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ػوشواردػاضظذراالستتاحغةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطجضةػجاطعةػاضجزغرةػػػػػػػػػػػػػػػ

جمهخ جبيعخ اجلسٌرح
ًخ – دٔرٌخ –عهًٍخ   

ّ
حمك

 

 

  يدٌر انتحرٌر                          د/ حمًد أيني اهلًبو
                          د/ فٓد درْى انغبمنً

 
ب بيراجع

ًّ
 ٍخ()نغخ عرث نغٌٕ

                  د/ عجد املهك يُصٕر صبحل
 
ب بيراجع

ًّ
)نغخ إجنهٍسٌخ( نغٌٕ

انتحرٌر  ٍْئخ

أ.د/ أمحد غبنت اهلجٕة 

رئٍس انتحرٌر

د/ عجد انـرقٍت عهً صجٍح 

اإلشراف انعبو 
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ػوشواردػاضظذراالستتاحغةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطجضةػجاطعةػاضجزغرةػػػػػػػػػػػػػػػ

انـٓـٍئـخ االستشبرٌخ     
 أ. د/ أحـًـد عهً انـحـبج أ. د/ عجد انهطٍف حٍدر احلكًًٍ

أ. د/ حمًد عجد اهلل عجد انعسٌس أ. د/ أَــٍسخ حمًد عـــجــٕد
 أ. د/ عجد انغًُ حيٍى اهلتبر  أ.د/ طبرق أمحد املُصٕة 

 أ. د/ عهً عجدِ يطري عجد اهلل حمًد انفالحًأ. د/ 
اثراٍْى سهًٍبٌ حٍدرحأ. د/  أ. د/ عجد انْٕبة صبحل انعٕج
 أ. د/ َـعـًـبٌ أمحد فـٍـرٔز أ. د/ سـفـٍـبٌ عثًبٌ املـقـريـً
 أ. د/ عجد انقٕي عهً انـفـقٍّ أ. د/ عبرف عجد اهلل انـصجبحً

 أ. د/ حجٍت حمجٕة انعرٌقً أ. د/ يـحـًـد أمحد انــحــدأ
 أ. د/ يــحًد عهً انـجرادي أ. د/عجد انسالو عهً انـفـقـٍّ

 سٍفد/ حمًد يُصٕر  / صبدق عجد انكرٌى انٍٕسفًد
 د/ مجبل حمًد احلجٍشً د/ عجري أمحد عجدِ امسبعٍم  
 د/ عجد اهلل حمًد األصجحً د/ ســــهـطبٌ حسٍ احلبملً
 د/ عهً حمًد احلًريي د/ حـفـظ اهلل حيٍى سكـراٌ
د/ عجد احلكٍى حمًد انشعٍجً د/ عجد املهك أمحد انعصري

66936-1- 146444فاكس:     -  66936-1- 146633 تمفون:
 66941- 1161:8167/             66941- 111177771موبايل:   
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ػوشواردػاضظذراالستتاحغةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطجضةػجاطعةػاضجزغرةػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمة:بالنشر العامة  شروط-وًل أ
 .عدـ تعارض المادة العممية المقدمة لمنشر مع قيـ ومعتقدات وأعراؼ المجتمع اليمني والعربي 
 ولف يقدـ لغرض النشر  ،ولـ يسبق نشره ،أف بحثو عمل أصيل لوباحث لممجمة إقراًرا خطًيا يفيد يقدـ ال

 بل انتياء إجراءات التحكيـ.في أػ جية عممية أخرغ ق
  التطبيقية.نسانية و اإلتنشر المجمة األبحاث األصمية التي تناقش قضايا وموضوعات في العمـو 
 تعتمد األصوؿ العممية المتبعة في قواعد النشر العممية العالمية المتعارؼ عمييا في إعداد األبحاث. أف 
  لمنشر لمرحمة المقدـ فور وصولو، وبعد اجتياز البحث تمتـز المجمة بإعالـ الباحث بتسمـ بحثو وتسجيمو

ىيئة التحكيـ تقوـ إدارة المجمة بإخطار الباحث بقرار صالحية  المراجعة المبدئية، والتحكيـ مف قبل
البحث لمنشر مف عدمو خالؿ مدة أقصاىا ثالثة أشير مف تاريخ تسميـ نسخة أصمية رقمية مف البحث 

 إدارة تحرير المجمة. إلى
  بعض التعديالت الشكمية أو الجوىرية تقوـ إدارة المجمة بإرساؿ البحث  إلىي حاؿ احتياج البحث ف

 الباحث ليتـ التعديل.  إلىلكترونًيا مع مالحظات المحكميف إ
 عدـ قبوؿ البحث لمنشر مف قبل ىيئة التحكيـ ترسل إدارة المجمة خطاب اعتذار عف عدـ  في حاؿ

 لـ تنشر. ـنشرت أسواء أصحابيا  إلىي ترسل لممجمة ال تعاد أو ترد النشر عمًما بأف البحوث الت
  تعرض البحوث والدراسات لمتحكيـ العممي عمى نحو سرػ ولضماف السرية الكاممة يجب عدـ ذكر اسـ

 الباحث في أػ صفحة مف صفحات البحث أو أػ إشارة تكشف عف ىوية الباحث.
 إلنجميزية، عنواف البحث واسـ الباحث وصفتو العممية وجية يكتب في ورقة مستقمة، بالمغتيف العربية وا

 ورقـ الياتف والفاكس )إف وجد( والبريد اإللكتروني. ،عممو وعنوانو
  أصحابيا. إلىالبحوث التي ال ُتعد وفق قواعد النشر وشروطو ال ينظر فييا وال تعاد 
 بي مف رئيس تحريرىا.ال يجوز إعادة نشر أبحاث المجمة في أػ مطبوعة أخرغ إال بإذف كتا 
 .تعبر المواد المنشورة في المجمة عف آراء أصحابيا فقط 
 يير المجمػة أف يكوف البحث مكتوًبا بمغة سميمة، ومراعًيا لقواعد الضبط ودقة الرسوـ واألشكاؿ حسب معا

عػػريض( لمعنػػػاويف 18يػػة، و)عػػريض( لمعنػػاويف الفرع16( لممػػتف، )14ببػػنط ) وبشػػكل رقمػػي، ومطبوًعػػا
لمػنص  Time New Romansلمػنص العربػي،  Simple Arabic( لمحواشػي، وبخػط 12) سػة،الرئي

 اإلنجميزػ.
 .تؤوؿ جميع حقوؽ النشر لممجمة 
  أف يكوف البحث ممتزًما بدقة التوثيق، وحسف استخداـ المصادر والمراجع، وتثبيتيا في نياية البحث ويتـ

 .التخصص العمميوبحسب  التوثيق وفق إحدغ الطرؽ المعتمدة في التوثيق
 .براز عناوينو بما يتناسب وأسموبيا في النشر  تحتفظ المجمة بحقيا في إخراج البحث وا 
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  جازتيا في حقوؿ ترحب المجمة بنشر ما يصميا مف ممخصات الرسائل الجامعية التي تـ مناقشتيا وا 
 التطبيقية، عمى أف يكوف الممخص مف إعداد صاحب الرسالة نفسو.و العمـو اإلنسانية 

 النشر في المجمة: طمب-ثانًيا
:اآلتيلكتروني عمى أف يحتوػ الطمب عمى بريد المجمة اإل إلىترسل الطمبات 

 .طمب النشر في المجمة 
 .سيرة ذاتية مختصرة لمباحث/ الباحثيف 
  كممة. 150ممخص بالمغة العربية لمبحث ال يتعدغ صفحة واحدة وال يزيد عف 
  كممة. 150يتعدغ صفحة واحدة وال يزيد عف ممخص بالمغة اإلنجميزية لمبحث ال 
 .كممات مفتاحية أسفل صفحة المختصر أو الموجز 

النشر: إجراءات-ثالًثا
مجمػػػة جامعػػػة الجزيػػػرة عمػػػى  إلػػػىترسػػػل البحػػػوث والدراسػػػات وجميػػػع المراسػػػالت المتعمقػػػة بالمجمػػػة 

 العنواف اآلتي:
 إب مدينةجميورية اليمنية ػػ ال : 

 معة الجزيرة. مجمة جا –جامعة الجزيرة 
  :00967-4- 417818ػػ فاكس:  00967-4-413766ىاتف  

 university2018@gmail.com.js البريد اإللكتروني الخاص بالمجمة:
النشر في المجمة:  رسوم-رابًعا

 بولة الرسـو اآلتية:تتقاضى المجمة مقابل نشر البحوث المحكمة والمق
 ( مائة 100المرسمة مف خارج الجميورية اليمنية )$دوالر أمريكي. 
  رياؿ ألفعشرة  (10000)رياؿ يمني، منيا (20000)المرسمة مف داخل الجميورية اليمنية 

 .رسوـ نشرألف رياؿ  ةعشر ( 10000)ولمتحكيـ 
 .المقدمة مف باحثي جامعة الجزيرة مجاًنا 
  لـ يتـ. ـقابمة لإلرجاع سواًء تـ قبوؿ البحث لمنشر أغير التحكيـ رسـو 

الشتراك: رسوم-خامًسا
 ( عشرة ألف رياؿ يمني.10000لألفراد في اليمف مبمغ وقدره ) 
  ( اثنا عشر ألف رياؿ يمني.12000لممؤسسات في اليمف مبمغ وقدره )االشتراؾ السنوػ

mailto:js.university2018@gmail.com/الايميل
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إف مػػػا يعػػػرؼ اليػػػوـ بػػػالفجوة المعرفيػػػة أو الفجػػػوة العمميػػػة بػػػيف الػػػدوؿ المتقدمػػػة وغيرىػػػا مػػػف الػػػدوؿ 
 فقػد المتخمفة، ليست سوغ مسألة فروؽ في مسػتوغ البحػث العممػي والجيػود التػي تبػذؿ فػي ىػذا المجػاؿ.

ييـ المختصيف بو وأىل العمـ والمعرفة ا ال ا حيويً أصبحت قضية البحث العممي قضية عالمية وموضوعً 
ورجػاؿ الفكػر  ،وليف وصػناع القػرارؤ يػدخل فػي اىتمػاـ القػادة والمسػ امجتمعيُ  افحسب، بل أصبح موضوعُ 

ىػذا الػدور الفاعػل فػي حيػاة  إلػىما كاف ليصػل البحث العممي  أف. غير وحتى المواطف العادػ ،واألدب
وتوجػو  أولوياتػووضػع سياسػات واسػتراتيجيات تحػدد  إلػىدة الدوؿ جاى المجتمعات المعاصرة، لو لـ تسع  

 مساراتو.

 Pure/Basic)البحتػػة(األساسػية )مسػػيرة البحػث العممػػي بظيػور مػػا يعػرؼ بػػالبحوث  بػدأتقػد ف

Research) دوف أف يكػوف  ،التػي تجػرغ عػادة بيػدؼ إضػافة معرفػة جديػدة لممعرفػة اإلنسػانية المتاحػة
بمػا ىذا النوع مف البحوث يركز عمى تنمية المعرفة لػذاتيا و  ،واقع العمميعمى المباشر لنتائجيا انعكاس 
 أفالطػػوف رث ينحػػدر مػػف مثاليػػة أوىػػو النظريػػة لمعمػػـو المتخصصػػة،  األنسػػابتطػػوير ليػػا مػػف تػػأثير فػػي 

 األكاديميػةتبمور ىذا االتجاه المثالي لمبحث في البحوث وقد التي كانت تستيدؼ العمـ لمعمـ.  وأكاديميتو
Academic Research) بعػػػض المبػػػادع المتعمقػػػة بالتخصصػػػية العمميػػػة والحريػػػة  إلػػػىِ( التػػػي تسػػػتند

السياسػة  أولويػاتالباحثيف وتطػوير عمػوميـ، عمػى  أولوياتواالستقاللية الفكرية، لتبرير تقديـ  األكاديمية
بحػػػػث العممػػػػي االبتعػػػػاد نسػػػػبيا عػػػػف المسػػػػؤولية التنمويػػػػة لم إلػػػػى األمػػػػرالتنمويػػػػة لممجتمػػػػع، لينتيػػػػي بيػػػػا 

 كاديمي، ويظير ذلؾ جميا في الجامعات التقميدية. األ

وىػي بحػوث موجيػة نحػو غايػات  (Applied Research) البحػوث التطبيقيػة مػؤخرا يػرتظثػـ 
لممشكالت التي تواجو اإلنسػاف فػي حياتػو العمميػة، فيػي  إجرائيةحموؿ  إلىإصالحية مف خالؿ التوصل 
المعػاش، وىػذا االتجػاه البحثػي  ىدفيا األساسي ىػو تحسػيف الواقػع، و تنمويةبحوث تجرػ حوؿ مشكالت 

كثػر إجرائيػة بقػدـو الحركػة أواقعية بيكوف التي تنطمق مف مبدا: "المعرفة قوة"، ثػـ تبمػور بشػكل  إلىيعود 
ظيور  إلىفضى ىذا االتجاه البحثي أوقد البرجماتية التي تتوسل بالمعرفة العممية لتحقيق منافع عممية، 

مؤسسػية  أوالػذػ ينطمػق مػف أولويػات تنمويػة رسػمية   (Institutional Research)المؤسسػي  البحث
 .تحدد اختياراتو وتوجو مساراتو

 التػي تحػدد االجتمػاعي والتنظيمػي لمؤسسػات البحػث العممػي طبيعػة السػياؽوقد انعكس ذلؾ عمػى 
المحػػددة الختياراتػػو والموجيػػة وطبيعػػة السياسػػات  العمميػػة، البحػػوثنوعيػػة و  النشػػاا األكػػاديمي أولويػػات

ػػد  عمػػى مسػػتوغ المجتمعػػات. فعمػػى المسػػتوغ المؤسسػػي،  أولمسػػاراتو، سػػواء عمػػى مسػػتوغ الجامعػػات  ُيع 

 بقلم :الفتتاحية
 أ.د/ أحمد غالب الهبوب

 رئيس التحرير -لجامعة رئيس ا
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ػوشواردػاضظذراالستتاحغةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطجضةػجاطعةػاضجزغرةػػػػػػػػػػػػػػػ

وىػي: التػدريس والبحػث العممػي وخدمػة المجتمػع،  ،العممي أحد الوظائف الرئيسة الثالث لمجامعة البحث
 جدليػػة أفضػػتات النشػػاا األكػػاديمي فييػػا، وقػػد إعػػادة ترتيػػب أولويػػ إلػػى وقػػد بػػادرت الجامعػػات المتقدمػػة

 عرؼ بنموذج الجامعات البحثية.ما يُ  استحداث إلىاألولوية األكاديمية بيف التدريس والبحث العممي 

األىميػػة النسػػبية لنػػوع البحػػث المرغػػوب أو المطمػػوب، فالجامعػػات  إلػػى ااختمفػػت النظػػرة أيضػػ كمػػا
 األولويػةالمؤسسية، في حيف ظمت الجامعات التقميدية تعطي  لمبحوث التطبيقية األولويةالمتقدمة تعطي 

متحػػديات المحميػػة اإلقميميػػة والعالميػػة التػػي بمغػػت مػػف التعقيػػد . واسػػتجابة لاألكاديميػػة األساسػػيةلمبحػػوث 
تبنػػت  ،مػػف خػػالؿ تجػػاوز الحػػدود التقميديػػة بػػيف التخصصػػات المعرفيػػةوتكامػػل تعػػاوف  إلػػىدرجػػة تحتػػاج 

المشػكالت المجتمعيػة المعقػدة التػي الطبيعية و الظواىر  البينية لدراسةخل البحوث مدالجامعات العصرية 
، وبػػػيف البحػػػوث عبػػػور الحػػػواجز والقيػػػود المعرفيػػػة فيمػػػا بػػػيف العمػػػوـ االجتماعيػػػة والطبيعيػػػة إلػػػىتحتػػػاج 

يقػػػػـو عمػػػػى أسػػػػاس تخطػػػػي  فيػػػػو مػػػػدخل.  والمؤسسػػػػية األكاديميػػػػةوالتطبيقيػػػػة، وبػػػػيف البحػػػػوث  األساسػػػػية
 آخر.مف جانب  التخصصات العمميةبيف واالنقساـ  ،المختمفة مف جانب فروع العموـالحواجز القائمة بيف 

، وظيفتػػػو التنمويػػػةالبحػػػػث العممػػػػي و  إلػػػى نظػػػرة الػػػدوؿ أيضػػػاوعمػػػى المسػػػتوغ المجتمعػػػي، اختمفػػػت 
الربط بيف البحػث  إلى احثيثُ المتقدمة  سعت الدوؿفقد السياسية،  توجياتيا، و منزلتيا الحضاريةباختالؼ 
ػس  أ، مػف خػالؿ م  المؤسسي التطبيقي/والبحث  األكاديمي /األساسي وضػع السياسػات ة البحػث العممػي و س 

كمػػػا سػػػخرت اإلمكانػػػات  التنمويػػػة،عمميػػػة الوالضػػػامنة لػػػربط نتائجػػػو بو واالسػػػتراتيجيات المنظمػػػة ألولوياتػػػ
ر مػػػف وتػػػذليل الكثيػػػ سياسػػػة التنمويػػػةبػػػيف البػػػاحثيف وصػػػناع ال البشػػػرية والماديػػػة الالزمػػػة لتفعيػػػل العالقػػػة

 .المعوقات التي تحوؿ دوف ذلؾ
على الرغم من التطور النسبً الذي طرأ على بنٌة نه وإفً الدول النامٌة ومنها الٌمن، ف أما

تتجلً البحث العلمً وتنامً عدد الباحثٌن والمؤسسات البحثٌة فً السنوات األخٌرة، غٌر أن اإلشكالٌة 

التي  األكادٌمٌةحوث بكادٌمً، ناهٌك عن هٌمنة اللمً ال ٌمثل أولوٌة فً النشاط األالبحث الع أنفً 
 مما أكثر كاديمييف،األ الباحثيف تفي معظميا الىتماما تعود شخصيةقناعات تحكميا أولويات و 

إلىوىو ما أدغ  ،ةميالعم األقساـ أو الكميات تحددىا بحثيةذات أولويات  خطط أو لوائح اتحكمي

 (،ترياؽ بال أوراؽ) مجردىذه الجيود البحثية  تبقى، لفً المجال التنمويضعف فاعلٌة البحث العلمً 
.في المجاالت التنموية الممارسات واقع إلى طريقيا تجد لـ أنياطالما 

بيف ة جو فيعاني مف وجود  ال يزاؿكاديمي في اليمف ي واألالبحث العممي بشقيو المؤسسف إوعميو ف
وجػػػود جفػػػوة بػػػيف البػػػاحثيف وواضػػػعي  إلػػػى أدغ، ممػػػا وأكػػػاديميمؤسسػػػي  أووتطبيقػػػي،  أساسػػػيمػػػا ىػػػو 

، سيجد أف العممية التنمويةالمتابع ألوضاع البحث العممي في اليمف وعالقتو بواقع السياسات التنموية. ف
الػرغـ مػف تنػامي عػدد واد آخػر. فعمػى  التنمويػة فػيالخطػط فػي واد، و  تسػير العمميػةالكثيػر مػف البحػوث 
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. يتجمػى ذلػؾ فػي تنػػامي تنمويػةلممشػكالت ال اوتصػػاعدُ  ا، نجػد تفاقُمػوالمؤسسػات البحثيػة البحػوث العمميػة
واقػػػع الحيػػػاة التػػػذمر وتعػػػالي الشػػػكوغ مػػػف مختمػػػف األطػػػراؼ حػػػوؿ ضػػػعف فاعميػػػة البحػػػث العممػػػي فػػػي 

التنمويػػػػة، عي السياسػػػػة وجػػػػود فجػػػػوة بػػػػيف صػػػػانعي البحػػػػوث العمميػػػػة وصػػػػان إلػػػػى أدغممػػػػا  . المجتمعيػػػػة
تشػػػكو الجيػػػات يكثػػػروف الشػػػكوغ مػػػف أف نتػػػائس بحػػػوثيـ ال يسػػػتفاد منيػػػا، وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو  فالبػػػاحثوف 
فػػي  األكاديميػػةوضػػعف فاعميػػة البحػػوث  تنمويػػة،مػػف المشػػكالت ال البػػاحثيف لكثيػػرمػػف تجاىػػل  الرسػػمية

 . امعالجة المشكالت ذات األولوية لديي

منػػذ نشػػأتو  أف البحػػث العممػػي إلػػىرجػػع تالػػيمف  فػػي األزمػػةىػػذه باب أف أسػػ بعػػض البػػاحثيفويعتقػػد 
 أولويػات قائمػة أسػفل فػي أنػو ظػل وال يػزاؿعمػى مسػتوغ الجامعػات، كمػا  أكاديميػة أولويػةلـ يكف  األولى

 غيػاب اإلرادة السياسػية إلػىالبحػث العممػي، فػاألمر يعػود الحكومات المتعاقبة رغـ وجود وزارة مختصػة ب
وافتقػار خطػط البحػث  العممي واضحة لمبحث وطنية استراتيجيةجود و ذلؾ بعدـ  وؿ، يتجمىاألفي المقاـ 

 يتطمػب ،فعيػل الػدور التنمػوػ لمبحػث العممػيت فإالحاليػة ألولويػات التنميػة المجتمعيػة. وعميػو فػ العممػي

تنبثػق  العممػي وطنيػة لمبحػثاسػتراتيجية  وضػع خطػة أولوياتيػا مقدمػة فػي تضع ةوطني ةسياسي إرادة وجود
الرؤيػة االسػتراتيجية لمػيمف  إلػىمف خطة استراتيجية وطنية لمتعميـ العالي والبحث العممػي وتػأتي مسػتندة 

   .خطط استراتيجية بحثية عمى مستوغ مؤسسات البحث العممي إلى، لتترجـ بعد ذلؾ 0202

االسػتعداد لوضػع وشػرعت ب اإلشكاليةوقد استدركت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي مؤخرا ىذه 
 ”الحديثػػة اليمنيػػة الدولػػة لبنػػاء الوطنيػػة طػػار "الرؤيػػةإتػػأتي فػػي  .ة اسػػتراتيجية وطنيػػة لمبحػػث العممػػيخطػػ

جػاءت فػي ظػل فػراغ  أنيػاعػف جػاءت متػأخرة ناىيػؾ  أنيػاوىي خطوة في االتجاه الصػحيح ولػو  ،0202
المدغ الزمني لالستراتيجية الوطنية وىو العاـ الذػ انتيى فييا  0202استراتيجي تعيشو الوزارة منذ عاـ 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي في اليمف.

وفػػي ضػػوء ىػػذا التوجػػو الػػوطني، تسػػعى جامعػػة الجزيػػرة جاىػػدة لتدشػػف خطتيػػا االسػػتراتيجية التػػي 
خطػة البحػث العممػي  ا بتطػويربػدءً تطػوير البحػث العممػي وتفعيػل دوره التنمػوػ،  أىػدافيايأتي في طميعة 

واسػتحداث المكتبػة  اإللكترونيػةتطػوير المكتبػة بالبحثيػة، مػرورا  أولوياتيػادراسػات العميػا وضػبط وبرامس ال
ليػػات نشػػر البحػػث العممػػي ممثمػػة بمجمػػة جامعػػة الجزيػػرة، فػػنحف نعتػػـز تدشػػيف آوانتيػػاًء بتطػػوير  الرقميػػة،

ننا، و تعالى ورشة عممية لتقييـ وتطوير مجمتنا الغراء خالؿ الشير القادـ. بإذف هللا لعقػد  أنفسنا نييئ إذ ا 
ىػذه الفعاليػػة فػػي الفاعمػة المشػػاركة  إلػى، نػدعو البػػاحثيف والميتمػيف ىػذه الورشػة التطويريػػة لمجمتنػا الفتيػػة

ورشػة ال سػتبذؿ فػيعمػى يقػيف بػأف الجيػود التػي  لمتطػوير، ونحػفتقديـ مقترحػات  أو، سواء بالنقد العممية
 األثػػر فػػي إحػػػداث نقمػػة نوعيػػة فػػي ىػػذه المجمػػػة عظػػيـليػػا  ، سػػػيكوف تعػػالىبػػإذف هللا التطويريػػة لممجمػػة، 

البػػاحثيف  تنعكس آثػػاره اإليجابيػػة عمػػىسػػاألمػػر الػػذػ  ؛ميػػة المرموقػػةمتكػػوف ضػػمف المجػػالت العل، الواعػػدة
  .الجامعة وعمى
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 مف مجمة جامعػة الجزيػرة، بمػا تضػمنو مػف البحػوث العمميػة المتنوعػة، تكػوف  الرابعوبصدور العدد 
مػػف ىػػذا وؿ األ أف البػػاب إلػػىتجػػدر اإلشػػارة و وفت مبػػررات تقييميػػا ومتطمبػػات تطويرىػػا. قػػد اسػػتالمجمػػة 
 .عممًيا متنوعة بحًثا (02) تضمف العدد

عػرض ممخصػػات لرسػائل عمميػة ووقػػائع المػؤتمرات والنػدوات العمميػػة، فقػػد كػرس ل الثػانيالبػاب  أمػا
 :ي، وىات العميا بجامعة الجزيرةالدراسمف الرسائل لبرنامس  أخرغ باقة  تـ عرضوفي ىذا المحور 

دور المنظمػػػات الدوليػػػة فػػػي إدارة األزمػػػات بػػػػ)رسػػػالة الماجسػػػتير فػػػي إدارة األعمػػػاؿ الموسػػػومة  -
، لمباحثػػة/ أمػػل عصػػاـ الجميوريػػة اليمنيػػة(-)دراسػػة ميدانيػػة فػػي القطػػاع الصػػحي محافظػػة إب  الصػػحية

  .عبد الممؾ المفتي

حقوؽ األشػػػخاص ذوػ اإلعاقػػػة فػػػي القػػػانوف الموسػػػومة بػػػػ) القػػػانوف العػػػاـرسػػػالة الماجسػػػتير فػػػي  -
  .نبيل عباس عبده السقاؼ(، لمباحث/ اليمني والقانوف الدولي

حقوؽ األشػػػخاص ذوػ اإلعاقػػػة فػػػي القػػػانوف الموسػػػومة بػػػػ) القػػػانوف العػػػاـرسػػػالة الماجسػػػتير فػػػي  -
  نبيل عباس عبده السقاؼ.(، لمباحث/ اليمني والقانوف الدولي

ىػذا العػدد لكػي  إنجػازفػي  أسػيـالتقػدير لكػل مػف عظػيـ نتقػدـ بجزيػل الشػكر و  أف يفوتنػاوختاما ال 
 حلمه مذذي  بوذذا ب حل ةذذم حل  مذذ   ا لكذذا حل ذذا  ي ح ع مي ذذمن ذذ   حلمج ذذال بهذذ ا حلة ذذال حل ولذذال  ل  لذذ   يخػػرج

 حألكاديم .

 سوحء حلس يا إل  هللا حلموفق  حلهادي   

 

 

 

 

  



8679 يونيو – رابعد العدال – ثانيد المجلالمجلة جامعة الجزيرة  00

ػوشواردػاضظذراالستتاحغةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطجضةػجاطعةػاضجزغرةػػػػػػػػػػػػػػػ



انصفحخاملٕضٕع و

ذ845ذ–ذ01ذاألحباثذالعؾؿقة-األولالبابذذ

ذ0
ذراتذيفذالؼرآنذالؽريم.ابشال

ػد/ػإبراعغمػحدنػأحطدػدالم
ذ81ذ-01

ذ2

العؼقدة،ذأمنوذجاتذيفذ)ذأثـرذالؼـراءاتذ"الشاذة"ذيفذالعؾـومذاألخـرى

ذ.(والتػدري،ذوالػؼه

بذغرػطحطدػرضيػاضذعغبيػأ/
ذ80-78

ذ3

)داللةذاأللػاظذعؾىذذ.لياألصوذبـاءذمـفجذاألحـافذيفأثرذداللةذاحلالذ

األحؽامذمنوذجا(

ػد/ػطصطفىػطحطودػصاضحػاضرودي،ػأ.زغالنػحدنػاضطحطوديذ
ذ75-007

ذ4

يفذالؾفجاتذالعربقةذذاألصلذوالتحولذاالدتعؿاليذلصقغةذ)مػعول(ذادلعتؾة

ذ.الؼدميةذوادلعاصرة

أحطدػضطفػربدػاضضهػشائدػاضبرغكيػ/د
ذ059ذ-002

ذ5

)مصطؾحذالتـاصذذبي:ذإذؽالقةذالتدؿقةادلصطؾحذالـؼديذوالـدقذاألد

ذ.أمنوذًجا(

طحطدػرضيػطحطدػحغدرػ/د
ذ041-ذ051

ذ6

ذالؼرنذاخلامسالشعرذاألندلديذمـذذالؼرنذالثالثذحتىذذوصداهذيفالدجنذ

(.درادةذيفذادلوضوعذوالػن)اهلجري

ػطحطدػطدعدػطعجبػ/د
ذ907-ذ045

ذ7
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د/ إبراهيم سالمأ. رآن الكريمالق في البشارات
دراسة تحليلية

Tel: 00967-774571779

الثشدداتافحالتددقحا تىدداحال ددتريحتسددط احالءددلىح طدد حح،حإلدد الثشدداتافح ددقحال ددتريحال ددت  ييدد بحث دد ح
مفيل حالثشاتاف،حلتعت فيداحل لا ييداححلمعت ةحالثشاتاف؛ميحخاللحتتثعحاآل افحال ترن ةحالتقحا تفحح ت  ،ال

الثشاتافحالخاصةح قحال تريحال دت  ،ح الثشداتافحالخاصدةحثاينء داىحلالمتسدطيي،حل تءفحال تاسةححلرثاتىا.
حلماحل حيت  قحمنياحلسيت  قحالحم الةح الثشاتافحالخاصةحثفئافحمعينة.

الثشاتافحالعامةحلطمؤمنييح قحال تريحال ت  حماحيتعطقحمنيداحثدوملتحالد ن ا،حلمداحيتعطدقحال تاسةححبينفلح
حمنياحثاآلختة.

لاختمفحال تاسةحثالنتائجحلمنيا:حالثشاتافحتد  لحإلد حا دا ةحالعمدقحل دقحالشدتل حالتدقحا تىداحال دتريح
يحالثشدداتافحالتددقحا تىدداحال ددتريحال ددت  حال ددت  حل ددقحثشدداتة،حلالح عنددقحالددلحتددتلحالعمددقحلالت ددليحإلييددا،حلمدد

حثشاتافحل حتت  قحإل حاآلي،حل نثغقحالتسط  حثونياحستت  قحالحم الو؛حييحهللاحالحيخطفحالم عا .

.المثشتافحال ترن ة،حالثشاتافال طمافحالمفتا  ة:ح
Abstract: 

This research sheds light on Qur'anic Good Tidings by tracing the verses 

mentioned the Good Tidings in the Holy Quran in order to know the concept of 

Good Tidings, definition, synonyms and their reasons. 

The study presents the special Good Tidings verses in the Holy Quran; what 

has been achieved such as the good tidings of the prophets and messengers, what has 

not been achieved and will inevitably be achieved as the good tidings of specific 

categories. The study also reveals the general good tidings of the believers in the 

Holy Qura’an concerning the matters of this world and what is related to the 

Hereafter.  

It concludes with the results, including: The Good Tidings Verses calling for 

increase of the work according to the conditions mentioned by the Holy Qura’an for 

each tiding. This does not mean leaving the work and the rest on it. The good tidings 

mentioned by the Holy Qura’an and have not been achieved so far, should be 

recognized that they will inevitably happen, because Allah does not leave his 

promise. 
Keywords: Quranic Good Tidings verses, Good Tidings  
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حال م حهللحلالصالةحلالسال ح ط حتسللحهللا،حل ط حرلوحلأص اثوحلميحلاالهحلثعدددددددد :

ييحاإلنسدايحيتدوثتحثمداح للدوحسدطثاحمديحالملاءد عحالميمدة؛ححالثشاتافح قحال تريحال ت   إيحملءلعح
يجاثا،حلتؤثتح  وحاي  ا ؛ح توثتحالجثالحالتلاسقحثعلامقحالتعت ة،حلماحتع  شوحأمدةحاإلسدال حمديحمت طدةحلا 

 صيثةح قحأ امناحىاه،حألصطتياحإل ح الةحالحت س ح طيياحمديحالءدعفحلالتندا تح  مداحءينيدا،حممداحأ مدعح
 ييدداحأ دد اىىاحلجعطيدداحل مددةحسددائغةحل ددقحر ددق،حلنتيجددةحلدداللحلصددقحالددثعلحإلدد ح الددةحمدديحال ددو حلال نددل ح

إلد حاي سديحم ط دا،حممداحاسدت   حالث د ح دقححلاالستسال حلألمتحاللاقع،حلال  ييحثويحايلءاعحليحتتغيت
ملءددلعحالثشدداتاف،حالتددقحىددقحثمثاثددةحم فدداافحتدد  لاحلطتفدداؤل،حلتعيدد حايمددق،حلتث ءددفحالمسددط ح ددقحالم دديح
لالش ائ حلالمطماف،حلتعالجحال و حلال ندل ،حلت سداحال طدلاحث دةحءل دل حهللاحالصدا قةحلعثدا هحالمدؤمنييح دقح

حال تريحال ت  .

طددقىحثالثشدداتافحالتددقحتتسدد حلطمسددط حالخدداحالدداهح سددط وحإلدد حتبددوح ددقحألقددافحالم دديحلال ددتريحال ددت  حم
لالشدد ائ ،حلتجعطددوح عمددقحجاىدد احلتغييددتحاللاقددعحالسددقىحالدداهح ع شددوحلالح ستسددط حلط نددل ؛حل  ددليحقدد تاحمدديح

 قحلالمسط ح قحاميحالياائ حلاالنت اسافحلت الاحاي  اى،ححأق اتحالخيتح قحملاجيةحالشتحلاللاقعحالمت ت.
احنصدداح حال اجددةحإلدد حمدداحيت ددعحلددوحالددتلقحالمعنل ددة،حل  ددلهح ا متددو؛حل عمددقحثددالح طددقحلالحمطددق؛حلاءددع  أمدد  ا

ح ين وحالثشاتافحال ترن ة،حالتقحىقحميح ال حهللا،حلميحأص قحميحهللاحق ال؟

التدددقحىدددقحل دددل حإلي دددةحالثشددداتافحال ترن دددةححتسدددط احالءدددلىح طددد لحلددداللح دددوتقحىدددااحالث ددد حم اللدددة ح
يحتددوختفلطمددؤمنييح الثشدداتافح ددقحال ددتريح)ءدددححث ثددقحىددااحلقدد حسددميفحلهللاحالحيخطددفحالم عددا ح،لدديحتلخط ددفحلا 

ح.ال ت  (

مداح؛ح ن حتعتءوحلم يحلثال ا،حقد حتلصدطوحإلد ح الدةحمديحال ندل حمسط يتعطقحثالالثشاتافحملءلعححيإ-1
ددة  دد ح دداجااحءددييحإلددتلبحاإلنسددايح،ح  اللددفحأيحأجعددقحمدديحىددااحالثيجعددقحالث دد ح  ددوحءددتلتةحملطا  

ال نددل حلال ددو ،حالتددقحقدد حتلقعددوح ييدداحتطددلحالإلددتلبحلالعلاصددفححميددالهحلألءددا وحالمتت  ددة،حلبددييح
 لالميط افحالم  قةحثو.

يحاالستسدال ح دايمةح قح تتافحءعفيا،حإل حم فاافحتد  لىاحلطعمدقحلمءدا فةحالجيدل ،حءد الحح اجة-2
حةحأمقحتشتقحمنوحمثشتافحالنصتحلالتم يي.لط و ،ح  ايحىااحالث  حم اللةحلفتححنا ا

ماحتع شوحاليل حأمةحاإلسال حميحءدعفحإلداىتح دقحأ طداحمجداالفحال  داة؛حجعطدفحالدثعلحي دو حمديح-1
 تغيتحأ لالحالمسطمييحإل حاي ءق،حلتبماحا ت  حالثعلحأنياحليحتتغيتحم ىحال  اة.
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؛حالداهح دايحيثشدتحأصد اثوح دقحأ طدلحالإلدتلبحلأشد ىا؛حلت فيداى حل دثي ح طد حثالنءقحدمحمحملسو هيلع هللا ىلصحالتوسق-2
 العمق.ح

 ال  اةحلالمصط ليحليااحالجاناحالمي ح)الثشاتاف(ح قحامٍيحايمةح قحأش حال اجةحإلييا.حإ فال-3

 

 أىم ةحالثشاتافح قحال تريحال ت  .حإءتاا-1

 ال تريحال ت  .حالثشاتافحالخاصةح قحا ت-2

حالثشاتافحاإللي ةحالعامةحلطمؤمنييحال نيل ةحلايختل ة.ححإءتاا-3

،حتعتمدد حال تاسددةح طدد حالمددنيجحاالسددت تائقحاللصددفقحالدداهحمدديحخاللددوحقددا حالثا دد حءجمددعحالمددا ةحالعطم ددةح-
 لتلث  ياحميحمصا تىاحالتئ س ة.

حن فياحل قحخ ةحالث  .ترن ة،حلتصالمنيجحالت طيطقحلآل افحال ح-

المثشددتافححتلتحيلسددفحال تءددالهح ددقح تاثددو:ملءددلعحالثشدداتافحتناللددوح دد  حمدديحالعطمدداىحمددني حالدد  
ثانتصدداتحاإلسددال ،حمدديحإصدد اتافحالندد لةحالعالم ددةحلطشددثااحاإلسددالمق،حلا ددتح  ددوحثعددلحالمثشددتاف:حمدديح

لتددوت  ،حلمدديحالسددنيحاإللي ددة،حلىددااحالث دد حاخددت حثاست صدداىحال ددتايحال ددت  ،حلمدديحالسددنةحالنءل ددة،حلمدديحا
الثشداتافح دقحال دتريحال دت  ح  دا،ح ليح يتىدا،حلاقتصددتح تدااحالمثشدتافحثانتصداتحاإلسدال ح طد حال دد ي ح

ح يحالمثشتافحثانتصاتحال ييحثش قحخا ،حلىااحالث  حتناللحالثشاتافحال ترن ةحثش قح ا .

ددقىحيدد لح طدد حإليددلت:حلا دد حأصددق ححلالددتاىحلالشددييحالثدداى ْسدديٍححمددعحالش  ددم اق ححلجمددال،ح ل ددتلححلسل ددتا ؛حالث ش  حث ش 
دديتحلإلليددلتاى ، دديلححلالث شا س  ْجددو،حال   دداتة:حالل  ددتةحلالث ش  ددال،حلالث ش  م  ْطدد حإلدداىاتلححالج  ددت ححلمنددوحاإلنسدداي،حجا ددقلححثاش  حالت جل

تتاوحإ ءاؤهحلاللتمتعحءثشتتياححأه:حالمتأة ، تتيا،ححإل حءاث ش  لثاشتحايمتحتدلالهحءثشدتتوحلىدقحيد هحثد ح ثدتحث ش 
ت ةلحح، ت حاستعمقح قحالمال إلة دت هلححءنفسدل،حتطييداحأيحايمدلت:حلملث اش  دت هلححلث ش  دت هلحلححلأْثش  ديتا ححث ش  الثشدتىححمديحتثشا

ت)الثشددديت(،حح ع ددداهحلمددداحاسددد :حلالثلشددداتةحثالءددد حلالتثشددديت،حشدددات،لاإلثحالثشدددتى،حلغددداف:حل ييددداحثدددال  المثش ا
دددت هلححاإلنسددداي،ح  دددال:ح القدددةحتإليدددتحينيددداحاالسددد ؛:حلثال سدددت دددت ححثدددالتخفيفحث دددااحث ش  ددداتا حح و ْثش  دددت،ححأه:حإْثش  سل

دسداتحث ححءخءدتحأخءتتدوحتعنق:حلثشتفحالتجقحلأثشتتوحلثشتتو دح؛ثشدتةحلجيدوحا حس  تحفحانتشدت حييحالدنف حإااحسل
نماحثالخيتحإالحت ليححالحالم ط ةحالثاشات ةلحلحح،ال  حانتشاتحالماىح قحالشجتة حثدوحم يد ةح انفحإااحثالشتحت ليححلا 
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يتلحح[21ح مدتاي:حرل]حأٌُُ{ ثعزاة }فجششهُحتعال ح  للو :لححثعءداحثعءدي حثشدتحال دل حلت ث اشا ديتل حالثشدتى،حالت ث اشا
:حلددو،ح عددقحلالحشددقىح ددقحألائددقحل ددااحألائطددو،حالصددثح:حلتثاشدديت دديتل ،حلالث شا ددتل :لححالملث ش ا ددتافل حالتددقحالت دداقحالملث ش ا

حلاشت اقحلفظحالثشاتةح قحالطغةحيتجعحإل حأ  حأمت ي:حح(1)ثالغي .حتثشت
حرل]حأٌُُ{ ثعزاة }فجششهُ:حتعال حقللوحلأماح ست،حالاهحثالخءتح يخت حالستلت،حلىلحالثاشت،حميحايلل:

حثدااحمديح يدلح[58:حالن ق]ح{وَظٌُُِ وَهُىَ ُِغْىَدًّا وَجْهُهُ ظًََّ ثِبٌْأُْٔضًَ أَدَذُهُُْ شَثُشِّ وَئِرَا}لقللوحتعال :حح[21ح متاي:
ح.لاالستيااىحالتي  
حالسدتلتحاليحل غد ؛ح سدتح  ماح   ليححاللجو،حثشتةحتغييتح قحلتوثيتىاحالجط حإلاىتحلىقحالثشتةحالثانق:حمي
ال سدميي،ح دقحح    دةحالتثشديتحلفدظح  دليححأيحيلجثدو،ح لجداحال ايحح  اللحالثشتة،حتغييتحيلجاح ما

يححاإل القل نوح ن ح ح.(2)حقي خال وححأت  يخت ح قحالعتبحثماح ست،حلا 

 يددته،حح ددقحلاسددتعمالوح  دداحالسدداتحالخءددتحالثشدداتةحثددال لل،حلقيددق:حالمسددتةح يدداحإإليدداتحالثشدداتة:حىددق
حل دقحلالشدتحالخيدتح دقحلتسدتعمقحاللجدوحشدتةثحثدوحتتغيدتحصدا قحخءدتح قحلقيق:حىقح(3)حتي  ،حألحاستعاتة
ح طاحأنوحإالحم انا،حألح ايحساتاحم ط احاللجوحثشتةح غيتحلخءتحثونياحاس ل ت ياحال فلهحح(4).أ طاحالخيت

ح.(5) يتهحمنوح في حالح ت حالعتبحث   حلوح    ةحالطفظحلصاتحايللح قحاستعماليا

ح إيح طمفحميحقءقحسميفحخءتا.لالحتسم حثشاتة:حإالحإااح انفحل حتعتبحميحقءق،ح

 ددقحثشدداتةحالحءدد حليدداحمدديحمءددتتاف،حلالثشدداتافحليدداح لاعحمختطفددة،حتختطددفحثدداختالبحنددلعحالثشدداتةحل ددقح
شدخ ،حلىداهحالد لا قح م ديحإجماليداح دقحأيحالثشداتافحت ددليح ند ح دقحنعمدةحت دقحثالشدخ ،حل ند ح ددقح

،حل م ديح(6)المدتا اف"حلث صدللحالم تلىدافحءدالالحلتااهحث للو:ح"ت صدقن مةح  عفح نو،حلىلحماح ناهحا
حتفصيقح لا قحالثشاتافح ط حالن لحاآلتق:ح

لىقحمماح ستحاإلنسايحالعاقق،حالحس ماحإيح ايحأ ءتحايلال ،حألحجاىحالللد ححبحصول الولد؛ البشارة-أوال
،حقدالحاءديح ثيدت:ح[101:حالصدا اف]ح{دٍَِرٍُُ  ٍَربٍَ ثِغُ فَجَشَّرشَْٔب ُ } ثع حال و حميحال صدللح ط دو؛حل للدوحتعدال :

                                                           

(، ِعجُ 131(، اٌزعبس٠ف )ص: 185 /10(، ربط اٌعشٚط ِٓ جٛا٘ش اٌمبِٛط )73( ٠ٕظش: ِخزبس اٌصذبح )ص: 1)

 (.237 /1ِمب١٠ظ اٌٍغخ )

 (100: اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخ )ص: ( ٠ٕظش2)

 (131( اٌزعبس٠ف )ص: 3)

 (355(، وزبة اٌى١ٍبد )ص: 65(، اٌزعش٠فبد )ص: 131( اٌزعبس٠ف )ص: 4)

 (355)ص: ( وزبة اٌى١ٍبد 5)

 (3845ِفبر١خ اٌغ١ت )ص:  (6)
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حمديحأ ءتحلىلحالسال ،ح ط وحإءتاى  ،حثوحثشتحلل حألللحح إنوحالسال ،ح ط وحإسما يقحىلحالغال ح"لىاا
ح(1)ال تاا"ححلأىقحالمسطمييحثاتفاقحإس اق

حوَاسِدَهُرُْ  ٍُىافَأَسْعَر } ماح قحقللوحتعدال :حح،حألح لقحماحيؤمقحالشخ ؛ثانيا: البشارة بحصول شيء نفيس

،حل داحثشدتى:ح(2)نفد  حح دال حىداا:حلقدالحاستثشدت:ح،حأه[19:حيلسدف]حغٍَُربٌَ{  هَرزَا  ثُشْرشَي  ََرب  لَبيَ دٌَْىَ ُ فَأَدًٌَْ
ح،حلن اؤهحثالثشتى؛حينوحأ  دق(3)ألانلححىااحتعالاح:حقالح ونوحل لمو،حألحلنفسو،حثشاتةحالثشتى،حنا ى
ح.(4)السال حح ط وحيلسفحج  لححالماىحءلجل ح  نعحمومللو،ح ايح لقح

 هَرزِ ِ  أَهْرًِ  ُِهٍِْىُرى  ئَِّٔرب  لَربٌُىا  ثِبٌْجُشْرشَي  ئِثْرشَاهَُُِ  سُعُرٍََُب  جَربََدْ  وٌَََّّرب }؛حل للوحتعال :حثالثا: البشارة بالنجاة من مكروه

حالثشدددتىححم طدددقحىدددقح:لقيدددقحءيددداحمطتثسدددييحأهح،حثالثشدددتى:[31:حالعن ءدددلف]{ ظَررربٌِِّنَ وَررربُٔىا أَهٍَْهَرررب ئَِّْ اٌْمَشََْرررخِ

 اٌرشَّوْ ُ  ئِثْرشَاهَُُِ  عَرْٓ  رَهَرتَ  فٍَََّّرب }حتعال :حل للوحثوحالءتتحل لقححثع  حللطثشاتةحثاللل ،حلطثشاتةحالمنتإلمة

حح(5)ح[74:حىل ]ح{اٌْجُشْشَي وَجَبََرْهُ

ً  أٌَْمَرب ُ  ريُاٌْجَشِر  جَربََ  أَْْ فٍَََّّرب }ح،ح ماح قحقللوحتعال :رابعا: البشارة بعودة غائب محبوب، أو مفقود  وَجْهِرهِ  عٍََر

خلتددوحءيلسددفحاالجتمدداعح،حلالثشدداتةحىنددا:حث ددتا[96:حيلسددف]ح{ثَصِررري ا فَبسْرَررذَّ  سددماهحال ددتريحح(6)لأءدديي ححلا 
حثشيتا؛حلمجيئوحثالثشاتة.

خامسددا:حالثشدداتةحءت  ددقحالمددتا ح ا ت دداح ط ددوحالسددال ح ددايحمددتا هحثددويحيتاقددوحهللاحالللدد ح مدداح ددقحقللددوحتعددال :ح
،حالحسد ماحثعد حأيح ءدتحسدنوحلتقح[89:حاينء داى]ح{اٌْرىَاسِصِن   خَُْشُ وَأَْٔذَ فَشْد ا رَزَسٍِْٔ ٌَب سَةِّ سَثَّهُ َٔبدَي ئِرْ شََِّبوَصَوَ}

ٍ  اٌْعَظْرُُ  وَهََٓ ئٍِِّٔ سَةِّ لَبيَ} إلموح ماح قحقللوحتعال :ح  شَرمًُِّب  سَةِّ ثِرذُعَبِِهَ  أَوُرْٓ  وٌََرُْ  شَرُْج ب  اٌرشَّأْطُ  وَاشْرزَعًََ  َِِِّر

 وَاجْعٍَْهُ ََعْمُىةَ آيِ ِِْٓ وَََشِسُ ََشِصٍَُِ( 5) وًٌَُِّب ٌَذُْٔهَ ِِْٓ ٌٍِ فَهَتْ عَبلِش ا اِْشَأَرٍِ وَوَبَٔذِ وَسَاٍِِ ِِْٓ اٌَّْىَاٌٍَِ خِفْذُ وَئٍِِّٔ( 4)

حل  دليححملتدو،حثعد حءدقيحصدال ا،حا دتا،ح   ح ايحمتا ه:حأيح ع  وحهللاحللد ا،ح[6ح-ح4:حمدت  ]ح{سَضًُِّب سَةِّ
حلمدديحايلال ،حمدديح  ددليححمدداحأ ءددقحلىددااحخط ددو،حل ندد حهللاح ندد حمتءدد احنء دداحل  ددليححثعدد ه،حمدديحلل ددا

 جاىتددوحالثشدداتةحح(7)الشد  حلم امدد حايخددالقحلم دات حجامعدداحصددال ا،حللد احيتاقددوحأيحثعءدد ه،حهللاحت مدة

                                                           

 (27/ 7) رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ (1)

 (395)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ(2)

 (364/ 3جذش اٌّذ٠ذ )( ا3ٌ)

 (174/ 2( ٌطبئف اإلشبساد )4)

 (224 /4) ئسشبد اٌعمً اٌغ١ٍُ ئٌٝ ِضا٠ب اٌمشآْ اٌىش٠ُ (5)

 (405)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ (6)

 (479)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ( ٠ٕظش: 7)
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ٍ  لَربٌُِِ  وَهُرىَ  ٍَبِِىَرخُ اٌَّْ فَََبدَرْرهُ }ميحهللاحثويحمتا هحسيت  ق،ح مداح دقحقللدوحتعدال :ح ٍ  َُصَرٍِّ  اٌٍَّرهَ  أََّْ اٌِّْذْرشَاةِ  فِر

حح[39:ح متايحرل]ح{اٌصَّبٌِذِنَ َِِٓ ؤََجًُِّب وَدَصُىس ا وَعَُِّذ ا اٌٍَّهِ َِِٓ ثِىٍََِّخٍ ُِصَذِّلًب ثَُِذًَُْ َُجَشِّشُنَ
:حل ليطدوحقللدوحتعدال ح ديحقدل حسا سا:ح ن حانت دا حالف دتةح ستثشدتحاإلنسدايحثمداح سدت قحالعاقدقحمديح عطدو

حلصدثا ةحلدل حثوء ابحثعءاحثعءي حيثشتحأه:،ح[67:حال جت] {ََغْزَجْشِشُوَْ اٌَّْذَََِخِ أَهًُْ وَجَبََ} لل :
حأيح طد حلاءد ةح اللدةح،حلاآل ةحتد ل(1) يي ححالفا شةح عقحل ص ى حلاللح طيي حلاقت اتى حلجلىي 

ال  داىحلمجيدئي حالتت دااحالمن دتححلانعد ا حلالشدالاح دا االنتحميحايسفقحال تلحإل حلصطلاحق حال ل 
ح(2).لالخفاىحالستح قحالحلالعالن ة،حالجيتحل قحلستلت،ح تقحجم عا،حل ق

ت،حلىاهحاآلثاتحق حت ليحنفس ةحألحما  ةحلمنياحماحيطق:ح حلطثشاتافحرثاتح ط حاإلنسايحالمثش 

ثو،حلالثشاشة:ححستلتا ححاإلنسايحإل حلالء  لحالجميق،حالط  اىحلىلحلا  ،حأصق ححلالشييحالثاىحة:البشاشة لغ
حح(3) يا.حاللجوح طقحأهحثش،حىشحلتجقحثشاشة،حأثشحثال ست،حثو،حثششفحلق حاللجو،ح القة

حلالفددتقحالط  دداىح ددا ححمدديحال طدداح ددقحمدداح طدد حثددوحيدد ل ححاللجددوح ددقح إليددتحسددتلتحىددقحالبشاشةةة اصةة: حا:
حح(4). اءطةثالم

حأسدتهحسدتتتوحلقد حل داؤهحلسدتنقح دالي،حءتؤ ةحستتفحال اي،حلىلحالمستةحلالفتق،ح  ال:حء حالسرور لغة:
ح(5)ح ت تو.حأه:

،ح(6) ت ا حل ط حألحإليحل صدللحشدقىحلايدا الةحنفسان ةحتعتلح ن ح صللحاححالسرور اص: حا:
 دقحال طداح  دا،حمديح يدتح صدللحأثدتهح دقحح،حلقالحثعءي :ح    ةحالستلتحالتاااحلانشدتاقح  صدق(6)لايا

لقيدق:حىدلحلداةح دقحال طداح ند ح صدللحنفدعحألحتلقعدوحألحح(7)حالإلاىت،حلال ءلت:حماحيتىحأثدتهح دقحالإلداىت،
ان  اعحءتتحلىلحلالفتقحلال ءلتحأمدلتحمت اتبدةحل ديحالسدتلتحىدلحالخدال حالمن دت حلال ءدلتحىدلحمداحيدتىح

                                                           

 (432)ص:  اٌّشجع اٌغبثك (1)

 ( 64 /8ٌزفغ١ش اٌٛع١ػ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ )( ٠ٕظش: ا2)

 (182/ 1(، ِعجُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ )133/ 3( اٌصذبح فٟ اٌٍغخ، ٌٍجٛ٘شٞ )3)

 (.812/ 3( ٔعشح إٌع١ُ فٟ ِىبسَ أخالق اٌشعٛي اٌىش٠ُ )4)

 (356/ 4(، ٌغبْ اٌعشة )10/ 12(، ربط اٌعشٚط ِٓ جٛا٘ش اٌمبِٛط )326( ِخزبس اٌصذبح )ص: 5)

 (403)ص: ( اٌزعبس٠ف 6)

 (10/ 12( ربط اٌعشٚط ِٓ جٛا٘ش اٌمبِٛط )7)
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ٍِرررتُ ئٌَِرررً أَهٍِْررررهِ   }وََََْمَقدددالحتعدددال :حح(1)يح دددقحالم مدددل ،ح ءدددتهحأهحأثدددتهح دددقحإلددداىتحالثشدددتةحلىمددداحمسدددتعمال

ح(2).،حأه:حمغتث احقت تحالعيي[9]االنش اق:حَِغْشُوس ا{

حلط طدددددا،حثالثشددددداتة،حلاالسدددددتفعالحالسدددددتلتحىدددددلحاالستثشددددداتحأي:حلاالستثشددددداتحءدددددييحالسدددددتلتحلالفدددددتقح
حثشدتةح دقحالسدتلتحلإليدلتحلدلاحمديحالثشتةحلأصقح لج ه،حالثشاتةح قحالستلتح طاحميحثمنالةحلالمستثشت

حح(3).اللجو

حثدو،حيطتداحثمداحال طداحانفتداقح،حلالفدتق:[48:حالشدلتىح]ح{ثِهَرب  فَشِحَ سَدَّْخً ََِِّب اٌْأِْغَبَْ أَرَلََْب ئِرَا وَئَِّٔب}قالحتعدال :ح
حالطددداافح دددقح  دددليححمددداحلأ ثدددتح اجطدددةحءطددداةحالصددد تحشدددتقحالتا دددا:حلقدددالحالمشدددتي حلنيدددقحال طددداحلددداةحلقيدددق:
ح(5).لالمشتي حالم ءلاحءإ تالحال طاح قحلاة:ح،حلقيق(4)الء ن ة

حأىدددق-حسدددث انو-حخا ددداحللدددااحالسدددتلت،حأشددد ح يدددلحأثدددته،حاللجدددوح دددقح إليدددتحالددداهحالسدددتلت:حال ءدددلت
حق ددحأثددتهح إليددتحسددتلتاحسددتليح،حأه:حت[70:حالاخددتب]ح{رُذْجَررشُوَْ وَأَصْوَاجُىُررُْ أَْٔررزُُْ اٌْجَََّررخَ ادْخٍُُررىا}ح:ث للددوح(6)الجنددة

ح(7).لجلى  

ح سدديحلالءيجددة:ح(8)حلنءدداتتو،حالشددقىحلددليحح سدديحءيجددة،حلالءيجددة:حالحتجددقح  ددالحال سدديحالءيجددة
قدالحح(9)حلجيدو،ح طد حأثدتهحثدايحسدتلتاحستحثالشقىحلاءتيجحءيجوحاافح  ائقحالستلت،حلمنوحلإليلتحالطليح

حثدوحيءدتيجحلتلندقح سديحاافح،حأه:[60:حالنمدق]ح{ثَهْجَرخٍ  رَادَ دَرذَاِِكَ  ثِرهِ  فَأَْٔجَزََْب َِبَ  َّبَِاٌغَّ َِِٓ ٌَىُُْ وَأَْٔضَيَ}تعدال :ح
ح(10).ل ستحالناإلت

                                                           

 (804)ص: ( وزبة اٌى١ٍبد 1)

 (238/ 19) اٌجبِع ألدىبَ اٌمشآْ (2)

 ( 44( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخ )ص: 3)

 (553( اٌزعبس٠ف )ص: 4)

 (213(، اٌزعش٠فبد )ص: 195 /3) ٌجبة اٌزأ٠ًٚ فٟ ِعبٟٔ اٌزٕض٠ً (5)

 (175( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخ )ص: 6)

 (152ص: ) أٔٛاس اٌزٕض٠ً ٚأعشاس اٌزأ٠ًٚ (7)

 (216/ 2( ٌغبْ اٌعشة )8)

 (146( اٌزعبس٠ف )ص: 9)

 (8/ 15) سٚح اٌّعبٟٔ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ ٚاٌغجع اٌّضبٟٔ (10)
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ءددددل ،حلتعنددددقححالت دددث لح القدددةحاللجددددو:حخددددالب حالعءددددل ،حخددددالبحاللجددددو:حل القدددةح(1)حالثشددددت،لالعل
ح(2)ح نو.حاللحان اللحالقتول حلالسؤال،حالط اىح ن حاللجوحت تهحلالعءل :

ت،ح تحألحلطمثش  حة:ح قحايملتحاآلت حلتتطخ حأىميتيالطثشاتافحأىم ةح إل مةحسلاىحلطمثش ا
 من صفات األنبياء والمرسمين:  البشارة-األول

لمنيدداحقللددوححلقدد حلصددفحهللاحاينء دداىحلالتسددقح ددقحأ ثددتحمدديحمددل يح ددقحال ددتريحال ددت  حثددوني حمثشددت ي
 ٌٍََِّربطِ  ََىُرىَْ  ٌِئٍََّرب  وََُِْزِسََِٓ ُِجَشِّشََِٓ سُعًٍُب}،حلقللوحتعدال :ح[213:حالث تة]ح{وََُِْزِسََِٓ ُِجَشِّشََِٓ اٌََّجُِِّنَ اٌٍَّهُ فَجَعَشَ}تعال :ح

حمديحل نداتليححثدالخيتاف،حءدلانوتححلاتثدعحهللاحأ اعحميحيثشتليح:ح،حأه[165:حالنساى]ح{اٌشُّعًُِ ثَعْذَ دُجَّخٌ اٌٍَّهِ عًٍََ
ءدقحإيحهللاحتعدال ح صدتحميمدةحالتسدقح دقحالثشداتةحلالندااتةحح،(3)لالعداااححثالع دااحتسطوحل ااحأمتهحخالف

ح[48:حاينعا ]ح{وََُِْزِسََِٓ ُِجَشِّشََِٓ ئٌَِّب اٌُّْشْعٍَِنَ ُٔشْعًُِ وََِب} قحأ ثتحميحمل ي،حلمنياحقللوحتعال :ح

 ات القرآن الكريم: الثاني: البشارة من صف

{ ََغْرَّعُىَْ  ٌَرب  فَهُرُْ  أَوْضَرشُهُُْ  فَرأَعْشَ َ  ؤََرزَِش ا  ثَشِرري ا ( 3) ََعٍَُّْرىَْ  ٌِمَرىٍَْ  عَشَثًُِّرب  لُشْآًٔرب  آََبرُهُ فُصٍَِّذْ وِزَبةٌ}ل للوحتعال :ح

ح(4) صد حجدقحلمديلاآلحالعاجقحثالع ااحلنايت احأ اع،حلاآلجقحلميحالعاجقحثالثلااحثشيت ا:حأهح[4ح،3:ح صطف]
لق حصتقحال تريحال ت  حءثشاتةحال تريحيىدقحاإل مدايح دقحمدل نييحاثندييح دقحال دتريحال دت  حمنيداحح(4) ص 

َهُ فَأَِّهُ}قللوحتعال :ح ةح،حلمديحثشداتح[97:حالث دتة]ح{ٌٍُِّْرإَِِِْنَ  وَثُشْرشَي  وَهُرذ ي  ََذََْرهِ  ثَرَُْٓ  ٌَِّرب  ُِصَرذِّلًب  اٌٍَّرهِ  ثِاِرِْْ لٍَْجِهَ عًٍََ َٔضٌَّ

 وَثُشْرشَي  وَسَدَّْرخً  وَهُرذ ي  شَرٍٍَْ  ٌِىُرًِّ  رِجَُْبًٔرب  اٌْىِزَربةَ  عٍََُْرهَ  ؤََضٌَََّْرب }ال تريحلطمسطمييح امةحماحا تهحهللاحتعال حث للو:ح

حال،حلالعمدددقحال دددللحلأ سدددنلاح-حتعدددال ح-حلل ححلجدددلىي حأسدددطملاحلمددديحأه:حلثشددداتةح[89:حالن دددق]ح{ٌٍُِّْغْرررٍِِّنَ
للمدداحجعددقحهللاحالثشدداتةحلالنددااتةحمدديحصددفافحح(5)التشدد ح طدد حلالغدد  ح،حاإل مددايح طدد حفددتال حرثددتلاحممدديحلغيددتى 

ثالتت يداح دقحالمثشدتحثدوحمدديحح سدتحألفاإلدوحلمعان دو،حل  صدقحالم صدل حمندوحلاالنتفداعحثدو،ال دتريحال دت  ،ح

                                                           

(، اٌّعجُ اٌٛع١ػ 25 /2(، اٌّغشة فٟ رشر١ت اٌّعشة )49/ 1( ٠ٕظش: اٌّصجبح ا١ٌّٕش فٟ غش٠ت اٌششح اٌىج١ش )1)

(1/ 58) 

 (337( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخ )ص: 2)

 (475/ 2) رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ (3)

 (16/ 2(، ِفبر١خ اٌغ١ت )744)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ( ٠ٕظش: 4)

 (218/ 8( اٌزفغ١ش اٌٛع١ػ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ )5)
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 اٌُّْرزَّمِنَ  ثِهِ ٌِزُجَشِّشَ ثٍِِغَبِٔهَ ََغَّشَْٔب ُ فَأََِّّب}قالحتعال :حح(1)حالثلااحالعاجقحلاآلجق،حلا تحايسثااحالملجثةحلطثشاتة

ح[97:حمت  ] {ٌُذًّا لَىِْ ب ثِهِ وَرَُْزِسَ

 : صفة خاصة من صفات دمحم  البشارة-الثالث
 ئَِّٔرررب}ثالثشدديتح دددقحأ ثددتحمددديحر ددةح دددقحال ددتريحال ددت  ،حمنيددداحقللددوحتعدددال :حححلقدد حلصددفحهللاحتسدددللوحدمحما

حإل دوح  لتدوحمداحمندلحلقءدقح و ا دل،حاتثعدلحميحمثشتاح عنق:ح[119:حالث تة]ح{ؤََزَِش ا ثَشِري ا ثِبٌْذَكِّ أَسْعٍَََْبنَ
ح صدالحمديحلمنداتاح ييا،حالم   حلالنع  حاآلختة،ح قحثالثلااحلالإلفتحال ن ا،ح قحثالنصت-حال قحمي

لالعداااحالميدييح دقحح ييدا،لالدالححالد ن ا، دقححثالخاهح- ط لحماح  لتوحإل وحميحال قحلت حح خالفل،
لالنددااتةحل ا ددةحالثشددت،حث للددوحتعددال :ححثالثشدداتةح،حل صددتحال ددتريحال ددت  حميمددةحالتسددللح(2)حآلخددتةا

 }وََِرب ،حل دقحقللدوحتعدال :ح[28:حسدثو]ح{ََعٍَُّْرىَْ  ٌَرب  اٌََّربطِ  أَوْضَرشَ  وٌََىِرَّٓ  ؤََزَِش ا ثَشِري ا ٌٍََِّبطِ وَبفَّخً ئٌَِّب أَسْعٍَََْبنَ وََِب}

ثددوحمدديحجم ددعحالثشددت؛ححاإل مددايلت تءددقحىداهحالثشدداتةحلالنددااتةحح[105:حاإلسددتاى]ح{ؤََررزَِش ا جَشِّررش اُِ ئٌَِّررب أَسْعَررٍََْبنَ
ح مدلفحثد حنصدتانقحلالحييدل هحايمدةحىداهحمديحأ د حءقح سمعحالحءي هحدمحمحنف ح:حلالاهلاللحقالح

ح.(3)الناتحأص ااحميح ايحإالحثوحأتسطفحثالاهحيؤميحلل 
 وسنتو القولية والفعمية:   الرابع: البشارة من معالم ىديو

 وَاٌَُْرىََْ  اٌٍَّرهَ  ََشْجُرى  وَربَْ  ٌَِّرْٓ  دَغَرََخٌ  أُعْىَحٌ اٌٍَّهِ سَعُىيِ فٍِ ٌَىُُْ وَبَْ ٌَمَذْ}لهللاحق حأمتناحثاالقت اىحثوحث للوحتعال :ح

ل عدداحءدديححت  يا،حقللددوح،ح مديحى  ددةحالفعطددقح ددقحالثشداتةحل ددقحمدديح سد[21:حاي ددااا]ح{وَررضِري ا اٌٍَّررهَ وَرَوَررشَ اٌْررِخِشَ
حمدت ححيدل حءخيدتحأثشدتحل  دلل:حالسدتلتحمديحلجيدوحيءدتقححلىدلحماللحثع حأيحتااحهللاح ط وح  الحلوحمخا ثدا:

ح طثددوحإالحأ دد حالدد ييح شددا حللدديح سددتحالدد ييح:حإيلأمدداحمدديحسددنتوحال لل ددةحقللددوحح(4)أمددلحللدد تلحمندداح ط ددل
يح اندفحالثشداتةحمديحى ح(5)لأثشدتلاحلقداتبلاح س  لا  دقح الدةحح دقح الدةحالتخداى،ح  د ح دايحح دوحلا 

ح فدقح د ي حخثدااالش ةحلالخلبحيثشتحأص اثو؛حليت عحلي حالدتلقحالمعنل دة،حل  دلهح داائمي ؛ح
حأالحلنا؟حتستنصتحأالح  طنا:حال عثة،حإلقح قحلوحءت ةحمتلس حلىل حهللاحتسللحإل حش لناحقال:حايتفحءي

حثالمنشدداتح يجدداىح ييددا،ح يجعددقحايتلح ددقحلددوح   فددتحقالتجددحيؤخدداحقددءط  حمدديح ددايحقدد ح  ددال:حلنددا؟حتدد  ل
ح دديحالددلح صدد هح مدداحل إلمددوحل مددوح ليححمدداحال  يدد حثومشددا حنصددفييحل مشدداح يجعددقحتأسددوح طدد ح يلءددع

                                                           

 (501)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ (1)

 (557/ 2) رأ٠ًٚ اٌمشآْ جبِع اٌج١بْ فٟ (2)

ئٌٝ ج١ّع إٌبط ٚٔغخ اًٌٍّ ثٍّزٗ ثشلُ  ( صذ١خ ِغٍُ، وزبة اإل٠ّبْ ثبة ٚجٛة اإل٠ّبْ ثشعبٌخ ٔج١ٕب دمحم 3)

(153()1/ 134.) 

 (2127 /4( )2769( صذ١خ ِغٍُ، وزبة اٌزٛثخ، ثبة دذ٠ش رٛثخ وعت ثٓ ِبٌه ٚصبدج١ٗ ثشلُ )4)

 (.16 /1( )39ثشلُ )، أدت اٌذ٠ٓ ئٌٝ هللا اٌذ١ٕف١خ اٌغّذخ ثبة اٌذ٠ٓ ٠غش ٚلٛي إٌجٟ  صذ١خ اٌجخبسٞ، وزبة اإل٠ّبْ،( 5)
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حلالددائاحهللاحإالحيخددابحالح ءددتملف،حإلدد حصددنعاىحمدديحالتا دداح سدديتح تدد حايمددتحىددااحليددتمي ححلهللاح ينددو،
الددد  اةح دددقحألقدددافحاالنت اسدددافحلاليددداائ حإلددد حتثءيدددفحالندددا ح مددداحأ دددل حح(1)لل دددن  حتسدددتعجطليحح نمدددوح طددد 

حثدمحم.لتثشيتى حثالخيت؛حتوس  اح
 الخامس: البشارة من أسباب المحبة بين الناس:

ءاددقح طدد حم ثددةحمدديحأ سدديحإل ددو،حلأىددت حثشددونو،حل الثدداحمدديح سددع حلثشدداتتلحثددومتحييمددلح  اإلنسددايحجل
 يحقصةحالثالثدةحالداييحتخطفدلاح ديح دالةحتءدللح يجدتى ح ثيتا،حالحتنس حلوحالل،حلق حأخءتحال تريحال ت  ح

 وَعٍََررً}لالصدد اثة،ح تدد حءدداقفح طدديي حايتلحثمدداحت ءددف،حثدد حنالددفحءددتاىتي ،حث للددوحتعددال :ححالنءددقح

 رَربةَ  صَُُّ ئٌَُِْهِ ئٌَِّب اٌٍَّهِ َِِٓ ٍَِْجَأَ ٌَب أَْْ وَظََُّىا ُْأَْٔفُغُهُ عٍََُْهُِْ وَضَبلَذْ سَدُجَذْ ثَِّب اٌْأَسْ ُ عٍََُْهُُِ ضَبلَذْ ئِرَا دَزًَّ خٍُِّفُىا اٌَّزََِٓ اٌضٍََّبصَخِ

المسدج حثعد حتلثدةحإلى   ،ح يدتلهح عداحءديحمالدلحقصدةح خللدو[118:حالتلثدة]ح{اٌرشَّدُُُِ  اٌزَّىَّاةُ هُىَ اٌٍَّهَ ئَِّْ ٌَُِزُىثُىا عٍََُْهُِْ
حهللاح ءيد حءديح ط دةحإلدق حح  ا حالنا ح للوح جالححهللاحتسللح إااحالمسج ح خطفحهللاح ط و،حث للو:ح ت 

حح(2)ل ط ةححأنساىاحلالح يتهحالمياجت يحميحتجقحإلقحقا حماحلهللاحلىنونقحصا  نقح ت حييتلل
 السادس: البشارات القرآنية وعود إليية:

 وََِرب }حينثغقحأيحيت  يحالمسط حث صلليا،ح اهللحالحيخطدفحالم عدا ،حل داللحمداحثشدتحثدوحالنءدقحدمحمح

يح انفحالثشاتافحال ترن ةحلالنءل ةحق حان  عفحثملتوحح[4ح،3:حالنج ]ح{َُىدًَ وَدٌٍْ ئٌَِّب هُىَ ئِْْ( 3) اٌْهَىَي عَِٓ َْطِكََُ لا 
ل للدوحح   حث يفحمديحالثشداتافحلطمدؤميح دقحالد ن احالتؤ داحالصدال ة،ححان  عدفحقد حلالنءدلةحالتسدالةح:حإي
حلمددداحهللاحتسدددللح ددداحالمثشدددتافحقددداللا:حل ددديح  دددال:حالندددا حطددد  حالدددلح شدددق ححقدددال:حنءدددقحلالحثعددد هحتسدددللح ددال

لالتؤ ةحالصال ةح دقحالد ن احيتاىداحالمدؤميحألحح(3)النءلة.حأجااىحميحجاىحلىقحالمسط حتؤ احقال:حالمثشتافح؟
ٍ  اٌْجُشْرشَي  ٌَهُرُُ ( 63) ََزَّمُرىَْ  وَوَربُٔىا  آََُِرىا  اٌَّرزََِٓ }تتىحلوحىقحميحمعانقحقللوحتعال :ح ٍ  اٌرذَُُّْٔب  حِاٌْذََُرب  فِر  ٌَرب  اٌْرِخِشَحِ  وَفِر

ل  ي ح ثا ةحءديحالصدامفحقدال:حح،ح ماح ستىاحالنءقح[64ح،63:حيلن ]ح{اٌْعَظُُُِ اٌْفَىْصُ هُىَ رٌَِهَ اٌٍَّهِ ٌِىٍََِّبدِ رَجْذًََِ

ُ }حقللدوح ديححهللاحتسللحسولف حألحالمدؤميحيتاىداحالصدال ةحالتؤ داحىدقحقدال:ح؟{اٌرذُٔب  احلُربح  يف اٌجشرشي  هلر
ح(4).لوحتىحت

                                                           

 (20/ 9( )6943( صذ١خ اٌجخبسٞ، وزبة اإلوشاٖ، ثبة ِٓ اخزبس اٌعشة ٚاٌمزً ٚاٌٙٛاْ عٍٝ اٌىفش، ثشلُ )1)

ٚجً }ٚعٍٝ اٌضالصخ اٌز٠ٓ غٛق إٌجبح، وزبة اٌّغبصٞ، ثبة دذ٠ش وعت ثٓ ِبٌه ٚلٛي هللا عض -( صذ١خ اٌجخبس2ٞ)

 (3 /6( )4418خٍفٛا {، ثشلُ)

 (533 /4(()2272ثشلُ)اٌجشبساد ، ثبة ر٘جذ إٌجٛح ٚثم١ذ ( عٕٓ اٌزشِزٞ وزبة اٌشؤ٠ب عٓ سعٛي هللا 3)

(، 534 /4( )2275ثشلُ ) لٌٛٗ: }ٌُٙ اٌجششٜ فٟ اٌذ١بح اٌذ١ٔب{ ، ثبة( عٕٓ اٌزشِزٞ، وزبة اٌشؤ٠ب عٓ سعٛي هللا 4)

 أثٛ ع١غٝ اٌزشِزٞ: ٘زا دذ٠ش دغٓ.  لبي
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وحسددث انوحث طدداحالللدد حثددالت  حمدديح ءددتحإل ددثشددتحهللاحنء ددوحا ت دداح ط ددوحالسددال حثالللدد ،حثعدد حأيحالتجددوحح
،ح[38:ح مدتايحرل] {اٌرذُّعَبَِ  عَرُِّ ُ  ئَِّٔرهَ  طَُِّجَرخً  رُسََِّّرخً  ٌَرذُْٔهَ  ِِْٓ ٌٍِ هَتْ سَةِّ لَبيَ سَثَّهُ وَشََِّبصَ دَعَب هََُبٌِهَ}سنو،حقالحتعال :ح

 اٌٍَّرهَ  أََّْ اٌِّْذْرشَاةِ  فٍِ َُصٍٍَِّ لَبٌُِِ وَهُىَ اٌٍََّْبِِىَخُ فَََبدَرْهُ} جاىتوحالثشاتةحميحهللاح يح ت قحالمالئ ة،حث للوحتعدال :ح

لقد حت   دفحالثشداتةحلا ت داح،ح[39:ح متايحرل]ح{اٌصَّبٌِذِنَ َِِٓ ؤََجًُِّب وَدَصُىس ا وَعَُِّذ ا اٌٍَّهِ َِِٓ ثِىٍََِّخٍ ُِصَذِّلًب ثَُِذًَُْ جَشِّشُنََُ
حالعإلد ،حمندوحلل ى ديحءدعفحقد ح ءيدتاحشديخاح ط وحالسال ،حثالت  حميح   حتل تحايسثااحالما  ة،ح  د ح داي

ل دداقت ا)الحتطدد (حح ءيددتةحالددلحمددعحامتأتددوحل انددفحثا،شدديحتأسددوحلاشددتعق
،حلت دد  حال ددتريحال ددت  ح دديحت  ددقح(1)

ح[90:اينء اى]ح{ََذًَُْ ٌَهُ وَوَهَجََْب ٌَهُ فَبعْزَجَجََْب}الثشتىحث للوحتعال :ح

تحثوحثع حت  قحالثشاتةحث للوحتعال   اٌْذُىْرَُ  وَآرَََُْرب ُ  حٍثِمُرىَّ  اٌْىِزَبةَ خُزِ ََذًَُْ ََب}:حلخا احهللاحالغال حالمثش 

ح  وحلاالجتيا ح ط و،حلاإل ثااحالخيت،ح ط حلاإلقثالحلالعا ،حلالج حلالعط حلرتاهحهللا:حالفي ح[12:حمت  ] {صَجًُِّب
ح(2)ح.السيح   حصغيتحلىل



تحهللاحمت  حثع س ح ط وحالسال   اٌَّْغِرُخُ  اعْرُّهُ  َِِْرهُ  ثِىٍََِّرخٍ  َُجَشِّرشُنِ  اٌٍَّرهَ  ئَِّْ َِرشََُُْ  بََر  اٌٍََّْبِِىَرخُ  لَبٌَرذِ  ئِرْ}،لق حثش 

ثدالت  حمديح د  حتدل تحايسدثااحالما  دة؛حح،[45:ح مدتايحرل]ح{اٌُّْمَرشَّثِنَ  وَِِرَٓ  وَاٌْرِخِشَحِ  اٌرذَُُّْٔب  فٍِ وَجُِه ب َِشَََُْ اثُْٓ عُِغًَ
لمعحاللحت   فحالثشتى،ح ماحءي يحال تريحالل،حث للوح يقحل حتتال ،حلأن  حلياحأيحتنجاحثم  ا حالثشت؟ح

،حلمدعحتصد   ياحثالثشدتىح  د ح دا فحإلد حقلميداحت مطدو،ح ثشداتةح[27:حمدت  ]ح{رَذٍُِّْرهُ  لَىَِْهَرب  ثِرهِ  فَأَرَذْ}تعدال :ح
المالئ ددةحليدداحثع سدد ح ط ددوحالسددال ،حجعطيدداحتنسدد حألدد حالددلال ة،حلتت مددقحمدداحسددتالق وحمدديحقلميددا؛حل لنيدداحلدد ح

ح(3).قلمياحإل حثوحلأقءطفح ا تمطتوحاللحمص اقحجاىىاح طمياح حثع ،ح طماتتالح

تحإءتاى  ح ط وحالسال حءثشاتافح قحال تريحت   فحجم عياحلىق:حح حلق حثش ا

                                                           

 (37/ 2) رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ (1)

 (216/ 5) اٌّشجع اٌغبثك( 2)

 (177/ 21( ِفبر١خ اٌغ١ت )3)
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،ح[101:حالصددا اف]دٍَِررٍُُ{ }فَجَشَّررشَْٔب ُ ثِغُرر ٍَألليددا:حالثشدداتةحءإسددما يقح ط ددوحالسددال ،حلقدد حا ددتفح ددقحقللددوحتعددال :
حمديحأ ءدتحلىدلحالسدال ،ح ط وحإءتاى  ،حثوحثشتحلل حألللحح إنوحالسال ،ح ط وحإسما يقحىلحالغال حلىاا

لاددد  ححإسدددما يقحأيح تددداءي حنددد ح دددقحال تددداا؛حلييحلأىدددقحالمسدددطمييحثاتفددداقحإسددد اق ح ط دددوحلإلءدددتاى  حلل
،حلت   ددفحالثشددداتةح(1)سددنةحتسدددعليحلححتسددعحإءددتاى  حل ْمدددتحإسدد اقحلللدد حسدددنة،حلثمددانليححسددفحالسددال 

ح ءدتهح دقح طد  حصدغتهح دقحثالغال ح)حإسما يقح ط وحالسال ح(حلثالصفافحالما لتةحسداث ا،ح يدلح دال 
 أَسَي ئٍِِّٔ ثٍَََُّ ََب لَبيَ اٌغَّعٍَْ َِعَهُ ثٍََغَ }فٍَََّّب،ح  الحتعال :ح(2)ثال ط حيلصفح ت حالسيح قحل نتيقحل ع ش

،ح[102:حالصا اف]ح{اٌصَّبثِشََِٓ َِِٓ اٌٍَّهُ شَبََ ئِْْ عَزَجِذٍُِٔ رُإَِْشُ َِب افْعًَْ أَثَذِ ََب لَبيَ رَشَي َِبرَا فَبْٔظُشْ أَرْثَذُهَ أٍَِّٔ اٌَََّْبَِ فٍِ
حل دددق،حالدددثالىحا تمدددالحل دددق،حالثثدددافح دددقح عثدددوح طدددلح طددد حلقللدددوحىدددااحيء دددوح طييمددداحالسدددال ،حيددد ل

ح(3).لق تهحللا ححل ءاىحاالستسال 
:حالصدا اف]{ اٌصَّربٌِذِنَ  ِِرَٓ  َٔجًُِّب ثِاِعْذَبقَ وَثَشَّشَْٔب ُ}يا:حالثشاتةحءإس اقح ط وحالسال ،حميحخاللحقللوحتعال :حثاني

 ثِاِعْرذَبقَ  فَجَشَّرشَْٔبهَب }،ح الثشاتةحثالنءلةحميحأ إل حالنع ،حث حأ  ءياحءثشاتةحأختىح دقحقللدوحتعدال :ح[112

ح مداحثدوحأ ين ماح ت تح  ات ما،ح قحلل حالمللل حليااحل لل :حأهح[71:حىل ]ح{ََعْمُىةَ ئِعْذَبقَ وَسَاَِ وَِِْٓ
لت   فحالثشاتافحالساث ة،حل  للحهللاحح(4)لالع احالنسقحلث اىحش ي حاللل حءلل حالفتقح إيحءلال ه،حقتف

حح[49:حمت  ]ح{َٔجًُِّب جَعٍَََْب وَوًٍُّب وَََعْمُىةَ ئِعْذَبقَ ٌَهُ }ووَهَجََْبتعال ح ييا:ح

:حال صد ]{اٌُّْشْعَرٍِنَ  َِِٓ وَجَبعٍُِى ُ ئٌَُِْهِ سَادُّو ُ ئَِّٔب رَذْضٍَِٔ وٌََب رَخَبفٍِ وٌََب}لىاهحالثشاتةحا تفح قحقللوحتعال :ح

لت   دفحالثشداتتايحأمداحايللد ،حح(5)حتسدلالحللا حح جعطولحح ي ى ،حميحل سط حس  ءتحلأنوحثعل تو،ح،ح الثشاتة[7
ً  فَشَدَدَْٔب ُ} ماح قحقللوحتعدال :ح ح{ََعٍَُّْرىَْ  ٌَرب  أَوْضَرشَهُُْ  وٌََىِرَّٓ  دَرك   اٌٍَّرهِ  وَعْرذَ  أََّْ وٌَِرزَعٍََُْ  رَذْرضََْ  وٌََرب  عََُُْهَرب  رَمَرشَّ  وَرٍْ  أُِِّرهِ  ئٌَِر

ح[23:ح ا ت]ح{ُِجِنٍ وَعٍُْطَبٍْ ثََِِبرََِب ُِىعًَ أَسْعٍَََْب وٌََمَذْ} :ح،حلأماحالثان ةح فقحقللوحتعال[13:حال ص ]



النءدقحالال دق،ح مداح دقحقللدوححمص قاحلطنءقحالساءقحلمثشتاحث ل ،حلق حأتسقحهللاح  س ح ط وحالسال 
ٍ  ثِشَعُرىيٍ  وَُِجَشِّش ا اٌزَّىْسَاحِ َِِٓ ََذٌََّ ثََُْٓ ٌَِّب ُِصَذِّلًب ئٌَُِْىُُْ اٌٍَّهِ سَعُىيُ ئٍِِّٔ ئِعْشَاًَُِِ ٍثََِ ََب َِشَََُْ اثُْٓ عُِغًَ لَبيَ وَئِرْ}تعدال :ح  ََرأْرِ

                                                           

 (27/ 7) رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ (1)

 (26/ 6) ٌجبة اٌزأ٠ًٚ فٟ ِعبٟٔ اٌزٕض٠ً (2)

 (101/ 12( اٌزفغ١ش اٌٛع١ػ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ )3)

 (297/ 3) عظ١ُرفغ١ش اٌمشآْ اٌ (4)

 (612)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ (5)
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ححلأناحدمحمحأناحىأسماحلقحإيح:،حل  للح[6:حالصف]ح{ُِجِنٌ عِذْشٌ هَزَا لَبٌُىا ثِبٌْجَََُِّبدِ جَبََهُُْ فٍَََّّب أَدَّْذُ اعُّْهُ ثَعْذٌِ ِِْٓ
ح،حلق حت   فحالثشاتةحثمثعثوحملسو هيلع هللا ىلص.ح(1)ال فتحءقحهللاح م لحالاهحالما قحلأناحأ م 

لمجمددقحال ددللح ددقحىدداهحالثشدداتاف:حثونيدداحثشدداتافحما  ددةحم سلسددةحت   ددفحجم عيددا،حلهللاحالحيخطددفح
،حاسدتفياموح[55:حال جدت]ح{اٌْمَربِٔطِنَ  ِِرَٓ  رَىُرْٓ  فٍََرب  ذَكِّثِربٌْ  ثَشَّشَْٔبنَ لَبٌُىا}الم عا ،حل حين تىاحأ  ،ح ت حميحقيقحلو:ح

حح(2)ح ايحلطتعجاحميح مالحق تةحهللاحتعال ،حلل ح  يحاستفيا حمن تحلالحقانا

 صددطفحالثشددداتافح دددقحال دددتريحال ددت  حلفئدددافحمعيندددة،حثشدددتل حمخصلصددة،حلمددديحىددداهحالفئدددافحالتدددقح
حححياحالثشاتاف: صطفحل

حلتبدو،حالخاءدع:حلالمخءفح(3)لوححال طاحل ءلتحهللحالخءلعحلاإلخثافح قحالطغة:ح:أوال البشارة لممخبتين
 ئٌَِرهٌ  فَراٌَِهُىُُْ }لق حا تحهللاحتعال حالثشاتةحلطمخءتييحث للوحتعدال :حح(4)لعثا هحالمتلاءعحيمته،حالمستسط 

،حلقددتتفحاآل ددةحالتال ددةحأتبددعحصددفافحلطمخءتدديي،حأهحأنيدد ح[34:حال ددج]ح{جِررزِنَاٌُّْخْ وَثَشِّررشِ أَعْررٍُِّىا فٍََررهُ وَادِررذٌ

 لٍُُررىثُهُُْ وَجٍَِررذْ اٌٍَّررهُ رُوِررشَ ئِرَا اٌَّررزََِٓ} سددت  ليحىدداهحالثشدداتةحمدداح امددفحىدداهحالصددفافح دديي ،حقددالحتعددال :ح

حم ددالبحالتثشدديتحلمتعطددق،ح[35:حال ددج]ح{ََُْفِمُررىَْ ََرربهُُْسَصَلْ وََِِّّررب اٌصَّررٍَبحِ وَاٌُّْمُِِّررٍ أَصَرربثَهُُْ َِررب عٍََررً وَاٌصَّرربثِشََِٓ
  دقحخاءدعحهلل،حمستسدط حح(5)لاآلخدتةحالد ن احلجنتدوحألحءخيدتحهللاحءثلااحثشتى حأهح ط وحالم ا حل اللة

حيمته،حمتلاءعحلعثا ه،حلت ط حثالصفافحالما لتةحأ اله،ح طيثشتحءخيتح قحال ن احلاآلختة.
حلىددلحمدديح(6)هللاحإلدد حالحهللاحلغيددتحالءطددلىححألدد حمدديحالشدد لىححتددتلحلصددءت:حىددللاحثانيةةا: البشةةارة لمصةةابرين:

ح دددقحلأمددداح طن صدددانيا،حالءيدددائ ح دددقحأمددداحلالمالئ دددة،حالءيدددائ ح دددقحالدددلحيتصدددلتحلالحاإلنسدددايحخدددلا 
تحهللاحالصاءت يحث للوحتعدال :ح(7) ط مالياحالمالئ ة  ِِرَٓ  ؤََمْصٍ جُى ِوَاٌْ اٌْخَىْفِ َِِٓ ثِشٍٍََْ وٌََََجٍُْىََّٔىُُْ}حلق حثش 

حمديح دقحتشدمقح)الصاءت ي(ح قحالعمل ح،حلص غة[155:حالث تة]{ اٌصَّبثِشََِٓ وَثَشِّشِ وَاٌضََّّشَادِ وَاٌْأَْٔفُظِ اٌْأَِْىَايِ َِِٓ
،حلمديحصدفافح(8)المني دافححلاجتنااحالموملتافحلامتثالحال ييحءلاجثافحال  ا ح قحمش ةح ط حصءت

 ئٌَُِْرهِ  وَئَِّٔرب  ٌٍَِّرهِ  ئَِّٔرب  لَربٌُىا  ُِصِرُجَخٌ  أَصَربثَزْهُُْ  ئِرَا اٌَّزََِٓ} ت  حقللوحتعال :حصفافحالصاءت يحالتقحقتتىاحال تريحال
                                                           

 (151 /6( )4896( صذ١خ اٌجخبسٞ، وزبة رفغ١ش اٌمشآْ، ثبة لٌٛٗ رعبٌٝ }ِٓ ثعذٞ اعّٗ أدّذ {، ثشلُ )1)

 (63 /16( أظٛاء اٌج١بْ فٟ ئ٠عبح اٌمشآْ ثبٌمشآْ )2)

 (41( اٌزعبس٠ف )ص: 3)

 (538)ص:  اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ ر١غ١ش اٌىش٠ُ( ٠ٕظش: 4)

 (538)ص: ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ (، 497 /24( ٠ٕظش: أظٛاء اٌج١بْ فٟ ئ٠عبح اٌمشآْ ثبٌمشآْ )5)

 (172( اٌزعش٠فبد )ص: 6)

 (671( ٠ٕظش: ِفبر١خ اٌغ١ت )ص: 7)

 (355/ 23)( ٠ٕظش: اٌزذش٠ش ٚاٌز٠ٕٛش 8)
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لالصددداءتليحليددد حح(1)صدددا احألحمدددالحألحأىدددقحألحءددد يح دددقحلالمصددديثةح امدددةح،[156:حالث دددتة]{سَاجِعُرررىَْ

:حالث ددتة] {اٌُّْهْزَرذُوَْ  هُررُُ وَأُوٌَئِرهَ  وَسَدَّْررخٌ هِررُْسَثِّ ِِرْٓ  صَررٍَىَادٌ عٍََرُْهُِْ  أُوٌَئِررهَ}ثشداتافح ثيدتةحمنيدداحقللدوحتعدال :ح
حوالثانيةةةةة:لالتعإلدددد  ،ححلالمدددد قحالثندددداىح،ح ددددولل حالثشدددداتاف:ح طدددديي حصددددطلافحمدددديحتبيدددد ،حلىددددق:[157

:حىد حالميتد لي:حوالثالثة،ح(2)رجال ححث ح اجال ححءي حأنالياحالتقح صللي ح ط حت مةحهللا،حلىق:حالنع 
  اٌصَّبثِشُوَْ َُىَفًَّ ئََِّّٔب}ايجتحالجا ق،حل للوحتعال :ححوالرابعة:ح(3)حختةلاآلحال ن اح قحخيتحالميت لي:حل ق

حمسددط حمدديحمددا:حالعددللحخيددتاحمنيددا؛حل للددوحوالخامسةةة:،ح[10:حالامددت]ح{دِغَرربةٍ ثِغَُْررشِ أَجْررشَهُُْ اٌصَّرربثِشُوَْ
نداحهللحإنداحقللدوحمديحثدوحهللاحأمتحماحإل ح  فاعحثمصيثةح صاا حا تسدءفح ند لحالطيد حتاجعدلي،حإل دوحلا 

الم ثدة؛ححوالسادسةة:،ح(4)منياحخيتاحل اءوح طييا،حهللاحأجتهحمنيا،حل لءنقح يياح وجتنقحصيءتقم
مت ايحرل]{اٌصَّبثِشََِٓ َُذِتُّ وَاٌٍَّهُ}:حالم ثة؛حل للوحتعال   ئَِّْ}ل للوحتعال :ح،حمع ةحهللاحوالسابعة:،ح[146:ح ا

ددت ة]ح{اٌصَّرربثِشََِٓ َِرر َ اٌٍَّررهَ ،حايللدد حالصدد مةح ندد حطيدداحالحتت  ددقحاالحثالصددءت،حلىدداهحالثشدداتافح (5)[153:حالث   
حح(7)ايلل حالص مةح ن حالصءتحإنما:حل للوحح(6)حللا حح ن حايجتحلا تساا

حلجيدددييح طددد ح  دددالحلالم سدددنلي:حالمتصدددفليحثصدددفةحاإل سددداي،حلاإل سدددايحثالثةةةا: البشةةةارة لممحسةةةنين:
احسددءقحمدديحتعت ددفحاإل سددايح،حل طدد حمدد(8) عطددوح ددقحإ سددايحلالثددانق:حالغيددت،ح طدد حاإلنعددا حأ دد ىما:

حالثدلاا،حل  سديحءتدل يتحنفسدوحإلد ح   سديحثدوحل تمسدلحاي مدالحميحال سيح فعقح الم سي:حالاه
حمنددوح صدد تحمدديح ددقح ددقحالعمددل ح  تءددقحالطفددظحإلدداىتلحح،(9)  ددليححمدداحأتدد ح طدد حثددوحل  ددل حالعمددق،
ح.[37:حال ج]ح{اٌُّْذْغَِِنَ وَثَشِّشِ}لق حثشتحهللاحالم سنييحث للوحتعال :حح(10)الخيت

ل للددددوحتعددددال :حح(11):حثدددالثلااحالعإلدددد  ح ندددد حهللاحلثالجندددةحأ دددد اىالالثشددداتةحلطم سددددنييحت دددليحثددددوملت،ح
م ثدةح،حالثان دة:حث[85:حالمائد ة]ح{اٌُّْذْغِرَِنَ  جَرضَاَُ  وَرٌَِهَ فُِهَب خَبٌِذََِٓ اٌْأَْٔهَبسُ رَذْزِهَب ِِْٓ رَجْشٌِ جَََّبدٍ لَبٌُىا ثَِّب اٌٍَّهُ فَأَصَبثَهُُُ}

ح،حالثالثدددة:حثالا دددا ةحمددديحالخيدددت،حل للدددوحتعدددال :[148:ح مدددتايحرل]ح{اٌُّْذْغِرررَِنَ َُذِرررتُّ وَاٌٍَّرررهُ}هللا؛حل للدددوحتعدددال :ح
                                                           

 (193/ 1( ٠ٕظش: اٌجذش اٌّذ٠ذ )1)
 (141/ 4ش: ِفبر١خ اٌغ١ت )( ٠ٕظ2)

 (193/ 1اٌجذش اٌّذ٠ذ ) ( ٠ٕظش:3)

 (، لبي اٌش١خ األٌجبٟٔ: صذ١خ509/ 1( )1598جبء فٟ اٌصجش عٍٝ اٌّص١جخ ثشلُ )عٕٓ اثٓ ِبجٗ، وزبة اٌجٕبئض، ثبة ِب ( 4)

 صذ١خ

 (195/ ٠1ٕظش: اٌجذش اٌّذ٠ذ ) (5)

 (41/ 2اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش ) ( ٠ٕظش:6)

 (79/ 2( )1283اٌجٕبئض، ثبة ص٠بسح اٌمجٛس، ثشلُ )( صذ١خ اٌجخبسٞ، وزبة 7)

 (119اٌّفشداد فٟ غش٠ت اٌمشآْ )ص:  ( ٠ٕظش:8)

 (3206ِفبر١خ اٌغ١ت )ص:  (،588 /2اٌزفغ١ش اٌٛاظخ ) ( ٠ٕظش:9)

 (651/ 3(، فزخ اٌمذ٠ش اٌجبِع ث١ٓ فٕٟ اٌشٚا٠خ ٚاٌذسا٠خ ِٓ عٍُ اٌزفغ١ش)67/ 12( ٠ٕظش: اٌجبِع ألدىبَ اٌمشآْ )10)

 (173 /6(، ث١بْ اٌّعبٟٔ )220 /17(، اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش )384 /2رفغ١ش ِمبرً ثٓ ع١ٍّبْ )( ٠ٕظش: 11)
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 ِِررَٓ لَشَِررتٌ اٌٍَّررهِ سَدَّْررذَ }ئَِّْ،حالتاثعددة:حثددال تاحمدديحت مددةحهللا؛حل للددوحتعددال :ح[58:حالث ددتة]ح{اٌُّْذْغِررَِنَ وَعَررََضَِذُ}

،حلىددقح[69:حالعن ءددلف]ح{اٌُّْذْغِررَِنَ ٌََّرر َ اٌٍَّررهَ وَئَِّْ}،حالخامسددة:حثمع ددةحهللاحل للدوحتعددال :ح[56:حاي ددتاب]ح{اٌُّْذْغِررَِنَ
لدد حىددااحح(1)لالي ا ددةحلالنصددتحمع ددةحخاصددةحتتمثددقحثددالعليح  دداهللحالحيتخطدد ح دديحالم سددنييحللدديحيخددالي ،حلا 

حنفسدددقح طددد حث للدددو:حقددد حخشددديفحالمدددؤمنييحتءدددقحهللاح نيدددا،ح دددييحخا ءيددداححأ المعنددد حاىءدددفحخ يجدددةح
حال ددقحلت مددقحال دد ي حلتصدد قحالددت  حلتصددقحإنددلحأءدد ا،حهللاحيخا ددلحالحأثشددت،ح ددلحهللاح ددالح ثشددتتوحقائطددة:

 }ٌَهُُْالسا سة:حالثشاتةحلي حثماح شاىليحميحالخيتح ن حتبي حح(2)ال ق.حنلائاح ط حلتعييحالءيفحلت تهح

حح.[34:حالامت]ح{اٌُّْذْغَِِنَ جَضَاَُ رٌَِهَ سَثِّهُِْ عَِْذَ ََشَبَُوَْ َِب }ٌَهُُْ
حمالئ ددةح،حلسددمقحشدديي ا ؛حيي(3)ثسددءثوححال فدداتحقتددالح ددقحمددافحلالشدديي :حمسددط حرابعةةا: البشةةارة لمشةةيداء:

حايمد ح ديحال  امةحيل ح ستشي حمميحينوحألحثالجنة،حلوحشيل حلمالئ توحهللاحييحألحتشي ه،حالت مة
ح شددي حينددوحألح اءددت،حتبددوح ندد ح ددقحينددوحألحايتل،حلىددقحالشدديا ةح طدد حلسدد ل وحألحالخال ددة،
 ثَرًْ  أَِْىَارًرب  اٌٍَّهِ عَجًُِِ فٍِ لُزٍُِىا اٌَّزََِٓ رَذْغَجََّٓ }وٌََبلق حثشتحهللاحالشي اىحث للوحتعال :حح(4)لمط وححهللاحمط لف

 خَرىْفٌ  أٌََّرب  خٍَْفِهُِْ ِِْٓ ثِهُِْ ٍََْذَمُىا ٌَُْ ثِبٌَّزََِٓ وَََغْزَجْشِشُوَْ هِفَضٍِْ ِِْٓ اٌٍَّهُ آرَبهُُُ ثَِّب فَشِدِنَ( 169) َُشْصَلُىَْ سَثِّهُِْ عَِْذَ أَدَُْبٌَ

ح-ح169:ح مدتايحرل]ح{اٌُّْرإَِِِْنَ  أَجْرشَ  َُضِرُ ُ  ٌَرب  اٌٍَّرهَ  وَأََّْ وَفَضْرًٍ  اٌٍَّرهِ  َِِٓ ثَِِعَّْخٍ ََغْزَجْشِشُوَْ( 170) ََذْضَُٔىَْ هُُْ وٌََب عٍََُْهُِْ

ٍ  َُمَربرٍُِىَْ  اٌْجَََّخَ ٌَهُُُ ثِأََّْ وَأَِْىَاٌَهُُْ أَْٔفُغَهُُْ اٌُّْإَِِِْنَ َِِٓ اشْزَشَي اٌٍَّهَ ئَِّْ}تعال :ححل قحقللوح[171  فََُمْزٍُُرىَْ  اٌٍَّرهِ  عَرجًُِِ  فِر

 وَرٌَِرهَ  ثِرهِ  ثَربََعْزُُْ  اٌَّزٌِ ثِجَُْعِىُُُ فَبعْزَجْشِشُوا اٌٍَّهِ َِِٓ هْذِ ِثِعَ أَوْفًَ وََِْٓ وَاٌْمُشْآِْ وَاٌْأِْجًُِِ اٌزَّىْسَاحِ فٍِ دَمًّب عٍََُْهِ وَعْذ ا وََُمْزٍَُىَْ

ل للوحتعال :ح،حال  اةح قحالجنةح:أحداىا،حلالثشاتةحلطشي اىحت ليحثوملت،ح[111:حالتلثة]ح{اٌْعَظُُُِ اٌْفَىْصُ هُىَ

حثال عدا حالجندةحنعد  ح دقحل تنعمدليححأه:ح  سدليحح،{أَدَُْبٌَ ثًَْ ارًبأَِْىَ اٌٍَّهِ عَجًُِِ فٍِ لُزٍُِىا اٌَّزََِٓ رَذْغَجََّٓ وٌََب}
حال    دقحالمعند حلىدلحالعدا اف،ح دقحالمعدتلبحالتاقححيتاقليح ن حتبي ،حلىل:حالثانية:ح(5)لالشتااح

حتعطدقحخءدتح يدتح دقحالشدي اىحأتلاقحإيحسدط :لحح ط دوحهللاحصط حل ؤ  حىااحالمعن ،حقللو،ح(6)لطفظح
ح غفتحخصال:حسفحهللاح ن حلقللوح ط وحالصالةحلالسال :حلطشيي ،ح(7)الجنةحتشجحألحالجنةحثمتةحمي

                                                           

 (635)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ( ٠ٕظش: 1)

 (29 /9( )6982ِٓ اٌٛدٟ اٌشؤ٠ب اٌصبٌذخ، ثشلُ) ( صذ١خ اٌجخبسٞ، وزبة اٌزعج١ش، ثبة أٚي ِب ثذئ ثٗ سعٛي هللا 2)

29) 

 (441اٌزعبس٠ف )ص: ( 3)

 (831)ص: وزبة اٌى١ٍبد ( 4)

 (408/ 1أ٠غش اٌزفبع١ش ٌىالَ اٌعٍٟ اٌىج١ش )( 5)

 (170/ 4) اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش (6)

(، 176/ 4( )1641ثبة ِب جبء فٟ صٛاة اٌشٙذاء، ثشلُ )، عٕٓ اٌزشِزٞ، وزبة فعبئً اٌجٙبد عٓ سعٛي هللا ( 7)

 ٚلبي أثٛ ع١غٝ ٘زا دذ٠ش دغٓ صذ١خ. 
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حاي ءددتحالفدداعحمدديحل ددوميحال ءددتح دداااحمدديحل جدداتحالجنددةحمدديحم عدد هحل ددتىحح  عددةحأللح ددقحلددوح غفددت
حالجدةحلسدثعييحاثنتدييحل دال ح ييداحلمداحالد ن احميحخيتحمنياحال اقلتةحاللقاتحتا حتأسوح ط حل لءع

ثشدداتتي حث ددالحإخددلاني حمدديحخطفيدد ،ححالثالثةةة:ح(1)حأقاتبددوحمدديحسددثعييح ددقحل شددفع[حالعدديي]حال ددلتحمددي
حلثشاتتي حءإخلاني حميحخطفي حت تمدق:حأنيد ح{خٍَْفِهُِْ ِِْٓ ثِهُِْ ٍََْذَمُىا ٌَُْ ثِبٌَّزََِٓ وَََغْزَجْشِشُوَْ}ل للوحتعال :ح

حماحمثقح يناللاحمثطي ؛حا ستشي لححأيحيتجليححيني حثع ى ؛حميحال ن اح قحث لاحالاييحءإخلاني ح فت ليح
حث ددائي ح ددقحثعدد ى ؛حيي ححمدديحالدد ن اح ددقحث ددلاحالدداييحءددإخلاني ح فت ددليحح،حألحأنيدد (2)حالشدديا ةحمدديحندداللا
حأخدتىححأمن دةحلتت  دقحليد حأ د ائي حىداللحالشديا ة،حيتمن دليحح صدللي ح طد حمعحلى حي  ائي ،حن ا ة
حإخلانددوحلأىطددوحمدديح ط ددوح  دد  حمدديح ددو حث تددااحيددؤت حالشدديي ح،حألحإي(3)الدد ييحنصددتحأمن ددةحلىددقحليدد 

حأخءدتحمداحتعدال حهللاحأي،حألح(4)الد ن اح دقحث  لمدوحالغائداحأىقح ستثشتح ماح ط وح    ح ييح  ستثشت
حأيحل طمددلاح استثشددتلاحثددومت  حلأخءتتددوحنءدد   ح طدد حأنالددفحقدد حثددونقحالشددي اىحأخءددتحالشددي اىحث تامددة
قحاستثشاتى ح ط حجم عحالل،حل مطيداح طد ح،حلالح منعحميح م(5)الشيا ةح ط حس  تصليححإخلاني 

 طدد حالعمددل حأللدد ،ح  دد حجمددعحهللاحليدد حءددييحالمسددتةحثونفسددي ،حلالمسددتةحثمدديحث ددقحمدديحإخددلاني ،حل ددقح
حجعطيدداحمدداحلالصددفاىحال شددفحمدديحتعددال حللا ححمن يدداحقدد حالشددي اىحىددؤالىحأتلاقحأيح طدد ح اللددةاآل ددافح

ح(6).ال ن اح قحشوني حييمي حالاييحأ لالحميح ست ىاحماح ط حت طع
 اعْرزَمَبُِىا  صُرَُّ  اٌٍَّرهُ  سَثََُّرب  لَبٌُىا اٌَّزََِٓ ئَِّْ}حثشتحهللاحأىقحاالست امةحث للوحتعال :حخامسا: البشارة ألىل االستقامة:

 وَفٍِ اٌذَُُّْٔب اٌْذََُبحِ فٍِ أَوٌَُِْبؤُوُُْ َٔذُْٓ( 30) عَذُوَْرُى وَُْزُُْ اٌَّزٍِ ثِبٌْجَََّخِ وَأَثْشِشُوا رَذْضَُٔىا وٌََب رَخَبفُىا أٌََّب اٌٍََّْبِِىَخُ عٍََُْهُُِ رَزَََضَّيُ

ح[32ح-ح30:ح صطف]ح{سَدٍُُِ غَفُىسٍ ِِْٓ ُٔضًٌُب( 31) رَذَّعُىَْ َِب فُِهَب وٌََىُُْ أَْٔفُغُىُُْ رَشْزَهٍِ َِب فُِهَب وٌََىُُْ اٌِْخِشَحِ

 اٌَّرزََِٓ }الثشاتافحال نيل ةحلطمؤمنييحالتقحتتعطقحثال  اةحال ن اح ثيتة،حلمنياحماحجاىح قحقللدوحتعدال :ح

ح،63:حيدلن ]ح{اٌْعَظِرُُُ  اٌْفَرىْصُ  هُرىَ  رٌَِرهَ  اٌٍَّرهِ  ٌِىٍََِّبدِ ًَرَجْذَِ ٌَب اٌِْخِشَحِ وَفٍِ اٌذَُُّْٔب اٌْذََُبحِ فٍِ اٌْجُشْشَي ٌَهُُُ( 63) ََزَّمُىَْ وَوَبُٔىا آََُِىا

ح: اآلتقلتفصيقحالثشاتافحال نيل ةحلطمؤمنييحح[64

                                                           

 (187 /4( )1663، ثبة فٟ صٛاة اٌش١ٙذ، ثشلُ )( عٕٓ اٌزشِزٞ، وزبة فعبئً اٌجٙبد عٓ سعٛي هللا 1)

 (205 /3(، اٌىشف ٚاٌج١بْ )221اٌزغ١ًٙ ٌعٍَٛ اٌزٕض٠ً )ص: ( ٠ٕظش: 2)

 (397 /7) جبِع اٌج١بْ فٟ رأ٠ًٚ اٌمشآْ(، 166 /4( ٠ٕظش: اٌزذش٠ش ٚاٌز٠ٕٛش )3)

 (121 /4)١ش ثبٌّأصٛس فٟ اٌزفغ اٌذس إٌّضٛس( 4)

 (437 /1) ،إٌىذ ٚاٌع١ْٛ (5)

 (338 /2اٌزفغ١ش اٌٛع١ػ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ )( 6)
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 اٌَّرزََِٓ  ئَِّْ} ل للدوحتعدال :حلممؤمنين بةالمودة يةي ومةوب النةاس ليةم والثنةاء الحسةن عمةييم: البشارةأوال: 

لىداهحثشداتةحمديحهللاحأيحيجعدقحليد حل ا،حأه:حح[96:حمدت  ] {وُدًّا اٌرشَّدَُّْٓ  ٌَهُرُُ  عَرَُجْعًَُ  اٌصَّربٌِذَبدِ  وَعٍَُِّرىا  آََُِىا
ااحلايتل،حالسماىحلأىقحألل ائو،حقطلاح قحلل ا احم ثة ح ثيدتحلي حت ستحل حال طلاح قحلي ح ايحلا 
ل ؤ د حىدااحح(1) صدق،حمداحلاإلمامدةحلال ءللحلاإلتشا حلال  لافحالخيتافحميحلي حل صقحأملتى حمي
ح و ثددوح الندداح  دداحهللاحإيحجءت ددق:حنددا ىح ءدد احهللاحأ دداحلمعندد ،حقللددوح ط ددوحالصددالةحلالسددال :حإااا

حثدد حالسددماىحأىددقح   ثددوح ددو ءله،ح الندداح  دداحهللاحإيحالسددماى:حأىددقح ددقحجءت ددقح ينددا هحجءت ددق،ح   ثددو
ح(2).ايتلحأىقح قحال ءللحلوحيلءع

حمم دلتييحل دانلاحم  دةحالسدلتةحاحالسديي؛حييلىاهحالثشاتةحلطمدؤمنييح دقحاآل دةحالسداث ةحاسدتخ مفح ييد
لمداحاالحل د حح(3)اليجدتةححثعد حلقدلىححاإلسدال ح ثدتح دييحأنجداهحثد حءدالل،حسدث انوح ل  ى حال فتةحءييح ينئا

ليدد حالددت ميحل ا(حمدداح امددلاحمدديحح)سدديجعقيددل حال  امددةحلهللاحالحيخطددفحالم عددا ،حلالثشدداتةحقائمددةحإلىى   هللاحقائمددا ح
حالندددا ،ح  دددءي حمدددني ،حتدددل  ح يدددتحمددديحمدددل ةحال طدددلاح دددقحليددد حصدددالح،حسددد    أىدددقحاإل مدددايحلالعمدددقحال

ح(4)ح. ني حيتء حأهحتعال ،حللا ححل  ءي حءيني ،ح  ماحل ت اءليح

لماح امفحم ثةحالنا حق ح تءفحلي ،ح الح ءتى حإيحقالحالنا ح ني ح قحالخيت،حلأثنلاح طيي ،حماح
حالتجددقحوح ط ددوحالصددالةحلالسددال :ح ددييحسددئق:حأتأيددف امدلاحلدد ح  طءددلاحالددلحءددقحىددقحنددلعحمدديحالثشداتاف؛حل للدد

ح(5)ح.المؤميحثشتىحح اجقحتطلحقال:ح ط و؟حالنا حل  م هحالخيتحميحالعمقح عمق
لالثشداتةحءت سديتح دقحخيدتحلننسداي،حلت سديتححثانيا: البشارة بتويية    لمعبةد بتيسةيره ألحسةن األعمةال،

ً  أَعْطًَ َِْٓ فَأََِّب}تتلحالشتحلت فح قحقللوحتعدال :ح ً  وَصَرذَّقَ ( 5) وَارَّمَر ح{ٌٍُُِْغْرشَي  فَغَََُُغِّرشُ ُ ( 6) ثِبٌْذُغْرََ
ددتحلالصددالقحالخيددتحأسددثااحإلدد حلنل  ددوح سنتشدد هحأه:ح،[7-ح5:حالطيددق]  مدداح ا حمت ط دداحح(6)حأمددلتهحلددوحلن س ا

حاتافلال فدح دالا لاف،حالمال دة،حالعثدا افحمديحثدوحأمدتحثالصفافحالمدا لتةح دقحاآل دة:ح دإااحأ  د :حمدا
لن لىمددا،ححلالصددل ح الصددالة،حالء ن ددةحلالعثددا افحالخيددت،حلجددلهح ددقحلاإلنفدداقحلالصدد قاف،حلالنف دداف،
ح طد حالم تمدافحلالمعاصدق،حمديح نو،حنيقحماح،حل ات    :[لن لىما]حلالعمتةح ال جحمنيما،حلالمت ثة
دد  ق ح}أجناسدديا،ححاخددتالب ص  ْسددن  حل  حجم ددعحمدديح ط ددو،ح لددفحالمدد"ححهللاحإالحإلددوحال"ححءدددحصدد ق:حأه{حثااْل ل
ح{ٌٍُُِْغْررشَي }فَغَََُُغِّررشُ ُايخدتله،ح طيثشددتحث للدوحتعددال :ححالجددااىحمديح طييدداحتتتداحلمدداحال ين دة،حالع ائد 

                                                           

 (501)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ (1)

 (14/ 8( )6040( صذ١خ اٌجخبسٞ، وزبة األدة، ثبة اٌّمخ ِٓ هللا رعبٌٝ، ثشلُ )2)

 (80/ 12) ١ُ ٚاٌغجع اٌّضبٟٔسٚح اٌّعبٟٔ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ (3)

 (170/ 16) ( اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش4)

/ 4( )2642( صذ١خ ِغٍُ، وزبة اٌجش ٚاٌصٍخ ٚا٢داة، ثبة ئرا أصٕٝ عٍٝ اٌصبٌخ فٟٙ ثششٜ ٚال رعشٖ ثشلُ )5)

2034.) 

 (493/ 10( اٌزفغ١ش ا١ٌّغش )6)
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حثوسددثااحأتدد حينددوحشددت؛ح ددقحتددتلحلددوحم سددت احخيددت،ح ددقحلددوحم سددتاحلنجعطددوحأمددته،ح ط ددوحنسدديق:حأه
ح(1)ح.الت سيت

هُىَ اٌَّزِي أَسْعًََ سَعُىٌَهُ ثِبٌْهُذَي وَدَِرِٓ اٌْذَركّ ٌُُِظْهِرشَ ُ عٍََرً اٌرذَِّٓ وٍُّرهِ       )ال :حقالحتعح:البشارة بغمبة الدين وظيورهثالثا: 

حل جد ح دتاحمديحايتل،حأىدقحسدائتحمديحاي  دايحجم دعحأىدقح طد :حأهح[9]الصدف:حح(وٌََىْ وَشِ َ اٌُّْشْشِوُىَْ
اي  دايححجم عح ط حجعطوح ال ا حلححاإلسال حءإإلياتح ييحتعال حهللاحميحل  ح،حىاا(2)لمشت ييحلمطييي

حللوحصلتحمتع  ة:حمنيا:ح
إليدداتح  دداح ددايحمدداحإإليدداتحاإلسددال ؛حل غطدداح طدد حجددن حالدد ييح طددو،حءنسدد  -1 ح ددايحمدداح سددا حلا 

 {عٍََُْرهِ  َُِّْ رب وَُِهَ اٌْىِزَربةِ  ِِرَٓ  ََذََْرهِ  ثََُْٓ ٌَِّب ُِصَذِّلًب ثِبٌْذَكِّ اٌْىِزَبةَ ئٌَُِْهَ وَأَْٔضٌَََْب}ل ؤ  هحقللوحتعال :حح(3)ثا ال

ح طد حالشدتائع،حلشداى احثعدلحل دقحالتل يد ح دقحلالابدلتحلاإلنجيدقحلطتدلتاةحملا  داح عنق:ح[48:حالمائ ة]
 ح(4)حال تاحلناسخاحلسائتحتعال ،حهللاحميحايللحال تاحثويحال تاحسائت

ح دقح طد حلالد ليقحلال دقحلال جدةحثالءتىدايح الثدا ححثدويحيجعطدوحل ججدو،ح الئقحاإلسال حإإلياتح -2
حلدو،حءدقحت دليححالمخدالفييح م لحانتصاتا حح  اهحماح قح ط حاإلسال حينتصتحأيح عنقح  اه،ح الحما
جددددوحثصدددد قحالغطثددددةحلددددو ج  ددددْتهح طدددد حلقءددددا اهح ل حث لانينددددوحلألخدددداحممدددداح ءدددد تى حالمخددددالفييحلددددو،ح ل

ال ححلتشت عاتو حلىنالحشلاى ح ثيتةحمنيا:حق ا ح مالفحلمشا طي ،حلل ح وخالىاح  يي،حءقح نإلا ،ح  
حالمجفدددفحالطدددءيحثاسدددتخ ا حالندددا حلم الثدددةحال ء ع دددة،حالتءدددا ةحءددد ح ثيدددتةح دددقحأمت  ددداحلألتلثدددا

حلنفسديتوحال فدقحصد ةح طد حىائطدةحليد حأءدتاتحإليدتفحثد ،حاي حلدءيحميحء ال حح  م ائ ا ححلالمصنلع
حلث ماسدةحال ء ع دةحالتءدا ةحإلد ح عدل حأيحإلد ح طدوحالعدال حأمو،حلاءد تحميحتءا توح   حمي

ىناحق ح  للحقائق:حالتءا ةحال ء ع ةحمسولةحصد  ةحلاجتما  دةح ماتسدياحاللثنيدليح دقحلحح(5)حثالغة
أ  الحأ ت   ا،حلالءلايليح قحال اثايحلالصيي...حل يتى حأ ثتحميحالمسطميي،ح ن للحلي حص  ح:ح

 وَاٌْىَاٌِررذَادُ }أنيدد ح فعطددليحالددلح ددا ةحل فعطيدداحالمسددطمليحامتثدداالحيمددتحهللاحتعددال حث للددوحسددث انو:ح

يححتعددال  حاإلسددال حإلدد  يددؤالىحس صددطليحح،[233:حالث ددتة]ح{وَرربٍَُِِِْٓ دَررىٌَُِْْٓ أَوٌَْرربدَهَُّٓ َُشْضِررعَْٓ ل فعطلنيددا،حلا 
حليااحال يي.   انلاحأ ثتح  اى 

                                                           

 (926)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ( ٠ٕظش: 1)

 (360 /7) فغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُر (2)

  (200 /26) ا١ٌّٕش اٌزفغ١ش (3)

 (114 /26) ٟ(، رفغ١ش اٌّشاغ419 /1( ثذش اٌعٍَٛ)4)

 (6075( )ص: 3478(، )ص: 549( ٠ٕظش: رفغ١ش اٌشعشاٚٞ )ص: 5)
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 طيياححشونوح لنو،حل ت عح طياحاي  ايح تصيتح طياحاي  ايح ط حل  ل وحءإ الىحال يي،ح  لعط و -3
حالتددوثيتحمدديحلنسددال حمدداحمثددقحاي  ددايحمدديحلدد ييح  دديحللدد حلالسددط اي،حةلالسدد ا حلالعت دداي،حثالي ا ددة
(1)ح.لالس اسقحلاالجتما قحلالما هحلالع طقحالتل ق

 

حرل]ح{اٌْاِعْرٍَبَُ  اٌٍَّرهِ  عَِْرذَ  اٌرذََِّٓ  ئَِّْ}سلاه،حل للدوحتعدال :حح ييح  ليححالح ت ح طيا،حالمطقحثوحليث ق -4

 فٍََْٓ دََِ ب اٌْاِعٍَْبَِ غَُْشَ ََجْزَغِ وََِْٓ} :اه،ح ماح قحقللوحتعال سلحح ييحأ  حميح  ءقحالحالاهحلىلح[19:ح متاي

حاتتءداهحالداهحاإلسدال ح يديحثغيدتحهللحيد ييح ميح[85:ح مدتايحرل]ح{ اٌْخَبعِشََِٓ َِِٓ اٌِْخِشَحِ فٍِ وَهُىَ َِِْهُ َُمْجًََ
حإخالصدداحهلل،حستسدال لالحالمتءدميحىددلحاإلسدال ح يديحييحم ءدلل،ح يددتحمدت ل ح عمطدوحلعثدا ه،حهللا

ح يديحل دقحءثلاثدو،حلالفدلاحهللاح داااحمديحالنجداةحثسءاح وفحل حالعء حثوح وفحل ح ماحلتسطوحلان  ا ا
ل صددطححأيح  مددقحإإليدداتح يدديحاإلسددال ،ح طدد حجم ددعحمدداحسددءق،ح اإلسددال ح الدداحح(2) ثا ددقحسددلاه

ي،حلبإث ددالحالشددتائعحلالسدط احلالسدد ا ةحلالءتىداي،حلثال جددةحلالغطثدةح طد حجم ددعحاي  داي،حثدداإل الى
حالإليدددلتحلدددوحلصددداتح  ءدددو،حإالحمخاصددد حيخاصدددموحألحمغالدددا،ح غالثدددوحأيح م ددديحالسددداث ة،ح دددال

حمصددالحح ددقحءي  ددو،حلاىتدد لاحءنددلته،حلاسددتناتلاحثددو،حقدداملاحإااح ددإني حإل ددو،حالمنتسددءليححلأمدداحلال يددت،
ااحاي  اي،حأىقح ط ح إليتلاحأيحء حلالحأ  ،حلي ح  ل حالح  اللحل ن اى ،ح يني  حلا تفلاحء علهحلا 
ح طدديي ،حاي دد اىحتسددط احسددءاحلددوحإىمددالي حلصدداتحالددل،حيددنفعي حلدد حإل ددو،حاالنتسددااحثمجددت حمنددو

ح(3)لرختى ححالمسطمييحأللح قحلنإلتحاي لالحاست تأحميحىاا،حل عتب
جَمَذْ وٌََمَررذْ عَرر):حتعددال حلقدد حل دد حهللاحتعددال حالمددؤمنييحثالنصددتح  ددالحرابعةةا: البشةةارة بالنصةةر عمةة: األعةةداء:

 َٔصْرشُ  عٍََََُْرب  دَمًّرب  وَوَربَْ }،ح[174-171]الصدا اف: (وٍََِّزََُب ٌِعِجَبدَِٔب اٌُّْشْعٍَِنَ ئَِّٔهُُْ ٌَهُُُ اٌََّْصُرىسُوَْ وَئَِّْ جَُرذََٔب ٌَهُرُُ اٌْغَربٌِجُىَْ    

حثدوحلل د ناى حالمتعيندةحال  دلقححجمطدةحمديحلجعطنداهحأنفسدناح طد حالدلحألجءندا:حأهح[47:حالتل ]ح{اٌُّْإَِِِْنَ
حح(4)حلقل وحميحء ح ال

حنفسددوح طدد حألجثددوح،حجعطيدداحهللاح  ددا ح ثددا هحالمددؤمنيييدداهحثشدداتةحمدديحهللاحتعددال حلل دد حمنددوحءنصددتةح 
 ََب}لتفءال،حلىلحصا قحالل  ،حالحيخطفحالم عا ،حلىاهحالثشاتةحم ي ةحث للوحتعال :ححت تماحمنوحال ت مة،

ح طددد حينصدددت  حهللاح يددديحتنصدددتلاحإيحأه:ح[7:حدمحم] {أَلْرررذَاَِىُُْ وََُضَجِّرررذْ َََْصُرررشْوُُْ اٌٍَّرررهَ وارََْصُرررشُ ئِْْ آََُِرررىا اٌَّرررزََِٓ أََُّهَرررب

ح ائنا ححلألل اىهح ينوحينصت:حأهح[40:حال دج] {عَضَِضٌ ٌَمَىٌِ  اٌٍَّهَ ئَِّْ َََْصُشُ ُ َِْٓ اٌٍَّهُ }وٌََََُْصُشََّْ،حلقللوحتعال :ح(5)ال فات
                                                           

 (105 /10) ٟ(، رفغ١ش اٌّشاغ214 /6) ٌجبة اٌزأ٠ًٚ فٟ ِعبٟٔ اٌزٕض٠ً (1)

 (137)ص:  رفغ١ش والَ إٌّبْر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ  (2)

 .(362 /14(، اٌزفغ١ش اٌٛع١ػ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ )859)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّب٠ْٕظش:  (3)

 (644)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ (4)

 (232 /16( اٌجبِع ألدىبَ اٌمشآْ )5)
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إااحقدداملاحءنصددتةح ينددوحلسددعلاحالثشدداتة:حأيحهللاحثشددتحالمددؤمنييحثالنصددت،حح،حلخالصددةحىدداه(1) ددايحمدديح ائنددا ح
 عندقحأيحهللاحتخطد ح ديحل  مةحيت  ىاحهللاح قحثعدلحاي  داي،ح يدااحالححالنصتحلتوخت؛حتخطفح إيحلالل،

ألل ائو،ح اهللحالحيخطفحالم عا ،ح إااحالت  حالمسطمليحلال فاتح قحمعت ة،حلل حينتصدتحالمسدطملي،ح طيث ثدلاح
أيحالنصتحإيحل ح  الفي ح قحثعلححاإل ماي يحالخطقح قحأنفسي ،حالح قحل  حهللاحسث انو،حللي تلحأىقح

ل للدوحح(2)نصدتا حح دتلبي ح اقثدةحت دليححثدويحلطمؤمنييحالنصتحءميح إيحهللاح- ماح   ح قحأ  ح-ال تلا
حح[128:حاي تاب]ح{ٌٍُِّْزَّمِنَ ٌْعَبلِجَخُوَا } ئَِّْ اٌْأَسْ َ ٌٍَِّهِ َُىسِصُهَب َِْٓ ََشَبَُ ِِْٓ عِجَبدِ ِتعال :ح

حمديحإن دا:حأهح[22:حالسدج ة]ح{َُِْزَمُِّرىَْ  اٌُّْجْرشِِِنَ  َِِٓ ئَِّٔب}قالحتعال :حح:باالنتقام من المجرمينخامسا: البشارة 
اح ييحلىاهحثشاتةحميحهللاحتعال حيخءتح(3)ل ييني ححيالي حانت اماحمنت مليححآل اتناحلالج ل حاإلجتا حأىق
 ثِأَِْشِ شٍٍََْ وًَُّ رُذَِِّشُ}لقالحتعال :حح(4)لالمعاصقحالشتلحأىقحلى حاإلجتا حأىقحميحمنت  حم الةحالحأنو

ح{اٌُّْجْرشِِِنَ  اٌْمَىَِْ عَِٓ ثَأْعُهُ َُشَدُّ }وٌََبح[25:حاي  اب] {اٌُّْجْشِِِنَ اٌْمَىََْ َٔجْضٌِ وَزٌَِهَ َِغَبوَُِهُُْ ئٌَِّب َُشَي ٌَب فَأَصْجَذُىا سَثِّهَب
حجددداىتي حمددداحثعددد حل فدددتى ،حثإلطميددد حالماءددد ةحايمددد حأىطدددلحأندددوحتعدددال ح،حلالمعنددد :حيخءدددت[147:حاينعدددا ]

ح يحيت حالحالاهح  اثوحءي ح و ق ححيؤمنلا،حلل حلياحين ا لاح ط حال قحلتءييحالتسقحأي هح ط حالءيناف
أيحتدوختحإىداللحالمجدتمييح دقحلحح(5)ايمد حجم دعح دقحسدنتوحلىداهحهللا،حم دات ح ط حمتجتئححمجت ح ق

لقدددفحمددديحايلقددداف؛حل  مدددةحيت ددد ىاحهللا،ح دددالح عندددقحسدددلىحأيحهللاحيت ددد حأيح سدددت تجي حل ميطيددد حقدددالح
ٍ   ٌَرب  دَُْرشُ  ِِرْٓ  عَََغْزَذْسِجُهُُْ ثََِِبرََِب وَزَّثُىا وَاٌَّزََِٓ}تعدال :ح ٌ  ئَِّْ ٌَهُرُْ  ََعٍَُّْرىَْ وَأٍُِِْر ح[183-182اي دتابح]ح{َِرزِنٌ  وَُْرذِ

دد :حأه حشددتى ،حإلدد حلشددتاحل غ انددا،ح فددتاح يددا ا ليحح عدداقءلي،حلالحيؤخدداليححالحأنيدد ح إلنددلاح تدد حألْمياطليل
ح(6) شعتليححالح ي حميحأنفسي ح  ءتليحح ااءي ،حل تءا فح  لبتي ،حتا  حلبالل

ٍ  ٌََُغْرزَخٍِْفَََّهُُْ  ٌصَّربٌِذَبدِ ا وَعٍَُِّىا َِِْىُُْ آََُِىا اٌَّزََِٓ اٌٍَّهُ وَعَذَ}قالحتعال :حح:بالتمكينسادسا: البشارة   وََّرب  اٌْرأَسْ ِ  فِر

ٍ  أََِْ رب  خَرىْفِهُِْ  ثَعْرذِ  ِِرْٓ  وٌََُُجَذٌَََِّّهُُْ ٌَهُُْ اسْرَضًَ اٌَّزٌِ دَََِهُُُ ٌَهُُْ وٌَََُُّىَََِّّٓ لَجٍِْهُِْ ِِْٓ اٌَّزََِٓ اعْزَخٍَْفَ ٍ  َُشْرشِوُىَْ  ٌَرب  ََعْجُرذُؤََِ  ثِر

هللاحلىلحسدث انوحالحيخطدفححميح ياهحثشاتةحلل  ح[55:حالنلت]ح{اٌْفَبعِمُىَْ هُُُ فَأُوٌَئِهَ رٌَِهَ ثَعْذَ شَوَفَ وََِْٓ شَُْئًب
دديحليدد ح يددني ،ح حالنددا حيجعطيدد حأئمددة ح:حأهالم عددا ،حل دد حالمددؤمنييحثاسددتخال ي ح ددقحايتلحلأيح م  

حل  مداحأمنداحالندا حمديحخدل ي حعد ثحلل يلءد ل ي ححالعثا ،حلي حلتخءعحالثال ،حتصطححلبي ح طيي ،حلاللالة ح

                                                           

 (438 /2( رفغ١ش اٌغشاط ا١ٌّٕش )1)

 (182 /26)زذش٠ش ٚاٌز٠ٕٛش( ا2ٌ)

 (154/ 11( اٌزفغ١ش اٌٛع١ػ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ )3)

 (233/ 4( أ٠غش اٌزفبع١ش ٌىالَ اٌعٍٟ اٌىج١ش )4)

 (359)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ (5)

 (310)ص:  اٌّشجع اٌغبثك( 6)
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حءلئوح قحإالحأمتحال  اةحأملتحميح ص تح الحال  اة،ح ت ةح ط حس  تتو:حال ييحلتم ييح(1) يي ح
حلأهحأمددقحلطمسددط ح دلقحل دد حهللاح دداحلجددق؟حلأهحتجداىحثعدد حالددلحلطمددؤميحالصددا ق؟،ح(2)ى ْ  ددوححل طد 

ال الحليحي ل ،حلأيحاي ا حستتغيت،حلىاهحالثشاتةحت مقح قح  اتياحثشاتةحأختىحلطمستءعفيي؛حثويح
التخداى،حىدااحل د حهللاحلىدلحالحإلى   لاي ا ح لل،حلسيتغيتح الي ،حميحالخلبحإلد حايمدي،حلمديحالشد ة

حيخطفحالم عا .
حالم دتلهحالغيدتحالخف دة،حلالم دت:حإ صدالحمءدتةحل    دةحال يد :حإتا ةحسابعا: البشارة بإب:ال كيةد األعةداء:

اجتمددداعح،حلح(3)الم دددتححمددديحأقدددلىححال يددد حأيح شدددعت،حلىمددداحمت اتبددداي،حإالحالح يددد حمددديحاإلنسدددايحإلددد 
المسطمييح قح  ي تي حلم اتبةحح ط حاختالبح لائفي حلمشاتبي ح ط حال ي حلنسال حلأىطوحاي  اى

يجطدداحال ددو حلط ثيددتحممدديحالحيددد تلحثشدداتةحهللا؛حءإث ددالح يدد حاي دد اى،حقددالحتعدددال :ححلا  سددا ح يددني ،
لقللدوحتعدال :حح[17ح-ح15:حال داتقح]ح{ سُوََْرذ ا  أَِْهٍِْهُرُْ  اٌْىَربفِشََِٓ  فََّهِّرًِ ( 16) وَُْرذ ا  وَأَوُِذُ( 15) وَُْذ ا ََىُِذُوَْ ئَِّٔهُُْ}

 ٌِمَىٍَْ ٌَََِخً رٌَِهَ فٍِ ئَِّْ ُّىاظٍََ ثَِّب خَبوََِخً ثُُُىرُهُُْ فَزٍِْهَ( 51) أَجَّْعِنَ وَلَىَِْهُُْ دََِّشَْٔبهُُْ أََّٔب َِىْشِهُِْ عَبلِجَخُ وَبَْ وَُْفَ }فَبْٔظُشْ

حنفدلاى ح طد ح فاإلاحم تلاحالاييحأيح،حأه:[53ح-ح49:حالنمدق]ح{ََزَّمُىَْ وَوَبُٔىا آََُِىا اٌَّزََِٓ وَأَْٔجَََُْب( 52) ََعٍَُّْىَْ

 ىْرشُ اٌَّْ ََذُِركُ  وٌََرب }:حخط دوح دقحللا ححثسدنيحلجيطيد حءيد ؛حت يدقحم دتى ح اقثدةحثدويح شعتلاحل ،حلمتا اى 

،حلأما حىاهحالثشداتةحءإث دالح يد حاي د اىحينثغدقح طد حالمسدط حأيحيتد  يح(4)ح[43:ح ا ت]{ ثِأَهٍِْهِ ئٌَِّب اٌغَُِّّئُ
أيح قح ي حلم تح دقحايتلحثوىدقحاإل مدايح  اءطدوح يد ح دقحالسدماى،حلأن د حلم دتحايتلحأيحيلاجدوح

( 17) سُوََْررذ ا أَِْهٍِْهُررُْ اٌْىَرربفِشََِٓ فََّهِّررًِ( 16) وَُْررذ ا وَأَوُِررذُ( 15) وَُْررذ ا ََىُِررذُوَْ :) ئَِّٔهُررُْم ددتحالسددماى،حلهللاح  ددلل

 رَصْرجِشُوا  }وَئِْْ ،ح  احم طلاحمديحالمدؤميحأيحيت طد حثالصدءتحلالت دلى،حل للدوحتعدال :[17ح-ح15:حال اتقح]

 ططمسدط حأيح فدللحأمدتهحإلد حهللا،حح[120:ح مدتايحرل]ح{ذِرُ ٌ ُِ ََعٍَُّْرىَْ  ثَِّرب  اٌٍَّرهَ  ئَِّْ شَرُْئًب  وَُْرذُهُُْ  ََضُشُّوُُْ ٌَب وَرَزَّمُىا
حلهللاحالحيخطفحالم عا .ح

ثامنا:حالثشاتةحءالالحالم يحلثدالفت حثعد حالشد ةحلأيحالعسدتحمصد لاحثال سدت:حلالثشداتةحءدالالح دقحم ندة،ح
ح{ َُغْررش ا شٍعُغْرر ثَعْررذَ اٌٍَّررهُ عَررَُجْعًَُ}لانتفدداىح ددقح سددتحلشدد ةحل  ددفحثالمسددط ،حا ددتفح ددقحقللددوحتعددال :ح

حاللح تتحث ح تجا ،حالءيقحمعحأه،ح[6ح،5:حالشتق]ح{َُغْش ا اٌْعُغْشِ َِ َ ئَِّْ( 5) َُغْش ا اٌْعُغْشِ َِ َ }فَاَِّْح[7:حال الق]
ح ونددوحجعددقحأامدداي،حت دداللح يددتحمدديحالعسددتح عت دداحال سددتح ددايحال سددت،حللمدداح صددللح ددقحمثالغددة

                                                           

 (77 /6) رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ (1)

 (6362( رفغ١ش اٌشعشاٚٞ )ص: 2)

 (508( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخ )ص: 614( اٌزعبس٠ف )ص: 293( )ص: 241( اٌزعش٠فبد )ص: 3)

 (31/ 8( اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش )4)
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الخطدق،حل دقحنفد حاللقدفحىدلحل د حمديححلىاهحصلتةحميحت مةحهللاحلت سديتهح طد ح،(1)معو
معحالءديقحسدعة،حأيحلحثويحالش ةحليحت ل ،حلأيحالم يحليحت لل،حلأيح قح ستحسيتثعوح ست،حهللاح

لميحشدلح دقحالدلح طينإلدتحإلد حت ت دتحالل د حالداهحيد لح،ح ت احيحمعحال احأيحلحح،معحالش ةحتخاىأيحلح
حتو يددد حمدديحالم صددل حأيحلم ددتتاحلمدددي:ح-ت مددوحهللا– طدد حتو يدد حالل دد حالسدداءق،حقدددالحاءدديح اشددلتح

حالجمطدةحىداهحمديحالمسدتفا حال  د حأيحشدلحلالحالخءدت،حتءمنوحالاهحال   حتو ي حىلحمثطوح قحالجمطة
حأثددتح طدد حال سددتحأثددتحتددتج ححمفيدد ا ححالتو يدد ح  ددايح صددللو،ح ندد حثالعسددتحال سددتحالت دداقحثءددلفحىددل

ح(2)ح.العست

ح:اآلت ةقحمعياحل قحايملتحيتعامحأيلأما حىاهحالثشاتافحال ترن ةحينثغقحلطمسط ح
يحتدوختفح إنمداحتتدوختحل  مدةح ايلل:حأيح  ليحالمسط ح ط ح  ييحءل  حهللا،حلأيحهللاحالحيخطفحالم عدا ،حلا 
يت  ىاحهللا،ح عطمياحهللاحل جيطياحالثشت،حللناح قحالثشاتافحالتقحت   فح ءتة،ح دو حملسد حالتدقحال دفح

يححللد ىاح دقحالدد  ،حلدلالحث تيدداحءخال يدا،حمدداح داي ليدداحأيحتتمدقحءللدد ىاح دقحالنيددت،حلتعتءدوحلطغددتق،حلا 
 ينتيقحأمته،حل نياح لءفحأمتىداحلخال يدا،حلت  ندفحأيححسط ،ح   حياىاحثوحالنيتحإل ح ت ليحلقلمو

(،حليحيخطفحل  هحلليحيتت يا،حلمثطياحمت  حاءنةح متاي،حالتقحللالحإل لا:ح)إناحتا لهحإلييالاهحأل  ح
لميداحلبيد ىاح فطيداحت مطدو،ح دقحلقدفحتسدت قحالعداتاىحأيحتخءدتحأيح دقحث تياحءل  حهللا،حماحجداىفحق

أ شائياحجنينا،حناى لح يحأيحتوتقحثوحإل حقلميا،ح طلالحث تياحءتبياحماح عطفحالل،حمداحأ لجنداحإلد ح
ث ةحءل ل حهللاحلثالثشاتافحالتقحقالياحالملل حتعال ،حمت  نيي،حأيحل د حهللاح دق،حلمديحتسدتاحال دو ح

حح[55:حال جت]ح{اٌْمَبِٔطِنَ َِِٓ رَىُْٓ فٍََب ثِبٌْذَكِّ ثَشَّشَْٔبنَ}ا تحقللحهللاحتعال :حإل حقطثو،ح طيت

ٍ  عَأُسَِىُُْ عَجًٍَ ِِْٓ اٌْأِْغَبُْ خٍُِكَ}الثانق:حينثغقحلطمسط حأالح ستعجقحلقفحت  قحالثشاتاف،حل للوحتعال :ح  آََربرِ

ح ددددالمؤمنليححءلقل يددددا،حل سددددتعجقحايشدددد اى،حيثددددا تحلال جددددحخطددددق:حأهح[37:حاينء دددداى]ح{رَغْررررزَعْجٍُِىِْ فٍََررررب
حت ددددايثاحثالعدددااا،حل سدددتعجطليححيتللددددليححلال دددا تليححل سدددتث ئلنيا،حلط ددددا ت ي،حهللاح  لثدددةح سدددتعجطليح

حألاندو،حقءدقحلت ت دوحالشدقىح طداحلالتعءيتحال ترنقحءخطقحاإلنسايحميح جدق:حلالعجدقحىدلح(3)حل نا ا
حلمداحتندا ال ححالعجدقحنف حميحمخطلقحح ونوحصءته؛حلقطةحالواستعجحلفت حجعقحجنسو،حثاإلنسايحلالمتا 
ح(4)ح نوحانف ا وحل   حلوحلالموحثغا ةحإياانا ححايت ايحميحمنوح ثعحماحمنالةحايخالقحميح ط وح ثع

حلىدلهللاححتسدللحإلد حشد لناحقدال:حايتفحءديحللطمستعجطييحءلقلعحالثشاتافحأيحيتا تلاح  ي حخثداا
حيؤخدداحقددءط  حمدديح ددايحقدد ح  ددال:حلنددا؟حتدد  لحأالحلنددا؟حتستنصددتحأالح  طنددا:حال عثددة،حإلددقح ددقحلددوحءددت ةحمتلسدد 

                                                           

 (484/ 8( رفغ١ش اٌجذش اٌّذ١ػ )1)

 (416/ 30( اٌزذش٠ش ٚاٌز٠ٕٛش ـ اٌطجعخ اٌزٛٔغ١خ )2)

 (523)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ (3)

 (388/ 12) غ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ ٚاٌغجع اٌّضبٟٔسٚح اٌّعبٟٔ فٟ رف (4)
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حل مشدداحنصددفييح يجعددقحتأسددوح طدد ح يلءددعحثالمنشدداتح يجدداىح ييددا،ح يجعددقحايتلح ددقحلددوح   فددتحالتجددق
ح سددديتح تددد حايمدددتحىدددااحليدددتمي ححلهللاح يندددو،ح ددديحالدددلح صددد هح مددداحل إلمدددوحل مدددوح ليححمددداحال  يددد حثومشدددا 
حح(1)حتستعجطلي.حلل ن  ح نموح ط حلالائاحهللاحإالحيخابحالح ءتملف،حإل حصنعاىحميحالتا ا

الثال :حالثشاتافحت  لاحالمسطمييحإل حا دا ةحالعمدق،حل دقحالشدتل حالداهحا تىداحال دتريحال دت  حل دقحثشداتة،ح
لالح عنددقحىددااحالتلا دددقحلتددتلحالعمدددقحلالت ددليحإلييددا،ح المسدددط حمددوملتحثالعمدددقحل مدداتةحايتلح تددد ح

حأالحاسدت اعح دإيح(2)ح سديطةحأ    حلبي حالسا ةحقامفح،حل للوح ط وحالصالةحلالسال :حإينيا ةحال  اة
 إااح ايحىااحلق حقامفحالسا ةحلليح ستفي حميح ت حالنخطةحالصغيتةحح(3) ط فعقح غتسياح ت حت ل 

ححىاه؟أ  حميحإلقحألحثمت،ح  يفحثو امناح

:حيدلن ]ح{ثِِّضٍِْهَرب  عَرُِّئَخٍ  جَرضَاَُ  اٌغَّرُِّئَبدِ  وَغَرجُىا  وَاٌَّرزََِٓ }ل للوحتعدال :ححايجتح ليحاللات:حثمءا فةألال:حالثشاتةح

حالحامثطيددحثسدديئةحسدديئةحتجددااىححأيحأهحثمثطيدداحسدديئةحجددااىحالسدديئافح سددءلاحالدداييحلجددااى:حلالمعندد ح[27
 ددقح ددييحقددالحتعددال حقءطيددا:حح(4)التءددعيفححألحالفءددقحىددقحالا ددا ةحأيح طدد حتنء ددوحل  ددوح طييدداحيدداا 
ً  أَدْغََُىا ٌٍَِّزََِٓ} حالثدلااحجعدقح مداحلا دا ةحإ سدانا ححثاإل سدايحنجداا ي حأه:ح[26:حيدلن ]ح{وَصََِربدَحٌ  اٌْذُغْرََ

حالفتقحح ط حالتنء وح قحاآل ةحالساث ة:حميحالت يي حلالم صل ح(5)الل،حميحلأ ثتح شتا ححاللا  ةحلط سنة
حإلددد حالعشدددتةحإلددد حاللا ددد ةحمددديحلعامطيددداحثلاءيددداح ءدددا فحال سدددنافحييحلالسددديئاف؛حال سدددنافحءددديي

حثمثطيداح طييداحيجدااهحح إندوحالسديئاف،حلت تمدا ،حلأمداحمندوحتفءدال حح ثيتة،حلاللحأءعابحإل حالسثعمائة
 جَرربََ  َِررْٓ}لاتحصددت حح ددقحقللددوحتعددال :حلمءددا فةحايجددتح ليحالددح(6)حلتعددال حسددث انوحمنددوح دد ال ح

حجداىحلالمعند :حمديح[160:حاينعدا ]{ َُظٍَُّْرىَْ  ٌَب وَهُُْ ِِضٍَْهَب ئٌَِّب َُجْضَي فٍََب ثِبٌغَُِّّئَخِ جَبََ وََِْٓ أَِْضَبٌِهَب عَشْشُ فٍََهُ ثِبٌْذَغَََخِ
حلىدااحأمثاليا،ح سنافح شتحجااؤىاح طوحال ا اف،حميحال يثةحلالفعطةحال سنةحثالخصطةحال  امةحيل 
حإلدد حءدعفحسدثعمائةحإلد حالدلحثعد حال سدنةحتءدا فحقد حلل ديحالم د ل ،حلالفءدقحالعد لحقءيدقحمدي

حأهححلميحاتت احسيئةحألحاقتتبحانثا،ح طوح  لثةحسيئةحمماثطةحليا. ثيتة،ححأءعاب ل ىلدْ حالح لإْلط ملدلي 

                                                           

 (20/ 9( )6943( صذ١خ اٌجخبسٞ، وزبة اإلوشاٖ، ثبة ِٓ اخزبس اٌعشة ٚاٌمزً ٚاٌٙٛاْ عٍٝ اٌىفش، ثشلُ )1)

 (756 /1) اٌصغ١ش اٌجبِع ثششح صغ١شح، اٌز١غ١ش ٔخٍخأٞ:  (2)

  (296 /20) (12981ثشلُ )ِٓ ِغٕذ أٔظ ثٓ ِبٌه  أدّذ ِغٕذ (3)

 (194-)ص:  أٔٛاس اٌزٕض٠ً ٚأعشاس اٌزأ٠ًٚ( 4)

 ( 84/ 3( ِفبر١خ اٌغ١ت )5)

 (187/ 3) ٌجبة اٌزأ٠ًٚ فٟ ِعبٟٔ اٌزٕض٠ً (6)
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الم سددنيي،حلالحيدداا حح ددقحمدديحالم سدديحلالمسددقىحالحيددن  حمدديح مطددوحشددقى،ح ددالحيددن  حمدديحثددلاا
ح(1)ح.المسيئيي ط ح  ااح

ح{ٌٍِزَّاوِشََِٓ رِوْشَي رٌَِهَ اٌغَُِّّئَبدِ َُزْهِجَْٓ اٌْذَغَََبدِ ئَِّْ}ل للوحتعال :حثان ا:حالثشاتةحثويحال سنافحياىءيحالسيئاف:ح

حمديح  ،حل  دللح ط دوحالصدالةحلالسدال :حلد(2)السدالفةححالدانلاح  فدتحالخيدتافح عدقحأه:حإيح[114:حىل ]
حتجدالحإيحمسدعل :حاءديحل  دللح(3)حلدوح فدتحإالحهللاحل ستغفتحت عتييحل صطقح يتلءوحانثاحياناح ء 

}أقدد حالصددالةحح ددونالحهللاح دداحلجددق ددوخءتهححلسددط ح ط ددوحهللاحصددط حالنءددقح ددوت حقءطددةحامددتأةحمدديحأصدداا
ح؟ألددقحىددااح دداحتسددللحهللاح:  ددالحالتجددقح ت ددقحالنيدداتحلالفدداحمدديحالطيددقحإيحال سددنافحيدداىءيحالسدديئاف{

ح.(4)حلجم عحأمتقح طي ح:قال

حلخالقحتم يا،حال سنةحالسيئةح نف،حلأتثعح يثماحهللاحاتقحهللا:حتسللحلقحقال:حقالحاتحأءقحلل  ي 
ح(5)ح. سيحءخطقحالنا 

 ٌَِّرْٓ  رٌَِرهَ  دُوَْ َِرب  وَََغْفِرشُ  ثِرهِ  َُشْرشَنَ  أَْْ ََغْفِرشُ  ٌَرب  اٌٍَّرهَ  ئَِّْ}ثالثا:حالثشاتةحثمغفتةحالدانلاح ليحالشدتل:حل للدوحتعدال :حح

ح دد احمداحالدانلاحجم ددعح دقح امدةحاآل دةح يدداهح[116:حالنسداى]ح{ثَعُِرذ ا  ضَررٍَبًٌب ضَرًَّ  فَمَررذْ ثِبٌٍَّرهِ  َُشْررشِنْ وََِرْٓ  ََشَربَُ 
لقد حسدث تياحاآل دةحالسداث ةح دقحح(6)التجاىحلت ل ةحمتتيي؛حال ت مةحالسلتةحىاهح قحما لتةحلىقحالشتل،

 ئِصّْ ب افْزَشَي فَمَذِ ثِبٌٍَّهِ َُشْشِنْ وََِْٓ ََشَبَُ ٌَِّْٓ رٌَِهَ دُوَْ َِب وَََغْفِشُ ثِهِ َُشْشَنَ أَْْ ََغْفِشُ ٌَب اٌٍَّهَ ئَِّْ}حالسلتةح قحقللوحتعال :

ح ثيدددتة،حأسدددثاثاحلمغفتتيددداحهللاحجعدددقحقددد حالشدددتلح ليححالتدددقحلالمعنددد :حأيحالدددانلاح[48:حالنسددداى]ح{ عَظُِّ رررب
حثعءدي حالمدؤمنييحل د  اىحال  امدة،حل دل حلالءتاخحال ن ا،ح قحالم فتةحائالالمصحالما  ةح ال سناف
ح(7)لالتل يدد حاإل مددايحأىددقحءيدداحأ ددقحالتددقحت متددوح طددوحالددلح ددلقححلمدديحالشددا عيي،حلثشددفا ةحلددثعل،

تبدوحل تدلاحمديحانثدو،ححإلد لاآل ةحالساث ةح يياحثشاتةحل دقحمسدط حمل د حلقدعح دقحالمعصد ةحأيحيتجدعح
حاي مددددالحلأصددددطححالددددانلا،ح تددددتلحتددددااحلمدددديحهللا،ح  دددد حل دددد حهللاحثددددالمغفتةلأيحالحيت ددددقح طدددد ح فددددلح

ح[39:حالمائد ة]ح{سَدِرٌُُ  غَفُىسٌ اٌٍَّهَ ئَِّْ عٍََُْهِ ََزُىةُ اٌٍَّهَ فَاَِّْ وَأَصٍَْخَ ظٍُِّْهِ ثَعْذِ ِِْٓ رَبةَ فََّْٓ}قالحتعدال :حح(8)لالعيلا
حالحمدافحمديحأندوحأمتدلحثشدتحقدال:ح،ال دتةحجانداح دقحلدقحاللحجءت ق،ح دتل…ل قح  ي حأءقحات

                                                           

 (119 /8) ا١ٌّٕش اٌزفغ١ش (1)

 (355/ 4) رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ (2)

 دغ١ٓ ع١ٍُ أعذ: لبي ِذممٗ(، 25 /1( )15( ِغٕذ أثٟ ٠عٍٝ، ِٓ ِغٕذ أثٟ ثىش اٌصذ٠ك سظٟ هللا عٕٗ، ثشلُ )3)

 .ئعٕبدٖ صذ١خ 

 (111/ 1( )526( صذ١خ اٌجخبسٞ، وزبة ِٛال١ذ اٌصالح ثبة اٌصالح وفبسح، ثشلُ )4)

(، 355/ 4( )1987ِب جبء فٟ ِعبششح إٌبط، ثشلُ ) 55، ثبة ( عٕٓ اٌزشِزٞ، وزبة اٌجش ٚاٌصٍخ عٓ سعٛي هللا 5)

 (، لبي أثٛ ع١غٝ: ٘زا دذ٠ش دغٓ صذ١خ.355

 (380/ 2) اٌمشآْ اٌعظ١ُرفغ١ش ( ٠ٕظش: 6)

 (181)ص:  ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ (7)

 (230: ص) اٌّشجع اٌغبثك (8)
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يحجءت دقح داحقطف:حالجنة،ح خقحشيئاحثاهللح شتل يحسدتقححلا  يحقطدف:حقدالحنعد ،حقدال:حاند :حلا  حسدتقححلا 
ي يحنعدد حقددال:حاندد ؟حلا  لىدداهحالثشدداتةحالحتعنددقحاالت ددالحلاإلتجدداى،حث دد تحمدداحت دد حح(1)الخمددت.حشددتاحلا 

ل في حىااحالمعن حميح،حالشتلحإل حالمسط ح ط حاالستغفاتحميح قحاناحميماح ايح ءيتا،حلل ح صق
حماح ط حللح فتفحلتجلتنقح  لتنقحماحإنلحر  :حاءيح احهللاحقالحقللوح ط وحالصالةحلالسال :ح  لل

حأثدالق،حلالحلدلح فدتفحاسدتغفتتنقحثد حالسدماىح ندايحانلثلحءطغفحللحر  :حاءيح احأثالق،حلالح  لح اي
ح(2)مغفتةحث تاءياحيتيتلحشيئاحءقحتشتلحالحل يتنقحث حخ ا احايتلحث تااحأتيتنقحللحإنلحر  حاءيح ا

ح(2)مغفتة
 أٌََّب اٌٍََّْبِِىَخُ عٍََُْهُُِ رَزَََضَّيُ اعْزَمَبُِىا صَُُّ اٌٍَّهُ سَثََُّب لَبٌُىا اٌَّزََِٓ ئَِّْ}تاثعا:حالثشاتةحثالجنةح ن حاال تءات:حل للوحتعدال :ح

 َِب فُِهَب وٌََىُُْ اٌِْخِشَحِ وَفٍِ اٌذَُُّْٔب اٌْذََُبحِ فٍِ أَوٌَُِْبؤُوُُْ َٔذُْٓ( 00) رُىعَذُوَْ وَُْزُُْ ٌَّزٍِا ثِبٌْجَََّخِ وَأَثْشِشُوا رَذْضَُٔىا وٌََب رَخَبفُىا

لىاهحثشاتةحخاصةحيىقحح[32ح-ح30:ح صطف]ح{سَدٍُُِ غَفُىسٍ ِِْٓ ُٔضًٌُب( 02) رَذَّعُىَْ َِب فُِهَب وٌََىُُْ أَْٔفُغُىُُْ رَشْزَهٍِ
،حح(3)اال تءددداتح نددد حليددد حمثشدددت يح طددديي ،حنددداللي حيت دددتت:حندددالح طددديي حالمالئ دددة،حأهاإل مددداي،حلتت

ح}لالثعد ه،حلالثان دة:ححلمداحالمدلفحمديح{تخدا لاحال}لالثشاتةح ند حالمدلفح دقح  اتيداحثشداتاف:حايللد :ح
ح ندددت حالتدددقحثالجندددةح}لأثشدددتلا  دددو،حالثالثدددة:ححنخطف ددد ح دددن يحلللددد حأىدددقحمددديحخطفدددت حمددداح طددد {حت اندددلا
ح مداح فإلندا  حلأيد نا  حأه:ح{الد ن احال  داةح دقحألل داؤ  ح}ن ديالتاثعة:حال فظح قحالد ن ا:حح،{تل  ليح

ح تدد ح ددقحاآلخددتةحمع دد حسددن ليححأه:ح{اآلخددتةح}ل ددق ييدداحثددومتحهللا،حالخامسددة:حال فددظح ددقحاآلخددتة:ح
حقتشددتيحمدداح ييدداح}لل دد اآلخددتةحثددومتحهللا(،حالسا سددة:ح خددللحالجندة،حح دقحءددنفعي حالجنددة،)حل دد حتد خطلا
لىداهحالثشدتىحلعطيداحتالاميد ح دقحأ ثدتحمديحمدل ي،حل دللحح(4)ت طءدلي،ح{تد  ليححمداح يياحلل  حأنفس  
ح(5)حالثع حل قحال ءتحل قحالملفح ن حملا يحثال ح قحالثشتىححأسط :حا  حءي

إلى   ال م حهللحالاهحءنعمتوحتت حالصال اف،حلالصالةحلالسال ح ط حميحأتسطوحهللاحثشديتاحلندايتاحل ا  دا

حإلىى خطدد حالث دد ححالثشدداتافح ددقحال ددتريحال ددت  حىدداهحالجللددةحالمتلاءددعةح ددقهللاحءإانددوحلسددتاجاحمنيددتا،حلثعدد ح
ح.جمطةحميحالنتائجحلالتلص اف

                                                           

( صذ١خ اٌجخبسٞ، وزبة اٌشلبق، ثبة اٌّىضشْٚ ُ٘ اٌّمٍْٛ ٚلٌٛٗ رعبٌٝ }ِٓ وبْ ٠ش٠ذ اٌذ١بح اٌذ١ٔب ٚص٠ٕزٙب ٔٛف 1)

ز٠ٓ ١ٌظ ٌُٙ فٟ ا٢خشح ئال إٌبس ٚدجػ ِب صٕعٛا ف١ٙب ٚثبغً ِب ئ١ٌُٙ أعّبٌُٙ ف١ٙب ُٚ٘ ف١ٙب ال ٠جخغْٛ أٌٚئه اٌ

 (95 /8( )6443وبٔٛا ٠عٍّْٛ {، ثشلُ) 

 فٟ فعً اٌزٛثخ ٚاالعزغفبس ِٚب روش ِٓ سدّخ هللا ٌعجبدٖثبة: فٟ ، ٓ سعٛي هللا وزبة اٌذعٛاد عاٌزشِزٞ،  عٕٓ (2)

 (455 /4)(0453ثشلُ ) ٌعجبدٖ

 (748)ص:  والَ إٌّبْر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش  (3)

 (284 /24) ٚاٌز٠ٕٛش اٌزذش٠ش، (634رفغ١ش اٌجال١ٌٓ )ص: ، (177 /7) رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ٠ُ١ٕظش:  (4)

 (215 /3(، ثذش اٌعٍَٛ )13 /8) ئسشبد اٌعمً اٌغ١ٍُ ئٌٝ ِضا٠ب اٌمشآْ اٌىش٠ُ (5)
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حال تريحال ت  حمطقىحثالثشاتافحالعامةحلالخاصة.ح-1
تحث اٍلحميحاي لال.الثشاتةحميحصفافحاينء اى،حلميحصفافحال تريحال ت  ،حلالح ستغنقحح-2 ح نياحثش 
حالثشاتافحالخاصةحالتقحا تىاحال تريحال ت  حت   فح طياح ماحأخءتحهللاح نيا.ح-3
الثشاتافحالتقحا تىاحال تريحال ت  حلل حتت  قحإل حاآلي،حينثغقحالتسدط  حثونيداحسدتت  قحالحم الدو؛حييح-4

حهللاحالحيخطفحالم عا .
ححو،حالحس ماح قحأ ا حالش ائ حلالم ي.الثشاتةحمماحت ثوحالنف حلتميقحإل -5
الثشاتافحت  لحإل حا ا ةحالعمدقحل دقحالشدتل حالتدقحا تىداحال دتريحال دت  ،حل دقحثشداتة،حلالح عندقحالدلحح-6

 تتلحالعمقحلالت ليحإلييا.

حالثشاتافحميحى  وحملسو هيلع هللا ىلصحلسنتوحال لل ةحلالفعط ة.-7

 اتافحالنءل ةح ط حصا ءياحأ ءقحالصالةحلأا  حالتسط  .الث  ح قحص  ححالثش -1

حل قحمسط حتص تحال  لةحإل حهللا،حأيحيثشتحالنا حثال يي،حلثماح  وحميحخيت،حلالحينفتى حمنو. -2



 1029 نيووي – الرابعد عدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     39 

 د/ إبراهيم سالم أ.                                                                                                          رآن الكريمالق في البشارات
 دراسة تحليلية 

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ  .1

ثرٛ اٌغرعٛد، داس ئد١ربء ئسشبد اٌعمً اٌغ١ٍُ ئٌٝ ِضا٠ب اٌمرشآْ اٌىرش٠ُ، )رفغر١ش أثرٟ اٌغرعٛد(، دمحم ثرٓ دمحم اٌعّربدٞ أ .2

 ث١شٚد-اٌزشاس اٌعشثٟ 

أظٛاء اٌج١بْ فٟ ئ٠عبح اٌمشآْ ثربٌمشآْ، ٌّذّرذ األِر١ٓ ثرٓ دمحم اٌّخزربس ثرٓ عجرذ اٌمربدس اٌجىٕرٟ اٌشرٕم١طٟ، داس  .3

 ِـ. 1995اٌفىش ٌٍطجبعخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠ع، ث١شٚد، ٌجٕبْ، 

بدس ثرٓ جربثش أثرٛ ثىرش اٌجضائرشٞ، ِىزجرخ اٌعٍرَٛ أ٠غش اٌزفبع١ش ٌىالَ اٌعٍٟ اٌىج١رش، ٌجربثش ثرٓ ِٛعرٝ ثرٓ عجرذ اٌمر .4

 2003َ-٘ـ1424ٚاٌذىُ، اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ، غ: اٌخبِغخ، 

 د(.-ثذش اٌعٍَٛ، ٌٕصش ثٓ دمحم ثٓ أدّذ أثٛ ا١ٌٍش اٌغّشلٕذٞ، رخ: د ِذّٛد ِطشجٟ داس اٌفىش، ث١شٚد)د .5

ج١جخ اٌذغٕٟ اإلدس٠غٟ اٌشبرٌٟ اٌفبعرٟ داس اٌىزرت اٌع١ٍّرخ ث١رشٚد، اٌجذش اٌّذ٠ذ، ألدّذ ثٓ دمحم ثٓ اٌّٙذٞ ثٓ ع .6

 ٘ـ 1423-َ 2002غ اٌضب١ٔخ، 

رذ ثرٓ عجرذ اٌرشّصاق اٌذغر١ٕٟ، أثرٛ اٌفر١ط، اٌٍّمّرت ثّشرعرٝ،  .7 ّّ رذ ثرٓ ِذ ّّ ربط اٌعشٚط ِٓ جٛا٘ش اٌمبِٛط، ٌّذ

ث١ذٞ، رخ: ِجّٛعخ ِٓ اٌّذمم١ٓ، داس اٌٙذا٠خ)د  د(.-غ( )د-اٌضَّ

٠ش، ٌّذّررذ اٌطررب٘ش ثررٓ دمحم ثررٓ دمحم اٌطررب٘ش ثررٓ عبشررٛس، ِإعغررخ اٌزرربس٠خ اٌعشثررٟ، ث١ررشٚد، غ: اٌزذش٠ررش ٚاٌزٕررٛ .8

 َ.2000األٌٚٝ، 

٘رـ، 1403اٌزغ١ًٙ ٌعٍَٛ اٌزٕض٠ً، ٌّذّذ ثٓ أدّذ ثٓ دمحم ثٓ جضٞ اٌغشٔبغٟ اٌىٍجٟ، داس اٌىزبة اٌعشثٟ، ٌجٕربْ،  .9

 َ.1983غ: اٌشاثعخ، 

-١ٙش ثرأثٟ د١ربْ األٔذٌغرٟ، ررخ: اٌشر١خ عربدي أدّرذ عجرذ اٌّٛجرٛد رفغ١ش اٌجذش اٌّذ١ػ، ٌّذّذ ثرٓ ٠ٛعرف اٌشر .10

اٌش١خ عٍٟ دمحم ِعٛض، شبسن فٟ اٌزذم١ك: د. صوش٠ب عجذ اٌّج١ذ إٌٛلٟ، د. أدّرذ إٌجرٌٟٛ اٌجّرً، داس اٌىزرت 

 َ. 2001-٘ـ  1422ث١شٚد، غ: األٌٚٝ، -ٌجٕبْ –اٌع١ٍّخ 

 د(.-عّش ثٓ دمحم اٌش١شاصٞ اٌج١عبٚٞ، داس اٌفىش، ث١شٚد، )دٌٕبصش اٌذ٠ٓ أثٛ عع١ذ عجذ هللا ثٓ  اٌج١عبٚٞ،رفغ١ش  .11

رفغ١ش اٌجال١ٌٓ، ٌجرالي اٌرذ٠ٓ: دمحم ثرٓ أدّرذ اٌّذٍرٟ ٚجرالي اٌرذ٠ٓ: عجرذ اٌرشدّٓ ثرٓ أثرٟ ثىرش اٌغر١ٛغٟ، داس  .12

 اٌذذ٠ش، اٌمب٘شح، غ: األٌٚٝ.

 ١شٚد.رفغ١ش اٌغشاط ا١ٌّٕش، ٌّذّذ ثٓ أدّذ اٌششث١ٕٟ شّظ اٌذ٠ٓ، داس اٌىزت اٌع١ٍّخ ـج .13

 َ.1997رفغ١ش اٌشعشاٚٞ، ٌّذّذ ِزٌٟٛ اٌشعشاٚٞ، ِطبثع اخجبس ا١ٌَٛ،  .14

 اٌّشاغٝ، ٌٍش١خ: أدّذ ِصطفٝ اٌّشاغٝ، ششوخ ِىزجخ ِٚطجعخ ِصطفٝ اٌجبثٝ اٌذٍجٟ ٚأٚالدٖ ثّصش.رفغ١ش اٌش١خ  .15

ٟ، رخ: عبِٟ ثرٓ رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ )رفغ١ش اثٓ وض١ش(، ألثٟ اٌفذاء ئعّبع١ً ثٓ عّش ثٓ وض١ش اٌمششٟ اٌذِشم .16

 َ.1999-٘ـ 1420دمحم عالِخ، داس غ١جخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع، غ: اٌضب١ٔخ 

رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ، ألثٟ اٌفذاء، ئعّبع١ً ثٓ عّرش ثرٓ وض١رش اٌذِشرمٟ، ررخ: عربِٟ ثرٓ دمحم عرالِخ، داس غ١جرخ  .17

 َ.1999ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع، غ: اٌضب١ٔخ 

 ٖ. 1418ٝ، داس اٌفىش اٌّعبصش، ث١شٚد دِشك، اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش، ٌٍذوزٛس: ٚ٘جخ ثٓ ِصطفٝ اٌضد١ٍ .18

 .ِٓ أعبرزح اٌزفغ١ش رذذ ئششاف اٌذوزٛس عجذ هللا ثٓ عجذ اٌّذغٓ اٌزشوٟ عذد-ِجّٛعخ ِٓ اٌعٍّبء ا١ٌّغش، اٌزفغ١ش  .19

 اٌزفغ١ش اٌٛاظخ، ٌٍذوزٛس: دمحم ِذّٛد دجبصٜ، داس اٌج١ً اٌجذ٠ذ .20

 د(.-غ( )د-)ش١خ األص٘ش( )د اٌزفغ١ش اٌٛع١ػ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ، د. دمحم ع١ذ غٕطبٜٚ .21

رفغ١ش ِمبرً ثٓ ع١ٍّبْ، ألثٟ اٌذغٓ ِمبرً ثٓ ع١ٍّبْ ثرٓ ثشر١ش األصدٞ ثربٌٛالء اٌجٍخرٟ، ررخ: أدّرذ فش٠رذ، داس  .22

 َ 2003-٘ـ  1424ث١شٚد، غ: األٌٚٝ، -ٌجٕبْ –اٌىزت اٌع١ٍّخ 

ٌذا٠خ، داس اٌفىش اٌّعبصرش، اٌزٛل١ف عٍٝ ِّٙبد اٌزعبس٠ف، ٌّذّذ عجذ اٌشؤٚف إٌّبٚٞ، رخ: د. دمحم سظٛاْ ا .23

 ٖ.1410داس اٌفىش، ث١شٚد، دِشك، غ: األٌٚٝ، 

ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ )رفغ١ش اٌغعذٞ(، ٌعجذ اٌشدّٓ ثٓ ٔبصش ثٓ عجذ هللا اٌغرعذٞ، ررخ:  .24

 َ.2000عجذ اٌشدّٓ ثٓ ِعال ا٠ٌٍٛذك، ِإعغخ اٌشعبٌخ، غ: األٌٚٝ 

شآْ، ٌّذّذ ثٓ جش٠ش اٌطجشٞ، رخ: أدّذ دمحم شبوش، ِإعغخ اٌشعبٌخ، غ: األٌٚٝ، جبِع اٌج١بْ عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌم .25

2000.َ 

اٌجبِع ألدىبَ اٌمشآْ، ألثٟ عجذ هللا دمحم ثٓ أدّذ ألٔصبسٞ اٌمشغجرٟ، ررخ: أدّرذ اٌجشدٚٔرٟ، ٚئثرشا١ُ٘ أغفر١ ،  .26

 َ. 1964داس اٌىزت اٌّصش٠خ، اٌمب٘شح، غ: اٌضب١ٔخ، 
 .1993 –ث١شٚد -ّأصٛس، ٌعجذ اٌشدّٓ ثٓ اٌىّبي: جالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛغٟ، داس اٌفىش اٌذس إٌّضٛس فٟ اٌزفغ١ش ثبٌ .27

سٚح اٌّعبٟٔ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ ٚاٌغجع اٌّضبٟٔ، ٌّذّٛد األٌٛعٟ أثٛ اٌفعً، داس ئد١بء اٌزشاس اٌعشثٟ،  .28

 د(-ث١شٚد )د

، اٌرذ٠ٓ ثرٓ اٌذربط ٔرٛح األٌجربّٟٔذّرذ ٔبصرش عٍغٍخ األدبد٠ش اٌعع١فخ ٚاٌّٛظٛعخ ٚأصش٘ب اٌغ١ئ فرٟ األِرخ، ٌ .29

 .َ 1992-٘ـ  1412داس اٌّعبسف، اٌش٠بض، غ: األٌٚٝ، 
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 د/ إبراهيم سالم أ.                                                                                                          رآن الكريمالق في البشارات
 دراسة تحليلية 
 ث١شٚد. –عٕٓ اثٓ ِبجٗ، ٌّذّذ ثٓ ٠ض٠ذ اٌمض٠ٕٟٚ، رخ: دمحم فإاد عجذ اٌجبلٟ، داس اٌفىش  .30

عٕٓ اٌزشِزٞ، اٌّغّٝ: اٌجبِع اٌصذ١خ عٕٓ اٌزشِزٞ، دمحم ثٓ ع١غٝ أثٛ ع١غرٝ اٌزشِرزٞ اٌغرٍّٟ، ررخ: أدّرذ  .31

 ث١شٚد. –دمحم شبوش ٚآخشْٚ، داس ئد١بء اٌزشاس اٌعشثٟ 

 غ(.-د( )د-اٌصذبح فٟ اٌٍغخ، ألثٟ ٔصش، ئعّبع١ً ثٓ دّبد اٌجٛ٘شٞ اٌفبساثٟ، )د .32

صذ١خ اٌجخبسٞ، ٌّذّذ ثٓ ئعّبع١ً ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ اٌّغ١رشح اٌجخربسٞ، ررخ: دمحم ص١٘رش ثرٓ ٔبصرش إٌبصرش، داس  .33

 ٘ـ.1422غٛق إٌجبح، غ: األٌٚٝ 

ِغٍُ، ٌّغٍُ ثٓ اٌذجبط أثٛ اٌذغ١ٓ اٌمش١شٞ ا١ٌٕغبثٛسٞ، رخ: دمحم فإاد عجرذ اٌجربلٟ، داس ئد١ربء اٌزرشاس صذ١خ  .34

 ث١شٚد. –اٌعشثٟ 

-فزخ اٌمذ٠ش اٌجبِع ث١ٓ فٕٟ اٌشٚا٠خ ٚاٌذسا٠خ ِٓ عٍُ اٌزفغ١ش، ٌّذّذ ثرٓ عٍرٟ ثرٓ دمحم اٌشرٛوبٟٔ، داس اٌّعشفرخ  .35

 َ.1997-غ: اٌضبٌضخ -ث١شٚد 

 د(.-غ( )د-ألثٟ ٘الي اٌعغىشٞ )د اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخ: .36

وزبة اٌى١ٍربد، ألثرٟ اٌجمربء أ٠رٛة ثرٓ ِٛعرٝ اٌذغر١ٕٟ اٌىفرِٟٛ، ررخ: عرذٔبْ دس٠ٚر ، دمحم اٌّصرشٞ، ِإعغرخ  .37

 َ.1998اٌشعبٌخ، ث١شٚد، 

اٌىشف ٚاٌج١ربْ عرٓ رفغر١ش اٌمرشآْ )رفغر١ش اٌضعٍجرٟ(، ألثرٟ ئعرذبق أدّرذ ثرٓ ئثرشا١ُ٘ اٌضعٍجرٝ ا١ٌٕغربثٛسٜ، داس  .38

 ٘ـ. 1422س اٌعشثٟ، ث١شٚد، ئد١بء اٌزشا

ٌجبة اٌزأ٠ًٚ فٟ ِعبٟٔ اٌزٕض٠ً )رفغ١ش اٌخبصْ(، ٌعالء اٌذ٠ٓ عٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ئثشا١ُ٘ اٌجغذادٞ اٌش١ٙش ثبٌخبصْ،  .39

 َ.1979٘ـ ، 1399-ٌجٕبْ -داس اٌفىش، ث١شٚد

 ٌغبْ اٌعشة، ٌّذّذ ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس األفش٠مٟ اٌّصشٞ، داس صبدس، ث١شٚد، غ: األٌٚٝ. .40

 اإلشبساد، ٌعجذ اٌىش٠ُ ثٓ ٘ٛاصْ اٌمش١شٜ، رخ: ئثشا١ُ٘ ثغ١ٛٔٝ، ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة، ِصش.ف ٌطبئ .41

ث١شٚد،  –ِخزبس اٌصذبح، ٌّذّذ ثٓ أثٟ ثىش ثٓ عجذ اٌمبدس اٌشاصٞ، رخ: ِذّٛد خبغش، ِىزجخ ٌجٕبْ ٔبششْٚ  .42

 َ.1995 – 1415غجعخ جذ٠ذح، 

ٝ أثرٛ ٠عٍرٝ اٌّٛصرٍٟ اٌز١ّّرٟ، ررخ: دغر١ٓ عر١ٍُ أعرذ، داس اٌّرأِْٛ ِغٕذ أثٟ ٠عٍٝ، ألدّرذ ثرٓ عٍرٟ ثرٓ اٌّضٕر .43

 َ.1984 – 1404دِشك، غ: األٌٚٝ،  –ٌٍزشاس 
 َ.1979ِعجُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ، ألثٟ اٌذغ١ٓ أدّذ ثٓ فبسط ثٓ صوش٠ب، رخ: عجذ اٌغالَ دمحم ٘بسْٚ، داس اٌفىش، غ:  .44

ّرش ثرٓ اٌذغر١ٓ اٌرشاصٞ اٌشربفعٟ اٌّعرشٚف ثربٌفخش دمحم ثٓ عِفبر١خ اٌغ١ت )رفغ١ش اٌفخش اٌشاصٞ(، ٌفخش اٌذ٠ٓ  .45

 .َ 2000-٘ـ 1421األٌٚٝ، : ث١شٚد، غ –ش اٌذ٠ٓ، داس اٌىزت اٌع١ٍّخ اٌشاصٞ أثٛ عجذ هللا فخ
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

حااااأذرذ حم  ااا  رذحمعلااا ألذحى ااا قذدحمع ااااس رذ حم   اااا ذفااا تذحمشااال  ذتناال هذاااابحذحموضاااأذر اااا ءذ  ااا ذحم ااا ح ح
  ا ذحم ا ح حتذحمشال  ذفا ذملااذرانذحمعلا ألذحممابل و رذف نال هذفا ذمبيال ذذ صا ذلامذروضاأرذتضمنذ ال ةذرولحاأ

إ واالتذااا لتذحملاا ذراانذ   ذ:ذ تضاامنذ ال ااةذر،لماا رذاا ذرحمموضاأذحى هذ  اا ذحم اا ح حتذحمشاال  ذفاا ذملااذحمع اااس 
حاامذر  اا ذذح اا اذحىيبياال ذراانذرااا ذإفاا ح ذ  ذت اا    ذذرلاالم  ح  ذحم اا ذتثباامذحمهااالألذملاا ذتعاالم رذتشاابي   ذذتمثااام
ذح  اذحمنب  ذذر را هرانذذ. حموشالو ذها ذمناسذ اامذحمه ال رذللم  ح  ذحم  ذتبانذااساذيب تا رذ اساذيب ت ذ 

ملاا ذإ واالتذااا لتذحملاا ذذ ااالهذحىيم  تاالتذمهاامذر،لاا ذتبااانذ  ذحم اا ح حتذحمشاال  ذ ملاامذ  صاا و ذ حاااضةذتليااة
ملااااذ–لمالذ ياالذرنعامذحافا ح ذ  ذحم  ا   ذفا ذحم علرامذرااذنبصايةذحىيبيال ذرذتعلم ذرنذراا ذتمثاامذ تذتشابي 

ااارذ  ذي ااامذناااباةذلااال ذعع  اااسالذهعااا ذحم ااا اذحمضااالمةرذ-حم اااالأل اااذل  ذ فعااامذإمالر  رااانذهعااا ذحم ااا ح حتذذلُفِاااااطذ ، 
:ذز اال  ذااا رذ تضاامنذ ال ااةذر،لماا رذ ذحم اا ح حتذحمشاال  ذفاا ذحم   ااا حمموضااأذحمثاالي ذف ااسذتناال هذ  ااذل رااذ.حمم اا حت  

ذاااضيضةذفاا ذحم اا ح حتذحمم اا حت   ل اا ح  ذد ر ياالذذإنااللت ذذوفااا ذذر را ااالذدل اا ح  ذدمااسألةذلااب ةذرذحم اا ح حتذحمشاال  ذممعاال ة
ذ.م،لئفذت  ا  ةذماذُتِش ذإماالذحم  ح حتذحمم  حت  انذاتب ذذ.ر  فاالد

قا ح حتذذاا :ذر ال اةذر،لما ذ تضامن   ذحم  ح حتذحمشل  ذف ذحم  ا ذحا االر رذ رلذحمموضأذحمثلمأذف نل هذ
رانذ االهذحىيم  تالتذ قسذتباانذذ.ق ح حتذنل  ذتبانذرشلال ذ ذذلرق ح حتذنل  ذت اسذر،ل  ذ ذلرذنل  ذتبص ذمم ر ذ

اا اا ذرذل بصااي ذرااا حخذحى اا  ذىألرذفاا ذحم اا ح حتذحمم اا حت  ذل  ذحم اا ح حتذحمشاال  ذ صصاامذمم ر  فاا ذذلقاااستذر،ل  
ذ.لبياال ذحانااللهذحماا حو ذفاا ذحلاااذ  ح ذحمعماا  رذ اناامذإنااللت ذ ذرذل  ااااسذر،لاامذق،اااذمااسذحم االواذرذحم اا ح حتذحمم اا حت  
رذحم ا ح حتذحم  نيياةذحمم ا حت  ذ مبيال ذرعاليذل  ل اي ذذحوحفاس ذتمثامذتبانذ  ذحم  ح حتذحمشال  ذذة حمسوح ذ رنذ الهذحموضأ

ااذإتذ يااالذ حف اامرذفااا ذ   ذماااذتهاانذر اا حت     ذ حف اامذو اااذرذراانذ تاا هذحمللااةذحمع  يااةذحم اا ذياااهذحم اا ن ذمااالذل تا 
  حلالألذرذ م،الئفذراماةرذ ر اليياذمياواةرذ تذتبل ذرنذف حئسذمظيماةرذملي ذحممصضفذحمبيذ تماذحمصضلهةذ

ذمم فمذ حمال يذإم ذ  ح ذحم بام.وحمل ذحرذلملذ نع ف ذف ذ نلعلذحموضأرذف اية
الشاذة، أثر القراءات، القراءات والفقه، القراءات والعقيدة.القراءات  المفتاحية: الكلمات  
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Abstract: 

This research dealt with the impact of anomalous readings in other sciences (Faith, 

Interpretation, and Jurisprudence). It included three sections; each section was devoted to 

the impact of anomalous readings in one of the above mentioned three sciences. The first 

section dealt with the impact of abnormal readings in the science of Faith, it included three 

topics: Prove the attributes of Allah without representation, such as reading that proves 

speech to Allah Almighty, and proves the highness of Allah and denies integration and 

unity, and prevent excessive or neglect the rights of the prophets, such as reading that 

prevents excessive or excessive on Moses (Peace be upon him), and the rights of the 

Prophet Mohammad (Peace be upon him) and the truthfulness of his prophecy, such as 

reading The truthfulness of his prophecy, and his good tidings by the people of the book. 

The models for each topic show that the anomalous readings clearly demonstrated the proof 

of the attributes of Allah Almighty without representation or analogy, as they prevented 

excessiveness in dealing with the character of the prophets (Peace be upon them), denied 

the suspicion which was believed by some of the misguided religious groups, or refuted 

illusions wrongly understood from some of the recurring readings. 

The second section dealt with the impact of anomalous readings in the interpretation. 

It included three topics: the increase of the anomalous readings of correct meanings in the 

recurring readings, such as reading "with false blood" etc… Or raised a problem, such as 

reading "command its Affluent”, or it showed explanatory denominations not mentioned in 

the recurring readings. The third section dealt with the impact of anomalous readings in 

Islamic jurisprudence, where it contained three topics: anomalous readings which specify 

general, and anomalous readings which restrict absolute, and anomalous readings clarify a 

problem. From the models, the anomalous readings which specify general as the legacy of 

brothers from the mother. The anomalous readings which restricted absolute as the 

restriction of the cut of the hand of the thief. The anomalous readings which clarify  a 

problem as the problem related to Umrah performance. The research shows that anomalous 

readings are Essential tributary to indicate the meanings of the recurring Qur'anic 

recitations (readings), even though they are not recurring, they agree with the rules of 

Arabic language, that Quran was revealed by, or come in harmony with the writing of the 

Qura’an which is agreed upon by Sahabah. These readings are not without great benefits, 

fantastic concepts, some denomination task, and the provisions of jurisprudence, as it is in 

the course of this research. 

Keywords: anomalous readings, readings impact, readings and jurisprudence, readings and faith. 
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 حمصااال ذ حم ااالألذملاا ذرذ  حفاا ذفضاالئل رذملاا ذملاا ذتا اامذيعملئاا ذحمضمااسرذحمضمااسذملاا ذو ذحمعاالممان
 : رلذهعسلهعانذمااذهإح ل ذإم ذم ألذحمسمنرذ مل ذحم رذ مل ذنم ذ  اضله رذ ن فذو ل ذ  يبيلئ 

تذنكذ  ذحم  ح حتذحم  نييةذرنذ ااذحمم ا ملتذحم  ذم نل مالذحمسحو   ذم عل الذهل ال ذحملا ذت  اا  حذ
 حممعالي ذرذ حمل،الئفذحم   اا  ةرذحم  ذحح  تذمل ذلن زذرنذحم  حئاسذحمعلمياةذ رنالذحم  ح حتذحمشل  رذ  يلي ل
فا ذحمعلا ألذحى ا قذدحمع ااس رذذحم ا ح حتذحمشال  ذ  ا مابحذ حببامذ  ذ ب ا ذحا هذدذ؛ حىحللألذحم  ايةرذحملل  ة

رانذحااأذ يم  تالتذحممولحاأذذحتسماس ذحمم ا ءذذل  ذ ذوغوةذرن ذف ذ سرةذل ل ذحمل رذ ذ حم   ا رذ حم   
حاااأذماااذع اا  هذ حااسذهلمسوح ااةذذ؛هللرلاا ذح ر ااا ءذحىحلاالألذحم  ايااةذتسمااس ذرذ حمم،لماا ذفاا ذحمع اااس ذ حم   ااا 

ح ا ذ-حم  ذتن جذمنذاابحذحمنا ءذرانذحم ا ح حتذفا ذحمعلا ألذحمشا عيةذ  ماكذ لبحذحآل لوذمابهذحمم ا عيةرذ
رذإتذرلذحطلاذملي ذرنذر حاياذملراةذفا ذ  ا ذحم ا ح حتذملا ذحمللاةذ حم   اا ذ حم  ا رذفهال ذ-حمولحأذملا

مهامذذراذ ل ذ يم  تلترذحميسمسذف ذابحذحموضأذا ذ   ذحم  ح حتذف ذحمع اس رذ حىحللألذحم  ايةذحىا مية
ذ ،ةذحموضأرذمل ذحمنض ذحآلت :ذ قسذتل تذرذر ا ء

ذملعاالممانرذإ ذحملاا ذتعاالم ذ ياااهذحم اا ن ذحمهاا  ا  راانذ تاامذرذميلاا  ذرااناجذحياال ذملوشاا  ةذتمعاال رذاااسق 
مل ذح ا الفذمايالتذرذفناهذحم  ن ذهلمللةذحمع  يةرذتال ت ذ فام ذع  لملذرذ ح ظ رذ مكذع   ذحمل ذتعلم 

 لاابمكذمم حف ااةذحمللااةذرذف ن ماامذحم اا ح حتذحم  نييااةذحمم اا حت  رذاماا ذتمياااذحملولئاامذحمع  يااةم  اا  هذ ت رذحمعاا  
 لاامذااابحذما  ااامذحمناالمذإماا ذفااااذرعاالي ذرذظااا تذحم اا ح حتذحمشاال   ذحمع  يااةذ و اااذحممصااضفذحمعثماالي ذ

ذمليلااةرذ م االاذحم اا ن ذحمهاا  ا موضااأذتااا ذفااابحذحرذ ر االيياذ ح ااعةرذ  االم  ح حتذحمشاال  ذتذنااكذ  ذفاااالذرعاال ة
ذ.حمعل ألذحى  قذذف     الذرذرنذرضل مةذه  ذرعلي ذحم  ح حتذحمشل  

ذ:حآلت رنذ  ول ذح  يلوذابحذحمم ا ءذرلذ
ذمعلي ذحم  ن ذحمه  اذرنذ الهذحم  ح حت.هحمنلمذرع فةذاذاعفذ4
 ااا ذحم ااا ح حتذ  صااا و ذ رذحمعلااااذمااانذرع فاااةذحم ااا ح حتذحم  نيياااةذةواااااااذماااا فذحمنااالمذ  لااااةذطل4

ذحمشل  .
ذاذفااذحموع ذ  ذحم  ح حتذحمشل  ذتذعي زذحى بذمالذ تذحت  ستهذمال.4
ا.1 ذاذحم غوةذف ذميل ذرعلي ذحم  ح حتذحمشل  رذ م ذموضأذالا ذرضلَّ
ذمليلاةرذ ر اليياذ ح اعةذ؛اذحممامذملوضأذف ذريلهذحم  ح حتذحمشل  5  م،الئفذرذل ياالذت ضامنذرعال ة

ذمياوة.
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ذ.  ظالوذم،لئ الذحمعلميةذ حم   ا  ةرذميل ذرعلي ذهع ذحم  ح حتذحمشل  ذ-4
ذ.ت ايحذر ليياذحم  ح حتذحمشل  ذمنم  تلتذرب ص  ذمهمذر ا ءذ-4
ذ.  قذدحمع اس رذ حم   ا رذ حم    ميل ذ   ذحم  ح حتذحمشل  ذف ذحمعل ألذحىذ-4
ذ.يلهذحم  ح حتذحم  نييةاةذف ذرحممشلولةذف ذإ  ح ذت حي ذحموضأذحمعلم ذ  لذ-1

رااانذحموااالحثانذ حمماااوم انذط قااا حذاااابحذذحرااااذ  ذلثاااا  ذرذمااااذ مثااا ذملااا ذ وح اااةذرنايياااةذماااابحذحمم اااا ء
  ذهضاا خذرااا ذر   ااةذ تذرذ  ذر  صاا  ذملاا ذياا ءذرعااانذراانذحمعلاا ألرذ مهاانذهصاا وذرب صاا  رذحمم ااا ء

رذ اةذفنمل تاالذراا ذحمابيذ ل تاالذفا ذهضثا رع مس ذمل ذت صاامذ ت تاا ذرنايا ذملما رذ   ذ لا تذ وح
ذ-ذأذماابهذحمصا و ذ حممنايياةذحمعلمياةراذ ي ذ ل تذيم  تلتذماذعيمعاالذ حاسذ مااذمباناالذرومافذ تذهلحا

ذ.مل ذ ملاوحذ–ح  ذملم 

ذ.ر،لم  ال ةذرذ  ال ةذرولحأرذ   ضمنذلمذروضأتمااسذإم ذق ممذهضث ذ:ذ ،ةذحموضأ

ح  رذحم  ح حتذتماذق ح  رذ ا ذف ذحمللاةذرصاسوذقا  ذع اله:ذقا  رذع ا  رذقا ذذ:لم  ح حتذحمشل  حم ع  فذه
ا ذحمعلاذحمبيذععن ذهليفياةذ  ح ذللمالتذحم ا ن ذحمها  ارذ ح  الفاالذ»ذ ف ذحتا،الح:ذ.رذهمعن ذتالل ق ني ذ
ذ 1د.«إم ذيلقل ذحرعا  ذ

إ حذحي ا  ذمانذرذحم تمذنب   حرذت  هذنبَّذذعشب ذذرش مذرنذرل  ذدشذ ذ  رذ ا ذرصسوذرنذنبَّذ:ذحمشل 
رذاااا ذحم ااا ذت لمااامذحم ااا ح حتذحمم ااا حت  ذ حم ااا ح حتذحمشااال ذفااا ذحاااا،الحذحم ااا ح :ذ 2د.حم ااا ألذ حم ااااهذتمااالم اا

ذ  ولاال ذحم ااا ح  ذحمم ب مااةذيظماااالذ 3د.راانذف اااستذولن االذ  ذ بثااا ذراانذ ولااال ذحم اا ح  ذحمم ب ماااة:ذ م فاامذههياااال
ذ:ه  م ذ 4دططاِ وطةذحمنش ذف ذحمياويذذحمنذحمضلفظ

ّيحويّاحتماًلّّللرَّسمّنحِوّّّّّّوكانّوجهّوافــقّماُّكلّ ف
ّاألركـــــــانّالثــــــالثــــــــةّالقرآنّّّّّّفهـــــذهّهوّاإسنادًّّوصحَّّ

ّالسبعـــــةّفيّأنَّهّلوّشـــذوذهّّّّّّأثبتّركنّيختلّوحيثما

                                                            

 . 9تمنذحمياويذدص:ذرذمنظ :ذرنيسذحمم  ئانذ (1
 . 494/ذ1رل  :ذنب ذدرذم ل ذحمع  رذتمنذرنظ ورذ 361نب ذدص:ذ:ذرل  رذز نذحمسمنذحم حزيذرذ ذرب لوذحمصضلح(2
ذذذذ. 329/ذ3مل ا ط ذدرذحات ل   (3
ذذ.36رذ31رذ34 ميلتذوقاذرذ 12تمنذحمياويذدص:ذرذ ذر نذطاوةذحمنش (4
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اذحمع  ياةذ حف امذح  قا ذذبام:ذدي ا هذ:حمشا   ذماابهذحر  ا  ذذ 1د«حمم ا ئانذرنيس»ب له ذذف ذ قله ذرلر،ل  
ذح  امذ ر ا رذماالذحمم ،ا ءذحمم ا حت  ذحم  ح  ذابهذي لالذ ت حت ذرحت سم  ذذ م ذحمعثملييةذحممصلحفذ حسذ  حف م
 .نل  ذفا ذحمش   ذابهذرنذن  ذفاال

  مااا ذنااالرةذرذ 3درلااا ذحملي ااا ذقبلااا لمااالذحم ماااسهذرذ 2د اااابحذحم ع  ااافذاااا ذحمااابيذحم ماااسهذحمااانذتيمياااة
 معمذحم ب ذف ذ 5دابحذععلاذ  ذحم  ح  ذحمشل  ذمنسذحميما وذا ذرلذماذمثبمذه،  مذحم  حت   رذ 4دحمم س  

ت ما الذهالم  ح  ذحمشال  ذععا  ذإما ذ ياالذنابتذمانذحم،  امذحمابيذي امذها ذحم ا ن ذحااأذي امذهيميااذح  فا ذ
 .ر  حت  حذي ال ذ

ذعصاحذ ترذ 6دلقلهذحمنذحمياوي:ذنبتذمنذو اذحممصضفذحمميماذملي ذ   ذلال ذإ انل الذااضيض ذ
رذ رناالذحممشاا ورذحآلحال ذرنال: حم  ح حتذحمشل  ذ ي حءذر عس  ذ.ذم ال تالذم عبسذ ترذلق ني ذذ يالذمل ذق ح تال

ذ 7د.حمب ةفمذحمع  يةذ حم  اذ ماذمن مذرلذ حذ رنالرذ رنالذحممسوتة

ذلاا ااذمماانذتماااذع اا ضامذت حطااوذذ ماااذمن لاا ذتمااارذ راالذحآلحاال ذفااا :ذراالذي اامذماانذ ححااسذ  ذح نااان
ذِرنذحْ نطْانِذ  رلذحممشا وذفا ذذ.حمهب  ذ(8).رلذمطُ ذط ٌاذرضص وٌ ذههبث ط

رذ   صااسذمااالذحم   ااا  ةذ  ذحم  ااايضيةذممعناا ذحم اا ذز ااستذملاا ذ تاا ذحم   ااا   راالذحممسوتااةذفااا :ذ
ذ(9)  رلذرلذ حفمذحمع  يةذ حم  اذ ماذمن مذفا ذ حاح.ذحمهالأل.

                                                            

  .31-36دص:ذذ(1)
ذ. 194-191/ذذ31تمنذتيميةذدرذ ذريم ءذحم  ل قذ(2
ذ .311رذ31 ذحاهليةذمنذرعلي ذحم  ح حترذممل ذحملي  ذدص(3
ذ 313رذ341/ذ31د ذحم  ح حتذحمشل  ذ ت تااالذحمنض يرذرضم  ذمنذ حمسذحمصلا (4
ذ)31مبسذحم  لحذحم لا ذدص:رذ ذحم  ح حتذحمعش ذ ت تااالذرنذملةذحمع  (5
ذ).31-36تمنذحمياويذدص:ذرذ ذرنيسذحمم  ئان(6
ذذذ. 31/ذ3تمنذحمياويذدرذ ذحمنش (7
ذذ. 242/ذ3 ذحمنهمذمل ذل ل ذحمنذحمصالحرذتمنذحي ذد(8
رولحااأذفاا ذملاااذحم اا ح حتذراااذمياال ذ ااا هذرذ ذم صاا ف21 ذمنظاا :ذيااا هذحم اا ن ذملاا ذ ااوعةذ حاا فرذرناالءذحم ،اال ذدص:ذ(9

  .44و حعةذح  ذدص:ذ
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ذ ال ةذر،لم :ذ   ضمن
- 

رذ يالذتبانذهعا ذقضالعلذحمع ااس رذتذ يملذاضيضةذحم نسذرنالرذإ ذرملذت ش فذه ذحم  ح حتذحمشل  
رذنةذ حميملماةحم  تسح ذحىق حهذحممبلم ةذممناجذ امذرذحم  ذامذفاالذ ق حألذم هماسذربا ذحمضمذف ذ مك
ل تاسيلذماالذرذحم ا ذت علامذه ضالعلذحمع ااس رذ رنذ الهذتمعنلذموع ذتلكذذحم  ح حتذحمشل   فا ذذ  ا  حذ حااض 

ذ:ذذميل ذحممع  سذحمصضيحذت يملذف ذهل ذحمص لتذ رنذتلكذحم  ح حت

[ذااااااابهذقاااااا ح  ذذ441:ذ]ذحمو اااااا  ذچڳ   ڈ  ڈ  ژ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ :ذفاااااا ذق ماااااا ذتعاااااالم 
 حممعناا ذإ ذاااسق حذرذ  ر اا ذدذذدحمب،اال ذممضمااس:ذقاالهذحماانذم،يااةرذ 1دچڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ :ذحميمااا و
حمواال ذزحئااس ذ:ذ قااامرذااابحذقاا هذهعاا ذحمم ااه مانرذحاعمااليانفلمممل لااةذ قعاامذمااانذرذرثاامذتصااسع هاذلتصااسع  ذ
دفاإ ذنرنا حذهلملا ذ:ذفهاه ذحمهاالألرذ ذده دذملئسذللمضاما ذفا ذدما د حمضما ذفرذدنرن حذرثمد:ذ حم  سم رذرولس 

ذ. 2درثمذرلذنرن اذه دذ

لملذت قذف ذحمباالفذفا ذرذمانذحاعمل ذهلمل ذ حاعمل ذهلا هذ ق ءذحمممل لةذذقسذت ااف  ح  ذحميما وذ
ذهلمابيذنرنا ادذُ ما  ذحمنذعوالمذ ذ ق ح  ذرذ ه ذهملذنرن ادذ: مهنذ و تذق ح  ذنل  ذمنذحمنذر ع  ؛ذت  ا ال

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ :ذراااالذمنااااسهذفاااا ذق ماااا ذتعاااالم :ذقاااالهذماااا ذحىمماااا :ذفعاااانذناااا وةذقاااالهرذ 3د هاااا 

 مهاانذرذفإياا ذماايهذملاا ذرثاامرذ تذت اامذفااإ ذنرناا حذهمثاامذراالذنرناا اذهاا دذ:قاالهذماا ذحماانذعواالم:ذف االه چڈڳ
ذ. 4د فإ ذنرن حذهلمبيذنرن اذه ذف سذحا س حدذ:قم

 ذنرناا حذفااإ:ذقاالهرذ هاا ذهمثاامذراالذنرناا ادذقاا ح  ذراانذقاا  ذته  اامذدذفهااه ذحماانذعواالمذم تاا :ذقاالهذحم،باا يذ
ذهلمل ذحمعظيا  مكذإ حذا فذإم ذابحذحم؛ذهمثمذحمل  رذ-تعلم ذ لاُ هذ-ىي ذتذرثمذمل ذ؛ذ ت رذِن ٌهذتذنكَّ

دااابحذحماابيذ ااا ذإمياا ذحماانذعواالمذح اان؛ذمهاانذماايهذى ذحم اا ح  ذ:ذقاالهذحماانذتناا رذ 5ددفنااورنذ  ذيه اا ذهاا .

                                                            

  .3/183 ذحيل ذحمل يلط ذدىمرذمنظ :ذحموض ذحممضي ذ(1)
 ذ 3/231دذتمنذم،يةرذمنظ :ذحممض وذحم تااذ(2)
 . 3/331تمنذتن ذدرذحممض   رذ 391تمنذ م ذ ح  ذدص:ذرذحممصلحفرذ 1/334مل،ب يذدرذمنظ :ذتلراذحمبيل ذ(3)
ذ. 2/319مل  طب ذدرذحميلراذىحللألذحم  ن رذ 2/14ملباا  ذدرذ ذمنظ :ذحى مل ذ حمص لت(4

 . 1/334مل،ب يذدرذظ :ذتلراذحمبيل منذ(5)
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

  رذ اضةذ مكذ ي ذإيملذم ح :ذفاإ ذنرنا حذهمالذنرنا اذها رذلمالذ وح هذحمانذعوالمذ راا هرذراا ذحممشا و ذر   ذ
حذ ت سمس ذ ذذذ 1د.دح  ذحمع  ذقسذتهت ذهمثمذف ذيض ذابحذت لاس 

رذحم اا ذقااسذتاا ااذإ واالتذحممثاامذملاا ذتعاالم حماا حو ذفاا ذحم اا ح  ذحمم اا حت  رذذفاالم  ح  ذحمشاال  ذوفعاامذحاناالله
الااابحذ:ذ اااابحذملااا ذتااااةذحم   اااا ذ يد:ذقااالهذحمااانذم،يااةرذلاالهذمنااا ذحم،بااا يذهذحمااانذعوااالمذ قاااسذح ااابحذقااا ذ
ذذذ 2دد.فلا ه ه

[ذقااااا ح  ذ454]حمو ااااا  :ذچ ژ…ڀ  ڀ ڀ پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ :ذفااااا ذق مااااا ذتعااااالم 
ى ذم اااظذحميالماااةذر فااا ءذملااا ذ؛ذ اااا ذ حااااضةذحمستماااةذملااا ذ  ذحملااا ذاااا ذحم لمااامرذ 3د بلَّااااذحملااا ُذدذحمعلراااة
 فاااالذرذ اناالهذراانذحآلعاالتذحمهثااا  ذفاا ذحم اا ن ذحم اا ذتثباامذااا ةذحمهااالألذملاا ذتعاالم ذملاا ذحمضلي ااةرذحم لمليااة

حمه لعةذف ذحم  ذمل ذحمم هلمانذحمبمنذمن   ذاابهذحمصا ةذمانذحملا ذتعالم رذ مهانذممالذلال ذحمما ح ذانالذميال ذ
ذحملا طذدذ: حمنذحم امي ارذمف سذق  ذ م ذحمم  لرذ  وذحم  ح  ذحمشل   رذ يصا ذم اظذحميالماةرذما ال  ذحىمافذ بالماط

ذحملا ُذدذ قسذحت مذحم  ح ذحىو عةذمش ذمل ذوفاذم ظذحميالماةذفا ذق ما ذتعالم   حمضاما ذرذملا ذحم لملياةذ بلَّااط
ذ 4دحممضب فذحمعلئسذمل ذحمم ا هذا ذحمم ع ه.

 فااالذإ والتذ  ذحملا ذرذهاالألذرانذطا فانااس وذحم:ذ اا رذة  رلذق ح  ذحمنذحم امي اذفاا ذرانذحممللمما
تاال ذملاا ذ ز ذذ ذحم عاامذإ ح  مااكذى؛ذحمهااالألذ فاا ذااابحذو ذملاا ذ ااامرذ تذتهاياافرذماا هلاذراانذرااا ذتمثااام

   . ابحذ حاحذف ذابهذحم  ح  رذي ذمسهذمل ذاس وذحم عمذرنذط فانفإرذدفلمم 

[ذااااااابهذقاااااا ح  ذذ41:ذحما اااااا ف]ذچہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھ ڭ  چ :ذفاااااا ذق ماااااا ذتعاااااالم 
تعالم ذذ– حمم صا فةذف الم حذهلتتضال ذ حمضلا هذرذفعل ذابهذحم  ح  ذط  ذ طْاٌاذمنسذهعا ذحمم  ل ا ةرذ 5دحمعلرة

 حممعنا ذ يا ذ لا ذلرذلاةذ نا م ذراذ  ذابهذحآلعةذتذتض ممذاابحذحممعنا ذحموعااسذمذ–ذحلبا  ذذححمل ذمنذ مكذمل  ذ
ذچہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھ چ :ذف ااالهرذفااا ذحمعااالماذحمعلااا يذ حم ااا ل ذهلىم يياااة اااوضلي ذحي ااا ح هذ

فضاامَّنذإماا ذرعناا ذرااهم هذ ي:ذااا ذحماابيذع اا ضمذ  ذرذ ي:ذ ااا ذحماابيذااا ذرعباا  ذفاا ذحم اامل ذ فاا ذحىو 
                                                            

  331/ذ3تمنذتن ذذدرذ ذحممض   (1
 ذ. 3/231تمنذم،يةذدرذمنظ :ذحممض وذحم تااذ(2)
 . 211ملسريلط ذدص:رذإتضلفذفضال ذحموش ذ(3)
ىماا ذحياال ذحمل ياالط ذرذحموضاا ذحممضااي رذ 311تماانذحمياا زيذدص:رذزح ذحمم ااا رذ 3/193ملاربشاا يذدرذمنظاا :ذحمهشاالفذ(4)

 . 1/2مألم   ذدرذو حذحممعلي رذ 4/319د
 ذ. 491ملسريلط ذدص:رذإتضلفذفضال ذحموش رذ 2/111تمنذحمياويذدرذحمنش (5) 
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

 ت فاااذحمن اال ذحماابيذرذم  فاااذمناالذااابحذحماا ااذحم باايحذ راااذ مااكذف ااسذتاال ذ  وذحم اا ح  ذحمشاال  رذ 1دععبااسذفااماال
رذ حمانذز اسرذ تالم رذ ُ ما  ذرذ حمانذر اع  رذ مما رذف سذق  ذحمنذحم امي ارذحي ضل  ذهع ذحم، حئفذلملذ لف

 ا ذحمبيذف ذحم ملِ ذحملا ذ فا ذحىوِ ذدذ را اارذ  م ذم   رذ  الهرذ حمضلاذمنذ م ذحمعلصرذ  م ذحمشيخ
ذ. 2دحمل  

ااا ذحاالتاذفاا ذ:ذ رثلاا رذفا علاامذهاا ذحمياالورذدذااامَّنذحمعلاااذرعناا ذحممشاا م:ذ هذحمسرشاا  قاالهذحماانذماال
قااالهذ مااا ذحم اااع  :ذدذ آليااا ذي ااا ذحآلمااااةذحم ااامل  ةذ حىواااايةذ تبصاااي ذرذ 3دحميااا ح ذفااااااد.:ذطااا  .ذ ي

ذ. 4دح  ض لاذحامايةذه ذتعلم د

مناسذ اامذحىو ذتال تذ مملذلل ذحمم ص  ذهلآلعةذرلذ بمذميلي ذرنذ يا ذرعبا  ذمناسذ اامذحم امل ذ ذ
فاسهذ ماكذرذف علمذحميلوذ حممي  وذه رذمنذحممش مذمست ذذم فذحممعلوفذدحمل دحم  ح  ذحمشل  ذهلت اذحمعلاذ ذ

فاا ذرذ ذحملا  فا ذحىو ذحممعبا  ذحمم امَّذرذ ذحملا مل ذ  ذحممعنا :ذ اا ذحمابيذفا ذحم امل ذحممعبا  ذحمم امَّذ
  امذحىو ذاا ذلمالذرذ مل م ييةذ امذحم للم  ذمانذ حم  ذف ذحمع،فذ حمم؛ذحممعب  ذف ذحم مل ذ حىو 

 ذط   ااةذعواال  ذ ااامذحم اامل ذماا ذتعاالم ذرااا ذط  اامذعواال  ذ ااامذحىو ذىد؛ذ:-وحماا ذحملاا –م  اا ذقاالهذحى
فإ حذلل ذإما ذهمعنا ذرعبا  ذلال ذرعنا ذحآلعاةذ يا ذتعالم ذرعبا  ذفا ذحم امل ذرذمل ذرلذعشاسذه ذت واذحآل لو

ذذذ 5د. .ااذد ذ ت ذن   رعب  ذف ذحىو ذملرذمل ذ ت 

ا–فإياالذلابمكذتال تذذبملذتل تذحم  ح  ذحمشال  ذتاسحفاذمانذتنال ذحم  حااسذملبالممذ تاسحفاذذ–ل عض 
 تباانذرلالي ااذحم ا ذعيا ذملا ذحم وال ذ  ذرذمنذتنل ذ ن فذحمبلمذ ااذحىيبيل ذملااااذحمصاال ذ حم االأل

مياكذ ماالذحم الو ذ  رذتباانذ ماكم ااذإعلالذرنذرا ذإف ح ذ تذت    ذ ف ذابحذحموال ذ و تذقا ح حتذنال  ذمناذ
ذ.موعضالذلت تاا ذ

                                                            

 . 1/16ىم ذحم ولمذحم ل  ذدرذحموض ذحممسمسذ(1)
 . 6/98منظ :ذت  ا ذ م ذحم ع  ذدذ(2)
 . 299/ذ31تمنذمل هذحمسرش  ذدرذحملول ذ(3)
 . 6/98منظ :ذت  ا ذ م ذحم ع  ذدذ(4)
ذ. 21/311مألم   ذدرذو حذحممعلي رذ 4/816ملش للي ذدرذمنظ :ذف حذحم سم ذ(5)
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

 

[ذقاااا  ذحماااانذ445]طاااا :ذچٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ :ذفاااا ذق ماااا ذتعاااالم 
اا طذدذ حىمماا رذحم اامي ا رذسمسذحم ااانذهلمه اا ذملاا ذمناال ذحم عاامذمماالذماااذع اااذفلملاا هضاااذحمناا  ذ تشااذ 1د فُن ِ 

 حى هذرانذرذرانذحم عامذحمثال ا ذحممبنا ذملمعلا ألذدي ا  ذحم ان ق ح  ذحمعلرةذدفطنطِ  ط ذه  حذحمن  ذ تبفيفذ
رذ قاسألذملا ذحممعصايةذرانذراا ذته  ام:ذ حم ا ح  ذحى ما ذتض مامذ  ذع الهرذحمثال  ذحممبن ذملميا هذدُيِ ا ط 

 ملاا ذحم اا ح  ذحممشااا و ذتض ماامذ  ذعلاا  ذحمماا ح ذهلمن اايل ذيلااي ذرذقااسألذملاااالذراااذحم ه  اام :ذ  ذ  ذع االه
  ض مامذ  ذعلاا  ذرذ  يمالذم قا ذملا ذتا هذحما ض ظذ حممولملاةذفا ذحمضاو ذح ا ذت ماسذرنا ذحمن ايل رذحمابل 

ذذ.ذذ 2د  ي ذت هذرلذماسذإمي ذرنذت هذ بمذ م تالرذحمم ح ذهلمن يل ذحم  ه

فاا ذت صاحذهاه ذن ألذاا ذذاا ذن ألذ ذرعلا ألذعلا  ذحم لمامذذحمعلراة ح  ذقاذ انلهذرعنا ذن ا ذملا 
ه ااااب ذذلهااااوحذر عاااسع ذفذرااانذحم عاااامذحممبنااا ذملمياااا هحمشااال  ذذحم ااا ح  ذ ملااا رذحمااابيذي ااا ذرااالذمااااسذإمياااا 

 فااالذت تااال :ذرذ ا ذتشا ذإم ذ  ذحم لممذمابحذحمن يل ذمايهذن ألذ  يمالذاا ذراا هرذحم ض يفذف ذحم ان
 قامذا ذرذى ذحمنَِّ  ذرلذُي ِ  ؛ذ ذم ذحىبمذرنذحمشي    مكذحانذح َّذرذمكذا ذإمليه  ذحم لممذمب:ذحى ه

ذ- اابحذلال ذرذ  مكذم ا انا ذما ذ ماكذحىرا رذ 3دتذععسذفاااذمض لوت رذق ر ذ   له:ذا ذيطِ   ذذ.حم لف ذحمض ا 
اا رذحمم ااسوذمألناايل ذللااالذىياا ؛ذ  ذحم لماامذماابمكذااا ذحملاا ذتعاالم :ذ حمثاالي رذه ااسوذحملاا ذتعاالم ذحم االممذ–ذل عض 

ذ»:ذ فااا ذحمضااسمأرذلفن اا ذحم عااامذإماا ذرااانذقاااسوذحم عاامذ اااله  ذ ْاااامط ذيطِ اااُمذنعطاااةطذلط اااِسِاْاذ طْ ذعطُ ااا هط االذِىطحط ذرط ِماااَْهط
اا طذ ااْمذُي ِ  رذمط ْااامط لط ااا ذذذ  ذحملاا :ذدذلاا هذي ااوةذحمن اايل ذإماا ذحماان هذممعناااانذ حااسامل:ذقاالهذحما اااسيذ 4دذ« ط
فه هذ  ذع  هذت لاُمذحم ا ن ذرذ  ذ امذحمن يل ذحم  ه:ذ حمثلي رذمألنيل ذللالذىي ذحمم سو؛ذحمبيذ ي لهذإعله

ذن ألذ ر  ااا ذقااالهذن أل:رذ 5د ى ذ ماااكذمااااذعلااانذهل  يااالوهذدذ .ااااا؛ذ قصاااسُتذإمااا ذي ااايلي  ذ مااابمكذممااالذتضااالوَّ
ذ  ذ فعاامذرانذقبامذ  ذُ  لام ذن أُلذر  ا  رذد تلا رن ذملا ذ را ذلال ذقاسذل ا ذملا َّ  حممعناا :ذذ 6دقالهذفضالوَّ

 مااذعلانذرذ  مكذحانذ وتاذرلذ قاذآلي ذرنذحممصاوةذإم ذحم اسوذحم الممرذ يذلليمذم ذحمضيةذمل ذر   
  يماالذح اا سهذمااالذهعااسذحااس  الرذ ااابحذرذهلم ااسوذملاا ذحممعصاايةذحم اا ذااا ذرصاااوةذقباامذ ق مااالذن ألذر اا ست ذ

                                                            

ىماااا ذحياااال ذحمل ياااالط ذرذحموضاااا ذحممضااااي رذ 1/121تماااانذحمياااا زيذدرذزح ذحمم ااااا رذ 1/93ملاربشاااا يذدرذمنظاااا :ذحمهشاااالفذ(1)
ذ. 6/261د

 . 31/412تمنذمل هذحمسرش  ذدرذمنظ :ذحملول ذ(2)
حممعيااذحم  اي رذإما حيياذرصا،  ذ ن ا   رذرال  :ذي ا ذرذ 2/614حم والمذحم اا ر رذرال  :ذي ا ذدحممصولحذحممنا رذىما ذذ(3)

 . 2/921د
هااال ذرذفضااالئمذحم ااا ن :ذل ااال رذ ر ااالارذ 1112 ذوقااااذد6/391هااال :ذح ااا بللوذحم ااا ن ذدرذل ااال :ذفضااالئمذحم ااا ن رذحموبااالويذذ(4)

  .191 ذوقاذد144/ذ3حىر ذم عاسذحم  ن ذد
 . 41/83ي  ذد:ذرل  رذيملا اسرذتلوذحمع  مذ(5)
 . 1419 ذوقاذد318/ذ4 فل ذر   ذد:ذهل رذحىيبيل :ذل ل رذحموبلويذذ(6)
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

ت ا ستهذهلم اسوذ تذعيا زذحرذىي ذعي زذحت  ستهذهلم اسوذملا ذحممصالئ ذهعاسذ ق ماال؛ذرع  سذ امذحمضم
ماابحذحمابي ذفا ذذذ مابحذتيسذرنذ رملوذحمنلمذو ملذ م  ذهلمل ألذملا ذن ألرذمل ذحممعلا ذقبمذ ق مال

فينال ذحىيبيال ذرصالٌ ذمانذحم اسحذرذحم قمذحمبيذا ذرلواذف ذ ي  ا ذحم ا ذتذععلااذماس الذإتذحملا ذتعالم 
 ذ 1د.ىيااذا   ذحمبلمذمل ذحاطالا؛ذفااا



ڻ  ڻ  ڻ    ںگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ:ذفااااااا ذق مااااااا ذتعااااااالم 

ااذد يذ حممعناا ذلماالذقاالهذحم  طباا :رذچ ڻ  ڻ  چ:ذحميمااا وقاا  ذ[ذ44]حىحاااح : چڻ  ۀ    رذلمظيم 
ذ 2د. م،لهذإعالهدذ .اااذلإ حذ ههذحمل ذناَ ذذ    قذ ي ذلل رذحم آلياذحممنامةرذ حم تي ذمنسذحمع  :ذحمعظياذحم سو

ذذذ. 3د لمل ذ تاا ذذح لل ذمبس ذدذ: حمنذننب  رذ  م ذحا  رذ حىمم رذ حمم، م رذ ق  ذحمنذر ع  

ذ ذ  ذحمم المانذااض  حدذزمااذرانذطعانذفا ذحم ا ن:ذلمالذفا ذت  اا ذحم  طبا ذيذقلهذ ما ذهلا ذحىيوالوذ
ااح لاال ذمنااسذد ااذح ذمبااس ذ لاالدذ   ذحمصاا ح ذمنااسهرذ لملاا ذ تاا    مااكذمااسهذملاا ذاااعفذر صااسهذرذ لملاا ذ تاا 

ي ا ذحمثنال ذملا ذذ ح لال ذمباس ذدذ  مكذ  ذحآلعاةذما ذحملامذملا ذق ما ذ ق ئامرذ قلةذملم رذ ي صل ذفام 
فاالذم قافذملا ذرذ مناسذ اامذحآل ا  رذ منسذ امذزرلي رذمنسذ امذحمسييلذعل  ذذل تاا ذ  مكذ  ذ؛ذذر   

امنذلىي ذإ ذلل ذ تاا ذ؛ذرلل ذحممسح تذمباانذمليا ذرعا ذ نال ذرذرانذحملا ذمليا ذلسذمن ذحمسييلذلل ذ مكذإيعلر 
  مظاااذحم فعااةذهااه ذرذح اا ضمذحمشاا فذ منااسذحملاا دذ:فلماالذ  اااحذحملاا ذتعاالم ذر ااااذحممااسحذه  ماا رذراانذحملاا 

 حم تلاااةذمم  اا ذرذ حم فعااةرذقلاام:ذتنااكذ  ذقاا ح  ذحمعلرااةذ  اااضمذرلاال ذحمشاا فرذ 4دحم تلاااةذمنااسذحملاا 
ر اع  ذ رانذرعا ذ لا تذر  ا ذفا ذر الألذحمعب  عاةذملا ذذ ق ح  ذحمانذذاذ–  لا تذرذ  يا ذ  ذذ-ل عض 

لمالذفا ذحم ا ح  ذحمم ا حت  رذ  ميما ءذحم ا ح تانذم باانذرذ تلاةذ رللياةذإتذ ياالذمااذتبصا ذرلال ذحم تلااة
رذ 5دفالذماو قذفا ذنا  ذرانذر لرا ذلمالذفعلامذحمااا  رذر لألذابحذحمنب ذحمعظياذف ذ ي ذ  ذ تلاةذمنسذحمل 

فاالذإفا ح ذ تذذذلملذفعلمذحمنصلوقذه ي  ذمانذرا  ارذآليعبسذرنذ   ذحمل رذ تذم فاذإم ذر لألذحىم يية
ذت    .

                                                            

 ذ. ذم ص ف19/ذ3تمنذ م ذحمعاذحمضن  ذذدرذ ذمنظ :ذن حذحم،ضل  ة1
 . 34/221مل  طب ذذذدرذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن ذ(2)
ذ. 116ملسريلط ذدص:رذفذفضال ذحموش إتضلرذ 1/241ىم ذحيل ذحمل يلط ذدرذمنظ :ذحموض ذحممضي ذ(3)
 . 34/221مل  طب ذذدرذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن ذ(4)
 .[٩٦]حىحاح :ذ{هِ وَجِيهًايَاأَي ُّهَا ال َذِينَ آمَنُوا لَا تَكُّونُّوا كَال َذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَر َأَهُ الل َهُ مِم َا قَالُّوا وَكَانَ عِنْدَ الل َ} ذه  م ذتعلم :ذ(5
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا



[ذقاااااالهذ44:ذ]حما اااااا فذچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ڀ  چ :ذفاااااا ذق ماااااا ذتعاااااالم 
  ذها ذرذىي ذمسهذمل ذق  ذري  ذحم المة؛ذم  سذحم  ن :ذ  عاسذمنذتبا رذ ق ل  رذهذحمض ندقل:ذحم  طب 

ا- ق ال  ذرذ حم اسيرذ حمضاضلهرذ ريلااسرذ قالهذحمانذعوالمرذ  ح حماالرذ  ا حمالرذتعلاذحم لمة  يا ذ:ذ-ل عض 
  ذلمااالذرذى ذحملااا ذمناماا ذراانذحم اامل ذقبااامذ ياالألذحم االمة؛ذ  مااكذراانذ مااالألذحم االمة؛ذذ اا  وذعي اا 

 .(1)   وذحمستلهذرنذ مالألذحم لمةد
لطاٌاذمل المة ذرذ حمضاضلهرذ رلماكذمانذ منالورذ ق ال  رذ  ما ذا  ا  رذ ق  ذحمانذعوالم  حىمما ذد  يا ذمطعط

ذ.ذذ 2د رلو :ذ حمالألذذ يرذه  حذحمعان

ذذ. 3دن  ذرنذ ن حطالذيعلاذه ذد:ذ يرذمل لمةذاٌذلطذمعطذذعي  ذ:ذدإي ذ ي:ذقلهذحماربش يذ

لملذ مامذرذن  ذحمارل ذي ذ اناه  رذفاوُذذ ذحمشل  ذإنلو ذ حاضةذإم ذ  ذعي  ذ ف ذابهذحم  ح 
  چے   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہچ:ذ ااااااااا ذق ماااااااا ذتعاااااااالم رذملياااااااا ذحم اااااااا ح  ذحمم اااااااا حت  

رذآليل ا ذحمصالا رذماست ذرذلما نلنذ  ذمناهذآليلاذحمنذر  اذحلم ذ»:ذ لبمكذف ذحمضسمأرذ 4د[319]حمن ل :
ذ. 5د«ضاذحميا ة  رذ    مذحمبنا  

رذ تصااسقااذحمنصاالوقذملاا ذااابحذحممع  ااسذحمولطاامرذ ااالب هرذ ماايهذلماالذتسعياا ذحماااا  ذفاا ذ يااااذق لاا ه
    .حمل ذعي  فه اضمذمنلذابهذحم  ح  ذم استنلذحمصضيضةذف ذيب ذ



مل ذ امذحمبسءرذ حمبمنذلليمذمااذاابهذذر ل ت ذذلف ذحم قمذحمبيذتل تذذآلي ذحم  ح حتذحمشل  ذالور ذ
اا راانذنااباااذآليماالذم علاامذمااوع ذذحم هَاا  ذملاااالذفاا ذتااه  التااذحمهالريااةذف ااسذ حضاامذلثااا  ذذلحم اا ح حتذمص 

حمابمنذرلا ذفا ذرذ لبمكذلال ذماالذناه ذفا ذحما  ذملا ذ اامذحمللا ذرانذمباس ذحم با ورذحمص لتذلملذر ذرعنل
ذرانذذذحممااسح ذحم  ايحذفا ذميال ذح ا اذحممصا،  تهت ذابهذحم ا ح حتذانالذميلا  ذماالذرذحمصلمضان حم اسح  

                                                            

 . 36/93مل  طب ذذدرذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن ذ(1)
رذت  ا ذحم  ن ذحمعظايارذ 8/26ىم ذحيل ذحمل يلط ذدرذحموض ذحممضي رذ 36/93مل  طب ذذدرذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن ذ(2)

ذذ. 21/91مألم   ذدرذو حذحممعلي رذ 2/461تمنذلثا ذد
ذ .ذذ4/264ملاربش يذدرذحمهشلفذ(3)
حم  طبااا ذرذحميااالراذىحلااالألذحم ااا ن رذ 314/ذ2تمااانذم،ياااةذدرذحممضااا وذحمااا تاارذ 664/ذ1مل،بااا يذدرذحمبيااال  ذمنظااا :ذتااالراذ(4

 ذذ. 33رذ6/31د
ذذ. 1448 ذوقاذد368/ذ4يا هذعي  ذمنذر  اذد:ذهل رذحىيبيل :ذل ل رذحموبلويذذ(5)
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

  ميكذ مالذحم الو ذحمها  اذرذ اذمانذحمع  ذ لاةرذهمللي  ذمانذحمعلممانذحر  و ذرذحموشلو ذه ذمنسذ امذحمه ل 
ذرنذتلكذحم  ح حتذلت تاا ذ    .موع ة



[ذقااااا ح  ذ14]ذحمعنهبااااا ت:ذچگ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڻ  چ لم :ذفااااا ذق مااااا ذتعااااا
رذ 1دهل ااذحانالو ذ مامذاابحدذ حمانذحم امي ارذ  ا اسذمانذق،اا رذ حمض نرذ ق  ذحمنذر ع  رذحمعلرةذدممذا  

رذععنا ذحم ا ن ذنعالتذمانالتذفا ذااس وذحمابمنذ  تا حذحمعلاا:ذف لهذحمض انرذ قسذح  لفذف ذ ت ذق ح  ذحمعلرة
  ذنعاالتذذحععناا ذرضمااس ذذ ماامذااا دذ: ق اال  ذذ قاالهذحماانذعواالمرذحممااورنانذحماابمنذحملاا حذحم اا ن ععناا ذ
تذرذفا ذل اباارذ اا لت رذىياااذعيس يا ذمنع تا ؛ذرانذ اامذحمه ال ذ فا ذااس وذحمابمنذ  تا حذحمعلاادذرمانالت
ذ.ذ 2د مهنااذظلم حذ ي  ااذ ل م حرذ تذعل  رذع   

د اااابحذح  يااالوذ:ذه ااا ح  ذحمااانذحم ااامي اذف ااالهذل  ذر ااا عان ذ ق ااالرذ قاااسذوتاااحذحم  طبااا ذقااا هذحمااانذعوااالم
ملي ذحمصال ذذ-ف سذلل ذ ممذابحذنعلتذمانلتدذ حمنذحم مي ارذ  مامذابحذحم  هذق ح  ذحمنذر ع  رذحم،ب يذ
  قااالألذحممضااالفذإميااا ذرذفضااابفذحممضااالفرذىيااا ذ هذملااا ذ نااايل ذلثاااا  ؛ذتذنعاااةذ ححاااس رذنعااالتذ- حم اااالأل

اارذفياال تذااابهذحم اا ح 3دد لراا ر  تبااانذاااساذرذحماابيذ يهاا هذ ااامذحمه اال ذذراانذح اا اذحمنباا ذل  ذتولااسذح  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ :ذلمااالذقااالهذتعااالم ذر اااابحذاااا ذحااالمااذحممعاااا  ذماااناارذ  م تااا رذيب تااا 

  .[414:ذ]ذحمو   ذچپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پپ  پ



:ذ]حىمااااا حفذچڻ   ...ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ اااااا وذم  مااااا ذتعااااالم :ذفااااا ذقااااا ح  ذحميم
ذد:ذرذقالهذ ما ذحم ا ح 4ده ا حذحماماا ذذ حىطرا َّذدذ و يذمنذعع   ذ ي ذقا  رذهضاذحماما ذ حُىر َّذدذ[ذق ئم451

:ذع ا هرذحماماا  حس ن ذحمث ةذمنا ذ يا ذقا  ذدحمنبا ذحىطرا  ذه ا حذرذ حمسذمنذر   ذحس ن :ذقلهذحمنذحم  ر 
ذ.ذ 5دذقصست ذ اذ ايفذإم ذحمنب ذأي:، اأَم   أممت الشيء ابحذرن   ذإم ذحممصسوذرذنذقبل عهتاذه ذر

                                                            

 . 4/211ملش للي ذدرذمنظ :ذف حذحم سم ذ(1)
 . 6/211ملول يذدرذمنظ :ذرعلماذحم نا مذ(2)
 ذذ. 31/131مل  طب ذذدرذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن ذ(3)
ىما ذحيال ذرذمنظا :ذحموضا ذحممضاي ذ.ابهذحم  ح  ذ و تذمنذعع   رذ ا ذرنذحم  ح حتذحمشل  ذمن رذ ل الذهع ذحمم  ا  نذ(4)

 . 396/ذ1مل ل م ذدرذرضل نذحم ه  مرذ 4/412حمل يلط ذد
 . 3/111تمنذتن ذدرذحممض   ذ(5)
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

ألذه  حذحماما ذ اا ذرن ا  ذإما ذحىطذذدر حىطذدآليملذ ل ذ م ذحلتاذذ 1د ق  ذهع ذحم  ح :ذقلهذحمنذم،ية
ذذ 2د.مور ي ذههفعلمااذ تش مااذ طألة ذر صسذملنلمذ ر ااذذحمنب صسرذ يذى ذابحذ ا ذحم طذ

 ااا ذ ياا ذإراالألذملبلاامذ تمعااانذفاا ذحمااسييلذرذحمعلميااةذذفااسممذااابهذحم اا ح  ذملاا ذحاامذراانذح اا اذحمنباا 
ااذ-ملاااااذحم ااالألذ–  شاااسذماابمكذ ياا ذااال ذهلىيبياال ذرذ حآل اا   رذلمالااةذحا اا ح ذفاا ذحمم اايسذحىقصاا ذإرلر 

لبمكذ  ذعي  ذ ذرذ 3دذ«رلذ  ع ذإتذ  ذم وعن ذذل حمبيذي   ذماسهذم ذلل ذر   ذحي ذ»:ذذ لبمكذق م 
اا– رماالذعشاااسذماابمكذذآلاايضلاذهشاا  عةذرضمااسرذمناااهذن اا ذحماراال   ياالذ اااسذ مااسذن ألذماا ألذ»:ذق ماا ذ-ل عض 

ذ. 4د«   هذرش اذرحمليلرةرذ   هذرنذمنشمذمن ذحم ب رذ   هذنلفا

 

[ذقااا  ذحمعلراااةذ444:ذحم   اااةذ]ذچۈ    ...ھ  ھ  ے  ے  ۓچ :ذفااا ذق مااا ذتعااالم 
رذ ملئشاةرذ تال تذقا ح  ذمانذفلطماةرذ ححاسذرانهاذتذرانذراا لا:ذ ي:ذ رعنلاالرذ  يُ  لادذهضاذحم ل ذرن
ذ:مانذق اي ذحمملا ذ  اا ذقا ح  ذمباسذحملارذ حمااا يذرذ حمانذرضيصانرذ حمضاضلهرذ  م ذحمعلمياةرذ حمنذعولم

رذدرعنلهذرنذ يالولاذ رانذقا مااذاابحذ ي اهذحمم الء:ذقلهذ م ذحم  حرذه  حذحم ل ذرنذحمن ل ةذ 5د رنذ ي ط لاد
ذ.ذذ 6دد  ا ذ ن فذرلذف ذحاي لرذ حن ط ط ذرنذحمنطْ هرذ ي:ذ ت  هذ  يلوه

من ااو ذذل راالذحم اا ح  ذحمشاال  ذفلق ضاامذرااسح ذرذراانذحمعاا  ذ لاااةذذف اا ح  ذحميمااا وذماناامذ  ذحمنباا 
ذذحمضسمأذمنذ ح لةذمنذحى ا ا ف ذرذ  لمصالرذ  ي ذرنذامياذحمع  رذحمش  فذ  ي ذرنذ امذيفيه

ااارذإ ذحملااا ذحاااا،  ذلنلياااةذرااانذ ماااسذإ اااملمام»:ذع ااا هذذ ااامعمذو ااا هذحملااا :ذقاااله رااانذذل حاااا،  ذق  ش 
رذفااليظ ذإماا ذااابهذحم اا ح  ذلياافذ 7د« حااا، لي ذراانذمناا ذالنااارذ حااا،  ذراانذقاا   ذمناا ذالنااارذبنليااة

ذلحم ااا ح حتذحمشااال  ذر ااالر ذ اااابحذراانذ مظااااذرااالذعيعااامذمااابهذذذبشاا مذمنااالذمااانذرعنااا ذمظااياذملاااامذهااالمنب 
ذ.تذ يملذاضيضةذحم نسذرنالرذم ب مال

                                                            

 ذذ. ح  ذحممن   ةذمنذعع   ذف ذحمش ح  ذ ا ذحم (1
ذ. 462/ذ2تمنذم،يةذدرذ ذحممض وذحم تاا(2

قالهذحمب ااا ي:ذو حهذر اس ذرذ   انل هذاا يفذمضاعفذريلماسرذ 31391ما قاذدذرف ذر نسذتلم ذمانذمباسذحملا رذر نسذ حمسذ(3)
 ذفاا ذز حئااسذحمم االياسذ  ماا ذععلاا ذ  حمااسذه اانسذااا يفذمضااعفذريلمااسذماانذ ااعاسذحمامااسحي .ذمنظاا :ذرب صاا ذإتضاالفذحممااا ذ

 ذ. 314/ذ3حمعش  ذد
 . 2218 ذوقاذد3182/ذ4مل ذتمياذحمبالئمذدذهل :ذت ضامذيبانلذرضمسرذحم ضلئم:ذل ل رذر لاذ(4)
ذذذ. 246ملسريلط ذدص:ذرذإتضلفذفضال ذحموش رذ 2/133ملاربش يذدرذحمهشلفرذ 1/81مل،ب يذدرذمنظ :ذتلراذحمبيل (5)
 ذ. 3/426تمنذتن ذدرذمنظ :ذحممض   (6)
 . 2216وقاذدرذ 3182/ذ4 ت لياذحمضي ذملي ذقبمذحمنب  ذدذهل :ذفضمذي  ذحمنب ذذرل ل :ذحم ضلئمذرر لاذ(7)
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

ّ ال ةذر،لم :ذ  ش مم

ال  شاال ذهلاالألذمذحم سذتل تنلذحم  ح حتذحمشل  ذمث   ذمل  ةذمظيمةذي ا ،ياذ  ذييعلاالذمابمكذرصاسو ذ
فاالذ قامذرانذل يااالذذل ااا ذ   ذمااذتصاحذل ياالذق ني ااذ؟ذ ماالذناا فذحتي  ال ذإما ذحمنبا ليافذترذحمعا  

 قااسذحي اا  تذرذراانذتملااةذراالذي اامذإماناالذراانذحمصااضلهةذراانذحآل االوذحم اا ذي  شاااسذمااالذفاا ذمياال ذرعاالي ذحم اا ن 
ذاضرذهع ذحم  ح حتذحمشل  ذموع ذحىم لاذف ذهع ذحآلعلت  :ذرنذ مك ذرذيضة مالذرعل ة

21چگ   ڇ   ڇچ 

 ألذ:ذ قاالهذق اال  رذ  ذ ألذتااسيذ هضاا هرذباال ذ ألذ اابلة:ذقاالهذريلاااس، چ ڇ  ڇچ قاا  ذحميمااا و:ذ
ذ  ابهذحم ا ح رذ(1)مسألةذ يذلب :ذفصلوذت سم هرذف افذحمسألذهلممصسورذتل  حذمسألةذرلب  ذآلي :ذ يرذظبية

ِس  ذهلمسحهذحممعيمة:ذ ملئشةرذ ق  ذحمض نرذ حاضة رذ ع لهذملسألذحم، يذحمهسرذ(2) ي:ذمسألذط يذرذدمسألةذلط
ا– حمهاس ذرذ(3)قلم ذحمشاعب رذ حل ذ ي ذحمم لا  فيال تذاابهذرذ(4)حمابيذعبا وذرانذ ظ الوذحىحاسحخذ-ل عض 

ذن  ذمآلعة ذاضيحرذحم  ح  ذحمشل  ذهمعن      . تذتضل ذمانذحم  ح تانرذ ا ذرعن  

12

رذراااالذم هااااَنذملياااا ذراااانذحم  اااالئس:ذقاااالهذحمم  اااا   ذ، چپ  پ  پ  ڄ  چ :ذفاااا ذقاااا ح  ذحميمااااا و
اا:ذ قااامرذ يضاا ه اا:ذلر ه  اادذح قاا  ذناال  ذرذفااإيااذلاالي حذم هَاا  ذمل،عاالألذمنااسذ بلاا ؛ذلطعلر  رذ ذه اال  ذحم اال لُرْ ه 

قله:ذر ههذهلالألذ منذ ملألمنذ لمةذرذ    وذحمنذ م ذحلتارذ 5د ا ذحىت ورذ تن  نذحمهلفرذ  س  ذاما 
  هال ذرذ حميضاسويذرذ حمضاضلهرذ ق ال  رذ ريلااسرذ حمانذمما رذ ق  ذحمنذعولمرذ 6دحمضو ذع م ي ذحىت يج

                                                            

 ذ. 9/329مل  طب ذذدرذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن ذ(1)
ذ. 2/384مل م قنسيذدرذ ذمنظ :ذهض ذحمعل أل(2
 ذ. 9/329  طب ذذدملرذحميلراذىحللألذحم  ن رذ 31/ذ1 ذمنظ :ذت  ا ذحم معلي ذد(3
ىماا ذحم ااع  ذرذإوناال ذحمع اامذحم االيارذ 9/329دمل  طباا رذحمياالراذىحلاالألذحم اا ن رذ 413/ذ2ملاربشاا يذدرذ ذمنظاا :ذحمهشاالف(4

 . 261/ذ4د
ذ.ذذ 1/118ىم ذحم ولمذحم ل  ذدرذحموض ذحممسمسرذ 33/82تمنذمل هذحمسرش  ذدرذمنظ :ذحملول ذ(5)
ذ .2311ذ/1 ذمنظ :ذت  ا ذحمنذ م ذحلتاذذد(6
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

اااذ–وحماااااذحملااا –مااانذتللااا ذ رذ لااابمكذقااا  ذحمااانذا راااارذ تنااا  نذحمهااالفرذ  ااال  ذحم ااال رذ ذهضااااذحممااايالدُر ه 
ذ. 1د   لهذحىت يجذمل ل رذت و حمم كذهلمضاذ حم  حذحىرذإتذ ياملذف ضلذحمميارذ رعل 

اا ذحىتا وذمللاةذحملاو ذ:ذ حمم اكرذ  ت وذ  لانذحل رذدف ذلمذريلهذتلألذآلي ذم م:ذقلهذحمنذتبا 
 حمُم ااُكذرذااا ذحم،عاالألذحمم َّهااهذرااث ال ذ:ذماانذرنصاا وذماانذريلاااسذقاالهذ و قذ اافيل رذدذ لاابمكذف اا هذريلاااس

ذ. 2دا ذحىت وذلرب   ذ

ْتااُ ذحراا   ذلرذ  ظااا ذرعناا ذحمم هااهذتلي ااذرفعلاا ذحم اا حئ انذم ضااحذرعناا ذحآلعااة سَّ فلمم هااهذحماابيذتااتاا ذ  طمط
ذذذ.حمعا اذ ي ذلل ذ ي حءذرنذحىطعمةذ حم  حب 

11

 چگ  گ  گ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ       چ :ذفااااا ذق مااااا ذتعااااالم 

  اسهذملا ذاابحذرذرانذحمهاالألذچ ک چ تشسمسذحماالألذحممل ا و ذرذق  ذحميما وذهضاذحم ل  [٢٨]حمنمم:
ذمنذلع  ُ اادذ ق ح  ذذعضا ذمنذ الألرذ ُتنطبِ َُاادذحممعن ذق ح  ذُ م   سِ  ذذذ 3د. املذت  ا ح ذم  ح  ذحمعلرةذ ُتضط

اا :ذ قاااامرذتهلِ مااااذهماالذع اا  اا:ذ قااامرذ 4دتهلمااااذمااو،ال ذحى عاال ذ اا قذ ماانذحا ااالأل:ذسيقاالهذحم  
:ذ  ذحمناالمذلاالي حذهنعلتناالذتذم قناا  ذ ي:ذف  اا هذهصاا تذع اامع ذراانذُقااْ  ذ راانذُهْعااسرذمل اال ذ ماامذتهلماااا
ذذذذ 5د. ت  هذ تذمعنةذحمل ذمل ذحمظلممانرذى ذ   تالذرنذحآلعلت؛ذهب  ت 

  ال  ذحمهالفذ اااذحماالألذُلُمُااا ذه ا حذحم ال ذتطهْذدذ  ما ذوتال رذ حمض انرذ حمنذعولمرذ ق  ذ م ذزومة
ْلااااال ذ حممااياذ حم  ااهممذحماانذعواالمذ:ذ قاالهذ ماا ذحمياا زح رذتطُ ااْمُاا:ذ ي:ذقاالهذمل رااةرذ 6داذ ااا ذحمياا حراانذحمهط

 تطْهُلاُاذحمهالف ذ حم الت ذرذُتهطلِ اذحممورنرذا ذوحمل ذُتهطلِ مااذ تطْهُلُمُاا:ذمنذابهذحآلعةذُتهطلِ مااذ  ذتطْهُلُمااذ؟ذف له
ذذذ 7د.تي ح :ذ ي

إ ذتضا،  ذحىو ذتضا ااذرذ رعا ذحمم الم  ذرذهلمباامذع،ا فذمانملذعي ا ذ ل ذحماربش ي:ذد
  االتاذرذ رعااالذمصالذر  اا رذف باا وذحمسحهاةذراانذحمصا لرذ  نشامذحمصاا لذرمالذملاا ذحمم اع رذتضا هذحم نااسمم

                                                            

 . 1/112ىم ذحيل ذحمل يلط ذدرذحموض ذحممضي رذ 2/391مل م قنسيذدرذمنظ :ذهض ذحمعل أل(1)
ذذ. 9/311مل  طب ذذدرذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن (2)
تمانذمال هذحمسرشا  ذرذحملوال رذ 1/92ىما ذحيال ذحمل يالط ذدرذحموض ذحممضاي رذ 1/222ملثعلب ذدرذمنظ :ذحمهشفذ حمبيل ذ(3)

 . 4/122د
 ذذ. 222/ذ1ملثعلب ذذدرذ ذمنظ :ذحمهشفذ حمبيل (4
 ذذذ. 218/ذ31مل  طب ذذدرذحميلراذىحللألذحم  ن رذ 184/ذ1ملاربش يذدرذ ذمنظ :ذحمهشلف(5

 ذ. 6/111حم ا ط ذدرذحمسوذحممنث ورذ 3/1899درذمل مانذحمضلب رذمنظ :ذحمسوذحممص  ذذ(6)
 ذذ. 31/231مل  طب ذذدرذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن ذ(7)
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

ف نهامذيه اةذميضال ذف  شا ذتلاكذرذ  ذآليملذمانذماني ذهعصلذر   رذف ض  ذحممورنذف ذر يسهرذ ليمل 
رذل ته ا ذماانذمانيا ذرورن ارذف  ا هذ تاا ذلهيا ذل لا ذ ويذ  ذرذحمنه ةذفا ذ تاا ذح ا ذعضا  ذماالذ تاا 

ذ 1ددح ته  ذمانذماني ذللف  ذرذمالذ تا  تنهمذحمهلف ذهلمبلتاذف ذ ي  ذف  ش ذحمنه ةذح  ذع   ذ

ذذذذ.حم  ح تان   ضحذت  ا الذهلالذرذتو يذإم ذرعناانذما سذرنذرعلي ذحآلعةذحم  ح تانآلوميم ءذ

ذااضيضةذف اسذلال ذماال اذذراذرلذتال تذها ذحم ا ح حتذحمشال  ذرانذ م الاذ رعال ة   وذهالوزذفا ذذ-ل عض 
فه اااضمذرذ وفاااذإنااللتتذ حو  ذملاا ذهعاا ذيصاا صذحماا ح ذفاا ذحم اا ن ذحمهاا  ارذمالراالتوفاااذهعاا ذحا

لااكذ راانذترذم ااسح ذنااو ذحمم  اا  نذملاا ذل اال ذو ذحمعاالممانذحممعاالي ذهااهم زذااا و ذ  يصااعالذحيااةذتلااك
 :ذذحانللتتذحم حو  ذرلذعهت 

21

ذردفا ذاابهذحآلعاةذحمه  ماةذ ال اةذرابحا ذرع  فاةذمناسذملمال ذحم   اا :ذ-وحم ذحمل ذ-قلهذحمشنلي، ذ
ذچ ۈئچ :ذرا ذفا ذق ما ذتعالم   ذحىرذ ملي ذتماا وذحمعلمال رذ ا ذحمص ح ذحمبيذعشاسذم ذحم  ن :ذحى ه

 ر يالذر  فااالذه،لماةذحملا ذ:ذ حممعنا رذ   ذر علمذحىر ذرضاب فذمظاا وهرذا ذحىر ذحمبيذا ذاسذحمنا 
رذ مصاا هرذ  تاا حذماانذطلمااةذو اااا:ذ يذچېئچ حتواالمااذآليماالذتاال  حذهاا رذرذ تصااسممذو اال رذ ت حاااسه

ذچۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   چ ذتعالم : تشااسذما ذنعالتذلثاا  ذل  ما ذرذ اابحذاا ذحم ا هذحمضامرذ لابم حذو ال 
  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ:ذههياا ذتذعااهر ذهلم ضشاال ذ مااامذ حاااحذملاا ذ  ذق ماا ذذذ.ذف صاا  ض [41حىماا حف:]

رذ ر ياالااذهلم  اامذف  ااا  ح:ذ ماايهذحممعنااا رذفعصاا حرذ ر ياالااذه،لمااةذحملااا ذ و اا م :ذ ي[ذ٦٩]حا اا ح :ذچی
 ر يالااذهلم  امذ:ذ يذر ذرعنا ذ ر يالذر  فااال  ابحذحم ض امذتعلاذ  ذرلذزمم ذحماربش يذف ذلشلف ذرنذ 

رذفاابحذ 2د ل ا ااذذرناماةذحىرا ذمابمكرذا اول ذحمانعاذملااااذحمم تا ذه،ا ااذ   ذابحذريلزذتنا ال ذرذف    ح
.ذذ حماا حزيذفاا ذ 3د قااسذ  اااحذإه،لماا ذ ماا ذحياال ذحمل ياالط ذفاا ذحموضاا رذبااالألذللاا ذظاالا ذحم اا   ذ حمااو،ال 

ذ.ذ 4دت  ا ه

                                                            

 ذذ. 1/191ملاربش يذدرذمنظ :ذحمهشلفذ(1)
 ذذ. 2/633ملاربش يذدرذمنظ :ذحمهشلفذ(2)
ذذ. 6/38ىم ذحيل ذحمل يلط ذدرذمنظ :ذحموض ذحممضي ذ(3)
 ذذ. 21/342مل حزيذدرذمنظ :ذر لتيحذحملا ذ(4)



 1029يونيو  – الرابعد عدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     51 

 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

قاااسويلذ:ذقاااسويذ يرذ رااا ذلااا ي ذچۈئ  ۈئ  چ :ذاااا ذ  ذحىرااا ذفااا ذق مااا :ذحآلعاااة حم ااا هذحمثااالي ذفااا ذ
ٱ  ٻ  چ :ذ حىر ذحمها ي ذحم اسويذل  ما ذتعالم رذى ذلالذري  ذمملذ لمذم ؛ذ  ب يلااذم رذملاااذ مك

ذ.ذ[55:ذ]ذحمو    چٻ      ٻ  ٻ     پ  پ  

:ذ قااالهذ مااا ذمبااااس رذااااالذف  ااا  حف ذهمعنااا ذ بث يااالذ ي:ذ بث يااالذر  ذ  ذد ر يااال:ذحم ااا هذحمثلماااأذفااا ذحآلعاااة
ذ.ذ 1ددلنر يلذهلممسذ ذهمعن ذ بث يلذملةذفصيضةد ر يل

  ما ذرذق  ذ م ذمثمال ذحمنااسيذ  ر يلدذ:ق م ذتعلم د:ذحم  طب ذف ذت  ا هذمابهذحآلعةذ قلهذ م ذمبسذحمل
 ال،نلذنا حوالذذ: يذذ ا ذقا ح  ذملا رذهلم شسمسذ  يل رَّذدذ حمض نرذ ريلاسرذ حم  يارذ  م ذحمعلميةرذوتل 

رذتعلنالااذ را ح ذر ال،ان:ذم شاسمسذحمماياذ  يال رَّذدذ: قلهذ ما ذمثمال رذفإ حذفعل حذ مكذ الهنلاارذفعص حذفاال
ااا- قااا  ذحمض ااانذرذت ااال ذملاااااا:ذ ذملاااااا تاااهرَّذرذ قلمااا ذحمااانذما اااا رذ  مااا ذحاااا  ذحمشااالر رذ ق ااال  رذ-ل عض 

هاال  الفذمناماالذرذ حماانذعواالمرذ  ملاارذماانذحماانذلثااا  حماال ذماانذ االمةذرذ  لوتااةذماانذياالفارذ  ع اا  
  ضااا ذماانذععماا ذرذ ماانذحمض اانرذقلماا ذحمه االئ رذ  ر ح ااالرذ تااال ذهلممااسذ حم بفياافذ يذ بث ياالذتولمدنر ياال

 ِراا ذرلماا ذ:ذ فاا ذحمصااضلحذقاالهذحمض اانرذ حممعناا ذ بث ياالرذ حمه اا ذملمااياذملاا ذ ز ذفِعلناالرذ ذهلم صاا  ياال رِذد
ذ.ذ 2دبث :ذهلمه  ذ ي

   ذلاال ذحم اا هذرذ وفاااذمنااالذحانااللهرذإماا ذرعناا ذاااضيحذحم اا ح    اا وذذقلاام:ذ ااابحذحم اا هذحمثلمااأ
ذ.ملاحى هذا ذحممع مسذلملذ بمذميلي ذوحمل ذ ذ

22

ذ و[رذقا  ذحميماا٦٦]حم مس: چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھ ې  چ :ذق م ذتعلم 
حممعنا ذ:ذقالهذحماتالورذ ا ذت ااذرعن ذ يااذعض ظ ي ذرنذ را ذحملا ذ  ذمنااهذها ذ عض ظ ي ذرنذ ر ذحمل د

اا طُاُاذحملاا ذتعاالم ذهاا رذتذ يااااذع ااسو  ذ  ذمااسفع حذ راا ذحملَّاا  ح ظااااذإعاالهذراانذ ْرااِ ذحملااِ رذ يذرماالذ رط
رذ قاالهذ 3د

مليا ذحم حفااذماابحذحاناللهذحم ا ح  ذحمشال  ذ حمسمامذرذ 4دعض ظ ي ذرنذ تمذ  ذحمل ذ ر ااذهض ظ :ذحماربش يذ
 قالهذرذ  مل راةذدعض ظ يا ذهاهر ذحملا رذ تع ا ذمانذرضماسرذ ز اسذمانذملا رذ حمنذعوالمرذحم حو  ذمنذمل 

                                                            

 . 1/11ملشنلي، ذدرذمنظ :ذ ا ح ذحمبيل (1) 
 ذذ. 31/214مل  طب ذذدرذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن ذ(2)
ذ 342/ذ1ملاتلوذدرذ ذرعلي ذحم  ن ذ  م حه (3
 ذ. 131/ذ2ملاربش يذدرذ ذمنظ :ذحمهشلف(4
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

 ر ااهم ااذو ااااذ  ذرذ ي م اا ذإ حذ  ياا ذمااسملئااذماا رذعض ظ ياا ذراانذهااهمذحملاا :ذ ماا ذحياال ذحمل ياالط ذ رااا ه
ذ.ذ 1د  نا رذوتل ذ  ذم   رذعمال 

 حماسمامذمليا ذرذ  ملي ا رذعض ظ يا ذهاهر ذحملا :ذ ت اسم هرذحموال :ذرعنلاالذ راندذبلماة:ذيذمانذحىيوالوذقلهذح
رانذ را ذذح تذىحاسذرانذحمبلامذملا ذ  ذعض ظا حذ حاس ذرذىيا ذتذقاسو ذملمالئهاة؛ذ ي ذتذماسذرانذحممصاا ذإميا 

 ذرماالذعضاال وهذهااهر ذعض ظ ياا:ذدذحمم عاا هذاناالذرضااب فذ ي:ذرذقاالهذ ماا ذحم اا ح 2درماالذقضاالهذحملاا ذملياا رذحملاا 
ما ذرعلوالتذ:ذمهانذحم  اسم رذحمل رذ  رلذق ح  ذحميملمةذفليهذرعنلهذ يااذعض ظ يا ذرانذ را ذحملا ذ  ذمنااهذها 

اامذمااااذراانذعض ظااااذراانذحاا ح خذحمااسا ذ- ااوضلي -  مااكذ ياا ذرذراانذ راا ذحملاا ذعض ظ ياا ذرماالذعبلفاا  رذ لَّ
ذ.ذ 3د ربل ف ذحم  ذتذعع سذملاااذم  لي،الذملااا

مم  اا   ذراانذته  امذمآلعااةذوحتاااذإماا ذرعنا ذحم اا ح  ذحمشاال  ذحم اا ذوفعامذمناالذحانااللهذماانذ رالذ لاا هذح
ذحم  ح  ذحمم  حت  ذههو ءذ  ل  .ذ

:[44]الزخرف:

دذح  لاافذفاا ذ:ذ[رذقاالهذحم  طباا ٢٦]حما اا ف: چگگ ژڑڑککککچ:ذق ماا ذتعاالم 
  ل  ذحمهاالألذرذ دإ دذهمعن ذرلرذحممعن ذإ ذلل ذمل حمنذ مس:ذ حم سيرذ حمض نرذعولمذف لهذحمنرذرعنله

 حم قافذرذملا ذ يا ذتذ ماسذما رذحمم حسمنذرنذ امذرلاة:ذفهيلذ  هذحمعلمسمن ذ يدذ اذتب س :رذلمل ذابحذتلر ذ
مهانذع ا ضامذ ذرذ:ذإ ذ بمذملا ذ ماسذفهيالذ  هذرانذععباسه-علذرضمس-قمذ:ذ قامذحممعن رذمل ذدحمعلمسمن ذتلأل
 ااابحذرولملااةذفاا ذرذعع  ااسه:ذإ ذ باامذهلمااسمامذفهياالذ  هذراانذتناالظ ه ااا ذلماالذت اا هذمماانذرذ  ذعلاا  ذماا ذ مااس

فهيالذ  هذحمعلماسمنذمابمكذ:ذ حممعنا ذملا ذاابحرذ ابحذت فامذفا ذحمهاالألرذحت  وعل ذ ي:ذتذ بامذإم ذحم  ل ه
إ ذلل ذمل حمنذ مسذفهيلذ  هذرنذمباسهذملا ذحممعن ذذ:ذ قلهذريلاسرذحم مس؛ذى ذتعظياذحم مسذتعظياذمل حمس

 ااا ذرذ ااا ذحىتاا  رذقاالهذحمماااس ي:ذفااادذإ دذملاا ذااابهذحىقاا حهذملشاا  رذ مهاانذتذمنولاا ذ مااكرذ  ذماا ذ مااس
 قاام:ذإ ذرعنا ذرذى ذل ياالذهمعنا ذدرالدذم ا ااذرعا ذ  ذحممعنا ذمااذعلانذما ذآليمالذرضا ؛ذح  يلوذحم،با يذ

ِبِسْمنطذذ: قلهذهع ذحمعلمل رذدحمعلمسمندذحآلي ان ذ. 4د .ااذدم ذلل ذلبمكذمهل ذدحمعط

                                                            

ملشا للي ذرذف حذحم اسم رذ 33/268تمنذمل هذحمسرش  ذدرذحملول رذ 1/164ىم ذحيل ذحمل يلط ذدرذمنظ :ذحموض ذحممضي (1) 
 ذ. 1/99د

 . 33/268تمنذمل هذحمسرش  ذدرذحملول رذ 4/419 ذحمنذلثا ذدت  ارذ 8/341تمنذم،يةذدرذمنظ :ذحممض وذحم تااذ(2)
  .2/28تمنذتن ذدرذمنظ :ذحممض   ذ(3)
 ذ. ذذ36/314مل  طب ذذدرذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن ذ(4)
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

بطااااس ذ:ذع ااالهرذهلااااا ذ مااافذ 1ددنطذمْذسِذِبااا  هذحمعطذذفهيااال قاااسذقااا  ذ ماااا ذمباااسذحمااا حمنذحميماااالي ذد ِبااااسذعطْعِباااسذمط –ذحمط
بطاسط ذرثامذحىي اةرذ رض رذإ حذ يفذ-هلم ض  ك  اابهذحم ا ح  ذحمشال  ذوفعامذحاناللهذحما حو ذفا ذرذ حت ااذحمعط

ِبِسْمندرذ ي:ذ  هذرنذعلضا ذرانذح مالئهاذملا ذحم ماسرذا ححم  ح  ذحمم  حت  ذم ذ  اابحذرذ 2د قام:ذدفهيلذ  هذحمعط
 .حممعن ذق   ذرنذحم لمم

: 

ابهذحم  ح حتذحمشال  ذتلاكذحمل،الئفذ حانالوحتذحم ا ذت اا نذماالذملاةذحم ا ن ذذعل نفإ ذرنذميا ذرلذ
 رنذمظياذ   حوذاابهذحمللاةذ  ذحمل اظذحم ححاسذللمهاهمذحمابيذتملاوهذههطاا ذرالذت  اسذ  ذذ-حمللةذحمع  يةذذ-

 ااابهذحم اا ح حتذحمشاال  ذااا ذحمماا ن ذحمصاال قةذمماالذللياامذذ–لماالذقااامذ–فااابهذحممواالي ذ  عيااةذحممعاالي ذرذت،عماا 
ذرماامذحم لمااس ذحم اا ذع االمذملاااالرذ ااا ذحىقاا قذفاا ذحمضيااةذراانذحمشااع رذملياا ذ م اانةذحمعاا  ذقباامذحا ااالأل

 :ذذ رنذتلكذحم  ح حترذ حمم ص  ذانلذت تي ذهع ذابهذحم  ح حتذمستم الذحملل  ة

[14: ]غافر

رذ[١٦راالف :]ذچڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     گ  گ     گ  چ فاا ذق ماا ذتعاالم :ذ
ااذ حم ال اامُذدذقاا  ذحميمااا وذم فااا ماانذق  اا ذععلماا  ذ:ذم  اا   ذ حممعناا ذلماالذقاالهذحمرذملاا ذحىرااالهذلم،  

 ُ اااضب حذفااا ذحمنااالورذ اااابحذحممعنااا ذرذ رلااامذ ماااسمااذإمااا ذ منااالقاارذإ حذ  لااا حذحمنااالورذماااو،ال ذرااالذاااااذآليااا 
ذ.ذ 3د حاح

ه اا حذذ ب  ذعط ااضطذ دذرم ال اامط ذهلمنصاا  ح مل رااةذدرذ  ماا ذحمياا زح رذر ااع   حماانذرذ قاا  ذحماانذعواالم
إ حذلااالي حذعي  ياااالذفاااا ذ ناااسذ:ذقااالهذحمااانذعوااالمذ.حم ال ااامذ   اااضب  ذ:ذاااابهذحم ااا ح  ذفااا  حم  اااسم ذرذحميااال 
 ااا ذياا ءذراانذحمعاابح رذرذرذفاالم  ح  ذحى ماا ذتااسهذملاا ذ  ذ ااامذحمناالوذت ااضبااذحممالئهااةذهلم ال اام 4دملااااا

فاابهذاا و ذرذ اااذعي  ياالذههمنالقااذفا ذحمنالورذ حم  ح  ذحمثلييةذتسهذمل ذ  ذ امذحمنلوذرلبل  ذهلم ال ام
ذذ 5د.لل   ذ مكذ تذع،ي  ي آليرذرنذحمعبح ذ نسذرنذحى م 

ف ااوضل ذراانذرذتذتناالف ذ  ذتناالق ذماناماالرذحمل االذرعناااانذرض ملااانذ  حمشاال  رذحمم اا حت  دذفلم  ح تاال 
 . حمبالرةذم لاا ذح للتذفض  رذتعمذابهذحم  مة

                                                            

ذ. 1/393ملثعلمب ذدرذحمي حا ذحمض ل رذ 8/28ىم ذحيل ذحمل يلط ذدرذمنظ :ذحموض ذحممضي ذ(1)
 . 21/311مألم   ذدرذو حذحممعلي رذ 4/269ملاربش يذدرذحمهشلفرذ 2/114ن ذدتمنذترذ ذمنظ :ذحممض   2د

 . 31/291مل  طب ذذدرذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن ذ(3)
 . 31/81تمنذمل هذحمسرش  ذدرذحملول رذ 4/381ملاربش يذدرذمنظ :ذحمهشلفذ(4)
 . 216/ذ1تمنذحمي زيذدرذمنظ :ذزح ذحمم ا ذ(5)
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

[45: ] يوسف

ذ[٠٣م  ااف:] چ خبجب حب يئىئىئ ىئیییی  جئحئ   مئ  چ ق ماا ذتعاالم :ذ
 ااا ذملاا ذرذ رعنااله:ذملااىذح اا ذااالوذراانذقلبااالذر ااااذحمشااللفرذقاا  ذحميمااا وذدناال ال ذهاالملطْانذحممعيمااة
 قااام:ذحمشااللفذ ح ذعصاامذإماا ذرذ قااام:ذحمشااللفذ اا  سح ذحم لاا رذ بثاا ذحم اا ه:ذرااالفذراانذ رشاايةذحم لاا 

 ملا ذمانذرذو حىما ذرذرذ قا  ذ ما ذوتال  1دلبحذقلهذتما وذحمم    نرذ ابهذحممعلي ذرض ملةذملمعن رذحم ل 
 راا ااذدقاسذرذ ريلااسرذ ما فرذ  لمامرذ ق ال  ذهباالفرذ  ضاا ذمانذععما رذ حمض نذهباالفرذ م ذطلم 

رذ حااسامل:ذ ياا ذمااالذمااالذلاامذر توااةذراانذحمضاا ذرقاالهذحمم  اا   ذ فاااالذت تاااال رذنااع ال ذهاالمعانذحمماملااة
عفذحميولهرذ  ا ذمالذلمذربا    ذعلا  ذ:ذتا ذحآل ا  حم ذرذ  ملمااالرذ اا ذو   االرذفا ذره  ٌ ذرنذنط

ذ:ذذ آلي ذقلهذحر  ذحمليهرذ 2د حمي  ذ يض الرذحمشعفذمب ذهض قةذم تسذرنذحمي ححلت
  (3)وقد شعفت فؤادها          كما شعف المهنوءة الرجل الطالي، أيقتلني            

يا ذ مهنذحم  ح  ذحمشال  ذ فال تذرعنا ذن ا ذملضالهذحمابيذ اامذإمرذ لمذابهذحممعلي ذعض ملالذحممعن 
ذ.ذلمظيم ذذل  ي ذملىذمالذربلل ذذقل ذحر   ذحمعا اذف ذحبالذما  فذ

ااس ذ حماابيذرذ(4)قااسذعصاامذهصاالحو ذإماا ذ وتااةذحماياالألرذقلاام:ذ فاا ذااابحذ مااامذملاا ذ  ذحمضاا ذ حمعشاام ذُععط
لالممين  ذرذمامذقاسذعصامذإما ذ وتاةذ  ذعيعامذقلا ذاالحو ذمابا ذلامذرابا رذرنذر حت ذحمض ذحمعلمية

ذ:ذذبملذقام
ّـانينّـمّمماّبالمجـــــقّأعظــــالعشقلتّلهـــمّّّّّّّّجننتّبمنّتهوىّف:ّواقالّّّّّّّّّ
ّ(5)العشـــقّلّيستفيقّالــدهــــَرّصـــاحـُبهّّّّّّّّوإنماّيصرعّالمجنونّفيّالحينّّّّّّّّّ

                                                            

 ذ. 4/234تمنذحمي زيذدرذزح ذحمم ا رذ 1/396مل،ب يذدرذمنظ :ذتلراذحمبيل ذ(1)
ىماا ذحياال ذحمل ياالط ذرذحموضاا ذحممضااي ذر 1/491تماانذم،يااةذدرذحممضاا وذحماا تاارذ 2/416ملاربشاا يذدرذمنظاا :ذحمهشاالف(2) 
 ذ. 1/113د

 . 381حمليهذدص:ذذ ذ م ح ذحر ذذ(3)
 اا ذذالعشو  اا ذناس ذحمضا رذ ااذذالكلو الزألذمل لا رذ ااذ اا ذحمضا ذحماذالعالقو رذ ااذالهوى    هذر حت ذحمضا ذ:ذ ذ ي حءذحمض (4

اللىعوو  هلمماملااةذ ااا ذحح اا حاذحم لاا ذراااذمااب ذعيااسالرذ لاابمكذذالشوو  ح اااذمماالذفضاامذماانذحمم ااسحوذحمم اام ذهلمضاا رذ اااذ
 اا ذ  ذع ا عبسهذذالتيم ا ذحما قذحمولطنرذ اذذالجى  هلممعيمةذ ا ذ  ذمبلىذحمض ذنللفذحم ل رذ اذذالشغ رذ اذوالالعج

 ا ذ  ذمبا ذحم تمذمل ذ تاا ذذالهيىم ا ذ ال ذحمع مذرنذحمض رذ اذذالتدله ا ذ  ذع  م ذحمض رذ اذذالتبلض رذ اذحم
ذذذ. 431/ذ6مألم   ذدرذمللوةذحما قذملي ذحاا.ذمنظ :ذو حذحممعلي 

 . ذ386تمنذ ياذحمي ز ةذدص:ذرذحمي ح ذحمهلف ذ(5)
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

[91]يونس:

دذڌ رذقا  ذحميماا و:ذد[٦٨]ما يه: چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ گ   چ   تعالم :ذقله
ياك ذهلمضال ذحمماملاةرذ ق  ذحماا سيرذهلميياذحممعيمة  حللاالذمل ماةذمانذحمانذر اع  ذرذ حمنذحم مي ا:ذدُينطضِ 

رذف راا ذهاا ذملاا ذ االحمذحموضاا ذح اا ذونهذمناا ذإ اا حئام:ذقاالهذحماانذتاا  جرذ ي:ذتهاا  ذملاا ذيلحيااةذراانذحموضاا 
يوعاسهذرمالذ قااذآليا ذق راكذرانذقعا ذ:ذنيال ذهمعنا  قا ح  ذدينيياك ذرانذحمرذ حم ذلهيا ذ ا ورذح لل ذقصا  ذ

ٌاذماا   ذرانذرذ  ذرنذحمنيال ذ اا ذحم ا هرذ  ذره   ذرنذ م لهذمل ذيي  ذ ي:ذو   ذر ت عةرذحموض ذ ا ذتال 
ذتئ ةذهلم صةرذحمنيل ذ ا ذحمعالرة ذ. 1د لمذابهذرعل ة

 لل ذفا ذرذ حئام ااذمن ذإ رذ يذممنذ وح هذرنذحمنلمذمالرة، چڎ   ڈ  ڈ چ:ذ ق  ذحميما و
 قااامذ  باا ااذذ.ح تذعماا تذ مااس ذرذراالذراالتذف ماا  ذ:ذراانذ  ذعلاا اذح اا ذقاالم حذل ي  ااااذ  ذف ماا  ذ مظاااذنااهي ذ
 له ذر، ح ذلل ذمل ذرما ذرانذرذفهم لهذحمل ذمل ذ لحمذحموض ذح  ذملمن هرذر   ذماالب ذفلاذعصسق ه

اكطذدذ ُقا  ذرذممانذ ل اك:ذمن ذإ  حئامذح  ذقام لط ط  رعنا ذل يا ذرذهت ذهعاسهذرانذحم ا   ذممانذعا:ذ يذ ممانذ ط
  ذم ها  ذمبا  ذتع با ذماالذحىرااذهعاسهذفاالذعي  ئا  ذملا ذيضا ذرذ رالي ا رذ  ذعظا ذملنلمذمب  م ا :ذنعة

ذملي  ذذذ 2د  ا حيكذمل ذحمل .رذإ حذ مع حذهضلمكرذرلذحت   تط

ذ. 3دي:ذم ه  ذمبلم كذنعةذل لئ ذنعلت هلم لفذ ذ ممنذ ل كدذ:  ذ قُذ

  ذم لئااس ذرذهيااالذمي اامذاماااحزههذلإماابحي ذذ-بماالذقلماا ذهعاا ذحممض  ااان- ذهماالذ لاا ذ فاا ذتعلااامذتنيا اا
 ز اال  ذت ظياااذحلماا ذلماانذرذ ذملاا ذو  مذحىنااال  فضاايض ذرذماامذمهماالهذحت اا اليةذهاا ؛ذمياا   اا قذملئااس ذإ

ذ .ذ(4) حمبلسح رذ  ذمسحوذم    ذف ذحمن حح رذ  ، حذتي ةذف ذحمماسح رذهذف ذحى  حاي ذت سُذُع  مذ اذعُذ

                                                            

ذ .ذ8/111مل  طب ذذدرذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن ذ(1)
ىماا ذحياال ذحمل ياالط ذرذحموضاا ذحممضااي رذ 321/ذ1ملبيضاال يذذدرذ ياا حوذحم نا اامرذ 169/ذ2ملاربشاا يذدرذ ذمنظاا :ذحمهشاالف(2

ذذذ. 314/ذ6د
ذ. 321/ذ1ملبيضل يذذدرذ ذمنظ :ذ ي حوذحم نا م(3

ذ. 33/384مألم   ذدرذو حذحممعلي رذ 1/389ىم ذحيل ذحمل يلط ذدرذمنظ :ذحموض ذحممضي ذ(4)
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

ّ

ذ:ذذ  ض  يذمل ذ ال ةذر،لم ّ
-

 ااالذااا ذحآل ذُتظااا ذمناالذرذ  اا ذحم اا ح حتذحمشاال  ذفاا ذ ااا هذحمااسمنذرماالذ اابمذميلياا ذلظااا ذمناالذتلي اا
 حم  ذتعلامذرذ  ذت ااسالذمم،لمرذت يملذف ذتبصيصالذمعلألرذ   ا حذ   الذحمهبا ذف ذحىحللألذحم  اية

 لملذ حس مذ مكذحمبالفذفإيالذف ذهع ذحىحللألذقسذفصلمذحمب،ل ذرذمنسذحم  ال ذلتلي ذذلرنذ مكذ الف ذ
رذ ف ذابحذحمموضاأذيباانذ   االذملا ذحىحلالألرذم ه  ذا ذحمفيصمذف ذ مكذحمضلاذحم  ذم تاذإماالذحم  ال 

  مياكذ ماالذرذحىحلالألذفا فليهذر انلذت ص ذلمذحم  ح حتذحم ا ذماالذ  ا ذذر ايضية يب لوذرنالذيمل وذت
 رنذتلكذحم  ح حت.ذلحم لو ذحمه  اذهعض ذ

 

ڳ    ڳڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ:ذقاااالهذتعاااالم 

 قااسذ طل اامذرذ[ذااابهذحم اا ح  ذحمم اا حت  41]ذحمن اال :ذ چڭ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ
 تمااا وذ ااامذرذ ملاا رذ مماا رذ ااابحذقاا هذ ماا ذهلاا رذ حم مااسرذ:ذمااسألذحم حمااسرعنلااال حمهالمااةذرذح اااذحمهالمااة

ذ.ذذ 2د    قذمنذحماا يذ ي ذقله:دذحممامذحمبيذتذ مسذم ذ تذ حمسذلالمةرذرذ قام:ذحمهالمةذق حهةذحىأل 1دحمعلا

رذعااةذااااذحا اا  ذىألةذر اا سمانذمااابهذحآلعااة قااسذ تماااذحمعلماال ذملاا ذ  ذحا اا  ذحمماابل و نذفاا ذااابهذحآل
رذفلم  ح  ذفاالذز ل  ذم ظذدرنذ 3د م ذ خذ  ذ  مذرنذ أل  قلصذدذ  ح  ذ عسذمنذ م   ضحذابحذحممعن ذه ذ
هاه ذحمما ح ذماااذانالذرذفابهذحم  ح  ذ صصمذمم ألذم ظذحمهالمةذف ذحم  ح  ذحمم ا حت  رذ ا ذق ح  ذنل  رذ أل 

  ذى ذرذ قاسذ تمااذحمعلمال ذملا ذ  ذحا ا  ذحىنا ل رذ  ذحمثلاأرذا ذحم سمذ   ذرا ح اارذااذحا   ذىأل
فااسهذملاا ذ  ذحا اا  ذحماابمنذ لاا  حذفاا ذن اا ذحم اا و ذااااذحا اا  ذرذف اا ذماايهذرااا ح ااذلمااا حخذحا اا  ذىأل

ااذإ :ذ  ااابحذي اا ،ياذ  ذي اا هرذحىناا ل ذ  ذى  ى ذحآلعااةذحى ماا ذ؛ذمااانذحآلم ااانذلحا اا  ذللااااذلالمااةذتمع 
آلييمااذرذ حمثلييةذحم  ذف ذن  ذحم  و ذف  تذحمهالمةذهالا   ذحىنا ل ذ  ذى رذحمهالمةذهلا   ذىألذف  ت

                                                            

ذ .1/14مل  طب ذذدرذظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن منذ(1)
ذ. 6/368تمنذقسحرةذذدرذمنظ :ذحمملن ذ(2)
ىما ذحيال ذحمل يالط ذرذحموضا ذحممضاي رذ 1/18دذمل  طبا رذحميالراذىحلالألذحم ا ن رذ 3/131ملاربشا يذدرذمنظ :ذحمهشلف(3) 
ذ. 1/461مألم   ذدرذو حذحممعلي رذ 2/448حمسوذحممنث ورذمل ا ط ذدرذ 1/398د
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

اا–   بااانذرذلاالي حذ  ذإيل االذححمهالمااةذااااذحا اا  ذملمااامذ لاا و ذ:ذماناماالذ   االه   ذحمماا ح ذهلمهالمااةذااا ذذ-ل عض 
ذ.ذذ 1د-ل عض ذ-لتذللال تذ الفذمانذحمعلمل ذ  ذح اذحمهالمةذع اذمل ذحا   ذرنذحميارذحممام

  لمنظ ذف ذ يلاذحآلعةذم بانذ يالذ طل مذح اذحمهالمةذميعاذحمضلاذحا   ذرانذلامذحمياالتذفيال تذ
 رعلااا ألذمناااسذرذلااا  ذناااو ذحميملاااةذفااا ذرضااامذوفااااذاااا ةميرذحم ااا ح  ذحمشااال  ذذهلميااالوذ حمميااا  وذهعاااسذحمنهااا  

 مااابحذ تماااذ؛ذهاالا   ذىألذفبصصاامذحمهالمااةذر 2دحىااا ماانذ  ذراانذربصصاالتذحمعماا ألذحم ااافذملنهاا  
 .وحمل ذ ملارذ امذحمعلاذمل ذ  ذحمم ح ذهلا   ذف ذابهذحآلعةذااذحا   ذىألذف  

:ذحميماا وقا  ذذر[٦حم،االا:]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڇ  چ قلهذتعالم :ذ 
انةذ مهانذطاالرذ ا ذت ح ذهه ذحم،االاذعلا  ذقبامذحمعاس ذ حالهذحمعاس ، چپ  پ  ڇ  چ  اذحم  

تالرذاا ذقبامذحمعاس رذحم  ذُت،لَّمذآليا ذحمن ال  ذمااذرذح ا ذم باانذطا االذ تض ا ذماسَّ  يذ  ذع،ل االذفا ذطاا ة
ُتالذ ااالخذِحاايط رذعم ااالذآلياا     ذللياامذحلراامذرذ   ذماااذتضاا ذفبثال ااةذ نااا رذفااإ ذحلااامذُحِ اابمذمااسَّ

 يا ذطلامذحر  تا ذفا ذذ-ناملوا ذحملَّ ذمذ-و قذرلمكذمنذيلفارذمنذحمنذمم رذفعستالذح  ذتضاذحملال
مانذ ماكذف اله:ذرا هذفلا حتعاالذ ااذميم الالذذ:ذف اهممذحمنبا  اا ذحالئ رذقالهذمما ذذزرل ذحمنب ذ

رذف لاكذحمعاس ذحم ا ذ ح  ذت،اا رذ ااذتضاي رذ ااذت،اا رذفاإ ذنال ذ ر الالرذ   ذنال ذطل االذقبامذ  ذعماهَّ
م،االاذتال تذقا ح  ذنال  ذمانذحمانذ تبصاي ذحرذ م همااسذاابحذحمضلاارذ  ذت،لمذماالذحمن ال دذ ر ذحمل ذ

د ِتِانَّ ذِرْنذقطْبِمذِمسَّ ذ 3د.عولمذدذفط،طلِ ُ  ُانَّ

االِفِع ذقااله  ق ئاام:ذدمُ ُبااِمذ، چٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :تعاالم ذحملَّاا ذقااله:ذحملاا ذوحماا ذحمشَّ
ِتِانَّ ذ املذتذ ا َا)يَاأَي ُّهَااالن  َريلاسذمنذحمنذعولمذف ذاابهذحآلعاة:ذذ منرذ 4دف ذرعن ذعب ل ل ِمسَّ بِا  ُّاََِِلاََ ََّْتامُّ االن  ِااَ

ِتِانَّذذفَطَ َُِّّْااُناَّ َانِدِااِ َنِهَِّ َ  ذ 5دقاالهذحماانذعواالم:ذفاا ذقباامذِمااسَّ لِ ُ اا ُانَّ ذفط،ط اال ط رذفاا ذق ماا :ذدِإ طحذططلَّْ ااُ ُاذحمنِ  ط رذ ماانذحم ااسي 
ِتِانَّ ذقله:ذطلا  حذف ذرا ذتملءرذفإ ذلليمذتذتضي رذفعنسذر َّ ذلمذااله. ذ 6دِمِعسَّ

                                                            

تمانذرذ رذحمملنا 2/143مسحعاةذحممي ااسرذتمانذوناسذدذر 2/21حممااب رذملشاا حزيذدذر 2/111 ذمنظ :ذحمم طهذمإلرلألذرلمكذد(1
  .6/361قسحرةذد

ذ. 289ىم ذحممنبوذحممنيل يذدص:ذرذحمش حذحمهبا ذممب ص ذحىا هرذ 943/ذ1تمنذر لحذدرذ ذمنظ :ذ ا هذحم   (2
ذ. 461/ذ1نسيذدمل م قرذ ذمنظ :ذهض ذحمعل أل(3
 ذذ. 3169/ذ1 ذمنظ :ذت  ا ذحارلألذحمشلفع ذد(4
 ذذ. 411/ذ21مل،ب يذدرذ ذمنظ :ذتلراذحمبيل (5
 . 411/ذ21 ذحممصسوذي   ذد(6
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

ذفهرالذرحا حألذ  تاال ذحاالهرذ تاال :ذ  تا ذ و عاةذملا ذحم،االا:ذقلهذعولمذحمنذمنذمل رةذو قذ ذ
ذحاانذع،ل الذ  ذرلحلئض ذذع،ل الذهه ذحمض حأل:ذ  رلذرحلرال ذذع،ل الذ  ذتملءرذرا ذرنذع،ل الذهه ذحمضالهر
لِ ُ اا ُانَّذ:ذحمض اانذ قاالهذرتلرعااال ِتِانَّذذفط،ط ذحماااا يرذ قاالهذرتماالءذرااا ذراانذحمضااي ذراانذطااا  ذذإ ح:ذقاالهذِمِعااسَّ
:ذقلام.ذمستالذقبمذع،ل الذ  ذحم،الاذحس:ذقلهذ مي ذمنذ مر ذطلذحمنذ و قذذرمستالذم بامذع،ل ال:ذ ق ل  
ذ 1د.تملءذرا ذرنذطلا  :ذقلهذمستال؟ذقبمذ رل

ذمليا ذ ه ذذهمضاب فذععل االذمامرذمنا ذرناا ذحمضاي ذحالهذفا ذ،االاحمذ  :ذقلهذرض ذحمسمنذ و   
ذحمم  ااسألذحم،ااا ذفاا ذحمماا   ذذطل اامذ   حذإماااالذر  تااالتذ يذمعااستان ذذر اا  بالتذن ذف،ل اا اذ يذحمهااالألذرعناا 
تالذر اا  بلةذطل اامذف ااسذ ق حئااالذراانذحى هذحم اا  ذملاا  ذ اااذآلياا ذعياالرعنذماااذطااا ذفاا ذع،ل اانذ  ذ حمماا ح ذمعااس 
تان ذذتن ض ذح  ذم  لن تان ذذقبمذرنذف،ل  ان ذذه  ح  ذابحذ  مسذمس  ذ)2دذ«مس 

قاااا  ذحميمااااا وذهاااالم فاذد  ذ[ذ445:ذ]ذحمو اااا  ذ چې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ     ەئ ېئ  چ :ذقاااالهذتعاااالم 
 تملمةذرانذحمم  ا  ن:ذإياالذرذ مل ذابهذحم  ح  ذقلهذريلاسرذم   ذدذر ف ءذهلل ذحم لرةذحم  ذهمعن ذ تس

من ذذ 3دملمع  ذحمبيذملي ذ يذ من.ذحايظلوف شممذ ت  ذرذملرةذف ذلمذ ط

   ذلال ذدذ حمانذعوالمذ راا اارذ مثمال  حمانذر اع  رذرذمنذلع ذم  ذ مهنذ و تذق ح  ذنل  ذمنذ ُذ
 ملا ذرانذقا  ذرذ ملا ذاابحذعبا  ذم اظذحآلعاةذههاامذحم  ال:ذ رلا رذقالهذحمنضالمرذمنصا ذد حد  4د  حذم ا  
ذذ 5د.فا ذملرةذمل ذتمياذرنذملي ذ منرذماد  د

 ألذمالألذرذ اا ذحلااذحايظالوذاامذاا ذربا  ذهلم  الرذحمعالألذحآلعاة ذحمشل  ذ   تذفا ذحلااذفابهذحم  ح 
  لا  حذ اب ذحمناا هذ  ذرذ  ذحآلعاةذفا ذحم  ال:ذ حم اسيرذ نا  حرذ؟ذفالم  هذحى هذتمانذعوالمف ذلمذ مان

ا تاامذإماا ذ طلبا حذحىرذماايهذمنالذناا  :ذ قاالم حرذمماالذطلبا حذ راا حمااذحم ا ذملاا ذمناا ذحمملاا  ذناال حذحمع ا  ذل لي  
ذ 6د. قمذ ملوااذفناممذحآلعة

                                                            

ذذذ. 461/ذ1مل م قنسيذدرذ ذمنظ :ذهض ذحمعل أل(1
 ذذ. 338/ذ31 ذإم ح ذحم  ن ذ  يلي ذد(2
 ذ. 1/114مل  طب ذذدرذ ذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن (3
مل ااااا ط ذرذحمااااسوذحممنثاااا ورذ 2/114ىماااا ذحياااال ذحمل ياااالط ذدرذحموضاااا ذحممضااااي ذر 3/111ملاربشاااا يذدرذ ذمنظاااا :ذحمهشاااالف(4

ذ. 2/182مألم   ذدرذو حذحممعلي ذرذ 2/331د
 . 1/111مل  طب ذدرذ ذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن (5
ذ. 1/113مل  طب ذدرذ ذمنظ :ذحميلراذىحللألذحم  ن (6
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

 حح ياا حذهاالم  ح  ذرذ يااالذملرااةذفاا ذلاامذ ماان:ذ تملمااةذراانذحمم  اا  نرذ:ذقاا هذريلاااس حم اا هذحمثاالي 
ععنا ذ يا ذربا  ذذ–دذ حى هذ وتاحذ:ذقالهذحم لاا ذعيال رذ مااذع امذد حدرذ    ذلل ذ  ذم   دذحمم  حت  
رانذ[رذ٨١٦حمو ا  :] چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ چ ذراةى ذحمل ذتعلم ذ ل ذف ذحآلعةذحمم  س؛ذ-هلم  ل

 تا ذإيظالوهذإما ذ قامذرذح   ذلال ذرانذمليا ذحممالهذرع ا  ذ:ذ ااذقالهذفا ذاابهذحآلعاةرذ تذي ا رذرا ذهبه
 اا ذحمعالتاذمانذ  ح ذرذفالذمسذرنذحمذت سألذ لا هذح ا ذملااألذحم اه ا رذى ذحمنظ  ذم ح ذمالذحم ه ا ؛ذحم سو 
رذ 1دذ–وحماااذحملا ذ-ذ حمشالفع رذ رلماكرذبثا ذحم  اال ذلاهم ذحني اة ابحذقا هذ رذ تذعي زذتهلي  ذه رذحممله

رذ رنذانلذيع فذ   ذحم  ح  ذحمشل  ذحم حو  ذف ذابحذحمضلاذف ذتبصي ذحمعم ألذحم حو ذف ذحم  ح  ذحمم  حت  
 وحمل ذ ملا.رذ قسذمممذمابحذحم بصي ذهع ذحم  ال ذلملذر َّذ

 چڤ  ڤ    ڤ   ڤ    ٹٹ  ٹ   ٹ ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ:ذقلهذتعالم 

رذتباانذ  ذحملا ذ اوضلي ذ تعالم ذ را ذه ،ااذماسذحم الواذحمابيذ ا اذذ اا رذحميما وذق ح  ابهذ[ذ44حمملئس :]
 ااذرالذحمابيذع ،ااذرانذ ماسيذذر حاتمالءرذ حم انةرذ ماكذهلمه ال ذمثبا ت حت مذحمعلمال ذملا ذتضا  اذحم ا قةذ

ذحم لواذحميمن ذ ألذحمي  قذ؟ذ

ممذ  ذت ،ااذحمااسذرانذ  ض رذ  ض ممذحمي  قذرذآليض ممذحميمن رذظلا ذحىر ذف ذحآلعةذع اسذحاطالا
 ح اااذحماااسذم ناال هذحمي اا قذلماالذم ناال هذرذ  مااكذى ذحآلعااةذ طل اامذ مااك؛ذ  ذراانذحمهاافرذحمم فاامذ  رذحم  ااى

ذذذ.[4]حمملئس :چ ڀڀک ڀ پ پ چحم،الو ذحميمن ذمسمامذنعةذ

رنما ذإما ذ ال اةذ قا حهذحى ه:ذ ذذحدذح  ل ا حذفا ذ ماكذلثاا  ذ:ذقلهذحمنذحمع   ذف ذتضسمسذق،اذمسذحم الواذ
 تذععا  ذرذت ،ااذحمي ا قذذل ياا:ذ حمثالي رذ تذعع  ذملي ذحم ،اذقلم ذم،ال رذت ،اذعمانذحم لواذ لاةذل يا

فاإ ذمال ذرذت ،اذمسهذحميمن ذفإ ذمل ذق،عامذوتلا ذحمي ا قذ:ذ حمثلمأرذملي ذحم ،اذف ذوتمذقلم ذ م ذحني ة
  راالذقاا هذم،اال ذفلاايهذملاا ذرذ حمشاالفع رذفااإ ذماال ذق،عاامذوتلاا ذحميمناا ذقلماا ذرلمااكرذق،عاامذمااسهذحمي اا قذ

  ذملياالذ تاا ذه االواذ  راالذقاا هذ ماا ذحني ااةذفااا  هذحااسمأذرذفااإ ذحمصااضلهةذقبلاا ذقاالم حذهبالفاا ؛ذرل،اا ذر،اال 
إيا ذ  ا ضا ذ  ذ ق،ااذماسهذ»وتلا ذحمي ا قرذ ااذ تا ذها ذحمثلمثاةرذقاله:ذذاف ،اف ،اذمسهذحميمن رذ ااذ تا ذها ذ

ذ ذ3د.ذ .اا 2دذ«عهبمذمالذ    ني ذمال

                                                            

ذ. 4/91مل حزيذدرذحملا  ذمنظ :ذر لتيحذ(1
 .28211 ذوقاذ491/ذ1 ذرصنفذحمنذ م ذناوةذد(2
 ذذ. 2/311تمنذحمع   ذدرذ ذمنظ :ذ حللألذحم  ن (3
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

فااالق،ع حذدذ:حآلعاااةرذ و تذقااا ح  ذنااال  ذمااانذحمااانذر اااع  ذفااا  مضااامذاااابحذحمباااالفذ ت اااااسذحاطاااالاذ
ذذذ 1د  عمليطامل

اذ  هذراالذع ،اااذرناا ذمااسهذمااانذ ااامذحمعلاااذفاا ذ  ذحم االوذذ ااالفدذتذ:ذ-وحماا ذحملاا –قاالهذحماانذقسحرااةذ
إ حذ اا اذحم االواذ:ذ ياماالذقاالتذ مماا ذرذ قااسذو يذماانذ ماا ذهلاا رذحميمناا ذراانذر صاامذحمهاافذ ااا ذحمهاا ء

ذ 2د تذربلمفذماملذرنذحمصضلهةذد .اارذفلق،ع حذعمان ذرنذحمه ء

ذذرذ فا ذحاسمأذمباسذحما حمنذمانذما ف 3د و يذمنذمل ذ ي ذقلهذف ذحم لوا:ذت ،اذماسهذحميمنا 
رذ قاسذح ا سهذحم  اال ذملا ذ ماكذه ا ح  ذ 4ددتذر ألذملا ذحم الواذهعاسذق،ااذعمانا د:ذ  هذحمل ذقلهذوذ:ذقله

  ابحذتها  ذحم ا ح  ذحمشال  ذقاسذقااستذر،لامذرذرذ ا ذحيةذف ذابحذحمول  5د فلق،ع حذ عملياملدذحمنذر ع  
 ذذ ا ذحماسذحميمن .رذحمضلاذحم حو ذف ذحم  ح  ذحمم  حت  ذف ذحماسذحم  ذت ،اذرنذحم لواذ

 ۅ ۋ  ۅ   ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ :ذقاالهذتعاالم 

ۈئ  ېئ   ېئ    ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ەئەئ ائ ائ ى  ى ې  ې ې ې ۉ ۉ

عاالم ذقااسذااابهذحآلعااةذت اااسذ  ذحملاا ذت:ذحم   ااا ذقاالهذ ااامرذااابهذحم اا ح  ذحمم اا حت  [ذ89:ذ]ذحمملئااس ذچجب    ېئ  ىئ
  بانذ  ذل لو ذحميمانذحممنع اس ذرذ  يملذموح بيلذهملذم سيلذملي ذقل  نلرذماَّنذمسألذروح بتنلذهلملل ذف ذ عملينل

فمانذمااذعياسذ ححاس ذرانذرذ  ذتض  ا ذو واةرذ  ذل ا تاارذإطعلألذمش  ذر لبان:ذإ حذحنأذفاالذحاي ل ذا 
  ذاااابهذحىرااا وذحىو عاااةذذ  ااااَّنذحملااا ذرذمليااا ذاااايلألذ ال اااةذ عااالألذحماااثالخذحممااابل و ذف اااسذ  تااا ذحملااا ذ

ُتُااْذدذ قااسذتاال تذقاا ح  ذناال  ذفاا ذااابهذحآلعااةذف  ئاامرذحمماابل و ذااا ذل االو ذحميمااان ِتِااْذدذ   ذِلْ اا ط ِإْ اا ط رذ   ذلط
إما ذاابهذذح ابحذع اسذ  ذحم تامذعبا وذحمه ا  ذرانذحااأذرالذملاوهذاا ذ  الا ذح ا نل  ذرذبإ   ذ الك:ذ حممعن 
ذذذ. 6د حمنذحم مي ارذاسذمنذتبا  ا ذق ح  ذ عرذحم  ح  

                                                            

 ذذ. 294/ذ31مل،ب يذدرذ ذمنظ :ذتلراذحمبيل (1
 . ذم ص ف31/263تمنذقسحرةذدرذ ذمنظ :ذحمملن (2
 . 9/241مل     ذدرذ ذمنظ :ذحممو   (3
 .1196 ذوقاذ243/ذ4 را الذدرذ حمسعلترذضس  حم:ذل ل ذر ذحمسحوق،ن (4
 . 6/392تمنذملن وذدرذ ذمنظ :ذحم ض   ذ حم ن   (5

مل  طبااااا ذذرذحمياااالراذىحلااااالألذحم اااا ن رذ 2/269تماااانذم،ياااااةذدرذحممضاااا وذحمااااا تاارذ 3/116ملاربشااااا يذدرذمنظاااا :ذحمهشاااالف(6)
 . 1/314مل ا ط ذدرذحمسوذحممنث ورذ 6/263د
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

 ذب اا تااذ  دذتعاالم ذق ماا ذفاا د:ذ-وحماا ذحملاا ذذ– قاسذح  لاافذحم  ااال ذفاا ذتعاااانذحمه اا  ذقاالهذحمنا  يذ
ذحميمالي ذحم امي اذمانذورضماسذتباا ذمانذ عاسذ ق  ذ     رذإ   ذرثمذمل ل ذاملذ امالذحمهلفذهل  ذق  ذ
ذ 1دد. الكذبإ   ذععن  ذبإ  تااذ  د

حاأذإ ذحم  ح  ذحمم  حت  ذرذف ذل   ذحمم لبانذمنسذحمضنأذهلميمانذلستذرلذلل ذر،ل  ذفابهذحم  ح  ذقا
ذ.فيل تذابهذحم  ح  ذ قاستذر،لمذحمه   رذ طل مذحمه   ذ ماذت اسال

ذ.ذذ 2دد ال ةذ علألذر  لهعلت ذ-ذل عض ذذ- ق  ذ

هاانااذ مرذ حت اامذحم  ااال ذملاا ذ  ذحمصاا ألذريااا ذرذفاا ذحآلعااةذياا ذملاا ذتاا حزذحمصاايلألذمنااسذحمعيااا
 حمشالفع ذماسألذ تا  ذحنا  ح ذحم  الهاذرذح  ل  حذف ذحلاذحم  لهاذف ذحمص ألذامذعش   ذ ألذتذ؟ذفا قذرلمك

 ماكذه ا ح  ذحمانذذ ح ا سم حذملا رذإما ذ تا  ذحم  الها  ااضله ذ  اا ذحمضنفياةذرذ  يملذح ا ضولهرذف ذحمص أل
ذ. 3د ت  ملضنلملةذف ذ مكذقرذ ريلاسرذمنذحمنذعولمذر  يذ ا ذرذر ع  ذدر  لهعلت 

اامذعيا زذحمعمامذهالم  ح  ذحمشال  ذحم ا ذمي امذ:ذدذ  اب ذحت ا الفذ را ح ذامالذحى ه:ذقلهذحمنذوناس
اااامذعضمااامذحىرااا ذهم،لااامذحمصااا ألذملااا ذحم  ااالهاذ ألذتذعضمااامذمليااا ذ؟ذإ ذلااال ذ:ذفااا ذحممصاااضفذ؟ذ حمثااالي 

هعاالت ذ حم اا ح  ذر  لقاا  ذحماانذر ااع  ذدذفااإ ذقااام:رذحىااامذفاا ذحمصاايلألذحم حتاا ذفاا ذحمشاا ءذإيماالذااا ذحم  االها
ذذ. 4دحمشل  ذلبب ذحم ححسذف ذ ت  ذحمعممذلملذ ت ذق،اذمسذحم لواذحميمن ذهلم  ح  ذحمشل  ذ

 اابحذحم  الهاذاا ذرذفابهذحم  ح  ذتعلمذهع ذحم  ال ذع اس  ذر،لمذحىر ذحم حو ذفا ذحم ا ح  ذحمم ا حت  
  يمالذح ا ضب حذحم  الهاذفا ذرذ ذ ماك   ذلال ذتماا وذحمعلمال ذتذما  ذرذ حىح  ذف ذحاتيال ذهلم حتا رذحىم  

ف ا ذاابهذرذ  ذيباانذت اااسالذمم،لامذحىرا ذحما حو ذفا ذحم ا ن ذ ابحذرلذمامنلذف ذاابهذحم ا ح  رذ مكذمملذ بم
اارذحآلعااةذق ح تاال ذناال   ااذللاامذ ححااس ذرناماالذقاااستذحلم   ااا ذراالذ ماامذملياا ذااابهذرذفاا ذحم اا ح  ذحمم اا حت  ذلملر 

   حمل ذ ملا.ورذ م فنلذت ااسالذملم،لمرذحم  ح حت

قاااا  ذحميمااااا وذمنصاااا ذحم اااال ذفاااا ذق ماااا ذ[ذ444]حمو اااا  :ذچحض    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ :ذفاااا ذق ماااا ذتعاااالم 
 حمضنلملاةذرذيةفابا ذحمشالف رذرذ قسذح  لفذ امذحمعلااذفا ذرعنا ذإتمالألذحمعما   5دمل ذحمضجذلم،  ذذ د حمعم  طذ

                                                            

 . 38/323ملن  يذدرذمنظ :ذحمميم ء(1)
 . 2/389تمنذ م ذ ح  ذدرذحممصلحفرذ 1/21مل،ب يذدرذتلراذحمبيل منظ :ذ ذ(2
 . 3/413تمنذونسذدرذمسحعةذحممي اسمنظ :ذ ذ(3
 . ذحممصسوذي   (4
ذ. 3/141مل  طب ذذدرذحميلراذىحللألذحم  ن رذ 3/142تمنذم،يةذدرذحممض وذحم تاامنظ :ذ ذ(5
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

رذ حمع،فذع  ض ذحم  ل يذرذ حمضجذ حت رذىيالذرع، فةذمل ذحمضج؛ذع اسذ ت  ذحمعم  :ذإم ذ  ذحممعن 
 حمضنفياةذ  ذحممعنا ذتذع ااسذرذرذ  اا ذحمملمهياة 1د حمانذمما رذ حمنذعولمرذ حى زحم رذ  و ا ذق هذ م ذ

ذذذ 2دحم سح ذفالذت اسذ مك.  رلذ ت  الذرذ   ذحمم ص  ذمالذإتملرالذممنذن ءذفاالرذحم ت  

حئ اا حذماماالذ:ذ قاالم حذحممعناا ذچ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ :ذق ماا ذتعاالم :ذ ح اا سهذحم   اامذحى هذهه مااةذرنااال
 يالذقلمم:ذعالذو ا هذحملا ذذ-وا ذحمل ذمنال-ح  سم حذهضسمأذملئشةذذل  عض ذرذ حىر ذع اسذحم ت  رذتلرَّان

ذ را الذرنذحى مة.رذ 3د«ضجذ حمعم  حمرذآلي ذق لهيعاذتال ذتذ»امذمل ذحمن ل ذتال ؟ذقله:ذ

حممضاا ذفاا ذ  ح ذ مماالهذحمعماا  ذهعااسذ:ذهلآلعااةذحم االه ةذ قاالم حذرعناا ذحاتماالأل:ذ ح اا سهذحم   اامذحمثاالي 
إتملرامالذ:ذ قالهذ افيل ذحمثا ويذرذ حم س ذف ذ مملماالذ  ذم  لا رذ تذعي زذممنذن ءذف ذ  حئالرذحمش  ءذفاال

رذ(4)إتملرامالذ  ذعضا ألذهالمعم  ذفا ذراا ذ ناا ذحمضاج:ذهذق ال   قالرذمامالذتذملا  ذن ا ذح  ذتب وذقلااس ذ
 و  حذذ(5)« حمضجذحممب  وذميهذم ذتاح ذإتذحمينةرذحمعم  ذإم ذحمعم  ذل لو ذمملذمانامل» رنذحم نةذهضسمأذ

 مهاانذقااسذرذملاا ذحم   اامذحى هذهااه ذحمماا ح ذراانذحآلعااةذ تاا  ذحاتماالألذمماانذناا ءذفاااالذ ماايهذفاا ذااابحذ ااالف
  تما حذدذ حمض انرذ حمانذر اع  رذ  ما ذحاا  رذ  ذ  ااضمذرعنا ذحآلعاةذ اا ذقا ح  ذحمشاعب  و تذق ح  ذنال
 رمالذ ابمذعملانذرذف فعمذحانللهذحم حو ذف ذحم ا ح  ذحمم ا حت  رذ(6)م فاذحم ل ذرنذحمعم  ذ حمضجذ حمعم ُ ذمل 

 تذت ااسذرذشا  ءذآليا حميماذمانذحم  ح تانذم فاذحانللهذ ا ذ  ذق ح  ذحمنص ذت ااسذتمالألذ  ح ذحم عامذهعاسذحم
  يماالذ  ح ااالذملاا ذ اابامذرذل قاا ح  ذحم فاااذت اااسذ  ذ  ح ذحمعماا  ذماايهذ حتو اارذرعناا ذحم تاا  ذقباامذحمشاا  ءذآلياا 

ذ.  حمعم ُ ذمل دذحم ، ءذم  ح  ذرنذق  

لملذ  ذحمنص صذحم  نييةذتسهذا ححةذمل ذ تا  ذ  ح ذرذ مي مذملع،فرذف ه  ذحم ح ذمال  َنلف
 حم ااا ذع ااااسذظلا اااالذحم تااا  ذفاااا ذرذ رااالذ و ذرااانذحآل ااالوذفااا ذ ماااكرذحمعمااا  ذ تذتاااسهذملااا ذ تااا  رذحمضاااج

ذ. ميهذحم ت  رذرضم مةذمل ذحم هباس

فاسهذلامذاابحذ  ذحمعما  ذرذبملذ  ذحىحل مأذحم  ذ ل تذ ولل ذحا الألذمااذمابل ذفااالذ تا  ذحمعما  
 ياا ذ ااَمذماانذ ذمولااسذ مااكذراالذو حهذتاالم ذماانذو اا هذحملاا رذتهباااسال فعاامذحم  اا هذمااالذمااسهذملاا ذرذ اانة

 اا ذرذابحذحسمأذح نذااضيحد:ذقلهذحم  ربيذ 7د«تذ   ذتع م  حذا ذ فضمذ»:ذحمعم  ذ  حتوةذا ؟ذقله
                                                            

 . 1/221تمنذقسحرةذدرذحمملن رذ 3/113دمسحعةذحممي اسرذتمنذونسذمنظ :ذ ذ(1
  .2/2حلنيةذحمس  ق ذمل ذحمش حذحمهبا ذد:ذمنظ  ذ(2
 32611وقاذرذ 322/ذ1هل ذرلذقلم حذف ذ  ح ذحمضجذدرذ ذرصنفذحمنذ م ذناوة(3
 . 3/141تمنذم،يةذدرذحممض وذحم تاامنظ :ذ ذ(4
ذ.3111قاذ ذوذ2/ذ1دذرهل :ذ ت  ذحمعم  ذ فضلالذرل ل :ذحمضجرذ ذحموبلويذ(5
ذ. 3/311تمنذحمي زيذدرذزح ذحمم ا ذر 3/142تمنذم،يةذدرذحممض وذحم تاامنظ :ذ ذ(6
ذ.913 ذوقاذ2/262هل :ذرلذتل ذف ذحمعم  ذدرذحمضجذ ذحم  ربيذل ل :(7
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

و اا ذفاا ذذح قاالهذحمشاالفع ذحمعماا  ذ اانةذتذيعلاااذ حااس ذرذقاا هذهعاا ذ ااامذحمعلاااذقاالم ح:ذحمعماا  ذمي اامذم حتوااة
قلهذ م ذعي ا ذللا ذرذلل ذم تبال قسذمللنلذمنذحمنذعولمذ ي ذرذت لالذ ميهذفاالذن  ذ لممذههيالذت، ء

ذ 1دبالألذحمشلفع .

لاا ذحم  فااامذ  ذ   ااههذحمرذ   ماا ذههااامذحمعلاااذمنااسيرذد حماابيذااا ذ نااو ذهظاالا ذحم اا ن :ذقاالهذحمشاالفع 
رذ  ملاانذحميماااذمااانذراالذي لاا ذحم  راابيذ  ااانذراالذ لاا هذحمشاالفع ذفاا ذحىألذ  ذحمعماا  ذ 2ددتهاا  ذحمعماا  ذ حتوااة

 اابحذرالذمان ا ذحم ا ح  ذحمشال  ذرذ  يملذعضممذ ت  الذمل ذتهبااسذ  حئاالرذ مي مذ حتوةذ ت  ذحمصال ذ حمالل
 . ملاآليملذ نلمذملانلذف ذحم  ح  ذحمم  حت  ذوحمل ذ

بحذحموضاأذت ااامذحمولحااأذإما ذي االئجذر عااس  ذ فا ذيالعااةذااارذحمضماسذملاا ذحماابيذمنعم ا ذتاا اذحمصاالمضلت
ذ:ذذرنذ امال

رذر حف اةذحمللاةذحمع  ياةدذ اا رذرانذ ولال ذحم ا ح  ذحمصاضيضةذلا ذحم  ذف ستذولن اذحم  ح حتذحمشل  ذا4
ذ. اضةذحم نسذحمم  حت ذإم ذو  هذحمل ذرذر حف ةذحم  اذحمعثملي 

راانذذحف ااسذوفعاامذحم اا ح  ذحمشاال  ذلثااا  ذرذ حلاااذتلالااةرذاااذحم اا ح حتذحمم اا حت  ذ حمشاال  ذمااالذرعاال ذمظيمااة4
ذحت  .حانللهذحم حو ذف ذحم  ح  ذحمم  ذ

ذلبا  4  راا ذرذ مالذ   ذف ذحمع اس ذ حم   ا ذ حىحلالألذحم  اياةرذاذحم  ح حتذحمشل  ذتض  يذمل ذرعل ة
ذ. مكذرنذحمعل أل

ف اسذح ا نسذلثااٌ ذرذاذحم  ح حتذحمشل  ذحمصضيضةذحم نسذتذت علو ذرااذ اا هذحماسمنذ حمعلااذحمشا م 1
ذل  ذف ذت    ذرباباا.رنذحم  ال ذف ذهع ذحمم لئمذحم  ايةذحمشلئهةذمل ذق ح  ذن

لمالذ  ذحم ا ح  ذحمشال  ذرذاذم تسذف ذحم  ح حتذحمشل  ذرلذم حفامذحم ا ح حتذحمم ا حت  ذ تا اسذرانذرعليااال5
ذ. ل يالذيلممذن فذحتصلهذحم نسذم   هذحمل ذ؛ذا ذحآلمةذحى م ذملم   

ذ.ااالذلثا ذرنذحمم    نذف ذت ل ا ذاذف ذحم  ح حتذحمشل  ذم،لئفذت  ا  ةذحم مسذملا4
ذاذف ذحم  ح حتذحمشل  ذ حللألذف ايةذ  ا ميةذح  نسذملاالذهع ذحم  ال ذ حىا ماانذف ذنوحئاا.1
راااذحت االاذحمعلماال ذملاا ذمااسألذتاا حزذرذمبياال ذحلاااذراانذحىحلاالألرذاااذتاا حزذحى اابذهاالم  ح حتذحمشاال  4

ذ حم باا رذراانذ ولاال ذحم اا ح  ذحمصااضيضةذلل يااالذف ااستذولن اا؛ذحم اا ح  ذمااالذفاا ذحمصااال ذ  لوتااال
ذ. ذلبب ذحم ححسذحمبيذعي ذحى بذه هع ذحم  ال ذحم  ح  ذحمشل 

                                                            

 . ذحممصسوذي   (1
 . 2/331ملشلفع ذدرذحىألمنظ :ذ ذ(2
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

قا ح  ذحمانذدذ:راا ذحم ا ح حتذحىو ااذحماحئاس ذملا ذحمعشا ذحم ا ذاا رذاذحم  ح حتذحمشل  ذر عس  ذ لثا  4
فا تااسذرا ااالرذ ااا ذربث  ااةذفاا ذل اا ذرذ  حماا ااسيرذ حىمماا رذ حمض اانذحموصاا يذرذرضيصاان

ذحم  ح حتذحمم بصصة.ذ
ذ.ذذا ذر  حااذيلق ذحممعلي ذ حىحللألت  رذحمبيذعبل ذرنذحم  ح حتذحمم  حت  ذ حمشل  اذحم   ا ذ45

ذ:ذذحآلتيةذلم  ايلتهذف ذيالعةذابحذحموضأذ   ا ذحمولحأ
تبص ذحم  ح حتذ حم   ا ذهلمما اسذرانذحموضاأذفا ذحم ا ح حتذ اضل ذاذ  ا ذحمولحثانذ  لاةذ4

ذ.سذ حمل،لئفذف ذن  ذحمعل ألذحى  قذحمعل ألذ حم  حئذرنذحل يالذتض يذلثا  ذ؛ذحمشل  
ااااذ  اااا ذحميلرعااالتذ ر حبااااذحموضاااأذحمعلمااا ذم  تيااا ذطلواااةذحمعلااااذ حموااالحثانذا ااا ح ذحموضاااأذفااا ذ4

ذذذذذى ذحموضأذفاالذيل وذ قلام.؛ذحم  ح حتذحمشل  
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

رذناال ذحماسمنذإتضلفذفضال ذحموش ذف ذحم  ح حتذحىو عةذمش :ذ حمسذمنذرضمسذمنذ ح .3 مسذمنذمبسذحملن ذحمسريلط  
ذأل.2116ذ-ااذ3421رذ1رذ -مبنل -اا رذ حوذحمه  ذحمعلميةذ3331حمشاا ذهلمبنل ذدحمم  ف :ذ

إونااال ذحمع ااامذحم ااالياذإمااا ذراحعااالذحمه ااال ذحمهااا  ا:ذ مااا ذحم اااع  ذحمعمااال يذرضماااسذمااانذرضماااسذمااانذرصااا،  ذدحمم ااا ف :ذ .2
ذ.د .ذت د .ذ  رذذر-ما  تذذ–اا رذ حوذإحيل ذحم  حخذحمع   ذ982

ْ ِت  يذحمب ح االي رذ ماا ذهلاا ذحمباا اا ذ .1 حى اامل ذ حمصاا لتذملباا اا :ذ حمااسذماانذحمض ااانذماانذملاا ذماانذر  اا ذحمُبْ اا ط
ذأل.3991ذ-ااذ3431رذ3حممملهةذحمع  يةذحم ع  عةرذ ذ-تس ذذ-اا رذرل وةذحم  ح يرذ418دحمم  ف :ذ

ضماااسذحممب ااالوذمااانذمباااسذحم ااال وذحميلنااا ذحمشااانلي، ذ اااا ح ذحمبيااال ذفااا ذإعضااالحذحم ااا ن ذهااالم  ن :ذرضماااسذحىراااانذمااانذر .4
ذ.أل3991ذ-ااذ3431رذد .ذ  رذ-مبنل ذ–اا رذ حوذحم ه ذمل،ولمةذ ذحمنش ذ ذحم  ز اذما  تذ3191دحمم  ف :ذ

حىأل:ذىماا ذمبااسذحملاا ذرضمااسذماانذإ و ااهذماانذحم واالمذماانذمثماال ذماانذناالفاذماانذمبااسذحمم،لاا ذماانذمبااسذرناالفذحمم،لباا ذ .1
ذأل.3991ذ-ااذ3431ما  ترذد .ذ  رذذ–اا رذ حوذحممع فةذ214حم  ن ذحممل ذدحمم  ف :ذ

 يا حوذحم نا اامذ   اا حوذحم ه  اام:ذيلااا ذحمااسمنذ ماا ذ ااعاسذمبااسذحملاا ذماانذمماا ذماانذرضمااسذحمشااا حزيذحمبيضاال يذدحمم اا ف :ذ .6
ذ.اا3438رذ3رذ -ما  تذذ-اا رذتض ام:ذرضمسذمبسذحم حمنذحمم مشل رذ حوذإحيل ذحم  حخذحمع   ذ681

ماا  تذذ–ااا رذ حوذحم ها ذ111 ذحملاأذيصا ذمانذرضماسذمانذ حماسذمانذإما حيياذحم ام قنسيذدحمم ا ف :ذهض ذحمعل أل:ذ م .1
ذ.د .ذت رذد .ذ  رذ-

حموضااا ذحممضاااي ذفااا ذحم   اااا :ذ مااا ذحيااال ذرضماااسذمااانذم  ااافذمااانذملااا ذمااانذم  ااافذمااانذحيااال ذ  اااا ذحماااسمنذحىيسم ااا ذ .8
ذ.اا3421 .ذ  رذرذد-ما  تذذ–اا رذتض م:ذاسق ذرضمسذتمامرذ حوذحم ه ذ141دحمم  ف :ذ

حموض ذحممسمسذف ذت  ا ذحم  ن ذحممياس:ذ م ذحم ولمذ حمسذمنذرضمسذمنذحمماسيذمنذمياوةذحمض ن ذحىيي يذحم ل ا ذ .9
ذأل.2112ذ-ااذ3421رذ3رذ -ما  تذ–اا رذ حوذحمه  ذحمعلميةذ3224حمص ف ذدحمم  ف :ذ

 حماسذمانذوناسذحم  طبا ذحمشااا ذهالمنذوناسذمسحعةذحممي اسذ يالعةذحمم  صس:ذ م ذحم ماسذرضمسذمنذ حماسذمانذرضماسذمانذ .31
ذأل.2114ذ-ااذ3421رذد .ذ  رذ-حم لا  ذذ-اا رذ حوذحمضسمأذ191حمض اسذدحمم  ف :ذ

ااسذماانذمبااسذحماا ز حاذحمض ااان رذ ماا ذحمفااي رذحممل  اا ذهم تضاا رذ .33 ااسذماانذرضم  تاالوذحمعاا  مذراانذتاا حا ذحم االر م:ذرضم 
ذ..ذت د اا رذ حوذحماسحعةرذد .ذ  رذ3211حماَّ اسيذدحمم  ف :ذ

اااا رذحمااسحوذ3191حم ض  اا ذ حم ناا   :ذرضمااسذحم،االا ذماانذرضمااسذماانذرضمااسذحم،االا ذماانذملناا وذحم  ي اا ذدحمم اا ف :ذ .32
ذاا.3984رذد .ذ  رذ-ت يه-حم  ي يةذملنش 

ت  ااا ذحم اا ن :ذ ماا ذحممظ اا رذرنصاا وذماانذرضمااسذماانذمبااسذحميواالوذماانذ حمااسذحمماا  زقذحم اامعلي ذحمضن اا ذ اااذحمشاالفع ذ .31
رذ3رذ -حم  اااال ذ- ااااام:ذعل اااا ذماااانذإماااا حيياذ رنااااياذماااانذعواااالمذماااانذرناااايارذ حوذحماااا طنرذاااااا رذتض489دحمم اااا ف :ذ

ذ.أل3991ذ-اا3438
اااا رذ114ت  ااا ذحم اا ن ذحمعظاايا:ذ ماا ذحم ااسح ذإ ااملمامذماانذمماا ذماانذلثااا ذحم  ناا ذحموصاا يذ اااذحمسرشاا  ذدحمم اا ف :ذ .34

ذ.اا3439رذ3رذ -ما  تذ-تض ام:ذرضمسذح انذنمهذحمسمنرذ حوذحمه  ذحمعلميةرذ
ااا رذ3116 ذحمه  اذحم حمنذف ذت  ا ذلالألذحممنال :ذمباسذحما حمنذمانذيلاا ذمانذمباسذحملا ذحم اعسيذدحمم ا ف :ذتي ا .31

ذأل.2111-ااذ3421رذ3رذ -ما  تذ-تض ام:ذمبسذحم حمنذمنذرعالذحمل  ضمرذرو  ةذحم  لمةذ
حم،با يذدحمم ا ف :ذتلراذحمبيل ذف ذته  مذحم  ن :ذرضمسذمانذت  ا ذمانذما اسذمانذلثاا ذمانذرلما ذحآلرلا رذ ما ذتع ا ذ .36

ذأل.2111ذ-ااذ3421رذذ3اا رذتض ام:ذ حمسذرضمسذنلب رذرو  ةذحم  لمةرذ 131
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

حميااالراذىحلااالألذحم ااا ن :ذ مااا ذمباااسذحملااا ذرضماااسذمااانذ حماااسذمااانذ مااا ذهلااا ذمااانذفااا حذحىيصااالويذحمباوتااا ذنااامهذحماااسمنذ .31
ذ-ااااذ3421.ذ  رذد ذ-حم  اال ذ–اااا رذتض ااام:ذاشاالألذ ااما ذحموباالويرذ حوذماالماذحمه اا ذ613حم  طباا ذدحمم اا ف :ذ

ذ.أل2111
حمي ح ذحمهلف ذممنذ ههذمنذحمس ح ذحمشالف :ذرضماسذمانذ ما ذهلا ذمانذ ما  ذمانذ اعسذنامهذحماسمنذحمانذ اياذحمي ز اةذ .38

ذأل.3991ذ-ااذ3438رذ3 ذ–حممل  ذذ–اا رذ حوذحممع فةذ113دحمم  ف :ذ
ااااا رذ811دحمم ااا ف :ذذحميااا حا ذحمض ااال ذفااا ذت  اااا ذحم ااا ن :ذ مااا ذز اااسذمباااسذحمااا حمنذمااانذرضماااسذمااانذربلااا فذحمثعااالمب  .39

ذ.اا3438رذ3رذ -ما  تذ–تض ام:ذحمشيخذرضمسذمل ذرع  رذ حوذإحيل ذحم  حخذحمع   ذ
ااا رذتض اامذرضماسذملاي رذذ حوذحم ها ذ3211حلنيةذحمس  ق ذمل ذحمش حذحمهبا رذرضمسذم ف ذحمس  ق ذدحمم  ف :ذ .21

ذ.د .ذت ذرد .ذ  ذر-ما  تذ–
حم واالمرذنااال ذحمااسمنرذ حمااسذماانذم  اافذماانذمبااسذحمااسحئاذحممعاا  فذحمااسوذحممصاا  ذفاا ذملاا ألذحمه اال ذحمملناا  :ذ ماا ذ .23

د .ذرذد .ذ  ذر- رشاامذذ–اااا رذتض ااام:ذحمااسل  وذ حمااسذرضمااسذحمباا ح رذ حوذحم لاااذ116هلم اامانذحمضلباا ذدحمم اا ف :ذ
ذ.ت 

:ذااا رذتض اام933حمسوذحممنث وذف ذحم   ا ذهلممه  و:ذمبسذحم حمنذمانذ ما ذهلا رذتاالهذحماسمنذحم اا ط ذدحمم ا ف :ذ .22
ذأل.2111ذ-ااذ3424رذد .ذ  ذر-رص ذ–ر لاذاي ذملوض خرذ حوذاي ذ

و حذحممعااالي ذفااا ذت  اااا ذحم ااا ن ذحمعظاااياذ حم اااواذحممثااالي :ذناااال ذحماااسمنذرضمااا  ذمااانذمباااسذحملااا ذحمض اااان ذحىم  ااا ذ .21
ذاا.3431رذ3 ذ–ما  تذذ-اا رذتض ام:ذمل ذمبسذحمولويذم،يةرذ حوذحمه  ذحمعلميةذ3211دحمم  ف :ذ

ااا رذ191ملاذحم   ا :ذتمالهذحماسمنذ ما ذحم ا وذمباسذحما حمنذمانذملا ذمانذرضماسذحميا زيذدحمم ا ف :ذزح ذحمم ا ذف ذ .24
ذاا.3422رذ3رذ -ما  تذذ– حوذحمه ل ذحمع   ذ

ااا رذتض اام:ذرضماسذرضاا ذحماسمنذ211 ننذ م ذ ح  :ذ ليمل ذمنذحىنعأذ ما ذ ح  ذحم ي ا لي ذحىز يذدحمم ا ف :ذ .21
ذ. .ذت درذد .ذ  ذمبسذحمضماسرذ حوذحم ه ر

ااا رذتض اام:ذ حماسذ219 ننذحم  ربيذحميلراذحمصاضيح:ذرضماسذمانذعي ا ذ ما ذعي ا ذحم  رابيذحم الم ذدحمم ا ف :ذ .26
ذ.د .ذت رذد .ذ  ذر-ما  تذ-رضمسذنلب رذ حوذإحيل ذحم  حخذحمع   ذ

 اااننذحماااسحوق،ن :ذ مااا ذحمض ااانذملااا ذمااانذممااا ذمااانذ حماااسذمااانذرااااسيذمااانذر اااع  ذحمولاااسح يذحماااسحوق،ن ذدحمم ااا ف :ذ .21
ذأل.2114ذ-ااذ3424رذ3رذ -مبنل ذ-ا رذتض ام:ذنعا ذحتويو  رذ ن    رذرو  ةذحم  لمةرذما  تذا181

حمشاا حذحمهبااا ذممب صاا ذحىااا هذراانذملاااذحىااا ه:ذ ماا ذحممناابوذرضماا  ذماانذرضمااسذماانذرصاا،  ذماانذمبااسذحمل،ياافذ .28
ذأل.2133ذ-ااذ3412رذ3رذ -رص ذ-حممنيل يرذحممل وةذحمشلرلةذ

حممب صااااااا  :ذرضماااااااسذمااااااانذإ اااااااملمامذ مااااااا ذمبسحملااااااا ذحموبااااااالويذحميع ااااااا ذذااااااااضيحذحموبااااااالويذدحميااااااالراذحمصاااااااضيح .29
ذأل.3981ذ–ذ3411رذ1 ذ-ما  تذ-اا رذ حوذحمنذلثا رذحميملرةذ216دحمم  ف :

ااااضيحذر ااالاذدحمم ااانسذحمصاااضيحذحممب صااا ذمن ااامذحمعاااسهذمااانذحمعاااسه :ذر ااالاذمااانذحمضيااالوذ مااا ذحمض ااانذحم شاااا يذ .11
رذد .ذ  ذر-مااا  تذ-سذحمواالق رذ حوذإحياال ذحم اا حخذحمع  اا ذاااا رذتض ااام:ذرضمااسذفااوح ذمباا263حمني االم ويذدحمم اا ف :ذ

ذ.د .ذت 
رذ رشامذ- حوذحمانذلثاا ااا رذ3211ف حذحم سم :ذرضمسذمنذمل ذمنذرضمسذمنذمبسذحمل ذحمش للي ذحميمن ذدحمم  ف :ذ .13

ذاا.3434رذ3 
 ل ااذرضما  ذماانذحمهشالفذمانذح الئمذراا حر ذحم نا امذ ماا  ذحىقل  اامذفا ذ تا هذحم ه  ام:ذحمعالرااةذتالوذحملا ذ ماا ذحم .12

ذاا.3411رذد .ذت رذ-ما  تذ–اا رذ حوذحمه ل ذحمع   ذ118مم ذحماربش قذدحمم  ف :ذ
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

اااا رذتض ااام:ذ421حمهشاافذ حمبياال ذماانذت  ااا ذحم اا ن :ذ حمااسذماانذرضمااسذماانذإماا حيياذحمثعلباا رذ ماا ذإ ااضلاذدحمم اا ف :ذ .11
ذأل.2112ذ-ااذ3422رذ3مبنل رذ ذ–ما  تذذ-حارلألذ م ذرضمسذمنذملن ورذ حوذإحيل ذحم  حخذحمع   ذ

حملواال ذفاا ذملاا ألذحمه اال :ذ ماا ذح اا ذ اا حوذحمااسمنذمماا ذماانذملاا ذماانذماال هذحمضنبلاا ذحمسرشاا  ذحمنعماالي ذدحمم اا ف :ذ .14
ذأل.3998-ااذ3439رذ3رذ -ما  تذذ-اا رذتض ام:ذحمشيخذمل ذرضمسذرع  رذ حوذحمه  ذحمعلميةذ111

نذرنظااا وذحىيصااالويذحاف   ااا ذدحمم ااا ف :ذم اال ذحمعااا  :ذرضماااسذمااانذرلااا ألذمااانذملااا رذ مااا ذحم ضااامرذتمااالهذحماااسمنذحمااا .11
ذ.اا3434رذ1 ذ-ما  ت–اا رذ حوذال وذ133

ذ-ااااا رذحمنلنااا :ذ حوذحممع فاااةذ481حممو ااا  :ذرضماااسذمااانذ حماااسذمااانذ مااا ذ اااامذنااامهذحىئماااةذحم    ااا ذدحمم ااا ف :ذ .16
ذأل.3991ذ-ااذ3434رذد .ذت رذ-ما  ت

ذ–ااا رذحمنلنا :ذ حوذحم ها ذ616دحمم ا ف :ذذحمميم ءذن حذحمماب :ذ م ذزل  الذرضاا ذحماسمنذعضاا ذمانذنا فذحمنا  يذ .11
ذ.د .ذت رذد .ذ  ذر-ما  تذ

ااا رذتض اام:ذمباسذ128ريم ءذحم  ل ق:ذت ا ذحماسمنذ ما ذحم والمذ حماسذمانذمباسذحمضلاياذمانذتيمياةذحمض حيا ذدحمم ا ف :ذ .18
ذ-اااا3436رذ3رذ -حممسمنااةذحمنب  ااةذ-حماا حمنذماانذرضمااسذماانذقل ااارذريماااذحمملااكذفاااسذم،ولمااةذحممصااضفذحمشاا  ف

ذ.أل3991
ااا رذ192حممض   ذف ذتباانذ ت هذن ح ذحم  ح حتذ حاعضلحذمنال:ذ م ذحم  حذمثمل ذمنذتن ذحمم ال ذدحمم  ف :ذ .19

ذأل.3999ذ-اا3421رذد .ذ  ذحمميلهذحىمل ذملشَ  ذحا الريةر- زحو ذحى قلف
تماالألذماانذم،يااةذذحممضاا وذحماا تااذفاا ذت  ااا ذحمه اال ذحمعا ااا:ذ ماا ذرضمااسذمبااسذحمضاامذماانذرلماا ذماانذمبااسذحماا حمنذماان .41

ذ-اااا رذتض ااام:ذمبااسذحم ااالألذمبااسذحمشاالف ذرضمااسرذحمنلناا :ذ حوذحمه اا ذحمعلميااةذ142حىيسم اا ذحممضاالو  ذدحمم اا ف :ذ
ذ.اا3422رذ3رذ -ما  ت

اااا رذ416حممضلاا ذهلآل االو:ذ ماا ذرضمااسذملاا ذماانذ حمااسذماانذ ااعاسذماانذحاااألذحىيسم اا ذحم  طباا ذحمظاالا يذدحمم اا ف :ذ .43
ذد .ذ  رذد .ذت .رذ-ما  تذ–حمنلن :ذ حوذحم ه ذ

اااا رذ243ر اانسذ حمااسذماانذحنباام:ذ ماا ذمبااسذحملاا ذ حمااسذماانذرضمااسذماانذحنباامذماانذاااالهذماانذ  ااسذحمشاااولي ذدحمم اا ف :ذ .42
ذأل.3998ذ-ااذ3439رذ3رذ -ما  تذذ–تض ام:ذحم اسذ م ذحممعلط ذحمن ويرذملماذحمه  ذ

حم ي اااا لي ذدحمم اااا ف :ذذب اااال ذحممصاااالحف:ذ ماااا ذهلاااا ذماااانذ ماااا ذ ح  رذمبااااسذحملاااا ذماااانذ ااااليمل ذماااانذحىنااااعأذحىز ي .41
ذأل.2112ذ-ااذ3421رذ3رذ -رص ذذ-اا رذتض ام:ذرضمسذمنذمبسهرذحمنلن :ذحم لو اذحمضسمثةذ136

حممصااولحذحممنااا ذفاا ذر  اا ذحمشاا حذحمهبااا :ذ حمااسذماانذرضمااسذماانذملاا ذحم ااا ر ذ اااذحمضماا يرذ ماا ذحم واالمذدحمم اا ف :ذ .44
ذ.ذد .ذت رذد .ذ  ذر-ما  تذ–اا رذحممل وةذحمعلميةذ111يض ذ

ممصااانفذفااا ذحىحل ماااأذ حآل ااالو:ذ مااا ذهلااا ذمااانذ مااا ذنااااوةرذمباااسذحملااا ذمااانذرضماااسذمااانذإمااا حيياذمااانذمثمااال ذحم و ااا ذح .41
ذاا.3419رذ3رذ -حم  ل ذ–اا رذتض ام:ذلملهذم  فذحمض ترذرل وةذحم نسذ211دحمم  ف :ذ

مولا يذحمشالفع ذرعلماذحم نا مذف ذت  ا ذحم  ن :ذرضا ذحم انةرذ ما ذرضماسذحمض اانذمانذر اع  ذمانذرضماسذمانذحم ا ح ذح .46
ذاا.3421رذ3رذ -ما  تذ-اا رذتض ام:ذمبسذحم زحاذحمماسيرذ حوذإحيل ذحم  حخذحمع   ذ131دحمم  ف :ذ

ااا رذتض اام:ذ حماسذ211رعلي ذحم  ن :ذ م ذزل  لذعضا ذمنذز ال ذمانذمباسذحملا ذمانذرنظا وذحماسملم ذحم ا ح ذدحمم ا ف :ذ .41
ذ.د .ذت رذ3رذ -رص ذذ-ةذم  فذحمنيلت رذ ن    رذ حوذحممص  ةذمل هميفذ حم  تم

حمملناا ذفاا ذف اا ذحاراالألذ حمااسذماانذحنباامذحمشاااولي :ذ ماا ذرضمااسذر فاامذحمااسمنذمبااسذحملاا ذماانذ حمااسذماانذرضمااسذماانذقسحرااةذ .48
ذه.3411رذ3رذ -ما  تذذ–اا رذ حوذحم ه ذ621حميملمال ذحمضنبل رذحمشاا ذهلمنذقسحرةذحمم س  ذدحمم  ف :ذ
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 أ/ بشير الشعيبي    ...                               ات في العقيدةجلقراءات الشاذة في العلوم األخرى أنموذأثر ا

مل ذرضماسذمانذمما ذمانذحمض انذمانذحمض اانذحم يما ذحما حزيذحممل ا ذه با ذر لتيحذحملا ذ=ذحم   ا ذحمهبا :ذ م ذمبسذح .49
ذاا.3421رذ1رذ -ما  تذ–اا رذ حوذإحيل ذحم  حخذحمع   ذ616حمسمنذحم حزيدحمم  ف :

رنياااسذحمم ااا ئانذ ر ناااسذحم،ااالمبان:ذنااامهذحماااسمنذ مااا ذحمباااا ذحمااانذحميااااويرذرضماااسذمااانذرضماااسذمااانذم  ااافذدحمم ااا ف :ذ .11
ذأل.3999-ااذ3421رذ3 اا رذ حوذحمه  ذحمعلميةرذ811

ااا رذ حوذحمه ا ذ416حارلألذحمشلفع :ذ م ذإ ضلاذإم حيياذمانذملا ذمانذم  افذحمشاا حزيذدحمم ا ف :ذذف  حمماب ذف ذ .13
ذ.د .ذت   رذذحمعلميةرذد .

ااااا رذتض اااام:ذرضماااسذرصااا،  ذ319حمم طاااه:ذرلماااكذمااانذ ياااهذمااانذرلماااكذمااانذمااالر ذحىااااوض ذحمماااسي ذدحمم ااا ف :ذ .12
ذ-ااااااذ3421رذ3رذ - ماااا ذظباااا ذ-،ل ذنهذياياااال ذمألمماااالهذحمبا  ااااةذ حاي اااالييةذحىمظماااا رذرو  ااااةذزحمااااسذماااانذ اااال

ذأل.2114
ااا رذذ811حمنش ذف ذحم  ح حتذحمعش :ذنمهذحمسمنذ م ذحمبا ذحمنذحمياويرذرضمسذمانذرضماسذمانذم  افذدحمم ا ف :ذ .11

ذ.د .ذت رذد .ذ  ذاا رذحمم،وعةذحم يلو ةذحمهب قر3181تض ام:ذمل ذرضمسذحمضولءذدحمم  ف ذ
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و فكقيييتنفاييي ن،نو ف و يييتنفاييي نلك لن  كييي  ف  ،نو عييي  تنفاييي ن    يييو ،نفيييمن كييي نيهيييكتنفاييي ن      ييي ت
ول ييكن،ن كن   ييفقوكيي ناي ي نفييمنلهيي،نفكيي ناي يي نفييمنااي   ن   ييفقنايي  ن  ف  يي ل،ن  ج هي تن   ك ايي ت
ي ون يون،نوغ يكهمنا ي من ق ك  ي تن د ج  ي ن ي يو منو   يكولنكي ن   يفق،ن ك واي  نن ا  ولنا نا  منكن ج 

اشييهنهييذ ن    يي ن كس يي ن اايياكناغييو كنكيين  نكيي ناهييمنكنيي ه ن  ف يي ن  اييفكمنو ييفلنهييذ ن    ييمن،نذ يي 
وذ ي نكي ن يفلنااي  ن،ن ع   ي وبن لنكن ج ن ي يو منكي ن يفلنككن،نعكقن    كا نا ال ةن ي ف ظنكن  

  كس   من ي و اةنعن ن  كع ك ةنا  ن ال ةن  دفظنو ال ةن    ل.

 ني ولنهيذ ن    يي نفيمنك  هي ن   ا يي دمن ي يننعني ن ي نيي قنفيمنف يمن  ن ييو ن  شيكعاةن  يي ن 
 ن ولن جةن ال ةن    لنعن ن ي ن قنكاي  دةنو ييمن ع ك ي  نيك ن،نا كدون  نعدىن ال ةن  و عن  دغوين

و يي لن،نو يي لنك يينن   ييفم،نهييمن يي لن  كيي  دم،نوقا ك يي نعدييىن كيي ن الييينن   ايية،نكييعن  و ييعن  دغييوين
 يين د نى ييىنا ن ال ييةن   يي لنكن يي نق عييمن   ال ييةنوكن يي ن نييمن،نو يي لن  شييك ،نو يي لن  ك   يي ،ن  عييكق
  ك  دمنكي ن  كن  ن   نفمنفمنكعكفةنكك  ننفموهيذ ن ن ولنفمنك  ه ن    اا مناهكن ال ةن    لن،ن   ال ة

ن فوجيي ن نا ن  ال ييةن   يي لن وك ن،ن  دفييظن  كانييمنعدييىنكك عيي ين  كعيي نمن   ييمنو ييعتن  يي ن ي فيي ظنفييمن  دغيية
عكدني نعديىن  ا يهنذ ي نفيمن  ي الالتن  دف ايةن   دايةنعني نف،ن ال يةن  و يعن  دغيويننفيمفمن   اه كنن عكس  ن

فوجيي ن نا ن  عكييومن   يي ن،ن   ن اييةو    ا ييةنونن،ييي الالتن  عكييومنو   ييف ،ن ع ك يي  نكييعن ال ييةن   يي ل
اوناكسيي ن يي ن  كجييي  نن،ا ال ييةن   يي لنوا كييننكيي ن  ييمنكييي نكعنييىن  دفييظن عيي ن     ييا نعديييىنانيي نكجكيين

ييي  وييييذ  ن  يييكقن،ن   ييييمن  كاييي ن ظنكنييي ن نايييةن عييي نا ني نيييتنق عايييةنة  يييو ن ال يييونن،  اييي ن  ك   
و ع ييمن   ن ايييةنقيييوين،ن ن  ك ديييهو   يي،ن    ا ييةنى يييىنكعنييىنل يييكني  كجيي  ناون  كعنيييىن  شييكعمناون  عكفيييم

وا ذهمنفمن يوكنكي ن   ينن    ي  ن ايا ن،نيك نوج ن نا ن ق   لن  ن ن ال ةن   اة،ني  دفظن   كسح
ن. ال ةن    ل

ن. ظنعدىن ي ي م،ناهكن ال ةن    لكن  ن ي ن قن ي و م،ن ال ةن ي فنالكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT:
 In this time, one finds the appearance of multiple writings, researches 

conducted, authors' different views, and studies directions scattered. Similarly, 

one finds people writing on causes of differences between jurists and others 

write on the effects of difference. In the same time, one finds people attempt 

to introduce a fair approach while some others attempt to introduce new 

suggestions for fundamental renewing to be away from difference.  

On this base, this paper attempts solve one of the most important 

approach of Islamic jurisprudence which is known by its adherence to 

utterance signification. This approach builds its fundamental approach when it 

adheres to the utterance signification. Put simply, they show their own 

fundamental approach when there is an overlap between utterance 

signification and accusative signification. Following the fundamental 

approach, this paper focuses on the approach followed by Hanafi jurists when 

dealing with legislative texts in that they deal with them on the basis of their 

usage. That is, they deal with the accusative signification independently when 

it overlaps with usage which (the former) is based on five accusative 

significations: the speaker, usage, convention, audience and legislation.  

Thus, we conclude that the accusative signification is of two types: 

factual-based signification and opinion-based signification. In the practical 

part of this paper, it has focused on the effect of the accusative signification on 

the Hanafi approach when identifying the speaker's intention in his/her 

meaning-based utterances in language. However, it has been found that the 

accusative signification has a strong effect on usage. We have applied that 

when usage opposes the accusative signification such as the significations of 

generalization, delimitation, reality and allegory. We have found that 

generalization is interpreted by the accusative signification and what remains 

from the meaning of utterance can be interpreted as general or intended as 

imagery by the interpreter. Accordingly, the signification of the rule elicited 

changes from being factual into being opinion-based, from real into imagery 

or legislative, or conventional, what is general becomes restricted and 

metonymic becomes denotative.  

Finally, we have find that dealing with texts is an accusative signification 

and citing from discourse is a good indication for that.  

 
Keywords : Hanafi Fundemental Approach-  Utterance Signification on Rules-  Effect of 

Accusative Signification 
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ونعيييوذن ييي حنكييي نشيييكوكنانفاييين نوكييي ناييي ي تن،نى ن   كييي نحنن كييي عنوناييي ع ن نوناييي غفكعنوناييي   ا 

   نان لنهللانشكسعةنك كي ن،نو ع ،ن ككش  نن ك ن   عنهللانف ون  ك   ينوك نا دننفد ن ج ن  نو ا ن،ناعك  ن 
ه{    :نقي لن عي  ى،نك يككين ي   ن  ف يكين  اي     كها يةن ع  يي ن ينااي لنن :نللنعكيك  ن}إِنَّ الدِّينَ  ِنْددِّ  الهِدان السَِْدد

ي  ل{ددا  الددِّينَ  :نوقيي ل،ن٩١ } و م دد  :نقيي لن عيي  ى،نك كييةن دعيي  ك  ون،ن٥:ن  ا نييةن}و م دد  مِمندد  وا إِلِدد  لند ود  ددِّ وا الهِددا  م َسهناددن

 ن يكيكنكك عي ين ك ي  حن  ني  نو  فعيةن د يككنجي لتن   اايكنكي،ن٩٠١:ن ينااي لنم{رَد هسْ  ك{ إِلِ  ر حدم دً  لنهسو د ل{مني  

ُ  ِ دْدم مد إِردد  ْ مد و السْ{َسه{د  { :نوقي ل،ن٩٨٥:ن    يكين}ن  ِنِّ  الهِا  بِكِم  السد سد   و ل{  ن  ِنِّ  بِكِم  السو سدد   :نق لن ع  ى،نعن م }و ن ضد{

ييَمن:نةن  يي نقيي لن  ناييمنك ييككين ك  ايي ن ي ييف نوكيكديي،ن٩٥١:ن يعييك قنالِتنددك ا{ ت{ددَد ِ ه{ددددمِمد  َِ ك   ُهييِتني  )ى نََّكيي نِ ع 

) هسْ   :يك نق لن عي  ى،ن   نج لتنن و نهذعن  شكسعةنوفهنان ن  كا  ة،ن(1)َ    َحن ُيَُ َف   د  }و م د  م{رَد

د رَ  و ٍ إِلِ  بِهنس  نِ ق{ودمنان لند   دَي  ل{م مد  ،نو نشيكسع  نعكبايةجي لتنن ي،نعكبمن  داي  ن؛نوي ن  نامن٤:نىاك هامنمَن

نٍ  َاَابَِ م بِنيَِ   : ق لن عي  ى ت د  ِ   بِدلد  ل{و هِكِدمد ِ{ودننهِدون  :وقي ل،ن٩١٥:ن  شيعك ل}بِلِسَا : وقي ل،ن[٢:ن واي ]ن}إِتِد  م{تسَ لسْ د    قِ ًد

ت   ِ   بِدل  ل{و هِكِمد ِ{ودننهِون   و مناداي  نقيومن  ككايننهيونن يو ن  ينجعينو    قنكي ن،ن٣:ن    كق}إِتِ  ج و هسْ     قِ ًد
   اا  .

ف يي نانييىنعدك  هيي ن،نوي ن  شييكسعةن  اييفكاةنع كييةن جكاييعن   دييهنوشيي كدةن جكاييعناعكيي   منوا ييو   م
   يي بن يي ن     ييهنن جعدوهيي نكنيي ك نون  كج  يي و نقو عيي نوكف وكيي تنيداييةنكايي   ينكيي نكوسن  شييكسعةنو ايي ن  ن

 ج منفيمن اي ن  ان ي يي منكي ن  ن يو ن  شيكعاةن ذ  نف ي ن   ي كنعدكي لن   نفايةنا ناييو نكينن؛    ق
يكيي نان ييمن ك عييو ن  كعيي نمن،ني نن ييو ن  ييو منجيي لتنوف  يي ن؛كانييمنعدييىنكك عيي ين كسييهن  دغييةنوعكف يي 

   ع كةن   منن  تن  شكسعةن قك كه ناون شكسعنا ي من   .

ب   نك  ظنو   ن  عدنناون  كع نمن كننوج و نا نكجكوعةنك ،نوفمن نن  ع  ن  اد ن د و ع ن  ف  اة
ن ي نقي ن يوتنكجكوعيةنكي نا  يىن،نوهمن ال ةنذ تناهكاةنع اكةنفمن  ف ي نوا يو  ،ناكوعنا ال ةن    ل

ويجد  ن كدتنيه كنك ن  ن و ن  شكعاةنعدىن يفقنكعن هي ن   ي هكن  اي ن،ن   و ع ن  ف  اةن   اكبن
يي  ن يي هكن  يين ن  شييكعمنالنف  ييكن  يي ناهييكنفييمن ي ييي من  ف  اييةن  كايي ن  ةنكيي،ن   و ييعن  دغييوينىجك ع 

فمنان لن  كن  ن ي و من دجك وكن   نك عوه نا  اةنف كدو ن   فمنعدىنن وق ني  ن   ناهكناا  ن،نك   ة
وعداييي نانيييونكييين ج منن،ف كديييو ن   يييفمنعديييىن  و يييعن  دغيييوينن،ا نكييي نك ع هييي ن   نفايييةن اييي هن ل ن،نكيييك  ن  كييي  دم

                                                           
ن1) ن( ناكقم نك ن    ناامنهكسكي و    نشع  ن يكن  وانوك نكع نفمنن(،41/945)ن2598ا كج نا ك نفمنكان ع

    ا  من دكان .
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كيين  ن ي نيي قنفييمن ايي ن  اننفييماهييكن  ال ييةن   يي لن ييذ  نكا نيي نا نن  يي نعكيي نىذ نييي  نهنيي  ن،ن ي ييو م
نوناالنك نهللانا ن د كن ن   وف هنو  ا   .ننن، ي ي منك ن ي ف ظنامنال؟نوعدىنهذ نق منهذ ن     

 
 :و  كهننفمن آل م،نى ناهكاةن     نهمن  اا ن  ذين فعن ن  ك ا  

ييي كييي نهيييونكعديييومن يييكوكينا ن   ن -1 ووجييي تن عيييغن   يييافنك  دفيييةنفيييمن،ن دو يييعن  دغيييوينن  سيييننجييي لنوف  
وي  نك ناا   ن كنن ي ف ظنعدىن فقن  و عنهونكك ع ين ي و لن   يمن عي ن،ن ا عك التن  شك 

فييي  نالنايي ن دكج  يي   نكيي نو ييعن  ييةن د وف ييهنايي  ن  و ييعن،نكيي نهو اييتن  شييكسعةن  اييفكاةن  غييك ل
 و  هو اتنوكن  ن ال ةن    ل.

فإنيي ن كيي نييي  ن  كعييكوقنعيين منان ييمن انييو نكيين ج من ي ييو من،ن   ييا ن    يي ن كيين  ن ي نيي قاكيي ن -2
ا ييفقن  جك ييوكن  ييذ  ن انييو نكيين ج من  ايي نىك  ين- ايي ن  و ييعن  دغييوين كعكفييةنكييك  ن  كيي  دمن

 ي  نالنا نك ن     نفمنكن ج من كعكفةنك نىذ ني  ن  ال ةن    لناهكنفمنكن ج منامنال؟-  ك  دمن

 
   ا ي نن   ي يمنعديىنا ينننفيمو  ن يكنفيمنله كهي ن،نى ج  ن ك اةن ا ي داةن  ال يةن   ي لنعني ن ي ني قن -3

 . وعدىن  كن  نعكوك ن،ن   و عن  دغوين  و  ن

وك ن انىنعدىنهذعن   ال ةن،نكفو ن يهك        نعك ن ن كمن  ال ةن    لنك ن ا هن ل تن ي ن قن ي و اةن   منعِن -4
قي نن  ىنالنا عنك كلن  فيكو نعديىنا يو  منفيمنغفديةنف   يينا  كي د مناقيو ال ن،نوا    من ي و اةك نقو ع همن
 .اون   ي منف   ك من   ع ولنع نا د من   دمنيينوج ني  نا  نان منالناع اكون ن  اف ن،ن ا هنوه 

ي -7 منكعكفيةنكيك  نفين ي يو اةنكيذ ه ن  ايفكاةن فيذين د  كسي ناي  نكني ه ن  ونن    ااا ن   يةن في حن كس  
ا ييولننكاناييةنعدييىنا ييو  من  ك ييككينعنيي همنفييمنى يي كنكشييكو ن ج  يي ينفييمنعدييمن  كيي  دمنكيي نيفكيي 

 ك ك منهللا.ن  ف  نا ومنعدىنا ولن  اد 

ن:نا ومن     نعدىن  كن ه ن  عدكاةن     هةن آل اة
كييي نن ييي وجكع ك عد يييةن   كو يييو ن  يييذينكييي ن ف ييي ن يييمن اييي  ك لن  كييي  ين  عدكايييةن :ن  كييين  ن الاييي  ك يميييين1

 ك  ن  ن ي داة.

و ايي ن  انفو ييي ه ن،نه ون يي ن شيي ا ن  كيي  ين  عدكاييةا  ييذينكيي ن ف يي نقكني ن،ن    د دييم  و ييفمن  كيين  نيين2
 و  ااك  نى ىنك    نوك    نهمن فا كه نوبا ن  نكعن    ا هنعدىن  كا ينن  ف  اة.

 فمنك  ن     .،ن نكقمن آلاةنع  نوكو ن آلاةع ونلا تن   كل نى ىناوكه نوبا  -1
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كي ن   ي ةنو   يع نى ن يمنن وباي  ن كج  ي،ن  كس ن ي    ي ن  ناوايةن  شيكسفةنكي نك ي  كه ن ي يداة -2
   نك نا     ن    ا   . 

 اا  نكع نمن ي ف ظن  غكس ة. -3

ي يي نغ ييكهمننكيي نذ يي وقيي ننعيي  ن،ن    كنيي ن  ايي  ك لن آلك لن ي ييو اةنكيي ني يي ناعييفمن  كييذه ن   نفييم -4
 قد ن.نهوون

 
 :نوهك ،ن    يكةنعدىن ال ةن    ل عنمنهذعن   ك اةنانوع  نك ن  كا ينن ي و اةنفمنكن  ن ي ن قن

   كا ينن ي و اةن    يكةنعدىن   ع كغنا  ن ال ةن    لنو ال ةن  و عن  دغوي. -1

   و عن  دغويناين اه كنكو فهن   .و ا ن  ال ةن،ن  كا ينن ي و اةن    يكةنعدىن ال ةن    ل -2

اكي ن  كاي ينن ي ييو اةن   يمن و ف يتنعد  يي ن ال  يمن  و ييعنو   ي لنالن ي  ننفييمنهيذعن   ك ايية؛ني ن
نا هكنك نكع  .نففن  و ن ي ننهون ال ةن  و عن  دغوينو   ن و ف تن ال ةن    لنكع  ن

ن- ا نعدكن ن-ك ن ي و    ن ا ولن  ف  ن مننج نا   ننفمنعدم  ال ةن    لنهكاةن     غةن يكعن
نكيي نيييننكيي ن،ن ن و  يي نفييمن  يي نكايي  نناون  ييىنفييمنجيي لنكيي ن  هيي ن كيي ن  ن ايي نكييعنشييملنكيي ناهك   يي  و  

 نييي و وعنكن ييي ن    ف ييي ننهيييون عيييغنك   ه ييي نيك   ييي ن يهدايييةنو  ك   ييي ن  شيييكعاةنو  عيييكقنو  ك ييي  حن
نع نكبظنهذعن  ك    ن ا د  .ن و   ني  نهذ ن  عكننكجك  ن،نو  كف ا 

اك نك ن و  نك نيفك منعدىنان ن ا  نن  ال ةن    لنفي  نجكنناي  ن  اي وكن فعي  من    جيةن
اون ال  جي لن  كينن،ن  و  ي ني ك ني  ن كينن  ن يو ن  شيكعاةنعديىن   و عي ن ي يو اةن   ناي ةن   ني ق

نكع نمن ي ف ظنعدىن   فمن  نفامن   نا ةن دجك وك.
ن- اي نعدكني -وعداي نن يولنى نهيذ ن،ن و يدن نى اي نكي ن   ك اي تن ي يو اةن  ال يةن   ي لوهذ نكي ن

 اولن ك اةنا و اةن ا  دتنا ال ةن    لنك ن   ن   ا  ننو   فكسعنو    ا ه.نهو
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 : تعريف الداللة

ال ةنوِ ِ و ةن:الداللة لغة ن ال ةنو   ِ و ة،ن(1)ك  كن لَّ ي:نو     لنو   ُّ نملكي نِ  و ينن ي نى  يىنكعكفيةن  شَّ
ش ك تنو      ةنو  ِعِ و نفيي ون،نمي ال ةن يَ ف ظنعدىن  كع ن وكي  ين  ينن ف ي ن،ن(2)   اي  نم  ةن  كُّكو نو   

نى ذ نَهَ ب":ناهك  نهمنقو  م،نك ن  كع نمنفمن  دغةن ع   ن نَ ِ لُّ ن داَّبَُ   }بان دالَّهِ:نق لن ع  ى،ن(3)"َ لَّ مْ َالَى باوْتَِِِ ِِلََّ

ن.٩٤:نا انَّلْأَرْضِ 
"َك ن:نا ن   ال ةنهم:ناهك  نوا     ن كك  ن ،نفد  نع ين عكسف تنالن نف نع ن ع   ن اك ن   ف  ن

يُ نَف ُن نَ ُدييَ ِمنك  يُمل  نلَ ييَك؛نَاُعن يمنَيييُوَ ن  شَّ نَييي َ نَفُ يِمنَشييُملِّ نَشيُملِّ نَاي   ييُ نَفُ يم نَشييُملِّ نلَ ييكَنَ ُديَ ِمنك  نَفُ يِمنَشييُملِّ يي   ،نك 
لِن ُمِلن َيوَّ ُمِلن  هَّ ن م،نِهَون   َّ لُّن:نَف  شَّ  (4)ِهَون ُ َكُ ِ وِل".:نَو  شَّ

اونال منن و  ككشي نى يىن   ييمنقي ناييو ن ف  ي،ن(5)"  كش  نى ىنعدمنكي ن يمناعديمنكي ن ي يي م":ناونهم
كسي ن    ال يةنعديىن   ييمنكيعنا ن   ال يةن   نهذ ن   عو ،ن فظناونغ كنذ  نك نىش كيناونعكقناون  ل

نال     نهذعن   ك اةن  ك نكعكفةن ي ي م.،ن اونجاك ننىكعن ناونن ك ن  لنعدىنشملنل كناو لني  ن يك ن

 : تعريف الحال

وب شي   ن  يفمن ي ن  ك جينن،نوا دهنعدىن   ك  ن  ذينانيتنفاي ،ن   فةن؛ا  ف  ن  فم":ن غةن    لنننن
ن.اين   فةنوك ناك هد  ،نىن  دغوين  ذيننكس عنهون  ك كولنعدىن  ف  ن  فمو  كعن،ن(6)"و  نا ية

نعدىنه يةنو   ا  نك  كن نك نفا نكعنىن:نهو":نوفمن   فسن  ن وس   غ كن   عن«نفم»ك ن ل 
نا  لن  ي ي،نو    ن  ن   ،نوالنعك ي  ع كد  ناونن وهونعن همن فظناا من اا  ن    يةناون ا    ن،ن(7)"وق ن جك 
ن.(8) ك كو ن  جكدةنقاد  ن     ا  ناون ا    نن  ا    ن

                                                           
 (1/4952)ن     سن  لن  دغة،ن(1)
ن(8/909   يكنذوين   ك   ن)(ن2)
ن(41/12  ذ  ن  دغةن)(ن3)
 (4/489كن)شكسن   وي ن  كن ن(4)
 (4/809كفعن  ن   نع ن ن احن  ش   ن)ن(5)
ن(59   عكسف تن  ف  اةن)(ن6)
ن(9/8815 ك   ن   و ع ن شكسن ا  نن  فو ي ن)(ن7)
ن(889-881 ن ك:نشكسني   ن    و نفمن  ن ون)(ن8)
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كن  دفيظنكي نِعيكقناونىشي كيناونعفكيةن ي  كيك  ن    ي لناون     يةنغ":ناك نفيمن  ي فسن ي يو    
ن.(1)"كو وعةناو عن   ناون  لنفمن  ا  تن جعننايو  ن كن  ةنن   

عي ن   يننغ يكنك عيكغن    يي نوالنع ي كينعي ن   ييمن  ه ايتن":ن اني نوعكف نااون س ن   اوامن   نفم
ن،ن(2)"ي نكيي نهاييتن  من  ييىنا ييومن   يينن  يي  ف ن؛  نيي نكد يي  نعدايي ن   يي ،نك  كيينن ديي و لنا   ديي ،ن  و  يي 

اون،ناون  جكي  ،نو  ين ن  ه ايت،ني   نن  ع نن    اح–اين   نني  نا   من  هاوتن–فك نهاتنا   نن
يينهييمناييدمنكيي ن الع ييك غنيكيي ن ييمن  سيي عن   يين،ن  عييكق هييمن  يي ن   عكسيي ناييإك  ين   يي لن  ك  كيينن،ن اا  
اك ن ي و لنغ كن    ادةن د و لني ي و لن   من دهنهللان  ن  نعد   نك ن،نيا و لن  عكقن  عكدم،ن د و ل

ك ك ن–يكعن   نذ،نوهذ نا  ؛نالق   كعنعدىن    لن   نم،نففنايدف منفو نق ك  م،ن  عج نو   ع 
 ي هكن:نهمنينننو نكك نذيكن نك نانو  ن   جي ن ن ايمنى يىنقايك  ":نهمنق لن،فمنجكدةنانو  ن   ج ن–هللا

،نو ك اي ن ن عنيمن   ي لن  ايكا ،ن(3)كي ن يمناع يننىالنا اكين":نو   ي   ،نك نع نن   ا   ية:نف    هك،نو    
 .و   نمن  ك غ ك،ناون    عمن  ه ات،ن  ن عا كع،ن    هكنو      

 : تعريف داللة الحال

   نهيذ ن   عكسي نغ يكن،ن(4)" ال ةنغ كن  دفظنك نعكقناونغ كعىن  ن":ن ال ةن    لنق ننفمن عكس 
اكي نا ن د هن     لنك ن ا نكن نك ن  كع نمن    يكةنعدىنغ يكنن؛نىذ   حن  دوعنك ن    و نو   و  ظ

وهيونكي ن،نةو  كيك  ن    ي لن  و يعن  عي من دكايا ةن  ك  وهي،ن يك  نا ي نكي ن  يتنعداي ن   يك ي ":نوق نن. ي ف ظ
الناشفم؛ني نى ف ن   يك ي نفاي ن ي  ننف  ي نكي ن يا ن  يك ي نن وهذ ناا  ن،ن(5)"ااكىن   ا انعن ن  ك   اة

وو  ن    لن   و عن  ع من دكاا ةن  ك  وهةنفا نق كن د ي لنعديىنك ينن   يفمنكيعنا ن   ي لن،ن   اة
يي؛نانييو  نك عيي  ي هييمن  كعنييىن  ك يي كن   يي يمنعدييىن:ن ييولفنن كن ايي  نن  ييذ  ننييكبنا نن ييعن  ال ييةن   يي لن عكسف 

ن  و  ن  ك عدهن ا  ناكي  ن   يمن  ذين وج ن كنن   فمنعدا ن   نا ةن  هاو اة.

 : شرح التعريف

،ن ف ايةن ال  ي ع ن  كن و نفدونج لنذيكن فةن   ي لن ي  دفظن   نيتنن  كوج ن،نقو ن ن  كعنىن  ك  ك
:نواكي  ن   يمنهيم،ن  ن  ك عدهن ا  ناكي  ن   يمعدىن  ونن وهذ ن  كعنىن  ك  كنشك  نا نايو نق يك ن

نو  ك يومن  .،نو  ك يومنعدا ،نو   يم،ن     م
                                                           

ن(4/129كواوعةن   و ع ن  ف  اةن)(ن1)
ن(49  وامن ي  ةنفمنا ولن  ف  ن)(ن2)
 (49  وامن ي  ةن)(ن3)
ن(8/545كواوعةن   و ع ن  ف  اةن)(ن4)
ن(1/519كواوعةن   و ع ن  ف  اةن)(ن5)
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فيإ نجي لن فيظنكي ن،ن  كينن   يفمنعداي نوذ ي ن   يوكعن وشكانهذ ن  و  ن  ك عدهنا نايو نكوج  ي
كجكيننفيذ  نايا منىكي نفيمنكو ف يةنهيذ ن  و ي ناونفيمنكع ك ي  ناون،ن  ش ك ن  عدهن كو عن ال ةن    ل

،ن  ي ن  ع  ي ن ال  يمن  دفيظنو   ي لن؛  نفذ  نو  س ن ي نقيوين   ال يةن فإ ني  نكو ف  ن،نالن  لنعدا ن شمل
و   ني  ن،ن دفظن ك ن  لنعدا ن   ك ي ن     اةن  ك عد ةن كو عن  جك لن ي  ن    لنكفاك ننو   ني  نكجكف ن

ن  دفظنفمنكع ك ةن    لن   جن نى ىن  نا ةن  هاو اة.
فا ي من يقيوبنكن كي نعديىن،ن   نا ةن  هاو اةنهمنقوينهاوتن  دفظنفمنك  اديةنقيوينهايوتن   ي لنو  كك  

وك ن،نفك نهاتنك ن ي و لنا   نن  ع نن  ذينالنا  كنن   غ  كنف ون  ك  منوسج ن كنن  دفظنعدا ،نغ كع
ن فإ ن مناي ن  دفظنه ا  ن،ن  مناي نك ن ي و لنيذ  ناننا  كنن  ن ننو   غ  كنفإ ن  دفظنك  منىذ ني  نه ا  ن

ن.(1)اونين اةنويذ  ن    لنايو نكك نا انن   غ  كن وق ن   كجاحنا ن ك نعدىن ال ةنا كبنن يا نايو نكج   ن
}ف{م دَد :نفيإذ نقي لناي   ن ،نعي لن-اي   ن نو عي  ى-و ي  ف كينا نهللاننكعديومنع يف ن:نكه لن و يا م

د و م ددَد شدد     ف{هسد كس ِدد د وجيي نعد نيي نا نن كيينن،نوعدكنيي نا ن  عيي لنالنايياككن   ن ا يي  ،ن٢١:ن    يي ن شدد     ف{هسد ددندمَن
:نوهيونفيمنقو ي ن عي  ى،نوهونا ن  لن  ع لن   ن نعدىناني نلكيكن ا ي ن  ن ا ي  ،نيفك نعدىنغ كن  هكع

عدكني ناني نلكيكن   اكي  ن،ن١:ن   كيكنوا ن  دض{ا  ل{كِمد }إِند ِ{كس ِ  وا ف{ِْنَّ الهِا  َ{ْنكٌّ ِ ْدكِمد و ل{  ن  دض{ى لنون   دن ن السكِ س   و إِند ِ{شدكِ  
ف ايي  ن نيي نا نكيي ن  ييكنفييمن آلاييةن يو ييىنكيي نى   ييةن   فييكنكيي نهييونىالن    يي ن،نو  جييكنعيي ن   فييك،نو  شيييك
نوالن كس ن  ن  هكن  دفظ.،نو وب خ

فةنهيون  كو يوقن  ي-اي   ن ن-في حن،نوهمن يفةنكي ن يف تنهللانه ا يةنفاي ،نف    لنهمن  ع   ة
فعدكنيي نا  كيي ن،نو ال   يي نعيي من يكييكن   ن ا يي  ناكشيي  ن نى ييىنا ن  ك دييو نا يي هك ،ن  ع   ييةن  اييك ن  عيي ل

و   ني نيييتن يييفةن  ع   يييةن ييي  ن نعديييىنا ن  اكييي  نهيييون  ك ديييو نو   فيييكن،ن  ككفيييوغنكييي ن آلايييةن ي يييكبن
نو آلاةن  ه ناةن  ي نك ن  تنعدا ن ال ةن  لن  ع   ة.،نككفوغ

وباي  نذ ي نو ا  ي عنهيون،نشك  نق يمنعدىن ا عك لن  كذه ن   نفمن  ال ةن   ي لى نهذ ن   عكس نون
نكو و نهذعن   ك اةنفمنك   ه  نوك   ا  .

اينكي ن،نان لنكن  ن ي ن قن ي و منفمن ال ةن ي ف ظنعدىن ي ي منفمو  كك  ن اهكن ال ةن    لن
لنعي نقو عي همن ي يو اةن  كانايةنعدييىن ك ي نعديىنكك عي ين ال يةن   ي لنكي نن ي ي نا  كييتن ي ني قن  عي ون
نف من   فمنك ن فلن ال ةن  دفظنفمنا نن  و عن  دغوينو  ا   .

                                                           
ن(40/1255 ن ك:ن   جكس ن د  وكين)(ن1)
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 :ن،نهمني آل موفا ن كاةنك    

 
والن،نني قنفيمنف يمنكيك  ن  كي  دمنهيون كينن ي في ظنعديىن ي هكن  و يعن  دغيوينى ن ي يننعني ن ي 
نىَ يىنن-اين  كعنيى–ن"نىنََّكي نِاُعيَكقِن:نق لن  ك منااون يكن  ج ي  ،ن جو ن كف  نعن نىالنا ال ة   ي  كُِّجو  

َف    ُمنَعَدىنِ ُييم ن  دَُّفيظ ن ن  دَُّغة نَو ُ    ناَُهن  ن  نَّي   نَوَقيُ نَ ِجيوِ ناَن،نِكَو َ َع ت  ،نُ نَاِييوَ نف اي  نِشيُاَ َةنَعَديىنَ ُعيغ 
نِ ُيك   " ُدِمن  َكُوِ وع   نَوِكوَج   َ ة ن  دَُّغة نَفَفنَاَ ِعنَ ِ ن ُ ع  ُ نج  نَعَدُا  نك  ف ي ننهونكو  ع تن،ن(1)َاُوناَلنِاُاَ َ لُّ

اك ن   كننعدىن،ن  ن  عدمو   نذ  ن   كننالنافن،كعنجو  ن كد نعدىنغ كعنعن نوقو ن  شا ة،ناهنن  دغة
 كو  ع تناهنن  دغةنف وناف  ن  عدم.

فاييو ن،ن   نق يكناايون ييكن  ج ي  نكعكفيةن  كعنيىنعديىن  و يعن  دغيوين يا  ين    يكن)ىنكي (
والناكنيعنذ ي نكي نوكو نشيا ةنفيمن عييغن،نهيذ ن  و يعنهيونوقيو ن  عديمن ي  كعنىنعدييىنوجي ن  ا ي  نبكي  

ويذ  نك نالناا  لنعدىنو ع نك نج ةنغ كنج ةن،ن  شا ةنفا نوك ني  نهذ نو ف نك نوقو ،ن ي ف ظ
نففنا عن  ا   ن  .،نيا نايو ن  و عنعكفمناونشكعم،ن  و عن  دغوين

وك   يىن  جكديةن ي  ييكينكي نيفكي نا ن  كعيي نمن  كاي ف  ينكيي نغ يكنكو  يع تناهيينن  دغيةني ال ييةن
ن مناإجك ع منك نوجو ن ك ن ال ةن  و يعن   نهذ نكع كغن ك نانها  نع،ن     ةنوغ كه نالن ف  ن  عدم

فدوني  نيننك ناف منك نغ كن كسهنكو  ع تناهنن  دغةن نمن،ن(2)  دغوينيجنناكوكنكن  ن ال ةن    ل
ن ك نج  نكع ك ةن  و عن  دغوين    عمن  ال ةن    لنوغ كه .

وك  كيييننن"فيييك نا ييي  ان ناييي  نك  كييينن  دفيييظ:نقييي لناايييون سييي ن   اوايييم،نوعديييىنهيييذ ناييي كن ج  ييي  هم
واييو لن،نو ع اييكو نك  كيينن  دفييظنينيي ناكييكن يي هك،نفييا غو ن ع  يي كنك  كيينن   يي لنينيي ناكييكن يي   ،ن   يي ل

  يي ن ادييوكتنعدييىنهييذعن    عيي ين،ن(3)عنيي ن ن يكييكنو  ن ييمنو   اييك؛ني ن يياغةن  عكييومن وجيي نفييمن   يين"
"ا غو ن ع  ي كنك  كينن   ي ل"ننوفمنقو  ،نن كس  من   من ك  و نا  نفمنان لنقو ع ن ال ةن  دفظنعدىن  كعنى

نمن  ك د ن  ه   .فن   ذنعدىنى فق ن ك نااا منفف
كعكفييةن:نهييم،نى ن يايي  نفييمن كيينن   ييفمنعدييىنكو  ييع تناهيينن  دغييةنا ييومنعدييىنهييف نكك  يين

ن.عد   نو كنن  ا كعن د فم،ن   نو ا عك لن  ك  دم،ن  و عن  دغوين   ف ظ

                                                           
 (4/485  ف ولنفمن ي ولن)ن(1)
ن ن ك:نهذ ن     .(ن2)
 (401  وامن ي  ةن)ن-(3)
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كعكفةنو  ا كعنقانن   كن،نعدىن  ك  دمنقانن   فم،ن   ن ج ن،نين  دغونن  و عنكعكفة:ن  كك دةن يو ى
اني نن هايتنايك ع ن،ن وكو ن  ن و ن  شيكعاةن وشكان  و عنا نايو نا    نن،ف ظ  و عن  دغوين   

  ييىنىذ نعييكقن  دفييظن  كو ييو نعييكقن،نقيي نييي  ن   ييا ن فييظنيييذ ن د عا ييكنعيي ن  كعنييىن  ففنييم
ن.(1)  كعنىن  كو و ن  

وو يعن،نوهيون  يذين يمنااياهناو يعنل يكنواايكىن  كك جين:نو عناو يم":ن  قاكنوين  و عن  دغون
،نوكن يييولن غ يييكنعفقييية،نكن يييولن عفقيييةنوهيييون  كجييي  :نوهيييونعديييىنقايييك  ،نكن يييولنكييي نكعنيييىنى يييىنل يييك

ن.(2)ك"وس   ن  امن  كن ولني اكاةن  و  نجعفكنو  جعفكنفمن  دغةن  ن كن   غ 
ن  هيي نمن  كن ييول؛نون،نف  و ييعن يو ييمنهييون    ا ييةن  دغوايية ي ن)ييينن فييظنَو ييع نَو  ييعن  دَُّغييةنا ييإ َ  ل 

وشيكان الاي عك لن  كجي  ينوجيو ن،ن(3)َوَ ون ُا ُعكننف منَغ كعناييو نكَجي    ناَلنَ   اَ ية(،نَشُملنَفِ َونَ   اَ ةنَ  ِن
  ا ييةننهييمنا يي ك،ن هييمنى نهيذ ن  كجيي  نقيي ن   ييىنكجيي   ن،نعفقيةنايي  نكعنييىن  دفييظن    ا ييمنوكعنيي عن  كجيي  ين

نك نعكفاةناونشكعاةن  ا ن  ن قن و   ن،نفإ ني  ن  ن قنن  عيكقنيي  ن  ا يةنعكفاية،نو   ن ااتن غواةنو  
ياايك لن يعيفمنفإن ي نالن ايكىن  ا يةن،نو   نيي  ن غ يكنعفقية،ن(4)ي  ن  ن قنن  شك ن  كن  ا ةنشيكعاة

ن.(5)وفمن  كاا ةن فقن ا نهذ نك د ،ن والنكج   ن
نهين،نفإذ نهايتنعني ن نو يعن  دفيظن دكعنيىنن كني نى يىن اي عك لن  كي  دمن دفيظ،نا عك ل ال:ن  كك دةن  ه ناة
وهيونك  يكناي  ن،نوهيونفعينن  كي  دم،ن(6)عدىنكعن عن يولناونن ننعن ن عفقةناونغ يكنعفقيةن ا د 

اون اييي عك   نفيييمن  كجييي  ناون  ن ييينن  شيييكعمناون،ن اييي عك لن  دفيييظنعديييىن  ا  ييي نفيييمنا ييينن  و يييع
الن جيو ن ي نا نااي ع كن  دفيظن كعنيىن يا ن ي نعفقيةن ي  كعنىن  يذينو يعن ي ؛ني نو  ي ن،ن  عكفيم

ن(7) .  عك نىنك ن ا ع كتن ي ف ظن ف   لنا  ن  كعن   
،ن(8)" ع  يي  ن  ايي كعن كييك  ن  كيي  دمنكيي ن ف يي ناييو لنا يي  نكييك  عناونا  يياع"نوهييو،ن   كيين:ن  كك دييةن  ه  هيية

نوهونفعنن  ا كع.

                                                           
ن(452-ن4/455وا ولن  اك امن)ن(،4/592 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن1)
 (ن499)ن  و ولنى ىنعدمن ي ول،ن  كس (ن2)
 (18ا ولن  ش شمن)(ن3)
ن(5-8/8    كسكنو    ا كن)نوك ن ع ه (،ن4/450 ن ك:نشكسن   دواحنعدىن   و احن)(ن4)
ن(8/40 ن ك:ن    كسكنو    ا كن)(ن5)
 (4/850 ن ك:ن    فمنشكسن  ا  وين)(ن6)
 (445 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن7)
 (499ي ولن)  كس ن  و ولنى ىنعدمن (ن8)



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال جامعة الجزيرة مجلة

 

     77 

 د/ مصطفى الروسي،   أ.غيالن الحمودي             داللة الحال في بناء منهج األحناف األصولي                         أثر
 دراسة تحليلية 

،ن ن جيي نعديىن  ايي كعن كينن اي عك لن  كيي  دمنعديىنا يينن  و يعن  دغييوينو  اي نهيذعن    عيي ينفإني
؛ني ن  كجييي  ن يييفقن ي يييننفاييييو ن(1)ىالنا ناكنيييعنكييي نذ ييي نكييي نعن يييكف نى يييىن  كجييي  ،نوهيييون    ا ييية

ن.(2) ككجو  ن
 ذ  نفيإ ن،نو  كك دةن  ه  هةنهمن يا  ن  ذينيجد نو عتنهذعن    ع ينو ا دتن ي ولنعد   

نَاُكَييَ ن ُاي  ُعَك ِ ِ ن  و عن  دغويناا  ن ج نعدىن  ا كعن    ع نك ناكي ؛ني ن" كنن   فمنعدىن نَ ُفيظِّ ِينُّ
نَفَغُ ِكن نىَ ىن ُ َاَا   نَعَدىنَ  ه ك ع نَوَ   اَ     نَوَ ُمنَاُ َ ك ُ نىَ ُا  نَك نَاُكَنِعن ُا  ُعَك َلنِ ُيك   نَعَدىنِكُ َ َ ىنَ ُف     ،نِكُ َ  لِّ

نَاُ ن ِن فإذ ن عذكن   كيننعديىن  ا يةن،ن(3)"َاُونَي َ نِكَك ِ ِعنَغُ َكنَ   اَ     ن،نك سَ ن    ن ُ ِكَ  َ ِ نَ ُعَغنَك ن ُنَ َ َك ِنىالَّ
ن  و عن  دغوين)  و عن  كك جن(نج  ن  ن  ن   كننعدىن  كعنىن  كن ولنى ا .

 ف ظنفمن  هكه نك نفإذ ني  نهذ نهون ي ننعن ن ي ن قنفإن ناا وج ن ي ذن ك ن  تنعدا ن ي
نوالن دغىن ال    نىالنا   ن.،نوالنا كقنشملنك نذ  نى ىنل ك،نو  و نواككنون منو اكنو ا    كعكومن

 
ي ن  كجييو نى ييىن،ن ييكبن ي نيي قنا ن ال ييةن   يي لن جييةنشييكعاةن يي ا ةن كعكفييةن  ك  ييو ن يي   فم

وهمنكعنىناعيو نىكي نى يىن  كي  دمناونى يىن،ن  فمنا نن  احنفمن  شك  ال ةن    لن كعكفةن  ك  و ن  
  كييك  ن    يي لناون     ييةنغ ييكن  دفييظنكيي نو ال ييةن   يي لنفييمن  ا   يي ن ال ييةنكعنوايية؛ني ن"ن(4)ك يينن   ييفم.

،ن(5)"اون  لنفمن  اي  تن جعينناييو  ن كن  يةنن  ي ،نِعكقناونىش كيناونعفكةنكو وعةناو عن   
فعنيي ك نييي  ن   عا ييكنعيي ن   يي لن،ن   يي   ن  ييذينا  يي لنى ييىن ال ييةن يي هكين د عا ييكنعنيي نوذ يي نهييون  كعنييى

ن   يىنا ن    جيةن د عا يكنعي ن ي يو لني نيتنايا  ن،ن   دفظناون  ش كيناون  عفكةنعدكن نان ن ال ةنكعنواية
ن.(6)فمنو عن ي ف ظ

،نوجا ي ناي  نا يي من يفعي لويذ  نافيك ن ك،نف ال ةن    لن جةناف من كك ع    ن  ك  و نك ن   فم
 كي نا  كن ي ن،ن  دف ةن  و   ين  كننعدىن  ك سن  كينوعدىن  ذمنا كبن"ا ن،ناك نفمنكعكفةن  كك  نك ن   فم

فيإ ني نيتن   ي لن ديذمن،نف ك  ي نايذ  ،ناي نف  ين:ناني ن  يولن دكاي  هن  كي س:ناالن كبن،نك ن ال ةن    ل

                                                           
ن(ن4/495وشكسن   دواحنعدىن   و احن)ن(،5/455 ن ك:نيش ن ياك كن)(ن1)
ن(4/890و    كسكنو    ا كن)ن(،8/18وشكسن   دواحنعدىن   و احن)ن(،4/29 ن ك:نيش ن ياك كن)(ن2)
ن(8/85  ف ولنفمن ي ولن)(ن3)
ن(.8/252    فمنشكسن  ا  وين)ونن(،8/85و  ف ولنفمن ي ولن)ن(،4/150 ن كنشكسن  ا كن   ا كن)(ن4)
ن(4/129كواوعةن   و ع ن  ف  اةن)(ن5)
ن(4/90 ن ك:ن  اكه  نفمنا ولن  ف  ن)(ن6)
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ون ا ييي ن،نوقييي ن اييي عكدتنفيييمن  شيييمل،نفةنو  ييي يو   ييي،نوانيييتن كسييي نو يييف ن  ييي نذ ييي ،ناييي نف  ييين:نقديييت
ن.(1)"الن ك من ال ةن    لنى ا 

،ن ييي هكنفيييمن ييييمن يفعييي لويكييي نانييي نقييي نهايييتنا ن ال يييةن   ييي لن ييي هكنفيييمن ييييمن   يييفمنف يييمنييييذ  ن"
ن   اي  نو   ي لن ي لنعديىن  دعي :نواا   سنا ي ن  ي ك لناالن يكبن  يمن جي ن ي ن،نو  كي س،نا نكي نق ي نكجيف 

 ييمنن(2)و يي هكعن   ييفس،نو ييونهجييمنكجييننعدييىن  كنغ ييكع،ن  يي لنعدييىن  جيي نجيي  ن يي نق ديي فييإ ن  ييتن ،نق ديي 
و   ي  كنهيذعن ي يي مناني لن،ن(4)"ف  فع نعي ن كسكي ،نج  ن  نا نا  د ن(3)و وني  ن  عك  ،ن ج ن  نا نا  د 

نعديييىن ال يييةن   ييي لن ييي لنعديييىنان ييي نق عاييية؛نين يييمن يييكو نا ن  ييي   نن   نيييمنا  كيييننشيييا ةنو   ييي و ن ييي كا
ن.(5)   شا  ت

،نفاييوتن  كي  منىقيك كن كي ن  يكن  ن  ي عوبن،نوعدىنهذعن   ال ةن كديتنيه يكنكي ن ي يي من  شيكعاة
ي نوهييذ ناجكعيتن يكيةنعديىنا ناييوتن  كايول،ن ين نايوتنفمن  لن ج نعداي ن  نيي كنىذ نيي  نك  ك 

اييوتن  ج كسيةن   ييكنون،ناون   ننعدىن فعن   كي لن    يك،نعدىناككنوقعن   ك  نىقك كنكن ناجو  عن
ا نك ن  ه  ن  وق نك  ه نعدىن    كسح؛ني ن  كعيكوقنكي ن،نعن ن  عكغن   ا   ن ال ةنعدىنك  ه 

اكي ن  ه ي نفداياهن جكب  ي ن،ن  لن ي ي كنهون   ا لنفمن   اولنا فقنك ه ن د    نففناع كس ي ن   اي ل
اي  ننن ال ةن    لنعدةن  فكسيهن  كايولنوهيذ ن  و ن،ن د ا ين   وجاةنفإ ن  غ   نك ن     نع من   جن

،نَايي نَكِاييوَلنهللا ن:نَقيي ِ و ،ن(َواَلن ِييُنَيِحن ُ   ُيييِكنَ  َّييىنِ ُاييَ ُاَذ َن،ناَلن ِييُنَيِحن ُيَا  ييِمنَ  َّييىنِ ُاييَ ُاَككَن):ن   يييكنو  ه يي ن  و يي 
ن.(6)(َاُ نَ ُاِيتَن):نَوَيُ َ نى ُذِنَ  ؟نَق لَن

 :شروط االحتجاج بداللة الحال

ن:ن  و ن ال ةن    لن جةنىالن شك   الن
أمةا ، حجةة لهةا فةالنص يدل على نقض داللةة الحةال  فإذا جاء، (7)خالفهاعلى التنصيص  يثبتإذا لم :   شكان يول

 إذا سكت الشارع عنها فلم يرد عنه ما يدل على نقضها فهي حجة إذا توفر فيها الشرط الثاني.

                                                           
ن(40/1255اامن   ا  ن    وكي)ن   جكس ،(ن1)
 يك نف  ن   كنقومنواك  نكا ع   منفمنن   ةنا كتنا مني كسهناونا و نا ك ناونغ كنذ  .(ن2)
ن فا  نفا نو اهد .يك ن ق  من  كنقومن كس ن (ن3)
ن(40/1252   جكس ن د  وكين)(ن4)
ن(4/415وا ولن  اك امن)ن(،829و  وامن ي  ةن)ن(،1/852 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن5)
وي   نن(،5/45)ن9459اكقمنن   نالن نيحن ي نوغ كعن   يكنو  ه  نىالناك  ه ،نفمني   ن  ني س،نا كج ن  ا  كينفمن  ا  ،(ن6)

   ن ا يذ  ن  ه  ن   ني سن   ن هنو   يكننفمني   ن  ني س،نوكادمنفمن  ا  ،ن(،5/89)ن9550اكقمننني س،   ن  ن    ن،
ن(.8/4059)ن4145اكقمنن   ايوت،

 (4/945(ن)4/850وسن ك:نشكسن  ا كن   ا كن داك امن)ن(،8/545كواوعةن   و ع ن  ف  اةن)(ن7)
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و  يذ ن،ن(1)فيإذ نغدي ن   ي لنفيمن  وجيو نيي  عكقن  اي ي نف يون جية،ن ا ناييو ن   ي لنغ    ي:ن  شيكان  هي نم
اَّيي ت ن)ى ن َكيي ن:نقييولن  ناييمن  شييكان ييك ن ي نيي قن    ا ييةنفييمن و كدييو ن  دفييظنعدييىن،ن(2)( ُيَُعَكيي لن    ن  

،ن(3) يعكيي لن   نايي تن يييمن ع  يي كنوقيي  و نكعنيي ع،نايي و ن  ناييةن  ن  عكيينن وجيي نيه ييك ن ال ييةن   يي ل؛ني
فيي  ني نييتن،ن(4)اونييي  نفييمن غ ييكعنكشيي ةنع اكيية،ن  شييكان   يي لن  ييذينالناكييي ن غ  ييكعنواايياهنهييذ 

نالن  غ كنويذ  نك ني  نفمن غ  كعنكش ةناو ىن  ال  ج ل.غد ةن    لن جةنفإ ن    لن  ه اتن  ذين

 

 :الحالدفع وهم تناقض أقوال أئمة الحنفية في داللة  -أواًل 

وقدني ناني نالن،نااهن ن نن ننيفمناايمن سي ن   اوايمن  يذينقيككنفاي ننفيمن جيةن   ي لنعني نا ي  ا م
،ن؛نين منكجكعيو نعديىن ع  ي كن ال يةن   ي لنكي نجكديةنكي ن  يك ن ال يةن  دفيظنيجدي (5)ا كننعدىنى فق 

يمنَ ُكَايةنَاُنيَو  نجكَديةنَكي ن ُ يك ن  ي  ن ُ َ   اَ ية":ن   نقي  و  ُاي  ُعَك لنعكف يَا ي:نَوه  َو  هَّي ن من اَلَ يةن،ن  َه ن اَلَ يةن ال 
َا  ن  ن  م،ن  دَُّفظ والن  ي   ن،ن(6)"َو ُ َ ي ك  نكي نَك ينن ُ َ يَفم،نَو  كَّ   عن اَلَ ةنك نو  ن ُ ِكَ َ د م،نَو  هَّ    نا 

 ال ييةنعييكقن:نعيةى ن  ا يةن  دفييظن  يك ناوجييوعناكب":ن  يي نقيي لن؛اايون سيي ن   اوايمنكيي ن  ف يتنعدايي ن   نفاية
و ال يييةنك ييينن   يييفمنكييي ن  ييي ن،نو ال يييةن  كييي  دمنفيييمن يييف  ،ن و ال يييةن  دفيييظنفيييمننفاييي،ن  الاييي عك لن اييي ن ن
و يو ييىن،ن(7)"ف يذعنوجيوعن جي ن يك ن  ا يةن  دفيظنا ي نالنعديىنايا ننكع ك يةن فيظنل يكنىاي ع،ن يف  ن ي 

ن.ميك نااا منفمن  ك د ن     ،نو  ك  عةنو    كاةن جكع  ن ال ةن    ل
ا ن   ني قنفيمنى يف ن،نووج نع من كننيفمن   اوايمن  يذينا  يكنفاي ن   عي كغنعديىنى فقي 

هيمنى ن،نعديىن  دفيظن  يذينهايتن دكعنيىن   و يعن يول   نا د و ن    ا يةن،ن ي    نعدىن ي ف ظنقو ع 
،ن   يكسح  منعدىنا د ناون كلنع ن  هكعنك نهاتن كوج نقاننوكو ن  دفظنف ون ال ةن  دفيظناون  دفيظن

وسي لنعديىن اي عك   نفيمن،ناونكجكيف نن و   ن ا عكنن  دفظنفمنغ كنك نو عن  ن   و يعن يولنيي  نكجي   ن
ا دييهن   نفييمن   ييولنى ن ال ييةن   يي لنالن  ييوبنعدييىننفييإذ ،نغ ييكنكيي نو ييعن يي ن الالتنكن يي ن ال ييةن   يي ل

،ن(8)منغ يكنكي نو يعن ي  كننقو ي نعديىن  دفيظن   يكسحن  يذين يمن هايتن اي عك   نفي،نكع ك ةن ال ةن  دفظ
                                                           

ن(4/204 ن ك:نشكسن  ا كن   ا كن داك امن)(ن1)
ن(4/9)ن4كقمنن   ني  ني  نا لن  و منى ىن  كاولنني   نا لن  و م،نا كج ن  ا  كينفمن  ا  ،(ن2)
ن(4/894وا ولن  اك امن)ن(،455و  وامن ي  ةن)ن(،4/890 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن3)
 (4/11 ن ك:نا ولن  اك امن)(ن4)
ن ن ك:نهذ ن     .(ن5)
ن(4/450ا ولن  اك امن)(ن6)
ن(485 ةن)  وامن ي (ن7)
ن(1/152وف حن     كن)ن(،5/519 ن ك:ن  ك اظن  اكه نمن)(ن8)
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وهذ ن  نو نهون  ذينق  عن   اوايم؛ني نكي نهايتن اي عك   نفيمنغ يكنكو يع ن يمن عي ن ي ن ال يةنو يعاةن
 ال يةن   ي لنو   كي لنهي نمنان يمنق ي و ن يك ن،ن(1)وعدىنهذ ن   كيننوجي ن ن  اك ايمنفيمنا يو  ،ن  ا اة

هييمن ايي هنىنفييمنهييذ ن  كو ييعن يي لنهاييوتن،نةو كيييو ن ال ييةن   يي لنين يي ن   نيين،عنيي ن  انيي لنو الايي ن  اناوال ن
ن.ك ن الا ن  ان كوجا  نين  ن   نةن  كع ك ةنوذ  نعن ك ن  و ن ال ةن    لن  هكي؛نين من ك نعو ناوال ن

ى نهييذعن   ك اييةنفييمنك  ه  يي ن   ا يي دمنو    اا ييمن عكييننعدييىن   يي   ننو   ا  يي ن  ييذعن  كف كقييةن   ييمن
ن   اوامنفمنيفك ن  ك دهناننو   فق تنغ كعنك ناعفمن  كذه ن   نفم.نن كننعد   نك  و ن  ك مناامن س ن

 :العودة إلى موضوع هذا المطلب -اثانيً 

ون دنيي نعيين منوجييو ن ييك ن  ا ييةن،ن كيي نعدكنيي نهاييوتن   جيي لن ي نيي قنا ال ييةن   يي لنوان يي ن جييةنشييكعاة
،ن ناييييو ن  اييي ن  كوجييي ووجييي ن   يييكن،نف ييي نوجييي ن كي ييي ،نوكيييعنا ييي     نفيييمن   يييفم،ن  دفيييظن ييي الالتن كييي 

ين ع ك نن ىك نا نايو ناكك ن":نو  كوج  ي،ن اون     ي،نف يون ال يةن الاي عك لنو  عي  ين فيإ نيي  نع ك  ن و   نيي  ن    
و   نيي  ن،نفيإ نيي  نفيمن  كفيك نف يون ال يةن  دفيظنفيمننفاي ،نفيمن  كفيك ناونفيمن  ككيي ناييو نفيفن  ديونىكي نا ن

و   ن يمن،نفيإ نيي  نف يون ال يةنايا  ن  ين م،نجيعنى يىن   يفمنامنال كعنيىنك ناييو نفمن  ككي نفيفن  ديونىكي نا ن
،نفيي يولنهييون ال ييةن كجييعنى ييىن  كيي  دم،ن كعنييىنك جييعنى ييىن  كيي  دمناونى ييىنغ ييكعنايييو ناييي نفييفن  دييونىكيي نا ن

ن.(2)"و  ه نمنهون ال ةنفمنك نن   فم
 ج نناوج ،ن ف  ن  و ال ةنك نن   فمنك ن   ن،ن ال ةن  ك  دمنفمن ف  ون،ن ف الا عك لنعكف ن
ن  دفظن  دغوين  ذينع ك  ن ال ةن    ل.كع ك ةناش كان فظن غوينل كنفمنالنون،ن ك ن  ا ةن  دفظنا  

و  ي نذ ي ن يا ن،نوب ذ نا  كنان من كو نا ن ال ةن    لنكاا كينعدىن ال يةن  دفيظنو   كيةنعد  ي 
 ي يو لن جي نن    ا يةن  دغوايةنكيع كغنهمنفمن ع،ن(3)      ن   شك   ن  ا     نف ج ناوال ن،نعدىنى فق 

ن:ن ال    من   شكوان آل اة
والناشييكنن  ا ييةن  دفييظنفييمن،نا نايييو ن ييك ن    ا ييةنك   ييكنعدييىن  كو ييو ناونكو ييعن   ييفمنف ييظييين1

نك نهيون ي  نفيمنك دي نكي ن    ي  ؛ني ن ي يننعني همنا نييننييفمنكاي  ننانفاي ،نا د  ،نو  
فييمنن ي ن   كييننعدييىن    ا ييةنايييو نك عييذك نن؛(4) ال ييةن  ن  ييكنوالنا كييننعدييىنغ ييكعنىالن د ييكوكيناو

                                                           
ن(4/415 ن ك:نا ولن  اك امن)(ن1)
ن(8/252    فمنشكسن  ا  وين)(ن2)
ن ن ك:نهذ ن     .(ن3)
ن(4/18 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن4)
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ىالنىذ نيي  ن  كوجي ن،نوهيمنكي ن ايكىن     ا يةن  ك عيذكي،ن(1)ذ  ن  كو عنف ظنوهونك ينن   يكوكي
 .(2)  ك ن    ا ةنهون  عكقنو  ع  ينفإ ن ك ن    ا ةنع م؛نين  ن  و ن  ا ةنك جوكي

تُمُ{ْ }اعْمَلُوو اَاَوو َ:نفييإذ نقيي لنهللان عيي  ى فييإ ن فييظن عكدييو نكو ييو نفييمن  دغييةن  كييكن،ن40:نف ييدتنشووْ
و  ي نعدكني نكي ن ي لن   ي كيناي   ن ناني نالن،نو  هكعنفمنهذعن آلاةنا   منى   ةنجكاعن يفع ل،ن  ا ة

فوجيييي نعد نيييي ن ييييك ن    ا ييييةن  دغوايييييةنيجيييينن يييي لن   يييي كينو كديييي نعدييييىنىك  ين      ييييي ن،نايييياككنىالنا  ييييك
فيإذ نوك نني نل يكنا يذعن   ياغةنف جي ن كدي ن،ن   كيننك   يكنعديىنهيذ ن  ك ينو   نهيذ ن،ن(3)و   وب خ

 عدىن  ا   نىالنا ناع ك  نكع كغنكع اك.

وكن ي ن،ني ي ف ظن  كو وعةن    ي ك،ناالنايو ن  دفظن  كن و ن  نك ن ي ف ظن   كس ةنعدىن ال    -2
ي وهيذ نالناعنيمن شي ك ان،ن(4) لعني ن    ين ا ف ظن   ف ن   يكس ة؛نين ي نالن  اينن  ك   فيةن  و  

ينا نايو ن  دفظنكجكف ن ادفيظنل يك؛ني نهيذ نغ يكنكشيكوانفيمنىعكي لن ال يةن   ي لنفيمنن اونكع ك  
نك ن ك  ن  ناالناييو ن  دفيظنكي ن ي في ظن     ية،ن(5)يننوج  ،ناوني نيتن ال يةن   ي لنغ يكنه ا ية،نو  

ا  ييي نفيييمنكو يييع نيكييي نا نييي نفيييمناكييي نىذ نيييي  نكييي ن ي فييي ظن   يييكس ةن  كو يييوعةن دعكيييومنف  يييك ن  
   شكان  ا اه.

فيفن  ايننفاي ن،نف ذ ن  دفظن  لن ك  ةنعدىن  كف كقةن  شكعاةناي  ن  ي وج  ،نانتن   هن:مثال ذلك
  يىنو يوني نيتن ف يةن ي  هنفيمنا ينن  و يعن،ن عوبنع منىك     ن  جةنيوني نفيمن ي لن  كي  سنو   ي ل

وا يد  ن،نو عتن د عا كنعي ن  في نو    دايةنو  كاي لانن،ن  دغوين من   نك  و ةن   كف كقةن  شكعاة
؛ن  ن  نقي ن ي كتن ف يةنشيكعاةن يكس ةن د عا يكنعي نىك  ين  كف كقيةن  شيكعاةنك  و يةن(6)ك ن   ف 

   نعن ن   ف .

مثةةال ن.(7)  ال يةن ي لن  كيدي نغ ييكن  ه ا يةنىذ ن  عيىنىك  ينغ يكن ي هكن  دفيظن ا ناييو ن  عيكقنك سي  نن-3
:نق لن ع  ى،نلن  وج  ن" اك م"نفدفظن  اك سنك نا ف ظن   ف ن   كس ةنفمن   كل قولن   ونن:ذلك

ََن  و ِنُ  َِا ََفِ يٍَْ تَِاسَََ ََنْ وَنيْ ََو ِنُ بِ ََمُ ََّلَّنْؤ ِِ ََنقِ ُ  ََؤ مِ َّلِِْثْبِِا ََوَّ ِِحََّ مَ َلْ ََآِينا اباِِ ََن َّلَّ ََن يَيَها ََ}يا ََََْمَهان  َِاؤ َِ َََُْ  تََْؤَ ََنْ َِ ََنْهِنُ بِ ََمْ َالَ و ِنُ لَ  

                                                           
 (8/252 ن ك:ن    فمنشكسن  ا  وي)(ن1)
 (404 ن ك:ن ف ةن يفي كن)ن-(2)
ن(4/455:نا ولن  اك امن) ن ك(ن3)
ن(850وشكسن  ا كن   ا كن)ن(،5/158وشكسنك   كن     وين)ن(،92 ن ك:نا ولن  ش شمن)(ن4)
ن(485 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن5)
ن(8/492 ن ك:ن    هكنفمنكع نمنيفمن  ن  ن)(ن6)
ن(850وشكسن  ا كن   ا كن)ن(،5/155 ن ك:نشكسنك   كن     وين)(ن7)
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و   ن ونقي لن،نف  نج لن فظن   اكسحن اا  نك   ىن   ف ن،٤١:ن ي     َاساَِّحِو ِنُ ساَاَّحًن جاِِنلًن 
 يذ  نف يمناشي ك و ن  نايةن،ن   ولن  وج  ن" اك م"نى ىناهد نف ال ةن    لن  س نان نالن كس ن فق ي 

ن.(1) ا   ن   ف نا ذ ن  دفظ
 

و  ن يي ن،نانييو  ن ال ييةن   يي لناون  يي الالتن     اييةنيه ييكينالناكييي ن  ييكه ن ييونقكنيي نا ع  يي نج يا   يي 
نن    نعن  ن  كسهن  ش ن  كك  نو ا  ن  كعنىنو    ق.،نةنيداةدا    ن  كهننفمن ك ن الالتنكياا ي

 داللة حال المتكلم: -النوع األول

اينكييي نهايييتنناييياتن   يييفمن ييي نا دييي ن،ن(2)ك  و يييِة""هيييونكييي نَ ييي  تنكنييي ن   ييياغَةن  :نو  كييي  دم
   اغةن  كعدوكة،نف ذ ن   عكس نا كنن ش ك ان  تن  ن ين،نوا ناييو ن ي  دفظنالن ي  كعنى،ن  يىن  يو ن

النفإن  نكجي  ناونكجكين،نفي  ك  دمنهيون  يذينا ي كنكني ن   يفمنك     ي  ي نغ يكعنىكي نن    اغةن  ا اة،نو  
ن كسهنكادفنعن نف د من     نع ن وفكن  شك   .ك  شكي،نوذ  ن كسهنه ات،ناونع ن
والن نفيي نذ يي ن،نفييفنايي نكيي ن كيينن    يي نعدييىن   يي نواو يي ف ن  ه ا ييةن ىذ ن يي كنكيي ن  كيي  دمن    يي

يي  فيي ظن    يي  نعدييىنافييإ نجيي لنك يي   نوجيي ن كيينن،ن    يي ناونك يي   ن  يي ن عيي نا ناييا من    يي  نوف  
ن:نوذ  ن  هاوتنقاك  ،ن(3)  ك  دمن فقن  ا ةن  و عن  دغوين د ال ةن  ه ا ةنك نقان

" ال يةن ي لن  كي  دمن  ه ا يةنقاينن   يفمن:نوهيم،ن يفةنه ا يةنفيمن  كي  دمنالن نفي نعني ن  ي ل:نالقسةم األول
ن.(4)"ع ف ن

وْتِ ا }:نقو ي ن عي  ىن:مثالةه ؤَتََِْا بَِِْهِمْ بََِِا نِ َّسَْ ؤَزْزِ ْ بَا وقو يي ن،ناين يك ناواواي  ،ن٤٤:ن  ايك لَاَّسََْ

وهذعن،ن٢١:ن     ن} َِانْ شانءا  َلْنِثْبِنْ َابانْ شانءا  َلْنا ْز َْ :نوقو  ن ع  ى،ن48:ف دتنِال وَّ بان شِئْؤ مْ }ََّْ:ن ع  ى
او ككناكس نا  ن   وب خنا ال ةنا نان  ن":ن آلا تن  اغةن يككن  كوج ن فك ه ل؛نو ف  نااون س ن   اوام

-ندكييي ن اييي   لن يييي وكن يكيييكن   كع ييياةنكنيييي ف،ن(5)هللان عييي  ىنالن و ييي ناجييييو  ن يكيييكن ييي   فكنعدايييي "
ييي-اييي   ن  وجييي ن كدييي نعديييىن   ييي هكنكييي ن   ييي نالنعديييىن   ييي هكنكييي ن،نالناييياككن   ف شييي لن   َونييي نَ ياك 

                                                           
ن(40/1255 د  وكين) ن ك:ن   جكس ن(ن1)
 (5/854  و  حنفمنا ولن  ف  ن)(ن2)
ن(8/252و    فمنشكسن  ا  وين)ن(،51-55 ن ك:نا ولن  ش شمن)(ن3)
ن(8/420ف ولن  ا  يعنفمنا ولن  شك يعن)(ن4)
ن(482  وامن ي  ةن)(ن5)
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وشيفىن،ننايتن  كبايعا:نحنالناشيك ن ي نغ يكعنقولن    ييننىذ نعدكني نكي ن   ي ناني نكو ي َننن ونوهذ ،ن ي ف ظ
ن.ن(1)واك نمنك س  ،ن     

ي  ن:نكن  ج يي  نفييمن كييننهييذعن آلايي تنعدييىن ال ييةن   يي لقيي لنااييون ييي َ يي ِ نِكُا َيي   "َ ييُونَوَكَ نَهييَذ ن ُ   
ن ُيَُفَعيي ل ن اييع  ييمنىَ  َ ييَةنَجك  ِكِعنَاُ َ    نَ َ يي َ نَ يي ه  ن ُ َ يي ل  نَوع  ييَ نَوَ ُجييَكن،نَع ك سًّيي نَعييُ نَ اَلَ يية  ع ن ُ َ يي ل  َوِهييَونف ييمنَهييذ 

ييا  نِ ُييِمن نَكي نَاُ َ    يَفق  ن ُ َعي ك ينَعييُ نَ اَلَ ية ن ُ َ ي ل نا    ن ُ ِكُ َدييه  ن،ن  دَُّفيظ  نَن ق َديية ن  ِ ُييم ن  دَُّفييظ  َفَي َنييُتنَ اَلَ يِةن ُ َ ي ل 
نَ ُونَي َ نِوِكوِ ِعنِكُ َد   " نِكُ َ َ  ِعنَوِكوَج     ه ا يةنقايننني ولنهيذعنن؛ني ن ال يةن   ي لنكعدوكيةنع يف ن(2)ىَ ىن     

وسجيو ن كد ي ن،ن يذ  نوجي ن اوسينن  دفيظنو كدي نعديىن ال يةن   ي لن؛هي ناون اوسد ي والن جيو ن غ  كن،ن آلا ت
ن.(3)و   نعن ن ج ك  ن ال ةن    لنكعن ال ةن  اا  نفإ ن   جةن  و ن  ال ةن    ل،نعدىن ال ةن  اا  
ناين   فةن   منها تن  كسيهن  عي  ي،ن(4) ال ةن  لن  ك  دمن  ه ا ةنعن ن   فمنع  ين:القسم الثاني

ي نفيمنعيكقن الاي عك لنو  كو  يع تن يمن ع  ي كن دي ن   يفةن ال يةن،نوق كنتن  وكن   فمنك ن  كي  دم
و   دي ن يفةنهيذ ن   ايمنعي ن يفةن   ايمن  اي اهن،ن    ي ن  نفايمن و فاي ك نن عدىنك ن كس ناون  كينن عا يك ن

نكيي نهاو  يي نايييو ن،نفييمنا ن ديي نه ا ييةنفييمن  كيي  دمنالن نفيي نعنيي  ،نفييمنوقييتن و نوقييتا نكيي نهييذعنكنفيييةنو  
نو كقن و ن كق.

ف ال يةن   ي لن وجي نق ي ناك ني نعديىن،ن"ا ناييو ن اك ني نايا وهيونن،ك نااكىناك  ن  فوكن:مثاله
 ذ  نفإن من،ن(5)  فمناونان لنعدىناككنف     ن  نا ال ةن    ل"ن وذ  نينناك  ن كجتنجو   ن،نذ  ن  اا 
ن كيي ن كج   ييو ييوكيناكيي  ن  فييوكنيييو ن   يي   ن،ن(6) ف  ييك بيي ن   ك قييتن ال ييةناونكعنييىنون    اك  نا ييفون ن يي

،نفانيييتن ييي  هن يييي ن كجييت:ن  ييي ن وج يي نف ييي لن،و كييكاينق كيييتن د ييكول،نى يييىنغييذ لنف دييي نالن  غيييذبنع عيي 
نييكينفيمنايا  ننجي لنادفيظن  فعين   عا يكنعي نكعنا ن،ن ا من و ناو هك   ذ  نونن، ن كقنى ىنذ  ن  غذ ل

يني نا يكلن؛ن ن  كفعيوالتنون وهي نككي نهيمنشيكان  وجيو نالن  ف يموالن فقنفيمنعكوكي نىالن  اي،نم  نف
ا ال يةن   ي لنف ق  يكن يكي نعديىنن يفك نك كلن  جيو  نو   ي لن ي لن    جيةنى يىن  جيو  نف ي كنجو   ي

ن.(7)و   كولناذ  ن   ا منف ظ،نوهونا ننذ  ن   ع منفمن    لن،كوج ن  ا  ل

                                                           
ن(4/451وشكسن   دواحنعدىن   و احن)ن(،8/405 ن ك:نيش ن ياك كن)(ن1)
ن(4/90ولن)  ف ولنفمن ي (ن2)
ن(8/215و    فمنشكسن  ا  وين)ن(،909 ن ك:نشكسن  ا كن   ا كن)(ن3)
ن(8/420 ن ك:نف ولن  ا  يعنفمنا ولن  شك يعن)(ن4)
ن(10وسن ك:ن يش  عنو  ن  يكنالا ننجامن)ن(،819   عكسف تن  ف  اةن)(ن5)
ن(9/441 ن ك:نف حن     كن)(ن6)
ن(850ن،8/405ويش ن ياك كن)ن(،485-482 ي  ةن)نو  وامن(،51 ن ك:ن ن ك:نا ولن  ش شمن)(ن7)
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 داللة حال محل الكالم: -النوع الثاني

 فعييننن عنيي ،ناون د  يين  شييملناونى  يي ك نن اييو لنييي  نو ييف نن،(1)  ييفمنهييون  شييملن  ك اييكنعنيي ك يينن 
اونالنا ايينن  ا ييةن،نو ال ييةن   يي ن ييا نا ايينن  ا ييةن  دفييظنفا كيينن   ييفمنعدييىن يي هكع شييملناون ييك نفعديي ،

عديىننفإ ن عذكنىجيك لن  فعينن  كياكوكن ي ناون كينن   يفة،ن(2)  دفظنيا ناا منكاكىنالن   ننفمن  ك ن
  كو وقنوج ن كنن  دفظنعدىنغ يكن  ا  ي نفيمن  و يعنعني ن ي ني قن  ال يةن   ي لن   يمن عيكقنكي ن

ن  لن  ك ن.
ييفمننوب ذعن   ال ةنا كنن   فمنعدىنىك  ين  كجي  نو  ي  كن يذقناونى يك كن ق  ي عن  ك ين؛نيني 

ن ي  ى يىن الق  ي لنهيوننف   ي كق،ن كي نا   يا نك دي ن فا  ي ن جيو  ن،ن والنك نفا نكي ن   جيو ن كي ن ي  
 ي نا نن يون  اكي  ناوقي ن،نفدذ نج  نا نا  لنا ال ةن  لن   فمناونك دي ،نو  كع  ن دكج  نك د ،ن   فم

نكي ن ينني ين ي نالن  اينننفا كيننعديىنىك  ينعي من ي يننكي نهكك  ي ؛،ن  ك   ىن ا نالناا نن  ن دةنك  و  
اون  ييي  نييييننكييي ن    ييي يهن  ك عيييذكينن   ييي لفديييوالن كد ييي نعديييىن  ك   يييىنيجييينن،ن عيييغن   ييي ن  ك   يييى

و   ن ج نكك ع ين    لن،ن(3)  كننعدىنك   ىن   فمون وناناتن  كباعن    ننن، اونشكع نن   ك جوكينعكف ن
ييي وييييذ  نانيييو  ن  ييي الالتن   ييي كفةن د يييفمنعييي ن،نوهيييذ نهيييون  فيييك ناييي  نهيييذ ن  نيييو نوانيييو  ن   ييي لن ي يييكبن،ن اا  

ن.    ا ةن  دغواة
{ِ }:ن ع  ىنقو  ن:مثاله عي مناف ي ننفيمن  كاي و ينا ن كي ننفي  دفظ،ن٩١:نفي  كنَابان ياسْؤَوِي َّلَْأََِْاى َاَّلْنياَِِ
نت ايي و لهك نفييمنيه ييكنكيي ن   ييف ناييتنع ييف ننن   ييفمنالنا ايينن  عكييوم؛نينيي نهو  يي نك يي،نكيي نيييننوجيي 
نكي ننشيانذ،نفعدمن"ان ن من ك ن ي ن  ا يةن  عكيومنفيمننفيمن  كاي و ي،ن(4)  ك اواة هيمن،ن ي نكي نك ينن   يفمو  

 ك ن ن فىنىجك لن  ع منعدىنعكوك نا ال ةنك نن   فمن مناي نا نك ن كف نى يىن   ي  ن  يذين لنعداي ن
ن.(5)اا  ن  ن منى ني  نفمناا ق نعدا ن ال ة"

 العادة:داللة حال العرف و  -النوع الثالث

،ن ي ن    ي يعن  ايداكةن ي   اول""ك ن ا  كتن  نفو نعدا ن شي   ين  ع يولنو د :نا   ن  عدك لن   عكق
:نوعي و و ن ي نكيكين عي نا يكبنوكني نقيولن  ف  ي ل،ن"كي ن اي ككن  ني  نعداي نعديىن ييمن  كع يول:ن  عي  يواكي ن

                                                           
ن(8/805 ن ك:نيش ن ياك كن)(ن1)
ن(8/290و    فمنشكسن  ا  وين)ن(،485و  وامن ي  ةن)ن(،51 ن ك:نا ولن  ش شمن)(ن2)
ن(4/455 ن ك:نشكسن   دواحنعدىن   و احن)(ن3)
ن(4/99  من)وب اعن  نن(،4/451وا ولن  اك امن)ن(،485 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن4)
ن(294-8/290    فمنشكسن  ا  وين)(ن5)
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ن ي   من كعكوف ين ي ال نو  يككن ي كننو اي ككفدك ن ا  كنذ ي ن  شيملنفي  من،ن(1)  ع  ينك يكةنو  عكقنق غ"
كعن دييي الالتن     اييةن   يييمنا كييينن  دفييظن كوجا ييي نعديييىنقييي لنشييك ن  ييي   ن  فنييي كينعنيي نذيييين. ع يي  و نعداييي 
كييي نكييي ن ييي لناهييينن   يييفمني عييي كف من يقيييو لنو عيييو همن يفعييي لنوهيييون يولنقييي منينييي ن:ن يييفقن  ا  ييي  "و  

؛ناينوهييوناولن  يي الالتن     اييةن   ييمن جيي ن  ك يي كنى   يي نعنيي نعيي منىكييي  ن كيينن  دفييظنعدييىن(2)اغديي "
نن ن يغد نفمن  شك نو الا عك ل.واا ن   اك نعدىنغ كع؛ني،ن  ا   

ن:نو  لن  عكقنقاك  
وكعني عن يك  قنكعنيىن،نغ يكن  دفيظوهونك ني  نعدا ن  ن  نك نعكننهايتن ،ن  عكقن  عكدمن:القسم األول
  ني  نو عي كد من و نكي نِعيكقنن؛نيني ن ي لن اي ككنعداي (3)و ي ن قن    و ن  ع من ي ،ن  ع  ي
و  عي  ينك يكيةنو  عيكقن،ن ي  كشيكوانشيك  نن   كعيكوقنعكف ي":ناةو  كجتنعدا ن    ع ين  ف  ،نني ك
نن.(4)"ق غ

}و فْ لَن يَجِِْ  ِ  ن لنقو  ن ع  ى،ن ك ني نتن  عك ن  كمنك ن ينع من  و  دةنو  ا ي ةنو    كمن:مثاله

نًن بان ي َحِ ا ِِلَ ُ بِلاَُبًن َالَى ََّنَِم  ياتَْاِِِِ ِِلَّن يٍَْ يا  وٍا بانْؤَ ً يََْ دا  كد ي نن،٥٤١: األنعام بًن باسْز وحًن يََْ لَلَْما ِِِْزِيََ   َنِمََِِّ رِجََْو يََْ  ِسَْ
و فييظن آلاييةن يي هكنفيييمن  د ييننيييننكيي نايييوبن،ن ي نيي قنعدييىننفييمن  ييكسمنكييي ن كك يي ن  عييك نفييمنعيييكف م

نو  ي ن  ع  ي ن ي لن  عيكقنوايا ن  ني ول،نو ي يننعني همن   كيننعديىنعكيومن  دفيظ،ن(5)  كا هنىنف  ي 
ن كدوه نعدىن    ل.

وهون  لن  عكقن  ذين  كننعدا ن ي ف ظنو  كقن  نع ن  ا    ؛نيني ن،ن  عكقن   و من:القسم الثاني
فييإذ نايياهنهاو يي نو ايي  كن  عكيينن يي ن،ن(6)فييمن ايي عك   منعيي  ين اكييكن ايي  كنعدايي ن  نيي  نوا يي حنغ    يي

يي،نفييمن يي لن  نيي  ن ييكقن  دفييظنى ايي ن و يي كنغ    يي   يي لن  كيديي نى ن  عييىنن   نك سيين وقيي نايييو ناا  
ن.(7)ىك  ين فقن  هكنقو  

ع ييهنعايي عنو يي كنن اونن يي ك ننف يي منفييف ن يياف ن،ن ييومنا يي منفييف نفعايي عن ييك:ن"ىذ نقيي ل:نقييو  من:مثالةةه
ين عكقن  دا  نع  كينعي ن  وقيتن يفنىك  ي. ذ ن دي نالناا ينن  ك  ي نن؛ يمنا ني ن ا ينن  ايك ن يفننايةن و  

                                                           
 (419   عكسف تن دجكج نمن)(ن1)
ن(8/455ف ولن  ا  يعنفمنا ولن  شك يعن)(ن2)
ن(4/545و اا كن    كسكن)ن(،4/828 ن ك:ن    كسكنو    ا كن)(ن3)
ن(5/490    كن  ك يهن)(ن4)
ن(554وك    ن ي ولن)ن(،4/424 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن5)
ن(4/204 داك امن)ن ن ك:نشكسن  ا كن   ا ك،(ن6)
ن(5/155 دج   ن)ن ن ك:نشكسنك   كن     وي،(ن7)
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،ن   اك ن ن   ن نفمننفاي نكي ن  ي نكعنيىن  د يمن   ن  من  اك نىالنك كون ن  د من عكقن  دا  نالن ك  ن
ي نغ يكعنن؛و   ك همنك د ةن ن كقنى ىنن  ن  ادي نا دن ن  من  اك نفدمن ن كقنى ا نا و ن   كسنة.:نفا  ل

ن.(1)   اد ن  ذينهونن  عن ن    ن  لن  كو لنفمناد هم"ن النااكىن ك همنىالنك كون ن
:ننق لن ع  ى،نفمنا نن  و عن  لنعدىن  ن  كنف ظنك ن دو ن  شك ن  ىنغكوب  وق ني  ن   ومن

وق ي ن،نهمنا ديهنفيمن  عيكقن   يومنعديىن  ن ي كنو  د ين،ن١:ن    قةن}َ َِ  ْ   ِ ه{ددمِمد َ  دُ  ل{د   ٍ و ث{م  تند ً{ م{نَّ  ٍ ح س ومً  
اك ن  ي كهمنف يون ايمن  يننن ي نكي ن،ناك فإذ نق نن  من من     كن ذه ن  ا كعن  ،ن  من  اك ناذيكنا د 

وكهديي ن  كسيي لنف ييون اييمن دن يي نفييمن  يياك ن،نو  نيي نا  يي نعدييىن كهييمن  اديي ن دييكو لنعنيي همن و نغ ييكع،ن  ف يية
هذعنفإني نا كيننعديىنن ي نذ ي ن  ادي ننةفدونا دهنذيكعنفمناينك ن  اد   ن يكبع،نو  اعو اةنوق كنوعك  

ن و نغ كع.

 مخاَطب:داللة حال ال -النوع الرابع

َ يي ِ ن  ف ُعد يي  "،نن  يي ن   ك   يي ن  ك يييومنعدايي  ينَ َعدَّييَهن ُ    ف  ييذين  وجيي ن،ن(2)"َوِهييَون ُ ِكَيدَّييِ نَاُين  َّييذ 
كي ن،نوهونكيد نك  و ن     ي  ناايكىنك   ي ن امنغ ي  نن او لني  نش ه  ن،نى ا ن      نك ن  ك  دم

كيي ن  يي ن يهداييةن  كوج ييةن   يي كينعدييىن،ندفييظ يي  ن  كف عديية.نوالن ييفقنفييمنكك عيي ين يي لن  كيديي نفييمن  
 كي ن  يككنكي ن ي لن،ن(3) اونشيكع ننوا نك نالناهداةن  ن  كلنع ن  ا يةن  دفيظنك  ي نكني نع يف ن،ن  فعن

"    د يِ ن يي َلنعي من   يي كين  د ييَ ن  شيك نانيي نالن  وجي نا ي كيي نىالن كي ن ييو فكتنفايي نشيكوان يهدايية؛ني ن
ن.(4) ك نالنِا   "

ن:ن  و دك    ن    
يعو كغن يهداةن   منجانن،ناين ا ن دكيد نق كين    كقنفمنى ج  ه ناونىع  ك  ،نه ا ة   ةن:ناألولى

وسد ييهنا يي ن  عييو كغن  كي ايي ةن   ييمناف يي نا يي ن  كيديي ن  اييا كينعدييىن  ييكف   ن،ن(5)   نايي  نعد  يي
د يي نا ال ييةنفكيي ن ييمن  ييوفكن يي نشييكوان يهداييةناون   دييتن ع يي  ن ييكلنكيي ن    ،نييي   ك عن  كدجييي

فدكيي ني نييتن ال ييةن يي لن  ك   يي ن  ه ا ييةنعنيي ن ي نيي قن،نفييمن  ا  يي نو والهيي ن  يي  ن   ييف ن،ن  ع يين

                                                           
ن(485  وامن ي  ةن)(ن1)
ن(8/548شكسن   دواحنعدىن   و احن)(ن2)
ن(415-4/419 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن3)
ن(4/459ا اعن  ن  من)(ن4)
ن(8/554 دواحنعدىن   و احن)وشكسن  ن(،9/8459 ن ك:ن    فمنشكسن  ا  وين)(ن5)
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وق نن   ا نعدىن  ا  ي ؛نو  ي  عنعديىن،ن عكقنا   نن  ع ننفإن  ن ن نن  دفظنك ن    ا ةنى ىن  كج  
ن.(1)  ا   نك كولنعدىنا ن  دفظن مناشكد نفمنا نن  و عن  دغوين

وٍا :ن  ن ع  ىقون:نمثاله ن:فيفن  كينن آلايةنعديىن   ي هكنفا ي ل،ن٢٤١:ن    يكين}َالَن تَناُِِِوَّ َّلْخَنيِنثا بِِِِْ ت ِْزِنَ 
ن َّ نَ َعيي َ ىنا ن   يي فكن ا يي ن  عيي  ؛ ناَلنَعييُ ِ نف ُعيين  ن ُ َ ا  ييَ نِهييَونِيُفييِكن ُ َ يي ف ك  َّ َ ييُ ن،ني  نَاُ نِ ييَذمَّنك  َوَغُ ييِكنَجيي ي  ِّ

ُ يهِناج  و نع هن    فك؛ني نن ذ  ،نَاُجد َ   نَ يُاَ نِهيَون ُ ِ ُفيَكنَو   نََّكي نِهيَون ُ ع  ُ   ي   ينَاُنَفَ ِ ن ُ ِكُع  يِهن  ع  ُ يِهن،نَ  َّذ  َو ُ ع 
ن.ن(2)  نا   ن ِقُكَبَةننين ناع هنك نهونفعننهللان؛َ ُاَ نا َ ا   ِّن

   ي فكنا اي نع ني ؛نيني نالننو كي ن يمنا يدحنا ن يذم،نىذن  ك يومنفا ن   هكن آلاةنهونع  ن    فك
 كيينن،نو  ييوس نع نيي نكيي نفعييننهللانالن  يينن دكيديي ن يي ،ن    ييذن  نايي  نىالن كيي ن يي ناييد   نفييمن  وسنيي 
ف  ييكناهييكن ال ييةن   يي لنعدييىن  يي الالتن،نفييذمنعدييىنفعديي ،ن   ايي نعدييىنيفييكع؛نينيي ن يي ناييد   نفييمن  وسنيي 

ن.(3)  امنكعنقو ع ن  شكسعةن  ع كة  دف اة؛ني ن كنن آلاةنهن نعدىنك نا   ا ن  دفظنالناا
وهيييمن يييف تن   ييي نا ييي ن،ناين دكيدييي نقييي كين    يييكقنفيييمنى ج  هييي ناونىعييي  ك  ،نك غ يييكي   يييةنن:الثانيةةةة

ى ن  دتنعدىن  ا يةن،ني  عو كغن  كي ا ةنك ن  كيد نعدىننفا ،ن(4)  كيدف  ن ياا منو   ا كهم
و  ي ن جي نوجو هي ن،نج  سيةن و ن    ا يةو   ناهيكنفيمنا يي من ي في ظن  كن،  دفظنالن  هكنفمن يك 

نوهمني   امن  ه نمنك ن ال ةن  لن  ك  دم.،نعن ن د من      ناونعن نوقو ن    د  
 لن ي لن  عاي نوهيونك ينن،نى ن كجيتنفانيتن يكن: ونق من  عا نيجنن   كولنف  لن  ناي  عن:مثاله
ن.ن(5)يشك  نفمن  دفظي نتنن   نا ن ال ةن    ل،نذ  ن   كولن ع ن نا نا  عناك     فمنعدىن

 داللة حال الشرع: -النوع الخامس

و   ي   نعي ن ينيو  ن  اي   ةناغنيمنعي ن،نهذعن ال يةنككي يةنوكا  د يةنكي نجكايعن ينيو  ن  اي   ة
نكييي نذيكن هييي نهنييي ن  ييي من   يييفم،ن   ييي   نعن ييي  فكييي ن ال يييةن ييي لنن   يييىنفيييمن    ييي نك نيييةن د فيييكسظ.والنن،و  

                                                           
ن(412-4/415 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن1)
ن(8/184وشكسنك   كن     وين)ن(،4/98 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن2)
َاهان كيييي نهييييذعن ي  ييييةنقو يييي ن عيييي  ى:ن(ن3) ََََن َِسََََْ ن ِِلَّ ََََِِ مَزْسًََََ ََََُِ َّللَّ ََََن يِ َل  والنواييييعنىالن  يييي كين  ع ييييننعدييييىن  ف ييييمنن،٢٨٤    ييييكي:نن}لَ

َََََا   وقيييي ل:ننايييي  نعدييييىن  عكيييين،و   ََََنْ حا ََََِّْينِ بِ ََََ  َّل ََََنْ  مْ  ِ ََََفَ َالَ ََََن جاَا ََََِْهِمْ وقيييي ل:نناين يييي ه،ن،١٨   يييي :نن}َابا َِ َا }َاياضَََََ

ََََنْهِمْ  ََََِْ َالَ ََََ  يَنمَ ََََنيَ َّلَّؤِ َا ِمْ َاَّلْأَاْلَ اين  ه ييييننفيييي لنكفييييعن   ييييكلنو   ييييكنعدييييىنكفييييعنكيييي نالنا يييي  نن،٩٥١ يعييييك ق:ننِِصََََْ
.ن    عييييي ين  وايييييعنا نالن  د ييييي نيولن ييييي لن آل كيييييمنينييييي نالنقييييي كين ييييي نا يييييف ننفييييي  تنلايييييةنكييييي ن كسيييييهن يو يييييى،

 .(180 ي و اةن  ع كة:نالن  د  ن ك نالنا   .نكا ن ين  ذعن آلا تنوغ كه .ن ن ك:ن  وامن ي  ةن)
ن(8/595وشكسن   دواحنعدىن   و احن)ن(،9/8459 ن ك:ن    فمنشكسن  ا  وين)(ن4)
ن(5/151ين دج   ن) ن ك:نشكسنك   كن     ون(ن5)
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هييون  شيي ك ن كييننيفكيي نعدييىنك يينن   يييمنفييإ نييي  نكيي ن ي ييي من   ييمن  اييننن  كيي  دم،نىذ نييي  ن  كيي  دم
ن   ا ناونناخني نتن ال ةن  لن      نشكعاة.     ا نو  ناخنفمننفا  ن  ىنو   ن من هاتنف   ن

  ييىنىذ نجيي لن،نعدكنيي نكيي ن يي لن  شييك ن شيي ك انىكييي  ن  فعييننفييمن  ك يين،نوكيي ن ال ييةنك يينن   ييفم
 كدييي نعديييىن  ككيييي نيجييينن ييي ةن   يييفمننوجييي كنييي ن دييي نغ يييكن  ككييي ن    يي  نكييي ن  كييي  دمنو  يييكن

نَعيَ م ن:ن ذ  نق  و ،نو  ق  يُ نق َاين  ِمن ُ ف ُعيِننك  نَفَ ُنَعي   ن  يَذ  َ ن ُ ف ُعين  ُ نَاُ نَاِيوَ نَقي   ف  نك  ُك   نف من  شَّ "َ ُ ِكَلن ُ َكَ نُّ
" ن.(1)َكَ د    

كي نن يك نان نق نن ننا ف   ي،ن  عكقن  ك دهنوك ن ال ةن  لن  عكقنفإ ن  لنعكقن  شك نج لنك 
يي،نو ييع  ن  دغييوينى ييىنو ييعنج  يي نهييون  و ييعن  شييكعم يكيي نهييونن وكيي نعكفيي ن  ناييخنو     ييا ناا  

،ن(2)كعدومنك ن ي لن  شيك نا نايا من كي نهيونك ي  ن دكيدفي  ،نوك ن ال ةن  لن  كيد نكعدومنك نقو ع ن  شكسعة.
وعدايي ن،نا يي  ن كييننعدييىنكيي نهييونفييمنقيي كين  كيدفيي  ناونعدييىنانيي نكجكيينفييإذ نجيي لنفييمن يي هكن فييظن يي    د  ن كيي نالن

،ن  كجتنق ع   من ي و اةن   من كنعن ا  كن  اا  نع نوقتن      ؛ني نفمن ا  كن  اا  ن  د  ن كي نالنا ي  
ن.(3)    نن  ع من وعدىنع منجو  ن ا  كن  اا  ن ش ك و نفمن   نن    و نا نايو نك  كن ن

ني ن  ك يننغ يكنق ايننااك ن ؛ن منا ن فإن ن،ن  ك نن ىنا ن نف   ن،ند ن  كجننالن ااعىذ ن ن:مثال ذلك
ىالنا ناايعن   يكنالن،نفي  دفظنك ديهنفيمنيينناايع،ن(4)   فمنك ن  دفظنا ال ةننةفا  تن  ا ،ن  دااعنشكع ن
ن ذ  ن منا ن ن      .،نفمن  شك ن ااكىنااع ن

قي  و ن،ن٢٢٨:ن    يكينٍْ يا ْؤ ِْنا بان ِالَقا َّللَِِّ  ِ  يَرْحانبِهِنُ ٍِِْ ي نُ يِثْبِنُ بِنللَِِّ َاَّلْناوْمِ َّلَْخَِِِ }َالَن يالِفُّ لَهِنُ يَ:نوكن نقو  ن ع  ى
في  دفظنعي من،ن(5)ين ي نغ يكنكيدفية،ناك ن  كجنونةنفإ ن   فمن وج نى ىنو   ي ،ن   يمنهن ن   ن   ع قفت

ع منجو  ن كد نعدىن  كجنونةنا ال يةن ي لن  ك   ي ن  ك عد يةنن وشكع ننواف منع ف ن،نفمنجكاعن  ك د  ت
نا و نق يمنعدا .ن ه ك نن و  لن  شك نا كقن    د  نفمنهذ ن و    ؛ني ن  ش ك ن من  ك ناكك ن،ن ع من  ف م

 الحكم األصولي لداللة الحال.: المطلب الخامس

و  ي نكي ن،ن من  ال يةن   ي لك ن ي و    ن    نع ن   ييمن ي يونن ك ن فلن  هن ن مننج نا   ن
 فلن  فعن نوك ناها ن عنفمن  ك    ن  اي   ةنوييذ  نفيمن عكسي ن ال يةن   ي لنفيمن   ك  ي نن دي نى يىن

ن:ن ن  ننقامن يمن  ا ن   ف  ننا ن ك   نك ف  د ا ن  ال ةن    لنعن ن ي ن قنقاك
                                                           

ن(8/402يش ن ياك كن)(ن1)
 (8/510وا ولن  اك امن)ن(،180 ن ك:ن  وامن ي  ةن)ن-(2)
ن(8/580و  ك و نو  ن و ن)ن(،8/948 ن ك:نا اعن  ن  من)(ن3)
ن(485 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن4)
 (855-4/859 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن5)
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وذ ي ناك هيننفيمن   يفةن  ه ا يةن،نفاي ن ييمن ال يةن   ي لنق عيمن   ال يةنعديىنك  وال ي ن نايونن:القسم األول

،نى ني  ن  كو وقنهون  ك  دمناونك نن   يفمناون  عيكقناون  شيك ،ن   منالن نف نع نكو وف  
وهييذ ن   اييمنكيي ن ال ييةن   يي لن،ندكيديي ن   يي كينعدييىنياييا  ناون ك هيي اون ييا ن دكو ييوقنىذ نييي  ن 

  دفييظنعدييىن ال ييةن   يي لنفييإذ نوقعييتن  كع ك ييةن كيينن،ن جييو نكع ك ييةن ييكسحن  دفييظن يي نالنك   يية
فدك نق  تن   نفاةناوجيو ن يك ن ي هكن  دفيظن  ال يةن   ي لنعدكني نان ي ننو  ك ن ال ةن  و عن  دغوي.

وقي نكيكن،نفدون من   نيذ  ن ك نج  ن ك ن  هكنا ف ظن   كل ن   يكسمنو  اينةن  ك  يكينيجدي ،نق عاة
نكعن نك نايفمنك ن يكهدةن ذ  .

-اي   ن ن-    يف تن  ه ا يةنفيمناايك لنهللان عي  ىنو يف   نوكي نجاينن  كهنن ال ةن   ي لن    عايةن
وييذ  ن   يمنىذ ن نفييتن،ن و  عي  ك نن    دهنعدا نكك نالنق كين دك دوق  نعدىن غ  كه ناون    كقنا  نى ج   ن

فييإ ن،نو  عييكقن  ييذينو ف يي ن  شييك ،نوسد ييهناييذ  نا ييو لن  شييك ن  ك يكيية،نعيين من   ييننن يي من   ايي ينعنيي هم
نفمن  ش ك نك نا  كنا فقنذ  نوج ن اوسنن   فمن ك نالن  ع كغنكعنهذعن   ف ت.ج لنفمني

وذ  ن  كهيننفيمن   يف تن    اديةن د غ  يكن،ن ال ةن    لن نمن   ال ةنفمنك  وال  ن يمايو نفا نن:القسم الثاني
ك   يي ناونعييكقنكيي ن يي لن  كيي  دمنويييذ  ن  ،نو   ايي  ننى ني نييتنفييمنك يينن   ييفمناون  عييكقناون  شييك 

وهذعنالن  وبنعدىنكع ك ةن ال يةن  دفيظنىالنفيمن ي لنوجيو نكيكجحناديفنا ي نى يىن،نا ن  نع  ينفمن كي  
ننناوني  نفمن ال ةن  دفظن ع نيا نايو نك نا ف ظن   ن ا تناون  كج  .،ن كجةن    ع

و  ي نوعني نقا،نوعدىنهذ ن   امنا كننيفك من  ك دهنفمنك ن ال ةن    لنعن نكع ك ةن ال ةن  دفظ
و  كهييينن ال يييةن   ييي لن   نايييةنفيييمنيييينن يييفةناون   يييةنكييي ن ي يييو لنيييي  نن  ييي    نشيييكوان  كع ك ييية.

وسد ييييهنا يييي ن ال ييييةن يييي لن  شييييك ن   ييييمن  د يييي ن،ن اونىعيييي  ك نن  دك دييييوق  ن   يييي كينعدييييىن    ييييكقنا يييي نى جيييي   ن
 ي لن  عاكين عكيومن  دفيظنالنا  يو ن  ايا ؛ني ن  ايا نهيون  :نوعدىنهذ ن  كلنق ع   م،ن    و 

ي و  دفيظن،نو دكيدفي  ن   ي كينفيمنى جي  عنو  ع  كي ،ن ي لنك غ يكنغ يكنه ايتن    منن لنيجد  ن   يمنوهيون  يك 
و  ن  وق ن ك اةن ال ةن    لنفمنكع ك ةن ال ةن ي ف ظنعديىنكي نكيك؛نن.(1)ع منه اتنفا  منعدىن  اا 

ن.نالنغ كنف  ك   ن     منهون  ك   ن    اا من   نوك نك ىناع ن ا اف ن

                                                           
ن(40/1214 ن ك:ن   جكس ن)(ن1)
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 أهمية العام وحكم داللته على أفراده عند األحناف.-أواًل 

عكيومنفينناككناونن منا كيننعديىن  ،نى ن ي ننفمن   فمنعن ن ي ن قنهون   كننعدىن  عكوم
فذ  ن  عكومنهيونك يوكن  اني لن ي يو من،ن(1)ىالنا ن ا من ال ةناونقكسنةن  كف نع نذ  ن،فاك نا دحن  

والنا ييي كنى يييىن،ن   ف ييي داةن نييي لن ي يييي من  ف  ايييةن  كاييي  كجةنكييي نا    ييي نوعداييي ن،فيييمن  كييين  ن   نفيييم
ىالنا ال يييةني عيييذكننيكييي نا ن ي يييننفيييمن   دكيييةن    ا يييةنوالن  يييكقنى يييىن  كجييي  ،ن    يييو نىالنا ال ييية
فكييي نهايييتن دعييي من هايييتن،نكنييي جييي لن  يييىنان يييمن ع ايييكو ن   ييي  ن ييي  عن دعييي منينييي ن،ن(2)   كيييننعديييىن    ا ييية

منجكع ن:نو  ع منهون.(3) د    اونن ك ن يايك لن ف  ين ك ن ن  منجكع ن:ن؛نوق ن(4)ك ن ُيَُفَك  "ن "ينن فظنَ ُنَ   
ن.(6)عنك نا دحن  ""هونيفمنكا غك ن جكا:نوق ن،ن(5)ف ونع منكعنى

،نووجيي ن  يي فقنهييذعن   عكسفيي تنا ن يولنقيي يمنعدييىن   ييولن ييا ن  عكييومنكيي نعييو كغن ي فيي ظنف ييظ
وكهد ي نشيكان،نوهمنكايا ةن ففايةناي  ن ي ني قنانفاي م،ن و    اةنعدىن   ولنى ن  كع نمن   نعكومناا  ن

نان الا غك  .نف ي  كن نفك ن  ش ك ،ن(7) ا اع  ن  عكومنو ا غك ق ن جكاعنافك  ع
نكي نا  كيننييننو  ي نعديىن،نف   ك و ن  نع ن  كش ك ؛نين نالناش كننكعن ي  ن" ن  م"اك نقو  من و  

يي"وقييو  من،ن  اييو ل فإن يي ن ااييتنع كييةناييننهييمنيايي يكنااييك لن يعيي   نفييمن،ن   ييك و ن يي نعيي ن   هناييةن" جكع 
و  ك دييهنعييي م؛نالن   كييي نن،و  كشييي ك نقايييمنكايي  ننانفاييي ،نف  يييو ن   هناييةن   عيييةن د يي  ،ن(8)    ييو 

يي نكيي نهييونفييك ناونافييك  ن لن،نكيي ن يفييك  ن جكع  وكجكيين؛ني ن  جكييعن  ييذ  ن ن  كيي نغ ييكنكعيي  نفييمنافييك  عنو  
ي،نني نغ ييكنك عيكغن د هيكيناون  و ي يذ  نق يننعني نى يين؛عد  كي ن  كسيهن  شي و  اكيي ن،ن ف د ييهن   كجكينناا  

                                                           
ن(401و  وامن ي  ةن)ن(،4/404 ف ولنفمن ي ولن) ن ك:ن (ن1)
ن(4/459وا ولن  اك امن)ن(،4/559 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن2)
ن(8/995 ن ك:ن    فمنشكسن  ا  وين)(ن3)
ن(45ا ولن  ش شمن)ن(4)
ن(899وك    ن ي ولن)ن(،4/489وا ولن  اك امن)ن(،51 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن5)
ن(895ك    ن ي ولن)(ن6)
ن(899وك    ن ي ولن)ن(،51 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن7)
ن(4/55 ن ك:نيش ن ياك كن)(ن8)
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ف جييي ن اييي عك لن،ن ييياو ىن ييي نكييي ن عيييغ  عكييومنف ايييمن جكايييعنكييي ن ن يييوبن   ييي ن فعيييةنو يييا ن عيييغنذ ييي ن
نوب ذ نا  كن  فك نا  ن  ع منوغ كعنك نعو كغن ي ف ظ.،ن(1)  جكاع

داللة العام

ن و يي ن كيي ن ا منكوجي ن د يييمنفعيي  ي نن؛ يكبن ي نيي قنا ن ال ييةن  عي منعدييىنافييك  عنق عاييةن ف ي ن  عدييم
ىالنفاك نالناكيي ن،نكامنو   ن ذ  ن يككنو  نفمناا وين،ن  نكوج ن د يمنفاك ن ن و   ةن    كن نن؛ ق ع ن
  ن ي هكن كن  يةنااي نك نهيون  كيك  ن ي ناا ذن ج ن   وق نى ىنا ن  ينع  منك د نف  نال كن  عكومنفا ن   ع
وكهننيننعكومنعكومن   كل نفإن ن وج ن  عدمناجكاعنك ن    ناننهوناو ى؛ني نوكو عن  كسهن،نكنج  ك

ن(2)ق عم.
  ن يي نفييمنا يينن  و ييعن  دغييوينف ييونق عييمن   ال ييةنعدييىنكيي ن لنعدايي ناييو لنييي  نى نكيي ن  ييكن  كييكن

و  كجكينن يكي ن   وقي نفاي ن،نوك ن منا  كنف ونكجكينناون كن  يةن  كجكين،ن اون  و  نن   ك  ولنعكوك ن
ن.(3)  ىن ك ناا ن 

دغيةنفإذ ني نتن ال ةن  عكومنعدىنافك  عنق عاةنففن جو ن كد نعدىن    و ؛ني ن دعكومنفيمن  
ع يننايذ  نييننشيملن،نيك نا ن د  و نييذ  ن ياغةن ك ي عنعي ن  عكيوم،ن اغةن ك  عنع ن    و 

و فيظن،نيكي نالنا يكقن فيظن  جكيعنى يىن  و  ي ،نف ك نعن كف نى ىنغ كنك نو عن ي ،ن ك نهونكو و ن  
نوهذعنهمن ج  من كذها منهذ .،ن(4) يككنى ىن الا    كنو فظن   اكنى ىن يكك

 لة الحال على حكم العام:أثر دال  -اثانيً 

و    ا يةن  كيننعديىن،ن(5)يك نكا ن ن  ف  ن ي ن قنعدىن ك ن    ا ةنيجنناكيوكنكن ي ن ال يةن   ي ل
ن.فإ نك   ىنهذ نا ن  و ن ال ةن    لنكك ن    نا  ن  ع منعن ن ي ن ق،ن(6)  عكوم

   يي لنعدييىن  دفييظنفييإذ ن  دييتن ال ييةن،ن(7)"ق ييكن  عيي منعدييىن عييغنكاييكا   ":ن  كييك  ن      ييا 
فييإذ ن  ييتن   ال ييةنعدييىن  دفييظن يي  عكومن،ن"ي ن  كييك  ن يي  دفظن  اايي  ؛ن(8)  عيي منق ييك  نعدييىن عييغنكاييكا   

                                                           
ن(4/558 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن1)
ن(.4/498و  ف ولنفمن ي ولن)ن(،4/458 ن كن:نا ولن  اك امن)(ن2)
ن(4/582 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن3)
ن(825وك    ن ي ولن)ن(،4/449و  ف ولنفمن ي ولن)ن(،4/594وا ولن  اك امن)ن(،409 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن4)
ن ن ك:نهذ ن     .(ن5)
ن ن ك:نهذ ن     .(ن6)
ن(4/509ويش ن ياك كن)ن(،8/192ا اعن  ن  من)(ن7)
 (4/455 ن ك:ن  اكه  نفمنا ولن  ف  ن)(ن8)
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و  ع منىذ نهاتن   ا ي ن ني لنن.(1)وا كقن  دفظنع ن  هكعنا ال ةن    ل"،نفا غك     كنهذ ن  دفظن
ككيي ن،ن  ك  يي ن ال ييةن   يي لناونغ كهيي ن ج يي نعدييىنافييك  عنكيي نىفيي  ين  عدييمنى ييىنىفيي  ين  عكيينناييو لنييي  

نف جو ن   ا  نا اكن  و   نو    ا  .،ن(2)   ينى ىنجو  ن ك ن    هكن  الج    
 دعي من ال يةن ف ي ننا يفقن  عي من يمن ايهن نناوجي ن يك يوعدننذ  نااون س ن   اوامن اني ن كي نقي من   ي

نكيييي نا  يييو ن يييي ن ال يييةن ف يييي ن  عكييينن   يييي   نن  يييذيناوجيييي ن ،ن  عديييم   كعدييييومنوك ن ن  يييين نىن؛نىذ    يييا و  
يي يين ك      كيي ن   كيينن  اايي  ن فايي كعناون عد ديي نفييي  ن كن  ييةنىك  ين  كيي  دمن  ييذين ع اكهيي نناونكج ييوال نن كعدوك 
يي،ن(3)-ك كيي نهللان عيي  ى-  شيي فعمن    يي ن يييمن  عيي منن فييإذ ن  دييتن ال ييةن   يي لنعدييىن  عيي منواوجاييتن يك 

نكيي ن   ييىن ال  جيي لن يي نعدييىنوجيي ن  عكيينون،نايي ظن ال  جيي لن   عيي منعدييىنوجيي ن  عدييم ي ن ال ييةن   يي لن ييمنن؛  
نكي ن  يمنكج يوال ن،نفاك ن   يىنكي ن ييمن  عي منالنانفيمنوالنىه ي تن  وج نش ي ن ينو   ف ق  يىنذ ي ن،ن اونك  و  

لن  ش فعمن ال ةن  عي منعديىنىك  ين  كي  دمنفافي  تن   ي نوجو ن  عكننا ال ةن  ع منعدىناا نن    نيك ن كَّن
ن.عن ع

فيإ نيي  نكي ن  يمن،نى ن  ع من  ذين  ننعدا ن    يو ن ي ولنىكي نى يىن  كجي  ناونى يىن  كجكيننهم
يي اونى ن،نللنى ييىن  كجكييننو   نييي  نكج ييوال ن،نللنى ييىن  كجيي  ن كنيي ن عيي ن  ييولن  يي   نن  ك  ييو نكعدوك 

،ن(4)فييمن   يي قم،نو   ن  ييننعديىن  يين نييي  نكجكييف نن   ينن   يينن    ييو نعديىن   يييمنييي  ن  دفييظنكجي   ن
ن.با  نذ  ن  يكهدةون

}و فْ لَن يَجِِْ  ِ  بان ي َحِ ا ِِلَ ُ بِلاَُبًَن َالََى َََّنَِم   :قو  ن ع  ىن:مثال الحال الذي يؤول به العام إلى المجاز

،ن فظننييكينجي لنفيمنايا  ن  نفيمن}بِلاَُبًن :نقو  ،ن٥٤١: األنعام ياتَْاِِِِ ِِلَّن يٍَْ يا  وٍا بانْؤَ ً يََْ دابًن باسْز وحًن يََْ لَلْما ِِِْزِيَ   
ىالنان منا كجو ن،نوهمن اغةنعكومنعن همن ف  ن    عنالن جو ن   ا   نوالن   س  ينعد   نا   نن نم

يُ ن:نقي  و نىذن؛ يمنهذعن آلاةنك نىفي  ين  عكيومنا ال يةن   ي ل ن ُ ِكُشيك ي  َ نَقيُ نَيي ِنو نِاَ ك  ِكيوَ نَاُشيَا َلنك  ِكو َينَا َّ
ن  اَّ ي َ ة ن َاُعن يمن،ن}و فْ لَن يَجِِْ  ِ  بان ي َحَِ ا ِِلََ ُ بِلاَُبًَن :نَفَنَ َ ُتن آُلَاِةنَك ًّ ن  َ ُو    ُمنَفَ  َلنَ َع َ ىن(6)َو ُ َو   َدة نن(5)َنُ و 

ز وحًن يََْ لَلَْما ِِِْزِيََ  }ياتْ:نك كَّ نِاَ ك  ِكو َن ايذ  ن  يكلن ال يةن  دفيظن،ن  ييمن ي   م (7)َاِِِِ ِِلَّن يٍَْ يا  وٍا بانْؤََ ً يََْ دابًَن باسَْ

                                                           
ن(40/1214   جكس ن د  وكين)(ن1)
ن(499-ن4/499 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن2)
ن(405-ن402 ك:ن  وامن ي  ةن) ن(ن3)
ن(490-4/419(،نوا ولن  اك امن)494 ن ك:ن  وامن ي  ةن)ن(4)
 (440هم:ن  ن قةن   من ا  نففن كنعنك نككعىن اا ننذكنعدهن شف لنككسغناونق ومنغ ي .ن   عكسف تن  ف  اةن)(ن5)
ن6) نف( نذيك ن ا نف    نا    نىن  نك    ع تنفمن كاة ن ن  نعشك نىذ  ن  ش ي ن  ن  .نهم: ن و  ن دذيوك نذ   نو  تن ع  نك  ي  

 (855   عكسف تن  ف  اةن)
 (554وك    ن ي ولن)ن(،4/424 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن7)
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في ع اكو نهيذعن آلايةن   يةنانفيمن  يكسمنكي ني نيتن  عيك نعديىن  كسكي نككي ن يمنا ككي ن،نع نىف  ين  عكيوم
والناعنيمنذ ي ن كينن،ن ك كهيننفيمنايا ن  ني ولف كنن  هكنعكومن  دفظنعدىن  لن  عكقن     ن ،نهللا

نكي ن كديوعنعديىن ال يةن،ني ن  عايكينعني همن عكيومن  دفيظنالنا  يو ن  ايا ن؛ آلاةنعدىنايا ن  ني ول و  
     لن  ك ع كقنعدا نعن ن  عك .

فدكيي نهاييتن  ييو ن يييمنهييذعن آلاييةنا ال ييةن  عيي منا يي حن  عكييومنف  يي نكجيي  ينعنيي ن   نفايية؛نين ييمن
و  كجييي  ن جيييو ن   ا ييي نو   سييي  ينعداييي ن  ي  يييةن،ن ايييتن  و ييي ن هايييتن  دفيييظنكجييي   نا و يييو نى نكييي نه

نَكِاييوَلن َّ ن):نننَهُعَدَ ييةَنَاا ييمن ييذ  نقادييو ن   سيي  ينعدييىن  يين ن  يي   ن،ن(1)   نايية ننَا َّ نِييين   َنَ ييىنَعييُ نَاُ يين 
َ    ن َ ن  ا   نك  نَع َّ  ِّنون،ن(2)(ذ ينَن  ِّ ن ُا   َ    ننوِلنهللا نَنَ ىنَكاِن):نَق لَن،نَع   َ ن  ا   نك  نذ ينَن  ِّ َوَعيُ ن،نَعُ نِين  

َ ن   َُّ ك ن نك  ُ َد ِّ نذ ينك  ن.(3)(ِين  
 الايي هن لن يي  كج ولنفإنيي ن ناييخن ال ييةن:نمثةةال الحةةال الةةذي يةةؤول بةةه اللفةة  مةة  عةةام إلةةى مجمةةل

نيي نكيي نجيي لنفييمنك،ن(5)ي ن الايي هن لن  عييكغن ديين نف نايي  نفييمنك  و يي ن؛(4)  عكييومنوسن د يي نى ييىن  جكيي ل
ف ينعي من ايمنجين ن  يننعد  ي نا  ين   عكسي نن،٥: املمئدةن}ي حِلَِّْ لَ  مْ باهِنِا   َّلْأَمَْانمِ ِِلَّن بان يِؤْلَى َالَنْ  مْ :نَقُو  نَ َع َ ى

نىذَن،ن" ي يي نو  ييفم"نفيي لنعدييىن ييننجكاييعن ينعيي م  نو كيي ن  يينن الايي هن لن  كج ييولن"َ يي َكن  دَُّفييِظن  يي  نِكُجَكييف 
ن،نَوَسِجوِ نَاُ نِ ك سَ ن  ،نك كَّ نَقُ نَ َ َننَ ُ ك سِكِ ن آُلَ نَوِاَا   ِنِ نَ ِ ُمنف من  هَّ ن م،ن}ِِلَّن بان يِؤْلَى َالَنْ  مْ :نَاَك َ ن  َ ُو    ن ىالَّ

ن.(6)َك نَ َ َا َِّ نَ ِ ُمنك كَّ نَقُ نَ َ َننَ ُ ك سِكِ ن آُلَ "
  ج   ةن  كن  لن  ك  سن،ن}ِِلَّن بان يِؤْلَى َالَنْ  مْ :نفمنقو  ن   يمننفدك ني  ن  لن  كا هنىنوهونك 

ي في نييتن آلايةنكوقوفيةنعديىنوكو ن  ااي  ؛ن يذ  نقاديو ن   ييا ن،نوذ ي ن ي لن  كجكينن، كن ي ن  ج   يةناا  
نِعَكييكَن د يي   ن  كييكوينعيي ن،ن(8)كيي ن ينعيي من(7)هييذعن آلاييةنا اييكن  و  يي نفييمنيك هييةنا يينن  ييمن  جف يية ن- ُايي  

                                                           
ن(405و  وامن ي  ةن)ن(،841ن،4/495 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن1)
وكادمنفمن  ا  ،ني   ن     نن(،5/95)ن9950ا كج ن  ا  كينفمني   ن  ذ  يحن   نا ننيننذينن  نك ن  ا   ناكقمن(ن2)

ن4558و  ذ  يحنويننك ن  يننك ن    و  ن   ن  كسمنا ننيننذينن  نك ن  ا   نويننذينك د نك ن    كنكقمن
ن(.5/4955)

ا كجيييي نكاييييدمنفييييمن يييي ا  نفييييمني يييي  ن   يييي  نو  ييييذ  يحنويييييننكيييي ن  يييييننكيييي ن    ييييو  ن يييي  ن  ييييكسمنا ييييننيييييننذيننيييي  نكيييي ن(ن3)
ن(5/4951)ن4551    كناكقمن  ا   نويننذينك د نك ن

ن(405و  وامن ي  ةن)ن(،4/95 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن4)
ن(490-4/419وا ولن  اك امن)ن(،494 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن5)
 (50-ن4/95  ف ولنفمن ي ولن)(ن6)
ن(54.ن   عكسف تن  ف  اةن)و  جف ةنك ن ينع منهم:ن   من ا نن  عذكينوالن ا ننغ كه ن  ىنان  ن  ك  نو  جدةن   عكي(ن7)
 (9/559 ن ك:ن َيُ ِنن)(ن8)
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َ يي نَنَ ييىنَكِاييوِلن َّ ن):نَقيي لَن،ن-ك ييمنهللانعن كيي ن نَوَاُ َ  ن  َ يية  ن ُ َجفَّ وييي  ن ي يينن  يي لنى   ييةنن(1)(.َعييُ نَاُ يين 
و  يين منجعدييو ن  ج   ييةنقكسنييةن  ييكلن،ن ينعيي مناجكاييعناو يي ف  ن  ييىناييا من   ييننك  يي نفييمنقييوين آلايية

نجكن.   اغةنك نىف     ن  عكومنو الا غك  نى ىنكعنىن  ك
 

 ي من ك اييةناقايي من   ييفمنعدييىناايي  ن  ك  ادييةنا ن كي نفييمنعدييمنا ييولن  ف يي ن كعكفييةن  اايي  نو  وقييوقن
و ييكسحن،نوك دييهنا  اديي نك  يي ،نو  ا ييةنا  اد يي نكجيي  ،نف ييمنعكييومنا  اديي ن  ييو ،نعدييىنكييك  ن  كيي  دم

،نفإذ نها يتن جيةن  ال يةن   ي لنفيمنكع ك يةن ال يةن  و يعن  دغيوين،ن(2)و  هكنا  اد نكجكن،نةا  اد نين ا
وقي ناياهنفيمن  ك دي ن  اي اهن   يفمنعي ن  عكيومن،ن(3) ن نن و هكن  و عنى ىن  نكوج نا ف    فإن  ن
ن:ن آل اةنوذ  نك ن فلن آله ك،نوفمنهذ ن  ك د نن    نع ن  اةنهذعن يقا م،نيهك   نيك نا ن ن ن ك ن

 الحقيقة إلى المجاز لداللة الحال:ترك  -األثر األول

نَشيُملنَفِ يَونَ   اَ يةنَ يِ نَوَ يون ُاي ُعكنن:ن  كك  ن     ا ةنو  كج  نا  "ينن فظنَو يع نَو  يعن  دَُّغيةنا يإ َ  ل 
 كييننعديييىنوالنا،نو ي ييننعنييي همنا ن  دفييظنك كييولنعدييىن    ا يية،ن(4)ف ييمنَغ ييكعنايييو نكَجيي    ناَلنَ   اَ يية"

ف    ا ييةنو  كجيي  نهكيي ن،ن(5)  كجيي  نىالنعنيي ن عييذكن كديي نعدييىن    ا ييةناون  ييومن   ال ييةنعدييىنىك  ين  كجيي  
نكي ن،ن(7) يكيكنو  ن يمنو   ايكنو الاي    ك:نوييننكن كي نعديىناكبعيةناقاي منهيم،ن(6)قاك ن  و يعن  دغيوين و  

 و ن ني ولن،ن ن  ي ن  يوكينيدايةن    نهن نع ن ك ن    ا ةن   منهمن ي ننى ىن  كج  ن  ذينهون دي
ن.و   ن د من   ناا نعدىنا نا هكناكهدةن  ك   ن يولنك نهذ ن   ا ن،نعو ك   ن   هن  كا  ة

قي لناايون،نى ن ال ةن    لن ك نهاتن   نك ن جةنفإن  ن  كقن  دفيظنعي نىك  ين    ا يةنى يىن  كجي  
ج  نالن هاتنك ن   فمنىالناإك  ين  كي  دمن  ن ينن"ى ن  ك:ن س ن   اوامنفاك ن  لنعدىنىك  ين  ك  دمن  كج  

فييإذ ن،نو  ك  ينالن هاييتنىالنااايي  نكيي نقاديي ناون ال ييةن   يي لناون  عييكقنون وهيي ،نى ايي نعكيي نو ييعن  دفييظن يي 
يي وهييذ نييي  ن ن،ن ييفن   كيي لن  نعيي كتن الالتن  ك  ين ييمن هاييتن  ن قييننفدييمن هاييتن  ن ييننف   ييتن    ا ييةنق ع 

                                                           
نو   ككييييييذي،ن(،5/594)ن5529ي يييييي  ن ي عكييييييةن يييييي  ن  ن ييييييمنعيييييي نا يييييينن  ييييييومن  جف ييييييةناييييييكقمننا كجيييييي نااييييييون  و ،(ن1)

ي يييي  ن  ييييذ  يحن يييي  ن  ن ييييمننو ايييي نك جيييية،ن(،1/850)ن4281ي يييي  ن ي عكييييةن يييي  نكيييي نجيييي لنفييييمن  ييييومن  جف ييييةن
ن(.نو    ن ي   نمنفمن عدا    نعدىن  ان .8/4091)ن5425ع ن  ومن  جف ةنكقمن

 (82-4/89 ن ك:نيش ن ياك كن)(ن2)
 (4/90 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن3)
ن(18ا ولن  ش شمن)(ن4)
ن(4/459 ن ك:نا ولن  اك امن)(ن5)
 (8/595    فمنشكسن  ا  وين)(ن6)
 (55 ن ك:نك    ن ي ولن)(ن7)
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يي  ك دييهنفييإ ن يكيي ن هايي يين تنك د   ي ن  هيي نمنىنكيي نن؛و   ن   كيينن   غ  ييكنا سيي  ينق يي ناون عد ييهنشييكا،ن ق ع 
في  ن  ال ةن    لنا ن  يكقن  دفيظن،ن؛ناينو من هاتن  اا  نفدمن هاتن  ن ن(1) هاتنا س  يناا  نو من هات"
ن.وك ن   ف نى ىن       ن ك ن  لنعدا ،نك ن    ا ةنى ىن  كج  

،ن(2)  ك   ن يولنا نك نعكقن  شك نع من  ك نن  كيدف  نفيو ن ي ق  من   نعكفن نفمن:مثال ذلك
َ نهللانَ َعيي َ ىنَقيي لَنيكيي نا ن  شيي ك ن   يييامن ييا نفييمنيفكيي نكيي ناايي وج نذ يي ؛ن }ل{دد  ن ك{هُددل  الهِددا  ت{ سسددً  إِلِدد  :ني 

و م    دد ننَفنَوجي فييإذ ن يمناييي نفيمنك ي وكن  كيديي ن  ي كي نكيي ن ي  لنفي،ن٦٨٢: البقاةةنوَ  ُهَ يي تن   َُّ د  ي ن  يي ُيََ  ل    
ع ن آُلَاية َنَِّ نَ ُ د   نَك ناَلنِاَ   نَوق ننفيىنهللانَ َعي َ ىنَذ  ي نا َ يذ  وهني ننو يحن   كهي لني ي ن  يك ن    ا يةن،ن(3)ي 

فإذ نج لناككن  هكعن    د  ن ك نالنا   ناون كي ن   يك ننوا كنن  دفظنعدىن  كج  نيجنن  لن  شك .
نوذ  ن  لنعكقن  شك .،ن يككنعدىن  لن  كيدف  نوك نفمنق ك  م كننن  كج ن

َََا :ُو يي نَ َعيي َ ىوكيي نذ يي نقَن ََوَّ َّلْخَنْ ََوَّ :نقو يي ،ن٧٧: احلاا ن}َاَّ َْال  و يكييكنعنيي همن،ن يياغةناكييك،ن}َاَّ َْال 

فاييو ن،ن ي لنعديىن  عكيومن  وني ن ايمنجين نكعيكقن ي ي  نو  يفمن،}َّلْخَنَْا :وقو  ،ن(4)ا   من  وجو 
  ييين من  كجيييو نهيييذ ن يكيييكنكييي ن ييياغةن  وجيييو ن،نفيييمن آلايييةن ييي لنعديييىنوجيييو نفعيييننجكايييعن    يييكن يكيييك

ي  نَعَدييىنَوُجي  ن ُ   َجيي   نالاي    ةن ع  يي  ن  عكيومنفايي ؛ن اع  نَجك  ن ُك  َني ِ ن ُايي  اَع    ن  دَُّفييظ  َنَّيِ نَكُعِدييوَمنَكيَعنِوِكو   ن؛"ي 
نَو ج ن نَ ُ كِّ ِ نَاُ نَاِيوَ نِينُّ َنَِّ نِ وج  ياِظن  ي  نَواَلن،ن   ي  َنَّيِ ناَلنِا   نَكي نِاَايكَّىنَ ُ يك  ني  ُنيِ نف ُعيِننِيين   َوَاُاَ    ِننَاُا   نك 

ن.(5)َ َ َا َّىنَ ِ نف ُعِدِ "
ن:نواج  و ن كنن يككنهن نعدىنا  نوج   

آلاييةني نىك  ين  جكايعن ي  نن ن؛عديىنا ن  كي  دمنىنكي ناك  ن ع يي ن كييف ن،ن   كيننعديىن     يا :ن يول
 كدييو ن،نفدكيي ن ايي   لنفعييننجكاييعن    ييك،ن(6)فييمنعييكقن  شييك نفييمن يكييكن كيي نالنا يي  نوهييونكن يي ِّن
نَعَديىنَوُجي  ن ُ ِوِجيو  نن   فمنعدىن    كنك  قن  ى نَيَ ُو    ن ُفَعِدو نَ ُعَغن ُ َ ُ ك  َوَذ  يَ ن،ن"َ  َكن   َني ذِّ

نَفِ ُيِكِ نكَن ُ ن  دَُّفظ  " ُ َ ُعِغنَغُ ِكنَكُعِدومِّنك  ن.(7)ُوِقوَقنَعَدىن   َّ   ن 

                                                           
ن(400  وامن ي  ةن)(ن1)
ن ك:نهذ ن     . نن-(2)
ن(8/510 ن ك:نا ولن  اك امن)(ن3)
 (8/25و  ف ولنفمن ي ولن)ن(،480 ن ك:نا ولن  ش شمن)ن-(4)
 (4/54  ف ولنفمن ي ولن)(ن5)
نوكاا ةن ن ف لن    د  ن ك نالنا   نكفكوغنكن  نيك نهونكا  نفمنهذ ن     .ن(،180 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن6)
 (4/54  ف ولنفمن ي ولن)(ن7)
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فا كييننعدييىن  كجيي  نعنيي نن و  نيي  نكجيي   ن،نفدكيي نييي  ن  ا ييةن يكييكن  وجييو ،ن   كييننعدييىن  نيي  :ن  هيي نم
و   ك لنىك  ين،ناون كد نعدىناقنن يكك،نفايو نى ك لن يككنع نك    عن    هك،ن(1) عذكن    ا ة

ذ ني  نعدىن،ن   س  ي نَاُ نَايِنو   نَكي نَ ُ  َي ِكعِن"  نَُّ َ نَ حَّ ُنَ نِيدَِّ نَعَدىنَ َاي   ي ِكن،نوَ ن ُ ِكَك ِ ن    ن ُ ج  َفَا  
" ُيِ ُمنَفإ نَِّيُمنَكُنِ وِبوَ نىَ ُا  نَوِكَه ِاوَ نَعَدُا   نَك نش  ُ ن ُ َ ُ ك  ن.(2)َ ُ    ِكِعن ُفَعِدو نك 

 تقييد مطلق اللف  بداللة الحال: -األثر الثاني

وا ديهن  ك  ي نعديىن،ن"  ك ديهنكي ن لنعديىنشي يعنفيمنجناي :ن  ك   نف  ن نوعتن عكسف تن  ك دهنون
:نوق ن،ن(4)"  دفظن    لنعدىنك  ولنكع  ":نواعكقن  ك   ن ان ،ن(3)ك نا كلنك نشا  ناوج نيكق ةنك كنة"

ن.(5)ك ن  عكغن دذ تن  كو وقن  فة":نو  ك   ،ن دذ تن و ن   ف تن "ا نايو نك عك  ن:ن  ك ده
ع ن:ن ن قنا و ي ننعن ن ي ن ُ ِكَ  َّيَ نَعَديىنَ ُ    ي   نَاُ نَ ُجيك َينَعَديىنىُ َفق ي  نَيَكي نَا َّ َفيإ َذ ن،ن"ِ ُييِمن ُ ِكُ َديه 

"،نَو ُ ِكَ  َّيي ِن،نَوَكَ  نَاُين ُ ِكُ َدييهِن   يي ن ال ييةن   يي لنىذ ن،ن(6)َفييإ ُ ن ُ َ َدييَ ن ُ ِ ُيييِمنَ ييُمنِاُ َكييُنن ُ ِكُ َدييِهنَعَدييىن ُ ِكَ  َّيي  
ييُ ن ُ َ ييَفم نَ َ َ  َّييِ ن  َكيي نِهييَون:نقيي لنشييك ن ييكييةن  اك اييم،نعدييىن  ك دييهنفإن يي ن   يي عن  دييت "ى ن ُ ِكُ َدييَهنك 

نفمنيننف ن" ُ نَ اَلَ ة ن ُ َ  ل   .فمن    ن فشكان    لن  ذينا   نك دهن  دفظنا نايو نغ    ن،ن(7) ُ َغ   ِ نك 
ُني  ين:ن"َ يُونَقي َلن  كَِّجينِنن:مثاله نع  ُ تنَفَعُاي  ينِ يك ن:نَفَ ي لَن،ن ُ َ يُومَنَ َغي َّ ن،نىُ نَ َغي َّ نَهيَذ نَعَديىنَذ  يَ ن ُ َغيَ  ل  َا َّ

يي  ن ُنييَ ِعنَ ُعييَ نَذ  ييَ نَ ييُمنَاُ َنييُ "،ن  َعُ ن  و  يي نا ال ييةن   يي لن   يي ن،نف الك نيي  نعيي ن  غيي  لنك دييه،ن(8)َفييإ ُ نَ َغيي َّبنع 
يينوكيي نفييكغن   يي نونييوبن،ن   غيي  لن  ك  ييو نو   ييومن  كعدييوم فييإ ن ييمناييي نقيي نا بن جييةن  اييفمنن ك د  

ن.ن(9)فإن  ن  ع  نا ال ةن    ل
ن:ن د     نا ال ةن    لنك نق   ن    ا نمن و  كس  نن وا هكنو و  ن يُ ن  ي َّ ك  "ىَذ نَق َكيُتن ُكَكَا ِيِ ن  َ ُ يِكَلنك 

نَ ي   َهنَفَ َعيَ ُتنهِيمَّنَ َكَجيُتنَ ُعي َن نَفَاُنت  نن؛َذ  يَ ناَلنَاُ َنيِ ن ُا  ُ َاي ن  نَفَ  َلنَ َ  نىُ نَ َكُجت  ن َيِ لُّ نَ اَلَ يَةن ُ َ ي ل  َّ َ ي 
نَ    َه" ع ن ُ َ ُكَجَةنَفَاُنت  نَهذ  نا   ُدَ ن ُ َ ُكَجة نَيَانَِّ نَق َلنىُ نَ َكُجت  ن.(10)َعَدىن   َُّ      

                                                           
ن(4/41 ن ك:نا ولن  اك امن)(ن1)
 (4/54  ف ولنفمن ي ولن)(ن2)
ن(829-8/829  ك و نو  ن و ن)(ن3)
ن(8/829يش ن ياك كن)(ن4)
ن(559ك    ن ي ولن)(ن5)
 (4/445شكسن   دواحنعدىن   و احن)(ن6)
 (4/204شكسن  ا كن   ا كن داك امن)(ن7)
ن(4/94  ف ولنفمن ي ولن)(ن8)
ن(4/11اك امن) ن ك:نا ولن  (ن9)
ن(5/45ا  يعن   ن يعن)(ن10)
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 ي يننك  ي يننفإن ي نفيم،نويك نهونكعدومنك ن     ن كوكينا ناو ككن  شك نونو ها ن  يو ك ينك د ية
 ييا و لن  كيدفيي  نكيي ن  يي ن ييوفكنشييكوان يهداييةنفيي  مناييو لنا ال ييةن  ع يينناون ال ييةن   و عيي ن  ع كييةنفييمن

قو ي ن:نكي نذ ي نفكي ن يمن  يوفكنفاي نشيكوان يهدايةنعديمنكي ن   ي ناني نغ يكنكيك  ن ك ديهن يكيك.،ن  شيكسعة
ََِِ :ن عيي  ى نيِنفِ َّللَّ ََ  سََا ََنتِل وَّ  ِ  :وكهديي نقو يي ن عيي  ى،نلن  شييك ن    يي  كس نعدييىن    يي لق يي ه ن يي ،ن٥٩١: البقااةةن}َاوَ

عكيومنن   كيدفيو نالنا  كدينوذ  ني نك ينن   يفمنوهيو،نك   ين  يغنا ل،ن٥٩١: البقةةن}َايَمْزِن وَّ  ِ  سانيِنفِ َّللَِِّ 
وعدىن،نف كننعدىن     كس نعدىن     لنفمن يو ى،نفوج ن كد نعدىن ال ةن    ل،ن   دفظنو   فق نشكع ن

نغنا لنفمن  ه ناة. ي
،نى ن    يي نا ييي من  دفييظنا ال ييةن   يي لنق عيي ينكيي نقو عيي ن  يي   ن   داييةن   ييكلنعد  يي نا ييي من يهدايية

نوعو ك   نالن  فىنعدىنك دعنوالن ج د  نع كمنوالن نيكه نىالنج   .
 لحال:إعطاء ألفاظ الكناية حكم اللف  الصريح لداللة ا -األثر الثالث

يك سحنِهيَونييينن فيظنَكُيِشييوقن ُ َكُعنيىنَو ُ كيَك  نَ   اَ ييةنَيي َ نَاونكَجيي     اييةنا ن  كيك  ن    يكسحنو   ن ،ن"   َّ
َفقنَذ    ك سحنَك ناييو ن،نى َ ىنَا ن َ َا َّ ن     َّ   ن نن َوِهَونَك نايو ن  ِكَك  ن    نَكُاِ وك نن؛َو ُ   َن َاةنا    َو  َ َذ نَي َ ن   َّ
ن.(1)َوق ن  و ن ُ   َن َاةنَك ناَلنايو نَكُفِ ومن ُ َكُعنىنا َنفا   "،نَكُفِ ومن ُ َكُعنىنا َنفا   ن

اكي ن   ن ايةنف  عكينن كوجي نكعني عنكعديهن،نو يمن   كسحنوجو نهاوتنكعني عن ياين كس يةنا  عنق يدي 
وا في ظن   ن ايةنفيمنا يد  نكي ن ي في ظن  كجكديةن   يمنالنا يومنعد  ي نن.(2)وا   لنى ىن  ناةناون ال ةن   ي ل

فييمناايي  ن  كجكيينن ال ييةنن وكيي ن ي  ييةن  كع اييكينشييكع ن،نيييمنشييكعمنىالنايي   نن يي كجمنافاييكن  كييك  نكن يي  
فيي  ني نييتنيييذ  نف ال  جيي لنا يي نفييمن،ن   ييمنهاييتنعنيي ن نان يي ن وجيي ن ييكقن  دفييظنعيي ن  ا  يي ،ن   يي ل

ن.(3) ن قوهذ نك نا كنعدا نايكةن ي،نو  ع  لنين ا تن ي ف ظن يمن   كسحنكن  ناو ى،ن فا كن  كجكن
ييي    من،نوا فيي ظناينييىنا يي نعنيي ،نع يي ن   ييف ن يي نا فيي ظن ييكس ةنيانييتن يي  هنوانييتن يي ي ن:مثالةةه

فيمنن فإذ نن هن  كجننادفظناينىن  نع ن   ف نوهونفيمن ي لنغ ي نعديىن وج ي ناييو ن فق ي،ن اهد 
ييَكنَعييُ ن" ُ   َن َاييَةنَكيي ن ُ َ َكييَنن   َّييَفن    يي لنا ييومنك يي من  ناييةن  ك ييككين     نيية؛ني ن َ نَوَغُ ييَكِعنَفَديي  َمنَاُ نَاُاَ ُفا 

ع ن  يي  ن نفَن،نَكُ ِ ييو   َعيي لِّ ِقِ نف ييمن     ييَمنَاُعَ ا ِكَهيي نَواَلنِاَ يي    ن ُ َ     َكي نِ ف  ييِ نَكُ ِ ييوَ ِعنَفييإ  َّ يي نىَذ نَي َنييُتنَ  َ يية نَ يي ه  إ نَّييِ نَاكَّ
َمنَ اَلَ ةِن ننَ ُنَ ك ِقنىَ ىنَك نِ َ    ِ نِكُ َ َ  َه نَوه  نَفإ نََّ  نك كَّ نِاُ َيِمنا إ َك َ ي نِكُ َ َ ي َه نَشيُكع  نَيَكي نف يمن ُ َاُايع   ُ َ  ل 

                                                           
ن(4/551ا ولن  اك امن)(ن1)
ن(92-91 ن ك:نا ولن  ش شمن)(ن2)
ن(40/1255و   جكس ن)ن(،92وا ولن  ش شمن)ن(،425-4/422 ن ك:نا ولن  اك امن)(ن3)
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ن ُ َ يي ل ن نا َ اَلَ يية  ن ُ َاَديي   نَنُ يي   نَفإ نَّييِ نَ ُنَ ييك ِقنىَ ييىنَغ   يي   م ن ُ ِكُ َدَ يية  َك ه  ن،ن    يي َّ اَّييَةن ُ َ يي    ييِكوَكَينن  َوَيييَذ نىَذ نَاُ َدييَهن   َّ
"َ ُنَ ك ِقن ن ُ َفُكغ  اَّة ن ُ َ     ن.(1)ىَ ىنن 

َ كَّ ن،نُاَنَةن  َجُو  نالنكن  نقولن  نامن،نوكك ناش  ن ذ  نك نج لنك نوق يعنفمنع كنن ولن   شكسع
َدُتنَعدَن ُنَ  ،نا ِاُ    ُني َن:نَ  َ ُتنف،نَوَ َن نك  يامِّن):نَفَ ي َلنَ َ ي ،ناَِعوِذن  ي هَّ نك  ن  َع   ف و ي ن،ن(2)(ُهد ي  ن  َ   يمن  اَن،نَ َ يُ نِعيُذت 

ن   من اهد نين اةنع ن   يف ؛ني ن ال يةن   ي لنوهيمن عيوذن  كيكاينكي ن  نايم ننوغ ي ن  نايمنن
نكن  ن  تنعدىنا ن  كك  ن   ف .
كيي نن ؛نينيي ن ييمنا ديي نغ يي  ن  ييمناع اييكن فق يين(3)   ييمن اهديي   وج يي ن ن  يي نقييولنيعيي نايي نك  يي ن

نك ن ا ج  ةنيككن  نامن،ن وج   وقي نقايمن   نفايةن كيننا في ظن   ن ايةن،ن ك ناككعنا ناع ي لن ككا ي عننو  
يييَمنَ  َ يييِةن:نعديييىن ال يييةن   ييي لنى يييىنهفهيييةنا يييو لنف ييي  و  ن ُيَُ يييَو َلنَهَفهَيييَةنَ  َ يييَةنِكُ َدَ يييَةنَوه  نَا َّ "َوِجُكَديييِةن ُيَُكيييك 

"ن،َوَ  َ يييِةنِكيييَذ َ َكي ن   َّيييَف  نن،  ك  َ ييي  وغ كهييي ن عديييهن،ن  يييكس  نن  ن ي  يييكينف  يييو ن فق ييياكييي،ن(4)َوَ  َ يييِةن ُ َغَ ييي  
ن.   ناة؛ني ن    لنالن  لنعدىن ف 

 
 ييومن   ييفقنف  يي نعدييىن   ييمناهييمننييذيكناهك يي نون،ن  يي ن   ديي ن ي نيي قنفييمنكف ييومن ق  يي لن  يين 

ن" سييي  ينعديييىن  ييين ن يييمن    يييهنكعنيييىن  ييين ناييي ون  :ن   اوايييمن انييي   ييي نعكفييي ناايييون سييي ن ال ييةن   ييي ل،ن
   يىن فيظنك ي كنواعنيمنا ن  كن،وهذ نكاينك  ي كمن   نفايةن.(5)والن دغو"،ن  ن ن     هنكعن عنف ق   ه 

ن:نوهونهفهةناقا م،ن منى ك كعنفمن   فم
ن.(6) ناا  ()كفعنع ناك من    انو :ن كوكين   ن  ك  دمني و  ن     كنى ك كن:ن يول
ن.٨٢:ن وا ن َاَّسْأَيِ َّلْنََْيا َ}ن:ي و  ن ع  ى،ن    كنى ك كن   ةن   فمنع ف ن:ن  ه نم
ن.(7)" ع هنعا  نعنم"ن:ي و  ،ن     كنى ك كن   ةن   فمنشكع ن:ن  ه   

                                                           
ن(1/94ف حن     كن)(ن1)
ن(5/14)ن9891اكقمننكجنن ككا  ن    ف ،   نك ن دهنوهنن و ج ن  نفمني   ن   ف ،نا كج ن  ا  كينفمن  ا  ،(ن2)
ن1142  َاَالََى َّلََّّلَنََُ ِ َّلََّآِينا ِِل ز َوَّ}اي نك  ي نوقيولنهللان عي  ى:ن ي  ن ي   نيعي ننا كج ن  ا  كينفمن ي ا  نفيمني ي  ن  كغي  ي،(ن3)

ن(1/9848)ن8595   و ةن   ن    ن و ةنيع نا نك   نو   اا ناكقمننفمني   ،نوكادمنفمن  ا  ،ن(،9/9)
ن(8/845 ا   ن     يهنشكسنين ن   ق يهن)(ن4)
ن(459-459  وامن ي  ةن)(ن5)
قييييي لنفيييييمنن(،4/995)ن8019ايييييكقمنن ييييي  ن يييييف ن  كييييييكعنو  ن ايييييم،ني ييييي  ن   يييييف ،نا كجييييي ن اييييي نك جيييييةنفيييييمناييييينن ،(ن6)

نَو ييييي نَشيييي ه ن8/489ك يييي  سن   ج جييييةن) كييييي ن(ن)َهيييييَذ نى ُاييييَن  نَ يييييع   نال فيييي ق منعديييييىن ييييع نااييييمن ييييييكن ُ ِ ييييذ  م 
ن(4/592و    ن ي   نمنفمن  احن  ج كعن)نَ     ناامنِهَكُسَكينَكَو ِعن ُيَي كَّةن  ا   ة،

ن(4/105وك    ن ي ولن)ن(،4/894 ن ك:نا ولن  اك امن)(ن7)
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عكي نن ف   ك و ن  يو  منشيكع ن،نكع ن كك   نن ك ن  وق نعدا ن  ةن  كن و نشكع ن:ن ق   لن  ن نهو:نوق ن
ن.(1)ع نك ككن  ن نفإن نالن ك  نكع ن"كع ن كك   ن"نو   ك و ن  و  م،ن  وق نعدا ن    نع فنو غة

وهييييذ نكييييذه نك ييييا كين   نفاييييةني  ج يييي  نو  ايييي  وينو  اك اييييمنو  اييييككقن ينو يييي كن  شييييكسعةن
ن، ا  يكنا  ي  كعن سي  ين ق  ي   ن ال يةن  شيك ،ن    نق كو ن ال ةن الق   لنعدىن  ك ككنشكع نن؛وغ كهم

ن.(2)اك ن   اك  ن    ق   نف ك ن    كنك ذوقناون    كنك كك
ايننو جكايعن ي يو    نهيون فيكس  مناي  ن    ي  كنن،نكبنا نوج نك   فيةنك يا كين   نفايةن ك  ي ك  م
و      كن    يمنعدىن ال ةن    لن    ادةن د غ كن،ن     يمنعدىن ال ةن    لن  ه ا ةن   منالن  انن   غ  كنشكع ن

يي،نوع ييف نن شييكع ن عدييىن ال ييةن   يي لن   ييمنالن  ايينن   غ  ييكن كيينن  دفييظنعدييىن  يي  كنن فييإ نييي  ن    يي  كنق يك 
ي،نك ككناونك يذوق ،نعديىن ال يةن   ي لن   يمن  اينن   غ  يكن كيننعديىن  ك   يىن و   نيي  ن    ي  كنق يك 

ن:آل مي وبا  نذ  ن
ن ا نايو ن  ش ك ني ذ  ننوالنع ف نن  نشكع ن   امن يولنف ونك  كنيجنن  لن  ك  دم؛نين نالن جوناك نن-اوال ن

ووجي ن نجكسي  ن    يانو  نايا  نن،اني ن ي   نالناييذ نفدكي نهايتنكي ن   ي ن،ناون و  ن    يذ 
عدىنافك  ناك  نوج ن    كنك ككنهون  همناون   يمن ق  ىن    كنهذ ن  ك يككنكي نهايتنعني ن ن

ن.(3)ق    ذين ون كدن ن   فمنعدىن  هكعن ن نك ن  لن  ك  دمن
فإذ نج لن   فمنو وج ن يككناون  ن منفا نى ىنكي نالن،نك  كنيجننك نن   فمواك ن   امن  ه نمنفن- ه نا ن

ن،و   كسيةنالن  ي كنعديىن  جيو  ن،فدكي نيي  ن  كشي  ن اي  لن   كسية،نوج ن    كنك ذوق،نا اد نع ف ن
ك ذوقنوهون فظن"اهن"نفايو ننعدكن نا نك نن   فمنالنا انن  ا ةنك نج لنفمن  دفظنوج ن    ك

ن.(4)و االناهنن   كسة:ن  ك  و نقو  
 كيي نعدكنيي نكيي ن يي لن  شييك نانيي نالن جييو نفايي نا ن،ن   اييمن  ه  يي ن  ك فييهنعدايي نوهييون ال ييةن  شييك هييمنن- ه  ه يي

ن و  يي نهييذ ن   يييمن  شييكعمنق ايينن دناييخنو   ايي  ننو     ييا نشييكع ن،ناع ييهنا يي نىالنكيي ن ييكنك  يي 
ن.(5) ذ  نوج ن    كنك   ىنكف  عن عنمنعا  نواع   نعنم،ن  من ك نو ع ننىالنا نذ  نوع ف ن

ن:ن  اش كان ي ن قن دك   ىنشك ون

                                                           
ن(919-8/919ا اعن  ن  من)(ن1)
 ن يايييك كنويشييين(،105وك ييي   ن ي يييولن)ن(،4/894وا يييولن  اك ايييمن)ن(،4/598 ن يييك:ن  ف يييولنفيييمن ي يييولن)(ن2)

ن(.895-4/898وشكسن   دواحن)ن(،4/59-52)
ن(4/894وا ولن  اك امن)ن(،459 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن3)
 (8/401 ن ك:نيش ن ياك كن)(ن4)
ن(5/4029و    فمنشكسن  ا  وين)ن(،919-8/919 ن ك:نا اعن  ن  من)(ن5)
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 ي  كعنىن  ك ي كن  كيذيوكنن  كعنيىنا نا يحوذ  ن ،نع منوقو ن   ع كغنا  ن  كعن   ن  كذيوكنو  ك  ك -1
 .(1)عن ن   ك كن   كعنىن  ك  كنعن نذيكعنيك ني  ن     نا دحنيك ن،نفن دغىعن نى  ف  نف

ن اوجيي نهييذ ن    يي  كن  شييك ناون  ع ييننف جعييننغ ييكن  كن ييو نكن وق يين(2) ا نايييو نذ يي ن    يي  كن ييكوكس ن -2
يينو  ف ييو ،ن  يين من عيي نا ن  ف ييو نعدييىنوجييو ن    يي  ك،ن(3) ا ييحنذ يي ن  كن ييو ن عدييىنانيي نىذ نييي  نن اا  
دفو نفاك نىذ ني  ن  كوج ن د    كن   ون،نا انن   غ  كنفإ ن  ك  كنايو نك   ىن  كوج ن د    كن  اف ن

وقي ن،نو يا نك   يىن اونك يكك نن وق يننك يذوف ن،نف  نناييو ن  ك ي كنك   يى،نغ كنق انن د غ  كن  اف ن
نا ن عنقاننقد ن.

و   يىن  كعنيىن  يذينهيونشيكان،نواكي ن دكج   نكعكفةن  ك   ىنك ن يفلن  ن يكنى يىن  ين ننفاي 
نك نك عدهن كعنىناي اهن،نعدىن  ن ن  يمنهن ن ا نكوقوف نف  ،ن(4)ىك   ن  كعنىنهات   ةن   فمنف  و  

و ون كنن  دفظنك نغ كن    كن  كعنىن   كنيذ ناونفاي  ن،ن اونشكع ننهون   ن   فمناون    نع ف ن
ين،وهذ ن  كعنىن  ك  كنه اتنك ن فلن  ن كنفمن ي لن  شيك ،نفمن   فم  ي لن  كي  دمنوك يننن وق ينناا  
نك نكعنواةف  و ناذ  ن ال ،ن   فم ن.(5)ةن الق   لن ااتن ف اةنو  

ن:نق لنعا ن  ع س ن  ا  كين َا َن    نَعُ ن  دَُّغو  نف من ُ َ َفم ن     نَعَدىن  َس َ ي نَشُملِّ ُكَ نَكَ ىنَ لَّ ن  شَّ "َو ُعَدُمنَا َّ
َسي َ ي ن ِننَعَدىن      يَا َنِةن ُ َ يَفم ن-نَوَنُ و ع نَف ُ َ  ك  يمِهيَون ُ ِكُ  َن-َوِهيَون   ن،نَو ُ َك  سيِ نِهيَون ُ ِكُ َ َ يى،ن   يُك   َوَ اَلَ يِةن  شَّ

ُق  َ  ِل" ن       َس َ ي نِهَون ال  نىالَّ حُّ نَهَذ ن ُ َ َفَمناَلنَا      ن   كن    جةن  ا نةن   فمنك ن فلن،ن(6)َعَدىنَا َّ
النا  ي  كن سي  ينىذن لن  شيك ن كي نهايتنكي ن   ي نعي من يفسن   يفمنعديىنك دي نىن؛  ن كنفمن  لنك دي 
ن(7)فا نغ كنكدفو ة.

َِيِ ا :ن عي  ىَقُوِ ِ نفمن،ن    كن  ك   ىنيجنن  لنعكقن  شك ن:مثاله َْْ قي لنن،١: التوبا ن} ََنوْؤ ل وَّ َّلِِْ
ن ُ ِ ِ وِ ن:نااون يكن  ج    َ ي َكي نَعيُنِ ُمنَ   ا،نَوِهُمنَعَاَ ِين ُيَُوَه   ن،ن"ىَذ نِاك سَ ن     َ ية ناَلنَكَجي    نَي َ ن  دَُّفِظنع 
َِيِ ا :نَفييَفنَفييُكَ نَاييُ َ نَقُو  يي  ن ََنوْؤ ل وَّ َّلََِِْْْ نِ ُقِ ِدييو ن ُ ِكُشييك ي  َ ن،ن} َ ن  ييَ اَلي َننَق َكييُتنَوَبييُ َ نَقُو  يي   َوِكييَك ِ ِعنَعَاييَ ِين ُيَُوهَيي   

نف ييمنَانَّييِ ناَلنِ ُجَعييِنن  دَُّفييِظنَكَجيي     اكيي ن  يي الينن    يكييةن   ييمن،ن(8)َاييُننِهييَونَ   اَ ييَةنف يي   ُم"ن  َّييذ  َ نِهييُمنَعَاييَ ِين ُيَُوهَيي   
                                                           

ن(859-4/859 ن ك:ن    فمنشكسن  ا  وين)(ن1)
ن(4/59) ن ك:نيش ن ياك كن(ن2)
ن(8/801وف ولن  ا  يعن)ن(،4/59ويش ن ياك كن)ن(،5/4452 ن ك:ن    فمنشكسن  ا  وين)(ن3)
ن(8/805وف ولن  ا  يعن)ن(،4/59ويش ن ياك كن)ن(،452 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن4)
ن(505وك    ن ي ولن)ن(،459 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن5)
ن(4/59يش ن ياك كن)(ن6)
ن(4/898عدىن   و احن)ن ن ك:نشكسن   دواحن(7)
ن(4/410  ف ولنفمن ي ولن)(ن8)
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وكشيييكيمناهييينن    ييي  نفيييمن،نهيييمن  يييك كن   فكسيييهناييي  ن  كشيييكي  نعاييي ين يوهييي  –ك كييي نهللان–اشييي كنى   ييي ن
وييذ  ن،نوق نجعد  ن  ا ية؛نيني ن انيمن ال يةن الق  ي لنعديىنك ينن   يفمنفيمن  ي فسن  شيك ،ن(1)   كل 

كن  ييي  ف،ن(2)  كن يييكولنكشيييكيمناهييينن  ذكيييةنو  كاييي اكن  ن   ك   ييي تن  دف اييية ق  يييىن ييي لن  شيييك ن  ييي
ن  ك   ىن  شكعمنفمنهذ ن  كو عن اف  ن   ا   ن  ا ة.

 أثر داللة الحال في حكم عموم المقتضى.

 كبنعدك لن   نفاةنان ن ا ن دك   ىنعكوم؛ني ن  عكومنك نعو كغن ي ف ظناك ن ال ةن الق   لن
ويكي نا ن  ك   يىنالنعكيومن ي نفيإ ن     يا ن،ن كن     كن  ذين ي فعنهيذعن   يكوكيفكعنواةن كوكين  

و   يييمن  ه اييتن يي  ن ن يي ن،ن كن  ييةن   يييمن  ه اييتن يي  ن ن    يييمن  ه اييتنا يي  ييىنو   نييي  ن،ن(3)نالن   ديي 
نكيي ن هاييتن،نعكييومنفيييذ  نهييذ ن"ىالنا نك   ييىن  يين نايي قظنكيي ن  يين نانفايي نفييمن ي ييننالن يييمن يي  و  

ذ نهايييتن  ييي كنكييي نا ييي كن   يييفمنكف ييي  ن،نف   ييي كن  ييي كن   يييكوكين  نا ييي كن   يييفمنكف ييي  ن يييكوكينا    يييتنن و  
ن.(4)   كوكين  كها ةنفا ظنهاو  "
و  ي ن فف يمنفيمن   فكسيهناي  ن   ي لن  ه ايتنو   ي لن    اينن د غ  يكناهيكن،نوهذ ن ي ننفمنكيذها م

اونالنقي كين دكيدفي  نن ه ا  ينج ن د    كن  ال نف  لنك نفك نا ن ك نى ني  ن  كون،نكاا ةنعكومن  ك   ىنفم
ا اينن   غ  يكناون دكيدفي  ن   ي كينعديىننو   نيي  ن  كوجي ن د  ي  كن ي ال ن،نفيإ ن ي نعكيومن؛عدىن    كقن ي 

ن.(5)    كقن  نففنعكومن  
نكيي نعدييىنوجيي ن،ن  يي نهييذعن  كعيي نمن  ك يي كين   ييمن  يي نعكييومن ييمناييي نعكوك يي نعدييىنوجيي ن الق  يي ل و  

اكييي ن  ك   يييىنف يييونكييي ن ييي  ن،ن  لنيييي  نكجييي  نى يييك كناونكجييي  ن يييذقنوهيييونكدفيييوظن  ييي  ك ن  كجييي  نايييون
ن.(6)  كوقوقنعدىن يمن  شك 

وشييييكان ع  يييي كن  عكييييومن   يييي  كن   ييييذقناون   ييييك كنا ن  وقيييي ن    يييي  كنعدييييىنك  كييييننو  يييي ناون
 عكيومنو ي كنعديىنا هيكنكي نك  كيننوي نيتنك    نيةن ني فعن ن فإ نيي  ن    ي  كنكوقوف ي،نك  كفتنك و ف ة

ن.(7)ففنا  مناينكن  نعدىن آل كنىالنا   ن،نفمن يمن  كش ك نك نوجو ن  وق 

                                                           
ََنْ رابِّ  ََ}كن يي نقو يي ن عيي  ى:(ن1) ََنْ  مْ بََِنْ ِانَََْ  بِ َِيِ ا يٍَْ يِِاََزُيَ َالَ ََنْ يَ ََْفِ َّلْ ِؤَََنشِ َالَََن َّلََِِْْْ ََوادَ َّلَََّآِينا يَزََََََِّ بِ وقو يي ن عيي  ى:نن،٩٠٥    ييكي:ننمْ باََن يا

ن.٩  ا نة:ننَّ بِنْ يَ ْفِ َّلْ ِؤَنشِ َاَّلَِِِْْْيِ ا بِِْزَ   ا حاؤَّى تَأْتِناهِمِ َّلْنيانِِّا   }لَمْ يا  نِ َّلَّآِينا يَزَََِ
ن(548-540وك    ن ي ولن)ن(،442ن،8/28 ن ك:نا ولن  اك امن)(ن2)
ن(4/891وشكسن   دواحنعدىن   و احن)ن(،8/912وب اعن  ن  من)ن(،505 ن ك:نك    ن ي ولن)(ن3)
 (459ي  ةن)  وامن (ن4)
ن(459ن،4/50وا ولن  اك امن)ن(،4/895 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن5)
ن(4/894 ن ك:نا ولن  اك امن)(ن6)
ن(4/898وا ولن  اك امن)ن(،455و  وامن ي  ةن)ن(،4/894 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن7)



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال جامعة الجزيرة مجلة

 

     118 

 د/ مصطفى الروسي،   أ.غيالن الحمودي             داللة الحال في بناء منهج األحناف األصولي                         أثر
 دراسة تحليلية 

فيمن،ن  ي ناوجايو ن  ي  كن يذقنفيمن   يفمنيجينن ي لنك ينن   ييمن:مثال على عموم تقدير الحةذف
واَّت   مْ :نقو  ن عي  ى نت   مْ َايََِا نت   مْ َاباَِا ِْ َالََنْ  مِ َّلِْانْؤََ   َاَّلَُْمِ :نقو ي ن عي  ىون،ن٢٣:ن  ناي لن}حَِِّباِْ َالََنْ  مْ ي بُهَا }حَِِّبَا

و عدييهن،نفدكيي نا ني نييتن ي ييي من  شييكعاةنك عد ييةن افعيي لن  ع يي  نفييمنعييكقن  شييك ،ن٣:ن  ك ييي ينَالَلََْمِ َّلْخِِْزِيَََِ 
كي ناوجي ن كدي نعديىن  ي  كن،نكي نافعي لن  ع ي  نتوهيمن ااي،ن يمن    كسمن اعا  ن  كذيوك تنفيمن آل  ي  

ف ي كن  ي  كن   يفمنفيمن،ن  ي ن عي كغن فيظن آلايةنكيعنعيكقن  شي ك ن؛  ال ةن ي لنك ينن   يفمنك ذوق
 يكمنعديايمنا ينن:نوفيمن  ه ناية،نى يىنل يكنكي نذييكه ،ن كمنعدايمن   و لن اك    منوبني   م:ن آلاةن يو ى

  يةنون وهي نوسد يهن ا ينن  ك  يةنوشيك ن  ي من  اايعنو  ،ن(1)ى يىنل يكنكي نذييك،ن  ك  ةنوشك ن  ي من  كايفوس
نيك ن د هن    و لن   ك  كمن   اكينا  .،نك نافع لن  كيدف  ن  ك عد ةنا  

 ي  و   ن  يتن،نويجنن كنن      كنعدىن  عكومنا  ديو ن  انيتن  ك دوقيةنكي نكي لن   ني نفيمن    يكسم
ن.(2)و  ه نفا كمنعدىناا   نك ن   ن ،ن}َاباِانت   مْ :نعكومن      كن  ك كولنعدىن   ذقنفمنقو  ن ع  ى

ي نف يمن:نق لناايون ييكن  ج ي  نفيمنااي  نهيذ  نَاُ نَاِييوَ نِكَ كَّك  يحُّ "َ ُفيَظن   َُّ يك سم نَو   ُ نِعد  يَهن  َكي ناَلنَا  
يَمنف ُعيِنن َّ نَ َعي َ ى ن  َّ  يمنه  ع ن ُيَُعَاي    يُ نَهيذ  نك  ع نَكي نَاُع  ينِن،ن ُ َ   اَ ة  ُنيَ نِوِكو   يُ ننَفإ نَّيِ نَقيُ نَعَ يَنن  ي  نع  نك     ُ َكيُذِيوك 

نَ يُونَذَييَكنف ُعَدَني نف  َ ي  ن   َُّ يك سم نف اي   ن   َُّ ك سَمنَايُننِهيَونلَ يِ نف يمنى َجي    َنَّيِ نىَذ نِذي يَكنَ يُكَ نن؛َاُفَع   َن نَ ُونَعدََّهن     ي 
نَوِعد  َهن   َُّ ك سِمن    نَي َ نِ ُيِكِ نَكُ ِ وك  نَعَدُا  نف اَك  ُ ن ُ ف ُعن  ا  نَ اَلَ ِةن  دَُّفظ ننك  ن،نَ ُ َ    َو   َذ نِعد  يَهن   َُّ يك سِمن  ي ُ َعُ   

" نف من ُ َعُ    ن.(3)َ َن َوَلنَا ي َكنِوِجوع ن ُ ف ُعن 
"انييتن يي  ه"نوفييمنن  يي نىك  ينن:ىذ نقيي لنكجيينن  وج يي :نقيي  و :نمثةةال علةةى امتنةةاع عمةةوم المقتضةةى

 كيييننعديييىن  دا يييةنو  ييي ي؛ني ن فيييظن" ييي  ه"ن ييياغةن  ا نونيييةن   ايييكبنهيييف ن  دا ييي تن يييمن  يييحنن  ييي نوا
و   ن،ن غةنف منقانن   فمنغ كنك د ةن و كننيفمن   ولنعدىن  هكن اغ  نك ن  ك منيذ  ن،نك  م

فا ي كنيفكي نعديىناني ن،نوج ن    كنك   ىنفا كنن  ك يمنعديىن الاي    لن يفك نشكع ننم  ىنالن دغ
وهييمن ال ييةن،نوقييو ن   ييف نا ييذ ن  دفييظنا ال ييةن الق  يي لنفييي  ،نانييتن يي  هن ا يي  لنكيي نهييذعن  د  يية:نقيي ل

 ييىن  ناييةنوس  ييىن  دفييظنكييعن  يي  كن  ك  نف دغييم،ن نيي فعتن   ييكوكي ييكوكسةنفييإذ ن كيينن  دفييظنعدييىنو  يي ين
ن.(4)   كوكين

                                                           
ن(405-8/409ويش ن ياك كن)ن(،4/459 ن ك:نا ولن  اك امن)(ن1)
ن(459  ش شمن) ن ك:نا ولن(ن2)
ن(4/895  ف ولنفمن ي ولن)(ن3)
ن(5/4029و    فمنشكسن  ا  وين)ن(،8/915وب اعن  ن  من)ن(،109 ن ك:نك    ن ي ولن)(ن4)



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال جامعة الجزيرة مجلة

 

     111 

 د/ مصطفى الروسي،   أ.غيالن الحمودي             داللة الحال في بناء منهج األحناف األصولي                         أثر
 دراسة تحليلية 

ُايَا ِ نوَن):نَقُوِ يِ ن:نمثال على امتناع عموم تقدير الحذف واإلضةمار َكي نِكف يَعنَعيُ نِاكَّ  يمن ُ َ َ يِانَو  ن  
وجيي ن نا ن    يي  كنك كييولنعدييىنى ييك كن،نف عيي نا نعدكنيي نوجييو ن  يي  كنفييمن   ييفم،ن(1)(ِ ُاييِ ُ ك ِهو نَعَدُايي  ن

والن ال يةنفيمن،ناونىك  ينكفيعن  كياهمنكيعن  ي لن   ييم،ن ف   و نىن نك كولنعدىنىك  ينكفعن   يمنكاا ن،نكعن   
ن.(2)   كن  عكومنفا فدك ني  نهذ ن    ن منا حن ع،ن  دفظنعدىن       ن ا  هك 

 
واايكىن،ن(3)" الا  اللنا   ا ن  شملن   ذيكنعدىننفمن   يمنعك نعي  ع"  كك  نا   نن      ن

فييإذ ن   يي ن   يييمن  كن ييو نعدايي ن  ييفةناونشييكاناونغ اييةناونعيي  ناونعدييةناون  ديي ن،نكف ييومن  ك   فيية
ن هن لنفإ نهذ ن  لنعدىننفمن   يمنعك ن من  ن و  نن ن   يمن  ك   نع ن كسهن   نن      . الا

و ا نشملنكن ن جةنعن ن ي ني ق؛ني ن  ك  يو ن   يذيكن يكي نك  يوكنعداي نوالن ال يةنفاي ن
اونن،النفيك نفيمنذ ي ناي  نكي نىذ نيي  ن  ك  يو نذ نو يف  نف ي نا ي هك ،نعدىنا نك نعي  عنا ففي 

ن.ن(4)  قنيه كينف عدهن   يمن    عغي  نذ ناون
ى نكييذها منهييذ نفييمن  ك  ييو ن   ييذيكنك ييكلنعدييىنانيي ي من ي ييو من   يي يمنعدييىن ال ييةن  و ييعن

،نوالن  عي  عنىالن  يكوكي،نوهونا   يكنعديىنكعكفيةن ي يي منكي ن يو هكن ي في ظنو   ي  ي ن  دغواية،ن  دغوين
فااييي ظن،نمن  كاييييوتنعنييي نعديييىن  ك   فيييةوالن يييكوكين وجييي ن كييينن يييي،نف  ييي كن ي يييي من  ييي كن   يييكوكي

يينفييمىالنا ن ال ييةن   يي لنقييي ن يي هكنن.    يي  كنهنيي   ييفقن ييييمنن كييذها منهييذ ن اع يييو ن  كايييوتنعنيي ن يك 
ن.ن(5)وذ  نك ن فلن  ن كنفمن  لن  ك  دمناونك نن   فمنوااكو نذ  ناا  ن   كوكي،ن  كذيوك

ن:هك ،ن   نفمن     نف  من ال  ج لنا   نن   نفماا مناهكن ال ةن    لن
فيإذ نجي لن    ي  ن ي   يمنعديىن عيغن،نعديىنوكو ن    ي  ن ا نايو نك نن   فمنكوقوف ن:نالحال األول

وهذ ناايكون ناييوتنفيمنكعيكغن،ناو  ف ني  ن ال ةنعدىننفمن   يمن  و ك ن       نع ن    قم
ن.(6)ا  "ك كلنعدىن    ع ين  ع كةن"  ايوتنفمنكعكغن    جةنى ىن  اا  نا،ن    جة

 ن فيييييىن،ن ي ايييييكن انيييييم:نف ييييي لن  كجييييين،نكجييييينن ييييي ناكيييييةنانجايييييتنهفهيييييةناوال نفيييييمن  يييييو نك  دفييييية:نمثالةةةةةه
فدكييييي ناهايييييتن،نعديييييىنىقيييييك كعناونىنيييييي كعن عنييييي نناييييي ن ي يييييغكس ؛نوذ ييييي ني نكعكفيييييةننايييييا ك نيييييي  نكوقوف ييييي

ىالنفعدييييمنا ننايييي ن ي ييييغكس نكيييي ن ن فييييىن،ن  نايييي ن   اييييكنواهكييييننغ ييييكعن لنعدييييىن ن فيييي لن  نايييي ن  كيييي 
                                                           

نااهن  كسج .ن-(1)
ن(4/451وا ولن  اك امن)ن(،459و  وامن ي  ةن)ن(،4/894 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن2)
ن(8/441كو ةن  ن  كن)(ن3)
ن(4/854 ولنفمن ي ولن) ن ك:ن  ف(ن4)
ن(98-8/90وا ولن  اك امن)ن(،412 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن5)
ن(991وك    ن ي ولن)ن(،415-412و  وامن ي  ةن)ن(،898 ن ك:نا ولن  ش شمن)(ن6)
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و ي ييييننعنييييي ن ي نيييي قنا ن   ييييييمن،نو   ن   ييييا ن ي ايييييكن   ه يييي تننفييييمن ناييييي ن ي ييييغكس ،نانفييييم
ييييييين انايييييييا ك ن   يييييييىنكوقوف ييييييي والن ن فيييييييمنعن كييييييي ن كجيييييييك ن  قيييييييك كن   ايييييييكن،ن ى يييييييىنا نا يييييييكناون نييييييييكن ف  

كييي ن   ييي نانييي نك وقييي نعديييىن   يييفمن يكيييو ن  كيييي نن فدكييي نيييي  نك ييينن   ييييمنكعكوف ييي،ن(1)و  اييييوتنعن كييي 
نغن يمن  ك  و ن   ذيك.ان ا

فيإذ ن،نا نايو نك نن   يفمن ي لنكي ن ييمنشيكعمناي اهن يوكو ن ييمن  ك  يو ن   يذيكن:الحال الثاني
فإنيي نا يييمن،ن د عد يينن يي ن  يي    ننفييمن   يييمنييي  ن كيي هك نييي  ن  و يي ن  ييذين عدييهن يي ن يييمن  كييذيوكن

 عدهن   عدةن   منهيمن دكايوتنا فقن يمن  كذيوك؛ني ن ال ةنك نن   فمن  لنعدىنا ن   يمن
ن.(2)وهذ نااكون ن  اك لين ي داةناون  ع من ي دم،ن  و  ن  ك كو ن    يم

ييي هيييمنجييي لن    ييي  ن  ييييمنك  يييوكنعديييىن عيييغناو ييي قن،ن اييي    نن اكييي نىذ نيييي  ن ك ييينن   ييييمن يك 
وك ن  منه اتن   عكومنو ا نا   نن،نفذ  ن   ا ناونك  ةنشكعاةنوك تن   ن ن،  كيدف  نوا و   م

ن.(3)    نوالن   لن  كيدف    
ي َ نى َ يىن):نفمن يمن ي ين  غينمنقولن  كاولن:نكه    َوف يمنَ يَ َقة ن  َغيَنم نف يمنَاي ي َك  َ  نى َذ نَي َنيُتنَاُكَبع 

نَش يَن ُشك سَ نَوك  َيةِّ وهمن   من   فيمن،ن(5)فإ ن  غنمن امنع منفمنجنا نوو  ن  اومن   ةنا ع  ،ن(4)(ع 
فدكي ن عديهن ا ي  لنفيكغن   يي ينفيمن  غينمناو ي ن  ايومن،ن(6)ولن ك  ي ن  ي كنو  ناين   كعمنفمنا هكن   

 ييذ  نجعيينن  اييومنوهييون  و يي ن  كيي هكن،ن فييمنفييكغن   يييمن  ييذينييي  نكعيي وك نن  يي كنهييذ ن  و يي نكيي هك ن
"و   كقنع نج ةن يا كةنى ىنوج نل كنعن ن   كد ن،ن وجو ن   ي يالق ك  ن   يمن  نعن ن ا   ي نعدةن

وييذ  ن و لن يفةن  ايومنفيمناهني لن،ننع   ن  عديةنوهيف ن  اي يكةنفيمناهني لن   يولناكنيعن كي من  عديةاكنعن 
نكيي ن   ييىن يك يي ن،ن(7)   ييولنو  يي   ناكنييعنا يينن يييمن  عديية" فييفن ييي ينعدييىنغ ييكن  ايي يكةنالنعيي  من  عدييةنو  

 ينعيي منييي    كنيكيي نا ن   عد يينن   اييومن وجيي ن   ييي ينعدييىنيييننايي يكةنكيي ن،نعدييىن   يي نقاييننوكو ن   يييم
ن.(8)و  ان

                                                           
ن(8/94و)ن(،4/895وا ولن  اك امن)ن(،412 ن ك:ن  وامن ي  ةن)ن-(1)
ن(4/540 ن ك:ن  ف ولنفمن ي ولن)(ن2)
 (4/545  ف ولنفمن ي ولن)ن ن ك:(ن3)
ن(8/442)ن4191اكقمنن   ن ي ين  غنم،نيني   ن   ي ي،نا كج ن  ا  كينفمن  ا  ،(ن4)
ن(8/899يش ن ياك كن)(ن5)
ن(440 ن ك:ن   عكسف تن  ف  اةن)(ن6)
ن(4/855وشكسن   دواحنعدىن   و احن)ن(،551 ن ك:ن  وامن ي  ةن)(ن7)
ن(8/429 ن ك:ن  عن اةنشكسن     اةن)(ن8)
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  يذين يمنفاي نااي  ناوجي نيه يكنكي ن  كاي ينن،ن ف ننهللان ع  ىنو وفا ي ن يمن الن  ي لنكي نهيذ ن    ي 
   من   من ااا  ن  كين  ن   نفيمن ي ال  فلناونان يمن كجيو نعي نا يننكين ج من ي يو من ا  يكن ني نا ن

هييذ ن    يي ن ك اييةنكايي يد ن  كس ييةنن نيي ولوقيي ن،ن  كييذيوكي   يينن   ييكولنهييونكك عيي ين ال ييةن   يي لن انو ع يي ن
،نوهمن   كس ةن ي ننو  كاد ن    احن افكةن  ان لنو   كجاحن ي يو م،ن فكسعن ي ولنك ن ي ول

يكيي نذييييكنويييككنذ يي نىكيي من   يييكك  ن،نوكيي ن يي  نعنييي نيهييكنايي   ،نقييننكيي نايي كنعدايي نكييي ن ي ييو    
ويجينن ك ين نعديىن،نفمنقك ل  ن ن   ك  كاةنفمني  نا يولن  ف ي وال  ن عنن  ن،ن(1)  جوسنمنفمن  اكه  

–ا   ن نو ع  ىن–ناالنهللان،نالناا    ن  ن ووق  نن ادو ن   كسهن    احن ا غك نكن نهذ ن     نج   ن
وقي ن د ين نكي ن يفلن  هني ن،ن وج  نوا ن نفعن ن  نوسنفيعن ي ناكيةن  كايدك  ن ا ن جعننعكدن نهذ ن     ن

ن:ن ي نو و ا تني آل من نى ىنع يهذ ن
 

 ي نيي قنا نكعكفييةنكييك  ن  كيي  دمنكيي نيفكيي نايييو نكيي ن ييفلن كيينن ي فيي ظنعدييىن ال ييةن  و ييعننكبن ييييين1
 .   دغوينوجو  ن

نين2 ىذ ن يمن ين ن  شي ك نعديىن،نى   ي نوكك ع   ي نفيمن ي يي م   ي لن جيةنشيكعاةن جي ن  ك ي كنن ال ةِ َع ُّ
 .وا ن  و نغ   ة،نى غ ي  

نكي ناييو نعني ن   يكوكي،ن فيإ ن  ك ي كنى   ي نالناييو نك د  يناو ف  ن جةعن نهاوتن ال ةن    لنني3 ،نو  
 ف من جةنشكعاةن كوكسة.

فإ ن  دفظنا كقنع ن  ا   ن  دغوينى يىن  كجي  نن،  ه ا ةىذ ن ع كغن  و عن  دغوينكعن ال ةن    لنين4
،ن  ه ا ةنففن  يوبنعديىنكع ك يةن    ا يةن  دغوايةاك ن ال ةن    لنغ كن،ن ك ن  و فهنكعن ال ةن    ل

واييييو ن  عيييكقن،ن  كج  سيييةنوغ يييكن   ييي هكي ي فييي ظنو  عييي كغن ال يييةن   ييي لنغ يييكن  ه ا يييةنكيييعن ال يييةن
 . ككج  ن

ىذ ن ع ك ييتن ال ييةن  و ييعن  دغييوينكييعن ال ييةن   يي لنفييمنكو ييعنو كيينن  دفييظنعدييىن   يي لنفييمنهييذ نييين7
يي،ن  ييعن يي   كو ييعنفييفناعنييمنذ يي نى  يي  ن  اييةن  كون نكيي نايييو ن   كييننعدييىن   يي لنك وقف  عدييىنن و  

فيإ نن،ىالنا ن  يو ن ال يةن   ي لنعكفاية،ن ذ  نقي  و نى ن ال يةن   ي لن ال يةن   ية،نكو عن  ك   فة
     ا ةن  دغواةن   كنك جوكي.

                                                           
 (841،نن429ن،489ن،402ن،4/404 ن ك:ن  اكه  نفمنا ولن  ف  ن)(ن1)
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و  لنك ينن،ن  لن  ك  دم:نىالنان  ن عو نى ىن كاةنانو  نهمن،ن ال ةن    لن   ن وكنغ كنك  وكيين7
وعنيييي ن   يييي ق هننجيييي نا ن يييي  من  عييييكقن،نو يييي لن  شييييك ،نو يييي لن  ك   يييي ،نو يييي لن  عييييكق،ن  ييييفم 

 و  لن  شك ناعو نى ىن  لن  ك  دمنو  لنك نن   فم.،نو  ك    ناعو   نى ىن  لنك نن   فم

وهيمن  ه ا يةن   يمن يمن،ن ال يةن ي لنق عاية:نينيننك نهذعن   كاةن ينو  ن  و ن ال ةن    لنف  ي نقايك  5
 . اونشكع ننوهمن   منهاتن غ كه نع ف ن،نو ال ةن  لن ناة،ن غ كناون من  انن   غ كنا ف ن 

وذ ي نيييا ن يي عمن،ن ال يةن يي لن  كي  دمنكييعن ال يةن يي لن  عييكقنقي كتن ال ييةن ي لن  عييكقنتىذ ن ع ك يييين7
ذ ن عي كغن ي لن  شيك نكيعن ي لن،ن  ك  دمناني ناك  نفيمنيفكي نكعنيىنالنا كدي ن  و يعنوالن  عيكق و  

  عكقنق من  لن  شك . 

 ي ييننعنيي ن ي نيي قن  عكييومنىالنا ن ال ييةن   يي لن يي  ننعدايي نو  ييكف نى ييىن    ييو نو نيي  نعيي نييين7
ويكييي ن،ن نايييةنكج  سيييةناون جعييينن  دفيييظنكجكيييف نن ييي و جعييينن ال ،ن ال يييةن  عييي منق ع   ييي نعديييىنافك  هييي 

،ن يي نى ييىن  كجيي  و  ييكقن  ا ،ن  ييكقن ال ييةن   يي لن  دفييظن  عيي منعيي نعكوكيي نفإن يي ن   يي ن  ك دييه
 و جعننك ن   ن اةن كن  ةن   كسح.

ف يمن ال يةنكعنوايةن   ايةن،ن؛ني نكعن هي نك ي كنغ يكنكدفيوظ ال ةن الق  ي لنق يكيةنعديىن ال يةن   ي لين18
و   دفييو نفييمن    يي  كن  ع دييمنو  دغييوي؛نف  ييننهييونك   ييىنوق ييننايينن،ن ال ييةن ف اييةنتو اايي ييكوكسةن

 .   شكعمنف ونك   ىن  ف ق ناك ن      كن،ن    كنك ذوقناونك كك
ييييين11  ييفقن يييمنن يجيينن ال ييةن   يي لن  يي كن ي نيي قنىع يي لن  كايييوتنعنيي نفييمن عييغن  ال يي ن يك 

ي،ن  ك  و ن   يذيك ا ع ي نن فجي لن   ييمنك عد  ين،عديىن  يوكو ن وذ ي نفاكي نىذ نيي  نك ينن   يفمنك وقف 
ديهناو يي نكيي هكناف ي ن   عد ييننفإنيي نويييذ  نىذ نجي لن   يييمنكع،ن   يييمنعي ن   يي قمن لفإني ن يي لنعديىن ن فيي

 . وع ك نن   لنعدىننفمن   يمنعك ن من وج نفا ن  و  ؛ني ن   يمنا   ن  عدةنوجو  ن
 

 نييييننك دييي ناونعديييىن يقيييننييييننىذنىن؛  كس يييةنشييي   ين ال   ييي كن   ييي ن نييي ولنهيييذ ن    ييي نكاييي يد
    .ف   نك ن  ن  ي نق ادةني نا ومنن يه ك نن ىاننن؛ك   نك نك   هةناكي نا ن    نفا نكا  ةنعدكاة

وعدايي نويهكاييةنكعكفييةناهييكن   و عيي ن ي ييو اةن ع يي  نعدييىن عييغننو ييمن  اله كيي منا ك اييةناايي ن
يكييي نن كنيييىنا ناييييو نهيييذ ن    ييي ننيييو ين،نوكب  ييي نكيييعن ع ييي  ،نانييي لن   و عييي نو ي  يييةنو ي يييي من ي يييو اة

 وكه نوانو ع  نوله كه نفمن  ن   الالتن  كع اكينك ن   نفمن ال ةن    لنوغ كه نكن    و نا هكن واع ن
اونك  كنييةنكييعنن،اييو لنفييمنكيين  ن ي نيي قناونكنيي ه نغ ييكهمنعدييىن يي ي،نانيي لن ي ييي منو ي  ييةن ي ييو اة
 غ كهمنك نكن ه ن ي و    .



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال جامعة الجزيرة مجلة

 

     117 

 د/ مصطفى الروسي،   أ.غيالن الحمودي             داللة الحال في بناء منهج األحناف األصولي                         أثر
 دراسة تحليلية 

 

ُاَفييَةن  نُُّعَكيي   نن- نَاا ييُمنَ ن  :نو ييعن و شييا نو ييكلنا    هيي ،نهييي(550:ن ايي ننجييامن  ك ييكين)ت،ن يشيي  عنو  ن يي يكنَعَدييىنَكييُذَه  
 م.4555ن-ينه4145،ن4ا،ن ان  ن–ا كوتن،ن  كن     ن  عدكاة:ن  ن شك،ن  ش خن يكس نعك ك ت

يي ناوسنوييي   .ن  ن شييك:ن ييح،ني(هيي425:نك كيي نايي ن   ايي نايي نفكقيي ن  شيي   نمن)ت،ن َيُ يينِنن- ،ن  كن ايي ن يي م:ن  يي ي وكنك كَّ
 م.نن8048ن-ينه4155،ن4 .نا ان ن–ا كوتن

 .،) .نا(،ن) .نت(ا كوتن–  كن  كعكفةن:ننشك،نهي(125:نشك ن ييكةن  اك ام)ت،نا ولن  اك امن-
 .،) .نا(،ن) .نت(ا كوتن–  كن      ن  عكبمن:ننشك،نهي(511:نن  من     ن  ش شمن)ت،نا ولن  ش شمن-
 .) .ت(ن،8ا،ن  كن      ن  افكم،نهي(550:ن ا ننجامن  ك كين)ت،ن    كن  ك يهنشكخنين ن   ق يهن-
 م.4529ن-هين4109،ن8ا،ن  كن     ن  عدكاة،نهي(925:ن د  ا نم)ت،نا  يعن   ن يعنفمن ك   ن  شك يعن-
،نايع ناي نغكسيكناي نك ي ين  ايدكم:ن يح،نك فيكن  ي   ن  اي ع  م،نن  اةن  و يولنى يىنعديمن ي يول(:نا اعن  ن  من)اون-

 م.ن4529ن-ينه4109ن،) .نا(،نج كعةنامن   كبن:ننشك
  كن:ن  ن شييك،ن ييفسنايي نك كيي نايي نعوا يية:ن ييح،نهييي(152:ناإكيي من   ييكك  ن  جييوسنمن)ت،ن  اكهيي  نفييمنا ييولن  ف يي ن-

 م.4555ن-ينه4142:ن4ا،ن     ن  عدكاةنا كوت
،ن  نجييي كك كييي نعدييمن:ن ييح،نهيييي(245:ن)تن  ف كو ل يي  يكجييي ن  يي   ن،ن  يي يكنذوين   ك  يي نفيييمن  يي ي ن    ييي  ن  ع سيي ن-

     هكي.،ن جنةنى ا لن   ك  ن  افكمن-  كجد ن يعدىن دشيو ن  افكاةن:ن  ن شك
ن-  ك  عييةن   ايييكبن يك كسيييةن:ن  ن شيييك،ني(هييي515:نف ييكن  ييي   ن   سدعيييمن   نفييمن)ت،ن ا يي  ن    ييي يهنشييكسنينييي ن  ييي ق يهن-

 هي.ن4545،ن4ا،ن    هكي،ناوال 
،نا.ن نك ك نا ك نايك لنول يك،نككي ن   ك ا تن  ف  اةنو الق    اة:ن ح،ني(ه182:ناامن   ا  ن    وكين)ت،ن   جكس ن-

 م.نن8009ن-ينه4185،ن8ا،ن    هكي،ن  كن  افم:ننشك
  كن    يي ن  عدكاييةن:ن  ن شييك،نجك عييةنكيي ن  عدكيي لناإشييك قن  ن شييك:ن ييح،نهييي(249:ن دشييكس ن  جكجيي نمن)ت،ن   عكسفيي تن-

 م.ن4525-هين4105ن،8ا،ن ان  –ا كوتن
 م.ن8005ن-هين4181،ن4ا،ن  كن     ن  عدكاة:نشكن،ن  اكي منك ك نعكامن   ا  ن  كج  ي،ن   عكسف تن  ف  اةن-
:ن اي نجي ين   دايمن  غكني  من)تناامن    ام،ن  ش كينفمنا ولن  ف  (:ن  كس ن  و ولنى ىنعدمن ي ولن)ك او نكعن-

 م.نن8005ن-يه4181،ن4ا،نوتا كن،ن  كن     ن  عدكاة،نك ك ن ا نىاك ع نن: ح،نهي(514
 م.4525ن-هين4105،ن8ا،ن  كن     ن  عدكاة:ن  ن شك،نهي(255:ن ا ناك كن  لن   نفمن)ت،ن    كسكنو    ا كن-
ن)ت،ن  ييوامن ي  ييةنفييمنا ييولن  ف يي ن- اواييم    كن    يي ن:ن د ييننك  ييمن  يي   ن  كييا .ن  ن شييك:ن ييح،نهييي(150:نااييمن سيي ن    

 .نم8004ن-هين4184،ن4  عدكاة.نا
  كن:ن  ن شيك،نعديمنك كي نفي  كنول يكو ن:ن يح،ني(هي552:نك ي ن  ي   ن   دايمن)ت،ن ك   ن   و عي ن شيكسن اي  نن  فو يي ن-

 ي.ه4182،ن4ا،ن-ك كن–  افمن
  كنى ا لن   ك  ن:ن  ن شك،نك ك نعوغنككع :ن ح،نهي(550:نك ك نا نا ك نا ن ي هكين   كوين)ت،ن  ذ  ن  دغةن-

 م.ن8004،ن4ا،نا كوتن–  عكبمن
 م.4558هين4594) .ا(،ن،ك كن،ك  فىن    امن ُ  َدا م:نشكن،ني(ه558:ناك كن   ش عن   نفمن)ت،ن اا كن    كسكن-
ك ك ن ه كن:ن ح،نك ك نا نىاك ع نن  ا  كين،نوانن نواا ك ن  ج كعن  كان ن    احن  ك   كنك ناكوكنكاولنهللانن-

 هي.ن4188،ن4ا،نامنك ك نف   نعا ن    قم(  كن و ن  نج ين) كق:ن  ن شك،نا نن  كن  ن  ك
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 ي  نهللاناي ن ي  حناي نعيو ن  عكيكبن:ن يح،ني(هي529ك ك نا نك كو نا نا كي ن   ي اك ىن   نفيمن)تن،ن  ك و نو  ن و ن-
 م.8009ن-ينه4189،ن4ا،نكي  ةن  كش نن شكو ن:ن  ن شك،نول ك

نَع ن ن  احن  ش     نن-     َ عاي ن  يك ك ناي نعاي نهللان  جايكس ن:ن يح،نهيي(255:ن  كجك جيمن)تاامنعاي نهللان   اي  ن،نَكُفِعن  ن  
 م.نن8001ن-ينه4189،ن4ا،ن  كس غ،نكي  ةن  كش ن دنشكنو   و سع:ن  ن شك،نول ك

ك ااييةن  كس يي  ن:ن  ن شييك،نهييي(980:نااييونك كيي نكوفييهن  يي   ن ايي نق  كييةن  ك  اييمن)ت،نكو ييةن  نيي  كنوجنييةن  كنيي  كن-
 م.8008-هي4185ن،8ا،ن د   عةنو  نشكنو   و سع

ك ااةن  كاي  ةن:ن  ن شك،ن .ن   من   حن    ك :ن ح،نهي(582:نااون يكن ين  كين)ت،ن    هكنفمنكع نمنيفمن  ن  ن-
 م.4558-ينه4148،ن4ا،نا كوتن–

شكيةنكي  ةن:ن  ن شك،نا ك نك ك نش  كنول ك  :ن ح،نهي(855:نك ك نا نعااىن   ككذين)ت:ن  ك   ،نان ن   ككذين-
 م.نن4559ن-ينه4559،ن8ا،نك كن–ةنك  فىن    امن   دامنوك  ع

ُا  نمن)ت،نان ناامن  و ن- ج   ا كوت.،ن  كي  ةن  ع كسة،نك ك نك  من     :ن ح،نهي(859:ناداك  نا ن يشع ن  ا  
  عكباة.  كنى ا لن     ن :ن  ن شك،نك ك نف   نعا ن    قم:ن ح،نهي(855:نك ك نا ن  س ن    وسنمن)ت،نان ن ا نك ج ن-
 ا و ن  عةنوب و ن  كسخ.:نا،نكي  ةن ااحن ك ك،نهي(555:ناع ن     ن   ف    نمن)ت،نشكسن   دواحنعدىن   و احن-
:ن  ن شيك،ن  ك يو منكك ي  نا كي ن  ي ك كين:ن يح،ني(ه558:نعا نهللانا نا ك ن  ف   من)ت،نشكسني   ن    و نفمن  ن ون-

 م.ن4555ن-ينه4141،ن8ا،ن    هكين–كي  ةنوه ةن
ن-هييي4142،ن8:نا،نكي  ييةن  عااييي  ،نك كيي ن     دييمنون سيي ن كيي  :ن ييح،نهييي(558:ن ايي ن  نجيي كن   نادييم)ت،نشييكسن   وييي ن  كن ييكن-

 م.ن4555
 م.ن4554ن) .نا(،ن،ن  شكيةن  شكقاةن  عفن ت،نهي(125:نشك ن ييكةن  اك امن)ت،نشكسن  ا كن   ا كن-
،ن .نع يكتنهللانعن  يتنهللانك كي نول يكو ن:ن يح،نهيي(550:ن ن)تاايمن ييكن  يك  ين  ج ي ،نشكسنك   يكن    ي وينن-

 م.نن8040ن-هين4154ن،4ا،نو  كن  اك لن–  كن   ش يكن  افكاةن:ن  ن شك
  كن  عديييمن:ننشيييك،نا كييي نعاييي ن  غفيييوكنع ييي ك:ن يييح،نهيييي(555:ناايييمنن يييكن  جيييوهكين  فييي ك امن)ت،ن   ييي  سن ييي لن  دغيييةن-

 م.ن4525ن-نهي4105ن،1ا،نا كوتن– دكف   ن
   كي  ن  افكم.:ن  ن شك،نهي(4180:نك ك نن  كن     ن ي   نمن)ت،ن  احن  ج كعن   غ كنو س     ن-
 ا و ن  عةنوب و ن  كسخ.،ن  كن  فيك،نهي(529:نك ك نا نك ك نا نك كو ن  كوكمن    اك من)ت،ن  عن اةنشكسن     اةن-
 ن.) .نا(،ن) .نت(،ن  كن  فيك:نشك  ن ،نهي(294:نيك لن     نا ن   ك من)ت،نف حن     كن-
:ننشيك،نك ك ن ا  نك كي ن اي نىايك ع ن:ن ح،نهي(251:نشك ن     ن  فن كي)ت،نف ولن  ا  يعنفمنا ولن  شك يعن-

 ي.نه4185ن-من8009،ن4ا،نا كوت،ن  كن     ن  عدكاة
 م.ن4551ن-نهي4141،ن8ا،نه(نو  كين يوق قن   وس اة550:ناامن يكن  ج   ن)ت،ن  ف ولنفمن ي ولن-
يُغَن قمن)ت،ن    فمنشكسن  ا  وينن- :ننشيك،نف يكن  ي   ناي  نك كي نق نيتن)كاي  ةن ي يوك ع(:ن يح،ني(هي544:ن ا من  ي   ن  ا  

 م.ن8004ن-ينه4188،ن4ا،نكي  ةن  كش ن دنشكنو   و سع
 .نت(نا(،ن) .) .ن،ن  كن      ن  افكم،نهي(550:نعا ن  ع س ن  ا  كين)ت،نيش ن ياك كنشكسنا ولن  ا  وينن-
،نعايي ن  ف يي سنااييونغيي ي:ن ييح،نهييي(505:نا كيي نايي نشييع  ن  نايي يمن)ت،ن  كج اييىنكيي ن  ايين ننن  ايين ن   ييغكبن دنايي يمن-

 م.ن4529ن–ن4109،ن8ا،ن د ن–كي  ن  ك اوع تن  افكاةن:ن  ن شك
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ع سيي نايي نعكييكنايي نَكيي َ َينااييون  كعيي  مناكهيي  ن  يي   نك كييو نايي نا كيي نايي نعايي ن  ،ن  ك يياظن  اكهيي نمنفييمن  ف يي ن  نعكيي نمن-
،ن4ا،نا يييكوت،ن  كن    ييي ن  عدكاييية:ن  ن شيييك،نعاييي ن   يييكسمناييي كمن  جنييي ي:ن يييح،نهيييي(949:ن  ا ييي كين   نفيييمن)ت

 م.8001ن-ينه4181
 م.نن8004ن-ينه4184،ن4ا،نك ااةن  كا  ة،نشع  ن يكن وانول كو ن:ن ح،نهي(814:نا ك نا ن نانن)ت،ن  كان ن-
ك كي نفي   ن:ن يح،نهي(894:نكادمنا ن   ج لن)ت،ن نن  ع لنع ن  ع لنى ىنكاولنهللان  كان ن    احن  ك   كنانن-

ن.ن.) .نا(،ن) .نت(ا كوتن–  كنى ا لن   ك  ن  عكبمن:ن  ن شك،نعا ن    قم
  كن:ن  ن شيييك،نك كييي ن  كن  يييىن   شييين وين:ن يييح،نهيييي(210:نشييي   ن   نييي نمن)ت،نك ييي  سن   ج جيييةنفيييمن و يييي ن اييي نك جييي ن-

 هي.4105،ن8ا،نكوتا ن–  عكباةن
 .،ن) .نت(8ا،ن    هكين–كي  ةن ا ن اكاةن،ن ك ين  ادفم:ن ح،نهي(590:ناامن    امن   اك نمن)ت،ن  كعجمن   ا كن-
 م.ن8005ن-ينه4181،ن4ا،نا كوت،نك ااةن  كا  ة:ن  ن شك،ناامن    ك ن  غ ين،نكواوعةن   و ع ن  ف  اةن-
:ن  ن شيك،ن  ي ي وكنك كي ن ييمنعاي ن  ايك:ن يح،ني(هي955:ن   ن  ايككقن ين)تعيفلن  ي،نك    ن ي ولنفمنن  ي ن  ع ولن-

 م.4521ن-ينه4101،ن4ا،نق ك،نك   عن   و ةن     هة
:ن  ن شيك،ن   ي وكنَعا نهللانا نَعا ن  ِك ا ن   كييم:ن ح،نهي(945:ناامن  وف لن ا نع  نن)ت،ن  و  حنفمنا ولن  ف  ن-

نم.ن4555ن-ينه4180،ن4ا،ن ان  ن–ا كوتن،ن سعك ااةن  كا  ةن د   عةنو  نشكنو   ون
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يتناال هذااالبذب صياا ذفاال اذمعتاا هذب متتااااذماايذيياا ذبيفااوذب اال ذ  اات ذ الاا  ذ بيتع اا ذصاا ذ
صتاااذبتعااتتملت ذب ا، لااا ذ م حاايذب نياا يييذ ب ا اا يييذ ب فااألصيييذماايذااالبذبيفااو ذ منلح اااذ ألب ،اا ذ

ل ذ كيايذ ااا بذب تيا هذ ايذبيفاوذب تيذحاا ذمايذ اي اذب فال اذتلمااذصايذب  صل اوذب تألعلااذ عاتاذتا ب  ،
ذمنط لاذالهذب تاو.م ىذإ ىذبإل الهذإ ىذأيذفلأل ذب فل اذب متي  اذحللعلاذصفليا ذ ذ

ذب تمااا ذب صيااا ذ ااااىا ااالاألك ذكمااالذ ذصااايذ ألبعااات ذ حااا ذب تمااا ذب صليااا ذب من، اااييذب  فاااعيذ ب تااالألي ي
 ا  يااا ي ذ بنتماااليذحل اي،ااالذب تااايذب تمااا الذب ني يااا يذ بذميااا  ب ذااااياذب  ااا با ذب  اااتألياذ ب ن أليااااذم م  اااا
 ي ل اااذت عيااقذب  صل ااوذ ذذ تلماااذ ا، اال ذب معااتتمااذ ،اال ذ ماا ىذم بص اااذماالذحل اا ذب ني ياا يذ ب ا  ياا يذب  باااي

ذبعتتمل ،لذتلماذصيذب ا، ل ذب تألعلاذب متلفألك.ذ  ي اب تألعلاذب معتتمااذ ،لذصيذ ف ألذبتيت لج ذ

نمالذاا  ميذأا ذملذت فوذإ ل ذب صي ذأيذأفوذفل اذمعت هذ ذبصتألب الال ذ با ذب متتااذ  ذلكايذأفاالا
يذبعااتتمل ،لذكااليذأ عااقذمماالذب اات،ألذ اا ىذب نياا يييذ ب ا اا ييي ذصماالذ باا ذماايذمفاال ألذأأفااوذمعااتتمو ذ ذ

ب   با ذب  تألياذ ب ن ألياا ذ مالذت بتا ذ األب زذت عياقذب  صل اوذصايذ فا ألذب عفاليا ذ المنااذب فال اذب تلمااذ
ذ. اىذب ا، ل ذب تألعلاذب متلفألك

ذاذفل اذ)معت ه( ذتي هذب فل ا ذب فل اذ أ ألذب ا، ل .ات المفتاحيةالكلم
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Abstract   

This paper discusses the invalid dative regarding its origin where its 

placed, and retained it after some dialectical uses and also the viewpoint of 

grammarians, linguists, and morphologist about this origin. It also discusses 

their opinions that reduced the spread of the formula utterly among the Arab 

tribe, and how they did justify the diversion from the origin to 

disordered/invalid till the diversified formula has become standard and the 

logic of such justifications.  
In his study of the phenomenon, the researcher utilizes the descriptive and 

historical methodologies. Furthermore, the study depends on some 

determinatives such as poetic and prosy examples that have been approved by 

the grammarians and linguists, and the tribal affiliation of their speakers. 

Besides, the extent to which what the grammarians and linguists said about the 

dialects that used them is perfect.  And the fact of distributing the Arab tribes 

that used them in the era of remonstration along with the spread of their use 

fully in the recent age.  

The most significant result of this study is that the invalid dative was not 

hypothetical, however, it is a used nascence or origin. Moreover, its use was 

greater and wider that what is known for the grammarians and linguists as has 

been proved by the poetic and prosaic examples and also as has been proved 

by the maps of distributing the Arab tribes in the era of eloquence along with 

domination of the perfect formula on the contemporary Arab dialects. 
 
 

Keywords: formula (Mafaol), transformation of the formula, formula and effect of 

dialects. 
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بذ  لمااااذصااايذبعااات ألبيذ  ااات،  ذ  ماااقذ اااتلت،ل ذ   اااقذح ب ااا ال ذ بااالهذ اماااليذب ا ااااذب تألعلااااذ ،ااا  ا
 ت أليب،لذ طل بي،لذصت ذأيذبعتعيوذصعل ذأ عيذأبنل ،ل ذيعصلبذك يألك ذمن،لاذبنعتلي، ذ اىذبيم ذبي األى ذ

كلنا ذتاا ذط ااذصل تألعلاا ذ حا ذبيما ذب م تاعااذرياألذب نلذب ال ذب تال  ب تالط، ذب،الذصعتاوذب ما ذبإلعاالميذ
ذ اىذب  لاألكذب ا  لا.ذذب،لمنت،لطأليقذتتا ذب تألعلا ذب   ب   ذصت ذل   ذايذ

ااايذت عاال ذب  صل اوذب تألعلاااذإ ااىذحعاامييذذ اماليذب ا اااذالماايذ مااااذب  طاىذب  ألي اااذب تاايذبت اال كاليذ
يذ ااأل اذب عفاالياذكبيااأليي ذأ اال بذب ا اااذماايذحعاام،لذبي هذ أامااا بذب  عاا ذبر ااأل ذصيعاابذماالذبألت اا هذماا

ب متا ما ذ  ذبن بذح ب  ا ذ اىذبيراب ذ ب مطأل  ذ ب  ل ق ذ أّ   بذملذ ل يذتا ذب   ب  ذبتأ لال ذتيعا ذ
ب  ل اا ك ذ ااا ذماالذصااتخذصاالبذبي االذ ب ااأل ذبااييذ امااليذب ا اااذإ ااىذب ياا   ذص ماااذماالذياا   ذ معياا ذماايذذفااألبما

ذب صي ذب ا   .ب تألعلاذ تألبكيب،ل ذ ي أل ذعلياذذب صي ذصيذبنلاذبي علظ

   ذت ألجذأبنلاذب تألعلاذب تيذ لع ذبإ ألببذ تذبنلي ذمملذا ذم   اذ ا ذب فاأل، ذ ايذأيكالم، ذ
ب متم ااااذصل فاايا ذ ب  اال ل ذ ب  اااا ذ ب ك ااألك ذ بيفااوذ  الصاا  ذ ريألااالذماايذبييكاال ذب تاايذتتكاا ذب  ااألبيذ

يذب  ذ.منطقذب ا اذتذيألت ل ذصيذصت ،لذتتّعٌيذكبيألذبب ا   ذ  ىذأ    ذبيصلبل ذ با

ذ ماايذأباا ببذب فااأل،ذب تاايذت عااقذصي،االذب  اا ملي ذ أ رااوذصي،االذب مياا   يذصاالبذبإل ااالهذصماالذصلاا ذمااي
 اااىذفاال اذمعتاا هذب متتااااذب تاايذ اا ذت ااوذمن،االذكتاابذب ا اااذمناا ذااالبذب صياا ذذل تفااألتعأليتاال  ذ ذذمعاال و

ليذب  ألبعاال ذ ب نياا ذ ب فااأل،ذحاا لمالذ ياا ي ال ذ   اا ذصي،االذصتاااذ امااليذب فااأل،ذب مياا  يي ذ صتاااذ اماا
ذب ف تلاذمل كذ ي كذ األ ذ اىذت  ي،ل ذبإل اله ذ ت  ي،ل ذب ص ليذ اىذبيفو.

ماايذب عتااوذب  ال اايذب متفااأل،ذب مبناايذ ام ،اا هذ اااىذفاال اذل ااتقذبعاا ذب معتاا هذذماايذب متااا  ذأي
؛ذمعت هذ ي هذ اىذملذ حقذ ال ذب عتو ذني ذم أل ب ذ مكت ب ذ معاا ب ذمايذ األب ذ كتاب ذ عااب

 بإل اكلهذل ،األذصايذم ي ا ذمايذب عتاوذذ م األ كب فايلياذب  ال لااذب بيصتالهذميذم ي  ذمايذإلذتذإ كلهذ
بي  ،ذب متتوذب تيي ذني ذحله ذ صلا ذب ل ذأفوذ ين ذ ب ذأ ذللي ذميذحَ هذ عَلق.ذصإلبذأأل نلذأيذنأتيذ

 اذ ااىذصفل اذمعت هذمن،لذلك يذ ،لذف ألتلي ذبي  ىاذأيذتأتيذميذريألذإ اله ذصت  هاذم ا  ه ذ مبيا
ذب تمل ذأ ذ اىذبيفو.ذب  لنلاذأيذتأتيذمتتااذ اىذب ن ص ذني اذم  ه ذ مبلق.

لذ اىذن ل ألالذب فايليا ذ  الي ذكال  ذصايذ  م ييذفل اذمعت هذب متتااذتلمااذا ذبيفوذحللعا
ب  تألذ ب ن أل ذ نعب ذإ ىذصتاذحصل وذب تألب ذ كن،لذ أل  ذ يذالبذبيفو؛ذ   ا  ذياأل،ذب تاااذب ال ذ

أ ذب لااليذصاايذب عتااوذب اال ذتااأتيذمناا ذب فاال ا.ذ ن اا ذب فاال اذب تلماااذب ياا  ذ اال تااذصاايذب تألعلاااذذااا ذب اا ب 
ذب متلفألكذ لفاذملذا ذميذل ب ذب للي.
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 مايذااالهذب متطلال ذكااليذبنطاالثذب صلياا ذ منلح ات،لذصاايذاالبذب صياا  ذ متطلال ذ اامنلاذمت،االذتذ
 فاألصيييذمايذب يكا ذ ااىذمالذ اليذمن،االذت اوذأاملااذ ن،ال ذتتم اوذصايذمنلح ااذمالذب ات،ألذ اا ىذب نيا يييذ ب

االذ  أليطاااذت عيااقذب  صل ااوذب تألعلاااذ  اااىذبيفااوذصل  ااااذ ب  اال ل ذ ب معاالياذب تاايذل اا ا،لذب ناالط  يذب،اال ذ ص ا
إ ااىذبنت،االيذ فااألذب عفااليا؛ذببت االيذإ اال كذبت تصاالألذ ا، اال ذب عاالص ا ذ بيفاا هذب تاايذب ااتما ذ اي،اال ذ

ذييكل ذميذ الهذالهذب فل اذ. ألعط،لذصل ا، ل ذب متلفألك ذ تف يبذصتاذب

ذ ين ع ذالبذب صي ذ اىذمصي يياذ

  ذتعتطقذبييكل ذ ب   ب  ذب ا  لاذأيذتي بذفل الذ   لا ذأ ذأيذتمي الذمايذبتعاتتمله ذصعاببذ
يذبعاتتمل ،لذصايذ ذ أحا ىذمالذصتاتا ذأن،الذبعاتطل  ذأيذتيا ذماب عفالخب يك ذ اي،لذصملذي أل ،لذمايذ ب األكذ

ب معاات ىذبي بااايذب ألصلااق ذ أيذتعاااا ذصاايذاااالبذبتعااتتمله ذ حااا ذيمااا ذإ ينااالذنفاا صذب ا ااااذأفااوذصتااااذ
ذب فلغ ذ تي  ،لذ يذالبذبيفو؛ذ تااذصيذبنيت،لذي  ت،لذ يذبيفوذب ل ذ    ذ ال .

2

 ب ا ب ذذ ب فا ب  ذب ط ياااذب م لااذ لاألكذف تلاذفألصلاذتتتاقذصيأل ،ذب تااذب تيذت موبإل الهاذ
صياالهذذ كل تايااوذب منيااأل،ذب مااعبجذب مت يااألذياالتاذذ  ب لااليذريااألذب ماا يتيي ذ ين،االذتت يااألذ تذتص ااىذ اااىذيااله

ذ.ذ(1) فع ذصل متتااذ عميذم    ،لذبإل اله

نملذا ذأن با؛ذص، ذإ الهذصل ن و ذ با الهذصل يال،ذ با االهذصل تعاكي ب ذ با ي.ذ  ل ذبإل الهذ ي الذ بي ا
 يذ)ن وذيألكاذفا تيذب تاااذ)ب لالي ذ ب ا ب (ذ ي  وذإ الهذفل اذمعت هذصيذبإل الهذصل ن وذب ل ذين أذ

ذ.(2)إ ىذب يأل،ذب فيلخذب علكيذحبا،مل(

ل ذ حبا ذياأل،ذفايلخذعالكي ذصتن اوذب يألكااذصايذاالبذب نا اذمايذبإل االهذ  لأتيذيأل،ذب تااذمتيألكا
لااليا ذإ ااىذب يااأل،ذب فاايلخذب عاالكيذحبااا  ذ يص ااىذيااأل،ذذماايذيااأل،ذب تااااذب متيااأل  ذ تذلكاا يذإتذ ب ابذأ 

لبذكلنا ذيألكااذياأل،ذب تاااذمايذرياألذذيألكت ب تااذصت ذن وذ  اىذف ألت ذإلبذكلنا ذب يألكااذمايذ نعا  ذ با
 نع ذصين ابذيألصالذ  ألذينلعبذب يألكاذب تيذكلنا ذ الا .ذ اا ذميفا ألذصايذأألعتااذمعال و ذن تفاألذصايذ

يألذتعفيو ذ تك يذف ألكذب بنلاذب كالااذ ع االهذصل ن اوذ ب اياذب  ال ذب معل وذبي  ىذ اىذلكألالذميذر
ذ.(3( ا لألئ ذ من،لذن ألجذإ ىذب معأ اذب ألبصتاذب متفااذب،لبذب صي  ذ ايذ اىذب ني ذبرتي

أيذلك يذيأل،ذب تااذ ينالذمتيألكااذ عتاو ذنيا اذلفا و  ذ يبلتاق.ذتن اوذيألكااذب ا ب ذ يألكااذذ-بي  ى
ذلق.  ذ يبتذلفوذب لليذإ ىذب علكيذحبا،ملذصتفيألذ
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أيذلك يذيأل،ذب تااذ ييذبعا ذمتيألكااذ االبذبتعا ذل اص ذب م الألاذصايذ عنا ذ  يذعيل تا ذذ-ب  لنلا
ااَ   ذ اااىذ عيذلتااا .ذ م االهذب   االنياذتتبنلتااق ذ اااىذأ ذصاايذعيل تاا ذ  يذ عناا .ذ م االهذبي هذم اال  ذأفااا ذم ن

ائ. ذني اذتتين

متتااوذب تااييذم ااا ذ اااىذ عياذ)أصتااو ذذأيذلكاا يذيااأل،ذب تااااذ ااييذمتيألكاااذ مفاا ألذ صتااا ذ-ب  ل  ااا
 بعتعتو(ذني اذأحَ  ذ بعت   ذ مف ألاملاذإحاَ  ذ بعات   .ذصي ابذبإل االهذصايذب مفا ألييذكمالذاا ذ ب ابذ

ذصيذب عتايي.

أيذلكاا يذيااأل،ذب تااااذ ينااالذمتيألكاااذصلماالذي ااييذ اااىذ)معتاا ه(.ذ بإل ااالهذيلفااوذصاايذذ-ب ألبصتااا
ىذب عتااوذب مبناايذ ام ،اا هذ فااللراذبعاا ذب معتاا ه ذصت اا هذب عتااوذب اال ذأ االذمناا  ذ ااالبذبإل ااالهذلتتماا ذ ااا

ذصلاذيبلقذني اذحيو ذ علق.ذصلأتيذبع ذب معت هذمن ذ اىذم  هذ مبلق.ذ

؛ذإ ااااالهذصل ن اااوذ با اااالهذصل ياااال،امااالذذ ل ذإ ااااالهذ بيااا  ليفاااوذإ اااالتيذصااايذااااالهذب معاااأ اذ  ااا
ا و ه ذ مبنيوا ا ذصتفاصخاذصلإل الهذصل ن وذيات ذبن اوذيألكااذياأل،ذب تاااذإ اىذب ياأل،ذب عالكيذحباا ؛ذنيا  اذم ن

 ذ ااىذ اال،ذعالأتيذيال،ذإيا ىذب ا ب ييذمايذل ب ذب ا ب م و  ه ذ مبوي ا.ذ ا ذبإل االهذصل يال، ذ يات ذص
ب ا ب ذبي  اىذاايذ اييذذم ا هذ مفا  .ذأفاا،ملذم ا  هذ مفا   ؛صعببذب ت ليذب عالكنيي ذم ل ا اذذبللن  

ب اا ب بيذعاالكنييذذصلفاايألذ ىذإ ااىذب يااأل،ذب اال ذحبا،االب كامااا ذ ب  لنلاااذ ب ذمعتاا ه ذن ااا ذيألكاااذب اا ب ذبي  اا
ذصيلص ذ بي كذمن،مل.ذ البذلي  ذصت ذن وذب يألكا.ذ

صتا ذن ااوذيألكااذياأل،ذب تاااذب اا ب  ذنيا اذمبويا ا ذيات ايذعاالكنليذامالذب لاليذ ب اا ب  ذ صايذل ب ذب لاليذ
 ب  ذأ ذل ابذصليل،ذأي امل ذ اىذ ال، ذ  ذت ابذب  ماذكعألكذ تنلعبذب لليذإيذكليذب ميل ،ذا ذب 

ذب  ب ذلليذصت ذيل،ذب لليذإيذكلن ذايذب ميل صا.ذ
1

ت ااااتبذمفااااطاخذبيفااااوذ اااا ىذب ا اااا يييذ ب نياااا يييذ ب فااااألصيييذ بيفاااا  ييي ذ تناااال   هذصيعاااابذ
ب م  اا  ل ذ ب عناا يذب تاايذ ألعاا ال ذ  ناالذأيذن تفااألذاناالذ اااىذماالذيتفااوذصم  اا  نلذتيل االالذ اتط يااوذ

لألاذمقذصكألكذب صي  ذ م ف نلذانلذملذبعات ألذ الا ذب فاألصي يذ رياألا ذمايذتتأليعال ذ لمتااذنا أل ذب متت
ب،االذماالذحفاا  هذماايذم ااييذفاال اذمعتاا هذ اااىذبيفااو ذ ناا  وذإ ي،االذماايذصاالبذب ا اااذب  لمتاااذ امتاالنيذ

ذب م تاعا ذ من،لذإ ىذملذبفطاخذ ال ذب تامليذميذتتأليعل ذتتفوذصمع،  ذأفوذفل اذمعت ه.ذ

ا ليذصيذمت  ذم ليل ذب ا ااذ" ا ا ذ تذصَذذوَذت  هذب تألباذتذأفن ذإلنذذ؛عاليبذ ا ذ تذ تذَعاأ اذتذنَذذ؛وَذفن
اينذهذب لييذلَذ ب وذ أ نذذ صلؤهوذذنعليتذبإلتذذعل وذأَذ اذ"أعاعووذذ حياوذاا اذ.(4)"بتذَعاب ن ذذ،ا ذ األ،وذبتذذووذفو ا أَذذييتذب     ذ(5) "علعو

ذ اىذ،لعل تذتتذصلألنذذقَذعَذتَذبألنذذااذتَذعتذتَذألنذموذذ نذمَذ اّتذ ذب تيذ  ذتوذتوذ َذاذحل تذي ذينذ َذذكوّتذذووذفنذاذأَذ حيوذ.وبَذب  َذذوتذفنذصيذأَذذ َذتَذل لهاذحَذ
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ايتااىذحيااواذأَذذألَذ وال ذ اا  ذ اا ذكَذَعا بيَذذهوذألوذيناارَذذ تذلناااَذىذ َذَنابنذ ذص،اا ذماالذيوذهتذألتذعال تذ ااذووذفن اامالذلَذذي ذينذَ ااذوّتذكو  ذل تااذ  اا  وذذ وذنتذتَذعن
ذ.(6)هتذ َذ نذ َذانذ تذذأفوٌذذ،ألوذ  ذ ب ن ذ َذ َذانذ تذذوٌذ ذصليبذأفنذ تذ لنذإتذذييتذب  ّذ

ااا"عااالياذ  اااليذصااايذب اّتذ اااذعووذبيفاااواذأعن ااامنذ ذ  َذ ااايي ذذوّتذكو اااكَذتذلوذذفااا هٌذأوذذ وذتو ل ااا  ذ اااا ذذ ااااىذرياااألتذذألوذع 
وَذ أَذ...وٌذف ذؤَذموذذوٌذفنذأَذذ لهوذلوذذ  هوذفوذأنذب لَذ ذ.(7)فوأب  يياذفلألذلبذذفو

  اااييذب ااال ذينبااا ذ صااايذب مت ااا ذب  عااالزاذ"من اااأذبذ (8) صااايذتااالجذب تاااأل  اذ"مااالذيتعاااألاذ نااا ذرياااأله"
ذانىذكاماذأفوذت  ألذ اىذمتليذ ال امملذعبقذيت خذأيذمتذ(9).صل "

ذ.بي هاذبيعل 
ذ .ذاوذعَذعنذأَذذييتذب   ذذب  لنياذأفووذ
ذص .ذب وذننذب ل ذيَذذييتذب   ذذأوذ َذننذب  ل  اذمَذ

 الهذب متلنيذمتي  اذصيذأفوذ  قذبي علظذب تألعلا ذصأبنيت،لذب تيذ  ت ذ اي،لذأ تا ذ اىذ   ذ
 تم   ذ فل اذمعت هذب متتااذ ااىذ  ا ذب  فا ص ذ نا ذمايذنط ،الذ ااىذب تمال  ذصلكا يذبال  ذأفاوذب

ذب  ييذ من أهذ أعلع .

،ل ذ اا ذ اااىذألعاا  ذب تااألبذصاايذ تذَ ااننذ،االذ مَذتتذي ذ تذاذ"ب  اا هذ اااىذم  اا اذب ا اااذ أ  ذص   اا ذ ذبباايذصاالأل َصاا ألّذ
"ب ياالهذبي  ااىذب تاايذلكاا يذذ  ناا ذبباايذ ناايذااا اذ.(10)" م االعبم لطصلت،اال ذ ماالذ ،االذماايذبتصتنااليذتي ل االذ

ذ.(11) اي،لذب  يي"

 ااىذاالذب متناىذمتناىذب كعا  ذ عب ذ ذ(12)"بيفوذملذيبتنىذ الا ذرياأله"ب تتأليعل اذذكتلبذ  ليذصي
  أل ذ اا اذبيعال ذب ال ذيوبناىذ الا  ذإ الصاذإ اىذإ الألت ذإ اىذبييكال ذب تلمااذب تايذلعات  ب،لذبيفاو ذ

ذ.(13)"ملذيأل قذإ ىذب متنىذبي هذميذبي للي"ص لهاذا ذ

  ا ذت ااألجذب تتأليعاال ذبتفااطاليلاذب عاالص اذ اايذب متناىذب ا اا  ذب تاال ذإتذ اااىذعاابيوذب ت فاالص ذ
 ح ذ لي ذ ت هذ اىذملذت ب قذ ال ذب تألبذصيذب ا ااذأ عل االذ تألبكيصاال.ذ ب يالهذبي  اىذب تايذكلنا ذ الا ذ

اا ذ ذب متنىذبي هذب ل ذتؤ هذإ ل ذكوذف ألك ذ"تب،لذت تمقذصيذب ا ا ذ ملذبنيذ ال ذريأله ذ ايذ اىذت 
ب يك ذب ل ذلعتي  ذب  ييذبلبت  ذ البذملذنكل ذنامي ذصيذم تايذبيف هذ ب   لللذب تيذيأل ذصي،الذلكاألذ

ذ.(14)"ل ص ذأيذلك يذصكألكذم أل كذأ ذف ألكبيفوذ ب عألا ذ ا ذب،لبذبت تصلألذ

ذ ،ال ذ  ت بماوذك ياألكذ ب كلعلاذب تيذ  ت ذ اي،لذب كامل ذب تألع لاذ ن ا ذب،لذ يذب تاألبذتتا ذأفاالا
لذ يذبيفو.ذ ح ذل لقذبعاتتملهذمالذ األجذ ايذبيفاوذصاالذلكال ذ ح ذيت يألذالبذبيفو ذصلت ذل  ذ أل  ا

ذلتأل،ذأفوذب   ق ذ ليتلجذمتألصت ذإ ىذتأفيوذ صي  ذأ ذتأ يوذل با ذب منطقذب ا   .ذ
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،لذب   اتي ذبنعابت،لذإ اىذب،ل ذصلتي الذب ني  ذإ اىذأفاا ك يألبذملذتأتيذأ علظذم ل عاذ امطأل ذصيذصل
ص االي بذصاا ذ اااىذذ( اا ألنذمَذاذ)عاايب ل اذ" حاال  بذماايذت ألي االت،  ذماايذل اا ذماالذحل اا ذ بياا كاذ ، ت،اال ذب فااع،لذ
ذ.ذ(16) ذ    ذصلصلذعملهذ"صلبذملذي ألجذ اىذبيفوذإلبذ  ذلكيذيأل،ذإ ألبب"(15)بيفوذ ب  لل "

ذ  ىذب تألبذب عفيليذصأيلالهذب ا ا  ذمالذ اليذصايذذ ميذب معل وذب تمالاذتعتتملهذمل كليذمعتتمالا
اا بعااتتموذبباايذ ناايذبيفااالاذم  ااقذب تأَذ عاليذب تااألباذ" ينذذيوذص االهاذبي تااذ وف  كلناا ذصاايذأك ااألذأي ب ،االذذ با
 ذقذص ذب تألبذإنمالذااطتذننذألبه ذ البذ  ذتَذ نذمَذذاتذل ذاتذفنذصيذبيَذذ نذألَذ َذذصإن،لذإلبذكلن ذب تذميذأفو ذذ ب تذأ ذعب  ك

ذ.(17)" ييذبعتتمات ذبي ب وذصيذصتاذكالم،ل

 تذت ألجذب متلنيذب تيذبعت أل ذ  ىذب فألصيييذ ألفوذ ااىذأألعتااذمتالي  ذكا،الذتكتنعاالذب تتأليعال ذ
ذب علص ا ذ ايذ اىذب ني ذبرتيا

ماالذتت  اا ذمناا ذبي عاالظذصلت اات لثذب فاا يألذب اال ذتااأتيذمناا ذمت اا ذأ عاالظذب تألعلاااذب تاايذااايذلب ذذ-1
ذ.لحلاطبلتاذب ت 

ب متنااىذب  االمقذي عاالظذك يااألكذمناا ذب  اايذ"ب م ااتقذماايذبت تناالي ذ أيذب  اال ذ ب ناا يذتاا تيذأباا باذذ-2
ن ااااا ن اااااذب ايااااو ذ ااااالبذ ناااايي؛ذأ ذااااا ذصاااايذصطاااايذأماااا ذ اااااىذب عااااتأل؛ذت اااا هذ ااااا ألااذ و ذأ  ذ أ ت

ل كذب ا  لااااذب تااايذتااا  ألذصااايذمتناااىذ بيااا ذ ببتكألاااالذببااايذ ذ يااا  وذصلااا ذت ايصااال ذب مااا(18)م بااا أل"
ذ.(19) ني

ب كاماااذب تاايذيفااوذصي،االذت يااألذصاايذفاا  ذماايذأفاا بت،لذمااقذص االيذب كاماااذاي اااذ متنااى ذنياا اذذ-1
ذ.ب م    كذصيذ ، ل ذم تاعاذب فألبا ذص،يذأفوذ اعألبا ذ ب عألبا 

ب كاماااا ذأ ذص اااليذب كامااااذ ااااىذمااالذكلنااا ذ الااا ذحباااوذأيذذب متناااىذبي هذب ااال ذتاااؤ هذإ لااا ذفااا ألكذ-1
 ذ ا ذملذيتفاوذ(20)اب ذأ ذبإلب به ذأ ذب يل، ذأ ذب عيل كليفوذ ،لذت يألذصلإل اله ذأ ذب  

ذصمع،  ذبيفوذب ل ذ لي ذ ال ذفل اذمعت هذب متتااذ اىذب تمل .

إّيذب ا  يييذتذيأل  يذبي علظذإ ىذأفا،لذإتذصت ذأيذيتبييذ ، ذ    ذل  ذبيفو ذ أيذ ماذ األ جذ
  ذب كلعلاااذب تاايذ أل اا ذب،االذ اايذ ناا  ذ  أل اا ذ اايذب اانمزذصفاا ألكذماايذب فاا أل ذ يتيمااوذب منطااقذب ا اا

نماالذحاا ذلكاا يذرااألاذ ماايذل اا ذت يياا ذب اانمز ذذب ا اا  ذبيفااو.ذ تذلتناايذل اا ذإ اال كذب اعاا ذإ ااىذأفااا  ذ با
حااألبألهذصاايذ  با صاال ذب تاالألاذب اال ذأ  اا ذب م اال يذ ألفااو ذ ماايذ اا ذ صلتاا ذ اااىذب فاا ألكذب تاايذااا ذ اي،اال ذ با

ذع،ل. هذب متأل كاذب تيذ لاذملذ ل صلص ذصتات  ذأ ذإ صل ذبيف

اذذ  كااليذ أل عاالظذب متتااااذنفاايبذكبيااألذصاايذب  اا هذب  اا  ذأفااوذ ،االذحبااوذأيذياا  ا،لذبإل اااله؛ذصماا الا
حاالهذأفااا اذحااَ ه ذ صاالاذأفااا اذبلااق ذ   االذأفااا اذ  اا  ذ برتاالهذأفااا اذبرتاا ه.ذ لعاات   يذ اااىذأن،االذ

اذي بااااا ذ ااااا  ذبعاااااتتمل ،لذإتذتي اااااألابذصااااايذصتاااااذ-كمااااالذحااااال  ب–أفااااا هذمعتأل ااااااذصااااال  بحقذب ا ااااا  ذب ااااال ذ
ذ.(21)بتعتتملت ذ ا، ل ذنل ألك
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 تن األذصتاااذب  ألبعاال ذب ي ي اااذإ ااىذبيفااوذصاايذاالبذب عااللثذأناا ذب بنلاااذب تمل ااا ذ أيذب تياا هذماايذ
ب اا ب ذأ ذب لااليذإ ااىذبي اايذااا ذأيذب اا ب ذأ ذب لااليذتياالصليذ  ح  ،ماالذبااييذصتيتااييذحفاايألتيي ذصتتياا هذإ ااىذ

( ذ كال  ذصايذنيا اذda9aaصتفايألذب كامااذ)ذ (ذتيال،ذب ا ب da9awaصتياذط ياا ذص  لذأفاا،لذ  ا ذ)
ذ ذ البذإحألبألذمن، ذصأيذنطقذالهذبيف هذ ل ذمعتيلال ذبوذممكنل.(22)حَ ه ذ عَلق

3

يلكألذب ني ي يذ ب فألصي يذ ب ا  ي يذأيذفل اذمعت هذب متتااذ لي ذ اىذبيفوذتلما ذ  لي ذ
(ذماالذب متتااااذ اااىذب تال ،االذصاالبذماالذب تااوذماايذأعاامليذبيصتااله ذصاايذ)يتناال هذعاايب ل اااىذ الصاا ذنلحفااا ذص

ذصاايذبتعااتتملهذب م اا، أل ذ ماالذااا ذبيفااو ذإلذل اا هاذ"  لتتااوذمعتاا ٌهذمن،ماالذكماالذب تااوذلااأتيذمن،االذمتااتالا
نمالذكااليذذ صل اوٌذذييذبتعا ذ ااىذصتاوذمعتا ٌه ذكمالذأيذبتعا ذ اااىذصتاوذ؛وصَتا صت ا هاذماع أٌلذ مفا ٌ  ذ با

ذ.(23)"صأعكن بذب  ب ذبي  ىذكملذأعكن بذصيذلعتوذ صتوذ أٌل بيفوذمع وذ

 ل ا ذذ لتنياذتتتوذب تييذميذب عتوذب ل ذ  ذلعا ذصل اا  ل أل ذب عيألبصيذالبذب   هذ عيب ل ذص    اذ
 ل اا ذأيذبيفااوذصلاا ذم اا  ،ذذ( م اا هذ م اا ،)أيذب مااأ  لذماايذحيااوذ  ياايذ ماالذأ ااب،،ملذماايذب متتااوذ

يألذأيذ ييذب عتوذميذحيوذ  ييذح ذب تا ذ عكن ذصأ ا ذمايذرذ كملذت  هذم أل بذ م ت هذ  م   ه
ت،لذ ااىذمالذحبا،الذصل تمتا ذمعت هذ م   ،ذ ايذب  ب ذبي  ىذمن،مل ذصإلبذأ اانلاالذعاكنلالذ أ  ينالذ امّذ

ذ.(24)ي" ب بيذعلكنتل

توا تاذ يبييذب مباأل ذبيفاوذصايذاالهذب فال اذ تي  ،الذ ايذبيفاوذص   ا  ذَأ اذ"إتيذبنيا ذَمعن ذذمايذب لاليت
ذ اا بذَمبتلااقذَ َطَتاال ذَمكتيااوذَ َكاالَيذ ذب نااَ ب ذحااا ذصتاايذلَذ اا  ذَ صتاايذَلَ ب ذب لااليت ب ذب نااَ ب ذَكاااَل ذَم واا ٌهذَ َ االت ذَمفو
يواا هذ اا و هبَيفااوذمكن تااييذَعاالكتناذكعااك ن،لذصتاايذل واا هذ  ي ت،االذَ ب ذمعتاا هذياالص ذَ َ كتاايذ ّماالذَكلَناا ذب ذ  م ن

ذب عااااالكنييذ َمبتلاااااق ااااايذَعااااالكتناذصيااااالص ذإتيااااا باملذت ت اااااليذذإتيااااا ىذب ااااا ب ييذت ت اااااليت اااااَ ب ذَلاااااليذَ ات  ي ااااا ذب ن
ذ.(25)"ب علكنيي

  اا ىذب ا اا يييذت اياابذمفااطاييذب تماال ذ ب ن فاالي ذصل فاا  يذصل تماال ذماالذ االيذ اااىذبيفااوذماايذ
للطاااااذص،ااا ذاذ"ص   ااا ذ ب  ااا األ ذرياااألذإ ااااله ذ ب ن فاااليذ الصااا  ذمااايذل ااا ذمااالذأ أل هذ ذب  ااا َبذ ت ااا و طن  حااا ذ ت

ي ٌاذ م لز.ذ م لزذبنلهذ اىذب ن صذ ن فليذب لليذذام ي اذأ أل  ذ اىذب تمل  ذ ميذحلهذاصميذحلهَم ن
نمالذياأل ذمالذحبا،الذ ذصيذ ط   ب لليذصيذم لزذايذ ب ذمعت هذبن اب ذلليذ عك ن،لذ بنكعلألذمالذحبا،ال ذ با

 كاال  ذب  اا هذصاايذكااوذمعتاا هذماايذل ب ذب  ال اااذإلبذكااليذماايذذ… عااك ن،لذ عااك يذب اا ب ذصتاا ذعاا  اذب لاالي
ذيألصالياذمعا ذإتذل ذب للي ذصإن ذي ئذصل ن فليذ ب تمل .ذصأملذميذبنل ذب  ب ذصإن ذ  ذي ئذ ااىذب تمال بن

ذ.(26)"م   ،.ذ   بذمف  يذ
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 كألألذببيذمن  ألذملذأ أل هذب   األ  ذ حلهاذ" ي  عذصيذب  لل اذمكي ه ذ ا ذبيفو ذ أ أل ذ بنيذ
يذب ا اذب عفالياذمكياو ذ ياي،الذصايذإب   هذأع ذمكو ه ذ ايذف ألكذ ل  اذتع ذب معت ه ذ نعبذ ألعاأل ذ

ذ.(27)ب    كذمكي ه ذ مك هذ  اذأل ي ا

يت خذمملذعبقذأيذم ييذفل اذمعت هذب متتااذ ااىذبيفاوذاا ذم يؤاالذتلماا ذكمالذتاأتيذرياألذ
ب متتاااا ذ ل اال،ذإ لاا ذمع،اا  ذ  ااألذ ألفااوذااا ذأن،االذأتاا ذ اااىذأفااوذ  اات،لذب تاايذببت  تاا ذب تااألبذماايذ

ب  ييذإلبذ ليذ اىذأفا ذصالذليتلجذإ ىذتتايوذ بنيت ذب تيذ ليذ اي،ال ذ الصاالذذريألذت ييأل.ذ بيفوذأي
 ااا ذماالذيؤياا هذحاا هذب  أل االنياذ"ب  ااييذإلبذ اا ذلتاا هذصاا ذ اايذأفااا ذ اا ذل ااقذصلاا ذ ماالذ ااألجذ اايذأفااا  ذ

ذ.(28)تتايو"

 عإ ملهذصتاذب مي  ييذ ا لل ذميذرياألذمألب الكذ ا، ال ذب تألعلاا ذ ب ا، ال ذب عالملاذب تايذ أل  ذ
 ذ كاايذماالذ(29)ي،االذحاال  بذص اال لال ذ عاالأل بذ اااىذماان،ءذصتاااذب  اا مليذصاايذإنكاالألذأفاا هذبيصتاالهذب متتااااص

اذ ل تيذملاب، ذالبذا ذبيتعلظذصتاذب ا ل ذب علملاذصفلغذت هذ اىذبيفاوذب م اتأل ذبي ه ذصما الا
ذ( ذ اااايذفااال اذعااالملاذح لمااااذب تااايQawamبيتع ااا ذب  تعيااااذ اااايذب يص ااالاذب   لمااااذصفااال اذ)َحاااَ   

ذ.(30)أ بتت،لذ ألبعل ذي ي ا

 ميذب مي  ييذميذلعمل ذصل تط أل؛ذين ذل   ذ ااىذتيا هذب ا ب ذأ ذب لاليذإ اىذصتيااذط يااا ذنيا اذذ
ا ت ذ متيا   ذ(31)حَ  ذ حل  ذ عَييذ صلي ذ  اىذتيا هذب لاليذب معاب حاذصل كعاألكذإ اىذلالي ذنيا اذبلاقذ صالاذ متن

اا ذص اليذفالغذميلص ااذ ااىذأفال ت،لذصايذيا   ذبي ااذذ ب   يوذب ل ذبعاتن  بذإ لا ذصايذ ا ذبإل االهذتطا ألاب
.ذ مايذب  ا با ذ ااىذل ا ذ)أل ىذأبا ذعيا ذت ا هاذب َتَعا ك ذ ريألاالذل ا هاذ(32)متينا ذ ت يألالذصايذبي ااذأ األىذ

  من،االذم نَ صااا ذ م  صاااذ م لصااا ذص اا ذحااألأذحتاال كذ) م  صاااذماايذ ناا ذفذ يااألذبإعااكليذب  االيذ صااتخذ(33) عاالك(ذ
ننا وذحاألبَيكوذَمايذحاألَأاذَ َحلَهذب ذ)(34)ب  ب ( ننا و.ذَ مت ذب ناَ ب ت ذَ الْل ذمت اذَأ لَص وذفوذَم و صاااذَيَعاَناا.ذ َم نَ صاٌا ذصتَعاتنخت َللنتي   اّتين

ذَأ نَ ص ذفوذَم نَ صااذيَعناا ذصَأ ن،ألذب نَ بَ ذَ َاىذبَيفو تذَ ينأٌل.ذَ َح ن ذَّللا  نن ت ذ ت  حلهذب كالبي يذتذنتأل،ذذ َم نَ صٌاذمتين
ذ.(35)ب م ن صاذ  كيذب م لصا(

ذ حااا ذ  ااات ذب  ألبعااال ذب فااا تلاذمصااال ئذ اتطااا ألذب ااال ذليفاااوذ اااصتاذبي عااالظذب تااايذمااايذأام،ااال
ب م االب،اذ ب م ل عااا ذ ااايذ" مالاااذتي يااوذفاا  ذإ ااىذفاا  ذ  ااألذل االب، ذأ ذلكاا يذحأليصااالذماايذب فاا  ذ

لبذ مانلذب،لبذب مب أذعلك يذب تط ألذح ذيفذ.(36)ب تل يذ  ذأ ذب علبقذ  " وذصيذفل اذمعت هذمايذحبياوذ با
ذب م لب،اذبييذيألصيذب تاا.

 بيفوذب ل ذ لي ذ ال ذفل اذمعت هذ  ذي ب ذبت  يألب ذب ني يييذ ب فألصيييذب م أل كذميذرياألذ
نماالذااا ذأفااوذمعاام اذتذ ااال،ذصلاا ذبياان، ذإتذماايذيياا ذ عااملاذ اايذب تااألب ذكماالذصاايذصتاااذب فاالغ ذ با

 هذ ،لذصيذب ا اذب تألعلاذ ن أت،ل ذ ح ذتك يذايذب فل اذب يك ذصلطألب هذأ ذ ل له ذ ايذتم وذب   قذبي
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ل ذ اا ذتيا ذمباا  ب تطاا ألذ  ات ذااالهذب فاال اذ اتطا ألذصاالإل الهذرليتاا ذذأب تايذينط ،االذ ملااقذب تاألبذحاا لما
ب عاا،  ا ذ  اال  ذب فاال اذب متي  اااذصاايذمت اا ذب  صل ااوذب تألعلاااذ ص اايذبيفااوذصاايذصت اا،ل.ذ ب فااألصي يذ

لذ بعاااتتملتا ذنياااا اذبعاااتي ل ذ بعتفاااا ب ذي بتااا يذصااايذصاااالبذبإل اااالهذفاااال الذص  يااا ذ اااااىذيل ،ااالذ  ااااتا
عتي لذ تذل لهاذبعتفب ذب  يي ذ من اذبل  هذببيذ نياذ"ل لهذبعتف ع ذب  ييذ بعتن ث ذ صيذل  ذ

ذ.(37) أريا ذب مألأك ذ بعتن ثذب  مو ذ بعتتلع ذب  لك"
4

صتااا ذذييذحااا ذيااال،ذصااايذل ب ذب ااا ب ذ صااايذل ب ذب لااالي ب تاااايذب فاااألصي يذصااايذأ ذب ياااألصييذب عااالكن
يف هذبإل الهذصل ن و ذصعيذبي  ىذني ذم ا  هذصتا ذبنت الهذب  اماذإ اىذب  ال،ذ ب تمالاذ ب يايذعالكنييذ
ياالص ذإياا ىذب اا ب ييذصفاالأل ذم اا ه.ذ كاال  ذصاايذبي ااألى ذنياا اذمبياا ا ذ بنت االهذب  ااماذماايذب لااليذإ ااىذ

ليذيل،ذأي املذصفلأل ذمبلق.ذص،وذب ميل ،ذصيذل ب ذب ا ب ذ ب ذب صليذ ب تملاذب لليذ ب  ب ذ املذعلكن
ذمعت هذأ ذب  ب ذب عب  ك؟ ذ اوذب ميل ،ذصيذل ب ذب لليذلليذمعت هذأ ذب  ب ذب عب  كذ؟

ذماااع  ألذ مفااا  ذذاياااألىذعااايب ل ذأيذب ميااال ،ذمااايذم اااو أعاااكن ذب تاااييذ ألابااا ذ ب ذ" ب ذمعتااا ه 
ذ؛ ب اا ب ذبي  اىذاايذأفااالاذ ين،الذعب ا كذ ذ  ااااذيالص،لنلااب ا ب ذب  لذ اا ذمالابذب  ايااوذحباا  .(38)"معتا ه ذ

أل ذب  ااييذإ اااىذيااصذ ل اا ذلكاايذأفااالاذ ذذ يناا ذم تااابذ؛ب عب اا ذأ  ااىذصل ياال،ذ  الاا ذصااإيذ ين،االذ ااييذب عتااو
ذ.(39)أفا 

صاااإلبذذ"ين،ااالذعب ااا ك  ذمااايذل ب ذب لاااليذب ااا ب  اااا ذيااال،ذذ ب  اياااوذ عااايب ل ذ يااالابذب عااايألبصيذمااالاب
 حا ذأ  ينالذ اماذب لاليذ ااىذب  اليذفالألذصعاك يذب لاليذ  اماذب  الي ذصكعاأل ذع ط ذب ا ب ذمايذم يا اذ

ين،االذ اا ذتألكاا ذ اااىذ اامت،لذ   اابذحااابذب لااليذ ب ب ذصكااليذلفاايألذم اا اذ اااىذ عاا ذذ؛ب  االيذ تعااا ذب لاالي
ذذ.(40)"صتفيألذب  ليذمكع ألكذ تعا ذب لليذذ صتاتص ذل ب ذب لليذبل ب ذب  ب ذ م  ه

ذ،ذب لالي ذ ب ذمعت هذمايذل ب ذب ا ب ذ اايذبيفاالا ذ ب ميالذ لابذبي عشذإ ىذأيذب ميل ،ذا 
صااإلبذكااليذ"لذصل تلاالأله ذصاماالذحيااوذ اا اذماايذل ب ذب لاالي ذ حاا ذ االيذأل هذ اااىذع اا ذب اااص ذباال ب ذب اا ب ذم أل نااا

ب ميل ،ذا ذب لليذ ب مص ىذا ذ ب ذمعت هذ حبا،لذب  ماذب تيذكلنا ذصايذب لاليذصأ  ينلاالذ ااىذصاليذمبيا اذ
ص  بصا ذصايذل ا ذأنا ذ مالذأ  اىذ اماذب لاليذ ااىذمالذذ الهذب لاليذب تايذصايذم الزذ مبلاقذصملذ   ليذم ي ا

ص اابذ ب ذمعتا هذلاليذذ حبا،لذكعألذملذحبوذب لليذحبوذيلص،لذ تعا ذب للي ذ  ذيل،ذب لليذت تمالاذب عالكنيي
ذ.(41)" اكعألكذب تيذحبا،ل

نمالذكعاأل بذ التا ذ"  ا اذب ألأيييذ كن ذلميوذإ اىذإعا لاذب ياأل،ذبيفااي ذ ل ا ذحب   األ ذذ لتألا  با
 ب لىذيل،ذ ب ذمعت ه ذ لتاأل،ذب ا ب ىذذبيفالاأيذب علحزذللي.ذ نل ذل    ياذإيذب لليذصيذم لزذايذ
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فاايذأياقذصل يال،ذ ،لذأيذتيل، ذ بيذينص ينلي ذصالذيذب  ب ذمعي كذ اب ه ذيميذب لل ى.ذ ب   هذا ذبي
ذ.(42)"ت تملاذب علكنييذأ ذ ااذت  بذأيذليل،ذيأل،

 ذت حيذب تامليذ ن ذل ب ذب لليذأك ألذميذل ب ذب  ب ؛ذييذبي يألكذتذلي  ذيل،ذأيا املذصألحاالذ ح
صاايذ طاا ب ذبإل اااله ذ الصااالذ اال ب ذب لااليذب تاايذت تااوذب تماالاذب  ااماذ ب اا ب ذصتاا ذياال،ذب لاالي ذ اا ذحااابذ

ب اا ب ذ ل ب ذذ ب لب  اماذكعااألكذمااقذص االيذب اا ب  ذ اا ذحااابذب اا ب ذلاليا.ذأماالذماايذنليلاااذب اا عيذص ماااذصااألثذصاايذ
لبذحانلذصيل،ذبيفايذلك يذب  عيذمع ه. ذب للي ذصإلبذحانلذصيل،ذب عب  ذلك يذب  عياذمعتوو ذ با

5

يت لاالذب كااال ذب تألعاايذب عاا،  اذصاايذب نطااقذ ب اات اصذماايذب   ااوذب ناالتءذ اايذت االألبذصتاااذب يااأل ،ذذ
 ااالهذااا ذب   ااوذب اال ذتي  اا ذ ناا اذب يألكاال ذ ريألااالذماايذمعاابصل ذ  ااوذب نطااق ذ ماايذأعااصلبذيفاا هذبإل

يأل ،ذب تااذمملذيتطابذب ت ييألذصيذبنلاذب كاما؛ذ لع،وذنط ،ل.ذ لع، ذميذكال ذببيذ نياذ"مقذأيذب لليذ
ذ تذتتيموذب يألكاذالبذب   و.لبت ذبتعت  لهذنلتءذ يذيأل،ذب تااذأيذذ(43)  يذب  ب ذصيذب   و"

 تذنتام،ا ذ"اذل ا هذعايب ل ذ صلذ ل ب ذب لاليصيذل ب ذب  ب ذ الذ يتتاوذب ني ي يذب،لبذب   و ذ لفا
أتماا بذصاايذب اا ب ب ؛ذييذب اا ب ب ذأ  ااوذ اااي، ذماايذب لااليب ذ من،االذلعااأل يذإ ااىذب لااليذصكألااا بذب تمل ،ماالذمااقذ

كألا بذب تملاذب  ب ذمقذب  اماذصايذل ب ذب ا ب ذ"اذ ل أل ذب عيألبصيذالبذب   هذ عيب ل ذص    ذ.(44)ب  ماذ"
 ذم ااااييذذ(م ياااا ا)كماااالذحاااال  بذذ( م اااا  ،) ذذ(مفاااا   ) ذ(م اااا  ه) اااا ذ اااالي ذ اااااىذبيفااااوذص اااال  بذ

ذ.(45)" صلص ذ اىذبيفوذأ يذميذب  ماذ اىذب  ب ذ(م ي ا)

 لتاوذ)بي عش(ذم ييذب لاليذصايذنيا ذمبلاقذبإعاكليذب تاييذ لاالبذ ب ذمعتا هذصتا  ذ ا بعذب ت اليذ
ب  ااماذص اباا بذب اا ب ذلااليذصااألبألابذب عالكنيي ذ أيذب عااليذتصتاا ذب لااليذصتاا ذإعااكلن،لذ ااا ذأ اايذ اااي، ذماايذب اا ب ذ ذ

ذ.(46)من،لذإ ىذب لليذ  ب،،لذصلي ي

بيفوذأيذب لليذ ب كعألكذأ يذميذب  ب ذ ب  ما ذ ب لليذأحاألبذ اب،لذصالي يذمايذب ا ب ذييذب لاليذ "
مصعاا طاذصاايذم أل ،االذ  عت،االذبااييذبي اايذ ب اا ب  ذ حاا ذألأيناالا ذب اا ب ذلااليذماايذريااألذكعااألكذحبا،اال ذ تذعااببذ

 اا ذمايذذ( منا ه)ذ(منياو) ذذ(م ا ب)صايذذ(م ايب) األذمايذ  اوذب ا ب ذ  عااذب لالي ذص ال  بذي  بذحاب،الذأك
 م الزذإلبذ   ذلكيذلليذ تذكعألكذ ع ذأيذل الهذمبلاقذذ(معيب) (ذم يب)ح   ذنات ذأ ذأ طيت  ذصاملذحيوذ

ذ.(47)"كلن ذب لليذم    كذصل 

ل؛ذين ذذأيذ  ا ذيأل،ذح  ذذ ب   قذب طبلتيذ ايأل،ذب فيلخيألىذ صل ذيعيذأيذ ذ لك يذمتيألكا
.ذ مايذ ا ذصاإيذ(48)ّااذ ا ذيأل،ذ تييذأيذلكا يذعالكنالأيذب   قذب طبلتيذ يأل،ذب ت ذيتيموذب يألكا ذ

بتيألك،مالذليفاوذذ  ذ كأنامتيألكاليذ م ا  هذمبيا ا ذصايذنيا املذ ل ذطبلتلاالذاا ذأيذلاأتيذياأل،ذب تاااذ
ذ  وذريألذب متتل ذصيذب  ب ذ ب للي.ب 
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ذ  مالاااذب نطااقذرأل اا ذتلعاايألكلن،االذإ ااىذمكااليذ  ااألذصاايذب كاماااذتي يااوذب يألكاال ذب  فاايألكذماايذم ذ
ن وذيألكاذيأل،ذب تااذب  ب ذ ب لليذإ ىذب ف  ذب علكيذب فيلخذحبا،لذمقذص ليذب ف  ذب متتاوذإيذذ من 

ذ.(49)با ذف  ذي لنع،لذإيذكلن ذت ليألهكلن ذب يألكاذت لنع  ذ ح

 ذ(50)أ ذصتيا كذ ن،مال"ذ…مايذ نعا،ملذ عببذبإل االهاذ"  اوذب نطاقذصال  ب  ذ ب لاليذإلبذأتصتالذصيألكاا
ذ.(51) ا ذيأل يذأيذت ييألذيأل،ذب تااذ ات عييذي مت ذب  ابذ ب يل،ذ بإلعكلي

 مايذ صال ذتتاياوذبإل االهذصايذ)معتا ه(ذأيذأ  اا ذصتااذب ميا  ييذصايذتتأليعال ذبإل االه ذص ال  باذ
لذماااقذب عاااللثذإناا اذ"تي ياااوذب فااال  ذب م ،اا ذ اااأل بي ذبت يياااألذم  ااات ذماايذ ،ااالعذب نطاااقذ لكاا يذمنعااا ماذ

ب تألكيباايذ حاا ذتباا  ذفاا ألهذصاايذصتاااذماايذب م لنعاااذ ب مملع اااذ ب مناال ألكذ بإل ااتل،ذ ب  ااابذ بإلباا بهذ
ذ.(52) ب يل،"

إ ااىذحفاايألكذ ط ياااا؛ذ ين ااألذإ لاا ذب اا أل ذب فاا تيذأناا ذياا  وذصاايذب ت يااألب ذب فاا تلاذب تاايذحعاام،لذ
ب م ام  ذمالذحبا،ال ذ ب لاليذب مكعا ألذصل  فيألكذاياذب عتياذ ب كعألكذ ب  ما ذ ب ط يااذاياذبي يذ ب ا ب ذ

ب تالحاذ  ل اذباييذمالذلعامل ذب ميا   يذب فا ب  ذب  فايألكذ ب ط ياااذأ ذباييذمالذلعامل ذب  ا مليذ ذذملذحبا،ل 
يااأل ،ذب تااااذ ب يألكاال  ذصل يألكاال ذأصتاالاذب يااأل ، ذ حاا ذ اا الذبباايذ ناايذمت االأل اذصاايذصاالبذعااملهاذ

"ذص،ا ذيااألىذ"أيذب يألكااذيااأل،ذفاا يأل ذإتذأيذ"صالبذصاايذم الأل اذب يااأل ،ذ ايألكال ذ ب يألكاال ذ ايااأل ،
مااايذمت ااا ميذب  ااا  ذمااايذكاااليذلعاااميذب  اااماذب ااا ب ذب فااا يألك ذ ب كعاااألكذب لاااليذب فااا يألك ذ ب عتيااااذبي ااايذ

ذ.(53)ب ف يألك.ذ يؤك ذل  ذ ن  ذأن ذمتىذأ صت ذ مطا ذب يألكاذأن أ ذصت الذيأل،ذميذ نع،ل"

تنعااا ل ذب فاا تيذصااايذب كاماااذ يتي اااقذ كاال  ذب تاااأ يألذب  اال  ذباااييذب فاا ب  ذ ب فااا بم ذ تي يااقذبذ
ب تال يذب مع اايذإ اىذعاا،  اذب نطاق ذ نباالذب   او ذإلذ"نالياا ذأيذ افا بم ذتااأ يألابذح لاالذصاايذأفا ب ذب ماا  ذ

ذ.(54)صيي ذلمكيذب   هاذإيذصتاذب ف بم ذل يألذصيذنطقذف  ذب م ذإ ىذف  ذم ذ  أل"

صياأل هذمالذ اليذأ  اوذمايذب   او ذيذملذ ليذ اىذمعت هذ ا ذمتا هذإنملذ ليذل ا ذت ععالذصأذ ب تي ء
مناا ذصاايذبتعااتتملهذ ااا ذك يااأل ذ حاا ذأل ذب مبااأل ذااالبذبتيت االجذبت اا يعهذم ااييذمعتاا هذماايذل ب ذب اا ب  ذ
ني اذم   ه ذ مف    ذ حلهذصأيذل  ذ ال ذأ  اوذمايذعاأل ذعا  ألب ذ رالأل ذ ينا ذرا  ألب ذ صي،مالذ ب بيذ

يينمالذ الي ذصا ذ ريألاالذتمال ذذ ذ حبيااا(55)  متلي ذ  ل ذم   هذ مف   ذإتذ ماذ بي كذمقذب ا ب يي
لبذحانلذإيذب تألبذتي   ذ ن،لذإ ىذبإل الهذطاصالذميذريألذإ الهذ   ذتعت  وذبيفوذب   تيذ افل ا ذ با

االذذصكيايذنععااألذ اي   ذصاايذب تلملال ذب تألعلاااذ ااىذبيفاوذ لفاااذل ب ذب ا ب ذ ا عاا   ب تلملاااذأك األذت ععا
يااأل،ذك يااألذماايذب كاماال  ذ ب تع اا ذب  مااو ذ ريألااالذماايذصاايذب كااال ذص اا ذعاا زذمن،االذبإل ااألبب ذ عاا ط ذأ

ذبي لليذب تيذتذتععألذإتذ اىذمب أذب  عا.
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 عببذ  ألذمنقذص ليذب  ماذ ب  ب ذ ا ذأك ألذمنط لاذميذح  ، ذصل   وذ ا ذمنقذب اص ذبييذب  ب  ذ
 مكي ه ذ ب لل يذصيذب فل اذنعع،لذ كيذلتأل،ذأفوذب اع ا ذ ا ذ لصذبل ب ذب للي ذصعيذني اذمبي اذ

ياا هذ  اااىذب ااألأ ذب  ل ااوذصياال،ذ  صتا ذن ااوذب  ااماذماايذب لااليذإ ااىذب يااأل،ذب عاالكيذحبا،الذتفااصخذمبوياا اذ مكو
لن مل ذملذحبوذب لليذبيمألذب ل ذيؤ  ذإ اىذإ االهذب لاليذ حاصا ذ ب بذ لفاصخذصيو(ذب  ب ذتفصخذ)مبولق ذ مكوذ

 ا ذكاليذب يال،ذ الاليذ ص اليذب ا ب  ذذ.ذ كال  (56))مبو اذ مكو ه(ذ م وذاالبذياؤ  ذإ اىذ اص ذب ا ب  ذصل لال ي
ذني اذمكو ه ذ مبو ا.

 يؤي ذل  ذملذيألبهذب  أل ذب ف تيذب ي ي ذ"ميذ   ذمنط لاذصتاذب ت  ي،ل ذب فألصلا؛ذييذب  ب ذ
 ب لليذفل تليذط لاليذليأل ذب،ملذب ف  ذب  بحقذحبا،مل ذصكملذليأل ذب يأل،ذصل ف ب  ذب  فيألك ذكل  ذ

البذب  طأذمتأ ذميذألع ذف ألكذب يأل ،ذ ب يألكل ذ ميذكين نااذب كتلصااذذليأل ذصل ف ب  ذب ط يااذ  تو
إلذتذت  اا ذماايذبيعاال ذيألكاااذ اااىذب يااأل،ذب  بحااقذحبااوذب فاا ب  ذب ط ياااا؛ذيناا ذتذليااقذ تااا ذذ؛ب تألعلااا

ذ.(57)ب يأل ،ذأيذتيأل ذب ال ذيألكل ذمت ب لاذمألكذ بي كذيألكاذب يأل،ذ ب يألكاذب ط ياا"

ذبت  ألي ل ذب فاألصيييذاالهذياييذنطاقذصل فال اذ ااىذمالذاايذ الا ذصايذ   ذلكيذب تألعيذ اىذ  ي 
ذ افال اذ ااىذفا ألت،لذب تلماا.ذ نملذنطقذب تألعيذ اىذعا يت ذبعات  لتا ب م ل ييذ ملذ ليذ اىذ لكات،ملذ با
 تتايوذب فألصيييذتذيتتلألاذمقذمنطاقذب ا اا ذباوذ ااىذب تكا ذمايذل ا ذص،ا ذينعا  ذمتا  ذ لعتيعان ذ

ذب ل ث.

بعتتموذب تألبذفل اذمعت هذ اىذبيفاوذصفا ألت،لذب تلماا ذ متتاااذصفا ألت،لذب نلحفاا ذ ب تاعا ذ
 ذ  ااا ذتكااايذالمنااااذب  ل ااا كذصمنااالىذ ااايذت  لااا ذت  ي،ااال ذب ا ااا يييذ تتاااالالت، ذصااايذكاااوذفااا ألكذ ااااىذيااا ك
 ب  لاألكذب ا  لا ذ ت  ل ذإي ىذب ف ألتييذ يذبي ألى.

2

تيااتع ذب متاال  ذب تألعلاااذصمتااليذك يااألكذ ا االألذب ا اا  ذ ،ااء ذ ماايذأام،االذماالذ االيذصاايذم االيل ذب ا ااااذ
"ب ااال ذ ب ،االيذ ب  اال اذأفااوذفاايلخذياا هذ اااىذب م االبألكذ اااىذب  ااييذ مالعمتاا  ذ أفااوذ  ااألذياا هذ اااىذ

 حاا  ، ذااا ذصفاالخذب ا، ااا ذب ااتالاذصاايذبيمااألذل االهذ ،ااءذصل  ااييذإلبذأرااأل ذصاا ذ  االبألذ الاا ذ ااا ذ ،ء...
ذيا،ااءذبا تاا ذ كالماا "  ذ صاايذ عااليذ(58) ب ا، اااذب اعااليذصماالذينطااقذصاا ذماايذب كااال .ذ عاامي ذ ، اااذييذكااالا

اذصواَلٌيذموانَ،اب تألباذ" تو ذصت ت.ذَ لوَ لهو تلَ ه ذ َأ نَ، ن َ َج ذ َأ نَ،َءذكتاَلاوَملاذأو  تَقذصت تذ ب ن ذَ َ، لا ذ َ ،ن بذٌءذبتَ،الَذَ ،تَءذصلَيمألت
ااأل ذب اّتعاالي.ذ ب ا ،ن اااوذ ب ا َ، اااواذ...مو َ ااٌقذصتاا تذذاَأ ذ؛بَيمن َ اااوذ ب ا َ،َ اااواذَطااأَل،و اذب  و اا اوذصتاا ت.ذ ب ا ،ن يت ااين ذصتل     ب ا َ،ااءو

بتاَوذَ َاينذ اَيذ وَ توا وذب  تتايذ و َ ااتذ ب ا َ، اات ذَ ات ذب ا ،ن اذصوااَلٌيذصفالخو ذأَ ااى.ذَ لو الهو ذب كاال ت ذ ب عاتخو َ،الذصل تلَ االذَ ألن و
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ذَص االبأَلذَ َالناا ت.ذ ب ا ،ن اااواذ ااألَ ذصتاا ت ذَ َ، االاذإتلبذأورن ذَيانَ،ااءو ااألت ذصتاا ت ااَء ذصتل نَكعن اذَ ،ت َاألت   ذ ن ااَأذَ َاينَ،اال.ذب نَ اا ن ب اّتَعااليو ذَ َحاا ن
ذذ.(59)"لوَيأل  وذ

تلال ذ الا  ذاذب    اذصل  يي ذ بإلرألبيذص  ذ ب م البألكذ الا ذ بت مملذعبقذيتبييذأيذ ت اذب اع اذاي
 ايذطأل،ذب اعليذ  ألع  ذ ايذملذ بوذ ال ذميذب كال ذ ب تل ذ ال  ذ البذب متنىذبي يألذاا ذب متناىذ
ب مصل ألذ ام ف  ذب،لبذب صي  ذ ب متلنيذبي ألىذب علص اذ ب اذصف ألكذريألذمصل األك ذصفاليبذب ا، ااذاا ذ

ذ. نط ،لذف ب متتل ذ اي،لذ م  قذب،ل ذ م لبألذ اي،ل ذ  طأل،ذب اعليذفااذصم لألجذبي
م م  اذميذب  فل صذب ا  لاذب تيذتنتميذإ ىذبي اذمتينا ذ ل تأل ذأملذصيذبتفطال ذصل ا، اذاياذ"

ميذبي اذأكبألذت  ذ ، ل ذ  كذ تتميعذ يذصت ،لذص  باألالذذبصي،لذ ملقذأصألب ذالهذب بي اذب تيذتت ذ عياذ
ب ذتا ذب بي ل ذصت ، ذبصتاذ ص، ذب ا  لا ذريألذأن،لذتتعقذصلملذبين،لذص  باألذأ ألىذتع،وذبتفلهذأصألذ

.ذأ ذاياذ"ب تل ب ذب كالملاذ م م  اذحايااذميذم م  اذأكبألذميذب نل ذ(60)"ملذي  ألذبين، ذميذي ي 
ذ بي ك" ذ  ا ذب ف تي ذ(61)تتكا  ذن لم  ذ)عا  ذ    ذ لصذ   ذأن،لا ذتتأليعل ذصتاذب مي  يي ذ مي .

ذ.(62) ب تالصال( ن لم ذب تألكيبيذ ب معأل بتي ذيتتاقذصل عفيىذب تالصالذ

1

 لفاذأيذ مالاذ مقذب ا اذ  ذذ،لذأ  ع ذب تامليذ يذبإليلطاذب،ل  تت  ذ ، لتذ ب تألعلاإيذعتاذ
ل  ذكعااليب ذمتعل تااا ذصماالذ فااوذإ لاا ذذأفاايلب،لصكلناا ذب  ،اا  ذب عأل لاااذااايذب متيكماااذ ذذ تكاايذمؤععاالا

صيعبذملذ فوذب ني  ذمايذذ ألكذم ل عاذ ألفوأي ا ذ  ذلفوذإ ل ذبر أل ذمملذأتل ذ ، ألذمعل وذك ي
 حا هذأبايذ ماأل ذبايذذ.(63) كال ذب تألبذأك ألذميذأيذليفاىذ ن ذتذليلزذب،لذإتذنبيإيتىذحل  بذذ  با 
ذ.(64) ذ   ذ ليك ذ بصألذ  ليك ذ ا ذ  تألذك يأل""ملذبنت،ىذإ لك ذمملذحل  ذب تألبذإتذأحاّذذاب تالي

بذأمل ذت تي ا ذب ا   ؛ذص  ذب أذب تمييعذب ا، يذ   ذيبقذب ا  ي يذب  أل،ذب مكلنيذ ا اذب  تألعلاذم ي ا
منلذ ح ذمصكألذبييذم م  تييذ   يتييذكبيألتييذصيعبذم لاألذبت تال،ذب تيذ ،أل ذ ، ذصيذب   ألبصللذ
 بتنعتاال ذ اااىذبيحاا ب ذبي ااألىذ بت ااتال،ذصاايذب معاات لل ذب ا  لاااذب م تاعاااذ لفاابذااالبذب تفاانييذصاايذ

ب  اامل لاذب تاايذب تماا ذب ا  ياا يذأك ااألذحصل ا،االذ العت اا،ل ذبا اات، ذ ماايذ اا ذبنااليذذمفاااياذ ، اال ذب م م  ااا
 امتااالييألذذب   ب ااا ذب ا  لااااذ اي،ااال ذ أ أل ااا ذ ، ااال ذب م م  ااااذب  ن علااااذصااايذب   ألبصلااالذب لمنلااااذ م ل عت،ااال

ذ ب   بصزذب تيذ  ت ال.

الذصايذمعا ت للت،لذب ا  لاا ذ لفااذ    ذكلن ذ ، ل ذب م م  اذب  امل لاذب   لمااذتتماليعذتماليعبذطعلعا
ب معاات ىذب فاا تيذ ب معاات ىذب اا ت ي ذ كن،االذصم م  ،االذت ااكوذماالذحيااوذ ن،االذإن،االذب ا اااذب م ااتألكاذب تاايذ

ذكلن ذ  اذبي بذ ب  تأل ذ ع،لذأنعهذب  أل يذب كألي  ذ  اي،لذ  ت ذح ب  ذب ا اذ أف  ،ل.
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مايذأاا ذأعاصلص ذتا عاذب  صل اوذ ذذح ل ذصيذب ا، ال ذب تألعلااصيذإطلألذب ا اذب  بي كذب ا، ل ذ ب تال،ذ
 ذ حاا ذعااا ا ذصتاااذم االاألهذصاايذكتاابذب ا ااااذب تألعلاااذ اااىذأماالكيذمتعألحاااذ  لعاااتاذصاايذب  عيااألكذب تألعلااا

ذ.صيذأف هذب ا اذ   األالذ   ذلكيذمؤ ألاب ب ني  ذ

  نااا ملذبااا أذتااا  ييذب ا ااااذب تألعلااااذبعااات ني ذصتااااذب  صل اااوذ ب  ،ااال ذمااايذأ ااالذأ عااالظذب تألعلااااذمن،ااالذ
 ذلكايذأ الا ذمايذتاا ذالم،لذصيذ  قذب   ب  ذب ني لاذ م ل طت،لذميذتذياتكا ذب تألعلاا ذصاا بتعت ،ل ذصك

ب  صل وذإتذصت ذ ألبعاذ ابي اذب تيذلأ ل يذ ن،لذ  ت،  ذص  ذب تألط بذصيذتا ذب  صل وذ أل طلذمي  ك ذت  ألذ
تكاماا يذص يااألذكا،االذصاايذصااا ذب ن االيذب ا اا  ذتيااألعبذماايذبي عاايذب تاايذحاا ذصعاا  ذصل تالط،االذص يألااالذمماايذي

  اا ذيؤ االذ اايذ"ذ (65) ذ اا ذاااليويب تألعلااا ذ كلناا ذتااا ذب  صل ااوذب متعااقذ اي،االاذحاال  ذ تماال  ذ أعاا  ذ طاايّذ
 تذذ صإن، ذكلن بذم ل ألييذياوذمفألذ ب  اصزذ    ذيؤ لذميذ    ذ تذميذ لب ذريألا ذميذعل ألذب  صل و.

ب  اال ذ أك ااألا ذنفاالألى ذ تذماايذذ تذماايذإلاال ذصااإن، ذكاالن بذم اال ألييذياااوذ  تذماايذرعااليذ ماايذح اال ا
 تذماايذصكااألذين،اا ذكاالن بذم اال ألييذ انااصزذذ ت ااابذ تذماايذب نميااأل ذصااإن، ذكاالن بذصاال  عيألكذم اال ألييذب ي نلنلااا

 تذميذ  ييذ عكليذب طل يذ م ل طت، ذ. تذميذأاوذب لميذ م ل طت، ذ ا،ن ذ ب عأل ذ ب يص ا..ذ ب عأل  
ذ.(66)ت لألذبيم ذب م لمييذ ن ا "

تذصااإيذكااوذ ألعاايذ  اا ذكل ناا ذب عفاالياذمت اا  كذبا اااذب  ااأل يذب كااألي ذ  اي،االذت اال ذ ، اال ذب  صل ااو ذ با
صفلخذبا، اذح ما  ذ االبذمالذأكا هذب مباأل ذص   ا اذ" كاوذ ألعايذ ا ذتت ياألذ  تا ذصفالخذ ااىذمالابذح ما  ذ

نملذل لهاذبن ذصاليذأصفخذميذبنايذصاالي؛ذأ ذأ اص ذ  ااذبا ااذب  األ يذ   ااذحاأليش ذ ااىذأيذب  األ ي ناعهذذ با
.ذ  اىذب ألر ذميذل ا ذص ا ذكلنا ذتتتاألاذب مععاألييذ ب ا ا يييذصتااذب كامال ذصايذ(67)صكوذ  ل ذب تألب"

ب  أل يذب كألي  ذأ ذصيذرياألهذممالذتذي ا  ن،لذصايذبي ااذبتعت ا،ل  ذأ ذممالذاا ذرياألذ ال قذباييذب  صل اوذ حا ذ
ذ.(68)ذي،لبعتأ أل ذص ذحبيااذح ذتك يذميذتا ذب تيذ  الذب ا  ي يذصفلياذصينعب ن،لذإ 

ب  صل اوذب تايذتي يا ذصايذ مقذالهذبتنت ل لااذ االبذب تياألعذصايذب تلالألذب  صل او ذص ا ذب تاايذب ا  يا يذ
 ، ااذحاأليش ذذالأي،الذأصفاخذ)صمان، ذمايذ ا ذ ، ااذأ ال يذاا بعيذأصفاي،ل ذ مان، ذمايذ ا ذبعت ،  بذب،ال

بذب م،ماااذب تاايذ.ذ تتاا  ذب ا، اال ذ بياا ذماايذبيعااصل(69) ، اااذب ي االعذااايذبيصفااخ(ذ لااابذ  ااأل يذإ ااى
أ    ذب  ال،ذبييذب ا  يييذصيذ  اقذصتااذح ب ا ذب نيا  ذ ت عالم، ذأ عالظذب ا ااذإ اىذأصفاخذ صفالخذ

ذ مألل هذ متأل  .ذذ أحوذصفلياذ  لل

 ب اوذتاا ذ يألبذملذيلك ذب ني ي يذ ب فألصي يذصتاذبتعتتملت ذب ا، لاذصيذبي علظذ ب تألبكيابذصك
 ذ ااتع،لذأ ذناا ألت،لذأ ذم ل عت،االذ ألفااوذ اااىذب ااألر ذماايذك ااألكذإ ااىذح ب اا ا ذ يكماا بذص اال لالذأب  صل ااوذ

 اا با الذب  ااتألياذ ريااألذب  ااتأليا ذ متااألصت، ذصأن،االذ  اااذماايذ  اال ذب تااألبذب تاايذحاا ذتكاا يذم اا، ألكذصعااببذ
 صل م لباوذب اطألت، ذذم ل عت،لذ ا  ب  ذب تيذ  ت ال.ذ ب   با ذصيذل  ذك يألكذ ل ذالبذم ل ذبعتتألب ا،ل.
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كيبلاذ ب ا  لاذب م    كذصيذب  أل يذب كألي ذ ب  تألذب تألعيذإ اىذتععايألالذمايذ االهذصتاذبتعتتملت ذب تألذ
ذ ، ل ذب  صل وذب تيذأ أل  الذميذ ب ألكذبتعت ،ل .

 ب يكااا ذصااال أل بيكذ ب  ااال لذ ب م ل عااااذ ألفاااوذ ريألاااالذمااايذذإيذب ت ياااألذب ااال ذيفاااوذ اااصتاذب ا ااال 
ألذصايذب  ا ل ذ ب يا ي  ذ ألص ا،لذأ ذت حايذ نا الذبحتنقذب،الذ   يا يذك ياذ  ذتبأليألبت ذ  ىذب ا  يييذبييكل 

بذ   ي يذ  أل ي  لذ معن ا  كاليذمايذ لفااذ ا ىذب ميا  يي ذك ياألك ذذأع ااب ت يألذ بييكل ذذأ لألذص  ذمنلح ا
 ب ني لاااذ ب ا  لاااذ  ااا ذتياا ذتااا ذأيذصتاااذب  اا با ذب  أل نلاااذ ب  ااتألياذذ  ب اايذااالبذب ااألصاذأ ذب تعنياا 

ذ متأل كا.بكلن ذميذب ا ل ذبييكل  ذأ ذ

  اىذب ألر ذميذت يألذ ، ل ذحصل وذصتين،لذ  ذلك ن بذيأليفييذ اىذنعصاذب ا، ال ذإ اىذحصل ا،الذإتذ
صيذإ لألب ذمتعألحاذ   باذم تاعاذكأيذتك يذرألبصاذب اع ا ذأ ذم ي ،لذ اىذريألذب  لل  ذأ ذ ت  ذ    الذ

ط ،االذأيللنااال ذ أيللنااالذك يااألكذتذصاايذب ا اااذب م ااتألكا ذ ريألااالذماايذبيعااصلب ذصياالكأل يذبعاا ذب  بيااااذب تاايذتن
نملذل    يذإن،لذ  اذ صتاذب تألب ذ مملذن  هذصيذكتلبذعيب ل ذميذالبذب  بيوذح    ذ عاأ نلذ يلكأل ن  ذ با

ذ.(70) حل  ذب تألب ذكملذحلهذصتاذب تألبذب تألب 

 ذ ذ يعا ذ ا با ذب ا اا ذ  ا بلذب ا، ال ذمايذب  اللاب ت عاقذصايذب أل بلااذكليذ اك صيييذ ، ذصيذ ح 
ملاب، ذكليذي ع ذب ت عاقذصايذبي الذمايذب  صل اوذب م تاعااذب تايذأ أل ،الذب صفاألي يذمايذ ب األكذب عفالياذص

نمالذما  بذمعالياذبتعت ا،ل ذب با ب   ذعاكناذذب ا ااذمايذصأ الذ ب ذ  ا ذلكتعا(71) م ل ألت،لذبيم ذب متي ألك  با
ل ذراالبهذصماالذأل بهذ اايذ.ذ  ،ااألذل اا ذ الااالذصاايذمتاالنيذب  ااأل يذ اعااألبيذب اا(72)إ ااىذعااكناذب ي ب ااألذصاايذب تااألبث

أن  نيذصتاذبنيذأعا  ذأ ذصتااذبنايذ"اذصل ذميذب   هإلذلك ألذذ؛ب  عيألكذإ ىب تألبذصيذأليالت ذب  بعتاذ
.ذ(73)كالب ذأ ذصتاذألعلتا ذأ ذصتاذبنيذ لمأل ذأ ذصتاذبنيذينلعاذإ اىذرياألذل ا ذمايذحصل اوذك ياألك"

ب المي ذ أع ذ مالي ذ صكاأل ذ عنايذذ عمقذكل  ذ يذحصل وذتعكيذأطألب،ذب  عيألكذب تألعلاا ذك  ال ا ذ أااو
ذ.ذ(74)ينلعا ذ ألعلتا ذ كاب

صاايذت عاالقذ ب ااألكذب م اال يذ ألفااو ذصااالذباا ذأيذلكاا يذ ،االهذب  صل ااوذب تاايذذ  اا ذأعاا، ذت عااقذب كاا صييي
صاايذذلأ اال بذ ن،االذماالذي اال يذب اال ذ ناا ذب  صل ااوذب متعااقذ اااىذبي االذ ن،اال ذصاال تن اذب مكاالنيذي اااقذتن  اا

ناايذ  اا  ذب  ااييذ  الصاا ذصاايذب ا اااذ م ماال ذ ب نياا ذ ف فاال.ذ ااالبذبيمااألذب ا، ال  ذب تاايذصل  ااأل ألكذتت
ذ.(75)يفوذ اىذمعت ىذب  صل وذب متعقذ اىذبي لذمن،ل

  ااا ذت اااوذكتااابذب ا ااا يييذمااايذبإل ااالألب ذإ اااىذصتااااذبت تالصااال ذب ا، لااااذب تااايذعااا ا ذ ااااىذأن،ااالذ
 بعي ذ تاتاااااذب،اااألبي ذ ااا باألذ   لااااذم اااليألكذ اعفااالخ ذم اااواذ) نتنااااذتمااال  ذ ك ك ااااذألعلتاااا ذ كعكعااااذاااا

ذصاايذ(76) ت اا قذحاال  ذ   ألصلاااذ ااصا( .ذ  اال ذكااوذب ااتال،ذريااألذصفاالخذص اا ذلكاا يذبت ااتال،ذ ب ااالا
إلذألصااذببايذ نايذذ؛ب عفلخ.ذ  ،أل ذ  ىذصتاذب ا  يييذتع يوذ  اذ اىذأ األىذ كاتلامالذصفاليتلي
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كلنتااالذصااايذبتعاااتتملهذذأل ذإيااا ىذب ا تاااييذإلبذت لألعتااالذصااايذبتعاااتتملهذ ب  لااال ذص،ااا ذياااألىذأياذ"ب ا تاااييذإلب
 ب  لاال ذمتاا بنيتييذمتألبعاااتييذصااال ذ اا ذأيذتااأل ذإياا ىذب ا تااييذصفااليبت،ل؛ذين،االذ لعاا ذأيااقذباال  ذماايذ
أعيات،ل ذ كيذرللاذمل  ذصيذل  ذأيذتت يألذأي باملذصت  ي،لذ ااىذأ ت،ال ذ لتت ا ذأيذأحا ىذب  للعاييذأحباوذ

ذ.(77) ،لذ أ  ذأنعلذب،ل ذصأملذأل ذأي املذصلي ألىذصال"
3

اااذإ ااىذ ، اااذتماال  ذ ب اات،أل ذصاايذكتاابذب نياا ذ ب ا اااذنعااصاذماالذ االيذ اااىذفاال اذمعتاا هذب متتااااذتلما
ل ذ يتااىذ فاا،لذصت اا، ذب،اال ذ صاال ن ألذصاايذب مفاال ألذب ني لاااذ ب ا  لاااذتت اااىذفاا ألكذأ ااألىذأك ااألذ  اا يا

نملذي ب ذ صت ، ذأن، ذ لؤ بذذإلذن  ذعيب ل ذ  ذلعّ ذميذ؛ أ  ذميذل  ذب ت فلص ينط  ذميذب تألب ذ با
لذصفالغذأ األى ذنيا ام ي اذ مبي ا ذص ذ اىذبيفوذميذريألذتي ي  ذني اذ ذ ا ذإنملذصتا بذل ا ذت ابي،ا

ذ.ذ(78)ميذيي ذ  ذب لليذ تأل ذبإل الهفي  ذ ري أل ذ

ل   ا ياذذن،ا  ذ أ  ياوذ يألعا ا ذ عناذ بنا ن وذ ايذب كعال يذتي يا ذحبياتاييذمايذحصل اوذب تاألب ذامالاذ
ذ.(79)مف    ذ  نبألذم   ، ذ   بذمف  ي ذ صأل ذم     ذ ح هذم   هذييا

بنا ذيألعا اذصطايذمايذ التليذب  بياتاليذتنعاصليذإ اىذب عاأل ييذب كبياألييذ اتاألبذامالذ ا نليذ حيطالي؛ذص
ب فال اذ.ذ مكلن،ملذمتصل  بي ذملذلتنايذأيذ(81) ذ   يوذميذب  يطلنلا(80) ذ ايذ  نلنلاين ااذميذتمل 

الذ ااىذب ت يذحلهذب،لذب ا  ي يذإن،الذأفاوذصاإيذبيفاوذمتي اقذصايذب عاأل ييذب تاألعيييذب كبياأليي ذ يا هذأل ا
إ لصاذإ ىذأيذتمل ذنععا،لذ بعاتاذب مكاليذك ياألكذب تا   ذص،ايذذاأك ألذميذحبيااذكلن ذتنطقذتا ذب فل أيذ

ذممت كذصيذب  أليطاذب تيذتي  ذحصل وذب تألبذب م تاعاذصيذعميذبتعت ،ل .

مالذحل ا ذببايذكعل يذ عألاذميذتمل ذل لبا ذتتمل ذب فل اذصيذتمل ذكا،لذ ن ذريأله ذميذل  ذ تي ي ذب 
ذمايذب لاليذصل   ا ياذ ا بذم يا ا ذ عاألذمكيا ه ذ صعاألكذذصلملذع  ذ املؤنال ذ  نيذ"بن ذتمل  يتما يذمعتا تا

..  بذ ذ كاال  ذصتااوذبباايذمن اا ألذص   اا اذ"أل ااوذمتاا  ذ متاا    ذبي يااألكذ االلك ذ ااايذتململااا.(82)مطي صااا"
 صل اااوذب حبياااااذتمااال ذمااايذ.ذ ذ(83)مفااا يذ ااااىذب ااان صذ مفااا  يذ ااااىذب تمااال ذبي ياااألكذنااال ألكذ اااايذتململاااا"

 تمتاا ذإ ااىذن اا  ذ  ،االهذب  بيااااذصااأل اذ  ياا كذمنت ااألكذصاايذبينيااليذب تألبحلااا ذذب ت نلنلاااذب ممتاا كذإ ااىذب تااألبث 
ذ ايذميذأصفخذحصل وذب تألب.ذ

لأ اال يذب ا اااذ اان، ذكااأبيذب  ااألب  ذصعاايذ عااليذذبكاالن ذ نعاابذصتاااذب ا اا يييذبإلتماال ذإ ااىذأ اا لصذ
ذَأل لا ذَحلَهاذ ب"ب تألباذ َللنتيّت ذب اّتين تمل ذ وَ اوذَأبيذب نَ األ ب تذَ يت  حال ذ الا ذب كعال ي ذ ب مباأل ذصايذن اوذ ذ(84)"إلت

ذذ.(85)أبيذب عتخذ ن 

االذ ا اا يييذ نياا يييذصاايذأ االذ ب ا اااذ أباا ذب  ااألب ذمتااأل ،ذصاايذكتاابذب ا اااذ ب طص اال ذأناا ذكااليذمأل تا
 ذ لكاألهذفاليبذإنصالهذب األ بكذأنا ذمايذ(86) ن .ذلكألذببايذب نا ل ذأنا ذمايذبي األببذب الييذأ ال ذ ان، ذب ا اا
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بي ألببذب لييذ  ا بذب صل لاذأ ل ذ ان، ذب ا ااذ ب نيا  ذ نلفاأل بذب كعال يذصايذب منال ألكذب تايذ بأل ذبينا ذ
ذ.(87) عييذعيب ل 

4

 نيالكذ ااىذحا هذ بيا ذصايذنعاصاذبإلتمال ذإ اىذحبياااذ بيا ك ذكمالذعابقذأيذ أل انلذ اصتاذ  ذلعت ألذب
أح ب ،  ذصمن، ذميذنعب،لذ صطيذميذتمل  ذ من، ذميذنعب،لذإ ىذتمال  ذ مان، ذمايذ عاقذنعابت،لذإ اىذأك األذ

الذت اا هذل ا  ذ أل بهذب  ايااوذ عايب ل ذ اايذب تااألب" مايذل اا  ذل ا هذب ماالعنياذ"أ بألنايذأباا ذعياا ذأيذتملما
.ذ(88)

 يؤك ذببيذ نيذ ي  ،لذصيذكال ذب تألب ذص    اذ"الهذ  با ذ   بعذإتمال ذ)معتا ه(ذمايذل ب ذب لاليذحال  بذ
" ذ.(89)طتل ذمعي ذ معي   ذ أل وذم ييذ م ي ي ذ ا ذ بعٌقذصلش 

ك ا  ، ذذ" ذب كعل يذميذب تألبذميذلأ ذصفل اذمعت هذب متتااذميذل ب ذب  ب ذ اىذبيفو عمقذ
كااا ذأيذلااأتيذ اااىذبيفااوذ  تااوذب اال ذيكاالهذب كعاال يذإنماالذعاامت ذماايذحاا  ذتذذ االت ذمفاا   ذ أ االعذصلاا 

ليتءذعيب ل ذصم ا، ذ م اييذل ب ذب لاليذ ااىذبيفاوذم ا، ألذصايذكاال ذب تاألبذحالهذب  ال ألذ صال ذبايذ
ذا(90)مأل ب 

ال ذ كاليذيناعهذ ب تصل ذببيذمأل ب ذ ال ألذم   األ ذمايذ اتألبيذب  لاالااذ بإلعاال  ذ كاليذبا  لالذحيا
نمالذمايذحبياااذعاال  ذ اايذصاألاذمايذحبياااذحال ذ الاليذمايذ(91)صل لاذب صفألك .ذ ا ذ ل ذميذحبياااذتمال  ذ با

 ذ ايذصتي كذمكلنالذ ن،ل ذكملذيت خذميذم حت،لذصيذب  ألب ز ذ ت ، ذتمت ب ذبعتتملهذب فل اذ(92)م أل
ذب تألبذبي ألى.ذذتلماذصيذحصل و

  ناا ملذأ أل ذب مبااأل ذبياا ذ ا ماااذأ أل هذصاايذعااللثذي ي اا ذب  ااأل ألكذب تاايذتباالخذ ا اال ألذأيذيااأل ذل ب ذ
ااب لااليذ ل ب ذب اا ب ذإ ااىذبيفااوذ اااىذياا ذعاا بي ذ ل اا ذح  اا اذ" ألذَ االَعذَ اا وذَأيذيااألّ ذَمبلتا لذإتلبذب ااطوأّلذَ اال ت

ذا(93) ان ماذبيذَ َب كذ  ملَقذَصلص ذإت ىذبَيفوذَصَل و هذَمبنيو اذَكَملذَحلهَذ
ْجُن َمْغُيومُ  َر بَ ْيَضاٍت وَهيىَجُه ... يوُم الرىذاِذ َعَلْيِه الدى  حَّتى َتذكى

  ا ماذبيذ ب كذمت   ذصيذطص ل ذصي هذب  تألبيذميذب عي ه ذ حلهذ نا ذببايذعاال ذب  مياياذإيذ
ذ.(94)ب  لا   ذ ال ذأل ب قذ لل ذتذلع ح،يذ تأل ذ لكألذأ  ،لذب  في كذب تيذمن،لذالبذ

أل ذبيذب تاليتذ ذ(95)ا َأن  ذَأب ذَ من

يو َصٌا( .ذ اا ذ الا ذم ا، ألذصايذكتابذب نيا ذأل بلااذ ايذأبايذ ماألذبايذب تاالي ذ(96)) كَأن ،لذتوع ليٌاذَمطن
ص ااا ذلكاااألذأبااا ذ  ماااليذب مااالعنيذأنااا ذ"عااامقذبيفااامتيذل ااا هاذعااامت ذصااايذ اااتألذب تاااألباذ كأن،ااالذتعليااااذ

ب ااألر ذماايذنعاابت ذإ ااىذتماال  ذ ااا ذ اال  ذصل ا اااذ ب  ااتأل ذصامااللبذباايذب تاااليذ اااىذ أباا ذ مااأل ذ.ذ(97)مطي صاا"
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ل  هذعمت ذصيذ تألذب تألب ذ تذينعب،لذ   م .ذ لكألالذببيذمن  ألذ اىذأن،لذميذب مطأل  ذص    اذ"  يذ
ذ.(98)ببيذبي ألببيذحلهاذصكأن،لذتعلياذمطي صاذ لي ذ اىذبيفوذكم ي اذ البذمطأل "

اااَ ب ذ  ااا ياذإيذمااالذي ااا عذصااايذب لاااليذتذي ااا عذصاااي يااا أل ذب مباااأل ذأيذب صفاااأليييذأ متاااييذل  كألباَلاااااذذب ن
هذَصاَ،َلبذ  ذي اعذصتايذب ناَ ب ذَمالذ ص،ا ذ ذَ الَعذصتايذب لاليتذ ا ّماذَبييذب  ب ييذَ َل تَ ذَأن  ذَكلَيذيانعم ذَأيذَل و هذَم ن و ن

اااألو أَلك ب مباااأل ذتذياااألىذل ااا ذتذل لعااا يذل ااا ذصااايذب  اااأل ألك ذ ااا ذب    نن َتنتااالذ ت مومن
ل ااا هذأبااا ذيلاااليذإياذ.ذ ذ(99)

أنا ذ ا ذي اييذمايذبنال ذب ا ب ذ ااىذب  ا األ ذذ.ذ لكاأل(100)"بإلتمل ذصايذل ب ذب ا ب ذليعا ذ ايذب صفاألييي"
ي.ذ صااىذب نياا يييذماايذل اال ذ اااىذل اا ذبناال ألذذ اماالإتذيألصاالياذمعاا ذماا   ،.ذ  اا بذمفاا  ي ذب تماال ذ

ذ.(101)صل  هاذح هذم   ه ذ صأل ذم     ذحللعلذمطأل ب
5

تتيااا  ذب مفااال ألذب تلألي لااااذ ااايذتااان ال ذب  صل اااوذب تألعلاااا ذ بألتيل ،ااالذ ب اااوذب  عياااألكذب تألعلااااذحباااوذ
بإلعاااال ذ صتااا ه ذ أك اااألذب تااان ال ذ ااالي ذمااايذ نااا بذب  عياااألكذب تألعلااااذب تااايذأ أل ،ااالذب ا  يااا يذمااايذ ب اااألكذ

ل اااوذ عااازذب  عياااألكذب عفاااليا ذ بت ،ااا ذإ اااىذب  اااملهذ ك نااا ذت متااال ذحبالااااذكبياااألك ذ تااان ال ذأل ااالذ  ص
ذ  مل ،ل.

ميذل  ذملذتلكألهذصتاذب مفل ألذبنت لهذحبيااذطييذميذب لميذإ ىذيل وذييا ذأ اأذ عاامىذ صيا  ذ
 ذ أيذصطاايذ  يااااذماايذطااييذ أل اا ذماايذبااييذ(102) اا ذبنت االهذك يااألذمن،االذإ ااىذب تااألبثذ با ااىذباا ب  ذب  اال (

 ذحبياااااذكاااابذصااايذ ااامل يذب  عياااألكذب  بااااييذحباااوذبإلعاااال ذمت  ،ااااذإ اااىذب  اااملهذب  ألعااايذمااايذ للألاااال؛ذ تاااعبي
ب تألعلا ذ صت ذبإلعال ذ ألجذصطيذصيتألذ ليّوذميّوذكابذصايذألماوذ ال ءذب ال ذيوا  ىذبريذب نعا  ذب كبياأل ذ

ذ (104) ذبااوذإيذ ااعيباذماايذطااييذ اال ألذبيع ذصتااألكذماايذب ااعمي(103) اا ذ تاا  وذك يااألذماايذصط ن،االذإ ااىذب تااألبث
ذعيل كذ ن فلنال. تأ يألابذ ذذبتأ ألاذ ألذكبيألذصيذب ا، ل ذ  ،لبذكا ذأ

بنت االهذصكااألذباايذ ب ااوذماايذب  عيااألكذب تألعلاااذإ ااىذب تااألبثذصاايذب بلاااذ ،اا ألذبإلعااال  ذ اا ذذ من،االذكاال  
اامليذيياا ذ ااعيذماايذ لاالألا ذب عاالص ا ذ اناال ذ حتاا ذبياان، ذ ميل  ت،االذب تاا  كذإ ااىذب  ااعيذب  اامل يذماايذب ف 

َطْين  الشَّي    موقعة،  للألذصكألذب علص ا عييذبنيذتمل  ذب لييذبعت   بذ اىذ
ذ.(105)

بنت االهذحبيااااذكناا ك ذب تاايذمن،االذب  اال ألذبمااألؤذب  اال  ذماايذ عاازذب  عيااألكذب تألعلاااذيياا ذعااكن ذصاايذ ذ
ذ.(106) ألياذ ب  مألذ أل   ،لذإ ىذي ألم  ذيمى

لبذكليذعمايذبتعت ا،ل ذحا ذبمتا ذصايذب صل لااذإ اىذمنتفايذب  األيذب ألبصاقذب ، األ  ذماقذتن او صتااذذ با
 صي،الذيفاوذمايذب اتالاذ عتاألكذب تايذيا   ذ العت ا،ل ذبا لت،ال ذب  صل وذب تألعلاذميذمكليذإ اىذ  األذصايذب

  ذ ذ تذب  صل وذ تأليا، ذ نع هذحبيااذمنعهذأ ألىذصت ذألييا،لذمملذينتءذ ن ذتط ألب ذصيذمعت لل ذب ا ا
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"حا ذلكا يذذصأيذط هذب عميذ ب تن ال ذب معتمألكذتي  ذت يألبذصيذ ، ل ذب  صل وذ تتأ ألذبصت ،ل ذ البذكاا 
ذ.(107) ا، يذصيذيلهذتصل  ذصتاذب  صل وذأن،لذكلن ذمت ل ألكذصيذصتاذبيعمنا"عببذبتتعلثذب

 ذ ل  ذ"إلبذأأل نلذأيذ ل ذمي أليالذب نعبذ افياب،لهذب ف ألكذأيذمتللألذمتألصاذبي اذب  صل وذ تن ا،لذذ ينتء
تنتعابذذنع، ذ لاألكذ   لاذتنتعبذإ ىذحبيااذبلبت،ل ذصايذلك يذص،منلذ ،الذفايليلاذصل تصالألذأيذاالهذب  بيااا

ذ.(108)إ ىذ  نليذأ ذإ ىذحيطليذم الا ذ  كيذصل تصلألالذتتلشذصيذبي اذمتينا"

  ماااذ ااألب زذأ أل ااالذصتاااذب ا اا يييذصاايذصتاااذمؤ عاالت، ذب ا  لاااذ تي ياا ذم ب ااقذب  صل ااوذب تألعلاااذ
 ت عيت،االذصاايذ ااص ذب  عيااألكذب تألعلااا ذ صي،االذماايذبت ااتال،ذصاايذتي ياا ذم  ااقذب  صل ااوذ لفاااذب تاايذ اا الذ

م ب ااات،ل ذ صااايذبييكااال ذ ب متااالييألذب تااايذذمااايذب تأكااا ب ن اااألذصااايذصفااالياذمااالذلعااات  يذإ ااال كذذب ا  يااا يذ
  اات الذصلماالذي ااصذتااا ذب  صل ااو.ذ صي،االذب ااتال،ذبااّييذصاايذم  ااقذب  صل ااوذنعااب ذإ ي،االذفاال اذمعتاا هذ
ب ذب متتااذتلماا ذ كل  ذبتعت تهذ اىذم حقذب  صل وذب تيذنعب ذإ ي،لذفل اذمعت هذب تلماذميذل ب ذب ا ذ

 ميذل ب ذب للي؛ذ نتأل،ذميذ ال ،لذمكلنت،لذبييذب  صل وذب عفليا ذ م ىذبتعال ،ل ذ مالذأرعاا ذب ا  يا يذ
ذمن،ل.

 ل ،ألذصف ألكذ لماذصل م لباااذباييذب  األب زذب ا ال ذبي  اىذب اتال،ذصايذم  اقذب  صل اوذب ميلطااذذ
لمعاذب تيذ  ت ذ تي ي ذبتمل  ذ ع  اذصت ،ل ذ يت خذأن،لذصم م  ،لذأك ألذب تالصالذميذب  أليطاذب  

ذم ب قذب  صل وذصيذ فألذب أل بلا ذ ب تيذتؤك ذبتنت لهذ صتاذب  صل وذب ل ذلكألت ذب مفل ألذب تلألي لا.

أرعا ذب  ألب زذم  قذحبيااذبنيذيألع اذب تيذتنطقذفل اذمعتا هذتلماا ذ أ أل ت،الذب  أليطااذب  ل  ااذ ذ
صكألذبيذ ب و ذ لي الذميذب  نا بذحبياااذ با ذب تيذب تم الذإبألبال ذأنل  ذ ايذمعف  اذ يذتمل ذص بيااذ

ذب  ل  ذ ميذب  ملهذحبيااذألعلتا ذمملذي يألذب عؤبهذ يذبنعألب الذب،لهذب فل اذ يذميلط،ل.

ذ
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ذ
ذ(ذ109)[1ب  أليطاذألح ذ]

ذ
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ذ

ذ.(110)[2 لألطاذألح ذ]
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ذ.(111)[1ب  أليطاذألح ذ]
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عا اذب تايذ ا  ذص البذ من،لذيتبييذم  اقذتمال ذمايذب  صل اوذ بمتا ب ال ذكمالذيت اخذم  اقذحبياااذيألذ
ميذتمل ذ كيذلعفوذبين،ملذحبياااذصكاألذبايذ ب او ذ صايذ ن ع،الذحبياااذ  ياوذب تايذت بص ،الذصايذنطاقذب فالغذ

ي طاائذصتاااذم ب ااقذااالهذب  صل ااوذذ(112)مماالذي تااوذل اا ذإ ااىذب تااأ يألذصل م اال ألك ذريااألذأيذأياا ذب صاالي يي
ل اااوذأعااا ذب عاااألبكذ كمااالذصااايذ من،ااالذحبياااااذ  ياااو ذ ل ااات،لذصااايذم  اااقذحفااايذمن،ااال ذ ي تا،ااالذم ااال ألكذ  ص

ذب  أليطاذبرتلاا
 

 

 (113)[1 لألطاذألح ذ]

صتك يذذ حيطلنلاذك ن،لبا لصاذإ ىذ ذذ حأليصاذميذ ن بذرألبذب  عيألكذب تألعلاذ ب تيذيت خذمن،لذأن،ل
صماااالذيتعااااقذمااااقذكتاااابذ ذذ أحاااألبذإ ااااىذبيفااااوذبي هذ اتألعلاااااذ ب فاااال ا ذ ااااالبذب مكااااليذأحااااألبذإ ااااىذب فاااايا

ذ.بينعلب
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ب تيذب تم الذإبألبال ذأنل ذكملذبييذب صلي ذأن ذ  قذحبيااذ  يوذ"صيذب  ،اذذ ميذأ طليذب  أليطا
ب  ألحلاذميذب لملما ذصلملذايذميذب  صل وذب  لعلاذب تيذ ل  ذصيذب  عيذب  ن عيذب  ألعيذميذن ا  ذ ال  ذ
وذص،اايذماايذب  صل ااوذب  لعاالاذب مللمنااا ذأ ذب تاايذتياا ذب  صل ااوذب لملنلاااذماايذب ت يااقذ) ب  ذب   بعااأل( ذ تفاا

ميذب  صل وذب م،ماذب تيذأ الذ ن،الذب ني يا يذ حا ذ ذ ايذ(114)صتاذصط ن،لذإ ىذبل اذم ل ألكذيع ذب عألبك
ذذبي ألى ذكملذا ذ ب خذصي،ل.ذصيذب  ألب زذب  طأالبذ ذ يتكألألذيألصذب صلي ذتي ي ذم حت،لذب حا

ذإ ااالصاذإ اااىذأيذحبياااااذتمااال ذ يااا الذتمتااا ذ ااااىذمعاااليل ذ بعاااتاذمااايذأألاذب  عياااألك ذ اااايذصطااا يذذ
 أص للذك يألك ذتت عاذبييذم ألذ  عأل ذ اياذكتبذبيذعت ذ ين ااذبيذمل  ذ عنا ذ بأل  ذ عنا ذعألبألك ذ عنا ذ
 ااا   ذ عنااا ذأعاااي  ذ  ماااأل ذبااايذتمااال  ذ معاااكن، ذن ااا ذإ اااىذب صفاااألك ذ ب لملماااا ذ أألاذب ك صااااذ  ومااالي ذ

اااالبذب تناا اذصااايذ.ذ تذ ااا ذأيذااالهذب تااان ال ذ ااالهذب معاالياذ ذ(115) أك ااألا ذبعاات ألذصل لملمااااذصتاا ذبإلعااال (
 ا، لاذك،لهذب فل اذ ل تا ذ مت ب  اذ تأ يألالذألب اخذ  لعا ذاالهذبذب معلكيذت توذميذصتاذم لاألامل

ب فاال اذكعاال ألذب م االاألذب تاايذتناا ألذأ ذت ااألجذ اايذبتعااتتملهذصاايذب معاات ىذب عفاالخذص،اايذصاايذب  اا با ذ
ذب  تألياذ ريألال.

ايذب  صل وذب ميلطاذصمكا ذ صتيا كذ ايذيألصذب ا  ي يذأيذتك يذب  صل وذب تيذنعب بذ ،لذب عفلياذ
أطااألب،ذب  عيااألكذب تألعلااا ذ كلناا ذتماال ذمكتمااااذماايذريااألذت ع اااذماايذااالهذب  صل ااوذإ االصاذإ ااىذأعاا  ذ حاال ذ

 ذ يألىذ ب هذب ألب ييذأيذمت  ذب ا، ل ذب تيذلكألالذعيب ل ذ(116) اليو ذ صتاذكنلناذ صتاذب طل ييي
 ذ البذيأل ذ اىذميذع  ذمايذ(117)ألتيياذب ي لعذ تمل صيذب كتلبذتكل ذتك يذميف ألكذصيذب  ي تييذب كبي

ب صلي ييذصأيذب نيلكذ  ذل لم بذ ا، ااذتمال ذ عناالذكبياألابذصايذح ب ا ا  ذ اايذحبياااذلب ذ اأيذ ااىذب األر ذمايذ
ذي  ألالذب كبيألذصيذكتبذب ا ا ذ ب ني  ذ ب  ألبيب ذب  أل نلاذب م تاعا.
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ذ
ذذ(118)[ ت عيقذب  صل وذعميذأل بلاذب ا ا1 لألطاذألح ذ]

6

االذااايذ"ذ لتااألاذ ناالذماايذذلتااا ذب ا اااذب تاايذنت لطاابذب،االذصاايذكااوذياا  ذ مااب ا، اال ذب متلفااألكذ م ما
 ؤ يذيللتنلذم،ملذب تاع ذأح بألنلذ منلع نل ذص،يذ عليذب متتامييذ ريألذب متتاميي ذ ااىذب اتال،ذص الت، ذ

 .(119)" يألص، 

ت ااتأل ذصايذفااعل ذك ياألكذتألعط،االذصل ا ااذبي  ذ ماالذلعألح،الذأحااوذمماالذ  كاوذ  اااذ ، ال ذتتعااألاذ ن،الذ ذ
ي مت،ااال ذكمااالذاااايذب تألعلااااذب عفااايىذب تااايذتتااا   ذ ، لت،ااالذبتتااا  ذب م تمتااال ذ ب باااا بي ذ فااالأل ذ اباااا ذ
ب  بيااا ذ ، ااال ذم تاعاااا ذ اااايذت تاااايذ ااايذ ، ااال ذب تألعلااااذب عفااايىذب   لمااااذب تااايذت اااكا ذمن،ااالذب ا ااااذ

 ذصفاالياذت تااايذبااصتاذب  اا باأل ذ  اال  ذكااليذلطاااقذ اااىذب ا، اااذ  اااذ ااايذباالبت،لذ ، االذ ب م ااتألكا
صل لهاذ  اذتمل ذ   اذاليو ذأملذب متلفألكذص  ذ أل  ذك يألابذ يذب عفيى ذ  ،لذتعاملل ذتذتطااقذ ااىذ
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ب ا، ااال ذب   لماااا ذكل تلملااااذ ب  بأل ااااذ ب منط حااااذ ب ميكلاااا ذ"إن،ااالذب اعاااليذب ااال ذلعاااتتما ذ لمااااذب نااال ذ
ذ.(120) ذب ي ملاذ   ليذيل لت، ذ ب تعلا ذصلملذبين، "م لص،اذصيذيللت،

لبذكلنااا ذب ا ااااذب م اااتألكاذت اااكا ذمااايذب ا، ااال ذب تألعلااااذباااألأ ذصااالي ييذك اااأل ذصاااإيذمااالذلمياااعذتاااا ذ  با
ب ا، اااال ذ اااايذ ، اااال ذب تفااااألذب ياااا ي ذااااايذأيذبي يااااألكذتذت ااااكوذصم م  ،اااالذ  اااااذم ااااتألكاذأ ذب ا اااااذ

نماالذااايذ ، اال ذ لأل اااذ اايذحاا بنييذب عفاا يىذصمعاات للت،لذب م تاعااا ذ كن،االذ لعاا ذم ط  اااذب عفاايى ذ با
ب فااااذب،اال؛ذين،االذبصعاالطاذبنيااألب،ذ ن،االذ كن،االذتطاا أل ذ ن،االذمااقذعياال كذصاايذبعااتلتلبذب متااألبذ ب اا  يوذ

ذصأ  ب ذكبيألكذميذبي علظذ ميذريألذألحلصاذب   بصزذب ا  لاذ ،لبذب ك ذب كبيألذميذبي علظذميذ لأل ،ل.

طألي اااذب ياا ي ذب تاايذلعاات  م،لذذصل ا، اال  ذل بعااتتملتت،ذلم لتت،ااذب عفاايىذ ب ا، اال ذ  كااوذمااي
ب ع ب ذبي   ذميذب نل  ذ ت أل ذب،لذكلصاذتتلمالت، ذب كالملا ذ ايذ ل كذ   لاذصيذبي ااذ لفااذتكا يذ

إن،لذمتعأل اذميذب تألعلاذب عفلياذ  كن،لذف ألكذم  ااذ ن،لذذ.(121)الهذب تل كذف تلاذصيذرل بذبييللي
لذ ،ل ذ.(122)أ ذتيأليعا

ذمنيفاألك ك ن،الذألعاملاذذبحيذب كالملااذصلعات نليذم بحايذحايااا؛م ذل صاب ا، ال ذب تألعلااذب يا  ذأ ألذ تعت
صيذب م بحيذب كتلبلاذ ب  ينلاذ ب  طنلاذ ملذكاليذ ااىذ الكات،ل.ذ تذ ا ذأيذصايذب ا، ال ذب تلملااذم الاألذ

ألصلاذ ب فاا تلاذ   لااذت تاايذصي،االذ ايذب عفاايى ذتت ااىذ ناالذصايذمعات لل ذب ا اااذب م تاعااذب ني لاااذ ب فا
ذذ ب  ت لا.

 يتي ااقذماايذ ألبعاااذفاال اذمعتاا هذب متتااااذصاايذب ا، اال ذب متلفااألكذمااقذ  اا  ذأفااا،لذصاايذب ا، اال ذ
ب   لماااذكا، اااذتماال  ذماالذلكااألهذإبااألبال ذأناال ذماايذألبصاازذم،اا ذبااييذ ، اال ذب يل ااألذ ب ا، اال ذب   لماااذااا ذ

ذ.(123) ، ل ذ ألعلاذح لماإ ىذبيتعلظذب ا، ل ذب ي ي اذبصتاذب فعل ذب تيذلمكيذإأل ل ،لذصع،  اذ

إيذب ا، اال ذب تألعلاااذب ي ي اااذتااأتيذصلعاا ذب معتاا هذماايذب  ال اايذ اااىذفاال اذمعتاا ه ذعاا بيذأكلناا ذ
متتاااااذأ ذرياااألذمتتااااا ذماااقذبتحتفااالألذصااايذب متتاااوذ ااااىذل ب ذب لااالي.ذص،ااا ذل   ااا ياذم اااأل ب ذ ماااأك هذ

ذكي ه.ذ م أل ب ذ ل    يذكل  اذم ي ا ذ متي ي ذ م ي ي ذ م،ي ب ذ متي ب ذ م

ب فل اذتلماذصيذب تلملل ذب تألعلاذب ي  ذ اىذمالذأ اما ذصايذب بي ااذب لمنلااذذتتمل ذم يي تم ذصيذأذ ذ
تت يصالذ ااىذمالذذ ذ  ااىذمالذلكاألهذب يماال  ذ ملذأعامت ذمايذ نعالل ذ ألعلااذم تاعاا ذ متلل ات، ذ عاؤب ، 

يو يذذصااي  اااىذل اا ذ  اااذ لماااذب مفااألييي ذ"ذأ أل هذماايذ اا با ذ اااىذ  اااذبإلتماال  ذص   اا ا حاا  ، اذصاااليذَماا ن
 ذ(125)  اااىذماالذ اااقذصاا ذمي ااقذ االبذب تااأل،ذ اااىذب  اا هذب عاالبق ذص   اا اذ" كاال  ذب تألبحياا ي"، 124" عااالي

ذماذب ا، ل ذب تألعلاذب متلفألك.ل  اىذملذلكألهذصتاذب صلي ييذميذأن،لذ 

ذ
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 ذبصتألب الالذتذ  ا  ذ  اا ذبيفاوذب ال ذحال  بذصا ذصايذفال اذمعتا هذب متتاااذ ا ذلكايذأفاالا
نماالذااا ذأفااوذ لباا ذمعااتتمو ذل اا  ذ  اااىذب ي ل ااا ذكماالذصاايذفاالغذأ ااألىذريألااال ذ با

 ب ألأ ذب  ل وذصي ل اذبيف هذب معتأل اذ ك يألذميذب فلغذحبوذتي  ،ل.

 أيذبعتتملهذالبذبيفوذ اليذصايذ ، ال ذ ألعلااذح لمااذصفاليا ذ مايذحصل اوذم تاعاا ذ
 بي  اىذأيذن ا هذ ايذ  ل ذكملذيفألهذصتاذب نيا يييذصايذ بيا كذأ ذب نتاييذمن،ال ذ

فااال اذمعتااا هذمااايذل ب ذب ااا ب ذ ب لاااليذإن،ااالذب تلمااااذ  لعااا ذب تململاااا؛ذ     اااالذصااايذ
 ، اال ذأ ااألىذريااألذب تململااا ذ  أل  ااالذصاايذ ااتألذ ااتألبيذتذينتماا يذإ ااىذحبيااااذتماال  ذ

     هذصتاذب نيلكذ ب ا  يييذصلطألب ال.

 عا المييي؛ذأ ذمنالذ فاألذأيذالبذبيفوذ ليذ تألابذ ن ألابذ اىذأص بهذ اتألبيذ الاايييذ با
ب عفلياذ صيذأملكن،لذب تيذب تم الذب ا  ي ي ذ مميذ اّ ا ذب ا  يا يذمفال ألذي الذ

 ب ا ا.

 أن ذ الاذصايذب ا، ال ذب تلملااذب متلفاألكذب تايذتذلكال ذل ،األذصي،الذإتذب فا ألكذب تلماا ذ
 لفاااذل ب ذب لاالي ذ ت تااايذصاايذب متتااوذص،اا ذل   اا ياذمتياا ب ذ مكياا ه ذ م،ياا ب ذ

يذ اااالب ذ كاااالهذ ااااالبذ طاااالب ذ ب عفاااايىذت اااا هاذمتيااااب ذ مكيااااو ذ مطياااا ب ذماااا
ذ م،لب ذ مطيب.

 لعتصت ذب صلي ذ أل جذب ا، ل ذب متلفألكذ يذب عفلخذصيذم ي ،لذصي،لذ ااىذبيفاو؛ذ
ين،ا ذل   ا يذإيذأفاوذت ييااألذب فال اذصايذب متتااوذمايذمعتا هذإ ااىذصتياوذاا ذب   ااو ذ

و ذماالذلتناايذأن،االذأفااوذحاا ل ذ ب تلملاااذتميااوذأك ااألذإ ااىذب  عااا ذصكياايذعااتت  ذإ ااىذب   اا
 ألفوذب ل ذكلن ذ ال ذب فل اذحبوذتي  ،ل ذ ب   هذصمنقذب اص ذبل ب ذب  ب ذأأل خذ

ذميذب   و.
 تااان ال ذب  صل اااوذصفااا ألكذ لماااا ذ ب  صل اااوذب تااايذمااايذ ، لت،ااالذإتمااال ذب فااال ا ذ با ااا ل ،لذ

 معاااالياذكبيااااألك ذ     ااااالذصاااايذحصل ااااوذتأل ااااقذصت اااا،لذإ ااااىذب  يطلنلاااااذ صت اااا،لذإ ااااىذ
نلنلااا ذ اماالذحطصاالذب تااألبذ ب تألعلااا ذي تااوذماايذب مؤكاا ذيفاا هذب تااأ يألذ بنت االألذب ت 

ب فل ا ذ اىذمعلياذكبيألكذمايذمكاليذبتعت ا،ل  ذ يا   ذإل ال كذب ن األذصايذمتلالألذ
ب فاياذب عمالنيذ ب مكاالني ذ صاقذ ااألب زذ املااذ ت عيااقذب  صل اوذب تألعلااا ذ تن الت،الذصاايذ

ذبيعمناذب م تاعا.ذ
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 الحواشي:
                                                           

ذ(ذين ااألاذ ااأل ذب معفااوذ اعم  ااأل  ذم صااقذب اا ييذباايذلتاالشذب نياا   ذتي يااقاذإلميااوذلت اا ب ذ بألذب كتاابذب تاملاااذ ذبيااأل   1)
 ذ ين ألاذ أل ذ لصلاذببيذب يل ب ذميما ذبايذب يعايذب أل ايذبتعاتألبصلل  ذتي ياقاذ11/ذ11  ذ2111ذ–هذ1122ذ 1ا

-ااااا1111ذ 1اذي ذ ميمااا ذب عصاااعب، ذ ميمااا ذمييااايذب ااا ييذ ب ب يميااا  ذ بألذب كتااابذب تاملاااا ذبياااأل   ميمااا ذنااا ألذب يعااا
ذ.1/11 ذ1111

ذ111/ذ1  ذ1111ذ-اا1111 ذ1(ذين ألاذب كتلب ذعيب ل  ذتي يقاذ ب ب عال ذال ي ذمكتصاذب  لن ي ذب  لاألك ذا2)
 ذ ين ااألاذ1/111  ذ1111 ذ ال  ذب كتااب ذبيااأل   ذين األاذب م ت ااب ذميماا ذبايذيعياا ذب مبااأل  ذتي ياقاذ باا ب  ل قذ  االماذ(3)

  ذ1111ذ 1اذ ذ ين ااألاذب ممتااقذب كبيااألذصااايذب تفااأليي ذ ااايذباايذ فااع أل ذمكتصاااذ بنااالي 1/211بيفاا هذصاايذب نياا  ذ
 ذ ين ألاذ لبذب تأل،ذصايذصايذب فاأل، ذأيما ذب يماال   ذحا  ذ ا ذ  ااقذ الا اذميما ذ با ب متطي ذ األجذ ا با هاذ1/211

 .111 ( ذص.) ذ 1اذأل  ذ بألذب كلليذ اطصل اذ ب ن ألذ ب ت عيق ذب أليلا أب ذبي صلهذأيم ذب مف
 ذ ذ ب  ااالم  ذ1111-ااااا1111ذ) .ا((ذين اااألاذم اااليل ذب ا اااا ذأيمااا ذبااايذصااالأل  ذتي ياااقاذ ب ب عاااال ذاااالأل ي ذ بألذب عكاااأل 4)

 ه ذمل كاذ)أذصذه(.1111 ذ1ب ميلز ذ ين ألاذ عليذب تألب ذتبيذمن  أل ذ بألذفل أل ذبيأل   ذا

  ذ ذمل كاذ)أذصذه(.2111ذ 1اذبيأل   -بذب ا ا ذميم ذبيعاأل  ذتي يقاذميم ذ  اذمأل ب ذ بألذإيلليذب تألب (ت،لي5)

(ذين ألاذتلجذب تأل  ذميذ  باألذب  الم   ذمألت اىذب ععيا   ذتي ياقاذم م  ااذمايذب مي  ايي ذ بألذب ، بلااذ اطصل ااذ ب ن األذ6)
  ( ذمل كاذ)أذصذه(.ذ. ب ت عيق ذب  لاألك ذ) 

  عليذب تألب ذمل كاذ)أذصذه(.(ذين ألاذ7)

ذ(ذتلجذب تأل   ذمل كاذ)أذصذه(.8)
 مل كاذ)أذصذه(.ذ) .ا. ((ذب مت  ذب  علز ذم م  اذميذب مؤ عيي ذم مقذب ا اذب تألعلاذصل  لاألك 9)

مكتصااذ(ذب فليبيذصيذص  ذب ا اذب تألعلاذ معل ا،لذ عانيذب تاألبذصايذكالم،ال ذأيما ذيعايذبايذصالأل  ذتي ياقاذ ماألذصالأل ث ذ10)
ذ.11 ذص 1111 ذ1متلأل، ذبيأل   ذاب 

ذ) . (ب تلماااذ اكتاالب ذب  االاألك ذب مفااأليا(ذب  فاال ص ذأباا ذب عااتخذ  مااليذباايذ نااي ذتي يااقاذميماا ذ ااايذب ن االأل ذب ،ي اااذ11)
 .2/112  ذ2111

–(ذكتلبذب تتأليعل  ذ ايذبيذميما ذب  أل الني ذ اصط ذ فايي ذ مل ااذمايذب تاماليذبإ األب،ذب نل األ ذ بألذب كتابذب تاملااذ12)
 .21  ذ1111-اا1111 ذ1اذ   بيألذ

(ذب كالل ذمت  ذصيذب مفطايل ذ ب عأل ثذب ا  لا ذأب ذب ص ليذب كع   ذتي يقاذ  نليذ أل لش ذ ميما ذب مفاأل  ذمن ا ألب ذ13)
 .111/ذ1ذ  1112 ذ2 عبألكذبي حل،ذب ع أليا ذا

 .ذ12  ذص1111ذ 1اذأل ي بي-(ذب  لل ذصيذب ني ذب تألعيذن أت ذ تط أله ذعتي ذ لع ذب ععي   ذ بألذب  أل ث ذ ملي14)

ذ1/111(ذب كتلبذ15)
ذ1/111(ذب مف ألذنعع ذ16)
ذ(ذ عليذب تألب ذمل كذ)أذصذه(.17)
 .11(ذب فليبي ذص18)
  ذ ملذصت ال.2/111(ذين ألاذب  فل صاذ19)

 ذ مالذصتاا ال ذ ين األاذماالذ ال يذبيفااوذب نيا  ذصاايذ2 ذ ين األاذأل ذبي عاالظذإ اىذأفاا  ،ل ذص111(ذين األاذبيفاا هاذص20)
 .11  ذص2111ألي  ذأيم ذ طيذب بألي،ي ذألعل اذ كت ألبه ذ لمتاذ  ي ذب  أل يذب ك
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 .111 ذ111صذ  2111 ذإبأليو ذ11بيفوذ ب تطبيق ذم بوذ لي ذب عل   ذم ااذب   لصاذ ب تنملا ذاذ(ذين ألاذبإل الهذبييذ21)
ذ(ذين ألا22)

 ,Brame, Michael. K. Arabic phonology (ph.D) Massachusetts institute of technology. USAذ

1970. June. B30. 

.111 ياذبإل الهذبييذبيفوذ ب تطبيق ذصذن الاذ  
ذ1/111(ذب كتلب ذ23)
بياااأل   ذ-(ذ ااأل ذكتااالبذعااايب ل  ذأبااا ذعاااتي ذب عااايألبصي ذتي ياااقاذأيمااا ذيعاايذم،ااا  ي ذ اااايذعاااي ذ ااااي ذ بألذب كتااابذب تاملاااا24)

ذ.1/211 ذ1اذ  2111
ذ.111/ذ1(ذب م ت ب ذ25)
ذ ل ذب تألعلا ذأب ذنفألذإعمل يوذب   األ  ذتي يقاذأيم ذ ب ب  ع ألذ طلأل ذ بألذب تاا ذ اماليايي(ذب فيل ذتلجذب ا اذ في26)

   ذمل كذ)خذ ذا(1111-ااذ1111ذ) . (بيأل   

ذ(ذ عليذب تألب ذمل كذ)ثذ ذه( ذ )خذ ذا( ذ ) ذ ذه(.27)
ذ 1اذب تألبث ذ-ألذب أل ي ذ ان ألب  أل لني ذتي يقاذكل  ذصيألذب مأل لي ذ بذأل ب ذب  لا(ذكتلبذب م تف ذصيذ أل ذبإلل ل  ذ28)

 .1/111  ذ1112
ذ.111 ذ ين ألاذإ الهذب  ب ذ ب لليذصيذب ا اذب تألعلا ذص11(ذين ألاذصف هذصيذص  ذب ا ا ذألم ليذ ب ذب ت بب ذص29)
ذ.11(ذين ألاذصف هذصيذص  ذب ا ا ذألم ليذ ب ذب ت بب ذص30)
 ذميااأل ذ11يي ذم ااااذم مااقذب ا اااذب تألعلاااذصل  االاألك ذج(ذإ ااالهذب اا ب ذ ب لااليذصاايذب ا اااذب تألعلااا ذفااال ذب اا ييذفاال خذيعاان31)

ذ.112  ذص1111-اا1112
 ذ11(ذين ااألاذإ ااالهذب اا ب ذ ب لااليذصاايذب ا اااذب تألعلااا ذفااال ذب اا ييذفاال خذيعاانيي ذم ااااذم مااقذب ا اااذب تألعلاااذصل  االاألك ذج32)

ذ.12 ذ ذص1111-اا1112ميأل ذ
 .111  ذص1111ذ 1اذ  بألذب تألعلاذ اكتلب ذطألببا  ذ يبلل (ب ا، ل ذب تألعلاذصيذب تألب  ذأيم ذ ا ذب  ييذب  ن   ذب33)
 ذ.11صذ  1111(ذم تفألذصيذ  بلذب  ألبيب ذميذكتلبذب ب لقذتبيذ ل  ل  ذن ألهاذبأل  تألبعأل ذ34)
ذ(ذ عليذب تألب ذمل كذ) ذ ذب(.35)
ذ.111إ الهذب  ب ذ ب لليذصيذب ا اذب تألعلا ذصذ(36)
ذ.1/11(ذب  فل ص ذ37)
 .ذ1/111(ذب كتلب ذ38)

 .ذ1/111 ذ ين ألاذب م ت ب ذ1/211 أل ذكتلبذعيب ل ذ اعيألبصي ذين ألاذ(ذ39)

 .1/211(ذ أل ذكتلبذعيب ل ذ اعيألبصي ذ40)
 .211/ذ1(ذب مف ألذنعع  ذ41)
ذ(ذب فيل ذتلجذب ا اذ فيل ذب تألعلا ذمل كذ)خذ ذا(42)
 .ذ211  ذص1111-اا1111ذ 1اذ(ذب منفيذ أل ذكتلبذب تفألييذ املعني ذببيذ ني ذ بألذإيلليذب تألب ذب   ل  43)

ذ1/111(ذب كتلب ذ44)
 211-1/211(ذ أل ذكتلبذعيب ل ذ اعيألبصي ذ45)

ذ.1/211(ذين ألاذب مف ألذنعع  ذ46)
ذ.211/ذ1(ذب مف ألذنعع  ذ47)
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ذ.1/111ه ذ1111ذ 11اذ(ذين ألاذب ني ذب  بصي ذ صل ذيعي ذ بألذب متلأل، ذب  لاألك 48)
 .1/12(ذين ألاذب م ت ب ذ49)
 .11  ذص1112ذ 1اذت ن  - ا ذبيف ب ذب ي ي  ذب طيبذب صك ش ذب مطصتاذب تألعلا(ذب تفألييذب تألعيذميذ الهذ50)
ذ.211(ذين ألاذ لبذب تأل،ذصيذصيذب فأل، ذص51)
 ذ ين ااألاذبإل ااالهذ211  ذص2111ذ 1اذ(ذبتحتفاال ذب ا اا  ذصاايذفااللراذب معااأل  ذص ااألذب اا ييذحصاال ك ذ بألذن صاالأل ذب  االاألك 52)

 .ذ11  ذص2111 ذ1 ذا11م ااذأصيل ذب صفألكذب تا  ذبإلنعلنلا ذمءذبييذب تتاياييذب فألصيذ ب ف تي ذ ايذ  يأل 

- ذ ين اااألاذ ألبعااال ذصااايذب اعااالنلل ذب تطبل لاااا ذيامااايذ اياااو ذ بألذب متألصااااذب  لمتلاااا ذبإلعاااكن أليا2/111(ذب  فااال ص ذ53)
 .122 ذ11 ذ11 ذ ذصذ2111 ذ ) .ا(مفأل

 ب ااألكذ- ااوذب مطابااي ذمن اا ألب ذ عبألكذب   لصاااذ بإل ااال (ذصاايذبيفاا ب ذب ا  لااااذ ألبعاااذصاايذأفاا ب ذب ماا ذب تألعلااا ذرل اابذصل54)
ذ.12-1  ذص1111ذ 1اذب  ؤ يذب   لصلاذ ب ن أل ذب تألبث 

ذ.1/111(ذين ألاذب م ت ب ذ55)
ب فاأل، ذ ام ذب ا ييذأيما ذذ ذ ين األاذ األيليذ ااىذماألب ذبيأل ب ذصايذ اا 1/211(ذين ألاذب ممتقذب كبيألذصيذب تفاأليي ذ56)

 ذ ين ااااألاذأماااايذب اااااص ذصاااايذ اااالاألكذ1/111  ذ1111-ه1111ذ 1اذ  أ ت هاباااايذمطصتاااااذمفااااطعىذب صاااالبيذب ي ن اااا ع ذ
( ذكاالن يذ1( ذب تاا  )21بإل ااالهذب فااألصي ذ باا ب كألي ذ باا ذأيماا ذحلعاا  ذم ااااذ لمتاااذتكألياا ذ اتااا  ذبإلنعاالنلا ذب م ااا )

ذ.111  ذص2111ب  لني ذ
يذ ااا ذب ا اااذب ياا ي  ذ اال هذنااليألذبيااأل  ذ(ذب تتايااوذب فاا تيذ م االاألذبإل ااالهذصاايذكتاالبذب م ت اابذ امبااأل ذحااألبيكذصاايذ اا ذ57)

ب عااناذذ-كالاااذب تألعلاااذ اتااا  ذبإلنعاالنلا ذب تاا  ذب عاال  -بنتفاالألذ صاال  ذم ااااذ ألبعاال ذإعااالملاذمتلفااألك ذ لمتاااذكااألعالي
 .11  ذص2112-ب  ل  ا

 .1/211مت  ذم ليل ذب ا ا ذذ(58)
 (ذ عليذب تألب ذمل كاذ)هذهذج(.ذ59)

 .ذ11  ذص2111ذ-اا1111ذ 1اذع  ذ ايذنلفألذرل ب ذ بألذيلم ذ ان ألذ ب ت عيق ذ ملي  ، اذحبيااذأ(ذب ا، ل ذب تألعلا ذ60)
ذ.ذ21  ذص1111ذ) . ( (ذب ا، ل ذب تألعلاذن أكاذ تط ألاب ذ ب ذب  علألذيلم ذب ،ال ي ذ بألذب عكألذب تألعي ذب  لاألك 61)
 .11  ذص1111 ذ ذ بألذبين    ذبيأل  1(ذين ألاذب تط ألذب ا   ذب تلألي ي ذإبألبال ذب علمألب ي ذا62)

 ذ1-1  ذ1111-ااا111ذ 2اذب  الاألك -م ال  ذب تامالي ذأبا ذب  لعا ذب ع ال ي ذتي ياقاذ ب ب عاال ذاالأل ي ذمكتصااذب  الن ي(ذين ألاذ(63
ذ.111ذ-111ذ 1111ذ 1اذ بألذب م ألث ذبيأل   ذفألذب علألببي ذتي يقاذميعيذم،    كتلبذب يأل ، ذأب ذن

 .1/21 ( ذ.) ذ 1اذ  ك - ميي ذتي يقاذميم  ذميم ذ لكأل ذ بألذب م ني(ذطص ل ذصي هذب  تألبي ذميم ذبيذعال ذب 64)
ذ.21(ذملذ ل يذبيفوذب ني  ذصيذب  أل يذب كألي  ذصذ65)
(ذبتحتألب ذصيذ ا ذأف هذب ني  ذ الهذب ا ييذب عاي طي ذحاألأهذ  ااقذ الا اذميما  ذعاالمليذلالح   ذ بألذب متألصااذب  لمتلاا ذ66)

يذ ا  ذب ا اذ أن ب ،ل ذ الهذب  ييذب عي طي ذتي يقاذصاؤب ذ اايذمنفا أل ذ ذ ين ألاذب معاألذص11  ذص2111-اا1121
 .1ذ1ذ2/2  ذ1111-ه11111ذ 1اذ بألذب كتبذب تاملاذبيأل   

 .111اا ذص1121ذ 1اذ(ذب عل و ذميم ذبيذيعي ذب مبأل  ذتي يقاذ ب ب تعيعذب ملمني ذ بألذب كتبذب مفأليا ذب  لاألك 67)
ب  اااأل يذب كاااألي  ذببااايذعاااال  ذ اااأل ذ تتاياااقاذ ب ب يميااا ذب عاااي ذطااااب ذمطب  ااال ذ لمتااااذذ(ذين اااألاذ  ااال ذب  صل اااوذب ااا بأل كذصاااي68)

 ذ.11 ذ11  ذصذ1111ذ) .ا( ذب ك ي  
 .111  ذص1111-اا1111ذ 1اذ ألبعاذصيذب ني ذب ك صيذميذ الهذمتلنيذب  أل يذ اعألبي ذب م تلألذأيم ذ يألك ذ بألذحتيصا ذبيأل   (ذ69)
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ذ.ذ1/211 ذ11 ذ11 ذ2/11 ذ11 ذ11 ذ1/21(ذين ألاذب كتلب ذ70)
 .111  ذص1112ذ 1اذ(ذين ألاذب م بأل ذب ني لا ذ  حيذ يي ذ بألذب متلأل، ذب  لاألك 71)
 .111،111(ذين ألاذب مأل قذنعع  ذص72)

 .112(ذب مأل قذنعع  ذص(73
 .111(ذين ألاذأف هذب ني ذصيذمتلنيذب  أل يذ اعألبي ذص74)
ذ.ذ21(ذملذ ل يذبيفوذب ني   ذص75)
 1/211  ذ1111ذ 1اذ ألبب ذببيذ ني ذتي يقاذيعيذان ب   ذ بألذب  ا  ذ م ق (ذين ألاذعألذفنل اذبإل76)

 .2/11(ذب  فل صاذ77)
ذ.1/211ين ألاذ أل ذكتلبذعيب ل ذ اعيألبصي ذذ78))
(ذين ااااألاذبألت اااال،ذب  ااااألبذماااايذ عااااليذب تااااألب ذأباااا ذيلااااليذبين  عااااي ذتي يااااقاذأل اااابذ  مااااليذميماااا  ذمألب تااااااذألم ااااليذ79)

 .1/111  ذ1111-اا1111 ذ1ألك ذا ب ب ت بب ذمكتصاذب  لن يذصل  لا
 .211  ذص1111-اا1111 ذ2أنعلبذب تألب ذأيم ذبيذ ايذب  ا  ن   ذتي يقاذإبألبال ذبإلبللأل  ذا(ذن،للاذبيألبذصيذمتألصاذ80)
ذ.111 ين ألاذإ الهذب  ب ذ ب لليذصيذب ا اذب تألعلا ذصذ 111(ذين ألاذب مف ألذب علبق ذص81)
 ذ1 ذأب ذعي ذبينفلأل  ذتي ياقذ  ألبعاااذميما ذ با ب  ل ألذأيما  ذ بألذب  األ ث ذا ذب ن ب ألذصيذب ا ا1/211(ذب  فل ص ذ82)

ذ.121/ذ1 ذ ين ألاذ أل ذب معفو ذ211  ذص1111-ه1111
ذ(ذ عليذب تألب ذمل كذ)صذ ذي(.83)
ذ(ذب مف ألذنعع  ذمل كذ)ثذ ذه(.84)
 .ذ1/111(ذين ألاذبألت ل،ذب  ألب ذ85)

 .11  ذص1111-اا1111ذ 2اذألم لي ذ بألذب متألصا ذبيأل   (ذين ألاذب ع،ألع  ذببيذب ن ل  ذتي يقاذإبألبال ذ86)
ذ(ذين ألاذإنصلهذب أل بكذ اىذأنصلهذب نيلك ذ ملهذب  ييذب  عطي ذتي يقاذميما ذأبا ذب ع اوذإباألبال  ذ بألذب عكاألذب تألعاي ذب  الاألك 87)

ب ميلعاااايذذ ذ ين ااااألاذتاااالأليءذب تامااااليذب نياااا يييذماااايذب صفااااأليييذ ب كاااا صيييذ ريااااألا  ذأباااا 1/121  ذ1112-اااااا1111ذ 1ا
-ااا1112ذ) .ا(ذا األذ اطصل ااذ ب ن األذ ب ت عياقذ بإل االي ذب  الاألك تي يقاذ با ذب عتال ذميما ذب ياا  ذذب تن  يذب متأل  

.ذ ين ألاذتلأليءذ م ق ذببيذ علكأل ذب مي قاذ ماأل ذبايذرألبمااذب تماأل   ذ بألذب عكاألذ اطصل ااذ ب ن األذ111  ذص1112
 .ذ12/211  ذ1111اا111ذ) .ا( ذ ب ت عيق 

 .211ب منفي ذص(ذ88)
 .211(ذب مف ألذنعع  ذص89)
 ذ111  ذص1111-اااا1112ذ 1اذ(ذ يا بيذ صال ذباايذماأل ب  ذ ماقذ تي يااقاذلييايذب  با أل  ذمؤععاااذب ألعال ا ذبياأل   90)

ذ ين ألاذ عليذب تألب ذمل كذ)اذ ذي(.ذ حبا ذب بي ا
.ذ ين ألاذ أل ذكنلبذ ذ  ، ذمات يو ذي  ذ ل مالذ ب  ا ذأنك و  .111-1/111 ذ ب م ت ب ذ1/211 اعيألبصي ذعيب ل ذأكايبذمل  ذكو 

-ه1121ب  االاألك ذذ 1اذ(ذين ااألاذب طص اال ذب كبااألى ذميماا ذباايذعاات ذب عاااأل  ذتي يااقاذ ااايذميماا ذ مااأل ذمكتصاااذب  االن ي 91)
 .111-111  ذص2111

، ذ(ذين ااألاذ م،ااألكذأنعاالبذب تااألب ذأباا ذميماا ذ ااايذباايذأيماا ذباايذعااتي ذباايذيااع  ذتي يااقاذ ب ب عااال ذااالأل ي ذ بألذب متاالألذ92)
 ذ ين األاذكتالبذبيرالني ذأبا ذب عاألجذبيفاع،لني ذتي ياقاذأيما ذعكايذفاع   ذ212  ذص1111-اا1111ذ 1اذمفأل 

ذ.11/112  ذ1111-اا1111ذ) .ا( مطصتاذ عبألكذب تألعلاذ ب تتال  ذب  لاألك 
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 ذ11  ذص1111ذ 1اذ(ذب بي ذصيذ ي بيذ ا ماذبايذ با ك ذ األي ذ  ااقذ الا ذ حا  ذ ا اذعاتي ذنعايبذمكالأل  ذ بألذفال أل 93)
 بيتال.ذذ11 ايذصيذحفي كذمك ناذميذ

 .1(ذين ألاذطص ل ذصي هذب  تألبي ذ م  ماذ ي بيذ ا ما ذص94)
(ذالبذب  طألذصيذتفألييذب ملعني ذ نّف ذا"ذحلهذأب ذ  مليذ عمت ذبيفمتيذل ا هاذعامت ذأصالذ ماأل ذبايذب تااليذل ا هذ95)

ذ.اذ كأّن،لذتعليٌاذمطي صاٌذب تألذب تألذاذعمت ذصيذ
لذأن  هذأب ذ مأل ذ تألابذ  تا،لذم   اذعمت ذ يذب تألب ذ يؤي ذل  ذملذلكألهذببيذ نيذ يذأبيذ ايذحألبيكاذ الا ذ(ذ  ذأ  ذم96)

ذماايذب لااليذصل   اا ياذ اا بذ  اايذأباايذب تصاال ذ اايذأباايذ  مااليذبيفاامتيذحاالهاذبناا ذتماال  ذصلماالذع اا ذ املؤناال ذيتماا يذمعتاا تا
ذ.1/111 ذ ين ألاذب  فل صاذ211صم ي ا ذ عألذمكي ه ذ صعألذمطي صا"ذين ألاذن ب ألذأبيذعي  ذ

ذ.211(ذب منفيذتبيذ ني ذص97)
 (ذ عليذب تألب ذمل كاذ)اذ ذب(98)

 .111-1/111(ذين ألاذب م ت ب ذ99)
(ذين اااألاذبألت ااال،ذب  اااألبذمااايذ عاااليذب تاااألب ذأبااا ذيلاااليذبين  عاااي ذتي ياااقاذأل ااابذ  ماااليذميمااا  ذمألب تاااااذألم اااليذ100)

 .1/111  ذ1111-اا1111 ذ1 ب ب ت بب ذمكتصاذب  لن يذصل  لاألك ذا
(ذين ألاذب فيل ذتلجذب ا اذ فيل ذب تألعلا ذمل كذ)خذ ذا( ذ ين ألاذأ بذب كلتب ذأب ذميم ذببيذحتيصا ذتي يقاذميم ذ101)

ذ.111  ذص1111ذ 2اذب  ب ي ذمؤععاذب ألعل اذ ذبيأل   
-1111ذ) .ا(    (ذين ألااذب معفوذصيذتلأليءذب تألبذحبوذبإلعال  ذ  ب ذ ااي ذعال   ذ لمتااذص ا ب ذ ااىذن األه ذبياألذ102)

.ذ ين ألاذتي ي ذم بحاقذب  صل اوذ  ، لت،الذصايذ األب زذب  ألبعال ذب ا  لاا ذ أ األهذصايذب ا أل ذب ا، اي ذ متاليذ1/211 ذ1111
 .11 ذص11بيذ ب ب كألي  ذم ااذم مقذب ا اذب تألعلاذبيأل ني ذا

من اا ألب ذ بألذب لملمااا ذب ألياالا ذذ(ذين ااألاذب مت اا ذب   ألبصاايذ اااصال ذب تألعلاااذب عاات  لاذ)ذ ااملهذب مماكاااذ( ذيماا ذب  لعااأل 103)
 .11.ذ ين ألاذتي ي ذم بحقذب  صل وذ  ، لت،ل ذص1،11)  ( ذب  ع ذبي ه ذص

 ذ1اذب ،نااا  ذ-(ذين ألااااذ م،ااألكذب ا ااا ذميماا ذباايذب يعاايذباايذ أليااا ذبيع   ذمطصتاااذم ااا ذ ب ااألكذب متاالأل، ذيياا ألذ صاال ذ104)
 ا اا   ذ متااليذ باا ذب كااألي ذب  لماا   ذناال  ذ االعبيذ ذ ين ااألاذ ، اااذأع ذب عااألبكذصاايذ فااألذبتيت االجذب1/211ذاااا 1111
ذ.111  ذص2111ااذ/ذ1121ذ 1ابي بي ذ

(ذين ااألاذب كلمااوذصاايذب تاالأليءذيباايذب يعاايذ ااايذباايذأباايذب كااأل ذميماا ذباايذميماا ذباايذ باا ب كألي ذب  اايصلنيذب متااأل ،ذصاالبيذ105)
ذ.111-111/ذ1  ذ1111اا/1111 ذ2يأل ذ بألذب كتلبذب تألعي ذبيأل   ذابي 

مايذأ صاالألذب االميذ أنعالبذيميااأل ذيباايذميما ذب يعاايذباايذأيما ذب ،ماا بني ذتي يااقاذميما ذ ااايذبيكاا ا ذذبإلكايااو(ذين األاذ106)
ذ.2/11  ذ2111-ااذ1121ذ) .ا( عبألكذب   لصاذ ب عللياذب لمينلا 

 .ذ11(ذتي ي ذم حقذب  صل وذ  ، لت،ل ذص107)

ذ.2 ذ ذص1111ذ) .ا( ألصاذب  لمتلا ب ا، ل ذب تألعلاذصيذب  ألبيب ذب  أل نلا ذ ب هذب ألب يي ذ بألذب متذ(108)
ذ(ذالهذب  لألطاذن ا،لذ .ذ ب ب  ل ألذ ب ذب  ايوذإ ىذكتلص اذب بنلاذب ا  لاذصيذب ا، اذب صلاالاذ يا(109

Chaim, Rabin Ancint West Arabian, London, 1951. 
 .211( ياذب ا، ل ذب تألعلاذصيذب  ألبيب ذب  أل نلا ذص110)
ذ 1اذالذإبألبال ذأنال ذصايذكتلصا اذصايذب ا، ال ذب تألعلاا ذمكتصااذبين اا ذب مفاأليا ذب  الاألك (ذ الهذب  أليطاذايذب تيذب تم 111)

ذ.111  ذص1112
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  ذ ملذصت ال11(ذتي ي ذم بحقذب  صل وذ  ، لت،لذصيذ ألب زذب  ألبعل ذب ا  لا ذ أ ألهذصيذب  أل ذب ا، ي ذص112)

ذ.ذ11(ذين ألاذب مأل قذب علبق ذص113)
 ذن ا ذ ياذمت  ذب با بي ذللح  ذبيذ با فذب يما   ذتي ياقاذصأليا ذب  نا   ذ بألذ12 ذص(ذتي ي ذم بحقذب  صل وذ  ، لت،ل114)

ذ.1/121ب كتبذب تاملاذبيأل   ذ) ذ ( ذ
ذ.1/121(ذين ألاذب معاأل ذ115)
 .1/212ين ألاذب معاأل ذذ(116)
 .11(ذين ألاذب ا، ل ذب تألعلاذصيذب  ألبيب ذب  أل نلا ذص117)
ب  مااذصيذب تألعلاذب عفيى ذإباألبال ذي عايذب عاي  ذصيا  ذ  ألبعال ذصايذب ا ااذ(ذأ ل ذميذصي اذب ا، ل ذب   لماذ عنليذ118)

 .22اا ذص1111 ذ1ب تألعلاذ   بب،ل ذج
.ذ ين اااألاذب ا ااااذب تألعلااااذباااييذ1  ذص1111 ذ2(ذأل ذب تااالميذإ اااىذب عفااالخ ذأيمااا ذأل ااال ذ بألذب ألب ااا ذب تألعاااي ذبياااأل   ذا119)

ذ.111 ذص11ب ا اذب تألعلا ذاذب م لص،اذ ب ت أليأل ذ ب ذب أليميذب يلجذفل خ ذم ااذم مقذ
ذ.11  ذص2111ذ 1اذ (ذ فل صذب تألعلاذ طألب قذت أليع،ل ذنلييذمتأل ، ذ بألذب نعل  120)
ذ.111  ذص1112ذ 1 ذا ذ بألذب ن، اذمفألذ اطصل اذ ب ن أل ذب  لاألك ذص  ذب ا ا ذ ايذ ب ذب  بي ذ بصيذ121))
 .ذ111 ذص1111-اا1111ذ 1اذييي (ذين ألاذ ألبعل ذصيذص  ذب ا ا ذفصييذب فل خ ذ بألذب تا ذ امال122)

 .12(ذين ألاذصيذب ا، ل ذب تألعلا ذإبألبال ذأنل  ذص123)
 .111(ذ لبذب تأل، ذص124)
ذ.111(ذب مأل قذنعع  ذص125)
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ةأل بوووإشهالوووال س هة ت ووومس هتمصووو الهة تيووول ههة مصووو الهة ي ووو سههة ي ووو ه–تتكوووهذه وووراهة   ة ووو ه
همذهم  م ههثالث همبلحثههخلتم .ه–(هلأيمهرج ه

 ا  ة وو  ههلعوو اهة بلحووثهلووإهة م  موو هأل ووبللهةختسوول هة مصوو الهة ي وو سههة ي وو هةأل بووإهمه ووهع ه
ةأل و ة هة متهخولوههة مويالهة متبو هلوإه وي هة   ة و .ههاو هعو اهة بحوثه ملاوهلهة مصو الهة ي و سههلمبيي ه
هةإللال سلتهة تإهأ تها ىهغمهاهة مص الهة ي  س.هل ي  هةأل بإهمبيي ههة

موذههبهصول ةإللوال س هلوإهت وميت ههلهتيلهلهة بحثهلوإهمحتوهةاهة حو يثهعوذهمصو الهة تيول همبيي و
اوهذهة ي ول هة بو لهأخورهةهملل سمو هامولهه  تها ييولهموذهة تو له هذهتحوه   هه؛أكث هة مص احلتهالوال س 

ة بحووثها ووىهأذهة تحايوودهة ي وو سهة ب لووإهعبوو هة مصوو احلتهة ي  سوو هة ب لسوو ه وولهه ألوولهلووإهة جليوولهةألخوو ه
وه؛ييظ ها ىهة ي هيظ وهااس هبدهيظ ه امجزءةت ه تاموهذهخخو ههلمملهجبدهأحالمالهتب لس هي لبوهذهيص 

هبل   ا .

هأ مالشه مذهة يتلئلهةأملهة خلتم هل  ه  حتهع   ه
 لووإهعالاوو هغيوو همتكللئوو هب ووبلهةت ووتاالدههة ت بوودهعيوو هتبوو هة بالاوو هبوويذهةإليتووليهة ث ووللإهة ب لووإههة ت -

هة ب له كاملهسأتإهمذهة ت ل.
تبوو  هة م جبسوولتههة تسوول ةتهة تووإهسصوو  هعياوولهة ي وول هة بوو لهبلإل وولل ها ووىهتووزه همبظوولهة ي وول هة بوو له -

بث للوولتههأيوو  هجسلتهمختالوو هتبووه هميلبباوولها ووىهخوول يهحوو ه هة ووه ذهة ب لووإ همموولهلووه هر ووذهة متا ووإه
صلبت هبلإلحبلط هز هعاىهر دهأذهيظ وهة تحايدهة ي  سهة ب لوإه ايصوه هاليوتهيظو وهجزئسو ة ب ه ه لإههة 

 مملهجبدهبباهةألحاللهة ي  س هتأتإهتب لس .ه

هة مص الهة ي  س هة ي  هةأل بإ هة تيل .هالكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This study “The Term of Criticism and Literary Format, Problematic 

Titling (term of intertextuality as model)” consist introduction and three 

sections. In the introduction, the researcher attempted to explain why the term 

of criticism and literary format was chosen as subject of study, indicating its 

objectives and the methotology of the study. 

The study has presented the concept of the term of criticism and literary 

format, indicating the problems that led to the ambiguity of the term of 

criticism. 

The three sections of the study discuss the term of intertextuality, 

indicating to the problem of its title, as one of the most problematic terms, 

since being Arab critics perceived it conceptually, as it was filed to us from 

the West, without changing it. 

In addition to the above, that the problematic of the term of criticism in 

dealing with the literary format, emanated from the emergence of Arab 

theorists in their views on the preconceived idea - that the updated reading 

follows a different path and advanced from what was old, considering that the 

old is different does not deserve to look for the justification is enough that it is 

old in the eyes of modernity. 

Finally, the conclusion to conclude and to summarize the findings and 

recommendations of the researcher. 

Keywords: Critical Term, Literary Format, Intertextuality. 
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ة بالمووو هتة ووو  يد(هة ووو ةلهاووولذه اتتييووو هة جوووه  سهة ووورسهأح ثتووو هتسووول ةتهمووولهببووو هة بييهسووو هبووويذه  لوووإه
ه–ة وي ه–ة  ول  هه–ا وىهة كثيو هموذهة ملاهمولتهمثودشهتة م  و ههة يظ   لإهتب يدههة مالةألث هههة م  هل
هه وبتاللاهمولتهة ج يو وهة توإهة و(( ههلوإهةبتو ةلهة كثيو هموذهة م…ة ثيلئسولتهة بييهسو هه–ةألثو هه–ة كتلب ه

ة  مووهإها ووىهتح يوو هة ووت ال س ه امبيووىههح  وو هلووإههس ه  وولمووذهأجوودهم وولء  هة م ووهتتهة   سموو ههة مت  ووب  ه
هة ممل  لتهة ي  س .ه

ببووو ههح ووودهة ي ووو هةأله هلوووإهلوووإه  ة ووولتهمووولهههسبووو هة ي ووو هةأل بوووإهموووذهة ملووول سلهة توووإهظاووو تهلوووإ
امتهة ث للو هلوإهغ  وال.هه مولهعوذهم وم ةتهة خ وللهة توإهأ و هة حلو هة بييهسو  ه ورةهة ح ودهةألخيو ه مو

ت اوولهمووذهة يلاوو هة تووه ههة بحووثهعووذهة وو تتتهة م ووم وهة تووإهتتلوواده ةخووده وورةه هاوولذهة ووي هاوور د
هس ووب هألاوول هصوولحب هعاووىهيموواههةحوو هجوو بةءهةيتموولئاله بيئوو ه هة ي وو هة يصووإهبخلوولءهي  وو(ه وو هة خ وولل

أخالاسوو (هتل  ووالهلووإهه– ييسوو هه–أ بسوو هه–مهة ووب هتةجتملعسوو هلل ي وو هةأل بووإه هث للسوو ههلا  وو هملووت ا 
هة م   ههة يلا ههة جماه .ههل حظ همبيي همذهت ه  لهة ه بس هةتجتملعس هة تإهس بااله ميس ه

و ههبملهأذهة ي و هةأل بوإهملاوهلهسات وله وملتهةصو الحس  عاوىهة يلاو هههجوله ت سو هخلصو هلهاسم 
هشهسأتإدهم هة ي  /هة ي هع وهأمه هيجماالهلسملهأذهس  هلإهةعتبل اهابدهة ته ههة تبلم

أايبوو هاثيوو وهأ ماوولهايووللهة جمل سوو ههلاذهة ي وو هةأل بووإهرهه بسبوو ه وو  س ههاوول  هعاووىهةتختلوولءهم ووتخ م ه -
ه.ة اتهس 

ألذهة جمل س هت ل هة يلا ها ىهتبيإهة مصو الهةأل اوىههةأللومده بسولذه؛هلجمل س ههلتب هأذهساهذهة ي هيص ه -
 ة   ة  .ههجمل سلتهة ي هاي 

هلألذهة ي وو هة ظوول  هتهييووتلهي ووو  ه؛هيجوولهعاووىهة يلاوو هة يظوو ها ووىهة  ت وو هة م ووم وهلووإهة ي وو هةأل بووإ -
لهة تحصوويذهبمجمهعووو هخبووو ةته هةم وووم  ههلأحل س وو بووده ا وووا هأي وولئهتهيالئسووو هم ووم وهعاوووىهة يلاوو هة مووو هبب

لهة تحايودهة موزه هبل مب لو هه ورةهتهيتوأتىهاتهموذهخوال؛ه لحصالههلسلذها مل ةتالههموهة ذهة جموللهلياول
هلهمياجس ووهلمب لس ووهةألذهةألي وولئهةأل بسوو هتت اوولهجاوولز ه؛هة مصوو احس هة  لئموو هعاووىهة  اوو هة مب لسوو هة محوو  و

ميالهيت ي هبح ه هة ح ودهة مب لوإهه مذهابدهة بلحثه اكل هعذهح اتالههة   ةده ت تالهة م م وهلخلص ه
ي و هةأل بوإهة موزه هبل مصو احلتهة ي  سو هة  ول  وهعاوىه وههح ودهة هههة رسه  إهلإها ول اه ورةهة ي و  هأت

  س ههة تببي   هلإهة ي  هةأل بإ.  ة  هة  سلهة جمل

هعاسووو هتيبيوووإه وووراهة   ة ووو هعاوووىهجماووو هموووذهة بيلصووو هة متللعاووو هبب وووالهبوووبباهلتحووولهلهتح يووو ه
ههميالشه ة ملل سلهةأل ل س هة تإهس ت يالهة مه هل



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     351 

 د. محمد حيدر                                                                  ...لية التسميةالمصطلح النقدي والنسق األدبي: إشكا

هة   ة  هببيهةذشهة مص الهة ي  سههة ي  هةأل بإشهالال س هة ت مس .ه-

ه ا  ة  .هل ملرةهة مص الهة ي  سههة ي  همه هع هه كذهة   ةله هش

مووذهةأل ووبللهة متبا وو هبل مصوو الههةبأ مسوو هة مه ووهلهة مختوول همووذهة  ووادهأذهأ ووهئهعوو   هه إلايوولل
هميالشه بل   ة  هةج ي  ههلة ي  سههة ي  هةأل بإهتجبا همه هع ه

ذهة   ة لتهة ي  س هة مبلصو وهساتيلاولهة كثيو هموذهة تموها؛هب وبلهة وتخ ةلهة ي ول همصو احلتهببيو وهأ -1
هة ميللهلإهة لاله  ىهة  ة سهة ب لإ.

مبظوولهة ي وول هة بوو لهيتبموو هذهة ووتخ ةلهمصوو احلتهببيياوولهب صوو هأههبوو هذهاصوو هلووإه  ة ووتالهةأل بسوو ه -2
 لبلتيوولههتلووادهمصوو  هةخووتال هبيييوولها ووىهحوو هة تصوول ل هاهييوولهة مبلصوو و هليتا ل وولهيحووذهبمختاوو هخ

 اووولهه هذهأذههةيتا وووىه وووراهة مصووو احلتههة ملووول سلهة متبووو  وه هذهأذهتكوووهذهمجتمبلتيووولهة ب لسووو هماووو  ه
 تبليإهمخل الهة مبلل ه تيتجال.

هجماالهلسملهسأتإشتأتإهأ مس هة   ة  هلإهاهيالهتا إهة  هءهعاىهجما همذهة مه هعلتهي
ولهاج ةئس ولت صو هة   ة و هأ ولهةأل وبللهة توإهأ تها وىهغموهاهة مصو الهة ي و سه - هة ي وو ههبهصول هملاهم 

لهاب ةعس لةأل بإه ه.بهصل هيص 
موذهأكثو هة مصو احلتهالوال س هلوإههبهصل تتب هة   ة  هأ لهةإللال سلتهلإهت مس همص الهة تيل ؛ه -

 ة ي  هةأله هلإههة ب لإ.

خ ةءهة ي وول هة بوو لهازةءهمصوو الهة تيوول ههم ل يتوو هب  ووس هة  وو التهة لووب   هلووإهة ي وو ههتيوولا هة   ة وو  -
 ة ب لإهة   سل؛ههمذهثلهتظا هأ لهة ل هئهبيذهة مص احيذ.

تبيذهة   ة  هأذهملاهلهة تيل هتهسلادهأ ب س هلإهة   إ هارهاذها س هة  و التهاو هح  وتهةأل وب س  ه -
بوول مي  هةألخالاووإهحييموولهةتخوورتهمصوو الهة  وو التهمموولهه كووذهل وو تهةتصوو الإهة مببوو  ههة تب ووته

 أ ب هبييتالهة تيظي   ههة ت بس س .

تا  هة   ة  ها ىهة ت صلءهأ لهةأل بللهة تإهتحوهله هذهلاولهة مصو الهة هةلو هموذهخول يهة ورةته
ةإللووال س هلووإهمصوو الهها ووىهة وورةته وو ىهة وو ة سهة ب لووإ هس وول ها ووىهمووله ووب هأذهة   ة وو ه ووتتب ه وورا

همذهأكث هة مص احلتهالال س هلإهتبلما هم هة ي  هةأل بإ.هبهصل ة تيل ه
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حوووثه اهصوووهلها وووىهغليتووو هبأ ووول يلهة   ة ووو هة مختالووو هموووذهة وووت  ةءههتهصوووي ههتحايووودهلة وووتبلذهة ب
 وورسهتهتووزةلهة يظوو وهة ه كووإهسالوو هة  صووه هلووإهة ملاووهلهة مصوو احإه اوورةهة مصوو ال ههتبايوودههم ل يوو 

هخلص .همذهة يظ وهة بماس ههة مه هعس ههةة لخصس ه  هأكث هتأثي  ه

إهظدهةيلتلإهة بل لهة ب لإهعاىهمختا هة ح ول ةتهة لو اس ههة ت لسو هأصوبحتهتياوللهعاسو هموذهلل
اليوووتهة اتووو هة ب لسووو ه وووإه  ووولذه ووورةهة بووول ل ههة متحووو ثههه مووولاووودهحووو لههصوووهلهعاوووهلههمبووول  هلوووتى ه

حتوووىهغوو تهمحووواهة تمووللهة  ة  ووويذهة توو لييذ هل   وووهةهعاوولهة ا ووولذه ة ا وووليسلت ه ه وول ت ة   وومإهعوووذهح
هةي ا وووووهةهبمجووووول سلالهحتوووووىهأ  وووووهةه يووووولهة مووووو ة سهة ي  سووووو هة ح يثووووو هة توووووإه ووووو بتهعاوووووىهعل ميووووولهة ب لوووووإه

او هاولذهة مصو الهموذهأبو زهههه لالذهمذهة  بسبإهأذهيت و لهة بول لهة ب لوإهمو ه ورةهة ت و ل ههمص احلتال
هبل  ة   ههة تحايد.ههتهة تملله  تءهة  ة  يذه يتيله هاهلهة تإهلتاة   لس

ألهةيو ه يول همولههلاذهة ح يثهعذههةاو هة مصو الهة ي و سهلوإهم حاو هة ي ول هة اتوه يذه لمولهاولذه ولب  ه
جمو هة توو ةثهة ي و سه  لئلوو هه ةموتهلو هطهة حوو يثهغيو همتووهل وههتهمب سلتو هماسووأوهلول جاه هة مبره و هلووإ

ثوولهة ووتخال هة مصوو احلتهة تووإهاليووتهمت ةه وو هعيوو  ل هجاووه ه وولهتصوودها ووىهه ة ي وول هة اتووه يذههتهثس اوول
ه ر دهتب ىهمحله  ه ص ه رةهة هةا هالئم هعاىهمج  هة ت  ةءهةآل ةء.ه؛غليتالهليتح  هة ا  هميال

2

ع  هأههةختصل همبيذه ي لهعاىهمبيىهمبيذهيتبل  ه ههة الظهة رسهس ب هأ دهشهة مص ال -أ
ها ىهة ر ذهعي ها الئهر دهة الظ.

اامو هأههعبول وهت وتخ لهلوإه وسلئهيوهعإههتلوي ها وىهملاوهله ايو ههمحو  هلوإه ورةهشهة مصو ال -ل
 ة  سلئ.ه

 لظهمه هعإهيو  سهمبيوىهمبويذهبه وهإهه او هبحيوثهتهس و هأسه وبسهلوإهر وذهشهة مص ال -ت
ه.هة  ل  هأههة  لم 

1:

سبيإهمج  هايللءهاام ه ة و هأههت ومس همميوزو هبودهاذهتهلإه سلئهة ح يثهعذهتأ سسهة مص اله
بو ةعالهح ول   ه يتلجالههة   وههة ورسهسب وإهلو عس هت وميتالهله و هة كامو هاو  ذهمولهتلوي ههلته ي هة ظل  وههة 
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ووو  يووولهلوووطذهةتصووو الإهيووو تباهبووولتخت ةلههموووذاب ةعسووو ه ووولب  ههأليلووو  هلا سووو هسب وووإهة يلووولطهة اتوووهسهتته ج 
ه كوووإهسحظوووىه ووورةهة ه ووو هأههةتختووو ةلهبلت وووت  ةءهأههة لووويهلهاووو هت وووب ه وووراهة م حاووو هه بووول ملاهلهة ووو اي 

 امزة و هة مياجسو هه لوهع  وعث ةتهأههميلزعلتهتا  ها ىهتهخإهةألل ودههةألي وله ور دهتب وىه وراهة  يو
حييملهسحلهلهة هة  ههةتج سهعاىههتي وههةح وههتصبلهة م أ  هأل هتب ي  هلالهه اهبيذهة مص احلتهة خا

ل اهمص اح هعاىهلادهأ بإهم تح ثهلوإهة هاوتهرةتو هيا وىه ورةهة مصو الهعاوىهة و غلهموذهغسولله
و لهيلو تهيوولزدهة مالئاوو هاصووي وه3411للووإهعووللهه  وولطهة اتهسوو ههة ي  سو ههلووإهةألهلة  او هلووإهتأ س وو ه هةج 
لهتكو ة هتلبياو همبييو هموذهة بحوه همواصي وهت ودهاولذهحبولا(هةتببولهلياهة  سللهللك هتة كه ي ة(ههيل هب  

ة صووللس ههاوو هأ ا ووتهيوولزدهة مالئاوو هعاووىه وورةهة لووادهة م ووتح ثهت وومس هة لووب هة حوو ههت جوو هةإللووال س ه
ه لهة لب هة ح ها ىهخم  هأ بلله ئس  شهةهة تإهأث ه
هذهسبيسولذهأصوال هية اتوه Vers Libersة ل ي وإو Free verse اهي هت جم ه امصو الهةإليجايوزسه -ةألهل

هة تح  همذهة هزذههة  للس .
هتهسماودهموذهة ح  و هاتههة و ه وسسهحو  هههت يذذهملاهلهة لب هة ح هاملهتيل سهب هيلزدهة مالئا هاه-ة ثليإ

ه.ةهت ي  هها  همح  هيتمثدهلإهع  هة تلبسالتهلإهادهل  ههلإهة  للس ها  لت ه
همبظمال.ه بدهه ل ه ة مص الهةءههة ي ل هعاىع لهةتللئهة لب هه-لثل ث ه
هلههةت للهم  ه  هةألصاإههة اتهس.عمهمس هم  هله رةهة مص اه-ل ةبب ه

ه.بهصل هيهع لهلب   لهمختال لذه رةهة مص الهالذها هة تخ لهابدهأذهت  ح هيلزدهاه-لخلم  ه

ة لوادهةأل بوإهة لوب ةءههة ي ول ها وىهمحله و هه و همصو احلته ة و هعاوىه ورةه لبوته راهةأل وبلله
ةثو  ههة لب هة ح يث ههة لب هة مبلص  هلب هة ح  هة لب هة ج ي شهة م تح ثهل  حتهة ت مسلتهةآلتس 

لووب هة تلبياوو  هلووب هة بمووه هة م ووه  ههة لووب هة م ووتح ث ه ههة لووب هة مباوو  هة لووب هة م  وودهة مي اوو 
 ت ومسلتهة توإه  حوتهببو هموذهةهلهة لب هة مح ث ههم هر دهاا هب يتهت ميت هة لوب هة حو هأكثو هلويهع ه

هتأ س  هعاىهي هيلزدهة مالئا .ه
:

موذههلهسب ه رةه هي هه هتبتم هعاىهاح ىهح اتيذهاملهي دهاام همذه تو ها ىه ت هأخ ىهعب هة ت جم 
هحهة هة ح ل ةت.

: 

 هاتلبتاوولهبوول ح ه ه ووههموولهة ووتبما هة بوو لهمووذهةأل لوولاهة مه ووهع ههة مبووليإهلووإهغيوو ه تووتالهببوو
خ لعالة ب لس ه خ ةجاولهعاوىهةألهزةذهة ب لسو هة م  لو هبحيوثهتصوبلهههة   تب يده لي همذه لظهح هلاولههة 

مووو هت ووو لهة وووزمذه ووولئت هحاوووهوهة جووو سهاأياووولهأصووواس ههةألمثاووو هعاياووولهتبووو هبووولأل ه همياووولشهأجووول هتعوووذه
هة بب   ( هاب   هتعذهة لل  س ( هاباسسهتلإهة يهيليس (.
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3

لإهة خ للهة بللههة خل  ههتلوس هلوإهة كتلبولتها وىه  جو هاو هتلوهاههاة تبمللهة ي  هاثي  ههسهيج ه
 ت تاول هه تحوو  ه ورةهة ملاووهلهمووذهخواللهة بيسوو هة كاسوو ه اوي  هلل بيسوو هعالاوولتهعيلصو  ههسات وولهملاووهله

هتووويظلالاووولتهة توووإهة ي ووو هاسمتووو ه ةخووودهة بيسووو  ههلوووإهعالاتووو هبب سووو هة بيلصووو  هأههبمهابووو هلوووإهلوووبا هة ب
يموولهلووإه ووسلئه ة بيلصوو  ههة تووإهباوولهتوويااهة بيسوو هلتيووتلهي وو ال هلل بيلصوو هتهاسموو ه هجه  وولهملوو  و ههة 

هعالالتهة ميظهم .ه

همبيل موووولهه وووو هألووووسلءهه(Sun)و (Steme) موووولهه جوووولءتهااموووو هتي وووو (همووووذهاامتوووويذهيهيوووولييتيذ
(systems)دهموويظلهمي وو  ههت ووتبمدهعوو وهم وولبالته كاموو همياوولشه ووال هي وو  هبب ووالهموو هببوواهبلوواه

ه.(3تهميظهم  هيظلل هتيظسل هبيس 

ل ه ههمجمهع همذهةأللسلءهأههة هالئ هة مت ةب و هلسمولهwarren 3411 تب   هة ي  هعي هته ةذ(ه
ه.(2تبييالهبل تللعدهأههةتعتمل هة متبل ل

أههعيلصوووو هة كوووود هه يوووولدهعالاوووولتههل ه ووووههعبوووول وهعووووذهمجمهعوووو هأجووووزةء3451ه(ةيجاووووزتتب  وووو ه
وو  كوووإهتوو  سههظسلوو همبييووو  هه ختاوو هة ي وو هلوووإههلهتلوولعالتهالئموو هبووويذه ووراهة بيلصوو  هه وووإهتبموودهمب 

ه(1ت.م تهىهتب ي اهه  ج هلمه يت همذهةتت للها ىهة  ي  هها هتكهذهأجزة اهابي وهة ب  هأههمح  و

ذ ههتووو خدهلوووإهعالاووولتهمووو هل ه وووهه مجمهعووو هموووذهة بيلصووو ه اووولهيظوووللهمبوووي3415تب  وو هه مووولذه
ه.(1تبب الهة ببا ه ت  سههظسل همبيي هبل ي ب ه ال  

:

 ههعبل وهعذهمجمهع هموذهة بيلصو هة متللعاو هلسمولهبيياول هشهعب ل هعب هة ا ي همحم هخاسل هب ه  
ه(5ت.ةخدهة ي    كإهت  سههظسل همبيي  ههس الهادهميالهبهزذهمبيذهح لهأ ميت هه  ج هللعايت ه 

 :إشكالية التسمية

ة ب لووإهة هةحوو  ههةيبوو ةلههة ووه ذأ ىهغسووللهة تي ووي هبوويذهة بوولحثيذهلسموولهيخوو هة مصوو احلتهلووإه
هجه هم ةكزهع لس هتخت هبل مص احلتههتتل غهبه  هاهةعو  لههأ  وال؛ها وىهتبيوإهاثيو هموذهة بولحثيذه

  ت س هة مه هعس هة م تب  هبم جبس ههلارةهل  هة مص الهحمه ت هةه مص احلتهل  س هتت لهبل له هس 
عاووىههلمحوو  وههةحوو وه س ووتب  الهبأخ  وولتهمتبوو  وهبتبوو  ههة ووبيالهبوولختال هم ووتهسلتال همموولهيوويباسه وواب ه

اللسوو هة مصوو الهةإلج ةئسوو هه ه اهة لبووللهلووإهتهحيوو هة مباهموولتههتس ووي هتيله اوول ه وورةهةيباووسهبوو ه اهعاووىه
يتأ جلهبيذه رةهة مص الههرةدهح لهملاهمو هها  تو هعاوىههم تهةاهة مب لإهة رسهأصبلههح لس هة يلا 
ههلهة مص الهة متيلهلهلإهة تحايد.ة تسبللهم  
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هسماذهأذهي تب اهبباهةإللوال سلتهة توإهأ  تها وىهغموهاهة مصو الهة ي و سههة توإهةيبا وته
ولهب ه  لهعاىهة تللعدهبيذهة مصو اله ولهةأل بوإهههة ي و هاج ةئس ولبهصول هملاهم  هسماوذههس لابو ةعبهصول هيص 

هاجمل الهلسملهسأتإشه
2

تب هملواا هغموهاهة  ت و هلوإهة مصو الهة متو جلهموذهة ملواالتهة توإهتيبو ه اولهببواهة ماتمويذه
اولئال شه اذهجو ةءهمولهتحللويالهأحم ه  هس ها ىه راهةإللوال س هة توإهيجولهبارةهة ح د.هل  هألل هة  اته ه

ي جوو ها وووىهه–باتوو هاووو هتهتتووهةل ه اوولهلوو هطهة هاووول هةألكوول سمإهه–تببيوو هعوووذه ووراهة حل وو هيوو لبيإها ووىهة 
ه ووإهعماسوو هي ووده له ج وو همياوود هاموولهألووول هة كبيوو وهعيوو ملهيوو ىهة يوولسهة ت جمووو  هةإلح وولسهبل خ وول وه
ة ب لووإهة مبلصوو  هبووده باوو هه الاوو هلصوول ح هثالثوو هأ لووللهة  وو ذ هه ووههتببيوو هموولهزةلههرميخلئيوودهيبسموو هميوو

ا ووىهمز وو همووذهة وو ملءهلووإهعصوو هتيل ووإهة مب لوو هة  وو    ه ووراهة ت جموو هعيوو ملههأكثوو هحلجوو هةج وو  هصووبلهأ
 ههتلجيو ةتهة اتو  هه و إهمصو احلتهتهةتلولئهعاياول ه تجل لهة لوادهلمب   هي ة لهة يلسهها هأصبحته

عاىه ت ههلليئ هلهل ر ده تتالهتادهليئ ههلخلص  ههتخا هتبب هه  هيالهتكل هتتحهلها ىه ت هخلص هبيذه لئل ه
هة   سووو ه ه(6)ةإليلوولءهرةتاووول هلالبووو هأذهسحووسهة يووولسهبخ ووول وههبوووأسهاوو هسصووو لالهعوووذه وورةهة  ةلووو هة حيوووهس 

توهحإهبأ مسو ههلطياولهة لا  و ههة ي  سو همس هةإللل وهموذهة  هةلو هة حيهسو هة ي  س هة  لب  هب   هملهتالهعاىهأ 
تهل تكهذهة خ ل وه  ل!!هألذهة يلا هة رسهتهيت ذهة يهله تو هأجيبسو هعذهة كهب سال هح ذهة تبلمدهمبال ههة 

سلاههمذهي ٍ هلإهةأل هةتهة مياجس ها هتهتبه  هة ت جملتهة تإهتأتإهمتأخ وهلإهظدهغسوللهملو هله
يملههعذهاهمإه ات جم هلإهة ه ذهة ب لإ.هل ال ه همويالأذهة مت جميذهة ب لهتهسأخرهذهمذه ت ههةح وههة 

–ه وورةهبوو ه اه وويخا هه.ةإل ووبليس  ل ي ووس هأههعووذهةأل مليسوو هأههعووذهمووذهيتوو جلهعووذهةإليجايز وو هأههعووذهة
هخي همثللهه لإهتا إهة يصه ههة يظ  لتههة مص احلتهعي هة  ل  هة ب لإهلبدهتلهسل ههلةختالل هه-لحتم ه

 ر دهتمليزهة ي ل هلإهتح ي همصو الهتةتتجل ولت(ههعالاتو هبمصو الهتة مويال(ههعالاتامولهبتي  مولهموذه
هة م     ههة مر لههة يظ   .ة مص احلتهمثدشه

1

ةتخوتال هلوإهة مصو الهة ي و س هلل  ول  ه اخ ولله وإههمذهة ت جم هملواا هأخو ىهة يادهيتلهعذه
ة ب لإهبلاا هة بللههة خ للهة ي  سهبلادهخل هيج اه سبلهبمص احلتههملل سلهاثيو وهيجاو هة بلحوثه

 متأكوو هموذه او همولههصوودها سو  هه بودهة  ووبلهلوإه ورةهاووهذهيل و ه لاماولهلسبجوزهأههسصوودههصوهلهغيو هة
 وولهسباوو  لهة  وول  هة ب لووإ ههتهتيتمووإها ووىهرخيوو وهمل  ةتوو هصووست ه لظسوو هأغاووله ووراهة ملوول سلهم ووها هلووإه

هلهر دهتبب هه…بلااالهة مأخهرهمذهة مص  هلتب ههايجايز  هأههل ي س  كهيالهأ خاتها ىهعل م هللحتلظته
ع لس هبي هأيالهتههلبدهادهأح ل ههل هُع ببلتهلتب ههع لس هلإهة ظل  وهتحتهةئالهأصهةت ه ات هة يلا هأهه كهيالها

هسماووذهأذهيلووي ها ووىهأذهه.(7)ألياوولهتهتببوو هعووذهم وومهيال  هتمووتهلووإهح س وو هةألموو ها ووىهة ب لسوو هبصووا 
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يمووله ووههملوواا هعلموو هتبليياوولهة ثه ةخووتال هة مصوو الهتهسمثوودهملوواا  للوو هلووإهة ث للوو هة ب لسوو ههحوو  ل ههة 
وووة ت لسووو هاووور ده ة   ة ووولتهة ا وووليس ههة ي  سووو  هه بووودهموووذهة ميل وووله يووولهأذهيلوووي ها وووىهمووولهراووو اههلهخصهص 

هغ ةبو هة مصو الهة ي و سهه(intertextuality)ة  اته هعب هة بز زهحمه وهعذهة ج لهة رسهأثل ت هاامو ه
بأمليو هي ودهة مصو الههلة تزةم هأخ ىهتت جلها ىه بيييصس  ههلتت جله تيل  ههأحسلي ههللأحسلي ه هة رسهي اتهعي 

ة ت جموو هةألخيوو وهأاوو لها ووىهة مصوو الهلووإه تتوو هةألصوواس  ههة وورسهيجزئوو ههبل اتوو هةإليجايز وو  هه لموولهتكووهذه
يو (هه وههه–لساوهذهة تببيو هةألكثو ه او ه وههتبويذههTextه يو  ههinterبباهي ل هة ح ةثو ها وىه بويذ ه
ييهس هة تإهتبيإشهتحايدهة وي هةأل بوإهامولهلإهصه تالهة به(Textuality)لإهر دهيختا هعذهة يصس ه

 ههمذه ةخا ؛هبمبيوىهأذهة وي هةأل بوإهميوتلهمتاو  هلاوههي و هياولئإهسماوذهتحاياو ههتل وي اهلوإه وهءه
بل ي و هةألكبو ههبهصول هي و  لهح ةثت ه ةخدهي   هةألصت  هبب الهبوببا ههلوإه وهءهعالاتو هه عالالت

هه.(8)هلر دهتملم هأملهة بييصس هلاإهي ساه؛هلايا تهييتمإها س  ههسح  هاهةع هأههيظللهة يهلهة رس

وأذهاودهيو هج يو هلوإهح س تو هتيول  ههأذه  ه  ىهبباهة حو ةثييذهة متوأخ  ذه هلة يصوس ه وإهأس  
؛هلوول ي هة ج يوو هييلووأهعووذهيصووه ه وولب   ههسحموودهلووإه ةخاوو هب لسوولهة توو ةثهة ث ووللإ ههاووأذه(9)صووس  يبيي

ة متوو ةكلهمووذهة يصووه ؛ه سبيوو هت ايوولهموولهس ووتح هههت ةثاووليوو م هبوو هة ت ل يوو ههمبووهت هة لوولع هسم وودهبيوو اه
هةتحتللاهب ؛همملهسال هعي هخ م ه اي هة حل  .

هيل اللإهة ث لل هة ت لس  هغي هأذهح وهة ملاا ه س تهبل   ج ههت جارذهغ ل هة مص الهة ي  سههه
 هه–لهيو ىهعاوإهحو لهاموه–مولهسميز ولهأياولهث للو هبسليسو همجلز و هتت اولهعاوىهة و هةلهلإهث للتيلهة تإهأ له

ة تل ي ههة تأه د هلمله ةمتهةأل لولاهاتلبولتههة وتبل ةتههموله ةموتهة كامولتهح وهلهةحتمولتت هييبتوإهأذه
توو هل ههة تأه وودهةخووتال .ههة اتوو هة مجلز وو هتبوو زهأكثوو همووذهمهاوو  ههتت وو ه مختاوو هةتجتاوول ةتههةآل ةء.ه

 اوو  هبحيووثهتكووهذه كوودهل اوو هم ل تاوولهأكثوو همووذهموور لههلههمووذهثوولهلوور دهيته وو ه وو ييلهأكثوو همووذهخ وولل ه
ه كدهمر لهسبتب هخ لب همبسل هة ح س   ههادههةح هسمويلهخ لبو هصول هة بمهمسو ههة لومهلهه…ة خلص 

ه.(20)هملهع ةاهخ أههل ل  
3

ب لسوو هأ لوولاهاثيوو وهبل اتوو هةألجيبسوو هس لبااوولهبل هةع يوو وهجوو  همصوو احلتهه–لووإه وورةهة لووأذهه–يالحووظهه
ممووولهيووو  سها وووىهة تلوووهس هلوووإهتا وووإهة خ وووللهة ت لوووإههلامووو هلوووإهة ث للووو هة ب لسووو ههتهس تصووو ه ووورةهعاوووىه

يمووولهيجووو اهلوووإهمختاووو ه ة ب لسووو شهمثووودهة  سل ووو ههةإلعووواللههة لا ووول ههة خ لبووولتة خ وووللهة ي ووو سهل وووا؛ههة 
ههة ا ليسلتههة باهلهةألخ ى.ههسماذهأذهي  لهبباهةألمثا هعذهر دشه

  الهمصوو deconstruction ه–ت ووهساهه–تلاساسوو هه–س لباوو هبل ب لسوو هةأل لوولاهةآلتسوو شهتلاسووده
هتل  ل.ه

 مص الشههStructuralismة لااس .هه–ة اسااس ه-ة بيلئس ه–ة بييهس ه-س لبا هبل ب لس شهة بيهس ه 
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 مصووو اله semiotique/ semiologie :ه–ة  وووسمه ه  ل–س لباووو هبل ب لسووو شهة  وووسمه هجسله
ه–عاووووولهة بالمووووولتهه–ة  وووووسمسلئسلتهه–عاووووولهة  وووووسمسلءهه-ة  وووووسمسلءه–ة  وووووسمسلئس هه-سلة  وووووسميهتك
 .هة  تئاس ه–عالهةأل   هه–ة بالملتس هه–ة بالمس ه

 شهمصوو الهcommunicationة تهةصوودهه–ةإلسصووللهه-ة تهصوويده–س لباوو هبل ب لسوو شهةتتصووللهه
 ة تباسغ.هه–ةإلبالغهه–

 شهمصوووووو الهpoetiqueه–ة جمل سوووووو هه–ة لوووووولع   هه–ة لووووووب  لتهه–   هس لباوووووو هبل ب لسوووووو شهة لووووووبه
ه–يظ  و هة لوب هه–لوذهة لوب ه–لوذهة ويظله–ةإلبو ةلهه-ةإلبو ةلهة ليوإه–عالهةأل لهه–ةإليللئس ه
 بهتسد.ه–بهس س له

 شهمص الهcohesionه–هةتي وجلله-ة تيل و ه–ةتت ولئهه–ة تمل دهه–س لبا هبل ب لس شهة  بدهه
 ة ت ةبا.ه

 شهمص اله coherenceة تالحل.ه–ة ت ةباهه–ةتي جللهه–بل ب لس شهة حبدههس لبا ه 

 شهمص الهEnonceخ لل.هه–ح يثهه–مالهاهه–س لبا هبل ب لس شهاهلهه 

 شهمص اله Enonciationتح ث.ه–س لبا هبل ب لس شهتالظه 

 شهمص اله situationسلئ.هه–م للهه–حل  هه–مها هه–س لبا هبل ب لس شهه بس ه  

 شهمص اله codeه–مهة ب هه–ه  هه–ُ يذهه–اليهذهه–يظللهة  مهزهه–س شهلل وهس لبا هبل ب ل
ه.اه ه-ةتللئ

 راهة مص احلتهعاىه بيدهة تمثيدهل ا؛هاْرهتهسماذهحص  لههتو اس الهاتهموذهخواللهلو ئهبحوثه
يملهسحصدهأس  همذهة مختصيذ.هاذهةتختال هيتب ىهة الظ هميل  وهمبزه  هعذه ملاهمالههلإهل سلاالههة 

ههملهيت تلهعاىهر دهمذهيتلئلهلإهة خ للهة ي  سهة ب لإ.ههتب  لالههل هحال
4

اذهةألموو هة م ووتت له ووههتجل وودهببوواهة  ة  وويذههة ي وول ه كثيوو همووذهملوو  ةتهة ي وو هة ب لووإهعيوو مله
 وسههة مصو احلتهة توإهيتيوله هذهة ميول لهة ت لسو هلوإه  ة ولتال هعاوىهة و غلهموذهةمتالكو ه كثيو هموذهةأل

سماذهةإللل وهميال ههعاىهة  غلهمذهالل ةتهة ت لييذهأيل الها ىهة ت ةثهة ب لإههح صوالهب و ئهمختالو ه
مذهة   ولسلهة ي  سو هة توإهسماوذهةإللول وها وىههلإهة كثي هل ب  هعاىهةإللل وهمي  هاملهأذهة ي  هة ب لإهح  ه

هبب الشه

ة يوولسه؛هحيووثهاذهةخوو هة  وو ذهة  وول سهعلوو هة مووسال ساذهيلووأوه لووظهة ي وو هلووإهة توو لهت جوو ها ووىهأهه
سمل   هة يهلهة ملتتاهذههسب لهذهة ي  هامله–همثال هعاىهم تهىهة مب ل هة ي  س هة بلم هه– يل ده لهساهيهةه

بل ث لل هةأل بس  هحيثهالذه  يالهي ل  هه لهساذه  يالهي  هبادهملهسحمده ورةهة مصو الهموذه ت و هلا  و ه
وووهتباسمسووو همهجمل سووو ه رةهمووولهاوووه ذهر ووودهبه ووو هة ي ووو هةأل بوووإهه(22)أثيووولءهة  ووو ذهة تل ووو هعلووو .لوووإهه هاتلب  هة 
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ة ب لووإهلووطذهةألموو هيختاوو هحيووثهت جوو هب ةسوو هممل  وو هة ي وو ها ووىهة  وو ذهة ثل ووثهة اجوو سه وو ىهتةبووذه ووالل/ه
( هثوولهظاوو همصوو الهة ي وو هلووإهة  وو ذهة  ةبوو هة اجوو سه وو ىه241-211تةبووذهة مبتووزه/هه ووو(212-ه314

جبل (هلإهاتلب هتي  هة لب (ههمذهببو هر ودهيجو هاتولبإشهتة مهةزيو (ههتة ه ول  (هلليامولهيجو ههتا ةم هبذ
ه.(21) لمياجس ههةة كام هي   هة ي  هبأ ئهمبليإه

ةأل وواهلههةأل وواهلس هلووإهة اتوولتهة ت لسوو ههخلصوو هة ل ي ووس  هي جوو هتوول  (هبوو ءههه ووئذهاوولذهمصوو احل
اووه هة ثووليإها ووىهب ةسوو هة  وو ذهة بلوو  ذ؛هلطييوولهيجوو هة ووتبمللهةألهلها ووىهة  وو ذهة خوولمسهعلوو  ههتوول  (هظ

إ(.هحيووثهيتة ج جوليإ(هتهحولزلهة    ولجهه ووو(255-311جوره ه  ة و هةأل واهله وو ىهاودهموذهتة جولحظ/
ثالثوو همياوولهاليووتهابوودهة بصوو ه هبووأ ل هم ةحوودهة ب لووإهلووإهة ي وو ببوواهة ي وول هأذهعاوولهةأل وواهلهموو ههيوو ىه

 واهلس هلوإهة تو ل ههتاودهة م ةحودهة وثالثه وإشهم حاو هة ح يث هأسهابدهظاه همص احإهةأل واهلههةأل
 ووو(ههم حاوو هة يلووأوهأههسمثااوول؛ه تئوودهةإلعجوولزه255ة مخوولا ههسمثااوولهة بسوولذههة تبيوويذه وووهتة جوولحظ/تشه

( ههم حاوووووو هة ي وووووولههتمثااوووووولهثالثوووووو همصوووووويللتشهمياووووووليهة باتوووووولءه113ة  وووووول  هة ج جووووووليإ/تشهه وووووووتعب 
-3112تةبذهخا هذه/ و و(ههة م  م ه133-111وتةبذهميظه /ه و( هه  لذهة ب له 111 وتة    لجيإ/تش

ه.(23)  و(111

رةهاووولذهعامووولءه تووو هة وووي  وووهةاووو هتبووولييهههة محووو ثيذههة   اتبووو  ههة تبوووليذهلوووإههللوووإهتب  لووولتهة وووي هتبب 
الهةتل ووهةهعاووىهه وو همبسوول ه اووي هة اتووهسهس ووهلهعاووىه هتووو ةباهلووطية موو ة سهة اتهسوو هة تووإهييتمووهذها ياووله

ه(24)مإهس هلهعاىهة  بدههةت تحللشهصلإههت ةباهملاهه

اذهةعتموول ه وورةهة مبسوول هاوو هيوو هعاسوو هة اته ووهذهة بوو ل ههلخلصوو هة بالغيووهذ هل وو هأكوو هةهغيوو هموو وه
عاوىهأ مسو ه عبو هة  ول  هة ج جوليإ ههعاىهجوه وهة  وبد ههة تحوللهأجوزةءهة كواللهبب والهبوببا هامولهيبو ه

عماسولتهشهتاودهة توإه ومل له  هلو ته سهبهج ةيو  هة يظلههة بيلءههة بالالتهة يحهس هلإهة جمودههة يصوه 
ة تباي هة  صولإ هه وإهة بماسولتهة توإهيجو هة ماوهذهة يحوهسهلياولهس وهلهعاوىهة تو ةباهته وههمولهياوتلهبيحوهه

 ةءهخس ول ها وىهموله وب هت ولب ه.هة ي (هأكثو هممولهس وهلهعاوىهة ت  سو هته وههمولهياوتلهبو هيحوههة جماو (
 وولهه؛هارة ج جووليإ هلووإهيظ  وو ه ة وويظل هعبوو هة  وول   هة لوورخ ةءهيلاوو يلهة ي وول هة محوو ثيذهحووهلهةأل وواهليذهموو ه

ه رةهس ولب هةعتمول هة   ة ولتهةأل واهلس هه سبزلهة ج جليإهة   ة لتهة بالغس ههة ي  س هعذهة يحههة هظسلإ
ة ح يث هعاىهة ا ليسلتههعالهة ات  هاملهأذهعيلص هة ات هااالهمذهمل  ةتههاهةعو هيحهسو هأههصو لس هأهه

خو هبول يظلهخأههي و  هه ور دهيتميوزهلولع هعوذه system تب زهاسمتاولهاتهلوإه وسلئهأههيظوللتهته تت
أعموولله تهسوو هتتمتوو هصووسلغتالهة الظسوو ههسوو هة خلصوو  هلل يصووه هة لووب   ه ووإههةألي وولئهة تببي  وو ههة ات

الهمحو  وهتة ة الهبصوسلغلتهأخو ىهلتهايو   هبيولهأذهي ولهلهأسو همحله و هت وتببأ مس هغيو هعل سو ه ور دهيجو
هوهمز  وهأ اهلالهسظدهلإهة رةك و.تتمت هب هههههب هعيالهب     همبيي ب ا  ههألال  لهمب ه
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رةهاليتهيظ   هة   ةءوههة تا إها همألتهل ةغلتهأح ثت هة   ة ولتهةأل  ويس هبت ايز ولهعاوىهأحل سو ه هة 
هح لهتخ ساهسلكب هذه اي .هه–ة     هة ي هة مهصده ا ل  ه

 

 

 

أذهه عيلصو هةتتصوللهة اتووهسه اوي هلوورا ه-ابووده وببملئ هعووللهه–يإهاو هحو  هلوطذهحولزلهة    وولج
ةتعتمل هليالهبح لهة جاو هأههة جاولتهة توإهسبتيوإهة لولع هههأيحلءة لب   ه تختا همرة بالههه ة يص

ه ر دهة وتخ لهحولزلهلوإهه (21) ليالهبطس للهة حيدهة تإه إهعم وهلإهايالاهة يلهسه لبدهلإءهأههت ا 
 همصوو احلتهمتميووزو هه كووأيإهبوو هيي اوو همووذهيظ  وو هلووإهة  ووهلهخلصوو هبوو هألووب هموولهتكووهذه ووراهة يظ  وو

يثي  وولهة متا ووإ/هه هةأللبووللهة تووإه ه هه–تببيوو هحوولزلهبه–بيظ  وو هة حوو يثهلووإهزملييوول.هاذهاياوولاهة يلووهسه
هة مخل لهمص   ل.

 تبماالهلإهأاهة  شهحيدهس هلهبالهة  لئدهيل  ههتتمثدهلإهجما هةأل ل يلههة ت يسلتهة تببي   هة تإهس
هيلص هةألخ ىهه ههمص   لهةأل ل إ.بملهأي ه ههة بيص هة رسهيت  لهب س هة ب

 أملهة  هلهلاههملهسص  اهة  لئد. -1

 .ة  هلههمحتهسلت هحه  ة م هلهلس شههسمثدهة مه هلهة رسهي ه ه -2

 ثا هة    هة رسهيهج هة  هلها س .ة م هله  شههسم -3

امولهه لتباستس وهليلول  ههبهصول ة توإهييبيوإهعاياولهة  وهلهماهيولتههلارةهساهذهحلزلها هألل ها ىهادهة 
يالحوووظهأيووو هاووو هة وووتبمدهة خ وووللههة  وووهلهمووو وهأخووو ى هه كوووأيإهبووو هيوووه هأذهيبووويذه يووولههجوووه هلووو ئهبيياموووله

هعاىهةختال هة ت جملت.هenonce هة  هلهس لبدهdiscours لل خ للهس لبدهة مص الهةألجيبإه

رةها عاووىهأياوولهةكتلوول هج يوو هلووإهة مب لوو هة ت اي سوو ههة ا ووليس هت وو لهليووتهيظ  وو هة خ وولل/هة تباسووغههة 
ة ح يثو  هه ت وولهر وودهببز اوولهعووذهة توو ةثهة ا ووليإههة بالغوإههة ي وو سهة ب لووإهة  وو سل ههمووذهة ي وول همووذهي ة ووله

ه  وووو(255هشهة جووولحظهتته  وووو(311هشتتهاياووول هخ ةءه ووويبهس يظ  ووو هغ لسووو هخل صووو  هاتهأييووولهتهسماوووذه
 و(ه111هشخا هذهتتههةبذه  و(141هشة    لجيإهتتههه  و(121هشهةبذهجيإهتته و( 114هشة لل لإهتتهه

ههغي  لهاثي هذ.
1

بيذهة مب لههة متا إ هس  لهعمدهةألهلها ىهة ثليإ هههصدارةهالذهة ي  هس بىها ىهأذهساهذهحا  ه
وول  هة بوول سهةكتلوول هجمل سوولتهة ووي هارةه وولهسبوو هبم وو ه هة  وو ة ي وو هلووذهلووطذههلهاسموو هة ليسوو  ههمووذهثوولهأس  

يت اوو ها ووىهأذهيجبوودهمووذهاوو ةءوهيوو همووذهة يصووه هةأل بسوو هتحلوو هليسوو هس ووتخا همووذهخوواللهتج ووي  له

 رسالة –سياق 

 شفرة –وسيلة 

 مرسل إليه مرسل
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ووعيلصوو هة جموولل ههمووهة ذهةتبتكوول  ههمظوول  هة جوو و ه عجوولل ههموولهاهعاووىههموولهسحموودهة  وول  ههلهخصهص 
رةهالذهة ي  هباراهةأل مس هلطيو هارذهعمودهلولئهيت اولهموذهة يلاو هماول وهبل ي هةس  ل هبل تبا ه  م  هء.ههة 
 ههموذه يولهلطيو هتبو ه ايلاو هموذه تح يو ه وراهة تلسولتهسماي هموذهة  سوللهبمامتو هبوهعإههعمو هلهث لل ههرها ه

ه كوذهله و ه وهتحتماولهة احظو هة ح ول   هة توإهسبلوالهبهصولاهة يظ  ولتهة ت لسو ههةت تلل وهمذهة ميل ل
تهظيوو ه ووراهة ميوول لههة يظ  وولتهتكيلاوولهعوو  همووذهةإللووال سلتهعيوو هببوواهة ي وول ههة  ة  وويذ هلاثيوو همووذه
ة   ة ووولتههةألبحووولثهرةتهة صوووا هبل ميووول لهة ي  سووو هسلووو هلياووولهاثيووو هموووذهة ووو  ىههة مصووو احلتهة ت لسووو  ه

خوول هباوولههس وول ها ووىهر وودهأذه ووراهة ميوول لههة يظ  وولتهيووتلهايتلجاووله وومذهزخوولهث ووللإههلاوو سههعامووإ
هبتسووو هتح يووو هأ ووو ة همبييووو هبووول يظ ها وووىهمب لسووو ههلا ووولس همحووو  و ه هةجتملعسووو  ههههلوووإها ووول ه وووسلالت
ه ب تهعايال.هههيتجتالههة ات هة تإهاتبتهبالهة يصه ةة مجتمبلتهة تإه

هلمجوو  هخ ووهةتهاج ةئسوو هملصووه  هيالئس ووهةم ووهتتهة ميوول لهة ي  سوو هة ت لسوو ههمب سلتاووله س ووتهأبوو  هاذه
يملهتمت هجره  له ت تباهب  ىهلا   همخبو ههة م   وه تسمه هجس هبالهةتخالسلتهعذ تهم ئسو هتلوادههو ال ههة 

عايت  هلادهمويالهسصو  هعوذه  سو هلا  و هامولهلأ  الهة مب لس هة تإهمذه هيالهسل  هة ميالهادها  ةت ههل
ة  ووواسلهلوووإههة  ووو  وهعاوووىهة وووتحالهه صووو  ح هأهه وووميس  ههة وووهعإهباووولهلووو طهأ ل وووإهلوووإهةتيلتووولإهعاياووول

ة تبمل الهلالب همذهتهل هة هعإهة ي  سهة  لئلهعاىها  ةدهة لهة ئهبويذهةأله وللهعاوىه أسها هة  ه وبي  ه
صووحس هللعاوو ههلووإهت ووه  هة مبوول  ههبهصوولالهظوول  وللووإهغسلبوو هسل وو ه وورةهةتيلتوولإهملوو هعيت هة مب لسوو ه

اهي هه؛ةأليلههسا سهتببيتاله آلخ  هس ههس مسهللا   ههلةخت ةا ههتبل  الهبيذهة لبهلههة ح ل ةت ه سصبله
ه.مظا همذهمظل  هةت تبمللهة ث للإهة ج ي همتيل يذهأي ه كإهتيلتلهتب هأذهياهذهأهت ههأخ  
6

ارةهاليووووتهة   ة وووولتهة مصوووو احس هاوووو هة ووووتأث تهبل تمووووللهابيوووو همووووذهة بوووولحثيذههة  ة  وووويذههأكوووو ته
هلوماتهمجمهعو هموذهة ح وهلهة مب لسو ههلللمتو تهأل س وباموإههةألكول سمإ هح ه  لهعاىهم تهىهة بحوثهة 

ووو  وووراهة ح وووهل ههت وو لهيتووولئله اسبسووو هه ت وووب هأغووهة هلبباووهلهةإلي ووولذ هامووولهةمتوو تهعمه س وووهلة م تب وو هأ ل  
ه ووههأياوولشهة مصو احس  ام ووأ  ههة لاوولههة ملاووهلهة ورسهس ووتخا همووذه ورةه اهصوهلها ووىهح لئ اولهه الئ اوول.

 ههة تب  وووله امصووو احلتهةألجيبسووو هة يوووهلهلوووإهة بووول لهة ب لوووإ ههة م وووأ  هة مصووو احس هباووورةها وووس هة ت جمووو
ة ملاهله س تهتب   هة الظهة مص الههتهه  هة مص الهة م لبده مص ال ههتهةات ةإهمصو الهج يو ه
 ملاووهلهج يوو  هايموولهة م ووأ  هة مصوو احس هت ووتازله ووب هة ملاووهلهحتووىهتهيخوو يهأسهة تمووللهمووذهة تملموولته

لواللهة ورسهسبل جو هإلمص الهلسملهيتبا هبأصدهة رةتهأههبل هةل هعاىهة رةت هس ول ها وىهر ودهااسو هةة 
 ورةههللوإة ورةت.ههببيولءهة ورةتههم وت بال هبتسوللههةة رةتههحل   ههبلالهليتبا همل س هه؛هألي هعم  ههخ ه ت 

 وو  لههلوودهحوودهعيوودهبة تصووه هأتووهخىهة تيبسوو ها ووىهخصهصووس هة   ة وو هة مصوو احس همووذهخوواللهموويالهال
يموووله يووولدهملووواا هة مووويالهاموولهس وووهلهتي وووهذشههألذه؛متل  اوول  س وووته يوولدهميووول لهتصووواله كوودهلوووإء ههة 
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وومبوول  هعلموو  ههلسموولهعوو ةهر وودهلاوودهملوواا هخلصوو هتهتحوودهاته ه  بسبوو هلبموويالهخوول هيه وو ه اوولهتبب 
ههالئبالههة صبهبلتهة تإهتثي  ل.

رةهاليتهة   ة  هة مص احس ه امص الهتبيإهأيالهتك ه ذهب لا ه هس ه امص اله ةخدهة م  و  ههة 
ه يولهه تلخس ههلاه وههلسلذههته سلهاودهموله و هصوا هبل مصو الهلوإهر ودهة كتوللهموذهأسهجاو بتبيإه

هعاسووو هلتسوووللهتي وو إهة بالاووو هة تووإه امصووو اله وو هة مصووو الهةآلخووو ههعالاوولتهةتئوووتال ههةتخووتال .ه
إه ووباهة بالاوولتهة ت ايبسوو هة  لئموو هبوويذها  ة وو هة مصوو احس هلووإهة ووه ذهة ب لووإهأ ىها ووىهخاوودهلوومووياله 

ة بيلصو هة مصو احس هة كثيو و ههعوو لهة ت ايوزهخلصو هعاوىهعالاوولتهة ت ول ههة تو ة   ههة ت لبودههة تيوولظ ه
 وورةهأ  ىهبوو ه اها ووىهعوو لهباووه وهههه ة وو(…هة بمووهلههة خصووه  ههةتاتوو ةذههة تبوول  ههةإل ووالئههةإل وولل 

ال موول وهة هةحوو و ههة مبجوولهة همبتبوو  ه ههعالالتوو امظوول  هههي وو ىهييظوو ها ووىهة مصوو الهلووإهاوودهمياجووإلاوو ه
هة مول وهال مصو الهة هةحو .ههبول يظ ها وىهاوهذهة م وأ  هة مصو احس هحل و وهبي ولهمتللهتو هلوإهمختاو ه

مولهت ت وس هةعتمول هة لومه س هلوإهة   سو  ههموذهبويذةألي لئهة اتهس  هلطذه  ة تالهة   ة  هة بامسو هت ت وإه
ه وووهعس هلووإهة بووو ا ههة  اوو هلوووإهةأل ةءههة تمل وودهلوووإهة بيوولءهه وووإه وووملتههة هصوولس هلوووإهة  صوو  ههة م
بوول  غلهممووله بتلوول سهة  وو ةءوهةتي بلعسوو ههة مبسل  وو ه امتووهذهمه ووهلهة   ة وو  ههالياوو  هاذهأح ووذهةعتمل  وول

وتثي اهم أ  هة   ةءوهموذهالوالتتهتتباو ه  هبويذهة ورةتهة  ل ئو ههة ورةتهة م و هءوههلويذهب بسبو هة بالاوهلأ ل  
ه(26) . سلتهة   ةءوهه لا هة م  هءخ

أ بتها ووىهغمووهاهة مصوو احلتههة تووإهي ووتخا همووذهاوودهمووله ووب  هأذه يوولدهة كثيوو همووذهةأل ووبلل
ة ي  سووو هة هةلووو وهموووذهخووول يهة ووورةتها وووىهة ووورةت هه ووورةهبووو ه اهةيباوووسهعاوووىهأ ةءهة يلاووو هة ب لوووإهلوووإهتحاياووو ه

آل ةءههأ وووملءهةإلعووواللهة تووو لييذهه وووهه ايصووه هةأل بسووو ؛هأليووو ههجووو هيل ووو هأموووللهاوووله لئووودهموووذهةألاوووهةلههة
ت لل ته  ىهة بلحثهة ب ي همذهةأل بللههه ر ده.لغ لس ههلعاس همياج ههلم ب  ه ةعإهسلتتدهعاىهة ي هةإلب

ذهة مصو الهحو ةثإ ههأكثوو هة مصو احلتهالووال س هلوإه ووسلئهلشهاا  ة و همياووتختسول همصو الهة تيوول ه 
ةأله هليووويذههبوويذهة ي وول هلهةختالل وولهأكثوو هالووال س هة   ة وولتهة ح يثوو  هس وول ها ووىهر وودهأذه وورةهة مصووو ا

وووأيل وووالههلووويذهة ي ووول هة بووو له ذهمووو ىهملووو هعيت ههمه وووهعيت هموووذهع مووو هه كووودهلئووو همب  ةتاووولهعوووهلأس  
عاىههمحله ه ر دهحتمتهة   ة  هعذهالال س ه رةهة مص الهتيله  هلإهثالث ه.ههم هغلتالهة تإهت هاال

هشهة يحههةآلتإ
ه.تةإللال س هة ي  س (شهة ميال،   وة ظله،ة مص الشهة تيل  -
 .تالال س هة تيظي (شهة تيل هلإهة ي  هة ب لإهة ح يث -

لال س هة م ل ل هبيذهة يصه ه -  . ة تيل ههة 
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 :

يتصو هة  وتييسلتهلإهمهةلإهتل  (هة ي  هةأل بإهةأله هلإ هتح ي  ههل   هظا همص الهة تيل هح يث ه
تا  تود( هو ايود(ه–لإهمجاتإهتتيدههيل تالهة يلا وهجه سلها   تسللهلإهأبحلثهمتل ا هة مل إهمذهة   ذه

لإهل ي ل هتلهة تثم ت همذهبب  لهجملع هتيدهايودهة توإه  حوتهموذهخال و هصوست هة وي هة متبو  هة ورسه
  مجوو هموو هااموو هأخوو ىه ووإمووذهيصووه هع يوو وه وولب  هعاسوو  هبييموولهاليووتها   ووتللهته عييوويتهة وو هلووإه

Ideologemeة تإهتبيإه  ياله عيي هت ايبس هت خدهلإهتيظسلهي همب ىهبل تببي هة مت مذهلس هموذهه
 ة ت وول  ههة تبوو يدهة متبوول لهبوويذههحوو ةتههبهصوول  ههاوو هلووللهتب  لاوولهة محوو  ه اتيوول ه(27)يصووه هأخوو ىه

سب هأهلهمذهألل ها وىهة تيول ههعلئ وها ىهيصه همختال   هبييملهي ىه .هلجللهة بليإهأذهلااهل اإ
عي ملهاللشه هاذهة بمدهة ليإهي  دهلوإهعالاتو هبلألعموللهة ليسو هةألخو ىههبلت وتيل ها وىهة ت ةب ولتهة توإه

ووه(28)لهبيياوول مووت سماوولهلس ت هعووذهمووذهأهةئوودهمووذهألوول ها ووىهة مصوو الهلووإه  ة ووهلهسبوو هزمياوو هتليتلوو  ذهأس  
هجوه هة تتولب ههة صو ةلههة و هةباهة متبل  و هبويذههلتو اهتل  خس وملاوهلهةأل واهلهسلةأل ل يلهةأل بسو هب ه و شه 

ه مثوودشهتأ لووإهة ههحوولهلهببوو  لهة كثيوو همووذهة بوولحثيذهتب  وو هة تيوول هبصووه وهأكثوو هتح يوو  ه(29)ةأل وول يل 
 ه ةيووت هه لوولتي  ه وو   س هجييووإ(ههغيوو  ل ه كووذهتب  لوولتالهبلختاللاوولهغيوو هة مووراه وهظاووتهتحووهلهحووهله

هة متبا  هبطيتليهة ي ههعالات هم هة يصه هة تإه ب ت .هها   تسلل  حتالهة ي   هة جه    هة تإه

و وهله  ىه .همحم هملتلإهأذهادهة تبل   ه لهت و هتب  ل  ة وتخال ههليحولهل اتيول ههةمحو   ههلجلمب 
هبولختييإهلوإهاتلبلتو ة تيول  ههابودها   وتسللهاولذههة وت ةتيجس م هملت هعاىهلادهي لطهمذهخواللهاتلبو ه 

تيلهله رةهة ملاهلهب     هأخ ىهه وههسبول لهة لوادهة حوهة سهحيوثهاولذهيو ىهأيو ه مامولهاولذههة متأخ وها 
.هلاوههي او هحتمسو هة  و هطهلوإه(10)مه هلهة كاللهلطذه رةهة مه هلها هايدهموذهابودهبصوه وهأههبوأخ ى 

ه ةئ وهة تيل .

هه ووو ىهثوووه ه ه هأذهبووولختيذه ة محل ثووو هشهللجه   ووولهلوووإهأيوووهةلهة خ وووهههل ووو ه   ههةة تيووول هببووو  هُسَبووو ب
ة يهمسووو  هة  وووليهذ هة ووو يذ هة باوووهلهةإلي وووليس هبييمووولهيت ووولءله ه اهلوووإهة باوووهلهة  بسبسووو  هغيووو هأذهبووولختيذه

موذهة تيول ه  ا ة و هعاوىهة بالاو هبويذهأسهتببيو ههة تببيو ةتههس تخ له ارةهة ملاهلهمص الهة حهة  و هبو ت ه
رسه وبىها ووىهيبورهأسهتوول  (هبل ووتثيلءهة وو هيوه هثوو هلهلو ةس(.ههعاووىهة باوسهمووذهر ودههيوو ىه 23ألخو ى تة

تل  (هةأل ل.هللألعمللهةأل بس هعي اهمصيهع همذهأعمللهأ بس هأخو ىهه س وتهموذهأسو همول وهخل جو هعوذه
ة يظوووللهةأل بوووإهيل ووو .هلاوووههييظووو ها وووىهةآل ةلهامووولهسلوووي هتتيووو سهةيجاوووتذ(هعاوووىهأيووو ه ه ةذهبيئوووإهمتاووو ه

ظوول  وها سموو ههبهصوول يجبايوولهيتبلموودهمبوو هه ايصووه .ه وورةهة ملاووهلهة وو ئسسه مصوو الهة تيوول هة حوو يث
لا  لهتل  (هة ح دهةأل بإ هبودهاياولهأصوبحتهاليهيو هة  بسبوإهة ورسهتهملو هميو ه ايصوه هة م وت باس  ه
لاإهأح هل هطهةإليتليهةأل ل س ه ابمدهةأل بإه يميحالهمصو الهة تيلصوس هة ورسهسب لو ه .هعبو هة ماوده

ه  او هعاوىه وراهه(22ت.ذهيو هأ بوإهمولههيصوه هأ بسو هأخو ى م تلاهبأياله هتبل لهة تأث ههة بالالتهبي
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ة لا وهأذهة ي  هة ب لإها هع لالهبصه وهتلصياس هتحتهبللهة   التهة لب   .هلل تيل هعيو اهعبول وهعوذه
ه لهيتها هة ي  هة مبلص هه(21ت ح هثهعالا هتللعاس هبيذهي ه لب ههي هحل  هإليتليهي هتح  .

ظل  وهة   سم هبدهجا هلإهتأ سسهخ هوهعماس هلإهتحه دهة تيل ها ىهعي هح ه هة مص الهة ح يثههة 
أههة  وول  هة متخصوو هلووإهالوو هة بيووىهه    و هأههموويالهاج ةئووإه وو هأ هةتههه وولئدهتحاياوو هت وولع هة يلاوو 

ة تحتسوو ه ايصووه ههتب  وو ه هةخااوول هحيووثهس ووهلهببوو وهعماسوولتهاج ةئسوو همختالوو هبيياووله .هخايوودهة مه ووإه
ه وووإشه ةت ووووت علءهة  صوووو سهأههة الاصوووو سهة تتووولي سهأههة تووووهةل إ ههةتمتصوووول هةإل ووووليجإهة مهظوووو  ه

مذهت ووميت ه اوولهبت سوولتهة تيوول  هال توو ةعإههحوولهله .همحموو هملتوولإهتلصوويااله ووه(21تهة توو ةخدههة تحووهل .
هة تإهمذهأ مالشعلت هال تم ساهبألال  هة مختال هة ت لباإههلتل ههههب  مس هة ت ةكمإ 

هةأليلك ةلهتة جيلسهبل  الههبل تصحي (هه-3
ه(25ت.ثلهةإليجلزهة م ل ه اتم سا ه هةت تبل وههة تك ة ههال ل إة محه (هة كام .هة سلك ةلهته-2

سهي ويج هة ليوإههعالالتو هة  ةخاسو هتدهلإهحل  لتهة وي ههلهة يو هة بمس و  هتو  هتتتاهإهعماسلته 
 تحاياوو  ههة عوول وهت ايبوو ه مب لوو هه اموو له وو ىهأحوو هة ي وول هة مبلصوو  ذهأذهة تيوول ه ملتوولإه  وو ةءوهة ووي  ه 

ألياووله ووتماذهة يلاوو هه؛  اوو هعاووىه وو ه وهة ووتخ ةيهة مصوول  هة الهةعسوو ه اووي هههايوو هتوولهايتووليهة خ ووللش
ه(21ت.ا ل  ووول موووذه لووواه وووسلئهة وووي هة ووورسه وووههمه وووهلهة تحايووودهب وووسلئهة ث للووو هة توووإهتلوووادهة وووي هلوووإه

يلاوو هأخوو هة   سوو هيل ووالهة تووإهت ووي ها ووىهماووللهة ي وو هماموو هج يوو و ه ووإهة بحووثهلووإهمصوول  هههسلوول ا 
ة وووي  ههلوووإهه ووولئدهة تهظيووو ههةت تلوووال هأههمووولهس ووومىهبل ت وووميذهأههة وووتخ ةلهة تيصوووس هة ووورسه وووهه

هاو ه وب املهة ج جوليإهلوإهتة ه ول  (هلوإهه.(17) همذه  ةئو ه لواهة وي هبوي ههة   ةجو هلوإه وسلا       
م هة يصوه هة لوب    هلاوههس وهلشه هه  وتههة تبلمدعاىهأ مس هة ت الهبل مب ل هة  اس  هلإههة يلا ح ب ه
ووهة كاللههتهمذهي ول هة لوب هحتوىهتميوزهبويذهأصويلل ههأا ولم همذهجالبرهتب   ه تبو ههميلز و بهلهتحوساهعام 

ووو ل وههةتخوووتالس ههتبووو  هة اموووللهموووذهة مالحظووو  ههتلووو ئهبووويذهلتلصووودهبووويذهة  ووو ا ههة تصووول ههلووويذهةإلعب
ة ملت دهة رسه سسههةح هأح هب همذهةآلخ  ههليذهة مخت هة رسهجلزاهة مبتو  هلماكو  ههةجتبولاهة  ولب ه

ةخدهمصووو الهة  ووو التهتووو ه.هاذهاووواللهة ج جوووليإه ووورةهسحيايووولها وووىهم وووأ  همامووو ه وووإهم وووأ  (18)للات بووو  
 هميال ههة تإهت ت لهمذهملاهلهة تيول ههتتو ةخدهمبو .ههسبو همه وهلهة  و التهة لوب   هت سملهة مم هح

اذهي وهلهأيوو هاولذهمهجوه اموذهأاو لهمبلحوثهة ي و هة ب لوإ ههي وت س ه ميورهة بصو هة جول اإهلولبذه لووي ههً 
هرسهة  هئشهههيرا هأذهبيتإهعم ه

 .(92)استلحقهما عمرو بن كلثوم فهما في معلقته
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ووو موووذههل ووو هجبووودهة ي ووو هة ب لوووإهة  ووو سلهلهمثامووولهجبووودهة محووو ثهذهموووذهة تيووول هاووو  هة يصوووه هجمسب 
أحووو هموووذهة لوووب ةءهأذهيووو عىهتهس ووو  ههةتهملووو هميووو هلاوووههبوووللهملووو هجووو  ه الوووب ههةتمه وووهلهة  ووو ا (هاووو   ه

ه يوولدهاجموولله وو ىهاوودهمووذهعوول لهتمه ووهلهة  وو ا (هأيوو هاموولهساووهذهلووإهة مبيووىهأههلووإههة  ووالم هميوو .
لزهبو هثولهتو ةهلهة ورسه  وب هة مت و لها سو  هللو.هها هعو هة  و ملءهةألخورهبول مبيىهة م(30) لةأل للاهأههباملهمب ه

اووده ةت تلووال  هامولهسلوول  هر ودهلووإهتمثيودهة هلهببو  هلاثوو ههة وتبمد هلصوول هاولألهلهلووإهة جوالء هههةتو 
ر ووودهموووذهة  ووو ا هة مم هحووو هأههةألخووورههةعووو هه ه(32)بل كتووولل ههة بووو   ههة لتووولوهبووول تزةلهلوووإهجيووو  لههعييياووول 

ةههههس سل  هه خت عو هة الحو  ههة تلوا ارهتتها هاجل وهةآلخرهمذه راهة مبليإهعاىهمله ي ع هه؛ة ح ذ
ه لإ.هعاىهر دهبأمثا هاثي وهمذهة لب هة ب

لهة   التهمذهملاهلهة تيل هلإهة ي و هة ب لوإهت وسمهمذههة ح س  هأذه رةهة تل ي هس  له رةهة   ل
عذهر ودهلوطذهة ي ول هة  و ملءهاو هة و  هةهعوذههاجل وهةألخرهبلإلب ةل ههةتخت ةلههةإل لل  هل ال هلإهم أ  ه

 سشه هلمتووىهلووب ةءهس ووهلهةألمووه لبووهةهة حوو يهعووذهةألخوورهبوو همووذهة هةألخالاووإ ورةهة يووهلهمووذهة  وو ا هة بيووله
 لهتب همذهة مبليل هه لهتح هلإهجما هة مثل ل ههالذهصلحبالهبل تل يدههءجلءتهة   ا ه رةهة مجإ

.ههاو هعو  هةبوذه لوي هة  و ا هلسمولهسوأتإه ةتصو  ة هه وههعاوىهيوهعيذه(31)أح ههبل مو إههة تزاسو هأه وى 
ه(33). ةتيتحلل هةإلغل وهة م ةل و، ةتختاللههةت تاحلئ

مه وهلهة  و ا ههلويذهمصو الههأملهي ل يلهة مبلص هذهل و هتبلييوتهخ ة  ولهلسمولهيخو هة بالاو هبويذ
هلصا هباولاهس وهههة ح يثشه دهة   ا ه إهة تيل اهأههأذهة تيل همص الهخخ هغي  له سسهرةة تيل ه

ل وده...ههيتمءر لههيجئها ىهحيثهلئيلهة مجوإير لها ىهملهي .هعب هة مادهم تلاه لماملهسماذه يله
ذهة لو ئهبويذهة تيول ه(34)بسو   لالهيج همبيىهمص الهة تيل هسال هيخ يهعذهمصو الهة  و التهةأل  ههة 

هة   ا هتهسماذهاتهلإهاهذهةألهلها هجلءهس  اهحالهة بيلهةألخالاوإهة ورسهه وب هة ثوليإ.هموذهابود ه
ولجبههعو هاهموذهة مبليول هثولهجولءهة تيول هلل   ملءهاوليهةه جيوهةهة  و ئ ههة تبلوبها  هلاو هة محو ثهذهمبلح 

  لهعاىهموذه جوأها سو ههة وتبما .ههم وىه و تءها وىهأذهت تموللهبل ظول  وه ولب هعاوىههت وهثتهتهحالت ه
اههلاووههمتوو  لة ظول  وهة ي  سوو هة ب لسوو هة   سموو هميوورهيبوو ها سوو هة لوولع هعيتو وهب ه وو شه وودهغوول  هة لووب ةءهمووذه

هلول وهغ لسو هح يثو ه اذهة تيول هلوإه أسه و تءهأسهلإءهس هلهبب هملهايد ههتكو  هة  وهلهلسو .هشهيت لءل
ة   ا هةأل بس هة تإهع لتهلإههمذهمظل  هةجلءهب هة ل ي يهذههه بهةهمجل  هاتهأي هم هر دهيب ىهمظا  ه

غيوو هأييوولهيجوو هلووإه.ه(31) أسهمووذه وو ا ها ووىهتيوول هةإل ووالئة لاوو هة ي وو سهة حوو يث ههموولهتتيوو ه ووهه لووظه
عبو هة تيول ( هللوإهتب  و هه .و تة  و ا ههة ح هبيذهملاهمإهلها هتب  للتهأيصل ه رةهة  أسه اتيل هل ه

هب صو هغيو هاولئلهعاوىهة  و ا هةأل بسو  ههلة مادهم تولاه اتيلصوس هبأياولشه تبول لهة توأثي هبو هذهاصو هغل ب و
 هيالحوظهأيو هحتوىه(36)مب لهبألال همب لهخخ  هأههبت ةئ هأههأ واهب  هتل ل هلل تيلصس هلة مهصهل هأحسلي ه

مامولهبويذههلهتبيوإهممل  و ههةعسو ه امبو لهلوإهة تيول  هتيتلوإهة  و ا هةأل بسو هممولهيثبوتهل ا وه سلإهة  ص 
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لإهة م لبدهس  هأصحللهةتتجلاهةآلخ همذهة ي ل هة مبلصو  ذشهة وريذهمبيىهة   ا همبيىهة تيل ههليذه
مووولهتكموووذهلوووإهةتتلووولئهبيياههجوووها عوووذهملاوووهلهة  ووو ا هةأل بسووو  ههأذههلجووور   ههلةخووتال هة تيووول هةختالل وووهة أهه

ي و سهأه هلوإههدتمسلذها ىهح دهأ بإههةح ه ههح ودهة ي و هةأل بوإ ههأذهة تيول هييتموإها وىهح ويياهيامله
أمولهة تيول هلاوههههأذهة   ا هتيتموإها وىهح ودهي و سهع لوإهاو سل ههة  و التهمبسول ه اتاجويذههةت وتيال  

هيختاو همو ه.ه(37)بو أهةأل وب س  عذهر دهأذهااياملهسبتم هعاىهمهمبسل هي  سه ام إههته تح لذ هل ال ه
ذههجاووإهةتتلوولئهة ثووليإههة ثل ووثهتهيح ووباملهاتههجاووإهاارهه؛ وورةهة وو أسهة وورسهيخاووههمووذهة  اوو ههة ت ايووز

ه .هلجللهة بليإشهه لةختال هتهةتللئهبيذهة ملاهميذ هأملههجهاهةتختال هلتصلهلإهثالث ههجهاهرا ه
لهة تووول  خإ هة توووأثي سههة  وووب هة زميوووإ هلووول الح ه وووههعاوووىهم وووتهىهة مووويالهلل  ووو ا هتبتمووو هة موووياه-أوًل 

ة  ل ئ ههةألصده ههة مب لههة يمهريهةألجه  هبييملهسبتم هة تيل هعاىهة ميالهة هظسلإههتهياوتله
هة ي هة   سل.هلبل ي هة تلئل هلل ي هة ج ي ها هةمت ههحهلههظسلس ههةاثي  ه

 ةيت هلوإهحويذهأذهس بىهت تيال هعمدهة  ل ئههة ههايملليلا هة   ا هةأل بس هه هعاىهم تهىهة  سم ه-اثانيً 
هيلا هة تيل هس ص هاظال هة بب هةإلب ةعإهلإهةإليتلي.ه

ه(38).  هللإهة   ا هتكهذهة بماس هاص س ههةعس هبييملهلإهة تيل هتههةعس  س عاىهم تهىهة  صه-ثالثا

بوده يولدها ولهميو هل واههللإهةختالل هةألخي هأليو ه وسسهة تيول هتهعس وهلجللهيحذهتهيلل  ه .ه
 اتللب هبويذهملاوهلهة  و ا هة ب لوإههملاوهلهة تيول هة ت لوإ ههلرهه بسب هاص س ههةعس  هه ههتهي ىههجا ه

حيووثهيوو ىهأذهملاووهلهة تووأث ههة تووأثي هة وورسهبييووتههلوو همبوو أاهم   وو هةأل لهة م وول ذهة ل ي ووس ه ووههةألاوو له
عاووىهة مبوو أهة توول  خإهة وورسهسب ووىهأه هسوو ههةا ووىهم ه وو هة  وو التهةأل بسوو هلووإهي وو يلهة ب لووإهة  وو سلهةعتموول  ه

ه(39).ة ل ده ا لب هابدهة الح  

هس  هلإهة   ليذهةتجلاهثل ث هه ههةتجلاهتهيجبدهمذهملاوهمإهة تيول ههة  و التههجاويذه بماو ه
ة ملاوووهميذهلوووإه  ة ووو هة تيووول  ههموووذه ووو تءهة ووو اته همحمووو ههيوووبذهةحووو و هامووولهتهييلوووإهة صوووا ههة بالاووو ه

هملتلإ.ه
تصووه ةت هعاووىهة م ل يوو هبوويذههيووبذليظوو ها ووىه ووراهة   ووس هبلووإءهمووذهة مه ووهعس هلاوولههطاا ا ال ا اا أمااا ال

ة ملاوووهميذهبوووده وووبىهلوووإهمبل جتاووولهلوووإه وووهءههعوووإهة يلاووو هة  ووو سلهبم وووأ  هة بالاووو هة تللعاسووو هبووويذه
ه(40).ة ت ميذههةتاتبلس-1؛هةإلب ةل-1؛هة ته ي -2؛هتهة  هة خهة  ه-3: ة يصه  همثد

 وووميالهة  ووو ا  ه وووإهعبووول وهعوووذهخ سووولتهتتباووو هببماسووو هايتوووليهموووذهحلتهة ي  سووو هههاذه وووراهة مصووو ا
ة يصووه ههعالاتاوولهلسمووولهبيياوول هه وور دهلاوووإههلوو ه بسبتاوولهةإلج ةئسووو هيجوولهأذهتوويظلها وووىهمجووللههةحووو ه

ةهه لهسبووو سلووو  هعاياوووله ه وووههعاووولهة تيووول هة ووورسهياوووتلهب  ة ووو ههبحوووثهاسلسووو هاتلبووو هه موووذهة تململتووو جوووزء 
هتالهةإليتلجس هلإها ل هعالاتالهة متللعا هم هة يصه هةألخ ى.هة يصه ههال هخ سل
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   ه بىهاثي همذهة ي ل هة مبلص  ذها ىهه  هة تيل هلإهت  سملتهثيلئس ههثالثس ه تح ي هأببول اه
ه(ه وهسه وه هبويذهتها   وتسللههجولذ ههمذهة ت  سملتهة ثالثسو ه اتيول همولهاوللهبو هاودهموذهب  ةئ  هةإل ملله

-2؛هجتوووووو ة ةته-3اتيوووووول هأههإلعوووووول وهاتلبوووووو هة ووووووي هة تلئوووووولهثالثوووووو هاووووووهةييذه ووووووإشهبمالحظتاموووووولهأذه 
هة حهة .-1ه ةتمتصل 

-2ه؛ة تح يوو -3شهة لوواده ة تيوول همووذهثالثوو هأصوويل هة ووت ةتيجس بييموولهحصوو هجييووإهلووإهاتلبوو ه 
 كوذهه؛ة م وتت -2ه؛تيول هظول  هأههصو  له-3شههألوا هت  وسلهثيولئإه اتيول ه وهه.ة خ ئه-1ه؛ة تحه د
 و  ب ههوثل ثه هه يص هة م تت  .ه راهة   ةءوهأتلحته يلها  لءهيظ ههبيهلة بليإهأث هأذهي ل اهه .هلجلل

ووهلعاووىهة ملووا هة ي وو سه اتيوول همصوو اح ه لسموولههه ووبتها ووىهت  ووي(ه عوولئلهعاوولهة تيوول هلهظوول  وههمياج 
ه ه اهلإهة ميل لهة ي  س .هيخ هة مص اله كإهسبزز

ىه وات ل عتهح ا هميل لهة   ة  هةأل بس هلإهة ت لهه إهمت ه وههمتتي وههمتالح  هلإهخذههةحو ه
ح هتصبلهمالح ت هاملهس هلهجلب هعصله  ههم ه رةهل  هحلهلهة ي ل ههة  ة  هذهة ب لهمتلبب هبباه

 ذهزهذهة بلووو  ذ همتجووولههةإليجووولزةتهميووورهأذهتووولهةتيلتووولإهعاوووىه وووراهة ميووول لهلوووإهة  لووو هةألخيووو هموووذهة  ووو ه
غيوو هاصووي هعاووىه ووراهة   ة وولتهمثوودهة كال ووساس ههة  هملي ووس ههلة تصوويسللتهة ت اي سوو هة تووإه ووس  تهزمي وو

.ههببو هلتو وههاصوي وهموذهلويهلهلهة هةابس ههغي  لهمذهة مرة لهةأل بس هة تإهتبيل ولهاثيو هموذهةألعوالله ولب  ه
  ههتبيإهمجمهع همذهأعاللهة   سهةأل بإههللغ ها   تسب هصسلبمص الهة تيل هلإهة   ة لتهة ت لس ه

ةأله هلووووإه اووووراهة لاوووو وههجوووو يلهصوووو ةاهييت وووودها ووووىهح وووودهة   ة وووولتهةأل بسوووو هة ب لسوووو ههحلاووووتهة ثمليييسوووولته
ه.تي ا همي بل ب ي همذهة   ة لتهة تإهمذهة   ذهة مل إهلتهسهة ت بيي

هةة  و سلهه وههأمو هسحو ثهاثيو  هل  ه ةإهة ي ل هة ب لهيبحثهذهعذهة تيول هلوإهة تو ةثهة ي و سهة ب لوإه
ذهتظا هصسح هي  س هاتهه تلهة بحثهلإهت ةثيلهة ي  سهعيال هلإهمحله  هإليجل هجره ه الهلإه رةهألمله

حلهسووله كوودهة م ووهتتهحتووىههبهصوول ة توو ةث ههاوو هتأخوورهببوواه ووراهة محوولهتته ووم هةتيحسوولزها ووىهة توو ةثه
لمله  علذهملهتي الهعاىهيل ال ههة بباهسأخر لهلإهمذه  ىهل  س  ه ههلة ح يث هميالهة تإهتي ا هأحسلي ه

لووادهالوول وهمووذه ووراهة م ووهتتهة ح يثوو هباوو  هاعوول وهة يظوو هلووإه وورةهة توو ةثهمووذهمي اوو هة حووهة ههة تللعووده
مب ه الي الئها ىهتأ سسهملل سلهج ي وهتتل هأههت ت لهمذه رةهة يتليهة ت لإهة ميظه ههلإها ول ه ورةه

 تيذهة اتيذهاللهباملهعب ة مادهم تولاههمصو لىهة  وب يإهحوهلهة  و التهة ملاهلهسماذهأذهيلالهة محلهه
ذه ولهساهيوولههحو  ملهبوودهألول هاثيو همووذهة   ة ويذه اموولهه-ت ومذهظول  وهة  وو التهة لوب   ها ووىة لوب   ههة 

ه  ووبباهملوول سلهة تيوول هاموولهتلووي ها ياوولهة   ة وولتهة ت لسوو هة ح يثوو ه–تحوو ثهعياوولهة ي وو هة ب لووإهة  وو سله
ه ههأحو هألواللههإه  خده مذهأيهةلهة تبا هة يصplagist لهسلي ها ىهة   ا هةأل بس ههر دهأذهبب ا

ذهاوولذهسصوولالهبأياوولهأاوودهألوواللهة تباوو هه ووهح هه( وو هستة تيوول هاموولهسلووي هجي ة جييووتهلووإهاتلبوو ه هلهة 
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ة ل شـ ،وش ـ ارهـا أقـام م في، وفي إ ه ص اض غ معلل ول ًـوهي اق ا  ار  ان " سـارق ـ ع
ات " ل    ال

ــات  ال ــي حافــل  قــ الع ــ ال داهــا "إن الف ــة خاصــة م تــاض مــ رؤ لــ م ــ ال لــ ع و
ق أن  اء والعقــ ً ومــ االســ ب صــف ــ ــة  ان ــات نق ل ل ــه مــ أصــ ن  ــ ــا قــ  ــف ع عــ ال

الع  ج  ه ب م ا اآلن في ث و ل ة ت ه أمامها، نغ ًال ه، ف م أصـ هـا ال تعـ ق فـي  لهـا وهـي فـي ح
" عـة األمـ هج  ـ لح وال ـ الف ال ، مع اخ ا الف اث ة ، )41(ت ـ ل ف ه األصـ ـ أن مـ بـ هـ و

ي  قات ال ً ال قي و القاضـي  عم اتل أ  ـ قـاد و عـ ال ـ  ة ع ـ ض الف ع ـ ل  اص ول الت ال مق
انـــ  ازنـــة، و حهـــا فـــي ال جـــاني  اذ ال ـــ ألن اآلمـــ وهـــ أســـ ا غ ة وهـــ ســـا جـــاني فـــي ال ال
اًضـ ع جـاني اس ـا وجـ فـي القاضـي ال ه ر ه ول جاني نف ه ال ل م الته هي األساس ال ان  امق

ـ اآل اهادئً  ـال ع ـا هـ ال امـل  ـة غ م اف ـاح ال ـآراء ال الت  قـ ه ال ع هـ ا فإنـه یـ . ولهـ مـ
قة  أنــه لــ ســ ــ شــاع مــ شــاع آخــ  ث ع ــ ارد الــ  ــ ــار ال ــا ال "الع ــاع الالحــ ر ألن ال

حهــا ال ــا  اتــه  ــاص وآل عــ مفــا ال لــل  . ثــ  ــاب ــاع ال أ ال ن قــ قــ ن ــ ــ ون الغ ــ
عق قة مـا هـ إال  و ماء سـ قـاد القـ ه ال ـ ها، وأن مـا اع ل م ي ان لة ال ق ع ال صالت ب االث ل

ــ أنــه  ب و هــا الغــ ث ع ــ ــي ی فــا ال ه ال ــل هــ ه مــ ق ر الــ عــ ــف ــة مــع جــاب ع اق عــ م
ض على إدراج ف  ع قات ض ةأك ال اص أو عق  ال امي  فارقةمال اللـه الغـ ـا ثـ مـع ع ه ب

العــه لح احــاف  صــ علــى دراســة  وا ــ ا ال م ــ ــاص ون لــ  ة ال ــ ا ف فــ ب ع ــأن العــ ــع  ق
ه" ي نف   )42(.الع

ــوقــ  ة  ح ـــ اءة أخــ لق ــع قــ ــاص ال ل "ال ني حــ ــع فى ال ــ ــ آخــ ل ة ب ــ الف
قات" وال  ا ال ه أث أح ل ب ع أن نق ر في عام اآلن ـا 1991خ ألن ال ص ر أیه م وال ن

ـار  ؛أس خل فـي إ ارد الـ یـ ـال ـ أن أصـفها  ـي  القـي، ل اك إلى ال ا أو ه د إشارة ه إذ ل ت
ـ  اص ألن  فىال ـ ـ م ً تـاض را ل م ال ـ ـه ع ه ـه الـ ان ـ نف ـ فـي ال ني  ـع بـ  اال

ت ــ ــال قــو  ،الف ــان ال امى ن  قــاد القــ د آراء ال ل خاصــة فــي ســ ــ ف ــيء مــ ال ني  ــع ح لل  ســ
هي إلى  : "و ق إلى ق اص ی قة أو ال   أن ال

ياه  -1 ب  هووصف وس قاد الع فى على القار العاد ؛اضحو لح ال ل فـي  ،ألنه ال  و
 . ي والغ عاء ال   االس

ف -2 اجــه  ) وهــ مــا یــ إن ــ ــاني (ع عــة ال ــادة  مــعــل م قــل والقلــ وال ــل: ال ــة م ل ان ال القــ
هاج  توتغ ال اج  وال ع واالح    )43(."الخ…وال

ــاص  ــة ال ــار ن خل فــي إ أنهــا تــ م  ــ ع ال ــ ــا ال ن ة فإن ــ ه الق ــان األمــ فــي هــ ــا مــا  وأ
ي تع عل الت ال ق ع ال ها م  ع خل ة، وال ن ل ًقـرة  ا ت ًقـ اها، ول هـ ـا هـي  اوال تل إن
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لل ي وول هة بوو لهةي ا ووهةهلياوولهمووذهمي وو هة وورله الوولع هة وورسهس وو ئهأههه ألذهة مي ا وويذهمختالوولذه؛ة ح س وو 
بيووىهة  وولب هبييموولهأصووحللهة تيوول هة ت ليووهذهي هياووله ووم همميووزوه اووي هة جوولم ه كوودهة م ووهتتهسأخوورهم

بييمولهيو ىهة ي و هة  وسمسلئإهه ة  لب  ههة حل  وهلإه ةخاو  هثولهاذهة ي و هة ب لوإهةعتمو هعاوىهم و  وهة لولع 
همهتهة م   ه رةهبلإل لل ها ىهةختال هة ظ  هة تل  خإههة مب لإه كالهة لا تيذ.ه

عوذهمهةكبو هة ملوا ههةة ي  هةأل بإهة ب لإ هلوإهغل بو  هيتو ةهإهلوإهماليو  هاذه ولهساوذهمتوأخ  ههتهيزةل
ةأل بإهعاىهةختال هأجيل   هي ه هلإهلادهيظ   هة ي  هةأله هلس  ههمولهسصو  هعوذهة ي و هةأله هلوإهموذه

هلو هأ هةتو هة ي  سو ههلبمسملتهيتلهة تسبلبالههت بس الهلإه هسهة ي هةأل بإ ه سأتإهمت لب  ومص احلتههت
ه هلوإههمبتتلا هأهها ةءوهة ي هةأل بإههل هيظ   ه ةيت لئس  هيخ له أس هة ي  سههس تت هبو هة  صوه هة مهجو

 هة ي و سهة ورسهيوتلهه سسهمذهة  بسبوإهأذهس وهلهة ي ول هة بو لهبل وتخ ةلهة لاوه ةأل ةوهعي هة بحثههة ت صإ
م ل لوو هتهتت وولهبل لوومه س ههة مه ووهعس  هو  لوو هة يصووه هة ب لسوو هةإلب ةعسوو ت هس وو هبتسوو ه تأصوويا هه م ل

هة يتيجوو هت ووو سلههتميسووو ههتلوووهس هة وووي هةإلبووو ةعإهجووو ةءهة م ل لووو ههةتيت ووولءهلوووإهة تبلمووودهمووو هة يصوووه ه
ه وههملهتحما همذه تتتهلإهة   س .هة ج ي

بويذهو أيل والهذبيذهة ي ول هةأله ليويهلةختالل هو أكث هة مص احلتهالال س و إهة تيل همص الهح ةث
وو م ووهغلتالهة تووإهو  كوودهلئوو همب  ةتاوولو مه ووهعيت همووذهع موو  و عووذهموو ىهملوو هعيت هلة ي وول هة بوو لهأس  

مصو الهم و هإهعاوىهة  ولح هة ي  سو  هه-بهصول همثولت هه–هة تيول هة   ة و .هو ت هاالهلإه وسلئهة بحوث
لهعاووىهأيوو هالووال س هة كتلبوو هباتلبوولتهأخوو ى هأسهة تبه وودهعاووىهغيوو اهلووإهة كتلبوو  هه كووذهاووةألغهلووإه وو  يه

همولهه هة بولحثيذهلوإهمجوللهة لاو هة ي و سهب ايدهمذهة ته  ههةإل لل  ه رةهمولهيور لها سو ه  واهموذهة ي ول 
 ةآلخو  هو ل ةمتوزةيهبويذه ةأليوهإمذهاتلب همبتك وهخل ص هملئ هبل ملئ  ه هذهأذهتكهذهمتأث وهبتي  ل هبده 

ذهلووإهةألخيوو هي وو  ه ووهلة  وولب هعاسوو ه ساووهبب اوودهالتوولهىهجليوولهة يصووه هةإلب ةعسوو هةألخوو ىها ووهةج يوو  ههل/يص 
وولهيتجوو هيحووههة كتلبوو هةإلب ةعسوو  هلووإه ووسلئها ةءتوو ه يصووه هأ بسوو ه اوولهح ووه  لهة مميووز ه هلهصوول هيمهرج 

ثهة   سوو ههة صووه وهة بيوولءهلسموولهسلووتلهمووذهخلوولئههميوولفهج يوو هلووإهل وولءهة ملووا هةأل بووإهمووذهحيووهابوو ةعس ل
هة (.…هة جمل س ههة مه س ى

ذهة تووأث هبوول ي هة ج يوو ه ووههحل وو ه بسبسوو  ه موولهيت اوو ه وورةهة ج يوو  همووذهتووأثي ههاووهوهلووإهةآلخوو  ها
ه كذهبحالها ةءت ههم ل بت  هيز ة همخزهيو هة ث وللإ ههمو ههلهتهمه س س ههلهتهالص ههةللإلي لذهتهيه  هللع  ه

اوو هذ هعيوو ملهاوولذهييصوولهاهةإللووال س هة ملاوو هة ب لووإهةبووذهخ .ههاوو هعوول له وورموو ه هةألسووللهتصوو دهمه بتوو
ة لووب ةءهابوودهأذهساتبووهةهة لووب  هلس ووهلشه هة حلووظهمووذهجي وو  هأسهمووذهجوويسهلووب هة بوو لهحتووىهتيلووأهلووإه

 هة خاوو هيإهأيوو هس ووهلهة وو اته هعبوو هة ماوودهم توولاهعووذه وورةهة وويهه (44).ة وويلسهماكوو هيي وولهعاووىهميهة اوول 
، ارةه ولهس او هة لوي(همصو اله ة تيول  هعاوىهر وودو ،ة تيول ه ة مباو وهعيو هة بوو له ييو  يه ومذهيظ  و 
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لوور دهتهسبيووإهأيوو هاوولذهغيوو ههةلهبيظ  وو هة تيوول هة تووإهلووتذهة يوولسهباوولهلووإهة بصوو هة حل وو  هلا وو هاوولذه
ووو، سمووول سهصوووومسلهة تيظيوووو ه اوووراهة م ووووأ     هة  وووولهعبوووو  همووووذهاباوووو ه لووواهة لووووي(ه اوووول.ههلاموووولهاوووولذهمتلام 

موذهأسههة تيولظ لوإهة وي هبل  و ا  ه ل مولهسوأتإهة تلولب هأهههة تيلظ مس ها س هة تللب هأههت ة ج جليإ ه
 همتووىهأجاوو هأحوو يلهيل وو ههأعموودهلاوو ا ههأتبووله: تبوو هأذهيه وو هلووإهل وولءهيصووه هأخوو ى ههس ووهل، يوو 

وهة ههيظولهبيوتهسح وب هلو   هلمبتو ع ههلخل  اههر ي هلوإهتحصويدهمبيوىهسظيو هغ  ب و  هثولهتصوللهعيو هلمخت ع 
ستاهمذهح ي  هه ارةهة  بلهأخ  هعاوىهيل وإههتهههةه ذه لهيخ ئ هأذهيج اهبتس هأههيج ه  همثلت هة  

هه(41).أ ىه تي سهة حالهعاىهة للع هبل   ا  

ساوووهذه ايصوووه هة  ووولب  هعاسووو ه ه هو هاووو ه لووواهة ي ووو هة حووو يثهظووول  وهة تيووول هعاوووىهأيووو هتوووأثي  
هة ووي هعاووىهحوو هتببيوو ه بووهله. ةإلبوو ةعإو  ليووإمتوولي وهلووإهعم اوولهةو ة محوو اهة خلووإهيحووههاتلبوو هج يوو و

ادهيو ه و هة ح  و ه. وه تكهذهبل  باهمام هة   ةءوهاهيالهتأهلهتح ي هة م جبس ،  ه سسهم جبس   اه 
ة رسهت لهعاس ه، بل  خهلهلإهعالا هم هادهة يصه هةألخ ىهة تإهتأتإه تحدهمالذه رةهة هةا هة ظ لإ

هه.(46)ة كام هة حس  

ا إهة  هءهعاىهببواهة يصوه هةإلب ةعسو هة توإهة وتلل تهموذهيصوه هأخو ىههلإه رةهة  سلئهي
ووول ة لوووب سههة ملوووا  ووولب  هعاياوووله لوووب ةءهسمثاوووهذهيوووباهة ح ةثووو هلوووإه هموووذهثووولهي وووتكي ههبهصووول هيمهرج 

هةإللال س هة تإهتبته هة يلا هلإهتيله  هة ي  سه اي هةإلب ةعإهة ب لإ.ه

تج لو ه هة تإهحماوته تتتهة توأث هة هة ولهبس هلهمحمه ه  هس شهلإهاصي وه يلي ها ىهةألخ  
هل  سل ه الشة للع هةإل بليإهغ
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74

هة ي هة رسهس  هة للع همحموه ه  هسو هلوإه ةئ تو ه وههاصوي وه خ و ةء هة توإهسحمودهلياولهة اوهذه
موذهاصوي وههةآلتوإعذهةأليهث هب مز  هة اهذهةألخ  هلإهة م  و ههةألخ  همبليإهة حسلوههة جمللهل ال ه

هل  سل ه الشهغهةإل بليإة للع ه

74

ث هة ب لإهة للع هة مت لإهمحم هحم ةذهلإه يهةي  بيذهي هة محسا هس تلي همذهل لءةتهة يهلهأس  ه
ه إلمللهعاإهبذهأبإه ل ل هس هلهة للع هحم ةذشه مذهخ ب هة جالهلة   سلههخصهص ه

72 

بل م وي ها ويالهه لوطرةهأمو تكلمو هاوهلهةإلموللهعاوإهلوإهتأييولهاهمو هحويذهاولله اولشههيتيول لل م   ه
رةهأموو تكلهبل  وي ها ويالهلوإهة لوتلء هااووتله هااوتله وراهحموول  وهة  وسظهأماايولهس وب(هعيولهة حو  ههة  لوإهأسوللهة حو بب

ه(51ت راهصبل وهة     .

يب ههمذهة يصيذهة  لب يذهتأث  ملهبيصه ه لب  هعاياولهأههمبلصو وه اولهلوإهة زمولذ هلطحل و هموذه
ا وىهمتللعودهيصوإ هييتمووإها وىهمي  و هأههميول  هت و هخوول يه(هيو هم اوزسهتيو همحموه ه  هسوو هموثال ه

(هتجبوودهة تللعوودهة حوو ه هة جت ةلسوو هة  همسوو  هأههخوول يهة حوو ه هة اتهسوو ه محمووه ه  هسوو هتيوو ه ه اوولهمووثال ه
 ام لء  همذهابدهمص احلتهة ت  ته الهة  سل وهعاوىه وراهة مي  و  هلتو تههلامص الهمب   ه ة يصإه

ة لباسووووو ه بالاتاووووولهةأل بسووووو  همووووو هة ميووووول  هةألخووووو ى.ه وووووراهههة يلظمووووو اووووولهة متصووووو ل هة لووووو عس ههة هحيووووو وهلي
بهصوولالهة مصوو احلتهةيبث ووتهمووذهح وودهمب لووإه ووههح وودهةأل لهة م وول ذ ههةكت ووبتهأ ووملء لههة ووت  ته

تةأل لهة لووولهس هشهجووو ىهةتعتووو ة هباووولهم وووت ا هأههم ة لووو ه مصووو الهةأل لهة م ووول ذهمثووودهمصووو احلت
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وو…هإ هةأل لهة بووللأث  هةأل لهة بوول مهة تووهة تووأثي  مت وومي همبيووىهة م ل يوو هموو هأ لهأهههلة وو(( ههاااووله بب 
هخ ةلهاهمس هت  هخل يهة ح ه هة جت ةلس هأههة اتهس ه ال.ه

ة ح س  هأذهة  ي هه ةءه رةهة متللعودهيهابيولهلوإهمي  و هألوب همولهتكوهذهمي  و ه تيولزلهمصو احلت ه
لتهةألخ ىه سل اه سميتو هعاوىهة مي  و هأههتيلزلهميل لهلادهمص الهليالهسحلهلهأذهييحإهة مص اح

هموذهجليولهخخو هعو  هة ي ول هة بو لهتو ةخده همياجو هههلو همي  و ه ورةهموذهجليول هم ه راهة بالا ههل
ةألي وولئههتوو ةخدهة  ووسلالت هاموولهع لووهةه جوو وهةأل لوولاههة مبووليإهمووذهغوو اها ووىهغوو اهبوودهأياوولهع لووهةه

ةإلجيل وووس هلح وووهةهلوووإهاتوووبالهعاوووىهة توووزه هه تووو ةخدهةألجيووولس هأسهتووو ةخدهة لوووب ههة يثووو  هأههة تيلصوووس 
بوول   ةءةتهة مختالووو ه الوووب ههة خ ووولههةألمثوووللهه وووسسهل وواها ةءتاووولهبووودههحلظاووول ههاووو هأه  هة ي ووول هة بووو له

بهاهلهة للع هتحته ا  هة يصه هة مبلص وه  هأههة  لب   ههمحله  ه رةهة للع هة خ هيههتلإهةبل  هخأ
هلمياووله خووهلهأبووإهتمووللهلووإهب ميوودهمصووا يههة ت اوولهلسوو  هسميي وومووذهحل وو هة مملثاوو ها ووىهحل وو هةتخووتالئ ههه

أ  تهمبيوولاه.ه ههعيوو مله ووئدهعوذهر وودهاووللشهايوتهلووإهاووهلهأبوإهيووهةسهتة وو   هلسو هل ة وو هه سوولذ(هلوملت ه
هتشهصتللمسهعاإ هحتىهأماذهغهمي هل

15

ه راه  ال ز ئههللإهة  م لء(ه سأتإهببيتهلب هستالهب هبيت ههيتم غعذهج   هه ههتهمثا هملهيرا ه
ه.(11) ة حلتتهي عه لهتباهل(هب ا  هة مه هثههب ا هة تأثي 

هة ح س  هأذهادهةألاهةلهة  لب  هت خدهلإهصمسلهة تللعدهة يصإ هة تأثي ههة تأث ههملهس ومس هة ي ول ه
هة ي  هههجه ا.ههتل  هتخا الت هبلعتبل هأذهة   الته هة   ه   بيظ ههةة ب لهة   ةمىهمجلز ه

ة مص احلتهلإهة تيظي هة ب لإهيج هأيو هموذهةأل واله اي ول ههة بولحثيذههبيذة ح س  هأملله رةهة خااه
ياووولهل سل ووولءهموووذهس  هساوووهذهة وووي هللصوووتيهموووذهةألجسوووللهة  ل مووو هأذهت وووبىها وووىهل ز ووولهموووذههجاووو هيظووو 

لتهمختالووو  هلمووولهيووو خدهلوووإهعالاووو هتللعووودهة يصوووه هلوووإهلالههتحه ااووولهبت سووويصوووه هأخووو ى هثووولهتلووو ه
مصووو احلتيلهة ي  سووو هة   سمووو هيب سووو  ههيببووو هة مصووو احلتهة توووإهتهعالاووو ه اووولهببماسووو هتللعووودهة وووي همووو ه

ليببوو همصوو الهتة  وو ا (هعووذهح وودهتللعوودهه…يصهصوو هة ميحوو  همياوولهأههيصهصوو هة وو ةخدهلووإهتلوواياال
ذهة وووهلمصووو اح ههبهصووول ة يصوووه  ه ي  ههمجل ووو هلوووإهة  وووهةييذهة توووإهت ووومذهة ح وووهئهخووول يهعماسووو هتكوووه 

هة  و ا هتبحوثهلوإهي وب هة وي هه وسسهلوإه، أهه لهتي وب هي بت ة لا    هه سسه يل هلل ي همتكهذه هةءه
احوووو هبل  وووو ا هية ووووي هه وووو لالهمب لوووو هة م  وووو هه ووووسسهمب لوووو هة يصووووه هة  ةخاوووو هلووووإهايتووووليهة ووووي .هل

ه-ةتخووووتالسه–ة تصوووولهه–ةتيتحووووللهه– وهةإلعووووله–هةت عوووولءمصوووو احلتهتلووووباالهلووووإهة  ت وووو همثوووودشهت
لووالهلودهأذهة ووي ه كووإه، و مصوو الهة موهة  هةةتجوتالل(.ههاوور دهتهيجو همبوو   هه–ةإل حوولئهه-ةتصو  ة 
لاههتب هأذهيتميزهعوذهغيو ا ها وه الشهتع وهله جوللهتهةلو هعاوىهأ  ويتال(هسبيوإهبهجوه هبيسو ههلساهذهيص ه



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     311 

 د. محمد حيدر                                                                  ...لية التسميةالمصطلح النقدي والنسق األدبي: إشكا

صوووه  ههاوولهيتهةلووو ه وورةهة مصووو الهموو همي ووو ههةحوو وههم اوووزههةحوو ههيظوووللهم ووس  ههميوووتله جمسوو هة ي
هة بييهس !

ذهأذه يلدهل هالتهلل وب هبويذهمصو الههه لههة  ة  يجلهأذهسبإهة ي ل هة بهوفي الجانب اآلخ 
ذهحيووووثهة مي ا وووولتهة تللعوووودهة يصووووإههمصوووو الهة تووووأثي هت وووولهةأل لهة م وووول ذ( هبووووده يوووولدهةخووووتال هموووو

يلهمذهه  هة مص احلتهلإه سلالتهأخو ىهعاوىهةألاودهر دهاتهارةهتأك ه يلهتهيتبيذهههةأل  ة هبييامل 
عالملتسووو  هلبييمووولهاليوووتهلاووو وهة بالاووولتههة توووأثي ةته ةخووودهة  وووسلالتههعبووو هةألي ووولئهتجووو سهعاوووىهأ ووولسه

ئهتيلصوسلتها   وتسللههاااو هتجومص احلتهتمثياس ؛هتب اه اللعاسو هلوإهملول سله ولئ وهغيو هعالملتسو ؛ه
هعاىهأ لسهعالملتإ.

احوولتتهعاووىهة ووهعإهأههة تج لوو هأههة ث للوو هأههة باوو .هبوودهة موو  هتتهتحيوودها ووىههه اوورةه وولهيبوو هي وو أ
موو  هتتهأخوو ىههة يصووه هتحيوودها ووىهيصووه ههة تللعوودهة يصووإهيي اوو همووذه ةخوودهة ووي ه ابحووثهعووذه

هأهت ههسلتوو امتيلصوو  ههر وودهببوو هعبه  وولها ووىهألوو هة  وول  هعاووسهموولهيي اوو هميوو هةأل لهة م وول ذ هة وورسه
يوو ه وويخا هببوو هعموودهاوو هس ووتت ئهميوو ه هلطخليتوو هصووح هة ل  ووس هلووطذاثبوولتهر وودهة تووأثي ههسبموودهعاووىه

ا ىهحالهب سا هه ههع لههجه هتأثي  هبييملهة تيلصس هتي ا همذهح س  ه تصدها ىهالمودههل يهةتهأحسلي ه
هة ح س  .
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)المصااطلا النيااال والنألااي اإاكااي: الاامالية التألاامية صمصااطلا التنااا  تيوولهلهة بحووثها ووس ه
ةختسوول هة مه ووهلههةأليمووهري ها وولل ها ووىهتح يوو هة موويالهة م  ووهلههأل ووبللهاوو هبوو  هة بحووثههص(اموذًجااأن

هشةآلتس   ي هة   ة  .ههمذهخاللهر دهتهصاتهة   ة  همذهخاللهة  ص ههةت ت  ةءها ىهة يتلئله
 ب لووووإهبوووويذهة خ ووووللهةهةتكتلوووولءهبلت ووووتاالدههة ت بوووود هارهة بالاوووو و ةإليتووووليهة ث ووووللإ/هة ح وووول س هااوووو  -

س وهلهبتصوو ي  لههةييوتلهمصو احلتههألاول  ههة ت لوإعالاو هغيو همتكللئو  هاوهذهة خ ووللههة خ وللهة ت لوإه
هة توورةء هليتا ووىه ووراهة مصوو احلتههة ملوول سلهة متبوو  وه هذهأذهتكووهذهمجتمبلتيوولهههة وو هةءا ييوولهموو هةآل وو ه
اله امجوووللهة تووو ةه إ ه اووول هه هذهأذهيجووو سهعاياووولهي ل يووولهة مبلصووو هذهأسهتتييووو هيخ وووبهةة ب لسووو هماووو  ه

ه.هببي هللااتهمص  هةختال هبيييلها ىهح 
ة م جبسلتههة ميلب هة لا لس هة تإهسص  هعيالهة ي ل هة ب لهة مبلص هذهلوإهخ لبولتالهة ي  سو هموذهتب ه -

ة ح ةثوو هة ايب ة ووإ هة وو ييإ هة  ووهمإ هة ث ووللإ هة ت وو مإ ه وورةهةألموو هأ ىها ووىهتبيووىه وو تءهة ي وول ههتسوول ر ووده
هوهس تي هةها يالهلإهتهجس هخ لبتالهة ي  س .ه هملل سلهم ته ههمص احلت

تج  هة كثي همذهة ي ل ههة ميظ  ذهة ب لهمذهحصلي هة كييهي هة ب لس ههة تزه هباتدهاي يه هجسو همتلولبا ه -
هحص اهلإهمي ا لتهةثه هذهغي ا ه هه لهة    هة رسهل اهة تبلمدهم هيهلهمذهة ت هلهمتيلا  هأحسلي ه
 بسوو هيتجوو  هبصووه وهااياوو هة   سوو ه اتوو ةثههموويالها ةءتوو ههة اوو  همياووله ووسسهمووذهأجوودهلاموو هاي يه هجسوو همر

وو يموولهبتسوو هأخووراهلووهة  ههحجج  إليوو يه هجسلتهة تووإهييتمووهذه ةمتوو هعاووىهموولهييجووزهاهلووإهي وولئهةهلهتمثاوو  ههة 
ها يال.

 ب لووإهة يووهلهلووإهأ تهاثوو وهة   ة وولتهةأل بسوو  ههة يظ  وولتهة لا وولس ههة ي  سوو هة ح يثوو ها ووىهه وو هة متا ووإهة -
حل وو هة وو  ةلهسبسلووالهجوو ةءها ةءتوو هأهه ووملع ه اوورةهة مصوو الهه ووههيتوو   هلووإهجمسوو هة   ة وولتهة ي  سوو ه

هر وووده بووو لهم   تووو هعاوووىهة ووو لاهبووويذهة ملاوووهلهتة مبجموووإهة ب لوووإ(هة ووورسهسب لووو ههلووويذهمووولهتبثووو هه؛ة ح يثووو 
شهتووو همبيوووىهعبووول ةتهمثووودة ح وووهلهة مب لسووو هلوووإهة مصووو الهموووذهملووول سلهج يووو و هلاوووههتهيووو  دههلووو هث لل

هتهسمايوو هلووإهحوو ه همبيووىهة ووي هلوووإهه ت ييلمسوو هة ووي  هل وولءهة ووي  هعاوولهة ووي  هتأصووويدهة ووي (
ة  ووولمهسهأههمبيووولاهلوووإهح ووودهةألصوووهلهأذهيووو  دهأذهة حووو يثهيوووتلهعوووذهيووو هأ بوووإهابووو ةعإهتيتلوووإهعيووو ه

 ميوول لهع يوو وههح ووال ههسماووذهأذهساووهذهه هس بوودهة تأه وودههة تل ووي ههة لوو إههة ي وو ههأحاووللهة  سموو ه ة   ة وو 
 مل س ههم ت باس .ه

بودههااسو  هه لهييظ هة تحايدهة ي  سهة ب لإه ايصه هعب هة مص احلتهة ي  س هة ب لسو ها وىهة وي هيظو ا ه -
هه تامهذهأخ هبل   ا .هليظ ه امجتزةءةتهمي  همملهجبدهأحالمالهتب لس هي لبهذهيص ه

اووىهةإللووال س هلووإهت وومس هة مصوو الهتيوولهلهة بحووثهلووإهة جليوولهةآلخوو هميوو همصوو الهة تيوول ه يوو  دهع -
هابلذة ي  س هبلعتبل همص الهة تيل همذهأكث هة مص احلتهالال س هلإهة ي  هةأله هلإههة ب لإ.هها ه



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     314 

 د. محمد حيدر                                                                  ...لية التسميةالمصطلح النقدي والنسق األدبي: إشكا

ملل سموو ههمجوو  ذة بحووثهأذهمصوو الهة تيوول هتيله وو هة ي وول هة بوو لهبملاهموو هاموولهه  ها ييوولهمووذهة توو له
وووتة ي وول هة مبحوورةلي  لهلووإهت بس وولتالهعاووىهة ووي هة ب لووإ.ههاوو هاوولذه هلل لوو ه ووبلايذها ووىهة مه ووهلهتب  ل 

ايوود(هةتعت ة ووس هعاووىههتيوود همتتل وويذهأذه وورةهة مصوو الهظاوو هالووبل هلووإهتج لوو هتةهت بس وولههتيظيوو  ه
ه–هة بملء–ةإلب ةلهه–ة   سب هه–ة م   لتهة  سل س ههة ث للس  ههالذه مذهلبل ةتهة م حا شه ة تيل ه

هة ثه   (.هه-ة له ى
ة مصو احلتهة ي  سو هة ب لسو ههمصو الهة تللعودهة يصوإههةيتاوىههببواالوال س هه-مثولت ه–أظا هة بحثه -

 تتتهمص الهة   التههأذهة مص الهةألخيو هس و هخول يهعماسو ههها ىهأذهة تللعدهة يصإهتهيت لهىه
طماليسوو هةي ووهةءهعوو  همووذهة مصوو احلتهة ب لسوو هتحووتهمصوو الهة تللعوودهبايتووليهة ووي ههةيتاووىهة بحووثه

مووذهالووال س هة مصوو الهة ي وو سهلووإهتبلماوو هموو هه.هس وول ها ووىهمووله ووب هأذعموودهبهصوول هخ سوولتة يصووإه
ة ي  هةأل بإهيببتهمذهةي الئهة ميظ  ذهة ب لهلإهتي ي ةتالهمذهلا وهم ب  ه إهأذه ة   ةءوهة مح ث ه

عملهاليتهعاس ها سمل هبلعتبل هأذهة   سلهمتخا هتهس وتح هأذهيبحوثهعوذههلهمت  م ههةمتلي  ههت اده بسال ه
هتهة   إهلس هلسالإهأي ها سلهلإهيظ هة ح ةث .هم هغل



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     311 

 د. محمد حيدر                                                                  ...لية التسميةالمصطلح النقدي والنسق األدبي: إشكا

 .52جبور عبدالنور: معجم األدب، ص -3

 .11براندالينز: اللغة والسياق، ص -2

 .31يوري وران: النص والخطاب، ص -1

 .12جون انجلز: بناء لغة الشعر، ترجمة محمد البقاعي، مجلة العرب والفكر، ص -1

 .11ستيفان أولمان: دور الكلمة في اللغة، ص -5

 .11عبداللطيف محمد خليفة: نحو النص، ص -1

 .221احمد درويش: االستشراق الفرنسي واألدب العربي، ص -1

 .334-331، ص3441، 23ع 1خالد جمعة: اللسانيات ولغة األدب، مجلة عالمات في النقد، م -1

 .313عبدالعزيز حمودة: المرايا المحدبة، ص -4

 .315حسن ناظم: مفاهيم في الشعرية، ص -31

مجليية دراسييات عربييية،  –نظييرة لغوييية فييي العقيية والدوليية  –حقيقيية والمجييا  علييي حييرب: ال -33

 .251م، ص3411، 1بيروت، ع

 .21عبدالملك مرتاض: في نظرية النقد، ص -32

 .13محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب، ص -31

، 3411، 311محمييد الهييادي الطرابلسييي: حييوا مفهييوم الحداليية، مجليية المعرفيية السييورية، ع -31

 .13ص

 .244ي بوجراند: النص والخطاب واإلجراء، صروبرت د -35

 .111حا م القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج األدياء، ص -31

 .51جوليا كريستيفا: علم النص، ص -31

 .331شكلو فسكي: السيمياء، ص -31

 .333نفس المرجع، ص -34

 .213ف. تيشتشرين: األفكار واألسلوب، ص -21

 .41ميخائية باختين: الخطاب الروائي، ص -23

 .11ميخائية باختين، المبدأ الحواري، ص تزفتان تودوروف: -22

 .311عبدالملك مرتاض: في نظرية النقد، ص -21

 .311نفس المرجع، ص -21

خلييية الموسييل: التناوييية واإلجناسييية فييي اليينص الشييعري، مجليية المو ييف األدبييي، دمشيي ،  -25

 .11م، ص3441، أيلوا، 215ع

 .325التناص، ص استراتيجية –محمد مفتاح: تحلية الخطاب التشعري  -21

 .44رك انجينو: مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد، صما -21

 .11حسين خمري: إنتاج معرفة بالنص، ص -21

 .335الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص -24

 .315ابن رشي : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص -11

 .311نفس المرجع، ص -13

 .314نفس المرجع، ص -12

 .311تري، صاآلمدي: الموا نة بين أبي تمام والبح -11

 .211ابن رشي : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص -11

 .11، ص3445، ونعاء، 13عبدالملك مرتاض: الكتابة أم حوار النص، مجلة الثقافة، ع -15

 .315نفس المرجع، ص -11

 .322نفس المرجع، ص -11

 .15خلية الموسي: التناص واإلجناسية، ص -11



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     313 

 د. محمد حيدر                                                                  ...لية التسميةالمصطلح النقدي والنسق األدبي: إشكا

 .11نفس المرجع، ص -14

 .11نفس المرجع، ص -11

، اإلمييارات، مييار ، 13ألسييدي:  ييراءة فييي اإلشييكالية النقدييية، مجليية الرافييد، ععبدالسييتار ا -13

 م.2111

عبدالملك مرتاض: فكرة السر ات األدبية ونظرية التناص، مجلة عالمات في النقد، جدة، عيدد  -12

 .14م، ص3443مايو 

 .11نفس المرجع، ص  -11

 .312نفس المرجع، ص -11

 .3341ابن خلدون: المقدمة، الفصة الخامس والخمسون، ص -15

 .231الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومة، ص -11

 .11، ص3441، بيروت، 1/1سمير خلية: مفاهيم عامة للتناص، مجلة األدب، العدد  -11

 .514محمود درويش: ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص -11

 .12لوركا: مختارات من شعر لوركا، ترجمة عدنان بفجاتي، ص -14

 .42لمحيط، صمحمد حمدان: ديوان بين يدي ا -51

محميييد عبيييدالرحمن ييييونس: التيييرات الشيييعري والتييياري، كقنييياع لفييييدولوجيا، مجلييية المعرفييية  -53

 .331م، ص3441، 115السورية، ع

 .11عبدالرحمن حسان: شرح ديوان أبي تمام، ص -52

 م.3441، يونيو، 3131، وفر 11ع 1محسن الموسوي: الترجيعات، مجلة عالمات، جدة، م  -51



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     312 

 د. محمد حيدر                                                                  ...لية التسميةالمصطلح النقدي والنسق األدبي: إشكا

ةبوووذه لوووي هة  ي هةيووووإشهة بمووو وهلووووإهمحل وووذهة لووووب ههخ ةبووو ههي وووو ا هتح يووو ه /همحموووو هزغاوووهله ووووالل هميلوووأوهة مبوووول   ه -1
 ل.3411ةإل اي     ه

 ه1ةآلم سشهة مهةزي هبيذهأبإهتمللههة بحت س هتح ي همحم همحإهة  يذهعب ة حمي  هة م بب هة تجل   هة كبو ى همصو  هط -2
هل.3454

لزلهة    ووولجيإشهمياوووليهة باتووولءهه ووو ةيهةأل بووولء هتح يووو همحمووو هة حبيووولهة خهجووو  ه ة هة بووو لهةإل وووالمييذ هبيووو هت هحووو -3
هل.3413

ة ج جوليإشهة ه ول  هبويذهة متيبوإههخصوهم  هتح يو هعاوإهمحمو هة بجولهس هم ببو هعس وىهة حابوإ هة  ول  و ههة  ل  هعب  -4
هل.3413

 

 ل.3441ة محسا هة مياده ايل  ه مل  همحم هحم ةذشه يهةذهبيذهي ه -5

 ل.3411 ه3محمه ه  هس شه يهةذهمحمه ه  هس  هة مجا هة ثليإ ه ة هة به و هبي هت هط -6

 ( هت .ط( هت .ت(.55ةبذهخا هذشهة م  م  هم بب هة حابإ همص  هت  -7

هل.3411 ه2ص  هطةحم ه  هس شهةت تل ةئهة ل ي إههةأل لهة ب لإ ه ة هة تيه   هم -8
ة م اوزهة ث وللإهة  وهمإ هبيوو هت هه–  ة و هم ل يو هلوإهةألصوهلههة ميوول لههة ملول سلهه–ح وذهيولظلشهملول سلهلوإهة لووب   ه -9

هل.3441
هل.3411عب ة  حمذهح لذشهل إه يهةذهأبإهتملل هم بب هة بال هبت ة  ه -11
هل.3441 ه212 اث لل ههةآل ةل هة كه ت هلهعب ة بز زهحمه وشهة م ةسلهة مح س  ه ا ا هعل لهة مب ل  هة مجاسهة ه يإ -11
هل.2113عب ة ا ي همحم هخاسل شهيحههة ي  هرةتهة  ال ده ا بلع ههة يل ههة تهز   هة كه ت ه -12
هل.2111عب ة مادهم تلاشهلإهيظ   هة ي   هة مجاسهةألعاىه اث لل  هة  ل  و ه -13
هل.3415 ه3  هبي هت هط ة هة تيه ه–ة تيل هة ت ةتيجس –محم هملتلإشهتحايدهة خ للهة لب سه -14
هل.2111محم همي ه شهة ي  هة مياجإهعي هة ب ل ه ة هة يا  ه ا بلع ههة يل ههة تهز   همص  ه -15

 

 ل.3411 ه3ب ةي هتييزشهة ات ههة  سلئ هت جم ه /هعبلسهة ه لل هة لئهذهة ث للس  هبت ة  هط -16

هل.3441 ه2 مب أهة حهة س هت جم هلخ سه /هصل ل هبي هت هطتزليتلذهته  ه شهميخلئيدهبلختيذ هة -17
هتسلتل  ذشهةأللال ههةأل اهل هت جم ه /هحسلوهل ة و هة لئهذهة ث للس  هبت ة  هت .ت(. -18
هل.3411جه سلها   تسللشهعالهة ي  هت جم هل   هة زة إ ه ة هتهب لل هة  ة هة بس لء ه -19
هل.3411م ه /هتمللهح لذ هعل لهة كتلل هة  ل  و ه هل ته سهبهج ةي شهة ي ههة خ للههةإلج ةء هت ج -21
هل.3411 تسللذهأه ملذشه ه هة كام هلإهة ات  هت جم ه /هامللهبل  هة  ل  و ه -21
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هل.3411 ه3لااههل اإشهة  سمسلء هت جم هأي هةذهأبإهز   هميله ةتهعه  ةت هبي هت هط -22
مووو هة مووو ييإ ه ة هة لوووئهذهة ث للسووو  هبتووو ة  همووول دهةيجييوووهشهملاوووهلهة تيووول هلوووإهة خ وووللهة ي ووو سهة ج يووو  هت جمووو ه /هةح -23

هل.3411
هل.3445مختل ةتهمذهلب ه ه الشهت جم هع يلذهبلجلتإ هة  اسب ه ايل  هة مت ل ه -24
هل.3411 ه3ميخلئيدهبلختيذشهة خ للهة  هةئإ هت جم همحم هب ة و ه ة هة لا  هة  ل  و هط -25
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تصرر هفلن ممتمرردن   ارر ن   شررا فنب ررعنن-بشرر عن ررالن   شررعفنبشرر عن ررا ن-معررف عن رردن    
 قرر نتنا  ررررن   ف يرررارن   مرران  يرررعا ن اشرررعفن  ن  يرر ن  ررر  ن  مرررعنفنرررارن،نتناقضرراتان  يرررعا حن     هنررر 

  شررعف  نن   مرران   رر هدن  برراا ن  نرراتحن رردن  م رردن  ترر ن  رردن ا ررانتنا  ررر قامرران،ن   تررافن  راررفن    رراف
  ادن ر  نبا ارانفس يران مشر ا نب ر ن  ت ران،نبا ب ثن   ت ااع.ن مدنتاكن  م دن  يمدن ص  لن  ن  شعف

ن يت  رن   ق عن ن  ان  ف يت انإلظ افن  ص فحن    هن ن  باا  ن  ن  شعفن  ن  ي .ن

ن   رلن  ر  ن  يران ن،نإ ىنإظ افن   مان  مأيرا  ن  براا ن اشرعفن  ن  ير ،نت  عن  لن   ف ي   ر  
ن ظ فنص   ان  نشعف ل.ن،ن     ن  يمد.ن ياطرن  ض  ن اىنم ن ن  يمدن  ت ن قدن ا ان  شعف  

أمان  من حن  متبدن  ن  لن   ف ي ن   ن  من حن   صف ن  ت ااا ن   اسلن ارىن صرحن ا ر ن  يرمادن
حن  تررر نفيرررم ان ت اارررعن  صررر فن،نارررلن صرررحن  م رررادن   رررابدن  رررا،ن أاف ررران ررر ننتامررران  شرررعف ن،ن صرررفان ق  رررا

ن  ن   ن  ن عنمدن  شعف.،ن   من ن  ب  فن  شعفه ن  ط ها ،ن  شا فن  يماد

 ترررىننن ا ررر ن   رررفدن   رررام ن،نشرررمارن   ف يررر ن  فترررفحن   من ررر ن    قعررر نمنررر نر   ررر ن   رررفدن  اا رررث قررر ن
ن   مفهاد.

ن:ن  يمدن ص  ل،ن  شعفن  ن  ي ،ن ف ي ن ن  نم ض    .الكلمات المفتاحية

ن



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     581 

 د/ محمد معجب                                              لموضوع والفنالسجن وصداه في الشعر األندلسي... دراسة في ا

Abstract : 

After this topic long journey sad with hair prison Andalusian, the study 

revealed the substantive and technical features of psychological poets, where 

there were many topics hair prison, issued this topic themes described prison, 

location, multiple Fbatn land was one of them, has excelled poets prisoners as 

this kind dreary, and then came the second type that at least the first horror, 

where the high mountain peaks that are not inhabited not the jinn and crows 

black theaterن،prisoner and was buried either in the ground or in the castles 

and the high peaks, and the description of the event prisoner and what it is 

from the humiliation and shackles material which restricted his freedom, and 

moral which restricted his greatness and generosity was second theme kind of 

poetry The study showed the main reasons behind the prison inmates. Where 

political ambition was the first cause, and then came word or deed in second 

place, and snitching and envy was the third reason  
The technical study, which was the picture artistic and rhythm external 

and internal, has played an important role in the embodiment artistic 

experience،images accurately about the experience, and reflected the mood of 

the poets prisoners and attitudes strong or collapsed, highlighting the first 

picture prisoner strong patient on his ordeal, and the second image the person 

who on do and say. 

Key words: Prison and echo, Andalusian poetry, an objective technical study. 
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 مانأْدنت   فن فهر نأ ن رف ن ردنطفهرقن،ن   ن قنطر ع ن ا،ن   فه ن ن ن  ف ن ا ان عنإنياد
    فهرر نيا رر ن يررعىن ت     رران ررعنمرردن،ن  يررمدنمررا نإنن هنرررف ن امطا برر نر ررانمرران يررتطاعن رر  كنيررر  

 ررر ن رررادنمصررر ف ن تررركن  ررر  ان  مارررعن  شرررعفن  ن  يررر نماررر  نان  ف يررر نظررر   فنم تافررر ن   ررراحن  ن  يرررااد.ن 
ن مدنتاكن  ظ   فنظا فحن  يمدن أاف ان  ن إلنتاجن  شعف .،ن  ظ   فنب ا  ان مف ا

 فر ن،نرنرا  ن ارىن  تمف ر ن  تر ن اشر ان  شرا ف،ن ق نتن  رنم ض  ارنشعفن  يم دن  ن  ن   
ن  يمدنتت  فن     ن    لن  مؤ لننظف ن ت  فنأيبابا.

 ن  مب ارررادن   لن   اررران نبا  ف يررر ن  م ضررر     ن شرررمعن   تررر رن   ف يررر نا اررر نمبا رررث.ن  رررت
    ر عنمردن  يراطادن،ن  نيرتعطاع،ن  مب ثن   لنم ض  ارن صرحن  يرمدن  صرحن رالن  يرماد

 ترر نتمف رر رن  ،ن  يرربا ن  م مبرر ن ايررمدن ررعن    بررا .ن شررمعن  مب ررثن  ارران     نررادن اماضرر ن   
نن     لن  مؤ  ن ايمد.ن-ن  مانان فجنت تانمدن  ا-  لن  طم حن  ي اي ن

ن انرررن  صرر فحن    ررىن ار،ن(  إل  رراع)  صرر فحن،ن  ر ن  ررت ننبا  ف يرر ن  فن ر ن  اا ررثنثأمران  مب رر ث 
   اان ر نصر فحن إلنيرادن   ر  ن  صرارفن ارىن  م ردن،ن  نشعفن  يمدن  نص فحن إلنيادن  باا ن    هد

ن إلنيرادأمران  صر فحن  ف بعر ن  انررنصر فحن،ن ار     نننا ت .ن  ادن   مرادن  عر  ن  ار   ن ر ن  صر فحن  اا
ن  نا ل.

ررررن–رب رررر فن  شررررعفنم مررررا  نن-  عرررر ن إل  رررراع ان رررر نإرررررف  ن  تمف رررر ن  ميرررر طفحن اررررىن  شررررا فن  ف نم م 
  نت ىن  ب ثن،نالن انرن   اتم ،ن  يماد ن اثن انرن  ب  فن  ط ها ن  ن  م  من ن اىنتاكن  تماف 

نب اسم ن  مصا فن   مف مد.
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،ن رادنت ررن  ف ن-  ر نأشر ف ا- تافرنأن    ان أش ا  ا.ن بعضر اتع  رن  يم دن  ن  ي  ن  
 تارررر دنبمعنررررىن  م طر ررررق(،ن) فررررفحنت رررررن  ف ن  رررر  ن رررر ن  م طر ررررق

  مظاررررلن  رررر  ن متارررر نبا  شررررف رنن(5)
ا ران  مطمر فح ن ن رانت رنرىنت ررن  ف .ن  رلنتاردن  يرم دنقصرف ن   نمانأطارقن ا،ن       حن     س 

نمان ادنام نن عن،ن اىن  مطرقنأ ن  مطم فح    نمان"،ن فنمدن  يم دن اىن  ن   نتمامانمدن   لآ   
ن   ب ن  نق عن أرف جن ا   ننن صرعنإ ا رانأ ر ،ن م دنأدننطاقن ا ان  يم دن  رفم   ،ن دن  ميم د 

نمانتمتا نبا غ تعصرحنر ران  فهراحن،ن   ن ا   ن أدن  مدنصرنعت انيرامان انير ف،نف ادن  نا   ن شؤم ا   
  رر  ن  نرر عنقرر نممرردن ررعنميررا  ن،ن(2)" إلنيررادأ ررالنن إلنيرراد  رر نم ررادنمرر  رننن عررفعن  رران،ن  عات رر 

ن  يمنادنمدنظ لن  ش ن    تا.

ن  يررمدنمرردنأ ررلنم ضرر  ارنشررعفن  ميرراماد قصرراس ن  شررعف  نن  ااررف نمرراننمرر ن رر نانا ررا،ن  صررح 
ط  رررارن  م ررردن يرررت   نأ ضررراعن  يرررم دنمررردن  م ،ن  ميرررامادنإشررراف رنتررر لن ارررىنأ ررر  لن  يرررم دن

مرردن ررؤن ن  شررعف  ن  شررفهحن  مف  نرر ن،نرررف رنمرر  رت لن  شررعفه ن رر ن  يررمد،ن  مرا ارر ن رر نانا رران   صرراس 
 ر راننيرتساافلن نرانم رثن ر ن  يرمدنيررن شرفحنيرن  نبيرر نقتاران"    نأطاقن ا ان  شرفهحن  طاارق ن

 نرر ان  شرربا ن،نمرردن  يررمدن(3)،" يررمدن نرران ررلناراررشنيرردن  فشرر ناررلنأ طاررق،نرمافهرر ن ررادن  ر رران  طااررق
  رررادن  يرررمدن  م فيررر ن    رررىن  تررر ن امتررران    نن،ن   غارررفحن  عم رررا ن انتررران  يرررر ن ررر نيرررمدن  طاارررق

 أ ر نارنظلن ر ن  يرمدنقصراس ن"ن  م رن ر ننفيران  فيبر ن  إلقبرالن ارىن  تعار لن قفه ر ن  شرعف.،ن   شعف
  رادن  منصر فنرردنأرر ن رامفنإ  نيرمدنأشرعافلن رلن صر انأن رانمردن،نأيماعن  نا ن هف   ن اإ ىننتصع
يررمدن رر ن(ن1)،" ررادنمررف  دن رر  نمرردن  شررعف  ن  مفا ررادن  م مارر اد"ن  ررالن  رران ررردن رر لن  ن  يرر :ن(4)"نظمررا

قن  مررفلن انتررادن ا ارر دنيررن .ن  صررحن أطارر امررانيررمدن  م طرررقنبررا  ف نمرردنقفطبرر ن  مررفلنيرررن شررفحن
  ر نمظارلن ر ن  ن رافن مران ر ن ر ن  اارع ن،ن  ت نتتأل نأن  ف  ا،ن  يمدنبا م ادن  مظالنإ   نم ان ن    ف  

.نم  نبان ن    انمدن يطا تتيا ىن،ن    كن صفان  طااقنبأنان ا ااعن ا لن  ي   ن  ا نانت رن  ف 
ن(1)  ال:

احيييييي  فييين مٍيييللي  اللدييي    ييي    ف
هييييييراُء ُتشييييرُو ح لييييييَي يييي  ل  الل 

 

 اجييييين الٍييييي احن مجلييييي   ا   يييييا   
َو فييييييين   ا   ال يييييييا     يييييييالحِر ُ    

نبا  رف ن  ل ن  يمد  ن رد  ن(1)    ل:،ن  صح 
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ننفيانمدن  ش ن  يمد ن   نتما  رن يا    ن(8)  ال:،ن  صفانر  فن  افف،نأمان      

 

ن ف  ان    هف  ن(1)ب   ان:،ن شلنردن ر ن  ع ه   ص 

 

ن  ظ ل ن ا ك  ن  م ادضا  ن،ن   م طر ق  نميع  ،ن أنانقرف ن،نق  ن.(51)   لن رد 

ن   مرراف نررربطدن رر ر ني صررد  ن  مارركنرررد  ن،ن أدن   رر رنقرر ن مررعنبررا،ن  صررف ا ن ررر    هت مررانإ ررىن رررد 
ن(55)  ال:،ن    نيمنا،ن ردن  ن  ن دن   ن)صا  نيفقيط ( ن ا ن ي عنم   لنر ياطتان ن ن

ن رر لن ا ررا ننأمان رراننبرررا ففج،ن  شرر  ن رررد  نيررمنان ررر ن ا  ررارن  م طرررق ن  رر نتبعاررفرن ررع  ،ن نطرر ل 
ن(52)  ال:

 

بم ضرررع انن اأ ررر   صرررحن رررردن مرررافن،ن  ررر ن  يرررم دن  رفم ررر ،نأمررران  صرررنحن  اررران نمررردن  يرررم دن
  نقاع نش  فحن  من ع  ن  ت ننن م دن،ن  ا لن  شا ق ن  ق   ان  نمنط  نمرا  نش ا حن نفتفاع،ن  افها

  ا لن  شر ا ن نظرف ن شر حن فتفا را.ن  ر ن،ن   كن ضاقن  طفهقن    فتا،نإ ا انإننبشقن  نف ن   ص ل
ن  مررراادن  م  فرررفحن   ا  ررر نمررردن  نرررا  ن  شررر حن  شرررتانتتنررراافن   مررر لن  رررا  ررر ناتعررراف  دن  شرررر ان،نأ  رررر 

    قرراف ن طرر لن قرر ن اترران  يرر ان ن،ن أ ررفىنرررادن   رر ك،نبررا      ن  ترر ن يررتتفرنمررفحنرررادنقرر  سلن  نيررف
نمررانتمررف نت تررا ،ن قرر نأميرركن نررادن  فهرراحن  صررف  ان مرران شررا ،ن مررفل ن  فررفون ارر ل.ن ا فهرراحنننتعارر لن   

ن(53):  ال،ن تنع لن  انأ نىنشف ون  نظا  

 

ارر  لن   صرحن ررر ن شرر ا ن،نأنرانانررام ن  يرر ا  ن  رر ن رر نمرررعنمرر  ر نب مارركنررردنإ فهرر ن  م هررف ن  
نم اارر  ن،نننتررأ  نإ  ررانإنن  غف ررادن  نا  رر ن ننت رر ن  ررانإنن  فهرراحن  شرر ا حن  برراف ح،ن نفتفرراع ،ن  رر نفهرره 
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 ه شركنمردن،ن(45){فأهلكوا بريحٍ  ريرري  عاه ر  وأما عادٌ}نق  انتعا ى: مانما ن  نن، ا ت نأ اارنق ل ن ا 
ن(51):  ال،ن صع نإ  انأدنتن طدنأنفايا

 

ن  لن    ف،نش ا ن ردأمان ع فنبا   ش  ن ناني د  أ نما ير دن،ن دن مم د نير انانير    نقراسم،ن   نش 
ن    نا تاب ي  ل،نأش ن   لن هتأ م دن،ن  لن اىن  ممف    شر اطادن،نمردنيرماعننشرا ن  مرد،نباإلضا  ن اف  ع 

ن(51)  ال:،ن ص ىنيناس لن  نأفماسا

 

نميررر  نأ ننفيررر .ن ا ميررر  ناتمارررعن ررر ن   تررر ن،ن  تارارررعنبيررر لن    اررر   رررالن  يرررمادنإمررران ررر    
نأ م ن ن(51)ب   ان:،نمي  ان ايماد.ن  ص فنأر نم م ن ر نهللانردن  فحن   ناتير    

 

ف ل نبمرف فح ن،ن   ن ىن   مفنمدن  ك ن   مالن أف    ا ن    ن  شع  نا فيل ن اىن    النب  اف  ن  يماد  ،نأد 
نبرانمردن   مرال،ن يص  ن  ننفيا فْن  شراق نإ رىنمانر ن  م ر ن  مرر  ل نإلنمرا نمران   ا رح  فن    ر لن.ن را   
ن(58(:    لن  ميم دن  ن  ك،ن   اْن ن   فر

 

ن  شرعف   ن  مارر ك،ن  شر  نمارك  ردنقارر لن  ماترحن ار نيراق ا،ن شرا ف  ب را نم  ن   نررد  ،ن ا ا عبرراد ن،ن  معتمر  
ن(51)    ل:،ن    ننناف ل ن

 

ن  ي  ن اىن    النبإمباف  لن،ن مدنمظا فن   ي حن  ت نت م اف نمدن  يمنا   نن،نقا فهدن اا اأ مال 
ماف ن  ن  ك:،ن اا انتع     ن(21)    لن    
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نمرردن رر  ن    قرردن  مررؤ ل نأْدناررت ا    تررف  رن ررانصررر فن،ن رردنطفهررقن    ررال،ن   ررس ْدن ررا لن  يررماد 
  رررر لن،نمررررانافترررر نإ ررررىن اضررررفلن  اسارررر نم ارررر لن  فررررؤ  نمات رررر ن  مرررر  نه إنررررا نيررررف ادن،ن  ماضرررر ن  يررررعا 

ن(25)  معتم :

 

نرفمارا  مرانضراقرن  معرا  ن   م انر ن  عا  ر نبمرانآ ررنإ  ران نعرىننفيران ارىنمران رادن،ن ضاان   ا  
ن(22)  ال:،ن مانصافنإ  ا،ن ا ا

 

ن را نبرا مغف ن ترفح ن رمدنمعرانطاسفر  نمردنأ ررع   شر  نمرردن،ن نيرمنا ب رىن رر ن رن،اررلنأ ْ رف جن رن ل،ن ي 
اقن  ا رع ن ن(23)  ال:،ن   ا  ن ا انم   اد،ن هب  نر مدن ا   ع ن،نض 

 

   نفيرر  ن  ترر ناا ا رران  يررمادن رر ن  يررمدناتمنررىن  مرر رن اررىن  يررمد.ن،ن نتامرر  ن امعانرراحن  ميرر   
ن اىنأر ن  ع  ن  افنردن ر ن  ماك،ن     ن  معتم ن(24)ب   ان:،ن انبا ب ا نا    ن   ،ناف  

 

ان أ ا ان  ي ،نرْعن قدن  ن  يف،ن ا معتم  ن ران عبر  ن  شرعف   نن،ن لن ف  نم اا ان  فش  ،ن قر ن رادن فش 
ن   ادن طار دن  مال ن   نق ن  لن نا،ن م  ص    نأ ق ن،نأ ن  شفع.ن ع  .ن  رف  ن ر نأيمرار  نأيراف  نممرف   صربه 

ن(21)   مم ن  ال:،نم عن  غنىن  ن ،ن  لن ن

ن، بع ن  ر لن   عطرا نا   سم ن ن   ل  ن  ف ف  ن ننارفىنا  ران را هتاد ،ن ص    ن  ف رف   يرف ن نن   ر نف راد 
نم دن يتعان دنبا ن(21):  ال،نا فمن  أ ن طمع دن،ن م نانأْدن  عاد 

 



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     512 

 د/ محمد معجب                                              لموضوع والفنالسجن وصداه في الشعر األندلسي... دراسة في ا

ن  ع   ن  مي   نمدنمف  ن   ا  ن عر   ننفير ن،ن  مان       مالن  م  انر ن   رعن  يرمد،ناتعرف  
نت ت ا ن  يماد ن نبطر  ننا، ص ص نن،ناف ح   ران ر ن  معف ر ،نن تعر   نأدنا رفىن    ار نم يرا   ن،نإ  ن ادن  يرماد 

ن  ارفهرا  ن ننإ ررىنأ  حنق رفن    نل.نإنرا نيررمد  نات ر ل     عظمر  ن رر ىن،ن    ار ن  ران   ارر ن  نررع ن،ن     نر ر  ن    ار  
ن  ا    ن  ن  قع ان  ما  ن  مامر   تغرعن  عظمر ن،ن  ار  ن   فمرعن  ان  رانتغرع ن،نماكن  شعف  .نإن انقا   

ن(21)    ل:،ن   ارفها 

 

ن ا انأيفت ان   ن  ن  يمد نأ ن لن أ ر لنإ  انأر ن اشل،ن    ا ن اىنفماا،ن ت  ع  ،ن  ا لنأصغف 
نميررتعفح ن    ف فل نارر لنمعف رر ن   نقرر ن    ررف   ن قرر ن،ن نظررفن    رر ن  صررغافن ر ررا،ن  رر ن  رر  نا رر      رر نم ارر  

ن   طاب ،ن    لنبانمتف عان اىنيفهفن  ماك،ن  ت ىن   ا ن اىنفماا نرف  أ نممتط رانصر  حن،نأ نمتينمانم 
  رالنن، ت حنبان  بطالنن الن يتطدنت مرعن  رك ن ر ف رن  ر م ع نمردن ان رانمتأ مرانمردن  م قرح،نم     

ن(28)  صفان ا تان  ن   ن  م قح:

 

 مرران هررافحن   بررا ن   مررؤف ادن،نرررعنظررعن  هرر ن  ررنف ،ن  ررلن  رردن  معتمرر ن رر نيررمنانم يتيررامان اظاررل
ن ارىنفيبر ن رؤن ،ن  رفن  معتم ن ارىنمرفن  عصر ف   رلن  رحن  مؤف ر دن،ن را ر نف ن ن تبرافنإ ،نإنن  ارع 

ن  اارف:،نبعبراف رنصرفه  ،ن ن ن   ن    ننرعنن عنبعضر لنإ رىن لنا يرحنرردنتاشرفاد ن"ن  ر لن ررد     عرع 
ن  ميامادن لن يااانأ  نمدنقراا إننم دنفض  ن نفيانر  لن  ف اا  ن   كن،ن نن فعا انأ  نمدنبع ل،نأماف 

ن  معتم ن غ  دن انا نبأمفحن  تتدنر ا تىن ،ن  لنامفن اا لنمان   لنر ل،ن نانيمن  ل .ن(21)ن"انرنرنار 
ن(31)  الن  معتم ن  ن  ك:

 

نقرر نمعارراناتمنررىن  مرر رنقرررعن قتررا ن رن رران  ارر ادنماتررانمرردنقرررع،ن  رر  ن  م قررح  ن،ن هرر  ف  بأن مررانأ يررد 
ا ف نررادن   ررف،ن   نأن مان ا  نإ ىن    اح،ن النمنا نهرا ترىنننافن،ن نن تراف ن   ررفأرا مرا فؤ ر ن ا ر ن،ن   

،ن أم   مران  تر نآ م  ران  اارع،ن   سر ن  ا اردنب را ن ا را مران ر ن ا رانمردن   رال.ن  نات ران،نأبا مان  نيرمنا
ن(35)  ال:،ن  م   ان  ت نننتاح
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ننشركن،نامر ننفيران ر نصر ب ن صر  ن ر ن  يرمد،ن بع نمما ي ن  عاما ن    با ن أ  ادن  نا 
ن ردن صر   ن،ن ررفن نرانبصر فحنفق  ر ،ن  ن  كنأ ماننفير ان م  رانأنا  ر ن ران  نمعران،ن نر مانترلن إل رف ج 

ن(32)  ال:ن،  يمد

 

نإ ىنضاسعادنافتر  دنأطمراف ن،ن معاناحنأْيفت انق نشاف رن  نتا افنصف لن ت ط لننفيا  م دنما ك 
 قر نرر رن،ن  ردن ر ن  طمرافن  فار ،ن  ص صانرناتان ن مان  ادن ا ان   ن  ن  يمدنا لن  عا ،نبا   

ن  فاق  نن اا د ن(33):  ال،ن مانأصار دنمدنرؤ ن ش ا  ن ن يفرننفيان ت طمر،نآااف 

 

ن  يرررمد ن ررر ننفيررر  ن  يرررماد،ن طررر ل  رررناترررفك  ررردن  ضررراقن   البررر ن    رررأ  ن  يتيرررالن مصرررافلن  نظ  ،نم 
ن   مغففح.نن  ر  ن    قرد ن  ع     إ رىن  ررتأمعن،نار  دن  ااارفهدنمردن  شرعف  ن  ميراماد،ن هت مانإ ىنهللانااتم  

افت  ل إ ىن يتنتامارن  ن  ص نآف س لن نتام نتأم ت ل.نن  ننت ا ،ن   ن     ثن  ت ن اش  ا،ن  ني 
نناتمرر  ن رردنتمرراف  تارركن       م رردنأدن،ن ممافيررارن  ت رر ،نصرر نأ ن    مرر نأ ن  عرررفحن م رردنأدنتارر د 

رف ن   مانمدنتماف ن آل فهد.ن تاكن  عرفنتا دن ف يان امتأمع ن   ن ن ان  ما،ن يتنتحن إلنياد  ن،نتص ف 
ن(34)   لن  معتم :

ن ن  نرررا ،ن هررر  دنمررردنيرررمنان ررررد   عر  رررف  نبعررر   نررر  لن،نر ررر لن    مررر  نم عتف رررانرتررر   لن  ررر  فن ف رررد     
ننفاا،ن آل فهد ن(31(ت انإ ىنص   انأر ن ف نردنرف ن  صغفنقاس : افيع 

 

ن  ي ل ن،ن     نمدن  يمدن     دن  يمادن ا ا،ن  ا   نن،ن  ض ن ااانأفقا،ن   ار لن  ت نت ا  عن ا  
 أر  ب ران،ن ه تفان  ا رانمر ف دن  يرمدن  يرم   ،ن تت   دن  ان نفعانت ان  نفي  ن   عاطف  ،ن  احن ننأن  
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 ر نترفىن،نإ رىن  ركن  عرا لن  غنر نبا ر  فهار،نإ رىن  ماضر ن    رعن    بر ،ن  م ص  حنإ رىنمف تردنصربال
    طحن أل رعن،ن ف ار حن ف  انبمانت تاحنباننفيانمدنشع،ن ادن  شا فن  يمادننب ع نتضا  ن  افل

ن  نف،ن     د نصا ر  ان  مت  ف ن احن  م ف د ت     ث  ن      ر ،ن    ن غشالن  ظ لنمردن رعنصر  ن-  
 مررردن ا رررانمررردن   رررعن    ن ن    ررر حن،ن ررردنصرررف ارن  ماضررر ،ن-  ن  ررر  نانبعرررثن ررر ن  رررنف   معنررر

 ا مرررانبا  فهررر ن،ن  تررر نأمضرررا انمع رررلنا ن  ارررفحن   رررالن  ممااررر ن  يرررعا ح يرررتع،نمتشررر قانإ رررا لن    برررا  
ن(31)  ال:،ن مدن    ص فن شت اقان،ن   ن ردنش ا ،ننا  ننط انمدنقا  لن يم

 

ن،ن نررن  مر ف دن  نانرا ترىن،ن  لن  شرت اا رف ان،ن     ن ادن  يرمدن ر ننظرفن رردنشر ا    ر  نقاارع 
ا نم ر ب ا  ق ن متمدن ا ان مادن لن  يمدن،ن  لن مندن نان  ا  ان ط ف ا،ن  ننظفن  فما   ن نان لنا ْني 

ن(31)  ال:،ن  لن  ص 

 

ن  معتم ن ماض ا ن(38)    ل:،ن  طنان   ن  نيمدنأيمار ن،ن    د 

 

ادن،ن  رفن  شا فنيعا نردنم    ف ل ن مفنردن فص دنفأ ن  فتن نبا ن   ن امتمعررن ا ر ن   أي 
،ن هترر  حن  شرر ا ن تررر حن  ررنف نب م ن  ن  ررا،ن تتررأمحن  ع  طررح،نم نرر  ن  يررمدن   يررف.ن تترر   ىن  رر  فهار

رران طابررانت فرر نإ  رراننفيرر ا،ن ا اطرر ن رارت ررا رران:ن تشررتاانإ  ررانقرراس ،ن  طمررسدنإ  ررانقار ررا،ن ف    ن م م  أد 
ارلنات مران،ن يتشفدن ان ن نف ا،ن ياا ىنر ان ا   انا ل ن  عف ن ا ا،نقايا انربع لن ن ان أ   نان آنما

نم عا د  نااتم نمنانأْدن   دنفي   ا ان عنت  اتان ي مانإ ىن     ان  ف يران،نر طابانإ ىنم  اط  نياف 
ن(31):  ال،نإ  ا  متا فادن
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نص ىن ا  فهار ن  شر،ن   ش  ا  نإ رىن  ماضر ن  ممارع  تر نتشر       رىن   رعن   رنرا ن    ر حن،نا ف 
نمردنيرمنان  رار نقابرا،ن  ر مان     ب .ن    ن  شا فنم م نردنميع  ن نإ رىنم ردن  ب را،ناتش ا  رد  ،ن    

نإ ررىن  مررا ،ن   نرر   لن رر نيررمنا،ن نرر نم اررر حن  مصرراس  ن إلرررع  رردن تشررتاا  ن اررىن،ن مررانت    انمررانتشررافع 
ن  ت،ن    ك ر ن  صر ف     ا    ترىن ر ن،ن    نرادنمر  ل ن رانننانفركن نرا،ن  ر  ن  شر ا ن،نا  ان  ظمأن ر ن   

 مران فعرعن  مرؤ دن نرر ن،ن  اب ران  م عنرىني يرتمفن ر ن نانران منا  ترا،ن ت ير ن  ارفىن ر نقررفل،ن رافان    راح
ن(41):    ل،نتف ا نص تا

 

  عم ن  ابران ارحن رلن،نم دنيمناننرن ان  صغف،ن  شا فن ر ن  ماكنردنإ فه ن  م هف نن هتش ان
ن(45)  ال:،ن مان فحن ا انإنني  ن اننرن ان  ارف،ناتص عن فف ان رنان  صغف

 

 اتمنررىن رر ن انررررنقفهبرر  نمنرران مررردن،نااررر  نبم ر  تررا،ن   ررعن  يررمد،ن  نرر مان شررت ن   ارردنبا شرررا ف
،نيمنا.ن   ف   انمدن  يمدن  ن   لن فاعنرت فاحن  نا.ن ا م ر ب  ن  ن  مر   ن  تر ناار  نإ ا ران  شرا ف

نبصرندن  معمر  ر.ن تترأ ل ن  مر ف،ن ن مانتشت نبان  م رد نبمران  رانمردنطاقر ن اطف ر نن فارع  بمران،ن ا  ر  
ن(42) لن  فما  ن:  ن  كنإبعا ن  شا فن دنم ن  يمدنن  

لن اىن  ير ن       ن    نمععن  م ر بر نترتعر ن ردن رار ران ر نيرمنا،نأمان ردنش ا  ،ن  ضدنا  
حن ردن ر  فن  ر  ن  تعاارعننرات.نأ ن  ياط ن  ممرف ح،ني    نأف  نبا ياطادن نان   االنبعانا.ن   ن  ياطاد

 قافدنرادن ا ت ان،نتب  نإ ف انر م عني هفحن– ق ن طرن اىنأي  فن   صفنن–  فنرانان  ادن مام نفآ ا
 اقتف رررنم صررف  ن،ناررلنطارر نمن ررانأدنت تررف نمنررا،ن  ا ت رران رر ن  ب ررا ن اررىنإ ف ررا،ن رر ن   ترران  م  شرر 

نمررردن  ن،ن ظررر ناتباا ررراد،ن  طررررنرمررر  فل،نرمنا  رررا ن،ن  مرررا ترررىنترررأافنرب اس مررران رررع  مررردنمررر ف دن أرررر    
ن(43)  ال:،ن  ا   
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ن

 

ن نررر ن رررردن هررر  دن رررمدنظرررا ف   أيرررفان ارررىن   رررالن،ن ررردن  فهاتررران  ماضررر  ن نررر ن  اارررا،ن طررراب د ن  ي  
  هافحن  م ر ب ن  دن  تعف ن ام اطف.ن ا شا فننن يتط دن يتفماعن،ن  مااس نبا يعا حن   ا  ،ن       

 اررلنتاردن  ت  رر نممررف ن،ن ارثن انرررن  اتررانتيرافنيرراف ان  طر عر ،ن نننعرر لنتاركن  ا ررا  ،ن  ر نتارركن   رال
،ن  لنتادن   هرافحنتنطر  ن ارىن طرفن رارف،ني  ن   انمدنأ ادن      إ ما نإ ىن  م ر  نافيا انم ا 

ن رر لن  صرر فنمرران رر نإنن،ن  هررافحن  يررمادن  ي ايرر نم ف   رر  نب ااررفنمرردن  م رراطفنن هررفىن  شررا ف ن ررع  أد 
نيف ما،نأمان  ن(44):  ال،ن   ع انبم ر  تان   عن  يمد،ن   ن انمنانإنن    فهارن   ان شت  

 

ن ف ران  رر فل،ن هت  فن  معتم نرردن برا نقصر ف ل   امران،ن يرفت ا اتضرا حن  ن ران تتعمرقن،ن أمرااد 
ن   ا ا ا،نأظال ن ا ان  يمد ن ا ان   ا نت  فن   ص ف   ق ن صرحن،نم افنانرادنماض ان  اضفل،نأ نأطرق 

نمرردنأممررعن  م  ضرردن   رران"ن ررردن اقررادنتارركن   صرر فنب   ررا: ن     ررف   أ ر  ررانإ  رران أ   رران،ن  ررادن   صررد 
شف  ان اىن   ص فن مما ان  ن  عار دن،نإط   ن اىن  ن ف رمفن    هتر دن،ن    ن رانمردن،ن  شرتما  انبا ش     رأد 

 نن يراحنرردن  نار دن ر ن،نمران رلن  ردن رنر ن مر  دن ر ن ار ،ن  طف ن   ع رن  م فىنب   حن  ضرف 
ن(41)ت  فنتاكن   ص فن  ال:،ن  ن مان شت ن ا ان  ب  ،ن(41)"فأ نيم  دن

نقطررا تمررفنر   رر نتمررفحن تيررفحن رر ن  مرر نن تن رر ن مرران رر ن ا ررانمرردن،نمانرر نم ضرردنيررمنانيررف  
ن ضفتان  ال:،ن   ت اف  دنإ ىننع لن   ل،ن   فن  نرناتا،ن مان  دنأ رتانمدن  فقبا ،ن   ااا ن(41)  ر ف 
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ن  يمادنإ ىنم مارن اطف   ن  شا ف  ارلن،نتمعاان عر رن ر نأمر   نماؤ ران  فمرا ن   مرع،ن هتعف  
ن  ،ننناارثنأْدناتعف نإ ىن م ضارنقاتم  ن لنا رفجنمردننتمعاان ع ر  رألن    رأ  ن ر  كننمر   م نمردن  ي 

نإ ررىن ررأ  ن،ن ررأ نإ ررىنأمررع ن  اررثنن  مرردن ررؤن ن  شررعف  ن   امرر نمعفررفنررردن امررادن  مصرر ف ،ن مرردنأمررع 
ن(48)   لن  نيمنا:

 

مرن  اتا ن  ال:،نت اب انق نأ  ق د نبان   ىأنانر،ن هفىن  معتم  ن(41)   ط  

 

   مر نب    ر نمران،ن  ادن اعن االنمنت   لنمدن  شرعف  ،نانمدن  شعفظ ننالن    عنمدن  ياطادن 
  ر ن  ان،نردنشر ا ن  ن  ير  اؤمن دنبانمدنآف   ن  ادن  كنطفه اني  ن ع   ت لنبا يمد.ن مدن ؤن ن

  رر  نر  رردن رر نقفطبرر نيررن ن-،ن اررىنررردن اررىنررردن مرر   اررىنارر ن   ا فرر ن  معتارر نبررا ن ،نمررف فحن  يررمد
ن ررادنام ررفنر ررا- ررر4152 عن  يررمد،ن ضرر ن رردنيررعا ارنأ   سررا،ن نيررر نبعرر نآف       رران اررر ن،ن ررأ   

  ت نقصرا تان      ر ن صرحن ا رانمشرا فلن ر ن رعن،ن    ادنمدن   ب ن   ا ف ن ا،نأقيىنمشا فن    ع
ن ا اننبا ن  يمد ن(11)  ال:،نمفحن  فت ه 

 

ف  ن  م ص   أ  نفمالن،ن  لن ياْلنمدن    عنمدن ان  ن  نقم ن  ياط ن      ا.نمدن ؤن ن   ام  
 تابيان    عن،ن     نأ   ان  منص فنردنأر ن امفن  يمد،ن    ن ر ن  ف مدن  ناصفن ا ف ن  ن   

ن(15):  ال،ن    ادنمدنبطرن  منص ف

 

ن(12)  ال:نتان ن مانطالنيمن ا    نقا ان ف ر،نمدن ردنم  ف،ن ي طفن    عن اىن ردن ه  دن

ن
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ن،بعرر ن يررت  سان اررىنم انرر نم فيرر  ن  يررتر ن   رر عنررر  ن  رر   فتادنأررر نب ررفنررردن مررافن رر نيررمنا،
اررلن قرردن رر نقبضرر ن،ن ايررتأافنر رران نفيررا،ن  نفررف  لنر رران نفيررا،ن  ررادن  معتمرر ن ررردن بررا نقرر نأفيرراان فت  ررا

ن اطرررر ن  معتمرررر نن  رررردن   رررران عر ررررفن،برررران رررر ن  يررررمدن   ج ن،ن  معتمرررر نبعرررر ن ررررف فن  لنيرررررنيررررن  ر  اررررث 
ن(13)ب   ا:

ن(14):  ال،ن  معتم نيا   ف لن  نيمنانأدأفيا ان امعتم ن ن مان الن،نأ فىننا  ت نأر ات ن

 

يررا لنأ يررف  نصرر فن   ا فررر ن،ن  رر  نأررر نمعفررفنررردن ط رر ن   ضررا  ن  ن  يرر  ن   ررمدن د    رر  ني 
ن(11)  ال:،نمشاف نإ ىنش حن ف ادنقابا،ن  ت نمدنيمنانإ ىن  ياطادنمت   انمدنمصافلن  م ت ل،ن ا ا

ن(11) ال:    ن  نيمنان  دنمعف  نمصافلن،نبان  م عنإ ىن    دن    فحن اىن ننتظافن هراش

 

 يرتعطحن  يرمادنمردنرار  لنإ ف مرانمردن،ن نيتعطاعن  ن  م ضر عن  ررف ن ر نشرعفن  ميراماد
رران امارر ك،ن  يررمد  أ  انرران صرر ا ن  نفرر  نمرردنأ ررعن،ن أ  انرران ألمررف   نأمرر ن رر ن   رر  ،ن أ  انررانا  م 

،ن يراطاد  ر  ن  فمرا ن   تضرفعن مر حن   ن ،ن   عن   ع  .ن ا  ض عنأ  انان  ن  مير طفن ارىن  يرماد
ف  ننرنان شالن  ر  نيرمنان  منصر فنرردن،ن    هفن  يارقن ا  لن  ميتنصفن-    ن  م ص   نأرر     ام  

ن  منص ف ن ر ن من ران   فهر ن- امف رفن،ن يتعطح  ران  منع  ران مردن شرا .ن عنر مانأم  بعر نمران رادن من    
ن  م   رف ن ر ن تابرانفن،ن  منص فنبيمنانتأا نمدن  اان  ن  يمد ن"ن: ضر ن    رافن   ر لا   ف    مرانأمرف 

ع نأ ا رانن    ع ن  فرف ا،ن  منص فنردنأر ن امفنبيمدن  م ص ف ن  ن  مطرق  قرالن،ن ر نم انر ن    رف  ن   
   ركنآن ر ن،ن مران نررنأفت برانمنر نأف عرادنيرن ،ن  ر نأترىن قررنإمابر ن  ر   ح،ن  لن يتلنتف ن نبعر  ان  را

ن رر نيررمدنفمررعن رر ن  رر ن  ناصررف أطا تررانإننرفؤ ررانفأات ررانبررأدنقاررعن رر :نأطاررقن رر دن  رر ن مرران،نشرراف ر 
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  ال:ن   رن اىنمدنشرافكن ر نأمرف ن،ن أ ضفتان يأ تان دن   تان ا  ن،نأماررن  كن   تان أطا تا
ن(18)  النمدنيمنا:ن.(11)" ن مرن ادنننانفدن  ن ل،نأدن  مات انهللان  نأضاقن  يم دن

 

ن(11):بأر ارن عر ن  ماكن  م هف نقاس ،ن اف ن ا ان  منص ف

 

 ار نأر رارن  مصر ف نمر ىن  صر ب ن    ير حن ر ن،ن اتضهنمدن  لنف ن  منص فنردنأرر ن رامف
 معاقب ن  مصر ف  نمر   نمران فتابرانمردنمرفلنب رقن،ن   نقي حن  ع  ب ن  ت نياق انهللان اىنا  ا،نم قفا

ن  منص فنبع نم رن   ا ف ،ننا نأرفها  نأنانأمف  ن أتمفنن-    لن  ميتنصفنن ا ْ  ف   ن مان ادن  منص ف 
ن     رر نبعرر نأ  رران-بررأمفلن ررا فث    رر  ن  ررا نمرردنهللا.ن  ررلن  تررحن  منصرر فن،نب تررعنأ رر ن   ا فرر ن نرراني 

نما،نبيمنانب فطب نمدنب   ن  يمنا   ني   ترانإ رىنأقصرىنشرمالن صر بان ر،نمعرعنيرمن انم ترن  نمعران   
ن(11)ت  ا  ن   الن تن ف ان ان  ال:   فن  مص ف ن،نف  عمنفيلنمف ن  فمعن ت  مان  ،ن  ن   

 

نمردنيرمنانقصرا ت ان  مشر،نأمانأر ن  صرارنأم ر نرردن رر ن  ع هر ن  ر  ن  نر ران افيرع    فح  ن يرتعطح 
ن(15):يامنانب   ا

 

  رر ن،ن  رر ن  مرر  حاررردن  معتمرر ن رر ىنأر ررانقصررا حن نبا فشررا    ترر ن ررردن مررافنمرردنيررمنانمتشررفعان
ن(12):  صحن ا ان ا انقاس ،ن  شفهدنراتان م حن ا ان  فشا ط ها نما رن  نتيع ن

 

ن(13)  يتشفدنبا مأم دنردن  معتم نقاس :

 

ن(14)  ال:،نميتعطفا نمدنيمنان  ت نإ ىن  معتم
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  يررتعطحن رررردن هررر  دنمررردنيرررمنانأبررران   ررر لنررردنم ررر ف ن  طا رررانمررردنيرررمنانبعررر نأْدننقضرررىن  ررران
ن(11)  ال:،ن ميماس نا ل

 

ا نبماننن،نماناس نمدنإط قانمدن  يمدن بع  نيمن ان ادن يت  اقان ا ن نانم       تفعنر نبانبأد 
ن(11)    نم   ن  ا   ن  ال:،ن يت ق

 

نتما  أنمراونأ رفىنمردن  يرا   ارن  ميرت   ن،نمانمردن نن رف ع لن يمعن  تافهخن م  نممتمدن ال 
  ت   لن  يا كن  فف  ن  رادن،ن   كن انرن  ع  بارنضف فه ن ا  نمدن نتشافنتاكن  يا   ارن  اع  بار

ت رر لنإ ررىن يرراا نمرردن يرراسعن   مرردنبيررر ن  صررف عن  ي ايرر نأ نناررل،ن  يررمدنضررف انمرردنضررف  ن  ت رر  ل
ن   فمدن  يمدن يبا ن  حن  ن: ق ن ادن اشعف ،ن  تياطن  فف   ن ن  ن  ياادننصا  

رررمد  ررر ن   ررر ادن انررررنطم  رررات لن  ي ايررر  نيرررربان ررر نيرررمن لن،ن  ااارررفنمررردن  شرررعف  ن  ن  يررراادني 
نمدن ميماس نا ل ننتام ن مانشاعن نانمدن    الن،ن قتا ل مدنأااف  مدن ؤن ن  شعف  ن ردن ه  دن    ني 

حنقصراس  ن،ن االنقفطب ن  ن ان ا،ن نأر ن    لنردنم  فبمؤ مفحنض ر   ،ن فت رفنرنفيرا،ن رنظلن ر نيرمنان  
ن(11)  ي فنمدن  شامتادن  ال:

 

نماانن اطم حن  ي اي ن    نقرا لنإ رىن  يرمد،ن    نردن مافن  ن  ي  ن"نارلن  مر ر.،ن  ع     شرا ف 
.ناررلن صررعن ام ارركن(18)ن" ررلن  رردن   ررانمرران طعمررا،نىنشررا نممتط رران مرراف  رر  رر  ن صررعن  لنمررفحنإ،ن  ف اررف

ت   ن ارررىنم انررر نمفيررر  نمررردن قررر نبعاررران  معتمررر ن ارررىنفأ نمررر ر ن  يررر،ن   يررراط ن  رررا لنإ رررىن  مررر ر
ن  ر  ن   يراطاد،ن بع ن    انم في ا،نصا ر ان ردنطا ف  أ ر ن  ار لن  اران نبايرت بالن،نأ اطْتانمظا ف 

ر  حن  يرتمفأن  ماركن   يراطاد،ن ق نت هانر  ن ردن برا ن ر ن مرعن   انير حن ارىنفأيرا،ن  م  نر  ساد ،ن أ  تران  ع 
ا     ر نارلنيفقيرط إ رىنن رف ن،ن اماني طرنمفير  نمردنار ل،ن تمف ن اىن ردن با ن  يت عنبمفي      مر ن نم 
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عن  يررمد،ن أفيرعن رردن مرافن  رر نقاعر نشر  فحنمردنرنر نير ع،ن   ا  ران  م تر فنرردن ر   ،ن  قردنأيراف ن أ    
  رر نبم ط  رر نشررعفه نتعارر ن،ن  اطرر ن ررردن مررافنصرر    انأبرران  فضررعنررردن يرر  نأدنا فررحن نررانم نتررا

.ن  رالنمردنيرمنان ر ن ا قظ را ا طعنابعثن    احن  ن     فن  ناسم ن،ناحنإ ىنقابا     ،ن  معنإ ىننفيا
ن(11)م اطبانص   انأبان  فضعنردن ي  ن:،نقاع نش  فل

 

  ر ن،ن  رالنمردنيرمنانشرعف ،ن  رلنا رفجنمردنيرمنانإننماترا،نيرمنا،ن  ن مان قدن ر نار ن رردن برا 
ن(11):  شعفه نقرعنم تان اىنا ن  معتم آ فنمانما رنبانقفه تان

 

دن رردن ر لن  ن  ير ن يربا ني اير   م   امرانقتاران  ميرتاف ن  رعن،ن  ر ن رادن  هرف ن اميرتظ ف،ن ي 
ن(15)منانقصارر ح ننقالن ا ا:  ت نمدني،ن  ادنمدنران لن ردن  ل،نفمىنب بافنب طان  ن  يمد،نم اا

 

ن    هفنأر نب فن ر نهللانردن ر ن  ع ه نردنم م  ن    نأم فلن شا،ن ن      لن  مؤه ن   ض نإ  انأْمف 
ن  منصرر ف ن ضررف فنبرران  منصرر فنررردنأررر ن ررامف،ن ا طاررط ن رر   ن يررمنان،ن  انرران ت  ررل نباإليرر الن رر نمررؤ مفح نض 

ن(12):  ت نمدنيمنانإ ىن  منص فنقاس 

 

مدن  ااافنمدن  شعف   ن ادن  ن   قررن،ننن ن  لن ان  نمعافضادن ا اال،ن ماني  ن  شا ف  نمان د     
ن  ي ايرر  ،ني ايرر   ننفيررانش صرر   ن  تصررط لن  مطررامدن،ن نرر مانت ارر ن   ضرراع،ن  صررابانمرران صررا نفمررع 

ررمدنبيررر ن  تنررا  ن اررىن   متباانرر ن   ماارر ن اررىن  رركن ااررفح:ن ا  امرر نمعفررفنررردن امررادن  مصرر ف ني 
  مرانمردنيرمنانفيرا  ن امنصر فنرردننن–  ن   ن   ا ف ن   اصفن شالنردن    رلن  ميتنصرفنن-    لن

ن(13)رالن ا ا:ر ن امفنقأ

 

رمنان يربا ،ن  ناكنشا ف دنمردنرنر نصرما ح اركن،ني اير  ني   را  لن ر ن رر نهللانرردن  معتصرلنم 
،ن  اردنا يرحنيرمنا.نا يرحنرردنتاشرفاد ن ا نسرانبانيرت   ن ارىنيفناطر نإ رى    نأفياانأر لن،ن  م فه 
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ن  معتصلن ادنمدنقرعن   لن  ا        ن ادناؤ  ن  نا نضر لن   ر  نأفيرعنماركن  مفهر ن رنران،ن  كن د 
،نبعرر نمررف نط هررع،نإنن    ن اررىن ررف رن  مرر ر،نالن  ررردن ر ررا  ارردنا يررحن ررلن يرر،ن    ررقن  يرر ل

ن(14)    انان  مافن  يمادن دنمعاناتانن  ن  يمدن  ال:

 

ررمد ن  معتصررلنررردنصررمان رررد  رر ن،نأمرران  صررما   ن  ارران ن  رر  ني   عنرر مانمررارن،ن ح   لن  فارر  
الن   ن،ن بع  انيفقيط ،ن     نم م نردن ر نهللانإ ىنما فق،ن     ن عنش   ن،ن  معتصلنماكن  مفه 

ردنم ب يران،نطفط ش نن   فرن   ان  شر ارنبير ن  لن  ف  ر  ا ت   عن أ  عن  يرمدن ر نمرف ار.ن م 
ن(11) صحنمشا ف لن  ن  يمدن صرف لن  ال:ن،ن بعا  ن دن طنا

 

نيربان  نيمدن ا ا ا ن   كن ادنيربان  نيمدنقاساا،ن مان ادن  فعع  ن    ل  ن،ن إد  ي     نأاادن    ل 
اد ن.  ن  ي اي نأ ن     

 

  رررادن ررر نيرررا   لن  ااارررفنمررردن  مرررفأحن،ن مررردن  شرررعف  ن  ررر ادننيرررمن  نبيرررر نقررر   لن ررر ن  ي ايررر ن
رمدنبيرر نتعفهضرانبا يراطادن   ا فرر ن،ن  نيرت تافنبا   رال   شرا فنا يرحنرردن راف دن  فمرا  ن  ر  ني 

ن  طاف( ن  نيمنانممم   نشعفه نيما ا) تا   ن ر ن ر  ن  اترا ،ن    لن  ميتنصف.ن أ ح  ن،ن  صح   رع 
نمعف ع ن ا،نطاسف  نقطع نبم حن    ن  ع  ن شالنرردن    رل.ن قر ن  رفن  فرتهنرردن،ن   فن   ص  الن اعن ع 

ن  ن   ر ن   ا فر ن أ ا  را":ن  ن تا ن  مطمهن  كنب   ا اقادن ن،ن شا ْرن نانأشعاف  نإ را لنصراسبار  ير    
نم  ا  انأ يفْرن ا ان  ص  ف ن،ننرا  ا يااانمدنأ ف ن  ف ن ن يمنان   ا،ن  غفْرن ا ان  منا ا،ن ي ا ل ن ؤ   

ن(11)  النمدنيمنا:ن،(11)"  ن بارن  ف 

،ن  نطا رررنأشررعافلن رر ن  يررمد،نعنانظمررانمتشرر قان ات ررففظررررعن،ن يرمن ان ررلن ْمنْعررانمرردنقرر لن  شررعف
ن(18)  ال:ن، مألنأر اتانبا ب ا  نمتش قانإ ىن   فه ن     عا،نمدن امارن     دن  عماق
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رران رر ن  يررمد  شررعفنبررا   عنمرردن،ن(11)   رر ن     رر ن أ ا ررانن رر بيررر نأشررعافنقا  رران ن  طرر لنم ام 
ن(81):  ال،ن  اط نم ر  تانأدنت  فن م   ان ا لن يتش ا ل،نبطرن  ياطاد

رررران نرررر مان مرررران ،ن ها ررررىن ررررر ن  مارررركنررررردنيصرررردن   مرررراف ن ننفي   يرررراطادن ررررردن  ن  نرررر دن  مصرررراف 
ن(85)ب   ا:

 

،ن  منتير نإ رىنييراد،ن  ر نم مر نرردنميرع  ن  رمران ،نأمانمدن ادن    لن ر ن  ر ادنيرر نيرمنا
ن  مطررا د،ن ررادنشررا ف نممرر   ن":ن  رر ن صررفان ررردنبيررالنب   ررا ررد  رر  لن  م رراطدن ي  ما رر ن نرترر  عن طاررحن،نم 

،ن صر فننفيرران  ر ن انررادن  ر ن  يررمدنمردنا يررح،ن(82)  ن اررىن قراسقن  معرران ن(ن ااررفن  غر،ن ن ترف ع
ن(83) ص فنممالن  طااقنرا يحن  ال:،ن   ص نرا يحنمف دن  طااق

 

فيرررل نق  مرررران"ن  ترررر ن عتمررر ن اا ررران  شررررا فن ررر نن رررعنتمف تررران  شررررعفه ن  ررر ن ررر ن   يررراا :ن  صررر فح
ن،نتعرفن دننفي  ن  شا ف،ن   نتف اب ن  ا  نن  اطف  نمع  ح،ن(84)"  اامار  تيت   نأ اي يانن ت عاد 

ن.(81)   فمرر ن ا رران،ن رردنطفهررقنمارر حن إل  ررا ،ن اررىن شررحنمعنررىنأ مررقنمرردن  معنررىن  ظررا ف ن ا صررا ح
  اىنمان   تان،ن   نن عن  ف فحن   عاطف نمعا،ن فحن  نم ىنق فت ان اىنتأ   نم مت ا   ا ننماحن  ص

  رر ن  رر  انقررا فحن اررىن،ن مرراناتصرر فلن رر ن   ررافجنتصرر هف ن ق  ررا،نمرردنتنايرر نرررادن ا رر ن  فنررادن     ا رر 
ر ران ر ن  يرتعما ان يرتعماننأ ،ن أق لنم    نما رن  ن فظ ن  تصر هفنإ   ثن  افن  منش  ن  ن  متا  .

نن(81)"  شعفنصنا  ن ضف نمدن  نياحن من نمدن  تص هف"ن:ن  نم    ن  ما ظ،نممالن  شعف

دن  ن ا ن  عف ن     مىنإ ىن ضاا ن  ص فح ن  انر ن  صر فحن،ن   ن ا   نر  حن   ال،ن ق ن ط  إننأد 
ْنررا ن  صرر فحن  فن رر  رردن  عررف نإ ررىن    لنا ن ررانظرر ن اعرر ظن،نقرر ن يررت   رن اررىنتررف ثن  شررعفن  عف رر ن  ررلن فط 
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مررانمعررعنمعظررلنصرر ف لنتفممرر ن ن رر ن مظررا فنن  ظارررن ارر دن  شررعفن  عف رر نم  قرر ن رر ن  مررا حن   ررافم 
ن(81).  عا لن  ما  

 شرعفن  يرمدن ص صرانننت تارحن ردن  صر فحن ر ن  شرعفن،ن   ص فحن  ن  شعفن  ن  ي ن م ما
   صرر فحن رر ن  شررعفن،نىن   رر  ن ررا   صرر ،ن  مشررفق ن  عف رر .ن ا شررعفن  ن  يرر ن رر ن  ارر ن  شررعفن  عف رر 

 قر ن،ن مان ا ر   نمردنإير الن ر نفيرلن  صر فح،ن أيار انمدن      ،ن  عف  ن   ن  ي ن  نص فحنما   
 را عادنترأ حنبرا مفأىن   يردن ت ر ىنبرا مفأىنن"نتنبان  ن ا ن  عف ن   كنن أ ف   نمان ام م   رنمردنترأااف

  مررحن،ن   فررلناتارر  نبا مرر  ان   ارر ،ن هتررأ ىنبررا منتدن   راررث،ن   نررحن  رررعن  م شررلن  طارر ،ن   ررر هن  افهررا
ن.ن(88)ن"  بشدن  م ف

أدن  عررررادن رررر ن    حن    ررررىن   ارررررفىن   يررررا نن"ن هررررفىن  يررررتا نإرررررف   لن ررررر ن   ررررا فن  مررررا ن :
نأاف ن،ن  إل اط نبمعان ا،نبا ممال ن(81)."  نم  جن إلنيادن تف افلن    يايا أدن  بصفن    ث 

 ارررثن رررادن اتشرررر ان  ارررفنن   ترررعن  تصررر هفن  بصرررف ن ررر نشرررعفن  يررمدن  مفتبررر ن    رررىن   رر  ن  ررر 
ن.نبم اا  ن    قدن   افم ،نرعنمتناقض ،ن  ارف ن دن  ص فحن  تشرا   نتممدنرادنظ   فنتر  نمتبا  ح

ن  تشر ان عمعن معن  ي فن  نتأ احن  م تبااد"ن افىن ر ن   ا فن  مفمان :  ترىنا تصرفنمران نأد 
ن   رررف ن  رررأت نبا   ررراحن   مررر رن،ن هممررردنمرررانررررادن  م  تارررحن   مؤتارررح،ندن  مشرررفان   مغرررف ررررا  هنطرررق 

ن(11)."   ما ن   نافنممتمعاد،نممم  اد

رررفن    حن  ضرررف ن ارررىن  تشرررر انن  رررانمررردنأنرررفىن،ن     نقافنررران  تشرررر ان نررر ن ررر عن    حن   ف رررا ن    د 
 اصر نإ  نتبراادن،ن   ترف نمردن    رالن نيرتعاف ن،نل  ن ادنأدن آل فناتيدن  انممالن    ا،ن  ع  ن  
ن.ن  طف اد

 مرردنأ   رن  تشررر ان  ترر نيارر ن يررت   م ان رر نشررعفن  يررم دن  ارراعنن اررثنتتماررعن ظ فت رران رر ن
 ررلنأن مرردنن(15)."ت  ارر ن  رر هتادنمتبرراانتادنا  رر نإيف برران  ف رر ن رر ن  ررنف "  ت فهرر نرررادن  مشرربان   مشرربان 
 رر ن   يردن،نبا تشررا ارن ر :ن  فف سر ن ر ن  تشرر انمردن  شرعافن  ن  ير    ات ن  ن  ي  ن  تر ن  تنررن

 ق نص فن  شرفهحنن،ننردن  اتان ،ن  تا ن  تشرا ارنمدنأشعافنأ عن  ن   ،ن اىنردنم م ن   فطر 
ن(12)  طااقن  يمدنب   ا:

 

 ر نإامرا ن،ن    رنم مرهننفير  ن  شرا ف،نتماارنب اي ن  بصف،ن   ننيحن  شا فنص فحنبصفه 
 ممعررن  صر فحنررادنمتناقضرادن،ن اثنقافدنرادنم رادن  يرمدن ير   ن  اارع.ن  ق نرادنم ف ارن ي  
 شر حنظامر ن  يرمد.ن   ممردن،ندنإشرف انم انر ن    رف    رافدنررا،ن ي   ن  يمد،ن ما:نتأل نم ان ن    ف  
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 نفي  ن  شا فن،ن   ننظفن  شا فن ألش ا ن   افم  نمدنمنظ فن   ا ،نرادن  متناقضارن ان ن  ننفي  
ن"إنانانبدنمدن اطف ،ن ا شعفن  ن  ف  ن  تا اس ن امشا فن      ن"ن  اساب نأ  رنبظ   ان اىن  اامار.

ا ااعن  افن  ارفن  نت  ا نم مهن  صر فحن  شر ا  ن   نفير  .ن   شرا فن  ن  ير ن  ادن اتشر انب،ن(13)
،ن قر ن  يررن  صر فحن ر   ن  عاطفر ،نإ رىن ا مران  ر   ا ن ر نفيرلنصر فتا،نق نتما  ن  منطقن   ع ع
     قررردن   ررررف(ن،ن    قررردن  راس )  اارررعنأظ فت ررران  صررر فحن  بصرررفه ن  ميرررت احنمرررد،ن  ا ررر ن  شرررا فن  نفيررر  

  ررر  ن ع شررران  شرررا فن،ن ررررف ن  تنررراق ن  نفيررر ،ن نفيررر  ن تا نررررن  طاقررر ن  شرررع فه نبا  ررر  ثن  مع شررر   
،ن  يرردن يررت   م ا،ن   رررف(،نمظاررل،ن  مرر ،نأيرر  ،ن    فررا)ن)  ااررع،نتشررفا(،نبايررت   مان اطباا) يرر  

    رفعن تنمارقن رلن  ردن ا هنر ن ن،ن  يت   لن  شا فن اطبراا،نأا رن مقننفي  ن  شا فن  اساب ن     هن 
،ن  عبرررافح،ن ا  فرررا)ن   فهبررر ن  مأ   ررر نتارررف ن  صررر فح ن دن  اامرررارن  غفهبررر نت نف  رررْفن   ررراف نمررردن  ارررفن  فنررر 

  ر  كنتف رر ن  صرر فحن،ن  دن  تررأافنبمرران ا رانمرردنممررال،ن تمعاران صررفعن  تمامررانإ رىن ررعنمشرر  رن  اغر 
ن.ن لن    ن م رنمدنأماان   ن نصفن  تأاافم  عنصفن  

،نصر فحن إلنيرادن  براا ن   ر هد:ن فحن    ىن  ت نفيم ان  شعف  ن  ن  يرا دن ر ن  يرمدن ر  ا ص
ن   م عنبغ  فحن  أن ان  مطف.ن   لن  معتم نردن برا ن نر نفؤهتران رف جن  نرا ن،ن اىن  قعان  باس  ا فع 

ن(14)  يتغف نمدن  كن دن م  انتافا لن  ال:،ن  يتي ا 

 

ن(11):ن هم ن  ن م  انف    ن   افنمدن  ب ا ن ن ن ف جنمما  ن ان  نمعان  ن  يمدن    ل

 

ر  ن،ن ارفىن  طر عر نباا ر  نتشراف انب را ل ن ن تنع  ننفي  ن  شا فن  باا ر ن    هنر ن ارىنأر اترا  ا ي 
ن    م عنمطف نا م ن اىن ر لنن ماسلنتشاف انم  ان   نان ب اسا.ن،نياااان ا فحت فع  ن     

ن(11) اا ان ا ت ان  شع فه ن    هن نب   ا:ن  ْي  ط،نتش  ص   ن اطر ع ن هفيلن  فما  نص فح ن

 

ل انب ررا   نتشرراف   مرراسلنات رر لن رر اا  انإ ررى،ن معررعن  يرر    ررا ا ن يررتع    نن      نن ررا   ىنتغي  ن نرر  ح  ب ررا  
ن ا انبع نم تا.،ن تافانا ن   اان  نتن ح 

 اىن اس ن يتف الن  مرعنمعنرىن إلابرارن  ن تمراجن،ن    لن نان  ص فحنبش عنآ ف،نأمان ردن ه  دن
ن(11): ه   ن ناصفن  طر ع ن امشاف  ن  ال،ن   ا فح
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 أمرران،نارر فحن ااررأفن مررانأ ررلنبررا  ن تمرراجن   ،ن اإلابررارناؤ رر نأدن   قرررنقرر  ادن ارر نتب  رران  يرر  
   نمررل ن  ترر ن،ن  رر   حنإ ررىنمشرراف  ن ناصررفن  طر عرر ن تماارررن رر نصرر فحن  رررفان  رر  ن طارر ناررأفن  شررا ف

نمرانتا ر نرنفير انبأار  ن  ر لن،نرر  كن  نمانضاعنمنرا.نررعنإن رانننت اتفرت  لن انمأتمان تع  نملافلن تن     
  نران ارىنمرانتفرفان ن تت شرىن ر نمطاع را،نم م  ران  يربد  ر  كنتفترفان  افهران ن،نمشاف  نإ رالن ر ن  ترا

ن.نمدنشمعن  شا ف

نمرررانشررراف ت لن  ممرررا  ر،ن   يررررن  طر عررر ن    ررر ن  ررر  انمررردنب ررررن  شرررعف     صررر فن  معتمررر ن،ن   
مررفن اررىن   صرر فن  ررلن  تصررفن  ،ن)  مبررافكن     ارر ن      رر ن(نب ترران نممرر لن ق ترران  صررفلن  ضررافتا

نمانب تان  افهان   ر نت فهر نتشرافنإ رىن  نير ن،ن    نا م ن فف ن اىنأرناسرا،نفن   تاجن ما ن  يما    ن    
ن(18)  ال:،ن  عف  ن  عفهقن    نانتم نإ  ان  معتم 

 

رف دن  ر  نافهر لنأدن  عرانبا صر فن  تر نتيرتا لن  طر عر   رادنم،نأمان رردن هر  دن .ن  رالن ر نمر حن  ش 
ن(ن11) فمانمدنيمنا:ات يطن ان ن ن ردنم  ف ن ا

 رر ننرر  لن،ن ارر  ن  فضررعن رر ن  صرر فحن  يرراب  ،ن ا صرر فحنناتمرر ن رردن يررتا الن  طر عرر ن تش  صرر ا
نمرران افهرراحن  ترر نتيرر ق ا.ن مرردن نررانتارر دن  صرر فحن  ر  ع رر ن،ن  مطررافن   غارر لن   يرر   ن رر ن  معنررىن–   

 رإ  ن انررن  مطرافن ر ن،نم اب ن اشرف دنأ ن   ير طن  ر  ن رأت ن  شرا فنبرا عف ن–    نافه ن  تعرافن نان
رر ن  ف  نمررانر  يررط ن  فهرراح،ن إن ررانننتفعررعن  رركنمرردنتا ررا ننفيرر ا،ن  ترر نت     رر  كن  رر دن  شررف دن،ن   

نم اب ن افهاحن   مشف عن ن لنم اب ن اي  ن   غا ل.

،نات قحن اىن ق ن  م  ظر ن  ر  نادن  طر عر ن  تر نم م رانر  ا را،ن  ص فح ت  اقن  شا فن  ن  لن
دنمن ان   ن  تعا لنرادن  عنصفن  طر ع ن   ف فحن  ت نافه نأدن   م ا ب ارثنترر   نم ار حن ر نار  ن،ن    

ن.ن  يتمفن  نتتبدن ناصفن  طر ع ن ت ظ ف ان تىن عطانان    ن ن  ن اما ن مأتما،نم ا 

ن–  نبع ن      ن   نإطافنظف عن شف ونمعانر نن–  تش  ص  ن تىنتصعن تتط فن  ص فحن
  ر لن،نأ نت را لنأدنت ر لنمعرا ننم ضر   ان ا  قرد،نمرتع حن دن  ص فحن    قع  ،نإ ىن  ت  لنإ ىن  فم 

ن(511): امفنأر   مص ف ن  نم م نردن
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رف،ن   ص فحن  اان     ادن  معتم نرردن،ن  ت نفيم ان  شعف  ن  ن  يا دن  نيمن لن  نص فحن  ص 
رف   رنأ ْيرفت ان قترعنأرنراؤل،ن   شما  ن  من طع ن  نظاف،ن با نماانن اصرف فن ش  ا نم اا ان أ ي   ظرعن،ن   ني 

رفعن  طبراعن  تر ن رلن يرتطدن،نررعن ر نقر حن   ار ،ندن    حن  ننظفلن  يرن ر ن  ماركن  ميرا    نق  ا  ش 
ن(515):      نأدن يار لن  ال

 

ن(512)    ل:،ن ردن ه  دنبيمنان دن  يمدن اعظما ن أبا نن

 

ن      نبأناننن أبرانبا يرمد،ن ا ف فحن  ياي  ن  ن  ر ارن  ياب    أدن   ضردن  ر  ن،ن  نإْشعاف 
م مرر نمرردنن يرراا ر صررف ان،ن مررأنإ ررىن  تصرر هفن  شررعف ن،ن رر ن  ررانطر عرر ن ماا ررا.ن  ارر نا ضررهن  فت ررا

إنان  تشر ان  ضمن ن    ن  تاجنإ رىنإمعرادن.ن ياسعن إل ضاحنن   يرنمدن   ياسعن  مأ    ن  ن  تشر ا
    ننن ظ فن  انطف ان،ن عن مانأف  ن  شا فنإ صالن  فتانبطفه  نماافحن يتعادنبا تشر ان  ضمن ،ن  ف

  نرر مان،نمنانبررا عظ لن ياررف لنبررا  ا د اررثن صررحننفيرران رر نيرر،نرررعنا ام ررادنضررمن انمرردن  ارر ل،ن  تشررر ا
  رررادن ررر ن  راررررن   لن،ن   تررراجن ارف رررادن اا رررانيررراان  ررر  اعن اؤ ررر نصررر  ن  مرررا،نشرررعفنبغف بررر ن  ررر  ل

ن نر مانتغارر .ن   صرافلن نر مان  رر دن،ن  صرر ف(،ن  اارث،ن  ر ن  راررن  ارران ن)  صرافل،ن)  شرم ( رم    ا ش  
،ن  يتشررر  نبا شرررم ن   شرررمافن  عا  ررر ،نشرررأن ان رررادن  ررر  ننن عنررر نأد،ن   صررر فن ررر ن  ررر  ف،ن ررر ن  مفرررد

 ننتصرا ن،ن   فهاحنتصا ن  شمافن  عا  ر ،ن نن صا نياف انمدن  ا  ا ،ن ا شم ن صار ان  اي ع
 ممالن  صر فحنأن  رانأتررن،ن     ض  ْرن  ف فحنمدن  لن  ع ق نرادن  طف ادن  م ف  ادنبا  ،ن   شاسر

نمررررانبا شررررمافن،ن نأدن  فهرررراحنننتعصررررحنبا شررررماف رن  صررررغافح رررر نصرررر غ ن يررررتف الن يررررتن اف  ناؤ رررر    
ن رر  ن رر نصرر فحن نيررتف الن  رر  ن  مررعنمعنررىن إلن ررافن   تأاارر ن،ن  ضرر م    رر  كن  شررم .ن قرر نمررا ن ررع 

نبرررأدنتعصرررحن  فهررراحنبشرررماف رنصرررغافحنننق مررر ن  رررا،نمعرررا ،ن تأااررر ن صرررف انبا شرررمافن  عظ مررر ،نإن ررراف 
 هن رررفن  ررركن مررران،ن ارررثناؤ ررر ن  ايررر عن    يررر عن اشرررم ن    مرررفن   ررر ن  صررر فحن  اان رررننفيررران   شررر  
ن ق ن انرن اتادن  ص فتادنامفحنمدنامافنتأمعنط هعن  ن  ا دن رفن اي ن  بصف.،ن    ما

ْدن تفقنمدن،ننفي ان  ف فحن  عرفن  معتم ن د ن نراكن  ت   ر،ن هر  دن ر ن  صر فحن    رىن ررد    نا رإد 
ن(513)  ال:،نأمان  معتم ن ات  ثن دن  ر فن  ط،نثن دن  شم ن    مفران ما.ن اردن ه  دنات  ناطف ف ن
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ن يرت  لن  صر فح،ن  ن مانافه نأر نب فن ردن  ابان ن    ن نأدنا فرحنمردنمعانراحن  معتمر ن ر نيرمنا
   رررر لنمبشررررف ن  معتمرررر ن رررر ن،نا مررررف  انررررانانفرررر نأدن  رررر دن   يرررر عنم  مرررران ،ننفيرررر ان    ايرررر ننفيرررر ا
ن(514):يمنا

 

أمرران  اان ر ن تررأت ن ر نمعررف ن  مررعن،ن ا صر فتادن  يرراب تادنقااتران رر نمعرف نتر ررادن   رر حن   عظمر 
نأدن  ظ لننن م دنأدن يتمفن ننر ن انمدن ننم  .ن    نافىن

 يررررر ن  ررررلن،ن اررررثنصرررر ف  ن   مررررادن صررررمان  ررررلن   انرررررن)معررررا  حن   مرررراد(،نأمرررران  صرررر فحن  اا ارررر 
ن(511):  صفان  مص ف نب   ا،ن  مصاس ن   ااافنمدن   ل

 

ن(511):رنالن إلنيادن   لن  طااق ه  لن    فن عنمان

ن(511)  ال:،ننناب  ن اىن الن  ان  ش  كن   ان   ف  ،ن  ص فن  معتم ن   مادنبأنانمت ا 

 

 ف حن،ن اررىن اسرر نم رراف ن ناررحنقرر ن متشررقنيرر فا،ن  صرر فن   طرر  نت   رران رر نصرر فحنم ارر ح
ررطن  صرر فحن ارر نا  ررفجن اانررانبشرر  ،ند  طرردنمارر ن  شررا فن  رر  نننااررا  أاررر  ن،ن   ررا لن  شررا فنأدن م 
نمرانأصراررنفقرا ن آلمارادنت  ارقن،ن ضف رن لنتص ن  معتمر ن  ر ل،ن   ط  ن رن مان يتارن  يا ع    

ن(518)  ال:،ن مدنالن إدن    فن نانق نرتفنا ن  افل ن ن ن  معتم ،ن      ن ا نا  ا،ن  مان 

 

  ياب  .ن ا شا فنان لننطن فتباطان ا  انبا ص فتفتبن   نظا فحن،نأمان  ص فحن  ف بع ن  انر)  ن ل(
نتير ن  ن    ان  يمد ن(511).   لن شالنردن ر ن  ع  ن،ن  ادنرإم انانأدناتمن ن  ك،ن نانقالنبفعع 

مارعن  صر نم مر نرردنأرر ن رامفن هن لن  مص ف ن اىنش  نآ ف ن نانف ىنن ننما   ننااف ن ام
ن(551)  ال:ن– دن  مص ف ن  ن    نأ صعن ردنأر ن امفنإ ىن    لنن–
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ن ف ب رانمردن،نأمان ردن ه  دن  نر ر عن فرف فنم يرىن   رانمردن  يرمد،نفه  ر ب رف سدنتان  يرمد  ارفف 
ن(555)  ال:،نناعن ف نيامن ا

 عرعن ر ن،ن دن  رلنبا  طرأ   عف نمردنيرامنا لن  عتف ر،ن     ن  ن لنشعف  ن اافهدنإ ىنطا ن  صفه
  ر  نمران عاران رردن مرافنمردن،ن   رفكنمشرا فن  عطرحن نر  لن  يرام   ل،ن  كنمان يتاافن  ا لن  شف  
ن(552):  معتم نردن با ن اثنقال

 

،ن  نإ ضاحنتماف  ل،ن إل  اعنمدن   ياسعن  م م ن  ت ن يتعادنر ان  شعف  ن  ن  يا دن  نيمن ل
 هنبررردن إل  ررراعنمررردن،ن إلارررافحن ررر ىن  متا ررر  ن مررران رررانمررردنأ م ررر ن ررر نتررر  ان  شرررعفن فمررر    فقررر نر رررانإ رررىن

،نمردن  نارف.ن را   دنأ ظرلنأف رادن ر ن  شرعفن   مراناتمار ن  شرعف"نفهدنم مرادن مران)  ر  دن    ا  ر (مص 
 ااعن اطف ننغمات ان،ن ا    دن  ن       ن  ت ن ص ن  شا فن ا ان   طفا(ن553)ن" أ ن انبان ص ص  

  نر مان  ر دن،نإ  ن رادنميرف ف ن يرت  لن  ب ر فن   صرافح،ن تا دنتعارافن  شا فن ا  ر ن  نغمر ،ن   اص 
 مرران انرررن"نلن  ب رر فن  ط هارر .ن هؤ رر ن  رركنمررارفن صررف فنب   ررا:  هنررانتارر دنتعررارافلنمن فضرر ن  يررت  

 مر نأدن،ن  ادنمن انمان   ص نبان  ر ا ن   تف  لن مان   ص نبان  صرغافن   ت  ارف،نأيف  ن  شعفنشتى
أ ن اطفتررران  تفرررقن،ن  ارررفن     دنمررراننسرررلنم ضررر  ا،نت  ررراا ىنتاررركن  م اصررر نبمرررانانايرررر انمررردن     د

ن(554).مع ا(

 مرا رن     دن،ن     دن  نن عنمشرا ف لن يتغ لدن  شعف  ن  ن  يا دن  نيمن لنمدن ق نتم 
 يارررررن  م ررراطدن  ط هاررر  ن تيرررت   نتمررراف  لن    هنررر .ن قررر ن  منررررن،نمعررررفحن مرررانامررر لن ررر ن ررراطف ل

ن    ناؤ  ن  ع ق نرادن    دن   م ض ع.،ن  م ط   ن اىن   صا ح

 نبضارن   ا ن  ن ا  ن  يف فنيفهع ن،ن دن  ادننبضارن   ا  ق نف طنن  ن ا ن  غف ا دنرادن   ن"
  ا ررانننررر نأدنتتغاررفننغمرر ن،ن ررادن يررت   ن ا رران   ررلن   مرر عنبطاسرر  تارر دن،ن  اررفن رر   ان رر ن   ق  رر 

ن(551)." إلنشا نتبعان ا ا  ن  نفي  

ن  شرررعف  ن  ميررراماد،ن بعررر ن صرررفن  ب ررر فن  ميررررتعما ن ررر نشرررعفن  يرررمدن  ن  يرررر  قرررر ن،نتررررادنأد 
 قرر ن ررادن  ت ررافن  شررعف  ن    ن ررلنقاسمرران اررىنإ ف كنتررالنمررن لن،ن  ط هارر  يررت  م  ن  ب رر فن  رن  م رراطدن
ن آلت  : ما رن اىن  ني ن،ن م  مت ان م ض  ات ل،نبأيف ف ان  ن يت عا ن   طف ل



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     251 

 د/ محمد معجب                                              لموضوع والفنالسجن وصداه في الشعر األندلسي... دراسة في ا

ن
 النسبة عدد المقطوعات البحر

 % 3221 31 الطويل

 %51 , 8 51 البسيط

 %53, 8 54 الكامل

 %  8 ,4 1 الخفيف

 %  1,1 1 الوافر

 % 8,4 1 الرجز

 % 8,3 4 المتقارب

 % 1,1 5 المجتث

نارر ن رر نشررعفن  يررمدن اررىنيرر   ا ن ارر لمرردن رر لن  مرر  لن  يررارقناتضررهن نرران  منرر ن  ب رر فن  ط ه
  ر ن رادن ر ن  صر  فحنمردن ر لن  ب ر فنب ف)  ط هرع( ننيرت عابانمران،ن اىن  ع ق نرادن    دن   م ض ع

  دن،ن(551)  نررران مارررعن رررانرن   ررر دننتيررراعنم اطعررران ألنرررادن   شررر  ىن،ننن يررت   نيارررفلنمررردن  ب ررر ف
نطاقان إل  ا  ن  مف  نمدنامادنتفع  رنتتاففن  ن  رارن اىن  قننظالنمعادن   )ن ع  دنمفا اادن

 اتراحن،نادن ف را ت تر  ن ارىنامان ر ن أف عر،ن ع  دنمفا ااد(ن  ن  شطفن   لن ماا ان  ن  شرطفن  اران 
ن(551)ماالن اىن  كنق لن  معتم :،ن اشا فنمدن    انن عنتمف تان  شعفه ن    هن 

 

  ترر نننا ررظ ن   ا رر ن  نفيرر  ن    هنرر ن  شرراا  ن  ميرر طفحن اررىن  شررا ف،ن مرردن رر لن  ر ررارن  يرراب  
،نشرررعفن  شرررا فن ررر ب ارررثنأارررف رنتاررركن   ا ررر ن،ن  ارترررا،ن   ررر لن م اا رررا،ن انررررنناممررر ن ررردنيرررمدن  شرررا ف

ن  يرررردنرت،ن ترررر ل     ا رررر ن  رررر  ن   ف  رررران  امان رررر ن،نفع  ترررران  امرررراد  ررررادنب ررررفن  ط هررررع ن نرررران  ن  ررررا  
،ن يررربهن ررر نب رررفن  ط هرررع،ن معاررررنمررردن  شرررا فنيرررب ا انمرررا ف ،ن  تررر ن يرررت  ررنتاررركن   ا ررر ،ن   ف عررراد

ان  مت طم  رفنأم  م  نت ما انإ ىنرفن  ماد.ن  عن  كنناتحن دنت ا ن  شا فنبطر لننفر ن،ن   ي    ق  ف  
ن.ن تىنتم دنمدن  تغا ن ا ان،  جن   ن  ب فيمهن انبا ب ا نط   نت رنأم،نناتحن دن   ل

رن ن ر ن رأت نممر    ن،ننن أت نإننتامرانأنانا   ن  ب فنأ ض ن مدن    ن  دننا مشرط ف ن ننمن    
مردن،نمدنتمالن  معنرىن  معررفن نرا،ن تمالن  تفع  رن  ن   ن  ب ف،ن  لن   انرنننتناي ن ا  ن    دن

نن(558)مد:ردنش ا ن  ن صحن  ي   كنمانقا ان
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ن  ط هرع  أر رارن  شرا فننم  مران ت قر ن  عاطفر ن،ن ا عاطف ن  ن  ر ارن  يراب  نمعاررنم طا ت  رانب رف 
أنان  تضدن  ع  طحن،ن صفارن   ن  ب ف،ن تب فن اا انمعان    تف م ا.نتاكن  عاطف ن متطرنتفع  رن

 ارثنرر أ انبأ فرا)نن ا رانأر اتران  يراب    رن ا،ن  اطف ن ردنش ا نننتمافه ان اطف ن  ن    دن،ن    هن 
ن  ت ي لنب اماتا،ن  رنإ  اعنمما  أايررن  نغم نإ  ا انمفه ران ر ىن،ن) ف ان يمدن  شت اان    (ن  يد 

م ف نررانبمعنا ررا ن دن  شررا فن ررادن    ررانرإ  ا ررارنشررعفلن،ن قرر ن ررادنإ  ا  رران رر ن  رردن  يررامد،ن  يررامد
،ن ا عاطفرر ن   رر ْرن  تفعاارر ن  ترر ننتمرررن ن ررانم يرر  ىنمررؤافح"ن.قرررعنإنشررا ن  اامررار،ن  منظ مرر ن رر ن  نررا

،ن  رر ن عرر ن  نرران هت  ررأننيررت   نيايررا ن  اامررارن  مرانرر ن م صرر ل،ن ا شررا فناتمررتلنرإ  رراعنمررانرتفعاارر نمررا
ن(551)."  أت ن    لنمفتبطانباإل  اع

ن  ط هعن  ن  تفتا نما ن  بي ط    ن،ن هعن  نشعفن  يمد   ن  تعن  مفتب ن  اان  نبع ن  ط،ن بع  
مااانمدن اثنط لنم اطع ن  امادن اىن  ن  ن  تا  :)نميتفعادن عادنميتفعادن عاد(نأف دن  ن  شطفن

رررم نبيررر طنننبيررراون ف اتررران"ن،ن   لن أف ررردن ررر ن  شرررطفن  اررران    نبيررراون،ن ررر ن ف ضررران ضرررف ا قررر ني 
 )521)."دننيتفماعن  ماض    ان   نا،ن   نش ا ن  ص    ن اتعرافن دنمعان ن  فق ،نأيبابا

ن(525)ماالن  كنق لن  معتم نردن با :

 

ن ات يررفن اررىن  ماضرر   ا شررا فن  ررافدنرررادنماضرر ان   ا ررعنبررا ع ن،نا    نررادنإ  رر،ن ا ر ررارنماررال 
 فؤهتران،ن أ   نأ اان انرا ،ن فمالن  ن  يمد،ن  ادن اضفلن  تع  ن    ن فانرانان  ادنأ اا،ن   ف ا   

  عنتاكن  معان ن    هنر ن يرت  رت انتفعر  رن،ن رناتان  دن ا  ارن  ق  لنأ   لنتماي ان    نمدن يفتا
 قرر ن نبيررطرن،نا فن فهرر ن  تعراررفن رردنمعان رران رر ن رر  ن   ا رر ن  م يرر     ترر نيرر يرن اشرر،نب ررفن  بيرر ط

 ررفن رف عن  مر ن،ن أتا ررن اشرا فن  ممرالنبمر ننفيرا،ن ف ارن   ن  ب رفن تمارعن ر لن  معران ن  ف اضر 
   ر  نيرافرنب  ر ن،ن  مأير ف (ن ا راننررفح نت مع ر،ن  ف رارن  مر ن ر نق  ران)ميرف ف ،ن  ن  عف ن   ضرف 

ن  نمطنمدن    د ن   م ن   ا  ن  نفي  ن  م تام ن  ف عن  م ن ات مدن   ت يف.  ر ارن اىن   ن

 مرررردنصررررفارن رررر  ن  ب ررررفن  يرررر    ن،ن مررررا ن  ب ررررفن  اامررررعن رررر ن  مفتبرررر ن  اا ارررر ن رررر نشررررعفن  يررررمد
  ف رررررر ن نن صرررررراهن اع  طررررررحن رررررر نأااررررررفن  ب رررررر فنمامارررررر ن"ن:ن  ررررررالن  رررررران ررررررر نهللان  طارررررر ،ن   ي يرررررر 
 تتيلنتفع  تانبا  ف  ن،ن لن  صفارن   نقا فن اىن يت عا ن  مشا فن   اسي  نتام ن  ن(522)،  بي ط (

  ضرطف  ن،ن ق ن يتغعن  شعف  ن  ميامادن  لن  صف ن  افرن    ا ارن  ن  رارن  شرعف ن،ن  نضطف  
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تفع  رن   ن  ب فنتتناي نمدن نضطف  ن  نفي ن    ن عشان  شا فن  يمادنن   لنأر ن   يدن اىن
ن(523)  فطر ن  ن صفان  يمدن   ابدن  ان  ال:ردنم م ن 

 

ررهنر ضرر ح،نمرردن رر لن  نظررفن رر نتفعرر  رن  راتررادن  يرراب اد تررأاافن   ا رر ن  نفيرر  ن  مضررطف  نننام 
ب اررررثنراغرررررن  م    رررر نتيرررردن،ن   رررركنبان فررررا ننيررررب ن  تفعرررر  رن  صرررر    نم افنرررر نبا م    رررر ،ناا رررر 

 ر ن ترادن ا ر ن  شرا فنن انماإرعن،ن   لن  عاعن  م     ن لنتأرن ش  س  .ن   ص    نا ث،نتفع  ر
،نمتفرا اد،ن)متفرا ادنميت فح.ن أصعن  تفع  رن  ص    ن    ن  ب فن    يافن ن،نمعت     يافن  نفي  ن

أ رر ارن،نفن   ا رر ن  نفيرر  ن  مضررطف  أا رر  اررْدن،ن ماا رران رر ن  شررطفن  ارران ،نمتفررا اد(ن رر ن  شررطفن   ل
  ار ن إلضرمافنمردن ار ن،ن ا ن إلضمافن  ن  تفعاار ن    رىن   اان ر ن   ف بعر ن    امير نمردن  راررن   ل

 امتمعرررن اتررادن رر نضررف ن،ن   رر  كن رر ن  رارررن  ارران،ن   صررفن رر ن  تفعاارر ن  يا يرر نمرردن  رارررن   ل
أمانب   ن  ب  فن  انررننيررت انضرساا ن ارلن،ن  راتادن  اعن اىن  معنىن  مف  ن   ن ن ت لن   لن  ص  

ننتطفان  انبا ت ااع.

فمر  ن،نبع ن  غر  ن ر نأ مراان  نصر  ن  شرعفه ن اشرعف  ن  ن  يراادن  ر ادن  قر  نمرف فحن  يرمد    
ن: آلت  مدن  لن   ف ي ننبا نتاسحن فجن  با ثن،نطعلن   فه 

  ت ن  يرن  تماف ن   اي  ن  ت نمفنر راننأرف تان   فا)،نظ  فن   مان    هدن  باا ن  ؤن ن  شعف   -5
  يما  ن قاسدن     ثن  مؤ م ن  ن  نف . ن  شعف  ن  نيمن ل

 نيررتعطاعن تن  رررنرررادن،نتعرر  رنم ضرر  ارنشررعفن  يررمدنرنررا ن اررىن  تمف رر ن  ترر ن اشرر ان  شررعف   -2
   ياطادنن     عنمد،ن    نادن    يفحن اىن  ماض ،ن  نيتف الن  ىنمدنرا  لنإط قان يماد

 أاف لن اىننفي انت لن  م  ش ن   رف  نأن   ران  افه ر  ننتامر ن ألمراادن  م فرفحن،ن صحن  شعف  نيمن ل -3
 إ ىن   ملن  ع    .،نمدن  طباانت رن  ف ،ن  م صص ن ايم دن،ن  م  ش 

،ن مران رلن ا رانمردن ر   نمير  ،ن  انرن  ميامادن  نفي  ن   مي   ،نت   نأ ضاعن  يم دن ي -4
 ت اار ن  عظمر ن   اررفن،ن ار ن   فهر ت     ننفير ننراتحن ردن،نناتحن دن  ي لن  ن  ا  ن   فمع

   ف ان   عن    با ن   ص ا .،نمدن  ما كن   مف  ،ن اعظما ن  مياماد

ارررلن   ررر لن  صرررا فنمررردن،ن رررا  رررادن  طمررر حن  ي ايررر نأ  ،ن انررررن ف  نيرررمن لنتعررر  رن  يررربا ن  تررر ن -1
 .ن  شا فنيرباناان ا

 اررثنفيرمرن  صرر فحن    رىن إلنيررادن  برراا نن    ف ير ن  فن رر نأررف رنيررمارن  صر فحن رر نشررعفن  يرمد -1
 فيرررمرن  صررر فحن  اان ررر نصررر فحن،ن  ف ررران م  رررانبغررر  فحن  أن ررران  مطرررفن ارررىن  قعررران  بررراس ،ن   ررر هد

أمان  ص فحن  اا ا ن ص فحن إلنيادن  ناقلن اىن،ن  م مان أ   نا،ننيادن  صارفن اىنم ن ن  يمد إل
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   ص فحن  ف بع ن انرنص فحن إلنيرادن  نرا لن ارىن عارانأ نق  ران،ن   مدن ت اباتان    نير ن ان  ب  
 فن  شرعفه ن ارثن  منررن  ب رن     ن إل  اعن   ا ر ن  نفير  ن اشرا فن  يرماد،ن    نأ  اان  يمد

 منايررررت ان ا ررر دننتيررراعنم اطع ررران  يرررت عار ان تاررركن   ا ررر ن،ن  ط هاررر ن ارررىنمررران ررر   انمررردن  ب ررر ف
ارلن،نالن  ب فن  اامرع،نت لنب فن  بي ط،ن تص فن  لن  ب  فن  شعفه نب فن  ط هع،ن  نفي  ن    هن 

  البرر ن   رر  ن  يرررن ن ررانننتنايرر ن ا رر ن   رر دن نن  ياررررن  ب رر فن   صررافح،ناررلن  رر   ف،ن   فاررح
ن  ص فحن  إل  اعن  تمف  ن  ت ني طفرن اىن  شا ف.
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(.،ن يادن  عف ن-1 ن ردنمنظ فنما حن)ط رق 
نن75،نل1991ن- رن1111،ن  مصفه ن  نما م تب ن،ن  م ن ر ن  ع ه ،نقض  ن  يمدن    فه ن  ن  شعفن  ن  ي ن-2
،ن   ارنررران ،ن  اترررا ن  مصرررف نن  ف،نت  ارررق:نإررررف   لن  ر ررراف ن،ن ا ماررر  ن،مررر  حن  م  ت رررب ن ررر نترررافهخن امرررا ن  نررر   ن-3

ن.ن1/715،ن2و،نل1991ن- رن1111،نراف ر،ن   ا فح
ن227 ،نل1959،ن رنادنن-راف ر،ن  فن نتفاا،ن .نإ يادن با ،نتافهخن    ن  ن  ي ن صفني ا حنقفطب ن-1
ن.112لن ن1952بمصفنن  فن  معافع،ن ر ن  ي لن اف دنت  اقنم م ن،ن ردن  لن  ن  ي ،ن  عف مم فحنأنيا نن-7
ن.133/ن1،نم  حن  م تب ن-5
ن.ن385،ن  مص فننفيان-5
ن223/ن1،نل1958،نراف ر،نت  اقنإ يادن با ،ن  م ف ن،ننفهن  طا نمدنيصدن  ن   ن  فطا ن-8
ن353،ن  مص فننفيان-9

ن.ن353،ن  مص فننفيانن-11
ن.ن353/ن3،ننفهن  طا ن-11
ن.ن55،ن  ن  ي نردن  لن،ن نيا ن  عف نمم فحنن-12
م تبررر ن  منرررافن،نت  ارررقن تعاارررقن  ررر  ت فن يرررادنا يرررحن فهررر ر،ن رررردن اقررراد،نق سررر ن  ع  رررادن ررر نم ايررردن    رررادن-13

ن.1/251لن1989 ررر1119،ن1و،ن اطبا  ن   نشف
ن.5آ  ن،ني فحن   اق ن-11
ن.2/151،نلن1971،نمطبع ن  منا ع،ن تب نصا فنراف رم،ن امف اش ،ن  ر ادن  مغف ن  نأ بافن  ن   ن   مغف ن-17
  فن  اتررا ن  عف رر ن،نف معرران  رر  ت فنم مرر  ن اررىنم رر ،نممرردن ت  اررقن ع رر  ن  رر ،ن ارر  دن ررردنشرر ا ن  ن  يرر ن-15

ن111ن-99   ا فحن) .ر(ن ن– اطبا  ن   نشف
ن219/ن5،ننفهن  طا ن-15
،ن  رر  فن  ر ضررا ،نت  اررقن ررر    ا فن مانررا،ن ادن ررردن   طارر  يررادن  رر،ن   اررعن  م شرر  ن رر ن  ررفن   بررافن  مف اشرر  -18

ن.ن131/.3لن1959
ن.ن183 ،نل1957    فن  ت ني  نن انشفن،نممدن ت  اقنفضان   را ن  ي  ي ،ن ا  دن  معتم نردن با -19
ن  ر  فن،  ر  ت فنممعر نشرا ا،نمردنير  ون     ر نإ رىنير  ونيفناطر ،ن  فتدن    رف  ن أاف ران ر ن  شرعفن  ن  ير ن-21

ن.213ن/ن3،نل1991ت ن ن،ن  مغاف   ن اطبا  ن   نشف
ن175،ن ا  دن  معتم نردن با ن-21
ن.ن181،ن  مص فننفيان-22
ن.ن187،ن  مص فننفيان-23
ن.ن155،ن  مص فننفيان-21
ن.ن191،ن  مص فننفيان-27
ن.ن175،ن  مص فننفيان-25
ن.ن151،ن  مص فننفيان-25
ن.ن181،ن  مص فننفيان-28
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ن.153ن،1ون،ل1979 رن1359،نت  اقنأ م ن      ن     ت فنر   نطبان ،ن  ااف ردن،ن  ياسفن  نأ  ن  اات ن   شا ف  ماعن-29
ن.ن155،ن  مص فننفيان-31
ن.ن153،ن  مص فننفيان-31
ن.ن187،ن  مص فننفيان-32
ن.ن159-158،ن  مص فننفيان-33
ن.ن159،ن  مص فننفيان-31
ن.138ن،1و،نل1991- رنن1117،نراف ر،ن  فن  اتا ن  عف  ن انشف،نا يحن ف ارشفحن    ت فن،ن ه  دن ا  دن ردنن-37
ن.ن113ن-111،ن ا  دن ردنش ا ن  ن  ي ن-35
نن113،ن1و،نل1959،نراف ر،ن  مؤيي ن  عف   ن ا ف يارن   نشف،نممعان ق لن انما فن   نمف ف،نشعفن  فما  ن-35
ن.ن151،ن ا  دن  معتم نردن با ن-38
ن.151ن-1/179،نل1987،ن   ا فح،ن  فن  معافع،ن يادنمؤن ،نت  اق،ن ردن آلبافن   ضا  ،ناف     ا ن  ين-39
ن.1/1/751،ن    افحن-11
  فن،نرارررررف ر،نت  ارررررق:نم مررررر نم ررررر ن  ررررر ادن رررررر ن   ماررررر ،ن ااعرررررا ر ،نات مررررر ن  ررررر  فن ررررر نم ايررررردنأ رررررعن  عصرررررفن-11

ن.113ن-112/ن2،نل1953  ف ف
ن.113،ن  مص فننفيا-12
ن.113،نش ا ن ا  دن رد-13
ن.ن115،ن ا  دن ردن ه  دنن-11
ن.1/21،نق س ن  ع  ادن-17
ن.151 ا  دن  معتم ندن-15
ن.ن188ن-185،ن  مص فننفيا-15
ن.ن111،ن صفني ا حنقفطب ،نتافهخن    ن  ن  ي ن-18
ن.ن181،ن ا  دن  معتم -19
ن.ن113-ن111،ن ا  دن ردنش ا ن-71
ن.نن155،نل1987ن،12،ن   مما نآ   ن  ميتنصفه ،نم م  نا ن :نم م نممدن ت  اق،نمانتب ىنمدنشعفن   ام ن-71
ن179،ن ا  دن ردن ه  دنن-72
  فن،نرارررررف ر،نت  ارررررق:نم مررررر نم ررررر ن  ررررر ادن رررررر ن   ماررررر ،ن ااعرررررا ر ،نات مررررر ن  ررررر  فن ررررر نم ايررررردنأ رررررعن  عصرررررفن-73

ن.ن113-112،نل1953  ف ف
ن.ن2/1/121،ن    افحن-71
ن.ن1/138،نل1987،ن   ا فح،ن  فن  معافع،نت  اقن يادنمؤن ،نا   ردن آلبافن   ض،ن   ا ن  ياف  ن-77
ن.172/ن1،ن  مص فننفيان-75
ن.ن181،نمانتب ىنمدنشعفن   ام ن  مص ف ن-75
ن.181ن،  مص فننفيان-78
،ن   انعررر ن  فن  غصررر دن،نرارررف ر،نت  ارررقن ررر ىنشررر  رنر نرررال،ن افرررتهن رررردن اقررراد،نمطمرررهن  نفررر ن ميرررفحن  ت رررأنْ نن-79

ن.213،نل1989 رن1119
ن.182مانتب ىنمدنشعفن   ام ن  مص ف ن-51
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،ن  فنرر نير م ن اطبا ر ن   نشرفن   ت  هرد،نت  ارقنم مر ن  مف  قر ،ن ا  دنأر ن  صارنأم  نردن ر ن  ع ه ن  ر  ن ن-51
ن.137،نل1959،نت ن 

ن.ن128ن–ن2/1/125    افحننن-52
ن.2/1/121  مص فننفيانن-53
ن.ن181 ا  دن ردن ه  دندنن-57
ن.ن19،  مص فننفيانن-55
ن.ن118ن–ن115،ن  مص فننفيانن-55
مطبعررر ن نيرررت ام ن،ن م مررر ن  عف ررر ن  عامررر ،نت  ارررقنم مررر نيرررعا ن  عفهررراد،ن  معمررر ن ررر نتا ررر  نأ برررافن  مغرررف ن-58

ن111،ن1و،نل1919،نبا  ا فح
ن.ن111/ن2/1    افحنن-59
ن.ن111/ن2/1  مص فننفيانن-51
نن.287،ن ردن  ل،نمم فحنأنيا ن  عف ن-51
ن.151/ن1ن:   ا ن  ياف  ن-52
ن.111قفطب ،ن صفنيا حن،نتافهخن    ن  ن  ي ن-53
ن11ن-11/نن5نفهن  طا نن-51
ن.ن337/ن5ن:) .ر(،ن  فن  ا ا  .نراف ر،ن    يادن با ،نت  اقنم م نردنشفهف ،ن  مف اش ،ن   اعن   تاما ن اتا ن  صا ن-57
ن.ن521،ن1و،نه1112،نقيطنطان  ،نمطبع ن  م  س ،نن   مطمهن  نف ن ميفحن  تلن ن  نماهنأ عن  ن-55
ن.ن118،نشعفن  فما  ن-55
ن.ن93  مص فننفيانن-58
ن.1/2/59،ن    افحن-59
ن93،نشعفن  فما  نن-81
ن1/215،ن   ا ن  ياف  ن-81
ن.ن227،ن صفني ا حنقفطب ،نتافهخن    ن  ن  ي نن-82
ن.ن125،ن  مص فننفيان-83
ن،  فن  فشرا ،ن ما ركنمارف ن يرا مادن يردنإررف   ل،نتفمم ن  مر ننصراحن  منرار ،ن ن      ص فحن  شعفه ن ن -ن-81

ن.21لن1982،ن  عف ا
ن11،نل1955،ن ماد،نم تب ن  قصى،ننصفرن ر ن  ف مد،ن  ص فحن  فن  ن  ن  شعفن  ما ا ن-87ن

ن.ن11،نبغ   ،نل1959،ناد  فن  عالن ام ،ن ا نأر  ف يارنرنا   ن  ن  شعفن مالن،نم    ن   فا ن   تما ن-85
ن.11،نل1955،ن ماد،نم تب ن  قصى،ننصفرن ر ن  ف مد،ن  ص فحن  فن  ن  ن  شعفن  ما ا ن-85
نن،ن   رر  ت فنم مر ن يارر ل،نت  ارقن تعااررقن  ر  ت فنطرران   رامف ن،نم مر نررردنأ مر نررردنطباطبران  عارر  ن،ن  رافن  شررعفن-88

ن.ن3،نل1975،ن   ا فح،ن  م تب ن  تمافه 
ن.51،نلن1911،ن   ا فح،نمطبع ن  يىن   ار ،نإرف   لن ر ن   ا فن  ما ن ،نفنردنرف بشا--89
ن118،ن) .ر(،ن   ا فح،نأ م نمصطفىن  مف ي نمطبع ن نيت ام ،ن ر ن   ا فن  مفمان ،نأيف فن  ب ي ن-91
ن.15ل1982،نراف ر،ن ا  نيعا ن  فن  ع  ح،ن ف ي ن  ن    ن  عف  ن إلر  ع ف  نن-91
ن.ن133،نم  حن  م تب ننن-92
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ن.ن113،نل1995ن،  فن  معافعنبمصف،نتفمم ن    ت فن ر ن     لن ياد،ن ا ف ج،نيافحنأ ر    نظفه ن  ف مانت    ننن-93
ن.ن175،ن ا  دن  معتم نن-91
ن.ن187،ن  مص فننفيانن-97
ن.نن89ن-88،نشعفن  فما  نن-95
ن.ن239،ن ا  دن ردن ه  دننن-95
ن.ن151،ن ا  دن  معتم نن-98
ن.ن282،ن ا  دن ردن ه  دنن-99

ن،ممارررر نآ   ن  ميتنصررررفه ن،م مرررر نم مرررر  نارررر ن ،ن تافه  رررر نأ ر رررر  ف يرررر ن،ن   امرررر ن  مصرررر ف ن  اترررران شررررعفلن-111
ن.ن191،نل1981،ن11  ع  

ن.171،ن ا  دن  معتم -111
ن.ن115،ن ا  دن ردن ه  دنن-112
ن.ن151،ن ا  دن  معتم ن-113
ن.ن73،نل1995،نمنش ف رنمامع ن  بصفح،ناقن    ت فنم م نمما ن  يعا ممدن ت  ،نشعفن ردن  ابان -111
ن.ن155،نمانتب  نمدنشعفن   ام ن  مص ف نن-117
ن.ن151/ن2،ن  ر ادن  مغف نن-115
ن.111،ن ا  دن  معتم نن-115
ن.192ن-191  مص فننفياننن-118
ن.2/115،ن  ر ادن  مغف نن-119
ن.ن197،نمانتب ىنمدنشعفن   ام ن  مص ف نن-111
ن.ن179،ن ا  دن ردن ه  دننن-111
ن.ن2/1/121    افحننن-112
،ن  فن  مارررع،ن  ررر ادن رررر ن   ماررر ن ت  ارررقنم مررر نم اررر،ن رررردنفشررراقن   اف  نررر ،ن  عمررر حن ررر نم ايررردن  شرررعفن ن ررر لن-113

ن.ن1/131،ن1و،نل1952،نراف ر
ن.ن112،نل1982   عا لندن.ن    مف  ن  عف  ن اا ا،نمارفن صف ف،ن ف ي ن  ن  تف ثن  ن   ،نمف  لن  شعفن-111
ن.ن311،ن   ا فح،نل1953،ن  فن  ن ض ن  مصفه ،ن .نم م نين م ن  ل،ن  ن  ن   ر ن    اثن-117
ن.ن311،ن  مص فننفيان-115
ن.151 ا  دن  معتم نن-115
ن.ن111،ن ا  دن ردنش ا ن-118
ن.ن323/:ن1و،نل1977،نراف ر-  فن  ف ف،ن  ن ر نهللان  طا ن  مم  ن،ن  عف ن صنا ت انأشعاف  لننإ ى  مفش ننن-119
ن.ن323،ن  مص فننفيانن-121
ن.ن158،ن ا  دن  معتم نن-121
ن215،ن  عف ن صنا ت انأشعاف  مفش ن  ن  لنن-122
ن.ن133،نم  حن  م تب نن-123
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Tel: 00967-770860196 

Emil: yasynalmarya@gmail.com 

 ا  هدف البحث الحالل  للاا الرفاعف  ااا اتلوالس لاب الللم الفانواة لرسنواة ع ا النال  النفع ا  
للرحقلااذ كلاات ا اارددح البلحااث النااس   اللراا    ،الونسوااة  اا  ماال  ناادد  امرراالد النفع ااة الجلنفاالس
لنااا   اااح  النااال  النفع ااا  ، ع ا ،لنفع اااة)امررااالد ا نااا  ائ ؛ للرااال النسااقااالس السكع اااة ل ااا    اال ااارقع 

ا رقعا  اتلولس لاب لللم الفانوة الر  لسبغ     رقلح ب ل الجلنفلس الونسوة الحكلنوة لرسنوة ع ا نلل ل 
جلنفاة  ،جلنفاة رفا  ،النفع  ، ل عما ل  ااا نجنل اة نا  الدباعا   ا  الجلنفالس الونسواة )جلنفاة لم

لرااح الرلراا  للااا الفدلااد ناا  السراالئ   ، اار لد  ناا  ناحكاالر حجلنفااة كناالع   لا ،جلنفااة حجااة ،الحدلااد 
 ، بع هااالن    ع ا النااال  النفع ااا  لاااعربا بللنفع اااة لالن ااالع  لالدباااع  لاالبر ااالع لاالدراااعا  ،لاال ااارسرلجلس

ل   لاماااؤ ناتاااعاس ع ا النااال  النفع ااا   ااا  الجلنفااالس  ،لجنوف ااال راااعربا بللرااادع م لالراااال ع لالرح لااا 
ل ا  مال  كلات مادح البحاث  ،عساس بللناتاعاس الفعةواة لايماونواة لالفللنواة ر الد ال راككعالونسوة لكا نل مل 

 الفدلد ن  الرلرولس لالنقرعحلس 
 

 ع ا النل  النفع    ،امررلد النفع ة الكلمات المفتاحية:

mailto:yasynalmarya@gmail.com
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Abstract:  

 This research aims at identifying the scientific mechanisms and methods for 

developing knowledge capital in the Yemeni universities in the light of knowledge 

economy. To achieve this, the researcher has used inductive method  to describe the 

theoretical concepts of knowledge economy and knowledge capital. And then, inducting the 

mechanisms and methods that the Yemeni universities should develop to develop their 

knowledge capital through presenting them to a group of experts who are arbitrators in the 

public  Yemeni universities (Ibb University, Taiz University, Hodeidah University, Hajjah 

University, Dhamar University) due to taking advantage of their observations, The 

researcher has reached many results, the most important of which are the following: The 

knowledge capital is linked to knowledge, skill, experience, innovation and invention, 

which are related to training, development and motivation.  And that the reality of 

knowledge capital indicators in Yemeni universities is almost negligible when compared 

with Arab, regional and global indicators. In light of this, the research presented many 

recommendations and proposals. 
 

Keywords: Knowledge Economy, Knowledge Capital. 
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 اكبلاااع   اوتاا د الفاااللح  ااا  القاااع  الحااالدد لالفتاااع   الفدلااد نااا  الراااالعاس النفع واااة الرااا    اااع س دلع  
لنا   االمررالدد،لج لالسنال حلث  ربحس النحعت اب ل   لإلسرا ؛الرسنلوةلانفع ة    كل ة النجلالس 

 ،لنس ال امررالدولس النفالناالس ب اال، اح ر الاد االهرنالح ب اال لك اعس  اد  نرااااحلس جدلاد  كاس  اماة 
امرراالد النفع ااة؛ الااكد  حاادث رغلااعاس كبلااع   اا  حجااح ايسراالج ل ااع ة لرلااع   ال دلااع   ،لا اار نلع النفع ااة
   1292  ،9212 ،ل بد العالفال ق   )نفع   لاال ر نلع    ع ا النل  البتعد لال ،السنل االمررلدد

ك  كلت  عض  اا نا  لس الرفاوح الفلل  االهرنلح ب ل ن  دا  ل لد  عا ر ل بنل و ال د ال اعد 
لرسنوااة ع ا الناال  النفع اا  الااكد  ،لالنجرنااؤ ناا  نلاج ااة رحاادولس السناال االمرراالدد لالرسنوااة ايس االسوة

لستاااعهل بااال    اااعاد النجرناااؤ؛ ننااال  اااعض  ااااا الااادل   ،لجدلاااد ا لاالبر ااالعاسو ااال د  ااا  لسرااالج النفااالعف 
الفللنوااة لدلرااة النرقدنااة ع ااؤ ن اارلي جاالد   ناواالس الرفاااوح الفاالل  لندعجلراا ؛ ب اادف رحقلااذ رح اال  

 ل ااا  هاااكا الرااادد   ااادس الرقااالع ع الع ااانوة الرااالدع   ااا  نسكناااة الللس اااكل ،الن ااارلي النفوتااا  ل  اااعاد
لا باة سكاح الرفااوح الفالل  لنراابالس الرحادولس النفع واة النفلراع  ل هاداف النرفاقة بللرفاوح  اا  هنواة ن

 ،ناا  دااا  ل االد  الر كلااع  اا  ساال  النفاالعف لالن االعاس لال  اال اس الا نااة لان اارقب  ،الرسنوااة الن ااردانة
ة لكاكا رحدلاد ال ول الس الرفاونواة لايرااحلس الا نا ،لابوفة الفناولس ايداع اة لاب لدونواة الناالباة

   29 ،9212 ،)ناتع النفع ة الفعة لرحقلذ الرغللع النستلد 

لالللح  ربحس النفع ة لرقسوة النفالنلس رح  نح  ع ا النال  لالالماة بلرا  ل نالاد مالدع   ااا 
كللنفع ااة لاادي الفاالنال  لايباادا  لالقاادع   ،  االد  ال ااعل   لهساال واارر  دلع ع ا الناال  النفع اا  لنا  ااة ناال

دللاا  لامااى  اااا ل  الفسرااع ملااع الناناالا لقونااة الر سلللجواال الحدل ااة  ات وة، ل لجااد الفقاوااة لالرسل  اا
   121 ،9222 ،لغللب  لالح سللد او لق القونة الحقوقوة لنلجلدار ل النلدوة كلببسوة لالنفداس )

 ال ول اااالس لعا ااان  الندااااال ، لااادي كبلاااع بلهرنااالح وحكاااا النفع ااا  النااال  ع ا  رااابى لل اااكا
 الجلد  لرحقلذ ابدا  رال ع    ال ل اة الفلان   حد بلر  ل الجلنفلس؛    الن رقباوة لسلاال رعارلجو

 لاجلنفاالس الجدلااد  ابدلاع  هااح جفاا  الااكد ابنااع   19 ،9211 ال  باا ،) الرسنلوااة القال االس كل ااة  اا 
 للااا ةالنفع اا ا اار ات ناا  لالرحاال  لاالرراالالس، النفالناالس لر سلللجواال النك اال الرلكلاال  اا  ررن اا 

ا لراااااام لهاااااكا   1 ،9222 حلااااادع،) لسرلج اااال  النكلساااااة الفسلراااااع ل  ااااال   لالرااااال ع الرسنواااااة نااااا  ن  اااااد 
   1292 ،9212الاااعالف، ل باااد ال ق ااا ) لالرقااادح لاراااال ع لنسااالع ا لافاااالح نرااادع ا رفاااد الرااا  لاجلنفااالس
 الرسنوة لحداث    و ل د بنل لن لعار ح، مدعار ح لرسنوة لالنفع وة، البتع ة نلاعدهل رال ع    لاالهرنلح

 النفع ااة، امرراالد سحاال ل اال الراال ع لداااة دا نااة نجرنفااة رحرواة بسوااة لراال لع لاالجرنل وااة، االمررالدوة
لجااالد ايسرعساااس، تااابكة للاااا اللرااال  ل ااا للة الرفاونواااة، النا  ااالس بااال  اللا اااؤ ايل رعلسااا  لالاااعةا  لا 
 باال  الااعةا  اااا لالقاادع  النفع ااة لدواا   اا نفع  ناال  ع ا رااسل ة دااا  ناا  الاارفاح، لدائااح ناارفاح نجرنااؤ
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 لالباالح ل  الراادع ا هلئااة   ماال   اا   هساال لناا    11 ،9229لآدااعل ، التاالع ) لالنفاالعف النفالناالس
ساااة الفسلراااع  هاااح نااا  وفااادل   النرنلااا    لالن كاااع    نعكااا ) الجلنفااالس  ااا  النفع ااا  النااال  لاااع ا النكل 
 ابناااح لرقااادح لناتاااع موناااة، النااال  ع ا  سااال   هاااح وفاااد لالاااكد   112 ،9219 اال ااارعارلجوة، الدعا ااالس
ااال نااب ااال وفاااد  وااا  اال ااار نلع  ااا   لاااكا لامررااالدهل؛ النفع اااة  راااع للاااا الرحااال  ل  ااالا لالتااافلم،  ن ن 
    اع  لنااة  لاد   ل اداد  ا  لرن ا  لالاكد نس ال، السلنواة لدلراة الفللح بادا  للاج  الكد الرحدد لنلاج ة
 لاالرراااالالس النفالناااالس ر سلللجواااال سااااالق لرل ااااوؤ لالبحااااث، ر اااالعاالب  اااااا القاااادع  لرح اااال  ن اااالع ،

 ارجالهل ،  ا  رفنا     الجلنفالس  ااا لجام لنا  هاكا النساااذ  Molebash, 1999  )لرابوقلر ال

 هااك  اب لدونوااة، لال االس ن رااال ع البااعان   اا  لرماانلس ل ابل ن رحدلااد ن االعاس ع ا الناال  النفع اا 

 لر ال   ، ال ال لالح ال  ،امررالد النفع اة  ا  الناالباة الن العاس  س ال  ن ارنع  نا بر ة لارر د الن لعاس

    (Leitner, 2002النفع   لإلسرلج ا رجلبة    ع بلئة

 ، اااا  هنوااة رسنلراا  ع ا الناال  النفع اا   اا  الجلنفاالس للاكاادل اا  هااكا ال ااولق واارر  هااك  البحااث 
لرحدلاد  ، بفالد لناتاعاس امررالد النفع اةل ذ  ، اا البحث لالرال ع رقلح لبنل و ل د    لسرلج نفع ة

 اتلولس النا  وة الر  ونك  اال ر لد  نس ل    رسنوة ع ا النل  النفع      الجلنفلس الونسوة 

 ،النفع   ايسرلج ردس  نس ل ،النتل   ن  الفدلد الونسوة الجن لع ة    الحكلنوة الجلنفلس رلاج 
 رع ال  للاا ال لد اة الاعاي  لموالم ،رسنلر ل ل دح الناالبة لال  لولس ن لعاسال سل وة رل لع    لمف  ل
   9212 ،9219 ،الحلج) لملعهل البتع ة نلاعدهل لدي النفع ة امررلد  بفلد

  هنوااة  اااا عكاا س  9212-9222)الفاالل  الرفاااوح لرااال ع اللاسوااة اال اارعارلجوة    ناا  لبااللعمح
 لراارنك  لادل ل؛ لاالبر االعاس لالدباعاس لالن االعاس النفالعف ن اارلي  ع اؤ دااا  نا  البتااع ة النالاعد راال ع

 لح ا رعارلج  رلج      بلع  ر ا  ال  س ل الناحظ     ،النفع ة امررلد ناتعاس نلا بة ن  الجلنفلس
 ،لانفع اة نسرجاة جلنفالس للو اس لانفع اة سلمااة  الاس نل الونسوة الجلنفلس    للا وتلع ،اللامؤ    لس ك

 لرسنواة حقوقواة ل ول اة ،لاماحة عاواة رنراات ال  الاس لنال ،دلعج ال ن   كعد  سرلج ا رلعاد اا  لرفرند
  ااا  لالنفع واااة البتاااع ة لنلاعدهااال لالرااادع م لالررهلاا  اي اااداد باااعان  مااافل ب ااابم ،النفع ااا  نلل اال ع ا

 الرقسواااااااة النجااااااالالس  ااااااا  الرحرواااااااة البسواااااااة مااااااافل لكاااااااكلت ،لاالررااااااالالس النفالنااااااالس رقسواااااااة جلسااااااام
 للااااا لاال رتاااالع ة لالبح وااااة الردع بوااااة لداااادنلر ل ر اااالوق ل  اااادح للااااا بليماااال ة   92 ،9212،اب الحااااد)

اا   919 ،9212 ،الف لااعد )الفناا    االق  نا  االس النفع ااة  امرراالد ماال   اا   دائ اال ا رناالد  اادح لل وم 
 ناتر  العئوا ال اا     الحلل  البحث نتكاة بالع  ونك    س  هسل ن    992 ،9212 ،الف   د )

فةي وةوم مة     اليمنيةةالجامعات في ما اآلليات واألساليب العلمية لتنمية رأس المال المعرفي 
 اقتصا  المعرفة؟  
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 اب ئاة اتروةن ل ر ع  نس 
 ،درلئر  ، هدا   ، هنلر  ،نل النسااقلس السكع ة لارفعف  اا امررلد النفع ة ن  حلث نلهلر 

 النرلدع لالدعا لس الفانوة النردررة؟ بح م نل  تلعس للو  ،نراابلر  ،ناتعار 
بح ام نال  ،نكلسلرا  ، بفالد  ، هنلر  ،نل النسااقلس السكع ة لع ا النل  النفع   ن  حلث نلهلر 
  تلعس للو  النرلدع لالدعا لس الفانوة النردررة؟

بح اام ناال  تاالعس للواا  النراالدع لالدعا االس  ،ناال لامااؤ ع ا الناال  النفع اا   اا  الجلنفاالس الونسوااة
 لالرقلع ع الرلدع     الج لس كاس الفامة؟ ،الفانوة النحاوة

الونسوااة  اا  ماال  ناادد    اا  الجلنفاالسناال اتلواالس لاب االللم الفانوااة لرسنوااة ع ا الناال  النفع اا  
 امررلد النفع ة؟

 :أه اف البحث
النفع    ل دف البحث الحلل  للا نفع ة اتلولس لاب لللم الفانوة الر  ر ل د    رسنوة ع ا النل 

 لكلت ن  دا  الرفعف  اا نل ورر ن ،الونسوة    مل  ندد  امررلد النفع ة    الجلنفلس
 ،ناتاعار  ،درلئرا  ، هدا ا  ، هنلرا  ،النسااقلس السكع ة المررلد النفع ة نا  حلاث نلهلرا  -

 بح م نل  تلعس للو  النرلدع لالدعا لس الفانوة النردررة  ،نراابلر 
بح م نل  ،نكلسلر  ، بفلد  ، هنلر  ،ع ا النل  النفع   ن  حلث نلهلر النسااقلس السكع ة ل -

  تلعس للو  النرلدع لالدعا لس الفانوة النردررة 
بح اام ناال  تاالعس للواا  النراالدع لالدعا االس  ،لامااؤ ع ا الناال  النفع اا   اا  الجلنفاالس الونسوااة -

 لالرقلع ع الرلدع     الج لس كاس الفامة  ،الفانوة النحاوة
الونسواة  ا  مال  نادد  امررالد   ا  الجلنفالسولس لاب لللم الفانوة لرسنواة ع ا النال  النفع ا  اتل -

 النفع ة 

 نس لن ،ر ن   هنوة البحث الحلل     الفدلد ن  الجلاسم
و اال د  اا  رقاادوح عاوااة  انوااة لرسنوااة ع ا الناال  النفع اا  لرااال ع   اا  الجلنفاالس الونسوااة ناا   -

لرر اوا بسواة رحرواة رفرناد  ،ارلجوة رعك   اا  هنوة نرلدع لسرالج لسقا  النفع اةدا  ربس  ا رع 
  نرالع  اا ر سلللجول 

لالنجااااا اب ااااا  ،ر ااال د السرااالئ  الرااا  لااارح الرلرااا  للل ااال الن ااااللل   ااا  الجلنفااالس الونسواااة -
راابالس  ا  رحدلاد الن ،لنردكد القاعاع لالن رنال   ا  رسنواة ع ا النال  النفع ا  ،لرداوا الرفاوح

 ل ذ  بفلد لناتعاس امررلد النفع ة   ،اب ل وة لرسنوة ع ا النل  النفع  



 1029يونيو  – الرابعد عدال – ثانيد المجلال امعة الجزيرةمجلة ج

 

     992 

 أ/ ياسين العماريرأس المال  المعرفي في الجامعات..                                اقتصاد المعرفة مدخل استراتيجي لتنمية

لرحقلااذ  هااداف رسنوااة ع ا الناال  النفع اا   اا  الجلنفاالس  ،و اال د  اا  د ااح القاادعاس ايبر لع ااة -
 الونسوة  

 النفع اا   الراا ع ا الناال   ،امرراالد النفع ااة)نا  و ا ح  اا  رلمااوى النسااقاالس السكع ااة، ل اا    -
 لبنل و ل د البلح ل  الن رنل     لجعا  الدعا لس لالبحلث    هكا النجل   ،الونسوةلمل ة لانكربلس رن   

   الحدلد النلمل وةن امررلد النفع ة ندد  ا رعارلج  لرسنوة ع ا النل  النفع      الجلنفلس الونسوة 
  ح 9211/9212الحدلد ال نلسوةن رس لك البحث الحلل  دا  الفلح الجلنف  

هل امررلد لدلع حل  الحرل   اا النفع ة لا ارددان ل ب ادف رح ال  سل واة الحوال   ا  جنواؤ 
   229 ،9219 ،الرلئغ)الفان  ن  دا  ا ردداح الفق  البتعد لرلكلل البحث  ،النجلالس

قاالح  اااا ا اار نلع النفع ااة لااادي ع ا االمرراالد الااكد و برساا ن الحاالل لوفع اا  البلحااث  اا  البحااث 
 ،لالبحاث لالراال ع ،نا  داا  راال ع الرفااوح لالرادع م ،النل  النفع      الجلنفالس الونسواة الحكلنواة

سراالج النفع ااة لستااعهل  ،لا ااردداح رقسوااة نفالنلروااة رلكاال ر سلللجواال النفالناالس لرح اا   اااا ا ر االم لا 
  لرابوق ل 

 رأس المال المعرفي:
برساا ن وماال  كهسوااة ررماان  رعكلبااة ناا  النفع ااة لالنفالناالس   Yogesh, 1998)؛ للجاال وفع اا  

 لالدرلئص ال كع ة لالدبعاس ايبدا وة الر  ونرا  ل الفلنال  الر  رفد  النلاعد العئو ة المررلد الللح 

 ااا  البحاااث الحااالل  برسااا ن جنواااؤ البااالح ل  ل  مااال  هلئاااة الرااادع ا لن ااال دل ح  وفع ااا  البلحاااثل 
لالن االعاس  ل   اا  الجلنفاالس الونسوااة الحكلنوااة الااكل  ونرا اال  ماال  كهسوااة ل كع ااة ناا  النفاالعفلايداع اا

لرحقلذ القوناة  ،و ل د    لسرلج النفع ة لستعهل لرابوق ل لامررلدو   االر  ُرفد نلعد   ،لالدبعاس ايبدا وة
   النمل ة

للرل النسااقالس  ، قد ا رددح البلحث النس   اللر   اال رقعائ  ، لابوفة البحث الحلل اسكع   
ع ا الناال  النفع اا  ؛ ناا  دااا  ناال راالا ع ناا  النراالدع لال راام  ،امرراالد النفع ااة)ناا  السكع ااة ل اا   
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لن   ح ا رقعا  اتلولس لاب لللم الرا  لسبغا      ،لالناتعاس كاس الراة ،لالدعا لس لالبحلث الفانوة
 جلنفلس الونسوة لرسنوة ع ا نلل ل النفع      مل  ندد  امررلد النفع ة رقلح ب ل ال

لابوفاااة  هاااداف البحاااث،  قاااد ا ااارددح البلحاااث الفدلاااد نااا  ابدلاس الفانواااة لجناااؤ البولسااالس  اسكاااع  
   1لالنفالنلس، لونك  رلموح ل ن  دا  الجدل  عمح )
  1جدل  )

 في جمع البيانات والمعلومات في البحث الحالياألدوات التي تم االعتماد عليها 

 نردع الحرل   ال ل ال دف نس ل ابدلاس الن رددنة

الكتب والمصا ر العلمية المت صصة في  -
 مجال اقتصا  المعرفة.

ال راسات والبحوث العلمية المت صصة في  -
 مجال اقتصا  المعرفة.

االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي  -
 الجمهورية اليمنية. في

 القوانين واللوائح ال اصة بالتعليم العالي. -
 في الجمهورية اليمنية. مؤشرات التعليم -

 تحلي  المنطلقات الفكرية واألطر النظرية القتصا  المعرفة. -
تح ي  منهج البحث، واألساليب، واأل وات التي تم  -

 است  امها في البحث.
تصا  المعرفة في الجامعات اق واقع مؤشراتالتعرف على  -

 اليمنية.
استقرام اآلليات التي ته ف إلى تنمية رأس المال المعرفي  -

 في الجامعات اليمنية في ووم م    اقتصا  المعرفة.

 المكتبة اإللكترونية. -
 المكتبات العلمية. -
 المواقع اإللكترونية العلمية. -
وزارة التعليم العالي والبحث  -

 العلمي.
لس األعلى لت طيط المج -

 التعليم.

21002

 

هااد س الدعا ااة للااا لبااعا  الرحاالالس لالرحاادولس النجرنفوااة الراا  ل اال  امااة بااع ا الناال  ال كااعد،  
ااا بلرااا  لال كاااعد  لالبحاااث  ااا  ع ا النااال   ،ل اااب  رسنلرااا  نااا  داااا  بسااال  ررااالع نقراااع  لحااادل    لن  لن 

لر ال  نجرناؤ الدعا اة نا  جنواؤ   الدون   ،لا رددح البلحث النس   اللرا   الرحالاا  لالناس   البسالئ 
 بع هاال    الرحاالالس الفللنوااة النفلرااع   ،لمااد رلراااس الدعا ااة للااا الفدلااد ناا  السراالئ  ،جلنفااة  ح القااعي 

 ،لالرحاال  سحااال نجرناااؤ النفع اااة ،الفامااة باااع ا النااال  ال كااعد هااا ن الرحااالالس  اا  ابوفاااة النفع اااةكاس 
 لالرحل  سحل االمررلد النبس   اا النفع ة  ،لالرحل  سحل الر سلللجول الدموقة

11009 

دلع الااكد لفبراا  نسكلنااة الرفاااوح  اا  الاادل  الفعةوااة ناا   جاا  بساال  هااد س الدعا ااة للااا رلمااوى الاا 
لكو وااة رااال ع النجرنفاالس ناا  دااا  الرسنوااة الحقوقوااة لااع ا الناال  النفع اا  الااكد ُوفااد  ،امرراالد النفع ااة

لا رناااد البلحاااث  ااااا النس جااال  اللرااا   الرحالاااا  لاال ااارقعائ ؛ لرتااادوص  ،نحااالع الفناواااة الرفاونواااة
ااااوح  ااا  الباااادا  الفعةواااة لرحدلاااد النراابااالس اب ل اااوة لراااال ع  بنااال و ااال د  ااا  بسااال  اللماااؤ الاااعاه  لارف

لماااد داراااس الدعا اااة للاااا     هاااح ا ااارعارلجولس راااال ع الرفااااوح هااا   ،امررااالد النفع اااة  ااا  راااات الباااادا 



 1029يونيو  – الرابعد عدال – ثانيد المجلال امعة الجزيرةمجلة ج

 

     992 

 أ/ ياسين العماريرأس المال  المعرفي في الجامعات..                                اقتصاد المعرفة مدخل استراتيجي لتنمية

الرحاال   اا  بساال  نا  ااة دا نااة لااعل  البحااث  اا  النفع ااة لرلكو  اال لح اا  الرغلااع لالااد ؤ  اا  الرحاال  
 با  لاجلنفة الن رق

31020

 

 ،لنفلمااالس بسلئااا  ،ل هنلرااا  ل لائاااد  ،هاااد س الدعا اااة للاااا رحالااا  لر  ااالع ابوفاااة امررااالد النفع اااة 
لاسكح الرفاونواة ل ااا ج الد الرسنواة الحللواة لعرد لرقر  الرحدولس الرا  لاقل ال امررالد النفع اة  ااا ا

 ،الراا  رحاال  دل  لمااؤ الااون   اا  اع ااذ امرراالد النفع ااة لالنتااكاس نااؤ عرااد الفلائااذ ،لالن اارقباوة
لمااد راااعق البحااث للااا  ،لاربااؤ البحااث النااس   اللراا   الرحالااا  القاالئح  اااا   ااالم الدعا االس الل لئقوااة

 بع هالن ر الاد  اع ة الر جاع النفع ا  بنساله   ،ا السكلح الرعةالد الرحدولس الر  لاقل ل امررلد النفع ة  ا
ا رنلد الجلنفلس  ،لا رفعاض نفلملس ر ل   امررلد النفع ة    الون  ،لن لهوح ل  لللم  ناوة حدل ة

لالنسقللة  بع ل لئا ستع النفع ة  ،لنعا   البحلث  اا ل لد  ا رس لخ لستع النفع ة الجله   النسرجة
بل اااار سل اس نحاااادلد لالتاااابكة الف  ،للنوااااة، لا اااار ا  ل دل  اال اااار لد  نس اااال  اااا  لسراااالج نفع ااااة جدلااااد ،  

 بليمل ة للا مولم البسوة الرحروة لرقسوة النفالنلس لاالررلالس 

41022

 

 ة للا الرفعف  اا دلع الرفاوح الجلنف     الرسنوة البتع ة لنادي رابلرا  احرولجالس هد س الدعا 
لا رددح البلحث النس   اللر   الرحالا  للرل نلمل  البحث نا   ،الرسنوة التلناة لانجرنؤ الونس 

ا لرلراس الدعا ة للا الفدلد نا  السرالئ   بع هالن مافل اب ا ،دا  النعاجؤ لايحرلئولس لرحالا ل
ل لراس الدعا اة بماعلع  نعا ال  درالئص امررالد  ،الفانوة لالر سلللجوة    نجلالس البحث لالراال ع

  النفع ة  سد الرال ع 

51025

 

لةواال  سل وااة دراالئص  ، هنوااة النفع ااة لدلعهاال  اا  االمرراالد الفااللن  هااد س الدعا ااة للااا لبااعا 
لا اااارددح النااااس   الرحالااااا  النقاااالع  لالنااااس    ،الفنللااااة الناالبااااة لن اااالعاس  اااا  كاااا  امرراااالد النفع ااااة

النفع اة لالنفالنالس  رابحس نا   هاح نكلسالس ع ا     لرلرااس الدعا اة للاا ،اال رقعائ  لايحرالئ 
اااالناال   ااا  الفراااع الحااالل  ااا ل، ل رااابى رقااادح  د نجرناااؤ نعربا  بللقااادع   ااااا ا ااارددان ل لرابوق ااال  ل  ل  

  لاسدنلج    امررلد النفالنلس 
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61026

 

لنفع ا  لابالح ل  بجلنفاة بسا   ال ل نا  داا  موالا ع ا هد س الدعا ة للا مولا ع ا النال  ا
لماد ا رناادس الدعا اة  اااا  ،الفائقا  لالرال  لقواالا النلا   الرسل  ااوة لاجلنفاة ،ال وكااا  ،النال  البتاعد 

 هن لن    لادي جلنفاة  ،لرلراس للا الفدلد ن  السرلئ  ،اال رقعائ لالنس    ،النس   اللر   الرحالا 
ل س ااال ا ااارحد س الفدلاااد نااا  اللحاااداس لان ااال د   ااا  رابلاااذ اب كااالع  ،ادراااعا    باااعا  11بسااا   ااال ل )

لحاااد  الستاااع الفانااا  لالرااا  رتاااجؤ البااالح ل   ااااا الستاااع الااادلل   ،لابااالح ل  نس ااال لاالبر لع اااةايبدا واااة 
 لنكل رر ح لالح ل   اا حقلم ح النلدوة لال كع ة 

ال االبقة كاس الرااااة بللبحااث الحااالل ، سجااد  سااا  ل اااا الاااعمح نااا  ناا  داااا  ا اارفعاض الدعا ااالس 
ربللس اال  اا  ابهااداف، لالنااس  ، لالنجرنااؤ، لالفلسااة، لابدلاس؛   س اال رسلللااس ع ا الناال  النفع اا ،  االا   
كلسااس النبلتااع  نس اال،  ل ملااع النبلتااع ، لونكاا  نسلمتاار ل، لرحدلااد جلاساام االر االق لاالدااراف، لال جاال  

   و فا البحث الحلل  للا رحقوق ل ن  دا  نل ورر نالنفع وة الر

الونسواااة  ااا  مااال  امررااالد   ااا  الجلنفااالسهااادف البحاااث الحااالل  للاااا رسنواااة ع ا النااال  النفع ااا  
 ، 9222لدعا اة جنفاة) ، 9221لةكلت   سا  وكال  ماد ار اذ بتاك  ج ئا  ناؤ دعا اة النالاعد) ،النفع ة

 ادرا س نؤ بقوة الدعا لس     حل  ، 9211لدعا ة الندا  )

لةااكلت وكاال  مااد ار ااذ بتااك   ،لرحقلااذ  هااداف البحااث ا اارددح البحااث النااس   اللراا   اال اارقعائ 
 ، 9212) ل بااد الاااعالفلدعا ااة ال ق ااا   ، 9222لدعا ااة جنفاااة) ، 9221ج ئاا  ناااؤ دعا ااة النالاااعد)

 لادرال نؤ بقوة الدعا لس  ، 9212لدعا ة  لد)

 ا ر لد البلحث ن  الدعا لس ال لبقة    الجلاسم اتروةن
 ل عا  ايالع السكعد لابحث الحلل ،    مل  اباع النعجفوة السكع ة لرات الدعا لس  -
 رحدلد النس   الكد لرسل م نؤ نلمل  البحث الحلل   -
الونسواااة  ااا  مااال  نااادد   نفااالس اا  الجلاتلوااالس الفانواااة لرسنواااة ع ا النااال  النفع ااا  ا اارقعا   -

 امررلد النفع ة 
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  ل دس    ا رداص اال رسرلجلس لالرلرولس لالنقرعحلس  -

رسنوة ع ا النل   لرسلل -البلحثح م  اح - ل  بحث  اا ن رلي الجلنفلس الونسوة ُوفد  -
 الونسوة    مل  ندد  امررلد النفع ة     الجلنفلسالنفع   

 انوة لرسنوة ع ا النل  النفع      الجلنفلس الونسوة    مل   البحث الحلل  آلولس ل  لللممدح  -
 ندد  امررلد النفع ة 

 

 

 

ن   عل  الفالح االمررلدوة الر  ك عس    اتلسة ابدلع ، لوقلح  اجدلد   لوفد امررلد النفع ة  ع   
 ،لادلع النفع اة لع ا النال  النفع ا   ا  راالع لرقادح النجرناؤ )نحا  الاادل  لد    اع  نق ا ااا   اح جدلا

اا ا   لوفااد نراادع  222 ،9211 ل  لااح وكاا  هاال النراادع  ،لكااكا  اا  الن اارقب  ،لاقاال   اا  الحلمااع لعئو  
ل االف وحااعص الجنوااؤ  اااا الحراال   ،لناا   ااح   ساا  نحاالع رااسل لس الن اارقب  ،ابهااح  اا  الن اارقب 

  للاااا    هسااالت ر ااانولس  دلاااد   ااقاااس 122 ،9222)سجاااح،  وتااالع كنااال   19 ،د س ،نعد التااا) ال ااال 
 ،االمررااالد ايل رعلسااا  ،اال رعامااا  ،االمررااالد العمنااا  ، ااااا امررااالد النفع اااة ن ااا  امررااالد ايسرعساااس

لك  هك  الر انولس لسنال رتالع  ،امررلد الدبع ، امررلد الانانل لس ،االمررلد التبك  ،امررلد الل م
 ا امررلد النفع ة  لل

  بع هل نل ورر ن ،هسلت الفدلد ن  الن لهوح المررلد النفع ة
لالرسنوةن رفع   برس  االمررالد القالئح  ااا ا ر الم النفع اة  االمررلددرفع ل نسكنة الرفلل   -

 ،1991، 11)البفلاد النادي   ا لرلللادهل لستاعهل لرابوق ال لاد ؤ  جااة السنال للرلارا  الرسنواة 
Organization for Economic Cooperatio   

ن  رلج   سحل  االمررلد الكد وفرند  اا بسل  نفلعف   لدونوة  نوقة لدي ال عد، لمدع  كبلع   -
    و20 ،0212 ،)الحن د  ن سة بفلس ل      سل  حرلل   اا النفع ة

   072 ،0210 ،النمل ة ) اول  القونة ن  اب كح الج   النفع ة  و  رحقذ الكد االمررلد -

 لسراالج النفع ااة لستااعهل  اااا ناا  دااا  ناال  اابذ و اارسر  البلحااث    امرراالد النفع ااة لعر اا 

 سحال لو ارنع النفع اة لراسل ة لسرالج  ناواة نادد  نا  لباد  الرسنلواة، ندرال القال لس    لا رددان ل
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 نا  رحقوق ال ااا  الفنا  لرلارا  ا ارعارلجوة  هاداف رحاس للنسادعج   الفانا  البحاث  ااا الرال ع النفرناد

 .اب كلع الجدلد  لرلللد لايبدا  لابر لع لاالررلالس النفالنلس رقسوة انفرند   ،تلناة رسنوة  ج 

  ر ن   هنوة امررلد النفع ة  ونل ورر ن
 لرلللد ال عل   ل   النفع ة الفانوة الر  لرمنس ل امررلد النفع ة رفد ه  اب لا الن ح حللو   -
 لرح ل  سل لر   ،اي  لح    رح ل  ابدا  لع ؤ الالمة ايسرلجوة لرد وض كا ة ايسرلج -
 بنال و ا ح  ا  رل اف ل ،اي  لح  ا  لحاداث الرجدلاد لالرحادلث لالراالع لاستالالس االمررالدوة -

  لسنلهل

 لس،دادن ن  لل ع  لنل احرولجلس، ن  امررلد النفع ة ررن    ونل لابو  ننل  بذ لرمى     هنوة

   99 ،9221 ،)داللسنل   رالع  لامررلد وحقذ لبنل ل  عاد، ل لائد نسل ؤ ن  وحقق  نل ندي ل  

 

  هن ل نل ورر ن  ،لر ح امررلد النفع ة بنجنل ة ن  الدرلئص لال نلس
    وفرند برلع    ل وة  اا اال ر نلع    النلاعد البتع ة بلر  ل ع ا نل   كعد لنفع  -
 اسرقل  الستلط االمررلدد ن  لسرلج لرسل ة ال اؤ للا لسرلج الددنلس النفع وة  -
ااا - لارغللاااع لالرسنواااة التااالناة ل ل اااة نجااالالس  لرلكلااال  ناوااالس البحاااث لالراااال ع بلرااا   نحعك 

 ل ستاة النجرنؤ 
ا -  ،0222 ،لر اح بلل ل اواة  )التانعد لالال ا  لرلكلل ر سلللجول النفالنلس لاالررالالس رلكو  
00   

  ررن   نحللع امررلد النفع ة    اتر ن
لك ونكا  راال ع الن الع   ، هح نحللع امررالد النفع اة له القل  الفلناة النرفانة كاس الن لع ن  -

 بتك  ن رنع لرالوف ل يسرلج النفع ة لرابوق ل ب ل اوة ن  دا  الرفاوح لالردع م 
روااااة الحدل ااااةن للفا اااال ر اااادف للااااا رو اااالع الرلاراااا  لستااااع النفالناااالس البسوااااة الرحروااااة النفالنل -

 لال تت    ر سلللجول النفالنلس لاالررلالس رن   البسوة الجلهع ة لامررلد الجدلد  ،لالبولسلس
نعا اا  البحاالث لالرااال عن للفاا  رلاجاادهل  اا  الجلنفاالس لالتااعكلس لالنا  االس  نااع   اا  ملوااة  -

الجدلااد  الراا  رتااك    االد   اا  القونااة  االبر االعاسر ااع   لناا   ااح لك ر اا ح  اا  داااذ النب ،ابهنوااة
   1997 ،0212 ،ل بد العالفالنمل ة لاسلر  القلن   )ال ق   
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 رسل البست الدلل  ناتعاس امررلد النفع ة للا نل ورر ن
  لاالبر لعناتع البحث لالرال ع  -1
 ناتع الرفاوح لالردع م  -0

 ول النفالنلس لاالررلالس ناتع ر سلللج -2
   1221 ،9212،فل بد العال ناتع الحل   االمررلدد لالسكلح النا     )ال ق    -9

 لونك  رسللل ل كنل ورر ن
2

وقرد بللبحث لالرال ع الستلط الكد ل ادف للاا لمال ة نفع اة  ل رقسواة جدلاد   ا  نجال  ايسرالج 
 نل الرال ع   ال ا اردداح  ، لد  بل  سل ل  ن  البحثن بحث   ل   لبحث رابوق لونل   ،لالفناولس

  ا  )الفناوالس لسرلئ  البحث اب ل   نس  لالرابوق  ن   ج  لددال  رح السلس  الا   ا  النسرجالس  ل 
   22 ،9222 ،الدل  ل بدالقلدع

لةسكاع   ،لدادنلس جدلاد ر بذ لسرلج  ااؤ  الر لون   البحث لالرال ع نجنل ة الستلالس الرقسوة 
  ن  نجن  دداة اللاس   ااا %9.1 لحرة لنل لس ذ  اا البحث الفان  سجد    الفللح لس ذ حلال )

البحااث الفاناا   اا   سلوفناا   اا  نا  اال ،  بالاال  دلالع292 د ناال و االلد ) ،نجاالالس البحااث الفاناا 
لمااد ماادع  ،القاالي الفلناااة  بلحااث ل اا   لاال ناا  1.9 د بنفااد ) ،  نالاال  بلحااث9.2الفااللح ناال وقاالعم )

لهال نال  ،  بالال  دلالع211لس الق  نع كال لالولبال  لاالرحالد ابلعلةا   ااا البحاث لالراال ع بنال وقالعم)
   192 ،9222 ،لرجلل   ا ة  عةل  لجنلل  ايس لق الفللن   اا البحث الفان  )القل ح

حلاث لبااغ  ادد  ،ل اواة دللو ال رح مولا ناتع  دد البلح ل  ل   نالل  س نة كنل هال نرفالعف   
ل   نالل  نالاا  ناؤ الفااح    النرل اا الفاللن  ورا   ل  بلح   919البلح ل  الفانل     الفللح الفعة )

الفالنال   ا   ل  البالح ونال بااغ  ادد  ،9212ح ام رقع اع الللس اكل لافالح  ل  بلح   1221للا    ع ن  )
  1222 اام بولساالس البساات الاادلل ن الراال )ح ح9219نجاال  البحااث لالرااال ع ل اا  نالاال  تاادص  االح 

 لبلح  ا  1929رالسا) ،  بلح ال  2221كلع ال الجسلةواة) ،ل  بلح  ا2219 لنلسوال) ،ل  بلح   1122رعكول) ،لبلح   
   29، 9212 ،اب اا لرداوا الرفاوح النجاا)

هنالن  ، ا  كا  نا  اة االبر الع   اا لجلد سل ل  ن  DRUCKER لاكد دعا ع) االبر لع نل 
 ،)الفنااعد  الستاالط الا نااة لرلع اادهنل ل لجاا لرجدلااد  اا  ندرااال الن االعاس  ،دلااد  اا  النساار   ل الددنااةرج

 ،لالفناا  النفع اا  ناا  ج ااة  دااعي وكنااا  بفماا نل ،ناا  ج ااة االبر االعلةساال    اواا   اا      29 ،9222
كوا  بنال  حد الدرلئص اب ل اوة بد  نا  نفع ا  وغ االبر لعلهكا وفس      ،لهنل    ر ل   ن رنع
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كنال    الفنا  النفع ا   ،لورلم نل هل نرل   ساد  نال  النفع اة ،هل جدلد ن    كلع لنفلعف نبر ع 
النحااادد  بااادلع  وتاااك  الل ااال  الاااكد و ااارل م سرااالئ  ابر ااالعاس  نااال  النفع اااة لوحلل ااال بلرجااال  ملولر ااال 

النفع اااا  برساااا  كناااال ونكاااا  السكااااع للااااا ع  اااانل  الناااال     121 ،9222 ،الفنااااعد لال ااااكلعسة لالدتاااالم)
 كاهناال ل اادف للااا النفع ااة لا اار نلعهل ناا  دااا  رف  اا  دلع ع ا  ،لاالبر االعنسكلنااة نرااغع  لإلباادا  

لراال ع النجرناؤ  ،النل  النفع    اا ح لم ع ا النل  النلدد    بسل  االمررلد القلئح  ااا النفع اة
   112 ،9222 ،ال كلعسة)النفع    بلالبر لعبتك   لح    ك  نل ارااى  او  

لسحرااالج للاااا    سكاال  ن اااع   ااا  ادروااالع النفالنااالس  ،لااكا   سسااال سحرااالج للاااا النفالناالس لالنفااالعف
ل اواا    سساال سجااد     ،لالرحاادلث الن اارنع  اا  اع قااة الر كلااع ،لسحراالج للااا الر كلااع ايباادا   ،لالنفاالعف

    121 ،9222 ،لدتلمالفنعد لال كلعسة لا)ابر لعد ع  نل  النل  النفع   نل هل لال  ن  لبدا   

لنجنل ة  دعي رفكا  ،ل سق ح ناتع البحث لالرال ع للا نجنل ة ناتعاس ردص نددار    
لرفلن  نف  كفناوة لسرلجوة رراام نجنل ة ن  الندداس  لاالبر لع د    البحث لالرال ع  ،ندعجلر 

   122 ،9212 ،لالندعجلس ررادص    ال ئلس اتروةن)ناتع النفع ة الفعة 
 ل الاادد   ، ل ايس االق الحكاالن  ،ايس االق  اااا البحااث لالرااال ع ناا  الساالر  النحااا  ايجناالل  -

 القلن  
 سرلم البلحث ن  ايس لق ال ا   اا البحث لالرال ع  -
   داد الفلنال     نجل  البحث لالرال ع  -
لا لجنلل  القل  الفلناة  ، دد البلح ل  ل   نالل  س نة -  لا 
  لاالبر لعلرال ع نرلدع رنل   البحث لا -
 لرال ع رجع ب    ،بحلث رابوقوة ،بحلث   ل وة)سل لر  ايس لق  اا البحث لالرال ع ل ذ  -

 ن  دا  نل ورر ن  لاالبر لعلونك  مولا ناتعاس البحث لالرال ع 
 رردلع الرقسوة الفللوة كس بة ن  الرردلع الرسل    -
 الرال ع  دد الفانل  لالن سد ل  الفلنال     نجل  البحث ل  -
 لجنلل  ايس لق  اا البحث لالرال ع ن  السلر  اللاس   -
 النرل ا ال سلد ب داد بعا اس االدرعا لس الننسلحة  -

   90، 0229،  )ل نل ل نل لرح لس لم   اا البحث لالرال ع ن  عجل  اي نل  لا عد -
1 

وقالح  الرا ل هاح العكالئ  اب ل اوة  ،ررالد النفع اةوفد ناتع الرفاوح لالردع م الندد  اب ل   الم
راال ع الستالالس االمررالدوة   ا كنال    دلع النالاعد البتاع ة  ،لعكا   ااا النالاعد البتاع ة لهل ، ال ل

ا ، نُع ُوقع ب  الجنوؤ موالا هاكا الُبفاد نا    ا ر ال دسل  الرا ناتاعاس النفع اة   ا  للعماح كلات سجاد سقر 
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نبلتاع  لرافلبة موالا ك ال   اب اعاد  ،هاكا النجال   ا ت للا سقص اب نل  لنعجؤ كل ،امررلد النفع ة
   92 ،9222 ،رلراول )

لمااااااد  راااااابى الاااااااام  اااااااا الرفاااااااوح لالراااااادع م اللاااااالح    ااااااع نناااااال هاااااال نفااااااعلض ناااااا  ال ااااااعص 
اا ل  الد  الفااعض ُوفاد نااب ا  اا  حال     ،الرفاونواة)الفعض لالااام  لنا  هساال  ، ا  امررالد النفع ااة لناح 

فااالللع لمااالابا نحااادد  رنكسااا  نااا  رحقلاااذ نواااة دلع الرفااااوح لالرااادع م لمدعرااا   ااااا االلرااا اح برباااع   هن
 ااا  الرابوقاااالس الرقسوااااة  ،نراابااالس امرراااالد النفع اااة ن اااا ن الحلجاااة للااااا الردرراااالس الدموقاااة لالحدل ااااة

لالحلجاة للاا  ،لالحلجة للا ر ل د ال عد بللقدعاس الندرا اة لالن العاس النفناواة لال سواة النرسل اة ،الندرا ة
لالحلجااة للااا ابدااك بنبااد  رفاااوح ع االد  اب ناال  ناا   جاا   ،  ااالم الرفاااوح القاالئح  اااا الجااداع   اا  الفناا 

    1 ،9219 ،)مل ح لتحلرة لد لج ر ل د ال عد بللن لعاس لالقدعاس الر  رنكس  ن  الفن     النجلالس الندرا ة 

 ر ن لونك  مولا ناتع الرفاوح لالردع م ن  دا  نل ور
 لجنلل  ايس لق  اا الرفاوح ل    عد -
 نفد  نفع ة القعا   لال رلبة -
 س بة الاللم/ الندعا    النعحاة االبردائوة -
 س بة الاللم/ الندعا    النعحاة ال لسلوة -
   29، 9222،لالر جل     النعحاة الجلنفوة  )ل نل ل  ،الر جل     النعحاة ال لسلوة-

3

برس االن  ICTر سلللجواال النفالنالس لاالررالالس  ، (Vector Kuo, 2011, 11 ، كرالعوفاعف 
رال ع  ناواة ردا    النفالنالس لنفللجر ال لنا   اح ا ارعجل  ل، لكاكلت  الرا نجنل ة ابدلاس لابج ا   

  ا  ل ا ارقبلل ل نا  نكال   الفاللح،  ا رلرلا ل بفد كلت  بع  ج    االررلالس الندرا ة للا  د نكل  
 اا هكا السحل ون   العكل   ال لل اة المررالد النفع اة؛  لاالررلالسلناتع ر سلللجول النفالنلس  ،الفللح
االمرراالد النعر اا   اااا النفع ااة بقل ااد  ر سلللجوااة نائنااة نناال لااادي للااا رف  اا  نتاارعت باال   لارقاا لك 

   النفع ة لايسرلج   ا دهلع الستلالس النك  ة 

لوفكاااااا هاااااكا الناتاااااع نااااادي رااااالا ع  ج ااااا   الحل ااااابلس لال نبلااااالرع بلرااااا  ل  دا  لرقااااالوح القل اااااد  
لوفرند هكا الناتع  اا جناة  سلرع ن   ج  ر فل  دلعِ  نس لن س بة النتلعكلس الدللوة  ،النفالنلروة

نلامااؤ  ،دالمااة ال نبلاالرع ل اا   ااع  ،  ااداد  ج اا   الحل اام ل اا   لاال ناا  ال ااكل  ، اا   ج اا   ال نبلاالرع
 ال ااكل   ااداد ن اارددن  ايسرعسااس ل اا   لاال س اانة ناا   ،ايسرعسااس ل اا   تااع   الف س اانة ناا  ال ااكل 

   1221 ،9212 ،ل بد العالفال ق   (

 كنل ونك  مولا ناتع ر سلللجول النفالنلس لاالررلالس ن  دا  نل ورر ن 
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 وة    الحل لم لس بة النتلعكة الدلل ،  داد  ج    الحل لم ل    لل ن  ال كل -
 س بة النتلعكة الدللوة    البسوة اب ل وة لاحل لم بلل لسوة -
   داد ن رددن  ايسرعسس لت  لل س نة ن  ال كل  -
   29، 9222،)ا نل ل  نلامؤ ايسرعسس ل    تع   الف س نة ن  ال كل  -

4

السكاالح النا  اا  عابااؤ ناتااع لماافُ  البساات الاادلل  لقواالا ناادي الحاال   االمرراالدد ل  ناتااعوفااد 
لوفكاااا هاااكا    1221 ،9212،ل باااد الاااعالف )ال ق ااا جله  اااة الااادل  لرابلاااذ آلوااالس امررااالد النفع اااة 

الناتاااع نااادي رااال ع الحااالا   النتاااجفة لاحعكاااة ايسرلجواااة نن ااااة باااكلد القااادعاس لالن ااالعاس لايبااادا لس 
لاسرتلع كل ة درلئص ع ا النل  النفع   الر   ،يسرلجوة لرقدلع ج لدهحلرف    مدعار ح ا ،لاالبر لعاس

ن   هن ل لجلد هول   رسكونوة نعسة ر نى بللرجدلد لتلل  الانعك  اة  ا  ابدا  لالقادع   ااا الردنال  
 لااااد )لالفناااا  ال كاااع   اااا الفنااا  لال قااااة الفللوااااة باااللس ا نااااؤ اال ااارقالوة   اااا لح ااا  البراااالع  لالن ااالبع  

   22 ،9219،نع  

   اا معلع     ر رجلم ال ول لس لالسكح الرفاونوة 2 ،9219)لد لج   ،لتحلرة ،ل اكد مل ح
لكلات نا  داا  رابلاذ نفالللع مانل  الجالد  لرقلاوح  ،لالردع بوة لناللم الرحال  سحال امررالد النفع اة

لس راااال ع لرحااادلث لنتااالعكة النجرناااؤ  ااا   ناوااا ،ابدا  ل ل اااة جلاسااام النسكلناااة الرفاونواااة لالردع بواااة
كنل لجم  اا نا  لس الرفاوح الفالل      ،نا  لس الرفاوح الندرا ة لالرفاوح الفلل   اا لج  الرحدلد

رحاااادد نرااباااالس امرراااالد النفع ااااة لرماااانلس ل  اااا  النقااااععاس الجلنفوااااة حرااااا وكاااال  هساااالت ار اااالق باااال  
 لنل رقدنة النقععاس الجلنفوة  ،احرولجلس الرسنوة    النجرنؤ

 مولا ناتع الحل   االمررلدد لالسكلح النا    ن  دا  نل ورر ن لونك  
 مللد الرفع ة الجنعكوة لمللد  دعي  -
 السل وة الرسكونوة لافن  النا     -
   229 ،0211 ،حكح القلسل  لر فلاة  )ال  لس -

 

 تروةنل  االسرقل  المررلد النفع ة و رد   رل ع النراابلس ا
 رال ع نجرنؤ النفع ة بك  ن رلولر   -
 لةسوة لل رعلسوة ملوة  ،نرنل  رال ع نلاعد بتع ة  -
لجلد سكح لاسوة لابر لع  ،رل لع  سكنة الرفاوح -  لا 
لجلد بسوة رحروة نفالنلروة  ل اة  ،البحث لالرال ع -  لا 
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   0210 ،لالرتع فوة لنسلخ  لح  )هنتعد  رلا ع البلئة القلسلسوة -
 

  دلاد  ن ا  القادع  الفقاواة، لالع  انل  بر انولس و ارددح النفع ا  الاكد ع ا النال  نراااى ل 

 البلحااث ماالعد  مباا  نا  نااع  بل  ا اارددح ،، لالنلجاالداس النفع واةالاناناالا ع ا الناال  ،ال كاعد 

  ا  1229  سة    االمررلد    سلة  ت لد   اا الحلر  ح1222  لح  "GARY BECKERبوكع

 الن  الح هاكا ال عدوة، لا ارددح لالنفلعف القدعاس    اال ر نلع لآ لع البتعد  الع  نل  ن  لح حل   بحل  

ال ال دوة  الررنلسالس تاعكة    الع ا النل  ال كعد   د لس ل  ندلع للل  ن ل  آدع   بلح ل  مب  ن  الحقل
للال  البلحاث بالعل    نال   ا  ر نا  نال  النفع ا الاع ا ال دعا اة  ا  ال فاا  االساااق  اكلسدول لسقااة

   1 ،9222 ،)بلدندحالنفسلوة ابرل  مونة لقولا برحدلد   الم  بحل   اهرنس سلل لعت جلنفة      رلك

لمااد ا اارلحا الباالح ل   اا  نجاال  الفااالح ايداع ااة لاالجرنل وااة ناا  ن  االح ع ا الناال  االمرراالدد 
 اح  ،جنال  الن العاس لالدباعاس لالنفالعف النرعا ناة لادي ال اعدنرااى ع ا النل  البتعد لوااذ  اا ن

لوااااذ  اواا  ع ا الناال  النفع اا  الااكد باادلع  لعكاا   اااا القاالي النفع وااة  ،رااالع لوتاان   سلرااع  دااعي 
عةحواة النا  اة كنال ها  ابرال    ا باكلت  اناا ع   ،نا  ابرال  ملاع النلدواة لانا  اة بلر  ل  را  

   9222 ،ةعالو)النل  النلدوة    ع ا 

 لهسلت الفدلد ن  الن لهوح لع ا النل  النفع   ن   بع هل نل ورر ن  
ناا  مباا  النا  ااة  اا   ناوااة  لرسل  ااو   لالنلجاالداس ملااع النانل ااة الراا  ونكاا  ا اارددان ل  اااح  -

لالرجدلااد الااكد وفااد الل االاة اب االا  االبر االعالرااال ع ايباادا   لاال اارعارلج  الراا  رفرنااد 
   Hansen، 2002، 106)النر لع  النا  ة    بلئة الفن  كاس الرغلع  لبقل  لا رنعاع

 ،نجن  ال  لولس النفع وة الكد ونرا  ل   عاد النجرنؤ الر  رتن  النفالعف  ا  ندراال النوالدل -
لماال ة للااا ال  لواالس ايس االسوة لاالجرنل وااة القلئنااة  ،كناال رتاان  ندرااال الن االعاس الكهسوااة

   22 ،9222 ،فع ةرقع ع الن)النفع ة  اا 

 ،وفد الفلنال     النا  لس ن  كلد النفع ة لالدبع  هح النردع الاعئوا لاع ا النال  النفع ا -
لناا   ااح لرماال ل االهرناالح برااال ع سكااح لرقسواالس لداع  الناالاعد البتااع ة ناا   جاا  الرفلناا  

    122 ،9212 ،لحعسل  وحوللد )القونة ايلجلب  نؤ هك  النلاعد السلدع  كاس 

  :ورر  نس ل نل ،ر ن   هنوة ع ا النل  النفع      الفدلد ن  الجلاسم
 كس هل     بدال   لدبعاس رجلعم ن  لدو  بنل لوتلعت لبد  الجنوؤ لجف  الفلنال  ك ل   لع ؤ رال ع -
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 .نالع ال  ل الجدلد  الفانوة اببحلث ن  الن  د رقدوح دا  ن  الرسل  وة القدع  رف    -
 ابر العار ح  ا   ماا   نال  نا  الر ح،  ا  تا   كا   ااا الجلهع اة الرفادواس لددال  -

 النراحقة 
  ال ل  لوحل ظ لو ر نعهل، ايبر لع ة، الالملس  اا الرعكل  دا  ن  لاالبر لع ايبدا  د ح -
 .االجرنل   لالرقدح االمررلدد السنل لرحقلذ الن ردانة الرسنوة د ح -
 ابتاول  الجدلاد  نفع اة ر اراوؤ لكلال رفعف نلكا ن  ورر  الرسل ا  عص عاعلا رن بقل     -

 .ونك  نل بر ع 
 بنال وحقاذ النا  اة دادا  بقلئ ال لمانل  الفالنال  لالنفع اة لادي الدباعاس  ااا النحل كاة -

    12 ،0212،) لد نع   .ل هدا  ل سرلئج ل

 

 :بنل ورر  النفع    سلرع لنكلسلس ع ا النل  ررن  
2 

 لاالبر ااالعل رمااان ن الن ااالعاس لالدباااعاس الرااا  لرنراااؤ ب ااال الفااالنال   ااا  النا  اااة، لعل  النبااالدع  
لالرفاوح لالناهاس، للجال  الراال ع الالكو   ل الاهل، لالستالط  لالنفع ةلالقدع   اا نلاج ة الرغللعاس، 

   12 ،9219 ،الحلج) لن  رع، لالقونة النمل ة ل   ال قل  ، لالقونة النمل ة ن  ك   س

لالرادع م لالدباع  وفاد نا   هاح نكلسالس ع ا  ،     الرفااوحBontes, 2004, 20)بالسرا؛ ل اعي 
 ،الناال  البتااعد؛ لك وفااعف برساا ن النفع ااة لالرفاااوح لالراادع م لالن االعاس الراا  ونرا  اال اب ااعاد  اا  النجرنااؤ

ل ساد موالا ع ا النال  البتاعد   سا  نا  الن اح  ، الح لابهاداف اللاسواةلالر  و رددنلس ل  ا  رحدلاد الن
 ادرولع السكلح الرفاون  بتك  تلن ؛ ب  الرفاوح هل النكل  ابل  لع ا النل  البتعد   اجد  

ل رمى ن  الدعا لس كاس الراة    ع ا النل  البتعد لسكع للو  ن  دا   د   سلرع ررن ا  
 ،الدا فواة، الفالنال  ،القوالد  ،لايبادا  االبر الع ،النفع اة ،الن العاس ،عق الفنا   ،الدبعاس ،  ن )القدعاس

    92 ،9212 ،ال  ل اس  ) لد ،الناهاس ،الرفاوح
1 

وقرااد باا  ع ا الناال  الااكد ال ونكاا  سقااا  ناا  النا  ااة للااا البلااس  ل للااا  د نكاال   دااع داالعج 
ل رمان ن  ، سدنل وغلدعل  الجلنفة  لئدل  للا بللر ح    س لواة اللالح النا  ة نؤ الفلنال  لالندلع  

سل واااة سكاااح النفالنااالس  ،عاي النا  اااة ،ال قل اااة النا  اااوة ،الفناوااالس لايجاااعا اس ،ال وكااا  الرسكونااا 
نكلسوة اللرل  للل ل  ،الرقسوة  لا 
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 ،الر سلللجواال ،عا االساالدر ،ال قل ااة الرسكونوااة ،ل ر اال  ع ا الناال  ال وكااا  ناا  )ال وكاا  الرسكوناا 
    12 ،9222 ،الحالنة)النفالنلس سكح  ،السكح ،اال رعارلجوة ،النستلعاس ،ال وك  الرفاون  ،البولسلس

 ،هاا ن )سكااح النفالناالس لملا ااد البولساالس ا تااع  سرااع   ا ساالكناال لساادعج رحااس ع ا الناال  ال وكااا  
ال وكااا   ،الفناوااالس ايداع اااة ،االدراااعا  باااعا اس ،حقااالق الستاااع ،النبااالس  ،الاااسكح ، قل اااة النا  اااة لمون ااال

    22 ،9212 ،الفانة الرجلع ة  ) لد ،اال ر نلعاس ،البعنجولس ،اال رعارلجولس ،الرسكون 
3 

لوفسا ابوفة الفاملس الر  رعةا النا  ة بفنائ ل لنسل  ال ل، لنادي االحر ال  ب اك  الفامالس، 
لجلد الحال  السلجفة ل ل ن  دا  االهرنلح بللنقرعح  لس لالتكللي النقدنة، لا 

لر ال  نا   اد   سلراع ونكا   عما ل نا  داا  التاك   النفع  لهسلت ن  لعي    ع ا النل  
 اتر ن 

 (2شكل)

 مكونات رأس المال المعرفي 
 
 

 
 (.55 ،1023 ،المصدر: )أبو سويرح

 ،وح ال لبذ لع ا النل  النفع   )بتعد لونك  ايتلع  هسل للا    البحث الحلل  ا رند  اا الرق 
   ل معام لنل ن  ترس  رحقلذ  هداف البحث  ، ائق   ،هوكا 

   :ورر     الجلنفلس  ونل ع ا النل  النفع   رسنوة ا رعارلجولسررن    
 .النا  ة داد  النفع ة رقل حل  لرنلل  النفع ة )الع  نل  النفع   ن لر رح بداذ ا رعارلجوة-

 لالن لعاس الرسكونوة  لالن لعاس، بعا اس االدرعا ، ب داع  ع ا النل  النفع  ن لررفاذ لداع  ا رعارلجوة-

 لرفاون ح  اب عاد لر ل   ردع م دا  ع ا النل  البتعدن ن  ا رعارلجوة- 

 مكونات رأس المال  المعرفي
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 ال سد اة لا  الد  الر ال ذ حالثلب الفناوالس لدعا اة البحاث نا  داا  لسرالج النفالعف ا ارعارلجوة-

 .النا  وة

 .الدادا لرل  ف ل  لح ك ل لرسكون ل النفلعف النفلعفن ا ر لم رحل   ا رعارلجوة-

 ،لتااابكلس ايسرعساااس ،الر سلللجوااال الحدل اااة داااا  ا اااردداح ا ااارعارلجوة حل ااابة الجلنفاااةن نااا -
لر ع غ  ،لالنكل  ال نل  مللد لرملا  ،الجدلد  االررلالس ل لئ  لرالع ،لالنكربلس العمنوة

   192 ،9212 ،النفع ة    ل لئذ لملا د لةولسلس  )لل   

 نس لن  ،اال رعارلجوة   نجنل ة  دعي ن  اب ا22، 9211 ،لوملل )ال ال 
 ل داد الداا اال رعارلجوة لالرتغلاوة بللرلا ذ نؤ ن رلولس النفع ة الفانوة لالرالعاس الرقسوة -

 جدلد  ن  دا  الرلار  نؤ نرلدع ايسرلج النفع   الفللن  نفع وة  ابر لع لرحدلث نرلدع-
 لاالررلالس بلل لن     الرفاوح لالردع م، لردع م الفلنال   ال ل  لدنلج ر سلللجول النفالنلس -

 ررنوح بعان  ردع بوة نحدد   اا ا رفنل  ر سلللجول النفالنلس لاالررلالس -

 ررلالس رابوقل  فلال    كلن  سالق ابستاة الرفاونوة رابلذ ر سلللجول النفالنلس لاال-
 الرعكل   اا ابدا  ال كعد لالكهس  داد  الجلنفلس  -

 النفع ة ال لنسة لدي جنوؤ الفلنال  لرحل ا ل للا  رل   كع ة نفاسة لننالكة لانا  ة  ا رداص -

 سياسات تنمية رأس المال المعرفي: 
 نس ل نل ورر ن ، ول لس الرفاونوة الا نة لرسنوة ع ا النل  الفع    للا ال111، 9229، تلع)هلس ل  

 ال ول لس النا  وة لمنل  لدنلج ر سلللجول النفالنلس لاالررلالس بلل لن     الرفاوح رال ع -

 ن لد رنكل  الفلنال  ن  ا ردداح ر سلللجول النفالنلس لاالررلالس، لرتجوؤ لسرلج نحرلي -

نا  باعان   اع م    بفد لملع كلت ن   تكل  الرفااوح لالرادع م بلرا ة جا    رال ع الرفاوح لالرد-
 بسل  القدعاس 

 رتجوؤ الرفلل  النحا  لايماون  لالدلل  بل  النا  لس الجلنفوة    نجل  بسل  القدعاس -

البااااد   اااا  نتاااالع ؤ عائااااد  لرراااانوح  تااااكل  جدلااااد  ناااا  الااااعةا التاااابك  القاااالئح  اااااا ر سلللجواااال - 
 االررلالس، رعةا بل  نا  لس الرفاوح لالردع م لالبحلث النفالنلس ل 

 ررنوح بعان  لردع م الن رفنال   اا رال ع مدعاس الرفاوح الكار  لالرسنوة الكاروة  -

    

  :ورر ررن   نداد  رسنوة ع ا النل  النفع      الجلنفلس  ونل 
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ة لالرلكللن لهكا النحلع لرفاذ باد ح  هاداف ع ا النال  النفع ا  لابستااة نحلع البسا الرحرو-
ال عدوااة لالنا  ااوة، لال ااف  للااا راال لع القاادعاس لاينكلساالس الا نااة ل االع اب ناال  بك اال   
 ل ل اوة، لرل لع الدبعا  لالنردررل ، لرل لع الر  واس الر سلللجوة لالرقسولس الحدل ة 

النفع ة لمبا ل  هك  الا نة لفناولس النفع ة  اا بللحرل  ل رفاذ روةنالفناول اللكلئل نحلع-
 .لنفللجر ل لرل  ف ل لرسكون ل ب ل لالرحكح

 النعربااة الج الد  ااا بلل اواع  لالعملباة الفاماة كاس بلبستااة لالعملباةن ل رفااذ الارحكح نحالع-

ع ا النال   دلع وفكاح بلالرجال  الاكد لرلجل  ال الج الد، هاك  لد اح باع ا النال  النفع ا ،
 ابدا      لرر لع  النفع  

دعا  ل مونة   ح نحلع-  رقدن   ونل النفع   الع ؤ آ لع ع ا النل  النفع  ن لرك ع    اال ر نلع لا 

   19 ،9211 ،السكح  )ال  ب  ل   الر سلللجول، ل   نسرجلس ن  ال لق  للا الجلنفة

لكا  ، ل    ع ن  النداد  ال لبقة  ل جنوف ل ا     رربس  ندد  اا الجلنفلسننل  بذ لرمى    
 لرجدع ايتلع  للا    البحث الحلل  اربؤ ندد  البسا الرحروة لالرلكلل  ،ع ا نلل ل النفع  نل مععس رسنوة 

 نس لن ،هسلت الفدلد ن  النراابلس الر  لسبغ  رلا عهل لرحقلذ رسنوة ع ا النل  النفع  
لجلد لداع   اول ران  برسنوة لرال ع ع ا النل  النفع   لرجفا ل من  ع للة لعاوة النا  اة -

دعاج ل  لن   لللولر ل  سد الرس لك  ،رن  دار ل اال رعارلجوة لا 

 لايس لق  ال ل لجفا ل نلمؤ الرس لك  ،لدي النا  ة لاالبر لع ةربس  اب كلع ايبدا وة -

 دا  لانا  ة بنل ونكس ل ن    للة الرلار  نؤ الن رلولس ايداع ة الندرا ة الدارال ع السكلح -

 رقدوح الد ح النلل  الا ح لفناولس ايبدا  لردروص نل اسوة نسل بة بستاة الردع م لالبحلث لالرال ع -

 الا نة لسرلج ع ا النل  ال كعد ن  اينكلسولس لالرج ل اس رل لع النراابلس النلدوة الر  وحرلج ل -

الدبعاس لالن لعاس النرنلا     ل  لب ح  لد  ايس لق  اا النتلعكلس الدلعجوة ل  عاد ال لد ة للا -
    9222 ،)ال فلد

 ن ونك  رحدلد النحللع العئو ة لبسل  الجلنفلس ل ذ امررلد النفع ة ل قل لآلر 
 اال رفداد العمن ن لوفس  لورل  ددنلس االررلالس لجنوؤ اباعاف    نعا ذ الجلنفلس  -
لال  ال    ايداع  ايل رعلسوةن لر ادف للاا رقادوح الدادنلس لافالنال   ا  نكال  لجالدهح بلل اع ة -

 الناالبة 
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ع لارح لالفن     هكا النحال  ،اب نل  ايل رعلسوةن الر  ر دف للا البسل  النفع   لوا اللعم  -
 اااح البلئاااة الرسكونواااة لرابوقااالس  ، اااح البلئاااة الرتاااع فوة ،رتااان  البلئاااة اب ل اااوة ، ااااا  اااد  نعاحااا 

 اب نل  ايل رعلسوة 
رسنوااااة رااااسل ة ر سلللجواااال االرراااالالس لالنفالناااالسن لر اااادف للااااا رفاااااوح داااادنلس ر سلللجواااال  -

   12 ،0227،رللد ال) لرال عهللجكم النا  لس الفللنوة  ،النفالنلس لاالررلالس بللجلنفة

 ا   للاوا ا ارددان   ا  رقاؤ لاع ا النال  النفع ا  موناة  د    لاعي   121 ،9222) ، بالا نال 
 الااعق  للجالد الجلنفالس ل ااا  نلساة ر ال   النفع اة داا  نا  نمال ة موناة  د  ا   للاكلت كا را ،

 هنلن ،   ل لل جلسبل   اا بللرعكل  النفع   ع ا نلل ل ا ر نلع للا لال ف  ال رددان ل،

لانرغلاعاس  و ارجلم الاكد ال وكا  هال الناع   الرسكونا  ال وك  لك و فد :نعسة رسكونوة هول   ررنوح-
 .ابدا     لالر لق  الرنل  رحقلذ دال  ن  لاجلنفة لُونك  ،ايبدا   اا لوتجؤ البلئوة

 الرسل ا  لرف    دا وة،القدع  ايب   لد  للا لوقلدهل االررلالس لر سلللجول النفالنلسن رقسوة ا ردداح-

 لالملر ال الراحوى ا ار نلعهل نادي  ا  وكنا  الجلنفالس سجال  ن رال     لرماى  ابذ نا  داا  نال

  ال ال النحل كاة لومان  الالمالس لالن العاس، هاك  وفا   الكد لنل رنرا   ن  ن لعاس، بللتك  ،ال كع ة

  . نا ل    لر رددن ل مسلار ل،  بع فع ةالن رات لرسق  نل رفع   ه  الر  ر ر نع السلجحة الجلنفة لن   ح

 رابلذ امررلد النفع ة لرسنوة ع ا النل  النفع    ونل ورر ن جلاسمررن   
2 

      اتر نلراام رحقلذ الرسنوة الن سوة نجنل ة ن  اتلولس ررن 
 ا ردداح رقسولس الرفاوح النفلرع     لورل  النفالنة بتك   ل   -

 جدلد  نل هلا ردداح نرلدع النفالنلس لالبحث    ك  -

 رفنلذ االلر اح بردامولس ن سة الرفاوح لالرفاح لالرقلد ب ل -

 جدلد لن رجد  نل هلنلا بة الن رجداس    نجل  الردرص لرابلذ ك  -

ن رجداس  ا  نجال  سكع الس الرفااوح لالارفاح لالفنا   ااا رابوق ال لرحقلاذ ال ل اواة  ا  نلا بة ال-
   12 ،9212 ، رل  لالحعة )الرفاح  

1 

 نس لن ،لراام سجل  الردع م ايل رعلس  نجنل ة ن  النراابلس
ول اة الفلناة لاراادع م  ا  ع ااح ال  لستال  ج ال  لداعد ن اارق  لارادع م ايل رعلسا  وكاال  ن االال  -

 للمؤ الداا الا نة لرقدلع االحرولجلس الحللوة لالن رقباوة  ،ايل رعلس 
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لستل  تبكة داداوة لاردع م ايل رعلس  رعةا نعا   الردع م بل اع  الرفاوح الفلل  لالبحث الفان  -
 الرلبفة  بللحل بلس التدروة ب مل  هلئة الردع ا لةجنوؤ النلامؤ الردع بوة ،لالجلنفلس

الرحاااادلث الن اااارنع لاناااالاد الردع بوااااة لالرعكلاااا   اااااا الدبااااعاس الفانوااااة    ااااع ناااا  الرعكلاااا   اااااا -
 لرتجوؤ ال لدع اب لدون   اا اال ر تلف لالرابلذ لاال رنعاع    الردع م  ،النفالنلس السكع ة

حاالا   النلدوااة ل  االم ال االدع اب االدون  ارجلهاالس للجلبوااة سحاال الراادع م ايل رعلساا  نااؤ رقاادوح ال-
 لالنفسلوة الننكسة لانفانل  لرح ل هح  اا النتلعكة    بعان  الردع م ايل رعلس  

رل لع الندعةل  الن ع  برقسوة الردع م ايل رعلس  لكو وة ا رددان ل لكو وة اال رفلسة بللنفلسلس  -
   17 ،0212 ، رل  لالحعة ( الر سلللجوة 

3 

ؤ الفناوااالس ايداع اااة لال سواااة لالرعةلواااة نااا  اب ااالللم الرقالدواااة للاااا اب ااالللم لرفسااا  رحل ااا  جنوااا
 اتروةنلالنرن اة    النراابلس  ، 22، 9222 ،القعس ) اتلوةايل رعلسوة لررح بلا اة الحلا م 

ابج ا  ن رحرالج كا  جلنفااة لل رعلسواة للاا  ج اا   حل ام  ا  القل االس الدعا اوة ل ج ا   نرننااة  -
س لالنل حلس الملئوة لال لنلعاس لالرلرولس ل ج    الفعض؛ لكا ل نعرباة برج    ن   الالبفل

 رد    نعك  ة رد    ل ل البعان  لالن رسداس لالدعلا لالنلاد للرح ردالل ل بتك  نو ع لنسكح 
تاااابكة داداوااااةن رااااعةا كل ااااة  ج اااا   الجلنفاااالس باااالبج    النعك  ااااة النعرباااااة بللتاااابكة الفللنوااااة  -

   222 ،1902 ،ل بد الفاوح)الدالم الفسكبلروة 

 ااا  مااال  نااال  ااابذ لرماااى  سااا  ال ونكااا  نلا باااة امررااالد النفع اااة نااا  دل  لجااالد سكااالح رفاونااا  
لل  لرالع السكلح  ،   الر سلللجول لددنلس ايسرعسس نرالع، لةلئة نتجفة  اا البحث الفان   ما  

ة االررااالالس الحدل اااة لر سلللجواااال الرفاونااا   ااا  الجلنفااالس لال نااا  داااا  الرعكلاااا   ااااا رلكلااال رقسوااا
  ال الل الاة ال فللاة الرا  راادي للاا راال ع  ،النفالنلس  ا  رسنواة مادعاس لن العاس ع ا النال  النفع ا 

 لايبدا  لا ر لم النفلعف لدي الفلنال    االبر لعالددنلس الرفاونوة لرسنوة 

 ننس ل نل ورر  ،فدلد ن  ايجعا اس الفناوة لرسنوة ع ا النل  النفع  هسلت ال
2

لجعا  اجرنل الس   ابل وة بال  عئاوا النا  اة لنادلعد ايداعاس لبفاض البالح ل  نا  لداعاس  -
 الفن  لنسلمتة ايسجل اس ل رح  ل ل نسلمتة النلمل لس الن رجد  لنتكاس  ،ندرا ة

 ن  دلعاس ردع بوة دلعجوة بحلث وكلسلا ناللبل  لادي  الدر ح بفقاد لقال  ن رال  وقلنال   وا   -
 ل هح النفالنلس  ل الن لعاس الن ر لد  نس    و برقلوح البعسلن  الكد اترعكلا 
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 يل رعلس  لككا بل  ندرال ايداعاس    اع ذ البع د ا ،ستع كل ة النفالنلس بل  الفلنال  -
 ااح و اارى  ،ر فلاا  دائااع  الحاالاع بحلااث وتاالعت  ل اال الفاالنال   اا  النا  ااة باااع    كاالع ندرا ااة -

نكلسواااة رابوق ااال  اااح لااارح ر ااال   نجنل اااة نااا   ، ل ااال النجااال  لاسقااال  بحلاااث لااارح رحالااا  جااادلاهل لا 
االر االق  اواا  ناا   نااررحالفاالنال  ناا  ردرراالس لن اارلولس ندرا ااة ر اال  ن اااللة  اا  نرلبفااة 

 عحلس لارال ع نقر
وقالح عئااوا النا  ااة بفنا  نسل  ااة  وناال بال  اب كاالع الناعلحااة الدروالع   ماا   كااع  لرااال ع  -

    11 ،0217 ،ابدا  بللنا  ة )العاتدد
1

 رل لع نجل  لا ؤ ال ردداح ر سلللجول النفالنلس لافلنال  بللنا  ة  -
 رل لع لداع  دلرة ن اللة    القولح بللرحدلث الن رنع لقلا د البولسلس  -
  قد تعا ة نؤ ج لس  دعي ن  ترس ل ر فل  لرقلوة دلع النا  ة  -
   11 ،0217 ،العاتدد)  انوةلالدعا لس  بحلثالعاف  اا رل لع لداع  لاجلد  ررللا ايت -

: 

 نس لن ،لولس الر  رنك  النا  ة ن  رال ع ع ا نلل ل النفع  هسلت الفدلد ن  ات
2 

 لنلا بة الرالع  ،عا  ايبدا وةلمؤ داة ا رعارلجوة لرال ع النا  ة ن  دا  اب كلع لات-

 س لالدبعاس الر  ر دف للا الرال ع الن رنع لمؤ نفلللع لجلد  ابدا     لرقل  الن لعا-

 الرفاح لر ل د النا  ة بللن لعاس الر  رنكس ل ن  نلاج ة النتل   ايداع ة لمؤ بعان  لرابلذ -

 لالرلرلل اللكو    رحدلد النفالنلس لالن لعاس النعرباة بللن لح لالن اللولس لاللاجبلس اللكو وة-

 د ن  دا  البحث لالرحعد    الفسرع النرنل  لرنكلس  ا رقالم لرسل ة ع ا النل  البتع -

   9219الف الد، )حلجلر  رحدلد داة ا رعارلجوة لددنة النجرنؤ لح  نتل ا  لرابوة -

1 

 للا الفلنال   لاالبر لعاسرلرل  اب كلع  رحدلد الن رلولس ايداع ة الن ر د ة لالج لس الن اللة    -
 النلك ل     الن رلولس ايداع ة بكو وة ا رغا  اب كلع لرابوق ل  لرلجو رل لع ابدلة ايعتلدوة  -
 نس ل بل رنعاع  لاال ر لد الرردد لرقلدح ع ا النل  النفع   ن  دا  رحدلث اب كلع لالقدعاس  -
 ا ال قة لرتجوؤ ايبدا  لابر لع   كلع جدلد  رل لع سكح ل  لللم حدل ة ملئنة  ا -
 رتجوؤ ع ا النل  البتعد  اا اال رنعاع    رابلذ لا رغا  ن لعار ح ل  كلعهح  -
 ،الفسلوااة لاالهرناالح بللنلاهاام لال  اال اس ناا  دااا  الرستااوا النك اال لارتاابؤ بللنفع ااة  )ح اال  -

0210   
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3 

 لكلت ن  دا  اتر ن

 اااااااا نلا بااااااة الرااااااالعاس  ارحاااااادلث ع ا الناااااال  النفع اااااا  براااااالع  ن اااااارنع  بناااااال لجفااااااا  ماااااالدع   -
 الر سلللجوة 

 لاب كلع ايبدا وة ن  دا  لملنة السدلاس لاللع  لالنارنعاس الفانوة  االبر لعاسربس   -
 الر  رملل مونة لانا  ة  النارنعاس لالسدلاس الفانوة لالنرن اة بلب كلعر فل  ندعجلس  -
 لنكل ر   رحلم اب نل  الر  رملل مونة لانا  ة  ،ايبدا  لاالبر لعلمؤ سكلح وح ظ حذ  -
 ،راااادع م لررهلاااا  ع ا الناااال  البتااااعد  اااااا النباااالدع   اااا  رسنوااااة العراااالد النفع اااا  لرااااال ع  ) اااااونل  -

0210   

 النل  النفع   ررن   بلتر ن     آلولس رسنوة ع  ا ، 2 ،9212 ،لالبدعالد  ونل لعي )العةوف  
ا رقالم ع ا النل  النفع  ن ل رن      الج لد الر  ُربك     البحاث لالرقرا   ا  اب اعاد كلد  -1

 لرل لع احرولجلر ح لرابوة عمبلر ح  ، حالقدعاس لالن لعاس الفللوة، لرل لع النسلخ النائح لجكب

 الحنل وة الجنل لس لرتجوؤ لنقرعحلر ح الفلنال  بآعا  االهرنلح لوفس  :ع ا النل  النفع   رستوا -0

 .النتل   لح  اب كلع رلللد    الكهس  الفرل لا ردداح الفن     الفللوة لرستوا ايسجل اس

 ررداكهل الرا  لايجاعا اس ايداع اة ال ول الس نجن  ع ا النل  النفع  ن ل رن       اا النحل كة -2

 .  عاد الرسكوح بل  الفاملس الردع م لرسنوة  بع هلل  ،النفع   ند لس ل  اا لاح ل  النا  ة

 داا  نا  رربسلهال النا  اة، الرا  لاب الللم الل الئ   ا  ل رن ا  :ال ةال   نال  ع ا  ا  االهرنالح -9

رسل ة القاعاعاس   سد اال ربلع بفل  ل دكهل لنقرعحلر ح لراافلر ح بآعا  ال ةلئ )الن ر لدل   االهرنلح
  .لرقدوح الددنلس

 ننل ورر لقل  ل  الجلنفلس النرقدنة سجحس    رال ع ع ا نلل ل النفع   ن  دا  رل لع لونك  ا
2 

 لكلت ن  دا  نل ورر ن 
ال االادع ال سوااة لالنفللسااةن سجحااس الجلنفاالس النرقدنااة  اا  ردااع    ئااة ناا  ال سلاال  النفااللسل     

ل ااادعةل   ااااا رتاااغل   ،  البااالح ل   ااا  الرحمااالع ل بحااالثلهاااح   اااعاد و ااال دل  ،لابااالح ل 
 ابج    لرولسر ل 

اينكلساااالس النلدوااااةن ل رماااان  كلاااات النفلناااا  لالرج لاااا اس لالنكرباااالس لالنستااااآس لالنعا ااااذ   م
 الجلنفوة 

النكربااالس الجلنفواااةن لرراااوى النكربااالس لابااالح ل  رااالا ع النعاجاااؤ الفانواااة الحدل اااة لالااادلع لس   ج
ررااالا ع  ل ااال الدااادنلس النكربواااة  ،نكرباااة  انواااة نسكناااة نردرراااة الن ا ااااة النعرباااة  ااا 



 1029يونيو  – الرابعد عدال – ثانيد المجلال امعة الجزيرةمجلة ج

 

     929 

 أ/ ياسين العماريرأس المال  المعرفي في الجامعات..                                اقتصاد المعرفة مدخل استراتيجي لتنمية

 النراااالع  نااا  رو ااالع االااااا  لرااال لع سكاااح النفالنااالس لالحل ااابلس ايل رعلسواااة لتااابكلس
  االررل 

الستع الفان ن لك ل  الستع الفان     حاد كارا  حال   لن  اد نا  البحاث لالرجع ام لايسرالج   د
لةادلس ل ردرساذ البحالث  ا   ،لابحالث نراس ا الابوفا ال للنجاس لالدلع لس رفاد  ،الفان 

   919 ،9222 ،ح ل  لحس  ) الع لف دعاج النكلرم ل اا 

 لرقلح مللبوة الجلنفلس ابنع كوة برتجوؤ   مل  هلئة الردع ا  اا البحث الفان  ن  دا  نل ورر ن 
لرعرلام  ،لجلنفاةالنتلعكة الرسل وة  لرتن   قد لقال اس  ا  ا)بللرسل ة  قد بعان  اررل   -

بليمل ة للا ربلد  النابل لس  ،  لعاس للا نلامؤ التعكلس يلقل  النحلمعاس  ل لملنة السدلاس
لراال ع ن اا  هااك  البااعان  لاجلنفااة  عرااة يجااعا  بحاالث   ل ااوة لرابوقوااة هلد ااة  ،لالرقاالع ع ال سوااة

 لرفمد الستلط    نجل  البحلث لالرال ع  ،كاس ن رلي  س  ع وؤ
البحاالث النتاارعكةن  قااد رتاارعت الجلنفاالس  اا  نتااعل لس بح وااة كبلااع   ل رااغلع   نتااعل لس -

 رفااد نتااعل لس البحااث هااكا بساال   اااا اااام رااسل ة نفسوااة  اا   ،لنلاج ااة احرولجاالس الرااسل ة
النتعل  البح   لح  نتكاة  رلجو لمد لرح  ،الغللم  ل رس لك لفقلد تدروة نؤ   لرك  الجلنفلس

سراالج  ل لرااال ع النسرجاالس كار اال  ل لاحراال   اااا ابر االعاس نرااالع   ل رح اال  جاالد  اي ،العئااة
 ب دف  رى   لاق جدلد  

 لاالبر ااالعن  قاااد  ملناااس جلنفاااة نلع اساااد نعا ااا  نردرراااة لإلبااادا  لاالبر ااالع ايبااادا نعا ااا   -
ح ااال  )الراااسل   ننااال لاااسفكا  ااااا احرولجااالس النجرناااؤ  ،الفانااا  ر ااافا للاااا راااال ع البحااالث

   212 ،0222 ،لحس  
1 

 لكلت ن  دا  اتر ن 
الحدا ة    الرقسوةن لررن      رل وؤ سالق الددنة الر سلللجواة لحدا اة الرج لا اس نا  داا   -

لالحاعص  ااا انارات  حادث الرقسوالس الن ارددنة  ،رال ع  ول ة الجلنفة    البسل  الر سلللج 
    الفناوة الرفاونوة 

الرنكل ن     ناوة الرحل  سحل الجلنفة الفرع ة نجل  الرنكل     الجلنفلس  اا ال وفرند  -
 ، اااا الراادع م الرقالاادد باا  لرفاادا  للااا رنكاال  الفاالنال  باااعق نبر ااع  لبل ااردداح  حاادث الرقسواالس

تااعا  ح  اا  ارداالك القااعاع لالنتاالعكة  اا  الرااال ع ناا  دااا  الن االحلس الراا  رسرج اال النتاالعكة  لا 
 يل رعلسوة دا  الفناوة الرفاونوة ا
رلحااة ال عرااة لاحراال   اااا  ،رح اال  الداادنلس النقدنااة ل ااح ناا  دااا  رب ااوا ايجااعا اس - لا 

 لا  ال  ابلللوة لسل وة الددنلس الر  رحقذ عملهح  ،الددنة ن   د نكل  لعمم  ل ل
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لاوا  ،لحمالع ال قال  ردال  النفع ة لالرر لع ال قل  ن ن  داا  للجالد بلئاة لر ال   النفع اة لا -
رلحة النفع ة لاجنوؤ ، اا النحوا النحا   ل ايماون ؛ ب   اا الن رلي الدلل  لستاعهل نا   ،لا 

 دا  البلئة الر سلللجوة  بع التبكة الفللنوة 
احرعاح الدرلروةن لرفسا  احراعاح درلراوة اب اعاد؛ ال  اونل  ا  لجالد بلئاة ن رلحاة دا ناة  -

ناااا  دال اااال رحاااال ظ  اااااا  ،اال رتاااافلع لالنعامبااااة  اااا  كاااا  نكاااال  لار سلللجواااال لر اااارددح  ج اااا  
 ااااااااا ابسكناااااااة الرقسواااااااة   رااااااااام كلااااااات ابنلساااااااة لالعملباااااااةل  ،درلراااااااوة كااااااا   اااااااعد لاحرولجلرااااااا 

    171 ،0211،)الفل س 

ناا   انا  داا  نال  ابذ لرماى نادي اهرنالح الجلنفالس النرقدناة بللبحاث الفانا  الاكد وفاد لاحاد   
ل اوااة  اا    اااا الجلنفاالس  ،الااكد لبااعع الرقاادح الناناالا لرااات الجلنفاالس ،ة هااح ناتااعاس امرراالد النفع اا

الونسواة لكا نال  عادس    رداال ل نالح   سا  لرلجاام  ال ال    رالل  ع ا نلل ال النفع ا  االهرنالح ال اال   
ل   ر اا    ناوااة حراالل ح  اااا النااسى لالبف االس  ،الااكد وح اا   ل جفااا     ااع ماادع   اااا الفااال  لايباادا 

للر ااسا ل ااح  ،لرنكلااس ح ناا  ا اارفنل  ر سلللجواال النفالناالس لاالرراالالس ،جوااة ال ر االم الدبااعاسالدلع 
نلا بااة  رااع امرراالد النفع ااة؛ لناا   ااح  اااا الجلنفاالس حرااا راارنك  ناا  نلا بااة امرراالد النفع ااة    

 لرقلوااة ماادعار ل ناا  دااا  لمااؤ ،را ااا بسوااة رحروااة رقاالد للااا ا ااردداح رقسوااة النفالناالس لاالرراالالس
لدااا رس لكواة لارح رال عهال بللرفالل   ،الداا اال رعارلجوة ال  لاة برح ل  القدعاس الرقسواة لالر سلللجواة

بناال ناا  تاارس  لستاال  تاابكة نفالناالس ل اا  جلنفااة رااعةا  ،نااؤ الجلنفاالس النرقدنااة لالنا  االس الدا نااة
لجلد نفلن  حل لم كل وة  ا  جنواؤ ال اوالس ،نعا ذ ك  الجلنفة ايسرعساس  ا  جنواؤ  لرال لع ددناة ،لا 
لستااع  ،لاناارات بلابااة لل رعلسوااة رفاونوااة ر ل اوااة  اااا ايسرعسااس ر اا    ناوااة الرلاراا  ،نعا ااذ الجلنفااة

  للر للع الفناولس ايداع ة لاب لدونوة لل رعلسو   ،نجاس لل رعلسوة نحكنة  اا النلمؤ

ن  داا   ،د هكا الج    اا رحال  للامؤ ناتعاس ع ا النل  النفع      الجلنفلس الونسوةوحرل 
 ،لرقاالع ع النجاااا اب اااا لرداااوا الرفاااوح ،لالااالائى لالااسكح ،لالدعا االس البحاالثالعجاال  للااا الفدلااد ناا  

الل الئذ هال نا  لملع  ،الفعةا لناتاعاس امررالد النفع اة  ،لالرقالع ع الع انوة ،لالنعك  اللاس  لانفالنلس
 كاس الفامة  الع نوة

 

 ،لهلئة نفللسة  ،رمح الجلنفلس الونسوة بل  جسبلر ل  دد كبلع ن  البلح ل  )  مل  هلئة ردع ا
   ساا  1292بليماال ة للااا) ،   ماال ن اال د2219ل) ،هلئااة راادع ا  ماال  2922لك لباااغ  ااددهح )

داعد     12 ،9212 ،لجدل  اتر ن )النجاا اب اا لرداوا الرفاوحلونك  رلموى كلت ن  دا  ا ،لا 
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 (1جدول)

 م1023/1024مؤشرات القوى العاملة في الجامعات اليمنية

 ايجنلل  ال سلل  لايداع ل  ال لئة الن ل د    مل  هلئة الردع ا
 الس بة الفدد الس بة الفدد الس بة الفدد

12799 
9029 07 1%  9970 02 2%  7222 99 1%  

 (.97 ،5102 ،المص ر: )المجلس األعلى لت طيط التعليم

اب باااع رتااالع البولسااالس  ااا  الجااادل  ال ااالبذ للاااا    ايداع ااال  لال سلااال  و ااارحلكل   ااااا الس ااابة 
 ،لهكا للمى حجح الداا  ، %91)الردع  وة  ح ال لئة  ، %92)الن ل د     ح ال لئة الردع  وة 22%)

 الحكلنوة نقالم      الجلنفلسل   هعح الفلنال  

ح البااللغ 9212رر االلس ناااهاس   ماال  هلئااة الراادع ا لن اال دل ح  اا  الجلنفاالس الحكلنوااة  االح 
 ،لنتالعك   ا    ارلك  219ل) ،ا    ارلك  922ناس ح ) ،لرل  ل  ح م الاقم الفانا  ،   مل ا2222 ددهح )

الحكلنواة لربلل  رل  ف ح بال  الجلنفالس  ،ا  نفلد  1212) ،ل  ندع   1222ل) ،ان ل د   ا    رلك  9221ل)
    22 ،9219 ،ل اع  الرداوا لالرفلل  الدلل )

 (3جدول)

 م1020مؤشر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية

 نفلد ندعا   رلك ن ل د   رلك نتلعت   رلك
1222 

291 270 0197 1292 1272 
 (.22 ،5102 ،ال وليالمص ر: )وزارة الت طيط والتعاون 

 

 (4جدول)

 م1023/1024/ عضو هيئة تدريس( للعام الطلبة)التأطير مؤشرات 

 النرل ا النحا   ال لئة الردع  وة لن ل دل ح النارحقل  
212290 2721 22/1  

 (.01-97 ،5102 ،المص ر: )المجلس األعلى لت طيط التعليم

 

 (5جدول)

 م1023/1024/ دكتور( للعام الطلبة)التأطير مؤشرات اللقب العلمي ونسبة 

النرل ا النحا      وةال لئة الردع  النارحقل      ن ل د   نتلعت   رلك
 اللم/ دكرلع

النرل ا 
 الفعة 

النرل ا 
 الفللن 

922 921 0292 007112 9029 22/1  02/1  17/1  
 (.01 ،5102 ،: )المجلس األعلى لت طيط التعليمالمص ر

رتاالع البولساالس الاالاعد   اا  الجاادل  للااا    لجناالل    ماال  هلئااة الراادع ا ناا  حناااة الاادكرلعا   اا  
الراارالع لناا   اا   س اابة  ،لاللبااة ل  اللب اا991129لراادع ا) ،  دكراالع2922الجلنفاالس الحكلنوااة باااغ )
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ا و اااالق النرل ااااا الفااااللن  بماااافل؛ لك باااااغ النرل ااااا لهااااكا النرل اااا ، 29/1الاابااااة/ دكراااالع  باغااااس))
   99/1النرل ا الفعة  البللغ) للر لق  وم   ، 11/1الفللن )

 (6جدول)

 م1024 /1023 الحكومية في الجامعاتمؤشر الملتحقين بالدراسات العليا 

 ايجنلل  دكرلعا  نلج رلع دبالح
229 1222 219  0272 

 (.08 ،5102 ،المص ر: )المجلس األعلى لت طيط التعليم

اا ناا  لستاال  جاالنفر  رااسفل   لرتاالع البولساالس للااا  ساا   اااا الااعمح ناا  نااعلع    ااع ناا   عةفاال   لن 
ح للاا 9212 /9219    الرل ؤ ببعان  الدعا لس الفاول؛ لك رتالع البولسالس لفالح ال د ؛     هسلت رردع  
 لاللبة  ل  اللب  9912دكرلعا   سحل) ،نلج رلع ،  بعان  الدعا لس الفاول )دبالح دح رجلل  النارحقل   

 (2جدول)

 م1024 /1023 مؤشر الموفدين إلى الخارج للعام

 ايجنلل  الدعا لس الفاول البكلللع لا
9122 0221 1129 

 (.02 ،5102 ،المص ر: )المجلس األعلى لت طيط التعليم

 ،ا  نل اد  2192ح )9219/9212باغ لجنلل  النل دل  لادعا لس الجلنفوة لالفاوال  ا  الدالعج لفالح 
كنل     ول وة االبرفالث ال  ،لادعا لس الفاول ا  نل د  9222ل) ،لادعا لس الجلنفوة ا  نل د  2199نس ح )

 ،دع  لالناالباة ااا مالئ ل ررحادد الردررالس الفانواة السال ،ر رسد  اا   ا لامحة لنفلللع نحدد 
لالراا  لاارح بنلجب اال االبرفاالث؛ باا  ل  حللااة الفتاالائوة لاالعرجللوااة ل اادح الرداااوا هاا  ال االئد  للااا حااد 

ل لجاد ل ال  ،  نا  النل ادل   ا  ردررالس لو اس سالدع %12دلرة  لكا نل  انسل       ع نا  ) ،كبلع
   22،9212 ،نسلكع    الجلنفلس اللاسوة)النجاا اب اا لرداوا الرفاوح

   رع اااح دااااة لفناواااة  لاااكا لرلجااام  ااااا ل اع  الرفااااوح الفااالل  بللرس ااالذ ناااؤ الجلنفااالس الحكلنواااة
ايو ااالد الدااالعج  رباااد  نااا  داااا  رعتاااوى النفلااادل   ااا  الردررااالس السااالدع  لالناالباااة ل اااذ المااالابا 

 ا   لاوال نحاو الالنفلللع ي الد  هوكااة الجلنفالس الرا  باد  الفنا   ا  ل الد  هوكار ال لر فلا  الدعا الس الف
 ،النجاا اب اا لردااوا الرفااوح)الجلنفلس الردررلس ايس لسوة الر  ا رناس نراابلر ل    ندرال 

22،9212    

 

را ا  ملاع   اا العمح ن  الرالعاس ال بلع  الر  ت دهل الرفااوح الجالنف   ا   مدعرا  اال اروفلبوة ال
   ااا  %29ح لال بس ااابة )9212نردعجااا  ال لسلواااة الفااالح  ااالح كل واااة؛ لك لس ااال لاااح رااارنك  نااا  ا اااروفلم 
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الجلنفاالس الحكلنوااة لالدلرااة،  د  ساا  وحااعح سحاال السراال نناا  هااح  اا   اا  الرفاااوح الجاالنف ، لرتاالع 
 للجاد اللام 1:2البولسلس ككلت للا  س  ن  بل  ك  دن ة ااام لرج ال  لارفااوح الجالنف   ا  الاون )

مفل  سرلجة اكبلع   لس     الرفاوح الفلل     الون  ال ل ا  لاقا مغا  لاحد لرج  لارفاوح ال س ، لهكا وف
ملااع  فاال  لارفاااوح  نسكلناة الرفاااوح ال ساا  لالرقسا  لسكااع  النجرنااؤ الدلسوااة للوا ، ابنااع الااكد لجفااا  بادوا  

    21 ،9212الجلنف  بتكا  الحلل ) النجاا اب اا لرداوا الرفاوح، 

لالرفااوح ال سا   ، %12الرفااوح الفالح بس ابة) ،ررل   س قلس الرفاوح لالردع م بل  القال لس الندرا اة
لوتك  نرل ا حجاح ايس الق  ااا الرفااوح  ، %11لالرفاوح الفلل  بس بة) ، %2لالردع م الن س  بس بة)

جناالل  ايس االق  اااا   ناا  ل%12.92ح ناال س اابر )9212 -9222الفاالل  لالبحااث الفاناا  دااا  ال رااع  
 ا  حال  تاك  نال س ابر   ،  ن  لجنلل  ايس لق الفالح لادللاة%9.92مال  الرفاوح لالردع م لنل س بر  )

ناا  الرغلااعاس  ا اادد   لعا    ناا  الساالر  النحااا  ايجناالل ؛ ملااع    االعر اال  النتاالع للواا  لد اا  2.21)
 اااا  لاالبرفاالثة س قاالس ابجاالع لالنعرباالس النللوااة لايداع ااة الن اار حاة  اا  الجلنفاالس لفاا   هن االن هونساا

لرلامااؤ س قاالس الرتااغل  لالرااولسة  اا  الجلنفاالس كل ااة؛ لك رراال   س قاالس الدللااة لارفاااوح  ،الس قاالس الجلع ااة
  س قاالس ا اار نلع ة لر اارحلك س قاالس ابجاالع لناال  اا  حكن اال %1ل) ،  س قاالس جلع ااة%29الفاالل  للااا )

لاس قاالس الرتااغلاوة ناا  لجناالل  الس قاالس الجلع ااة لاجلنفاالس   %19) ،  ناا  الس قاالس الجلع ااة%22 اااا )
لهاال ناال لااسفكا  اااا  ناوااة الرفاااوح لالاارفاح )النجاااا اب اااا لرداااوا  ،الحكلنوااة لل اع  الرفاااوح الفاالل 

    22،9212 ،الرفاوح

دلع الناالاعد  كناال    ،وفااد الراادع م  حااد  هااح العكاالئ  اب ل ااوة الراا  وقاالح  ال اال امرراالد النفع ااة
لال  س  واحظ    الرادع م  ا  الجلنفالس  ،البتع ة    رال ع الستلالس االمررلدوة  نُع ُوقع ب  الجنوؤ

لال رلجااد ا اارعارلجوة لامااحة  اااا الااعمح ناا  لجاالد  ،لال ااونل ايداع ااة لال سوااة لالونسوااة وكاالد وكاال  ملئب اا
ا  االس الدلعجوااة لاابفض ناالك   ل اع  بفااض البااعان  الردع بوااة ملااع النسركنااة رتااعف  ال اال بفااض الن

 ااا  موااالم  قل اااة الررهلااا  الن ااارنع  ااا  الجلنفااالس لا اااالدع   ماااا   ،الرفااااوح الفااالل  لبفاااض الجلنفااالس
بر مااال  هلئااااة  ااب ااالدون  لايداعد؛ لك ل  الااادلعاس الردع بواااة  اااا  الجلنفااالس ل  لجااادس ال ر اااارح ك لاااع  

وملف للا كلت  دح لجلد رحدلد  ،لنف  لددنلر ننل  دي للا ردس  ن رلي جلد  الرفاوح الج ،الردع ا
لامى لاحرولجلس الردع بوة    الجلنفالس لرلجاد حلجاة يستال  لحاداس لاررهلا  لالرادع م الن ارنع  ا  

    19 ،9212،ك  جلنفة لرقدوح دلعاس ردع بوة لا لدع اب لدونوة لايداعد)الحداب 
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لالرل اااؤ  ااا  باااعان   ،رااادع م لالررهلااا للجااام  ااااا الجلنفااالس ماااعلع   ااارى نعا ااا  ال ابناااع الاااكد
 ا  لاالع دااة رماف ل  ،الدعا لس الفاول لرال عهل لرتن  الفدلد ن  الردررلس لالن رلولس الررهلاواة

ل اع  الرفاوح الفالل  رابا  نجنا  االحرولجالس الرسنلواة نا  ال الادع النردرراة كاس النااهاس الدعا اوة 
 ،النعكاااا  الاااالاس  لانفالناااالس)الرسنوااااة راااا  ررااب اااال  فللواااالس كاس ال  اااال اس لالدبااااعاس الرقسوااااة ال ،الفاواااال

9222، 12    

الحكلنوااااة لنعا اااا  البحاااالث  ول ااااة الراااادع م اال اااارعارلج   الونسوااااةلااااكا البااااد    رربسااااا الجلنفاااالس 
ملنااة ،الرسنلوااةلاباالح ل  الن رناال  بااللبحلث  لا اارد ل   ،ل ل  راااو   للالساادلاس الفانوااة  ااسلو   النااارنعاس لا 

لرتااجوف ح يملنااة  ،لباالح ل  ملااع الونسلاال  لالنردرراال   اا  البحاالث لرباالد  الدبااعاس نف ااحالفاناال  لا
لربسا  سكالح النكل اآس النلدواة  ،بليمل ة للا ربس  البحلث لستاعهل ،الونل بحلث نترعكة نؤ البلح ل  

    92 ،9229 ،الفبلدد)لاالنرول  لنسح ح حذ ايبدا   ،العائد لكلد البحلث 

 ،ذ لرماااى    الرااادع م  ااا  الجلنفااالس الونسواااة الحكلنواااة لا ااالادع )اب لدونواااةنااا  داااا  نااال  اااب
لهااكا لرفاالعض نااؤ  ،بلل االدع اب االدون  الا   لجااد   ساا  ال ل اارح ك لااع   ،لال سوااة  وكاالد وكاال  ملئب اا ،ايداع ااة

دلاد لو رد   رعكل  الج لد لر فل  ناتع الرفاوح لالردع م ن  دا   رى الف ،امررلد النفع ة لناتعار 
ملنااة لر فلا  الاادلعاس الردع بوااة  اا   ،نا  النعا اا  الفانوااة لالبح واة  اا  كاا  الجلنفاالس الونسواة الحكلنوااة لا 

ستااال   ،كاا  النجاالالس نردررااة  ااا  كاا  جلنفااة لرسنواااة ماادعاس   ماال  هلئاااة الراادع ا ر ااال   نعا اا لا 
 ،ايداع اااة ، لدونواااةلرااادع م ال لادع)اب ،ن نر ااال اب ل اااوة هااا  الرااادع م لالررهلااا  ل  ااالد  السنااال الن سااا 

ال سوة   اا الرفلن  بك    للة لو ع نؤ ر سلللجول النفالنلس لرقسوة االررلالس الرا   حاد  ل امررالد 
لا اردداح الل الئ  الرقسواة النرسل اة  ا   ناواة الرفااوح  ،لر لع نراابالس  ناواة الرفااوح لالرادع م ،النفع ة

  لالردع م 

لارح ا رنالد  لابحاث الفانا  لاد   ااا  لنل ، وحكا البحث الفان     الجلنفلس الونسوة بلهرنلحال
   لك لسااااا  ال رلجاااااد 122 ،9212،النجااااااا اب اااااا لردااااااوا الرفاااااوح)الفانااااا   اااادح االهرنااااالح بللبحااااث 

ناااا  مباااا  الجلنفاااالس  ااااا البحااااث الفاناااا   ااا  الجلنفاااالس الونسوااااة الحكلنوااااة  لس لمااا ناااال لاااارح بلحرااالئوة 
   2 ،9212 ،الحداب )

لكلت  للجلنفالس الونسواة ر رقاع لا قل اة لالرقلللاد البح واة، لكاكلت ال ررال ع  ل ال اينكلسالس لالل الئ  
الا ناااة لاقوااالح باااللبحلث الفانواااة؛  للنفلنااا  لال سلااال  لالنكربااالس النااا لد  بللنرااالدع لالنعاجاااؤ الحدل اااة 

ل ة للا مفل الحلا   النتجفة لقولح   مل  لالدلع لس النردررة، كا ل ملع نرل ع  بتك  كلف  لم
   21 ،9212-9222 ،هلئة الردع ا بللدعا لس لالبحلث )اال رعارلجوة اللاسوة لارفاوح الفلل 
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مع باا  )س اانة   بلحااث ل اا  نالاال  1222هاال)ل ااا الااعمح ناا     النرل ااا الاادلل  لفاادد الباالح ل  
الفللح الفعة  ن   بحلث؛ لك  لسرج ن  نل   ن  نج%2.12       الون  لسر  )29 ،9212 ،لة   اوة

حرا  1212 قا ن   لح  ل  بح   1112لح لرجلل  ايسرلج البح   النستلع لاجلنفلس الونسوة لالبلح ل  )
 ،ح9219نراع نا   بحالث داا  السرال ابل  نا   الح   سرجرا لهكا العمح وفلد  سرل نل  ،ح9219

لاااح رساااركح  ااا  لراااداعار ل؛ بااا     بفمااا ل رلم اااس  ااا  نااا  النجااااس الفانواااة  ابليمااال ة للاااا    ك لاااع  
 9212 ، ل ب اابم ساادع  اببحاالث الفانوااة النستاالع ) الحااداب  ،ايرااداع سرلجااة لفاادح راال ع الااد ح الااا ح

نا  بحالث نا  مبا    مال  هلئاة الرادع ا هال الرعمواة  لمللب ا بليمل ة للاا    الحال   لنال لستاع ، 92،
لكااكلت ال رلجااد هلئااة لاسوااة  ،عارلجوة لابحااث الفاناا   اا  الجلنفااةللااوا  اا  لااالع ا اار ،لاعراام الفانوااة

لال لدراااال الحاال   اا  الناااارنعاس الفانوااة لالاالع  الرااا   ،ررااللا د ااح البحااث الفانااا  لرسكوناا  لنعامبراا 
واحظ سدعر ل    الجلنفلس الونسوة؛ ننل لجفا ل بفلد     االحر لت الفان  لربالد  الدباعاس لالنفالعف 

الفااالل     لهاااكا نااال راكاااد  اال ااارعارلجوة اللاسواااة لارفااااوح 22 ،9219 ،لالرفااالل  الااادلل  )ل اع  الردااااوا
ل      ااااع البحاااالث رجااااعي لارعموااااة  ،الراااا   تاااالعس للااااا ماااافل  قل ااااة البحااااث ، 29 ،9212- 9222)

ابنع الكد لادد للا رحل ا  النعكا   .للوا ل بحلث الفانوة   ع    الرسنوة االمررلدوة لاباد ،الفانوة
لبح اا  لغلااع اللكو ااة الراا   ستاا. ناا   جا اال   ناال لكا ناال ر انساال  اا  النعا اا  البح وااة الرلبفااة لاجلنفاالس ا

  1112بلسناال لباااغ  ادد النعا اا  البح واة  اا  كا   ناا ن  نع كاال) ،لبح و ا ا  نعكاا   92الحكلنواة  لباااغ  اددهل)
 ،)النجاا اب اا لرداوا الرفااوح نعك اُ   121لنلسول)  ،ا  نعك   991كلبل) ،ا  نعك   929)لبع السو   ،انعك   

   لهاااكا و ااارد   نااا  الجلنفااالس الونسواااة الحكلنواااة    ر ااار لد نااا  رجااالعم الجلنفااالس  ااا  29، 9212
لاال رفلسة بدبعار ل    هكا النجال  نا   ،البادا  النرقدنة  ونل لرفاذ بللرل ؤ    نعا   البحلث الفانوة

فااذ بللنكربالس الجلنفواة لرماى نا  داا  الدعا اة الرا  لربلد  الدبعاس  ل ونل لر ،دا   قد التعا لس
 جعاهاال البساات الاادلل   اااا النكرباالس الجلنفوااة    نرل ااا ناال راال ع  نكرباالس الجلنفاالس الونسوااة ناا  كراام 

 ،بلسنل رر  النفدالس    الادل  السلنواة للاا  تاع  كرام ل ا  اللام ،لااب ل وفلد  كرلبل  ل   اللم
لا    ع ن  نلئة كرلم ل       92، 9212 ،الحداب )ابلعة  اللم    االرحلد  لا 

 نا  دالا   ،لرمى ننل  بذ    ناتع البحث لالرال ع  حد اب ناد  العئو اة لامررالد النفع ا 
لباللسكع للاا البحالث الرا  رسرج ال الجلنفالس الونسواة   س ال لكا نال  ،وقلا ندي رقدح النا  اة  ل رردعهال
 ،رلجاااد ناتاااعاس  فاواااة لقول ااا   ااا  الاااون    س ااال ال ر ااالد راااككع لال ،ملعساااس بنااال رسرجااا  الااادل  النرقدناااة

 ،لهل نللح ونكس ال نا  نلا باة امررالد النفع اة ،بليمل ة للا    نفكن ل لغعض الحرل   اا الرعموة
حرااا راارنك  ناا   لاالبر االعاسلااكلت لرلجاام  ال اال    رلجاا  الن  ااد ناا  الااد ح لناتااع البحااث لالرااال ع 

ناا  دااا  الررهلاا  الن اارنع ل  االد  لسراالجلر ح ناا  البحاالث لالنقاالالس الفانوااة  رااال ع ن اارلي الباالح ل 
لالرعكلاا   اااا البحاالث الراا  ر اارح بقماالول  ،لراال لع نرااباالس البحااث الفاناا  لالرااال ع ،لراارللل ال راام



 1029يونيو  – الرابعد عدال – ثانيد المجلال امعة الجزيرةمجلة ج

 

     922 

 أ/ ياسين العماريرأس المال  المعرفي في الجامعات..                                اقتصاد المعرفة مدخل استراتيجي لتنمية

لد اااااح حمااااالع البااااالح ل   ،لرسكاااااوح الناااااارنعاس لالسااااادلاس الفانواااااة بتاااااك  دلعد  ،النجرناااااؤ لاحرولجلرااااا 
 ،لرتاجوؤ لرح لا  كلد اب كالع ايبدا واة نا  نسر ابل ل ،سادلاس الفانواة الداداواة لالدلعجواةلانارنعاس لال

راااداع نجااااس  انواااة نحكناااة  ااا  كل اااة  ،ل قاااد تاااعا لس داداواااة لدلعجواااة ناااؤ النا  ااالس البح واااة لا 
  الردررلس الفانوة بتك  دلعد نسركح 

ل و ااانا باااللرسكوح الع  ااا  النفرناااد  ااااا الر ا ااا  ال عنااا  ررباااؤ الجلنفااالس الونسواااة  ااا  رسكون ااال نااا
لارسكوح اب لدون  لايداعد الجلنف ، لوفد الج ل  اب لدون  رلحم القعاع ابل ،  نل الج ل  ايداعد 

   لباللسكع 21، 9212، الحالج)لا   ن نر  رس لكوة، ل رحن  ن االللر  بنقرماا الرااحولس الننسلحاة 
لمفل االلر اح بللقلاسل   ،الجلنفلس الونسوة سجد  س  وفرع   القرلع لالمفلللا السكلح النا       

لالالائى لالسكح لالرقلللد لاب عاف اب لدونوة    بفض ابحوال  ل ا  نقدناة  لجا  القرالع البلعلمعااواة 
موالم  للا جلسم الدلع النبلتع  الكد رنلع   ل اع  النللوة  ااا جلسام الس قالس الاكي  دي للاا ،ايداع ة
لجفاا   دا  مواالداس الجلنفااة  االج    اا  ارداالك  ،لرفقلااد ايجااعا اس لالاابا   اا  ارداالك القااعاعاس ،النعلسااة

بليماال ة للااا ا رقاالع الجلنفاالس للااا الحلكنااة  ،القااعاعاس المااعلع ة لر االلع  ناالع جلنفاالر ح بتااك   فاال 
لااا الااسقص  اا  الدبااعاس لالن االعاس ايداع ااة لالقاادعاس القولدوااة لاادي بفااض  القواالداس الجلنفوااة  دي للااا لا 

لا اردلك معاعاس ملع نسل بة)الحداب      12 ،9212،االسرقلص ن  اال رقالوة لا 

 :ل ررل السكلح ال وكا     الجلنفلس الونسوة بنل ورر 

ا اارقالوة الجلنفاالس ل  االق لداعر اال  اا    اا العملبااة الن عاااة  اااا التااال  النللوااة لالااكد   ااع  -
    ا ردداح النلاعد   اردلك القعاعاس ال ل اة

اال رقالوة النحدلد  لقولداس الجلنفلس لح ر ارددح بتاك  جلاد؛ لك لاح ررداك موالداس الجلنفالس  -
 .القعاعاس الا نة ل دا  ال فل     جلنفلر ح، نؤ  س ح ونا ل   ااة  ف  كلت

لوااة،  ااال  اال رقاالع للااا الدبااعاس لالن االعاس الناالبااة الراا  رنكاا  ناا  ننلع ااة اال اارقالوة النل -
 . اا    البسوة الرسكونوة الحللوة ال ررا ح نؤ اال رقالوة ال لناة

مواااالم نتاااالعكة النجرنااااؤ  اااا  نجااااللا ارداااالك القااااعاع  دي للااااا  اااا   الجلنفااااة  اااا  نحوا اااال  -
  النجرنف  لاحرولجلر ، لمولم الت ل وة لالن ل لة    القعاعاس الجلنفوة 

اا   ل  ل رولمة ال ول لس  اا الن رلي الالاس  نحدلدوة النفالنلس لالبولسلس الر  لرح   -
   91 ،0212-0221 ،اللاسوة لارفاوح الفلل  اال رعارلجوة)لالنا    

لونك  القل  ل  امررلد النفع ة و عض  اا الجلنفلس الونسوة اال رنلد  اا هوك  رسكون  نع  
بحلااث  ،كة  اا  الفناوااة الرفاونوااةباالبج    ابدااعي النتاارع  نبلتااع وح اا   دا  الفناواالس لاب ااعاد لورااا ح 

لرااولمة  ،ونرااات اب ااعاد حع ااة ارداالك القااعاعاس النرفاقااة بر ناالل ح  اا  اع ااذ ر االوض لا ااؤ لاراااحولس
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لجاالد االعرباالط باال   ستاااة ال اواالس  االدررلراالس الع اانوة بتااك  لامااى لرلمااوى  هااداف الجلنفاالس لا 
 ل ستاة الجلنفة  

رمااح  ،  جلنفاالس  لناااة12ح )9212 /9219 نفاالس الحكلنوااة  اا  الفاالح الجاالنف باااغ  اادد الجل
  29ل) ،  كاوة    الردررالس الرعةلواة92ن  بلس ل) ،  كاوة لس لسوة22ررل   بل  ) ،  كاوة191سحل)

   جلنفاة/ كاواة 92 ونال بااغ  ادد الجلنفالس ابهاواة لالدلراة) ،كاوة    الردررلس الفانوة الرابوقوة
   22 ،9212 ،جاا اب اا لرداوا الرفاوح)الن اول 

 اا الاعمح نا     ا اردداح الر سلللجوال  رابى  انة  راع ة نا   انلس جلنفالس الفاللح النرقادح؛ 
للاح رُادد  الرقسواة الحدل اة  ا   ،    الجلنفلس الونسواة رفالس  نا   ادح رال ع ابج ا   الر سلللجواة ال ل واة

لااح ررفاالل  نااؤ التااعكلس النردررااة  اا  لسراالج الر سلللجواال لا اار لد  ناا  دبااعار ح  اا   ،د  نا اال ايداع 
بليمل ة للا  س ل لح ررفلل  نؤ الجلنفالس  ،لسرلج البعان  النترعكة لالنفرند   اا ا ردداح الر سلللجول

 ا  الفنا   للح رجعد  د ردع بلس نردرراة  ا  ا ارددان ل ال ،الفللنوة    نجل  ا ردداح الر سلللجول
    لاكا لسبغا   ااا الجلنفالس الونسواة الحكلنوااة 99 ،9229 ،ايداعد لال  ا  الفنا  الردع  ا  )الفبلادد

اا ،لح ام حلجالس الجلنفالس النعحاواة ، حادث ابج ا   الر سلللجوااة امرسال    ر افا للاا   لل   ر لا.  ع ق 
 م الفاالنال   ل تااع  ناال و اارجد  اا   اا  ا ااردداح ابج اا   الر سلللجوااة وردااك  اااا  لرقااة راادع  لنرقاادن   ل سو اا

 ،لرقوح الدلعاس الن رنع  لابلح ل  الونسلل  ن   ج  ردع ب ح ،ل   ر ر  نعا   لإلسرعسس ، للح الر سلللجول
التااابكة لجفا اااح    اااع مااادع   ااااا ا ااارد ل  النفالنااالس الماااعلع ة يجاااعا  الن ااالعاس الرااا  ررااب ااال هاااك  

     92 ،9229 ،الفبلدد)

 

بال  الجلنفالس لنا  الس الدللاة لتاعكلس  نربالد رفلس  الجلنفلس الونسوة ن   ادح لجالد اس رال  
لهاال  نااع لجفاا  ناا  نا  االس الرفاااوح الجاالنف  نجااعد نفلناا   ،القااال  الداالص لالنجرنااؤ بتااك   االح

نفاد  الباللاة  ا   ل الط لهال نال   ا ح  ا  اعر ال   ،بفلد     اللاماؤ نفكن ل سكع ةلندعجلس رفاونوة 
    22 ،9211 ،النجاا اب اا لرداوا الرفاوح)النردعجل  

للح ر ارى نجالالس  ،للح رحلل  الجلنفلس الونسوة رفع ل النا  لس االجرنل وة ببعانج ل النرسل ة
ح للا ،االرفلل  البح   نف ل؛ لك ل  ع د القال لس الرسنلوة بللددنلس اال رتالع ة لايسرلجواة مافلل جاد  

    92 ،9229 ،الفبلدد)الرسنلوة رقح بدلعاس ردع بوة ررا ح لحلجلس القال لس 
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بليماال ة  ، اااا ناال ا اارقعا   البلحااث ناا  النسااقاالس السكع ااة لالدعا االس الفانوااة كاس الراااة بساال   
الفائقا  ، راح  ،ال وكاا  ،)البتاعد  بنكلسلرا    الجلنفلس الونسوة  النفع  عاس ع ا النل  للا لامؤ نات

لمؤ اتلوالس لاب الللم الفانواة الرا  لسبغا     رقالح ب ال الجلنفالس الونسواة لرسنواة ع ا نلل ال النفع ا  
 ،فااة لملرااح  عماا ل  اااا نجنل ااة ناا  الدبااعا   اا  الجلنفاالس الونسوة)جلن ، اا  ماال  امرراالد النفع ااة

دُاااص  ،جلنفااة حجااة ؛ لبفااد  عماا ل  ااال ح لاال اار لد  ناا  ناحكاالر ح ،جلنفااة الحدلااد  ،جلنفااة رفاا 
البلحااااث للااااا مااااعلع  مواااالح الجلنفاااالس الونسوااااة الحكلنوااااة برسنوااااة ع ا نلل اااال النفع اااا  ناااا  دااااا  ربساااا  

 ا رعارلجوة رعك   اا نل ورر ن
 ،ناااادي الال اااا  )الرااااعا ح النفع اااا الرعكلاااا   اااااا  هنوااااة نراااالدع لسراااالج لسقاااا  النفع ااااة  اااااا ال -

 االدرعا  لايبدا    ،االبر لعالردع م، البحث الفان ، الرال ع، 
رر ااااااوا بسوااااااة رحروااااااة رفرنااااااد  اااااااا ر سلللجواااااال نرااااااالع   اااااا  نجاااااالالس النفالناااااالس لالنفع ااااااة  -

 لاالررلالس 
 اتروةن الفانوة لاب لللملونك  رحقلذ كلت ن  دا  اتلولس  -

 (5جدول)

 ليب العلمية لتنمية رأس المال المعرفي في ضوء اقتصاد المعرفةاآلليات واألسا

 رأس المال البشري في الجامعات اليمنية: وذلك من خالل ما يأتي: تفعيل-أوالً 

 المجال اآلليــــــــــــــــــــــات واألســــــــاليب

 .تأسيس مركز متخصص للتنمية المهنية للعاملين في الجامعات اليمنية 

 اب األفراد ذوي القدرات اإلبداعية واإلنتاج المعرفي.استقط 

 .عقد المحاضرات والندوات والورش واستضافة ذوي المهارات واإلبداعات من الجامعات المماثلة 

 وتدريب العاملين عليها. ،إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالكامل في التعليم والتدريب 

 تربط مراكز التدريب اإللكتروني بوزارة التعليم العالي والجامعات. ،لنشطإنشاء شبكة للتدريب اإللكتروني ا 

 .ربط الترقيات والتدوير الوظيفي والحوافز بالحصول على برامج تدريبية متنوعة 

تنمية 

 المهارات 

 .تشجيع العمل البحثي الجماعي عن طريق دعم الفرق البحثية المتميزة 

 على المشاركة بطرح األفكار وفتح المجال للنقاش وتبادل الخبرات. تفعيل الحوار بين العاملين وتشجيعهم 

 .نقل الخبرات بين الباحثين عن طريق ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات بشكل دوري 

  .زيادة فرص المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية العربية واألجنبية 

 المشاركين  زمالئهمات والندوات الخارجية من خالل حلقات نقاش مع اطالع العاملين على نتائج المؤتمر

 فيها.

 واستثمار طاقاتهم. ،إقامة حلقات نقاشية دورية للذين حضروا المؤتمرات والندوات الخارجية مع زمالئهم 

 .ترجمة مخرجات المؤتمرات والندوات العلمية والمتمثلة باألفكار والخبرات التي تضيف قيمة للمؤسسة 

 جاد شبكة داخلية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعميمها واالحتفاظ بالملكية الفكرية لصاحبها.إي 

 وتشجيع العاملين على االستكشاف والتطبيق واالستمرار في التدريب. ،التحديث المستمر للمواد التدريبية 

تعزيز 

 الخبرات 

 ستويات بكيفية استغالل األفكار وتطبيقها.إعداد األدلة اإلرشادية لتوجيه العاملين في كافة الم 

 .تكثيف ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات الدورية في مختلف الموضوعات المعرفية 

  اليمنية لمساعدة العاملين على االطالع على كل ما استجد من معارف. في الجامعاتإنشاء المكتبة الرقمية 

 تاج المعرفي العالمي من أجل تحديث مصادر معرفية جديدة.تسهيل التواصل مع مصادر اإلن 

 .إنشاء قاعدة وبنية تحتية معرفية وتكنولوجية متطورة على مستوى كل جامعة وكل كلية 

 .التقييم المستمر للقيادات الجامعية من منظور اإللمام المعرفي والتقني والتكنولوجي 

تطوير 

القدرات 

 المعرفية 
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 رأس المال البشري في الجامعات اليمنية: وذلك من خالل ما يأتي: تفعيل-أوالً 

 المجال اآلليــــــــــــــــــــــات واألســــــــاليب

 العلمي في الجامعات. واالبتكارلتميز البحثي تأسيس مراكز متخصصة ل 

 .وضع خطة استراتيجية دقيقة تحدد احتياجات المؤسسة من المهارات والقدرات اإلبتكارية المطلوبة 

  في إنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها. واالبتكاررسم السياسات التي تدعم اإلبداع 

 معرفية.رصد القدرات البحثية المتميزة في مختلف المجاالت ال 

 واالستمرار في تقدير األفكار اإلبداعية. ،إثارة التحدي لدى الباحثين نحو إنتاج المعرفة 

  والبناء عليها بما يعود على الجامعة بالفائدة والقيمة المضافة.  واالبتكاريةتبني األفكار اإلبداعية 

  ي إنتاج المعرفة.الحوافز التشجيعية لألفراد المتميزين ف واالبتكار، ووضعتشجيع اإلبداع 

 .إنشاء مراكز تأسيس مركز لتسويق اإلنتاج المعرفي الذي تمتلكه الجامعات 

  .توفير حاضنات لتبني األعمال اإلبتكارية للعاملين 

  تتفاعل وتتعلم من بعضها البعض.  ابتكاريةبناء األنسجة الفكرية من خالل تشكيل مجموعة 

 ابة والروتين في تنفيذ األعمال.االهتمام الخاص بالعضو الذي يبتعد عن الرت 

تنمية اإلبداع 

 واالبتكار

 .وضع خارطة بحثية تهتم بأولويات البحث العلمي بالجمهورية اليمنية في مختلف المجاالت 

 .تعيين كوادر فنية معاونة تساعد الباحثين في التحضير لألبحاث العلمية 

 توفر ميزانية كافية لتمويل ودعم مشاريع البحوث العلمية. 

 .دعم وتشجيع مشروعات البحوث المشتركة سواًء على مستوى المجموعات أو على مستوى الجامعات 

 .إنشاء وتفعيل وحدة للنشر على مستوى كل كلية 

 وإصدارها بشكل دوري ومنتظم.  ،تفعيل المجلة العلمية في الجامعات لتشمل كافة التخصصات 

 مرموقة. مساعدة الباحثين في نشر أبحاثهم في مجالت علمية 

 .اختيار أفضل البحوث المنشورة وتكريم مؤلفيها 

 .توفير خدمة اإلنترنت في جميع مراف الجامعات 

  .إقامة الندوات والدورات والورش العلمية لتطوير مهارات البحث لدى الباحثين في الجامعات اليمنية 

 على المنح والبعثات. وتسهيل حصولهم ،تشجيع الباحثين بصورة مستمرة على النشر المحلي والدولي 

تفعيل البحث 

العملي 

 وحقوق النشر

 

 

 تفعيل رأس المال الهيكلي في الجامعات اليمنية: وذلك من خالل ما يأتي:-اثانيً 

 المجال اآلليــــــــــــــــــــــات واألســــــــاليب

 اثة.بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة مرتبطة بجميع الكليات تتميز بالدقة والحد 

 وتحديثه باستمرار. ،وربطه بشبكة داخلية وخارجية ،تأسيس نظام تصنيف إلكتروني لألبحاث المنشورة 

  .التوثيق المنتظم والشامل لجميع األصول والعمليات الفكرية في الجامعة؛ لضمان حقوق األفراد 

 .توفر إدارة مختصة بالتحديث المستمر لقواعد البيانات والمعلومات 

 معلومات بين الباحثين والعاملين وبين اإلدارات عن طريق البريد اإللكتروني الداخلي.نشر كافة ال 

 .إشراك العاملين في المؤتمرات والندوات وورش العمل على المستوى الداخلي والخارجي 

 .تزويد العاملين بكافة التجهيزات الخاصة بأنظمة المعلومات الالزمة ألداء العمل 

بناء قواعد 

البيانات 

لتحديث وا

المستمر 

 للمعلومات

 .رصد بند في موازنة الجامعات خاص بدعم وتنمية براءات االختراع 

  المحلية.تأسيس حاضنة تكنولوجية في الجامعات لتسويق براءات االختراع 

 وتصنيفهم حسب تخصصاتهم. ،إعداد قاعدة بيانات تضم الباحثين الراغبين في التعاون مع الحاضنة 

 اودوليً  اوإقليميً  اوحثهم على المنافسة عربيً  ،ع الباحثين على تسجيل براءات االختراعإقامة ندوات لتشجي. 

  .إنشاء موقع إلكتروني للتواصل مع الباحثين على مستوى الجامعات اليمنية 

  المبدعين.التكفل بدفع تكاليف تسجيل براءات االختراع عن  

 نية.عقد مؤتمر سنوي للمخترعين على مستوى الجمهورية اليم 

تنمية براءات 

 االختراع
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 تفعيل رأس المال الهيكلي في الجامعات اليمنية: وذلك من خالل ما يأتي:-اثانيً 

 المجال اآلليــــــــــــــــــــــات واألســــــــاليب

  المعرفة.تحديث القوانين واللوائح واإلجراءات الخاصة بالهيكل التنظيمي بما يتالءم وعصر 

 .تحديد االختصاصات الرسمية للكليات والجامعات بشكل واضح ومكتوب 

  ري.وتكافئ على اإلنجاز المعرفي والفك واالبتكاربناء ثقافة تنظيمية إيجابية تحابي اإلبداع 

 .إعداد توصيف وظيفي واضح لكل العاملين في الجامعات 

 .القيام بهندسة العمليات اإلدارية)الهندرة( من أجل تحسين العمليات 

 وإتاحة الحرية لألفراد باتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم اليومية. ،تفويض واسع للسلطات 

  األفكار واآلراء. اإلدارية في الجامعة لنقل بين المستوياتتشجيع االتصاالت 

 .إعداد البنية التحتية الالزمة للمعرفة من حواسيب وبرمجيات ووسائل االتصاالت الالزمة 

 .تصميم أنظمة للحوافز المادية والمعنوية 

 .إعداد نظام لربط الجامعة بمؤسسات اإلنتاج وحاضنات المعرفة ومؤسسات المجتمع المختلفة 

 أنشطة الكليات والمجتمع الخارجي.تحديد االرتباط بين أنشطة الجامعات و 

  أفقي( ،رأسي)االتجاهات تسهيل تبادل المعلومات والمعارف بين العاملين على مختلف 

 .مراجعة وتقييم العمليات اإلدارية بشكل مستمر 

اعتماد هيكل 

تنظيمي مرن 

يتناسب مع 

متطلبات 

اقتصاد 

 المعرفة

 قوق الباحثين وملكيتهم الفكرية.وضع القوانين والتشريعات التي تحول دون مصادرة ح 

 .استخالص المعرفة الكامنة لدى جميع العاملين في الجامعات 

 .تحويل األصول الفكرية إلى رأس مال معرفي للجامعات 

 .تطبيق قوانين وقواعد الملكية الفكرية للباحثين 

 .استخدام برامج لكشف انتهاكات حقوق المؤلفين للحفاظ على حقوق الباحثين 

تعزيز 

لموجودات ا

الفكرية 

والمحافظة 

 عليها

 وتيسير تداولها. ،تزويد الجامعات والكليات والقاعات باألجهزة اإللكترونية الالزمة لعملية التعلم 

 .ربط كافة أجهزة الجامعات باألجهزة المركزية المرتبطة بالشبكة العالمية العنكبوتية 

 از األعمال.حوسبة العمليات اإلدارية واإلجراءات المتبعة في إنج 

 وتوسيعها. ،ربط مكتبات الكليات والجامعات بقواعد معلوماتية داخلية وخارجية 

  المستخدمة.تعزيز استخدام برامج الحاسب اآللي وتحديث البرامج 

 .تصميم أشكال جديدة من الربط الشبكي القائم على التكنولوجيا تربط مؤسسات التعليم والتدريب والبحوث 

 ؛ كي تبقى متسقة مع التقنيات المعاصرة.والبرمجياتلعناية بالمعدات إنشاء برامج خاصة ل 

  االعتماد على الحوسبة السحابية في خزن قواعد البيانات والوثائق والبرامج واألصول التي تملكها

 الجامعات.

حوسبة 

 الجامعات

 .تنظيم تشريعات بحثية تتناسب مع متطلبات عصر المعرفة واقتصادها 

 راتيجية المتعلقة بتنمية رأس المال المعرفي في الجامعات اليمنية وفق اقتصاد المعرفة.طرح الرؤى االست 

  في إنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها. واالبتكاررسم السياسات التي تدعم األصالة 

 الصالحيات والمسؤوليات اإلدارية واألكاديمية بالجامعة. تنظملوائح  وجود 

 الممارسات والقرارات والخطط التنفيذية. المرونة واالنفتاح والشفافية في 

 .إعادة النظر في هيكلية اإلنفاق على التعليم والبحث العلمي 

 توجيه

السياسات 

واالستراتيجيا

 ت

 

 رأس المال العالئقي في الجامعات اليمنية: وذلك من خالل ما يأتي: تفعيل-ثالثًا

 الالمج اآلليــــــــــــــــــــــات واألســــــــاليب

 .تأسيس مراكز علمية متخصصة في الجامعات لقياس رضا المستفيدين 

 .تنفيذ دراسات وبحوث ميدانية واستطالعات رأي لقياس رضا المستفيدين 

 .تقدير فلسفة المستفيدين واالطالع على آراءهم ومقترحاتهم واإلصغاء لهم وحل مشاكلهم 

 وتلبيتها. ،نتاجية(اإل ،التكنولوجية ،تحديد احتياجات السوق )التدريبية 

 وإعطاء األولوية لما يحقق رضاهم. ،تحسين الخدمات المقدمة لهم وتبسيط اإلجراءات الخاصة بذلك 

 .تقديم االستشارات العلمية لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات اإلنتاجية 

 .وضع الخطط والبرامج التي تهدف للتنمية وخدمة المجتمع 

تحقيق رضا 

 المستفيد
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 رأس المال العالئقي في الجامعات اليمنية: وذلك من خالل ما يأتي: تفعيل-ثالثًا

 الالمج اآلليــــــــــــــــــــــات واألســــــــاليب

 الموجهة للمجتمع. التدريبيةي المحاضرات الثقافية والبرامج التوسع ف 

 .المحافظة على خصوصيات األفراد واحتياجاتهم 

 .إعداد استراتيجيات لمشاركة المستفيدين في عملية صنع القرار في الجامعات 

كسب والء 

 المستفيد

 ت والجهات ذات العالقة.إعادة صياغة التشريعات والسياسات الداعمة للتعاون والتنسيق بين الجامعا 

 .إنشاء مركز لتقديم االستشارات الفنية والتدريبية لمختلف القطاعات المحلية واإلنتاجية 

  العلمية التطبيقية للصناعة والقطاع الخاص المحلي والدولي. األبحاثتسويق نتائج مشروعات 

  .إشراك المجتمع المحلي والمؤسسات الصناعية في دعم أنشطة الجامعات 

 ستجابة لحاجات سوق العمل من التخصصات العلمية على مختلف كليات الجامعات.اال 

 .انفتاح الجامعات على مواقع اإلنتاج في المجتمع 

تنمية العالقة 

بين الجامعات 

والمؤسسات 

المحلية 

 واإلنتاجية

 .وجود لوائح وتشريعات تشجع على الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية 

  وتحديثها باستمرار. ،بيانات بجهات االتصال الداخلية والخارجية إعداد قاعدة 

 .تشجيع التعاون وعمل عالقات توأمة وشراكة مع القطاعات الصناعية واإلنتاجية 

 .االستجابة الفعالة لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع 

 .إشراك األطراف المجتمعية في بناء الخطط التعليمية 

 والعلماء من مختلف المؤسسات للعمل لديها. االستعانة بالخبراء 

 .تطوير آليات التعاون مع المؤسسات اإلنتاجية بما من شأنه تلبية احتياجات الجامعات 

  .عقد شراكات داخلية وخارجية مع المؤسسات البحثية 

تفعيل دور 

الشراكة 

والتحالف مع 

المؤسسات 

المحلية 

 واإلنتاجية

بليماال ة  ،عا   البلحااث ناا  النسااقاالس السكع ااة لالدعا االس الفانوااة كاس الراااةناا  دااا  ناال ا اارق
 للا لامؤ ناتعاس ع ا النل  النفع      الجلنفلس الونسوة رح الرلر  للا السرلئ  اتروةن

سرلج ل لستعهل لرابوق ل  -     امررلد النفع ة لرنحلع حل  النفع ة الفانوة لا 
لكا ااال راااعربا  ،لاالدراااعا  لاالبر ااالعنفع اااة لالن ااالع  لالدباااع     ع ا النااال  النفع ااا  لاااعربا بلل -

 بللردع م لالرال ع لالرح ل  
   لاماؤ ناتااعاس ع ا النال  النفع اا   ا  الجلنفاالس الونسواة لكا ناال ملعساس بللناتااعاس الفعةوااة  -

 رككع   لايماونوة لالفللنوة   س ل ر لد ال

 ا رسر  البلحث اتر ن ، ل    البحث الحلل ح الرلر  للل   مل  السرلئ  الر  ر
    الفلن  العئوا     ناوة ايسرلج هل النفع ة لامررلدهل  -
 س  ال ونك  نلا بة امررلد النفع ة ن  دل  لجلد سكلح رفاونا  نراالع، لةلئاة نتاجفة  ااا  -

ررالالس لالرعكل   اا رلكلل رقسوة اال ،   الر سلللجول لددنلس ايسرعسس البحث الفان   ما  
 الحدل ة لر سلللجول النفالنلس    رسنوة مدعاس لن لعاس ع ا النل  النفع      الجلنفلس 

   القونة الحقوقوة لاجلنفلس رفرناد  ااا نال رنرا ا  نا  ع ا نال  نفع ا ، لرن ا   ا  ندا ل   -
 النفع ة لدي الفلنال  الكد ونك  رحل اة للا مونة نمل ة لاجلنفلس 
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  سنل الجلنفلس الونسوة لبقلئ ال؛ وفرناد  ااا الرحادلث الن ارنع لاع ا    ال بل  اللحلد لمنل -
  نلل ل النفع   بنل لرلا م نؤ الرالعاس النفلرع  لالنرغلعاس البلئوة لالر سلللجوة 

للرا  البلحاث القوالداس الفاوال لراسل  القاعاع  ا   للل ال؛   مل  اال ارسرلجلس الرا  راح الرلرا  
 لتر نالجلنفلس الونسوة ب

ربسا  اتلواالس لاب االللم الراا  ماادن ل البحااث الحاالل  لرسنوااة ع ا الناال  النفع اا   اا  الجلنفاالس  -
 الونسوة 

 رتكل   ع ذ نردرص لنرلبفة لرقلوح رابلذ رات اتلولس لاب لللم    الجلنفلس الونسوة  -
ل  لرسنوااااة ع ا الناااا ،اال اااار لد  ناااا  دبااااعاس لرجاااالعم الاااادل  النرقدنااااة  اااا  الرفاااااوح الجاااالنف  -

   ل ل الر  ك ل ر لع ؤ  ،النفع  

مال    ا ابهاواة   ا  الجلنفالسلجعا  دعا ة ررسلل  االحرولجلس الردع بوة لاقولداس اب لدونواة  -
 امررلد النفع ة 

رسنواااة ع ا النااال  النفع ااا   ااا  الجلنفااالس  وحد ااا لجاااعا  دعا اااة  انواااة ررسااالل  الرااار لع الاااكد  -
 الونسوة 

 لرسنوة ع ا النل  النفع      الرفاوح ال س     مل  امررلد النفع ة  لجعا  دعا ة ننل اة -
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نسكلناة لداع  ع ا النال  ال كاعد  ا  النا  الس الحكلنواة بقاال      رال ع9219) اونل    ون   ، بل  ل ع   1
 لبسل   ،جلنفة الجسل  ،م     اعلحة دكرلعا  ملع نستلع 

  ناداااااص  ااااا  رقع اااااع موااااالا نجرناااااؤ النفالنااااالس  االرحااااالد الااااادلل   9212 )لاررااااالالس  االرحااااالد الااااادلل    9
 لاررلالس 

 ، 1  النجاة االمررلدوة ال فلدوة، )ع لم    امررلد النفع ة ن  نسكلع 9222)الدل    اا سلع  ،ل نل ل   9
 ال فلدوة 

لارسنوااة النااارنع الاادلل   ،   الااع ا ناال  النفع اا  نراادع الرنلاا   اا  النسكناالس9222) بااد ال راال    ،باالدندح  2
 الج ائع  ،جلنفة نسرلع م سالسة ،ايداع ةن سحل  دا  نرنل     القال  الحكلن 

 ،دبا  ،بعسالن  ابناح النرحاد  لنا  اة نحناد با  عاتاد ،   رقع ع النفع ة الفعةا 9222)الفعة   رقع ع النفع ة   2
 اينلعاس 

 عهل، النف د الفعة  لاردع م، لبسل     ناتعاس امررلد النفع ة، لنلمؤ النع   ن  رال 9222)نعا    ،رلراول   2
لواالس الرحااال  سحاال امررااالد النفع ااةن دعا اااة آ   9212) باااد     لبااعاهوح ،ل بااد الاااعالفنحنااد تااادلد  ،ال ق اا   1

 نرع  ،جلنفة النسرلع  ،رحالاوة  نجاة الفالح االجرنل وة لاالمررلدوة
ابل   الادلل النفع اة  بحاث نقادح لاناارنع    رال ع الرفاوح لدلع     بسل  امررالد 9222) لد  نحند  ،جنفة  2

 ال فلدوة  الع لض، ،جلنفة الالئل ،لارفاح ايل رعلس  لالرفاح    بفد
الجن لع اااة  ،   امررااالد النفع اااة لارجلهااالس راااال ع   ااا  الاااباد الفعةواااة  راااسفل 9219)نحناااد   حناااد  ،الحااالج  2

 الونسوة 
    رسفل ، الجن لع ة الونسوة    الرفاوح الجلنف     الون9212 حند نحند  ) ،الحلج  12
 امررااالد-النفلراااع    دعا ااالس  ااا  االرجلهااالس الرعةلواااة 9212) باااد الجبااالع   ، حناااد نحناااد لالالااام ،الحااالج  11

 الجن لع ة الونسوة  ،   الون   نعك  النر لق لاابل ة لالستع  رسفل  ر ل س النفع ة لنفلملس 
 اه  لارفاااااوح الفاااالل  لالبحااااث الفاناااا   رااااسفل ،اللمااااؤ الااااع     رتاااادوص9212)النااااات  الحااااداب ، داللد  بااااد   19

 الجن لع ة الونسوة 
    ع ا النل  ال كعد    رح ل  جلد  الددنة الرفاونوة  الفعاق 9219) فد   للث  ،ح ل   19
 ااا  الن ااالح اللكو واااة ب مااال  هلئاااة الرااادع ا     راااال ع9222)اااا   نحناااد  ،ح ااا  ندرااالع لحس ااا  ،ح ااال   12

 نرع  ،القلهع  ،جلنفة  ل  تنا ،كاوة الرعةوة ،ةوة ل اح الس انجاة الرع  ،النرع ة الجلنفلس
   ع ا النل  النفع   ل  ع       بلم السجال  اال ارعارلج  لنا  الس اب نال  9222نحند   اس ) ،الحالنة  12

 ابعد   ، نل  ، 12الفدد) ،كاوة بغداد لافالح االمررلدوة الجلنفة
نقرع  لابحث الفان  ب مل  هلئاة الرادع ا بكاوالس الرعةواة  ا      ررلع9212لبعاهوح  حند نحند ) ،الحن د   12

 الجن لع ة الونسوة  ،جلنفة رسفل  ،ع للة نلج رلع ملع نستلع  ،مل  رلج لس الون  سحل امررلد النفع ة
الجدلااد  لنا  االس الرفاااوح الفاالل   اا  كاا  نجرنااؤ النفع ااة  نجاااة  ابدلاع  9222 باادالاالل ح اال ) ،حلاادع  11

 ابنلعاس  ،الفعةوة النرحد  اينلعاسجلنفة  ةنكاوة الرعةو
سناالكج الرفاااوح ايل رعلساا      الندع ااة لراالال   قل ااة النفالنلروااةن1292ح اال  ) ،نحنااد ل باادالحاوح ،الدالاام  12

 ال فلدوة 
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    امررلد النفع ة، جداعا لا رلم الفللن    نل ، ابعد  9221 اوى ح   ) ،دال  12
  لداع  ع ا النل  ال كعد بللنا  لس الرفاونوة  داع البة لاستع لالرل  ؤ  9211حلند هلتح نحند ) ،العاتدد  92
 نرع  ،اي كسدع ة ،  ندد  ا رعارلج  لرداوا لرسنوة النلاعد البتع ة  الداع الجلنفوة9222ح   ) ،عالوة  91
لع  اا    الرلجاا  الع االدد كدلعاااة ا اارعارلجوة  اا  كاا  ربساا  اال اار ن9212العةوفاا ، حاال ح لالحاادعالد، حلنااد )   99

 كعةا ، الفعاق  ،النارنع الدلل  ال لدا لاجلنفة ،ع ا النل  النفع  
  ع ا النل  ال كعد )النفع    نادد  ا ارعارلج  لرااال ع ال  اال اس لرحقلااذ ابدا  9211 ا   اا  ) ،ال  ب   99

جلنفااة  ،لس الحدل اااةنسكناالس اب نااال   اا  االمررااالدو  اا النرنلاااا ، النارقااااا الاادلل  حاااال  ع ا الناال  ال كااعد 
 التال، الج ائع 

 ، نرع الستع لاجلنفلس النفع وة، داع  امررلد النفع ة سحل نسكلع  تن  ل رل  9211 ا )ط رح  نر ،سلل لا  92
 اا  بساال  امرراالد النفع ااة دعا ااة حللااة   لاالبر االع  دلع ايباادا  9222 ااالد ) ،بااعل  ل باادالقلدع ،  اا  الاادل   92

 ة    الج ائع  الج ائع النتعل لس الرغلع  لالنرل ا
 نرع  ،القلهع  ،لداع ة نفلرع   ال حلم لاستع لالرل  ؤ اساامة  ع ا النل  ال كعد 9222هلس  نحند ) ،ال فلد  92
   ا اااارعارلجوة الع اااالد  لدلعهاااال  اااا  رحقلااااذ النلاااا   الرسل  ااااوة لرح اااال  ابدا  لتااااعكلس 9222بااااا  ) ،ال ااااكلعسة  91

 ابعد   ،جلنفة  نل  ،ملع نستلع  دكرلعا   اعلحة ،االررلالس    ابعد 
    ع ا النل  ال كعد لدلع     رحقلذ ايبدا  الرسكون   نجاة دعا لس الفالح ايداع ة 9219هتلح ) ، اونل   92
   مواالا ع ا الناال  النفع اا  لاباالح ل   اا  جلنفااة بساا   اال ل  ا اااح نجاااة  انوااة 9212عحاالم  االل  ) ، االد  92

 نرع  ،نحكنة
ا ع )د س  دلع امررلد النفع ة    رحقلذ السنل االمررالددن نراعنحند جبلع اله ،التنعد   92   الاغالد ل سنلكج 

 الفعاق  ،جلنفة ال ل ة ،االمررلدوة لايداع ةلافالح 
 ابعد   ، نل  ،   امررلد النفع ة  داع ر ل  لاستع لالرل  ؤ9222سلدول ) ،هلتح لالال   ،التنعد   91
سحاال امرراالد النفع ااة  اا  نا  االس الرفاااوح الفاالل    الرلجاا   9229لاالسا لآدااعل  ) ،نقاادادد ،نحنااد ،التاالع   99

 ابعد   ،نجاة ارحلد الجلنفلس الفعةوة
   دلع امررلد النفع ة    راال ع الجلنفالس ال افلدوة لنفوقالس ر فلااة نا  9219سجل  نحند  فلد ) ،الرلئغ  99

 ا ة الفعةوة ال فلدوة النن ،2  ،9ن  ،لج ة سكع عا ل  ابم لح  النجاة الدللوة الرعةلوة النردررة
 نرع  ،   لداع  النفع ة لر سلللجول النفالنلس  داع ال حلم لاستع لالرل  ؤ، الابفة ابللا9221ول ع ) ،الرللد   92
داع  الجلد   نجاة ايداعد، ال سة 9222  لاة نحند  ) ، بلا  92   21، الفدد 92    امة ع ا النل  لا 
ة ا اااارعارلجوة لااااع ا الناااال  ال كااااعد لدلع   اااا  رحقلااااذ النلاااا      عاواااا9219  اااالف ال اااالد باااادلد )  ، بدالحنلااااد  92

 نرع  ،الرسل  وة
 الونسوة  الجن لع ة ،  دلع الجلنفلس الونسوة    رحقلذ ابهداف السل وة  رسفل 9229 وا  جبعا  ) ،الفبلدد  91
لحاااة   راااال ع  دا  الجلنفااالس الونسواااة  ااا  مااال  امررااالد النفع اااة   اع 9212نحنااالد  باااد  ح ااا   ) ،الف  ااا د   92

 رسفل  الجن لع ة الونسوة  ،جلنفة رسفل  ،دكرلعا  ملع نستلع 
  نتعل  نقرع  لارداوا اال رعارلج  لرابلذ الجالد  التالناة  ا  الجلنفالس 9212سبل   حند نحند ) ،الف لعد   92

  ابعد  ،جلنفة ال عمل  ،الونسوة  النارنع الفعة  الدلل  العابؤ لمنل  جلد  الرفاوح الفلل 
 اا  الفناا  النفع اا ن بحااث  لراار لع   نجرنااؤ النفع ااة 9222 دلاام ) ،بااا  لالدتاالم ، اال  لال ااكلعسةم ،الفنااعد   22

 الفعاق  ،جلنفة النلر  ،91نجاد ،22الفدد ،العا دل  ابعدس   رسنوةنلداس     القال  النرع   
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ة الككوة  ا  مال     ا رعارلجوة نقرعحة لرحل  الجلنفلس ال ا السوة سحل الجلنف9212)نحند  الفل س    ع     21
  ا ال   ،م   ،الجلنفة اي انوة ،نراابلس النفع ة  ع للة نلج رلع نستلع 

النفع ااااة ن اااالهوح   ل ااااوة  لعمااااة بح وااااة نقدنااااة لانااااارنع ال للااااث     نجرنااااؤ9219)نرااااا ا  عةحاااا   ، اواااال   29
 ماع  ،الدلحة ،لالفتع   لارحلد الفعة  لالنكربلس

دعا اااة  ،ااااوح الجااالنف   ااا  رابواااة نراابااالس رسنواااة ع ا النااال  النفع ااا    دلع الرف9219)تااالع     ، لاااد نع ااا   29
 نرع  ،ن رقباوة

النفالناااالس لاببفااالد اب ل ااااوة لارسنوااااة     ر سلللجوااال9222)ع اااال    لباااعاهوح ،كااااع ح  اااللح لالح ااااسللد  ،الغاااللب   22
 بعد  ا ، 9الفدد) ، 2نجاد) ،البتع ة    اللا  الفعة   القلد وة لافالح ايداع ة لاالمررلدوة

النفاااح  ااا  كاا   راااع امرراالد ال ااالع  العمنوااة لااااعق     ن ااالعاس9212)رعكاا   هوااال  ،نحنااالد لالحعةاا  ، راال   22
 الننا ة الفعةوة ال فلدوة  ،رسنلر ل  جلنفة ابنلع  سلع 

 البحث الفان  لالرال ع    اللا  الفعة   نجاة تال   عةوة      لع 9222ربح   ) ،القل ح  22
 ل اوااة نا  االس     رح اال 9219)نحناالد  عتاال  ،راا ل   حنااد د االج  ،لتااحلرة  بااد اللهاالمنجاادد  ،مل ااح  21

 نرع   ،القلهع  ،الرفاوح الفلل  بل ردداح الر سلللجول  داع ال كع الفعة 
الن ارقب  ال لسلواة بللننا اة الفعةواة  ندعاا   نراابلس الرحل  الرعةلد    9222)    ا  ح   وف   ،القعس   22

 ال فلدوة  ،دكرلعا  ملع نستلع   اعلحةلس امررلد النفع ة  ال فلدوة    مل  رحدو
   نسكلناااة الرفااااوح  ااا  الج ائاااع لن ااالهنر ل  ااا  بسااال  9212)التااالعف   ااا ول   ،سلراااع الااادل  ل اواااة ،مع بااا   22

 الج ائع  ،جلنفة لهعا  ، 12الفدد) ،امررلد النفع ة  نجاة البلحث
رحقلااذ النلاا   الرسل  ااوة لانا  االس االمرراالدوة  اا  كاا  ع ا الناال  ال كااعد  اا      دلع9212) عحاالر    ،لاال     22

 الج ائع  ،دكرلعا  ملع نستلع   اعلحة  اي نسسامررلد النفع ة دعا ة حللة تعكة 
 اينلعاس  ،الغع ع لاابل ة لالستع  دب  الفعة   داعالنفع ة     ناتع9212)الفعة   ناتع النفع ة   21
 اينلعاس  ، ة الفعة   داع الغع ع لاابل ة لالستع  دب النفع     ناتع9212)الفعة   ناتع النفع ة   29
 الرفاوح    الجن لع ة الونسوة  ابنلسة الفلنة، الجن لع ة الونسوة     ناتعاس9212اب اا لرداوا الرفاوح  )النجاا   29
 جن لع ة الونسوة الفلنة، ال الونسوة  ابنلسة   ناتعاس الرفاوح    الجن لع ة 9212اب اا لرداوا الرفاوح  )النجاا   22
 ،   االمرراالد القاالئح  اااا النفع ااة ل هنوااة رسنوااة الناالاعد البتااع ة  اا  نللل  اال9211)نحنااد  دلساال  ،نحاا  الاادل   22

 نرع  ،النجاة الفانوة لامررلد لالرجلع 
  ودلع الرفاااوح الجااالنف   ااا  الرسنوااة البتاااع ة باااللون  اللامااؤ لنراابااالس الن ااارقب و، 9211) ااااال   الندا اا ،   22

 الجن لع ة الونسوة  ،رف  ، 2ة بحلث جلنفة رف ، )نجا
البتاااع ة ال كع اااة ال اااعل  الحقوقواااة لنجرنفااالس النفع اااة  نعكااا      النااالاعد9219)اال ااارعارلجوة  نعكااا  الدعا ااالس   21

 ال فلدوة  ،جلنفة النات  بد الف    ،الدعا لس اال رعارلجوة
النعكااااا  الونساااا  لادعا ااااالس  ،الونساااا  اال ااااارعارلج     الرقع ااااع9229)اال ااااارعارلجوة  النعكاااا  الونسااااا  لادعا اااالس   22

 اال رعارلجوة  الون  
لداع  ع ا الناال  ال كااعد لرسنلراا  بااللرفاوح الجاالنف   اا  ماال  الرحااالالس  ، 9221) ،نحواال باا  دااال ،النالااعد   22

 ال فلدوة  ،جلنفة  ح القعي  ،النفلرع   ع للة نلج رلع ملع نستلع 
  ابعد  ،لالفناولس لالرل  ؤ لاال رعارلجولسن الن لهوح    لداع  النفع ة9222 بلد سجح  ) ،سجح  22
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كجااا   نااا  لداع  النفع اااة  ااا   لرسنلرااا  لمول ااا ع ا النااال  ال كاااعد     لداع 9211)ال الااا   التاااعةلس   ،ال الااا   21
 نرع  ،جلنفة النسرلع  ،نا  لس الرفاوح الفلل   نجاة بحلث الرعةوة السل وة

   111الفدد) ،لنفع ة  النجاة الدللوة لافالح االجرنل وةا    نجرنؤ9229) لف    ل   ،هلس ل    29
 ابعد   ، نل  ،   لداع  النفع ةن الاع ذ للا الرنل  لال  لد   داع ر ل  لاستع لالرل  ؤ9219) حند   نع  ،هنتعد   29
ة  الرسنواااااة البتاااااع ة الااااالاس  العاباااااؤ رسنواااااة النااااالاعد البتاااااع     رقع اااااع9219)الااااادلل ، ل اع  الردااااااوا لالرفااااالل    22

 الجن لع ة الونسوة 
اللاسواااة لارفااااوح الفااالل   ااا  الجن لع اااة الونسواااة     اال ااارعارلجوة9222ل اع  الرفااااوح الفااالل  لالبحاااث الفانااا   )  22
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 (2ملحق)

 قائمة بأسماء األساتذة الخبراء

 الجلنفة الدعجة الفانوة اال ح ح
 جلنفة لم   رلك  بلم حند مللم ال 1
 جلنفة لم   رلك نحند  حند الجل   0
 جلنفة لم   رلك وحلا نسرلع بتع 2
نتلعت   رلك سبل   حند الف لعد  9  جلنفة لم 
نتلعت   رلك  ا  ال نللد   بد العملم 2  جلنفة رف  
حنلد  بد  نحند  1 نتلعت   رلك   جلنفة حجة 
نده   بد الجال  7 ن ل د   رلك  فة الحدلد جلن   
ن ل د   رلك حنلد الناوك  2  جلنفة كنلع 
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دور الحاضنات التكنولوجية في الجامعات اليمنية بوصفها  علىيهدف البحث الحالي إلى التعرف 
للتحددوإ إلددى مجتمددر المعرفددةق ولتحايددف اددما الهدددف اعتمدددت الباح ددة المددنه  الوصددفي الم ددحيق  مددد ً  

اقتضددت يبيعددة أ ددلوا دلفددي أ  وقددد  قالمعدددإ( Delphi) أ ددلوا دلفددي وأ ددلوا الدرا ددات ار تيددرافية
 تأ ددم الباح ددة عينددة قصدددية مدد  ال بددرام والم تصددي  مدد  أعضددام ايمددة التدددر   فددي الجامعددات اليمنيددة

فددي مجدداإ اةدارل والتكنولوجيدددا  ا(  بيددرً 32وتددا ا ددتهداف )؛ ( حجددةق ممددارق إاق تعدد ق عددد ق صددنعام)
التكنولوجيددددة فددددي حاضددددنات وت صصددددات أ ددددراق بالددددرئ ا ددددتي ة أرامهددددا حددددوإ درجددددة أاميددددة دور ال

وتدا ا دت داا ار دتبانة دددددد التدي بنيدت فدي ضدوم اةيدار النادرت والدرا دات ال داباة ددددد ق الجامعدات اليمنيدة
( 23) مجارت الفارات لدور الحاضنات التكنولوجيةق وقد تكونت ار تبانة م  لمعرفة أرام ال برام حوإ

 اضدنات التكنولوجيدة فدي دعدا البحدث العلمدي واربتكدارقدور الح) :فارل مو عدة علدى أرةعدة مجدارت ادي
وبعدد ق (و دمة المجتمدرق تحو ل األفكار اةبداعية إلى ميار ر ناجحةق وتاديا ال دمات اةدار ة والفنيةو 

وجد أ  ال برام المياركي  وافاوا على جمير الفاراتق وكاندت ؛ جمر البيانات وتحليلها في الجولة األولى
( وادي %39دددد  %66) ليها ت  دد عد  الن دبة المحدددل بأ دلوا دلفدي؛ حيدث تراوحدت بدي ن بة ارتفاق ع
؛ (%66) وبما أ  األدال وفاراتها حصلت على درجة موافاة كبيرل تم ل إجماة دلفي المعدإق ن بة عالية

 :أامها قوفي ضوم ملك توصل البحث الحالي إلى مجموعة م  النتام  .كتفت الباح ة بجولة واحدلافاد 
حصدلت علددى  قأ  دور الحاضدنات التكنولوجيدة فدي الجامعددات اليمنيدة فدي التحدوإ إلددى مجتمدر المعرفدة -

 .ةجابات ال برام امية كبيرل وفاً درجة أا
تعد الحاضنات التكنولوجية التابعة للجامعة والمراك  البح ية إحدا أاا اآلليات في التحوإ إلى مجتمر  -

لميدة بالاياعدات الصدناعية. وفدي ضدوم النتدام  توصدلت الباح دة تاوا برةط األبحداث الع إم؛ المعرفة
 .إلى جملة م  التوصيات والماترحات

 .التجارا العالميةق مجتمر المعرفةق التكنولوجية : الحاضناتالمفتاحيةلكلمات ا

mailto:Wa7855058@gmal.com
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Abstract: 

 This research aims at identifying the role of technological incubators in 

Yemeni universities as an input to the knowledge society. To achieve this aim, 

the researcher has adopted the descriptive approach and Delphi method. Due 

to the nature of the Delphi method, the researcher has taken a purposeful 

sample of experts and specialists from the Yemeni universities (Sana'a, Aden, 

Taiz, Ibb, Dhamar and Hajja); represented in (21) experts in management, 

technology and other disciplines were targeted the importance of the role of 

technological incubators in Yemeni universities. The questionnaire was used 

and consisted of (39) items divided into four areas: (The Role of 

Technological Incubators in Supporting Scientific Research). Innovation and 

conversion of creative ideas into successful projects, provision of 

administrative and technical services, and community service). After the data 

collection and analysis in the first round, it was found that the participating 

experts agreed on all the items, Which ranged from 76% to 95%. This is a 

high percentage, and since the instrument and its clauses obtained a high 

degree of approval, the average Delphi consensus was 68%. In light of this, 

the current research reached a number of results, the most important of which 

are: 

- The role of technological incubators in the Yemeni universities in the 

transition to the knowledge society, has gained a high degree of 

importance according to the answers of experts. 

- The technological incubators of the university and the research centers are 

one of the most important mechanisms in the transition to the knowledge 

society, where they link scientific research with the industrial sectors. In 

the light of the results, the researcher reached a number of 

recommendations and suggestions. 

Keywords: technological incubators, knowledge society, global experiences,. 



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     369 

  وحدة المؤيد/ أ           ...                                                   امعات اليمينة مدخل الحاضنات التكنولوجية في الج
 دراسة تحليلية 

العالا المعاصر  ورل معرفيدة قوامهدا المعرفدة التدي أصدبحت  دمة للمجتمعدات المتيدورل التدي يعيش 
وتبدمإ الجهدود نحدو التحدوإ لمجتمدر المعرفدة الاداما علدى اقتصداد  قت عى إلى التناف  والتنمية الم تدامة

ار الفكددر إنمددا يعمددل علددى تع  دد  ا ددت م قالددمت يركدد  علددى عدددا ارعتمدداد علددى ال ددرول اليبيعيددة المعرفددة
والتعامددددل معددددر بوصددددفر رأ  مدددداإ محددددرك للميددددروعات التددددي مدددد  يددددأنها دفددددر عجلددددة التادددددا ق البيددددرت 

(. ومدد  انددا يددأتي دور الجامعددة بوصددفها المنددت  األصدديل 66ق 3126ق اليما دديو  الرابالددي) قارقتصددادت
اعددل مددر تددأ يرات للمعرفددة وتيبيااتهدداق وتتعددااا م دد ولياتها فددي ار ددتجابة لهددمع التاليددرات المعرفيددة والتف

؛ كمددا تعددد الجامعددة مدد  أاددا و ددامل التيددور فددي كافددة المجتمعددات (.3122ق اددوارت و  اددوارت ) المجتمددرق
ولكدد  ق اا تيارً دد اعددد  دمددة الجامعددة لمجتمعاتهددا أمددرً تلددا  إم؛ ولددملك يتعددي  عليهددا أ  تاددوا بددأدوار جديدددل
لدددما فعليهدددا أ  تكدددو  متكاملدددة مدددر ؛ تفرضدددر المتاليدددرات اضدددرور ً  اأصدددبت اتصددداإ الجامعدددة بدددالمجتمر أمدددرً 

 (.3ق 3126ق )توفيف وأ رو  ق المجتمر وواعية ومدركة رحتياجاتر وتيلعاتر

يتا م  الجامعدات  تيير ك ير م  التجارا ارقتصادية الناجحة إلى أ  م رجات مجتمر المعرفةو 
في  ات تتم لقادرل على تحو ل م رجات البحوث إلى منتج وحاضنات تكنولوجيةق وم    إ م   ات

ت ددها فددي تنويددر مصددادر ارقتصدداد الددوينيق كمددا ت ددها الحاضددنات التكنولوجيددة التابعددة ق  ددلر و دددمات
المعرفدة مد   د إ تحو دل األفكدار  بددور رمدي  فدي تحايدف مجتمدرق للجامعات ولمراكد  األبحداث العلميدة

ق اليددتيوت )ةق علددى المناف دد واألبحدداث التيبيايددة إلددى ميددار ر إنتاجيددة وصددناعية ناجحددة قددادرل اةبداعيددة
ما يترتدا علدى ملدك مد  تيدور ل نتداد و  دادل مي انيدة ادمع الم   دات وتمكينهدا مد    دادل  ؛)2ق 2015

ادما مد  جاندا أمدا ق وتأايل كوادراا البير ة بمواكبدة التيدورات العلميدة والتكنولوجيدةق قدرتها التكنولوجية
دعدددا قددددرل الجامعدددة علدددى المناف دددة ودعدددا قيمتهدددا علدددى الجاندددا اآل دددر فللحاضدددنة التكنولوجيدددة دور فدددي 

عددد  دورادددا فدددي تدددوفير التالميدددة الراجعدددة مددد  الاياعدددات اةنتاجيدددة فدددي تحديدددد األولويدددات  فضدددً  ق البح يدددة
وتددوفير فددرت ا ددت مار ة وتيدداليلية لم رجاتهددا النهاميددة وعلددى رأ ددها ق البح يددة التددي ت دددا تيددور اةنتدداد

 (.322ق 3122ق محمودو  نجا الدي ) ق  الحاضناتالبحث العلمي ع  ير ف اما النوة م

فالحاضنات التكنولوجية عبارل ع  مناومة عمل متكاملة تتوافر فيها كدل ال دبل مد  مكدا  مجهد  
منا ا بر كدل اةمكاندات الميلوبدة لبددم الميدروة ويدبكة مد  اررتبايدات وارتصدارت بجميدر األعمداإ 

رل محددل مت صصة يتوافر لهدا جميدر أندواة الددعا الد  ا وتدار امع المناومة ع  ير ف إداق والصناعة
فيدلها وعج ادا عد  إلى  وتتاللا على كل المياكل التي ت دتق ل  ادل ن ا نجاح الميار ر الملتحاة بها

ولاددد أكددد ال بددرام ارقتصدداديو  أاميددة إنيددام حاضددنات تكنولوجيددة لحمايددة الم   ددة ق الوفددام بالت اماتهددا
(  دنة 3ددددد2) دعدا  دات وم داندل وحمايدة تمكنهدا مد  تجداو  مراحدل ارني قدةلى إ التي تحتاد المبتدمة
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ق الع داف وأ درو  ) قلتصبت قدادرل علدى النمدو وم الدة للم دتابل ومد ودل باليدات النجداح اوتدفعها تدر جيً 
 .(911ق 3123

يددو ر فددي دعددا وت اأ ا دديً  اتعددد محرًكدد ( أ  الحاضددنات التكنولوجيددة3129ق درا ددة الن الددة) وأكدددت
إنيددددام ميدددار ر صدددداليرل وتحو دددل أفكدددداراا  فددديكمددددا ت ددداعد الحاضددددنات الميددداركي  ق الميدددار ر الصددداليرل

 ورةط امع الميار ر باأل واق الم تهدفة.ق اةبداعية والر ادية إلى يركات نايمة وناجحة

إ  الاددروف التناف ددية الجديدددل الناتجددة عدد  مجتمددر المعرفددة تحددتا علددى : وممددا  ددبف؛ يمكدد  الاددوإ
وت تحدث أدوات التنمية ق لجامعات اليمنية أ  تضر  يا ات جديدل تيجر على بنام الادرات اربتكار ةا

بمجتمعهدددا  المدددا لهدددا مددد  تدددأ ير إيجدددابي علدددى الجامعدددة وجعلهدددا أك دددر ارتباًيدددق كالحاضدددنات التكنولوجيدددة
دية والصددناعية مدد   دد إ رةددط األبحدداث العلميددة بالميددك ت ارجتماعيددة وارقتصدداق وبم   ددات اةنتدداد

األمددر الددمت  ددي دت إلددي إحددداث تنميددة اقتصددادية ؛ التددي تحتدداد إلددى حلددوإ تكنولوجيددة حدي ددة ومتيددورل
 .واجتماعية وتكنولوجية

بعضددها  ددارجي يفرضددها الواقددر الدددولي والتحددورت ؛ تواجددر الجامعددات اليمنيددة العديددد مدد  التحددديات
منهدددا ا دددتحداث نادددا تعليميدددة تكنولوجيدددة حدي دددة م دددل و  قلتكنولوجيدددةالعالميدددة ارقتصدددادية وارجتماعيدددة وا

منهددا ضددع  ؛ وبعضددها تحددديات دا ليددةق ورةددط األبحدداث العلميددة باحتياجددات المجتمددرق التعلدديا عدد  بعددد
ق م رجددددات الجامعددددات المتم لددددة باألعددددداد الهاملددددة مدددد  ال ددددر جي   يددددر الم ممددددي  لم ددددتجدات العصددددر

صدعبة تعييدها  أمنيدةنتيجدة لمدرور  دنوات مالمدة وفدي ادل ادروف  .ومتيلبات المجتمدر و دوق العمدل
مد  الددوإ التدي تعداني مد  الت لد  وعددا  اأدت إلى تدأ ر مجمدل للاياعدات وأصدبت الديم  واحددً ق ب دنا

ارجتماعيددة والتكنولوجيددة. بينمددا ا ددتياعت الك يددر مدد  و مواكبددة ركددا التيددور فددي الميددادي  ارقتصددادية 
مد   د إ  عوتيدو ر في دعا اقتصاداا الدويني  اة هاالا المتادا والدوإ العرةية الجامعات في دوإ العا

فددي دعددا  اة ددهااتدد اإ الجامعددات بعيدددل عدد   لكدد  فددي ب دنددا رق تبنددي ميددار ر الحاضددنات التكنولوجيددة
لحاضدنات  ا( بدأ  انداك  ياًبد3126ق ح  ) واما ما أكدتر درا ةق اةبداة واربتكار واحتضا  الميار ر

فدي  اواضدحً  اقصدورً  وم  ناحية أ درت أ  انداكق عماإ في الجامعات اليمنية الحكومية اما م  ناحيةاأل
  .ولعل أبر اا الاصور الواضت في الوايفة المتعلاة ب دمة المجتمرق أدام الجامعات اليمنية لواامفها

فدد   ق تصددادتللتيددور ارق واني قددا مدد  حاجددة ب دنددا لدددعا ارقتصدداد الددويني ور ددا  يا ددة يدداملة
الااممدددة علدددى تحو دددل المعرفدددة إلدددى  نيدددام الحاضدددنات التكنولوجيدددة فدددي الجامعدددات اليمنيدددةإالباح دددة تاتدددرح 

وترجمتها إلدي واقدر لتصدبت منتجدات جديددل ق ا ت مارق وتحوإ األفكار اةبداعية واربتكارات إلى ميار ر
 .للوصوإ إلى مجتمر المعرفةق في األ واق
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 :يكلة البحث باأل ملة اآلتيةوفي ضوم ما  بف تتحدد م
 لتحوإ إلى مجتمر المعرفة ؟ل ما دور الحاضنات التكنولوجية في الجامعات اليمنية بوصفها مد ً   -2

لتحدوإ إلدى ل ما الماومات الرمي ة لنجاح الحاضنات التكنولوجية في الجامعات اليمنية بوصفها مدد ً   -3
 ؟مجتمر المعرفة

فدددي التدددي يمكدد  ار دددتفادل منهددا فدددي إنيددام حاضدددنات تكنولوجيددة  مددا أبدددر  التجددارا العالميدددة الناجحددة -2
 ؟ الجامعات اليمنية

 :يهدف البحث الحالي إلى
للتحددوإ إلددى مجتمددر  التعددرف إلددى دور الحاضددنات التكنولوجيددة فددي الجامعددات اليمنيددة بوصددفها مددد ً   -2

   .المعرفة
 لوجيدة فدي الجامعدات اليمنيدة بوصدفها مدد ً  ة لنجداح الحاضدنات التكنو التعرف علدى الماومدات الرمي د -3

 .إلى مجتمر المعرفةلتحوإ ل
التعددددرف علددددى أبددددر  التجددددارا العالميددددة الناجحددددة التددددي يمكدددد  ار ددددتفادل منهددددا فددددي إنيددددام حاضددددنات   -2

 .الجامعات اليمنيةفي تكنولوجية 

 تكم  أامية البحث في اآلتي:
 تناولت الحاضنة التكنولوجية في الجامعات اليمنية يعد اما البحث م  أوامل الدرا ات التي -1

 في حدود علا الباح ة.ق للتحوإ إلى مجتمر المعرفة بوصفها مد ً  
يادا صورل واضحة ع  التعاو  المت يمك  أ  يتا بي  الجامعة وأبحا ها وم   ات اةنتاد  -2

 .لتحايف مجتمر المعرفة
دوراا في  دمة المجتمر م  و  دوإ العالاتجارا الجامعات في  ينال البحث الحالي صورل ع  -3

   إ الحاضنات التكنولوجية.
ت اعد الباح ي  الاادمي  في درا تها ق قد ي ها اما البحث في إ رام المكتبات العلمية بمراجر -4

 .عبر اري ة على النتام  والتوصيات

الجامعددات اليمنيددة بوصددفها  يتحدددد البحددث الحددالي بددالتعرف إلددى دور الحاضددنات التكنولوجيددة فددي
 بجامعدددةق مددد  وجهدددة نادددر ال بدددرام الم تصدددي  فدددي ادددما المجددداإق إلدددى مجتمدددر المعرفدددةلتحدددوإ ل مدددد ً  

 ا.3126تع ق ممار(ق للعاا ق إاق عد ق حجةق صنعام)



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     366 

  وحدة المؤيد/ أ           ...                                                   امعات اليمينة مدخل الحاضنات التكنولوجية في الج
 دراسة تحليلية 

 يتضم  البحث الحالي المصيلحات اآلتية:

2 

مدد  البنددي الداعمددة  اجديدددً  ا: "تم ددل نمًيدد( بأنهااا1002للاال ا العرةيااة  قليماا اإليعرفهااا لالمبتاا  
للميور   المبدعي  المفعمي  بروح الر ادل المي   أوللنيايات اربتكار ة للم   ات الصاليرل والمتو ية 

 ".يفتارو  إلى اةمكانيات الضرور ة لتيو ر أبحا ها وتانياتها المبتكرل وت وياها

" بيمة أو إيار متكامل م  التجهي ات وال ددمات :لحاضنة التكنولوجية إجراميُا بأنهاتعرف الباح ة ا
وتحو ددل ق تادداا دا ددل الجامعددات ومراكدد  األبحدداث بهدددف تحو ددل المعرفددة إلددى ا ددت مارق وأليددات الم دداندل

 ية".بما يحاف التنمية ارقتصادية وارجتماعق األبحاث واربتكارات التكنولوجية إلى ميروعات ناجحة

1 

"مجموعددة مدد  النددا  موت اراتمامددات  ا( مجتمددر المعرفددة بأنددر:3121ق يعددرف )الع دداف وم ااددرل
و  إ امع ق   المجارت التي يهتمو  بهاأبي االمي  يحاولو  اةفادل م  تجمير معرفتها  ويً ق المتاارةة

 ".ة يضيفو  الم  د إلى امع المعرفةليمالع

ق ة"قدرل الجامعة على إنتاد المعرفة وتنميها لددا اليلبد : ة مجتمر المعرفة إجراميا بأنرتعرف الباح
 وا عداد  رجي  م ودي  بالتصورات المعرفية التكنولوجية بالرئ بنام مجتمر معرفي متيور".
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اق 2393 تعود بداية اهور الحاضنات التكنولوجيدة إلدى العادد ال دابر مد  الادر  الماضدي فدي عداا
)معهدددد البحدددوث وار تيدددارات بجامعدددة ق بوريدددة نيو دددورك بمركددد  باتافيددداق فدددي الوريدددات المتحددددل األمر كيدددة

دوإ ارتحداد األورةدي التدي ا دتفادت  بداأل تو  وتبعها عدد م  دوإ العدالا .(23ق 2236ق الملك  عود
اق أمدا علدى الم دتوا العرةدي فتعدد 2366م  تلك التجرةة وأقامت أوإ حاضنة تكنولوجية في أورةدا عداا 

. وتيددير 2336وملددك فددي عدداا ق مصددر أوإ دولددة عرةيددة تادديا حاضددنة تكنولوجيددة تابعددة لددو ارل الصددناعة
ومنهددا مددا ياددارا الددد ق وقددت الحاضددر فددي العددالاحاضددنة تكنولوجيددة فددي ال 2111اةحصدداميات إلددى وجددود 

يددهدت الفتددرل ال منيددة التددي تلددت نيددوم اددمع الحاضددنات  ؛ إمحاضددنة فددي الوريددات المتحدددل لوحددداا 911
ات مدد  الاددر  الماضددي أضددحت الحاضددنات األدال يات الت ددعينموةدددا ال مانينيدداتففددي ؛ تيددورات مت حاددة

صادية م    إ م اعدل منامات األعماإ الصاليرل على النمو المجتمعية الم ممة لتحايف التنمية ارقت
ومنددم ملددك ق للنمددو ارقتصددادت فددي المنياددة التددي نيددأت فيهددا اومهًمدد اأ ا دديً  بوصددفها عددامً  ق وار ددتمرار

والم   ددات الحكوميددة وال اصددة بتبنددي الحاضدددنات ق الحددي  بدددأت وكددارت التنميددة ارقتصددادية المحليدددة
 قعددد  كونهدددا أدال ت دددر ر عمليدددات اربتكدددار فدددي األعمددداإ فضدددً  ق تماليدددة الفيدددلبوصدددفها أدال تالددديت رح

)معهددددددد البحددددددوث : وقددددددد انب اددددددت الحاضددددددنات نتيجددددددة  دددددد ث حركددددددات (.9ق 3129ق جددددددوادت وأ ددددددرو  )
  .(31ق 2236ق وار تيارات بجامعة الملك  عود

 ددط الالرةددي واليددماإ الو  األولدى محاولددة ا ددت داا مبدداني مصددانر عتياددة مهجدورل فددي منددايف فايددرل فددي  -
 .اليرقي للورية بتا يمها بي  يركات صاليرل

بتبندي   National Science Foundationال انيددة بدددأت بتجرةدة قامدت بهدا مدد   ة العلدوا الوينيدة  -
 .عمليات اربتكار وم ايرات األعماإ في الجامعات الكبرا 

النداجحي  الدمي   ألفدراد ومجموعداتال ال دة نجمدت عد  مبدادرات مد  قبدل عددل م دت مر   مالدامر   مد  ا -
علدددى ابتكدددار التانيدددات الناجحدددة  رر بدددوا فدددي نادددل  بدددراتها إلدددى اليدددركات الجديددددل فدددي مندددا  ييدددج

 .وت وياها

 :آلتيفي االتكنولوجية  أاا أاداف الحاضنات (Tornatzk et al, 2002, 3ل يحدد

 .والمعااد العليا على إقامة م   اتها وميار عها ال اصةم اعدل اليباا م   ر جي الجامعات   -
يجاد ميروعات إبداعية جديدل أو الم اعدل في تو عة ميروعات قاممة -  .تيو ر أفكار جديدل ل لف وا 
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مد  مرحلدة ( ميار ر الت رد) على ار تفادل م  نتام  األبحاث التي ينفمونهام اعدل الباح ي  اليباا  -
 .ة التيبيف العملي بهدف اةنتاد التجارت العمل الم برت إلي مرحل

 .توفير الدعا والتمو ل وال دمات اةريادية والت هي ت المتاحة لمن بيها -
 .تاليت ال ير وأ باا الفيل للميروعات -
 .تاليير  اافة تاا ا األ يار والعمل الجماعي والعمل في يكل يبكات واقت اا المعلومات -
 ددر   ) يددركات الصدداليرل والمتو ددية الحجددا فددي مراحددل اةقدد ةم دداعدل رواد األعمدداإ علددى إنيددام ال -

 .(الحاضنة
 .ورةما في الدوإ الصناعية المتادمة ارةط الم   ات الم تصة بالاياعات الصناعية والتجار ة محليً  -
 افي تويي  التكنولوجيا الم توردل والم اعدل في نال التكنولوجيا م  الددوإ المتيدورل تكنولوجًيد اة هاا -

 .  ا ت داماتها وتيبيااتها في المجتمر المحلي بما ي دا عملية البنام ارقتصادتوتع  

وتددددددرا الباح ددددددة أ  أاددددددداف الحاضددددددنات التكنولوجيددددددة يتم ددددددل بالتنميددددددة ارقتصددددددادية وارجتماعيددددددة 
والتكنولوجيدددة والمبدددادرل لددددعا الميدددروعات العلميدددة والتكنولوجيدددة النايدددمة التدددي ر تتدددوافر لهدددا الماومدددات 

وأيضددا ق وكددملك تاليددل الم دداير أل ددباا الفيددل للميددروعات الااممددةق للبدددم الفعلددي فددي العمددل ا دديةاأل 
 فضددً  ق تم ددل الحاضددنات أدال مهمددة لترجمددة اربتكددارات واةبددداعات البيددر ة إلددى ميددروعات عمددل جددادل

 .ع  كونها ألية ل لف فرت عمل جديدل

 :أامية الحاضنات التكنولوجية في اآلتي (22ق 2003ق و بيال نو ي والمل و ل ت

 .تادا الميورل العلمية ودرا ات الجدوا للميروعات الصاليرل والمتو ية النايمة -
 .ترةط الميروعات النايمة والمبتكرل بالاياعات اةنتاجية وحركية ال وق ومتيلباتر -
  بأنهدا يدركات رأ  مداإ المالدامر أو تيجر الم ت مر   على إنيام اليركات ال اصة بها التي توص -

 .الم اير
 .إنتاجيةت ها في تواي  نتام  البحث العلمي واربتكار اةبداعات في يكل ميار ر  -
 .توفير فرت العمل -
تعتمدددد علدددى تيبيدددف ؛ تعمددل علدددى إقامدددة دعددا الميدددار ر اةنتاجيدددة وال دميددة صددداليرل كاندددت أا متو ددية -

 .تانيات منا بة وابتكارات حدي ة
مواجهدة الصدعوبات اةدار دة والماليدة والفنيدة والت دوياية التددي  فديالميدار ر الصداليرل والمتو دية  ت داعد -

 .عادل ما تواجر مرحلة التأ ي 

 .تاديا الدعا والم اندل للميروعات الصاليرل لتحايف معدرت نمو وجودل عالية -
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ـــل ح - ي م ـــ ـــاد ال و لالق ـــاالت ذات جـــ ار فـــي م ـــال أمـــام االســـ ح ال ـــال تفـــ ات األع اضـــ
ها. ة وغ مات عل ارع ال ات م اعات وحاض ات ال ة وحاض ج ل  ال

  يوضح أهمية الحاضنات التكنولوجية) 1( الشكل
  

  

      

    

  

    )11: (بوكميش وعلي، ب ت، المصدر

ــــاك  ــةه عــ اف  مــــ م ــــي البــــ مــــ ت امــــل ال ات ا هــــاالع اضــــ ـــاح ال ـ ها ل ضــــ ــــة ي ج ل ل
ي،  و سي وال   :اآلتي) 42، 2003(ال

ها -  ف ل علي ت روسة وذل م أجل الع ة م ه عل  .وضع خ

ــة  -  ال ة وال ــ ــة وال انــ الف ــع ال ــ ج ة وت اضــ ــل علــى إدارة ال ع ء وفعــال  ــ ي  د مــ وجــ
اصة ارع ال ع ال  .ووضع ال الالزمة ل

ة على دع -  اض ل ال ا  ح ة وال ل ول ات ال ك وال ة أو ال ل ات ال مة أو اله ال
ن له م أث  ة فيس اض الي الالزم لل ل ال ف ال  .ت

ة ال -  اض اف ل ال ال أن ت اسـ ح  ي ت اد واألدوات الالزمة ال اآلالت وال ه  ى ال وال
ارع  .ال

اد دراسات -  ل على إع ها الع اجة إل ن  ي ت ة ال غ ارع ال ها ال ل ي ت مات ال ع ال د ن  .ت

ة -  ا ا ال ث وال اك ال امعات وم اقع ال ة م م ة ق اض ن ال  .أن ت

  

  الحاضنات 
  جيةالتكنولو

 للحكومات والمجتمعات

o .تطوير لالقتصاد  
o .أعمال ووظائف جديدة  
o عمال.تغيير ثقافة األ  

  للقطاعات العامة والمشتركة

o بداعاإل.  
o  .اكتساب التكنولوجيا  
o .عائد على رأس المال  
o مسؤولية اجتماعية . 

  للجامعات ومراكز البحوث

o  وتطويرمنطقة بحث.  
o .دخل إضافي  
o  حلقة وصل مع مراكز البحث

  .طويروالت

 للشركات والعمالء

o فتح لموارد جديدة.  
o  تقليل المخاطر والوقت في

  التسويق.
o اء المشروعزيادة فترة بق  
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عدد  تايدديا الميددار ر التددي  فضددً  ؛ يجددا علددى الحاضددنة أ  تعمددل علددى تايدديا أعمالهدداق التايدديا الم ددتمر -
 .ت رجت م  الحاضنة

 .ألية علمية دقيار ومحايدل م  أجل ا تيار الميار ر التي تحتاد إلى دعااتباة  -
العمددل علددى إجددرام التتبددر التاييمددي لكددل مرحلددة مدد  مراحددل إنيددام الحاضددنة وكددل األ يددام التددي وقعددت  -

 .فيها
 .إنيام الحاضنات بحيث تكو  قادرل على تاديا الدعا والم اعدل للميار ر الصاليرل -
 .وعدد العماإق م  حيث الم احة للحاضنة ا تيار الموقر الممي  -
ق اق ت ددويايً امهنًيددق افنًيددق اعمددل علددى دعددا الحاضددنة مالًيددتالتددي  العمددل علددى التن دديف مددر كافددة الجهددات -

 .وار تفادل م  كل ملك
ادل ادو اجتمداعي ك لدف فدرت العمدل أا ادو تحايدف ق تحديد الهدف المت ت عى إلى تحايادر الحاضدنة -

 ؟اأا ار ني  معً ق الرةت
 .وارتباط الحاضنات وميروعاتها باليركات الكبيرل عماإاأليبكات  -

فاعلددة مات  إدارليمكدد  الادوإ إ  عوامددل نجداح الحاضددنات التكنولوجيدة يتوقدد  علدى وجددود ؛ وعليدر
وح ددد  ق ومددددا تدددوفر الددددعا والتمو دددل مددد  قبدددل الجهدددات الحكوميدددة أو الهيمدددات المحليدددةق  بدددرات متميددد ل
والهدف المت ت عى إليدر ق وا تيار الموقر الممي  للحاضنةق ر ال دمات الم اعدلوتوفق ا تيار الميار ر

 .وكملك التاييا الم تمر ألدام الحاضنةق الحاضنة
 :المق مات األساسية لنجاح الحاضنات التكن ل جية

 :الماومات األ ا ية لنجاح الحاضنات التكنولوجية كاآلتي (233ق 3122ق عبد الر اقل يوضت
 .اضنات التكنولوجية الفعالة التي ترتك  على  ية عمل ودرا ة جدوا برام  الح -
 .ال ليمة والااممي  على الحاضنات دارلاة -
 .ل  ادل قدرتها على اةبداة اومعنويً  ااراتماا بالم تصي  ماديً  -
 .المرونة عنصر أ ا ي في نجاح الحاضنات -
مددر الادداممي  علددى فاددط ا التعدداو  لددي  علدديهو ؛ علددى المحتضددني  أ  يكونددوا علددى قدددر مدد  الم دد ولية -

 .إنجا  أعمالها   إ الفترل ال منية المحددل ابل أيًض ؛ الحاضنة
 .تحليل نااط الضع  والاول ألجل التيو ر -
العددداملي  فدددي الحاضدددنة يعرفدددو  بوضدددوح  ير  وعليدددر فددد   المددددق ر دددالتها اتعدددرف تماًمددد؛ إدارل الحاضدددنة -

 .ويعملو  لدعا امع الر الة
 .مير مفاايا البرنام  ي كد أ  الحاضنة تحاف األاداف الموضوعة لهاتاييا مناا بج -
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ال يددط ارقتصددادية و  أفضددل الحاضددنات اددي التددي ترةيهددا يددبكة ارتصددارت مددر المجتمددر المحدديط بهددا -
 .الخ…وا تراتيجيات البلد

للددوإ  اةحصداميةمركد  األبحداث ) :تيدةتتم ل  يوات إنيام الحاضنات التكنولوجية بالمراحل اآل 
 :(26ق 3113ق اة  مية

2 

 .توعية لمفهوا الحاضنات التكنولوجية ومياكلها وأفاقها ةإي ق حمل -
 تكاليفها.و  إجرام درا ة جدوا لتحديد األيراف المعنية بالحاضنات التكنولوجية وم   يها وأادافها -

ووضدر المادايي  ق وانتاام المبني المنا ا لهاق ة مفصلة لتحديد المعايير الرمي ة للحاضناتإعداد  ي -
 .ور ا  ية مفصلة لتنفيم برامجهاق ر تيار أصحاا الم   ات الم الي  ل نتفاة ب دماتها

1 

ق اضددنة وتدر بددةو ددتا تيددكيل فر ددف اةدارل الحق يبدددأ   لهددا المجلدد  اةدارت فددي ممار ددة واامفددر
وي دتكمل تأايدل المبداني وتور دد ق وتحدد الممار ات التيداليليةق و تا ار تيار الدقيف ألصحاا الميار ر

فدي معادا الددوإ  ايدهرً  32إلدى  3وتتراوح مدل اما العمدل التحضديرت بدي   .وكي يبدأ التياليلق المعدات
 .النامية
2 

 نوات إلى حي  تبدأ الحاضنة فدي تحايدف د دل ماتديق يمكنهدا مد   دد  2ددددد 2تتراوح مدتها ما بي  
 .نفااتها التياليلية

4 

مدد  أجددل رفددر م ددتوا أدامهددا ورةيهددا بالم   ددات واأليددراف مات الع قددة واراتمدداا علددى الصددعيد 
 .العالي

ات التكنولوجيدة ال داباة ي دتيير فعد  أ  ي ددا وترا الباح ة أ  التيبيف الفاعل ل يوات الحاضدن
التاددا والنمدو والتيدور ومواكبدة إلدى  ما  يدعا تحايف اآلماإ فدي التيلدر؛ بنام مجتمر المعرفة في ب دنا

 .الركا الحضارت العالمي وتاليل م  الفجول المعرفية مر الدوإ المتادمة

 :(62ق 3112ق رحيا) :منها اضنات التكنولوجية جملة م  ال دمات المتنوعةتادا الح
 .توفير المرافف المتعلاة بالبنية التعليمية -



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     362 

  وحدة المؤيد/ أ           ...                                                   امعات اليمينة مدخل الحاضنات التكنولوجية في الج
 دراسة تحليلية 

 .تاديا ال دمات الفنية -
 .والمكاتا المجه ل األماك توفير  -
 .توفير العديد م  ال دمات اةدار ة والتدر بية والت وياية وار تيار ة -
 .تمو لت هيل الوصوإ إلى مصادر ال -
 .توفير ال دمات الاانونية -
 .بنام يبكات التواصل -

( إلى ال دمات التي تادمها الحاضنات التكنولوجية 2 ق3113ق أيار )اليماة؛ إلى جانا ما  بف
 :في الجامعات كاآلتي

 .المياركة مر الجامعة في الت هي ت المكانية وال دمات التكنولوجية -
 .صةار تيارات وال دمات اةدار ة المت ص -
 .ار تفادل م  و امل ارتصاإ وتكنولوجيا المعلومات وال دمات التكنولوجية -
 .ار تفادل م  التمو ل المتاح -
 . دمات اة ناد الفني واةدارت األ را  -

معهددد البحددوث ار تيددار ة ) أق دداا رمي ددة كمددا وضددحها ةتنا ددا الحاضددنات التكنولوجيددة إلددى أرةعدد
  :واي (2ق 2236ق ة الملك  عودبجامع

أوبح يدة ق مد  ميدروة متكامدل يتضدم  م   دات تعليميدة احيث تكو  الحاضدنة جد مً : حاضنات تانية -2
 .م  اراتمامات األ را التي تهدف إلى تحايف تنمية المنياة امتنوعً  اوييمل نياقً 

روعات أعماإ عديددل تهدف الحاضنات إلى ا تال إ موارد محلية معينة لتيو ر مي: محلية حاضنات -3
 .وم   ا تصبت الحاضنة نوال لنمو المحليق في قياة محدد

 يدر أنهدا ق ت دا امع الحاضنات الك يدر مد  ميدار ر األعمداإ بددو  ت صدت محددد :حاضنات عامة -2
وقدد يجدرت تأ دي  الحاضدنات العامدة ق قد ترتك  على مجارت اربتكار في قياة األعماإ ال اصة

 .د يتا إنيا اا ل دمة قياة محدد  ا تتحوإ الحاضنة عامةأو ق بهما الهدف أصً  
تهددف ادمع الحاضدنات إلدى إنيدام ميدار ر أعمداإ ويدركات تنميدة عد  ير دف الفر دف : حاضنات تنمير -2

وأيضدا دعدا ير دف ق بحيث تكو  قادرل على ا تال إ وتنميدة فدرت تجار دة محدددل؛ المنا ا ل دارل
  .مداداا بالمهارات اةريادية ال  مةانتاام المتفوقي  في مجاإ التنمية وا  
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 لاددددد تددددا إنيددددام الحاضددددنة التكنولوجيددددة المرتبيددددة بالجامعددددة )أو مددددا ي ددددمى حاضددددنات التكنولوجيددددا
فعدد ول عدد  األدوار التاليديددة ق ل لددف دور جديددد وح ددا  لهددا ي ددها فددي التنميددة ارقتصدداديةق (الجامعيددة
فاد تاوا الجامعة بتوفير فرت ا ت مار ة وتياليلية لم رجاتهدا ق (البحث العلميق العالي التعليا) للجامعة

ق 3129ق بددوكميش وعلددى) قالنهاميددة وعلددى رأ ددها البحددث العلمددي عدد  ير ددف اددما النددوة مدد  الحاضددنات
 كما أ  الهدف م  اما النوة او تبني المبدعي  والمبتكر   وتحو ل أفكاراا وميار عها م  مجرد .(22

فددي  لهددانمددومد م بددرت إلددى اةنتدداد وار ددت مار مدد   دد إ تددوفير ال دددمات والدددعا والم دداعدل العمليددة 
ق تركمداني) :وملدك مد   د إق  بيل الحصوإ على المنت  الدمت ي لدف قيمدة مضدافة فدي اقتصداد ال دوق 

 :(6ق 3116
 .في توفير الفرت الم تمرل للتيو ر الماتي اة هاا -
 .المجتمر المعرفي والمعلوماتيضما  ار تفادل الفعالة  -
 .توليد فرت عمل لليباا -
 .ت و ف الم رجات العلمية والتانية المبتكرل -
الحاضنات التكنولوجية تعمل بوصدفها أليدة لتحو دل البحدث  أ يوضت  (3واليكل ) .األدمالةمنر اجرل  -

 .ميار ر ناجحةإلى  العلمي
 (1) الشكل

 :البحوث / الجامعة / الصناعةالعالقة بين الحاضنة التكنولوجية ومراكز  

 

 

 تكنولوجيا جديدة وفرص عمل مؤكدة  لى مشروعات ناجحةإتكنولوجيا قابلة للتحويل 

  

   

 

 بحاث تطبيقية لخدمة الصناعةأمشاكل و   عالقـــات ترابط مع الصــناعة
 تحديات وتصنيفات لألبحاث في الصناعة

 ( 52، 1002، )الشبراويالمصدر:

لاددد أ بتدددت الدرا دددات أ  الحاضددنات التكنولوجيدددة فدددي الجامعدددات العالميددة نجحدددت وأ دددهمت بيدددكل 
(. ويمكدددد  66ق 3123ق )يدددداار وعبددددد الح ددددي ق ب ددددبا عوامددددل عديدددددل كبيددددر فددددي التنميددددة ارقتصددددادية

  .في التحوإ إلى مجتمر المعرفة ل  هااة ار تفادل م  تجارا امع الدوإ ونالها إلي الجامعات اليمني

 نتائج األحباث العلمية 

 الجامعة
 الحاضنة

 التكنولوجية

 لصناعةا
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 وعلددى اددما األ ددا  اندداك عدددل متيلبددات ةنيددام الحاضددنات التكنولوجيددة فددي الجامعدداتق و وضددت
 :امع المتيلبات في اآلتي( 3119ق يلبي)

 أل  متر مرةر 21يجا أ  ر تال ع  : م احة الحاضنة. 
 ق إ ال بددددرات والمعلومددددات بينهددددار تاددددل عدددد  عيددددرل ميددددار ر ألجددددل تبدددداد: الميددددار ر المحتضددددنة

 .وار تفادل م  الموارد المتاحة
  يجا أ  تتوافر قيادل إدار ة متمي ل بالمرونة قادرل على الت ييط وات ام الارارات: الحاضنةموقر. 
 يجدددا وجددود ناددداا للمراقبدددة والتايدديا ألنيدددية الحاضددنة وتايددديا الميدددار ر : نادداا المراقبدددة والتايدديا

 .نهاواليركات التي تحتض
 يجددا وضددر  يددة متكاملدة مات مواصددفات  اصددة وتتضددم  يددبكة مدد  : األادداف ار ددتراتيجية

 .ارتصارت ويبكة المعلومات وقاعات لعاد الدورات تجما الم ت مر   واليركات األجنبية
 علددى الجامعددة أ  تتبنددى  يا ددات تدد دت إلددى تفعيددل البحددث العلمددي لتحايددف :  يا ددات الجامعددة

 .النمو ارقتصادت
 دعا و ارل التعليا العالي والبحث العلمي. 
 يجدا أ  تادوا الحكومدات المحليدة والمرك  دة بددعا تأ دي  الحاضدنات : دعا الحكومات المحلية

 .التكنولوجية
  ر ت  د ع    ث  نوات: فترل ارحتضا. 
 ال دمات المادمة م  قبل الحاضنة. 
 بددوإ للميددار ر واليددركات التددي يجددا علددى الجامعددة أ  تضددر  يا ددة ق: معددايير قبددوإ الميددار ر

 .المعايير محددل م باً  اتحتضنها وفاً 
 يجا علدى البلدديات والحكومدة المحليدة ت صديت قيدر : م  أرئ ودعا مادت ت صيت قير

 .م  األرئ ةقامة الحاضنات

تعدددد مددد  أقددددا التجدددارا حيدددث إ  مفهدددوا الحاضدددنات التكنولوجيدددة تدددا تيدددو رع بيدددكل أ ا دددي فدددي 
لك  انتيدر مفهدوا الحاضدنات بيدكل كبيدر مد   د إ التجرةدة األولدى فدي ؛ 2393الوريات المتحدل  نة 

أنيدمت الهيمدة  قا2362وفدي عداا ق مرك  األعماإ باراتماا ببدرام  إقامدة الحاضدنات وتنميتهدا وا عدداداا
 31األمر كيدددة للميدددروعات الصددداليرل فبعدددد أ  لدددا يكددد  يعمدددل فدددي الوريدددات المتحددددل حينمدددم  دددوا حدددوالي 

بعدئ رجداإ  مد  قبدل إقامتهداق التدي تمدت 2369عاا  األمر كيةارتفر العدد عند تبني الجمعية ق حاضنة
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؛ الحاضدددنات الصدددناعة األمدددر كيي  فدددي صدددورل م   دددة  اصدددة للحاضدددنات اددددف إلدددى تنيددديط صدددناعر
تار در ) قعماإ تعمل في الوقدت الحاضدر فدي أمر كدا اليدماليةلأل ةحاضن 2311أك ر م   تضا تفصار 

 (.6ق 3113 قاألمر كية عماإالجمعية الوينية للحاضنات األ

 :(62ق 3112ق اليبراوت ودرويش) :تتم ل أنواة وت صصات الحاضنات األمر كية باآلتي
مددد  مجمدددوة حاضدددنات األعمددداإ دا دددل الوريدددات المتحددددل األمر كيدددة ادددي حاضدددنات تكنولوجيدددة  36% -2

ال اصدة فدي و  وتيدترك مدر بعدئ حاضدنات األعمداإ العامدةق مرتبية بالجامعات والمعااد التعليميدة
 %3وق مدد  اددمع الن ددبة تم ددل حاضددنات مات أاددداف تصددنيعية محددددل الت صددت %21ق األاددداف

 ..(..تكنولوجيا المعلوماتق لوجي مت صت )التكنولوجيا الحيويةمات توجر تكنو 

ييدترك  إم؛ م  مجموة حاضنات األعماإ بالوريدات المتحددل األمر كيدة تعدد مد  الندوة الميدترك 26% -3
وفدي معادا ادمع الحاضدنات يتدرك التمو دل ق الجهات ال اصةو  في تمو لها المنامات  ير الحكومية

قامة الحاضنات إلى الجهات  ؛ بينما ياوا الاياة ال دات بتدوفير ار تيدارات وال بدراتق الحكوميةوا 
  .ع ول على تمو ل الميروعات

 

 :اآلتيك( يرق تمو ل الحاضنات األمر كية 62ق 3112ق اليبراوت ودرويش) يحدد

 .اي حاضنات ر تهدف للرةتو ق م  مجموة الحاضنات %92بلغ عدد الحاضنات الممولة م  الحكومة حوالي  -2
؛ م  الحاضدنات مد  يدرف جهدات  اصدة وم دت مر   ومجموعدة يدركات صدناعية %6تحو ل حوالي -3

 .ع  نال التكنولوجيا وتيو راا فضً   مواإحيث تهدف إلى ا ت مار األ
وبعدئ الجاليدات مات األصددوإ  التجار دة مد  الحاضدنات فادط تمولهدا ايمدات  اصدة م دل الالرفدة 9% -2

 .دعا الصناعات التاليديةو  كية وتهدف إلى  لف فرت عمل إضافية ير األمر 

إم تعدود ؛ األورةدي تعد التجرةة الفرن دية فدي ميددا  الحاضدنات مد  أقددا التجددارا فددي دوإ ارتحداد
تتددو ة علددى ق حاضددنة200بحدوالي  إلدى حددوالي منتصدد  ال مانينيداتق ويادددر عدددد الحاضددنات فدي فرنددد ا

إقامدة م   دة مرك  دة لتناديا نيداط ادمع الحاضدنات 2001) )عداا ا  المد  الفرن يةق وقد تا حدي ً م تل
 (.63ق 3119ق اليبراوت ) ت مى الجمعية الفرن ية للحاضدناتق

 (:223 -222ق 3116ق قياف) :تيتتم ل أنواة الحاضنات الفرن ية باآل
ومراكد   العلميدة الم تلفدة الماامدة دا دل كليدات الهند ددة والمعااددد ادي الحاضدنات: حاضانات حب مياة -2

 البحوث ع ول على الحاضنات التي ترتبط بالتنمية ارقتدصادية لألقداليا.
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اليدركات الكبدرا ب قامتهداق  ادي حاضدنات قامددت مجموعددات مدد  :حاضنات تمتلكهاا الراربات الكىار   -3
المجدددارت التدددي تهدددا ادددمع اليدددركات الكبيدددرلق ي ل فدددوملددك بهددددف تيدددجير وتنميدددة الميدددروعات الجديدددد

ق France Telecomم ل يدركة ارتصدارت الفرن دية ق الجديدل و اصة في المجدارت التكنولوجيدة
 .EDFويركة الكهرةام الفرن ية 

إقامتهدا مندم منتصد   ادي حاضدنات ا دت مار ة تهددف إلدى الدرةتق بددأت فددي: حاضانات قاااخ صاا  -2
تادا كل ال دمات و  ورأ  الماإ الم اير. تمو لية ويركات رأ  الماإ المياركالت عينيات يركات 

ق وم اإ امع الحاضنات ال اصةق حاضدنة االم ايرل العالية جدً  المالية  اصة في الميروعات مات
Talento ةليرك التابعدةKPM6 . 

 :اآلتيب ية  صامت الحاضنات الفرن( 92 ق3119ق اليبراوت ) يل ت
 الملتحاة بها. تكنولوجية أو  ير تكنولوجية( تادا  دمات للميروعات  ير) جمير الحاضنات الفرن ية -

 اربتكارات وار تراعات. معاا الحاضنات التكنولوجية توفر ال دمات المالية ور و  األمواإ الم ايرل رحتضا   -

قانونيدا  ليدة وو ارل البحدث العلمديق وتأ دم يدك الالالبية العامى م  ادمع الحاضدنات تتبدر اةدارات المح -
 موحدا تحت صيالة "جمعية أالية ر تهدف للرةت".

 تتدو ة الحاضدنات فدي معادا المدد  الفرن دية وت دتند اةقامدة دا لهدا إلدى تعاقددات إيجار در مات قيمدة  -

 .يهرا فاط 23لمدل ر ت  د ع  و  إيجار م فضة

 

تعد التجرةة المصر ة في ميدا  الحاضنات التكنولوجية التجرةة األولى على م توا الدوإ العرةية 
ولتح ي  ق التي ا تياعت إقامة عدد م  الحاضنات في إيار برنام  ويني في عدل محافاات م تلفة
 ويحددددق 2339اددمع التجرةددة تددا إنيددام الجمعيددة المصددر ة لحاضددنات الميددروعات الصدداليرل فددي جو ليددة 

 :إلى أادافها( أاا 2-3ق 3119ق درويش)
نيددر  اافددة العمددل الحددر وتنميتهددا ودعددا إنيددام الميددروعات الصدداليرل بكافددة أنواعهددا عدد  ير ددف وضددر  -

التمو ليدة والت دوياية عد  ير دف و  قواةدار دةق والفنيدةق أليات ت مت بتاديا كافة ال ددمات ار تيدار ة
 .مفهوا حاضنات األعماإ

التجمعددات التكنولوجيددة والعلميددة والصددناعية واةيددراف علددى األعددداد و  ضددنات تكنولوجيددةإنيددام إدارل حا -
 .والتكو   للكفامات البير ة في مجاإ الحاضنات

 اةيراف على برام  التعاو  مر الهيمات الدولية في مجاإ الحاضنات. -
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 :اآلتيب صر ة( مصادر تمو ل الحاضنات الم299ق 3116ق قياف) و وضت -
 .التمو ل الكامل ير ف الصندوق ارجتماعي للتنمية حتى الوصوإ إلى مرحلة ارعتماد على المات -
اآل در لم دت مر فدي و  جد م منهدا مملدوك للدولدةق مد   د إ يدركة) التمو ل م    إ رأ  ماإ م اير -

 . ( الاياة ال ات

ة العرةيدددددة للتنميدددددة الصدددددناعية المنامددددد) :ال دددددمات األ ا دددددية التدددددي تاددددددمها الحاضدددددنات المصدددددر ة
 (:26ق 3119ق والتعدي 

 .(الت عيرق التاللي و  التعبمةق ا تيارات تيو ر المنتجات) ال دمات المت صصة -
 . دمات ت وياية وفتت أ واق تصدير ة جديدل -
نتاد العينة األولى -  . دمات تمو ل وا 
 .( تأجير المعداتق إعداد الفواتيرق المحا بة) ال دمات اةدار ة -
ا ددتاباإ ق اةنترنددتق الفدداك ق حفددا الملفدداتق تصددو ر الو ددامفق معالجددة النصددوت) مات ال ددكرتار ة ددد -

 .(التلفونية المكالماتق وتنايا المرا  ت
 .(المكتبةق قاعة الكمبيوتر واةنترنتق أماك  تدر اق األم ) ال دمات العامة -
 . دمات إنهام درا ات الجدوا وعمل  يط الميروة -

 

كانت البداية األولى لدعا الميار ر الصاليرل ع  ير ف إنيام التجمر الدويني األردندي لحاضدنات 
ق ات الددمت يعمددل بيددكل أ ا ددي علددى دعددا الميددار ر الصدداليرليدداألعمدداإ والتكنولوجيددا فددي أوا ددر ال مانين

 ة والت وياية لهاق ومد  وملدك م    إ احتضا  الميار ر وتوفير بعئ ال دمات المالية والفنية واةدار 
 :( إلى222دد  221ق 3112ال نو ي والمو بيق ) كما وضحها  ا يمكد  إجماإ أاا أادافها

 .اوتجار ً  ادعا أفكار الر اديي  واألبحاث وتحو لها إلى أعماإ ناجحة اقتصاديً  -2
نجاح ميار عها. -3  توفير الموارد واةمكانيات المتاحة م  أجل  دمة الميروعات الصاليرل وا 

 .رةط الميار ر الصاليرل بالميار ر التانية المتيورل -2
 .تيجير التيور التاني بما ي دا الميار ر النايمة -2

اللجندددة ارقتصدددادية ) :تتم دددل ال ددددمات التدددي تاددددمها الحاضدددنات التكنولوجيدددة األردنيدددة فدددي اآلتدددي
 (:36دد 39ق 2339ق اة كوا وارجتماعية لالرةي أ يا

مكددا  م  ددث ب يجددار مددن فئ و رتفددر بالتدددرد فددي حدداإ أصددبحت الم   ددة تحاددف األرةددداحق مددد  أجدددل  -2
 .فتت المجاإ أماا ميار ر أ را للد وإ إلى الحاضنةو  تيجيعها على ترك الحاضنة
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 .يرلالم اعدل في الحصوإ على التمو ل م  م   ات التمو ل بيروط منا بة للميار ر الصال -3
الصدديانة و يراددا مددد  ق حا ددواق اددات ق ار ددتاباإق م ددل ال ددكرتار ة؛ تددوفير بعددئ ال دددمات اةدار ددة -2

 .ال دمات الضرور ة للميار ر
 .تاديا بعئ ال دمات الت وياية وار تيار ة -2

المعرفددة  نايددة البدددم فددي اراتمدداا بالمعرفددة إلددى تنددامي ارعتادداد بددأ  األصددوإ المعرفيددة للمجتمددر دددد
ادددددي المحدددددددات الجوار دددددة ل نتاجيدددددة ق أو الماليدددددة( الرأ دددددمالية ال ددددداا أو) وال بدددددرل ر األصدددددوإ الماديدددددة

وييلدددف وصددد  مجتمدددر المعرفدددة علدددى اليدددور الدددراا   .والتناف دددية ومددد   دددا التاددددا فدددي عدددالا اليدددوا والالدددد
برنددام  األمددا ) قا ددر تادددمً كمددا يتبلددور فددي المجتمعددات البيددر ة األكق واألحدددث مدد  م دديرل التادددا البيددر ة

. وقد أصبت التادا في العالا اليوا ياا  بمعدايير الاددرل علدى إنتداد ( 21دد23ق 3112ق اةنماميالمتحدل 
إلدددى محدددور التنددداف  بدددي  الددددوإ  وتحدددوإ ادددما المجددداإ أت مجددداإ المعرفدددة؛ وتحددددي ها وتراكمهددداق المعرفدددة

ق جددودل) قاكت دداا مصددادر الاددول والتفددوق الحضددارت والمجتمعددات المتادمددة التددي تت ددابف فيمددا بينهددا علددى 
 :. وم  انا يبر  مفهوا دور المعرفة( 3113

و مجتمر المعرفة وار تفادل م  معيياتر علدى تفعيدل دور المعرفدة وفعاليدة أدامهدا حيعتمد التوجر ن
بددددورل ) ىويمكددد  وضدددر تصدددور منيادددي ب ددديط لمدددا ي دددم .(3116ق صدددوفي ومحمدددود) قو  دددادل عيامهدددا

 يوضت دورل المعرفة. (2) يعبر عنها باليكلق (المعرفة
 ( يوضح دورة المعرفة2) الشكل

 

   

 

 

 البيئة

 (.2، 1002، ججامل ووي) :المصدر

 :دورل المعرفة على النحو اآلتي (6ق 3116ق  جامل وو ) و وضت

 ةتغذية راجع

 
 توليد المعرفة

 

  نشر المعرفة

 

 استخدام المعرفة
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وةدي  عادل ق متدوفرل مد  جهدةحيث تنيلدف المعرفدة فدي التفاعدل بدي  الحادامف والمعرفدة ال: توليد المعرفة -2
 .قدرتر على التفكير م  جهة أ را و  اةن ا 

وعلددى ملددك فدد   ضددرورل اكت دداا المعرفددة ؛ اةن ددا  يحتدداد إلددى المعرفددة بيددتى أنواعهددا :نيددر المعرفددة -3
 .بالن بة ل ن ا  تما ل ضرورل الحصوإ على الالمام

فدي أ  للبيمدة  وريدكق فدة يد و  الحيدالفاول المعرفة تأتي مد  توايفهدا بكفدامل فدي كا: ا ت داا المعرفة -2
حيويدة دورل المعرفدة فدي توليدد ونيدراا  فديالمعرفة في إيارادا وتأ يرادا كبيدر  في االتي نكو  بها دورً 

 .وتوايفها

؛ رفةنحو ما ي مى بمجتمر المع اواضحً  اواقتصاديً  ااجتماعيً  تحوًر  ايهدت معاا دوإ العالا م  رً 
حيددث يولددد اددما المجتمددر المعرفددة و نيددراا وي ددت مراا لتح ددي  م ددتوا المعييددة ونوعيددة الحيددال لمواينيددر 

و نيددوت التحددوإ ق   اددما التحددوإ مرحلددة جديدددل مدد  التوجددر نحددو مجتمددر المعلومدداتأأت ؛ بيددكل م ددتداا
ر يمكددد  التحدددوإ إلدددى  كمددداق إلدددى مجتمدددر المعرفدددة بأبعدددادع ارجتماعيدددة وال اافيدددة وارقتصدددادية وال يا دددية

و تميد  ادما الندوة مد  ارقتصداد باعتمداد ق مجتمر المعرفة دو  التحوإ إلى ارقتصاد الااما على المعرفة
ار دددتراتيجية الوينيدددة ) قفدددي تدددار خ البيدددر ة النمدددو فيدددر علدددى عامدددل المعرفدددة أك دددر مددد  أت وقدددت مضدددي

 (.6ق 2229ق للتحوإ إلى مجتمر المعرفة

إلدددى أ  مجتمدددر المعرفدددة يعدددد نالدددة متادمدددة عددد  مجتمدددر  (3113ق المتحددددل وييدددير )برندددام  األمدددا
واما يتفف علير ك ير م  المفكر   المي  ينادرو  إلدى أ  تانيدة المعلومدات وارتصدارت قدد ق المعلومات

ارقتصدددددادية  أدت إلدددددى إدراك أ  المعرفدددددة أصدددددبحت ادددددي المبددددددأ والادددددول الدافعدددددة لكدددددل أبعددددداد التاليدددددرات
 .( 3113ق المتحدل األما) ق يا ية وال اافية التي تحدث م  حولنا في عالا اليواوارجتماعية وال

ق حر ددة تعبيددر) أنددر يجددا بنددام مجتمعددات المعرفددة علددى أرةعددة أركددا ( William, 2008و ددمكر )
 .( التعلا الجيد للجميرق احتراا التنوة ال اافي واللالوت ق وصوإ الجمير إلى المعلومات والمعرفة

 ةة أ  مبددررات التحددوإ ارجتمدداعي وارقتصددادت وال يا ددي والتكنولددوجي ضددرورل مهمددوتددرا الباح دد
إ  البيمدددة اليمنيدددة بحاجدددة إلدددى مجتمدددر قددداما علدددى المعرفدددة  إم؛ للالايدددة فدددي ادددل تحدددديات مجتمدددر المعرفدددة

كدملك تدوفير ق وا عادل النار في األاداف األ ا ية لدديهاق و تيلا ملك وضوح الر ا ق لمواجهة التاليرات
 .الخ …مد جديدل للايادل متفهمي  للتاليرات التكنولوجية وارجتماعيةنما

 :يمك  إبرا اا فيما يأتيق أصبت لمجتمر المعرفة أبعاد م تلفة ومتيابكة
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يتم دددل فدددي أ  المعلومدددة ادددي المصددددر األ ا دددي للايمدددة المضدددافة وتدددوفير فدددرت : البعااال اصقتياااال  -2
مجتمددددر الددددمت ينددددت  المعلومددددة وي ددددتعملها فددددي م تلدددد  يددددرايي  اقتصددددادع واددددما يعنددددي أ  ال؛ العمددددل

 .ونياياتر الم تلفة او المجتمر المت ي تيير أ  يناف  ويفرئ نف ر
إم إ  مجتمددددر المعرفددددة فددددي البعددددد التكنولددددوجي يعنددددي انتيددددار و دددديادل تكنولوجيددددا : البعاااال التكن لاااا ج  -3

 (.26ق 3121ق فيف ومو يتو ) قالمعلومات وتيبيااتها في م تل  مجارت الحيال

يعني  يادل درجة معينة م  ال اافدة المعلوماتيدة فدي المجتمدر و  دادل م دتوا الدوعي : البعل اصجتماع  -2
والمجتمددر انددا ميالددا ق المعلومددة ودوراددا فددي الحيددال اليوميددة ل ن ددا  وأاميددةبتكنولوجيددا المعلومددات 

   ومعدإ التجدد و رعة التيور بالن بة للفرد.والمعلومات الضرور ة م  حيث الكا والكيبتوفير الو امط 

أت ؛ يتم ددل فددي مجتمددر المعرفددة ب يددراك الجمددااير فددي ات ددام الاددرارات بير اددة ريدديدل: البعاال السياساا  -2
ق واددما بيبيعتددر الحدداإ ر يحدددث إر بتو ددر حر ددة تددداوإ المعلومدداتق مبنيددة علددى ا ددتعماإ المعلومددة

الجمددااير فددي عمليددة ات ددام  أيددراكة والعدالددة والم دداوال و وتددوفير منددا   يا ددي مبنددي علددى الديماراييدد
 .( 26ددد 23ق 3113ق الااار) قالارارات والمياركة ال يا ية الفعالة

 :(2ق 2333يا ي ق ) :تتم ل  صامت مجتمر المعرفة باآلتي
 .يةألنها تراكم؛ أ  المعلومات  ير قابلة ل  ته ك أو التحوإ أو ارنتااإ -2
 لية.عأ  قيمة المعلومات اي ا تبعاد عدا التأكدق وتنمية قدرل اةن انية على ا تيار أك ر الارارات فا  -3
الواقر ارجتماعي العميف لتكنولوجيا المعلومات او أنها تاوا على أ ا  التركي  على العمل  أ   ر  -2

 .وتنمية الفرت المتعددل أماا اةن ا ق وحل الميك تق المانيق وتعميار م    إ إبداة المعرفة

22012Nasir, el al, 

وكدما ق ادفت الدرا ة إلى معرفة أدام حاضنات األعماإ التجار ة المتصلة بالتكنولوجيا في الصي 
عددد  عددددد بدددرامات  فضدددً   قاةيدددرادات التدددي ت دددرد الم دددتأجر  ومجمدددوة ق ماارندددة مجموعدددة الم دددتأجر  

واعتمددد البدداح و  ق ار تددراة التددي حصددلت عليهددا ومعرفددة حجددا ار ددت مار والتمو ددل فددي اددمع الحاضددنات
و ددددا ا ددددت داا ار ددددتبيا  بوصددددفها أدال لجمددددر المعلومددددات والبياندددداتق ق علددددى المددددنه  الوصددددفي الم ددددحي

أ  أدام حاضددددنات التكنولوجيددددا ت ايددددد  دددد إ العاددددد  :لنتددددام  أامهدددداوتوصددددلت الدرا ددددة إلددددى العديددددد مدددد  ا
وأ  ار ددددت مار فددددي ق ت ايددددد كددددل عدددداا بت ايددددد عدددددد اليددددركات وةددددرامات ار تددددراةي إ  األدام إم؛ الماضددددي
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التجار ددة والتكنولوجيددة لرعايددة الميددار ر الي معيددة يعددد العمددود الفاددرت لت ددر ر اربتكددار وتيددو ر  عمدداإاأل
  .ر بية الجديدلالتج عماإاأل

11022 

الحاضنة التكنولوجيا ودوراا فدي دعدا وتيدو ر الميدار ر الصداليرل  علىالتعرف  ادفت الدرا ة إلى
واعتمدت الدرا ة على المنه  ق في حاضنة الجامعة اة  مية وحاضنة الكلية الجامعية للعلوا التيبياية

بلددة وار ددتبانة أداتددي  رمي ددتي  لجمددر البياندداتق وتكددو  مجتمددر كمددا ا ددت دمت المااق الوصددفي التحليلددي
ق وتدا ا دت داا ير ادة الحصدر اليداملق ا( ميدروعً 291) الدرا ة م  الميار ر المحتضنة والبدالغ عددداا
فدي دعدا  اأ ا ديً  اأ  الحاضدنات التكنولوجيدة تعدد محرًكد :وتوصلت الدرا ة إلى العديد م  النتام  أامهدا

الصداليرل وقدد وافدف الميداركو  علدى دور الحاضدنات التكنولوجيدة ومددا تدأ ير نمدومد  وتيو ر الميدار ر
 الحاضنة الم ت دا على م رجات عملية ارحتضا .

2Stal el al, 2016 

تحليددل أدام حاضددنات الجامعددات المبنيددة علددى التكنولوجيددا فددي تنيدديط وتحفيدد   ادددفت الدرا ددة إلددى
وا دت دا ق وجلا اليركات التي ينيمها األعضدام األكداديميو  ق إ األكاديميةوابتكار األعماق العمل الحر

كداديميي  موا واعتمدد علدى إجدرام ماداب ت مدر األق الباح و  المنه  الوصفي النوعي لتحليل المعلومدات
أ  الجامعدات تضدير الك يدر مد  : ال برل في تلك الجامعداتق وتوصدلت الدرا دة للعديدد مد  النتدام  أامهدا

فدددي ر يدددة  اأ  انددداك ناًصدددق لتيدددجير العمدددل الحدددر أك دددر مددد  نتدددام  البحدددوث األكاديميدددة لليدددركات الجهدددد
فدي البيمدة العامدة فدي ال دوق وباليداا ادمع  األكاديميي  للانال المرتبية بنال التكنولوجيا التي يتا تيو رادا

 .الاناع ل  يكو  للتكنولوجيا أت ا ت داا تجارت 
41025

وضددر ر يدددة ماترحدددة لحاضددنة تكنولوجيدددة بجامعدددة )بنهددا( لددددعا وتيدددو ر دور  ادددفت الدرا دددة إلدددى
الجامعدددة فددددي  دمددددة المجتمدددر الاليوةيددددةق واعتمدددددت الدرا دددة علددددى المددددنه  الوصدددفي التحليلددددي لم ممتددددر 

ادا أ  الحاضدنة التكنولوجيدة مد  أ  :وتوصلت الدرا ة للعديد مد  النتدام  أامهداق ألاداف البحث ويبيعتر
 .لما تاوا بر م  جهود ملحواة في رةط الجامعة بمجتمعها ؛اآلليات الفعالة لدا الجامعات المتادمة

21025 

بنددام أنمددومد ماتددرح لتيددو ر البحددث العلمددي بالجامعددات اليمنيددة الحكوميددة فددي  ادددفت الدرا ددة إلددى
حيددث قامددت بم ددت الو ددامف ؛ الم ددحياعتمدددت علددى المددنه  الوصددفي ق األعمدداإضددوم تجرةددة حاضددنات 

ولتيددو ر اددما ق والدرا ددات التددي أجر ددت علددى واقددر تيددو ر البحددث العلمددي بالجامعددات اليمنيددة الحكوميددة
عدد   فضددً  ق ا التعددرف إلددى دور حاضددنات األعمدداإ فددي دعددا وتيددو ر البحددث العلمددي الجددامعيتددالواقددر 
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وتوصددلت الدرا دة للعديددد ق حاضدنات األعمداإرصدد أادا التجددارا العرةيدة والعالميدة فددي تبندي الجامعددات ل
مدد  النتددام  أامهددا: الوصددوإ إلددى مكونددات األنمددومد الماتددرح لتيددو ر البحددث العلمددي بالجامعددات اليمنيددة 

 .الحكومية في ضوم تجرةة حاضنات األعماإ
21025 

نيدة الحكوميدة فدي تادديا تصدور ماتدرح ةنيدام حاضدنات أعمداإ بالجامعدات اليم ادفت الدرا ة إلدى
 وأ دلوا الدرا دات ار تيدرافيةق اعتمدت على المدنه  الوصدفي الم دحيق ضوم بعئ التجارا العالمية

ا تيبيادر مد   د إ جدولتي  تدق ا ت داا لجمدر البياندات أدال الماابلدة وار دتبيا  الماللدفو ق (أ لوا دلفي)
وبعددد جمددر البيانددات ق الت يدديط الترةددوت و  دارلفددي مجدداإ إدارل األعمدداإ وارقتصدداد واة ا(  بيددرً 29) علددى

أامهددا: عدددا تندداوإ قددواني  وناددا ولددوامت الجامعددات ؛ توصددلت الدرا ددة إلددى العديددد مدد  النتددام  قوتحليلهددا
  .عماإو ياا الوعي المجتمعي بمفهوا حاضنات األق اليمنية لحاضنات األعماإ

2(Gan & Zhn,2007) 

وتوصددلت ق تاددديا إيددار مرجعددي لبنددام بيمددات المجتمعددات المعرفيددة ارفتراضددية ادددفت الدرا ددة إلددى
و ددمات ق أامهددا: أ  أ ددا  اةبددداة والتكامددل والتنددوة بددي   ددمات الميدداركي ؛ الدرا ددة للعديددد مدد  النتددام 

فضل في بيمة ومجتمر والتعليا التياركي واو األق ونمومجي التعليا الفردت الم تمرق البيمات ارفتراضية
وميددداركة المجتمدددر فدددي ممار دددتها ق وتبادلهدددا وت كدددد الدرا دددة أاميدددة تحليدددل المعرفدددةق المعرفدددة اةلكتروندددي

  .وةنامها واةبداة فيها بصورل فردية وتياركية
1Beck, 2008 

علا فدددي التعدددرف إلدددى مددددا التاليدددرات فدددي أدوار المعلمدددي  ويدددرق التعلددديا والدددت: اددددفت الدرا دددة إلدددى
وا ددددت دمت المددددنه  الوصددددفي ق مجتمددددر المعرفددددة ودورع فددددي اةصدددد ح فددددي عينددددة مدددد  مدددددار  الدددددنمارك

( مدر ددة ق ددمت علددى المددراقبي  المدددرةي  بمعدددإ أرةددر 26الم ددحي مدد   دد إ م حاددة المعلمددي  فددي )
جدرام ماداب ت مدر المعلمدي  واليق مدار  لكل م حا ق لبدةوياوا بم حاة الدرو  فدي ادمع المددار  وا 

أ  يدرق ار دتارام وار دتنتاد وأ دلوا حدل الميدك ت والعمدل  :أامهدا وتوصلت إلدى العديدد مد  النتدام 
 .وتوليداا بيكل فاعل المعرفة تيجعها على إنتادو  على رفر كفايات الي ا

21024 

ق اقتصدداد المعرفددةاددفت الدرا ددة إلددى التعدرف إلددى درجددة أاميدة مجددارت أدام الجامعددات فدي ضددوم 
قليميدددة فدددي اقتصددداد  األداوتدددا درا دددة مجدددارت ق واعتمددددت المدددنه  الوصدددفي ال دددابف وتجدددارا دوليدددة وا 

كما تا درا ة أدام الجامعات اليمنية في ضوم اقتصاد المعرفة م    إ ا دتبانة صدممت لهدما ق المعرفة
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وتدا ا تيدار العيندة ق ية الحكوميدةبالجامعات اليمن األكاديميةوتكو  مجتمر البحث م  الايادات ق الالرئ
ق وا ددددت دمت ار ددددتبانة بوصددددفها أدال لجمددددر البيانددددات ا( فددددردً 296) البددددالغ عددددددااق بالير اددددة الاصدددددية

اتفاددت الايددادات  :وتوصددلت الدرا ددة إلددى العديددد مدد  النتددام  أامهدداق (عبددارل226) والمعلومددات مكونددة مدد 
يدددو ر أدام الجامعدددات اليمنيدددة فدددي ضدددوم اقتصددداد علدددى أاميدددة مجدددارت الاصدددور الماتدددرح لت األكاديميدددة

متجدداو ل بددملك محددك الابددوإ  اعاليددة جدددً  أاميددةوملددك بدرجددة ق المعرفددة بكددل مكوناتددر مدد  مجددارت وفاددرات
 .( درجة فأك ر2.9) المحدد بد

41022 

لجامعددة فددي إلاددام الضددوم علددى اة ددهامات األ ا دية التددي يمكدد  أ  تاددوا بهددا ا اددفت الدرا ددة إلددى
؛ وتوصدددلت إلددى العديدددد مدد  النتدددام ق اعتمدددت الدرا دددة المددنه  الوصدددفي التحليلدديق بنددام مجتمددر المعرفدددة

الم الدددة علدددى و  ورفددددع بدددالكوار البيدددر ة المت صصدددةق بتددددر ا أفدددراد المجتمدددر ت دددها لجامعدددةأ  ا: أامهدددا
واددما لددر دور فددي ق فددة وتيبياهدداوا ددت مار التانيددات العلميددة المتاحددة لنيددر المعر ق أ دداليا اةنتدداد الحدي ددة
ورفدر م دتوا كفدامتها ق فكلما  اد تركي  الجامعة على تنمية مهدارات أفدراد المجتمدرق بنام مجتمر المعرفة
 .أدا ملك إلى   ادل قدرتها في التحوإ م  م تهلكي  إلى منتجي ق ؛العلمية والمعرفية

21022 

بددادر( فدي دعددا توجهددات الحكومدة ال ددعودية للتحددوإ نحددو )   جهددود برنددام بيدا اددفت الدرا ددة إلددى
واعتمدددت علددى المددنه  الوصددفي مدد   دد إ أ ددلوا درا ددة ق مجتمددر المعرفددة الادداما علددى اقتصدداد المعرفددة

حيددث تددا إجددرام الماابلددة مددر الميددرف علددى ؛ الم حاددة فددي جمددر البياندداتو  علددى أداتددي الماابلددةق الحالددة
واعتمددداد أدال الم حادددة مددد   ددد إ تتبدددر ق فيدددمت فدددي برندددام  بدددادر لحاضدددنات التانيدددةمكتدددا المددددير التن

مديندة الملدك عبدد الع  د  للعلدوا  دددبرندام  بدادر لحاضدنات التانيدة دد) التاار ر ال نوية المادمة مد  كدل مد 
المعرفددة  أ  مجتمددر أامهددا؛ وتوصددلت الدرا ددة للعديددد مدد  النتددام ق (والتانيددة دددد و ارل ارقتصدداد والت يدديط

 الااما على اقتصاد المعرفة يتيلا توافر مجموعة م  الماومات والركام .

ا تفاد البحث الحالي م  الدرا ات ال اباة في ك ير م  جوانبر ر يما فيما يتعلف بتحديد ميكلة  
والتعرف إلى نوة المعالجدات ق اةيار النارت  وا  رامق وةنام أدال البحثق البحثق وصيا ة أاداف البحث

 :البحث الحالي يتمي  ع  امع الدرا ات ال اباة بما يأتي أ  ير ق اةحصامية للبحث
دور الحاضددددنات  يعددددد البحددددث الحددددالي أوإ بحددددث علددددى الم ددددتوا المحلددددي ح ددددا علددددا الباح ددددة يعددددال  -

 .التكنولوجية في الجامعات اليمينة لتحايف مجتمر المعرفة
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 دارلحيدددث جمعدددت بدددي   بدددرام فدددي مجدددالي اة؛ وعينتدددر البحدددث الحدددالي بدددانفرادع بمجتمدددر البحدددث تميددد  -
 .والتكنولوجيا

ق (أ دلوا دلفددي) حيدث تم دل با ددت داا أحدد أ دلوا الدرا ددات الم دتابلية؛ يتميد  بأ داليا مدنه  البحددث -
 .( 3126ق ح  ) با ت نام درا ة

لجمددر البيانددات والمعلومددات حددوإ أاميددة دور الحاضددنات ق ا ا ددت داا المددنه  الوصددفي الم ددحيتدد
 .مجتمر المعرفةإلى  التكنولوجية في الجامعات اليمنية للتحوإ

واددو أ ددلوا ق اعتمدددت الباح ددة علددى أحددد األ دداليا التددي يددتا ا ددت دامها فددي الدرا ددات الم ددتابلية
الوصدددوإ إلدددى إجمددداة ال بدددرام علدددى أاميدددة دور الحاضدددنات التكنولوجيدددة فدددي بهددددف ق (Delphi) دلفدددي

 .م    إ ار تبانة المصممة لملكق للتحوإ إلي مجتمر المعرفة الجامعات اليمنية

وتاددا مد   د إ ق "أدال م دحية لعادد مناقيدات بدي  ال بدرام :( بأندرDelphi) ويعرف أ لوا دلفدي
بهدف التوصل إلى درجدة مد  ارتفداق العداا ق منتاال م  ال برام مجموعةجورت عديدل م  ار تبيانات ل

فليدة ) ق"و م  حدو ها وتأ يراا المتوقرق بي  ال برام فيما يتعلف بتحديد اتجااات معينة واحتمالية حدو ها
 (.66ق 3112ق وال كي

فددي الجامعددات ال بددرام الم تصددي  مدد  أعضددام ايمددة التدددر    يددمل مجتمددر البحددث الحددالي جميددر
للتعددرف علددى درجددة أاميددة دور الحاضددنات ق فددي مجدداإ اةدارل والتكنولوجيددا وت صصددات أ ددرا ق اليمنيددة

  .التكنولوجية للتحوإ إلى مجتمر المعرفة

مدد  ق تددا ا تيددار عينددة قصدددية مدد  الم تصددي  وال بددرام؛ ليبيعددة البحددث وأادافددر الم ددتابلية اناددرً 
ق ممدددارق تعددد ق إاق عدددد ق صدددنعام) :الجامعدددات اليمنيدددةق المتم لدددة بجامعدددة أعضدددام ايمدددة التددددر   فدددي

ق للعدددوا  ال ددارجي اناددرً ق وقددد تددا ا تيددار اددمع الجامعددات لصددعوبة الوصددوإ إلددى جامعددات أ ددرا ق (حجددة
. ويمكدد  اعتبددار اددما ا(  بيددرً 32والحددروا الدا ليددة التددي تمددر بهددا الدديم ق وةلددغ عدددد أفددراد عينددة البحددث )

إما تدا الحصدوإ علدى رأت جمداعي مرتفدر بالموافادة علدى أاميدة دور الحاضدنات التكنولوجيدة  االعدد كافًيد
 في الجامعات اليمنية للتحوإ إلى مجتمر المعرفة.
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 يوضح عينة الخبراء حسب الجامعات اليمنية (2) جدول

جامعه  الجهة 

 صنعاء 

جامعة 

 عدن 

جامعة 

 إب 

جامعة 

 تعز 

جامعة 

 ذمار

 جامعة

 حجة 

 2 1 2 5 2 2 براء عدد الخ

 12 المجموع الكلي

 حسب المتغيرات( الخبراء) ( يوضح خصائص عينة البحث1) جدول

 النسبة عدد الخبراء مستويات المتغير المتغير م

 الدرجة العلمية 2

 %36.96 6 أستاذ

 %23.12 2 أستاذ مشارك

 %93.26 22 أستاذ مساعد

 %211 32 اإلجمالي

 التخصص العلمي 3

 %66.23 26 إدارة

 %22.36 2 تكنولوجيا

 %3.93 3 غير ذلك

 %211 32 اإلجمالي

 جهة العمل 2

 %66.23 26 داخل الجامعة

 %32.61 9 خارج الجامعة

 %211 32 اإلجمالي

 الوظيفة الحالية 2

 %26.62 21 أكاديمي

 %26.62 21 أداري

 %2.66 2 غير ذلك

 %211 32 اإلجمالي

 سنوات الخبرة 9

 %36.96 6 9أقل من 

 %26.62 21 21ــ9من 

 %32.61 9 21أكثر من 

 %211 32 اإلجمالي

فادد اعتمدددت ار ددتبانة الماللاددة أدال لجمددر البيانددات ؛ (Delphi) ليبيعددة تيبيددف أ ددلوا دلفددي انادرً 
( فاددرل 23) مكونددة مدد ق را ددات ال دداباةولاددد تددا بنا اددا بار ددتفادل مدد  اةيددار الناددرت والدق والمعلومددات

 :وايق مو عة على أرةعة مجارت
 ( فارات.3اربتكار )و  دور الحاضنات التكنولوجية في دعا البحث العلمي: المجاإ األوإ -

 ( فارات.21اةبداعية إلى ميار ر ناجحة)دور الحاضنات التكنولوجية في تحو ل األفكار : المجاإ ال اني -

 ( فارات.21الحاضنات التكنولوجية تاديا ال دمات اةدار ة والفنية ) دور: المجاإ ال الث -

وتدا ا دت داا مايدا  ليكدرت  .( فارات21دور الحاضنات التكنولوجية بالن بة للمجتمر ): المجاإ الرابر -
  .ضعيفة(ق متو يةق كبيرل) ال   ي
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ا مدد  مضددامي  اةيددار الناددرت والدرا ددات علددى ايددتااقه األداليمكدد  ارعتمدداد فددي صدددق فاددرات 
عيندة ) وم  ناحية أ را تا اعتبار ا تجابات ال برام المياركي  فدي ادما البحدثق ال اباة اما م  ناحية

مدددد  موت ار تصددددات  ا(  بيددددرً 32والمكونددددة مدددد  )ق (Delphi) أ ددددلوا دلفددددي تضدددداااقاالتددددي  (البحددددث
وكدل ملدك يجعدل مد  ق بم ابة لجندة تحكديا لدألدالق ا والمهتمي  باةدارل والتكنولوجيا وم  ت صصات أ ر 

 صدق األدال و باتها عاليي .

تدا الايداا بداةجرامات الميدانيدة وتيبيدف البحدث ق بعد ارنتهام م  إعداد األدال فدي صدورتها النهاميدة
واصددل مددر ال بددرام حيددث تددا الت ؛( المعدددإDelphi) لجددورت أ ددلوا دلفددي اعلددى ال بددرام الميدداركي  وفًادد

 بلدغ عددداا أ درا والتكنولوجيدا وت صصدات  دارلوالم تصي  المي  وقر عليها ار تيار فدي مجدارت اة
وتو  در  (حجدةق ممدارق إاق تع ق عد ق صنعام) للمياركة في البحث في الجامعات اليمنية ا(  بيرً 32)

وتدا تف دير تلدك ق أ دلوا البحدث عد  أ دملةوقد يدرح ال بدرام ق ار تبانة عليها ويرح الهدف م  البحث
  .لوجر أو عبر الهات  والبر د اةلكتروني ام  قبل الباح ة م    إ اللاام بها وجهً  األ ملة

ق تا جمعها وتفر غ إجابة ال برام في الجولة األولى؛ وبعد انتهام ال برام م  اةجابة ع  ار تبانة
وفددي ضددوم ن ددبة ارتفدداق  .ة األولددى بهدددف معرفددة درجددة اتفدداق ال بددرام الميدداركي وتحليددل نتددام  الجولدد

حيدددث تدددا قبدددوإ الفادددرات التدددي تحصدددل علدددى ادددمع ؛ (%66) ( المعددددإDelphi) المعتمددددل بأ دددلوا دلفدددي
وبعدد تحليدل نتدام  ادمع الجولدة ق الن دبة فدأك رق وا دتبعاد الفادرات التدي تحصدل علدى أقدل مد  ادمع الن دبة

وكاندددت ق ( فادددرل23) رام الميددداركي  وافاددوا علدددى جميدددر الفاددرات التدددي احتوتهدددا األدال البالالددةوجددد أ  ال بددد
(. وادي %39ددددددد 66%) حيدث تراوحدت بدي ؛ ن ا ارتفاق عليها ت  د ع  الن بة المحددل بأ دلوا دلفدي

(  %66) عدإتم ل إجماة دلفي المق وبما أ  األدال وفاراتها حصلت على درجة موافاة كبيرلق ن بة عالية
 .فادا اكتفت الباح ة بجولة واحدل؛ 

 

( فمددددا فددددوق %66) ( المعدددددإDelphi) اعتمددددد البحددددث الحددددالي علددددى معيددددار قبددددوإ أ ددددلوا دلفددددي
درجدددة أاميدددة لددددور  بوصدددفها ن دددبة رعتمددداد الفادددرات التدددي حصدددلت علدددى إجمددداة مددد  ال بدددرام بوصدددفها

كددل بددديل مدد   إعيدداموتددا ق لجامعددات اليمنيددة للتحددوإ إلددي مجتمددر المعرفددةالحاضددنات التكنولوجيددة فددي ا
 :( اآلتي2) كما يوضت الجدوإق بدامل  لا اةجابة ع  ار تبانة قيمة رقمية
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 ( يوضح القيم الرقمية لبدائل اإلجابة عن فقرات االستبانة ومحك الحكم 2) جدول

 لمئوية %حدود المتوسطات بالنسب ا القيمة الرقمية البدائل م

 فمافوق%66 2 كبيرة  2

 فمافوق%22 3 متوسطة 3

 فأقل %22 2 صغيرة 2

 :وايق اةحصامية التي تتنا ا مر يبيعية البحث الحالي األ الياوتا ا ت دا 
 .بي  ال برام( اةجماة) التكرارات لتحديد مدا ارتفاق -
 المتو ط الح ابي لمعرفة متو ط ا تجابات عينة البحث. -

ن بة ارتفاق ) ولح اا الن بة المموية المت يحتلق لمموية لمتو ط ا تجابة كل فارل على حدلالن بة ا  -
 :. و ا ا ت داا المعادلة اآلتية( أو اةجماة

 المتوسط الحسابي   

 200 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  للمتوسط = النسبة المئوية

 (2) الدرجة القصوى  

 مدددددا دور الحاضدددددنات: عدددددرئ ومناقيدددددة النتدددددام  المتعلادددددة باةجابدددددة علدددددى  ددددد اإ البحدددددث الدددددرمي 
 ؟ للتحوإ إلى مجتمر المعرفة بوصفها مد ً   التكنولوجية في الجامعات اليمنية

حيث تا بنا اا ؛ (Delphe)  لوا دلفيبتصميا ا تبانة أ قامت الباح ةق ل جابة ع  اما ال  اإ
صدديا ة فاددرات ار ددتبانة علددى وفددف التدددرد ال   ددي و ق بار ددتفادل مدد  اةيددار الناددرت والدرا ددات ال دداباة

مددد  ق ا(  بيدددرً 32) ويبادددت ار دددتبانة علدددىق (ضدددعيفةق متو ددديةق كبيدددرل) لمايدددا  ليكدددرت بدرجدددة أاميدددة
 اعتمددددت الباح دددة علدددى مايدددا  قبدددوإ أ دددلوا دلفددديكمدددا ق أعضدددام ايمدددة التددددر   فدددي الجامعدددات اليمنيدددة

فمأ فوق بوصفها ن دبة رعتمداد الفادرات التدي حصدلت علدى إجمداة ال بدرام لكونهدا تم دل درجدة  (66%)
 .أامية لدور الحاضنات التكنولوجية في الجامعات اليمنية للتحوإ إلى مجتمر المعرفة

2 

 تدددا ح ددداا المتو ددديات الح دددابية بيدددكل عددداا األدالدرجدددة موافادددة ال بدددرام علدددى مجدددارت  لتحديدددد
والمرتبدة التدي حصدلت عليهدا مد  ق الن ا المموية ر تجابات ال برام لمجارت األدال ككل وعدد فاراتهداو 

 :اآلتيوكانت النتام  كما في الجدوإ ق   إ المتو ط الح ابي والن ا المموية
 أدوار الحاضنات التكنولوجية في الجامعات اليمنية تحليل استجابة الخبراء حول (4) ولجد

 النسبة المئوية المتوسط الحسابي الترتيب المجاالت م
التقدير 

 اللفظي

2 
دور الحاضنات التكنولوجية في دعم البحث 

 .العلمي واالبتكار
 كبيرة 69% 3.99 3

1 
ل دور الحاضنات التكنولوجية في تحوي

 .األفكار اإلبداعية إلى مشاريع ناجحة
 كبيرة 69% 3.99 2

2 
دور الحاضنات التكنولوجية في تقديم 

 .الخدمات اإلدارية والفنية
 كبيرة 62% 3.93 2
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4 
دور الحاضنات التكنولوجية بالنسبة 

 .للمجتمع
 كبيرة 66% 3.62 2

 كبيرة %69 3.96 بشكل عاماألداة 

 :اآلتي( 2) يتضت م  الجدوإ

وكدددا  ق (%69) حيدددث حصدددلت األدال علدددى ن دددبة؛ حصدددلت األدال كلهدددا علدددى درجدددة أاميدددة كبيدددرل
كمدا يعد و ق واما ييير إلى اتفاق أرام ال برام حوإ األدال بدو  ا دت نامق فارل( 23) إجمالي عدد الفارات

يدة بوصدفها الحالي ملك إلى ادراك ال برام أامية دور الحاضدنات التكنولوجيدة فدي الجامعدات اليمن البحث
حيدددث تادددوا بدددرةط األبحددداث العلميدددة بالاياعدددات ؛ مجتمدددر المعرفدددةإلدددى  أحدددد ا أادددا اآلليدددات فدددي التحدددوإ

لدددىو ق الصدددناعية وتنادددل المجتمدددر مددد  ارقتصددداد ق دورادددا فدددي إنجددداح الميدددار ر الااممدددة علدددى التكنولوجيدددا ا 
 التاليدت إلى اقتصاد المعرفة.

بدرجة أامية كبيرل كا  ق (% 62دد  % 66) المجارت بي تراوحت الن بة المموية لمتو ط ا تجابات  -
 اترتيددا المجددارت ح ددا الن ددبة الممويددة لمتو ددط ا ددتجابة ال بددرام علددى م ددتوا المجددارت تنا لًيدد

 :كاآلتي
 (.%66) بن بة األولىحصل المجاإ الرابر على المرتبة  -2

 (.%69) حصل المجاإ األوإ وال اني على المرتبة ال انية بن بة -3

 (.%62المجاإ ال الث على المرتبة ال ال ة بن بة )حصل  -2

لدما ؛ ( %66) وبما أ  األدال وفاراتها حصلت علدى درجدة موافادة كبيدرل تم دل إجمداة دلفدي المعددإ
 .اكتفت الباح ة بجولة واحدل

 :دور الحاضنات التكنولوجية في دعا البحث العلمي واربتكار :عرض  مناقرة نتائج المجاا األ ا
 .يبين استجابات الخبراء عن مجال دور الحاضنات التكنولوجية في دعم البحث العلمي واالبتكار (2) جدول

 الترتيب الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي
 النسبة المئوية

التقدير 

 اللفظي

 كبيرة %31 3.62 2 .تمويل المشاريع البحثية باالعتمادات المالية الالزمة 2

األبحاث والدراسات  توفير الدعم المالي الالزم لنشر 3

 .العلمية
 كبيرة 66% 3.96 3

تخدم  أولويةتوفير خطة محددة للمواضيع البحثية وفق  2

 .المجتمع
 كبيرة 62% 3.23 6

 كبيرة %66 3.96 2 .تربط األبحاث العلمية باحتياجات المجتمع 2

توفير المجالت والدوريات العلمية المخصصة لنشر  9

 .والدراسات العلمية األبحاث
 كبيرة 66% 3.96 2

تشجيع البحوث التطبيقية التي تعمل على حل مشكالت  6

 .اجتماعية حقيقية
 كبيرة 62% 3.23 3

 كبيرة %66 3.96 9 تسهم بأنشاء المراكز البحثية االستشارية داخل الجامعة. 6

تتبنى نتائج البحوث العلمية وتحويلها إلى مشروعات  6

 .لها مردود اجتماعي واقتصادي
 كبيرة 66% 3.96 6

توفير المصادر والمراجع العلمية الالزمة إلجراء  3

 .البحوث
 كبيرة 66% 3.96 6

 كبيرة %69 3.99 بشكل عامالمجال 
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وتراوحدت ق (%69أ  المجاإ كلر حصل على درجة أاميدة كبيدرل بن دبة ): (9) يتضت م  الجدوإ
اتفداق إلدى  وادما ييديرق ةدرجدة أاميدة كبيدرل(ق و %31دددد  %62الن بة المموية لمتو دط ار دتجابات بدي  )

دراك ال بدرام أاميدة دور إإلدى  ويع و البحث الحالي ملدكق أرام ال برام حوإ فارات المجاإ بدو  ا ت نام
ق الحاضنات التكنولوجية في التاللا على المعوقات التي ت دت إلى انفصاإ البحث العلمي ع  المجتمدر

ولاددد كددا   .والمجتمددر ممددا يحاددف التنميددة ارقتصددادية وارجتماعيددة اوأبحا هددوتو يددف الصددلة بددي  الجامعددة 
علددى النحددو  اترتيدا الفاددرات ح دا الن ددبة الممويدة لمتو ددط ا ددتجابة ال بدرام علددى م دتوا المجدداإ تنا لًيد

 :اآلتي
 (.%31) ( على ن بة2) حصلت الفارل -

 (.%66) على ن بة( 3ق 6ق 6ق 9ق 2ق 3) حصلت الفارات  -

 (.%62) ( على ن بة2ق 6) حصلت الفارات -
 ىإلدد يددةبداعاة فكدداردور الحاضددنات التكنولوجيددة فددي تحددوإ األ: عاارض  مناقرااة نتااائج المجاااا ال ااان 

 :ميار ر ناجحة
 اإلبداعية إلى مشاريع ناجحة فكاريبين دور الحاضنات التكنولوجية في تحويل األ( 2) جدول

 الترتيب الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

لتقدير ا

 اللفظي

2 
تسهم في توفير األجواء المناسبة لتطبيق األفكار 

 .اإلبداعية على أرض الواقع
 كبيرة 66% 3.96 3

3 
توفير روابط بين القطاع العام والخاص وبين 

 .أصحاب األفكار اإلبداعية
 كبيرة 62% 3.23 3

2 
تربط المشاريع المحتضنة لديها ببرامج تمويل 

 .ميةواستثمار محلية وعال
 كبيرة 66% 3.96 2

2 
هم أفكارتدريب أصحاب األفكار اإلبداعية لتطبيق 

 بشكل ناجح.
 كبيرة 66% 3.96 2

9 
تشجيع أصحاب المشاريع المحتضنة على اإلبداع 

 واالبتكار.
 كبيرة 31% 3.62 2

6 
تسهم في عقد اجتماعات مع رواد أعمال ناجحين 

 .لالستفادة من تجاربهم
 كبيرة 66% 3.96 9

6 
تشجيع خريجي الجامعات على إقامة مؤسسات 

 .ومشاريع خاصة
 كبيرة 62% 3.23 21

6 
تدعم إبداعات الشباب وتحويلها إلى مشروعات 

 .استثمارية
 كبيرة 66% 3.96 6

3 
توطين التكنولوجيا وتعزيز استخدامها في المجتمع 

 بما يخدم االقتصاد.
 كبيرة 66% 3.96 6

21 
ادل الخبرات والتغلب على توفير بيئة اجتماعية لتب

 الصعوبات.
 كبيرة 66% 3.96 6

 كبيرة %69 3.99 بشكل عام األداة

وتراوحددت ق (%69( أ  المجدداإ كلددر حصددل علددى درجددة أاميددة كبيددرل بن ددبة )6)يتضددت مدد  الجدددوإ
وادما ييدير إلدى اتفداق ق (ق وةدرجدة أاميدة كبيدرل%31دددد  %62الن بة المموية لمتو دط ار دتجابات بدي  )

ويع و البحث الحالي ملدك إلدى ادراك ال بدرام أاميدة دور ق رام ال برام حوإ فارات المجاإ بدو  ا ت نامأ
ولادد كدا   .الحاضنات التكنولوجية في تحو ل األفكار اةبداعية إلى تكنولوجيا وميار ر اقتصادية واقعية
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علددى النحددو  االمجدداإ تنا لًيدترتيدا الفاددرات ح دا الن ددبة الممويدة لمتو ددط ا ددتجابة ال بدرام علددى م دتوا 
 :اآلتي
 (.%00) ( على ن بة5) حصلت الفارل -

 (.%86) على ن بة( 10ق 0قق 8 ق6ق 4ق 3ق1) حصلت الفارات -
 (.%81) ( على ن بة2ق 7) حصلت الفارات -

 :دور الحاضنات التكنولوجية في تاديا ال دمات اةدار ة والفنية: عرض  مناقرة نتائج المجاا ال الث
 بين دور الحاضنات التكنولوجية في تقديم الخدمات اإلدارية والفنية( ي5) جدول

 الترتيب الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

التقدير 

 اللفظي

 كبيرة %31 3.62 2 .توفير االحتياجات المادية والتكنولوجية للمشروعات 2

 كبيرة %66 3.96 2 .هيكل تنظيمي للمشروعات إعدادتسهم في  3

 كبيرة %66 3.36 21 .تعقد دورات متنوعة في مجال اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات 2

 كبيرة %62 3.23 6 .برامج في دراسات الجدوى االقتصادية والفنية إعدادتسهم في  2

 كبيرة %66 3.96 2 .المنافسةتوفير المعلومات واإلحصاءات فيما يتعلق بالمؤسسات  9

ين المشياريع المحتضينة ليديها تسهم في التنسييق واليربط بي 6

 .والمؤسسات التمويلية
 كبيرة 66% 3.96 9

 تسييهم بتقييديم الييدعم والتطييوير التكنولييوجي لبنييية الجامعيية 6

المالعييييب ، المختبييييرات، المعامييييل، المكتبييييات، المبيييياني)

الخاصييية  األنشيييطةوفيييي تيييوفير مسيييتلزمات ( الرياضيييية

 .بخدمة المجتمع

 كبيرة 62% 3.23 6

ورجيال ، ميع التجيار) مين االتصياالت ه واسعةتوفير شبك 6

، (والحكومية والقطياع الميالي، ورجال الصناعة، األعمال

  .والمستثمرين فكاروتسهيل التواصل بين أصحاب األ

 كبيرة 31% 3.62 3

 كبيرة %66 3.96 6 .تقديم االستشارات القانونية لكل المشاريع المحتضنة 3

 كبيرة %62 3.23 3 .وأساليب التطوير اإلنتاجتقيم دورات متخصصة في  21

 كبيرة  %62 3.93  بشكل عام األداة

وتراوحدت ق (%62أ  المجاإ كلر حصل على درجة أاميدة كبيدرل بن دبة ): (6) يتضت م  الجدوإ
اتفداق إلدى  وادما ييديرق وةدرجدة أاميدة كبيدرلق (%31دددد  %66الن بة المموية لمتو دط ار دتجابات بدي  )

ويعدد و البحددث الحددالي ملددك إلددى إدراك ال بددرام أاميددة ق إ عبددارات المجدداإ بدددو  ا ددت نامأرام ال بددرام حددو 
كو  الك يدر منهدا فدي الديم  تعتمدد ق دور الحاضنات التكنولوجية في تيو ر اةدارل في الجامعات اليمنية

مددا ي فددئ مدد  م ددتوا األدام فددي الجامعددات. ولاددد كددا  ترتيددا الفاددرات ح ددا ؛ علددى أ دداليا تاليديددة
 :على النحو اآلتي الن بة المموية لمتو ط ا تجابة ال برام على م توا المجاإ تنا ليً ا
 (.%31) ( على ن بة6ق 2) حصلت الفارات -

 (.%66) على ن بة (3 ق6ق 3،9) حصلت الفارات -

 (.%62) ( على ن بة6ق 21) حصلت الفارات -

 (.% 66) ( على ن بة2) حصلت الفارل -
 :دور الحاضنات التكنولوجية في  دمة للمجتمر :بععرض  مناقرة نتائج المجاا الرا
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 يبين دور الحاضنات التكنولوجية في خدمة المجتمع (2) جدول

 الترتيب الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

التقدير 

 اللفظي

 كبيرة %39 3.69 2 .ترفد المجتمع بكوادر متخصصة ومؤهلة 2

3 
جتمع في المؤسسات تسهم في التدريب المهني ألفراد الم

 .المختلفة
 كبيرة 66% 3.96 6

 كبيرة %31 3.62 2 تنقل نتائج البحث العلمي من الجامعات إلى الصناعة. 2

 كبيرة %31 3.62 9 .تربط الجامعات ومراكز البحوث بالمؤسسات اإلنتاجية 2

9 
تضع خطط وبرامج تدريبية مبنية على االحتياجات 

 .الفعلية للمجتمع
 كبيرة 66% 3.96 6

 كبيرة %62 3.23 6 .توليد سلع وخدمات قابلة للتسويق 6

 كبيرة %39 3.69 3 .تدعم الندوات والمؤتمرات التي تعالج قضايا المجتمع 6

6 
تساهم في زيادة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة مما 

 .يؤدي إلى تعزيز التنمية االقتصادية
 كبيرة 62% 3.23 3

 كبيرة %39 3.69 2 .باحتضانها للمشاريعتوفير فرص عمل جديدة  3

21 
تنوع القاعدة االقتصادية للمجتمع مما يؤدي إلى تنوع 

 .مصادر الدخل
 كبيرة 62% 3.23 21

 كبيرة %66 3.62 بشكل عاماألداة 

وتراوحدت ق (%66أ  المجاإ كلر حصل على درجة أاميدة كبيدرل بن دبة ): (6) يتضت م  الجدوإ
اتفداق إلدى  وادما ييديرق (ق وةدرجدة أاميدة كبيدرل%39دددد  %62ار دتجابات بدي  ) الن بة المموية لمتو دط

ويع و البحث الحالي ملدك إلدى إدراك ال بدرام أاميدة دور ق أرام ال برام حوإ فارات المجاإ بدو  ا ت نام
مددا يدد دت إلددى ؛ مدد  حيددث   ددادل فددرت العمددل وتنددوة الددد لق الحاضددنات التكنولوجيددة بالن ددبة للمجتمددر

ولادددد كددددا  ترتيدددا الفادددرات ح ددددا الن دددبة الممويدددة لمتو ددددط  .ف الرفاايدددة ارقتصددددادية وارجتماعيدددةتحايددد
 :على النحو اآلتي اا تجابة ال برام على م توا المجاإ تنا ليً 

 (.%39) على ن بة( 6ق 3ق 2) حصلت الفارات -

 (.%31) على ن بة( 2ق 2حصلت الفارات ) -

 (.%66) ( على ن بة9ق 3) حصلت الفارات -

 (. %62) ( على ن بة21ق 6ق 6) لت الفاراتحص -

1

 :وأاداف البحث؛ تا التوصل إلى ار تنتاجات اآلتيةق في ضوم نتام  التحليل اةحصامي
حصدلت علدى ق أ  دور الحاضنات التكنولوجية في الجامعات اليمنيدة فدي التحدوإ إلدى مجتمدر المعرفدة -2

 (.أفراد العينة) أامية كبيرل وفاا ةجابات ال برام درجة

؛ كانددت أعلددى درجددة أاميددة لدددور الحاضددنات التكنولوجيددة فددي الجامعددات اليمنيددة وفاددا ةجابددات ال بددرام -3
 .دور الحاضنات التكنولوجية في  دمة المجتمر: حصل عليها المجاإ الرابر
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: ل انيوالمجاإ ا (قدور الحاضنات التكنولوجية في دعا البحث العلمي): م  المجاإ األوإكلٌّ حصل  -2
علددى المرتبددة ال انيددة وفاددا  (ميددار رإلددى  دور الحاضددنات التكنولوجيددة فددي تحو ددل األفكددار اةبداعيددة)

 .ةجابات ال برام
علدى المرتبدة ( دور الحاضنات التكنولوجية في تاديا ال ددمات اةدار دة والفنيدة)المجاإ ال الث: حصل  -2

 .األ يرل وفاا ةجابات ال برام
وجية التابعة للجامعة والمراك  البح ية أحد أادا اآلليدات فدي التحدوإ إلدى مجتمدر تعد الحاضنات التكنول -9

 .تاوا برةط األبحاث العلمية بالاياعات الصناعية إم؛ المعرفة
تعدد الحاضددنة التكنولوجيددة أليددة مدد  أليددات التمو ددل الدماتي للجامعددات مدد   دد إ قيامهددا باألنيددية م ددل  -6

يدددة بداعواحتضدددا  األفكدددار اةق ارات ودورات وةددرام  تدر بيدددةوتادددديا ا تيدددق العلميدددة األبحددداثت ددو ف 
 .وتحو لها إلى منتجات

 قايمة مات يابر تكنولوجي أت   أوالحاضنات التكنولوجية اي حاضنات يرتبط وجوداا بوجود جامعة  -6
 .اي حاضنات تهتا بالميروعات مات الصبالة التكنولوجيةوم   ا 

2

 :الباح ة باآلتي في ضوم نتام  البحث؛ توصي 
نيددددر الددددوعي بددددي  أو دددداط الجامعددددات بأاميددددة دور الحاضددددنات التكنولوجيددددة فددددي التنميددددة ارقتصددددادية  -2

 .مجتمر المعرفةإلى  وما ت ها بر م  دور كبير في التحوإق وارجتماعية
أ  تعمدددل و ارل التعلددديا العدددالي والبحدددث العلمدددي ب عدددادل ايكلدددة الجامعدددات اليمنيدددة فدددي ضدددوم التجدددارا  -3

لفدددرئ وتيدددجير الجامعدددات علدددى المبدددادرل والت يددديط ق عالميدددة فدددي مجددداإ الحاضدددنات التكنولوجيدددةال
 .ةنيام حاضنات تكنولوجية ناجحة في الجامعات اليمنية

  .ال عي لتهيمة الاروف المادية والبير ة ةنيام الحاضنات التكنولوجية في الجامعات اليمنية -2
ار إبداعية جديدل تدعا وتيدور مد  أادداف إنيدام الحاضدنة تنفيم ورش عمل وأنيية م تلفة لتوليد أفك -2

 .التكنولوجية

4

 .متيلبات إنيام حاضنات تكنولوجية في الجامعات اليمنية -9
 .في ضوم التجارا العالمية تصور ماترح ةنيام حاضنات تكنولوجية في الجامعات اليمنية -6
 علمي في الجامعات اليمنية.دور الحاضنات التكنولوجية في دعا وتيو ر البحث ال -6
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تحددوإ المملكددة العرةيددة ال ددعودية إلددى مجتمددر المعرفددة ق (1435) قار ددتراتيجية الوينيددة للتحددوإ إلددى مجتمددر المعرفددة -2
 .المملكة العرةية ال عودية جامعة الملك  عود قق وارقتصاد الااما على المعرفة

(ق تار در التنميدة اةن دانية 2003) قوالصدندوق العرةدي ل نمدام ارقتصدادت وارجتمداعي اةنمداميا المتحددل برنام  األم -3
ق المكتدا اةقليمدي للددوإ العرةيدة وةرندام  األمدا المتحددل اةنمداميق نحدو إقامدة مجتمدر المعرفدةق 2003 العرةية للعداا

 .عما 
تار در ق (2000) قايدد أإ مكتدوا والمكتدا اةقليمدي للددوإ العرةيدةبرنام  األما المتحدل اةنمامي وم   ة محمد بد  ر  -2

 .اةمارات العرةية المتحدلق دار الالرةي لليباعة والنيرق نحو تواصل معرفي منت  2000المعرفة العرةي لعاا 
 قحاضدنات األعمداإ كاليدة لددعا وتيدو ر البحدث العلمدي فدي العدالا العرةديق (2008) قعلدىق على و و فاتق بوكميش -2

 .جامعة قيرق بحث مادا لم تمر التعليا العالي في الوي  العرةي بي  الماضي والحاضر والم تابل
بحددددث مادددددا إلددددى المدددد تمر الددددويني للبحددددث العلمددددي ق دور الم   ددددات الو دددديية والداعمددددةق (2006) قأميددددرق تركمدددداني -9

 دميف  ور ا.ق والتيو ر التاني
أ در حاضدنات األعمداإ فدي الوريدات المتحددلق درو  ق (2000) ق كيدةاألمر  عماإتار ر الجمعية الوينية لحاضنات األ -6

 .البلدا  النامية
ق األمدا المتحددلق (ق حاضدنات األعمداإ التكنولوجيدة1005) ارجتماعيدة لالرةدي أ ديا اة دكواقو  تار ر اللجنة ارقتصادية -6

   .نيو ورك
ولوجيددا بجامعددة بنهددا ودوراددا فددي  دمددة ر يددة ماترحددة لحاضددنة التكنق (2017) قصدد ح الدددي  محمددد وأ ددرو  ق توفيددف -6

 .مصرق جامعة بنهاق (التحديات و بل المواجهة) المجتمر وتنمية البيمة
درا دددة ق دور التعلددديا اةلكتروندددي فدددي بندددام مجتمدددر المعرفدددة العرةددديق (2007) قادددانيق مو دددىو  صددد ح الددددي ق توفيدددف -3

 (.3) العددق جامعة المنوفيةق مجلة كلية الترةيةق ا تيرافية
قالتعلدديا اةلكترونددي كاليددة مدد  أليددات ( 2006) قمحمددد عبددد الددر اق إبددرااياق و دد و  عبددد الددرحم  عبددد ال دد اق مددلجا -21

  .(3) (ق العدد3) المجلدق مجلة جامعة صنعام للعلوا الرةوية والنف يةق (تحايف مجتمر المعرفة )درا ة تحليلية
ق للاضدام علدى البيالدة وتحايدف اقتصداد م دتداا حاضدنات األعمداإ نمدومد عملديق (2011) قتوفيف وأ درو  ق جوادت -22

 .الج امر
ورقددة ق  دياق اةبددداة العلمددي وفددرت اة دهاا فددي بنددام مجتمددر المعرفدة بددالوي  العرةدديق (2000) قعبددد الواددااق جدود -23

 اعمل المد تمر الددولي األوإ حدوإ مجتمدر المعرفدة التحدديات ارجتماعيدة وال اافيدة واللالويدة فدي العدالا العرةدي حاضدرً 
  . لينة عما ق جامعة ال ليا  قابو ق الكتاا ال انيق وم تابً  

تصددور ماتددرح ةنيددام حاضددنات أعمدداإ بالجامعددات اليمنيددة فددي ضددوم بعددئ ق (2017) قنصددر صددالت عبدددلق ح دد  -22
 جامعة صنعام.ق كلية الترةيةق أيروحة دكتوراعق التجارا العالمية

 .العراقق جامعة الااد يةق اقية في بنام مجتمر المعرفةإ هامات الجامعات العر ق (2006) قصالت ياكرق ح ي  -22
أنمدومد ماتدرح لتيدو ر البحدث العلمدي بالجامعدات اليمنيدة الحكوميدة فدي ق (2017) ق م ا صالت  عد أحمددق ال ورني -29

البحث العلمي فدي الديم  ) بحث مادا إلى الم تمر ال ام  للتعليا العالي في اليم ق ضوم تجرةة حاضنات األعماإ
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ق محور تجارا عرةية وعالمية في تيو ر البحث العلمدي وم   داتر المنعاددل فدي مديندة صدنعامق (حتياجات التنميةوا
 .اليم 

(ق الجهددود ال ددعودية فدي التحددوإ نحددو مجتمدر المعرفددة الادداما 2018) قندددا حميددق يما دديو  ر ددا علددي محمددق الرابالدي -26
 .مجلة مكتبة الملك فهد الوينيةق ال عوديةق جابرنام  بادر لحاضنات تانية أنمومق على اقتصاد المعرفة

مجلددة العلددوا ارقتصددادية وعلددوا ق ناددا حاضددنات األعمدداإ كاليددة لدددعا التجديددد التكنولددوجيق (2003) قح ددي ق رحدديا -26
 .الج امرق  يي ق جامعة فرحات عبا ق الت يير

المرك  العرةي لتنمية ق الصاليرلحاضنات األعماإ والميروعات ق (2003) عبد ال  اقق رمضا  والدو بيق ال نو ي -26
 .يرابل ق الموارد البير ة

منيددددورات المنامدددددة ق حاضدددددنات األعمدددداإ مفدددداايا ميدانيددددة وتجدددددارا عالميددددةق (2005) قعدددداي  إبددددرااياق اليددددبراوت  -23
  .المالراق إي يكوق الرةاطق ار  مية لترةية والعلوا ال اافية

 أعمدداإضددم  ق ناجحددة لحاضددنات الميددروعات الصددالرا (ق نمددامد عرةيددة 2003) قعدداي  ودرويددش أحمدددق اليددبراوت  -31
 .الااارلق المرك  العرةي لتنمية الموارد البير ةق الندول العرةية األولى حوإ حاضنات الميروعات الصناعية

(ق دور الحاضددنات التكنولوجيددة فددي تحايددف اقتصدداد المعرفددة مدد   دد إ تمو ددل األفكددار 2015) قح ددي  فددردق اليددتيوت  -32
بحث مادا إلى الملتاى العرةدي حدوإ تار در دور الحاضدنات الصدناعية والتكنولوجيدة فدي التنميدة ق ولاةبداعية على  ر 

 تون . ق الصناعية
ق مجلدة أفداق ارقتصداديةق دور حاضنات الميروعات الصاليرل فدي دعدا اةبدداة العرةديق (2005) قنبيل محمدق يلبي -33

 .جامعة دبيق (07) العدد
المعهددد العرةددي للدرا ددات الماليددة ق مجلددة الدرا ددات الماليددة والمصددرفيةق األعمدداإحاضددنات ق (2000) ق ليددلق اليددماة -32

 .األرد ق والمصرفية
تحددديات الممار ددة المهنيددة لل دمددة ارجتماعيددة فددي اددل مجتمددر ق (2007) قمحمددودق عبددد الددرحم  ومحمددودق صددوفي -32

واللالويدة فدي ق ات ارجتماعيدة وال اافيدةورقة عمل الم تمر العلمي الدولي األوإ حوإ مجتمر المعرفدة التحدديق المعرفة
 . لينة عما ق جامعة ال ليا  قابو ق الكتاا ال انيق وم تابً   االعالا العرةي حاضرً 

مكانيدة ا دتفادل ق (2008) قعامر جميلق عبد الح ي و  محمد عبودق ياار -39 الحاضنات التكنولوجية والحدامف العلمية وا 
 (.3) العددق مجلة ارقتصاد ال ليجيق مر والتيور ارقتصادتالجامعات العراقية منها في  دمة المجت

 اررد . ق عالا المعرفة الحدي ةق اليبعة األولىق إدارل المعرفة (2000) قنعياق الااار -36
ر يددة م ددتابلية حالددة حاضددنات : (ق إيددكاليات حاضددنات األعمدداإ بددي  التيددو ر والتفعيددل2014) قفددو ت ق عبددد الددر اق -36

 .الم تمر ال عودت الدولي لجمعيات ومراك  ر ادل األعماإق الج امرت األعماإ في ارقتصاد 
ق تدأ ير ا دت داا حاضدنات األعمداإ فدي إنجداح الميدار ر الر اديدة فدي األرد ق (2010) قصدباحق ومو ى أنورق الع اا -36

 (. 38العدد )ق مجلة اةدارل وارقتصاد
أيروحددة  قات اليمنيددة فددي ضددوم اقتصدداد المعرفددة(ق تيددو ر أدام الجامعدد2014) قالع  دد تق محمددود عبدددل ح دد  محمددد -33

  .جامعة صنعامق كلية الترةيةق دكتوراع
دار الصد  للنيدر ق (ق األصوإ العلميدة ةدارل الميدار ر الصداليرل والمتو دية2012) قأ رو  و  أحمد عارفق الع اف -21

  .األرد ق والتو  ر
 .عما ق ومجتمر المعرفة (ق الترةية2010)ق أيم   ليما ق م اارو  جماإ عبد الفتاحق الع اف -22
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 دار الرفدام لددنياق واصدي حا امعجدا مصديلحات الترةيدة لفًادق (2004) قأحمد عبد الفتاحق ال كيو  فاروق عبدلق فلية -23
 مصر. ق اة كندر ةق اليباعة والنير

عددة أاميددة حاضددنات األعمدداإ التانيددة فددي دعددا وترقيددة الم   ددات الصدداليرل والمتو ددية المبدق (2007) قاحمدددق قيدداف -22
ق جامعددة بوضددياف الم دديلةق كليددة العلددوا ارقتصددادية والعلددوا التجار ددةق ر ددالة ماج ددتير  يددر منيددورلق فددي الج امددر
 .الج امر

اةصدددار ق الجامعددات اةلكترونيددةق (ق نحددو مجتمددر المعرفددة1426) قمعهددد البحددوث وار تيددارات جامعددة الملددك  ددعود -22
 .ال ام 

(ق 40العددد)ق (3) (ق المجلدد2002)ق ارجتماعيدة والتددر ا للددوإ اة د ميةاةحصامية وارقتصدادية و  األبحاثمرك   -29
www.Sersrtcic.arg 

برندام  األمدا ق (نحو إقامدة مجتمدر المعرفدة) تار ر التنمية اةن انية العرةيةق (2003) قالمكتا اةقليمي للدوإ العرةية -26
 .عما ق المتحدل اةنمامي

  .جمهور ة مصر العرةيةق دليل الحاضنات الصناعيةق (2005) قالمنامة العرةية للتنمية الصناعية والتعدي  -26
تصددور ماتددرح ةدارل حاضددنات األعمدداإ الجامعيددة بمصددر فددي ضددوم ق (2003) قمحمددود أيددرافو  أحمدددق نجددا الدددي  -26

 .( 05) (ق العدد24) المجلدق جامعة بنهاق مجلة كلية الترةيةق أفضل الممار ات العلمية
درا دة ) الحاضنة التكنولوجية ودوراا في دعا وتيدور الميدار ر الصداليرلق (2015) قمنى رضوا  عبد الكر اق الن الة -23

جامعة ق دارلت صت الايادل واةق ر الة ماج تيرق بي  حاضنة الجامعة اة  مية وحاضنة الكلية الجامعية( ماارنة
 .فل يي ق   لق األقصى

الملتاددى ق تفعيددل دور الجامعددة للم دداامة فددي البنددام المعرفددي للمجتمددرق (2011) قاددوارت عبددد الاددادرو  امرعددق اددوارت  -21
  .الجامعة واةقلياق أنامة اربتكار والدور الجديد للجامعات ناا اربتكارق الدولي

 العدددق اليدرق األو دط مجلة ي و  ق نحو ما بعد الحدا ة: ال ورل الكونية ومجتمر المعلوماتق (1002)ق ال يدق يا ي  -22
  .لبنا ق (12)

42- Beck , Steen , (2008) , The teacher s rolel and approaches in a knowledge Society, 

Combridge Journal of Educaion , 38 ,(4). 

43- Gen , y & Zhn , (2007) , Alearning framework for Knowlede Builing and Collective 

Wisdom Advancement in virtual learning Communities , Educational technology and 

Society V10, N 1. 

44- Nasir, et al.(2012). Snapshot of Technology Business Incubators in China, Department of 

Management, University Teknologi Malaysia, nasirmahmood@mail.nwpu.edu.cn 

45- Stal ,E et al.(2016). The Role of Incubators in Stimulating Academic Entrepreneurship 

Available on line www. Sciencedirect.com. 

46- Tornatzk, louis &others , (2002) , Anational Benchmarking Analysis of Technology 

Business In cunbator practices , The National Business In cubation Association , USA. 

47- Willam, A.D. ,(2008) , k knowledge Society , USA: Detoit: Macmillan Refrnce. 
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 ماجد المطريأ/                 ...                                        اسي في محافظة إب واقع التكلفة التعليمية لمرحلة التعليم األس

  

Emil: M711388113@gmail.com 

ي العةا  ممحافةةة إ  األساسةالتعلةي   في مرحلةةع التكلفة التعليمية يهدف البحث إلى التعرف على واق
التلميةة   متوسةةت لكلفةةةواسةةتارا  الجا يةةة والباةتةةة    ماألسةةعا 0202-0202 مةةاليخةة ا الفتةةر  مةةم العةةا  ال

ي محسةة  األساسةةومقا نةةة متوسةةاات التكلفةةة التعليميةةة لمرحلةةة التعلةةي  ، والباةتةةةالملتحةةب ماألسةةعا  الجا يةةة 
 . يف( –حضر) ناقة الجغرافيةالم

وقةةد لكةةوت مجتمةةع البحةةث ، المسةةحي والوئةةا قي() اسةةتادا  المةةنهو الوبةةفي ةنو يةة لةة   ذلةة ولتحقيةةب 
، إنةا ، ذكةو ، )(أساسةي /ئانويةة، فقت أساسية) ي العا  مالمديرياتاألساسوعينت  مم جميع مدا س التعلي  

 وإعةةةداد، مكتةةة  التر يةةةة والتعلةةةي () الر يسةةةي مالمحافةةةةةوالمركةةة  ، التعليميةةةة مالمةةةديريات واإلدا ات، (ماةةةتلت
العديةد مةم األدوات العلميةة منهةا السةج ت  علةى البحةث عتمةدوقةد ا الت مي  الملتحقيم في مرحلةة األساسةي 

و عةةةد لحليلهةةةا لةةة  ، والمراجةةةع والمصةةةاد  العلميةةةة المتاصصةةةة فةةةي مو ةةةو  البحةةةث، الرسةةةمية واإلحصةةةا ات
 أهمها:، تا والتوبل إلى العديد مم الن

الفتر  مم العا  الد اسةي  إ  خ اي العا  ممحافةة األساسالتعليمية في مرحلة التعلي   متوست التكلفةةلغ  -
(  يةةةةةاا بمنةةةةةي ماألسةةةةةعا  64426020,,0469- 0,6,4262096,22)  0200/0202 -  0202/0200

 الجا ية والباةتة على التوالي.

(  يةاا بمنةي ماألسةعا  الجا يةة ,2090 - 90204) خ ا الفتر  التلمي  الواحد الملتحب متوست لكلفةةلغ  -
 وقد لوبل البحث إلى العديد مم االستنتاجات والتوبيات والمقترحات. التوالي.والباةتة على 
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 ماجد المطريأ/                واقع التكلفة التعليمية لمرحلة التعليم األساسي في محافظة إب ...                                         

Abstract:  

This research aim at identifying the cost of education in general basic 

education stage in Ibb governorate during the period from the academic year 

2010/2011 to 2012/2013 at current and constant prices and finding the cost of a 

student enrolled in current and constant prices during the period through 

analysing final accounts reports of Education Office in Ibb governorate and 

analysing official statistics of numbers of students for the same . 

To achieve research aims, the descriptive methodology was used in both 

approaches (survey and documentary). The research population and its sample 

has consisted of all general basic education schools in directorates of Ibb 

governorate (only primary, primary and secondary), (male, female, mixed). 

Moreover, educational departments in directorates, Education Office of Ibb 

Governorate as well.  

The current research has used many scientific tools, including: official 

records and statistics, references and scientific sources specialized in research 

subject. After analysing, the research has reached many results, most notably: 

1. The average of educational cost in the general basic education stage in 

Ibb Governorate during the period from the academic year 2010/2011 to 

2012-2013 was (25,690,374,538 -19,456,990,782) YR at current and 

constant prices, respectively. 

2. The average cost of a student enrolled during the period was (42879- 

32475) YR at current and constant prices, respectively. 

3. Finlay, the research has reached many conclusions, recommendations 

and suggestions. 
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التةةةي لعكةةة  لقةةةد   علميةةةةأحةةةد الماتةةةرات ال اود اسةةةته وأنواعةةة  مراحلةةة مكافةةةة  عةةةد التكلفةةةة علةةةى التعلةةةي ل
فةي جميةع عنابةر  لهةا األمبلل  االستغ ا  إذاولاو  الدوا المتقدمة والنامية في العصر الحديث خابة 

 التعليمية.العملية 

لسةةاعد فةةي إبجةةاد نةةو  مةةم التناسةةب ةةةيم المي انيةةة الماصصةةة  التعليميةةة ت د اسةةة التكلفةةةإا فةةومةةم هنةة
الماليةةةة  المةةةوا دفةةةي لو يةةةع كةةة ل  و  ،فةةةي المجتمةةةع األخةةةر   التنمويةةةة اإلنتةةةا  والاةةةدمات وقااعةةةاتللتعلةةةي  

، الجر ةاني) ر تةفافةوفةب معةايي مناقًيةا ةةيم مراحةل وأنةوا  التعلةي  الماتلفةة للتعلي  لو يًعا عاداًل  اصصةالم
أت نسةبة التكلفةة السةنوية للتلمية  الواحةد فةي إلةى أتةا ت د اسةة الكنة  الةدولي  وفي هة ا الصةدد، (,، 0222

أمةا ، ( للمي  فةي التعلةي  االةتةدا ي,,) في معض الدوا المتقدمة لساوي نسبة لكاليف لعلي  المرحلة البانوية
( للميةة  فةةي التعلةةي  00) لسةةاوي نسةةبة لكةةاليف ياألساسةةاحةةد فةةي الةةدوا الناميةةة فةةإت نسةةبة لكلفةةة الاالةة  الو 

 .(000، 0222، الحا ) االةتدا ي

أنةة  مةةالرن  أت التكلفةةة االقتصةةادبة للتعلةةي  البةةانوي أيبةةر مةةم التعلةةي  إلةةى ( ,0، ,020) ويشةةير الحةةا 
لةةة مةةا أنفقتةة  عليةة  إذ لسةترد الدو  ؛ياألساسةةعا ةةدات التعلةةي  البةةانوي أقةل مةةم عا ةةدات التعلةةي   فةةإت  ، ياألساسة

( خةة ا %09) كمةةا لذخةة  الدولةةة   ًحةةا سةةنويا ي يةةد عةةم، حيةةا  العامةةل اإلنتاجيةةة التسةةع مةةمخةة ا السةةنوات 
 .السنوات الب ئيم الباقية

للحإ  لا ىإو وللوإ و ن مإ  للمليومإيم وللم إيهيا  هعإوفي عكمإ  فإ   أهميإ  للعليإيا لاسيسإ وبذلك فإن  

ليمولطى  وللع  سوف يحعيج إليهي كل صغي  فإ  مجعملإق لبإل أ  يعحمإل وللمهي لم ولالعجيهيم للالزم  

عزوي  للعالميذ ف  فع ة للعلييا لاسيس  بيلمهي لم للليميإ  و، ولل ش مسؤولييعق للكيمي  ف  م حي  للىوج 

، لللثيمىإإ ) للعىميإإ لالسإإعا لا للعإإ  عمكىإإق مإإ  أ  يكإإو  مولطىإإي مىعجإإي فإإ  مجعملإإق مشإإي كي فإإ  ميإإي ي  

8002 ،95.) 

الةةدوا  اهتمةةا أت إلةةى وعلةةى المسةةتو  العر ةةي فقةةد أتةةا ت العديةةد مةةم المصةةاد  العلميةةة المتاصصةةة 
 ال يةة اااقتصةةادبات التعلةةي  وفةةب االلجاهةةات الحديبةةة وخابةةة محةةو  لكلفةةة التعلةةي  العر يةةة ةد اسةةة مجةةاالت 

عو ة الحصةوا علةى الكيانةات وذل  مسك  ب، ومنها التعلي  األساسي ،في جميع مراحل التعلي جدَا  ا عيفً 
اختيةةا  المجةةاالت  إلةةىوكةة ل  ميةةل أنلةة  البةةاحبيم مةةم سلبةةة الماجسةةتير والةةدكتو ا   ،ونةةد لها واإلحصةةا يات

 ويتاةو  هة ا االةتعةاد عةم ،البحبية التي لتوافر فيها المصاد  والمراجةع ليةت  الحصةوا علةى الد جةة العلميةة
، نفسةة  لسةةك ل جةةة الةةدكتو ا  عنةد اختيةةا ه  ألمحةةائه  للترقيةة اقتصةةادبات التعلةي  عنةةد أنلةة  حةاملي د أمحةا 
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اقتصةةةةادبات التعلةةةةي  ومنهةةةةا محةةةةو  التكلفةةةةة لتالةةةة  معرفةةةةة سةةةةامقة مالنةريةةةةات والقةةةةوانيم  أمحةةةةا أ ةةةافة أت 
 (.40، 0209، البحيري ) األمر ال ي أد  إلى ع وف أنل  الباحبيم عم لل  األمحا  ؛االقتصادبة المحاسكية

ي العا  لواج  العديةد مةم األساسلمحلي اليمني ومنها محافةة إ  فإت مرحلة التعلي  وعلى المستو  ا
وأت ما يت  اعتمةاد  مةم موا نةات  عد  وجود مي انيات ماصصة لمواجهة نفقالها المالية :أهمها ،الصعو ات

، األنكةةري ) (البةةانوي ، األساسةةي، مةةا قكةةل التعلةةي  األساسةةي)مشةةكل عةةا  فإنةة  بقيةةد علةةى مرحلةةة التعلةةي  العةةا  
االسةةتراليجية الوسنيةةة  إبةةدا  ومنهةةاو ا   التر يةةة والتعلةةي   و ةةالرن  مةةم الجهةةود التةةي ةةة لتها، (22، 0220

و ا   ) ياألساسةةةةهةةةدف معالجةةةة معةةةض مشةةةك ت التعلةةةي   (,020-0222) ي عةةةا األساسةةةلتاةةةوير التعلةةةي  
 رو   ةنةةا  موا نةةات مسةةتقل  لمرحلةةة ةة إلةةى لشةةرهةة   االسةةتراليجية لةة   فةةإت، (22، ,022، التر يةةة والتعلةةي 

الاابةة فةي لحديةد مي انيةة منفصةلة للتعلةي  العةا   األسة و  أو لحديةد المعةاييري األساسةالتعلي  العةا  ومنهةا 
 اللتةةات( ,020، العةةديني) ( ود اسةةة,020، الماةةري ) د اسةةة ليةة إوهةة ا مةةا أتةةا ت ، عةةم التعلةةي  األساسةةي

التكلفةة التعليميةة لمرحلةة التعلةي  العةا   د اسةةيةة ال  مةة فةي مجةاا الد اسةات العلم إجةرا  رو   على  ايدلأ
، ي عم البانوي  مم الموا نةات العامةة للدولةةاألساسالتعلي   لفةي و رو   فصل لكاألساسمما في  التعلي  

غيةا  تةب  كامةل للبحةو  والد اسةات العلميةة حةوا لاكيقةات  إلةى( 02، ,020، الحا ) يما أتا ت د اسة
ومنهةةةا مرحلةةةة التعلةةةي   ،مكافةةةة مراحلةةةة وخابةةةة قيةةةاس التكلفةةةة فةةةي نةةةة  التعلةةةي  مةةةاليمم، بات التعلةةةي اقتصةةةاد

هة ا المو ةو  مقا نةة  فةيالباحبيم اليمنييم   عف اهتما  إلىماإل افة ، ةد جة مبير  ل ستغرا  األساسي
 وخابة في دوا الاليو العر ي.، مما هو سا د في معض الدوا العر ية

تكلفةة التعليميةة لمرحلةة التعلةي  ال فةي د اسةة اإلسةها البحث الحةالي بسةعى إلةى  فإت نالبومم ه ا الم
ي عةةةم األساسةةةفصةةةل لكلفةةةة التعلةةةي  يةةةادي إلةةةى  ةةةرو   القيةةةا  م و مةةةا ،والباةتةةةةي ماألسةةةعا  الجا يةةةة األساسةةة
 البانوي.

 

 ةةةةةرو   االهتمةةةةةا  مةةةةةإجرا   (علةةةةةى 0222) ياألساسةةةةةأيةةةةةدت االسةةةةةتراليجية الوسنيةةةةةة لتاةةةةةوير التعلةةةةةي  
ي فةةةةي  ةةةةو  االلجاهةةةةات والمةةةةداخل األساسةةةةالد اسةةةةات العلميةةةةة الهادفةةةةة إلةةةةى لاةةةةوير اإلنفةةةةا  علةةةةى التعلةةةةي  

ومنهةةةا د اسةةةة التكلفةةةة التعليميةةةة لمرحلةةةة التعلةةةةي   واألسةةةالي  العلميةةةة الحديبةةةة فةةةي علةةة  اقتصةةةادبات التعلةةةةي 
، اعاًمة 02 لمةد  ل يةد عةم  ً وإدا يةاماليةا  امةديرً ةوبةف   وفي  و  عمل الباحث ولاصص حيث  ؛األساسي

 أووجةود قةوانيم  نةرا لعد  ؛ي العا األساسلمي انيات مالية مستقلة لمرحلة التعلي   افقد الحظ أت هناك غيامً 
التكلفةة التعليميةة فةي مرحلةة التعلةي   أمحةا غيةا   إلةىاألمر ال ي أد   ؛لسمح مفتح حسامات مستقل  لوا ح

مةةا ،   محافةةةات الجمهو يةةة اليمنيةةة مشةةكل عةةا  ومحافةةةة إ  علةةى وجةة  الاصةةو األساسةةي علةةى مسةةتو 
غيةةا  المعةةايير التةةي لةةاسر عليميةةة فةةي مرحلةةة التعلةةي  األساسةةي، ومةةم ئةة  الت أفةةر  عنةة  غيةةا  واقةةع التكلفةةة

مةةا يتالةة  ؛ التةةي لضةةمم مةةم خ لهةةا عدالةةة التو يةةع وكفا لةة  نةةات الماليةةة علةةى مراحةةل التعلةةي  و ةةع الموا
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سةعى بوهة ا مةا ، وهة   لعةد مشةكلة يتالة   ةرو   د اسةتها،    القيا  مإجرا  الد اسات في ه ا المجةاا رو 
 مشكلة البحث في السااا الر ي  اآللي:ةلو   بمكم  حيث، إلي  البحث الحالي
عفمااوف  عف ةاارم مااع عفعااو   إب خاا   عألسوساا  حمفو  اا مرح اا  عفةع ااي   عفةع يمياا   اا مااو قع اات عفة   اا  

 قعفثوبة ؟عفجوري     حوألسعور1020-1020

ي ممحافةةةة األساسةمرحلةة التعلةي   التعليميةة فةيهةدف البحةث الحةالي إلةى التعةرف علةى واقةع التكلفةة ي
 عةموذلة  مةم خة ا اإلجامةة ، والباةتةةالجا يةة    ماألسةعا 0202-0202المالي   الفتر  مم العا إ  خ ا

   :األسئلة الفر ية اآللية
فة  مححلةة  اليلتحة  مةا التكلفةة الجاريةةالواحة  تكلفةة التليذة   الجارية ومتوسطواقع متوسط التكلفة ما   -1

 ؟باألسعار الجارية والثابتة الفتحة إب خاللمحافظة على مستوى م يحيات  األساس التعلذم 

فةة   حأسةةيالذةاليلتحةة  مةةا التكلفةةة الالواحةة  تكلفةةة التليذةة   الحأسةةيالذة ومتوسةةطواقةةع متوسةةط التكلفةةة مةةا  -8

 والثابتة؟باألسعار الجارية  الفتحة إب خاللمحافظة على مستوى م يحيات  األساس مححلة التعلذم 

 الضائعةاليلتح  ما تكلفة الفحصة الواح  تكلفة التليذ   الضائعة ومتوسطواقع متوسط تكلفة الفحصة ما  -3

 ؟باألسعار الجارية والثابتة فتحةال إب خاللمحافظة مستوى م يحيات  األساس  علىف  مححلة التعلذم 

بحسة  الفتةحة  إب خاللبيحافظة ما مقارنة واقع متوسطات التكلفة التعلذيذة ف  مححلة التعلذم األساس   -4

 ؟ريف(–حضح) الينطقة الجغحافذة

 :في العديد مم الجوان  منها أهمية البحث الحالي لكمم
التلمية  الواحةد مهتميم مذمحا  اقتصادبات التعلةي  حةوا قيمةة لكلفةة فيد نتا و البحث الحالي الباحبيم والب  -0

وكةة ل  التكلفةةة الكليةةة المباتةةر  ونيةةر المباتةةر   ،فتةةر  البحةةث والباةتةةة خةة اماألسةةعا  الجا يةةة الملتحةةب 
 .ممحافةة إ  األساسيلمرحلة التعلي  

التر يةة والتعلةي  ومكالكهةا  ي ةةو ا  التر ةو فيد نتا و البحث الحةالي القيةادات والماااةيم وبةانعي القةرا  ب  -0
التكلفةة  ال  مةة لتو يةعالااةت  إعةدادمةم خة ا  بةنع القةرا  التعليمةي عنةدفي المحافةات والمةديريات 

 البحث.ليها في ه ا إالنتا و ال ي ل  التوبل وفب  ،ونيرها مم المراحل األساسيالتعلي  التعليمية لمرحلة 

يةةة ماألسةةعا  الباةتةةة فةةي معرفةةة التكلفةةة الحقيقيةةة للتلميةة  الملتحةةب التةةي ال لفيةةد د اسةةة واقةةع التكلفةةة التعليم -2
لعكةةة  الجهةةةةود الحقيقةةةة التةةةي ةةةةة ل  لةةةدع  التعلةةةةي   ، ومةةةةم ئةةة الجا يةةةة األسةةةعا لةهةةةر عنةةةد اسةةةةتادا  

 .األساسي



 1029يونيو  – رابعد العدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

033 

 ماجد المطريأ/                واقع التكلفة التعليمية لمرحلة التعليم األساسي في محافظة إب ...                                         

، جمهو يةة اليمنيةة محسة  علة  الباحةثُبعد البحث الحالي محاولةة علميةة لجةر  ألوا مةر  علةى مسةتو  ال -9
الواحةد ست لكلفةة التلمية  األساسي العا  ممحافةة إ  ومتو  لمرحلة التعلي ناوا واقع التكلفة التعليمية ولت

ت معةةة  الد اسةةات السةةامقة  كةة ت فةةي الغالةة  علةةى جانةة  التكلفةةة فةةي مرحلةةة التعلةةي  إحيةةث  ؛الملتحةةب
 العا  مشكل عا  أو مرحلة التعلي  البانوي العا  أو المهني أو الجامعي.

الضةةا عة الجا يةةة والرأسةةمالية والفةةر   التكلفةةة التعليميةةة واقةةعالتعةةرف علةةى  الحةةالي فةةيتحةةدد البحةةث ي
خةة ا التلميةة  الواحةةد الملتحةةب وكةة ل  متوسةةت لكلفةةة  ،ممةةديريات محافةةةة إ  األساسةةيمرحلةةة التعلةةي   فةةي

  .0204 /0202ي ي العا  الد اسف ه ا البحثلنفي  كما ل  ،  0202- 0202الفتر  مم العا  

 كما بذلي: إجرا ًيالعرف مصالحات البحث 

لمرحلةةةة التعلةةةي   وذلةةة  ،الماليةةةة فةةةي الااةةةت الرسةةةمية للموا نةةةة الدولةةةة مةةةم المةةةوا د مةةةا لاصصةةة "يةةةل 
نفقةةات الجا يةةة مةةم ال والمركةة  الر يسةةي لمكتةة  التر يةةة والتعلةةي  سةةوا ً  محافةةةة إ مةةديريات  األساسةةي معمةةو 

الفتةةر  مةةم العةةا   خةة ا هانفسةةلفتةةر  ل ةةح  ةهةةا المحافةةةة  الضةةا عة التةةيإلةةى الفربةةة  والرأسةةمالية إ ةةافة
  .0202-0202المالي 

 

  الةة ي 0440( لسةةنة ,9) ليةة  القةةانوت العةةا  للتعلةةي   قةة إالةة ي أتةةا   تكنةةى البحةةث الحةةالي التعريةةفي
، لسةةع سةةنوات الد اسةةية ة لعلةةي  موحةةد  لجميةةع الت ميةة  فةةي الجمهو يةةة اليمنيةةة ومةةدلهامرحلةةيةةنع علةةى أنهةةا 

 (. 22، 0442، القانونيةو ا   الشئوت ) ( سنة09-,) لعلي  إل امي بقكل فيها التلمي  في واعتبا ها

 

ي العةةا  فةةي األساسةةي  والماصصةةة لمرحلةةة التعلةة فعةةً  لةة  بةةرفها  اإلجماليةةة التةةيالنفقةةات وهةةي جميةةع 
  .0202-  0200الماليمحافةة إ  خ ا الفتر  مم العا  

 

ي العةا  ممحافةةة إ  والمحةدد  فةي األساسةإجمالي لحويل النفقات التي ل  برفها على التعلةي  وهي "
تمةةاد علةةى سةةنة ئاةتةةة ماالع أسةةعا   إلةةى 0202-0200الحسةةامات الاتاميةةة خةة ا الفتةةر  مةةم العةةا  المةةالي 

  .0200األساس المعتمد  في البحث المتمبل في العا  المالي 
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وذلة  لمسةح ولشةايع ولحليةل  المسةحي والوئةا قي() الوبةفي ةنو ية استاد  البحث الحالي المةنهو 
 المعتمد .المباتر  والمحدد  في الوئا ب المالية الرسمية  المباتر  ونيرالتكلفة 

 يتكوت مجتمع البحث وعينت  مم جميع
 البةةةالغ عةةةددها أساسةةةي( /ئانويةةةة، فقةةةت أساسةةةي) مةةةديريات محافةةةةة إ  األساسةةةي معمةةةو مةةةدا س التعلةةةي   -

 .ئانوي  أساسي( مد سة 902) وعدد، فقت أساسيةمد سة  (0222) مد سة منها عدد (0942)

 مديرية.( 02) غ عددهاالبال، إ التعليمية معمو  المديريات في محافةة  اإلدا ات -

 وللمي  .( للمي  024، 44,) الت مي  في مدا س التعلي  األساسي ممديريات محافةة إ  البالغ عدده  -

 (.0,402) المعلميم في مدا س التعلي  األساسي ممديريات محافةة إ  البالغ عدده  -

 .المرك  الر ي () والتعلي  مالمحافةةمكت  التر ية  -

 اآللية:البحث الحالي في جمع الكيانات والمعلومات المتعلقة مذهداف  على األدوات اعتمد 
المركةة  الةةر ي ( واإلدا ات التعليميةةة ممحافةةةة إ  ) والتعلةةي  مالمحافةةةةالحسةةامات الاتاميةةة لمكتةة  التر يةةة  -

لةةي  األساسةةي وذلةة  ةهةةدف اسةةتارا  التكلفةةة المباتةةر  لمرحلةةة التع  0202 إلةةى  0200لألعةةوا  الماليةةة مةةم 
 الضا عة.لكلفة الفربة  استارا ومم ه   التكلفة يت  

- 0202/0200مةةةم السةةةنوي لمكتةةة  التر يةةةة والتعلةةةي  ممحافةةةةة إ  لألعةةةوا  الد اسةةةية  اإلحصةةةا يتةةةا   -
ي ليةةةت  فةةةي  ةةةو  ذلةةة  األساسةةةوذلةةة  ةهةةةدف حصةةةر عةةةدد الت ميةةة  الملتحقةةةيم فةةةي مرحلةةةة التعلةةةي    0202/2012

 البحث.الملتحب مم التكلفة الجا ية والرأسمالية والفربة الضا عة خ ا فتر  الواحد لتلمي  احتسا  متوست لكلفة ا

الد اسةات والبحةو  العلميةة المتاصصةة ، التعلةي الكت  والمراجع والمصاد  المتاصصةة فةي اقتصةادبات  -
ة التلميةةة  تكلفةةةة التعليميةةةة وذلةةة  ةهةةةدف التعةةةرف علةةةى األسةةةر النةريةةةة للتكلفةةةة وسةةةر  اسةةةتارا  لكلفةةةفةةةي ال

 الملتحب.

 

 منها: ،ل  اعتماد عدد مم المعايير العلمية في لنفي  اإلجرا ات المنهجية لتحقيب أهداف البحث
المةديريات ) والمشةنة الةهةا  مديريتي حيث لمبل ؛و يفية، حضريةلقسي  مديريات المحافةة إلى مديريات  -

 البةالغ عةددها المحافةةة مةديريات في حيم لمبةل مقيةة، المحافةة مرك  ناا  في لقعات يونهما( الحضرية
 الريفية.المديريات ( 02)
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 عةةةم ةةةداًل   0200 والعةةةا  المةةالي،  0202/0200 الد اسةةي العةةا  عةةم ةةةةداًل   0200 المةةالي اعتمةةاد العةةا  -
وذل  خ ا ،  0200/0202 الد اسي العا  مم ةداًل   0202 المالي والعا ،  0200/0200 الد اسي العا 

 .الملتحبالواحد التعليمية للتلمي   استارا  التكلفة
، ومةم واإلنةا  الة كو  ةةيم للمية  (/ للمية ) الواحةد  للوحةد  التعليميةة التكلفةة لساوي  فترض البحث الحاليا -

 البحث.ة في ل  لعد الفرو  محس  الجن   رو ي ئ 
في مرحلةة التعلةي  األساسةي فةي فصةل نفقالة  عةم التعلةي  العةا  مموجة   عدد المعلميماعتماد معيا  نسبة  -

-0200-  0202/0200الرسةةمية لمكتةة  التر يةةة والتعلةةي  خةة ا الفتةةر  مةةم العةةا  الد اسةةةي  اإلحصةةا ات
 األساسي.مرحلة التعلي  ل اإلجماليةالنفقات  إجمالي( مم %,4) المرلبات لمبل نسبة   كوت 0202

 اآللي:المنهجية التنفي بة على النحو  اإلجرا اتل  القيا  مالعديد مم ، وأهداف لاكيعة البحث  انةرً 
مالتكلفةةةة  محسةةة  أنواعهةةةا الماتلفةةةة والمتمبلةةةة األساسةةةياسةةةتارا  متوسةةةت التكلفةةةة التعليميةةةة لمرحلةةةة التعلةةةي   -

مةةةةم ، والباةتةةةةةالجا يةةةةة  ماألسةةةةعا لكلفةةةةة  أسةةةةمالية(  –سةةةةلع وخةةةةدمات"  –لكلفةةةةة جا يةةةةة "مرلبةةةةات ) المباتةةةةر 
 والتكلفةةة نيةةر المباتةةر   0202- 0202المةةالي مةةم العةةا   خةة ا الفتةةر الحسةةامات الاتاميةةة لمكتةة  التر يةةة 

العةةةا   ساسةةةييةةةة لمرحلةةةة التعلةةةي  األمتوسةةةت التكلفةةةة التعليم التعةةةرف علةةةىلكلفةةةة الفربةةةة الضةةةا عة( ةهةةةدف )
وقةةد لةة  اسةةتادا  األسةةالي  ، الجا يةةة والباةتةةة  ماألسةةعا  0202 –  0200خةة ا الفتةةر  مةةم العةةا  المةةالي 

 اآللية:الريا ية 

 المئوية.النس   أسلو  -

 المتوساات الحساةية. -

للتلمية    التكلفةة التعليميةة التي علةى  ةو ها لة  اسةتارا التلمي ةوحد  ، التعليميةلحديد وحد  قياس للتكلفة  -
 األسةالي خة ا اسةتادا     مةم0202 –  0200خ ا الفتةر  مةم العةا  المةالي  والباةتة ،الجا ية ماألسعا 

 الريا ية اآللية:

10221020

 م0202 –م 0200الفتحة ما  األساس  خاللة التعلذم غذح مباشحة( ف  مححل، مباشحة) اإلجيالذةمتوسط التكلفة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 .م0200/0202 –م 0202/0200خالل العام ال راس   األساس متوسط ع د التالمذ  اليلتحقذا ف  مححلة التعلذم 

10221020

 م0202 –م 0200خالل الفتحة ما   األساسمححلة التعلذم  متوسط التكلفة التعلذيذة الجارية ف           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 .م0200/0202 –م 0202/0200  خالل العام ال راس  األساسمتوسط ع د التالمذ  اليلتحقذا ف  مححلة التعلذم      

1022

1020

 م0202 –م 0200خالل الفتحة ما   األساسف  مححلة التعلذم الذة التعلذيذة الحأسيمتوسط التكلفة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.0200/0202 –م 0202/0200العام ال راس   األساس  خاللمذ  اليلتحقذا ف  مححلة التعلذم متوسط ع د التال 
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1022

1020

 م0202 –م 0200خالل الفتحة ما   األساسمتوسط التكلفة التعلذيذة الجارية ف  مححلة التعلذم           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 .م0200/0202 –م 0202/0200العام ال راس   األساس  خاللتوسط ع د التالمذ  اليلتحقذا ف  مححلة التعلذم م    

بحتوي ه ا الج   على عرض األد  الساةب للبحث والمتمبل فةي الد اسةات السةامقة والالفيةة النةريةة 
 :على النحو اآلليويمكم عر ها مإبجا  ، البحثلمفاهي  

2 

 

1022 

 هةةاولحليلهةةدف البحةةث إلةةى د اسةةة فاعليةةة التكلفةةة التعليميةةة فةةي مةةدا س التعلةةي  األهلةةي ممحافةةةة إ  
وذلةةة  مةةةم خةةة ا معرفةةةة متوسةةةت التكلفةةةة التعليميةةةة وفاعليتهةةةا فةةةي ،  0202/0209خةةة ا العةةةا  الد اسةةةي 

ماإل ةافة إلةى معرفةة الفةرو  ذات ، التعلي  األهلي ماألسعا  الجا ية وفب ماتر التحصةيل الد اسةي مدا س
يكيةةر  ) الداللةة اإلحصةةا ية ةةةيم متوسةةاات فاعليةة التكلفةةة التعليميةةة فةةي المةةدا س وفةب متغيةةر حجةة  المد سةةة

وقةةد اسةةتاد  البحةةث  ،(أساسةةي/ ئةةانوي ، األساسةةي فقةةت) ونةةو  المرحلةةة التعليميةةة، (بةةغير  الحجةة ، الحجةة 
فةةي  هلةةيالتعلةةي  األ مةةم جميةةع مةةدا س بحةةثكةةوت مجتمةةع الالمةةنهو الوبةةفي ةنو يةةة المسةةحي والوئةةا قي ول

 و نسةةةبة، ( مد سةةةة09) وقةةةد لةةة  اختيةةةا  عينةةةة عشةةةوا ية سبقيةةةة ةلغةةة ، ( مد سةةةة02) إ  وعةةةددهامحافةةةةة 
جمهةةةا ونةةةو  المرحلةةةة لو عةةة  ةةةةيم المةةةدا س األهليةةةة محسةةة  ح، ( مةةةم إجمةةةالي مجتمةةةع البحةةةث%,00.4)

إجمةةالي متوسةةت التكلفةةة التعليميةةة للتلميةة   أت :أهمهةةا ،وقةةد لوبةةل البحةةث إلةةى العديةةد مةةم النتةةا و ،التعليميةةة
 يةةةاال ( ,22، 090)  0209/  0202 الواحةةةد الملتحةةةب فةةةي عينةةةة مةةةدا س التعلةةةي  األهلةةةي للعةةةا  الد اسةةةي

، 29)و ،تلمية  الواحةد مةم إجمةالي التكلفةة الداخليةة(  يةاال لمبةل لكلفةة ال902، 0,) منها، ماألسعا  الجا ية
 . (  ياا لكلفة التلمي  الواحد مم إجمالي التكلفة الاا جية4,0

1022

الحاليةة إلةى د اسةة فاعليةة التكلفةة التعليميةة لمرحلةة التعلةي  البةانوي العةا  ممحافةةة إ   د اسةةال  هدف
وذل  مم خ ا معرفة متوست ،  0200/0202 -  0202/0200الد اسي خ ا الفتر  مم العا   هاولحليل

وفاعليتهةةا لمرحلةةة التعلةةي  البةةانوي العةةا  ماألسةةعا  الجا يةةة والباةتةةة وفةةب ماتةةرات معةةدالت  التكلفةةة التعليميةةة
ةةةةيم  اإلحصةةةا يةماإل ةةةافة إلةةةى معرفةةةة الفةةةرو  ذات الداللةةةة ، والتحصةةةيل الد اسةةةي، واإلنتاجيةةةة، االسةةةتيعا 

حضةر ) فاعلية التكلفة التعليميةة فةي عمةو  مةديريات المحافةةة وفةب متغيةرات المناقةة الجغرافيةة ااتمتوس
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المةةنهو الوبةةفي ةنو يةةة المسةةحي ولتحقيةةب أهةةداف البحةةث لةة  اسةةتادا  ، (إنةةا  –ذكةةو ) والجةةن ، ( يةةف –
 أهمها: ،ل  التوبل إلى العديد مم النتا و ،والوئا قي

  0200/0202-  0202/0200الملتحب خ ا الفتر  مم العةا  الد اسةي حد الواالتلمي   متوست لكلفةةلغ  -
 متوسةةةت لكلفةةةةفةةةي حةةةيم ةلةةةغ  ،(  يةةةاا بمنةةةي ماألسةةةعا  الجا يةةةة والباةتةةةة علةةةى التةةةوالي062,2,، 226409)

 التوالي.(  ياا بمني ماألسعا  الجا ية والباةتة على 0,6029،  99,682) نفسها الاريو الفتر الواحد التلمي  

1002 

لحديةةد مسةةتو  فاعليةةة التكلفةةة التعليميةةة فةةي مةةدا س التعلةةي  العةةا  مالريةةاض وفقةةذ  إلةةىهةةدف  الد اسةةة 
( والتعةةرف علةةى العوامةةل المةةائر  فةةي مسةةتو  فاعليةةة تعلةةي نةةو  ال، المكنةةى ملكيةةة، المد سةةةحجةة  ) للمتغيةةرات

ولقةةةدب  نمةةةاذ  بمكةةةم اسةةةتادامها فةةةي لقةةةدير مسةةةتو  فاعليةةةة التكلفةةةة ، سالمةةةدا  التكلفةةةة التعليميةةةة فةةةي للةةة  
 التعليمية.التعليمية لمدا س التعلي  العا  ممناقة الرياض 

، المةةدا سوالتحليلةةي االقتصةةادي الكمةةي لتحديةةد مسةةتو  فاعليةةة ، الوبةةفيالمةةنهو  واسةةتادم  الد اسةةة
أمةا عينةة الد اسةة فقةد البعة  ، للمةدا سة التعليميةة و يةات مسةتو  فاعليةة التكلفة، فيهةاومتوست لكلفة التلمية  

وقةد لوبةل  ، و نةات( مد سةة ةنةيم 092) الاريقة العشوا ية الابقية الختيا ها و لغ مجمةو  مةدا س العينةة
 :  منها، لنتا والعديد مم ا إلىالد اسة 

 بذلي:هة ما 0902 /هة0900ةلغ  متوساات التكلفة التعليمية خ ا العا  الد اسي  -

  (2,2.2 ياال للتكلفة  )الجا ية.(  ياال للتكلفة 09929.0، )الرأسمالية 

  (0929 يةةةةاال للكلفتةةةةيم الرأسةةةةمالية  .)وأدنةةةةى ،  يةةةةاال( ,.44090) و لةةةةغ أعلةةةةى متوسةةةةت، والجا يةةةةة
  ياال.( 0990.2) متوست

  (02292.4 ياال للاال  ) للاالبة.(  ياال 0.,,0,2)و 

2991 

 متوسةةةت لكلفةةةة سالةةة  المرحلةةةة المتوسةةةاة ممحافةةةةة الاةةةا ف التعليميةةةة.: إلةةةى معرفةةةةهةةةدف  البحةةةث 
 التعليمية.متوست لكلفة المد سة في المرحلة المتوساة ممحافةة الاا ف و 

( 00) الد اسةة عينةة و لغة ، ووبةفها التكلفةة ظةاهر  لتفسةير الوبةفي المةنهو اسةتادم  الد اسةة وقد
 حسة  المحافةةة مةدا س مةم عشةوا ًيا اختيا هةا لة  التعليميةة اةا فال مةدا س محافةةة مةم متوساة مد سة
، النتةا و مةم العديةد إلةى الد اسةة المد سة ولوبل  وموقع( مستذجر/حكومي) المكنى المد سة وملكية حج 
 .(  ياال22.,4,0) ةلغالتعليمية  الاا ف ممحافةة المتوساة المرحلة سال  لكلفة متوستأت  منها
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 :منها مم الجوان العديد  استفاد منها فيمم خ ا لحليل نتا و الد اسات السامقة فإت البحث الحالي 
 التكلفة.د اسة النةرية واإلجرا ات التنفي بة ل الفيةلحديد ال -
 يةاألساسةلتناس  مع ةنية المرحلةة  تيالتعليمية الالتكلفة  د اسةلحديد األسالي  واألدوات والار  العلمية ل -

 إ .ممحافةة 

لحديةةةد الفجةةةو  المعرفيةةةة فةةةي معةةةض الد اسةةةات السةةةامقة والعمةةةل علةةةى  دمهةةةا ولمبلةةة  ةد اسةةةة واقةةةع التكلفةةةة  -
 التعليمية لمرحلة التعلي  األساسي ممحافةة إ .

 البحث.لنفي   وإجرا اتالبحبية  واألدواتالمنهجية المناسبة للبحث والمتمبلة مالمنهو والمجتمع والعينة لحديد  -

1

 حيةةةةث: نشةةةةذل  وفلسةةةةفت  األساسةةةةي مةةةةمالمنالقةةةةات الفكريةةةةة للتعلةةةةي   عةةةةرضعلةةةةى هةةةة ا الجةةةة    بحتةةةةوي 
وأهميةةة د اسةةتها ، مفهومهةةاوكةة ل  التكلفةةة التعليميةةة مةةم حيةةث ، وأنواعةة  وأهدافةة  وأسسةة ، وأهميتةة ، ومفهومةة 
وأهدافةة  ولاةةو   الكمةةي ويمكةةم ، مفهومةة : حيةةث إ  مةةمعلةةي  األساسةةي فةةي محافةةةة واقةةع الت اوأخيةةرً  وأنواعهةةا

 :عر ها كما بذلي

ةةةدأ مصةةالح التعلةةي  األساسةةي بسةةتاد  علةةى المسةةتو  الةةدولي عنةةدما اعتمدلةة  منةمةةة اليونسةةكو عةةا  
ود م  هةو التعلةي  الة ي يتةيح للت مية  ايتسةا  القةد   علةى وكات هناك الفا  عا  على أت المقص،   ,049

القةةةةرا   والكتامةةةةة ونيرهمةةةةا مةةةةم المهةةةةا ات والمعةةةةا ف والقةةةةي  التةةةةي ال ننةةةةى عنهةةةةا كمةةةةا أت التعلةةةةي  األساسةةةةي 
مصالح بعود إلى السبعينيات مم القرت العشريم وإت كان  الفكر  ذالها قد وجدت لحة  أسةما  أخةر  منة  

 (.09، 0222، الفريجات) قرت العشريمالب ئينيات مم ال

لرلك  فلسفة التعلي  على الفلسفة العامة للنةا  التعليمي في أي دولةة مالعةال  فالمشةك ت الر يسةة فةي 
التر يةةة والتعلةةي  لعتكةةر فةةي أساسةةها مشةةك ت فلسةةفية وال بسةةتايع أحةةد أت ينتقةةد النةةةا  والسياسةةات التعليميةةة 

سةةات جديةةد  دوت أت ينةةةر فةةي المشةةك ت الفلسةةفية العامةةة مبةةل سكيعةةة الحيةةا  الجيةةد  القا مةةة أو بقتةةرا سيا
التي ينبغي أت يادي فيها الةتعل  وسكيعةة اإلنسةات والة ي بعةد مو ةو  التر يةة وأت المعرفةة التةي نسةعى إلةى 

عكةد ) ايتشافها والوبوا إليها هي وسيلتنا في الكشف عم عنابر الوجةود حتةى نةتمكم مةم السةيار  علية 
بشةتب فلسةفت  ومفاهيمة  وأهدافة  ومما سةال   التعلي  األساسةيفإت ومم ه ا المنالب ، (.20، ,044، الفتاا

مةةم اإلسةةا  االجتمةةاعي والسياسةةي واالقتصةةادي والفكةةري للمجتمةةع الةة ي باكةةب فيةة  ويادمةة  ولةة ل  يتنةةو  
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مالحيةةا  وإعةةداده  للمواسنةةة التعلةةي  األساسةةي ويتبةةايم مةةم مجتمةةع آلخةةر فةةي مجةةاا إعةةداد الت ميةة  و  اهةة  
 (.42، 0444، الوا لي) المنتجة الوا ية

 هناك العديد مم المفاهي  للتعلي  األساسي مم أهمها: 
لعلي  وظيفي في فلسفت  يرلبت محيا  الناتئيم وواقع ةيئاله  مشكل يوئب الع قة ةيم مةا يد سة  التلمية  فةي  -

 (.20، 0224، الحا ) في ةيئت  الاا جيةالمد سة وما يلقا  

التعلةي  الةة ي يةة ود الفةةرد فةةي المجتمةةع مالمعلومةةات وااللجاهةات والمهةةا ات األساسةةية التةةي لمكنةة  مةةم النمةةو  -
الشامل المستمر ولدعو  للتعامل مع نير  مةم أفةراد المجتمةع والتفاعةل النةاجح مةع ةيئتة  والتعةاوت مةع نيةر  

 (.0، 0402، قا ) ى لقد  حضا   المجتمع عموماعلى النهوض ةه   الكيئة وعل
نةا  لعليمي متكامل بشكل الحلقة األولى مةم حلقةات التعلةي  األساسةي الرسةمي العةا  ويةوفر الحةد األدنةى  -

مم المعةا ف والاكةرات وااللجاهةات ال  مةة إلعةداد المةواسم القةاد  علةى خدمةة نفسة  ومجتمعة  ولاويرهةا 
 د سةة وياكةد التعلةةي  األساسةي علةى لر يةة العقةةل واليةد واللسةات والوجةةداتوالتكيةف مةع الةةروف فةةي سةم الم

 (.,,2، 0202، مرعي وآخروت )

 (4,-2,، 0222، البامنة) أهمية التعلي  األساسي في اآللي: لكمم 
ات المجتمةةع وقيمةة  لكةةويم االلجاهةةات الروحيةةة والالقيةةة والدينيةةة وقواعةةد السةةلوك السةةلي  النةةامع مةةم أخ قيةة -

 وئقافت .
 اال لقا  مصحة الت مي  عم سريب لوفير التغ بة الراجعة والرعابة الصحية له . -
لنمية تاصية التلمي  الا قة وفكر  النقدي محيث يةتمكم مةم اإلسةها  الكنةا  فةي لنميةة مجتمعة  ةةد ا مةم  -

 دا ر  أسرل  إلى دا ر  وسن . 

الوسم ومحققا ل الية المجتمع وسكي  إلى لحقيب ماامح  وأدا  لدع  لذبيل التعلي  وجعل  مرلبت مقضابا  -
 الوحد  الوسنية مم جهة ولعميب الوعي واالنتما  الحضا ي مم جهة أخر . 

 لذبيل احترا  العمل اليدوي ومما ست  كذساس  رو ي لحيا  منتجة مسياة. -

 (:24، 0222، المتكولي) عليها التعلي  األساسي مم أهمهالتي يرلك  هناك العديد مم األس  والمبادئ ا
 أت بكوت التعلي  موحدا لجميع أةنا  الشع  ذكو ا وإنائا في الريف والحضر على حد سوا .  -
 تعلي  مرنا يتنو  ةتنو  الكيئات.أت بكوت ال -
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راحةل التاليةة مةم التعلةي  ولكةم أت بكوت لعليما مفتوا القنوات بمكم مكافة بيغ  وأتكال  أت يادي إلى الم -
مرحلةةةةة التعلةةةةي  األساسةةةةي فةةةةي حةةةةد ذالهةةةةا لعتكةةةةر مرحلةةةةة منتهيةةةةة مالنسةةةةبة لةةةةبعض األةنةةةةا  والكنةةةةات سبقةةةةا 

 الستعداداله  وقد اله .
أت بجمةةع التعلةةي  ةةةيم النةةواحي النةريةةة والعمليةةة مةةع الحةةر  علةةى التكامةةل محيةةث ال لاغةةى ناحيةةة علةةى  -

 ر  والمعرفة عند الت مي . أخر  لذييدا لمكدأ لكامل الاك
أت يةرلبت التعلةةي  محيةةا  الناتةةئيم وواقةةع ةيئةةاله  مشةةكل يوئةب الصةةلة ةةةيم مةةا يد سةة  التلميةة  مالمد سةةة أو مةةا  -

يلقةةةا  فةةةي الكيئةةةة الاا جيةةةة ومصةةةاد  اإلنتةةةا  والبةةةرو  ولكةةةوت هةةةي مصةةةد  المعرفةةةة ومجةةةاا البحةةةث والعمةةةل 
 .أخر  ةيئات  والنشاط ئ  لتسع آفاقها إلى أمعد الحدود إلى

إت التعلةةةي  يرمةةةي إلةةةى إعةةةداد الفةةةرد لكةةةي بكةةةوت منتجةةةا فعةةةاال بشةةةا ك فةةةي العمةةةل وفةةةي جهةةةود التنميةةةة التةةةي  -
 لستهدف اإلنسات بانع التنمية والمستفيد منها. 

 أت ياكد التعلي  على لحقيب ال ات وانتما  المتعل  لمجتمع . -

 قيةةةب العديةةةد مةةةم األهةةةداف بمكةةةم عر ةةةها مإبجةةةا  كمةةةا بةةةذلي أتةةةا بسةةةعى التعلةةةي  األساسةةةي إلةةةى لح
 ( إلى األهداف اآللية:92، 0222، ال امل)
لعهةةد العقيةةد  اإلسةة مية الصةةحيحة فةةي نفةة  الافةةل و عايتةة  ةتر يةةة إسةة مية متكاملةةة فةةي خلقةة  وجسةةم   -

 وعقل  ولغت  وانتما ه  لألمة اإلس مية.
 السلوك والفضا ل. لد يب  على إقامة الص   وأخ   مآدا  -
 لنمية المها ات األساسية الماتلفة وخاب  المها ات اللغوية والمها ات العددبة والمها ات الحركية  -
 ل ويد التلمي  مالقد  المناس  مم المعلومات في ماتلف المو وعات. -
 وينفع نفس  و يئت .ةنع  الل  علي  في نفس  وفي ةيئت  االجتما ية والجغرافية ةتحسيم استادا  النع  لعريف   -
لنمية و ي  ليد ك ما علية مم الواجبات ومال  مةم الحقةو  فةي حةدود سةن  وخصةا ع المرحلةة التةي بمةر  -

 ةها ونرس حب  لوسن  واإلخ   ل  ولوال  أمر .
 لوليد الرغبة لدب  في الت ود مالعل  النافع والعمل الصالح ولد يب  على االستفاد  مم أوقات الفراغ. -
 لمي  لما يلكي احتياجات ه   المرحلة مم مراحل حيال .إعداد الت -

دنةى نة  التعلةي  لكةل فةرد وهة ا الحةد األ لامن دنى مم التعلي  ال ي ساسي يوفر الحد األت التعلي  األإ
التعلةةي  مكانةةات الماليةةة المتاحةةة وهةة ا مةةا جعةةل ت لةةوفر  اإلأقصةةى مةةا بسةةتايع أساسةةي بمبةةل مةةم التعلةةي  األ

لة ا  مكانةات الماليةة المتاحةة ويةهةر فةي عةد  بةيغ وفتةر  اإلت لةوفر  اإلألسةتايع  قصى مةاأساسي بمبل األ
 .( 004-002، 0444، الوا لي) لي:ذفي  لاتلف مم نةا  لعليمي إلى آخر ويمكم لو يح ذل  كما ب
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لعليمةةةا بحقةةةب ماالةةة  التعلةةةي   وجعلةةة  ياالةتةةةدا ساسةةةي فيةةة  ةتاةةةوير التعلةةةي  يهةةةت  التعلةةةي  األ ق :عفناااال عأل 
 .ل ا  في  مد  س  سنواتساسي وفتر  اإلاأل

  ةةع سةةنوات وقةةد سبقةة  هةة   أويهةةت  ةتقسةةي  التعلةةي  األساسةةي إلةةى مةةرحلتيم مةةد  كةةل مرحلةةة  عفنااال عفثااو  :
 .ئمات سنوات في ل ا  وفتر  اإل الموحد في المدا س  الوحد في مصر و ما بعرف مجنو  اليمم قكل  الصيغة

ساسي القا   على الاةامع العلمةي( والة ي يهةدف إلةى مالتعلي  األ) ساسي فيهاويمبل التعلي  األ عفنال عفثوفث:
ت اساسةةي وجعلةة  يتميةة  مالاةةامع العملةةي المةةرت فةةي ماتلةةف سةةنو إحةةدا  لغييةةر فةةي مضةةموت التعلةةي  األ

  .ساسي مم خ ا مدخ ل  عم سريب   ت التعلي  مالعمل المنتوالتعلي  األ
إلةةى لسةةع سةةنوات ليةةت  فيهةةا إعةةداد الت ميةة  فةةي  فيةة لةة ا  ويهةةت  ةتوسةةيع قاعدلةة  لتصةةل مةةد  اإل ال عفرعحاات:عفناا

 اليمنية.في معة  الدوا العر ية ومنها الجمهو ية  الصيغةجوان  الحيا  العملية وقد سبق  ه   ماتلف 

أي ما ينفب علةى ، المكلغ المدفو  أو المنفب على إنتا  سلعة أو خدمة معينة لعرف التكلفة في اللغة لعني "
 الجهد.وُ عد ، و  ل  فالتكلفة لتضمم ُمعد الماا، (,,0، 0422، المنجد) الشي  لتحصيل  مم ماا وجهد "

مذنهةةا " قيمةةة المةةوا د الكليةةة  ا( التكلفةةة التعليميةةة ابةةا حً Woodhall,1995,41) عرفةة  وودهةةوا
وهةةةي لتضةةةمم قيمةةةة وقةةة  المعلمةةةيم والمةةةوا د والسةةةلع وقيمةةةة اسةةةته ك ، االقتصةةةاديلةةةي  مالنسةةةبة للنةةةةا  للتع

( مذنهةةا "مجمةةو  020، 0442، جةةوهر) كمةةا عرفهةةا، "المبةةاني والتجهيةة ات المد سةةية وقيمةةة ووقةة  الدا سةةيم 
 النفقات التي يتحملها المجتمع في سكيل الحصوا على مارجات التعلي ".

 

 ( 22: 02، ,020، الحا ) د اسة التكلفة التعليمية مم النقاط اآللية: أهميةلنالب 
فوا ةد    مةملحقيقة ومةا، المصةروفات المت ايةد  التةي لنفقهةا الدولةةمةم  لكلفةة التعلةي  لسةتمد أهميتهةا د اسةأت 

   أهمها:، أهدافو 
، الةدفا  :ليةة مقا نةة مغيةر  مةم القااعةات األخةر  مبةللقي الضو  على ما باصع للتعلي  مةم مةوا د مال -

ومةةا بسةةتل م  ، ر فةةي القااعةةات األخةةر  يولاةةوير اإلنفةةا  فةةي قاةةا  معةةيم بسةةتتبع لاةةو ، اوالصةةحة ونيرهةة
 واالسةتبما اتونيرهةا مةم الاةدمات ، التعليميةة واالسةتبما اتذل  مم إبجاد نو  مم التنسيب ةةيم الاةدمات 

 حة. التي لناف  الموا د المتا

أو مم المي انية السنوية ، سواً  مم الدخل القومي، ةيات الجهد التعليمي المك وا إلنفا  الدوا على التعلي  -
ومةا نصةي  المةواسم ، الحكومية ماعتبا هما مقياسةيم يةدالت علةى أهميةة اإلنفةا  علةى التعلةي  فةي أبةة دولةة

 والتلمي  مم ه ا اإلنفا .
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نتيجةة  ؛والسةيما فةي مراحلة  األولةى، نة  التعلةي  وماسسةال  الماتلفةةةةم أعداد الملحقةي في  ياد لو يح لل  -
ولكني ماتلةف دوا العةال  مكةدأ إل اميةة التعلةي  ومجانيتة  فةي مراحةل التعلةي  ، ا لفا  معدالت النمو السكاني

 حيالية. و رو   اإنسانيً  احقً  ماعتبا   اوإنما أبًض ، للدسالير وقوانيم التعلي  فحس  ااألولى لي  لاكيقً 

ومةةا لحتاجةة  مةةم متالبةةات ماليةةة ألنشةةاتها ، لبصةةر د اسةةة التكلفةةة بةةنا  القةةرا  مالتكلفةةة اإلجماليةةة للتعلةةي  -
ولو يةةع التكلفةةة ةةةيم األسةةراف التةةي ، وإمكانيةةة لنفيةة ها فةةي  ةةو  متالبالهةةا الماليةةة، ومشةةروعالها الماتلفةةة

 لتحملها.

لماليةة المالو ةة ةةدً ا مةم لحديةد ولصةنيف وقيةاس لكلفةة لفيد د اسة لقدير التكلفة في ايتشاف اإلمكانةات ا -
 ومروً ا ةتقدير لكلفة لنفي  مشرو  أو ةرنامو أو لحسين .، المدخ ت؛ للوقوف على اإلمكانات المالية المتاحة

، لكشةةف نمايةةة سةةلوك التكلفةةة للوقةةوف علةةى مةةد  اسةةتغ ا أو سةةو  اسةةتغ ا مةةدخ ت العمليةةة التعليميةةة -
 نة بمكم االستدالا منها على مد  استغ ا الموا د.ولعيم ماترات معي

ولةذئر التكلفةة مالسياسةة التعليميةة ، ةيات مةد  لةذئير لكلفةة العةامليم مالماسسةة التعليميةة علةى وحةد  التكلفةة -
 ولو يع العامليم ةها.، وحج  الماسسة التعليمية، مبل: حج  الفصل

  ةةيمعةاداًل  اولو يةع هة   الماصصةات لو يًعة، امةةلساعد على لحديد ماصصات التعلةي  مةم المي انيةة الع -
 مراحل وأنوا  التعلي .و  نة 

ل ل  لي   ونالجة؛، من والغرض ، ونوعيت  وحجم لتعد لصنيفات كلف التعلي  محس  جهة الصرف 
: التكلفةةة أتةةهرها بعتمةةد علةةى عةةد  معةةايير مةةم الت كةةل لصةةنيف التعلةةي ؛ئمةةة لصةةنيف نهةةا ي ألنةةوا  لكلفةةة 

 والتكلفة العامة مقاةل التكلفة الاابةة، الرأسماليةوالتكلفة الجا ية مقاةل التكلفة ، مباتر المباتر  مقاةل التكلفة نير 
 ( 0,9، 0222، الحا ) :وأبا كان  الحالة فيمكم لقسي  التكلفة في التعلي  إلى، (0,0، 0200، الحا )

  

 ةإلةةةى جانةةة  كلفةةةة الفربةةة، التكةةةاليف التةةةي لةةةدفعها األسةةةر واألفةةةراد مقاةةةةل التعلةةةي  :بقصةةةد مالتكلفةةةة الاابةةةة
 للتعلي .  العامة إجمالي ما لربد  الدولة في مي انيتها: لعني التكلفة العامة في حيم، الضا عة لألسر واألفراد

  

، ت و المعلمةةة :ةوحةةةدات سكيعيةةةة مبةةةل لكلفةةةة المةةةوا دحيةةةث لقةةةاس ، عةةةم المةةةدخ ت التر ويةةةة بسةةةتادمات للتعكيةةةر
 ةداللة قيمتها النقدبة.  لكلفة النقودلقاس  في حيم، لخإسية...اوعدد الكت  الد  ، وساعات لد يسه 

  

 ل سةته كواإلمةدادات القاةلةة ، دا   المكتبةة والالبةةكلفة خةدمات العةامليم إلل: بقصد مالتكلفة الجا ية
كلفةةة األ ا ةةي والمبةةاني ل: الرأسةةمالية التكلفةةة فةةي حةةيم لعنةةي، مانتةةةا وهةةي لهةة ا لتميةة  ، خةة ا سةةنة ماليةةة
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أو معةةد ، وهةةي لهةة ا ال لتغيةةر إال فةةي األمةةد الاويةةل، ونفقةةات اإلحةة ا الككةةر  ، واألجهةة   والمعةةدات واألئةةا 
 . عدد مم السنوات

  

فةي حةيم ، التكلفة اإلجمالية معكرا عنها ماألسعا  واألجو  الجا ية لكةل سةنة: بقصد ماألسعا  الجا ية
 معينة.على سنة أساس  ماالعتمادويل التكلفة في كل سنة إلى أسعا  ئاةتة حل: الباةتة األسعا  لعني

  

مةةم و ، الالبةةمةم و ، علةى التعلةي  مةم مي انيةة الدولةة المصةروفات التةي لنفةب: بقصةد مالتكلفةة المباتةر 
كلفةةةة الفةةةر  "لأو ، كلفةةةة المكاسةةة  الضةةةا عةل: فةةةي حةةةيم لعنةةةي التكلفةةةة نيةةةر المباتةةةر ، الجماعةةةات المحليةةةة

أي مقةدا  ، مجاا اقتصةادي دوت نيةر  د اقتصادبة معينة في  استاد  مو التي لأو نير المصروفة ، "الكديلة
ضةل لحملهةا فةي سةكيل إنتةا  أو لنميةة المهةا ات والقةد ات البشةرية عةم سريةب التعلةي  علةى التضحية التةي فُ 

مةةا  ولشةةمل هةة   التكةةاليففضةةل هةة ا الكةةديل. بحسةةا  فوا ةةد أخةةر  كةةات مةةم الممكةةم الحصةةوا عليهةةا لةةو لةة  
ولاليةة  عةةم الةةدخل الة ي كةةات مةةم الممكةةم ، مةةع مةةم أمةواا نتيجةةة لفةةرغ التلميةة  للد اسةةباسةر  التلميةة  والمجت

  .الكلي  فع النالو المحليساه  في و ، سه  في النشاط االقتصاديأو ، سو  العملفي  انارطالحصوا علي  لو 

إ افة جميع أوجة  اإلنفةا  الفعلةي فةي مةد  إت قياس التكلفة التعليمية في أمست معاني  ال بعدو كون  
معينة لج   أو لجميع أجة ا  النةةا  التعليمةي فةي مجتمةع مةا ومةم ئة  لقسةي  المجتمةع الكلةي لينفةا  الفعلةي 

متوسةةت( التلميةة  لمةةد   منيةةة معينةةة قةةد ) علةةى عةةدد الاةة   فةةي فتةةر  معينةةة فيةةت  الحصةةوا علةةى "معةةدا" أو
ومةم الممكةم لعريةف متوسةت كلفةة التلمية   فذيبر.أو مرحلة د اسية  ا اسيً أو عاما د، د اسيابستغر  فص ً  

 (,، 0420، با غ) :اآلليةحساةيا كما هو في المعادلة 
 مجموع اإلنفاق الفعلي لمدة معينة                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معدل تكلفة التلميذ الواحد =

 عدد التالميذ في فترة معينة                                      

أو مرحلةةة ، سةةوا  علةةى مسةةتو  نةةةا  لعليمةةي،   أسةةالي  لتقةةدير أو لقيةةاس لكةةاليف التعلةةي دوهنةةاك عةة
 (: 044، 0222، فلي ) أهمها، أو ماسسة لعليمية ما، لعليمية

الاةر  المابقةة فةي لحميةل التكةاليف لوحةد  لكةاليف قياسةية نمايةة فةي التعلةي   األسةلو ه ا بستاد  
أي التي لت ايد ماستمرا ؛ ما دباد عدد ، وهو ة ل  يرك  على التكاليف المتغير ، على حج  اإلنتا  التعليمي
نيةةر أت ، جةةات التعلةةي وهةة   التكةةاليف لتغيةةر ةتغيةةر حجةة  مار ، ولةةوا   التشةةغيل، الت ميةة  مبةةل: قيمةةة الكتةة 
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هةة ا األسةةلو  يهمةةل التكةةاليف الباةتةةة التةةي ال لتةةذئر مباتةةر  محجةة  مارجةةات التعلةةي  مبةةل: لكةةاليف المبةةاني 
 التعلي .ول ل  بعاي بو   مضللة أو نير واقعية لتكلفة ، والمعدات

اسةتناًدا ، لتقدير لكلفة التعلةي  اأساسً ةوبف  ليمي على لحليل مدخ ت النةا  التع األسلو بعتمد ه ا 
بعتمد علةى التقةديرات الكليةة ألوجة  الصةرف  األسلو ه ا  أتأي  ،إلى التقسيمات الماتلفة لعنابر التكلفة

 في المجاا التعليمي.
: (1022221

الواحةد مةم التكلفةة اإلجماليةة للتعلةي  فةي ماسسةة  بعتمد على استارا  متوست لكلفة التلمي  أو التلمي 
أو فةي نةةا  لعليمةي ككةل. ولمبةل لكلفةة التلمية  النسةبة ةةيم مةا ينفةب علةى ، أو فةي مرحلةة لعليميةة، لعليمية
أو لكلفةة ، النةريةةسةوا  لكلفةة التلمية  ، وعدد الت مي  المسجليم في الماسسة التعليميةة أو مةا تةام ، التعلي 

ولعنةي: النسةبة ةةيم لكلفةة التلمية  أو ، يقية. كما يت  ةواساة ه ا األسةلو  حسةا  لكلفةة الاةريوالتلمي  الحق
 وعدد المتارجيم منها.، أو في ماسسة لعليمية، التلمي  في مرحلة

فةي لقةدير لكلفةة التعلةي   االتكلفةة وأيبرهةا اسةتادامً  أنمةاطأد   المتوسةاة؛ويعد أسلو  حسةا  التكلفةة 
وسةهولة ، لبسةاستها ك هما نةراأو مم ، أو مم النفقات العامة الرأسمالية، العامة الجا يةسوا  مم النفقات 

 الماتلفة.للمفا لة والمقا نة ةيم الكدا ل التعليمية  أساًساكما لصلح ، ةيانالهامع لوافر ، عليهاالحصوا 
102252

أيانة  ، لصرف الماتلقة التي لحملتها األسر  فةي سةنة د اسةية محةدد يرك  على حصر وجمع أوج  ا
ومسةةةتل مات ، وقيمةةةة الكتةةة  الد اسةةةية، تةةةاملة: الرسةةةو  الد اسةةةية، التعليميةةةة حكوميةةةة أو خابةةةة الماسسةةةة

وأجةو  النقةل ، وقيمةة الشةناة والكراسةات المد سةية، وترا  الم م  المد سةية والريا ةية، األنشاة الد اسية
وذلةة  مذخة  متوسةةاات اإلنفةةا  علةةى مجموعةةة مةم الت ميةة  فةةي سةةنة معينةةة؛ ، والمصةةا يف اليوميةةة، وخ فة 

 أسرل .حتى بمكم لقدير لكلفة التلمي  التي لتحملها عا لت  أو 
:

أو الماسسة التعليميةة فةي سةكيل  هي لكلفة جميع الموا د التي بستادمها نة  التعلي : التكلفة المباتر 
أو مالتكلفةة الاابةة ، سوا  أختع منها مالتكلفةة االجتما يةة التةي لتحملهةا الةدوا، قيامها مالعملية التعليمية

أو ، أو مةةم النفقةةات الرأسةةمالية، التةةي لتحملهةةا األسةةر. ويمكةةم لحديةةد كلفةةة التعلةةي  ككةةل مةةم النفقةةات الجا يةةة
 أي التلمي  أو التلمي .، مكلفة الوحد  التعليمية معكًرا عنها، مم كليهما مًعا
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فةي  ممةبً  ، أما التكلفة نيةر المباتةر  فيقصةد ةهةا: لكلفةة الجهةد والوقة  الة ي ينفقة  التلمية  فةي التعلةي 
الةةةدخل الةةة ي كةةةات مةةةم الممكةةةم للمجتمةةةع أت بحصةةةل عليةةة  لةةةو أت هةةة ا الجهةةةد والوقةةة  قةةةد وجةةة  إلةةةى العمةةةل 

 م التعلي .م ماألنشاة اإلنتاجية ةداًل 

أو ، فنةةةًرا ألت قةةانوت العمةةل بحةةر  عمةةل الت ميةة ، نيةةر المباتةةر   أمةةا حسةةا  لكلفةةة التلميةة  أو التلميةة 
و التةةالي سةةوف لهمةةل فةةي البحةةث الحاليةةة كةةوت ، م اولةةة أي مهنةةة؛ فةةإت هةة   التكلفةةة ُلهمةةل فةةي التعلةةي  العةةا 

د جيم  ةمم القةو  العاملةة حسة  قةوانيم العمةل نير م مما فيه  ل مي  التعلي  األساسيسلبة التعلي  العا  
هو  المرحلة األساسيةفي حيم أت سم التار  مم ، سنة وما وفو   02أو 00المحلية والعالمية المحدد   :

حتةةى لةةو كةةات أقةةرانه  بعملةةوت؛ ألت عمةةل هةةاال  الفتيةةة ماةةالف ، ومةةم ئةة  ال بعةةدوت  ةةمم قةةو  العمةةل، سةةنة 09
 (.,2-,2، ,020، الحا )   لكلفة التلمي  في التعلي  العالي والتعلي  الجامعيفي حيم بمكم حسا، لقانوت العمل

هةو وحةد  التكلفةة  تلمية  الملتحةبسةاس أت الأعلةى  قد ل  احتسا  التكلفة المباتةر وفي البحث الحالي 
 العا  كما بذلي: ساسيفي مرحلة التعلي  األ تلمي و التالي فقد ل  استارا  لكلفة ال

 

 =م1122 –م 1122خالل الفترة من التلميذ الواحد الملتحق متوسط تكلفة 
 م0202 –م 0200الفتحة ما  العام خالل  األساسغذح مباشحة( ف  مححلة التعلذم ، مباشحة) اإلجيالذةمتوسط التكلفة 

 .م0200/0202 –م 0202/0200  العام خالل العام ال راس  األساسمذ  اليلتحقذا ف  مححلة التعلذم متوسط ع د التال

والتةي لة  اسةتاراجها مةم ) نيةر المباتةر  عةم سريةب احتسةا  معةدالت الفا ةد  حتسا  التكلفةل  عا لو
الفوا ةةد كانةة  أت للةة   اعتبةةا خةة ا سةةنوات البحةةث علةةى  انفكةة المبةةالغ التةةي  ال  اعةةي( علةةىةنةة  التسةةليف 

 .األساسيل  لستبمرها في التعلي   إذاسوف لحصل عليها الدولة 

0

هةة ا الجةة   علةةى عةةرض واقةةع التعلةةي  األساسةةي فةةي عمةةو  مةةديريات محافةةةة إ  كونةة  بمبةةل  بحتةةوي 
 ويمكم عرض ذل  مإبجا  كما بذلي: الحاليمجاا و نية البحث 

 

الجمهو ية فيما يتعلب مإنشةا   المحافةاتإت المنالقات الفلسفية للتعلي  األساسي على مستو  عمو  
وجهةةود ، لةة والتشةةريعات القانونيةةة المنةمةةة ، وسياسةةال ، وأهدافةة ، ومباد ةة ولاةةو  التعلةةي  األساسةةي وأسسةة  

 ي في عمو  مديريات محافةة إ  وذل  لألسبا  اآللية:لناكب على التعلي  األساس، ونيرهالاوير  
إت الةةةةراي والتوجيهةةةةات االسةةةةتراليجية لتاةةةةوير التعلةةةةي  األساسةةةةي موحةةةةد  علةةةةى مسةةةةتو  جميةةةةع محافةةةةةات  -

 الجمهو ية اليمنية ومنها محافةة إ  التي لرك  على منالقات فلسفية موحد .
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ي المحافةةةة ال لعةةد مل مةةة ويةةوفر لهةةا التمويةةل إت الااةةت التةةي يةةت  لنفيةة ها فةةي مكتةة  التر يةةة والتعلةةي  فةة -
الةةة    إال معةةةد مناقشةةةتها وإقرا هةةةا مةةةم اإلدا   المرك يةةةة المتمبلةةةة ةةةةو ا   التر يةةةة والتعلةةةي  ةوبةةةفها المسةةةاولة 

 المباتر  عم التعلي  األساسي معمو  محافةات الجمهو ية.

علةةةةى النةةةةةا  المركةةةة ي فةةةةي التااةةةةيت  إت إدا   نةةةةةا  التعلةةةةي  العةةةةا  األساسةةةةي والبةةةةانوي فةةةةي الةةةةيمم لعتمةةةةد -
 عمو  المحافةات. ولل   ةهاواإلتراف والتقوي  

 

 ياألساس( متوسط عدد التالميذ والمعلمين والمدارس في مرحلة التعليم 2) جدول

 م1021/1020 –م 1020/1022خالل العام الدراسي  

 متوسط عدد المدارس متوسط عدد المعلمين متوسط عدد التالميذ اسم المديرية م

 09 1004 25,467 المشنة  .2

 04 922 38,633 الظهار  .2

 ,, 1142 48,176 ريف إب  .1

 4, 1261 34,869 جبلة  .0

 2, 939 29,626 بعدان  .1

 22 307 10,612 الشعر  .2

 90 525 20,795 السبرة  .2

 ,9 997 28,735 السياني  .1

 92 1465 43,573 ذي سفال  .5

 92 570 23,212 مذيخرة  .9

 22 948 42,619 العدين  .20

 2, 603 26,055 الفرع  .22

 0, 468 23,604 الحزم  .21

 ,, 635 21,111 حبيش  .20

 ,, 922 34,821 المخادر  .21

 0, 709 23,547 القفر  .22

 40 1305 50,303 يريم  .22

 94 631 20,601 الرضمة  .21

 0, 794 22,535 السدة  .25

 0, 615 19,832 النادرة  .29

 2050 22,121 299,209 العام اإلجمالي

 بمكتب التربية والتعليم اإلحصاء إدارة: المصدر

 بذلي:( ما 0) يتضح مم جدوا
العةةا  الد اسةةي  إ  خةة اي معمةةو  مةةديريات محافةةةة األساسةةعةةدد الت ميةة  فةةي مرحلةةة التعلةةي   ةلةةغ متوسةةت -

 ( للمي  وللمي  .44024,)  0200/0202 –  0202/0200

خةةةة ا العةةةةا  الد اسةةةةي ي معمةةةةو  مةةةةديريات محافةةةةةة إ  األساسةةةةالمعلمةةةةيم فةةةةي مرحلةةةةة التعلةةةةي  ةلةةةةغ عةةةةدد  -
 ( معل  ومعلمة.0,0,0)  0200/0202 –  0202/0200

العةةةةا  الد اسةةةةي  إ  خةةةة اي معمةةةةو  مةةةةديريات محافةةةةةة األساسةةةةمرحلةةةةة التعلةةةةي   المةةةةدا س فةةةةيةلةةةةغ عةةةةدد  -

 فقت. أساسية( مد سة 0222)  0200/0202 –  0202/0200



 

030 
 

 (1) جدول

 الجارية. م باألسعار1021/1020-م1020/1022من العام الدراسي  خالل الفترةي بمديريات محافظة األساسالتكلفة التعليمية لمرحلة التعليم  
متوسط التكلفة المباشرة للفترة

متوسط التكلفة الجارية للفترة

التكلفة )3(

متوسط 

تكلفة التلميذ 

للفترة )1(

التكلفة )3(

متوسط 

تكلفة 

التلميذ 

للفترة )1(

متوسط تكلفة 

التلميذ للفترة 

)1(

متوسط 

تكلفة التلميذ 

للفترة )1(

02,639,967,9774,406126,221,9302112,766,189,9064,6551,761,78232,767,951,6884,620537,849,3428983,305,801,0305,518المركز الرئيسي1

25,467891,143,83634,9921,725,84468892,869,68035,0591,613,39063894,483,07035,123172,123,9316,7591,066,607,00141,881المشنة2

ظهار3 38,6331,191,687,78730,8471,769,418461,193,457,20630,8924,348,3051131,197,805,51131,005230,957,3965,9781,428,762,90736,983ال

48,1761,220,179,25925,3281,675,979351,221,855,23825,3623,055,401631,224,910,63825,426235,583,7744,8901,460,494,41230,316ريف إب4

34,8691,425,563,42340,8831,913,592551,427,477,01540,9381,908,233551,429,385,24840,993274,999,0007,8871,704,384,24848,879جبلة5

29,6261,064,624,95335,9361,739,763591,066,364,71635,9952,029,606691,068,394,32236,063205,714,1616,9441,274,108,48343,007بعدان6

10,612350,703,54733,0471,965,113185352,668,66033,232994,72494353,663,38433,32668,044,3636,412421,707,74739,738الشعر7

20,795529,538,44425,4651,768,24385531,306,68725,5501,852,55189533,159,23925,639102,570,6254,933635,729,86330,572السبرة8

28,7351,053,940,11836,6781,722,725601,055,662,84336,738974,539341,056,637,38136,772203,350,8517,0771,259,988,23243,849السياني9

43,5731,873,069,67142,9871,702,910391,874,772,58143,0262,308,210531,877,080,79143,079361,292,3018,2922,238,373,09251,370ذي سفال10

23,212676,613,83529,1501,743,66075678,357,49529,2252,321,874100680,679,36929,325131,033,6895,645811,713,05834,970مذيخرة11

42,6191,039,249,10324,3841,706,752401,040,955,85524,4241,023,971241,041,979,82624,449200,549,7624,7061,242,529,58829,154العدين12

فرع13 26,055563,227,09421,6171,859,44871565,086,54221,6881,119,97643566,206,51821,731108,920,7254,180675,127,24325,912ال

حزم14 23,604497,388,72621,0721,723,13373499,111,85921,145305,96213499,417,82121,15896,339,7004,081595,757,52125,240ال

21,111714,083,10533,8261,962,39893716,045,50333,9191,340,88064717,386,38333,982138,056,4306,540855,442,81340,522حبيش15

34,8211,032,952,52229,6641,601,438461,034,553,96029,7102,211,069631,036,765,02929,774199,481,1895,7291,236,246,21835,503المخادر16

قفر17 23,547816,408,62834,6721,789,83376818,198,46034,7481,702,40072819,900,86134,820157,820,0466,702977,720,90741,523ال

50,3031,411,710,91628,0641,984,690391,413,695,60728,1031,180,871231,414,876,47828,127272,215,2855,4111,687,091,76333,538يريم18

20,601752,832,99436,5431,746,17085754,579,16436,6282,236,384109756,815,54936,736145,639,6527,069902,455,20043,806الرضمة19

22,535838,081,98837,1901,750,18278839,832,17037,268265,74812840,097,91837,280161,641,4577,1731,001,739,37544,453السدة20

نادرة21 19,832759,931,66438,3181,694,45385761,626,11738,404325,67416761,951,79138,420146,642,0477,394908,593,83745,815ال

599,13921,342,899,59135,623161,767,67427021,504,667,26535,89334,881,5475821,539,548,81235,9514,150,825,7276,92825,690,374,53842,879

أسم المديريةم

اجمالي التكلفة باالسعار 

الجارية)1+2( متوسط االتكلفة 

الرأسمالية للفترة

متوسط تكلفة الفرصة 

الضائعة  للفترة
متوسط عدد 

التلميذ 

الملتحقين 

للفترة )2(

متوسط التكلفة المباشرة 

للفترة )1(

متوسط التكلفة غير المباشرة )2(

متوسط التكلفة الجارية للفترةمتوسط تكلفة السلع والخدماتالفترة

التكلفة )3(

متوسط تكلفة المرتبات واالجور للفترة

التكلفة )3(

متوسط 

تكلفة 

التلميذ 

للفترة )1(

التكلفة )3(

متوسط 

تكلفة التلميذ 

للفترة )1(

متوسط التكلفة اإلجمالية

متوسط 

تكلفة 

التلميذ 

للفترة )1(

التكلفة )3(

متوسط 

تكلفة 

التلميذ 

للفترة )1(

 
 م 1020 إلى 1022الختامية لمكتب التربية والتعليم لألعوام المالية  الحسابات-2المصدر:  

 والتعليم.انات بمكتب التربية االمتح إدارة-1   

 الباحث. إعداد-0   



 

032 

 

 (0) جدول
 الثابتة م باألسعار1021/1020-م1020/1022من العام الدراسي  خالل الفترةي بمديريات محافظة األساسالتكلفة التعليمية لمرحلة التعليم 

متوسط التكلفة المباشرة للفترة

متوسط التكلفة الجارية للفترة

التكلفة )3(

متوسط تكلفة 

الطالب للفترة 

)1(

التكلفة )3(

متوسط 

تكلفة 

الطالب 

للفترة )4(

التكلفة )3(

متوسط تكلفة 

الطالب للفترة 

)1(

02,066,700,6763,44995,621,4881602,162,322,1643,6491,342,60322,163,664,7673,611421,933,6977042,585,598,4634,316المركز الرئيسي1

25,467670,852,51426,3421,317,20352672,169,71726,3931,224,66448673,394,38126,441130,032,4145,106803,426,79531,547المشنة2

ظهار3 38,633899,595,89523,2861,352,50735900,948,40223,3213,330,76586904,279,16723,407174,953,1814,5291,079,232,34827,936ال

48,176917,886,97919,0531,268,51926919,155,49819,0792,274,16347921,429,66119,126177,838,1043,6911,099,267,76522,818ريف إب4

34,8691,073,559,67230,7881,458,690421,075,018,36230,8301,470,938421,076,489,29930,872207,834,8735,9601,284,324,17236,832جبلة5

29,626802,547,76527,0901,323,98245803,871,74727,1341,479,09950805,350,84527,184155,605,9105,252960,956,75632,437بعدان6

10,612263,964,54724,8731,494,789141265,459,33525,014734,07269266,193,40725,08351,394,3394,843317,587,74629,926الشعر7

20,795398,545,57219,1661,345,61065399,891,18219,2301,421,89468401,313,07619,29977,476,3763,726478,789,45223,025السبرة8

28,735793,743,98327,6231,311,32846795,055,31127,669691,19324795,746,50327,693153,676,8635,348949,423,36633,041السياني9

43,5731,411,166,01032,3861,297,835301,412,463,84532,4161,754,215401,414,218,06032,456273,153,8096,2691,687,371,86838,725ذي سفال10

23,212509,858,55221,9661,327,83257511,186,38422,0231,767,55476512,953,93822,09999,090,3874,269612,044,32526,368مذيخرة11

42,619782,933,47118,3701,299,67730784,233,14818,401774,56618785,007,71318,419151,618,5833,558936,626,29621,977العدين12

فرع13 26,055423,545,17516,2561,415,40254424,960,57716,310847,78933425,808,36616,34382,197,5003,155508,005,86619,497ال

حزم14 23,604375,768,87015,9201,317,25156377,086,12015,976232,98710377,319,10715,98573,032,5203,094450,351,62719,079ال

31,523537,887,22717,0631,494,63747539,381,86517,1111,010,07432540,391,93817,143104,359,3663,311644,751,30420,453حبيش15

34,821777,563,30222,3301,219,01035778,782,31222,3651,626,06047780,408,37222,412150,681,1424,327931,089,51426,739المخادر16

قفر17 23,547615,019,92026,1191,362,68958616,382,61026,1771,300,81055617,683,41926,232119,310,4725,067736,993,89231,299ال

50,3031,062,796,26821,1281,511,521301,064,307,78921,158895,329181,065,203,11821,176205,658,6194,0881,270,861,73725,264يريم18

20,601567,184,13227,5311,328,87665568,513,00827,5961,721,29584570,234,30327,679110,120,2295,345680,354,53333,025الرضمة19

22,535631,286,04028,0141,332,42159632,618,46128,073201,0869632,819,54728,082122,188,1365,422755,007,68333,504السدة20

نادرة21 19,832572,525,08728,8691,291,04565573,816,13228,934241,33012574,057,46328,946110,867,8105,590684,925,27334,536ال

599,13916,154,931,65726,964122,692,30920516,277,623,96727,16826,342,4854416,303,966,45127,2123,153,024,3315,26319,456,990,78232,475

أسم المديريةم

اجمالي التكلفة باالسعار 

الثابتة)1+2(
متوسط االتكلفة الرأسمالية 

للفترة

متوسط تكلفة الفرصة 

الضائعة  للفترة متوسط عدد 

التلميذ 

الملتحقين 

للفترة )2(

متوسط التكلفة المباشرة 

للفترة )1(

متوسط التكلفة غير المباشرة )2(

متوسط التكلفة الجارية للفترةمتوسط تكلفة السلع والخدماتالفترة

التكلفة )3(

متوسط 

تكلفة 

الطالب 

للفترة 

)1(

التكلفة )3(

متوسط 

تكلفة 

الطالب 

للفترة )1(

متوسط تكلفة المرتبات واالجور للفترة

التكلفة )3(

متوسط 

تكلفة 

الطالب 

للفترة )1(

التكلفة )3(

متوسط تكلفة 

الطالب للفترة 

)1(

 متوسط التكلفة اإلجمالية
 م 1020 إلى 1022. الحسابات الختامية لمكتب التربية والتعليم لألعوام المالية 2المصدر:  

 والتعليم.االمتحانات بمكتب التربية  إدارة-1                         

 الباحث. إعداد-0                            
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 (2) الشكل

 م1020 إلى م1022التكلفة التعليمية لمرحلة التعليم األساسي العام للفترة من العام 

 كاآللي:ة والفر ية لبحث الر يسا أسئلة عم اإلجامةبحتوي ه ا الج   على 

-

-0202المةالي الفتر  مةم العةا   إ  خ ا األساسي ممحافةةمرحلة التعلي   التعليمية فيما واقع التكلفة 
 ؟الجا ية والباةتة   ماألسعا 0202

 يأت :( ما 1) ( والشكل3)و (8) يتضح ما الج ول

ي العةا  معمةو  مةديريات محافةةة األساسةملتحقيم في مرحلةة التعلةي  متوست عدد الت مي  ال إجماليةلغ  -
 وللمي  .( للمي  44024,) إ  خ ا الفتر 

  0202إلةةةى  0200العةةةا  المةةةالي  الفتةةةر  مةةةمي العةةةا  خةةة ا األساسةةةةلةةةغ متوسةةةت لكلفةةةة مرحلةةةة التعلةةةي   -
ا  الباةتةةةة والتةةةي  يةةةاا ماألسةةةع (6442,002,,0469)و ماألسةةةعا  الجا يةةةة  يةةةااًل  (22,,0,6,426209)

 (  يةااًل 6022622960,9,) و فةا   ،  0200 األسةاسسةنة  أسةعا لمبل التكلفة الحقيقية ماالعتماد على 
 (.%,09.0) و نسبة

 (90,204)  0202إلةى  0200العةا  المةالي  الفتر  مةمخ ا التلمي  الواحد الملتحب ةلغ متوست لكلفة  -
 الباةتة.ألسعا  ما (  يااًل ,20690)و  ياا ماألسعا  الجا ية

إلةةى  0200العةةا  المةةالي  الفتةةر  مةةمي العةةا  خةة ا األساسةةةلةةغ متوسةةت التكلفةةة المباتةةر  لمرحلةةة التعلةةي   -
، الباةتةةماألسعا   (  يااًل 69,0,,0,622264)و ماألسعا  الجا ية (  يااًل 006,246,926200)  0202
ي األساسةلفةة الكليةة لمرحلةة التعلةي  التك إجمةالي ( مةم%29) و نسةبة (  يةااًل 6022622960,9,) و فا   

 إ .ممحافةة 
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 ماجد المطريأ/                  واقع التكلفة التعليمية لمرحلة التعليم األساسي في محافظة إب ...                                       

إ  ي فةي محافةةة األساسةمم التكلفةة المباتةر  لمرحلةة التعلةي  التلمي  الواحد الملتحب ةلغ متوست لكلفة  -
 (  يةااًل 00000)و ماألسةعا  الجا يةة (  يةااًل 2,4,0)  0202إلةى  0200العةا  المةالي  الفتر  مم خ ا

 ماألسعا  الباةتة.

فةةي مرحلةةة  مةةم التكلفةةة الجا يةةةالتلميةة  الواحةةد الملتحةةب لكلفةةة  الجا يةةة ومتوسةةتواقةةع متوسةةت التكلفةةة -0
 :ماألسعا  الجا ية والباةتة الفتر  إ  خ امحافةة مستو  مديريات  ي علىاألساسالتعلي  

والاةةةدمات ويمكةةةم لفصةةةيلها  لفةةةة السةةةلعولك واألجةةةو لتكةةةوت التكلفةةةة الجا يةةةة مةةةم لكلفةةةة المرلبةةةات 
 ياآللي:

 

مةةةم العةةةا  المةةةالي  ي العةةةا  خةةة ا الفتةةةر األساسةةةةلةةةغ متوسةةةت لكلفةةةة المرلبةةةات واألجةةةو  فةةةي التعلةةةي  
  يةةةةةااًل ( 0,,0,60,964206 - 00629062446,40) ماألسةةةةةعا  الجا يةةةةةة والباةتةةةةةة  0202إلةةةةةى  0200

ي األساسةالتكلفةة الكليةة لمرحلةة التعلةي   إجمةالي( مةم %22.20،  %22.00) غ على التوالي و نسبة ةل
ي األساسةلمبةل الجة   األيكةر ممةا ينفةب علةى التعلةي   واألجو وه ا بعني أت لكلفة المرلبات ، لنف  الفتر 

التعليميةةةة  اإلدا اتفةةةي ( إدا يةةةيممعلمةةةيم   ) العةةةا  مالمحافةةةةة ويعةةة   ذلةةة  إلةةةى ا لفةةةا  عةةةدد العةةةامليم
 ( ود اسةةة,020، الماةةري ) ممةةديريات المحافةةةة والمركةة  الر يسةةي ولتاةةاةب النتيجةةة الحاليةةة مةةع د اسةةة

 ( .,020، العديني)
 0200العةةا  المةةالي  الفتةةر  مةةممةةم المرلبةةات واألجةةو  خةة ا التلميةة  الواحةةد الملتحةةب ةلةةغ متوسةةت لكلفةةة  -

 الباةتة.ماألسعا   (  يااًل 0,4,9)و ماألسعا  الجا ية  يااًل  (02,,2)  0202إلى 

 

   العةةا  المةةالي  الفتةةر  مةةمي العةةا  خةة ا األساسةةةلةةغ متوسةةت لكلفةةة السةةلع والاةةدمات فةةي التعلةةي
  يةةااًل  (0006,40,224- 0,060,06,09) الجا يةةة والباةتةةة   ماألسةةعا 0202إلةةى  0200

ي األساسةةيةةة لمرحلةةة التعلةةي  التكلفةةة الكل إجمةةالي( مةةم %2,.2) علةةى التةةوالي و نسةةبة ةلغةة 
 الفتر .لنف  

  العةةا  المةةالي  الفتةةر  مةةممةةم السةةلع والاةةدمات خةة ا التلميةة  الواحةةد الملتحةةب ةلةةغ متوسةةت لكلفةةة
 الباةتة.ماألسعا   ت(  ياال,02)و ماألسعا  الجا ية  يااًل  (002)  0202إلى  0200

 ماع عفة   ا  عفرأساموفي عفاعحا  عفم ةفا   عفة ميا ت   ا   عفرأسموفي  قمةاسطقع ت مةاسط عفة     مو -2
 ؟حوألسعور عفجوري  قعفثوبة  عف ةرم إب خ  مفو    ع ى مسةاى م يريوت   عألسوس   مرح   عفةع ي  
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   0200العةةا  المةةالي  الفتةةر  مةةمي العةةا  خةة ا األساسةةةلةةغ متوسةةت التكلفةةة الرأسةةمالية فةةي التعلةةي 
علةى التةوالي  (  يةااًل ,0,6290692-90,,296220) الجا ية والباةتة   ماألسعا 0202إلى 

 .نفسها ي للفتر األساسالتكلفة الكلية لمرحلة التعلي   إجمالي( مم %2.09) و نسبة ةلغ 

  العةةا  المةةالي  الفتةةر  مةةممةةم التكلفةةة الرأسةةمالية خةة ا التلميةة  الواحةةد الملتحةةب ةلةةغ متوسةةت لكلفةةة
 الباةتة.ماألسعا   (  يااًل 44)و ماألسعا  الجا ية  يااًل  (92)  8013إلى  8011

ماع ت   ا  عف رصا  عفة مي  عفاعح  عفم ةفا  ت      عفضوئع  قمةاسطقع ت مةاسط ت     عف رص  مو -1
حوألساعور  عف ةارم إب خا  مفو  ا  مساةاى ما يريوت  عألسوسا  ع اى ا  مرح ا  عفةع اي   عفضوئع 

 عفجوري  قعفثوبة ؟

الفتةر  ي العةا  خة ا األساسةفة الفربة الضا عة( لمرحلةة التعلةي  لكل) ةلغ متوست التكلفة نير المباتر -أ
 ماألسةةةةةةةةةةةعا  الجا يةةةةةةةةةةةة (  يةةةةةةةةةةةااًل 960,2620,6000)  0202إلةةةةةةةةةةةى  0200العةةةةةةةةةةةا  المةةةةةةةةةةةالي  مةةةةةةةةةةةم

التكلفةةة الكليةةة لمرحلةةة  إجمةةالي ( مةةم%,0) و نسةةبة، الباةتةةةماألسةةعا    يةةااًل ( 260,262096220)و
 إ .ي ممحافةة األساسالتعلي  

 الضةا عة( لمرحلةةلكلفةة الفربةة ) مم التكلفةة نيةر المباتةر التلمي  الواحد الملتحب ت لكلفة ةلغ متوس- 
  يةااًل ( 402,)  0202إلةى  0200العةا  المةالي  الفتةر  مةم إ  خة اي في محافةةة األساسالتعلي  

 ماألسعا  الباةتة   يااًل ( 0,2,)و ماألسعا  الجا ية

عف ةارم  إب خا  حمفو  ا  ةع يمي     مرح   عفةع ي  عألسوسا  مو مقور   قع ت مةاسطوت عفة     عف-0
 ؟ريف( –حضر ) حفسب عفمنطق  عفجغرعفي 

 0200مةةم العةةا  المةةالي  ي العةةا  خةة ا الفتةةر األساسةةالتكلفةةة الحقيقيةةة لمرحلةةة التعلةةي   متوسةةت ةلةةغ
عةةةةم  يةةةةااًل   ( 6022622960,9,) ماألسةةةةعا  الباةتةةةةة و فةةةةا     يةةةةااًل ( 64426002,,0469)  0202إلةةةةى 

( كما أت هناك عشةوا ية فةي لو يةع %,09.0) و نسبة، الجا ية المسجلة في الحسامات الاتامية األسعا 
علةى مسةتو  مةديريات الحضةر أت عةدد الت مية  فةي  ي حةظ مةبً   إذ ؛النفقات ةيم مديريات محافةة إ 

 ا الفتةةةةةةةر  ةلغةةةةةةة خةةةةةةة  إجماليةةةةةةةةو متوسةةةةةةةت لكلفةةةةةةةة  ،( للميةةةةةةة  وللميةةةةةةة  0,9,0) مديريةةةةةةةة المشةةةةةةةنة يكلةةةةةةةغ
فةةةي حةةةيم نجةةةد أت عةةةدد الت ميةةة  ممديريةةةة الةهةةةا  يكلةةةغ  ،ماألسةةةعا  الجا يةةةة  يةةةااًل ( 6,206220,,062)

 ت(  يةةةاال0690260,06420) ةلغةةة  نفسةةةها لفتةةةر ل إجماليةةةةو تكلفةةةة ، ( للميةةة  وللميةةة  226,22) عةةةدده 
عةدد الت مية  ممديريةة المشةنة عدد الت مي  في مديرية الةها  ي يةد عةم  أتمما بعني  ؛ماألسعا  الجا ي 

 .(%09) لصالح مديرية الةها  ةنسبة اإلجمالية( ةينما ال ياد  في التكلفة %,,) ةنسبة
فةي مديريةة  إذ نجد أت متوسةت عةدد الت مية  الملتحقةيم مةبً   ؛ال باتلف عن  في المديريات الريفية واألمر

( %,2) عةدد الت مية  الملتحقةيم فةي مديريةة السةد  ةنسةبة( للمية  وللمية   ة يةاد  عةم ,,0,62) الفر  للفتر  يكلةغ
وكة ل  الحةاا عنةد مقا نةة مديريةة  (%0,) لصالح مديرية السد  ةنسبة اإلجماليةةينما ال ياد  في متوست التكلفة 
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مديريةة حضةرية(خ ا ) في مديريةة المشةنة متوست عدد الت مي  الملتحقيم أتإذ نجد  ؛ يفية مع مديرية حضرية
خ ا ( مديرية  يفية) ةينما متوست عدد الت مي  الملتحقيم في مديرية الفر ، ( للمي  وللمي  0,9,0)   يكلغالفتر 

 ،(%0) ونسةبة ( للمية  وللمية  22,) أي ة يةاد  لصةالح المديريةة الريفيةة ةةة، ( للمي  وللمية  ,,0,62) الفتر  يكلغ
معيةةةا  عةةةدد  أت(. ممةةةا ياكةةةد %,2) يةةةة المشةةةنة ةنسةةةبةلصةةةالح مدير  اإلجماليةةةةةينمةةةا ال يةةةاد  فةةةي متوسةةةت التكلفةةةة 

 لفتةةر ل اإلجماليةةلة  ع قةة مالتكلفةة  للفتةر  لةي ي العةا  لمةديريات محافةةةة إ  األساسةمرحلةة التعلةي   الت مية  فةي
للتلمية  الواحةد ويعة   ذلة  إلةى غيةا   اإلجماليةال ي ينعك  على متوست التكلفة  األمر، المديرياتلتل   نفسها
إلةى العشةوا ية  أدتيير العلمية الوا حة فةي لو يةع التكلفةة التعليميةة ةةيم المةديريات حسة  االحتيةا  والتةي المعا

 لو يع التكلفة. واال لجالية في

لكلفةةة  نجةةد متوسةةت فمةةبً   ،للتلميةة  الملتحةةب الواحةةد للفتةةر  ةةةيم المةةديريات اإلجماليةةةلفةةاوت متوسةةت التكلفةةة 
والباةتةةة علةةى التةةوالي فةةي  ماألسةةعا  الجا يةةة  يةةااًل ( ,2200 -0202,) ى ةلةةغكحةةد أعلةةالتلميةة  الواحةةد الملتحةةب 

والباةتة على التوالي كحد أدنةى فةي  ماألسعا  الجا ية  يااًل ( 006202 -,22620) ةينما ةلغ، مديرية ذي السفاا
أعلى مةم عةدد  ( للمي  وللمي  ,9200) ال ي ةلغ  يف إ  مالرن  أت عدد الت مي  في مديرية، مديرية  يف إ 

عةد   إلةىويع   هة ا التفةاوت ةةيم المةديريات ، ( للمي  وللمي  92,02) ال ي ةلغذي السفاا  الت مي  في مديرية
 وجود سياسات لااياية وا حة لعملية لو يع النفقات ةيم المديريات.

 ي  األساسي ةيم مديريات محافةة إ .في لو يع التكلفة لمرحلة التعل واإلجرا يةغيا  الاات العلمية  -0

الجا يةة ال بعاةى ماتةرات حقيقيةة لمسةتو  لاةو  التكلفةة  األسةعا إت لحليل التكلفة التعليمية ماالعتماد علةى  -0
 ماسسات الدولة مالقاا  التعليمي. اهتما استادا  التحليل ةواساة  وأن  بج 

لفةة الهةد  المةالي والنةالو عةم عةد  العدالةة فةي لو يةع غيا  المسا لة والمحاسبة للمديريات التي يرلفةع فيهةا لك -2
 الموا د مموج  المعايير والماترات العلمية.

اليمنيةة الاات الرامية لفصل لكلفةة التعلةي  البةانوي عةم التعلةي  األساسةي فةي الجمهو يةة  إجرا  رو    -0
 لنفي ها. ومتامعة

تةةي لضةةمم عدالةةة لو يةةع التكلفةةة التعليميةةة لمرحلةةة التعلةةي   ةةرو   و ةةع المعةةايير واللةةوا ح الصةةا مة ال -0
ي العةةةةا  ممةةةةديريات محافةةةةةة إ  مةةةةم جهةةةةة ومسةةةةا لة ومحاسةةةةبة المقصةةةةريم مةةةةم المعلمةةةةيم األساسةةةة

 مشكل دو ي. أدا ه عم  واإلدا ييم

 المقترحات:

 التكلفة.لو يع  ي ممديريات محافةة إ  و يماألساسد اسة حوا واقع الع قة ةيم موقع مدا س التعلي   إجرا  -0

 إ .ي ممديريات محافةة األساسد اسة علمية حوا التكلفة المعيا ية في مدا س التعلي   إجرا  -0
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 :والمراجع المصادر

، بةةةةنعا ، الكتةةةةا دا  ، 0ط، اليمنيةةةةة التعلةةةةي  الجمهو يةةةةةالجاهةةةةات معابةةةةر  فةةةةي ، (0220، )سةةةةعيدعكةةةةد  ، األنكةةةةري  -0
 اليمنية.  الجمهو ية

 مصر.، القاهر ، والتو يعدا  الفجر للنشر ، التعلي اقتصادبات ، (0209، )محمدخلف ، البحيري  -0

 سةةالة ماجسةةتير ، العابةةمة العةةا  مذمانةةة مةةدا س التعلةةي  البةةانوي عوامةةل الهةةد  التر ةةوي فةةي ، (0222، ) اجةةح، الجر ةةاني -2
  بنعا .، التر يةكلية ، منشو  نير 

، (0) العةدد، التر يةة مالمنصةو  مجلةة كليةة ، التعليميةةات كلفةة التعلةي  للاالة  مالماسسة، (0442، )بةالحعلةي ، جوهر -9
 مصر.، المنصو  

، للنشةةر والتو يةةعماسسةةة أةةةرا  ، (0) ط، اقتصةةادبات التعلةةي  مةةم النةريةةة إلةةى التاكيةةب، (0222) احمةةد علةةي، الحةةا  -,
 الجمهو ية اليمنية، بنعا 

 الجمهو ية اليمنية.، بنعا ، المسير دا  ، المد سةاقتصادبات ، (0200، )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -,

 الجمهو ية اليمنية.، بنعا ، والتو يعماسسة أةرا  للنشر ، ولاكيقياُ  االتعلي  وعا دال  نةريً (: لكاليف ,020، )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -0

 البانوي في الك د العر ية الواقع الراهم وآفا  التاوير. مسير  التعلي  األساسي والتعلي ، (0224، )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -2

 سةةةالة ، إ فاعليةةةة التكلفةةةة التعليميةةةة فةةةي مةةةدا س التعلةةةي  األهلةةةي ممحافةةةةة ، (,020، )عكةةةد الةةةرحممحمةةة   ، العةةةديني -4
 اليمم.، إ جامعة ، التر يةكلية ، منشو  ماجستير نير 

اجهةةة معةةض المشةةك ت االةتدا يةةة والمتوسةةاة فةةي المملكةةة لصةةو  مقتةةرا لمو ، (0222، )اللةة محمةةد ةةةم عكةةد ، ال امةةل -02
  سالة ماجستير نير منشو  . ، مستقكليةد اسة ، األساسيالعر ية السعودبة في  و  سكيعة التعلي  

اإلفةةةاد  منهةةةا فةةةي  قيةةةاس التكلفةةةة التعليميةةةة ولحليلهةةةا كتقنيةةةة إدا يةةةة ومةةةد ، (0420، )أحمةةةدةةةةم  عكةةةد الةةةرحمم، الصةةةا غ -00
 السعودبة.، الرامعلد لمجا، سعودجامعة المل  ، التر يةمجلة كلية ، السعودبةالتعليمية اإلدا ي في المنةمات لحسيم األدا  

، التعليميةةةفاعليةةة التكلفةةة التعليميةةة فةةي مةةدا س التعلةةي  العةةا  ممناقةةة الريةةاض ، (,022، )عكةةد اللةة محمةةد ةةةم ، الةةدويات -00
 السعودبة.، ية التر يةكل، سعودجامعة المل  ، منشو   سالة دكتو ا  نير 

ةنا  لاكيب قا مةة مسةتويات معيا يةة لتقةوي  لعلةي  الت مية  فةي مبحةث اللغةة العر يةة ، (0222، )محمدسفيات ، العبامنة -02
 عمات. ، األ دت، منشو   سالة ماجستير نير ، األساسيةللصفوف الب ئة األولى مم المرحلة 

المنةةةةةاهو للنشةةةةةر  دا ، 0ط، األ دتيتةةةةة  التعليميةةةةةة لاكيقةةةةةات مةةةةةم األساسةةةةةي كفا التعلةةةةةي ، (0222، )نالةةةةة ، الفريجةةةةةات -09
 .  األ دت، عمات، والتو يع

المسةير  للنشةر  دا ، األولةىالابعةة ، حديبةةالتعلي  مبةادئ  اسةاة والجاهةات  اقتصادبات، (0222، )عكد  فا و  ، فلي  -,0
 األ دت.، عمات، والتو يع

ة سالةة  المرحلةةة المتوسةةاة وع قتهةةا مةةذدا  المةةدا س ممحافةةةة كلفةة، هةةة(0902، )عكةةد الةةرحي عايةةة  عكةةد اللةة ، القرتةةي -,0
 المكرمة.مكة ، جامعة أ  القر  ، كلية التر ية،  سالة ماجستير نير منشو  ، الاا ف

 . مصر، القاهر ( 0) العدد، التر يةاألساسي بحيفة  التعلي ، (0402، )الديم ب ا، قا  -00

 . مصر، اإلسكند ية، والنشرالوفا  للاباعة  دا ، جتمعالمومشك ت  التر ية، (0222، )بالح، المتكولي -02

، لكاليف التعلي  العا  وع قتها مالالة  االجتمةاعي علةى التعلةي  فةي الجمهو يةة اليمنيةة، (0222، )سعيد تاد ، مجلي -04
 اليمنية.الجمهو ية ، لع ، جامعة لع ،  سالة ماجستير نير منشو  
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االةتةدا ي فةي الةوسم  التعلةي ، (0202، )تةيح أحمةد و يسةى أةةو   بةاس ،أحمةد ةلقةي ، الاوالةد محمد  لوفيب، مرعي -02
 . مصر، القاهر ، والتو يداتالعر ية المتحد  للتسويب  الشركة، 0ط، العر ية

فاعليةةة التكلفةةة التعليميةةة فةةي مرحلةةة التعلةةي  البةةانوي العةةا  ممحافةةةة إ  مالجمهو يةةة ، (,020، )محمةةدماجةةد ، الماةةري  -00
 اليمم.، كلية التر ية، جامعة إ ، ستير نير منشو   سالة ماج، اليمنية

 .لكنات، ةيروت، المشر   دا ، 20ط، العر يةفي اللغة  المنجد، (0422، )المنجد -00

د اسةةةة لحليليةةةة( مقا نةةةة لنةةةةامي ) األساسةةةي ةةةةيم النةريةةةة والتاكيةةةب التعلةةةي ، (0444، )اللةةة الجبةةةا  عكةةةد  عكةةةد، الةةةوا لي -02
علةةو  التر يةةة تةةعبة  كليةةة، منشةةو  دكتةةو ا  نيةةر  أسروحةةة، والمغةةر اليمنيةةة   يةةةمةةم الجمهو التعلةةي  األساسةةي فةةي كةةل 

 المغر ية.  المملكة، التنةي 

، ,022التقييمةةةي البةةةاني لمسةةةتو  لنفيةةة  اسةةةتراليجية التعلةةةي  األساسةةةي للعةةةا   التقريةةةر، (,022، )والتعلةةةي و ا   التر يةةةة  -09
 اليمنية.  الجمهو ية، بنعا 

 – 0222، )الجمهو يةة اليمنيةةالوسنيةة لتاةوير التعلةي  األساسةي فةي  اسةتراليجية، (0222يناير ، )والتعلي و ا   التر ية  -,0
 اليمنية.  الجمهو ية، بنعا ، 0ط، (,020

العةدد الرامةع  ملحةب، الرسةمية  مشةذت القةانوت العةا  للتر يةة الجريةد  0442( لسةنة ,9) و ا   الشئوت القانونية قةانوت  قة  -,0
  . 0440دبسمكر  20هة الموافب 0902 ج   0والعشروت 

27- Wood hall, Maureen, (1995), Cost-Benefit Analysis ,New York:  
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األطر النظرية للفلسفة البراجماتيةة  أبرةرم اعةالأ تة الر البراجماتيةة  علىهدفت الدراسة إلى التعرف 
النظأ التعليمية في الجمهورية اليمنيةة حسسةم اةا جةا  فةي ال ةاعوم العةا   ها فيت الر أ النظأ التعليمية   في

الواةاق ي  التسلللةي ح سةلوب  الوصةفي  خد  البةاثووم المةنه أاسةت.  2992( لسةنة 54للتربية أالتعلةيأ رمةأ  
 رتسللل األطر النظرية للفلسفة البراجماتية أال واعلن المسلية ذات العالمة.  الذي يعنى

 حاآلتي:بهمها توصلت الدراسة إلى عدد ان االستنتاجات  تتمول مد أ 

كوعةت عتيجةة لعةدو عوااةل فلسةعية أعلميةة ُتعد الفلسفة البراجماتية في جةء  انهةا عظريةة تربويةة عااةة  ت -
ح ةوو  –ها أبشهر فالسفتها جوم ديوي أ التي عادى رها افكر –ضت ابادقها أبلئية أسياسية أدينية  أفر 

المنطق أارأعة التطبلق  أاهتمت رت ديأ ثلول ان السياو لمشكالت السياو الوامعية عةن طريةق الةتعلأ 
 أالتعلأ حالممارسة. ان خالل العمل  أالتعلأ الذاتي أالمستمر 

بثةةدات الفلسةةفة البراجماتيةةة تةة الرات جمةةة فةةي عةةدد عبلةةر اةةن دأل العةةالأ فةةي اختلةة  اكوعةةات الةةنظأ  -
التعليميةةةةة عالفلسةةةةفة التربويةةةةة أابادقهةةةةا  أاألهةةةةداف  أالمنةةةةاه   أطراقةةةةق التةةةةدري   أالسةةةةلأ التعليمةةةةي  

 أالبسث العلمي أغلرها.أبساللم الت ويأ  أالمعلأ أالمتعلأ  أإدارو التعليأ أتمويل   

أجود تة الر للفلسةفة البراجماتيةة أتطبي اتهةا التربويةة فةي عظةا  التعلةيأ فةي الجمهوريةة اليمنيةة اةن ثلةث  -
؛ أذلة  حسسةم اةا حصورو غلر اباشةرو فلسفة التربية أابادقها  أاألهداف  أالمناه   أطراقق التدري 

 . 2992( لسنة 5 اعوم العا  للتربية أالتعليأ رمأ  تضمنت  عدد ان المواد ال اعوعية الواردو في عصوص ال
 اليمنيةالجمهورية  –النظأ التعليمية  –اعالأ الت الر  –الفلسفة البراجماتية الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

This study aims at identifying theoretical frameworks of pragmatic 

philosophy, identifying the features pragmatism effect on educational systems, 

and identifying  pragmatism effect on the educational systems in the Republic 

of Yemen, according to the General Education Law No. 45 of 1992. The 

researchers has used descriptive method, in its analytical and documentary 

approaches, which analyzes theoretical frameworks of pragmatic philosophy 

and relevant local laws. The study  has reached a number of conclusions: 

- Pragmatism is partially, a general educational theory, which was resulted of 

a number of philosophical, scientific, environmental, political and religious 

factors, and its principles - advocated by its thinkers and famous 

philosopher John Dewey - imposed the power of logic and flexibility in 

implementing, and it presented solutions from life to real life problems 

through learning by doing, self-learning and continuous learning and 

learning by practice. 

- Pragmatism has caused great effects in a large number of countries in the 

various components of educational systems such as educational philosophy 

and principles, objectives, curricula, teaching methods, educational stages, 

methods of assessment, teacher and learner, management and funding and 

scientific research. 

- There is  effect of Pragmatism and its educational applications on education 

system in the Republic of Yemen in terms of the philosophy of education 

and its principles, objectives, curricula and methods of teaching. 
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ًتعةةد الفلسةةفة البرجماتيةةة اةةورو علةةى حايةةة الفلسةةفات المواليةةة الكالسةةيكية التةةي تةة ان حةةاألاور النظريةةة 
أالت االت الع لية فةي الوصةول إلةى الس ةاقق األأليةة بأ الوجوديةة المجةردو  أتةرى بم عةل شةي  يجةم بم 

(. أاة  35  2994جريد أالبرهام إلابات صست   ارعي أآخةرأم  يكوم ماراًل للتس ق حاالعتماد على الت
هةةذا  اسةةتندت الفلسةةفة البراجماتيةةة فةةي عشةة تها علةةى الفلسةةفات أالنظريةةات أالمةةذاهم أالسرعةةات الفلسةةعية 

فلسةةةفة عاعةةةت المعتمةةةدو علةةةى الع ةةةل العملةةةي  أعظريةةةة دارأم فةةةي النشةةةو  أاالرت ةةةا    :اوةةةل  السةةةاح ة لهةةةا
قل ح م قيمة األشيا  حاستخدااها أانافعهةا  أالتجريبيةة اإلعجللءيةة عنةد ريكةوم ألةو   أالمذهم النفعي ال ا

أالسرعةةة الرأااعسةةية الفرديةةة التةةي بسسةةها رأسةةو  أالسرعةةات العلميةةة أالنفسةةية أاالجتما يةةة التةةي سةةادت 
 (.277-272  2002ال رم التاس  عشر أرأادها باوال  فرأيد  أبأجست عوعت(  ميادو أآخرأم  

ي ال رأم العشرين  امدهر الفكر البراجماتي أفلسفت  على أج  الخصوص في الواليةات المتسةدو أف
األاريكية أفي رريطاعيا على يد  اورس رلوعدل أااك  فللر أريتشارد رأرتي(  ألكةن لةأ ي تصةر وهةرأ  

ايةة أاالجتما يةة م اتجا  الفلسفة الوضعية المنطبأجد ان يمول  في بلماعيا  عما  دعلى هذين البلدين  ف 
ثلةةةث وهةةةر عنةةةد بصةةةساج المةةةذهم التجريبةةةي الن ةةةدي أالماديةةةة  ؛ُيعةةةد مريًبةةةا جةةةًدا اةةةن االتجةةةا  البراجمةةةاتي

  2992الجدليةةة أالتاريخيةةة عنةةد  كةةارل اةةارع  أللنةةلن  أجلةةورف سةةملل  أهةةاعء فةةايهنجر(  روشنسةةكي  
 كولةر فةي التربيةة التعلةيأ أبسةاللم فةي الكبلر بارها البراجماتية (. فضاًل عن ذل   عام لفلسفة التربية243

 األأاقةل الةرأاد اةن عةدد خةالل أتطبيً ةا؛ أذلة  اةن ( فكةًرا39  2003 علةي أفةرف   البلةدام العربيةة اةن

 (.209  2994أغلرهما  علي   جالل ف اد الاباعي واسمد إسماعلل اول اصر في للتربية

ينةاه  الةنظأ التعليميةة الت للديةة  عليميت عظا  إعشا  تربوية إلى البراجماتية روصفها ثرعة سعتأ 
(RADU, 2011, 85) السيةةاو هةةو رةةل  لمسةت بل  الطفةةل إعةةداد ؛ ثلةث عةةام التعلةةيأ اةةن انظورهةا لةةي 

 السيةةاو تعنةةي هنةةا تعلةةيأ  أالسيةةاو رةةدأم  امكنةةة ليسةةت فالسيةةاو عفسةةها علةةى ثةةد تعبلةةر  جةةوم ديةةوي( لهةةا؛
 مبةةةل اةةةن أتسديةةةدها بعشةةةطت  توجيةةة  يةةةتأ اجتمةةةاعي  ثلةةةوام اإلعسةةةام ألم عهةةةا تعنةةةي ذلةةة ؛إ االجتما يةةةة؛

 فةي أتعطةي المشةارعة المدرسةة  فةي الجما يةة األعشةطة تنظةيأ يةتأ لةذل  العيش في ؛ خالل ان المجتم 
. إلةى جاعةم (Dash, 2015, 76)االجتما يةة  أالمسةاأاو  االجتما يةة حالكفايةة اعرفةة الجما يةة األعشطة

تسةةةةتخد  اوامةةةة  السيةةةةاو فةةةةي العمليةةةةة التربويةةةةة  لهةةةةذا يةةةة ان أاجةةةةم المدرسةةةةة روصةةةةفها ا سسةةةةة تربويةةةةة 
  أبم الخطةةة التعليميةةة يجةةم بم (Learning by Doing)البراجمةةاتلوم حمبةةدب الةةتعلأ رواسةةطة العمةةل 

يشار  في أضعها الطلبة أبأليا  األاور أالمعلمةوم أعةل اةن لة  صةلة فةي العمليةة التربويةة اعطالمةا اةن 
 (.79  2937ذ ال رارات التربوية  عاصر  المبدب الديمومراطي في اتخا
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 توجي  بألهما: ان األهمية  كبلر جاعم على بارام البرجماتية  التربية فلسفة ح  بفادت اا بررم أعام

 :أااعلهمةا أاسةتعدادات  الةول اةن ةبةعلية  الطل يكةوم  حمةا التعلةيأ أعظةا  التعلةيأ اةادو ربة  بهمية إلى النظر
 النشاط  حمنه  عرف اا المناه  تنظيأ اجال في فبرم طريق العمل  عن تعليأال ابدب على االهتما  ترعلء

عةدد اةن  (. فضةاًل عةن ذلة   وهةر215  2003 علةي أفةرف   التةدري  اجةال طةر   فةي النشةاط أطري ة
 الةةذاتي الةةتعلأ بسةةاللم علةةى السةةديث  انهةةا التعةةرف التعلةةيأ فةةي البراجماتيةةة بثةةداتهااآلاةةار اإليجاريةةة التةةي 

 الديم راطيةة أالمسة أليات االجتما يةة  أتعءيةء الاةيأ الذاتي  أاثترا  االعضباط أ المستمر  أتعءيءأالتعلي
 .(Dash, 2015, 80)( 25 إلى 2ان   أاإللءااي المجاعي التعليأ

 الفكةر فةي النطةا  أاسة  تة الر لهةا عةامالبراجماتيةة   بثداتة أعتيجةة لالمدهةار أالنمةو أالت ةد  الةذي 

؛ ف ةد بأصةت عةدد (233  2023سربةي   ال أخارجهةا األاريكيةة المتسةدو الواليةات فةي تة التربةوي أتطبي ا
ان الدراسات على المستوى العةالمي أالعربةي علةى بهميةة تطبلةق ابةادس الفلسةفة البراجماتيةة فةي التعلةيأ. 

 إدخةةال طراقةةق بكوةةر بأصةةت دراسةةة  تشةةوجكو( إلةةى ضةةرأرو تطبلةةق البراجماتيةةة اةةن خةةالل رولنةةدا  ففةةي
 ,Czujko)البولنةةدي  التعلةةيأ فةةي الملسةةة المشةةكالت حعةة  ثةةل بجةةل اةةن أالتةةدري  التعلةةيأ فةةي معيةةةأا

 عظةا  فةي فلسةفةروصةفها  البراجماتيةة . أفةي ميمبةاروي  بكةدت دراسةة  اوعاشةا( بم تطبلةق(288 ,2013
ت التةي تةأ فرضةها الع وبةا لتلة  الالإعسةاعية السلبية اآلاار ان السد في كولًرا يساعد ميمباروي  في التعليأ

( 239  2023. عةةالأو علةةى ذلةة ؛ بأصةةت دراسةةة  السربةةي  (Mukusha, 2011, 6)علةى ميمبةةاروي 
إلى بهمية االسةتفادو اةن الفلسةفة البراجماتيةة فيمةا يتعلةق رتطبي اتهةا التربويةة سةوا  المرتبطةة حالطالةم  بأ 

  أاساألةةةة تطبلةةق حعةة  الجواعةةةم المعلةةأ   بأ الم ةةرر الدراسةةي  بأ طةةةر  التةةدري   بأ بسةةاللم الت ةةويأ
 اإليجارية في تطبي اتها التربوية في عظأ التعليأ حالعالأ العربي.

 ة السالية حاآلتي:الدراس بهمية تمولتبناً  على اا ت د   أ 

التطةةةورات التةةةي طةةةربت علةةةى الفلسةةةفة التربويةةةة عالمًيةةةا  خصوًصةةةا فةةةي اجةةةاالت إدارو التعلةةةيأ أطراقةةةق  -
 التدري  المختلفة.

جةةةة إلةةةى دراسةةةات تتنةةةاأل تةةة الر الفلسةةةفة البراجماتيةةةة علةةةى عظةةةأ التعلةةةيأ العربيةةةة حشةةةي  حمءيةةةد اةةةن السا -
 التعمق أالشمولية.

بأل دراسةةة علةةى المسةةتوى المسلةةي تناألةةت اعةةالأ تةة الر  –علةةى ثةةد علةةأ البةةاثولن  –تعةةد هةةذ  الدراسةةة  -
 النظا  التعليمي في الجمهورية اليمنية. فيالفلسفة البراجماتية 

آفا  حسوية جديدو للباثولن إلجةرا  اءيةًدا اةن الدراسةات النو يةة أالكميةة ثةول الفلسةفة البراجماتيةة فتح  -
 اختل  النظأ التعليمية في اليمن أغلرها. فيأت الراتها 
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 فةي بةي  أخاصةةالعر  التعلةيأ باةًرا علةى الفلسةفات التربويةة أبمواهةا بكوةر البرجماتيةة التربيةة فلسةفة ُتعةد

(. عةالأو 215  2003(   علةي أفةرف  209  2994السةتلنيات  علةي   أثتةى األربعلنيةات انةذ اصةر
( بم هنا  اتفاًما عبلةًرا رةلن 772  2993على ذل   ت عد الدراسات الملداعية في اصر عدراسة  الباسل  

ي المةدارس االرتداقيةة فةي اصةر اعظأ المبادس التربوية للفلسفة البراجماتية أابادس أبفكار اديري أاعلمة
سةةوا  اةةن ثلةةث ابةةادس الفلسةةفة البراجماتيةةة الخاصةةة حاألهةةداف التربويةةة للمدرسةةة االرتداقيةةة بأ اةةن ثلةةث 

 المبادس الخاصة حالمنه  المدرسي بأ طر  التدري  بأ دأر المعلأ. 

 علةى كولةًرا رتكةءالتةي ت  براجماتيةةاللنظريةة ا بم 1992)  العمةري  دراسةة رلنةت عتةاق أفةي األردم  

 تربويةة أاضةسة فلسةفة يسملةوم  الةذين األردعيةة المةدارس اةديري أاةديرات لةدى السةاقدو هةي البراجماتيةة 

 المدرسةة  أاهتمةا  التربيةة  حجةوهر المتعل ةة المةديرين أالمةديرات عظةرات فةي باةرت الت دايةة مبأ  المعةالأ 

عةالأو علةى ذلة ؛  (.493  2003   السورطي أالت ليأ التدري   أطر   المناه   أاستوى  أعملية التعلأ 
علةةةى عناصةةةر اععكةةةاس ابةةةادى الفلسةةةفة البراجماتيةةةة درجةةةة بم  (2022  العياصةةةرو دراسةةةة بكةةةدت عتةةةاق  

  2027جةةا  فةةي المرتبةةة األألةةى. فضةةاًل عةةن ت كلةةد عتةةاق  دراسةةة  السديةةدي   العمليةةة التربويةةة فةةي األردم
 التربيةة كليةات ادرسةي لةدى السةاقدو المرتبةة األألةى للفلسةفة اثتةل مةد البراجماتيةة الفلسةفة عمة  بم (2270

 األردعية. الجااعات في الرياضية

باةةا فةةي دأل الخلةةي  العربةةي  فةةال شةة  بم البراجماتيةةة  مةةد أجةةدت لهةةا اكاًعةةا  أبصةةبح لهةةا تةة الر ال 
ي  اةة  ينكةةر فةةي الفكةةر التربةةوي الخليجةةي  خصوًصةةا عتيجةةة لالعفتةةاظ الخليجةةي الملسةةو  علةةى دأل الخلةة

ثلث بصبح للبراجماتية بار أاضح في حع  برنا  الخلةي   المضةرج   ؛دخول النفوذ السياسي األاريكي
إلةى تة الر  -حسسم علةأ البةاثولن–ان الدراسات بأ األدريات  باا في اليمن  لأ تشلر إي   (.35  2002

اعةةالأ  لةةىلتعةةرف عةةن عوةةم ععظةةا  التعلةةيأ. أبنةةاً  علةةى ذلةة   بتةةت الساجةةة إلةةى ا فةةيالفلسةةفة البراجماتيةةة 
تةة الر الفلسةةفة البراجماتيةةة فةةي عظةةا  التعلةةيأ فةةي الجمهوريةةة اليمنيةةة. أبشةةكل بد  تتسةةدد اشةةكلة الدراسةةة 

 السالية حالس ال الرقي  اآلتي: 
 اا اعالأ ت الر الفلسفة البراجماتية في النظأ التعليمية في الجمهورية اليمنية؟

 ة الفر ية اآلتية:هذا الس ال  إلى األسئلان أيتفرع 
 اا األطر النظرية للفلسفة البراجماتية ان ثلث المفهو   األصول الفكرية  األشكال  المبادس  أالرأاد؟ .2

 النظأ التعليمية حشكل عا  حسسم اا بأردت األدريات األجنبية أالعربية؟ فياا بررم اعالأ ت الر البراجماتية  .2

 رمةةأ  ةةاعوم فةةي الجمهوريةةة اليمنيةةة حسسةةم اةةا بشةةار إللهةةا الالنظةةا  التعليمةةي  فةةياةةا تةة الر البراجماتيةةة  .7
 ؟أالتعليأ للتربية العا  ال اعوم    حش م 1992 لسنة  (45)
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عليميةة فةي الجمهوريةة اليمنيةة فةي نظأ التالة فةياعالأ تة الر البرجماتيةة تتسد الدراسة السالية ردراسة 
 ماعوم األهداف  المنهاف  طراقق التدري (  حسسم اا أرد في الت اآلتية  فلسفة التربية أابادقها  االمج

 .أالتعليأ للتربية العا  ال اعوم    حش م 1992 لسنة (45) رمأ

األطةر النظريةة  رتسللةل الةذي يعنةى الواةاق ي التسلللةي ح سةلوب  الوصةفي  المةنه اسةتخد  البةاثووم 
الةةنظأ التعليميةةة. أفةةي ضةةو  ذلةة    فةةيالمتعل ةةة حالفلسةةفة البراجماتيةةة أبارهةةا أالدراسةةات السةةاح ة أالمبةةادس 

 :الدراسة السالية اإلجرا ات اآلتية اتبعت

أص  األطر النظريةة للفلسةفة البراجماتيةة اةن ثلةث افهواهةا  أبصةولها الفكريةة  أبشةكالها  أالمبةادس  -
   أبررم االعت ادات التي أجهت إللها.التي ماات عللها  أرأادها ان الفالسفة أالمفكرين أالباثولن

الةةنظأ التعليميةةة سةةوا  اةةن األدريةةات األجنبيةةة ب  العربيةةة  فةةياسةةتنباط اعةةالأ تةة الر الفلسةةفة البراجماتيةةة  -
 التي تناألتها في اختل  المجاالت.

 ةواعلن است را  اعالأ ت الر الفلسفة البراجماتية في عظا  التعليأ فةي الجمهوريةة اليمنيةة عمةا أردت فةي ال -
  (.2992لمسلية المتمولة ح اعوم التعليأ العا  لسنة  ا

 استخالص جملة ان االستنتاجات  أالتوصل إلى حع  التوصيات. -

يءخر األدج السارق حكأ هاقل اةن الدراسةات التةي تناألةت الفلسةفة البراجماتيةة سةوا  علةى المسةتوى 
. أعظةةًرا لطبيعةةة الدراسةةة الساليةةة أبهةةدافها  سةةلتأ التطةةر  إلةةى عةةدد اةةن العةةالمي ب  علةةى المسةةتوى العربةةي

هةةةةذ  الدراسةةةةات األكاديميةةةةة ذات الصةةةةلة حةةةةالفكر التربةةةةوي البراجمةةةةاتي أبارهةةةةا فةةةةي الفكةةةةر التربةةةةوي العربةةةةي 
 المعاصر على أج  الخصوص.

21002

أذلة  اةن خةالل   الفكةر التربةوي العربةي المعاصةر فةيإلى اعرفة تة الر الفكةر البراجمةاتي  أهدفت 
 .أالمنهةاف الدراسةي  أالمةتعلأ  عناصر العملية التربوية الوالاة: المةتعلأ فيتسديد ت الر الفكر البراجماتي 

أعةذل  المةنه  التةةاريخي الم ةارم فةي توصةةيا وةاهرو التة ار أربطهةةا   فياسةتخد  الباثةث المةنه  الوصةةأ 
اةةةأ اةةةدى تةةة الر بعظمةةةة التعلةةةيأ العربيةةةة أاسةةةتراتيجيات   حظةةةرأف عشةةة و الفكةةةر التربةةةوي العربةةةي المعاصةةةر



 1029يونيو  – الرابعد عدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     777 

 / الجحافي، أ/اليافعيأ،المليكيأ/                                    ...معالم تأثير الفلسفة البراجماتية في النظم التعليمية

عتاق  بهمها: بم الفكر التربةوي المعاصةر  عدو أخلصت الدراسة إلى التطوير التربوي في البلدام العربية.
 ت ارا تتفاأت درجات  أفً ا لموجهات الدين أال واية أاتجاهات التغريم.مد ت ار 

11002     

   

 اسةتخدا  تةأأ  ي.العربة الةوطن فةي التربويةة العمليةة فةي البراجماتيةة الفلسةفة تة الر ت صةي إلةىأهةدفت 

أالتربويةة  الفلسةعية المبةادس بم :عدد اةن النتةاق  بهمهةا الدراسة أبوهرت  الن دي التسلللي الوصفي منه ال
 أالترجمةة  التةدري   أطةر   التربيةة  فلسةفة اوةل العربيةة التربيةة اةن عديةدو جواعةم فةي باةرت البراجماتيةة

 العربيةة التربيةة فةي البراجماتيةة تة الر بمة  أ التربوية ثأالبسو  الجااعية  التربوية أالكتم أالمناه  الدراسية 

 طةر   تطةوير إلةى أالسةعي  ةبةالطل حسيةاو التربيةة إلةى ربة  الةدعوو اوةل إيجةاري حعضةها عتةاق  إلةى بدى

 النظةا  إضةعاف اوةل سةلبي اآلخةر التربويةة  أبعضةها للعمليةة اسورا الطالم اعتبار على أالسث التدري  

  .التربوية أالفلسفة رلن المجتم  فصا  أإيجاد التربوية  العملية في الدين دأر أتهميش العربي  التربوي 
3(Mukusha, 2011)

أاسةةةتخد   .ميمبةةةاروي  فةةةي التعلةةةيأ عظةةةا  فةةةي جماتيةةةةالبرا لتطبلةةةق ع ةةةدي تسللةةةل إجةةةرا  إلةةةىأهةةةدفت  
 : بم التعلةةيأ فةةي ميمبةةاروي تةة اراأتوصةةلت الدراسةةة إلةةى عةةدد اةةن النتةةاق  بهمهةة. الباثةةث المةةنه  التسلللةةي

 علةةةى الغةةةرج تجاريةةةة فرضةةةها ملةةةود بأ سياسةةةية دأافةةة  ذات ماعوعيةةةة غلةةةر ع وبةةةات حفةةةر  سةةةلبي حشةةةكل
 للع وبةات الخطلةرو اآلاةار حسةبم اهةددتلن ميمبةاروي  فةي  راطيةةأالديم عةالأو علةى بم السوعمةة .ميمباروي 

 .ال اعوعية غلر
21021

   الوامعيةةة أالمواليةةة عللهةةا الفلسةةفات التربويةةةالتعةةرف علةةى بهةةأ المبةةادس التةةي ترتكةةء إلةةى أهةةدفت  
المةةنه   . أاسةةتخدات الباثوةةةعلةةى عناصةةر العمليةةة التربويةةة فةةي األردم اععكاسةةهاأدرجةةة   أالبراجماتيةةة(

أتكوعةت علنةةة الدراسةة اةةن   بداتةلن لجمةة  البياعةاتأالم ارلةةة الوصةفي المسةسي أذلةة  حاسةتخدا  االسةتباعة 
ارس ثكواية أخاصة للمرثلة الواعوية أبعضا  هلئة تدري  اةن الجااعةات ان اد أاعلمةً  ااعلمً ( 422 

عشةةةفت عتةةةاق  . أ (2022/ 2022  السكوايةةةة أالخاصةةةة فةةةي مسةةةأ اإلدارو أبصةةةول التربيةةةة للعةةةا  الدراسةةةي
فةةي الفلسةةفة البراجماتيةةة الدراسةةة عةةن ترتلةةم المجةةاالت ترتلةةم تنةةاملي ثسةةم المتوسةة  السسةةاري فجةةا ت 

فةةةي المرتبةةةة الواعيةةةة الفلسةةةفة المواليةةةة أجةةةا ت   ( ردرجةةةة اتوسةةةطة7540وسةةة  ثسةةةاري المرتبةةةة األألةةةى حمت
تبةةة األخلةرو حمتوسةة  ثسةةاري الر فةي أجةا ت الفلسةةفة الوامعيةةة   ( ردرجةة اتوسةةطة7554حمتوسة  ثسةةاري  

  بدرجة اتوسطة.أ  (7552 
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5(Czujko, 2013)

 ا ارعةة رولنةدا فةي الساليةة حةالظرأف يتعلةق فيمةا التعلةيأ فةي ديةوي  فلسفة علىإلى التعرف  أهدفت 
 اهًمةةا دأًرا  ديتةة تةةءال ال أتوصةةلت الدراسةةة إلةةى بم البراجماتيةةة. المتسةةدو الواليةةات فةةي السةةاقدو حةةالظرأف

 العديةد فةي المملةء األاريكةي الفكةر لهةذا آاةار هنةا  عةا   ااقةة اةن بكوةر حعةد ثتةى. يالتعليمة النظةا  في
 علةى عةالأو. للتعلةيأ التةدريجي النمةوذف تستخد  التي أالكليات  الواعوية أالمدارس االرتداقية المدارس ان

تدريسةةية طراقةةق  حعةةدو الطالةةم أتطةةور الطفةةل  علةةى التةةي ترعةةء البلداغوجيةةة هةةو العملةةي الةةنه  فةة م ذلةة  
النشةة    أالةتعلأ أالفاقةدو أالنمةو أالفرديةة المعرفةة اةن المكتسةةبة الخبةرو علةى الفلسةفة هةذ  افلةدو. عمةا ت عةد

 فةةي ألكةةن الطالةةم إلةةى المعلةةأ اةةن االعت ةةال ف ةة  لةةي  أالمشةةارعة أاالعت ةةال التواصةةل أتفتةةر  البراجماتيةةة
 .حشكل عا  المجتم 
61023     

    

 األردعيةة  الجااعةات فةي الرياضةية التربيةة ادرسةي لةدى الساقدو الفلسعية األعماط اعرفة إلى أهدفت 

(  34عةددها   رلة  ال صةدية  حالطري ةة البسةث علنةة اختيةار أتةأ .األكاديميةة لمتغلةري الرتبةة تبًعةا أالفةرأ  
 (203البةال    األصةلي المجتمة  ( اةن%55529رلغةت   ائوية ( ادرسة أبنسبة27 ( ادرًسا أ22انهأ  
 اجاالت خمسة على اومعة ( ف رو59ان   ثلث تكوعت؛ الفلسعية حاألعماط استباعة ح عداد الباثث ما  أمد

 بهمها: عتاق  توصلت الدراسة إلىأالوجودية(. أ  أالبراجماتية  أالوامعية  أالطبيعية   الموالية  هي: فلسعية

 ( %34527(  أعسبة ائويةة  5522ثساري   حمتوس  المرتبة األألى اثتل مد البراجماتية الفلسفة عم  بم

  (.%35549(  أعسبة ائوية  7537ثساري   حمتوس  األخلرو حالمرتبة الطبيعية الفلسفة عم  جا  رلنما
7(Khasawneh et al, 2014)

أفً ةةا  األردعيةةة السكوايةةة المةةدارس فةةي الفلسةةفي للبراجماتيةةة الفكةةر تطبلةةق اةةدى اعرفةةة إلةةىأهةةدفت  
 النتةاق  أعشة . الدراسة هذ  في أالنو ية الكمية األساللم ان كل استخدا  تأ. األردعللن المعلملن آلرا 
 اتوسطة. ردرجة األردم في تنفذ البراغماتية بم يعت دأم  األردعللن المعلملن بم

21027

أبيةةةام تطبي اتهةةةا التربويةةةة فةةةي   يةةةة للفلسةةةفة البراجماتيةةةةالكشةةة  عةةةن المنطل ةةةات الفكر إلةةةى أهةةةدفت  
أبساللم الت ويأ حاإلضةافة إلةى   أطر  التدري   أالطالم أالمعلأ أالم رر الدراسي  اجال بهداف التربية

أعشةفت   أمةد اسةتخدات الدراسةة المةنه  الوصةفي الواةاق ي  أبهأ سةلبياتها  التعرف على بررم إيجارياتها
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كاعةةت بهةةأ المنطل ةةات التربويةةة للفلسةةفة البراجماتيةةة هةةي الت كلةةد علةةى  اةةن بهمهةةا:  ق عةةن عةةدد اةةن النتةةا
باا المعلةأ فةي   أجعل الطالم في اوم  إيجاري ألي  سلبيا  ضرأرو تمرعء العمل الخلري ثول الطفل
حاإلضةةةةةافة إلةةةةةى عةةةةةد  اهتمةةةةةا    أاخطةةةةة  المومةةةةة  التعليمةةةةةي  الفلسةةةةةفة البراجماتيةةةةةة فهةةةةةو اوجةةةةة  أارشةةةةةد

إلةةةةى جاعةةةةم رفةةةة    اتللن رت ةةةةديأ التةةةةراث الو ةةةةافي فةةةةي الماضةةةةي اةةةةن خةةةةالل المةةةةنه  المدرسةةةةيالبراجمةةةة
  ق تدري  جديدو اول طري ة المشرأعاتاقأاعتمادها على طر   البراجماتللن للطر  الت للدية في التدري 

 .أطري ة ثل المشكالت
9(Adeleye, 2017)

التةدري  أالةتعلأ. أتوصةلت الدراسةة إلةةى  فةيابةادس البراجماتيةة أت الرهةا  علةىإلةى التعةرف  أهةدفت
 أالمتعلمةلن المعلمةلن اةن لكةل يكةوم  التي األفكار على الديم راطي الطاح  إلضفا  طرًما يمهد التعليأ بم

 لسةل عشةاًطا التدري  لجعل الوثلدو الوسللة هذا اعتبار أيمكن الدراسي  لفصلا بعشطة في رها اهتمااهأ
 .المشكالت

اسةةتفادت الدراسةةة الساليةةة اةةن الدراسةةات السةةاح ة فةةي رلةةورو اختلةة  األطةةر النظريةةة  أالتعةةرف علةةى 
 البراجماتية في اختل  النظأ التعليمية في عدد ان دأل العالأ.اعالأ الت الر التي بثداتها الفلسفة 

أاةةن جاعةةةم آخةةر  تةةة تي هةةذ  الدراسةةةة لتضةةيا جواعةةةم بخةةرى لةةةأ تتوسةة  فلهةةةا الدراسةةات السةةةاح ة  
الةنظأ  فيخصوًصا في ت ديأ بطر عظرية اتكاالة سوا  للفلسفة البراجماتية حشكل عا   ب  حمعالأ الت الر 

تتنةاأل  –حسسةم علةأ البةاثولن  –كوعهةا ُتعةد بأل دراسةة حذل   تتفرد هةذ  الدراسةة التعليمية. عالأو على 
 الجمهورية اليمنية. في اعالأ ت الر الفلسفة البراجماتية في النظا  التعليمي 

 أفيما ي تي  سلتأ استعرا  بطر الدراسة السالية التي تأ ت سيمها حسسم بهداف الدراسة عاآلتي:
 ة البراجماتية.األطر النظرية للفلسف .2

 عظأ التعليأ. فياعالأ ت الر الفلسفة البراجماتية  .2

 عظأ التعليأ في الجمهورية اليمنية. فياعالأ ت الر الفلسفة البراجماتية  .7

 االعت ادات التي أجهت للفلسفة البراجماتية. .5

ل ةةة حةةاألطر النظريةةة للفلسةةفة البراجماتيةةة  أالمتمولةةة يتنةةاأل هةةذ  المسةةور عةةدد اةةن المواضةةي  المتع
حمفهةةةو  البراجماتيةةةة  أالمبةةةادس التةةةي مااةةةت عللهةةةا  أبصةةةولها الفكريةةةة  أبشةةةكالها  أرأادهةةةا اةةةن الفالسةةةفة 

 أالمفكرين أالباثولن.
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2

فة البراجماتيةةةة التةةةي تناألهةةةا األدج النظةةةري  هنةةةا  عةةةدو مبةةةل التعةةةرف علةةةى حعةةة  تعريفةةةات الفلسةةة
يطلةةةةق عللهةةةةا بثياًعةةةةا الفلسةةةةفة األداتيةةةةة  بأ الوويعيةةةةة  بأ  إذاسةةةةميات ُععتةةةةت رهةةةةا الفلسةةةةفة البراجماتيةةةةة؛ 
(. أهذ  التسميات التي تطلةق علةى البراجماتيةة  79  2937التجريبية  بأ العملية  بأ الذراقعية  عاصر  

 ( لألسباج اآلتية:233-233  2023لخصها  السربي  
 لت كلدها على ضرأرو اختبار األفكار عملًيا لمعرفة ادى قيمتها أفاقدتها. الفلسفة العملية:-أ

 لت كلدها على بهمية الطري ة التجريبية في عسم المعرفة اإلعساعية. الفلسفة التجريبية:-ب

الفةرد تسةتمد قيمتهةا اةن اةدى عفعهةا لة  ألعها ترى بم األعمال التةي ي ةو  رهةا  الفلسفة النفعية:-ج
 أللمجتم .

 ألم األفكار عاعت ُتعد ذراق  في ثل المشكالت اإلعساعية. الفلسفة الذرائعية:-د

ماتيةة بداًو بساسةيًة لت لةيأ جالبرا َيعةد  عالأو على ذل  عاعت تسمى حالفلسفة األداتية: ألم جوم ديةوي 
  ديةوي بم العديةد اةن الخالفةات الفلسةعية المعياريةة عاذحةة يةرى أ   قيمة حع  اشكالت الفلسةعية الت للديةة

. (Talisse & Aikin, 2008, 16)رفضةهاأمال إم المصطلسات أالفئات التي افترضةوا بعهةا عاعةت ارفوضةة أيجةم 

 أهذا يعني  بم البراجماتية ُتعد بداو لمعرفة الساي ة.

 ن الناثيةةةةة اللغويةةةةة حةةةة م علمةةةةةباةةةةا اةةةةن ثلةةةةث تعريةةةةا البراجماتيةةةةة  ُيعةةةةرف  دا ( البراجماتيةةةةة اةةةة
 حعةة  أيعت ةد المنجةء  العمةل بأ النشةاط تعنةي التةةي" pragma" اللوعاعيةة الكلمةة اةن البراجماتيةة ُاشةت ت

 مارليةةة تعنةةي التةةي" pragmatikos" اللوعاعيةةة الكلمةةة اةةن اشةةت ة البراجماتيةةة كلمةةة بم اآلخةةرين البةةاثولن
أالمنفعةةةةة  العمليةةةةة علةةةةى كبلةةةةرو بهميةةةةة أضةةةةعت ديولوجيةةةةةاإلي لهةةةةذ  أف ةةةةا  اةةةةن اةةةةأأ . المنفعةةةةة بأ التطبلةةةةق

(Dash, 2015, 74-75). 

عظريةةةة فلسةةةعية فةةةي  :أاةةةن الناثيةةةة االصةةةطالثية  ُيعةةةرف مةةةااوس علةةةأ االجتمةةةاع البراجماتيةةةة ح عهةةةا
المعنى أالساي ة أالايمةة  خالصةتها بم اآلاةار الملموسةة إابلرياًيةا أالمتضةمنة فةي فكةرو اةا بأ فةي مضةية 

اعيةاًرا لصةدمها  أتنظةر إلةى المنفعةة علةى عفسة  فةي الومةت  التي ُتكةوم اعنةى ال ضةية  أُتَعةد   ياعلنة  ه
(. أُيعرف مااوس لوعجمام البراجماتيةة ح عهةا طري ةة 723  2002بعها المعيار الرقي  لكل قيمة  غلث  

 ,Longman)للتعااةةل اةة  المشةةكالت حطري ةةة عمليةةة اسسوسةةة رةةداًل اةةن اتبةةاع اجموعةةة اةةن األفكةةار 

 يخلى  اإلنسىان أن على  تحافظ إنسانية عن ذلك، تُعرف البراجماتية بأنها فلسفة. فضةاًل (1359 ,2011

 ينتظةر إكمالة  انة  اطةور إعةداد   أال يةءال جةء ً  فةي الوامة  يةءال ال الةذي النشىا  سىيا  في الخاصة قيمه
 .(Dash, 2015, 75)المست بل  في
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ة  ارتباط التعريفات حخصةاق  أابةادس الفلسةفة البراجماتيةة يتضح ان التعريفات الساح ة للبراجماتي
اوةةةةل: المنفعةةةةة  المسةةةةت بلية  العمليةةةةة  التجريةةةةم  التسةةةةرر اةةةةن األفكةةةةار الجةةةةاهءو  أاالرتعةةةةاد عةةةةن التجريةةةةد 

 حمشةكالت السيةاو تهتأ ذات طبيعة انطاية  أعلي ؛ يمكن ُتعرف الفلسفة البراجماتية ح عها فلسفة أالتع لد.

اعرفتهةا تجريبًيةا عةن طريةق الممارسةة أالةتعلأ اةن  إلةى الوصول اساألة في اعلنة عظرو ضمنأتت الساي ة 
 خالل العمل.

1

 العمليةةة عتاقجهةةا خةةالل اةةن إال لهةةا قيمةةة ال الفكةةرو بم بسةةاس علةةى البراجماتيةةة للفلسةةفة العةةا  المبةةدب
 الفلسةةةةفي المبةةةةدب لهةةةةذا التوضةةةةيح اةةةةن أبشةةةةي  ؛(42  2007 العةةةةاعي   المشةةةةكالت ثةةةةل فةةةةي المرضةةةةية
 (Dash, 2015, 75-76)كاآلتي:  عا  حشكل البراجماتية ابادس إجمال يمكن للبراجماتية 

ال يجةةم بم يكةةوم أ  مومةة  الساي ةةة تتغلةةر داقمةةا أف ةةا للومةةت أالمكةةام أال الحقيقةةة غتر ةةر مااةةتمرار: -
 بأ سلب ى هو عفس  غًدا.  اللو ا  عفس  حالنسبة ل  اا حاأل الشي  الذي ينطبق على شخ 

ية دي التغللةر فةي الموامة  إلةى ثةل  ؛ إذالساي ةة ليسةت اارتةة أعيةام اسةدد :بنتائجهةاالحقيقة غتشكل  -
الساي ةةة ليسةةت اطل ةةة بأ اسةةددو ف  المشةةكالت الجديةةدو عةةن طريةةق األفكةةار الجديةةدو أالجهةةود الجديةةدو

 سلًفا في جمي  األأمات.

ثلةةث ي ةةو  عةةل فةةرد حةة جرا  تجةةارج اختلفةةة لسةةل  ؛او البشةةرية اختبةةرالسيةة المشةةا ل دفا ةةح الحقيقةةة: -
 البسث عن الساي ة.يكوم حمواحة نجاظ التجربة   ففي عمو  أتطور   أ المشاكل التي يواجهها

ولةد فةي المجتمة  أعةل تطةور  ي  الرجل عةاقن اجتمةاعي الترك ز على القيمة االجتماعية فالديمقراطية: -
 اجماتلوم ي يدأم الموام  أالايأ االجتما ية أالديم راطية.البر لذا  ؛يسدث في المجتم 

الايأ أالموةل هةي اةن صةن  فة  الموةل أالاةيأ ليسةت اسةددو سةلًفا أاارتةة المعارضة للمثةل العليةا فالقةي : -
 .اإلعسام أتتغلر ثسم التغلرات في الظرأف أاألأمات أاألااكن

ة عةد  فةي ثالةأ  خالقيةة أاأل ةالصةسيسالفكةرو هةي  لإلعسامبي فكرو افلدو  الترك ز على مبدأ المنفعة: -
 بخالقية.أغلر  ئةطاخة أ غلر صسيس ا تكوم عههذ  الفكرو  ف  فاقدو انأجود 

 يمتل  اإلعسام ال درو على خلق رلئة افلدو أاواتية لتنملت  أرفاهية المجتم . :سنسا أهمية قوة ال  -

 تولد األفكار ان األعشطة.أ   بعشطت يتعلأ ان خالل   عاقن عش  اإلعسام أهمية الحاضر فالمستقبل: -

 يجم على عل فرد ثل اشاكل ثاضر  أاست بل .  الماضي اات أذهم اليما   ي الحاضر فالمستقبل: -

 إذ ؛يةةتأ رفةة  العةةادات أالت اللةةد أال لةةود أالمسراةةات ال ديمةةة معارضةةة العةةادات فالتقال ةةد االجتماعيةةة: -
 ي أال درو الع لية التي ت دي إلى رفاهية اإلعسام أسعادت .روام  السياو أالذعا  البشر  البراجماتية ت ان

 تةةة ان أامعيةةةة؛ إذثايايةةةة أ  التجةةةارج يةةةتأ اختبارهةةةا اةةةن خةةةاللالموةةةل أالاةةةيأ التةةةي  اليمةةةا  مالتعدديةةةة: -
 حالتعددية. البراجماتية
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 التكوين أالتنمية.العالأ ال يءال في طور ا  فاتطورً أ  داًيات  ًياالموم  تفاقلاالتجا  بأ يكوم  :صناعة الواقح -

ال شةةي  اارةةت أعهةةاقي فةةي هةةذا   العةةالأ يتغلةةر أعةةل شةةي  تسةةت عمليةةة تغللةةر اليمةةا   ةةي المرفسنةةة: -
 اسار الت د  أالتنمية. عسوالع لية  أيتعلأ ان خبرت  أتجارب   الكات جمي   ؛ ثلث يوو العالأ

3  

هةا. أالفلسةفة البراجماتيةة ليسةت اسةتونا  اةن لبوةق انهةا أيتشةكل فلكل شةي  بصةول  أجةذأر  التةي ين
ثلةء  إلةى أإخراجهةاة  ماتيةجالبراالفلسةفة فةي رلةورو  بسةهمتالتةي  لعوااةلأا صةولاأل ان ذل   فهنا  عدد  

 فة.. أُتعد األصول الفلسعية أالعلمية أالبلئية أالسياسية أالدينية بهأ األصول التي ترتكء عللها هذ  الفلسالوجود

فلسةةةفة  انةةة  بكوةةةر اومةةة  ألعهةةةا أالوامعيةةةة أالطبيعيةةةة المواليةةةة مةةةد  تعةةةد الفلسةةةفة البراجماتيةةةة مديمةةةة
Bansal, 2015, 98) اةن  ارتةدا  سب تها التي الفلسعية المذاهم في بفكارا ا لوفة البرجماتية تمول(؛ ثلث

بشةار (. أمةد 752  2003 البصةري   لفلسةفة السديوةةالفلسفة اللوعاعية أفلسفة العصور الوسطى اةرأرا حا
بم الفلسفة البراجماتية استمدت بصةولها أابادقهةا اةن الفلسةفات أالسرعةات إلى ( 772  2937  الشلباعي

الب ةةةا   (دارأم  أعةةةن   ( اإلرادوأمهان شةةةوب أعةةةن  ف خةةةذت عةةةن  كاعةةةت( الع ةةةل العملةةةي  الفكريةةةة السديوةةةة
أتةةةةة ارت حالسرعةةةةةة الوامعيةةةةةة أالطبيعيةةةةةة أالنفسةةةةةية أالعلميةةةةةة   ريةةةةةمالتج (ريكةةةةةوم ألةةةةةو  أعةةةةةن   لألصةةةةةلح

أا  هذا  فهي فلسفة ثديوة مااةت علةى بفكةار مديمةة  ف ةد دعةا إللهةا  أاالجتما ية أالمبادس الديم راطية.
  أتطةورت علةى يةد جةوم William James)(  أاعتشرت علةى يةد ألةيأ جمةي   C.B Pearceرلرس  
 (. 79  2937 عاصر   (John Dewey)ديوي 

أان خالل تتب  األصةول الفلسةعية للفلسةفة البراجماتيةة التةي تناألتهةا األطةر النظريةة  يمكةن إجمةال 
 األصول الفلسعية حاآلتي:

ي ةةةةال بم بصةةةةل هةةةةذ  الفلسةةةةفة البراجماتيةةةةة يعةةةةود إلةةةةى ماةةةةن (: Heraclitusه ةةةةراقليلي ال وسنةةةةاسني   -
فكةرو التغلةر المسةتمر أبة م الساي ةة الوارتةة  . ( الةذي عةام ية ان ح 534-474هلرامليط  اللوعةاعي  

 تموية   هةو الوامة  هلةرامليط : إم مال (. فضاًل عن ذل ؛79  2937المطل ة ال أجود لها  عاصر  
 (.(Bansal, 2015, 98حاستمرار  تتغلر األاور

المةةذاهم  اقةةلبأ  ( بم النءعةةة السفسةةطاقية ُتعةةد اةةن20  2022لخصةةت  عبلةةد   :النزعةةة السفسةةلائية -
أالبسةةث عةةن   أجهةت األعظةةار عسةةو دراسةة اإلعسةةام   أالتةةيالبراجمةةاتيفةي الفكةةر  باةةرتفلسةعية التةةي ال

س ق السعادو ياا  اا يختار  أعل لإلعسام تتر   أ اساألة إرضاق  أسد ثاجات  أغايتها  فاقدو األعسام
. إلةى ت بلأيس ق ل  ثياو راضية يعيش رها تارعة السكةأ علةى مضةايا  أصةد  بفكةار  للمسة  في عفس 

لجميةة  األشةةيا    اااياًسةةروصةةف  علةةى الخبةةرو السسةةية أعلةةى الفةةرد  السفسةةطاقية اعتمةةدتجاعةةم ذلةة ؛ 
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  (2973-2325لايمةةة أالمعرفةةة  أعةةام "فرديناعةةد شةةللر  افاعتهةةت إلةةى اةةذهم عسةةبي فةةي االعت ةةاد بأ 
علةةى ذلةة   عةةالأو  (.24  2994   علةةي البراجمةةاتللن ربس ماقمةةة الفالسةةفة علةةى ررأتةةاغوارس يضةة 
السديوةةة  اإلعسةةاعية بسةةاس هةةو المبةةدب أهةةذا األشةةيا   كةةل اايةةاس هةةو اإلعسةةام : بم ررأتةةاغوارسي عةةد 

 (Bansal, 2015, 98-99).التي يتفق عللها البراجماتلوم ا  السفسطاقلوم 

 عرفة.خاصة فيما يتعلق رترعلء برسطو على التجربة روصفها اكوًعا ضرأرًيا ان اكوعات الم فأرالو: -

: سةةاعد عاعةةت البراجمةةاتللن علةةى التمللةةء رةةلن بعشةةطة الع ةةل الخةةال  أبعشةةطة سنةةو فأفجسةةو كوسنةةو ا -
الع ةةل العملةةي  أعةةام لهجةةو  عاعةةت علةةى الملتافلءي ةةا الت للديةةة باةةر ال يمسةةى فةةي رفةة  البراجمةةاتللن 

المةنه  تعملق اتساد الفكر ا  العمل  أإمرار  فيللملتافلءيايا أالتهكأ عللها  أساعد  بأجست عوعت( 
 (.2732  2023العلمي بساس التجربة األصللة بأ المتطرفة لدى البراجماتللن  الجندي  

فضاًل عن ذل ؛ ُتعد عل اةن الفلسةفة الوامعيةة التةي عاعةت سةاقدو فةي ال ةرم السةاح  عشةر  أالفلسةفة 
ات فكريةة الطبيعية التي تءعمت بفكار راقدها  جام جا  رأسو( ال رم الواان عشر حمواحة بس  أانطل ة

رنةةت عللهةةا الفلسةةفة البراجماتيةةة حعةة  اةةن بطرهةةا  خصوًصةةا فيمةةا يتعلةةق حةةالترعلء علةةى الطفةةل  أجعلةة  
 اسور العملية التعليمية  أجعل البلئة اصدًرا لنشاط .

 

ااتةةداد للتجريةةم  وفهةة  البراجمةةاتي لةةي  باريكةةي النشةة و أالمةةوطن فكةةرالبم  (جةةورف. ف عللةةوبشةةار  
فبراجماتيةة رلةرس اتة ارو حالفلءيةا  : عةدو اتجاهةات وأهة  سي الذي يسصر المعرفة فيما تجربة  ثواسةناالس

 م  سةةيكولوجية رةةل دينيةةةيأفلسةةفة جةة  أبراجماتيةةة ديةةوي اتةة ارو حعلةةأ االجتمةةاع أالبلولوجيةةا  أالرياضةةيات
 (. 523  2027   الشريفلن أآخرأم 

 لمفكةرينا التجريبةي أعظريةة التطةور مةد باةرا فةييمكن ال ول حخصةوص األصةول العلميةة بم العلةأ أ 
فبالنسةبة للعلةأ   خةرهةذا التة الر اةن اصةدر اختلة  عةن اآلأاثةد اةنهأ مةد اسةت ى  أبم عةل؛ لنالبراجماتل

 جةةوم سةةتلرأات يعةةود حةة  إلةةى  (جةةيم  ( أ2322-2935يرجعةة  إلةةى "أليةةا  أيةةول   (لرس رالتجريبةةي فةةةة
 جةيم "أ  (2329-2355رلرس" ت ار رها ان خالل " الاار     باا حالنسبة لنظرية التطور ف م "(ال

-2324  " هكسةلي تواةاس" خةالل اةن كةام رهةا فتة ار" ديةوي " ( باةا2332-2309  دارأين خالل ان"
 (.22  2027 عبلد   (2907 -2320  "أ"سبنسر  (2394

عةن النظةا  الربسةمالي المةرتب  حمشةرأعات ماتية اععكاسا للبلئة األاريكيةة  أهةي تعبةر ججا ت البرا
مةةاتللن فةةي الصةةد  بأ فةةي عظةةرتهأ التعدديةةة للعةةالأ تجسةةد اطةةااح المجتمةة  جهاقلةةة  لةةذا عاعةةت آرا  البرا

فةةةي إيجةةةاد  إسةةةهااهاماتيةةةة لةةةأ ت بةةةل إال جاألاريكةةةي أالنمةةةو السةةةري  للسضةةةارو األاريكيةةةة  أالساي ةةةة بم البرا
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تعبةر عةن البلئةة األاريكيةة المتمولةة فةي الوةورو الصةنا ية  ماتيةةجلبراأا  ثلول لمشكالت باريكةا األخالقيةة
ة تعةةود إلةةى عوااةةل تتجلةةى فلهةةا وةةاهرو يةةم الخلعيةةات البلئب  عمةةا أالمتسةة ة اةة  عصةةر الصةةناعة أت الراتهةةا

 (.22  2027 عبلد   :اآلتية العواال هذ  أان –بي البلئة األاريكية  -ارتباط البراجماتية ربلئتها 
 لمادي الهاقل للواليات المتسدو األاريكية في اثتاللها اساثة عبلرو ان األراضي. السجأ ا -

 تنوع األصول العنصرية أالسضارات ال ديمة  التي اعصهرت في روت ة الو افة األاريكية . -

عظا  السكأ في الواليات المتسدو األاريكية يفت ر عسبيا إلى المرعءية  هنا  ثكواة فلدرالية  ثكواةات  -
 اليات  اجال  للم اطعات أالبلديات(.للو 

خةةةر ثسةةةم عمةةة  آالفةةةوار  اإلمليميةةةة رةةةلن األاةةةريكللن مويةةةة التةةة ار  أالمعةةةايلر تختلةةة  اةةةن إملةةةيأ إلةةةى  -
 صناعة  مراعة(.   المعيشة أالسرعة االمتصادية  تجارو

أضةة  لبناتةة  األألةةى جةةورف  إم النةةاور حعةةلن النامةةد إلةةى دسةةتور الواليةةات المتسةةدو األاريكيةةة الةةذي
يتجلةةى لةة  بم الفلسةةفة البراجماتيةةة أابادقهةةا لةةأ تةة ت اةةن عبةةث  أإعمةةا    2332أاشةةنطن أبتباعةة  فةةي عةةا  

تعود للجذأر للسياسية أالتاريخ الطويل ان النضةال ضةد االسةتعمار البريطةاعي أاةن إلية   التةي عةام لهةا 
 .في تكوين االاح الفلسفة البراجماتية بسهمتإفرامات 

ألعةةل المتتبةة  لمبةةدب الديم راطيةةة التةةي ضةةمن  جةةوم ديةةوي فةةي ابةةادس البراجماتيةةة  مةةد تعةةود بصةةول  
أبسباح  إلى اا عاعا  "بصساج البشرو السمرا " ان عنصرية أتمللء طب ي في باريكا أعلى ربسهأ ال اقةد 

 تهةةةتأ ألعهةةةا وي؛ديةةة حمخةةةاأف  اةةةارتن لةةةوار علةةةن (. أي عةةةد ذلةةة   جوعسةةةتن( ح ولةةة  بم البراجماتيةةةة تةةةرتب 
 بفري ةةةي  بصةةةل اةةةن أالنسةةةا  األاةةةريكللن أالمهةةةاجرين  العاالةةةة  أالطب ةةةات للف ةةةرا   االجتمةةةاعي حالوضةةة 
 .(Johnston, 2007, 30)السكواة  أسياسات االمتصاد جاعم ان ح سوو استغلوا امن أغلرهأ

  لما مالت  األديام  أتسولها عسةو فلسةفة الع ةلادعا  الفلسفة البراجماتية تسلءها أتجنبها ان حالرغأ 
م األأاقةةةل إلةةى باريكةةةا أ هةةذا مةةةد يعةةود حالم ةةةا  األأل إلةةى االضةةةطهاد الةةديني الةةةذي عةةاعى اةةةنهأ المهةةاجر أ 

الواليةات المتسةدو  فة م  ن ألاريكةا فةي ال ةرم الخةاا  عشةر ت ريًبةا  لبانا  اكتشاف األأرأبلةفي  –الشمالية 
عاعةةت تخضةة  لسةةيطرو العديةةد اةةن الةةدأل األأرأبيةةة؛ فعلةةى  –كشةةوفات الجغرافيةةة فةةي ردايةةة ال -األاريكيةةة 

سةةبلل الموةةال  عاعةةت أاليةةة علويةةور  تاحعةةة لهولنةةدا  أأاليةةة لويءياعةةا عاعةةت تاحعةةة لفرعسةةا  أاعظةةأ الواليةةات 
األخرى عاعت تست أط و رريطاعيةا العظمةى. لهةذا عاعةت هةذ  الةدأل المسةتعمرو تنتمةي إلةى طواقة  دينيةة 

 –بانةا  تكةوين دألةتهأ فةي  –ن فيمةا حعةد لختلفة عالبرأتستاعتية أالكااوليكية أغلرها؛ امةا جعةل األاةريكلا
يرفضةةوم أضةة  الةةدين فةةي األطةةر المنظمةةة ل ةةواعلنهأ ألدسةةتورهأ  خوًفةةا اةةن اساألةةة عةةل فئةةة بأ طاقفةةة 

 فر  اذهبها بأ دينها في األطر ال اعوعية. 



 1029يونيو  – الرابعد عدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     752 

 / الجحافي، أ/اليافعيأ،المليكيأ/                                    ...معالم تأثير الفلسفة البراجماتية في النظم التعليمية

2

ح اةةن العةةر  السةةارق ألصةةول الفكةةر البراجمةةاتي  بم الفكةةر البراجمةةاتي لةةأ يةة ت اةةن بصةةل تضةةا
أاثةةد  رةةل تنوعةةت اصةةادر  أبصةةول   أعةةذا السةةال اةة  بشةةكال الفلسةةفة البراجماتيةةة التةةي تعةةددت أتنوعةةت  

 (Sharma et al., 2018, 1550)أ  (Dash, 2015, 74-75)أيمكن تلخيصها عاآلتي: 
 اوجةةود البراجماتيةةة اةةن النةةوع هةةذا (:(Humanistic pragmatismاسنية السنسةة البراجماغيةةة-أ

 اعيةةار هةةو البشةةرية الطبيعةةة إرضةةا  فةة م لةةذل   أفً ةةا. االجتما يةةة العلةةو  فةةي خةةاص حشةةكل
 شةي  أعةل تفكلةر  كةل هةدف هةو اإلعسةام ف م العلأ  في أثتى أالدين الفلسفة ففي المنفعة؛
 اةا إم بخةرى  أطموثات  أتس لق رضا . حعبةارو ت أاتطلبا اثتياجات  لتس لق أسللة هو آخر

 يس ةةق اةةا كةةل" اإلعسةةاعلوم  م و البراجمةةاتل لةةذا يعت ةةد ؛أأامعةةي ثاي ةةي البشةةرية الطبيعةةة يرضةةي
   ".ثاي ي هو ثياتي تتطور رغبتي يرضي هدفي 

 الشةي  فة م لهةذا النةوع  أأفً ةا (:(Experimental pragmatismالتجريبيةة  البراجماغيةة-ب
 اةأ  أاةن. التجربةة خةالل اةن صةسيح بعة  علةى انة  التس ةق أيمكةن يكوم صةسيًسا المبدب بأ
 ثاي ةةة ؛ فةةال"صةةسيح هةةو تجريبًيةةا انةة  التس ةةق يمكةةن اةةا" فةة م التجةةريبللن  للبراجمةةاتللن أفً ةةا

 البراجمةاتلوم  يسةتخد  الممارسةة؛ لهةذا فةي افلةدو تكةوم  اةا ح ةدر ف ة  اعرأفةة الساي ة عهاقية 
 إال البشةةرية المشةةكالت ثةةل يمكةةن السيةةاو؛ إذ ال اجةةاالت اةةن جةةالا كةةل فةةي الساي ةةة اعيةةار
 .التجربة خالل ان

تجربةةة يةةتأ  بي يةةتأ عمةةل عنةةداا :(Nominalistic Pragmatism)البراجماغيةةة االاةةمية -ج
أان المعلو  عنةد إجةرا  التجةارج  النتيجة؛ فالهدف هو اختبار المواد أفسصها  إلى التوصل

 اسةةددو داقًمةةا تكةةوم  التجربةةة عتةةاق  فةة م تجربةةة؛ لةةذل   كةةل عتةةاق  بم الفرضةةيات داقًمةةا تسةةبق
 .أاجردو عااة أليست أالموسة

 مةوو البراجماتيةة اةن الشةكل هةذا ُيعةد(: (Biological pragmatismالب ولوجيةة  البراجماغية-د
 أاة  المجتمة  فةي التكيةا اةن اإلعسام هذ  ال درو تمكن المنفعة لدى اإلعسام؛ ثلث مدرو بأ

 اةةةن الشةةةكل هةةذا أبهدافةةة   أيرجةةة  الثتياجاتةة  أفً ةةةا رلئتةةة  تغللةةر اةةةن تمكنةةة  بعهةةا كمةةةا ة البلئةة
 فة م هنةا  لهةذ  النظريةة  أف ةا الطبيعةي  ت ةا ر أاال التطةور في دارأين عظرية إلى البراجماتية

 بم يسةاأل ثةي كةاقن كل أاالجتما ية؛ ثلث المادية البلئة في الوجود بجل ان اصراعً  داقما
 العملية يتسلل الضعيا  أالب ا  يكوم لألموى.  هذ  أفيأمدرت    موت  ثسم لئت ر ا  يتكيا

5

 العةالأ: باةريكللن افكةرين االاةة كتاحةات ان بساًسا ررمت فكرية ادرسة بعها ُتعرف البراجماتية على
 جةةةيم  أيليةةا  لفللسةةوفأا الةةةنف  أعةةالأ  (2925-2379  رلةةرس سةةةاعدرم تشةةارلء أالفللسةةوف الطبيعةةي
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 ُينظةةر اةا عةادو ؛ لةذل  (2942-2349  ديةوي  جةةوم  أالتربيةة الةنف  أالفللسةوف عةالأ  (2352-2920 
 ,Biesta & Burbules, 2003)للبراجماتيةة  الم سسةلن بعهةأ اآلحةا  على أديوي( أجيم   رلرس إلى

3-4) . 

أ المفكةرين فية   أمةد ذعةر اومة  عش  الفكر البراجماتي أتطور عبةر عةدد اةن الةدعاو بأا  هذا ف د 
 بسةما   عةدد اةن ((New World Encyclopedia Organizationانظمةة اوسةوعة العةالأ الجديةد 

 .(2الجدأل  الموضسة فيها أثتى أمتنا هذا  تن انذ ردايلالفالسفة البراجماتل
2

 البراجماتيون الكالسيكيون

(2250-2950) 

بروتوبرجماتيون 

 مهممون

على  ونبراجماتي

 الهامش

ماتية جالكالسيكية البرا

(2950- :) 

جماتيون الجدد اوالبر

(2950-) 
   تشاااااااادلز سااااااااندد  بيااااااار

كاااااااااااااااااا    (:2922 - 2239)

م تيااا برم يةيااا جمؤسااا برا ب

)برتاااط ق عاااا فعياااا   يمااا    ااا  

كتاااي  اااط  ،  بجم تياااا  يااا   

مجموفااااااااااا  بساااااااااا ا ماااااااااا  

رمنطاااااااا برموبضاااااااي ، مااااااا  ب

 بر ي ضط  فعم برنفا5

   1910)ويليااااااس جااااايم- 

 اياااي يفماااط ماااؤ    :(1842

 منّظاا  رعاا ي ،   ةضاا  ا  راا  

 يعماااوا، بطتاااا  بسااام  فعااا  

يطااااا ع  بسااااا  مااااا  م اااااطع  

"برا بجم تياااااا"  مااااااي فااااا   

 ش ايا  ي يا م ى برحي ة5

 (  2951-2259جااون ديااو:) 
 يعموا   طز  ط برت عيم، قش ط 

 رااااااااا  فامتااااااااا  برتج طياااااااااا 

 ا بجم تيا كأدبة5رع

 ( 2937-2262شااايلر:)   بحااا 

مااااا  قبااااام برا بجمااااا تيي   اااااط 

ف اا  ، ينماا  شااييع   راا  حاا  

 كاي  بريو 5

 

  جاااااااودت ميربااااااار  مياااااااد

 يعماااااوا  (:2263-2932)

 رم برنفا بالجتم فط5  ف

  دالااااااو والاااااادو  مرسااااااون

(2203-2221:) 
 برا  تو  جم تط برم يةط5

 (  2255جوشاااااايا دوياااااا-

زميل جيما براي   (:2926

م تياااااا  اااااط جتخ   برا ببسااااا

   ط ميت  يزيقط مث رط، ك   

ماتًماا   لااةل باا ف  فعماافا 

براا ي   برمجتماا 5  ا رااا  ماا  

ياا تا  فمعاا  ماا  برايةعي ييااا 

 برج ي ة5

 ( 2263جااااودت سااااان ايانا-

ا راًاا  ماا  ال ي تااا   (:2951

 اّااااااا ، م تيًاااااا جطجااااااًا   ب

م تياااا فعااا  جمناجيااا ر   ب

، برنزفااا برطاي يااا )برفعماافا 

جماااا ر  ااااط فمعاااا  برتااااط ت

 برامي  "حي ة بر قل"5

  جيوفاااااااااني بااااااااابي ي

(2222-2956:) 
ك تي مق الر  يطا رط، 

م ااااا  ا ا راًااااا  ر  

 جيما ذك   قحي يً 5

  جيوفاني فايالتي 

( 

(1863-

1909: 

محعااااااااااااال 

 يطااااااااا رط 

  يعماااوا 

   بجم تط5

 

 (  2901سااااااااايدني ماااااااااو-

مفةااااا    يعماااااوا  (:2929

  رااي ،  اا طز  ااط ييويااوط 

 ااااااط ج م ااااااا ديااااااو   ااااااط 

 وروماي 5ك

 ( (:2930 سااااااايا) لي اااااااي 

يمااااااا   رتطاياااااااا برتفةيااااااا  

 جاا برنظا   م م تط جبرا ب

 برنظ يا برق بط5

 (   2954سااااااااوزب  باااااااا : 

تااا ط   اااط ج م اااا ميااا مط، 

 تمااااااام  قحي يًااااااا  برحفيااااااا ة 

، برم    ااا اي يابرفة يااا راا 

 قس ًس    رمؤسما برتأسيميا5

 يعماااااااوا الد  ميكماااااااان  :

برتةنوروجي   ف رم ديو  مام 

رم كاااااز دطبسااااا ر كااااا  يا 

 ديو 5

 مثل اي   دي يد ميلدبراند :

م تيي  ج عم ء برا ببرم  

برةاسيةيي ،  إ  

بيع   بي ر اي  طبض ف  

برنظ يا برج ي ة  ي ب   ف  

بربميا برممتم ة رةت   ر 

 جو  ديو 

   ويااااالدد فااااان وودمااااان  ااااوي

 يعمااااااااااااوا  (:2902-1000)

  بجمااااااا تط، يااااااااتم   رعةاااااااا، 

 ي ر5 برمنطا،   عمفا بر ي ض

   الدنااااااا  ايرفي ااااااا  لاااااااوي 

(2223-2962.) 

 :مؤرف  عمافا  دي شادد دودتي

برلااااي   مااا بة برطاي اااا5  اااط 

حااي  ق  فمعاا  برماةاا  ماا  زب  

م تيًاا   لااةل  بضاا ،  ااإ  ج  ب

قفم رااا  بربيااا ة تأباااي فزيماااا 

يماااااااايا ال يتق ساااااااما  م ظااااااام 

 م تيي  بآلب ي 5جبرا ب

 :ماااا  يااااوب   ماااايالد  بوت اااااس

م تيااا جف ياا ة،  ي تقاا  ق  برا ب

برةاساااااايةيا ك ياااااا  يظ ياااااااا 

 متم بعا رعة يا5

 :يعمااوا  دي شااادد شراا رمان 

 برف 5

 : رااااي  ااااط  ساااا ي   تااااولمي  

م اااا  ا  لااااةل ،  يتجنلاااات ي 

بااااااا ف   سااااااام  "بساااااااتخ ب  

 برحجا"5

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Pragmatism

يتضةةةح اةةةن الجةةةدأل السةةةارق  تعةةةدد رأاد أافكةةةري أبةةةاثوي الفلسةةةفة البراجماتيةةةة اةةةن ال ةةةرم التاسةةة  
عشةةر  أثتةةى عهايةةة ال ةةرم العشةةرين. أاةة  هةةذا سةةلتأ التطةةر  إلةةى بثةةد بشةةهر فالسةةفة البراجماتيةةة  جةةوم 

   الراقد األأل للبراجماتية خصوًصا في المجال التعليمي التربوي. ديوي( لكوع

 : John Dewey (2942 -2349  جوم ديوي  -

  أمةةد (RADU, 2011, 85) للبراجماتيةةة اعطةةال  ع طةةة حمواحةةة ُتعةةد آرا  جةةوم ديةةوي التربويةةة
يتة تى إال عطلق ديوي اةن المجتمة  األاريكةي  أثةاأل إصةالث  فةي شةتى المجةالت  أبدر  بم ذلة  لةن ا

إذا بخةةةرف الفلسةةةفة اةةةن عمطهةةةا الت للةةةدي ثتةةةى تواكةةةم التسةةةول الةةةذي شةةةهدت  السيةةةاو فةةةي اختلةةة  اناثلهةةةا 
 للمشةاكل أالسلةول الديم راطيةة  شةواغل فةي حعملة  ديةوي  (. عتيجة لذل   اشتهر2732  2023 الجندي  

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Pragmatism
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 الن اشةةات اشةةاح  حشةةكل عملةة  يتجنةةم ذلةة   إلةةى المشةةكالت  حاإلضةةافة أثةةل أاالست صةةا  االجتما يةةة 
 .(Johnston, 2007, 30)التعليأ  أبغرا  أطبيعة النهاقية  لألهداف أالملتافلءياية المجردو

أاهةةةتأ جةةةوم ديةةةوي ردراسةةةة الفلسةةةفة أعلةةةأ الةةةنف   أدرس ديةةةوي جمهوريةةةة بفالطةةةوم أفلسةةةفة عاعةةةت 
عة  إم أاضةًسا إذ أهيجل  أعنداا تخرف ان الجااعة عمل في اهنةة التةدري   ألكةن اهتمااة  حالفلسةفة عةا

ثصل على درجةة الةدعتورا  فةي الفلسةفة اةن جااعةة التشةجن  أتةءأف اةن اعلمةة  أهنةا رةدب فةي االثظةة 
 (.250-279  2937بطفال  أاتاحعة عموهأ أاشاكلهأ أتباين سلوعهأ  عاصر  

 ادرسةة بيًضةا تسةمىأ   شةيكاغو( ادينةة فةي النموذجيةة المدرسةة ديةوي  بعشة   1896 عةا  فةيأ 

 اةأ ة التربية فةي الت داية أآراق  عظريات  لتجربة ث اًل  اتخذها ثلث ؛المختبر/المعمل( بأ  ادرسة التطبي ات

 رةراا  ياةيأ بم ديةوي  ثةاأل أمةد  تجريبيةة ادرسةة لتكوم  حجااعة شيكاغو التربية لكلية المدرسة هذ  ُضمت

 المدرسة رلن أالتعاأم  التصالا أجوج رلنها ان التي البراجماتية الفلسفة ابادس على أإدارتها المدرسة هذ 

 األطفةال جعةل أأجةوج المدرسةة  خةارف حخبةرتهأ المدرسةة فةي التالالةذ خبةرات اتصةال أأجةوج أالبلةت 

 التعبلةر فةي أثةريتهأ أثاجةاتهأ التالالةذ الةول اثتةرا  أأجوج الذاتي أعشاطهأ خبرتهأ طريق عن يتعلموم 

 علةى أالترعلةء اجتما يةة  عمليةة التربيةة أاعتبةار لةذ التالا رةلن الفردية الفرأ   اراعاو أأجوج بعفسهأ  عن

 أمةد  التجريبيةة المدرسةة هةذ  فةي اطب ةة كاعةت التةي المبةادس اةن ذلة  غلةر إلةى التناف   نع ردال التعاأم 

 ال ةرم  اةن األأل النصة  فةي باريكةا سةادت التةي الت دايةة للتربيةة التمهلةد فةي حةال  باةر المدرسةة لهةذ  كةام

 ا تطبي هة أب اكاعيةة الت دايةة  التربويةة المبةادس ح هميةة اآلحةا  إمنةاع فةي كبلةر فضةل هةال كةام كما العشرين 

 الواليةات اةن اتعةددو باكنةة فةي الخاصةة الت دايةة المةدارس اةن العديةد إعشةا  هةذ  حمدرسةت  ديوي  شج  أمد

التربيةة أ  الفلسةفة فةي الكتةم أعشةرات الم ةاالت ائةات التربويةة بعمالة  إلةى يضةاف بم أيمكةن  المتسةدو
 (.774-775  2933الشلباعي  (

 مبعلةى  (Democracy and Education) أي عةد جةوم ديةوي فةي عتاحة  الديم راطيةة أالتعلةيأ
 ثاجةةة هنةةا  كاعةةت أإذا جنةةم  إلةةى جنًبةةا تسةةلر االجتما يةةة أالمنةةاه  أالموةةل أالتعلةةيأ الفلسةةفة رنةةا  إعةةادو
 النظةر إعةادو تجعةل الساجة هذ  كاعت أإذا الساضر  الومت في في الفلسفة التربوية البنا  إلعادو خاصة
 السيةةةاو فةةةي الشةةةاال التغللةةةر حسةةةبم فةةةذل  عةةةاجاًل  باةةةًرا الت للديةةةة الفلسةةةعية للةةةنظأ األساسةةةية األفكةةةار فةةةي

 اوةةل تسةةدث بم يمكةةن أال الديم راطيةةة  أتطةةور الصةةنا ية  أالوةةورو العلةةو   لت ةةد  المصةةاثم االجتما يةةة
 .(Dewey, 1916, 265)لمواجهتها  تعليمي ح صالظ المطالبة دأم  العملية التغللرات هذ 

حالتطبي ةةات التربويةةة  حةة جرا  مةةا  ؛ لكوعةة البراجماتيةةة فالسةةفةبشةةهر  جةةوم ديةةوي  عةةديُ اةةن بجةةل ذلةة ؛ 
إعجلتةرا أإيطاليةا فةي ان الرثالت إلى الخارف إلل ا  المساضرات حعدد ما  ا  أ لمبادقهللفلسفة البراجماتية أ 

 (300  اةةن أمةةد عشةةر جةةوم ديةةوي بكوةةر  لسةةوفلتياأالمكسةةي  أاالتسةةاد  أاصةةر ن أترعيةةاأالياحةةام أالصةةل
 كتاًحا. (70أثوالي بكور ان   اجلة  (250  في ا الة
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 عولةرأم بعهةا: عظريةة عااةةعللهةا ثتةى بطلةق   عالت التربية في الفلسةفة البراجماتيةة اكةام الصةدارو
أعةةام ذلةة  علةةى يةةد جةةوم ديةةوي الةةذي جعةةل اةةن ادرسةةت  التجريبيةةة   بأ فلسةةفة تربويةةة راشةةدو  فةةي التربيةةة

أاصةةدرا لمةةا بضةةيا إلةةى فلسةةفة التربيةةة البراجماتيةةة اةةن مواعةةد   التةةي بسسةةها فةةي شةةيكاغو اختبةةرا ألفكةةار 
 (.222  2002أابادس أعظريات تربوية  ميادو أآخرأم  

اختلةة  جواعةةم النظةةا  التعليمةةي. أفيمةةا يةة تي عةةر  لةةبع  براجماتيةةة لةةذل  شةةمل تةة الر الفلسةةفة ال
عةدد اةن اكوعةات الةنظأ التعلميةة أالمتمولةة فةي فلسةفة  اعالأ الت الر التةي بثةداتها الفلسةفة البراجمةاتي فةي

 التربية أابادقها  أبهدافها  أالمناه   أطراقق التدري   أالمعلأ  أالمتعلأ.

2 

 يكةةةوم  بم  :رقيسةةةللن  همةةةا ابةةةدبين فةةةي التعلةةةيأ علةةةى -حشةةةكل عةةةا   -تعتمةةةد الفلسةةةفة البراجماتيةةةة  
 ,Sharma et al., 2018)للطفةةل  ثايايةةة ثيةةاو تجربةةة التعلةةيأ يةةوفر أبم اجتما يةةة  أويفةةة للتعلةةيأ

 Center for Interreligious. رلنمةةةا تنةةةاأل ارعةةةء التفةةةاهأ رةةةلن األديةةةام فةةةي علويةةةور  (1549

Understanding)فةةي الواليةةات المتسةةدو األاريكيةةة  أتتموةةل  الجةةاا  البراجمةةاتي للتعلةةيأ ( سةةبعة ابةةادس
تعءيةةةةء العدالةةةةة   أ انةةةة  التسلةةةةء  أ متعةةةةددوالهويةةةةات الاستكشةةةةاف   أ ةتةةةةدري  جميةةةة  الطلبةةةةهةةةةذ  المبةةةةادس ر

تكليةةا أداةة  الةةدرأس   أ عةةن الو افةةات أاألديةةامالتةةدري  أالةةتعلأ   أ اختيةةار المةةواد المناسةةبة  أ االجتما يةةة
. عةةالأو علةةى ذلةة ؛ ي عةةد  جوعسةةتوم( بم النظةةا  (TANENBAUM, 2011, 1-6) حشةةكل اناسةةم

التعليمةةي فةةي الواليةةات المتسةةدو األاريكيةةة يتملةةء حعةةدد اةةن المبةةادس التةةي بصةةبست سةةمات بأ خصةةاق  
  المسةة ألية الشةةعبية عةةن التعلةةيأ  ة التعلةةيأعلماعيةة  التةة الر الواضةةح للو افةةة األأربيةةةيتصةة  رهةةا  أهةةي: 

التغلةةر المسةةتمر فةةي البةةراا  ا  أ االهتمةةا  حةةالعلأ أالتكنولوجيةة  بخةةرى إلةةى تعلةةيأ اتنةةوع يختلةة  اةةن أاليةةة 
 .(Johnston, 2007, 24) ثرية المعلملن أالمتعلملن  أ أالمناه  التعليمية

اةةن عتاحةةات  دا (  عمةةا استخلصةةهاأيمكةةن ثصةةر ابةةادس الفكةةر البراجمةةاتي الموجةة  عسةةو التربيةةة  
 (Dash, 2015, 76)حاآلتي: ديوي أجمي  أغلر  ان المفكرين البراجماتللن 

 بي دأم  سةةلبللن اتل ةةلن الطلبةةة ثيةةاو فيةة ؛ ثلةةث يكةةوم  أال الةةت الت للةةدي : التعلةةيأالتربيةةة هةةي الحيةةاة -
 أالتجةةارج النشةةاط تجةةارج خةةالل اةةن السايايةةة المعرفةةة اكتسةةاج لةةذا يمكةةن ؛أرغبةةة أدافةة  ديناايكيةةة
 الساياية. السياتية

 لةتالقأ بعشةطت  اة  التعلةيأ يتوافةق بم يجم لذا ؛استمر تغللر حعملية يمر المجتم  النمو: يه التربية -
 أالولةة  لمصةةالس  أفً ةةا التةةي يتملكهةةا الطفةةل ال ةةدرات التعلةةيأ يطةةور بم أيجةةم المجتمةة   فةةي التغلةةرات

 اشاكل السياو. لمواجهة خاصةال قيم  خلق ان يتمكن ثتى أاستعدادات  
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 يةةةتأ عللهةةةا  اسكةةةو  التةةةي تةةة تي صةةةدفة بأ حةةةالس  المعرفةةةة الخبةةةرات: بنةةةا  لعةةةادة المسةةةتمر التعلةةةي  -
 الطفل. أشخصية سلو  تسويل أالممارسة التي تعمل على  التجارج طريق عن الساياية المعرفة اكتساج

 الفةةرد يكتسةةم ثلةةث ؛فةةي المةةتعلأ بةةةارغو  صةةفات التعلةةيأ يطةةور بم يجةةم اجتماعيةةة: عمليةةة التربيةةة -
 الكتم. نع رداًل  أالمجتم  أعاقلت  بصدماق  ا  تفاعل  ان المعرفة ان اءيًدا

 تسمةل الدألةة بم علةى يجةم لةذا ؛الطفةل انةذ أالدو ثةق هةو التعلةيأ الدفلةة: مسةوفلية بوصةف  التعلي  -
 أتتخل . تعاعي سوف ح كملها األاة ف م أإال الطفل تعليأ اس ألية

 

1

ي عةةةد ديةةةوي علةةةى بم الغايةةةات التربويةةةة ينبغةةةي بم تبنةةةى علةةةى ثاجةةةات التالالةةةذ أالةةةولهأ ال علةةةى 
 داقًمةا تسديةدها يتأ األهداف بم البراجماتلوم  (. عما يعت د299  2002تشريعات اسب ة  يوع  أشيسة  

" بهةةداف" المصةةطلح اسةةتخدا  ديةةوي  هيكةةل؛ لهةةذا عةةر  بي بأ ا سسةةة يب ِمبةةل اةةن ألةةي  الفةةرد ِمبةةل اةةن
 :الجلةةةةةدو  هةةةةةي التعليميةةةةةة لألهةةةةةداف خصةةةةةاق  اةةةةةالث عهايةةةةةة  أأضةةةةة  يتضةةةةةمن ألعةةةةة  المعتةةةةةاد حمعناهةةةةةا

(Bansal, 2015, 101) 
 تعليم ؛ المراد الفرد أاثتياجات بعشطة على التربوي  الهدف يرتكء بم يجم .2

 للتعليأ؛ يخضعوم  ان بعشطة ا  للممارسة طري ة إلى رجمت ت على مادًرا الهدف يكوم  بم يجم .2

 أعهاقية. عااة بعها ُيءعأ التي الغايات ضد االستعداد بهبة على المعلموم  يكوم  بم يجم .7

 الةةديناايكي أالتوجيةة  الةةديناايكي التوجيةة  تةةوفلر إلةةى التعلةةيأ يهةةدف البراجماتيةةة  أفةةي ضةةو  الفلسةةفة
 فة كور بكوةر أيتطةور يكبرهةا التةي األكاديميةة األعشةطة اجةال فةي دراتة أم الطبيعيةة لمصةالس  أفً ةا للطفةل
 بكوةةةر ثيةةةاو تس لةةةق رنجةةةاظ السديوةةةة السيةةةاو أتسةةةديات اشةةةاكل المسةةةتمر التغللةةةر لمواجهةةةة ح ةةةدرات أيتمتةةة 
 الةذي للتكيةا أال ارةل المةرم  الديناايكي الع ل هذا يطور التعليأ بم يجم لهذا ارا ؛ أبكور أبفضل سعادو
. (Dash, 2015, 77)اعةرأف  غلةر لمسةت بل جديةدو قةيأ خلةق علةى أمةادًرا أاغةااًرا ثلوًيةا ًمةاداق يكةوم 

 التربيةة  اةن اءيةد إلةى تة دي تربيةة كةل جعةل فةي البرجماتيةة للتربيةة العةا  الهةدف عةالأو علةى ذلة ؛ يتموةل

 حسةبم كولةرو فتعتبةر ةالخاص األهداف أباا بكور  التربية الإ للتربية غاية فال النمو  ان اءيد إلى عمو أعل

 الخبةرو  ارعءهةا أالسيةاو السيةاو  هةي فالتربيةة رتباينهةا  أاتباينةة أتباينهةا  أتنوعهةا أتعةددها الخبةرات كوةرو

 (.497  2003 السورطي   أاستمرو أأويعية بداتية أالخبرو

 المجتمةة ؛ رنةةا  أإعةةادو التربويةةة البراجماتيةةة اوةةل: اإلصةةالظ بهةةداف الفلسةةفة أيمكةةن ثصةةر حعةة 
 الهتماااتةة  أفً ةةا كااةةل حشةةكل الطفةةل المتغلةةرو؛ أتنميةةة االجتما يةةة البلئةةة اةة  التكيةةا اةةن الفةةرد أتمكةةلن
الطفةةل؛  فةةي الديم راطيةةة أالموةةل الاةةيأ الطفةةل؛ أتطةةوير فةةي اجتما يةةة ليةةةعفا أاثتياجاتةة ؛ أخلةةق أمدراتةة 
 األطفةال؛ أإمالةة فةي لتجريةما عةادو المسةاأاو؛ أغةرس مد  على المواطنلن لجمي  التعليمية الفرص أتوفلر
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رنفسةةة ؛  الساي ةةةة اكتشةةةاف اةةةن الطفةةةل للسيةةةاو؛ أتمكةةةلن جلةةةًدا اكاًعةةةا المجتمةةة  أجعةةةل االجتما يةةةة الشةةةرأر
 .(Dash, 2015, 77)ذات   على يعتمد الطفل أجعل

3

 عملةةق اةةن بجةةل إاةةرا  ى تكةةوين فهةةأالتةةي تعتمةةد علةة التجريبيةةة بشةةكال اةةن ُتعةةد البراجماتيةةة شةةكاًل 
البراجمةاتي؛  المنه  اوضوع . حمعنى آخر  تعد التجربة التعليمية هي(Hookway, 2002, 4) التجربة

 علةى ال ةاقأ المةنه  (ديةوي  (رفة . عتيجة لةذل ؛ (Bansal, 2015, 102)عمو المتعلأ  في لكوعها تسهأ

 المعرفةة  بأ الموضةوع  علةى ال ةاقأ المةنه  رفة  كمةا حعضةها  عةن أالمسةت لة المنفصةلة الدراسةية المةواد

(؛ ألم المنةاه  هةي المسة  497  2003 السةورطي   للةتعلأ سةلبي اتلةق اجةرد فية  المةتعلأ يكةوم  الةذي
األساسي اللت ا  الغايات أالوسةاقل  أألعهةا بيًضةا أثةدات ديناايكيةة هادفةة  أليسةت تنظةيأ اعرفةي جااةد  

 ةالطري ة التي يعال  رها المدرس هةذ  المستويةات أطري ةة تفهةأ الطلبةألي  المهأ استويات المنه  ح در 
 (. 299  2002لهذ  المستويات أتعاالهأ اعها  يوع  أشيسة  

 أيجةم أاثتياجاتة   أدأافعة  أتجاربة  الطفةل اهتمااةات اةن المةنه  ينمو بم فضاًل عن ذل   يجم
 الموضةةةوعات اساربةةةة ضةةةرأرو علةةةى وم البراجمةةةاتل شةةةدد الطفةةةل  أمةةةد اسةةةور  الدراسةةةي المةةةنه  يكةةةوم  بم

 أالمة أى  الطعةا  اوةل: االجتما يةة حالموضةوعات الةدرس يبةدب بم الطفل؛ لذا يجم بعشطة ثول المدرسية
اسةةهأ فلهةةا الفكةةر بأالنمذجةةة  أفيمةةا يةة تي حعةة  التةة الرات التةةي  أالرسةةأ الكةةال  أمةةرا و االتصةةال أبعمةةاط

 (Dash, 2015, 77)المناه :  فيالبراجماتي 
 أال المةنه  إعشةا  مبةل الشخصةي أالل  الطفل مدرو االعتبار في يوض  بم يجم اللفل: فاهتمام ةقدر  -

 شي . بي علي  يفر 

 .للمجتم  المتغلرو للساجة أفً ا الدراسية المناه  رنا  ينبغي لذل  ديناايكي؛ اجتم  عل المرفسنة: -
 .ل  افلد هو اا ف   يدرس بم أيجم للطفل  فاقدو للمنه  يكوم  بم يجم الفائدة: -
 .سلوع  في أديم راطًيا اجتما ًيا فّعااًل  الطفل المنهاف يجعل بم يجم االجتماعية: الكفاية -
 اةةن اختلفةةة بعةةواع ت ةةديأ أيةةتأ الطفةةل  فةةي أالتجريةةم الذاتيةةة التجربةةة عةةادو تطةةور بم يجةةم التجريبيةةة: -

 .أالتجريم األعشطة خالل ان المشاكل هذ  ثل إلى لكي يصل بااا  اإلشكالية الساالت
 األطفةةال فةةي المنةةاه  حسيةةاو اباشةةرو صةةلة لهةةا التةةي المواضةةي  تضةةملن ف ةة  يجةةم ارغباطةة  مالحيةةاة: -

المجتمةة   أت ةةد   فةي أيكوعةةوم بعضةا  انتجةةلن بعفسةهأ علةةى يعتمةدأم  سةةيجعلهأ الدراسةية  أهةةذا رةدأر 
 أاإلعسةةاعية ةاالجتما يةة العلةةو  اةةواد تةةدري  يةةتأ كمةةا الغةةر   لهةةذا افضةةلة اهنيةةة اوضةةوعات للطلبةةة
 .الطبيعية العلو  اوضوعات ا  االعسجا  حع  خلق حعد ف   ألكن

 تعلةةةيأ يكةةةوم  بم أيجةةةم أاألعشةةةطة  المواضةةةي  تكااةةةل اةةة  تتعااةةةل الدراسةةةية المنةةةاه  التكامةةةل: مبةةةدأ -
 .األطفال عند الصسيح أالفهأ الصسيح المفهو  لتشكلل أاتصاًل  ارتبًطا المختلفة الوثدات



 1029يونيو  – الرابعد عدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     753 

 / الجحافي، أ/اليافعيأ،المليكيأ/                                    ...معالم تأثير الفلسفة البراجماتية في النظم التعليمية

2

 ترعةء رةل أالتل ةلن  أالتةذعر السفة  علةى ال اقمة الت للدية التدري  حطر  الفلسفة البراجماتية  ت ان ال

 علةى أت عد المشكالت  أثل الذاتي  أالتعلأ أاالكتشاف  أالمشرأعات  أالتجريم  أالعمل  النشاط  على

 أالت صةي  البسةث  فةي اهةاراتهأ أيطةورأم  جديةدو  ارفاعة إلةى ةالطلبة يصةل خاللة  اةن الةذي التجريةم
 الجما يةة المنامشةة علةى تعتمةد التةي المشةرأع حطري ةة االهتمةا  إلةى أتةدعو أالتفكلةر  أالفس   أالتن لم 

 السةورطي   المشةرأع بهةداف لتس لةق المتعلمةلن تعةاأم  علةى أت ةو  المنسةق  هةو فلهةا المعلةأ يكةوم  التةي
 األكوةةر األشةةخاص يسةةتخداها التةةي شةةلوًعا األكوةةر الطري ةةة المشةةرأع  ةةة(  أمةةد تكةةوم طري497  2003
 .(Bansal, 2015, 102) البراجماتللن تفكلر ا  اعسجااا

لهذا الغر    يجم بم يكوم بي شي  يتأ تعليم  للطفل ارتبًطا حاألعشطة الطبيعية للطفلأعلي ؛ 
 (Dash, 2015, 78) :تيةيتأ تكليا الطر  اآل

األفضةل عنةداا ي ةو  رةبع  العمةل جنًبةا إلةى جنةم اة  الةتعلأ يةتعلأ الطفةل : العمةلالتعل  عن طرية   -
لهةذ  األعشةطة التةي ي ةو  الطفةل رتطةوير مدراتة   لبةةيوجة  المعلةأ الط؛ ثلث المعرفة النظرية للموضوع
 الطبيعية الخاصة رها.

لهةةةا الكفةةةا و يتطةةةور ف  أ يشةةةار  األطفةةةال فةةةي هةةةذ  األعشةةةطة حشةةةكل جمةةةاعي: طريقةةةة الةةةتعل  التعةةةافسني -
 االجتما ية. 

يتأ تدري  المادو ف   حعد داجها ا  اواضي  بخرى حاإلضافة إلى طريقة التعل  المدمجة المتكاملة:  -
 أبهذ  الطري ة تصبح المعرفة اداجة أافلدو أانهجية. ؛السياوخبرات ان 

إلةةى الفةةرأ  يجةةم بم ينظةةر المعلةةأ  بمراعةة ؛ لةةذاكةةل طفةةل فريةةد أاختلةة  عةةن طريقةةة الةةتعل  الفةةرد :  -
 الفردية أيعلأ الطفل أفً ا لمستوى فهم  أاهتماا  الخاص.

سسةةم اهتماااتةة  أمدراتةة  أخبراتةة  ح اةةا يجةم بم يسةةاأل الطفةةل تس لةةق هةةدف: للةةتعل  القصةةديةعمليةةة ال -
 التعلأ الذاتي ان خالل الجهد الذاتي اعترف ح .أ   الطبيعية

5

 اعرفةةة علةةى ال ةةدرو لديةة  تكةةوم  بم ؛ لةةذا يجةةمةبةةلطلل أدلةةلاًل  اأفللسةةوفً  اصةةدي ً روصةةف   علةةأالم يعمةةل
 ليسلوهةا ةبةللطل اشةاكل المجتم   أيجم بم يطةرظ تغللر أثالة شرأط يفهأ بم   أيجمةبالطل اهتمااات
المجتمة   لرفاهيةة االجتما ية أالعادات المصالح لتطوير اوامًفا بيضا اهتماااتهأ  أيجم بم يخلق ثسم

(Dash, 2013, 78) حصةفتها تعمةل التةي التعليميةة المجموعةة فةي عضو للبراجماتية  حالنسبة . أالمعلأ 
اوةةل الطلبةةة  اولةة  التعليميةةة العمليةةة فةةي لخبةةرات للطلبةةة  أيشةةار ا تعمةةل علةةى ترتلةةم ةأاوجهةة واسةةاعد

(Bansal, 2015, 102). 
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أالةدعوو إلةى افهةو  المعلةأ المرشةد أالموجة    نعبةذ افهةو  المعلةأ المل ةكما عملةت البراجماتيةة علةى 
ا فةي العمليةة التعليميةة ا أتفاعلًيةا أاهًمةا ثلوًيةأالمناداو ح م يكوم المعلةأ جةء ً   أالمساعد في عملية التعليأ

 (2005 انصور   :عما عادت البراجماتية حاآلتي  التعلمية
 فهواها الجديد ال اقأ على المالثظة أالتجريم.حعملية التعلأ أف ا لمالهتما  رتنمية مدرات المعلأ لألخذ ا -

أالسةةةرص علةةةى تطةةةوير اهةةةارات المعلةةةأ   إشةةةرا  المعلةةةأ فةةةي إعةةةداد المةةةنه  التعليمةةةي أع ةةةد  أتعديلةةة  -
 امولة رتكنولوجيا التعليأ المت داة.  لالستفادو ان الوساقل التعليمية الجديدو

 الدراسي. االهتما  حسرية المعلأ ضمن إطار األهداف العااة للمنهاف -

إعطاقهمةةةةا بألويةةةةة أ   همةةةةاتعليمأ  العلةةةةو  أالرياضةةةةيات لمعلمةةةةي اهتمااةةةةا خاصةةةةا البراجماتيةةةةةتعطةةةةي أ 
م فةي تعلةيأ العلةو  أالرياضةيات برةل إم حعة  الهلئةات تةرى   أخصوصية في عولر ان البةراا  التربويةة

 المسيسةةةن   أالعسةةةكريةالسةةةبلل للتفةةةو  فةةةي المجةةةاالت اإلعتاجيةةةة  أالخدااتيةةةة  أالمعيشةةةية  أاالمتصةةةادية  
2002  2-3.) 

6

 أتصةبح يختبةر  أهةو أيةتعلأ اشةاكل   لسةل الةذعا  اسةتخدا  علةى مةادر ثةي كةاقن هةو يعد الطالةم
لتعلمةة ؛ لةةذا  المسةةت بلي أاالتجةةا  أعرهةة   باوالةة   لتسديةةد انةة  جةةءً ا الخبةةرات تلةة  علةةى أاععكاسةةات  تجاربةة 
 .(Bansal, 2015, 102) البلئة ا  حاستمرار يتفاعل عاااًل روصف  عاقًنا  طالمال إلى البراجماتي ينظر

ي العربةةي المعاصةةر علةةى جعةةل المةةتعلأ المسةةور الةةرقي  فةةي العمليةةة التعليميةةة ربةةو رعةةء الفكةةر التأ 
الةةةذي حموجبةةة  يكةةةوم صةةةر األخلةةةر فةةةي العمليةةةة التعليميةةةة عبةةةذ فكةةةرو بم يكةةةوم المةةةتعلأ هةةةو العنأ   التعلميةةةة
أاةةن اةةأ تعطلةةل مدراتةة  االرتكاريةةة أالتضةةسية ح اكاعاتةة    اتلايةةا سةةلبيا أاسةةتهلكا للمعلواةةة الجةةاهءوالمةةتعلأ 

أالةذي يموةةل سةلطة علميةة عليةةا ال يمكةن المسةةاس   الةةذي يعةرف عةل شةةي   لصةالح افهةو  المعلةةأ المل ةن
 (2005 انصور   :اآلتي ان خالل  رها
  في العملية التعليميةة التعلميةة علأ المسور الرقي ر على جعل المترعء الفكر التربوي العربي المعاص -

اةةن خةةالل   أتوجيةة  عمليةةة الةةتعلأ عسةةو تسفلةةء مدراتةة  الع ليةةة أاواهبةة  الشخصةةية أإاكاعاتةة  االرتكاريةةة
أالتعااةةةل اةةة  المةةةادو   أتشةةةجيع  علةةةى طةةةرظ األفكةةةار أافتراضةةةها أتجريبهةةةا  إشةةةراك  فةةةي عمليةةةة الةةةتعلأ

لويةةةا تفاعليةةةا يعمةةةل علةةةى تس لةةةق الخبةةةرو الجديةةةدو أاإلفةةةادو اةةةن الخبةةةرو التعليميةةةة أاةةة  المعلةةةأ تعةةةااال ث
 .مية حالخبرو السياتية أالمجتمعيةأرب  الخبرو التعلي  ال ديمة

أالتعااةل اعة    اهتأ الفكر التربوي المعاصر حالبنا  الع لي أربطة  حالبنةا  النفسةي أاالجتمةاعي للمةتعلأ -
  أإعمةةا مارلةةة للنمةةو أالتكااةةل اةةن خةةالل تهلئةةة بجةةوا  اةةن علةةى بسةةاس بعةة  رنيةةة أاثةةدو عاايةةة غلةةر اارتةة

 ر في البلئة التعليمية.سسرية أالديم راطية أالنشاط الال
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أإتاثةة   رعء الفكر الترأي العربي المعاصر على افهو  التربية الجما ية ا  العناية حةالفرأ  الفرديةة -
  رتطوير مدرات المتعلأ اةن خةالل الترعلةء أاالهتما  فرصة التعليأ للجمي  أاالهتما  حالتعليأ المستمر

نفسةةة  بهةةةدافا خاصةةةة يطمةةةح أبم يسةةةدد ل  أبم يكوةةةر اةةةن المطالعةةةة السةةةرو  علةةةى فكةةةرو الةةةتعلأ الةةةذاتي
 .لتساي ها

التةةي بأردهةةا مةةاعوم التربيةةة أالتعلةةيأ تنبوةةق الفلسةةفة التربويةةة فةةي الجمهوريةةة اليمنيةةة اةةن تلةة  األسةة  
  2992حاالسةةتناد إلةةى اآلتةةي  حا بةةاد   2992  الةةذي بمةةر  اجلةة  النةةواج عةةا   2992( لسةةنة 54رمةةأ  
 (:33  2005(   األغبري  77

 اإلطار الع اقدي أالفكري أالتشريعي للمجتم  اليمني. روصف اإلسال   .2

 ابادس الوورو اليمنية. .2

  .2990الواي ة التشريعية المرجعية انذ قيا  دألة الوثدو عا   روصف ة دستور الجمهورية اليمني .7

طموثات الشعم اليمني في اواكبة الت د  العلمي أالت ني  أرفض  للتخل  حكةل بعواعة  أبشةكال    .5
 أتطلعات  إلمااة اجتمع  الجديد.

اري فةةةي ثضةةة إسةةةها التةةةراث العربةةةي أاإلسةةةالاي أاةةةا مداتةةة  السضةةةارو العربيةةةة أاإلسةةةالاية اةةةن  .4
 السضارو اإلعساعية. 

أبنةةةا  علةةةى ذلةةة   اتجهةةةت السياسةةةة التربويةةةة التعليميةةةة فةةةي الةةةيمن إلةةةى تنويةةة  ررااجهةةةا أبسةةةاللبها 
أأساقلها التعليمية في شتى استويات التعليأ أالمراثل التعليميةة  أرعةءت السياسةة التعليميةة علةى تس لةق 

ا   الجتما ية  أتس لةق ابةدب المشةارعة الشةعبية  الجةر الكفاية االجتما ية أاالمتصادية  أتس لق العدالة ا
أبعةةدها عةةن  جمةةودالتعةةاعي اةةن  فلسةةفة التربيةةة فةةي المجتمةة  اليمنةةي تةةءالأاةة  هةةذا ال (. 23-23  2997

الةذي مةد  إطةاًرا  2992( لسةنة 54منذ صةدأر مةاعوم التربيةة رمةأ  ف استيعاج المتغلرات المسلية أالدألية:
بم جاعًبةا عبلةًرا  لأ تبذل جهود تذعر لتجديد فلسفة التربية في الةيمن  فضةاًل عةن  فلسعًيا للتربية في اليمن

اةةن هةةذا اإلطةةار الفلسةةفي  أاةةا يتةةوافر اةةن بفكةةار تربويةةة تضةةمنتها حعةة  الواةةاقق الرسةةمية لةةومارو التربيةةة 
بجنبيةةة  تربويةةة اتنةةاارو  جمعةةت اةةن أاةةاقق رسةةمية عربيةةة أ  اأالتعلةةيأ فةةي الةةيمن  ال تعةةدأ بم تكةةوم بفكةةارً 

 .(234  2020  ف السا حعلدو عن توجي  عظأ التعليأ في اليمن

إلةةى جاعةةم ذلةة   ت عةةد اعظةةأ الت ةةارير الصةةادرو عةةن المجلةة  األعلةةى لتخطةةي  التعلةةيأ عةةن ضةةع  
عةةد  اال اةةة األطةةر الم سسةةية البنيةةة التشةةريعية أال اعوعيةةة للم سسةةات التعليميةةة فةةي الجمهوريةةة اليمنيةةة  أ 

يمية أاإلدارية ال اقمة  لمتطلبات التعليأ الالماة لمواكبة التءااات ال ةرم السةادي أالعشةرين ال اعوعية أالتنظ
 . (222-222  2022  لتخطي  التعليأ األعلى  المجل الجارية أالتغلرات االمتصادية أالتكنولوجية أالتنافسية 
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ات التعليميةة؛ فةذل  أعسن هنا  لسنا حصدد أص  الوام  الممارس للسياسات أال واعلن في الم سسة
خةةارف بهةةداف الدراسةةة الساليةةة التةةي تسةةعى إلةةى التعةةرف علةةى اعةةالأ تةة الر الفلسةةفة البراجماتيةةة فةةي عظةةا  

 العةا  ال ةاعوم    حشة م 1992 لسةنة  (45) رمةأ  اعوم التعليأ في الجمهورية اليمنية حسسم اا بشار إلي  ال

( برةةةرم المةةواد ال اعوعيةةةة التةةي تةةةرتب  حالفلسةةةفة 2  أتسللةةةل اضةةاالن . أيوضةةةح الجةةدأل  أالتعلةةيأ للتربيةةة
 البراجماتية.

1252991

 نص المادة دقم المادة

 

 (3مادة )

 بر  ماا  برماا د  برساا  تتةاو  برمجتم   ح جا برمت عم ب   ص 555  م  بريمنيا، برجماوطيا  ط  قب ب ا ، برت  يا

 مم  يأتط:

  برتثقياف برايبتط برت عيم يُ َ      برتطايا، برنظ يا،  ي  بر ضويا بر ب طا تأكي  فع   برت عيمط برت  و  برنظ    ي مل -

 .برت  ويا  بر عميا برب با رتحقيا قس سي  م بًا  برم عوم ر  تةنوروجي  ،برممتم  رعت عيم قدبة

  اط قس ساي  ف ما  توجياا   طف يتا   ق طبتام ميورام  بكتل ا ، شا فا   برمت عمي  ح ج ر فع  برت  ا بفتا ط -

 . برت عم برت عيم فمعيا تحمي 

 .برل ي ق ن ء رجمي   تيم   تةفع  بر  را مل  ع  يم يط 555 حا برت عيم بفتا ط ق5 :تلمل - (6مادة )

 بر  را555 تةفع  م بحع  كل  ط مج يط برت عيم - (2مادة )

  بالقت ا ديا بالجتم فياا  م بفا ة برظا  ا برت عايم  اط برفا ف  تة  ؤ بالجتم فيا بر  برا تحقيا فع  بر  را ت مل - (9مادة )

 . ط برت عيم ق ن  ام حا م  راستف دة برس    ض قم   ف  ق  تقف برتط

 .برت عيميا بةدبطة  ط برام كزيا 555  فع  برت عيميا برمي سا ت تةز - (22مادة )

 

 

 (27مادة )

 برم دساا سا  حتا  سا  برث رثاا م   يا  بر ف    يقال بر ف    طي ض برحض يا بط برس سط برت عيم قال م   بحلم -ق

  .بر م  م 

 برما ميا برقايم برت عايم،  اا   ما  برت رياا رعم بحال  تأبيعا  بر عم، حي فع  برطفل ت وي   ر  بر ف   طي ض تا ا -ب

 .بآلب ي  بر ف   م  رعت     محا   بجتم في بر حيا،  برن حيا م  سعيم  ريةو   ت  يت   بةيج  يا، برحمنا  بر  دبر

 برتامياي  يا   يقاال  رزبماط، سنوبر  باو (9)  م ت  برجماوطيا  ط برتاميي رجمي  موح  ف   ت عيم برس سط برت عيم - (22مادة )

 555 بريبتيا طبتامق  برتاميي  تطوي  ر ى  برميو  بالتج ب ر بكتل ا  ي   يتم برم دسا س  م 

 

 

 

 (12مادة )

 :برت ريا برق طبر برتاميي بكتم ب  رط برث يو  برت عيم يا ا
 ومشىالتتها أمتىه والىوعي بقاىايا وممارسىتها الديمقرا يىة بأُسى  الواعي الواحد والفري  التعاون بروح والعمل –ج 

 .الشعوب بين والتعاون والتفاهم العالمي الستم أهمية مع الدولية والمشالتت القاايا وفهم
 فمعيا ر برم عوما ر  م   اا م  دط  بستق  ء برح يثا برفنيا رعما  برس سيا  بري  يا بر قعيا برما طبر بكتم ب – د

 بر ي ضايا  برمفا بيم بر اقا ر   اام بساتخ ب  تطايق تاا  م  برمتج دة بر عميا برحق  ا  بستي  ب منا   بالستف دة جم ا 

 .برممتم  بريبتط   رت عيم يفم   تطوي   تنميا

 براوبيا ر بروقا   مم طساا بساتثم ط  حما   حم يتاا  برايئاا يظ  اا فعا   برحا ف بر احيا برقوبفا   تطاياا  اام - 

 . تطوي ب  برمفي ة برمختعفا

 رعجاا ر وييابرق ي بر احي ر ت زيز فع   برت عيم برت  يا  زبطة ت مل برتنفيي، زيا ك الم برتخطي  زياكم  رتحقيا - (22مادة )

 .برمح  ظ ر  ط برتنفيييا

 . برخعقيا  برت  ويا بر عميا برةف ءة ذ   م  ببتي طبم يحقا  م  برت  ويا برقي دبر  ببتي ط قسا بروزبطة تح د - (22مادة )

 برت عيميا وس  ل بر برمختا يا  برموبد  برم  بر  برمةتا ر بر طبسيا  برةتي برتجايزبر  برت عيم برت  يا  زبطة تو   - (25مادة )

  اي  ق   قبا ى م طساا  اي  تميياز د   برمنا ب  ح جاا حماي برت عايم  م ا بر مماتعزم ر ما   اي با  برم يناا،

 .برمح  ظ ر

 

 (29مادة )

 برقا يو  بايب  اط بروبطدة بر  ما  برخ صا  برب با برسا برجماوطيا  ط برم طسط  برةت ب بر طبسيا برمن ب  تعاط -

 برت  يا يظ يا  ط برج ي   تتا   برتةنوروجيا بر عميا رتوبكي برتطوطبر برتح يث ق    رتنقي  يابر  ط رعم بج ا  تخض 

 .برت  و  برنفا  فعم

 

 (50مادة )

 برط ري ر ى بريبتيا بر طبسا برملةار  حي  حل  بال تة ط بة  بع ط   تنميا  ر  برت طيا اب     قس ريي تا ا -

 زمنياا بطاا  برت عيم برت  يا  زبطة  تح د برا دا،  برحفظ اي  برتعقي   تجني متقل برم برح  برتفةي  معةا تنمط كم 

 .برب با  بي  يتفا  م  برم عمي   ف بد بر طبسط    بم  برمنا   ط برض  طيا رعت  يار
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أجود ت الر للفلسةفة البراجماتيةة أتطبي اتهةا التربويةة فةي  –حشكل عا   –يتضح ان الجدأل السارق 
 . أيمكن 2992( لسنة 5المواد ال اعوعية الواردو في عصوص ال اعوم العا  للتربية أالتعليأ رمأ  عدد ان 

 توضيح ذل  حشي  ان التفصلل عاآلتي:
فمةةن ثلةةث فلسةةفة التربيةةة أابادقهةةا  بوهةةرت ال ةةواعلن تةة الر البراجماتيةةة فةةي عةةدد اةةن المبةةادس  اوةةل:  -

جتما ية أتكاف  الفرص  الديم راطيةة  التعلةيأ المسةتمر  اس ألية الدألة في التعليأ  تس لق العدالة اال
 (.22  23  9  3  2  7أإلءااية التعليأ حسسم اا عصت علي  المواد ال اعوعية  

( المتعل ةةة ح هةةداف ارثلةةة ريةةا  األطفةةال؛ 23باةةا اةةن ثلةةث األهةةداف  ُتشةةلر حعةة  ف ةةرات المةةادو   -
( المتعل ةة ح هةداف ارثلةة التعلةيأ 22ساسي؛ أالمادو  ( المتعل ة ح هداف ارثلة التعليأ األ23أالمادو  

 الواعوي إلى تل  األهداف التي عادت رها الفلسفة البراجماتية أابادقها أتطبي اتها التربوية.

( حشةةكل أاضةةح بهميةةة تةة الر الفلسةةفة البراجماتيةةة فةةي المنةةاه  59أفيمةةا يتعلةةق حالمنهةةاف  ت عةةد المةةادو   -
ظريةةات التربويةةة أعظريةةات علةةأ الةةنف  السديوةةة  أاةةا هةةذ  النظريةةات فةةي الدراسةةية فةةي الةةيمن أفً ةةا للن

حعةةة  جواعبهةةةا إال تطبي ةةةات للفلسةةةفة البراجماتيةةةة. عةةةالأو علةةةى ذلةةة ؛ إم المت اةةةل فةةةي انةةةاه  العلةةةو  
الم ةةررو للتعلةةيأ األساسةةي فةةي الةةيمن  يتبةةلن لةة  بم هةةذ  المنةةاه  ُرنلةةت علةةى بسةةاس التجريةةم أالتطبلةةق 

بي المةةنه  ال ةةاقأ علةةى النشةةاط. أهةةذ  علهةةا اععكاسةةات لفلسةةفة التربيةةة البراجماتيةةة. العملةةي أالتجريةةم؛ 
( فةي الةرب  رةةلن النظريةة أالتطبلةق  إلةى جاعةم الترعلةء علةى ثاجةةات 7أهةذا اةا ت عةد  بيًضةا المةادو  

 المتعلملن أإشباعها.

الطراقةةةةق  ( حشةةةةكل ال يةةةةدعو للشةةةة   بم اعظةةةةأ40باةةةةا فيمةةةةا يخةةةة  طراقةةةةق التةةةةدري   ت عةةةةد المةةةةادو   -
 التدريسية التي تتبعها البراجماتية مد اععكست في ال اعوم العا  للتربية أالتعليأ.

عالمةة رةلن ابةادس الفلسةفة البراجماتيةة رنظةا  التعلةيأ فةي الةيمن ال هةذ أبالنظر إلى سبم أجود اول 
علةةيأ مةةد اسةةتوثى بم المشةةرع اليمنةةي عنةةداا صةةان ال ةةاعوم العةةا  للت ىأسياسةةات  أبهدافةة   مةةد يعةةود ذلةة  إلةة

بانةةا  صةةياغة مةةاعوم التعلةةيأ اليمنةةي اةةن مةةواعلن عربيةةة بخةةرى اوةةل ال ةةاعوم المصةةري  فةةي عظرتةة  ال اعوعيةةة 
أالعرامةةي  أالسةةوداعي  أاألردعةةي  أمةةواعلن دأل اجلةة  التعةةاأم الخليجةةي  أغلرهةةا اةةن األدريةةات أالت ةةارير 

 الدألية أالعربية أالمسلية.  

التسةةديث السةةري  لنظةةا  التعلةةيأ اليمنةةي فةةر  االعتمةةاد شةةب  الكااةةل  مإأي عةةد ذلةة  السةةاف ح ولةة  "
على اصر فةي البدايةة اةن ع ةل عظةا  التعلةيأ أاسةتخدا  انةاه  التعلةيأ المصةرية أالكتةم الم ةررو  أغلرهةا 
ان بساللم أأساقل التعليأ  أذل  لعد  توافر اول هذ  األاةور حعةد الوةورو اليمنيةة  أثاجةة التعلةيأ اليمنةي 

 (.42  2003الساف  لتسديو  السري "  لها 

تتفةق اسةةتنتاجات هةذ  الدراسةةة  –خصوًصةا علةةى المسةتوى العربةةي–أبةالعودو إلةةى الدراسةات السةةاح ة 
 ا  عدد ان عتاق  الدراسات العربية اآلتية:
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( التي بكدت على ت الر الفكر البراجماتي في الفكر التربوي العربي المعاصةر 2005دراسة  انصور   -
 صر العملية التعليمة المعلأ أالمتعلأ أالمنهاف الدراسي.في عنا

التربيةة العربيةة فةي جواعةم  فةي( التةي بكةدت علةى تة الر الفلسةفة البراجماتيةة 2003دراسة  السةورطي   -
 عديدو انها: فلسفة التربية  أطراقق التدري   أالمناه  الدراسية.

س التربويةةةة للفلسةةةفة البراجماتيةةةة علةةةى ( التةةةي بكةةةدت علةةةى اععكةةةاس المبةةةاد2022دراسةةةة  المعاصةةةرو   -
 عناصر العملية التعليمية.

 ( التي بكدت على بم عم  الفلسفة الساقد هو النم  البراجماتي.2027دراسة  السديدي   -

التةةي بكةةدت علةةى أجةةود تةة الر لتطبلةةق  (Khasawneh et al., 2014)دراسةةة خصةةواعة أآخةةرأم  -
 المدارس. البراجماتية أفلسفة جوم ديوي التعليمية في

أبةةالرغأ امةةا بثداتةة  الفلسةةفة البراجماتيةةة اةةن تةة الرات اختلفةةة علةةى عظةةأ التعلةةيأ العربيةةة سةةوا  اةةن 
بم الفلسةةةفة البراجماتيةةةة تسةةةعى إلةةةى يةةةرى  اةةةن البةةةاثولن العةةةرج عةةةدد   فةةة م  ة اإليجاريةةةة ب  السةةةلبية  الناثيةةة

   السةورطي النفعيةة ابةدب شةلوع  أ ويةةالترب العمليةة في الدين دأر تهميش  أ العربي التربوي  النظا  ضعافإ
أيضةةيا الدغيشةةي بم اةةا مةةد يصةةلح لمجتمةة  اةةا مةةد ال يصةةلح حالضةةرأرو لمجتمةة  آخةةر  (.200  2003

يرفضةةوم أ   تسسةةلن العةةالأ عةةن طريةةق التجريةةم يريةةدأم  نللمةةاتجالبرا(. عمةةا بم 72  2007 الدغيشةةي  
 ( االعت ادات اآلتية:232 -232  2023. عالأو على ذل ؛ يضيا  السربي  تجربة اآلخرين

اةةا  ؛تةةرف  البرجماتيةةة التسديةةد السةةارق للمةةادو العلميةةة أتةةرف  التخطةةي  للعمليةةة التعليميةةة أاراثلهةةا -
 يجعلها تبتعد عن تنظيأ العملية التربوية اواًدا أفصواًل.

  الشخصةةية ت عةةد النمةةو التل ةةاقي للفةةرد حسكةةأ العوااةةل الوراايةةة الستميةةة أالبلولوجيةةة  أعليةة  ال يمكةةن رنةةا -
المتكاالةة حسكةةأ إغفالهةا للتةةراث السضةةاري أالعوااةل االجتما يةةة أالعوااةل األخةةرى تةة دي باةًرا فةةي رنةةا  

 أي دي حالمتعلأ إلى تشتت اتجاهات .  شخصية اإلعسام أهذا ينام  انطق العلأ

ألكنهةا تنشة    حمعايلر رأثية فلةي  فةي ربيهةا أجةود سةارق للاةيأ أالمعةايلر الرأثيةة البراجماتيةال تت لد  -
  فهةةي ت عةةد التنةةاف   أتتولةةد فةةي بانةةا  ثةةل المشةةكالت المتنوعةةة  فةةي بانةةا  الايةةا  حالتجةةارج الناجسةةة

 أتنمي الفردية أالنجاظ الفردي أالمنفعة أالب ا  لألموى.
ترعةةةةء البراجماتيةةةةة علةةةةى الجاعةةةةم العملةةةةي لعمليةةةةة التعلةةةةيأ فةةةة م عشةةةةاط المةةةةتعلأ أفاعللتةةةة  فةةةةي النشةةةةاط  -

ن بم ت ةةد  عةةالوثةةدات التةةي خططهةةا المةةتعلأ أينفةةذها فهةةي رةةذل  ت داةة  للمعرفةةة رةةداًل أالمشةةرأعات أ 
فضاًل عن بعها ال ت د  للتالالةذ   المعرفة ل   أهذا سل دي إلى تسطيأ التنظيأ المنط ي للمادو العلمية

 الذ.اا ي دي إلى ضع  المستوى العلمي للتال ؛أالسطسية ذات الهدف النفعيإال المعلواات الجءقية 
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فةةي النصةةح أاالستشةةارو أتنظةةيأ وةةرأف الخبةةرو أاإلاكاعةةات التةةي تسةةاعد  البراجمةةاتييتموةةل دأر المعلةةأ  -
ألع  عنصر فاعل فةي  ؛تعلأ الفرد  أهذا يعني إهمال الكولر ان طامات المعلأ أإاكاعات  أإرداعات  في

 ليم .اا يكسم العملية التربوية مدرو على رنا  المتعلأ أتع ؛العملية التعليمية

رنةةاً  علةةى اةةا ت ةةد  عرضةة  اةةن بطةةر للفلسةةفة البراجماتيةةة أاعةةالأ ت الرهةةا فةةي الةةنظأ التعليميةةة  تةةأ 
 التوصل إلى عدد ان االستنتاجات تتمول حاآلتي:

ُتعد الفلسفة البراجماتية في جةء  انهةا عظريةة تربويةة عااةة  تكوعةت عتيجةة لعةدو عوااةل فلسةعية أعلميةة  -
 –هةةا أبشةةهر فالسةةفتها جةةوم ديةةوي أ التةةي عةةادى رهةةا افكر  –ة أسياسةةية أدينيةةة  أفرضةةت ابادقهةةا أبلئيةة

ح وو المنطق أارأعة التطبلق  أاهتمةت رت ةديأ ثلةول اةن السيةاو لمشةكالت السيةاو الوامعيةة عةن طريةق 
 التعلأ ان خالل العمل  أالتعلأ الذاتي أالمستمر  أالتعلأ حالممارسة.

ماتيةةة تةة الرات جمةةة فةةي عةةدد عبلةةر اةةن دأل العةةالأ فةةي اختلةة  اكوعةةات الةةنظأ بثةةدات الفلسةةفة البراج -
التعليميةةةةة عالفلسةةةةفة التربويةةةةة أابادقهةةةةا  أاألهةةةةداف  أالمنةةةةاه   أطراقةةةةق التةةةةدري   أالسةةةةلأ التعليمةةةةي  

 أبساللم الت ويأ  أالمعلأ أالمتعلأ  أإدارو التعليأ أتمويل   أالبسث العلمي أغلرها.

البراجماتيةة أتطبي اتهةا التربويةة فةي عظةا  التعلةيأ فةي الجمهوريةة اليمنيةة اةن ثلةث  أجود تة الر للفلسةفة -
فلسفة التربية أابادقها  أاألهداف  أالمناه   أطراقق التدري  حصورو غلر اباشةرو؛ أذلة  حسسةم اةا 

  .2992ة ( لسن5تضمنت  عدد ان المواد ال اعوعية الواردو في عصوص ال اعوم العا  للتربية أالتعليأ رمأ  

 رناً  على اا تأ التوصل إلي   يوصي الباثووم حاآلتي:
إجرا  دراسةات الداعيةة فةي اختلة  الةدأل العربيةة  أانهةا الةيمن ثةول أامة  تطبلةق الفلسةفة البراجماتيةة  -

 في النظأ التعليمية.

التعليمية في الةدأل  السياسات أالتشريعات فيإجرا  دراسات تسلللية ثول اععكاس الفلسفة البراجماتية  -
 العربية.
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Emil:bshomis711@gmail.com 

ومةة   ب فةي ةوامةة  ايةية  ةة إالتعرف على دور كلية  التريية  ماةعة  إلى هدف البحث الحالي 
ةعلوةةال الةللوبةة  فيةةد و   ولمةةةا ال، بإنظةر الييةةادال التريوية  لةحةةو ايةيةة  وتعلةيف الدبةةار فةي ةد نةة  

الةتةثل بالييادال التريوي  لةحو ايةي   فرًدا، (115ع ن  البحث ) على ( فيرة23ة  )  ةكونال  نااالستب
  الدراسة  أ  كلية  الترييةة نتةاج  بةر أةة   وكةا  2016-2017وتعلةيف الدبةار فةي ةد نة  إب للعةاف الدراسةي

شةرا  ، وتعلةيف الدبةار ايةية إعداد الدادر التدريسي الةؤهةل للتةدريف فةي ةرادة  ةحةو  تعةل على دبةر أوا 
كةةةةا أ  . خةةةال العللةة  ال ةةةيعي  بالتعةةةاو  ةةةةا إدارال وةكاتةةةب الترييةةة  اية ةةة  عةةدد ةةةة  الللبةةة  لتعلةةةيف 

 .اةتخ ً   اأداديةي   ةي  وتعليف الدبار ي ر ةؤهل  تههيًا ةعظف الييادال التريوي  في ةراد  ةحو اي
 : ةشكل  ايةي ، ةوامة  ايةي ، أثرة ايةي .الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 
 The study aimed at identifying the role of Faculty of Education, Ibb 

University, in eradicating illiteracy in Ibb City from the educational 

leadership's point of view. To collect the required data, a 27-item 

questionnaire was distributed to a sample of (115) in the Centers of Illiteracy 

Eradication and Adult Education in Ibb City in the year 2016-2017. The study 

revealed a number of findings of which the most important ones were: The 

Faculty of Education qualified the teaching cadre in the Centers of Illiteracy 

Eradication and Adult Education , the students of Faculty of Education 

participated in teaching the illiterates in the summer vacation and there was a 

lack of educational leadership in the Centers of Illiteracy Eradication and 

Adult Education. 

Key words: Illiteracy Problem, Confronting Illiteracy, the Impact of Illiteracy. 
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2

ة  اليضايا الدبرى التي شغلل  دوتع، تعد ايةي  ظاهرة قدية  ةنذ ومد اإلنسا  على هذه ايرض
في قل  حدوث التغ ر في كاف   اسببً  دإذ تع ؛الةمتةا العالةي بشكل عاف والةمتةا الةحلي بشكل خاص

  التد ة  ةةا ةتللبةال الع ةر السةريا وتحةد ةة، الةستويال االقت ادي  واالمتةاعي  والسياسة  والثيافية 
 فةةةيال يسةةتةا  بةةى علةةةى خلةة  التنةيةة  االمتةاعيةةة  واالقت ةةادي  وتةةؤثر  والةتلةةور فةةةي ةشةةكل  وخلةةةر  
تحةةد ةةة  قةةدرة الةةةوالن   فةةي ؛ ح ةةث العالةيةة  لةلالةةب الةمتةةةا الةتلةةورةسةةتوى الةوالنةة  واالسةةتماب  

يلةةةب دول العةةةالف وخا ةةة  الةةةدول أ ويعةةةاني ةنةةةةا  ،اليوةيةةة و  االضةةةلا  بوامبةةةاتةف وةسةةةؤولياتةف الولنيةةة 
 .العريي 

، تتعةاظف ةةا ةةرور الوقةل ال تة الايةية  ف ةةا  فةن  المةود التي بذلتةا هذه الةدولة  ريف ال وعلى
التةةةةي تعةةةةرف بالتنةيةةةة  ، ا أةةةةةاف التحةةةةديال التنةويةةةة  الةيكليةةةة الةشةةةةادل التةةةةي تيةةةة  عاجًيةةةة أبةةةةر ةةةةة   دوتعةةةة

 ؛ إذسةنوال( فةهدثر 11نةةا ال تة ال ةرتععة  لةدى العجة  العةرية  )؛ إذ إةتةااالقت ادي  واالمتةاعية  واسةتدا
ولني  لةحو  استرات مي  1991وأةاف هذا التحدي الدب ر أقرل الدول  في عاف ، (%73،2بلغل نسبتةا )

 إسةةافوعةدف ، وتعليف الدبار ونت م  لشح  الةةوارد الةخ  ة  لبرنةاة  ةحةو ايةية  وتعلةيف الدبةار ايةي 
لةذا البةد ةة   ؛الولني  التي وضعتةا الدولة  االسترات مي  هذهلف تتحيق أهداف  ،متةا في هذا الةمالالة

الولنيةة  لةحةةو  االسةةترات مي ة   الةتللبةةال الضةةروري  لتعع ةةل هسياسةةال ةختلعةة  ولةةرة مد ةةدة وتةة اتبةةا 
 .(117: 2115، ايةي  وتعليف الدبار)شرف وعلى

ل  كةةا أدةدل ةواث ةق الةمتةةا الةدولي هةذا الحةق فةي الةةادة حق موهري ة  حيةوة الةةوا فالتعليف
السادسةةةة  ةةةةة  اإلعةةةةا  العةةةةالةي لحيةةةةوة اإلنسةةةةا  ال ةةةةادر عةةةة  المةعيةةةة  العاةةةةة  ل ةةةةةف الةتحةةةةدة عةةةةاف 

ويمةةةةب أ  يكةةةةو  التعلةةةةيف فةةةةي ةراحلةةةةى ايولةةةةى ، لدةةةةل شةةةةخص حةةةةق فةةةةي التعلةةةةيف)ةةةةةامةةةةا  ف  ؛ إذ(1973)
وقد استخدف هذا الة للح فةي اإلعةا  ( تعليف االبتداجي إل اةيا  يكو  الأو ، اايساسي  على ايقل ةمانً 

العالةي على ومى التحد د بةدف االعتةراف بةالحق فةي التعلةيف ل ة ة   ةة  الدبةار ولغ ةرهف ةةة  لةف تةتح 
  .(721: ف2111، لةف في  غرهف فر   الح ول على تعليف ابتداجي كاةل )حس 

الةنافس  على الةدى اللويل وعلةى التيةدف فةةو ةعتةات التيةدف  فالتعليف  معل الةمتةا قادًرا على اإذً 
لتلةوير  اسةترات مي للتغ ةر فةي الةمتةةا فةا يةكة  وضةا  اسةترات مي ويي ، والةدخل الحيييي يي تلور

: ف2111 ،)الةة واوي ح ةث ييةةا العةب  ايدبةةر عليةى  ؛الةمتةةا دو  اعتبةار التعلةةيف إحةدى هلياتةةةا ايساسةي 
19). 
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نسةةب   ن   ةةة  المةةود التةةي بةذلل وتبةذل ةةة  قبةل المةةةال الحكوةية  وي ةر الحكوةيةة  فةوعلةى الةريف 
ةةةةةا  معلةةةةا ي ةةةر قةةةادرة علةةةى اسةةةتيعاب ثيافةةة  الةمتةةةةا  ؛ةرتععةةة  فةةةي العد ةةةد ةةةة  الةةةدولةةةةا تةةة ال ايةيةةة  

 والدف الةاجل ة  الةعرف  في شتى الةماالل فيد دعل المةعي  العاة  ل ةف الةتحدة، العالةي وحضارتى
ال ةةة  اليةةر  يوبحلةةول السةةت ن، اليضةةا  علةةى ايةيةة  أمةةل( ال ونسةةكو وضةةا تةةداب ر ةةة  1951فةةي عةةاف )

دول ايعضةةا  فةةي ترمةةة  هةةذا الةةوامتةةةدل ، العشةةري  أ ةةبح اليضةةا  علةةى ايةيةة  يةثةةل أولويةة  ولنيةة 
ف للعواةةل ةنةمية  سةلية  تيةوف علةى العةةف التةا اتبةا التحدي إلى تداب ر فعلي  الستج ال الةشةكل  بشةر  
وذلةةة  لتلبيةةة  ، تعلةةةف اليةةةرا ة والدتابةةة  والحسةةةاب أمةةةلالتةةةي يةكةةة  أ  تحعةةة  ايةةةةي علةةةى بةةةذل المةةةةد ةةةة  

لتنةيةة  الةعةةارف والعلةةوف والةةةةارال  اةركةة ً  بو ةةعةاوةةة  هنةةا يةةهتي دور الماةعةة   ،احتياماتةةى ةةة  التعلةةيف
ةةةا تةارسةةى ةةة  فعاليةةال وأنشةةل  وب ،لابتدةةار واإلبةةدا  بةةةا تضةةةى ةةة  نخبةة  الةعكةةري  والعلةةةا  اوةنبًعةة
 ،(277: 2111، والتيل ل ة  حةدتةا ةة  خةال دعةف وتلةوير خلة  ويةراة  ةحةو ايةية  )حسة ، بحثي 

والشة  أ   ،وتنظيف ف ول وقيادال ةحةو ايةية  بة   الدبةار فةي ايقةاليف التةي تومةد ف ةةا هةذه الماةعةال
، حةةل هةةذه الةشةةكل )ةلاو  فةةيإلسةةةاف علةةى ارة ومةةد لةةد ةا اليةةد الماةعةةال بنةكاناتةةةا الةاديةة  والبشةةري  

2112 :115). 

ةةة  أقةةدف الظةةواهر االمتةاعيةة   دتعةة إذ ؛ف ةةةا نسةةب  ايةيةة  تعةةد الةةية  ةةة  الةةدول العرييةة  التةةي ترتعةةا
فةةةي أدثةةر الةشةةكال ، وأ ةةبحل ةةة  الشةةةرة بح ةةث  تحةةدث عنةةةا الةسةةؤولو  والعاةةة  فةةي كةةل ةناسةةب 

وعلى الريف ةة  المةةود  ،(9: 2112، التنةي  بكاف  أنواعةا )ال وفي في اأشدها تهث رً في الية  و  اتعي دً 
التي بذلتةا الية  وخا   بعد الثورة واالستيال لةكافح  ايةي  التي ةنةةا ) ةدور عةدد ةة  التشةريعال 

  علةةى الييةةاف بحةةةال ولنيةة  شةةاةل  تسةةتةدف اليضةةاو ، واليةةوان   الخا ةة  بةحةةو ايةيةة  وتعلةةيف الدبةةار
قةةرار و ، ايةية  ةرتععةة  فةةي  ال تةة الايةية      نفةة ف((1991ايةيةة  وتعلةةيف الدبةار عةةاف )لةحةو  االسةةترات مي ا 
( 783358271ف( كةا  )1933ف( أ  عدد اية    في عاف )1997) قد دلل بيانال التعداد لعافو  ،الية 
( ةةةةة  %5559ت ةةةةل إلةةةةى ) أي أ  نسةةةةب  ايةيةةةة  ا( أةًيةةةة582318151ف( أ داد إلةةةةى)1997وعةةةةاف ) اأةًيةةةة

ذا فاجةةةدة  الةةةذا أ ةةةبح ةوامةةةة  ايةيةةة  ةللًبةةة ؛(33: 2117، يبةةةري إمةةةةالي عةةةدد السةةةكا  فةةةي الةةةية  )اي
وهذا  تللب تضةافر المةةود الةتداةلة  ةة  مةيةا الةؤسسةال التريوية  لت ةبح ، للثروة االقت ادي  اودعةً 
ال التريويةةة  اليةةةادرة علةةةى االضةةةلا  واحةةةدة قةةةادرة علةةةى ةكافحتةةةةا ةتةثلةةة  فةةةي ذلةةة  بنعةةةداد الييةةةاد ا ةةةدً 

التد   ةا ةتللبال  فيوةساعدتةف ، بالةسؤوليال المساف لتةك   مةيا الدبار ة  التعلف وةحو أة تةف
وكةةو  الماةعةة  ةةة  الةؤسسةةال التريويةة  التةةي لةةةا دور كب ةةر فةةي ةحةةو ايةيةة  ةةة  خةةال إعةةداد  ؛الع ةةر

وتنظةةيف ف ةةول وقيةةادال ةحةةو ، يةيةة  ب ةةع  خا ةة وقيةةادال ةحةةو ا، قيةةادال تعلةةيف الدبةةار ب ةةع  عاةةة 
 .(115: 2112، ايةي  في ايقاليف التي تومد ف ةا هذه الماةعال )ةلاو 
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خدةة  الةمتةةا ةة  خةال أعةةال عد ةدة أهةةةا بتيةوف  ؛ كونةةاوكلي  التريي  ة  أهف كليال الماةعة 
ةةي تعةد الةعلةة   فةي كافة  التخ  ةال ف ،إعداد اليوى البشري  الا ة  للعةل في ةمال التريي  والتعلةيف

ومةةى الخ ةةوص يةكةة  إبةةرا  دور كليةة  الترييةة  فةةي ةوامةةة  ايةيةة  ةةة  خةةال تةةةوف ر  ىوعلةة، الةللوبةة 
فر ة  لللبتةةا لةعايشةة  واقةا الحةال فةةي ةرادة  ةحةو ايةيةة  واالخةتا  بشةراجح الةمتةةةا وكيعية  التعاةةةل 

 فننةةةا -كونةةةا ةنتة ة   إليةى- ايشتةةا لةذا اليسةف  في هذا الةمال وةع وة  خال خبرة الباحث ،ةعةف
ةشةكل  البحةث  وةة  هنةا تةتلخص ؛التعرف على دور كلية  التريية  فةي ةوامةة  ةشةكل  ايةية    فييهةا

 :في اإلماب  ع  السؤال اآلتي

 ب؟ إما دور كلية التربية جامعة إب في مواجهة مشكلة األمية في مدينة  

الحةةالي أهةيةة  خا ةة  ةةة  لبيعةة  الةوضةةو  الةةذي  تناولةةى أو  تعةةرض لدراسةةتى ةةة   يكتسةةب البحةةث
لذا تعد أهةي  البحث الحالي كب رة سوا  كانل  ؛وة  ةمتةا البحث الذي يشةلى ة  ناحي  أخري ، ناحي 

 :يهتية  الناحي  النظري  ايداديةي  أو ة  الناحي  التلبييي  فيةا 

وةعرف  الدور الذي تيوف بةى كليةال التريية  فةي ةوامةة  ايةية  ةة   قد تع د نتاج  هذا البحث في كش  -1
 .ومة  نظر الييادال التريوي 

 ةواضيا هذه الةف البحث الحالي في إثرا  الةكتب  الةرك ي  بةثل سيس -2

قد تع د نتاج  البحث الحالي الةسؤول   في مةا  ةحو ايةية  وتعلةيف الدبةار أو يع ةد الييةادال التريوية   -3
 .التريي  ماةع  إب في كلي 

سةةةييدف البحةةةث الحةةةالي قاعةةةدة ةعلوةاتيةةة  لةعرفةةة  الةةةدور الةةةذي تةثلةةةى كليةةة  الترييةةة  فةةةي ةوامةةةة  ةشةةةكل   -4
 .ايةي 

سيع د البحث الحالي فةي لعةل أنظةار الةتخ  ة   لاهتةةاف بةخرمةال كلية  التريية  وخا ة  خريمةي  -5
 قسف تعليف الدبار والتعليف الةستةر.

 

التعرف على دور كلي  التريي  ماةع  إب في ةوامة  ةشكل  ايةية  فةي  إلىالحالي   ةدف البحث
 ب ة  ومة  نظر الييادال التريوي  لةحو ايةي  وتعليف الدبار.إةد ن  

سة تف التلب ةق علةى ع نةة  و  التعةرف علةى دور كلية  التريية  ماةعة  إب فةي ةوامةة  ةشةكل  ايةية .
وتعليف الدبار ة  العاةل   في) فةر  مةةا  ةحةو ايةية  وتعلةيف الدبةار  ايةي   لةحو ة  الييادال التريوي
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والييةادال التريوية   ،والييادال التريوي  لةحو ايةي  وتعليف الدبار فةي كلية  التريية  ماةعة  إب ،ةد ن  إب
 ف. 2113/ 2111للعاف الماةعي  في ةراد  ةحو ايةي  وتعليف الدبار في ةد ن  إب(

وذلة  ي  هةذا ، واالعتةاد عليى فةي تحي ةق أهدافةى وتسةاؤالتى تف استخداف الةنة  الو عي الةسحي
كةا أنى يستةدف تحل ل ، في البحوث االمتةاعي  اواستخداةً  االةنة  يعد ة  أدثر الةناه  العلةي  ش وعً 

ةة  والدافية  ةة  خةال ةمةوعة  وتعس ر الظاهرة في وضعةا الةراه  بعةد مةةا الةعلوةةال والبيانةال الا  
 ة  اإلمرا ال الةنظة  التي تحدد نو  البيانال ولرة الح ول عل ةا.

 

2 

 أو أنةةةى سةةةلو  يعكةةةةف، ةمةةةةو  توقعةةةال تخةةةص ةكانةةة  نسةةةيي  بناجيةةة  يشةةةغلةا العةةةرد: يعةةةرف بهنةةةى
ويعةةةرف بهنةةى: ةمةوعةةة  ةةةة  ( 212: 1993، هخةةةرو  و  ،) الغةة اوي .ةتللبةةال الةكانةةة  التةةي يشةةةغلةا العةةةرد

: 2112، ةتوقةةا فةةةي ةوقةةة  ةع ن .)البةةةدري  وهةةة تحيةةةق ةةةةاتةةي اينشةةل  الةرتبلةةة  أو ايلةةةر السةةةلوكي  ال
ويعةرف الةةدور بهنةةى: الوظةةاج  العةليةة  التةةي  تللبةةةا الةركة  فةةةو نةةو  ةةة  السةةلو  الةرتيةةب واليةةيف ( 117

و االلتةةةة اف بةمةوعةةةة  ةةةةة  الحيةةةةوة فالةةةةدور هةةةة، الةت ةةةةل  بةةةةالعرد الةةةةذي يحتةةةةل الةركةةةة  فةةةةي تلةةةة  المةاعةةةة 
 ( 23: 2117، )هةشري . والوامبال الةتعلي  بالةرك 

إلةةار ةعيةةاري للسةةلو  يلالةةب بةةى العةةرد نت مةة  إشةةرادى فةةي عاقةة   ا بهنةةى:كةةةا يعةةرف الةةدور أيًضةة
عةة  ريباتةةى الخا ةة  أو االلت اةةةال الداخليةة  الخا ةة  البع ةةدة عةة  هةةذه العاقةة   وظيعيةة  ب ةةرف النظةةر

الدور هو ةمةوع  ة  الوظاج  والةةةاف التةي  :ر( التعري  اإلمراجي للدو 115: 2115، سعد الوظيعي )
 ةع نا لخدة  هذا الةمتةا. ا توقا الةمتةا أ  تيوف بةا مةاع  ةع نى تحتل ةرك ً 

1

 ةفوتةهه ل تعرف كلي  التريية  بهنةةا: إحةدى الدليةال العلةية  وايداديةية  التةي تةةتف بنعةداد الةعلةة  
والةواد االمتةاعية  باإلضةاف  إلةى الةيةررال ، لةرحل  التعليف ايساسي والثانوي في الةواد الثيافي  كالعلوف

الةؤسسةة  التريويةة  التنةويةة  التةةي تيةةا ضةةة  : وتعةةرف بهنةةةا (37: 1993، التريويةة  ايخةةرى. )الرشةة دي
فةي التعلةيف العةاف حتةى يكونةوا قةادري   ةفوتةهه لالةيكل التنظيةةي لماةعة  إب تةةدف إلةى إعةداد الةعلةة   
التعري  اإلمراجةي لدلية  التريية  ( 93: 2115، على اإلسةاف بدور فعال في تنةي  الةمتةا اليةني.)بشر

هي ةؤسس  أداديةي  تريوي  تعةل على إعداد الدوادر البشري  الةتخ    التي تحتامةا الباد لإلسةةاف 
 .اور فعال في التنةي  بشتى أنواعةبد
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3 

عدف تةل  الةوال  الةةارال ايساسي  فةي اليةرا ة والدتابة  والحسةاب : تعرف ايةي  ايبمدي  بهنةا
هةي الوضةا التعرية  اإلمراجةي ل ةية  واللغ  العريي  إلى الةستوى الذي  ؤهلى ةتابع  الدراسة  والتةدريب. 

ظاهرة ةشترك  بة   العةرد  وهي ؛وةبادئ الحسابالتي  تماو ه العرد دو  أ   لف بةةارتي اليرا ة والدتاب  
 في نة  حياتى الةعا رة. اوالةمتةا بح ث تمعل ة  العرد ةتخلعً 

4 

تعةاعلةف ةةا ي ةرهف ةة   فةي أثنةا تعرف بهنةا نةو  ةعة   خةاص ةة  ايدوار التةي ييةوف بةةا ايفةراد 
ة في المةاع  عةادة اليةدرة علةى السةيلرة فةي المةاعة  أفراد المةاع  بح ث أ  العرد الذي تدو  لى اليياد

 (.117: 2111، وعلي توميى أفرادها ومةودهف في سب ل الغاي  الةشترك  )الشوريمي

وهةةي المةةةود الةبذولةة  ، فةة  دفةةا الةرؤوسةة   للييةةاف بهعةةةالةف بثيةة  وحةةةاف: وتعةةرف الييةةادة بهنةةةا
 (.25: 2112، البدري ) الةنظة  أو ايفرادأهداف  أو تغ  ر سلو  الناف ة  أمل الو ول إلى فيللتهث ر 

بهنةةا: فة  التةهث ر فةي السةةلو  البشةري لتوميةى مةاعة  ةة  النةاف نحةو هةةدف  اوتعةرف الييةادة أيًضة
 (.13: 2117، ةع   بلريي  تضة  لاعتةف وثيتةف واحتراةةف وتعاونةف )علوي 

لاة لاقتةف وتومةةةا فةي هي عةلي   تف ع  لرييةا إثارة اهتةاف اآل خر للييادة:هتعري   خري  وا 
 .(57: 2115، ةساد) االتماه الةريوب

ييةةوف بةةةا ايفةةراد بثيةة  وحةةةاف  التةةي هةةي ةمةوعةة  ةةة  ايدوار التعريةة  اإلمراجةةي للييةةادة التريويةة :
 ة  لاعتةف وثيتةف وتعاونةف ةعةا.وبلريي  تضنحو مةاع  ة  الناف لتحي ق أهداف ةع ن  

1

هةةةدفل إلةةةى تحد ةةةد ايدوار التةةةي يةكةةة  أ  تسةةةةف بةةةةا كليةةة   :(2993ن )يراسةةةة المي فةةةي و يةةةر د
ةة   ا( فةردً 27( فةردا ةةنةف) 57تهلعةل ع نة  للدراسة  ةة  )، التريي  في ةمال ةحو ايةي  واليضا  عل ةةا

( فةردا ةة  11)ة  قيادال قلا  التدريب والتهه ل بةو ارة التريية  والتعلةيف و ا( فردً 15) ايةي  مةا  ةحو
وقةد اسةتخدةل الدراسة  الةةنة  الو ةعي التحل لةي لةناسةبتى ، أعضا  ه ج  التدريف بكلية  التريية   ةنعا 

ومةةةى لع نةةة  الدراسةةة  لمةةةةا الةعلوةةةةال والبيانةةةال   كةةةةا قاةةةةل الدراسةةة  بنعةةةداد اسةةةتبان، للبيعتةةةى الدراسةةة 
قويةةةى لدليةةةال  اأ  هنةةةا  أدوارً : ةةةةةاالةتعليةة  بةوضةةةو  الدراسةةة  وليةةةد تو ةةةلل الدراسةةة  إلةةةى عةةةدة نتةةةاج  أه

ا ح ةةةةةلل علةةةةةى أو ا  نسةةةةةبي  عاليةةةةة  واقعةةةةة  بةةةةة   ( دورً 11عةةةةةددها )، وقةةةةةد الترييةةةةة  فةةةةةي ةوامةةةةةة  ايةيةةةةة 
( ةةة  %33( وةةةا  اد هةةذه العيةةرال أهةيةة  ح ةةول أدنةةي فيةةرة ةنةةةا علةةى ةوافيةة  )3155%)، (3355%)

دوار التةي احتلةل الةرتبة  ايولةى هةي ايدوار وكانةل اي، أعلى ة  الةتوسة  اأفراد الع ن  بنعلاجةا تيريرً 
علةةى ح ةةلل هةةذه العيةةرال ؛ إذ تلةةوير بةةراة  ةحةةو ايةيةة  وةناهمةةةاالةرتبلةة  بالةمةةال ايول الةتعليةة  ب
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واحتلةةل الةرتبةة  الثانيةة  وايخ ةةرة ايدوار الةرتبلةة  بنعةةداد  (%3259) ةتوسةة  ةةة  أو انةةةا النسةةبي  ةيةةداره
 .(%33ي ةتوس  في أو انةا النسبي  ةيداره )قيادال ةحو ايةي  بح ولةا عل

يدوار الماةع  في تعليف الدبار في ضو  الرؤى  هدفل إلى تيديف ت ور   (:1002دراسة طعيمة )
ةشةةكل  : هةةي ،وقةةد قسةةةل الدراسةة  إلةةى أريةةا أقسةةاف، الةسةةتيبلي  لةسةةؤوليال هةةذه الشةةريح  فةةي الةمتةةةا

ةمةاالل ، اليضةايا الةلروحة  فةي سةاح  تعلةيف الدبةار  ةتف فيةى ةناقشة  بعةض قضةايا وتوم ةةال، الدراس 
بعض براة  تعليف الدبار سوا  ةنةا ةا انبثق عبر اليضايا السةابي  أو ةةا ورد الدبار وتف فيى لرت تعليف 

ةتللبال التنع ذ ح ث لرت بعض الةسؤوليال التي  نبغي على ، في تمارب الماةعال العريي  وايمنبي 
 .اإلةكانال التي  ل ف توف رها حتى يةك  أ  تؤدي أدوارها في تعليف الدبارالماةعال اليياف بةا و 

وقةةةد تو ةةةلل الدراسةةة  إلةةةى تو ةةةيال خا ةةة  بةةةدور الماةعةةةال فةةةي تعلةةةيف الدبةةةار وأهةةةةةا: ةناشةةةدة 
الماةعةةةال العرييةةة  لاضةةةلا  بةةةدور قيةةةادي وح ةةةوي فةةةي إعةةةداد وتةةةدريب اليةةةوى البشةةةري  ةةةة  الةعلةةةة   

والتعلةيف ي ةر ، وأعضا  ه ج  التدريف الا ة  للعةل في ةماالل تعليف الدبار، والةتخ     والباحث  
 واليياف بدور قيادي في تدريب الةتخ     في ةختل  الةماالل.، النظاةي

هةدفل الدراسة  إلةى الوقةوف علةى واقةا دور كليةال التريية  النوعية   (:1004دراسة عبةد الرسةو) )
واسةتخدةل ، ة  أعضا  ه جة  التةدريف بالدلية عضًوا ( 21ة  )ن  الدراس   في خدة  الةمتةا تهلعل ع

كةا قاةل ، لةذه الدراس  وذل  لةاةتةا( الدراس  أسلوب ة  أسال ب الةنة  الو عي وهو )دراس  الحال 
، للدش  علةى أهةف الةعوقةال التةي تحةد ةة  دور كلية  التريية  فةي خدةة  الةمتةةا  الدراس  بنعداد استبان

وتف حساب ةعاةل الثبةال عة  لريةق ةعاةةل ، ال الشخ ي  الةعتوح  ةا إدارة الدلي إضاف  إلى الةياب
هنا  ةعوقال تعوة كلي  التريي   أ : كةا تو لل الدراس  إلى عدة نتاج  أهةةا ةا  لي ،ب رسو   ارتبا 
 ةعوقةال، ةعوقةال خا ة  بةالةعةوف والوظيعة : ليياف بدورها في خدة  الةمتةا وهةذه الةعوقةال هةيع  ا

ةعوقةةال خا ةة  بتعةةاو  ، ةعوقةةال ةاديةة ، ةعوقةةال إداريةة ، خا ةة  بةةالةيررال الدراسةةي  وتلب ةةق البحةةوث
 ةؤسسال الةمتةا ةا الدلي  

هةةةدفل هةةةذه الدراسةةة  إلةةةى الدشةةة  عةةة  مةةةةود بعةةةض الماةعةةةال : (1002دراسةةةة حسةةةن  ةةةد  )
  فةةةي ذلةةة  علةةةى وقةةةد اعتةةةدل الدراسةةة، ذلةةة  فةةةيالة ةةري  فةةةي اليضةةةا  علةةةى ايةيةةة  والعواةةةل الةسةةةاعدة 

ةةةة  أهةةةف النتةةةاج  التةةةي ، الةةةةنة  الو ةةةعي الةةةذي  ةةةةتف بو ةةة  مةةةةود الماةعةةةال فةةةي ةمةةةال ةحةةةو ايةيةةة 
فةةي بعةةض الماةعةةال الة ةةري  فةةي ةمةةال ةحةةو  اأ  هنةةا  مةةةودً  :تو ةةلل إل ةةةا هةةذه الدراسةة  ةةةا  لةةي

عالي  في هذا  فعي ماةع  ع   شةف تف إنشا  شعب  لتعليف الدبار تتيح الح ول على دبلوةال، ايةي 
ةة  كلية  التريية  لعةتح  ا( لالًبة11وفي ماةع  الةن ورة تف تةدريب )، عد دة ى الةمال تلتةا ماةعال أخر 

ماةعة  ، وماةعة  اليةاهرة، وكذل  هنا  مةود عد دة لماةعة  ال قةا يق، ف ول داخل الماةع  والعةل بةا
 الةنوفي  خا   في هذا الةمال.
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ةةةةا ، إلةةةى التعةةةرف علةةةى دور الماةعةةةال فةةةي الةمتةةةةا هةةةدفل (,1023Brownبةةةروان ) دراسةةةة
ليةةةا  الضةةةو  علةةةى ال ةةةعوبال والتحةةةديال وة ايةةةا ، الترك ةة  علةةةى إقاةةةة  شةةةراد  بةةة   الماةعةةةال الةحليةةة  وا 

وتةف التلب ةق علةى ماةعة  سة تي الب فةي ، واستخدةل الةنة  الو ةعي، التعاعل ب   الماةع  والةمتةا
وتو لل الدراس  إلةى أ  ، الماةعال النامح  في الشرادال ىبو عةا إحد أفرييياكاب تاو  في منوب 

الماةع  تسةف في حل بعض التحةديال االمتةاعية  ايدثةر إلحاًحةا ةة  خةال تيةديف ةةنح دراسةي  وتةوف ر 
علةيةةة  لعةةةدد ال يح ةةةى ةةةة  التحةةةديال التنةويةةة  التةةةي توامةةةى الةمتةةةةا  كةةةةا أنةةةةا تيةةةدف حلةةةوالً ، الةةةدعف لةةةةا
الشةةةراد  بةةة   الماةعةةة  تيةةةديف ةكافةةةحل ل بحةةةاث التةةةي تسةةةعي لتوث ةةةق التعةةةاو  و باإلضةةةاف  إلةةةى ، الةحلةةةي

 والةمتةا.

هدفل إلى التعرف علةى و ة  الةةوظع   واإلدارية   أفضةل  :( ,1023Cassityكاسيتي) دراسة
، ( بماةعةةة  كاليعورنيةةةا ةةةة  ومةةةة  نظةةةرهفCEالةةارسةةةال وايدوار التةةةي تيةةةدةةا وحةةةدة التعلةةةيف الةسةةةتةر )

ودلل نتاج  الدراسة  أ  وحةدة التعلةيف ، واستخدةل ةنة  دراس  الحال ، تي تحول دو  نماحةاوالعواجق ال
كةا أ  لةةا ، الةستةر تةد حام  الشركال والةنظةال ال ناعي  ببراة  ةوادب  للتغ رال في سوة العةل

  الدراسةةي  ةوادبةة  الةنةةاه فةةيفةةي تةةدريب الةعلةةة   الةةذ    نشةةلو  فةةي حيةةولةف الةةنيةة  لةسةةاعدتةف  ادورً 
والشةةراد  بةة    اإلرشةةادالحد ثةة  فةةي الوقةةل الةةذي تتعةة   فيةةى تمريةة  الع ةةول االفتراضةةي . كةةةا تيةةوف بةةدور 

لية  عوأشارل الدراس  إلى أ  ثة  عواجق كب رة تحةد ةة  فا، الةنظةال الخارمي  وكليال الماةع  الرجيس 
 ي  لدى الشركا  ايدادية   .الةةارسال التي تيا ضة  نلاة اإلرشاد ةنةا يياب الييادة الةتس

إلةةةى دراسةةة  دور ماةعةةة  المةةةوف فةةةي تنةيةةة  الةمتةةةةا هةةةدفل : (1024دراسةةةة دنةةةدن والمويشةةةير)
 واسةتبان ، واسةتخدةل الةةنة  الو ةعي، ةة  ومةة  نظةر أعضةا  ه جة  التةدريف ىوتحل لةالةحلي وخدةتى 

اسة  أ  الماةعة  تيةوف بةدور نتاج  الدر  وأظةرل، ( فيرة لبيل على أعضا  ه ج  التدريف72ةكون  ة  )
ةرتعةا فةةي خدةةة  الةمتةةةا فةةي ةحةةاور الدراسةة  الثاثة  وي نةةل أ  ةحةةور البحةةث العلةةةي مةةا  فةةي الةرتبةة  

وةحةور التهه ةل والتةدريب فةي الةرتبة  الثانية  ،  ليى ةحور االستشارال الخدةية ، في دور الماةع  ايولى
 والثالث  على التوالي.
، إلى تي ي واقةا أدا  ماةعة  ةد نة  السةادال فةي خدةة  الةمتةةاهدفل : (1022دراسة الحرون)

( ةةة  أعضةةا  77) لبيةةل علةةى واسةةتبان ، واسةةتخدةل الةةةنة  الو ةةعي، وتحد ةةد الةعوقةةال التةةي توامةةةا
 ايدواروخل ةةل الدراسة  إلةةى أ  ةة  أبةةر  ، ه جة  التةدريف ووكةةا  شةؤو  خدةةة  الةمتةةا وتنةيةة  الب جة 

واةةتا  الماةعة  لوحةدال ، السةادال: تعع ةل الماةعة  لبةراة  التعلةيف الةعتةوت التي تيوف بةا ماةع  ةد نة 
 وتيديف االستشارال العلةي  لبعض الةؤسسال والة انا.، خا   في خدة  الةمتةا
سعل إلى التعرف علةى دور كل تةي أريةد وعملةو  المةاةع ت   فةي تنةية  : (1022دراسة المومني)

ةةةة  أعضةةةا  ه جةةة   ا( عضةةةوً 31لبيةةةل علةةةى) واسةةةتبان ، الو ةةةعي واسةةةتخدةل الةةةةنة ، الةمتةةةا الةحلةةةي
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وتو ةةةلل الدراسةةة  إلةةةى أ  دور كل تةةةي أريةةةد وعملةةةو  ، التةةةدريف فةةةي كل تةةةي أريةةةد وعملةةةو  المةةةاةع ت  
فةةي تنةيةة  الةمتةةةا كةةا   اكةةةا دلةةل النتةةاج  أ  أدثةةر الةمةةاالل شةة وعً ، المةةاةع ت   مةةا  بدرمةة  ةتوسةةل 

 لةمال الةوالن  ال الح .

هةةدفل إلةةى التعةةرف علةةى ةةةدى قيةةاف ماةعةة  إب بةةايدوار : (1022التبةةالي ومحةةي الةةدين)دراسةةة 
واسةةتخدةل الةةةنة  ، والةعوقةةال التةي تعةةوة دورهةةا، الةللوبة  ةنةةةا فةةي التعلةةيف الةسةتةر وخدةةة  الةمتةةةا

وتو ةلل الدراسة  إلةى ، ة  أعضا  ه ج  التةدريف بالماةعة  ا( عضوً 31لبيل على) واستبان ، الو عي
وأ  ةةة  ، سةةتوى قيةةاف ماةعةة  إب بةةايدوار الةللوبةة  ةنةةةا فةةي التعلةةيف الةسةةتةر وخدةةة  الةمتةةةاضةةع  ة

أبر  الةعوقال التي تعوة دورها: عدف ومود ةرك  أو وحدة في الماةع  تيدف براة  وأنشةل  فةي التعلةيف 
رة الةتخ  ة   ونةد، وندرة دعف البحوث والبةاحث  ، وةحدودي  الةوارد الةالي ، الةستةر وخدة  الةمتةا

 للعةل في تخلي  وتنع ذ براة  التعليف الةستةر وخدة  الةمتةا.

( وكةةةةذل  دراسةةةة  2111، و)لعيةةةةة ، (1997، )الةخافةةةةي اتعةةةةق البحةةةةث الحةةةةالي فةةةةي الةةةةةدف ةةةةةا
( إلةى تحد ةد ايدوار 1997، ح ةث هةدفل دراسة  )الةخافةي؛ (2111الةةوةني) ودراسة ( 2111، )حس 

هةةا دراسة  لعةية  ، الحةد ةنةةا وأواليضةا   ايةية التي يةك  أ  تسةةف بةةا كلية  التريية  فةي ةمةال ةحةو 
فيد هدفل إلى تيديف ت ور يدوار الماةع  في تعليف الدبار في ضو  الرؤى الةستيبلي  لةسةؤوليال هةذه 

ر بعةةض الماةعةةال فةةي اليضةةا  علةةى دراسةة  حسةة  إلةةى الدشةة  عةة  دو  هةةدفلو ، الشةةريح  ةةة  الةمتةةةا
التعةةرف علةةى دور كل تةةي أريةةد وعملةةو  المةةاةع ت   فةةي  إلةةىدراسةة  الةةةوةني هةةدفل و  ،ايةيةة  وةحاريتةةةا

 تنةي  الةمتةا الةحلي.

( وذل  في 2113والتبالي وةحي الد  )( )عبد الرسول، اتعق البحث الحالي ةا )دراس  الةخافي(
تهلعةةةل ع نةةة   إذ ؛ادال التريويةةة  لتلب ةةةق الدراسةةة  علةةة ةف لدنةةةةا تختلةةة  فةةةي عةةةدد أفةةةراد الع نةةة اختيةةةار الييةةة

 ا( فةردً 11و)  ،فةردا ةة  قيةادال مةةا  ةحةو الةية  وتعلةيف الدبةار 27( وهةف )57)دراس  الةخافي( ةة  )
الرسةول( فيةد أةا ع ن  )دراسة  عبةد  .ة  قلا  التدريف والتهه ل( ا( فردً 15)و ،ة  كلي  التريي  ب نعا 

 (31الةد   ةة  ) يالتبالي وةح ةتهلعل عند و ، ا ة  أعضا  ه ج  التدريف في الدلي ( فردً 21تهلعل ة  )
 .( فرداً كةا هو ةوضح في الع ل الثالث115أةا ع ن  البحث الحالي فيد تهلعل ة )
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دراسة  كةل  ةة   ح ةث اسةتخدف ؛إلةى أهةدافةاةتعددة للو ةول  لانااستباستخدةل الدراسال السابي  
 ؛البحةةةث الحةةةالي ، وكةةةذل  انسةةةتباال( 2115الحةةةرو )و ، (2117، )عبةةةد الرسةةةولو، (1997، )الةخافةةةي

 .الدراس  للبيع ايداة الةناسب   اينة

ةةة  تبةةا   ع ناتةةةا اتعيةةل مةيةةا الدراسةةال السةةابي  فةةي اسةةتخداف الوسةةاجل اإلح ةةاجي  علةةى الةةريف 
وأةةةا البحةةث الحةةالي فيةةد ( واالنحةةراف الةعيةةاري وةعاةةةل االرتبةةا ، ح ةةث اسةةتخدةل )الةتوسةة  الحسةةابي

  استخدف الوساجل اإلح اجي  الةناسب  لى كةا هو ةوضح في الع ل الثالث.

قوي  لدليال التريي   أدواًرا تو لل الدراسال السابي  إلى نتاج  ةختلع  فةنةا ةا أدد على أ  هنا 
( فيد أددل على ضرورة 2111، أةا دراس  )لعية  .(1997، في ةوامة  ايةي  ةثل دراس  )الةخافي

ةناشدة الماةعال العريي  لاضلا  بدور قيادي وح وي في إعداد وتدريب اليوى البشري  ةة  الةعلةة   
،  ةةة  فةي ةمةةال تعلةةيف الدبةار. أةةةا دراسةة  )حسةة والبةةاحث   أو أعضةةا  ه جة  التةةدريف الا والةتخ  ة  

فعةةي ، فةةي بعةةض الماةعةةال الة ةةري  فةةي ةمةةال ةحةةو ايةيةة  ا( فيةةد أدةةدل علةةى أ  هنةةا  مةةةودً 2111
، ماةعةة  عةة   شةةةف تةةف إنشةةا  شةةعب  لتعلةةيف الدبةةار تتةةيح الح ةةول علةةى دبلوةةةال عليةةا فةةي هةةذا الةمةةال

كلية  التريية  لعةتح ف ةول داخةل الماةعة  والعةةل ا ةة  ( لالًبة11ماةع  الةن ورة علةى تةدريب )عةلل و 
ماةعة  ال قةا يق و ، ماةعة  الةنوفية و ، هذا إضاف  إلى المةود ايخرى التي قاةل بةا ماةعة  اليةاهرة، بةا
أ  الماةعةة  تيةةوف بةةدور ةةةا نتاجم أظةةةرل( فيةةد 2117دراسةة  دنةةد  والةويشةة ر) أةةةا .ةتعليةة  بةةةذا الةمةةالال

حةةاور الدراسةة  الثاثة  وي نةةل أ  ةحةةور البحةةث العلةةةي مةةا  فةةي الةرتبةة  ةرتعةا فةةي خدةةة  الةمتةةةا فةةي ة
وةحةور التهه ةل والتةدريب فةي الةرتبة  الثانية  ،  ليى ةحور االستشارال الخدةية ، في دور الماةع  ايولى

أةةا نتةاج  البحةث الحةالي فةةي ةوضةح  فةي الع ةل الرابةا ةةا ةيارنتةةا بالدراسةال  والثالث  علةى التةوالي.
 .ي الساب

 :أهةةا ،في إلار استعراض وةناقش  الدراسال السابي  يةك  االستعادة ةنةا في موانب كث رة
ا عةةداد و  ،ووضةةا التعريعةةال اإلمراجيةة  الةناسةةب  لةةى ،وتحد ةةد ةعاهيةةةى وأسةةجلتىفةةي  ةةياي  هةةدف البحةةث  -1

 جى.وينااإللار النظري 

مرا ال بنا  أداة البحث  ،الةناسب  اختيار الةنة  وايداة -2  .والتحيق ة   دقةا وثباتةا ةاوت ةيةوا 
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اختيةةةار ايسةةةال ب اإلح ةةةاجي  الةناسةةةب  لةعالمةةة  نتةةةاج  البحةةةث وتحل لةةةةا وتعسةةة رها وةيارنتةةةةا بنتةةةاج   -3
 .الدراسال السابي 

 

2

إلةى )ايف( ي  اليةرا ة والدتابة  فةي اليةديف عنةد الرمةال دو  ايةي  لغ  تنسةب : اتعرف ايةي  لغويً 
ينةةى لةةيف ةةة  شةةغلة  أ  يكتةةب  وييةةرأ  فةةي الدتةةاب فاإلنسةةا  ايةةةي هةةو ذلةة  اإلنسةةا  الغبةةي ، النسةةا 

تعنةي) ايةة ( وهةي تعنةي السةذام  : ايةية  ا ةلاحا المافي الذي حالتى تةاثل الحال  التةي ولدتةى أةةى.
 .(212: وعدف ةعرف  اليرا ة والدتاب  )ةحةد، ةعارف وتعني اليعل  والمةال علي ال االلا قبل 

1

 :(21: 1993، تنيسف ايةي  إلى عدة أنوا  ةنةا)ةتولي 

وهي كل ة  تعدى س  العاشرة ة  عةةره ولةيف فةي أي ةدرسة  أو لةف ي ةل  األمية الهجائية: -أ
 العريي . إلى الةستوى الوظيعي في اليرا ة باللغ  

الةعرفةةةة  بمةيةةةةا موانةةةةب حياتةةةةى السياسةةةةي   إلةةةةىوهةةةةي افتيةةةةار الةةةةةوال  األميةةةةة الحةةةةةارية:  -ب
  واالقت ادي  واالمتةاعي  والثيافي .

ويي ةةةد بةةةةا المةةةةل فةةةي النةةةواحي السياسةةةي  بةةةالريف ةةةة  تعلةةةف العةةةرد اليةةةرا ة : األميةةةة السياسةةةية-ج
 والدتاب  والحساب.

 .شعاجر الد ني  الا ة  لإلنسا ل بالويي د بةا المة األمية الدينية: -4

 : ويي د بةا المةل بالنواحي ال حي  وأسباب ايةراض والوقاي  والعاج األمية الصحية -5

 .اوةحليَا وأسريً  ا: ويي د بةا المةل في الناحي  االقت ادي  دوليً األمية االقتصادية -6

 ا الةمتةا.: ويي د بةا المةل بالةشكال التي يعاني ةنةاألمية االجتماعية -7

فةي العةةل  احل ةشةكاتى سةو ً  في: ويي د بةا عدف تدوي  الةةارال التي تساعد العرد األمية المهنية -8
 في الحياة بالريف ة  ادتساب اإلنسا  قس  وافر ة  التعليف. أو

فالحروب ، ويي د بةا التخل  ع  ةوادب  الحضارة واالنع ال ع  ايحداث العالةي : األمية المعاصرة -9
وهةذا ، خترعال واالدتشافال لف تعد حبيس  الدول  الةكتشع  أو الناتم  بل أ بحل ةلة  البشةري والة

 وةعايش  العالةي  في كاف  الةماالل.،  تللب ة  العرد االندةاج

3

، )ال ةةةةةوفي اآلتةةةةةيوةنةةةةةةا  ،إ  أسةةةةةباب ايةيةةةةة  فةةةةةي الةةةةةية  كث ةةةةةرة وةتعةةةةةددة وخا ةةةةة  فةةةةةي الةةةةةية 
21111115- 111:) 
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 .الةوروث التاريخي لنظاةي اإلةاة  واالستعةار -

  يادة عدد السكا .  -

 .ضع  قاعدة التعليف ايساسي -

 ف(.1991-1991حرب الخل   ) في أثنا عودة الةةامري  اليةن    اية     -

   مةود ةحو ايةي  وحمف الةشكل .عدف التدافؤ ب  -

   في ةمال ةحو ايةي .عدف ومود ةؤسس  ولني  تةتف بتدريب العاةل  -

، )اييبةةةري  اآلتةةةيوةنةةةةا  ،أخةةةرى أدل إلةةةى ارتعةةةا  نسةةةب  ايةيةةة  فةةةي الةةةية  اكةةةةا أ  هنةةةا  أسةةةبابً 
2117 :39:) 

ى ةةة  هةةف فةةي سةة  اإللةة اف وعةةدف اليةةدرة علةة ايلعةةالعةةدف قةةدرة النظةةاف التعليةةةي علةةى اسةةتيعاب مةيةةا  -
 استيعابةف في التعليف ايساسي.

 نا  الةدارف وتش  دها.الةتاح  لبقل  الةوارد   -

ايولى لةرحل   وةا  رتب  بى ة  رسوف وتسرب ة  ال عوف، ضع  الدعاي  الداخلي  للنظاف التعليةي -
 التعليف ايساسي.

 التعليةي  ب   الري  والةد ن .تدني ةستوى تدافؤ العرص في تو يا الخدةال   -

ةةةةا  ةةؤدي ، وحامةةاتةف واهتةاةةةاتةف ق ةةور بةةراة  ةحةةو ايةيةة  وأسةةال بةا فةةي تعةةةف قةةدرال الةسةةتةدف    -
  نت م  للظروف االقت ادي . ايةي إلى ع وف الدث ر ةنةف االلتحاة بةراد  ةحو 

ةحدوديةة  الةةةوارد الةاليةة  الةتخ  ةة  لتنع ةةذ برنةةاة  ةحةةو ايةيةة  وضةةع  دور الةمتةةةا الةةةدني فةةي   -
 هذا الةمال.

 :وهف، ل غارفج  ا: هةا ،تنيسف فجال ايةي  إلى فجت   :فئات األمية

  ايساسيايلعال الذ   لف  لتحيوا بالتعليف  -1

والتسةةرب ظةةاهرة تةةؤدي إلةةى فاقةةد ةةة  التعلةةيف وهةةو إهةةدار  ايساسةةيالةةذ   تسةةريوا ةةة  التعلةةيف  ايلعةةال -2
تريوي اقت ادي يعود بالتاة ةذ إلةى ايةية  وترمةا هةذه الظةاهرة إلةى أسةباب اقت ةادي  وامتةاعية  

 ليةيأو هبو  ةستوى ايدا  التع

 ( سن  15ة12ايلعال الذ   تماو وا ةرحل  اإلل اف ) -3

سن ( وال يةثلو  نوعي  واحدة بل  75-15وهؤال  هف اية و  الذ   تيا أعةارهف ب   ) فئة الكبار:
نوعيةةال ةتعاوتةة  فةةي السةة  والةسةةتوى التعليةةةي واالمتةةةاعي والةةنةةي ويةكةة  تيسةةيةةف إلةةى 

 :(52-51: 1993، )بس وني ثاث فجال

 ة الحكوة  وةؤسسال اليلا  العاف.ية و  العاةلو  في أمة  ا -1

 ذ   أشرفوا على بلوغ س  التمن د.الشباب ال -2
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 اليلا  المةاه ري ة  اية   . -3

7  
 ( ةنةا:175: 2117، يةك  أ  نوامى ايةي  ة  خال عدة  يغ )ةمل  تعليف المةاه ر

الةذي هةف فةي ف التعلةيف وةوامةة  كةل أشةكال العيةد  ايلعةالكةل  سد ةنابا ايةي  ةة  خةال اسةتيعاب -1
 فيى ة  تسرب ورسوب.

 ضةا  استةرار ةوا ل  التعليف وتدعيف اليراجي  للةتحرري  ة  ةرحل  ايةي . -2

 (:ة33-39: 2117، )اييبري  يةك  أ  نوامى ايةي  ة  خال اآلتي اأيًض 

 ب   اليديف والمد د. إعادة ت ةيف بنا  قوةي للتعليف على أساف المةا

 فرض ضريب  للتعليف في مةيا الةد ريال وعدف االعتةاد على التبرعال وحدها في تةويلى.  -

إنشا  ةكتب ة  الدرم  الثالث  بكل قرية   تةراوت عةدد سةكانةا ةة  إلعةي نسةة  إلةى خةسة  هالف نسةة   -
وةكتةب ةة  الدرمة  الثانية  بكةل  ،والد   باإلضاف  لليرا ة والدتاب  والحسةاب، يعلف ف ةا اليره  الدريف

ةد ن   تراوت عدد سكانةا ة  خةس  هالف نسة  إلى عشةرة هالف نسةة  يعلةف ف ةةا التةاريب اللبيعةي 
 والةندس  العلةي  والرسف.

إنشا  ةدرس  ةرك ي  واحدة إلعداد الةعلةة   علةى أ  يكةو  اليسةف ايول ةنةةا هةو ةدرسة  دار العلةوف  -
وينشةةه ف ةةةا قسةةف أخةةر إلعةةداد ةعلةةةي اللغةةال ايمنبيةة  والرياضةةيال ، ييةة التةةي تعةةد ةعلةةةي اللغةة  العر 

 .والعلوف

وت ةعي  الدتات ةب بالتةدرج لارتعةا  بةسةتوى التعلةيف والعةةل ، إنشا  ةةدارف أولية  تحةل ةحةل الدتات ةب -
 على نشره.

 لرفا ةستوى التعليف. اةنح الشةادال الدراسي  ضةانً  -

 .الةةن   رأسى ةد ر الةدرس  وينظف إليىإنشا  ةملف تحس   لارتعا  بةستوى  -

وال تةكنةف ظةروفةف الةالية   ايساسيالتعليف  نيكملوإنشا  دراس  تدة لي  في ال راع  وال ناع  للذ    -
 والتعليةي  ة  ةتابع  الدراس  الثانوي .

2 

ي  واعتبارها ةؤسس  علةي  أداديةي  تةدف إلى اهتةل الماةعال العالةي  بضرورة إنشا  كلي  للتري
إعةداد الةعلةةة   الةذ   يسةةةةو  بةةدور فعةال فةةي تنةية  ةمةةتةعةف وت ويةةد هةف بةمةوعةة  ةة  الةعةةاهيف التةةي 
 اترتب  بعضةا ببعض في إلار فكري ةحدد يستند إلى ايسف والةبادئ والييف التنةوية  التةي ترسةف عةددً 

ولةذل  تةثةل كلية  التريية  الرك ة ة ايساسةي  فةي ، ي تخ  ةال علةية ة  اإلمةرا ال واللراجةق العلةية  فة
 (.99: 2115، هيكل الماةع  ح ث نمد أ  أيلب الماةعال بدأل بةذه الدلي  )بشر
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إ  كليةةال الترييةة  تةةةدف بشةةكل رجيسةةي إلةةى إعةةداد الدةةوادر البشةةري  الةؤهلةة  للعةةةل فةةي الةؤسسةةال 
وتيوف كليال ، أو الخدةال النعسي  والتريوي ، أو البحوث التعليف أو اإلدارة أو اإلشرافالتريوي  سوا  في 

ةس رتةا لتحي ق هذا الةدف العاف بثاث وظةاج  رجيسةي  هةي كةذل  وظةاج  أي ماةعة   في أثنا التريي  
 وةةةة  خةةةال هةةةذه، البحةةةث العلةةةةي وخدةةةة  الةمتةةةةا(، التةةةدريب، ةتلةةةورة وهةةةذه الوظةةةاج  هةةةي )التةةةدريف

 (. 121: 1999، الوظاج  تعةل كليال التريي  على تحي ق ايهداف الةختلع  لةا)توة 

يةكةة  إبةةرا  دور كليةة  الترييةة  فةةي التنةيةة  التعليةيةة  ةةة  : دور كليةةال الترييةة  فةةي التنةيةة  التعليةيةة 
 (:153-151: 199، خال اآلتي )ةلاو 

ونظةةاف ،   الةةدبلوف نظةةاف السةةن  الواحةةدةتةةدريف ةيةةرر الترييةة  وةشةةكال الةمتةةةا للةةاب العةةرة الثاثةة -
بح ث  رتب  بالةشكال التي تعاني ةنةا الةحافظ  ، والدبلوةال الةةني ، والدبلوف الخاص، السنت  

 الةخدرال(.، التلوث، وةنةا )ايةي 

الةحافظ  ة  الةعلة    ري  الةخرمال التعليةي  والتي تنتةي ة  دراستةا في كلي  التريي  باحتيامال -
 وحمف العرض والللب.، وةعرف  العم  وال يادة

 النظر في إعداد ةومة   وةرشد   تريوي   ونعس    وةومة   لانتشار في ةدارف الةحافظ . -

 تلوير ودعف قسف ةعلف تعليف الدبار وةحو ايةي  والتعليف الةستةر في كلي  التريي  ماةع  إب. -

بةةراة  التدريبيةة  التةةي تيةةدةةا كليةة  الترييةة  باالشةةترا  ةةةا إدارال التةةدريب فةةي التنويةةا وتوسةةيا داجةةرة ال -
 ةختل  ايمة ة التنع ذي  بالةحافظ .

تدةو  فيةى الدراسة  حةرة ل ةةةال واإلبةا  واللةاب ولةيف ةح ةور علةى ، إنشا  قسةف للخةدةال العاةة  -
 .تريي  ب ج (، كةب وتر، لغال، تشتق براةمى ة  حاماتةف )اقت اد ةن لي، درمى علةي 

 أخ اجي تدنولوميا التعليف بكلي  التريي  للنةوض بحرك  الوساجل التعليةي  بالةدارف. دعف -

تيوف كلي  التريي  بةتابعة  الخةريم   وتيةويةةف فةي سةوة العةةل للتعةرف علةى ةةدى نمةات كلية  التريية   -
 .اويً وةستوى الخري  ثيافيَا وتريفي براةمةا ة  ح ث تلبي  احتيامال الةدارف 

فتح العرص أةاف الوكا  والةدرا  والةدرس   ايواجل للح ول على الةامست ر والدكتوراه وليك  هةدفنا  -
على الدبلوف الخاص أو الةامست ر على ايقل أو الدكتوراه فةي  أ  يكو  كل ةد ر أو وك ل حا ًا 

 ةوضوعال تساعدهف في عةلةف بالة دا .

  )حضان  ورياض ألعال(.دعف وتلوير قسف تريي  اللعل بالدلي -

 .تةث ل كلي  التريي  في الةؤسسال الخدةي  بالةحافظ  -

دارة الةةةوع  وةرادةةة  اإلعةةةاف ، التعةةةاو  ةةةةا ةرادةةة  الثيافةةة  المةاه ريةةة  والثيافيةةة  العةاليةةة  - والةسةةةامد وا 
 واإلرشاد.
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نساني  وولني  وقوةي  ود ني  ةحو ايةي  في الباد العريي  قضي  فردي  فردي  ينةا ، وامتةاعي  وا 
نسةاني  ينةةا حةق ةة  ، وامتةاعي  ينةا تحد ة  فاعلية  العةرد االمتةةاعي والةمتةعةي، تخص اإلنسا  وا 

وقوةيةةة  ينةةةةا ، وولنيةةة  ينةةةةا تةةةنعكف ةباشةةةرة علةةةى الةةةول  العريةةةي وقوتةةةى، حيةةةوة اإلنسةةةا  ايساسةةةي 
ود نية  ي  التعلةيف وللةب ، بهسرها وةحاولتةا ةوامة  ايخلار الةحدق  بةةاضروري  وةلح  لتيدف اية  
إ  قضةةي  ةةة  هةةذا النةةو  البةةد أ  تدةةو  فةةي ةركةة  انتبةةاه كليةة  الترييةة  فةةي ، العلةةف فريضةة  ةةة  ى تعةةالى

والخلةة  والبرنةةاة  اإلقليةةةي لةةف تتحةةدث  االسةةترات مي وعلةةى الةةريف ةةة  ذلةة  فةةا  كةةا ةةة  ، الةةباد العرييةة 
اشةةةرة عةةة  دور كليةةة  الترييةةة  فةةةي وضةةةا وتنع ةةةذ اسةةةترات ميال وخلةةة  ويةةةراة  ةحةةةو ايةيةةة  فةةةي الةةةباد ةب

، العريي . إ  ةوقا ةحو ايةي  في وظاج  كليال التريي   رتب  ةباشرة بوظاج  كليال التريي  )التدريف
 اآلتةيالواضةح وعليى فن  هذا الةوقةا  تة ة  بهنةى ةوقةا ةنلييةا حسةب التسلسةل ( خدة  الةمتةا، البحث
 (:27-22: 1999، )توة 

درا  خلورتةا ▪   .الوعي بالةشكل  وا 
  .التخلي  العلةي لةوامةتةا ▪
  .توف ر ةستل ةال خل  الةوامة  ▪
  .تنع ذ الخل   ▪
  .تيويف الةوامة   ▪

ةباشةرة وي ةر ةباشةرة فةي بةراة   أدوارلدليةال التريية  : التريي  في براة  ةحةو ايةية  كليالأدوار  
 (:ة173-171: 1999، وهي كالتالي) توة  ةحو ايةي 

- 

  .إعداد الدوادر البشري  ▪
  البراة  والةناه  والدتب الةدرسي . إعداد ▪
  .أمرا  البحوث ▪
 .تي يف البراة  والخل  ▪
  .تيديف الةشورة العني  ▪

- 

لتريوي  السلية  التي تؤدي إلى إ ماد الةساعدة في تلوير ايموا  االقت ادي  واالمتةاعي  وا ▪
 وةوامة  التحديال ة  ناحي  أولى.، ةمتةا ةتناسق وةتوا   وةاجف لةوامة  ةلالب التلور

  .ة  ناحي  ثاني  تلوير نظاف تريوي وتعليةي كعؤ يعةل على سد ةنابا ايةي  ▪
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2

بتحد ةةد ةمتةةةا  اع ةةل اإلمةةرا ال التةةي اتبعةةةا الباحثةةا  لتحي ةةق هةةدف البحةةث بةةد ً  تضةةة  هةةذا ال
بخلواتةةةةةى الةتبعةةةةة  لبنةةةةةا  أداة البحةةةةةث وكيعيةةةةة  تلبييةةةةةةا بالوسةةةةةاجل اإلح ةةةةةاجي   اوةةةةةةرورً  ،البحةةةةةث وع نتةةةةةى

  الةستخدة  في تحل ل البيانال

ةيةة  وتعلةةيف الدبةةار فةةي ةد نةة  إب للعةةاف  تحةةدد ةمتةةةا البحةةث الحةةالي بالييةةادال التريويةة  لةحةةو اي
ةو ع   حسب ةكا  العةل علةى  فرًدا (115وقد بلغ حمف الةمتةا اي لي ) ،ف2111/2113الدراسي 

وفةي ، بإوتعلةيف الدبةار فةي ةد نة   ،وتعليف الدبار في ةراد  ةحو ايةية  ،الييادال التريوي  لةحو ايةي 
علةةةى النحةةةو ب ةةةةو ع   إوفةةةي كليةةة  الترييةةة  ماةعةةة  ، بإ ةكتةةةب ةحةةةو ايةيةةة  وتعلةةةيف الدبةةةار فةةةي ةد نةةة 

 .(1)رقففي مدول  الةوضح

 ( يوضح عدد أفراد مجتمع البحث2جدول )

 لعدداا مكان العمل

 191 القيادات التربوية لمحو األمية وتعليم الكبار في مراكز محو األمية في مدينة اب

 220 تب محو األمية وتعليم الكبارالقيادات التربوية لمحو األمية وتعليم الكبار في مك

 44 القيادات التربوية لمحو األمية وتعليم الكبار في كلية التربية جامعة اب

 1115 المجموع

 .حسب المدول السابق (115) بو عى ع ن  بشكل عافعدد أفراد الةمتةا  أخذتف 

ة  ومة  نظر  ايةي على دور كلي  التريي  في ةوامة  بةا إ  البحث الحالي  ةدف إلى التعرف 
ولةةذل   ؛لتحي ةةق هةةذا الةةةدف  وتعلةةيف الدبةةار فةةن  الحامةة  تتللةةب االسةةتبان ايةيةة الييةةادال التريويةة  لةحةةو 

 :اآلتي الباحثا  ببنا  هذه ايداة وفيا للخلوال  اقاة

1

وقةةد ةةةر إعةةداد أداة البحةةث  اواسةةتخداةً  االبيانةةال ايدثةةر شةة وعً  ةةة  أهةةف وسةةاجل مةةةا  انباالسةةتُتَعةةد  
 )الدراسةة  االسةةتلاعي ( التةةي قةةاف بةةةا الباحثةةا  وذلةة  ةةة  خةةال سةةؤال   الخلةةوة ايولةةى: ،بعةةدة خلةةوال

الخلةوة  ب.إوتعلةيف الدبةار فةي ةد نة   ايةية على ةمةوعة  عشةواجي  ةة  الييةادال التريوية  لةحةو  ةعتوت  
اسال السابي ( ح ث تف االلا  على ايدبيال والدراسال السابي  الةتعلي  بةوضو  البحث الدر ) :الثاني 
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( فةةةي  انلتةةةي تع ةةةد فةةةي بنةةةا  ايداة )االسةةةتبالحةةةالي واالسةةةتعادة ةنةةةةا فةةةي الح ةةةول علةةةى بعةةةض العيةةةرال ا
لسةةؤال لي  ايداة ب ةةورتةا ايوليةة ( فةةي ضةةو  اسةةتماب  الع نةة  العشةةواج) : ةةورتى ايوليةة . الخلةةوة الثالثةة 

(  الةعتةةوت وااللةةا  علةةى ايدبيةةال السةةابي  تو ةةل الباحثةةا  إلةةى ال ةةورة ايولةةى يداة البحث)االسةةتبان
 . تف عرضةا على الةحكة   ويةذا ،( فيرة77وتتدو  ة  )

2

، وهخةةةرو  العسةةة وي )   ييةةةيف الغةةةرض الةةةذي وضةةةا ةةةة  يملةةةىإ  االختبةةةار يكةةةو   ةةةادقا إذا كةةةا
ح ةث  ؛اسةتخداف ال ةدة الظةاهري إلةى ولغرض التهدد ةة   ةدة ايداة فيةد لمةه الباحثةا  ، (29: 1999

ي ةةر ةوافةةق( علةةى ، ةوافةةق إلةةى حةةدةا، ب ةةورتى ايوليةة  ةةةا بةةداجل )ةوافةةق  انقاةةةا بعةةرض فيةةرال االسةةتب
 ؛ةختلة  التخ  ةالةة  ب إ( ة  أساتذة كلي  التريي  ماةعة  11ةمةوع  ة  الةحكة   بلغ عددهف )

، ي ر  ةال ، راجةف وةيترحاتةف على فيرال ايداة ة  ح ث أي العيرال ) الح هلب ةنةف إبدا  ح ث ل
فيرال ايداة قاةةا حول ح ل الباحثا  على استماب  أعضا  لمن  التحكيف  أ بعد و  ،تحتاج إلى تعد ل(

وأدثر  %31ب  وقد اعتةد الباحثا  على نس ،بحساب ةعاةل االتعاة وذل  باستخداف الةعادل  اإلح اجي 
لعةةدف  ةةاحي  العيةةرة  اةعيةةارً   %31ةةة   أقةةلل ةةاحي  العيةةرة وعلةةى نسةةب   ةعيةةاًراةةة  اتعةةاة الةحكةةة   

ح ةةث تةةف حةةذف سةةل فيةةرال وتعةةد ل ثةةةا   ؛ب ةةورتى النةاجيةة   ويةةةذا تةةف الو ةةول إلةةى االسةةتبان ،وقبولةةةا
رة تحتةةوي كةةل فيةةرة علةةى ثةةاث فيةة( 23) ال ةةالح  النةاجيةة   ويةةةذا فيةةد بلةةغ عةةدد فيةةرال االسةةتبان ،فيةةرال

لةذا أعة  الباحثةا  لبةداجل  ؛إ مابية وكانةل كةل العيةرال ( بداجل )ةوافق ةةة ةوافةق إلةى حةد  ةةا ةةةة ي ةر ةوافةق
 .(1، 2، 7) الدرمال كاآلتي اإل مابي هذه العيرال 

3

علةةى الةعحو ةة   أنعسةةةف  يي ةةد بالثبةةال أ  يعلةةي االختبةةار النتةةاج  نعسةةةا إذا ةةةا تدةةرر تلبييةةى
يهةية  الثبةال فةي االختبةار فةي أي  ا( ونظرً 173: 2111، )فا  دال  .ةرال عد دة وفي ظروف ةةاثل 

  ثبةةال االختبةةار إح ةةث  ؛إلةةى التلب ةةق وا عةةادة التلب ةةق لةعرفةة  ثبةةال ايداة ادراسةة  فةةن  الباحثةةا  قةةد لمةةه
في ةمةوع  واحدة ة  الةختبري   ةانعسالدرمال  "قدرة االختبار على تيد ر :بلريي  اإلعادة يعرف بهنى
لةةذل  قةةاف الباحثةةا  بتلب ةةق ايداة علةةى ع نةة  ةةة  الييةةادال  ؛(31: 1993، فةةي ةةةرت   ةنع ةةل  ")عودة

 وللمرة الثانية هانفساستجابتهم في األداة  أخذوبعد ( 15) وتعليف الدبار بلغ عددهف ايةي التريوي  لةحو 
ح ث استخدةا ةعاةل االرتبا   ،ل لدل ةستم ب في االختباري  ايول والثانيقاف الباحثا  بر د الدرما

ب رسةةو  لةعرفةة  العاقةة  بةة   اسةةتماباتةف فةةي الةةةرة ايولةةى وتةثةةل )ف( والةةةرة الثانيةة  )ص( وقةةد ح ةةل 
 .(%31الباحثا  على ةعاةل الثبال )ةعاةل االرتبا ( قدره )
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لبةةا تةةف وأمريةةل التعةةديال اينعةة  الةةذكر  ةةةا،وثبات   ةةدة أداة البحةةث بعةةد أ  تهدةةد الباحثةةا  ةةة
واسةةتغرقل اإلمابةة   بشةةكل عةةاف الةمتةةةا  ا ةةة  أفةةراد( فةةردً 115ايداة ب ةةورتةا النةاجيةة  وتو يعةةةا علةةى )

 . وةا   االستبان  ع

 تف استخداف الوساجل اإلح اجي  اآلتي :

 .الستخراج الثبال ب رسو  ةعاةل ارتبا   -1

 .ةعادل  فيشر() الوس  الةرمح -2

 .الو   النسبي -3

وسةة  ةةةرمح وو    ةةة كةةل فيةةرة عليةةى ح ةةلل  وةةةا  فةةي هةةذا الع ةةل سةة تف عةةرض فيةةرال االسةةتبان
 نسبي.

 ( يوضح فقرات االستبيان وكم حصلت كل فقرة على وسط مرجح ووزن نسبي1جدول رقم ) 

 الترتيب حسب

 درجة الحدة

الترتيب 

 المتسلسل
 الفقرات

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 النسبي

 96 2.88 5إعداد الكادر التدريسي المؤهل للتدريس في مراكز محو األمية 1 1

 95.33 2.86 5اجيد   اتطوير قسم تعليم الكبار وإعداد طلبته إعداد   5 2

 92.66 2.78 5تدريب الطلبة على التدريس في فصول محو األمية 24 3

 91 2.73 5التنسيق مع المنظمات العالمية لمكافحة األمية 25 4

 90.33 2.71 5تدريب المدرسين على إنتاج وسائل تعليمية مناسبة لتعليم األميين 12 5

 90.33 2.71 5إعداد نشرات التشجيع على االلتحاق بمراكز محو األمية 6 5

 89 2.67 5طلبة وخاصة الخريجين منهمنشر الوعي التربوي والعلمي بين صفوف ال 21 6

 89 2.67 5في تطوير البرامج والمناهج الحالية بالتعامل مع جهاز محو األميةالمشاركة  17 6

 88.33 2.65 5تشجيع طلبة قسم تعليم الكبار لمحو أمية أسرهم 15 7

 87 2.61 ألميةتوجيه الطلبة إلعداد بحوث ودراسات تتناول مختلف الجوانب المتعلقة لمحو ا 3 8

9 20 
تنظيم محاضرات عامة للتوعية بأهمية برامج محو األمية ودورها في تنمية 

 5المجتمع

2.59 86.33 

10 18 
دراسة المشكالت التي تواجه برامج محو األمية واإلسهام في اقتراح حلول 

 5علمية لمعالجتها

2.57 85.66 

10 19 
تابعة المتخرجين من فصول المشاركة في إعداد برامج ومواد تعليمية لم

 5محو األمية

2.57 85.66 

11 13 
 تضمين موضوعات تعالج الخصائص النفسية واالجتماعية للكبار في بعض

 5المقررات الدراسية

2.55 85 

 85 2.55 5القيام بحمالت تثقيفية ضمن المجتمع للتخلص من ظاهرة األمية 4 12

 83.33 2.53 الخدمة في أثناءالعاملين بمحو األمية  إعداد دورات تدريبية لتلبية احتياجات 7 13

13 23 
تنظيم بعض الندوات التي يمكن أن تتبناها الكلية والتي تستضيف من خاللها 

 5أساتذة متخصصين

2.5 83.33 

 83.33 2.5 5تقديم بعض المعالجات لالمية من خالل األبحاث العلمية والتربوية 26 13
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 الترتيب حسب

 درجة الحدة

الترتيب 

 المتسلسل
 الفقرات

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 النسبي

14 14 
ة بتدريس األميين في مقررات طرائق التدريس تضمين الطرائق الخاص

 5لجميع التخصصات

2.48 82.66 

 81.33 2.44 5الخدمة في أثناءإعداد دورات تدريبية لتلبية احتياجات معلمي محو األمية  27 15

 80.66 2.42 5دورات تأهيلية مكثفة لمن سيتم اختيارهم للتدريس في مراكز محو األميةإقامة  8 16

 80.33 2.40 5اء البحوث والدراسات لتقويم برامج تعليم الكبار والمقررات األخرىإجر 16 17

18 10 
وضع برامج إلعداد قيادات محو األمية بحيث يمنح دبلوم دراسات عليا 

 5متخصصة

2.38 79.33 

19 9 
في إجراء دراسات وبحوث لتحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي محو األمية 

 5الخدمة أثناء

2.30 79.66 

19 22 
تنظيم برامج صيفية ذات أهداف محددة لدعم برامج محو األمية يشارك فيها 

 5 منتسبو كلية التربية

2.30 76.66 

 71.66 2.15 5الخدمة في أثناءإقامة ورشة عمل متخصصة لتلبية احتياجات محو األمية  11 20

21 2 
أسرهم خالل  كبر عدد من الطلبة في المستويات األربعة لتعليمأإشراك 

 5العطلة الصيفية بالتعاون مع إدارات مكاتب التربية

2.11 70.33 

 : ( اآلتي2رقف ) السابق  تضح ة  المدول

 (إعةداد الدةادر التدريسةي الةؤهةل للتةدريف فةي ةرادة  ةحةو ايةية ون ةةا ) (1)رقةف  العيةرةح لل 
وهةةذا  ةةدل علةةى أهةيةة  هةةذا ، (96وو   نسةةبي ) (2.88علةةى الةرتبةة  ايولةةى وبةةهعلى وسةة  ةةةرمح قةةدره )

وعلةةةى اةةةةتا  هةةةذا الدةةةادر التدريسةةةي اللراجةةةق التعليةيةةة  ، الةةةدور ايساسةةةي لدليةةة  الترييةةة  بو ةةةعىالةةةدور 
وعند ةناقش  نتاج  ، الةناسب  لةستوى اية    الب ولومي والعكري وقدرتى على التعاةل السليف ةا اية   

وةة  هةةذه الدراسةال دراسةة   ،أ  هنةةا  بعةض التشةةابى ب نةةاالدراسةال السةابي  ةةةا هةذه النت مةة   تضةح لنةا 
الةد  ( ويعةةود التشةةابى فةي ذلةة  إلةى اعتبةةار هةذه العيةةرة ةةة  ايدوار  يوالتبةالي وةح ةة ،لعيةةة ، )الةخافةي

 ايساسي  لدلي  التريي  لةوامة  ايةي .

علةى الةرتبة   (اتلةوير قسةف تعلةيف الدبةار وا عةداد للبتةى إعةداد م ةدً ون ةةا )( 5العيرة رقف )ح لل 
وهةةذا  ةةدل علةةى أهة تةةةا كونةةةا تةةنص علةةى ، (95.33( وو   نسةةبي )2.86الثانيةة  ويوسةة  ةةةرمح قةةدره )

وةراعاة حاماتةف وحل ةشكاتةف وا عدادهف إعداًدا  راعي كل ةا  وادب ، االهتةاف بللب  قسف تعليف الدبار
ريح  وكيعية  تشةميعةا علةى التعلةةيف وتةوع تةف بكيعية  التعاةةل ةةا هةذه الشة، الحضةارة ةة  تلةورال مد ةدة
هةذه العيةرة ةةا نتةاج  الدراسةال السةابي  نمةد أ  هنةا  بعةض  وعنةد ةناقشة . يهة تةا فةي تنةية  الةمتةةا

فةي بعةض الماةعةال فةي  ادند  والةويش ر( التي أددتا أ  هنةا  مةةودً ، التشابى ب نةا ةثل دراس  )حس 
ةة  كلية  الترييةة  لعةتح ف ةول داخةل الماةعة  والعةةةل  اًبة( لال11ةمةال ةحةو ايةية  والتةي ةنةةةا تةدريب )

كةةا نمةةد أ  هنةا  اخةةتاف ةةا نتةاج  بييةة  الدراسةال السةةابي  ويعةود ذلة  إلةةى اخةتاف الةمتةعةةال ، بةةا
 .اوايلر التعليةي  كةا أشار الباحثا  سابيً 

علةةى  (علةةى التةةدريف فةةي ف ةةول ةحةةو ايةيةة  تةةدريب الللبةة ، ون ةةةا )(27العيةةرة رقةةف )ح ةةلل 
وهةةذا  ةةدل علةةى أهةيةة  ، (92.66( وو   نسةةبي )2.78الةرتبةة  الثالثةة  ةةة  ايهةيةة  ويوسةة  ةةةرمح قةةدره )
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هةةذه العيةةرة فةةي التخع ةة  ةةة  ايةيةة  فعنةةدةا يكةةو  الللبةة  ةةةدري   علةةى الييةةاف بالعةليةة  التعليةيةة  ولةةد ةف 
قياف الللب  بالتريي   في أثنا  ذل  ويتف ،الخبرة الواسع  في استخداف اللراجق والةةارال التعليةي  الةناسب 

العةليةةة  التةةةي تةةةتف تحةةةل إشةةةراف ايسةةةاتذة الةتخ  ةةة   الةةةذ   يعةلةةةو  علةةةى توميةةةى الللبةةة  وت ةةةحيح 
وعند ةناقش  هذه العيرة ةا نتاج  الدراسال السةابي  ، هف والعةل على تمنب الوقو  ف ةا ةرة أخرى  أخلا

إال  االثيافةال والعلسةعال كةةا أشةار الباحثةا  سةابيً إلةى ف ويعود ذلة  الخةتا ،ب نةا انمد أ  هنا  اختافً 
 انى  ومد بعض التشابى ب نةا وي   دراس  )حس (.

علةةى ( ةنظةةةال العالةيةة  لةكافحةة  ايةيةة التنسةة ق ةةةا بعةةض الون ةةةا )( 25العيةةرة رقةةف )ح ةةلل 
ةنظةةال العالةية  أهةية  العلةى وهةذا  ةدلل لنةا ، (91وو   نسةبي) (2.73الةرتب  الرابعة  ويوسة  ةةرمح )

لذا  نبغي على كلية  التريية  أ  تعةةل ماهةدة علةى التنسة ق  ؛في عاج ةثل هذه الةشكل  والتخع   ةنةا
 وهةةذه النت مةة  تتعةةق ةةةا بعةةض نتةةاج ، ةعةةةا لت ودهةةا بالةعلوةةةال والةيترحةةال الةناسةةب  لةوامةةة  ايةيةة 

 سةباب الةةذكورة لاسةال ايخةرى وذلة  الةخافةي( وتختلة  ةةا بيية  نتةاج  الدر ) دراس  )لعية ( ودراسة 
 .نعسةا في العيرال السابي 

تةةةدريب الةدرسةةة   علةةةى إنتةةةاج وسةةةاجل تعليةيةةة  ةناسةةةب  لتعلةةةيف ون ةةةةا )( 12العيةةةرة رقةةةف )ح ةةةلل 
 ( وو   نسةةةبي2.71علةةةى الةرتبةةة  الخاةسةةة  ةةةة  اسةةةتماب  أفةةةراد الع نةةة  ويوسةةة  ةةةةرمح قةةةدره ) (اية ةةة  

لوسةاجل فةي تعلةيف اية ة   وخا ة  إذا كانةل ةرتبلة  بب جةتةف الةحلية  وهةذا  ةدل علةى أهةية  ا، (90.33)
ينةةا تمعةل العةلية  التعليةية  أدثةر  ؛ولةذا  نبغي تدريب الةدرس   على إنتاج الوسةاجل ،وحياتةف ال وةي 

 سةول  بالنسب  للدبار.

لتحةةةاة إعةةةداد نشةةةرال للتشةةةميا علةةةى االون ةةةةا )( 1العيةةةرة رقةةةف ) ةانعسةةةكةةةةا مةةةا ل فةةةي الةرتبةةة   
ةة  اسةتماب  أفةراد الع نة  وهةذا ، (90.33( وو   نسةبي )2.71ويوس  ةرمح قدره ) (بةراد  ةحو ايةي 

يعةةود إلةةةى أهةيةة  هةةةذه العيةةرة فةةةةي تعةةةل علةةةى توعيةة  النةةةاف بههةيةة  التعلةةةيف فةةي الحيةةةاة سةةوا  للدبةةةار أو 
 .ال غار

وف الللبةةة  وخا ةةة  نشةةةر الةةةوعي التريةةةوي والعلةةةةي بةةة    ةةةعون ةةةةا )( 21العيةةةرة رقةةةف )ح ةةةلل 
( وو   نسةبي 2.67على الةرتب  السادس  ة  استماب  أفراد الع ن  ويوس  ةرمح قدره ) (الخريم   ةنةف

ينةف ةيبلو  على ال رت  ؛وهذا  دل على أهةي  الوعي بالنسب  للللب  وخا   الةتخرم   ةنةف، (89)
 ن ةةةةةا( التةةةةي 13العيةةةةرة رقةةةةف ) ةاسةةةةنعالةرتبةةةة  فةةةةي العلةةةةةي فةةةةي إعةةةةداد أميةةةةال ةثيعةةةة  وواعيةةةة . كةةةةةا مةةةةا  

ويوسةة  ةةةرمح قةةدره ، الةشةةارك  فةةي تلةةوير البةةراة  والةنةةاه  الحاليةة  بالتعةةاو  ةةةا مةةةا  ةحةةو ايةيةة )
إذ البةةد ةةة  ت ةةحيح  ؛وهةةذا  ةةدل علةةى االهتةةةاف الةتة ةة  لةةدى أفةةراد الع نةة ، (89( وو   نسةةبي )2.67)

ي  وتعليف الدبار في الية  ةحدودة وتحتاج إلةى   ةخرمال الةؤسسال التعليةي  لةحو ايةي ؛الةسارال
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وهةةةةذه النت مةةةة  تتشةةةةابى ةةةةةا دراسةةةة   ، ةةةةياي  بةةةةراة  وةنةةةةاه  مد ةةةةدة بالتعةةةةاو  ةةةةةا مةةةةةا  ةحةةةةو ايةيةةةة 
 ةا بيي  الدراسال ايخرى نت م  اختاف ايلر التعليةي  والثيافال. وتختل  ،)الةخافي(

تةف التهدةد  إذ ؛ا نل أ  دور كلي  التريي  كةا  كب ةرً ة  خال ةا تيدف  تب   لنا أ  العيرال ايولى بو 
ةةةة  هةةةذا الةةةدور ةةةة  خةةةال الترت ةةةب العةةةاف لدةةةل فيةةةرة حسةةةب وسةةةلةا الةةةةرمح هةةةذا بالنسةةةب  للعيةةةرال التةةةي 

العيرال التي  أةا( 2كةا  تضح ة  خال المدول السابق)  ان لل على وس  ةرمح أعلى ة  االستبح
  وامة  ايةي  كاآلتي:ح لل على استماب  ةتدني  بالنسب  لة

 فةةةي أثنةةةا أعةةةداد دورال تدريبيةةة  لتلبيةةة  احتيامةةةال ةعلةةةةي ةحةةةو ايةيةةة  ون ةةةةا )( 23العيةةةرة رقةةةف )
 (2.44) ويوسةة  ةةةرمح قةةدره، ح ةةلل علةةى الةرتبةة  الخاةسةة  عشةةر ةةة  اسةةتماب  أفةةراد الع نةة و  (الخدةةة 

التمريبي  للعاةل   في ةماالل  وهذا  دل على أهةي  االهتةاف بةثل هذه الدورال، (81.33وو   نسبي )
لاعةةةف علةةى كةةل ةةةا يسةةتمد فةةي ةيةةاد   العةةةل ا  التعلةةيف كونةةةا تعةةةل علةةى إثةةرا  الةعلوةةةال للةدرسةة   و 

 ،وسلى عند ع ن  البحث واتعيل هذه النت م  ةا دراس  )الةخافي أهةي كانل ذال  أنةا إال، باستةرار
السابي  ايخرى نت م  اختاف ايدوار ة  ماةعة  إلةى  التبالي وةحي الد  ( واختلعل ةا بيي  الدراسال

 أخرى وة  كلي  إلى أخرى في ةمال ةحو ايةي .

إقاة  دورال تهه لي  ةكثع  لة  س تف اختيارهف للتدريف فةي ةرادة  ون ةا )( 3العيرة رقف )وما ل 
( ة  اسةتماب  80.66( وو   نسبي )2.42الةرتب  السادس  عشرة ويوس  ةرمح قدره )في  (ةحو ايةي 
للةةدورال التهه ليةة  فاجةةدة فةةي عةليةة  إبةةرا  وتوضةةيح الةعةةاهيف والةةةةارال  علةةى أ وهةةذا  ةةدل  ،أفةةراد الع نةة 

بالغة  لةدى ع نة   أهةي لف تد  ذال  أنةا إال ،الةرتبل  بايعةال التي سييوف بتنع ذها ةعلةو ةحو ايةي 
 بو ةةعةا)لعية (و)دنةةد  والةويشةة ر( ، (فةةيوقةةد اتعيةةل هةةذه النت مةة  ةةةا دراسةة  كةةل ةةة  )الةخا ،البحةةث
ويعةود ذلة   ،ل ةةا بيية  الدراسةال السةابي  ايخةرى عةكةةا اختل، كلي  التريي  فةي ةوامةة  ايةية  أدوارة  

وكةةذل  إلةةى اخةةتاف الةوضةةوعال فةةي  ،إلةةى قلةة  إقاةةة  ةثةةل هةةذه الةةدورال التهه ليةة  فةةي بعةةض الماةعةةال
 الدراسال السابي  ايخرى.

إمةةةرا  البحةةةوث والدراسةةةال لتيةةةويف بةةةراة  تعلةةةيف الدبةةةار والةيةةةررال ون ةةةةا )( 11قةةةف )العيةةةرة ر أةةةةا 
، (80.33( وو   نسةةبي )2.40ح ةةلل علةةى الةرتبةة  السةةابع  عشةةرة ويوسةة  ةةةرمح قةةدره )فيةةد  (ايخةةرى 

 فةيوتعكف هذه النت م  وسلي  االهتةاف لةدى أفةراد الع نة  بةالبحوث والدراسةال  ،وذل  لتةث لةا دور ةةف
وتتعةةق  ،  ت ةةحيح الةسةةارال وتيةةويف االعومةةاج علةةى ضةةو  ةةةا س تو ةةل إليةةى ةةة  نتةةاج  وتو ةةيالأهةيةة

دنةةةد  والةويشةةة ر( واختلعةةةل ةةةةا بييةةة  الدراسةةةال ايخةةةرى الخةةةتاف ، هةةةذه النت مةةة  ةةةةا دراسةةة  )الةخافةةةي
 .االةوضوعال والثيافال كةا أشار الباحثا  سابيً 
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داد قيةةةادال ةحةةةو ايةيةةة  بح ةةةث يةةةةنح دبلةةةوف وضةةةا بةةةراة  إلعةةةون ةةةةا ) (11العيةةةرة رقةةةف )وتةةةهتي 
( 2.38الةرتب  الثاةن  عشرة ة  استماب  أفراد الع ن  ويوس  ةةرمح قةدره ) ( في ةتخ  دراسال عليا 
وهذا  دل على أهةي  الدبلوف والدراسال العليا في قيادال ةحو ايةي  التي تسةف ، (79.33وو   نسبي )

كب ةةرة لةةدى الع نةة  وقةةد  أهةيةة لةةف تدةة  ذال  أنةةةا إال ،يضةةا  عل ةةةاإلةةى حةةد كب ةةر فةةي ةعالمةة  الةشةةكل  وال
اتعيل هذه النت م  ةا دراس  )حس ( التي أددل على ضرورة إنشا  شةعب  لتعلةيف الدبةار تتةيح الح ةول 

واختلعةةل هةةذه النت مةة  ةةةا نتةةاج  بييةة  الدراسةةال السةةابي  الخةةتاف  ،علةةى دبلوةةةال عليةةا فةةي هةةذا الةمةةال
 والثيافال.ايلر التعليةي  

إمةةرا  دراسةةال وبحةةوث لتحد ةةد االحتيامةةال التمريبيةة  لةعلةةةي ون ةةةا ) (9العيةةرة رقةةف )وح ةةلل 
، (79.66( وو   نسةبي )2.30على الةرتب  التاسع  عشةرة ويوسة  قةدره )( الخدة  في أثنا ةحو ايةي  

ييي  إلقاة  ةثل هذه ة  العيرال التي تعكف حام  حي؛ كونةا هة تةا الةحدودة لدى ع ن  البحثوذل  ي
العيةرة رقةف  نعسةةا الةرتبة  مةا ل فةيكةةا  الدراسال لييادال ةحو ايةي  وخا   في ةراد  ةحةو ايةية .

تنظةةيف بةةراة   ةةيعي  ذال أهةةداف ةحةةددة لةةدعف بةةراة  ةحةةو ايةيةة  يشةةار  ف ةةةا ةنتسةةبو ون ةةةا )( 22)
 هةةةذهأهةيةةة   ع نةةة  البحةةةث ريةةةف  ح ةةةلل علةةةى اهتةةةةاف قل ةةةل ةةةةو  نعسةةةى الوسةةة  الةةةةرمحب. و (كليةةة  الترييةةة 

تاح  العر   أةةاف الةنتسةب   فةي  اةةةً  ادورً  تؤدينةا إ إذ؛ البراة  في ةمال إعداد قيادال ةحو ايةي  وا 
ع  إعلةاجةف فر ة   فضًا  ،كلي  التريي  ليضا  أوقال فرايةف في العلل  ال يعي  في خدة  ةمتةعاتةف

  ةةا نتةاج  دراسة  )الةخافةي( التةي ا  النت متةايةل هاتةوقةد اتع، التدريب العلةةي فةي ةمةال اخت ا ةةف
تلةوير بةراة  بالةشةكل  هةي ايدوار الةتعلية   هةذهأددل على أ  ايدوار اليوي  لدلي  التريي  في ةوامة  

 واختلعل ةا ةعظف نتاج  الدراسال السابي  ايخرى ل سباب السابق ذكرها. ،ةحو ايةي  وةناهمةا

فةةي إقاةةة  ورشةة  عةةةل ةتخ  ةة  لتلبيةة  احتيامةةال ةحةةو ايةيةة  ون ةةةا ) (11العيةةرة رقةةف )وتةةهتي 
وسةةة  ةةةةرمح قةةةدره  أقةةةلح ةةةلل علةةةى الةرتبةةة  العشةةةري  ةةةة  اسةةةتماب  أفةةةراد الع نةةة  و ( فةةةي الخدةةةة  أثنةةةا 

الةةورا العلةيةة  لةةدى ع نةة  البحةةث ريةةف  أهةيةة وقةةد  رمةةا ذلةة  إلةةى عةةدف ، (71.66( وو   نسةةبي )2.15)
الخدةةة  وتيةةديف الةةورا التدريبيةة  للعةةاةل   فةةي هةةذا  فةةي أثنةةا ةةةي ةحةةو ايةيةة  الحامةة  الياجةةة  لتهه ةةل ةعل

ةيةة  حةةول افتيةةار ةعلةةةي ةحةةو وهةةذه النت مةة  ةنسةةمة  ةةةا  ةةيح  العةةاةل   فةةي ةمةةال ةحةةو اي .الةمةةال
 بو ةعةاواتعيل هذه النت مة  ةةا نتةاج  دراسة  )الةخافةي(  ،لتهه ل الدافي للعةل في هذا الةمالل ايةي 
 كةا اختلعل ةا بيي  نتاج  الدراسال السابي  ايخرى. ،كلي  التريي  في ةوامة  ايةي  رأدواة  

 أسةرهفإشرا  ادبةر عةدد ةة  الللبة  فةي الةسةتويال ايريعة  لتعلةيف ون ةا )( 2العيرة رقف )تح ل 
اسةتماب  على الةرتب  الحادي  والعشةري  ةة   (خال العلل  ال يعي  بالتعاو  ةا إدارال وةكاتب التريي 

وهذا  دلل على ةعاناة أفراد الع نة  ، (70.33( وو   نسبي )2.11أفراد الع ن  وبهدنى وس  ةرمح قدره )
وكةذل  لعةدف ومةود تمةاوب إدارال  ،ةنةا لعدف استماب  الدارس   لةا خا   أنةا تتف في العلل  ال يعي 
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واختلعل ةا بيية  نتةاج  الدراسةال ، ي(واتعيل هذه النت م  ةا دراس  )الةخاف ،وةكاتب التريي  لةا أيضا
 .السابي  ايخرى ليل  اعتبارها ة  ايدوار التي يةك  أ  تسةف في ةحو ايةي 

 

 :في ضو  نتاج  البحث الحالي تو ل الباحثا  إلى االستنتامال اآلتي 

دة فةةي ةمةةال ةحةةو ايةيةة  كنعةةداد الةعلةةة   الةةةؤهل   والةتخ  ةة   فةةي ةتعةةد اأدوارً دليةة  الترييةة  لأ   -1
  ةمال ةحو ايةي  وتعليف الدبار وا عداد الدراسال والبحوث في هذا الةمال.

أ  ةعظةةف الييةةادال التريويةة  فةةي ةرادةة  ةحةةو ايةيةة  ي ةةر ةةةؤهل   تهه ةةل أدةةاديةي ةتخ ةةص  ةةؤهلةف   -2
داراتةاللتدريف في هذه الةراد    .وا 

دارة كليةة  إةةة  االهتةةةاف والرعايةة  والتشةةميا ةةة  قبةةل  د  ة يةةإلةةى بةة  قسةةف تعلةةيف الدبةةار يحتةةامو  أ  لل  -3
دارة اليسف خا    .التريي  عاة  وا 

والنابع  ة   ل ة   أ  الييادال التريوي  في ةراد  ةحو ايةي  ال تستخدف الوساجل التعليةي  الةناسب   -4
 .حياتةف الب جي  وال وةي 

شةري  ة  قبل الييادال التريوي  لةحو ايةي  وتعليف الدبار في كلي  التريي  ماةعة  قل   دور نشرال  -5
نةا أ  تعةل علةى التخع ة  ةة  ايةية  وتشةميا اليةدرة التعب رية  واللغوية  لةدى للبة  هالتي ة  ش إب

 .قسف تعليف الدبار

 ا( فةةردً 21) اةحةةدود مةةدً  بإالييةةادال التريويةة  فةةي إدارة ةحةةو ايةيةة  وتعلةةيف الدبةةار فةةي ةد نةة  عةةدد أ   -6
 .على ةستوى الةحافظ  وي ر ةتوامد  

دارال التريي  وي   مةا  ةحو ايةي  وتعليف الدبار. -7  ضع  التنس ق ب   ةكاتب وا 

وقلةةة  اإلفةةةادة ةةةة  الةنظةةةةال ، قلةةة  االسةةةتعادة ةةةة  التمةةةارب العرييةةة  والعالةيةةة  فةةةي ةمةةةال ةحةةةو ايةيةةة  -8
 .العالةي  وةيترحاتةا

 تي:باآل يا    و    الباحثنالنتاج  واالستنتامال التي تو ل إل ةا البحث الحالي ف في ضو 

  :أ  تحرص كلي  التريي  على اليياف بايدوار الةللوب  ةنةا لةوامة  ايةي  وذل  ة  خال اآلتي -1

يامةةال االهتةةاف بللبة  قسةف تعلةةيف الدبةار ورعةا تةف وتشةميعةف وتةةوف ر كةل الةتللبةال واالحت .أ
 .ةفليةي  والتدريبي  لالتع

توعيةة  للبةة  قسةةف تعلةةيف الدبةةار بههةيةة  اسةةتخداف الوسةةاجل التعليةيةة  الةناسةةب  لةسةةتوى الدارسةة    .ب
 .والنابع  ة  حياتةف الب جي  الةحيل  بةف
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نشةةرال شةةةري  ةةة  قبةةل الييةةادال التريويةة  لةحةةو ايةيةة  وتعلةةيف الدبةةار فةةي كليةة  الترييةة   إ ةةدار .ج
دارة ةحةةو اإماةعةة   لتخع ةة  ةةة  نسةةب  فةةي ا إ مةةابيثةةر أةيةة  وتعلةةيف الدبةةار لةةةا لةةةا ةةة  يب وا 

 .الةشكل  هذهايةي  وتوعي  الدارس   والةمتةا بههةي  الحد ة  

 .االستعادة ة  التمارب العريي  والعالةي  في ةوامة  ايةي  واليضا  عل ةا -2

ة  خال التنس ق بة   قيةادال  الخدة  في أثنا اليياف بدورال تدريبي  للةعلة   في ةراد  ةحو ايةي   -3
 .بإوقيادال مةا  ةحو ايةي  في ةد ن  ، قسف تعليف الدبار في كلي  التريي 

  :اآلتيييترت الباحثا   

 ب لةوامة  ايةي  إإمرا  دراس  ةةاثل  للبحث الحالي لةعرف  ايدوار التي يةك  أ  تسةف بةا ماةع   -

دوار التةي تسةةف بةةا كلية  ةع نة  ةةا كلية  أخةرى ةة  ومةة  نظةر الللبة  إمرا  دراس  ةيارنة  تبة   اي  -
 .أنعسةف في هذا الةمال

إمةةرا  دراسةة  حةةول ةعرفةة  ايدوار التةةي يةكةة  أ  تسةةةف بةةةا كليةة  الترييةة  ةةة  ومةةةى نظةةر للبةة  قسةةف   -
 .نعسىتعليف الدبار في الةمال 



 1029يونيو  – الرابعد عدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     731 

 أ/ بلقيس شميس، د/ عارف محيي الدين في...                       ي مواجهة مشكلة األمية دور كلية التربية جامعة إب ف

 

  نعا . ،دار الدتب ،اللبع  ايولى ،إ ات التعليف وتلويره في الية : (2117بدر سع د) ،االيبري  (1

دار العكةةر لللباعةةة   ،اللبعةة  ايولةةى ،(:أساسةةيال اإلدارة التعليةيةة  وةعاهيةةةةا2112لةةارة عبةةد الحة ةةد)، البةةدري  (2
 عةا . ،والنشر والتو يا

دار العكةر لللباعة  والنشةر  ،اللبعة  ايولةى’ (: أساسةيال فةي علةف إدارة الييةادة2112لةارة عبةد الحة ةد) ،البدري  (3
 عةا . ،والتو يا

ةملة  الباحةث  ،(:رؤي  تريوي  ةيترحة  لتلةوير التخ  ةال وا عةداد وتهه ةل الةعلةة  2115)،يح ى ةن ور ،بشر (4
 الية .، إب ماةع  ،الثاة العدد  ،الماةعي

لةللوبة  ةنةةا فةي التعلةيف الةسةتةر (: ةةدى قيةاف ماةعة  إب بةايدوار ا2113عةارف)، ةحةةد وةحةي الةد  ، التبالي (5
 .173-113، (2العدد)، (7ة )، العريي  السعودي  الةةلد ، ةمل  العلوف التريوي ، وخدة  الةمتةا

 تونف. ،الةنظة  العريي  للتريي  والثياف  والعلوف ،(73(: ةمل  تعليف المةاه ر العدد )1999ةح ي الد  ) ،توة  (6

 دار الةةندف لللباع  والنشر. ،اللبع  ايولى ،تخليلى واقت اداتى(: التعليف 2117) ،علي  الح ،موهر (7

دراسةةةال فةةةي التعلةةةيف  ،(:دور التعلةةةيف العةةةالي فةةةي التةةةا   االمتةةةةاعي فةةةي ة ةةةر2117د نةةةا إبةةةراهيف) ،مةةةال الةةةد   (8
 الياهرة. ،ماةع  ع   شةف ،ةرك  تلوير التعليف الماةعي ،العدد السادف ،الماةعي

ماةعةة  ةد نة  السةةادال فةي خدةةة  الةمتةةا الةحلةةي: دراسة  تيويةيةة . دراسةال عرييةة   (: دور2115ةنةى)، الحةرو   (9
 .723-13، 233 ، السعودي ، في التريي  وعلف النعف

الةةؤتةر اليةوةي  ،)دراسة  تحل لية ( ايةية (: مةود الماةعال الة ةري  فةي ةمةال ةحةو 2111هدى حس ) ،حس  (11
 الياهرة. ،شةف ماةع  ع  ،السنوي الثالث عشر )العريي الخاةف(

دراسةال  ،(:دور الماةعال العلسل ني  بغ ة في تنةي  النسق الييةي لدى الللب 2117) ،هدى احةد خل ل ،درياا (11
 الياهرة. ،ماةع  ع   شةف ،تلوير التعليف الماةعي ةرك  ،العدد السابا ،في التعليف الماةعي

ةة  الةمتةةا الةحلةي ةة  ومةة  نظةر أعضةا  (: دور ماةع  الموف في خد2117نعية )، ةوفق والةويش ر، دند  (12
 .133-171، (31)، ة ر، ةمل  الثياف  والتنةي ، ه ج  التدريف

المةة    ،التنةيةة  فةةي الةةول  العريةةي أمةةل(: دور كليةة  الترييةة  فةةي تلةةوير الترييةة  ةةة  1993احةةةد كاةةةل) ،الرشةة دي (13
 كلي  التريي  ماةع  دةشق.، الثاني

الةملةد التاسةا  ،ةسةتيبل التريية  العريية  ،  في تنةي  قةيف العةةل لةدى لابةةا(: دور كلي  التريي2115ععاف) ، هو (14
 الةرك  العريي التعليةي للتنةي . ،(71العدد )

ةؤسسة  حةورف الدولية  للنشةر  ،اللبع  ايولةى ،(: التعليف الةعا ر وقضاياه التريوي  والعني 2111خالد) ،ال واوي  (15
 والتو يا.

 عةا . ،ةكتب  الةمتةا العريي للنشر والتو يا ،اللبع  ايولى ،ة التعليةي (: اإلدار 2115ول د احةد) ،سعد (16
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 ،(57ةملةةة  تعلةةةيف المةةةةاه ر العةةةدد ) ،(:االحتيامةةةال التعليةيةةة  للةةةةرأة ايةيةةة  بةةةالري 2111ةحةةةةد سةةةع د)، سةةةع د (17
 تونف. ،الةنظة  العريي  للتريي  والثياف  والعلوف

 الياهرة.، دار الةعارف ،إلح اجي وقياف العيل البشري (: علف النعف ا1939فؤاد بةي الد  ) ،الس د (18

 ،العةةةدد ايول ،ةملةةة  االقت ةةةاد ،(: التعلةةةيف وهفاقةةةى الةسةةةتيبلي  فةةةي المةةوريةةة  اليةنيةةة 2115 ةةةبات احةةةةد) ،شةةةرف (19
 ماةع  عد .

 ةكتب  النةض  الة ري .، اللبع  ايولى ،(: علف النعف االمتةاعي2111نب ل  عباف)، الشوريمي (21

 اللبع  ايولى. ،ف 2111ف ة  1937(: ايةي  في الية  ة  2112ل سللا )في  ،ال وفي (21

 ،(73العةةةدد ) ،ةملةةة  تعلةةةيف المةةةةاه ر ،(: الماةعةةة  وتعلةةةيف الدبةةةار) دراسةةة  تحل ليةةة (2111رشةةةدي احةةةةد) ،لعيةةةة  (22
 تونف. ،الةنظة  العريي  للتريي  والثياف  والعلوف

الةةةؤتةر السةةنوي الثالةةث  ،ترييةة  النوعيةة  فةةي خدةةة  الةمتةةةا(: دور كليةة  ال2117ةحةةةود أبةةو النةةور) ،عبةةد الرسةةول (23
 الياهرة. ،دار العكر العريي ،عشر )التعليف ي ر النظاةي في الير  الحادي والعشري (

الةةؤتةر ، (: تلةوير البحةث العلةةي بالماةعةال اليةنية  فةي ضةو  الخبةرال العالةية  الحد ثة 2111عا ةدة)، العرييي (24
-11الةنعيةد بعةد  خةال العتةرة ، : مودة التعلةيف العةالي نحةو تحي ةق التنةية  الةسةتداة العلةي الرابا لماةع  عد 

 ف.17/11/2111

، دار الثيافة  للنشةر والتو يةا ،اللبعة  ايولةى ،(: اإلدارة التعليةية  أ ةولةا وتلبيياتةةا2117علوي. مودل ع ل) (25
 عةا .

 ،دار العكةر ،حةث فةي التريية  والعلةوف السةلوكي (: اإلح ةا  للبا1993 وس  خل ةل الخل لةي) ،احةد سليةا  ،عودة (26
 عةا .

ةركة   ،(: البحةث العلةةي فةي كلية  الةعلةة   بالةةلدة  العريية  السةعودي 1999مةال ة لعى وهخرو ) ،العيسوي  (27
 الرياض. ،ماةع  الةل  سعود ،البحوث التريوي 

 دةشق. ،ةرك  الماةع  ،(: ةبادئ اإلح ا 1935) ،واحةد سةا ومبارة ،ة لعى ،يا ي  (28

 ،دار الشةةةروة للنشةةةر والتو يةةةا، اللبعةةة  ايولةةةى ،(: الةةةةدخل إلةةةى علةةةف االمتةةةةا 1993فةةةةةي وهخةةةرو ) ،الغةةة وي  (29
 عةا .

 اينملةةوةكتبة   ،ترمةة  ةحةةد نب ةةل وهخةرو   ،(: ةنةةاج البحةةث فةي التريية  وعلةةف الةنعف2111ريولدبلةدر) ،فانةدال   (31
 الياهرة. ،الة ري 

 اإلسكندري . ،ةرك  اإلسكندري  للدتاب ،يةي (:ةشكل  ا1993فؤاد بس وني)، ةتولي (31

الةنظةة  العريية   ،ايةي  الحضاري  وتغ  ر اإلنسا  في الةعةوف الحضاري لاةية  ماسف: ةحوالد    عا  ،ةحةد (32
  تونف. ،للتريي  والثياف  والعلوف

و ارة  ،يةة  العةةدد ايولةملةة  التري ،ايةيةة (: دور كليةة  الترييةة  فةةي ةوامةةة  1997ةحةةةد حةةاتف وهخةةرو ) ،الةخافةةي (33
  نعا . ،التريي  والتعليف

 عةا . ،دار  عا  للنشر والتو يا، اللبع  ايولى ،اإلدارة التعليةي : (2115) ،عةر حس  ،ةساد (34
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 ،دار العكةةةر العريةةةي ،اللبعةةة  ايولةةةى ،(: التمد ةةةد التريةةةوي أوراة عرييةةة  وعالةيةةة 1993إبةةةراهيف ع ةةةةل) ،ةلةةةاو  (35
 الياهرة.

دار العكةر  ،اللبعة  ايولةى ،والةتعلف فةي الةول  العريةي (: التنةية  البشةري  بةالتعليف2112ع ةةل)إبةراهيف  ،ةلاو  (36
 الياهرة. ،العريي

 تونف. ،(51العدد ) ،( تعليف المةاه ر2117الةنظة  العريي  للتريي  والثياف  والعلوف) (37

 تونف. ،ي  تعليف الدبار في الول  العريياسترات م ،براة  التريي  والعلوف: إدارةالةنظة  العريي  للتريي  والثياف   (38

 تونف. ،الةنظة  العريي  للتريي  والثياف  والعلوف: تلوير التشريعال الةتعلي  بنشا  ةحو ايةي  وتعليف الدبار (39

(: دور كل تةي إريةةد وعملةو  المةةاةع ت   فةي تنةيةة  الةمتةةا الةحلةةي ةة  ومةةة  نظةر ه جةة  2112حسةةاف)، الةةوةني (41
 .1331 -1357، 77ة ، ايرد ، واالمتةاعي  اإلنساني العلوف  –دراسال ، ف ةاالتدريف العاةل   

 عةا . ،دار  نعا  للنشر والتو يا ،اللبع  ايولى، (: التنشج  االمتةاعي  لللعل2117هةشري. عةر احةد) (41

 اللبع  العاشرة ةكتب  العات. ،(:ةبادئ اإلح ا 1993ةاهر ةحةد) ،هال  (42

43) Brown, M. (2013). Community-university engagement: the Philippi CityLab in 

Cape Town and the challenge of collaboration across boundaries, Higher Education, 

65 (3), 309-324. 

44) Cassity, J. (2013). Continuing education in the California State University system, 

A case study exploration of the role and practices of one extended education unit. 

Unpublished Master Thesis, College of Education, University of California, Los 

Angeles 
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لعضددددبندء اددددعادرالهعمدددعلدرايعهمددددب دللو عدددد دهعل ددددعلدهددد الدرا ةرتدددد دلوضعددددادرالودددد درادددةره دالر دددد د
لالوقعددأدءهدد رددرا ةرتدد دلددندرتددل  ندراهددايسدرالةدد  دلر تددللعا د،دادد دراددبه درألتعتدد رالوددع يندلددعالعضبند
للعد دلوضعدادرا بعادعلدلهاع مدليعد،دللدندلط بقيدعدمضديدمعاد دهد دءادةر درالهعمدعلدرايعهمدب د،اله درا بعاعل

هندالء اددع،دل دعةغ ددل دادد دهلرةددض درالعضددبندءلدهوددلدءهعددليندءهعددع ر دراععادد دءاددةدغضدد دء دءدءظيددةلدراالددع سد
د.غعةدهضلوقع دلعالعضبندل دعةغ ل د لعضبهين

راالددع سدء دهاددعودهعل ددعلدم عدد تد  ةلدد دلددلىعةدك عددةتدمضدديدرالوددع دء اددعادرالهعمددعلددءظيددةلكهددعد
دء اع يددعدرألتددةتء ةزهددعدمدد ندلمددلب ددرالدد دهدد دادد دهقدد هليعدراهعل ددعلدر للهعمبدد بددلل دد،رايعهمددب دلددعالعضبن

ل مدد دد:هىدداد،للضعيددعدراهعل ددعلدرالعضبهبدد ،دلراددزلرادراهلكددة،دراهدد رة ادد دلهلعلعدد دلعضددبهيند،دمضدديدرالعضددبن
لمدد ندد،للعدد دراهدد رة ،دلرالععهددادراقددع ندمضدديدرالهععددزدلعاه ةتدد ،درالهعمددعلدرايعهمددب دءلتددع ادد ددرألهبدد 

لمدد ند،در للهددعمعع دراهل ةةددع لمدد ندللددل د،دا ةرتددب لرز وددعندرا ةددل در،دللددل دهدد رة د عةدد د يددن
لوهدادمضديددرألتدةتء ةزهدعدمد ند د ةتدد،دلهد ليضعيعدراهعل علدر  لةع ب ،دراه ةتب درألامط ا ددإمةركين

لء د،دمد درالعضدبندلل ودعادرا دةلاداضعهدادءلدرالتدل د د ً د،دلم ندرالد ل دهد درالعضدبن،دهةعةيفدرا ةرت 
لء ةهعدراهعل علدراا تب دهىادرامعلةدلعا لاب دلم ندراهتعلرتدالعل د،دع دلعضبهًدراعهادا درااظعا د دعلطض

لرامددعلةدلددعا لددلاقدد ر دراىقدد دلددعاهلله دراهوددب د،دراعهددادادد درااظعادد دلراعددبجدادد دراللهعددعلدراعمددلر ب 
دعءظيدةلدراالدع سدمد ندللدل دادةل داد دهلدع دراهعل دعلدر للهعمبد دلر  لةدع ب دلراا تدب دلاًقدكهدعدد. ين

 دادةل داد دلدلل دع دللد،د عاهعدللل داةل دا دهلع دراهعل دعلدرالعضبهبد داةدعالدراد كلة،داهلغعةدرالا 
اهلغعدةدراوعاد درالعضبهبد داةدعالددعلاًقددرألتعتد لهب دهلع لدهعل علدرالوع دء اعادءاةر دراععاد دلدعالعضبند

 اهقلةوعل.ل ضةلدرا ةرت دإايدم ً ده دراللةبعلدلر،دءتعت ا  دبقةءدلبكل دللعضبند
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Abstract: 
This study aims at analyzing the current educational situation of the marginalized 

groups in Yemen. The study also specifies the major obstacles that prevent the 

marginalized individuals from joining primary education in public schools. To achieve the 

objectives of this study, the study uses the descriptive_ analytic approach after 

administering a questionnaire to collect data. After the analysis and discussion of the data 

collected, the results show that the vast majority of the subjects are illiterate and have no 

interest in studying nor eradicating their illiteracy. The results also show that there are a 

number of obstacles that negatively affect and prevent the marginalized individuals from 

joining schools. The first major obstacle it is discovered is social: lack of encouragement 

from the side of  the marginalized family to their children, and the early marriages that's 

prevalent amidst marginalized groups. 

 The second major obstacle is educational: spread of illiteracy amidst the marginalized 

groups; the discrimination the marginalized face at school; classes are crowded; 

marginalized students are not involved in class activities, and lack of counseling. The third 

obstacle is economic: the school expenses are too much for the marginalized to pay, and 

marginalized children resort to work to support their jobless parents. The last obstacle is 

psychological: feeling of inferiority due to the nature of their work and the slums they live 

in, and fear and mistrust in society as a whole. Furthermore, the results show no difference 

in terms of gender when it comes to social and economic obstacles while there are 

differences in favor of male children when it comes to educational obstacles. Finally, in 

light of the results, the study concludes with some recommendations.  
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اق دلعدعظندرهلهدعندراكىعدةدهد د ل دراعدعاندلدعالعضبندلعد دء دء ةكدلدهد طدراد ل د طدلةتدهمدكض درألهبد د
لعاع عددد دهددد دراهمدددك لددع ةللعطيددددرالاهبددد ،دل ادددووبدددعتدرا دددة دلراهللهددد دلهعددد  لدداددد لآىعةهدددعدراتدددض ب د

اليددل درالاهبدد درالدد دلامدد هعدراكىعددةدهدد درادد ل درااعهبدد ددرك عددةًددعلر  لةددع ب درالدد دلمددكادلودد بًددر للهعمبدد 
دعءتعتدددبًدد لةدد يعدمددعهً دلرالددد ةي دادد دلاهبدد دهلرة هددعدرالمدددةي ددهعايدددعدمضدديدرالعضددبنآلعضددأددولءةددلرالدد د
د(د21020،دهامعلبيع.)را قبلراةاعهب ددالوقعأدرالاهب ه طدرا ل د رثدرالغععةرلدرال دلةللهعدوإل

ل مددودء دالددعكدراكىعددةدهدد د ل دراعددعاندادد در هلهددعند لطددليةدرالعضددبندلرتددلىهعةطدادد دلاهبدد دهلرة هددعد
  د ا دراكىعةده درا ل دراعةبب دإاديدلطدليةداظهيدعدد،م ر هعدالوقعأدرالاهب دلرالق نداهللهععليعر درالمةي دلد

ل اود،د(00،د2101،د.)راتعهةر  رإلالعلب ليعدرالعضبهب دلرتلىهعةهعدا دراايلضد إهكعاعليعدرالمةي دلطع ع
رالعضددبندادد دظدددادرالطددلةرلدراهلتددعةم دادد دراهعةادد دللقابدددعلدر لةددع د دد دءةددللدبهىددداددء مضدديدرمللددعةد

راكىعدةدهد دراد ل دلعقد دمضبد درفهدع داد دلاهبد ددلءةلول،درالتعض درألتعتب دالطليةدراهللهععلدللق هيع
د(2،د2102،دراهلله .)رااعةةاهب دا درالدهلرة هعدرالمةي درال دلع دهولةدمهضب 

دءلر دداادد دد ءهددعدلعااتددل داضددبه داقدد د دد ءدر هلهددعندلددعالعضبندلمددكادةتدده دلعدد د بددعندراىددلةتدلر تددلق 
كددد دءوعددثدد؛لعمللددعةدرالعضدددبندوددأداضلهبدد د ل دلهعدددزر هلهددعندهددد ردل دد دلددةلند،دتددلعابعلدراقددة دراهعوددد 

دعلك ضددهدرا لادد دلاًقددددعضدديدء دلرالعضددبندوددأداضهدددلرطاع دلهبًعدد(دم32 تددللةدرالهيلةيدد درابهابدد دادد دراهدددع تد)
اد دوبدعتده لضدفددرك عدةًددود ثدلودلً دءرألهدةدراد  دد؛اضقعال د إامعادراه رة دلراهؤتتعلدراىقعاب دلرالةبلبد 

،درالهعمعلدرايعهمب درال داندلتل  ده درا  هعلدرالعضبه دراهلعو دارابه دلعتلىاعا درا  علدر للهعمب د
ده طدرالهعمعلدلوع د ل درا هعليندلعاهلله .دءاةر  ع ددرألهب ل م ددالسدماه  درادرألهة

ألههبد درالعضدبنداد دلاهبد دراهدلرة درالمدةي دادإ دراوعلد د د دءةدلولدهعتد دا ةرتد دلر د دلعضدبنددرلاظةًد
مضيددله ردهعدتعلندلاعلاهدا ده طدرا ةرت ،درألتعت ء اعادرالهععلدرايعهمب دلهعل علدرالوع يندلعالعضبند

ك عددةتد دلقددفدمادد دودد دكددل ددءههبدد هدد طدرالهعمددعلدهدد دوقيددندادد درالعضددبندبمددكاددءاددةر رمللددعةدء دلهكددع د
لهىاددهلاكايعدلعاق ةدا ت،ده طدرالهعمعلدءاةر رالعضبندبع د وب دإاتعاب دلوأدهك ل داضايلضدلللوععد

ةدللدءرالعضدبند د ددء مضديدرمللدعةدل مندءه دلرتلقةرةدراهللهد د،داي طدرا   دا درالاهب درإلاتعاب دررتلىهعةًد
د(051،د2105،دبهىاده لعكدرالاهب دلوهع در تلقةرةدر للهعم .)دراهي  
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لعهلهددددعندراهللهدددد دادددد دراددددبه داقدددد دوظعددددلدظددددعهةتدر تددددللعع درالدددد دلعبمدددديعدرالهعمددددعلدرايعهمددددب د
إاديدلوضعدادتبعتدعلدراهللهد د در للهدعمععدلراوقل بد دل اعدلدراكىعدةدهد درالدعوىع درإلاتدعاب لراهاظهعلد

راكعهادد دلةرادرتددلهةرةدهمددكض دراليهدددبجدرالدد داوقددلد يدددنددرأللعدددع رالدد دلددؤىةدادد دوبدددعليندلرال ددلددمضدديد
وقدددددل ينددإادددديرالددددد دلوددددل د ل دلةدددددلايندداعيدددددع،دلراعلرهددددالرتددددل رهليعدلتددددد ادرالددددلىعةددإالعليدددددعلآابددددعلد

د(2117،د52،دغعا )لراىقعاب .در للهعمب دلر  لةع ب د

اددد  دمدددةيو دك عدددةتدهددد درالهعمدددعلدرايعهمدددب ددرألهبددد  دكمددد لدراع عددد دهددد درا ةرتدددعلدء دل مددد دلاقددد
راكعهاد دلةرادرتدلهةرةدهمدكض دراليهدبجدرالد ددرألتدلع ردلع دهد داقةًددرألم هقعةا د لقب درا  علدر للهعمب د

رالعضدبندادنددعةلد د ادودالةدلةهندء دراهلعود ،دل د اوقلد يندلوعالد ل درتل ع لينده درا ةصدرالعضبهبد د
،دمددلععدرادد ع )راهللهدد .دبعدد دهدد درألمددبعادراهيهدد دادد دوبددعليندهدد دءلددادلغععددةدءلوددعميندلر  هددعليندادد د

د(015،د2102

لتددل  ندء رتداضهتددعلرتددء رالعضددبندبعدد دهدد دراعلرهددادرالدد دبهكدد ددءةددلللرالر دد دءاددهدادد درال ددلدرادد  د
لتدددل  ندء رتددءةدددلولهمدددب د ددد داددد  دمدددةيو دك عدددةتدهددد درالهعمدددعلدرايعدرألهبددد لراعددد  دالددد دء دل مددد د

لكهد دهمدكض درا ةرتد داد دلوضعدادرالود ددرالرود ،دلهادعراهللهد ددءادةر ا تللعع دلرالهععزدر للهعم د دع د
رالهعمدددعلدرايعهمدددب دلهعل دددعلدرالودددع يندلدددعالعضبند يددد ددلهكعدددايندهددد درالعضدددبنددء ادددعارادددةره دالر ددد دلعضدددبند

د(7،د2111،دلآ ةل ددلل عتكع،و ع  د)راهلله .ا ددينلر  هعللاةصدراعهادلهعدبك ادايندلوقعأد لرليند

لراط  عده دءههب درالعضبندا دلاهب دراهلرة درالمةي داإ دراوعل دءةلولدهعت دإايدلوضعادرالو د
راةره دالر  دلعضدبندء ادعادرالهعمدعلدرايعهمدب دللو عد دهعل دعلدرالودع يندلدعالعضبندلء لدةكدراوضدل درالد دهد د

هدد درالعضددبندلاددةصدراعهددادلللددعلزدراكىعددةدهدد دراهمددك لددهعل ددعل،دللهكعدداينرامددلايعدرالغضدد دمضدديدلضددود
مددةركينرالدد دلعددل درادد هعليندلددعاهلله درابهادد د وددلادهددعدتدد أدلودد  دهمددكض ددرالاهبدد ،دلادد ادد دمهضبدد ددلر 

درفل :ددراتؤر دراة ب را ةرت دا د
فاي  األساسايلتعليم واقع تعليم أبناء الجماعات الهامشية والمعوقات التي تواجه التحااقهم ااا ما

 اليمن؟

دلب :رفدرألت ض ليل ةعدهاهد
ادد ددرألتعتدد رالهعمددعلدرايعهمددب دلددعالعضبنددء اددعاراهعل ددعلدر للهعمبدد درالدد دللرلددهدرالوددع ددهددع-0

درابه ؟د
اددد ددرألتعتددد رالهعمدددعلدرايعهمدددب دلدددعالعضبنددء ادددعاراهعل دددعلدرالعضبهبددد درالددد دللرلدددهدرالودددع ددهدددع-2

درابه ؟



 1029ٍوََو  – انراثعد عذان – ثبٌَذ انًجهان يجهخ جبيعخ انجسٍرح

 

     567 

 أ.د/محمد الطيار، هصبد السالم الفقد/  أ.                                               ...                  واقع تعليم أبناء الجماصات الكامشية 

ادد ددرألتعتدد رالهعمددعلدرايعهمددب دلددعالعضبنددء اددعا لةددع ب درالدد دللرلددهدرالوددع دراهعل ددعلدر دهددع-5
درابه ؟

دا درابه ؟درألتعت رالهعمعلدرايعهمب دلعالعضبنددء اعاراهعل علدراا تب درال دللرلهدرالوع ددهع-2
(د ددع درتددللعل دءاددةر دراععادد د1013هاددعوداددةل د رلد  ادد دإوةددع ب دمادد دهتددلل درا  ادد د)دهددا-3

اهلغعددددةددعرالهعمددددعلدرايعهمددددب دلاًقدددددء اددددعا ةلدددد دلددددلىعةدراهعل ددددعلدرالدددد دللرلددددهدلعضددددبندوددددل د
د(؟رالا ،دلرالعضبن)

د

درفل :للهىادءههب درا ةرت ده درااعوب درااظةي دلرالط بقب دا د
 .رإلاتعاب ءههب دلعضبندرالهعمعلدرايعهمب درا  دبوظيدلعهلهعندراهلله دلراهاظهعلدد-
 راهكلل دلرالعوىع د  ةرت دمضهب دول دلر  دلعضبندرالهعمعلدرايعهمب .لزلي دد-

 .رألتعت إاقعادراولادول دلر  دلعضبندء اعادرالهعمعلدرايعهمب دلهعل علدرالوع يندلعالعضبندد-
رالهعمددعلدرايعهمددب ددء اددعاإهدد ر دةددعا دراقددةرةدلددعاوضل دراعضهبدد داضلغضدد دمضدديدهعل ددعلدرالوددع دد-

 لعالعضبن.

درفل :لي ددرا ةرت دإايدرالعةددمضيد
ادد ددرألتعتدد رالود دراددةره دالر دد دلعضددبندء اددعادرالهعمددعلدرايعهمددب دلهعل ددعلدرالوددع يندلددعالعضبندد-

 رابه .

رالدددا د)اهلغعدددةددعراكمدددفدمددد درا دددةل د دددع دءةرادءادددةر دراععاددد دودددل د ةلددد دلدددلىعةدراهعل دددعلدلاًقدددد-
 لرالعضبن(.

 رالهعمعلدرايعهمب .ددء اعالةبعلدراعضهب داضلغض دمضيدهعل علدلعضبندإه ر دةعا دراقةرةدلعال -

هد ددبعد دراد  د Descriptive Researchرالةد  را ةرتد دلدندرتدل  ندراهدايسددءهد ردلالوقعدأد
،دلل تدعةهعديدعللوضعضراظدعهةتدراهاعهسدرالوىب ده اه داط بع دهلولعدرا ةرت دراد  دعلطضد دلةدفددءكىة

دءاددةر دآةرارااقددعجدرا ؤةيدد دالعددةددمضدديدد،دلوضقددعلتددللعا ر  بعاددعلدرا ةرتدد دراهع رابدد دلددندرتددل  نددلالهدد 
دراععا .

اددد ددرألتعتددد لاعلاددلدرا ةرتددد دلر ددد دلعضدددبندء ادددعادرالهعمدددعلدرايعهمدددب دلهعل دددعلدرالودددع يندلدددعالعضبند
رالددد دلتدددك ددرألتدددةاددد دمددد  دهددد ددلرألهيدددعلدرفلدددعالط عدددأدرا ةرتددد دراهع رابددد دمعاددد دهددد ددرادددبه ،دلمدددها

مدد  (دراههىضدد داكددادراللهعددعلد-راععةدده دأمانزز -تعزز -إ )هوعاظددعلدراللهعددعلدراتددكاب دراهللرلدد تدادد د
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علاعدلددولديدهد د  ربد دمديةدعادععةدءمديةإمد ر درا ةرتد دتدلع ددتدلغة دررابهابد ،دلدراتكاب داد دراهوعاظدعلد
دن.2107معند

رالود دراةدع دراد  دبكلا دهدمد ادهد دراغهدلضدبودل دد:عي دلا دل دلعةددد:دObstaclesمعوقاتال-
راهتددد  داض لدددلتد دددع دهتدددلل ددءايدددعاعيدددعدمضددديدإلبهكددد درااظدددةدد،لك دددعاتدرألهددد رد ل دلوقعدددأد

.دعتدعلقًدمضيدءايعدر اوةردداد درأل رادمد دهعبدعةدهود  ددءلرا عض ددلرإلالعزراهلل  ددرإلالعز
 (2113،د5 ةلبج:)

دع:د Marginal Groupامشااية الجماعاة اله - د  دد رالهعمددعلدرالد دلعددةددلدعابه دللعددةددل لا ي 
لغدعا عليندراعظهديدلهعم دهعهمب دللل دءت ادرالةكعد در للهدعم داضهللهد دله دلرأل  رنلد

لتبعتدددددب .داددددد دمزاددددد درللهعمبددددد دلر لةدددددع ب دلىقعابددددد ددل دعبمدددددبلدهددددد د ل درالمدددددةتدراتدددددهةراد
 (02،د2105،د رابهابدرالهيلةي )

اا أبناااءعاا ا الااحنااان معوقااات التحااا  ويد- ددعدد:االجماعااات الهامشااية اااالتعليم  ج ا ي  راهلرادد دل لا ي 
ر للهعمبددددد دلر  لةدددددع ب دلرالعضبهددددد دلراا تدددددب درالددددد دلودددددل د ل درالودددددع دء ادددددعادرالهعمدددددعلد

 .رألتعت رايعهمب دلعالعضبند
رلدالهبددد درال هعددد داددد دلعضدددبندمدددعندلهلوددد ده لدددهدلتددد دتدددالدد:ل ل ا ددده دبعدددةددد:األساسااايالتعلااايم د-

،دمقدد  )لهلدعا .دازرهدد دإلعضدبنددراتع تد ،دلهددلرال هعدد دهد دتدد ددرابهابدد ،دلبق دارالهيلةيد د
د(د35،د2103

دعلاعل دءهندرا ةرتعلدراتع أدلءللهدر تل ع تدهايع: 
عدرالعضبهبددد دألط دددع درالعدددةددمضددديدرأللودددعدإاددديدهددد الدرا ةرتددد (:2992، د اساااة شالشااا جبي -2

لالوقعدأدءهد رددرا ةرتد دلدندرتدل  ندراهدايسدرالةد  د،درالهعمعلدرايعهجدا دهاطق دمةة
رالهعمددعلددءط ددع ادد دمدد  ددعلءظيددةلدراالددع سدء دهاددعودرا  عًودد،دلر تددللعا دالهدد درا بعاددعل
ل د داتدءلد،دلء داتل دراهضلوقع دلعالعضبند ع درالاتع داةعالدراد كلة،درايعهمب دا دراه رة 

للد ا دهعد  لد،درالتة ده درالعضبندهةل ع دالعلد دالد ا دهتدلل درالوةدعادلةدعلل درادلعضن
لرةل دععدهعد  لدرالتدة دهد دراهد رة دلمد ند د ةتدرألتدةتدمضديدر تدلغاعاد،در الوع دلعالعضبن
درالتل .دءلاضعهاددرألط ع م دمع  د ةلاد

ةددمضديدلود دء ادعادرالهعمددعلدرالعدإادديدهد الدرا ةرتد د (:1002، د اساةشعنمان والشاها    -2
لالوقعددأدءهدد ددرا ةرتدد دلددندرتددل  ندراهددايسددرايعهمددب دادد ده عةيدد دراهاعددةتدهوعاظدد دراو عدد ت،

لءظيدددةلد،دلوضقدددعلدرااقدددعجدرا ؤةيددد د،لدددندرتدددل  ند ةرتددد دراوعاددد لالهددد درا بعادددعلد،درالدددعةي  
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 تدلهةرةهنداد ددللدلاعةدراظدةلددرا زهد ،دراالع سدءههب درالةكعزدمضيدلعضدبندرا  دعلدرايعهمدب 
رالعضبنده د   دلق بندراهتعم رلدراغ ر بد دلراهتدلضزهعلدرا ةرتدب دلراعهدادمضديدإم دع يندهد د

للدد ةي يندمضدديدراوددةددراةددغعةتدراهدد ةتداضدد  ادرالدد دلعلهدد دمضدديدرا عهددعلد،دراةتددلندرا ةرتددب 
دراهللاةتدا درا ع  دلهعدبهكاينده دلوتع دهتلل درا  ادلر ا هعادا دراهلله .

را ةرتد دإاديد ادعاد ةادعهسدهقلدةكدالوتدع درالر د درالعضدبنداض  د ددله اد(:1020، شالسقاا اسةد  -3
 اددودلددندرتددل  ندراهددايسدر ىاددللةرا ددرابهابدد ،دلالوقعددأ)رأل دد رن(دادد درالهيلةيدد ددررألمدد داقددةًد

درراالع سدء دمزلددراكىعةده دء اعادرا  علدرألم داقةًددرا بعاعل،دلءظيةللراه وظ دا دله د
إاديددعةلد رالعضبهبد ،در الودع دلدعالعضبندلرةل دععداتدل درالتدة دهادهدهد دلقد هيندلعاهةرودادم د

دراطضلدد ،دلةددعلل للددل دمدد  دهدد دراهمددك لدرالدد دلددلرلييندادد دراه ةتدد دء ةزهددعدرالهعددزد ددع د
د  ةتدرألتةتدمضيدلوهادهةعةيفدرا ةرت .درالعضن،دلم ن

درألتعتد مضديدلر د در القدع دهد درالعضدبندرالعدةدددإاديدرا ةرتد دلهد اد(:1021، شالحاج د اسة-2
در القدع ،دلالوقعدأداد رالد دلدؤىةدد،دلراعلرهداراقدةًدإايدرالعضبندراىعال دراععندا  درا  علدرألمد د

راهع رابدد ،دءهدد رددرا ةرتدد دلددندرتددل  ندراهددايسدرالةدد  دلر تددللعا دادد دلهدد د بعاددعلدرا ةرتدد د
ر للهعمبد ،دلرالقعاعد ددرألتةي ،دلراعع رلدر  لةع ب ،دلراع  علراالع سدء دراعلرهاددلءظيةل

لددلىعةر دادد دمدد ندلددلاةداددةصدرالعضددبندادد  درا  ددعلددرألكىددةرا ةرتددب دهدد ددلراه ةتدد ،دلرا دد هعل
ده دء اعادرالهعمعلدرايعهمب .دررألم داقةًد

راكمدددفدمددد دراعلرهدددادراهدددؤىةتداددد دلعضدددبندء ادددعادإاددديدهددد الدرا ةرتددد دد(:1022، أحالمد اساااةش -5
را ةرتد درتدل  هلدرالعوىد دراهدايسددءهد ردلالوقعأد،دمب دا دءهعا دراععةه رالهعمعلدرايعه

لالهدد درا بعاددعلدرتددل  هلدء رتدراهقع ضدد دللددندلط بقيددعدلطةيقدد د ةدد ب دمضدديدمعادد د،درالةدد  
لعضدددبندرالهعمددعلدرايعهمدددب ددادد لءظيددةلدراالدددع سدء دراعلرهددادراهدددؤىةتد،دعمددهضلدى ىددع دهعضًهددد

لراعلرهددداد،دلرهدددادراه ةتدددب دهلهىضددد دلدددعاهعضندلرا ع ددد دراه ةتدددب لراع،دللهىددداداددد درا قدددةدلرالطعاددد 
لمددد ندرهلهدددعندرألتدددةتد لعضدددبند،در للهعمبددد دهىدددادرادددزلرادراهلكدددةدلاظدددةتدراهللهددد درا لابددد دايدددن

دل مهيندا دهلرةض درالعضبن.دء اع يع

،دلضدفدهد درا ةرتد دراوعابد داد دللراد ءايدعدل ،دعلولده د   دءه رددرا ةرتعلدراتعلق دلالع ليع
لههدعدبتدلوأدراد كةدء دءغضد درا ةرتدعلدراتدعلق د د در لض دلدمد درا ةرتد دللل أدهعيعدا دللرا دء دة .د

لرل قددلد،در للهعمبدد دلر  لةددع ب داضلهعمددعلدرايعهمددب دادد دراددبه درأللوددععراوعابدد دادد دلاعلايددعد ةرتدد د
دل ةرتددد ،د(2100،د)راودددعادل ةرتددد ،د(2106،د)لدددع  د را ةرتددد دراوعابددد داددد دءهددد رايعدلالع ليدددعدهددد د ةرتددد

للهعددزلدرا ةرتدد دراوعابدد دمايددعدادد د،د(دادد دلاعلايددعد وددب دلعضددبندرالهعمددعلدرايعهمددب 0770،د)رامددةل  
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،دا درابه درألتعت رالهعمعلدرايعهمب دلهعل علدرالوع يندلعالعضبنددء اعالةكعزهعدمضيد ةرت دلر  دلعضبند
ق ده درا ةرتد دراوعابد داد درتدل  رهيعداضهدايسدرالةد  دلر تدللعا داد دلهد دغض درا ةرتعلدراتعلءدلرل قلد
غض يعدمضيدهوعاظ دهععا د عاهعدرا ةرت دءدوعثدةكزدد؛لر لض لدهعيعدا دو ل درا ةرت دراهع راب ،درا بعاعل

د.لمكادمعنراوعاب دلاعلالدرابه د

هدد دوعددثدراهايلبدد دراهللعدد ددلهدد ردر  ددل ددءلدر ل ددع د دعا دد در تددل ع تدهدد درا ةرتددعلدراتددعلق 
لددةرارلد اع يددعدلطةيقدد درالوقددأدهدد دةدد  يعدلىلعليددعدلهدد دوعددثد لرأل رتدراهتددل  ه دادد دلهدد درا بعاددعلدلر 

كهدعدلدندر تدل ع تدهد دراالدع سدرالد دللةدضلدإاعيدعد،دطةيق در لبعةدراععا دلرالتع ادرإلوةع ب دراهتدل  ه 
اض ةرتددعلدراتددعلق دهدد ددرتدد دراوعابدد دلددعالدرهلدد ر ًد درا ةرإلبهكدد دراقددل د،دلضددودرا ةرتددعلدلطةيقدد دمةودديع

وعددثدءههبدد دلللبددهدليددل دراهؤتتدددعلدر للهعمبدد دلرالعضبهبدد داوددلدرالودددثدلرالاقعدد دمدد دراتدد ادراك عضددد د
د لعضبندء اعادرالهعمعلدرايعهمب دلر  هعليندلعاهلله .

تدلعابعلدراقددة دراهعود دلعهلهدعندك عددةداقد دءكد لدرا تددعلعةددءلر دااد درادبه دهادد ددرالعضددبندوظد اقد د
 دع(دمضددديدء دلراهدددلرطا20 تدددللةداددد دراهدددع تد)رادءكددد دإ د؛رالطابددد دمضددديدودددأدرالعضدددبنداضلهبددد د ل دلهعدددز
(دمضديدء دلرالعضدبندودأداضهدلرطاع د32ا دراهدع تد)دل،دلءك لهبعيندهلتعلل دا دراوقل دلرالرللعلدراععه 

د(24،د2105،درازبعة)لرالةبلب .داضقعال د إامعادراه رة دلراهؤتتعلدراىقعاب ددعلك ضهدرا لا دلاقًددععًدلهب

رالعضددبندودأدإاتدعا دءتعتدد ددء )ء(دلدت(درا قدةد4ادد دراهدع تد)دن0772اعدعنلء دةد دعال درالةببدد دلرالعضدبند
رابهاعع دهه دهندا ددألط ع رالهب ددلرإلازره لاب دلق بندرالعضبندراهلعا دؤدرا لا دهتدهلرط ،دلمضياكاد
لعهادرا لاد دمضديدلوقعدأدراع راد دد (دء7ا دراهع تد)د(،دللعا4،د2104،درالهيلةي درابهاب )رالعضبن.دت د

اد در مللدعةدراظدةلددر  لةدع ب دلر للهعمبد درالد د د ددت  آر للهعمب دلرا ةصدراهلتعلب دا درالعضبند
د(.3،دن2103،درالةبل ددرإلم نهةكزد) .داه رةدإايدردلها دلعضدرألتةده دإةتع دء اع ين

لهدددعً دلد هددد دوقدددل ددعوًقددددءةدددللاهدددعدلدددعاداددد درا تدددعلعةدرالطابددد د ددد ددعلاًقددددإ درالعضدددبنبهكددد دراقدددل ددر 
را لادددد د دلل ادددديدهتددددلا درالهععددددزددراهللهدددد ،دلء هدددد دا ددددعلددا دددد مضدددديددررإلاتددددع دلاددددب درهلبددددعزردهقةددددلةًد

لرالرللعل،دا دراوقل ددهلتعلل داضلمةيععلددعلاقًداعاكاد ع دا  دلء ة دلةلادلرهةءتدلمةيععلد دل ة دااع
ك ضددلدرا لادد دهدد ردراوددأدهدد د دد  دراللتدد دادد دلقدد بندرا دد هعلدرالعضبهبدد دلراىقعابدد دللعضليددعدهلعودد ددل دد 

،درالهيلةيدد درابهابدد )رايعهمددب .دالهبدد دراهددلرطاع دهدد ده لضددفدا ددعلدراهللهدد دلهددعداددعيندا دد درالهعمددعلد
د(.02،د2102
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هد د دبعدبجدوقلد دلعةي بد دلر للهعمب دءداق داةضدمضيدراهلله درابها دل عادراظةلددراتبعتب 
ادد دءلر ددادتددلعابعلدراقددة دراهعودد ددبددعندراىددلةتدلر تددلق   درالعضددبن،دلهدد  عابدد دهدد دكددادهقلهددعلدراددزه د

رالعضبن،داتالرلدراوةهع ده ددعرابه دلعلبًوددا درهلهعندراقبع رلدرالطاب دا درأللالب ءةللدرالعضبندبهىاد
دلرإل لددع لهىددادهدد ردر هلهددعندلمددكادك عددةدادد دراللتدد دادد درا دد هعلدرالعضبهبدد دلهددعدعض دد دزيددع تدراطضدد ددل دد 

د.Amaud, 2003, 2))راهلله .دمضيدرالعضبندمضيدهتلل درالاتع ده ده لضفدا علدلطلقعلد

ك عددةتدمضدديدد دلددز به دعلدد دء درا لددلتدادد درالعضددبند دراهلللدد داقوددب دلطددلةدرالعضددبندادد دراددءلرالر دد د
هتلل دراةيدفدلراوودةداةدعالدراوودةدلرا  دعلدر للهعمبد دراعضبدعدلعتدلىاعادرالهعمدعلدرايعهمدب دلمضديد
هتلل درالا داةعالدرا كلةدا ده لضدفدرا  دعلدر للهعمبد دراعضبدعدتدلراداد دهعد  لدر الودع دءلداد د

ل د دكدع دبعدل دمضديدلط عدأده د ءد،د(Women National Committee,2008, 2هتدللبعلدرألهبد .)
ادد دراددبه دازيددع تدهعدد  لدرالوددع درألط ددع ددرألتعتدد رالعضددبندللا عدد در تددلةرلعلب درالطابدد داضلعضددبنددإازرهبدد 
دءغ ضدلإ دء ده طدراليل د  د،د(2103-2105%(د   درا لةت)73)إايتا دلعالعضبندرألتعت د02-4ه 

د.رألتعت لدرالوع دء اعاده طدرالهعمعلدلعالعضبندآاب درتلبعع دلزيع تدهع  

دء ادعا دعةادراه ةتد دلهعظهيدندهد ددلدزر اد دتد درالعضدبند ددرألط دع ك عةتده ددرلا ردال دء دءم ر ًد
ه طددء اعاه دغبع د لةدراه ةت دلرالقعةهعدإايدرفابعلدراهاعتل دال  ددعرايعهمب ،دل ةلًةدرالهعمعلد
اد ددعرا  دراعكد دتدضلًددرألهةد؛(2،د2102،دابه.د)راعلابتفبندلر تلهةرةدر الوع دلعالعضدإايرالهعمعلد
د(د07،د2103،دراهلو تدرألهن)رايعهمب .درالهعمعلددءلتع ا دد%(71)إايددرألهب ءةل  داتل د

لهايدعدرادبه د د دمدي لدرالمدعةداضلهعمدعلدرايعهمدب دغعدةدد مودء دراع ع ده دراهللهععلدراعةبب 
لهعدلةل دمايعده دلول لدرللهعمب دلر لةدع ب د،دء درالول لدرال دمي ليعدرابه دالعل درالمعةدرالعضبن

لىقعابدددد د دددد دتددددعم لدراكىعددددةدهدددد درا  ددددعلدر للهعمبدددد دمضدددديدللددددعلزدراكىعددددةدهدددد دراهعل ددددعلدر للهعمبدددد د
مدد ادادرالهعمددعلدرايعهمددب درادد ع داددندبتددل ع لردهدد درالعضددبندادد درالوددةةدهدد دلر ادد هعادلددعاهلله دلعتددلىاع

للةتددد لداددد دىقدددعاليندللعضدددلينددراهغضلطددد درالددد درةللطدددلد يدددندراكىعدددةدهددد دراعدددع رلدلرالقعاعددد در للهعمبددد 
لكدة دادعيندرامدعلةدلعا لابد دلمد ند،دلاهعدليندلراد هعلينداد دراهللهد لعدل دبعبمل دا دمزا درللهعمبد د

د(01،د2100،دراهلو تدرألهن.)ءلوعمينرا  دلعضيندمعلزي دم دلغعةددرألهة،درلينراىق دلق ةد

لوقددأدادد دراهللهدد درابهادد دهدد دلوددل لدرللهعمبدد دلر لةددع ب دلىقعابدد دالعلدد ددإ دهددعلبهكدد دراقددل د
رالمعةدرالعضبند  دمكضلدءههبً دك عةتدا دلغععةدوبعتدراكىعةدهد درا  دعلدر للهعمبد دلدعاهلله درابهاد داد د
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 ددلدراددد  دادددندلتدددل ع درالهعمدددعلدرايعهمدددب دهددد دهددد طدرالودددل لدرالددد دمدددي ليعدرادددبه دلظضدددلداددد دمزاددد درالد
اد ددراهل ابد ،دلراعدبجرللهعمب دم ع تدرا ؤ دالعل دمهادراغعا ب دهدايندلهياد درااظعاد دلمد  دهد دراهيد د

د(د50،د2102،دملض)رالعضبن.درازلرادراهلكةدمضيددراهتلاقععل،دلل واللهععلدمملر ب دلعاقة ده د

 ةل دددععدوعادد درالطعاددد دلرا قدددةد ددع دءادددةر درالهعمددعلدرايعهمدددب دالددد دء دء اددعادهددد طدرالهعمدددعلددراظددةًد
راهعبمدب دمضديدوتدع ددءتةهنع  ضل دتل دراعهادلهندا دت درالعضبندوليدعلهكالرده دلض ب درولبعلعلد

هد طددءادةر اد  دمدةيو دك عدةتدهد ددرألهبد  مد دلدمضديلمدكادك عدةددراعكد راد  ددرألهدةد؛ر الوع دلدعالعضبن
بعهادراغعا ب دراعظهديدهداينداد درااظعاد دلاد دهيد دهل ابد دلهولقدةتدهد دلليد ددوا ادرالهعمعل،دلالعل 

،دمدلععدراد ع )راعهدا.داظةدراهلله دالعل دل ا دهتلل درالعضدبندلراللهعدادراهياد دايدندلهو ل بد دادةصد
د(د2102،د052

الهعمدددعلدرايعهمدددب دمضددديدههعةتددد درألمهدددع درازةرمبددد دراهلتدددهب داددد دردءادددةر لاددد اودر لةدددةدامدددع د
هؤ لددد دلهعهمدددب د دلوظددديدلق دددل ددلءمهدددع لرااظعاددد داددد دراهددد  دلراعهددداداددد دلظدددع فدهللرودددع د،دراةيدددف

هدعدالد درا  دعضددعلاد ردغعاًلدد؛(02،د2105،درإلاتددددددع دوقدددددل ددلزرةت).لرهلهعندتع ةدءاةر دراهلله درابها 
رادد  دلعددادراغعا بدد دهددايند دعيلهددل ددرألهددةهددايندلرةل ددععدهعدد  درإلمعادد دادد دءلتددعطيند  ددادهدد دبعهدداد

درألتدةترالتدل دهاد دتد دهلكدةدالهد دراهدع دالض بد درولبعلدعلدرا ةلاداضعهادءلددإاي لعضبندء اع هدلي اعل د يند
د(2د،2115د،تعت رألرتلةرلعلب درالعضبند).لر تلهةرةدابهدرألتعت راهعبمب دمضيدوتع در الوع دلعالعضبند

لدرالهعمدعلدرايعهمدب د د دعللدعلزداد دلعدضدراودع دءادةر غضد دءد ةرتعلدإاديدء د  داددلءمعةدل  د
،دليا قدل دءهدلاينداد دمدةرادراقدعلدلراللد ،دهللت د  ادهعظندرألتةدرابهاب دإ دءايند دبعةادل در   دعة

بودة د يدندراهىداداد درإلتدةردددءةدلللي بعلايعدلل اد به دولديددرألليزتءلدمةراد،دلراهمةللعلدراغعزي 
له ردراهىادبةفدراتضلودرإلا ع  دألاةر ده طدرالهعمعلدد-را ع ندعلههدمع ط–لرال  عةدهىادراهىادراقع اد

لهادعودهد دعدة دء دهتدلا د،د(35د،2106،دمضيدرمللعةدءايند دع  ةل داضزه دلالوتع دلودعين.)لع  
بضدراوةهددع درادد  دبعبمددلاهدههددعدلعضيددندلهلددة دراتددضلودرإلا ددع  دادد دراهىددادراتددع أد دد دعةلدد دإادديدلعددلد

د(د65،د2117،د.)غعا وةهلردهايعوةلايندمضيده ض ده دراهع دبةةالاهدا دمةرادلعضدر ولبعلعلدرال د

ه درالعضبندلراعبجدا دمزاد ددء اع ينه طدرالهعمعلدبوةةل دمضيدوةهع ددءاةر لالعل دا اودال د
لراعبجداد دهتدعك دل اديدهد دراقهدعجدلراةد بلدلرا بدعنداد ددرللهعمب دل  لدمضعيعدهظعهةدرالطعا دلرا قة

 اددوداوةةدديندمضدديدر تددل ع تدهدد ددرألتعتددب ،دليةلدد  ر ددادللهعددعلدتددكاب دممددلر ب دل لقددةداض دد هعلد
هد دراهتدعم رلددرالتدل ،دلر تدل ع تإاديددلرألط دع راعع  دراهعا درا  دبوةدضل دمضبدهدهد د دةلادرااتدعاد
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هد ددرألتدةدءغضد راعع  د  د دلوةادمضب ددرإلاتعاب ،دله راهاظهعلدلرايلعلدرال دبوةضل دمضعيعده در
دا درابه .دراقةًددرألم درأل ة درا  علدر للهعمب د

علرلدهدراع عد دهد دراهعل دعلدرالعضبهد درالد دبدلل دد دعدزر رالهعمدعلدرايعهمدب ددء ادعا مودء دلعضبند
غ ددع دلقدد بندرا دد هعلدرالعضبهبدد دادد دراللهعددعلدر دلد،دبدد درالعضددبنلهلعادإازرهبدد مضدديدةءتدديعدمدد ندلط عددأده دد ءد
لية دراكىعةده د،دهعدلكل دراه رة دلعع تدمايعدعراه  دلرال دغعالًددءطةردراتكاب درال دبعبمل داعيعدا د

اهعدء اع ينراه ةت د دلةاضدلعضبنددء ه طدرالهعمعلددءاةر  هندبمدعةل دااكد دء ادع،دلودةصدمضديد ادودلر 
لي  لد اودا دم ندرهلهعندراهعضهع دلل اعاده طدرالهعمعلد،د ينده دراهعضهع دلزه  ينءايندغعةدهةو د

وتعتددددين ،دلآ ددددةل دههددددعدعدددد اعيندإادددديدرالتددددة دهدددد درا ةرت .)رامددددةل  دد؛لعاعزادددد دادددد دهوددددب دراه ةتدددد دلر 
 (2،د2114

لهعمدعلدرايعهمدب دللههبد درالعضدبندللمدلب دراليةل د اودإايدغبدع د لةدراه ةتد داد دللمبد دءتدةد
للتدددديعادرالوددددع ينددء اددددع ينرا ع دددد دراه ةتددددب دراهاعتددددل دالدددد  ددء اددددع ين،دلليع دددد مضدددديدلعضددددبنددرألتددددةهدددد طد

مدددددةركينهددددد د اددددد دراةتدددددلنددلعاه ةتدددد ،دلر م دددددع ين لعألامدددددط دراةيعودددددب دلرالةابدددددهدلرادددددةو لددراه ةتددددب ،دلر 
تددد دالعلددد دهددد دراعادددفدراددد  د ددد دعلعةودددل دادددهدهددد د  دددادراهعضهدددع دلزه  يدددندلعاه ةددراه ةتدددب ،دلوهدددععلين

،درا بددع )رايعهمددب .درالهعمددعلددء اددعارالععهددادراقددع ندمضدديدرالهععددزدرادد  دبعدد دءمدد دلطددلتدهدد درا قددةدمضدديد
د(35،د2115

ندلت  دراازرمعلدراهتضو دلهعدلةل دمايعد2100ء دراظةلددرال دلهةد يعدرابه دها دمعندول دم
راه ةتدب دكدادلضدوددلرألامدط رهسده د ةفدطع دراكىعةده دراه رة دلراقطععدراةلرل دللةرلد د مدندرا دةد

درإهدد رةًددطل دبعدد عالدددهادده،دلهدد رهدد درالعضددبندللتددةبينددرألط ددع راعلرهدداد دد دلةلدد دمايددعدوةهددع دراكىعددةدهدد د
أل دهد طدراهمدكض دللدةودءىعةهدعدد؛وبعتدراهلله دلبمكاد تدعةتداد درالاهبد درالمدةي دا للىعةطدعلع  ددعلةبلبًد

د(Ibtehal A. Hussein،د2015،د1760راهلله .د)دا دنللعطادهمعةكليدراملع ا تب ددا راتض ب د

درأللاديا دراهةروادراعهةيد ددأل اعاللعطدردرألتةتمهضب درالام  در للهعمب درال دلقلند يعددء د مو
 ر داددراتدع  دراا تد دلدعاللدرأل ادعادعلدلىةوعدثدد؛لمكعادم ةدعليندطدلر دوبدعليندك عةتدا دءههب لمكاد
لعاىق دلعاا  ددرأل اعالمكادك عةدا دمعلةددىةطءرا  دعاعك ددرألهةد؛راقع ه درألتةي دللعاع  عل،درألتةت

علةدلعاىقدد دمددرادلقددل دمادد هنراىقدد دلددعاا  دمضدديددهددعاء اعدرالدد دلةبدد درألتددةتدء لادد ردالدد د،دللوقعددأدرادد رل
عكد دمادد هعدلرا،دأل اددعاادراا تدب دراةددو دمضديدك عددةدللدلىعةتدةدعددك دءههبد دعايدد،دلهد طدرالةببدد دبكدل دلدعاا  



 1029ٍوََو  – انراثعد عذان – ثبٌَذ انًجهان يجهخ جبيعخ انجسٍرح

 

     574 

 أ.د/محمد الطيار، هصبد السالم الفقد/  أ.                                               ...                  واقع تعليم أبناء الجماصات الكامشية 

دعددؤ  طل دعاهدد ردلددلد،دهوددطةب درألتددةتد ر ددادراع  دعلدةددلللددعاا  دلدلعاىقدد دمددعلةرادرأل اددعادرألتددةتل قد د
د.ع ةرتبًددء اع يندلل ةدله دىن،دلل ككيعدرألتةتدراو  دإاي

تدددةدرالهعمدددعلدرايعهمدددب دهددد دءتدددعاع دهل ض ددد داددد دمهضبددد درالامددد  دءلرالر ددد دء دهدددعدبهدددعة د ر ددداد
درألتددعاع ر الوددع دلددعالعضبندكددادلضددوددإادديعمبدد داأل اددعادهىددادمدد ندر هلهددعند اظددعاليندلمدد ند اعيددندر لله

ءلودعميندةدعدغعهد طدرالهعمدعلدلللعضيدندرلكدعاعع دلغعدةد دع ةي دمضديدلدءادةر ا دوبعتددععاعك دءىةهعدتضلًد
ده لدعة،)لهد .دراهلاد دلهكاينده در اد هعاددلهّك ده دإعلع دءمهع دلوه دايندهةع ةد  ادهاعتل لرا

د(226د،2114

مضديدوبدعلينددتدض   دداظةتدراهلله درا لاب دألاةر درالهعمعلدرايعهمب د  دكدع دايدعدلدلىعة ددء دول دم
الةدلولردد،علطدع أدهد درالةدلةدرااهطد دراتدع  داد دراهللهد دمدايندءا تدينمد ددرللعضليندبكلال دلةدلةًد

ايندءةلولرد دعىقل دلق ةرليندلاب دا عيندءهداده درف ةي دا ةل دءدعللايندء ادملاًددءا تينعاظةل دإايد
د(،5110،د023،دمقلعل)ظةلاين.دا دإهكعاب دلغععةد

هدد طدرالهعمددعلدايددندتددهعلدم ةددب دلددعةزتدلهعددزدهددندمدد دغعددةهندهىددادرامددعلةددءاددةر ادد ردالدد دء د
مدعلةهندلد،دلم ندىقليندللا تيندلراهلله دراهوب د يدن،دلعاقيةدلرابل دلرإلولع ده درالر  درا  دبعبملاه

ل مدددودء دهددد طد،درتدددلهةرةدراعدددزرايندمددد دراهللهددد داددد رألهدددةدراددد  دتدددعم دد؛هددد دغعدددةهندعلدددلايندء دددادمدددلاًد
،د(33،د2117،دراتددهعلدلعهددادمضدديدل ضعدد دىقعادد درا قددةدرالدد دلددل اندلراظددةلددرالدد دبعبمددلايع.)دغعادد 

ةتدرا لابد دايدندرالهعمعلدرايعهمب دلملزهندم دلغعةدهعداوأد ينده دراليهبجدلرااظددءاةر لاعادوعفد
،درتلت هينداي ردرالر  دراهععجدلم ند  ةليندمضيدلغععدةدهد ردرالر د دإايدرألتع ا دراهلله دعةل دا د

لهدد ردرامددعلةدادد درالر دد د دد دلعضيددندبعبمددل دادد دمزادد درللهعمبدد دمدد دلقبدد د،دلاقدد ر درألهددادادد دراهتددلق ا
د(31،د2115د،به ا تينده دءلت دوقل درإلاتع .)راوءةهلرد،دلب اودوء اعادراهلله 

د

 لب رفرا ةرت دلاأدراهةرواددء رتاق دلند اعاد

 دهدد درا ةرتددعلدهدد د دد  در طدد عدمضدديدمدد درأل رتلادد دهدد طدراهةوضدد دلددندادد درا  ربدد دلهدد داقددةرلد
درا  دةرا،دللعد راه للود دمدهضلدمد  ردهد ددرألتد ض   ةرتد درتدلط مب دلودهالدمد  دهد ددراتعلق ،دلراقبدعن

لددددعهزتددءلابدددد لةددددلةتددرأل رتدءةددددلوللهدددد داقددددةرلدرا ةرتدددد دلر مددددع تدةددددبعغليعدللةدددداب يعدادددد دهلددددع لد
دالوكبهيع.
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ر ل :ل  دلند اودمضيدرااولد

Validity 

،د)هضودندلداد بعتدهدلراكمدفدمادهءلاهده  دة وب درأل رتداقبع دهدعدلودعلدهد دلبعةددراة  د
(د05لدندمدةضدرأل رتدمضديد)دContent Validityلاضلوقأدهد د  اد دةد  دراهولدل د،د(251،د2112
  هدد در للهعمبدد دلكضعلدد درالةببدد دلرف ر درالةببد دلمضددندر للهددععدلرادءةددل  تددنددءتددعل تهدد د ددع ددعهوكًهد

للعد درالوكدبندلوتدع داتدل در تدللعل دراكضبد داكداداقدةتدلدندلو عد د ةلد د طد د،دلعزدلر  دلم  (لعهع ) 
لباعادمضيد،د%(دالكىةدهعبعةرداق لايع63)دمل ةدوةل درا قةتدمضيداتل ؛دوعثدرداق ل دءلدةاضدرا قةرل

ودعله وظعليندةرادراهوكهع دآ لدندرالوقدأدهد ددرإللدةرارللبيد طدد،ا دللعد عادلعدضدرا قدةرللدندود ددلر 
داقبعتيع.دلاقبع درأللعع درال دلوعد لةلةلهدراايع ب ده  هد ر تللعادلة  دراهولل دلءةلو

Reliability

راععادد دابهددعداددلددءاددةر ءلدر اتددلعند ددع د ةلددعلددConsistencyلبعددةددراىلددعلدمضدديدءاددهدر لتددع د
،د25،درألتددد  ).دع(دعلًهددد20-5زهاددد دعلدددةرلكد دددع )دهدددةط،دلل عةددداألكىدددةدهددد ددرأل رتمضدددعيندلط عدددأددمعددد ءد

(د23(دمضددي)Test -Re-test)ر  للددعةدلددندلط بقيددعدلطةيقدد دإمددع تددرأل رتهدد دىلددعلدد(،دلاضلوقددأ2117
لك عاتددأل رترراهععهادبمعةدإايدىلعلدد(،دله ر1063وتع دهععهادرةللع دل عةتل لدرا  د ض د)د،دللنراة ًد

دلط بقيع.

لىلعليدددعدءةدددلولدلةدددلةليعدراايع بددد دللوددده درا ةدددع صدرالظب بددد ددرأل رتلعددد درالوقدددأدهددد دةددد  د
هلع لدمهضلددءةبع (داقةتدهلزم دمضيد32)درأل رتدراععا ،دللوهالدءاةر لرا بعاعلدرا عة د لر  دلعضبند

اقددةت،د(د05)در  لةددع ب د(داقددةت،دلراهعل ددعل24)درالعضبهبدد داقددةت،دلراهعل ددعل(د02)د راهعل ددعلدر للهعمبدد
ر تددددللعل ددوتددد )درإلمدددعةتلهايدددعدلودددد دد،رالعضبهدددعلدرأل رتداقدددةت،دللوددددهال(د05راا تدددب د)دلراهعل دددعل

د.(راهاعتل دألاةر دراععا 

دلرألهيددعلدرفلددعارا ةرتدد دلعاهقع ضدد دمضدديدمعادد دهدد ددء رتاك ددةدولددندهللهدد درا ةرتدد دلددندلط عددأددراظددةًد
رالد ددرألتدةرالد دلدندر لبعةهدعدلطةيقد دممدلر ب دلتدبط دهد د دع ددرألتدةهد د دع ددر(داة ًد224 ض دم  هند)
مددد  (دلدددند-إ -لعدددز –ءهعاددد دراععةددده )هوعاظدددعلد(دللهعدددعلدتدددكاب دهلزمددد دمضددديدءةبددد د6لعدددبجداددد د)

كهددعدادد ددلمددكادمددعنكددادللهعددعليندراتددكاب دمضدديدهتددلل دراددبه در لبعةهددعدلطةيقدد د ةدد ب دالكددل دههىضدد دا
د(.0رال ل )
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 ( ٍجٍَ توزٍع عَُخ انذراضخ2جذول )

 انًحبفظبد
 اإلجًبنٌ ركور إَبث

 % انعذد % انعذد % انعذد

 16.72 72 16.72 36 16.72 32 عذٌ

 11,37 55 12.72 19 13.12 17 تعس

 16,12 76 12,37 32 15,90 19 إة

 11.67 57 11.39 30 13.12 17 صُعبء

 200 127 52,26 232 25,53 221 اإلجًبنٌ

:دء دولددندمعادد درا ةرتدد درالدد دلددندر لبعةهددعدلطةيقدد دممددلر ب دلتددبط د دد درالدد ل الددع سددلوددلدهدد ع
%(،د25.42 اتدل د)در(داة ًد46)لد،%(ده دهوعاظ دلعز22054) اتل ددر(داة ًد33هايند)در(داة ًد224 ض )

د%(22.54 اتددل د)در(داددة ًد34)ل،دهوعاظدد دإ د هددد%(25022 اتددل د)دراددة ًد(د45)هدد دهوعاظدد دمدد  ،دل
%(،د32025) اتدددل ددرادددة ًدد(052)رفلدددعامضددديدهتدددلل درالدددا داقددد د ضددد دمددد  دد،دءهدددعهددد دءهعاددد دراععةددده 

دمعا درا ةرت .دإلهعا (ده د23035 اتل )رهةءتدد(002)دلرألهيعل

 ص انوظَفَخ نعَُخ انذراضخ ( ٍجٍَ انخصبئ1جذول )

 انعبو اإلجًبنٌ انتكرار يطتوٍبته انًتغَر و

 % انعذد % انعذد

 انحبنخ االجتًبعَخ 2

 4031 04 أػضة

 66042 206 يتضٔج 011 224

 2066 02 أسيم

 انحبنخ انعًهَخ 1
 51016 52 ٚؼًم

224 011 
 47072 052 ال ٚؼًم

3 

 
 األضرحيطتوى دخم 

0111-0311 24 06051 

224 011 2111- 2311 012 22026 

 57012 74 فأكثش-5111

دا د دراعدزر د(،دللضعيدع66,42راععاد د اتدل )دءادةر راالدع سدء دا د دراهلدزللع دلهىدادءغضد ددلولدهد ع
دء بعادد ددراععادد ،دلهدد رلهددع دإهدد دد%(2066)لةددادوددعب  دتددل دا دهددارةدرألد ا ددىددند%(،د4031) اتددل د
دلعالعضبن.دء اع ينراععا دهلزللع دلا عيندهعةا دلعاهعل علدرال دللرلهدرالوع ددر ءاةددءغض 

د%(دا د 51016) اتدل ددبعهدا،دليضعيدع دهد دا د دد%(47072) اتدل دءادةر دراععاد دغض دعلولدء دءد
د.لرألط ع راهلزللع دبعله ل دا د  ضيندمضيدلتل درااتعاددءغض  اودإايدء ددبعها.دلبعز د
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دةيددع ،دليضعيددع0311-0111لعد ددع دهدد  ضيددندراعددله دءاددةر دراععادد ددهدد %(06051)اتددل ددعلوددلدء 
  ضيددندراعددله دد%(22026)اتددل دلةيددع دادد دوددع دء د2311-2111 ددع عدهدد  ضيددندد%(57012) اتددل د

 .راقةًدد رألمله ردرا  اد  د دلوةادمضب درا  علدر للهعمب ددلالكىة-5111لدهةل  دهعد ع 

(دSPSS)دلاهععالدد درا بعاددعلدإوةددع ب دلددندرتددل  ند ةاددعهسدراوددزندرإلوةددع ب داضعضددلندر للهعمبدد 
راه لبد ،د(داوتع دهععهادراىلدعلدلرالكدةرةرلدلرااتد دPearsonوعثدلندرتل  رندهععهادرةللع د عةتل )

راه ل داوتع د ةلد دلدلىعةدراهعل دعلداد دكداددالز د(،دلرWeighted Meanرالت دراهةللد)دلرتل  رن
د.لمكادمعناقةتدمضيدهتلل دكادهلع دمضيدو تدلهلع لدرا ةرت د

ملهددد لدمهضبددد دلةدددوبلداقدددةرلدرأل رتدمضددديدوتدددع دطدددل درا  ددد دراددد  دبعلهددد دمضددديدهددد  درالتددد درد
(دلء ادديد5)رألل  د ددع دءمضديد ةلدد داض د عادرالتد دبهىددادرا دةدد(،دلهدد ر2را ةود دا تدللعل درادد  دبتدعل )

د:رفلب (دوت دراهعع ا د1044(دبةللدطل درا   )5م  درا  ر ا)دي(دمض2(دللقته دراه  د)0 ةل د)
د

 
 

 
 

 ( ٍجٍَ يعَبر انتقذٍر نهًقَبش انثالثٌ ودرجخ وزٌ تأثَر االضتجبثخ3جذول )
د

د(0عب  ) ةل دللىعةدود(2 ةل دللىعةدهللتط )د(5 ةل دللىعةدك عةتد)
 (2,77أقل من ش  لى-( 2من ش (1,77أقل ش  لى-( 2,76من ش (5ه )دأقل  لى-( 1,72منش

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

د

واقااع تعلاايم أبناااء الجماعااات الهامشااية والمعوقااات  مااال:د  داةدد اددراتددؤر دراددة ب دردمدد اإللعلدد د
ددلز عع :دإايراهلعضق د ي ردراتؤر ددسلدلندلقتبندراالع ؟األساسيالتي توجه التحاقهم االتعليم 

دالهامشية:النتا ج المتعلقة بواقع تعليم أبناء الجماعات د:داألولالجزء 

الجماعاااات  أبنااااءاقاااع تعلااايم ماااا و   داةددد دلراددددرالدددزادهددد دراتدددؤر درادددة ب دهددد ردمددد اإللعلددد دلد
ادد ددرا ةرتد ،دكهدعةرادمعاد دآيندرالعضبهد دوتدد دعلدلدندرتدل  رندرالكددةرةرلدلرااتد دراه لبد دادلر ؟الهامشاية
د(.2رال ل )

د

3 

5-0 
 =انوضط انفرضٌ

 أدَي درجخ –أعهي درجخ      

 انذرجخ األعهي
 (92، 1002)انراوً،  0,776=  =
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 انعَُخ حطت انواقع انتعهًٌَ. أفراد( ٍجٍَ انتوزٍع انتكرارً وانُطت انًئوٍخ الضتجبثخ 2جذول ) 

 

 و
 يطتوٍبته انًتغَر

 انعبو ٌاإلجًبن انتكرار

 % انعذد % انعذد

 

0 

 

 انذبنخ انتؼهًٛٛخ ألفشاد انؼُٛخ

 64006 202 أيٙ
 

224 

 

011 
 7053 25 ٚمشأ ٔٚكتت

 2025 00 تؼهٛى أعبعٙ

 

2 
 انؼُٛخ انتؼهٛى أفشاديٕاصهخ 

 27025 52 أسغت ثًٕاصهخ انتؼهٛى ثبنًذسعخ
 

224 

 

011 
 3047 02 األيٛخ أسغت ثبنتؼهٛى ثفصٕل يذٕ

 43012 041 ال أسغت ثبنتؼهٛى

 

5 

 

 

 انؼُٛخ أفشادتؼهٛى أثُبء 

 03012 55 يهتذك ثبنتؼهٛى

 

224 

 

011 

 24012 42 يتغشة يٍ انتؼهٛى

 36072 023 غٛش يهتذك ثبنتؼهى

 

2 
 أثُبئٓىانؼُٛخ ثتؼهٛى  أفشادسغجخ 

  57012 74 األثُبءأسغت فٙ تؼهٛى 

224 

 

دددد 41076 031 األثُبءفٙ تؼهٛى ال أسغت  011

د:رفلب الع سدرال ل دراعلولده د
 دعههدعدكدع دادهدراعكددهعدع ء دد%(64006)دلينباتد لدغضد دءادةر دراععاد دء دءدلولدء التعليمية: حالةلا

(د2112،دمىهدع دلرامدةل  ) ةرتد دهد طدراالعلد دهد دالعلد ددء ادع ين،دللل دأتض  دمضيدلعضدبند
دا د د%(7053) اتدل ددرايعهمدب ،دللدلل رالهعمدعلددءادةر عدةد دع دا درالمدعةدرألهبد دلمدكادك 

راددد ع دتددد أدايدددندر الودددع دا ددد ددلهدددند%(2025)دودددعب  دلةددداتدددل دادلبكلددد ،دللضعيدددعبقدددةءد
هؤ ادهنده دهوعاظ دم  دل  دت أداينددءغض هاه،دلده درالعضبندللتةبلرددرأللايلعاة لدد

دلاكاينداندبتلهةلردابه.د الوع دلعالعضبنا دليبللدايندراظةلددءلد
ادب داد عيندراةغلد دد%(43012 اتدل د)دراععاد دءادةر غضد دلودلدء دءدءدالتعلايم:مواصلة أفا اد العنناة 

رادد ع دادد عيندا دد دلهددندد%(27025)اتددل ددضلتددل ،دللددلل ادء اددع ينلل وددعاد ددةلاددرالعضددبنادد د
ادد عيندراةغلدد دادد ددرادد ع ا دد دلهددندد%(3047)اتددل ددلعاه ةتدد ،دليضعيددعراةغلدد دلهلرةددض درالعضددبند

للهععليددعدراتددكاب دل عددادراللتدد د ءةددلولرالدد ددرألتددةهددؤ ادهددندهدد ددءغضدد ءهعددلين،دلدهوددلد
دراعهةرا دا دلت دملرةندراهوعاظعلدرابهاب .

غعةدهضلوقدع دد%(36072باتل د)لددراععا دءاةر دء اعاغض دلولدء دءدءدالتحا  أف اد العننة االتعليم:
لهدندد%(24012)لةدادودعب  دتدل داداألهبد ،دللضعيدعدرل عد ًددرله ردلعاطل دبمدكادةراد ًددلعالعضن

لهدددندد%(03012)لةددداد ضعضددد دتدددل دادهاددده،دليضعيدددعهددد دتددد أدايدددندر الودددع دلدددعالعضبندللتدددةبلرد
د دلعالعضبندلءغض يندبعبمل دا دراللهععلدراتكاب دراووةي دليللىةل دلهعدولاين.لدراهضلوق

 دعةغ دل داد درالودع دد%(41076 اتدل د)دععاد رادءادةر غضد دلودلدء دءدءدالعنناة:أفا اد  أبنااءتعليم 
هدددؤ ادهدددندهددد ددءغضددد عةغ دددل داددد دلعضدددبندء ادددع يندلدد%(57012) اتدددل ددلدددعالعضن،دللعيدددعء ادددعهند
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للهععليددعدراتددكاب دل عددادراللتدد دراعهةرادد دادد دلتدد دللهعددعلدملرةددنددءةددلولرالدد ددرألتددة
دراهوعاظعلدرابهاب .

د:األساسي ا  أبناء الجماعات الهامشية االتعليمالنتا ج المتعلقة امعوقات التحدالناني:الجزء 

ماا معوقاات التحاا  أبنااء الجماعاات   داةد دلراددهد دراتدؤر درادة ب دالنانيرالدزادد اإللعل دملد
كهدعددلمدكادمدعنراهةلود دالةلعد داقدةرلدراهلدع لددرأللتدع لدلدندرتدل ةراد؟األساساي الهامشية ااالتعليم

دد(.3ا درال ل )
 ثشكم عبوانًئوٍخ نهفقراد عهي يطتوى انًجبالد  واألوزاٌانًرجحخ  ضبطاألوٍجٍَ  (5ذول رقى )ج

د

 انًجبل و
 

 انترتَت انوزٌ انًئوً انوضط انًرجح عذد انفقراد

 2 740246 20672 04 انًؼٕلبد انتؼهًٛٛخ 0

 0 750356 20724 02 انًؼٕلبد االجتًبػٛخ 2

 2 640312 20373 05 انًؼٕلبد انُفغٛخ 5

 5 670155 20452 05 لتصبدٚخ انًؼٕلبد اال 2

  720325 20554 32 انٕعظ انًشجخ ٔانٕصٌ انًئٕ٘ انؼبو 

(دراد  د5د-20554لق دوه دراهد  )درألةبع راهةلو داضهلع لددرأللتع علولده درال ل :دء د
(دمضدديدهتددلل دهلددع لدرا ةرتدد د20554ل دد دوةددادمضدديدلتدد دهددةللد ضدد )،دبقع دداد ةلدد دلددلىعة)ك عةت(

لؤك درالو  دراك عةدايد طدراهعل دعلدرالد دلهىدادملر دأدوقبقبد دلودل ددطدراهؤمةرلدإلهعً دله ،دلمكادمعن
للل ددعللدهدد طدراهعل ددعلدادد د ةلدد د،دادد دراددبه درألتعتدد رالهعمددعلدرايعهمددب دلددعالعضبنددء اددعا ل درالوددع د

ز دلاعدداد اددودبعدد،د(20724راهعل ددعلدر للهعمبدد د لتدد دهددةلل)درأللاددياقدد دلددعالدادد دراهةللدد د،دللىعةهددع
را  دوع د ل درهلهعهينددرألهةد؛ه طدرالهعمعلدءاةر إايدتبطةتدراعع رلدلرالقعاع در للهعمب دمضيدوبعتد

اد دد(،دليضعيدع20672.دللعالدا دراهةلل دراىعاب دراهعل علدرالعضبهب د لتد دهدةللد)ء اع ين لعضبندللةبب د
ةلل دراةرلع دراهعل علدراا تب د لت دراهد(،دلا 2,452راهةلل دراىعاى دراهعل علدر  لةع ب د لت دهةلل)

(درال دءظيةلدء د ةل د2106،دءو نه طدراالعل ده دهعدللةضلدإابهد ةرت د)د(،دللل أ2,373هةللد)
للىعةده طدراهعل علدلو ليعدلةل دا دهعظهيعدإايدراععهادرا رل دألاةر درالهعمعلدرايعهمب دا تيعدل عاد

لةرلدراهغضلطددد درالددد دلودددل د ل درتدددل ع ليندهددد درا ددد هعلدلرالةددددلرألهىدددع درألاكدددعةتدددبطةتدراكىعدددةدهددد د
درالعضبهب دراهلعو دايندا دراهلله .د

االجتماعياة التاي تواجاه التحاا   ما المموقاا  " :الزي  نهز  األولالفرعي راتؤر ددم اإللعل دلد
د(4راهةلو دكهعدا درال ل )درأللتع رتل  ندد،دلن؟األساسيداالتعليمالجماعات الهامشية  أبناء
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 ًعوقبد االجتًبعَخانانًرجحخ وانوزٌ انًئوً فٌ يجبل  األوضبطٍجٍَ  (7جذول رقى )

 انفقــــراد و
إجًبنٌ 

 انتكرار

انوضط 

 انًرجح

انوزٌ 

 انًئوً
 انرتجخ

 3 750745 20757 525 ٔخبصخ صٔاج انجُبد األعشحانضٔاج انًجكش ٔتذًم يغئٕنٛخ  0

 4 750340 20725 521 ػذو اْتًبو انًجتًغ انز٘ تؼٛش فّٛ ْزِ انجًبػبد ثبنتؼهٛى 2

 0 770236 20762 552 ْزِ انجًبػبد أثُبئٓب ػهٗ االنتذبق ثبنذساعخ أعشال تشجغ  5

 2 770130 20752 550 ْزِ انجًبػبد ثبنتؼهٛى ٔاالَذيبج ثبنًجتًغ أعشػذو سغجخ  2

 2 760552 20730 524 ْزِ انجًبػبد أثُبءتى ثمضٛخ تؼهٛى ٔتأْٛم انذٔنخ ال تٓ 3

 و3 750474 20750 520 انًجتًغ ال ٚٓتى ثتغٛش انٕالغ االجتًبػٙ نٓزِ انجًبػبد 4

 و4 750223 20725 507 ْزِ انجًبػبد ثأٌ عهٕكٓى ٚخبنف انًجتًغ أثُبءٚشؼش  5

 5 760704 20745 551 انذساعخفتشح  أثُبءإَجبصاد أثُبئٓب  األعشحػذو يتبثؼخ  6

 7 730753 20656 516 ػذو االنتذبق ثبنًذسعخ أعجبةيٍ  األثٍٕٚ أدذٔفبد  7

 01 720156 20620 472 ػذو انذساعخ أعجبةيٍ  األثٍٕٚٔاَفصبل  األعشٚخانخالفبد  01

 6 740526 20712 502 ْزِ انجًبػبد أثُبءتؼهٛى  أًْٛخانؼبداد االجتًبػٛخ تمهم يٍ  00

 5 750267 20707 506 انًذٌ أطشافْزِ انجًبػبد ٔػٛشٓب فٙ  أعشػذو اعتمشاس  02

  750356 20724 6456 انٕعظ انًشجخ ٔانٕصٌ انًئٕ٘ انؼبو

،د(20724راهعل علدر للهعمب د  دوةضلدمضيدءمضيدلت دهةللدهق رةط)د :دءرال ل دعلولده 
وعدثدلدلل درا قدةتد؛دهعل دعلدلل دعللداد د ةلد دللىعةهدعغعدةدء دهد طدراد،رللىعةدك عةتدل ًد ةل دلرا  دبقع اد

دتدددةدهددد طدرالهعمدددعلدء اع يدددعدمضددديدر الودددع دلعا ةرتددد لد لتددد دهدددةللء دلمدددل دلرالددد داةددديعدد(5)دة دددن
دعاهلله للدر ا هعاه طدرالهعمعلدلعالعضبندلددءتةةغل دم ندلرال داةيعدد(2للضليعدرا قةتدة ن)،د(20762)
لهدد طدراهعل ددعلدادد دراوقبقدد دلهىددادالعلدد دوقبقبدد داضلر دد د(د3 قددةتدة ددند)رالء ةهددعد،د(20752)دلتدد دهددةلل 

درا  دبعبجدابهدءاةر ده طدرالهعمعلدل عادراعزا دلم ندراةغل دا درالعضبندلر ا هعادلعاهلله .

لاب دؤدرازلرادراهلكةدللوهادهتللاصدرأللايدهايهعدد(4،د0)دة نلللل دا دراهةلل دراىعاب درا قةلع د
ر للهدعم دايد طدرالهعمدعللدد د الريدلند لغعدةدرعد دراهللهد ل،دلاصدراىعابد دللرادرا اعلل عة دزددرألتةت

هدد ددرأل ددلي ودد دءلاددعلدلداةدديعرالدد دد(7ة ددند)را قددةتددليضعيددعدادد دراهةللدد دراىعاىدد ،د(20750)دلتدد دهددةلل 
 ادعلدلرا د ددرا عةد د(د01للضليدعدرا قدةتدة دند)،د(20656لتد دهدةللد) دلمد ندر الودع دلعاه ةتد دءتلع 
للل ددأدهدد طدراالعلدد دهدد د،د(20620لتدد دهددةللد) دمدد ندرا ةرتدد لدءتددلع هدد ددرأل ددلي لرا ةددع ددرألتددةي 

هدد طددء اددعا(درالدد دءظيددةلدودد تدلددلىعةدراهعل ددعلدر للهعمبدد دمضدديدرالوددع د2110،د)مقلددعلدالعلدد د ةرتدد 
هدد طدرالهعمدد ددتددةءءتددعاع درالامدد  در للهعمبدد درالدد دلهعةتدديعددإادديل دد دبعددز د اددود،درالهعمددعلدلددعالعضبن

دلقة دلكلي دم ةب دلل اندلراظةلددرال دبعبملايع.

 أبنااءما المعوقات التعليمية التاي تواجاه التحاا  راتؤر درا ةم دراىعا درا  داةهدلدلاإللعل دم 
د(.5اهةلو داضهعل علدرالعضبهب دكهعدا درال ل )ردرأللتع رتل ةراددلدلن؟الجماعات الهامشية االتعليم
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 ًعوقبد انتعهًََخهانًئوٍخ نهفقراد انًكوَخ ن واألوزاٌانًرجحخ  األوضبطٍجٍَ  (6جذول رقى)

 انفقــــراد و
إجًبنٌ 

 انتكرار

انوضط 

 انًرجح

انوزٌ 

ت انًئوً
تَ
تر
ان

 

د2د750745د20757د525دلع دراه ةت دم دراللهععلدراتكاب درال دبعبمل داعيعدد0
د0د770064د20754د552دلراهعضهع دلعاه ةت درإل رةترامعلةدلعالهععزدا دلععهادد2
د5د740520د20672د500دراط  دلراععهضع دلعاه ةت درالكعفده ر ا هعادلددةعلل د5
د2د770236د20745د551درألهلةدلليضيندللههب دلعضبندء اع يندءلابعال م درألهب د ع دة لددد2
د7د720357د20655د476دلهلعاب درالعضبنداه دهندا دت درالعضبندإازرهب ال دم ندلط عأد عد3
د4د750340د20724د521دلراةو لدراه ةتب درألامط ه طدرالهعمعلدا ددء اعادإمةروم ندد4
د6د730753د20656د516دتدلراهمل  داضلعضبنو زدراه ةت دراهدلرألامط م ندللاةدرا ةرهسدد5
د5د760317د20733د525ده رة د عة دلل اعاده طدرالهعمعلرز وعندرا ةل دلم ندللل دد6
د01د720222د20655د475ده طدرالهعمعلدء اعاغبع دراهت لاب درالطاب دا  دراععهضع دللعطدد7

دن7د720503د20620د477درامعلةدلعاعزا دلم ندر ا هعاده دراط  د ر ادراه ةت د01
دن5د740214د20664د501داعيعدةعللعلدراهاعهسدرا ةرتب دلغبع دملرهادرالمليأد00
دن0د770064د20754د552دء اع يعه طدرالهعمعلد لعضبنددءتةتغبع د لةدراه ةت دا دللمب دد02
دن01د720517د20627د474دم ندلملب دمل تدراهلتةبع ده درالعضبندلهتعم ليندمضيدر تلهةرةد05
د3د760015د20725د522د.عله طدرالهعمدء اعار للهعمعع داوادهمك لدم ندللل دراهل ةةع دد02
د00د720156د50620د472ده طدرالهعمعلدء اعاوعفدايندراهعضهع دلعاه ةت د  لةهندللعطدد03
د02د750274د20613د471ده طدرالهعمعلدء اعادءلتع راةتل دلرالتة ده درالعضبند ع دد04

دد740246د20672د00570ده ل دراععنداضهلع راز درالدلددرالت دراهةلل

ل اددود   ادد درالتدد د،دىعابدد راهةللدد درادادد دللددعادراهعل ددعلدرالعضبهبدد د دد دء :د ل علوددلدهدد درالدد
غعةدء دراهعل علدرا ةمب دلل عللدا د،دللىعةدك عةت ةل دلرا  دبقع اد،د(20672راهةللدراععندرا  د ض د)

د(2)هدعلاصدرأللايدهايد(02،د2ة ند)مضيدراللرا درا قةلع ددرأللا وعثدللل دا دراهةلل دد؛ ةل دللىعةهع
لغبدع د لةدراه ةتد دد(02)داصدراىعابد دهايهدعلددللراهعضهع دلعاه ةت درإل رةترامعلةدلعالهععزدا دلععهادل

د.(6)ة ندلء ةهعدرا قةت،د(20754لد لت دهةللد)ء اع يعه طدرالهعمعلد لعضبنددءتةتا دللمب د

رالددد دد(0)يهدددعدلادددصدرأللاددديدهاد(00،د0ة دددند)مضددديدرالدددلرا درا قدددةلع دللدددعالداددد دراهةللددد دراىعابددد د
را قددةتدة ددندلد،د(20750لتدد دهددةللد) لعدد دراه ةتدد دمدد دراللهعددعلدراتددكاب درالدد دبعبمددل داعيددعلدلداةدديع

،د(20664لتدد دهددةللد) دلةددعللعلدراهاددعهسدرا ةرتددب دلغبددع دملرهددادرالمددليأداعيددعلدرالدد داةدديع(د00)
تدو ددددزدراه ةتددد دراهدمدددط لرألامددد ندلددددلاةدرا دددةرهسدلرالددد داةددديعدد(5)دلددددع را قةددللدددلل داددد دراهةللددد دراىعاىددد 

رالعضدبنددإازرهبد لمد ندلط عدأد دعال دالد داةديعد(در3)ة ندلرا قةت،د(20656لت دهةللد) دللراهمل  داضلعضبن
(درالد د2112،دابهد ةرت )مىهع دلرامةل  إللل أده طدراالعل ده دهعدللةضلد،داه دهندا دت درالعضبنل

دءظيةلدم ندرهلهعندراهعضهع دلل اعاده طدرالهعمعل.د
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 أبنااءما المعوقات االقتصادية التي تواجه التحا  راتؤر درا ةم دراىعاثدرا  داةهدلداإللعل دم 
د(.6راه لب دكهعدا درال ل )دلرأللزر راهةلو ددرأللتع رتل  نددلدلن؟الجماعات الهامشية االتعليم

 ًعوقبد االقتصبدٍخهانًئوٍخ نهفقراد انًكوَخ ن واألوزاٌانًرجحخ  طاألوضبٍجٍَ ( 2جذول رقى)

،د(20672راهعل ددعلدر  لةددع ب د دد دلددعالد   ادد درالتدد دراهددةللدراعددعند)دء :درالدد ل دعلوددلدهدد 
اد ددلدعادإ د؛ةمبد دلل دعللداد د ةلد دللىعةهدعء دراهعل دعلدرا د،للىعةدك عةتدغعة ةل د دعلرا  دبقع ادهعل ًد

لمد ند د ةليعدمضديدلوهدادهةدعةيفددرألتدةتاقدةددلدادصدرأللاديدهايهدعلدد(01د،2) دعرا قةلدرأللا راهةلل د
لتد دبلددلهد طدرالهعمدعلدء ادعارامعلةدلع ندرال ل در  لةع ب ده دلعضبندللاصدراىعاب دهايهعد،دلرا ةرت 
راعهددادمضدديدرا ةرتدد دالعلدد د ضدد ددرأل اددعال وددعاددلدرالدد داةدديع(د6ة ددند)دلء ةهددعدرا قددةت،د(20712هددةللد)

اضعهددادءلددء اددع ينهدد طدرالهعمددعلددءاددةر هددعدعدد ا ددعلادد ردغعاًلددد(؛20554لتدد دهددةللد)بلددلهددة ل درالظب دد 
اإللددعادادد ددرأل اددعاهتددعم تدلدرالدد داةدديعد(3)ادد دراهةللدد دراىعابدد درا قددةتدلددعالدلد،درالتددل دهادد دتدد دهلكددة

دءمددد ر لرةل دددععددرالددد داةددديع(د00را قدددةتد)دلء ةهدددع،د(20503لتددد دهدددةللد)بلددلهدددل د يدددعرالددد دبقلددرألمهدددع 
ل دددد دبعددددز د اددددودإادددديدوددددةصد،د(20261لتدددد دهددددةللد) راهلعضهددددع لددءلتددددع راعددددعطضع دمدددد دراعهددددادادددد د

دا دللاعةدرولبعلعليعدراهعبمب .درألتةت ا دء اع يندإايدرالتل دلهتعم تددمضيرالهعمعلدرايعهمب د

 أبنااءماا المعوقاات النيساية التاي تواجاه التحاا  لدالسؤال الفرعي الرابع الي  نه  نعاإللعلد د
د(.7لدلندرتل  ندراهللتطعلدراوتع ب دلرالز دراهةللدكهعدا درال ل )؟الجماعات الهامشية االتعليم

 انفقــــراد و
 إجًبنٌ

 انتكرار

انوضط 

 انًرجح

انوزٌ 

 انًئوً

ت
تَ
تر
ان

 

 6 620245 20326 422 ػذو انجذٖٔ يٍ انتؼهٛى فٙ انذصٕل ػهٗ انٕظبئف 0

 0 740526 20712 502 ٔػذو لذستٓب ػهٗ تذًم يصبسٚف انذساعخ األعشحفمش  2

 5 650447 20451 425 األعشحفٙ انؼًم فٙ عٍ يجكش نضٚبدح دخم  األطفبلاَشغبل  5

 2 730235 20636 515 انًُضنخ ٔخبصخ انجُبد األػًبلنألثُبء فٙ  األعشحدبجخ  2

 3 710303 20503 446 انتٙ ٚمٕيٌٕ ثٓب األػًبلنإلثبء فٙ  األثُبءيغبػذح  3

 5 720202 20552 462 نًٕاجٓخ استفبع تكبنٛف انًؼٛشخ ُبءاألثنؼًم  األعشحدبجخ  4

 و6 620245 20326 422 طجٛؼخ انؼًم ثبنجًبػبد فٙ انُظبفخ ال تتطهت انتؼهٛى 5

 2 700072 20554  455 انؼًم ػهٗ انذساعخ َتٛجخ لهخ يشدٔد انٕظٛفخ األثُبءتفضٛم  6

 4 670755 20477 442 ألعشحافٙ انؼًم نهذصٕل ػهٗ انًبل نًغبػذح  األثُبءسغجخ  7

 أو 700726 20712 502 انشؼٕس ثؼذو انجذٖٔ االلتصبدٚخ يٍ تؼهٛى أثُبئٓى 01

 01 540104 20261 340 انًتؼهًٍٛ أٔعبطانؼبطهٍٛ ػٍ انؼًم فٙ  أػذاداستفبع  00

 7 640525 20266 402 ْزِ انجًبػبد أثُبءلهخ فشص انتٕظٛف نهخشٚجٍٛ يٍ  02

 و4 670755 20477 442 ْزِ انجًبػبد ثإػًبل انُظبفخ  أثُبء اَذصبس تٕظٛف 05

  670155 20452 6324 انٕعظ انًشجخ ٔانٕصٌ انًئٕ٘ انؼبو نهًجبل
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 ًعوقبد انُفطَخهانًئوٍخ نهفقراد انًكوَخ ن اٌواألوزانًرجحخ  األوضبط( ٍجٍَ 9جذول رقى )

ل اود   ا درالتد د،دةرلع راهةلل درادا دل  دلعاهلع دراهعل علدراا تب ددء :دعلولده درال ل 
غعددةدء دراهعل ددعلدرا ةمبدد دد،لددلىعةدك عددةت ةلدد د دعلرادد  دبهىددادهعلً دد،د(20373راهددةللدراعددعندرادد  د ضدد د)
مدبجدلدادصدرأللاديدهايهدعلد(د00د،3) دعرا قةلددلاديوعدثدلدعاداد دراهةللد درألد؛لل عللدا د ةلد دللىعةهدع

دء ادعالق دادلدلادصدراىعابد دهايهدع،دله طدرالهعمعلداد دللهعدعلدتدكاب دممدلر ب دبعةوديندا ولقدعةدء اعا
عدهددلضليلد،د(20620بلتدد دهددةللد)لددلراهتددلق اادد ددطهدد طدرالهعمددعلدرالر دد دلمدد ندرال كعددةدلراطهددلكد لغععددةد

دلهددد طدرالهعمدددعلدء ادددعاهددد دراظدددةلددراقعتدددب درالددد دبعددبجداعيدددعددرامدددعلةدلددعاقيةلدرالددد داةددديع(د0)درا قددةت
هد طدرالهعمدعلددء ادعادتلادل دلمدةددلاصدرأللاديدهايهدع(د7،د5) دعلرا قةددلء ةهعد،(20552لت دهةللد)بلد
ه طدرالهعمعلدعلعضينددء اعارالر  درا  دبعبجدابهدللاصدراىعاب ددلراععهضع دلعاه رة د دعلق ضلاينلعادل
هعددعوعثدبعبمل دا دللهععلدتكاب دمملر ب دغعالًدد؛(20422)دلت دهةلل لدإلولع لعابل دلرةل دعبم

دلكل دلعاقة ده دراهتلاقععلدلهاعطأدللهب دراه ض علدراهازاب .

مهدادهعظدندءادةر دهد طدرأللاديدهايهدعدل(4را قدةتد)دلادص(د01،د4)لدع درا قةدراهةللد دراىعابد داد دللعاد
الددد داةددديعدرد(01)لراىعابددد دة دددند(20456لتددد دهدددةللد)بلدلدرالهعمدددعلدلهياددد درااظعاددد دبمدددعةهندلعا لابددد 

،د(20554لت دهةللد)بلددله طدرالهعمعلده دزه  يندبمعةهندلعاعزا دا دراه ةت دء اعاةعلل دإ هعادل
دلهدد طدرالهعمددعلد ددع ندمضدديدراتدد ةي دلر ولقددعةدء اددعاهدد دد لددلععهددادراطضلدرالدد داةدديع(د5را قددةتد)لضليددعدلد
هدد طددء اددعاعالضل د لعادد دلدددمدد ندةغلدد دراطدد  لدرالدد داةدديعد(2قددةتد)را دىددن،د(20363لتدد دهددةللد)بلد

لدد داةدديعدراد(2)راهةللدد دراىعاىدد درا قددةتدادد دللددعاد،د(20326لتدد دهددةللد) دهعيددنلر  ددل  درالهعمددعلدلد
لتدددد دهددددةللدبلددلرا ةددددادءامددددط هدددد طدرالهعمددددعلدلددددعا لددلرا لددددادهدددد دراهمددددعةك دادددد ددء اددددعامددددعلةدل

 انفقــــراد و
 إجًبنٌ

 انتكرار

انوضط 

 انًرجح

انوزٌ 

ت انُطجٌ
تَ
تر
ان

 

 2 720202 20552 462 ْزِ انجًبػبد أثُبءانشؼٕس ثبنمٓش يٍ انظشٔف انمبعٛخ انتٙ ٚؼٛش فٛٓب  0

 6 620262 20326 422 الختالط يؼٓىْزِ انجًبػبد ٔا أثُبءػذو سغجخ انطالة ثبنجهٕط ثجبَت  2

 2 660614 20422 434 ْزِ انجًبػبد تجؼم انؼبيهٍٛ ثبنًذاسط ال ٚتمجهَٕٓى أثُبءنٌٕ ثششح  5

 7 620725 20266 402 .انفصم أَشطخْزِ انجًبػبد ثبنخٕف ٔانخجم يٍ انًشبسكخ فٙ  أثُبءشؼٕس  2

 0  720155 20620 472 ٚؼشضٓى نالدتمبسْزِ انجًبػبد فٙ تجًؼبد عكُٛخ ػشٕائٛخ  أثُبءػٛش  3

 3 650721 20456 427 ْزِ انجًبػبد ثًُٓخ انُظبفخ ٚشؼشْى ثبنذَٔٛخ أفشادػًم يؼظى  4

 5 640057 20363 454 ْزِ انجًبػبد لبئى ػهٗ انغخشٚخ ٔاالدتمبس أثُبءتؼبيم انطالة يغ  5

 01 570357 20554 365 جتؼذٌٔ ػُٓىٚ اٜخشٍْٚزِ انجًبػبد ثبنُظبفخ ٚجؼم  أفشادػذو اْتًبو  6

 و2 660614 20422 434 ْزِ انجًبػبد ٚجؼهٓى ٚشؼشٌٔ ثبنٛأط  أثُبءانٕالغ انز٘ ٚؼٛش فّٛ  7

 4 640772 20554 422 ْزِ انجًبػبد يغ صيالئٓى ٚشؼشْى ثبنؼضنخ فٙ انًذسعخ أثُبءصؼٕثخ اَذيبج  01

 و0 720155 20620 472 ٔانطًٕح ثتغٛٛشح ثبنًغتمجم ْزِ انجًبػبد انٕالغ ٔػذو انتفكٛش أثُبءتمجم  00

 5 710720 20526 450 انشؼٕس ثبنخٕف ٔانشْجخ ٔفمذاٌ انثمخ ثكم يٍ ال ُٚتًٙ نٓزِ انجًبػبد 02

 00 430502 00737 276 ْزِ انجًبػبد ثبنُظبفخ انشخصٛخ ٚذذ يٍ اَذيبجٓى  أثُبءػذو اْتًبو  05

  640312 20373 6277 نهًجبل انٕعظ انًشجخ ٔانٕصٌ انًئٕ٘ انؼبو
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درف دددةي دعلعددداد اظعادددهددد طدرالهعمدددعلدلعادءادددةر دمددد ندرهلهدددعنلد داةددديعرالددد(د6للضليدددعدرا قدددةتد)،د(20266)
 دعيلهدل ددرفلدعال  دل دع دهد د د  دراه وظد دلعاهمدعةك دء د.(20554لت دهةللد)بلددع لع ل دماينل
 دداد دد دبهاعددلايندهدد در هلهددعند اظددعاليندرام ةددب دمضدديدرمللددعةدء دهظيددةهندلةر وددليند،د اظعادد دء اددع ين

دءلألايندع ةكل دء ده دبعطلايندا دراغعا دعةيد ل دء دبةدةالهندهد درال دلددد؛لهىادهة ةد  اداين
هدد طددءاددةر (درالدد دءظيددةلدء دم ةددب د2110،دمقلددعل) ةرتدد للل ددأدهدد طدراالعلدد دهدد ددرالضددل د لددعا ين.

مدد دءا تدديندءايددند دعيلهددل د اظددعالينددراددل دلةددلةًدرالهعمددعلدللهعددزدلتددهعلدا تددب دهععادد دلعضددليندبكلّ د
دلاب دا عيندإهكعاب دلغععةدظةلاين.رف ةي ،ده ددعاظةل دألا تيندللايندء ادملاًديلدرام ةب د

هل هناا  فا و  تات داللاة  حصاا ية بانن   اء راتؤر درا ةم درا عه درا  داةدهدلد اإللعل دم
دلز عع :دإايه ردراتؤر ددسلندلقتبندالع لد؟الجنس، والتعليمدالعننة تعزى لمتغن  أف اد

درالا :اهلغعةددعراهلعضق دلعا ةل دللعًددراالع سداألول:الجزء 
 

ه دراتؤر درتل  ندراهللتدطعلدراهةلود دلر اوةرادعلدراهعبعةيد دلر للدعةددرألل رالزادداإللعل دم 
(Tداهعةا درا ةل د ع دآةرادراععا دللعًد)د.(01)كهعدا درال ل داهلغعةدرالا دع

 نًتغَر انجُص بانفروق تجع  نًعرفخ  (Tٍجٍَ انًتوضطبد واالَحرافبد انًعَبرٍخ واختجبر) (20جذول)
د

 انعذد انجُص انًتغَر
انًتوضط 

 انحطبثٌ
الَحراف 

 انًعَبرً
درجخ 

 انحرٍخ

( Tقًَخ )

 انًحطوثخ

 يطتوى

 انذالنخ

 انًؼٕلبد االجتًبػٛخ
 10524 20725 002 إَبث

 غٛش دانخ 20342 51
 10276 20632 052 ركٕس

 انًؼٕلبد انتؼهًٛٛخ
 10245 20352 002 إَبث

 دانخ 10122 51
 10345 20554 052 ركٕس

 انًؼٕلبد االلتصبدٚخ
 10525 20552 002 إَبث

 غٛش دانخ 50454 51
 10246 20425 052 ركٕس

 انًؼٕلبد انُفغٛخ
 10242 20420 002 إَبث

 غٛش دانخ 20522 51
 10545 20345 052 ركٕس

 اإلجًبنٙ
 10324 2074 002 إَبث

 غٛش دانخ 20754 51
 10253 2075 052 ركٕس

ةرادءاددددةر دراععاددد داددد دهلددددع دآ دددع ددع:دمددد ندللدددل داددددةل د راددد دإوةدددع بًدرالدددد ل الدددع سدعلودددلدهددد د
اد(دراهوتددلل دداكددTلددعالد ددبند)دإ د؛اهلغعددةدرالددا دعراهعل ددعلدر للهعمبدد دلر  لةددع ب دلراا تددب دلاًقدد

لهددد د بهددد دل دددل دد(20522)،د(50454)،د(20342)دهلدددع دهددد دراهلدددع لدراى ىددد دراتدددعلق دمضددديدرالدددلرا 
ل  دبعز د اودإاديدإ ةرود،د(51)د(دل ةل دوةي 1013)د(درال لاب دما دهتلل د  ا T  ةل دك عةتد بند)
رالودد دهدد دضلودد در للهددعم دلر  لةددع  دلراىقددعا درادد  دبعبمددلاهدلهددعدلةلدد دمدد دهدد رداكدد درالاتددع د
دراعملر ب دللكةي داظةتدراهلله درا لاب داين.يا درااظعا دلراعبجدا دراللهععلدرا قةدلراعهادله
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ةرادءادددةر دراععاددد داددد دهلدددع دراهعل دددعلدآ دددع ددعكهدددعدءلودددلدهددد دراالدددع سدللدددل دادددةل د راددد دإوةدددع بًد
د (دلهد1,122هلدع )راهوتدلل دايد ردراد(T)دلدعالد دبند؛دإ اهلغعةدرالدا داةدعالدراد كلةدعرالعضبهب دلاقًد

 ادودإاديدء درادد كلةدلوكدند  ددةليندد(،دلبعددز د1013)د(درال لابد دمادد دهتدلل د  اد T بهد دء دادهدد د دبند)
دا دراوبعتدلرالوع درالعضدهايندلعالعضبند  دلرليليندراكىعةده دراهعل علدرالعضبهب .د

 رالعضبهب :اهلغعةدراوعا ددعراهلعضق دلعا ةل دللعًددراالع سدالناني:الجزء 

لدددندرتدددل  ندراهللتدددطعلدراهةلوددد دلر اوةرادددعلدد،رالدددزادراىدددعا دهددد دراتدددؤر درا دددعه د إللعلددد دمدددا
د(.00كهعدا درال ل )داهلغعةدرالا دعةرادءاةر دراععا دللعًدآ(داهعةا درا ةل د ع دTراهعبعةي دلر للعةد)

 خ انتعهًََخنًتغَر انحبن ب( نًعرفخ انفروق تجع  Tٍجٍَ انًتوضطبد واالَحرافبد واختجبر) (22جذول)

 انؼذد انجُظ انًتغٛش
انًتٕعظ 

 انذغبثٙ

الَذشاف 

 انًؼٛبس٘
دسجخ 

 انذشٚخ
( Tلًٛخ)

 انًذغٕثخ

يغتٕٖ 

 انذالنخ
انذالنخ 

 انهفظٛخ

 انًؼٕلبد االجتًبػٛخ

 105242 20743 202 أيٙ

 103522 20422 25 ٚمشا ٔٚكتت دانخ 10115 20645 073

 106764 20546 00 أعبعٙتؼهٛى 

 نًؼٕلبد انتؼهًٛٛخا

 102452 20724 202 أيٙ

 103452 20742 25 ٚمشا ٔٚكتت دانخ 10112 20657 073

 104225 20425 00 أعبعٙتؼهٛى 

 انًؼٕلبد االلتصبدٚخ

 105252 20720 202 أيٙ

 103252 20355 25 ٚمشا ٔٚكتت دانخ 10243 00345 073

 105464 20252 00 أعبعٙتؼهٛى 

 انًؼٕلبد انُفغٛخ

 105224 20524 202 أيٙ

 103425 20703 25 ٚمشا ٔٚكتت دانخ 1.125 20564 073

 105454 20652 00 أعبعٙتؼهٛى 

 اإلجًبنٙ

 102342 20243 202 أيٙ

 103220 20525 25 ٚمشا ٔٚكتت دانخ 10116 20754 073

 104020 20625 00 أعبعٙتؼهٛى 

 ددع دءةرادءاددةر دراععادد دادد دهلددع دراهعل ددعلددع:دللددل داددةل د رادد دإوةددع بًدرالدد ل ددالددع سدعلودلدهدد 
،دءتعت اهلغعةدراوعا درالعضبهب داةعالدءاةر دراععا درا ع دهتللرهندرالعضبه دبقةءدلبكل دللعضبنددعككادلاقًد

 د  ةل د(راهوتلل دمضيدهتلل دكادهلع دمضيدو تدلراهلع لدككادءمضيد به دل لدTوعثدلعالد بن)
ل د دبعدز د ادودإاديدء دا د دلعضدبند،د(51(دل ةلد دوةيد )1013(درال لاب دما دهتدلل د  اد )Tك عةتد بند)
لدعالعضبندلوكدنددء ادع يناضهعل علدرالد دللرلدهدرالودع ددعإ ةركًددرألهعع لا  دبقةردلبكل دهندركىةده ددءتعت 
لعاهعل دددعلدرالددد دتددد أدلء ددعدددع رألهوةدددلايندمضددديد ددد ةدهددد درالعضدددبندللدددلىةهندءكىدددةدهددد ددءىادددعا  دددةليند

دللل أده طدراالعل ده دهعدللةضلدإابهد ةرت دكدً د،دلرليليندا دءىاعادالةتدرالوع يندلعالعضبندللتةبيندهاه
(درال دءظيدةلدء درا دة دهدايندكضهدعدوةدادمضديد د ةدهد درالعضدبند21106،د(دل)لع  2117،ده د)غعا 

هعلدم ةددب دإعلع بد دههددعدبتدديادمهضبدد درا هعلددهدمضديدرلةددعددرا ددة دلتدددرهتددعم ًددكضهدعدكددع د اددودمددعهً د
دلعاهلله .
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دءههيع:للةضلدرا ةرت دإايدهلهلم ده دراالع سد
 ضعضد د دداتل لددلاتل دلتبط دهايندا عيندراق ةتدمضيدراقةراتدلراكلعل دءهعع ءاةر دراععا دغض دء دءدد-

راغعا بد دهدايندادب ددهاده،دلء لتدةبلرددرألتعتد ،دلاكداينيدندر الودع دلدعالعضبندل كةد د دتد أدا
دا عيندراةغل دا دهلرةض درالعضبندل دعةغ ل د لعضبندء اع ين.

راععاد ددءادةر دء ادعامضديدرالودع ددر  ةلد دلدلىعةدك عدةتدلد ًددعء دلهب داقةرلدراهلع لدمكضلدهعلً دد-
راهعل ددعلدر للهعمبدد درالدد دهدد دءههيددعددرأللادديدراهةللدد دادد دللددعارألتعتدد ،دوعددثدلددعالعضبند

دمد نلدءدراه ةتد ،اد ددء اع يدعرهلهعهيدعدلهلدعل ددرالعضبن،دلم نمضيددء اع يعدرألتةتم ندلملب د
 ظعهةتدرازلرادراهلكة.دراهلله ،دلرالمعةا دلعالعضبندلر ا هعاددرألتةتةغ لد

لععهادراهعضهدع دراقدع ندمضديدرالهعدزددهعء ةزده د،دلدراهعل علدرالعضبهب دا دراهةلل دراىعاب ددللعالدد-
را ةرتددب ،درا ةددل ددرايعهمددب ،دلرز وددعنرالهعمددعلددءلتددع ادد ددرألهبدد دراه ةتدد ،دلل مدد ادد د
دراهل ةةدع راه رة دلم ندللل ددراتكاب ،دللع للل ده رة د عة دا دراللهععلددلم ن

ةتد داد دليع د د لةدراه دراه ةتد ،دلغبدع لاععابدعلددءامدط ا ددإمةركيندر للهعمعع ،دلم ن
دلهلعاب درالعضبن.دإازرهب لط عأددرالهعمعل،دلم نه طددءاةر دء اعارا ع  دراه ةتب دال  د

راهعل ددعلدر  لةددع ب دلهدد دءههيددعدرالمددعةدرالطعادد دلرا قددةد ددع دءاددةر ددللددعالادد دراهةللدد دراىعاىدد دد-
هد دلليد ددرالد ل دهد درالعضدبندرا ةرت ،دلمد نمضيدلوهادهةعةيفددرألتةت  ةتددراععا ،دلمن

مد ددضلتدل د د ً دارا دةلاددراهازابد ،دلل ودعادرألمهدع اد ددرأل ادعادراععا ،دلرولبعاةدءاةر دظا
دلعضبن.دإايءاةر دراععا دء دط بع دراعهادا درااظعا د دلولعاددرالعضبن،دلرملقع 

ابد دراهعل دعلدراا تدب درالد دللهىداداد درامدعلةدلدعاقيةدلرا لدلدعالددلرأل عدةتا دراهةللد دراةرلعد دلدد-
راهل ابددد ،دلر ولقددعةدلمددد ندراهتدددعلرتدهددد د  دددادراهللهددد دالعلددد دراعهدددادلهياددد درااظعاددد دلراهيددد د

لعابل دد لغعةط،دلرامعلةرالر  دلم ندرال كعةددراعملر ب ،دللق اا دراللهععلدراتكاب ددلراعبج
ده دراظةلددراقعتب دا دراعبجدلرامعلةدلعا لددلاق ر دراىق دلعف ةي .

درإلوةدددع ب لدددل دادددةل د رلد  اددد دإوةدددع ب دماددد دهتدددلل درا  اددد دلدمددد نددءظيدددةدراالدددع سكهدددعدد-
دعراععادد دادد دهلددع دراهعل ددعلدر للهعمبدد دلر  لةددع ب دلراا تددب دلاًقدددءاددةر ةرادآ(د ددع د1013)

كهعدل دع دهد دراالدع سدللدل دادةل د رلد  اد دإوةدع ب دماد دهتدلل درا  اد دد،اهلغعةدرالا 
اهلغعدةدرالدا ددعراععا دا دهلدع دراهعل دعلدرالعضبهبد دلاًقددءاةر ةرادآ(د ع د1013)درإلوةع ب 
راععاد ددءادةر دء اعاللل داةل د رلد  ا دإوةع ب دا دهعل علدرالوع ددرا كلة،د عاهعاةعالد

د.ءتعت اهلغعةدراوعا درالعضبهب داةعالدا  دبقة دلبكل دللعضبنددعلعالعضبندلاقًد
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ا دللمب دراهلله د  طدلةتدليهدبجدءادةر ددرإلم نتع ادلدل طلعادراللره دلددل ععاد لةدراهىق ع د-
دلراع را ،دلم نايندراوأدا دراوبعتدتبعتعلدلطاب دمع ا دلك اددرايعهمب ،دلل ا رالهعمعلد

دراهلله .ا ددهلرطا دراهلتعلب عالدهعين،دلوقينرالهعزدا درالععهاد
عددبجداعيددعدءاددةر درالهعمددعلدرايعهمددب دلللتددب دإمددع تدل طددب دللاظددبندراللهعددعلدراتددكاب درالدد دلد-

را دددد هعلددراهاعتدددد ،دللددددلاعةلهتددددعم ليندادددد دراوةددددل دمضدددديدراتددددك ددةةدددد يعراطة ددددعلدلد
دلهعدعؤه دايندوبعتدرللهعمب دكةيه .راةمعب د ةتلندةهزي دللق بندرألتعتب د

ضقبدددعندلرام ةدددبعلدر للهعمبددد درا عمضددد داددد درالهعمدددعلدرايعهمدددب دادرإلمددد نل ععددداد لةدلتدددع ادد-
لوهددد لدللمبددد دألتدددةدهددد طدرالهعمدددعلدلع هلهدددعندلعااظعاددد دلرال ضددد دمددد دراعدددع رلدلرالقعاعددد د

دراتض ب درال دلكة درااظةتدرا لاب دايندللعزايندم دراهلله .
لرام ةدددددبعلدر للهعمبددددد داددددد درالهعمدددددعلددرإلاتدددددعاب رالعضدددددبندلراهاظهدددددعلددإ رةرلل ععددددداد لةدد-

لرالغضدد دمضدديددء اددع ينهدد طدرالهعمددعلدللههبدد دلعضددبنددرألتددةرايعهمددب داضقبددعندلوهدد لدللمبدد د
دراهعل علدرال دللرلهدرالوع يندلهععال دوع لدراةتل دلرالتة ده درالعضبن.

للتدد دادد دهدد رة درا ةددادرالرودد دراةدد بق داضط ددادادد دراللهعددعلدرالددلاعةدرا دد هعلدرالعضبهبدد دلدد-
لطددددة دراهاددددعهسددللطددددليةرالعضددددبن،ددإازرهبدددد  ددددعال ددرايعهمددددب ،دللط عددددأراتددددكاب داضلهعمددددعلد

درالعضبن.دإايدء اع ينرا ع  دراه ةتب دراهاعتل دال  ددرال ةي ،دلليع  
للقددد بندراددد مندد،علطاًبدددمهدددً دد لةددد هرالهعمدددعلدرايعهمددب ددء ادددعاللمبدد دراهعضهدددع دللههبددد دلعضددبندد-

لرتدل  رندراعادفدرالتد  ددراا ت دلر للهعم دايدندلرال ضد دمد درالععهدادراقدع ندمضديدرالهعدز
دلللمب دراط  د لغععةدلعضدراتضلكبعلدللعهين.د،راا ت دهعينلد

رالهعمددعلدرايعهمددب دراهلتددةبع دهدد درالعضددبندللهكعددايندهدد ددء اددعا ةرتدد دوددع لدراهلتددلاع دهدد دد-
العلبدد دلهددعدبهكددايندهدد درادد  ل داددد دلهتددعم ليندادد دمهددادراهمدددعةي درإلد،راهيددعةرلدراوةابدد 

د درالتل .مد  ً ددتل دراعهادلر ملهع دمضيدراا  دا درا  ا
درالهعمعلدرايعهمب دلهعدبهكدايندءتةدلءهيعللق بندرا ةرهسدرالعضبهب دلرال ةي ب دأللعادراللت دا دد-

ضددد  ادالهددداويند دددةلضداعهدددادهمدددعةي دةدددغعةتدهددد ةتدد،لراوةابددد درأل ل بددد دنءهعدددليهددد دهودددلد
د.دء اع ينلرتلبعع دراععطضع دهايندلهعدبهكاينده در هلهعند لعضبند

دابدده،دللقدد بنا الوددع دلددعالعضبندلر تددلهةرةددء اددع ينرالهعمددعلدرايعهمددب دمضدديد ادد ددءتددةلمددلب دد-
مدةركينراد مندراا تد دلر للهدعم دايدنددرا ةرتدب ،دللقد بنراهتعم رلدراغ ر ب دلراهتلضزهعلد دلر 

دلرا ععابعلدراهلعو دلعاه ةت .ددرألامط ا ده لضفد
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لههبددد در هلهدددعندلعااظعاددد دللعزيدددزده يدددلندرالهعمدددعلدرايعهمدددب دلدءتدددةةاددد دهتدددلل درادددلم داددد  دد-
رادد رلدلراىقدد دلددعاا  دلرال ضدد دمدد دراعددع رلدلرالقعاعدد در للهعمبدد درالدد دلكددة داظددةتدراهللهدد د

درا لاب دايندللعزيزدراقبندرال دلةا ده دهكعاليندل لةهندا دراهلله .
د

لب :رفعندلعا ةرتعلدبرالعوىع دراقدبقلةك
 ر للهعمب دلر  لةع ب داضلهعمعلدرايعهمب دا درابه .درأللوععت د ةر -

 رالهعمعلدرايعهمب .دءاةر  ةرت در ولبعلعلدرالعضبهب دلرال ةي ب داألهعع ده د -

د ةرت دهلطضلعلدرالاهب در للهعمب دلر  لةع ب درا زه دإل هعادرالهعمعلدرايعهمب دلعاهلله . -
  



 411      2019یونیو  – الرابعد عدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزیرة

 

م العام في محافظة 2018محمد ( هدل، طاهراأل - التعل ات  م الفت ت، مجلة): معوقات تعل ) األول( الجزرة، المجلدجامعة  المحو
ة. الجمهورة-الجزرة  جامعة- األولىالسنة  –) األولالعدد ( – من  ال

الحقوق االقتصاد واالجتماعي ): التقرر الدور الثاني حول مستو تنفیذ العهد الدولي الخ2011األمم المتحدة( - ـة، اص  والثقاف
مناالقتصاد  المجلس  .واالجتماعي، ال

، ســعید - ــات): 2008( جاســم، وآخــرون  األســد حــث العلمــي فــي العلــوم  أخالق ةال ــة  اإلنســان ــة، مؤسســةواالجتماع ورث  والترو
عة ة، الط صرة، العراق الثقاف ة، ال  .الثان

، أحالم - م 20018شوقي ( اد ة في أمانة العاصمة  أبناء): العوامل المؤثرة في تعل  ماجسـتیر،رسـالة  صنعاء،الجماعات الهامش
ة أصولفسم  ل ة،  ة، جامعة التر  صنعاء. التر

ة( - من محافظة  ر): تقر2016الجمهورة ال ة  م اجات التعل م المشترك لالحت ة  لحج،التقی منمنظمة رعا  .األطفال، ال
ة (الجمهو  - من لنا): التقرر القطر حول األطفال خارج 2014رة ال سف، صنعاءفي  المدرسة،   .المدرسة، الیون
ة( - من ز اإلعالم  أسوار ج): خار 2015الجمهورة ال م مر ات الحرب وآثارها على التعل ، تعزالمدارس تداع  .الترو
ة( - من مفي  األطفال أوضاع): تقرر 2012الجمهورة ال ة حقوق الطفل  ن، هیئةال سف، صنعاءالتنسی لرعا  .الیون
ــة ( - من ــة ال ــة): 2013الجمهور من ــة ال ــر الــوطني الثالــث للجمهور ـــاص التقر ـــوق     شــأن مستـــو تنفیــذ العهــد الـــدولي الخـ الحقـ

ة  ة واالجتماع ة،االقتصاد  .اإلنسان، صنعاءوزارة حقوق  والثقاف
مي، عفاف- - ة  ):2003( الح مني المعاصر، دراسة للمتغیرات االجتماع یب االجتماعي للمجتمع ال ة للفترة مـن  –التر االقتصاد

توراه، غیر، رسالة 1980-2000 ةمنشورة،  د  صنعاء. االجتماع، جامعةعلم  اآلداب، قسم ل
م المشردون وتدربهم 2000وآخرون( حبیبي، میلود - ة ، المنظمةامهنً ): تعل ة والعلوم والثقافة لل اإلسالم وتر س  .إ
م الثـانو واإلنصـاف بـین الجنسـین والتوسـع  ):2012على ( الحاج، أحمد - م األساسـي إلـى التعلـ ة لزادة االنتقال مـن التعلـ نحو آل

م المهمشین في الجمهورة  حثفي فرص تعل ة،  من ـة والثقافـة والعلـوم للـدو  األمممقدم إلى منظمة  ال ـة المتحدة للتر ل العر
تب  مي، الدوحةفي الخلیج الم  .اإلقل

، محمــد - ــا ــة األخــدام ـ دراســة  ):2007أحمــد ( الخ من ــات فــي الجمهورــة ال ــةاألقل ــة ألخــدام محافظــة اثنوجراف ت الرعــد.  تعــز، م
 صنعاء.

عة اإلحصاء، جامعة): المدخل إلى علم 2008الراو ( خاشع، محمد - ة، الموصل، الط  ق.العرا الثان
ــش، علــى - ومــة 2004( درو ــة، رســالة): الح ــة  ماجســتیر، جامعــة اإللكترون علــي طــه  رــان، محمــد- للعلــوم، الرــاضنــایف العر

محافظة  ر): دو 2006( ة  ات التنم ار في مواجهة تحد م الك م  سیناء، مجلةمؤسسات تعل ار،آفاق جدیدة في تعل العـدد  الك
م  الثالث، ز تعل ار، جامعةمر  عین شمس. الك

من،في  األحداث): وضع 2013( الزیر، فاطمة - سف، صنعاء منشورة، منظمةدراسة  ال  .الیون
ماء - م في رف محافظة  ): العوامل2017( عبد هللا سالم، ش ة المؤثرة على تدني التعل ة والمدرس  جسـتیرما تعز، رسـالةاالجتماع

ة  منشورة، قسمغیر  ة-أصول التر ة  ل  صنعاء. امعةج-التر
ة  ):2004( أحمد السید، سمیرة - ة،األسس االجتماع ر  للتر  القاهرة. العري،دار الف
ــاس - ــة فــي قضــاء 2010فاضــل ( الســامرائي، ع ــة المــدارس الثانو  ســمراء، مجلــة): العوامــل المــؤثرة علــى المســتو الدراســي لطل

ة، العددالدراسات   العاشر. الترو
ــة ألطفــال الفئــات المهمشــة دراســة نظرــة علــى األطفــال المهمشــین فــي حــي عصــر 1991( الشــرجبي، عــادل - م ): األوضــاع التعل

من.محافظة  سف، ال   صنعاء، الیون
ة فــي )2004( الشــرجبي، عــادل، وعثمــان، عبــده - ــة للجماعــات الهامشــ منــي، دراســة اجتماع ش الحضــر فــي المجتمــع ال : التهمــ

ز ال حوث مدینتي صنعاء وعدن، المر ة و من.مني للدراسات االجتماع  العمل، صنعاء، ال
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م  الشـــرجبي، عبـــد - ـــ ، نبیـــلالح من المهمشـــة فـــي  ت): الفئـــا2006(وأمـــین، ماجـــد وعبـــدالحف االجتمـــاعي  األخـــدام)، المنتـــد(الـــ
من مقراطي، عدن، ال  .الد

ةالمهاالقتصاد واالجتماعي للفئة  ع): الوض2014محمد ( الدین، احمدشجاع  - ل  صنعاء. جامعة-اآلداب مشین، 
ة فـي المجتمـع 1996(وآخـرون،  الـدین، احمــدشـجاع  - منــي، الجهـاز): الجماعــات والفئـات الهامشــ التعــاون  ال ــز لإلحصـاء  المر

 مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، صنعاء.
ه، عبد - ـة فـي 2013( علىالسالم  الفق ة واالجتماع اسـ من، ): التحـوالت الس ر  مقدمـة لنـدوةعمـل  ورقـةالـ ة الـذ مناسـ الخاصـة 

ة، جامعةالعشرن للوحدة  من ة. إب، الجمهورة ال من  ال
ــه، عبــد الســال - م واقــع الجهــود المبذولــ2012( علــى مالفق ــات  ة): تقــو من ومتطل ــة فــي الــ رهــا،لمواجهــة األم احــث  تطو مجلــة ال

من إب، الجمهورةجامعة  )،26العدد ( الجامعي،  ة.ال
ة - ان والنمو الحضر والبیئي في )2003(عبدة  قاید، وال من، رسالة: الس توراه، قسـم ال ـة-علـم االجتمـاع  د ةالعلـوم  ل  اإلنسـان

ة  تونس. جامعة-واالجتماع
ش والوصـول 2012( عوض، محسن - ا التهم افحـة التهمـ إلـى): قضا ـة نحـو مقارـة جدیـدة لم ة واالجتماع ش الحقـوق االقتصـاد

ة لحقوق  العري، المنظمةفي العالم   .األنسان، القاهرةالعر
م في 2015سعید ( عقالن، عمر- من، ): نظام التعل ة وعلم  ، قسم2ال ةالتر ل ة سیئول النفس،   جامعة حضرموت. –التر
ة في مدیرة المنیرة، 2001(علي، وآخرون  عثمان، عبده - مني ): دراسة وضع أبناء الجماعات الهامش ز ال محافظة الحدیدة، المر

حوث العمل،   صنعاء.للدراسات و
ات، أمة - ة للجماعـات  األسـر ): النظام 2001الغفور زد ( عق ولـوجيدراسـة (الهامشـ )، لجماعـة مختـاره فـي مدینـة صـنعاء أنثرو

ة اآلداب، قسم علم االجتماع، جامعة صنعاء. ةرسال ل  ماجستیر غیر منشورة، 
مني (دراسة 2009حمود (م غالب، مفید- ة): الفئات المهمشة في المجتمع ال ولوج  وٕادمـاجهمفـي مدینـة تعـز  األخـداملمجتمـع  وسـ

ة اآلداب  االجتماع، منشورة، قسمماجستیر غیر  )، رسالفي المجتمع  عدن. جامعة-ل
ة وعلم  ج): مناه2002محمد ( ملحم، سامي - حث في التر  .، عمان، األردن2 للنشر.المسیرة  النفس، دارال
، مجد - اسـاته علـى أدائهـن )2017صالح ( المهد م وانع ات من التعل ، المجلـة: تسرب الفت ـالحوث  الترـو ـة لدراسـات و العر

ة  ة، العددالترو  مصر.المنصورة، ) جامعة 6(واإلنسان
ة لعینة  ):2006( مجد مختار، محمد - ة لألسرة الرف م ة، رسـالةمختارة من مدارس محافظة دراسة األدوار التعل تـوراه،  الدقهل د

ة  جامعة المنصورة. الزراعة، ل
اهم  األطفــالم): 1999( نــاجي، رجــاء - ــ وحقــوقهم، المنظمــةالمهمشــون قضــا ة للتر عــة-ة والعلــوم والثقافــةاإلســالم و، مط ســ  اس

ة، الراالمملكة  الجدید،المعارف   .المغر
م الطر المفتوح نحو عمل 2014(سهو  الناصر، عبد هللا - ة، عمان األطفال، المملكة): التسرب من التعل  .األردن
م( - ــــة والتعلــــ م 2003وزارة التر ر التعلــــ ــــة لتطــــو ة الوطن ع 2015-2003، األساســــي): االســــتراتیج المدرســــي، الكتــــاب  م، مطــــا

 .صنعاء
 

 - Chevalier Amaud and Others(2003): Amulet Country Study – Of inter –Generational 
Educational ,Mobility '' Pepper Presented at University Of Southampton, March17th.   

- Hussein Ibtehal A.;  Amany A. Nader and Riham I. El-Sanet  (2015) : Study Reasons of 
Reluctance the Students  From the Study Tudy In the Basic Education Schools In 
Dakahla Governorate ,Economic. and Social Sci ,Mansoura Univ ,Vol.6(11):2015. 

-Women National Committee(2005): Society Violence and Female Education, Executive 
Summaries Of Papers Presented To The National Conference   On  Violence Against 
Women 6-7 March 2005, Sana'a,p2.  
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لتعروي  االدارار  بوصره  أدا   تركز الدراسة على أن أهمية االستثمار األجنبي المباشرر يري الريمن 
داف الرئيسرررة كونررر  أحرررد األهررر ؛المحلررري وتح زرررة زيررراد  يررري معررردال  نمرررو يررري النرررات  المحلررري ا جمرررالي

شامررة مشررروعا   نتاجيررة يرري كايررة المجرراال  النهبيررة و زررر النهبيررة  ،السررت بار رأا المررالي األجنبرري وام
كالصناعية والزراعية والادميرة التري تفردف  لرى  نترا  سرلا واردما  تنايسرية للتصردزر ت رون م هلرة يري 

زيراد  التردي ا  االسرتثمارية وجود شبرا  تصردزرق شروق يعمرى علرى  يياألسواق العالمية، وهو ما يساعد 
التي تترجم يي شكى صادرا  سلعية واردما  تعمرى علرى جرالر االسرتثمار األجنبري المباشرر يري الريمن 
يرري ءرروش م شررر األداش العررام والترتزررر وال يمررة، وبمررا زرر دق  لررى معالجررة العجررز يرري مزررزان المررديوعا  

 .وزياد  الحصزلة من العملة األجنبية

تجربررة الرريمن يرري مجرراؤ ءررمان م شررر جاالبيررة االسررتثمار األجنبرري تحلزررى ى وشررد هرردي  الدراسررة  لرر
ترتزبفررررا علررررى المسررررتو  الرررردولي  هاالمباشررررر مررررن اررررطؤ تبرررروير أنشرررربتفا ومشررررروعاتفا الجدزررررد  وتحدزررررد

يري مجراؤ جرالر تحلزرى الريمن  لرى كما تفدف الدراسرة  .ةوية بع  المحددا  الثطثة الرئيسوا شليمي، 
المنفجرررزن الوصرررهي  وشرررد اعتمرررد  الدراسرررة علرررى .بعررر  التحرررديا ألجنبررري وبيررران وتوظزرررال االسرررتثمار ا

هيكرى الصرادرا   االستثمار األجنبي المباشرر وتحدزردواشا من اطؤ تبرق المنف  الوصهي ل والتحلزلي،
والواردا  والدوؤ المصدر  والمستورد  للسلا، ومن ثم ت لهة االستثمار على المستو  ا شليمي وال باعي 

لتحلزررى البيانررا  والمعلومررا  ييرريتي صررادرا  األسررواق العالميررة، أمررا المررنف  التحلزلرري  يرري رهررا السررلبيوأث
وشررد توصرل  الدراسررة  لرى عررد  نترائ ، مررن المباشرر يرري الريمن، برصرد واشررا االسرتثمار األجنبرري الااصرة 
االسررتثمار وهرررور  ترردهورعلررى  اكبزررر   احتررى األن ترريثزر   1111ألزمررة السياسررية والحرررر منررال ل أن أهمفررا 

ا ءرررار و  أ العمررى بفررا،االسررتثمار األجنبرري المباشررر مررن العمررى يرري معظررم ال باعررا  الترري كرران شررد بررد
التحتيررة مررن برررق وكبررارق وشرربكة  ةرب  البنيررءررو  ،  االشتصررادية والمشرراريا االسررتثماريةآمعظررم المنشررب

ر كانر  نتائجفرا توشرالو  ،  زراعيرة وسرمكيةآاتصاال  ومحبا  كفرباش ومنشر  انشرا  هرالا المشراريا توشه 
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 زرر  وجعلفم ي رررون أن االسرتثمار األجنبري المباشرر ،ثار بارد  للمستثمرين العرر واألجانرآو  ،نفائيا
أهم دولة بوصهفا ( احتل  الصزن المرتبة األولى 1112-1113ن  اطؤ الهتر  من )أو  ،اليمنممكن يي 

( ملزررررون دوالر اررررطؤ الهتررررر  مررررن 6.403.111ُمصرررردر  للسررررلا  لررررى الرررريمن بغجمررررالي صررررادرا  بل رررر  )
أهررم عشررر  دوؤ مسررتثمر  يرري الرريمن هرري  )الفنررد، سررلبنة عمرران، الصررزن، سررن ايور ، و  ،(1113-1112)

( شررركا ، بت لهررة  جماليررة م رردارها 8( مشرراريا م ابررى عرردد )8)، ا مررارا (، بعررددأسررترالياأمريكررا، يرنسررا، 
أن شبررا  االتصرراال  احتررى المرتبررة األولررى يرري توزيررا بحسررر التوزيررا ال برراعي  ،( ملزررون دوالر804)

( ملزرون 184( ملزون دوالر، ويي المرتبرة الثانيرة الرعايرة الصرحية بت لهرة )314ت لهة االستثمار بت لهة )
مرن المنسروجا  وال رالاش  ( ملزون دوالر، ييمرا جراش كرى  111لهة )دوالر، والمرتبة الثالثة الباشة البدزلة بت 

( ملزررون دوالر علررى الترروالي، وهرري أشررى ت لهررة بالنسرربة ل امررى االسررتثمارا  الرروارد  16، 14)والتبررب ب يمررة 
 .اشباعي  

ءررررور  توشررال الحررررر واألزمررة السياسرررية واللجرروش للحررروار الررديموشرابي لتح زرررة بالدراسررة  وأوصرر 
تشر زى  ألن اللر  أحرد الركرائز األساسرية  عراد  ؛مصالحة ومشاركة سياسرية مرن كرى األبرراف المتنازعرة

حشرررد الباشرررا  العلميرررة وا عطميرررة و  ،االشتصررراد وتنشررريث االسرررتثمار بينواعررر  المحلررري واألجنبررري المباشرررر
وشيرررادا  الررررأق ومرا رررز البحرررر ومرا رررز ال ررررار بالعمرررى علرررى الررردعو  لمررر تمر عربررري دولررري لررردعم الررريمن 

سررررتثمارا  المحليررررة وتنشرررريث اال ،والعررررود  لبرررررام  ا صررررط  االشتصررررادق ،ولتثبزرررر  االسررررت رار السياسرررري
زجرررراد شاعررررد  بيانررررا    اربترررر ودعررررو  دوؤ التحررررالال  لررررى  عرررراد  ا عمررررار وبنرررراش مررررا ،واألجنبيررررة الحرررررر وام

صرريا ة اسررتراتزجية وسياسررا  وبرررام  اسررتثمارية لجررالر  ،ومعلومررا  عررن البزئررة االسررتثمارية يرري الرريمن
صررناعية وت نولوجيررة وادميررة  منررابة حررر  ومرردن  نشرراشكررالل  ، واألعمرراؤاالسررتثمار والتجررار  والسررياحة 

مرين جرردد وترردريبفم بمررا يعظررم ثالسررما  لررداوؤ مسررت وأيءررا ،ورببفررا بوسررائى االتصرراؤ والن ررى المتنوعررة
وال هراش  االشتصرادية والتنايسرية ويرة معراززر الجرود   األولويا المباشر  وية  األجنبيةعوائد االستثمارا  

 .األسواقوحرية 
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Abstract:

 The study focuses on the importance of foreign direct investment in 

Yemen as a tool for compensating domestic savings and achieving increase in 

growth rates of gross domestic production, as it is one of the main objectives 

of attracting foreign capital and establishing productive projects in all fields of 

oil and non-oil, such as industrial, agricultural and service that aim to produce 

competitive goods and services that are eligible to be exported to the global 

markets. That helps to have a strong export sector which can work for 

increasing investment flows which are presented in the form of commodity 

exports and services that attract foreign direct investment in Yemen according 

to the general performance indicator, rank and value that leads to address the 

deficit of payments balance and increase in foreign exchange earnings. The 

study aims to analyze Yemen experience in the field of ensuring foreign direct 

investment attractiveness indicator through developing its new activities and 

projects and determining its ranking position at the international and regional 

level, according to some of the main three determinants. The study also aims 

to analyze Yemen in the field of attracting and employing foreign investments 

and explaining some of the challenges. The study depended on the descriptive 

and analytical approaches. The descriptive approach addresses the reality of 

foreign direct investment, determining the structure of exports and imports, 

countries exporting and importing of commodities and then the cost of 

investment at the regional and sectorial level and its negative effect on the 

exports of global markets. The analytical approach comes to analyze the data 

and information related to monitoring the reality of foreign direct investment 

in Yemen. The most important findings of the study is that the political crisis 

and war since 2011 up to this date had a major effect on the deterioration of 

investment and the escape of foreign direct investment from work in most of 

the sectors that had started work on. Damage in most economic facilities, 

investment projects, infrastructure ruin of roads and bridges, communications 

network, power plants, agricultural and fishery establishments led to breaking 

down of these projects activities completely. This break down provoked 

rebelling effects to the Arab and foreign direct investment in Yemen. During 

the period of (2014-2017), China ranked the first position as the most 

important exporter of goods to Yemen with total value of exports that reached 

($ 6.354.000). The ten most important countries invest in Yemen are: India, 

Oman, China, Singapore, America, France, Australia and UAE, with 8 

projects against 8 companies, with a total cost of $853 million. According to 

the sectorial distribution, the telecom sector ranked first position in the 

distribution of investment cost, with a value of $ 409 million. The second rank 

was the health care at a cost of $ 289 million. The third rank was the 

alternative energy at a cost of $ 220 million. Textiles, food and tobacco got $ 
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13 and $ 16 million respectively, which is the least cost on the whole 

investment received by sectors. 

The study recommends that it is necessary to stop the war, the political 

crisis and resorting to democratic dialogue to achieve reconciliation and 

political participation from all the conflicting parties, because this is one of the 

main pillars to re-activate the economy and promote domestic and foreign 

direct investment of all kinds. It recommends to mobilize scientific and media 

capacities, opinion leaders, research centers and decision-making centers to 

work on calling for an Arab and international conference to support Yemen 

and to enforce political stability, return to economic reform programs and 

activate local and foreign investments, inviting the coalition countries to 

rebuild and fix the ruin made by the war, finding out a database and 

information about the investment environment in Yemen, forming a strategy, 

policies and investment programs to attract investment, trade, tourism and 

business as well as establishing  free zones, industrial, technological and 

service cities and linking them to various means of communication and 

transport, allowing the entry of new investors and training them in order to 

maximize the returns of foreign direct investment according to priorities and 

economic efficiency and competitiveness, according to quality standards and 

free markets. 
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ى جميررا االشتصررادا  المت دمررة باالهتمررام مررن شب ررالمباشررر موءررو  االسررتثمار األجنبرري  يحظررل ررد 
ولعرى مرن أهرم عوامرى جلرر االسرتثمار األجنبري المباشرر  لرى الريمن هرو الموشرا  والنامية على حرد سرواش،

ررراالج رايررري المطئرررم والمتمزرررز  ررراومطحي ررر اي رررتجار  ممرررر او  ،برررزن الشررررق وال ررررر امتوسرررب   بوصررره  موشع   ا مفم 
الريمن نبراق واسرا مرن المروارد الببيعيرة يري كمرا زتروير  ،تستادم  وسائى المواصرط  العالميرة الماتلهرة

 لطصربيادوتتمترا الريمن بزراعرة متنوعرة وارث سراحلي بويرى  ،كالنهث وال از والمروارد المعدنيرة الماتلهرة
تررروير عررردد مرررن الم ومرررا  لجعرررى السرررياحة ويمثرررى هرررالان ال باعررران  مكانيرررا  كبزرررر  و نيرررة. وي ،السرررمكي

 ير دقو  ،لطسرتثماروتتمتا اليمن بيزدق عاملة ويزر  ورايصرة تعرد عامرى جلرر  ،صناعة مست بلية جالبة
يرررري تنميررررة شباعررررا  الصررررناعة  اأساسرررري   اعبررررر الترررراريق والمنب ررررة الحررررر  دور   اشررررتفرمزنرررراش عرررردن الررررالق 

جنبرري صرربه هنررا  شبرروؤ عررام لطسررتثمار األأوبالترردري   ،وتنشرريث التجررار  التصرردزرية والعررابر  واالسررتثمار
لمرا يح  ر  مرن يوائرد جمرة يري مجراؤ الرة للنمو االشتصرادق مرت زا  االشتصادية ال بوصه  أحدالمباشر 

 .يرص العمالة، ون ى الت نولوجيا و زرها

اف يري حرد الاتر ، برى هرو وسرزلة لتح زرة أهرد اكما أن جالر االسرتثمار األجنبري المباشرر لريا هردي  
التنميررة للرردوؤ، ومررن هررالا المنبلررة تحظررى مسرريلة تعظرريم عوائررد االسررتثمارا  األجنبيررة المباشررر ، وشيرراا 
ترررريثزرا  االسررررتثمارا  األجنبيررررة المباشررررر  يرررري م شرررررا  ال يمررررة المءرررراية والتصرررردزر والتشرررر زى والرواتررررر 

وير باألولوية، وبناش  على وت وين رأا الماؤ الثاب  والبحر العلمي والتب ،واألجور وا زرادا  الءريبية
التنميررة  يرريهررالا ال يرراا والت رردزر يمكررن وءررا معرراززر لمررنه األولويررة للمشررروعا  الا  األثررر ا زجررابي 

الواشررا والمسررت بى ن تنرراوؤ هررالا الموءررو  سزوءرره ال ثزررر مررن انعكاسررا  غيررومررن ثررم وعلررى اسررتدامتفا، 
 الجاالبية.لطستثمارا  األجنبية المباشر  يي اليمن يي ءوش م شرا  

المباشرر يري االسرتثمار األجنبري اليمن يري ءرمان جرالر توءيه مست بى ت من مشكلة البحر يي 
وتبررروير الفيكرررى السرررلعي  جرررالر ر وا األمرررواؤ األجنبيرررة وكيهيرررةءررروش تبررروير مشرررروعا  االسرررتثمار 

رر لءررمان جاالبيررة االسررتثمار لم شررر األداش العررالمي  اللصررادرا  والررواردا  وتاهرري  ت لهررة االسررتثمار وي  
واقع االستثمار األجنبي المباشر فيي  وه ما" س اؤ رئيايي اليمن، ومن ثم زنبثة من  شكالية الدراسة 

 أسررئلةعررد   السرر اؤ الرررئيا، ومررن ثررم زتهررر  مررن "اليينمف فييي مييوا مضشييراا مييماف جامبنيي  االسييتثمار 
  اآلتيبحثية تتمثى يي 

  اليمن؟ الدوؤ والشركا  المستثمر  يي هي ما -1
 (؟1112-1114) اطؤ الهتر من اليمن صادرا  الواردا  واتجاا الحجم  ما هو -2
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 ؟لليمنالشركاش يي التجار  الاارجية  ماهي -3
 هي السلا والمنتجا  التي تصدرها وتستوردها اليمن؟ ما -4

 المحددا  والمت زرا  التي تنبثة من م شرا  ءمان جاالبية االستثمار؟ هي ما -5

شك -6  األجنبي المباشر؟ لطستثماراال  الواشا الراهن ما هي معوشا  وام

 

ارا  األجنبيررة المباشررر  يرري مترريتي أهميررة الدراسررة مررن محاولررة معريررة الرردور الررالق ت رروم برر  االسررتث
ى المت زررررا  االشتصرررادية التررري تعصرررال ظررر، ومرررد   زجابيرررة هرررالا الررردور يررري اليمنررري شتصرررادالنفرررو  باال
رتجربرة الريمن مرن   تاال، مُ بالدوؤ العربية لمرا و  ،لمعريرة هرالا الردور اأساسري   اوتهاصرزى هرالا التجربرة نموالج 

بيزمررا  ألنفررا مررر   ؛تعبرري نتررائ  جزررد الرريمن دراسررة تجربررة كمررا أن تسررا  ووءررو ، الفررالا التجربررة مررن 
يسرفى معريرة الردور الرالق لعبر  االسرتثمار  الرالق بردوراالسياسري واالشتصرادق واالجتمراعي  على المسرتو  

 . اليمني اطؤ يتر  الدراسةنبي المباشر يي االشتصاد األج

تجربرررة الررريمن يررري مجررراؤ ءرررمان م شرررر جاالبيرررة االسرررتثمار األجنبررري تحلزرررى  لرررى دراسرررة تفررردف ال
 فا على المستو  الدولي وا شليميترتزب وتحدزد ،المباشر من اطؤ تبوير أنشبتفا ومشروعاتفا الجدزد 

يرري مجرراؤ جررالر  ياليمنرر تحلزررى الواشررا  لررى لثطثررة الرئيسررة، كمررا تفرردف الدراسررةويررة بعرر  المحررددا  ا
بعر  التحرديا ، ومرن ثرم الاررو  بربع  التوصريا  لطسرتهاد  مرن وتوظزال االستثمار األجنبري وبيران 

  لتنمية االشتصاد اليمني. بوصه  وعاش  هالا المورد المالي لطستثمار 

مرررن ارررطؤ تبررررق المرررنف  الوصرررهي الرررالق  نفجرررزن الوصرررهي والتحلزلررري،الم اعتمرررد  الدراسرررة علرررى
هيكرى الصرادرا  والرواردا  والردوؤ المصردر  والمسرتورد   االستثمار األجنبي المباشر وتحدزد يصال واشا

صرادرا  األسرواق  يري وأثرهرا السرلبيللسلا، ومن ثم ت لهة االستثمار علرى المسرتو  ا شليمري وال براعي 
برصررررد واشررررا الااصررررة التاريايررررة لتحلزررررى البيانررررا  والمعلومررررا  ييرررريتي مررررنف  التحلزلرررري العالميررررة، أمررررا ال

 وتحلزى اآلثار التي تسببفا هالا العوامى.االستثمار األجنبي المباشر يي اليمن، 

االستثمار  على واشاالوشوف من ثم (، و 1112-1114)المد  على تحلزى بيانا  الدراسة اعتمد  
األجنبرري المباشررر يرري الرريمن، ومررن ثررم عررر  أهررم مشرراريا االسررتثمار الجدزررد  وم شرررا  األداش والترتزررر 

 يي ءوش م شرا  ءمان جاالبية االستثمار.
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علررى ، ةرئيسررعناصررر  عررد   لررىتررم ت سريم الدراسررة ، بيهرردايفا وا حابررة الدراسررة عررن أسررئلة لإلجابرة
 النحو اآلتي 

 .اهية االستثمار األجنبي المباشرم -
 .مشروعا  االستثمار األجنبي المباشر الجدزد  -
 .الفيكى السلعي للصادرا  والواردا  يي اليمن -
 .األداش العام والترتزر يي م شر ءمان الجاالبية -
شكاال  الواشا الراهن  -  األجنبي المباشر. لطستثمارمعوشا  وام

اهتم  العدزد من األدبيا  بمهفوم االستثمار األجنبي المباشرر، وتناولر  دوايعر  ومحدداتر  ال ثزرر 
بسرربر الت زرررا  الترري  االتنظزررر مسررتمر   ال زررزاؤمررن الدراسررا ، يمنررال ظفررور الهكررر ال طسرريكي وحتررى اآلن 

م االسرتثمار األجنبري ، ويرتم معظر(1)تبرأ على األوءرا  االشتصرادية والسياسرية بشركى مسرتمر يري العرالم
ا زجعلفرررا مررر ؛المباشرررر بوسرررابة الشرررركا  متعررردد  الجنسرررية، بسررربر احتياباتفرررا الماليرررة ال بزرررر  والمتزازرررد 

معريرررة ااصرررة  عرررن امتط فرررا ولرررالا توسرررع  أعمالفرررا يررري الارررار ، يءرررط   ؛بحاجرررة  لرررى اسرررتثمار مسرررتمر
  ت لهتفرا ياهرت يمكنفرا مرن مرالرطزم، ولة حصرولفا علرى التمويرى الت نولوجيا، وسفلباألسواق واحت ارها 

، أمررا الجفررا  األاررر  الترري يمكررن أن تتعفررد باالسررتثمار األجنبرري المباشررر يفررم األيررراد بمعنررى (2)ال ليررة
أشرررررررااص ببيعزرررررررون، أو مصرررررررادر حكوميرررررررة، والشرررررررركا  الدوليرررررررة المتاصصرررررررة والم سسرررررررا  الماليرررررررة 

 .(3)واالستثمارية )شبا  عام أو ااص أو ماتلث(

2

مهفرروم االسررتثمار مررن النرراحزتزن الل ويررة واالشتصررادية، يهرري المعنررى الل رروق تسررتادم كلمررة ُيعرررف 
اسرررتثمار، وهررري مصررردر اسرررتثمر، للداللرررة علرررى "بلرررر الحصررروؤ علرررى الثمرررر والسرررعي للحصررروؤ عليررر  

                                                           
الشتصرررادا  العربيرررة"، دار النفءرررة العربيرررة، ال ررراهر ، سرررعزد محمرررد أحمرررد، "دور االسرررتثمار األجنبررري المباشرررر يررري تنميرررة ا )1(

 .35، ص2002
البرتزني،  . م، "التالال والتنمية يي العالم الثالر" ن ل   لى العربية  زهزر الحكيم، دار الح ي ة للبباعرة والنشرر، الببعرة  )2(

 .97، ص1294الرابعة، بزرو ، 
 .63، ص2010جنبي المباشر يي العراق"، بز  الحكمة، ب داد، نادية منصور محمود ال ركي، "واشا االستثمار األ )3(
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"تاصيص رأا المراؤ للحصروؤ علرى   عرف االستثمار بين ما من الناحية االشتصادية ييُ أواالنتها  ب "، 
 .(1)و لتبوير الوسائى الموجود  ب صد زياد  الباشة ا نتاجية"أوسائى  نتاجية جدزد  

سرمى البلررد علررى تصردزر رأا المرراؤ مرن بلرد معررزن يُ  اوينبروق مهفروم االسررتثمارا  األجنبيرة تارياي ر
نة، ويتم الل  عن برية تصدزر زتم االستثمار يي مشروعا  وشباعا  معز  ال ؛المصدر أو الوبن األم
ءرعاف ألى منتجا  تبلب شيمتفا  عاد  تشكزلفا   حزر زتم  ،ممن البلد األ ولية مثط  الااما  أو المواد األ

شيمة الااما ، وبعد الل  ي روم البلرد المءرزال بشرراش ال لزرى مرن المنتجرا  الصرناعية المسرتورد  مرن بيرا ااماتر ، 
   (2).شبا  داالي أجنبي منعزؤ عن اشتصاد البلد المءزال ومن ثم يعمى رأا الماؤ على تشكزى

و أ اأيررراد  سررواش كرران جررى ي رروم برر  كيرران "اسررتثمار بويررى األ  عرررف االسررتثمار األجنبرري المباشررر بينرر يُ كمررا 
 (3).ار يي البلد المءزالآ ام يي اشتصاد م على مشرو  مُ م يم يي اشتصاد معزن يي البلد األ ،عماؤأ م سسا  

سرتثمر م ريم يري يحدر عنردما يمتلر  مُ بين  جنبي المباشر االستثمار األيُتعرف لتجار  العالمية ما منظمة اأ
 رررا  لصررعوبة تحدزررد مهفرروم السرريبر  ولأل ادارترر ، ونظررر   يرري )البلررد المءررزال( ب صررد  انتاجي رر  صررط  أ (مالبلررد األ)
و أ( %11حررزن يمتلرر  المسررتثمر )نرر  مباشررر يجنبرري بي ررد عرررف صررندوق الن ررد الرردولي االسررتثمار األ ،حصررائيةا 
و مرا يعرادؤ اللر  بالنسربة لم سسرة أسرفم لم سسرة محردود  و ال رو  التصرويتية لحملرة األأسرفم العاديرة  ثر مرن األأ

 (4).يردية

1

ا الترري زتمثررى األوؤ بالمزايرر ،زتوشررال شرررار ال يررام باالسررتثمار األجنبرري المباشررر علررى عرراملزن مفمررزن
تتمتررا بفررا البلرردان المءرريهة وأهمفررا مزايررا الموشررا، ويتمثررى العامررى الثرراني بغمكانيررة التويزررة بررزن اعتبررارا  

ويمكن تصنزال االستثمار المباشر على أساا المل ية ، (5)الجنسية يي األجى البويى المتعدد الشركا  
ت وم األار  علرى أسراا التملر  حزر ت وم بع  المشاريا على أساا التمل  المبلة، و  ؛بيشكاؤ عد 

 (6).الجزئي، وييما زلي توءيه ألهم هالا األشكاؤ الااصة باالستثمار األجنبي المباشر

                                                           

 .71، ص2002"، ب داد اهناش عبد ال هار، "االستثمار األجنبي المباشر والتجار  الدولية الصزن أنموالج   (1)
ة ريررا  نصرررر الررالكي، "مشرررروعا  االسررتثمار األجنبررري المباشررر الحدزثرررة يرري ال ويررر "، المعفررد العربررري للتابرريث، ورشررر (2)

 .13، ص2012بحثية، ال وي ، 
صررابرين عبررد الواحررد، "المهاءررلة بررزن ال رررو  الاارجيررة واالسررتثمار األجنبرري المباشررر"، رسررالة ماجسررتزر  زررر منشررور ،  (3)

 .23، ص2002كلية ا دار  واالشتصاد، الجامعة المستنصرية، 
 .91، ص(UNCTAD, 2016)ت رير م تمر األمم المتحد  للتجار  والتنمية  (4)
 .134، ص(UNCTAD, 2017)ت رير م تمر األمم المتحد  للتجار  والتنمية  (5)

 .2، ص2013أشكاؤ ومحددا  االستثمار األجنبي المباشر"، ورشية بحثية، مكتبة بزومي، ال اهر ، محمد السزد السباعي، " )6(
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تهءى الشركا  المتعدية الجنسية هالا الشكى عن باشي األشركاؤ، واللر  بسربر شيرام تلر  الشرركا  
 مأ اأق نررو  آاررر مررن أنرروا  النشررا  االشتصررادق سررواش أ رران  نتاجي رر بغنشرراش يرررو  لإلنتررا  أو التسرروية، أو

لالا  ؛وءا مراشبة شصو  على العمى من جانربن  يسمه غعن هالا ي يءط  و يي الدولة المءيهة،  اادمي  
بالتصرريه لفرالا الشرركا  بالتملر  ال امرى لمشرروعا  االسرتثمار، برى  اأن الدوؤ المءيهة تتردد كثزر   نجد

، ويعود سبر تردد شبوؤ معظرم الردوؤ المءريهة والسريما دوؤ العرالم الثالرر (1)ظم األحيانتريءفا يي مع
 (2).لفالا الشكى، للاوف من التبعية االشتصادية، والاوف من سيبر  الشركا  األجنبية على أسواشفا

ن أو أ ثرررر، وال ت تصرررر زتمثرررى االسرررتثمار المشرررتر  بالمشررررو  الرررالق تمتل ررر  أو تشرررار  ييررر  دولترررا
براش  االاترا  والعطما  التجارية، وأن و المشاركة على رأا الماؤ ي ث، بى تمتد لتشمى ا دار  والابر ، 

هالا الشكى زنبوق على عمليا   نتاجية أو تسوي ية تتم يي دولة أجنبية، ويكون أحرد أبرراف االسرتثمار 
رر و العمليررة ا نتاجيررة مررن دون السرريبر  ال املررة عليرر ، يرري  دار  المشرررو  أ اييرر  شررركة دوليررة تمررارا ح  

حرردهما وبنرري، واآلاررر أجنبرري أولفررالا الشرركى سررما  عررد  أهمفررا، أنرر  اتهرراق بويررى األجررى بررزن بررريزن 
لل برا  العرام أو الاراص، وشرد  الممارسة نشا  معزن دااى الدولة المءيهة، والبرف الوبني يكون تابع  

، وللبرريزن حرة اؤ كلر  بزنمرا ي ردم البررف اآلارر الت نولوجيرا مرثط  يشار  أحد األبراف بحصة رأا المر
  (3)المشاركة يي  دار  المشرو .

ت ون المشروعا  هنا على شكى اتهاشية بزن بريزن أحدهما أجنبي واألار وبنري )شبرا  عرام أو 
، ويري معظرم رف الثراني بمكونرا  منترو  معرزن سريار  مرثط  ااص(، حزر ي وم البرف األوؤ بتزويد البر

الابر  أو المعرية الطزمة الااصة بالتصميم  األجنبياألحيان، وباألاص يي الدوؤ النامية ي دم البرف 
الداالي للمصنا وتدية العمليا  وبرق التازين والصريانة و زرهرا، وشرد تيارال مشرروعا  التجميرا شركى 

 . (4)شكى التمل  ال امى لمشرو  االستثمار للبرف األجنبياالستثمار المشتر  أو 
                                                           

 .53، ص2011، األردن، زاهد محمد دزرق، " دار  األعماؤ الدولية"، الببعة الثانية، دار الث اية )1(
دزنا أحمد عمر، "أثر الصادرا  على تردية االسرتثمار األجنبري المباشرر يري دوؤ عربيرة ماترار "، مجلرة تنميرة الرايردزن، كليرة ا دار   )2(

 .37، ص2009(، ب داد، 22)67واالشتصاد، جامعة الموصى، العدد 
التنمية االشتصادية يي الجزائر"، مجلة الباحر، مابر شاصردق مربرا  ورشلرة،  رير بولربا ، "االستثمار األجنبي المباشر ودورا يي  )3(

 .21، ص2012(، 10الجزائر، العدد )
 مجلرة نظرر  ت ويميرة ل رانون االسرتثمار العراشري"، االشتصرادية البزئرة يري وأثررا األجنبري "االسرتثمار اءرزر، سرامي حرط (4)

 .23، ص2010(، 70العدد ) جامعة ب داد، ا دار  واالشتصاد،
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210221022

(  لرى أن أهرم عشرر  دوؤ مسرتثمر  يري الريمن هري  )الفنرد، 1112-1114تشزر بيانا  المرد  مرن )
، ا مرررارا (، وشرررد بل ررر  عررردد المشرررروعا  أسرررترالياسرررن ايور ، أمريكرررا، يرنسرررا، ، الصرررزن، عمرررانسرررلبنة 

( شرركا ، وشرد بلرب  جمرالي الت لهرة لتلر  المشرروعا  مرا 8( مشراريا م ابرى عردد )8ال ائمة لتل  الردوؤ )
 (1.)( ملزون دوالر، وهو ما ُتظفرا بيانا  الجدوؤ رشم804م دارا )

 (2جدول رقم )

 (1022-1022في اليمن للمدة )أهم الدول المستثمرة 

 )القيمة بالمليون دوالر(

 عدد الشركات عدد المشاريع التكلفة الدولة م

 1 1 222 الهند 1

 1 1 171 سلطنة عمان 2

 1 1 131 الصين 3

 1 1 131 سنغافورة 1

 1 1 131 الواليات المتحدة األمريكية 5

 1 1 23 فرنسا 6

 1 1 22 أستراليا 7

 1 1 1 اإلمارات 1

 1 1 153 اإلجمالي

 FDi intelligence from the Financial Times المصدر:

ويتبررزن مررن الجرردوؤ السررابة أن جميررا الرردوؤ تسرراو  يرري عرردد المشررروعا  وعرردد الشررركا ، ول ررن 
( ملزرون دوالر يري 111األولى ي د بل    جمالي ت لهتفا ) المرتبةااتله  يي ال يمة، حزر احتل  الفند 

( ملزررررون دوالر، كمررررا جرررراش  الصررررزن 128سررررلبنة عمرررران المرتبررررة الثانيررررة ب يمررررة بل رررر  ) حررررزن احتلرررر 
( ملزررون دوالر مُتاررال  مراتبفررا علررى الترروالي، 143وسررن ايور  وأمريكررا متسرراوية يرري الت لهررة والترري بل رر  )

جموعرة ( ملزرون دوالر ءرمن م8م ارنة بدولة ا مارا  التي احتلر  المرتبرة األازرر  لتبلرب شيمرة ت لهتفرا )
 الدوؤ المستثمر  يي تل  الهتر .

110221022

 (  لررى أن أهررم امسررة شررركا  مسررتثمر  يرري الرريمن هرري 1112-1114مررن ) المررد تشررزر بيانررا  

“Bharat Heavy Electricals (BHEL), Raysut Cement, SEA-ME-WE 5, AAE-1 

Consortium, Verizon Communications”،  وتنتسررر تلرر  الشررركا  للبلرردان )الفنررد، سررلبنة
، وشررد اآلتريعمران، سرن ايور ، الصررزن، أمريكرا( بررنها ترتزرر الشررركا  المرالكور ، وكمررا موءره بالجرردوؤ 

( ملزرون دوالر كغجمرالي لتلر  الشرركا  المسرتثمر ، وهرو مرا ُتظفررا بيانرا  811بل ر  الت لهرة مرا م ردارا )
 (.1الجدوؤ رشم )
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 (1دول رقم )ج

 (3102-3102أهم الشركاا المستثمرة في النمف للمدة )
 )القيمة بالمليون دوالر(

 التكلف  البلد الشرك  م
2 Bharat Heavy Electricals (BHEL) 110 الهند 
1 Raysut Cement 221 سلطن  عماف 
2 SEA-ME-WE 5 221 سنغافورة 
1 AAE-1 Consortium 221 الصيف 
5 Verizon Communications  221 الوالناا المتحدة األمريكن 

 100 اإلجمالي
 FDi intelligence from the Financial Times المصدر:

ويتبررزن مررن الجرردوؤ السررابة أن الفنررد احتلرر  المرتبررة األولررى يرري معرردؤ الت لهررة حزررر بلررب  جمررالي 
( 128ن حزرر بلررب  جمررالي الت لهررة )( ملزررون دوالر، وتلزفررا يرري المرتبرة الثانيررة سررلبنة عمررا111الت لهرة )

ملزون دوالر، وتلزفا يي المرتبة الثالثرة سرن ايور  والصرزن والواليرا  المتحرد  األمريكيرة والتري تسراو  يري 
 ( ملزون دوالر ءمن مجموعة الشركا  المستثمر  اطؤ تل  الهتر .143ت لهتفا لزبلب  جمالي الت لهة )

210221022

( أن منب ررة آسريا والمحرريث الفرادق احتلرر  المرتبرة األولررى 1112-1114تشرزر بيانرا  المررد  مرن )
( م ارنررة برردوؤ أوروبررا ال ربيررة، %04.8حزررر بل رر  نسرربتفا ) ؛ايرري نسررر توزيررا ت لهررة االسررتثمار  شليمي رر

(، وتلزفرا %11.8ألوسث المرتبرة الثانيرة لتبلرب نسربتفا )(، ييما احتل  الشرق ا%1.2التي بل   نسبتفا )
(، وشررد بل رر  ال يمررة ا جماليررة لت لهرررة %10.2لترري بل رر  نسرربتفا )لمرتبررة الثالثررة أمريكررا الشررمالية ايرري ا

( ملزررون دوالر، وهررو مررا ُتظفرررا بيانررا  801.6االسررتثمارا  الرروارد   لررى الرريمن علررى المسررتو  ا شليمرري )
 (.4الجدوؤ رشم )

 (2ول رقم )جد

 (1022-1022توزيع تكلفة االستثمارات الواردة إلى اليمن حسب التوزيع اإلقليمي للمدة )

 )القيمة بالمليون دوالر(

 النسب  التكلف  اإلقلنم المستثمر م
 %5901 50902 آسنا والمحنط الهادي 2
 %1201 21502 الشرق األوسط 1
 %2502 22201 أمريكا الشمالن  2
 %102 1101 غربن أوروبا ال 1

 - 15208 اإلجمالي
 FDi intelligence from the Financial Times المصدر:
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 (2شكل رقم )

 ( 1022-1022توزيع تكلفة االستثمارات الواردة إلى اليمن حسب التوزيع اإلقليمي للمدة )

 
 (20الجدول رقم ) المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات ونسب

110221022

( أن شبرررا  االتصررراال  احترررى المرتبرررة األولرررى يررري توزيرررا ت لهرررة 1112-1114تشرررزر بيانرررا  المرررد  مرررن )
ايرة الصرحية، حزرر بل ر  ( ملزون دوالر، تلزفا يي المرتبرة الثانيرة ت لهرة الرع314حزر بل   ت لهت  ) ؛االستثمار

( ملزرررون 111حزرررر بل ررر  ) ؛( ملزرررون دوالر، وشرررد احتلررر  المرتبرررة الثالثرررة ت لهرررة الباشرررة البدزلرررة  المتجررردد 184)
( ملزرررون دوالر، ولت رررون أشرررى ت لهرررة علرررى 16، 14مرررن المنسررروجا  وال رررالاش والتبرررب لتبلرررب ) دوالر، ييمرررا جررراش كرررى  

 (.3، وهو ما ُتظفرا بيانا  الجدوؤ رشم )اد  شباعي  التوالي بالنسبة ل امى االستثمارا  الوار 
 (1جدول رقم )

 (1022-1022توزيع تكلفة االستثمارات الواردة إلى اليمن حسب التوزيع القطاعي للمدة )

 )القيمة مليون دوالر(

 التكلفة البند م

 314 االتصاالت 1

 111 الطاقة البديلة/المتجددة 1

 128 مواد البناء والبناء 4

 14 الخدمات المالية 3

 11 الفحم والنفط والغاز الطبيعي 0

 184 الرعاية الصحة 6

 14 الغذاء والتبغ 2

 16 المنسوجات 8

 1121 اإلجمالي

 FDi intelligence from the Financial Times المصدر:

 (1شكل رقم )

 (1022-1022) توزيع تكلفة االستثمارات الواردة إلى اليمن حسب التوزيع القطاعي للمدة
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 (10المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات ونسب الجدول رقم )
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 ،(1112-1113) الررريمن للمرررد   لرررىهرررم الررردوؤ المصررردر  للسرررلا والمنتجرررا  أ اوؤ هرررالا المحرررور نرررت 
  اآلتيةعلى النحو ( 1112-1113ن اليمن اطؤ العام)   للسلا والمنتجا  موكالل  الدوؤ المستور 

2- 1021 
(  لى أن أهم عشر  دوؤ ُمصدر  للسرلا  لرى الريمن هري  )الصرزن، الفنرد، تركيرا، 1113تشزر بيانا  العام )

(، وشرد بل ر  شيمرة صرادرا  تلر  الردوؤ وأارر  أسرترالياكرا، يرنسرا، كوريرا الجنوبيرة، البرازيى، اليابان، هولندا، أمري
 (.0( ملزون دوالر، وهو ما ُتظفرا بيانا  الجدوؤ رشم )11.111ما شيمت  )

( احتل  الصزن المرتبة األولى كيهم دولة ُمصدر  للسلا  لرى الريمن، ي رد بل ر  شيمرة 1113بزنما يي العام)
( مررن حصررة الررواردا ، وجرراش  يرري المرتبررة الثانيررة الفنررد لتبلررب %11.0ملزررون دوالر بنسرربة )( 1.111صررادراتفا )

يرري المرتبررة األازررر  لتبلررب شيمررة  أسررتراليا(، ييمررا جرراش  %14.1( ملزررون دوالر بنسرربة )1.441شيمررة صررادراتفا )
ألارررر  شيمرررة ( مررن حصرررة الرررواردا ، ييمررا سرررجل  بعررر  الرردوؤ ا%1.0( ملزرررون دوالر بنسررربة )183صررادراتفا )
( مررن حصررة الررواردا  علررى مسررتو  العررالم، وهرري نسرربة عاليررة م ارنررة برردوؤ %44.1( بنسرربة )4.312صررادرا  )

 الدراسة اطؤ تل  الهتر .

ُمصرردر  للسررلا  لررى الرريمن هرري  )الصررزن، سررلبنة  ةن دولرري(  لررى أن أهررم عشررر 1110تشررزر بيانررا  العررام )
لنررردا، البرازيرررى، روسررريا، كوريرررا الجنوبيرررة، تايطنرررد، ألمانيرررا، أمريكرررا، ، هو أسرررترالياعمررران، السرررعودية، الفنرررد، تركيرررا، 

مالززيا، األرجنتزن، يرنسا، اليابان، بلجيكا،  يباليا، جنرور أيري يرا(، وشرد بل ر  شيمرة صرادرا  تلر  الردوؤ وأارر  
رتبررة األولررى حزررر احتلرر  الصررزن الم؛ (0( ملزررون دوالر، وهررو مررا ُتظفرررا بيانررا  الجرردوؤ رشررم )6.111مررا شيمترر  )

( مررن %11.6( ملزررون دوالر بنسرربة )1.346كرريهم دولررة ُمصرردر  للسررلا  لررى الرريمن، ي ررد بل رر  شيمررة صررادراتفا )
( ملزررررون دوالر بنسرررربة 061حصررررة الررررواردا ، وجرررراش يرررري المرتبررررة الثانيررررة سررررلبنة عمرررران لتبلررررب شيمررررة صررررادراتفا )

( ملزررررون دوالر بنسرررربة 08شيمررررة صررررادراتفا )(، ييمررررا جرررراش  جنررررور أيري يررررا يرررري المرتبررررة األازررررر  لتبلررررب 4.1%).
( مررن %0.4( بنسرربة )461( مررن حصررة الررواردا ، ييمررا سررجل  بعرر  الرردوؤ األاررر  شيمررة صررادرا  )1.1%)

 حصة الواردا  على مستو  العالم.

دوؤ ُمصدر  للسلا  لى اليمن هري  )الصرزن، تركيرا، سرلبنة  (  لى أن أهم عشر1116تشزر بيانا  العام )
، أمريكرا، األرجنترزن(، وشرد بل ر  شيمرة صرادرا  تلر  الردوؤ مرا أسرتراليا، البرازيى، السعودية، مصرر، عمان، الفند

كرالل  الصرزن احتلر  المرتبرة األولرى كريهم  (0( ملزون دوالر، وهو ما ُتظفرا بيانا  الجردوؤ رشرم )1.443شيمت  )
( مررن حصررة %12.3دوالر بنسرربة ) ( مليررار1.211دولررة ُمصرردر  للسررلا  لررى الرريمن، ي ررد بل رر  شيمررة صررادراتفا )

(، ييمرررا %46.8( ألرررال دوالر بنسررربة )042الرررواردا ، وجررراش  يررري المرتبرررة الثانيرررة تركيرررا لتبلرررب شيمرررة صرررادراتفا )
( مرن حصرة الرواردا  %4.6( ملزرون دوالر بنسربة )168احتل  األرجنتزن المرتبة األازرر  لتبلرب شيمرة صرادراتفا )

ية مرا الواليرا  المتحرد  األمريكيرة، ومناهءرة م ارنرة بردوؤ الدراسرة ارطؤ على مستو  العالم، وهي نسربة متسراو 
 تل  الهتر .
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دوؤ ُمصررردر  للسرررلا  لرررى الررريمن هررري  )الصرررزن، تركيرررا،  (  لرررى أن أهرررم عشرررر1112نرررا  العرررام )تشرررزر بيا
مرا شيمتر   اف، أمريكرا(، وشرد بل ر  شيمرة صرادراتأسرترالياالسعودية، البرازيى، الفنرد، سرلبنة عمران، روسريا، مصرر، 

هم دولرة الصرزن احتلر  المرتبرة األولرى كري وأيءرا( 0( ملزون دوالر، وهو ما ُتظفرا بيانا  الجدوؤ رشرم )4.164)
( مرن حصرة الرواردا ، %43.4( مليرار دوالر بنسربة )1.636بل   شيمة صادراتفا )ُمصدر  للسلا  لى اليمن؛  ال 

(، ييمرا احتلر  أمريكررا %11.1( ألرال دوالر بنسربة )024فا )وجراش  يري المرتبرة الثانيرة تركيرا لتبلرب شيمرة صرادرات
( مرررن حصرررة الرررواردا  علرررى مسرررتو  %3.4( ملزرررون دوالر بنسررربة )110المرتبرررة األازرررر  لتبلرررب شيمرررة صرررادراتفا )

 العالم، وهي نسبة مناهءة م ارنة بدوؤ الدراسة اطؤ تل  الهتر .
 (5جدول رقم )

 1022-1021من حصة الواردات للمدة % يمة واردات اليمن والنسبةاليمن وقصدرة للسلع إلى أهم الدول الم  

 )القيمة بالمليون دوالر(

 الترتيب
الدول 

 الم صدرة

1021  1025 1028 1022 

 )%( القيمة )%( القيمة )%( القيمة  )%( القيمة

 34.9 1.636 36.8 1.211 23.6 1.346  11.0 1.111 الصين 1

 7.8 421 9.6 338 7.6 361  14.1 1.441 الهند 1

 12.2 024 11.6 042 6.5 440  6.4 632 تركيا 4

 8.6 313 8.3 483 3.5 113  3.3 301 البرازيل 3

 0.0 - 0.0 - 1.9 114  3.1 344 اليابان 0

 0.0 - 0.0 - 4.0 136  3.1 314 هولندا 6

2 
الواليات 

المتحدة 

 األمريكية
460 4.6  108 2.6 121 3.7 110 4.3 

 0.0 - 0.0 - 2.0 111  4.0 461 فرنسا 8

4 
كوريا 

 0.0 - 0.0 - 3.3 114  4.1 411 الجنوبية

 4.4 118 4.0 188 4.7 184  1.0 183 أستراليا 11

11 
سلطنة 

 عمان
- -  061 9.2 018 11.2 412 6.9 

11 

 المملكة

العربية 

 السعودية

- -  012 8.5 413 6.5 314 9.0 

 6.4 413 0.0 - 3.4 116  - - روسيا 14

 0.0 - 0.0 - 2.8 121  - - تايالند 13

 0.0 - 0.0 - 2.7 161  - - لمانياأ 10

 0.0 - 0.0  2.5 103  - - ماليزيا 16

 0.0 - 3.6 168 2.1 114  - - األرجنتين 12

 0.0 - 0.0 - 1.1 62  - - بلجيكا 18

 0.0 - 0.0 - 1.1 66  - - إيطاليا 14

11 
جنوب 

 أفريقيا
- -  08 1.0 - 0.0 - 0.0 

 5.4 103 4.6 110 0.0 -  - - مصر 11

 0.0 - 0.0 - 5.9 461  44.1 4.312 أخرى 

 - 2089 - 1921 - 8200  - 200112 اإلجمالي
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 Interactional Trade Center-Trade Map0المصدر: 

110211022

هرري  )اليابرران،  ،(  لررى أن أهررم عشررر دوؤ مسررتورد  للسررلا مررن الرريمن1113لعررام )تشررزر بيانررا  ا
ن، تازبي  الصزنية، مالززيا(، وشد االفند، كوريا الجنوبية، الصزن، سن ايور ، تايطند، سلبنة عمان، با ست

دوؤ ( ملزرون دوالر، وهرو مرا ُتظفررا بيانرا  الجر111.011)بلب  جمالي واردا  تلر  الردوؤ وأارر  ب يمرة 
، ي رد بل ر  شيمرة واردتفرا أن اليابان احتل  المرتبة األولى كيهم دولة مستورد  للسلا من اليمن ،(6رشم )
لفنرد لتبلرب ( من حصة الصادرا ، وجاش  يي المرتبرة الثانيرة ا%11.6بنسبة ) دوالر( ملزون 31.614)

ازرر  لتبلرب شيمرة ا المرتبرة األ(، ييمرا احتلر  مالززير%14.0( ملزرون دوالر بنسربة )12.182شيمة واردتفا )
( مرررن حصرررة الرررواردا  علرررى مسرررتو  العرررالم، وهررري نسررربة %4.1( ملزرررون دوالر بنسررربة )3.206واردتفرررا )

 مناهءة م ارنة بالدوؤ األار  ودوؤ الدراسة اطؤ تل  الهتر .

ن دولررة مسررتورد  للسررلا مررن الرريمن هرري  )الصررزن، ي(  لررى أن أهررم عشررر 1110تشررزر بيانررا  العررام )
يررا الجنوبيررة، الفنررد، السررعودية، اليابرران، تايطنررد، أمريكررا، سررلبنة عمرران، تررازوان، هونررب كونررب، تركيررا، كور 

مالززيا، أثزوبيا، األردن،  يباليا، ال وي ، البحرين، الممل ة المتحد ، ألمانيا، سزرالنكا(، وشد بلب  جمالي 
 أمرا، (6ا ُتظفرا بيانرا  الجردوؤ رشرم )( ملزون دوالر، وهو م1.438تل  الدوؤ وأار  ما شيمت  )واردا  
( 841يمن، ي ررد بل رر  شيمررة واردتفررا )للسررلا مررن الرر مسررتورد احتلرر  المرتبررة األولررى كرريهم دولررة يالصررزن 

لجنوبيررة لتبلررب ( مررن حصررة الصررادرا ، وجرراش  يرري المرتبررة الثانيررة كوريررا ا%30.2ملزررون دوالر بنسرربة )
ألازررر  لتبلررب شيمررة (، ييمررا احتلرر  سررزرالنكا المرتبررة ا%18.0( ملزررون دوالر بنسرربة )461شيمررة واردتفررا )

( مررررن حصررررة الررررواردا  علررررى مسررررتو  العررررالم، وهرررري نسرررربة %1.1( ملزررررون دوالر بنسرررربة )1.1واردتفررررا )
 مناهءة م ارنة بالدوؤ األار  ودوؤ الدراسة اطؤ تل  الهتر .

يمن هررري  )سرررلبنة (  لرررى أن أهرررم عشرررر  دوؤ مسرررتورد  للسرررلا مرررن الررر1116تشرررزر بيانرررا  العرررام )
عمان، الصزن، السعودية، مصر، تايطند، هونب كونب، كوريا الجنوبية، مالززيا، الفند، هولندا(، وشد بلب 

(. 6( ملزرررون دوالر، وهرررو مرررا ُتظفررررا بيانرررا  الجررردوؤ رشرررم )613 جمرررالي واردا  تلررر  الررردوؤ مرررا شيمتررر  )
مرررن الررريمن، ي رررد بل ررر  شيمرررة واردتفرررا  احتلررر  سرررلبنة عمررران المرتبرررة األولرررى كررريهم دولرررة مسرررتورد  للسرررلا

( مررن حصررة الصررادرا ، وجرراش  يرري المرتبررة الثانيررة الصررزن لتبلررب %36.3( ملزررون دوالر بنسرربة )142)
(، ييمرررا احتلررر  هولنررردا المرتبرررة األازرررر  لتبلرررب شيمرررة %16.1( ملزرررون دوالر بنسررربة )166شيمرررة واردتفرررا )

واردا  علرى مسرتو  العرالم، وهري نسربة مناهءرة ( من حصة ال%1.2( ملزون دوالر بنسبة )3واردتفا )
 م ارنة بدوؤ الدراسة اطؤ تل  الهتر .

دوؤ مسرتورد  للسرلا مرن الريمن هري  )الصرزن،  (  لى أن أهم عشر1112نا  العام )تشزر بيا كما
، مصر، با ستان، هونب كونب، روسيا(، وشد بلب الجنوبيةسلبنة عمان، تايطند، السعودية، الفند، كوريا 
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 ،(6( ملزرررون دوالر، وهرررو مرررا ُتظفررررا بيانرررا  الجررردوؤ رشرررم )211 جمرررالي واردا  تلررر  الررردوؤ مرررا شيمتررر  )
أهرررم دولررة مسررتورد  للسرررلا مررن الرريمن، ي رررد بل رر  شيمررة واردتفرررا بوصررهفا احتلرر  الصررزن المرتبرررة األولررى 

لثانيرة يري المرتبرة اسرلبنة عمران ( من حصة الصادرا ، وجراش  %34.1بنسبة ) دوالر( ملزون 312)
(، ييما احتل  روسيا المرتبرة األازرر  لتبلرب شيمرة %11.2( ملزون دوالر بنسبة )111لتبلب شيمة واردتفا )

( من حصة الواردا  على مستو  العالم، وهي نسربة متسراوية %1.2( ملزون دوالر بنسبة )13واردتفا )
 ما هونب كونب، ومناهءة م ارنة بدوؤ الدراسة اطؤ تل  الهتر .

 (8رقم )جدول 

 1022-1021من حصة الصادرات للمدة % من اليمن وقيمة واردات اليمن والنسبةللسلع المستوردة أهم الدول 

 الدول الم صدرة الترتيب
1021 1025 1028 1022 

 )%( القيمة )%( القيمة )%( القيمة )%(  القيمة

 - - - - 6.4 135 11.6 31.614 اليابان 1

 2.9 10 0.8 0 4.1 179 14.0 12.182 الهند 1

 1.9 12 2.6 12 18.0 361 8.1 16.146 كوريا الجنوبية 4

 49.2 312 26 166 30.2 890 2.8 10.261 الصين 3

 - - - - - 0 2.6 10.311 سنغافورة 0

 6.1 04 3.2 11 4.1 62 6.4 11.218 تايالند 6

 12.7 111 46.4 142 1.1 24 3.2 4.010 سلطنة عمان 2

 1.8 16 - - - 0 4.0 2.122 باكستان 8

 - - - - - 0 1.2 0.380 تايبيه الصينية 4

 - - 1.3 4 1.3 8 1.3 3.206 ماليزيا 11

 3.1 12 6.1 44 2.4 142 - - السعوديةالمملكة العربية  11

 - - - - 1.0 49 - - األمريكيةالوليات المتحدة  11

 - - - - 1.4 18 - - تايون 14

 1.7 10 2.8 18 1.2 13 - - هونج كونج 13

 - - - - 1.6 11 - - تركيا 10

 - - - - 1.3 7 - - اثيوبيا 16

 - - - - 1.3 7 - - االردن 12

 - - - - 1.4 7 - - ايطاليا 18

 - - - - 1.4 6 - - الكويت 14

 - - - - 1.4 5 - - البحرين 11

 - - - - 1.1 3 - - المملكة المتحدة 11

 - - - - 1.1 3 - - المانيا 11

 - - - - 1.1 2 - - سيرالنكا 14

 1.9 16 4.5 14 - 0 - - مصر 13

   0.7 3 - 0 - - هولندا 10

 1.7 13 - - - 0 - - روسيا 16

 - - - - 1.8 15 11.1 36.114 أخرى -

 - 211  613  1438  111.011 اإلجمالي

 Interactional Trade Center-Trade Map0المصدر: 

ن  جمررالي شيمررة الصررادرا  مررن المنتجررا  والسررلا الترري تصرردرها الرريمن  لررى الرردوؤ تشررزر البيانررا  أ
 جمرالي الرواردا  مرن المنتجرا  والسرلا التري تسرتوردها  بلربملزون دوالر، يري حرزن  11.1األار  بل   

 (.  2، وهو ما زوءح  الجدوؤ رشم)1114دوالر، وهالا بحسر ما تواير من بيانا  العام ملزون  11.1اليمن 
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 (2ول رقم )جد

 1022إجمالي قيمة السلع التي تصدرها وتستوردها اليمن في العام 

 "القيمة بالمليون دوالر"

 3102 القنم 
 10.1  جمالي شيمة الصادرا  
 12.1  جمالي شيمة الواردا  

 .Interactional Trade Center-Trade Mapالمصدر: 

210211022

(  لرى أن أهررم عشرر سررلا ومنتجرا  تصرردرها الريمن  لررى الردوؤ األاررر  1113تشرزر بيانرا  العررام )
الصرلر، البطسرتي  رهرا، األسرما  وال شرريا ، الحدزرد وشود معردني وزيرو  معدنيرة ومنتجرا  ت بزهي  )

يرررة، الهوا ررر  والمكسررررا ، مالهرررا  المرررواد ال الائيرررة واألعرررطف الحزوان، ومنتجاتررر ، الصرررطؤ والجلرررود الارررام
(، وشرد بلرب  جمرالي السرلا المصردر  النحاا ومصنوعات ، الرصراص ومصرنوعات ، األلمنزروم ومصرنوعات 

 (.8، وهو ما ُتظفرا بيانا  الجدوؤ رشم )دوالر( ملزون 4.101ما شيمت  )

أهررم   بوصررهأن الوشررود المعرردني ومنتجررا  ت بزرررا احتررى المرتبررة األولررى  تبررزن (1113يرري العررام )و 
( مررن %46.1( ملزررون دوالر بنسرربة )8.214منررت  تصرردرا الرريمن  لررى الرردوؤ األاررر ، ي ررد بل رر  شيمترر  )

( ملزرررون دوالر 24.1يررري المرتبرررة الثانيرررة لتبلرررب شيمتررر  )األسرررما  وال شرررريا  حصرررة الصرررادرا ، وجررراش  
( %1.14بنسبة ) ( ملزون دوالر11(، ييما سجى األلمنزوم ومصنوعات  أشى شيمة لتبلب )%1.81بنسبة )

مررن حصررة صررادرا  الرريمن علررى مسررتو  العررالم، وهرري نسرربة مناهءررة م ارنررة برردوؤ الدراسررة اررطؤ تلرر  
 الهتر .

الوشود المعدني ن سلعة ومنت  تصدرها اليمن هي  )ي(  لى أن أهم عشر 1110تشزر بيانا  العام )
لررردائن ، الجلرررود الارررام، ءرررروا الا، ال فرررو  والشررراق والتوابرررى، الها فرررة والمكسررررا ، األسرررما ، والزيرررو 

، اللحروم، المنتجا  النباتيرة، حبور، حدزد ويوالال، المنتجا  الحزوانية، نحاا ومصنوعات ، ومصنوعا 
السررررررهن ، صررررررزدالنية، المالهررررررا ، المعرررررردا  ا ل ترونيررررررة، اآلال  والمهرررررراعط ، الرصرررررراص، األلمنزرررررروم
( ملزررون دوالر، وهررو مررا ُتظفرررا بيانررا  1.438(، وشررد بلررب  جمررالي السررلا المصرردر  مررا شيمترر  )وال رروارر

أهرم منرت  تصردرا بوصره  احترى المرتبرة األولرى يالوشرود المعردني ومنتجرا  ت بزررا  أمرا ،(8الجدوؤ رشرم )
( مررررن حصرررررة %83.4( ملزررررون دوالر بنسرررربة )1.634ؤ األاررررر ، ي ررررد بل رررر  شيمترررر  )الرررريمن  لررررى الرررردو 

( ملزررررون دوالر بنسرررربة 28لتبلررررب شيمترررر  )الثانيررررة يرررري المرتبررررة سررررما  وال شررررريا  األالصررررادرا ، وجرررراش  
( مرن %1.1( ملزرون دوالر بنسربة )1.4لسهن وال وارر أشى شيمة لتبلرب )(، ييما سجل  منتجا  ا3.1%)

حصررة صررادرا  الرريمن علررى مسررتو  العررالم، وهرري نسرربة مناهءررة م ارنررة بالرردوؤ األاررر  ودوؤ الدراسررة 
 اطؤ تل  الهتر .
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(  لرى أن أهررم عشرر سررلا ومنتجرا  تصرردرها الريمن  لررى الردوؤ األاررر  1116تشرزر بيانرا  العررام )
النحرررراا ، األسررررما ، الوشررررود المعرررردني والزيررررو  ومنتجررررا  الت بزررررر، الل لرررر  واألحجررررار ال ريمررررةهرررري  )

، الجلررررود الاررررام، ال فررررو  والشرررراق والتوابررررى، البطسررررتي  ومصررررنوعات ، الها فررررة والمكسرررررا ، ومصررررنوعات 
( ملزرون دوالر، وهرو 612(، وشد بلب  جمالي السلا المصردر  )المالها  والنهايا ، األلمنزوم ومصنوعات 

أهررم منرت  تصرردرا ى الوشرود المعرردني المرتبرة األولررى بوصره  تررحا وشرد، (8مرا ُتظفررا بيانررا  الجردوؤ رشررم )
( من حصرة الصرادرا ، %13.2( ملزون دوالر بنسبة )108اليمن  لى الدوؤ األار ، ي د بل   شيمت  )

(، ييمرررا سرررجل  %13.1( ملزرررون دوالر بنسررربة )41األسرررما  لتبلرررب شيمتررر  ) اش  يررري المرتبرررة الثانيرررةوجررر
( متسرررراوية بررررالل  مررررا األلمنزرررروم %1.3( ملزررررون دوالر بنسرررربة )4المالهررررا  والنهايررررا  أشررررى شيمررررة لتبلررررب )

ومصرنوعات  مرن حصرة صرادرا  الريمن علرى مسررتو  العرالم، وهري نسربة مناهءرة م ارنرة بردوؤ الدراسررة 
 اطؤ تل  الهتر .

سررلا ومنتجرا  تصرردرها الريمن  لررى الردوؤ األاررر   (  لرى أن أهررم عشرر1112نرا  العررام )ر بياتشرز
الها فرررررة ، األسرررررما ، الل لررررر  واألحجرررررار ال ريمرررررة، الوشرررررود المعررررردني والزيرررررو  ومنتجرررررا  الت بزررررررهررررري  )

، الحدزرررد والهررروالال، البطسرررتي  ومصرررنوعات ، ال رررو  والشررراق والتوابرررى، النحررراا ومصرررنوعات ، والمكسررررا 
( ملزرون دوالر، وهررو 1023(، وشرد بلررب  جمرالي السرلا المصردر  )منتجرا  األلبران، األلمنزروم ومصرنوعات 

احترررى المرتبرررة األولرررى ي رررد الوشرررود المعررردني ومنتجرررا  ت بزررررا  أيءرررا (8مرررا ُتظفررررا بيانرررا  الجررردوؤ رشرررم )
ر بنسرررربة ( ملزررررون دوال868بل رررر  شيمترررر  )  ال ؛أهررررم منررررت  تصرررردرا الرررريمن  لررررى الرررردوؤ األاررررر  بوصرررره  

( مرررن حصرررة الصرررادرا ، وجررراش  يررري المرتبرررة الثانيرررة الل لررر  واألحجرررار ال ريمرررة لتبلرررب شيمتررر  00.8%)
( ملزرون دوالر 10(، ييما سجل  منتجرا  األلبران أشرى شيمرة لتبلرب )%16.0( ملزون دوالر بنسبة )312)

نرررة بررردوؤ ( مرررن حصرررة صرررادرا  الررريمن علرررى مسرررتو  العرررالم، وهررري نسررربة مناهءرررة م ار %1.4بنسررربة )
 الدراسة اطؤ تل  الهتر .
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 ( 1جدول )

 (1022-1021للمدة ) تصدرها اليمن والقيمة والنسبة % من الصادرات التياهم السلع والمنتجات 

 القنم  بالمليوف دوالر

 السلع المصدرة الترتيب
1021 1025 1028 1022 

 )%( القيمة )%( القيمة )%( القيمة )%( القيمة

1 
زيوت معدنية وقود معدني و

 ومنتجات تقطيرها
8709 96.23 1634 83.4 108 24.7 868 55.8 

 6.6 111 14.2 41 3.1 28 0.81 73 األسماك والقشريات 1

 1.0 16   1.3 8 0.47 43 الحديد والصلب 4

 1.0 12 2.0 14 1.2 14 0.39 35 البالستيك ومنتجاته 3

 - - 1.7 11 1.8 13 0.30 27 الصالل والجلود الخام 0

6 
مخلفات المواد الغذائية واألعالف 

 الحيوانية
26 0.28 1 1.1 4 1.4 - - 

 3.2 04 2.8 18 1.8 04 0.27 24 الفواكه والمكسرات 2

 1.6 12 3.5 11 1.6 11 0.23 21 النحاس ومصنوعاته 8

 - - - - 1.4 0 0.15 13 الرصاص ومصنوعاته 4

 0.9 16 1.4 4 1.4 0 0.13 12 األلمنيوم ومصنوعاته 11

 1.5 10 1.8 11 1.1 11 - - والشايالقهوة  11

 - - - - 1.1 11 - - الخضروات 11

 0.9 10 - - 1.6 11 - - حيوانيةمنتجات  14

 - - - - 1.3 2 - - حبوب 13

 - - - - 1.3 6 - - منتجات الحيوانية والنباتية 10

 - - - - 1.4 6 - - واألسماكمحضرات اللحوم  16

 - - - - 1.1 3 - - والمفاعالت اآلالت 12

 - - - - 1.1 4 - - والكهربائية اإللكترونيةالمعدات  18

 - - - - 1.1 1 - - منتجات صيدالنيه 14

 - - - - 1.1 1.8 - - السفن والقوارب 11

 16.0 312 31.1 163 - - - - كريمة وأحجار اللؤلؤ 11

 - - - - 1.1 13 0.73 66 أخرى 

  1023  612  1438  4101 اإلجمالي

 Interactional Trade Center-Trade Mapالمصدر:                

110211022

سرلا ومنتجرا  تسرتوردها الريمن مرن الردوؤ األارر   (  لى أن أهرم عشرر1113نا  العام )تشزر بيا
، مركبررررا   زررررر السررررك  الحدزديررررة، الحبررررور، تجررررا  ت بزرهرررراوشررررود معرررردني وزيررررو  معدنيررررة ومنهرررري  )

منتجررا  ، السرركريا  والحلويررا ، المعرردا  ال فربائيررة وا ل ترونيررة، الحدزررد والصررلر، المهرراعط  النوويررة
(، وشرررد بلرررب  جمرررالي السرررلا المسرررتورد  مرررا شيمتررر  مرررواد المطبرررا وا  سسررروارا ، منتجرررا  األلبررران، ببيرررة

الوشررررود المعرررردني  أنوتبررررزن  (.4ر، وهررررو مررررا ُتظفرررررا بيانررررا  الجرررردوؤ رشررررم )( ملزررررون دوال11.111.461)
ؤ األارر ، ي رد بل ر  أهم منت  تستوردا اليمن مرن الردو بوصه  احتى المرتبة األولى شد ومنتجا  ت بزرا 

ثانيرة الحبرور ، وجاش  يري المرتبرة الالواردا ( من حصة %13.6( ملزون دوالر بنسبة )1.320شيمت  )
ا  سسوارا  أشى شيمة (، ييما سجل  مواد المطبا و %11.4( ملزون دوالر بنسبة )1.416  )لتبلب شيمت
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( مرررن حصرررة واردا  الررريمن علرررى مسرررتو  العرررالم، وهررري نسررربة %1.2( ألرررال دوالر بنسررربة )128لتبلرررب )
 مناهءة م ارنة بالدوؤ األار  ودوؤ الدراسة اطؤ تل  الهتر .

ن سرلعة ومنرت  تسرتوردها الريمن مرن الردوؤ األارر  يم عشرر (  لى أن أهر1110تشزر بيانا  العام )
المعرردا  ، مركبررا   زررر السررك  الحدزديررة، الوشررود المعرردني والزيررو  ومنتجررا  الت بزررر، الحبررورهرري  )

، لردائن ومصرنوعاتفا، السركريا  والحلويرا ، مسرتلزما  المطبرا وا  سسروارا ، ا ل ترونية وال فربائية
، الاءرروا  والهوا ر ، المنتجا  الحزوانيرة، الحبور ومنتجا  األلبان، ويوالالحدزد ، اآلال  والمهاعط 
المنتجرررررا  الحزوانيرررررة ، مسرررررتلزما  المطبرررررا وا  سسررررروارا ، منتجرررررا  صرررررزدالنية، األحاليرررررة ومنتجاتفرررررا

منتجرررا  الررررورق ، ازرررو  صررررناعية، مسرررتلزما  الحدزررررد والصرررلر، اللحررروم وأحشرررراش الحزوانرررا ، والنباتيرررة
( ملزررون دوالر، وهررو مررا ُتظفرررا بيانررا  6.111د بلررب  جمررالي السررلا المسررتورد  مررا شيمترر  )(، وشرروال رتررون 

أهرم منرت  تسرتوردا الريمن مرن الردوؤ  ابوصرهفوتبزن أن الحبور احتل  المرتبرة األولرى ، (4الجدوؤ رشم )
د الوشررو ( مررن حصررة الررواردا ، وجرراش %16.8( ملزررون دوالر بنسرربة )1.112األاررر ، ي ررد بل رر  شيمترر  )
(، ييمررا %14.1( ملزررون دوالر بنسرربة )811يرري المرتبررة الثانيررة لتبلررب شيمترر  )المعرردني ومنتجررا  ت بزرررا 

( مررن حصررة واردا  %1.1( ألررال دوالر بنسرربة )23سررجل  منتجررا  الررورق وال رتررون أشررى شيمررة لتبلررب )
 تل  الهتر . اليمن على مستو  العالم، وهي نسبة مناهءة م ارنة بالدوؤ األار  ودوؤ الدراسة اطؤ

(  لى أن أهرم عشرر سرلا ومنتجرا  تسرتوردها الريمن مرن الردوؤ األارر  1116تشزر بيانا  العام )
السررركر ، الوشرررود المعررردني والزيرررو  ومنتجرررا  الت بزرررر، مركبرررا   زرررر السرررك  الحدزديرررة، الحبرررورهررري  )

، البطستي  ومصنوعات ، يةمنتجا  صزدالن، األجفز  ال فربائية وا ل ترونية، الحدزد والهوالال، والحلويا 
(، وشررد بلررب  جمررالي السررلا المسررتورد  مررا شيمترر  مسررتلزما  المطبررا وا  سسرروارا ، اآلال  والمهرراعط 

كررالل  الحبررور احتلرر  المرتبررة األولررى ، (4( ملزررون دوالر، وهررو مررا ُتظفرررا بيانررا  الجرردوؤ رشررم )4441)
( ملزرررون دوالر بنسررربة 811بل ررر  شيمتررر  )أهرررم منرررت  تسرررتوردا الررريمن مرررن الررردوؤ األارررر ، ي رررد بوصررره  

( مررن حصررة الررواردا ، وجرراش يرري المرتبررة الثانيررة مركبررا   زررر السررك  الحدزديررة لتبلررب شيمترر  14.1%)
(، ييمررا سررجل  مسررتلزما  المطبررا وا  سسرروارا  أشررى شيمررة لتبلررب %6.3( ملزررون دوالر بنسرربة )444)
يمن على مستو  العرالم، وهري نسربة مناهءرة ( من حصة واردا  ال%1.4( ملزون دوالر بنسبة )181)

 م ارنة بدوؤ الدراسة اطؤ تل  الهتر .

(  لى أن أهرم عشرر  سرلا ومنتجرا  تسرتوردها الريمن مرن الردوؤ األارر  1112تشزر بيانا  العام )
الوشررود المعرردني ، مركبررا   زررر السررك  الحدزديررة، السرركريا  والحلويررا ، الحدزررد والهرروالال، الحبررورهرري  )
، البطستي  ومصنوعات ، منتجا  صزدالنية، األجفز  ال فربائية وا ل ترونية، و  ومنتجا  الت بزروالزي

( 4611(، وشد بلب  جمالي السلا المستورد  ما شيمت  )دهون وزيو  حزوانية ونباتية، اآلال  والمهاعط 
مرتبرة األولرى كريهم منرت  الحبرور احتلر  ال ، أيءرا(4ملزون دوالر، وهو ما ُتظفرا بيانرا  الجردوؤ رشرم )
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( مررن حصررة %13.2( ملزررون دوالر بنسرربة )438تسررتوردا الرريمن مررن الرردوؤ األاررر ، ي ررد بل رر  شيمترر  )
(، ييمرا %6.0( ملزون دوالر بنسربة )311الواردا ، وجاش يي المرتبة الثانية الحدزد والهوالال لتبلب شيمت  )

( مرررن حصرررة %4.1( ملزرررون دوالر بنسررربة )148)سرررجل  المنتجرررا  الحزوانيرررة والنباتيرررة أشرررى شيمرررة لتبلرررب 
 واردا  اليمن على مستو  العالم، وهي نسبة مناهءة م ارنة بدوؤ الدراسة اطؤ تل  الهتر .

 (9جدول رقم )

 (1022-1021السلع والمنتجات التي تستوردها اليمن والقيمة والنسبة % للمدة من )أهم 

 السلع المصدرة الترتيب
3102 3102 3102 3102 

 )%( القنم  )%( القنم  )%( القنم  )%( القنم 

 14.7 247 13.1 721 16.7 1.029 12.9 1.306 الحبور 1
 4.5 277 5.6 353 13.1 701 14.6 1.495 الوشود المعدني والزيو  ومنتجا  الت بزر 2
 5.1 326 6.4 322 6.1 390 9.0 215 مركبا   زر السك  الحدزدية 3
 1.3 292 4.1 255 4.9 275 4.5 452 ية وال فربائيةالمعدا  ا ل ترون 4
 - - 2.9 171 3.6 222 2.7 297 مستلزما  المطبا وا  سسوارا  5
 6.2 329 5.6 346 3.4 209 3.7 390 السكريا  والحلويا  6
 4.0 259 3.6 223 3.3 204 - - لدائن ومصنوعاتفا 9
302 3.2 201 3.3 122 5.4 547 اآلال  والمهاعط  7  3.6 
 6.5 420 4.2 309 3.1 172 5.0 511 حدزد ويوالال 2
 - - - - 2.2 192 - - منتجا  األلبان 10
 - - - - 2.6 152 2.9 272 المنتجا  الحزوانية 11
 - - - - 2.4 149 - - الاءروا  والهوا   12
 - - - - 2.4 145 - - األحالية ومنتجاتفا 13
 4.0 259 3.2 245 2.2 133 3.0 307 منتجا  صزدالنية 14
 - - - - 2.1 125 - - مستلزما  المطبا وا  سسوارا  15
 - - - - 2.0 120 - - المنتجا  الحزوانية والنباتية 16
 - - - - 1.9 105 - - اللحوم وأحشاش الحزوانا  19
 - - - - 1.5 20 - - مستلزما  الحدزد والصلر 17
 - - - - 1.4 74 - - ازو  صناعية 12
 - - - - 1.2 94 - - منتجا  الورق وال رتون  20
 3.1 127 - - 20.1 1.226 - - أار + دهون وزيو  حزوانية 21

  2211  2220  2011  01330 اإلجمالي

 Interactional Trade Center-Trade Mapالمصدر: 

210221022

( أن النررات  المحلرري ا جمررالي بل رر  شيمترر  علررى الترروالي 1112-1114تشررزر بيانررا  المررد  مررن )
( مليرار دوالر، يري حررزن بلرب معرردؤ النمرو الح ي رري للنرات  المحلرري 32.1، 36.3، 34.1، 34.1، 31.3)

(، م ابررررررى الرررررردزن %11.4، %4.6، %1.1-، %1.1-، %3.8ي )ا جمررررررالي مررررررا نسرررررربت  علررررررى الترررررروال
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( مررن النررات  المحلرري %10.4، %13.4، %13.1، %13.4، %10.1الاررارجي مررن ا جمررالي بنسرربة )
، %13.0، %14.3، %12.8، 41.8ا جمررررالي، يرررري حررررزن جرررراش  جمررررالي ا نهرررراق الحكررررومي بنسرررربة )

، 1.010.4جمررالي للهرررد الواحررد مررا شيمترر  )( مررن النررات  المحلرري ليصررى معرردؤ النررات  المحلرري ا 13.4%
 (.11( دوالر، وهو ما ُتظفرا بيانا  الجدوؤ رشم )1.024.4، 1.041.6، 1.010.4، 1.023.1

 (20جدول رقم )

 (1022-1022مؤشرات األداء العام لضمان جاذبية االستثمار للمدة )

 )العملة المحلية مقابل الدوالر األمريكي(

 3102 3102 3102 3102 3102 البند م
 32.1 36.3 34.1 34.1 31.3 الناتج المحلي اإلجمالي )مليار دوالر( 2
 11.4 4.6 1.1- 1.1- 3.8 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )%( 1
 1.024.4 1.041.6 1.010.4 1.023.1 1.010.4 الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )دوالر( 2
 13.1 2.0 8.1 8.1 11.1 تهلك( )%(التضخم )متوسط أسعار المس 1
 13.4 13.0 14.3 12.8 41.8 إجمالي اإلنفاق الحكومي من الناتج المحلي )%( 5
 1.4- 1.2- 1.1- 1.2- 1.1- ميزان الحساب الجاري )مليار دوالر( 8
 3.8- 1.0- 1.1- 1.2- 4.1- ميزان الحساب الجاري )%( من الناتج المحلي 2
 6.0 11.1 4.1 4.4 4.1 سلع والخدمات )مليار دوالر(إجمالي الصادرات لل 1
 11.3 11.1 11.4 11.4 11.1 إجمالي الواردات للسلع والخدمات )مليار دوالر( 9
 - 4.8 4.2 3.1 3.4 إجمالي االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر( 20
 - 4.2 4.4 3.1 3.8 الواردات التي تغطيها االحتياطيات )عدد الشهور( 22
 10.4 13.4 13.1 13.4 10.1 الدين الخارجي من اإلجمالي )%( من الناتج المحلي 21
 41.1 14.1 18.4 12.0 16.2 عدد السكان )مليون نسمة( 22
 - - - - - معدل البطالة )%( من إجمالي القوة العاملة 21

 (10220-1022لألعوام ) (IMF)تقارير صندوق النقد الدولي  المصدر:
 

 (1شكل رقم )

 (1022-1022ؤشرات األداء العام لضمان جاذبية االستثمار للمدة )م

 
 (110الشكل من عمل الباحث باالعتماد على بيانات ونسب الجدول رقم ) المصدر:

( أن أعلرى شيمرة للنرات  المحلري ا جمرالي ارطؤ تلر  3( والشكى رشرم )11ويتبزن من الجدوؤ رشم )
، يرري حررزن بلررب أعلررى معرردؤ للنمررو الح ي رري 1112وهرري تمثررى العررام  ،( مليررار دوالر32.1  )الهتررر  بل رر
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رر%11.4للنررات  المحلرري ا جمررالي مررا نسرربت  ) ، م ابررى أعلررى نسرربة للرردزن 1112تمثررى العررام  ا( وهرري أيء 
، يي حزن 1112( من النات  المحلي ا جمالي وهي تمثى العام %10.4الاارجي من ا جمالي بنسبة )

، ليصرى 1110( من النات  المحلي وهو يمثرى العرام %14.3اش أشى نسبة  جمالي ا نهاق الحكومي )ج
( دوالر وهرررو مرررا يمثرررى العرررام 1.041.6أعلرررى معررردؤ للنرررات  المحلررري ا جمرررالي للهررررد الواحرررد مرررا شيمتررر  )

سرجى ، ي1110، أمرام العرام 1112، وعلير  يرغن أعلرى م شررا  للجاالبيرة كانر  مرن نصرزر العرام 1116
جرراش أعلررى معرردؤ للنررات  المحلرري ا جمررالي للهرررد الواحررد يرري السررنة التاليررة  مررن ثررمأشررى  نهرراق للحكومررة، و 

 على الهرد من النات  المحلي ا جمالي.  اعائد  بوصه  لترشزد ا نهاق الحكومي 

110221022

م شررا  التردي ا  االسرتثمارية الروارد   لرى الريمن  لرى أن ( 1112-1114ن )تشزر بيانا  المد  م
( 10-بل ر  شيمتر  )؛  ال 1110ى معردؤ تردي ا  يمثلر  العرام يي تل  الهترر  كانر  ممثلرة بالسرلر، وأن أشر

( ملزررون دوالر م ابررى 1.040لتبلررب شيمتفررا ) 1112ملزررون دوالر م ابررى األرصررد  الوالررد  للرريمن يرري العررام 
وهرررو مرررا ُتظفررررا بيانرررا  ( ملزرررون دوالر، 4.620لتبلرررب شيمتفرررا ) 1114تررردي ا  جررراش  يررري العرررام أعلرررى 

 (.11)الجدوؤ رشم
 (22جدول رقم )

 (1022-1022مؤشرات تدفقات أرصدة االستثمار األجنبي المباشر للمدة )

 )القيمة بالمليون دوالر(

 البيييياف
 السنواا

3102 3102 3102 3102 3102 
 220- 321- 02- 322- 022- واردةالتدفقاا ال

 3.2.2 3.822 2.232 2.220 2.222 األرصدة الواردة
 0(UNCTAD)المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 (5شكل رقم )

 (1022-1022مؤشرات تدفقات أرصدة االستثمار األجنبي المباشر للمدة )

 
 (120مل الباحث باالعتماد على بيانات ونسب الجدول رقم )المصدر: الشكل من ع
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2

10221022

و  العررالمي ( لتشررزر أن أيءررى ترتزررر للرريمن علررى المسررت1112-1114جرراش  بيانررا  المررد  مررن )
، 1114( م ارنرررة بالعرررامزن )00لرررر)احزرررر جررراش  يررري المرتبرررة  ؛(1112-1110كررران بدايرررة مرررن العرررام )

(، وعلرى مسرتو  %32، %44.4( بمتوسث شيمة زتراو  ما برزن )06حزر جاش  يي المرتبة ) ؛(1113
( %31تبلرب )( ب يمة 62)؛ حزر جاش  يي المرتبة الر1110الدوؤ العربية يكان أيءى ترتزر يي العام 

، %18( ب يمرة تترراو  مرا برزن )68)الرر( ي د جاش  يي المرتبرة 1112، 1116، 1114م ارنة باألعوام )
(، وأمرا علرى المسرتو  اليمنري ي ررد %46.2( ب يمرة )21لرر)االمرتبرة  1113( ييمرا احتلر  يري العرام 31%

( م ارنرة %14.0( ب يمرة )42)م شر الجاالبيرة لتحترى المرتبرة الررلترتزر يي  ىهو أيء 1114كان العام 
ظفرررا (، وهررو مررا ت%18( ب يمررة )110)لرررااناهرر  ييرر  الم شررر ليصررى  لررى المرتبررة  الررالق 1112بالعررام 

 (.11بيانا  الجدوؤ رشم )
 (21جدول رقم )

 (1022-1022مؤشر الترتيب والقيمة العام للجاذبية للمدة )

 البناف
3102 3102 3102 3102 3102 

 القنم  الترتيب القنم  الترتيب القنم  الترتيب القنم  بالترتي القنم  الترتيب
 49 55 45.6 55 45.7 55 42.7 56 33.2 56 المتوسث العالمي
 42 67 40.2 67 40.4 69 36.9 91 27.0 67 الدوؤ العربية

 27 105 27.9 104 22.4 102 29.9 22 12.5 29 اليمن
 (10220-1022ر، مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار لألعوام )المصدر: تقارير المؤسسة العربية لضمان االستثما

10221022

 (22جدول رقم )

 (1022-1022مؤشر األداء في المجموعات الرئيسية الثالثة للمدة )

 البناف

3102 3102 3102 3102 3102 

ن  
ارج

الخ
مل 

عوا
ال

 

من 
الكا

مل 
عوا

ال
 

الم
سن 

سا
 األ

اا
طلب

ت
ن   

ارج
الخ

مل 
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ال
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ا

 

 1..2 22.1 1..3 22.1 20.1 38.2 22.2 ..21 2..3 22.2 21.1 32.2 22.2 20.2 02.2 المتوسط العالمي
 22.1 21.1 32.1 20.3 22.2 30.2 ..20 22.0 32.2 21.2 22.2 02.8 22.3 2..2 8.2 الدول العربن 

 21.1 20.1 02.1 28.2 ..23 22.2 23.0 22.2 02.2 22.2 28.2 8.2 28.0 38.0 2.2 النمف
العربية لضمان االستثمار، مناخ االستثمار في الدول العربية، مؤشر ضمان لجاذبية  المصدر: تقارير المؤسسة

 (10220-1022االستثمار لألعوام )

(  لى أن أعلى م شر للعوامى الاارجية 1112-1114زتبزن من الجدوؤ السابة أن بيانا  المد  )
 الالق 1113م ارنة بالعام  (%14.1داش )حزر جاش  نسبة األ؛ 1112متوسث العالمي كان يي العام لل
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، 1113( ما بزن العامزن )%18.2، %14.6(، ونسبة تتراو  ما بزن )%13.4) يي  جاش  نسبة األداش
عربيرة يري ( على التوالي، ييمرا جراش  أعلرى نسربة لرألداش للعوامرى الاارجيرة علرى مسرتو  الردوؤ ال1116

رر 1116بالعررام ( م ارنررة %14.1سررجل  مررا نسرربت  ) (؛  ال1112، 1110العررامزن )  االررالق سررجى اناهاء 
(، وعلرى مسرتو  %8.3الرالق سرجى األداش بنسربة ) 1114( م ارنة بيشى نسبة يي العام %11.3ليصى )

 1114( م ارنررة بيشررى نسرربة يرري العررام %30.1ليسررجى أعلررى أداش بنسرربة ) 1116الرريمن ي ررد جرراش العررام 
 1114األداش مناهءرررة يررري العرررام (، وعلرررى مسرررتو  العوامرررى ال امنرررة ي رررد جررراش  نسررربة %3.4بنسررربة )

(، وعلرى مسرتو  %01.1بنسربة ) 1112( م ارنرة بريعلى نسربة سرجلفا يري العرام %44.6لتسرجى نسربة )
( علرى مسرتو  %31.1، %48.1برزن ) المتبلبا  األساسية ي د تراوح  النسبة اطؤ تل  الهتر  من مرا

 اليمن.

تتدية االستثمارا  األجنبية المباشر  من اطؤ ت زريم تجرارر عردد مرن الردوؤ يري جرالر االسرتثمار 
 ،واالشتصررادية ،ممررا زتبلررر عرردد مررن العوامررى ترروير منرراا االسررتثمار منفررا الظررروف السياسررية ؛األجنبرري

ومررد  ترروير  ،رارومررا زتسررم برر  مررن اسررت  ،واألوءررا  ال انونيررة ومررد  وءرروحفا ،واألمنيررة ،واالجتماعيررة
ومرا  ا داريرةوالنمو والمرونة بالنظام االشتصرادق والمرالي والن ردق والتنظيمرا   األساسيةالحرية والفيا ى 

 تتمزز ب  من ياعلية وكهاش .

 برزها أ  جملة من معوشا  االستثمار اوهن
الحرررر الررالق  يرري بتيثزرهررا المباشررر انعكسرر الصررراعا  السياسررية والعسرركرية والبائهيررة والدزنيررة  الترري  -9

البرررق واالتصرراال  وأد   لررى  يرريوالررالق أثررر بالسررلر  ،والمبررارا  والمرروان دمررر العدزررد مررن المرردن 
وكررررى النشررررابا  االشتصررررادية  ، ي رررراف حركررررة التجررررار  والصررررناعة والزراعررررة واالصرررربياد واالسررررتثمار

مباشرر  علرى المرد   ةأجنبيرالماتلهة واستمرار هالا األزمة والحررر لرن زروير أق  مكانيرة السرتثمارا  
 ال رير.

األمررررن يرررري عرررردد مررررن  وانعرررردامبررررى  ؛مررررن للشررررركا  االسررررتثماريةاألوءررررا  األمنيررررة و يررررار المنرررراا اآل -7
المحايظا  شد أد   لى هجر  رأا المراؤ المحلري وتوشرال النشرابا  االشتصرادية والتجاريرة الماتلهرة 

اسي وتثبز  المجتما المردني وريرا لالل  البد من تعزيز االست رار السي ؛ امى لألمنال يار البسبر 
األجانرر والحروادر  الاتبرافاألمنيرة الماتلهرة  االءربرابا وال ءراش علرى  واالسرت راردرجة األمن 

 وتعزيز ح وق ا نسان وتببزة ال وانزن بصرامة. لطستثمار البارد األمنية 

اليمنري اتسرام  ببروؤ يترر   المعبرر  عرن النظرام ال ءرائي الصرهةزاؤ تال ، األوءا  ال ءائية وال انونية -2
وعرردم ، والهسرراد ال ررائم يرري جفرراز ال ءرراش، وعرردم تنهزررال األحكررام الصررادر ، الت اءرري وتالررال المحررا م

وعدم وءو  ال وانزن واتسراشفا وثباتفرا وتوازنفرا  ، درا  اصومة المنازعا  التجارية المحلية والدولية
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جراش مراجعة شانونية لل روانزن ومنفرا شرانون االسرتثم ومرن هنرا ال زرزاؤ  صرط  ال ءراش  ،ار األجنبريوام
 أحد أهم العوامى لجالر االستثمار.

تعاني الريمن مرن أوءرا  اشتصرادية صرعبة تمثلر  يري ارتهرا  ، األوءا  االشتصادية والمالية والن دية -10
وارتهررا  معرردال  التءررام وارتهررا  عجررز الموازنررة وعجررز مزررزان المررديوعا   ،معردال  اله ررر والببالررة

ن التجرررارق واناهرررا  كبزرررر يررري شيمرررة العملرررة وتزازرررد  حرررد  المشررركط  االشتصرررادية والماليرررة والمزرررزا
لررررالل  البررررد مررررن تفزئررررة السياسررررا   ؛1111والن ديررررة بعررررد تزازررررد الصررررراعا  السياسررررية والحرررررر منررررال 

مكانياترر وكررالا ببيعررة السرروق وآلياترر   ،يرري مجرراؤ االسررتثمار ا جراشاتفرراالشتصررادية وسررفولة  وامعرراد   وام
ماتلهررة   نتررا يرري كايررة السياسررا  االشتصررادية والماليررة والن ديررة بمررا يعررزز مررن ترروير عناصررر  النظررر

وتشررجيا االسررتثمار يرري المشرراريا كثيهررة العمررى للمسرراعد  علررى الحررد مررن الببالررة وتشررجيا مشرراريا 
والعمررى علررى الحررد مررن اله ررر والتوسررا يرري  ،الشرررا ة مررا الدولررة وال بررا  الارراص المحلرري واألجنبرري

وانتفرا  سياسرة  …نزن ال براعزالسمكي والزراعي وتشجيا صناعا  تسرتوعر منتجرا  هراال تا ا ن
مررا تحريررر سررعر الصرررف والحررد مررن عجررز الموازنررة العامررة والحهررا  علررى معرردؤ  ةماليررة ون ديررة مرنرر
والعمى على تاهري  العجرز يري النرات  ال رومي ووءرا سرعر يائرد  يحهرز لطسرتثمار  ،تءام م بوؤ
المصرريي ومراجعرة التعريهرة الجمركيرة ومرنه  عهراشا  جمركيرة وءرريبية لطسرتثمار  وتحدزر النظرام

عامرررى تررررجيه يررري الءرررريبية والجمركيرررة  ا عهررراشا يكثزرررر مرررن الررردوؤ مثرررى  ندونيسررريا وتركيرررا تمثرررى 
والبررد مررن اسررت ماؤ برررام  ، ومهاءررلة ييمررا تتشرراب  العوامررى األاررر  بررزن الرردوؤ الجاالبررة لطسررتثمارا 

 ا صرطحا ومن شين هالا ، التشوها   صط عزيز حرية التجار  الاارجية واست ما الاصاصة وت
 . االستثمارا أنوا مناا مطئم لجميا   زجاد

تررررزاؤ ال ثزررررر مررررن ا شرررركاال  المرتببررررة  ال واالجتماعيررررة ا داريررررة وا جررررراشا األوءررررا  التنظيميررررة  -11
ي رررة بشررركى كبزرررر  حررردار اسرررتثمارا  واالجتماعيرررة تشررركى عوامرررى مع وا داريرررةبالجوانرررر التنظيميرررة 
 لعى أبرز هالا ا شكاال   ةأو محلي ةمباشر  سواش أجنبي

الهسررررراد ا دارق والبزروشرابيررررررة المنتشررررررر  يرررررري المرايررررررة الحكوميررررررة الماتلهررررررة ت لررررررى مررررررن تحمررررررا  .أ
المستثمرين واستمرار شركا  الحماية وهم يئة من المتنهالزن زتبهلون على المستثمرين بعر  

كاش لفررم م ابررى حمررازتفم مررن تعسررها  ال زررر أو اسررت طؤ وجفرراتفم لررد  الحكومررة أنهسررفم كشررر 
مشاريعفم وكالا النزاعا  على الع ارا  واألراءري الماصصرة   شامةلتسفزى معامط   وا دار 

 (1)لطستثمار.

                                                           
دولرة ، وثرائة مر تمر  20شرركة مرن  500من دااى الريمن و 1200، حءرا  2009مازو  1م تمر االستثمار باليمن يي  - 1

 .2007صنعاش  – لطستثماراالستثمار ، الفزئة العامة 
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حزررررر زنب رررري أن  االسررررتثماريةعلررررى شبررررا األراءرررري المناسرررربة  شامررررة المشرررراريا صررررعوبة الحصرررروؤ  .ر
وتيمزنفرررررا وت سررررريمفا حسرررررر الرررررروابث برررررزن  لطسرررررتثمار الماصصرررررةي والمنرررررابة زاصرررررص األراءررررر

 الصناعا .

تررويزر بنيررة أساسررية ت ررررق المسررتثمر علررى االسررتثمار مثرررى الميرراا وال فربرراش والصرررف الصرررحي  . 
وت رديم العدزرد  ،وبرق ومرواني ومبرارا  وشربكة اتصراال  وتاهري  يراتور  الاردما  الماتلهرة

 ستثمر األجنبي من لحظة تسجزى المشرو  حتى ابتداش التش زى.من الادما  الءرورية للم

 ،الررررة بزئررررة مطئمررررة لمشرررراركة ال بررررا  الارررراص يرررري عمليررررة ا نشرررراش والتشرررر زى لمنشرررري  أساسررررية .د
وءرور  تحسزن المشرروعا  العامرة لعملفرا والتعريرال بهررص االسرتثمار المتاحرة يري مجراال  

 والسياحة.، واألسما ، والزراعة، الصناعة

ا شيام مشروعا  البنية األساسية على أساا نظام الشرا ة ب يام الشركا  األجنبية بالبناش تشجي .ه
 والتش زى ثم ن ى المل ية  لى الدولة بعد يتر  زمنية زتهة علزفا حسر وءا المشرو .

حزررر هنررا  تنرراش  وتءررارر  ؛ صررط  الالررى والتءررارر والتنرراش  ال ررائم بررزن الجفرراز ا دارق  .و
ورئاسرررررة ، ومصرررررلحة الجمرررررار ، لطسرررررتثمارة مثرررررى الماليرررررة والفزئرررررة العامرررررة برررررزن أجفرررررز  الدولررررر

 (1).الوزراش

  اآلتيتوصل  الدراسة  لى عد  نتائ  وتوصيا ، يمكن  يءاحفا على النحو 

دوؤ تررريتي نترررائ  الدراسرررة ويررررة مرررا استالصرررت  الدراسررررة مرررن بيانرررا  وتحلزررررى  حصرررائي لررربع  الرررر
والشركا  والمشروعا  المسرتثمر  يري الريمن، وكرالا االسرتثمارا  الروارد  والمصردر  وت لهتفرا االسرتثمارية، 
ر  اوبع  الم شرا  الجاالبة لطستثمار يي اليمن على مستو  اليمن، وعلى مستو  الدوؤ العربيرة، وأيء 

  ييتيتل  النتائ  ما (، ومن أهم 1112-1114على المستو  العالمي، والل  اطؤ يتر  الدراسة )
االسرتثمار وهررور  تردهور يريحتى األن تريثزر كبزرر  1111كان لتيثزر األزمة السياسية والحرر منال  -

 العمى بفا. أاالستثمار األجنبي المباشر من العمى يي معظم ال باعا  التي كان شد بد

التحتيررة  البنيرةواربر     االشتصررادية والمشراريا االسرتثماريةمعظرم المنشرآبالحررر  لرى ا ءررار أد   -
  زراعية وسمكية كان  نتائجفرا توشرال آمن برق وكبارق وشبكة اتصاال  ومحبا  كفرباش ومنش

 .انفائي   انشا  هالا المشاريا توشه  

                                                           
 .2010صندوق الن د الدولي ، ت ريرا السنوق عن األوءا  االشتصادية والمالية واالستثمارية ، لسنة  1
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وتسربب   ،الصرناعي والزراعري والسرمكي والاردماتي ا نتا تدهور  يي المدمر انعكس  الحرر بيثارها  -
 حطلفرررا برررالزمن ال صرررزر ويحترررا  أل ثرررر مرررن ثرررطر سرررنوا  يررري اسرررائر اشتصرررادية وماليرررة يصرررعر 

 وتش زلفا. المنشآ  عاد  ا عمار وامعاد  تل  

ثار بارد  للمستثمرين العررر واألجانرر وجعلفرم ي رررون أن االسرتثمار األجنبري آكان للحرر واألزمة  -
 المباشر باليمن ال أمان ل  ومن الصعر استمرارا وال يام ب  يي هالا الهتر .

أهرم دولرة ُمصردر  للسرلا بوصرهفا ( احتل  الصزن المرتبة األولرى 1112-1113  اطؤ الهتر  من )أن -
 (.1112-1113( ملزون دوالر اطؤ الهتر  من )6.403.111 لى اليمن بغجمالي صادرا  بل   )

دوؤ مستثمر  يي اليمن هري  )الفنرد، سرلبنة عمران، الصرزن، سرن ايور ، أمريكرا، يرنسرا،  أن أهم عشر -
( 804( شررركا ، بت لهرررة  جماليرررة م ررردارها )8( مشرراريا م ابرررى عررردد )8، ا مرررارا (، بعررردد )سررترالياأ

 ملزون دوالر.

 ,Bharat Heavy Electricals (BHEL)“ أن أهررم امسررة شررركا  مسررتثمر  يرري الرريمن هرري  -

Raysut Cement, SEA-ME-WE 5, AAE-1 Consortium, Verizon 

Communications”، ( ملزون دوالر. 811ا )بت لهة م داره 

، بنسبة اجاش  منب ة آسيا والمحيث الفادق يي المرتبة األولى يي نسر توزيا ت لهة االستثمار  شليمي   -
(، ييمرررا احتلررر  الشررررق األوسرررث %1.2بل ررر  نسررربتفا ) ( م ارنرررة بررردوؤ أوروبرررا ال ربيرررة؛  ال04.8%)

(، %10.2أمريكرررا الشرررمالية بنسررربة )هرررا يررري المرتبرررة الثالثرررة (، وتط%11.8المرتبرررة الثانيرررة بنسررربة )
 ( ملزون دوالر.801.6) اوب يمة  جمالية لت لهة االستثمار الوارد   لى اليمن  شليمي  

أنرر  بحسررر التوزيررا ال برراعي أن شبررا  االتصرراال  احتررى المرتبررة األولررى يرري توزيررا ت لهررة االسررتثمار  -
( ملزرررون 184الثانيرررة بت لهرررة ) المرتبرررةيررري الرعايرررة الصرررحية  وجررراش ( ملزرررون دوالر، 314بت لهرررة )
مرررن  ( ملزرررون دوالر، ييمرررا جررراش كرررى  111المرتبرررة الثالثرررة بت لهرررة )يررري الباشرررة البدزلرررة وتررريتي دوالر، 

( ملزون دوالر على التوالي، وهي أشى ت لهة على بالنسبة 16، 14المنسوجا  وال الاش والتبب ب يمة )
 .ال امى االستثمارا  الوارد  شباعي  

حزررر جرراش  يرري  ؛(1112-1110ر للرريمن علررى المسررتو  العررالمي بدايررة مررن العررام )أن أيءررى ترتزرر -
( بمتوسررث شيمررة 06حزررر جرراش  يرري المرتبررة ) ؛(1113، 1114( م ارنررة بالعررامزن )00)الرررالمرتبررة 

علررى مسررتو  الرردوؤ العربيررة يكرران أيءررى ترتزررر يرري العررام أمررا (، %32، %44.4زتررراو  مررا بررزن )
، 1116، 1114( م ارنرررررة بررررراألعوام )%31( ب يمررررة تبلرررررب )62لرررررر)ا جرررراش  يررررري المرتبرررررة  ال ؛1110
( ييمرا احتلر  يري العرام %31، %18( ب يمرة تترراو  مرا برزن )68لر)( ي د جاش  يي المرتبة ا1112
هرررو  1114(، وأمرررا علرررى المسرررتو  اليمنررري ي رررد كررران العرررام %46.2( ب يمرررة )21لرررر)االمرتبرررة  1113

التي  1112( م ارنة بالعام %14.0( ب يمة )42لر)المرتبة ا يي م شر الجاالبية لتحتىأي  للترتزر 
 (.%18( ب يمة )110)الراناه  يي  الم شر ليصى  لى المرتبة 
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ة والمتءمن أعلى نسبة لمجموعرة العوامرى ا زجابيرة للمتوسرث م شر األداش يي المجموعة الرئيس جاش -
  أعلرررى نسررربة لرررألداش للعوامرررى (، ييمرررا جررراش%14.1بنسررربة األداش ) 1112العرررالمي كررران يررري العرررام 

(، وعلررررى %14.1(، بنسررربة )1112، 1110الاارجيرررة علرررى مسرررتو  الررردوؤ العربيرررة يررري العرررامزن )
(، وعلررى مسررتو  العوامررى %30.1ليسررجى أعلررى أداش بنسرربة ) 1116مسررتو  الرريمن ي ررد جرراش العررام 

نسربة ارطؤ تلر  (، وييمرا زارص المتبلبرا  األساسرية ي رد تراوحر  ال%44.6ال امنة لتسجى نسبة )
 ( على مستو  اليمن.%31.1، %48.1بزن ) الهتر  ما

لحروار الرديموشرابي لتح زرة مصرالحة ومشراركة  لرى اءررور  توشرال الحررر واألزمرة السياسرية واللجروش  -
ألن اللررر  أحرررد الركرررائز األساسرررية  عررراد  تشررر زى االشتصررراد  ؛سياسرررية مرررن كرررى األبرررراف المتنازعرررة

 نشيث االستثمار بينواع  المحلي واألجنبي المباشر.وت

وشيررادا  الرررأق ومرا ررز البحررر ومرا ررز ال رررار بالعمررى علررى الرردعو   وا عطميررةحشررد الباشررا  العلميررة  -
االشتصررادق  ا صرط لمر تمر عربري دولري لردعم الريمن ولتثبزر  االسرت رار السياسري والعرود  لبررام  

 .جنبيةواألوتنشيث االستثمارا  المحلية 
مررن كايررة الهئررا  السياسررية واالشتصررادية وال يررادا  الجماهزريررة والحكوميررة برردعو  دوؤ  المنررادا تعزيررز  -

حطؤ المنش األعمارالتحالال  عاد   شامة وام   والمشاريا االستثمارية بداُل آوبناش ما اربت  الحرر وام
تصرادية والماليرة والن ديرة عن التي انتف  برالحرر ودعرم االشتصراد لزرتمكن مرن تشر زى األنشربة االش

 والادماتية الماتلهة.

البررد مررن بنرراش شواعررد بيانررا  ومعلومررا  دشي ررة وحدزثررة وشرراملة عررن البزئررة االسررتثمارية يرري الجمفوريررة  -
واالسرتثمارا  األجنبيرة الروارد  بشركى اراص ورصرد مسرتو  التردي ا  واألرصرد   ،اليمنية بشركى عرام

واللر   ،د  منفرا والشرركا  المسرتثمر  وال باعرا  الناشربة يزفراوتبورها وتوزيعفا بحسر الدولة الروار 
 وية منفجية محكمة ومت املة تراعي المعاززر العالمية.

التنميررة واعتمرراد مررنف  تابيبرري شررامى لجررالر االسررتثمارا   اسررتراتزجيةدمرر  سياسررا  االسررتثمار يرري  -
رربوصررهفا  نيررةللجمفوريررة اليماألجنبيررة ويررة مهفرروم مت امررى ي رروم علررى التررروي  الشررامى   اجاالب رر اموشع 

 لطستثمار والتجار  والسياحة واألعماؤ. 

ليرررة يررري تح زرررة الوصررروؤ  لرررى عويا اوسياسرررا  وبررررام  اسرررتثمارية أ ثرررر تحدزرررد   اسرررتراتزجيا صررريا ة  -
ررررر الشرررررركا  متعررررردد  الجنسرررررية والمسرررررتثمرين  االجفرررررا  المسرررررتفدية برررررالتروي  واالسرررررت بار واصوص 

 لة للتيثزر ب و  يي االشتصاد الوبني بشكى يعاؤ.األجانر الالزن لدزفم شدر  كام
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زيرراد   نشرراش وتوسررعة المرردن الصررناعية والت نولوجيررة والمنررابة الحررر  وتررويزر األراءرري المري ررة الطزمررة  -
 نشرررراش المشررررروعا  وءررررمان توصررررزى الارررردما  المتنوعررررة لفررررا ورببفررررا بوسررررائى االتصرررراؤ والن ررررى 

 المتنوعة.

ار المسرتثمرين وتشرجيعفم بالتردرير والتيهزرى علرى التوسرا والرداوؤ دعم وتيهزى أجياؤ جدزد  من صر  -
 يي شرا ا  محلية ودولية استثمارية يي ماتلال المجاال .

تعظررريم عوائرررد االسرررتثمارا  األجنبيرررة المباشرررر  ووءرررا معررراززر لمرررنه األولويرررة للمشرررروعا  الا  األثرررر  -
 التنمية وعلى استدامتفا. ييا زجابي 

 هررراش  االشتصرررادية العامرررة وال ررردر  التنايسرررية للدولرررة ومعررراززر الجرررود  وا نتاجيرررة التركزرررز علرررى محررراور ال -
بينواعفررا  وجودتفررا والتجدزررد واالبت ررار وانهتررا  االشتصرراد وحريررة األسررواق وكهرراش  الارردما  الحكوميررة

راشا  وتعزيز ياعلية ال وانزن واحترامفا وااللتزام بالمعاززر الرييعة للحكومة العامة لءرمان اتاراال  جر
 متوشعة ويعالة وشهاية للمستثمرين.
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األداء المالي لمشركات المدرجة في سوق  فيهدفت الدراسة إلى بيان أثر فاعمية حوكمة الشركات 
الكويت المالي من خاللل ييالاس مؤشالرات الحوكمالة ومؤشالرات األداء المالالي المبمثمالة بالال  ال اقالد عمالى حال  
الممكية وال اقد عمى االسبثمار وس ر السهم إلالى رححتبالو والميمالة السالويية إلالى الدفبريالة والبيالاتن فالي سال ر 

عالن سسالالأل  فضالًل  ،لشالالركات المدرجالة فالي سالوق الكويالت لالالموراق الماليالةالسالهم التالومي لالبذبالذألس ألسالهم ا
 الستولة وسسأل المدتوسية وسسأل الرححية ومجموع األصول الثاببة إلى مجموع األصول وسوع السشاط.

س شالركة لكالل 189بمثل مجبمع الدراسة يالشركات المدرجة في سوق الكويت المالي اليالال  عالددها ل
حتالالث يالالام الياحثالالان ببحمتالالل المالالواقم  ؛س شالالركة60مخبمالالا المطاعالالات بم الالت ل بالالم أخالالذ عتسالالة مالالن، المطاعالات

 س.2017إلى  2013المالية لمشركات عتسة الدراسة لخمس سسوات لمن ال ام 

بتن فاعمية حوكمة الشالركات وم الدل ال اقالد  إحصاقيةعلية ذات داللة  بوصمت الدراسة إلى وجود
وحالتن بيالاتن سال ر السالهم التالومي فالي الشالركات المدرجالة  ،عمى ح  الممكية وم دل ال اقد عمالى االسالبثمار

بالتن فاعميالة حوكمالة الشالركات  إحصالاقيةعليالة ذات داللالة وعدم وجود ، في سوق الكويت لموراق المالية
الميمالة السالويية إلالى الدفبريالة لمشالركات المدرجالة فالي سالوق الكويالت لالموراق و وحتن س ر السهم إلى رححتبو 

 المالية.
 بورصة الكويت.، المؤشرات المالية، األداء المالي، حوكمة الشركات ية:الكممات المفتاح
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ABSTRACT 

The study aimed at showing the impact of effectiveness of governance 

companies on financial performance for listed companies across Kuwait 

Securities Exchange through measuring rates of governance as independent 

variables and rates of financial performance represented by; Return on 

Equity(ROE), Return on Investment (ROI),Price-Earning Ratio (P/E), Market 

to Book Ratio(M/B),and Daily Stock Volatility for the shares of companies 

listed across Kuwait market for Securities Exchange as supplementary 

variables and rates of fluidity to debts, rates of interests , total of fixed assets 

to total of assets as well as type of activity as controlled variables. 

The population of the study was the listed companies in Kuwait Securities 

Exchange reaching about 189 companies for all sectors, namely are the sample 

of the study are 60 companies selected out of all sectors during 5 years (2013-

2017). Then, the researcher analyzed the financial tables of the companies. 

Researchers concluded to the most important results: There was statistical 

relationship between the effectiveness of companies' governance and the rate 

of Return on Equity (ROE)and , Return on Investment (ROI),and Daily Stock 

Volatility for the companies listed across Kuwait Securities exchange. There 

was no statistical relationship between the effectiveness of companies' 

governance Price-Earning Ratio (P/E),andMarket to Book Ratio(M/B), for the 

companies listed across Kuwait securities exchange. 

 

Keywords: Corporate Governance, Financial Performance, Kuwait Securities Exchange 
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س فالالالالي ال دتالالالالد مالالالالن Corporate Governanceيمفهالالالالوم حوكمالالالالة الشالالالالركات ل ب الالالالاظم االهبمالالالالام
وخاصة في أعماأل االسهيارات االيبصالادية ، االيبصاديات المبمدمة والساشقة خلل ال مود الممتمة الماضية

مالالن  األختالالر ال مالالدواألزمالالات الماليالالة البالالي شالالهدها عالالدد مالالن دول شالالرق أسالاليا وأمريكالالا اللبتسيالالة وروسالاليا فالالي 
مالالن بالالداعيات االسهيالالارات الماليالالة والمحاسالالبية ل الالدد  اومالالا شالالهدق االيبصالالاد األمريكالالي مالالؤخرً ، المالالرن ال شالالرين

ض ا إلى حتث عزبها ال دتد من الدراسات  ؛2002من أيطاأل الشركات األمريكية ال المية خلل عام 
 هياكل حوكمة الشركات.

البي فجرها الفساد ، رق أسيا وروسيا والواليات المبحدةالمالية األخترة في دول ش األزماتويد أدت 
اإلداري والمالي وسوء اإلدارة والفجوة الكبترة بتن مربيات ومكافآت المدترين البسفتذتتن في الشركات وحتن 

إلالالى أن ببسالالم عمميالالة جالالذأل المسالالبويات الكافيالالة مالالن رأس المالالال يمالالدر كبتالالر ، األداء المالالالي لبمالالك الشالالركات
وخاصالة ، . فبكبد كثتر مالن المسالاهمتن خسالاقر ماليالة فادحالة دف هالم(Ahmed, 2014: 2) الص ويةمن 

إلالالالى أن ي مسالالالوا بوضالالالوح أسهالالالم ليسالالالوا عمالالالى اسالالالب داد لبحمالالالل سبالالالاق  الفسالالالاد وسالالالوء ، المؤسسالالالات االسالالالبثمارية
 اإلدارة. كما أصيح المسبثمرون يبل ييامهم ياالسبثمار يطالبون ياألدلة والبراهتن عمى أن الشركات البي

لمممارسالات السالميمة لمعمالال البالي بضالمن بممتالل إمكاسالات  ابالبم إداربهالا وفًمال، برغأل في جذأل اسبثمارابهم
الفسالالاد وسالالوء اإلدارة إلالالى أيالالل حالالد ممكالالن. ويطمالال  عمالالى هالالذق الممارسالالات السالالميمة لمعمالالال أو األسالالالتأل 

 ال ممية الرشتدة البي بدار من خللها الشركات مفهوم حوكمة الشركات.

حوكمالة الجتالدة بصاليح أكثالر جالذيا الفالشالركات ذات ، الشركات هي اس كالاس لسالوع اإلدارة إن حوكمة
واسخفالالاض  ووفالالرة االقبمالالان، جدتالالدة أسالالواق رأس مالالالإلالالى الالالدخول ممالالا ي سالالي زيالالادة إمكاسيالالة  ؛لممسالالبثمرين

 حوكمالة الجتالدة مالن خبالرةالبكمفة البمويل لكالل مالن الالدتن وحال  الممكيالة مالن خاللل مالا بمبمكالو الشالركة ذات 
لميمبهالالا السالالويية وخفالالض لمخاطرهالالا وزيالالادة لمالالدربها  المالالال ورفالالعكافيالالة فالالي خفالالض البكمفالالة المرجحالالة لالالرأس 

 .(Toledo, 2006)المالوهروأل رأس  ومواجهبها لمفسادالبسافسية 

موضالالوع  محدوديالالة الدراسالالات فالاليا ألهميالالة سالالوق الكويالالت لالالموراق الماليالالة وسمالالص الم مومالالات و وسظالالرً 
ولما لهذا الموضوع من أهمية يصوى في يرارات المسبثمرين؛ ، األداء المالي فيحوكمة الشركات وأثرها 

لمشركات المدرجة في سوق  المالي األداء فيبأبي هذق الدراسة لمكشا عن أثر فاعمية حوكمة الشركات 
 الكويت لموراق المالية.

عمالالالى عالالالدم مراعالالالاة  ي الالالد دلالالاليًل  60إلالالالى المربيالالالة  46مالالالن المربيالالالة  اإن بالالالدسي بربتالالالأل الكويالالالت عالمًيالالال
، المكمفتن يالحوكمة لفواقد وعواقد بطبيمالو للورسالمي إدراكوعدم ، الحوكمةالبشري ات في الكويت لم اتتر 
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يحبوي عمالى ي الض األدوات المب ممالة  م وب ديلبو1960 س لسسة15ريم لس. فماسون الشركات 26، 2011
لكسو لم يسهم من عدة سواحي في البحم  من ، همتنالخاصة يالمسا األساسيةسيما الحموق ال، يالحوكمة
عمميالالة  إجالالراءبسالال ى إلالالى  األختالالرةال أن الكويالالت فالالي ا وسالالة إ، المب ممالالة يحوكمالالة الشالالركات األدواتكفالالاءة 
السظالالام المالالالي والمؤسسالالابي وعمالالى رأسالالها سالالوق الكويالالت لالالموراق  ةعالالادة هيكمالالإ مالالالي مالالن خالاللل  إصالاللح
وممالا يحمال  ذلالك هالو بطبتال  ، سابية كاسبا أهم األهداف البي بسال ى لهمالافالشفافية المالية والمؤس، المالية
لالالذلك بسالال ى الدراسالالة الحاليالالة إلالالى ببسالالي الجهالالود  ؛اا مهًمالالبالالي ب الالد أمالالرً  حوكمالالة الشالالركات وأبجالالدياتمفالاهيم 

فالالالي خمالالال  ثمافالالالة سالالالميمة لبطبتالالال   اإلسالالالهامومالالالن ثالالالم ، السالالالايمة البالالالي بساولالالالت حوكمالالالة الشالالالركات فالالالي الكويالالالت
 الحوكمة.

كمة األساسالالية البالالي ب الجهالالا الدراسالالة أن ثمافالالة حوكمالالة الشالالركات لالالدى الشالالركات المدرجالالة فالالي المشالال
عالدم وجالود هتقالة حكوميالة بشالرف عمالى إلالى إضالافة  ،سوق الكويت لموراق المالية ليست يالثمافة الشالاق ة

 بطبيمها. 

ة الشالركات لحداثة سوق الكويت لالموراق الماليالة وعالدم وفالرة الم مومالات حالول مسالبوى ممارسال اوسظرً 
األداء المالالالي ي الالد مالالن المحالالددات الرقيسالالة لمالالرار  فالاليوألن الكشالالا عالالن هالالذق الممارسالالة وأثرهالالا  ؛لمحوكمالالة

بأبي هذق الدراسة ل الرض الطويل، المسبثمرين ياالسبثمار والبسبؤ ياسبمرار الشركة أو فشمها عمى المدى 
الماليالة، ة في سوق الكويالت لالموراق األداء المالي لمشركات المدرج فيبيان أثر فاعمية حوكمة الشركات 

 .بثمة وأمان لبساعد المسبثمر في هذا السوق عمى ابخاذ يرارق االسبثماري 
مااا ر ااع يا ميااة إن ال الالرض مالالن هالالذق الدراسالالة تبحمالال  مالالن خالاللل اإلجايالالة عالالن السالالؤال المبمثالالل فالالي  

 والالذي تبفالرع لياة األداء المالي لمشعكات المدعجة يي ساو  الكوتات لااوعا  الما ييحوكمة الشعكات 
 ة ا بيالفرعية األسقمة  ومس

ال اقالالالد عمالالالى حالالال  الممكيالالالة لمشالالالركات المدرجالالالة فالالالي سالالالوق الكويالالالت  فالالاليمالالا أثالالالر فاعميالالالة حوكمالالالة الشالالالركات -1
 لموراق المالية؟

ال اقد عمى االسبثمار لمشركات المدرجة في سالوق الكويالت لالموراق  فيما أثر فاعمية حوكمة الشركات -2
 المالية؟

سالالال ر السالالالهم إلالالالى رححتبالالالو لمشالالالركات المدرجالالالة فالالالي سالالالوق الكويالالالت  فالالالية حوكمالالالة الشالالالركات مالالالا أثالالالر فاعميالالال-3
 لموراق المالية؟

الميمالالة السالالويية إلالالى الدفبريالالة لمشالالركات المدرجالالة فالالي سالالوق الكويالالت  فالاليمالالا أثالالر فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات -4
 لموراق المالية؟

البذبالالذألس ألسالالهم الشالالركات البيالالاتن فالالي سالال ر السالالهم التالالومي ل فالاليمالالا هالالو أثالالر فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات -5
 المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية؟
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بزويالالد المسالالبثمرين فالالي سالالوق الكويالالت لالالموراق الماليالالة يالم مومالالات حالالول مسالالبوى ممارسالالة حوكمالالالة 
الشالالركات فالالالي الشالالالركات المدرجالالالة فالالي سالالالوق الكويالالالت لالالالموراق الماليالالالة وعليالالة هالالالذا المسالالالبوى مالالالن حوكمالالالة 

يأن سالوق الكويالت  اعممً ، اء المالي لبمكسهم من البسبؤ يمسبمبل الشركة ويدربها عمى اليماءالشركات ياألد
ل الالالدم االسالالالبمرار السياسالالالي  اوالمسالالالبثمر أحالالالوج مالالالا يكالالالون البخالالالاذ يالالالرارات رشالالالتدة سظالالالرً  المهمالالالةمالالالن األسالالالواق 

 وااليبصادي واربفاع درجة المخاطرة.

الجهالات الريابيالة البالي ب سالى يمهالام اإلشالراف بزويد سوق الكويت لموراق المالية البي بشكل إحالدى 
حوكمالة فالي الشالركات الوبسظيم أعمالال الشالركات فالي مخبمالا المطاعالات ببصالستا بالدريجي حالول ممارسالة 

 س.Governance -Indexمن خلل ل

بزويد الهتقات البشري ية الكويبية البي بموم بإصدار ال دتد من المواستن واألسظمة ياألساس لبطوير 
م حاكمية مؤسسية جتد ي الد أن بالم عالرض مالدى ابسالاق األسظمالة والمالواستن الم مالول بهالا فالي إجراءات سظا

-Organization For Economic Coالكويالالت مالالع ميالالادة مسظمالالة الب الالاون االيبصالالادي والبسميالالة ل

operation and Developmentس لOECD.س 

 

 الالرف عمالالى أثالالر فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات بهالالدف الدراسالالة إلالالى بحمتالال  الهالالدف ال الالام والالالرقيس وهالالو الب
 ة ا بياألداء المالي لمشركات المدرجة في سوق الكويت المالي من خلل بحمت  األهداف الفرعية  في

حالال  الممكيالالة لمشالالركات المدرجالالة فالالي سالالوق الكويالالت  فالاليبيالالان أثالالر فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات عمالالى ال اقالالد -1
 لموراق المالية.

االسالالبثمار لمشالالالركات المدرجالالالة فالالالي سالالالوق  فالالاليلشالالالركات عمالالالى ال اقالالالد الب الالرف عمالالالى أثالالالر فاعميالالالة حوكمالالة ا-2
 الكويت لموراق المالية.

سالال ر السالالهم إلالالى رححتبالالو لمشالالركات المدرجالالة فالالي سالالوق الكويالالت  فالاليبيالالان أثالالر فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات -3
 لموراق المالية.

فالي سالوق الكويالت  الميمة السويية إلى الدفبرية لمشالركات المدرجالة فيأثر فاعمية حوكمة الشركات  إبراز-4
 لموراق المالية.

البيالالاتن فالالي سالال ر السالالهم التالالومي لالبذبالالذألس ألسالالهم الشالالركات  فالاليم رفالالة أثالالر فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات -5
 المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية.
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 المتغيعات المستقمة                                         المتغيعات التابعة

 
 (1شكل رقم )

 المتغيرات المستقلة والضابطة والتابعة في نموذج الدراسة

 ة ا بيعمى عساصر المشكمة ستبم اخبيار مدى صحة الفرضيات  ابأسيسً 
عليالالة ذات داللالالة إحصالالاقية بالالتن فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات وال اقالالد عمالالى حالال   بوجالالد ال :األولاا الفعضااية 

 الممكية لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية.

 يا مية حوكمة الشعكات 
 
 
 
 
 
 
 

 

مسؤوليات ومهام 
 اإليصاح والشفايية مجمس اإلداعة

 حقوق المساهمين والمعاملة العادلة بينهم

 دوع رصحاب المصالح

 التدقيق والعقابة الداخمية

 األداء المالي
 
 
 
 
 
 
 

 

 العائد  م  حق الممكية

 ت ماعالعائد  م  االس

 عبحيته  إل سعع السهم 

الديتعتة  إل القيمة السوقية 
التباين يي سعع السهم اليومي  لمسهم
 لالبذبذألس

 

 نسبة الربحية السيولة نسبة 

 نسبة المديونية
 إلىمجموع األصول الثابتة 

 مجموع االصول

 نوع النشاط

 يرات الضابطةتغالم
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بوجالالالد عليالالالة ذات داللالالالة إحصالالالاقية بالالالتن فاعميالالالة حوكمالالالة الشالالالركات وال اقالالالد عمالالالالى    الال انياااةالفعضاااية 

 االسبثمار لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية.
ة حوكمالالة الشالالركات وسالال ر السالالهم إلالالى بوجالالد عليالالة ذات داللالالة إحصالالاقية بالالتن فاعميالال ال ال ال ااة:الفعضااية 

 رححتبو لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية.
  ال بوجد علية ذات داللة إحصاقية بتن فاعميالة حوكمالة الشالركات والميمالة السالويية إلالى الفعضية العابعة

 الدفبرية لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية.
وجد علية ذات داللة إحصاقية بتن فاعمية حوكمة الشركات وبياتن س ر السهم ب الفعضية الخامسة: ال

 س لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية.Daily Stock Volatilityالتومي ل

األداء  فاليإلالى الب الرف عمالى بالأثتر مب تالرات حوكمالة الشالركات  :(Sekhar, 2014هديت دعاسة )
الشالالالركات مالالالن خالالاللل دراسالالالة بالالالأثر مب تالالالرات الحوكمالالالة المب ممالالالة يازدواجيالالالة الالالالرقيس البسفتالالالذي  المالالالالي فالالالي

مالع البركتالز عمالى ، اإلدارةسسية المالدترين غتالر البسفتالذتتن مالن يالوام مجمالس ، لممسظمة ورقيس لجسة البديت 
قالالالالد عمالالالالى األداء المالالالالالي لمشالالالالركات وال ا فالالالاليالمدتوسيالالالالة وسسالالالالية االسالالالالبثمارية، والمؤسسالالالالات ، هيكالالالالل الممكيالالالالة

 .اليحرينبورصة  أسهمها فيالموجودات بم بطبت  اليحث عمى الشركات المبداولة 

األداء المالالالالي  فالالالين مب تالالالرات حوكمالالالة الشالالالركات البالالالي بالالالؤثر يشالالالكل سالالالمبي أ بوصالالالمت الدراسالالالة إلالالالى
وسسالالالية المالالالدترين غتالالالر البسفتالالالذتتن مالالالن يالالالوام مجمالالالس ، البسفتالالالذي لمشالالالركة ازدواجيالالالة الالالالرقيسلمشالالالركات هالالالي  

جسالالالة دور رقالالاليس ل هالالالي األداء المالالالالي لمشالالالركات  فالالالي إتجالالالابين المب تالالالرات البالالالي بالالالؤثر يشالالالكل أو اإلدارة، 
 .الممكية المؤسسيةسسية و ، مراج ة

ال ليالة بالتن حوكمالة الشالالركات  بحدتالالد(Duc Vo &ThuyPhan, 2013):  وناقشات دعاساة
مجموعة من ال ساصر  حتث يام الياحثان بإجراء مراج ة مكثفة لمدأل لبحدتد ؛وأداء الشركات في فتبسام

ة  حجالالم ا بيالوبساولالت الدراسالة المب تالرات ، البالي بسالهم فالي حوكمالة الشالركات يشالكل عالام فالي هالذق الدراسالة
خبالالرة أعضالالاء مجمالالس اإلدارة مالالن اإلسالالاث؛ المسالالبوى الب ميمالالي ألعضالالاء مجمالالس اإلدارة؛ ، اإلدارةالمجمالالس 
؛ أصالالالالالحاأل اإلدارةت مجمالالالالالس مكافالالالالالآ، عالالالالالن المالالالالالدترين اإلدارةوجالالالالالود اسالالالالالبملل مجمالالالالالس ، المجمالالالالالس أعضالالالالالاء
 المصالح.

، عساصر حوكمالة الشالركات مثالل وجالود أعضالاء مجمالس اإلدارة مالن اإلسالاث أنبوصمت الدراسة إلى 
ومكافالالالآت أعضالالالاء مجمالالالس اإلدارة لهالالالا أثالالالر ، مجمالالالس اإلدارة وخبالالالرة أعضالالالاء، البسفتالالالذي وازدواجيالالالة الالالالرقيس

فإن حجم مجمس ، ومع ذلك (ROA) لكما بم يياسها من ال اقد عمى األصو ، أداء الشركات فيإتجابي 
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كمالا خمصالت الدراسالة إلالى أن ممكيالة أعضالاء مجمالس اإلدارة لهالا ، تأداء الشركا فيلو بأثتر سمبي  اإلدارة
 .علية غتر خطية مع أداء الشركة

لبيالالالان ال ليالالالة بالالالتن يواعالالالد حوكمالالالة الشالالالركات وأداء  (Ravivathani, 2013وجااااءت دعاساااة )
، الفصالالل بالالتن مسصالالبي رقالاليس مجمالالس اإلدارة والمالالدتر البسفتالالذي خالاللل  الشالالركات وبالالم ييالالاس الحوكمالالة مالالن

ال اقالد عمالى  خاللل والمجالان المسبثمالة عسالوس فالي حالتن بالم ييالاس األداء المالالي مالن ، اإلدارةوبشكتل مجمس 
 وال اقد عمى حموق الممكية.، األصول

مسصالبي رقاليس  بتن يواعد حوكمة الشركات لالفصل بتن إتجابيةبوصمت الدراسة إلى وجود علية 
والمجان المسبثمالة عالن مجمالس اإلدارةس وحالتن أداء ، وبشكتل مجمس اإلدارة، والمدتر البسفتذي اإلدارةمجمس 

سفتالالذ الشالالركات يامالالت بب أنن هالالذق ال ليالالة بشالالتر إلالالى أو ، الشالالركات مالالن خالاللل ال اقالالد عمالالى حمالالوق الممكيالالة
 اع أداء س ر السهم.الرححية واربف إلى اربفاعالبي أدت اسبرابتجيات حوكمة الشركات 

المالالي  الشالركات واألداءحوكمالة  طبي الة ال ليالة بالتن (Adeusi et.al, 2013) وتناولات دعاساة
الفبالالرة البالي غطالالت  البمالارير السالالسويةودراسالالة  بسالوك 10مالالن  مخبالالارة عتسالة المصالرفي ياسالالبخدامالمطالالاع  فالي
 .ايبصادي يياسي أساس سموذجعمى وبحمتل ، 2010-2005 من

 المدترين البسفتالذتتن زيادة عدد ال ي بمد عمى المطاع المصرفي أداء بحسن إلى أن السباق  وأشارت
مالالن  مجمالالس اإلدارة أعضالالاء البحسالالن عسالالدما يكالالون هسالالاك لكالالن يظهالالرو  ،سالمجمالال وبكالالوينس اإلدارةلمجمالالس 

حجم مجمالس زيادة الحاجة إلى إلى  اأيًض خمصت الدراسة كما  ،افً البسك يكون ض ي أداءخارج البسك فإن 
 أداء البسوك. بحستن من أجلالخارجتتن  اإلدارةمجمس  أعضاءاسخفاض عدد و  دارةاإل

فالي  واألداء المالاليال ليالة بالتن حوكمالة الشالركات ( Musa &Akodo, 2012وتناولات دعاساة )
وكالالالان الالالالدافع إلجالالالراء الدراسالالالة االضالالالطرايات المؤسسالالالية سبتجالالالة ا، الجام الالالات الحكوميالالالة األرحالالالع فالالالي أوغسالالالد

الدراسالة إلالى بحدتالد  كما هدفت، وض ا األداء المالي من يبل الجام ات الحكومية عمميات صسع المرار
واألداء وف اليالة مجمالس اإلدارة ، واحبياطيالات الطالوارة ، اإلدارةال لية بتن حوكمة الشركات ودور مجمس 

 لمجام ات. المالي

األداء  فيمبي أظهرت السباق  أن مب ترات حوكمة الشركات وهي  حجم مجمس اإلدارة لو بأثتر س 
ن أمالع األداء المالالي لمجام الات. و  مهمالةالمالي في حتن أن صسع السياسات والمرارات لو عليالة إتجابيالة 

 إتجابيالالةن هسالالاك عليالالة أو ، متبالالوعوفا اإلدارةمالالع دور مجمالالس  مهمالالةحوكمالالة الشالالركات لهالالا عليالالة إتجابيالالة 
 الطوارة.بتن حوكمة الشركات واحبياطيات 

إلالى م رفالة ال ليالة بالتن حوكمالة الشالركات ( Bayrakdaroglu et al., 2012وهاديت دعاساة )
وبالم ، والميمالة السالويية المضالافة، مثالل الميمالة االيبصالادية المضالافة، ومماتيس األداء المالي غتالر البممتديالة
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، اإلدارةوحجالم مجمالس ، البسفتذيالة واإلدارة اإلدارةيياس الحوكمالة مالن خاللل لالفصالل بالتن عضالوية مجمالس 
وسسالية ، اإلدارةوسسية األسهم الممموكالة مالن يبالل الالرقيس البسفتالذي وأعضالاء مجمالس ، لممكيةوسسية بركتز ا

 .يشكل عامالمساهمة األجسبية في الممكية 

ن سسالالية بركتالالز أو ، أداء الشالالركات فالاليلالالو بالالأثتر يالالوي  اإلدارةحجالالم مجمالالس  أنبوصالالمت الدراسالالة إلالالى 
ن سسالالية ألميمالالة السالالويية المضالالافة فالالي حالالتن جميالالع ممالالاتيس األداء ياسالالبثساء ابالممكيالالة بالالربيك يشالالكل كبتالالر 

جسبيالة بتسمالا بالؤثر الممكيالة األ، األداء فالياألسهم الممموكة مالن يبالل الالرقيس البسفتالذي ال بالؤثر يشالكل كبتالر 
 الميمة السويية المضافة والميمة االيبصادية المضافة. األداء يازدياد في

حوكمالالة الشالالركات لحجالالم  بالالأثتر أي الالاد( Al-Manaseer, et. al, 2012دعاسااة ) واستععضاات
، والفصالالل بالالتن مسصالالبي رقالاليس مجمالالس اإلدارة والمالالدتر البسفتالالذي، مجمالالس اإلدارة لوبشالالكت، مجمالالس اإلدارة

 البسوك األردسية. أداء فيوالممكية األجسبيةس 

الميمالالة السمديالالة المضالالافة بالالزداد إذا بالالم الفصالالل بالالتن عضالالوية مجمالالس اإلدارة  أنبوصالالمت الدراسالالة إلالالى 
ن سسية أالشركات. و  أداء فيحجم مجمس اإلدارة لو بأثتر يوي  أنإلى  أيضاوخمصت ، واإلدارة البسفتذية

 أنفالي حالتن  ،جميالع ممالاتيس األداء ياسالبثساء الميمالة السالويية المضالافةببركتز الممكيالة بالربيك يشالكل كبتالر 
مكيالالة بتسمالالا بالالؤثر الم، األداء فالاليسسالالية األسالالهم الممموكالالة مالالن يبالالل الالالرقيس البسفتالالذي ال بالالؤثر يشالالكل كبتالالر 

 األداء يازدياد الميمة السويية المضافة والميمة االيبصادية المضافة. فياألجسبية 
بمتاليم جالودة بطبتال  حوكمالة الشالركات عمالى أسظمالة الشالركات ( Kalezic, 2012وتناولات دعاساة )

مسظمالالة الب الالاون والبسميالالة االيبصالالادية بالالم  ةاسعمالالى اسالالبي اوالمصالالارف فالالي جمهوريالالة الجبالالل األسالالود واعبمالالادً 
 .األسودشركة بهدف بأسيس ممياس لحوكمة الشركات في الجبل  43بطلع اس

ن بطبتالال  حوكمالالة أو ، عالالن حوكمالالة الشالالركات احوكمالالة البسالالوك بخبمالالا كثتالالرً  أنبوصالالمت الدراسالالة إلالالى 
ممالالالالا يسالالالالمح ياالسبهاكالالالالات الصالالالالارخة لحمالالالالوق المسالالالالاهمتن  ؛االشالالالالركات فالالالالي الجبالالالالل األسالالالالود ضالالالال تا جالالالالدً 

 أداء الشركات.ي إتجابًياودة الحوكمة بربيك ج أنوخمصت إلى ، األيمياتوياألخص 
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راسة عمى سوعتن من البياسالات عمى السحو ا بي  الياحثان اعبمد  في جمع البياسات لهذق الد ِّ
2

وميالالالالادة حوكمالالالالة ، ببمثالالالالل هالالالالذق البياسالالالالات فالالالالي مجموعالالالالة مالالالالن الكبالالالالأل والالالالالدوريات ال رحي الالالالة واألجسبي الالالالة 
راسالات المسشالورة والمالواستن والب ميمالات الرسالمي ة ذات ال ليالة ، ورسالاقل الماجسالبتر والالدكبوراق، الشركات والد ِّ

ر من موايع مباحة عبر شيكة اإلسبرستت  .فضلً عن جمع ما بيس 
1

راسالالة عمالالى أس هالالا دراسالالة متداسيالالة راسالالة ولبحمتالال  أهالالداف ، بصالالس ا هالالذق الد ِّ جمالالع البياسالالات األوليالالة  بالالمالد ِّ
ياالعبمالالاد عمالالالى  وصالالياغة فمرابهالالالا، بصالالالميم اسالالبياسة بالالمحتالالالث  ؛عالالن طريالال  اسالالالبخدام أسالالموأل االسبمصالالاء

فضالالاللً عالالالن البياسالالالات المسالالالبخرجة مالالالن المالالالواقم الماليالالالة لمشالالالركات المدرجالالالة فالالالي ، ميالالالادة حوكمالالالة الشالالالركات
 .2017إلى  2013بورصة الكويت لمفبرة من 

تبكالالون مجبمالالع الدراسالالة مالالن جميالالع الشالالركات المسالالاهمة ال امالالة المسالالجمة فالالي بورصالالة الكويالالت حبالالى 
س توضالالالح مفالالالردات مجبمالالالع 1ل لسالالالجلت بورصالالالة الكويالالالت والجالالالدول ريالالالم اوذلالالالك وفًمالالال، 2017سهايالالالة ال الالالام 

 الدراسة حسأل المطاعات االيبصادية.
 طاعاخ االلرصادَح( ذىسَع ِفزداخ ِجرّع اٌذراطح عًٍ دظة اٌم2جذوي رلُ )

 إٌظثح اٌعذد  اٌمطاع 

 0.063 12 اُج٘ىى 

 0.037 7 ٗلػ وؿبص

 0.23 43 االعزثٔبس

 0.042 8 اُزبُٖٓ

 0.13 25 اُص٘بػخ

 0.15 29 اُؼوبس

 0.34 65 اُخذٓبد 

 %100 289 اٌّجّىع

رهالالالا الماليالالالة حسالالالأل األصالالالول يالالالام الياحثالالالان ياخبيالالالار عتسالالالة الدراسالالالة مالالالن الشالالالركات البالالالي سشالالالرت بماري
وي الالد ، م2017 وحبالى 2013خالاللل الفبالرة مالالن  األياللسالسوات عمالالى  5المبي الة فالي بورصالالة الكويالت ولمالالدة 

 ة  ا بياسبيفاء الشروط 
 م.2017 وحبى 2013بوفر بياسابها المالية مديمة ومسشورة طتمة فبرة الدراسة من سسة -1
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 لدراسة.لم بشارك في أي اسدماج مع شركة أخرى طتمة فبرة ا-2

 مدرجة في البداول طتمة فبرة الدراسة. -3

 بوفر أس ار إغلق أسهمها في سهاية كل عام من مدة الدراسة. -4

 عدم ب رض أسهمها لإليماف عن البداول. -5

المبمثالالل يالالالالبسوك والبالالأمتن واالسالالالبثمار إجالالراء الدراسالالالة عمالالى كالالل المطاعالالالات  بسالالاء عمالالى مالالالا بمالالدم بالالالم
س تبالالتن 2س شالالركة. والجالالدول ا بالالي ريالالم ل60حتالالث بكوسالالت ال تسالالة مالالن ل ؛والالالسفك وال الالاز وال مالالار والخالالدمات

 بوزيع عتسة الدراسة عمى المطاعات االيبصادية.
 ( ذىسَع ِفزداخ عُٕح اٌذراطح1جذوي رلُ )

 إٌظثح اٌعذد اٌمطاع

 %2667 20 اٌثٕىن

 %2667 20 االطرثّار

 %868 5 ٔفظ وغاس

 %868 5 اٌرأُِٓ

 %2266 7 عمار

 %2667 20 صٕاعح

 %1267 28 األخزياٌخذِاخ 

 %200 60 اٌّجّىع

بم اخبيار هذق الفبالرة لبالوفر  م ويد2017ال ام  وحبى 2013غطت الدراسة الفبرة الواي ة بتن ال ام 
 الدراسة خلل هذق الفبرة.  عتسةبياسات مسشورة لدى م ظم مفردات 

اسالالات المالالواقم الماليالة المسشالالورة مالالن يبالالل الشالركات المسالالاهمة ال امالالة المدرجالالة فالالي اسالبخدم الياحثالالان بي
البي بم الحصالول  البياسات بش تلويد بم ، م2017وحبى  2013بورصة الكويت خلل فبرة الدراسة من 
 .SPSSعمتها ياسبخدام البرسام  اإلحصاقي 

عمى م دي المواقم الماليالة  اسبياسات فيما تب م  يمياس فاعمية حوكمة الشركات فبم بوزيع يواقم أما
 الدراسة.في الشركات عتسة 

مؤشالالر حوكمالالة كالالرت الخماسالالي لميالالاس ردود أفالالراد عتسالالة الدراسالالة وبحدتالالد ييمالالة يبالالم اسالالبخدام مميالالاس ل
 Sub-indices الفرعيالالةوييمالالة المؤشالالرات  Corporate governance index 0~50)كات الشالالر 

  ا بيتبضح في الجدول  كماس  (15~0
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 اٌخّاطٍ إلجاتاخ عُٕح اٌذراطح ( اٌّمُاص8جذوي رلُ )

 الوزن النسبً الدرجة المعٌارٌة المقٌاس )مستوى الممارسة(

%011 1 اعاٍل جد    

%75 0.75 عالٍ   

%51 0.50 متوسط  

%55 0.25 صغٌر  

%1 0 اصغٌر جد    

 عُٕح اٌذراطح تخصىص ِظؤوٌُاخ وِهاَ ِجٍض اإلدارج ( إجاتاخ4جذوي رلُ )

 االٔذزاف اٌّعُارٌ اٌىطظ اٌذظاتٍ اٌعثارج اٌزلُ

 0.15609 0.8750 اُز٘لُزٌ. َىخذ كصَ ثُٖ ٓ٘صجٍ سئُظ ٓدِظ اإلداسح وأُذَش  1

 0.13783 0.9083 دوس سئُظ اإلداسح. ورىخُهبد رسذدرىخذ هىاػذ   2

 0.19029 0.7792 َشبسى ٓدِظ اإلداسح ثلبػُِخ كٍ رشٌَُ االعزشارُدُخ غىَِخ األخَ.  3

4 
َِٔي أػعبء ٓدِظ اإلداسح ؿُش اُز٘لُزَُٖ وأُغزوُِٖ اُسن واُوذسح 

 وٓ٘زظْ.ؼِوخ ثبُؼَٔ ثشٌَ ٓزىاصَ ُِسصىٍ ػًِ ٓؼِىٓبد ٓز
0.8792 0.18692 

5 

ٓدِظ اإلداسح دوسا ٓهٔب كٍ اخزُبس وإداسح ورـُُش  َؤدٌ

 اُز٘لُزَُٖ.  أُذَشَٖ

0.9333 0.14458 

6 

َزؤًذ ٓدِظ اإلداسح ٖٓ اإلكصبذ وٗشبغبد االرصبٍ ٓغ 

 أُغبهُٖٔ وأصسبة أُصبُر.

0.4708 0.27267 

 0.10386 0.9458 كبػُِخ ٓٔبسعبد زىًٔخ اُششًبد.  َزؤًذ ٓدِظ اإلداسح ٖٓ 7

8 

َشدغ ٓدِظ اإلداسح ثوبكخ اُسىاس واُ٘وذ ووخهبد اُ٘ظش 

 أُخزِلخ كٍ ؿشكخ االخزٔبػبد.

0.6292 0.24134 

9 

أُغزوُِٖ ٌٓبكآد  أُذَشَُٖزؼضَض كبػُِخ ٓدِظ اإلداسح َزْ ٓ٘ر 

 . ثئٗدبصارهْرشرجػ 

0.9500 0.10084 

10 

ُُبد ٓدِظ اإلداسح اإلششاف ػًِ عُبعبد إداسح رشَٔ ٓغؤو

 أُخبغش. 

0.6625 0.26770 

تبضح من الجالدول أن مبوسالك ممارسالة ال تسالة لممبالدأ األول مالن ميالادة حوكمالة الشالركات والمب مال  
أي أن عتسة الدراسة بمارس هذا المبدأ بدرجالة ، %95-% 47بتن  اإلدارة يمعيمسؤوليات ومهام مجمس 

ويالالد كاسالالت أعمالالى الفمالالرات مالالن حتالالث الممارسالالة الفمالالرة الخاصالالة بوجالالود يواعالالد ، الميالالاس بفالالوق مبوسالالك أداة
وبوجتهات بحدد دور رقيس مجمس اإلدارة. أما أيالل الفمالرات فمالد كاسالت السالاي ة وال اشالرة المب ممالة بب زيالز 

دارة المسالبممتن مكافالآت بالربيك بإسجالازابهم وبأكالد مجمالس اإل المالدترينفاعمية مجمس اإلدارة من خاللل مالسح 
 من فاعمية ممارسات حوكمة الشركات. 

أما إجايات عتسة الدراسة بخصوص المحور الثاسي المب م  يممارسة اإلفصاح والشفافية فمد كاست 
  ا بيعمى السحو ا بي في الجدول 



 1029َىُٔى  – اٌزاتعد عذاٌ – ثأٍذ اٌّجٍاٌ ِجٍح جاِعح اٌجشَزج
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 ( إجاتاخ عُٕح اٌذراطح تخصىص اإلفصاح واٌشفافُح5جذوي رلُ )

 اٌعثارج اٌزلُ
اٌىطظ 

 اٌذظاتٍ

االٔذزاف 

 ٌّعُارٌا

1 

اُز٘لُزَُٖ ثجُغ أو ششاء  أُذَشَٖرلصر اُششًخ ػٖ هُبّ أػعبء ٓدِظ اإلداسح و

 ششًزهْ.أعهْ 
0.746 0.343 

 0.145 0.933 روىّ اُششًخ ث٘شش روبسَش ٓشزُِخ.  2

 0.222 0.708 واالُزضآبد. َشَٔ اإلكصبذ أٌ رـُُش هبّ زىٍ األصىٍ  3

4 

ثشؤٕ ػىآَ أُخبغش أُزىهغ زذوثهب وعُبعخ َشَٔ اإلكصبذ أُؼِىٓبد اُهبٓخ 

 إداسرهب.
0.825 0.222 

 0.125 0.942 رلصر اُششًخ ػٖ اُزـُُشاد اُدىهشَخ كٍ أٌُُِخ.  5

6 

َغزطُغ زِٔخ األعهْ غِت ٓؼِىٓبد إظبكُخ ػٖ اُششًخ صَبدح ػًِ أُؼِىٓبد 

 أُزبزخ ثشٌَ ػبّ.
0.596 0.306 

7 

ٍ رزؼِن ثؤصسبة أُصبُر ٓثَ اُذائُٖ٘ َزْ اإلكصبذ ػٖ أُىظىػبد اُز

 اُزوشَش اُغ٘ىٌ. أُسٍِ كٍوأُغزهٌُِٖ وأُدزٔغ 
0.775 0.224 

8 

ثبُؼشثُخ ورسذس ثشٌَ دائْ ثٔب ال َضَذ ػٖ َىّ  اٌُشرىُٗخرىخذ ُِششًخ صلسخ 

 ػَٔ. 
0.608 0.227 

9 

ألعهْ وزن َِٔي زِٔخ األعهْ إٌٓبُٗخ اُىصىٍ ُٔؼِىٓبد رزؼِن ثبٌُُِٔبد اٌُجُشح ُ

 اُزصىَذ.
0.825 0.186 

 0.268 0.517 هبدٓخ.رلصر اُششًخ ػٖ اُؼبئذ ػًِ زن أٌُُِخ أُ٘شىد ُثالس أو خٔظ ع٘ىاد  10

-% 51تبضح من الجدول الساب  أن مبوسك ممارسالة ال تسالة لمبالدأ اإلفصالاح والشالفافية يمالع بالتن 
ويالالد ، يالالاس ميالالادة اإلفصالالاح والشالالفافيةأي أن عتسالالة الدراسالالة بمالالارس بدرجالالة بفالالوق مبوسالالك أداة الم، 94%

أمالالا أيالالل  الممكيالالة.ح الشالالركة عالالن الب تتالالرات الجوهريالالة فالالي افصإبالالالكاسالالت أعمالالى الفمالالرات بمالالك الفمالالرة المب ممالالة 
الفمالالرات فبمالالك المب ممالالة بإفصالالاح الشالالركة عالالن ال اقالالد عمالالى حالال  الممكيالالة المسشالالود لالالثلث أو خمالالس سالالسوات 

 والم اممالة ال ادلالةحور الثالث المب م  يحموق المساهمتن يادمة. أما إجايات عتسة الدراسة بخصوص الم
 بتسهم فمد كاست عمى السحو ا بي  

 عُٕح اٌذراطح تخصىص دمىق اٌّظاهُّٓ واٌّعاٍِح اٌعادٌح تُٕهُ ( إجاتاخ6جذوي رلُ )

 االٔذزاف اٌّعُارٌ اٌىطظ اٌذظاتٍ اٌعثارج اٌزلُ

1 

الهخ وثىهذ ٓ٘بعت َغزطُغ زِٔخ األعهْ اُسصىٍ ػًِ ٓؼِىٓبد راد ػ

 وثذوٕ رٌبُُق.
0.9000 0.1540 

2 

َزٌٖٔ صـبس أُغبهُٖٔ ٖٓ اخزُبس أػعبء ٓدِظ اإلداسح ٖٓ خالٍ رصىَزهْ 

 ثبُزدُٔغ. 
0.9333 0.1446 

 0.3056 0.5958 وأُذهوُٖ.  أُذَشََِٖٔي زِٔخ األعهْ زن رؼُُٖ وػضٍ  3

4 

اُشئُغُخ ٓثَ االٗذٓبج  َِٔي زِٔخ األعهْ زن اُزصىَذ ػًِ ػُِٔبد اُششًخ

 واالعزُالء واُغُطشح ورـُُش ػَٔ اُششًخ وأهذاكهب. 
0.9333 0.1446 

 0.1115 0.9333 اُؼبٓخ.ٓزغبوَخ خالٍ االخزٔبػبد َزْ ٓؼبِٓخ زِٔخ األعهْ ٖٓ ٗلظ اُلئخ ثصىسح  5

 0.1446 0.9333 ٌَٖٔ ُِٔغبهْ إٔ َىًَ شخص آخش ُالشزشاى كٍ اخزٔبػبد اُهُئخ اُؼبٓخ.  6

 0.1689 0.8833 أٌُُِخ.ٗغجزهْ كٍ ُِٔغبهُٖٔ األوُىَخ كٍ آزالى األعهْ أُصذسح ُِسلبظ ػًِ  7

8 

ٌَٖٔ ُصـبس أُغبهُٖٔ اُزَٖ ٌَِٔىٕ ٓغزىي ٓؼُٖ ٖٓ ػذد األعهْ إٔ 

 َششسىا أػعبء ٓدِظ اإلداسح كٍ اخزٔبع اُهُئخ اُؼبٓخ. 
0.9333 0.1446 

 0.3056 0.5958 الى ًجبس أُغبهُٖٔ ٖٓ أعهْ اُششًخ.َىخذ صؼىثخ كٍ ٓؼشكخ زدْ آز 9

10 

َِٔي زِٔخ األعهْ زن وظغ ث٘ىد خذوٍ أػٔبٍ االخزٔبع اُؼبّ وإُـبء هشاساد 

 ٓدِظ اإلداسح.
0.9000 0.1540 
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تبضالالح مالالن الجالالدول السالالاب  أن مبوسالالك ممارسالالة ال تسالالة لمبالالدأ حمالالوق المسالالاهمتن والم اممالالة ال ادلالالة 
أي أن عتسالالالة الدراسالالالة بمالالالارس بدرجالالالة بفالالالوق مبوسالالالك أداة الميالالالاس مبالالالدأ ، %93-% 59 كاسالالالت بمالالالع بالالالتن

ويد كاست أعمى الفمرات هي الفمرة الخاصة يامبلك حممالة األسالهم حال  ، الم اممة ال ادلة بتن المساهمتن
البصالالالالويت عمالالالالى عمميالالالالات الشالالالالركة الرقيسالالالالة مثالالالالل االسالالالالدماج واالسالالالالبيلء والسالالالاليطرة وب تتالالالالر عمالالالالل الشالالالالركة 

 ل الفمرات فمد كاست الفمرة الخاصة يالسماح لممساهمتن البصويت يالبريد اإللكبروسي.  أما أي، وأهدافها

أمالالا إجايالالات عتسالالة الدراسالالة بخصالالوص المحالالور الرايالالع المب مالال  بالالدور أصالالحاأل المصالالالح فمالالد كاسالالت 
 ا بي اإلجايات عمى السحو 

 عُٕح اٌذراطح تخصىص دور أصذاب اٌّصاٌخ ( إجاتاخ7جذوي رلُ )

 جاٌعثار اٌزلُ
اٌىطظ 

 اٌذظاتٍ

االٔذزاف 

 اٌّعُارٌ

1 

رىخذ هذسح ألصسبة أُصبُر ثٔب كٍ رُي أُىظلُٖ واُدهبد اُزٍ رٔثِهْ 

إَصبٍ اهزٔبٓبرهْ زىٍ أُٔبسعبد ؿُش اُوبٗىُٗخ أو ؿُش األخالهُخ إًُ 

 ٓدِظ اإلداسح ثسشَخ 

0.8083 0.2364 

2 

ُششًخ ثىظىذ رزىصع أُغؤوُُبد ثُٖ اُدهبد أُغؤوُُخ أُخزِلخ كٍ ا

 ُخذٓخ أصسبة أُصبُر
0.6333 0.2323 

3 

، ُذي أصسبة أُصبُر زشَخ اُسصىٍ ػًِ ٓؼِىٓبد هبٓخ وٓالئٔخ

وكٍ اُىهذ  دوسَخ(وراد ػالهخ وًبكُخ وٓىثىم ثهب ػًِ أعظ ٓ٘زظٔخ )

 أُ٘بعت. 

0.6667 0.2191 

4 

َزْ إػالّ أصسبة أُصبُر ثشٌَ ًبف ثسوىههْ واُزضآبرهْ ػ٘ذ 

 غهْ ثبُششًخ. اسرجب
0.7792 0.2212 

5 

روىّ اإلداسح اُؼُِب وأػعبء ٓدِظ اإلداسح ثبٌُشق ػٖ ردبسرهْ كٍ 

 األعهْ ألصسبة أُصبُر. 
0.5958 0.3056 

 0.2333 0.7750 ثشٌَ ًبف ُِزؼبَٓ ٓغ أصسبة أُصبُر. أُذَشََٖزْ رذسَت  6

7 

 ٖٓ ثْزبخُخ وصَبدح دوس اُؼبُِٖٓ كٍ هشاساد اُششًخ َؤدٌ ُضَبدح اإلٗ

 اُششًخ.إسثبذ 
0.9000 0.1540 

8 

رغزلُذ اُششًخ ٖٓ ٗصبئر اُج٘ىى زىٍ اعزشارُدُخ اُؼَٔ واالعزشارُدُخ 

 أُبُُخ.
0.8458 0.2063 

9 

َزْ ث٘بء ػالهخ غىَِخ األخَ ٓغ اُج٘ي أُوشض ُِششًخ ُزغهَُ اُىصىٍ 

 ُالئزٔبٕ ورخلُط أصٓبد اُغُىُخ اُطبسئخ. 
0.8375 0.1943 

10 

َوغ ػًِ ػبرن اُششًخ ٓغؤوُُبد رزؼِن ثبُٔسبكظخ ػًِ اُجُئخ واُغالٓخ 

 اُؼبٓخ.
0.7875 0.2293 

تبضح من الجالدول السالاب  أن مبوسالك الممارسالة لممبالدأ المب مال  بالدور أصالحاأل المصالالح يمالع بالتن 
أي أن عتسالالالة الدراسالالالة بمالالالارس بدرجالالالة بفالالالوق مبوسالالالك أداة الميالالالاس المبالالالدأ المب مالالال  بالالالدور ، 90%-% 59
أعمى الفمالرات بمالك الفمالرة الخاصالة بزيالادة دور ال الاممتن فالي يالرارات الشالركة  ويد كاستصحاأل المصالح. أ

إرحاح الشركة. أما أيل الفمرات فمد كاست الفمرة الخاصة يميام اإلدارة ال ميا  من ثمتؤدي لزيادة اإلسباجية و 
 .   وأعضاء مجمس اإلدارة يالكشا عن بجاربهم في األسهم ألصحاأل المصالح

أمالالالا إجايالالالات عتسالالالة الدراسالالالة بخصالالالوص المحالالالور الخالالالامس المب مالالال  يمبالالالدأ ممارسالالالة البالالالديت  والريايالالالة 
 الداخمية فمد كاست اإلجايات عمى السحو ا بي  
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  محمد العتيبيد/  – سلطان الحالمي/ د      ..                   المالي للشركات األداء فيفاصلية حوكمة الشركات  أثر
 دراسة تحلٌلٌة 

 عُٕح اٌذراطح تخصىص اٌرذلُك واٌزلاتح اٌذاخٍُح ( إجاتاخ8جذوي رلُ )

 اٌعثارج اٌزلُ
اٌّرىطظ 

 اٌذظاتٍ

االٔذزاف 

 اٌّعُارٌ

 0.154 0.900 ششًخ رـُُش أُذهن اُخبسخٍ ًَ ػذد ٓؼُٖ ٖٓ اُغ٘ىاد. رزجً٘ اُ 1

 0.248 0.742 أُذهوىٕ اُخبسخُىٕ ٓغئىُُٖ وػشظه ُِٔغبءُخ ٖٓ هجَ أُغبهُٖٔ.  2

 0.133 0.925 رزٔزغ ُد٘خ اُزذهُن ثبالعزوالٍ ػٖ اإلداسح. 3

4 
ُؼَٔ  جخوأُزىهؼخ أُصبزروىّ ُد٘خ اُزذهُن ثزوُُْ أُخبغش اُسبُُخ 

 اُششًخ.
0.842 0.190 

5 

َوىّ أُذهوىٕ ثئثالؽ اُغِطبد و/ أو أُغبهُٖٔ ػٖ أٌ ٗشبغ ؿُش 

عىء اعزخذاّ أػعبء ٓدِظ اإلداسح واإلداسح اُؼُِب  واززُبٍ أوهبٗىٍٗ 

 ُصالزُبرهْ. 

0.783 0.187 

6 
روىّ ُد٘خ اُزذهُن ثزطىَش اُغُبعبد أُزؼِوخ ثبُخذٓبد االعزشبسَخ اُزٍ 

 ُزُي.  ورخصص أُجبُؾهب أُذهن اُخبسخٍ َوذٓ
0.863 0.175 

7 
روىّ ُد٘خ اُزذهُن اُذاخٍِ ثٔشاخؼخ ٗظبّ اُشهبثخ اُذاخُِخ ٓغ أُذهن 

 وٓ٘بعجزه.اُخبسخٍ ُٔؼشكخ ٓذي دهزه 
0.929 0.123 

 0.183 0.817 روىّ ُد٘خ اُزذهُن اُذاخٍِ ثٔ٘بهشخ اُوىائْ أُبُُخ ٓغ اإلداسح.  8

9 
د ارصبٍ كؼبُخ ٓغ أػعبء ٓدِظ اإلداسح وأُذهن اُخبسخٍ ه٘بى ه٘ىا

 وأُىظلُٖ أُبُُُٖ. 
0.879 0.187 

 0.215 0.567 رزعٖٔ وظُلخ اُزذهُن اُذاخٍِ كسص وروُُْ ٓذي وكشح أُؼِىٓبد.  10

تبضالالالح مالالالن الجالالالدول السالالالاب  أن مسالالالبوى ممارسالالالة ال تسالالالة لمبالالالدأ البالالالديت  والريايالالالة الداخميالالالة يمالالالع بالالالتن 
أي أن الشالالالالركات بمالالالالارس بدرجالالالالة بفالالالالوق مبوسالالالالك أداة الميالالالالاس ميالالالالادة البالالالالديت  والريايالالالالة  ،92%-% 56

الداخميالالالة. ويالالالد كاسالالالت أعمالالالى الفمالالالرات الفمالالالرة الخاصالالالة يميالالالام لجسالالالة البالالالديت  الالالالداخمي يمراج الالالة سظالالالام الريايالالالة 
ت  ن وظيفالالة البالالديأوأيمهالالا الفمالالرة الخاصالالة يالال، الداخميالالة مالالع المالالدي  الخالالارجي لم رفالالة مالالدى ديبالالو ومساسالالببو

 ببضمن فحص وبمتيم مدى وفرة الم مومات. الداخمي

Corporate Governance Index)(

 (Corporate Governance Index)سظرا لوجود أكثر من مسبجوأل في الشركة بم إتجاد المؤشر لمشركة 

 من خلل  

 كل اسبياسة. إتجاد المجموع البراكمي لمدرجات الم يارية ل-1

حسالالاأل الوسالالك الحسالالابي لمالالدرجات الم ياريالالة إلجايالالات المسالالبجوحتن فالالي الشالالركة الواحالالدة لموصالالول إلالالى -2
 مفردة واحدة لمشركة يمثل مؤشر حوكمة الشركات لها. 

  50% ل95% إلالالالالى 47% ويمالالالالع بالالالالتن 79.9ويالالالالد بالالالالراوح مؤشالالالالر حوكمالالالالة الشالالالالركات ل تسالالالالة الدراسالالالالة 
Corporate Governance Index 0 ~ س توضالح مؤشالر حوكمالة الشالركات لمشالركات فالي 9لجالدول ريالم لواس

 ال تسة 
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  محمد العتيبيد/  – سلطان الحالمي/ د      ..                   المالي للشركات األداء فيفاصلية حوكمة الشركات  أثر
 دراسة تحلٌلٌة 

 
 دىوّح اٌشزواخ ٌٍمطاعاخ فٍ اٌعُٕح ( ِؤشز9جذوي رلُ )

(Corporate Governance Index 0 ~50) 

(اٌشزواخ ِؤشز دىوّح  اٌمطاع 0 ~50) 
( 50)االطرثأح\ِؤشز دىوّح اٌشزواخ  ِظرىي اٌّّارطح()

% عذد فمزاخ200*   

 84.66 0.795 اُج٘ىى

 87.33 0.722 االعزثٔبس

 89.7 0.897 اُ٘لػ واُـبص

 75.4 0.81 اُزؤُٖٓ

 80.3 0.836 اُؼوبس

 83.2 0.747 اُص٘بػخ

 60.85 0.836 اُخذٓبد

 80.21 0.83 أُزىعػ اُؼبّ 

 89.7تبضالح مالالن الجالالدول السالالاب  أن أعمالالى المطاعالالات مالن حتالالث المؤشالالر هالالو يطالالاع الالالسفك وال الالاز 
ثالالالالم الصالالالالساعة ، %79.5ثالالالالم البسالالالالوك ، % 81ثالالالالم البالالالالأمتن ، %83.6ال مالالالالار والخالالالالدمات  % تميالالالالو يطالالالالاع

 %.72سبثماراال ا% وأخترً 74.7

فيما ، بورصة الكويتلمد بم االعبماد عمى البياسات المالية المسشورة من يبل الشركات المدرجة في 
 ة  ا بيالمب تر البايعس ويد بم بمخيص السباق  في الجداول لالي تب م  يمؤشرات األداء الم

 (1027-1028ٌمطاع اٌثٕىن ٌٍفرزج ) ROEِؤشزاخ األداء اٌّاٌٍ ٌٍعائذ عًٍ اٌٍّىُح  (20جذوي رلُ )

/اٌظٕح َ اٌشزوح   ِرىطظ اٌفرزج 2017 2016 2015 2014 2013 

 0.0183 0.092 0.093 0.094 0.093 0.121 ث٘ي اٌُىَذ اُىغٍ٘ 1

 0.0150 0.075 0.072 0.693 0.061 0.063 ث٘ي اُخُِح 2

 0.0167 0.084 0.080 0.089 0.042 0.002 اُج٘ي اُزدبسٌ اٌُىَزٍ 3

 0.0117 0.059 0.055 0.067 0.066 0.058 اُج٘ي األهٍِ اٌُىَزٍ 4

 0.0143 0.072 0.092 0.076 0.072 0.075 ث٘ي اٌُىَذ اُذوٍُ 5

 0.0065 0.032 0.041- 0.005- 0.149- 0.046- اُوبثعخ األثٔبسششًخ  6

 0.0174 0.087 0.105 0.076 0.052 0.102 ث٘ي ثشهبٕ 7

 0.0175 0.088 0.092 0.076 0.072 0.075 ثُذ اُزٔىََ اٌُىَزٍ 8

 0.0195 0.098 0.109 0.095 0.047 0.037 ػ.ّ.ى ث٘ي ثىثُبٕ 9

 0.0054 0.027 0.011 0.001 0.041- 0.019- ث٘ي وسثه 10

 0.0142 0.0712 0.0668 0.1262 0.0315 0.0469 أُزىعػ اُؼبّ

لسالالسوات بمالال  تبضالالح مالالن الجالالدول السالالاب  أن مبوسالالك ال اقالالد عمالالى حالال  الممكيالالة لمبسالالوك فالالي الخمالالس ا
بمال  مبوسالك ال اقالد  إذ ؛حممو بسك بوحيان الفبرةوكان أعمى مبوسك عاقد عمى الممكية خلل ، (0.0142)

ثالم بسالك بتالت البمويالل الكالويبي يمبوسالك ، س0.0183س ثم بسك الكويت الوطسي يمبوسك عاقالد ل0.0195لل
سالك ورحالو يمبوسالك عاقالد بمال  من حتث ال اقد عمى حمالوق الممكيالة ب األخترةوجاء في المربية ، س0.0175ل
س 0.126عمى عاقد عمى الممكية لمبسوك يمبوسك عاقد بم  لأ حم   2015ال ام  أنفي حتن ، س0.0054ل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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  محمد العتيبيد/  – سلطان الحالمي/ د      ..                   المالي للشركات األداء فيفاصلية حوكمة الشركات  أثر
 دراسة تحلٌلٌة 

 2014دسى عاقد عمى الممكيالة فالي ال الام أوحممت البسوك ، س0.0712يمبوسك عاقد ل 2017ثم في ال ام 
 س. 0.0469حتث بم  ل

 (1027-1028ٌمطاع االطرثّار ٌٍفرزج ) ROEعائذ عًٍ اٌٍّىُح األداء اٌّاٌٍ ٌٍ ( ِؤشزاخ22جذوي رلُ )

َ 
/اٌظٕح اٌشزوح   ِرىطظ اٌفرزج 2017 2016 2015 2014 2013 

 0.0073 0.037 0.006 0.044 0.070 0.303 اُششًخ اٌُىَزُخ ُالعزثٔبس 1

 0.0096 0.048 0.051 0.064 0.076 0.094 ششًخ اُزغهُالد اُزدبسَخ 2

 0.0068 0.034 0.022 0.579- 0.080 0.237- ششًخ االعزشبساد أُبُُخ اُذوُُخ 3

 0.0064 0.032 0.037- 0.032 0.400 0.037 ششًخ االعزثٔبساد اُىغُ٘خ 4

 0.0145 0.072 0.084 0.069 0.084 0.069 ششًخ ٓشبسَغ اٌُىَذ اُوبثعخ 5

 0.0108 0.054 0.166- 0.105 0.009- 0.074- ششًخ اُغبزَ ُِزُ٘ٔخ واالعزثٔبس 6

 0.0686 0.343 0.023 0.067 0.070- 0.002-  ام أُبُُخششًخ ثُذ األوس 7

 0.0061- 0.031- 0.072 0.056 0.085- 0.014 ششًخ ٓدٔىػخ األوسام أُبُُخ 8

 0.0066 0.033 0.014 0.046 0.068 0.045 أُشًض أُبٍُ اٌُىَزٍ 9

 0.0136 0.068 0.009 0.026 0.042 0.092- اُششًخ اُىغُ٘خ اُذوُُخ اُوبثعخ 10

 0.0138 0.0691 0.0077 0.0070- 0.0656 0.0156 اٌّرىطظ اٌعاَ

تبضح من الجدول الساب  أن مبوسك ال اقد عمى ح  الممكية لمشركات االسالبثمارية عتسالة الدراسالة 
وكان أعمى مبوسالك عاقالد عمالى الممكيالة خاللل الفبالرة لالدى شالركة ، (0.0138)خلل الخمس السسوات بم  

س ثالالم شالالركة مشالالاريع الكويالالت المايضالالة يمبوسالالك 0.0686لبتالالت األوراق الماليالالة حتالالث بمالال  مبوسالالك ال اقالالد 
 األختالرةوجالاءت فالي المربيالة ، س0.0136ثم الشركة الوطسية الدولية المايضة يمبوسك ل، س0.0145عاقد ل

مالالن حتالالث ال اقالالد عمالالى حمالالوق الممكيالالة شالالركة مجموعالالة األوراق الماليالالة والبالالي حممالالت خسالالاقر مبباليالالة فالالي 
عمى عاقد عمالى الممكيالة لمشالركات االسالبثمارية أ حم   2017 ام ال أنفي حتن ، 2015و 2014ال امتن 

 2015وجالالالالاء ال الالالالام ، س0.0656يمبوسالالالالك عاقالالالالد ل 2014س ثالالالالم فالالالالي ال الالالالام 0.0691يمبوسالالالالك عاقالالالالد بمالالالال  ل
 .األخترةيالمربية 

 (1027-1028ٌمطاع إٌفظ واٌغاس ٌٍفرزج ) ROEاألداء اٌّاٌٍ ٌٍعائذ عًٍ اٌٍّىُح  ( ِؤشزاخ21جذوي رلُ )

/اٌظٕح َ اٌشزوح   ِرىطظ اٌفرزج 2017 2016 2015 2014 2013 

 0.0091 0.045 0.043 0.033 0.048 0.054 ششًخ أُوبوالد واُخذٓبد اُجسشَخ 1

 0.0106- 0.053- 0.013- 0.018- 0.021 0.216- ششًخ ثُذ اُطبهخ اُوبثعخ 2

 0.0095 0.048 0.074 0.058 0.046 0.073 ششًخ أُدٔىػخ اُجزشوُُخ أُغزوِخ 3

 0.0708 0.354 0.278 0.197 0.178 0.156 اُششًخ اُىغُ٘خ ُِخذٓبد اُجزشوُُخ 4

 0.0290 0.145 0.144 0.081 0.056 0.041 اُخُِدُخ ُالعزثٔبس اُجزشوٍُ 5

 0.0216 0.1078 0.1053 0.0701 0.0696 0.0216 اٌّرىطظ اٌعاَ

لشركات السفك وال از عتسالة الدراسالة   تبضح من الجدول الساب  أن مبوسك ال اقد عمى ح  الممكية
وكان أعمى مبوسك عاقالد عمالى الممكيالة خاللل الفبالرة لالدى الشالركة ، (0.0216)خلل الخمس السسوات بم 
ثم شركة الخمتجية للسبثمار الببرولي  ،س0.0708حتث بم  مبوسك ال اقد ل ؛الوطسية لمخدمات الببرولية

وجالالاءت فالالالي ، س0.0095الببروليالالة المسالالبممة يمبوسالالالك لثالالالم شالالركة المجموعالالالة ، س0.0290يمبوسالالك عاقالالد ل
البالي حممالت خسالاقر مبباليالة فالي  من حتث ال اقد عمى حمالوق شالركة بتالت الطايالة المايضالة األخترةالمربية 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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  محمد العتيبيد/  – سلطان الحالمي/ د      ..                   المالي للشركات األداء فيفاصلية حوكمة الشركات  أثر
 دراسة تحلٌلٌة 

عمالالالى عاقالالد عمالالى الممكيالالالة أ حمالال   2017ال الالام  أنفالالي حالالالتن  2017و، 2016، 2015و  2013 األعالالوام
، س0.0701يمبوسالالك عاقالالد ل 2016ثالالم فالالي ال الالام  أس0.1078لشالالركات الالالسفك وال الالاز يمبوسالالك عاقالالد بمالال  ل

 .األخترةيالمربية  2013وجاء ال ام 
 (1027-1028ٌمطاع اٌرأُِٓ ٌٍفرزج ) ROEاألداء اٌّاٌٍ ٌٍعائذ عًٍ اٌٍّىُح  ( ِؤشزاخ28جذوي رلُ )

/السنة م الشركة   متوسط الفترة 2017 2016 2015 2014 2013 

 0.0020 0.0101 0.0989 0.0853 0.0782 0.0847 شركة الكويت للتأمين 0

 0.0284 0.142 0.1447 0.136 0.126 0.125 مجموعة الخليج للتأمين 5

 0.0172 0.0858 0.107 0.0871 0.103 0.0979 أمينالشركة األهلية للت 3

 0.0230 0.115 0.0858- 5.75- 0.552- 0.106 للتأمين التكافلي  األولىشركة  4

 0.0092 0.0458 0.0759 0.00135- 0.0445 0.0669  شركة إعادة التأمين الكويتية 5

 0.0159 0.0797 0.0681 1.0886- 0.0401- 0.0961 المتوسط العام

اب  أن مبوسالالك ال اقالالد عمالالى حالال  الممكيالالة لشالالركات البالالأمتن عتسالالة الدراسالالة  تبضالالح مالالن الجالالدول السالال
وكالالالان أعمالالالى مبوسالالالك عاقالالالد عمالالالى الممكيالالالة خالالاللل الفبالالالرة لالالالدى ، (0.0159)خالالاللل الخمالالالس السالالالسوات بمالالال  

س ثالم شالركة األولالى لمبالأمتن البكالافمي يمبوسالك 0.0284مجموعة الخمت  لمبأمتن حتث بم  مبوسك ال اقد ل
من حتث  األخترةوجاءت في المربية ، س0.0172لشركة األهمية لمبأمتن يمبوسك لثم ا، س0.0230عاقد ل

فالي حالتن  2015البأمتن الكويبية البي حممت خسالاقر خاللل ال الام  إعادةال اقد عمى حموق الممكية شركة 
ثالم فالي  ،س0.0961عمالى عاقالد عمالى الممكيالة لشالركات البالأمتن يمبوسالك عاقالد بمال  لأ حمال   2013ال الام  أن

 .األخترةيالمربية  2015وجاء ال ام ، س0.0797يمبوسك عاقد ل 2017ال ام 
 (1027-1028ٌمطاع اٌعمار ٌٍفرزج ) ROEاألداء اٌّاٌٍ ٌٍعائذ عًٍ اٌٍّىُح  ( ِؤشزاخ24جذوي رلُ )

/اُغ٘خ ّ اُششًخ   ٓزىعػ اُلزشح 2017 2016 2015 2014 2013 

 0.0073 0.037 0.033 0.056 0.054 0.015 ششًخ ػوبساد اٌُىَذ 1

 0.0087 0.044 0.041 0.033 0.051 0.087 ششًخ اُؼوبساد أُزسذح 2

 0.0137 0.068 0.070 0.049 0.084 0.040 اُششًخ اُىغُ٘خ اُؼوبسَخ 3

 0.0174 0.087 0.080 0.081 0.112 0.062 اُششًخ اُصبُسُخ اُؼوبسَخ 4

 0.0189- 0.094- 0.013- 0.063 0.247 0.091 ششًخ صٌىى اُوبثعخ 5

 0.0101 0.050 0.076 0.056 0.037 0.044 ششًخ اُزٔذَٖ اُؼوبسَخ 6

 0.0064 0.032 0.025 0.022 0.022- 0.003 اُششًخ اُؼشثُخ اُؼوبسَخ 7

 0.0064 0.0319 0.0447 0.0514 0.0804 0.0490 أُزىعػ اُؼبّ

دراسالالة  تبضالالح مالالن الجالالدول السالالاب  أن مبوسالالك ال اقالالد عمالالى حالال  الممكيالالة لمشالالركات ال ماريالالة عتسالالة ال
وكان أعمى مبوسك عاقد عمى الممكية خلل الفبرة لالدى الشالركة ، (0.0064)خلل الخمس السسوات بم  

ثالالم الشالالركة الوطسيالالة ال ماريالالة يمبوسالالك عاقالالالد  ،س0.0174حتالالث بمالال  مبوسالالك ال اقالالالد ل ؛الصالالالحية ال ماريالالة
صالالكوك المايضالالة مالالن حتالالث ال اقالالد عمالالى حمالالوق الممكيالالة شالالركة  األختالالرةوجالالاءت فالالي المربيالالة ، س0.0137ل

عمالالى عاقالالد عمالالى أ حمالال   2014ال الالام  أنفالالي حالالتن  2017و، 2016البالالي حممالالت خسالالاقر خالاللل ال الالامتن 
، س0.0514يمبوسالك عاقالد ل 2015س ثم في ال الام 0.0804الممكية لمشركات ال مارية يمبوسك عاقد بم  ل

 .األخترةيالمربية  2017وجاء ال ام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  محمد العتيبيد/  – سلطان الحالمي/ د      ..                   المالي للشركات األداء فيفاصلية حوكمة الشركات  أثر
 دراسة تحلٌلٌة 

 (1027 -1028ٌمطاع اٌصٕاعح ٌٍفرزج ) ROEذ عًٍ اٌٍّىُح األداء اٌّاٌٍ ٌٍعائ ( ِؤشزاخ25جذوي رلُ )

/اٌظٕح َ اٌشزوح   ِرىطظ اٌفرزج 2017 2016 2016 2014 2013 

 0.0020- 0.010- 0.103- 0.053 0.067 0.121 ششًخ ٓدٔىػخ اُخصىصُخ اُوبثعخ 1

 0.0020 0.010 0.104 0.089 0.088 0.098 ششًخ أعٔ٘ذ اٌُىَذ 2

ششًخ اُخُِح ٌُِبثالد واُص٘بػبد  3

 اٌُهشثبئُخ

0.067 0.065 0.346 -0.276 0.132 0.0264 

ششًخ اُص٘بػبد اُه٘ذعُخ اُثوُِخ وث٘بء  4

 اُغلٖ

0.051 0.055 0.070 0.116 0.138 0.0276 

 0.0242 0.121 0.074 0.121 0.120 0.114 ثىسرالٗذ ًىَذ أعٔ٘ذششًخ  5

 0.0199 0.099 0.094 0.081 0.084 0.065 ششًخ اُشؼُجخ اُص٘بػُخ 6

 0.0170- 0.085- 0.151- 0.033 0.040- 0.066- ششًخ أُؼبدٕ واُص٘بػبد اُزسىَُِخ 7

 0.0159 0.080 0.088 0.094 0.081 0.037 ششًخ اعٌُى ُِص٘بػبد 8

 0.0081 0.041 0.078 0.116 0.107 0.083 ُص٘بػخ ٓىاد اُج٘بء اُششًخ اٌُىَزُخ 9

 0.0028 0.014 0.116 0.070 0.055 0.051 ششًخ اُص٘بػبد اُىغُ٘خ 10

 0.0108 0.0539 0.0139 0.1073 0.0681 0.0621 أُزىعػ اُؼبّ

الدراسالة اب  أن مبوسالك ال اقالد عمالى حال  الممكيالة لمشالركات الصالساعية عتسالة تبضح من الجدول السال
وكان أعمى مبوسالك عاقالد عمالى الممكيالة خاللل الفبالرة لالدى شالركة ، (0.0108)الخمس السسوات بم   خلل

ثالالالالم شالالالالركة الخمالالالالت   ،س0.0276حتالالالالث بمالالالال  مبوسالالالالك ال اقالالالالد ل ؛الصالالالالساعات الهسدسالالالالية الثمتمالالالالة وحسالالالالاء السالالالالفن
من حتالث ال اقالد  األخترةوجاءت في المربية ، س0.0264الكهرحاقية يمبوسك عاقد للمكايلت والصساعات 

، 2016عمالالى حمالالوق الممكيالالة شالالركة الم الالادن والصالالساعات البحويميالالة البالالي حممالالت خسالالاقر خالاللل ال الالامتن 
عمى عاقد عمى الممكية لمشالركات الصالساعية يمبوسالك عاقالد بمال  أ حم   2015ال ام  أنفي حتن  2017و
 .األخترةيالمربية  2016وجاء ال ام ، 2015في ال ام ثم  ،س0.1073ل

 (1027 -1028ٌٍفرزج ) األخزيٌمطاع اٌخذِاخ  ROEاألداء اٌّاٌٍ ٌٍعائذ عًٍ اٌٍّىُح  ( ِؤشزاخ26جذوي رلُ )

/اٌظٕح َ اٌشزوح   ِرىطظ اٌفرزج 2017 2016 2015 2014 2013 

 0.0270 0.135 0.149 0.138 0.154 0.116 شزوح اٌظُّٕا اٌىىَرُح اٌىطُٕح 2

 0.0035 0.018 0.034 0.002 0.023 0.079 اٌىىَرُح شزوح اٌفٕادق 1

 0.0402 0.201 0.487 0.043- 0.223 0.383 شزوح طُزاْ اٌجشَزج 8

 0.0220 0.110 0.096 0.119 0.138 0.164 شزوح االذصاالخ اٌّرٕمٍح 4

 0.0109 0.054 0.028 0.575- 0.034 0.046 ق وإٌّرجعاخشزوح اَفاء ٌٍفٕاد 5

 0.0189 0.095 0.147 0.132 0.163 0.110 اإلعالُِحشزوح ِجّىعح اٌزاٌ  6

 0.0322 0.161 0.134 0.142 0.181 0.144 واٌرمٍٕ األوادٍَّشزوح اَاص ٌٍرعٍُُ  7

 0.0157 0.079 0.068 0.073 0.082 0.083 ٌٍرظىَك اٌّذٍٍ ٌٍىلىد األوًٌاٌشزوح  8

 0.0148 0.074 0.007 0.074- 0.031- 0.020- شزوح سَّا اٌماتضح 9

 0.0046 0.023 0.028 0.025 0.054 0.005  شزوح ِزوش طٍطاْ ٌٍّىاد اٌغذائُح 20

 0.0185 0.093 0.103 0.082- 0.056 0.155 شزوح ٔمً وذجارج اٌّىاشٍ 22

 0.0284 0.142 0.156 0.101 0.195 0.191 اٌشزوح اٌىىَرُح ٌٍّظاٌخ 21

 0.0264 0.132 0.129 0.143 0.155 0.142 اٌشزوح اٌىىَرُح ٌألغذَح 28

 0.0202 0.101 0.1205 0.0078 0.1098 0.123 اٌّرىطظ اٌعاَ

مبوسالالك ال اقالالد عمالالى حالال  الممكيالالة لمشالالركات الخدميالالة عتسالالة الدراسالالة   تبضالالح مالالن الجالالدول السالالاب  أن
وكان أعمى مبوسالك عاقالد عمالى الممكيالة خاللل الفبالرة لالدى شالركة ، (0.0202)خلل الخمس السسوات بم  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86


 1029َىُٔى  – اٌزاتعد عذاٌ – ثأٍذ اٌّجٍاٌ ِجٍح جاِعح اٌجشَزج

 

     464 

  محمد العتيبيد/  – سلطان الحالمي/ د      ..                   المالي للشركات األداء فيفاصلية حوكمة الشركات  أثر
 دراسة تحلٌلٌة 

كالاديمي والبمسالي يمبوسالك لمب ماليم األ إيالاسس ثالم شالركة 0.0402حتالث بمال  مبوسالك ال اقالد ل ؛طتران الجزيرة
من حتث ال اقالد عمالى حمالوق الممكيالة شالركة مركالز سالمطان  األخترةت في المربية وجاء، س0.0322عاقد ل

عمى عاقد عمى الممكية لمشركات الخدمية يمبوسالك عاقالد أ حم   2014ال ام  أنفي حتن ، لممواد ال ذاقية
 .األخترةيالمربية  2017وجاء ال ام ، 2016ثم في ال ام  ،س0.1098بم  ل

 (1027 -1028ٌمطاع اٌثٕىن ٌٍفرزج ) ROIّاٌٍ ٌٍعائذ عًٍ االطرثّار األداء اٌ ( ِؤشزاخ27جذوي رلُ )

/اٌظٕح َ اٌشزوح   ِرىطظ اٌفرزج 2017 2016 2015 2014 2013 

 تٕه اٌىىَد اٌىطٍٕ 1
0.0187 0.0135 0.0145 0.0145 0.0129 0.0026 

 تٕه اٌخٍُج 2
0.0064 0.0063 0.0067 0.0072 0.0082 0.0016 

 اٌثٕه اٌرجارٌ اٌىىَرٍ 3
0.0035 0.0065 0.0012 0.0013 0.0122 0.0024 

 اٌثٕه األهٍٍ اٌىىَرٍ 4
0.0109 0.0110 0.0107 0.0106 0.0076 0.0015 

 تٕه اٌىىَد اٌذوٌٍ 5
0.0084 0.0092 0.0093 0.0115 0.0099 0.0020 

 اٌماتضح اراألثّشزوح  6
-0.0037 -0.0107 -0.0004 -0.0021 0.0017 0.0003 

 تٕه تزلاْ 7
0.0644 0.0448 0.0094 0.0128 0.0125 0.0025 

 تُد اٌرّىًَ اٌىىَرٍ 8
0.0084 0.0092 0.0093 0.0114 0.0111 0.0022 

 ع6َ6ن تٕه تىتُاْ 9
0.0051 0.0058 0.0036 0.0112 0.0119 0.0024 

 تٕه ورته 10
-0.0083 -0.6730 1.9100 0.0013 0.0023 0.0005 

 0.00181 0.0090 0.0079 0.1974 0.0573- 0.0114 اٌّرىطظ اٌعاَ

تبضح مالن الجالدول السالاب  أن مبوسالك ال اقالد عمالى االسالبثمار لمطالاع البسالوك فالي الخمالس السالسوات 
حتالالالث بمالالال   ؛مبوسالالالك عاقالالالد عمالالالى االسالالالبثمار حممالالالو بسالالالك الكويالالالت الالالالوطسيوكالالالان أعمالالالى ، (0.00181)بمالالال  

مالن حتالث  األختالرةوجالاء فالي المربيالة ، س0.0025س ثم بسك بريان يمبوسك عاقدل0.0026مبوسك ال اقد لل
 أعمالالىحمالال   2015ال الالام  أنفالالي حالالتن ، س0.0005ال اقالالد عمالالى االسالالبثمار بسالالك ورحالالو يمبوسالالك عاقالالد بمالال  ل

يمبوسالالالالالك عاقالالالالالد  2013س ثالالالالالم فالالالالالي ال الالالالالام 0.1974يمبوسالالالالالك عاقالالالالالد بمالالالالال  ل عاقالالالالالد عمالالالالالى االسالالالالالبثمار لمبسالالالالالوك
 . 2013عاقد عمى االسبثمار في ال ام  أدسيوحممت البسوك ، س0.0114ل

 (1027 -1028ٌمطاع االطرثّار ٌٍفرزج ) ROIاألداء اٌّاٌٍ ٌٍعائذ عًٍ االطرثّار  ( ِؤشزاخ28جذوي رلُ )

َ 
/اٌظٕح اٌشزوح   رىطظ اٌفرزجِ 2017 2016 2015 2014 2013 

 0.004 0.0220 0.0033 0.0262 0.0412 0.0158 اُششًخ اٌُىَزُخ ُالعزثٔبس 1

 0.005 0.0229 0.0257 0.0362 0.0378 0.0544 ششًخ اُزغهُالد اُزدبسَخ 2

 0.001 0.0054 0.0048 0.0989 0.0195 0.0468- ششًخ االعزشبساد أُبُُخ اُذوُُخ 3

 0.009 0.0430 0.034- 0.0303 0.0386 0.0346 العزثٔبساد اُىغُ٘خششًخ ا 4

 0.002 0.0088 0.0110 0.0094 0.0108 0.0103 ششًخ ٓشبسَغ اٌُىَذ اُوبثعخ 5

 0.013 0.0630 0.1520- 0.0611 0.0045- 0.038- ششًخ اُغبزَ ُِزُ٘ٔخ واالعزثٔبس 6

 0.004 0.0190 0.0200 0.0357 0.0357- 0.0011- ػ.ّ.ى.ّ ششًخ ثُذ األوسام أُبُُخ 7

 0.025- 0.1260- 0.0307 0.0275 0.0387- 0.0878 ششًخ ٓدٔىػخ األوسام أُبُُخ 8

 0.005 0.0243 0.0105 0.0346 0.0544 0.0339 أُشًض أُبٍُ اٌُىَزٍ 9

 0.017 0.0833 0.0091 0.0247 0.0395 0.075- اُششًخ اُىغُ٘خ اُذوُُخ اُوبثعخ 10

 0.003 0.017 0.007- 0.039 0.016 0.008 اٌّرىطظ اٌعاَ

اب  أن مبوسالك ال اقالد عمالى االسالبثمار لمشالركات االسالبثمارية عتسالة الدراسالالة  تبضالح مالن الجالدول السال
مبوسك عاقد عمى االسبثمار خلل الفبالرة لالدى شالركة  أعمىوكان ، (0.003)خلل الخمس السسوات بم  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1


 1029َىُٔى  – اٌزاتعد عذاٌ – ثأٍذ اٌّجٍاٌ ِجٍح جاِعح اٌجشَزج

 

     465 

  محمد العتيبيد/  – سلطان الحالمي/ د      ..                   المالي للشركات األداء فيفاصلية حوكمة الشركات  أثر
 دراسة تحلٌلٌة 

س ثالم شالركة 0.009الساحل لمبسميالة واالسالبثمار ثالم شالركة االسالبثمارات الوطسيالة حتالث بمال  مبوسالك ال اقالد ل
مالالن  األختالالرةوجالالاءت فالالي المربيالة ، س0.005البجاريالالة والمركالالز المالالي الكالالويبي يمبوسالالك عاقالد ل البسالهيلت

حتالالث ال اقالالد عمالالى االسالالبثمار شالالركة مجموعالالة األوراق الماليالالة والبالالي حممالالت خسالالاقر مبباليالالة فالالي ال الالامتن 
عاقالالالد عمالالالى االسالالالبثمار لمشالالالركات االسالالالبثمارية  أعمالالالىحمالالال   2017ال الالالام  أنفالالالي حالالالتن ، 2017و 2013
يالمربيالة  2016وجالاء ال الام ، س0.016يمبوسالك عاقالد ل 4201س ثالم فالي ال الام 0.017سك عاقد بمال  ليمبو 

 .األخترة
 (1027-1028ٌمطاع إٌفظ واٌغاس ٌٍفرزج ) ROIاألداء اٌّاٌٍ ٌٍعائذ عًٍ االطرثّار  ( ِؤشزاخ29جذوي رلُ )

/اٌظٕح َ اٌشزوح   ِرىطظ اٌفرزج 2017 2016 2015 2014 2013 

 0.003 0.013 0.013 0.012 0.021 0.026 اُجسشَخبوالد واُخذٓبد ششًخ أُو 1

 0.0082 0.411- 0.111- 0.018- 0.021 0.017- ششًخ ثُذ اُطبهخ اُوبثعخ 2

 0.003 0.013 0.023 0.018 0.014 0.016 ششًخ أُدٔىػخ اُجزشوُُخ أُغزوِخ 3

 0.048 0.238 0.217 0.151 0.138 0.124 اُششًخ اُىغُ٘خ ُِخذٓبد اُجزشوُُخ 4

 0.025 0.123 0.102 0.053 0.039 0.023 اُخُِدُخ ُالعزثٔبس اُجزشوٍُ 5

 0.001 0.005- 0.049 0.043 0.046 0.034 اٌّرىطظ اٌعاَ

تبضح من الجدول السالاب  أن مبوسالك ال اقالد عمالى االسالبثمار لشالركات الالسفك وال الاز عتسالة الدراسالة 
أعمالالالى مبوسالالالك عاقالالالد عمالالالى االسالالالبثمار خالالاللل الفبالالالرة لالالالدى  وكالالالان، (0.001)خالالاللل الخمالالالس السالالالسوات بمالالال  

س ثالم الخمتجيالة للسالبثمار الببرولالي 0.048الشركة الوطسيالة لمخالدمات الببروليالة حتالث بمال  مبوسالك ال اقالد ل
المجموعالة مالن حتالث ال اقالد عمالى االسالبثمار شالركة  األختالرةوجاءت في المربية ، س0.025يمبوسك عاقد ل

عاقالالد عمالالى االسالالبثمار لشالالركات الالالسفك وال الالاز يمبوسالالك  أعمالالىحمالال   2016ال الالام  أنفالالي حالالتن ، الببروليالالة
 .األخترةيالمربية  2017وجاء ال ام ، 2014س ثم في ال ام 0.049عاقد بم  ل

 (1027-1028ٌمطاع اٌرأُِٓ ٌٍفرزج ) ROIاألداء اٌّاٌٍ ٌٍعائذ عًٍ االطرثّار  ( ِؤشزاخ10جذوي رلُ )

/السنة م الشركة   متوسط الفترة 2017 2016 2015 2014 2013 

 شركة الكوٌت للتأمٌن 0
0.0287 0.0314 0.0318 0.0378 0.0039 0.0008 

 مجموعة الخلٌج للتأمٌن 5
0.0373 0.0375 0.0399 0.0436 0.0383 0.0077 

 الشركة األهلٌة للتأمٌن 3
0.0534 0.0597 0.0522 0.0467 0.0367 0.0073 

 للتأمٌن التكافلً  األولىشركة  4
0.0744 -0.4100 -1.6330 -0.0649 0.0743 0.0149 

 0.0038 0.0189 0.0301 0.0005- 0.0173 0.0278 شركة إعادة التأمٌن الكوٌتٌة 5

 0.0069 0.0344 0.0187 0.3019- 0.0528- 0.0443 المتوسط العام

تبضح من الجدول الساب  أن مبوسك ال اقد عمى االسبثمار لشالركات البالأمتن عتسالة الدراسالة خاللل 
وكالالان أعمالالى مبوسالالك عاقالالد عمالالى االسالالبثمار خالاللل الفبالالرة لالالدى شالالركة ، (0.0069)الخمالالس السالالسوات بمالال  
س ثالم مجموعالة الخمالت  لمبالأمتن يمبوسالك عاقالد 0.0149د لحتث بم  مبوسك ال اق ،األولى لمبأمتن البكافمي

فالي حالتن ، من حتث ال اقد عمى االسبثمار شركة الكويت لمبالأمتن األخترةوجاءت في المربية ، س0.077ل
س ثالم فالي 0.0443عاقد عمى االسبثمار لشركات البأمتن يمبوسك عاقالد بمال  ل أعمىحم   2013ال ام  أن

 .األخترةلمربية يا 2014وجاء ال ام ، 2017ال ام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 (1027-1028ٌمطاع اٌعمار ٌٍفرزج ) ROIِؤشزاخ األداء اٌّاٌٍ ٌٍعائذ عًٍ االطرثّار  (12جذوي رلُ )

/اٌظٕح َ اٌشزوح   ِرىطظ اٌفرزج 2017 2016 2015 2014 2013 

 ششًخ ػوبساد اٌُىَذ 1
0.0097 0.0359 0.0315 0.0180 0.0189 0.0038 

 ششًخ اُؼوبساد أُزسذح 2
0.0410 0.0233 0.0148 0.0186 0.0182 0.0036 

 اُىغُ٘خ اُؼوبسَخاُششًخ  3
0.0149 0.0322 0.0199 0.0305 0.0420 0.0084 

 اُششًخ اُصبُسُخ اُؼوبسَخ 4
0.0298 0.0585 0.0431 0.0429 0.0458 0.0092 

 ششًخ صٌىى اُوبثعخ 5
0.0636 0.1750 0.0451 -0.0088 -0.0649 -0.0130 

 ششًخ اُزٔذَٖ اُؼوبسَخ 6
0.0241 0.0217 0.0296 0.0381 0.0236 0.0047 

 اُششًخ اُؼشثُخ اُؼوبسَخ 7
0.0013 -0.0086 0.0084 0.0105 0.0142 0.0028 

 0.00279 0.01397 0.02140 0.02749 0.04828 0.0263 اٌّرىطظ اٌعاَ

ة عتسة الدراسة خلل تبضح من الجدول الساب  أن مبوسك ال اقد عمى االسبثمار لمشركات ال ماري
وكالالان أعمالالى مبوسالالك عاقالالد عمالالى االسالالبثمار خالاللل الفبالالرة لالالدى الشالالركة ، (0.00279)الخمالالس السالالسوات بمالال 
س ثالالالم الشالالالركة الوطسيالالالة ال ماريالالالة يمبوسالالالك عاقالالالد 0.0092حتالالالث بمالالال  مبوسالالالك ال اقالالالد ل ؛الصالالالالحية ال ماريالالالة

فالالي ، شالالركة صالالكوك لمبالالأمتن مالالن حتالالث ال اقالالد عمالالى االسالالبثمار األختالالرةوجالالاءت فالالي المربيالالة ، س0.0084ل
س ثالم 0.048عاقد عمى االسبثمار لشركات البالأمتن يمبوسالك عاقالد بمال  ل أعمىحم   2014ال ام  أنحتن 

 .األخترةيالمربية  2017وجاء ال ام ، 2015في ال ام 
 (1027 -1028ٌمطاع اٌصٕاعح ٌٍفرزج ) ROIِؤشزاخ األداء اٌّاٌٍ ٌٍعائذ عًٍ االطرثّار  (11جذوي رلُ )

/اٌظٕح َ اٌشزوح   ِرىطظ اٌفرزج 2017 2016 2015 2014 2013 

 0.018- 0.089- 0.085- 0.046 0.056 0.099 ششًخ ٓدٔىػخ اُخصىصُخ اُوبثعخ 1

 0.013 0.065 0.066 0.056 0.055 0.052 ششًخ أعٔ٘ذ اٌُىَذ 2

 0.015 0.076 0.184- 0.022 0.022 0.044 ششًخ اُخُِح ٌُِبثالد واُص٘بػبد اٌُهشثبئُخ 3

 0.009 0.043 0.034 0.021 0.017 0.015 ششًخ اُص٘بػبد اُه٘ذعُخ اُثوُِخ وث٘بء اُغلٖ 4

 0.020 0.098 0.061 0.093 0.106 0.101 ثىسرالٗذ ًىَذ إعٔ٘ذششًخ  5

 0.016 0.079 0.078 0.069 0.071 0.055 ششًخ اُشؼُجخ اُص٘بػُخ 6

 0.015- 0.074- 0.108- 0.026 0.034- 0.057- ششًخ أُؼبدٕ واُص٘بػبد اُزسىَُِخ 7

 0.005 0.023 0.026 0.030 0.029 0.013 ششًخ اعٌُى ُِص٘بػبد 8

 0.007 0.035 0.066 0.098 0.090 0.064 اُششًخ اٌُىَزُخ ُص٘بػخ ٓىاد اُج٘بء 9

 0.009 0.043 0.034 0.021 0.017 0.015 ششًخ اُص٘بػبد اُىغُ٘خ 10

 0.0060 0.030 0.0012- 0.048 0.043 0.0400 اٌّرىطظ اٌعاَ

تبضالالح مالالن الجالالدول السالالاب  أن مبوسالالك ال اقالالد عمالالى االسالالبثمار لمشالالركات الصالالساعية عتسالالة الدراسالالة 
وكان أعمى مبوسك عاقد عمى االسبثمار خلل الفبالرة لالدى شالركة ، (0.006) ل الخمس السسوات بم خل

س ثم شالركة الشال بية الصالساعية يمبوسالك عاقالد 0.0020حتث بم  مبوسك ال اقد ل ؛بوربلسد كويت إسمست
ة مالن حتالالث ال اقالالد عمالالى االسالبثمار شالالركة مجموعالالة الخصوصالالي األختالالرةوجالاءت فالالي المربيالالة ، س0.0016ل

عاقالد عمالى االسالبثمار لمشالركات الصالساعية يمبوسالك عاقالد  أعمىحم   2015ال ام  أنفي حتن ، المايضة
 .األخترةيالمربية  2016وجاء ال ام ، 2014ثم في ال ام  ،س0.048بم  ل

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  محمد العتيبيد/  – سلطان الحالمي/ د      ..                   المالي للشركات األداء فيفاصلية حوكمة الشركات  أثر
 دراسة تحلٌلٌة 
 (1027 -1028ٌٍفرزج ) األخزيٌمطاع اٌخذِاخ  ROIاألداء اٌّاٌٍ ٌٍعائذ عًٍ االطرثّار  ( ِؤشزاخ18جذوي رلُ )

/اٌظٕح َ اٌشزوح   ِرىطظ اٌفرزج 2017 2016 2015 2014 2013 

 0.019 0.094 0.102 0.103 0.115 0.078 ششًخ اُغُ٘ٔب اٌُىَزُخ اُىغُ٘خ 1

 0.002 0.010 0.021 0.001 0.010 0.035 ششًخ اُل٘بدم اٌُىَزُخ 2

 0.042 0.210 0.290 0.013- 0.081 0.112 ششًخ غُشإ اُدضَشح 3

 0.010 0.051 0.048 0.065 0.079 0.096 ِخششًخ االرصبالد أُز٘و 4

 0.002 0.009 0.006 0.080- 0.007 0.006 ششًخ اَلبء ُِل٘بدم وأُ٘زدؼبد 5

 0.016 0.080 0.122 0.103 0.119 0.066 اإلػالُٓخششًخ ٓدٔىػخ اُشاٌ  6

 0.025 0.125 0.108 0.111 0.134 0.087 واُزوٍ٘ األًبدٍَٔششًخ اَبط ُِزؼُِْ  7

 0.006 0.032 0.049 0.054 0.067 0.066 ُِزغىَن أُسٍِ ُِىهىد األوًُاُششًخ  8

 0.014 0.068 0.004 0.059- 0.027- 0.016- صَٔب اُوبثعخششًخ  9

 0.001 0.006 0.004 0.003 0.008 0.001  ششًخ ٓشًض عِطبٕ ُِٔىاد اُـزائُخ 10

 0.015 0.075 0.091 0.067 0.047- 0.136 شزوح ٔمً وذجارج اٌّىاشٍ 11

 0.026 0.130 0.149 0.095 0.183 0.182 اٌشزوح اٌىىَرُح ٌٍّظاٌخ 12

 0.018 0.088 0.075 0.085 0.090 0.083 اُششًخ اٌُىَزُخ ُألؿزَخ 13

 0.0150 0.075 0.082 0.0413 0.063 0.0717 اٌّرىطظ اٌعاَ

تبضح من الجدول الساب  أن مبوسك ال اقد عمى االسبثمار لمشركات الخدمية عتسة الدراسة خلل 
ان أعمى مبوسك عاقد عمى االسبثمار خلل الفبرة لدى شركة طتران وك، (0.015)الخمس السسوات بم  

، س0.0026س ثالالم الشالالركة الكويبيالالة لممسالالال  يمبوسالالك عاقالالد ل0.0042حتالالث بمالال  مبوسالالك ال اقالالد ل ؛الجزيالالرة
فالالي ، مالالن حتالالث ال اقالالد عمالالى االسالالبثمار شالالركة مركالالز سالالمطان لممالالواد ال ذاقيالالة األختالالرةوجالالاءت فالالي المربيالالة 

س ثم 0.082عاقد عمى االسبثمار لمشركات الخدمية يمبوسك عاقد بم  ل أعمىم  ح 2016ال ام  أنحتن 
 .األخترةيالمربية  2015وجاء ال ام ، 2017في ال ام 

 األداء اٌّاٌٍ ٌمطاع اٌثٕىن ( ِؤشزاخ14جذوي رلُ )

اٌمطاع أواٌشزوح  َ  ROE ROI P/ M M / B Volatility 

 ث٘ي اٌُىَذ اُىغٍ٘ 1
0.018 0.003 0.049 2.500 0.521 

 ث٘ي اُخُِح 2
0.015 0.002 0.015 4.570 0.540 

 اُج٘ي اُزدبسٌ اٌُىَزٍ 3
0.017 0.002 0.034 3.074 0.700 

 ٍ اٌُىَزٍاُج٘ي األهِ 4
0.012 0.002 0.020 5.160 0.205 

 ذ اُذوٍُث٘ي اٌُىَ 5
0.014 0.002 0.026 2.620 0.387 

 اُوبثعخ األثٔبسششًخ  6
0.007 0.000 0.020 3.350 0.727 

 ث٘ي ثشهبٕ 7
0.017 0.003 0.034 5.350 0.691 

 ثُذ اُزٔىََ اٌُىَزٍ 8
0.018 0.002 0.039 4.100 0.707 

 ػ.ّ.ى ث٘ي ثىثُبٕ 9
0.020 0.002 0.018 2.250 0.363 

 ث٘ي وسثه 10
0.005 0.000 0.030 5.540 0.518 

 0.536 3.851 0.029 0.002 0.014 اٌّرىطظ اٌعاَ

اٌمُّح  M/B، طعز اٌظهُ إًٌ رتذُره P/M، اٌعائذ عًٍ االطرثّار ROI، اٌعائذ عًٍ دمىق اٌٍّىُح ROEدُث

 6ٍذثآَ طعز اٌظهُ اٌُىِ Volatility، اٌظىلُح إًٌ اٌذفرزَح

حتث بم   ؛بسك بوحيان حاز عمى أعمى م دل عاقد عمى حموق الممكية أنتببتن  أعلقمن الجدول 
كمالالا حالالاز بسالالك ، 0.003وحالالاز بسالالك الكويالالت الالالوطسي عمالالى أعمالالى عاقالالد عمالالى االسالالبثمار يم الالدل ، 0.020

فالالي حالالتن سالالال بسالالك ورحالالو عمالالى ، 0.049الكويالالت الالالوطسي عمالالى أعمالالى م الالدل لسالال ر السالالهم إلالالى عاقالالدق بمالال  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A


 1029َىُٔى  – اٌزاتعد عذاٌ – ثأٍذ اٌّجٍاٌ ِجٍح جاِعح اٌجشَزج

 

     468 
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بيالاتن سال ر السالهم التالومي فحممالت شالركة االسالبثمار  أمالا، السالويية إلالى الدفبريالة األسهمم دل لميمة  عمىأ 
 .0.727المايضة أعمى م دل بذبذأل بم  

 األداء اٌّاٌٍ ٌٍشزواخ االطرثّارَح  ( ِؤشزاخ15جذوي رلُ )

اٌمطاع أواٌشزوح  َ  ROE ROI P/ M M / B Volatility 

 0.950 1.005 0.003 0.004 0.007 اٌُىَزُخ ُالعزثٔبساُششًخ  1

 0.293 1.939 0.016 0.005 0.010 ششًخ اُزغهُالد اُزدبسَخ 2

 2.716 0.465 0.000 0.001 0.007 ششًخ االعزشبساد أُبُُخ اُذوُُخ 3

 1.672 1.172 0.008 0.009 0.006 ششًخ االعزثٔبساد اُىغُ٘خ 4

 0.832 5.034 0.003 0.002 0.015 ششًخ ٓشبسَغ اٌُىَذ اُوبثعخ 5

 2.572 0.518 0.011 0.013 0.011 ُغبزَ ُِزُ٘ٔخ واالعزثٔبسششًخ ا 6

 2.400 4.850 0.004 0.004 0.069 ػ.ّ.ى.ّ ششًخ ثُذ األوسام أُبُُخ 7

 1.870 0.998 0.016 0.025- 0.006- ششًخ ٓدٔىػخ األوسام أُبُُخ 8

 0.786 1.060 0.008 0.005 0.007 أُشًض أُبٍُ اٌُىَزٍ 9

 1.928 0.746 0.016 0.017 0.014 خاُششًخ اُىغُ٘خ اُذوُُخ اُوبثع 10

 1.6019 1.7787 0.0029 0.0033 0.0138 اٌّرىطظ اٌعاَ

شركة بتالت األوراق الماليالة حالازت عمالى أعمالى م الدل عاقالد عمالى حمالوق  أنتببتن  أعلقمن الجدول 
وحازت الشركة الوطسيالة الدوليالة المايضالة عمالى أعمالى عاقالد عمالى االسالبثمار ، 0.0686حتث بم   ؛الممكية
مالن شالركة البسالهيلت البجاريالة وشالركة مجموعالة األوراق الماليالة والشالركة  كالل   كمالا حمال ، 0.017يم دل 

فالالي حالالتن حصالالدت شالالركة ، 0.016الوطسيالالة الدوليالالة المايضالالة أعمالالى م الالدل لسالال ر السالالهم إلالالى عاقالالدق بمالال  
ر السالالهم بيالالاتن سالال  أمالالا، السالالويية إلالالى الدفبريالالة األسالالهمم الالدل لميمالالة  أعمالالىمشالالاريع الكويالالت المايضالالة عمالالى 

 .2.572التومي فحممت شركة االسبشارات المالية الدولية أعمى م دل بذبذأل بم  
 األداء اٌّاٌٍ ٌمطاع إٌفظ واٌغاس ( ِؤشزاخ16جذوي رلُ )

الشركة الوطسية لمخدمات الببرولية حازت عمى أعمى م دل عاقالد عمالى  أنتببتن  أعلقمن الجدول 
كمالالا ، 0.048كمالالا حالالازت عمالالى أعمالالى عاقالالد عمالالى االسالالبثمار يم الالدل ، 0.071حتالالث بمالال   ؛حمالالوق الممكيالالة

فالالالي حالالالتن حصالالالدت شالالالركة المجموعالالالة ، .0.31أعمالالالى م الالالدل لسالالال ر السالالالهم إلالالالى عاقالالالدق بمالالال   أيضالالالاحممالالالت 
بيالالاتن سال ر السالالهم التالالومي  أمالالا، السالالويية إلالالى الدفبريالة األسالهمم الالدل لميمالالة  أعمالىالببروليالة المسالالبممة عمالالى 

 .2.166م دل بذبذأل بم   شركة الخمتجية للسبثمار الببرولي أعمىالفحممت 

اٌمطاع أواٌشزوح  َ  ROE ROI P/ M M / B Volatility 

 0.256 0.641 0.006 0.003 0.009 اُجسشَخششًخ أُوبوالد واُخذٓبد  1

 1.453 3.750 0.027- 0.082- 0.011- ثُذ اُطبهخ اُوبثعخششًخ  2

 0.059 4.320 0.035 0.003 0.010 ششًخ أُدٔىػخ اُجزشوُُخ أُغزوِخ 3

 0.321 1.400 0.138 0.048 0.071 اُششًخ اُىغُ٘خ ُِخذٓبد اُجزشوُُخ 4

 2.166 0.480 0.001 0.025 0.029 اُخُِدُخ ُالعزثٔبس اُجزشوٍُ 5

 0.8274 2.1182 0.0306 0.0010- 0.0216 عاَاٌّرىطظ اٌ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1


 1029َىُٔى  – اٌزاتعد عذاٌ – ثأٍذ اٌّجٍاٌ ِجٍح جاِعح اٌجشَزج

 

     469 
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 دراسة تحلٌلٌة 

 األداء اٌّاٌٍ ٌمطاع اٌرأُِٓ ( ِؤشزاخ17جذوي رلُ )

اٌمطاع أواٌشزوح  َ  ROE ROI P/ M M / B Volatility 

 0.067 2.780 0.003 0.001 0.002 ششًخ اٌُىَذ ُِزؤُٖٓ 1

 0.067 5.750 0.067 0.008 0.028 زؤُٖٓٓدٔىػخ اُخُِح ُِ 2

 0.083 5.900 0.046 0.007 0.017 اُششًخ األهُِخ ُِزؤُٖٓ 3

 0.027 6.100 0.010 0.015 0.023 ُِزؤُٖٓ اُزٌبكٍِ  األوًُششًخ  4

 0.016 1.900 0.013 0.004 0.009 ػ.ّ.ى.ٓولِخ ششًخ إػبدح اُزؤُٖٓ اٌُىَزُخ 5

 0.0252 4.4860 0.0266 0.0069 0.0159 اٌّرىطظ اٌعاَ

شالالركة مجموعالالة الخمالالت  حالالازت عمالالى أعمالالى م الالدل عاقالالد عمالالى حمالالوق  أنتببالالتن  أعالاللقمالالن الجالالدول 
كما حالازت شالركة األولالى لمبالأمتن البكالافمي عمالى أعمالى عاقالد عمالى االسالبثمار ، 0.028حتث بم   ؛الممكية
، 0.067كمالا حممالت مجموعالة الخمالت  لمبالأمتن أعمالى م الدل لسال ر السالهم إلالى عاقالدق بمال  ، 0.015يم دل 

 أمالالا، السالالويية إلالالى الدفبريالالة األسالالهمعمالالى م الالدل لميمالالة أ لمبالالأمتن البكالالافمي  األولالالىحالالتن حصالالدت شالالركة  فالالي
 .0.083لمبأمتن أعمى م دل بذبذأل بم   األهميةبياتن س ر السهم التومي فحممت الشركة 

 األداء اٌّاٌٍ ٌمطاع اٌعمار ( ِؤشزاخ18جذوي رلُ )

اٌمطاع أواٌشزوح  َ  ROE ROI P/ M M / B Volatility 

 1.644 0.661 0.005 0.004 0.007 ششًخ ػوبساد اٌُىَذ 1

 0.408 0.109 0.008 0.004 0.009 ششًخ اُؼوبساد أُزسذح 2

 1.286 1.070 0.016 0.008 0.014 اُششًخ اُىغُ٘خ اُؼوبسَخ 3

 0.186 3.900 0.025 0.009 0.017 اُششًخ اُصبُسُخ اُؼوبسَخ 4

 2.350 0.490 0.012- 0.013- 0.019- ششًخ صٌىى اُوبثعخ 5

 0.360 0.470 0.018 0.005 0.010 اُزٔذَٖ اُؼوبسَخ ششًخ 6

 2.898 0.390 0.003 0.003 0.006 اُششًخ اُؼشثُخ اُؼوبسَخ 7

 1.3046 1.0129 0.0090 0.0028 0.0064 اٌّرىطظ اٌعاَ

شالالركة الصالالالحية ال ماريالالة حالالازت عمالالى أعمالالى م الالدل عاقالالد عمالالى حمالالوق  أنتببالالتن  لقأعالالمالالن الجالالدول 
كمالالا حممالالت ذات الشالالركة ، 0.009عمالالى أعمالالى عاقالالد عمالالى االسالالبثمار يم الالدل  أيضالالاكمالالا حالالازت ، 0.017الممكيالالة حتالالث بمالال  

بيالاتن  أمالا، دفبريالةالسالويية إلالى ال األسالهمم الدل لميمالة  أعمالىكالذلك سالالت ، 0.025أعمى م دل لس ر السالهم إلالى عاقالدق بمال  
 .0.083س ر السهم التومي فحممت الشركة ال رحية ال مارية أعمى م دل بذبذأل بم  

 ِؤشزاخ األداء اٌّاٌٍ ٌمطاع اٌصٕاعح (19جذوي رلُ )

اٌمطاع أواٌشزوح  َ  ROE ROI P/ M M / B Volatility 

 0.416 0.925 0.021- 0.018- 0.002- ششًخ ٓدٔىػخ اُخصىصُخ اُوبثعخ 1

 0.398 5.300 0.027 0.013 0.002 ششًخ أعٔ٘ذ اٌُىَذ 2

 1.154 4.850 0.014- 0.015 0.026 د اٌُهشثبئُخششًخ اُخُِح ٌُِبثالد واُص٘بػب 3

 0.906 2.220 0.035 0.009 0.028 ششًخ اُص٘بػبد اُه٘ذعُخ اُثوُِخ وث٘بء اُغلٖ 4

 0.501 9.900 0.081 0.020 0.024 ثىسرالٗذ ًىَذ اعٔزٖششًخ  5

 0.130 4.100 0.024 0.016 0.020 ششًخ اُشؼُجخ اُص٘بػُخ 6

 1.053 0.760 0.025- 0.015- 0.017- ششًخ أُؼبدٕ واُص٘بػبد اُزسىَُِخ 7

 0.662 3.060 0.025 0.005 0.016 ششًخ اعٌُى ُِص٘بػبد 8

 0.850 1.180 0.008 0.007 0.008 اُششًخ اٌُىَزُخ ُص٘بػخ ٓىاد اُج٘بء 9

 0.052 2.160 0.002 0.009 0.003 ششًخ اُص٘بػبد اُىغُ٘خ 10

 0.6122 3.4455 0.0142 0.0060 0.0108 اٌّرىطظ اٌعاَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  محمد العتيبيد/  – سلطان الحالمي/ د      ..                   المالي للشركات األداء فيفاصلية حوكمة الشركات  أثر
 دراسة تحلٌلٌة 

شالالالركة الصالالساعات الهسدسالالية الثمتمالالة وحسالالالاء السالالفن حالالازت عمالالى أعمالالالى  أنتببالالتن  قأعالاللمالالن الجالالدول 
بوربلسد كويت عمى أعمالى  إسمستكما حازت شركة ، 0.028حتث بم   ؛م دل عاقد عمى حموق الممكية
أعمالى م الدل لسال ر السالهم إلالى عاقالدق بمال   أيضاكما حممت الشركة ، 0.020عاقد عمى االسبثمار يم دل 

، السالويية إلالى الدفبريالة األسالهمم الدل لميمالة  أعمالى أيضابوربلسد كويت  إسمستلت شركة كما سا، 0.081
بياتن س ر السهم التومي فحممت شركة الخمالت  لمكالايلت والصالساعات الكهرحاقيالة أعمالى م الدل بذبالذأل  أما
 .1.154بم  

 األخزياألداء اٌّاٌٍ ٌمطاع اٌخذِاخ  ( ِؤشزاخ80جذوي رلُ )

اٌمطاع أواٌشزوح  َ  ROE ROI P/ M M / B Volatility 

 0.198 1.500 0.099 0.019 0.027 ششًخ اُغُ٘ٔب اٌُىَزُخ اُىغُ٘خ 1

 0.450 2.500 0.002 0.002 0.004 ششًخ اُل٘بدم اٌُىَزُخ 2

 0.341 5.800 0.054 0.042 0.040 ششًخ غُشإ اُدضَشح 3

 0.559 4.400 0.040 0.010 0.022 ششًخ االرصبالد أُز٘وِخ 4

 0.663 1.900 0.024 0.002 0.011 ششًخ اَلبء ُِل٘بدم وأُ٘زدؼبد 5

 0.773 1.700 0.018 0.016 0.019 اإلػالُٓخششًخ ٓدٔىػخ اُشاٌ  6

 0.860 3.900 0.041 0.025 0.032 واُزوٍ٘ األًبدٍَُِْٔ ششًخ اَبط ُِزؼ 7

 0.390 1.340 0.011 0.006 0.016 ُِزغىَن أُسٍِ ُِىهىد األوًُاُششًخ  8

 1.419 5.500 0.090 0.014 0.015 ششًخ صَٔب اُوبثعخ 9

 1.491 0.680 0.003 0.001 0.005 ػ.ّ.ى.ّ ششًخ ٓشًض عِطبٕ ُِٔىاد اُـزائُخ 10

 0.435 2.200 0.019 0.015 0.019 ششًخ ٗوَ وردبسح أُىاشٍ 11

 0.670 1.900 0.020 0.026 0.028 اُششًخ اٌُىَزُخ ُِٔغبُخ 12

 0.719 2.400 0.135 0.018 0.026 اُششًخ اٌُىَزُخ ُألؿزَخ 13

 0.66 2.75 0.043 0.015 0.020 اٌّرىطظ اٌعاَ

شالالالركة طتالالالران الجزيالالالرة حالالالازت عمالالالى أعمالالالى م الالالدل عاقالالالد عمالالالى حمالالالوق  أنتببالالالتن  أعالالاللقمالالالن الجالالالدول 
حممالت و ، 0.042عمالى أعمالى عاقالد عمالى االسالبثمار يم الدل  أيضالاكما حازت ، 0.040حتث بم   ؛الممكية

كمالالالا سالالالالت شالالالركة طتالالالران  ،0.135الشالالالركة الكويبيالالالة لمغذيالالالة أعمالالالى م الالالدل لسالالال ر السالالالهم إلالالالى عاقالالالدق بمالالال  
بيالالاتن سالال ر السالالهم التالالومي فحممالالت  أمالالا، السالالويية إلالالى الدفبريالالة األسالالهمم الالدل لميمالالة  أعمالالى أيضالالاالجزيالالرة 

 .1.491شركة مركز سمطان لممواد ال ذاقية أعمى م دل بذبذأل بم  
 األداء اٌّاٌٍ ٌٍمطاعاخ وىً  ( ِؤشزاخ82جذوي رلُ )

 ROE ROI P/ M M / B Volatility اٌمطاع َ

 0.5359 3.8514 0.0285 0.0018 0.0142 اُج٘ىى هطبع 1

 1.6019 1.7787 0.0029 0.0033 0.0138 االعزثٔبس هطبع 2

 0.8274 2.1182 0.0306 0.0010- 0.0216 اُ٘لػ واُـبص هطبع 3

 0.0252 4.4860 0.0266 0.0069 0.0159 اُزؤُٖٓ هطبع 4

 1.3046 1.0129 0.0090 0.0028 0.0064 اُؼوبساد هطبع 5

 0.6122 3.4455 0.0142 0.0060 0.0108 هطبع اُص٘بػخ 6

 0.6594 2.7477 0.0428 0.0150 0.0203 اُخذٓبد األخشي هطبع 7

 0.7952 2.7772 0.0221 0.0050 0.0147 اٌعاَ اٌّرىطظ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
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حتالث  ؛يظهر الجدول الساب  أن يطاع السفك وال از حم  أعمالى مبوسالك عاقالد عمالى حمالوق الممكيالة
ثالالم ، ثالالم االسالالبثمار، ثالالم البسالالوك، ثالالم يطالالاع البالالأمتن، 0.0203ثالالم يطالالاع الخالالدمات يمبوسالالك ، 0.0216بمالال  

، يطاع الخدمات أعمى مبوسك عاقد عمى االسبثمار في حتث حم ، يطاع ال مار وأخترايطاع الصساعة 
فيمالالا  أمالالا، يطالالاع الالالسفك وال الالاز وأختالالرا، ثالالم ال مالالار، ثالالم االسالالبثمار، ثالالم يطالالاع الصالالساعة، ثالالم يطالالاع البالالأمتن

ثالم ، ثالم يطالاع الالسفك وال الاز، مبوسك أعمىتب م  بسسية ييمة السهم إلى رححتبو فمد حم  يطاع الخدمات 
 يطاع االسبثمار. وأخترا، ثم يطاع ال مار، ثم يطاع الصساعة، متنثم يطاع البأ، يطاع البسوك

، ثم يطاع البسالوك، األولىيطاع البأمتن المربية  حاز مبوسك الميمة السويية لمميمة الدفبرية فمد أما
 يطاع ال مارات. وأخترا، ثم يطاع السفك وال از، ثم يطاع الخدمات، ثم يطاع الصساعة

 البسالالالوك، ثالالالمثالالالم ، مبوسالالالك بذبالالالذأل أدسالالاليفمالالالد حمالالال  يطالالالاع البالالالأمتن  سالالالهماأل أسالالال ارالبذبالالالذأل فالالالي  أمالالالا
 وحم  يطاع االسبثمار أعمى مبوسك بذبذأل.، ثم الصساعة ثم السفك وال از، الخدمات

(Multiple Regression) 

وفيمالالا إذا كاسالالت الشالالركات ذات ، ن فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات واألداء المالالاليي يالالة دراسالالة ال ليالالة بالالت
وسسالالية ، أفضالالل فالالي ظالالل وجالالود مب تالالرات ضالالايطة ممثمالالة سسالالية السالالتولة امالًيالال الحوكمالالة الفاعمالالة بظهالالر أداءً 

وسالالوع ، ومجمالالوع األصالالول الثاببالالة إلالالى مجمالالوع األصالالول، وسسالالية المدتوسيالالة عمالالى الشالالركة، الرححيالالة لمشالالركة
 االسحدار المب دد لبكون م ادالت االسحدار عمى السحو ا بي   اسبخدام وبم ،السشاط

كمالالة الشالالركات وال اقالالد عمالالى حالال  بالالتن فاعميالالة حو  إحصالالاقيةجالالد عليالالة ذات داللالالة و   ال بالفعضااية األولاا 
 .الممكية لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية

لمبحمال  مالن صالحة هالذق الفرضالية بالم اسالبخدام بحمتالل البيالاتن المب الدد لمب الرف عمالى ال ليالة ومالدى و 
 اإحصالاقيً كاسالت ال ليالة دالالة  إذاومالا ، م الدل ال اقالد عمالى حال  الممكيالة فاليبأثتر فاعمية حوكمالة الشالركات 

  ا بيالجدول ذلك توضح 
 ِعاًِ االرذثاط تُزطىْ تُٓ فاعٍُح دىوّح اٌشزواخ وِعذي اٌعائذ عًٍ دك اٌٍّىُح (81جذوي )

 اٌّرغُز اٌّظرمً واٌّرغُزاخ اٌضاتطح
ِعاًِ االرذثاط ِع ِعذي 

 اٌعائذ عًٍ دك اٌٍّىُح
 اٌذالٌح ِظرىي اٌذالٌح

 داٍ 0.000* 5560. اُششًبد كبػُِخ زىًٔخ

 ؿُش داٍ 0.19 0.115 ُىُخاُغ

 ؿُش داٍ 0.298 0700. اُشثسُخ

 ؿُش داٍ 0.297 0700. أُذَىُٗخ

 ؿُش داٍ 0.298 0700. ٓدٔىع األصىٍ اُثبثزخ إًُ ٓدٔىع األصىٍ

 ؿُش داٍ 0.342 0530. ٗىع اُوطبع
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د عمى بتن فاعمية حوكمة الشركات وم دل ال اق إحصاقيةسو بوجد داللة أ أعلقتبضح من الجدول 
فاعميالالة حوكمالالالة الشالالالركات  عليالالالة بالالالتن عمالالالى، وجالالودممالالا تالالالدل ، س0.05حالال  الممكيالالالة عسالالد مسالالالبوى داللالالالة ل
 األصالوليال لية بتن الستولة والرححية والمدتوسية ومجموع  وفيما تب م ، وم دل ال اقد عمى ح  الممكية

ي الشالركات المدرجالة فالي وسوع الشركة وحتن م دل ال اقد عمى ح  الممكية فال األصولالثاببة إلى مجموع 
 ا.إحصاقيً فال لية ض يفة وغتر دالة سوق الكويت لموراق المالية 

بالالالم اسالالالبخدام االسحالالالدار المب الالالدد بالالالتن فاعميالالالة حوكمالالالة الشالالالركات والمب تالالالرات  اإليضالالالاحولمزيالالالد مالالالن 
  ا بيلمجدول  االضايطة وم دل ال اقد عمى ح  الممكية وذلك وفمً 

 ّرغُزاخاٌّرعذد ٌٍ ( االٔذذار88جذوي )

 اٌخطأ اٌّعُارٌ ِعاًِ اٌرذذَذ اٌّعذي ِعاًِ اٌرذذَذ ِعاًِ االرذثاط اٌّرعذد

0.589 0.35 0.29 0.14 

س وهالالو م امالالل اربيالالاط يالالوي بالالتن فاعميالالة 0.59م امالالل االربيالالاط بمالال  ل أنس تبضالالح 33مالالن الجالالدول ل
دل عمالى وجالود عليالة ممالا تال، حوكمة الشركات والمب ترات الضايطة وحتن م دل ال اقد عمى ح  الممكيالة

 يوية بتن بمك المب ترات.
% 35فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات بالالؤثر بسسالالية  أنس أي 0.35سالالو بمالال  لأويالالالسظر إلالالى م امالالل البحدتالالد سلحالال  

بالالأثتر المب تالالر المسالالبمل  أهميالالةممالالا تالالدل عمالالى  ؛أخالالرى % ب الالزى لمب تالالرات 65ن أو ، حالال  الممكيالالة فالالييم الالدل ال اقالالد 
ويشالتر م الدل البحدتالد الم الدل إلالى أهميالة م ادلالة ، ل ال اقالد عمالى حال  الممكيالةم الد فالي الشالركاتسلفاعميالة حوكمالة 

وهالالذا مالا تؤكالالدق جالالدول بحمتالالل ، حال  الممكيالالة فالاليم الالدل ال اقالالد  فالياالسحالدار لمبسبالالؤ ببالالأثتر فاعميالة حوكمالالة الشالالركات 
 ا بي  األحاديالبياتن 

 ٌّعٕىَح االٔذذار األدادٌاٌرثآَ  ( ذذ84ًٍُجذوي )

ىع اٌّزتعاخِجّ ِصذر االٔذذار  ِظرىي اٌذالٌح Fلُّح  ِرىطظ اٌّزتعاخ درجاخ اٌذزَح 

 1150. 6 5730. االٗسذاس أُزؼذد

 0200. 53 1.078 أُزجوٍ *0000. 5.742

  59 1.651 أُدٔىع

ممالا تالدل  5.74حتالث بم الت ؛ 0.05عسالد مسالبوى داللالة  اإحصالاقيً دالالة  Fييمالة  أنإلالى  أعلقيشتر الجدول 
م الدل  فاليادلة االسحدار الخطالي فالي البسبالؤ ببالأثتر وفاعميالة حوكمالة الشالركات والمب تالرات الضالايطة م  أهميةعمى 
الماليم والمب تالرات المسالبممة والثابالت وداللبهالا فالي مشالاركبها يالالبسبؤ فالي  ا باليوفالي الجالدول ، ح  الممكيالة فيال اقد 

 المب تر البايع وبكوين م ادلة االسحدار 
 تُٓ فاعٍُح دىوّح اٌشزواخ واٌّرغُزاخ اٌضاتطحِعادٌح االٔذذار  (85جذوي )

 ح فٍ طىق اٌىىَد ٌألوراق اٌّاٌُحوتُٓ اٌعائذ عًٍ دك اٌٍّىُح ٌٍشزواخ اٌّذرج 

 B ٌاٌخطأ اٌّعُار t Sig الداللة 
 ؿُش داٍ 0.467 -733.- 0.065 -047.- اُثبثذ

0* 5.203 0.281 1.461 اُششًبد كبػُِخ زىًٔخ 000.  داٍ 

 داٍ 0.022** 1.24 0.093 0.116 اُغُىُخ 

 ؿُش داٍ 0.83 0.215 0.071 0.015 اُشثسُخ 

 ؿُش داٍ 0.341 -961.- 0.67 -644.- أُذَىُٗخ
 ؿُش داٍ 0.777 -284.- 0.009 -003.- ٓدٔىع األصىٍ اُثبثزخ إًُ ٓدٔىع األصىٍ 

 ؿُش داٍ 0.467 -733.- 0.065 -047.- ٗىع اُوطبع 
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عسالد مسالبوى داللالة ا إحصالاقيً لفاعميالة حوكمالة الشالركات دالالة  Tييمالة  نأتبضح من الجدول الساب  
االسحالدار المب الدد  عالن م ادلالةهم في البسبؤ في المب تر البايع ويمكن الب بتالر المب ترات بس أنأي  0.05

 عمى السحو ا بي  
ROE = 1Govi + 2 Liquidity +3 Profitability +4  

Indebtedness + 5 Fixed assets / total assets + 6 Sector + k  

ROE =1.46Govi+ 0.116 Liquidity + 0.0150Profitability -0.644 

Indebtedness -0.003 Fixed assets / total assets - 0.047Sector+ k 

بالتن فاعميالة حوكمالة الشالركات وم الدل ال اقالد عمالى  إحصالاقيةبوجود علية ذات داللة  و ميه يمكن القول
وببفالالال  هالالالذق السبتجالالالة مالالالع  فالالالي الشالالالركات المدرجالالالة فالالالي سالالالوق الكويالالالت لالالالموراق الماليالالالة. حالالال  الممكيالالالة

 ة ا بيلتها الدراسات إالسباق  البي بوصمت 
  (Institutional Shareholder Services, 2005); (Jay, W. etal, 2005); (Brown 

and Caylor, 2004)   ; (Gompers etal, 2003); (Robert, F.et .al, 1996) دراسالة ،
 س.2013، ل المساصتر،س2008، ليياجة،س DucVo  &ThuyPhan, 2013ل

 فالاليال اقالالد م الالدل وكمالالة الشالالركات و بالالتن فاعميالالة ح إحصالالاقيةال بوجالالد عليالالة ذات داللالالة  الفعضااية ال انيااة:
 االسبثمار لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية

لمبحمالال  مالالن صالالحة هالالذق الفرضالالية بالالم اسالالبخدام بحمتالالل البيالالاتن المب الالدد لمب الالرف عمالالى ال ليالالة ومالالدى 
الجدول و  اإحصاقيً كاست ال لية دالة  إذاوما ، االسبثمار فيال اقد م دل و بأثتر فاعمية حوكمة الشركات 

 ذلك توضح  ا بي
 ِعاًِ االرذثاط تُزطىْ تُٓ فاعٍُح دىوّح اٌشزواخ وِعذي اٌعائذ عًٍ االطرثّار (86جذوي )

 اٌّرغُز اٌّظرمً واٌّرغُزاخ اٌضاتطح
ِعاًِ االرذثاط ِع ِعذي 

 اٌعائذ عًٍ االطرثّار
 اٌذالٌح ِظرىي اٌذالٌح

 داٍ *0.000 0.556 اُششًبد كبػُِخ زىًٔخ

 ؿُش داٍ 0.289 -073.- خاُغُىُ

 داٍ 0.008* 0.31 اُشثسُخ

 ؿُش داٍ 0.474 0.009 أُذَىُٗخ

 داٍ 0.0315** -463.- ٓدٔىع األصىٍ اُثبثزخ إًُ ٓدٔىع األصىٍ

 ؿُش داٍ 0.123 0.152 ٗىع اُوطبع

 فاليبتن فاعمية حوكمالة الشالركات وم الدل ال اقالد  إحصاقيةسو بوجد داللة أ أعلقتبضح من الجدول 
ممالا تالدل عمالى وجالود ال ليالة بالتن فاعميالة حوكمالة الشالركات وم الدل ، 0.05االسبثمار عسالد مسالبوى داللالة 

الثاببالالة إلالالى  األصالالولوكالالذلك الحالالال فيمالالا تب مالال  يال ليالالة بالالتن والرححيالالة ومجمالالوع ، االسالالبثمار فالاليال اقالالد 
لالالموراق  وحالالتن م الالدل ال اقالالد عمالالى االسالالبثمار فالالي الشالالركات المدرجالالة فالالي سالالوق الكويالالت األصالالولمجمالالوع 
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بالالم اسالالبخدام االسحالالدار المب الالدد بالالتن فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات والمب تالالرات  اإليضالالاحولمزيالالد مالالن  الماليالالة.
  ا بيلمجدول  االضايطة وم دل ال اقد عمى االسبثمار وذلك وفمً 

 اٌّرعذد ٌٍّرغُزاخ ( االٔذذار87جذوي )

 لخطأ المعٌاريا معامل التحدٌد المعدل معامل التحدٌد معامل االرتباط المتعدد

1664 1640 1634 16156 

س وهالالو م امالالل اربيالالاط يالالوي بالالتن فاعميالالة 0.64م امالالل االربيالالاط بمالال  ل أنس تبضالالح 37مالالن الجالالدول ل
ممالا تالدل عمالالى وجالود عليالالة  ؛حوكمالة الشالركات والمب تالالرات الضالايطة وحالتن م الالدل ال اقالد عمالى االسالالبثمار

 يوية بتن بمك المب ترات.

فاعميالة حوكمالة الشالركات بالؤثر بسسالية  أنس أي 0.41سالو بمال  لأسلحال  ويالسظر إلى م امالل البحدتالد 
ممالالا تالالدل عمالالى بالالأثتر المب تالالالر  ؛أخالالرى % ب الالزى لمب تالالالرات 59ن أو ، االسالالبثمار فالالي% يم الالدل ال اقالالد 41

ويشالالتر م الالدل البحدتالالد الم الالدل إلالالى ، االسالالبثمار فالاليم الالدل ال اقالالد  فالاليالمسالالبمل لفاعميالالة حوكمالالة الشالالركاتس 
وهالالذا مالالا ، االسالالبثمار فاليم الالدل ال اقالالد  فالاليلمبسبالؤ ببالالأثتر فاعميالالة حوكمالالة الشالركات أهميالة م ادلالالة االسحالالدار 

 ا بي  األحاديتؤكدق جدول بحمتل البياتن 
 ٌّعٕىَح االٔذذار األدادٌذذًٍُ اٌرثآَ  (88جذوي )

 ِظرىي اٌذالٌح Fلُّح  ِرىطظ اٌّزتعاخ درجاخ اٌذزَح ِجّىع اٌّزتعاخ ِصذر االٔذذار

 0.019 6 0.116 االٗسذاس أُزؼذد

6.103 0.000*  0.003 53 0.169 أُزجوٍ 

  59 0.285 أُدٔىع

 أهميالةممالا تالدل عمالى ؛ 0.05عسد مسالبوى داللالة  اإحصاقيً دالة  Fييمة  أنإلى  أعلقيشتر الجدول 
م الالدل  فالاليم ادلالالة االسحالالدار الخطالالي فالالي البسبالالؤ ببالالأثتر وفاعميالالة حوكمالالة الشالالركات والمب تالالرات الضالالايطة 

الميم والمب ترات المسبممة والثابت وداللبها في مشاركبها يالبسبؤ  ا بيوفي الجدول ، االسبثمار في ال اقد
 في المب تر البايع وبكوين م ادلة االسحدار 

االٔذذار تُٓ فاعٍُح دىوّح اٌشزواخ واٌّرغُزاخ اٌضاتطح وتُٓ اٌعائذ عًٍ االطرثّار ٌٍشزواخ  ( ِعادٌح89جذوي )

 اٌىىَد ٌألوراق اٌّاٌُحاٌّذرجح فٍ طىق 

عسالد مسالبوى داللالة  إحصالاقيالفاعميالة حوكمالة الشالركات دالالة  Tييمالة  أنتبضح من الجدول الساب  
االسحالدار المب الدد  عالن م ادلالةفي المب تر البايع ويمكن الب بتالر  المب ترات بسهم في البسبؤ أنأي  0.05

 عمى السحو ا بي 

 B ٌاٌخطأ اٌّعُار t Sig اٌذالٌح 

 داٍ 0.067*** 1.868 0.026 0.048 اُثبثذ

0* 5.151 0.044 0.228 اُششًبد كبػُِخ زىًٔخ 000.  داٍ 

 ؿُش داٍ 0.288 -1.074- 0.037 -040.- اُغُىُخ 

 داٍ 0.024** 2.33 0.259 0.603 اُشثسُخ 

 ؿُش داٍ 0.782 -278.- 0.028 -008.- أُذَىُٗخ
 ؿُش داٍ 0.885 -145.- 0.029 -004.- ٓدٔىع األصىٍ اُثبثزخ إًُ ٓدٔىع األصىٍ 

 ؿُش داٍ 0.416 0.819 0.004 0.003 ٗىع اُوطبع 
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ROI = 1Govi + 2 Liquidity +3 Profitability +4  

Indebtedness + 5 Fixed assets / total assets + 6 Sector + k  

ROI =0.228 Govi- 0.040Liquidity- 0.6031Profitability -0.008 

Indebtedness -0.004 Fixed assets / total assets - 0.003Sector+k 

 فاليبالتن فاعميالة حوكمالة الشالركات وم الدل ال اقالد  إحصالاقيةبوجالود عليالة ذات داللالة  و مياه يمكان القاول
وهالذق السبتجالة ببفال  مالع سبالالاق   االسالبثمار فالي الشالركات المدرجالة فالي سالوق الكويالالت لالموراق الماليالة.

 ة ا بيالدراسات 
(Institutional Shareholder Services, 2005); (Black etal, 2004); (Veerasak& 

Truong, 2003); (Institutional Shareholder Services, 2002); (Bhagat and Black, 

2002); (Ishi and Matrice, 2001); (Klein, 1998); (Fosberg, 1989) ،DucVo 

&ThuyPhan, 2013 (.2013، بصُش( ، )ا2008ُ٘ٔ، هجبخخ).  

بالالتن فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات وحالالتن سالال ر السالالهم  إحصالالاقيةال بوجالالد عليالالة ذات داللالالة  الفعضااية ال ال ااة:
 .في سوق الكويت لموراق الماليةإلى رححتبو لمشركات المدرجة 

لمبحمالال  مالالن صالالحة هالالذق الفرضالالية بالالم اسالالبخدام بحمتالالل البيالالاتن المب الالدد لمب الالرف عمالالى ال ليالالة ومالالدى 
توضالح  اإحصالاقيً كاسالت ال ليالة دالالة  إذاومالا ، س ر السهم إلالى رححتبالو فيبأثتر فاعمية حوكمة الشركات 

 ذلك  ا بيالجدول 
 تُٓ فاعٍُح دىوّح اٌشزواخ وطعز اٌظهُ إًٌ رتذُرهِعاًِ االرذثاط تُزطىْ  (40جذوي )

 اٌّرغُز اٌّظرمً واٌّرغُزاخ اٌضاتطح
ِعاًِ االرذثاط ِع طعز 

 اٌظهُ إًٌ رتذُره
 اٌذالٌح ِظرىي اٌذالٌح

 داٍ 0.018** 0.441 اُششًبد كبػُِخ زىًٔخ

*0.000 0.27 اُغُىُخ  داٍ 

 ؿُش داٍ 0.133 0.146 اُشثسُخ

 ؿُش داٍ 0.178 0.121 أُذَىُٗخ

 ؿُش داٍ 0.34 0.054 ٓدٔىع األصىٍ اُثبثزخ إًُ ٓدٔىع األصىٍ

 ؿُش داٍ 0.087*** 0.178 ٗىع اُوطبع

إلالى  وسال ر السالهمبتن فاعمية حوكمالة الشالركات  إحصاقيةسو بوجد داللة أ أعلقتبضح من الجدول 
وكمة الشركات وس ر السهم بتن فاعمية ح وجود ال ليةمما تدل عمى  ؛0.05رححتبو عسد مسبوى داللة 

الثاببالة إلالى  األصالولبالتن الرححيالة والمدتوسيالة ومجمالوع  إحصالاقيةوال بوجد عليالة ذات داللالة ، إلى رححتبو
وسالالوع الشالالركة وحالالتن سالال ر السالالهم إلالالى رححتبالالو فالالي الشالالركات المدرجالالة فالالي سالالوق الكويالالت  األصالالولمجمالالوع 

إلالى  وس ر السالهمبتن الستولة  إحصاقيةداللة هساك علية يوية ذات  أنالجدتر يالذكر ، لموراق المالية
 .رححتبو
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بالالالم اسالالالبخدام االسحالالالدار المب الالالدد بالالالتن فاعميالالالة حوكمالالالة الشالالالركات والمب تالالالرات  اإليضالالالاحولمزيالالالد مالالالن 
  ا بيلمجدول  اإلى رححتبو وذلك وفمً  وس ر السهمالضايطة 

 االٔذذار اٌّرعذد ٌٍّرغُزاخ (42جذوي )

 اُخطؤ أُؼُبسٌ ٓؼبَٓ اُزسذَذ أُؼذٍ ذَذٓؼبَٓ اُزس ٓؼبَٓ االسرجبغ أُزؼذد

0.454 0.21 0.117 0.27 

فاعميالة حوكمالة  اربيالاط بالتنس وهالو م امالل 0.45م امل االربياط بم  ل أنس تبضح 41من الجدول ل
ممالا تالدل عمالى وجالود عليالة ضال يفة بالتن  ؛الشركات والمب تالرات الضالايطة وحالتن سال ر السالهم إلالى رححتبالو

 بمك المب ترات.

 يم الدلفاعمية حوكمة الشركات بالؤثر  أنأي  ،س0.21سو بم  لأإلى م امل البحدتد سلح   ويالسظر
ممالا تالدل عمالى ضال ا بالأثتر  ؛أخرى % ب زى لمب ترات 79ن أو ، س ر السهم إلى رححتبو في% فمك 21

ويشالتر م الدل البحدتالد الم الدل ، سال ر السالهم إلالى رححتبالو فالي الشالركاتسالمب تر المسبمل لفاعميالة حوكمالة 
وهالذا ، س ر السهم إلى رححتبالو فيعدم أهمية م ادلة االسحدار لمبسبؤ ببأثتر فاعمية حوكمة الشركات إلى 

 ا بي  األحاديما تؤكدق جدول بحمتل البياتن 
 ٌّعٕىَح االٔذذار األدادٌذذًٍُ اٌرثآَ  (41جذوي )

الٌحِظرىي اٌذ Fلُّح  ِرىطظ اٌّزتعاخ درجاخ اٌذزَح ِجّىع اٌّزتعاخ ِصذر االٔذذار  

 0.002 6 0.010 االٗسذاس أُزؼذد

 0.001 53 0.040 أُزجوٍ 0.048** 2.30

  59 0.050 أُدٔىع

 أهميالةممالا تالدل عمالى ؛ 0.05عسد مسالبوى داللالة  اإحصاقيً دالة  Fييمة  أنإلى  أعلقيشتر الجدول 
س ر السهم  فيالضايطة م ادلة االسحدار الخطي في البسبؤ ببأثتر وفاعمية حوكمة الشركات والمب ترات 

المالاليم والمب تالالرات المسالالبممة والثابالالت وداللبهالالا فالالي مشالالاركبها يالالالبسبؤ فالالي  ا بالاليوفالالي الجالالدول ، إلالالى رححتبالالو
 المب تر البايع وبكوين م ادلة االسحدار 

 ِعادٌح االٔذذار تُٓ فاعٍُح دىوّح اٌشزواخ واٌّرغُزاخ اٌضاتطح (48جذوي )

 ح فٍ طىق اٌىىَد ٌألوراق اٌّاٌُحواخ اٌّذرجوتُٓ طعز اٌظهُ إًٌ رتذُره ٌٍشز 

 B ٌاٌخطأ اٌّعُار t Sig اٌذالٌح 

 ؿُش داٍ 0.073*** -1.832- 0.034 -062.- اُثبثذ

 ؿُش داٍ 0.565 0.579 0.261 0.151 اُششًبد كبػُِخ زىًٔخ

 ؿُش داٍ 0.435 0.786 0.092 0.073 اُغُىُخ 

داٍؿُش  0.717 -0.365 0.075 -027.- اُشثسُخ   

 ؿُش داٍ 0.45 -0.760- 0.075 -057.- أُذَىُٗخ

 ؿُش داٍ 0.728 -0.349- 0.091 -032.- ٓدٔىع األصىٍ اُثبثزخ إًُ ٓدٔىع األصىٍ 

 ؿُش داٍ 0.823 0.225 0.002 000 ٗىع اُوطبع 

عسالالالد مسالالالبوى داللالالالة  اإحصالالالاقيً لكالالالل المب تالالالرات غتالالالر دالالالالة  Tييمالالالة  أنتبضالالالح مالالالن الجالالالدول السالالالاب  
االسحالالدار  عالالن م ادلالالةالمب تالالرات ال بسالالهم فالالي البسبالالؤ فالالي المب تالالر البالالايع ويمكالالن الب بتالالر  أن أي، 0.05

 المب دد عمى السحو ا بي  
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P/E = 1Govi + 2 Liquidity +3 Profitability +4  

Indebtedness + 5 Fixed assets / total assets + 6 Sector + k  

P/E = 0.151Govi+ 0.73Liquidity- 0.027Profitability -0.057 

Indebtedness -0.032 Fixed assets / total assets + 0.000Sector+k 

بالالتن فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات وحالالتن سالال ر  إحصالالاقيةي الالدم وجالالود عليالالة ذات داللالالة  و ميااه يمكاان القااول
 السهم إلى رححتبو لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية.

 :اآلتٌةمع نتائج الدراسات وهذه النتٌجة تتفق 

 (Bhagat and Black, 2002); (Ishi and Matrice, 2001); (Klein, 1998);،Duc Vo  

&ThuyPhan, 2013  ،)Bayrakdaroglu et al. 2012)   ) 

بتن فاعمية حوكمالة الشالركات وحالتن الميمالة السالويية  إحصاقية  ال بوجد علية ذات داللة الفعضية العابعة
 .إلى الدفبرية لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية

ل ليالالة ومالالدى لمبحمالال  مالالن صالالحة هالالذق الفرضالالية بالالم اسالالبخدام بحمتالالل البيالالاتن المب الالدد لمب الالرف عمالالى ا
 اإحصالالاقيً كاسالالت ال ليالالة دالالالة  إذاومالالا ، الميمالالة السالالويية إلالالى الدفبريالالة فالاليبالالأثتر فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات 

  ا بيالجدول ذلك توضح 
 االرذثاط تُزطىْ تُٓ فاعٍُح دىوّح اٌشزواخ واٌمُّح اٌظىلُح إًٌ اٌذفرزَح ( ِعا44ًِجذوي )

 اٌّرغُز اٌّظرمً واٌّرغُزاخ اٌضاتطح
االرذثاط ِع اٌمُّح ِعاًِ 

 اٌظىلُح إًٌ اٌذفرزَح
 اٌذالٌح ِظرىي اٌذالٌح

 ؿُش داٍ 0.054*** -0.209- اُششًبد كبػُِخ زىًٔخ

 ؿُش داٍ 0.337 -0.056- اُغُىُخ

 ؿُش داٍ 0.107 -0.162- اُشثسُخ

 داٍ 0.026** -0.253- أُذَىُٗخ

 ؿُش داٍ 0.063*** -0.200- ٓدٔىع األصىٍ اُثبثزخ إًُ ٓدٔىع األصىٍ

 ؿُش داٍ 0.295 -0.071- ٗىع اُوطبع

بتن فاعميالة حوكمالة  0.05عسد مسبوى داللة  إحصاقيةسو ال بوجد داللة أ أعلقتبضح من الجدول 
بالتن فاعميالة حوكمالة الشالالركات  وجالود ال ليالةممالا تالدل عمالى عالدم  ؛إلالى الدفبريالة والميمالة السالوييةالشالركات 

الثاببالة  األصالولبتن الرححية ومجمالوع  إحصاقيةبوجد علية ذات داللة وال ، إلى الدفبرية والميمة السويية
وسالالوع الشالالركة وحالالتن والميمالالة السالالويية إلالالى الدفبريالالة فالالي الشالالركات المدرجالالة فالالي سالالوق  األصالالولإلالالى مجمالالوع 

والميمالة بالتن المدتوسيالة  إحصالاقيةهساك علية يوية ذات داللالة  أنالجدتر يالذكر ، الكويت لموراق المالية
 إلى الدفبرية. السويية

بالالالم اسالالالبخدام االسحالالالدار المب الالالدد بالالالتن فاعميالالالة حوكمالالالة الشالالالركات والمب تالالالرات  اإليضالالالاحولمزيالالالد مالالالن 
  ا بيلمجدول  اإلى الدفبرية وذلك وفمً  والميمة السوييةالضايطة 
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 اٌّرعذد ٌٍّرغُزاخ ( االٔذذار45جذوي )

 خطؤ أُؼُبسٌاُ ٓؼبَٓ اُزسذَذ أُؼذٍ ٓؼبَٓ اُزسذَذ ٓؼبَٓ االسرجبغ أُزؼذد

0.291 0.085 0.019 2.087 

س وهو م امل اربياط ضال تا بالتن فاعميالة 0.29م امل االربياط بم  ل أنس تبضح 45من الجدول ل
ممالالا تالالدل عمالالى وجالالود عليالالة  ؛حوكمالالة الشالالركات والمب تالالرات الضالالايطة وحالالتن الميمالالة السالالويية إلالالى الدفبريالالة

 ض يفة بتن بمك المب ترات.

فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات بالالؤثر بسسالالية  أنس أي 0.9سالالو بمالال  لأبحدتالالد سلحالال  ويالالالسظر إلالالى م امالالل ال
ممالالا تالالدل عمالالى ضالال ا ، أخالالرى % ب الالزى لمب تالالرات 91ن أو ، الميمالالة السالالويية إلالالى الدفبريالالة فالالي% فمالالك 9

ويشالالالتر م الالالدل ، عمالالالى الميمالالالة السالالالويية إلالالالى الدفبريالالالة الشالالالركاتسبالالالأثتر المب تالالالر المسالالالبمل لفاعميالالالة حوكمالالالة 
دم أهميالالالة م ادلالالالة االسحالالالدار لمبسبالالالؤ ببالالالأثتر فاعميالالالة حوكمالالالة الشالالالركات عمالالالى الميمالالالة البحدتالالالد الم الالالدل إلالالالى عالالال

 ا بي  األحاديوهذا ما تؤكدق جدول بحمتل البياتن ، السويية إلى الدفبرية
 ٌّعٕىَح االٔذذار األدادٌاٌرثآَ  ( ذذ46ًٍُجذوي )

توى الداللةمس Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر االنحدار  

 0.562 0.816 3.557 6 0.010 االٗسذاس أُزؼذد

 4.359 53 0.040 أُزجوٍ

  59 0.050 أُدٔىع

م ادلالة االسحالدار  أهميالةمما تدل عمى عدم  إحصاقياغتر دالة  Fييمة  أنإلى  أعلقيشتر الجدول 
 مالالالى الميمالالالة السالالالويية إلالالالىالخطالالالي فالالالي البسبالالالؤ ببالالالأثتر وفاعميالالالة حوكمالالالة الشالالالركات والمب تالالالرات الضالالالايطة ع

الميم والمب ترات المسبممة والثابت وداللبها في مشاركبها يالبسبؤ في المب تالر  ا بيوفي الجدول ، الدفبرية
 البايع وبكوين م ادلة االسحدار 

 ِعادٌح االٔذذار تُٓ فاعٍُح دىوّح اٌشزواخ واٌّرغُزاخ اٌضاتطح وتُٓ اٌمُّح اٌظىلُح إًٌ اٌذفرزَح (47جذوي )

 ٌٍشزواخ اٌّذرجح فٍ طىق اٌىىَد ٌألوراق اٌّاٌُح:

 B ٌاٌخطأ اٌّعُار t Sig اٌذالٌح 

 داٍ 0.02** 2.403 2.563 6.158 اُثبثذ

 ؿُش داٍ 0.491 -694.- 19.904 -13.814- اُششًبد كبػُِخ زىًٔخ

 ؿُش داٍ 0.411 0.829 7.022 5.82 اُغُىُخ 

ٍؿُش دا 0.375 0.895 5.74 5.139 اُشثسُخ   

 ؿُش داٍ 0.57 -572.- 5.743 -3.283- أُذَىُٗخ

 ؿُش داٍ 0.65 0.457 6.916 3.161 ٓدٔىع األصىٍ اُثبثزخ إًُ ٓدٔىع األصىٍ 

 ؿُش داٍ 0.476 -719.- 0.147 -106.- ٗىع اُوطبع 

أي ، 0.05عسالد مسالبوى  إحصالاقيالكل المب ترات غتالر دالالة  Tييمة  أنتبضح من الجدول الساب  
سحالالدار المب الالدد عمالالى اال عالالن م ادلالالةتالالرات ال بسالالهم فالالي البسبالالؤ فالالي المب تالالر البالالايع ويمكالالن الب بتالالر المب  أن

 السحو ا بي 
M/B = 1Govi + 2 Liquidity +3 Profitability +4  

Indebtedness + 5 Fixed assets / total assets + 6 Sector + k  
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M/B = 13.814Govi+5.820Liquidity+5.139Profitability -3.283 

Indebtedness +3.161 Fixed assets / total assets - 0.106Sector+k 

بالالالتن فاعميالالالة حوكمالالالة الشالالالركات وحالالالتن الميمالالالة السالالالويية إلالالالى  إحصالالالاقيةال بوجالالالد عليالالالة ذات داللالالالة و مياااه 
 الدفبرية لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية.

  بيةا ابفمت سباق  الدراسة مع الدراسات 
 (Black etal, 2004); (Veerasak& Truong, 2003); (Bhagat and Black, 2002); 

(Ishi and Matrice, 2001); (Klein, 1998); (Fosberg, 1989) ،DucVo  

&ThuyPhan, 2013  ،) Kalezic,Zorica, 2012)  .)  

بالتن فاعميالة حوكمالة الشالركات وحالتن بيالاتن سال ر  إحصالاقيةال بوجد علية ذات داللة  الفعضية الخامسة:
 .السهم التومي لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية

يالالاتن المب الالدد لمب الالرف عمالالى ال ليالالة ومالالدى لمبحمالال  مالالن صالالحة هالالذق الفرضالالية بالالم اسالالبخدام بحمتالالل الب
توضح  إحصاقياكاست ال لية دالة  إذاوما ، بياتن س ر السهم التومي فيبأثتر فاعمية حوكمة الشركات 

 ذلك  ا بيالجدول 
 ِعاًِ االرذثاط تُزطىْ تُٓ فاعٍُح دىوّح اٌشزواخ وذثآَ طعز اٌظهُ اٌُىٍِ (48جذوي )

 اٌضاتطحاٌّرغُز اٌّظرمً واٌّرغُزاخ 
ِعاًِ االرذثاط ِع اٌمُّح 

 اٌظىلُح إًٌ اٌذفرزَح
 اٌذالٌح ِظرىي اٌذالٌح

 داٍ 0.044** -221.- اُششًبد كبػُِخ زىًٔخ

 ؿُش داٍ 0.441 0.02 اُغُىُخ

 داٍ 0.031** -242.- اُشثسُخ

 داٍ 0.011** 0.294 أُذَىُٗخ

0 ٓدٔىع األصىٍ ٓدٔىع األصىٍ اُثبثزخ إًُ 000.  داٍ ؿُش 0.499 

 ؿُش داٍ 0.173 -124.- ٗىع اُوطبع

بتن فاعمية حوكمة الشركات وبياتن س ر السهم  إحصاقيةسو بوجد داللة أ أعلقتبضح من الجدول 
مما تدل عمى وجود ال لية بتن فاعمية حوكمة الشركات وبيالاتن سال ر  ؛0.05التومي عسد مسبوى داللة 

الثاببالة إلالى مجمالوع  األصالولبالتن السالتولة ومجمالوع  صالاقيةإحوال بوجالد عليالة ذات داللالة ، السهم التالومي
وسوع الشركة وحتن بيالاتن سال ر السالهم التالومي فالي الشالركات المدرجالة فالي سالوق الكويالت لالموراق  األصول
 دتوسيالالة وبيالالاتن سالال ر السالالهم التالالومي.بالالتن السالالتولة والم إحصالالاقيةهسالالاك داللالالة  أنالجالالدتر يالالالذكر ، الماليالالة

الضالالايطة دام االسحالالدار المب الالدد بالالتن فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات والمب تالالرات بالالم اسالالبخ اإليضالالاحولمزيالالد مالالن 
  ا بيلمجدول  اس ر السهم التومي وذلك وفمً  وبياتن

 االٔذذار اٌّرعذد ٌٍّرغُزاخ (49جذوي )

 اٌخطأ اٌّعُارٌ ِعاًِ اٌرذذَذ اٌّعذي ِعاًِ اٌرذذَذ ِعاًِ االرذثاط اٌّرعذد

0.512 0.263 0.179 0.66 
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س وهالو م امالل اربيالاط مبوسالك بالتن فاعميالة 0.51م امل االربياط بم  ل أنس تبضح 49ول لمن الجد
ممالالا تالالدل عمالالى وجالالود عليالالة  ؛حوكمالالة الشالالركات والمب تالالرات الضالالايطة وحالالتن بيالالاتن سالال ر السالالهم التالالومي

 مبوسطة بتن بمك المب ترات.

ركات بالؤثر بسسالية فاعميالة حوكمالة الشال أنس أي 0.26سالو بمال  لأويالسظر إلى م امالل البحدتالد سلحال  
ممالالالا تالالالدل عمالالالى بالالالأثتر ، أخالالالرى % ب الالالزى لمب تالالالرات 74ن أو ، بيالالالاتن سالالال ر السالالالهم التالالالومي فالالالي% فمالالالك 26

ويشالتر م الدل البحدتالد الم الدل ، بياتن س ر السهم التومي في الشركاتسالمب تر المسبمل لفاعمية حوكمة 
وهالذا مالا ، تن س ر السهم التوميبيا فيإلى أهمية م ادلة االسحدار لمبسبؤ ببأثتر فاعمية حوكمة الشركات 

 ا بي  األحاديتؤكدق جدول بحمتل البياتن 
 ٌّعٕىَح االٔذذار األدادٌذذًٍُ اٌرثآَ  (50جذوي )

 ِظرىي اٌذالٌح Fلُّح  ِرىطظ اٌّزتعاخ درجاخ اٌذزَح ِجّىع اٌّزتعاخ ِصذر االٔذذار

 1.409 6 8.451 االٗسذاس أُزؼذد

 4480. 53 23.727 أُزجوٍ **0100. 3.146

  59 32.178 أُدٔىع

 أهميالةممالا تالدل عمالى ؛ 0.05عسد مسالبوى داللالة  اإحصاقيً دالة  Fييمة  أنإلى  أعلقيشتر الجدول 
بيالاتن سال ر  فيم ادلة االسحدار الخطي في البسبؤ ببأثتر وفاعمية حوكمة الشركات والمب ترات الضايطة 

ب تالرات المسالبممة والثابالت وداللبهالا فالي مشالاركبها يالالبسبؤ فالي الماليم والم ا باليوفالي الجالدول ، السهم التومي
 المب تر البايع وبكوين م ادلة االسحدار 

االٔذذار تُٓ فاعٍُح دىوّح اٌشزواخ واٌّرغُزاخ اٌضاتطح وتُٓ ذثآَ طعز اٌظهُ اٌُىٍِ  ( ِعادٌح52جذوي )

 ٌٍشزواخ اٌّذرجح فٍ طىق اٌىىَد ٌألوراق اٌّاٌُح:

مسالبوى داللالة  ا عسالدإحصالاقيً لفاعميالة حوكمالة الشالركات دالالة  Tييمالة  أنتبضح من الجدول الساب  
االسحدار المب دد  عن م ادلةلب بتر هم في البسبؤ في المب تر البايع ويمكن االمب ترات بس أنأي ، 0.05

 عمى السحو ا بي 
  1Govi + 2 Liquidity +3 Profitability +4 = رجااابَٖ عاااؼش اُغاااهْ اُُاااىٍٓ

Indebtedness + 5 Fixed assets / total assets + 6 Sector + k  

1.94Govi -0.436Liquidity = رجااااابَٖ عاااااؼش اُغاااااهْ اُُاااااىٍٓ 5- .579Profitability 

+1.11Indebtedness -0.073 Fixed assets / total assets - 0.078 Sector+k 

 B ٌاٌخطأ اٌّعُار t Sig اٌذالٌح 

 داٍ 0.002* 3.298 0.305 1.006 اُثبثذ

 داٍ 0.041** -1.777- 0.526 1.935 اُششًبد كبػُِخ زىًٔخ

 ؿُش داٍ 0.331 -981.- 0.444 -436.- اُغُىُخ 

 ؿُش داٍ 0.075*** -1.816- 3.072 -5.579- اُشثسُخ 

 داٍ 0.002* 3.321 0.335 1.111 أُذَىُٗخ

ثبثزااااخ إُااااً ٓدٔااااىع ٓدٔااااىع األصااااىٍ اُ

 األصىٍ 
-.073- 0.345 -.211- 0.833 

 ؿُش داٍ

 ؿُش داٍ 0.072*** -1.833- 0.043 -078.- ٗىع اُوطبع 
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بالالتن فاعميالالة حوكمالالة الشالالركات وحالالتن بيالالاتن سالال ر السالالهم التالالومي  إحصالالاقيةبوجالالد عليالالة ذات داللالالة و ميااه 

 لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية.

البالالي  (Mork& YU, 2000)سالة وسبالاق  هالذق الدراسالالة مالع الكثتالر مالن الدراسالالات مثالل درابفال  وب
خمصالالت إلالالى أن أسالال ار أسالالهم الشالالركات أيالالل بذبالالذيا فالالي األسالالواق البالالي بربفالالع فتهالالا مسالالبوى جالالودة حوكمالالة 

ذلك ألن اربفاع مسبوى الشفافية تؤدي إلى اربفاع مسبوى ثمة المسبثمر في هذق األسهم. كمالا  ؛الشركات
ر أسالالهم الشالالركات ذات الحوكمالالة البالالي أوضالالحت أن أسالال ا  (Bae, etal, 2003)ابفمالالت مالالع دراسالالة 

وذلك الربفاع الثمالة فالي أداء هالذق  ؛المربف ة لالجتدةس ال بظهر بذبذيا كبترا حبى في حال األزمات المالية
البالي  (Baek etal, 2004)الشالركات سظالرا الربفالاع مسالبويات الشالفافية. كمالا اخبمفالت أيضالا مالع دراسالة 

 الشالالركات أيالالل بذبالالذيا فالالي أسالال ار أسالالهمها سظالالرا أوضالالحت أن الشالالركات األكثالالر جالالودة فالالي ممارسالالة حوكمالالة
 لمدربها عمى البحوط من المخاطر.

ويد حاولت ي ض الدراسات بفستر ظاهرة اربفاع درجالة بيالاتن سال ر السالهم التالومي فالي ظالل اربفالاع 
إلالالى البالالرايك ال ضالالوي  ي الالزى مسالالبوى جالالودة الحوكمالالة عمالالى الالالرغم مالالن ضالالرورة اسخفالالاض هالالذا البيالالاتن حتالالث 

 ة أس ار األسهم في السوق مثل دراسوالبذبذأل في ، سبمرار السياسيبتن حالة عدم اال

(Kabir etal, 2000); (Alesina&Perotti, 1996) ; (Melvin & Tan, 1996). 

  ا بيةالسباق   الياحثان إلىي د ال رض والبحمتل والبمتيم بوصل 
اك فاعميالالالة لحوكمالالالة الشالالالركات فيمالالالا تب مالالال  يمسالالالؤوليات وواجيالالالات هسالالال أنالسبالالالاق  اإلحصالالالاقية  أظهالالالرت-1

بم الالت سسالالية الممارسالالة فالالي الشالالركات المدرجالالة فالالي سالالوق الكويالالت لالالموراق الماليالالة  إذ ؛مجمالالس اإلدارة
 % وكان أبرز السماط من هذا الممارسة ا بي 80
 دور رقيس اإلدارة. وبوجتهات بحددوجود يواعد  -أ 
 ة ممارسات حوكمة الشركات.أن مجمس اإلدارة تبأكد من فاعمي -أل 
 المسبممتن مكافآت بربيك بإسجازابهم لب زيز فاعمية مجمس اإلدارة. المدترينتبم مسح  -ج 
دارة وب تتر  -د   البسفتذتتن. المدترينتم أل مجمس اإلدارة دورا مهما في اخبيار وا 

فالالي هسالالاك عليالالة بالالتن حوكمالالة الشالالركات وم الالدل ال اقالالد عمالالى حمالالوق الممكيالالة  أنكمالالا بتسالالت الدراسالالة 
 الشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية.
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بم الت سسالية  إذ ؛هساك فاعمية لحوكمة الشركات فيما تب م  يمبدأ اإلفصاح والشفافية أنالدراسة  بتست-2
 وشفافية ا بي  إفصاحاوكان أكثر الفمرات ، %75الممارسة لهذا المبدأ 

 .بموم الشركة بسشر بمارير مرحمية -أ 
 .الب تترات الجوهرية في الممكية بفصح الشركة عن -أل 
 .المخاطر المبويع حدوثها وسياسة إداربهايشأن عوامل  المهمةيشمل اإلفصاح الم مومات  -ج 
 .لم مومات بب م  يالممكيات الكبترة لمسهم وح  البصويتحممة األسهم إمكاسية الوصول  يممك -د 

بالتن فاعميالة حوكمالة الشالركات  إحصاقيةسباق  البحمتل اإلحصاقي وجود علية ذات داللة  وأظهرت
 االسبثمار في الشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية. فيوم دل ال اقد 

هساك فاعمية لحوكمة الشركات فيما تب م  يمبدأ حموق المساهمتن والم اممة ال ادلة  أنالدراسة  بتست-3
 ا بي ات ممارسة % وكان أبرز الفمر 85بم ت سسية الممارسة لهذا المبدأ  إذ ؛بتسهم
 يسبطيع حممة األسهم الحصول عمى م مومات ذات علية وحويت مساسأل وحدون بكالتا. -أ 
 تبمكن ص ار المسهمتن من اخبيار أعضاء مجمس اإلدارة من خلل بصويبهم يالبجميع. -أل 
 آخر للشبراك في اجبماعات الهتقة ال امة. ايمكن لممسهم أن توكل شخًص  -ج 
 يصورة مبساوية خلل االجبماعات ال امة. هاسفسن الفقة تبم م اممة حممة األسهم م -د 
يممك حممة األسهم ح  البصويت عمى عمميات الشركة الرقيسة مثل االسدماج واالسبيلء  -ه 

 والسيطرة وب تتر عمل الشركة وأهدافها.

الدراسة عدم وجود علية ذات داللة إحصاقية بتن فاعمية حوكمة الشركات وس ر السالهم  وأظهرت
 ححتبو لمشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية.إلى ر 

 أصالحاألهساك فاعمية لحوكمة الشالركات فيمالا تب مال  يمبالدأ دور  أن اإلحصاقيسباق  البحمتل  أظهرت-4
 ا بي % وكاست أبرز الفمرات ممارسة 76بم ت سسية الممارسة لهذا المبدأ  إذ ؛المصالح

 الشركة. أرحاح فيبؤثر  من ثمكة تؤدي لزيادة اإلسباجية و دور ال اممتن في يرارات الشر  زيادة-أ

 الشركة من سصاقح البسوك حول اسبرابتجية ال مل واالسبرابتجية المالية. بسبفتد-أل

بساء علية طويمة األجل مالع البسالك الممالرض لمشالركة لبسالهتل الوصالول للقبمالان وبخفاليض  تبم-ج
 أزمات الستولة الطارقة.

 مصالح يما في ذلك الموظفتن والجهات البي بمثمهم إيصال اهبمامابهم.يدرة ألصحاأل ال بوجد-د
 خليية إلى مجمس اإلدارة يحرية.الممارسات غتر الماسوسية أو غتر األ حول-ه
الدراسة عدم وجود علية ذات داللة إحصاقية بتن فاعمية حوكمالة الشالركات والميمالة السالويية إلالى  وأثببت

 .سوق الكويت لموراق الماليةالدفبرية لمشركات المدرجة في 
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يمبالالالدأ البالالالديت  هسالالالاك فاعميالالالة لحوكمالالالة الشالالالركات فيمالالالا تب مالالال   ة أنسبالالالاق  البحمتالالالل اإلحصالالالاقي أظهالالالرت-5
السمالالالالاط مالالالالن حتالالالالث  أبالالالالرز% وكاسالالالالت 82بم الالالالت سسالالالالية الممارسالالالالة لهالالالالذا المبالالالالدأ  إذ ؛والريايالالالالة الداخميالالالالة

 ا بي الممارسة 
 م تن من السسوات.الشركة ب تتر المدي  الخارجي كل عدد  بببسى-أ

 لجسة البديت  ياالسبملل عن اإلدارة. ببمبع-أل

لجسالالة البالالديت  الالالداخمي يمراج الالة سظالالام الريايالة الداخميالالة مالالع المالالدي  الخالالارجي لم رفالالة مالالدى  بمالوم-ج
 ديبو ومساسببو.

 يسوات ابصال ف الة مع أعضاء مجمس اإلدارة والمدي  الخارجي والموظفتن المالتتن. هساك-د

 ل مل الشركة. والمبوي ة المصاحيةة البديت  ببمتيم المخاطر الحالية لجس بموم-ه

وأظهرت السباق  وجود علية ذات داللة إحصاقية بتن فاعمية حوكمة الشركات وبياتن س ر السهم 
وفالالي ، س لمشالالركات المدرجالالة فالالي سالالوق الكويالالت لالالموراق الماليالالةDaily Stock Volatilityالتالالومي ل

وبيالالاتن سالال ر السالالهم التالالومي جالالاءت  السبتجالالة  الدراسالالة وجالالود اثبالالتكمالالة الشالالركات ال ليالالة بالالتن فاعميالالة حو 
كمالا ، مخبمفة مع حميمة أن الشركات األكثر جودة في ممارسة حوكمالة الشالركات أكثالر يالدرة عمالى البحالوط

أن الممارسة السميمة لحوكمة الشركات بحد من حساسية صافي البالدفمات السمديالة لمحالداث السالمبية البالي 
 البممتل من بياتن أس ار األسهم. من ثمو ، ثمة المسبثمر في السوق  بزيد من

 

والخبراء من ، وجام ة الكويت والمؤسسات الب ميمية، سوق الكويت لموراق المالية بتنضرورة البسست  -1
 .الكويبيةأجل بطوير دلتل لحوكمة الشركات بمبزم يمبطميابو جميع الشركات المساهمة والخاصة 

بطبتال  حوكمالة الشالركات فالي الكويالت عمالى غالالرار  عمالالى مؤسسالة كويبيالة لمشالرافو م هالد  سشالاءإضالرورة -2
 م هد الحوكمة الخمتجي.

المركالالزي الكالالويبي بإصالالدار ب ميمالالات لجميالالع البسالالوك والمؤسسالالات الماليالالة ال اممالالة فالالي  كييالالام البسالالضالالرورة -3
عن حوكمالة الشالركات مالن  ابمريرً الكويت يأن ببضمن بماريرها رحع السسوية وسصا السسوية والسسوية 

 أجل دخول أسواق المال ال المية وبحمت  المتزة البسافسية.

االهبمالالالالام ي مالالالالل بالالالالرام  بدريبيالالالالة ب الالالالزز ثمافالالالالة ممارسالالالالة حوكمالالالالة يمجالالالالالس إدارة الشالالالالركات الكويبيالالالالة ييالالالالام -4
 الشركات والمشاركة الفاعمة في المؤبمرات ال ميمة وورش ال مل الخاصة يالحوكمة.

بحسالالتن مسالالبوى ممارسالالة حوكمالالة بالشالالركات المدرجالالة فالالي سالالوق الكويالالت لالالموراق الماليالالة  دضالالرورة ب هالال-5
الشالالالالركات وخاصالالالالة مبالالالالدأ اإلفصالالالالاح والشالالالالفافية وذلالالالالك مالالالالن خالالالاللل مسالالالالاعدة المالالالالدترين ومجالالالالالس إدارة 

، عمالالى بحسالالتن كفالالاءة أداء الشالالالركة البالالي بسالالالاعدالشالالركات عمالالى بطالالوير اسالالالبرابتجية سالالميمة لمحوكمالالة 



 1029َىُٔى  – اٌزاتعد عذاٌ – ثأٍذ اٌّجٍاٌ ِجٍح جاِعح اٌجشَزج

 

     484 

  محمد العتيبيد/  – سلطان الحالمي/ د      ..                   المالي للشركات األداء فيفاصلية حوكمة الشركات  أثر
 دراسة تحلٌلٌة 

وب ظالاليم حجالالم ال اقالالد الالالذي تجسيالالو المسالالبثمر ، وخفالالض كمفالالة البمويالالل، دوالبخصالاليص األفضالالل لممالالوار 
 المالية.لب زيز ثمة المسبثمر في سوق الكويت لموراق 

لحفالز  (Fair Value)رفالع مسالبوى فاعميالة حوكمالة الشالركات لالب كس األسالهم ييمبهالا ال ادلالة  ضالرورة .-6
 درجة المخاطرةس. بفاعلار عمى االسبثمار في سوق ي اسي من حالة عدم البأكد  المسبثمرين

رفع مسبوى ممارسة حوكمة الشركات بلشركات المدرجة في سوق الكويت لموراق المالية ضرورة ييام ا-7
لبشجيع المسبثمرين عمى بخفيض م دل ال اقد المطموأل والذي يساعد فالي رفالع ييمالة الشالركات البالي 

 .مللية لمجالس اإلدارةواالسب، يةوالشفافية في البمارير المال، بوفر الحماية لممساهمتن
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 أ/ نبيل السقاف                                حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في القانون اليمني والقانون الدولي         
 

Tel: 00967-771446748 

لعةالم الاالة ، التة  ال يخلو مجتمع اليوم من المعاقين، السيما الدول النامية  وو مةا يسةمـ  ةةة دول ا
تواجةةةةك ال ايةةةةح مةةةةن التفةةةةديات المختل ةةةة  والم توفةةةة  ولةةةةـ افتمةةةةاالت متنووةةةة  مةةةةن ا و ةةةةا  السياسةةةةي  
واالقتصادي  واالجتماوي  الت  تلق  بظاللها ولـ واقع وفياة هذه ال ئ ، من مختلف النواف  االجتماوي  

ي يسةةتدو  لالبةةاو  ةةحوحة اوةةادة النظةةح لةةة  والن سةةي  والتحيويةة  والصةةفي  والاقاليةة  والتعليمةة ، ا مةةح الةةةذ
المعمةةول  هةةا لةة   واإلداحيةة مسةةتويات اهتماماتهةةا بالمعةةاقين، والتفقةة  مةةن مةةد  مالامةة  ا  ةةح القانونيةة  

 (1)تفقي  كال  دحجات الفماي  لهم و مان فقوقهم.

قةح  المجتمعتأت  هذه التفديات بعد محوح و اح من نصف قحن ولـ جهود  اح الدول  ل  اصداح وا 
الدوليةة  المتعلقةة  بفقةةوا اإلنسةةان ومومةةاو، والمعاهةةدات المتعلقةة  بفقةةوا  والمعاهةةداتالعديةةد مةةن المواايةة  

 . (ال ئات )ا   ال، النساا، كباح السن، الموظ ين والعمال ولـ وجك الخصوص

مةم ، معيةاحاو وساسةياو لقيةاض ف ةاحة ا بالمعةاقينول  هةذا االتجةاه، وصةبفت دحجة  العناية  والحواية  
ومةةد  ت وحهةةا، اذ ترةةكة حوايةة  المعةةاقين افةةد  وولويةةات الةةدول والمنظمةةات المعاصةةحة، التةة  تن اةة  مةةن 
مرةةحووي  فةة  المعةةاقين لةة  لةةحص مت الئةة  مةةع ليةةحهم لةة  كالةة  مجةةاالت الفيةةاة، ولةة  العةةي  بكحامةة  

معانةةاو لةة  االهتمةةام الةةدول  بفقةةوا المعةةاقين ومومةةاو، قةةححت اوتبةةاح يةةوم ة هيئةة  ا مةةم المتفةةد وفحيةة . وا 
الاال  ورح من ديسم ح من كةة وةام يومةاو والميةاو للمعةاقين،  هةدر تةذكيح الةدول وا نظمة  والفكومةات 

المعةةاقين، ومرةةةا لهم االجتماويةةة  واالقتصةةادي  والقانونيةةة ، والعمةةةة ولةةةـ  بق ةةةاياوالرةةعوو والمجتمعةةةات 
، وتوليح ووجك الفماي  المختل   دمجهم بالمجتمع، وتفسين مستو  معيرتهم، وحوايتهم صفيا واجتماويا

 فقةةةوقهم مةةةن االنتقةةةاص ووةةةدم والتأهيةةةة، والتحييةةة  التعلةةةيم، مجةةةاالت لةةة  معينةةة  فقوقةةةالهةةةم، ماةةةة مةةةنفهم 
 (2).ا ركال من ركة بأي القانوني 

واستجاب  لهذه التوجهات الت  منفهةا القةانون الةدول  لارةخاص ذوي اإلواقة ، لقةد سةاحوت الةدول 
وترةحيعات ت ةمن تفقية  كالة  ورةكال الفماية  لةذوي اإلواقة ، باإل ةال  الةـ و ةع الةـ اصةداح قةوانين 

                                                           
 .91. ص 4002  دكتوحاه، كلي  الفقوا، جامع  فلوان، ماهح و و خوات: الفماي  الدولي  لفقوا ال  ة، حسال (1(
وهدار و موفات، وزاحة الرؤون االجتماوي ،  -و د الحفيم و و ل ال : دحاس  ل  واقع المعاقين ل  المجتمع ال لس ين  (2(

 .4. ص 4001للس ين، ترحين اان   -اإلداحة العام  للتخ يط والدحاسات، دائحة الدحاسات واإلفصاا، حام هللا
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السياسات،  هذه تن يذ ومتابع  المعاقين، وتأهية اإلواق ، من الوقاي  مجال ل  العام  الو ني  السياسات
 (1).والتفق  من تفقي  وهدالها

"فقةةةوا ا رةةةخاص ذوي وينةةةااو ولةةةـ مةةةا سةةة  ، وحتةةةأ  البافةةة  ون يكةةةون ونةةةوان البفةةة  الفةةةال : 
اإلواق  ل  القانون اليمنة  و القةانون الةدول ". وذلةق ولة  ا  ةح المو ةووي  والمنهجية  التة  تو ةفها 

 السياقات اآلتي .

 الةةةدول لةةة  المعةةةاقين نسةةةب  ون الةةةـ 4102التقةةةاحيح الدوليةةة  الصةةةادحة فتةةةـ وةةةام  ترةةةيح افصةةةااات
 المنةا   الغال ية  مةنهم لة  تعةي  العةالم لة  معةاا ( مليةون 011) واقةع مةن (%01) الةـ تصةة النامي ،

 يتجةاوز العحيية ، لة ن وةدد المعةاقين قةد العمةة منظمة  وبفسةو المن قة  العحيية  وا قاليم الحي ي ، وما لة 
مةةن ذوي اإلواقةة  لةة   لةةذا لةة ن الغال يةة  العظمةةـ رةةخص يماةةة ا   ةةال نسةةب  واليةة  مةةنهم، مليةةون  (41)

والمهني ،  والن سي  واالجتماوي  الصفي  والحواي  والتأهية والتدحيو التعليم الـ عحيي  يفتاجون المن ق  ال
 (2)المجتمع تنمي  ل  ال اوةاالسهام  من لتمكينهم

 تتحاوح ذا من و اح الدول الت  تحت ع ليها نسب  المعاقين،  نهابأول  اآلون  ا خيحة، صن ت اليمن 
العةةالم، ويعةةز  احت ةةا  معةةدل  لةة  النسةةو وولةةـ (، والتةة  تعةةد مةةن%01 -0)ليهةةا مةةا  ةةين  اإلواقةة  نسةةب 

اإلواقةةة  لةةة  الةةةيمن الةةةـ تةةةحدي ا و ةةةا  االقتصةةةادي  واالجتماويةةة  والصةةةفي ، ليةةةح ون العامةةةة ا هةةةم 
وا خ ةةح هةةو الفةةحوو والصةةحاوات الداخليةة  المسةةلف ، التةة  رةةهدتها الةةيمن منةةذ م لةةع وقةةد التسةةعينات، 

الت  تس  ت باإلواق  لل ايحين ل  المنا   الت  الزالت تعان  من خ ح ا لغةام  ل الو ون ون الفواد 
 وخ يةةحة ك يةةحة الةةـ ون زيةةادة المزحووةة  منةةذ فةةحوو الامانينيةةات مةةن القةةحن الما ةة ، كمةةا ترةةيح التقةةاحيح

لةة  الةةيمن، السةةيما لةة  ظةةة  اإلواقةة  معةةدالت باتةةت مل تةة  لالنتبةةاه برةةكة خ يةةح قةةد فةةدات مةةؤخحاو لةة 
، وةةالوة ولةةـ اآلاةةاح ال احايةة  المتحتبةة  وةةن 4100و والصةةحاوات التةة  رةةهدتها الةةبالد منةةذ العةةام الفةةحو 

تزال مستمحة فتـ اليوم، لة  الوقةت ن سةك الةذي  ، وال4100الفحو الفالي  الت  اندلعت منذ م لع العام 
وا مةحا،،  الفةحوو لة  الةيمن بسة و معةاا مليةون ( 4تتداول ليك وسائة اإلوالم، ون هناق ما يقاحو )

 (3)وون وللو ذوي اإلواق  هم من ا   ال
                                                           

 .42. ص 9110باحيض،  -، منروحات وويدات،  يحوت6جان رازال: فقوا ال  ة، تحجم : ميرال ا ـ لا ة، ط ( 1(
دحاس  مقاحن ، حسال  ماجستيح ليح –( لاهم وباض مفمد العوادي: التنظيم القانون  الدول  لفقوا ا رخاص ذوي اإلواق  2(

 .00. ص ٤١٠٢منروحة، جامع  با ة، 
 :اآلتي  اإلل تحوني .ووي او: ونظح المواقع 944. ص 4092تقحيح و ع ا   ال ل  العالم،  ( اليونيسف:3(

1. http://www.14october.com/news.aspx?newsno=98938 

2. http://sautsaba.net/details.php?sid=4801          .  
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وتعد  اليمن من الدول الت  صادقت ولـ معظم الموااي  والعهود الدولي  المتعلق  بفقوا اإلنسان 
 ومومةةةاو، وفقةةةوا ا رةةةخاص مةةةن ذوي اإلواقةةة ، كمةةةا سةةةاحوت الةةةيمن الةةةـ اصةةةداح العديةةةد مةةةن القةةةوانين

 فماية  فقةوا ا رةخاص ذوي اإلواقة ، وتؤكةد ولةـ تمكيةنهم ولةـ مجملهةا لة  تةنص والترحيعات، التة 
 مةةن التمكةةين وولةةـ حوسةةها فقةةوقهم لةة  والاقاليةة ، واالقتصةةادي  واالجتماويةة  السياسةةي  كالةة  فقةةوقهم مةةن

 والحواي  والفماي  من كال  المخا ح والتهديدات الت  يمكن ون ت الهم. التعليم

رةةةخاص ذوي اإلواقةةة  لةةة  ا  يح الةةـ ون فقةةةوا  يةةد ون العديةةةد مةةةن البفةةةو  لةة  هةةةذا المجةةةال، ترةةة
 وي ةةةاو  الفكومةةة  وةةن الصةةةادحة والقةةحاحات الترةةةحيعات ون لةة  يكمةةةن والسةة و مكتملةةة  ليةةح الةةيمن، مازالةةةت
كمةةةةا ون معظةةةم هةةةةذه القةةةوانين والترةةةةحيعات لةةةم تخ ةةةةع للت  يةةة  برةةةةكة لاوةةةة ومةةةةؤاح،  التةةةزال  قاصةةةحة،

وميةة . ان  برةةكة والعمةةة ا من والصةةف  والتعلةةيمكةة ا ساسةةي  الق ةةايا تالمةةض باإل ةةال  الةةـ كونهةةا لةةم
 المبةةةادحة الةةةـ ي تقةةةح برةةةكة خجةةةول، الق ةةةاياالةةةـ هةةةذه  واقةةةع الفةةةال يرةةةيح الةةةـ ون هةةةذه القةةةوانين ت حقةةةت

 (1).من مد  لاوليتها ا مح الذي يفول دوماو دون التفق  و اح ،والمماحس العمة   حي  ون واالختباح

 :يأت والق  بفقوا ا رخاص من ذوي اإلواق ، بما  وتتماة القوانين اليمني  الت  لها
  ال  ة فقوا  قانون. 
  التن يذي  والئفتك ا فدا  حواي  قانون 
 ا فدا  مفا م انراا قحاح. 
  م4114لسن ( 02) حقم المدن  القانون. 
  التن يذي  والئفتك المدن  والسجة المدني  ا فوال قانون. 
  وتعديالتك الرخصي  ا فوال قانون. 
  التن يذي  والئفتك المعاقين وتأهية حواي  ن قانو. 
  المعاقين وتأهية حواي  صندوا  قانون. 
  التن يذي  والئفتك االجتماوي  الحواي  قانون. 
  والعقوبات الجحائم قانون. 
  الجزائي  اإلجحااات قانون. 
  المدن  والتن يذ المحالعات قانون. 

                                                                                                                                                                                 

3.   http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 

ا  ةةةين ال قةةك اإلسةةالم  والقةةانون اليمنةة  واالت اقيةةات الدوليةة ، بفةة  ليةةةح ( و ةةد المةةؤمن رةةجا  ا1( لةةدين: فقةةوا ال  ةةة المعةةول
. ووي ةةاو: مفمةةد ناصةةح فميةةد: ا رةةخاص ذوو 4099منرةةوح مقةةدم الةةـ اللجنةة  الو نيةة  للقةةانون الةةدول  اإلنسةةان ، يوليةةو 

قةة  ومةة مقدمة   الةةـ االجتمةا  اإلقليمةة  ا ول اإلواقة  لة  الةةيمن ق ةة ات اقيةة  فقةوا ا رةخاص ذوي اإلواقةة  وبعةدها، وح 
 .  4001نولم ح  1-8التفادات جمعيات المعوقين ل  الرحا ا وسط واليمن ) من مرحو  مساواة(، القاهحة، 
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لةةـ التعةةحر ولةةـ فقةةوا ا رةةخاص ذوي وولقةةاو لةةذلق كلةةك، لةة ن مرةةكل  البفةة  تتماةةة لةة  الفاجةة  ا
اإلواق  ل  القانون اليمن  والقانون الدول ، وه  المركل  الت  يمكن صيالتها والتع يح ونها ولـ نفةو 

 ما يع ح ونك السؤال اآلت :
 ما حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في كل من القانون اليمني والقانون الدولي؟

ئل  ال حويةة ، التةة  تماةةة اإلجابةة  ونهةةا الخل يةة  النظحيةة  وتن اةة  وةةن هةةذا السةةؤال مجمووةة  مةةن ا سةة
 :اآلت والمعحلي  لمركل  البف ، والت  يمكن صيالتها ولـ النفو 

مةا ا سةباو والعوامةة المؤدية  الةـ  ما م هوم اإلواق ؟ ما تعحيةف الرةخص ذي اإلواقة  )المعةاا(؟
الترةةحيعي  والقانونيةة  الدوليةة  لفمايةة  مةةا اآلليةةات  وصةةوحها؟ اإلواقةة مةةا ونةةوا   اصةةاب  الرةةخص باإلواقةة ؟

 ما القوانين والترحيعات اليمنية  لفماية  فقةوا ا رةخاص ذوي اإلواقة ؟ فقوا ا رخاص ذوي اإلواق ؟
مةةةا ووجةةةك االت ةةةاا واالخةةةتالر ليمةةةا يتعلةةة  بفقةةةوا ا رةةةخاص مةةةن ذوي اإلواقةةة   ةةةين القةةةوانين الو نيةةة  

لقةوانين الو نية  المتعلقة  بفقةوا ا رةخاص مةن ذوي مةا ووجةك ال ةعف والقصةوح لة  ا والقانون الدول ؟
 اإلواق  بالنسب  للقانون الدول ؟

 البف  الفال  من نافتين )ولمي  ووملي (، وذلق ولـ النفو االت : وهمي تنبع 
 األهمية العلمية:

  مفةةوح ان البفةة  يتنةةاول مو ةةوواو ولةةـ دحجةة  واليةة  وك يةةحة مةةن ا هميةة ، يةةحتبط بأهميةة  الفالةة
الدحاسةةة  والمتمالةةة   ةةةةة )الرةةةخص المعةةةاا( وفقوقةةةك المك ولةةة  دوليةةةاو ومفليةةةاو لةةة  ظةةةة ا و ةةةا  السياسةةةي  

الت  تمح  هةا الةيمن، السةيما وو ةا  الفةحو والصةحا  المسةلس ومةا تسة و بةك واالقتصادي  واالجتماوي  الحاهن  
 الـ احت ا  معدالت اإلواق  ل  اليمن. من اواقات لل ايح من ا رخاص، خاص  وون التقاحيح الدولي  تريح 

المعاقين، والفاج   بق اياكما تنبع وهمي  البف  من االهتمام الدول  واإلقليم  والو ن  المتنام  
الةةةـ تسةةةليط ال ةةةوا وت ايةةةف الجهةةةود البفايةةة  لدحاسةةة  واقةةةع ا رةةةخاص مةةةن ذوي اإلواقةةة  ومت لباتةةةك لةةة  

 القانونان الو ن  والدول  اليمن، وتمكينهم من كال  فقوقهم الت  وقحها

 ووالوة ولـ ذلق، ل ن وهمي  البف  من النافي  العلمي ، تنبةع مةن  ةحوحة التأ يةد ولةـ المصةلف 
بالحواي ، وهو التأ يد الذي يقع وي او ولـ دوح القوانين والترحيعات  كونك وولـ للرخص المعاا، المالـ

 واق .الو ني  والدولي  ل  فماي  فقوا ا رخاص من ذوي اإل
 األهمية العملية:

ق ةةي  اإلواقةة  اهتمامةةاو  مةةنستنبةع وهميةة  البفةة  مةةن النافيةة  العمليةة ، مةةن فاجة  الواقةةع الةةحاهن الةةـ 
كةامالو، والبفة  وةن الفلةول والمعالجةةات التة  تفةد مةن عاةاح وتةةداويات فحمةان ا رةخاص المعةاقين مةةن 
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  ترةيح الةـ احت ةا  لة  نسةب  هةذه ال ئة  لة  فقوقهم ال  يعي  والقانوني ، ناهيق وون المؤرةحات اإلفصةائي
 اليمن بركة خ يح.

مةةن الفاجةة  الماسةة  لةة  الوقةةت الةةحاهن، الةةـ تقيةةيم وتقةةويم القةةوانين  العمليةة كمةةا تةةأت  وهميةة  البفةة  
 يعةةةد وسةةةيل  مهمةةة  المو ةةةو  هةةةذا لةةة  البفةةة  الو نيةةة  المعنيةةة  بفقةةةوا ا رةةةخاص ذوي اإلواقةةة ، اذ ان

 المعاا. الرخص فقوا  لتتناو  الت  القوانين لت ويح

ووالوة ولـ ذلق، ل ن البفة  يمكةن ون ي يةد العديةد مةن الجهةات الو نية  والدولية  المعنية  بفقةوا 
المهتمةةين برةةؤون المعةةاقين لةة  الةةيمن، وخاصةة و المؤسسةةات الخاصةة   وكةةذاا رةةخاص مةةن ذوي اإلواقةة ، 

كةانوا مةن  سةواا  هةذه الق ةي ، تمةينالمه ومةام ال حي  وينيح يساود ون بالمعاقين، كما يمكن لهذا البف 
 وو منظمات المجتمع المدن . البافاين، ال لب ،

 الختيةاح الذاتية  تعود ا سباو مو ووي . ووخح   ذاتي  وسباو ل  المو و  اختياح وسباو تتماة
 لةة  القانونيةة  فةةا لقلةة  ا ب المو ةةو ، نظةةحا هةةذا لةة  دحاسةة  وحل تةةك ميةةول البافةة  الةةـ المو ةةو ، هةةذا

دحا ةةك لمخةةا ح ا و ةةا  التةة  تمةةح  هةةا الةةيمن لةة  الوقةةت الةةحاهن،  ال يئةة  الو نيةة ، وان القةةاو مةةن وويةةك وا 
 والت  يمكن ون تؤدي الـ ت اقم ا و ا  المأساوي  الت  يعيرها ا رخاص المعاقين.

 هةةذا ان اذ ؛ ةةو المو   هميةة  وفيويةة  لتعةةود مو ةةو  الدحاسةة ، الختيةةاح المو ةةووي  ا سةةباو ومةةا
نسان  من في  االهتمام، وون المعالجةات الترةحيعي  والقانونية  تسةهم  ةدوح  المو و  ذو  ابع والم  وا 

والت ةحيط لة  فقةوا ا رةخاص ذوي اإلواقة . السةيما وون ق ةي  فقةوا ا رةخاص ك يح ل  الفد من التهةاون 
 .و  موا  تها بالبف  والدحاس ذوي اإلواق ، التزال ت رف كة يوم ون وبعاد ومظاهح جديدة تستد

 الجوانةو بكالة   نااو ولـ ما و حت ونةك مرةكل  البفة  و وسةئلتك لة ن البفة  يهةدر الةـ اإلفا ة 
 المتعلقةةة  بفقةةةوا ا رةةةخاص ذوي اإلواقةةة ، كمةةةا تهةةةدر القانونيةةة  والترةةةحيعي  الو نيةةة  والدوليةةة  المختل ةةة 

عات الو ني  بركة خاص، والقانون الدول  بركة وام ل  فماية  القوانين والترحي دوح ا حاز الـ الدحاس 
 وذلق كلك من خالل تفقي  ا هدار اآلتي : هذه الفقوا وتمكين هذه الرحيف  منها ل  الواقع المعا .

 . يان م هوم اإلواق  وتعحيف الرخص ذي اإلواق  
 باإلواق  ا رخاص صاب ا الـ المؤدي  والعوامة ا سباو التعحر ولـ. 
   الدولي  لفماي  فقوا ا رخاص ذوي اإلواق . اآلليات الترحيعي  والقانوني معحل 
 . التعحر ولـ القوانين والترحيعات اليمني  لفماي  فقوا ا رخاص ذوي اإلواق 
  البفةة  لةة  ووجةةك االت ةةاا واالخةةتالر ليمةةا يتعلةة  بفقةةوا ا رةةخاص ذوي اإلواقةة   ةةين القةةوانين
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 الو ني  والقانون الدول .
 لتعحر ولـ ووجك ال عف والقصوح ل  القوانين الو ني  المتعلقة  بفقةوا ا رةخاص مةن ذوي ا

 .اإلواق  بالنسب  للقانون الدول 

 ال قهية  االتجاهةات وذلةق  تفليةة الوصة   التفليلة  لتفقي  وهةدار البفة ، اوتمةد البافة  المةنه 
الةةنص  الةةـ اإلسةةناد يةةتم ل ةة  المعحو ةة  ال كةةحة تفليةةة وسةةاض ولةةـ المو ةةو ، مةةن جةةزا ل ةةة والق ةةائي 
لـ وجد، ان لها المعال  الترحيع  وجميع  القانوني  النصوص وليها، وتفلية المنصو ال قه  الموقف وا 
 .المو و    يع  ت ت يكول  ما   ها المتعلق  المعلومات

ن ذوي اإلواق  فقوا ا رخاص م  ين يعتمد البف  ولـ المنه  المقاحن، من خالل المقاحن  كما
 .والقانون الدول  اليمن  ل  القانون 

 الفدود المكاني : اقتصحت الدحاس  ولـ ال نوق التجاحي  العامل  ل  الجمهوحي  اليمني . -

 م.4100الفدود الزماني : تم ت  ي  الدحاس  ل  العام  -

داحة المحاجع  الداخلي .الفدود البرحي : الموظ  -  ين العاملين ل  اإلداحة التن يذي ، واإلداحة المالي  وا 

الفةةدود المو ةةووي : اقتصةةحت الدحاسةة  ولةةـ وبعةةاد ب اقةة  ا داا المتةةوازن وا داا االسةةتحاتيج  لةة   -
 ال نوق التجاحي  العامل  ل  اليمن.

  :االلتظحي وه  ولـ النفو لصول حئيس  تغ   اإل اح الن خمضمن  البف تماة ي
 .والدراسات السابقة للبحثاإلطار العام  -الفصل األول

م هةةوم  :ليةةك وةةدة مبافةة  مةةدخة تمهيةةدي هةةذا ال صةةة ت ةةمن: بحللثاإلطللار النيللري لل-الفصللل النللاني
التعحيةةةةف القةةةةانون  للمعةةةةاا )الرةةةةخص ذو اإلواقةةةة ( ووالقتةةةةك  ةةةةبع، ؛ اإلواقةةةة  وونواوهةةةةا ووسةةةةبا ها

  .ا بعاد االجتماوي  والتحيوي  واالقتصادي  والصفي  لإلواق ؛ ال الم اهيم المما
نرةةأة   ن:مبفاةةي وت ةةمنص ذوي اإلعاقللة وسسللل االتللاام   للا  تطللور حقللوق األشللخا -الفصللل النللاني
 الةةدول  القةةانون  لةة  المعةةاا ومقوماتهةةا بفقةةوا  وسةةض االلتةةزام؛ المعةةاا لةة  القةةانون وت وحهةةا فقةةوا 

 .نساناإلنسان  وقانون فقوا اإل
فقةةةوا   وت ةةةمن مبفاةةةين  الفصلللل الناللللث  حقلللوق األشلللخاص ذوي اإلعاقلللة فلللي القلللانون اللللدولي

 لةة  اإلواقةة  ذوي  ا رةةخاص فقةةوا ؛ ا رةةخاص ذوي اإلواقةة  لةة  االت اقيةةات والمعاهةةدات الدوليةة 
 .القانون الدول  اإلنسان 
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القةةوانين الاةة  مبافةة : وت ةةمن ا  اليمنللي القللانون  فللي األشللخاص ذوي اإلعاقللة الفصللل الرابللق  حقللوق 
ا الرةةةةةخص ذي اإلواقةةةةة   فقةةةةةو اإلواقةةةةة ؛  ذوي  ا رةةةةةخاص والترةةةةةحيعات الو نيةةةةة  المعنيةةةةة  بفقةةةةةوا 

 باوتباح اواقتك.  اإلواق  ذي الرخص فقوا  وص ك انسان؛ 

 .وتتضمن س را النتائج والتوصيات والمقترحات -لفصل الخاملا

يت ةمن  جةزئيينمةن خةالل   هةذا البفةمةا توصةة اليةك لة   خالصة  جةزايتناول الباف  ل  هذا ال
 اآلخح ولـ التوصيات. جزاا ول النتائ ، ويفتوي ال جزاال

 االستنتاجات:

 هذه الدحاس  الـ ودة نتائ ، وهمها: ل توصة الباف  
معالجةةة  كالةةة  ا بعةةةاد االجتماويةةة  والتحيويةةة  واالقتصةةةادي  والصةةةفي  لإلواقةةة ، يتوقةةةف برةةةكة ون  .0

ـ العوامةةةة الترةةةحيعي  والقانونيةةة  التةةة  يةةةؤدي دوحاو ك يةةةحاو لةةة  تفديةةةد مسةةةاح واتجاهةةةات حئيسةةة  ولةةة
اإلواق ، لغياو المعالج  التنظيمي  والقانوني  لمسةائة اإلواقة  يعةد مناخةاو مالئمةاو لعةزل واسةتبعاد 

 وتهمي  المعاقين ل  كة المجتمعات. 
والقةةانون   وصة ك ا سةاض الجةةوهحي  ون الموااية  والعهةود الدولية  نظةةحت الةـ المةدخة الترةحيع  .4

 الترةةةحيعات لةةة  إلفةةةدا  تغييةةةح مجتمعةةة  وتحيةةةوي ايجةةةا   ازاا المعةةةاقين، واوتبةةةاح ون القصةةةوح
الواقع ولةـ المعةاقين، ومةن اةم لقةد  االجتماو  بالظلم تحتبط الت  ا سباو وهم من يعد القانوني 

 مت الئ . لحص لهم كنوتم المعاقين ف  تدوم قانوني  ترحيعات ادخال صاح بال حوحة
 تعزيةةز الةةـ يةةؤدي سةةور سةةليما ت  يقةةا وت  يقهةةا واإلقليميةة  العالميةة  الدوليةة  الواةةائ  افتةةحام ون .0

 فمايةة  خدمةة  لةة  يصةةو الةةذي ا مةةح المجتمعةةات، ل الةة  الرةةامل  والتنميةة  وا مةةن السةةلم ووامةةة
 ل  والسيما نائي ،وم االستا العادي ، الظحور ل  ذلق و ان سواا اإلواق  ذوي  ا رخاص فقوا 
 لةةحص لهةةم تهةة ا الدوليةة  االت اقيةةات تلةةق كمةةا ون. ا جن ةة  االفةةتالل وو المسةةلس، النةةزا  فةةاالت
 وساض ولـ والاقالي  واالجتماوي  واالقتصادي  والسياسي  المدني  المجاالت ل  ال اول  المراحك 
 .المجتمع ل  ال حص ت الؤ

نسةةةةان قةةةد و ةةةةعت ا سةةةةاض لإلقةةةةحاح الةةةةدول  بفقةةةةوا ون االت اقيةةةات الدوليةةةة  المعنيةةةة  بفقةةةةوا اإل .2
ا رةةخاص ذوي اإلواقةة ، ل ونهةةا لةةم تتعامةةة مةةع خصوصةةي  هةةذه ال ئةة  ولةةم ترةةح اليهةةا صةةحاف ، 
ومةةع ذلةةق لةة ن جميةةع تلةةق الفقةةوا المنصةةوص وليهةةا ترةةمة كالةة  البرةةح ولةةـ فةةد سةةواا ودون 

 تمييز.
 مةن تختلةف ونهةا اال اإلنسان قوا ف ات اقيات اإلواق ، تعد من ذوي  ا رخاص فقوا  ون ات اقي  .5

 م هةةةوم ون ولةةـ ديباجتهةةا لةةة  وذلةةق بفسةةةو مةةا و ةةدت االت اقيةةات، بةةةاق  وةةن الم ةةمون  فيةة 



 1029يونيو  – الرابعد عدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

747 

 

 أ/ نبيل السقاف                                حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في القانون اليمني والقانون الدولي         
 

 اإلواقة  ذوي  ا رةخاص  ةين الت اوةة بسة و تفةد  اإلواقة  وون للت ةوح خا ةعا مازال اإلواق 
 لعالة  كاملة  مرةاحك  مرةاحكتهم دون  تفول الت  والمعلوماتي  والسلوكي  المادي  ال يني  والفواجز

 فقةوا  لجميةع العةالم  بال ةابع اقةحت كمةا االخةحين. مةع المسةاواة من وساض وولـ مجتمعهم ل 
 تمتع  مان وتعا دها، و حوحة وتحاب ها للتجزئ  قا ليتها وودم ا ساسي ، والفحيات اإلنسان،
 تمييز. ودون  كامة بركة الفقوا   هذه اإلواق  ذوي  ا رخاص

اص ذوي اإلواقةة  لةة  ظةةحور النزاوةةات المسةةلف  الدوليةة  وليةةح الدوليةة ، ون خصوصةةي  ا رةةخ .6
تنبةةع مةةن وةةدة من لقةةات، وولهةةا ون ا رةةخاص مةةن ذوي اإلواقةة  هةةم و ةةعف لئةةات المجتمةةع وال 
تقةةو  ولةةـ فمايةة  ن سةةها لةة  ظةةحور النةةزا  المسةةلس، ومةةا الاةةان  ليتماةةة لةة  كةةون هةةذه النزاوةةات 

اإلنسان، ول الو ون ذلق ل نها تؤدي الةـ زيةادة معةدل تت من انتها ات ك يحة وجسيم  لفقوا 
 اإلواق  بس و تعح، المدنيين لإلصاب  جحاا استخدام مختلف ا سلف .

ون القةةوانين المدنيةة  والجنائيةة  هةة  مةةا يقةةع وليةةك منةةاط التأ يةةد ونةةد الفةةدي  وةةن فمايةة  فقةةوا  .7
يجةةحي ليهةةا التمييةةز  ا لةحاد ومومةةاو، وفقةةوا ا رةةخاص ذوي اإلواقةة  ولةـ وجةةك الخصةةوص، وال

  ين ا لحاد، لجميع الفقوا الت  تنص وليها اا ت  لجميع ا لحاد. 
ون هنةةاق لئةة  مةةن القةةوانين اليمنيةة  الخاصةة ، والتةة  لهةةا والقةة  بفقةةوا ا رةةخاص ذوي اإلواقةة   .8

 التن يذية  والئفتةك ا فدا  حواي  وقانون  ال  ة، فقوا  باوتباح متغيحات السن )العمح(، كقانون 
ا فدا ، وون وهمي  هذه القوانين تعز  الـ كون ولل ي  ا رخاص ذوي اإلواق   مفا م ائسولو ،

 من ا   ال والنارئ .
ون القانون المدن  يك ة للرخص ذي اإلواق  كال  فقوقك المدني ، ما لم ت ن اإلواقة  ب  يعتهةا  .1

، و ةمانتك مةن وبفد ذاتها س باو مانعاو لفجةو ذلةق الفة  مةن  حية  مبارةحتك مةن ق ةة الرةخص
 حيةةة  ورةةةخاص عخةةةحين، يقومةةةون مقةةةام الرةةةخص المعةةةاا لةةة  مبارةةةحة ذلةةةق الفةةة ، كةةةالف  لةةة  
ا هليةة  اذا وجةةد واح ةةاو مةةن وواح ةةها لةة  الرةةخص المعةةاا، ا مةةح الةةذي ين  ةة  ولةةـ كالةة  

 الفقوا المدني  والمالي  واالجتماوي  الت  نص وليها القانون المدن .
د ك ة كال  الفقوا الجزائي  للرةخص ذي اإلواقة   وصة ك انسةاناو، ان قانون الجحائم والعقوبات ق .90

ودون النظح الـ اواقتةك، والمتمالة  بةالف  لة  الفماية  التة  يولحهةا القةانون، والتة  يتسةاو  ليهةا 
يقةةا  العقوبةة  ولةةـ مةةن احت ةةو جحيمةة  وو قةةام باالوتةةداا جنائيةةاو ولةةـ الرةةخص  جميةةع ا لةةحاد، وا 

 وو من قام باالوتداا ولـ الرخص المعاا. السليم ما ود  الـ اواقتك،
ان قانون فقوا ال  ة اليمن  جاا ليغ   العديد مةن مظةاهح القصةوح التة  كانةت موجةودة لة   .99

قةةانون  حوايةة  ا فةةدا  ومفةةا م ا فةةدا  والئفتيهمةةا التن يةةذيتان، ووسةةهم لةة  تقحيةةح العديةةد مةةن 
 الفقوا الت  لم ت ن منصوص وليها ليهما من ق ة.
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ن فقةةةوا ال  ةةةة قةةةد وسةةةهم بال عةةةة لةةة  ت ةةةويح المنظومةةة  الترةةةحيعي  اليمنيةةة  ليمةةةا يتعلةةة  ان قةةةانو  .94
بفقوا ال  ةة ومومةاو وفقةوا ا فةدا  ولةـ وجةك الخصةوص، ل ةالو وةن اسةهامك البةال  ا اةح 
لةة  تقحيةةح فقةةوا ال  ةةة ذي اإلواقةة ، وهةةو مةةا ل ةةـ القصةةوح الةةذي كةةان قائمةةاو  هةةذا الرةةأن لةة  

 السابق .كال  الترحيعات اليمني  
 وقةانون  ال  ةة فقةوا  ت حح تنظيم بعة، الفقةوا المدنية  لل  ةة وو الفةد ، لة  كةة مةن قةانون  .90

الرخصةةي ، ا مةةح الةةذي ينبغةة  معةةك دحاسةة  مةةد  توالةة  هةةذه  ا فةةوال المدنيةة ، وقةةانون  ا فةةوال
 اإلواقةةةة ذي  الرةةةةخص القةةةوانين وتعاح ةةةةها برةةةةكة وومةةة  وووسةةةةع، السةةةةيما ليمةةةةا يتعلةةة  بفقةةةةوا 

 اقتك ل  القوانين اليمني .او باوتباح
حوايةة  وتأهيةةة المعةةاقين اليمنةة  قةةد حاوةةـ خصوصةةي  هةةذه ال ئةة ، مةةن فيةة  وسةةند كالةة  قةةانون ان  .92

الفقوا الت  نص وليها الـ الفقوا ا ساسةي  المنصةوص وليهةا لة  الدسةتوح والقةوانين النالةذة 
كانةت ممكنة  ليمةا لةو  ا خح ، وهذا بفد ذاتك ما يزية ال ايح من صوح الت حاح والتعةاح، التة 

 ون المرح  سلق ل  هذا القانون مسل ك ل  قانون فقوا ال  ة.
ان تحاتةةو نصةةوص قةةانون حوايةة  وتأهيةةة المعةةاقين اليمنةة  يؤسةةض لنظةةام واقعةة  بال عةةة لحوايةة   .95

وتأهيةةة المعةةاقين، مةةن فيةة   ةةدو بالمةةدخالت التةة  تتماةةة بالمعةةاقين والمةةواد والتجهيةةزات الالزمةة  
ومليةات جوهحية  تةتم لة  هةذا  لهم، من ام تفديد ومليات ويحام  الحواي   وصة هالحوايتهم وتأهي

 النظام وتهدر الـ ت وين مخحجات مؤهل  من المعاقين.
ون قانون الحواي  االجتماوي  اليمن ، يعد ا احاو واماو لقانون حواي  وتأهيةة المعةاقين، ولة  فةال  .96

رةخاص ذوي اإلواقة  هةو تقةديم قةانون حواية  التعاح،  ينهما ل ن ا ولـ ليما يتعل  بفقةوا ا 
 وتأهية المعاقين، وذلق  نااو ولـ م دو تقديم الخاص ولـ العام.

 الخاصةة  الةةدواوي  لةة  الجةةوازي  العامةة  النيابةة  تةةدخة ولةةـ المدنيةة  قةةد نةةص المحالعةةات ون قةةانون  .97
 يةةةة الوال ولةةةةـ ونةةةةدما نةةةص الرخصةةةي  ا فةةةةوال ا مةةةح الةةةةذي نجةةةده لةةةة  قةةةانون ، ذهنيةةةةاو  بالمعةةةاا
داحة وليك بالن ق  المت  ل  والجه  الرخص ذهنياو، وفدد المعاا ولـ والوصاي   . وموالك وا 

 التوصيات:

 عدة توصيات، وهمها:ل   وا النتائ  السابق ، يوص  الباف  ب
و ةةةع اسةةةتحاتيجي  رةةةامل  لمعالجةةة  كالةةة  ا بعةةةاد االجتماويةةة  والتحيويةةة  واالقتصةةةادي  والصةةةفي   .0

ترةةحيعي  والقانونيةةة  الو نيةةة  والتفقةة  مةةةن مةةةد  ك ايةة   ومالامةةة  القةةةوانين لإلواقةة  لةةة  ا  ةةةح ال
 الفالي  ل  فماي  فقوا ا رخاص ذوي اإلواق .
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 أ/ نبيل السقاف                                حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في القانون اليمني والقانون الدولي         
 

محاجع  قةانون حواية  وتأهيةة المعةاقين اليمنة  والقةوانين المتصةل  بةك، لة   ةوا مةا نصةت وليةك  .4
قةد صةدح لة  وقةت سةا   االت اقي  الدولية  لفقةوا ا رةخاص ذوي اإلواقة ، نظةحاو ل ةون القةانون 

 ولـ صدوح االت اقي  الدولي .
ت ةةويح منظومةة  ا داا المجتمعةة  مةةن خةةالل ت عيةةةة منظمةةات المجتمةةع المةةدن ، لت ةةون وةةةامالو  .1

مرةةةاحك   دون  تفةةةول التةةة  والمعلوماتيةةة  والسةةةلوكي  الماديةةة  ال ينيةةة  مسةةةاوداو لةةة  ازالةةة  الفةةةواجز
 مةةةع المسةةةاواة مةةةن وسةةةاض وولةةةـ معهممجةةةت لةةة  لعالةةة  كاملةةة  مرةةةاحك  ا رةةةخاص ذوي اإلواقةةة 

 تمييز. ودون  كامة بركة الفقوا   هذه اإلواق  ذوي  ا رخاص تمتع اآلخحين، و مان
م ةةاو   الجهةةود الترةةحيعي  واإلجحائيةةة  لةة  مجةةال القةةانون الةةةدول  اإلنسةةان ، لتسةةتهدر فمايةةة   .2

لدوليةة ، فقةةوا ا رةةخاص ذوي اإلواقةة ، السةةيما لةة  ظةةحور الفةةحو والنزاوةةات المسةةلف  ليةةح ا
وت عيةةة اآلليةةات الدوليةة  لتفقيةة  هةةذه ا هةةدار، السةةيما وون هةةذه الظةةحور لالبةةاو مةةا تةةؤدي الةةـ 

 زيادة معدل اإلواق  بس و تعح، المدنيين لإلصاب  جحاا استخدام مختلف ا سلف .
ا ةةال  نصةةوص قانونيةة  رةةامل  ل الةة  الفقةةوا التةة  ك لهةةا الدسةةتوح والقةةانون واالت اقيةةات الدوليةة   .0

 خاص ذوي اإلواق  الـ قانون حواي  وتأهية المعاقين.لار

بفي  يةتم ا ةال  نصةوص جديةدة اليةك ت ةين صةوح وونمةاط  المعاقين وتأهية حواي  تعدية قانون  .6
 .وتأهية المعاقين حواي  قانون  باوتباح فقوقك للرخص ذي اإلواق ، وكذا الحواي 
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 أمل عصام عبدالملك المفتي /ةالباحث

Tel: 00967-770690026 

 

خذت قضية صحة اإلنسان، طابًعا دولًيا في إطار العهود والمواثيق الدولية المنبثقةة مةن اإلنة ن أ
العةةالمي لحقةةون اإلنسةةان، ومنةةذ مط ةةث النصةةا الثةةاني مةةن القةةرن العحةةرلن صةةارت قضةةية الصةةحة ن ةة  

ن مةةات نةةد  الةةدون والم ت ةة رأس أولويةةات مع ةةد الةةدون والمن مةةات العالميةةة، حيةةي أدر ةةت ال ثيةةر مةةن 
، وتت  ةةة  ت ةةة  ا ولويةةةة وا عميةةةة فةةةي انتمةةةاد بعةةة  المن مةةةات تهةةةاالصةةةحة العامةةةة وترقي لحمايةةةةآليةةةات 

مةن بةين أعةد الماحةرات التةي  اواحةدً بوصفة الدولية ن   غرار من مة ا مد المتحد  ن   معيار الصحة 
ال يكتسةبان أعميةة بقةدر ت ة   تعتمدعا في قياس مستوى التنمية البحرلة، فن د أن ماحري الةدخ  والتع ةيد

التي ت ون في ماحر الّصحة، وعو الماحر الذي ير ح كفة الدون المتقدمة في س د التنمية البحرلة نةن 
 طرلق تحقيق معدالت ن يا في دلي  التنمية البحرلة.

وتن ر المن مات الدولية إل  مث  عذه ال روف وا وضاع، بوصفها بيئة مناسبة لحدوي ا زمات 
، ا مةةةر الةةةذي يتط ةةة   اعزلةةةة العاليةةةةية، خاصةةةة فةةةي منةةةاطق الت معةةةات السةةةكانية ذات ال ثافةةةة الصةةةح

مت ام ة إلدار  عذه ا زمات، والسيطر  ن   ا وضاع والحاالت الصةحية التةي تنطةوي ن يهةا، سةوا  مةن 
ث الوقةائث ناحية ن ج المصةابين وال رحة  أو تةوفير الةدوا  وال ةذا  ومنةاطق اإليةوا  ارمنةة، ورصةد وتتبة

أواًل بأون والعم  ن   الحي ولةة دون اتسةاع نطةان ا زمةات الصةحية، فضةً  نةن التنبةا بمسةارعا وآثارعةا 
 وتدانياتها المستقب ية.

لذا يعد نمةوذج إإدار  ا زمةاتإ مةن أعةد وأبةرز النمةاذج التطبيقيةة ل نحةا  اإلداري الةواقعي فةي كافةة 
 أعةةةد بةةةين واالتصةةةاالت، بوصةةةفها مةةةن ل مع ومةةةات الحديثةةةة الت نولو يةةةات ن ةةة  الم ةةةاالت، التةةةي تعتمةةةد

 مع ومةات وييانةات  تةوفير طرلق نن وغيره الصحي الم ان في القرار صناع ن يها يعتمد التي ا دوات
 والحي ولةةة  هةةة  مةةن أنوانهةا اخةةت ف ن ةة  الصةحية ا زمةةات والطةةوار   مةةن ال ثيةر ت نةة  فةةي تسةاندعد

 (1)الثانية. در ةبال منها متولد  وقوع أزمات دون 

اإلنسةةانية المعاصةةةر ،  الحيةةةا  نسةةي  الصةةحية  ةةةزً ا مةةن وفةةي ضةةو  ذلةةة ، فقةةد أصةةبحت ا زمةةةات 
 مةةن لعديةةد ريمةةا ا زمةةة لف ةةة أمامنةةا ولت ةةرر إال يةةود يمةةر ال بحيةةي الحيةةا  المعاصةةر  سةةمات مةةن وسةةمة

                                                           
 .4-3حمدي، أبو القاسد: مر ث سابق، ص  (1)
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انية لموا هةةة ا زمةةات يكحةةا نةةن ضةةرور  ت ةةاتا ال هةةود الدوليةةة واإلنسةة الواقةةث العم ةةي أن المةةرات، إال
الصحية التي تحدي عنا وعنا ، السيما وأن عذه ا زمات تتسد بطابث من التعةدد والتبةاين، بحيةي ياخةذ 

 نمةةً   أسة و  تتط ة  التةي المميةز  الصةحية خصائصةها ا زمةةات عةذه أزمةة مةن ل ة  باالنتبةار دوًمةا أن
 فةةي محةةتركة نامةةة ونناصةةر لمعةةايير ضةةثتخ ا زمةةات لهةةا، ومةةث ذلةة  فةة ن كة  والتصةةدي إلدارتهةةا معيًنةا

 .آثارعا الس بية من التخفيا أوفيها،  لت ن  الوقوع ال يد واإلنداد لها التخطيط

 قامةت مةا الح ةد وا ثةر، فة ذا صة ير  ث  يةة كةر  حةك  حةدوي ا زمةة الصةحية ن ة  يبةدأ ما وناد 
فة ن  حةدوثها أسةبا  ن ة  والقضةا  لها والتصدي المن مات الدولية وال هات المعنية المح ية، بمعال تها
أمةةا فةةي حةةان ت اع هةةا والتراخةةي فةةي موا هتهةةا  عةةذا سةةيادي إلةة  الحةةد ا دنةة  مةةن ا مةةان مةةن نواقبهةةا 

دارتها بحك  ن مي ونق ني، ف ن العواق  غالًبا ما تصبح وعذا ما  ع  عنا  دائًمةا  -(1)وخيمة الحًقا وا 
 لمراحةة  خةة ن اإلدار  الع ميةةة والعم يةةة الفعالةةة مةةن عةةذه ا زمةةات مةةث حا ةةة ماسةةة وم حةةة إلةة  التعامةة 

 المخت فة، واالستعدادات الوقائية واالحترازلة المسبقة. ا زمة

إبةدور المن مةات الدوليةة فةي إدار  ا زمةات  الموسةومةمن عنا أتت أعمية اختيةار موضةوع الدراسةة 
اليمنيةة بحةك  نةاد وفةي محاف ةة إ  الصحية وسب  موا هتها والوقاية منها بصور  فعالة في ال مهورلة 

 بحك  خاص.
 

تعد الةيمن واحةد  مةن أ ثةر الةدون العرييةة التةي نانةت والتةزان تعةاني مةن العوامة  التةي حالةت دون 
تحقيةةق االسةةتقرار السياسةةي وا منةةي، فقةةد حةةهدت الةةيمن منةةذ اسةةتعاد  وحةةدتها فةةي مط ةةث التسةةعينيات مةةن 

، 4994الصةةةرانات ا ع يةةةة والحةةةرو  الداخ يةةةة، ابتةةةداً  مةةةن حةةةر  صةةةيا القةةةرن الماضةةةي، العديةةةد مةةةن 
 وصواًل إل  الحر  الدائر  اليود.

وفي اليمن تتوا د العديد من المن مات الدولية واإلق يمية العام ةة فةي م ةان الصةحة، كاليونيسةيا 
ق مث وزار  الصةحة وأطبا  ب  حدود والص ي  ا حمر الدولي وغيرعا، من المن مات التي تعم  بالتنسي

والهيئةةات والمستحةةفيات العامةةة الوطنيةةة فةةي كافةةة المحاف ةةات لتأعيةة  وتهيئةةة ماسسةةات القطةةاع الصةةحي 
 إدارًلا وفنًيا ومالًيا.

وينةةاً  ن ةةة  مةةةا سةةةبق، فةة ن محةةةك ة الدراسةةةة الحاليةةةة تتمثةةة  فةةي الحا ةةةة إلةةة  دور فعةةةان ل من مةةةات 
 اليمنية، ويمكن صياغتها بالساان الرئيس ارتي: الدولية في إدار  ا زمات الصحية في ال مهورلة

                                                           
 .4المر ث السابق، نرلقات، ص  (1)
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مااهو اادور ااذد ور اابهوالاادموتاالور مة مااهدور ذد زااتواااحوةذر  ورقطمااهدور  اا زتواااحور ل ااه ور  اا حواااحو
ور زمنوتشكلوعهموداحوم ها توةبوتشكلوخهص؟

 ولتفرع نن عذا الساان ا سئ ة الفرنية ارتية:
 مسةةتوى  مةةا الةةيمن  فةةي الصةةحية إدار  ا زمةةات فةةي دوليةةةال المن مةةات تتبعهةةا التةةي والمبةةاد  ا سةةس مةةا

مةةا عةةو الةةدور  الةةيمن  فةةي الصةةحية ا زمةةات موا هةةة ننةةد اإلدارلةةة ل و ةةائا الدوليةةة المن مةةات ممارسةةة
 فةي (5‚50) مستوى  نند فرون  تو د ع  الذي تمارسه المن مات الدولية في موا هة ا زمات الصحية 

 – المسةتوى التع يمةي– الو يفةة)لمت يةر  لةدورعا تبعةا الدوليةة لمن مةاتممارسةة ا حةون الدراسةة آرا  نينة
 الدوليةة المن مةات التةي تحةد مةن أدا  مةا المعوقةات الصةحية  ا زمةات موا هة  هة العم ( نند-الخبر 

  في القطاع الصحي في محاف ة إ  الصحية بحك  فعان ا زمات موا هة لدورعا في
 

 ارتي:أعميتها الع مية والعم ية من خ ن ت تس  الدراسة 
 

 في والمهمة نسبًيا الحديثة الموضونات أحد ن   الضو  تأتي أعمية عذا الدراسة من خ ن تس يط
 الحام ة المعاصر، وعو مفهود إدار  ا زمات، والذي يساند في بنا  وتصميد االست ابات اإلداري  الفكر

 .العريية ل مكتبة إثرا ً  الدراسة عذه أن تمث  يتوقث المخت فة، ومن ثد ا زمات عام  مثالت في والمنت مة

كما تنبث أعمية الدراسة من خ ن أعمية الدور الذي يمكةن أن تقةود بةه المن مةات الدوليةة فةي إدار  
ا، عةةذا النةةوع مةةن ا زمةةةات، السةةيما فةةي  ةةة  ا وضةةاع وال ةةروف التةةي تحةةةهدعا المنطقةةة العرييةةة نموًمةةة

وال روف وا وضاع العصيبة التي يعيحها وطننا الحبي  اليمن، من حرو  وصرانات مس حة وتةدعور 
فةةةي ا وضةةةاع السياسةةةية واالقتصةةةادية وا منيةةةة، ا مةةةر الةةةذي يمثةةة  مناًخةةةا م ئًمةةةا لحةةةدوي ال ثيةةةر مةةةن 

 مةن ا ولة  عةي -الباحثةة ن ةد حةد ن ة – وباإلضافة إل  مةا سةبق، فة ن عةذا الدراسةة ا زمات الصحية.
إذ لد يتسن  ل باحثة الوصون إلة  أي دراسةة سةابقة ننةت بةدور المن مةات   ن   الصعيد الوطني نونها

 لمزلةد  ديةد  عةذه الدراسةة آفاًقةا تفةتح لدى الباحثةة أن الدولية في إدار  ا زمات الصحية  لذا ف ن المام 
 .الموضوع عذا المتنونة حون المستقب ية ا بحاي من

 تعمةةيد إمكانيةةة اليمنيةةة مةةث الصةةحة وزار  مستحةةفيات إدارات مسةةاند  سةةهد الدراسةةة فةةيت  يمكةةن أن 
 ن ةة  التعةةرف فةةيه، نفسةة الهةةد وتعةةي ها نفسةة ال ةةروف مةةن التةةي تعةةانيالمستحةةفيات  بةةاقي نتائ هةةا ن ةة 

 التقةةدد مةةن مزلةةد تحقيةةق فةةي واسةةت  لها، وكفةةا   بفان يةةة الصةةحية المخت فةةة ا زمةةاتمةةث  التعامةة  كيفيةةة
السةةيما مةةن خةة ن االسةةتفاد  مةةن الخبةةرات التةةي تمت  هةةا المن مةةات الدوليةةة فةةي عةةذا الم ةةان. ، والن ةةا 
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والمرا ةةةز الدراسةةةية  اإلدارلةةةةسةةةهد بهةةةا الدراسةةةة ل عديةةةد مةةةن ال هةةةات ت أن ائةةةد  التةةةي يمكةةةنالفنةةةن  فضةةةً  
ائةةد  التةةي يمكةةن أن تحققهةةا ل بةةاحثين الفنةةن  فضةةً  ، والماسسةةات والمن مةةات والهيئةةات الصةةحية والطبيةةة

 والمهتمين وذوي الع قة.

 من خ ن اإل را ات المنه ية تسع  الدراسة إل  تحقيق ما يأتي:
 .الصحي ومبادئها الم ان في إدار  ا زمات أسس أبرز ن   التعرف .4
   ل و ائا اإلدارلة. ن الصحي في اليمنالدولية العام ة في الم ا مستوى ممارسة المن مات ن   التعرف .2

الةيمن بحةك   فةي الصةحية إدار  ا زمةات فةي لةدورعا الدوليةة التعرف ن   مدى ممارسةة المن مةات .3
:)مرح ة ا تحةةةاف ةنةةةاد وفةةةي محاف ةةةة إ  بحةةةك  خةةةاص تبعةةةا لمراحةةة  إدار  ا زمةةةات المتمث ةةةة بةةة

، مرح ةةة اسةةتعاد  النحةةا ، والةةتع د اإلنةةذار المبكةةر، واالسةةتعداد والوقايةةة، مرح ةةة احتةةوا  ا ضةةرار
 واتخاذ العبر(. 

بةةين آرا  أفةةراد نينةةة  (5050) مسةةتوى  مةةدى و ةةود فةةرون ذات داللةةة إحصةةائية ننةةد ن ةة  التعةةرف .4
المسةةةةتوى – الو يفةةةةة)الدراسةةةةة حةةةةون مةةةةدى ممارسةةةةة المن مةةةةات الدوليةةةةة لةةةةدورعا تبًعةةةةا لمت يةةةةرات 

    ا زمات الصحية.مت ير ال نس( في إدار - هة العم -الخبر  – التع يمي
التعرف ن   مستوى الع قة بين ممارسة المن مات الدولية ل و ائا اإلدارلةة وممارسةتها لمهامهةا  .0

 أثنا  مراح  إدار  ا زمات.
 ا زمةةةات موا هةةةة فةةةي الدوليةةةة لةةةدورعا المن مةةةات ممارسةةةة مةةةن تحةةةد التةةةي التعةةةرف ن ةةة  المعوقةةةات .6

 الصحية بحك  فعان.
 

 بأعداف الدراسة واإل ابة نن أسئ تها، يمكن وضث الفرضيات ارتية: لإلحاطة
 

لمتوسطات إ ابةات أفةراد نينةة الدراسةة  ( α=0.05) تو د فرون ذات داللة إحصائية نند مستوى 
حةةةون ممارسةةةة المن مةةةات الدوليةةةة لو ةةةائا إدار  ا زمةةةات الصةةةحية فةةةي القطةةةاع الصةةةحي محةةة  الدراسةةةة 

 لمتمث ة   )التخطيط، التن يد، التو يه، الرقابة، اتخاذ القرار(.وا

لمتوسةةطات إ ابةةات أفةةراد نينةةة (α=0.05)تو ةةد فةةرون ذات داللةةة إحصةةائية ننةةد مسةةتوى معنويةةة 
أثنةا  الدراسة حون مدى ممارسة المن مةات الدوليةة لةدورعا تبعةا لمراحة  إدار  ا زمةات )قبة  ا زمةة، فةي 

  .ا زمة، بعد ا زمة(
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لمتوسةةط إ ابةةات أفةةراد نينةةة الدراسةةة  (α=0.05)تو ةةد فةةرون ذات داللةةة إحصةةائية ننةةد مسةةتوى معنويةةة-
 .حون مدى قياد المن مات الدولية بدورعا في إدار  ا زمات الصحية في اليمن تبعا لمت يرات الدراسةإ

 

يو ةةةةد ن قةةةةة تةةةةأثير ذات ن قةةةةة ذات داللةةةةة إحصةةةةائية بةةةةين ممارسةةةةات المن مةةةةات الدوليةةةةة لمهةةةةاد 
الو ةةةةةةائا اإلدارلةةةةةةة وممارسةةةةةةتها لمهامهةةةةةةا فةةةةةةي أثنةةةةةةا  مراحةةةةةة  إدار  ا زمةةةةةةات الصةةةةةةحية ننةةةةةةد مسةةةةةةتوى 

 .(α=0.05)معنوية
 

 ندد و ود مكات  نامة إال بحك  محدود تفيد الدراسة.-

   في اليمن كانت تصع  في  مث البيانات من كافة المحاف ات.الحر  الدائر -

 سنوات.0د في الوزار  بسب  الحر  الدائر  منذ2549ندد و ود البيانات المحدثة ل عاد -

 ندد و ود دراسات نن دور المن مات الدولية في إدار  ا زمات الصحية.-

 

فةي  الصةحية إدار  ا زمةاتر المن مةات الدوليةة فةي سوف تقتصر الدراسة ن   دو  :ر  ذدذور مدضدعزت
 .القطاع الصحي محاف ة إ 

 التةةي بمقةةدورعا أن تمثةة  البيئةةةفةةي بعةة  المستحةةفيات العامةةة  سةةوف ت ةةرى الدراسةةة ر  ااذدذور مكهةزاات:
مستحةةف  الثةةور  العةةاد، ومكتةة  الصةةحة العامةةة و ، والطفولةةة ا مومةةةكمستحةةف  ، اليمنيةةة بحةةك  نةةاد
 القطاع الصحي.في كذل  المن مات الدولية العام ة ة إ ، و والسكان محاف 

د واسةةةةتمر التح يةةةة  2542تةةةةد تطبيةةةةق أدوات الدراسةةةةة ن ةةةة  نينةةةةة الدراسةةةةة فةةةةي نةةةةاد  ر  ااااذدذور طمهةزاااات:
 .د2542النتائ  النهائية ل عاد  إل واستخراج النتائ  وا ناد  االستبانات 

 

المن مات الدولية العام ة في محاف ة إ  ولها نفةس النحةا  يت ون م تمث الدراسة من العديد من 
، أطبةةةةا  بةةةة  حةةةةدود، سةةةةون، من مةةةةة الصةةةةحة العالميةةةةة -فةةةةي نمةةةةود ال مهورلةةةةة اليمنيةةةةة والمتمث ةةةةة فةةةةي

، وبعة  المستحةفيات العامةة، كمستحةف  ا مومةة والطفولةة، أ تةد الفرنسةية ومن مة اليونيسيا، الدولية،
 إ .-محاف ة -الصحة العامة والسكانمستحف  الثور  العاد، ومكت  

 

فهةةةةي نبةةةةار  نةةةةن نينةةةةة نحةةةةوائية طبقيةةةةة تةةةةد اختيارعةةةةا مةةةةن كافةةةةة ا قسةةةةاد واإلدارات والفئةةةةات فةةةةي  
مةةن مةةديرلن العمةةود وا طبةةا  والممرضةةين  -المكونةةة لم تمةةث الدراسةةة والمستحةةفياتالمن مةةات والمكاتةة  
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، ومكتةةة  الصةةةحة العامةةةة والسةةةكان، واالستحةةةارلين بالمن مةةةات والفنةةةين العةةةام ين بالمستحةةةفيات المةةةذكور 
 الدولية وال ادر العام  بها، ونينات من المتعام ين مث المن مات الدولية في القطاع الصحي.

)إدار  ا زمات الصةحية(، ال اعر  أبعاد  حيي يقود بوصا، المنه  الوصفي التح ي ي تد استخداد
الدراسةةة، وذلةة  موضةةوع واسةةتخ ص النتةةائ  المتع قةةة بأبعةةاد  بيانةةاتمةةن خةة ن تح يةة   اوقيةةاس مسةةتواع

ذات الع قةةةة بالموضةةةوع، وقائمةةةة االسةةةتبانة الةةةذي تةةةد السةةةابقة  وا بحةةةاي بةةةالر وع إلةةة  ال تةةة  والةةةدورلات
 إندادعا ل ر   مث البيانات ا ولية من أفراد العينة.

 

 ي:ااّلتون رئيسة عي ن   النحو فص خمسفي الدراسة   ا ت
 .العاد ل دراسة والدراسات السابقةاإلطار و-ر ف لورقدل
 .اإلطار النظري للدراسة-الفصل الثاني
 .منهجية الدراسةو-ر ف لور ثه ث
 .تحليل ومناقشة نتائج الدراسةو-الفصل الرابع

 .نتائج الدراسة والتوصيات -الفصل الخامس

 

 المستق ة: التخطيط ،التن يد ، التو يه ، الرقابة ،اتخاذ القراريرات المت  -4
اإلنةةةذار المبكةةةر، الوقايةةةة واالسةةةتعداد، احتةةةوا  الضةةةرر، اسةةةتعاد   إحةةةاراتا تحةةةاف  المت يةةةر التةةةابث: -2

 لنحا ، التع د واتخاذ العبر

ا  الدراسة والتعرلا بها فضةً  نةن ا سةالي  يحم  ن   أسالي   مث البيانات، منه ية تطولر أد
الخصائص الديم رافيةة  تح ي اإلحصائية المستخدمة في تح ي  البيانات واختبار الفرضيات، فضً  نن 

  فراد العينة.
 

 في  مث البيانات ال زمة لهذه الدراسة ن   نونين من البيانات، وعي كارتي: الباحثة تانتمد
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تتمثةة  عةةذه البيانةةات فةةي م مونةةة مةةن ال تةة  والةةدورلات العرييةةة وا  نبيةةة، والدراسةةات المنحةةور ، 
ورسائ  الما ستير والدكتوراه، بحيي تد ت طيةة ال ةز  الن ةري مةن الدراسةة، والةذي ي عةد  ةزً ا أساسةًيا فةي 

 إ را  الدراسة الميدانية.
 

ب مةةةث  الباحثةةةة تدراسةةةة ن ةةة  أنهةةةا دراسةةةة ميدانيةةةة، ولتحقيةةةق أعةةةداف الدراسةةةة قامةةةتصةةةنا عةةةذه ال
البيانات ا ولية نن طرلق استخداد أسة و  االستقصةا ، حيةي تةد تصةميد االسةتبانة لةذل ، وتةد صةياغة 

 اسة.، فضً  نن ال ز  الن ري من الدر دور المن مات الدولية في إدار  االزمات الصحيةفقراتها باالنتماد ن   

 بصورتها ا ولية:وتصميمها  أدا  الدراسة إنداد

وأبعادعا والمتمث ة  أعداف الدراسة الميداني تد بنا  استبانة تتضمن محاور الدراسةمن أ   تحقيق 
التةي يمكةةن ل من مةةات الدوليةة العام ةةة فةةي الةيمن تنفيةةذعا ننةةد اإلدارلةةة  والممارسةةاتمهةةاد والو ةائا البةة: 

ة، باإلضةةةةافة إلةةةة  أدا  المن مةةةةات الدوليةةةةة لممارسةةةةة مهامهةةةةا وفةةةةق مراحةةةة  إدار  إدار  ا زمةةةةات الصةةةةحي
وتةةةةد االسةةةةتفاد  مةةةةن ا دوات المحةةةةابهة ذات الع قةةةةة بةةةة دار  ا زمةةةةات، ون ةةةة  عةةةةذا … ا زمةةةةات الصةةةةحية

 ا ساس، تألفت االستبانة بصورتها ا ولية من قسمين:
، (ال ةةةنس) الو يفةةةة، النةةةوع اإلداري، نةةةوع وى تضةةةمن البيانةةةات الحخصةةةية المتمث ةةةة: بالمسةةةت-القسةةةد ا ون

 .العم ، الخبر  التع يمي،  هة المستوى 
 تضمن م االت الدراسة ومحاورعا، وعي ن   النحو ارتي:-القسد الثاني

التخطةيط، والتن ةيد، والتو يةه، )الم ان ا ون: تمحور حون المهاد اإلدارلةة المتع قةة بالو ةائا اإلدارلةة 
 ( فقر  مقسمة ن   الخمسة المحاور آنفة الذكر.34لقرار( وندد فقرات الم ان )والرقابة، واتخاذ ا

الم ان الثاني: تمحور حون المهاد التي تقود بها المن مات الدوليةة وفةق مراحة  إدار  ا زمةات الصةحية 
 الوقايةة واالسةتعداد، ومرح ةة المبكر لألزمةة، ومرح ةة اإلنذار إحارات ا تحاف والمتمث ة في: مرح ة

( 34العبر، وندد فقرات الم ةان ) واتخاذ التع د النحا ، ومرح ة استعاد  احتوا  ا ضرار، ومرح ة
 مقسمة ن   الخمس المراح  السابقة.

تقا نائًقا أمةاد أدا  المن مةات الدوليةة لةدورعا فةي إدار   التي المعوقات تمحور حون أعد-الم ان الثالي
 .( فقر 46ا زمات الصحية وندد فقراتها)

 

 ارتية: اإلحصائية ا سالي  استخداد فرضياتها، تد من الدراسة، والتحقق لنتائ  التح ي  ل ر 
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 العينةة أفةراد اسةت ابات حس  الفقرات لترتي  ل توص  المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط حسا -4
 .دارلةاإل لمهامها المن مات ممارسة در ة ( لمعرفةSPSS16ن اد ) وفق

 ومحةاور االسةتبانة فقةرات ممارسةة در ةة ن ة  ل داللةة المعيةاري  واالنحةراف الحسةابي المتوسةط انتماد-2
 زالخماسي ليكرت لمقياس وفًقا الحسابية المتوسطات مستويات المهاد، تصنيا وم االت

 هةا، وحسةا تنتمةي إلي والمحةاور التةي ومحةاور االسةتبانة فقةرات بةين لبيرسون  االرتبا  معام  حسا -3
 .في أثنا  ا زمة والمراح  اإلدارلة والو ائا المهاد وم االت المحاور بين االرتبا  معام 

4-(One Simple Test )ا حادية المت انسة. العينة  فراد الحخصية المت يرات بداللة الفرون  الختبار 
 لمت يةةةرات تبعةةةا ةإحصةةةائي داللةةةة ذات فةةةرون  عنةةةا  كةةةان إذا لمعرفةةةة( One way Test) اختبةةةار -0

 (.العم  الخبر ،  هة التع يمي، الو يفة، المستوى )
 المن مةةةات ممارسةةةة بةةةين الع قةةةة ونةةةوع الخطةةةي االرتبةةةا  لمعرفةةةة البسةةةيط االنحةةةدار الخطةةةي تح يةةة  -6 

 ا زمات. لدورعا في أثنا  مراح  وممارستها اإلدارلة ل و ائا
 

 نرضةةها ن ةة  الدراسةةة، تةةد أعةةداف تخةةدد أنهةةا مةةن الدراسةةة، والتأ ةةد أدا  محتةةوى  دنصةة مةةن ل تحقةةق
إلبةةدا   ( مةن ا سةةاتذ  المحكمةين44اإلدار  نةةدد) م ةان فةةي المختصةين ا  ةةاديميين مةةن المحكمةين عيئةة

ل محتةوى، ومةدى مناسةبتها ل محةور والم ةان الةذي تنتمةي إليةه،  العبةار  مناسةبة مةدى حيةي رأيهد فيها من
 االسةةةتبانة وحةةةمون و ةةةود  صةةة حية المحكمةةةين تاكةةةد آرا  مع ةةةد دى وضةةةو  صةةةياغتها. وقةةةد  ةةةا تومةةة

الدراسةةةة، وقةةةد أفةةةاد بعةةة  المحكمةةةين بم ح ةةةات تتع ةةةق بتعةةةدي  بعةةة   أعةةةداف تحقيةةةق فةةةي وفان يتهةةةا
ضةةافة بعةة  الفقةةرات، وبالفعةة  تةةد إ ةةرا  التعةةدي ت، والعمةة  بتوصةةيات ا سةةاتذ  المحكمةةين،  الفقةةرات، وا 

لهةةةا،  منطقةةةي صةةةدن داللةةةة االسةةةتبانة فيهةةةا بنيةةةت التةةةي الطرلقةةةة ويةةةذل  انتبةةةرت .صةةةياغة االسةةةتبانةوتةةةد 
 المحكمين. آرا  نكسته الذي الصدن إل  باإلضافة

424

بعد ا خةذ ب ميةث م ح ةات وتوصةيات ا سةاتذ  المحكمةين ونرضةها ن ة  ا سةاتذ  والمحةرف تةد 
 بانة بالصور  النهائية ن   النحو ارتي:صياغة االست
 .العم ، الخبر  التع يمي،  هة الو يفة، المستوى  نوع البيانات الحخصية، وتحم : -القسد ا ون
 ( فقر ، توزنت ن   ث ثة م االت، ن   النحو ارتي:22وقد تألفت من ) -فقرات االستبانة -القسد الثاني

 ممارسةةةةة( محةةةةاور، عةةةةي: 0الصةةةةحية، وتةةةةالا مةةةةن ) ار  ا زمةةةةاتإلد اإلدارلةةةةة الو ةةةةائا-رقدلور مجااااهل
، (6)نةةةدد فقراتةةةهو  التو يةةه ممارسةةةة، (2)فقراتةةةه التن ةةةيد. نةةدد ممارسةةةة، (6التخطةةيط. نةةةدد فقراتةةه)

 .(6)ندد فقراتهالقرارات و  اتخاذ ممارسة، (0)فقراته  الرقابة. ندد ممارسة
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 ا تحةةاف مرح ةةة :عةةي( مراحةة ، 0تةةالا مةةن ) إدار  ا زمةةات، وقةةد مراحةة  حسةة  : الةةدورر ثااهةحور مجااهل
 مرح ةة، (6) نةدد فقراتةه. واالستعداد الوقاية مرح ة، (2) فقراته لألزمة ندد المبكر اإلنذار إحارات
 واتخةاذ الةتع د مرح ةة، (0)نةدد فقراتةه . النحةا  اسةتعاد  مرح ةة، (6)نةدد فقراتةه . ا ضةرار احتوا 
 (6)ندد فقراته . العبر

( فقةةةر  تصةةةا م مونةةةة مةةةن 46إدار  ا زمةةةات الصةةةحية، وتةةةد صةةةياغة نةةةدد) معوقةةةات ر ثه اااث:ور مجاااهل
 المعوقات التي يتوقث أنها تحد من أدا  إدار  ا زمات الصحية لمهامها.

 

بعةةد تحديةةد العينةةة وتحكةةيد االسةةتبانة وا نةةدادعا بصةةور  نهائيةةة وفةةق م ح ةةات ا سةةاتذ  المحكمةةين 
 لسير في إ را ات التطبيق كارتي: ات هت الباحثة إل  ا

 خطا  رسمي من ال امعة إل  ال هات الرسمية لتتعاون مث الباحثة في  مث البيانات.-

 توزلث االستبانة ن   مستحف  ا مومة والطفولة، وكذل  مستحف  الثور  العاد، ومكت  الصحة العامة والسكان.-

 ونيسا، أ تد الفرنسية(.توزلث االستبانة ن   من مات )الصحة العالمية، الي-

( اسةةةتبانة لعةةةد  أيةةةاد ثةةةد  معهةةةا خةةة ن حةةةهرلن وقةةةد ب ةةة  نةةةدد االسةةةتمارات المسةةةتعاد  293توزلةةةث نةةةدد )-
 ( استمار .242( استمار ، وي   ندد االستمارات الصالحة ل تح ي  )265)

فةةي  بعةةد  مةةث االسةةتبانة وفحةةص االسةةتمارات واسةةتبعاد االسةةتمارات غيةةر الصةةالحة كمةةا سةةبق توضةةيحه-
 (.(SPSS16ونينته، تد تفرل  االستبانات الصالحة ل قياد بتح ي ها إحصائًيا وفق البرنام م تمث الدراسة 

 

 ، الةذي(Cronbach’s Alpha)كرونباخ  الفا الثبات معام  باستخداد الدراسة أدا  ثبات قياس تد
 .(5065بمستوى ) ياسالق قبون أدا  مستوى  يحدد

يمثةةة  م تمةةةث الدراسةةةة ا صةةة ي  ميةةةث العةةةام ين فةةةي ماسسةةةات القطةةةاع الصةةةحي فةةةي محاف ةةةة إ  
 .اليمنية، و ميث العام ين في المن مات الدولية العام ة في محاف ة إ 

 الدراسة بعد  استنتا ات، منها:خر ت في ضو  نتائ  التح ي  لمحاور وأبعاد الدراسة، 

مستوى ممارسة المن مات الدوليةة لو ةائا إدار  ا زمةات الصةحية فةي القطةاع محة  الدراسةة -أواًل 
أي دون المسةةةتوى المط ةةةو ، وذلةةة  كونهةةةا تةةةن د أنمالهةةةا وفقةةةا لخططهةةةا  –كانةةةت بو ةةةه نةةةاد متوسةةةطة 

و ائا إدار  ا زمات الصحية فةي بعة  االستراتي ية والتنفيذية بصور  مستق ة، حيي برزت ممارستها ل
 وانةةة  التخطةةةيط والتو يةةةه، وذلةةة  مةةةن خةةة ن مةةةا تخصصةةةه مةةةن موازنةةةات خاصةةةة لموا هةةةة ا زمةةةات، 
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ووضةةةعها لخطةةةط واضةةةحة ومحةةةدد  مسةةةبقا لموا هةةةات ا زمةةةات، باإلضةةةافة إلةةة  مةةةا تقدمةةةه مةةةن إحةةةراف 
سةاند  ماسسةات القطةاع الصةحي وتو يهات وما تةوفره مةن أدلةة إرحةادية لطةرن وأسةالي  إدار  ا زمةة لم

فةةي موا هةةة ا زمةةة، فةةي حةةين اقتصةةرت ممارسةةتها لتن ةةيد إدار  ا زمةةة ن ةة  اتبةةاع طةةرن قانونيةةة صةةرفة 
لموا هة ما يطرأ مةن أزمةات صةحية، وفةي ممارسةة اتخةاذ القةرار فقةد اقتصةرت ممارسةتها ن ة  المسةاند  

ين كانةةةت ممارسةةةة المن مةةةات الدوليةةةة فةةةي دراسةةةة البةةةدائ  المتاحةةةة فةةةي موا هةةةة ا زمةةةة الصةةةحية، فةةةي حةةة
 لو ائا إدار  ا زمة الصحية ن   مستوى ك  بعد كارتي:

إن مستوى ممارسة التخطيط لألزمة الصحية من قب  المن مات الدولية كانت بدر ة )متوسط نسبًيا(، -أ
وذلةة  لمةةا تخصصةةه المن مةةات الدوليةةة مةةن موازنةةات خاصةةة لموا هةةة ا زمةةات، ومةةا تصةةنعه مةةن 

واضةةحة ومحةةدد  مسةةبقا لموا هةةة ا زمةةات، ون ةة  الةةرغد مةةن ذلةة  فقةةد بةةرز  انًبةةا كبيةةًرا مةةن  خطةةط
القصور فةي نةدد االعتمةاد بالمسةح الحةام  ل بيئةة الداخ يةة والخار يةة المحيطةة بالزمةة كمةا أنهةا ال 
تقود بتر مة خططها إل  سياسةات وا  ةرا ات تنفيةذ بكامة  فان يتهةا، وال تضةث سةينارلوعات مسةبقة 

  تعام  مث ا زمات الصحية، وبما يكف  الت    ن يها قب  وقونها.ل

إن مسةةةةةتوى ممارسةةةةةة التن ةةةةةيد إلدار  ا زمةةةةةة الصةةةةةحية مةةةةةن قبةةةةة  المن مةةةةةات الدوليةةةةةة كانةةةةةت بدر ةةةةةة - 
)متوسطة( ورد ذل  إل  أن المن مات الدولية تن د أنمالها وفًقا لخططها االسةتراتي ية والتنفيذيةة، 

لموا هةة مةا يطةرأ مةن أزمةات صةحيه ون ة  الةرغد مةن ذلة  فقةد بةرز  انة   واتبانها لطرن قانونية
من القصور ال بيةر تمثة  فةي نةدد دنةد فعاليةة المن مةات الدوليةة فةي تبنةي ن ةاد الع قةات العامةة 
يمكنها من السيطر  ن   ا زمة وندد فان يتهةا فةي اختيةار وتحةكي  فرلةق إلدار  ا زمةات الصةحية 

سة طات لةذل  الفرلةق، وضةعا االعتمةاد بت ميةث المع ومةات وتحديةدعا نةن وتحديد المسةاوليات وال
ا زمات الصحية، تأعي  من محدودية الةدند التن يمةي فةي معال ةة إيةوا  النةازحين وتقةديد الرنايةة 

 الصحية لهد، وعذا مما يحير إل  تدني مستوى ممارسة التن يد لألزمات الصحية. 

دار  ا زمةات الصةحية مةن قبة  المن مةات الدوليةة كانةت بدر ةة إن مستوى ممارسة و يفة التو يةه إل-ج
نسبية )متوسطة(ومرد ذل  إل  ما تقود به المن مات الدولية من ممارسة لةبع   وانة  اإلحةراف 
والتو يهةةات ومةةا يةةوفره مةةن أدلةةة إرحةةادية لطةةرن وأسةةالي  موا هةةة ا زمةةة الصةةحية، وتنميةةة الةةرو  

موا هةةة ا زمةةات الصةةحية، ون ةة  الةةرغد مةةن ذلةة  فقةةد  هةةرت المعنويةةة لةةدى كافةةة المحةةاركين فةةي 
بعةة   وانةة  القصةةور وقةةد تمث ةةت فةةي نةةدد و ةةود ن ةةاد اتصةةان فعةةان وضةةعا فةةي كافةةة وسةةائ  

 التحفيز المادي ل عام ين في موا هة إدار  ا زمات الصحية.

ار  ا زمةةةات بينةةةت نتةةائ  الدراسةةةة أن الةةدور الةةةذي تمارسةةه المن مةةةات الدوليةةة فةةةي موا هةةة إد-ثانًيةةا
الصةةةحية وفةةةق مراح هةةةا كانةةةت بدر ةةةة )متوسةةةطة نسةةةبًيا(حيي بةةةرز  انةةة   مةةةن ذلةةة  الةةةدور فةةةي مسةةةاند  
الماسسةةات والقطةةاع الصةةحي محةة  الدراسةةة فةةي موا هةةة ا زمةةات الصةةحية فةةي مرح ةةة اسةةتعاد  النحةةا  
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ثار النا مة نن والتع د واستخ ص العبر بعد وقوع ا زمة، وفي احتوا  الزمة الصحية والتخفيا من ار
حدوثها ن   التوالي، في حين  هةر  انة   مةن القصةور لةدى المن مةات الدوليةة فةي ممارسةة دورعةا فةي 
مرح ة ا تحاف إحار  اإلنذار المبكر والوقاية واالستعداد لموا هة ا زمة قبة  وقونهةا، وعةذا مةا يعنةي أن 

 ة الصحية والتنبا بوقت حدوثها. دور المن مات الدولية كان ضعيفا في ا تحاف نحا أسبا  ا زم
51

بناً  ن   النتائ  الموضحة آنًفا، رأت الباحثة أن تقدد ح واًل مقترحة من حةأنه اإلسةهاد فةي تطةولر 
 في اليمن، وتمث  المقترحات بارتي:دور المن مات الدولية في موا هة ا زمات الصحية 

 .ضرور  تحكي  عيئة وطنية وغرفة نم يات محتركة لموا هة ا زمات الصحية .4
ضةةةرور  العمةةة  ن ةةة  تأسةةةيس غرفةةةة نم يةةةات محةةةتركة بةةةين الهيئةةةة الوطنيةةةة المقترحةةةة والمن مةةةات   .2

فةةي م ةةان الدوليةةة لضةةمان التنسةةيق والتخطةةيط والتن ةةيد والتو يةةه واتخةةاذ القةةرارات بحةةك  موحةةد 
 موا هة ا زمات الصحية في اليمن.

 التأ يد ن   أعمية تطولر ن اد اتصان فعان لرصد وتبادن المع ومات واإلنذار المبكر. .3
وذلةة  مةةن خةة ن تطةةولر حةةبكة اتصةةاالت متقدمةةة وحةةام ة ل افةةة المنةةاطق اليمنيةةة، تسةةتخدد أحةةدي  .4

د وتتبةةث ا وضةةاع وال ةةروف وأفضةة  التقنيةةات وأن مةةة المع ومةةات العالميةةة المسةةتخدمة فةةي رصةة
ب غ ال هات المعنية.  الصحية والتنبا با زمات الصحية قب  وقونها، واإلنذار المبكر وا 

 تفعي  دور الماسسات الصحية وتطولر القدرات وتدرل  ال وادر ن   موا هة ا زمات.  .0
اد الم تمةث فةي التأ يد ن   ضرور  أي اد برام  ل تونيةة والتثقيةا الصةحي المسةتمر ل  مهةور وأفةر  .6

 م ان إدار  ا زمات الصحية.
 

 من العناولن المقترحة لدراسات قادمة:

 أثر الثقافة التن يمية في فان ية ن اد إدار  ا زمات الصحية في المن مات الدولية ووزار  الصحة اليمنية.-

 لة.دراسة حا-إدار  أزمة اليمن الصحية-
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 قاسم محمد مصطفى حزام /الباحث

Tel: 00967-774977878 

والصدد و والمدد ى الددع المحلددول  حمددن  لللددنلم   والددع  لدد  وصددحح  ومدد   الحمددهلل ر  ا اللددنلم   
 الع نهجهى إلع  وى الهلل  ...أمن حلهلل: تحلهى ومن  

فهددو نهددع لللحددنهللو ومددنهع للح،ددنو  ف ددهلل أمدد   والددهللن،ن فددج جملدد  ادد   الددهلل    تتجلددع اةمددن ا مدد ى
 أاةى تج بن م،نم،ن وهللمتو ين فج تن يخ الحش ين اإا ن  ا  ق،نى الهللولن ا م م،ن فج المهلل نن المنو و. 

 الول ددهللو أ مدل مدد  ه لد  هللاددنوى الهللولدن ا مدد م،ن  نمشدد ق   نهللمددتو ي   نل دهلل شدد لل الوة، دن الناو،ددن مدح   
الهللمتو ين الحنكمن للل قن ا   ملطنل الهللولن ف،مدن  ألم ووضلل ا لشؤونهن و مهل قوااهللهن الننةمن 

  اد وو  الددع ت مد ههن قدد،ى التمدنما والتكنفددت ومدن   مددت  نوالل قددن اد   الحددنكى والمح دوى ةنن، دد أواُل ا نهدن 
،نم،ن واجتمنا،ن وأمن،ن وحضن ين اجزل ا  امت،لناهن الهللمنت   الحهلل ةن. ففج الوقل الدي  م  أحلنهلل م

ا دددهلل أ  هدددي   الهللمدددتو ين  محدددنهلل األنةمدددن الملنصددد و ادددهللو هن فدددج ااتكدددن  المفدددنه،ى وال ف،ددد  حلددد تتفدددنه  
ين مت ندن وقواادهلل هللمدتو   حدنهلل الهللمنت   ال ت قع إلع ممتوى الهللمدتو  النادو  الف يدهلل حمدن اشدتمت ال،د  مد  م

 تههللى الحش ين فج مهتلف اللصو  واألمصن . 

هللمدددتو ين المنةمدددن لشددد ت الهللولدددن ونةنمهدددن ل دددهلل تضدددم  هددديا الهللمدددتو  النادددو  ال اودددهلل أاددد ز المحدددنهلل  ال
امدن اشدتمت  الم،نمج وملطنتهن اللنمن   من أ مع المحنهلل  الهللمتو ين المنةمن للح وق والح ينل  فض   

 ن  الل قنل الهللول،ن. فج مضمال،  م  محنهلل  هللمتو ين 

ف هلل وضع اللاننل األولدع لمدن ،مدمع ال دوى حنلل قدنل الةننو،دن و ان،دن المصدنلا المشدت  ن وحمن تهدن 
 ا   الهللول والم تكزو الع ماهللأ حفظ األم  والملى الهللول   . 

ز المحدددنهلل  ااددد  إلهددديا الححدددل الدددي  تدددى مددد  ه لددد   نالناو،دددن موضدددوا  ومددد  ةدددى جدددنا اهت،دددن  الوة، دددن 
االتفنق واالهت ف ا نهن وبد   الهللمدتو  الف نمدج  وب،ن  أوج  أهم تهن توض،ا التج تضمنتهن و  متو ينالهلل

 ى  مع ا،ن  مةنه  تم ز الوة، ن الناو،ن.8001ى حتع  ه  تلهلل، ل انى 8591لمنن 

ل الدنةى ح دل تمةدت الوة، دن الناو،دن أهم،دن  ا د و فدج مجدنموضدوا   تكم  أهم،ن الححل فج أهم،دن 
ددد اوتلدددهلل مصدددهلل    الهللمدددتو ين  وهدددج أول وة، دددن هللمدددتو ين م توحدددن متلدددهللهللو األحلدددنهلل  لمهتلدددف ال دددوان    نملهم 
وأممدددددل قواادددددهللهن الننةمدددددن لل قدددددن الحدددددنكى  وال ننون،دددددن  ،نشددددد اأ مدددددل مدددددهللام،ل الهللولدددددن ال والدددددهللالالل 
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صدد ل للح ددوق والح يددنل  مددن أالدل وانت احلضددهن وا قددن م ونددنل الهللولددن الهلل ن،دن والل ق،ددن  حدنلمح وم   
  .الم،من ح وق األقل،نل وغ  هن ألمنم،نا

 من تأتج أهم،ن هيا الححل م   ون  محنولن للكشف ا  أا ز مةنه  تم ز الهللمتو  الناو  ا  
 الهللمنت   الملنص و. 

 ف هلل ،ش ت إضنفن الم،ن ط حن فج مضمن  الللوى ال ننون،ن  بمن تمتف هلل من  المجتملنل ا نمنن،ن أنةمن  
 .نوشلوح  

ف غى من تمةل  م  أهم،ن فج مجنل النةى الهللمتو ين غ   أنهن  الناو،ن نهلل و الهلل امنل المتلل ن حنلوة، ن -8
  فج الجننا ال ننونج. لى تحظ حنلهلل امن الكنف،ن والمتفحصن التج تمتح هن

تننولدددل الوة، دددن الناو،دددن هللو  ححةهدددن  الحلدددهلل   ال وحدددج واأله قدددج الدددع الهلل امدددنل المدددنح ن التدددج غلحدددن-8
 وق ااتهن م  منةو  ال ننو  الهللمتو  .

 .ومحنهلل  الهللمنت   الملنص و نالناو، وة، نالحنجن إلع ا،ن  أوج  االتفنق واالهت ف ا   محنهلل  ال-3
 .نوامل،   نإلفنهللو منهن الم،  الناو،ن  لالوة، ن  التج تم زل اهنالهللمتو ين المحنهلل  الحنجن إلع  شف -4

الدع مةدنه   اإلم ى حناتحن   هلل نن قنصد   غ   المملم   الملنهلل   لتتمةت إش نل،ن الححل فج نة و 
وازو  تأه  الل ا والمملم   إلدع ادهللى قدهلل و ا مد ى الدع تنةد،ى شدؤو  الح،دنو ومواكحدن  الححتن اللحنهللو 

 التطو  ا نمننج.

فديهاوا  الغد ب    ممدلم   المفتدون   حنلحضدن و والف د  قهلل شن  هى فج هي  النة و حلد  اللد ا والو 
وهددو أمدد  تكيحددد   الحضدددن   إلددع ال ددول حلجددز ا مددد ى ادد  تددهللا   أمددو  الدددهللن،ن وق،ددنهللو ممدد  و النهددو  

 الوقنوع التن يه،ن والح نوق اللمل،ن.

 ولدديا ،حددنول هدديا الححددل ا،ددن  إمددهنى الددهلل   ا مدد مج فددج  فددهلل ا نمددنن،ن  ولدد،  الممددلم   فحمددا
 .حمجموان م  المحنهلل  والنةى الهللمتو ين التج تلزز ق،ى اللهللالن والح ين والك امن ا نمنن،ن

،ن هللمددتو ين فددج تددن يخ الحشدد ين اإا ندد  ادد  ق،نمهددن فددج المهلل نددن شدد اف ددهلل أمدد  ا مدد ى أول هللولددن 
الح وق  هللمتو هن م  محنهلل  وق،ى حهللهللل ش ت الهللولن ونةنمهن الم،نمج  و فلل ال، حمن اشتمت  المنو و 

 :اآلت،ن األمولنوتناةق ا  هي  ا ش نل،ن  الهللول،ن ووضلل أصول ومفنه،ى الل قنل  اللنمن والح ينل 
 من أا ز المحنهلل  الهللمتو ين الوا هللو فج الوة، ن الناو،ن؟-8 
 الهللمتو ين؟من أهم،ن الوة، ن الناو،ن فج مجنل النةى -8 
 ى؟8591لمنن  او  والهللمتو  الف نمجمن أوج  االتفنق واالهت ف ا   الهللمتو  الن-3 
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 ى؟8591لمنن  من أوج  تم ز الهللمتو  الناو  ا  الهللمتو  الف نمج-4 

 .انمنالهللولن فج ا م ى  وق،نمهن الع محنهلل  هللمتو ين  ش ا،نالتأك هلل الع -8
 المحنهلل  الهللمتو ين فج الوة، ن الناو،ن. امته ص أا ز-8
 او،ن فج مجنل النةى الهللمتو ين.ا،ن  أهم،ن الوة، ن الن-3
 ى  والكشف ا  أوج  تم زهن ان . 8591تو  الف نمج ل مننا   الوة، ن الناو،ن والهللم الم ن نن-4
ووصددفل لهددن الحلددول والملنلجددنل فددج مدداق الوة، ددن  ا،ددن  أهددى ال ضددن،ن الملنصدد و التددج أشددن ل إل هددن -9

 واضا لألنةمن الهللمتو ين الملنص و.

هن   مدد  هدد ل شدد حالناو،ددنالوصددفج التحل لددج فددج هلل امددن الوة، ددن  المددنهعهلل هدديا الححددل الددع اتمددا 
الهللمددتو   أوجدد  االتفددنق واالهددت ف ادد    نا،ددلوالمددنهع الم ددن    وامددته ام مددن ف هددن مدد  محددنهلل  هللمددتو ين 

  من م تحع الحنحل المنهج،ن التنل،ن: ى 8591تو  الف نمج لمنن الناو  والهللم
لع مصنهلل هن مع ي    قى اآل،ن والمو و فج النصوص ال   ن،ن و تا الحهلل ل الناو  ازو النصوص إ-8

 مع  وات  فج النصوص الناو،ن وب،ن  هلل جن الحهلل ل.
  من أم  .إلع مصنهلل هن وم اجلهن األمنم،ن  لو ازو الن -8

 تهن.الحنحل المنهع التن يهج فج ا شن و إلع تن يخ صهللو  الوة، ن الناو،ن وة وف نشأ اتحع من 

 هدي  الهلل امدنو : الموسدومة يويقةدة المدد دة الم دورم الم دمود والد لدة الشديدي، دراسة أحمدد ايددد -2
  وهلص ف هن إلع إاد از حلد  المحدنهلل  الهللمدتو ين  واألح دنى الشد ا،ن نط ح   اايل ف هن الحنحل جههلل  

واأله قددج غلددا ال هددن الحلددهللا  ال وحددج  لهلل امددنالتددج اشددتملل ال هددن الوة، ددن الناو،ددن غ دد  أ  هددي  ا
التدج تضددمنتهن الوة، ددن  وال واادهلل الهللمددتو ينفلددى تؤصدت للمحددنهلل   الهللمدتو   مدد  الحلدهلل ال ددننونج  أكةد 
 ال ننو   ف ن  م  المهى أ   تى الححل فج الوة، ن م  منطل نل هللمتو ين وقننون،ن.الغن 

تم ددزل هددي  : ،  ددوو ويقةددة المدد ددة الم ددورموالموسددومة قحةددوخ اف ددر  دد جقدديد دراسددة يودددو  -1
الهلل امن اتننول ح وق وح ينل غ   المملم   التج ق  تهن الوة، ن الناو،ن الغن الم،ن وقننون،ن ق،من 

وهدددو الجنندددا الوة، دددن  اقتصددد ل الدددع تندددنول جنندددا واحدددهلل مددد  الجواندددا التدددج انلجتهدددن غ ددد  أنهدددن 
لهلل امددن المددنح ن غ دد  الممددلم   مدد  مددواطنج و، صددهلل حددنآله  فددج ا .غ دد  الممددلم  ح ددوق ل نةىالمدد

 الهللولن ا م م،ن فج المهلل نن المنو و  وهى ال هوهلل والوةن و .



 1029يونيو  – الرابعد عدال – ثانيد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

915 

  قاسم محمدأ/                          المبادئ الدستورية في الوثيقة النبوية                                                                     
 

والع ضوا من ت هللى حنولنن هلل امن الوة، دن الناو،دن مد  مهتلدف جواناهدن الهللمدتو ين مدواا ف،مدن  تللدق 
 ح ينل والل قنل الهللول،ن.ف،من  تللق حنلح وق وال وحش ت الهللولن ونةنمهن الم،نمج وملطنتهن اللنمن  أ

واألحكدديم الشددريقة المسدد  يدم والموسددومة قيلويقةددة ال يوقددة  اليقسدديو  دراسددة جيسددم محمددد راشددد -3
ا دف الحنحدل فدج هدي  الهلل امدن الدع التح  دق فدج  وا،دنل الوة، دن الناو،دن وأمدنن هللهن حصدو و : م هي

حل  الح وق والح ينل التدج  هللق، ن  ةى امتهلص أا ز األح نى الش ا،ن  وأشن  حش ت موجز إلع
لغددن ف هددنا  ومدد،ط ل ال هددن ال وحددج الددع هددي  الهلل امددن الحلددهلل   فلتهددن الوة، ددن الناو،ددن إال أندد  غلددا

 .ال ننو  ف هنا أكة  م  لغن الش يلن 
تم دزل  :دراسة سدوقميد اديلا السدوقميد  الموسدومة قحةدوخ ا  سديد  د، ويقةدة المدد دة الم دورم-4

لللمددج ال ددننونج لح ددوق ا نمددن  التددج ق  تهددن الوة، ددن الناو،ددن  ةددى م ن نتهددن هددي  الهلل امددن حنلتأصدد ت ا
حح وق ا نمن  الم د  و فدج المواة دق الهللول،دن  ح دل هلدص الحنحدل إلدع أمدح ،ن الوة، دن الناو،دن فدج 
 فنلددددن الح ددددوق والح يددددنل ومددددموهن الددددع مددددنو  الددددنةى وال ددددوان   الوضددددل،ن  ا ددددهلل أ  هددددي  الهلل امددددن 

 هلل  الهللمتو ين المنةمن لح وق ا نمن .اقتص ل الع المحن

وم  هنن حنولنن فدج هديا الححدل تحل دت الوة، دن الناو،دن  وامدته ص أاد ز المحدنهلل  الهللمدتو ين التدج 
ى  مددع مددمو 8591حددأهى المحددنهلل  الهللمددتو ين التددج تضددمنهن الهللمددتو  الف نمددج لمددنن  م ن نتهددنق  تهددن ةددى 

نالوة، ن الناو،ن   ن موا  م  الهللمنت   الوضل،ن.الع م نإله،   اوصفهن تش يل 

   الع النحو التنلج:وهنتمن   وة ةن فصولتى ت م،ى هيا الححل إلع مهللهت تمه هلل  
 التل يف حمصطلحنل انوا  الححل. مهللهت تمه هلل : 

 وف،  ملط الضوا الع مفهوى الوة، ن الناو،ن وة وف نشأتهن وص،غهن وأمنن هللهن.
لش ت الهللولن ونةنى ح مهن وملطنتهن اللنمن فج ضوا الوة، ن  ننةمتو ين الم: المحنهلل  الهللمولالفصت األ

 الناو،ن.
وتدى ف،د  تندنول المحدنهلل  الهللمدتو ين المنةمدن لشدد ت الهللولدن ونةدنى الح دى ف هدن ومدلطنتهن اللنمدن  وم ن نتهددن 

 او،ن.ى  وب،ن  أوج  االتفنق واالهت ف ا نهمن وتم ز الوة، ن الن8591حنلهللمتو  الف نمج لمنن 
 فج ضوا الوة، ن الناو،ن.لح وق والح ينل المنةمن لالهللمتو ين  الةننج: المحنهلل الفصت 

وف،دد  تددى التلدد   حنلهلل امددن والتحل ددت ألهددى الح ددوق والح يددنل التددج ق  تهددن الوة، ددن الناو،ددن  وم ن نتهددن حمددن 
 ناو،ن. ى م  الح وق والح ينل  وب،ن  تم ز الوة، ن ال8591 فل  الهللمتو  الف نمج لمنن 

 الهللول،ن فج ضوا الوة، ن الناو،ن. نللل قلن نةمالمحنهلل  الهللمتو ين الم الةنلل:الفصت 
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وف،  تى الوقوف الع أا ز المحدنهلل  الهللمدتو ين المنةمدن للل قدنل الهللول،دن فدج الوة، دن الناو،دن   مدن اشدتمن 
الممدلم    وم ن نتهدن الفصت الع هلل امن الل قنل الهللول،ن حمن ف هن الملنههللال الهللول،ن وح وق غ   

 ى فج هيا المجنل.8591حمن ق    الهللمتو  الف نمج لمنن 

غ د  أنهدن ةناتدن  وأمدنن هللهن و غدى تلدهللهلل طد ق  وا تهدن   وا تهدن ص،غ الوة، ن الناو،ن اتلهللهلل طد ق  تتلهللهلل-8
 نفة دوا   تحن ندل صد،غهن ل والتدن يخ فج  تدا الحدهلل ل والمد    –صلع هللا ال،  وملى  –ا  الناج 

 الصدددح،فن حنلكتدددنا أو  نا فدددل الوة، دددن الناو،دددن قدددهلل،م  و  الملندددع إال أنهدددن شدددح  متطنح دددن  مددد  ح دددل 
 حنلوة، ن أو الهللمتو . نوا فل حهلل ة  

 الكادد ى فصدد،غ الجددزا األول منهددن قاددت مل  ددن اددهلل   مت ددن بت   الوة، ددن الناو،ددن الددع مدد حلت     تاددل-8
مدع الوقدنوع  ن، دن واحدهللو أادهللل الدع مد حلت   تواكح دوهج فج مجملهدن وة حلهللهن وص،غ الجزا الةننج 

 حمدهولن ح دل  دتى تلهلل لد   نم ن د اومد  ةدى فإنهدن تلتاد  هللمدتو    الناو،دن واألحهللال المهمن حلدهلل الهجد و 
 ونهن أ مل ف  و  الملنص و الع منو  النةى الهللمتو ين  ا اوهلل   نهللمتو ي   نتش ت الوة، ن الناو،ن مح   و 

 أو المهللونن.نشأو الهللمنت   الم توحن 
ونةنمهددن  الهللولددن تلددل المحددنهلل  المنةمددن لشدد ت  الناو،ددن المحددنهلل  الهللمددتو ين التددج أ مددتهن الوة، ددن  مدد -3

وتتفدق الوة، دن الناو،دن مدع الهللمدتو  الف نمددج  األفدد اهلل وح دوق وح يدنل  اللنمدن ومدلطنتهن  الم،نمدج 
 مل  م  زوا،ن أه ى.وتهتلف  زوا،ن م  ح ل هي  المحنهلل  الهللمتو ين م  اهللو  ى 8591لمنن 

حنلهللولدددن الموحدددهللو الحمددد،طن يال  المندددو و الوة، دددن الناو،دددن شددد ت الهللولدددن ا مددد م،ن فدددج المهلل ندددن  حدددهللهللل-4
 والملطنل الواحهللو. الواحهلل الهللمتو  

الوة، ن الناو،ن نوع النةنى الم،نمج الي  م،ح ى الهللولن ا م م،ن الول دهللو وهدو النةدنى الشدو و   ا نل-9
مد  ح دل ح يدن  جدوه   نةنُى ف يهلل  ت نطع مع النةنى الجمهدو   الدهلل،موق اطج فدج وهو  ا م مج 

 أهللاوهددى  وهدديا تجمدد هلل لماددهللأ مدد،نهللو ال ددننو  وال قنحددن الددع  وممددنالتهى  ح نمدد  الشددلا فددج اهت،ددن  
د المشد وا،ن أ مل الوة، ن الناو،ن ماهللأ و   ومح دوم   للنةدنى نوهدو هضدوع  نفدن أفد اهلل الشدلا ح نم 

 وال ننو .
  وحدق اللدهللل   وحدق الك امدن   وأهمهدن حدق اللد،     فلدل الوة، دن الناو،دن ح دوق األفد اهلل وح يدنتهى  -6

فأم طل االنتمنا ال الج   الع أمن  االنتمنا الوطنج   وحق المواطنن المتمنو،ن  وحق الممنواو 
الددع الهللمدددتو   وتتم دددز الوة، ددن الناو،دددن  و فلدددل ح يددن الددد أ  والملت ددهلل والتن ددت   والل قددج والطددنوفج
ف دهلل تمتلدل األقل،دنل فدج  ندف الهللولدن الناو،دن   م  ح دل  فنلدن ح دوق األقل،دنل   الف نمج الحنلج 

مد  ح وقهدن  اتملا األقل،ن الممدلمن جدزا    ف،من ن ى التش يلنل الف نم،ن   ح نمت ح وقهن وح ينتهن 
 .   حض  ا تهللاا الحجنا الع المملمنل فج حل  األمنك  اللنمن  نلجنملنل  
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 الهللول،دن ف هلل أ مل ماهللأ الل قنل  اللنى م  مصنهلل  ال ننو  الهللولج  نملهم   االوة، ن الناو،ن مصهلل    تلهلل-7
 .للملنههللالوق  ل ماهللأ االنضمنى ال حق 

والتددج  أاددهللتهن مدد  ح ددل الجهددن التددج  ى 8591الوة، ددن الناو،ددن الددع الهللمددتو  الف نمددج لمددنن  تتم ددز-1
ألنهدن أاددهللل حنلتشدنو  مدع مهتلددف  الهللمدتو   أشدح  حنالمددتفتنا  وهدج ملصددوى  ت أمدهن نادج م مدت 

غ ددد  أنددد  صدددننان حشددد ين  الشدددلاج ا نمدددن أادددهلل الهللمدددتو  الف نمدددج حنالمدددتفتنا  االجتمنا،دددن الفودددنل 
 ا ضن للهطأ والن صن .

فنلمشد ع فدج الوة، دن  التشد يع م  ح دل مصدهلل   الحنلج الوة، ن الناو،ن الع الهللمتو  الف نمج  تتم ز-5
وشدتن  اد   تشد يع  الحشد  ف،مدن المشد ع فدج الهللمدتو  الف نمدج هدى  وجت او،ن ااتهللاا  هو هللا از الن

 وتش يع المهلوق. الهنلق 
الهللمددتو ين المنةمددن للح ددوق والح يددنل فددج الوة، ددن الناو،ددن ا تكددزل الددع الح ددوق والح يددنل  المحددنهلل -80

حمدن ال  تلدن   مدع الم نصدهلل  ،ا الصحووضلهن فج م،نقهن  –مححنن  وتلنلع  –التج ش اهن هللا 
ا نمدن  فدت الهللمدتو  الف نمدج الحددنلج  ،صدلا ومدن ال  للحددنهلل  لللمد  جدت واد  حمدن ،صدلا  الشد ا،ن 

 الح يددنل جللددل ممن مددن حلدد  الجدد اوى مدد   قنصدد و الح ددوق والح يددنل انددنا  الددع  ؤ،ددن حشدد ين 
  نلزنن والهم .

مددد  ح دددل إ مدددنا مادددهللأ الل قدددنل الهللول،دددن  لحدددنلج االوة، دددن الناو،دددن الدددع الهللمدددتو  الف نمدددج  تتم دددز-88
ف،من نجدهلل الهللمدتو  الف نمدج  المتحنهللل والملنههللال الع أمن  النهلل،ن والمصنلا المشت  ن واالحت اى 

حنللغدددن  ا، ددد   مادددهللأ الل قدددنل الهللول،دددن ال دددنوى الدددع التلدددنو  والتضدددنم  مدددع الشدددلوا األهددد ى م  دددهلل  
مددتلمن ين لف نمددن التددج قنمددل الددع م،نمددن ف نمددن لغددنل وهددو امددتل ا  ددي   حنلح حددن اال الف نمدد،ن 

 وة نفنل الشلوا الواقلن تحل امتلمن هن ولو حنل وو.  
د الحنلج ات  ي  الهللمتو  الف نمجالوة، ن الناو،ن الع  تم زل-88  نالممؤول،ن الجننو،دن الدع الجم،دع ح نم 

نن م  المحنكمن الجننو،ن ى منا  و،  الهللولن حصن8591ا نمن الهللمتو  الف نمج لمنن  ومح وم   
انصدهن  الحدنلج  مدن تم دزل الوة، دن الناو،دن الدع الهللمدتو  الف نمدج  اللةمدع إال فج حنلدن اله،نندن 

لمدن ف هدن مد  الد هللع والزجد  وا صد ه ممدتلهمن  يلدل مد   اللمدهلل الع ا وحدن ال صدنص فدج ال تدت 
 اددددهللاى مهمددددن اةمددددل ا نمددددن أمدددد ط الهللمددددتو  الف نمددددج الحددددنلج ا وحددددن ا الكدددد يى نصددددوص ال دددد    

 مهمن الغل جمنمتهن. الج يمن 
انصدهن الدع ت   دهلل صد ح،ن الد و،  فدج إاد اى  الحدنلج الوة، ن الناو،ن الع الهللمدتو  الف نمدج  تتم ز-83

ف،مدددن أشدددن   حمصدددنلح  وهللو  الممدددن   الشدددلا إال ادددإ اهللو  والحددد ا الملنهدددهللال فدددج حدددنلتج المدددلى 
 فأحنل  إلع ال ننو  اللنهلل . فحما  الهللمتو  الف نمج إلع يلل فج حنلن الملى
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 مدد  محددنهلل ال،منددج الانددنا الددع الوة، ددن الناو،ددن  واالمددتونن  حمددن جددنا ف هددن  نوصددج المشدد ع الهللمددتو   -8
 ود،  الهللولدن الم،نمد،ن وت  يد  ممدؤول،ن  والح يدنل هللمتو ين ق،من ال م،من المنةمن للح وق  وقوااهلل

 والجننو،ن.
ادإ، ا الوة، دن الناو،دن  ا مد مج حة   والمهتم   وال دنوم   الدع إح،دنا التد ال نوصج الهللا م   والحن-8

ددد اقددهلل    دد نالو    والم،نمددد،ن حأهم تهدددن الللم،ددن واللمل،دددن فددج مجدددنل الددنةى الهللمدددتو ين  نمدد  االهتمدددنى ق،نم 
 ج.والنةنى ا م مج الم،نمج وال ننون الف   فج مم  و  نمش ق   نإم م،   نا ب،   نحناتحن هن إ ة  

وامت،لناهن ضم  م   ال  وهلل امن  نالمؤممنل األكنهلل،م،ن والتلل،م،ن اإة اا الوة، ن الناو،ن ححة   نوصج-3
 جنمل،ن لط ا الش يلن وال ننو . ننو  الهللمتو   الال

وححةهددن مدد  الننح،ددن الهللمددتو ين  الناو،ددن مؤممددنل وم اكددز الححددل الللمددج حنالهتمددنى حنلوة، ددن  نوصددج-4
 نم،ن.وال ننون،ن والم،
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