردرإلإدما تد را، د ردرا جصة دتدرا ا  دتد تد دراإد ر دي راقد

جةر رلدرايالد  را،  ردرا جصة تد ق  دراا اصلدراافةا تدوف ةلدإة يتمد  ند ق   دراا اصلدراافةا تد را
رادد راتمدا ايدد لمد  قتدد صدرااءدد رلدييددةدراهددة ة تداتاةرزددلدرااءت وددتدا قدد   دراادد اصلمد را ةكيدد د تدد د

ت دددتمد  اددد درز  صجدددصلد ةيودددصلدرايادددم مد   دددص درا، دددرد زقيددد دراق ادددتدرا دددمدي   يهدددصدرايادددم دوك دددص لد اص 
، ي  دد د    ددتدراادد اصلدرااق اددتمد رازددةصد تدد د زقيدد دراادد اصلدا   يددصلدراياددم مدواددصد  دد قد   يددصلد

درايام مد ا نده صردرا ماصلدايهصد،يندرا،  ردرإلإما تد را،  ردرا جصة ت.

 قي  د  ر درا،  ردرإلإما تد را،  ردرا جصة تد وصا رةد ا د  صئ درااي صةدكصاتتد  ت دراةي داند ند
ده دددصردرا مادددصلد،ددديند  ر درا، ددد ردرإلإدددما تد   ر د  جيددد ل د اددد د  دددصئ دجا ددد داقدددةرلدهددداردرااي دددصةمداددد نَّ

درا،  ردرا جصة تمد  ند  ر درا،  ردرا جصة تد اهلداند  ر درا،  ردرإلإما ت.
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  خالد محمد الجابريد/     ( …مقارنة)دراسة  تقييم جودة العمليات المصرفية  في البنوك اليمنية 
دراسة تحليلية

  ال اا: معيار تكاليف تقديم الخدمات:

صةدرا ةه تدرا ة  تدرايصايتد  د زتيلدرا قةرلدرااصفتدوصااي دصةدرايصاد دراا يتد د،  دصايفد،ه  درا و
د(دكاصديتم:5 ق   دراا اصلمد   درهةلدرا  صئ دكاصدهمدا هزتدامدراج   دة  د)

 (5جدول رقم )
تقييم معيار تكاليف تقديم الخدمات

العبارةت

البنوك التجاريةالبنوك اإلسالمية

وة االتجاهق المتوسط
االنحراف 
المعياري

قوة االتجاه المتوسط
االنحراف 
المعياري

15
ال يؤؤؤؤؤودي تؤؤؤؤؤوفير الخؤؤؤؤؤدمات المصؤؤؤؤؤرفية 
الجديدة إلى زيادة في التكلفة أو زيادة فؤي 

 سعر الخدمة.

3.4477%0.896953.5498%0.89819

11
تتميز الخدمات المقدمة بكلفة أقل من 

البنوك الخدمات المصرفية المقدمة في 
 األخرى.

3.4898%0.922293.7197%0.87418

11
هنؤؤؤؤاك تناسؤؤؤؤخ بؤؤؤؤين الخؤؤؤؤدمات المقدمؤؤؤؤة  

 والعائد المتحقق منها.
3.9293%0.738993.8599%0.68384

0.60039%0.492663.7097%3.6197إجمالي فقرات المعيار

اصلدات، دد ردرإلإددما تد را، دد رد(د قيدد  داي ددصةد  ددصايفد قدد   دراادد 5  هددحدرا  ددصئ دوصاجدد   دة دد د)
را جصة ددتدرا ا  ددت د اد جددد د ندرايددصاتيندادددمدرا، دد ردرإلإددما تد را، ددد ردرا جصة ددتدي راقددد ند تدد د ند ددد ايةد
راا اصلدراافةا تدحديا لد اد د  دص لدادمدرا  ت دتد  د  دص لدادمدإديةدراا ادتمد  ايد درااد اصلدرااق ادتد

راادد اصلدرااق اددتدادد درايصئدد دراا زقدد دا هددصمد ا ددنده ددصرددوكت ددتد  ددلداقصة ددتدوددصا،  ردرألاددةىمد    صإددب
د  ص لدايهصد،يندرا،  ردرإلإما تد را،  ردرا جصة ت.

 ودددددددصا رةد اددددددد د  دددددددصئ درااي دددددددصةدكصاتدددددددتد  تددددددد درادددددددةي دادددددددند ند قيددددددد  د  ر درا، ددددددد ردرإلإدددددددما تد
ده دددددصردرا مادددددصلد،ددددددي ند  ر د را، ددددد ردرا جصة دددددتدجيددددد لد اددددد د  دددددصئ دجا ددددد داقدددددةرلدهددددداردرااي دددددصةمداددددد نَّ

را، دددددددد ردرإلإددددددددما تد   ر درا، دددددددد ردرا جصة ددددددددتمد  ند  ر درا، دددددددد ردرا جصة ددددددددتد اهددددددددلداددددددددند  ر درا، دددددددد رد
درإلإما تد اقهصدا  صئ دهاردرااي صة.

رابعاا: معيار جودة  مليات تقديم الخدمات:

اد،هدد  درا وددصةدرا ةهدد تدرا ة  ددتدراةرويددتد دد د زتيددلدرا قددةرلدرااصفددتدوصااي ددصةدراةرودد دراا يتدد د،دد ا
(د6را    ا ج صدرااإد ا اتدادمد قد   درااد اصلمد  د درهدةلدرا  دصئ دكادصدهدمدا هدزتدادمدراجد   دة د د)

دكص  م:
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  خالد محمد الجابريد/     ( …مقارنة)دراسة  تقييم جودة العمليات المصرفية  في البنوك اليمنية 
دراسة تحليلية

 (6جدول رقم )
تقييم معيار نمط ومستوى التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمات

العبارةت

البنوك التجاريةالبنوك اإلسالمية

قوة االتجاه المتوسط
االنحراف 
يالمعيار

قوة االتجاه المتوسط
االنحراف 
المعياري

11
يستخدم البنك تكنولوجيا حديثة في تقديم 

 العديد من الخدمات المصرفية.
4.0837%0.577353.7798%0.72169

11
تميز الخدمات في البنك بتكنولوجيا عالية 

 تسهل عملية تقديم الخدمات.
4.0638%0.632673.8399%0.85883

22
البنك إلى االعتماد بشكل كبير على يسعى 

العمل االلكتروني في تقديم الخدمات 
 للعمالء.

3.9293%0.820833.6598%0.91068

21
يوفر البنك خدمات االلكترونية لالستعالم 
 عن حركة الحسابات وإرسال اإلشعارات.

3.9497%0.860833.7398%0.79197

22
رونية توفير العديد من الخدمات االلكت

كخدمة أسعار العمالت بشكل يومي عبر 
 الرسائل القصيرة.

3.5897%1.199883.5498%1.05100

23
تقديم العديد من الخدمات االلكترونية عبر 

 البطاقات االلكترونية للشراء واإليداع
3.2778%1.233223.6398%0.89025

0.68329%0.462533.6997%3.8197إجمالي فقرات المعيار

(د قيدد  داي ددصةد اددادرا    ا ج ددصدرااإدد ا اتداددمد قدد   دراادد اصلداددمد6  ،دديندرا  ددصئ دوصاجدد   دة دد د)
را، دد ردرإلإددما تد را، دد ردرا جصة ددتدرا ا  ددتمد  جدد د ندرايددصاتينداددمدرا، دد ردرإلإددما تد را، دد ردرا جصة ددتد

ق   دراا اصلدراافةا تمد  ت دوف ةلد صاتدي راق ند ت د ندها درا،  رد إ ا  د    ا ج صدز ييتدامد 
 ايددد درااددد اصلدراافدددةا تد،    ا ج دددصد صا دددتد إدددهلد ات دددتد قددد   درااددد اصلمد  تددد دإددديمدرا، ددد رد اددد د
رح  اددص دوشددكلدك،يددةد تدد دراياددلدرحا  ة  ددمداددمد قدد   دراادد اصلداتياددم مد  دد ايةدادد اصلدرا  ة   ددتد

ةإص درإلشيصةرلمد حد نده  دصردرا م دا اصد،يندها درا،  ر.دامإ يم د ندزةكتدرازإصوصلد را

 وصا رةد ا د  صئ درااي صةدكصاتتد  ت دراةي داند ند قي  د  ر درا،  ردرإلإما تد را،  ردرا جصة تد
 جيددد ل د اددد د  دددصئ دجا ددد داقدددةرلدهددداردرااي دددصةمداددد نده دددصردرا مادددصلد،ددديند  ر درا، ددد ردرإلإدددما تد   ر د

دا تد اهلداند  ر درا،  ردرا جصة تد اقهصدا  صئ دهاردرااي صة.را،  ردرا جصة تمد  ند  ر درا،  ردرإلإم
ا: معيار جودة  مليات تقديم الخدمات:  خامسا

،هدد  درا وددصةدرا ةهدد تدرا ة  ددتدرااصاإددتد دد د زتيددلدرا قددةرلدرااصفددتدوصااي ددصةدرااددصا دراا يتدد د
كادصدهدمدا هدزتددوك ص لد اهدصةلداقد امدرااد اصلد اإد  ىدرا اكديند  ةجدتدراةهدصمد  د درهدةلدرا  دصئ 

د(دكص  م:2امدراج   دة  د)



8102يناير  – د األولعدال –د األول المجلمجلة جامعة الجزيرة  222

  خالد محمد الجابريد/     ( …مقارنة)دراسة  تقييم جودة العمليات المصرفية  في البنوك اليمنية 
دراسة تحليلية

 (7جدول رقم )
تقييم معيار كفاءة ومهارة مقدمي الخدمات ومستوى التمكين ودرجة رضاهم

العبارةت

البنوك التجاريةالبنوك اإلسالمية

قوة االتجاه المتوسط
االنحراف 
المعياري

قوة االتجاه المتوسط
االنحراف 
المعياري

24
ن البنك على أن تمتع هناك حرص م

العاملين بمستويات مهارة عالية في تقديم 
 الخدمات للعمالء.

3.7398%0.868843.9697%0.68287

25
يتمسك الموظفون في البنك بوظائفهم 

 بدرجة كبيرة.
3.4677%0.849493.5698%0.94320

21
يعطي البنك الفرص الجيدة للعاملين على 

 رارات.المشاركة في اتخاذ الق
3.0678%0.885013.473%0.81839

21
يتم أخذ رأي العاملين بشكل جيد في حل 

 المشاكل التي تواجه البنك.
3.0678%0.954413.3177%0.99266

21

يهؤؤؤتم مقيؤؤؤاا رضؤؤؤا الموظؤؤؤ  المسؤؤؤتخدم 
بالبنؤؤك بتلبيؤؤة حاجاتؤؤه بمؤؤا يناسؤؤخ قدراتؤؤه 

 وموهالته.
2.9487%0.931853.3379%0.97486

21
يوكؤؤؤد مقيؤؤؤاا االحتفؤؤؤاظ بؤؤؤالموظ  علؤؤؤى 

 مقياا الكفاءة والفاعلية الفردية.
3.1378%0.841103.3579%0.88701

32
يحؤرص البنؤك علؤى االحتفؤاظ بؤؤالموظفين 
ذوي االلتؤؤؤؤؤزام العؤؤؤؤؤالي واالهتمؤؤؤؤؤام بهؤؤؤؤؤم 

 وتحفيزهم.

3.1378%1.002663.5897%0.96389

31
آت تتناسخ سياسات األداء ونظم المكاف

 والعقوبات في البنك.
3.0278%0.862693.4477%0.87291

32
يوجد لدى البنك نظام فعال للمكافآت 

 والحوافز.
2.5887%0.871133.0678%0.83555

33
تولي إدارة البنك أهمية كبيرة لكفاءة أداء 
 الموظفين في منح المكافآت والحوافز.

2.473%0.791973.2378%0.92804

0.5582%0.521053.4273%3.0578الي فقرات المعيارإجم

(د قيدد  داي ددصةدك ددص لد اهددصةلداقدد امدراادد اصلد اإدد  ىدرا اكدديند2   هددحدرا  ددصئ دوصاجدد   دة دد د)
  ةجددتدراةهددص د اد جدد د ندرايددصاتينداددمدرا، دد ردرإلإددما تد را، دد ردرا جصة ددتدي راقدد ندوفدد ةلد صاددتد تدد د

ات ندواإدد   صلداهددصةلد صا ددتمد  اإددردراادد ر يند، رددصئ ه مد را ءددص دزددةصدرا، دد رد تدد د ندي ا دد درايددص
اددةصدجيدد لداتيددصاتينداتاشددصةكتداددمدر اددصادراقددةرةرلمد  نداق ددص دراةهددصديهدد  د، ت، ددتدرز  صجددصلدرايددصاتينمد
  نداق دددص درحز  دددصادوصايدددصاتيندياكددد د تددد داق دددص درا  دددص لد را ص ت دددتدرا ة  دددتمد  نده دددصردزدددةصد تددد د

يندا لدرحا دددد ر درايددددصامد  ز يدددد ه مد  نده ددددصرد  صإددددبد،دددديندإ صإددددصلدرأل ر د  ردددد درحز  ددددصادوددددصاا ر 
رااكصادد لد رايق وددصلداددمدرا، دد رمد رحه اددص دوك ددص لد   ر دراادد ر ينداددمدادد حدرااكصادد لد رازدد را مد ا ددند

ده صردرا ماصلدا اصد،يندرا،  ر.

ا،  ردرإلإما تد را،  ردرا جصة تد وصا رةد ا د  صئ درااي صةدكصاتتد  ت دراةي داند ند قي  د  ر در
 جيددد ل د اددد د  دددصئ دجا ددد داقدددةرلدهددداردرااي دددصةمداددد نده دددصردرا مادددصلد،ددديند  ر درا، ددد ردرإلإدددما تد   ر د

درا،  ردرا جصة تمد  ند  ر درا،  ردرا جصة تد اهلداند  ر درا،  ردرإلإما ت.
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  خالد محمد الجابريد/     ( …مقارنة)دراسة  تقييم جودة العمليات المصرفية  في البنوك اليمنية 
 دراسة تحليلية 

ا: معيار سر ة حل المشاكل وكفاءة ا داء:  سادسا

 ةهددد تدرا ة  دددتدراإص إدددتد ددد د زتيدددلدرا قدددةرلدرااصفدددتدوصااي دددصةدراإدددص  دراا يتددد د،هددد  درا ودددصةدرا
د(دكص  م:8وإة تدزلدرااشص لد ك ص لدرأل ر مد   درهةلدرا  صئ دكاصدهمدا هزتدامدراج   دة  د)

 (8جدول رقم )
 تقييم معيار سرعة حل المشاكل وكفاءة األداء 

 العبارة ت

 البنوك التجارية البنوك اإلسالمية

 قوة االتجاه المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 قوة االتجاه المتوسط
االنحراف 
 المعياري

34 

يستجيخ البنك لشكاوي العمالء من أول 
مرة، ويتم معالجة الخلل في وقت 

 قصير.

2.79 87% 1.03056 3.54 98% 0.79783 

35 
يتميؤؤؤؤؤز البنؤؤؤؤؤك بكفؤؤؤؤؤاءة معامالتؤؤؤؤؤه وأداء 

 األعمال بشكل جيد.
3.6 97% 0.70679 3.63 98% 0.78889 

31 

تسؤؤعى إدارة البنؤؤك بكؤؤل السؤؤبل إلؤؤى تؤؤذليل 
المشؤؤؤؤاكل التؤؤؤؤي يتعؤؤؤؤر  لهؤؤؤؤا العمؤؤؤؤالء 

 وسرعة حلها.

3.56 98% 0.74108 3.54 98% 0.96664 

 0.70446 %98 3.57 0.67708 %77 3.32 إجمالي فقرات المعيار

 ددص لدرأل ر دات، دد ردرإلإددما تد(د قيدد  داي ددصةدإددة تدزددلدرااشددص لد ك8 ،دديندرا  ددصئ دوصاجدد   دة دد د)
 را، دد ردرا جصة ددتدرا ا  ددت د اد جدد د نده ددصرد وصي هددصد،دديندرإلجصوددصلداددمدرا، دد ردرإلإددما تد  هددصداددمدرا، دد رد
را جصة تدز  دا ىدرإ جصوتدرا، رداشكص لدرايام داند   داةلد ايصاجتدرااتلدامد  لد فيةمد  ةجتد

وشددكلدجيدد مد إدديمدرإل رةلدوكددلدراإدد،لد ادد د دداايلدرااشددص لدد ايدد درا، ددردوك ددص لدايصام ددهد   ر درأل اددص 
درا مدي يةجداهصدرايام د إة تدزتهص.

 وصا رةد ا د  صئ درااي صةدكصاتتد  ت دراةي داند ند قي  د  ر درا،  ردرإلإما تد را،  ردرا جصة تد
رإلإدددما تد   ر د جيددد ل د اددد د  دددصئ دجا ددد داقدددةرلدهددداردرااي دددصةمداددد نده دددصردرا مادددصلد،ددديند  ر درا، ددد رد

درا،  ردرا جصة تمد  ند  ر درا،  ردرا جصة تد اهلداند  ر درا،  ردرإلإما تد اقهصدا  صئ دهاردرااي صة.

 اختبار معنوية اًلختالفات واختبار الفرضيات: -11
ي ،ددينداددندرإدد يةرجد  ددصئ د قيدد  دايددصييةدويدد درايات ددصلدراافددةا تداددند جهددتد رددةدرايددصاتينمد ند

صلد،ددديندا  إدددءصلد  دددصئ د قيددد  دهدددا دراايدددصييةدرااصفدددتدودددصا،  ردرإلإدددما تد راا  إدددءصلده صادددردرا ماددد
دات،  ردرا جصة تمد ا ندراإار دراالد ءةحد  إهدامدهاردرااقص :

هللل تتمتللع هللته االختالفللات فللي قلليم المتوسللطات بمعنويللة تات داللللة إحةللا ية عللل  درجللات  قللة 

 مقبولة؟ 

نة عل  المجتمع، سواء خارج الفترة الزمنية المدروسة وعلل  وهل يمكن من  م تعميم نتا ج العي

 البنوك اإلسالمية والتجارية بوجه عام؟
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  خالد محمد الجابريد/     ( …مقارنة)دراسة  تقييم جودة العمليات المصرفية  في البنوك اليمنية 
 دراسة تحليلية 

(دOne Way ANOVA  ت ده  داصد ق  مداق د  دراتج  د ا درا وصةد زتيلدرا وصيندرألزص لد)
إددما تدا ةرإددتد  زتيددلدرحا ماددصلد،دديندا  إددءصلد  ددصئ د قيدد  دايددصييةدرايات ددصلدراافددةا تدات، دد ردرإل

 ا  إددءصلد  ددصئ د قيدد  دايددصييةدرايات ددصلدراافددةا تدات، دد ردرا جصة ددتمد كدداارداتايددصييةداج ايددهدات، دد رد
د(.9رإلإما تد راايصييةداج ايهدات،  ردرا جصة تمد راا هزتدوصاج   دة  )

 (9جدول رقم )

 للبنوك اإلسالمية والبنوك التجارية ( لمعايير بعد العمليات الداخلية One Way ANOVAنتا ج تحليل التباين األحادي )
 مةدر التباين عنوان المعيار

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 " Fقيمة " 
مستوى 
 الداللة

درجة المرونة واالبتكار 
 والتحديث في تقديم الخدمات

 0.050 1 0.050 بين المجموعات

 0.337 14 31.669 داخل المجموعات 0.700 0.150

  15 31.720 المجموع

 جودة عمليات تقديم الخدمات

 0.186 1 0.186 بين المجموعات

 0.203 14 19.069 داخل المجموعات 0.341 0.915

  15 19.255 المجموع

 تكالي  تقديم الخدمات

 0.196 1 0.196 بين المجموعات

 0.302 14 28.350 داخل المجموعات 0.423 0.649

  15 28.545 المجموع

نمؤؤؤؤؤؤؤؤط ومسؤؤؤؤؤؤؤؤتوى التكنولوجيؤؤؤؤؤؤؤؤا 
 المستخدمة في تقديم الخدمات.

 0.334 1 0.334 بين المجموعات

 0.340 14 31.999 داخل المجموعات 0.324 0.983

  15 32.333 المجموع

كفاءة ومهارة مقدمي الخدمات 
ومستوى التمكين ودرجة 

 رضاهم.

 3.338 1 3.338 بين المجموعات

 0.291 14 27.385 داخل المجموعات 0.001 11.457

  15 30.722 المجموع

سرعة حل المشاكل وكفاءة 
 األداء.

 1.500 1 1.500 بين المجموعات

 0.477 14 44.870 داخل المجموعات 0.080 3.142

  15 46.370 المجموع

 للبعد بشكل كلي

 0.393 1 0.393 بين المجموعات

 0.137 14 12.857 موعاتداخل المج 0.094 2.870

  15 13.249 المجموع

 را حاتدرإلزفصئ تدوصايا  دراإص  د راإصو د تد درا د رامدحا مادصلددF وصا رةد ا د  صئ دايتاتد
 قي  دايصييةدوي درايات صلدراافةا تمد ج د ندجا  دها درحا ماصلدييدةد رادتد زفدصئ هصداجا د دايدصييةد

صةدك دص لد اهدصةلداقد امدرااد اصلد اإد  ىدرا اكديند  ةجدتدراةهدصمد  اد دهدا دوي درايام دوصإ ي ص داي 
دكص  م:دالفرضيات الفر يةرا  صئ د اكندرازك د ت د
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  خالد محمد الجابريد/     ( …مقارنة)دراسة  تقييم جودة العمليات المصرفية  في البنوك اليمنية 
 دراسة تحليلية 

 ،دد  درا ةهدد تدرا ة  ددتدرأل ادد درا ددمد دد صد تدد د  ددهد دحد  جدد داددة قدج هة ددتد،دديندجدد  لدرايات ددصلد -1
اددمدرا، دد ردرا جصة ددتدرا ا  ددتد ادد ددراافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد بدديندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا ت

داي صةد ةجتدرااة  تد رح،  صةد را ز ي دامد ق   دراا اصل .
 ،دد  درا ةهدد تدرا ة  ددتدرايص  ددتدرا ددمد دد صد تدد د  ددهد حد  جدد داددة قدج هة ددتد،دديندجدد  لدرايات ددصلد -7

تد ادد دراافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد بدديندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرا جصة ددتدرا ا  دد
 اي صةدج  لد ات صلد ق   دراا اصل .

 ،دد  درا ةهدد تدرا ة  ددتدرايصايددتدرا ددمد دد صد تدد د  ددهد حد  جدد داددة قدج هة ددتد،دديندجدد  لدرايات ددصلد -3
راافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد بدديندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرا جصة ددتدرا ا  ددتد ادد د

 اي صةد  صايفد ق   دراا اصل .

ا ة  ددتدراةرويددتدرا ددمد دد صد تدد د  ددهد حد  جدد داددة قدج هة ددتد،دديندجدد  لدرايات ددصلد ،دد  درا ةهدد تدر -4
راافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد بدديندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرا جصة ددتدرا ا  ددتد ادد د

 اي صةد ااد اإ  ىدرا    ا ج صدرااإ ا اتدامد ق   دراا اصل .

 د  دهد حد  جد دادة قدج هة دتد،ديندجد  لدرايات دصلدةاجدرا ةه تدرا ة  تدرااصاإتدرا دمد د صد تد -5
راافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد بدديندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرا جصة ددتدرا ا  ددتد ادد د

 اي صةدك ص لد اهصةلداق امدراا اصلد اإ  ىدرا اكيند  ةجتدةهصه  .

 هة ددتد،دديندجدد  لدرايات ددصلد ،دد  درا ةهدد تدرا ة  ددتدراإص إددتدرا ددمد دد صد تدد د  ددهد حد  جدد داددة قدج -6
راافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد بدديندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرا جصة ددتدرا ا  ددتد ادد د

 اي صةدإة تدزلدرااشص لد ك ص لدرأل ر  .

 را حاددددتدرإلزفددددصئ تداجا دددد دهددددا دراايددددصييةددF اددددصدا اددددصدي يتدددد دوصا ةهدددد تدراةئ إددددتد شدددديةدايتاددددتد -2
إدديهاصمد جدد د ندهددا درحا ماددصلدييددةد راددتد زفددصئ هص دااددصد ي ددمد ،دد  د راا هددزتداددمدرايادد  يند  

را ةهدد تدراةئ إددتدرااصفددتد، قيدد  درايات ددصلدراافددةا تد ادد د قيدد  درايددصاتيندرا ددمد دد صد تدد د  ددهد حد
  جددد دادددة قدج هة دددتد،ددديندجددد  لدرايات دددصلدراافدددةا تدادددمدرا، ددد ردرإلإدددما تد بددديندجددد  لدرايات دددصلد

دصة تدرا ا  ت .دراافةا تدامدرا،  ردرا ج

 النتا:ج: -12
  هددحد  ددصئ د قيدد  داي ددصةد ةجددتدرااة  ددتد رح،  ددصةد را زدد ي داددمد قدد   دراادد اصلد ادد د  ددهدحد  جدد د -1

اة قدج هة تد،يندج  لدرايات دصلدراافدةا تدادمدرا، د ردرإلإدما تد بديندجد  لدرايات دصلدراافدةا تد
دامدرا،  ردرا جصة تدرا ا  ت.

  لد ات ددصلد قدد   دراادد اصلد ادد د  ددهدحد  جدد داددة قدج هة ددتد،دديندجدد  لد ،دديند  ددصئ د قيدد  داي ددصةدجدد -2
 العمليات المصرفية في البنوك اإلسالمية وبين جودة العمليات المصرفية في البنوك التجارية اليمنية.
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  خالد محمد الجابريد/     ( …مقارنة)دراسة  تقييم جودة العمليات المصرفية  في البنوك اليمنية 
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 رهةد  صئ د ق  داي صةد  صايفد ق   دراا اصلد ا د  هدحد  ج داة قدج هة تد،ديندجد  لدرايات دصلد -3
 البنوك اإلسالمية وبين جودة العمليات المصرفية في البنوك التجارية اليمنية. المصرفية في

 ،يند  صئ د قي  داي صةد ااد اإ  ىدرا    ا ج صدرااإ ا اتدامد ق   درااد اصلد  دهدحد  جد دادة قد -4
ج هة ددتد،دديندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمدرا، دد ردرإلإددما تد بدديندجدد  لدرايات ددصلدراافددةا تداددمد

 را جصة تدرا ا  ت.را،  رد

  هزلد  صئ د قي  داي صةدك ص لد اهصةلداق امدراا اصلد اإ  ىدرا اكيند  ةجتدةهصه د ا د  هد -5
  جددد دادددة قدج هة دددتد،ددديندجددد  لدرايات دددصلدراافدددةا تدادددمدرا، ددد ردرإلإدددما تد بددديندجددد  لدرايات دددصلد

 راافةا تدامدرا،  ردرا جصة تدرا ا  ت.

رااشدص لد ك دص لدرأل ر د اد د  دهدحد  جد دادة قدج هة دتد،ديند رهدةلد  دصئ د قيد  داي دصةدإدة تدزدلد -6
 المصرفية في البنوك اإلسالمية وبين جودة العمليات المصرفية في البنوك التجارية اليمنية.ج  لدرايات صلد

 التوصيات: -13
  فددمدرا ةرإددتدرا، دد ردرا جصة ددتدوصإدد اةرةدرازددةصد تدد د قدد   دراادد اصلدراج يدد لدوشددكلدا ايدد دواددصد -1

رز  صجدددصلدرايادددم مد كدددارد ادددادرا    ا ج دددصدرااإددد ا اتدادددمد قددد   درااددد اصلمدا زقيددد درأل ر دديت،دددم
درألاهلداقصة تدوصا،  ردرإلإما تدرا مد اي لد  هصدامد تردراايصييةداج  لدرايات صل.

  فمدرا ةرإتدرا،  ردرإلإما تدرازدةصد تد د قد   درااد اصلدراافدةا تد  قتد صدرااءد رلدييدةد -7
ةرزددلدرااءت وددتدا قدد   دراادد اصلمد كدداردوادصدي يتدد د،  ددصايفد قدد   دراادد اصلمدامإدد اةرةدراهدة ة تداتا

 وصا اي داقصة تدوصا،  ردرا جصة ت.

  فمدرا ةرإتدرا،  ردرإلإدما تدوصحه ادص دوشدكلد  ،دةد،جد  لدرايات دصلدرا رات دتدا قد   درااد اصلمد -3
رااتددلداددمد  ددلد فدديةدز دد د  ايدد د كدداردا اددصدي يتدد دوإددة تدرحإدد جصوتداشددكص لدراياددم د ايصاجددتد

دوف ةلد اهلداقصة تدوصا،  ردرا جصة تدرا مد    لد تيهصدامدهاردرااجص .
  فمدرا ةرإتدرا،  ردرإلإما تد را،  ردرا جصة تدرا ا  تدوا رفدتتدرحه ادص د رازدةصد تد درا ايد د -4

 ات،  ردرألج ، ت.وشكلد اهلدامدج  لدرايات صلدرا رات تدز  د إ ء  درا  ا د ا رجهتدراا صاإتد
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  خالد محمد الجابريد/     ( …مقارنة)دراسة  تقييم جودة العمليات المصرفية  في البنوك اليمنية 
دراسة تحليلية

:الهوامش -14
مدةإدصاتد ك د ةر دييدةدا شد ةلمدكت دتدرا جدصةلدوإد هص مدرإلإدما تإايةدةاهصندراشيخمدرا ء  ةدرا  ر امدامدرا،  رد -1

د.32 مدصد1224جصايتد إي طدافةمد
.30 مدصد7006راقصهةلمدد–،يندرا كةد را ء،ي مداك وتدرا ق ىددرإلإما تزإيندزإيندشزص تمدراافصة د -2

3- GAbdolreza, Evaluating the Performance of the Agricultural Bankin Allocating Rural 

Credits, INTERNATIONAL Journal of Academic Research, vol. 2. No. 6. November, 

2010, pp 147-154. 

4- Ali & Rami, Islamic Banking Performance in the Middle East:د A Case Study of

Jordan, University of Wollongong Economics Working Paper Series, 2006, pp1- 23.  

5- Paola et al, Performance Measurement under Balanced Scorecard: the case study of a 

Co-operative Credit Bank in Piedmont, Paper presented at the 4th Conference on 

Performance Measurement and Management Control –EIASM Nice (France), 26th-

28th September, 2007, PP131 – 152. 

6- Hung et al, A fuzzy MCDM Approach for Evaluating Banking Performance Based on 

Balanced Scorecard. Expert Systems with Applications 36, 2009, pp 10135–10147. 

 زا د ، د اةمد ق   د  ر د، رداتإءيندرااز   دوصإ ا ر دوءص تد  ص درأل ر دراا  ر نمدةإصاتداصجإ يةدييدةددازا  -1
.38مدصد7002ا ش ةلمدجصايتدي لدرإلإما تمد

8- Yansheng & Longyi.Study on Balanced Scorecard of Commercial Bank in 

Performance Management System , Proceedings of the 2009 International Symposium 

on Web Information Systems and Applications (WISA’09) Nanchang, P. R. China, 

May 22-24, 2009, pp. 206-209. 

9- Ehab. K. A, Multidimensional Performance Measurement In Islamic Banking, Global 

Journal of Business Research, Vo4. No 3 , 2010 , pp47-60. 

10- Md. Safiullah, Superiority of Conventional Banks & Islamic Banks of Bangladesh: A 

Comparative Study , International Journal of Economics and Finance , Vol. 2, No. 3; 

August , 2010 , pp199-208. 

(دا قي  د  ر درا،  ردرإلإما تدBSCحإ ا ر دوءص تدرأل ر دراا  ر ند) ، درازاي د ، درا  صحد آاة نمد ءصةداق ةحد -11
د درااجت  دراا ف ةلم دجصايت درا جصة تم دات ةرإصل دراافة ت درااجتت درايةب تم دافة درايص ممد36،جاه ة ت دراي   م

.333-305 مدصد7017
12- Zafar et al ,Performance Measures Used by the Commercial Banks in Pakistan within 

the Four Perspectives of Balanced Scorecard , Journal of Money, Investment and 

Banking , ISSN 1450-288X Issue 21 , 2011, pp 13-20.
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 جمال محمد الحبيشي د/         قانونية (   )دراسة  األضرار الناجمة عن بعض برامج األجسام الفضائية
دراسة تحليلية

برامج األجسام الفضائيةبعض األضرار الناجمة عن 
(دراسة قانونية)

 جمال محمد فارع الحبيشي /د
 ستاذ القانون الدولي العام المساعدأ

 رئيس قسم الشريعة والقانون
إب -اليمن  -جامعة الجزيرة -كلية العلوم اإلدارية

:ملخصال

بجذبج ساالاذب اضاالوا ذ ب بتبفياا ذ اا ذيتناال هذااالبذب موااعذب ضاا ضذمراالذبجضااعبعذب نل باا ذ اا ذ ااعب
ب  ااعذب تياوناا ن ذب بملبااعذ  ااعذبجنباالعذب  اانل ا ذ ياااذ اا عمذي لااا ذضاالعمطذ  بيااا ذب ت ساا ذ  بساا  ذ
بجنباالعذب  اانل ا ذ اا ذ نااوذب سااياذ بااي ذببااع  يترلطذ تاال  ذنضااعبعذباستباارلعذ اا ذمراايذباا ذب اضاال ذ

فذب اقااوذ ب قاالن  ذباا ذااالةذب بساا   ذ باا ذفاااذب خاالع  ذ ياااذب اال لذب ااي هذب نلبااا نذ ناايذت عنناالذ  اااذب ناا
ذبفاا ذااالةذب  ااعببجذناايذ  ع ناالذ  اااذب بناافذمراالذب ااي هذب نلباا  ذ اا ذتءن    ااالذب اضاال ذ خي اانلذ  اااذن  
تبااات ذنضاااعبعبذبلياااا ذ برن اااا ذ ااا ذوااا ذي هذنخاااع ذ مل ااالبوذب اااي هذب نلباااا ذب تااا ذتاتقاااعذ  ااااذبفااا ذاااالةذ

 عمذ  ذبجضعبعذب نل ب ذمار ذب سق طذن ذبا ا يباذن ذب تءن    الذب اضلوا طذالةذبجضعبعذاذتق ذخ 
طذ ا ذ ا ذنواال ذنايذ2791بانا لعذ ي ساذب اضلو ذ ب ت ذ عيذلتعالذ  ذبتالنا ذب بسؤ  ا ذب ي  ا ذ سان ذ

ذتء  ذالةذبجضعبعذنبيذخ  عمذ ياذنب ذ بستقعبعذب ي هنذ
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 جمال محمد الحبيشي د/         قانونية (   )دراسة  األضرار الناجمة عن بعض برامج األجسام الفضائية
 دراسة تحليلية 

 مقدمة:
ذ بااا إلذبانسااال ذمرااايذبعتااااليةذ ياضااال ذب خااالع  ط ذ لناااوذ اباااب ذب ءاااعمذبجعضاااا ذم ءبيرااالطبتسااا ذنذ   

ذبا ذاساا عذ يااذب اضال ذب خالع  ذابتناوذن ذاساا عذ يااذب ءاعم ذ بضًرلذن بذ يناوذب بفا ذب قلوا ذما   
ذبجعضا ذتيرلن

تءن    ااالذذطذ ب ت اا عذب باالا ذب االهذوققتااو2799 نظااعبذ يتساالعضذب رلواا ذ ت االعبذب اضاال ذبناالذ االاذ
ذع اا ذب قاال ب سااعن ذذن  ذ  اايذناسااوذييرااعذ يوااللذ راالبذب ت اا عذب تءن  اا   ب اضاال ذ اا ذااالبذب ب االهطذ ااق  

 راالذ اا ذذ اسااراذ  اااذ ي االيذب وياا هذ ءفيااعذباا ذب بباالء ذب قلن نااا ذب رل قاا طذب تاا ذتقتضاا ذ ي االيذواا ذسااعن 
ذن سطذاس يةذب تنل  ذ ت غاذ ياوذب ب ل ل

  قاط بقت اع غياع ب خالع   ب اضال  ب ساعن  ذ لذن امل ب ت ا ع   اع اراي ب ر اع االب ن  خل ا 

  ابال خل ا    بضالط ت ياع مبات  بساتربلاتو توبيايو وياع ل ا  با  نمراي   اا لاب     ياذباستءبلف

ذ.مري    باستبرلع     نن ب رل متل   يتري ذملات لاو

 :مشكلة البحث
  ذنءفعذبلذيؤعلذب اي هذب تا ذاذتبيا ذب قايعبوذب اضالوا طذاا ذتا فيعذننبا  ذب اضال ذ يااذسااليترلذ

 طذ لج سلاذب اضلوا ذابتنرالذن ذتبالع ذبا ذبجنبا  ذ ت با ذبا ذب بري بالوذباساتعبتي ا ذ نبنرلذب ق ب
ذ  ذننل ااذب ي هطذبلذابف ذبنترلًءلذ ساليمذالةذب ي هطذ ترييًيبذخ يًعبذجبنرلذب ق ب ن

 تقاافذب ااي هذب نلبااا ذ سااطذااالبذب تااالعذب نًااالذاذابتاا ذن ذي  اافذملاي ل ااا ذب ءلبياا طذ قبتلنالتراالذ
ذن    ا ذبوي يمطذ ساليترلذتنتر ذ نبنرلذب ق ب ذ عض ذ يخ عطذ ب ليعالذب   ارا ذبرييمنب تء

 رااالبذتااال ذبااا ذب ضاااع عهذب مواااعذ ااا ذ  ارااا ذباضاااعبعذب نل بااا ذ ااا ذ اااعببجذبج سااالاذب اضااالوا ذ
 رايفذب واالعذ يااذنبا ذذ2791  ضررلذب قلن ن ذب ت ذ اذتت اعلذ  يرالذبتالناا ذب بساؤ  ا ذب ي  اا ذ سان ذ

عبعذ ساااليمذب ااي هذ ياااذننل ابراالطذ وقراالذب ببااع ضذ اا ذب وااالعذ ياااذب بعيااالذ فع تراالذب   ارااا ذباا ذ بسااتق
ذن بلضذب غيعنذ

 أهمية البحث:
تءباا ذنابااا ذااالبذب موااعذ اا ذننااوذابفاا ذخ اا مذنواا ذ ضاا ذنساا ذ يبسااؤ  ا ذب ي  ااا ذ اا ذبجضااعبعذ

ب ت سا ذ باستبارلعذ ا ذمرايذبا ذب نل ب ذ  ذ عببجذبج سلاذب اضالوا ذ ب بتبفيا ذ ا ذب ي لاا ذب ضالعمذ ذ
ذب اضل ذب خلع  ن
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 جمال محمد الحبيشي د/         قانونية (   )دراسة  األضرار الناجمة عن بعض برامج األجسام الفضائية
 دراسة تحليلية 

 ااق ذتلنااوذب قاا بني طذساا ب ذتلنااوذ  نااا ذن ذي  ااا ذناايذنلنبااوذبفاا ذااالةذب قضاالالطذ ااق ذنقلباارلذتاال ذ
بقت ااًعبذ ياااذبسااتخيباذب  ساالو ذب تقيييااا ذب تاا ذتلنااوذتااتاذ راالذ بيااا ذب ي لااا ذب ضاالعمذن ذب  لس سااا طذنباالذ

ا ذ  اذب  سلو ذب وييف ذب برتبيمذ ياذتءن    الذب اضل طذ قناوذاضا ذ نيذت  عوذتي ذب  سلو ذب ذب تقييي
  ًولذ ياذب ملوفي ذ  ذب قلن  ذب ي   ذ بقل ي ذاالبذب توايهطذ  ضا ذب ق ب ايذب قلن ناا ذب قل يا ذ يت  يا ذ ا ذ

ذبف ذالبذب ر عن

 أهداف البحث:
 سااااليمذب اااي هذذعبع بساااتقذ اااال ذب ضاااععذب نااال اذ ااا ذ اااعببجذبج سااالاذب اضااالوا ذ ت فيعاااالذ يااااذنبااا  -2

 ب بستري  ن

 ااال ذب ناافذب قاالن  ذب ااي   ذب راالاذباا ذب ي لااا ذب ضاالعمذ ب  لس سااا ذ باستباارلعذ اا ذمراايذ  بساا  ذ -1
 بج سلاذب اضلوا ن

ذ ال ذو ذب ي هذب نلبا ذ  ذباستاليمذب ذ عببجذب اضل ذ  ذبستغالهذب بعيالذب   ارا نذ -3

 منهج البحث:
 ب قلن ناا  ب بر ااالو تياا  توييا   ل ا ذ اا ذب توييياا طب تباايذمبات ذنسلساا ذ يااذب باانرجذذسا ف

 با   ل ا  ب   اا  مال بنرج فااذنتمراو  بتالناالو برلاايبو با   رال ب بتريقا  ب رالا ب اي    مل قلن  ذ ب خل  

ذب قلن نا ذ يضععذب نل اذ  ذ عببجذبج سلاذب اضلوا ن  ي  ار   تلب  بلب    ف    ل  خاله

 تمهيد وتقسيم:
ذطب اضالوا  بج سلا تويفرل ب ت  بجضعبعذب بليا ذ2791 سن ذذب ي  ا ذا ذب بسؤ  ا تنل  وذبتالن قيذ

 ابتاا ذن ذتءاا  ذذط اا ذب اضاال ذب خاالع  ذن ذ ياااذساا لذبجعلذب تاا ذناايذت اايبذبجع بإلذن ذب ببتيءاالو
 اا ذنااا ذذب  ساااذب اضاالو ذااالةذبجضااعبعذب بليااا ذ ياااذ اا عمذت االياذ ااي ذ ساابي ذ ضاالويي ذن ذبنا االع

ن ذذ ذب ساق طذنلتً الذ ا ذخيا  ذتانايذان ذذطتباغييوبو ذبا اللذن ذب ساق طذمرايذبنترال ذ تاعمذبعوي ذب ذبعذ
ناتجذ ا ذاالبذب ت الياذن ذبانا العذن ذب ساق طذنضاعبعذ ب الذ يااذبجع بإلذذطن لبذب  ساذب اضلو ذ   

ذس ب ذتلنوذالةذب ببتيءلوذ لب ذن ذخل  نذن ذب ببتيءلوب مبعن ذ

 ا ذناايذاتا  ذ عناالبجذذب ساق طط  ذساا  رلذب ت الياذن ذبانا االعذن ذ ا ذب بقل ا ذاناال ذنضاعبعذاذاتاذ
 االبذب ضااععذاذذب اي هطب قباعذب  انل  ذن ذ عنالبجذب  سااذب اضالو ذاا ذب االهذاسا بذاالبذب ضاععذ يااذ

يتبفا ذاالبذب ضاععذ ا ذ اعببجذبجنبالعذب  انل ا ذ ا ذ ا عمذذن  ذنيذاا نوذنوالًنالذسلمقوطاق ذخ  عمذ  ذ
 اا ذ عناا ذب ت ساا ذ  بساا  ذبجنباالعذب  اانل ا ذن ذباالذماالوذارااعفذبااؤخًعبذذبباا ذن ب ي لااا ذب بضاايي ذ ب ري

ذملاستبرلعذ  ذمريذم  عتوذب سي ا ن
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ذ:بآلتا ب ذبف ذالةذبجضعبعذب نل ب ذ  ذ عببجذبج سلاذب اضلوا ذ  ذب ب ل بذذبننلنشذ  عًذ س

ذ ذب ضلعم"نب ب يبذبج ه:ذب  عذب تياون ن ذب بملبعذ  عذبجنبلعذب  نل ا ذ"ب ي لاذ-
ذب ب يبذب فلن :ذب  لس سا ذب ذب اضل ذب خلع  نذ-
ذب ب يبذب فل ع:ذنضعبعذباستبرلعذ  ذمريذب ذب اضل ذب خلع  ذ  بس  ذبجنبلعذب  نل ا نذ-

 المطلب األول
(الدعاية الضارةالبث التلفزيوني المباشر عبر األقمار الصناعية ) 

ب وي يذب ت ذابت ذن ذتؤيهذ  اذوي عذنضعبعذتت ل وذاريذب  عذب تياون ن ذب بملبعذنويذبجنب  ذ
ذببلعساا ذب ااي هذجنباا  ذب  ااعذب تياوناا ن ذب بملبااعذاذتراايذ اا ذذمل  ااعطب ي  ااا ذب قلوباا ذذبانيابااا  واايذ اذ   

نبالذتفا عذب رالاطلبترلذبخل ا ذ يق ب ايذب قلن ناا ذ يقالن  ذب اي   ذ ب  ار م ذمبا  ذبالذنايذينبا ذ ا ذننبا  ذذ ب 
ذن(2) ذب بملبعذب ذنتلوجذضلعمذب  عذب تياون ن

با   قاط بساتخيببو  ناي  ي ال   ي ع نيب   ياا ناليًعب سات  ذ ب بملبع ب تياون ن  ب  ع  ق  ل  ط  ب 
ا  العب ط ي  اا  نلن ناا   ا بول نسا    ياا ب  يايب ط  باا  ب ال ل ب تاوباذبعب الم ب تياونا ن  ب  اع  اق   ب 
 باساتقاله  ب سااليم  ألبا  خ ياًعب بابات ذترييايًذ ن  تا اب ن ن اا  ي ه   ااذنعبضا  ب بقان  غياع ب اضالو 

ذ )7)ذ ب سالس ن بانت ليه

نبلذتف عذذب رلاط نظًعبذ ء  ذب قالاذم نب  ذب  عذب تياون ن ذب بملبعذاذاريذبخل ا ذ يقلن  ذب ي   ذ  ب 
ءللما ذن ذ  را ذن اعوذاالةذبجضاعبعذاا ذب ي لاا ذب ذنضاعبعطب ببتي ذمبا  ذبالذينبا ذ ا ذب قاالاذمل  اعذبا ذ

ذب بغعض ذ)ب ضلعم(ذ ا ذبلذس فذنتنل  وذ  ذالبذب ب يب:

وي ذبست الوذب ترلب ذب ناس طذب ت ذتريفذ  اذذُتريذب ي لا   وي ذنسل يبذب وع بذب بستخيب ذ ب 
خال ذب وقلو ذ يتا فيعذ ا ذتوييايذبت لاالوذب اعنهذب رالاذ ب قااليبوذب سالساا ذ ب رساتعن ذ ب تب اوذ ب تونيفذ ب 

عذ سااالو ذبا اااالاذ  نااا  ذب تسااا ن ذب اااي لو ذب سالسااا طذ نتي ااا ذ ااال  ذن ااامووذب ي لاااا ذملساااتخيباذنواااي
ذ ل  ساالإل ذ لبتاوط مواي نالوا ذذ  ياا ذ  ا  ذ با االا  سالو   ا   ب سالسايي طذ اا ذ ب ضا ذباتبالاذبجءاليابيي

تل ا  ب مبع    ب ت فيع بانسل طذ ملست ل ترل   ي وي    يو باننلضط    ا  ب سالسا   ل ي لا  ويي ط
ذ.ب بن      مار 

اقا ا  را  ن  عنه  ا  اا ذتر ياع طنبعنتال  ا  ب ي لاا  توييا  برراي وساب با الباا  ب ي لاا     ذذ
نخاع ذ ب ب  الو آعب   ا  ب تا فيع مق اي ب نال ط با  ن ذب ب  ا  ن اعبي -  ب اا  بتربايم م ا عم - ق ايبية
با االا ب ي  اا ذ  سالو  بات الاو تءن    اال  ُتسال ي طبسامًقل توييايال تاا  ناايبف جغاعبلذ ن رل رال

بي  را     ب ت فيع ب رل ا ببتيبي  يا ب ذب مبع ب باليي   ق ه    ب ي لو  ب رب  تغيغ   يا ب  بلايعن 
با  ب ريياي  ا  ب سالساا  ب قاعبعبو بتخالل  ا     ؤذب بسا بج راوم خال رالطذ ياا با ذ ب ضاغط  برتقايبتراط
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اتا  ذ ن   ياا بآلخاعطذ توبياو ب ب تبا    ا تنتب  ب ت  ب سالسا  مق ب   بملبعم ب ي    ُتخل ب  لذ ب ي ه
ب  ين ي  ب له ب ي لو  با الا اسبا ب نب لج ب ب تب طذ الب ل      ب ولءب  ب  مق   يا ضلغ   ن مًذ

  سلويو اسراذمت  بعب غط   الا ا    رلب ب ب تب ط    ب ال ي  ب ول    ت ءيي  ب خيضطذ بجضل ي  بجءلليب

ن(3)ب ب تب     ب سي ا  يع لو ن يا  توقي   لنلتو ذ

الدعاية الضارة: 
ا ذبج رلهذب ربيا ذب ت ذتريفذ  اذت  اوذن تلعذ لب ذاويبعذنفاعذبراي ذ ا ذ عنا ذوعضذن تالعذ

 تريذب ي لا ذضلعمذ لبذبلذتاذبستغال رلذ  عذ سلو ذب توعنلذ ياذب ءعبااا ذ ب اساليذذسيًالط بالاااذبريمذ
ذذ(4)نلعذب بسب ب ذضيذب ر ا ذب سالسا ذ ب فقل ا ذ ي ذب ي هذب بستقي  نبعذبج ت

  را يذبتاا ذ ييرالذااي رلذن ا هذمرالذب نظعنالوذن ذمرالذذبنظبا طب ي لا ذب ي  ا ذتتري ذموعتا ذ
 عبيمذب ي  اااا ذذ اااا  تراااايفذب ي لااااا ذم ااااا ذ لباااا ذ  اااااذب تاااا فيعذذ ب بماااالي طن ذمراااالذب باااالبابذذبج تاااالعط

ذ(9)ذنعبعبترلن فيعذ  ذب بق  يمذمبرناذآخعذب ت

 اال مذ يااذت نرالذنيبمذ يسالسا ذب اي هطذب ي لا ذ وي ذ  عذب تيخ ذغيعذب رستعهذ  ذبؤ  ذذتري
ب خلع ااا ذترتاا ذب  ااعبضذ ااي ذبجنظباا ذبجيي   ااا ذ با تبل ااا ذب بختيااا ذ تسااتخياذب ي لااا ذتاا يبمذب بوناا ذ

 ترايفذب ي لاا ذم اا ذ لبا ذذب رساتعن ط توقي ذنايبفذب ي هذ  ذب وع بذ ياذنياذب بسل بمذب ذب قا بوذ
ذ(6)ذسي ترلن عبيمذب ي هذب بستري  ذت ذتتم ذنرً لذبريًنلذ  ذب ت فيعذ  ذ  اذ

ذي ل ًاال ذ ل  اسوذسالًولذذا  ب ط ر ذسالإلذذ ي بنا طتتساذب ي لا ذب بغعض ذم ن رلذلبوذ  ار ذ
ذ(9)ذتو نيونتست ا ذن ذت ن ذب عنهذم  عمذنء عذب ذنيعترلذ ياذ

 ا ذساالإلذاذاقا ذذب ي لا طلًاذاستخياذ يضغطذ ياذب ي هذب بستري  ذب ذب ي لا ذسالًولذ ر ذذيتر ذ
 اا ذبسااتخيباذب قاا مذب رسااتعن ذن ذبانت االيا ذن ذ ساالو ذب ضااغطذب ي ي بلساا ذا ماالعذب ااي هذ ياااذبتخااللذ

ذت ليا نب ذبجخلذ  ذبا تملعذتءياترلذب بنخاض ذبقلعن ذمل ضغ طذب رستعن ذن ذبانذبري طسي  ذ

اذذ اوط نيذتبت ذب ي لا ذب ريبب ذترييًيبذ ء ذي   ذجنرلذتر علذب ي   ذب بستري  ذ ر  اذاذعوب ذ
نبلذنيذارعلذ   يالذناسوذ رلبذب خ عذ يخ عطعلذبؤسسلترلذب سالسا ذ قطذر ذاُذ ذ(8)ن ب 

موقف الفقه من الدعاية الضارة:
 رالةذب خ ا عمذب بتبفيا ذ ا ذذب رساتعهطذ نظاًعبذلهذ خ يعذاذاق ذب ًنلذ ا ذب ساالإلب ي لا ذسالإلذ ر ذ

ب ي لا ذ بن  بورلذ ياذب ءفيعذب ذبجسل يبذب ت ذتوعفذب وقلو ذ تي  ذ  اذتاب ذب رنفذ ع إلذب ءعباا ذ
ذ   اارل ا ل ابذذمل نقايطتل ذب ذب ضع عهذن ذيترعلذب اقاوذ رالذذب بستري  ط باضعبعذمب يو ذب ي هذ

 اااي   ذب االهذاقاا اذ يااااذب ااينذباوتااعباذ تنباااا ذب رالناالوذب  يااا ذ اااي ذباا ذبج راالهذب بوعبااا ذ اا ذب قاالن  ذب



8102يناير  – د األولالعد – د األولالمجلمجلة جامعة الجزيرة  757

 جمال محمد الحبيشي د/         قانونية (   )دراسة  األضرار الناجمة عن بعض برامج األجسام الفضائية
دراسة تحليلية

توعنبراالذ ياااذب بساات  ذذباا ذفاااب ااي هنذ ااا ذباالذي االذب اقااوذب ااي   ذ  اااذ ظراالعذبساال  ذب ي لااا ذب ريبوااا ذ ذ
ب ااي   ذ  ضاا ذن ب اايذنلن نااا ذتوااعاذب ي لااا ذبسااتنلًيبذ  اااذبجوتاالاذب رلباا ذب تاا ذابتاا ذت  اقراالذ اا ذب االهذ

ذضلوا نذبجنب  ذب ا

ن ذب ي لا ذب تا ذذببفييرلط ل ي لا ذب ريبوا ذ  ذ نوذب سياذ ب بتبفي ذ  ذبرل ب ذب ي هذبج ن ا ذن ذ
ذ(7)نتريذ نظعذب اقوذب ي   ذ باًلذغيعذببع ضذ ييرلطتريفذ  اذ فلعمذب بر بذن ذ وال ذع إلذب رن عن ذ

موقف القانون الدولي من الدعاية الضارة:
مرايذذلب ريبوا ذخ  ً ا ذملتخللذب تيب يعذب الوب ذ يويذب ذبستربلهذب ي لا ذقيذمليعذب ب تب ذب ي   

ناتجذذط2736باؤتبًعبذ ا ذ نيافذ الاذ  ااذ قايذ  ام ذبجبااذ ا ذبلذي لذذطبنترل ذب وعبذب رل با ذبج  ا
 ناايذتضاابنوذذط اا ذااالبذب بااؤتبعذبتالنااا ذي  ااا ذ ع ااوذملاتالنااا ذب ي  ااا ذاسااتخيباذب  ااعذ  اان ذب سااالا

اذنناا بضذبريناا ذباا ذب  ااعذباا ذخااالهذب تااوباذب ااي هذنبج  اااذباا ذااالةذباتالنااا ذب اانوذ ياااذبناا ذ توااعذذب بااليم
بج عبفذ  ذباتالناا ذ  نافذبالذنايذا ايعذبا ذننل ابرالذبا ذ اعذيتضاب ذبا بيذن ذ اعببجذنايذتءا  ذضالعمذ

قااالاذم  باالهذن ذتباات ذتوعنًضاالذ بااربذي  اا ذن ذ نيااااذتاالم ذ ي  اا ذنخااع ذبترلناايمذ ياااذب ذطمل تااالااذب ااي   
 وعبااوذباتالنااا ذنهذتوااعنلذ ياااذب وااعبذذطب ااي هذبج ااعبفذاوااي تخاال فذب نظاالاذن ذبجباا ذب اايبخي ذ

ذ(20)نبجايا ذن ذب ر ال ذب بسيلذن ذغيعالذب ذب ي لا ذب ريبب ذ  ذ عن ذب  ع

ذباالذب راال اطتسااعهذ اا ذب ب راا ذ بااا ذي هذذ2736ب بماالي ذب اا بعيمذ اا ذبتالنااا ذذُ ااي و ذذي االبذ قاا ذج  
تضبنتوذمب  ذتوعناذنن بضذبرين ذب ذب ي لا ذن ملذابت ذن ب يذب قلن  ذب ي   ذب رلاذب رع  ذب لهذت بتعذ

ذ(22)ن ييرلذسي  ذب ي ه

نفناال ذ  اايبيذببااع ضذب بماالي ذبجسلسااا ذ اا ذبنتعبًواالذذساالمًقلذنااياذباتوااليذب ساا  يت ذ2761ااا ذب راالاذ 
وذ ياااذضااع عمذب اانوذ ياااذتوااعناذبسااتخيباذب تاا ذتوتاااذبسااتخيباذ بستءباالفذب اضاال ذب خاالع  ذنءاايذ ااا

ذب اضاال ذب خاالع  ذ اا ذن باالهذب ي لااا ذب تاا ذتوااعذ ياااذب وااعبذ تاباا ذب ءعباااا ذن ذب راايب ذ ااي ذب باار بن
 ل ااا ذ نااايبلذناااياذباتواااليذب سااا  يت ذبباااع ً لذآخاااًعبذنبااالاذ  نااا ذذوتءاااععذب بقتاااعإلذناساااذ2763  ااا ذب رااالاذ

 قااايذ ااال ذنعبعاااالذعنااااذمبنااا  طذتءااا ذبجبااااذب بتوااايمذبساااتخيباذب اضااال ذب خااالع  ذ ألغاااعبلذب سااايبا نذ  ااااذ
ذ فالعمطيتضب ذبايبنا ذب تلبا ذ ءل ا ذنباتلهذب ي لاا ذ ا ذنهذي  ا ذمق ايذذ2749(ذب  ليعذ  ذ1-)ي220

ذ(21)ذبجخع نن ذتريييذنب ذ سالب ذب ي هذذب ري ب طن ذتب ا ذ

ننرلذنايذ ضاروذنياًيبذ   ذب بليمذبج  اذبنرلذن يذذط2769نب لذ  ذبرلايمذب اضل ذب خلع  ذ سن ذ
يرااايفذ  ااااذتواااعناذننبااا  ذب  اااعذب تااا ذذب  ااانل ا ط يااااذننبااا  ذب  اااعذب بملباااعذ  بسااا  ذبجنبااالعذذبرًبااال

تتضب ذ عببجذي لوا ذتي  ذن ذتوعلذن ذتب  ذ يااذب قاالاذم  بالهذنايذتاؤيهذ  ااذترييايذب ساياذ بجبا ذ
ذ(23)ب ي  يي ن
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يوقا لذب بيناا ذ ب سالساا ذب تا ذبنراوذب تر ياعذ ا ذناًضلذ  ذب بليمذب ربعن ذبا ذباتالناا ذب ي  اا ذ 
ذب ااي  يي ط اا ذب ااعنهذن ذببلعساا ذوعناا ذب بري باالوذ اا ذواالاوذبريناا ذابتاا ذن ذتااؤفعذ ياااذب سااياذ بجباا ذ

ذ ل ذ يرل:

ذب وعبنت ذي لا ذب ذن  ذذموتاذب قلن  ذذن ذتبن ذ-
 ذباا نرلذن ذتباات ذتوعنًضاالذتبنا ذموتاااذب قاالن  ذتاا ذي اا مذ يءعباااا ذب ق بااا ذن ذب رن ااعن ذن ذب يينااا ذبااذ-

ذ(24)يوذن ذب برليبمني ياذب تب

ذب قالواذمربياا ذب  اعذييتاواذ   مًقلذ يبليمذب سلمر ذبا ذباتالناا ذبج عةاا ذ يتياونا  ذب رال عذ يواي يذ" اق  
 م اا ذخل ا ذ رالةذذ يغياعط  ر ذبضب  ذب  عببجذب تياون نا ذاوتاعاذتعببا ذبانسال ذ ب وقا لذبجسلساا ذ

 ن ذتباااتب ذ يااااذي لاااا ذتاااي  ذ  ااااذب رنااافذن ذب ءعبااااا ذن ذب رلبااا طذتخااال فذبجخااااللذذنا ذب  اااعببجذي ااابذ
ذ(29)"نب رن عن 

 المسؤولية الدولية عن البث التلفزيوني المباشر:
ذب ي هطاريذب  عذب تياون ن ذب بملبعذ  عذبجنبلعذب  نل ا ذنويذبجنب  ذب اضلوا ذب ت ذتبلعسرلذذ

تنظاذبجوتلاذب خل ا ذمبساؤ  ا ذب ي  ا ذ ا ذذ2769ضل ذب خلع  ذ سن ذ ب بليمذب سليس ذب ذبرلايمذب ا
 ب بااليمذ لذتقااعذب ااينذب بسااؤ  ا ذب ي  ااا ذ اا ذبجضااعبعذب تاا ذتتعتاابذ ياااذنااالاذب ي  اا ذذب اضاالوا طذننباا ترل

م نب  ذ ضلوا ذي  ذتويييذ ن  ا ذبجنب  ذمبلذااييذبا اللنذ تقضا ذب باليمذ توبا ذب ي  ا ذ يبساؤ  ا ذ
  ذبجضعبعذب ت ذنيذتويعذنتي  ذنالبرلذم نب  ذ ضلوا ذسا بً ذنلباوذ رالةذبجنبا  ذ ناسارلذن ذب ي  ا ذ

ذب ذخالهذبج عبيذن ذب ريولوذب تلمري ذ رلن

ذب ق ب يذب رلب ذ يبسؤ  ا ذ  ذبجنبا  ذب اضالوا ذب تا ذ عيوذذب  بن ط   ذ ب بمالي ذذ ا ذبرلاايم ق  
 تر الذ  ذبجضعبعذب ت ذتيو ذ رالذبا ذ اعب ذبجنبا  ذتبنلذب ي هذب و ذ  ذب ب ل م ذملذ2769 سن ذ

ذ(26)نب اضلوا ذ يي هذبجخع ذ

 بجعضاا  ب ت بما  ب اي ه اساتخيبا ب بنظبا  (ذبا ذب بمالي 8)ذب  ناي-ب سالي  ال ذ ا ذب ب اينذذ-

ال ب ي  اا  ب بساؤ  ا  ب ي ه "تتوب  ذب بملبعذبلذن و: ب ي    ب تياون ن  باعسله با  نل ا ذ    تقا ا  ب 

   بسا   ب بملباع ب ي    ب تياوهذ باعسله بييب     ننب   ب   ايترلذب قضلوا  توو مو اض ي  بل ن  وم

ذنب  فاق " الة     ييرل ب بن  و  يبملي  بجنب   الة ب  ت  خض ض     تل  ذطبا  نل ا  ب ت بم 

 ب وت بالو  اي  بباتعت  ي  اا  بنظبا  تقا ا "  نايبلذ(ذبا ذب ب اينذناساو:7ب  نايذ)- ال ذناًضالذ ا ذ

  ب اي ه ب بنظبا  تيا   ياا ينمغا   قن او با ا نل ا ط ب ت بما  ب بملباعذ  بسا   ب ي    ب تياون ن  ملاعسله

ذ(29)نن الة" 8 ب اقعم      يرل ب ببلع تتوب ذب بسؤ  ا  ن   يرل ب ببتعت 
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اذم نباا  ذب  ااعذاقااععذااالبذب ب ااينذ ااعبوً ذ بتلنااا ذن ذتتوباا ذب ي  اا ذب بسااؤ  ا ذب ي  ااا ذنتي اا ذب قااال
تبالذيؤتايذ ياااذذب قضاالوا طب تياونا ن ذب بملباعذ ناساارلذن ذ  بسا  ذبج اعبيذن ذب ريواالوذب خلضاري ذ  ايترالذ

 بتلنا ذن ذيؤيهذ ياذخض ضذننب  ذب  عذب تياون ن ذب بملبعذ يبملي ذب  بعيمذ  ذالبذب قاعبعذ  ااذتوبا ذ
ذعنهذب غل  ذب ي  ا طب بسؤ  ا ذ ا ذب رظباذب ذب ي هذتقعذب بساؤ  ا ذب ي  اا ذ ا ذ البذب نوذيؤتيذ ياذن  

ذ(28)ب بملبعنب  عذب تياون ن ذ

ذ  ااال ذب بماالي ذب بنظباا ذاسااتخيباذب ااي هذ ألنباالعذب  اانل ا ذ اا ذ باعساالهذب  ااييعذمل بالوظاا ذن  
ذ(27)ن2791ب ي   ذب بملبعذ ل ذخل ًالذب ذنا ذ بلعمذ  اذبتالنا ذب بسؤ  ا ذ سن ذذب تياون ن 

بخل ًاااالذذُاراااي ذ ا ذب ي  اااا ذبجي اااا ذ لبذتااال ذبااالذنتتاااوذب ي  ااا ذن ذباااخوذب قااالن  ذب اااي   ذ ذؤذتنرقااايذب بسااا
 ي ب ماالوذب تاا ذتاعضاارلذن ب اايذبجخاااللذب ي  ااا ذن ذ بماالي ذب ريب اا ذ بانساالنا ذ باا ذنبفياا ذب بخل ااالوذباا ذ

  بساا  ذب ءاالبذ ب خاايبضذ اا ذ اا عمذي لااا ذت ااعذذ ناايذاتاا  ذااالبذ(10) ب خاايبضطااالبذب ناا ضذبسااتربلهذب ءاالبذ
ذبجنبلعذب  نل ا ذمغعلذباضعبعذملآلخعنذ

ذب ي لاااا ذب ضااالعمذ ب ريببااا ذب تااا ذتساااتريفذباسااال مذ ب ت اااعنلذ ب النااا ذتعببااا ذ ببااالذسااا  ذيتضااالذن  
ب رال اطذن ذب ت ذتفيعذب مغضل ذ ب ريب ذ ب ءعباا ذ ي ذب ب تبرلوذن ذبار بذذنيعةطبانسل ذ بانتقلوذب ذ

 نهذباااخوذنااالن ن ذبااا ذذب رااالاطباااع ضذ  ًقااالذجوتااالاذب قااالن  ذب اااي   ذلذ  بااااًلذغياااعذبترااايذضاااعًعبذبرن ا ااا
 را ذ ل ذذمالآلخعطب نا ضذبا ذب ي لاا ذب ضالعمذ رايفذباضاعبعذذبنبخلوذب قلن  ذب اي   ذب رالاذابالع ذاال

 ذ اا ذااالةذب ول اا ذااا ذااااباالع ذ باااًلذغيااعذببااع ضذتتعتاابذ ياااوذبسااؤ  ا ذي  ااا نذ نساال ذب بسااؤ  ا ذب ي  
ذبسي ذب ي   ذ نيذنالبرلذمل ي لا ذب ريبوا ذيخل فذبا توببلوذب ت ذذبع ضطب بنظعن ذب ار ذغيعذ  ل  ذج  

ذن ذب ي لاااا ااعضااارلذب قااالن  ذب اااي   ذب رااالاذ ب بتريقااا ذملابتنااالضذ ااا ذب تااايخ ذ ااا ذباااؤ  ذب اااي هذب يبخياااا ذ
ذ(12)ن يوعبذن ذغيعالذب ذنن بضذب ي لا 

 الثاني المطلب
 الجاسوسية من الفضاء الخارجي

   ارلذنتنل  رلذذب  نل ا ط نلذ ب ض ضذب  لس سا ذب ذب اضل ذب خلع  ذ  بس  ذبجنبلعذ  ذتنل ذ
ااااالبذب ضااااععذب ناااال اذباااا ذ راااا ذذب  اااانل ا ط اااا ذ ساااال مذبسااااتربلهذنظاااااذ ةااااعببجذبجنباااالعذذلنل ًبااااذضااااعًعب

سااالب ذذ اا  نااؤفعذذ بسااتقعبعالطب  لس سااا ذوااالهذب ي  اا ذب بت ساا ذ ييراالذاباات ذخ ااًعبذت يااًعبذ ياااذنبنراالذ
ذب  لس سا ذب ذب اضل ذب خلع  ذا ذ وي ذ  عذب ضععذب نل ب ذ ا ذ اعببجذذبضيرلطنعذ مبرناذآخعذ   

ذ باا ذب بري باالوذ اا ذنهذي  اا ذمغااعلذذب اضاالوا طبجنباالعذب  اانل ا ذ بج ساالاذ  اناال ذ  باالضذ ياااذن  
ذب ي   نذاوعبوذب قلن  ذ سل مذبستربل رلذاريذ باًلذغيعذببع ضذ
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ذانااال ذخ اااعن ذعواساااي ذذ ب رساااتعن طلًيبذ  ااااذب تقااالعنعذب ريباااا ذبساااتنذب اقرااال طيااالتعذب رييااايذبااا ذ ن  
بج هذ بجءفااعذخ اا عمذااا ذذبعتااالضطتترااعلذ رباالذب ي  اا ذ اا ذوباا ذب سااياذباا ذب اضاال ذب خاالع  ذباا ذنهذ

ذ(11)ننسيو ذب يبلعذب بلب ذ ب فلن ذا ذب  لس سا 

ذ راالذ بتلنذب خاالع  طتتبيااوذبجنباالعذب  اانل ا ذب تاا ذترباا ذ اا ذب اضاال ذ    لناابذذبوي  اا طااالوذماا   
ذب ت ااا نعذذب ساااعن طبساااتخيببلترلذب بيناااا ذابتنرااالذب و ااا هذ يااااذبري بااالوذ يااااذ لنااابذت ياااعذبااا ذ ج  

ذذ ب تن وذ  بس  ذبجنبلعذب  نل ا ذنءفعذين ذ ناسعذ باًلنذفبًنلطب اضلو ذنءفعذبب ًاذ ين ذ ن  عذ

بوذب رليااااا ذن ذمل ت اااا نعذ ارتباااايذباساااات الضذملجنباااالعذب  اااانل ا ذ ياااااذب تقاااالطذب  اااا عذمل ءاااالبيعذ
 بنراااالذتاااالبيعبوذبءتباااالفذب باااا بعيذبجعضااااا ذذب وبااااعب طب ااااعبيبعهذن ذمتاااالبيعبوذب ت اااا نعذملجباااار ذتوااااوذ

"انيسلو"ذب ت ذتستخياذناًضلذ يت س ذ ا ذنليعمذ يااذت ا نعذنيلذب تال اي ذب    غعب اا ذ ا لذسا لذ
ذ(13) ب بتل بلونذ ياذب ت نوذ ياذنيلذبجولييعذو ا ذنليعمذ  ذب  نوذناسذبجعلط

ت ا عذبجنبالعذبالذتوترالذبا ذبرال اذ تعسايرلذذ ذ لاتلبطذ لعذب رل اذبتبا ً لذ با ذا يقا  ذننبالعاا
ذانل ذبآل ذنء عذنع ان ذ ضالوا طذ االةذ  ب يقيرلطذ تار ذل  ذ عغم ذب ذبآلخعن ذن ذعغًبلذ نراطذنهذن  

عذبجنبااالعذبااالذتواااوذبااايبعبتر لذمل ءااالبيعبوذب رلياااا طذ  ااا ذب ييااا ذب قع ااان ذاذواااي يذ رااالطذ اااا ذب نرااالعذت ااا  
عذمتاالبيعبوذترباا ذملجباار ذتوااوذب وبااعب طذ اذنرناا ذت اا نعذباالذااا ذماالعوذ ياااذ  ااوذبجعلذباا ذ ت اا  

 االعوذااالةذبجنباالعذنااليعمذ ياااذذوتااابنباا وذ  ياا شذ بساات ي لوطذ اا ذتقاايب بذ اا ذتقنااالوذبجنباالعطذ
 عطذ ةتقنااالوذيناقاا ذتااويبيذت اا ًعب ذت اا نعذباالذااا ذب  اا يذيبخاا ذب  ياا وذ ب بنباا وذ ب بساات ي لوذ ب بغاال

 تستق  ذب و بسيبذ ياذبجعلذبلذت  عةذالةذبجنبلعطذفاذتريايذتعتيابذ ووالترالذ تظراعذم  ضالذبات ذ
ابت ذب ق هذ  ذب تقياذ  ذ نل  ذننبلعذب ت سا ذ رياوذتا ذب تعسالنلوذب رساتعن ذذب ذفاابت ذتخييوطذ ذ

ذ.باض و ذبجسعبع

عذب  نل  ذُا ي ذ ياضل ذ ا ذ ات  ذب ت س ذ ياذبآلخعن ذنويذ ملتاللذب  با طذ قن وذبلذب ذنب
ننبااالعذباسااات الضذبا ءتع نااا ذبااا ذنءفاااعذبجنبااالعذب  ااانل ا ذتقااايًبلطذ رااا ذتوااا هذبرااايبوذذتراااي ذذنايب اااوط

 باا ذنابراالذذ تخااتوذ  باا ذ تويياا ذباباالعبوذب الساايءا ذب بتريقاا ذماال ق بوذب بساايو طذ  ءتع نااا ذبت اا عمط
 تاال  ذتيااتقطذااالةذبجنباالعذتل اا ذ باالعبوذب ااعبيبعذب خاالوذذ ااي ذب  واايبوذب رسااتعن طذتياا ذب تاا ذيااتاذتملي راال
نظاااذباناالبعذذب ب  راا طذ باا  باا ذنظاااذب ااتوتاذ اا ذب قاالبوفذذ باا ذب سااا ذب وعةااا طذ اانظاذب ااي لضذب  اا هط

ذ. غيعالب بمتعذ
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 الخارجي: من الفضاءموقف الفقه الدولي من الجاسوسية  -
 ب بسيو ذب ي  ا  ب نوب لو    بنر ذب ت س ذ  ن  ببع ً لط  باًلذ ت س ب رلاذب  ب ي    ب قلن  ذ اري

 ي  ا الذب تا  ب بوظا عم غياع ب واعب با ذضاع عبو ضاع عم  ا  ب ي  اا ط بخل اا ذجوتلباو  اساو لبترال مواي

ذب بسيو ن ب نوب لو نفنل  ضيذن يبورلذ   ب ي     رل تي   ن  ابت 

 ب ت سا  ب اقرال   ايذمرال  قاي ب اي   ط ب قالن  ذ  قرال   اًي ذ اي   رال تل  ب بس    الة ن    اذب

  سااليم بانياباا   بنترلًءالذ ي وايم تريياًيب ابفا   نناو ب اي   ذب رالاط ب قلن  ذ ن ب ي ب  وعةًالذيترلعل ت عً ل

 ي ععة ب وعبذب ببع   ط  سلو  ب  ب ت س ذ سيي  ن  ب رلا ب ي    ب قلن  ذ  قرل  نغيب ب ي   ذ اذن ذعنه

ذب نوب الوذ با ذب بري بالوذ ا ذوبا ذ بياا  ذاوعباونذ ا ذ  ي  ا  نالن ن  ناو نه  ياذ  ا ي  ا  مرضرا
ذ 2709 سان ذذااالهذ(ذب ذاووا 14موذب بليمذ)ذ ل وذب  لوومذ ياذ   ذبلذبج بلهذب بسيو ذا ذنوي

ب راااي ذذ ااا ذب الوبااا ذ  بااا ذب بري بااالوذ ب  سااالو ذب ي ااا  ذ  ااااذخااايضذب واااعبذ ااا وي)ذن اااوذ يااااذنناااو: لذ
مراالذذعيباا اذ(74)ب بري باالوطذ باا ذ باااًلذببااع ً لذ ء نااوذنواايذ ااعلذذرااياذ االبذ ااق ذب ت ساا ذ( يب ياا ب ب

باا ذذتباال ذن ذ يااي هذب بتولعةاا ذبسااتخيباذباالذ ياااذ  اااذننااوذناايذ ااع ذب رااعفذب ااي   ذب ااي   ذ قراال ذب قاالن  ذ
ذا نبج بلهذب وعةذب ت ذتربرلذ  ذ يبعمذب بري بلوذ يو  هذ ياذ اب   بس

ذب  لس سااا ذ اا ذوباا ذب سااياذ باا ذغيااعذببااع ضذيتعتاابذ ياااذااالبذاناال ذب اا ذب بقل اا ذ تاااللذ ياااذن  
ذ عنا ذبا ذب اقرال ذ مل خ ا وذب اقاوذذي  ا طب ار ذبسؤ  ا ذ  ء ذب خالفذب  بنا ذانالذ اي ذب اقرال ذاا ذن  

ذب  لس سا ذب ذخلعجذننل ااذب ي هذتريذ باًلذببع ً لذنالًسالذ يااذن ال  ذب موالعذ ب اضال ذ ب غعة ذيع ذن  
ذب ت سااا ذبااا ذب اضااال ذب خااالع  ذارااايذب  ااا  هذب ااالهذاريااا ذب مواااعذب رااال  ذ ةااال  ذ موسااابذاااالبذب اااعنهذ اااق  

ذ  باًلذمب ينذوعن ذب اضل ذب خلع  نذب ي هطذبنترلًءلذ ساليمببع ً لذ اذاريذ

ذب ت سا ذ اا ذبخل ًاالذ يراعفذ با ذذاراي اقاعع  ذنناوذاذذب اي   ط نع ذمرلذ قرل ذالبذبات الةذن  
ذ(19)ن نتعتبذ ياذل  ذببع  يتوذنخالنا لطلذن ذلذن ذسالسا ذنلن نا ذذ ًذ ا ذخ   ر ذب نظعذب ي ذ

 ب ذن عوذ قرل ذالبذبات لةذب اقاوذب غعة ذ"ست  "ذب لهذاول هذبعإلذالبذب بارا اذمق  او:ذ" ن اوذتال ذ
ذب  لس سا ذ ب ذغيعذببع ض تقا اذ ذذطلذبااعًيب نيبلذتلنوذب  لس سا ذ بااًلذننلنا اذطب ذب ببت ذب ق هذم   

االذ اا ذول اا ذب  لس سااا ذ اا ذب ر ااعذب وااييعذطمااوذب ي  اا ذ يسااا عمذ ياااذي  اا ذنخااع ذ  قنراالذتختياافذ اا ذذطنب 
سيؤيهذ  ذول  ذوي فوذ  اذبنياضذوعبذن  ا ذ ل باا ذذط ر ذبخ   ذ بن ذا  اذن  هذبال ئذطل  

 توقيا ذب ايو ذذ ل  لس ساا ذبا ذب را ب ذن ذب اضال ذب خالع  ذنيبمذطبا ذفاا ذذطفل ف ذابت ذن ذتيبعذب رل ا
ذ(16)ن بل ا ذ  اسوذنيبمذ توقي ذننلنا ذ ي   ذ بويم
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 ينبلذيلابذب اعنا ذب فالن ذبا ذب اقرال ذ مل خ ا وذب اقاوذب باعن ذ  ااذن ذب ت سا ذبا ذنهذبتال ذ
اراايذ باااًلذغيااعذببااع ضذ ابفاا ذ ااي بًنلذ ياااذساااليمذب ااي هذنتي اا ذبجضااعبعذب نل باا ذ اا ذب ت ساا ذوااالهذ

ذس نذب ي   ذب بستري  ذب ذب ت 

ذباساات الضذباا ذب اضاال ذاراايذنااااذباات ذباا ذنبااتلهذباسااتخيباذ":ذ" االهذاقاا هذب اقاااو ذب رسااتعهط"   
ذذنب ب ل لذب وي ا ذ تي ذب ي   ذب ت ذتق ذضوا ذب ري ب "ذ ي عةذيرييب لهذ

ذنهذت س ذمبلذ ا ذل ا ذب ت سا ذذ":"و ت فذب اقاو اق هذ " مًقلذ ق ب يذب قلن  ذب ي   ذب ول ا ذ ق  
  ااوذ ا ذناًضالذبالذلاابذذطب ي ه"ذبق  هذجب ع ذمبسل يمذبجنبلعذب  نل ا ذاريذبنترلًءلذغيعذب لهذابل
"نااايذيتراااعلذنبااا ذب ي  ااا ذ يخ اااعذبااا ذب اضااال ذب خااالع  ذ راااييذبااا ذذب    نااايهذ"بلء  سااات "ذمق  اااو:ذب اقااااو

ذ(19)ن ي بنا "ذ توقي ذنايبفب   عذذ  ذبقيبترلذب تقلطا ت ذذبجسملبط

ذ  اااللذنبااعذ اانل  ذ  اااذب اضاال ذ راايفذباساات الضذبااو يذفهذ"باالعت ذب  يغاالعذاقاا هذب اقاااوذ :"ذ   
ذطاسا بذنخ الًعبذ سااب ذ يااذب اي ه"ذبجخاع طي  ذ ل ذبا ذب اي هذذبيييمطم  رومذت  نعذلبوذوسلسا ذ

"  ذاقااا ه:ذ"ذب ااالهذFalkب غعةااا ذ"ذب اضااال ذب اقااااو ابااالع ذب اقرااال ذب سااالمقي ذمااال ب نفذبااا ذب ت سااا ذبااا ذ
ب اضل ذاريذمل ت ءييذبول   ذ تق الذن ب يذبجبا ذ ي  ا ذخ ااذلبوذسااليمذ ا ذ ناوذذ عنلبجذب بعبنم ذب 

ذ(18)نب سيا"

ذب  لس ساا ذبا ذب را ب ذ ب اضال ذب خالع  ذذ":تبلذاقا هذب اقااوذ"ي سا  ذ لس ساا ط ب اعنهذ نايهذن  
لبذتلنوذانل ذ  بعلذ ينربلذ ةي ذب  لس سا ذب تقيييا ذ  ذب  سلو ذب بستخيب ذ  ذ ذل  ذتنايلالط ب  اذذ ق  

ذب بعطذب   اعهذ  ذذبيًولطاغيعذب ذبجبعذ  ر ذنبعذبن ق ذاسبلذموذب ت  عذب ريب ذب ول  ذخل  ذ ب   
ساااا ب ذنءلناااوذب  لس سااااا ذتقيييااااا ذن ذبااا ذب راااا ب ذ ب اضاااال ذ–ب تمااالعذت ااااعفذبااالذ لس سااااا ذباااا ذ يباااوذ

ذت خالذمااو اا ذبالذاا ذبول  ا ذب و ا هذ يااذبري بالوذساعن ذ اا ذي  ا ذن ن اا ذي  ذب ب قترالذذ–ب خالع  
ذ(17)نب ق بني ذب   نا ذ يي هذ باًرل"

الموقف األمريكي: 
ذ ذ لابت ذتيخاوذب ب نفذبجبعنت ذب ذالةذب بس   ذب ذخالهذت عنلذعواسوذب سل  ذ"آيونرل ع"ذ

ذب ت ا نعذب  ا هذاا ذ ":ذ ال ذ ا ذتالباو ب  ساالو ذب تا ذيي ا ذ  يرالذب غاعبذ وبلاا ذب ال ووذضاايذذ واي   
ذب بري بالوذب تا ذتو ا ذ ييرالذاالةذبجنبالعذ رالذناباا ذ ساتعن ذذط التوليذب س  يت ب تقياذب بض عيذ  ب   

 تال  ذت اعنلذب بستبالعذب قالن ن ذذطت ععالذب تملعبوذبجب ذب ق ب ذ ي ااالوذب بتوايمذبجبعنتاا "ذط ظبا
لً لذ"نراايذبالوظاا ذبجعلذباا ذب اضاال ذنبااذ ب االهذ اال ذ اا ذت ااعنوو:ذ اا وبعمذب خلع ااا ذبجبعنتااا ذ"باتااع"

ببع ً لذ بسب ًولذماوذ ا ذبستءبالفذ بساتخيباذب اضال ذ ل بالوظا ذاذتاؤيهذن ذتراييذ قوايبعذخسالعمذن ذ
ذ(30)نضععذجهذبخوذن ذجهذب  ذ ياذبجعل"
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موقف االتحاد السوفيتي سابًقا من الجاسوسية من الفضاء الخارجي:  -
با اال ذب الهذتقاياذمااوذابتننالذب تراعفذ يااذب ب نافذب ساا  يت ذ خ ا وذاالةذب بسا   ذبا ذخااالهذ

 ل ذ  ذذ ذ ل خ  وذب بملي ذبجسلسا ذب ت ذتوتاذنبلطذب ي هذ  ذب اضل ذب خلع  ذ2761  ذب رلاذ
ذبستخيباذبجنبلعذب  انل ا ذ ا ذ با ذبري بالوذب بخال عبوذ ا ذذب بليمذب فلبن ذب ذبا ال ذبلذن و:    "

باعمذذوضل ذب خالع  "ذ نت ءايذب ب نافذناسااذيتا ذب ذنايبفذب مبعن ذ  ذغو الذ ياذطنعبض ذي   ذن ن ا 
نخع ذب ذب وتاذب ا بعيذمل باليمذب فلناا ذب اقاعمذب سليسا ذبا ذبانتاعبإلذب سا  يت ذ ا ذبا  ذب برلاايمذب خل ا ذ

ب ااالهذ ااال ذ ااااو:ذ"اذتراااليذذط قنقاااللذع بيذب اضااال ذ ب  اااليتراذ عيذبج سااالاذب ب يقااا ذ ااا ذب اضااال ذب خااالع  
 اا ذنخااع ذ لبذبءتباااوذ راالذن رااومذبخ  اا ذ  باا ذبري باالوذبعتماالوذب اضاال ذب ب  اا يمذ اا ذنعبضاا ذي ذ

ذ(32)ب بخل عبون"

موقف الفقه العربي من الجاسوسية من الفضاء الخارجي: -
ذب ااي هذب رعةااا ذاذتراايذباا ذب ااي هذذ   بااا ذبجنباالعذب  اانل ا ذب تاا ذذب اضاالوا ط ياااذب ااعغاذباا ذن  

ذ ااااقذ عةااااا طتبتيءراااالذتاااااذ  النراااالذ تءن    ااااالذن ن ااااا ذ  اسااااوذ ب اقااااوذب قاااالن ن ذب رعةاااا ذتاااال ذنساااا  ذباااا ذ  
ذ(31)نن ي ذعناوذ ب ناوذب ذبس   ذب ت س ذب ذب اضل ذب خلع  ب رعةا  ذ لذب تءن    الذ

 ياذبع ا ذن بالهذب ت سا ذبا ذب اضال ذب خالع  ذوتااذذ يع ذب اقاوذب رعة ذب يتت عذ  عباااذبولت
ذ(ذ33)ذنهذي   نمل تعبلذن ذالةذبج بلهذاذتب ذساليمذ

ذب ت ساا ذ  بساا  ذبجنباالعذب  اانل ا ذذنتيااوطذ لءاايةذب اايتت عذبوباايذ  ياا ذن اا ذ ااا ذباالذن باا ذيااع ذن  
نااوذاباات ذبخل ااا ذي  ااا ذ راالذخ  عتراالذب باايييمذ ياااذ  لذذب يًقاالطنبااًعبذغيااعذبق اا هذذاراايب خاالع  ذذب اضاال 

ذ(34)ب ي  يي نذب سياذ بجب 

ذباستبارلعذاقا ه:ذذ لذ  ينبلذيع ذب يتت عذببي إلذ ع لن ذخ لبذببع  ا ذبف ذاالةذبج بالهذ    "
 اا ذذنخاع طب تيبً ذبملبًعبذبا ذي  ا ذ يااذي  ا ذذاري قن وذاذذب رستعن ط  ذمريذوتاذ   ذتل ذ ألغعبلذ

ذ(39)ن قن وذغيعذبوعاذ  بس  ذب قلن  ذب ي   ذب ذفا ذذ ي بن ط باًلذغيعذنلن ن ذن ذذارياذ

نموذج من الجاسوسية الفضائية في واقعنا المعاصر: -
 ياااذب ااعغاذبباالذتتبتاا ذ راالذب ببااع  لوذب اضاالوا ذبجبعنتااا ذب وييفاا ذباا ذتقنااالوذ ل ااا ذ بت اا عمذ

نلااااا ذ ااا ذبباااتال ذذطي عذت ياااعذ ااا ذ باااا ذب ب ااالاوذسااا بً ذتلناااوذ ساااتعن ذن ذبيناااا ذنيب تبتنرااالذبااا ذ
  يااذذطفا  ياذيع  ذ ل ا ذب ذب تقناا ذب وييذطب  االوذب بتويمذبجبعنتا ذجنظب ذ ضلوا ذتفيعمذ يت س 

وب اوذتربا ذ لاايمذ يااذت ا نعذننظبترالذذنرلذبل قذطب عغاذب ذتسييالذ بناعبيالذ  ذب نظلاذب رل ب ذب  ييي
نبل ذننظب ذ يييمذ رلبذب غعلذنءفعذت ا ًعبذ تقايًبلذ تترال  ذذطب خل  ذمل ت س ذب ذب اضل ذب خلع    ب 
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 عن ذنءايذتقعناعذ ي ع بال ذبج عةا ذن مل تويييذ  ذبرعذذ2778 ا ذب رلاذذطب ذي هذنخع ذ  ذالبذب ب له
ذاناال ذنظلًباالذت نًااالذ يت ساا ذاغ اا ذ بااا ذنع اال ذت تاابذذمرناا ب  "ب تقيااااذب تقناا ذ يسااا عمذب سالسااا "ذن  
 استخياذبجنبلعذب  نل ا ذ"بنتيسلو"ذا تقلطذت ذ بيا ذبت لهذتتاذ  ذب رل اذس ب ذتيا ناا ذن ذذطبجعل

 تتقلساااذخباا ذي هذنتاالوجذااالبذب تن ااوذ ااا :ذب  اااالوذذطع نااا مل ااالء ذن ذماال تيء ذن ذمل  ساالو ذبا ءت
 اراعفذاالبذب نظالاذملسااذ"باباي  "ذذطب بتويمذبجبعنتا ذتبعن ذعواس ذ ةعن لنالذ تنيبذ بستعب الذ ني و نايب

 ا ذنظلاذنليعذ ياذ عوذنءفعذبا ذبفناي ذبييا  ذبوليفا ذتيا ناا ذن ذب اتتع ناا ذخاالهذيناقا ذ بوايمذسا بً ذ
ذ ااوذسااوذن ب اايذنعضااا ذبنراالذبفنتاال ذ اا ذ عن لنااالذطذ ذبخ ااا ذن ذسالسااا ذن ذبنت االيا تلنااوذبوليفاا  ن  

)ب عننساات  بنبيوذاياا (ذتاا ذااالةذب بري باالوذب تاا ذاقاا اذ  برراالذ"بابااي  "ذبسااتقعالذبجخيااعذ اا ذ تل اا ذ
تواتا ذمبالذيرب رالذ تا وضذذ"CIA" ا ذ وي ذب ب  الوذب بخال عبوذبجبعنتاا ذذطبجب ذب ق ب ذبجبعنت 

 تسااتق  ذن ب اايذ"بابااي  "ذتاا ذبت االاوذت تاابذبجعلذ  ااعذخبساا ذذط بري باالوذ ياااذبااعتلورلذبجعةراا ب
  بااعن ذنبااًعبذ اانل ًالذ"بنتيساالو"ذ اراا يذتاالعنعذااالبذب ببااع ضذ  اااذ  ااعذب وااعبذب ماالعيمذ ااي ذب برسااتعذ

ذ(ذ36)نلب غعة ذب لهذتتو بوذنبعنتلذ ب برستعذب بعن ذب لهذيتو بوذوي ذلب ذباتوليذب س  يت ذسلمقًذ

مغاااالذب نظاااعذبتاقناااالذن ذبختيانااالذ ياااااذذب خااالع  طب  لس ساااا ذبااا ذب اضاااال ذذمنننن جانبنننننا نننننر  أن  
 اذننراالذ اا ذبجخيااعذتباات ذضااعًعبذ ياااذب ي  اا ذب بت ساا ذ ييراالذساا بً ذذببااع  يترلطببااع  يترلذن ذ ااياذ
 ساتعًنلذملبتاالوذمال بن  ذترايذ بااًلذذتبوط ب  لس سا ذب ذنهذبتل ذذبرن ا لطلذن ذتل ذالبذب ضععذبليا ذ

اذبلذول  ذ ايفذي  ا ذ  با ذبري بالوذ ا ذي  ا ذذب  لس سا ط اذابت ذن  هذنهذتاسيعذنخعذ برناذ  ب 
ذب ي  تي ط ترييرلذ  يرل؟!ذ ي ذتل ذل  ذتل  ذ تاذباست الضذ ب ت س ذمل ترل  ذ ب ب ب ق ذ ي ذذنخع طذا 

لذ اا ذول اا ذب رتاا ذ رناالذتءباا ذب ببااتي نذنبااذ ياااوط اناالذابتاا ذن ذنسااباوذتراال  ذببااتع ذ ينرباالذ اذغماالعذ
 رااًلذذ مو ا هذب ضاععذبلطب  وذ ي   ذذنهذ ي ب  يًبلذن ذب  لس سا ذا ذب خ  مذبج  اذ ب برب ذ  ذ

ذب  لس ساا ذبا ذب اضال ذذي  ا لطنت  ذنبلاذ ب ذغيعذببع ضذ  ب ذالبذب بن ي ذملسات ل تنلذن ذنقا هذ   
 برن اا ذمل اي هذب بت ساا ذذنضاعبًعبذبليا ا  تا ذيتعتابذ ييرالذب خالع  ذ  بسا  ذ اعببجذبجنبالعذب  انل ا ذب

تريذبخل ا ذ يقلن  ذب ي   ذ تعتبذبسؤ  ا ذي  ا ذت  بذب تر الذ  ذبجضعبعذب نل ب ذب ذ ر ذذ ييرلط
 ب ي هنوتاذ ب  ذتلنوذتتاذب ذبن ق ذوعمذاذتخض ذ ساليمذنهذب ذذب  لس سا ط
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 المطلب الثالث 
 الخارجي بواسطة األقمار الصناعية الفضاء منأضرار االستشعار عن بعد 

 االستشعار من بعد:
 ياذبري بلوذ  ذب  ذن ذظلاعمذن ذبن ق ذذ   ذب و  ه" ياذ:ذارعفذباستبرلعذب ذمريذم ن و

باالذباا ذخااالهذتويياا ذب  الناالوذب تاا ذتاااذب و اا هذ ييراالذملسااتخيباذ راالوذ وساال ذاذيت اا ذمل باا  ذن ذ
ذ(39)"نسترلذن ذ و رلب بن ق ذن ذب ظلاعمذب ت ذيتاذيعب

لذنن اااااااو:ذبستبااااااارلعذسااااااا لذبجعلذبااااااا ذب اضااااااال ذملساااااااتخيباذخااااااا بوذب ب  ااااااالوذ اراااااااعفذناًضاااااااذ
باااا ذن اااا ذتوسااااي ذ يبعمذذب بستباااارعمطب ءرع بغنل اسااااا ذب تاااا ذت اااايعالذن ذترتساااارلذن ذتوياااايالذبج ساااالاذ

ذ(38)نب ب بعيذب   ارا ذ بستغالهذبجعبض ذ وبلا ذب  يو 

لو ذبربتاااوذ بااا ذب  النااالوذبج  اااا ذ تسااا ييرلذ نقيرااالذ  ااااذيتءااا  ذنظااالاذباستبااارلعذبااا ذ اااو ذ ضااا
بجعلطذ  ساال  ذن رااومذب توساا ذب بوب  اا ذ ياااذباات ذ ساااذ ضاالو طذ ااالبذب نباالطذ باالذن ذاتاا  ذتوااوذ
سا عمذي   ذن ذبنظب ذي  ا ذن ذنلتً لذ  ذترل  ذفنلو ذن ذبترييذبج عبفنذنبلذ و ذبجعلذ يت  فذب ذ

 ت وناا ذ ي الناالوذب ب رااومذ ااالةذب  الناالوذتخضاا ذ يتاساايعذ تءاا  ذنل ياا ذبو االوذتتيقاااذب  الناالوطذ نظاالاذب
ذب ق ب اايذب قلن ناااا ذب ب مقاا ذ يااااذذ بجفاااعذب بملبااع السااتخيباذ ب قاالن ن ذب بتعتاابذ يااااذااالبذب تقساااااذااا ذن  

ب اضل ذتختيفذ  ذتي ذب ب مق ذ ياذب  و ذبجعض ذب ذب نبلطنذ ل الهذاوتااذننبا  ذب توسا ذبن ق ذ
 او ذب اضالو طذبمالي ذب قالن  ذب اي   طذمبالذ ا ذل ا ذبيفاللذبجبااذب بتوايمذ برلاايمذب اضال ذب نلو ذ ا ذب 
ذنب خلع  

بسااتنلًيبذ  اااذب ااينذوعناا ذذ ةاال  ذتباالع ذب ااي هذننباا  ذب توساا ذب ناالو ذ  ساال  ذبجنباالعذب  اانل ا 
ذ(37)نع  ب خلبستخيباذب اضل ذب خلع  ذ بستءبل وذب  بعيذ  ذنوذب بليمذبج  اذب ذبرلايمذب اضل ذ

ذتر يااعذبجضااعبعذب نل باا ذ اا ذبج ساالاذب اضاالوا ذاذارناا ذن ااعذباراا اذذ  اااوبباالذت اايعذباباالعمذ ن  
 ل بسااؤ  ا ذذطب ضااععذ ياااذباالذياان اذ اا ذبت االهذ ب اا يباذ بوتءاال ذب  ساااذملجبااخلوذن ذب ببتيءاالو

ب ضاععذ اسوذنل عمذ ياذبجضعبعذب نل با ذ اي  ذساق طذبج سالاذب اضالوا ذ نناوذبا ذب بت ا عذواي عذ
 ي  ذسق طذب  ساذب اضلو ذ ياذبجعلذ ل  ذ  ذول  ذن ذيملبعذب  ساذب اضلو ذنبلً لذييو ذضعًعبذ

لبذتاااال ذباااا ذب  ااااار م ذن ذنتق اااا ذماااا  ذابتااااايذسااااي ل ذبتالناااااا ذذطمل ااااي هذن ذملجبااااخلوذن ذب ببتيءااااالو  ب 
ب وااالهذ ااا ذذب بساااؤ  ا ذ اباااب ذبجضاااعبعذب بت ااا عمذبااا ذب ت  اقااالوذب ربياااا ذ ألنبااا  ذب اضااالوا ذتبااالذاااا 

 اذنن وذنيذيتعتبذ يااذاالةذب تقناا ذآفالعذساي ا ذذطتءن    الذباستبرلعذب ذمريذ  بس  ذبجنبلعذب  نل ا 
 ياذب ب ل لذب   نا ذ يي هذبف ذب ترعفذ يااذبنال  ذ  ا يذب فاع بوذب   اراا ذتال  تع هذ ب باالةذيبخا ذ
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 هذب تا ذو ايوذ يااذاالةذب بري بالوذ ب لهذب ذب نوذ ضرلفذنيعترلذب تال ضا ذبا ذب ايذط نيااذي   ذبل
ذ(40)ن نيذب تال لذ خ  وذبستءبلفذب برلي ذ ب فع بوذب   ارا ذ  ذالةذب بنل  

 قيذ يوذب خال لوذب سالسا ذب نلت  ذ  ذننب  ذباستبرلعذب ذمريذب ذب اضل ذب خلع  ذ بضاو ذ
جنبا  ذوتااذ اينوذ يااذابالذ ناوذ  نا ذ يااذبذب اضلوا طبنلذ ينوذبعبنم ذبجعلذ  بس  ذب بعتملوذ

ذ(42)ب خلع  نب ي هذ  ذب ب ل م ذ تنظااذنلن ن ذي   ذ نبلطذباستبرلعذب ذمريذب ذب اضل ذ

ننباا  ذب اضاال ذب تاا ذ راالذآفاالعذت يااعمذ ياااذب ااي هذبجخااع ذذ   اااوذنوااي ااا ت ذباستباارلعذباا ذمراايذ
بنراالذبااالذيتريااا ذ تبااب ذاااالةذبآلفااالعذ  بناابذ ييااايمذبنرااالذباالذيتريااا ذمااالجب ذ ذذملاستبااارلعطغيااعذب قلوبااا ذ
ذننبا  ذباستبارلعذبا ذذملانت ليط  بنرالذبالذيتريا ذمال ن بو ذب سالساا ذ با تبل اا ذ م ا عمذ لبا ذ اق  

ذذ(41)ب ي هنمريذتؤفعذ  اذويذت يعذ ياذساليمذ

ذب ضااععذب ناالتجذ اا ذننباا  ذباستباارلعذباا ذمراايذ  بساا  ذبجنباالعذب  اانل ا ذ ت اايعذباباالعمذ  اااذ   
 ل بساااؤ  ا ذ ااا ذبج رااالهذب تااا ذاذاوظعاااالذب قااالن  ذب اااي   ذن ااامووذذطيواااي يارااايذبااا ذبجضاااعبعذب رااال عمذ 

فااااذذطبساااتقعمذ ااا ذ  ااالعذبجنبااا  ذن ذب وااالاوذب تااا ذتوااايعذيبخااا ذن اااللذب  ااااا ذبانياباااا ذاواااي ذب اااي ه
 نايذيتعتابذ يااذاالةذب تقناا ذآفالعذنءفاعذخ ا عمذتتبفا ذذطيت ل وذب ضععذالبذب ن اللذ ا ايبذي  ا ذنخاع ذ

لوذب تااا ذت بررااالذب ي  ااا ذب قلوبااا ذملاستبااارلعذبااا ذمرااايذ تساااتخيبرلذ ابااالذاضاااعذمل ي  ااا ذ ااا ذول ااا ذب  النااا
 تاااال  ذنقاااا ذب  الناااالوذب تاااا ذت برراااالذب ي  اااا ذب قلوباااا ذملاستباااارلعذ  اااااذ ااااعفذفل ااااعذاساااا  ذذطب بستبااارعم

ذبستخيببرلذببلذاضعذمل ي   ذب بستبرعمن

 قيذات  ذب ضاععذبرن ًاالذوياعذذا طبليذبب ضععذ بنًرلذضع عمذننوذنويعذآفلعًذذببتعبطذت  ذ اذارن ذ
  بساا  ذذ اا ذمراايي باا ذب اقااوذ ب قضاال ذ ياااذب تراا الذ نااوذ اذباا ذن ذباالذتساا موذننباا  ذباستباارلعذ

بجنبلعذب  نل ا ذب ذات ذنسعبعذب ي هذبجخع ذ برع  ذب  النلوذس ب ذتلنوذبينا ذن ذ ستعن ذ ب ب بعيذ
 باالذتوااوذنعبضاايرلذابفاا ذضااعًعبذمل ًغاالذمل ب اال لذذ  اباالذيترياا ذم عبضاايرلذبجخااع ط ب تال ااي ذ اا ذب ااي هذ

ذ(43)ملاستبرلعنب سالسا ذ ب ق با ذ بجبنا ذ يي هذب بستبرعمذب ذن  ذب ي هذب قلوب ذ

 األضرار الناجمة عن االستشعار من بعد بواسطة األقمار الصناعية: بعض
 أضرار اقتصادية: -

وذب ااي هذب نلبااا ذي  ذن ذت اا ذااالةذنااالاذننباالعذباستباارلعذباا ذمراايذ  باا ذب بري باالوذ اا ذفااع ب
 تسااات ا ذب اااي هذب قلوبااا ذملاستبااارلعذن ذتساااتخياذاااالةذب بري بااالوذ ابااالذذطب بري بااالوذ  ااااذب اااي هذب نلباااا 

اوقاا ذ لواايترلذ عةباالذتلنااوذب ي  اا ذب تاا ذتترياا ذ راالذب بري باالوذب بتيب  اا ذتواال هذجسااملبذخل اا ذ راالذن ذ
ل ي ذ يرلذتبلذن ذبف ذالةذب ي   ذبا ذنلواا ذنخاع ذنايذاذول  ذب بوذتواطذمل ءتبل ذفع بترلذب برينا ذن 
 ءنرلذاذتست ا ذ  ذتي ذب ظع فذن ذتو هذي  ذلي ضذب بري بلوذذطات  ذ ييرلذ ياذمل فع مذب برينا ذالة



8102يناير  – د األولالعد – د األولالمجلمجلة جامعة الجزيرة  727

 جمال محمد الحبيشي د/         قانونية (   )دراسة  األضرار الناجمة عن بعض برامج األجسام الفضائية
دراسة تحليلية

 ناععوذب سالسا ذب تا ذتتخالالذ وب ذاالبذذطن  ذ نوذتلٍفذتء  ذ اوذب سي لوذنيذبستءباوذب ب ن ذب برنا 
وذخل ا ذن ن اا ذيت اليفذو ا  رلذ يااذاالةذب بري بالوذ يو ا هذ يااذببتاالوذبجبعذ نيذترعضذباعتل

ذ  ذنعبض ذبرين ذن  ذن ذتاي ذب وت بلوذب برنا ن

اذينمغاا ذجااا ذي  اا ذن ذتراا لذذب بتواايمط يااي عمذب ساالمر ذ ي برااا ذب رلباا ذ ألباااذذ616  مًقاالذ يقااعبعذ
بتا ذب  عانا ذ يااذن ذننبالعذباستبارلعذ ءناوذبا ذب بذب   اراا ط يااذب بعياالذذي  ا ذ سااليترلببلعس ذنهذ

-ب ضاع عهذي  ذل  ذ عةبالذنيا ذ ن اوذبا ذذ سيي ذ يويي    اذت  يذذب نتي  طب ذمريذتؤيهذتبلًبلذ  اذالةذ
ت يا ذب ي  ا ذب برناا ذ يااذب اا عذمل بري بالوذب تا ذتااذ بررالذ  ءناوذتيافذابتا ذن ذذن -ناساو يقعبعذذ مًقل

ن ذتويييرلذ ا ذذن ذبرل  ترلانل ذ بتلنالوذاستقملهذالةذب بري بلوذات  ذ رلبذب قعبعذبرناذ لبذ اذتء ذ
ذ(44)نخ عم

 بااا ذانااالذتظراااعذناباااا ذبااالذتقيباااوذب ت بمااا ذبا ااا نل ا ذ الستبااارلعذبااا ذمرااايذبااا ذبري بااالوذ ااا ذ
ذتيااا ذب بري بااالوذضااع عن ذ ااا ذ بياااا ذ ب ب االيعذب   اراااا ذ ب فاااع بوذب برينااا ذ ياااي هذب نلباااا ذ خل اا ذن  

انت ليا ذ اذسابلذ  ذب الهذب وعب ا ذ ب غلمالوذ ب بوا الوذ  يا اذب باالةذ باستءبال لوذب تقياذ ب تنبا ذب
ذذ(49)ب برينا ن

ذنخع طن ذتري ذي   ذبقيبعذب بو  هذب وعب  ذ  ذي   ذذبانت ليهط ر ذنء عذبفلهذ ياذب تريييذ
ذالبذس فذاض ذبجخيعمذتووذعوب ذبج  اذبنت ليًالذ س فذي ر ذاالةذب ي  ا ذب قل وبا ذملاستبارلعذ ق  

 ةرالبذابتا ذن ذتاقايذب ي  ا ذب بستبارعمذساا عترلذذب بستبارعمط  ذ ض ذن ض ذ نايذب بسال ب ذبا ذب ي  ا ذ
ذ(46)ب ق ب ن ياذبنت ليالذ

 أضرار سياسية وأمنية:

 يوذب خال لوذب سالسا ذب نلت  ذ  ذننب  ذباستبرلعذب ذمريذب ذب اضل ذب خلع  ذ بضو ذبنلذ
 ياذابِلذ نوذ  نا ذ يااذاالةذبجنبا  ذوتااذ اينوذذب اضلوا طس  ذب بعتملوذ ينوذبعبنم ذبجعلذ  ب

ذ(49)نب ي هذ  ذب ب ل م ذ تنظااذنلن ن ذي   ذ نبلطذباستبرلعذب ذمري

عن أنشطة االستشعار من بعد بواسطة األقمار الصناعية:الدولية المسؤولية 
ذنااعبعذبجباااذب بتواايمذب  االيعذ اا  مباا  ذبا ااال ذب خاالوذذ2786ذياسااب عذ3  ياااذب ااعغاذباا ذن  

نايذنءايذ يااذب اينذب بساؤ  ا ذب ا بعيمذذطمل بملي ذب بتريق ذملستبرلعذبجعلذب ذمريذب ذب اضال ذب خالع  
ن اوذنغاا ذبابالعمذ  ااذبتالناا ذب بساؤ  ا ذ قذط2769  ذب بليمذب سليس ذب ذبرلايمذب اضل ذب خلع  ذ رالاذ

ب ي  ااا ذب تااا ذتقااا اذ تباااغي ذننبااالعذب ااا نل ا ذ نءااايذ ااا ذب ب اااينذب عبمااا ذ باااعذ يااااذتوبااا ذذط2791 رااالاذ
 تا ذ  يرلذ تي ذبجنب  ذ  ًقلذ رالةذب بمالي ذذط الستبرلعذب ذمريذب بسؤ  ا ذب ي  ا ذ  ذبملبعمذننب ترل

مغلذب نظعذ بلذ لبذتلناوذتيا ذبجنبا  ذتضا ي ذ رالذتالنالوذوت باا ذن ذغياعذذط ن ب يذب قلن  ذب ي   
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 ااالبذب ب ااينذاذيخاا ذذطباالوذي  ااا ذتءاا  ذااالةذب ااي هذن عبً االذ يراالوت بااا ذن ذاضاا ي ذ راالذ اا ذ عناا ذبنظ
ذ(48)نملن مللذن ب يذب قلن  ذب ي   ذمب  ذبسؤ  ا ذب ي هذ  ذننب  ذباستبرلعذب ذمري

ذبتالنااا ذب بسااؤ  ا ذ اااذتتناال هذب ضااععذب ناالتجذ اا ذننباا  ذباستباارلعذباا ذمراايذباا ذ باا ذب بالواا ذن  
 ذياؤيهذبساتخيببرلذ  ااذبجضاعبعذمل ي  ا ذب بستبارعمذ  ااذتباعذ ب ذ النلوذ  بسا  ذب  سااذب اضالو ذب تا

 باا ذغيااعذذمراايط  اااذب ب ل ماا ذماال تر الذ اا ذبجضااعبعذب تاا ذتنباا ذ اا ذبسااتخيباذ الناالوذباستباارلعذباا ذ
ب بوتب ذن ذتتس بذب ت بم ذبا  نل ا ذ ب ليعذبجعلذب رلبي ذم  رومذباستبرلعذبا ذمرايذ ا ذضاععذ

 ا ذب  ناوذب وال  ذ مًقالذ براالعذذبنمرلفالوذضالعم ت بم ذسي ا ذاذت يعذناا ذتبف ذالةذبذ يبسؤ  ا طي  بذ
ذ(47)ب بسؤ  ا نب ضععذب لهذوييتوذبتالنا ذ

ن ذ اا ذذط مراايذبسااتبعبعذب نقاالشذواا هذننباا  ذباستباارلعذباا ذمراايذساا ب ذ اا ذبعوياا ذ باا ذب  الناالو
ذطب اي   ذبالذاوبا ذب ال ورل اذتتبت ذب ي هذب بستبرعمذب ذن ذت يذ  ذب قلن  ذذطبعوي ذنبعالذ ت ونررل

اوت هذ ياذبملي ذباستبرلعذب ذذب لهذ2786ذ رلاذ42/69 وتاذمريذ ي عذنعبعذبجباذب بتويمذعناذ
ب تا ذنايذتضاعذمب ال ورلذخل ا ذذط بلذوب وذالةذب ي هذتموعذ  ذبي  ذاوبيرلذبا ذبآلفالعذب ساي ا ذطمري

ذطباا ذمراايذن ذنبااعذب  الناالوذن ذب بري باالوذ ننااوذاذي  اايذ اا ذب قاالن  ذب ااي   ذباالذاوااعاذب قااالاذملاستباارلع
مل لبوذمريذن ذسبووذب ءفيعذب ذب ي هذ يق لضذب خلوذمل قالاذم نب  ذ يييمذ  ذاالبذب ب الهنذ اذت ايذ

ذب ايبخي طب ي هذب ذبا عب بوذب  نلوا ذب ت ذابت ذن ذتتخلالذس  ذ   ورالذ يتباعنرلوذب   ناا ذ ب قالن  ذ
مرياااًيبذ ااا ذ ضااا هذبآلخاااعن ذ توبااا ذناسااارلذبااا ذبآلفااالعذب ساااي ا ذب ااالهذابتااا ذن ذت ااا غوذموعنااا ذتلبيااا ذ

ذ(90)مرين الستبرلعذب ذ

ع يذذ بيالو ياذذ يينذنا ذض ا ياذن ذب قلن  ذب ي   ذب ول  ذاذذب  عن لن  نيذنلي ذب بني بذ
ذليما عبؤااالذخاالعجذوااي يذب ساا ذتايااب تاا ذذطب   ارااا بساالذب ب االيعذذ بيااالومباالذ اا ذل اا ذذ ب  يواا بجعلذ
 ياذذليمن وذذع  ط ياذبجنب  ذب ت ذتبلع ذ  ذب اضل ذب خلذ يياذت  يذالةذب قذب ذفا يي هذ ذذ اب   ن

ذلواابتالنذناا ل  ذ  ذبرلايمذب اضال ذب خالع  طذن ذذييقانوذذ  ييننوذاذذب  عن لن ل  ذاق هذب بني بذ
ذني  ا ذ اببلفي طذن ذ  ذنهذنل يمذ ع ذي  ا 

 ترتبي  يي هذبجخع ط ب   ارا  ب ب ليع    بري بلو  يا هب و  ذ    ب بقييم ب ي ه وعن   اذن 

ب اي ه ت اا   اعب  با  نايذتيوقرال ب تا  ب ضالعم بآلفالع ضاي ناسارل وبلاا   ا   وقرال ب ي    ساليم ب ين  يا
ساا عترل  ا  تتبفا  ب ي  ا  سااليم    ب اضال ذب خالع   ذ ل با  مراي  ا  باستبارلع تساتخيا ب تا  بجخع ذ
ب بقيايم ب نظاع   را  تيقاا تبال مبايمط ب نلباا  ب اي ه ي بترال االةذب اتاعم ب   اراا ط عال ب لي فع بترل  يا

  اع  قايذط1976سان ذ ب  اليع   غ تال  اق ال  اسابا  ابال  ب اي ا ب ت ييايو ب بري بالو  ياا  يو ا ه
هذب اي ذ   ا    بتلناا  با  والع  نايبل نيقاو  ا  ب خالع   ب اضال   قالن  ذ ب رباعن   ا ذب ناي م ب رناي بناي ب

تا يبم مراي باستبارلعذ ا  ننبالع با   ييرال ب بتو   ب  النلو بستخيبا   ا  باتوليبو ب ء ع ذ  ب بعتلو
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  اا   ياي هط ب  لنا  ب   اراا ذ ب اليع ب ب اليع  ياا ب ساا عم   اا ياؤيه ببال بانت اليه   الساتغاله

ذب ي هن  ي  ب ر  يا   نو ينتج ب له بجبع

  النالوذذ  ااذب نلت  ذ نرلطذملاضل  ذ ب تبعنرلول ذب خلع  ذم  ذبرلايمذب اضذبانعبعذبت اتبلذ
ذنعبضاا ن ذذنناال ااذ ياااذاذت راا ذباستباارلعذطب   ارااا ب ي  اا ذ ياااذب االيعالذذليماب بماالي ذب خل اا ذمساا

 اابذ ضاا ذنلن نا اال ذ لذيذ باااًلذذب ب قتراالذي  ذذب   ارااا ب ااي هذبجخااع ذن ذ باا ذب بري باالوذ اا ذب ب االيعذ
 ا ذوايذلبترالطذذب   اراا بجخاع ذ ب اليعالذذب اي هنعبضا ذ با ذب بري بالوذ ا ذذا  بيذ ي ذ ل اًلذذبويًذ
ب ب اااليعذذباااعب مل اااي هذبجخاااع طذبفاا ذذلساا ا ب سذبانت اااليه إلضاااعبعذبساااتخيباذاااالةذب بري باالوذذ ي ةاا

ذ(52)ب وقاق نذبترلانذم ن ذب ذبجعبض ن ذذب   ارا 

 النتائج:
ذبآلت :ذ نيذ ت  يوذب يعبس ذب اذ ييذب ذب نتلوجذنابرلط

ذب ي لااااا ذب ضاااالعمذ ب ريبباااا ذب تاااا ذتسااااتريفذباساااال مذ ب ت ااااعنل  -2 ن ذب تاااا ذتفيااااعذب مغضاااال ذ ب راااايب ذذ  
لذجوتااالاذذغياااعذببااع ضذ  ًقااالذ  باااًلذبذبرن ا اااترااايذضااععًذب راال اطذذ ب ءعباااا ذ اااي ذب ب تبراالوذن ذبااار ب

االةذب نا ضذبا ذبا ذنباخلوذب قالن  ذب اي   ذب رالاذابالع ذذ نهذبخوذنلن ن ب رلاطذب قلن  ذب ي   ذ
 ذذغيعذببع ضذتتعتبذ ياوذبسؤ  ا ذي  ا نابلع ذ باًلذذب ي لا ذب ضلعمذ ريفذباضعبعذملآلخعطذ ر 

 تؤتااايذتوبااا ذنباااخلوذذ2769ب باااليمذب سليسااا ذبااا ذبرلاااايمذب اضااال ذب خااالع  ذ سااان ذ ااال ذناااوذذ -1
ذبا اااللنذي  ذتويياايذ ن  ااا ذبجنباا  ذمباالذااياايب قاالن  ذب ااي   طذب بسااؤ  ا ذ اا ذننباا ترلذب اضاالوا ذ

 ااااالبذارناااا ذيخاااا هذبجضااااعبعذب نل باااا ذ اااا ذب  ااااعببجذب اضاااالوا ذبفاااا ذب ي لااااا ذب ضاااالعمذن ذب ت ساااا ذ
 ضب ذبجنب  ذب اضلوا ذب ت ذتس هذ نرلذب ي هذ لبذتس بذ  ذباضعبعذمل غيعنذ باستبرلعذ  ذمري

بخل ًاااالذارااايذتنرقااايذب بساااو  ا ذب ي  اااا ذبجي اااا ذ لبذتااال ذبااالذنتتاااوذب ي  ااا ذن ذباااخوذب قااالن  ذب اااي   ذذ -3
 ي ب ماالوذب تاا ذتاعضاارلذن ب اايذبجخاااللذب ي  ااا ذن ذ بماالي ذب ريب اا ذ بانساالنا ذ باا ذنبفياا ذب بخل ااالوذ

 نيذات  ذالبذب ءلبذ ب خيبضذ  ذ  عمذي لا ذت عذ  بسا  ذذ ب خيبضطب ذالبذب ن ضذبستربلهذب ءلبذ
 خعنضعبعذملآلبجنبلعذب  نل ا ذمغعلذبا

ب  لس ساااا ذ ااا ذ ناااوذب واااعبذ ب نوب ااالوذ  باااا ذ ااا عالذ بااا ذتااا ذذب قااالن  ذب اااي   ذي ياااوذن بااالهذ -4
 بجبتن طذ اذن ذب قلن  ذب ي   ذ اذيت علذ  اذب  لس سا ذ  ذ نوذب سيانذ

ذب  لس سا ذب ذب اضل ذب خلع  ذ -9   بسا  ذ اعببجذبجنبالعذب  انل ا ذب تا ذيتعتابذ ا ذ ناوذب ساياذ   
ترايذبخل اا ذ يقالن  ذب اي   ذ تعتابذبساؤ  ا ذذ ييرالط ييرلذنضاعبعذبلياا ذ برن اا ذمل اي هذب بت سا ذ

وتااذ ب  ذتلناوذتاتاذبا ذبن قا ذذب  لس ساا طي  ا ذت  بذب تر الذ  ذبجضاعبعذب نل با ذبا ذ را ذ
ذوعمذاذتخض ذ ساليمذنهذب ذب ي هن
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ب بلياا ذ قاطذي  ذبجضاعبعذب برن اا ذب نل با ذذ  ااذبجضاعبعذت عنوذ2791بتالنا ذب بسؤ  ا ذ سن ذذ -6
 "ن" عببجذب  عذب تياون ن ذب بملبعطذب  لس سا طذباستبرلعذب ذمريلاذب اضلوا ذ  ذ عببجذبج س

  بسا  ذبجنبالعذب  انل ا ذبا ذاتا ذنساعبعذب اي هذبجخاع ذذب ذمري ذبلذتس موذننب  ذباستبرلعذ  -9
  ابالذيتريا ذذبجخاع ط برع  ذب  النلوذس ب ذتلنوذبينا ذن ذ ستعن ذ ب ب بعيذ ب تال ي ذ ا ذب اي هذ

لذ باااالذتوااااوذنعبضاااايرلذابفاااا ذضااااعًعبذمل ًغاااالذمل ب اااال لذب سالسااااا ذ ب ق بااااا ذ بجبنااااا ذ يااااي هذم عبضااااير
ذي  بذب بسؤ  ا ذب ي  ا نذب بستبرعمذب ذن  ذب ي هذب قلوب ذملاستبرلع

 التوصيات:
 ت ال وذبالذبال رلذبا ذب ق ا عطذذ2791  ليمذب نظعذمبت ذ لاذ  ذبتالنا ذب بسؤ  ا ذب ي  اا ذ سان ذ -8

بست يبوذ  ذبجنب  ذب اضلوا طذ بعب لمذت ساا ذبارا اذب ضاععذ اباب ذتا ذننا بضذ ريفذبستارلبذب 
بجضااعبعذب بليااا ذ ب برن ااا ذب نل باا ذ اا ذبج ساالاذب اضاالوا ذمباالذ يراالذبجضااعبعذب نل باا ذ اا ذ ااعببجذ

 بج سلاذب اضلوا ن

هذتروناااوذب اااينذب ترااال  ذب اااي   ذ ااا ذبستءبااالفذ بساااتخيباذب اضااال ذب خااالع  ذمبااالذيخاااياذ باااا ذب اااي ذذ -7
  مل خ  وذب ي هذب نلبا ن

ذ  قلذ ب ينذاذضععذ اذضعبعنذبستءبلفذ بستخيباذب اضل ذب خلع   -20
 ض ذنيا يذي  اا ذ ا ذبسا   ذنباعذب  النالوذ ب بري بالوذب بتو اي ذ  بسا  ذننبالعذباستبارلعذ ا ذذ -22

 مريذ ل  ذ ابلذيخوذب ب بعيذب   ارا ذ يي هذب نلبا ذ ةي  ذتبييوذ  ب يو ذ با ذب ي هن

 نظلاذنلن ن ذاوعاذب  لس سا ذ  عذ عببجذبج سلاذب اضلوا ذ  ذ نوذب سيان ض ذذ -21

 الهوامش:

                                                           

ب قاالاعمطذ ب نرضا ذب رعةاا  يبعذي/ذبوبا يذو الوهذبوبا يطذب نظالاذب قالن ن ذب ااي   ذ الت الاوذملجنبالعذب  انل ا طذ(2)ذ
ذن373طذو1002ططذ.ب

تلبينتسات طذتع با ذب ا ااذبوبايذنوبايطذب اضال ذب خالع  ذ اي ذب سالسا ذ . ه -ڤاسيڤاسات  . ه -ڤيعباتتي  .ڤا ذ(1)
ذن24طذ23طذو1021طذ1 ب قلن  طذج

ب عب  عنلوطذب ريو  ني بع ي/ذاو ب ذب  وطذبا الاذ(3)  ن73طذو1021 يءتلبطذيبب طذ ب س عن  ب رلب   ب 
ذن237طذو 2002ب قلاعمط عةا ب ر ب نرض  يبعذي/ذنوبيذ  وهذ  يذب بنرانذ(4)
 ب قالن  ذ نوتالا ضا    ا   يواي ي ب رال ع  بملباع ب  اع  بياالو  ا  ب ي  اا  ي/ذ بالهذ  ايذب اتالإلذ فبال طذب بساؤ  ا ذ(9)

ذن108طذو1008 ب بن  ا ط  لبر  ب وق لط تيا  يتت عبةط ب ي   طذعسل  
 لبرا ذب قالاعمطذذ–طذعسال  ذيتتا عبةطذتياا ذب وقا لذبوبيذب  ااذي ن طذب نظعن ذب رلب ذ رياذب تيخ ذ  ذبؤ  ذب ي هذ(6)

ذن90طذو2789
ذن614طذو2773ي/ذ يرل ذعبت طذبجس ذب ريبا ذ نظعنلوذبا الاطذيبعذب نرض ذب رعةا طذذ(9)

ذن242ي/ذنوبيذ  وهذ  يذب بنراطذبع  ذسل  طذوذ-ذذذ
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ذن379-374نل ا طذبع  ذسل  طذوي/بوب يذو لوهذبوب يطذب نظلاذب قلن ن ذب ي   ذ الت لاوذملجنبلعذب  ذ(8)
ذن241-242ي/ذنوبيذ  وهذ  يذب بنراطذبع  ذسل  طذوذ(7)
ذن120ي/ذ بلهذ  يذب اتلإلذ فبل طذبع  ذسل  طذوذ(20)
ذن244ي/ذنوبيذ  وهذ  يذب بنراطذبع  ذسل  طذوذذ
ذن249ب بع  ذب سل  نوذ(22)
ذن122ي/ذ بلهذ  يذب اتلإلذ فبل طذبع  ذسل  طذوذ(21)
 تاا  بج اعباذب سابل ا ط ب قباع ل ا   ا  مبال ب خلع   ب اضل  بستءبلف    ب ي ه ننب   توتا ب ت  ي ب بمل برلايمذ(23)

ذن1967 نءت ةع 10    ب تنايل ويو  يخيو ط1967 ينليع 17  ييرل ب ت نا 
ذ(ط10ب رريذب ي   ذب خلوذمل وق لذب بينا ذ ب سالسا ذب بليمذ)ذ(24)
ذن219طذو2772 عذبجنبلعذب  نل ا طذيعبس ذنلن نا طذيبعذب نرض ذب رعةا طذطذب تياون  ذب بملبعذ ي/ذ  لاذونلت ذ(29)
ذن122ي/ذ بلهذ  يذب اتلإلذ فبل طذبع  ذسل  طذوذذ
ذن203طذو1001ب بسؤ  ا ذب ي  ا ذ  ذبجضعبعذب نل ب ذ  ذبج سلاذب اضلوا طذيبعذب نرض ذب رعةا ذي/ذ  لاذونلت طذذ(26)
ذن90ب خلع  طذبع  ذسل  طذو مل اضل  ب بتريق  ب بتويمذ بمليورل بجبا برلايبوذ(29)
ذن373ي/بوب يذو لوهذبوب يطذب نظلاذب قلن ن ذب ي   ذ الت لاوذملجنبلعذب  نل ا طذبع  ذسل  طذوذ(28)
ذن203ي/ذ  لاذونلت طذب بسؤ  ا ذب ي  ا ذ  ذبجضعبعذب نل ب ذ  ذبج سلاذب اضلوا طذبع  ذسل  طذوذ(27)
ذن29طذوذ2761سؤ  ا ذب ي  ا طذبرريذب يعبسلوذب رعةا طذب قلاعمذي/ذبوبيذول  ذغلناطذب بذ(10)
ذن379ي/بوب يذو لوهذبوب يطذب نظلاذب قلن ن ذب ي   ذ الت لاوذملجنبلعذب  نل ا طذبع  ذسل  طذوذ(12)
  وق لطب يتت عبةطذتيا  ب خلع  ذعسل     ياضل   ير ب  ب قلن ن  ب نظلا    ب ي    ي/ذ ي ذ ليلذ  يذب وبييطذنب ذ(11)ذ

ذن331طذو2797 ب قلاعمط  لبر 
 تياا  عسال  ذيتتا عبة ب اضال ط  تءن    اال ب اي ه سااليم بنترال   ا  ب ي  اا  ي/ذب يهذ  يذب   بيذساالب طذب بساؤ  ا ذ(13)ذ

ذن221طذو1000ب ونلون ط  لبر  ب وق لط
برا ذبجنمالعذ يريا اذب قلن ناا ذب ت سا ذ نوتلباوذ مال ذب نوب الوذب بسايو ذب ي  اا طذب يا ذ ل  ياعذب ايي ذ االإلذو يابطذ(14)

ذن93 ب سالسا طذب رييذبج هطذو
 ب قالاعمط يتتا عبةطذ لبرا  عسال   ب خالع  ط ب اضال   ببالء   ب سالساا  ب قلن ناا  ب   بنابذي/ذبنااذبوبا يذب ا ااطذ(19)

ذن397طذو1975
 ن229ي/ذب يهذ  يذب   بيذسالب طذبع  ذسل  طذوذ(16)
ذن336-331ل  طذوي/ذ ي ذ ليلذ  يذب وبييطذبع  ذسذ(19)
ذن339ب بع  ذب سل  طذوذ(18)
ذن409ب بع  ذب سل  طذوذ(17)
ذن360ي/ذبناذبوب يذب  ااطذبع  ذسل  طذوذ(30)
ذن231-232ي/ذب يهذ  يذب   بيذسالب طذبع  ذسل  طذوذ(32)
ذن237ي/ذب يهذ  يذب   بيذسالب طذبع  ذسل  طذوذ(31)
ذن909طذو2766 ب رعةا طذب قلاعمط ب نرض  يبع طط.ب ب اضل ط   ذ نلن ب ي    ب   هذ   عباااذ رب ذبولتوطذب قلن  ذي/ذذ(33)
ذن937طذو2791طذ2ط ب رعة ط ب اتع يبع ب اضل ط بستخيبا ي/ذبوبيذ  ي ذن  ذآتيوطذتنظااذ(34)
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ذن392طذو2773 ب نرض ذب رعةا ط يبع ب خلع  ط ب اضل  ب  مري ب   الستبرلع ب قلن ن  ببي إلذ ع لن ذخ لبطذب نظلاي/ذذ(39)
ذن227-228ب يهذ  يذب   بيذسالب طذبع  ذسل  طذوذي/ذ(36)
 ب وقا لط يتتا عبةطذتياا  عسال   ب خالع  ط ب اضال  با  مراي با   الستبارلع ب قالن ن  ب مرايذي/ذوباليةذ اوذ  ايذعةاوطذ(39)

ذن21طذو1007 بب ط  ي   لبر 
طذ2786/ذ21/ذذ3 اا ذذب  االيعذ69/ذ42نااعبعذب  برااا ذب رلباا ذ ألباااذب بتواايمذب خاالوذمبماالي ذباستباارلعذ اا ذمراايذذ(38)

ذب ب ينذبج هذب اقعم)ن(
نرباال ذ  االذهذب ريتاا طذبستباارلعذبجعلذباا ذب اضاال ذب خاالع  طذعساال  ذبل سااتيعطذتيااا ذب قاالن  ذ ب سالساا طذ لبراا ذذ(37)

ذن20طذو2786مغيبيطذ
ذن209ي/ذ  لاذونلت طذب بسؤ  ا ذب ي  ا ذ  ذبجضعبعذب نل ب ذ  ذبج سلاذب اضلوا طذبع  ذسل  طذوذ(40)

ذVlasic.L.A.,the Evolution of the International Code of conduct to Govern Remoteذ)41)
Sensing by satellite: progress report, 3 Annals of air and space law, 1978.p.561. 

ذنذ6ي/ذببي إلذ ع لن ذخ لبطذبع  ذسل  طذوذ(41)
ذنذ996طذو2779ب رلاطذيبعذب نرض ذب رعةا طي/ذ الإلذب يي ذ لبعطذبقيب ذ  ذيعبس ذب قلن  ذذ(43)

ذن926 وذ  يذعةوطذبع  ذسل  طذوذمي/ذوبليذ-ذذذذذ
ذن30طذو2789 طط-ب  يءتلبط ب رلب  ب ب عن  ب ريو  ب اضل ط ي/ذوبيهذننيي طذبت لاوذ(44)
ذن41ي/ذببي إلذ ع لن ذخ لبطذبع  ذسل  طذوذ(49)
ذن409ب بع  ذب سل  طذالبشذب  او ذذ(46)
ذن36سل  طذوب بع  ذب (ذ49)
ذن209ي/ذ  لاذونلت طذب بسؤ  ا ذب ي  ا ذ  ذبجضعبعذب نل ب ذ  ذبج سلاذب اضلوا طذبع  ذسل  طذوذ(48)
ذن299ي/ذوبليمذ وذ  يذعةوطذبع  ذسل  طذوذ(47)
ذن404ي/ذببي إلذ ع لن ذخ لبطذبع  ذسل  طذوذ(90)
ذن494طذو1020وبوعطذ يياذ  ذوب يمطذباستخيباذب سيب ذ ياضل ذب خلع  طذيبعذا بوطذب  ذ(92)

المصادر
ذ2766 ب رعةا طذب قلاعمط ب نرض  يبع طط.ب ب اضل ط  نلن  ذ ب ي    ب   هذ /ذ  عباااذ رب ذبولتوطذب قلن  ذي (2
ذذ2002 ب قلاعمط ب رعةا  ب نرض  يبعذي/ذنوبيذ  وهذ  يذب بنران (1
ب ي   طذ ب قلن  ذ نوتلا ض       يوي ي ب رل ع  بملبع ب  ع  بيالو    ب ي  ا  ي/ذ بلهذ  يذب اتلإلذ فبل طذب بسؤ  ا  (3

ذن1008 ب بن  ا ط  لبر  ب وق لط تيا  يتت عبةط عسل  
ذن2773ي/ذ يرل ذعبت طذبجس ذب ريبا ذ نظعنلوذبا الاطذيبعذب نرض ذب رعةا طذ (4
 لبرا  طب وقا لذ يتتا عبةطذتياا  عسال   ب خالع  ط ب اضال  با  مري ب   الستبرلع ب قلن ن  ي/ذوبليةذ وذ  يذعةوطذب مري (9

ذن1007 بب ط  ي 
ذ2789 طط-ب  يءتلبط ب رلب  ب ب عن  ب ريو  ب اضل ط ي/ذوبيهذننيي طذبت لاو (6
ذ2779ي/ذ الإلذب يي ذ لبعطذبقيب ذ  ذيعبس ذب قلن  ذب رلاطذيبعذب نرض ذب رعةا ط (9
ذ1001ةا ذي/ذ  لاذونلت طذب بسؤ  ا ذب ي  ا ذ  ذبجضعبعذب نل ب ذ  ذبج سلاذب اضلوا طذيبعذب نرض ذب رعذ (8
ذ2772ي/ذ  لاذونلت طذب تياون  ذب بملبعذ  عذبجنبلعذب  نل ا طذيعبس ذنلن نا طذيبعذب نرض ذب رعةا طذ (7
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ب وقا لط يتتا عبةطذتياا  ب خالع  ذعسال     ياضال   يرا ب  ب قالن ن  ب نظالا  ا  ب ي  ا  ي/ذ ي ذ ليلذ  يذب وبييطذنب  (20
ذ2797 ب قلاعمط  لبر 

تلبينتسات طذتع با ذب ا ااذبوبايذنوبايطذب اضال ذب خالع  ذ اي ذب سالسا ذ . ه- ڤاسيڤاسات  . ه- ڤيعباتتي  .ڤا  (22
ن1021طذ1 ب قلن  طذج

 ياعذب ايي ذ ااالإلذو يابطذب ت ساا ذ نوتلباوذ ماال ذب نوب الوذب بساايو ذب ي  اا طذب ياا ذ لبرا ذبجنماالعذ يريا اذب قلن نااا ذ (21
ذ ب سالسا طذب رييذبج هن

 لبرا  ب وقا لط تياا  عسال  ذيتتا عبة ب اضال ط  تءن    اال ب اي ه سااليم بنترال   ا   ب ي  اا ب ايهذ  ايذب  ا بيذساالب طذب بساؤ  ا ي/ذ (23
ذ1000ب ونلون ط

ذ2761ي/ذبوبيذول  ذغلناطذب بسؤ  ا ذب ي  ا طذبرريذب يعبسلوذب رعةا طذب قلاعمذ (24
 ذ لبراااذ–بوبااايذب ااا ااذيااا ن طذب نظعنااا ذب رلبااا ذ راااياذب تااايخ ذ ااا ذباااؤ  ذب اااي هطذعسااال  ذيتتااا عبةطذتياااا ذب وقااا لذ (29

ذ2789ب قلاعمط
ذ2791طذ2ط ب رعة ط ب اتع يبع ب اضل ط بستخيبا ي/ذبوبيذ  ي ذن  ذآتيوطذتنظاا (26
ب قاالاعمطذ ب نرضا ذب رعةااا  ي/ذبوبا يذو الوهذبوباا يطذب نظالاذب قاالن ن ذب اي   ذ الت الاوذملجنباالعذب  انل ا طذيبع (29

ذن1002ططذ.ب
ذ2773 ب نرض ذب رعةا ط يبع ب خلع  ط ب اضل   ب مري ب   الستبرلع ب قلن ن  ي/ذببي إلذ ع لن ذخ لبطذب نظلا (28
ب قالاعمط يتتا عبةطذ لبرا  ب خالع  طذعسال   ب اضال   ببالء   ب سالساا  ب قلن ناا  ي/ذبنااذبوبا يذب ا ااطذب   بناب (27

ذ1975
نرباال ذ  االذهذب ريتاا طذبستباارلعذبجعلذباا ذب اضاال ذب خاالع  طذعساال  ذبل سااتيعطذتيااا ذب قاالن  ذ ب سالساا طذ لبراا ذ (10

ذ2786مغيبيطذ
ب عب  عنلوطذب ريو  ني بع ي/ذاو ب ذب  وطذبا الا (12 ذط1021 يءتلبطذيبب طذ ب س عن  ب رلب   ب 

االتفاقيات والمعاهدات الدولية
2791س تب عذذ2يخيوذويوذب تنايلذ  ذ-بتالنا ذب بسؤ  ا ذب ي  ا ذ  ذبجضعبعذب ت ذتويفرلذبج سلاذب اضلوا  -2
ب  براا ذب رلبا ذ ألبااذبترييمذبج عبفذب تبايترلذ برلايمب سالسا طذ ا ذب رريذب ي   ذب خلوذمل وق لذب بينا ذ ذ -1

2796بلع ذذ13 يخيوذويوذب ناللذب ذذ2766ياسب عذذ26  ذ ب بتويم
  ذباعسلهذب تياوهذب اي   ذب بملباعطذب تبايترلذذب بملي ذب بنظب ذاستخيباذب ي هذ يت بم ذبجعضا ذبا  نل ا ذ -3

ن2781ياسب عذذ20ب بؤعخذذ39/71ب  برا ذب رلب ذ ألباذب بتويمذ  ذنعبعالذ
/ذ21/ذذ3ب  اااليعذ ااا ذذ69/ذ42ناااعبعذب  براااا ذب رلبااا ذ ألبااااذب بتوااايمذب خااالوذمبمااالي ذباستبااارلعذ ااا ذمرااايذ -4

ذن)ن(ذطذب ب ينذبج هذب اقعم2786
اذننب  ذب ي هذ  ذبستءبلفذب اضل ذب خلع  ذمبلذ  ذل  ذب قبعذ بج اعباذب سابل ا طذبرلايمذب بملي ذب ت ذتوت -9

ذن2769نءت ةعذذ20طذ يخيوذويوذب تنايلذ  ذ2799ينليعذذ29تاذب ت نا ذ ييرلذ
6- Vlasic. L. A, the Evolution of the International Code of conduct to Govern Remoteذ

Sensing by satellite: progress report, 3 Annals of air and space law, 1978.p.561 

ذ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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أ.د. محمد الحدأ - الصباحيعارف د. أ. ..                                                  .الخصائص المكانية للفضاء المعماري 
التخطيط االستراتيجي تطبيق جـدرجة فيهافي نظر العاملين وجهة العفيريـــامعــة إب من محمد أحمد نبيل د. ـــ

  الخصائص المكانية للفضاء المعماري في مساجد مدينتي إب وجبلة
أ. د/ عارف عبدهللا الصباحي 

أستاذ الھندسة المعماریة - كلیة الھندسة جامعة إب

أ. د/ محمد أحمد الحدأ
أستاذ الھندسة المعماریة - كلیة الھندسة جامعة إب

:الملخص
املنية " ليةت امةةوة جامماتج ة  " اممغةقة تميزت عمارة مساجد مدينة  ب  ججلةة  راراتات ةا اممرمار ة  

جخةاوةة ا  شة ام امختةاة  مةن امةدعاوا جامقرةا  جامرقةجد. ج ةان أ ررناةر مرمار ة "امة ن". جامملني  
. جمج دة ججهر مراني ا هلل  امس ين  جاالطمونان جامخشجعاممرمار   اأثر امرامغ في امشرجر راماضاوي  
تميزها امم اني جامتش يةي ضمن امنسيج ج  ،ديني  جاجتماعي  جتاردها اممرماري   ا لجةا ا مراكزجمضمجن

اممرمةاري  مةاضةا امذي ي دف بمة  دراسة  امخةةاول امم انية   تأتي أهمي  هذا امر ث ،امرمراني اممدني
. جمت قيةةةل ام ةةةدف تاسةةةت   امدراسةةة  رمقدمةةة  نكر ةةة  مما ةةةجا امم ةةةان جاماضةةةا مراكةةةز ةةةا فةةةي تةةةة  امجت ةية

جةةةجال   ،ب  ججلةةة  مةةدينتي فةةي أهةةا مسةةاجد  ةةااممرمةةاري. ثةةا دراسةة  خةةةاول اماضةةا  اممرمةةاري جت ةية
جتميةز ن، مةدينتيامامتي أكدت عة  جمال عمةارة اماضةا  امةداخةي ممسةاجد  بم  ررض امنتاوج جامتجةيات

امتةي جاأسةق   : امةدعاوا جامرقةجد جامقرةا اممختةاة  جعناةرها ،امداخةي  ذات اماضا ات اممترددة فراتات ا
ا جمتميةةز ا مةرمةةارة امم ةيةة امجمةةامي جمرةةت لةةين اءنشةةا  جامتشةة ي    امار ةةد مةةن نجعةةن. ج انةةت مثةةاال  جاضةة  

 امتي ناتقدها اميجا في  ثير من مساجدنا ام ديث  جاممراةرة. 

.جلة ، ب ، اممسجد، اماضا  )اماراغ( اممرماري ، امم ان ،امرمارة ،امخةاول :حيةالكلمات المفتا

mailto:arefsabahi@yahoo.com
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 أ.د. محمد الحدأ - الصباحيعارف د. أ. ..                                                  .الخصائص المكانية للفضاء المعماري 
 ـــ  د. نبيل أحمد محمد العفيري ـــامعــة إب من وجهة نظر العاملين فيهافي جـ درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي

Abstract:  
The architecture of Ibb and Jiblah mosque is distinguished by its closed 

architectural "Albaniah" prayer hose, and its ' Alsahn" "courtyard of the 

mosque" open architectural space. The mosque are built of various 

architectural elements as props, domes, and arches. Their architectural spatial 

properties and shapes are the reasons behind their extensive impact an the 

feeling of calmness, peacefulness and submissiveness to Allah. The privacy of 

the essence, and content of their buildings as religious and social centers, their 

architectural privacy and their locational and configurational distinction within 

urban civilized fabric are the reasons behind this research. This research aims 

to study and analyze the locational properties of architectural space in them. 

To achieve this aim, this research begins with a theoretical introduction an the 

concepts of architectural space and place. Then it studies and analysis the 

properties of the architectural space in the most important mosques in Ibb and 

Jiblah. It ends with giving some of the findings and recommendations which 

confirm the beauty of the building of the interior space of the mosques in Ibb 

and Jiblah and the distinction of their interior space which have various spaces 

and different elements as props, arches, domes and callings which combine the 

structure and beautiful unique construction and become a distinguished 

example of local architecture which we miss in many of our modern and 

contemporary mosques today.            
 

Keywords: Characters, architecture, space, interior architecture, the mosque, Ibb, 

Jiblah 
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 ـــ  د. نبيل أحمد محمد العفيري ـــامعــة إب من وجهة نظر العاملين فيهافي جـ درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي

 المقدمة:   
يدت اممساجد جامججامع في مدينتي ب  ججلة  ررد دخجل قراو  اميمن في اءسوا. ج ان اممسجد  شا
امجةةامع أجل مةةا يخطةةل فةةي اممدينةة  جي ةةدد فةةي امغامةة  جسةةل اممدينةة  ممةةا مةةن مةةن أهميةة  دينيةة  جاجتماعيةة  

جاممسجد هج امم ةان امةذي  جثقافي . جتلن   جمن امقةجر جاممساكن جاأسجاق جامخانات جاممرافل اأخرى.
 يسجد اءنسان فين هلل ترام .

ا. جيرةةةد اممسةةةجد امجةةةامع ممةةةا ي مةةةةن مةةةن رمةةةجز  جاممسةةةةا أينمةةةا يةةةةةي ج ترلةةةد ي ةةةجن م انةةةن مسةةةجد 
جمراني مثاال  مةرمارة اءسومي ، جتنر س رمجزه جمرانين مةن خةول أهةا عناةةره اماراتية   ليةت امةةوة 

اط راأرجقةةة  اممرقةةةجدة، ج تميةةةز اممسةةةجد لتججي ةةةن اماضةةةاوي ن ةةةج امقلةةةة  "املنيةةة " جامةةةة ن امماتةةةج  امم ةةة
"امكرر " في م  . جهذا يمن ن خاةي  مقدس  بم  جان  تجج ن، بم  اأعة  من خول اممآذن جامقرا ، 
جبةةذم  يرةةد اممسةةجد مةةن اممرةةاني امجكيايةة  ذات امدالميةة  امرمز ةة  امتةةي تة ةةد ام جيةة  اممسةةتقة  مةمجتمرةةات 

دارة أمةجر اممسةةمين.  ءسومي . جيرد اممسجدجاممدن ا فضةا  جيرةد مر ز ا مةترةةيا جمقةر ا مة  ةا جامقضةا  جاة
جتتشةةارن جامةةة ن امجسةةطي مةةن أهةةا اممومةةة اممرمار ةة  امتةةي تجسةةد امروقةة  لةةين امةةدين جامرمةةارة.  امقلةةة 

تختةةة  فةةي مةةن  يةةث اممضةةمجن جامجةةجهر ج  - مةةا فةةي مةةدينتي ب  ججلةةة -اممسةةاجد فةةي اممةةدن اميمنيةة  
 أ جام ا جأش ام ا جعناةرها اممرمار  .

 المشكلة البحثية:
تنتشر في مدينتي ب  ججلة  امقديمتين  ثير من اممساجد جامججامع ذات خةاول فراتي  جم انية  
تج ي رامجمال اممرماري من خول أش ام ا جعناةرها اممرمار    اضا  امقلة  "املني " جامة ن امماتج  

امتةي أك ةرت امرمةارة اءسةومي   ،  اممرقجدة جاممز نة  رامقرةا  جامرقةجد جامةدعاوا جامزخةارفامم اط راأرجق
ال يتجزأ من اممجرجث اممرماري اءسومي  ارما في ا من خةاول ججماميات لناوي  فر دة. جةارت جز   

رمار ةة  اميمنةةي. بال أن امةةرفض مكةة  مةةا هةةج قةةديا جاالنل ةةار ر ةة  مةةا هةةج جديةةد جاءهمةةال مةخةةةاول امم
امم انيةة  فةةي اممسةةاجد جتراجةةع امةةجعي اممرمةةاري رأهميت ةةا، أدمى امةة  ك ةةجر أنمةةاط جأشةة ال مرمار ةة  فةةي 
اممناطل ام ضر   امجديدة ال تر س امتطجر اممنطقي مألش ال امتقةيدية  فةي اممسةاجد امتار خية  جال تاةلةي 

أهمية  فةي لةد مةن بعةادة امنكةر  ال جمةن ثةاأسس جمرايير امتخطيل جامتةميا مججهر امرمةارة اءسةومي . 
امخةاول اماراتي  امداخةي  مةمساجد جسل  تطج رها رما يجاك  ا تياجات امرةر جمراعاة هجي  امرمارة 

 اءسومي  في اممدن اميمني . 
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 أهمية البحث:
تر ةةز  ،ججةةجد عةةدة  تارةةات جدراسةةات تار خيةة  جمرمار ةة  جتخطيطيةة   ضةةر   ممةةدينتي ب  ججلةةة جب

ناةةةةر اممدينةةة  امقديمةةة  جامجةةةة  امخةةةارجي مةجةةةامع امكليةةةر جعوقتةةةن لرقيةةة  أجةةةزا  اممدينةةة  عةةةة  ت ةيةةة  ع
 اأ يا  امس ني  جامسجق. جنتيج   مقة  امدراسات اممرمار   امنكر   امت ةيةي  مةاراغ امداخةي جعناةره في 

 تأتي أهمي  هذا امر ث. ،مساجد مدينتي ب  ججلة 

 هدف البحث:
جت ةيةةة  اماةةةراغ امةةةداخةي مةمسةةةاجد امقديمةةة  فةةةي مةةةدينتي ب  ججلةةةة  امتةةةي ي ةةةدف امر ةةةث بمةةة  دراسةةة  

تميزت لخةاول مرمار   م اني  فر دة. جامذي من شأنن ب يا  امجعي اممرماري جامثقافي مةدى اممرنيةين 
 رأهمي  هذه امرناةر جامخةاول اممرمار  .

 عينة الدراسة:
جامجةامع امكليةر جمسةجد يرقةج  فةي مدينة   تا اختيار امجامع امكلير جمسجد اأسدي  في مدين  ب 

جلة  مما ت تج  ا من فراتات جتكج نات جأش ال ذات خةاول جمامي  مرمار ة  مميةزة تسةتدعي امدراسة  
 جامت ةي .

 منهجية الدراسة: 
استخدا اممن ج امجةاي امت ةيةي جامنزجل امميداني جدراس  جت ةي  امنماذج جمت قيل هدف امدراس  

ينةةات اممختةةارة( مسةةترين ا راممسةةاقل جامقطاعةةات اممرمار ةة  جامةةةجر اماجتجترافيةة . جتةةا لنةةا  اممرمار ةة  )امر
 امدراس  عة  امن ج اآلتي:

 . ما جا امم ان جمرانين.1
 . ما جا اماضا  اممرماري.2
 .  اجت ةية . دراس  امخةاول امم اني  في اممساجد اممختارة3
 . االستنتاجات جامتجةيات.4
 ن ومعانيه.المكامفهوم  .1

رامرتا من تناجل  ثيةر مةن اماوسةا   ، بش امي  قاوميمث  زال تير ما جا ج  بن مةطةة امم ان ما
جامرةمةةةا  جنقةةةاد امرةةةةر ام ةةةديث فةةةي  تارةةةات ا مةةةن. ج انةةةت مركةةةا امتاسةةةيرات م ةةةذا اممةةةةطةة تقةةةع لةةةين 

ي م ان يمتة  قجة ذاتي  تةثر ل  ف ،أن اأشيا  ال تكجن في فراغ أرسطجيرى  بذ ؛امايز اوي  جامميتافيز قي 
ن امم ةةان مججةجد لةةدمي  أفةي  تةا  امسةةماع امطليرةي  أرسةةطجأ ةةداث. جاعتلةر اعةي ةا جتغيةر فةةي مجةرى 

امم ةةان يختةة  عةةن أي ف جمةةن ثةا ،خةرآجسةةا  ن يةةث يججةد جسةةا فةيم ن أن ينتقةة  عنةن جيشةةغ  م ةة نأنة
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عةن طر ةل ام ر ة  امتةي  (1) ةن بدراكةنجيم ،نشةغةن جنت يةز فيةن ما دمنةا"امم ان مجججد ، شي  يت يز فين
جمةةن   (2).جهةةج ماةةارق مألجسةةاا اممتم نةة  فيةةن جسةةالل عةي ةةا" ،خةةرآامنقةةة  مةةن م ةةان بمةة    ألرزهةةا  ر ةة
 :امم ان عند أرسطج، اآلتيخةاول 

ا من امشي .  -2              امم ان هج ام اجي اأجل.  -1 جامم ان ميس جز  
 .جفين اأعة  جاأسا   -4            مةشي  امم جي.  جهج مساج    -3

امطجل جامررض جامرمل. جمكن عةما  امر اضيات جامايز ا  في  :ثوث  أرراد (بقةيدس)جمةم ان عند 
أثلتةةجا بم ةةان ججةةجد م ةةان تيةةر بقةيدسةةي.  -جمةةن ليةةن ا جةةاجس جر مةةن جمجبتشاسةة ي -امرةةةر ام ةةديث 

خةر يم ةن تةةجر أررةاد آ  خاةة  مةن امم ةان. رمرنة  أررةاد امثوثة   امةا اجاعتلرجا امم ةان اأقةيدسةي ذ
 (3)عديدة مةم ان.

فامم ان ما  ،بنما لنسلتن مألشيا  ،أن "امم ان تير مجججد لذاتن فيرى ( 1111-1161أما ميلنتز )
ا مججهر. جهذا يدل  ،جميس ججهر ا ،ال جججد مةم ان اممطةل نهج بال ترتي  اأشيا ". ج ة د رأن جال عرض 

ةا. بذ ا امم ةان هةج  Orderان عوق  م ا جججدهةا. جهةج نكةاا جترتية  عة  أن امم  امكةجاهر اممججةجدة مر 
(  ةةجل 1616-1641جمقجمةة  ميلنتةةز تطةةالل تةةةجر نيقةةجال امقجسةةاجي )  (4)فةةي ذاتةةن شةةي  ذهنةةي مثةةامي.

 فقد اعتلر امقجساجي امم ان من بنتاج امرق . ،طلير  امم ان

 جهةةج جعةةا  فةةارغ ،أن امم ةةان مججةةجد لذاتةةن رأى ةةس عةةة  امر( 1111-1161مكةةن اسةة ل نيةةجتن )
هذا امجعا  من ةاات جخةاول ال تتأثر لنجعي  اأشيا  اممجججدة فين. جامم ان مستق   ،اأشيا ي جي 

(5)ما تشغةن. جهج ثوثي اأرراد جمطةل جضرجري. ابذ يججد لذاتن سجا  شغةتن أشيا  أ ؛عن اممتم نات

مةم ان: ر  مران  أما جينيز فيرى أن هنا  أرب

جال ججةةجد مةةن بال فةةي عقةة  اءنسةةان امةةذي يخةقةةن  ،"امم ةةان امتةةةجري: جهةةج م ةةان ام ندسةة  اممجةةردة -1
جقةةد عةةد بقةيةةدي أج تيةةر بقةيةةدي. جهةةج ينرةةدا مةةن امججةةجد عنةةدما يتجقةة  ملتكةةره عةةن  ،رةةامتا ير فيةةن
 امتا ير رن.

ت ج نرةدا مةن امججةجد رمجةرد أن تكة  ءدراكي ام سي: جهج جاع يمارس أج يسةج  أ ساسةااامم ان  -1
 جاسن.

امم ان امايز اوي: جهج م ان امايز ا  جاماة . -3
ة -6 منكامةةن  اامم ةان اممطةةل: هةج ذمة  امنةجع مةن امم ةان امايز ةةاوي امةذي أدخةةن نيةجتن ميجرة  منةن أساس 

(6) جتير قال  مة ر  ."ا متماثو  اممي اني ي. جهج مطةل يك  داوم  

امم ان في  تارن )نقد امرق  امم ض( في عدد من امسمات: ( نتبيمانج   )جفسر 
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 ،مغةرجز فةي طليرة  امةذهن a prioriأي شة   قلةةي  ؛من أش ال ام ساسي  امم ان ش   مترال   -1
 (7).اجميس تجر لي   ،pure intuitionجهج  دس قلةي م ض 

 ا لين ا.جال هذه اأشيا  في عوقت ا فيم ،امم ان ال يمث  خاةي  أشيا  في ذات ا -1
أي سةجى شةرط ممةكة  ام ةس امةذاتي امةذي رةن  ؛امم ان ميس سجى ةجرة جميع ام جاس امخارجي  -3

 ا منا.ي جن ام دس امخارجي مم ن  
هةةي امشةةرط امضةةرجري مجميةةع امروقةةات امتةةي  -امةةةجرة امثالتةة  مقةةدرة امتةقةةي )مةةدينا(ر -ام ةةسبن  -6

 ل ا ن دس اممجضجعات لجةا ا خارجي .
 (8)يقةد لذم  امكوا عن عدة أجزا  مم ان جا د أ د ج يد. ، جام ديث عن عدة أم ن -5

ةا  (جاستجن راشور)ججضة  في "جماميةات امم ةان" أن امم ةان امةذي نرةي  فيةن مةيس م ان ةا متجانس 
نما هج م ان ي تجي عة  ررةض امةةاات  ،جخامي ا ةا  ،فقةد ي ةجن ضةجوي ا أثيةر ا شةااف ا ،أساسةي اجاة أج مكةم 

ةة ةةا مغةق  ا مثةة  امةةةخرة جامكر سةةتال جقةةد ،امج ش  أج هةةج  ،ي ةةجن جار  ةةا مثةة  اممةةا  اممتةةدفل أج ثالت ةةا متجمةةد 
جن ةةةن فيةةةن بنمةةةا ن يةةةا داخةةة  مجمجعةةة  مةةةن عوقةةةات ترسةةةا  ةةةدجد مجاقةةةع يترةةةذر  ،م ةةةان متغيةةةر امخةةةجال

 (9)اختزام ا.

ن فاةةراغ اءنةةا  هةةج امةةذي يم نةةن مةة ،أن ناةةع امجعةةا  فةةي فراتةةن (ال جتسةةج)ج ةةرى امايةسةةجف امةةةيني 
السةةةتخداا اممراشةةةر. اا تةةةجا  شةةةي  مةةةا فيةةةن. بال أن اءنةةةا  قةةةد يمتةةةة  جكةةةاو  أخةةةرى بمةةة  جانةةة  جكياةةة  

فقةةد ي ةةجن هنةةا  بنةةا  مةةن عةةةر  ؛تةةةثر فةةي ماهيتةةن جفةةي أدا  جكياتةةن اجمجن ةة فاءنةةا  يمتةةة  مةةادة جشةة و  
بن اماةةراغ  ،ينمرةةين قةةديا ذج قيمةة  فنيةةن جماميةة .  ج تةة  ال جتسةةج:  "ن ةةن نةةةنع بنةةا  مةةن  تةةةن مةةن امطةة

مكةةن اممسةةا ات  ،فاوةةدة. ن ةةن نةةةنع األةةجا  جامنجافةةذ مةغرفةة  اءنةةا  هةةج امةةذي يجرةةةن ذاامةةذي فةةي داخةة  
فةة ن تيةر امم سجسةات هةةي  ،اماارتة  هةي امتةي ترطةةي ام يةاة مةغرفة . جه ةةذا جبينمةا مةم سجسةات مزاياهةا

مةذم  فةاماراغ مةيس شةرط ا  ؛ا دجن فةراغا أج جججد  "من اممست ي  أن نتخي  هدف  ( 14).امتي تجرة ا ذي فاودة"
 ….مكنن خاةي  ججهر   مجعينا ،اللد منن مساور امجججد

ال م دجديةةة  اماةةةراغ جال م دجديةةة  امةةةجعي ج  ؛بن جعينةةةا هةةةج امةةةذي ي ةةةدد نةةةجع اماةةةراغ امةةةذي نرةةةي  فيةةةن
نةةةا"  أج امتةةةي نةةةدر  في ةةةا اماةةةراغ هةةةي خةةةةاول مجعي ،جامطر قةةة  امتةةةي نترامةةة  في ةةةا مةةةع اماةةةراغ متطارقتةةةان

جرمةا أنةن فةارغ فل م انةن أن  ،جطليرتةن أنةن فةارغ… " بن امرنةر امجةجهري م ةذا امكةجن هةج اماةراغ ججفيندا
 (11)"…اماراغ هةج امشةرط اممسةلل مكة  مةا هةج مججةجد جمةن هةج مججةجد… يتضمن جأن ي تجي    شي 

راأم نةة  جعلةةر فاءنسةةان عوقتةةن تكمةةن  ؛ج ةةرى هيةةدجر أنةةن ال يم ةةن فةةة  اءنسةةان عةةن ليوتةةن ججفينةةدا
ن امسةة ن هةةج ام قيقةة  امججهر ةة  مةججةةجد. جامم ةةان عنةةد بذ ب ؛بن ةةا تكمةةن فةةي امسةة ن ،اأم نةة  راماضةةا ات

لة  هةج  ةية  ناتجة  عةن أشةيا  جاقرية  تمتةة  جةجهر ا  ،هج شي  أكثر من مجقع تجر دي (شجمز -نجبيرج)
ا جمجن ا.    هذه ام ا ت دد ةا  امم  سماتمادي ا جش و  جمةمس   (12).انمر 
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 الفضاء المعماري . مفهوم 2

أن امتا يةةر فةةي اماضةةا  رامطر قةة  ام سةةي  اممةمجسةة  مةةن ام يةةاة  (ججمدشةةتاين)ذ ةةر اممةةةرم تجمةةاس 
ةةة عنةةةدما  ةةةاجل فنةةةانج ذمةةة  امرةةةةر  ؛ا فةةةي اماةةةن امتشةةة يةياميجميةةة  لةةةدأ فةةةي امقةةةرن امرارةةةع عشةةةر جخةجة 

مثةة  تقةةير امخطةجط فةي مةةةخرة  ،طليرةيءم انيةات الكتشةاف ام ةةس رامم ةان جاماضةا  امااسةتخداا  ة  
جمكن ا تير دقيق . ج انت م اجم  جيجتج جيةدة فةي بك ةار  ،امتي  انت تج ي لجججد أرراد ثوثي  امةج  

مةن ت ةت رةا     يةث تطة  امةرأة شةار ؛مثة  مج ة  مةيود امسةيدة مةر ا ،اماضا  مةن خةول ررةض مج اتةن
 .أخرى  امرأةمن اأقمط  من    زم  ةغير ماو  تتةق

أعمةام ا جاممتةقةي مقد أدى ترام  فناني عةر امن ض  مع اماضا  ر رفي  بمة  مسةاعدة اممشةاهد 
مةع  ،ش ةت مج ةات امانةانين امر امة  مةمنةاكر امطليرية  امم ةية  بذ ؛في امتججال في اأرض  لدي  مةسار

امجسةيل جامقةجطي  مةراما. جررد ما  ان امان فةي امرةةر  امخراول اممةجرة مرةر امن ض  مج ن رانجرامي
 ،نتق  في عةر امن ض  بم  امرةي  امثوثية  اأررةادا ،يرتمد عة  امرةي  اممسط   مألشيا  جاأشخال

 رطر قة  م تمةة  جمضةلجط . ،جأةةرة راءم ةان استنسةام أي شةي  أج أي شةخل أج أي فضةا  مةادي
(13) 

ا 1635اممنكةجر مةمةةجر ن رةةيات  قةجانين  (ميةجن راتيسةتا أملرتةي)جقد قةاا اممرمةاري اماةجرنسةي 
سةقاط امخةراول امتةي ججةدها فةي  تةا  رطةيمةجس "امجغرافيةا". جقةد طلةل  من خول تطج ره م رفة  امرسةا جاة
أملرتي ما جمن امر اضي عة  نجع امتقةير مةخطجط اممتضمن في اءدرا  امرةري امرسيل اممتمثة  فةي 

عةةن طر ةةل  - همةةذين أتةةجا مةةن ررةةدعةةةره جاأجيةةال ا جفنةةانج جضةةج  ذمةة  تم ةةن مةةةجر  فةةيامتةةةج ر. ج 
أةةرة امتر يةز عةة  أهمية   مةن ثةامن االمتقاط امدقيل مةاراغ جامرمةل. ج  -امممارسات جامتجار  اممتكررة 

بنمةةةا  ةةةذم  فةةةي فةةةن امن ةةةت جامرمةةةارة.  ،مةةةيس فقةةةل فةةةي اماةةةن امتشةةة يةي ي اأساسةةة و ااماضةةةا  اممرمةةةاري شةةةي
  (14)ين امداخةي جامخارجي. تأثرها راماضاجأةر ت ررد ذم  تادرس اممراني جامكت  املناوي  ج 

جامن ةت تنكةيا  ،ي ةدده اماضةا  امم ةيل ام اني   ا( امن ت فن  ا 1831-1770جاعتلر ججرج هيج  )
 -ملنةاويامثة  اماةن  -بال أن امكثيةر مةن رجاد اماةن ام ةديث  (15)منسل مةكت  اممجججدة في فضا   قيقي.

مثةة  أعمةةال فوديميةةر تةةاتةين. ج ةةاجل  ،امرمةة  امن تةةي ذاتةةنا ال يتجةةزأ مةةن قيمةة  جرةةةجا مةةن اماضةةا  جةةز   
فةي أعمةام ا مةزج اأشةة ال امن تية  جاماضةا ات فةي لنية  مرقةةدة أج ةت لنسةل جمةامي مميةز. أمةةا  جن امانةان

 أمةةا فةةي امرمةةارةفةةي امرسةةا فيرمةةد امانةةان امتشةة يةي بمةة  جرةة  اماةةراغ مرويةةا جم سجسةةا ءتنةةا  اممضةةمجن. 
 :ه ذامرمارة االمماني رف اماضا  في قامجس ارا ف

"Architektonischer Raum, ein vorrangig fuer bestimmte menschliche 

Taetigkeiten geschaffenes Volumen, das durch Kombination 

raumbegrenzender Elemente (Waende, Boeden, Decken) gebildet und in 

seiner ausgegrenzten Form eine fasbare Funktions- und Gestalteinheit 
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innerhalb eines uebergeordenten baulichen Zusammenhanges darstellt. Seine 

funkionelle und aesthetische Gestaltung richtet sich weitgehend nach 

bestimmten materiellen und idellen erfordenissen des gesellschftlichen 

Lebens. Besetzt er kuenstlerische Qualitaeten, wird er auch als 

Architekturraum."(16)  

شةةةةيد مةةةةن عوقةةةة  ررةةةةض اممج  ،نسةةةةاني مرةةةةينبملنةةةةاوي اممرةةةةد منشةةةةاط ااماةةةةراغ اممرمةةةةاري هةةةةج ام جةةةةا "
جاممجمجع  في ش   مرين. جمن خول نسةل  ،امرناةر اممرمار   امم ددة )امجدران جامسق  جاأرضي (

دية  يتجق  ش ةن امجكياي جامجمامي عةة  اممتطةرةات امرج ية  جامما ،ينتج تكج نمرين لين هذه امرناةر 
 .افضا  مرمار    يرد ،ملناوي نجعي  جججدة جمامي ارامتو  هذا ام جا/ اماراغ ج الجتماعي . امة ياة 

ا  امنكةةر مةاضةةا  1894فةةي ر ثةةن ررنةةجان "جةةجهر اءلةةداع اممرمةةاري"  (اججسةةت شمارسةةج)اقتةةر  ج 
ةةة ،اممرمةةةاري عةةةة  أنةةةن شةةةي  جمةةةامي ةةة افراتي ةةة اجمةةةيس تنكيم  ماةةةراغ  ةةةةا  مةنشةةةاطات. جأكةةةد أن ا اأج مجزع 

را   ثيةةةر مةةةن امنقةةةاد جاممنكةةةر ن مثةةة  هيرمةةةان آفةةةي امرمةةةارة امتةةةي تقةةةجا لتشةةة يةن. جقةةةد أثةةةر عةةةة    ججهر ةةة
 يةث يرتقةد أن اءلةداع ام قيقةي مةرمةارة ي مةن فةي امسةطج  امداخةية  اممقرةرة جمةيس فةي امسةةطج   ،زجرجة 

ن ام ةدف مةن امرمةارة هةج أرأى  امخارجي  امم در  مةكت . ج جافقن في ذمة  هينةدر  ليتةرجس ليةرمج عنةدما
فولةد  ،في امرمارة اأساسي   ازال عنةر   جما اماراغ  انجججهر امرمارة هج اماراغ. جرما أن  ،ءلداع اماراتيا

  (17)أن ي جن مرلر ا. جامملن  يج  أن يةما من امداخ .

 ،جاج ةةاتجام ،مجمجعةة  مةةن امكتةة  ييرتقةةد  ثيةةر مةةن امنةةاس أن امرمةةارة هةة"ججسةةت انةةدي : أجيقةةجل 
نمةةا مقالةةةن اماضةةا  امةةداخةي ،جامزخةةارف. مكةةن امشةةي  امجةةجهري مةةيس امشةة   ،جاأعمةةدة جاممرةةرف لةةين  ،جاة
بمةة  أن  ةةةر امرمةةارة عةةة  فةةن اماضةةا  فةةي ذهلةةجا ررةةض اممرمةةار ين جاممنكةةر ن  تيةةر أن (18)."امجةةدران

ا مطةق اا مةد عةة  امترامة  مةع ن هنا  امن ت ام ديث عة  سلي  اممثال يرتب يث  ؛أساس ميس ة ي  
زامت مشار ع جمةا تناةذ جم ةا  جاأهمي .  ذم  هنا  أعمال مرمار   جيدة ماناسن امكت  جاماراغ في امجقت 

 قيم  مرمار  .

لةةين ثوثةة  ماةةاهيا أساسةةي  مةاضةةا  امةةداخةي فةةي تطةةجر امرمةةارة: امما ةةجا  (سةةغار د جيةةدجن )جميةةز 
جهةةةذا ك ةةةر فةةةي امرمةةةارة  ،قةةةات امتااعةيةةة  فيمةةةا لين ةةةان ام جةةةجا جامروعةةةاأجل ر ةةةز عةةةة  امقةةةجة اممنلثقةةة  

جامثةةاني ك ةةجر اماةةراغ امةةداخةي اممجةةجف جامتغطيةة  راأقليةة  مةةع منتةةة  ام ضةةارة  ،اممةةةر   جاءتر قيةة 
ضةاف   ،جامثامث تمث  فةي امتااعة  لةين اماضةا  امةداخةي جامخةارجي مةع لداية  امقةرن امرشةر ن ،امرجماني  جاة

درا  اماراغ م   (19)ن خول ام ر   فين. جرة تن من أكثر من نقط  جج  .ررد امزمن جاة

جأن ما يميز امرمارة عةن رةاقي  ،أن تار خ امرمارة هج تار خ تش ي  اءنسان مةاضا  (راسنر)جذ ر 
امرمارة  عد يث  (؛لرنج ز اي)جأكد هذا االستنتاج اممرماري   (20)امانجن اأخرى هج خاةيت ا اماضاوي .

(  ما في فن امن ت. بال أن امكتة  امن تي  اجعمق   اجعرض   تمتة  ثوث  أرراد )طجال  ف ي  ،هي فن اماضا 
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 ،في  ين امرمارة ترم  عةة  تشة ي  اماضةا  ،تكتس  أهمي  جقيم  جمامي  أكثر من اماضا  امم يل ل ا
ن جةةجهر امرمةةارة ب" (:ز اةةي)اءنسةةان ج در ةةن ج تمتةةع رةةن. جيقةةجل  نف ةةي عمةة  ن تةةي  ليةةر جمجةةجف يدخةةة

 (21)في ش   مةي  راممرن  جامدالم ". ،ي من في تنكيا اماضا 

أن مةن أهةا مميةزات امرمةارة ام ديثة  ا 1989فةي ر ةث مةن "اماضةا  جامطاقة "  (ر نر ران اا)جيطر  
 ،أن مةةةطةة اماضةةا  اممرمةةاري مةةا يةةرد قلةة  ج ةةرى  ،جامتوعةة  امةةجاعي فيةةن ،هةةج امتةةةجر امجديةةد مةاضةةا 
ام داثة  رامترامة  مةع فضةا   جفمنةذ ذمة  ام ةين لةدأ مرمةار  ؛ن امتاسةع عشةرجهج مةن بنجةازات ن اية  امقةر 

 ، ان اماضا  في عمةارة مةا قلة  ام داثة  يججةد فةي امةداخ  فقةلج  ؛يختة  عن فضا ات أي  عمارة سارق 
مث  ام مامات امرجماني  ذات اممك ةر امخةارجي امراهةت  ،قالة  مةقياسامجفي امخارج هنا  امطلير  تير 

 (22)مك رها امداخةي امجمي .ن مرتا رام

مةةةن تطةةةج ر  -ءم انيةةةات امماديةةة  جامتقنيةةة  اممتةةةجفرة م ةةةاافةةةي كةةة  -امغجطيةةةجن  املنةةةاةجن مقةةةد تم ةةةن 
ميتم نجا من  ، اممنشأ ام ي ةي جاأعمدة امرامي  امرشيق  جاأقجاس اممدلر  جاممتقاطر  جبنا  منشآت ضخم

امخطجط امجاض    ياستخدام ا مرنةر امزخرف  ذ  جانبم   ،داخةي  ذات ارتااعات شاهق   خةل أججا
 (23)ين اماراغ امداخةي. في تز 

ج ةان مةةن خةةاول اماةةن اممسةةتقلةي ام ةديث فةةي بيطاميةا أن رجاده ترةةامةجا مةةع اماضةا  مةةن خةةول 
الستقول عن امناكر. جاماضا  عندها هج اأشيا  اممجججدة فين جنجع من اعن طر ل  نملدأ امتر يز عةي

 نا  فضا  مترادل جتير متمر ز عة  لةرة م مةا ف ،اخ  اممجاالت امم يط  راأشيا  اممتجاجرةتأثير تد
ا مررف من قل  اممادة امتي ي تج  ا. عة  ترار هذا امملدأ جعة  ما م قةن  جفضا  ال متناه   ، ان م دجد 

امتةي  ري ام ةديثأساسي  مةاضا  اممرمةاامن تطجر في امان امتجر دي ام جمندي جامرجسي ك رت اما رة 
تطةةةةجرت ررةةةةد ذمةةةة  فةةةةي امرمةةةةارة عةةةةة  يةةةةد  ةةةة  مةةةةن امانةةةةان امتشةةةة يةي جاممرمةةةةاري امسجيسةةةةري اأةةةةة  ) 

:  (ران اا) يث فسر  (؛ميس فان درجه)مج جربجز ين( جاممرماري اأمماني  فضا  امرمارة ام ديثة  رأنةن أجال 
جيم ةةن ف مةةن  ،اضةةا  مقةةاس جمرةةرفج تجسةةع دجن عجاوةةل فةةي  افةة  االتجاهةةات. جثاني ةةا: هةةذا ام ،ال متنةةاه  

 ،في امغام  ما ي جن هذا ام ي   امةذهني مسةتطيو   ؛عة  ش   ام ي   أج امتر ي  ام ندسي تير اممروي
ةةاتقر ر ةةا  تةةةجرهجامرمةةارة   يةةث اممربرةةات امتةةي يةةتا  ؛أررةةادامةةن امكةمةةات اممتقاطرةة  امثوثيةة   رةةةجفن نجع 

ا أكلةر. مثة  جرر ،اخر خامي  آلام   ررض ا مع تر  ررض ا  فةيو )ضة ا ترطةي امخطةجط فيمةا لين ةا سةم  
مةج جربجز يةةةن جامجنةةةا  اأممةةةاني فةةةي مرةةةرض لرشةةةةجن  ممةةةيس فةةةان درجه ير سةةةان ف ةةةرة اماضةةةا    (سةةةافجا

جثامث ةةةا: تةةةا تةةةةجر فضةةةا  امرمةةةارة  (24)ماراتةةةات امداخةيةةة  مةةةن قلةةة  اممرمةةةاري.را ام ةةةديث جامتوعةةة  ام ةةةر
مةابما امنةاكر ج  ،مناكرام ديث  ج أن من عوق  خاة  را اماضةا  فةي  ر ة . جهةي ف ةرة مجاز ة  جميسةت  اة

مثةة  اماضةةا ات امداخةيةة  أيةة  لنايةة   ،م ةةا أهميةة  رامغةة  فةةي امرمةةارة ام ديثةة ج مةمجسةة  بال  قيقت ةةا امناسةةي  
جنةةاكر يت ةةر  داخة ةةا ضةةمن مسةةار  ،ها امةةداخةي  سةسةةة  مةةن امقجاطةةع ماضةةا  ال متنةةاه  ة ج ت سةةس فضةةا
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فةةيو سةةافجا جمت ةة  امجججين ةةايا. جاماضةةا  اممت ةةر  يةةدجر  ةةجل نةةاكر ثالةةت فةةي م انةة    اممرتقيةةات فةةي
 ،ا فةي بدرا  امنةاكراممنزل جام ديق . فاماضا  ينسا  رريةد   ،تتلةجر في ف رة امتداخ  لين امداخ  جامخارج

ينسةا   ،جعنةدما ي ةجن فةي  خةارج اممنةزل ،نن ينسا  بم  ام ديقة  فةي امخةارج فرندما ي جن في امداخ  ف
 (25)اماضا  بم  امداخ . جي جن امناكر هنا هج منرع ت سس اماضا .

اماضا  اممرماري جاآلرا  اممختةا  امتي قيةت   /جررد أن تناجمت امدراس  مةطة ات امم ان جاماراغ
جيم ةةن بدراكةةن عةةن  ،نشةةغةن جنت يةةز فيةةن امةةا دمنةةفار ةةل أرسةةطج جنيةةجتن رأجا أن امم ةةان مججةةجد  ؛ جم مةةا
جهج ماارق مألجساا اممتم ن  فين جسةالل عةي ةا. جامم ةان جعةا  فةارغ  ،خرآم ر   من م ان بم  طر ل ا

جمةن ةةةاات جخةةةاول ال تتةةأثر لنجعية  اأشةةيا  اممججةةجدة فيةةن. جمسةةتق   ،ي ةجي اأشةةيا  جمججةةجد لذاتةةن
ضةرجري. مةا تشةغةن. جهةج ثوثةي اأررةاد جمطةةل ج  ابذ يججةد لذاتةن سةجا  شةغةتن أشةيا  أ ؛عن اممتم نات

بنمةةا لنسةةلتن  ،أن امم ةةان تيةةر مججةةجد لذاتةةن فقةةد عةةدجاج نةةت أمةةا امار ةةل اآلخةةر جمةةن ا ميلنتةةز جامقجسةةاجي 
جهج في ذاتن شي  ذهني مثامي جمةن بنتةاج امرقة . جامم ةان  ،مألشيا . جما هج بال نكاا جترتي  اأشيا 

ةةا جخامي ةةا نمةةا هةةج م ةةان ي تةةجي  ،امةةذي نرةةي  فيةةن مةةيس م ان ةةا متجانس  أساسةةي  اعةةة  ررةةض امةةةاات جاة
دراكةةنج  جهةةج جمةةة  اءدراكةةةات  ،متغيةةر امخةةجال. جاماضةةا  اممرمةةةاري فضةةا  تجر لةةي مةةرترل راءنسةةةان جاة

عنةةد امانةةانين امتشةة يةين فةةي امقةةرنين امرارةةع جامخةةامس عشةةر  ،اممتراقرةة  مألم نةة . جبتطةةجر ما ةةجا اماضةةا 
امقةةةرن امتاسةةةع عشةةةر جبدايةةة  امقةةةرن  خةةةول عةةةةر امن ضةةة  فةةةي بيطاميةةةا جاماضةةةا  اممرمةةةاري فةةةي أجاخةةةر

جمن  ،جمقاس جمررف ،ج تجسع دجن عجاول في  اف  االتجاهات ،رأنن فضا  ال متناه   نناكر بمي ،امرشر ن
بما امناكر أج اماضا  في  ر  . جاماضا  اممت ر  يتلةجر في ف رة امتداخ  لين  ،عوق  خاة  رامناكر

 امداخ  جامخارج. 

 امر ةةةةثهةةةةذا يةةةةدرس فسةةةةجف  ،جتنةةةةجع خةاوةةةةةن فةةةةي عمةةةةارة اممسةةةةاجد جأهميةةةة  اماضةةةةا  امةةةةداخةي
 يةث يمثة  اممسةجد م ةان  ؛خةاول اماضا  اممرماري أها مساجد مدينتي ب  ججلة  متميزها جتاردهةا

ةةا مر ةةز ا مةترةةةيا جمقةةر ا مة  ةةا جامقضةةا   ،امررةةادة اميجميةة  مةمسةةةمين جاممتمثةةة  رةةامخمس امةةةةجات ج ةةان أيض 
دارة أمةةجر اممسةةةمي فضةةا  املنيةة  اممغةةةل جامةةة ن امجسةةطي مةةن أهةةا اممومةةة اممرمار ةة  امتةةي  دجيرةة ،نجاة

 تجسد امروق  لين امدين جامرمارة. 
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 (yemenna.comمجقع مدينتي ب  ججلة  في امتقسيا اءداري مم افك  ب  ) (1ش   )
 دراسة وتحليل الخصائص المكانية في المساجد المختارة: 3.

شةة   اءنسةةان فراتةةةات دجر امررةةادة "اممسةةاجد" جامججامةةةع" فةةي مدينةة  ب  ججلةةةة  مةةن خةةول عمةيةةة  
جم ةددات مترةددة جعةة  أسةاس خلرتةن اممتراكمة  جمةا تناقةتةن اأجيةال جية   (26)تةميمي  ذات منكجمات
ج تكةجن مةن عةدة فراتةات مةن  ،هةج مةرآة مةمجتمةع اممسةةا ج ضةارتن” ي "اممسجدررد جي . جامناتج اممرمار 

جاممررف  ام رفي  امتي  ،امتي ساعدت في تنسيل جترتي  لرنامجن جم جناتن خةجةيتن امديني  جامجكياي 
يسةةتخدم ا املنةةا  فةةي تنايةةذ اما ةةرة متشةةيد  ،م تسةةر ج جمجرجثةة   ،هةةي مررفةة  تةقاويةة  ،اسةةتخدمت فةةي تشةةيده

ضا ات بمة  جانة  جكياة  امررةادة متةجاوا مةع اتكج ن داخةي جخارجي. هذا امتكج ن اممتردد ام يذمسجد 
دارة أمةجر اممسةةمين يترةيم  مر ز ،اال تياجات االجتماعي  جامناسي  جاممسةجد  ،جمقر ا مة  ةا جامقضةا  جاة

مرمارة أينما ججدت.تةنر ما ا ةاانمختامن  اهذان اماضا ،ي يل رن اجفضا  خارجي   ايمتة  فضا  داخةي  
 :األروقة المحيطةالبنية "بيت الصالة ومسقط  شكل 1.3.

أهةةا هةةذه اأرجقةة  هةةج  ؛ي ةةيل رةةة ن اممسةةجد عةةدة أرجقةة  مسةةقجف  مةةن جةةانلين أج ثوثةة  أج أربرةة 
مة ةةةجل ج  ، رجاق امةةةوة. جتطةةة  ملنةة  رجاق امةةةوة االقتةةةاد فةةي ترتيةة  فضةةا اتن ررقونيةة  م  مةة

فرةةة  امةةرتا مةةن  ثةةرة اأشةة ال  ،فةةي مر ةةة  املنةةا اممتجارثةة  ن  راممررفةة  ام ندسةةي  عةةة  ذمةة  تةةا االسةةترا
مثةةةة  اممربةةةةع  جاممسةةةةتطي  جامةةةةداورة جاممةةةةثمن  ،ام ندسةةةةي  اأساسةةةةي  ذات امخةةةةةاول اماضةةةةاوي  اممختةاةةةة 

ن مسةقل رجاق امةةوة جاأرجقة  اأخةرى فةي مسةاجد ب  ججلةة  اقتةةرت عةة  اممربةع ف امخ. …جاممثةث
م انية  امتجسةر  اممسةتقلةي . جي ؛جاممستطي  جةدار امقلةة  امجةدار  رةدأن ما مناسةران مةتججيةن ن ةج امقلةة  جاة

 امتججيةن جيرةدفي امغامة  امم ةرا  عةة  شة   تجج ة  داخةةي فةي امجةدار.  يتجسطنامذي  امرويس مةرجاق
ن ةةج امقلةةة  مةةن أهةةا اأساسةةيات فةةي عمةةارة اممسةةاجد مقجمةة  ترةةام  مرسةةجمن امكةةر ا فةةي سةةجرة امرقةةرة: )فةةجل 

امجةةامع فةةي ضةةةع اأكلةةر ام جةةةماجج ةة  شةةطر اممسةةجد ام ةةراا ج يةةث مةةا  نةةتا فجمةةجا ججةةجه ا شةةطره.(. 
مسجد امشيخ يرقج   امذي يتية استطام  امةاجف اأجم . أما في مجاز  ا التجاه امقلة  امكلير لجلة  جاة 
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 ى  تةةج اج ، شةة   اممربةةع تماشةةي ا مةةع شةة   مسةةقل امقرةة  امتةةي ترةةةج مسةةقل رجاق امةةةوة نفقةةد اتخةةذ مسةةقط
مجججدة عند امزجايةا جام ةجاف جعنةد فضةا  امم ةرا . جسةاعدت  ، رجاق امةوة عة  مجاالت قجى مخاي

 مةةا هةةج  مةقلةةة . مةةجاز   اتجةةاه  امتةةد أكثةةر ر امةةذى ةةةاجف اأعمةةدة داخةة  رجاق امةةةوة عةةة  تأكيةةد امتججيةةن
 (.2-5مجضة رمساقل جقطاعات اممساجد في اأش ال)

 ( اممسقل جامقطاع امطجمي جامررضي مةجامع امكلير ل   )اممةدر: م ت  اأجقاف ل  (2ش  )
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 ( اممسقل جامقطاع امطجمي جامررضي مةجامع امكلير لجلة  )اممةدر: م ت  اأجقاف ل  (3ش  )
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أ.د. محمد الحدأ - الصباحيعارف د. أ. ..                                                  .الخصائص المكانية للفضاء المعماري 
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 قل جامقطاع امطجمي جامررضي ممسجد اأسدي  ل   )اممةدر: م ت  اأجقاف ل  (( اممس4ش  )
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 ( اممسقل جامقطاع امطجمي جامررضي مسجد امشيخ يرقج  لجلة  )اممةدر: م ت  اأجقاف ل  (5ش  )
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 أ.د. محمد الحدأ - الصباحيعارف د. أ. ..                                                  .الخصائص المكانية للفضاء المعماري 
 ـــ  د. نبيل أحمد محمد العفيري ـــامعــة إب من وجهة نظر العاملين فيهافي جـ درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي

 :محددات فضاء رواق الصالة القبلة والصحن .2.3

جامة ن  ،اق امةوة اممغةل "امقلة "ين مرمار ين رويسيين هما فضا  رج  يتكجن اممسجد من فضا
 ةجاف  دامماتج  جامم اط لرجاق امقلة  جاأرجق  اأخرى  اممدرسة  جامسة ن جاملر ة  جةةام  امجضةج . جترة

أسةةةاس فةةةي اممرجريةةة  مةتججيةةةن ااأرضةةةي  جامسةةةق ( جنقةةةاط تقةةةاطع اأر ةةةان همةةةا  -اممسةةةا ات )امجةةةدران
 تة  يم ةن ت ديةد جاة اطة  فةراغ اممسةجد  ،ن  نقةاط بسةنادجتستخدا عين امزاور ام ةجاف جاأر ةا ،جاءدرا 

 رش   دقيل.

 ،رةةامرتا مةةن امات ةةات اممججةةجدة لين ةةا ،ج تشةة   اماضةةا  اممرمةةاري لةةين ةةةاين مةةن أعمةةدة اممسةةجد
ر جةةا اماضةةا  امم ةةةجر لين ةةا  ةةجاف ج ةةدجد  مقارنةة   ياشةة    جةةا اأعمةةدة  بذ ؛جبةةين أربرةة  أعمةةدة  ليةةرة

ه اممرماري أملرتي دأعمدة فيرافضا  رجاق امةوة امكلير. أما امة  من مةاضا  امةغير ج جز  من 
 (.6 ما هج مجضة رامش  ) هذا امجدار في ررض اممجاقع مخترق أج ماتج . ،اجدار  

"die Saeulenreihen sind nichts anderes als eine Mauer, die an mehreren Stellen 

durchbrochen und offen ist."(27) 

جعنةةدما نأخةةذ رجاق امةةةوة  ،  اماةةراغ فةةي ام ندسةة  اءقةيديةة  را تجاوةةن عةةة  اأررةةاد امثوثةة ج جةةة
ة اجنسةق   جمسةا     اممغةل "املني ". نجد أن من شة و   . جاممسةا ات امتةي ت ةيل راةراغ املنية  اأرضةي  اجمةمس 
 ؛ س  امجكيا من  يث امجكيا  جامخجال. جتأتي أهمي     عنةر     جامجدران جامسق  ميست متشال 

فاممةةةةي يقةةجا جيسةةجد هلل ج جةةةس  ،فاأرضةةي  م ةةا جكياةة  منطقيةة  أكثةةر مةةن امجةةدران جأكثةةر مةةن امسةةق 
جتقةةةجا ررمةيةةة  امةةةربل  ،جتمتةةةة  ةةةةا  ثالتةةة  ،ج ت ةةةر  عةي ةةةا. جهةةةي قةيةةةة  امتغيةةةر مثةةة  امجةةةدران جامسةةةق 

مةةة  عةةةة  رفةةةع امسةةةق  جامتنسةةةيل لةةةين رجاق امةةةةوة جرقيةةة  اأرجقةةة  جةةةة ن اممسةةةجد. جأمةةةا امجةةةدران فتر
جاماةةة  لةةين اماضةةا ات اممختةاةة  مةمسةةجد جت ديةةد اممسةةار جت ةةيل راأشةةيا . جامجةةدران لترتيل ةةا جنسةةق ا 

ة ،مةزخةارف جامكتارةات امقرآنية  امةمرةجمات عن رجاق امقلةة  جسةط     امو   تمث جمةمس ا   اجترطةي انطراع 
  جل امم ان.  اجاة ساس  

امذي يز د من اء سةاس رةاماراغ.  ،ج امرنةر اممضاد مألرضي جه ،جامم دد امثامث مةاضا  امسق 
 اسةط    دجهةج تيةر مةمةجس. جيرة ،ججكياتن  ماي  اممةةين من  رارة امشمس جاأمطار ججكياة  بنشةاوي 

اأخرى عنةد امانةانين امتشة يةيين  اممرانيمةتةجرات امجمامي  جامرج ي  في اممساجد جامخيال جاأ وا في 
يان ا يستخدا امسق  ءعطا  اماضا  مغزى. جفي مسةاجد ب  ججلةة  سةق  مقدمة  رجاق جاممرمار ين. جأ 

امقلة  رامقرا  امكليرة فةجق امم ةرا  جامةةغيرة عةة  اأطةراف. جفةي رقية  اممسةاجد اسةتخدا سةطة خشةلي 
ز نةةةة  رامزخةةةةارف جاأمةةةةجان امجميةةةةة . جيرةةةةةج مأفقةةةةي يك ةةةةر مةةةةن امةةةةداخ  عةةةةة  شةةةة   مةةةةةندقات خشةةةةلي  

 خشلي  ام ةير ج سر اأ جار جامطين جامقضاض  مادة عازم  ممياه االمطار.  اممةندقات ام
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جتميةز مسةةجد امشةةيخ يرقةةج  لجلةةة  لتغطيةة  رجاق قلةتةةن رقرة   ليةةرة عاميةة  فةةي امجسةةل جمرتكةةزة عةةة  
جك ةةرت امقرةة  فةةي تناسةةل متميةةز مةةع جةةدران اممسةةجد  ،أربرةة  دعةةاوا شةةيدت فةةي اأر ةةان اأربرةة  مةمسةةجد

امتةةي ت ةةةر  اماةةراغ امةةداخةي منةةاطل االنتقةةال مةةن ام نايةةا امر نيةة  امرميقةة  نجا ةةد. جقةةد ز نةةج أن ةةا نسةةيج 
رمةةادة امجةةل جاأمةةجان. جز ةةن رةةاطن امقرةة  مةةن امةةداخ    لين ةةا ثةةوث دخةةوت مرقةةجدة ررقةةجد مدلرةة  زخرفيةة

جضةة  مةا هةج ملزخارف ج تارات قرآني  جمية  زادت من جمةال جعكمة  جهيرة  اماةراغ امةداخةي مةمسةجد. 
 (5-6في اأش ال )

 
     ( منكر قر  مسجد امشيخ يرقج  من امداخ (7ش        تجز ع امدعاوا لليت امةوة في امجامع امكلير ب  (6) ش  

 ( 2014جامر  ب  –)طو  امرمارة 
جتاردت مركا مساجد ب  ججلة  امكليرة امقديم  رامة ن امم شجف جامم اط رأربر  أرجق   ما في امجةامع 

جمثةةةةت  ،جبةةةرجاقين  مةةةا فةةةي امجةةةامع امكليةةةر جمسةةةجد اأسةةةدي  لةةة   جمسةةةجد امشةةةيخ يرقةةةج  لجلةةةة  ،يةةةر لجلةةةة امكل
ت م  عةي ا عدة راو ات متتامي . جتا تسقي  اأرجق  امم يط  رامةة ن رأسةق   ،راأعمدة ااأرجق  فضا  ممتةو  

مإلضةةةا ة  اأساسةةةي   اةةةةدر  امةةةة ن م دأفقيةةة  مةةةن امخشةةة . جميةةةزت أسةةةق  اممةةةداخ  مةةةةة ن رقرةةةا  ةةةةغيرة. جيرةةة
ن ج جيسةتخدا مةةةوة فةي يةجا امجمرة  جياضةةن اممةةة ،ج رارل مة ر   فيما لين ا ،جامت جي  مألرجق  امتي ت يل رن

أرضةةيتن لتشةة يوت  تفةي فةةة  امشةةتا  خةةول أدا  ةةةوتي امك ةةر جامرةةةر موسةتاادة مةةن أشةةر  امشةةمس. جباةطةة
  (.8،  ما هج مجضة في امش  )مرين  من اأ جار

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2014جامر  ب  –)طو  امرمارة  ( منكر مرجاق امةوة "املني " من ج   ة ن جامع جلة 8ش   )
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 :فضاء رواق الصالة عمق 3.3.

جاممةةرترل رامتةةدرج  (28)،درا  عمةةل اماضةةا فةةن امتةةةج ر اممنكةةجري مةةن أهةةا امتقنيةةات امانيةة  ء ديرةة
ت عمةةارة اممسةةاجد امقديمةة  فةةي بلةةراز عمةةل فضةةا  رجاق جقةةد تميةةز  ،امقةةجي مةمةمةةس جامتةةداخ  لةةين اأجةةزا 

ةةا راالتجةةاه اممةةجازي مةقلةةة  جمةةةاجف امةةةوة. فةةي  ةةين أن اأرجقةة  اممجاز ةة   ،امةةةوة "امقلةةة " جخةجة 
امتي تستخدا م ةقات امترةيا جامنشةاطات االجتماعية  اأخةرى  اممساجد مةة ن ما تكن عميق  في تاملي 

أثنةةا  اأمطةةار  فةةي رات  مةمةةةةين مةةن ةةةام  امجضةةج  بمةة  رجاق امقلةةة ج ممةة ،فةةي تيةةر مجاعيةةد امةةةوة
ةا اج رارة امشمس امشديدة. أما امرجاق امخةاي امذي  شتم  عة  املر   جةاالت امجضةج  فيلةدج أكثةر عمق 

ا فةةي امجةامع امكليةةر لة   مةةن امةرجاقين اممةةجاز ين مةة ن اممسةةجد جامم ةجن مةةن فضةا ات مختةاةة   ،جتةدرج 
خاةةةةةي  امرمةةةةل امقضةةةةاوي  امتنكيميةةةة  مةمسةةةةجد عةةةةن امثقافةةةة  االجتماعيةةةة  فةةةةي   سةةةةتجع ، سةةةة  امجكياةةةة 

علةر عمةل اماضةا  عةن مقةدار امتكامة  جتجميةد امروقةات لةين اماضةا ات اممختةاة  جمقةةدار  بذ ؛اسةتخدامن
ف نا  فضةا ات تةرترل مراشةرة جفضةا ات تتطةة  اممةرجر راضةا  أج فضةا ات أخةرى.  ،امرزل فيما لين ا

 مةا ذ رنةا أن اممةةةي يسةتطيع أن  ،خةرآمجضجع امخيار اممرترل رردة مسارات لين فضا  ج جهنا يك ر 
 يسة  من فضا  امجضج  بم  فضا  ليت امةوة "املني " علر امة ن أج اأرجق  اممرقجدة مةمسجد. 

 . كثافة فضاء األروقة:4.3

سةةةقا ا لجاسةةةط  فاةةةي مركةةةا اممسةةةاجد امقديمةةة  رفرةةةت أ ،هنةةةا  خاةةةةي  أخةةةرى جهةةةي  ثافةةة  اماضةةةا 
جنتيجةة  متقةةار  اممسةةةافات  ،اأعمةةدة ام جر ةة  اممربرةة  أج امداور ةةة  امسةةمي   جاممجزعةة  داخةة  رجاق امقلةةةة 

ةة في ةةا تقنيةةات امخرسةةان  اممسةةة   فةةي  تراممسةةاجد ام ديثةة  امتةةي اسةةتخدم    مقارنةة الين ةةا شةة ةت فضةةا   ثيا 
ماضا  امرميل جامكثي  في امجامع امكلير جمج ظ امشرجر را، تكلير اممسافات لين اأعمدة جتقةي  عددها

اممسةةتندة  -جاممنت يةة  لتيجةةان -فراتات مةةا امداخةيةة  ر ثةةرة جتقةةار  اأعمةةدة  تن تميةةز يفةةي ب  ججلةةة  امةةةذ
جشةة   قةةر   ،عةي ةةا جسةةجر امسةةق  امخشةةلي اممقسةةا بمةة  مربرةةات مزخرفةة  رطر قةة  فنيةة  تةةج ي رامجمةةال

مةةةا زاد مةةةن اءي ةةةا   ،ترز ةةةز ا موسةةةتمرار   امرةةةةر   مةاةةةراغ - أسةةةرا  بنشةةةاوي  -اممسةةةافات لةةةين اأعمةةةدة 
 جامشرجر عند اممتةقي ررمل ج ثاف  فضا  رجاق امةوة في االتجاه اممجازي مةقلة .        

 
 ة ن مسجد اأسدي  ل   10)) ش                               جامع جلة تش ي  امنجافذ من امداخ   9)) ش     
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 :ألروقة للصحن والمحيط الخارجيفتحات ا .5.3
امةةذي "املنيةة " تاةةتة جميةةع اأرجقةة  عةةة  ةةة ن اممسةةجد مةةن خةةول امةةدعاوا اممرقةةجدة مةةا عةةد رجاق امةةةوة 

 مةا هةج مجضةة فةي  جز ةن رات ةات نجافةذ مإلضةا ة.يناتة ج   سجق اممدين  من خةول اممةدخ  امرويسةي مةجةامع 
ثر رشةة   مراشةةر عةةة  بدراكنةةا التجةةاه جشةة   اماةةراغ امةةداخةي ة جدرجةة  اءتةةوق جاء اطةة  تةة 14) 11-اأشةة ال )

ت ةةدد  جمةةن ثةةاجاممسةةاف  لين ةةا. جامنجافةةذ مألرجقةة . جتقةةاس درجةة  اناتةةا  اأرجقةة  مةةن عدمةةن مةةن خةةول  جةةا امرقةةجد 
رجاق امقلةةة   افتةةةرة امروقةة  امرةةةر   قجيةة  لةةين امةةة ن جاأرجقةة  امم يطةة  ماعةةد ؛نجعيةة  امتةةرارل لةةين اأرجقةة 

تشةة   فيةةن امات ةةات نسةةر  قةيةةة  ج ةة  امةةة ن. ج انةةت امروقةة  قجيةة  لةةين رجاق امقلةةة  جةةة ن اممسةةجد قلةة  امةةذي 
 لنا  امجدار  ما يك ر من ش   اأعمدة اممرقجدة مةجدار امخةاي مرجاق امقلة  في امجامع امكلير لجلة  جاة .

 ،اممسةاجد  مةةدر مةضةج  جام ةجا جتك  امنافذة جامات ات امداور   جامنة  داور ة  امتةي ترةجهةا فةي مرةاني 
ج تجقةةة  اءدرا  جاء سةةةاس رةةةاماراغ امةةةداخةي رمجقةةةع جنةةةجع ج جةةةا امات ةةةات امم دثةةة  فةةةي جدرانةةةن. ج ةمةةةا  انةةةت 

ياقةةةد اء سةةةاس راء اطةةة   جمةةةن ثةةةا ةةةد امجةةةدران  م ةةةدد مةاضةةةا . أأج ةةة  رجاق امةةةةوة رغيةةةا   ،امات ةةةات  ليةةةرة
نجةةد أن عةةدد امات ةةات فمقدمةة  رجاق امقلةةة   أمةةا فةةي أرجقةة  اممجةةاجرة.جيةةةرة أكثةةر انتشةةار ا ج لةةدأ راالنةةدماج مةةع ا

قةيةةة  جاسةةتخدا امزجةةاج اممةةةجن  تةة  ال يةةةثر ضةةج  امن ةةار سةةةر ا عةةة  اممةةةةيين جانشةةغام ا رمةةا ي ةةدث رةةامم يل 
ررةةض امات ةةات مةةن امةةداخ   م ةةان مجضةةع  تيقةة  خشةةجع ا فةةي امةةةوة. جاسةةتخدم جمةةن ثةةاامخةةارجي مةمسةةجد. 

  .مكت  امديني  اأخرى اممةا   جا

 
 ( اممدخ  امرويسي مةجامع امكلير لجلة 12( اممدخ  امشرقي امرويسي مةجامع امكلير ل                  ش   )11ش   )

 
 ( مدخ  مسجد قر  امشيخ يرقج  لجلة  14ش   )             ( اممدخ  امرويسي امجنجبي ممسجد اأسدي  ل      13ش   )

 ( 2014جامر  ب  –ة )طو  امرمار 
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التخطيط االستراتيجي تطبيق جـدرجة فيهافي نظر العاملين وجهة العفيريـــامعــة إب من محمد أحمد نبيل د. ـــ

 :تتداخل وتجاور فضاءات األروقة .6.3

 ةةدد امروقةةات اماراتيةة  مةةن  يةةث تاأرضةةي  جامات ةةات  ،امسةةق  ،امجةةدار ،عناةةةر ترر ةة  اماضةةا 
 ؛جناةةرق هنةةا لةةين  ةةامتين: امتجةةاجر لةةين اماراتةةات جامتقالةة  جامتةةداخ  لةةين اماراتةةات ،االسةةتقومي  جامتةةداخ 

 اةةةوة جرجاق ةم ارجاق ة - سة  امجكياة -جيسمي اماضا  اممرمةاري  ،االستقومي ن امتقال  يج ي رجأ يث 
ةلر   جامجضج  في امجةامع امكليةر لة   ججلةة  جياةة  لين مةا ةة ن امجةامع امماتةج   ج ة ةا ترلةر عةن م

جامنجافةةذ اممججةةجدة فةةي  األةةجا جامروقةة  لةةين اماراتةةات اممختةاةة  تةةتا عةةن طر ةةل  ،امخةجةةةي  امجكيايةة 
فةةةي لنيةةةة   اأساسةةةةي   نةةةجع  جترتيةةةة  جفةةةتة اماضةةةةا ات اممختةاةةة  عةةةامو   دجيرةةة ،ان جامممةةةرات جامسةةةةوماامجةةةدر 

 ،جدار –م ددات ا. أما امتداخ  اماضاوي هج ذجران اماضا ات امتي تنتج عند أ د أها عناةر اماضا  
سةطي  مةا نو ةظ ذمة  فةي أرضةي  امةة ن امج  ،يترع رش   جاضة فراتين أج ثوث   -أج أرضي  ،سق 

 امتي تربل لين اأرجق  امم يط .

 ،ن في عمارة مساجد ب  ججلة  من ت قيل أهداف ا امجمامي  جامرقونية ج جام رفي املناةجن جقد تم ن 
جامشةةة    اءنشةةةا ت ر ةةةر اماضةةةا  امةةةداخةي اممغةةةةل امرسةةةيل مةةةن امقجاعةةةد امتقةيديةةة  اممتررةةة  فةةةي  مةةةن خةةةول

مختةاة  يك ةر في ةا امتوعة  امجاضةة راأسةطة امم درة  يد فراتةات رأشة ال يجتا تشة ،ام ندسي اممررجف
مةةن خةةول اسةةتخداا امرقةةجد امنةةة  داور ةة   ،مةم ةةيل امخةةارجي جاممقرةةرة مةةةداخ  جاالختراقةةات مةاضةةا ات

ن اماةةةراغ امةةةداخةي مألرجقةةة  هةةةج اسةةةترمال يزاد مةةةن جمام ةةةا جتةةةز مةةةا ج  ،جاممدلرةةة  جامقرةةةا  امةةةةغيرة جامكليةةةرة
مما زاد من تنجع امشةرجر جاء سةاس راماضةا  امةداخةي  ؛في راطن امرقجد اممقرنةات ام جر   جامجةي 

  داخ  اأرجق  اممختةا  مةمسجد.
 :الضوء والظل في األروقة .7.3

جامضةج  مةن امخةةاول امكامنة  فةي اأشةيا  امتةي  ،امضج  عنةةر ايجةالي جامكة  عنةةر سةةليي
اوة ا. جعندما يسقل امضج  عة  جسا جاأجساا هي امتي تر س اأشر  رقدر يتجق  عة  خة ،نراها

 ،يضةةةل امجانةةة  أج امججانةةة  اممجاج ةةة  مةمةةةةدر ف نةةةن ،داخةةة  اماةةةراغ مةةةن مةةةةدر  امشةةةمس أج مةةةةرا 
أخةةةرى يك ةةةر عةي ةةةا امكةةة . جمةةةن خةةةول امضةةةج  امطليرةةةي امةةةداخ  مةةةن فت ةةةات فضةةةا  رجاق اجامججانةةة  

ام ةةةةجل عةةةة  مرةجمةةةات  ةةةجل امةةةةوة جاممسةةةةل عةةةة  اأرضةةةي  جاأعمةةةدة جامجةةةدران جاأثةةةاث نسةةةتطيع 
ج ةمةةةا زاد  ،ج ةمةةةا ررةةةد امجسةةةا عةةةن خةايتةةةن  انةةةت كومةةةن أكلةةةر ،ةةةةولت ا جمجن ةةةا جعمق ةةةا فةةةي اماضةةةا 

ج نتج اماضا  امضجوي اممرماري مةن خةول نةجر اأشةيا   ،االختوف في اءضا ة يزداد امشرجر رامرمل
اماضةةاوي مةةرجاق امةةةوة جاأرجقةة  اأخةةرى جيا ةةا امتر يةة  امةةداخةي  ،جاممسةةا ات امداخةيةة  امم جنةة  مةاةةراغ

امتةةي ت ةةدد  سةة  امااعةيةة  امتةةي يةدي ةةا  ، فةةي مجاضةةع جر ميةةات مرينةة  هنةةا  اةةن ممةةةادر امضةةج  مجزعةة
اماراغ اممرمةاري. فنجةد مةثو  ضةج  امشةمس عنةد امك يةرة ي ةجن قجي ةا عةة  ةة ن اممسةجد امجسةطي جيقة  
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اق امةةةوة امم ةةاط لجةةدران مةةن جميةةع امج ةةات. فةةي رج  قةة  أكثةةرررةةض امشةةي  فةةي اأرجقةة  اممجةةاجرة جي
اممنر سةةة  مةةةن اأشةةةيا  جاممسةةةا ات  نجقةةةجة اءضةةةا ة نسةةةلي  ترتمةةةد عةةةة  تجز ةةةع مةةةةادر امضةةةج  ج ميتةةة

 ،اممججةةةجدة فةةةي اماضةةةا  ج ةةةذم  ب سةةةاس امنةةةاكر. جتةةةةثر  ميةةة  امضةةةج  جنجعيتةةةن عةةةة  خةةةةاول اماةةةراغ
ن مةةةدر ب بذ ؛فةةي امن ةةار يتغيةةر فةةي امةيةة فاالنطرةةاع اممتكةةجن عةةن فضةةا ات أرجقةة  اممسةةجد اممختةاةة  

مةةن مةةةرا   اينررةةث امضةةج  رأسةةي  فجةةانلي مةةن امنجافةةذ أج األةةجا  أمةةا فةةي امةيةة   ة  امضةةج  فةةي امن ةةار عةةاد
 شارن ذم . جهنا  أربع  االت مةضج :ا   ربي أج م

.. امضج   شي  أج  مةدر1  .. اماراغ اممضا 1

.س من  ر   اأشيا . امضج  اممنر 6    .. امضج   مسا  3

جامجةةز  امرةةاقي  عنةةدما ي ةةجن جةةز  مةةن اماضةةا  مضةةا    أجاماضةةا  اممضةةا  هةةج فضةةا  افتراضةةي ينشةة
ةة جمكن ةةا مدر ةةن رشةة   جاضةةة. أمةةا امكةة  ف ةةج امرنةةةر  ،. جام ةةدجد لةةين اممرةةتا جاممضةةا  افتراضةةي امرتم 

 ،ااةةي  عةن تشة ي  جسةا مةاامتي ترطي ت ة ةجهج امتدرج امجاقع لين اممسا ات اممضا ة جاممك ،امسةلي
جعنةةدما تكةةجن اءضةةا ة جا ةةدة جمراشةةرة عةةة  امجسةةا أج امشةة   ال ن ةةة  عةةة  مرةجمةةات جاضةة   عةةن 
امشة   اممجسةةا. أمةا بذا  انةةت مةةادر اءضةةا ة مترةةددة يتكةجن منةةا كةول فةةي منةاطل مختةاةة  جنسةةتطيع 

 ،امقةةةر جامطةةجل/ ،سةةجدجتةرةة  اممتناقضةةات ألةةيض/ أ ،تميةةز شةة   امجسةةا امةةذي أمامنةةا أكثةةر جبجضةةج 
فةي بدرا  اءنسةةان مةاضةا  اممججةةجد  اامةةخ جاخةتوف اماضةةا ات مةن  يةةث امكةا جامنةةجع دجر  …نةاعا/ خشةن

 .(15-16) ما هج مجضة في اأش ال .نلداخة

 مةمسجدامداخةي  مدعاوا اممرقجدة ت م  قر  مسجد اأسدي  ل   جتأثير ضج  امن ار عة  اماضا ا( 15-16ش   )           
 ( 2014جامر  ب  –)طو  امرمارة  

 . االستنتاجات: 4
جمةةن خةةةاول جثوثةةي  ،جهةةج جعةةا  فةةارغ ي ةةجي اأشةةيا  جمججةةجد لذاتةةن ،امم ةةان مججةةجد جنت يةةز فيةةن1. 

دراكنج  ،اأرراد جهج جمة  اءدراكات اممتراقر   ،اماضا  اممرماري فضا  تجر لي مرترل راءنسان جاة
مألم ن .
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جشي  جمامي جةا  ججهر ن في امرمارة امتةي تقةجا  ،ماضا  اممرماري تنكيا فراتي مجزع مةنشاطاتا2. 
 جام دف من امرمارة هج اءلداع اماراتي امذي يميزها عن راقي امانجن اأخرى. ،لتش يةن

يةةات جمةةجاد جتقن عناةةةر اممدينةة  امقديمةة  عةةة ججلةةة   ممةةديني ب امسةةارق    ر ةةزت امدراسةةات اممرمار ةة 3
جاقتةةةرت فةةي مجمة ةةا ، ةمسةةجدم امةةداخةيخةةةاول اماضةةا  دجن امتطةةرق بمةة   املنةةا  اممسةةتخدم ،

عة  امجة  امخارجي مةمسجد جعوقتن رمر ز اممدين  جاأ يا  امس ني .
ب  ججلةةةة  خةةةةاول مرمار ةةة  مرنيةةة   ي ةةةان مةاضةةةا  اممرمةةةاري فةةةي ألنيةةة  اممسةةةاجد جامججامةةةع رمةةةدين4. 

 امتي  ددت اماراميات امديني  جاالجتماعي  لداخة ا.  امدينرامروق  لين امرمارة ج 
شة   اتجةاه امقلةة  امرنةةر اأساسةي فةي ت ديةد شة   فضةا  رجاق امةةوة "املنية " جعوقتةن راأرجقةة  5. 

 تةةةة   ؛ينتج ةةةةان اممسةةةةقل اأفقةةةةي اممسةةةةتطي  هةةةةج اأنسةةة  مغامليةةةة  اممسةةةةاجد فةةةةي اممةةةةديناأخةةةرى، 
 امةاجف اأجم . يستجع  أكلر عدد من اممةةين في

د رجاق امةةةوة يب  ججلةةة  مةةن خةةول تشةةي مةةدينتي امتر يةةز عةةة  اماضةةا  امةةداخةي فةةي عمةةارة مسةةاجد6. 
ع ةةةس رشةةة   ج عنةةةد امقلةةةة  راضةةةا  مقلةةة  مزخةةةرف مر ةةةزي ي ةةةيمن عةةةة  رقيةةة  اماضةةةا ات اأخةةةرى 

مةغر فضا  امسما  امجاسع. 
مةةةوة يةجا امجمرة   سةتخدا فضةا   اامذي تميزت مركا اممساجد امكليرة رامة ن امجسطي امم شجف 7. 

ةةةةة  ،عتلةةةةةر مةةةةةةدر ا ءضةةةةةا ة جت جيةةةةة  اأرجقةةةةة ا لةةةةةين اأرجقةةةةة  جاءيجانةةةةةات اممسةةةةةقجف   جمةةةةةن. ج  اجرارط 
 .  جاماراميات االجتماعي  اأخرى  جاستخدمت اءيجانات خارج أجقات امةوة فضا ات مةترةيا

ةةا مةةن خةةولمرمار  ةةا ج بنشةةاوي  جر ا دمرقةةد رأشةة امن اممختةاة  امنةةة  داور ةة  جاممدلرة  ا مرة 8.   ا ججمامي ةا م م 
في لنا  فضا  رجاق امقلة  جاأرجق  اأخرى امم يط  رة ن اممسجد. نمااستخد

بنشةةاوي  فةةي اممسةةاجد عةةة   جةةا نجافةةذ فضةةا  رجاق امةةةوة  لجةةةا ا منكجمةة   أثةةرت امجةةدران ام امةةة  9. 
من ار داخ  اممسجد.   نجع ج مي  اءضا ة امطليري  خول ا من ثاج "املني " 

 يةةث ججةةد فضةةا  رجاق امةةةوة  ؛ةةةن  امجةةامع امكليةةر لجلةةة  جاأسةةدي  لةة   مةةن امججامةةع اممرةقةة  10.
فجق امطالل اأرضي امذي خةل  م وت تجار   جمرافل أخرى تارر  مةمسجد. 

زة عةةة  أربرةة  تاةةرد مسةةجد امشةةيخ يرقةةج  لجلةةة  رامقرةة  اممسةةيطرة عةةة  رجاق امةةةوة "املنيةة " جاممرتكةة11. 
متقةي  من امرجاول امرةةر   داخة  رجاق ليةت ل دف افي اأر ان عة  امطراز امرثماني فقل دعاوا 

 امةوة "املني ".

التوصيات:
في  جدامةمسجامش ةي   اماراتي امخةاول ر. تجةي امدراس  امم تمين جامج ات ذات امروق  راالهتماا 1

 ها مةدر ا موستة اا جامتطج ر في مشار ع اممساجد ام ديث .، جاعترار امترمياج عمةي  ام ااظ أثنا  
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زام  ررض اأش ال اممرمار   جعدا امسةما  ر 2. مةع  ناسة تاسةتخداا مةجاد ال تينرغي ام د من ت ر   جاة
 امجمامي  امتراثي . خةاوة ا

 تاري  امضجارل جامتشر رات اءرشادي  اممترةق  رامتراث اممرمار   جتطج ره.  3.

 :الهوامش
جهةةج عمةيةة  عقةيةة  تةةتا ل ةةا مررفةة  اءنسةةان مةرةةاما  ،اءدرا  هةةج امجسةةية  امتةةي يتةةة  ل ةةا اءنسةةان مةةع ليوتةةن امم يطةة  (1)

 ،امخارجي عن طر ل امتنلي ات ام سةي  جاءدرا  ام سةي ال يقتةةر عةة  امخةةاول ام سةي  مةشةي  اممةدر  فقةل
(: اماةن جامتةةميا. 1998بسةماعي  ) ،و عن:  شجقيل  يشم  أيضا مررف  جاسر  تخدا هذا امشي  اممدر . ) نق

 53جامر   ةجان.  ةجان  ل.  

 18(: امم ان في امنل اممسر ي. دار امكندي. اأردن.  ل. 1999منةجر نرمان نجا ) ،امدميمي (2)

   461ل.   ،(: اممجسجع  اماةساي . اممةسس  امرربي  مةدراسات جامنشر. ليرجت1984علدامر من  ) ،لدجي  (3)

 د.س )  (: امما جا ام ديث مةم ان جامزمان. ترجم   د. امسيد عطا.  ،ديايز  (4)

 462(:   ل. 1984لدجي ) (5)

   37-38اممررف  امنقدي . دار امكندي. اأردن.  ل.  (:2001)رسجل م مد  ،رسجل (6)
   42-43.  امسالل لاممةدر  (7)
ترجمة   د. فةةاد ز ر ةا. عةاما اممررفة . امجةز     ام ديثة  جاممراةةرة.  مة  امغةر . اماةسةا  :7(2009)لرترانةد  ،راسة ( (8

 142-143امثاني. امكج ت. ل.  
 هةسا. رغداد. ترجم  تام (: جماميات امم ان. 1980جاستجن ) ،راشور ((9

 5امطرر  اأجم   ل.  ،(: امت  ا في اماراغ. ترجمن  دار قارس1991ميشال ) ،ربيع جعيةجني ،امجرستاني (10)

 5(:  ل. 1991امجرستاني ج عيةجني )(11) 

 20امرمارة. ترجم  سمير عةس. رغداد  ل.   جاماضا  جفن( امجججد 1996 ترستيان ) ،نجبرج شجمز (12)
بم  عةر امن ض . ترجم   أ مد  اءتر ل(: اممقدمات امتار خي  مةرةا ام ديث. من 2003)9تجماس  ،ججمدشتاين(13) 

  208-217 ، ل:296امردد  ،امكج ت ،اما اممررف  سان علدامجا د. سةسة  ع

: اماراغ امتةج ري لين عةر امن ض  اءيطامي جاممدرس  امتكريلي . امرةجا ام ندسي . (2010)يقكان  ،اأتاسي (14)
(:   2003)9تجماس  ،ججمدشتاينج   ،357 :ل ،جامر  دمشل. اممجةد امسادس جامرشرجن. امردد اأجل. دمشل

 218-225ل. 

 21 (:  ل.1999امدميمي ) (15)
(16)  Kadatz, Hans-Joachim(1988): Woerterbuch der Architektur. Leipzig,  p.  222  
(17) Jormakka, Kari (1994): Eingeschraenkten Vorlesungen zur Architekturtheorie, 

Bauhaus Universitaet, Weimar   p. 7 

 (18) Jormakka, Kari (1994):  p. 8      

ل.   14 شجمز   (1996) (19) 

  202(: امان جامتةميا. جامر   ةجان )مةر(  ل.1998بسماعي  ) ،شجقي (20)
 113رغداد  ل.  ،جامر  رغداد ،(: ماهي  امرمارة. رسام  د تجراه1998أسرد تام  ) ،اأسدي (21)

 89رغداد.   ل.   ،اممأمجن دار  ،(: عةر أساطين امرمارة. ترجم   سراد م دي1989ر نر) ،ران اا(22) 
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(23) Major، Máté( 1979): Geschichte der Architektur. Berlin،  vol. 2   p.  374-6 

 91(: ل.  1989ر نر) ،ران اا(24)
 91(: ل.  1989ر نر) ،ران اا (25)
 كجن من ا. جتجة  امنكا من خول امرمةيات امتي تت ،ممنكجم : هي تااع  أجزا  مرترط  لررض ا امررضا (26)

(27) Meiss، Pierre von(1994):Vom Objekt zum Raum zum Ort: Demensionen der 

Architektur. Birkhaeuser Verlag، Basel.   P. 113 

جامزجاج( في  ،جام ديد ،في هذا امةدد اس مت اميجا امتقنيات اءنشاوي  ام ديث  مةلنا  ام ي ةي )امخرسان  اممسة   (28) 
من خول بمغا  امروق  اممراشرة لين نكاا اأ مال ) امجدران(  ،كيا  جامترليرات اممرمار   مةات اتتطج ر امج 

جامات ات. جأةرة م دد اماراغ امرأسي امجدران ميس من امضرجري ارتراط ا بنشاوي ا راأعمدة جامسق . جتم ن 
عدت عة  بيجاد فراتات داخةي  مضا ة اممرماري من االستاادة من ذم  جتةميا فت ات رأسي  جأفقي   ليرة سا

من ت اماضا  امداخةي  ،أفض . ل   ت  جاج ات زجاجي   امة  في ررض فراتات اممسجد ام ديث جاممراةر
ا جتأثيرات جمامي  تير متجقر .  أرراد 
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 الملخص:

وا د ود  غوأل  بحممهضألةو  بحيمةيو  هامو  يوا بحرحوأل برحموألحوض    يعد ًا  بالس كشوا ح و  بن  حض
رشوووكب ك  وووأل مماألةووو  مووور احوووضب  بحرحوووأل برحموووأل ككوووبا ضيوووا بنضةووو  بر  وووأل   شوووهد بححوووض   ةووواد  يوووا 

ب  رعًووها ات ووت بك شووايات ة  يوو  ابحكووا  ضبحمك  ووات  ئووألا  41 ووب ح ووأل حووضبحا  ؛ إذباله موواب راالس كشووا 
ضبحمصوألة   ضبإلأل  ألةو ضدد حضحظ ب ماه بس كشوايا مما وب يوا بحم اتوات بحسوعضدي    بحة ط( مر كميات م 

بحعألبيوو  يووا ي ووأل   - يموود  كووض  صوودر بحرحووأل برحمووأل ة  موو    كووق بح ضحوو  بريألةميوو   يووا بحرحووأل برحمووأل
د ب  بح رما إح   الث مألبحب ألئيس : مألح   ما -ضيمك   مسيب بح  ضأل بح ك ضةا  اضح مضس   -بإل ضس  

رشووكب توواب   ألسوو ت بحألضبسوو  بحرحألةوو   بحصوودر  ضبحمألح وو  بحمصوواحر  ح صوودر  ضمألح وو  مووا رعوود بحصوودر
بحشووا ئي  ضبحماألةوو  إحوو  ماةوو  بحألضبسوو  بحرحألةوو  بحعميموو  ممووا اد  إحوو  ضمووضد ةضتيوو  م وود  موو  بح  بةووات 

 بحمح م   ضبحص ضأل بحمصدألة  بحمح م  ا 

در ضبحم م  ووو    كوووضة  بح ةديووو   ض كوووضة  ممةووو   ضمووو  بحم ضدووور ا   كوووض  بحصووو ضأل بحمصووواحر  ح صووو
  عدضص ضأل بح  ب يا  كضة  بحص  ف ص ضأل مصدألة  م د  ح   ألضل يا بححض ا ضتالض  ت   ذحق  

م وودب الت بح  ووب يووا صوو ضأل بحم   ووألبت بحمصوودأل بحووألئيا ح ه وودألضكألبضةات بحم ألبكموو  بحمعألضيوو  ابحكووا  
  دح ووب (Total Organic Carbon)ض  بحعًووض  إ  بحكميوو  بحمماسوو  موو  مممووب بحكألبوو  ضبحمك  ووات(
  ض ضح وود بحه وودألضكألبضةات موو  بحع ةووات بح ووا  ووب يحصووها  شوو أل إحوو  (Hydrogen Index)بحه وودألضم   

مح ضيات مممب بحكألبض  بحعًض  يا  ئوأل  ضا    إمكاةي   ضح د بحص ضأل بحمصدأل حهذه بح ضبصب بح مةي 
  يا حو   ا  دويب دح وب بحه ودألضم   هوا يوا حودضد ٪41.0إح   4141  ألبضح م   4-ضبح ةدي  4-تراا
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 بح اةا ضبح احث ةضربحم كب ه دألضكألبض / غب كألبض  تًض   ش أل يا بحكاح  إح  ك ألضم    840 - 4.
ديب   ضدد حضحظ ا  هةاحق ًعي  بحبح ضح دي   مدأل هح بحألبرر تديب برهمي  ةضربح ك ألضم   م  ادب كمي  مر

-( يوا برواأل بحعوض 444( ضدح ب بحه دألضم   ا< 410بض  بحعًض  ا< مممب بحكأل  ضم ضس   يا تاحي 
هوووذه بنرووواأل د اتووات دب وووب  بح  ارعوووات بحألسووضبي  م صوووأل ت وو  رعووو  بح ووا  2-ضبحم  وووا  4-  بحم  ووا 4

   ارعووات ألسووضبي  يووا موو يكايئهووا م وود  موودب ح ضح وود بحووة ط بحمك ووف ضبحكووا  مماألةوو  موور مووا يمكوو  ا   عوود 
 راحمم ك  بحعألبي  بحسعضدي ا احضب  مد   ضم  ب 

بحةًووضع ت ووأل  ضكووذحق مسوو ضياتبحموواد  بحعًووضي   ات يووا دوويبيووال  ضا   ووت هووذه بحدألبسوو  ضمووضد بال
  4- وة ط يوا برواأل بح ةديو بحصو ضأل بحمصودألة  حبحةًوضع يوا ة وا  م د  بححض  م  غ أل ةاًم  إح  

 2-يووووا  ئووووأل بحم  ووووا   مركووووأل بح مألبح ووووه  ضموووو  غ ووووأل ةاًووووم  إحوووو  ةاًوووم  يووووا 4-  ضبحم  ووووا 4-بحعوووض 
 4-ضةاًم  يا ة ا  بحكا  يا  ئأل تراا
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Abstract 

Tihamah Basin of Yemeni Red Sea like the other sedimentary basins of 

other countries of the Red Sea as Egypt and Saudi Arabia. Until now the 

Tihamah Basin has seen increased exploration interest  about 14 wells being 

drilled  some of which have been petroleum discoveries (gas and condensate 

with oil shows). A similar exploration trend has been seen in the Saudi 
Eritrean and Egyptian sectors of the Red Sea. The Red Sea rift marks the 

break-up of the Afro-Arabian plate in Eocene-Oligocene time. The tectono-

stratigraphic evolution can be subdivided into three major phases: Pre-rift 
Syn-rift and Post-rift phase. Generally  terrestrials and marginal to deep 

marine sediments were deposited with both good reservoir quality and 

potential source rocks being present.

The Syn-rift Ziediyah، Maqna and Salif shales are expected to be good 

petroleum source rocks for the basin. Moreover، intra-evaporites shales are 

considered the main source of the known accumulated hydrocarbon (gas and 

condensate) in the shallow targets. The measured amount of Total Organic 

Carbon and Hydrogen Index of the examined samples indicate these source 

rocks was generative potential of these studied wells. 

The Total Organic Carbon contents of Abbas-1well and Ziediyeh-1well 

range from 0.14 to 0.68 wt.%، while the hydrogen index values are in the 

range of 60-318 mgHC/gTOC with suggesting dominantly kerogen types III-II 

with less amount of type IV which usually poor generative potential. The high 

value of Total Organic Carbon (>0.5) and hydrogen index (>100) values of 

Auch-1well،Meethag-1well and Meethag-2 well are limited to some intervals 

within these wells which are considered very good for condensate and gas 

generation. In comparison to their equivalents Mydian and Jizan basins the 

hydrogen index values reach 350-600 mgHC/gTOC on the Saudi Red Sea 

sector. 

The Red Sea’s high pressure and temperature regimes have a significant 

impact on hydrocarbon maturation، generation and the quality of the preserved 

accumulations. Presently، the organic matter varies in maturity across the 

basin from immature to the oil window in the wells of Ziediyeh-1، Al Auch-1، 

and Meethag-1. The maturity of Tihamah Basin is mature to early mature 

specially in Meethag-2 well and reach to gas window in Abbas-1 well. The 

geothermal gradient of this basin is high and increasing in southern part more 

than in northern part of Tihamah Basin.  
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INTRODUCTIONالمقدمة  

 رحوأل بحألسوضبي  ح حضب ار بحت بحدألبسات حضل بحةظاب بح  ألضحا يا حض   هام  د     مماألةو  رو ما
ح ضبئهووووووا بمصووووووأل بح ووووووا اكوووووودت ت وووووو  ممهضألةوووووو  ضدي  ض بحسووووووعكووووووبل موووووو  بحمم كوووووو  بحعألبيوووووو  برحمووووووأل يووووووا 
ضبحمشوا ه  ح  وق يوا تًوض كموألب    وب  سوم  هاة  يو   ضةشوضتات  سوألباتهةاحق ا   ألغبح ه دألضكألبضةات 

  ض اصوووووو  يووووووا موووووو أل يألسووووووا  ضبإلأل  ووووووأل  ت وووووو   ووووووضل سوووووواحب بحرحووووووأل برحمووووووأل بحسووووووعضد  بحمضمووووووضد  
 ضح وود بحووة ط يووا حووض  بحرحووأل   يوو  موودب دحوويالا دضياووا ت وو  تم ضبح ووا( (Farasan & Dahlakق ووهضد

ب  برحمأل يمكو   ضبحوة ط بح وا امألةوت يوا بحرحوأل برحموأل بحكا  بك شاياتإح  هذه بح ماألةأل ضة ائج  ضبس ةادا
بحرحووأل برحمووأل بحيمةووا بحووذ  كووا  ت وو  برألمووي مصوودأله بح كوواضة   ا   وودتب رمووض  إمكاةيوو   ضبموود بحووة ط يووا

 Reef)ضبحصو ضأل بحم ألةو  بحمألماةيو  ةديو  ضممةو  ضبحصو  ف( ابح   بالة  واحبحم ضحضميو  بحمصواحر  حعم يو  

limestone) م ةود مو  بح ةم و  ضبح  وضةأل يوا  كب هذه بالك شايات  ؤةد ض       بح ارع  ح كضة  تراا
 ا( Beydoun et al. 1998; As-Saruri et al.  2010ا رما  حض   هام  غأل  بحممهضألة  بحيمةي 

(Wygrala 2013ام البترولي )وضح مكونات النظي ،(1-1)شكل 

مشكلة الدراسة وأهميتها: 1-1
حووذحق يووذ  هووذب ؛ ال  ضموود دألبسووات كاييوو  ضشووام   ححووض   هاموو  حمعأليوو  بحةظوواب بح  ألضحووا ح حووض 

 بحألسووضبي  يووا حووض   هاموو ضة  ا  كووحبحرحووث سووض  يعمووب ت وو   ح  ووب  صووائص بحصوو ضأل بحمصوودألة  
  اضبحدألبسات يا رمي  ام بء بحرحأل برحمأل الس كشاياتح ماألة م  بالح ماحي  بحة  ي  ح حض حمعألي  
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 أهداف الدراسة:  1-2
  هد  بحرحث إح :

 ححوووض ب ةشوووألت حوووضل بحدألبسوووات بحسوووارم  ضبحرحوووضث بح ووواض  بسووو  دبب بح ياةوووات ضبحمع ضموووات بححد  ووو  -4
 اضبح ماألةأل غ أل بحمةشضأل  ضبحم ضيأل 

يووا  بحألسووضبي  ضة ا  كووحدألة  بح ارعوو  بحم ضكيمائيوو  ح صوو ضأل بحمصوو  ياةووات بح حاح ووب ض  سوو أل  ح  ووب  -3
 حض   هام ا

 محاضح   حد د بالح ماحي  بح  ألضحي  بحم ضدع  يا مة م  بحدألبس ا -2

 :منطقة الدراسة 1-3

كب ت    ضل بحرحأل برحمأل م   144يمر حض   هام  مةض  شأل  بحرحأل برحمأل ضيم د ر ضل 
ح  را  بحمةد  يا بحمةض  كما هض  ي راحصضأل  اة ا  تس أل يا بحشمال ضب  ض كوض  ة  مو    (2-4مًض

بحصوووو يح  بإليألةميوووو  توووو  بحصوووو يح  بحعألبيوووو  يووووا تصووووأل  بة صووووال" ة  موووو  Rifting"بالة سووووا تم يوووو  
م  ض  سة  ضيم ا   ضمضد  ألبك   بحمرا  بحم حي  بالةدياتي   84"  مألةرا تةد Oligoceneبرضح مضس   "

 NNE-SSEمةوض  مةوض  شوأل  "  –أل  ضكذحق يضبحق يا ب ماه شمال شومال غو  ض اص  يا بحمةض 
-Beydoun et al,1998; Asا NE-SWمةووض  غووأل  "  –را موواه شوومال شووأل    " ضيضبحووق د ألةوو

Saruri et al, 2010)ا 

 
 ((Hakimi et al،2016 مثل موقع منطقة الدراسة طبًقا للحكيمي وآخرون ي ،(2-1) شكل

  :"Lithologyالصخارية " 1-3-1

ووووا ح مووووامضا بالسوووو ألب  مأل  ( ةالحووووظ ا  Beydoun et al.,1998ابيا ح ممهضألةوووو  بحيمةيوووو   رما
-and Postا ةواء ضرعود بالة سوا " يا م    ارعات سمكي   كضةت شكب   بحص األة  يا حض   هام  
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rift Syn-"  ضبحم م    رمممضت   هام "Tihamah Group مأل رو   بن يو بحضحدبت بح راديو    ًب" بح ا
 كضة  ترواا كموا بة هاءا  ض    كضة  بحص  ف   كضة  ممة    كضة  بح ةدي  ب  دبءا س ب إح  برت   رم  ب
" مم  ووو  Pre-rift" بالة سوووا  ارعووو  ح  وووأل  موووا د وووب ألسوووضبي  ( كموووا اةهوووا  ًوووب   ارعوووات 8-4اشوووكب يوووا 

" ضبحصوو ضأل بحم ألةوو  Bathonian-Callovianرصو ضأل بححمووأل بحألم ووا بحماألةو  بح ارعوو  ح كووضة  كحوال  "
" ضبحألضبسوووووووو  بح  ا يوووووووو  حمممضتوووووووو  بح ضة وووووووو  Oxfordian–LowerBerriasian"عمووووووووألب  بححمممضتوووووووو  

"Cretaceous ًا ا صو ضأل بح  وب ذبت بحمصودأل بحم  ود  " ضيا برم بء بحشماحي  م  بححض    ضبمد اي
 يوووا " اموووا بح  ارعوووات بحألسوووضبي  بحم كضةووو Akbrah Fm." )Permianا"بك وووأله"  ح كوووضة  تك وووأل  بح ارعووو 
 ي  م ب ران ا: (Beydoun et al.,1998; As-Saruri et al., 2010اا  بالة س( Syn-riftا ةاءا

 :Zaydiyah Formation)تكوين الزيدية ) -1

 ضبسوو   بروواأل بالس كشووا  يووا مة موو  بحرحووأل برحمووأل بحيمةووا ضةألموور  ب  ألدووتادوودب ضحوود  ألسووضبي  
صو ضأل بح  ةيو  ضة كوض  مو   رموات م دب  و  مو  بح  (Early Mioceneبحم ضس   بحمركوأل ا إح  تمألها

" يووا Zeidiye-1ضة ضبموود بحمم وور بحةمووضذما حووه يووا بحمم وور بح حووت سوو حا يووا  ئووأل "  ضبححمووأل بحألم ووا
ور ال كموا كوب شوأل  شومال شوأل  بحصو  ف  80حضبحا   كب شمال بححد د  4.سهب  هام  ت   رعد    ًض

  ا(Beydoun et al.,1998 رماا ح يًض  ضب ألض ا (YVG ضبيمياا ت   مممضت   ألكاةيات بحيم  ا

 :(Maqna Formationتكوين مقنة )ـــ  2

  عوود ةوواء بة  وواح بحرحووأل برحمووأل بحيمةووا ض يووا ايم ووب بحموو ء بحع ووض  ح   ارعووات بحألسووضبي  بح ووا  كضةووت 
  كض  ص ضأل  كضة  ممة  ؛ إذ ( يا بحمم ك  بحعألبي  بحسعضدي Maqna Groupمكايئ  حمممضت  ممة  ا
أل   ةيووو   ألسووو ت يوووا بحم ضسووو   بحمركوووأل إحووو  بحم ضسوووط دألب ت ض  وووب ضصووو ض  ووومووو  صووو ضأل م ألةووو  ضاةه

 ا(Beydoun et al.,1998ا رماا ح يًض  ضب ألض   (Early – Middle Mioceneا
 :(Salif Formationتكوين الصليف )ـــ  3

( بح ووا  ةكشووف رشووكب مؤدووت ت وو   ووضل بحة وووا  Evaporates  كووض  موو  صوو ضأل بحم   ووألبت ا
ر رصضأل  م ضبيم  ت   El-Nakhal & Alaug  2013)م ابحساح ا حألم بء بحشماحي  حسهب  ها ضة ًض

( ضبحووذ  Ghawwas Memberضبااموو ضضيًووب يووا برموو بء بحع ضيوو  مةووه تًوو  صوو ضأل  كووضة  ممةوو 
ضيمور بحمم ور بحةموضذما ح كوضة  بحصو  ف     كض  رشكب ألئيا م   دب الت م  بح  ب برسضد ضبحهاح وت

 ص ضأل هذب بح كضة  مكايئ  ح كضة  مةسي   عد  ض   بححد دكب شمال مد ة   2.يا دألة  بحص  ف ت   رعد 
Mansiyah Formation)يا بحمم ك  بحعألبي  بحسعضدي  ض كضةةا  ةوت ضغألةو  ا )Gharib & Zeit 

Formationsيووا مصووأل ضةألموور تمووأله إحوو  بحم ضسوو   برت وو  ا )Upper Miocene)   ووا ح يًووض  رما
 ا(Beydoun et al.,1998ضب ألض ا
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 :(Abbas Formation)تكوين عباس  -4

ضة كض  م  ص ضأل   ةيو  ض  ارعوات مو   post-rift "يم ب   ارعات ما رعد بة  اح بحرحأل برحمأل"
 – Plioceneبححموووأل بحألم وووا ضبححموووأل بحم وووأل  بحعًوووض   كضةوووت يوووا بح   ضسووو   إحووو  بح  يس ضسووو   ا

Pleistocene" ضيمور بحمم ور بحةموضذما حوه يووا  ئوأل )Abbas1"    سووا  "ح كوضة  ح امكايئاو عود  ضيLisan 

Formation"  يووا بحسووعضدي  ض كووضة  شوومأل "Shagra Formationموو بء يًووب يووا برض  " يووا مصووأل
" بحوووذ    كوووض  مووو  صووو ضأل بححموووأل بحم وووأل   " Kamaran Memberبحع ضيووو  مةوووه تًوووض كموووألب  

" بح ارعو  حمو أل Organic Reefبحذ  يكايئ بحص ضأل بحرحألة  بحعًوضي  " "Reef Limestone"بحرحأل  
 ا(Beydoun et al.,1998ا ا ح يًض  ضب ألض   رما  مةض  بحسعضدي  (Farasan Island  اسايألب

 
 ( Hakimi et al., 2016مثل التتابعات الصخرية لحوض تهامة )ي، (3-1) شكل

 :الوضع التكتوني 1-3-2

  ال   بل هةاق بحعد د م  برسئ   حضل بح ك ضةي   حت بحس ي ح رحأل برحمأل ضبحموض  بح وا ادت إحو
ووا حوووض   إةشووائها بحم  ووق ضمماألةوو  رعًووها  هايووذ   ضد ووت برحوودبث  سووضبء رشووك  ((Bosworth,2015  رما

 ها:  رع    م ب يا ست   ضبت ألئيس  
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م  ض  سة    الها  84 د ب حضبحاضبحسضدب  ضمةض  غأل  بحيم     دات بح ألبك   بحرا ح ي  يا إ  ضبيا -4
بحمركووأل  دض  حوودضث ا  شوود ح مة موو  مماألةوو  موور بحضدووت  كضةووت هووذه بحماممووا  ؛ إذ ووألبك   ألةضال  يوو 

 اBosworth et al, 2004)ا اد  إح   كض  "مة    ت األ"  بححاًأل
م  ووض  سووة   ألسوو ت بحألضبسوو  بحرحألةوو  ت وو  بحمشووأل  بحماألةوو  يووا ضسووط  2012 - 2212يووا بح  ووأل  موو   -2

   ا يا  دبي  برضح مضس  ألبك   شأل  ت األ  كضةتع مد ا  ضحهذب ي     ج تد 
  بإلأل  وأل   ودا  كوض  حوض  صوك أل يوا بحرحوأل برحموأل   م  وض  سوة  2810 - 2210يوا بح  وأل  مو   -8

م  ووض  سووة (  وودات تم يوو  بحشوود ضبح صوودر  وودب ب ت وواأل ة سووه  20ا اتةوود  مألةراوو هضيووا بحضدووت ة سوو
  ااضب أل برضح مضس    دا  كض  صدر بحرحأل برحمأل كحض 

ات مألح وو  مد وود  موو  بح ووألبك     كووض  رشووكب اساسووا مووو  م  ووض  سووة    وود 28-21يووا بح  ووأل  موو   -1
ا رشوكب م و بم  يوا مميور اةحواء بحمضب ر بحرا ح يو  ض رموات مو  بحموا ألض ضبحمألبةوضي أل  ظهوألت  مألةراو

بحشود  بحرحأل برحمأل رأكم ه م  ت األ ضبحيم  إح  شمال مصألا     ذحوق ه وضم م و بم  مور ظهوضأل
 ايا ممير اةحاء بحرحأل برحمأل

م  ووض  سووة   د وور بححوود بح حووضحا  ووالل سوو ةاء ضبحمشووأل  بحعألبووا  ضألبوووط  42 - 41  موو  يووا بح  ووأل  -0
ض وو بم  ذحووق موور  صووادب شووره بحم ةووأل     بغووألضا-رحووألبح   ياشوومال بحرحووأل برحمووأل رمة موو   موواأل  

إحو   (N60°Eكموا  ك وألت تم يو  بحشود يوا بحرحوأل برحموأل مو  بحصودر بحعواد  ا  بحعألبي  ضاضألبسويا
  ضبة  ووو  ٪44ضبة  ًوووت تم يووو  بحشووود ت وووأل   ووو ج بحسوووضيا رحوووضبحا   (N15°Eا مائوووب ح كايووو 

ا ضيا مة م  ت األ  حضل بم ودبد بحرحوأل برحموأل ٪04بح ماأل      ايألةميا ضاضألبسيا مأل  ا أل   ةحض 
 م  إألة ألةا إح  بحكأل  م  مأل  ر دبةكب  ضبدا بحةشام يا بحصدر بر  ضبا بحشماحاا

كوب مو  ضسوط تود  إحو   144ا ت و  رعود ر بحمحيط رسألت  غألباوبة شأل دام  ض  سة    44يا بح  أل   -.
  م  ووض  سووة  0ضيووا مةووض  ضسووط بحرحووأل برحمووأل  وودا بة شوواأل بحمحوويط تةوود   بحشوو   -بةم ووار شوومأل 
يووا بحم  ووض  سووة  هووذب يووا بح دبيوو  غ ووأل م صووب رمألكوو  بة شوواأل   وو ج توود ا  بالة شوواألضكووا  مألكوو  

توود  بحمة شوووأل موو   ووالل   ووو ج  ضال   بة شوواأل بر  ووأل  بأل وورط حوود بحرحوووأل برحمووأل بحمةووضبا رمألكووو 
أل حض   هام  يا بحرحأل برحمأل بحيمةا ةشام ضبسر م  يظه    كما مة    ت األ  ض   ج  امضأل 

حوض  بحرحوأل  الة  واح والل بح رموات بحمصواحر    ة شوأل بحمروا  بحم حيو ض    ألبك   بحمروا  بحم حيو 
ضبحضسوائد  يو مودألب  بحم حضبح  بحم حيو   ظهوأل بحدألبسوات ا  بحمروا ؛ إذيوا حوض   هامو  كموابرحمأل 

ض مسوب حايو  بححوض  إحو    كوب  والل  رموات بححوض  بححد  و  2حعصأل بحم ضس     دب ب حضبحا 
س س   م  برة م  بح ألك  ي  مضب ة  ح حاي  ضبحمدألب  بحم حي  ضبحضسائد ضبرحضب  بحصك أل ا ض  م و  

بحصو ضأل بح ألبك و  بحم حيو  ضمو   م و  م   ألبت بحم ضسو   رشوكب تواب   ألبك و  مشوضه  ةا مو  تو  
 ودالا مو  بحمروا   مم وضر ر ضبحوق تاديو ر وا    وف ضمحود    بحم حيو   بحص  فبحم ألسر  ات   در  

احألغب مو  رو رس   تدب ضموضد  ألبك و  مشوضه  رشوكب دوض     ضذحق((diapiric intrusion بحم حي 
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بحوووذ   عوووأل  حوووه رعووود بح ألسووو  -ة  مووو  إتووواد  بح   وووضأل ضبح شوووضه  -  ح  روووات بحهاح وووت  شوووة ا   
Davison et al, 1996)) ا 

  ضهووا رشووكب توواب غ ووأل م ما  وو  ب دروو  م حيوو  م احيوو م   وويووذ  م   ووألبت بحصوو  ف ال   ضرعروواأل  ا ووأل  
د ت و  بحمة مو  هذب ةألمر ض   كوض   موة    بحرحوأل برحموأل ضبالأل روام بحض  وق  يوا ا ةواءإح   أ  أل دض  بحش 

 (ا1-4شكب ا حص  ف بحم حي  يضبحق تادي  صك أل  يا بحألضبس  بح ضدي ح ث  ة ج در  ب مر بح ضبحقا

 (PEPA, 2013)يمثل التراكيب في حوض تهامة منقولة من  ،(4-1شكل)

يوووا بحصووو ضأل بحضبدعووو  ات ووو  بحمةووواح بحشوووألدا ح مرووو   %20حوووضبحا  بم ووودبد بحدألبسوووات سوووم تضدووود  
م يم ووووأل يووووا بحسووووة  .11بحم حيوووو  بحسوووو ي يووووض  دموووو  دروووو  بحصوووو  ف  بأل  ووووارمعوووودل  إ ح ووووث   بحم حيوووو 

مو أل يألبسوا  يوا شره بحمرو  بحم حيو  يوا بحم حي    بحص  ف در   يذ   ا ألك  يا  (Davison et.al, 1996ا
 ضبحمةا ق بر أل  ت    ضل ساحب بحرحأل برحمألا بحسعضدي 

 األرضي: التدرج الحراري  1-3-3

يووا حووض   هاموو  دوويب مما  وو  حوودألمات سووم ت بح ياةووات حمياسووات دألمووات بححووألبأل  ضبح وودألع بححووألبأل  
ا ضبحسوعضدي  م وب إ  ضبيوضبحمم ود  ت و  حواي ا بحرحوأل برحموأل بححألبأل  ضبح دألمات بححألبألةو  ح   ودب  بحممواضأل  

 /°ب22ض 12  ألبضح ديم  بح دألع بححألبأل  بححاحي  يا مة م  بحرحوأل برحموأل  و   ح ث   ضمصأل ضبحسضدب 
ضبح ا  ب بححصضل ت  هوا  (4-4امدضل 2م  ا ضبت /ب 401ض 21كب  ض  ألبضح دألم  بححألبأل  بححاحي      

  et. alا 4-ضتروواا 4-اتمووا  م    وو  م ووب بحعووض موو   ياةووات حعوود  بروواأل ح ووة ط ضبحكووا  ح ووألت ت وو  
2015 Al-Sabri)ة  موو  حمألبهووا موو  مة موو  بة  وواح بحرحووأل برحمووأل   ضبح ووا   م وو    ووديق حووألبأل  تووال   ا
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ت مسوو مأل  إحوو  ضد ةووا بححاًووأل؛ إذ  وو دبد بح ووديق بححووألبأل   وودألةمياا موو    ضمووا  بحووبحووذ   وودا يووا برضح مضسوو 
ا يا بحرحأل برحمأل ضي عد   بححضب  ض كض  ات   ديم  حها يا ضسط بححض ا غ وأل بح دألع بححألبأل  برأًل

ا ح مساي  م  مألك  بحصدر  ضسومق بحم وي بحم   وف   رما  (0-4اشكب  ألإح  ا ضة ك أل م  ب ماه  ا ت  
بح وديمات ة ا ضبحألاسا ح  ألسورات بحألسوضبي  يوا بححوض   ضبرةشو   بح ألكاةيو   ضبح ودب ب  و   ضبح  اضت بحما

ضدوود   اح ضب   بححووألبأل   وو   بحضشوواح بحع ووض  ضبحمشووأل رووهووذه بحموويب  ووأ ألت ا بح ألكاةيوو   ضبح وودب الت موو  بحسوودضد
 مألا ر م  مة م  بحرحأل برحاد  ذحق إح   كضة  هاالت ك  أل  ةس ياا ضمض ت  ت   ة ا  ضبس

 العمق الكلي اسم البئر
 ) قدم (

 التدرج الحراري
 ( كم /° ) م

 تدفق الحرارة
 ( 2) مللي وات /م

 88 8،74 11211 1-عباس

 61 6،81 6229 1-العوش 

 121 6،91 9128 1-الميثاق 

 178 7،42 9412 2-الميثاق 

 88 9،76 8942 1-الحديدة 

 68 8،78 8698 2-الحديدة 

 98 4،11 11411 1-كمران 

 ( SPTيوضح التدرج الحراري وتدفق الحرارة في بعض آبار حوض تهامة وفًقا لــ)، (1-1جدول)

 
 ،SPTعدل وفقا لـــ)التدرج الحراري في حوض تهامة  يوضح التغير في ،(5-1شكل )
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 :Previous studies)الدراسات السابقة ) 1-3-4

 : ما يأ ا مةهاض ت   حض   هام  امألةت بحعد د م  بحدألبسات بحم ضحضمي  ضبح رادي  
   مت بحدألبس  بح  ارعات ( ب4222ا يًض  ضب ألض دألسضب بح  ارعات بالس ألب مألبيي  يا بحيم  ًض

 ضبح  ئات بحمديم  رحضب  بحرحأل برحمأل ض   ج تد ا 
 تح ه دألضكألبضةايسألضب ضمضد إمكاةي  م د  ض  دألسضب بحك اء بحألسضبا ب(2444بحسألضأل  ضب ألض ا 

 ا  بحص  فيا شره م ةأل 
 ب( ضص ضب بحةظاب بح  ألضحا ححض   هام  ضحكةهب حب يس  دمضب  أل  2448بحسألضأل  ضب ألض ا

 ت مي  حد   ا 
   ب( يسألضب ضيأل  بحماد  بحعًضي  بحمضحد  ح ه دألضكألبضةات يا بحص ضأل .244ا بححكيما ضب ألض

ألبض  بحعًض  ضاكدضب ا  ةسر  بحككما اةهب دألسضب  صائصها   بح  ةي  بح ارع  ح كضة  بحص  ف
 ا(%5.40 - %0.59بحك ا   ألبضح م  ا

 تاريخ استكشاف الهيدروكربونات في حوض تهامة  1-4
 دا بحةشوام بالس كشوايا يوا ح وة ط يوا حوض   هامو  بحممهضألةو  بحيمةيو  يوا  دبيو  بحسو  ةات ح وث  وب ح وأل 

   اMecom Oilم  د ب شألك   2ضص  ف 4ضل  ئألة  بس كشاي    يا حض   هام  ضهما ص  فا

 2ضبححد ود  4ب يوا  ئوأل  بححد ود 42.2ضكا  اضل بك شا  ح ضبمد بحه ودألضكألبضةات يوا حوض   هامو  تواب 
ضححموت هوذه بالس كشوايات رح وأل بحعد ود مو  بنرواأل تو   ألةوق  Mecom Oil   وب ح ألهموا مو  د وب شوألك   بح وذ

بح ذب   ب ح ألهما مو  د وب  2  ا ضبحم 4اغ   بنراأل م د  ا أل ها  ئأل بحم  ا  ضبتدي ضكاةت   شألك  امة ي  م     
 (ا.-4اشكبب كما يا بح.244تاب  Mayfaiضبئأل يا م  م  د ب شألك   ب4202 –.420تاب  Huntشألك 

 
 SPT طبًقا لـتقريرفي حوض تهامة  االستكشافيةوضح اآلبار ي ،(6-1) شكل
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(8-4ا  (2-4ا  (4-4يا حض   هام  يا بحمدضل ا بالس كشايي ض    ص بن ووواأل 
نتائج االستكشاف عام الحفر اسم الشركة البئر لقطاعا

ن 
را

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
مــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ك

8
8

-الصليف 

8

Mecomoil
جـــــــاف م0690

0-الزيدية 
Mecomoil 0690-

م0698
غــــــــــاز

0-عباس 
Shell 0621-

م0620

ثف غـــاز ونفط مك

(condensate) 

 نــــــــفـــط مHunt 0621 8-الميثاق

كميات قليلة مMayfair 0669 0-ألفا 

غــــــــــاز مMayfair 1668 1-جاما 

(PEPAاليمن عدل وفقٌا لـ) ،تهامةحوض  22يوضح اآلبار المحفورة في قطاع  ،(1-1جدول )
 االستكشافج نتائ عام الحفر  اسم الشركة  البئر  القطاع 

دة 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــدي
ــــــــ

حــــــ
ا ل

23

يدة
حد

ال  جــــــاف مMecomoil 1661 1-الصليف23
 غـــــــاز مMecomoil 1662 1-الحديدة 
 غــــاز ونـــــــفط مMecomoil 1662 2-الحديدة 

 غــــــــاز م Shell 1691  1-ش عو ال
غــــاز ونـــــــفط مHunt 1696 1-الميثاق 

نـــــــــــفط  مMyafair 2116 1-فاطمة 

(PEPAاليمن عدل وفقٌا لـ) ،تهامةحوض  23يوضح اآلبار المحفورة في قطاع  ،(2-1)جدول 
 نتائج اإلستكشاف عام الحفر اسم الشركة البئر القطاع

88 ميدي

Antufash-1
BP 1662غــــــــــاز م

غــــــــــاز مMyafair 1668 1-ا دلت

PEPA)اليمن عدل وفقٌا لـ ) ،تهامةحوض  55يوضح اآلبار المحفورة في قطاع  ،(3-1)جدول 
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 د/ عبد الوهاب صالح العوج وآخرونأ.    الوضع الجيولوجي واالحتمالية النفطية لحوض تهامة الرسوبي
 دراسة تحليلية 

  (METHODOLOGY)الطرق المستخدمة  :أواًل 
 الجيوكيميائي للصخور المصدرية: التحليل 2-1

 :Total Organic Carbon (TOC wt%)جمالي الكربون العضوي إتحديد  -1

  ضراسو  دبب مهوا  بحكألضموضمألب   (LECOمماحا بحكألبض  بحعًوض  راسو  دبب مهوا  اإ  ب  حد د 
(Py-GC)  اليواضمها  بح م  وأل بإل  CG-MS ذب  بدت إمصودألة   ببحصو ضأل بحكألبضةيو  صو ضألا  إذ  عود

 ذب  بدت ةسر إمصدألة   بض بح  ب ص ضألا اص ضأل بحسم ب   عدكما   %0.3ةسر  بحكألبض  بحعًض  ت  
 Peters & Cassa, 1994)و(  رماا ح4-2كما يا مدضل ا %0.5بحكألبض  بحعًض  ت  

 الكمية            

 الوصف

TOC 

(wt %) 

S1  

 غم( (/) ملغم

 S2  

 غم (/) ملغم

 البيتيومين 

 ( جزء في المليون)

 الهيدروكربونات 

 ( )جزء في المليون

 300 > 500> 2.5 > 0.5 >  0.5 > فقير 

 600-300 1000-500 5-2.5  1-0.5  1-0.5 إلى حد ما 

 1200-600 2000-1000 10-5  2-1  2-1 جــيد 

 2400-1200 4000-2000 20-10 4-2   4-2 جيد جدًا 

 2400 < 4000 < 20 < 4 <  4 < ممتاز 

 المعامالت المستخدمة في تقييم كمية المادة العضوية في الصخور المصدرية ،(1-2جدول )
 (Peters & Cassa, 1994)طبًقا لـ 

 :Rock-Eval Pyrolysis تحليل التكسير الحراري  -2

ا يووا بالس كشوايات بحة  يوو  ح ووث بح وأل  بسوو  دبما  اك ووأل عود هووذه بح ألةمو  يووا بحضدووت بححاًوأل موو  
بحمموا يا بحمسو ةر   مو  هوذه  ا  كموا  يمك   حد د كمي  ضةضتي  ضةًوضع بحمواد  بحعًوض   هوذه بح ألةمو 

 ض (Peters & Cassa, 1994) مووضم  بت مووادب ت وو  ا م عوودد  ضةووذكألها رشووكببح ح وويالت ضمعامال هوو
Langford and Blanc-Valleron (1990)  كما يأ ا: 

S1 ا يا بحص ضأل بح وا : يم ب كمي  بحه دألضكألبضةات بححأل  يا بحةمضذع بحص أل  بحمح ب ضبحمضمضد  حاحيا
ه ودألضكألبضةات  كووووبا  ضحود  ام ( ض مواCO300 -C O250  حألأل  دألمات حألبألة    ألبضح موا  و   ا

ضيسوو  دب يووا بسوو ةرام توودد موو  بحمعووامالت  (mg HC/g of rockةمووضذع صوو أل  اب ووووووووغ /
( ضكوووودح ب ت وووو  موووود  PP( ضبحك وووواء  بحه دألضكألبضةيوووو  بحمح م وووو  اPIا بإلة وووواعم ووووب دح ووووب  بر ووووأل  

 بحةًضع بحعًض  ح مضبد بحعًضي  بحألسضبي ا 
S2بحةا م  م   كسأل بحك ألضم   بحمضمضد يا بحةمضذع بحصو أل  يوا دألمو   : يم ب كمي  بحه دألضكألبضةات

ةمضذع ص أل  اغب  ( ضيماا  ضحد  ام كب ه دألضكألبضةات/CO600-CO300حألبأل    ألبضح ما     ا
mg HC/g of rock بإلة وواع( ضيسو  دب هووذب بحمميواا يوا بسوو ةرام تودد بحمعوامالت م ووب دح وب 

ت ووو  مسووو ض  بحةًوووضع  ( ضدحووويالا HIضدح وووب بحه ووودألضم   ا (PP)( ضبحك ووواء  بح  ألضحيووو  بحمح م ووو  PIا
 بحعًض  ح ص ضأل بحمصدألة ا 
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S32: يم ب كمي   اةا اضكس د بحكألبض  اCO بحةا م  مو   أكسود بحمواد  بحعًوضي  بحم رميو  يوا بحةموضذع )
غوب ةموضذع صو أل   بحكألبوض / اكس دبحص أل  بحمح ب راح كس أل بححألبأل  ضيماا  ضحد  ام كب  اةا 

/g of rock2mg CO ا برضكسم  ( ضيس  دب يا بس ةرام دح بOI ا) 
maxT    ض حووألأل ح ه وودألضكألبضةات ا إة وواعك وأل اسوومب تةوود : دألمو  بححووألبأل  بحمصووض  بح وواS2 موو  بحةمووضذع )

( ض سو  دب COبحص أل  ضبحةا م  م  بح كس أل بححألبأل  ح ك وألضم   ضضحود  بحميواا بحدألمو  بحمئضيو  ا
 اي ت   ةًضع بحماد  بحعًض  دحيالا 

HI   دح ب بحه دألضم :(Hydrogen Index : ضيس ةرط م  بحمعادح  بن ي :)100×/TOC) 2HI=(S  
( ضيس  دب هذب mg HC/g TOCغب م  بحكألبض  بحعًض  بحك ا  ضضحد  بحمياا ام كب ه دألضكألبضةات/

ح ةًوضع  ( ضدحويالا Kerogen Typeحالسو دالل ت و  ةوضر بحك وألضم   ا ا وأل  بحودح ب مور معوامالت 
وا اض ة  يو  اضهوب هوا ه ودألضكألبضةات غا ةو   إة امهواعًض  ضةضتي  بحموضبد بحمح موب بح  بال ةو   معا

 (ا 2-2كما يا مدضلا
OI برضكسم  : دح ب (Oxygen Index : ضيس ةرط م  بحمعادح  بن ي :) 

100 ×/TOC)3OI=(S 
( ضيسو  دب g TOC2mg CO/غوب مو  بحكألبوض  بحعًوض  بحك وا  ضيمواا  ضحود  ام كوب ه ودألضكألبضةات/

 ت   مس ض  بحةًضعا   أل  ح حد د ةضر بحك ألضم   ضدحيالا امر معامالت 
PI بإلة اع: معامب (Production Index: ضيس ةرط م  بحمعادح  بن ي :) 

 2S + 1/(S1PI=Sا
 ( mg HC/g of rockضضحد  بحمياا ام كب ه دألضكألبضةات /غب م  بحةمضذع ص أل  

PP  بالح ماحي  بح  ألضحي :(Petroleum Potential): ضيس ةرط م  بحمعادح  بن ي : 
2S + 1PP= S 

 رقم العينة البئر
العمق 

 )متر (

TOC S1 S2 S3 max HI OI PP PI 

(wt%) 
ملغم/  )

 (غم

ملغم/  )

 (غم

ملغم/  )

 (غم
 (م°)

ملغم/  )

 (غم

ملغم/  )

 (غم

ملغم/  )

 (غم

ملغم/  )

 (غم

L
 A

U
C

H
-1

 

AU-1 2231 1.17 1.92 2.98 0.27 438 255 23 4.9 0.39 

AU-2 2233 0.94 0.13 1.37 0.16 436 146 17 1.5 0.09 

AU-3 2243 1.35 1.4 4.05 0.46 434 300 34 5.45 0.26 

AU-4 2252 1.02 1.2 2.72 0.44 436 267 43 3.92 0.31 

AU-5 2282 0.69 0.7 2.92 0.11 440 423 16 3.62 0.19 

AU-6 2321 0.63 0.83 1.93 0.33 433 308 52 2.67 0.3 

AU-7 2330 0.59 0.62 2.6 0.21 437 441 35 3.22 0.19 

A
L

 M
E

E
T

H
A

Q
 -

1
 

ME 1 -1 701 2.14 0.67 6.83 1.18 436 319 55 7.59 0.1 

ME 1 -2 945 1.68 0.48 6.84 0.89 430 407 53 7.32 0.07 

ME 1 -3 1067 3.7 0.95 18.94 2.11 431 512 57 19.89 0.05 

ME 1-4 1082 2.9 0.39 7.77 1.68 437 268 58 8.16 0.05 

ME 1-5 1097 2.8 1.35 16.13 1.34 432 576 48 17.48 0.08 

ME 1-6 1128 2.14 1.2 10.25 1.13 430 479 53 11.45 0.1 

ME 1-7 1189 2.54 2.2 12.83 0.91 434 505 36 15.03 0.15 

ME 1-8 1219 1.74 0.99 5.41 0.85 434 368 56 6.4 0.15 

ME 1-9 1250 1.25 1.45 5.09 0.64 437 407 51 6.59 0.22 

ME 1-10 1372 3.42 2.85 16.42 1.54 435 480 45 19.07 0.14 
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ME 1-11 1463 3.87 4.85 14.94 2.59 439 386 67 19.79 0.25 

ME 1-12 1554 1.33 1.8 3.17 0.97 437 238 73 4.97 0.36 

ME 1-13 1585 2.09 3.32 5.89 1.78 441 282 85 9.21 0.36 

ME 1-14 1615 3.03 4.89 7.06 2.97 443 233 98 11.95 0.41 

ME 1-15 1631 2.43 4.1 6.42 1.36 435 264 56 10.52 0.39 

ME 1-16 1737 1.6 1.15 1.02 2.16 428 64 135 2.17 0.53 

ME 1-17 1768 3.65 4.3 3.07 4.71 439 84 129 7.37 0.58 

ME 1-18 1783 1.98 1.8 1.6 0.79 431 81 40 3.4 0.53 

ME 1-19 1798 1.16 1.6 0.3 1.14 424 80 98 2.53 0.63 

A
L

 M
E

E
T

H
A

Q
 -

2
 

ME 2-1 1097 1.3 0.67 3.34 0.82 434 257 63 4.01 0.2 

ME 2-2 1128 0.82 0.67 2.38 0.43 435 290 53 3.05 0.28 

ME 2-3 1158 1.07 0.66 2.87 0.73 432 268 68 3.53 0.23 

ME 2-4 1189 1.21 1.7 2.03 1.08 412 168 89 3.73 0.46 

ME 2-5 1372 5.26 7.99 5.89 3.05 415 112 58 13.88 0.58 

ME 2-6 1524 5.4 2.76 9.5 2.43 438 176 45 12.26 0.29 

ME 2-7 1585 3.8 4.2 5.55 2.96 414 146 78 9.75 0.43 

ME 2-8 1615 2.64 3.98 2.82 3.38 410 107 128 6.8 0.59 

ME 2-9 1646 3.65 6.99 5.15 3.98 415 141 109 12.14 0.58 

ME 2-10 1676 3.16 6.2 3.51 2.09 417 111 66 9.71 0.64 

ME 2-11 1694 2.71 6.7 1.9 2.11 409 70 78 8.6 0.78 

 mg HC/g of rockالنموذج صخري)ووحدة القياس )ملغم هيدروكربونات /غم من 
 ( HI)دليل الهيدروجين 

mgH.C/gTOC 

 نوع الهيدروكربون المتوقع Kerogen Typeنوع الكيروجين

>600 I نفط 

300-600 II نفط 

200-300 II/III ) نفط وغاز)مختلط 

50-200 III غاز 

<50 IV ال يوجد احتمالية 

 ييم جودة المادة العضوية ونوع الهيدروكربون استخدام دليل الهيدروجين في تق ،(2-2جدول)
 (Peters & Cassa ،1994)في الصخور المصدرية طبًقا لـ 

صو ألة  موأ ضذ  مو  دألبسو  ح حكيموا  ت ة ( 82ا ض ال     ح  ب  ياةات سرع  ضيا هذب بحرحث  ب
معووت ح كووضة  بحصوو  ف م بح ووا امألةووت حدألبسوو  بح ووضبص بحم ضكيميائيوو  (SPT)ب ض مألةووأل .244ضب ووألة  

 42-ضبئووووأل بحم  ووووا   (onshoreات وووو  بحيارسوووو   (AL-Auch-01ا44-بحعووووض   ئووووألابروووواأل  ال وووو  موووو 
وح  يوا ( بحرحأل   44-بحم  ا   ضبئأل بحساح ا يوا حوض   هامو  ت و   وضل بحرحوأل برحموأل بحيمةوا مًض
بحصووو  ف  صووو أل ت ةوووات ضبحصووو ألة  ت ووو  بحعًوووضي  بحم ضكيميائيووو   وووب إموووألبء بح حاح وووبا ( 2-2امووودضل

مكاةي  بحمصدألة  ص ضألبح ح ضص ف بحعًضي  ضبحصو ألة   بحم ضكيميائي  بحة ط؛ إذ ة ذت بح حاح ب  ضح د ضب 
بحم حد ا راإلًاي  إح  دألبس  ض م يب بحص ضأل  بحمم ك   ح  مةيات بح  ألضحي  بحمحدضد  سيمض   يا م   ألبت

  موأ ضذ  مو  ت ةو 24ح ث  وب  ح  وب بح وضبص بحم ضكيميائيو  حوو  4-ضبح ةدي  4-بحمصدألة  ح ئأل  تراا
ض شومب بح ح ويالت بحم ضكيميائيو  بحعًوضي  مح وض  (ا 8-2( كما يا مودضل اSPT مألةأل غ أل مةشضأل حوا
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   ضدألمو  بححوألبأل S1  S2  S3ا صو ضألح بححوألبأل   معوامالت بح كسو أل( ض TOCابحك ا  بحكألبض  بحعًض  
  ا(PI)بإلة اع دح ب (  ض OIبركسم  ادح ب (  ض HIبحه دألضم   اضدح ب  (Tmaxبحمصض ا
 . 2116يوضح التحاليل الجيوكيميائية لصخور الصليف المصدرية مأخوذة من الحكيمي وآخرون ، (3-2جدول)
 البئر

 
 العمق

 )متر (

TOC 

(wt%) 

S2*1 

 (ملغم/ غم )

S3*2
 

 (ملغم/ غم )

Tmax 

 (م°)

HI 

 (ملغم/ غم )

OI 

 (ملغم/ غم )

PI 

ملغم/  )

 (غم

PP 

ppm 

1-عباس   

  

 Abbas-1 

  

2871 0.39 1.19 0.46 439 305 118 0.37 180 

2883 0.38 1.21 0.38 439 318 100 0.38 1190 

2976 0.68 0.27 0.26 458 40 38 0.53 270 

2985 0.6 0.23 0.23 476 38 38 0.48 230 

2997 0.44 0.18 0.44 455 41 100 0.31 180 

3288 1.37 2.25 o.38 459 164 28 0.60 2240 

  
1-الزيدية    

  

 

 

 

 

 
 Zeidiyeh-1 

 

 

 

 

 

5500 0.55 0.92 0.9 428 167 164 0.31 920 

5540 0.36 0.81 1.45 428 225 403 0.21 810 

5630 0.2 0.31 0.83 430 155 415 0.34 310 

5760 0.2 0.32 0.85 438 160 425 0.36 320 

6230 0.22 0.43 1.21 421 195 550 0.32 430 

6410 0.14 0.24 0.48 424 171 343 0.41 240 

6650 0.31 1.02 0.72 429 332 232 0.25 1030 

7170 0.58 0.35 0.89 433 60 153 0.43 350 

7490 0.36 0.32 1.2 440 89 333 0.4 320 

7690 0.33 0.25 0.87 441 76 264 0.47 250 

7910 0.19 0.31 0.72 471 163 379 0.3 310 

8000 0.23 0.39 0.67 447 170 291 0.41 390 

8430 0.17 0.33 0.59 447 194 347 0.39 330 

8730 0.4 0.89 1.5 438 223 375 0.38 890 

8970 0.32 0.5 0.69 433 156 216 0.4 500 

9200 0.18 0.24 0.31 440 133 172 0.57 240 

1* S2=(HI*TOC)/1OO  
2* S3=(OI*TOC)/1OO 

 (SPTمأخوذة من تقرير غير منشور لـ ) 1-والزيدية 1-يميائية لبئري عباسيوضح الخواص الجيوك ،(4-2جدول )
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 النتائج والمناقشة: ثانًيا
 تقييم الصخور المصدرية: 3-1

ب إحووو   ياةوووات بح وووضبص بحم ضكيميائيووو  بحم وووضيأل  ضبحةا مووو  مووو   وووب   م ووويب بحصووو ضأل بحمصووودألة  بسووو ةادا
 بالح ماحيوو صوودألة  ضبح ووا  سوو  دب ح حد وود ح صوو ضأل بحم (Rock-eval Pyrolysisا بح كسوو أل بححووألبأل  

ض سو  دب ت و  ة وا    ضبحمدأل  ت    ضح د بحة ط ض/ اض بحكوا   ضبحةًضع بححألبأل  ح ماد  بحعًضي   بحة  ي 
 ,Alaug, 2011b; Peters and Cassaا ضبسور ح حد ود كميو  ضةوضر بحموضبد بحعًوضي  يوا بحصو ضأل

بحألسوضمات بح ياةيو  ح مع ضموات بح وا  وب تموب م ت ضشو  ( ت   بحألغب م  تدب  ضيأل  ياةات م ص  1994
 اب( .244ضدألبس  ح حكيما ضب ألض  ا (SPT VOL.6األبححصضل ت  ها م   مألةأل غ أل مةشض 

 وفــرة المادة العضوية واالحتمالية النفطية: 3-1-1

 وا  ئوأل  ي  (4-8    ف  ض ةر ضضيأل  بحماد  بحعًضي  راحةسر  ح عمق يوا بنرواأل بحمدألضسو  شوكب ا
إحو   %wt 0.14ح ع ةوات بحمدألضسو  مو   (TOC)    وألبضح ديمو  بحكألبوض  بحعًوض  4-ضبح ةديو  4-ااترو

0.68 wt %  ة  غ م ضس ها ضo.34 wt %  ب   عدضحذحق بحص ضأل بحمصدألة  يا هذ   بح ئوألة  يم وأل  مودا
 (TOC)  (   ألبضح ديم  بحكألبض  بحعًض Auch-01ا4-(ا ضيا  ئأل بحعض 1-2امدضل راحماد  بحعًضي 

ضم   ب يذ  بحص ضأل   (2-2مدضل ا % wt 2.14ة  غ م ضس ها ض  % wt 1.35إح  %wt 0.59 م 
با ضيا  ئأل  بحم  ا    ألبضح ديم   2-ضبحم  ا  4-بحمصدألة  يا هذب بح ئأل  عد م د  ةضتاا ما إح  م د  مدا

-2مودضل ا%  wt 2.55ا    وغ م ضسو ه % wt 5.40إح  %wt 0.82 م ( TOC ابحكألبض  بحعًض 
  ب يذ  بحص ضأل بحمصدألة  يا هذب بح ئأل  عد ص ضأل مصدألة  م د  إح  مم ا  اضم    (2

( يعكووا ا  معظووب TOCابحك ووا بحكألبووض  بحعًووض   ح ووض  ضم S2ذحق يووذ  مةحةوو  بحعالدوو   وو   كوو
  م ب ص ضأل مصدألة  4-ضبح ةدي  4-يا  ئأل  تراا بحم ضحضمي بحع ةات بحص ألة  بحمدألضس  ح  كاضة  

ا مر ضمضد ت ةات د   و  ذبت (2-8باشك حيا حها بحمدأل  يا  ضح د بحه دألضكألبض  يم أل  راحماد  بحعًضي  ض 
( HI( بحووذ  يم ووب بحعالدوو   وو   معامووب بحه وودألضم  ا8-8اشووكب بحه وودألضكألبضةاتدوودأل  م وود  ت وو   ضح وود 

ووي مةحةوو  2-  ضبحم  ووا 4-بحم  ووا   4-(ا ضيووا بنروواألا بحعووض TOCضمممووب بحكألبووض  بحعًووض ا (  ًض
ا  بحص ضأل بحمصدألة  يا هذه بنراأل م د  ( 2-8ب( اشكTOCابحكألبض  بحعًض   ضمممب S2بحعالد  

 إح  حد  ما إح  مم ا  ا
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ي  ض ةر بحكألبض  بحعًض  بحك ا راحةسر  ح عمق يا بنراأل بحمدألضس ا  (4-8شكب ا   ًض

 
 لآلبار المدروسة في حوض تهامة. TOCو S2يوضح منحنى العالقة بين  ،(2-3شكل )
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 المستخدمة في تقييم الصخور المصدرية في اآلبار HIو TOCيوضح العالقة بين  ،(3-3شكل )

 المدروسة في حوض تهامة
 نوع الكيروجين والنضوج الحراري للمادة العضوية:  3-1-2

  1-* بئر عباس

م وأل  2024تةود برتموا   4-(    غ ديم  دح ب بحه دألضم   يا  ئوأل ترواا1-2م   الل مدضلا
ت و  بح وضبحا ضهوذب  ودل ت و  ا   mg HC / gTOC 318ض mg HC / g TOC 305 م وأل 2008ض

كووووذحق موووو   ووووالل مةحةوووو  بحعالدوووو   وووو   دح ووووب   IIةووووضر بحموووواد  بحعًووووضي  بحم ووووضيأل  هووووا ك ووووألضم   ةووووضر 
( يوذ  ةوضر بحمواد  بحعًوضي  بحم وضيأل  هوا 1-8كموا يوا اشوكب  (OI) ضدح وب بركسوم  ( HIبحه ودألضم  ا
وا حهوذب يوذ  مألح و  بحةًوضع  °ب maxT )182م  بححألبأل  بحعظمو اكما    غ دأل  IVض IIك ألضم   ةضر  ض رما

م وأل  صوب ديمو  دح وب  2244ضحك  تةد برتما  بك أل م    ح ماد  بحعًضي  ها مألح   بحةًضع بحمركأل
 IVضمو   وب يوذ  ةوضر بحك وألضم   هوض ك وألضم   ةوضر  mg HC / g TOC 50بحه ودألضم   إحو  ادوب مو  

ضهوووذب  ؤكووود ا  ° ب.12إحوو  ° ب100ح ديموو  دألمووو  بححووألبأل  بحعظمووو  مووو  ة  موو  ح ةووواد  دألموو  ح وووث   وووألبض 
ضةو ب  أك ود هوذه بحة  مو    م أل ةًضع م أ أل إح  يض  ةاًج 2244مألح   بحةًضع تةد تمق اك أل م  

 .(0-8شكب ا T)maxضدألم  بححألبأل  بحعظم  ا( HIم   الل مةحة  بحعالد      دح ب بحه دألضم  ا

 1-* بئر الزيدية

رم ضسووط  mg HC / gTOC 225إحوو   mg HC /gTOC 60  دح ووب بحه وودألضم   موو    وألبضح ديموو
مور ضموضد كميوات د   و  مو    III( ضهذب  ودل ا  ةوضر بحك وألضم   هوض ك وألضم   ةوضر mg HC / gTOC 155.8ا
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كوذحق مو    م أل 04..تةد تمق  mg HC /g TOC 332ح ث    غ ديم  دح ب بحه دألضم    IIك ألضم   ةضر 
( يوذ  ةوضر بحمواد  بحعًوضي  1-8شكب ا( OIاضدح ب بركسم   (HI)الد      دح ب بحه دألضم    الل مةحة  بحع

موووو   4-يووووا  ئووووأل بح ةديوووو ( maxTض  ووووألبضح ديموووو  دألموووو  بححووووألبأل  بحعظموووو ا II.ض IIIبحم ووووضيأل  هووووا ك ووووألضم   ةووووضر 
ب بح ئووأل ( ممووا  وودل ت وو  ا  مألح وو  بحةًووضع بححووألبأل  ح موواد  بحعًووضي  يووا هووذ1-2اموودضل° ب112إحوو  ° ب121

م ووأل    ووغ ديمو  دألموو  بححووألبأل   2244ضتةوود تموق ( peak mature  وألبضح موو  غ وأل ةاًووم  إحوو  دمو  بحةًووضع ا
ضهذب يع  ةا إشاأل  ا  مألح   بحةًضع بححألبأل  تةود هوذب بحعموق هوا يوض  ةاًوم  ة  مو   °بmaxT )124بحعظم ا

ضدألمو  بححوألبأل  ( HI   و   دح وب بحه ودألضم  اضة ب  أك د هذه بحة  م  م   الل مةحة  بحعالدو  ح ةاد  دألم  بححألبأل 
ي يا شكب ا ( (maxTبحعظم  ا  .(0-8كما هض مًض

  1-* بئر العوش
رم ضسوط  mg HC / gTOC 423إحو   mg HC / gTOC 146   وألبضح ديمو  دح وب بحه ودألضم   مو  

  IIض II/III( ضهووذب  وودل ا  ةووضر بحك ووألضم   هووض ك ووألضم   ةووضر 2-2( موودضل ا283.17mg HC / gTOCا
( يوذ  ةوضر بحمواد  1-8شوكب ا (OI) ضدح ب بركسم  ( HIكذحق م   الل مةحة  بحعالد      دح ب بحه دألضم  ا

إحوو   °ب184موو  ( maxTض  ووألبضح ديموو  دألموو  بححووألبأل  بحعظموو ا II/III.ض IIبحعًووضي  بحم ووضيأل  هووا ك ووألضم   ةووضر 
اد  بحعًوضي  يوا هوذب بح ئوأل مو  غ وأل مما  دل ت   ا  مألح   بحةًضع بححوألبأل  ح مو° ب181120رم ضسط ° ب114

ضةوو ب  أك ووود هووذه بحة  مووو  مووو   ووالل مةحةووو  بحعالدوو   ووو   دح وووب   (peak matureةاًووم  إحووو  دموو  بحةًوووضع ا
ي يا شكب ا( maxTضدألم  بححألبأل  بحعظم ا( HIبحه دألضم  ا  .(0-8كما هض مًض

 
 جين في اآلبار المدروسةالمستخدمة في معرفة نوع الكيرو  HIو OIيوضح العالقة بين  ،(4-3شكل )

 في حوض تهامة.
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  1-* بئر الميثاق

رم ضسوط  mg HC /gTOC 576إحو   mg HC /gTOC 64  ألبضح ديم  دح ب بحه ودألضم   مو  
ضكميووات ادووب موو   II( ضهووذب  وودل ا  ةووضر بحك ووألضم   هووض ك ووألضم   ةووضر 303.17mg HC /gTOCا

ضدح وووووب ( HI ووووو   دح وووووب بحه ووووودألضم  ا كوووووذحق مووووو   وووووالل مةحةووووو  بحعالدووووو   IIIض II/IIIك وووووألضم   ةوووووضر 
ض  ووألبضح  III.ض II( يووذ  ةووضر بحموواد  بحعًووضي  بحم ووضيأل  هووا ك ووألضم   ةووضر 1-8شووكب اOI) بركسووم  ا

مموا  ودل ت و  ا  مألح و  بحةًوضع بححوألبأل   °ب118إحو   °ب120مو  ( maxTديم  دألم  بححألبأل  بحعظمو ا
ضةو ب  أك ود هوذه بحة  مو  مو  ( peak matureًوضع اح ماد  بحعًضي  يا هذب بح ئأل م  غ أل ةاًم  إحو  دمو  بحة

 .(0-8شكب ا T)maxضدألم  بححألبأل  بحعظم  ا( HI الل مةحة  بحعالد      دح ب بحه دألضم   ا

 2-* بئر الميثاق
رم ضسووط  mg HC /gTOC 290إحوو   mg HC /gTOC 70  ووألبضح ديموو  دح ووب بحه وودألضم   موو  

كوذحق مو   والل   II/IIIةوضر ض  IIIألضم   هض ك ألضم   ةضر( ضهذب  دل ا  ةضر بحك 167.82mg HC /gTOCا
( يووذ  ةووضر بحموواد  بحعًووضي  1-8شووكب ا (OI)  ضدح ووب بركسووم  (HI) مةحةوو  بحعالدوو   وو   دح ووب بحه وودألضم  

إحووووو   °ب410مووووو   max(T(  وووووألبضح ديمووووو  دألمووووو  بححوووووألبأل  بحعظمووووو ض  II/III.ض IIIبحم وووووضيأل  هوووووا ك وووووألضم   ةوووووضر 
  بحةًووضع بححوألبأل  ح موواد  بحعًوضي  يوا هووذب بح ئوأل موو  غ وأل ةاًووم  إحو  ةًووضع مموا  ودل ت وو  ا  مألح و° ب438
ضدألمووووو  بححوووووألبأل  ( HIضةووووو ب  أك ووووود هوووووذه بحة  مووووو  مووووو   وووووالل مةحةووووو  بحعالدووووو   ووووو   دح وووووب بحه ووووودألضم  ا  مركوووووأل
ي يا شكب ا max(T(بحعظم   .(0-8كما هض مًض

 
 الكيروجين في اآلبار المدروسة المستخدمة في معرفة نوع HIو Tmaxيوضح العالقة بين  ،(5-3شكل )

 في حوض تهامة.
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 : Generation Potentialإمكانية التوليد 3-1-3

 ع مود تم يو   ضح وود بحه ودألضكألبض  رشووكب اساسوا ت وو  ضيوأل  بحموواد  بحعًوضي  ضمضد هووا ضكوذحق ت وو  
 : بحةًضع بححألبأل  ح ماد  بحعًضي  ضةس عأل  بحدألبس  كما يأ ا حكب  ئأل ت   حد

  1-* بئر عباس

موور ضمووضد كميووات  II ( بحووذ  يع  ةووا ك ووألضم   ةووضر1-2موو   ووالل دوويب دح ووب بحه وودألضم   موودضل ا
دألمو  بححوألبأل  بحعظمو  يوذ  ةوضر بحه ودألضكألبض  بحمح موب  ضح وده ضكوذحق مو   والل دويب   IVد     م  ةضر 

بح ئووأل  ضحكوو  موو   ووالل دوويب بحكألبووض  بحعًووض  بحك ووا يووذ  إمكاةيوو   ضح وود بحه وودألضكألبض  يووا هووذب  هووض ة ووط
ا م   الل مةحة  بحعالد        ًعي   ًا با.-8شكب ا maxTض PIاي  ( يذ  إمكاةي  بح ضح د ًئ    مدا

 1-* بئر الزيدية

مور ضموضد كميوات  III ( بحوذ  يع  ةوا ك وألضم   ةوضر1-2م   والل دويب دح وب بحه ودألضم   مودضل ا
بحه دألضكألبض  بحمح مب  ضح ده هض  دألم  بححألبأل  بحعظم  يذ  ةضرضكذحق م   الل ديب   IIد     م  ةضر 

ضحكووو  مووو   وووالل دووويب بحكألبوووض  بحعًوووض  بحك وووا يوووذ  إمكاةيووو   ضح ووود بحه ووودألضكألبض  يوووا هوووذب بح ئوووأل   غوووا 
وا؛ 0-8شوكب ا maxTض PIًعي  ا ضم   الل مةحة  بحعالد   و    ًا ب اي ( يوذ  إمكاةيو  بح ضح ود د   و  مودا

 مألح   بحةًضع بححألبأل اإذ إ  بحماد  بحعًضي  حمعظب بحع ةات حب  صب إح  
  1-* بئر العوش

 IIIهوا ك وألضم   ةوضر ( بحوذ  يع  ةوا ك وألضم   ةوضر 8-2م   الل ديب دح ب بحه دألضم   مدضل ا
دألموووو  بححووووألبأل  بحعظموووو  يووووذ  ةووووضر بحه وووودألضكألبض  بحمح مووووب  ضح ووووده هووووض ة ووووط موووو   ووووالل دوووويب ض   II/IIIض

ضبحكألبووض   (HI)دو   وو   دح وب بحه ودألضم   ضكوذحق يووذ  مةحةو  بحعال  ضه ودألضكألبضةات م    و  ة ووط ضغوا 
هوووووووا ة وووووووط  (  ؤكووووووود ا  بحه ووووووودألضكألبضةات بحمح موووووووب  ضح ووووووودها2-8شوووووووكب ا (TOC)بحعًوووووووض  بحك وووووووا 

( يوووذ  .-8شوووكب ا maxTض PIضمووو   وووالل مةحةووو  بحعالدووو   ووو     ضه ووودألضكألبضةات م    ووو  ة وووط ضغوووا 
 ض ابحص ضأل بحمصدألة  يا هذب بح ئأل حها ددأل  م د  ت    ضح د بحه دألضكألب

  1-* بئر الميثاق
  II/IIIض IIهوا ك وألضم   ةوضر ( بحذ  يع  ةا ك وألضم   ةوضر 8-2م   الل ديب دح ب بحه دألضم   مدضل ا

دألمو  بححوألبأل  بحعظمو  يوذ  ةوضر بحه ودألضكألبض  بحمح موب  ضح وده هوض ة وط ضه ودألضكألبضةات م    و  م   والل دويب ض 
شووكب  (TOC)ضبحكألبووض  بحعًووض  بحك ووا  (HI) ألضم  ضكووذحق يووذ  مةحةوو  بحعالدوو   وو   دح ووب بحه وود  ة ووط ضغووا 

ضمووو   وووالل   هوووا ة وووط ضه ووودألضكألبضةات م    ووو  ة وووط ضغوووا  (  ؤكووود ا  بحه ووودألضكألبضةات بحمح موووب  ضحووودها2-8ا
تم يو  بح ضح ود ح ه ودألضكألبضةات حوب  و ب رشوكب كاموب ر  بحمواد  ذ  ( يو.-8شوكب ا maxTض PIمةحة  بحعالد      

 .ألح   بحةًضع رشكب كامببحعًضي  ييه حب  صب إح  م
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 لآلبار المدروسة في حوض تهامة. Tmaxو PIيوضح العالقة بين  ،(6-3شكل )

 2-* بئر الميثاق

 IIهوا ك وألضم   ةوضر ( بحوذ  يع  ةوا ك وألضم   ةوضر 8-2م   والل دويب دح وب بحه ودألضم   مودضل ا
 مووووب  ضح ووووده هووووض غووووا  دألموووو  بححووووألبأل  بحعظموووو  يووووذ  ةووووضر بحه وووودألضكألبض  بحمحموووو   ووووالل دوووويب ض   II/IIIض

ضكوذحق يوذ  مةحةو  بحعالدو    ضه دألضكألبضةات م      غا  ضة ط ضحكةها حب  صب إح  مألح    ضح ود بحكوا 
(  ؤكود ا  بحه ودألضكألبضةات 2-8شوكب ا (TOC)ضبحكألبوض  بحعًوض  بحك وا   (HI)    دح وب بحه ودألضم  

 PIمةحةووو  بحعالدووو   ووو    ضمووو   وووالل  هوووا غوووا  ضه ووودألضكألبضةات م    ووو  ة وووط ضغوووا  بحمح موووب  ضحووودها
تم يوو  بح ضح وود ح ه وودألضكألبضةات حووب  وو ب رشووكب كامووب ر  بحموواد  بحعًووضي  يووا ذ  ( يوو.-8شووكب ا maxTض

 .بحص ضأل بحمصدألة  يا هذب بح ئأل حب  صب إح  مألح   بحةًضع رشكب كامب

 

 لآلبار المدروسة في حوض تهامة. TOCو HIيوضح العالقة بين  ،(7-3شكل )
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 :المحتملة الصخور الخازنة
إمكاةووات  (  ف ضتروواابحصوو  ممةوو   بح ةديوو ا بح كوواضة  بحم ضحضميوو بححمووأل بحألم ووا يووا  صوو ضأل  عوود

ا؛ إذ    غ م ضسط بحمسامي  بح عاح  يا  ئأل بحم  وا  ضة اذي  م د  م د  ح مكام  ذبت مسامي  ًا -م د  اي
 ور راحةسور  ح ة اذيو  حود بحم يعود  ا إًواي  إحو  ذحوق% 28حوضبحا  2-ضيا  ئأل بحم  وا  %84حضبحا  4
 (PEPA,2013)م  ا دبألسا  رماا حووا  44

 اجاتاالستنت :ثالًثا

ووا توواحا ذبت  وودألع حووألبأل  مة موو   حووض   هاموو  يعوودبح ياةووات بحم ووضيأل  ضبحم احوو    ووالل موو    اأًل
مةوض  بححوض  ض اصو  رواحمأل  مو   بحمضبةو  را مواها مو   ودألةميا  و دبد بحعواحما  راحمماألة  مر بحم ضسوط 

ووا بحعووواحا مكاةيوو  ح ممعووات ه دألضكألبضةيوو  ة  مووو  بح وودألع بححووألبأل  برإمةوود  ح ووث  ةعووودب ا  رووا  بح أًل
" "hot spot and trend of midoceanic ridge ضبحةوا ج تو  مةوا ق بحةشوام بح ألكواةا ضبح ك وضةا

 بححألبأل  يكض  ات   يا بنراأل بحرحألة ا  عض  ةاد  بحةًيذ    ةضر بحك ألضم   ت رك  بحةظأل  ضم   ب

حووود ها إمكاةيوووات محووودضد  ح ضح ووود  بالة  ووواح  ًوووي ا  بح كووواضة  بحم ضحضميووو  بحمصووواحر  حعم يووو  كموووا 
ضل بحصووو ضأل حووو بحه ووودألضكألبضةاتا ضمووور ذحوووق  ضرووواحةظأل إحووو  هوووذه بح ياةوووات بحمحووودضد  ضبرتموووال بحمةشوووضأل 

بحمضموضد   بحم دب التهض اظهألت بحدألبس  بححاحي  ا  مصدأل بحكا  ضبحة ط   بحمصدألة  يا بحرحأل برحمأل
بح ا  ألمر تمألها إح  بحم ضس    ضحك  هوذب  حالة  احدب ب هذه بحص ضأل بحمصدألة  بحمح م   بحمصاحر  

 4-ح وث يعوأل   ئوأل ترواا م  بحصع   حميمه رس   تدب ةًوضع بحمواد  بحعًوضي  يوا معظوب بنرواألا
 mg HC / g TOC 305م ألا دح ب بحه ودألضم    2008م أل ض 2024تةد برتما   IIك ألضم   ةضر

يوا  IVضةوضر بحك وألضم   هوض ك وألضم   ةوضر   يوا مألح و  بحةًوضع بحمركوأل( mg HC / g TOC 318ض
ة  م  ح ةاد  يا مألح   بحةًوضع  mg HC / gTOC 50)م أل ادح ب بحه دألضم   ادب م   2244تمق 

 ضم   ب يح مب ا   ضحد ة وط  (° ب.12إح ° ب100بحم أ أل إح  يض  ةاًج ادألم  بححألبأل  بحعظم  م  
يع وا ك وألضم    4-كوذحق  ئوأل بح ةديو    م ب ضحك  ركميات ًئ    حم   مح وض  بحكألبوض  بحعًوض  بحك وا

 225إحو  mg HC / g TOC 60ا دح وب بحه ودألضم     IIضكميوات ادوب مو  ك وألضم   ةوضر  IIIةوضر 

mg HC / g TOC ) دألمو  ألبأل    وألبضح مو  غ وأل ةاًوج إحو  دمو  بحةًوضع ابححويوا مألح و  بحةًوضع
( ضموو   ووب يح مووب ا   ضحوود ة ووط ضغووا  ضحكوو  ركميووات ًووئ    حم وو  °ب112إحوو  ° ب121بحعظموو  بححووألبأل  

دألموو  مألح وو  بحةًووضع بححووألبأل  يووض  ةاًووم  م ووأل  2244تةوود تمووق  مح ووض  بحكألبووض  بحعًووض  بحك ووا
 ا°ب124بححألبأل  بحعظم   

ك ألضم    يذ  ة ائج بح ح  ب  كشف ضمضد 2-ضبئأل بحم  ا  4-ضبئأل بحم  ا  4-اما يا  ئأل بحعض 
 mg 146ح وث   وألبضح ديمو  دح وب بحه ودألضم   مو  II/IIIض IIIضكميات ادوب مو  ك وألضم   ةوضر  IIةضر 
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HC / g TOC   423إحو mg HC / g TOC  64 ضمو  4-يوا  ئوأل بحعوضmg HC/g TOC   إحو
576 mg HC/ g TOC  مر يا مألح   بحةًضع م  غ أل ةاًم  إح  دم  بحةًضع يا  ئأل  بحعض -

ضمو   وب يوذ  دودأل ها ت و  إة واع  2-ضم  غ أل ةاًم  إح   دبي  بحةًضع يا  ئأل بحم  ا  4-ضبحم  ا  4
إحو ا  mg HC/g of rock 1.5ض ضح د بحه دألضكألبض  ركميات م د ؛ إذ   ألبضح بالح ماحيو  بح  ألضحيو  مو  

19.89 mg HC/g of rock بحوذ  كوا    حوض   هامو  ة ائج  دتب رموض  إمكاةيو   ضبمود بحوة ط يوابحهذه
ابح ةديوووو  ضممةوووو  ضبحصوووو  ف(  بالة  وووواح وووو  برألمووووي مصوووودأله بح كوووواضة  بحم ضحضميوووو  بحمصوووواحر  حعم يوووو  ت

  ؤةود ض    وو ضمو   وب يذةهووا   بح ارعو  ح كوضة  تروواا (reef limestone)ضبحصو ضأل بحم ألةو  بحمألماةيوو  
 م ةد م  بح ةم   ضبح  ضةأل يا حض   هام  غأل  بحممهضألة  بحيمةي ا
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